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 جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف

  الطبعة األولى

١٩٨٢  

  النظام القانوني للبترول

  في

  المملكة العربية السعودية

  عبد الحميد األحدب

  محام
  دكتور في الحقوق

  مقدمة
  

إن نظرة على سير االقتصاد الدولي منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اآلن تظهر الدور الذي 
فدور البترول في الحضارة المعاصرة لم يعد مقتصراً على االضاءة لعبه البترول في هذا الميدان. 

واالنارة  بل تعدى ذلك ليصبح مصدر الطاقة في عصر الثورة الصناعية. من هنا فان البترول قد 
  اصبح عصب الكهرباء وبالتالي الصناعة والمواصالت والتدفئة.

مادة  ٢٦٠٠كان مصدراً ألكثر من وإذا كان البترول هو عصب الطاقة، إال انه إضافة إلى ذلك 
  وسلعة ساهمت في تحقيق مزيد من النهضة والتقدم االقتصادي.

  فإذا كان هذا هو دور البترول في وقت السلم؛ 

  فما هو دور البترول في وقت الحرب؟



  ٢

  لقد أجاب كليمنصو بأن نقطة بترول كانت تساوي نقطة دم!

ى النصر في الحربين العالميتين الكبيرتين على وقال الرئيس ايزنهاور ان الحلفاء قد ساروا إل
  بحيرة من البترول!

شهدت والدة سادس قوة في  ١٩٧٣مؤسسة الدراسات الستراتيجية في لندن اعلنت أن سنة 
  العالم وهي مجموعة الدول المصدرة للبترول.

… اليةوفي حين يتزايد االستهالك البترولي فان ثمن الطاقات الجديدة والبديلة للبترول خي
فكيلووات الطاقة الشمسية مثال يكلف ألوف الدوالرات بينما كيلووات البترول يكلف بضع 

  سنتيمات.

إن بترول المملكة العربية السعودية بنوع خاص يحتل مكاناً بارزاً وسط حقول النفط في 
طية العالم، وذلك عائد ألهمية مخزون السعودية البترولي الذي يشكل ربع اكتشاف اآلبار النف

الجديدة في السعودية والتي ال تستثمر. وكذلك فان بترول السعودية يتميز بانخفاض كلفة إنتاجه 
بالمقارنة مع كلفة إنتاج البترول في باقي الدول المنتجة له. وهذا عائد لوفرة البترول بكميات 

ملة ضئيل هائلة في الحقول البترولية وتدني أسعار استخراجه. كذلك فان معدل أجر اليد العا
دوالر بينما كان أجر  ٣٢٠٠حوالي  ١٩٦٤ففي السعودية معدل أجر العامل كان سنة … نسبياً

  دوالر. ٩٦٠٠العامل في الواليات المتحدة 

ان الغوص في دراسة النظام القانوني الستثمار البترول في البلد الرئيسي الذي تنبع فيه هذه 
هو مغامرة! إذ إن النظام القانوني ليس سوى خيار تم المادة والذي يملك أكبر احتياط في العالم، 

  الوصول إليه وتعريف لحقوق لها مضمون اجتماعي وسياسي واقتصادي تعبر عن تطور تاريخي.

وهذا األمر ينطبق على السعودية حيث يعايش الماضي والحاضر والمستقبل بحيث إن بنية 
  اآلثار المترتبة على استثماره.اجتماعية بدأت تتكون بفعل اكتشاف البترول ومن جراء 

هكذا نرى المجتمع القبلي يعيش إلى جانب المجتمع الحضري والمجتمع الزراعي إلى جانب 
المجتمع الصناعي والمجتمع النامي إلى جانب المجتمع المتطور العصري... مجتمعات عودنا 

  التاريخ ان تتوالى فإذا هي هذه المرة تتعايش.



  ٣

متياز كإطار قانوني لالستثمار البترولي شأن باقي الدول التي اكتشف لقد اختارت السعودية اال
فيها النفط ولكن السعودية آثرت ان تطور هذا اإلطار القانوني بالمشاركة دون ان تستبدله 
بالتأميم الذي درج في كثير من دول العالم الثالث. فمن االمتيازات التي كانت لمصلحة 

ية لمصلحة الدولة السعودية التي ابتكرت درب المشاركة بديالً الشركات تعدلت الشروط القانون
عن التأميم، ومن خالل هذه المشاركة تملكت السعودية اسهم الشركات صاحبة االمتيازات 

  النفطية عندها، فحافظت على الخبرة التي كانت تنقصها واستعادت اسهم وملكية الشركات.

منطقة طالما كان غياب الحكمة وراء ضياع درب طويل ومتسم الحكمة مشته السعودية في 
  كثير من ثرواتها وخيراتها وفرص لحاقها بالزمن والعصر... 

ورغم انشاء وزارة للبترول... فقد عهد بإدارته لمؤسسة مستقلة ذات طابع صناعي وتجاري: 
متياز بترومين، لماذا؟ ما هو الشكل القانوني لهذه المؤسسة، وما هو دورها؟ كيف تطور نظام اال

البترولي؟ ما هي طبيعة االمتياز البترولي؟ ما هو أثر اكتشاف البترول على المؤسسات السياسية 
  في البالد وعلى الحياة االجماعية والتشريعية؟.

  هذه الدراسة تبحث عن اجابة لهذه األسئلة!!!

المعطيات  بدأتها بدراسة المعطيات التاريخية التي أدت لوالة المملكة العربية السعودية ثم
الدولية الستثمار البترول وقت اكتشافه في السعودية وانتقلت إلى بحث وتحليل النظام القانوني 
الذي تبنته السعودية والذي آل إلى ملكيتها السهم الشركات صاحبة االمتياز دون تأميمها بل 

إدارياً مؤسسة بالمشاركة التدريجية المتنامية في ملكية األسهم. وقد تولت تنفيذ هذه المهمة 
  مستقلة تحت وصاية الدولة وذات طابع صناعي وتجاري.

ويبقى أن تحليل هذا النظام يبين فراغاًَ سبق لحكم محكمة التحكيم الدولية ان الحظته حين 
نظرت في الخالف الذي وقع بين المملكة العربية السعودية وشركة االرامكو. وإذا كان نظام 

لقانوني بشكل عام لم يعد بدائياً كما اوجدته محكمة التحكيم سنة االمتياز بنوع خاص والنظام ا
المعينة من محكمة العدل الدولية في الهاي، اال أن جهداً تشريعياً لتطوير التشريع البترولي  ١٩٥٨

  يبقى ضرورياً لملء بعض الفراغ حتى يتبدد أي التباس في هياكل القانون والعدل.



  ٤

  القسم األول
  ربية السعودية واكتشاف البترولوالدة المملكة الع

  

  الفصل األول

  والدة المملكة العربیة السعودیة
  ١٩٣٢١أيلول سبتمبر  ٨

"إن الرجال الكبار هم أكبر من المعقول في الخيال. اننا نرى فيهم أفضل ما عندهم وأفضل ما 
  عندنا"

  "آالن"

  :أوالً ـ مميزات شبه الجزيرة العربية

  

    

                                                             
  ـ عن تاریخ الجزیرة العربیة:١

  م.١٩٣٥أ ـ شبه الجزیرة العربیة في القرن العشرین ـ حافظ وهاب ـ القاهرة 
  هـ . ١٣٥٥ب ـ العربیة السعودیة ـ فؤاد حمزة ـ مكة ـ 

  ,١٩٤٤ولة السعودیة أو شبه الجزیرة العربیةـ محمد طارق االفریقي النیجیري ـ دمشق جـ ـ الد



  ٥

  

. كما يسميها العالم العربي هي مهد العروبة واإلسالم. ٢الجزيرة العربية شبه الجزية العربية أو 
هناك ولدت ونمت تقاليد وعادات العرب القديمة، ثقافتهم ونمط الحياة العربي. ومن هناك 
انطلق العرب حاملين راية اإلسالم بعد ظهوره. هذه الجزيرة عاشت حتى بداية القرن العشرين 

ل التطورات والتغييرات التاريخية التي حصلت في العالم وحولها. فلم على هامش التاريخ رغم ك
يتمكن أي غازٍ من اجتياز حدودها الرملية الصحراوية وبالتالي بقيت بمنأى عن قبضة األجانب. 

.  ٣منذ قديم الزمان كان الذين يجتازون حدودها يغرقون في رمالها ثم يتوارون دون ان يتركوا أثر
  .٤كانوا منذ أول التاريخ وبقي سكانها كما 

وحافظت شبه الجزيرة العربية على طابع مميز وخاص بها، فبقيت بعيدة عن أي رفاهية 
  جاءت بها الحضارة المعاصرة.

وكانت الجزيرة العربية داخل االمبراطورية العثمانية نظرياً ورمزياً ولكنها لم تكن مرتبطة في 
خالل رحلتها في التاريخ مجزأة إلى قبائل  الواقع بأي سلطة خارجية وال داخلية وكانت

: الكويت، واالمارات: دبي، أبو ظبي، الشارجة الخ... تجمعت في اتحاد فدرالي، عدن ٥وامارات
(اليمن الجنوبية حالياً)، مسقط، عمان، قطر، البحرين... باستثناء هذه االمارات الصغيرة فقد جرى 

في التاريخ في مملكة حملت اسم المملكة العربية  توحيد باقي الجزيرة العربية للمرة الثانية
  السعودية.

  .٦المرة األولى كانت عند ظهور اإلسالم

                                                             
  ـ سماها العرب جزیرة العرب ألنها محاطة من ثالث جهات بالبحر ومن الجهة الرابعة برمال الصحراء. ٢
  .٧٧ـ بنوا موشان ـ ابن سعود ص  ٣
  _Bertram THOMAS. Ln The New Near East and lndia _ LONDON Nov_ l_ 1928. P516ـ ٤

519.CRATHJENS in Journal Asia que N l (1929) p141_ 155.      
  
  ,٣٨٠صفحة  ١٩٦٥ـ األوضاع التشریعیة في الدول العربیة ـ ما ضیها وحاضرها ـ صبحي المحمصاني ـ الطبعة الثالثة  ١
د فتح مكة وظهور الدولة اإلسالمیة التي توالى على السلطة م بع٦٣٠ـ المرة األولى التي توحدت فیها الجزیرة العربیة كانت سنة ٢

  فیها بعد الرسول (صلى اهللا علیه وآله وسلم) الخلفاء الراشدون وهي الدولة التي حققت الفتوحات اإلسالمیة.



  ٦

  ينبغي أن نعود قليالً إلى الوراء فنالحظ تاريخياً وجغرافياً أن:

ـ إن الجزيرة العربية (شبه الجزيرة) هي مهد الجنس السامي. ففيها ظهر االشوريون ١
  .٧والبابليونوالعبرانيون والفينيقيون 

ـ إن اإلسالم ظهر في هذه الجزيرة واتاح لها ان تتوحد وتنقاد لسلطة مركزية تحقق ٢
  فتوحات امتدت لنصف العالم ووصلت إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا خالل نصف قرن من الزمن.

ـ إنها مطبوعة بالحياة البدوية القبلية. سكانها كانوا في معظمهم من البدو الرحل وفي  ٣
يتهم من المزارعين وأبناء المدن. ولكن غالباً ما كان نمط حياتهم مزيج من حياة البداوة وحياة أقل

الحضر. فحياة البداوة هي نمط من العيش يتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه مثلما يتكيف نمط 
  .٨الحياة الصناعية مع الوسط الذي يعيش فيه في والية ديترويت أو مانشستر االميركيتين مثالً

  ثانياً ـ طريق توحيد شبه الجزيرة العربية 
وحدة الجزء األكبر من الجزيرة العربية تحققت بفعل دين ورجل. الدين هو اإلسالم الذي 

رائد المدرسة  ١٦٩٦شهد حركة اصالحية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود سنة 
ز بن عبد الرحمن بن فيصل المولود الفقهية اإلسالمية التي عرفت باسمه. والرجل هو عبد العزي

  سنة

  ابن شقيق سعود الكبير. ١٨٨١ 

اعلنت المملكة العربية السعودية وكان ذلك نهاية رحلة طويلة من التضحية واآلالم  ١٩٣٢سنة  
  والدماء. وقد مرت هذه الرحلة التاريخية بثالث مراحل:

تجتاح كامل الجزیرة العربیة لتصل إلى ـ الثورة الوهابیة السعودیة األولى بقیادة سعود الكبیر  ١
  .١٨٣٣ـ  ١٨٠٤سوریا ثم العراق : القمع المصري 

بدأت رحلة توحيد الجزيرة في القرن الثامن عشر. فقد تأمل محمد بن عبد الوهاب مستقبل  
اإلسالم وانتفض لرؤية حالة االنحطاط التي يتخبط فيها المسلمون والتي واصلوا اليها نتيجة لسوء 

                                                             
  ,٢٧طبعة سنة  ٢٩ـ تاریخ العرب ـ فیلیب حتي (عربي مترجم من االنكلیزي) ـ ص ٣
  ,٧٢/ طبعة سنة ٥١عربي مترجم من االنكلیزي) ص/ ـ تاریخ العرب ـ فیلیب حتي (٤



  ٧

ة السالطين العثمانيين للحكم ولسوء تفكير العلماء المسلمين... فاإلسالم فقد روحه ممارس
األصلية ولم يعد المسلمون يستهدون بالقرآن والسنة النبوية. فالمسلمون في معظمهم يخضعون 
لسلطة العثمانيين، والذين بقوا خارج هذه السلطة من سكان الصحراء جعلوا استقاللهم وسيلة 

  ما بينهم بدالً من العمل على الخروج من ظالم الجهل والتخلف الذي يسبحون فيه. للتقاتل في

على خطى الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) اعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان المهمة 
العاجلة هي في توحيد قبائل البدو وتجميعهم برباط الدين كمثل عال. ولكن كيف؟ وقد ابتعد 

  الم!المسلمون عن اإلس

اعتبر محمد بن عبد الوهاب ان السبيل هو العودة إلى ينابيع اإلسالم االصيلة: الصالة والصوم  
والزكاة، ينابيع وحدها تقرب المسلم المؤمن من اهللا، وكل الباقي دجل وخبث. كان يجب تحرير 

الوهاب اإلسالم من الوثنية والعودة إلى الينبوع: القرآن الكريم. وكان الشيخ محمد بن عبد 
، وقد جعل في سيف محمد بن سعود آل سعود زوج ابنته ٩يستهدي بتعاليم وأفكار ابن حنبل 

حليفاً لحركته اإلصالحية الدينية. واصبحت العائلة السعودية قوية بزعامتها على البدو المساندين 
قيادة سعود لها وبتعلقها بالمثل العليا لمدرسة محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية الدينية فلعبت ب

  . دوراً تاريخياً كبيراً في المحاولة االولى لتوحيد الجزيرة العربية. ١٠الكبير

  كيف جرى توحيد الجزيرة في المحاولة األولى بعد اإلسالم ؟

من نجد اندفع سعود الكبير إلى الحجاز فاستولى تباعاً وبسرعة بارقة على المدينة      
د سلسلة من المعارك الحربية المظفرة. وكان له بدخوله المنورة ثم الطائف ثم جدة ثم مكة بع

مكة اثراً وهيبة كبيرة في نظر مواطنية. فجسد فيها المثال الحي لتعاليم مدرسة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب، فهدم قبور األولياء والخلفاء المزخرفة والتي كان الناس قد أخذوا يتعبدونها مع 

دم كل مزار ديني الن فيه وثنية تناقض تعاليم اإلسالم ثم أعاد يقظة جاهلية وثنية جديدة، كما ه

                                                             
  ـ تأثیر ابن حنبل سندرسه الحقًا (الفصل الثالث ـ الجزء األول) "أثر اكتشاف البترول على الحیاة الدینیة". ١
  ب.ـ سعود الكبیر هو حفید ابنة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. فقد تزوج جده محمد بن سعود ابنة الشیخ محمد بن عبد الوها٢



  ٨

للكعبة البساطة التي كانت عليها حين هدم الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) كل األصنام فيها 
  .١٨٠٤١١وكان ذلك سنة 

ومن هناك سار إلى عسير التي استسلمت له بدون مقاومة ثم إلى البحرين ثم انطلق من  
تابعت  ١٨١٢اه الشمال فاستولى على البصرة (العراق) ليصل حوران (سوريا). سنة الجنوب باتج

حملة سعود الكبير طريقها إلى القسطنطينية فاجتازت كربالء وأصبحت على مشارف حلب. وهنا 
  تحركت المعادالت الدولية التي كانت تحرص على بقاء الرجل المريض قيد الحياة. 

بأمر  ١٨١٣علي نائب ملك مصر... وتحرك محمد علي سنة  حركت المعادالت الدولية محمد
توصل الجيش المصري  ١٨١٨من السلطان التركي لقمع الحملة السعودية والتصدي لها. وسنة 

لسحق الحملة السعودية التي ارتبكت اعظم ارتباك بمقتل قائدها سعود الكبير. ففي الشرق القائد 
ريخ وبدون قائد يملك وهج األسطورة ال تتحرك والبطل هو الذي يحرك الناس ليحركوا التا

الناس وال يتحرك التاريخ. وهكذا بسقوط قائد الحملة وبطلها الذي كان أسطورة قومه ومحكمها 
إلى الجزيرة العربية  ١٨١٩فقدت الحملة زخمها... وأصبح الطريق أمام محمد علي سالكاً سنة 

األولى التي انطلقت توحد الجزيرة العربية . وأغرق في الدم الثورة السعودية ١٢فهدم الدرعية
واجتازتها بعد توحيدها سالكة الطريق الذي يؤدي إلى الرجل المريض الذي جعل المسلمين 
يعانون من ضعفه ويبتعدون عن اإلسالم األصيل. وكان لفشل هذه المحاولة األولى لتوحيد 

ة على الحج إلى مكة لما لمكة وللحج الجزيرة العربية أثراً سلبياً عليها. فأخذ المصريون الوصاي
في قلوب المسلمين من مكانة. واستقر االنكليز نهائياً في عدن. وتنازل إمام اليمن عن الملك 

من الجزيرة العربية تاركينها مهدمة،  ١٨٣٣للسلطان العثماني. وانسحب المصريون واألتراك سنة 
  .١٣مقسمة من جديد

  . ١٨٩١الستعادة الحكم: السعوديون ضد آل الرشيد  ـ فشل المحاولة السعودية الثانية ٢

                                                             
  هـ.  ١٣٤٩الجزء األول ـ (عربي)  ١٢٣إلى  ١٢١ـ عثمان بن بشر: طریق نجد ـ ص  ٣
  
  ـ الدرعیة هي قلعة العائلة السعودیة وكانت عاصمة نجد.١
  (النسخة العربیة). ٣٨٢ـ عربي وانكلیزي ـ ص  ١٩٦٥ـ محمصاني ـ األوضاع التشریعیة في الدول العربیة ـ ما ضیها وحاضرها  ٢



  ٩

بعد فشل المحاولة األولى التي قمعها المصريون وهدموا عاصمة نجد. الدرعية، أصبحت 
  الجزيرة العربية مقسمة كما يلي: 

 أ ـ نجد: وبدورها أصبحت مقسمة قسمين : 

  ـ القسم الشمالي تحت حكم آل الرشيد وعاصمته حائل.     

  األجزاء تحت سلطة آل سعود وعاصمتهم أصبحت الرياض بعد هدم الدرعية.  ـ باقي   

ب ـ عسير: وكانت مستقلة وتحت سلطة احمد ادريسي الذي ثار على الوصاية العثمانية، 
  فحرك العثمانيون إمام اليمن لقهره. ولكن عسير استعادت استقاللها بعد ذلك بمعونة 

  .١٤االيطاليين

حكم العائلة الهاشمية. وكان الحاكم هو الشريف حسين الذي ج ـ الحجاز: وكانت تحت 
اعادة االتراك إلى  ١٩٠٨تمتع بالحماية التركية ثم عزله األتراك ونفوه إلى القسطنطينية. وفي سنة 

  حكم الحجاز. 

د ـ وكانت باقي األجزاء في أكثريتها تحت الحكم التركي الذي كان يغلف باستقالل شكلي. 
  ثانية لتوحيد الجزيرة المشتتة على هذا الشكل في القرن الثامن عشر:وجرت المحاولة ال

) قد جمع السلطة واستقر في الرياض بعد ١٨٤٠ـ  ١٨١٨كان تركي بن عبد اهللا آل سعود ( 
تدمير الدرعية. وخالل حكمه استقر آل الرشيد في حائل وحكموا منها القسم الشمالي من نجد. 

على آل الرشيد حتى نشب خالف داخلي بين أبناء فيصل بن ولم تكد ثورة السعوديين تنفجر 
تركي آل سعود مما اتاح آلل الرشيد فرصة اجتياح الرياض وهزم عبد الرحمن بن فيصل آل 

) فلجأ عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ١٨٩١سعود الذي كان قد أخذ بزمام القيادة مع اخوته (
  . ١٥إلى الكويت مع ابنه عبد العزيز

  .١٨٢٨ـ  ١٩٠٥الثورة السعودية الثالثة بقيادة عبد العزيز: اتفاق  ـ انتصار ٣

                                                             
  ,٣٨٢ـ األوضاع التشریعیة في الدول العربیة ص ـ محمصاني ١
  ,٣٨٣ـ محمصاني ـ ص  ٢



  ١٠

منذ أن استفاق عبد العزيز في الكويت ووجد نفسه الجئاً فيها مع والده عبد الرحمن وضع  
نصب عينيه سلوك درب توحيد وتحرير الجزيرة العربية. ولكن عبد العزيز أدرك ان التعلق 

ن الحنكة والحكمة والدراية واالستفادة من عبر الماضي بالقتال وحده ال يكفي بل ال بد م
للوصول إلى هدفه. الخطوة األولى كانت في استعادة نجد من يد آل الرشيد الذين كانوا تحت 
الحماية العثمانية... واستعاد عبد العزيز نجد بضربة قاسمة وصاعقة انخلعت لها القلوب وجعلت 

عبد العزيز الشرعي على نجد، وبالمقابل وافق عبد العزيز السلطان العثماني يعترف ويقر بسلطان 
  على ان يقيم العثمانيون حامية عسكرية في كل من عنيزة وبريدة.

وبعد سنة، أخذ العثمانيون يخفضون قوات حامية قصيم ثم انتهوا باالنسحاب حين شعروا ان  
. التي أصبحت فيما بعد ١٦أخلى العثمانيون حائل ١٩٠٥ال فائدة تجنى من بقائهم. وبنهاية سنة 

  تحت سلطة عبد العزيز سلطان نجد واالحساء وحائل.

استولت جماعة "تركيا الفتاة" على السلطة في تركيا. في العام التالي قامت بخلع  ١٩٠٨سنة  
السلطان عبد الحميد ووضعت برنامجاً اصالحياً جذرياً وعينت حكاماً شباناً متحمسين في العراق 

الشريف حسين شريف مكة. هذا األمير العربي هو هاشمي من ساللة الهاشميين وسوريا. وعينت 
. ودعمت بريطانيا مواقعها ١٧الذين كان كبيرهم هاشم جد الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم)

مرفأ الكويت ووقّعت بريطانيا معاهدة خاصة تتولى  ١٩٠٣في هذه المنطقة، فاحتل اسطولها سنة 
  .١٨خليجبموجبها حماية أمن ال

  وهكذا نشأ حول نجد الواقعة تحت سلطة عبد العزيز شريطان يهددانها ويطوقانها: 

أ ـ اعادة تدعيم بل اعادة خلق المحميات التركية بفعل سياسة "تركيا الفتاة" الجديدة    
 االصالحية. 

                                                             
  (عربي). ٢٠٧ـ  ١٥٥ـ عثمان بن بشر ـ تاریخ الحجاز ـ ص  ٣
  .H.st J.B Philiby _ Arabia_ London 1930_P.160ـ  ١
Georgec Ancel (La Quesـ ٢ on d, Orient),P.230.  



  ١١

ب ـ الوجود العسكري والسياسي االنكليزي المجاور. من الكويت إلى عمان على طول 
  . في هذه الفترة ١٩كونت رمال الصحراء منطقة معزولة وفقيرة معدمة: االحساء الخليج

) كانت االحساء تحت اإلدارة التركية. هاجم عبد العزيز االحساء حين شعر أن دورها ١٩١١(
قد جاء في رحلة توحيد الجزيرة، ولم يكد عبد العزيز يجتاح االحساء حتى غادرها األتراك 

والء لعبد العزيز الذي أصبح ملك نجد واالحساء وحائل. ولكن اإلنكليز فجاءت قبائلها تقدم ال
لم يتركوا أحالم عبد العزيز وشأنها حين جاء موعد القطاف! فلم تكد اإلمبراطورية العثمانية 
تسقط خالل الحرب العالمية األولى حتى أسرعت بريطانيا إلى زرع دويالت كان حكامها 

: الكويت، العراق، األردن حيث نصب عبد اهللا الهاشمي على كرسي مناوئين لعبد العزيز وتطلعاته
  .٢٠الحكم

  عسير، اليمن، عدن، حضرموت، عمان، مكة وكل جوانب الجزيرة باستثناء االحساء  

أصبحت بيد اإلنكليز بعد الحرب العالمية األولى. وحين قررت الجمعية الوطنية التركية في 
، أعلن حسين (شريف مكة) نفسه خليفة المسلمين بدعم ١٩٢٤ انقره إلغاء الخالفة اإلسالمية سنة

  وعون بريطانيا. 

وبحسه السياسي، أدرك عبد العزيز مخاطر وأثار استواء الشريف حسين الهاشمي على عرش 
الخالفة اإلسالمية وهي المؤسسة األولى في اإلسالم التي بها أشعة دين ودنيا، وان من شأن 

ا العرش أن يضع حداً آجالً إذا لم يكن عاجالً لمسيرة عبد استواء الشريف حسين على هذ
العزيز في تحرير وتوحيد الجزيرة. وهذا الحدث الخطير سيحول موقع عبد العزيز من الهجوم 

  إلى الدفاع...

لم يعد عبد العزيز يملك حرية القرار بل أسرع يتحرك ويرسل قواته إلى الحجاز ومكة  
لى اإلنكليز. حاصرت قوات عبد العزيز مكة حيث أصبحت حيث كان الشريف حسين يعتمد ع

                                                             
  فيما بعد...ـ في هذه المنطقة (األحساء) تفجر النفط ٣

 Gerald de Guary: (Arabia and the future.) Fils de Hussein, Sherif de Mecque, qui etaitـ ٤

nomme par les Turcs et qui  les a abondonnes pour appyer etetre appuye par l  Angleterre. 



  ١٢

قوات الشريف حسين مجتمعة فيها بعد انسحابها من كل المواقع، فلم يعد امام الشريف حسين 
  اال التنازل عن العرش لصالح ابنه علي. وتردد عبد العزيز... ماذا يفعل؟.

مر قواته بدخول مكة حيث تنازل فلم يكن مطمئناً لموقف اإلنكليز... ولكنه بعد تردد عاد فأ 
. وكان أول ما فعله جند ٢١علي بدوره عن العرش. وغادر مكة بعد ان تركها في عهدة "االخوان"

عبد العزيز هو هدم مزخرفات المساجد وكل األماكن التي أحيطت بقدسية تعتبرها مدرسة الشيخ 
  بالوثنية. محمد بن عبد الوهاب قدسية مزيفة تناقض الدين اإلسالمي وتدينها

كانون األول أعلن عبد العزيز  ٨احتل االخوان جدة ثم المدينة المنورة. وفي  ١٩٢٥سنة  
  . ثم أعلن بدوره دستور الحجاز.٢٢ملكاً على الحجاز

... هنا تدخلت ١٩٢٦، تابع طريقه إلى اليمن ثم إلى عدن مروراً بأبها سنة ٢٣بعد الحجاز 
اصبحت مناسبة لفتح الملف بكامله والتوصل إلى اتفاق بريطانيا. فوجد عبد العزيز ان الفرصة 

  .٢٤كامل وشامل مع انكلترا يعالج كل المسائل العالقة

  وهكذا أبرم اتفاقاً تضمن المبادئ اآلتية: 

أ ـ معاهدة حسن جوار بين عبد العزيز من جهة وعبد اهللا ثم فيصل بن الحسين الهاشمي 
  والتزام بعدم مهاجمة العراق أو األردن. 

  ب ـ تنسحب القوات السعودية وتترك االمام يحيى على عرشه في اليمن بشروط:

  ـ ان تتبع اليمن من اآلن فصاعدا السياسة الخارجية التي تتبعها السعودية. 

  ـ بإمكان اليمنيين االنتساب إلى القوات السعودية (االخوان).

                                                             
ته بالوالء وتتبع تعليم مدرسة محمد بن عبد الوهاب وكانت ـ قوات عبد العزيز كانت مكونة من القبائل البدوية التي تدين لقياد١

  تسمى األخوان.

ـ أصبح عبد العزیز ملك نجد الحجاز أي ملك دولتین مختلفتین. فالوحدة لم تكن قد تحققت بعد... محمصاني ـ ألوضاع التشریعیة ٢
  (عربي). ٣٨٣في الدول العربیة ـ ص

  العربية. ـ الحجاز تقع في الجهة الجنوبية للجزيرة ٣

  .Laurence. (Les Sept piliers de la sagesse), P.45.ـ  ٤



  ١٣

  على كامل االراضي ـ بإمكان ائمة مدرسة محمد بن عبد الوهاب نشر تعالیمهم بحریة 
  الیمنیة. كان ذلك نوع من الوصایة على الیمن.

  ج ـ يخرج عبد العزيز من إطار اهتماماته حضرموت وعمان. 

وهي مجموعة إمارات ال  ٢٥د ـ دبي ورأس الخيمة، أبو ظبي، الشارجة، عجمان، أم القيون
وعة تحت الحماية ألف نسمة، هذه المجم ٨٠ألف كلم مربع وعدد سكانها  ١٥تتعدى مساحتها 

  والوصاية اإلنكليزية. 

   ٢٦ه ـ اعتماد نفس مبدأ الوصاية والحماية على قطر

  ٢٧و ـ يحتفظ السعوديون بالحجاز وعسير وبحق إدارة األماكن اإلسالمية المقدسة

  نقل حسن إدريس منطقة عسير الواقعة تحت سلطته إلى السلطة السعودية. ١٩٣٠سنة 

اصدر الملك عبد العزيز "أمرا ملكياً" يعلن والدة المملكة  ١٩٣٢أيلول (سبتمبر)  ٨وفي 
  .٢٨العربية السعودية التي أصبحت تضم معظم أجزاء الجزيرة العربية وتوحد نجد والحجاز

وقع الملك عبد العزيز معاهدة مع اليمن في الطائف كرست الخطوط  ١٩٣٤أيار  ٢٠وفي  
بها ينسحب من اليمن محتفظاً بتهامة ومعيداً إلى العريضة لمبادئ اتفاقه مع بريطانيا، والتي بموج

  .٢٩اليمن نجران

  .١٩٣٦٣٠ـ  ١٩٣٥ولكن تسويقه لم يبدأ اال سنة  ١٩٣٣واكتشف البترول سنة  

  ثالثا ـ مالحظات واستنتاجات.

  ان الطريق الذي أدى إلى توحيد الجزء االكبر من الجزيرة العربية يستدعي بعض 

                                                             
  ـ اإلمارات التي أصبحت تكون اآلن اتحاد اإلمارات العربیة ١
  ألف نسمة. ٢٥كلم مربع وعدد سكانها  ٢٠٠٠ـ قطر مساحتها  ٢
  Gerald et Gaury: (Arabia Phoenix) pp. 80 a 103 ـ ٣

  .٣٨٤ص ـ محمصاني المرجع السابق ـ  ٤
ـ أصبح یحد المملكة العربیة السعودیة من الشمال العراق واألدرن ومن الشرق العراق والكویت والخلیج العربي وقطر. ومن  ٥

  الجنوب الیمن عدن وحضرموت ومن الغرب البحر األحمر وخلیج العقبة.
  ـ اكتشاف البترول سندرسه في الفصل الثاني من هذا الجزء األول.٦
  



  ١٤

  ف عندها:المالحظات التي البد من الوقو

ـ لقد كانت رحلة التوحيد وطنية ودينية اذ ان القبائل التي سارت تحت قيادة السعوديين  ١
حملت السيف لتوحيد الجزيرة في يدها وااليمان في عقلها وقلبها واندفعت بقوة معتقدات 
مدرسة محمد بن عبد الوهاب التي كانت تمثل بالنسبة لها نهضة اإلسالم وعودته إلى اصوله 

  صحيحة. ال

ـ آمن السعوديون بتعاليم ومبادئ مدرسة محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية فكانت لهم  ٢
  قوة روحية...

وكانوا لها سيفاً يذود عن حياضها وعن وجودها وانتشارها فكانت مسيرة توحيد الجزيرة  
دئ محمد العربية بدوية بحد سيف القبائل التي سارت خلف عبد العزيز ودينية النها آمنت بمبا

  اإلسالمية. اإلصالحيةبن عبد الوهاب 

والقوة العسكرية التي حققت هذا االنجاز التاريخي كانت قوة "االخوان" وهم قبائل بدوية  
  تعلقت بعبد العزيز كقائد وبمادئ محمد بن عبد الوهاب كطريق للعودة إلى الدين الصحيح. 

ي صار قمعها في بضع سنوات على يد ـ دلت الحملة األولى خالل القرن الثامن عشر والت ٣
المصريين بعد ان وحدت الجزيرة واجتاحت سوريا والعراق وسلكت طريق القسطنطينية كم 

  كانت تربة الجزيرة مهيأة للتوحيد.

كانت هذه المرة االولى التي تتوحد فيها الجزيرة العربية بعد اإلسالم... ولكن الظروف  
عد لهذه الحملة التاريخية فالقت القمع على يد محمد علي الدولية لم تكن مهيأة وال ناضجة ب

  وكان نجاح القمع مؤثراً لعدم الظروف الدولية.

فقد جاءت ربما الحملة االولى قبل اوانها... ولم تراع توازن القوى الدولية. وهذا ما راعته  
وكانت انتصاراً  ووقتته الحملة الثانية واألخيرة التي ظفرت بوالدة المملكة العربية السعودية

  دبلوماسيا على قدر ما كان عسكرياً.



  ١٥

وكان سقوط االمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الثانية فرصة تاريخية... ولكن  
امبراطورية العثمانيين إذ توارت عن خريطة الشرق االوسط اال انها لم تترك فراغاً... بل تركت 

  وسط.االمبراطورية البريطانية في الشرق اال

واستفاد عبد العزيز من دروس التاريخ وبحكمة وحنكة لم يلعب الكل للكل فيفقد أو يخاطر  
بالكل، بل رضخ للواقع الدولي الجديد في المنطقة ولعب هذا الواقع الجديد بدالً من ان يلعب 
ضده ويتصدى له ويحاول ازالته. واستطاع بذلك ان يحقق الجزء االكبر من الحلم الذي راود 

بناء الجزيرة العربية في التحرر والوحدة. ولكنه اضطر من اجل الكثير ان يتخلى عن القليل ا
  فبقيت الكويت وقطر والبحرين واالمارات خارج الوحدة.

  واستفاد من عبر الحملة المصرية والتركية. 

  واحتفظ بوصاية على اليمن. 

لجديدة التي جسدت امل ثم جاء اكتشاف البترول وتسويقه مع اعالن والدة المملكة ا 
  التحرير وحققت وحدة نجد والحجاز.

ودعم الحكم السعودي "الدين" بمبادئ مدرسة محمد بن عبد الوهاب االصالحية اإلسالمية  
ودعم "الدنيا" بثروة البترول التي ساعدت على اللحاق بالعصر وتنظيم دولة قوية بجسد وحدة 

قطعت اثر انتقال الخالفة اإلسالمية إلى دمشق مع الجزيرة العربية بعد ان تفتتت الجزيرة وت
  األمويين.

  وكان الكتشاف البترول اثر هائالً على هذه الدولة الجديدة في:     

  ـ الحياة االجتماعية.

  ـ الحياة السياسية.

  ـ الحياة االقتصادية.

  وفي عالقتها بالعالم الخارجي الذي عاشت الجزيرة بعيدة وبمنأى عنه...
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الحكم السعودي اطار النظام القانوني الستثمار البترول بالتعاون مع الشركات وقد رسم  
االميركية، ورسم بحكمته المخطط البعيد الذي انتهى بامتالك الشركات صاحبة االمتياز تدريجياً 

  بالوفاق معها مما لم يجرمه من متابعة اكتساب الخبرة والعلم المتوفر عندها!.

يسير على طريق الواقعية والحكمة ضد تيار التطرف والغوغائية  وكان الحكم السعودي بذلك
الذي اجتاح بعض مناطق الشرق االوسط. وكان حريصاً على ان تطبق هذه السياسة على الصعيد 

  البترولي بنوع خاص مما وفر للسعوديين خبرة واسعة في مضمار الصناعة البترولية. 

  الفصل الثاني

  لعربية السعوديةاكتشاف البترول في المملكة ا

  "حتى تكون للمادة كل هذا السلطان يجب أن يكون لها فكر"

  "غوستاف فلوبير"

اكتشف البترول في السعودية بعد زمن طويل من اكتشافه في إيران والعراق. في خريف      
  كان الميجور اإلنكليزي هومز يقوم في البحرين لمصلحة شركة مالحة بريطانية بأعمال ١٩٢٠٣١

ت تنقيباً عن الماء... فاكتشف أمراً لم يكن يتوقعه وهو وجود طبقة عائمة من البترول حفريا 
  كلم عن االحساء الواقعة في الجزيرة العربية.  ٢٢تحت األرض والبحرين لم تكن تبعد أكثر من 

وتوجه هومز إلى أمير البحرين طالباً منه إعطاءه إمتياز استثمار هذا االكتشاف. وبعد حصوله 
 اإلمتياز تنازل عنه لقاء مبلغ زهيد لشركة أميركية هي "الغولف أويل كومباني" على 

 (Gulf Oil Company) اَباراً نفطية على شاطئ الخليج وبقي  ١٩٢٥، كانت تستثمر خالل سنة
  األمر على هذا الحد.

، شوهدت مجموعة من البدو غريبة المظهر تحط ١٩٣٠ولكن في منتصف حزيران (يونيو)  
ل في األحساء والهفوف ،ويبدو عليها الحرص الشديد على عدم إثارة اإلنتباه لوجودها! الرحا

وكانت هذه المجموعة بدوية في الظاهر، وأميركية في الوقع من خبراء التنقيب عن البترول 
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الذين جاؤوا يتحققون من وجود النفط في هذه المناطق... وأعطى الملك عبد العزيز تعليماته 
اء بأن يترك هؤالء الرجال وشأنهم في العمل الذي يقومون به وأن ال يعكر صفوهم لحاكم اإلحس

  ويوفر لهم كل أسباب اإلطمئنان.  

كان البدويون المزيفون  يقومون بسلسلة أعمال تنقيب أظهرت أن قشرة سميكة من النفط 
ط الذي تحتويه هو تمتد من القوقاز إلى الخليج مارة بإيران والعراق ممتدة تحت البحار وأن النف

  من نوعية نادرة...

. خاصة وأن رجل أعمال أميركي هو المستر كرين ٣٢وضجت أوساط البورصة الغربية بالنبأ 
كان قد زار الملك عبد العزيز حيث توافق على أن يرسل المستر كرين خبراء في التنفيب عن 

الثمين. وجاءت نتيجة النفط لمعرفة ما إذا كانت أرض الجزيرة حبلى بهذا المعدن السائل 
األبحاث التي قام بها الخبير تويتشل لتؤكد وجود النفط في االحساء.. وهكذا أصبح األمر ثابتاً ال 

. وتسابق حينئذ إلى الرياض مندوبو االحتكارات النفطية العظمى في العالم، الذين ٣٣ يقبل الجدل
  جاؤوا  يعرضون على ملك السعودية شراء اَبار النفط.

  مندوبو:    وتوافد 

 Royal Dutchـ الرويال دوتش 

 Shellـ الشل 

 Standard Oilـ الستاندرد أويل 

  ـ مفوض الشعب السوفياتي للطاقة السائلة. 

  ـ وأميركيون وإنكليز وهولنديون وألمان من كبار رجال األعمال وحتى أرمن ويابانيون. 

                                                             
 .Benoist _ Mechin: (lbn Saoud) PP_ 309_ 310ـ  ١

  .Benoist_ Mechin: (lbn Saoud) pp. 309_310ـ  ٢
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ألراضي التي ينبغ فيها وكان غرضهم واحداً على إختالف مصالحهم وجنسياتهم: شراء ا
النفط. ولكن الملك عبد العزيز رفض رفضاً قاطعاً بيع أي قطعة أرض عارضاً بالمقابل تأجير 
هذه األراضي لمدة محدودة بشرط أن تعود المنشآت التي تقام الستخراج النفط وتكريره للدولة 

  عند انتهاء عقد التأجير.

 يركية صغيرة هي "الغولف أويل كومباني"ووقع إختيار الملك عبد العزيز على شركة أم 

 Guif Oil Company  التي سبق لها أن أشترت من هومز االمتياز الذي حصل عليه من أمير
  البحرين. 

  لماذا شركة... أميركية ومتواضعة الحجم؟ 

  إعتباران دفعا الملك لهذا الخيار: 

حكومتها، مما يبقي الحقل  ـ ألن الشركات األميركية تتمتع بنصب وافر من اإلستقالل تجاه
  اإلقتصادي بمنأى عن تأثيرات السياسة التي تثير حساسية الملك الشديدة إلستقالل مملكته. 

إن الواليات المتحدة األميركية أبعد من غيرها عن السعودية. فليس لها وجود في منطقة 
  الشرق األوسط ال عسكري وال سياسي، شأن باقي الدول األوربية.

  لنظام الدولي إلستثمار البترول؟كيف كان ا

  كيف كان إطاره القانوني؟

شبكة إحتكارية حصرية على شكل كارتل دولي كانت تضع يدها بشكل شبه حصري على 
  التنقيب وإستخراج وتسويق النفط في العالم... 

  كيف نشأت وكيف تطورت وأي إطار قانوني لبست؟

ملكة العربية السعودية اذا لم نبدأ بفهم النظام ال نستطيع فهم النظام القانوني للبترول في الم
  الدولي المتخذ شكل االحتكار والذي كان قائماً وقت إكتشاف البترول في السعودية.

  كان البترول دائماً شأناً له طابع إحتكاري لعدة أسباب أهمها:
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  أ ـ ضخامة رؤوس األموال التي تنفق على تنقيب غير مضمون النتائج. 

ونة اإلقتصادية للطلب على النفط... أي أن الطلب غير مرتبط بقاعدة العرض ب ـ عدم المر
  والطلب بل هو ثابت أياً كان العرض. 

جـ ـ عدم تكافؤ نفقات التنقيب مع اإلكتشافات التي تسفر عنها مما يجعلها مغامرة إال إذا 
  اتفقت الشركات المتنافسة على حصر الغرم والغنم.

ي السعودية أثراً خطيراً على النظام الدولي االحتكاري الذي كان وكان الكتشاف البترول ف
يضع يده على نفط العالم. أدى هذا االكتشاف الضطراب الوضع الداخلي لهذا النظام االحتكاري 

  الدولي وال سيما الذين كان نفط الشرق األوسط من نصيبهم أي اإلنكليز!

ى يد شركات أميركية نالت إمتياز التنقيب فقد كان من نتيجة اكتشاف النفط في السعودية عل
واالستخراج أن نشأ وضعاً جديداً أسقط من يد اإلنكليز االحتكار الحصري لنفط الشرق األوسط 

  وأدخل األميركيين إلى حقول النفط إلى جانب اإلنكليز...     

كما  فالنفط قد أكتشف في إيران ثم في العراق قبل مدة طويلة من إكتشافه في السعودية
ذكرنا سابقاً. وكان النظام السياسي في العراق كما في إيران متأثراً بنفوذ بريطانيا التي كانت في 
أيام عظمتها وسطوتها. وهكذا كان الشرق األوسط من نصيب انكلترا في الكارتل االحتكاري 

كانت  ١٩٣٣البترولى الدولي حتى كان إكتشاف البترول في السعودية . في ذلك الوقت أي سنة 
الواليات المتحدة قد أخذت تخرج من عزلتها وتدخل المسرح السياسي الدولي كدولة 
عظمى... وفضل النظام السعودي التعامل مع هذه القوة العظمى الجديدة التي لم يكن لها وجود 
سياسي وال عسكري في الشرق األوسط... فكان منح الشركات األميركية إمتيازاً بترولياً في 

وسط إختراقاً للحصار النفطي الذي ضربه الكارتل حول نفط الشرق األوسط وخص الشرق األ
المنطقة بإنكلترا... وأخذ الشق يتسع ليقلب كل المعادالت التي أقرها الكارتل واستقرت داخل 

  المناطق المضروبة بالحصار...  

  فكيف نشأ االحتكار الدولي للنفط وكيف تطور وكيف تقاسم العالم؟



  ٢٠

) إلى ١٩٢٠لكارتل الدولي الذي هيمن على النفط في العالم: من سان ريمو (أوالً ـ ا
       Group Agreementوالـ  Achnacarryاألشناكاري 

  Reh _Line) ١٩٢٨ثم الخط األحمر (

  كانت تهيمن على سوق النفط األميركي شركات :  ١٩٠٩حتى سنة 

  Standard Oil OF New Jerseyـ الستاندرد أويل أوف نيو جيرسي  

  Socony Mobil Oilـ سوكوني موبيل أويل  

  Standard Oil OF Californiaـ ستاندرد أويل  أوف كاليفورنيا 

بنتيجة  Texacoثم كبرت لتطل على السوق األميركي شركتي "غولف اويل " و"تكساكو " 
وبي االكتشافات المتتالية آلبار النفط في تكساس. وفي هذه الفترة كانت في السوق األور

  شركتان: 

 Shell Transport and Trading Companyـ شل ترانسبورت أند تريدينغ كومباني 

  Royal Dutchـ الرويال دوتش 

  .١٩٠٧وقد اندمجتا فيا بعد في شركة واحدة سنة 

وهكذا، عشية الحرب العالمية األولى، كانت "سبع أخوات " تسيطر على أسواق النفط في 
ات السبع كانت كل مجموعة تسيطر على أسواقها المحلية... ثم ما العالم .ولكن داخل األخو

لبثت أن ألفت هذه األخوات السبع فيما بينها كارتل احتكاري يكرس قانونياً واقع إنفرادها دون 
  سواها بالهيمنة على أسواق النفط.

وكانت حقول الشرق األوسط من نصيب شركتين متفرعة إحداهما عن إحدى األخوات  
 Shellواألخرى من األخوات السبع إصالة هما: ـ شل السبع 

من التي أسسها وليم دارسي الستثمار حقول النفط اإليراني  Anglo_ persianـ االنكلو برسان 
  هو وليم دارسي هذا؟
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هو رجل أعمال إنكليزي، اكتشف النفط في إيران. ومكافأة له على اكتشافه منحه الشاه  
مكن من إستثمار هذا اإلمتياز إسس برؤوس أموال إنكليزية "االنكلو إمتياز إستثمار النفط، وليت

  برسان أويل كومباني" بعد ذلك استحصل السيد هنري داترلينغ رئيس مجلس إدارة الرويال 

  دوتش على إمتياز إستثمار حقول نفط الموصل. وكانت الموصل الواقعة في العرق جزءاً من

ا اإلمتياز من قبل السلطان عبد الحميد العثماني وكان االمبراطورية العثانية لذلك أعطى هذ
% عن كل  ٥الواسطة هو كالوست غوليكييان الشهير في صفقات النفط والذي كان يستوفي 

  .٣٤صفقة حتى عرف باسم مستر خمسة بالمئة

 وتأسست من أجل إستثمار هذا اإلميتاز أيضاً شركة "تركيش بتروليومكومباني"  

Turkish Petrolum Company  وساهمت "االنكلوبرسان أويل كومباني" (التي أسسها برؤوس
أموال إنكليزية)، بنصف أسهم هذه الشركة وكذلك ساهم كالوست غولبيكيان بنصيب في 
األسهم. وفي إطار هذا الهيكل القانوني وهذه الشركات أصبحت انكلترا واضعة يدها على بترول 

  .٣٥في العراقالشرق األوسط الذي كان ينبع في إيران و

ثم نشبت الحرب العالمية األولى وافضت لتغييرات تاريخية من أهمها زوال االمبراطورية   
. ولكن ذلك لم يؤثر على الهيمنة اإلنكليزية على بترول ١٩١٨العثمانية وانتصار الحلفاء سنة 

  الشرق األوسط، بل زاد منها ودعمها.

                                                             
حكاية كالوست غولبيكيان، وهو أرمني من ارزيرون، تركي الجنسية وابن أحد أهم  R. HEWINS. (Mr Five Percent).ـ  ١

تركيا في باريس وفي  شار اقتصادي ومالي لسفارتيمستوردي النفط الروسي. حامل شهادة في الهندسة من لندن كينج كوليج، مست
  لندن.

  . ١٩١٤آذار  ١٩وهو الذي خط بقلم أحمر الخط األحمر البترولي على طول حدود االمبراطورية العثمانية في 

  A. Nouchi. (Lutte Petroiliere au Proche_ Orient) P.27ـ  ٢
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% من أسهم "تركيش  ٢٥عطت فرنسا . فأ٣٦وقعت معاهدة سان ريمو ١٩٢٠نيسان  ٢في  
% من أسهم  ٧٥وهي أسهم كانت ملكاً أللمانيا، وبقيت بيد اإلنكليز  Turkish Petroleumبتروليوم" 

. واستبعدت الواليات المتحدة األميركية من تقاسم الثروة البترولية "عقاباً" لها على عدم ٣٧الشركة
ت معاهدة سان ريمو الجانب البترولي النتصار دخولها الحرب ضد االمبراطورية العثمانية. وكرس

  الحلفاء في الحرب العالمية األولى على االمبراطورية العثمانية وعلى المانيا.

أو  (As is)بعد ذلك بسنوات شهدت أسواق البترول والدة احتكار نفطي دولي عرف باسم  
ية األزمة االقتصادية التي عش ١٩٢٨٣٨أيلول  ١٧والذي أبرم قانونياً في  Achnacarryاألشناكاري 

  عصفت في الثالثينات.

وشمل الكارتل االحتكاري الشركات الثالث الدولية الكبرى التي كانت تتنافس فيما بينها  
  وتهيمن وحدها على سوق البترول في العالم.

وكان هدف االتفاق وضع حد نهائي لمنافسة االسعار "غير الضرورية والمكلفة" كما وصفتها  
  ت البترولية الثالث وهي: الشركا

 Standard Oil of New  Jerseyـ األميركية: ستاندرد أويل أوف نيوجيرس 

  Royal Dutch- Shellـ الهولندية: الرويال دوتش ـ شل 

والتي أصبحت فيما  Anglo- Iranian Oil  Companyـ اإلنكليزية: االنكلو ايرانيان أويل كومباني 
   British petroleumبعد البريتش بتروليوم 

                                                             
  .ـ المادة التاسعة منها٣

 .G. L enczowski: The Middle East in the world affair. Pp-92-93ـ  ٤

G.Anonnus: le (Arab awakening) p-10  
 et les effets de la domination. Economie appliquee n l (L anglo iraninan Oil Company)ـ  ٥

1952,pp151-168.  
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وكانت هذه أول إطاللة أميركية على المسرح النفطي الدولي للشرق األوسط بعد أن أقصت 
  الواليات المتحدة من ثروات الشرق األوسط النفطية! ١٩٢٠معاهدة سان ريمو سنة 

االحتكاري أبرم بعد حرب أسعار شرسة نشبت بين "رويال  Achnacarryواتفاق "االشناكاري"  
  "وستاندرد أويل أوف نيو جرسي"  Royal Dutch- Shell دوتش شل"

Standard Oil of New Jersey  على أسواق الهند وروسيا في وقت كان نصف االنتاج البترولي
. ثالثة ٣٩كما سمي (As is)المتواضع يبقى بدون استهالك. يتضمن اتفاق "االشناكاري" أو الـ 

  .٤٠أقسام

  القسم األول: 

تمهيدياً يعالج المشكلة التي استعصت على صناعة البترول وهي الفيض في يتضمن إعالناً     
االنتاج، ويؤكد على األثر السيء للمنافسة ويبرر تدابير الرقابة ويرسم الخطوط العريضة للسياسة 

  المشتركة في المستقبل. 

  القسم الثاني: 

  ويتضمن المبادئ التي تحكمت بأسواق النفط طوال سنوات وهي:     

لمبدأ األول: توافق المشتركون بأن تكون النسبة المالية لحجم أعمالهم هي المقياس الحسابي ا
  لكل زيادة في المستقبل تطرأ على االستهالك. 

  المبدأ الثاني: وضع أي إنشاءات جديدة بتصرف "المجموعة" إذا لم تعد الزمة لتلبية الطلب. 

  جدیدة غیر ضروریة لتلبیة الطلب.المبدأ الثالث: اإللتزام بعدم إقامة إنشاءات 
  المبدأ الرابع: اإلقرار بفائدة تلبية االستهالك من منطقة اإلنتاج الجغرافية.

                                                             
  ,١٩٢٨ر سبتمب ٢٠في كورسیكا بتاریخ  Achnacarryـ وقع االتفاق في قصر "االشناكاري"  ٢
  .Fontaine,Ie petrole du Moyen Orient et les trusts Paris E.D.Les sept couleurs 1960 p-43 et Suitesـ  ٣



  ٢٤

المبدأ الخامس: تخفيض اإلنتاج في المناطق التي يفيض من استهالكها أو تحويل هذا 
  الفائض إلى أسواق أخرى بأسعار تنافسية.

  ت والتسهيالت في النقل.المبدأ السادس: البحث عن أقصى التخفيضا

المبدأ السابع: إدانة أي تدبير من شأنه رفع الكلفة وبالتالي تخفيض االستهالك وذلك 
  للمصلحة العامة كما للمصلحة صناعة النفط على حد سواء.

والمبدأ األهم من هذه المبادئ السبع هو األول. فهو بند احتكاري واضح يتضمن تقاسما 
  .لألسواق وحداً للمنافسة

  والمبدأ األخير يتضمن أيضاً تقنيناً على المستوى الدولي لصناعة النفط.

  القسم الثالث:

یتضمن تحیدًا للبنود التي تتیح وضع المبادئ الواردة في القسم الثاني موضع التنفیذ، وبین 
  هذه البنود ما هو في غایة األهمیة:

وانين األميركية التي تحظر االتفاقات البند األول: إقصاء السوق األميركي من االتفاق بحكم الق
  االحتكارية.

البند الثاني: یحسب تسویق كل شركة فصلیًا وذلك بغیة تحدید حقوق كل طرف في كل بلد 
  وعلى صعید السوق الدولي.

البند الثالث: يحسب سعر النفط في كل منطقة من مناطق العالم إعتماداً على سعره في خليج 
  دره الحقيقي.المكسيك بغض النظر عن مص

، بواخر الشحن البترولية التي تزيد عن Poolالبند الرابع: تجمع في "تجمع" له رابط قانوني 
  حاجة االحتكار.

  البند الخامس: بإمكان المساهمين تبادل المواد البترولية بغية توفير مصاريف النقل. 

ي االحتكار بسعر أقل البند السادس: يوضع الفائض من االنتاج البترولي بتصرف المساهمين ف
  من السعر المعروض لألشخاص الثالثين.



  ٢٥

ومن أجل حسن تنفيذ ومراقبة تطبيق بنود هذا االتفاق، فقد لحظ العقد جمعية مؤلفة من 
  ممثل عن كل من المساهمين الموقفين.

ولكن بدالً من إنشاء هذا التنظيم الذي يصبح له طابع إداري أنشأت لجنتان: اللجنة األولى 
إقامتها نيويورك ومهمتها مراقبة االنتاج وخاصة الصادر عن الواليات المتحدة التي كانت محل 

% من استهالك النفط في العالم. واللجنة الثانية تقيم في لندن وتتولى تنسيق  ٧٠تؤمن وقتها 
  التدابير الالزمة لحسن سير العمل بين مختلف األسواق االستهالكية الرئيسية.

  حظ:وبامكاننا أن نال

االحتكاري قد استبعد السوق األميركي من هيمنته حتى  Achnacarryأ ـ إن إتفاق االشناكاري 
سواء  (Sherman Act)ال يقع تحت طائلة التشريع األميركي الذي يحظر االتفاقات االحتكارية 

  بالنسبة لألسواق الداخلية أم بالنسبة للتصدير.

بين شركة  ١٩٢٨أيلول  ١٧الموقع في  Achnacarryب ـ إن كارتل االشنكاري االحتكاري 
أميركية (نيو جيرسي) وشركتين إحداهما إنكليزية والثانية هولندية كان مستوحى من "الخط 
األحمر" النفطي الذي خطه ووضعه موضع التنفيذ غولبيكيان وأحاط به حدود االمبراطورية 

  .١٩٢٨يوليو) تموز ( ٣١العثمانية في الشرق األوسط. وكان ذلك في لندن في 

  فما هو الخط األحمر النفطي؟
توافق األلمان واإلنكليز على تقاسم ثروة العراق النفطية، وكان صلة  ١٩١٤آذار  ١٩في 

الوصل هو كالوست غولبيكيان األرمني (الشهير باسم مستر خمسة بالمئة) ووضع خطاً احمراً 
ألولى ورثت إنكلترا التركة بكل يفصل حدود وحقوق كل من الطرفين... وبعد الحرب العالمية ا

حقوقها، ولكنها أعادت توزيع الثروات البترولية داخل الخط األحمر من جديد وأعادت توزيع 
الحصص كذلك اتفاق الخط األحمر توافقاً بين الشركات الموقعة والمكونة لهذا االحتكار تقضي 

نطقة الخط األحمر (الذي كان باالمتناع عن االستحصال باإلنفراد على أي إمتياز نفطي داخل م
حدود االمبراطورية العثمانية في الشرق األوسط أي بلدان الشرق األوسط التي كانت داخلة في 
االمبراطورية العثمانية) إذا لم تستحصل على الموافقة اإلجماعية لباقي األطراف المكونة 

  لالحتكار.



  ٢٦

  ما يلي:وكانت االطراف المكونة لالحتكار وتوزيع الحصص بينها ك

  % ٢٣، ٧٥ Anglo persian Companyـ االنكلو برسان كومباني (إنكليزية) 

  % ٢٣،   Royal Dutch_ S hell٧٥ ـ الرويال دوتش شل (الهولندية) 

  %٢٣، ٧٥ La Compagnie Francaise des Petrolesـ الشركة الفرنسية للبترول (فرنسية) 

  %  ٢٣، ٧٥  .La N.E.D.Cـ المجموعة األميركية (أميركية) 

  %٥ــــ                       Gulbenkianـ كالوست غولبيكيان 

          ٤١%١٠٠.    

  % ٢٣، ٧٥التي تملك  N.E.D.Cوكانت حصص المجموعة األميركية 

  من أسهم الكارتل مكونة وموزعة بينها كما يلي:

  % ٢٥ـ ستاندرد أويل كومباني أوف نيوجرسي    

(Standard Oil Company of New Jersey) 

  % ١٦، ٦ـ بان أميركان بتروليوم ترانسبورت كومباني 

(Pan American Petroleum Transport Company) 

  % ٢٥ـ ستاندرد أويل كومباني أوف نيويورك 

(Standard Oil Company of New York) 

  % ١٦، ٦ـ غولف ريفاينينغ كومباني 

(Gulf Refining Company)     
  % ١٦، ٦كومباني ـ  اطلنطيك ريفاينينغ 

(Atlantic Refining Company) 

                                                             
  .G.Stocking (Middle East Oil) pp-43-62-63ـ  ١



  ٢٧

وهذه المجموعة من الشركات األميركية كانت تكون المجموعة األميركية داخل الكارتل 
وهو احتكار أميركي نشأ في شباط Near East. Development Corporation (.N.E.D.C) والمسماة  

دة األميركية ثم تضاءل الجمع إلى في الواليات المتح  Delawareفي والية ديالوار  ١٩٢٨
  شركتين فقط تقاسمتا الحصص بالتساوي وهما:

  Standard Oil Company of New Jerseyـ ستاندرد أويل كومباني أوف نيو جيرسي 

التي  Standard Oil Company of New York ـ والستاندرد أويل كومباني أوف نيويورك 
ثم أصبح  Socony Vacuum Oil Companyومباني سوكوني فاكيوم أويل ك ١٩٣١أصبحت سنة 

    Mobil Oilأسمها موبيل أويل. 

هذا هو التجمع االحتكاري الذي هيمن على التنقيب واستخراج وتسويق النفط في العالم 
كانت فيه أربع شركات من أربع   Group Agreementوباسم  (Red Line Agreement)وعرف باسم 

ميركية (كانت مجموعة متحدة داخل االحتكار)، الهولندية والفرنسية جنسيات... اإلنكليزية، األ
 Group Agreementمع... كالوست غولبيكيان. ثم توسع تجمع الـ 

ٍٍٍٍمع  الزمن فخرجت بعض الشركات األميركية منه أو باألحرى أخرجت لتدخل مكانها أو 
ت شركات صامدة أمام لتلتهمها شركات أكبر منها... وغيرت شركات أخرى أسماءها، وبقي

األعاصير واستقر االحتكار الدولي المهيمن على النفط في العالم مكوناً من سبع شركات سميت 
  األخوات السبع وهي:

  Standard Oil of New Jerseyـ ستاندرد أويل أوف نيو جرسي: األميركية  ١

   Texas Oilـ تيكساس أول (تيكساكو): األميركية  ٢

 Socony Vacuum ( MobilOil) (موبيل أويل): األميركية  ـ سوكوني فاكيوم ٣

  Standard Oil of Californiaـ ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا: األميركية  ٤

  Gulf Refining Company ـ غولف ريفاينينغ كومباني: األميركية ٥

  Royal Dutch -Shellـ رويال دوتش شل: إنكليزية هولندية  ٦



  ٢٨

  British Petroleum (B.P)يوم: إنكليزية ـ بريتيش بترول ٧

% منه ويتقاسم حقول النفط في العالم تلك  ٩٠وكان نفط العالم بيد هذا الكارتل بمعدل 
الحقول التي بعودتها ألصحابها تجمعت أيديهم وترابطت في منظمة الدول المصدرة للنفط 

  .٤٢(األوبيك) 

ي هذا الكارتل. وكانت الشركة وكان الشرق األوسط من نصيب الشركات اإلنكليزية ف
اإلنكليزية بريتيش بتروليوم هي الشركة األم التي عنها تفرعت الشركات اإلنكليزية التي استثمرت 
حقول النفط في الشرق األوسط، أي في العراق وإيران، فأخذت هذه الشركات اسم الشركة األم 

B.P. إيران. وأحياناً أخرى غيرت لتأخذ أسماء وطنية في العراق وفي  

وكانت أول عاصفة تهب على هذا المستنقع المستقر هي التأميمات التي حصلت في إيران 
بحيث أعادت النظر في الترتيبات التي أقامتها الشركات اإلنكليزية النفطية المتفرعة  ١٩٥١سنة 

ولكن بعد عودة الشاه إلى الحكم أثر االنقالب على مصدق ما لبث أن تقضاءل  .B.Pمن الـ 
اإلنكليزية فاختلطت بمساهمة إيرانية عن طريق تأسيس شركة  .B.Pجود وهيمنة شركة الـ و

  مختلطة أكثرية أسهمها إيرانية.

أخذت التأميمات تتوالى  ١٩٥٨تموز  ١٤في العراق، وبعد سقوط عرش فيصل الهاشمي في 
  اإلنكليزية  .B.Pإلى أن انتهت بحلول الشركات العراقية النفطية التي تملكها الدولة محل الـ 

ثانیًا ـ الهیمنة اإلنكلیزیة على نفط الشرق األوسط تمزقها الشركات األمیركیة عند اكتشاف 
  النفط في السعودیة

  .٤٣ـ الهيمنة اإلنكليزية على نفط الشرق األوسط ١

الذي أصبح مكوناً من سبع أخوات والذي كانت  ) ( Group Agreementطوق كارتل الـ  
، طوق هذا الكارتل حقول نفط الشرق األوسط ١٩٢٨قد أبرمت بين أعضائه منذ انظمته وعقوده 

  تطويقاً سياسياً واقتصادياً واحتكارياً متيناً وجعلها من نصيب انكلترا.
                                                             

Mai 1973, P-168.(Petroleum informa (Petroleurr Service)ـ  ١ ons), 30 Mars. 5 Fevrier 1973.  

   .Fontaine PP 43 et suite (Le petrole du Moyen Orient et les Trusts)ـ  ٢



  ٢٩

وفي ألوان خريطة هذا الكارتل للعالم كان لون نفط الشرق األوسط إنكليزياً، وكان هذا اللون 
ل بحيث إذا طرأ عليه خلل، أختل التوازن في كل المناطق. جزءاً من توازن بين قوى هذا الكارت

من هنا كان الحرص على حصار نفط الشرق األوسط وإبقائه تحت يد إنكلترا حرصاً مزدوجاً 
  إنكليزياً من جهة ومن كل أطراف الكارتل المتعدد الجنسيات من جهة أخرى...

د توصلوا إلى اتفاق صريح مع وحتى ال يترك اإلنكليز باب الرياح والمفاجآت مفتوحاً فق
الشركات األميركية من األخوات بأن ال تتدخل في شؤون الشرق األوسط النفطية. ولمزيد من 
اإلطمئنان ووضعاً لهذا االتفاق موضع التنفيذ تمكنت وزارة الخارجية اإلنكليزية من االستحصال 

ي شركة غير إنكليزية وحتى من مشايخ وامراء الخليج على تعهد بعدم منح أي إمتياز بترولي أل
  . ٤٤ألي حكومة غير إنكلترا 

وحدة الملك عبد العزيز، الذي كان يحكم "صحراء خالية من الخيرات"، كما جاء في تقارير 
. بقي خارج هذه المفاوضات واإللتزامات والتعهدات التي أسفرت ٤٥خبراء الخارجية اإلنكليزية 

  عنها.

ي العالقات مع الشركات األميركية، فأقفلوا أول باب إذن فقد توصل اإلنكليز إلى وفاق ف
  يمكن أن تهب منه الرياح... 

  ثم اتفقوا مع أصحاب األرض من األمراء العرب على أن تبقى العالقة محصورة بهم...

  فاقفلوا الباب الثاني...

  وبقيت نوافذ مفتوحة رغم ذلك للرياح، بقيت نافذة أوروبا!

  اقفلوا الباب أن تأتي الرياح من النافذة!واإلنكليز كانوا يخشون إذا 

  وتمكنوا من إقفال النافذة األوروبية بجدهم ومثابرتهم!

                                                             
  تعهد أمير الكويت بعدم منح أي امتياز نفطي إال لشركة انكليزية. A. Noushi p.42ـ  ١

Documents du Briـ  ٢ sh Foreign Policy 1919-1939, first series. VI IV, Cable 371- 6342 P-7 et suite. 



  ٣٠

  كيف؟ كانت النافذة األوروبية في يد الشركات الفرنسية والهولندية من األخوات السبع.

توصلت الحكومة اإلنكليزية إلى إتفاق مبدئي مع الحكومتين الفرنسية والهولندية يقضي بأن 
متنع القوى التي كان من نصيبها تقاسم االمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية األولى عن ت

القيام منفردة بأي عمليات تنقيب عن النفط أو متابعة أو تطوير أي عمليات تنقيب سابقة بدأت 
على  قبل ذلك، وال حتى متابعة استخراج نفط تم اكتشافه إال إذا توصل كافة األطراف إلى اتفاق

  ذلك.

أي "خط  Red Tipeويشمل هذا االتفاق مساحة منطقة محددة الجوانب، وعرفت الحدود باسم 
األنابيب األحمر" وهو يتوافق تقريباً مع حدود االمبراطورية العثمانية المنهارة وهي المناطق التي 

  كانت داخلة في الخط األحمر النفطي.

  طين واالردن واقعة ضمن هذا المحيط.كانت السعودية وسوريا والعراق وإيران وفلس

وكانت الشركات التي تجوب هذا المحيط كلها إنكليزية، أكثرية أسهمها بيد مساهمين إنكليز 
وأقليتها بيد أبناء المناطق الواقعة فيها حقول النفط، وكانت هذه الشركات هي التي تتولى حراسة 

كان هو الذي يحدد للشركات اإلنكليزية . ولكن الكارتل ٤٦نفوذ الكارتل وانظمته داخل مناطقها
  أسعار النفط وكمية االنتاج.

ولم يكن من حق أي طرف من أطراف الكارتل أن ينفرد بتحديد األسعار أو الكميات المنتجة 
  . ٤٧إال بموافقة الكارتل االجماعية

  ـ أول خرق ألنظمة الكارتل: ردة فعل الكارتل. ٢

  وحصلت مفاجأة لم تكن في الحساب!

                                                             
 :J.Herwets pp- 161-176 (The Red Line Agrement and the Turkish Petroleum Company) July 28ـ  ١

1928.  

  أي الـ  Achnacarryثم تطور إلى اتفاق االشناكاري  ١٩٢٠ـ أي الكارتل الذي ولد من اتفاقات سان ريمو سنة  ٢

Group Agreement رتل مكوناً من سبع شركات هي األخوات السبع.الواقع داخل الخط األحمر النفطي وقد أصبح هذا الكا 



  ٣١

  امتياز أعطي لشركة أميركية في المنطقة "المحرمة" على الشركات األميركية... ثمة

كان الذي أعطى اإلمتياز هو الملك عبد العزيز والشركة التي حصلت على اإلمتياز هي 
التي لم تكن من األخوات السبع وال كانت طرفاً في  Gulf Oil Company"الغولف أويل كومباني" 

  الكارتل...

مزدوجاً... إذ دخلت شركة أميركية المنطقة المحرمة على الشركات األميركية  فكان خرقاً
  وخرقاً ثانياًَ إذ إن التي خرقتها هي شركة أميركية غريبة عن كارتل األخوات السبع...

حين علم الكارتل بهذا الحدث أسرعت الشركات اإلنكليزية تتخذ سلسلة من التدابير الرامية 
المترتبة على هذا "الخرق" لمناطقها المحرمة! وأجبرت شركة "الغولف إلى الحد من النتائج 

والخضوع  ١٩٢٨الذي ولد سنة  ) (Group Agreementعلى اإلنضمام للكارتل أو  Gulf Oil أويل"
  ألنظمته وقيوده...

وطلبت "الغولف أويل" من المجلس األعلى للكارتل الترخيص لها بزيادة انتاج آبار األحساء 
ت على إمتياز إستخراج نفطها من الملك عبد العزيز، فكان رفض المجلس األعلى التي حصل

  للكارتل قاطعاً. 

  لماذا؟

ألن اإلنكليز الذي كانوا وراء قرار الرفض لم يكونوا راغبين في فتح األبواب أمام المنافسة 
لزيادة  التي ستؤدي إلى إنخفاض أسعار النفط في األسواق الدولية... فزيادة االنتاج تؤدي

  العرض وإذا أصبح العرض أكثر من الطلب انخفضت األسعار!

  وهذا ما كان اإلنكليز يرفضونه...

وهذا كان يعني قلة استثمار ثروات بالد هي بأمس الحاجة إليها وبأمس الحاجة ال ستثمارها 
  ألقصى حد ممكن...

  كانت هذه السياسية تؤدي لخنق النفط السعودي.



  ٣٢

من  Com  pany of California  Standard Oilكومباني أوف كاليفورنيا ـ: "الستاندرد أويل  ٣
ـ  Gutf Oilتشتري اإلمتياز من "الغولف أويل"  ) (Group Agreementخارج كارتل االشناكاري 

  خرق حصار الهيمنة اإلنكليزية على نفط الشرق األوسط.

فشلت حركتها ولم  Gulf Oilنجحت الشركات اإلنكليزية بتضييق الخناق على "الغولف ويل" 
تستطع أن تغطي مصاريفها... وأصبحت عاجزة عن استثمار حقول نفط اإلحساء فتنازلت عن 

 Oil of Californiaإمتيازها بموافقة الحكومة السعودية لشركة "بحرين أويل أوف كاليفورنيا" 
Bahrein ١٩٢٨ة التي لم تكن هي األخرى منتسبة ألسرة كارتل االشنكاري الذي ولد سن.  

مملوكة ومتفرعة من  Oil of California Bahreinوكانت "البحرين أويل أوف كاليفورنيا" 
وقد تأسست "البحرين أويل أوف  Oil of Cali Standard fornia"ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" 

ة في في ظل قوانين كندا وكانت كندية الجنسية ومسجل Oil of Cali Bahrein forniaكاليفورنيا" 
  سجل الشركات في كندا، وما ذلك إال غطاء لجأت إليه شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" 

Oil of California Standard  األميركية تحاشياً لالصطدام بالحظر المفروض على الشركات غير
ال لشركات اإلنكليزية إلتزم به امراء ومشايخ المنطقة والذي بمقتضاه ال يعطون امتيازات بترولية إ

إنكليزية... وكان اصطدام شركة كندية بهذا الحظر أهون من إصطدام شركة أميركية به، ألن كندا 
  . ٤٨جزء من الكمنولث.

عادت ففضلت إسقاط  Oil of California Standardولكن الستاندر أويل أوف كاليفورنيا 
ين أويل أوف الحجاب وكشف وجهها وقررت خوض المعركة سافرة بدون غطاء شركة "بحر

  . بيدها ونزلت إلى ساحة المعركة.٤٩فأخذت االمتياز Oil of Bahrein Californiaكاليفورنيا" 

                                                             
  G. Stocking p-74 et B Schwadran p- 1373ـ  ١

وشرقاً حدود  (Ad-Dhana)ـ يغطي االمتياز السعودية. وحدود حق التنقيب واالستثمار هي:غرباً سلسلة التالل الرملية المسماة  ١
جرى توسيع نطاق المنطقة المشمولة باالمتياز  ١٩٣٩المتياز ستون عاماً وفي سنة العراق والمنطقة المحايدة وجنوباً الربع الخالي. ومدة ا

  لكم مربع أي ما يعادل نصف المنطقة الشرقية. ١٢٠٠٠٠٠عاماً وبلغت المساحة االجمالية التي يغطيها االمتياز  ٦٦وتحديد أجله لـ 
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لشركة "ستاندرد  ١٩٣٣وأعطي االمتياز الصادر عن حكومة المملكة العربية السعودية سنة 
صفية وبيع الحق بالتنقيب واالستخراج والت Oil of California) (Standardأويل أوف كاليفورنيا" 

  ٥٠وتصدير النفط.

وكان استحصال "الستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" هو الخرق الثاني للهيمنة اإلنكليزية وهو 
  خرق بدأ يمزق الشبكة بكاملها ليصبح شرخاً عريضاً تداعت له أساسات البناء...

  ظرها...ورنيا" كانت قوية وكانت تعرف حدة المعركة التي تنتكاليف ف"فالستاندرد أويل أو

وقامت بحركة التفاف على أخصامها وهي متحررة من أنظمتهم وقيودهم ألنها تنتسب إلى 
أسرتها برابطة "نسب" وكانت حركة اإللتفاف هي في رفع االنتاج إلى حده األقصى وتخفيض 
األسعار إلى حدها األدنى متجاوزة الحظر ثم الصراخ والعويل الذي اخذ يطلقه مدراء "االنكلو 

  في العراق... ) (Irak Pet roleumفي إيران و "االيراك بتروليوم"  (Anglo- Iranian)يان" ايران

وامتنعت من تلقاء نفسها عن مزيد من التنقيب في األحساء لتنصرف إلى إستثمار الحقول 
المكتشفة إلى أقصى حد واتجهت بتسويقها إلى الشرق األقصى منصرفة عن أوروبا كي ال 

  .٥١ع شركات أميركية كبرى غيرها تبيع البترول للسوق األوروبيتتضارب مصالحها م

  (من خارج الكارتل): مباشرة االستخراج والتسويق ١٩٣٣ـ والدة االرامكو سنة ٤

والـ  Oil   California Standard  ofكانت الـ "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا"  ١٩٣٣سنة 
تسويق للنفط في الهند. فاتفقتا على تأسيس تملك كل منهما شبكة   Texas Oil"تيكساس أويل" 

 California  Arabian Standar Oil Comشركة جديدة "كاليفورنيا أرابيان ستاندار أويل كومباني" 

                                                             
 Standard Oilأويل كومباني أوف كاليفورنيا  ـ وقع عقد االمتياز عن شركة ستاندرد٢٢٩ـ ٧٨صفحة  .Stocking Gـ  ٢

Company of California                     د هاميلتون وعن الحكومة السعودية الشيخ بعد اهللا سليمان وزير المال في المملكة لوي
  ١٩٣٣موز ت ٥تاريخ  ١١٥٥العربية السعودية وصدق الملك عبد العزيز على عقد االمتياز بمرسوم ملكي يحمل الرقم 

٣ _Company of California ) (annual report) 1936                   Standard Oil(  



  ٣٤

pany)  والمعروفة باسم(C.A.S.O.C.  ليصبح "ارابيان أميركان أويل  ١٩٤٤وغيرت اسمها سنة
  . ٥٢ارامكو (ARAMCO)لمعروفة باسم وا )  (Arabian  American Oil Companyكومباني" 

بيدها إستثمار  .C.A.S.O.C. أخذت األرامكو (التي كانت ما تزال معروفة باسم ١٩٣٣٥٣سنة 
آبار نفط االحساء ولم تتردد في خوض المعركة مع منافسيها اإلنكليز ثم امتدت المنافسة 

 Anglo)لو ـ ايرانيان" واتسعت لتصبح على أشدها في أسواق آسيا النفطية بينها وبين "االنك

Iranian)  "وبينها وبين "الشل(Shell)  

طن سنة  ١١٠٠٠٠٠ثم إلى  ١٩٣٦طن سنة  ٦٤٠٠٠٠طن فرفعته إلى  ١٧٤٠٠٠كان االنتاج 
  . ١٩٣٨طن سنة  ٣١٠٠ ٠٠٠والى  ١٩٣٧

لم يكن عهد االزدهار قد أقبل ولكن هذه األرقام كانت تعلن تباشيره وتباشير الثروة المقبلة 
  .٥٤لسعودية وعلى االرامكوعلى ا

  .١٩٤٦ـ التزاحم بين الشركات األميركية ذاتها: سقوط مجموعة الخط األحمر سنة  ٥

وأخذ حجم االرامكو يكبر وأخذت تلقي باالنتاج الهائل الذي ينبع من آبارها الغنية في 
ناكاري السوق بما يغرق الشركات اإلنكليزية بل وحتى األميركية المنتسبة ألسرة كارتل االش

Achnacarry  وكل واحد من هذه الشركات كانت لها مكانتها وقوتها أمثال "الستاندرد أويل أوف
  نيو جرسي" 

Of New Jersey Standar Oil  "و "سوكوني فاكيوم أويل كومبانيSocony Vacuum Oil 

Company  اللتان كانتا تحصدان النسبة الكبرى من حصيلة أرباح تصدير النفط األميركي...  

                                                             
ألف دوالر. وكانت  ٧٠٠برأسمال قدره  ١٩٣٣تشرين الثاني  ٨" والية ديالور في الواليات المتحدة في .C.A.S.O.Cـ سجلت الـ " ١

% من أسهم ٥٠ثم اشترت "تكساس أويل كومباني"    Standard Oil of Californiaمملوكة من الستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 
  مليون دوالر. ٢١بمبلغ  .C.A.S.Oالشركة 

ظهر البترول للمرة األولى في منطقة الدمام. وبالتالي بدأت االكتشافات تتوالى وبدأ االنتاج يعرف انطالقه خيالية. ومع أن ١٩٣٣ـ عام  ٢
  ,١٩٣٦تثمار التجاري بدأ عام اال أن االس ١٩٣٣اكتشاف حصل عام 

  ـ أرقام منشورة في وثائق االرامكو. ٣



  ٣٥

فإذا بالشركات األميركية النفطية الكبرى تصطدم وتسبب األذى لبعضها في اسواق العالم، و 
  هكذا وصفوا الحرب التي نشبت بينهم حين رفعوا الصوت مستغيثين.

واستبد القلق باإلنكليز... فحتى الشركات األميركية المنتسبة معهم إلى أسرة االشناكاري 
Achnacarry  حتى هؤالء أعلموا رفاقهم اإلنكليز (االي. بي. ١٩٢٨تكونت سنة  االحتكارية التي ،

النفطي الذي يحرم التجول في حقول نفط  Red Lineبأنهم يعتبرون الخط األحمر  .I.P.Cسي) 
الشرق األوسط على الشركات األميركية، يعتبرونه قد سقط وأنهم يستعيدون حرية تحركهم في 

. وأتضح أن الخرق ٥٥بسبب ذلك نزاع قانوني بين الشركاتالمملكة العربية السعودية، ونشب 
األميركي لشبكة الهيمنة اإلنلكيزية على نفط الشرق األوسط قد وصل اآلن إلى تمزيق الشبكة 
بكاملها... وإن أثره على وضع أنكلترا يبدو مدمراً... فما هو مصير الشركتين اإلنكليزيتين "االنكلو 

أمام الدفق الجديد الذي تلقي  (Irak Petrlrum)"أيراك بتروليوم"  و (Anglo- Iranian)ايرانيان" 
  االرامكو به في أسواق العالم؟

  ـ تدخل وزارة الخارجية األميركية للتوفيق بين الشركات األميركية. ٦

وعلى حافة االصطدام بين الشركات اإلنكليزية النفطية والشركات األميركية النفطية وحتى 
كية ذاتها أسرعت وزارة الخارجية األميركية تتدخل لتضح صيغة توفق بين بين الشركات األمير
  المصالح المتضاربة.

وتدارك رجاالت االرامكو بحكمة أن إمكانياتهم وحدها غير قادرة على استثمار ثروات آبار 
  النفط السعودية الخيالية.

الستاندرد أويل اوف : "١٩٤٦كانون األول  ٧وهكذا وافقت الشركتين المكونتين لالرامكو في 
على   Texas Oil (Texaco)و "التكساس اويل "تيكساكو)  )  Oil of California Standard (كاليفورنيا"

% من االسهم: "الستاندرد أويل ٤٠قبول دخول شركتين اميركيتين أخرتين إلى االرامكو بنسبة 

                                                             
 :G.Stockingـ عرض النزاع القانوني أمام المحكمة العليا االنكليزية ولكن مصالحة تم التوصل اليها قبل أن تبت المحكمة بالنزاع. ٤

Middie East- OIL p- 106.  
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 .٥٦يوم (موبيل اويل) "و "السوكوني فاك )  Oil of New Jersey) Standardاوف نيو جرسي" 

Socony Vacuum   (Mobil Oil)              وهكذا اصبحت االرامكو مكونة من اربع شركات
. وهكذا اصبح التكتل النفطي البترولي العربي االميركي يضم اقوى المجموعات المالية ٥٧اميركية

  Mellon، ملون  Morgan، ومورغان Rockfellerواالقتصادية في الواليات المتحدة: روكفلر 
واستعان بنخبة متفوقة من الفنيين الذين يملكون الخبرة االنسانية المتفوقة ووضعوها في خدمة 

  اقتصاد وصناعة النفط السعودي.

  ١٩٤٩ـ یالطا بترولیة سنة  ٧
لم يكن تدخل وزارة الخارجية االميركية لمعالجة أمر المزاحمة التي نشبت بين الشركات 

ما أيضا لمعالجة نتائج انهيار الهيمنة االنكليزية على نفط الشرق االوسط االميركي فحسب، وان
  .٥٨على يد شركة االرامكو االميركية

كانت مشكلة الشركات األميركية قد حلت بانضمام شركتين من أكبر  ١٩٤٩في كانون األول  
را مدمراً هائالً واللتان كان لنشاط هذه األخيرة أث A.R.A.M.Coشركات النفط األميركية لألرامكو 

  عليهما.وفي اليوم نفسه تم ايجاد حل لألزمة النفطية مع بريطانيا.. 

كانت بريطانيا تتربع على عرش النفط في الشرق االوسط وكان الحل بأن تفسح مكانا على 
  العرش للواليات المتحدة بحيث يتربع االثنان معاً دون ان يزيح احدهما اآلخر. 

                                                             
كانت بید "ستاندرد أویل كومباني  (Near East Development C orporation)ـ نصف أسهم مجموعة الشركات األمیركیة ٢

(Standard Oil Company of New York)   سوكوني فاكیوم كومباني"  ١٩٣١التي أصبحت سنة"(Socony Vacuum 

Company)  "ثم "موبیل أویل كومباني(Mobil Oil OF  Company) .  
ملیون دوالر وأصبحت االرامكو بعد توقیع االتفاق  ٥٠٠% ـ ٤٠ودفع ثمن الـ  ١٩٤٨كانون األول  ٢ـ لم یوقع االتفاق إال في  ٣

  مكونة من :
   California Standard Oil % ٣٠ـ "الستاندرد أویل أوف كالیفورنیا" 

   Texas Oil (Texaco)% ٣٠ـ "التكساس أویل (تكساكو) 
  Standard Oil  of New Jersey% ٣٠ـ "ستاندرد أویل اوف نیو جرسي" 
  .Socony Vacuum (Mobil Oil)% ١٠ـ "السوكوني فاكیوم (موبیل أویل)" 

  
ـ كان مجلس إجرة االرامكو مؤلفًا من الرئیس المستر مور ـ نائب الرئیس: فلوید أوهلیغر ـ المدیر العام: جیمس ماك بیرسون  ١

  (وثائق االرامكو). 



  ٣٧

: تعايش انكليزي اميركي على عرش نفط الشرق االوسط وتكرس كان الحل ابتكارا مبدعاً
ذلك الوفاق الدولي بأول صفقة بترولية ضخمة... فقد اشترت "الستاندرد أويل اوف نيو جرسي" 

Standard Oil New Jersey   Of "و"السوكوني فاكيومSocony Vacuum  من البحرية البريطانية لمدة
التي كانت  ) (Anglo Iranianول العائدة "لالنكلو ايرانيان" % من منتوج الحق٤٠عشرين عاماً 

  % من اسهمها.٥١البحرين االنكليزية تملك 

و "السوكوني  Standard Oil of New Jerseyوكانت "الستاندرد اويل أوف ينو جيرسي" 
فامتد  .٥٩.I.P.Cالـ  (Irak Petroleum)% من اسهم "ايراك بتروليوم" ٢٣، ٥فالكيوم" تملكان من قبل 

نشاطهما لكل الشرق االوسط... وكان درساً قاسياً لبريطانيا... فالشركات االميركية تنفرد ببعض 
  . ٦٠المناطق، وتشاركها بالنسبة لمناطق أخرى

  ووقع اتفاق بين لندن وواشنطن يقسم الشرق االوسط إلى منطقتين: 

  ـ منطقة خاضعة للنفوذ النفطي االنكليزي وتشمل العراق وايران.

  . ٦١ـ منطقة خاضعة للنفوذ النفطي االميركي وتشمل كامل المملكة العربية السعودية

  على نفط السعودية. ٦٢ثالثاً: "الحرب" النفطية تستأنف من جديد

وبقيت بريطانيا قوية نفطياً في الشرق االوسط برغم "اليالطا النفطية" التي قسمت المنطقة بين 
و "االنكلوا  (Irak Petroleum)ثرية اسهم "ايراك بتروليوم" بريطانيا وأميركا. فقد كانت تملك اك

ومعتمدة على هذين الموقعين وعلى شبكة خطوط االنابيب العراقية  (Anglo- Iranian)إيرانيات" 

                                                             
وقد دخلت "الستاندرد أویل أوف نیو  ١٩٢٨ر البترولي والموقع سنة العائد للخط األحم Group Agreementـ بموجب اتفاق الـ ٢

 N.E.D.Cفي "االیراك بترولیوم" الـ.  Socony Vacuumو "السوكوني فاكیوم"   Oil of New Jerse Standard" جرسي
  المنتمیة إلى األخوات السبع مع الشركات المتفرعة عنها.

 G. Stocking: (Middle East Oil) P.106 arrangement conclu entre compagnie britannique etـ ٣

compagnie americaine.  
petrole Arabe: Une revolu) ـ ١ on), Camille Yakan (Ed Arabia, Geneve) PP.70 a 85. 

Daniel Durand: (La Poli ـ ٢ qua Petroliere interna onal) P. 46 et suite.  



  ٣٨

الفلسطينية، فان منطقة النفوذ البريطاني وان كانت قد انحسرت اال انها بقيت ممتدة من كركوك 
  ن.إلى حيفا ومن بغداد إلى طهرا

وبرغم "معاهدة السالم النفطية" الموقعة بين بريطانيا والواليات المتحدة، اال أن السياسة 
  النفطية بين أميركا وبريطانيا بقيت سياسة مواجهة ومجابهة وكانت احداهما نقيض االخرى.

فالسياسة النفطية األميركية كانت قائمة على حفظ مخزون النفط االميركي... فهذا النفط قد 
نذيراً... فالمخزون النفطي  ١٩٤٧ى العالم خال الحربين العالميتين وكانت تباشير ازمة غذ

األميركي كبير ولكنه بالنتيجة ينفذ. والطريقة العملية لحفظه هي في اغراق االسواق االوروبية 
بالنفط السعودي باسعار متدنية وأقل بكثير من اسعار النفط االميركي الذي تصدره الشركات 

يركية للخارج مما يجعل عملية العرض والطلب بحد ذاتها تقفل االبواب على النفط األم
  األميركي

وتتركه مخزوناً تحت األرض األميركية لوقت الحاجة لينافسه بترول مستخرج من اراضي 
  السعودية على يد شركات نفطية أميركية.

حفظ بترول الشرق االوسط بينما السياسة االنكليزية كانت نقيض ذلك. فانكلترا كانت تريد 
الذي تضع يدها عليه وترك االسواق النفطية تستهلك النفط المستخرج من غير الشرق االوسط... 
أي النفط األميركي، الن نفط بولونيا كان قد اصبح في يد االتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية 

دية من العالم فقد كانت تمتصه الثانية؛ اما البترول الذي تستخرجه الشركة االنكليزية الهولن
اسواق اسيا، بكامله. وكانت الحكومة البريطانية حريصة على أن يكون سعر النفط العراقي اعلى 
بقليل من سعر النفط االميركي ووضعت حداً أعلى لكمية االستخراج في العراق وكان الرقم 

ظرت قطعياً اعمال التنقيب. طن سنوياً وح ٤٧٠٠٠٠٠الذي مثله هذا الحد االعلى متواضعاً جداً 
هذه السياسة النفطية االنكليزية كانت تسير بأمان حتى فاجأها خرق الحرم من الشركات 
االميركية ودخولها منطقة الشرق االوسط حين اكتشف النفط في السعودية، فانهارت هذه 

  السياسة تدريجياً.

  .١٩٤٦ـ وصاية انكليزية على شركات النفط األميركية ١



  ٣٩

قبل السياسة النفطية االنكليزية أن تسلم بالهزيمة، أو بنصف الهزيمة! فقد بقيت متمسكة ولم ت
  بأن تملي اسعار النفط، ووجد االنكليز ان هذا الهدف يمكن بلوغه بوسيلة اخرى.

لقد اختارت ان تخوض معركة امالء االسعار مع النفط االتي من الظهران في السعودية الن 
ى الى افالت قبضة انكلترا عن نفط الشرق االوسط وتحكمها باسعار النفط هذا النفط هو الذي اد

  في العالم.

  كیف جرت المعركة؟
كان النفط السعودي اآلتي من الظهران يمر بطريق بحري طويل حتى يصل الى االسواق 
 االوروبية المستهلكة... كان يجب أن يدور حول الجزيرة العربية بكاملها ليصل البحر االحمر ثم

تملك  A.R.A.M.C.Oكيلومتر ولم تكن االرامكو  ٤٧٠٠يجتاز قناة السويس وهو طريق طوله 
وسائل النقل البحري، بينما كانت البحرية االنكليزية تنزل إلى البحار بواخر شحن بترولية ضخمة 
بنيت خالل الحرب العالمية الثانية الغراض عسكرية وحولت بعد ذلك بسهولة الغراض الشحن 

. ولم يكن االسطول األميركي يملك بواخر ضخمة قابلة للتحويل عن االغراض العسكرية المدني
الغراض النقل المدني... وما كانت تملكه بالكاد يكفي حركة النقل بين أوروبا وأميركا. فلم 

  يكن امام االرامكو أي خيار... وهكذا اصبح نقل بترول السعودية يتم على السفن االنكليزية... 

  يطانيا تتحكم باسعار النفط السعودية مرتين...كان بر

مرة بأسعار النقل البحري على السفن االنكليزية ومرة ثانية برسم المرور بقناة السويس التي 
سنت على مرور النفط بقناة السويس،  ٢٠إلى  ١٥كانت ما تزال بيدها. وقد وضعت رسماً من 

سويس االنكليزية، اذ أن بواخر شخن النفط وكان هذا الرسم مصدر ارباح هائلة لشركة قناة ال
تمثل نسبة  ١٩٤٧% من مجموع البواخر التي مرت بالقناة وكانت سنة ٥٨نسبة  ١٩٤٨مثلت سنة 

  %.١٧نسبة  ١٩٣٨% وسنة ٤٧

  واستطاعت انكلترا أن تبقى قادرة على امالء اسعار النفط العربي معتمدة على ثالث عوامل:



  ٤٠

طن في السنة لو لم  ٥٠٠٠٠٠٠٠أن تسكب في االسواق  A.R.A.M.C.Oأ ـ باجبارها االرامكو 
تكن حركتها مقيدة بنسبة الكمية التي تستطيع أو تريد بواخر الشحن البريطانية ان تنقلها من 

  مصادر االنتاج إلى مصادر االستهالك.

  ب ـ بتخفيض أو رفع ثمن الشحن.

نتاج السعودية النفطي كان يمر جـ ـ بتخفيض أو رفع رسوم المرور بقناة السويس إذ أن كل ا
  بقناة السويس.

  ـ الوسائل المتوفرة  ألمیركا للتحرر من هذه الوصایة ٢
  كان من الطبيعي أن يسعى االميركيون للخروج من هذه الوصاية.

  وكانت امامهم وسيلتان:

ن طن م ٥٠٠، ٠٠٠أ ـ فوراً ببناء ناقالت نفط بحرية عمالقة تتجاوز العشرين وحمولتها تتسع 
البترول وتسير بسرعة عشرين عقدة. وبذلك تعالج مشكلة النقل وأسعاره ولكن ال تعالج مشكلة 
المرور بقناة السويس التي تبقى رسوم المرور فيها بيد الشركة االنكليزية المستثمرة لقناة 

  السويس.

ب ـ مد أنابيب ضخمة يعبر النفط داخلها تصل مناطق االنتاج بشواطىء البحر المتوسط 
المواجهة السواق االستهالك االوروبي. وكان االميركيون قد باشروا درس هذا المشروع سنة 

قبل ظهور التحديات االنكليزية امامهم . وكان المشروع يقضي بأن تمتد انابيب النفط  ١٩٤٣
مليون ليتر من النفط يومياً إلى حوض  ٤١كلم لتختصر ثلث المسافة ويتيح وصول  ١٧٥٠بطول 

مما يوفر المرور  A.R.A.M.C.Oتوسط عبر االنابيب بواسطة شركة متفرعة عن االرامكو البحر الم
  . ٦٣بقناة السويس

                                                             
 .Andre Wilson: (Why west we build that pipe- line?) Readers Digest Juin 1944 (Edition Ameriaine)ـ ١



  ٤١

  ـ مزاحمة بین االنابیب االمیركیة والنالقالت االنكلیزیة ٢
كان وصول النفط السعودي عبر انابيب النفط إلى شواطىء البحر المتوسط ضربة قاسمة 

ة بين الستراتيجية االميركية النفطية والستراتيجية االنكليزية . وهكذا انقلبت المواجه٦٤النكلترا
  النفطية إلى مواجهة مكشوفة بين انابيب النفط وناقالت النفط العمالقة.

كيلومتر بواسطة شركة متفرعة  ١٧٠٠مد انبوب للنفط طوله  A.R.A.M.C.Oوباشرت االرامكو 
ولكن Tapline (Transrarabian Pipe-Line)عنها هي: التالبالين (الترانس ارابيان بايب الين) 

  المشكلة اصبحت اآلن: من اين تمر االنابيب؟

فكل دولة ستمر االنابيب تحت اراضيها لها عالقات بانكلترا كما باميركا، وانتقل حقل 
المعركة اآلن بين انكلترا واميركا إلى الدول التي ال بد لألنابيب من أن تمر بأراضيها. وبدأ مد 

للوصول بها إلى شاطىء البحر المتوسط. وفي األراضي السعودية سار العمل بسرعة إذ  األنابيب
لم تكن هناك أي مشكلة، ولكن ما أن جاء وقت تجاوز الحدود السعودية حتى جاءت 

  المشاكل.

  كان يجب المرور بشرقي االردن للوصول إلى شواطىء فلسطين المطلة على البحر المتوسط.

 Taplineطانية بالمرصاد، فقد كانت عازمة على عدم ترك التالبالين وكانت الحكومة البري
. وكان الوضع في فلسطين متدهوراً ٦٥النظر باالنابيب إلى شاطىء البحر المتوسط بأي طريقة

تصل عن فلسطين وغيرت اتجاه سير  Taplineوليس طريق امان لالنابيب فصرفت التابالين 
  ى لبنان (صيدا) بدال من حيفا (في فلسطين).االنابيب من االردن إلى سوريا ثم إل

وبدأت السياسة االنكليزية تزرع المسامير على الطريق وتسعى على االقل لتأخير السير 
بالتنفيذ وابطاء سير العمل بمشاكل سياسية وادارية مع الدول التي ستمر بها االنابيب لكسب 

  الوقت...

                                                             
  .Edouard Sabier (Le Monde) 16 Aout 1949ـ  ١
  .p.193 (Le Petrole du Moyen-Orient et les trusts)ـ  ٢



  ٤٢

. كانت ١٩٤٩لم يكن قد انتهى سنة  ١٩٤٦والمشروع الذي كان يجب أن ينتهي في سنة 
) حتى تيأس، Tapline(فرعها التابالين  A.R.A.M.C.Oالسياسة االنكليزية تسعى لتتعب االرامكو 

  الن االرامكو هي التي كانت تقود السياسة النفطية االميركية في الشرق االوسط.

ا اليها والتي مرت من فاالنكليز كانوا يبحثون عن يالطا جديدة تحل محل يالطا التي انساقو
نقاط ضعفهم وجعلتهم يقاسمون اميركا ثروة النفط في الشرق االوسط، كانوا يبحثون عن يالطا 

  جديدة يكونون فيها في موقع القوة ويكون نصيبهم في التقاسم أوفر.

وكان االنكليز يريدون أن تكون االنظمة السياسية في البالد التي يجب أن تمر فيها االنابيب 
  لية لهم، لتكون ورقة بيدهم في معركتهم مع اميركا.موا

  وكذلك كانت اميركا تبحث عن نفس الغرض...

فأخذت االنظمة تتساقط ساعة في يد انكلترا وساعة في يد أميركا، وساعة تستخدم أميركا 
  الورقة التي بيدها ضد انكلترا وساعة يحصل العكس...

  للعبة. وكانت الساحة السورية اكثر الميادين خصوبة

  حسني الزعيم. ١٩٤٩آذار  ٢٣بدأت اللعبة بأول انقالب عسكري في سوريا قام به في 

وما أن اشتدت قبضة حسني الزعيم على الحكم في سوريا حتى نالت خزينة الدولة السورية 
قرضاً من المملكة العربية السعودية بعشرة ماليين دوالر، تدفع بدون فائدة على عشر سنوات، 

زينة السورية في ضائقة شديدة، وبعدها بأيام كان حسني الزعيم يوقع االتفاقية التي وكانت الخ
  تجيز للتالبالين المرور بأنهابيبها في االراضي السورية.

وهكذا فتح الطريق امام النفط السعودي إلى لبنان ليصل إلى شاطىء البحر المتوسط المواجه 
قناة السويس، فيصل إلى اسواق اوروبا وقد وفر الوروبا فيختصر المسافات الطويلة وال يمر ب

كثيراً من نفقات النقل وكل رسوم المرور بقناة السويس، وبسعر أقل بكثير من سعر بترول العراق 
وإيران الذي تستخرجه شركتان انكليزيتان، فال يعود بامكان النفط العراقي وااليراني إن يصمد 

  في االسواق االوروبية!.



  ٤٣

  ل ثقلها لتسد الطريق من جديد، فكل مصالحها النفطية كانت في الميزان!ألقت انكلترا بك

انقالب عسكرية جديد في سوريا اقصى حسني الزعيم، وقاد االنقالب  ١٩٤٩أب  ١٤في 
العقيد سامي الحناوي، الذي كان أول عمل قام به هو رفض المصادقة على االتفاق الذي وقعه 

  فط السعودي بالمرور...حسني الزعيم والذي سمح النابيب الن

اعلن راديو  ١٩٤٩كانون االول  ١٩ولم يمض وقت طويل على ردة الفعل االنكليزية ففي 
. واستقر الحكم بين الشيشكلي الذي ٦٦دمشق استيالء الجيش على الحكم بقيادة اديب الشيشكلي

  امسك به بيد من حديد... وفتح طريق سوريا من جديد امام النفط السعودي.

نكلترا اللعبة، فلم تملك سوى أن تظهر الالمباالة في الظاهر ولكن الضربة كانت وخسرت ا
عنيفة جداً، وكانت الواليات المتحدة تسجل للمرة الثانية انتصاراً نفطياً ساحقاً على انكلترا في 

  .٦٧الشرق االوسط

  ١٩٥٠االنابيب : ـ انتصار السياسة النفطية االميركية٤

رفع السد في ابقيق في السعودية فتدفق النفط داخل االنابيب  ١٩٥٠تشرين الثاني  ١٣في 
مارا بالحدود السعودية ثم االردنية ثم السورية ليصل إلى صيدا في لبنان على شاطىء البحر 
المتوسط ويصب في خزانات هائلة ثم يتدفق إلى االسواق االوروبية باسعار اقل من اسعار النفط 

 A.R.A.M.C.Oتخرجه الشركات االنكليزية. واتاح ذلك لالرامكو العراقي وااليراني الذي كانت تس
  أن تزيد حجم انتاجها عدة اضعاف وبالمقدار ذاته تزيد دخل السعودية!

  رابعاً ـ توسيع حقل االمتيازات البترولية

  عدة شركات من مختلف الجنسيات على امتيازات A.R.A.M.C.Oاستحصلت بعد األرامكو 

  نفط ولكن النجاح الذي اصابته االرامكو لم تعرفه أي شركة اخرى.التنقيب ثم استخراج ال

                                                             
 .Edouard Sablier: (Le Noveau Putsh Syrien), 16 Aout 1946 (Le Monde)ـ  ١

 .Le Monde) Edouard Sablier: (Le Vraie Bataille du Prodhe-Orient) 22 Nov.1949ـ  ٢



  ٤٤

التي اصبح  Pacific Oilمنحت الحكومة السعودية امتيازا لشركة "باسيفيك اويل"  ١٩٤٩في سنة 
وشمل االمتياز المنطقة المحايدة على الحدود الكويتية  Getty Oilاسمها فيما بعد "جيتي اويل" 

ولكنه لم يكن يمثل اال نسبة متواضعة من االنتاج النفطي  ١٩٥٣ر سنة السعودية، وبدأ االستثما
  . ٦٨السعودي

 Japan Petroleumثم استحصلت شركة يابانية هي "الجابان بتروليوم تربدينغ كومباني" 

Trading Company  وتولت ٦٩ثم على امتيازات تتعدد وتتفرع ١٩٥٨على رخصة تنقيب سنة .
... وكانت أهم االمتيازات هي التي حصلت عليها شركة أو كسيراب بترومين ادراة قطاع البترول

Auxirap  الفرنسية وشركة أجيبAgip  وكانت هذه االمتيازات تشمل شاطىء البحر االحمر
  وكذلك الربع الخالي.

  الفصل الثالث 

  أثر اكتشاف البترول
نها تتقلب مع إن شؤون العالم واألمم ال تسير على نمط واحد وال على خط مستقر. ولك"

  األيام والزمان من حالة على حالة.

  وما يحصل لألفراد نراه يحصل للدول عبر العصور".

  "ابن خلدون"

  المقدمة 

أعلن الملك عبد العزيز سعود ملكاً على الحجاز وكان قصد أصبح  ١٩٢٦كانون الثاني  ٨في 
  سلطان نجد.

  أعلن المملكة العربية السعودية. ١٩٣٢أيلول   ١٦وفي 

                                                             
  ـ سندرس كل االمتیازات في الجزء الثاني. ١
  ـ سندرس كل االمتیازات في الجزء الثاني. ٢



  ٤٥

تم اكتشاف البترول في االحساء التي اضحت جزءاًَ من نجد وأصبحت جزءاً  ١٩٣٣ي سنة ف
من المملكة العربية السعودية تحت سيادة الملك عبد العزيز بن سعود، الذي أخذ الرياض 

  الكائنة في نجد عاصمة للمملكة.

  بدأ تسويق البترول إلى العالم. ١٩٣٦في سنة 

. هي مصدر قوته ٧٠ترعرع في مجتمع بدوي. كانت القبائلولد الملك عبد العزيز وعاش و
وسلطته وهي التي أتاحت له توحيد الجزيرة، من هنا فإن النظام الذي ولد، نظاماً سياسياً كان أم 

  اقتصادياً أم إجتماعياً فإنه كان قبلياً أو متأثراً أشد األثر بالبداوة التي هي مرجعه وأصوله!

النظام السياسي والمؤسسات الطريق إلى حياة الحضر، وبنفس  إن اكتشاف البترول فتح أمام
  الوقت األبواب أمام المجتمع الصناعي والزراعي واالقتصاد النفطي.

  أوالً ـ أثر إكتشاف البترول على النظام السياسي والمؤسسات 

  ـ الدستور: القرآن.١

لمملكة أخذت لیس في السعودیة دستور. ولكن بعض المراسیم التي صدرت عند والدة ا
  طابعًا دستوریًا، ألنها تطرقت إلى أمور تنظیم السلطة الملكیة.
  وبالعرش ترتبط كل أعمال وأمور الدولة والحكومة واإلدارة.

الملك يشرع القوانين ويصدر األنظمة والمراسيم والقرارات وهو الذي يعدلها وهو القاضي 
  األول الذي يراقب القضاء ويعينه.

  كام، اإلداريين، الوزراء والموظفين ويعزلهم. وهم مسؤولون أمامه.هو الذي يعين الح

القرآن هو الدستور المكتوب الذي يرعى كل القوانين. وهذا االعتبار الدستوري الديني أخذ 
  أثره يقوى مع التطور اإلجتماعي الناجم عن إكتشاف البترول.

  . إذ قال:٧١السعودية بأنه القرآنفقد عرف الملك سعود بن عبد العزيز دستور المملكة العربية 

                                                             
  ـ األخوان كانوا جیش الملك عبد العزیز. ١
  ,١٩٦٠ـ  ٨ـ  ١٢ـ أم القرى ـ الجریدة الرسمیة السعودیة ـ  ٢



  ٤٦

"إنه طريقنا الوحيد في الدين والدنيا. قانوننا هو القرآن وسنة الرسول (صلى اهللا عليه وآله 
. والذين جاؤوا بعدهم وأتبعوهم. إذا فإن عقيدتنا االجتماعية هي: ٧٢وسلم) والخلفاء الراشدين

  اإلسالم".

  ور السعودي إذ قال: وقد أعطى الملك فيصل تعريفاً أكثر دقة للدست

"كيف يكون هناك قانون أعلى من القانون الذي أوحى به اهللا تعالى لرسوله (صلى اهللا عليه 
وآله وسلم) فنصوصه إذا طبقت بمجموعها هي األكثر ديمقراطية ألنها تعلمنا أن الناس متساوين 

مطلق األحوال  أمام خالقهم وأن المصالح الشخصية يجب أن تحجب أمام المصالح العامة. في
فإن كلمات الملكية، والديمقراطية، والجمهورية واإلشتراكية ال تعني شيئاً. فالذي يعني ويهم هو 

قدرة الحكم على النهوض بمستوى عيش الناس من أبناء رعيته وتأمين الرفاهية والعدالة 
  . ٧٣االجتماعية لهم"

المملكة العربية السعودية وإنما هذه الكلمات التي قالها الملك فيصل ليست تعريفاً لدستور 
  هي تعريف بالنظام االقتصادي والسياسي واإلجتماعي السعودي.

إن نظام الحياة الذي نص عليه القرآن يكفي المجتمع اإلسالمي. والقابض على ناصية الحكم، 
 خليفة كان أم ملكاً، سلطاناً أم أميراً مفوض بوضع هذه النصوص موضع التنفيذ. وهذا ما يطابق
في مفاهيم الغرب السلطة التنفيذية. وتفسير هذا القانون المأخوذ عن الدين، هو من اختصاص 

  .٧٤العلماء، من هنا فإن السلطة التشريعية ال وجود لها

  ـ أولياء األمر.٢

. ٧٥في األزمات السياسية وفي الظروف الخطيرة يأتي دور أولياء األمر. ووفقاً لفقه ابن تيمية
يه محمد بن عبد الوهاب فإن أولياء األمر يشملون العلماء من رجال الدين الذي أخذ عنه الفق

والقادة من رجال الدنيا. وقد خصهم القرآن بقيادة المؤمنين ودعا هؤالء لطاعتهم. وهم يحملون 

                                                             
  الرسول (ص)، تعاقب على الخالفة: أبو كبر، عمر، عثمان ثم علي.ـ بعد  ٣
  .١٩٦٦/ ٦/ ٢ـ جریدة "الحیاة" ـ اللبنانیة ـ ١
  .Ibn Taimiya: (Traite de droit public d, Ibn Taimiya), (instiut francais de Damas 1948)ـ  ٢
  .٤٩ـ  ٤٨ـ الكتاب ـ عن ابن تیمیة الجزء األول صفحة  ٣



  ٤٧

بهذه الصفة وكالة عن الجمع التخاذ القرار باسمه. وقد وجد بعض اإلصالحيين في هذا التفسير 
. ولكن أولياء األمر لم يتحولوا إلى مؤسسة ٧٦والتأكيد على روح اإلسالم المعاصرة انطالقاً للتعبير

  من مؤسسات النظام السياسي في أي بلد إسالمي إال في السعودية.

. ويدعو لطاعة الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ٧٧والقرآن يدعو ألن يكون األمر شورى
ه الملك عبد العزيز، فقد كان يجمع دورياً رجاالت وأولياء األمر... وهذا هو الطريق الذي اتبع

البالد سواء في العاصمة أم في القرى. ولكن الشورى ليست ملزمة لسلطة الحكم وال تقيد 
  قراراته التي تبقى مطلقة.

  ـ مداخیل النفط أوجدت ظروفًا تتطلب حكومة: كیف یمكن ایجاد الوزراء؟ ٣
. محاطاً بعدد من ٧٨معتمداً على تجربة والده بدأ الملك عبد العزيز يمارس سلطة الحكم

المستشارين. وكان الملك قد إعتاد أن يواجه كل األمور بنفسه، فقد كانت حياة المجتمع بسيطة 
  ولم تدخلها بعد تعقيدات الحياة العصرية.

مع إكتشاف النفط، أخذ الملك يالحظ أن أوامره ال تنفذ إال إذا سهر على تنفيذها بنفسه 
شأ أوضاعاً تتطلب وجود من يأخذ عن الملك قليالً من األعباء... أي حكومة... فأخذت تن

  ودولة.

ولكن الوزارة تحتاج لوزراء مسؤولين عن كل وزارة مختصة بشأن من شؤون المجتمع... 
  كيف يمكن ايجاد الوزراء المخلصين المؤهلين؟.

واالميون أكثر من  . وكان الفقر بين الشعب منتشرا٧٩ًكان عدد سكان السعودية قليالً

وإذا كان كل مجتمع مع تطور الحياة تزداد حاجته للعلم والمتعلمين وأصحاب الشهادات فإن 
المجتمع السعودي استيقظ غداة إكتشاف البترول على حاجة مضاعفة، فالحياة أخذت تتطور 

  والبترول أخذ يعقد تطورها أكثر...

                                                             
 :droit public d,Ibn Taimiya-Henri Laoust p-169. Lra Charia  - de  (  Ibn Taimiyaـ   ٤

  ـ "وشاورهم في األمر". ٥
  ـ عبد الرحمن. ٦
  ـ كان عدد السكان یقدر في الثالثینات بثالث مالیین ونصف ملیون نسمة. ١



  ٤٨

. في جدة لتؤمن إتصال الدولة بالعالم ٨٠الخارجيةكانت قد أنشأت وزارة  ١٩٣٠في سنة 
  الخارجي عامة، وبالدول والقوى التي كانت تساهم في صنع خريطة الشرق األوسط خاصة.

  . أنشأت وزارة الداخلية بالنظر لألهمية التي كان الحكم يعلقها على األمن.٨١ ١٩٣١في سنة 

الوزارة تم إيجاد إدراة  وضمن هذه ١٩٣٢. سنة ٨٢ثم أوجدت وزارة المال واالقتصاد
 ١٩٥٣، ثم في سنة ١٩٤٧. ثم وزارة االنماء سنة ٨٤. ثم أنشأت وزارة الدفاع والطيران٨٣البترول

. وتحولت إدارة البترول في وزارة المالية إلى وزارة للبترول ٨٥وزارات النقل والتربية والزراعة
  .٨٦أنشأت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١٩٦١وفي سنة  ١٩٦١سنة 

. وتألف ٨٧أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً بإنشاء مجلس الوزراء ١٩٥٣تشرين األول  ٩في 
  هذه المجلس من قائد الجيش ومن جميع الوزراء ومن ولي العهد رئيساً.

  بقي من أین جيء بالوزراء؟
كان الملك عبد العزیز یعتبر حدود المملكة العربیة السعودیة هي جغرافیة ولكن صالتها 

ول اإلسالمیة والعربیة تاریخیة، أولها صلة اإلسالم وثانیها صلة العروبة. ولم یكن یشعر بالد
أن ابن أي بلد إسالمي أو عربي هو غریب عن السعودیة، ال هو كان یشعر بالغربة وال یترك 

  العرب والمسلمین یشعرون بها.
والشهادات والذين  فحين لم يجد في المملكة وقتها الراسخون في العلم من أصحاب الكفاءة

يطمئن لهم قلبه وضميره تطلع خارج حدود المملكة إلى المخزون البشري الهائل حوله في 
العالم العربي. وكانت آخر هموم الملك أن يحمل وزراؤه ومستشاروه الجنسية السعودية، فيكفيه 

راً للداخلية أن يحملوا دين اإلسالم وأن يكونوا عرباً. وهكذا عرفت السعودية حافظ وهاب وزي
(مصري)، يوسف ياسين رئيس اإلدارة (سوري)، رشدي بن ملحس رئيس الديوان الملكي 

                                                             
  ) أم القرى ـ الجریدة الرسمیة السعودیة.٨١) (٨٠ـ (٢
  ) أم القرى ـ الجریدة الرسمیة السعودیة.٨٧) (٨٦) (٨٥) (٨٤) (٨٣) (٨٢ـ ( ٣
  
  
  
  
  
  



  ٤٩

(فلسطيني)، فؤاد حمزة وزير الخارجية (لبناني)، الدكتور رشاد فرعون مستشار الملك (سوري)، 
  طلعت حرب وزير االقتصاد (مصري).

  ـ السلطة التنفیذیة ٤
. ثم توالت مراسيم إنشاء ٨٨عبد العزيز مجلس الوزراء أوجد الملك ١٩٥٣قبل وفاته، في سنة 

  الوزارات التي لم تكن قد وجدت بعد.

  ما هي صالحيات ودور مجلس الوزراء؟

مجلس الوزراء "يوجه السياسة الداخلية والخارجية للدولة، يتلقى وينظم ويصادق على 
  الميزانية السنوية".

  الحكم على نظام المؤسسات.هذا التعريف هو خطوة هامة إلى االمام لترتيب 

  إذن فالحكم ليس حكم الفرد الذي يعطي التعليمات وإنما الحكم حكم الجماعة.

من البديهي أن الملك يحتفظ بالسلطة العليا إذ إنه يعين الوزراء ويقيلهم وهم مسؤولون أمامه 
  ولكن أمور الدولة تبقى تحل بالشورى في مجلس الوزراء.

سجل الخطوة األولى على درب إرساء دولة  ١٩٥٣ي الصادر سنة وهكذا فإن المرسوم الملك
. ١٩٥٤٩٠آذار  ١٧. وكانت الخطوة الثانية هي المرسوم الملكي الصادر في ٨٩المؤسسات العصرية

  والذي وضع نظاماً جديداً لمجلس الوزراء:

  ـ ولي العهد أصيح رئيس مجلس الوزراء. 

  زراء. ـ الديوان الملكي أصبح ديوان رئاسة مجلس الو

  ـ أصبح الوزراء مرتبطون برئيس مجلس الوزراء.

                                                             
  هجري. ١٣٧٢رجب  ١٢الموافق  ١٩٥٣تشرین األول  ٩ـ أم القرى ـ الجریدة الرسمیة السعودیة مرسوم ملكي صدر في ١
  ,١٩٥٣تشرین األول  ٩ـ المرسوم الملكي المشار إلیه أعاله الصادر في  ٢
ـ وقد نشر هذا المرسوم الملكي  ١٩٥٣سعود الذي ورث العرش بعد وفاة الملك عبد العزیز سنة ـ وقد أصدر هذا المرسوم الملك  ٣

  . ١٩٥٤/ ٣/ ٢٦في الجریدة الرسمیة "أم القرى" في 



  ٥٠

. يوسع صالحيات رئيس مجلس الوزراء ويمنحه السلطة ١٩٥٨٩١ثم مرسوم ملكي جديد سنة 
  .٩٢المطلقة لرسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية للدولة ومراقبة تنفيذها

  .٩٣تنظيم مجلس الوزراءصدر مرسوم ملكي جديد يعيد  ١٩٥٨أيار  ١١في السنة ذاتها، في 

  فأصبح مجلس الوزراء مؤلفاً من:

  .٩٤ـ رئيس مجلس الوزراء: رئيساً

  ـ من وزراء كل وزارة ووزراء الدولة.

  ـ من مستشاري الملك.

  وكلهم يعينون باقتراح من رئيس الوزراء وبمرسوم من الملك.

وسلطة التنفيذ ومجلس الوزراء يرسم السياسة الداخلية والخارجية ويملك سلطة التشريع 
  واإلدارة ويعود له البت بكل أمور الوزارات، مالية الدولة، وقراراته نهائية إال فيما يتعلق:

  .٩٥ـ باألنظمة (أي القوانين)

  ـ اإلتفاقات والمعاهدات الدولية. 

  ـ اإلمتيازات.

  ـ ميزانية الدولة والضرائب.

                                                             
  ,١٩٥٨آذار  ٢٢تاریخ  ٧٢ـ رقم  ٤
عبد الناصر بعد والدة  ـ األسباب التي أملت على الملك سعود إصدار هذا المرسوم، سیاسیة. فقد كشفت مؤامرة الغتیال الرئیس ٢

الجمهوریة العربیة المتحدة موحدة سوریا ومصر وكان الملك سعود هو الذي مّول هذه المؤامرة. فكان المرسوم رمزا واعالنًا 
  النسحابه من الحكم وتوسیع صالحیات رئیس مجلس الوزراء وولي العهد لالطالع بمسؤولیات الدولة.

  ,١٩٥٨أیار  ١١تاریخ  ٣٨٠ـ المرسوم الملكي رقم  ٣
  ـ قبل ذلك كان الملك هو الذي یرأس مجلس الوزراء. ٤
  ـ یستعمل المشرع في السعودیة كلمة "نظام" بدًال من "قانون" لكل ما له صفة القانون التشریعیة. ٥
  



  ٥١

ع التنفيذ. فإذا لم يحظ قرار أو فهذه اإلستثناءات تحتاج لمصادقة الملك عليها لوضعها موض
مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بموافقة الملك في الميادين األربعة المشار إليها أعاله والتي 

  تحتاج إلى مصادقة الملك، فإن الملك يعيدها إلى مجلس الوزراء مبرراً أسباب معارضته.

ض، فإن بقاءها أكثر من أما إذا لم يعدها الملك إلى مجلس الوزراء مرفوضة ومبرراً الرف
ثالثين يوماً عند الملك يخول رئيس الوزراء اتخاذ التدابير الالزمة، دون توضيح المقصود 

"بالتدابير الالزمة"، ولكن العرف جرى على تفسير "التدابير الالزمة" بأنها تعني وضع المراسيم أو 
  قرارات مجلس الوزراء موضع التنفيذ.

المشار إليه آنفاً، فإن رئيس الوزراء يدير  ١٩٥٨أيار  ١١تاريخ  ٣٨٠وكذلك ووفقاً للمرسوم 
سياسة الدولة كما وينسق وينظم العالقات بين مختلف الوزارات، يمارس سلطة الرقابة على 

الوزارات والمصالح العامة. وهو المرجع األخير "لديوان المظالم". وله أن يطلب عزل الوزراء من 
  .٩٦أمامه وهو مسؤول مع مجلس الوزراء أمام الملكمناصبهم، والوزراء مسؤولون 

تشرين  ١٨وبعد تنصيب فيصل على العرش، عدل  الملك الجديد نظام مجلس الوزراء في 
بحيث يترأس الملك مجلس الوزراء، فيعين الوزراء ويقيلهم بدون اقتراح رئيس  ١٩٦٤الثاني 

  .٩٨. وهم مسؤولون أمام الملك مباشرة٩٧مجلس الوزراء

  .٩٩ور الحجازـ دست ٥

سادت تجربة دستورية أول الطريق الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية بعد والدتها. 
وهو دستور مختصر يعطي السلطات  ١٩٢٧فقد أصدر الملك عبد العزيز دستوراً للحجاز سنة

كلها للملك ويشترط تطبيق الشريعة. وهي نصوص جاءت في الفترة التي دخلت فيها قوات 

                                                             
وتولى  ١٩٦٠سنة ـ ألسباب سیاسیة استقال (الملك) فیصل (لم یكن قد أصبح وقتها ملكًا بعد) استقال من رئاسة مجلس الوزراء  ١

  الملك سعود رئاسة مجلس الوزراء مع الصالحیات الضخمة التي أصبحت لرئیس مجلس الوزراء. 
عاد الملك سعود عن رأیة فأقال الوزرة وعین الملك فیصل من جدید رئیسًا لمجلس الوزراء وبقي فیصل یمارس سلطات  ١٩٦٢سنة 

المستند إلى  ٦٤/ ٣/ ٣٠نتیجة قرار من مجلس الوزراء في  ١٩٦٤سنة  رئیس مجلس الوزراء حتى تنازل الملك سعود عن العرش
  ).٥٣٢ـ  ١٣٧ـ ١٣٦فتوى من العلماء وبمصادقة واجماع العائلة المالكة ثم جرى تنصیب فیصل ملكًا (وثائق العربیةـ ص 

  ـ لم یعد قرار تعیین الوزیر یحتاج ألن سبقه اقتراح رئیس مجلس الوزراء.  ٢
  ,٥٧٠ـ ص  ١٩٦٤ـ ـ وثائق عربیة  ٣
  وما بعدها. ٩٠هجري ـ البالد العربیة السعودیة ـ صفحة  ١٣٤٤ـ حول دستور الحجاز ـ فؤاد حمزة ـ  ٤



  ٥٢

عبد العزيز الحجاز حديثاً وكانت الحجاز ما تزال محتفظة بكيان مستقل ولكن تحت الملك 
  سلطة الملك عبد العزيز الذي أصبح ملك الحجاز.

ومن العودة والتدقيق في نصوص هذا الدستور نالحظ أنها ليست تشريعاً دستورياً بمعنى 
وال يعرف السلطات ويعين الكلمة بقدر ما هي قانون إداري ينظم أجهزة اإلدارة في الدولة 

بوضع قانون جديد للحجاز إال أن قانوناً  ١٩٣٢حدودها... وقد أصدر الملك عبد العزيز أمراً سنة 
جديداَ لم يحل محل القديم (الذي كان يسمى دستوراً) بل أخذت بعض القوانين تتوالي 

  اإلجراء. بالتدريج لتعدل جزءاً من القانون القديم الذي بقي ما لم يعدل منه مرعي

  ما هو محتوى هذا الدستور؟
  أ ـ يقسم شؤون الحجاز إلى ستة أقسام:

  ـ الشؤون الدينية.

  ـ الشؤون الداخلية.

  ـ الشؤون الخارجية 

  ـ الشؤون المالية.

  ـ الشؤون الثقافية. 

  ـ الشؤون العسكرية.

  لسلطته. وكل قسم يعهد به إلى إدارة تحمل أسمه وكل إدارة متصلة مباشرة بالملك وخاضعة

ب ـ أنشأ دستور الحجاز مجلس الشورى الذي يجلس ويجتمع في عاصمة الحجاز: مكة. 
وكان مؤلفاً من نائب الملك، ومن مستشاريه ومن ستة من "كرام القوم ووجهائهم يختارهم 

  الملك" وكان يترأسه نائب الملك ومن يعينه نائب الملك من المستشارين.

مته مراقبة مداخيل ونفقات الدولة وفقاًَ لميزانية يضعها جـ ـ أنشأ ديوان المحاسبة ومه
  الملك.
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نظاماًَ إدارياً "للوكالء" مؤلفاً من مديري اإلدارات: الخارجية،  ١٩٣١د ـ أنشأ فيما بعد سنة 
  . ١٠٠المالية، مجلس الشورى، يرأسه نائب الملك وهو المسؤول أمام الملك

  ـ الریاض عاصمة الوزارات مفتوحة لألجانب ٦
كانت نجد واألحسان مغلقتين في وجه األجانب قبل إكتشاف النفط في السعودية. أما الحجاز 

فكانت الوجه الذي أطلت به المملكة على العالم وكانت مقراً لممثلي الدول الكبرى. بعد 
إكتشاف البترول في األحساء، فتحت أبوابها أمام األجانب وسرعان ما أصبحت مقراً للشركات 

النفطية وغيرها. ولحقت بها الرياض، ثم أخذت اإلدارات التي أخذت أعمالها تكبر األميركية 
. ١٠١وتتطور، أخذت تنتقل للرياض تدريجياً، كذلك كل الوزارات الجديدة استقرت في الرياض

  العاصمة الكائنة في قلب نجد.

  ـ اإلدارات المحلیة ٧
  وهي: تقسم المملكة العربية السعودية إدارياً إلى أربع مناطق 

  ـ الوسط: نجد.

  ـ الغربية: الحجاز.

  ـ الجنوبية: عسير.

  ـ الشرقية: األحساء.

. مقسمة إلى ١٠٣. ينشىء مقاطعات جديدة١٩٦٣١٠٢تشرين األول  ١١النظام الصادر في 
محافظات تقسم بدورها إلى مراكز. وكل محافظة يتولى شؤونها اإلدارية حاكم إداري يمثل 

مؤلف من ثالثين عضواً يختارهم الحاكم اإلداري. وهذا  السلطة المركزية ومجلس مقاطعة
المجلس له صالحيات بلدية وتربوية وزراعية وصناعية وأشغال عامة وشؤون إجتماعية كما هو 

                                                             
  ـ تعدیالت كثیرة طرأت على دستور الحجاز فیما بعد ولكن بالتدریج. ١
  مقلبة.ـ انتقال وزارة الخارجیة والبعثات الدبلوماسیة من جدة إلى الریاض متوقع في السنوات ال ٢
لم یوضع التنفیذ  ١٩٦٣تشرین األول  ١١بتاریخ  ١٩٩٢المنشور في الجریدة الرسمیة "أم القرى" العدد رقم  ١٠٢ـ النظام رقم  ٣

  بعد. 
  ـ جاء في النص أن عددها یحدد فیما بعد، األمر الذي لم یتم حتى اآلن. ٤
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مسؤول عن ميزانية المنطقة. بالمقابل يحضر عليه تعاطي "الشؤون العسكرية والسياسية الداخلية 
اء ولكن هذا اللقب ال يحمله أفراد العائلة المالكة أو الخارجية"والحكام اإلداريين هم أمر

  وحدهم. 

  وكل منطقة مقسمة إلى نوعين من التقسيم:

  أ ـ المدن.

ب ـ البدو أي القبائل واألراضي التي تقيم بها سواء كان الذين يقيمون على هذه األراضي 
  كلهم بدو أو بعضهم من الحضر.

  مؤلف من وجهائها الحائزين على تثبيت السلطة.وتتمثل القبائل بمجلس القبيلة التقليدي ال

وهذا تأكيد وتعبير عن صورة لعدة أنواع وأشكال من المجتمعات التي لم تتعاقب بل تتعايش 
  بحيث لم يأت أحدها بعد اآلخر بل هي تعيش كلها مع بعضها في وقت واحد.

  الحضر يعيشون مع البدو، المزارعين مع أهل الصناعة... البترولية.

  النظام القضائي والتشریعي ـ ٨
أيام االمبراطورية العثمانية كانت شبه الجزيرة العربية وحدها غير خاضعة للقضاء والعدالة 
العثمانية وإن كانت تطبق نفس التشريعات الدينية. كما أن قضاءها المحلي بقي يطبق التشريع 

الفقه الشافعي في الحجاز. القرآني في المدن. وكانت المحاكم تطبق الفقه الحنبلي في نجد ،و
أصدر الملك عبد العزيز أمراً بتوحيد اإلجتهاد وفقاً للفقه الحنبلي الذي طبقه  ١٩٢٧في عام 

القضاء واإلدارة على حد سواء. ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب كانا مجتهدين توغال في الفقه 
  .١٠٤الحنبلي واقتديا به

  أ ـ المحاكم الدینیة 
ة دينية تطبق نصوص القرآن والشريعة. حين دخل الملك عبد العزيز المحاكم في السعودي

آب  ١٢. وفي ١٠٥بتنظيم القضاء وارساء قواعده ١٩٢٦آذار  ١٤الحجاز أصدر أمراً ملكياً في 

                                                             
  ,١٨٨ـ حمزة ـ ص  ٢
  . ١٩٢٦آذار  ١٩ـ  ٦٤ـ الجریدة الرسمیة "أم القرى" عدد  ٣
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. كانت ١٠٦أصدر أمراً ملكياً ينشىء المحاكم الدينية، المحاكم الكبرى وأجهزة المراقبة  ١٩٢٧
. إلى أن صدر ١٠٧لعدالة السعودية... وقد طرأت عدة تعديالتتلك هي األسس التي قامت عليها ا

. الذي كرس نهائياً استقالل القضاء وعهد إليه بتطبيق ١٠٨القانون القضائي الجديد ١٩٧٥سنة 
  القوانين اإلسالمية وأصبحت المحاكم مؤلفة من:

  عضواً والذي هو مجلس شورى لوزير العدل. ١١ـ مجلس القضاء األعلى المؤلف من 

محاكم العامة مؤلفة من قاض منفرد إال في حاالت القتل والزنا ويحدد صالحياتها وزير ـ ال
  العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى.

والقضاء الشرعي مؤلف من رجال دين يطبقون القوانين اإلسالمية. ويتبع القضاء الشرعي 
  .١٠٩دائماً التقليد ببدء مساعي الصلح لحل النزاع، وهي عدالة سريعة

  ب ـ المحاكم المدنیة
إلى جانب المحاكم الشرعية هناك محاكم استثنائية مدنية غير شرعية مؤلفة من قضاة مدنيين 

  .١١١. وتطبق هذه المحاكم قوانين مدنية عصرية١١٠وليس من رجل دين 

                                                             
  ,٩ـ مجموعة النظم ـ القضاء الشرعي ـ ص  ٤
النظام الذي یحدد صالحیات القضاء والرقابة علیه. الجریدة الرسمیة "أم  ١٩٥٢ـ نظام مسؤولیة القضاء الشرعي وفي سنة  ٥

  ,١٩٥٢تشرین األول  ٣١القرى" 
  ).١٩٧٥هجري ( ١٣٩٥/ ٧/ ١٤تاریخ  ٦٤ـ صدر مرسوم ملكي رقم: م/  ٢
 ١١٥قضیة منها وبقیت معلقة  ٢٨٣٩دعوى ونظرت بـ  ٢٩٥٤: تلقت محكمة مكة ١٩٥٤تشرین األول  ٨"أم القرى" في  ـ ٣

  قضیة فقط.
  ـ الذین اكتسبوا خبرة تجاریة: كما جاء النص في قانون التجارة. ٤
  ـ إضافة إلى قانون التجارة (نظام) المدني تعاقبت القوانین غیر الدینیة  ٥

هجري  ١٣٨٣/ ٩/ ٢٦في  ٦٩٢بنتیجة قرار مجلس الوزراء رقم  ١٩٦٤آذار  ١٣م األوراق التجاریة الصادر في ـ (قانون) نظا
  هـ. ١٣٨٣/ ١٠/ ١١تاریخ  ٣٧بالمرسوم الملكي رقم 

  .١٣٨٣/ ٥/ ١١بمرسوم ملكي رقم  ١٣٨٣/  ٥/ ٥تاریخ  ٣٩٧ـ (قانون) نظام الشركات: قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ.٦/٤/٩٣تاریخ  ٩هـ مرسوم ملكي رقم ٩٣/ ٤/ ٦تاریخ  ٤١٧مارك ـ قرار مجلس الوزراء رقم ـ (قانون) نظام الج

/ ٢/ ٢٢تاریخ  ٥هـ بمرسوم ملكي رقم ١٣٨٢/ ١٣/٢تاریخ  ١٧٩ـ (قانون) نظام مراقبة المصارف: قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ.  ١٣٧٨

/ ٢/ ٢٠تاریخ  ١١هـ بمرسوم ملكي رقم  ١٣٨٦/ ٢/ ١٣تاریخ  ٩٨ـ (قانون) نظام التمثیل التجاري: قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ. ١٣٧٨

  .٢/١٣٩٠/ ١٥تاریخ  ٢بمرسوم ملكي رقم  ١٣٩٠/ ١/ ١٠تاریخ  ٢٧ـ (قانون) نظام التجارة: قرار مجلس الوزراء رقم 
  ـ نظام الضمان االجتماعي.



  ٥٦

كان الحقل التجاري هو اإلستثناء الذي بدأ في جدة، ولكن بعد إكتشاف النفط امتدت 
إلى الرياض والدمام وينبع فصدر قانون للتجارة مدني غير شرعي. كذلك فإن المحاكم التجارية 

شركات البترول أوجدت مجموعة عمالية معقدة المشاكل مما اقتضى إصدار قانون للعمل طبقته 
  .١١٢محاكم مدنية

  جـ ـ محاكم المدن والمحاكم القبلیة
حاكم المدن أو الحضرية. إلى جانب المحاكم الشرعية والمدنية، هناك المحاكم القبلية وم

والمحاكم المدنية كما المحاكم الحضرية هي نتيجة مباشرة ال كتشاف البترول. فالبترول ساعد 
  على إكتشاف الماء مما نقل كثيراً من السكان من حياة البدو إلى حياة الحضر.

ة والتقاليد والمحاكم القبلية من اختصاصها النظر بخالفات القبائل الداخلية وهي تراعي العقلي
القبيلة. وهذا ضوء جديد يلقي على صورة التعايش الفريد في السعودية بين المجتمعات 

  المتنوعة التي لم تتعاقب بل تتعايش.

  د ـ المحاكم المختلفة
كانت السعودية هي الحقل الوحيد الذي لم تدخله المحاكم المختلطة في البالد العربية. فكل 

لى الخليج طرقت أبوابها المحاكم المختلطة فدخلت مع الجيوش البالد العربية من المحيط إ
األجنبية التي اجتاحت المنطقة بعد الحرب العالمية األولى وسقوط الدولة العثمانية. والمحاكم 

المختلطة مختصة كلما كانت مصالح أو أشخاص أجانب طرفاً في النزاع، حينئذ يصبح النزاع من 
جانب وقضاة محليين... كان هذا امتيازاً وضماناً لألجانب. إختصاص محاكم مكونة من قضاة أ

وفي سوريا ولبنان والمغرب والجزائر وتونس كان القضاة لألجانب فرنسيين وفي مصر واألردن 
  وفلسطين والعراق كانوا إنكليز.

وكانت السعودية استثناء لهذه القاعدة ألنها لم تكن تحت انتداب وال تحت احتالل بل حتى 
  لقدم أجنبية وجود على أرضها في أول األمر. لم يكن

                                                                                                                                                                              
  
  ,١٨٦ـ  ١٧٩ـ البالد العربیة السعودیة ـ فؤاد حمزة ـ ص  ١
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وكانت السعودية تطبق القوانين اإلسالمية. وفي الحجاز كانت القوانين المطبقة مستوحاة من 
الشرائع اإلسالمية وفقاً الجتهاد  القوانين العثمانية. ولكن القوانين السعودية لم تفرق إطالقاً بين 

  سعودي وغير 

تطبق الضمانات واإلمتيازات التي أعطيت لألجانب في كل البلدان  سعودي أمام العدالة ولم
. فاألجنبي غير المسلم كان وجوده أصالً نادراً جداً في السعودية بل هو محرم في مكة ١١٣العربية

. يطبق على السعودي كما يطبق على ١١٤والقضاء السعودي يطبق الشريعة ولكن القانون المدني
  غير السعودي.

  ١١٥ظالم (مجلس الشورى)هـ ـ ديوان الم

وهي هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ومن اختصاصها النظر بكل نزاع أو شكوى تتعلق 
  باإلدارة.

  ومن حق الملك نزع يد أي قضية عالقة أمام المحاكم الشرعية وإحالتها إلى ديوان المظالم.

  ثانياً ـ أثر إكتشاف البترول على الصعيد االقتصادي 

  صاديـ النظام االقت١

االقتصاد حر من أي قید. لیبرالي إلى آخر حدود اللیبرالیة االقتصادیة التي رسمها آدام 
  سمیث.

ولكن ليست هناك نقابات وال حريات نقابية، واألمر خاضع للعرض والطلب وغير مقيد بحد 
  أدنى لألجور، ولكن العرض والطلب واالزدهار االقتصادي يجعل حد األدنى مرتفعاً.

لعاملة مكونة من األجانب غير السعوديين، مما يحول دون أن تنتظم هذه الطبقة في والطبقة ا
  .١١٦أي إطار نقابي

                                                             
 ,Application de ia Charia hanbalite et des Iois sur Ies etrangars en Arabie Saoudite (angIais)ـ  ٢

Parcker- Hart, Journal de droit, Georges Washington 1953- pp.172-173. 
  ـ في حقل التجارة والعمل. ٣
شأ مجلس الوزراء وحدد صالحیاته واألصل یعود وهو المرسوم الذي أن ١٩٥٨أیار  ١١بتاریخ  ٣٨٠ـ أنشىء بمرسوم ملكي رقم  ١

. فقد كان هذا األمر الملكي یعطي الحق لكل شخص یعتبر حكم القضاء ظالما بحقه أن ١٩٥٤أیلول  ١٨لألمر الملكي الصادر في 
  .یرفع ظالمته للملك الذي یملك إذا وجد الظالمة جدیة أن یعهد لشخص یختاره اعادة النظر بأمر القضیة من أساسها
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فالنظام االقتصادي قائم على الحرية المطلقة وعدم تدخل الدولة. ليست هناك قيود على 
. كما ليست ١١٧التصدير وال على االستيراد، وإجماالً ليست هناك قيود على التجارة أو الصناعة

  ناك قيود على تحويل العملة وسوق العملة حر من أي قيد.ه

ولكن الدولة تتدخل بميزانيتها الضخمة الخيالية األرقام وهو إذا كان تدخالً غير مباشر إال أن 
  له أثراً مباشراً على النشاط االقتصادي في المملكة.

لنشاط االقتصادي وبميزانيتها الهائلة ومشاريعها الكبرى فإن الدولة هي المحرك األول ل
ولكنها تبقى حريصة على أن تبقى المبادرة الفردية والقطاع الخاص متحركين ويتغذيان من 

  منابعها.

الملكية الفردية غير مقيدة بحدود والسياسة السعودية كانت ضد التأميم... وقد ابتكرت فكرة 
سهم شركة االرامكو المشاركة كبديل للتأميم وسلكت درب المشاركة الذي قادها إلى إمتالك أ

بدون تأميمها... امتالكها رضائياً بشراء أسهمها. إال أن الدولة تتدخل... لحماية الصناعة الوطنية 
برفع الرسوم الجمركية أو حتى وضع حواجز جمركية تمنع دخول سلع أجنبية تنافس مصنوعات 

  وطنية.

  اعيمن المجتمع القبلي إلى المجتمع الحضري الزر: ـ اكتشاف الماء٢

وفرت مداخيل النفط سبل التنقيب عن الماء واستخرجه من قلب الصحراء. وصب الماء في 
مجرى تغيير البنية التحتية اإلنسانية، االقتصادية، السياسية والدستورية... وهذا يبين كم تؤثر 

و الجغرافية على سير التاريخ في بعض األحيان. وابن البادية ال يغير وال يتغير بسهولة، بل ه
محافظ إلى أقصى درجات المحافظة ومنطوي على نفسه بطبيعته، ال يتقبل ما يأتي من 

. أثرا متمماً لآلثار التي رتبها اكتشاف النفط في تغيير البنية ١١٩. وكان الكتشاف الماء١١٨الخارج
االجتماعية. وكان اكتشاف الماء ثمرة جهد وطريق طويل... فقد أكدت الدراسات التي أجراها 

ن حاسة البدو التي كانت تشعرهم بوجود الماء بكميات وافرة تحت األرض. كانت في المختصو
                                                                                                                                                                              

 .30 Mars 1979 ,(Le Monde)ـ  ٢

  ـ الشرط الوحید للعمل في التجارة هو الجنسیة السعودیة. ٣
  .Philip K. Hitti (Ed 1972) anglais trsduit en arabe (arade p. 52) (History of Arabs)ـ  ١
  .Gerad et Gaury: (Arabia Phoenix) pp. 67-68ـ  ٢
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الرياض بعض آبار المياه الجوفية التي بالكاد تصلح للشرب. وبدأت أعمال الحفر ونزلت 
  الحفريات إلى مئة وعشرين متراً بعرض ثالثين متراً.

لمياه، بعد زيارة قام بها الملك يقول كنيث ج. أدوارد الذي تولى إدارة أعمال التنقيب عن ا
عبد العزيز للورشة، إن المياه كانت عند الملك أغلى بكثير من الذهب، فقد كانت توفر لجاللته 

سبيل تحقيق مشاريعه وتحويل المملكة. وقد قال جاللته: لقد حققتهم لي معجزة، سنهزم 
  .١٢٠الصحراء ونجعلها تتراجع!

أربعين كيلومتر منها، فكان هذا االكتشاف مع مياه  وفي جده اكتشف الماء غزيراً على بعد
 ٤٠٠وادي فاطمة إرواء للمناطق المحيطة بجده والتي كانت محرومة من الماء. وسقت الماء 

. وفي ذلك الحين وزعت ثالثة ١٢١ألف نسمة وميلوني رأس من الماشية وسقت حقول الزراعة
نسبة البداوة غالبة على نسبة  ماليين ونصف مليون هكتار على المزراعين ومع ذلك بقيت

  .١٢٢الحضر، حضري إلى بدويين.

"وجعلنا من الماء كل شيء حي" حتى األمن اربتط بالماء فنقل المجتمع من قبلية المتجولة 
إلى مكان ثابت يعيش سكانه على حصاد ما زرعوه وما سقوذه بالماء... كل ذلك كان يحتاج 

  إلى الماء.

ت من قبلية إلى زراعية إلى صناعية من البداوة إلى ومرة أخرى لم تتعاقب المجتمعا
الحضارة... بل بقيت كل هذه المجتمعات حية وتعايشت. والى هذه المجتمعات نضيف المجتمع 

  النفطي الخاص بميزاته والفريد من نوعه في التاريخ.

  ـ التعليم٣

الذين المدرسة كمؤسسة عصرية لم يكن لها وجود في السعودية. كان هناك المشايخ 
يعملون القرآن والمدرسين الذين يعلمون الدين. وشهادة نهاية التعليم الديني كانت نهاية درب 

                                                             
 .Octobre 1947 ,(the American Magazine)ـ  ٣

  .J. R. Pecharal (Le malaise arabe). Laurore) 28 Aout 1951ـ  ٤
  ,٦٦ـ استراتیجیة اإلنماء والبترول في المملكة العربیة السعودي، دكتور طاهر بالعربیة صفحة ٥
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الدراسة األوحد. والذي كان يريد االستزادة من الدراسات الدينية التي كانت مجال الدراسة 
  .١٢٣الوحيد، كان يلجأ إلى عالم من علماء الدين

لك فيصل. فالمدرسة كمؤسسة عصرية وتعبير عن مع الوقت تغير الوضع، خاصة مع حكم الم
نظام تعليمي متكامل أخذت تتواجد بتأثير خطة الدولة االنمائية. فالخطة الخمسية األولى 

ألف  ١٣٩مدرسة ابتدائية مع  ٩٣٨أصبحت في المملكة  ١٩٦٢% للتعليم. وسنة ١٧، ٨رصدت 
  ف على األقل منذ ذلك الحين.ألف تلميذ. وهذا الرقم تضاع ١٣مدرسة ثانوية مع  ٧١تلميذ و

وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بالتعليم المهني الذي أصبح يمثل جزءا هاماً من التعليم في 
  المملكة ويلبي متطلبات عصر العلم والتصنيع والتكنولوجيا.

وأنشأت جامعة في الرياض مع عدة كليات علمية وأدبية ودينية وجامعة في جده وجامعه 
  وأخرى في المدينة وجامعة للبترول في الظهران... وهذا أثر آخر الكتشاف النفط.دينية في مكة 

  ـ العناية الصحية ٤

لم يكن للطب وجود، كان التطبيب الوحيد حين تشتد الحاجة إليه هو الذي اتبعته الطريقة 
ة سرير سن ٣٤٠٠العربية القديمة القائمة على األعشاب. ثم أصبح عدد األسرة في المستشفيات 

  طبيب. ١٩٠٠. وأصبح عدد األطباء ١٩٧٥سنة  ٧٣٠٠ثم  ١٩٥٩

والتطبيب مجاني لكل السكان تؤمنه الدولة... أما األطباء غير المتعاقدين مع الدولة فلهم 
عياداتهم الخاصة ويتقاضون اتعاباً على المعاينات وكل مواطن حر في سلوك الدرب الذي 

  يريده.

  ـ اإلنماء ٥

هاماً في االنماء. فقد حولت المنطقة الشرقية والظهران ثم الدمام إلى لعبت األرامكو دوراً 
خلية نحل ونشاط بفعل اندفاع عجلة استخراج البترول وما ولدته من انتعاش في األسواق 

  المحيطة بها من كل وجوه النشاط اإلنساني.

                                                             
  ـ علماء الدین لیس شرطهم حمل الشهادة بل شهادة المجتمع لهم بالعلم والفضیلة.١
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طار بدأت فشقت شبكة طرق ربطت الظهران بالرياض ثم بمختلف المناطق ثم جرى بناء م
عصري في الظهران حولها إلى نقطة التقاء دولية وسعودية ثم أقيم مرفآن في الدمام ورأس 

  التنورة الستيعاب ناقالت النفط الضخمة واصالً المنطقتين بالبحار.

وجاءت بعد ذلك أنابيب النفط والمدن التي نهضت على طريقها، وهي مدن كانت معدة 
ين العاملين في االرامكو ثم كبرت مع الوقت وجذبت سكانا الستقبال الخبراء والفنيين األميركي

  وطاقات بشرية واقتصادية جعلتها منارات حضرية في الصحراء القاحلة.

  ـ هل صلت عائدات البترول مكان الدور االقتصادي الذي للحج؟ ٦

الحج هو من أركان اإلسالم لمن استطاع إليه سبيال، وهو الركن الخامس من أركان 
  .١٢٤اإلسالم

كان الحج بمئات األلوف من الحجاج الذين يقصدون بيت اهللا الحرام يخلق حركة اقتصادية 
إن كان على صعيد النقل أو االقامة أو االنفاق وهي حركة اقتصادية ناجمة عن تحرك مئات 

ألوف البشر. واآلن مع يسر االنتقال وتطور وسائل النقل الجوي بنوع خاص وال سيما انخفاض 
ال إلى أرقام ال تصدق بالنسبة للرحالت الجماعية فان التقديرات والتوقعات لعدد سعر االنتق

. كان الحجاج يدفعون رسم الحج الذي تنفقه ١٢٥الحجاج في الثمانينات يصل إلى الماليين
الدولة على االماكن المقدسة وكان بنفس الوقت دخال من أهم مداخيل الدولة فضالً عن أن 

قتصادي وحياة اقتصادية هائلة للحجاز بنوع خاص وللمملكة بشكل الحج كان مصدرا لنشاط ا
  عام.

وباكتشاف البترول ألغت الدولة رسم الحج وبعائدات النفط استطاعت أن تشق الطرق وتفتح 
أبواباً واسعة أمام الحجاج إلى بيت اهللا الحرام وأهم ما حققته هو األمن. فقد أصبحت طريق 

  مزروعة بمخاطر السلب والنهب والقتل. الحج آمنة بعد أن كانت طريقاً

                                                             
خمسة هي: "شهادة "أن ال إله إال اهللا ومحمد رسول اهللا"، (صلى اهللا علیه وآله وسلم) الصلوات الخمس، الزكاة، ـ أركان اإلسالم ال ١

  صوم رمضان والحج لمن استطاع إلیه سبیال.
  ـ مراكز الدراسات االقتصادیة. ٢
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فالحج مورداً هاماً لدولة متواضعة الدخل قبل اكتشاف النفط ولكنه دخل ال يقارن بدخل 
النفط. فالنفط حل محل دور الحج االقتصادي... فقد كان الحج هو مصدر الدخل األساسي 

 ١٩٢٠عدد الحجاج سنة  للدولة. من هذه الزاوية حل النفط محل الدور االقتصادي للحج. ولكن
  ألف حاج بينما سيبلغ الماليين في الثمانينات... ٦٠كان 

ولو لم يكتشف البترول في المملكة لكان تدفق هؤالء الماليين من الحجاج عليها كافياً 
  ليشكل دخالً هائالً وليخلق حركة اقتصادية كافية بحد ذاتها للنهوض اقتصادياً...

ليوم في مداخيل الدولة بل إن الدولة تنفق على الحج، ولكن والحج ليس له دور اقتصادي ا
  .١٢٦دوره االقتصادي يبقى فاعالً وإن كان ال يقدر بدخل النفط

  ثالثاً ـ تأثير اكتشاف البترول على الحياة االجتماعية.

  .١٢٧ـ على الحياة الدينية ١

ا السعودية عن الشرطة الدينية من مميزات الحياة الدينية السعودية وهي مؤسسة تنفرد به
سواها من الدول. وهي مؤسسة تبقى فاعلة ومؤثرة في الحياة االجتماعية السعودية وإن كان 

  أثرها هذه األيام دون أثرها في سالف األيام...

باسم "المطاوعة " تناصر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ١٩٣٠وقد نشأت سنة   
  مبادئ وكان اهتمامها بنجد وسكان نجد كبيراً... االصالحية الدينية وتحمل السيف لنصرة هذه ال

والسعوديون من اتباع الشيخ محمد بن الوهاب الذي تشرب فكر الفقه الحنبلي. والحنبليون 
معروفون بتشددهم ومحافظتهم ورفضهم ألي تجديد والشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الوحيد 

ابن تيمية من علماء الفقه الحنبلي ، . و١٢٨الذي سار على درب الحنبلية من الفقهاء المعاصرين
ولد في دمشق حيث عاش ، ومن مؤلفاته استوحى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعاليم حركته 

                                                             
  ,١٩٧٩/ ٤/ ٢٠ـ مجلة "الحوادث" التي تصدر في لندن ـ العدد الصادر في  ٣
  ,٤٩ـ  ٤٨ـ صفحة  ١لجزء ـ الكتابي ـ ا ١
  وما یتعبها.  ٤١ـ ابن عساكر ـ تاریخ ـ الجزء الثاني صفحة ٢
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االصالحية . كان تيمية شديد المحافظة ولم يكن يقبل في تطبيق الشريعة سوى مرجعين: القراَن 
  والسنة النبوية. 

كل التجاوزات وبنوع خاص األخالقية  وتولى "المطاوعة" أمن الحجاز ونجد وسحقوا
والدينية منها .وما زال المطاوعة يتولون حماية أمن الدين وهم الشرطة المكفلة بأمور الدين 

وهي شرطة قاسية ال ترحم حين تقمع . أفرادها يتصدون هذه األيام لتأثير الحضارات الغربية 
فون الناس إلى الصالة في أوقات على المسلمين ... وتجدهم في األسواق يحملون العصى ويصر

الصالة ويلزمون التجار على اغالق محالتهم في مواعيد الصالة . والمرأة غير المحجبة كما 
  الخمر والميسر واألفطار في رمضان عقوباتها الصارمة تأتي على يد المطاوعة. 

على األقل :  ولكن يبقى أن كثيراً مما كان محظوراً باألمس أخذ يصبح مباحاً اليوم، ضمنياً
لعب الورق، الشطرنج ،االسطوانات، اَالت التصوير، التدخين، الموسيقى، حتى أن صوت المرأة 
أصبح يسمح في االذاعة. العرض السينمائى ما زال محظوراً رسمياً ولكن متسامحاً به في الحياة 

  زيون. الخاصة بعد دخول الفيديو االَن حين لم يعد أي منزل يخلو من الفيديو والتلف

وهكذا فالمطاوعة على كل هيبتهم وسطوتهم، يتضاءل وجودهم بفعل النمو الحضاري 
. وسهولة وكثرة انتقال ١٢٩المتزايد وبتأثير التفاعل البشري بين السكان السعوديين وغير السعوديين

السعوديين إلى الخارج. وإذا كان اكتشاف البترول قد عبد طرق الحج وجعلها آمنة وسالكة فانه 
تح أيضاً  أبواب السفر أمام السعوديين بحيث أصبح السفر إلى الخارج بسهولة التنقل داخل ف

المملكة. وقد سلك كثير من السعوديين دروب الجامعات في العالم مما يهيء جيال جديداً 
  مشبعاً بالعلم والمعرفة.

ب بالمخالفين بل التدبير الذي الزمت السلطة "المطاوعة بحدودة" هو انها لم تعد تنزل العقا
  أصبح عليها استدعاء الشرطة لهذه الغاية.

                                                             
ـ لیست هناك أرقام محددة ولكن نسبة األجانب تقدیر بثلث السكان في حین أنه قبل اكتشاف النفط لم یكن هناك وجود غیر  ٣

  .سعودي على أراضي المملكة، باستثناء الحجاج الذین یمرون في موسم الحج
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  ـ على وضع المرأة ٢
كان لوجود عدد ضخم من السناء غير السعوديات على أرض المملكة تأثيرا اجتماعيا هائال 

على المرأة السعودية. والمرأة العربية والمسلمة هي التي أثرت وربما بالمرأة السعودية، أما 
فقد كان تأثيرها عارضاً ألن الغربة وحواجز اللغة والعادات كانت تضييق مجال  المرأة األجنبية

  االتصال باألجنبيات.

بل إن أمراء ورجال دولة تزوجوا نساء مسلمات عربيات فدخلت المرأة العربية المجتمع 
  السعودي ولم تعد مجرد ضيفة عليه. 

وتعليمية واجتماعية اختلطن  سيدات لبنانيات، مصريات وسوريات جئن لتقديم خدمات طبية
بالمجتمع وأثرن في المرأة السعودية. وتسير حركة تطور المرأة بكثير من الحذر ولكن بخطوات 

  . ولكن العمل الحاسم الذي يقود المرأة نحو الحرية والنور هو العلم.١٣٠ثابتة

س . وفي هذه السنة أُنشئت إدارة مدار١٩٦٠وقد فتحت أبواب مدارس البنات منذ سنة 
البنات ووضعت تحت سلطة قاضي الشرع األول نزوالً عند تمسك المحافظين بإبقاء التعليم 

  .١٣١النسائي تحت إشراف ورعاية العلماء

. ونسبة البنات في المرحلة االبتدائية هي ثلث مجموعة ١٣٢وقد تطور التعليم النسائي كثيراً
بلغت مجموعة كبيرة مرحلة التعليم تالميذ هذه المرحلة... وعدة ألوف في المرحلة الثانوية وقد 

  الجامعي وهذا تطور هام جداً على الصعيد االجتماعي.

  ـ الغاء الرق ٣
  وهي خطوة حاسمة يعود الفضل فيها للملك فيصل.

  والرق وجد قبل اإلسالم وكان في العالم كله اإلسالمي والمسيحي. 

                                                             
ـ في حین أحاط الملك سعود نفسه حریم كبیر من النساء فإن الملك فیصل كان قدوة في الزواج من زوجة واحدة. وقد سلك  ١

  األمراء من أبنائه هذا الطریق.
  ـ ولكن وزارة التربیة یبقى لها دور یتنامى في تعلیم األناث. ٢
  ,١٩٦٥ـ وثائق وزارة اإلعالم  ٣



  ٦٥

ل التي حررت الرق وتحررت ودعا اإلسالم إلى تحرير عبيد الرق. وكان اللحاق بباقي الدو
منه هماً عند الملك فيصل وعرف كيف يدركه بالحكمة والتأني. فلم يكن باالمكان إلغاء الرق 
دفعة واحدة كما فعل الغرب قبل عدة قرن، فال بد من مراعاة الحذر والحيطة وعدم االستعجال 

  ائدة...وهي خاصة من خواص الجزيرة فال بد من مراعاة العادات والتقاليد الس

كانت أو خطوة على هذا الدرب هي الغاء سوق الرق تدريجياً وكانت آخر خطوة سنة 
. وإذا كان أي رقيق جديد أصبح محرما فان رقيقاً قديماً بقي.... وإليه انصرف االهتمام في ١٩٦٠

ثمناً  الخطوة الثانية. على نفقة الدولة تم تحرير الرقيق الباقي ودفعت الدولة من خزينتها ألصحابه
  لتحريره.

  رابعًا ـ أثر اكتشاف البترول على العالقات مع العالم اإلسالمي
العالم اإلسالم هو وحدة غير مجزأة ليست بين أطرافها عالقات سياسية من نوع العالقات 

الدبلوماسية الدولية أو الخارجية. هذا كان وضع المسلمين والدولة اإلسالمية التي استمرت دفة 
. فقد كان الخليفة هو السلطان وكان مدبر أمور ١٩٢٤بيد سلطة واحدة حتى عام  القيادة فيها

  الدين والدنيا وكان آخر الذين تبوأوا العرش السالطين العثمانيين.

وبسقوط االمبراطورية العثمانية طغت أمم ودول وقوميات على السطح وتولت زمام أمور كل 
رسم حدوداً عريضة متشعبة في المناطق التي دولة حكومة ونظام وشعار، فأخذت االقليمية ت

كانت تشكل جزءاً من الدولة اإلسالمية الموحدة التي كانت فيما مضى مجتمعة داخل 
  االمبراطورية العثمانية.

ونشأت العواصم واألنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لكل دولة، وأصبح لكل دولة 
  لمها.حكومة وسياسة خارجية، ورفعت كل دولة ع

(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
  . ١٣٣من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)

                                                             
  ,٢٦ ـ ٢٥ـ اآلیة ٩٩ـ السورة  ١
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وظهرت في العالم اإلسالمي طبقة سياسية جديدة وعقلية سياسية جديدة فيها الكثير من 
الغرب ذاته الذي جاء يرث االمبراطورية  رائحة الثقافة الغربية. ولكنها طبقة انشغلت بصراع مع

  العثمانية التي كانت هي الدولة اإلسالمية والتي كان سلطانها هو خليفة المسلمين.

  فكان سلطان دين ودنيا...

ولكن االمبراطورية العثمانية أخذت منذ القرن السادس عشر تغرق أكثر فأكثر في مشاكل 
الشاسع. ميزت سلطة الخالفة في الدين عن سلطان الدنيا  الدنيا التي يثيرها امتداد االمبراطورية

وتبوا أمور الدين ومنصب الخالفة "شيخ اإلسالم" ولكن السلطان عبد الحميد حين أخذ يشعر 
باستفاقة القوميات في االمبراطورية العثمانية استعاد هيبة الخالفة وشرع بأهمية الدين لمساندة 

  الدنيا.

يد حين الغى مصطفى كمال عرش السلطنة من تركيا، ولما شعر وكان الخليفة هو عبد المج
باألثر السيء الذي تركته خطوته في األوساط اإلسالمية المحافظة بالنظر الزدواجية الدين والدنيا 
في صفة السلطان أسرع مصطفى كمال ينزع صفة الدين التي بقيت بأن طلب من الجمعية الوطنية 

اتخذ القرار ونفي عبد المجيد الذي لم يعد ال سلطاناً وال خليفة.  ١٩٢٤آذار  ١الغاء الخالفة. في 
وأسرع الشريف حسين، ملك الحجاز وقتها، وبنصيحة من االنكليز، أسرع يعلن نفسه خليفة 
المسلمين. وبحسه السياسي أدرك الملك عبد العزيز خطورة هذا اإلعالن على وضعه وعلى 

حسين بالسيف بادئاً المعركة قبله مفضالً أن يكون حلمه في توحيد الجزيرة فتصدى للشريف 
  في الهجوم ال في الدفاع.

وكانت الخالفة هي محور المعكرة العسكرية، ثم تفاعلت في العالم اإلسالمي الذي مر بفترة 
دعت الهند اإلسالمية (الباكستان اآلن) ومصر إلى  ١٩٤٥اضطراب بالغة في هذه الفترة. في سنة 

لم  ١٩٢٥آذار  ١٨القاهرة لبحث أمر الخالفة اإلسالمية "الشاغرة". وفي مؤتمر إسالمي في 
يتوصل المؤتمر إلى اختيار خليفة يشغل المنصب ولكنها توصلت إلى اتفاق مع اعالن خلع أو 

  عدم اعتراف بالهاشميين بالنظر لعالقتهم باإلنكليز. 
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أوسع إذ حضره اجتمع مؤتمر جديد للغرض نفسه ولكن على نطاق  ١٩٢٦أيار  ١٢في 
ممثلون عن المغرب والعراق وتونس واليمن والحجاز وفلسطين وليبيا وكان المؤتمر عاصفاً 

  أيار يفيد "بأن أمر الخالفة ما يزال عالقاً". ١٩ولكن المجتمعين اتفقوا على إعالن صدر في 

باشرة تموز عقد في مكة مؤتمر العالم اإلسالمي وقرر المجتمعون قبل م ٦بعد شهرين أي في 
  المؤتمر أعماله أن يستبعدوا عن جدول األعمال المواضيع التي أثيرت في المؤتمرات السابقة.

واقتصر جدول األعمال بطلب من ملك نجد والحجاز (وقتها) على البحث في ميثاق حقوق 
المسلمين الخاضعين للوصاية األجنبية. ودعت الدول اإلسالمية العثمانية المشاركة في المؤتمر 

ى حرية الفكر والعقيدة والتعليم في كل مكان، ولمساهمة في الحيات العامة كما أمر المؤتمر إل
  للملك عبد العزيز الحق بإدارة خط الحجاز الذي كان الطريق األساسي للوصول إلى الحج.

وتكررت اللقاءات: في جاكارتا ثم في كراتشي ثم في القاهرة ثم في القدس ولكنها لم 
  اق محدد فكانت االعالنات التي تصدر عنها تكتفي بتمجيد القيم اإلسالمية. تتوصل إلى اتف

الهند اإلسالمية (التي أصبحت فيما بعد الباكستان) كانت من المؤيدين المندفعين للجامعة 
، والجامعة اإلسالمية إذا ١٩٦٣اإلسالمية التي أنشأها الملك فيصل وهو ما يزال وليا للعهد سنة 

للجامعة العربية فهي على األقل متميزة مختلفة فيما تعبر عنه وما تريد الوصول لم تكن نقيضاً 
اليه. وفي فترة اشتد فيها الصراع بين الرياض والقاهرة وكانت القاهرة مقر جامعة الدول 

  .١٣٤العربية

وانتماء السعودية أصالً لجامعة الدول العربية كان فيه كثير من التردد والحذر. فبعد مباحثات 
كان موقف الملك عبد العزيز حريصاً على التشديد على أن يكون االنضمام  ١٩٤٤يلة سنة طو

للجامعة تأكيداً الحترام الجامعة والدول األعضاء ألنظمة وحدود بعضها وتوق إلسالم إنساني 
  متجسد في حقيقة واقعة. 

                                                             
تعلیق انتساب مصر ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس من جراء توقیع مصر  ١٩٧٩ـ قررت جامعة الدول العربیة في آذار  ١

  التفاقیة "كمب دایفید" مع إسرائیل.
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ى مسرح العمل أما الجامعة اإلسالمية فقد كانت السعودية وراء إنشائها ودعمها ودفعها إل
  وكانت تتطلع الحياء "األمة" اإلسالمية التي ال تفرق بينها حدود وال لغات.

وكان المؤتمر اإلسالمي على غرار المؤتمرات التي عقدت بين الحربين العالميتين محاولة 
للتنسيق والتوحيد بين مختلف الدول اإلسالمية على األمور الكبرى التي تشغل العالم وقد 

ن تتوصل إلى توقيع ميثاق يحولها إلى مؤسسة دائمة على رأسها أمين عام. وقضى نجحت في أ
  الميثاق بعقد اجتماعات دورية لرؤساء الدول األعضاء ولوزراء الخارجية.

وقد تعاظم دور السعودية في العالم اإلسالمي فهي حامية البيت العتيق واألماكن المقدسة من 
تشف النفط عندها، ثم أخذ النفط يتحول إلى سلطة استراتيجية ناحية الدين، ومن ناحية الدنيا اك

، مما جعل للسعودية وزناً كبيراً في ١٩٧٣خطيرة في العالم خاصة بعد ارتفاع أسعاره سنة 
السياسة الدولية والسياسة اإلسالمية وجعل لها أرجحية ظللت بها جامعة العالم اإلسالمي 

  عد ويبرز في العالم اإلسالمي.والمؤتمر اإلسالمي الذي أخذ دوره يتصا

وفتحت السعودية حدودها أمام الدول اإلسالمية، وهو انفتاح له تبريد مزدوج... فالسعودية 
هي حامية أمكان اإلسالم المقدسة وهي البلد الوحيد الذي يطبق الشريعة اإلسالمية. هذا من 

ي عدد السكان نسبة إلى جهة، ومن جهة أخرى فإن السعودية هي أغنى دولة إسالمية وأقلها ف
  مساحة أراضيها الشاسعة، بينما الدول اإلسالمية قليلة الموارد كثيرة السكان.

فكان للدين والدنيا دورهما في جعل السعودية تلعب دوراً قيادياً بين الدول والشعوب 
فأصبحت  ١٩٧٣اإلسالمية. وقد تعاظم دورها في الدنيا مع تعاظم دور النفط بعد سنة 

  سيتها وعاصمتها هي محور قضايا العالمين العربي واإلسالمي.دبلوما

وكانت السعودية وراء اعتراف العالم بمنظمة التحرير الفلسطينية بدءاً باعراف جامعة الدول 
  العربية مروراً باعتراف المؤتمر اإلسالمي وصوالً إلى اعتراف منظمة األمم المتحدة.

على دور الحكم في الخالفات التي تقع في وقد حرصت السعودية بكل حكمة أن تحافظ 
وبين  ١٩٧٨ثم بين الباكستانيين سنة  ١٩٧٠العالم اإلسالمي، بين الفلسطينيين واألردنيين سنة 
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وقد هدأت الحرب اللبنانية  ١٩٧٧اللبنانيين والفلسطينيين ثم بين الفلسطينيين والسوريين سنة 
  حين عقد مؤتمر الرياض. ١٩٧٧الفلسطينيين سنة 

قطع النفط عن الدول  ١٩٧٣كانت السعودية قد دشنت هذا الخط السياسي بإعالنها سنة و
أو ما سمي  ١٩٦٧المساندة السرائيل خالل حرب "رمضان" وقبل ذلك التزمت بعد هزيمة 

"بحرب االيام الستة" أو "آثار العدوان" التزمت برغم كل ما كان يعصف من خالفات شديدة في 
مصر التي كانت بقيادة عبد الناصر منشغلة بحرب مع السعودية على كل العالقات بينما وبين 

مليون دوالر سنويا  ١٧٠الجبهات: من اليمن إلى كل بقاع العالم، التزمت بعد هزيمة مصر بدفع 
ثار آلدعماً عربياً لمصر واألردن تنفيذاً لمقررات الجامعة العربية المنعقدة في الخرطوم وتخفيفا 

ست السعودية سياستها على التضامن اإلسالمي وحملت مسؤولية هذا التضامن العداون. لقد أر
  بكثير من رحابة الصدر وطول االناة.

  .خامساً ـ أثر اكتشاف البترول على صعيد العالقة مع العالم الثالث

بدأت السعودية تمد يد العون للعالم الثالث. واتخذت  ١٩٧٣منذ ارتفاع اسعار النفط سنة 
شكاال متنوعة: قروضاً حكومية، قروضاً بواسطة مؤسسات اقليمية أو دولية. وتقدر المساعدات ا

مليار دوالر، اضافة إلى  ٤و  ٣بين  ١٩٧٥ـ  ١٩٧٣المساعدات التي صرفت في الفترة من 
مساعدات أعطيت مباشرة للحكومات، ال على شكل قروض طويلة االجل وال بواسطة مصارف 

  .١٣٥دولية

لك تنشىء مؤسسات خاصة للمساعدة حتى تصب المساعدات في وأخذت السعودية بعد ذ
مكانها الصحيح وتعود بالفائدة االكيدة على الشعوب الممنوحة لها، أي لتحقق أغراضها. وهكذا 

 ١٩٧٤، ثم في أيار ١٩٧٣انشأت المؤسسة العربية إلنماء البلدان األفريقية في كانون األول 
صادي واالجتماعي التي كانت قد انشأتها جامعة الدول انضمت للمؤسسة العربية لالنماء االقت

  .١٩٧١العربية سنة 

                                                             
  ملیار دوالر. ٢ـ لیس هناك أرقامًا محددة ولكن األوبك تعطي رقم  ١
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مليارات ريال سعودي  ١٠انشأت المؤسسة السعودية لالنماء برأسمال قدره  ١٩٧٤في أيلول 
بغرض التوظيف االقتصادي واالجتماعي في البلدان النامية. وفي السنة نفسها انشأت البنك 

  مليار دوالر. ٢برأسمال قدره  اإلسالمي لالنماء ومركزه جده

في أفريقيا استفادت من المساعدات: مالي، الداهومي، الكاميرون، الكونغو، موريتانيا، 
  السنغال، النيجر، رواندا، أوغندا. 

وفي آسيا استفادت: ماليزيا واندونيسيا والبنغالديش، اما الباكستان فقد بقيت المستفيد االكبر 
  بمليار دوالر في مشاريع اقتصادية في الباكستان. واالول إذ ساهمت السعودية

والمساعدات التي تصب في العالم الثالث تراعي بنوع خاص الدول اإلسالمية وخاصة أن 
  بعض المساعدات تربط بطابع اسالمي محض كبناء الجوامع أو انشاء مدارس دينية.

أعلن وزير خارجية  ١٩٧٧في المؤتمر االسيوي االفريقي الذي عقد في القاهرة في آذار سنة 
السعودية في بداية المؤتمر منح السعودية للدول االفريقية مبلغ مليار دوالر لمساعدتها على 

  التقدم على درب النمو.

مرحلة هامة في العالقات بين العالم  ١٩٧٧ايار  ٢٧وكان االجتماع الذي عقد في باريس في 
عية التي شاركت فيه ثمانية، وكانت دول العالم الثالث والدول الصناعية، فقد كانت الدول الصنا

بينها عدة دول مصدرة للنفط. وكانت ثمة مبادرة فرنسية سعودية جرى  ١٩الثالث المشاركة 
لمحاولة ارساء نظام عالقات دولية متوازنة وقادرة على استيعاب  ١٩٧٤اعدادها في خريف 

  لعالم.ارتفاع اسعار النفط حتى ال تؤذي هذه االسعار اقتصاد ا

  سادسًا ـ أثر اكتشاف البترول على صعید العالقات الدولیة
في عالقاتها الخارجية كان للواليات المتحدة مكانة خاصة... فثروة المملكة جاءت من 

البترول والبترول اكتشفته شركة االرامكو االميركية... وكانت االرامكو خلف كثير من اعمال 
  سعودية.النهضة العمرانية والحضارية في ال
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وقد حدد الملك فيصل وهو ما يزال ولياً للعهد ولكن صانعاً للسياسة الخارجية لبالده، حدد 
  . بقوله:١٣٦موقف المملكة في السياسة الدولية ١٩٦٢سنة 

"أحرص أن ابدد بعض سوء الفهم الذي احاط بموقفنا من المعسكر الشرقي كما من المعسكر 
ا لم تكن لنا عالقات دبلوماسية باالتحاد السوفياتي الغربي. نحن ال ننتمي ألي معسكر، وإذ

والدول التي تدور في فلكه فألن بيننا وبينهم تناقض عقائدي ال يقبل الجدل. الرئيس عبد الناصر 
كما أحمد بن بلال بامكانهما بالنظر لظروفهما الشعبية أن يكونا ضد الشيوعية وبنفس الوقت مع 

ذلك، فشعبنا مغالٍ في روحانيته مما يلزم أولياء أمره أن ال التحاد السوفيتي، نحن ال يمكننا 
  يحيدوا عن تعاليم كتابنا المقدس، فكتابنا احتوى على كل امر ورسم لنا خطاً ونظاماً في الحياة...

وبالنسبة للواليات المتحدة ينبغي تجنب الوقوع في خطأ في التفسير... أنهم اصدقاؤنا 
  فان وال ننسى ما قاموا به في الماضي".وسيبقون مهما حصل فنحن أهل عر

ولكي توازن دور الواليات المتحدة فقد حرصت المملكة على أن توازن التقنية االميركية 
استأنفت عالقاتها الدبلوماسية مع فرنسا التي كانت قطعت  ١٩٦٢باالوروبية. فمنذ تشرين الثاني 

سرائيلي على قناة السويس. في تموز بعد االعتداء الثالثي الفرنسي االنكليزي اال ١٩٥٦سنة 
جرى التوقيع على اتفاق تعاون ثقافي وتقني بين فرنسا والمملكة يضع اللغة الفرنسية  ١٩٧٣

بمصاف اللغة االنكليزية وفي مصاف اللغة االجنبية االولى في التعليم السعودي. وقد تالحقت 
زار الرئيس الفرنسي  ١٩٧٧سنة . في ١٩٧٥االتفاقات التجارية بين المملكة وفرنسا بعد سنة 

  مليارات فرنك. ٨الرياض وقد بلغت قيمة المشاريع عن طريق فرنسا في المملكة حوالي 

، بسبب ١٩٥٦مع انكلترا تأخر استئناف العالقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ سنة 
طالب بها من جهة النزاع على واحة البريمي التي كانت السعودية تطالب بها من جهة وابو ظبي ت

  .١٩٦٤اخرى، ولم تستأنف العالقات الدبلوماسية إالّ سنة 

النكلترا بتدريب الحرس الوطني الذي هو قوة الدفاع  ١٩٦٣وكانت المملكة قد عهدت منذ 
على الجبهة الداخلية. وقد عادت العالقات بين بريطانيا والسعودية إلى طبيعتها بمناسبة التدخل 

                                                             
   Le Royame de L, Arabie .Saoudite a L, epoque)اب كت ١٩٦٣نوفمبر  ٢٥ـ حدیث مع دبلوماسي غربي في  ١

des  temps modemes).  
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من تهديدات عبد الكريم قاسم  ١٩٦١لذي حصل لحماية الكويت سنة العسكري االنكليزي ا
  بابتالعها!.

 ١٩٦٨وظلت بريطانيا الدولة الثانية المصدرة للمملكة بعد الواليات المتحدة ولكن حتى سنة 
إلى  ١٩٧٤ثم احتلت المانيا المرتبة الثالثة لتتراجع انكلترا سنة  ١٩٦٩إذ ازاحتها اليابان سنة 

بعة. كذلك فان ايطاليا احتلت مرتبة هامة في ساحة اقتصاد المملكة وهكذا نجحت المرتبة الرا
السعودية في تنويع عالقاتها االقتصادية مع العالم الغربي الذي تعاونت معه للنهوض العلمي 

والتكنولوجي. وقد سعت السعودية لتوسيع حقل تعاونها مع آسيا وكان لكوريا والباكستان على 
  ور االول.هذا الصعيد الد

مع ذلك تبقى للواليات المتحدة االرجحية كما تبقى متقدمة بكثير على غيرها على صعيد 
العالقات االقتصادية. فقد كان لالرامكو وما يزال دور هام جداً في تعليم وتدريب النشء 

السعودي الجديد على اتقان فنون صناعة النفط وان كانت االرامكو قد اصبحت االن مملوكة 
  لة للدو

لها دوراً هاماً جداً في المساهمة بانشاء   .T.W.Aكما في االرض كذلك في الجو فإن ال 
الخطوط الجوية السعودية التي هي شبكة اتصال المملكة ببعضها واتصالها بالعالم وهي تلعب 

دوراً جداً في دولة كالمملكة مترامية االطراف، شاسعة المسافات التي تفصل مدينة عن اخرى. 
لوكهيد تساهم في انجاح نظام الدفاع الجوي إلى جانب غيرها من الشركات االميركية الخ... وال

  حتى أن ثالث الشركات التي ساهمت في الخطة الخمسية هي اميركية.

  القسم الثاني

  البنية القانونية التحتية الستثمار النفط 

  االمتياز البترولي

  ي الستثمار النفط...اختارت السعودية االمتياز كاطار وشكل قانون
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  هل كان ذلك یعني اعتبار انتاج البترول مرفقًا عامَاً◌؟
، ولكنه بقي بدون ١٩٧١طرح السؤال مرتين على المؤتمر البترولي لجامعة الدول العربية سنة 

  .١٣٧جواب رغم الحوار الطويل والمناقشات الحادة التي خاضت فيه

االلتزام بالتصنيف الن قوانينها غير مقننة فالدول البترولية كانت في غاية الحذر من هذا 
وخاصة قوانينها االدارية مما يخلق مخاوف عند البالد النفطية هذه من أن يؤدي تكريس النفط 

كمرفق عام إلى تكريس ارجحية قانونية لمصالح الشركات صاحبه االمتيازات البترولية على 
  حساب الدول التي تنتج اراضيها النفط.

رات النفطية عن مناقشاة كثيرة وقرارات قليلة أو باالحرى عن غياب وأسفرت المؤتم
القرارات التي استبدلت بالتحفظات التي ابدتها صراحة الدول النفطية على اعتبار انتاج النفط 

  مرفقاً عاماً. إذن كيف نعرف المرفق العام؟ وهل االنتاج البترولي هو مرفق عام؟.

لمصلحة العامة أو باالدارة يمكن ادخاله في خانة المرافق يمكن القول إن كل ما له عالقة با
  .١٣٨العامة

  وهناك عدة أشكال للمرافق العامة:

  ـ المرفق العام على شكل ادارة.

. ١٣٩) وهو يتفرع إلى فرعين: مؤسسة عامةregieـ المرفق العام على شكل ادارة حصرية (
  وامتياز.

                                                             
في الكویت وعقد المؤتمر البترولي الثامن لجامعة الدول العربیة  ١٩٧٠ـ عقد المؤتمر البترولي السابع لجامعة الدول العربیة في  ١

  في الجزائر. ١٩٨١سنة 
Hamed Sultan: (Legal nature of oil concession). Revue egyptienne de droit   international (21) p.73-89.  

 Leclerc: (La mission de service public)- Recueil Dalloz 1966. Chronique 9- A.De- michel: (Leـ  ١
service public) Dalloz. 1970. Chronique p-77. 

في الجزء الثالث، الفصل األول: "تنظیم اإلدارة في موضوع البترول"  ـ المؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة سندرسها بتفصیل ٢
  وكذلك في درساتنا للطبیعة القانونیة لبترومین التي هي مشروع عام على شكل مؤسسة عامة صناعیة وتجاریة.
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مة. والمرفق العام يعتبر مرفقاً عاماً ادارياً تتولى االدراة عادة بنفسها مباشرة المرافق العا
ويشكل جزءاً من كيان الدولة. وكلمة "االدارة" تحمل معنيين، اما نشاطاً معيناً وحينئذ تؤخذ 

  .١٤٠بمعناها العملي واما هي الجهاز البشري الذي يقوم بمهمة ادارية معينة

عام متعدد االعمال ترتبط  ال يمكن أن يكون للمرفق العام طابع فردي بل هو مرتبط بشخص
كلها بالقطاع العام: وزارة التعليم تشكل مجموعة من المرافق العامة التي ال تتمتع أي منها 

  بالشخصية المعنوية وليست سوى ادارات تابعة للدولة تذوب في شخصيتها المعنوية.

الشكال السلطة  وقد ارتدى المرفق العام طابعاً واحداً مدة طويلة: مرفق تديره االدارة وفقاً
وانظمتها وتسلسلها االداري. ومع تدخل الدولة أكثر فاكثر في شؤونه. أصبحت االدارة بأجهزتها 

كما أصبحت خدمات القانون االداري اكثر مرونة وكان هذا التطور هو المناخ الذي اتاح 
عمل في لالجتهاد أن يبتكر أو يكرس المرفق العام على شكل مؤسسة عامة صناعية وتجارية ت

ظروف مطابقة لشروط العمل في ظل القانون الخاص (أي قانون التجارة، الخ). وكانت ثورة 
على صعيد القانون االداري، إذ إن مؤسسة عامة كان من التقليد ارتباطها بالقانون العام (أي 

ا القانون االداري)، ثم خرجت من ظله لتدخل في ظل القانون الخاص (قانون التجارة) مع بقائه
  .١٤١بممارسة نفس العمل وبتحقيق نفس االهداف العامة

ويأخذ المرفق العام شكل االدارة الحصرية، ليس حين تتولى االدارة قيادة دفته أو الوصاية 
  .١٤٢عليه، وانما أيضاً حين تأخذ على عاتقها تشغيله باموالها العامة وبموظفيها

فما هو إذن التعريف القانوني  البترولي،لقد اختارت السعودية االمتياز كنظام قانوني لإلنتاج 
  لالمتياز في القانون السعودي؟

. التي تعرف حقوق ١٤٣من نظام (قانون) المعادن ١٦إن التعريف الوحيد نجده في المادة 
  صاحب االمتياز في حقل المعادن:

                                                             
 .Droit  adminstratif- Georges Vedel (Themis) p-25ـ  ٣

 R.E.Charlier, article Juris- Classeur Periodique (Semaine Luridique) 1955 de 1210 a 1220. Et droitـ  ١
administratif- Vedeel (Themis) p-818. 

   .Vedel ,p- 829ـ  ٢
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"يمنح امتياز االستغالل لحامله الحق المنفرد في أن ينتج ويستغل كل أو بعض المعادن 
وجودة في منطقة االستغالل وذلك عن طريق التنقيب والتعدين والصقل والتركيز والصهر الم

والتقنية وان يحمل وينقل ويصدر ويبيع تلك المعادن سواء في حالتها االصلية أو بعد تنقيتها، 
وأن يبني ويشغل ويصون جميع المناجم والمباني والمعامل والسكك الحديدية والطرق العامة 

نابيب ومصانع التكرير ومعامل التصنيع وأجهزة المواصالت ومعامل القوى وغيرها وخطوط اال
من المرافق الضرورية أو المناسبة لتحقيق اغراض االمتياز. ويكون التمتع بجميع هذه الحقوق 

  خاضعاً الحكام هذا النظام وغيره من االنظمة المعمول بها".

  متياز يمنح بمرسوم ملكي".من نظام المعادن على ان "اال ١٧وتنص المادة 

ونظام االمتياز هذا يعطي ويمنح من شخص معنوي عام هو السلطة لشخص طبيعي او معنوي 
يدعى صاحب الحق باالمتياز، لالهتمام بادراة مرفق عام عائد لها لقاء تعويضات يدفعها لها 

  .١٤٤صاحب االمتياز ويعود فيستوفيها من الذين يستخدمون هذا المرفق العام

م االمتياز هذا احتل مركزاً هاماً في تاريخ االنشاءات االقتصادية والعمرانية (سكك نظا
الحديد، الماء، الغاز، الكهرباء، الترام، الخ...). وفي نظر الفقه كما في نظر االجتهاد فان عقد 

االمتياز له طابع مختلط، إذ رغم انه من حيث الشكل عقد بين طرفين إال أنه يجب التفريق في 
  صوص وبنود هذا العقد بين البنود النظامية والبنود التعاقدية:ن

: تستمد قوتها ليس من رضى الفريق صاحب االمتياز فحسب، وانما من سلطة البنود النظاميةـ 
االدراة في تنظيم المرافق والخدمات العامة وبتعبير آخر من السلطة التنظيمية التي تتمتع بها 

نود التنظيمية في العقد تخضع للقوانين والمراسيم التنظيمية التي ترعى االدارة. وبالنتيجة فان الب
المرافق العامة وبالتالي فان االدارة تملك قانونياً حق تعديل هذه البنود خالل مدة العمل باتفاق 

  االمتياز.

                                                                                                                                                                              
شباط   ٥بتاریخ  ٤٠ـ األنظمة في السعودیة لما مفعول القوانین، ونظام المعادن هو قانون المعادن الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ٣

  ,١٩٦٣شباط  ٨الجریدة الرسمیة "أم القرى" في  والمنشور في ١٩٦٣
 .vedel p-833ـ  ٤
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: تبقى في عقد االمتياز بنود لها طابع تعاقـدي قـائم علـى الرضـى المتبـادل      البنود التعاقديةـ 
التي ال يمكن أن يطرأ عليها أي تعديل اال بموافقة الطرفين وليس بقـرارات مـن طـرف االدارة    و

  .١٤٥وحدها كما هو شأن البنود التنظيمية

أن دراسة وتحليل النظام لقانوني ال ستثمار البترول في المملكة العربية السعودية ال يمكـن أن  
  ل دراسة االدارة التي اضطلعت بشؤون  يبدأ اال بدراسة االمتياز البترولي في السعودية قب

  .١٩٦١البترول. ألن االدارة في موضوع البترول لم يكن لها وجود فعلي اال عام 

فقبل ذلك كان الملك عبد العزيز يدير الحكم محاطاً بمجموعة من المستشارين... فـي هـذه   
  الفترة ابرم أول امتياز نفطي في السعودية مع االرامكو.

السكان بالمقارنة مع مساحاتها الشاسعة وكانـت منغلقـة علـى نفسـها قبـل       والسعودية قليلة
اكتشاف النفط فكان العلم قليل االنتشار بين السكان وكان الفقر اكثر انتشاراً. هذا ما يفسـر لمـاذا   
تولت االرامكو شؤون االدارة البترولية من الناحية العملية بينما كانت هناك دائـرة تابعـة لـوزارة    

  هي المختصة بادارة شؤون البترول من الناحية النظرية. المالية

  تبقى امامنا اسئلة مطروحة...

  ما هي حقوق الدولة على منابع البترول؟.

  ما هي االمتيازات البترولية وما هي طبيعتها القانونية؟.

  ما هي مبادئ عقد االمتياز البترولي؟.

  ذه االمتيازات؟.ما هي الخالفات والنزاعات القانونية التي طرحتها ه

  كيف امتكلت الدولة الشركات صاحبة االمتيازات البترولية؟.

في اإلجابة على هذه االسئلة يمكن أن نتمكن من فهم هيكلية وتطور النظام القانوني الستثمار 
  النفط في السعودية لندخل بعد ذلك في درس االدارة المسؤولة عن شؤون النفط.

                                                             
 .vedel p-837ـ  ١

  



  ٧٧

  الفصل األول

  حقوق الدولة

  مصادر الثروة النفطيةعلى 

  "المادة هي ما ال یدوم"
  ""امانويل بيرل

من اين تستمد الدولة حقها على مصادر الثروة النفطية وهو الحق الذي تتنازل عنه لصاحب 
  االمتياز؟.

  من أين تستمد الدولة حقها بمنح االمتياز؟.

ي االمتياز تعطي حقوقاً هو عملية تنازل. والدولة ف  Concessionاالمتياز في اللغة الفرنسية 
  ولكن من أين تستمد هي هذه الحقوق التي تعطيها؟.

لالجابة على هذا السؤال فيما خصّ المملكة العربية السعودية يجب العودة للشرع اإلسالمي 
  واحكامه.

. ولم تتسرع المملكة العربية ١٤٦فالنظام السعودي هو حكم زمني وديني في آن واحد
جديدة مدنية بل جعلت مذهب الدولة وتشريعها الرسمي هو الشرع السعودية بوضع تشريعات 

  .١٤٧االسالمي

والمملكة تطبق احكام الشرع اإلسالمي مبدئياً في المسائل المدنية والجزئية. ولكن صدرت 
بعض القوانين المدنية غير الشرعية في حقلي التجارة والعمل على سبيل االستثناء وبقي الشرع 

  ميع الحقول.اإلسالمي مطبقاً في ج

فيقتضي لمعرفة قانون ملكية االرض في السعودية العودة إلى الشريعة اإلسالمية. ومصادر 
التشريع اإلسالمي هي أوالً القرآن، وبعد القرآن تأتي السنة النبوية أو الحديث الشريف وهو ما 

                                                             
 (arabe et anglais) (Legal System in the arab States)ـ  ١

  ـ وقد أید ذلك بصراحة قانون الحجاز بإیجابه العمل بأحكام الشرع وفقًا للقرآن الكریم وسنة النبي (صلى اهللا علیه وآله وسلم). ٢
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فرعيان هما جاء مكمالً للقرآن ومفسراً ومتمماً له. ومن هذان المصدران تفرع مصدران آخران 
  االجماع والقياس فقبل بهما بعض الفقهاء ورفضهما بعضهم اآلخر.

واالجماع يعني اجتماع جميع المجتهدين المسلمين الذين يتصفون بصفات المجتهد الشرعية 
  في عصر من العصور على حكم شرعي.

نص أو والقياس هو المصدر الرابع ويستند إلى تحكيم العقل والمنطق في القضايا التي ال 
اجماع فيها، ذلك بأن يتحرى الفقهاء العلة أو غاية الشارع في االحكام المنصوص عليها فاذا 

عرفوا علة حكم منصوص عليه في مسألة من المسائل امكنهم قياس مسألة أخرى عليها 
  . ١٤٨واعطاؤها مثل حكم المسألة األولى إن اتفقت معها في العلة

  كية األرض؟.فما هي احكام الشرع اإلسالمي في مل

  أوالً ـ أسباب ملكية األرض في اإلسالم

  على الوجه التالي: ٧٢. في المادة ١٤٩أسباب الملك حصرها صاحب "المرشد الحيران"

"أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية، 
  شفعة".والميراث ووضع اليد على الشيء المباح الذي ال مالك له وال

  وهكذا تكون اسباب امتالك األرض في اإلسالم خمسة:

  ـ وضع اليد على الشيء المباح الذي ال مالك له ويسمى في الفقه الغربي االستيالء.١

  ـ القعد (كالبيع والهبة).٢

  ـ االرادة المنفردة وهي هنا الوصية.٣

  ـ الميراث.٤

  .١٥٠ـ الشفعة٥

                                                             
  Mahmassani pp. 46-47 (arabe) (Source du drorit musulman)ـ  ٣

  ـ جمع الفقه اإلسالمي في تقنین قانوني. ١
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ية في الفقه الغربي ينقصها مصدران: االلتصاق وهذه هي نفس مصادر الحقوق العينية االصل
  .١٥١والحيازة

  . ١٥٢من القانون العثماني الذي أخذ من الفقه االسالمي ١٢٤٨وقد جاء في المادة 

"أسباب التملك ثالثة: االول: الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة، والثاني، أن 
باح ال مالك له وهو وضع اليد حقيقة على ذلك يخلف أحد آخر كاالرث، الثالث: احراز شيء م

  الشيء".

  فيكون الفقه اإلسالمي قد فرق بين حالتين:

  أ ـ حالة نشوء الملكية وهي وضع اليد.

ب ـ حالة انتقال الملكية بعد نشوئها، واالنتقال يتم بالعقد أو بالميراث أو باالرادة المنفردة 
  أي الوصية أو بالشفعة.

تقال الملكية في الفقه اإلسالمي هي نفسها في الفقه الغربي اال أن األمر واذا كانت حاالت ان
  يختلف بالنسبة لنشوء الملكية.

  ثانياً ـ نشوء ملكية األرض في اإلسالم

  طرح موضوع نشوء الملكية في اإلسالم في مرحلتين:

  ـ المرحلة التي كان اإلسالم ما يزال فيها داخل الجزيرة العربية.

اإلسالم من الجزيرة العربية والتوسع في فتح البالد المجاورة لجزيرة العرب، ـ مرحلة خروج 
فقد فتحت بالد الفرس وبالد الشام ومصر وشمالي أفريقيا في اقل من ثالثين سنة، وكانت هذه 

البالد كلها تمتاز بأراضيها الزراعية الخصبة وكان من أولى نتائج فتحها أن طرحت مشكلة توزيع 

                                                                                                                                                                              
  ,٦٣ـ مصادر الحق في الفقة اإلسالمي ـ الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء األول ص  ٢
  ,٦٤ـ المرجع السابق ص  ٣
  الجزء األول. ٧لرئیس األول لمحكمة التمییز العثمانیة ص ـ دور الحكام شرح مجلة األحكام تألیف علي حیدر ا ٤
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لبالد المفتوحة وذلك أيام الخليفة عمر بن الخطاب. فكيف نشأت وتطورت نظرية االراضي في ا
  نشوء ملكية االرض في اإلسالم؟.

عند انتشار اإلسالم في الجزيرة العربية وضع الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ثالث 
  قواعد لنشوء الملكية:

أصحابها على أن يدفعوا الخراج  ترك بعض االراضي في الجزيرة العربية بيدالقاعدة األولى: 
  % من محصول االرض. ١٠أي ضريبة مقدارها 

. ١٥٣وعند فتح الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) لمكة رد االراضي الصحابهاالقاعدة الثانية: 
من "أحب االرض فهي له". ولكن بشرط أن التكون األرض مملوكة من أحد، فاذا كانت 

  .١٥٤اذنهم فله نفقة ما تكبده وليس له من الزرع شيءمملوكة وزرع في ارض قوم بغير 

: انتزع ملكية األراضي االخرى التي فتحها المسلمون في الجزيرة العربية ووزعها القاعدة الثالثة
  .١٥٥على المسلمين المقاتلين بجعلها غنيمة حرب

) بالنسبة ولكن الفقهاء مجمعون على ان القاعدة التي اتبعها النبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم
  لمكة هي استثنائية ويقول الفقيه أبو عبيدة:

"تخصص مكة واراضيها بحكم خاص تنفرد به دون سائر البالد بمعنى أن ما فعله رسول اهللا 
(صلى اهللا عليه وآله وسلم) من رد ارضها إلى اهلها ومالكها قبل فتحها، انما هو حكم خاص 

  .١٥٦بمكة ال يقاس عليه"

  صلى اهللا عليه وآله وسلم) لم يتبع هذه القاعدة إال في مكة. على كل، فإن الرسول (

                                                             
  ,٩٥٦رقم  ٦٣ـ كتاب الخراج ألبي یوسف األموال صفحة  ١
  عربي. ٣٠٨و٣٠٧و ٣٠٦و ٣٠١و٣٠٠رقم  ٩٩ـ  ٩٦ـ  ٩٥وصفحة  ٢٩٩ـ  ٢٩٨ـ الشیخ علي طنطاوي وأخیه تاجي صفحة  ٢

  .٢٩٥رقم  ٩٣بن آدم القرشي صفحة  عربي وكتاب الخراج لیحي١٠١وكتاب الخراج ألبي یوسف صفحة 
  
ـ شرح أبو عبیدة... حكم رسول اهللا (صلى اهللا علیه وآله وسلم) افتتاح األراضي عنوة ثم في خیبر إذ جعلها غنیمة وقسمها.  ٣

  ,١٥٣رقم  ٦٠كتاب الخراج: األموال صفحة 
  .١٦١رقم  ٦٥ـ كتاب الخراج: األموال صفحة ٤



  ٨١

فتكون قد تكرست قاعدتان عند ظهور اإلسالم بالنسبة لنشوء الملكية في المناطق التي 
  يفتحها المسلمون وكان اإلسالم ما يزال في الجزيرة العربية.

ي تنتزعها من أصحابها : إن الملكية هي بيد السلطة المركزية اإلسالمية التالقاعدة األولى
  السابقين وتوزعها على المسلمين الذين شاركوا في الحرب.

: من يحيي أرضاً متروكة وهي بدون مالك يملكها، فقد قال النبي (صلى اهللا عليه القاعدة الثانية
وبعد وفاة النبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وأيام … وآله وسلم) "إن من احيا االرض فهي له"

الثاني عمر بن الخطاب، أخذ اإلسالم يتوسع خارج الجزيرة العربية إلى أراضٍ زراعية  خليفته
حيث ملكية األرض لها قيمة وأهمية كبيرة... ووجد الخليفة عمر بن الخطاب أن تطبيق القاعدة 
التي وضعها النبي محمد (صلى اهللا عليه وآله وسلم) كانت متالئمة مع ظروف الجزيرة العربية 

ول انتشار اإلسالم ولم تعد تتالءم مع الظروف الجديدة حيث امتد االسالم الى مناطق وظروف أ
زراعية وغريبة عن أهل الجزيرة العربية... وقد اختلف عمر والصحابة من رفاقه في االجتهاد 

أن تنتزع ملكية االراضي في  ١٥٧القانوني والديني حول هذا الموضوع، فكان من رأي معظمهم
ري فتحها وتوزع هذه االراضي كغنائم حرب بينما كان رأي عمر بأن األرض ال البالد التي يج

% لبيت مال المسلمين وكانت حجة عمر ١٠تقسم بل تترك لمالكها على ان يدفعوا عنها ضريبة 
أن القرآن الكريم يقول: "الذين جاؤوا بعدكم" فكيف أقسم األرض على المقاتلين المسلمين 

  من المسلمين بعدهم بدون حصة وقال: كغنائم حرب وأدع من يأتي

"قد اشرك اهللا الذين يأتون بعدكم في هذا الفيء فلو قسمته لم يبق بعدكم شيء ولئن بقيت 
  .١٥٨ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء"

                                                             
وما بعدها وكتاب الخراج لیحي  ٣٥ـ ٣٣وبعد الرحمن بن عوف كتاب الخراج ـ ألبي یوسف صفحة ـ وفي طلیعتهم بالل بن رباح  ١

  . ١٧٢األحكام السلطانیة للماوردي صفحة  ٤١وصفحة  ١٩بن آدم صفحة 
  وما بعدها. ١١٤صفحة  ١٩٦٩محمد ضیاء الریس: الخراج والنظم المالیة للدولة اإلسالمیة الطبعة الثالثة 

  .٢٩٠طاب للشیخ علي طنطاوي وأخیه دمشق صفحة سیرة عمر بن الخ
  .٨١ـ  ٨٠سیرة عمر بن الخطاب أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المطبعة المصریة باألزهر صفحة 
بي دار الفكر العر  ١٩٦٩سلیمان محمد الطماوي: عمر بن الخطاب وأصول السیاسة واإلدارة الحدیثة ـ دراسة مقارنة الطبعة األولى 

  .١٧٤صحفة 
  
  ,٣٥ـ كتاب الخراج ألبي یوسف صفحة  ٢
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  وكان رأي عمر أن األرض ال تدخل في حكم الغنيمة التي وردت في القرآن:

  .١٥٩هللا خمسه وللرسول...)(واعلموا انما غنمتم من شيء فان 

كانت هذه هي حجة عمر بن الخطاب الدينية القانونية تجاه معارضية من الصحابة الذين كان 
  رأيهم أن تنتزع ملكية األراضي وتوزع على المقاتلين من المسلمين.

هكذا ابقى عمر بن الخطاب األرض لمالكها خارج الجزيرة العربية على أن يدفعوا عنها 
الضريبة) لبيت مال المسلمين مخالفاً القاعدة التي سبق أن وضعها النبي (صلى اهللا الخراج (أي 

عليه وآله وسلم) داخل الجزيرة العربية وخاصة بأرض خيبر بنزع الملكية وتوزيع األراضي على 
المقاتلين الفاتحين من المسلمين... وأخذ عمر بن الخطاب يكرر ويؤكد تطبيق هذه القاعدة 

توسعت الفتوحات اإلسالمية من الشام إلى بالد فارس وابقى عمر ملكية األرض  الجديدة كلما
.   كانت هذه هي ١٦٠للذين اسلموا والذين لم يسلموا بل بقوا على دينهم من مسيحيين ويهود

حجة عمر بن الخطاب الدينية القانونية لمخالفة القاعدة التي اتبعت أيام الرسول (صلى اهللا عليه 
دوافعه االجتماعية واالقتصادية للتغيير فهي التغيير الذي طرأ بعد الفتوحات  وآله وسلم) اما

  اإلسالمية التي امتدت إلى مناطق شاسعة بعيدة عن الجزيرة العربية وأهلها.

وكان عمر يخشى أن يهجر األرض أهلها إذا انتزعت ملكيتها منهم والمسلمون الفاتحون غير 
ن يخشى على العرب وهم أهل بداوة وصالبة أن يفسدهم مهيئين لزرعها وللحلول محلهم، وكا

نعيم هذه البالد الغنية وخيرات أراضيها الوفيرة بما توفره من الرفاهية والرخاء فتضمحل األرض 
وتذهب ثروتها الزراعية. لذا فضل أن تبقى الزراعة خصبة تغني االقتصاد اإلسالمي وتدفع 

ينة الدولة، فتكون هذه الصيغة عنصر قوة بدال من % لبيت مال المسلمين الذي هو خز١٠ضريبة 
  .١٦١أن تتحول إلى منزلق ضعف

  قواعد مكلية األرض كما ثبتها عمر بن الخطاب وكما سارت من بعده في الفقه اإلسالمي: ثالثاً

                                                             
  ـ آیة قرآنیة. ٣
  ـ نفس المراجع السابقة. ١
  ـ نفس المراجع السابقة. ٢



  ٨٣

كانت األرض وملكیتها تخلتف باختالف حریة االنتفاع بها وما یدفع عنها لبیت مال 
  هي: المسلمین. وانواع االراضي

: وهي األرض التي تركت في ايدي أهلها الذين الزموا بدفع عشر ـ األرض الخراجية ١
  محصولها ضريبة لبيت مال المسلمين. 

: لم توجد مثل هذه االرض اال في الجزيرة العربية وهي االرض التي ـ االرض العشرية ٢
أهلها لقاء دفع عشر  خضعت للقاعدة االولى التي طبقها الرسول ( صلعم ) وهي ابقاؤها بيد

  محصولها لبيت مال المسلمين . 

: وهي االرض التي خصصها عمر بن الخطاب ومن بعده الخلفاء لعامة ـ االرض المحمية  ٣
المسلمين بل لفقرائهم دون اغنيائهم . وهي ارض تبقى خارج نطاق الملكية الفردية ولكن 

  مخصصة النتفاع الفقراء.

التي منحها الخليفة ألحد المسلمين ليقوم باصالحها واالنتفاع   وهي األرضـ أرض االقطاع:  ٤
بها وقد حدد عمر بن الخطاب قاعدة تمليك هذه األرض بحيث تكون ملكيتها مشروطة 

  باصالحها وتعميرها واال سقطت الملكية.

: وهي األرض القابلة لالصالح والزراعة وفيها قال الرسول (صلى اهللا عليه ـ األرض الموات ٥
  آله وسلم):و

  .١٦٢"من أحيا أرضاً مواتا فهي له"

وقد تابع عمر بن الخطاب ما بدأه الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم)، فاشترط بأن من عطل 
  .١٦٣أرضاً منحت له بتركها ثالث سنين ولم يعمرها فجاء غيره وعمرها فهي له

اليد عليها بدون  : وهو امتالك ارض مباحة أي غير مملوكة الحد بوضعـ أرض االستيالء ٦
  اعتراض أحد. قال الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم):

                                                             
ـ وقد صدر في المملكة العربیة السعودیة قانون ینظم أرض القطاع والموات سمي قانون أرض البور وافق علیه مجلس الوزراء  ١

وتوج بالمرسوم الملكلي  ١٣٨٨رمضان  ١٦ونشر بالجریدة الرسمیة (أم القرى) بتاریخ  ٨٨/ ٧ /٣وبتاریخ  ١٠٠٥في قراره رقم 
  هـ. وسیأتي تفصیل في هذا الفصل. ١٣٨٨/ ٧/ ٦/ تاریخ ٢٦رقم م/ 

  ـ نفس المراجع الواردة سابقاً. ٢
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  "من سق إلى ما لم يسبق اليه أحد فهو له".

  رابعاً ـ أحكام اإلسالم في ملكية المعادن والكنوز التي في باطن األرض 

  يفرق فقهاء اإلسالم بين ثالثة أنواع من كنوز األرض:

  اع بالنار كالذهب والفضة والنحاس والحديد.ـ صلب قابل للطرف والسحب واالنطب

  ـ صلب ال يقبل اال االنطباع بالنار ويتفتت بالطرق كالماس والياقوت. 
  ـ سائل كالبترول والزئبق.

  وهناك ثالث اجتهادات فقهية إسالمية في ملكية هذه الكنوز:

وانما هي ملك  ـ ال شيء من هذه االنواع الثالثة مباح ولذا ال يمتلكها من يستولي عليها١
المسلمين، فال تعد تابعة لما توجد فيه من االرض وال تملك بامتالك محالها. إذ ليس لمثلها 

تملك األرض. أمرها لالمام الحاكم يستغلها في مصالح المسلمين أو يقطعها لمن يشاء من 
ا لم المسلمين نظير مال يصرف في مصالحهم أو بالمجان أن رأى المصلحة في ذلك وإذا اقطعه

يجز له أن يقطعها تمليكاً وإنما يقطعها انتفاعاً إلى مدة معينة أو مدى الحياة لذا فال يجري فيها 
الميراث. وال فرق في ذلك بين ما يوجد في أرض مملوكة وما يوجد في أرض غير مملوكة وال 

عودية في بين نوع ونوع. وهذا ما ذهب اليه المذهب المالكي والذي طبقته المملكة العربية الس
  .١٦٤االتفاقات التي أبرمتها مع شركات البترول

ـ إن هذه المعادن بجميع انواعها هي ملك لصاحب األرض إن وجدت في أرض مملوكة  ٢
  واال فانها اموال مباحة يتملكها من يستولي عليها باستيالئه عليها مباشرة أو باستيالئه على أرضها.

فضة والذهب فهما للمسلمين أمرهما إلى االمام ـ المعادن هي ملك لمالك األرض اال ال ٣
على أية حال. وهذا حكم المصلحة النها تبرز االستثناء... واستثنى االمام احمد المعدن السائل 

  . ١٦٥أيضاً النه كالماء

                                                             
  ـ كما سیأتي تحلیل وتفصیل عالقة اتفاقات البترول بملكیة األرض الحقًا. ١
  ,١٤٧ـ  ١٤٦في الشریعة اإلسالمیة: علي الخفیف معهد البحوث والدراسات العربیة. الجزء الثاني صفحة ـ الملكیة  ٢



  ٨٥

  خامساً ـ احكام اإلسالم في ملكية علو األرض وسفلها

ا لمالكها دون مراعاة حد كان الفقه يتجه فيما سبق إلى أن يكون علو األرض وسفلها حق
معين ينتهي اليه ما لمالكها من حق في علوها أو حق في سفلها وعمقها إذا لم تكن هناك داعية 
تدعو إلى البحث في ذلك. ولكن حين اخترعت الطائرات فجابت االفاق الجوية وأخذت تحفر 

  االنفاق لتكون مساراً للمركبات الكهربائية، طرح الموضوع مجدداً.

التشريعات المعاصرة إلى أن يكون لمالك األرض من علو األرض وسفلها ما يستطيع  وذهبت
أن يتمتع به ويستفيد منه في حدود امكانه وليس من فائدة له في أن يمتد ملكه علواً أو سفال إلى 

غير نهاية ألن الملكية هي لمصلحة المالك ولها وظيفة اجتماعية واقتصادية. وهذا المفهوم تبناه 
من القانون المدني السوري  ٧٦٨من القانون المدني والمادة  ٨٠٣انون المصري في المادة الق

  من القانون العقاري اللبناني. ١٣من القانون العراقي والمادة  ١٠٤٩والمادة 

. ولكن ١٦٦اما فقهاء اإلسالم فان رأيهم في هذا األمر مطلق غير محدد بمسافات خاصة
يازته واالنتفاع به، أو بأنه االختصاص الحاجز يشير إلى أن كال تعريفهم للملك بانه ما امكن ح

من العلو والسفل المملوكين لصاحب األرض محددان بامكان االنتفاع بهما والقدرة على المنعة 
الحاجزة وهذا ما يجعل رأيهم في العلو والسفل قريباً مما ذهبت اليه القوانين المدنية وان كانوا 

  .١٦٧يانهم لما لصاحب األرض من علوها وسفلهالم يصرحوا بذلك عند ب

وهكذا تختلف ملكية علو األرض وسفلها في عناصرها وتعريفها عن ملكية معادن األرض 
  وكنوزها وهذه تختلف عن ملكية المعادن والكنوز بحيث تنقسم الملكية إلى:

توجد قواعد : وقد عرف اإلسالم شروط نشوء الملكية وانتقالها. وكانت ـ ملكية رقبة األرض١
وضعها النبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم) عند ظهور اإلسالم ثم طورها عمر بن الخطاب بعده 

  وبقيت سارية المفعول.

                                                             
  ,٥٩ـ  ٥٨ـ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة معهد البحوث والدراسات العربیة علي الخفیف الجزء األول صفحة  ٣
  .٧٦ـ كتاب الفروق للقرآني صفحة  ٤



  ٨٦

: وقد اختلفت المذاهب اإلسالمية في تبعية هذه الثروة لالرض ـ ملكية المعادن وكنوز األرض٢
لها ملكاً للمسلمين ممثلين في وبالتالي تبعيتها لرقبة األرض فمنها ما فصلها عن األرض وجع

  األمير الحاكم ومنها ما ربطها باالرض وبملكيتها.

: هي منفصلة عن ملكية معادن األرض وكنوزها ألنه حتى ولو ـ ملكية علو األرض وسفلها ٣
سلم الفقه باجماله بملكية السطح والعمق، اال ان بعض الفقه فرق بين ملكية العمق، وبين ملكية 

  ها من معادن وكنوز، وبين ملكية السطح.األرض وما في

  فما هي أحكام ملكية األرض في المملكة العربية السعودية؟

  سادساً ـ أحكام األرض في المملكة العربية السعودية

. ومن ١٦٨تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشرع اإلسالمي في كل المجاالت القانونية
فاقات التي عقدتها المملكة العربية السعودية مع شركات العودة إلى القوانين السعودية واالت

النفط حول التنقيب عن البترول واستثماره ونقله يتبين لنا انها تتضمن المبادئ الشرعية اإلسالمية 
  التي تبنتها المملكة العربية السعودية.

  ـ نشوء الملكية وقواعد ملكية األرض ١

، لم ينزع السعوديون ملكية االرض من اصحابها في حروبهم لتوحيد أراضي الجزيرة العربية
ليمنحوها "لالخوان" الذي هو تنظيمهم العسكري، بل ابقوها بيد مالكها السابقين واحترموا 

الملكية الفردية لألرض ولم يمسوا بالقوانين التي شرعوها أي حق المالك في أرضه. ولكنهم 
لعامة. إذ نصت المادة السادسة عشر من حفظوا للدولة حقها في االستمالك من أجل المنفعة ا

االتفاق المعقود بين حكومه المملكة العربية السعودية وشركة خط االنانبيب عبر البالد العربية 
  على أن:

"تستأجر األراضي التي يقتضيها المشروع والتي ال تخص الحكومة باالتفاق عليها بين الشركة 
ومة أن استمالك هذه األراضي الزم الغراض واصحابها، وإذا لم يتم االتفاق ورأت الحك

                                                             
  مل فقد وضعت قوانین مدنیة غیر شرعیة.ـ  أما في حقلي التجارة والع ١ 
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المشروع فتستملكها على نفقة الشركة وتسجل األراضي التي استملكت جبراً باسم الحكومة 
  . ١٦٩وتؤجر للشركة بايجار اسمي لمدة ال تتجاوز مدة االتفاق"

  وتقول الفقرة األولى من المادة نفسها:

رات ال تزيد على مدة هذا االتفاق "تخصص الحكومة للشركة بدون مقابل أو ايجار لفت
األراضي الحكومية التي توافق الحكومة على انها الزمة الغراض المشروع على أن يدفع تعويض 

  معقول في حالة اخراج المستأجر من أراضٍ مزروعة وهذا التعويض يجب أن يكون عادالً".

  وهذا االتفاق يتضمن:

تعويض تدفعه للمالك ثمناً لنزع الملك الذي  أ ـ احتفاظ الدولة بحقها في االستمالك لقاء
  يتم للمنفعة العامة.

  ب ـ نزع الملكية يتم لقاء تعويض ولو كان الجل المنفعة العامة.

جـ ـ التفريق بين ملكية األرض واشغالها وتأجيرها، وبالتالي فان شاغل األرض ليس 
  بالضرورة مالكها ولكن نزع االشغال ينشىء حقاً بالتعويض.

  التفريق بين امالك الدولة وامالك الفرد.د ـ 

هـ ـ بالنسبة لألرض التي وضعت الدولة يدها عليها بعد أن كانت مباحة فقد طبق عليها 
النظام الذي وضعه الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وكمله الخليفة عمر بن الخطاب والذي 

  كان يعتمد على اساسين: 

  ـ من احيا األرض فهي ملك له. 

  اشتراط االستثمار أو أحياء األرض ثالث سنين على االقل لتكريس الملكية نهائياًَ.ـ 

                                                             
 ١٣٦٩محرم  ٢والمصادق علیه بالمرسوم الملكي في  ١٩٤٧تموز  ١١الموافق  ١٣٦٦شبعان  ٢٢ـ االتفاق المؤرخ في  ١

  ,١٩٤٩أكتوبر  ٢٤الموافق في 
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األراضي البور بانها األرض المنفكة عن حقوق الملكية والتي  ١٧٠ويصف القانون المذكور
ليست محال للمنازعة والخالية من الحقوق سواء حق الملكية أم الحقوق االدنى منها كحق 

  ملكيها:االفضلية. ثم يشترط لت

أ ـ أن تثبت الجدوى االقتصادية من استغاللها. وتعطى االفضلية لمالك األرض المجاورة 
لالرض موضوع التوزيع ثم يأتي الحق للعائلة األكثر عددا من الذين يعملون في الزراعة ثم 

  للمتفرغ إلى الزراعة ثم من ال يمتلك أرضاً.

/ هكتار وال تزيد ٥رض ال تقل عن /ب ـ أن تكون خارج حدود العمران ومساحة كل اال
  /.١٠عن /

جـ ـ يجب على من يصدر لصالحه قرار التوزيع أن يستثمر األرض خالل المدة التي 
  يحددها قرار منحه االستثمار.

  د ـ إذا ثبت االستثمار في نهاية المدة المقررة له يجري تمليك األرض واال استعيدت.

  وكنوزها ـ ملكية علو األرض وسفلها ومعادنها ٢

بالرغم من أن الفقه باالجمال ربط ملكیة علو األرض وسفلها بملكیة  الرقبة اال أن التشریع 
السعودي تبنى قاعدة شرعیة تفصل بین سطح األرض من جهة وعلوها وسفلها من جهة 

  أخرى وبین المعادن التي في أعماقها من جهة ثانیة.
صفر  ٤امتياز استخراج البترول الموقعة في  فقد نصت المادة الخامسة والعشرون من اتفاقية

 ١٩٣٣تموز  ٧تاريخ  ١٣٣٥والمصادق عليها بالمرسوم الملكي  ١٩٣٣١٧١مايو  ٢٩الموافق  ١٣٥٢
  على ما يلي:

                                                             
هجریة والمنشور في  ٨٨/ ٨/ ٣م تاریخ  ١٠٠٥ـ نظام توزیع األراضي البور الموافق علیه في مجلس الوزراء في القرار رقم  ٢

/ ٦تاریخ  ٢٦والمصادق علیه بالمرسوم الملكي رقم م /  ١٣٨٨رمضان  ١٦تاریخ  ٢٢٥٠(أم القرى) الجریدة الرسمیة في العدد 
  هجري. ١٣٨٨/ ٧
  . هاملتون.ـ وقعها عن المملكة العربیة السعودیة وزیر المالیة عبد اهللا السلیمان وعن شركة ستاندرد أویل أوف كالیفورنیا ل. ن ١
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"تفوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك األرض على الحقوق السطحية من األراضي 
تعلقة بهذا المشروع على شرط ان تدفع التي ترى الشركة ضرورة الستعمالها في اعمالها الم

  الشركة لشاغل األرض بدل تخليه عن استعمال تلك األراضي".

  كما تنص المادة األولى من االتفاق المذكور على ما يلي:

"تمنح الحكومة للشركة بمقتضى هذه االتفاقية ووفقاً للشروط االتي بيانها والخاصة بالمساحة 
دة ستين سنة تبتدئ من تاريخ سريان مفعولها للتحري والتنقيب المحددة ادناه الحق المطلق لم

والحفر واستخراج ومعالجة وصنع البترول واالسفلت والنفط والشحومات الطبيعية والسوائل 
  الكربونية االخرى...".

  فتكون هذه النصوص قد فرقت بين:

  أ ـ سطح األرض.

  ب ـ علوها وسفلها.

  جـ  ـ معادنها وكنوزها.

  فجعلت: 

ـ سطح األرض وحده مرتبطا بملكية الرقبة وبالتالي فهو موضوع حماية وتعويض بحيث أن أ 
  نزع الملكية يحصر تعويضه بسطح األرض.

  ب ـ سفل األرض، كما علوها هو حق للدولة.

جـ ـ الكنوز والمعادن الموجودة في باطن األرض هي ملك للدولة وليس لمالك رقبة 
رة  في السطحية وفقا الجتهاد المذهب المالكي والحنبلي األرض حقوق فيها بل حقوقه محصو

والغلب االجتهاد الذي ذهب إلى ان الكنوز التي في باطن األرض هي للمسلمين امرها لالمام 
الحاكم يستغلها في مصالح المسلمين أو يقطعها لمن يشاء من المسلمين نظير مال يصرف في 
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ك. وإذا قطعها فال يجوز له اقطاعها اقطاعاً تمليكا مصالحهم أو بالمجان إذا رأى المصلحة في ذل
  .١٧٢بل انتفاعاً لمدة معينة أو مدى الحياة

  . في مادته األولى:١٧٣وقد نص قانون المعادن السعودي

"تعتبر ملكاً للدولة وحدها جميع الرواسب الطبيعية للمعادن أيا كان شكلها أو تركيبها سواء 
  اقليم الدولة البري والبحري".كانت في التربة أم تحتها ويشمل ذلك 

وملكية الدولة للمادن ال يمكن نقلها أو ابطالها أو سقوطها بالتقادم. وجاء في نص المذكرة 
  التوضيحية المرفقة بهذا القانون:

"... لقد أعطى القانون ملكية الدولة للمعادن أيا كان شكلها أو تركيبها سواء كانت في التربة 
االمينة على الثروة العامة والمسؤولة عن رعاية عناصر الدخل القومي.  أو تحتها الن الدولة هي

فربط ملكية المعادن بملكية السطح يترتب عليه تجزئه ملكية المعادن تبعاً لتجزئة ملكية السطح، 
وهذا يؤدي إلى سوء استغالل المعادن بل وتعذر استغاللها في بعض الفروض. ثم انه يترك أمر 

دن معلقاً على رغبة وارادة مالك السطح حين يقضي حسن االستغالل رسم استغالل تلك المعا
سياسة عامة تشجع أصحاب رؤوس األموال وتطمئنهم على استثمارها. والحق أن الملكية الفردية 

للسطح ال يمكن أن تبرر سواء من الناحية التاريخية أو الفلسفية الحاق ملكية المعادن والزيت 
هو منشىء للحقوق بطبيعته أكثر منه مقرراً لها. ولهذا كان لزاماً أن نفرق بين بها... ونظام التعدين 

ملكية السطح وبين ملكية المعادن. كذلك فان اعتبار المعادن ماالً ال مالك له يؤدي إلى إضعاف 
رقابة الدولة على استغاللها ويجعلها من حق كل مكتشف يدعي ملكيتها بغض النظر عن كفاءته 

  الية وفي هذا ما فيه من اضرار بثروة قومية من الدرجة األولى.الفنية والم

وبالرغم من أن هذا النظام محصور بالمعادن وقد استثنى البترول من احكامه، اال أنه حدد 
وعرف المبادئ العامة لملكية األرض والثروات التي في باطنها وهو ينطبق على البترول كما 

  ي باطن األرض.ينطبق على المعادن وعلى أي ثروة ف

                                                             
  ,١٤٦صفحة  ٢ـ وهذا ما ذهب إلیه المذهب المالكي. الملكیة في الشریعة اإلسالمیة علي الخفیف جزء  ١
والمنشور في جریدة أم القرى (الجریدة الرسمیة) في عددها رقم  ١٩٦٣شباط  ٥تاریخ  ٤٠ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ٢

  ,١٩٦٣شباط  ٨بتاریخ  ١٩٥٧
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  المدارس الفقهية في ملكية األرض التي تنبع فيها الثروة النفطية: سابعاً

ذهب الفقه إلى تقسيم نظام ملكية الثروات الطبيعية في باطن األرض إلى ثالثة نظم رئيسية 
  :١٧٤وهي

كامنة وطبقاً لهذا النظام ال تكون الثروات الطبيعية ال (The Res Nullius System)ـ نظام الـ  ١
في باطن األرض مملوكة ال حد إلى أن يتم اكتشافها وعندئذ تؤول ملكيتها للمكتشف. بيد أنه 

  لم نلمس أثراً لهذا النظام في قوانين المناجم الحديثة.

وطبقاًَ لهذا النظام يعد ملك   ( Ter Accession System)ـ النظام الثاني يعرف بنظام االتصال  ٢
ن األرض من ثروات طبيعية وهو النظام المعمول به في الواليات السطح مالكاً لما في باط

  المتحدة االميركية.

وبمقتضى هذا النظام فان ملكية  (The Regalia or Royalty)ـ النظام االخير ويطلق عليه  ٣
الثروات الطبيعية الكامنة في باطن األرض تكون للدولة بصرف النظر عن مالك السطح وهذا 

  .١٧٦. وفرنسا١٧٥ذ في السعوديةالنظام هو الناف

  عدة اتجاهات: Doctrineوفي أميركا التي تتبنى النظرية الثانية يتنازع الفقه 

والتي تتأسس على افتراض أن البترول  (The Non ownership Theory): نظرية عدم الملكيةأ ـ 
 يمكن والغاز الطبيعي في باطن األرض من االشياء المجهولة وغير المؤكدة. وعلى ذلك فال

ألحد أن يتملك البترول والغاز حتى يمكن اكتشافه. وبعد هذا االكتشاف يعد البترول والغاز 
مملوكاً للشخص الذي قام باكتشافه. وتأخذ بهذه النظرية وتطبقها كثير من الواليات األميركية، 

 -L  Alaا كما ايدتها بعض الدول االخرى. ومن الواليات التي تأخذ بهذه النظرية والية االبام
bama  وكاليفوريناCalifornie  والينويL, Illinois  واندياناIndiana  وكانتيكيKentucky  ولويزيانا

Louisiane  ونيويوركNew York  وأوهيوOhio.  
                                                             

 Campbell (Principles of mineral ownership in the civil Iaw and Common Iaw systems) 31 Tulaneـ  ١
L.Rev.pp.304-312 (1956-57)  

 .Code minier en France- n, 56-838,du 16 Aout 1956,S applique sur minesـ  ٢

شباط  ٥تاریخ  ٤٠در بالمرسوم الملكي رقم والصا ١٩٦٣شباط  ٨ـ قانون المناجم السعودي المنشور في جریدة "أم القرى" في  ٣
١٩٦٣.  
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وتختلف هذه النظرية عن  (The Qualifies ownership theory): نظرية الملكية المقيدةب ـ 
ا تضع قيوداً شديدة على حقوق وواجبات مالك األرض الذي سابقتها ـ بصفة اساسية ـ في انه

يقع تحت سطحه بئر بترولي، فتلزمه بعدم تبديد طاقة هذا البئر وعدم انتاج البترول أو الغاز 
  .Oklahamaبطريقة تضر بمصالح المالك اآلخرين، وقد سادت هذه النظرية في والية اوكالهاما

نظرية عدم الملكية تبنت أيضاً افكار نظرية الملكية ويالحظ أن معظم الواليات التي اخذت ب
  المقيدة، وانتهت إلى أن الفكرتين متداخلتين من الناحية العلمية.

وقد اعتنقت هذه النظرية غالبية  (The ownership place theory): ـ نظرية الملكية المحليةجـ 
كانساس  Coloradoولورادو ك L, Arkansasالواليات المالكة لثروات بترولية مثل اركانساس 

Kansas  ميرالندMaryland  مسيسبيMississippi  مونتاناMontana  نيومكسيكو Mexico New 
واشنطن  Texas   تكساس Tenesseeتينسي  Pennsylvaniaبنسلفانيا  North Dacotaدكوتا الشمالية 

Washington  فرجيانا الغربية.West Virginia  

لبترول في باطن األرض يعد موضوعاً حقيقياً للملكية، ويجب أن ومؤدى هذه النظرية أن ا
  يجري تقسيمه وهو في باطن األرض مثله مثل الفحم أو أي معدن صلب آخر.

: ومؤدى هذه النظرية أن مالك السطح يملك الطبقات المحتوية على نظرية ملكية الطبقاتد ـ 
خذت محاكم بعض الواليات بهذه البترول والغاز في حدود الخطوط الرأسية ألرضه، وقد أ

  .١٧٧النظرية في عدد قليل من القضايا

  .١٧٨من قانون المعادن ٢١في فرنسا تنص المادة 

                                                             
   Williams and Meyrs, (Oil and Gas Law) pp. 203-209 (1964)ـ  ١

  وقد عرض هذا المرجع للنظریات المختلفة لملكیة الثروات البترولیة، واآلراء الفقهیة واألحكام القضائیة في هذا الموضوع.
 امة وراجع في هذا الموضوع تفصیًال وبصفة ع

Sullivan (Oil Gas Law) pp. 39-65 (1955)  
  مراجع في عرض قوانین البترول في العالم

Ely (Sunmmary of Mining and Prtroleum Laws of the World) (U.S. deparment of In  terior) (Bureau of 
mines) (1961).  

World Prtroleum Report, pp. 28-277 (1957), Pub, annually by the Mona Palmer Pub  lishing C, Inc. 
N.Y. 

U.S. secretariat, Office of Legal Affairs. Mineral Resources Development. 
Series n,9, Survey of Mining legislayive p-39 U.N. Doc. E/CNl l-462-1957. 

 .١٩٥٦ آب ١٦في  ٨٣٨ـ  ٥٦ـ قانون المعادن الفرنسي ـ الصادر بالمرسوم رقم  ٢
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"المعادن ال يجوز استثمارها، وال حتى من مالك سطح األرض اال بموجب امتياز أو ترخيص 
  باالستثمار".

  منه على أن: ٣٦وتنص المادة 

مالك سطح األرض ينشىء حقاً عقارياً متميزاً عن ملكية "منح االمتياز، حتى ولو كان لصالح 
  السطح".

  الفصل الثاني

  االمتيازات البترولية النفطية

  : االمتيازات الخمس الرئيسية: أوالً

خمس امتيازات رئيسية أبرمتها المملكة العربية السعودية مع شركات النفط. وهذه اإلمتيازات 
  الذي أكتشف ثم استثمر... الخمس تشكل معظم إنتاج النفط السعودي

  ما هي هذه االمتيازات الخمس وماذا تتضمن عقود االمتياز هذه؟ 

  ١٩٣٣١٧٩ـ شركة الزيت العربية األميركية (أرامكو) تموز  ١

 Company ofاستحصلت "الستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا)  ١٩٣٣تموز  ٧في 

California)  Standard Oil الموقع من  ١١٣٥موجب المرسوم الملكي رقم على امتياز بترولي ب
. وهو يتضمن المصادقة على االتفاق الموقع بين ١٨٠الملك عبد العزيز ومن ولي العهد فيصل 

وزير المال السعودي الشيخ عبد اهللا السليمان و ل. ن. هاملتون ممثالً ستاندرد أويل أوف 
 ندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا ثم تنازلت الستا California Standard Oil ofكاليفورنيا 

Company of California Standard Oil  عن حقوقها وموجباتها في عقد االمتياز إلى شركة
بموافقة  Company Standard Oil California Arabianكاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كومباني  

                                                                                                                                                                              
  
  ـ ظروف وشروط االستحصال على االمتیاز بعد "الغولف أویل" جرى تفصیلها في الجزء االول ـ الفصل الثاني: اكتشاف البترول. ١
  ,١٩٣٣تموز  ١٧ـ المنشور في الجریدة الرسمیة "أم القرى" في  ٢
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هجري. ثم توافقت  ١٣٥٢ي القعدة ذ ١الحكومة السعودية بالمرسوم الصادر عن وزير المال في 
  "الستاندارد أويل كومباني" مع "تكساس أويل كومباني" على تقاسم هذه الشركة الجديدة.

ثم أصبح  C.A.S.O.Cوكانت شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كومباني "معروفة باسم 
ثم  Company  Oil American Arabianأي .A.R.A.M.C.Oاسمها شركة الزيت العربية األميركية 

ثم "السوكوني  ) of  New Jersey) Standard Oilانضمت "الستاندرد أويل أوف نيو جرسي" 
 .A% من أسهم األرامكو ١٠% والثانية على ٣٠األولى بحيازتها على  ) (Socony Vacuumفاكيوم". 

R. A. M. C. O. ١٨١.  

مع أن االكتشاف كان  ١٩٣٦سنة كانت اآلبار في معظمها في منطقة االحساء وبدأ التسويق 
  قبل ذلك...

  ماذا تضمن عقد اإلمتياز؟

متر مربع ويمتد من الشاطىء السعودي  ٣١٨٠٠٠سنة ويشمل مساحة  ٦٠ـ مدة اإلمتياز  ١
  .١٨٢على الخليج إلى حدود الكويت

ـ موضوع اإلمتياز: البحث والتنقيب والحفر واإلستخراج والتصفية وبناء المنشآت الالزمة  ٢
  .١٨٣نقل والتخزين والتصديروال

ـ تمنح الحكومة للشركة حق اإلفضلية للحصول على (إمتياز زيتي) يشمل الباقي من  ٣
القسم الشرقي للمملكة العربية السعودية ممتداً إلى الحدود الغربية (للمنطقة المشمولة) إلى نقطة 

  إتصال األراضي الراسبة بالطبقات النارية.

بموجب هذه اإلتفاقية قرضاً مبدئياًَ قدره ثالثون ألف جنيهاً ـ تقدم الشركة للحكومة  ٤
  إنكليزياً ذهباً أو ما يعادلها.

  ـ تدفع الشركة للحكومة سنوياً مبلغ خمسة آالف جنيهاً إنكليزياً ذهباً أو ما يعادلها. ٥

                                                             
  ـ التفاصیل كانت موضوع الجزء األول الفصل االول. ٣
  .من االتفاقیة ٢ـ المادة  ١
  من االتفاقیة. ١ـ المادة  ٢
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ـ لدى إكتشاف الزيت بكميات تجارية، تسلف الشركة للحكومة مبلغ خمسين ألف جنيهاً  ٦
زياً ذهباً أو ما يعادلها. عقب ذلك بسنة تسلفها مبلغاً آخر قدره خمسون ألف جنيهاً إنكليزياً إنكلي

  ذهباً أو ما يعادلها.

ـ تدفع الشركة للحكومة ريعاً على جميع الزيت الخام المستخرج والمدخر الذي يسيل من  ٧
  حوض الخزن الحقلي.

  ن إما: إن قيمة الريع في كل طن صافي من الزيت الخام ستكو

  أ ـ أربعة شلنات ذهبية أو ما يعادلها.

ب ـ بحسب اختيار الشركة وقت دفع كل قسط من أقساط الريع، دوالراً واحداً من عملة 
الواليات المتحدة األميركية ـ على الطن الصافي الواحد من الزيت الخام ويزاد على الدوالر أي 

ية التي تعادل األربعة شلنات ذهبية بحسب فرق يمكن أن يكون موجوداً في سعر القطع بين الكم
معدل سعر القطع خالل الثالثة أشهر التي تسبق تاريخ دفع القسط مباشرة وبين كمية دوالر 

  وعشرة سنتات من عملة الواليات المتحدة.

ـ يحق للحكومة بواسطة مندوبين عنها مفوضين حسب األصول أن تفتش وتدقق األعمال  ٨
بموجب أحكام االتفاقية وذلك أثناء ساعات العمل العادية وأن تراجع التي تقوم بها الشركة 

  وتحقق بكميات االنتاج.

ـ مقابل اإللتزامات التي أخذتها الشركة على نفسها ولقاء الدفعات المطلوبة منها بموجب  ٩
هذه االتفاقية تعفى الشركة والمشروع من جميع الضرائب المباشرة والغير مباشرة ومن المكوس 

  لعوائد واألجور والرسوم (بما فيها الرسوم الجمركية عن الصادر والوارد).وا

ـ يدير المشروع المنصوص عليه في هذه اإلتفاقية ويراقبه أشخاص أميريكيون وهم  ١٠
سيتسخدمون على قدر االستطاعة واالمكان رعايا الحكومة العربية السعودية. وطالما كان بإمكان 

ين من رعايا الحكومة العربية السعودية فإنها ال تستخدم رعايا أي الشركة إيجاد موظفين الئق
حكومات أخرى ـ أما معاملة الشركة للعمل فإنها تكون خاضعة للقوانين السارية المفعول في 

  البالد.
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ـ إذا نشأ شك أو إشكال أو خالف بين الحكومة والشركة في تفسير أو تنفيذ شيء من  ١١
فيما له عالقة بها أو في حقوق أحد الفريقين أو تبعاته وعجز الفريقان هذه االتفاقية أو كلها أو 

عن اإلتفاق على تسوية ذلك بطريقة ما تحال القضية إلى حكمين إثنين يختار كل فريق واحداً 
منهما وعلى وازع يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم. ويعين كل فريق حكمه في خالل 

الفريق اآلخر ذلك خطياً منه. وذا عجز الحكمان عن االتفاق على  ثالثين يوماً من تاريخ طلب
تعيين الوازع فعلى الحكومة والشركة حينئذ أن يعينا باالتفاق وازعاً وإذا عجزتا عن االتفاق فيما 

بينهما فعليهما أن يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أن يعين وازعاً ويعتبر حكم 
باتاً. أما إذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم الوازع في القضية نهائياً. الحكمين في القضية 

أما مكان التحكيم فيتفق عليه الفريقان وإذا عجزا عن االتفاق على ذلك فيكون في الهاي 
  (هولنده).

ـ ال  يحق للشركة أن تنقل حقوقها وتعهداتها المنصوص عليها في هذه االتفاقية إلى أي  ١٢
دون موافقة الحكومة. اال أنه من المفهوم أن للشركة الحق بأن تحول حقوقها وتعهداتها كان ب

المنصوص عليها في هذه االتفاقية إلى شركة تؤسسها بنفسها لهذا المشروع بعد إخطار الحكومة 
بذلك. ويكون للشركة الحق أيضاً أن تنشئ شركات أو مؤسسات أخرى إلنقاذ ما تضمنته هذه 

  ينما يظهر لها فائدة أو ضرورة لذلك.اإلتفاقية ح

أدخلت تعديالت على االتفاقية تتخلى بموجبها الشركة من حين  ١٩٣٨أيار  ١٣ـ في  ١٣
آلخر وتدريجياً عن مناطق مشمولة باإلمتياز يتبين أنه ال حاجة للشركة إليها وال تعود تجري فيها 

  أعمال التنقيب. وكذلك:

  الممنوحة للمملكة السعودية.ـ أدخلت زيادات على قيمة القروض 

ـ تمديد مدة التنقيب سنتين إضافيتين في المناطق التي لم يجر فيها التنقيب بعد بسب الحرب 
  العالمية الثانية.

  ـ زيادة الريع عن البرميل.
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% من األرباح نتيجة تطبيق ٥٠ثم كان التعديل الجذري الذي قلب معدل الريع بزيادته إلى 
  .١٩٥٠١٨٤تشرين الثاني  ٥ر بالمرسوم الملكي تاريخ قانون الضرائب الصاد

ثم كان التعديل الذي قلب األوضاع رأساً على عقب وهو إتفاقات المشاركة التي بموجبها 
تملكت الحكومة السعودية تدريجياًُ أسهم األرامكو دون أن تؤممها (المشاركة سندرسها في 

  فصل خاص بها).

  .١٩٤٩بوريشن (جيتي) شباط اإلتفاقية مع الباسفيك وسترن كورـ ٢

بقیت هناك منطقتان محایدتان یمكن أن تكونا موضوعًا للتنقیب عن النفط. وعلة محایدة 
المنطقتان هو عدم التفاهم لمن تكون له السیادة علیهما... وهو یعود إلى ما قبل والدة 

  المملكة العربیة السعودیة.
ت هذه المظلة وبسببها وقع الخالف العراق والكویت كانا محمیین من بریطانیا ومن تح

  بینهما من جهة وبین سلطان نجد وقتها الملك عبد العزیز بن سعود.
كانت كل من الجهتین ترید استقطاب القبائل التي تسرح في المنطقة الواقعة بین الكویت 

  ونجد.
جرى التوقیع على أول اتفاق بین البلدین، العراق ونجد.  ١٩٢٢في الخامس من أیار 

انت من حصة العراق قبائل ومن حصة نجد قبائل أخرى ولكن تعیین الحدود بقي موضوعًا وك
  عالقًا...

كانون األول  ٢ببروتوكول وقع بین العراق والكویت ونجد في  ١٩٢٢ألحق اتفاق أیار 
بحیث أصبح هذا االتفاق تامًا ومكن من رسم الحدود التي اتفق علیها وبقیت منطقة  ١٩٢٢

عراق ونجد (التي أصبحت بعد ذلك جزءًا من المملكة العربیة السعودیة) من محایدة بین ال
جهة، وبین الكویت ونجد من جهة أخرى. وتم االتفاق على أن تكون المنطقة المحایدة مشاعًا 

  .      ١٨٥بین الجارتین... العراق ونجد ثم نجد والكویت
ضوعًا ألي امتیاز بترولي، ولم تكن المنطقة المحایدة الغربیة (العراق ـ السعودیة) لم تكن مو 

  تحمل مؤشرات احتوائها على البترول بكمیات تجاریة على األقل .

                                                             
  ـ سندرسه بالتفصیل في الفصل الثالث من هذا الجزء (الجزء الثاني): الحقوق والواجبات في االمتیاز البترولي. ١
ـ وهذا االتفاق صودق علیه  ١٦٩ـ صفحة  ١٩٣٥ـ "شبه الجزیرة العربیة في القرن العشرین". حافظ وهبه. القاهرة سنة  ٢

  ).١٩٦٩هجري ( ٨٩/ ١١/ ٢٣بتاریخ  ٢٠٣٧/ م ونشر في الجریرة الرسمیة أم القرى في العدد رقم ٢٨رقم  بالمرسوم الملكي
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أما المنطقة المحایدة الشرقیة فقد استحصلت شركة األرامكو على حقوق السعودیة فیها 
میل مربع كائنة بین الكویت والسعودیة، ثم تنازلت  ٢٠٠٠بموجب امتیاز وذلك على مساحة 

 كو فیما بعد عن حقوقها في اإلمتیاز إلى شركة "باسفیك وسترن أویل كوربوریشن" األرام

(PacificWestern Oil Corporation)   بموافقة الحكومة السعودیة  ١٩٤٨في تشرین الثاني
التي عادت فأبرمت مع شركة "الباسفیك وسترن اویل كوربوریشن". عقد إمتیاز مستقل في 

بمقتضاه شركة "الباسفیك" امتیاز التنقیب واستخراج النفط في  منحت ١٩٤٩تشرین األول  ٢٩
المنطقة الشرقیة المحایدة الكائنة بین الكویت والسعودیة والتي كانت تعرف بأنها منطقة غنیة 

  . ١٨٦بالبترول
أكثر عقود اإلمتیاز  ١٨٧كان عقد االمتیاز مع شركة الباسفیك وسترن أویل كوربوریشن

از، فعلى سبیل المثال كانت شركة " أمیركان اندباندنت أویل مالئمة لسلطة تمنح االمتی
سنت عالوة على  ٣٣تدفع للكویت  (American Independent Oil Company)  كومباني"  

 Pacific Western Oil)البرمیل في حین التزمت شركة "باسفیك وسترن أویل كوربوریشن) 

Corporation) سنت على البرمیل وبدأت  ٥٥السعودیة  "في عقد اإلمتیاز بأن تدفع للحكومة
  ".١٩٥٠أعمال التنقیب في عام 

  .١٨٨ماذا تضمن هذا العقد؟
ـ تمنح الحكومة، تتنازل، تنقل، تحول وتعطي للشركة كل الحقوق التي لحضرة صاحب  ١

الجاللة ملك البالد العربیة السعودیة، في الزیت والغاز واالسفلت والبارافین واالوزكرات وغاز 
نجهد وكل منتجات البترول األخرى ومستخرجاته ومشتقاته الموجودة في المنطقة الكیس

  المحایدة وٕاجراء العملیات الستخراج مثل هذه المنتجات البترولیة المذكورة.
ـ یكون للشركة بدون مانع أو رسوم أو عائق حق الحیازة واالشغال ـ دون حق التملك ـ  ٢

شركة أنها الزمة أو مرغوب فیها فیما یتعلق باستعمالها لمساحات في المنطقة المحایدة ترى ال
  لحقوقها أو قیامها بالتزاماتها الواردة في هذه االتفاقیة.

ـ على الشركة أن تدفع للحكومة عند توقیع هذه االتفاقیة مبلغ تسعة مالیین وخمسمائة  ٣
  ألف

                                                             
    J. Binon: (La production du petrole et les rivalites commerciales du Moyen- Orient), Cahiers deـ  ١

T'Instiut d, etudes de I, Orient contemporain.  
الباسفيك شركة "جيتي" متفرعة عنها موضوعها هو استثمار امتياز البترول الذي حصلت عليه شركة الباسفيك  ـ أسست شركة ٢

 وتنازلت لشركة "جيتي" عن االمتياز بعد موافقة الحكومة السعودية. وجيتي هو مليونير أميركي مول المشروع وحملت الشركة اسمه

  .٤٩/ ٨/ ١٢) نشر في الجریدة الرسمیة أم القرى في ١٥٦/ ١/٣ـ( ٤٩/ ١/ ١٤ـ صدر بمرسوم ملكي رقمه  ٣
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  ) دوالر بعملة الوالیات المتحدة األمیركیة.٩، ٥٠٠، ٠٠٠(
) سنتًا بعملة الوالیات المتحدة األمیركیة ٥٥الشركة ریعًا مقداره خمسة وخمسون (ـ تدفع  ٤

عن كل برمیل من برامیل الوالیات المتحدة من الزیت الخام الذي تحصل علیه من المنطقة 
  المحایدة.

ـ تدفع الشركة أیضًا للحكومة ریعًا مقداره إثنا عشر ونصف في المائة من المتحصالت  ٥
التي تحصل علیها الشركة من المنطقة المحایدة المذكورة بعد خصم تكالیف تسلیم اإلجمالیة 

ونقل هذا الغاز الطبیعي أو منتجات الغاز الطبیعي من مكان استخراجه إلى جهة الوصول 
  النهائیة أو إلى مركز اإلستهالك.

تدفع  ـ ابتداء من تاریخ توقیع هذه االتفاقیة في مثل التاریخ المذكور من كل سنة ٦
) دوالر بعملة الوالیات المتحدة األمیركیة مقدمًا ١، ٠٠٠، ٠٠٠الشركة للحكومة مبلغ ملیون (

  تحت حساب الریع الذي تدفعه الشركة عن السنة التالیة للدافع.
) یومًا بعد كل حلول سنوي لتاریخ توقیع هذه االتفاقیة تدفع الشركة ٩٠ـ خالل تسعین ( ٧

  للحكومة:
%) في ٢٥لة الوالیات المتحدة األمیركیة معادًال لخمسة وعشرین في المئة (أ ـ مقدارًا بعم

صافي األرباح التي حصلت علیها الشركة أثناء السنة المنتهیة في التاریخ السنوي المذكور 
  من بیع المنتجات والمستخرجات. 

ة من صافي %) من المئ٢٠ب ـ ومقدارًا بعملة الوالیات المتحدة األمیركیة معادًال لعشرین (
األرباح التي حصلت علیها الشركة خالل تلك السنة من تشغیل أي معمل أو معامل التكریر 

  المنشأة بمعرفة الشركة في المنطقة المحایدة المذكورة.
ـ باإلضافة إلى حقوق الحكومة في أن تحصل على منتجات عینیة، یكون للحكومة الحق  ٨

ال في البالد العربیة السعودیة مع خصم بواقع في أن تشتري الستعمالها الخاص ولالستعم
%) من قیمة ٢٠%) من الثمن مقدرًا ال یتجاوز العشرین في المئة (٥خمسة في المئة (

  مجموع البترول ومنتجاته ومستخرجاته ومن الغاز الطبیعي.
ي ـ إبتداء من السنة التالیة لحلول الموعد السنوي لتاریخ عقد هذه اإلتفاقیة بعد البدء ف ٩

بناء معمل التكریر، تسلم الشركة سنویًا ـ بدون مقابل أو تكالیف ـ للحكومة في جده و/ أو 
) جالون من الغازولین بوحدة الوالیات ١٠٠، ٠٠٠الریاض حسب رغبة الحكومة مئة ألف (

) جالون بوحدة الوالیات المتحدة من الكیروسین أو ـ إذا ٥٠، ٠٠٠المتحدة وخمسین ألف (
) جالون بوحدة الوالیات المتحدة من الغازولین ٥٠، ٠٠٠مقدار خمسین ألف ( أرادت الحكومة

  عوضًا وبدًال من الكیروسین المذكور.
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ـ تحتفظ الشركة في المنطقة المحایدة أو في البالد العربیة السعودیة بدفاتر حساب  ١٠
اقیة ویكون تامة وكاملة تظهر بدقة عملیاتها في المنطقة المحایدة المذكورة في هذه اإلتف

  لمندوبي الحكومة الحق في اإلطالع على هذه الدفاتر.
ـ یكون للحكومة الحق في أن تعین بكل حریة مفتشًا مندوبًا أو أكثر. وتقدم الشركة  ١١

لهم أیة مساعدة فنیة مطلوبة وتمدهم ـ بناء لطلبهم ـ بالمعلومات التامة الواضحة. ویكون 
  ول والمناطق والمواقع.لمفتش الحكومة حق تفتیش حقول البتر 

ـ لیس للشركة أن تحول اإلمتیاز والحقوق الممنوحة بمقتضى هذه االتفاقیة إال بموافقة  ١٢
الحكومة كتابة. ومع ذلك ـ إذا قبلت الشركة أن تدفع للحكومة خمسة وعشرین في المئة 

الحقوق  %) من صافي ربح رأس المال ـ إن وجد ـ الذي ینتج من بیع ذلك اإلمتیاز وتلك٢٥(
وكان ذلك البیع المقترح لشركة أمیركیة أو من غرب أوروبا لها سمعة حسنة ومرغوب فیها 

لدى الحكومة العربیة السعودیة ولها من الممتلكات الخالصة ما ال تقل قیمته عن ثالثین 
) دوالر وقت البیع، فال یسوغ أن تعطل أو تؤخر ذلك موافقة ٣٠، ٠٠٠، ٠٠٠ملیون (

بب معقول. وعند التقدم بمثل هذا البیع في شأن اإلمتیاز والحقوق المتقدمة الحكومة دون س
یكون للحكومة حق اإلفضلیة في أن تأخذه بحق الشفعة خالل ثالثین یومًا من تاریخ تسلیم 
الشركة للحكومة كتابة إعالنًا عن قصدها في إجراء هذا البیع بنفس الشروط التي بموجبها 

  ركة أخرى.یعرض البیع ألي شخص أو ش
ـ تستخدم الشركة في عملیاتها في المنطقة المحایدة المذكورة عربًا سعودیین أو غیرهم  ١٣

من العرب إلى أقصى حد ممكن. وفي هذا السبیل تعطى أفضلیة التوظیف أوًال للمواطنین العرب 
أهًال له.  السعودیین ثم لرعایا الدولة العربیة األخرى الصدیقة فیما یتعلق بالعمل الذي یكونون

لكن یكون للشركة حق إستخدام واستحضار موظفین من غیر العرب من طبقة المهرة والفنیین 
والمشرفین بقدر ما تراه ضروریًا ومرغوبًا فیه. وغیر هؤالء من الموظفین الذین ال یمكن 

ة الحصول علیهم من البالد العربیة السعودیة أو الدول العربیة األخرى الصدیقة. وعلى الشرك
أن تقدم كل التسهیالت المعقولة في توجیه وتدریب وتعلیم عمالها وموظفیها في المنطقة 

  المحایدة المذكورة بقصد تقدمهم ورفع مكانتهم في الشركة.
ـ إذا ما نشأت أیة مسألة بصدد هذه االتفاقیة ولم یستطع الطرفان المذكوران االتفاق  ١٤

وع التقصیر أو أي إجراء آخر من أحد الطرفین بشأنها، وهذا یشمل وبدون تحدید مسائل وق
ولم یجر تداركه. فألي من الطرفین أن یخطر اآلخر كتابة بوجود خالف مع بیان جوهره على 
التخصیص فیقوم هذا الطرف بتعیین حكم لرفع الخالف إلیه ویطلب من الطرف اآلخر اختیار 
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حكم ثالث مرجح لمجلس التحكیم خالل الحكم الثاني خالل ثالثین یومًا. یقوم الحكمان باختیار 
  مهلة ثالثین یومًا تبدأ من تاریخ اختیار الحكم الثاني.

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

إذا تخلف الطرف الثاني عن إختیار الحكم في المدة المقررة تكون للحكم األول سلطة تامة 
  وكاملة لحسم الخالف.

وإذا لم يستطع الحكمان في المدة السابق تحديدها في هذه المادة اختيار الحكم المرجح، فإن 
ى طلب أي من ذلك الحكم المرجح يعين بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة بناء عل

  الحكمين.

ويكون مجلس التحكيم مكوناً ـ حسب مفهوم هذه المادة ـ من الحكمين والحكم المرجح. وإذا 
لم يعين سوى حكم واحد فمن ذلك الحكم وحده. ولمجلس التحكيم ان يعقد جلسات لسماع 
 الدعوى ويطلب استحضار شهود وتقديم أوجه اإلثبات األخرى. وإذا تخلف أي طرف متعمداًَ
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عن استحضار أي شاهد أو تقديم دليل من األدلة األخرى أمر مجلس التحكيم بها، فإن لمجلس 
  التحكيم أن يصدر قراره فيما يتعلق باألمر المختلف عليه في صالح الطرف اآلخر.

  وإذا قارنّا هذه اإلتفاقية مع إتفاقية شركة األرامكو نالحظ:

أصبحت مليون دوالر والحكومة تقبضها كجزء من  أ ـ إن الدفعة األولى التي تدفعها الشركة
ثمن اإلمتياز وليس كقرض. إضافة إلى ذلك فإن  الشركة (الباسفيك) ملزمة بالدفع سواء وجد 

النفط أم ال، بينما األرامكو ليست ملزمة بالدفع إال عند إكتشاف النفط وما تدفعه قبالً هو قرض. 
سنت على البرميل بينما كانت قبالً دوالراً واحداً  ٥٥إرتفع إلى  (Royalties)كذلك فإن الريع 

  للطن فضالً عن جعاالت متنوعة تفوق بكثير ما تدفعه األرامكو.

  ب ـ أعفيت الباسفيك من الضريبة ولكنها لم تعف من الرسوم الجمركية.

ضاء جـ ـ اإلدراة وإن بقيت بيد األميركيين إال أنه أصبح لممثلي الحكومة حتى ولو لم يكونوا أع
في مجلس اإلدراة، أصبح من حقهم درس وتفحص تقارير الشركة وحضور إجتماعات مما وسع 

  حقل الرقابة الحكومية على الشركة.

  د ـ أخذت الدولة حق أفضلية في شراء حقوق اإلمتياز إذا رغبت الشركة التنازل عنها.

ين بحيث أصبح االلتزام هـ ـ أخذت الشركة اآلن على عاتقها التزاماً باستخدام مواطنين سعودي
ملموساً وأكثر وضوحاً. والجديد أن األفضلية معطاة للعرب بعد السعوديين وأصبح واضحاً أن 

  الشركة ال تستخدم من غير العرب إال في الحقول التقنية التي ال يتقدم إليها مواطنون عرب. 

  .ـ شركة خط األنابيب عبر البالد العربية ٣

ختصار المسافة وتوفير النفقات الهائلة التي تتكبدها الشركة صاحبة كان مد األنابيب يهدف ال
اإلمتياز (األرامكو) لنقل النفط. فسوق استهالك النفط السعودية هو أوروبا وموقع السعودية 

الجغرافية يجعل طريق المواصالت بعيداً فهو يمر بالخليج، ثم بالبحر األحمر ثم بقناة السويس 
ف كيلو متر ليصل إلى البحر المتوسط وكانت األنابيب هي "القادومية" آال ٤بحيث يجتاز مسافة 

التي تختصر هذا الطريق بحيث تحل مشكلة البحر بالبر فتربط منابع النفط بالبحر المتوسط 
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بواسطة أنابيب تصب على شاطىء البحر المتوسط وتمتد تحت األراضي األردنية ثم السورية 
  .١٨٩لتصل شاطىء صدا في لبنان

وتوزعت أسهمها الشركات األميركية  ١٩٤٥ة خط األنابيب عبر البالد العربية، انشئت سنة شرك
  األربع المكونة لألرامكو أي أنها متفرعة من األرامكو.

بين وزير المال السعودي والمستر ال نشن  ١٩٤٧تموز  ١١وقع عقد إمتيازها في الرياض في 
تشرين  ٢٤بتاريخ  ٤٥٨٩مرسوم الملكي رقم ممثل الشركة في الشرق األوسط وصودق عليه بال

  .١٩٤٩١٩٠األول 

  ماذا یتضمن هذا االمتیاز؟
ـ تمنح الحكومة الشركة بموجب هذا اإلتفاق الحق بانشاء وصیانة وتشغیل خط أنابیب أو  ١

أكثر مع ما یتفرع عنها من األعمال وذلك من البالد العربیة السعودیة إلى مرفأ نهائي على 
یض المتوسط بقصد نقل البترول ومنتجاته التي تنتج بواسطة أو لحساب ساحل البحر األب

  شركة الزیت العربیة األمیركیة وكذلك القیام بجمیع األمور الالزمة للمشروع.
ـ تكون مدة االمتیاز هي المدة الباقیة من االمتیاز الحالي لشركة الزیت العربیة االمیركیة أو  ٢

  ز.أیة مدد یمدد إلیها هذا اإلمتیا
ـ تنتهي الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذا اإلتفاق عند إنتهاء اإلمتیاز أو إذا قدم  ٣

إعالن التنازل بعد مضي خمسة وعشرین سنة من تاریخ نشر هذا اإلتفاق رسمیًا وجمیع 
أمالك الشركة غیر المنقولة واألشیاء الثابتة الموجودة في البالد العربیة السعودیة والتي هي 

  المشروع تصبح ملكًا للحكومة دون مقابلجزء من 
ـ للشركة الحق في أن تتنازل نهائیًا للحكومة عن جمیع الحقوق المذكورة في هذا اإلتفاق  ٤

بإعالنها كتابة قبل ثالثة أشهر بعزمها هذا وینتهي هذا اإلتفاق تمامًا في التاریخ المعین 
سنة من تاریخ هذا  ٢٥مدة ال تتجاوز لإلنتهاء في االعالن المذكور وٕاذا أعطى هذا االعالن 

اإلتفاق فللشركة الحق عند اإلنتهاء المذكور بإزالة جمیع اآلالت واألبنیة والمخازن والمواد 
  والممتلكات من أي نوع.

ـ ال یجوز إقامة أشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر أو األماكن المخصصة للعبادة  ٥
  أو األماكن األثریة التاریخیة.

                                                             
  ول ـ الفصل الثاني: اكتشاف النفط في السعودیة.ـ الظروف التي أحاطت مد هذه االنابیب كانت موضوع فصل خاص في الجزء األ  ١
  ,١٩٤٩تشرین الثاني  ٢٥ـ ونشر في الجریدة الرسمیة في  ٢
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ـ ال تستوفى ضریبة التورید أو ضریبة التصدیر أو ضریبة المرور (الترانزیت) أو ضریبة  ٦
التحویل أو أیة رسوم مالیة من أي نوع على الزیت (زیت البترول) والنفط واالزوكرایت والغازات 

الطبیعیة سواء كانت في حالتها الخام أو في حالة من مشتقاتها وسواء قصد شحنها بطریق 
  زیت أو استعملت في أعمال المشروع الصناعیة. التران

ـ للشركة الحق في أن تستورد إلى البالد العربیة السعودیة دون أن تدفع رسومًا جمركیة أو  ٧
رسومًا بلدیة أو رسومًا أخرى (التي یشار إلیها فیما یلي إجمالیًا برسوم التورید) جمیع المعدات 

  ـ ). والمواد واألشیاء األخرى بكلمة ـ مواد
ـ تتعهد الشركة بأن تستخدم في البالد العربیة السعودیة لمقاصد المشروع عماًال محلیین  ٨

على أنه إذا كان عدد العمال المحلیین الالئقین غیر كاف فیجوز للشرطة بموافقة الحكومة أن 
ذا تستحضر عماًال أجانب إلى المملكة السعودیة بقدر لحاجة المقاصد المشروع على شرط أنه إ

أدخل هؤالء العمال تتعهد الشركة عند إتمام الغرض الذي أدخلوا من أجله أن تعیدهم إلى 
بالدهم. ومن المفهوم أن ال تمنح الشركة إلى العمال األجانب أي تمییز أو تفضیل فیما یتعلق 

  بالسكن واألجور على العمال العرب السعودیین من نفس المرتبة.
مالها بصورة تكفل القیام بإنشاء المشروع وصیانته وتشغیله للشركة الحق في تنظیم دورات ع

لیًال ونهارًا وفي العطالت العمومیة غیر أنها تكون دائمًا خاضعة للقوانین واألنظمة الساریة 
المفعول في البالد العربیة السعودیة. أثناء القیام بأعمال اإلنشاء واإلصالح الخاصة وٕاذا لزم 

ال كإجراء موقت، تمنع الحكومة لموظفي الشركة ومركباتها إستعمال عدد كبیر من العم
ومهماتها تسهیالت خاصة على مقربة من المشروع وفي نقط على الحدود تعینها الحكومة 

  ألجل التنقل بحریة وبدون معارضة لیًال ونهارًا.
ى ـ ال تفرض ضریبة الملك أو ضریبة الدخل أو أي نوع من الضرائب أو الرسوم المالیة عل ٩

الشركة وال عن ممتلكاتها أو عن موظفیها ومستخدمیها أو عن دخلها أو عن أعمالها أو عن 
تشغیل المشروع إال على األرباح الناشئة عن مبیعات منتوجاتها ألجل بیعها ثانیة في األسواق 
الملحیة أو الستهالكها في البالد العربیة السعودیة مما یزید على ما یحتاجه المشروع. على 

ال یشمل هذا اإلعفاء أرباح اسهم الشركة الموزعة على الخاضعین للضریبة من أهالي  أن
البالد العربیة السعودیة أو مرتبات المستخدمین بقدر ما هم مكلفون به من الضرائب في البالد 

  العربیة السعودیة.
ن فریقي ـ إذا نجم في أي وقت خالل مدة اإلتفاق و بعد ذلك أي شك أو خالف أو نزاع بی ١٠

هذا اإلتفاق یتعلق بتفسیر هذا اإلتفاق أو تنفیذه أو أي شيء مما ورد فیه أو یتعلق به أو 
بحقوق والتزامات المتعاقدین وتعذر علیهما حسمه بأیة طرق أخرى یجب إحالته إلى حكمین 
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 ینتخب كل من الفریقین واحدًا منهما وینتخب الحكمان فیصًال قبل الشروع في التحكیم على كل
من الفریقین أن یعین حكمه خالل ستین یومًا من تاریخ الطلب الكتابي من الفریق اآلخر وفي 
حالة عدم اتفاق الحكمین على الفیصل فیعین المتعاقدان بهذا اإلتفاق فیصًال وٕاذا لم یتفقا على 

مین ذلك فعلیهما أن یطلبا إلى رئیس محكمة العدل الدولیة أن یعین فیصًال. ویعتبر قرار الحك
أو قرار الفیصل فیما إذا أختلف الحكمان في الرأي قطعیًا ویكون مكان التحكیم حسبما یتفق 

  علیه الفریقان. وٕاذا لم یتفقا فیكون في جده في البالد العربیة السعودیة.
  :ـ شركة التجارة الیابانیة للبترول المحدودة ٤

ت وكان هذا االكتشاف ینبئ بأن أكتشف البترول في المنطقة المحایدة بین السعودیة والكوی
البترول یمتد إلى المنطقة المحایدة المغمورة. من هنا كان االمتیاز الذي حازت علیه شركة 
التجارة الیابانیة للبترول المحدودة والذي شمل ما تتمتع به السعودیة من حقوق أي نصف 

  مشاع المنطقة المغمورة المحایدة الواقعة بین الكویت والسعودیة...
هذه المرة لم یكن البترول قد اكتشف وظهرت قیمته منذ واحد وعشرین سنة فحسب ولكن 

وجود البترول في المنطقة التي شملها االمتیاز كان أكیدًا ألنه اكتشف في المنطقة المجاورة. 
وكانت الحكومة السعودیة عند وضع عقد االمتیاز في موقع قوة فحصلت على أفضل ما حققته 

المتیازات المتعاقبة وكان عقد االمتیاز مع شركة التجارة الیابانیة للبترول من شروط في ا
المحدودة حدثًا هامًا في حكایة وصول الحكومات إلى مزید من الحقوق من الشركات صاحبة 

مع شركة التجارة الیابانیة للبترول  ١٩٥٧كانون األول  ١٠االمتیاز. وقع عقد االمتیاز في 
  متضمنًا: ١٩١المحدودة 

ـ تمنح الحكومة للشركة رخصة للتنقیب عن البترول وللقیام باكتشافه لمدة ال تزید عن  ١
سنتین ویجوز أن تمدد الحكومة رخصة التنقیب واالستكشاف المذكورة في المادة األولى لفترة 

  سنتین أخریین حینما تظهر الشركة وتقتنع الحكومة إن هذا التمدید له ما یبرره. 
ن تمنح أي تمدید إال إذا كانت الشركة قد قامت بتحضیرات كافیة على أن الحكومة ل

باستحضارها مواد ضروریة واقامتها المنشآت الضروریة للحفر وتعهدت كتابة بأن تحفر في 
فترة التمدید إلى عمق ال یقل عن عشرة آالف قدم ما لم یكن الزیت قد اكتشف بكمیات تجاریة 

  قبل الوصول إلى ذلك العمق.
هد الحكومة بمنح الشركة امتیازًا لالستثمار لمدة أربعین عامًا وفقًا للشروط اآلتي بیانها ـ تتع ٢

فیما یتعلق بالنصف المشاع الذي تملكه الحكومة في نفس المنطقة المحددة في المادة الثانیة 

                                                             
  ـ وقعه عن المملكة السعودیة وزیر المال وعن الشركة التجاریة الیابانیة للبترول "تریوما شیتا" ممثًال للشركة. ١
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عندما ینتهي تاریخ رخصة التنقیب واالستكشاف أو بناء على طلب الشركة قبل ذلك الموعد إذا 
  كتشف الزیت بكمیات تجاریة.ا

ـ تمنح الحكومة للشركة اعفاء شامًال من رسوم االستیراد على المواد والمعدات واآلالت  ٣
وغیر ذلك من المواد التي تحتاج الشركة إلى احضارها للبالد ویكون لها عالقة وثیقة ومباشرة 

بالعمل الذي تلتزم بالقیام به  بعمل الشركة في التنقیب واالستثمار والصناعة والتكریر والنقل أو
  وصیانته لصالح عملیاتها أو لحمایة عمالها ومنشآتها.

ـ ابتداء من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة وفي مثل التاریخ المذكور من كل سنة تدفع  ٤
) بعملة ١، ٥٠٠، ٠٠٠الشركة للحكومة كایجار سنوي مبلغ ملیون ونصف ملیون دوالر (

األمیركیة ومتى اكتشف الزیت بكمیات تجاریة ومنح امتیاز االستغالل كما هو  الوالیات المتحدة
موضح في المادة الخامسة فان المبلغ المدفوع في السنة التي اكتشف فیها الزیت بكمیات 

تجاریة سیخصم من الریع المستحق الدفع من الشركة للحكومة عن تلك السنة كما هو 
  ابعة عشرة.منصوص علیه فیما بعد بالمادة الر 

عندما یكتشف الزیت بكمیات تجاریة تتعهد الشركة بأن تدفع للحكومة في خالل شهرین اثنین 
من تاریخ هذا االكتشاف باالضافة إلى الدفعات المنصوص علیها في المادة الثانیة عشرة، 

ة ) دوالر في السن١، ٠٠٠، ٠٠٠مبلغا اجمالیًا بعملة الوالیات المتحدة یحسب بنسبة ملیون (
  من تاریخ سریان مفعول االتفاقیة إلى تاریخ اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة.

ابتداء من تاریخ انتاح الزیت بكمیات تجاریة وباالضافة إلى الدفعات المشار إلیها في المادتین 
  الثانیة عشرة والثالثة عشرة تتعهد الشركة أیضًا بان تدفع عن كل سنة تقویمیة:

%) من الزیت الخام المستخرج سنویا من النصف المشاع ٢٠بالمائة (أ ـ ریعًا یوازي عشرین 
ملك الحكومة طبقًا لقیاسه في الحقل المنتج عند المنشآت التي تجري فیها الرقابة المالیة 

  وذلك بعد خصم الرواسب والمیاه.
  ویدفع هذا الریع بخیار الحكومة ـ كلیًا أو جزئیًا عینًا أو نقدًا.

%) من االسفلت الطبیعي المستخرج سنویًا من النصف ٢٠رین بالمائة (ب ـ ریعًا یوازي عش
المشاع ملك الحكومة حسبما یقاس في الحقل المنتج. ویدفع هذا الریع حسب اختیار الحكومة 

  ـ كلیا أو جزئیًا عینًا أو نقدًا.
ل كوقود %) من قیمة الغاز الطبیعي أو المباع أو المستعم٢٠جـ ـ ریعًا یوازي عشرین بالمائة (

  سنویًا من النصف المشاع ملك الحكومة.
وتعقد اتفاقیة خاصة بین الحكومة والشركة بغیة تعیین نصیب للحكومة فیما إذا عولج الغاز 

  كمادة غازولین طبیعي في المصانع الخاصة أو خصص لمعالجات صناعیة أخرى.
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نتجات المصنوعة أو وال ینطبق الریع المشار إلیه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) على الم
  المكررة التي تستعملها الشركة في عملیاتها االنتاجیة أو الصناعیة.

في حالة ما إذا كان مجموع الریع المذكور في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) الیصل في سنة من 
) دوالر بعملة الوالیات المتحدة، ٢، ٥٠٠، ٠٠٠السنوات إلى مبلغ ملیونین ونصف ملیون (

، ٠٠٠مع ذلك، لها الحق في أن تحصل على مبلغ الملیونین ونصف ملیون ( فان الحكومة،
  ) دوالر من الشركة باعتباره الحد األدنى للمدفوعات السنویة.٢، ٥٠٠

ویبلغ خیار الحكومة المشار إلیه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) إلى الشركة باشعار كتابي في 
  ة السنة التقویمیة التي یعنیها هذا االشعار.مدة ال تقل عن ثالثة أشهر تقویمیة تسبق بدای

ویسلم الزیت الذي تختار الحكومة أخذه عینًا طبقًا لهذه المادة تسلیم ظهر الباخرة (فوب) في 
  أحد موانئ الشركة.

ویسلم االسفلت الذي تختار الحكومة أخذه عینا، في برامیل أو في أیة أوعیه أخرى یتفق علیها 
  میناء في البالد العربیة السعودیة تعینه الحكومة.مع الحكومة وذلك في أي 

وٕاذا اختارت الحكومة أن تستلم الریع أو جزءًا منه نقدًا فان المبلغ الذي تستحقه یجب ان 
یكون مبلغًا یساوي القیمة بالسعر المعلن للزیت أو االسفلت أو الغاز الطبیعي الذي لم یعط 

  عنه اشعار.
اج إلیها لتنفیذ هذه المادة ولم ینص علیها بشكل محدد فیما ویجب أن تحدد األمور التي یحت

  سبق بطریقة تتفق علیها الحكومة والشركة.
محرم  ٢١المؤرخ في  ٣٣٢١ـ  ٢٨ـ  ٢ـ  ١٧د ـ الضریبة المفروضة بالمرسوم الملكي رقم 

 ٢٨/ ٢/ ١٧م كما عدل بالمرسوم الملكي رقم  ١٩٥٠نوفمبر سنة  ٢هـ الموافق  ١٣٧٠سنة 
م على كل عملیات  ١٩٥٦أكتوبر سنة  ١٩الموافق في  ١٣٧٦/ ٣/ ١٤المؤرخ  ٥٧٦ـ 

الشركة داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجها بما في ذلك عملیات بیع الزیت الخام والتكریر 
  والنقل والتسویق.

هـ ـ إذا تبین بعد تسلم الحكومة للریع المذكور في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) والضرائب 
%) من الدخل ٥٦ذكورة في الفقرة (د) بأن نصیب الحكومة ال یبلغ ستة وخمسین بالمائة (الم

الصافي للشركة من جمیع أوجه عملیاتها داخل البالد العربیة السعودیة وخارجها في خالل 
السنة الضریبیة، فان على الشركة أن تدفع للحكومة ضریبة اضافیة تجعل نصیب الحكومة 

  %) من الدخل الصافي للشركة خالل السنة الضریبیة.٥٦لمائة (یبلغ ستة وخمسین با
ویجب أن یدخل ضمن حساب ذلك موجودات الشركة والتزاماتها خارج البالد العربیة السعودیة 

  عندما تكون مرتبطة بعملیات الشركة.
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ومن المتفق علیه أنه لن یخصم من الدخل الصافي قیمة الضرائب األجنبیة المدفوعة من 
المتحصل من مصادر بداخل البالد العربیة السعودیة و/ أو من مصادر تعتبر جزئیًا الدخل 

بداخل البالد العربیة السعودیة وجزئیا بخارجها. وللشركة الحق في أن تخصم من الدخل 
الصافي مبلغ ضرائب الدخل األجنبیة المدفوعة أو المتجمعة خالل السنة الضریبیة على الدخل 

  وجودة كلیا خارج البالد العربیة السعودیة.المتحصل من مصادر م
ـ تتكون لجنة مؤلفة من عدد متساو من ممثلین عن الحكومة والشركة لالشراف على جمیع  ٥

مصروفات ومشتروات الشركة وتدقیقها والتأكد من أنها معقولة وأن أسعار المواد والبضائع 
  التي تشتریها الشركة معقولة أیضًا.

یة للبضائع والمواد التي تكون متوفرة في المملكة العربیة السعودیة وتعطي الشركة األفضل
والدول العربیة الصدیقة والتي تكون من صنف مالئم ومن نوع مماثل بشكل معقوال وال تزید 

أسعارها نسبیًا عما یماثلها وال یجوز أن تشتري الشركة أیة بضائع أو مواد من أي بلد أجنبي 
  .معاد أو غیر صدیق للحكومة

ـ على الشركة أن تستخدم موظفین سعودیین في إدارة عملیاتها وینبغي أن تراعي النسب  ٦
  التالیة:

أ ـ أن ال یقل عدد الموظفین والعمال السعودیین في داخل المملكة العربیة السعودیة و/ أو في 
  %).٧٠منطقة االمتیاز عن السبعین في المائة (

السعودیین خارج المملكة العربیة السعودیة وخارج ب ـ أن ال یقل عدد الموظفین والعمال 
  %) عندما یتوفر هذا العدد.٣٠منطقة االمتیاز عن ثالثین في المائة (

وٕاذا استحال تنفیذ هذه الطلبات لنقص في الموظفین والعمال السعودیین المدربین فیجب أن 
  تستخدم الشركة موظفین وعماًال على الترتیب اآلتي:

ربیة المنضمة إلى الجامعة العربیة ثم مواطني الدول العربیة األخرى ثم مواطني الدول الع
  مواطني الدول الصدیقة األخرى.

ویجب أن تتساوى مرتبات السعودیین وغیر السعودیین الذین لهم مؤهالت مماثلة تماثًال 
  أساسیًا أو یتساوون بالمسؤولیات والواجبات تساویًا أساسیًا.

ا یختص بمعاملتها لعمالها للتشریع المحلي الساري في البالد ویجب أن تخضع الشركة فیم
  العربیة السعودیة والمطبق بصورة عامة على عمال المؤسسات الصناعیة األخرى.

وتتعهد الشركة بأال تستخدم في المملكة العربیة السعودیة أي شخص أو شركة غیر مرغوب 
  فیهم من قبل الحكومة.
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الحكومة أن تعد وتنفذ برنامجًا خاصًا لتدریب موظفیها  ـ على الشركة بعد استشارتها ٧
  السعودیین على جمیع مراحل صناعة الزیت بما في ذلك التدریب على اإلدارة والرقابة. 

  وباقي البنود تشابه باقي عقود االمتیاز مع سائر الشركات.
  ونالحظ:

بط الشركة بحد أدنى من ) ویر Royaltiesـ هذا االمتیاز یعطي الدولة نسبة أعلى من الریع (١
  %.٥٦الریع والضریبة هو 

  %. هذه المرة حددت النسبة ولم تعد غیر محددة.٣٠ـ ال ینبغي أن تتعدى نسبة األجانب  ٢
  ـ للحكومة ثلث مقاعد مجلس إدارة الشركة. ٣
  ـ هناك التزام غیر واضح یتعلق بالسعر المعلن وهو موضوع یطرح للمرة األولى. ٤
حكیم هو مرجع حل الخالفات وما یزال الحكم المرجح یعین من قبل رئیس ـ ما یزال الت ٥

محكمة العدل الدولیة ولكن مكان التحكیم أصبح هذه المرة في المملكة العربیة السعودیة... 
  وهذا جدید!

  : ١٩٦٥ـ شركة أو كسیراب (الفرنسیة) أیلول ٥
سعودیة الرابع في االمتیازات البترولیة االمتیاز الذي صنفته وزارة البترول في المملكة العربیة ال

  .١٩٢األربع األساسة
 Auxirap١٩٤وأوكسیراب  Petromin. ١٩٣بین بترومین ١٩٦٤نیسان  ٤وقع هذا االمتیاز في 
  وهي شركة فرنسیة.

 Agipمنذ أن انشئت بترومین حصرت االمتیازات النفطیة بها، وتنازلت عن بعضها لشركة 
كان في تصنیف وزارة النفط  Auxirapأن امتیاز أوكسیراب  إال (Natomas Sun Oil Pakistan)و

  السعودي الرابع بین االمتیازات النفطیة األساسیة وذلك ألسباب ثالثة:
ـ للشروط المناسبة التي أعطاها للسعودیة والتي كرست انقالب النظام القانوني لالمتیاز  ١

بعد أن كان لصالح الشركات  النفطي وجعلته أكثر مالءمة لصالح الدولة مانحة االمتیاز
  صاحبة االمتیاز.

  ـ ألهمیة المنطقة المشمولة باالمتیاز. ٢
ـ الظهار عقد االمتیاز النموذجي الذي تفضله وزارة النفط السعودي وكأنها ترید أن تقارن  ٣

  بین االمتیاز كیف كان (مع األرامكو) وكیف یجب أن یكون (مع أوكسیراب).

                                                             
  مكو والتابالین امتیازًا واحدًا باعتبار أن التالبالین متفرعة من االرامكو.ـ صنفت وثائق وزارة البترول وبترومین امتیازي االرا ١
ـ بترومین مشروع عام أخذ الشكل االداري للمؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة وتولى مرفق صناعة النفط في السعودیة  ٢

  وسنتعمق في بحثه القانوني في الجزء الثالث الفصل األول.
  ربي).ـ مراجع بترومین (ع ٣
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  ؟ماذا یتضمن هذا االمتیاز
ـ حددت مدة التنقیب األولیة بسنتین على أن تقوم الشركة فیها بأعمال التنقیب وأن تنفق ما  ١

ال یقل عن خمسة مالیین دوالر، ثم تستطیع الشركة أن تطلب مد امتیازها لثالث سنوات اخرى 
آالف قدم أو مجموعة آبار ال تقل  ١٠للتنقیب والحفر على أن تتعهد بحفر بئر إلى عمق 

ألف قدم. وٕاذا لم تؤد الحفریات إلى اكتشاف البترول بكمیات تجاریة  ١٥ها مجتمعة عن أعماق
خالل هذه المدة فمن حق المملكة أن تلغي العقد. أما إذا تم اكتشاف البترول بكمیات تجاریة 
في هذه المدة فان حكومة المملكة تمنح شركة أوكسیراب امتیازًا الستثمار بترولها مدة ثالثون 

  سنة. 
ـ خالل ستة أشهر من منح امتیاز االستثمار لشركة أوكسیراب تؤلف شركة سعودیة تكتتب ٢

% من رأس مال الشركة،  ٤٠فیها الحكومة لنفسها أو الحدى مصالحها أو رعایاها بنسبة 
كما تحتفظ لنفسها بهذه النسبة في حالة إصدار الشركة أسهًما جدیدة بعد التأسیس وذلك 

  سهم وبشروط االصدار األول. بالقیمة األصلیة لال
ـ نصت االتفاقیة على أن ینتقل بصورة إلیة امتیاز االستثمار مع كل الحقوق وااللتزامات ٣

المرتبطة به، إلى الشركة التي ستتولى عملیة استثمار البترول بموجب هذه االتفاقیة على أن 
  أسهمها. % من  ٤٠تكون الشركة ذات طبیعة سعودیة تمتلك الحكومة السعودیة 

ـ نصت االتفاقیة على أن تتساوي األصوات في مجلس اإلدارة بین طرفي الشركة العربي ٤
السعودي والفرنسي. ومن حق المملكة أن تعین شخصًا واحدًا في مجلس إدارة الشركة، وفي 

لجنة إداریة وفي أي شركة أو مؤسسة تنشئها فیما بعد. كما أنه من حق مراقبي حسابات 
  كة التفتیش على الحسابات والسجالت الخاصة بأعمال الشركة. حكومة الممل

أعطت االتفاقیة صاحب االمتیاز حق التخلي في أي وقت عن أي جزء من المنطقة غیر 
  % منها.٢٠سنوات عن  ٥المستغلة، وعلیه أن یتخلى كل 

ن ـ تدفع الشركة للمملكة خالل شهر واحد من تاریخ سریان مفعول االتفاقیة نصف ملیو ٥
دوالر، ثم تدفع ملیون دوالر خالل شهرین آخرین من منح االمتیاز، وذلك باالضافة إلى أیة 

ألف برمیل  ٧٠دفعات نصت علیها االتفاقیة. وعندما یبلغ متوسط االنتاج في منطقة االمتیاز 
  في الیوم مدة تسعین یومًا متواصلة، تدفع الشركة مبلغ أربعة مالیین دوالر.

صاحبة االمتیاز ایجارًا سنویًا عن سطح المناطق التي  Auxirapكسیراب  ـ تدفع شركة أو ٦
في حوزتها إلى حكومة المملكة ـ في السنوات الخمس األولى التي تلي امتیازاالستثمار ـ خمسة 

 ٥٠دوالرات في السنة عن كل كلیومتر مربع، ثم یرتفع هذا المبلغ كل خمس سنوات فیصبح 
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دوالرًا حتى یبلغ في السنة السادسة  ٤٠٠دوالرًا، ثم  ٣٠٠ثم دوالرًا،  ٢٥٠دوالرًا، ثم 
  دوالرًا عن كل كیلومتر مربع. ٥٠٠والعشرین وحتى نهایة االمتیاز 

ـ التزمت الشركة بموجب هذه االتفاقیة بأن تدفع إلى المملكة الضریبة على عملیاتها، في  ٧
ملكة، وأن تلتزم الشركة بدفع الداخل وفي الخارج، المتعلقة بعملیة استثمارها بترول الم

  الضریبة المفروضة بموجب األنظمة والقوانین السائدة وكل ما یجد منها في المستقبل.
إلى المملكة كل سنة فقد حدد على أساس  Auxirapأما الریع الذي تدفعه شركة أو كسیراب 

ل السنة % إذا لم یتجاوز االنتاج خال ١٥% من قیمة البترول الخام سنویًا یخفض إلى ٢٠
% إذا لم یتجاوز المستخرج من البترول ١٧ألف برمیل في الیوم، وتكون نسبة التخفیض  ٦٠

  ألف برمیل یومیًا. ٨٠الخام 
% ١٢، ٥% من قیمة االسفلت الطبیعي المستخرج سنویًا و ٢٠وتدفع الشركة ریعًا نسبته 

  من الغاز الطبیعي. 
ق العمال وتوفیر الظروف والشروط ـ نصت االتفاقیة على كل ما یتصل بحمایة حقو ٨

اإلنسانیة لعملهم، وألزمت الشركة بناء المساكن وشق الطرق والشوارع التي تربط منشآتها 
  بالطرق الرئیسیة في المملكة. 

ـ أوجبت االتفاقیة أن تستخدم الشركة موظفین وعماًال سعودیین في إدارة أعمالها بنسبة ال  ٩
% خارجها، فإذا لم تتوفر للشركة حاجتها من العمال ٣٠ % في داخل المملكة و٧٥تقل عن 

السعودیین فاألفضلیة لمواطني الدول العربیة أعضاء جامعة الدول العربیة، ثم لمواطني الدول 
العربیة غیر األعضاء، فمواطني الدول الصدیقة على أن تتساوى األجور في كل األحوال مع 

  أجور األجانب أمثالهم.
  :متیازات النفطیة في المملكة العربیة السعودیةسیاسة اال :ثانیاً 

سیاسة المملكة العربیة السعودیة في موضوع االمتیازات البترولیة، منذ أن حصلت االرامكو 
، هذه السیاسة حددتها Auxirapعلى االمتیاز األول حتى آخر امتیاز مع شركة أوكسیراب 

  وزارة البترول في المملكة كما یلي:
لكة العربیة السعودیة النفطیة واضحة، من االتفاقیات المعقودة مع االرامكو، "إن سیاسة المم

مرورًا باالتفاقیة المعقودة مع باسفیك (جیتي أویل) ثم بترولیوم الیابانیة وصوًال إلى االتفاق مع 
  فإن الحكومة ال تمنح امتیازًا إال إذا كان لمصلحتها".  Auxirapأوكسیراب 

% من األرباح وهي أكبر نسبة من ٨٠مثًال، للسعودیة الحق بـ  Auxirap"فمع أوكسیراب 
  األرباح حصلت علیها دولة منحت امتیازًا في الشرق األوسط.".

  وتضیف وزارة البترول السعودي:



  ١١٢

"ولكن أغلب االمتیازات وأهمها منحت في الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین أي في فترة لم 
لقیمة الحقیقیة للثروة التي تملكها إضافة إلى جهلها تقنیة الصناعة تكن بلدان المنطقة تدرك ا

  .١٩٥النفطیة في حین كانت الشركات تعطي التجربة والتقنیة باالضافة إلى دعم حكوماتها"
ونالحظ في مطلق األحوال أن االمتیازات النفطیة غلب علیها نفس الطابع في جمیع بلدان 

الذي هو الشركات النفطیة.... كانت حقوق الدولة المنطقة وكأنها أملیت من طرف واحد 
 Half)ثم أدخل مبدأ النصف بنصف  ) Royalties  (مانحة االمتیاز محصورة بقلیل من الریع

Half)  الذي جاء تطبیقًا لقانون الضرائب الجدید هذا مع المالحظة أن الحكومات لم تكن تأخذ
قوقًا مضمونة وأكیدة عند اكتشافه. فكانت مخاطر االنفاق على التنقیب وٕانما كانت تستوفي ح

المخاطرة على عاتق الشركات النفطیة... إذا اكتشف النفط ربحت الدولة والشركة وٕاذا لم 
  یكتشف خسرت الشركة وحدها...

  التعریف القانوني لالمتیاز البترولي الذي أعطي هو: 
كتشاف الحق الحصري "عمل تقوم الدولة بواسطته بمنح حق حصري آلخر للبحث وفي حال اال 

  .١٩٦باالستثمار لمدة معینة وعلى مساحة معینة
إذا فالذي یمیز نظام االمتیاز هو الحق الحصري في النتنقیب والحق الحصري في االستثمار 
الذي تمنحه دولة تتمتع بالسیادة. ویملك صاحب االمتیاز حریة التصرف باالنتاج واألرباح. 

عامًا)  ٦٥إلى  ٦٠مدة عقد االمتیاز (ومعدلها من  ولكن هذه الحریة تحدها في الزمان
ومساحة یحددها عقد االمتیاز وبدل االمتیاز هو مالي (تختلف أشكاله: مقطوع أو على نسبة 

  .(Royalties)االنتاج) وهو الریع 
ولیس من الضروري التأكید على أن الشروط التي تمتعت بها الشركات النفطیة كانت لصالحها 

وضع حدًا للمنافسة بینها. إال أن بدایة  ١٩٢٨األحمر الذي أقر سنة  خاصة وأن الخط
المسیرة الكبرى التي قلبت هذه الموازین وجعلت الدولة تبدأ مع كل خطوة تحقق نصرًا جدیدًا، 

. وكان أول خطوة من رحلة األلف میل ومع الوقت ١٩٧كانت یوم شرع قانون للضرائب البترولیة
  أخذت:

  لة باالمتیاز تتضاءل عند عدم التنقیب الكافي فیها.ـ المساحات المشمو  ١
  . ١٩٧١ـ حریة تحدید األسعار فقدتها الشركات نهائیًا خاصة بعد سنة  ٢

وبرغم ذلك وبرغم تغییرات جذریة طرأت على نظام االمتیاز وكلها لصالح الدولة مانحة االمتیاز 
ة الحائزة على االمتیاز خاصة وأنه كان إال أن نظام االمتیاز النفطي یبقى مفیدًا للشركات النفطی

                                                             
  ,٦١ـ مرجع بترومین ـ وثائق بترومین (عربي) صفحة  ١
 .Professeur Devaux Charbonnel droit petrolierـ  ١

  ـ سندرسه في الفصل الثالث من هذا الجزء (الجزء الثاني) حقوق الدولة المضیفة ـ الضریبة البترولیة. ٢
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یجعل من الدولة مانحة االمتیاز مجرد رقیب متفرج على صناعة النفط ویبقي العملیات بید 
. (Royalties)الشركات النفطیة، أما الدولة فقد كان دورها محصورا في جمع الضرائب والریع 

للنفط في تغییر نظام االمتیاز من هنا كانت االرادة التي فرضت نفسها لدى الدول المنتجة 
  وكان التغییر أمام طریقین:

  ـ الطریق األول هو الغاء نظام االمتیاز عن طریق التأمیم. ١
ـ والطریق الثاني هو في تعدیله عن طریق مشاركة الدول مانحة االمتیاز، مشاركتها باالدراة  ٢

  .١٩٨وبرأس المال أي اعادة النظر باالتفاقیات
  الفصل الثالث 

  حقوق والموجبات في االمتیاز البتروليال
  "فلیغنوا ما طاب لهم، ولكن المهم أن یدفعوا".

  "مازاران" 
  ما هو عقد االمتیاز البترولي؟

معظم عقود االمتیاز تخول االستثمار للحائز وتفرض علیه واجبات تضمن استنفاد كل وسائل 
  التنقیب وحسن االستثمار.

جزئة الحقوق إلى حقوق أساسیة من جهة والى حقوق وفي كل األنظمة القانونیة یمكن ت
فرعیة من جهة أخرى، ولكن ألن هذا التصنیف یختلف بین نظام قانوني وآخر فإننا لن نأخذ 

  به.
  ولنحاول أن نتعمق في حقوق وموجبات األطراف في عقد االمتیاز البترولي.

  :حقوق وموجبات الحائز على االمتیاز البترولي: أوَال◌ً 
  تنقیب واالستثمار والتسویقـ حق ال١

الحقوق التي یمنحها االمتیاز مختلفة: هي أحیانًا حق واحد، ترخیص بالتنقیب، وأحیانًا أخرى 
متعددة تبدأ بترخیص التنقیب مرورًا بامتیاز االستثمار إلى النقل والتسویق والتكریر وهي 

ن عقد امتیاز االرامكو، حقوق تجتمع أحیانًا كلها في حق واحد وفي تاریخ واحد كما كان شأ
منه تعطي حقًا "مطلقًا" لمدة ستین عامًا... إذًا فإن كل الحقوق قد أعطیت بدون  ٢فالمادة 

استثناء وهي مرتبطة مباشرة بالتنقیب ثم االستثمار بحیث إن الحقوق الممنوحة لالرامكو وهي 
بحیث بدت وحدة  كل ما یمكن أن یتفرع عن االستثمار من حقوق تبدو وكأنها ترابطت هنا

  متكاملة بینما كل حق یتمیز في طبیعته عن اآلخر ال سیما في موضوعه وما ینتج عنه.

                                                             
  ـ "المشاركة" ستكون موضوع الفصل الخامس من هذا الجزء. ١
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أحیانًا أخرى یتضمن عقد االمتیاز فصًال بین الحقوق والترخیص: یمنح ترخیص عن التنقیب 
 لمدة معینة فإذا اكتشف حامل الترخیص البترول بكمیات تجاریة تلتزم الحكومة بمنحه امتیاز

  االستثمار، فیبقى االمتیاز معلقًا على اكتشاف صاحبه للبترول ضمن مهلة معینة.
  .١٩٥٧هكذا كان اتفاق االمتیاز الذي عقد مع الشركة الیابانیة للبترول سنة 

االمتیاز البترولي یستمد جذوره القانونیة من ملكیة الدولة للبترول، وهو لیس تنازًال من الدولة 
دًا له في الزمان والمكان وكذلك فإن صاحب االمتیاز یتمتع بحقوق عن هذا الحق بل تحدی

  االمتیاز وبموجباته أیضًا التي تلزمه بعدم التعسف في استعمال حقه باالستثمار.
وحین یعطي حق الملكیة، فإن ذلك هو أكثر بكثیر من حق االستثمار، ألن استثمار مادة 

الملكیة هو األصل الذي منه یأتي الحق  (منقولة) إذا كان یجیز للشركة االستثمار فحق
باالستثمار. فاألصل هو حق الملكیة والفرع هو حق االستثمار وحین یعطي الحق بالملكیة 

  یعطي األصل ال الفرع.
إال أنه، حتى حین یعطي حق الملكیة، فهو لیس مطلقًا بل محدد كما عرفه 

Carlestonها جزء من االنتاج بأسعار .بالریع وهي كمیات تحددها الدولة من أجل منح١٩٩
  .٢٠٠منخفضة

  :ـ الحق في االنتاج النفطي ٢
تعطي الدولة في االمتیاز ما تملك وهو حقها في ملكیة باطن األرض والثروات الكامنة فیه وفي 

  .٢٠١حال احتاجت الشركة إلى سطح األرض فإن الدولة تعوض على صاحب الحق بالملكیة
ستثمار أم للتنقیب یتعلق بباطن األرض. وقد أعلنت إذَاً◌ فاالمتیاز النفطي سواء كان لال

الجمعیة العامة لألمم المتحدة حق الدولة في ملكیة الثروات الطبیعیة وبالتالي حقها في فرض 
  .٢٠٢قواعد وحدود تجدها ضروریة شریطة أن ال تناقض هذه التدابیر القوانین الدولیة

  المتیازـ االلتزام بإعادة أجزاء من األراضي المشمولة با ٣
یشمل االمتیاز عادة مناطق شاسعة تكون حقوًال للتنقیب عن النفط. ولكن بعد أن یتم اكتشاف 

النفط في أماكن معینة تصبح باقي األراضي متروكة ال هي موضوع ألي استثمار وال حتى  
ألي تنقیب. لهذا نصت كل اتفاقیات االمتیاز على أن تعید الشركات للدولة تدریجیًا ووفقًا 

  مواعید محددة أجزاء من األراضي المشمولة باالمتیاز.ل
                                                             

 Carleston. Kenneth S. (International role of concession agreemenys), North western University Lawـ  ١
review p-624 (1957).  

  ـ اتفاقیة االمتیاز المعقود بین المملكة العربیة السعودیة والشركة الیابانیة للبترول. ٢
  الثروات التي فیه في الجزء الثاني الفصل األول.ـ توسعنا في شرح حق الدولة في ملكیة باطن األرض و  ٣
 ١٩٦٢كانون األول  ١٧تاریخ  ١٨٠٣والقرار رقم  ١٩٥٢كانون الثاني  ٦تاریخ  ٥٢٣ـ قرار الجمعیة العامة لالمم المتحدة رقم  ٢

  ,١٩٦٦تشرین الثاني  ٢١تاریخ  ٢١٥٨والقرار رقم 



  ١١٥

وكان هذا االلتزام غامضًا في امتیاز أرامكو ثم أصبح واضحًا محددًا في االمتیازات التي تعاقبت 
  بعده.

  ـ االلتزام بإنشاء صناعة تكریر واستخدام أبناء البلد ٤
حظ أنها تضمنت كلها نصًا یلزم من العودة إلى كل اتفاقیات االمتیاز النفطي في السعودیة نال

الشركات بإنشاء صناعة التكریر عند بدء االستثمار. لذلك أخذت عقود االمتیاز تتشدد تدریجیًا 
في الزام الشركات باعتماد أبناء البلد لسیر أعمالها. بدأت شروط استخدام األجانب واسعة جدًا 

  مع تعاقب عقود االمتیاز.بحیث تكاد تكون مطلقة ثم أخذت هذه الشروط تتشدد وتضیق 
. عرفت Victoria٢٠٣في الفقه تتنازع مدرستان لتعریف حق الدولة في تنظیم عمل األجانب 

سیادة الدولة في هذا الحقل بأنها نسبیة یحدها حق الفرد أیًا كانت جنسیته في االتصال 
طلق من مبدأ واالجتماع وهو حق یأتي قبل سائر الحقوق التي تملكها الدولة، وهذا االتجاه ین

  التضامن بین الدول.
عن تعریف معاكس لسیادة الدولة إذ اعتبرها مطلقة في  Oppenheim. عبر ٢٠٤وعلى العكس

مجال تنظیم عمل األجانب ودخول األجانب أراضي الدولة، واعتبر أن األجنبي ال یملك أي حق 
  لدخول أراضي دولة ال یحمل جنسیتها.

رجة األولى على المساواة بین األجانب بحیث ال یكون هناك ونشأ تیار ثالث في الفقه ركز بالد
تفرقة بین أجنبي ینتسب إلى هذه الدولة وأجنبي ینتسب إلى دولة أخرى واعتبر أن أي تفریق 

  بین األجانب هو اعتباطي.
  ـ حق التنازل عن االمتیاز ٥

ازل عن االمتیاز ربطت كافة عقود االمتیاز الموقعة بین الشركات والدولة السعودیة حق التن
بكافة حقوقه وموجباته بموافقة الدولة إال في حال تأسیس الشركة صاحبة االمتیاز شركة 

مستقلة ومتفرعة عنها موضوعها الوحید هو استثمار االمتیاز. ففي هذه  (Filiale)خاصة
عقود الحالة ال تحتاج الشركة لموافقة الدولة. هكذا كانت روح االتفاق مع االرامكو وحافظت ال

% من االرباح ٢٥التي توالت على هذا النص ولكنها حفظت للدولة فیما لو تم التنازل الحق بـ 
كحق أفضلیة على سائر المتنازل لهم (باسفیك جیتي). كذلك حددت  Auxirap(أوكسیراب) 

  عقود االمتیاز المتعاقبة شروط الدولة المسبقة لمنح موافقتها على التنازل.
  وضع حد لعقد االمتیازـ الحق المنفرد ب ٦

                                                             
 Victoria, Classis of International la-de indis et de Ivre Belli relectiones. Text if 1996 Translationـ  ١

revised texte cornage rie institution of Washingtin 1917 p-569  
 Fatouros (government garantees to foreign investors) p-249-51(1962), Cheing (Gener al principalsـ  ٢

of law applied by Int. Courts and Tribunals), p-637-122-3 (1953). Char  pentier: (De la Non 
discrimination dans les invesitssements), GK annusire francais de droit international pp. 35-36 (1963). 
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تعطي كل عقود االمتیاز هذا الحق للحائز على االمتیاز ولكنه حق لم یستعمل وال مرة. إال أن 
عقود االمتیاز تبقى صامتة حول حق الدولة بوضع حد نهائي لعقد االمتیاز وٕان كانت روح 

عام فإن عقود عقود االمتیاز قد تحسبت للخالفات وجعلت البت بها خاضعًا للتحكیم. وبشكل 
االمتیاز المبرمة بین الحربین العالمیتین كانت تتضمن "بنود ضمان" تحول دون اتخاذ الدولة 

  .٢٠٥مانحة االمتیاز لتدابیر قانونیة أو أي تدابیر تفضي إلى فسخ العقد
ولكن "بنود الضمان" هذه، اعتبر الفقه واالجتهاد الدولیین انها ال تفضي إلى الحؤول دون حق 

في اتخاذ التدابیر التي تحمي مواطنیها في حال مست مصالحهم حتى ولو كرست هذه الدولة 
  .٢٠٦"البنود" بقوانین تشریعیة

  حقوق الدولة المضیفة مانحة االمتیاز: ثانیاً 
الموجب األساسي والوحید على عاتق الدولة المضیفة مانحة االمتیاز هو منح حق یعود لها، 

األرض والثروات الطبیعیة التي في داخلها. تبقى لها  وهو مستمد من حقها في ملكیة باطن
  حقوق أهمها:

   Royaltyـ الحق بالریع ١
القانون الدولي یعطي الدولة الحق في فرض اعباء ضرائبیة على الشخص الطبیعي أو المعنوي 

عّبر عن رأیه في حق الدولة في فرض الضرائب  Oppenheimالمقیم على أراضي هذه الدولة. 
  انب المقیمین على اراضیها معتبرًا: على االج

  ٢٠٧إن الدولة تملك سلطات واسعة على االجانب المقیمین على اراضیها 
"ال شيء یمنع الدولة من فرض ضرائب على األجانب المقیمین على أرضها أو اعفائهم من 

  .٢٠٨ضرائب یخضع لها أبناء البلد"
التي تحققها الشركة بل هو مقطوع محدد ویتمیز الریع بأنه خالفًا للضریبة ال یتأثر باألرباح 

على عاتق الشركة  Royaityمنفصل عن االرباح مرتبط أحیانًا بكمیة االستخراج. ویبقى الریع 
  سواء حققت أرباحًا أم لم تحقق. أما الضریبة فهي مرتبطة باألرباح.

                                                             
  ولكنه نموذج. ١٩٥٧ـ عقد امتیاز "أجیب" مثًال وهو مبرم بعد الحرب العالمیة الثانیة في  ١
وعضویة القاضي  Jessupبرئاسة القاضي األمیركي  ١٩٧٠هو مضمون الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة سنة  ـ كان هذا ٢

   Power Barcelona Traction  Light  and 1970في قضیة    Grosالفرنسي 

 Batiffol : (Traite elewentaire dedrolt international prive)ـ  ٣
p-127 (1970)  

 .Oppenheim (International Law and treaties), Volume l Peace Eiglith impression. Edited by Hـ  ٤
Lautre pacht p-680 (1967).  
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لكیة الریع یمكن أن یعود للدولة كما یمكن في بعض الدول التي یختلف فیها الحق في م
الثروات الطبیعیة في باطن األرض، یمكن أن یعود الریع لصاحب األرض. أما الضریبة فهي 

  تعود للدولة وحدها أیًا كان نظام ملكیة األرض فیها.
في البالد العربیة هو من نصیب الدولة فذلك ألن ملكیة باطن األرض  Royaityوٕاذا كان الریع 

تعود للدولة خالفًا للنظام المطبق في الوالیات  والثروات الطبیعیة التي في باطن األرض
بالضریبة بینما یعود الریع في   Royaityالمتحدة. وفي البالد العربیة تستوفي الدولة الریع 

  الوالیات المتحدة األمیركیة لمالك األرض والضریبة للدولة.
ال یصبح هذا  )١٩٣٣والریع یحدده عقد االمتیاز ذاته. في بعض عقود االمتیاز (االرامكو 

الریع ملزمًا للشركة إال إذا اكتشف النفط وهو ریع مقابل امتیاز االستثمار والتكریر والتسویق 
والنقل التي ترابطت في امتیاز أرامكو بشكل جعل منها وحدة متكاملة. في حین أنه في عقود 

یب تدفع امتیاز أخرى، فإن الریع یدفع على كل حق حین یجزأ االمتیاز. على رخصة التنق
جعالة طوال مدة الترخیص بالتنقیب التي هي نسبیًا محدودة بالمقارنة مع مدة عقد االمتیاز. 
ویدفع على امتیاز االستثمار ریع یتعدى بكثیر ریع رخصة التنقیب (الشركة الیابانیة للبترول 

حین في  Pacific Western Oil Corporaion Getty)وباسفیك وسترن أویل كوربوریشن ـ جیتي 
أن عقد امتیاز شركة أوكسیراب ال یلزم الشركة بدفع ریع على رخصة التنقیب وٕانما یلزم 

  الشركة بانفاق خمسة مالیین دوالر على التنقیب.
  مختلفة، فهي تعتمد أساسًا: Royaltiesوطریقة حساب الریع 

    .Pacific Western  Gettyأ ـ أما على البرمیل الصافي (باسفیك وسترن ـ جیتي) 
  ب ـ أما على الطن الصافي (األرامكو).

% على حجم االستخراج تسلم للدولة عینًا أو تدفع قیمتها نقدًا (الشركة الیابانیة ٢٠جـ ـ نسبة 
  للبترول).

  .Auxirapد ـ على الكیلومتر المربع من األرض المؤجرة (أوكسیراب) 
بط بنسبة االستخراج هـ ـ مبلغ مقطوع بمعزل عن حجم االستخراج یضاف إلى مبلغ  مرت

  واالثنان یكونان الریع.
والمسألة التي طرحها الریع هي معرفة ما إذا كانت تحسم من المداخیل التي تخضع للضریبة 
أم ال. االتفاقات المعقودة بعد الحرب العالمیة الثانیة وكذلك التعدیل الذي طرأ على عقد امتیاز 

ول مما أدى لزیادة الضریبة على الشركات، إذ االرامكو أدت كلها لعدم حسم الریع من المدخ
  بعدم تخفیض الریع من الدخل یصبح الدخل الخاضع للضریبة مرتفعًا وبالتالي ترتفع الضریبة.

  ـ الحق في الضریبة على شركات النفط في السعودیة ٢
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ة. في البدایة كانت عقود االمتیاز تعفي حامل االمتیاز من الضریبة وحتى من الرسوم الجمركی
أصدرت المملكة العربیة السعودیة قانون الضرائب البترولیة الذي یلزم  ١٩٥٠في سنة 

% على األرباح. وكان ذلك بعد اتصاالت أجریت مع فنزویال ٥٠الشركات بدفع ضریبة تبلغ 
التي كانت تطبق على شركات البترول عندها نظامًا ضرائبیًا هو عبارة عن تقاسم األرباح 

  .Fifty)  (Fifty بین الدولة وشركة النفط البترولیة مناصفة
ثم طرح موضوع تحدید المداخیل الخاضعة للضریبة. هل تحسم من المداخیل الضرائب 

  المدفوعة في الوطن االم للشركات البترولیة؟
؟ في البدایة كانت الضرائب المدفوعة في الخارج وكذلك Royaltyهل یحسم من المداخیل الریع 

مما كان یجعل الدخل الصافي متواضعًا نسبیًا، ثم اتفق مع شركات  تحسمRoyalty الریع
وعلى أثر هذا االتفاق أصدر الملك عبد العزیز  Royaltyالبترول على عدم تخفیض الریع 

قانون الضرائب البترولیة الذي اعتمد طریقة حساب الربح بدون حسم المدفوعات الضرائبیة 
خل، مما جعل رقم الدخل الذي أصبح خاضعًا للضریبة في الخارج وال الریع المدفوع في الدا

مرتفعًا نسبیًا عما كان علیه. وقد اعتبر الفقه أنه "لیس ثمة ما یمنع الدولة من إصدار 
  .٢٠٩التشریعات الضرائبیة على الشركات األجنبیة"

  كیف تطورت بالتفصیل الضریبة على البترول في السعودیة؟
أعفى الشركة من الضریبة وكانت حصة  ١٩٣٣امكو سنة عقد االمتیاز األول مع شركة االر 

  .Royaltyالمملكة العربیة السعودیة محصورة بالریع 
إلى االتصال بالدول المنتجة للبترول في الشرق األوسط حین  ١٩٥٠بادرت فنزویال سنة 

شعرت بأن بترول الدول العربیة وال سیما السعودیة أصبح یشكل منافسًا خطیرًا لمنتوجها 
  بترولي ألنه متدني الثمن نسبیًا بالنسبة ألسعار بترولها.ال

  لماذا؟
جاءت فنزویال إلى الدول العربیة المنتجة للنفط تشكو لها وتشرح أن رخص البترول الذي 

تنتجه الحقول العربیة عائد لغیاب القوانین الضرائبیة على البترول العربي بینما البترول 
مما یجعل سعره في السوق أعلى  Fifty Fiftyألرباح" أي الفنزولي خاضع لضریبة "مقاسمة ا

  بكثیر من سعر البترول العربي.
وجاءت فنزویال تدعو الدول العربیة المنتجة للنفط عامة والسعودیة خاصة ألن تفرض ضریبة 

على شركات البترول، وأن تقتدي بها مما یحقق مصالح الجمیع. مصالح الدول العربیة 
  لح فنزویال. المنتجة للنفط ومصا

                                                             
-Battifol: (Droit International Prive), 1967- Traite elementaire de droit international prive pp.172ـ  ١
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هكذا بدأت الخطوة األولى من رحلة األلف میل. وتنبهت الدول العربیة لألمر، وبدأت بعد تلك 
االتصاالت مفاوضات شاقة بین المملكة العربیة السعودیة وشركة األرامكو لوضع قانون 

  ضرائب یلزم الشركات البترولیة بدفع الضریبة.
ه السعودیة وكیف تطورت الضریبة النفطیة في ما هو قانون الضرائب النفطیة الذي شرعت

  السعودیة؟.
  .غیاب الضریبة على البترول :١٩٣٣أ ـ عقد امتیاز مع األرامكو سنة 

من عقد االمتیاز  ٢١موقف شركة االرامكو كان رافضًا للبحث في الضریبة متمسكًا بالمادة 
  .١٩٣٣تموز  ٧المعقود في 

ریبة ومن الرسوم الجمركیة وأدلت األرامكو في والمادة المذكورة تعفي الشركة من الض
المفاوضات أنها حتى لو قبلت بالغاء هذه المادة ورضیت بالرضوخ للضریبة فانها ستكون 

. وهكذا صدر ٢١٠الوحیدة في المملكة التي تدفع ضریبة، إذ لیس في المملكة قانونًا للضرائب
  خل البترولي.قانونان األول حول الدخل غیر البترولي والثاني حول الد

  .الضریبة على دخل غیر السعودیین: ١٩٥٠٢١١تشرین الثاني  ٢قانون ب ـ 
ألف لایر سعودي والضریبة على هذا  ٢٠الدخل الفردي الخاضع للضریبة هو الذي یتجاوز الـ 

ألف لایر والدخل الذي یزید عن  ٥٠إلى  ٢٠% على الدخل الممتد من ١٠% ثم ٥الجزء هي 
دخل هنا الدخل غیر الناتج عن ممارسة نشاط تجاري أي الدخل الذي % والمقصود بال٢٠ذلك 

  .٢١٢هو على شكل أجر
% على دخلها  ٣٠ألف لایر، ثم  ٢٠% من دخلها الذي ال یتجاوز ١٠أما الشركات فهي تدفع 

% على  ٤٠ألف إلى ملیون و  ٥٠٠% من ٣٥ألف لایر، ثم  ٥٠٠إلى  ١٠٠الممتد من 
  .الدخل الذي یتجاوز الملیون لایر

  وال یخضع المواطن السعودي لهذه الضریبة بل یخضع لضریبة الزكاة اإلسالمیة.
. أي أرباح العملیات التجاریة والعقاریة تخمن ٢١٣المدخول الناتج عن استثمار راس المال 

  %.١٠% تخضع لضریبة مقدارها  ١٥% من رأس المال المستثمر وهذه الـ ١٥حتمًا بـ 

                                                             
  عربي).( ٥٥صفحة  ١٩٦٢ـ  ١٩٧٧ـ دلیل بترومین  ١
 ٦٧٥/ ٢٨/ ٢/ ١٧وكان قد صودق علیه بمرسوم ملكي رقم  ١٩٥٠تشرین الثاني  ٤ـ نشر في الجریدة الرسمیة "أم القرى" في  ٢

  ویطبق على غیر السعودیین.١٩٥٦تشرین األول سنة  ١٩في 
  
  من االتفاق. ٤ـ ٣ـ المادتین ٣
  من االتفاق. ٦ـ المادة  ٤
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  .٢١٤% ٢٠على الشركاء تخضع لـ االرباح الصافیة التي توزع 
  % ضریبة على مداخیل البترول. ٥٠: ١٩٥٠٢١٥كانون األول  ٢٦ج ـ القانون الصادر في 

  تخضع لهذه الضریبة الشركات التي تعمل في حقل النفط.
  %.٥٠والضریبة على دخلها هي 

  : الضریبة مرتین.١٩٥٠شباط  ١٣د ـ االتفاق المعقود في 
% ، الضریبة التي تدفعها الشركات في  ٥٠ضعة لضریبة الـ كانت تخفض من األرباح الخا

 ١٩٥٠شباط  ١٣وطنها األم على دخلها اآلتي من استثمار بترول السعودیة. وعدل اتفاق 
هذه الطریقة الحسابیة باخضاعه الدخل بكامله دون أي تخفیض للضرائب المدفوعة منه في 

رة في بلدها األم ومرة في بلد استثمار الخارج، مما جعل الشركات خاضعة للضریبة مرتین. م
  وانتاج البترول.

  هل هو جزء من المداخیل؟ (royalties)هـ ـ الریع 
ال تخفض إذَاً◌ الضرائب المدفوعة في البلد األم للشركة، مما یزید الدخل الخاضع للضریبة 

  وبالتالي یرفع الضریبة!.
للدولة التي یجري فیها االستثمار  ولكن هل یخفض الریع من الدخل وهو ریع یدفع هذه المرة

  ولیس للدولة األم؟
  فإذا لم یخفض الریع من الدخل فإن الدخل الخاضع للضریبة یكبر أكثر وتكبر الضریبة أكثر.

  ال ینبغي تخفیضه  (royalties)واعتبرت السعودیة أن الریع 
  متها مع:مي الدخل الخاضع للضریبة .وطبقت هذا المبدأ في عقود االمتیاز التي أبر 

  .١٩٤٩سنة  ) Getty(التي أصبحت جیتي   pacific Oilـ باسفیك أویل 
  وبقیت شركة االرامكو والتابالین. Japan Trading. ١٩٥٧٢١٦ـ الشركة الیابانیة للبترول سنة 

أبرم اتفاق مع شركتي االرامكو والتابالین بموجبة ال یحسم الریع من الدخل  ١٩٦٣سنة 
% بنتیجة تغییر ٦٥. مما یرفع حصة الدولة الضرائبیة إلى ٢١٧% ٥٠الخاضع لضریبة الـ 

  طریقة المحاسبة.
  .٢١٨ضریبة إضافیة على الربح%  ٥ :١٩٧٠/ ١٢/ ٢٨و ـ القانون الصادر في 

                                                             
  . من االتفاق.١١و١٠ـ المادتین  ٥
  من االتفاق. ٦ـ المادة  ٦
  . من االتفاق.١١و١٠ـ المادتین  ٧
  من االتفاق. ١٥ـ المادة  ٨
  
  ,٥٩ـ  ٥٧ـ دلیل بترومین صفحة  ٢
  ,١٩٧٠/ ١٢/ ٢٨ـ نشر بموجب مرسوم ملكي في  ٣
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% على ٥هذا القانون یفرض على كل شركة تعمل في حقل البترول ضریبة إضافیة مقدارها 
  الربح الصافي.

%) المحددة في القوانین النافذة، فّرق القانون بین ٥٠إضافة إلى الضریبة على الدخل (
%) والمداخیل التي وضعت االتفاقات ٥المداخیل الصافیة (فرض علیها ضریبة إضافیة 

السابقة طریقة محاسبتها (عدم الریع المدفوع للدولة وعدم حسم الضریبة المدفوعة في البلد 
  األم).

على األرباح الصافیة ثم % ٦٦ثم % ٦٥: )١٩٧٧( ١٣٩٣/ ١١/ ١٣ز ـ القانون الصادر في 
٨٥.%  

% ٦٦% ثم ٦٥تخضع شركات البترول لضریبة مقدارها  ١٩٧٤اعتبارًا من أول تشرین األول 
  على األرباح الصافیة.

  % على الربح الصافي.٨٥ترفع الضریبة إلى   ثم اعتبارًا من أول تشرین الثاني
القدیمة ویعتمد بدًال عنها الربح الصافي الذي واعتماد الربح الصافي یلغي الطریقة الحسابیة 

یخفض كافة النفقات من ریع وضرائب تدفع في الخارج ولكن الضریبة على الربح الصافي اآلن 
  %.٨٥ارتفعت إلى 

  ـ الحق في تعدیل عقد االمتیاز ٣
من المسلم به أن عقود االمتیاز في معظمها وال سیما الكبرى منها قد أبرمت مع شركات 

ل أجنبیة في ظروف تاریخیة وسیاسیة مختلفة عن ظروف الحاضر. من جهة لم تكن بترو
هناك منافسة بین شركات النفط على اقتحام حقول التنقیب في الشرق األوسط ألن الشركات 

كلها كانت مجتمعة في كارتل وكانت مغامرة التنقیب مجهولة النتائج في حین انها معلومة 
اطن األراضي قد أثبت أو نفي وجود النفط، لهذا كانت مغامرة من النفقات الباهظة ولم یكن ب

 الشركات وهذا یفسر سر التساهل معها في أول الطریق.

ومن جهة أخرى كانت بالد الشرق تشكو التخلف والجهل ولم تكن مزودة بالطاقة البشریة التي 
انا ینقصان وكانت بحاجة تؤهلها القیام بنفسها بأعمال التنقیب عن البترول، فالتجربة والعلم ك

لعون شركات البترول األجنبیة وال سیما العون الفني والتكنولوجي الكتشاف أو باألحرى لمعرفة  
إذا كان في باطن أرضها ثروات. وكان التساهل مع المغامرة معادلة متوازنة في ذلك الحین 

یقرها القانون الدولي  (Rebussic stantibus)ولكن الظروف تغیرت اآلن وقاعدة تغییر الظروف 
  الذي یقر تغییر العقود عند تغییر الظروف الحیویة.

كانت قاعدة تغییر الظروف موضوعًا الهتمام خاص أعاره فقه القوانین الدولیة كل اهتمام. 
وانقسم الفقه حول تطبیق هذه القاعدة، فالبعض اعتبر التغییر نابعًا من إرادة الطرفین بینما 
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أن العقود الطویلة المدى تتضمن شرطًا ضمنیًا یجیز تعدیلها إذا طرأت  اعتبر البعض اآلخر
تغییرات أساسیة على معطیات العقد وشروطه.. بینما اعتبر فریق ثالث أن الحق بالتغییر نابع 

  من أعراف مبدئیة مستقلة عن إرادة الطرفین.
یاز ولكن الذي كان یبقى أن حق حامل االمتیاز بوضع حد نهائي للعقد تعترف به عقود االمت

موضوع مناقشات وجدل طویل هو حق الدولة المضیفة مانحة  االمتیاز في وضع حد نهائي 
  للعقد من طرف واحد.

والسؤال الذي اختلفت علیه االجوبة هو: هل یجب أن یتم وضع حد نهائي من قبل الدولة 
ن قرار الدولة هذا عمل بموافقة الطرف اآلخر أم أن قرار الدولة وحده یعتبر قانونیًا؟ وهل أ

یعكس سیادة الدولة أم أنه عمل له صفة تجار یة؟ وكان التیاران الفقهیان یعكسان مدرستین 
فقهیتین األولى تؤمن بالتأمیم وسیلة الستعادة االمتیاز والثانیة تؤمن بالمشاركة وسیلة 

  األجنبیة. تدریجیة الستعادة االمتیاز دون فقدان الخبرة التي تؤمنها شركات البترول
التأمیم كما المشاركة حقان للدولة، ولكن كل منهما یعبر بطریقة مختلفة عن الطبیعة القانوینة 

لحق الدولة في التعدیل سواء جاء باتفاق الفریقین أو من طرف واحد وسواء كان تعدیًال 
ًا للقانون خاضعًا للقانون العام ( القانون اإلداري ، الدستوري الخ...) أو كان تعدیًال خاضع

الخاص (قانون التجارة ، القانون المدني الخ...) وسواء كان نتیجة ممارسة الدولة لسیادتها 
  أو قیامها بنشاط تجاري.

  ـ الحق بالتأمیم ٤
حق الدولیة بتأمیم األموال األجنبیة مرتبط بسیادتها على أراضیها، سیادة تشمل المناطق  

  الواقعة ضمن حدودها. هكذا ال تستطیع
الدولة أن تؤمم أمواًال الجانب موجودة خارج نطاق إقلیمها في الوقت الذي تنفذ فیه تدابیر  

  التأمیم هذه.
Friedman  الّح على الرابط القائم بین السیادة والتأمیم ولكنه رابط، تبقى فعالیته محصورة في

  .٢١٩الحدود االقلیمیة للدولة
ادة على األشخاص، إذ إن سیادة الدولة وحق التأمیم لیس مستمدًا من حق الدولة في السی

محصورة باألشخاص المنتسبین لها ولیس باألجانب، من هنا فإن حق التأمیم یستمد من حق 
الدولة في السیادة على إقلیمها (أرضها) الذي یخولها تأمیم أموال المواطنین األجانب الكائنة 

  .٢٢٠ضمن أراضیها
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ورؤوس األموال األجنبیة ألن وجود هذه األموال  حق الدولة بتأمیم األموال hydeهكذا دعم  
ورؤوس األموال على األراضي االقلیمیة للدولة هو رابط كاف یشكل مبررًا ثانیًا لممارسة حق 
الدولة في التأمیم، حتى ولو لم یكن الشخص مالك رأس المال أو األموال، طبیعیًا أو معنوایًا، 

  .٢٢١وغیر مقیم على األراضي االقلیمیة للدولة
وقد كرست الجمعیة العامة لألمم المتحده حق التأمیم المقرون بتعویض عادل وفقًا لقواعد 

  .٢٢٢التعویض التي تطبقها الدولة التي تؤمم تطبیقًا لمبدأ السیادة ولمبادئ القانون الدولي
. ٢٢٣إن االتجاه األعظم في الفقه الدولي یربط مشروعیة التأمیم بتعویض (عادل، فوري وفعلي)

Campbell  ١٩٥١القاضي االنكلیزي في عدن وصف تأمیم شركات البترول في ایران سنة 
بانه غیر قانوني وغیر مشروع بالنسبة للقانون الدولي إذ إن التامیم لم یعوض. بینما االجتهاد 

اإلیطالي والیاباني اعتبرا أن التأمیم قانوني ومشروع إذ اكتفى بوعد بالتعویض الذي هو 
أصدرت المحكمة العلیا في روما قرارًا في نزاع بین (االنكلو  ١٩٥٤ل أیلو ١٣في  ٢٢٤كاف

) یقر ویعترف بمشروعیة الحق S.U.P.O.R) و (Compagnie Anglo- Iranienneایرانیان)
، وسار االجتهاد االنكلیزي والفرنسي  ٢٢٥بالتأمیم ویعترف بحق (المؤمم) في تعویض عادل

  وانقسم اجتهاد هذه الدول بین نظریتین: واألمیركي والیاباني في نفس هذا المسار
أ ـ األولى تعتبر أن التأمیم مشروع وفقًا للقوانین الدولیة وتعتبر كذلك بأن الحق بالتعویض 
مشروع أیضًا دون ربط التعویض بأي وصف قانوني لناحیة آنیته وحتمیته أو فاعلیته. هذا 

  .٢٢٦كان االتجاه الغالب
لبة في االجتهاد فكان ظاهرًا في الوالیات المتحدة األمیركیة بنوع ب ـ أما االتجاه اآلخر واألقل غ

التي ربطت مشروعیة  Campbellخاص وقد اعتمد هذا االتجاه على نظریة القاضي االنكلیزي 
  التأمیم (بعدالة وفوریة وفاعلیة) التعویض.

عیة وقد فصلت المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة بین االتجاهین ورفضت ربط مشرو 
وقانونیة التأمیم الدولي بمواصفات التعویض (الكافي والفوري والفعلي) معتبرة أن االلتزام بمبدأ 
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التعویض كاف إذ یصعب تعریف وتحدید مقیاس دولي للتعویض (إن كان من ناحیة مداه أم 
  من ناحیة شروطه).

یعكس اختالفًا في  كذلك فإن دول العالم الثالث رفضت مبدأ االعتراف بالمصالح األجنبیة مما
النظرة إلى المجتمع وٕالى بعض المفاهیم. وٕازاء هذا االفتراق فإن المحكمة العلیا في الوالیات 

المتحدة األمیركیة لم تتمكن من ایجاد تعریف لمقیاس دولي یعّرف ویحدد مشروعیة التعویض 
  من زاویة القانون الدولي.

ًا أن االلتزام بالتعویض وبالتالي فإن الوعد وقد سار االجتهاد الفرنسي في هذا الدرب معتبر 
بالتعویض كاف. وهكذا اعتبر االجتهاد الفرنسي أن التأمیمات التي قامت بها الجزائر هي 

مشروعة رغم أن هذه التأمیمات اكتفت باقرار مبدأ التعویض في المقررات القانونیة دون أن 
ذا االتجاه الغالب في االجتهاد . وه٢٢٧تتطرق ألي تفصیل أو وصف أو تحدید لهذا التعویض

  . ٢٢٨الدولي یجد مساندة قویة في الفقه
  الطبیعة القانونیة لعقد االمتیاز البترولي: ثالثاً 

امتیاز البترول یتمیز عن سائر امتیازات المناجم بأن موضوعه هو استغالل یترتب علیه 
ل هو جزء من رأس استهالك المادة موضوع االمتیاز ألن ما ینتج من بترول بسبب االستغال 

المال ولیس من قبیل الثمار. ونظرًا ألن امتیاز البترول یترتب علیه حق صاحب االمتیاز في 
استنفاد ما في اآلبار التي یكتشفها داخل منطقة االمتیاز من بترول، فإن الرأي الغالب یصف 

لقانون السائدة حق صاحب االمتیاز على المنجم بانه حق ملكیة. ونظرًا ألن المبادئ العامة ل
في األمم المتحدة تقضي بأن حق استغالل المعادن التي توجد في باطن األرض إنما یعود إلى 
الدولة وحدها ولو كان سطح األرض مملوكًا لشخص ما، فإن استغالل تلك المعادن یحتاج إلى 

الل ترخیص بذلك من الدولة، ومن ثم فإن امتیاز البترول بما یخوله للملتزم من حق استغ
للبترول، یعتبر بمثابة ترخیص من الدولة للملتزم یمنحه حق االستغالل. وتلك خاصة یختلف 

فیها امتیاز البترول عن باقي أنواع االمتیازات سواء امتیازات الخدمة العامة أو األشغال 
. العامة، وذلك الختالف طبیعة نشاط الملتزم في امتیاز البترول عنه في أنواع االمتیاز األخرى
بید أن االمتیاز البترولي وٕان كان رخصة تصدر من جانب الدولة وحدها، إال أنه من ناحیة 

أخرى یجب أن تتحد فیه إرادة الدولة وٕارادة صاحب االمتیاز. إذن فامتیاز البترول عمل قانوني 
ذو طابع مزدوج. أي إن رخصة االستغالل تصدر عن الدولة بما لها من والیة أمر وبتصرف 

بها وحدها، ولیس الرادة الملتزم فیها أي دور. ولما كانت الدولة تمنح الملتزم هذه من جان
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الرخصة في صورة امتیاز، فإن امتیاز البترول في شطره الذي ینشئ حق الملتزم في استغالل 
أو بعبارة أخرى یعتبر قرارًا إداریًا فردیًا ینشئ، ولكنه مزدوج أو  Licenceالبترول یعتبر رخصة 

ألنه یدخل في تكوین عملیة قانونیة مركبة، ذلك أن االمتیاز یتضمن تنظیم ممارسة مركب 
المستثمر لحقه الذي أضفاه علیه القرار االداري أو الرخصة، ویتم ذلك التنظیم بناء على اتفاق 
بین االدارة والمستغل ومن ثم فان امتیاز البترول في شطره الذي ینظم عملیه االستغالل یعتبر 

  .contrat عقدَا◌ً 
  وهذه الطبیعة المركبة لالمتیاز البترولي تطرح عدة أسئلة:

هل إن عقد االمتیاز البترولي، عقد قانون خاص (قانون التجارة) یعطي حقوقًا مكتسبة الطرافه 
ویصبحون هكذا بمنأى عن أن تمسهم تشریعات الحقه البرامه، أم أنه عقد قانون عام 

الخ...) متصل بالطبیعة اإلداریة لقرار الترخیص وبالتالي  (القانون اإلداري، قانون دستوري
  فإنه یخضع للتشریعات والتنظیمات اإلداریة الصادرة عن السلطة الوطنیة؟

سؤال آخر: هل هو عمل متصل بسیادة الدولة؟ وكیف یمكن اخضاعه للقانون الخاص (قانون 
لیة تجاریة تقوم بها الدولة؟ التجارة، قانون مدني الخ...) إذن؟ هل یمكن أن یكون مجرد عم

أم أن أحدهما ال ینفي اآلخر؟ وفي هذه الحالة فإن الوظیفة التجاریة االقتصادیة التي تمارسها 
الدولة أحیانًا اال ینفي حقها في السیادة؟ إذن هل أن عقد االمتیاز البترولي هو عقد قانون 

م (القانون االداري، قانون خاص (قانون التجارة، قانون مدني الخ...) أم عقد قانون عا
دستوري)؟ ثم إن الطابع التجاري إذا المالي، أال یحصن البترول ضد القوانین التي تشرع في 

  البلد.
. ٢٣٠. كذلك مقررات األوبیك٢٢٩إن قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول الثروات الطبیعیة
لتي تحفظ الثروات الطبیعیة الكائنة اكتفت بالتأكید على سیادة الدولة وحقها في اتخاذ التدابیر ا

في اقلیمها. بینما أجابت محكمة التحكیم الدولیة المعینة من رئیس محكمة العدل الدولیة في 
الهاي، في معرض فصلها النزاع بین حكومة المملكة العربیة السعودیة وشركة االرامكو في 

مطبق على عقد االمتیاز، . أجابت معتبرة أن القانون السعودي هو القانون ال١٩٥٨٢٣١سنة 
ولكنه، وفقًا لهذا القانون السعودي ووفقًا لكل قانون غربي، فإن عقد االمتیاز البترولي ال 
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. وبالتالي فهو لیس خاضعًا للقانون العام (القانون ٢٣٢یعتبر ممارسة من الدولة لسیادتها
عمل ذو طابع تجاري االداري) الدستوري الخ..) بل للقانون الخاص (القانون التجاري)، ألنه 

تقوم به الدولة. هكذا إذن مالت محكمة التحكیم الدولیة نحو اضفاء طابع القانون الخاص 
(القانون التجاري) على عقد االمتیاز البترولي وبالتالي تكون قد غلبت طابع العقد على طابع 

وال، فإنه الترخیص في االمتیاز النفطي الذي هو مركب كما أوضحنا أعاله. وفي مطلق األح
ولو سلمنا بتغلیب طابع العقد في االمتیاز البترولي، فان هذا العقد یبقى عقد مصلحة عامة 

في قطاع البترول، ومصدره ترخیص منحته الدولة وهو یستمد مفاعیله ومصادره من هذا 
الترخیص، وبالتالي فإن قواعد السیادة هي التي تحدد وتحتم تطبیق القانون الوطني على هذا 

عقد وال تعطي بالتالي للمتعاقد حقوقا مكتسبة في التعاقد وهكذا فإن عقد االمتیاز یبدو عقدًا ال
  .(sui generis)له طبیعة قانونیة خاصة 

فهو لیس مجرد عقد یمثل صفقة تجاریة إذ یبقى محافظَاً◌ على مصدره الذي هو الترخیص 
. وٕاذا كانت الدولة ال ٢٣٣مرفق عامالمتخذ بقرار إداري،خاصة وأن القطاع البترولي هو إجماال 

تدبر مباشرة في بعض األحوال هذا المرفق فإن لها دائمًا حق رقابة أو وصایة على إدارته. 
  والدولة التي تمارس حقها في السیادة تجیز لنفسها التشریع في هذا المرفق.
ع للقانون الخاص، وٕاذا كان عقد االمتیاز متعلقًا بوظیفة "تجاریة" تمارسها الدولة فهو إذا خاض

ولكنه یخضع للقانون الخاص الوطني للدولة المضیفة ألن وظیفة الدولة "التجاریة" ال تنقص 
حق السیادة الذي تملكه بل على العكس إن حق السیادة له االرجحیة على ما عداه من 
التي حقوق. وعقد االمتیاز لیس بمنأى عن تطبیق التشریعات الوطنیة الالحقة لتاریخ ابرامه و 

تعدل في شروطه. ومن جهة أخرى فان عقود االمتیاز جرت المصادقة علیها بمراسیم ملكیة. 
والسلطات الملكیة في المملكة العربیة السعودیة تملك بنفس الوقت سلطة تشریع وتنفیذ وهي 

أیضًا سلطة إداریة وتنظیمیة. من هنا فإن الطبیعة القانونیة لهذه المصادقة لیست واضحة وقد 
ل بعض الفقه القانوني إلى اعتبار المصادقة على عقود االمتیاز ذات طابع تشریعي ما

  .٢٣٤وبالتالي فإن عقود االمتیاز تمثل التشریع البترولي في السعودیة
  الفصل الرابع 

                                                             
  International law reports 1953 pp. 534-545ـ  ٤

قد  ١٩٧٢و ١٩٧٠ذان انعقدا في ـ وان كان مجلس جامعة الدول العربیة في المؤتمرین البترولیین العربیین السابع والثامن الل ٥
قررا خالف ذلك السباب العالقة لها بالقانون: فقد كان غیاب التشریعات المقننسة في القانون االداري في البلدان العربیة المنتجة 

  فق عام.للنفط من أهم أسباب هذا القرار. اال أن االعتبارات القانونیة والمنطقیة السائدة في العالم تصنف إنتاج النفط كمر 
  ـ الحكام الصادر عن محكمة التحكیم في النزاع مع االرامكو. ٤
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  التحكیم: قضاء االمتیازات البترولیة
مجلس تحكیمي تضمنت كافة عقود االمتیاز البترولي بنودًا تحكیمیة للبت بأي خالف ینشب. 

مؤلف من حكمین، كل فریق یعین حكمه والحكم الثالث یعینه الحكمان، فاذا لم یتفقا عینه 
رئیس محكمة العدل الدولیة في الهاي. في زمن ابرام عقود االمتیاز، ما بین الحربین 

العالمیتین لم ترض شركات البترول االجنبیة التي جاءت من اجل االستثمار والنتقیب بان 
للقضاء المحلي. من هنا فقد شمل البند التحكیمي كافة عقود االمتیاز ما بین الحربین  تخضع

العالمیتین. وقد اعتبر الفقه القانوني أن لجوء الستثمار االجنبي (شركات البترول) للقضاء 
. مما ال یشجع الستثمار االجنبي ٢٣٥الوطني یجعل الدولة المضیفة طرفًا وحكمًا بنفس الوقت

قبة امام النمو االقتصادي والتجاري. والحل كان في التحكیم الذي یخلق مناخًا من بل یصبح ع
  االطمئنان والثقة لدى االستثمار االجنبي.

  اوَال: خالف بین المملكة العربیة السعودیة واالرامكو ُیحال إلى التحكیم
حكیم الدولي الخالف القانوني الهام واالساسي بین شركة بترول ودولة مضیفة والذي شغل الت

هو الخالف الذي نشب بین المملكة العربیة السعودیة وشركة األرامكو. ومجموع الخالفات 
البترولیة التي أحیلت على التحكیم عددها خمسة: أربعة منها بین قطر وأبو ظبي وبین شركات 

. وقد وقع ٢٣٦حاملة االمتیاز ولكن الخامس هو الخالف بین االرامكو والحكومة السعودیة
خالف بنتیجة طلب قدمته حكومة المملكة العربیة السعودیة موجه إلى شركة االرامكو لتنفیذ ال

. الذي یصادق على ١٩٥٤٢٣٧نیسان  ٢الصادر في  ٥٧٣٧مضمون المرسوم الملكي رقم 
  ویعطیه قوة القانون. ١٩٥٤نیسان  ٢٠االتفاق مع اوناسیس الموقع في 

خاصة في السعودیة تحمل اسم "الشركة ویعطي االتفاق الوناسیس الحق بانشاء شركة 
 Satco، ساتكو Satco(ساتكو)   ..Saudi Arabia Maritime  Tankers Cالسعودیة البحریة" 

ألف طن. وهذه الناقالت تسجل في السعودیة.  ٥٠٠ناقالت بترول بحریة ال تقل حمولتها عن 
حق أفضلیة نقل بترول  Satcoوسبب الخالف هو البند الرابع من االتفاقیة الذي یعطي ساتكو 

السعودیة. ورفضت االرامكو طلب الحكومة السعودیة وضع االتفاق مع اوناسیس موضع 
والذي یعطیها الحق المطلق منفردة  ١٩٣٣التنفیذ متذرعة ومدلیة بعقد امتیازها المبرم سنة 

  الختیار وسائل نقل البترول.

                                                             
 .Carleston Kenneth C. (International role of concession Agreement) 52 North Western Universityـ  ٢

Law review p.640 (1957).  
  سعودیة الذي عرض على التحكیم.: بهذا االسم عرف الخالف بین االرامكو والحكومة ال  Caseـ أرامكو  ٣
 Court of Justice pleadings P.P 90-91. Internationalـ  ٢
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. هكذا جرى ١٩٣٣ًا لعقد امتیاز سنة اتفق الطرفان على حل الخالف عن طریق التحكیم تطبیق
  . وعهد البند الرابع منه إلى محكمة التحكیم للبت:٢٣٨التوقیع على عقد التحكیم

  أ ـ في تطبیق القانون السعودي وتحدید المجال الذي هو نطاق لتطبیق القانون السعودي.
  نون السعودي.ب ـ القانون الذي تجده هیئة التحكیم واجب التطبیق في غیر نطاق تطبیق القا

وهكذا ادلت االرامكو أن قانون عقد االمتیاز غیر مطلق، وبالتالي یجب تطبیق المبادئ العامة 
من نظام محكمة العدل الدولیة وشددت على أن عقد االمتیاز  ٣٨للقانون الواردة في المادة 

ق اال على هو دولي وخاضع بالتالي للقانون الدولي، وأن القانون الوطني (السعودي) غیر مطب
األمور ذات الطابع المحلي المحض. وقد ردت حكومة المملكة العربیة السعودیة بانها ال ترید 

، وانما هي في معرض ١٩٣٣حرمان االرامكو من حقوقها التي اعطاها ایاها عقد امتیاز سنة 
تیاز تطبیق قانون النقل البحري الوطني على انتاج النفط وهذا القانون ال یتناقض مع عقد ام

  شركة االرامكو وال مع المبادئ العامة للقانون التي اقرها القانون الدولي.
وكان على هیئة التحكیم أن تفصل في النزاع وتعین القانون الواجب تطبیقه، وتصنف 

  المواضیع الخارجة عن حقل تطبیق القانون الوطني السعودي.
  مواقف من التحكیم :ثانیاً 

  ـ االوبیك مع التحكیم ١
ت االوبیك اللجوء إلى التحكیم ودعت لسلوك هذا الطریق كوسیلة لحسم المنازعات البترولیة تبن

مفضلة هذا الطریق على اجراءات العدالة المحلیة بالنظر لما یتمتع به التحكیم من مرونة 
  ٢٣٩وسرعة فضًال عن انه یوحي باالطمئنان والثقة لالستثمار االجنبي

ض التحكیم وحصر المنازعات بالقضاء السعودي وتطبیق رف: ١٩٦٣ـ مرسوم وزاري سعودي  ٢
  القانون السعودي

تبنت كل عقود االمتیاز التحكیم كوسیلة لحل المنازعات البترولیة. ولكن التطور اخذ یضیق 
حقل التحكیم لیوسع حقل تطبیق القوانین الوطنیة للبلدان المنتجة للنفط في حال نشوء أي 

لى القضاء الوطني اخذت القوانین تشرع بحیث یخضع حل خالف . ومن القانون الوطني إ
. ٢٤٠المنازعات للقضاء الوطني وللقانون الوطني. وفي هذا االتجاه صدر مرسوم وزاري سعودي

                                                             
ـ تألفت محكمة التحكیم التي نظرت في قضیة االرامكو من: الدكتور حلمي بهجة بدوي (مصري) الذي عینته حكومة المملكة  ١

حسین (سفیر مصر) وسمت االرامكو الدكتور سابا حبدشي  العربیة السعودیة وقد توفي خالل النظر في الدعوى وحل محله محمود
(مصري أیضًا) وعین رئیس محكمة العدل الدولیة المستر جورج سوزر هول (سویسري). وكان محام المملكة العربیة السعودیة في 

  االرامكو المستر ریي.  الدعوى و الدكتور حامد سلطان الذي عاون المستر لیونیله هیلد وزیر العدل االنكلیزي السابق ودافع عن
  ١٩٦٦OPEP Selected documents of the inter natlonal petroieumحزیران  ٥ـ تقریر حاكم الوبیك تاریخ  ١

industry, p-269, Vienna 1968          
  ,١٩٦٨/ ٦/ ٢٥في  ٥٨ـ مرسوم وزاري رقم  ٢
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یحظر على أي مؤسسة حكومیة ابرام عقد مع شخص طبیعي أو معنوي یتضمن بندًا یخضع 
طابع قضائي. واضاف المرسوم  المؤسسة الحكومیة لصالحیة محكمة اجنبیة او أي هیئة لها

الوزاري: "ال یمكن ال ي مؤسسة حكومیة أن تقبل التحكیم كطریقة لحل المنازعات، اال أنه من 
الممكن الخضوع في حاالت استثنائیة لهذا البند التحكیمي باالستحصال على ترخیص واذا 

  وجدت الدولة ان مصلحتها في امتیاز مربوط بهذا البند التحكیمي.
المرسوم الوزاري بأن القانون الواجب تطبیقه لحل المنازعات التي تكون الدولة فیها  ویضیف

طرفًا، سیحدد وفقًا لمبادئ القانون الدولي الخاص وأهم هذه المبادئ تطبیق قانون مكان تنفیذ 
  العقد.

بل ولكن هذا المرسوم لم یكن له مفعول رجعي وهو ال یطبق إذَاً◌ على عقود االمتیاز المبرمة ق
صدوره ونشره. اال أنه رغم ذلك یبقى التحكیم طریقًا تقلیدیًا متبعًا وجزءًا من عقود امتیازات 

بترولیة جدیدة. وینفذ التحكیم من باب االستثناء الذي ابقاه المرسوم الوزاري مفتوحًا بصورة 
المذكور استثنائیة. وأول استثناء كان في عقد امتیاز جدید ابرم بعد صدور المرسوم الوزاري 

وبین الحكومة السعودیة ممثلة ببترومین، وهي مشروع عام  Auxirapبین شركة او كسیراب 
اتخذ شكل مؤسسة عامة صناعیة وتجاریة تولت االدارة في قطاع النفط. وٕاذا حصل أي 

. فانه یحال امام لجنة خبراء مؤلفة من عضوین یختار كل طرف واحد منهما وٕاذا لم ٢٤١خالف
یحال النزاع امام "كتب حسم منازعات االمتیاز" وهذا المكتب مؤلف من خمسة یتفق الخبیران 

اشخاص اختیروا من جنسیات مختلفة ومن رجال القانون المشهورین أو القضاة المتخصصین 
  في القوانین الدولیة والمنازعات المرتبطة بعقود االمتیاز.

  الطبیعة القانونیة للتحكیم :ثالثًا◌َ 
یدیة نوعان من التحكیم: التحكیم الخاضع للقانون الدولي العام واطرافه عرفت المدرسة التقل

اشخاص دولیون وترعاه قواعد القانون الدولي، والتحكیم الخاضع للقانون الوطني واطرافه 
  اشخاص طبیعیون أو معنویون من البلد وترعاه القوانین المحلیة الوطنیة.

خاضعة للقانون العام (القانون االداري) أحد ولكن این یصنف التحكیم الذي تكون الدولة ال
طرفیه ویكون شخص یخضع للقانون الخاص (القانون التجاري) طرفه اآلخر. هناك اتجاه في 

. في الفقه صنف هذا النوع من ٢٤٢الفقه صنف هذا النوع من التحكیم في خانة التحكیم الدولي
الدولة) وشخصًا محلیًا خاضعًا  التحكیم الدولي هما اشخاص دولیون ولیس شخصًا دولیًا (هو

  للقانون الخاص (القانون التجاري).

                                                             
  من عقد االمتیاز. ٦٣ـ المادة  ٢
 .Domke: The Oil Arbitration), 53 A. J. I. L. p-787 (1959)ـ  ١
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الطابع الدولي للتحكیم بقولها  ٣٧لقد عرفت اتفاقیة الصلح لحل الخالفات الدولیة في المادة 
أنه "التحكیم الذي یكون موضوعه تصفیة خالفات بین الدول بواسطة فضاة تختارهم هذه الدول 

  ن..".على قاعدة احترام القوانی
واذا عدنا إلى البنود التحكیمیة التي تضمنتها عقود االمتیاز البترولیة نالحظ انها من نفس 

. (sui generis)الطبیعة القانونیة لعقود االمتیاز النفطي أي أن لها طبیعة قانونیة خاصة 
  وتتمیز عقود االمتیاز بخصائص أهمها:

  ـ طابعها التجاري والمالي. ١
رمة بین دولة (التي تخضع للقانون العام (القانون االداري)) واشخاص ـ واقع كونها مب ٢

  معنویین (یخضعون للقانون الخاص (قانون التجارة)).
ـ واقع ارتباط موضوعها بمرفق عام هو انتاج النفط، فالدولة تتعاقد بصفتها سلطة عامة  ٣

  ولها بالتالي حقوق السیادة.
ه خاضع للقانون الخاص (قانون التجارة) وجانب آخر ـ واقع قانوني مزدوج مركب، جانب من ٤

  خاضع للقانون العام (القانون االداري..).
فمن الطبیعي إذًا أن تكون الطبیعة القانونیة للتحكیم البترولي نابعة من الطبیعة القانونیة 

  . ٢٤٣لعقود االمتیاز البترولي التي تضمنت بند التحكیم
الدولیة، عبر الدول التي هي موضوع القانون الدولي، أثره وقد كان لتطور العالقات التجاریة 

في اضعاف مبدأ حصانة الدولة تجاه القضاء... وخطا االجتهاد خطوات متقدمة لتثبیت هذا 
.    ٢٤٤االتجاه بانفاذ وحتى اتفاقات تحكیمیة تترك لقضاء دولي تعیین الحكمین أو الحكم المرجح

و باعطاء قرار تحكیمي له هذا الطابع المركب وحتى بقبول مراجعات ضد قرار تحكیمي أ
  .٢٤٥والمزدوج الصیغة التنفیذیة

  القانون المطبق في التحكیم:رابعاً 
إذا كانت عقود االمتیاز البترولي قد احالت للتحكیم الخالفات التي یمكن أن تنشأ اال انها لم 

یكون التالي: ما هو تحدد القانون الواجب تطبیقه عند التحكیم. من هنا فان أول سؤال یطرح 
القانون الذي یجب أن یطبقه التحكیم للبت على ضوئه بالخالفات التي یمكن أن تنشب بین 

  اطراف عقد االمتیاز البترولي؟.
  ا ـ قانون الدولة المضیفة.

                                                             
  ـ درسنا الطبیة القانونیة لعقد االمتیاز التبرولي في الفصل الثالث من هذا الجزء. ٢
  ـ في قضیة االرامكو عین رئیس محكمة العدل الدولیة الحكم الثالث المرجح. ٣
 .International Law Reports, Vol 27 p- 155 (1951)ـ  ١
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امتنعت كل عقود االمتیاز البترولیة في بنودها التحكیمیة عن االشارة إلى تطبیق القانون 
  یفة معتصمة بالصمت لهذه الجهة، تاركة المجال امام االجتهاد والتفسیر.الوطني للدولة المض

ثم ما لبثت عقود االمتیاز أن بدأت تخطو على الدرب وتوضح: في عقد االمتیاز مع الباسفیك 
فان  Gettyالتي اصبحت جیتي  ١٩٤٩سنة   Pacific Western Oil Companyوسترن أویل 

عاقدیة الناجمة عن عقد االمتیاز وفقا لقانون الدولة مانحة الشركة "تلتزم بانفاذ الحقوق الت
  االمتیاز".

في عقد امتیازها  .Japan Petrolum Trading Coونفس المبدأ تبنته "الشركة الیابانیة للبترول" 
. ثم أن الفقه وكذلك االجتهاد شبه ١٩٦٥سنة  Auxirrapثم شركة أوكسیراب  ١٩٥٧سنة 

الوطني أي قانون الدولة المضیفة؛ وقد تبنت محكمة العدل مجمعین على تطبیق القانون 
  .٢٤٦الدولیة في الهاي هذا المبدأ

  ـ المبادىء العامة للقانون ٢
كثیرًا ما یلجأ التحكیم إلى المبادىء العامة للقانون. بل أن بعض عقود االمتیاز قد نصت على 

  تطبیق المبادىء العامة للقانون بالنظر لتعدد جنسیات اطرافها.
  ما هي هذه المبادىء العامة للقانون؟

: بموجب هذا المبدأ الذي أقره الفقه وكذلك القوانین المدنیة لعدید من أ ـ مبدأ الحقوق الكتسبة
الدول ثم القانوني الدولي، فان الطرف الذي اكتسب حقوقًا في ظل نظام قانوني ما، ال یفقدها 

یم طبقت هذه القاعدة في قضیة االرامكو كما إذا تغیر النظام القانوني المذكور. هیئة التحك
وتبنت وجهة نظرها واعتبرت أن الحقوق التي اكتسبتها هذه االخیرة ال یمكن للحكومة 

السعودیة أن تعید النظر بها: "وبما أن للحقوق المكتسبة حرمة، وهو مبدأ اساسي في النظام 
ومة ال یمكنها نقض هذه الحقوق القانوي الداخلي والدولي لمعظم الدول المتمدنة، فان الحك

  التي اكتسبتها شركة ارامكو سابقًا بابرام اتفاق الحق على نفس الحق (مع أوناسیس)".
: في مرحلة بدائیة كان المجتمع یجیز استعمال الحقوق ب ـ مبدأ التعسف في استعمال الحق

ان تمسها هذه  بصورة مطلقة دون األخذ بالنتائج االجتماعیة والمصالح العامة التي یمكن
  الممارسة المطلقة للحقوق.

من هنا فان التطور اخذ یضیق على الحق المطلق ویحول دونه الن ممارسة الحق على هذا 
  الشكل یؤدي للتعسف.

وممارسة الحق یجب أن تتم بحسن نیة ووفقًا لالهداف االجتماعیة واالقتصادیة للحق. من هنا 
تائج غیر محقة وغیر عادلة تلحق الضرر فان ممارسة الحق یجب أن ال تكون لها ن

                                                             
 1952, I. C. J. Cour Interna – tionale de ,( Unitea Kingdom a lran) (Anglo Iranian Oil Co. case)ـ  ٢

Justice et, (Aramco Case). Rep. p. 92-113. 
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. ٢٤٩. والدولي٢٤٨. وقد طبق االجتهاد الفرنسي هذا المبدأ وخاصة االجتهاد االداري٢٤٧بالغیر
مبینًا بنوع خاص أن الدولة ال یجوز لها التعسف في استعمال حقوقها وال ینبغي أن تكون روح 

  ینبغي عدم التعسف في استعماله. التشریع متعسفة الن التشریع إذا كان حقًا الدولة اال  أنه
: وقد تبنى الفقه وكذلك االجتهاد هذا المبدأ لتأمین توازن مالي في جـ ـ مبدأ االثراء بال سبب

العقد. فالذي یثري على حساب اآلخر یجب أن یعوض هذا االثراء وهذا التعویض یكون لرفع 
  الضرر الالحق بالطرف اآلخر وذلك ضمن شرطین:

  ل الواحد قد أدى الثراء طرف وافقار آخر.ـ أن یكون الفع
  ـ أن یكون هذا االثراء بدون أي مبرر وال سند قانوني.

وهكذا إذا وجد المستثمر االجنبي أن عقد امتیازه قد فسخ وأن امواله قد صودرت بدون سبب 
شرعي فذلك یعطیه حق المطالبة بعطل وضرر الن العمل غیر قانوني وغیر شرعي. وقد طبق 

حیث وظفت شركة انكلیزیة امواال في التنقیب عن الذهب  (Lena golds)مبدأ في فضیة هذا ال
والمعادن في االتحاد السوفیاتي الذي عمدت حكومته إلى فسخ العقد ومصادرة اموال الشركة. 
فاعتمدت المحكمة التحكیمیة مبدأ االثراء بدون سبب وحكمت على حكومة االتحاد السوفیاتي 

  شركة االنكلیزیة واضعة مبدأ االثراء بدون سبب موضع التنفیذ.بالتعویض على ال
وهو مبدأ كرسته محاكم معظم الدول  Pacta Sunt Servanda: العقد شرعة الطرفین د ـ مبدأ

وكرسته شرعة االمم المتحدة. وهذا المبدأ تطبقه كل الدول التي تولي االتفاقات التي تبرمها 
انونیة وتجعل اتفاق الطرفین هو الشرعة التي تحكم مع دول آخرى أو مع اجانب، حرمة ق

  بینهما.
: یمكن تغییر العقود بتغییر الظروف. وقد تبنى الفقه هذا المبدأ ٢٥٠تغییر الظروف: هـ ـ مبدأ

السباب اجتماعیة. فكل الزام یجد مصدره في المجتمع وهو مرتبط بأهداف اجتماعیة فاذا 
  .٢٥١روط التعاقدیةتغیرت الظروف االجتماعیة یجب تغییر الش

  ـ قانون العقد ٣

                                                             
-Roulet. (le caractere arificiel de la theorie de l, abus de droit en droit international) public p. p. 35ـ  ١

43-53-76 (1958).  
 Bedjaoui: (Juisprudence comparee des tribunaux administratifs internationaux en matiere d, excesـ  ٢

de pouvoir), Annuaire francais de droit international p-482 (1956). 
 Company الذي ساهم في البیت بدعوى p-162 (1952) Carniero (International Court of Justice Reports)ـ  ٣

Iranian Petroleum .  
 ٦٢ـ هذا المبدأ اعتمدته المملكة العربیة السعودیة أساسًا لمطالبتها بإعادة النظر في عقود االمتیاز البترولي ـ دلیل بترومین ص  ١

  ,٥٨٤وصفحة  ٧٧إلى 
  .Rousseau (Droit International Public) p-584ـ  ٢
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هذا االتجاه اعتمد استقالل وذاتیة العقد وفقًا لمبدأ "العقد شرعة الطرفین". وهو تطبیق لمبدأ 
ذاتیة العقد واستقاللیته التي تهیمن على اتفاقیات القروض الدولیة وقد شرحه النائب العام 

  ".بقوله: "حركة مد وجزر فوق حدود الدول Matterالفرنسي 
هذه النظریة بقوله ان للعقد نمطًا یشكل نظاما  Alfred Yerdossومن جهته شرح العالمة 

قانونیًا مستقًال یحكم عالقات االطراف والذي یمكن للقانون الوطني للدولة المتعاقدة أن یكمله 
كما یمكن أن یكمله القانون الدولي. ویمكن لقانون العقد ان یحیل للقانون الوطني للدولة 

  .٢٥٢لمتعاقدة بنفس الطریقة التي یحیل بها القانون الفرنسي إلى القانون االنكلیزي والعكسا
اال أن الطبیعة القانونیة للقانون االساسي للعقد تبقى غامضة... ما هو؟ ما هي اسسه؟ ما 

هي مبادؤه؟ ما هو نظامه القانوني؟ هذا أیضًا غیر واضح، كل ذلك حال دون تطبیق هذه 
  النظریة.

  القانون الدولي ـ ٤
القانون الوطني الداخلي هو متمم ومتوافق مع القانون الدولي. والقانون الدولي هو جزء من 

  ٢٥٣(Norwegian Lins Case)في دعوى  Lauterpachtالقانون الداخلي لكل بلد كما أوضحه 
خلیة بعض عقود االمتیاز البترولي تتبنى تطبیق القانون الدولي، بل أن بعض التشریعات الدا

. والفقه تبنى القانون الدولي ولیس القانون الوطني في مجال تطبیق ٢٥٤تتبنى القانون الدولي
عقود االمتیاز التي لها طابع االنماء االقتصادي، والتي تطور الثروات الطبیعیة التي هي الزمة 

  وال یستغنى عنها لتطویر هذه الثروات.
االجنبي في قطاع الثروات الطبیعیة الوطنیة  والسؤال الذي بقي مطروحًا هو: هل أن التوظیف

والبترولیة بنوع خاص قد افضى إلى تطویر اقتصاد الدولة أم أنه مجرد توظیف صناعي یؤمن 
  . ٢٥٥لرأس المال المستثمر أرباحًا وثروات طائلة

لقد أقرت الجمعیة العامة لالمم المتحدة مبدأ سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة وضرورة 
هذه الثروات عن طریق التوظیف االجنبي. ویمیل االتجاه الحدیث في الفقه إلى تطبیق  تطویر

  . ٢٥٦القانون الدولي ولیس القانون الداخلي للدولة

                                                             
 Yerdross (Quasi international agreement and international economic transacions, Y.B. World offair ـ  ٣

p-246(1964).     
  .International  Court of Justice 1957 p-40ـ  ٤
یعرف القوة القاهرة بأنها الحادث الذي له خصائص القوة القاهرة كما  ١٩٥٧تموز  ٣١ـ قانون البترول االیراني الصادر في  ٥

  ون الدولي.عرفها القانن
 Model: (The politics of private foreign investment) 45 For. Aff.p-638 (1967). Yernon Foreignـ  ١

owned enterprises in the developing countries), 9 Policy (Published annually by the graduate school of 
public administration, Harvard University) 1965.    
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. في حین أن دوًال منتجة للنفط كرست في ٢٥٧أما األوبیك فقد رفضت تصنیف اتفاقیات االنماء
یران، بینما دول آخرى مثل السعودیة تشریعاتها الداخلیة مبدأ تطبیق القانون الدولي مثل ا

عادت فتبنت المبدأ بطریقة غیر مباشرة من خالل عقود االمتیاز التي شكلت بمجموعها 
التشریعات البترولیة ألن القوانین البترولیة في السعودیة غیر مقننة بصورة كاملة بعد. وهكذا 

 ٢٥٩فوضعته في مكانة . ثم عادت١٩٥٧٢٥٨فان السعودیة تبنت تطبیق القانون الدولي سنة 
  منسجمة مع االتجاه الفقهي الحدیث واالتجاه العصري في العالم بأسره.

  .٢٦٠.ـ القانون الذي طبقته الفقرة الحكمیة في قضیة االرامكو ٥
قضیة االرامكو هي نموذج لخالف بین الدولة وشركة بترولیة ذات امتیاز، وهو الخالف الوحید 

الخالفات البترولیة الخمسة التي كانت موضوعًا للتحكیم  مع السعودیة واالهم والرئیسي بین
البترولي الدولي ویتلخص الخالف في رفض شركة االرامكو تطبیق االتفاق الذي ابرمته 

. ٢٦١السعودیة مع اوناسیس المتعلق بنقل البترول والذي شرعته السعودیة بعد ذلك بقانون
یر سار علیها النه یناقض الحقوق التي رفضت شركة االرامكو تطبیق هذا االتفاق واعتبرته غ

  .١٩٣٣منحها ایاها عقد امتیاز البترول الموقع قبل ذلك سنة 
  كیف فصلت الهیئة التحكیمیة في قضیة االرامكو؟

وفقًا لعقد التحكیم یسمي كل طرف حكمًا واذا لم یتفق الحكمان یعین رئیس محكمة العدل 
  كذا تم تعیین الحكم الثالث.الدولیة في الهاي الحكم الثالث المرجح، وه

. أن القانون المطبق على عقد االمتیاز هو القانون ٢٦٢واعتبر الحكم الصادر عن هیئة التحكیم
  السعودي ولكن عند تطبیق القانون السعودي، أي الشرع اإلسالمي الحظت المملكة: 

قي في حالة وصفها "أن النظام القانوني لالمتیازات المعدنیة وبالتالي لالمتیازات البترولیة ب
في مدارس الفقه اإلسالمیة. ومجموع مبادىء المدارس  Embryonnaireبأنها "طریة العود" 

الفقهیة تكفي إذا جرى جمعها وتوحیدها الرساء نظام قانوني للبترول. ولكن هذه المهمة تخرج 
الفقهیة عن صالحیة الهیئة التحكیمیة التي لها دور قضائي ولیس دور تشریعي. أن المدرسة 

                                                                                                                                                                              
 Mann, F. A.: (The proper law of contracts by international person), 35 B. Y. I. L. 1959. The lawـ  ٢

convering state contracts, 21 B. I. Y. L. p-19-1944.  
والذي كان ٦٥/ ٣/ ١٢ـ في تقریر قدمته االوبیك إلى المؤتمر الخامس للدول العربیة للبترول الذي عقد في القاهرة في  ٣

  موضوعه: "من االمتیازات إلى العقود".
  .١٩٥٧ـ عقد االمتیاز المبرم مع الشركة الیابانیة للبترول سنة  ٤
  ,١٩٦٥ Auxirapمن عقد االمتیاز مع الشركة الیابانیة للبترول وعقد االمتیاز مع شركة أو كسیراب  ٦ـ المادة  ٥
  Batiffol, le droit international prive (1964), n 640. Tyan, ie droit de l, arbitrage P. P. 409-410ـ  ٦

  ـ فصل الخالف في المقطع االول من هذا الفصل: (خالف بین السعودیة وشركة االرامكو یحال إلى التحكیم". ٧
 .Internationak Law Repports R.p. p. 163 (1963)ـ  ١
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لالمام أحمد بن حنبل اإلسالمیة المطبقة في السعودیة ال تتضمن قاعدة محددة تعرف 
  االمتیازات المعدنیة اجماال والبترولیة بنوع خاص".

وهكذا اعتبرت هیئة التحكیم أن القانون المطبق (أي القانون السعودي) غیر كاف ویجب 
  اكماله بمصادر قانونیة مكملة:

لك حق تشریع القوانین الالزمة لحمایة الصالح العام قد ارسى نظاما أن الملك الذي یم
المتیازات المعادن وبنوع خاص االمتیازات البترولیة التي قامت على عقود االمتیاز بما ال 

  یتنافى مع الشرع اإلسالمي.
مع شركة الرامكو بأنه ١٩٣٣ایار  ٢٩وهكذا عرف القرار التحكیمي عقد االمتیاز الموقع في 

زء من النظام القانوني للمملكة العربیة السعودیة واعتبر أنه عند اللجوء إلى المبادىء العامة ج
للقانون والى االعراف الدولیة في صناعة البترول التمام وتفسیر القانون السعودي الذي هو 
فقه مدرسة االمام احمد بن حنبل ولتعریف حقوق وموجبات االطراف فان اللجوء إلى القوانین 

  المطبقة یتم وفقًا لالولویات اآلتیة:
  أ ـ القانون السعودي.

  ب ـ وال تمامه إذا احتاج األمر: للعرف الدولي لصناعة البترول ثم للمبادىء القانونیة العامة.
  جـ ـ وأخیرًا: القانون الدولي ثم الفقه واالجتهاد الدولیین.

سبة في عقد االمتیاز البترولي، وأن واعتبر قرار التحكیم أن شركة االرامكو تتمتع بحقوق مكت
الحكومة السعودیة ال یمكنها أن تنزع هذه الحقوق التي اكتسبتها االرامكو لتمنحها على شكل 
امتیاز لشخص ثالث. فالحقوق المكتسبة مبدأ اساسي في النظام القانوني الدولي والوطني ال 

الحكومة ال یمكنها ازالة حقوق  كثر البلدان المتحضرة. من هنا اضاف القرار التحكیمي: فان
  اكتسبت من عقد امتیاز سابق بمنح نفس الحقوق أو جزء منها في عقد امتیاز الحق.

  الفْصل الخامس
  المشاركة: مشاركة الدولة في الشركات ذات االمتیاز

  "الزمن ال یغفر ما یصنع بدونه"
  فرنسوا فایول""

  أوال: التأمیم والمشاركة
ن مدرستین تنافستا ال ستعادة السیادة على نفط الشرق االوسط: نظریتان وفلسفتان تمثال 

  االتجاه إلى التأمیم واالتجاه إلى المشاركة.
  معنى المشاركةـ  ١
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المشاركة بالنسبة لدولة منتجة للبترول تعني المشاركة بجزء من رأسمال الشركة الحائزة على 
ن تصبح الدولة مساهمة في هذه الشركة االمتیاز البترولي والتي تستثمر البترول. وهذا یعني أ

وبالتالي ممارسة اعباء ومسؤولیات في االدارة وتملك جزءا من المؤسسة یكون له اثره 
  الداخلي في ادارة وتوجیه دفة المؤسسة. 

المشاركة بالنسبة للدولة المنتجة للنفط هي مطالبتها بجزء من حق القرار واالدارة الذي تتمتع 
لبترول ذات االمتیاز. بالنسبة للشركات البترولیة ذات االمتیاز، المشاركة به بكامله شركات ا

هي اعادة النظر في نظام االمتیاز. اما بالنسبة للدولة المضیفة فهو یعني امكانیة التأثیر 
  بشكل مباشر وفعال على نموها االقتصادي.

  ـ التأمیم ٢
أي تقاسم االرباح سنة  Fifry Fifryمدرسة التأمیم هي التي سبق لها ان قامت بحملة ال 

. وهي المقرارت التي ١٩٧٠. ثم كانت وراء مقررات واتفاقات طهران ثم طرابلس سنة ١٩٥٠
اعادت النظر في الریع من أجل ادخال زیادات كبیرة علیه. وقد اعتبرت مدرسة التأمیم أن هذه 

  سباب:االجراءات لم تدفع عملیة النمو االقتصادي بالقدر المأمول لثالثة ا
  أ ـ ألن الشركات البترولیة تحول ارباحها للخارج وال تستثمرها في الداخل.

ب ـ أن حجم استیراد الدول المنتجة للبترول كبیر جدًا مما یمتص جزءًا كبیرًا من ارباح االنتاج 
  النفطي، وهذا الحجم الضخم من االستیراد سببه تخلف الدول المنتجة للنفط وعدم كفایتها. 

  داع ریع البترول في مصارف اجنبیة.جـ ـ ای
من هنا فان مدرسة التأمیم تعتبر أن الطریق السلیم والوحید لممارسة السیادة الوطنیة على 

انتاج النفط ووضعه في خدمة اهدافها االنمائیة هو في امتالك الدولة وحدها لالمتیازات. ومن 
ثروة النفطیة وهذا الطریق هو جهة آخرى فان التملك العام هو ضرورة للتحكم في انماء ال

  .٢٦٣التأمیم الذي یحقق السیادة الكاملة للدول المنتجة للنفط على مصادر ثرواتها الطبیعیة
  وهذا االتجاه تبناه العراق وتبنت جزءًا منه لیبیا والجزائر.

  ضد التأمیمـ ٣
ول المنتجة الحظ االتجاه الداعي إلى المشاركة بأن التأمیم المفاجئ أو التصادمي یحرم الد

للنفط من ابقاء اتصالها بالشركات البترولیة التي هي فرصة الكتساب التجربة الفنیة الالزمة 
لحمل عبء الصناعة على أسس فنیة باالنفراد فیما بعد. فضال عن أن التعامل مع هذه 

                                                             
في ندوة جمعت ممثلین عن جمیع الدول  ١٩٦٥یركیة في بیروت في تشرین الثاني ـ د. الزعیم ـ محاضرة ألقیت في الجامعة االم ١

  المنتجة للبترول.
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الشركات یخلق المناخات العلمیة المناسبة التي تساعد الدول المنتجة على ارساء صناعة 
  یة على قواعد فنیة ثابتة مشبعة بالخبرة والعلم.وطن

  لماذا ضد التأمیم؟
  لعدة أسباب:

أ ـ ألن الحضارة الغربیة بحاجة إلى البترول وألنها مجتمع صناعي. والدولة المنتجة للبترول 
هي بحاجة إلى مداخیل البترول بقدر حاجتها إلى استهالك البترول. من هنا فمن مصلحة 

  تقرار في العالقات موضوع هذه الثروة النفطیة.الطرفین تأمین اس
. ٢٦٤ب ـ التأمیم هو كارثة الن شركات البترول ستتابع العمل في التسویق وفي صناعة التكریر

وٕاذا كان التأمیم قادرًا على وضع الید على االنتاج، اال أن المنتجین یبقون بحاجة لعلم وخبرة 
جال التسویق وهما حقالن سیبقیان في ید شركات البترول في مجال التكریر وخاصة في م

شركات البترول النهما ال یتمان على اراضي البلدان المنتجة بل یتمان في الخارج تسویقًا بنوع 
  خاص وتكریرًا. فالتسویق والتكریر یتّمان في بالد شركات النفط بعیدًا عن منابع النفط.

البترول الصافي، ألن االرباح لن  جـ ـ التأمیم سیصرف شركات البترول عن االهتمام بسعر
  تعود تتحقق في مرحلة االنتاج، وسینصرف بالتالي اهتمام الشركات الى التكریر والتسویق.
وستتحد وقتها مصلحة المستهلكین مع مصلحة الشركات وسیحاولون شراء البترول بأقل 

النهیار في  أسعار ممكنة وستصبح الدول المنتجة في وضع تسابقي على االنتاج مما یؤدي
االسعار إذ أن كل بلد منتج سیضطر للمحافظة على دخله من النفط لزیادة انتاج وزیادة 

  .٢٦٥تصدیره مما سیخلق اضطرابًا اقتصادیًا وسیؤدي لعدم استقرار سیاسي
  ـ لماذا المشاركة؟ ٤

لة . سائرة إلى الزوال بحكم دخول شركات مستق٢٦٦وهي "الشركات النفطیة الكبرى" (Majors)الـ 
ونمو حجم ودور شركات النفط الوطنیة سواء في  ١٩٥٧عن شبكتها  إلى المسرح بعد سنة 

الدول المنتجة أم في الدول المستهلكة، مما یزیل فشیئًا أثرها ویزیحها الفساح المجال أمام 
  غیرها الذي اصبح یقوم بدورها.

رها وتأخیر هذا االنهیار وهدف المشاركة هو اكتساب تجربة الشركات الكبرى الغنیة قبل انهیا
لحین اكتساب تجربتها وتقنیتها، ألنه إذا سبق انهیارها وزوالها اكتساب الدول المنتجة 

                                                             
  % فقط من إنتاجها.٢ـ دول االوبیك كانت تكرر في مصانعها  ٢
ضرة ـ وقفت المملكة العربیة السعودیة ضد التأمیم وقد أعلن هذا الموقف وزیر النفط السعودي الشیخ أحمد زكي الیماني في محا ٣

 .Mess N33 1060- 13 juin. ١٩٦٩أیار  ٣٠ألقاها في الجامعة االمیركیة في بیروت في 

هي الشركات النفطیة الكبرى التي ابرمت فیما بینها إتفاقات للحد من التنافس ونظمت العالقات فیما بینها حول  Majorsـ الـ  ٢
  أسواق العالم وسمیت هذه الشركات األخوات السبع. النفط بدءًا من إنتاجه مرورًا بتكریره وصوًال إلى تسویقه في
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لتجربتها، سواء في مجال االنتاج ام في مجال التسویق، فان فرصة ثمینة ستضیع على الدول 
اغتنامها  المنتجة التي ستحتاج إلى ثمن اغلى ووقت طویل لتعویض هذه الفرصة التي یجب

في هذا الوقت المناسب. فالهدف العاجل لیس تحقیق ربح نقدي، وهذا سیصبح هدفًا آجًال، بل 
الهدف العاجل هو اكتساب تجربة واغناء المعرفة بصناعة وتسویق البترول االمر الذي یتیح 

  .٢٦٧لشركات البترول الوطنیة في المستقبل وضع یدها بأمان وثقة على انتاج النفط
  اركة بماذا؟ـ المش ٥

  هل هي مشاركة في عملیات االنتاج فحسب؟.
كال... هدف المشاركة یبدأ بالتنقیب ویمر باالستخراج ثم بالنقل والتكریر لیصل إلى التسویق 
في العالم. فالسعودیة ترید الذهاب بعیدًا النها ترید مشاركة الدول المنتجة في التسویق على 

دریجیة بطریقة معقولة.فالطالق مع الشركات البترولیة اراضي الدول المستهلكة... مشاركة ت
الكبرى لیس اآلن اوانه ویجب ان  تعرف الدول المنتجة كیف تتجنبه إذا تجاوبت شركات 

البترول الكبرى الجنبیة وعرفت كیف تقیم عالقات طبیعیة متعادلة مع شركات البترول 
  .٢٦٨الوطنیة

  دعاة التأمیمـ االنتقادات الموجهة لفكرة المشاركة من  ٦
أنصار التأمیم كانوا یجدون في المشاركة خدعة. ففي نظرهم المشاركة تهدف إلى تدعیم نظام 

  االمتیازات بتحسینه بینما المطلوب هو انهاؤه.
  ثالث انتقادات رئیسیة سیقت ضد نظریة المشاركة التي طرحتها السعودیة:

على الدول المنتجة، فالجهد المطلوب اكبر أ ـ على الصعید المالي، تشكل المشاركة عبئًا ثقیًال 
بكثیر من القدرة المتوفرة وهو طموح كبیر، إذ ال یتطلع هذا الطموح إلى المشاركة في االنتاج 
فقط، بل یتعداها ویطمع إلى المشاركة في التسویق في اسواق العالم. والجهد المطلوب لهذه 

نت امكانات السعودیة تسمح لها باالتفاق الغایة یتعدى بكثیر االمكانیات المتوفرة، واذا كا
الطائل على هذه االهداف فالدول الباقیة لیست لها هذه االمكانیات فضًال عن ان االنفاق 

  سیكون على حساب برامج االنماء بینما القسم االعظم من االرباح یتحقق في مرحلة االنتاج.
ام مداخیلها على اراضیها النماء ب ـ على الصعید االقتصادي، من االفضل لكافة الدول استخد

ثرواتها النفطیة وغیر النفطیة بحیث تتعدد مصادر الثروة وتتطور. فضًال عن مخاطر توظیف 
  الثروات الوطنیة في بالد اجنبیة حیث تصبح معرضة للتأمیم بدورها إذا لم تؤمم بالفعل.

                                                             
  ـ هذه كانت وجهة نظر المملكة العربیة السعودیة كما عبر عنها وزیر البترول الشیخ أحمد زكي الیماني في محاضرته. ٣
  ـ الشیخ أحمد زكي الیماني في محاضرة المشار إلیها أعاله. ٤
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قابة قانونیة خارجة عن ید جـ ـ العقبة االخیرة هي كون العملیات تتم بعیدًا في الخارج تحت ر 
  الدولة المنتجة للبترول.

یبقى أن المشاركة كما طرحت أول االمر من المملكة العربیة السعودیة كانت مبالغة في 
طموحها ونظریة اكثر منها عملیة. والمشاركة التي عادت فطرحتها وطبقتها المملكة العربیة 

ا، إذ بقیت محصورة في انتاج وصناعة النفط السعودیة فیما بعد كانت اكثر تواضعًا واقل طموح
دون ان تتعدى ذلك إلى التسویق، وانطلقت السعودیة في مفاوضاتها للمشاركة من فكرة 

  المشاركة المحلیة للشركات النفطیة الكبرى االجنبیة.
  أشكال المشاركة: ثانیاً 

  ـ مشاركة الدول في ادارة المشروع البترولي ١
مشاركة یجري اعداد أبناء البلد بالمؤهالت الفنیة واالداریة التي عن طریق هذا الشكل من ال

تشبعهم بتجربة غنیة وتساعدهم على االنفراد بمجمل االعباء الصناعیة الفنیة واالداریة 
  للبترول.

  وهذا الشكل من المشاركة كان له بعض الوجود في عقود االمتیاز:
نت عقود االمتیاز القدیمة بنودًا تتعلق بعمل . تضماستخدام الوطنیین في الشركات االجنبیةأ ـ 

من عقد االمتیاز مع االرامكو یقول أن "المشروع  ٢٣ابناء البلد واستخدامهم في العمل.فالبند 
یدیره ویراقبه امیركیون یستخدمون ضمن االمكان مواطنین سعودیین" ولكن الكلمات التي 

تنفیذ هي حق استنابي متروك استعملت في هذا البند تؤكد أن طریقة وضعه موضع ال
  لالرامكو.

  وقد تغیر االمر مع الوقت...
ففي عقود االمتیاز الحدیثة یبقى بامكان شركات البترول االجنبیة استخدام اجانب، ولكن هذا 
الحق مرتبط بعدم قدرة ابناء البلد على ملء المراكز والقیام باالعمال المطلوبة. وفي أي حال 

یتجاوزوا نسبة معینة من العاملین في الشركة وینبغي ان یجري  فان االجانب یجب ان ال
  استبدالهم تدریجیًا بعاملین من ابناء البلد.

نصت  Auxirapبین السعودیة واوكسیراب  ١٩٦٦نیسان  ٣هكذا في عقد االمتیاز المبرم في 
ع % من مجمو ٥٥على أن: "تستخدم الشركة في خدمتها مواطنین سعودیین بنسبة  ٣٩المادة 

  العاملین معها".
: في عقود االمتیاز القدیمة تطور حق اشغال ابناء البلد لمراكز المسؤولیة في ادارة الشركاتب ـ 

الدولة في تعیین مفوضي مراقبة أو ممثلین عنها في مجلس ادارة شركات البترول االجنبیة 
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عنها في مجلس  ذات االمتیاز، تطور هذا الحق لیصل إلى االعتراف للدولة بحق تعیین ممثل
  االدارة یملك حق حضور جلسات مجلس االدارة دون الحق بالتصویت.

یلحظ حق الدولة  Pacific Western Oil Coعقد االمتیاز مع "الباسفیك وسترن اویل كومباني" 
في تعیین ممثل عنها في مجلس االدارة دون أن یكون له الحق بالتصویت، ولكن یبقى له حق 

دارة ومراقبة سیر االدارة من الداخل وبنوع خاص مراقبة انطباق حضور جلسات مجلس اال
  اعمال االدارة على شروط عقد االمتیاز.

كذلك مع االرامكو، وان كان عقد االمتیاز االصلي ال یأتي على ذكر هذه الناحیة اال أنه جرى 
س وهو یلحظ تعیین عضوین في مجل ١٩٥٢شباط  ١٣التنبه لها في اتفاق الحق ابرم في 

االدارة ممثلین للدولة ولهما كامل حقوق عضو مجلس االدارة من حضور الجلسات إلى حق 
  المناقشة واهم من كل ذلك الحق بالتصویت.

في عقود االمتیاز لالحقة اخذت الفكرة تتضح أكثر، واخذت الشروط تمیل اكثر لمصلحة 
. مع ٢٦٩العربیة السعودیة الدولة. ففي عقود االمتیاز التي ابرمتها بترومین ممثلة المملكة

الشركات االجنبیة (وغالبًا ما كانت تكون معهم شركة مختلطة) حفظت األغلبیة في مجلس 
  االدارة لبترومین.

جـ ـ وصول الدول المنتجة للمعلومات الدقیقة عن اوضاع شركات البترول االجنبیة ومستنداتها 
ش والتدقیق بواسطة خبرائها في : لم تكن الدول المنتجة للنفط تملك حق التفتیالحسابیة

مستندات شركات النفط االجنبیة. ولكن الشركات كانت ملزمة بأن تقدم للدولة تقاریر دوریة 
عن نشاطاتها وكافة معطیات وضعها االقتصادي والمالي والتقني المتعلق بعملیات استخراج 

  وتصنیع وتسویق النفط.
ة العربیة السعودیة على توضیح هذا الحق وقد تعاقبت عقود االمتیاز الموقعة مع المملك

ال  ١٩٣٣وتوسیع حق الدولة فیه. فبینما كان عقد االمتیاز االول المبرم مع االرامكو سنة 
یتضمن سوى بندین حول هذا الموضوع مما تركه في ابهام وغموض فان عقد االمتیاز الموقع 

بندًا أو ضحوا  ١٢تضمن  ١٩٥٧كانون االول  ١٠مع الشركة الیابانیة للبترول الموقع في 
  . ٢٧٠هذا الموضوع وحددوا التزامات الشركة بالتفصیل في هذا المجال

: في عقود االمتیاز القدیمة ترك هذا االمر لتقدیر الشركات د ـ التدریب المهني البناء البلد
ل االجنبیة. أما في عقود االمتیاز الموقعة حدیثًا بین بترومین ممثلة السعودیة وشركة بترو

  اجنبیة فقد اتخذ االمر طابع االلتزام من الشركات االجنبیة.
                                                             

لعامة الصناعیة والتجاریة التي تولت إدارة قطاع البترول في السعودیة. ـ بترومین هي مشروع عام ارتدى شكل المؤسسة ا ١
  وسنتوسع بدرسها في الجزء الثالث الفصل األول: تنظیم إدارة البترول: بترومین.

  ـ مراجعة الجزء الثاني الفصل الثاني: االمتیازات البترولیة الرئیسیة. ١
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  ـ مساهمة الدولة في مختلف مراحل االستثمار النفطي  ٢
. بمختلف المراحل التي یمر بها انتاج النفط بدءا ٢٧١تساهم السعودیة بواسطة بترومین

  باالنتاج بمعناه الحصري مرورًا بالتكریم ثم النقل وصوًال إلى التسویق.
ترومین تملك االمتیازات بالشكل الحصري، أو هكذا درج التقلید منذ نشأتها، وهي تقوم ب

یكون موضوعها  ٢٧٢باستثمار هذه المتیازات أما بتأسیس شركات مختلطة مع شركات أجنبیة
استثمار االمتیازات أو وفقًا لنظام قانوني حدیث في قطاع النفط هو: "المقاولة" أو "االلتزام" 

ن الشركة االجنبیة ال تعتبر حاملة امتیاز وال شریكة بل مجرد "مقاول" یعمل وبمقتضاه فا
  . ٢٧٣لمصلحة شركة وطنیة

  دور المملكة العربیة السعودیة القیادي بین باقي الدول المنتجة للبترول: تاریخ المشاركة: ثالثاً 
االمارات العربیة فكرة المشاركة هي سعودیة في االصل تبنتها الدول النفطیة المعتدلة كالكویت و 

  وقطر والبحرین ثم تبنت االوبیك الفكرة بعد ذلك.
، یوم حددت االوبیك المبادىء العامة للسیاسة ١٩٦٨حزیران  ٢٤تعود فكرة المشاركة إلى 
المذكور تبنت االوبیك المشاركة كمبدأ یجب أن یرعى السیاسة  ٩٠البترولیة. في قرارها رقم 

  ضاء في االوبیك.البترولیة المشتركة للدول االع
قد شهد في فیینا قرارًا  ١٩٧١، فان عام ١٩٦٨وٕاذا كانت السیاسة البترولیة قد رسمت سنة 

 ١٣یضع هذه السیاسة موضع التنفیذ. ففي مؤتمر االوبیك الحادي والعشرین الذي عقد في 
تقرر أن تتخذ الدول االعضاء التدابیر الالزمة لوضع مبدأ المشاركة في  ١٩٧١تموز 

  متیازات البترولیة موضع التنفیذ.اال
وكان االنطباع الذي ولده هذا القرار هو أن االوبیك قد استیقظت وانها بالفعل عازمة على 

  .٢٧٤وضع قرار قدیم موضع التنفیذ كان قد سبق لها أن اتخذته قبل ثالث سنوات
  كانت السعودیة خلف هذا القرار...

بًا وسال على اعتابها حبر كثیر وحولها جرت في هذا الوقت اثارت فكرة المشاركة ضجة وصخ
احادیث طویلة واكتشفت االبحاث أن المشاركة لیست فكرة جدیدة بل هي تعود إلى خمسین 

  عاما خلت.
وهو تاریخ توقیع معاهدة سان ریمو طرحت وقتها الفكرة انكلترا  ١٩٢٠ففي االساس، في عام 

التي رفضتها في السابق الدول المضیفة  وفرنسا معا. وتشاء سخریات الدهر أن تكون الفكرة

                                                             
  الصناعیة والتجاریة وهي تتولى إدارة قطاع النفط. ـ بترومین: مشروع عام متخذ شكل المؤسسة العامة ٢
  ـ مراجعة الجزء الثالث ـ الفصل األول: تنظیم اإلدارة البترولیة. ٣
  ـ مراجعة الجزء الثالث ـ الفصل األول: تنظیم اإلدارة البترولیة. ٤
  ـ مختلف الصحف اللبنانیة في هذه الفترة وال سیما: الحیاة والنهار واألنوار. ١
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وطرحتها الشركات المنتجة أن تصبح اآلن الشركات المنتجة هي التي ترفضها والدول المضیفة 
  هي التي تطرحها.

اقترحت فرنسا وانكلترا بأن تكون حصة الدول المضیفة لشركات النفط، وكانت  ١٩٢٠ففي عام 
% من ٢٠تكون حصة الدولة المضیفة هي  كل الدول المضیفة واقعة تحت النتداب، أن

رأسمال الشركات المنتجة للبترول بحیث ال تدفع الشركات ال ریعًا وال ضرائب بل تدفع عینا 
قسمًا من رأسمالها للدولة المضیفة وتكون ارباح هذا الجزء من رأس المال هي عائدات الدولة 

  المضیفة من النفط... أي بمثابة ریع.
  إذ لم تقبله أي دولة مضیفة ولكن االقتراح سقط

وٕاذا عدنا إلى االمتیاز االكبر واالهم في حقل النفط وهو المعقود بین شركة االرامكو والسعودیة 
. ٢٧٥نالحظ انه خال من االشارة لموضوع المشاركة. فاالرامكو شركة امیركیة بكامل اسهمها

ع شركة البترول ولكن الخطوة االولى على درب المشاركة تحققت في عقد االمتیاز م
% من االسهم في حال تنازلت ١٠. الذي تضمن بندًا یحفظ للسعودیة الحق بـ ٢٧٦الیابانیة

الشركة عن امتیازها لشركة ثانیة قید التأسیس وفتحت هذه االخیرة باب االكتتاب... كنا ما نزال 
  بعیدین عن المشاركة ولكنها كانت خطوة في اتجاهها...

حین حددتها ووضعتها االوبیك في صلب  ١٩٨٦اركة اال عام وهكذا لم تتطور فكرة المش
ولم تفارق مسرح  ١٩٧٠مبادىء السیاسة البترولیة المشتركة ثم طرحتها للتنفیذ سنة 

  السیاسة البترولیة بعد ذلك اال بتحقیقها فعًال بعد معركة ضاریة..
  كیف تطورت الفكرة؟

  لبة بالمشاركة الفوریةالمطا:  ١٩٧١ـ مؤتمر االوبیك في فیینا في تموز  ١
عقدت االوبیك مؤتمرًا في فیینا تبنى فكرة المشاركة والف لجنة  ١٩٧١تموز  ١٣ـ  ١٢في 

وزاریة مكونة من ممثلي السعودیة وایران والكویت ولیبیا لوضع االسس الكفیلة بتجسید 
  المشاركة.

  .خالف على ذلك: ریقالمشاركة بأقلیة االسهم في بدایة الط: ١٩٧١ـ مؤتمر بیروت ـ أیلول  ٢
قدمت اللجنة الوزاریة التي الفها مؤتمر فیینا تقریرًا إلى المؤتمر االستثنائي الذي عقد في 

. لم یعقد االجماع على كل النقاط التي جرى بحثها حول ١٩٧١ایلول  ٢٢بیروت في 
  المشاركة.

                                                             
  رسنا عقد االمتیاز مع االرامكو في الجزء الثاني الفصل الثاني: االمتیازات البترولیة الرئیسیة.ـ د ٢
  ـ عقد االمتیاز مع شركة البترول الیابانیة درسناه في الجزء الثاني الفصل الثاني االمتیازات البترولیة الرئیسیة. ٣



  ١٤٣

تعد مهتمة . فان بعض دول االوبیك لم ١٩٧١ولكن یجب المالحظة أنه اعبتارًا من سنة 
  بموضوع المشاركة النها لم تعد قابلة للتطبیق عندها.
% من اسهم شركات البترول عندها، ٥١فاندونیسیا مثًال الغت نظام االمتیاز، والجزائر أممت 

اما العراق فقد امم شركة "بریتیش بترولیوم" العراقیة، وفنزویال طبقت "قانون االعادة". اما لیبیا 
لم یعتمدا مبدأ التأمیم، اال انهما كانتا أمیل للتأمیم منهما للمشاركة. بقیت ونیجیریا ومع انهما 

  محدودة اول بـ ٢٧٧إذن السعودیة والكویت واالمارات متشبثة بمشاركة "حكیمة"
% في حین كانت لیبیا مستعجلة لمشاركة اكثر واسرع من ذلك ویكون من شأنها أن تتیح ٢. 

حائزة على اكثریة اسهم شركات البترول التي تحمل  للدول المنتجة للنفط أن تصبح بسرعة
% التي اقترحتها السعودیة كخطوة اولى لیست اال ٢االمتیازات في بالد النفط... ولكن الـ .

% من االسهم ٥١بدایة ولیست اال جزءا ال یتجزأ من خطة محكمة مترابطة تؤدي ال كتساب 
  ولكن بعد حین...

% بینما ٥١تكتیكًا، ولیس سوى بدایة لطریق یصل إلى  % لیس إال٢٠من هنا فان طرح الـ 
% حتى ولو ادى االمر إلى خوض معركة مع ٥١الدول النفطیة المتطرفة كانت ترید البدء بـ 

  شركات النفط االجنبیة ذات االمتیاز.
اما الدول المعتدلة فقد فضلت طریق الحكمة والمرونة بحیث تأخذ الشركات ذات االمتیاز 

لدبلوماسیة، اكثر مما تصارعها، ألن المصارعة تعود على الطرفین بالضرر بینما بالمرونة وا
الترویض یحتاج للصبر الذي هو مفتاح الفرج. وبالنتیجة كانت الدول المعتدلة واثقة من 

  نفسها ومن قدراتها لهذا آثرات الطریق األصعب.
% هي ثالث ٥١% والـ ٢٠ـ وكان الفترة التي اقترحت الدول المعتدلة أن تفصل بین حیازة ال

وتكون فترة یكثف فیها الجهد الكتساب كامل خبرة وتجربة  ١٩٧٥إلى  ١٩٧٢سنوات أي من 
الشركات صاحبة االمتیازات وأهم من ذلك تكون فترة تدرج على اعباء المسؤولیات االداریة 

  %.٥١والصناعیة والتجاریة النفطیة قبل الوصول إلى امتالك اكثریة االسهم أي 
ي مطلق االحوال بقي كل فریق في موقعه ولم یتم التوصل إلى وفاق بین االطراف في مؤتمر ف

  بیروت.
  .(دول الخلیج) المعنیین اتفاق: ١٩٧١مؤتمر ابو ظبي، كانون األول ـ  ٣

. تم فیه التوصل إلى اتفاق سّهل ١٩٧١كانون األول  ٧عقد مؤتمر جدید في أبو ظبي في 
"بریتیش بترولیوم" مما اخرج لیبیا من ساحة  .B. Pلى تأمیم شركة الوصول الیه لجوء لیبیا إ

المهتمین بموضوع المشاركة. إذن فالدول المعنیة اصبحت متفقة االن فیما بینها واصبحت 

                                                             
  الصادر عن االوبیك. ٢٠ار رقم ـ وهو التعبیر الذي استعملته السعودیة وكذلك تضمنه القر  ١



  ١٤٤

% وبالنسبة ٢٠طلباتها محددة واضحة. وبدأ أول طلب عند بدایة المفاوضات بالمشاركة بـ 
اركة باالقلیة ولكنها یجب أن تسبق المشاركة % هي مرحلة المش٢٠للسعودیة فهذه الـ 

. ٢٧٨%٥١باالكثریة للتآلف  مع عالم التسویق النفطي والتقنیة النفطیة استعدادًا للوصول إلى 
  من هنا قررت االوبیك:

"ان تباشر الدول االعضاء منفردة أو مجتمعة مع شركات البترول بمفاوضات لهدف تحقیق 
  المشاركة الفعلیة".

  وكذلك قررت:
  "احاطة المؤتمر علما بنتائج المفاوضات للتنسیق".

  : وزیر النفط السعودي یمثل مجموعة الدول المفاوضة١٩٧٢ـ مؤتمر جنیف، كانون الثاني  ٤
بین شركات النفط ودول الخلیج  ١٩٧٢كانون الثاني  ٢١بدأت المفاوضات في جنیف في 

فقد توصلت المفاوضات على اسعار النفطیة. قبل ذلك ببضعة ایام كانت هناك تباشیر تفاؤل، 
% أي االسعار  ٨، ٤٩النفط إلى اتفاق بمقتضاه قبلت شركات النفط رفع االسعار المعلنة 

التي تؤخذ قیاسًا لتحدید ریع الدولة من انتاج النفط والضرائب ومرد هذا القبول هو اعتراف 
  شركات النفط با نخفاض قیمة الدوالر الذي هو عملة المدفوعات. 

                                                             
  ـ وثائق االوبیك. ١٩٧١ـ دكتور باججي، األمین العام لمنظمة االوبیك في محاضرة ألقیت في كانون األول  ١



  ١٤٥

ي هذه االجواء المتفائلة بدأت المفاوضات. قدمت الدول المضیفة للشركات صاحبة االمتیازات ف
  % وبقي التعویض المقابل، وتسویق ما یعادل هذه النسبة.  ٢٠طلبها بالمشاركة بـ 

كانون الثاني انتهت مرحلة جنیف بتعیین وزیر البترول السعودي مفاوضًا عن الدول  ٢٣في 
كت في المؤتمر. اما شركات البترول ذات االمتیاز فقد اختارت وفدًا المضیفة التي شار 

لتمثیلها، وكان هذا الخیار من الدول النفطیة وقبول من شركات النفط له معنى... وهو أن 
الدول المضیفة وضعت ثقتها وحملت السعودیة مسؤولیة الدفاع عن "المشاركة " ومعناه أن 

عودیة الدولة األولى التي في یدها زمام القیادة في هذا الشركات صاحبة االمتیاز كرست الس
  االمر. 

  : معارضة المشاركة  ١٩٧٢مفاوضات في جدة، شباط ـ  ٥
ولحق ذلك سلسة من المفاوضات بین وزیر البترول السعودي والشركات االمیركیة االربع   

لك فیصل في وقتها اعلن الم ١٩٧٢شباط  ١٨إلى  ١المكونة لألرامكو. بدأت في جدة من 
  تصریح للصحافة السعودیة والدولیة :

  . ٢٧٩"ال نرید أن نصبح في وضع یلزمنا بوضع مبدأ المشاركة موضع التنفیذ من جهة واحدة"
وهذا التصریح یكشف أن شركات البترول ذات االمتیاز تبدي مقاومة شرسة لمبدأ المشاركة في 

ى الذي یجب ان تحصل علیه وبأسرع ما وقت تعتبر فیه السعودیة أن الشماركة هي الحد االدن
یمكن لكي تبرهن أن االعتدال هو حكمة وان الحكمة هي الرابحة في نهایة االمر. وبدأ كل 

  فریق یتصلب في مواقفه.
  الموافقة على مبدأ المشاركة: ١٩٧٢ـ مؤتمر بیروت في آذار  ٦

رین. كان مؤتمرًا اذار عقدت االوبیك المؤتمر السابع والعش ١٢و ١١في بیروت وبتاریخ 
استثنائیًا من اجل االتفاق على التدابیر المشتركة الواجب اتخاذها امام الروح العدائیة لشركات 

  النفط.
  وقبل انعقاد المؤتمر صرح زیر البترول السعودي:

  .٢٨٠"ان موقف شركات البترول اقنعنا اآلن بأننا یجب أن نكون مستعدین لمعركة"
الضغط على شركات البترول الدولیة وتنسیق الجهود بین الدول وكان الهدف من هذا المؤتمر 

االعضاء لتحدید التدابیر الواجب اتخاذها إذا بقیت شركات النفط متصلبة في موقفها 
  للمشاركة.

  :١٤٥وتضمن القرار رقم 

                                                             
  ,١٩٧٢شباط  ١٨ـ تصریح نشرته كافة الصحف السعودیة في  ١
  ,١٩٧٢آذار  ١٨ـ تصریح نشرته صحف بیروت في  ٢



  ١٤٦

"في حال امتنعت شركة أو عدة شركات عن التوافق مع مسیرة الدول االعضاء المستمدة من 
ها مؤتمر االوبیك، أو لجأت لمقاومتها، فان االوبیك تتخذ بناء على طلب الدول مقررات اعتمد

  االعضاء المعنیین التدابیر الالزمة ومنها العقوبات ضد الشركة أو الشركات الممتنعة.
وأتت المفاجأة التي خبأها المؤتمر من االرامكو، بحیث اعلنت عشیة االجتماع، الذي عقد في 

  %.٢٠لى مبدأ المشاركة بـ اذار، موافقتها ع ١١
وهذا االعالن جعل المؤتمر بدون موضوع، إذ حقق غایته االصلیة قبل ان ینعقد. وكانت 

% من ٥٠االرامكو قبل ذلك قد اقترحت مشاركة اخرى رفضتها السعودیة وهي المشاركة بـ 
الفكرة  استثمار المناطق التي یشملها االمتیاز والتي لم تستثمر بعد، ولن السعودیة رفضت

  واصرت على المشاركة في رأسمال الشركات ذاتها... فكان ولكن االرامكو قبولها بالمشاركة. 
  .ـ قبول مبدأ المشاركة ونتائجه ٧

قبول مبدأ المشاركة یعد حدثًا هامًا في تاریخ العالقات بین شركات البترول والدول المضیفة. 
ة، هدفها اعادة النظر في النظام القانوني وهذا الحدث الهام كان تكریسًا لنهایة رحلة طویل

  لالمتیازات البترولیة.
بقبول الشركات، في طهران  ١٩٧١الخطوة األولى على هذا الدرب تم اجتیازها في بدایة عام 

ثم في طرابلس الغرب، زیادة الضرائب للدول المضیفة. ثم كانت الخطوة الثانیة في كانون 
% لتغطیة االنخفاض الذي طرأ على قیمة ٨،  ٧٥مقدارهاواقرت زیادة اضافیة  ١٩٧٢الثاني 

الدوالر، ثم كان خطوة القبول برفع عام لالسعار المعلنة التي تصلح اساسًا لقیاس الضرائب 
  والریع، مما نجم عنه زیادة في الریع وضرائب الدول المضیفة من الشركات.

المشاركة الذي یعلن في  وكانت نهایة الرحلة والخطوة الحاسمة هي قبول الشركات مبدأ
مضمونه استعادة الدول المصدرة زمام امرها االقتصادي أو النفطي. ولكن بعد اقرار المبدأ 
انتهت رحلة الوصول الیه وبدأت رحلة صعبة وشائكة من المفاوضات لرسم طریقة وضعه 

اجهتها موضع التنفیذ. وهذا الدرب الجدید كان مزروعا بالمشاكل العملیة التي كان یجب مو 
  وأهمها أربع:
% التي ستشارك بها الدول المضیفة في ٢٠% من اسهم الشركات وهي الـ ٢٠أ ـ ثمن الـ 

  رأسمال شركات البترول صاحبة االمتیازات كخطوة أولى.
  ب ـ طریقة الدفع.

  جـ ـ وسائل تحقیق هذه المشاركة.
  د ـ الحقوق التي تمنحها هذه المشاركة في االنتاج.

  .العقبات: ١٩٧٢لریاض ثم سان فرنسیسكو في آذار ـ نیسان ـ مفاوضات ا ٨



  ١٤٧

 ٢٠استؤنفت المفاوضات في ١٩٧٢اذار  ١٢ـ  ١١بعد المؤتمر الذي عقد في بیروت في 
في الریاض بین وزیر البترول السعودي وشركة االرامكو ثم تأجلت إلى نیسان.  ١٩٧٢آذار 

المفاوضات حیث عقدت عدة اجتماعات ال وانتقلت بعثة سعودیة إلى الوالیات المتحدة لمتابعة 
نیسان في سان فرنسیسكو، وصرح وقتها وزیر البترول السعودي الشیخ  ١٣و ٨سیما بین 

  احمد زكي الیماني للصحافة:
"ان موافقة الشركات على مبدأ المشاركة یشكل خطوة هامة إلى االمام، ولكن عقبات كبرى ما 

  ى اتفاق.تزال بحاجة إلى تذلیلها قبل الوصول إل
 ١٩٧٢ایار  ٧ثم صرح الشیخ أحمد زكي الیماني بعد استئناف المفاوضات في الریاض في 

  . ٢٨١بین الشركات ودول الخلیج النفطیة ممثلة بوزیر النفط السعودي
  "المشاركة ستفتح أمامنا باب التجربة والمعرفة التقنیة في اهم صناعات العالم.

  % في اسرع ما یمكن."٥١"ینبغي أن نصل في المشاركة إلى نسبة 
  .فشل في االتفاق: ١٩٧٢ـ مفاوضات جنیف في أیار  ٩

على انهما فشال مؤقتًا في  ١٩٧٢توافق الفریقان اثر انتهاء مفاوضاتهما في جنیف في ایار 
الوصول إلى اتفاق حول القضایا العملیة التي ما تزال تعترض وضع صیغة المشاركة موضع 

نقاط الخالف هي طریقة انماء المشاركة وتوسیعها والمدة التي  التنفیذ وكانت اهم نقطة من
  سیتم بها ذلك وشروط التعویض وثمن شراء البترول.

  حزیران كموعد فاصل للوصول إلى اتفاق نهائي. ١٦وحددت االوبیك تاریخ 
  .اطار عام التفاق: ١٩٧٢ـ اتفاق نیویورك في تشرین األول  ١٠

في نیویورك  ١٩٧٢تشرین األول  ٣اف إلى اتفاق اال في طالت المفاوضات ولم یتوصل االطر 
  بین وزیر البترول السعودي ممثال دول الخلیج النفطیة وبین الشركات صاحبة االمتیازات.

  واالتفاق له وجهان:
أ ـ هو اطار عام التفاق یجب اكماله مع كل دولة في اتفاق خاص یحدد نسبة التعویضات 

  وثمن النفط الخام.
نیویورك یمثل حدثًا جدیدًا في المشاركة، لیس في مبدأ المشاركة بذاته الذي سبق ب ـ اتفاق 

اقراره بل في فترة توسیع المشاركة. فالمشاركة لم تكن نقضًا لنظام االمتیاز النفطي كالتأمیم بل 
 تعدیًال لهذا النظام من شأنه ربما أن یدعمه بتحدیثه وجعله مقبوًال وعائدًا بالخیر على الطرفین
اللذین بدال من أن یشد كل منهما من طرف وفي وجه آخر یشدان معا من طرف واحد لتحقیق 

  مصلحة یجعالنها مشتركة بدال من أن تكون متناقضة

                                                             
  ,١٩٧٢أیار  ٧ـ في صحیفة المدینة في  ١
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  وهكذا اصبحت المشاركة جزءًا اساسیا وهاما من نظام االمتیاز النفطي. 
  .االتفاق النهائي: ١٩٧٢ـ اتفاق الریاض في تشرین األول ١١
  وفي الریاض جرى التوقیع على االتفاق النهائي الذي حدد: ١٩٧٢ین األول تشر  ٢٠في 

  ـ نسبة المشاركة. 
  ـ الجدول الزمني لزیادة المشاركة.

  ـ الثمن الذي یجب دفعه من الدول للشركات عن نسبة المشاركة.
  ـ حقوق التصرف باالنتاج المقابل لنسبة المشاركة.

  ما هو مضمون هذا االتفاق؟
  اتفاق المشاركة الموقع في الریاض : رابعاً 

بما  ٢٨٢في الریاض ١٩٧٢تشرین األول  ٢٠یقضي االتفاق النهائي للمشاركة الموقع في 
  یلي: 

  .ـ الجدول الزمي للمشاركة ١
. وبعد هذا التاریخ وفي ١٩٧٨% لغایة أول كانون الثاني ٢٥اعتمدت أول مرحلة للمشاركة بـ 

% تدریجیًا إلى ٥ا لناحیة دفع التعویضات تضاف نسبة حال اوفت الدول المضیفة بالتزاماته
 ١٩٨١% سنة ٤٠و  ١٩٧٩% سنة ٣٥% ثم ٣٠ ١٩٧٨المشاركة بحیث تصبح سنة 

% هو الحد الفاصل واالقصى الذي تصل إلیه ٥١ویعتبر حد الـ  ١٩٨٢% سنة ٥١وأخیرًا 
في المشاركة  المشاركة. في المملكة العربیة السعودیة اخذت بترومین بیدها حصة المملكة

  %.٢٥البالغة في بدایة الدرب 
  .ـ اإلدارة ٢

في بدایة الدرب تبقى المشاركة مالیة في أقلیة األسهم ولكنها مشاركة تفتح الباب للوصول إلى 
% وعند الوصول إلى أكثریة األسهم یصبح زمام اإلدارة والقیادة بید ٥١أكثریة األسهم أي 

ت أقلیة في األسهم. ولكن بقي تحفظ أساسي ورد في المشاركین الجدد، وتصبح الشركات ذا
% فإن القرارات "الهامة" في ٥١االتفاقیة یقضي بأنه :"حتى حین تصبح نسبة المشاركین هي 

موضوع اإلدارة تبقى بحاجة لموافقة الفریقین". والقرارات الهامة تتعلق بالبیع واالنفاق 
ریبة المدى المتعلقة بالتنقیب، باالستخراج والتوظیف وسیر العملیات والمخططات البعیدة والق

أو باالنماء. كذلك اعتبرت قرارات هامة اختیار العاملین مع الشركة في المراكز الحساسة 
  والترقیات ونظام الرواتب.

  ـ المدفوعات ٣

                                                             
  ـ دراسة موسعة لالتفاق وضعها الدكتور ندیم الباججي األمین العام لمنظمة االوبیك ـ وثائق االوبیك. ١
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/ ملیون دوالر ٥٠٠% بمبلغ / ٢٥جرى تخمین أول مرحلة من المشاركة التي حددت بـ 
  ملیون لقطر. ٧١ملیون دوالر للكویت و  ١٥٠دوالر ألبو ظبي و  ملیون ١٦٢للسعودیة و 

  .ـ حق المشاركة وتأثیره على اإلنتاج ٤
بقي موضوع هام وهو تسویق كمّیة اإلنتاج لحصة لنسبة المشاركة. فقد أصرت الدول أن تقوم 

. بتسویق حصتها في اإلنتاج بنفسها بحیث تكون المشاركة في اإلنتاج ولیس في األسهم فقط
ملیون طن من  ٢٠٦%) بكمیة ٢٥وقدرت كمیة اإلنتاج المعادلة لنسبة المشاركة (أي للـ 

  البترول للسعودیة. وكانت الشركات هي التي تتولى التسویق إلى جانب االستخراج.
  وكان هناك: أحد الحلین: 

  ـ أما أن تتولى الدول المضیفة حصتها من اإلنتاج 
  إعادة شراء هذه الكمیة من الدول المضیفة. ـ وأما أن تتفاوض مع الشركات على

  وتم إبتكار حل ثالث...
  والحل الثالث یقسم الكمیة من البترول العائدة للدول المضیفة إلى نوعین: 

  ـ البترول "الصافي المتسبدل".
  ـ والبترول "الصافي المستعاد"

  والصافي المستبدل تبیع منه الدول في السنوات الثالث األول للشركات:
  %٧٥نسبة  ١٩٧٣ـ سنة 
  %٥٠نسبة  ١٩٧٤ـ سنة 
  %٢٥نسبة  ١٩٧٥ـ سنة 

هذا یسمح للشركات بإیفاء اإللتزامات البترولیة التي سبق أن أخذتها على عاتقها لجهة 
  التموین.

أما الصافي المستعاد فإن الشركات تشتریه من الدولة المشاركة بناء على طلبها ولمدة عشر 
.  ١٩٨٢إلى سنة  ١٩٧٢ولى من المشاركة الممتدة من سنة سنوات وذلك في المرحلة األ 

. ولكن االرتباط في ١٩٢٢بعد ذلك تبدأ مرحلة ثانیة مدتها أیضًا عشر سنوات أي لغایة سنة 
  هذه الفترة هو خیاري ولیس إلزامي.

%، ١٥وتمثل كمیة الصافي في المرحلة األولى الممتدة لعشر سنوات نسبة سنویة مقدارها: 
  %.١٠%، ثم ٣٠%، ٤٠%، ٦٠%، ٦٥%، ثم تبدأ بالنزول ٧٠، %٥٠%، ٣٠

  خامسًا ـ السعودیة تعید النظر باتفاق الریاض 
  ١٩٧٣ـ إعادة النظر باألسعار في تشرین األول  ١

  هو تاریخ هام في حكایة بترول الشرق األوسط. ١٩٧٣تشرین األول  ١٦
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وقررت منفردة بنتیجته رفع  فقد عقدت في هذا التاریخ دول األوبیك إجتماعًا في الكویت
%، وهي األسعار التي تؤخذ قیاسًا الستیفاء الضرائب ١٠٠إلى  ٧٠األسعار المعلنة من 
  والریع من الشركات.

فهناك البترول الصافي من اإلمتیاز، وهناك البترول الصافي من المشاركة، وهناك السعر 
  ، وهناك سعر البیع الذي تسوق به.المعلن للبترول الذي یؤخذ قیاسًا لتحدید الریع والضرائب

  .%٦٠ـ زیادة المشاركة إلى  ١٩٧٤ـ إتفاق حزیران  ٢
عقدت الملكة العربیة السعودیة إتفاقًا مع شركة األرامكو تأخذ بموجبه  ١٩٧٤حزیران  ١٠في 

% ولكن المفاوضات كانت تدور حول إمتالك الدولة لكامل أسهم ٦٠حصة في المشاركة تبلغ 
  .٢٨٣شركة األرامكو

في مطلق األحوال، فإن مشروع السعودیة في خطتها المتالك كامل أسهم األرامكو یقضي 
بتموین الشركات المساهمة في األرامكو بالنفط لتبقى قادرة على إیفاء إلتزاماتها التسویقیة كما 
یقضي بإكمال المشاركة ألقصاها وتملك األرامكو بكاملها بتأسیس شركة خدمات من الشركات 

نة لألرامكو وتتفق السعودیة مع هذه الشركة على متابعة تقدیم الخدمات التقنیة في المكو 
التنقیب واالستخراج والتسویق ولكن لمصلحة الدولة السعودیة. بالمقابل تهتهم الشركات 

  األمیركیة المكونة لألرامكو بالتسویق وتولي عنایتها الخاصة لقاء اتفاق طویل المدى.
  إمتالك كامل أسهم األرامكو :١٩٧٩ـ اتفاق نیسان ٣

في هذا الجو استمرت المفاوضات.. فقد سلمت الشركات بالمشاركة وبأن الطریق یؤدي في 
النهایة إلى إمتالك الدول المضیفة لكامل األسهم وأن حقل المناقشة والمفاوضة بقي محصورًا 

  في المدة...
  متى یسلمون باقي األسهم؟

  وكم یطلبون ثمنًا لها؟
% من األسهم بید الشركات األمیركیة وبقیت المدة التي یتم فیها امتالك السعودیة ٤٠ فقد بقي

  كامل األسهم غیر محددة!
صرح وزیر البترول السعودي الشیخ أحمد زكي الیماني للصحافة أن  ١٩٧٩نیسان  ١٢في 

  . ٢٨٤% الباقیة من أسهم األرامكو قد أصبح جاهزًا للتوقیع٤٠اتفاق امتالك الـ 
  ـ الطبیعة القانونیة للمشاركة سادساً 

                                                             
  ,١٩٧٤كانون األول  ١٢ـ تصریح لوزیر البترول السعودي للصحافة السعودیة في  ١
ییها لبنانین نشرت هذا الخبر في ـ جریدة "الشرق األوسط" التي تصدر باللغة العربیة في لندن ورأسمالها سعودي وأكثر صحف ٢

  ,١٩٧٩/ ٤/ ١٢عددها الصادر في 
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تعتبر مطالبة الدول المضیفة للشركات البترولیة بالمشاركة من الزاویة القانونیة مطالبة بإعادة 
  النظر باتفاقات االمتیاز البترولي القدیمة.

فما هي األسس والحجج القانونیة التي تبادلها الطرفان: الشركات البترولیة والدول المضیفة 
  كل منهما؟ لدعم موقف

  ـ الموقف القانوني للشركات البترولیة ١
كانت الحجة األساسیة التي اعتمدتها شركات البترول هي تمسكها بااللتزامات غیر القابلة 

للتعدیالت التي یرتبها العقد إعتمادًا على المبدأ القانوني القدیم الذي هو: "العقد شرعة 
لشركات البترولیة أدلت بأن عقدًا قد أبرم بینها فا ٢٨٥ (Pacta Sunt Ser- vanda)الطرفین" أي 

وبین الدول المضیفة وأن هذا العقد حدد حقوق وموجبات كل من طرفیه فیجب إحترام نصوصه 
حرفیًا وتطبیقها بدقة طوال المدة التي حددها أطرافه لسریان مفعوله أي لغایة تاریخ إنتهاء 

یه ألنه إذا أعید النظر فیه تكرس مبدأ إعادة مفعوله. والعقد لیس من طبیعته أن یعاد النظر ف
  النظر في العقود بإرادة أحد الطرفین وهذا یفقد العقود معناها ودورها لتصبح بدون مفعول. 

فالعقد وجد لیؤمن حمایة وٕاطمئنان لفریقیه، وٕاعادة النظر والمراجعات تتم قبل توقیعه. ومبدأ 
له حرمة خاصة في مفاهیم الشرائع وهذا   <<pacta Sunt Servanda "العقد شرعة الطرفین"

  الطابع للقوانین له نفس الفاعلیة على الصعید الداخلي كما على صعید القانون الدولي .
واعتمدت شركات البترول وسیلة قانونیة أخرى... فالدول المضیفة استندت إلى المبدأ القانوني 

ره یتضاعف مع الوقت وهو مبدأ "تغییر الذي له أرجحیة كبرى في عالم الشرائع والذي أخذ تأثی
الظروف" الذي یبرر إعادة النظر في العقود إذا طرأت تغییرات جذریة على الظروف التي أبرمت 

فیها.وصوبت شركات البترول على هذا الهدف لتسقطه وتجرد الدول المضیفة من أي سالح 
جب أخذه بعین االعتبار وكان قانوني، فشركات البترول سلمت بأن المبدأ لو كان مطلقًا لكان ی

یبرر إعادة النظر في العقود ولكن هذا المبدأ غیر مطبق وشروط  تطبیقه صعبة للغایة ودقیقة 
واالجتهاد كما الفقه الدولیین یتشددان كثیرًا في القبول بتطبیق هذا المبدأ على أوضاع 

األخذ بمبدأ تغییر  . ولكن إذا كانت شركات البترول تدافع عن قدسیة العقد وترفض٢٨٦عادیة
الظروف إال أنها ترفض هذا المبدأ قوًال وتطبقه فعًال، إذ إن شركات البترول قد قبلت ضمنَاً◌ 

  وفعًال مطالب الدول المضیفة بإعادة النظر باألسعار المعلنة وبالتالي زیادتها ألن   

                                                             
 Kunz. J. L. The meaning and the rang of the norm (pacta sunt servanda), p-39, Amer- ican Journal ofـ ١

comparaive Law Weberg H; (Pacta sunt servada), p-53, American Jour- nal of comparative law p-789- 
(1959).  

 Oppenheim: (International Law), Vol l. 1958 p-704 et suite. L, Huiller. (Les con- trats administratifsـ  ٢
teinnent- ils lieu de loi a l, administration?) 1953 p-87 et suite.  
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سعر الدوالر قد انخفض مما یعني قبوًال ضمنیًا بتغییر الظروف التي طرات على العقد 
  وموافقة من شركات البترول على هذا الواقع الجدید الذي طرأ.

  .٢٨٧ـ الموقف القانوني للدول المضیفة ٢
رفضت الدول المضیفة القبول بقدسیة العقود وأدلت بأن الظروف التاریخیة التي أبرمت 

ود اإلمتیاز قد تغیرت تغییرًا جذریًا بحیث لم تعد تناسب أو تنطبق ال على نص العقود فیها عق
  وال على روحها وال على التوازن الذي ینص علیه القانون بین طرفي العقد.

وأدلت الدول المضیفة بأنه عند إبرام عقود اإلمتیاز فإن الرضى إذا لم یكن معدومًا فعلى 
  ًا بفعل عوامل إكراهیة متعددة، منها:األقل كان معطوبًا أو ناقص

ـ بعض الدول التي أعطت اإلمتیازات كانت تحت األنتداب وبالتالي فإن إرادتها كانت خاضعة 
  إلكراه مادي ومعنوي معیب للرضى.

ـ كل الدول التي أعطت االمتیازات لم تكن تعرف ماذا تعطي وال أهمیة ما تعطي مما یشكل 
  عیبًا للرضى.إضافة إلى اإلكراه غلطًا م

ـ وأخیرًا كان الرضى متبادًال مع عرض وحید ال منافس له وبالتالي فإن هذه الظروف 
  تغیرت.

وأضافت الدول المضیفة أن هذا ما یفسر قبولها باألسعار المتدنیة، بل إن الریع الذي قبلت 
  به یشكل بحد ذاته غبنًا معیبًا للرضى.

"تغییر الظروف" وجعلتها األساس القانوني  ثم وقفت الدول المضیفة طویًال عند نظریة
لمطلب المشاركة وأدلت بأن جمیع الدول قد سبقتها لتطبیق هذه النظریة وخالل ظروف أقل 
تغییرًا من الظروف التي طرأت اآلن على المناطق المنتجة للبترول وهذه النظریة القانونیة 

  اكم الدولیة:طبقتها القوانین والمحاكم الداخلیة كما القوانین والمح
ـ في انكلترا: هذا المبدأ یجد أساسه في النظریة القانونیة التي تطبقها المحاكم اإلنكلیزیة 
عن "اإلستحالة الطارئة التي تحول دون متابعة السیر" وهي نظریة ابتكرتها بقدر ما طورتها 

والتطور في كل المحاكم اإلنكلیزیة التي لها دور في التشریع حینًا كما لها دور في التفسیر 
  األحیان.

"غیر المتوقع" التي اجتهد فیها مجلس الشورى  (Imprevision)ـ في فرنسا: نظریة 
في معرض  ١٩١٦آذار  ٢٤الفرنسي وال سیما في قراره الشهیر حول غاز بوردو الصادر في 

  امتیاز مرفق عام.

                                                             
  ـ أعلنه الدكتور حسن زكریا رئیس الدائرة القانونیة في األوبیك ونشرته األوبیك في وثائق االوبیك. ١
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رائع والقوانین الدولیة وأدلت الدول المضیفة بمبدأ "العدالة" الذي له مكانته وحرمته في الش
قد أدلت بهذا المبدأ كحجة وهو مبدأ یجعل النصوص القانونیة الجامدة أكثر مرونة وقابلیة 

  للتكیف مع روح العدالة.
ثم أجرت الدول المضیفة مقارنة التطبیقات التي تمت في الدول التي تحمل شركات النفط 

  هویتها فتالحظ:
  ي امتالك الجزء األهم من رأسمال شركات البترول.ـ في انكلترا: كانت الدولة سباقة ف

  ـ في فرنسا: كذلك األمر.
ـ في الوالیات المتحدة: فإن شركات البترول تخضع أكثر فأكثر للتنظیمات والقوانین 

 ١٩٥١الفدرالیة. كذلك فإن العقود الحكومیة تخضع لقانون یسمى "إعادة المفاوضة" منذ عام 
  ویتعلق باألرباح الكبیرة.

ذلك فإن الدول المضیفة اعتبرت أن شركات البترول أعطت موافقتها الضمنیة على ك
المشاركة والتسلیم بتغییر حین قبلت إعادة النظر بجزء من اتفاقات االمتیاز ورضیت بتعدیل 

  الریع والضرائب واألسعار المعلنة.
  ـ الطبیعة القانونیة لإلتفاقات النهائیة حول المشاركة ٣

ة البترولي هو من نفس الطبیعة القانونیة التفاقیة االمتیاز البترولي ألنه اتفاق المشارك
یجد مصدره في اتفاق االمتیاز ذاته وقد طرحت الطبیعة القانونیة التفاق االمتیاز في معرض 

  مفاوضات المشاركة لتحدید الطبیعیة القانونیة التفاق المشاركة.
قانون الخاص (القانون التجاري) أم وأعید طرح السؤال: هل الموقعین هم أشخاص ال

أشخاص القانون العام (القانون اإلداري)، وهل توقع الدولة عقد االمتیاز بصفتها سلطة عامة 
تمارس حق السیادة؟ أعاد محامو شركات البترول طرح هذه األسئلة في مفاوضات 

  .٢٨٨المشاركة
، فهو عقد ذو طبیعة قانونیة اتفاق المشاركة له نفس الطبیعة القانونیة التفاقیة االمتیاز

  ممیزة وخاصة.
االتفاق ال یخرج عن سیادة الدولة ألن موضوعه مرفق عام ولكن له إلى جانب ذلك طابع 
تجاري دون أن یكون مجرد صفقة تجاریة. والطابع " التجاري" كما الوظیفة "التجاریة 

میزة عقد االمتیاز الذي  واالقتصادیة" للدولة ال تنفي عنها طابع السلطة والسیادة، من هنا
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یمیل إلى طبیعة مختلطة تجمع القانون العام (القانون اإلداري) إلى القانون الخاص (القانون 
  .٢٨٩التجاري)

  الفْصل السادس
  تشریع بترولي متكامل: ضرورة للسعودیة

  ما هو النظام القانوني للبترول في المملكة العربیة السعودیة؟
  یها النظام القانوني لالمتیاز البترولي؟ما هي القواعد التي یقوم عل

  ما هي الطبیعة القانونیة التفاقیة االمتیاز البترولي؟
ما هو تأثیر تعاقد الدولة مع شخص أجنبي على قواعد الصالحیة وعلى القانون الذي یجب 

  أن یرعى اإلتفاق؟
  ما هو القانون الذي یطبق على إتفاق اإلمتیاز؟

  الدولي؟ القانون الوطني أم القانون
  هل یصبح إتفاق اإلمتیاز قانونًا بعد مصادقته؟

  هل هو عقد مستمد من سیادة الدولة أم أنه ممارسة من الدولة لعمل تجاري واقتصادي؟
  هل یخضع للقانون العام (القانون اإلداري، الدستوري الخ...)

  أم الخاص (القانون التجاري، المدني الخ... )؟.
  الملكیة على البترول؟ هل یمنح حامل اإلمتیاز حق

  :٢٩٠أجاب اإلجتهاد الدولي في هیئة التحكیم على هذه األسئلة بما یلي
  "إن النظام القانوني الستثمار البترول في المملكة العربیة السعودیة 

یستمد قوته القانونیة من النظام القانوني للملكة العربیة السعودیة المستقى من الشریعة 
 ١١٣٥نون اإللهي المقدس والذي یكمله المرسوم الملكي الكریم رقم اإلسالمیة التي هي القا

. وهو المرسوم الذي یصادق على اتفاق االمتیاز مع األرامكو ١٩٣٣٢٩١تموز  ١٧الصادر في 
  وبالتالي كافة المراسیم الملكیة المصادفة على إتفاقات االمتیاز التي توالت بعد ذلك".

شرع اإلسالمي. في السعودیة مدرسة اإلمام أحمد اجتهدت المدارس الفقهیة في تفسیر ال
بن حنبل هي المدرسة الفقهیة المطبقة، ولكنها ال تتضمن قاعدة محددة خاصة باالمتیازات 
التعدینیة بوجه عام واالمتیازات البترولیة بوجه، وال یمكن دمج مبادئ المدارس المختلفة إال 

نظام اإلمتیازات البترولیة یبقى طري العود بعمل من السلطة التي تمارس التشریع. لذلك فإن 
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. ٢٩٢وفي بدایة الطریق وغیر متكامل في القانون اإلسالمي وفقًا لمدرسة اإلمام أحمد بن حنبل
وهذا النقص في بعض الحاالت التي تصفها هیئة التحكیم بأنها غیر متكاملة وغیر متماسكة 

مراسیم الملكیة التي تصادق على عقود تكملها وتوضحها، لتحقیق بعض الترابط بین أجزائها، ال
. لتشكل القانون البترولي في السعودیة. ولكن هذه المراسیم تبقى غیر ٢٩٣اإلمتیاز التي تتابعت

قادرة على إكمال نظام اإلمتیازات التعدینیة ثم اإلمتیازات البترولیة. فمن الضروري إذن اللجوء 
ریف حقوق وٕالتزامات األطراف. ووصفت . من أجل تفسیر وتع٢٩٤إلى المبادئ العامة للقانون

هیئة التحكیم الدولي طبیعة عقد اإلمتیاز بأنه یتضمن حقوقًا خاصة غیر مؤكدة وفقًا للقانون 
  .٢٩٥النافذ في السعودیة

  واعتبرت المحكمة أن قانون السعودیة، شأنه شأن قوانین الدولة الغربیة ال تعد فیه إمتیازات
دة الدولة، وال تتضمن منح صاحب اإلمتیاز حقوق ملكیة البترول نظمًا تتضمن مظاهر سیا

على البترول. وألجل سد الثغرات في قانون البترول السعودي الذي تعد اتفاقات اإلمتیاز جزءًا 
  فإن هیئة التحكیم تستعین بـ: ٢٩٦منه

  أ ـ القانون الدولي.
  ب ـ الفقه الدولي.

  .٢٩٧جـ ـ اإلجتهاد الدولي
  ري علیه العمل في صناعة البترول.د ـ العرف والسلوك الذي یج

ومن الطبیعي أن اللجوء إلى هذه المصادر االحتیاطیة یكون بقدر توافقها مع القانون  
  السعودي وروحه.

  على ضوء ذلك عرفت هیئة التحكیم النظام القانوني للبترول في المملكة العربیة السعودیة:
  أ ـ بأنه مستمد من الشرع اإلسالمي.

ق النظام القانوني الستثمار البترول في مدرسة ابن حنبل اإلسالمیة المطبقة ب ـ بأنه یطاب
في السعودیة والذي هو في حالة غیر متماسكة بعد وبالتالي فإن مدرسة ابن حنبل غیر كافیة 

  وحدها.
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جـ ـ وهكذا تكمل هذه النظم بالمراسیم الملكیة المصادقة على إتفاقات اإلمتیاز مما یجعل 
  تیاز جزءًا أساسیًا من التشریع البترولي ویعطیها صفة القانون.إتفاقات اإلم

د ـ ولكن جعل هذه اإلتفاقات جزءًا من التشریع البترولي ال یكمل التشریع البترولي وٕان كان 
یرسم بعض تطبیقاته... من هنا ضرورة اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون ثم للفقه واإلجتهاد 

  سد الثغرات في التشریع الوطني في السعودیة.وللعرف الدولي كاحتیاط ل
  هـ ـ یبقى أن القانون الوطني هو المطبق من حیث المبدأ وال یلجأ القضاء             

إلى القانون والفقه واالجتهاد والعرف الدولي إال بسبب غموض أو عدم إكتمال القانون 
  الوطني.

  و ـ ولكن القانون الوطني واضح من عدة نواح:
  د اإلمتیاز خاضع للقانون الخاص ولیس للقانون العام.ـ عق

  ـ عقد اإلمتیاز یعطي الحائز علیه حق استثمار البترول ولیس حق ملكیته.
ـ عقد اإلمتیاز هو تعبیر عن نشاط تجاري واقتصادي للدولة ولیس تعبیرًا لممارسة لسلطتها 

  أو لحقها في السیادة رغم عدم تنافي هذه التعابیر.
نتساءل... هل استطاع اإلجتهاد الدولي أن یعرف مبادئ وقواعد النظام القانوني یبقى أن 

  الستثمار البترول في المملكة العربیة السعودیة؟
إن اإلجتهاد الدولي لم یمتنع فحسب عن تقدیم تعریف للنظام القانوني إلستثمار البترول 

غ في هذا الشأن ودعا إلى في المملكة العربیة السعودیة ولكنه ألح على وجود بعض الفرا
إیجاد تشریع بترولي متكامل في المملكة العربیة السعودیة. ومحكمة التحكیم لم تلح على هذا 

معتبرة  ٢٩٨األمر فحسب بل وجهت دعوة صریحة إلى دمج مبادئ المدارس اإلسالمیة المختلفة
كة العربیة بأن فیها مخزون كاف لوضع نظام قانوني متكامل الستثمار البترول في الممل

  .٣٠٠ولیس قضائي ٢٩٩السعودیة. ولكن المحكمة ظلت ممتنعة ألن هذا العمل هو تشریعي
وهذه المشكلة لم تطرح في السعودیة وحدها بل في كل الدول العربیة المنتجة للبترول. 

  فعدم ودود أنظمة دقیقة وكافیة تحكم إستثمار البترول،
  ز یجعل المشكلة مطروحة. ما عدا القواعد التي تتضمنها إتفاقات اإلمتیا

فالمنازعات البترولیة التي طرحت هي خمس في البالد العربیة البترولیة منذ توقیع إتفاقات 
االمتیاز البترولیة وكلها كشفت عدم وجود أنظمة دقیقة تحكم نظام إستثمار البترول وتؤكد 
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ونیة البترولیة، قد بإلحاح الحاجة إلى تشریعات بترولیة وطنیة. ذلك أن كل النزاعات القان
  أحیلت في البالد العربیة إلى التحكیم وقد خرجت قرارات التحكیم بحقائق أساسیة:

  أ ـ ان النظام القانوني الوطني واجب التطبیق.
ب ـ ان القانون الوطني ال یتضمن قواعد دقیقة متكاملة تحكم استثمار البترول وبالتالي 

  یحكم عقود إمتیاز البترول.
تعان بهذه الحالة بالمبادئ العامة للقانون الدولي ثم الفقه ثم اإلجتهاد ثم العرف جـ ـ أنه یس

  ثم مبادئ العدالة وحسن النیة.
وبالتالي فإن القانون الوطني لو كان كافیًا لما كانت هناك حاجة للحیرة ولسد الثغرات 

  واإلستعانة بالقوانین الدولیة.
تنمیة البترول المحدودة                               ففي قضیة التحكیم بین شیخ أبي ظبي وشركة

Petroleum Development Company  أعلن قرار التحكیم:      ١٩٥١سنة  
"أنه إذا كان هناك ثمة نظام قانوني وطني واجب التطبیق فیكون النظام "القانوني الوطني 

  .٣٠١ألبي ظبي"
م قطر وشركة البترول البحریة الدولیة وأعلن القرار التحكیمي في الخالف القائم بین حاك

  المحدودة أنه:
"ال حاجة إلقامة أدلة تتعلق بأصل وتاریخ ونمو القانون اإلسالمي كما هو مطبق في قطر 
ولیس هناك سببًا لالفتراض أن القانون اإلسالمي غیر مطبق في قطر. بید أن هذا القانون 

هذا النوع الخاص من العقود لذلك یحكم  (كما هو مطبق) ال یتضمن أیة مبادئ كافیة لتفسیر
  .٣٠٢العقد مبادئ العدالة والمساواة وحسن النیة"

وجد القرار  ١٩٥٠وفي النزاع بین شركة تنمیة نفط قطر المحدودة وحاكم قطر سنة 
التحكیمي "أن عدم كفایة قانون الدولة المضیفة لهو داللة على أن األطراف لم یختاروا هذا 

  .٣٠٣القانون"
نت هذه حال السعودیة وقطر وأبو ظبي من عدم وجود أنظمة دقیقة وكافیة تحكم هذا فإذا كا

النوع من العقود أو تنظم الثروة البترولیة ما عدا القواعد التي تتضمنها إتفاقات اإلمتیاز وهو 
وضع، فضًال عما یخلقه من الحیرة القانونیة التي یقف عندها رجال القانون والقضاء والتي 

لضروري االستعانة بمبادئ قانونیة من خارج الدولة المضیفة، یجعل التدابیر التي تجعل من ا
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تتخذها الدولة المضیفة ضروریة لسالمة الحفاظ على ثروتها التبرولیة. هذه التدابیر التي لها 
طابع وقائي أكثر منه عالجي أكتشفت عرضًا وهي غیر قائمة على أسس قانونیة وطنیة ثابتة 

  وقویة.
وعندما ألغت إیران بإرادتها  ١٩٣٣جدر مالحظته في هذا المجال أنه في عام ومما ت

، على أساس إدعائها بأن الشركة صاحبة ١٩٠١المنفردة "إمتیاز دارسي" المعطى سنة 
اإلمتیاز قصرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وذلك بحصر نشاطها في استغالل وتنمیة 

بعد میل مربع من منطقة اإلمتیاز، فإنها لم تؤسس إدعاءها على ثرواتها البترولیة في منطقة ت
أساس قواعد أو مبادئ القانون اإلیراني الذي لو وجد لكان سیجعل صاحب االمتیاز مخطئًا 

  .٣٠٤حتمًا في حصر نشاطه االستغاللي واإلنمائي في جزء معین من منطقة اإلمتیاز
، ١٩٦١سنة  ٨٠الصدارها القانون رقم  ونلمس المالحظة ذاتها فیما قدمته العراق تبریراً 

% من منطقة اإلمتیاز غیر المستغلة والممنوحة لشركة نفط  ٩٩، ٥والذي استعادت بمقتضاه 
وشركة نفط البصرة وهي الشركات العاملة في  .M.P.Cوشركة نفط الموصل  .I. P.Cالعراق 

  أراضیها وقتذاك.
ا على قانونهما البترولي ـ لو كان وكان من األجدى للعراق وٕایران أن تؤسسا دعواهم

موجودًا ـ والذي یفترض أن یتضمن تعریفًا وتحدیدًا لكافة حقوق وموجبات الملتزم والدولة في 
  إطار حفاظه على الثروة البترولیة وتنمیتها.

وكان من المفترض أن یستند التدبیر القانوني الوطني الذي كان سیعتبر ـ لو وجد ـ 
یاز مقصرة ویجیز بل یفرض مثل هذا التدبیر. ولكن إزاء عدم وجود الشركات صاحبة االمت

قانون وطني للبترول متكامل في العراق أو في إیران یعرف حقوق وموجبات كل األطراف وینظم 
إستثمار البترول ویلزم باستغالل وتنمیة الثروات البترولیة على وجه معین، لم یجد أي من 

اضحة یحتكم إلیها في المفاوضات أو في التحكیم مما وضع الطرفین قواعد قانونیة صریحة وو 
  .٣٠٥األطراف وحقوقهم في حالة إرتباك ونزاعات قضائیة

من هنا ضرورة إیجاد تشریع وطني كامل ینظم إستثمار التبرول، فمشكلة عدم كفایة قانون 
  الدولة المضیفة كانت لها ثالثة حلول: 

  القانون غیر الكافي.أـ إما إحالل أحد القوانین المتقدمة محل 
ب ـ وٕاما االعتماد على المحكمة المختصة في سد الثغرات وتكملة قانون الدولة المضیفة 

  غیر الكافي.
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  جـ ـ وٕاما أن تصدر الدولة المضیفة تشریعات شاملة ودقیقة تنظم استغالل البترول فیها.
قضیة مؤسسة الحدید ولكن غالبًا ما كانت عدم كفایة قانون الدولة سببًا لعدم تطبیقه و  

Societe Rialet La  تعتبر مثاًال على ذلك. ١٩٢٩ضد حكومة أثیوبیا سنة 

إذ بعد أن قررت محكمة التحكیم أن عقد اإلمتیاز المعنى باعتباره عقدًا یتصل بالخدمة 
العامة ویجب أن یحكمه القانون اإلداري في أثیوبیا باعتبارها الدولة المضیفة مانحة اإلمتیاز. 

ن لها عدم وجود قانون إداري في أثیوبیا فلجأت إلى قوانین الدول االوروبیة التي تتعلق تبیّ 
  .٣٠٦بامتیازات الخدمة العامة

فمن الواضح واألكید أن غیاب تشریع كامل وكاف ینظم ویحافظ على البترول من شأنه أن 
ضرورة نابعة یجعل تشریعات غریبة تحل محل التشریع الوطني الغائب وهي تشریعات لیست بال

  من الظروف اإلجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة للبلد المنتج للبترول.
وأهم من ذلك، فإن غیاب التشریع المتكامل یربك حتى مؤسسات وأجهزة الدولة المولجة 
باالهتمام والمحافظة على الثروة البترولیة ویلحق اضرارًا باالنتاج ویسبب تبدیدًا للثروة 

  البترولیة.
نرى أن دول العالم تبدي إهتمامًا تشریعیًا لناحیة إیجاد القوانین الكاملة والكافیة التي ونحن 

تنظم الثروة البترولیة وتحمیها وتعرف حقوق وموجبات المتعاملین بها. فالوالیات المتحدة 
األمیركیة، وهي أكبر دولة منتجة للبترول في العالم، سنت القوانین الخاصة بحفظ الغاز 

ل، التي تمكن أجهزة الدولة التنظیمیة من إنجاز ما تعجز الوسائل القانونیة العادیة عن والبترو
إنجازه في العادة، فهي تمنع حدوث اضرار من جراء االفراط في االنتاج كما تمنع تبدید الثروة 

  .٣٠٧البترولیة بتدابیر وأنظمة وقواعد واضحة وثابتة...
القوانین التي تنظم البترول مع أنها دولة كذلك فإن فرنسا سنت مجموعة متكاملة من 

  مستوردة ولیست مصدرة، وعلى سبیل المثال صدرت في فرنسا قوانین بترولیة تنظم:
  .٣٠٨ـ مكتب األبحاث

  .٣٠٩ـ المجاري تحت األرض
  .٣١٠ـ اإلمتیاز

                                                             
 .American Bar Association Journal 1929 p-749- 750ـ  ١

  .Sullivan (Oil and Gaz law) (1955) p-279ـ  ٢
  .D. N. 60-653.28 Juin 1960ـ  ٣
  .L. Fin. N. 58-336 .29 Mars 1958 art. l l D. n. 59-645; 16 Mai 1959ـ  ٤

D. n. 59-998; 14 Aout 1959.  
Arr. l l Aout 1961.  

  .Cahier des charges type. D.n 55-1349. 6 Octobre 1955ـ  ١
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  .٣١١ـ الودائع

                                                             
  .Hydrocarbures liquefies. Arr. 9Nov. 1972. Arr19 nov. 1975ـ  ٢

Hydrocarbures liquids. Arr. 9Nov. 1972. Arr 19uov. 1975. 
Regles techniques et de securite. Arr. 16 Juin 1966. 
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  .٣١٢ـ إیداع المواد البترولیة المعدة لالستهالك المنزلي
  .٣١٣البترولیةـ مؤسسة األبحاث والنشاطات 

  .٣١٤ـ اإلستثمار بالحفریات
  .٣١٥ـ البترول الصافي المستخرج والمستبقى

  .٣١٦ـ بترول االكیتین
  .٣١٧ـ األنابیب

  .٣١٨ـ تعویضات احتالل األماكن العامة
  . ٣١٩ـ جهاز التعبئة الحرة والقواعد األمنیة

  .٣٢٠ـ المواد البترولیة ـ التخزین
  . ٣٢١ـ تكریر البترول

  .٣٢٢رـ قواعد اإلدارة واإلستثما
  .٣٢٣ـ إدارة الحصر المستقلة للبترول ـ مكتب األبحاث

  .٣٢٤ـ خزان االستهالك العائلي: قواعد للسالمة
  .٣٢٥ـ ادارة المحافظة على اآلبار

  .٣٢٦ـ التخزین تحت االرض
  .٣٢٧ـ بیع البترول

                                                             
 .Arr. 21 Mars 1968. Arr. 26 Fevrier 1974ـ  ١

  .D. n. 65-1117, 17 Dec. 1965ـ  ٢
 .D. n. 62-725; 27 Juin 1962ـ  ٣

 .D. n. 75-76; 30 Janvier 1975ـ  ٤

  .C minier art 197 a 202ـ  ٥
 .L. Fin. n. 58. 336. 29 Mars 1958 art l l   ـ ٦

  D. n. 73-870; 28 Aout 1973. D. n. Arr. l l Aout 1975ـ  ٧
 .Arr. 25 Mai 1971 (J. O. 15 Juin, 1971)ـ  ٨

  .Arr. 26 Fev. (J. O. 15 Juin, 1971)ـ  ٩

  .Arr. 16 Juin 1966ـ  ١٠
 .Arr. 4 Sept. 1967. Arr. 10 Jan 1969 art 3 et 4 Arr. 12 Sept. 1973ـ  ١١

  .D. n. 65- 1116. 17 Dec. 1965ـ  ١٢
 .Arr. 17 Mars 1971ـ  ١٣

 .D. n. 58- 1187 n 2Dec. 1958ـ  ١٤

 .Dec. 1958. D.n. 65 – 72, 13 Janvier 1965 D.n. 70 – 50, 13 Janv. 1970. redevances. L 23 ,58.1332ـ  ١٥
Fin .n 72- 1147, 23 Dec. 1972.  

 .D. 14 Nov. 1935ـ  ١٦
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وال ریب ان السعودیة تخطو خطوات على هذا الدرب وقد كرست بالممارسة والعرف حینا 
قوانین تعالج بعض جوانب الثروة البترولیة، ان كان من حیث االدارة او من  والتشریعات احیاناً 

  .٣٢٨حیث االمتیاز او من حیث المحافظة على هذه الثروة
ولكن یبقى انه ال بدیل عن سن تشریعات بترولیة كافیة ودقیقة تهدف إلى المحافظة على 

  هذه الثروات وتنمیتها.
مطلوبة ستثیر ناحیة قانونیة هامة... فهذه ویبقى ایضا ان التشریعات البترولیة ال

 ٩٠التشریعات ستصدر لتحكم بین ما تحكمه اتفاقات االمتیاز القائمة والتي تغطي اكثر من 
% من المناطق التي ثبت وجود البترول فیها، او ما تبقى من االمتیازات بید الشركات ذات 

ل االشتراطات العقدیة الساریة والتي االمتیاز... فهل التشریعات الصادرة الحقًا تكمل او تعد
سبق واتفق علیها االطراف، ولو نجم عن ذلك اضرارًا بصاحب االمتیاز وخرق نصوص العقد؟ 

  .٣٢٩لم یستقر الفقه على اجابة قاطعة عن هذا التساؤل
ترتب للدولة مزيداً من  Legislatio de Conservationومن المالحظ أن تشريعات الحفظ 

عاقد معها، وتفيد بالضرورة الحقوق العقدية النافذة والمعلقة بالموارد البترولية الحقوق على المت
  او اية حقوق ملكية اخرى. 

وقد سبق للواليات المتحدة أن شقت هذا الطريق التشريعي فأصدرت عدة تشريعات حفظ 
Legislation de Conservation   االحتياطات تتعلق بتنمية البترول والغاز الطبيعي والمحافظة على

. اال أن المبدأ الذي ٣٣٠البترولية وقد ترتب على هذه التشريعات االميركية كثير من المنازعات
تبقى له حرمته في التشريع هو أن انهاء العقود وأخذ األموال يجب أن يتم لقاء تعويض عادل 

لمصدرة يجب . كذلك فان التشريع البترولي للدول ا٣٣١عمالً بمبدأ الحماية المتساوية للقوانين 
أن يراعى حتى يبقى فاعالً متوازناً بين المحافظة على الموارد البترولية وتنميتها في البلدان 
المصدرة والمحافظة عليها وتنميتها في البلدان المستوردة. من هنا فان التشريع الوطني لهذه 

 Transnational)لية الناحية وحتى يبقى محافظاً على فاعليته يجب أن يكون مشبعاً بمبادئ عبر دو

                                                             
  ـ قوانین البترول في السعودیة هي امتیازات البترول ثم القانون الذي أنشأ بترومین ثم قانون المعادن. ١
  .Anbari A. A. (The law of petroleum concession in the M. E.), Boston 1967 p-565ـ  ٢
 .Anbari p-556ـ  ٣

 Sullivan: (Oil and Gas Law) p-262 (1955) The interstate Oil Compact Commission (Aform for anـ  ٤
oil and gaz conservation statute). 1959.  



  ١٦٣

Principlec) وقد عرف الفقه قانون "عبر الدول" بأنه القانون المطبق على المجتمع الدولي ببنية .
  .٣٣٢متشابكة تبدأ بالفرد لتصل إلى العائلة الدولية، إذ ليست الدولة وحدها موضوع هذا القانون

نون بين أمم وقانون (عبر إذا ال يمكننا أن نعرف هذا القانون بأنه قانون دولي فحسب أو قا
  الدول) يطبق في الحاالت التي يتعذر فيها تطبيق القانون الداخلي أو القانون الدولي.

ونالحظ هذه االيام تعاوناً وثيقاً وبارزاً في الميدان االقتصادي الدولي كذلك نالحظ زيادة في 
ا في هذه الحقول عدد المجموعات االقتصادية المختلفة التي تتعامل وتتعاون فيما بينه

  .٣٣٣االقتصادية وقد كون هذا التعاون اطاراًَ ورسم تقاليداً للتوظيف االجنبي

ولكي يكون التشريع البترولي الوطني كامالً وكافياً ال بد له من أن يحترم روحاً (عبر دولية) 
على منطلقاً من مبدأ المحافظة على الثروة الوطنية اضافة إلى وضع اسس وأطر قانونية قادرة 

تعريف وتوضيح الحقوق والواجبات في حقل استثمار البترول ورسم نظام للسير يوضح وجهات 
وانظمة المرور مما يسهل التنقل بحرية دون الخوف من االصطدامات ودون الخوف من الضياع 

  والتردد والحذر.

 ١٩٦٣األول  كانون ٣١إلى  ٢٤في دورته الثانية المنعقدة من  .O. P. E. Pوقد اتخذ مؤتمر الـ 
قراراً طالب فيه السكرتارية العامة للمؤتمر دعوة عدد من خبراء الدول االعضاء وفي حالة 
الضرورة من الدول االخرى للعمل على صياغة قوانين موحدة للبترول على أن تقدم تقريراً 
 شامالً تتدارسه الدول االعضاء. وقد قدمت لجنة الخبراء خمسة عشر مبدءأ وتقريراً شامالً

بأعمالها إلى سكرتارية المؤتمر الثالث عشر للمنظمة التي قدمته بدورها إلى المؤتمر المنعقد في 
. بيد أن بعض الدول اعترضت على بعض هذه المبادىء االمر الذي ١٩٦٧٣٣٤تموز  ١٩فيينا في 

أدى إلى ارجاء دراستها ولكن ظلت نتيجة الدراسة حبيسة ولم تخرج إلى حيز الوجود حتى 

                                                             
إنه یستعمل كلمة قانون "عبر الدول" بدًال من  (A modern Law of Nations)في مؤلفه  Jessupـ اوضح الفقیه جیسوب  ١

  القانون "الدولي".
مستثمر "أجنبي" تقریبًا (هم عدد من الشركات األجنبیة الكبرى) ویشكلون حوالي  ٦٢ـ التعاون یتم في هیئة األمم المتحدة بین  ٢

  % من مجموع شركات االستثمار والتوظیف في العالم.٧٠
 .O. P. E. P. Bulletin , Avril 1967 p-4 ـ ٣
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وال قى نفس النتيجة اال أن  ٣٣٥. كذلك وضعت الجامعة العربية مشروع قانون النفط الموحداآلن
  ثالث دول بترولية سنت قوانين بترولية وطنية تعتبر تشريعات بترولية كاملة وكافية وهي:

  ,١٩٦٥ـ قانون البترول الجزائري الصادر سنة  ١

  ,١٩٧١ـ قانون البترول الليبي الصادر سنة  ٢

  .١٩٥٧تموز  ٣١ن البترول االيراني الصادر في ـ قانو ٣

  القسم الثالث

  المؤسسات التي تولت شؤون البترول
  الفصْل األول

  تنظيم إدارة البترول: بترومين
"إن الهدف األول للحكومة السعودية هو السيطرة على الثروة البترولية. أما الهدف الثاني فهو 

  بترول ليحل محله عندما يبدأ في النضوب يوما ما.تنويع مصادر الدخل وايجاد بديل إليراد ال

  لقد كانت بترومين االدارة الرئيسية وربما الوحيدة لتحقيق هذا الحلم في التصنيع".

  "الشیخ أحمد زكي الیماني"
  وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس ادارة بترومين المؤسسة العامة للبترول والمعادن 

  وزارة البترول: أوالً

أنشئت وزارة البترول في السعودية. قبل ذلك كانت ادارة البترول مسؤولية وزارة  ١٩٦١سنة 
المال السعودية التي كانت تضم دائرة تسمى: "دائرة البترول والثروة المعدنية". وكان الملك 

لموقعة يرسم السياسة البترولية للدولة ووزارة المال تنفذها. واذا عدنا إلى كل اتفاقات االمتياز ا
نالحظ انها كانت موقعة عن السعودية بشخص وزير المال. فالسياسة البترولية  ١٩٦١قبل سنة 

كان بعهدة وزارة المال. اما االدارة البترولية بمعناه االداري المحض فكانت بعهدة شركة 
 االرامكو في فترة لم تكن االدارة السعودية قد استكملت نفسها بعد اعداداً لعبء مسؤوليات

                                                             
  ١٩٧٠آذار  ٣ـ قدم هذا المشروع إلى لجنة خبراء البترول العرب في اجتماعها المنعقد في  ٤
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خطيرة يرتبط بها نمو اقتصاد المجتمع السعودي. وقد عرفت االرامكو من جهتها أن تحافظ على 
هذه المسؤولية وتسلك مسلكاً يوحي للمسؤولين السعوديين بالثقة واالطمئنان، فقد حرصت 
االرامكو على أن تكون العالقة بين المسؤولين السعوديين وبينها عالقة شريكين مرتبطين 

دة وبالتالي فان كل ما يحقق مصلحة احدهما يحقق حكماً مصلحة اآلخر. وكان بمصلحة واح
 ١٩٧٣المثال التطبيقي الحي والمحك لهذه السياسة اعالن السعودية قطع النفط عن اميركا سنة 

بعد حرب رمضان، وتولت االرامكو وهي شركه اميركية تنفيذ هذا القرار بواسطة اجهمزة 
من اجل ان تحمل عبء السياسة البترولية وادارة ١٩٦١ارة البترول سنة المراقبة لديها. أنشئت وز

شؤون البترول، اال ان المسؤولين شعروا بالتجربة الملموسة أن قطاعاً بأهمية وخطورة البترول ال 
  يمكن أن يكون اداريا محضاً النه ال يمكن للقطاع العام وحده أن ينفرد به لثالثة أسباب:

طنية ظلت شبه غائبة عن هذا القطاع وكانت شؤون االدارة بعهدة شركة ـ ألن االدارة الو ١
  االرامكو.

ـ ان سياسة الدولة المستوحاة من نظامها االقتصادي كانت قائمة في هذا الشأن على  ٢
االقتصاد الحر الليبرالي الذي يسعى النماء وتطوير القطاع الخاص ال سيما وان قطاع البترول 

لوقت الذي هو مرفق عام مرتبطة به مصالح عامة. من هنا فضلت الدولة صناعي وتجاري بنفس ا
أن تحمل اعباء هذا القطاع ادارة مستقلة صناعية وتجارية بدال من أن تحملها ادارة رسمية 

  بالكامل.

ـ في حقل استثمار النفط اختار الحكم االمتياز كاطار قانوني وعند البحث بانشاء االدارة  ٣
بق ان منحت االمتيازات التي تغطي معظم المناطق التي فيها نفط وبالتالي الوطنية كان قد س

كانت االمتيازات هي التي تهيمن على انتاج النفط وهي امتيازات حازت عليها شركات نفط 
  اجنبية قبل انشاء وزارة البترول بزمن.

هذه الصناعة.  من هنا فان دور االدارة كان بالدرجة األولى اعداد السعوديين ليحملوا بيدهم
وكانت الخطوة األولى من رحلة االلف ميل هذه، كما وسيلة تحقيق هذا الهدف، مشاركة الدولة 

  في رأسمال شركات البترول ذات االمتياز.
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وهكذا مالت سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص نحو المساهمة معها في حمل هذا العبء 
  ية هذه الصناعة البترولية.وخاصة في اعداد ابناء البلد لحمل عبء مسؤول

من هنا فانه بعد انشاء وزارة البترول بعام واحد تم انشاء مشروع عام اتخذ شكل المؤسسة 
اقتصاد مختلط واحتفظ وزير البترول بالوصاية على بترومين التي اصبحت مع الوقت ادارة وطنية 

تنفيذ السياسة البترولية كبيرة. وهكذا توقت بترومين اعباء االدارة البترولية وقامت برسم و
  للمملكة العربية السعودية.

  بترومين تتولى اإلدارة في موضوع البترولثانياً: 

  ـ لماذا بترومين؟ ١

الیجاد المؤسسة القادرة على القیام بالمشاركة ثم وخاصة الیجاد ادارة مستقلة تجاریة 
  وصناعیة في حقل صناعي وتجاري.

% من اسهم االرامكو كانت في ٢٥كة واعطت السعودية فالخطوة االولى التي كرست المشار
% عهد بها إلى بترومين. ثم أعطيت بترومين اإلمتيازات البترولية ٢٥اتفاقية الرياض وهذه الـ 

الجديدة فاحتفظت ببعضها وأشركت شركات بترولية معها في استثمار االمتياز عن طريق تأسيس 
ة مبقية في يدها أكثرية األسهم ولها أكثرية أعضاء شركة مختلطة مع الشركة البترولية االجنبي

مجلس اإلدارة. كما واتبعت بترومين في بعض االحيان صيغة عقد المقاولة بحيث اصبحت شركة 
النفط التي تتعامل معها والتي هي بحاجة إلى خدماتها مجرد مقاول يعمل لحسابها وليس شريكاً 

من الدول المنتجة للنفط فأنشأت الدارة البترول أو صاحب إمتياز. على هذا الدرب سارت كثير 
مؤسسات أخذت الطابع القانوني للمؤسسة العامة المستقلة الصناعية والتجارية. وكانت هذه 
المؤسسات تنشئ شركات وطنية أو مختلطة تشارك في استثمار البترول. بترومين في السعودية 

والتي تولت كل  ١٩٥١في ايران سنة  N. I. O. Cوالشركة الوطنية االيرانية للبترول  ١٩٦٢سنة 
شؤون البترول في ايران . ثم عادت ايران عن االدارة المستقلة إلى االدارة الرسمية المباشرة 

  فانشأت بعد الثورة التي اسقطت شاه ايران وزارة للبترول تولت شؤون البترول.

ة العامة المستقلة، فان وسواء في شركات الدولة أو في الشركات المختلطة. أو في المؤسس
طابع االستقالل االداري بقي غالباً على االدارات التي تولت شؤون البترول في البلدان المنتجة 
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له. وقد رعت هذه االدارات العصرية المستقلة انماء شركات بترول وطنية وأخذت بيدها لتنهض 
تى اآلن كلها بيد الشركات وتقف على ارجلها لتأخذ قسطا من مسؤولية صناعة النفط التي كان ح

االجنبية. وقد اختلفت طريقة الوصول إلى هذه الغاية بين دولة وأخرى وانطبع خط سير 
(الحكماء) بطابع "االدارة المستقلة". فقد كانوا حريصين على اكتساب الخبرة والعلم وكان هذا 

  الهدف يمر بتفاهم مع الشركات ذات الخبرة وليس بقتال معها.

شيخ أحمد زكي اليماني وزير البترول السعودي عن هذا االتجاه حين أعلن أن وقد عبر ال
السعودية ال تريد الطالق مع الشركات األجنبية التي اكتشفت البترول والتي حازت على 
االمتيازات البترولية، وهو طالق يمكن تجنبه إذا عرفت شركات البترول االجنبية كيف تقيم 

رول الوطنية في البلدان المنتجة للبترول، والمشاركة هي الدرب عالقات حسنة مع شركات البت
الذي يؤدي إلى ذلك. وشركات البترول االجنبية إذا عرفت كيف تتصرف. يقول الشيخ اليماني 
فإنها ستجعل نفسها في مكانة يحيط بها التقدير مما يسهل ابقاءها في مكانة مميزة حتى عند 

  .٣٣٦انتهاء مدة االمتيازات

ول "الحكماء" وما زالت تحاول أن تجعل الشركات االجنبية ذات الخبرة تمد وكانت د
الشركات الوطنية للبترول بأجهزتها ومؤسساتها وخبرتها وعلمها. والمقصود ان تنطلق شركات 
البترول الوطنية بحيث ال يبقى سوق البترول بيد شركات البترول االجنبية بل تستعيده منها 

شيئاً فشيئاً، ليس باالستيالء وال بالتأميم وانما بالكفاءة واكتساب التجربة  شركات البترول الوطنية
  والخبرة التي تقدمها الشركات االجنبية والتي هي وسيلتها للتحكم بسوق البترول.

وهكذا اخذت السعودية عن طريق بترومين تساهم في كل مراحل صناعة النفط من التنقيب 
  تكريره إلى تسويقه!عنه إلى استخراجه إلى نقله إلى 

وعملت بترومين على توفير االعداد المهني والتقني للسعوديين في حقل صناعة النفط. 
بترومين هي أيضاً وخاصة كما يعرفها قسم العالقات العامة في بترومين ذاتها، هي لتأمين 

  االستقرار:

                                                             
  م.١٩٧٧ـ  ١٩٦٢هـ  ١٣٩٧ـ  ١٣٧٢ـ مرجع بترومین  ١
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صة السياسة "الن تجارة النفط بين دولة وأخرى يخضع العتبارات سياسية، والسياسة وخا
الدولية ليست مستقرة اطالقا، مما يمكن أن يؤثر في تجارة البترول ويقود إلى عدم االستقرار 
الذي هو نقيض ازدهار وتطور هذه التجارة. والسعودية ال ترغب في تعريض ثروتها لعدم 

  .٣٣٧االستقرار لهذا وجدت في بترومين الصيغة األفضل

  ـ والدة بترومين  ٢

  انشئت "المؤسسة  ١٩٦٢وزارة البترول وسنة انشئت  ١٩٦١سنة 

  .٣٣٨العامة للبترول والمعادن" واختصارها بترومين

الطبيعة القانونية لبترومين وفق مقاييس القانون اإلداري هي:مشروع عام يرتدي شكل مؤسسة 
عامة صناعية وتجارية وكان الهدف منها أن تكون االداة األساسية بل الوحيدة لوضع اليد 

  ة على الثروة النفطية كما قال الشيخ احمد زكي اليماني وزير البترول السعودي.السعودي

بترومين هي مؤسسة تملكها الدولة بكاملها وقد عهد لها مرسوم انشائها بتنمية وتطوير 
وتحسين صناعتي البترول والمعادن والمنتجات البترولية والمعدنية ومستحضراتها والصناعات 

حدد مرسوم انشائها ان الغرض منها هو المساهمة في مختلف اوجه  ذات العالقة بها. كما
  "النشاط التجاري والصناعي" التبرولي.

ان النظام االقتصادي في المملكة العربية السعودية هو اقتصاد حر ولم تتدخل وزارة البترول 
عة البترول في السعودية، ألنها ال تريد وألنها ال تستطيع قانونياً ان تتدخل مباشرة لتطوير صنا

القطاع الخاص. من هنا فان وجود بترومين كان من أجل أن يصبح للقطاع الخاص الوطني 
واألجنبي دوراً في المساعدة على إنماء هذه الثروة الوطنية وتطويرها في اطار اقتصادي حر وفي 

  اقتصاد بترولي يتوخّى تنوع مصادر الثروة.

  أغراض بترومين ـ  ٣

                                                             
وترجمت إلى العربیة   California Berkleyـ إستراتیجیة البترول ـ أطروحة دكتوراه قدمها الدكتور عبد الهادي طاهر في جامعة  ١

  ١٢٥ونشرتها دار النشر السعودي ـ صفحة  ١٩٦٥سنة 
بعد قرار  ١٩٦٢/ ١١/ ٣٠هـ ونشر في الجریرة الرسمیة "أم القرى" في  ١٣٨٢/ ٦/ ٢٥تاریخ  ٢٥ـ أنشئت بمرسوم ملكي رقم  ٢

  هـ. ١٣٨٢/ ٦/ ١٤تاریخ  ٢٩١من مجلس الوزراء وأیام الملك فیصل رقمه 
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لبترول ببترومين وكان دخوالً تدريجياً. كان لدى بترومين رأس المال دخلت الدولة حقول ا
وكان ينقصها التجربة والكفاءة فلم يطل وقت اكتسابهما. بترومين لها شخصية اعتبارية وتولت 
المهمات النظرية والعملية لرسم سياسة إنماء القطاع النفطي في السعودية ووضع هذه السياسة 

  مرسوم إنشائها المساهمة في مختلف أوجه النشاط التجاري  موضع التنفيذ وقد خولها

  والصناعي البترولي بالمشاركة في رؤوس األموال الوطنية واألجنبية في حقول:

  أ ـ اإلستكشاف 

  ب ـ التنقيب

  جـ ـ اإلنتاج

  د ـ التكرير أو التصنيع.

  هـ ـ النقل والخدمات.

  و ـ التسويق.

في القطاع الواحد، يسير كل هذا جنباً إلى جنب مع  تحقيقا للتكامل بين أنواع الصناعات
خطط بترومين الرامية إلى تهيئة جيل من المتخصصين لسد حاجاتها المتزايدة إلى الفنيين 

  .٣٣٩المدربين في مختلف حقول صناعة البترول والمعادن

  من مرسوم إنشاء بترومين أهدافها كما يلي: ٢وقد حددت المادة 

  روعات العامة البترولية والمعدنية في المملكة.أ ـ تنفيذ وإدارة المش

ب ـ إستيراد احتياجات البالد من المواد المعدنية سواء مباشرة او بطريق االنابة. ويصدر قرار 
  من وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد تلك المواد.

المتعلقة بشؤون جـ ـ القيام بنفسها أو بواسطة الغير بالدراسات واألبحاث النظرية والعملية 
  البترول والمعادن.

                                                             
  ,٩٠مرجع بترومین ـ صفحة ـ  ١
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د ـ القيام بنفسها أو بواسطة الغير بما تعهد به الدولة إليها من عمليات البحث عن المواد 
البترولية أو المعدنية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، كل ذلك 

  سواء في داخل المملكة أو في خارجها. 

ع الشركات والهيئات الخاصة التي تمارس نشاطاً بترولياً أو معدنياً وذلك هـ ـ التعاون م
  بقصد تسهيل عمليات اإلستطالع واإلستكشاف واإلستغالل بما في ذلك التوزيع والتسويق.

و ـ إنشاء شركات أو مشاريع تساهم في رأس مالها وذلك في داخل المملكة أو في خارجها 
ل أو المعادن ومشتقاتها ومستحضراتها في جميع مراحل هذه بغية اإلشتغال في صناعة البترو

  الصناعة واالتجار بها ونقلها وبيعها وتوزيعها وتسويقها.

ويجوز للمؤسسة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو 
غراضها سواء في الهيئات التي تزاول أعماالً مشابهة ألعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أ

داخل المملكة أو في خارجها، ولها أن تشتري هذه الشركات والهيئات أو أن تلحقها بها أو أن 
  تدمجها في حدود األنظمة المعمول بها.

  ز ـ استثمار أموالها في العمليات المالية المتعلقة باألغراض الشبيهة ألغراضها.

  سلطة الوصاية ـ  ٤

  .أ ـ مجلس اإلدارة

دارة هو السلطة المهيمنة على شؤون بترومين دون التقيد بالنظم االدارية والمالية مجلس اإل
المتبعة في المصالح الحكومية، إال أن تعيين الموظفين العاملين في بترومين يعود لمجلس 

  الوزراء بناء القتراح مجلس إدارة بترومين. ويتألف مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء هم:

  ثروة المعدنية أو من ينيبه رئيسياً.ـ وزير البترول وال

  ـ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

  ـ محافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن. 
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  ـ وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للشؤون االقتصادية.

  ـ نائب وزارة المالية واالقتصاد الوطني للشؤون االقتصادية.

  .ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة

ـ اثنان من كبار موظفي وزارة البترول والثروة المعدنية يعينان بقرار من وزير البترول والثروة 
  المعدنية.

ـ اثنان من السعودیین من كبار رجال المال واألعمال أو من المشتغلین بشؤون البترول 
ا یستحقان والثروة المعدنیة یكون تعیینهما لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراء یحدد م

  من مكافآت.
  ونالحظ :

ـ أن أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة يعينون بأشخاصهم وليس بحكم المركز الذي يشغلونه، 
  اثنان يعينهما مجلس الوزراء واثنان يعينهما وزير البترول.

ـ أن ستة أعضاء ال يعينون بأشخاصهم بل أن مقعدهم محفوظ للمركز اإلداري الذي يشغلونه 
  فإن تعيينهم وإقالتهم تخضع لنظام موظفي الدولة.وبالتالي 

ـ أن وزارة البترول ليس لها وصاية على بترومين وإنما الوصاية على بترومين هي لمجلس 
  الوزراء ولوزير البترول وليس لوزارة البترول.

النصاب يتأمن بحضور نصف األعضاء أي خمس أعضاء. ولكن النصاب ال يتأمن إال بحضور 
اإلدارة أي وزير البترول. والتصويت بأكثرية أصوات الحاضرين إال في حال رئيس مجلس 

األصوات بشرط أن ال يقلّوا  ٣/٢مخالفة الرئيس (وزير البترول) فتصبح األكثرية المطلوبة هي 
  عن أربعة.

وتمويل بترومين تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي أي البنك المركزي وميزانيتها تصدر 
  . يعين مجلس اإلدارة مراقباً ٣٤٠كيبمرسوم مل

                                                             
  من مرسوم إنشاء بترومین. ٦ـ المادة  ١



  ١٧٢

أو اكثر من األشخاص الطبيعيين يكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة 
وعليه واجباته، وفي حال تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن. إذا قامت بترومين بنشاط 

إلى الجهات صاحبة تجاري أو صناعي فإنها تلتزم بأن تؤدي عنه جميع الضرائب والرسوم 
االستحقاق. وفيما عدا ذلك من نشاطات، تتمتع بترومين باإلعفاءات التي تتمتع بها الجهات 

  الحكومية من النواحي المالية والضرائبية.

  .٣٤١محافظ بترومينب ـ 

  يعينه مجلس الوزراء بناء القتراح وزير البترول واختصاصاته هي:

  ـ التحضير الجتماعات مجلس اإلدارة.

  تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة.ـ 

  ـ اإلشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي.

  ـ اإلشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها.

  التنظيم الداخلي ـ  ٥

  أ ـ التخطيط

نائب المحافظ  يعتبر التخطيط أحد الوظائف األساسية للتنظيم اإلداري لبترومين ويشرف عليه
  لشؤون التخطيط وتتصل به عدة إدارات رئيسية هي:

  ـ إدارة مراقبة وتنسيق المشاريع.

  ـ إدارة البترول والغاز.

  ـ اإلدارة العامة للعالقات الصناعية.

  ـ إدارة تقديم المشاريع.

                                                             
  من مرسوم إنشاء بترومین. ٨و٧ـ المادتین   ٣٤١
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  ـ لجنة التنسيق والبرامج.

  ب ـ التنفيذ

  يزانية وإدارة الحسابات الصناعية كما يشرف   ومهمته اإلشراف على إدارة الشؤون المالية والم

  على العالقات العامة. واإلدارات التابعة له هي:

  ـ االدارة المالية. 

    

  ـ إدارة المحاسبة الصناعية.   

  ـ إدارة الشؤون االدارية 

  ـ الممثليات.

  ـ إدارة حسابات الميزانية.

  ـ اإلدارة العامة للعالقات العامة.

  تنسيقالرقابة والج ـ 

  وتتفرع عن هذه اإلدارة العامة ثالث إدارات هي:

  ـ اإلدارة القانونية.

  ـ إدارة المتابعة والتنسيق.

  ـ إدارة المراقبة الداخلية

  التجارة الخارجيةد ـ 

وهذه اإلدارة العامة هي المرحلة السابقة لشركة التجارة الخارجية التي يراد لها أن تتغلغل في 
  ع هذه اإلدارة العامة أربع إدارات هي:األسواق العالمية وتتب
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  ـ مكتب الملحق البترولي السعودي في بيروت.

  ـ وحدة المؤتمرات الدولية.

  ـ إدارة مبيعات البترول.

  ـ إدارة بحوث وتنمية األسواق.

  الخدمات اإلجتماعيةهـ ـ 

  بدنياً وفنياً. وهي إدارة عامة تهتم بالعمال ورعايتهم ورعاية أسرهم صحياً، إجتماعياً، نفسياً،

  الميزانيةـ  ٦

ليس لبترومين رأس مال. فمرسوم إنشائها ترك رأسمالها مفتوحاً لألموال التي تساهم بها 
الخزنة العامة للدولة والسلفات التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي تحت تصرفها (البنك 

ممارسة ما يدخل ضمن المركزي) وسائر القروض التي تعقدها والمداخيل التي تحققها من 
  أغراضها من نشاط تجاري وصناعي.

وعهد مرسوم إنشائها الى مجلس إدارتها بوضع مشروع ميزانيتها الذي يجب أن يصدر 
بمرسوم ملكي. نشاط بترومين غير التجاري معفى من الضرائب أما نشاطها التجاري فهو خاضع 

  .    ٣٤٢للضريبة

  والوصاية المالية عليها هي:

  الذي يصدر المرسوم الملكي المحدد لميزانيتها.أ ـ للملك 

  ب ـ لوزارة المال التي تساهم في إعداد وفي إصدار المرسوم الملكي الذي يحدد ميزانيتها.

  جـ ـ البنك المركزي (مؤسسة النقد) الذي يساهم في تمويل مشاريعها.

  االمتيازات لبترومين وشروط تنازلها عنهاـ  ٧

                                                             
  من مرسوم إنشاء بترومین. ١١ـ المدة  ١
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  بحت الحكومة تعهد لها باالمتيازات البترولية.منذ أن انشئت بترومين أص

على امتيازين للتنقيب ثم االستخراج في حال  ١٩٦٧فقد استحصلت بترومين في كانون األول 
  اكتشاف النفط وذلك في منطقتين:

  كيلو متر مربع. ٨٦٤٨٩ـ األولى في الربع الخالي وتبلغ مساحتها 

  كيلو متر مربع. ٢٥٠٠٠احتها ـ والثانية على ساحل البحر األحمر وتبلغ مس

  ثم تنازلت عن االمتيازين:

  .٣٤٣ـ األول لشركة أجيب

فما   Nathomas Sun Oil Pakistan Group. ٣٤٤ـ الثاني لمجموعة ناتوماس صن أويل/ باكستان 
  هي شروط التنازل عن االمتيازات التي حازت عليها بترومين؟.

تنازلت عنهما بحقوقهما وموجباتهما تضمنتا االمتيازان المذكوران اللذان اخذتهما بترومين و
  المبادىء التالية وهي إلى حد ما صيغة االمتياز المثالي:

  أ ـ بترومين تتنازل عن الحقوق والموجبات التي يمنحها اياها اتفاق االمتياز.

                                                             
ـ شركة أجیب هي شركة تابعة لشركة أیني االیطالیة ثم أصبحت شركة فیلیبس العربیة السعودیة شریكة ألجیب العربیة السعودیة  ٢

% من حقوق أجیب ٥٠(ألن الشركتین أسستا شركتین سعودیتین متفرعتین عنهما) وذلك بحصولها على حصة مشاعة نسبتها 
  ولتزاماتها.

جمیع الحقوق والمنافع وااللتزامات الممنوحة لها بموجب إتفاقیتها مع الحكومة على كل  ١٩٧٦/ ١٢/ ٢٣ـ أحالت بترومین في  ٣
 Nathomasوناتوماس أنترناشیونال كوربوریشن  Oil Company Sinclair Arabianني  من سنكلر أرابیان أویل كومبا

International Corporation- Pakistan  وحكومة باكستان ثم تغیر تشكیل هذه المجموعة وأصبحت كما هي علیه اآلن نتیجة
% إلى ناتوماس ٦٠واستكشافه البالغة عن حصتها األصلیة في رخصة التنقیب عن الزیت  ١٩٧٠سنة   Sinclairتنازل سنكلیر 

التي قامت بدروها بالتنازل عن تلك الحصة لشركة أرابیان    Nathowas Intar national corporationأنترناشیونال كوربوریشن 
 -Corporationكذلك حلت شركة ناتوماس أرابیان أویل محل ناتوماس أنترناشیونال كوربوریشن  Arabian Sun Oilصن أویل 

International Nathomas  وقد تنازلت ناتوماس أرابیان ٣٠كشریكة في االمتیاز بحصولها على كامل حصتها األصلیة وقدرها %
بموافقة الحكومة السعودیة من الجزء األكبر من حصتها هذه بنسب متفاوتة لعدد من الشركات   Arabian Oil Nathomasأویل 

 Societe du% للشركة الباكستانیة لتنمیة الغاز ١٠عن حصتها التي تبلغ  ١٩٦٧ت منذ األخرى. وكانت حكومة باكستان قد تنازل

developpement du gaz. Pakistanaise   وهكذا أصبحت المجموعة العاملة اآلن في منطقة الرخصة هي شركات أرابیان صن
أربیان أویل وسنتا في أنترناشیونال  ودلنجهام Ara bian Nathomas Oilوناتوماس أربیان أویل  Sun Oil Arabianأویل  

 du developpement du gaz   Pakistanaiseكوربوریشن وذي أربیان أكسبلوریشن والشركة الباكتسانیة لتنمیة الغاز 
Societe  



  ١٧٦

ب ـ تلتزم بترومين ببدء أعمال التنقيب واالستكشاف في مهلة ستة اشهر من تاريخ حيازتها 
  متياز.على اال

ألف قدم وذلك خالل السنوات  ١٢جـ ـ تلتزم بترومين بالقيام بحفر ابار ال يقل عمقها عن 
  الثالث األولى لحصولها على االمتياز، اال إذا اكتشف البترول قبل ذلك بكميات تجارية.

د ـ تتعهد بترومين بانفاق خمسة ماليين دوالر في السنوات الثالث في المكانين اللذين 
  ا االمتياز لإلستكشاف.يعينهم

هـ إذا لم يكتشف البترول خالل السنوات الثالث األولى للتنقيب يمكن لبترومين ان تطلب 
تمديد فترة التنقيب إلى ثالث سنوات جديدة (المتياز الربع الخالي) ولسنتين (المتياز البحر 

  األحمر).

تلتزم باعطاء بترومين  . فان الحكومة السعودية٣٤٥و ـ إذا اكتشف البترول بكميات تجارية
إمتياز االستثمار لمدة ثالثين سنة قابلة للتمديد لعشر سنوات بعد انتهاء المدة ولكن وفقاً لشروط 

  يجري البحث فيها عند انتهاء مدة الثالثين سنة.

كرست بترومين في صيغة هذا االمتياز "المثالي" الطابع القانوني الزدواجية االمتياز الذي هو 
. وكرست من جهة أخرى أن االمتياز يبدأ ترخيصاً لينتهي امتيازا في حال اكتشاف ترخيص وعقد

البترول، إذ انها أخذت تعطي الحق بالتنقيب في اطار االمتياز وبقي الحق في االستثمار معلقاً ـ 
  ضمن إطار اإلمتياز دائماً ـ على اكتشاف البترول.

متياز قبل السنة الثالثة ثم كل خمس % من المساحة المشمولة باال٢٠ز ـ تعيد بترومين 
  سنوات.

حـ ـ تلتزم بترومين بأن تدفع الريع المنصوص عنه في كل امتياز وهذا الريع ال يخفض من 
  الدخل الخاضع للضريبة.

                                                             
  برمیل في النهار. ٦٠٠٠برمیل في الیوم وللبحر األحمر  ٢٥٠٠٠ـ الربع الخالي الكمیة التجاریة  ١



  ١٧٧

ط ـ يجب أن تحافظ بترومين على الغاز الذي يستخرج مختلطا بالبترول وال تحرقه وينبغي 
  واقتصادية.  ان تستغل هنا الغاز لغايات تجارية

ك ـ تنشر بترومين أسعار الصافي والمكرر بعد موافقة الحكومة في كل مركز للتصدير في 
  المملكة.

% من السعر المعلن بشرط ان ال تتعدى الكمية ١٠ل ـ يكون للحكومة السعودية الحق بحسم 
  % من كامل الكمية المستخرجة.١٠التي تشتريها الدولة الـ 

ألف ريال سعودي لجامعة البترول،  ٧٥اف تلتزم بترومين بأن تدفع م ـ خالل فترة االستكش
ألف ريال سعودي  ٧٥فاذا وجدت النفط واستحصلت على امتياز االستثمار فإنها تلتزم بدفع 

  سنوياً لجامعة البترول وطيلة مدة اإلمتياز.

تياز وفي % من السعوديين كحد أدنى بالنسبة لموظفي كل ام٧٥ن ـ بترومين تلتزم باستخدام 
  كامل أرجاء المملكة بشرطين:

  % من المراكز الرئيسية داخل المملكة محفوظة للسعوديين.٢٠ـ أن يكون 

  .٣٤٦% من المراكز الرئيسية خارج المملكة محفوظة للسعوديين٣٠ـ ان يكون 

د ـ في حال حصول خالف تبت به هيئة تمييز المنازعات في المملكة التي نصت عنها المادة 
  ام التعدين السعودي.من نظ ٥٥

  ويتم التنازل عن هذا االمتياز (الذي هو صيغة االمتياز المثالي) ضمن الشروط اآلتية.

  ـ تبقى بترومين محتفظة بحق ملكية االمتياز.

  ـ عند اكتشاف البترول، وعند االستحصال على امتياز االستثمار يكون لبترومين الخيار بين:

  % من الحصص.٣٠ـ االحتفاظ بـ 

                                                             
  ,١٤٠صفحة  ـ مرجع بترومین ـ ١



  ١٧٨

ألف برميل في اليوم ثم حين  ٣٠٠% مرتين حين يبلغ اإلنتاج ٣٠% إلى هذه الـ ١٠إضافة ـ 
  الف برميل في اليوم. ٦٠٠يبلغ اإلنتاج 

وإذا مارست بترومين هذا الحق فإنها ملزمة بأن تدفع ما يعادل قيمة امتالك هذه النسبة من 
  الحصص. 

ي لالمتياز، بحيث اصبحت االن أي تغيير بل أي انقالب جذري حصل في النظام القانون
مصالح وحقوق الدولة مانحة االمتياز لها ارجحية على مصالح وحقوق حامل االمتياز، بعد أن 
كانت المعادلة معكوسة قبل ذلك؟ ونالحظ أن بترومين اصبحت جهداً ورمزاً، جهداً للنهوض 

  بأعباء البترول ورمزاً لعدة أهداف منها:

  السعوديين. أ ـ أن تكون االدارة في يد

  . ٣٤٧ب ـ أن تحتفظ بأكثرية األسهم في أي شركة مختلطة تؤسسها

  جـ ـ أن تؤمن االعداد المهني والتقني البترولي للسعوديين.

  د ـ إعطاء الصيغة المثالية لإلمتياز البترولي كما يجب أن يكون أمراً واقعاً.

  بها. هـ ـ في حال حصول خالفات اصبحت العدالة السعودية هي التي تبت

  .٣٤٨شركات مختلطة تؤلفها بترومين :ـ المنجزات ٨

وضع أهداف بترومين موضع التنفيذ تم على مراحل. فقد كان الهدف األول هو ارساء صناعة 
وطنية للبترول قائمة على سواعد سعودية تتسم بالخبرة والعلم والكفاءة. وصناعة البترول طريقها 

ستثمار والتكرير والنقل لتنتهي بالتسويق. وكان من طويل ومتنوع، تبدأ باالستكشاف وتمر باال
أول وأهم أهداف بترومين تأهيل السعوديين لوضع يدهم باتقان على مختلف مراحل هذه 
الصناعة. من أجل هذه الغاية سلكت بترومين درب تأسيس شركات مختلطة بمشاركة أجنبية 

                                                             
  من هذا القسم: المنجزات: الشركات المختلطة التي أسستها بترومین. ٨ـ مراجعة  ١
  ـ المرجع السابق. ٢



  ١٧٩

رومين دائماً حد أدنى من األسهم تكون مواضيعها متصلة بمختلف حقول صناعة النفط ويكون لبت
  %، وهكذا تأسست تباعاً:٥١ال يقل عن 

  
شركة محدودة المسؤولية بين  ١٩٦٦كانون الثاني  ١٣ـ أنشأت في  Argasأ ـ شركات أركاس 

  الشركة الجيوفيزيقية الفرنسية (سي. جي. جي.).

(Compagnie Generale de geophysique francaise) (C. G. G.) ومين تحت اسم الشركة وبين بتر
  العربية للجيوفيزيقيا والمساحة 

(Arabian Geophysical and surveying Company)  من االسهم بينما تملك ٥١تملك بترومين %
% ورأسمال الشركة مليوني ريال سعودي. مجلس اإلدارة مؤلف من خمسة ٤٩الشركة الفرنسية 

ت الالزمة للبحث والتنقيب عن مصادر الثروة أعضاء ثالثة منهم لبترومين. موضوعها: الدراسا
  الطبيعية كالزيت والغاز والمعادن والمياه الجوفية الخ...

شركة مساهمة  ..The Arabian dirlling Co A. D. Cب ـ شركة الحفر العربية (أي. دي سي) 
ا % وشركت٥١برأسمال عشرة ماليين ريال سعودي ساهمت بترومين فيه بنسبة  ١٩٦٤تأسست سنة 

%. مجلس إدارتها مؤلف من سبعة ٤٩والنجودوسين ـ فورينكو الفرنسيتان بنسبة  Forexفوريكس 
  أعضاء أربعة منهم تعينهم بترومين من بينهم رئيس مجلس اإلدارة المدير العام.

موضوعها: القيام بجميع عمليات الحفر على اختالف أنواعها تنقيباً عن الزيت والمعادن 
  اء داخل المملكة أم خارجها.والمياه الجوفية سو

اشترت  .I. O. R. Cللتكرير (شركة مصفاة جدة للتكرير)  .S. A. R. C. Oجـ ـ شركة ساركو 
. فشركة المصافي العربية السعودية (ساركو) ٣٤٩بترومين مركز توزيع بترول األرامكو في جده

فقد صدر مرسوم  كانت قد منحت قبل إنشاء بترومين امتياز إنشاء مصفاة للبترول في جده.
ولملكية  .S. A.R. C. Oبتأسيس شركة بين كل من بترومين وساركو  ١٩٦٧/ ٧/ ١ملكي في 

  % ومقرها جده.٢٥ .S A.R. C. O% وساركو ٧٥األسهم تكون حصة بترومين فيها 

                                                             
  ,١٦٦ألف برمیل بترول (مرجع بترومین) ص  ٨٦٥ـ التي كانت تتسع لـ  ١



  ١٨٠

موضوع هذه الشركة تكرير البترول الذي تسلمه األرامكو في جده. وتملك الشركة كذلك 
  يع في جده.خزانات مركز التوز

  وتهتم الشركة بتنظيم برامج تدريب وتدريس للعاملين معها من أجل: 

  ـ اكتساب تجربة عملية في تقنية البترول.

  ـ معرفة اللغة االنكليزية.

  ـ انتداب عاملين معها للخارج لمتابعة دراسات تخصص في ادارة التقنية البترولية.

  ختلف األعمال الفنية.ـ تدريب طالب جامعة البترول سنة واحدة على م

  زاد حجم التكرير إلى ثالثة أضعافه مما وسع حقل أعمالها. ١٩٧٤سنة 

: أعطيت بترومين .Societe de Raffinage de Riyad R. O. R. Cد ـ شركة مصفاة الرياض للبترول 
امتياز تأمين وتسويق مشتقات البترول داخل المملكة وخارجها. وقد جاءت فكرة إنشاء مصفاة 

غطية حاجات المنطقة الوسطى من الوقود فطرحت بترومين هذا االمتياز في مناقصة ففازت به لت
اليابانية لمدة ثالثين شهراً. كذلك قامت بترومين بتشييد مصفاة أخرى. وقد  Shiyodaشركة شيودا 

تضاعف عمل المصفاة الرئيسية التي قامت بإنشاء مراكز جديدة للتكرير وعهد بالعمل إلى شركة 
  ٣٥٠اليابانية Shiyodaشيودا 

انتقلت ملكية القسم الداخلي  ١٩٦٧/ ٧/ ٧: في  Petromin Marketingهـ ـ بترومين للتسويق 
من صهاريج التخزين الرئيسية لالرامكو في الظهران ومحطات التوزيع في الرياض والخرج 

عبئة المحروقات وهفوف وطريف إلى بترومين عن طريق الشراء كما انتقلت اليها أيضاً مرافق ت
في المطارات وأخضعت إلدارة بترومين التي انشأت من أجل هذه الغاية قسماً موضوعه: إدارة 

  . ٣٥١التسويق

                                                             
  ,١٩٤ـ مرجع بترومین صفحة  ١
  ,١٥٠ـ المرجع السابق صفحة  ٢



  ١٨١

في جده   Petrolube: تأسست شركة بترولوب Petrolube Societeو ـ شركة بترولوب 
وهي شركة مساهمة سعودية رأسمالها عشرة  ١٩٦٨في شباط  ٣٤بموجب مرسوم ملكي رقم 

% من أسهم رأس مالها وتملك موبيل أويل انفستمنتس ٧١ماليين ريال سعودي تملك بترومين 
Mobil Oil Investwents  الباقية وقد انشئت بمقتضى قوانين بنما.٢٩الـ %  

مجلس اإلدارة مكون من خمسة أعضاء ثالثة يمثلون بترومين. موضوع الشركة هو صناعة 
  الزيت وتصنيعه بغية تسويفه.

 Petroship Pet romin Tankers andركة بترومين لناقالت البترول والمعادن (بتروشيب) ز ـ ش

mineral shipping Compagny  قرر مجلس إدارة بترومين تأسيس شركة بترومين  ٦٨/ ٨/ ٥في
لناقالت البترول والمعادن (بتروشيب) شركة مساهمة برأسمال عشر ماليين ريال سعودي، 

لبترومين. أما مساهمة الطرف األجنبي فتقتصر في الوقت الحاضر على  وكامل رأس المال ملك
  تقديم الخبرة الفنية فقط. 

 The Arabian Marine Petroleum (Marinco)ح ـ الشركة العربية لإلنشاءات البحرية (مارينكو) 

Construction Company  بين:  ٦٩/ ١١/ ٢٥في  ٢٥تأسست بموجب مرسوم ملكي رقم  

  % ٥١وحصتها ـ بترومين 

ورأسمالها نصف مليون ريال  McDermott  G.Rayـ وشركة جه. راي مكديرموت (األمريكية) 
  سعودي.

موضوعها: القيام بأعمال اإلنشاءات البحرية البترولية بما في ذلك الصناعة واألعمال اإلنشائية 
  األخرى التي تتم على اليابسة. 

  لها البحرية البترولية.وقد عهدت لها االرامكو بجزء كبير من أعما

  الطبيعة القانونية لبترومين: ثالثاً

  بترومين وهي اإلدارة التي تتولى شؤون البترول تطرح عدة أسئلة قانونية: 

  هل البترول مرفق عام؟



  ١٨٢

بترومين وهي مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وهي تمارس نشاطاً تجارياً 
  وصناعياً. هل هي مشروع عام؟

  ع قانوني ارتدته؟ هل هي مؤسسة عامة صناعية وتجارية؟أي طاب

  ما هو المشروع العام؟.

  ما هي المؤسسة العامة التجارية والصناعية؟

  ما هو اصل هذه المؤسسة القانونية؟

  .ـ األصول ١

  :أ ـ نظرة تاريخية

  كانت نشأة المشروع العام مثلثة:  ١٩٤٥قبل 

فقاً للمفاهيم القانونية التقليدية القديمة) الحقل ـ أول مشروع عام خرج أو باالحرى تجاوز (و
: المصلحة الوطنية الصناعية ١٩٢٠العام إلى بعض النشاطات التجارية كان في فرنسا سنة 

  لالزوت.

ـ المشاريع العامة المحلية التي ولدتها ظروف الحرب العالمية األولى واالندفاع االشتراكي 
  الذي تالها.

كلفت كثيراً البنك المركزي في فرنسا السيما  ١٩٣٧ـ  ١٩٣٦سنة ـ التأميمات التي حصلت 
في فرنسا  ١٩٤٥. إال أن التأميمات التي حصلت بعد ٣٥٢تأميم مصانع األسلحة وسكك الحديد

كانت أكثر حزماً وعزماً، بدأت بمعامل سيارات رينو ثم معامل الغاز فالكهرباء فالمصارف 
جعل من  ١٩٤٦ثم النقل الجوي. بل إن دستور عام  الكبرى وعدداً كبيراً من شركات التأميم

التأميم مبدأ من مبادىء القانون الدستوري إذ نص في مقدمته على أن: "كل مال وكل مشروع 
يتخذ استثماره طابع المرفق العام أو طابع الحصر الذي يفرضه واقع الحال، ينبغي أن تصبح 

  مكليته جماعية".
                                                             

   Droit Administratif (Themis) p-748.  Vedel -ـ  ١
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يم فيما بعد ال أن األثر األكثر أهمية الذي تركه الحقل العام ومع أنه قد جرى التخلي عن التأم
هو امتداد المشاريع العامة إلى حقل الطاقة النووية (كوميسيريا الطاقة النووية) والبترول (مشروع 

  األبحاث والنشاطات البترولية، ثم اإلدارة المستقلة الحصرية للبترول).

الصناعية والتجارية إلى النظام القانوني ومن جهة أخرى نالحظ انتقال بعض الخدمات 
للمشاريع العامة مما أفضى إلى اتساع حقل المشاريع العامة في الحياة االقتصادية أما بانفرادها 
حصرياً ببعض النشاطات التي جعلها القانون حصراً عليها أو بخوضها غمار المنافسة مع مشاريع 

  . ٣٥٣أخرى من القطاع الخاص

ن األمور بهذه السهولة. فصفة المرفق العام التجاري والصناعي كانت في البداية، لم تك
مرتبطة بنظرية الدولة (المتدخلة) التي تعتبر أن دورها هو التدخل في الشؤون االقتصادية لتؤمن 
التوازن والعدل ومنع التجاوز، والدولة الليبرالية التي ال تتدخل وتترك قواعد العرض والطلب 

ن أي تدخل منها وهي تتعمد الغياب واالنسحاب من الحياة االقتصادية تأخذ مفاعيلها بدو
واالجتماعية. وإذا اضطرت لعمل له طابع النشاط التجاري أو الصناعي فيكون ذلك هو استثناء 
وشواذاً للقاعدة. ومن هذه الزاوية ومن خالل هذه المعطيات كان تطبيق القانون الخاص على 

  بات التي تنزل بالدولة "لتجاوزها".الدولة يبدو نوعاً من العقو

ولكن هذا المفهوم لدور الدولة أخذ يتغير مع األيام ليتراجع شيئاً فشيئاً، مفسحاً المجال أمام 
الضرورات الملحة لمزيد من تدخلها، هذا التدخل الذي فرضه تشابك أمور الحياة االقتصادية 

  بحيث لم يعد هناك مفر منه.

بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي التي تنتج الكهرباء والغاز  ففي فرنسا، أصبحت الدولة
والبترول والفحم وتسير القطارات وتحلق بالطائرات وتبحر بالبواخر. والدولة صاحبة مصارف 

  وصاحبة شركات تأمين وشركات اعالنات تصنع سيارات وطائرات الخ...

ناه القانوني والعضوي ومن طبعاً هذه النشاطات ال يمكن اعطاؤها صفة المرفق العام بمع
خالل طبيعة هذا النشاط. بالنسبة للدولة، لم تعد ما تقوم به من ممارسة النشاط التجاري 

                                                             
 Vedel (La Technique des Nationalisations) Droit Social. 1946 p. p. 49 et 93. Bye et Juilliot de laـ  ١

Morandiere: nationalisation en France et a l, etranger-Paris 1948.    
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والصناعي عمالً استثنائياً وغير طبيعي ولم يعد باإلمكان التفريق بين العمل المرتبط بطبيعة دور 
. فالمرفق العام الصناعي الدولة وغير المرتبط به ألن مفهوم دور الدولة قد اختلف وتطور

  والتجاري اصبح مرفقاً عادياً. ولم يعد استثناء بل أصبح هو القاعدة.

من هنا فلنحاول تعريف وتفريق المرفق العام الصناعي والتجاري عن سائر المرافق العامة 
  لمحاولة التعرف على الحاالت التي تطبق فيها القواعد الخاصة به.

اإلداري بحكم التغيير الذي طرأ على ظروف المجتمع فلم تعد فقد تغيرت مفاهيم القانون 
الغاية من التفريق والتمييز بين المرفق العام والنشاط الصناعي والتجاري للدولة حماية المرفق 

للقانون العام (قانون اإلدارة...)، بل األهم، أصبح تطبيق  exorbitantالعام بالنظام "غير المالوف" 
ءمة لطبيعة النشاط الذي تقوم به الدولة ال سيما حين يكون النشاط تجارياً األنظمة األكثر مال

وصناعياً. ولكن هذا النشاط التجاري والصناعي يبقى له طابع المرفق العام الرتباطه بمصالح 
عامة ولممارسته من السلطة العامة من هنا ال يجب استبعاد تطبيق القانون اإلداري كليا وذلك 

  لحماية المصالح العامة.بالقدر الالزم 

  ب ـ أثر القانون اإلداري الفرنسي في القوانین العربیة
كان للقانون اإلداري الفرنسي بعض األثر في قوانين الدول العربية المحيطة بالبحر المتوسط. 
وهذه الظاهرة ليست مرتبطة بالوجود األجنبي على أراضي الدول العربية المحيطة بالبحر 

تتصل بعقلية العائالت واألوساط التي تجمع الحكم والثقافة والفكر إذ نهلت  المتوسط بقدر ما
هذه األوساط الكثير من قيم الحضارة والثقافة الغربيتين... والدليل الذي يؤكد أن هذه الظاهرة 
غير مرتبطة بالوجود األجنبي أنها بقيت فاعلة ومؤثرة بعد رحيل الفرنسيين وبقيت بنوع خاص 

  ). ٣٥٥) (٣٥٤ي اتبعت سياسة متطرفة في عدائها لألجنبي (في الدول الت

وقد جابهت الدول العربية النفطية حين بدأ يتدفق النفط عندها، جابهت أزمة حاجة للخبرات 
والكفاءات البشرية التي تستطيع تأمين سير المؤسسات اإلدارية الالزمة لحسن انتظام ضخ النفط 

                                                             
 Ali Kazangigil: (La participation des elites dans un systeme politique en crise,Ie cas de laTurquie)ـ  ١

p-8 et suite volume XXIII.  
 Mardin: (Power of civil society and culture in the Ottoman empire), Comparative studies societyـ  ٢

and hitsory p-258.  
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العربيات المحيطة بالبحر المتوسط والتي كانت  وتسويقه. ولجأت هذه الدول إلى شقيقاتها
  للقانون الفرنسي أثراً كبيراً في أوساطها القانونية وفي تشريعاتها وال سيما اإلدارية.

  هكذا كان للقانون اإلداري الفرنسي أثراً غير مباشر على قوانين البالد العربية النفطية.

فهي قريبة من المشروع العام المتخذ الشكل والطبيعة القانونية لبترومين تعكس هذه الصورة، 
القانوني للمؤسسة العامة الصناعية والتجارية وهي خصائص انفرد بها القانون اإلداري الفرنسي. 
ولكن القانون اإلداري الفرنسي شهد وال ريب تكييفاً مع األوضاع الوطنية واالجتماعية 

  نها اإلدارية بحيث أثر بها بقدر ما تأثرت به. واالقتصادية للبلدان التي كان له تأثيراً في قواني

ونحن نالحظ تقارباً حميماً بين القانون األداري الفرنسي والقانون اإلداري لكل من لبنان، 
  سوريا، مصر، الجزائر والمغرب.

في البنان وعلى سبيل المثال أدخل الهيكل القانوني للمؤسسة العامة المستقلة الصناعية 
تشرين  ٢٥بتاريخ  ٦٤٧٤شريع اللبناني. وقد صدر المرسوم االشتراعي رقم والتجارية في الت

ينظم المؤسسة العامة الصناعية والتجارية ويسميها: "المصلحة المستقلة" ولكن ال  ١٩٦٧الثاني 
يفرق بين المشروع العام وبين المؤسسة العامة الصناعية والتجارية. المصلحة المستقلة في هذا 

عام مهما اختلف الشكل القانوني الذي ارتداه ومن بينها وبنوع خاص شكل  القانون هي مشروع
  المؤسسة العامة الصناعية والتجارية.

وإذا عدنا إلى المرسوم االشتراعي المذكور، الذي يشكل اإلطار القانوني للمصلحة المستقلة 
االستقالل المالي في لبنان، نالحظ أن المصلحة المستقلة في لبنان لها شخصية معنوية وتتمتع ب

  وغرضها تأمين: 

  ـ تنفيذ المشاريع الكبرى المتصلة بالصالح العام. ١

  ـ استثمار المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية للصالح العام. ٢

  ـ تنفيذ برنامج إنماء إجتماعي. ٣

  ـ القيام بأبحاث اقتصادية وعملية هدفها إنماء الموارد الوطنية.  ٤
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  ع اإلنماء.ـ تنفيذ مشاري ٥

وكان الهدف من تبني بعض صيغ القانون اإلداري الفرنسي هو محاولة تطوير الجهاز اإلداري 
الفرنسي ليلحق بركب الزمن ويستطيع أن ينهض باألعباء التي أخذت تتكاثر عليه. وال شك أن 

فرد الصيغ اإلدارية الفرنسية مستمدة من مفهوم دستوري وفلسفي واجتماعي للدولة ولعالقة ال
  . ٣٥٦بالسلطة العامة

ويميل القانون اإلداري الفرنسي في صيغه اإلدارية إلى تكريس المبادرة الذاتية وإنمائها 
والمحافظة على الشخصية المعنوية للمؤسسة اإلدارية ثم يربط االنتخاب بالوصاية ليجعل سلطة 

دارية للمؤسسة الوصاية منتخبة بالتصويت. والشخصية المعنوية تسمح للهوية والذاتية اإل
  باستقاللية مالية ضرورية لتحقيق المقررات. 

والمؤسسات القانونية التي أخذت هذا الطابع االستقاللي كانت كلها مستوحاة من القانون 
اإلداري الفرنسي. ولكن هذه االستقاللية في القانون اإلداري ذاته نسبية، إذ إنه إذا ترك للمؤسسة 

ل ولكن تحت رقابة سلطة الوصاية، فإن كان يجعل حريتها اإلدارية أن تتخذ مقرراتها باالستقال
المتخذة باستقالل وحرية يبقى بحاجة لألموال العامة. وسلطة الوصاية المالية أضيق بكثير من 
سلطة الوصاية اإلدارية والمقررات اإلدارية المتخذة بروح المبادرة والذاتية وبعقلية متكيفة مع 

واالقتصادي، إال أنها تبقى في نهاية المطاف خاضعة لوضع هذه  أجواء النشاط التجاري
المقررات موضع التنفيذ، وتبقى خاضعة أكثر لسلطة الوصاية بحيث إن أول الطريق واسع جداً 

  ولكن نهايتها التي فيها المحك تضيق كثيراً.

  .ـ المشروع العام٢

  أ ـ المقیاس 
كن االتجاه األساسي في الفقه يعرف المشروع يعطي الفقه تعريفات شتى للمشاريع العامة. ول

  العام استناداً إلى ركيزتين أساسيتين:

                                                             
 .D. Loschack, (le rolepolitique du juge administratif), Paris 1972ـ  ١
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ـ نشاط متخصص للصالح العام وله طابع اقتصادي، أي أنه إطار أوسع من إالطار القانوني 
  للمرفق العام.

  .٣٥٧ـ وإنه نشاط صناعي وتجاري

  .٣٥٨إلى القطاع الخاصواتجاه آخر يصف المشروع العام بأنه اندفاع من القطاع العام 

يبقى أنه ليس هناك تعريف واحد للمشروع العام ، حتى أن التشاريع لم تتبن أي تعريف من 
  التعريفات التي أعطاها الفقه.

  . وحدد خصائصه كما يلي: ٣٥٩نص وحيد في فرنسا أعطى تعريفاً للمشروع العام 

  ـ أنه مؤسسة عامة لها صفة تجارية وصناعية.

ة والشركات التي تمسك أكثر من نصف رأسمالها الدولة أو أي شخص ـ المؤسسات المؤمم
  معنوي خاضع للقانون العام.

  واعتمدت لتعريف المشروع العام مقاييس سلبية نافية ومقاييس ايجابية معرفة.

  .٣٦٠العناصر اإليجابية المكونة ـب 

  وتتألف من : 

  ـ شخصية معنوية واستقاللية مالية 

  ريـ موضوعها صناعي أو تجا

  صة اـ طريقة إدارتها قريبة جداً من طريقة إدارة المشاريع الخ

  ـ تحركها وتراقبها الدولة أو أشخاص القانون العام (القانون اإلداري).

                                                             
 J. M Auby et R. Ducos-Ader: (Grands services publics et entreprises nationales) (Coll. Themis)ـ  ١

1969.  
  .A. de Laubadere: (Traite elementaire de droit administratif), Tome 3-2 Volume 1971ـ  ٢
  
 .Vedel: Droit Administratif (Themis) p-751 et suieـ  ٣
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  ٣٦١ج ـ العناصر السلبية النافية

المشروع العام ليس حتماً مؤسسة عامة وال يدير حتماً مرفقاً عاماً. ولكنه يختلف عن 
أمر أساسي وهو أنه ال يمكن أن يكون موضوعه الوحيد تحقيق الربح، المشاريع الخاصة في 

ألنه، وإن كان يحقق أرباحاً وله مداخيل وال يدير مرفقاً عاماً في بعض األحيان إال أن موضوعه 
  األساسي هو الصالح العام.

  .د ـ األشكال القانونية التي يمكن أن يتخذها المشروع العام

  العامة الصناعية والتجارية أو الشركة ونالحظ أن:الشكل الغالب هو المؤسسة 

ـ المؤسسة العامة الصناعية والتجارية خاضعة إلى حد كبير للقانون الخاص (قانون  ١
التجارة) أكثر من خضوعها للقانون العام (قانون اإلدارة) ال سيما فيما يختص بعالقتها بالعاملين 

لمواد الالزمة لسيرها وبزبائنها ولكنها تبقى خاضعة معها وبالمستفيدين من خدماتها وبمزوديها با
  للقانون اإلداري في نقاط أساسية من عملها بفعل الطابع العام المهيمن عليها ال سيما:

  ـ نظام القانون العام (القانون اإلداري) للعاملين في إدارتها ومحاسبتها.

  ـ حظر المصالحة عليها.

  عليها أو المؤدية إلى إفالسها.ـ اقفال الطرق المؤدية إلى التنفيذ 

ـ المشروع العام حين يتخذ شكل "الشركة" يشمل شكلين: شركة الدولة أي الشركة التي  ٢
تملك الدولة أو إحدى شخصياتها من القانون العام (القانون اإلداري) كامل رأسمالها (البنوك أو 

حيث تختلط القطاع الخاص  شركات التأمين) أو الشركة المختلطة أو شركة االقتصاد المختلط
بمساهمة القطاع العام ولكن مساهمة القطاع العام تبقى أكثر والمثال في فرنسا: شركة الخطوط 

  .Air Franceالجوية الفرنسية 

ـ المشاريع العامة على شكل المؤسسة العامة الصناعية والتجارية والتي يرفض المشترع  ٣
  تصنيفها كمؤسسة "عامة" مثال: الرينو.

                                                             
  p-752. Vedel: Droit Administratif(themis)ـ   ١
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نالحظ بعد هذا االستعراض أن بترومين تمثل العناصر االيجابية المكونة للمشروع العام و
  والعناصر السلبية النافية له. 

فهي إذن تطبيق للتعريف القانوني للمشروع العام. ولكن أي شكل قانوني ارتدى هذا 
  المشروع؟

  هل ارتدى شكل المؤسسة العامة الصناعية أو التجارية؟

  ف القانوني للمؤسسة العامة الصناعية والتجارية؟ما هو التعري

  ـ المشروع العام المتخذ شكل المؤسسة العامة الصناعية والتجارية. ٣

  أ ـ غياب المفهوم الواحد.

عرف االتجاه الغالب في الفقه اإلداري المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بأنها المؤسسة 
. إال أن اتجاهاً آخر رأى في المؤسسة العامة ٣٦٢يالتي تتولى إدارة مرفق عام تجاري وصناع

هوية إدارية خاصة متميزة عن سائر المؤسسات العامة وعن سائر المرافق العامة الصناعية 
. بينما اعتبر اتجاه ثالث أن اكتساب المؤسسة العامة صفة: "الصناعية والتجارية" غير ٣٦٣والتجارية

  .٣٦٤ط بخصائص تكوينها وبخضوعها لنظام خاصمرتبط فقط بالنشاط الذي تمارسه بل هو مرتب

إزاء هذا االضطراب الفقهي في تفسير وتعريف المؤسسة العامة الصناعية والتجارية وجد 
المشترع كما االجتهاد نفسيهما في حيرة عند محاولة ايجاد مفهوم قانوني واحد للمؤسسة العامة 

ضطراب على صعيد االشتراع حيناً الصناعية والتجارية. من هنا انعكست هذه الحيرة وهذا اال
وعلى صعيد االجتهاد في أكثر األحيان فتوالت تعاريف وتفاسير متباينة لكل حالة تختلف عن 

  سواها.

  .ب ـ اضطراب في التشريع واالجتهاد

                                                             
 Laurent- Sirey 1957-38. Fournier et Briaibant A. J. D. A. 1956 II 489.Blaevot juris- classeur 1957 IIـ  ١

9968.  
-Waline-Revue de droit public 1960-676. Rigaud A. J. D. A. 1965 -103. Debbasch- Dalloz 1965ـ    ٢

826.Chevalier Dalloz 1956-119       
 A. Carron: (La notion d, etablissement public industriel et commercial), Cah Jur. De l' electrivcite etـ  ٣

du gaz 1969-251 J. C. P. 1970 II 16314.  
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. في ٣٦٥غياب هذا المفهوم الواحد في الفقه انعكس في التشريع أول األمر ثم في االجتهاد
  فرنسا مثالً:

والمتعلق بالنظام العام لموظفي الدولة... "ال يطبق على  ١٩٥٩/ ٢/ ٩الصادر في  ـ المرسوم
  العاملين في اإلدارات والمؤسسات العامة التي تمثل طابعاً صناعياً وتجارياً".

ـ على عكس ذلك، وفي فرنسا أيضاً، فإن نظام موظفي البلديات يطبق على العاملين في 
  والتجارية. إدارات الحصر (الريجي) الصناعية

ـ على النقيض من كل ذلك فإن قانون الضرائب الفرنسي يستند إلى مفهوم آخر. فالمادة 
من القانون العام للضرائب تتعلق "بالمؤسسات العامة، وباالستثمارات الصناعية والتجارية  ١٩٦٤

لها طابع تطبق على "المؤسسات العامة التي  ١٩٥٣للدولة أو باإلدارات المحلية" بينما المادة 
  صناعي وتجاري وكذلك على أجهزة الدولة وإدارتها واإلدارات المحلية التي لها هذا الطابع".

كانون األول  ٢٩ـ بينما تضع قواعد المحاسبة العامة مفهوماً آخر: فالمرسوم الصادر في 
نه في فرنسا يطبق على الدولة وعلى اإلدارات المحلية وعلى مؤسسات الدولة العامة ولك ١٩٦٢

ال يطبق على المؤسسات العامة الصناعية والتجارية إال إذا كان نظامها فيه مراقب للحسابات 
  وما يليها). ١٩٠(المادة 

إزاء هذا التشويش واالضطراب في التشريع في فرنسا فإن اجتهاد المحاكم كان معذوراًَ إذا 
المحاكم الفرنسية ليس سوى لم يسلك طريقاً واحداً ومباشراً. والتشعب الذي نالحظه في أحكام 

نتيجة وانعكاس للتناقض التشريعي. وهكذا فإن بعض األحكام اعتبرت التأمينات النهرية 
  . ٣٦٧. وأحياناً أخرى اعتبرتها إدارية٣٦٦والبحرية التي تنظمها الدولة تجارية وصناعية

نيفات بل أكثر من ذلك، فإن التشريع إدارات وإن تكن غير متطابقة إال أنها متشابهة تص
أي مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون  .O. R. T. Fمختلفة فاعتبر أنه في حقل نقل الكلمة والفكرة إن الـ 

                                                             
 .Benoit (Le droit administratif francais), Dalloz 1969 n 357 et suiteـ  ٤

 ,Societe Generale d, armementفي قضیة شركة  ١٩٢١كانون األول  ٢٣لس الشورى الفرنسي ـ الحكم الصادر في ـ مج ١

Leb. P- 1109 T. C.  في قضیة  ١٩٦٠شباط  ٢٢وفيSociete Petronaphte Leb. P-857. 

 des affreurs reumis: Leb. P-498بین شركة   ١٩٢٤أیار  ٢٣ـ مجلس الشورى الفرنسي الحكم الصادر عنه في  ٢
Societe   في قضیة شركة  ١٩٤٨تشرین الثاني  ٢١وفيCie des Messageries Maritimes Leb. P-428 
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. وفي حين يصنف االجتهاد إدارة الهاتف على ٣٦٨الفرنسي هي مؤسسة عامة صناعية وتجارية
  .٣٦٩إنها إدارة رسمية ليست هال أي استقاللية بل هي ذات طابع إداري محض

الصارخ والفاضح ظهر عند النظر إلى المؤسسة الواحدة وإعطائها أوصافاً إال أن التناقض 
قانونية مختلفة... منذ خمسين عاماً والمرفق العام وكذلك المؤسسة العامة الصناعية والتجارية 
كانا موضع اعتراف ووصف من االجتهاد القضائي في فرنسا الذي حلل كل مؤسسة على حدة، 

لتعريفات التي أعطيت في هذا المجال يمكن أن نخرج بمجموعة ومن خالل مجموع الحلول وا
مبادىء ومقاييس أساسية تساعدنا في التعرف على الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة الصناعية 

  والتجارية.

  ج ـ معاییر التفریق 
  حدد االجتهاد المعايير األساسية اآلتية:

سم ألن للمشترع الحرية التامة في إعطاء ـ األول (بالطبع) إرادة المشترع، وهذا معيار حا
  . ٣٧٠الوصف القانوني الذي يشاءه للمؤسسات التي ينشئها 

ـ المعيار الثاني هو أصل المؤسسة العامة. فالمبادرة التي أنشأتها تعود للمشترع أو لإلدارة 
  ٣٧١وليست مبادرة فردية خاصة

  ٣٧٢عام؟  ـ المعيار الثالث هو طبيعة نشاطها: هل هو حقيقة نشاط مرفق

ـ والمعيار األخير هو إمكانية استخدامها مميزات السلطة العامة بمنحها حقوقاً غير مألوفة 
exorbitant  ٣٧٣والتي هي من طبيعة السلطة العامة .  

                                                             
  .٦/١٩٦٤/ ٢٧وقانون  ١٩٥٩شباط  ٤ـ مرسوم  ٣
 ,Ursot A. J. D. A.  public 1968 II 15646في قضیة  ١٩٦٨/ ٦/ ٢٤ـ محكمة بت الخالفات الحكم الصادر في  ٤

Conclusion. Gegout. Note Dufaut. .1969-173. Juris classeur 
-Leb. P-60-A. J. D. A.  1965- Chrفي قضیة.  ١٩٦٥كانون الثاني  ٢٥ـ حكم مجلس الشورى الفرنسي الصادر في  ٥

MM Puybassel et Puissochet et 103, conclusion. Rigaud. Dalloz 1965-826 Note Debbasch. 
  .Juris-Classeur Public 1966-II 14824 note Blacvoetـ  ٦
 Waline. Revue de droit public 1960 p-682 et Tribunal des conflits- 23 Novembre 1956- Societeـ  ١

Mobiliere et immobiliere de meunerie Leb - p- 870, Conseil d, Etat 20 Janvier 1960. Cooperative 
agricole de la region de Clermont d, Aise.   
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ولكن إذا أخذ كل معيار بمفرده فهو غير قادر على تحديد وتصنيف وإبراز خصائص 
مقابلة بين هذه المعايير مجتمعة وبين المؤسسات المؤسسة العامة الصناعية والتجارية. إال أن ال

  العامة تتيح لنا الخروج ببعض الخصائص المشتركة للمؤسسات العامة الصناعية والتجارية.

  .الخصائص المشتركة للمؤسسات العامة الصناعية والتجاريةد ـ 

وية وهذا لقد عرف الفقه المؤسسة العامة بشكل عام بأنها مرفق عام يتمتع بالشخصية المعن
التعريف هو جمع لمفهومين للمؤسسة العامة، المفهوم الذي يرى فيها مرفقاً عاماً صناعياً وتجارياً 

  والمفهوم اآلخر الذي يرى فيها مؤسسة عامة.

  يبقى أن النظام القانوني للمؤسسة العامة التقليدية يتميز ببعض الخصائص منها: 

  :ـ شخصيتها المعنوية ١

فإنها تستتبع وجود ذمة مالية خاصة بالمؤسسة العامة. من هنا فإن  ككل شخصية معنوية،
االستقالل المالي ومبدأ التخصص هما ميزتان أساسيتان لكل مؤسسة عامة. وال ريب أن مؤونة 
مفهوم المؤسسة العامة جعلت أفضل تعريف لها هو تعريف النفي السلبي الذي يصنف ما ليس 

  . ٣٧٤ام ليس الدولة وال اإلدارة المحلية"مؤسسة عامة بقوله إنها "كل شخص ع

  ـ تنظيمها جزء من القوانين اإلدارية. ٢

القانون اإلداري هو الذي ينظمها ألنه هو الذي أوجدها وابتكرها وأفسح لها متسعاً للوجود 
في الحياة اإلدارية، ولكنه ميزها بمواصفات خاصة. إال أن العاملين فيها على أساس التعاقد 

ون في تنظيمها جزءاً كبيراً من أسرتها. هؤالء المتعاقدين يبقون استثناء وبالتالي أصبحوا يشكل
  يخضعون للقانون الخاص (قانون العمل وقانون التجارة، القانون المدني...). 

  .ـ تبقى مرتبطة بالدولة في شكل من أشكال وصاية الدولة ٣

                                                                                                                                                                              
والحكم Societe des Affreteurs Reunisفي قضیة شركة   ١٩٣٤أیار  ٢٤ـ مجلس الشورى الفرنسي الحكم الصادر في  ٢

  .Cie des messageries maritimesفي قضیة شركة  ١٩٤٧تشرین الثاني  ١٢الصادر في 
  .Vedel- (Droit Administratif) (Themis) p-742ـ  ٣
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ها الوصاية. والوصاية عليها تضيق وإذا لم تكن الدولة فهي اإلدارة المحلية التي تمارس علي
أو تتسع إال أنها تبقى جزءاً من خصائصها المكونة وال تغيب عنها، فحيثما كانت المؤسسة العامة 

  كانت الوصاية. ولكن الوصاية لها أشكال:

  :ـ الوصاية المالية

عونات أحياناً تكون مداخليها من إدارة محلية وأحياناً من مساهمات عامة في رأسمالها أو م
أو قروض وأحياناً تجني أرباحها من استثمارها. أحياناً تطبق نصوص قانون الموازنة عليها مع 
بعض التكييف (موازنة ملحقة...) وأحياناً تطبق على ميزانيتها القواعد الصناعية والتجارية. أحياناً 

واعد المحاسبة تطبق على حساباتها القواعد المطبقة في القطاع الخاص وأحياناً أخرى تطبق ق
العامة. كذلك أحياناً ال تخضع للضريبة وأحياناً أخرى تخضع لها كسائر أشخاص القانون 

  الخاص العاديين، إال أنه يبقى دائماً لوزارة المال وصاية عليها.

  :ـ الوصاية اإلدارية

ارة على هي مرتبطة دائماً بالوزارة المالئمة لموضوعها. والوصاية اإلدارية التي تمارسها الوز
المؤسسة بواسطة ممثلين عن الدولة يؤمنون رقابة دائمة: رقابة اقتصادية ومالية، مفوضو الحكومة 
لهم أكثر من الرقابة أحياناً... بيدهم اإلدارة الحقيقية. وتحتفظ السلطة العامة دائماً بحق تعيين 

ى في يدها القدرة على مديري المؤسسة العامة، وهؤالء يبقون مرتبطين بالسلطة العامة التي يبق
شل يدهم وتجريدهم من الحرية والمبادرة التي هي سر حركة القطاع التجاري والصناعي عن 

  طريق قطع المد المالي عن المؤسسة.

في كل المواضيع الهامة يجب العودة إلى سلطة الوصاية، التي يعود لها بالنتيجة القرار 
  النهائي.

  .ـ الوصاية الحسابية

  .٣٧٥قابة على الحسابات في كل مرة ال تكون لديوان المحاسبة صالحية رقابةتتدخل هيئة ر

                                                             
 -Paris  et G. Passeron Lescuyer ,(L,autonomie de gestion des etablissememts publics nationaux)ـ   ١

(Le controie de : Etat snr Ies entreprises nationaIisees 1969  1959   
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  ولكن كيف تفهم الوصاية ؟

  هو:  ١٨٩٢هوريو سنة   Hauriouالتعريف الذي أعطاه العالمة 

  "الوصاية هي سلطة الرقابة التي يمارسها بعض أشخاص القانون 

  .٣٧٦اإلداري على أشخاص اَخرين من القانون اإلداري "

  بقى هذا التعریف صالحًا ؟هل ی
. كذلك تكرس هذا ٣٧٧بعض االتجاهات الحديثة للفقه أخذت تربط الوصاية بالالمركزية 

. إال أن اتجاهاً آخر في الفقه ذهب إلى فك االرتباط بين ٣٧٨االتجاه الفقهي في التشريع أيضاً 
  . ٣٧٩الالمركزية والوصاية 

اية بالالمركزية وربط الالمركزية إال أن االتجاه األساسي في الفقه يرفض ربط الوص
باالنتخاب ألنه يعتبر ان هذا التسلسل المنطقي ال يقف على قدمية والمشترع لم يتبن يوماً هذا 

  . ٣٨٠الترابط 

هوريو يعتبر أن الوصاية ليست محصورة بأشخاص القانون اإلداري الالمركزيين بل هي تمتد 
بنظر هوريو هي عالقة بين السلطة اإلدارية وبين . فالوصاية ٣٨١إلى المؤسسات العامة الالمركزية 
  . ٣٨٢شخص معنوي يتمتع باالستقاللية 

                                                             
 .Maurice Hauriou- Decentralisation- Repert. Bequet 1892 n 90ـ  ٢

 Waiine- (Droit Administratif, 8eme edition, n 434, et A. de Laubadre: (Droit Admi- nistratif) 6emeـ  ٣
edition T. l. n, 125.  

  : "نقابة المهندسین... توضع تحت وصایة وزارة الثافة"). ٢١المتعلق بالهندسة (المادیة  ١٩٧٧كانون الثاني  ٣ـ قانون  ٤
  اونیات االجتماعیة الزراعیة.المتعلق بتوزیع مراكز الوصایة على التع ١٩٧٧آب  ٢٩مرسوم 

 .L. Constans; (Le dualisme de la notion de la la personne morale ad ministrative en droit francais)ـ  ٥
Dalloz 1966 p-65 et suite.  

 Maspitiol et Laroque: (La tutelle administrative, p 18, et Eisemmann, (Centralisation etـ  ٦
decentralisation), L. G. D. I. 1949. P-221.  

 Sur l, evolution des idees d, Haurion. (Le dualisme de la notion de la per- sonne moraleـ  ٧

administrative en doit francais) Dalloz 1966 p-104. :L. Constans  
  .Hauriou cite avant n, 15  ـ ٨
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. وهي تمارس على األعمال كما على ٣٨٣فالوصاية اإلدارية تطبق على األجهزة غير المركزية 
األشخاص. من هنا يجب التفريق بين الوصايتين ألن الوصاية على األعمال تشمل الرقابة والحق 

. ٣٨٤وبتقدير الظروف. ففي الرقابة على األعمال هناك عناصر تسلسل تدريجي باالستنساب 
يفرق بين نوعين من  Vedelوحتى بالنسبة إلى الوصاية على األشخاص فإن العالمة فوديل 

. في حين أن العالمة ٣٨٥الوصاية على األشخاص، والوصاية في تعيينهم والوصاية في تأديبهم 
، ٣٨٦أن الوصاية على االشخاص محصورة في سلطة تأديبهم  يعتبر De Laubadereدولوبادير 

وتعيين المديرين يسبقه أحياناً استشارة مجلس إدارة المؤسسة العامة المستقلة الخاضعة 
للوصاية. وهذه االستشارة هل هي مقياس لمدى خضوع الشخص المعين للوصاية؟ وحين يعين 

يفقد صفة االنتداب في مجلس اإلدارة، رئيس لمجلس اإلدارة بدون استشارة هذا األخير فهل 
  .Agent d, Etat. ٣٨٧ليصبح مأموراً للدولة  Tagandكما يقول العالمة تاغاند 

. وذلك ألن تعيين المدير رغم ٣٨٨أجاب بالنفي  Carre de Malbergالعالمة كاريه دو مالبيرغ 
جهزة الدولة) ، ، (جهاز مستقل من أ organeعدم استشارة مجلس اإلدارة ال يجرده من صفة الـ 

  ال تستتبع حتماً صفة: "النتداب" وال "الوكالة" وال "االنتخاب". organeفصفة الـ 

(جهاز مستقل من أجهزة الدولة) في جسم اإلدارة المحلية أو  organeوهنا يفسر وظيفة الـ 
في  organeالدولة باإلدارات المرتبطة بها مباشرة أو المؤسسة العامة فيقول إن وظيفة الـ 

المحافظة أو اإلدارة المحلية أو القضاء أو الدولة ينبغي الكتسابها "امتالك سلطة التقرير باسم 
  .٣٨٩وألجل هذه اإلدارة" 

ففي الوصاية على األشخاص يجب أن نفرق بين وصايتين بينهما تعارض أساسي وتقليدي: 
نونية التي تحدد الوصاية وصاية االستنساب ووصاية المصادقة القانونية. فإذا كانت النصوص القا

                                                             
 :  notiom de service d, interet public et la theorie juridique des institutions corporatives).   La ـ    ١

Maspitiol  Droit social 1944 p-165 etsuite p- 169.      R.   
 Aucoc: conference, 3 eme edition 1885 p- 108 et ies controverses sur la decentralisationـ  ٢

administrative, Rev. Pol et Parl. 1895-T-IV-p-232.  
  .Vedel: (Droit Administratif) P. V. F. 1973 p-644ـ  ٣
  
   .De Laubadere T- ln, 133 (Traite de droit Administratif)ـ  ٤
  juridique de la societe d, economie mixte) p-119 R. Tagand (Le regimeـ   ٥

 Carre de Malberg: (Constiution a la theorie generale de l, Etat), T. 2. n, 401ـ  ٧ـ  ٦
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وحدودها وطبيعتها تتحدث عن اقتراح مسبق أو عن أصول لتقديم هذه الموافقة، فإن الذي 
يملك هذا الحق المسبق يملك وصاية استنسابية، أما إذا كانت النصوص تعطي سلطة الوصاية 

القانون، تكون مجرد الحق بالتدقيق في انطباق االجراءات التي أدت لتكوين مجلس اإلدارة على 
الوصاية قانونية، بمعنى أنها وصاية مصادقة وتدقيق في االجراءات القانونية وليست وصاية 
استنساب. وفي هذه الحالة فإن سلطة الوصاية توفق في انطباق االجراءات وتقيدها بالنصوص 

  القانونية ومراعاتها لكافة النصوص.

عبة التحديد عند التطبيق. إال أن المعيار وال ريب أن حدود االرتباط وطبيعته ومفاهيمه ص
الذي يساعد عادة على تحديد ما إذا كان التعيين يستتبع أم ال االرتباط بسلطة الوصاية التي 
عينت هذا األمر الدقيق، معيار التفريق فيه، هو مدى حق سلطة الوصاية التي عينت في االقالة 

اية إذا تمتعت إلى جانب حق التعيين بحق وحفها في اتخاذ عقوبات تأديبية، ألن سلطة الوص
االقالة فهذا يعني ارتباطاً أشد بها ألنها بذلك تملك حقاً هاماً مرتبطاً بواجب، وألن كل حق 
يقابله التزام وحقها في االقالة يستتبع واجب المعين باالرتباط بها وطاعته ألوامرها وعدم 

  استقالليته عنها.

سلطة المدير في اتخاذ القرار باالستقالل، وهذه االستقاللية واألمر يتوقف في كل حالة على 
ليست مرتبطة بالتعيين. فاستقاللية إرادة المدير تقدر بفعل قواعد اقالته، وسلطاته في التقرير أي 
بمجمل نظامه. وليس األمر كله مقتصراً على معرفة أصول تعيينه لربطه بالسلطة التي عينته، ألنه 

يصبح مستقالً وال تعود السلطة التي عينته تملك حقوقاً عليه في الرقابة من  إذا كان بعد تعيينه
ناحية التدابير التأديبية واالقالة فإنها وإن كانت قد عينته فإنها عينت من يبقى مستقالً عنها غير 
مرتبط بها وتصبح وصايتها قانونية في الشكل أكثر بكثير مما هي استنسابية في األساس. ونظام 

سته للعمل هو الذي يحدد إذن طبيعة الوصاية، وبالتالي فإن المدير حتى  ولو كانت صفته ممار
القانونية هي وظيفة عضوية في اإلدارة أو الدولة أو المؤسسة العامة، إال أن الوصاية ال تفرض 
حتماً الطاعة، فمخالفة سلطة الوصاية ال تعرض حتماً للعقوبات المسلكية. إذا فالوصاية وسلطة 
التأديب هي المخولة باتخاذ عقوبات مسلكية في حال األخالل بالواجبات اإلدارية المرتبطة 

  بطبيعة الوظيفة.
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إال أنه يجب المالحظة أن سلطة التأديب ال تستتبع حتماً ودائماً رابطة تبعية، فالسلطة اإلدارية 
خاص ال يمتون إليها تملك الحق والسلطة باتخاذ تدابير تأديبية في كثير من الحاالت تجاه أش

بصلة ولكنهم خالفوا األنظمة اإلدارية، فهم يتعرضون لعقوبات إدارية وإن لم يكن بينهم وبين 
  ). وهذا ما أيده االجتهاد.٣٩١).(٣٩٠اإلدارة رابط وصاية (

(جهاز مستقل من أجهزة الدولة) الذي يتمتع  organeويجب أن نفرق بين الوصاية على الـ 
دد مفهومه القانوني العالمة كارية دو مالبيرغ بقوله إنه الذي "يمتلك سلطة باالستقاللية والذي ح

التقرير باسم وألجل اإلدارة" التي يتوالها أي أنه يرمز الستقالل المؤسسة العامة التي يترأسها، 
الذي ال يملك االستقاللية التي يملكها الحائز على المفهوم القانوني  agentوبين مأمور الدولة 

. فالحائز على الصفة القانونية للمأمور يمارس سلطة تبعية وال يمارس صالحيات organe للـ 
مستقلة فكل سلطاته هي تحت الوصاية االستنسابية لإلدارة التي تملك حق القرار في رفضها أو 
قبولها وبالتالي فهو يخضع للتسلسل اإلداري. إذن فهناك نوعين من الوصاية: الوصاية على الـ 

organe  وهي محدودة والوصاية على مأمور السلطة أي الـAgent فهما وصايتين تختلف ،
روحيتهما ونوعيتهما واساسيهما والفكرة التي تقوم عليها كل منهما. فالوصاية على مأمور الدولة 

ليست وصاية مركزية بقدر ما هي وصاية وضمانة في تعين أشخاص ألعمال فنية  Agentأو الـ 
  . ٣٩٢لهذه األعمال  دقيقة وممارستهم

وربما كان من الضروري لتوضيح فكرة الوصاية اإلدارية بشكل أفضل أن نستعرض تاريخ 
الوصاية ونشأتها في البلد الذي نشأت فيه أي في فرنسا. فقد كان مجلس الشورى الفرنسي هو 

 . ثم درج رجال القانون على استعمالها بعد٣٩٣ tutelleأول من استعمل عبارة  "الوصاية" 

                                                             
 .J. Mourgeon (La representation administrative) L. G. D. H. 1967ـ    ١

-Lefondre: (Recherchec sur les sanctions administrative et leur nature juridique), these Caen, 1973 pـ  ٢
202. Et J. M. Auby: (Les sanctions administrative non disciplinaires applicables aux usagers 

volontaires des services publics), 1968 p-68 et s.   
  .Conclusion Ordonneau sous Conseil d, Etat, 20 decembre 1963ـ  ١

Bouvot Chevrier, Rec. 644-645. 
 Blenodاإلدارة المحلیة (قضاء) بلونود  ١٨٢٣تشرین الثاني  ٢٥ الحكم الصادر في ـ في األحكام تتعلق باإلدارات المحلیة مثالً  ٢

  ـ بیرفال.  ١٨٣٣أیار  ١٧ثم حكم 
فیفیان بأنه: "فوق  Vivienصرح  ١٨٣٦جیراندو كتابه "الوصایة اإلداریة" وفي سنة  Gerandoعنوان العالمة  ١٨٢٩ـ في  ٣

 Dallozـ  ١٨٣٦نیسان  ٢٦لوصایة العائدة للحكومة" تقریر لمجلس النواب مقدم في حقوق اإلدارة المحلیة یجب أن توضع سلطة ا
Repertoire .T. 9 Vovir commune p-250, 2eme col.  
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بعد ذلك بدأت العبارة تصبح مألوفة من كثرة االستعمال حتى أنه كلما استعملت كلمة 
وال سيما المجموعات الصادرة منذ  Sirey"رقابة" كانت مرادفة لكلمة "وصاية" ويجب العودة إلى 

. ومع هذا فإن الكلمة كانت تحمل معنى قانونياً وهو عدم أهلية ٣٩٥للتأكد من ذلك  ١٨٢٥سنة 
. ولكن هذا المفهوم سرعان ما تطور،فدمج عدم األهلية اإلدارية بعدم األهلية ٣٩٦إلدارات المحليةا

المدنية واعتبار اإلدارة الخاضعة للوصاية كالشخص القاصر الذي يحتاج إلى وصاية. وقد أثار 
 أمر هذا الدمج رجال القانون الذين أخذوا يفرقون بين الوصاية المدنية والوصاية اإلدارية

. إال أن الفقه بقي مصراً على استعمال ٣٩٧ويضعون الحواجز العريضة التي تفرق بين االثنين 
. ولكن التفريق إذا تم بين الوصاية المدنية والوصاية األدارية ٣٩٨عبارة "الوصاية" لتشمل المعنيين 

  إال أنه 
شخاص والوصاية لم يمتد إلى داخل الوصاية اإلدارية بحيث يفرق بين الوصاية اإلدارية على األ

اإلدارية على األعمال ومن ثم الوصاية اإلدارية االستنسابية والوصاية اإلدارية القانونية الشكلية. 
. وإن بقي غامضاً في تعريف واضح ٣٩٩وقد أصر الفقه على عدم الخلط بين هذه الوصايات

  للوصاية بمعانيها المختلفة 

تعريف أعلنه الفقه إذ عرف الوصاية على أنها ثم عاد الفقه واالجتهاد والتشريع فالتقوا على 
. ٤٠٠"ليست سلطة بالمعنى العميق للكلمة" بل هي "هدف يبرر التدابير التي توصف بها الوصاية" 

  فيكون العلم قد أقر بالوصاية في نهاية األمر ولكنه حصرها في "العالقة اإلدارية".

*    *   *  

  لها ومعناها. وقد استغرقنا طويالً في بحث الوصاية وأشكا

                                                             
 Tome V p 345. Jurisprudence du Conseil d, Etat ,ـ  ٤

 .Dupin, Lois des communes 1823 T. l p-10ـ  ٥

ـ   Voir etablissement public. Delamare, Dictionnaire de droit public et administratif .1837 -1836ـ    ٦
A. Le Rat de Magnitot et Huard    

  .(Duvergier p- 102) ـ المشترع فرق أخیرًاً◌ وكان بفضل استخدام عبارة الرقابة للداللة على الوصایة اإلداریة. ٧
 
 A. Des Cilleuls: (Origines et Deviations de la tutelle administrative), 1807 (Extrait de la reformeـ  ١

sociale) p-3, note l.  
 .Maspetiol et Loroque: La tutelle administrative p-276ـ  ٢
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  بقي أن نمضي إلى سائر خصائص "المؤسسة العامة الصناعية والتجارية".

  .ـ الخاصة الرابعة من الخصائص المشتركة للمؤسسة العامة الصناعية والتجارية ٤

والخاصة الرابعة من خصائص المؤسسة العامة الصناعية والتجارية انها باإلضافة إلى كونها 
تنظيمها اإلداري هو جزء من القوانين اإلدارية وأنها مرتبطة بالدولة لها شخصية معنوية وأن 

تحت شكل من أشكال وصاية الدولة فهي خاضعة لمبدأ التخصص الذي يبقى له عدة مضامين 
  وفقاً لكل حالة بحالتها.

  .)إن جزءاًَ من العاملين فيها يبقون خاضعين للقانون العام (القانون اإلداري: ـ الخاصة الخامسة ٥

بنوع خاص فان كبار العاملين بها الذين يملكون الحق في اتخاذ القرار يخضعون للقانون 
  العام (القانون اإلداري) وبالتالي فإن جميع تصرفاتهم الوظيفية تخضع لسلطات القاضي اإلداري.

  أنها غير مستثناة من قواعد القانون العام : ـ الخاصة السادسة ٦

التفريق بين اإلدارات العامة وبين المؤسسات العامة ويعتبر أنها إن االجتهاد يصر على رفض 
رغم خضوعها ألنظمة إدارية مختلفة، إال أنها تبقى خاضعة للقانون العام، ويرفض إخراج أي 
منها من حقل القانون العام. وهكذا تصبح لديها مناعة ضد تدابير القانون الخاص (من اإلفالس 

. ٤٠٢. حتى أن التحكيم نادراً ما يقبل االجتهاد ٤٠١يلجأ العامة بهاإلى الحجز) التي هي تدابير 
بخضوعها له، بل إن المشترع حظره في بعض األحيان على المؤسسة العامة الصناعية والتجارية 

  ألنه محظور في القانون اإلداري والصالحية هي دائماً للقاضي اإلداري.

  صناعية وتجارية؟ ـ بترومين هل هي مشروع عام على شكل مؤسسة عامة ٤

  ما هي خصائص بترومین
  م ) نالحظ أنها: ١٩٦٢هـ (سنة  ١٣٨٢/  ٦تاريخ /  ٢٥إذا عدنا إلى قانون إنشائها رقم 

                                                             
 :Cassation 9 Juillet 1951, Juris-Classeur periodique (semaine juridique) 1951. 2- 6457 et Jacquinonـ  ١

(L, execution forcee sur les biens des autorites et Services publics), Actualite Juridique 1958-71.  
 Societe Nationale de Vente deفي قضیة  ١٩٥٨كانون األول  ١٣ـ مجلس الشورى الفرنسي في حكمة الصادر في  ٢

surplus-droit social 1958-1890  



  ٢٠٠

ـ تمارس نشاطاً متخصصاً اقتصادي الطابع مرتبطاً بمصلحة عامة وهو نشاطها في حقل 
  في كل البلدان األوربيةالبترول الذي يعطيها صفة المرفق العام. فحقل البترول هو مرفق عام 

وهو إضافة إلى ذلك في السعودية مصدر الدخل القومي الرئيسي ومصدر الدولة شبه 
  األوحد.

  ـ بترومين تتولى إدارة شؤون البترول في السعودية.

  ـ تمارس نشاطاً صناعياً وتجارياً.

  ـ تمسك أغلبية األسهم في شركات البترول العاملة في السعودية.

  خصية المعنوية وباالستقالل المالي.ـ تتمتع بالش

  ـ موضوعها صناعي وتجاري.

  ـ طريقة عملها وإدارتها قريبة من طريقة عمل وإدارة المؤسسات الخاصة.

  ـ إدارتها منقولة عن إدارة الشركات المساهمة:

  ـ رئيس مجلس اإلدارة هو الحاكم.

  ـ مجلس اإلدارة هو نفسه.

  ـ الجمعية العمومية ال وجود لها.

  صالحيات مجلس اإلدارة هي نفس صالحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة. ـ

  ـ مفوض المراقبة تعينه سلطة الوصاية.

الدولة تمارس تجاه بترومين وظيفة مثلثة: فهي تكون مجموع المساهمين وهي مانحة االمتياز 
  وهي التي تمارس عليها الرقابة والوصاية.

  ـ كمساهمة: تملكها الدولة.
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ة لالمتيازات: الدولة تعطي بترومين االمتيازات فتحتفظ ببعضها وتتنازل عن بعضها ـ كمانح
  اآلخر.

  ـ كرقيب على بترومين، الدولة رقيبة ولكن الوصاية على بترومين لمن؟

  من هي سلطة الوصاية؟ أي نوع من الوصاية يطبق على بترومين؟

الوصاية. إال أنه من الجهة  إن أعمال بترومين ليست تحت الوصاية ولكن أشخاصها هم تحت
  المالية فإن أعمالها تبقى تحت الوصاية، فاألعمال اإلدارية وحدها هي الخارجة عن الوصاية.

  مجلس إدارتها مؤلف من وظائف عامة بحيث إن مقاعده يشغلها من يشغل وظائف عامة.

نهم من هنا فإن أعضاء مجلس إدارتها يخضعون لقانون موظفي الدولة. وصالحية تعيي
  وإقالتهم هي لمجلس الوزراء.

رجال أعمال يضافان إلى موظفي الدولة من أعضاء مجلس إدارة بترومين يعينهما ويقيلهما 
  مجلس الوزراء.

سلطة الوصاية على بترومين هي مجلس إدارتها وأعماله غير خاضعة لوصاية أي سلطة. إال 
الوزراء وفقط اثنان من أعضاء  أن تعيين ثمانية من أعضائه وإقالتهم هو من صالحية مجلس

  مجلس إدارة بترومين يعينهما ويقيلهما وزير البترول.

(جهاز مستقل من أجهزة الدولة) وهي الصفة  organeمن هنا يأخذ مجلس اإلدارة صفة الـ 
  التي عرفناها قانونياً أعاله.

من أجهزة الدولة  فيجب أن نفرق بين مجلس اإلدارة الذي يرتدي وصفاً قانونياً فيجعله جهازاً
ولكن مستقالً في شخصيته، وبين مأمور الدولة على المرتبط بها وهي صفة تنطبق على موظفي 

ال يتمتع بإدارة مستقلة وال بمبادرة وال يمارس  organeبترومين ألن مأمور الدولة على عكس الـ 
ي يعينهم بقرار منه االصالحية تبعية، فتعيين موظفي بترومين مرتبط بمصادقة مجلس الوزراء الذ

بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة والنصاب في مجلس اإلدارة يكتمل بخمسة أعضاء (هو 
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مؤلف من عشرة أعضاء) ولكي يتوفر هذا النصاب يجب أن يكون الرئيس (الذي هو وزير 
  البترول) حاضراً وفي غياب وزير البترول ال يتأمن النصاب أياً كان عدد الحاضرين.

ت هو بأكثرية أصوات الحاضرين إال في حالة معارضة وزير البترول الذي هو والتصوي
 ٤األصوات بشرط أن ال تقل عن  ٣/ ٢الرئيس، ففي هذه الحالة تصبح األكثرية المطلوبة هي 

أصوات. إذاً فرئيس المجلس الذي هو وزير البترول له أرجحية إن كان في نصاب المجلس أم 
  في التصويت.

يتم عن طريق البنك المركزي أي مؤسسة النقد العربي السعودي وبواسطة  تمويل بترومين
خزينة الدولة وميزانية بترومين تصدر بمرسوم ملكي. ويعين مجلس إدارتها مفوضاً للمراقبة الذي 

  يمارس نفس وظيفة مفوض المراقبة في الشركات المساهمة.

  إذن.....

  :من الجهة اإلدارية

 organeاضعة للوصاية، ومجلس إدارتها له الطبيعة القانونية للـ أ ـ أعمال بترومين ليست خ
(جهاز مستقل من أجهزة الدولة) ويتمتع بسلطة اتخاذ القرار باسم ومن أجل بترومين. إال أن 
وزير البترول له دور أساسي في تحديد هذه السلطة والتحكم بها وفقاً لنظام التصويت والنصاب 

  الذي له فيهما األرجحية.

  ـ أشخاص بترومين هم تحت الوصاية:ب 

هو تحت وصاية مجلس الوزراء الذي من صالحيته تعيين  organeـ مجلس اإلدارة أي الـ 
أعضاء الذين يكونون بترومين واالثنان الباقيان تحت وصاية وزير  ١٠من أصل الـ  ٨وإقامة 

  البترول الذي يعينهما ويقبلهما وهما من كبار موظفي وزارة البترول.

ـ وموظفي بترومين العاملين بها الذين لهم صفة مأموري الدولة، هؤالء هم تحت وصاية 
  أي مأمور الدولة في القانون اإلداري. Agentمجلس اإلدارة ولهم الطبيعة القانونية لوضع 

  :من الجهة المالية
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  بترومين هي تحت وصاية:

  ـ مجلس إدارتها

  ميزانيتها.ـ وزارة المال التي تحضر المرسوم الملكي ل

  ـ البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) الذي هو مصدر تمويل مشاريعها.

  :من الجهة الحسابية

  بترومين خاضعة لوصاية مجلس إدارتها الذي يعين مفوض مراقبة.

إن المشاريع العامة المرتدية شكل المؤسسة العامة الصناعية والتجارية في المملكة العربية 
  ي:السعودية ه

  ـ المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).

  .٤٠٣ـ الضمان االجتماعي 

                                                             
  هـ. ١٣٨٩/ ٩/ ٦ في ٢٢ـ أنشأت بموجب المرسوم الملكي رقم  ١
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  .٤٠٤ـ مؤسسة الماء

  .٤٠٥ـ مؤسسة سكك الحديد

  .٤٠٦ـ النقل الجوي (الخطوط الجوية السعودية)

  .٤٠٧ـ البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)

  .٤٠٨ـ مؤسسة الكهرباء

  امة الصناعية والتجارية في فرنسا هي:والمشاريع العامة المرتدية شكل المؤسسة الع

  .E. D. Fـ مؤسسة الكهرباء 

  .G. D. Fـ الغاز 

  ـ الفحم الحجري 

  (Air France)ـ النقل الجوي 

   .O. R. T. Fـ اإلذاعة والتلفزيون 

  ـ سكك الحديد

إن مواضيع المؤسسة العامة التي تشكل القاسم المشترك في هذا الحقل بين المملكة العربية 
  ودية وفرنساهي:السع

  ـ النقل الجوي 

  ـ الطاقة: الغاز+ البترول + الفحم الحجري+ بترومين 

                                                             
  هـ. ١٣٩٤/ ٨/ ٢٠في  ٤٩ـ أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم  ١
  هـ. ١٣٨٦/ ١/ ٢٢في  ٣ـ أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم  ٢
  هـ . ١٣٨٦/ ٧/ ١٨في  ٢٤ـ أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم  ٣
 Revue pratique de droit Administratifـ أنشئت بموجب مرسوم ملكي  ٤

  هـ. ١٣٨٦/ ٧/ ٢٢في  ٥٥أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم ـ  ٥



  ٢٠٥

  ـ الكهرباء 

  وتخرج عن هذا القاسم المشترك:

  ـ اإلذاعة والتلفزيون   

  ـ البنك المركزي.

  . هي:٤٠٩لقد صنف مجلس الشورى الفرنسي المؤسسات العامة وفقاً لعشرة مواضيع 

الجتماعية، التعليم، األعداد للنشاطات الثقافية، النشاط العلمي ـ االجتماعية، الطبية ـ ا
واألدبي والفني، األبحاث: اإلعالمية، حماية واغناء األموال العامة أو العائدة لمصالح عامة، إدارة 
تجهيزات اإلدارات المحلية، أجهزة التدخل االقتصادي واالجتماعي، والنشاطات الموجهة 

  للخارج.

  ذا عدنا للسعودية ونظرنا إلى بترومين فماذا نجد؟على ضوء ذلك، إ

وجود بترومین ومصدرها یعود للمشترع السعودي ولیس إلى المبادرة الفردیة، هل تمارس 
  بترومین نشاط مرفق عام؟

لم یعد غریبًا أن تكون حدود المرفق العام أصبحت غیر محددة الیوم، إال أن حدود 
  الطاقة والنقل.المشاریع العامة تبقى محیطة بحقول 

  ویمكننا هنا أن نفرق بین نوعین من المشاریع العامة:
ـ المشاریع العامة التي تمارس نشاطًا في حقل المنافسة. الدولة هنا وٕان كانت مالكة، إال 
أنها تترك حریة كبیرة للمشاریع أكثر العامة العاملة في هذا الحقل فقد تأثرت بقواعد وانظمة 

أثرت بسیاسة الدولة (معامل الرینو في فرنسا). والمشاریع العامة العاملة المنافسة بكثیر مما ت
في هذا الحقل تأخذ أحیانَا الشكل القانوني إلدارة الحصر (الریجي) وفي أكثر األحیان شكل 

  شركة االقتصاد المختلط أو شركة الدولة المملوكة أسهمها من الدولة.
رافق عامة وهي موجودة بنوع خاص في میداني ـ المشاریع العامة التي تستثمر أو تدیر م

  الطاقة والنقل وهي تأخذ غالبًا الشكل القانوني للمؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة.

                                                             
  Docunentaion Fancaise p. p. 15, 16 et 19ـ تقدیر عن المشاریع العامة في فرنسا منشور في  ٦

  تقریر وزاري حول المشاریع العامة.
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بترومین هي نموذج لهذه المشاریع ولشكلها القانوني. والمالحظ أن المشروع العام للبترول 
والتجاریة للبترول والمعادن  والمعادن (بترومین) المتخذ شكل المؤسسة العامة الصناعیة

(بترومین) قد كونت شركات اقتصاد مختلط مع محافظتها على ذاتیتها القانونیة كمؤسسة 
عامة صناعیة وتجاریة بالنسبة للشركات التي كانت تكونها والتي كانت لها شخصیتها 

أها المشترع المعنویة المتمیزة عن بترومین والتي تملك بترومین أكثریة أسهمها. بترومین أنش
السعودي ولم تنشئها المباردة الفردیة وألزمها المشترع السعودي في المرسوم الملكي بدفع 
الضرائب على نشاطاتها الصناعیة والتجاریة بینما أعفاها من أي ضریبة على "كافة نشاطاتها 

  األخرى".
تها مما یؤكد بشكل واضح وصارخ أن المشترع الذي أنشأ بترومین قد أعطاها طبیع

  القانونیة في مرسوم انشائها إذ فرق بین نوعین من النشاط الذي تمارسه بترومین:
أ ـ النشاط اإلداري المرتبط بحقل اإلدارة العامة والذي لیس تجاریًا وال صناعیًا وبالتالي هو 

  .(Exorbitant)من صمیم السلطة العامة وبالتالي یتمتع بالحقوق اإلداریة غیر المألوفة 
  شاط الصناعي والتجاري.ب ـ الن

إذن بترومین لیست خارج حقل اإلدارة العامة وال السلطة العامة وال خارج قواعد القانون 
اإلداري. فال یمكن الحجز على أموال بترومین وال إشهار افالسها وهي إجراءات لم تكن یومًا 

في النزاعات  . كذلك أستبعد المشترع السعودي اللجوء للتحكیم٤١٠موضع البحث ضد بترومین 
  . ٤١١التي تكون بترومین طرفًا فیها وجعل الصالحیة للقضاء السعودي 

بترومین هي إذن في مرسوم إنشائها، في موقعها القانوني وفي طبیعة نشاطها مشروع 
عام اتخذ شكل مؤسسة عامة صناعیة وتجاریة. إال أن المفارقات تشاء أن یكون التأمیم في 

وع العام بینما أنشئ المشروع العام في السعودیة تجنبًا للتأمیم أوروبا قد ولد وأنشئ المشر 
والنماء القطاع الخاص وتسهیًال لتحقیق مشاركة الدولة في الشركات البترولیة صاحبة 

  االمتیازات البترولیة.
كان الدافع األساسي النشاء بترومین هو ایجاد إدارة لقطاع تجاري وصناعي تابعة للدولة، 

لها مرونة في الحركة، تمارس نشاط المبادرة الفردیة وتعد السعودیة بالكفاءة ولكن مستقلة و 
والقدرة على تقنیة الصناعة البترولیة، كما تقوم بانفاذ المشاركة في رأسمال الشركات البترولیة 
األجنبیة صاحبة االمتیازات بنجاح ثم تنجح في إدارتها. كل ذلك تجنبًا للتأمیم واثباتًا أن هناك 

                                                             
  جز ضد بترومین.ـ سجالت لحاكم اإلفالس في السعودیة ال تظهر أثرًا ألي دعوى إفالسیة وال دعوى طلب ح ١
ـ إستبعاد التحكیم لم یبدأ بالنصوص القانونیة في مرسوم إنشاء بترومین وٕانما الذي كرسه هو سیاسة بترومین في العقود التي  ٢

أبرمتها حین تنازلت عن االمتیازات البترولیة الممنوحة لها إلى الشركات واشترطت صالحیة القضاء السعودي بحیث أنشأت هیئة 
  عة للدولة للبت بالخالفات البترولیة والمعدنیة.قضائیة تاب
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قًا آخرًا أسلم وأأمن من التأمیم. ولم تكن مبادرة المشترع وحیدة خلف إنشاء بترومین بل طری
كان المشترع السعودي خلف إنشاء مؤسسات عامة هامة وخطیرة بالنسبة القتصاد السعودیة 
ولم تكن المبادرة الفردیة هي السباقة في هذا المیدان (الخطوط الجویة السعودیة، سكك 

سیط وهو أن المبادرة الفردیة لم تكن على استعداد. وكانت هذه المشاریع من الحدید) لسبب ب
الضخامة بحیث تحتاج للخبرة والعلم والمخاطرة والمبادرة الفردیة كانت مترددة ال سیما وأن 
القطاعات التي دخلتها المؤسسات العامة المستقلة كانت مرافق عامة (البنك المركزي، المیاه، 

  الكهرباء).
أن المشترع السعودي كان ینظر المبادرة الفردیة ویأخذ بیدها إذا ظهرت، من هذه الزاویة إال 

یجب أن نفهم أن من أهداف إنشاء المؤسسات العامة المستقلة الصناعیة والتجاریة رعایة 
  المبادرة الفردیة. غیر أن ذلك بقي في موقع الحقل العام وفي موقع المرفق العام.

  .شركات االقتصاد المختلط :قانونیة للشركات المختلطة التي أنشأتها بترومینالطبیعة ال: رابعاً 
بترومین مشروع عام ارتدى شكل المؤسسة العامة التجاریة والصناعیة، وهي مؤسسة 
أسست شركات مع القطاع الخاص السعودي ومع شركات من القطاع الخاص األجنبي محتفظة 

  دائمًا 
. واندماج المرفق العام في القطاع الخاص في إطار ٤١٢لفها بأكثریة أسهم الشركات التي تؤ 

. وشركات االقتصاد المختلط هي ٤١٣شركة هو الطبیعة القانونیة لشركات االقتصاد المختلط 
كیان قانوني مبتكر وجدید بالخصائص التي تتمیز بها، وأهم ما تمیز به هو التعایش بداخلها 

داریة كما المالیة من القطاعین العام والخاص في بین القطاعین العام والخاص والمساهمة اال
مدها بالحیاة بحیث یساهم القانونان الخاص والعام في رعایة شؤونها. وهذا التعایش هو 
محاولة للجمع بین مرونة القطاع الخاص دون فقدان دقة وانضباطیة القطاع العام، األمر 

اع االقتصادیة في أنظمة االقتصاد . خلقها تطور األوض٤١٤الذي أوجد معادلة قانونیة جدیدة 
  الحر.

  كتب عن حق. Bonnardالعمید بونار 
"لیست اقتصاد القطاع الخاص وال هي تمامًا اقتصاد القطاع العام هي قاسم مشترك بینهما، 

  هي اقتصاد القطاعین العام والخاص معًا".
  ما هي طبیعتها القانونیة؟

                                                             
  ـ النظر في : شركات مختلطة أسستها بترومین. ١
  .Roger Tagand p- 11 ,(Le regime juridique de la societe d, economie mixte)ـ  ٢
  .Meme reference page 11ـ  ٣
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هي (شركات االقتصاد المختلط) شخص  أثیر جدل قانوني طویل حول هذا الموضوع. هل
  معنوي من القانوني الخاص أم شخص معنوي من القانون العام؟

 Walineوفالین   Vedelالعلم ذاته انقسم حول هذا الموضوع. بعض العلماء أمثال فودیل 
یعتبران أن شركات االقتصاد المختلط تشكل في مطلق األحوال شخصًا معنویًا خاصًا ألنها 

فلة تعمل في هذا االطار من القانون الخاص، وهي لیست بالنسبة لهذا االتجاه إرادة شركات مغ
نابعة من القانون العام بل تعبیر عن إرادة السلطة العامة في الخضوع لقواعد القانون الخاص 

  (قانون التجارة) بدون التخلي عن سلطة الرقابة، وذلك بغیة االستفادة من مرونة اإلطار 
  ركة المغفلة.التجاري للش

بنوع خاص، إنها شركات خاضعة لقانون التجارة أي للقانون الخاص  Walineویعتبر فالین 
  لیس في حیاتها الداخلیة فحسب بل خاصة في عالقتها بالغیر. 

فحین تدخل السلطة العامة عن طریق القطاع العام إلى الشركة التجاریة تبقى طبیعتها 
  .٤١٥(قانون التجارة) وٕان كانت تقلب نظامها القانوني القانونیة خاضعة للقانون الخاص 

                                                             
  .Roger Tagand p-239 ,(Le regime juridique de la societe d, economie mixte)ـ  ٤
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من جهته یترك ظالًال من فكره القانوني تتشعب حول الموضوع  Laubadere Deدو لوبادیر 
وتترك حوله عالمات غیر واضحة إذ یقول: "أیًا كان أثر االطار العام للرداء الخیالي الذي هو 

قتصاد المختلط فإن ما ال یقبل الجدل أن طبیعة من خیوط القانون الخاص في الشركات ذات اال
هذه الشركات القانونیة هي من معدن القانون الخاص مما له نتائجه القانونیة الهامة، على 

  . ٤١٦صعید التشریع وعلى صعید قوانین الشركات التجاریة" 
یبقى أن شركات االقتصاد المختلط یبدو من طبیعتها وكأنها مؤسسات عامة مكونة من 

  موعات إداریة وللدولة وصایة تامة على سیر أعمالها.مج
إال أن دو لوبادیر یصر على التفریق بین الطبیعة القانونیة الشكلیة المنسوجة من القانون 
الخاص في الشركات ذات االقتصاد المختلط والطبیعة القانونیة الحقیقیة المنسوجة من القانون 

نسا تبدو میالة في مطلق األحوال للدفاع بشكل قاطع العام. إال أن محكمة فض الخالفات في فر 
عن الطبیعة القانونیة التي هي من القانون الخاص وٕان كانت هذه الطبیة القانونیة المكونة 

  لها لیست إال "حجابًا" تتوارى خلفه طبیعتها القانونیة الحقیقیة.
الشخص العام  إال أن االجتهاد بشكل عام یرفض إعطاء شركات االقتصاد المختلط صفة

وٕان كانت ترتدي كما یقول "قبعة" مرفق عام، حتى ولو كانت الدولة تمارس علیها وصایة 
(أكثریة أسهم رأس المال ملك عام وهو عنصر بین عناصر أخرى) ورفض االجتهاد بالتالي 
اعطاء العقود التي تبرمها الوصف القانوني "للعقود اإلداریة" مع ما یستتبع ذلك من حیث 

نون المطبق علیها وصالحیة المحاكم التي تبت في النزاعات التي تكون فیها طرفًا. بل القا
أعطاها االجتهاد وصفَاً◌ قانونیًا باعتبارها شخصًا معنویًا خاضعًا للقانون الخاص أي لقانون 

. وقد جاء هذا االتجاه الذي غلب في آخر األمر لحسم التردد في االجتهاد الذي ٤١٧التجارة 
  .٤١٨نًا هذه الشركات بأنها خاضعة للقانون العام وبالتالي للقانون اإلداري وصف أحیا

. بقي مخالفًا للرأي السائد في االجتهاد. فالعلم على ٤١٩إال أن االتجاه الغالب في العلم 
خالف االجتهاد یعتبر أن شركات االقتصاد المختلط التي تكون أكثریة أسهمها للقطاع العام 

 ,Monsegur, Reuter, Cjenotهذا االتجاه أكبر علماء القانون:  هي شخص إداري. ویساند

Berthelemy, Rivero, Delion  حتى أن بعضهم ذهب إلى حد اعتبار أنه حتى الشركة التي
للقطاع العام هي شخص إداري إذ بمجرد أن یدخل القطاع العام  من هناتكون أقلیة أسهمها 

                                                             
  .De Laubadere: (Les caracteres generaux de la societe d, economie mixte, tome 3 p-572ـ  ١
           Societe entreprise Peyrot في فرنسا في النزاع بین شركة ١٩٦٣تموز  ٨ـ الحكم الصادر في  ٢

            Societe  de L,Esterelوشركة  
 .C. E. 1948 Delaurelle, C. E. 1951 Ortolanـ  ٣

 .Tagand p-139 ,(Le regime juridique de la societe d, economie mixte)ـ  ٤
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القانونیة للشركة من شخص خاضع للقانون  ولو دخل بأقلیة االسهم فهو یحول الطبیعة
  الخاص (أي قانون التجارة) إلى شخص خاضع للقانون العام (أي القانون اإلداري).

یبقى أن النشاط القانوني لشركات االقتصاد المختلط تشبه في كثیر من الوجوه الشركة 
االقتصاد المختلط  . بل یمكن المالحظة أنه في هذا المیدان تعتبر شركات٤٢٠المغفلة العادیة 

قریبة جدًا من الشركة التجاریة الخاضعة للقانون الخاص (أي قانون التجارة) ألن اختیار 
وابتكار اطار شركات االقتصاد المختلط من السلطة العامة مرتبط بقدر كبیر برغبة السلطة 
العامة وحاجتها لالستفادة من مرونة وٕاجراءات القانون الخاص، وبنوع خاص قانون 
التجارة.وهذه مرونة تتیح للمؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة حریة وسرعة في التحرك 

  وفعالیة تحررها من قیود وٕاجراءات القانون العام وبنوع خاص قانون اإلدارة والقوانین المالیة.
هذا ال یمنع أن شركات االقتصاد المختلط أخذت تحمل في كثیر من األحیان أعباء مصالح 

  droits exorbitantsفق عامة. من أجل ذلك تبقى بحاجة للحقوق غیر المألوفة عامة ومرا
التي یعطیها قانون اإلدارة للمؤسسات اإلداریة الخاضعة له. وألن مصالح الدولة والمصالح 
العامة هي في عهدة هذه الشركات فإنها تتمتع بحمایة قانونیة تجاریة إضافیة خاصة بها 

  ة التي یوفرها قانون التجارة. أوسع من الحمایة العادی
  .جامعة البترول: خامسَا◌ً 

مع وزارة البترول وبترومین تشكل جامعة البترول الزاویة الثالثة في مثلث إدارة شؤون 
. وموضوع الجامعة هو ٤٢١النفط في السعودیة. مقر جامعة البترول والمعادن هو في الظهران 

ل والمعادن ونشر ثقافة بترولیة ومعدنیة في كل ما له عالقة بالدراسات المتعلقة بالبترو
  .٤٢٢السعودیة وٕاعداد السعودیین بالكفاءة المهنیة في مختلف فروع صناعة البترول والمعادن 

  أعلن الملك فیصل: ١٩٦٣/ ٤/ ٢٣في افتتاح الجامعة في 
  .٤٢٣"إنها سند لنهضتنا العلمیة االقتصادیة والصناعیة 

ووضعها تحت وصایة مجلس إدارة مستقل یترأسه وزیر  والقانون الذي أنشأ جامعة البترول
  البترول. وتقسم جامعة البترول إلى كلیات هي: 

 
         

                                                             
  ـ بعض شركات االقتصاد المختلط في السعودیة هي شركات محدودة المسؤولیة.١
/ ٩/ ١٧تاریخ  ٣٩٧راء رقم بناء على قرار مجلس الوز  ١٩٦٣أیلول  ٢٣في  ١١ـ أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم  ٢

١٩٧٣,  
  من مرسوم انشاء الجامعة. ٢ـ المادة  ٣
  ,١٩٧٧ـ  ١٩٦٢ـ مرجع بترومین  ٤
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  ـ كلیة الهندسة التطبیقیة.١
  ـ كلیة العلوم والهندسة. ٢
  ـ كلیة العلوم. ٣
  ـ الكلیة اإلداریة الهندسیة. ٤
  ـ كلیة الدارسات العلیا البترولیة. ٥

  الفْصل الثاني
  على الصعید الّدولي: األوبیك ـ منظمة الّدول المصدرة للبترول

  "الیقظة تكون عندما یبدأ البحث عن العالم".
  " "آالن

  .أوَالً◌ ـ إنشاء األوبیك
  .ـ محاوالت التعاون األولى بین البلدان المصدرة للبترول ١

المنتجة للبترول تعود إلى أیام األزمة التي نشبت بین  المحاوالت األولى للتعاون بین الدول
حین قام  Anglo Iranian Oil Company. ٤٢٤إیران وشركة األنكلو إیرانیان أویل كومباني 

 ١٩٤٧رته على الشاه الذي ترك إیران إلى سویسرا. االتصاالت األولى جرت سنة مصدق بثو 
  في واشنطن بین فنزویال والبعثة الدبلوماسیة اإلیرانیة.

ثم تتابعت اإلتصاالت المنسقة بعد ذلك بمبادرة من فنزویال. فقد كانت فنزویال تخشى 
وال سیما دول الشرق األوسط  بالطبع من منافسة البترول الذي تنتجه باقي الدول المنتجة

  .٤٢٥لسببین 
أ ـ كانت فنزویال أول دولة تمكنت من أن تضع موضع التنفیذ نظامًا ضرائبیًا للبترول سجل 

انقالبًاَ◌ في نسبة دخل الدولة المضیفة من الشركات التي تستخرج البترول بشكل حقق 
تبع ارتفاع سعر بترول مضاعفة حصة الدولة المضیفة من ثمن البترول المستخرج. وهذا است

فنزویال الذي أصبح یشكو مضاربة عنیفة وخطیرة علیه من بترول الشرق األوسط الذي كان 
یطرح في األسواق  ألن بترول الشرق األوسط لم یكن یدفع الضرائب التي یدفعها البترول الذي 

  یستخرج من فنزویال.

                                                             
عند قیام ثورة مصدق.  ١٩٥٠وقت تأمیم البترول في إیران سنة  British Petroleum (B. P.)ـ وهي الشركة التي أصبحت  ١

 ١٩٥٤% فقط من أسهم استثمار البترول الذي أخذ شكل تجمع دولي من الشركات سنة ٤٠ك بعد ذلك لتمس .B. Pوقد عادت الـ 
  وذلك بعد وقت من عودة الشاه إلى الحكم.

 .The organisation of Petroleum exporing countries. The A. O.  November 1965 pp. 13- 17ـ  ٢
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ى ثمن بترول فنزویال بسبب ب ـ إضافة إلى ذلك وبغض النظر عن اإلرتفاع الذي طرأ عل
  الضرائب فإن ثمن كلفة البترول في فنزویال أغلى من ثمن كلفة بترول الشرق األوسط.

دراسة تعلن أن  Chase Manhattan Bankنشر بنك "تشیز ما نهاتن"  ١٩٤٩في آذار 
بترول فنزویال أكثر كلفة من بترول الشرق األوسط بسبب النظام الضرائبي المطبق على 

رول في فنزویال. وأدى إنتشار هذه الوثیقة في أوساط األعمال الدولیة إلى إسراع خطى البت
حكومة فنزویال في مشاوراتها مع الدول العربیة ودول الشرق األوسط، فأرسلت في أیلول سنة 

وفدًا إلى إیران وٕالى السعودیة ثم العراق فالكویت ثم استقبلت وفدًا إیرانیًا في صیف  ١٩٤٩
مرت هذه المفاوضات عن وصول الدول العربیة، والمملكة العربیة السعودیة في وأث ١٩٩٥

طلیعتها، إلى قناعة بضرورة إعادة النظر في النظام الضرائبي المطبق في فنزویال والذي 
یفضي إلى تقاسم الدول أرباح النفط مع الشركات المستخرجة للبترول بحیث تعادل حصة 

ضریبة نصف أرباح استخراج البترول. وسلمت األرامكو. وحل الدولة المضیفة بین الریع وال
  .٤٢٦نظام ضرائبي جدید على البترول مكان النظام القدیم في السعودیة 

كان مناح التعاون قد أخذ یخیم على أجواء الدول التي یستخرج البترول من  ١٩٥٣سنة 
علومات والتشاور الدوري أراضیها، فعقد إتفاق تعاون بین السعودیة والعراق موضوعه تبادل الم

  بین الحكومتین فیما یتعلق بالسیاسة البترولیة.
على تخفیض في تكالیف بیع البترول  ١٩٥٦وهكذا استحصلت السعودیة من األرامكو سنة 

  .٤٢٨. وحین علم العراق باألمر نجح في االستحصال على نفس التخفیض ٤٢٧المصدر 
الضریبة على بترولها والضریبة على وهكذا هدأت مخاوف فنزویال واستكان قلقها ألن 

بترول الشرق األوسط أصبحت متعادلة. وبعد ذلك الوقت تولت جامعة الدول العربیة تنظیم 
  .٤٢٩تعاون دولي وعربي في أمور البترول 

من أجل تنسیق مشاریع  ٥بأن انشأت في جامعة الدول العربیة "لجنة خبراء البترول".
"مكتب البترول" ثم  ١٩٥٤بي. هذه "اللجنة" أصبحت سنة البترول المشتركة في العالم العر 

  "إدارة شؤون البترول" في جامعة الدول 
                                                             

% من أرباح ٥٠السعودیة بحیث یعطي للدولة ضریبة مع ربع مقدار  شرع قانون ضرائبي على شركات البترول في ١٩٥٠ـ سنة  ٣
  األرامكو الصافیة.

ربیع األول  ١٤) وكان قد سقه المرسوم الملكي صدر في ١٩٥٠تشرین الثاني  ١٢(١٣٧٠محرم  ٢١ـ النظام الصادر في  ٤
١٩٥٠/ ١١/ ١٩( ١٣٧٦.(  

  ,١٩٦٠/ ١٠/ ٢١ترول ـ بیروت في ـ الطریقي: دقائق المؤتمر الرابع ـ المؤتمر العربي للب ٥
والذي أصبح وثیقة جامعة  ١٩٤٤تشرین األول  ٧ـ تأسست جامعة الدول العربیة بموجب بروتوكول االسكندریة الموقع في  ٦

بین سبع دول عربیة هي: المملكة العربیة السعودیة، مصر، العراق، لبنان، األدرن،  ١٩٤٥آذار  ٢٢الدول العربیة التي وقعت في 
 charles ,(Droit International Pub)ریا والیمن. هدف المنظمة سیاسي واقتصادي وهي تجمع حالیًا جمیع الدول العربیة سو 

Rousseau, Towe 2p-672-673  
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وقد تولت تنظیم "مؤتمر البترول العربي" وعقد المؤتمر األول في القاهرة خالل  ٤٣٠العربیة
وحضره ممثلون عن الدول العربیة األعضاء في الجامعة العربیة وال سیما دول  ١٩٥٩نیسان 
. وكان المؤتمر مناسبة ٤٣١المنتجة للبترول وممثل عن إیران وعن فنزویال كمراقبین  الخلیج

 ١٩٦٠نضجت خاللها فكرة إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول التي أعلنت والدتها سنة 
(األوبیك) ثم من هنا انطلقت فكرة منظمة الدول العربیة المصدرة للبترول التي ولدت بعد عشر 

   .O. P. A. E. P) سنوات (األوابیك
  .١٩٦٠ـ والدة "األوبیك" في أیلول  ٢

  اجتازت دول الشرق األوسط طریقًا طویًال قبل أن تستفیق على مصالحها المشتركة.
. بهدف تنظیم التعاون االقتصادي ٤٣٢ ١٩٥٩عقد مؤتمر البترول العربي األول في نیسان 

ترول لمواجهة كارتل االحتكار الدولي وتنظیم السیاسة البترولیة للبلدان العربیة المصدرة للب
الذي یضع یده على صناعة وتسویق البترول. وتحقیقًا لهذه الغایة رحبت الدول العربیة 

األعضاء بتنظیم تبادل لوجهات النظر وتبادل للتجارب الفنیة التي مرت بها كل منها إغناء 
السیر على هذا الطریق  لمسیرة مشتركة وتسهیًال لتحقیق انسجام وتكامل بین الراغبین في

  .٤٣٣ومساهمة منها في انتظام استمرار وحسن تدفق البترول على األسواق الدولیة
من هذا المؤتمر انبثقت المنظمة الدائمة للبترول التي تكون قراراتها ملزمة وتتولى التنسیق 

لتكریر في وجهات النظر العربیة البترولیة لكافة مراحل صناعة البترول من االستخراج إلى ا
من المشروع المذكور إن الدول العربیة  ٣إلى النقل وصوًال إلى التسویق. وقد حددت المادة 

المنتجة للبترول تنظم فیما بینها السیاسة البترولیة تحقیقًا للتعاون مع سائر الدول كإیران 
  .٤٣٤وفنزویال التي تواجه مشاكل بترویة مشابهة
ه األول أنه "ال یقبل أي تعدیل من قبل شركات ومع ذلك فإن هذا المؤتمر أعلن في بیان

  . ٤٣٥البترول على أسعار البترول الصافي وعلى مشتقاته بدون موافقة الدول المنتجة"
كان هم الدول المضیفة أن ال تنفرد الشركات بالقرار... وكان خوف الدول المضیفة من 

  تخفیض األسعار الذي سیؤدي إلى تخفیض ریعها.

                                                             
   ١٩٥٤كانون الثاني  ٢٥الصادر عن مجلس جامعة الدول العربیة في  ٦٠٢ـ بموجب قرار رقم  ١
الذي أوصى بعقد مؤتمر بدون تحدید كیانه القانوني وصالحیاته  ١٩٥٧في أیار  ٧٩رقم ـ القرار التأسیسي للمؤتمر هو القرار  ٣

  وأهدافه ودوره... إال أن هذا المؤتمر كان حبة القمح التي نبتت منها منظمة األوبیك.
نت هذه المجموعة % من صادرات النفط للعالم ومع فنزویال وٕایران كا٤٠كانت السعودیة والكویت والعراق تؤمن  ١٩٥٩ـ في سنة  ٤

  % من صادرات النفط للعالم.٩٠تكون 
  والمشار إلیه أعاله. ١٩٥٩ـ لمؤتمر األوبیك العربي الذي انعقد في نیسان  ٢ـ القرار رقم  ٥
  المشار إلیه أعاله. ١٩٥٠من مقررات المؤتمر األول للبترول نیسان  ٢ـ القرار رقم  ٦
  العربي.من المؤتمر األول للبترول  ٣ـ القرار رقم  ١
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وللمرة الثانیة في سنة واحدة  ١٩٦٠نیسان  ٩ات التحدي وقررت في مع ذلك قبلت الشرك
تخفیض أسعار البترول الصافي بقرار منفرد منها. وكان لهذا القرار ردة فعل عنیفة بین الدول 
المضیفة التي شعرت بالخطر یحدق بها مرة ثانیة في تخفیض جدید یطرأ على مصدر دخلها 

إلنماء ولتحقیق التوازن في میزانیتها. بعد شهر من األساسي الذي تستخدمه في مشاریع ا
ذلك، وبناء لطلب حكومتي العراق والكویت (التي كانت ما تزال تحت وصایة انكلترا) وفنزویال 

وكان إعالنًا لوالدة  ١٩٦٠أیلول  ١٤إلى  ١٠وقطر (كمراقب) انعقد المؤتمر في بغداد من 
والتي حددت في القرار األول الصادر عن .  (منظمة الدول المصدرة للبترول) ٤٣٦األوبیك 

  المؤتمر هدفها بكل وضوح:
 ٢"إتاحة التشاور المنتظم ثم تحدید موقف الدول األعضاء في كل من المواقف وفقًا للفقرة 

  ".١من القرار رقم 
لم یعد بوسع الدول األعضاء في األوبیك أن تبقى غیر مبالیة أمام موقف شركات البترول 

قیت متحكمة وحدها بأسعار البترول الصافي. كان نظام األوبیك مستوحى من العاملة التي ب
مقررات هذا المؤتمر األول الذي جرت المصادقة علیه في مؤتمر كاراكاس في كانون 

  . ٤٣٧نصوص نظام األوبیك لمصادقة السلطات المختصة لدیها ١٩٦١الثاني
  .أعضاء األوبیك ـ  ٣

المملكة العربیة السعودیة، إیران، فنزویال  وقع ممثلو حكومات خمس دول (الكویت،
والعراق) بصفتهم أعضاء مؤسسین نظام إنشاء األوبیك وأخذوا ألنفسهم وضعًا ممتازًا یتعلق 

بطریقة قبول الدول األخرى المنتجة للنفط: إجماع األعضاء المؤسسین هو شرط أساسي 
مجلس الحكام وترك مقعد  . كذلك الدول المؤسسة وحدها هي الممثلة في٤٣٨لقبول أي دولة 

  واحد لمجموع الدول األعضاء.
تقرر أن یتساوى  ١٩٦٢ولكن هذا الوضع لم یدم طویًال، ففي الریاض في تشرین الثاني 

كافة األعضاء في الحقوق وال سیما عند التصویت. وأصبح مجلس الحكام اآلن مكونًا من 
ذي وضع في المؤتمر الثامن ممثلي جمیع الدول األعضاء. والنظام الجدید لألوبیك ال

، صنف ثالثة أنواع من العضویة: العضو ١٩٦٥االستثنائي الذي عقد في جنیف في نیسان 
  المؤسس والعضو كامل العضویة ثم العضو المشارك.

  األعضاء المؤسسین أ ـ 

                                                             
  ,١٩٦٠أیلول  ١٤إلى  ١٠ـ مؤتمر بغداد من  ٢
 ٢٧أیلول، العراق؛ في  ١٩ـ وردت المصادقة على االنتساب لمنظمة األوبیك إلى رئیس المؤتمر في التواریخ اآلتیة، الكویت في  ٣

  ول.تشرین األ  ٦تشرین األول، المملكة العربیة السعودیة في  ٢أیلول، إیران في  ٣٠أیلول، فنزویال في 
  ـ السلطة العلیا في األوبیك هي المؤتمر الذي سندرسه الحقًا. ٤
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وهم األعضاء الذین وقعوا النظام الذي أنشأ المنظمة كما رسمها مؤتمر بغداد. وهكذا فإن: 
لكة العربیة السعودیة والكویت وٕایران وفنزویال حافظوا على صفة العضو المؤسس بین المم

  سائر أعضاء األوبیك.
  . األعضاء الكاملي العضویةب ـ 

االنتساب لألوبیك كعضو كامل العضویة محفوظ لكل دولة تكون صادراتها من البترول 
صالح الدول األعضاء في الصافي هامة وأساسیة وتكون مصالحها األساسیة مشتركة مع م

األصوات في جلسة مؤتمر تعقدها األوبیك بما في ذلك  ٢/ ٣األوبیك. یقبل الترشیح بأكثریة 
  . الذین یملكون حق الفیتو من حیث قبول أعضاء جدد. ٤٣٩أصوات المؤسسین 

إضافة إلى الدول الخمس صاحبة صفة األعضاء المؤسسن فقد انتسبت قطر والبحرین 
ثم كان دور لیبیا  ١٩٦١لعضویة في المؤتمر الثاني الذي عقدته األوبیك في كأعضاء كاملي ا
، ١٩٧١نیجیریا سنة  ١٩٦٩، الجزائر سنة ١٩٦٧ثم أبو ظبي سنة  ١٩٦٢فأندونیسیا سنة 

  عضوًا. ١٢. وهكذا فإن األعضاء كاملي العضویة اصبح عددهم ١٩٧٣وأخیرًا االكوادور سنة 
  :األعضاء المشاركینج ـ 

ضو المشارك أعطیت للدول ذات االنتاج البترولي التي ال تتوفر فیها الشروط صفة الع
من نظام األوبیك أي التي لیست صادراتها من البترول أساسیة  ٧المنصوص علیها في المادة 

وهامة، مما یحول دون أن تصبح عضوًا كامل العضویة. ویشترط لقبول العضو المشارك 
ضویة یضاف إلیهم كامل األعضاء المؤسسین الخمس: یمكن األصوات كاملي الع ٣/ ٤أكثریة 

دعوة الدول ذات صفة العضویة المشاركة لحضور االجتماعات االستشاریة ولكن دون أن 
  یكون لهم حق التصویت.

  قبلت الغابون كعضو مشارك في األوبیك.  ١٩٧٣في تشرین الثاني 
  .مشاركة األعضاء في التصویتد ـ 

لمؤتمر في األوبیك تحتاج إلجماع أصوات الدول األعضاء باستثناء مبدئیًا، كل مقررات ا
  .  ٤٤٠المواضیع المتعلقة باإلجراءات 

  .ثانیًا ـ أهداف األوبیكٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 
   .ـ األهداف األولى ١

كانت والدة "األوبیك" ردة فعل من الدول المنتجة للبترول على انفراد الشركات بإتخاذ قرارات 
  ترول.متتالیة بتخفیض أسعار الب

                                                             
  / ب من النظام الجدید.٧ـ المادة ١
  من النظام. ١١ـ المادة  ١
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من هنا فإن أول أهداف األوبیك ومبرر والدتها كان فرض استقرار في أسعار البترول 
الصافي المصدر. وكان القرار الصادر عن مؤتمر األوبیك األول والذي أقر میثاق األوبیك، قد 

  : ٤٤١أوضح هذا الهدف للدول األعضاء، إذ أعلن
إزاء التعدیالت التي تطرأ على أسعار ـ أن الدول األعضاء ال یمكنها أن تبقى غیر مبالیة 

  البترول بفعل الشركات منفردة. 
ـ أن الدول األعضاء تطالب شركات البترول بضبط وتثبیت أسعار مستقرة تجنبًا الضطراب ال 

لزوم له. والدول من جهتها ستسعى إلعادة األسعار إلى ما كانت علیه. وینبغي أن تتأكد من 
تنفرد به الشركات ولن یتم إال بعد إستشارة الدول األعضاء  أن أي تعدیل على األسعار لن

  المسبقة والتفاهم معها.
ـ أن الدول األعضاء تدرس إجراءات لتثبیت األسعار عن طریق ضبط وتنظیم اإلنتاج. هذا 

التنظیم یجب أن یتم عمًال بمصالح الدول األعضاء وأهم هذه المصالح هو تأمین دخل مستقر، 
  هلكة (ضمان استقرار في التموین).شأن الدول المست

ـ في حال لجأت الشركات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى معاقبة أي دولة عضو تطبق 
مقررات مؤتمر األوبیك فإن باقي األعضاء یمتنعون عن التعامل معها وعن قبول عروضها 

التضامن  سواء جاءت على شكل زیادة في التصدیر أو على شكل زیادة األسعار بغیة كسر
  بین األعضاء.

  والمیثاق األخیر (لألوبیك) وّسع ووضع أهدافها المباشرة كما یلي:
ـ تنسیق وتوحید السیاسیات البترولیة للدول األعضاء وكذلك تحدید الوسائل الكفیلة بالحفاظ 

  على المصالح المنفردة والعامة.
للبترول الصافي من أجل  ـ البحث عن وسائل تأمین استقرار األسعار في األسواق الدولیة

  إبعاد االضطراب المضر والذي ال لزوم له.
ـ ضمان استقرار دخل الدول المنتجة للبترول، والتموین الفعال واالقتصادي للدول 

المستهلكة، كذلك إعادة صحیحة لرأس المال للمستثمرین في الصناعات البترولیة في الدول 
  األعضاء.

  ى...هذه كانت األهداف القریبة المد
ولكن الهداف البعیدة المدى لم تظهر إال بعد تطور تركیب سوق البترول والتعدیالت 

الجذریة التي طرأت على العالقة بین الدول المضیفة والشركات ذات اإلمتیاز نتیجة فعالیة 
  حركة األوبیك ذاتها واالنسجام والتضامن بین الدول األعضاء في األوبیك.

                                                             
  في بغداد. ١٩٦٠أیلول  ١٤إلى  ١٠ـ القرار األول للمؤتمر المنعقد من  ٢
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  .ى "لألوبیك"ـ األهداف البعیدة المد ٢
عند إنشائها فیما یتعلق باستقرار  ١٩٦٠تحققت األهداف التي حددتها األوبیك سنة 

وتحسین أسعار البترول الصافي المصدر مما أدى إلى استقراره وتحسین مداخیل الدول 
األعضاء. وهكذا أدركت الدول األعضاء أهمیة "األوبیك" وفعالیتها فانصرفت عن الشكل إلى 

مواضیع أهم بكثیر من التي نجحت في كسبها. وبدأت فوضعت على جدول األساس في 
أعمالها الموضوع األول الذي هو، أو أصبح اآلن زیادة دخل الدول األعضاء من البترول. 

وطرحت المشاركة كوسیلة لتحقیق هذه الغایة وفضلت أكثر الدول المشاركة كطریقة تدریجیة 
ة في رأس مال الشركات... بحیث تكون الخطوة األولى لزیادة الدخل عن طریق زیادة المشارك

زیادة الدخل تمهیدًا لإلمساك بزمام قیادة الشركات ذات اإلمتیاز من الداخل وامتالك حق القرار 
عن طریق امتالك أكثریة أسهمها. وكسبت األوبیك المعركة الثانیة... وبقي أمامها محطات 

  وقد حددت أهدافها الباقیة كما یلي:
دید األسعار المعلنة وتحدید أسعار السوق. والبحث بربط سعر البترول الصافي بسعر ـ تح

  كلفة الطاقة البدیلة.
  ـ استعادة الثروات البترولیة بالحلول محل الشركات ذات اإلمتیاز، لیس في حقلي

االستكشاف واالستخراج فحسب بل بنوع خاص في حقول التكریر والنقل والتسویق الخ...  
  واحدة: وضع ید الدول األعضاء في األوبیك على قطاع البترول بكامله.وبكلمة 

ـ تكییف صناعة البترول مع اقتصاد الدول المنتجة بإعطائه دورًا هامًا في االنماء 
  االقتصادي للبلدان المنتجة.

  .دور المملكة العربیة السعودیة في "األوبیك": ثالثاً 
رارات أفضت إلى توزیع جدید لعائدات البترول اتخذت "األوبیك" سلسلة ق ١٩٧٤خالل سنة 

  بین الدول المضیفة والشركات ذات االمتیاز. 
هذا التوزیع الذي هو في صالح الدول المضیفة إضافة إلى األسعار الجدیدة للبترول هي 

أقصى ما تستطیع الدول المنتجة للبترول الوصول إلیه خاصة وأن الطاقة البدیلة متوفرة ولكن 
ي أضعاف ثمن البترول. فإذا وصل ثمن البترول إلى ثمن الطاقات البدیلة له اتجه كلفتها ه

المستهلكون إلى البدیل عنه، هذا إضافة إلى أن الدول المنتجة أخذ حجم استهالكها من 
البترول یزید كثیرًا بحكم زیادة حجمها االقتصادي... من هنا فإن أهم أهداف "األوبیك" هو منع 

ترول أو باألحرى المحافظة على ثمنه دون أن تتأثر بانخفاضات قیمة تخفیض أسعار الب
العملة. وللوصول إلى هذه الغایة فإن ذلك یفترض الحد من االنتاج وتضییقه. والمحاوالت 

المنفردة التي تمت في هذا الحقل أصیبت بالفشل خاصة حین انفردت بعض الدول بتخفیض 



  ٢١٨

أن تباركها أو تقودها الدول التي یزید انتاجها عن  انتاجها... وتبین أن هذه المبادرة یجب
حاجاتها االقتصادیة... بحیث ال یؤثر تخفیض االنتاج وبالتالي انخفاض دخلها على تمویل 
حیاتها، فالدول التي یزید دخلها كثیرًا عن حاجتها تملك حقًال واسعًا من المناورة بحیث إن 

ع حاجتها وال یعود یزید عنها وهذا ما تریده. تخفیض االنتاج یؤدي إلى حد للدخل یتناسب م
فتكون وهي تمارس سیاسة تخفیض في وضع مرتاح جدًا، بل أكثر ارتیاحًا من وضعها حین 

یكون االنتاج مرتفعًا وهذه الدول هي: المملكة العربیة السعودیة، الكویت، لیبیا، دولة االمارات 
  العربیة المتحدة.

كان تخیفض  ١٩٧٥تأثر. وعلى سبیل المثال في عام فهذه الدول تخفض انتاجهاوال ت
% ١٧% إال أنه تجاوز هذا الرقم في السعودیة لینزل إلى ١٢، ٥انتاج دول األوبیك في حدود 

% والمملكة العربیة السعودیة هي الدولة البترولیة ١٩ووصل التخفیض في الكویت إلى 
قرار السوق بینما سائر الدول التي الوحیدة التي تخفض انتاج البترول العتبارات تتصل باست

تملك القدرة على تخفیض انتاجها تكون مدفوعة باعتبارات أخرى أهمها المحافظة على 
  مخزونها وعدم تبدیده.

إضافة إلى تحكمها في االنتاج، فإن المملكة العربیة السعودیة قادرة على التحكم بسیر 
خفضت انتاجها  ١٩٧٤في الیوم سنة  ملیون برمیل ٨،٥ریاح سوق البترول كما تشاء. فمن 

 ١٢ملیون برمیل/ الیوم في وقت كانت قدرتها االنتاجیة تصل إلى  ٧، ١إلى  ١٩٧٥سنة 
ملیوم برمیل/  ١٦إلى  ١٩٨٠ملیون برمیل/ الیوم . وقد وصلت هذه القدرة االنتاجیة سنة 

اتها ملیون برمیل/ الیوم. هذا في حین أن حاج ٢٠إلى  ١٩٨٥الیوم وقد تصل سنة 
 ٣، ٥االقتصادیة وكامل مشاریعها اإلنمائیة التي تجعلها ورشة عمران ال تتطلب أكثر من 

ملیون برمیل / الیوم، وكل ما یزید عن ذلك یحقق لها حریة مطلقة في المناورة متحررة من 
أي قیود أو اعتبارات تؤثر على اقتصادیاتها. وهذا الوضع إضافة إلى المخزون النفطي الهائل 

ها یجعل بیدها زمام المبادرة في حقل البترول ویفسر أهمیة الدور القیادي للمملكة في حقل لدی
البترول في العالم إن كان من حیث تحكمها في أسعاره أم من حیث تحكمها في السیاسة التي 
ترعى استثماراته، األمر الذي یعطیها وزنًا هائًال داخل منظمة "األوبیك". وقد حرصت المملكة 

أن ال تنساق الدول المنتجة وراء فهم زیادة غیر مدروسة ألسعار البترول تؤدي النهیار  على
اقتصاد الدول المستهلكة وتدفع الدول الصناعیة إلى تبني الطاقات البدیلة وبذلك تكون قد 

اضاعت ثروتها الوطنیة. والسعودیة التي تملك ربع مخزون البترول في العالم وتراهن علیه 
ید أكثر مما تراهن علیه للمدى القریب، هي غیر مستعجلة إذن الخراج هذا للمدى البع

  المخزون إلى فوق األرض، ألن بقاءه حیث هو یجعل قیمته في تزاید مستمر.
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ومن جهة أخرى فإن من مصلحة السعودیة المحافظة على بقاء التماسك والتضامن بین 
لكلمة األخیرة في المنطقة في بعض أعضاء "األوبك" ألن مكانتها في األوبیك تجعل لها ا

  األحیان.
من هنا فإن السعودیة عبر مخزونها البترولي وعبر استغنائها عن االنتاج الزائد الذي 

یفیض عن حاجاتها االقتصادیة تملك دورًا كبیرًا في حیاة األوبیك إن كان من حیث تماسكها أو 
عناصر جغرافیة ثابتة ال یبدو أنه من حیث متانة الترابط بین أعضائها. وهذا وضع مرتبط ب

  سیكون موضع إعادة نظر في المستقبل.
  .أجهزة منظمة "األوبیك": رابعَا◌ً 

لم یكن  ١٩٦١التنظیم المعتمد في نظامها األول والذي أقر في كاراكاس كانون الثاني 
  یتضمن إال جهازین للعمل:

  أ ـ المؤتمر.
  .ب ـ مجلس الحكام الذي یرأسه أمین عام المنظمة

بنظام یعتمد على ثالثة أجهزة  ١٩٦٥وقد أعید النظر في هذا النظام واستبدل سنة 
  أساسیة:

  أ ـ المؤتمر.
  ب ـ مجلس الحكام.
  ج ـ األمانة العامة.

ثم أنشأت األوبیك لجنة تنظیمیة دائمة للشؤون االقتصادیة التي تعتبر الجهاز المتخصص 
  . ٤٤٢في المنظمة 

  .ـ المؤتمر ١
یا في منظمة "األوبیك" ویتألف من بعثات الدول األعضاء وكل بعثة على هو السلطة العل

  .٤٤٣رأسها رئیسها وعدة أعضاء مشاركین وكذلك المستشارین 
  .أ ـ الدورات

جمیع الدول األعضاء تمثل في المؤتمر إال أن النصاب هو ثالثة أرباع األعضاء وبدونه ال 
  د مرتین في السنة.ینعقد المؤتمر. ودورتي االنعقاد العادیتین تعق

                                                             
  ,١٩٦٥/ ٤/ ١٠المتخذ في  ٧١١٥٥ـ بموجب القرار رقم  ١
  النظام التأسیسي. من ١١ـ المادة  ١
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إال أنه بطلب من دولة عضو، فإن دورة استثنائیة یمكن أن تعقد بتوجیه دعوة من األمین 
العام للدول األعضاء في المنظمة بعد مشاورة رئیس مجلس الحكام وموافقة أكثریة الدول 

  .٤٤٤األعضاء 
هو الرئیس الدائم ینتخب المؤتمر رئیسًا لجلسة االنعقاد التمهیدیة. إال أن األمین العام 

  للمؤتمر.
  .ب ـ التصویت

  كل دولة كاملة العضویة تملك صوتًا واحدًا. ولكي یكون القرار نافذًا ویلزم المنظمة فإنه 
  یحتاج إلجماع األصوات، أما القرارات المتعلقة باالجراءات التنظیمیة فهي ال تحتاج لهذا 

  اإلجماع.
  .ج ـ السلطات

  العلیا في المنظمة، فإنه مسؤول عن:باعتبار المؤتمر هو السلطة 
  ـ صیانة السیاسة العامة للمنظمة وتحدید الوسائل الكفیلة بتحقیقها.

  ـ بت طلبات االنتساب للمنظمة.
  ـ المصادقة على أي تعدیل لنظام المنظمة.

  ـ المصادقة على تعیین األعضاء في مجلس الحكام.
  ه. ـ تعیین رئیس مجلس الحكام واألمین العام ومساعد

  ـ تكلیف مجلس الحكام بتحضیر التقاریر لدرسها ووضع التوصیات في الشؤون المتعلقة 
  بالمنظمة.

ـ كل الشؤون التي ال تدخل حسب نصوص النظام في صالحیة أجهزة أخرى من أجهزة 
  المنظمة هي حتمًا من صالحیة المؤتمر.

  .ـ مجلس الحكام ٢
ضاء والمنتخبین من المؤتمر. مدة العضویة وهو مؤلف من الحكام المعینین من الدول األع

  . ٤٤٥سنتان 
  .أ ـ اإلجتماعات

  ینعقد مجلس الحكام مرتین على األقل في السنة تفصل بینهما مدة مناسبة. یحدد موعد 
  االجتماع رئیس مجلس الحكام بعد التشاور مع األمین العام. رئیس مجلس الحكام یعین من 

                                                             
  من النظام التأسیسي. ١٢ـ المدة  ٢
  من النظام التأسیسي. ١٧ـ المدة  ٣
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تیاره من بین الحكام وفقًا القدمیة انتساب الدول قبل المؤتمر لسنة واحدة. ویجري اخ
  األعضاء إلى المنظمة. وٕاذا دخلت عدة دول في وقت واحد یراعي الترتیب األبجدي.

رئیس المجلس یرأس االجتماعات ویمثله أمام المؤتمر وفي كافة االجتماعات االستشاریة. 
م إال أن النصاب كل دولة عضو في المنظمة من حقها حضور إجتماعات مجلس الحكا

  المطلوب لقانونیة االجتماع هو الثلثین.
  .ب ـ التصویت

  كل حاكم یتمتع بصوت واحد. والبرام القرار، تعتمد األكثریة النسبیة للحاضرین.
  .ج ـ السلطات

  سلطات المجلس محدودة نسبیًا فهو:
  ـ یوجه خطة عمل المنظمة.

  حصها بالمناقشة.ـ یدرس التقاریر المقدمة له من األمین العام ویم
ـ یضع تقاریر التوصیات في مواضیع تتعلق بشؤون المنظمة من أجل عرضها على 

  المؤتمر. 
ـ یحضر المیزانیة السنویة للمنظمة ویدرس تقاریر الخبراء المحاسبین قبل عرضها على 

  المؤتمر للمصادقة علیها.
  ؤتمر. ـ یقترح األمین العام المساعد الذي یعین بعد ذلك بقرار من الم

ـ یصادق على تعیین رؤساء أقسام األمانة العامة المقترحین من الدول األعضاء آخذَاً◌ 
  بتوصیات األمین العام.

  ـ یحضر جدول األعمال لكل من دورات المؤتمر بالتعاون مع األمین العام.
  .ـ األمانة العامة ٣

قات الخارجیة، اإلداریة. تتكون من خمس إدارات: االقتصادیة، التنفیذیة ، التكنیكیة، والعال
األمانة العامة هي من حیث المبدأ جهاز إداري محض یتولى مهمات الوصل وجمع المعلومات 
والتنفیذ. تضم األمین العام، واألمین المساعد والوظائف الرئیسیة األخرى الموزعة بین اإلدارات 

  الخمس.
  أ ـ األمین العام

. ینتخب األمین العام لفترة ٤٤٦التناوب اإلیجابي هو المثل الشرعي للمنظمة. عمًال بمبدأ 
  سنة، ویمكن التجدید له ثالث مرات.

                                                             
  من النظام التأسیسي. ٣٠ـ المادة  ١
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. وبصفته الرئیس األعلى ٤٤٧ومنذ إنشاء األوبیك تناوب على المنصب ممثلو تسع دول 
إلدارة األوبیك فإن األمین العام یملك سلطة إدارة شؤون األمانة العامة وفقًا لتوجیهات مجلس 

نظام التأسیسي للمنظمة. رؤساء األقسام مسؤولون تجاهه عن أقسامهم الحكام ولنصوص ال
وبدوره مسؤول عن أعمال األمانة العامة أمام مجلس الحكام. وهو یعد التقاریر المتعلقة 

بالمواضیع التي یجب مرافقته علیها ویقدمها إلى مجلس الحكام. ومن جهة أخرى یجب أن 
تقوم بها السكرتاریا. كذلك یعلمه بالتقدم الحذر في  یعلم رئیس مجلس الحكام باألعمال التي

  تنفیذ مقررات المؤتمر. وهو أخیرًا أمین المؤتمر.
األمین العام إذن یتمتع بسلطات واسعة لتأمین حسن سیر أعمال المنظمة وتحقیق أهدافها 

  بفاعلیة ونجاح.
  .ب ـ األمین العام المساعد

لفترة ثالث سنوات قابلة للتجدید سنة أو أكثر  یختار مجلس الحكام األمین العام المساعد
وذلك من بین مواطني الدول األعضاء في المنظمة وذلك بعد مصادقة المؤتمر على هذا 

االختیار. واألمین العام المساعد كما األمین العام ملزمان باإلقامة الدائمة في مركز المنظمة 
ة وحسن سیر عملها. األمین العام (في فیینا) وذلك لتنسیق النشاطات المختلفة للمنظم

المساعد ینوب عن االمین العام في كل مرة یغیب فیها عن المنظمة ووفقًا للمقتضیات التي 
  تحمل االمین العام على تفویضه بسلطة أو أكثر من سلطاته.

  .ـ إدارات المنظمة المختلفة ٤
ؤساء اإلدارات بناء هي خمس ولكل إدارة اختصاصها النوعي. یقرر األمین العام تعیین ر 

  على اقتراح حكوماتهم.
  .أ ـ الشؤون اإلداریة

  تختص بكل الشؤون االداریة للمنظمة. 

                                                             
  ـ ممثلو الدول التسع الذین تعاقبوا هم: ٢

  فترة أشغال المركز  ممثل                            االسم                  
  ,١٩٦٣ـ كانون األول  ١٩٦١كانون الثاني       إیران      ـ روحاني فؤاد  ١
  ,١٩٦٥ـ نیسان  ١٩٦٤كانون الثاني       العراق   ـ عبد الرحمن البزاز ٢
  ,١٩٦٦ـ كانون األول  ١٩٦٥أیار       الكویت      ـ لطفي أشرف  ٣
  ,١٩٦٨ـ كانون األول  ١٩٦٧كانون الثاني   المملكة العربیة السعودیة      ـ جواخدار محمد ٤
  ,١٩٦٧ـ كانون األول  ١٩٦٨كانون الثاني       فنزویال      كوـ بارا فرنسیس ٥
    ,١٩٦٩ـ كانون األول  ١٩٧٠كانون الثاني       أندونیسیا      ـ سانجر الریش  ٦
  ,١٩٧٠ـ كانون األول  ١٩٦٩كانون الثاني       لیبیا      ـ البدري  ٧
  ,١٩٧٢ـ كانون األول  ١٩٧١كانون الثاني       أبو ظبي      ـ ندیم الباججي ٨
  ,١٩٧٣منذ كانون الثاني       قطر    د الرحمن األمین ـ عب ٩
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وهي تالحظ وتدرس السیاسة االداریة العامة للصناعة البترولیة في العالم وتالحظ بصورة 
  مستمرة كل تغییر في استراتیجیة الشركات البترولیة المتعلقة بالمنظمة.

  .االقتصادیةب ـ اإلدارة 
وتهتم بنوع خاص باالقتصادیات البترولیة وال سیما أسعار البترول. وهي مكلفة بإجراء 

  أبحاث متخصصة حول بعض جوانب الصناعة البترولیة في العالم.
  .ج ـ اإلدارة الفنیة

وهي اإلدارة المختصة بدراسة الجوانب الفنیة في الصناعة النفطیة لوضعها بتصرف الدول 
  األعضاء.

  .د ـ إدارة التنفیذ
المكلفة بوضع مقررات المؤتمر موضع التنفیذ في الدول األعضاء. وهي تقدم تقاریر لألمین 

العام بنتیجة األعمال التي یكلفها بها. كذلك فهي مكلفة بدرس الوضع القانوني لصناعة 
عام للدول البترول في العالم، ولفت نظر األمین العام حول أي تغییر یمكن أن یمس الصالح ال

  األعضاء.
  .هـ ـ إدارة العالقات الخارجیة

أخیرًا... تهتم إدارة العالقات الخارجیة بالعالقات مع الناس. تبقى على إتصال بالصحافة 
  وتحافظ على االتصاالت الضروریة مع كافة المنظمات والهیئات القریبة منها من أجل 

  عالم األوبیك.إحاطتها بأهداف وأعمال األوبیك وكذلك تنظم مركز أ
من نظام األوبیك تلحظ إمكانیة  ٤١هذا وباالضافة إلى اإلدارات المذكورة فإن المادة 

تأسیس إدارات أخرى في كل مرة تدعو الحاجة إلى ذلك. وحتى اآلن لم تنشئ األوبیك إال إدارة 
  واحدة هي: "اللجنة اإلقتصادیة" للمنظمة التي أصبحت الجهاز السادس في المنظمة بعد 

  األجهزة اإلداریة الخمسة.
  .ـ اللجنة اإلقتصادیة ٥

الصادر عن مؤتمر األوبیك في نیسان  ٥٠ویرعاها نظام خاص بها. وقد أنشأها القرار رقم 
وهي مكونة من األمین العام المساعد ومن ممثلین عن الدول األعضاء. تجتمع مرتان  ١٩٦٥

ها الجتماعات استثنائیة في أي وقت في السنة في أوقات یحددها رئیسها. ولكن یمكن دعوت
بناء لطلب دولة عضو في المجلس. كل ممثل لدولة یتمتع بصوت واحد. توصیة المجلس 

یمكن تبنیها باألكثریة العادیة إذا صوت علیها نصف الممثلین المنتدبین. هدف اللجنة 
النسبة االقتصادیة هو مساعدة األوبیك على تأمین استقرار في أسعار البترول سواء ب



  ٢٢٤

. كذلك فإن من مهمات ٤٤٨للمنتجین أم بالنسبة للمستهلكین وفقا للمبادئ التي أقرتها األوبیك 
اللجنة اإلقتصادیة جمع المعلومات عن معطیات االقتصاد البترولي لتقدیم المشورة للدول 
األعضاء في األوبیك ومن أجل ذلك تقدم للدول األعضاء تقاریر شهریة عن وضع أسعار 

  في العالم والعوامل اإلقتصادیة والسیاسیة وغیرها المؤثرة فیه.  البترول
  .الطبیعة القانونیة لألوبیك: خامساً 

  إن الحاجات التي تؤدي إلى قیام تعاون دولي هي عدیدة، فهي تنمو وتتعدد بمقتضى عدة 
عوامل تقنیة، نفسانیة، وسیاسیة ولكن شعور التضامن هذا ال یصل في كافة المجاالت إلى 

كل االنسانیة حیث المجتمعات المنظمة على هذا المنوال یمكنها أن تكتسب في المجتمع 
الدولي أهمیة ال یستهان بها عندما تكون مبنیة على تضامن فعلي، ومزودة بأسالیب عمل 

  خاصة بها.
  فالتضامن الدولي یؤدي إلى قیام أجهزة لها صالحیات ذات نطاق واسع نوعًا ما، وهو 

موجبات صریحة تقع على عاتق الدول المعینة. فالهدف المتوخى وكذلك  یفترض اجماالً 
النتیجة الفعلیة تؤدیان في كثیر من االحوال إلى حصر سیادة الدول المجتمعة وتحدید وضع 

قانوني خاضع لهذه المنظمات الدولیة، مثًال: سلطة التقریر المعطاة لمجلس االمن في منظمة 
  االكثر داللة عن الحد من السیادة.تنظیمیة هي من بین األمثال 

إن المنظمات الدولیة، المنشأة باتفاق دولي والتي تضع نظام عمل مشترك ودائم ومنظم 
بین الدول ذاتها تشكل الهیئة االكثر تطورًا على صعید التعاون الدولي، ذلك أن هذا التعاون 

  العام. یحصل بین دول ذات سیادة مطلقة وهو یدخل في حقل القانون الدولي
إن المنظمات تنشأ اجماًال بموجب مواثیق أو معاهدات مستقلة تعكس أهدافًا سیاسیة، 

اقتصادیة أو تقنیة، تتماشى مع نظرة فلسفیة للنظام االجتماعي. فالدول تأخذ على عاتقها 
  التزامات 

تنعكس على سلوك أجهزتها. وهذه المعاهدات تلحظ انشاء أجهزة ذات صالحیة خاصة بها، 
  كنها من العمل على الصعید السیاسي واالقتصادي والتقني بقدر الصالحیات المعطاة لها.تم

بعض من هذه المنظمات الدولیة یجسد مواثیق أو معاهدات ما بین الحكومات تتعلق 
  بالمواد االولیة، أو المواد االساسیة.

تي تربط أطرافها هذه العالقات القانونیة الدولیة یمكن تحدیدها بمیثاق أو بالمعاهدة ال
وتهدف هذه المعاهدات أو المواثیق إلى تحدید تعاون مختص یتعلق ببعض المشاكل المعینة 

                                                             
  . ٤٢ V، ٤٣    ١IV،  Iـ القرار رقم  ١
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لمادة أولیة ما أو لعدد معین من المواد االولیة أو المواد االساسیة المحددة في المعاهدة أو 
  المیثاق. 

ولیة أو المواد االساسیة ولكن فكرة المعاهدة أو المیثاق االتفاقیة الدولیة حول المواد اال 
طالما بقیت غامضة. فالنموذج القدیم كان اتفاقًا على مادة أولیة أو مادة أساسیة بین دول 

  منتجة مصدرة ودول مستهلكة مستوردة، وهدفه تثبیت االسعار في السوق الدولیة.
خالل الستینات، ظهرت أول المعاهدات والمواثیق التي تضم الدول المنتجة المصدرة 

هي منظمة االوبیك المعدة  ١٩٧٠حدها، هكذا نشأت منظمة جدیدة ما بین الحكومات سنة و 
لحمایة مصالح الدول المصدرة للبترول والتي هي في نفس الوقت دول من العالم الثالث، 

  هدفها محدد في القرار االول المتخذ خالل المؤتمر األول الذي أنشأ االوبیك:
وباالخص تحدید موقف الدول االعضاء كلما حلت  "فسح المجال لمشاورات منتظمة،

  ".١من القرار رقم  ٢ظروف، كالمشار الیها في الفقرة 
إن مؤسسي االوبیك، وان كانت نظرتهم في بادئ االمر انصرفت إلى تضامنهم، اال أن 

المیثاق الذي أنشأ االوبیك یبقى میثاقًا دولیًا على مادة معینة، له أهداف خاصة متعلقة بهذه 
  المادة.

ویمكن التعمق بدراسة الطبیعة القانونیة لالوبیك عن طریق تحلیل المعاییر الشكلیة والمادیة 
التي هي من خصائص المیثاق أو المعاهدة أو االتفاقیة على مادة أولیة أو أساسیة والتي 

  نجدها في االوبیك. 
  :المعاییر للمشتركین: أوَال◌ً 

  أ ـ االشتراك:
  :تركیةالصفة القانونیة للمش )١

بما أن هناك اتفاقًا دولیًا، ومهما كانت التسمیة المعطاة له من قبل المشتركین (اتفاقیة 
میثاق، معاهدة) فإن النص المعین ال یمكن مناقشة مضمونه ومن ثم قبوله وتوقیعه اال من 

  أشخاص القانون العام. 
ق الدولیة حول المواد، وهذا هو مجال تطبیق القواعد العامة التي ترعى المعاهدات والمواثی

  أولیة كانت أم أساسیة.
ان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبیك" المنشأة على هذا الشكل هي شخص معنوي 

  من 
أشخاص القانون الدولي لها نظام قانوني دولي. وهي لم تأت نتیجة معاهدة دولیة، بل أنها 

من  ١٢ر بغداد. ووفقًا للمادة حصیلة قرار عادي متخذ من قبل ممثلي الحكومات في مؤتم
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میثاق االمم المتحدة فان صك تأسیس هذه المنظمة قد سجل لدى أمانة سر االمم المتحدة في 
عینت هذه المنظمة،  ١٩٦٥حزیران  ٣٠وبتاریخ  ١٩٦٢السادس من تشرین الثاني سنة 

 .C. T.اء. بصفة جهاز حكومي دولي، لالشتراك في أعمال االمم المتحدة حول التجارة واالنم

A  U. N- - C. N. U. C. E. D.. D.  وخالل شهر أیلول من ذات السنة، أصبح لها عالقات مع
  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لالمم المتحدة.

  :الصفة االقتصادیة المرجحة )٢
ان االشتراك في منظمة االوبیك مشروط بصفة اقتصادیة مرجحة، صفة البالد المنتجة 

  لكن دون أي شرط إقلیمي (بعكس منظمة البلدان العربیة المصدرة المصدرة للبترول، و 
  للنفط).

  ونتیجة اتصاالت أجرتها فنزویال مع البلدان المنتجة للنفط واتصاالت جرت داخل جامعة 
، ١٩٥٩الدول العربیة أثمر ذلك كله عن عقد مؤتمر عربي هام حول النفط في نیسان 

  ضم، عدا البلد  ١٩٦٠الرابع عشر من شهر أیلول  وعقد المؤتمر في بغداد من العاشر إلى
المضیف، المملكة العربیة السعودیة، إیران، الكویت فنزویال واتخذت خالله ثالثة قرارات، 
الثالث منها احرائي بسیط ولكنه هام إذ یقضي بتعهد المشتركین بإحالة النصوص المعتمدة، 

  أیلول، أمام سلطاتهم للموافقة علیها. ٣٠قبل 
ین بعد االنضمامات االولى (مثال قطر، ثم اندونیسیا ولیبیا) أن االمتیاز الخاص وتب

باالعضاء الخمسة المؤسسین لن یمكن ابقاؤه، وأنه كان من االفضل اعادة النظر باالتفاق، 
و ١٩٧٠و ١٩٦٦، مع االحتفاظ بتعدیالت الحقة جرت سنة ١٩٦٥وهذا ما حصل في نیسان 

١٩٧١.  
ن هذه المراجعات أتت لتؤكد على تنظیم أكثر للمنظمة دون أن تغیر ولكن تجدر االشارة ا

سنة  ١أهدافها فهذه االهداف تأكدت في مضمونها بنفس العبارات التي تضمنها القرار رقم 
١٩٦٠.  

تناولت التعدیالت التنظیمیة حق االشتراك. "من اآلن وصاعدًا، أن االشتراك بصفة عضو 
ضاء المؤسسین فقط". من ناحیة أخرى، انشئ نظام العضو رهن موافقة المؤتمر، ولیس االع

"الشریك" بالنسبة للدول التي ال تتوفر فیها الشروط الملحوظة لصفة عضو كامل العضویة، 
یمنح لها هذا النظام وفقًا الغلبیة معینة من االنتاج الصافي للبترول المصدر یمنحها صفة 

دیها قدرة انتاجیة هامة لتصدیر البترول العضو "المشارك". وذلك كون بعض الدول لیس ل
الخام. والفارق یتضح في نوعین بمن التصدیر، هناك بلدان ما زالت تصدر النفط، ولكن لیس 

لدیها تصدیرًا جوهریًا صافیًا من النفط الخام. فبالطبع، وخالفَاً◌ للعضو "الكامل"، أن العضو 
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نه یحق للمؤتمر أن یستضیف بلدانًا "الشریك" ال یحق له التصویت. ویجب االشارة أیضًا ا
  لیست أعضاء فیحضرون بصفة مراقب. 

إن اشتراك كل بلد بمنظمة االوبیك بصفة عضو كامل العضویة معلق على صادراته الصافیة 
الهامة من النفط الخام وتكون فوائده االساسیة مماثلة لفوائد البلدان االعضاء. ویقبل المؤتمر 

تفظون بحق "الفیتو" فیما خص قبول اعضاء جدد. عدا عن یح ٤/٣المرشحین بأغلبیة 
بصفة  ١٩٦١المؤسسین الخمسة، انتسبت قطر والبحرین إلى المؤتمر الثاني لالوبیك سنة 

، أبوظبي سنة ١٩٦٢أعضاء كاملي العضویة، ثم تلتهما بالتتابع لیبیا واندونیسیا سنة 
، وهكذا، فإن ١٩٧٣وادور سنة ، وأخیرًا االك١٩٧١، نیجیریا ١٩٦٩، الجزائر سنة ١٩٦٧

  منظمة االوبیك تعد حالیًا اثني عشر عضواً  بصفة أعضاء كاملي العضویة. 
  

  ب ـ االجراءات الخاصة والمركبة لالتفاقات الدولیة : 
  إن هذه المعاهدات والمواثیق تظهر استقاللیة عن مواثیق دولیة أخرى 

  ومنظمات دولیة قائمة. 
وقشت بعض المواثیق والمعاهدات االتفاقیات تحت اشراف منظمة وبالفعل، إذا كانت قد ن

أو معاهدة السوق االوروبیة المشتركة، فإن البعض اآلخر قد   .G.A.T.Tاالمم المتحدة أو الـ 
نوقش خالفًا لذلك، أي خارج أیة هیئة قائمة . هذا هو مثًال حال منظمة االوبیك التي انشئت 

اؤها بعیدًا عن ظالل المنظمات والمعاهدات الدولیة سواء التي لیس بمعاهدة، بل بقرار وتم انش
ترعى أو التي ال عالقة لها بالمواد االولیة وربما كان السبب في ذلك الحیلولة دون التقیید 

  بمیثاق هافانا. 
أن الفصل السادس من میثاق هافانا حدد المبادئ التي یجب على المعاهدات والمواثیق ما 

  قید بها، فیما خص المواد االساسیة. بین الحكومات الت
بدون شك، أن المیثاق لم یدخل قید التنفیذ، لكن المجلس االقتصادي واالجتماعي أوصى 
أعضاء منظمة االمم المتحدة تبني المبادئ الموجودة في الفصل السادس من میثاق هافانا. 

ورة، السیما في ما ولكن نظام منظمة االوبیك  یبتعد في بعض النقاط عن المبادىء المذك
خص قبول البلدان غیر االعضاء. واشراك البلدان المستهكلة والمستوردة. ان الفصل السادس 

  من میثاق
هافانا یتضمن نصوصًا مشددة بنوع خاص فیما یتعلق باالتفاقات ما بین الحكومات حول 

رقابة من حیث  الرقابة، أي االتفاقات التي تتضمن تنظیمًا لالسعار أو تنظیمًا لالنتاج أو
الكمیة على االستیراد أو التصدیر. وهي مواضیع یمكن لمنظمة االوبیك بموجب قرار عادي أن 

  تتخذ اجراءات بصددها.
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  :التخصص في المیثاق: المعاییر المادیة: ثانیَا◌ً 
یتبادر للذهن في البدء، أن التخصص لیس بمعیار خاص بالمواثیق أو المعاهدات حول 

ل معاهدة كما لكل میثاق دولي موضوعًا. والموضوع الذي یتعلق بالمواد فیه المواد. اال أن لك
  نوع من التخصص.

  : معیار المادة األولیة: أ ـ خصوصیة نطاق التطبیق
أن شرط طبیعة المادة هو أساسي، إذ ان عدم وجودها یوصلنا إلى انحاء فكرة المیثاق على 

لمعاهدات تهدف إلى قیام تبادل في االموال المادیة المواد االولیة. وبالطبع كثیر من المواثیق وا
بین المشتركین ولكن تخصیص المیثاق بالمواد أو بمادة هو معیار اساسي لصفة المشاركة 

  فیها ولتحدید االهداف المشتركة.
  :ب ـ خصوصیة الهدف

من میثاق هافانا قد أقامت جدوًال الهداف االتفاقات الدولیة حول  ٥٧كانت المادة  )١
  اد:المو 

ـ تحاشي أو تخفیف الصعوبات االقتصادیة الجدیة التي یمكن أن تظهر إذا لم تتمكن ١
  الحركة العادیة لقوى السوق من اعادة التوازن بین االنتاج واالستهالك في السرعة التي 

  تقتضیها الظروف.
ـ توفیر، في الفترة من الوقت التي یمكن أن تكون ضروریة، كفاءات لفحص وترویج  ٢

  بیر متضمنة تصحیحات اقتصادیة رامیة إلى زیادة االستهالك أو إلى نقل الموارد والید تدا
العاملة من الصناعات االكثر تطورًا إلى وظائف جدیدة ومنتجة، مع أخذ الحیطة من أجل 

أن یحقق ذلك بقدر المستطاع نموًا في الصناعات التحویلیة المعتمدة على المواد االولیة 
  الوطنیة.

ع أو تخفیف التقلبات الشدیدة في أسعار مادة أولیة في سبیل الوصول إلى درجة ـ من ٣
كافیة من االستقرار على أساس أسعار عادلة للمستهلكین وضمانة أرباح معقولة للمنتجین، 

  مع 
  مراعاة المصلحة الناشئة في ضمان توازن ذي أمد طویل بین العرض والطلب.

  عالم والمحافظة علیها وتدارك نفاذها.ـ تنمیة الموارد الطبیعیة في ال ٤
ـ ضمان نمو المادة االولیة عندما یمكن أن یحصل هذا النمو لمصلحة المستهلكین ٥

والمنتجین على أن تتضمن هذه التدابیر في االحوال المناسبة توزیع سلع غذائیة ضروریة 
  باسعار خاصة.

  ـ ضمان توزیع عادل للمادة االولیة في حال نقصها. ٦
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من میثاق هافانا قد  ٥٧أنه من الواضح، أن قائمة االهداف الست التي كانت المادة اال 
  فرضتها على المواثیق والمعاهدات المتعلقة بالمواد، لم تكن لتعتبر مترابطة مجتمعة متالزمة.

وفیما خص منظمة االوبیك، فإن میثاقها الذي كان قرارًا في االصل، قد تبنى أكثر هذه 
  لذي تمیز به أكثر ما تمیز هو أنه أعطى للمنظمة طابعًا نقابیًا.االهداف ولكن ا

  :أهداف منظمة االوبیك )٢
  :ـ االهداف االولیة

إن انشاء منظمة االوبیك عائد إلى ردة فعل البلدان المصدرة للنفط الخام نتیجة التخفیضات 
.إذن ، فإن المتتالیة لالسعار التي كانت تقررها بصورة فردیة الشركات صاحبة االمتیازات

  استقرار الخام المصدر یكون الهدف المباشر لهذه المنظمة. 
إن آخر نظام للمنظمة قد وسع وحدد نوعًا ما هذا الهدف المباشر، إذ إن الهدف االساسي 
لمنظمة االوبیك قد أصبح تنسیق وتوحید السیاسات النفطیة للبلدان االعضاء والبحث عن 

ار في السوق الدولیة للنفط الخام وضمانة استقرار الدخل الوسائل التي تؤمن استقرار االسع
للبلدان المنتجة، وتموین فعال واقتصادي للدول المستهلكة وتأمین عودة عادلة لرأس مال 

  المستثمرین في الصناعة النفطیة للدول االعضاء.
 لكن أهداف منظمة االوبیك البعیدة االجل لم تتبلور اال نتیجة تطور السوق النفطیة،

ونتیجة تعدیل جذري للعالقات بین الدول المنتجة والشركات صاحبة االمتیازات، وذلك بفضل 
  عمل المنظمة الفعال وتماسك اعضائها.

  : أهداف منظمة االوبیك البعیدة االجلـ 
قد تحققت، ال سیما  ١٩٧٠ان االهداف التي اتخذتها منظمة االوبیك حین انشئت سنة 

عار النفط الخام المصدر وبالتالي الدخل النفطي للبلدان فیما خص استقرار وتحسین أس
  االعضاء.

  فتطرقت حینئذ منظمة االوبیك إلى مسائل جوهریة أهمها:
  ـ تحدید االسعار المعلنة وأسعار السوق. ثم البحث عن تنظیم لسعر النفط الخام.

بلدان ـ استرداد جمیع الثروات النفطیة، ووضع القطاع النفطي بصورة شاملة بید ال
  االعضاء.

ـ وأخیرًا، ضم كامل الصناعة النفطیة إلى اقتصاد البلدان المنتجة واعطاء هذه الصناعة 
  الدور االساسي في اعداد استراتیجیة االنماء االقتصادي.

وهكذا ، ان هذا المیثاق الذي یسمح فقط للفریق الذي یحمل صفة اقتصادیة وحیدة (منتج/ 
تمیز بنوع من النقابیة المهنیة ذات الهدف االقتصادي كان مصدر) االشتراك فیه، والذي ی
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له تأثیر ایجابي لتفادي نفاد هذه الثروة بصورة غیر مرتقبة وسابقة الوانها، خاصة إذا 
كانت هذه الثروة غیر متجددة. وهكذا، فإن جمیع الدول االعضاء في منظمة االوبیك مثال 

ؤدي إلى تخفیض االستهالك، ومن ثم تفسح وافقوا على ان زیادة جوهریة السعار النفط ت
  المجال الطالة فترة االستخراج. 

  :ج ـ خصوصیة األسالیب
  ان هذه االسالیب هي تأسیسیة، اقتصادیة أو تقنیة. 

  :األسالیب التأسیسیة )١
إن هیكل منظمة االوبیك یتضمن عدة أجهزة: المؤتمر، مجلس الحكام، أمانة السر، وكذلك 

الجهزة المختلفة تتولى تحدید سیاسة المنظمة، وتعیین االسالیب لجنة اقتصادیة. هذه ا
  لتحقیق هذه السیاسة ووضعها قید التنفیذ.

  : االسالیب الرامیة إلى تنظیم لالسعار: االسالیب االقتصادیة والتقنیة )٢
هناك مبدئیًا عدة أسالیب، ولكن هذه االسالیب تبقى محصورة بناحیتین: الناحیة االولى 

مكن، نظرًا لخصائص بعض المواد، أن تحل بعض الصعوبات الخاصة ال سیما تقنیة، إذ ی
عندما تكون المادة غیر متجانسة فتحمل میزات وأنواع مختلفة نوعًا ما، مما یجعل تحدید 
السعر في المیثاق أكثر تعقیدًا. والناحیة الثانیة سیاسیة: ان التعامل الدولي على مختلف 

كن أن یؤدي، ومهما كانت الحاالت االقتصادیة إلى ادخال درجاته والمجسد بالمیثاق یم
أسالیب مستقرة لتنظیم لالسعار، دون ان یكون االسلوب الحقیقي لتحقیق االهداف مدرجًا 

  ومحددًا في المیثاق. یبقى أیضًا معرفة هل سیكون السعر ثابتًا أم متقلبًا؟
  نظرًا للتطور االقتصادي. إن هذا الحل االخیر یبدو أكثر عقالنیة ألنه أكثر مرونة،

وفي كل االحوال سواء كان المیثاق یشمل على سعر واحد أو عدة أسعار، یبدو ضروریًا أن 
یدخل االتفاق بعض االجراءات الرامیة إلى التأثیر على العوامل المحددة للسعر، وأخصها 

  حجم العرض وحجم الطب، وهذه االجراءات یمكن أن تكون اختیاریة أو شاملة.
منظمة االوبیك بالرغم من حیازتها على أسالیب هامة في هذا المجال لم تنج من هذه  أن

  المصاعب.
والخالصة، ان منظمة االوبیك ـ وهي منظمة دولیة ـ لیس لدیها كباقي المؤسسات الدولیة، 

  سلطة فوق سلطة الدول، فإنها:
  وسلطة االكراه. ـ ال تتمتع بالمیزة االساسیة للدولة أي السلطة العلیا، حق االمر



  ٢٣١

ـ لیس لدیها صالحیة لفرض قرارات على البلدان االعضاء الذین لم یشتركوا في اتخاذها، أو 
اتخذت ضد ارادتهم المعلنة صراحة. أضف إلى ذلك أن التصویت في منظمة االوبیك یكون 

  باالجماع، فهو الوحید الذي یلزم البلدان االعضاء.
ما أنها اتفاق على المواد، بنقابة یرجى منها، لیس فقط یمكننا ان نقارن منظمة االوبیك، ب

دعم مطالب اعضائها، وتنظیم  تضامنهم، ال بل ایضًا تمثیل مصالح المنتجین ـ المصدرین، 
  على الساحة الدولیة.

لكن هذا ال یجعلنا ننسى، حین تلعب السیاسة الدور االكبر، المصاعب التي سیالقیها 
  اتخاذ اجراءت حسیة واتباع عمل مشترك. أعضاء المنظمة عندما یریدون

  الفْصل الثالث
  على الصعید العربي

  منظمة الدول العربیة المصدرة للبترول
  (األوابیك)

  .١٩٦٨إلى األوابیك سنة  ١٩٦٠أوًال ـ من األوبیك سنة 
نشأت األوبیك في ظرف كان فیه البترول یغمر أسواق العالم كردة فعل ضد كارتل الشركات 

  ، وكان االغراق نتیجة ال نخفاض اسعار البترول التي تكررت عدة مرات.البترولیة
یعكس بوضوح انصراف المنظمة إلى  ١٩٦٠فاالعالن األول الصادر عن األوبیك سنة 

ایالء موضوع استقرار األسعار كل اهتمامها من أجل الوصول إلى تثبیته وعدم االستقرار 
  .٤٤٩خیلها هذا كانت الدول المصدرة تدفع ثمنة من مدا

تمكنت األوبیك بعد مفاوضات عسیرة مع شركات البترول من ادخال الریع  ١٩٦٤سنة 
الذي تدفعه الشركات للدول بقیمة االمتیازات البترولیة، في مداخیل الشركات الخاضعة 
للضریب، وبالتالي أخضعته لضریبة الدخل مما زاد من عائدات ضراب الدول التي تستضیف 

  .٤٥٠از البترولي الشركات ذات المتی
أي مناصفة أرباح البترول  Fifty Fiftyوقد أدت هذه المعادلة إلى ما سمي "فیفتي فیفتي" 

  بین الشركات والدول. 

                                                             
  ـ عولج هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذا الجزء: األوبیك. ١
  
حقوق ـ درسنا هذا الموضوع بالتفصیل في الجزء الثاني الفصل الخامس: المشاركة وكذلك في الفصل الثالث من الجزء الثاني: ال ٢

  والموجبات في االمتیاز البترولي.
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وقد لعبت الدول العربیة المنتجة للبترول دورًا أساسیًا في هذه المعركة الرابحة إذ إنها كانت 
وبیك، بینما كانت للدول غیر العربیة الدول الوحیدة المعنیة بهذا الموضوع من بین دول األ 

  (فنزویال وأندونیسیا) أنظمتها الضرائبیة البترولیة التي كانت تقاسم األرباح.
كذلك استفادت الدول العربیة من المساندة التي مدت بها األوبیك أعضاءها. وكانت الخطوة 

إذ اتخذ مؤتمر  ١٩٦٥الملحوظة في هذا المیدان هي الدعم الذي قدمته األوبیك للیبیا سنة 
األوبیك قرارًا دعا فیه الدول األعضاء إلى االمتناع عن إعطاء أي حقوق جدیدة من أي نوع 
كانت للشركات البترولیة التي ترفض تطبیق نصوص قانون البترول للیبي وما یتعلق منه 
بالریع والتعویضات التجاریة. من هنا أخذ حجم األوبیك یصبح أكبر من مجرد أن یحصر 

ي موضوع األسعار وحدها. ولكن الخطوة األولى بدأت على هذا الدرب الطویل مرتبكة ف
قرارًا وزع  ١٩٦٥متعثرة. فقد اتخذ مؤتمر األوبیك الذي عقد في طرابلس الغرب في تموز 

فیه اإلنتاج وكان من دوافع هذا القرار الذي كانت فنزویال وراءه والذي فشل فشًال ذریعًا، 
دي غیاب التخطیط في اإلنتاج إلى إغراق األسواق بفائض من البترول المخاوف من أن یؤ 

  بعد أن استعادت الدول البترولیة من الشركات ذات االمتیاز زمام أمور البترول.
فقد تجاوزت لیبیا والسعودیة وٕایران النسبة المحددة لها في قرار التوزیع بینما كان إنتاج 

  ة لهما.الكویت والعراق اقل من النسبة المحدد
وفكرة التخطیط الشامل، التي استعیدت عدة مرات في األوبیك، لم تأخذ تطبیقًا عملیًا. سنة 

تضمن إعالن مؤتمر األوبیك السادس عشر تعبیرًا عن االهتمام بتوسیع حقل نشاط  ١٩٦٨
المنظمة. وقد حرص اإلعالن المذكور على إعادة التأكید على سیادة األمم وعلى ثرواتها 

  ة، وأوصى بعمل مشترك تقوم به الدول المنتجة للبترول في حقل التنقیب عن الطبیعی
البترول واستكشافه فضًال عن تحقیق مشاركة معقولة في راس مال الشركات ذات االمتیاز 
ووضع قوانین ضرائبیة تؤمن للدول مانحة االمتیاز مداخیل ثابتة. وفي مطالبها، اعتمدت 

القانوني الذي یجیز تغییر العقود عند تغییر الظروف... في هذه  الدول المنتجة للبترول المبدأ
  الفترة ولدت االوابیك.

. لم ٤٥١كانون الثاني انشئت األوابیك بموجب اتفاق أبرمته السعودیة والكویت ولیبیا  ٩في 
تحدد منظمة الدول العربیة المصدرة للبترول عند انشائها سوى أهداف فنیة منها: انشاء 

للنقل البحري مشترك بین الدول العربیة االعضاء في المنظمة، وبناء حوض  اسطول بترولي
جاف في البحرین، وكان الهدف من ذلك هو اقناع البحرین باالنضمام... اال أن المنظمة 

                                                             
  ـ كانت لیبیا ما تزال مملكة یحكمها السنوسي. ١
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أخذت تتجاوز الدور االقتصادي إلى در سیاسي عندما تغیر النظام السیاسي في لیبیا وانضمت 
  الیها الجزائر والعراق. 

  نیًا ـ لماذا األوابیك؟.ثا
  هناك ثالثة أسباب ألنشائها وهي:

ـ أصبح عدد الدول العربیة األعضاء في األوبیك له أرجحیة في أسواق البترول. ففي  ١
فان انتاج الدول العربیة زاد  ١٩٦٩و  ١٩٥٩% بین ١١١حین زاد انتاج النفط في العالم 

لم یتأثر حجم الصناعات والخدمات العربیة % أي انه تضاعف تقریبًا. أال أنه بالمقابل ٢٥٨
المرتبط بالبترول بهذه الزیادة في حجم االنتاج ان من حیث صناعة التكریر أو من حیث نقل 

  البترول إلى االسواق المستهلكة.
سلطت األوبیك الضوء على االمتیازات البترولیة بمبادرة من امینها العام  ١٩٦٨ـ سنة  ٢

االهتمام  بالصناعات والخدمات المرتبطة بانتاج البترول، وهي مواضیع  الفنزویّلي بارا من أجل
تهم البالد العربیة بالدرجة األولى ألن الخبرة تنقصها في هذا المجال بینما الدول غیر العربیة 

  االعضاء في األوبیك مثل فنزویال ال تنقصها هذه الخبرة.
ربیة التي اتبعت سیر الحكمة والتي لم ـ كذلك فان األوابیك كانت ردة فعل من الدول الع ٣

تطمئن للنزعات المتطرفة التي أخذت تظهر في األوبیك. من هنا كان تجمع السعودیة ولیبیا 
(أیام السنوسي) والكویت تجمعًا بعیدًا عن أي تهور في اطار منظمة عربیة تكون صمام أمان 

دت األوبیك اطارًا لالعتدال حین ورصیدًا احتیاطیًا إذا جنحت األوبیك إلى التطرف. من هنا ب
ساورت البعض خشیة من أن تتحول األوبیك إلى اطار للتطرف. وبدت أیضًا كأنها خط دفع 
احتیاطي انشأه المعتدلون تحسبًا من ریاح أو عواصف یأتي بها المتطرفون على األوبیك 

  ركة.وهذان التیاران (المعتدل والمتطرف) نادى احدهما بالتأمیم واآلخر بالمشا
  ثالثًا ـ النظام التأسیسي لألوابیك. 

  .ـ مقارنة بین نظام األوبیك ونظام األوابیك ١
  هدفان رمت الیهما االنظمة التأسیسیة لألوابیك:

  :الهدف األول
  تأمین وصول البترول بمساهمة الدول االعضاء إلى اسواق العالم بأسعار معقولة.

  الهدف الثاني:
  عضاء في كل مجاالت النشاط البترولي.تسهیل التعاون بین الدول األ

  اشترطت االنظمة التأسیسیة شرطان لالنتساب إلى األوابیك:
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أ ـ األلتزام بالعمل وفقًا لمقررات األوبیك حتى ولو لم یكن طالب االنتساب إلى األوبیك عضوًا 
  في األوبیك. 

األخيرة إلى أن وهذا النص يعكس إرادة واضحة تعبر عن الحرص على األوبيك فتطمئن هذه 
  األوابيك ليست منافساً لها يعرقل سيرها بل هي حريصة على مقرراتها.

ب ـ أن تكون طالبة االنتساب دولة عربية يشكل البترول مصدراً رئيسياً وأساسياً من دخلها 
. هذا النص حال دون انتساب مصر وسوريا إلى المنظمة ألن البترول ليس مصدر ٤٥٢الوطني 

كما حال دون انتساب الجزائر ألن مصادر الدخل الوطني للجزائر متنوعة  دخلهما األساسي،
  وبينها البترول.

ما عدا هذان الشرطان فإن باقي نصوص نظام األوابيك التأسيسي منقولة عن نظام األوبيك: 
  .٤٥٣األجهزة هي نفسها، السلطات هي نفسها مع تغيير في األسماء فقط 

  .ـ مجلس الوزراء له سلطات المؤتمر

  ـ المجلس التنفيذي له سلطات مجلس الحكام.

  ـ األمانة العامة.

  ـ الهيئة القضائية.

. وهي تنظر بالمنازعات التي تتعلق ٤٥٤الهيئة القضائية هي جهاز جديد ال وجود له في األوبيك 
باتفاقية إنشاء األوابيك والمنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضائها في مجال النشاط 

ترولي. وتنظر كذلك في المنازعات التي يقرر المجلس أن النظر بها هو من اختصاصها. الب
ويجوز لهذه الهيئة بناء على اتفاق أطراف النزاع أن تفصل بالمنازعات التي تنشأ بين أي عضو 

في المنظمة وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو وكذلك المنازعات التي تنشأ 
ي عضو وبين شركة بترول تابعة ألي عضو آخر والمنازعات التي تنشأ بين عضوين أو ما بين أ

  أكثر من أعضاء المنظمة.
                                                             

  ـ المادة السابعة من النظام. ١
  ـ المدة الثامنة من النظام. ٢
  من النظام. ٢١ـ المادة  ٣
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  .ـ نظام إلزامي ٢

. ونظام األوابيك هو في التصويت على المقررات. ٤٥٥أال ان الفارق األساسي بين نظام األوبيك 
سسان بين هذه األكثرية األصوات بشرط أن يكون عضوان مؤ ٣/ ٤فالمقررات تتخذ بأكثرية 

  المطلوبة.

إذن فنظام األوابيك إلزامي خالفاً لنظام األوبيك االختياري، إذ إن الدول األعضاء في األوابيك 
ملزمة بتنفيذ قرار تتخذه أكثرية األعضاء حتى ولو كانت هي بين األقلية المعارضة بينما في نظام 

  ا وافقت عليه جميعها.األوبيك ال تلزم الدول األعضاء بالقرار إال إذ

  .ـ تعديل األنظمة التأسيسية لألوابيك ٣

معتبراً ان كل األقطار العربية البترولية يجب أن  ١٩٦٨رفض العراق االنضمام إلى األوابيك سنة 
  يكون من حقها االنضمام لألوابيك أيا كان حجم إنتاجها البترولي.

على اتفاق ضم الجزائر والعراق  ١٩٧٠سنة  وهكذا وتعبيراً عن اعتراضها جرى في بغداد التوقيع
ومصر وليبيا من أجل التضامن وتوحيد الجهود بهدف القضاء على تجمع احتكار شركات 
البترول األجنبية "التي تستثمر ثروات بترول العالم العربي". كان هذا هو الهدف الظاهر، أما 

ابيك، طالما بقي نظامها على الهدف الباطن المخفي والحقيقي فهو وضع عصى في دواليب األو
  الشكل الذي كان عليه.

وبدا العالم العربي البترولي مضطرباً مجزءاً بين قطبين... وعاد التجاذب من جديد بين قطب 
  الحكماء المعتدلين وقطب المتطرفين.

  إال أن حدثاً طرأ وقلب الوضع!.

  لحكم الملكي.وقع انقالباً في ليبيا أسقط نظام ا ١٩٦٩ذلك أنه في أول أيلول 

                                                             
  نافذًا. ـ في األوبیك المقررات تتخذ باالجماع وٕاذا عارض أحد األعضاء أي قرار فإن هذا القرار ال یعود ٤
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فلم يعد أمام األوابيك خياراً، وأصبحت أمام هذا الواقع الجديد مضطرة لتغيير أنظمتها بحيث 
تعدل شروط االنتساب وتفتح األبواب أمام سائر الدول العربية لتصبح المنظمة البترولية الوحيدة 

  دة.التي تجمع كل األقطار البترولية العربية... ولكن ذلك لم يتحقق دفعة واح

أعلنت ليبيا عزمها على البقاء في األوابيك... فنشأ وضع في  ١٩٧٠في نهاية شهر كانون الثاني 
األوابيك يتطلب توازناً داخلياً، ففتح الباب أمام الجزائر من جهة ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

  من جهة أخرى.

  ولكن المشكلة الكبرى بقيت وهي انتساب العراق!

ل تعديل على المادة السابعة من نظام األوابيك بحيث فتح الباب أمام سائر بعد سنتين، ادخ
الدول العربية البترولية. عدل البند الذي كان يشترط أن يكون "البترول هو المصدر األساسي 
والرئيسي للدخل الوطني للدولة طالبة االنتساب بمادة تشترط فقط أن يكون البترول مصدراً 

للدولة طالبة االنتساب. وحلت المشكلة وفتح الباب على مصراعيه، فدخل  هاماً" للدخل القومي
  . ١٩٧٢٤٥٦العراق ثم مصر سنة 

  .رابعاً ـ العالقات بين األوبيك واألوابيك

نجحت الدول العربية البترولية في إنشاء المنظمة البترولية التي تجمعها والتي تملك هويتها 
ما هو تأثير نشاط األوابيك على األوبيك؟ وسؤال أهم: الخاصة أيضاً. والسؤال الذي طرح نفسه: 

  ما هو مستقبل األوبيك على ضوء الدور العربي المتنامي؟.

  ـ هل األوابیك هي عامل یحد من نشاط األوبیك؟ ١
حرصت الدول العربیة البترولیة على ابقاء خطواتها حذرة في مجال التجمع البترولي العربي 

لالوبیك وتعطل علیها نشاطها وانطالقة سیرها. من هنا حرصت بحیث ال تتحول إلى منافسة 
األوابیك على أن تتبع سیر األوبیك في طریقها. واذا كانت اهداف األوابیك اوسع من اهداف 
األوبیك اال أن خط سیرهما یتكامل والیتضارب. فمبرر وجود األوبیك وهّمها الشاغل كان وما 

                                                             
كان أعضاء األوابیك عشرة وهم: المملكة العربیة السعودیة، أبو ظبي، الجزائر، البحرین، مصر والعراق والكویت  ١٩٧٨ـ في سنة  ١

  وقطر ولیبیا وسوریا. وكلهم أعضاء في األوبیك ما عدا البحرین ومصر وسوریا.
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رائبیة المتصلة بذلك. بینما انصرفت األوابیك لالهتمام یزال اسعار البترول واالعتبارات الض
  بالتعاون االقتصادي بین أعضائها وكذلك صرفت جزءا من اهتمامها لمساعدة العالم الثالث . 

  أ ـ تعاون اقتصادي ناجح وفعال. 

 األوابیك حققت رصیدًا هائًال من االنجازات االقتصادیة ال ریب فیه.وقد جاء ذلك متوافقًا مع ما
حددته اهدافها المعلنة في اجتماعها األول الذي ضم شركات البترول الوطنیة في الریاض في 

  .٤٥٧. أربع شركات شهدت النور من األوابیك ١٩٦٩كانون األول  ١٦
                                                             

  ـ أهم هذه االنجازات: ١
  بترول:ـ الشركات العربیة البحریة لنقل ال ١

، مركزها في الكویت، هدفها تأمین وسیلة تكفل لألوابیك وضعًا أفضل في عالقاتها مع شركات البترول ١٩٧٥بدأت أعمالها سنة 
ملیون دوالر  ١٠٠ملیون دوالر محرر  ٥٠٠األجنبیة مما یساعد العرب على تصدیر بترولهم بواسطة اساطیلهم الخاصة. رأسمالها 

  منها. 
  %.١٠% یملكه أفراد على أن ال تتعدى ملكیة الفرد أكثر من ٤٩لكه الدول و % من األسهم تم٥١

  المساهمون هم: أبو ظبي، الكویت، قطر، السعودیة، البحرین.
طن (تم  ١٤١٠٢٠طن (تم شراؤها من الیابان)، الببیان  ٢٧٣٤٢٢ممتلكاتها هي: ناقلتي نفط عصریتین: الریاض وحمولتها 

  شراؤها من النروج).
طن (ألمانیا في أحواض  ٣١٨٠٠٠طن (فرنسا أحواض األطلنطیك) وناقلتین بحمولة  ٢٧٨٠٠٠لعمل في بناء ناقلتین ویجري ا

  طن (هولندا أحواض ویزر). ٣٨٦٠٠٠الفالكان) وناقلتین بحمولة 
  . وتعلق الشركة أهمیة كبرى على إعداد وتهیئة الخبرات.١٩٧٨الحمولة االجمالیة في حدود ملیوني طن سنة 

  لشركة العربية لبناء وإصالح السفن: ـ ا٢

   ١٩٧٣كانون األول  ٨أنشئت في 

  مركزها البحرين:

  .١٩٧٧مليون دوالر حرر بكامله سنة  ٥٠٠رأسمالها 

  المساهمون هم: السعودية، البحرين، ليبيا، الكويت والعراق.

. ١٩٧٧آالف شخص وبدأت أعمالها سنة  ٣طن يعمل فيها   ٥٠٠٠ ٠٠٠االنجازات: إنشاء حوض جاف في البحرين يتسع لحامالت  
=  

  ـ الشركة العربية لالستثمارات البترولية:   ٣
  ،١٩٧٦كانون الثاني  ١٧ولكن بدأت بممارسة أعمالها في  ١٩٧٤/ ٩/ ١٤إتفاقیة إنشائها وقعت في 

  مركزها في الدمام.

  مليار ريال سعودي محرر بكامله. ٣، ٦رأسمالها: 

  المساهمون هم:
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ـ إن الشركات التي انشأتها األوابيك ما تزال حديثة العهد وما زال مبكراً  اصدار حكم على 
  ل ال تزال قليلة العدد. اال أن مجرد نجاح األوابيك في انشاء هذه فعاليتها وانجازاتها وهي على ك

الشركات ودفعها إلى العمل يعتبر خطوة هائلة تؤكد أن التعاون ناجح بين الدول العربية البترولية 
  ويمكن أن يتطور إلى انجازات ملموسة وناطقة.

                                                                                                                                                                              
  رأس المال % من١٥ليبيا 

  % ١٠العراق وقطر 

  %٥الجزائر 

  %٣البحرين مصر وسوريا 

  %.١٧ثم السعودية والكويت وأبو ظبي تملك كل منها 

هدفها: االسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لهذه 
ولوية للمشروعات العربية المشتركة وذلك بما يعود بالنفع على الدول األعضاء وبغية تدعيم المشروعات والصناعات مع إعطاء األ

  قدراتها على االستفادة من ثرواتها البترولية واستثمارها مؤخراً مما يعزز طاقاتها االقتصادية والمالية.

مليون طن من البترول بواسطة الخبرة  ٢٠٠فية وقد وضعت لها هدفاً وهو تأمين صناعة تكرير عربية قادرة في الثمانينات على تص
  العربية.

  ـ الشركة العربية للخدمات البترولية. ٤

  مركزها طرابلس (ليبيا)  ١٩٧٥تشرين الثاني  ٢٢اتفاقية إنشائها وقعت في 

  مليون دينار ليبي.  ١٠٠رأسمالها 

شاء شركات متخصصة في فرع واحد أو أكثر من فروع % عربية غرضها القيام بالخدمات البترولية وذلك بإن١٠٠هي شركة هولدينغ 
الخدمات البترولية. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية والقانونية والعمل على توفير 

عضاء على أساس التوزيع رجال الخبرة من العرب الذين يدعمون هذا الغرض. وتعمل الشركة على تدريب وتأهيل مواطني الدول األ
  العادل بقصد توفير فرص العمل المناسبة لهؤالء المواطنين لديها ولدى الشركات المتخصصة.
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ها الدول العربية المنتجة ـ وتبقى هذه الشركات التي انشأتها األوابيك ملبية لحاجات تتطلب
للبترول تأتي مرجحة لكفة ميزان الدول العربية البترولية معيدة التوازن االقتصادي المطلوب 

تحقيقه. وقد تم انشاء هذه الشركات بعد دراسات وتمحيص عميقين. وشاركت مؤسسات غربية 
ات مجموعة "سير في وضع الدراسات الالزمة لها. ومن أهم المؤسسات التي شاركت في الدراس

الكسندر جيب" االنكليزية ومجموعة "بروفبريل" البرتغالية التي وضعت تصاميم الحوض الجاف 
  في البحرين. 

اال أنه يجب تجنب المبالغة، فهذه الشركات اصبح لها طابع دولي. اضافة إلى ذلك فان منجزات 
ي تفصل بين انشاء هذه المنظمة تكاد تنحصر في دول الخليج كذلك فإن الفترة الطويلة الت

الشركة وبدء أعمالها تعكس وال شك ارتباكا وصعوبات. وعلى سبيل المثال فان الشركة العربية 
  البحرية لنقل البترول والشركة العربية للخدمات البترولية لم تبدأ عملهما بعد.

االقتصادية بين  يبقى أن هذه االنجازات تثبت ان األوابيك تلعب دوراً مزدوجاً في انماء العالقات
  الدول العربية البترولية.

  ـ دور تنسيقي: من شأنه تقريب االهداف ووضع وسائل مشتركة للوصول اليها. 

ـ دور ترويجي: يهتم باالعداد المهني لالجيال العربية بما من شأنه انماء صناعة بترولية عربية 
  دة على خبرتها وعملها. يمكنها مع الوقت أن تكون مستقلة مستغنية عن خبرة الغرب معتم

  .ب ـ عون مشترك للخارج

  هل تضيق األوابيك حقل عمل األوبيك؟.

لقد اهتمت دول االوبيك بدول العالم الثالث وبذلت جهداً اقتصادياً ملحوظاً لمساعدة هذا العالم. 
مليار  ١١ارهاق دول العالم الثالث بحوالى  ١٩٧٤وقد كان من شأن زيادة اسعار النفط سنة 

ر. وهذه الدول غير قادرة على أن تتحمل ما يكاد اقتصاد الدول الصناعية ينوء عن حمله. دوال
% من ٦٠من هنا كانت المبادرة الحكيمة لنجدة دول العالم الثالث فساعدتها األوبيك بأن تحملت 

  الزيادة التي لحقتها من جراء ارتفاع اسعار البترول.
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. بحيث اتخذت هذه المساعدات في معظمها ٤٥٨لعبء وقد تحملت الدول العربية بمفردها هذا ا
طابع العالقة المزدوجة من دولة لدولة أو كان بعضها يمر "ترانزيت" بمؤسسات مالية عربيةمثل 

% اتخذت الطابع المتعدد من ٢٥إلى  ٢٠الصندوق الكويتي لالنماء االقتصادي العربي. فقط نسبة 
ظمات متخصصة تابعة لالمم المتحدة وجزء دول إلى دول؛ جزء من هذه المساعدات يمر بمن

آخر بصناديق اقليمية (البنك اإلسالمي، البنك العربي االفريقي الخ...). إذن فاألوابيك ليست 
  منافساً لالوبيك.

  .ج ـ هي تأكيد وتثبيت لحجم الدول العربية المتنامي في األوبيك

المنتسبة لألوبيك فهي سبع دول من  من حيث الكمية فان االقطار العربية تمثل أكثرية بين الدول
دولة. من هنا فان كل زيادة تطرأ في عدد الدول غير العربية من شأنها أن تدخل خلالً  ١٣أصل 

في هذه المعادلة. هذه األرجحية العربية هي من أسباب بقاء األوبيك بهذا الحجم فان اختلت 
لعل هذا ما يفسر أن دوال مثل بوليفيا هذه المعادلة فان دور األوبيك نفسه يصبح معرضا للخلل، و

والبيرو وكولومبيا وترينيداد وتوبوغو والكونغو لم يقبل طلب انتسابها إلى األوبيك اال كأعضاء 
. وقد اصبح عرفاً غير منازع به بأن دخول أي دولة إلى األوبيك يجب أن  ١٩٧٥مراقبين سنة 

  يكون مصحوباً بدخول دولة عربية. 

  لماذا ؟. 

م البترول العربي في األوبيك اعطى الدول العربية حجما متزايداً نوعاً وكمية. ففيما ألن حج
حجم انتاج دولة بترولية كان لها دورها الكبير في انشاء األوبيك  ١٩٦٥يتراجع  يتراجع منذ سنة 

% من االحتياط العالمي، تدل ٢مثل فنزويال، واحتياطها ال يمثل في الوقت الحاضر اكثر من 
اسات أن االحتياط البترولي في العالم هو تحت األراضي العربية. فضالً عن ذلك فإن الدر

مخزون البترول االميركي يتراجع وربع استهالك الواليات المتحدة ذاتها تغطيه الدول العربية 
وليس  ١٩٩٠البترولية. وتدل الدراسات على أن بترول إيران لن يعود كافياً للتصدير بعد سنة 

  الً في اسواق االستهالك البترولي العالمي عن الدول العربية البترولية. هناك بدي

                                                             
ملیارات لایر سعودي. صحیفة الحوادث الصادرة في لندن ـ العدد الصادر في  ١٠مساهمة السعودیة بما قیمته  ١٩٧٨ـ بلغت سنة  ١

١٩٧٩/ ٤/ ١٣,  



  ٢٤١

% من احتياط األوبيك ٦٠خمس دول هي: السعودية، الكويت، ليبيا، قطر وابو ظبي تملك 
% من مجموع انتاجها. من هنا يفهم دور الدول العربية ٤٤البترولي وهي ال تزودها االبنسبة 

بيك ومن هنا أيضاً يجب انتظار دور أكبر في المستقبل. فالسعودية البترولية المتعاظم في األو
  تملك وحدها ربع االحتياط البترولي العالمي.

  .ـ دور سياسي لألوابيك ٢

للبالد العربية استخدام سالح النفط بنجاح كسالح  ١٩٧٣اتاحت حرب رمضان التي نشبت سنة 
بواسطة األوابيك. ينبغي  ١٩٧٣سنة سياسي. وقد خاضت الدول العربية معركتها البترولية 

المالحظة هنا ان األوبيك لم تبحث يوماً موضوع المقاطعة. وكانت إيران (ايام الشاه) ترفض أي 
بحث في هذا الموضوع ضمن األوبيك حتى انها رفضت ان تلين امام الضغوط العربية وتتوقف 

نفط. وكانت إيران ال تتزحزح عن عن استعمال انابيب النفط االسرائيلية وعن تزويد اسرائيل بال
  موقف فرصته على األوبيك وهو أن السوق الذي يذهب إليه البترول ال عالقة له بمفهوم األوبيك.

  فلم يعد هناك غير األوابيك أمام الدول العربية.

اجتمعت في الكويت الدول االعضاء في األوابيك  واتخذت قرارا  ١٩٧٣/ ١٠/ ١٦وهكذا في 
. ٤٥٩ة الدول المدرجة على الئحة المقاطعة وحاصرة دوالً أخرى بكمية محددةبالمقاطعة محدد

% كل شهر لمجموع االنتاج العربي للبترول لحين جالء ٥واعتمد القرار مبدأ تخفيض نسبته 
واستعادة شعب فلسطين حقوقه. هذا القرار ال شأن  ١٩٦٧اسرائيل عن األراضي المحتلة منذ سنة 

االوبيك في ذلك الوقت أيضاً والذي رفضت بموجبه األسعار. ولكن له بالقرار الذي اتخذته 
% في االجتماع الذي عقدته في ١١٠الذي ال ريب فيه أن قرار األوبيك الذي قضى برفع االسعار 

طهران لم يكن ممكناً في غير الظروف التي نشأت عن الحرب والتي دفعت بالدول العربية عبر 
الذي لعب دور المساندة وضمن لقرار األوبيك القاضي برفع  االوابيك التخاذ قرار المقاطعة

االسعار نتيجة اكيدة... فقد  كان هم العالم الحصول على البترول بأي ثمن وكان قرار المقاطعة 
سبب هذا الهم... فاصبح الجو مؤاتياً وصارت االرض  خصبة لرفع االسعار وبقي اهتمام 

                                                             
  م إلى ثالثة أقسام: الدول الصدیقة ـ المعادیة والمحایدة.ـ قسمت دول العال ١
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ون في األسواق فنزل سعر البترول إلى الدرجة الثانية من محضوراً في أن، يكون البترول أو ال يك
  االهتمام وهكذا نجحت األوبيك في رفع االسعار...

ليندثر مع  ١٩٧٤اال أن قرار المقاطعة الذي اتخذته األوابيك لم يعمر اكثر من االشهر األولى لسنة 
ي لألوابيك ال يستطيع أن . من هنا فان الدور السياس١٩٧٤التوقيع على وقف اطالق النار في ايار 

يتعدى الحد األدنى من السياسة المشتركة للدول االعضاء وهي دول لها نظرات مختلفة وهذا 
القاسم المشترك هو حقل العمل السياسي لألوابيك الذي وإن بدا ضيقاً في بعض األحيان فان له 

  تأثيراً فاعالً إلى اقصى حد على دول العالم.

ها يضع اعتبار تحرير االنسان في بالدها من الفقر والعوز والتخلف مع فالدول البترولية، بعض
، وبعضها اآلخر يفصل أحد االعتبارين ١٩٦٧اعتبار تحرير االراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 

  عن األخر.

  من هنا االختالف في االجتهاد.

  .خامساً ـ التباين الحقيقي للمصالح في األوابيك ودور السعودية

اين الحقيقي للمصالح بين دول األوابيك فيما خص البترول ليس ناتجاًَ عن صراع تيار ان التب
المتطرفين وتيار الحكماء داخل المنظمة بل هو ناتج عن الصراع بين الدول التي تملك محزوناً 

  احتياطياً هائالً تحت األرض (السعودية، بلدان الخليج وليبيا) وتلك التي ال تملكه.

قدرة انتاجية تتعدى بشكل هائل حاجاتها االقتصادية، ومن مصلحتها الوصول إلى فاألولى تملك 
استقرار في االسعار وامامها المستقبل البعيد والسنوات البعيدة، وفي هذه االثناء فان االنتاج 

"المتواضع" يكفي ويفيض عن حاجاتها. بينما دول التيار اآلخر محكومة باالعتماد على السنوات 
لمقبلة أي على المدى القريب وليس على المدى البعيد وذلك من أجل تنويع مصادر القريبة ا

الدخل والثروة الوطنية. فالدولة المرتبطة مصالحها بالمدى القريب حريصة على ان تجني بسرعة 
ثروة نقدية من النفط تساعدها على تمويل مخططاتها االنمائية التي تعجز عنها مصادر الدخل 

راعة إلى الصناعة إلى الخدمات، ألن مخزونها النفطي ليس من الكثرة بحيث األخرى من الز
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يشكل احتياطاً للمستقبل البعيد... وبين هذه التيارات والمصالح تبحر السياسات الداخلية في 
  األوابيك، فتصل إلى مهادنة احياناً وتتواجه احياناً اخرى.

في موضوع رفع االسعار  ١٩٧٦ـ  ١٩٧٥سنة  على سبيل المثال فان الجزائر تبنت موقفاً معتدالً
  للحصول من السعودية على تخفيض االنتاج مما يفضي إلى استقرار في االسعار.

فاسعار النفط هي للبعض، وسيلة تكفي متطلباتها الملحة وللبعض اآلخر الذين ليست عندهم 
صبح فيه بحاجة مطالب ملحة، وسيلة تأجيل استهالك المخزون الذي في األرض للوقت الذي ت

  اليه. 

  هذان هما التياران الحقيقيان وحولهما يدور تباين المصالح في االوابيك. 

من هنا فانه في غياب سياسة مشتركة متضامنة فالسعودية تتعرض لضغوط دولية هائلة، ورغم 
ذلك فهي تسعى لتحقيق توازن في االسعار متسلحة بخط الحكمة الذي اختارته. انها تقاوم أي 

فيض في االسعار وبالقدر نفسه تحرص على عدم التهور في زيادتها السباب اقتصادية من تخ
  جهة وسياسية من جهة ثانية.

  القسم الرابع

  هل ُهناك أزمة طاقة؟
حتى السبعینات من هذا القرن كان العالم یعیش مقتنعًا بأن البترول موجود بكمیات وافرة 

اد الطاقة أو تحدید استیرادها كما لم یكن هناك ما واسعار منخفضة. ولم یكن أحد یفكر باقتص
یدعو إلى القلق حول التزود بالطاقة على المدى البعید. وكان من المألوف المطالعة في 

الصحف العالمیة أن مخزون النفط في بلدان الشرق األوسط یكفي لمئات السنین. صحیح أنه 
الصناعیة على مصادر الطاقة  بدأت المخاوف تساور الدول ١٩٥٦بعد حرب السویس سنة 

ولم تصل یومًا إلى ابار النفط ذاتها والكمیات المتوفرة فیها. فقد كانت هموم العالم الصناعي 
بعیدة عن ذلك مطمئنة إلى ان المخزون یكفي ویزید وان المشكلة الوحیدة هي مشكلة طریق 

  وصوله الذي تحدق به احیانا مخاطر السیاسة.
  راً.لقد تغيرت األمور كثي
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فمنذ سنوات اخذ واقع جديد وصارخ يفرض نفسه على هموم العالم، فحاجات االستهالك 
  العالمي تتزايد أكثر بكثير من اكتشافات اآلبار الجديدة.

بل ان نسبة اكتشاف اآلبار الجديدة تسجل اتجاهاً نحو االنخفاض السريع بالمقارنة مع نسبة 
نزلت النسبة إلى  ١٩٦٥إلى  ١٩٥٠في السنة في سنة مليار طن  ٥/٢االكتشافات في الماضي. من 

. يضاف إلى ذلك أن نصف االكتشافات الجديدة هي ١٩٧٦وسنة  ١٩٧٠مليار طن بين سنة  ١،٥
في الحقيقة اعادة تقييم لمخزون اآلبار الموجود. فهي اكتشافات جديدة ولكن داخل الحقول 

  التي اكتشفت من زمن بعيد. 

الجديدة المتضائلة، ليست في ان البترول يجف تحت األرض، ولكن والمشكلة في االكتشافات 
المشكلة أن نفقات التنقيب تتعاظم وتبلغ مليارات الدوالرات مما يجعل رأس المال يتردد أكثر 

  فأكثر. 

وكل الدالئل تشير إلى اننا نعيش فترة انتقالية بين ماض كان فيه البترول يتدفق بغزارة على 
عي مستورداً بأسعار رخيصة جداً مما كان يتيح استهالكه بسهولة بل وتبذيره أسواق العالم الصنا

احياناً، فترة انتقالية بين عصر الطاقة الرخيصة ومستقبل يتزايد فيه ثمن الطاقة وتقل كميتها 
  ويصعب اكثر فأكثر انتاجها.

العالميتين، ثم  لقد مونت دول البترول الدول الصناعية بالنفط الرخيص في فترة ما بين الحربين
في مرحلة اعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وكان ثمن النفط اقل بكثر من سعره 

الحقيقي. وقد لعب تدنى اسعار البترول دوراً في اعادة بناء أوروبا إذا لم يكن أهم، فعلى األقل 
  ا.معادالً للدور الذي لعبه برنامج مارشال االميركي في بنائها وتعميره

من جهة الدول المستهلكة فان العالم معرض جدياً في الثمانينات ألزمة طاقة خطيرة، ازمة لن 
تكون ناجمة عن ارتفاع اسعار الطاقة، وهو ما يشكو منه العالم الصناعي اليوم، بل اخطر بكثير 
 من ذلك، ازمة من تناقص وعدم كفاية النفط وأهم من ذلك نقص في ينابيعه مما سيوجد خلالً

  خطيراً بين العرض والطلب.
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ومن جهة الدول المصدرة للبترول فاننا نالحظ منذ سنوات اتجاهاً نحو التخفيض في اإلنتاج. 
فمعظم الدول المنتجة تتخذ تدابيراً للحد من االنتاج وعدم استخراج أكثر من الالزم من تحت 

اكثر مما هو في  أرضها بحيث يبقى ما يفيض من حاجاتها مخزوناً تحت االرض وفي امان
الحسابات المصرفية ألن العملة تتدنى قيمتها بينما الثروة البترولية تزداد قيمتها مع الوقت. وربما 

كانت السعودية هي وحدها القادرة على حل ازمة الطاقة في العالم بالنظر لضخامة مخزون 
يكن من أمر فان البحث البترول في ارضها والقدرات الهائلة المتوفرة عندها لالستخراج. ومهما 

مليون برميل/  ١٤مليون برميل/ يوم إلى  ١٢، ٨يدور على زيادة االنتاج من مستواه الحالي أي 
، يقول وزير البترول ١٩٧٨آب  ٢٨. وفي تصريح للشيخ أحمد زكي اليماني في ١٩٨٢يوم سنة 

 ٢٣ثم  ١٩اجها إلى السعودي إن تقدير المخابرات االميركية من أن السعودية قادرة على رفع انت
  هو مبالغ جداً ألن السعودية لن تستطيع الوصول إلى هذه األرقام. ١٩٨٥مليون برميل/ يوم سنة 

وباقي المناطق المنتجة للنفط في العالم ال تبدو قادرة على الحلول محل الدول العربية النفطية أو 
بة أمل كبرى إذ وظفت على اكمال دورها في تزويده بالنفط. فكندا على سبيل المثال لقيت خي

  التنقيب مبالغ هائلة ولم تؤد الحفريات إلى أية نتيجة.

وهولندا التي تملك غازاً يكفي حسب التقديرات التي كانت سائدة لتغطية حاجات أوروبا 
بأسرها من الطاقة لبضع مئات من السنين، هولندا ذاتها أصبحت اآلن ترفض ابرام عقود تصدير 

  نها تتجه لحاجات استهالكها الذاتي إلى الجزائر. جديدة للغاز، بل ا

في الواليات المتحدة التي كانت تصنف المنتج األول للبترول في العالم، أخذ االنتاج يقل 
واالستهالك يزيد مما زاد حاجات االستيراد بنسبة هائلة، األمر الذي أخذ يقلب معطيات الطاقة 

  في العالم.

قة الكالسيكية تقل فإن مصادر الطاقة غير الكالسيكية المتعددة اال  أنه إذا كانت مصادر الطا
  متوفرة (من اعماق البحار، من الرمال االسفلتية الخ..).

وكذلك فان الطاقة البديلة متوفرة أيضاً (الطاقة الشمسية، الطاقة النووية، الفحم، الخ...) وهي 
  طاقات غير محدودة.
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/ مليار طن يعرف منها  ٢٦٠الطاقة في العالم بـ /  والمؤسسة الفرنسية للبترول تخمن مخزون
مليار الباقية تبقى فرصة لالكتشافات التي تحتاج لتوظيف  ١٦٠مليار والـ  ١٠٠حتى اآلن بالتأكيد 

  اموال هائلة وتكاليف ضخمة.

ومشكلة التموين بالطاقة تعود فتصبح مشكلة اسعار. فمصادر الطاقة متعددة ومتوفرة بغزارة 
  لها إلى طاقة قابلة لالستهالك ال يتم إال بأسعار تتعدى كثيراً األسعار الحالية للطاقة. ولكن تحوي

من هنا فان العامل االقتصادي هو الذي يحول دون استبدال طاقة بأخرى بديلة عنها. ألن الطاقة 
  البديلة يكلف توفيرها اضعاف ما تكلفه الطاقة المتوفرة اليوم...

الطاقة البديلة وما إذا كان يوجد طاقة بديلة للتي تستهلك اليوم في  فالمشكلة إذن ليست مشكلة
  العالم.

الطاقة البديلة متوفرة ولكنها تكلف أضعاف ما تكلفه الطاقة المتوفرة. من هنا فان البديل عن 
البترول ال يمكن أن يكون سوى البترول. إذ مهما ارتفع ثمنه يبقى أرخص من الطاقة البديلة 

  و نووية أو حتى بترولية مركبة.شمسية كانت أ

وحتى هذه الطاقة البديلة فان تسويقها وتكيف األسواق معها يحتاج لسنوات طويلة، واألهم أن 
ندرك أن البترول ليس مصدراً للطاقة فحسب بل هو مادة أولى لكثير من المنتجات الصناعية 

  واالستهالكية.

يتدفق بغزارة على اسواق العالم كان نظام حين كان المخزون البترولي فائضاً  ١٩٧٠حتى سنة 
االمتياز البترولي هو السائد وله االرجحية وكان ميزان العالقة بين الدول المنتجة والدول 

المستهلكة يميل دائما لصالح الدول المستهلكة وشركاتها البترولية الكبرى التي تتولى استخراج 
نحو الهبوط سواء كأسعار اسمية أو كأسعار وتسويق البترول. وهكذا فان االسعار كانت تتجه 

وجاءت تباشير التغيير مع  ١٩٦٠إلى  ١٩٥٠فعلية وال سيما خالل السنوات الممتدة ما بين 
ليقلب الموازين  ١٩٧٣التصفية التدريجية لالمتيازات القديمة، ثم جاء قرار رفع األسعار سنة 

  كلها رأساً على عقب. 

  ... ترى من يستفيد من ارتفاع األسعار؟.ولكن المنطق يفرض طرح سؤال هام
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كانت اسعار المواد البترولية المسلمة إلى المستهلك االخير في بلدان اوروبا الغربية  ١٩٧٥سنة 
% والفارق بين ٥٥، ٦٠دوالراً للبرميل أي بزيادة  ٤٠دوالراً للبرميل إلى  ٢٥، ٧٠قد ارتفعت من 

 ١٩٧٤دوالراً على البرميل وسنة  ١٤، ٧٨حدود  السعر الصافي وسعر المواد المتممة تضخم في
  دوالراً. اين يذهب هذا الفارق؟. ٢٦، ٦٥كان حوالي 

في معظمه تمتصه الضرائب، حتى أنهم في الغرب رووا نادرة اصبحت مثالً... وتروى النادرة ان 
ان ثمن محطة لبيع البنزين علقت يافطة كتبت عليها: "نبيع هنا ضرائب وقليالً من البنزين" أي 

البترول الذي يشتريه المستهلك في الغرب فيه جزء كبير من الضرائب. وهكذا بينما تزيد حصة 
% إلى ٣٣،٢٨الضريبة في ثمن البترول فان حصة الدول المصدرة للبترول تتناقص إذ هبطت من ،

فان . من هنا ٤٦، ٨% إلى ٣٧، ٢% بينما زادت حصة الضرائب في بلدان اوروبا الغربية من ٢٧، ٧
البترول هو أكثر المواد التي تدفع ضريبة في الغرب إذ ان حصة الضريبة من البنزين الذي 

% وجاءت مضاعفة الضريبة التي فرضتها دول الغرب على ٧٠يشتريه المستهلك تصل إلى 
  ضعفي اسعار األوبيك. ١٩٧٩استهالك البترول سنة 

ل الذي يدفعه المستهلك وقسم آخر من هنا فان الضرائب تشكل القسم األكبر من ثمن البترو
يذهب ارباحا هائلة تحققها شركات البترول التي تتولى االستخراج والتسويق. وقد وضعت بعض 
الشركات األميركية تقارير مالية عن ارباحها تبين األرباح الهائلة التي تحققها والتي تشكل جزءاً 

  هاماًَ من ارتفاع اسعار النفط.

لبترولية األميركية صرحت عن األرباح التي حققتها خارج أميركا سنة ا Exxonمجموعة شركات 
% بالنسبة إلى الفصل ٣٧وذلك خالل الفصل األول من السنة فاذا هي قد ارتفعت بمعدل  ١٩٧٨

  .١٩٧٨مليون دوالر في ثالثة اشهر سنة  ٩٥٥الذي يقابله في العام السابق بحيث بلغت األرباح 

% في ٢٨البترولية صرحت عن أرباح بلغ معدلها  Occidental Petroleumوكذلك فان شركات 
  مليون دوالر. ٣٤٩، ١مليون دوالر إلى  ٢٧٣، ٥أي بارتفاع من  ١٩٧٨الفصل األول من سنة 

البترولية إلى ارتفاع في أرباحها في الفصل األول من سنة  Occidental Petrolenmوتشير شركة 
وضعتها الشركات نفسها إلى ان ارباحها تضاعفت في  % وتشير التقارير التي١٧٤بمعدل  ١٩٧٨
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السنة الالحقة بفعل زيادة الطلب على البترول وبسبب سقوط الشاه في إيران مما ادى الرتفاع 
  جديد في األسعار.

وقد اعلنت هذه الشركات البترولية أن اعمالها خارج الواليات المتحدة هي التي حققت لها هذه 
لدول المصدرة للبترول ال يصيبها اال جزء من اسعار البترول المرتفعة: وإذا االرباح. من هنا فان ا

كانت الدول المصدرة للبترول قد رفعت مداخيلها بفعل رفع اسعار البترول فان الدول المستهلكة 
أيضاً قد حققت ارتفاعاً هائالً في مداخيلها من جراء الضرائب التي تفرضها على المستهلكين. 

لشركات البترولية ارتفاعاً هائالً في مداخيلها اكثر من ارتفاع اسعار البترول. وكذلك حققت ا
فارتفاع االسعار تتقاسمه الدول المستهلكة مع الشركات البترولية والدول المصدرة وال تنفرد به 
الدول المصدرة بينما تكون هذه األخيرة وحدها في الواجهة وتواجه الحمالت بصدرها وتظهر 

ناس على أنها هي المسببة لرفع األسعار والمسببة في تفشي البطالة في الغرب وأنها في اعين ال
هي التي تجني االرباح، حتى أن الدول المستهلكة تتردد فيها اقوال أن الدول المصدرة للبترول 

تستورد بالمقابل ثروات الدول المستهلكة للسيطرة على الدول الصناعية. والحقيقة أن المستهلك 
  يدفع...وحده 

فالدول الصناعية تتذمر كثيراً وتتبرم أكثر من اسعار البترول وتصعد دخاناً كثيراً في عقول الناس 
عن ثروات البترول التي تجري من تحتها األنهار والتي ترسي قواعد الجنات الخيالية على 
  ؤمنة.األرض حيث ال يحتاج االنسان الذي يعيش على هذه األرض أن يعمل ألن كل حاجاته م

يكفي التأمل في واقع صارخ وهو أن الدخل الوطني في بريطانيا وحدها يبلغ ثالثة أضعاف 
  الدخل الوطني لكل البالد العربية بما فيها بلدان النفط... فلماذا يستكثرون علينا بعض الغيث!.

اظاً عليها إن زيادة اسعار البترول تدفع الدول البترولية إلى التقليل من استخراج هذه الثروة حف
وبغية عدم تبديدها مع المحافظة على نفس المدخول الذي كانت تتزود به للسير في نموها 

االقتصادي واالجتماعي والعمراني والحضاري. وزيادة االسعار ليست كلها للدول المصدرة ، 
 فميزانية الدول المستهلكة تحقق اثراء على قدر ما تحققه خزينة الدول المصدرة، والحسابات
المصرفية للشركات النفطية تشهد على أنها تحقق من عائدات ارتفاع االسعار قدر ما تحققه 

  الدول المصدرة.
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  والدول المستوردة للبترول ماذا تفعل بعائداتها الضرائبية التي تحصلها من ارتفاع األسعار؟.

  هذه الثروات ال توظف من اجل حل ازمة الطاقة التي يشكو منها الغرب.

  ل المثال...على سبي

فالمعروف أن الغاز يستخرج ممزوجاً بالبترول وهو يحرق لفصله عن البترول واستخراج البترول 
مليار متر مكعب من الغاز يستمر  ١٢٠صافياً. وفي وقت يشكو فيه الغرب حدة ازمة الطاقة فان 

مليون طن من  ١١٠حرقها سنوياً وضياعها في البلدان العربية المنتجة للبترول وهي كمية تعادل 
  البترول أي حوالي كامل استهالك فرنسا البترولي.

ألف مليار متر مكعب يمكن  ٢٢ويقدر احتياط الغاز الطبيعي المخزون في دول األوبيك بحوالي 
مليون برميل/ يوم أي حوالي ثلثي انتاج البترول الحالي لدول األوبيك. وإذا  ٢٠أن يعطي بديالً 

ز الطبيعي أو الغاز الممزوج مجمدة فان الدول المستهلكة للبترول ما كانت مشاريع استيراد الغا
تزال مصرة على العيش في ظل احالم الطاقة الرخيصة وألن هذه الدول ما تزال ترفض أن تدفع 

  ثمناً للغاز يشجع على التوظيف فيه ويوفر انزاله إلى اسواق االستهالك.

  هذا مثال صارخ...

  ومثال آخر...

% من التوظيف في حقل التنقيب عن البترول تصرف في البلدان الصناعية ٨٠إن أكثر من 
المتطورة، يبحثون ويبحثون وال يجدون شيئاً وكلما خابوا كلما انفقوا اكثر واصروا على أن 

يجدوا في تربة ليس في اعماقها نفط... في هذه التربة يجب أن يكتشفوا نفطاً وال يستطيعون أن 
ة محكومة من هذه الناحية ربما اعطت وتعطي كثيراً فوق األرض ولكن يخلقوا نفطاً وهي ترب

% من مجموع المبالغ الموظفة في هذا ٨٠باطن ارضها ليس فيه نفط فلماذا االستمرار في انفاق 
الحقل على هذا النحو والتبذير؟ وإذا وجدت في هذه األراضي نقطة نفط فكلفتها اكبر من 

وفيها  ١٩٧٥لف بئر بترول اكتشفت في الواليات المتحدة لغاية أ ٤٨٠حجمها، يكفي التذكير بأن 
وهي ارقام إذا تأملناها وقارنا بينها وصلنا إلى  ٧٨٠إلى  ١مليار برميل، فالنسبة هي  ١٥٤

  استنتاجات مخيفة ومذهلة.
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العالم يتحدث كثيراً هذه األيام بحكامة ومستهلكيه ورجال اقتصاده واعالمه وفكره عن ازمة 
  وإذا كان الحديث يكثر اال أن البحث عن الحلول الجدية معدوم أو شبه معدوم.الطاقة 

فأسعار البترول لم يعد باالمكان طرحها على صعيد صراع قانون األقوى بين المنتجين 
والمستهلكين، وال على صعيد المساومة. ثمة تعاون يفرض نفسه بين المنتجين والمستهلكين. 

تعاون بكل روح ايجابية وبكل جرأة إذ ان التعاون في هذا الحقل والسعودية تجسد صورة هذا ال
يحتاج إلى كثير من الجرأة والحكمة هو موقف قيادي للسعودية في منظمة األوبيك، وهي 

تحرص على توازن بين حاجتها لخبرة الشركات البترولية األجنبية واهتمامها بالمحافظة على أمن 
تصادها جزء منه والسعودية بنت استراتيجيتها البترولية في واستقرار االقتصاد العالمي ألن اق

المحافظة على الثروة البترولية في باطن األرض، كما حرصت على عدم اخراجها اال بكل حرص 
وتؤدة إلى سطح األرض ألنها في باطن األرض تتزايد قيمتها وفي الخارج تتناقص. والسعودية 

لنفطي هائل وهي تخرج منه إلى سطح األرض القدر تستطيع ممارسة هذا الخيار فاحتياطها ا
  الذي يكفي ويزيد عن حاجاتها وال تفرط...

من هنا كان موقف السعودية واعياً وداعياً إلى التعقل والحكمة، ممتنعاً عن االنسياق في التيارات 
يس المتطرفة في األوبيك التي تسعى للتورط في صراع مع طواحين هواء الدول المستهلكة... ال

من األجدى االهتمام بحدائقنا وحياتنا وكرامننا ولقمتنا وعيشنا وأجيالنا المقبلة وعمراننا قبل كل 
  شيء؟.

والسياسة السعودية في هذا الحقل قائمة كما يبدو على صرف اهتمامها إلى االنماء، والتوغل في 
  حقول التقدم للحاق بركب العصر.

يب وأالعيب وللنفط دور كبير فيها، وفي هذه األجواء وال ريب ان منطقة الشرق االوسط فيها له
  فان الحفاظ على الثروة يحتاج لكثير من الحكمة والعقل والنظرة البعيدة.

وقد قال الشيخ أحمد زكي اليماني وزير البترول السعودي في محاضرة القاها في احدى 
  الجامعات االميركية:
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عميقة. وأن التقدم الصناعي فشل في عالج هذا "ان عالمنا يعيش في قلق وعدم استقرار وظلمة 
االمر ولم ينجح في أن يوفر لالنسان حريته وامنه الحقيقين. كرامة االنسان ضائعة وممزقة بين 

  شيوعية حاقدة ساخطة ورأسمالية ملتهمة".

وقد مرت االنسانية بتجارب عديدة عبر الصراع بين الرأسمالية والشيوعية ولكن نحن لنا مشاكل 
نوع آخر. فال يكفي أن نقول لكم "إن الحل هو في تطبيق تعاليم اإلسالم واتباع وصايا من 

اإلسالم وقيمه لنعود إلى بالدنا ونسمع همساً يصم اذاننا، بعضه ياتي من ألسنة ساخرة وبعضه 
اآلخر يأتي من أنين عذاب المحرومين... يجب أن يكون لدينا مخطط كامل يكون عالجاً 

  .لمشاكل الشعوب"

ويمكن أن نقول في الختام ان المشاكل الجديدة للبترول التي يطرحها البعض على شكل اسعار 
هي في الحقيقة ابعد من ذلك بكثير وهي مشاكل جديدة وتحتاج لحلول جديدة أي مشاكل 

تتجاوز تخزين النفط في الدول الصناعية أو اصدار قوانين من شأنها أن تحد من استهالك النفط، 
اولى التوغل واالمعان في البحث والتنقيب عن النفط في أراضي البلدان الصناعية ومن باب 

وكذلك محاولة اضعاف األوبيك. ان األزمة النفطية لها ابعاد دولية، ألنها تتعلق ببلدان العالم 
قاطبة ال يمكن اال ايجاد حل دولي لها وذلك بالتعاون بين الدول التي تملك مصادر هذه الثروة 

والدول التي تملك رؤوس األموال والتكنولوجيا القادرة على حسن استخدام هذه الثروة  من جهة
  من جهة اخرى.

على صعيد العالقة بين السعودية والدول الصناعية، فان هذا التعاون يمكن ارساؤه على األسس 
  اآلتية:

زيادة في  ـ قبول متابعة اشباع حاجات دول العالم من البترول حتى ولو كان ذلك يقتضي ١
  معدل االنتاج يفيض عن حاجات اقتصاد السعودية ومتطلباتها.

ـ قبول الدول الصناعية بزيادة تدريجية ألسعار البترول والغاز إلى حين الوصول إلى مستوى  ٢
  يجعل للطاقات البديلة والجديدة متسعاً في التسويق ومكانة في األسواق إلى جانب البترول.
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قدراتها المالية الهائلة في تمويل مشاريع الطاقة في سائر البلدان التي ـ مساهمة السعودية ب ٣
  تنقصها الطاقة. 

ـ مساهمة الدول الصناعية في زيادة تنقيبها عن البترول تؤدي النشاء مشاريع اخرى للطاقة  ٤
  والنماء المشاريع االقتصادية في السعودية.

المنظمات التي تعمل في ميدان الطاقة في  وذلك يحتاج لتوسيع دور األوبيك وتعاونها مع سائر
  عالم الغرب، وايجاد منظمات تضم الدول المستهلكة والدول المنتجة للبترول.

  كلمة ختامیة
ان دراسة النظام القانوني الستثمار البترول في المملكة العربية السعودية، تظهره نظاماً يقوم على 

المتياز غير طريق التأميم بواسطة ادارة مستقلة لها "االمتياز" ويكشف طريقاً جديداً لتملك هذا ا
طابع االدارة الصناعية والتجارية المتخدة الرداء القانوني للمؤسسة العامة الصناعية والتجارية في 

  القانون الفرنسي.

وادارة الدول لقطاع البترول تختلف بين بلد وآخر. فبعض البلدان اختارت صيغة ادارة الدولة 
البترول كـ "ليبيا"، بينما دول أخرى كـ "إيران" بدأت بصيغة مشابهة لصيغة االدارة  مباشرة لقطاع

البترولية في المملكة العربية السعودية، أي المشروع العام المتخذ شكل المؤسسة العامة الصناعية 
والتجارية، ولكنها عادت فعدلت هذه الصيغة لتبني صيغة شركة الدول، أي الشركة التي لها 

بع القانوني للشركة ولكنها مملوكة من الدول، ولكن إيران عادت فغيرت مرة ثالثة بعد الطا
االطاحة بالشاه لتعود إلى صيغة ادارة الدولة فانشأت وزارة للبترول وتولت هذه الوزارة مسؤولية 

  شؤون البترول. 

لقانوني الستثمار يبقى أن البترول هو في خدمة الدول والشعوب التي ينبع في ارضها وان النظام ا
البترول ليس سوى وسيلة لتحقيق مصالح الدول المنتجة دون ان يكون حتماً مسيئاً لمصالح 

  الشركات البترولية االجنبية التي تعطي خبرتها في التنقيب واالكتشاف واالستخراج والتسويق.

القتصاد. وهذا لقد كان الكتشاف البترول في السعودية أثر عميق في السياسة في المجتمع وفي ا
  دليل على أثر الجغرافيا في التاريخ.
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لقد عملت السعودية على تحقيق توازن صعب ودقيق بين مصالح الدولة ومصالح الشركات، كي 
ال تحرم صناعتها البترولية من خبرة اجنبية تؤهلها في المستقبل االستغناء عنها، عندما تتم 

ن الصناعة البترولية هي بالنسبة للسعودية العمود اكتسابها بالصبر والعمل ومع الزمن، خاصة وا
  الفقري القتصادها.

هذا الطريق اثبت مع االيام نجاحه، إذ فتح امام الدولة اكتساب الشركات ذات االمتياز دون ان 
  تحرم نفسها من خبرة وفن هذه الشركات. 

  صناعية والتجارية.لقد تم ذلك في اطار ادارة مستقلة هي الشكل القانوني للمؤسسة العامة ال

كذلك ترك مكاناً محفوظاً للقطاع الخاص وللمبادرة الفردية، اال أن هذه االدارة كان لها هدف 
اساسي وهام وهو اكتساب خبرة الصناعة البترولية وهي من أهم صناعات هذا العصر إذا لم تكن 

  أهمها.

ي والذين يملكون مخزون وروحية هذا التوازن هي توازن بين الذين يملكون المخزون البترول
  الخبرة الفنية البشرية الهائلة والبارعة.

وكانت هذه هي استراتيجية السعودية في األوبيك، التي جعلتها تسير على هذا الخط المتوازن 
الذي ابقاها على قيد الحياة فعالة ومؤثرة تبحث عن صالح المنتسبين اليها عبر توازن بينهم وبين 

تهاوي النظام االقتصادي في العالم من شانه اسقاط الدول المنتجة مع  الدول المستهلكة، ألن
  المستهلكة إذا هوى، ألن الجميع على متنه وليس من مصلحة أحد سقوطه.

اال يجب ان يكون هذا المسلك نموذجاً يحتذى به في السعي للبحث عن حل ألزمة الطاقة التي 
  أخذت رياحها تعصف في العالم؟؟؟

عالم على استيعاب أزمة الطاقة لبذل جهد يتسم بالحكمة والعدل والمنطق ترى هل يقدر ال
  والتوازن واحترام القانون لعله يأتي بنسمات لحلها!.

إن تجربة هذا المضمار قد نجحت وسط العواصف والرياح واستقرت على شاطئ االمان، فلماذا 
  ال نستوحي من عبرها ونعمل؟.
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  الُملحقات
  ) ١ملحق رقم (

  بین حكومة المملكة العربیة السعودیة  اتفاقیات
  وشركة الزيت العربية األميركية

  ووثائق متعلّقة بها

  اتفاقية االمتياز األصلية. )١(
 صيغة اتفاقية خاصة يوقع عليها حين التوقيع على االمتياز. )٢(

 اتفاقية االمتياز الملحقة. )٣(

مثلين عن رسائل متبادلة بين صاحب المعالي الشيخ عبد اهللا السليمان وبين الم )٤(
 الشركات.

  ) اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين شركة الزيت العربية األميركية.٦ – ٥(

  ) ملحق أم القرى.٨ - ٧(

) ملخص المباحثات والنتائج التي انتهي إليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين ٩(
  شركة الزيت العربية األميركية.

)١(  

  ياز األصليةإتفاقية اإلمت

   ١٩٣٣مايو  ٢٩استاندرد أويل أوف كاليفورنيا (آرامكو) 

عقدت هذه االتفاقية بين معالي عبد اهللا السليمان الحمدان وزير مالية المملكة العربية 
 -السعودية بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية المسمى فيما يلي (بالحكومة) فريقا أوال 

عن شركة استاندارد أويل أوف كاليفورنيا المسمى فيما يلي  وبين ل. ن. هاملتون نيابة
  (بالشركة) فريقا ثانيا. وقد تم االتفاق بهذه بين الحكومة والشركة على الوجه اآلتي:
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  المادة األولى
تمنح الحكومة للشركة بمقتضى هذه اإلتفاقية ووفقا للشروط اآلتي بيانها والخاصة بالمساحة 

طلق لمدة ستين سنة تبتدئ من تاريخ سريان مفعولها للتحري المحدودة أدناه الحق الم
والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة وصنع ونقل ومعاملة وأخذ وتصدير البترول واإلسفلت 
والنفط والشحومات الطبيعية والشمع الكريه والسوائل الكربونية األخرى ومستخرجات جميع 

هذا الحق ال يتضمن منح الحق المطلق من المفهوم على كل حال أن  –هذه المحصوالت 
لمبيع المنتوجات الوسخة أو المكررة في داخل المنطقة المشروحة أدناه أو في داخل 

  المملكة  العربية السعودية.

  المادة الثانیة
إن المنطقة التي يشملها الحق المطلق المشار اليه في المادة األولى من هذه االتفاقية هي 

من حدودها الشرقية (بما فيها الجزر  –ن المملكة العربية السعودية كامل الجهة الشرقية م
البحري والمياه الساحلية) إلى منتهى الحافة الغربية للدهناء ومن الحدود الشمالية إلى منتهى 
الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. على شرط أنه من النهاية الشمالية للحافة الغربية 

ا الحد الغربي للمنطقة المشار إليها في خط مستقيم متجه إلى الشمال للدهناء يستمر هذ
بانحراف ثالثين درجة غربا حتى نقطة ملتقى خط الحدود الشمالية للمملكة العربية 

السعودية. وأنه من النهاية الجنوبية للحافة الغربية للدهناء يستمر هذا الحد الغربي للمنطقة 
ه إلى الجنوب بانحراف ثالثين درجة شرقا حتى نقطة المشار إليها في خط مستقيم متج

ملتقى خط الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. من أجل السهولة ستسمى هذه 
  المنطقة (بالمنطقة المشمولة).

  المادة الثالثة
عالوة على منح (المنطقة المشمولة) الموضحة في المادة الثانية من هذه االتفاقية تمنح 

للشركة بموجب هذه االتفاقية أيضا حق األفضلية للحصول على (امتياز زيتي) الحكومة 
يشمل الباقي من القسم الشرقي للمملكة العربية السعودية ممتدا إلى الغرب من الحدود 

الغربية (للمنطقة المشمولة) إلى نقطة اتصال األراضي الراسبة بالطبقات النارية. يتضمن حق 
من حقوق اآلن أو ما سيكون لها بعد اآلن فيما يسمونه بالمنطقة  األفضلية هذا ما للحكومة
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المحايدة المتاخمة للخليج الفارسي الواقعة جنوبا من الكويت. إن صفة حق األفضلية هذا 
سيتفق عليه فيما بعد إن المراد من تعبير (امتياز زيتي) الوارد في هذا المادة هو امتياز شامل 

ها في هذه االتفاقية. وعالوة على ذلك فإن لجيولوجي الشركة لجميع المنتوجات الوارد ذكر
الحق في فحص المنطقة المشمولة بحق األفضلية المشار إليه آنفا (ما عدا المنطقة المحايدة 

المشار إليها أعاله) وذلك إذا كان هذا الفحص ضرورياً أو نافعا الستجالء الطبيعة 
  الجيولوجية (للمنطقة المشمولة). 

  الرابعةالمادة 
تقدم الشركة للحكومة وذلك في خالل المدة المتفق علیها في المادة الثامنة عشر من 

  هذه االتفاقیة قرضا مبدئیا قدره ثالثون ألف جنیها إنكلیزیا ذهبا أو ما یعادلها.
  المادة الخامسة

جل مبلغ خسمة آالف جنيها إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها. أل –تدفع الشركة للحكومة سنويا 
السهولة يعبر عن هذه الدفعة بلفظة (إيجار سنوي) وهذا اإليجار يدفع مقدما. إن إيجار أول 
سنة سيدفع في خالل المدة المتفق عليها في المادة الثامنة عشر من هذه االتفاقية. وبعد ذلك 
وما زالت هذه المقاولة غير ملغاة فإن اإليجار السنوي يظل مستحق الدفع في رأس كل سنة 

عتبارا من تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية ويجب أن يدفع خالل ثالثين يوما من تاريخ ا
بدء كل سنة على أنه لدى اكتشاف الزيت بكميات تجارية لن يطالب بأي إيجارات سنوية 

  أخرى كما أنها لن تكون واجبة الدفع.

  المادة السادسة
من تاریخ سریان مفعولها تقدم إذا لم تنه هذه االتفاقیة في بحر ثمانیة عشر شهرا 

الشركة للحكومة قرضا ثانیا قدره عشرون ألف جنیهًا إنكلیزیا ذهبا أو ما یعادلها. إن 
تاریخ استحقاق هذا القرض سیكون بعد مضي ثمانیة عشر شهرًا من تاریخ سریان مفعول 

كي هذه االتفاقیة، إنما سیكون للشركة فرصة خمسة عشر یومًا من تاریخ االستحقاق 
  تقدم هذا القرض في خاللها.

  المادة السابعة

في مدة سريان مفعول هذه االتفاقية لن تكون الحكومة مكلفة بأن تسدد القرض اإلبتدائي 
البالغ ثالثين ألف جنيها إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها أو القرض الثاني البالغ عشرين ألف 



  ٢٥٧

لشركة الحق في استرجاع مبالغ هذين جنيها إنكليزيا ذهباً أو ما يعادلها وإنما يكون ل
القرضين بطريقة الخصم من نصف الريع المستحق للحكومة إن لم تكن الشركة قد 

استرجعت مبلغ هذين القرضين بكاملهما أو أي جزء منهما بهذه الطريقة قبل إنهاء هذه 
سنوية. االتفاقية فيكون على الحكومة أن تسدد المبالغ التي لم تسترجع على أربعة أقساط 

يدفع القسط االول في خالل سنة من تاريخ إنهاء هذه االتفاقية. وزيادة على ذلك سيبقى 
للشركة حق األفضلية المشار إليه في المادة الثالثة من هذه االتفاقية نافذا إلى أن تكون قد 

  سددت الحكومة جميع المبالغ التي لم تسنترجع.

  المادة الثامنة

ه االتفاقية تشرع الشركة في عمل الخطط والتحضيرات للشغل لدى تاريخ سريان مفعول هذ
الجيولوجي وترتب العمل ليستفاد من الطقس البارد للقيام باألعمال الحقلية الفعالة ويصرف 
وقت الحر في األعمال المكتبية كجمع المعلومات والتقارير وفي أي حالة من األحوال لن 

. وهذا العمل سيواصل ١٩٣٣ن آخر شهر سبتمبر يتأخر اإلبتداء بالعمل الحقلي الحقيقي ع
  بكل اجتهاد ومثابرة إلى أن تبدأ العمليات المتعلقة بالحفر أو إلى أن تنهى االتفاقية.

  المادة التاسعة

خالل تسعين يوما من تاريخ الشروع في عمليات الحفر تتخلى الشركة للحكومة عن بقع من 
ذاك عدم المثابرة على ارتيادها أو عدم استعمالها المنطقة المشمولة يكون قد تقرر لديها إذ 

بشكل آخر له عالقة بهذا المشروع وكذلك تتخلى الشركة للحكومة من آن ألخر خالل مدة 
هذه االتفاقية عن بقع أخرى من المنطقة المشمولة التي قد تكون قررت الشركة آنئذ عدم 

له عالقة بهذا المشروع. إن جميع  المضي في استكشافها أو تنقيبها أو عدم استعمالها فيما
البقع التي تكون قد تخلت الشركة عنها ستطلق من قيود وشروط هذه االتفاقية إنما يكون 

للشركة الحق الدائم في استعمال هذه األراضي المتخلية عنها في تسهيل النقل والمواصالت 
 من المداخلة في الشكل طول مدة هذه االتفاقية. وعلى أن ال يكون لهذا االستعمال إال قليال

  اآلخر الذي يمكن أن تستعمل به هذه األقسام التي تخلت عنها الشركة.

  المادة العاشرة
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تبدأ الشركة في العمليات المتعلقة بالحفر حالما يكون قد وجد الموقع الموافق لها وفي أي 
اعتبارا  حال من األحوال إذا لم تكن قد باشرت الشركة عمليات الحفر خالل ثالث سنوات

(بشرط مراعاة أحكام المادة السابعة والعشرين من هذه االتفاقية)  ١٩٣٣من آخر شهر سبتمبر 
يجوز حينئذ للحكومة أن تنهي هذه المقاولة. وعندما تبدأ الشركات بأعمال الحفر يجب 
المثابرة النشيطة عليها حتى تكون قد اكتشفت زيوت كميات تجارية أوالى أن تكون قد 

ه االتفاقية وإذا قصرت الشركة عن اعالن اكتشاف الزيت بكميات تجارية فيه أنهيت هذ
سيكون هو التاريخ الذي تكون قد أكملت الشركة به حفر بئر أو آبار واختبرتها فوجدتها 

قادرة على إخراج ما ال يقل عن ألفي طن من الزيت الخام في اليوم لمدة ثالثين يوما 
  في األراضي الزيتية التي هي من الدرجة األولى.متتابعة وفقا للتعامل المعتبر 

إن العمليات المتعلقة بالحفر تشمل طلب األدوات واألجهزة وشحنها إلى البالد العربية 
السعودية وتتضمن عمل الطرقات والمخيمات واألبنية والتركيبات والمواصالت وإقامة 

  وتشغيل اآلالت واالجهزة ووسائط حفر اآلبار، الخ.

  لحادية عشرالمادة ا

لدى اكتشاف الزيت بكميات تجارية تسلف الشركة للحكومة مبلغ خمسين ألف جنيها 
إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها وعقب ذلك بسنة تسلفها مبلغا آخر قدره خمسون ألف جنيها 

إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها. إن تاريخ تقديم السلفة األولى يكون هو تاريخ اكتشاف الزيت 
جارية كما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من هذه االتفاقية. ويكون تاريخ بكميات ت

تقديم السلفة الثانية بعد مرور سنة واحدة من ذلك التاريخ وفي كلتا الحالتين تعطي للشركة 
مهلة ستين يوماً عقب تاريخ اإلستحقاق لكي تقدم السلفة في خاللها. إن كلتا هاتين 

الريع الذي يستحق استقطاعات من نصف الريع المستحق السلفتين هما على حساب 
  للحكومة.

  المادة الثانية عشر

بما أنه من المتفق عليه أن اإليجار السنوي البالغ قدره خمسة آالف جنيها إنكليزيا ذهبا أو ما 
يعادلها سيدفع لغاية تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية وبما أنه من المتفق عليه أيضاً أن 
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دفع هذا اإليجار السنوي مقدما فمن الجائز أن يكون اإليجار السنوي األخير المدفوع يكون 
قبل تاريخ إكتشاف الزيت بكميات تجارية شامال مدة متخطية تاريخ اإلكتشاف هذا وعليه 

) السنة أو تزيد عنها فإن النسبة التي تصبها من ١/٥فإنه إن كانت هذه المدة تساوي خمس (
الجنية اإلنكليزي الذهب أو ما يعادلها المطابقة يكون بصفة سلفة على  مبلغ الخمسة آالف

حساب ريع الحكومة ويكون للشركة الحق في إسترجاعها بصفة استقطاعات من نصف 
  الريع المستحق للحكومة.

  المادة الثالثة عشر

حالما يصبح مستطاعا (يعني أنه يعطي للشركة وقت معقول من أجل طلب وشحن أدوات 
ت إضافية إلى البالد العربية السعودية والشروع بعمل إضافي) بعد تاريخ اكتشاف ومعدا

الزيت بكميات تجارية تواصل الشركة عمليات الحفر باستعمالها جهازين على األقل من 
األدوات ويستمر السير في هذه العمليات بكل نشاط ومثابرة حتى تكون قد حفرت المنطقة 

ألراضي الزيتية التي هي من الدرجة األولى أو حتى تنهى المقررة وفقا لما يجري في ا
  االتفاقية.

  المادة الرابعة عشر

تدفع الشركة للحكومة ريعا على جميع الزيت الخام المستخرج والمدخر الذي يسيل من 
  حوض الخزن الحقلي بعد أن ينزل منه: 

  أوال ـ المياه والمواد الغريبة.

العادية في مؤسسات الشركة في المملكة العربية  ثانيا ـ الزيوت التي تلزم لألعمال
  السعودية.

ثالثا ـ الزيوت التي تلزم لصنع كميات البنزين والغاز التي ستعطى للحكومة مجانا في كل 
  سنة وفقا للمادة التاسعة عشر من هذه االتفاقية.

  إن قيمة الريع على كل طن صافي من الزيت الخام ستكون إما:
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  أو ما يعادلها. أوأربعة شلنات ذهبية   ) أ(
(ب) بحسب اختيار الشركة وقت دفع كل قسط من أقساط الريع، دوالرا واحدا من عملة 

الواليات المتحدة األمريكية ـ على الطن الصافي الواحد من الزيت الخام ويزاد على الدوالر 
بية أي فرق يمكن أن يكون موجودا في سعر القطع بين الكمية التي تعادل األربعة شلنات ذه
بحسب معدل سعر القطع خالل الثالثة األشهر التي تسبق تاريخ دفع القسط مباشرة وبين 

  كمية دوالر وعشرة سنتات من عملة الواليات المتحدة.

مثال ذلك: (إذا كان معدل سعر القطع عبارة عن دوالرا واحدة وأربعة عشر سنتا من عملة 
بية (أي أن قيمة الجنية اإلنكليزي الذهب الواليات المتحدة األمريكية لكل أربعة شلنات ذه

أصبحت مساوية خمسة دوالرات وسبعين سنتا أمريكيا) فإن قيمة الريع عن الطن الصافي 
  الواحد من الزيت الخام تصبح دوالرا واحداً وأربعة سنتات من عملة الواليات المتحدة).

  المادة الخامسة عشر

ع من الغازات الطبيعية تدفع للحكومة ريعاً إذا كانت الشركة تستخرج وتدخر وتبيع أي نو
) حاصالت المبيع من هذه الغازات الطبيعية ـ من المفهوم على كل حال ٨/ ١مساويا لثمن (

أن الشركة لن تكون مكلفة بإنتاج وإدخار وبيع أو تصريف أي غاز طبيعي ـ ومن المفهوم 
تي قد تستعملها في األعمال أيضاً أن الشركة لن تكون مكلفة بدفع أي ريع عن الغازات ال

  العادية في مؤسساتها في المملكة العربية السعودية.

  المادة السادسة عشر

يحق للحكومة بواسطة مندوبين عنها مفوضين على األصول أن تفتش وتدقق األعمال التي  
تقوم بها الشركة بموجب أحكام هذه اإلتفاقية وذلك أثناء ساعات العمل العادية وأن تراجع 

تحقق كميات اإلنتاج تسير الشركة في قياس كميات الزيت المستخرجة التي تدخر وتسيل و
من مستودع الخزن الحقلي طبقا للعادة المتبعة في الحقول الزيتية التي هي من الدرجة 

األولى وتحفظ بها حسابات صادقة صحيحة وكذلك الحال في شأن الغازات الطبيعية التي 
ا وتبيعها ويحق لمندوبي الحكومة المفوضين على األصول يمكن أن تستخرجها وتدخره

أيضاً أن يطلعوا في جميع األوقات المالئمة على هذه الحسابات. وتسلم الشركة للحكومة 
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وذلك في بحر ثالثة أشهر بعد ختام كل نصف سنة ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكميات 
بلغ الريع المستحق للحكومة عن تجارية خالصة من حسابات نصف تلك السنة وبيانا بم

نصف تلك السنة. وعلى الحكومة أن تعامل هذه الحسابات والبيانات معاملة سرية ما عدا 
األرقام التي ترى الحكومة حاجة إلى نشرها ألغراض مالية. يدفع الريع المستحق للحكومة 

الل ثالثة في نهاية كل نصف سنة ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكميات تجارية في خ
أشهر من نهاية نصف تلك السنة. وفي حالة وجود أي اختالف يتعلق بمبلغ الريع المستحق 

عن نصف تلك السنة تسلم الشركة للحكومة ذلك الجزء من مبلغ الريع الذي ليس عليه 
اختالف في خالل المدة المشروط بها أعاله وبعد ذلك تسوى مسألة الخالف القائم باتفاق 

لم يحصل االتفاق على هذا الشكل فيسوى الخالف بواسطة التحكيم كما هو  الطرفين وإذا
منصوص عليه في هذه المقاولة ـ يجري دفع أي مبلغ يتقرر دفعه للحكومة بنتيجة هذه 

  التسوية خالل ستين يوما من تاريخ تقريرها.

  المادة السابعة عشر

ي هذه االتفاقية سواء كانت من المتفق عليه أن جميع الدفعات الذهبية المنصوص عليها ف
جنيهات أو شلنات ذهبية ستحسب على قاعدة الجنية اإلنكليزي الذهب بحسب وزنها 

وتفاوتها في وقت استحقاق الدفعات. ومن المتفق عليه ايضاً انه يمكن دفع مقابل العملة 
ر الذهبية المنصوص عليها في هذه المقاولة سواء كانت جنيهات او شلنات ذهبية بالدوال

  األمريكي أو بالجنية االسترليني.

ومن المتفق عليه أيضاً أن دفع ما يقابل قيمة القرض األول وايجار السنة األولى. بالعملة 
اإلسترلينية أو بالدوالر األمريكي يكون بحسب سعر القطع يوم دفع تلك المبالغ وما عدا 

ا بموجب هذه المقاولة ذلك فإن مقابل الجنيهات أو الشلنات الذهبية التي يستحق دفعه
بالعملة اإلسترلينية أو بالدوالر األمريكي يجري حسابه على أساس متوسط سعر القطع خالل 

  الثالثة أشهر التي تسبق تاريخ دفع ذلك المقابل مباشرة.

  المادة الثامنة عشر



  ٢٦٢

إن جميع الدفعات المنصوص عليها في هذه االتفاقية والتي ينبغي دفعها للحكومة يكون 
ها لها اما رأسا أو بإيداعها باسمها في أحد البنوك الذي تعينه الحكومة كتابيا وللحكومة دفع

أن تغير هذا البنك من وقت آلخر على أن تخبر الشركة بذلك كتابة لكي يكون للشركة متسع 
  من الوقت من أجل دفع دفعات مقبلة للبنك الجديد.

ما في البالد العربية السعودية أو في من المتفق عليه أن للحكومة أن تخصص ذلك البنك إ
الواليات المتحدة األمريكية أو في إنكلترا أو هولندا على أن ال يخصص أي بنك في البالد 
العربية السعودية إال إذا كان له مكاتب في الواليات المتحدة االمريكية أو في إنكلترا أو في 

العربية السعودية. وفي حالة ما إذا  هولندا، الذي بواسطته يمكن تحويل النقود إلى البالد
دفعت الشركة للحكومة دفعة على األصول أو أودعت المبلغ الخاص بها في أحد البنوك أو 

إذا كانت دفعت المبلغ إلى مكاتب بنك ألجل تحويله إلى البالد العربية السعودية تصبح 
  الشركة خالية من كل مسؤولية تتعلق بتلك الدفعة.

ن يجري دفع الدفعة األولى البالغ قدرها خمسة وثالثون ألف جنيها من المتفق عليه أ
إنكليزيا ذهبا أو ما يعادلها (التي هي عبارة عن القرض المبدئي وإيجار السنة األولى) خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ سريان مفعول هذه االتفاقية إلى مكاتب الشركة التجارية 
عودية) الموجودة في نيويورك أو لندن ألجل نقلها على الهولندية بجدة (البالد العربية الس

نفقة الشركة بدون تأخير للشركة التجارية المشار إليها لتسليمها للحكومة مقابل حصولها من 
الحكومة على سند صحيح عن هذه الدفعة، وإذا لم تدفع هذه الدفعة األولى ذهبا فإنها 

في الوقت الذي تدفع فيه الشركة تلك ستدفع بالجنيهات اإلسترلينية بحسب سعر القطع 
  الدفعة إلى تلك المكاتب.

  المادة التاسعة عشر

بعد اكتشاف الزيت بكميات تجارية بمدة مستطاعة تختار الشركة جهة في داخل البالد 
العربية السعودية إلنشاء معمل لصنع كمية كافية من البنزين والغاز تكفي االحتياجات العادية 

أن تكون طبيعة الزيت الخام الموجود مساعدة على صنع هذه للحكومة على شرط 
الحاصالت على أساس تجاري وذلك باستعمال الطرق العادية في التكرير وعلى شرط أن 
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تكون كميات الزيت المستثمرة كافية للغرض. من المفهوم أن اإلحتياجات العادية للحكومة 
تشرع الحكومة في إنشاء هذا المعمل لن تشمل البيع من جانبها في داخل البالد وخارجها 

بعد إتمام الترتيبات األولية الضرورية وحالما تكون قد استحصلت على موافقة الحكومة 
على الموقع الذي تقترحه. وفي خالل كل سنة تلي تاريخ إنجاز إنشاء هذا المعمل ستقدم 

ريكي غير معبئة الشركة للحكومة بدون مقابل كمية من البنزين تبلغ مائتي ألف جالون أم
وكمية من الغاز تبلغ مائة ألف جالون أمريكي غير معبئة. من المفهوم أنه لن يكون من شأن 

الوسائط التي ستتخذها الحكومة في استالم هذه المقادير أن تعرقل أو تعرض أعمال الشركة 
  للخطر.

  المادة العشرون

حرس واالدالء بغية المحافظة تستخدم الشركة على نفقتها الخاصة العدد الالزم لها من ال
على مندوبيها ومخيماتها ومنشآتها. أما الحكومة فتعد بمساعدة الشركة مساعدة كلية في 

تقديم أحسن الجنود والرجال الموجودين عندها وتكلفهم بمسؤولية القيام بهذا العمل وتقدم 
ا الحكومة أو أي للشركة كل محافظة معقولة بأجور ال تزيد عن األجور العادية التي تدفعه

أناس آخرين مقابل خدمات مماثلة. من المفهوم أن مصاريف هذه الخدمات تدفعها الشركة 
  للحكومة.

  المادة الحادية والعشرون

مقابل االلتزامات التي أخذتها الشركة على نفسها بموجب هذه االتفاقية ولقاء الدفعات 
المشروع من جميع الضرائب المباشرة المطلوبة من الشركة في هذه االتفاقية تعفى الشركة و

والغير مباشرة ومن المكس والعوائد واألجور والرسوم (بما فيها الرسوم الجمركية عن 
الصادر والوارد) ومن المفهوم أن هذه الميزة ال تشمل مبيع المحصوالت في داخل البالد 

ي داخل البالد أي وال احتياجات أفراد موظفي الشركة الشخصية وال يجوز للشركة أن تبيع ف
شيء من األدوات الواردة لها والتي لم يستحصل عنها رسم جمركي بدون أن تكون قد 

  دفعت أو ال ما يستحق عليها من الرسوم الجمركية.

  المادة الثانية والعشرون
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من المفهوم طبعا أن للشركة الحق في استعمال جميع الوسائط والتسهيالت التي تعتبرها 
ها ألجل مساعدتها على التمتع بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذه ضرورية أو موصى ب

التي تشمل ضمن أمور أخرى هي بناء،  –االتفاقية وتمكينها من القيام بأغراض هذا المشروع 
واستعمال الطرقات، المخيمات، األبنية، التراكيب، جميع طرق المواصالت وأن تقيم وتشغل 

عالقة بحفر اآلبار أو بالنقليات أو بالتخزين أو بمعالجة  اآلالت واألجهزة والوسائط التي لهل
أو بصنع أو بتعامل أو بتصدير البترول ومنتوجاته أو بما يتعلق بالمخيمات واألبنية ومساكن 

موظفي الشركة. وللشركة الحق بأن تبني وتستعمل أحواض وخزانات وصهاريج وأوعية. 
بحري وتشغلها وجميع التسهيالت المينائية ولها أن تنشئ مرافئ وأرصفة وخطوط للتحميل ال

األخرى وأن تستعمل جميع أنواع الوسائط لنقل الموظفين أو األجهزة أو البترول 
ومستخرجاته. ومن المفهوم على كل حال أن استعمال الطائرات في داخل البالد سيكون 

كما  -ل المياهموضع إتفاقية منفصلة لوحدها. للشركة الحق أيضاً أن تستثمر وتأخذ وتستعم
أنه يكون لها الحق أيضاً أن تأخذ وتستعمل أي مياه تكون خاصة للحكومة وذلك ألجل 

إدارة األعمال المتعلقة بالمشروع على شرط أن ال يلحق عملها هذا ضررا بالري وال يحرم 
األراضي أو البيوت أو موارد سقي المواشي من الماء الكافي من حين آلخر. وللشركة أيضاً 

تأخذ وتستعمل ما يقتضي ألعمالها المنصوص عليها في هذا المشروع ما كان خاصا أن 
بالحكومة من المحصوالت الطبيعية األخرى كالتراب السطحي والخشب والحجارة والكلس 

  والجص وما شابه هذه المواد.

ويكون لموظفي الحكومة ووكالئها (في أنثاء القيام بأعمالهم الرسمية) الحق في استعمال 
وسائط المواصالت والنقل التي تؤسسها الشركة على شرط أن ال يعيق أو يعرقل ذلك 

اإلستعمال أعمال الشركة المندرجة ضمن هذه االتفاقية وأن ال يلحق بالشركة أو يكبدها أي 
نفقات مادية. إن استعمال الحكومة وسائط المواصالت والنقل الخاصة بالشركة في أوقات 

ز للشركة تعويضاً عادال عن أي خسارة تتكبدها من جراء ذلك الطوارئ الوطنية سيجي
االستعمال أما عن ضرر يحصل في وسائط الشركة أو في معداتها أو إنشاءاتها أو في عرقلة 

  أو إعاقة أعمالها.

  المادة الثالثة والعشرون
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يدير المشروع المنصوص عليه في هذه االتفاقية ويراقبه أشخاص أميركيون وهم 
ن على قدر االستطاعة واالمكان رعاية الحكومة العربية السعودية. وطالما كان سيستخدمو

بإمكان الشركة إيجاد موظفين الئقين من رعايا الحكومة العربية السعودية فإنها ال تستخدم 
أما معاملة الشركة للعمل فإنها تكون خاضعة للقوانين السارية  –رعايا أي حكومات أخرى 

  التي تطبق عادة على مستخدمي أي مشاريع صناعية أخرى).المفعول في البالد (

  المادة الرابعة والعشرون

تحتفظ الحكومة لنفسها بحق التحري على المواد أو المنتوجات األخرى خالف المنصوص 
عليها في هذه االتفاقية واستحصالها وذلك في داخل المنطقة المشمولة بهذه االتفاقية إال ما 

التي تشغلها آبار أو إنشاءات الشركة. ويشترط في ذلك دائما أن هذا  كان منها من األراضي
الحق الذي تحتفظ به الحكومة سيمارس بطريقة ال تخل بحقوق الشركة الممنوحة لها وال 
تعرض عملياتها للخطر ويشترط على الحكومة في ذلك أيضاً أنها تدفع للشركة تعويضاً 

ممارسة هذه الحقوق التي تحتفظ بها. وعند عادال عن كل ضرر يحلق بالشركة من جراء 
منح هذه الحقوق التي احتفظت بها الحكومة لنفسها فإن صاحب االمتياز يكون مقيدا 

  بنصوص هذه المادة.

  المادة الخامسة والعشرون

تفوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك األرض على الحقوق السطحية  من األراضي 
تعمالها في أعمالها المتعلقة بهذا المشروع على شرط أن تدفع التي ترى الشركة ضرورة الس

الشركة لشاغل األرض بدل تخليه عن استعمال تلك األراضي. أما المبلغ الذي تدفعه له 
فيجب أن يكون عادال ومبنيا على أساس الفائدة التي يتحصلها شاغل األرض منها. تقدم 

ع صعوبات ناشئة عن الحصول على الحكومة للشركة كل مساعدة معقولة في حالة وقو
حقوق شاغل سطح األرض. وبالطبع ال يحق للشركة أن تحصل على المواقع المقدسة وال 

  أن تشغلها.

  المادة السادسة والعشرون
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تقدم الشركة للحكومة صورا من جميع الخرائط التوبوغرافية والتقارير الجيولوجية  بشكلها 
ة العائدة إلى ارتياد واستغالل المنطقة المشمولة بهذه النهائي المصادق عليها من قبل الشرك

االتفاقية وكذلك تقدم الشركة للحكومة خالل أربعة أشهر من انتهاء كل سنة (اعتبارا من 
تاريخ اكتشاف زيت بكميات تجارية) تقريرا يبحث في أعمالها المنصوص عليها في هذه 

  ه الخرائط والتقارير معاملة سرية.االتفاقية في تلك السنة. على أن تعامل الحكومة هذ

  المادة السابعة والعشرون

إن أي قصور أو إغفال يتأتى من جانب الشركة في القيام بأي شرط من شروط هذه االتفاقية 
أو إنفاذ نصوصها ال يخول الحكومة حق طلب التعويض من الشركة أو حق اعتبار ذلك 

إلغفال ناشئا عن القوة القاهرة. فعندئذ يجب نقضاً لهذه االتفاقية متى كان هذا القصور أو ا
ضم مدة التأخير مع المدة التي قد تلزم إلصالح أي ضرر حاصل في أثناء هذا التأخير إلى 

  المدة والشروط المحدودة في هذه االتفاقية.

  المادة الثامنة والعشرون

ل عملها للشركة أن تنهي هذه االتفاقية في أي وقت شاءت وذلك بأن تعطي الحكومة قب
ذلك بثالثين يوما إنذاراً خطيا بكتاب أو ببرقية على شرط أن يؤكد اإلنذار التلغرافي بتحرير. 

 حين 
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إنهاء هذه االتفاقية بواسطة تقديم اإلنذار المذكور أو بواسطة أي باعث آخر تصبح كل من 
  الحكومة والشركة بعد ذلك غير مقيد بأي إلتزامات أخرى بموجب هذه االتفاقية عدا ما يأتي:

ـ تصبح ممتلكات الشركة الغير منقولة مثل الطرقات وآبار المياه أو الزيوت مع مواسيرها  ١
  اني الثابتة والتراكيب الخ ملكا مجانا للحكومة.والمب

ـ تعطي الشركة للحكومة مهلة البتياع ممتلكات المشروع المنقولة في البالد العربية  ٢
السعودية بقيمة معتدلة مساوية لقيمة بدالت تلك الممتلكات في ذلك الوقت مع تنزيل قيمة ما 

هذه القيمة المعتدلة سيسوى بطريقة التحكيم نقص باالستعمال. إن أي اختالف ينشأ بشأن تعيين 
بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الحادية والثالثين من هذه االتفاقية وإذا رفضت 
الحكومة أو عجزت عن مشترى تلك الممتلكات المنقولة في خالل شهرين من تاريخ انهاء هذه 

ثالثين يوما بعد تقريرها إما باالتفاق المقاولة أو إذا عجزت الحكومة عن تقديم القيمة في بحر 
  عليها أو بواسطة التحكيم فيكون للشركة الحق في نقل ممتلكاتها تلك في بحر ستة أشهر.

ـ إن بقي للشركة مبالغ مستحقة لم تسترجع بموجب المادة السابعة من هذه االتفاقية فإن  ٣
تنفذ االلتزامات المنصوص عليها تحفظات المادة السابعة المذكورة تظل سارية المفعول إلى أن 

  فيها.

  المادة التاسعة والعشرون

في حالة نقض الشركة لتعهدها بتقدیم القرض الثاني البالغ عشرین ألف جنیها إنكلیزیا 
ذهبا أو ما یعادلها كما هو مشروط في المادة السادسة من هذه االتفاقیة أو تعهدها بالبدء 

لیه في المادة العاشرة من هذه االتفاقیة أو تعهدها بتقدیم باألعمال المتعلقة بالحفر كما نص ع
السلفتین البالغ قدر كل واحدة منها خمسین ألف جنیها إنكلیزیا ذهبا أو ما یعادلها كما هو 
منصوص علیه في المادة الحادیة عشر من هذه االتفاقیة أو تعهدها بموجب المادة الثالثین 

تعویض یمكن أن یفرض على الشركة فإن عالج  من هذه االتفاقیة بشأن دفع مبلغ أي
الحكومة لهذا النقض یكون عبارة عن حقها في إخطار الشركة فورا بذلك النقض وعندئذ إن لم 
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تتخذ الشركة التدابیر السریعة من أجل الوفاء بالتعهدات المنقوضة یحق للحكومة أن تنهي 
  هذه االتفافیة.

  المادة الثالثون
ب على الشركة لقاء خرقها أي تعهد من تعهداتها المنصوص علیها إن العقوبة التي تترت

في هذه االتفاقیة (یستثنى من ذلك ما هو مشروط في المادة التاسعة والعشرین أعاله) هي 
  غرامة تدفعها الشركة للحكومة بالشروط اآلتیة:

ذلك  تخطر الحكومة الشركة حاال عن أي نقض منسوب إلیها وتبین الحكومة للشركة طبیعة
النقض. إن أي إختالف یمكن أن ینشأ  عن ما إذا كانت الشركة قد ارتكبت ذلك النقض 
المنسوب إلیها أم ال سیسوي بالطریقة الموضحة في هذه االتفاقیة، فإذا ثبت ارتكاب الشركة 
لذلك النقض فإن تقصیرها في القیام باتخاذ التدابیر السریعة لمعالجته یعرضها لدفع تعویضات 

ضرار للحكومة. وٕان لم یتفق على كمیة هذه التعویضات یجري تقریرها بالتحكیم عن األ
بالطریقة المنصوص علیها في هذه االتفاقیة وتدفع الشركة للحكومة مبالغ التعویضات المقررة 

  على المنط المذكور في بحر ستین یوما من بعد تاریخ ذلك القرار.
  المادة الحادیة والثالثون

إشكال أو خالف بین الحكومة والشركة في تفسیر هذه التفاقیة أو تنفیذها إذا نشأ شك أو 
شيء منها أو فیما له عالقة بها أو في حقوق أحد الفریقین أو تبعاته فعجز الفریقان عن 
االتفاق على تسویة ذلك بطریقة أخرى تحال القضیة الى حكمین اثنین یختار كل فریق واحدا 

كمان قبل الشروع في التحكیم ویعین كل فریق حكمه في خالل منهما وعلى وازع یختاره الح
ثالثین یوما من تاریخ طلب الفریق اآلخر ذلك خطیا منه. وٕاذا عجز الحكمان عن االتفاق على 
تعیین الوازع فعلى الحكومة والشركة حینئذ أن یعینا باالتفاق وازعا وٕاذا عجزتا عن االتفاق فیما 

رئیس محكمة العدل الدولیة الدائمة أن یعین وازعا ویعتبر حكم بینهما علیهما أن یطلبا إلى 
  الحكمین في القضیة 

باتا. اما إذا لم یتفقا بینها في الرأي فیعتبر حكم الوازع في القضیة نهائیًا أما مكان التحكیم 
  فیتفق علیه الفریقان وٕاذا عجزا عن االتفاق على ذلك فیكون في الهاي (هولنده).

  الثالثون المادة الثانیة
ال یحق للشركة أن تنقل حقوقها وتعهداتها المنصوص علیها في هذه االتفاقیة إلى أي كان 
بدون موافقة الحكومة، إال أنه من المفهوم أن للشركة الحق أن تحول حقوقها وتعهداتها 
المنصوص علیها في هذه االتفاقیة إلى شركة تؤسسها بنفسها لهذا المشروع بعد إخطار 

بذلك. ویكون للشركة الحق أیضًا أن تنشئ شركات أو مؤسسات أخرى كهذه حیمنا الحكومة 
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یظهر لها فائدة ذلك أو ضرورته ألجل القیام بأغراض هذا المشروع. إن مثل هذه الشركات أو 
المؤسسات تصبح حال تقلیدها بعض الحقوق والتعهدات المنصوص علیها في هذه االتفاقیة 

ومة بذلك خاضعة بموجبها لشروط هذه االتفاقیة ونصوصها. في أو كلها وعند إخطارها الحك
حالة ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة المؤلفة جدیدا تصدر أسهما بغیة البیع إلى العامة 
سیعطى لسكان المملكة العربیة السعودیة وقتا معقوًال من أجل اإلشتراك (بنفس الشروط 

على األقل من األسهم الصادرة والمعروضة  المعروضة على اآلخرین) في عشرین من المائة
  على العامة للبیع.

  المادة الثالثة والثالثون 
من المفهوم أن مدد األوقات المشار إلیها في هذه االتفاقیة ستحسب على أساس التقویم 

  الشمسي.
  المادة الرابعة والثالثون

اریخ الذي تنشر فیه في إن التاریخ الذي سیعتبر فیه هذه االتفاقیة ساریة المفعول هو الت
  البالد العربیة السعودیة عقیب إبرام هذه االتفاقیة من قبل الشركة.

  المادة الخامسة والثالثون
وضعت هذه االتفاقیة بالنصین العربي واإلنكلیزي ولكلیهما قیمة واحدة وبما أن أكثر 

لیزي وباألخص التعهدات المنصوص علیها فیها تقع على الشركة وبما أن تفسیر النص االنك
هي تعابیر تأسست على قواعد  –أن التعهدات التكنیكیة واالقتضاءات العائدة للصناعة الزیتیة 

قومیة بعد ممارسة واختبار طویلین في اتفاقیات مماثلة لهذه االتفاقیة فإنه من المتفق علیه 
ركة أن للنصین قیمة واحدة ولكن في حالة وقوع خالف على تفسیر یتعلق بتعهدات الش

  المنصوص علیها فیها فالنص اإلنكلیزي یكون هو المعتمد.
  المادة السادسة والثالثون

منعا لحصول أي التباس فإنه من الواضح الجلي أنه ال یحق للشركة أو ألي شخص تابع 
لها أو منسوب إلیها أن یتدخل في الشؤون اإلداریة أو السیاسیة أو الدینیة في المملكة 

  العربیة السعودیة.
  المادة السابعة والثالثون

من المفهوم أن هذه االتفاقیة بعد أن یكون جرى توقیعها في البالد العربیة السعودیة 
ستكون عرضة إلبرام الشركة لها في مركزها في سان فرانیسكو في والیة كالیفورنیا قبل أن 

بالد العربیة تصبح نافذة المفعول. وبعد التوقیع على نصي هذه االتفاقیة من نسختین في ال
السعودیة سترسل النسخ الموقعة مسجلة بالبرید إلى مركز الشركة في سان فرانسیسكو 
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(كالیفورنیا) وفي خالل خمسة عشر یوما بعد استالم الشركة لها، علیها أن تبرق للحكومة 
 فإذا لم تبرم الشركة االتفاقیة في خالل خمسة –بموافقتها على إبرام هذه االتفاقیة أو عدمه 

عشر یومًا من ذلك التاریخ تمسي هذه االتفاقیة الغیة باطلة ولن یكون لها أي مفعول أو 
  تأثیر آخر.

وبالمثل إذا لم یدفع القرض المبدئي وٕایجار السنة األولى إلى الحكومة في خالل الوقت 
 المتفق علیه في المادة الثامنة عشر من هذه االتفاقیة یكون للحكومة الحق بأن تعلن إبطال

وٕالغاء هذه االتفاقیة وأن تحسبها بعد ذلك غیر نافذة المفعول لدى النصین الموقعین مع دلیل 
اإلثبات الالزم الذي یثبت إبرام الشركة لها كما أنه لدى إبرام الشركة لهذه االتفاقیة فإنها تنشر 

  في البالد العربیة السعودیة بالطریقة المعتادة.
م الرابع من شهر صفر عام ألف وثالثمائة واثنین وخمسین وقعت هذه االتفاقیة في هذا الیو 

  هجریة الموافق تسعة وعشرون (مایو) سنة ألف وتسعمائة وثالثة وثالثین میالدیة.
  عن شركة استاندرد أویل

  عن حكومة المملكة العربیة السعودیة    أوف كالیفورنیا 
  وزیر المالیة     (توقیع) ل. ن. هاملتون 

   السلیمان(توقیع) عبد اهللا        
)٢ (  

  صیغة اتفاقیة خاّصة یوقع علیها 
  حین التوقیع على االمتیاز

  صاحب السعادة الشیخ عبد اهللا السلیمان الحمدان: جدة
ومن طرف  –باإلشارة إلى االتفاق الذي جرى توقیعه الیوم من طرفكم نیابة عن الحكومة 

العائد المتیاز الزیت الذي  –یا الموقعین أدناه نیابة عن شركة استاندرد أویل أوف كالیفورن
ها أنذا أدرج أدناه صیغة  –یشمل جزءًا من القسم الشرقي من المملكة العربیة السعودیة 

وهذه االتفاقیة تعتبر كأنها جزء  –االتفاقیة التي توصلنا إلیها نیابة عن الفریقین المتعاقدین 
  من االتفاق المذكورة.

المذكورین بنفس الطریقة التي أستعملت في  من أجل السهولة سیشار إلى الفریقین
االتفاقیة األصلیة أعني (الحكومة) و(الشركة) كما أن االتفاق المذكور سیسمى (االمتیاز 

  العربي السعودي).
: یمنح للشركة حق االفضلیة للحصول على امتیاز زیتي یشمل منطقة معینة وضحت أوال 

ودي. إن حق األفضلیة الممنوح للشركة هو إعطائها في المادة الثالثة من االمتیاز العربي السع
الحق في االستحصال على امتیاز زیتي یشمل تلك المنطقة ما عدا المنطقة المسماة بالمنطقة  
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المحایدة المشار إلیها في نفس المادة الثالثة أیضًا وذلك بأن تكون شروط الشركة مساویة 
ین ألجل الحصول على هذا االمتیاز لشروط أي عرض حقیقي یقدم للحكومة من أناس آخر 

والتي قد تكون الحكومة مستعدة لقبولها خالل ثالثین یوما من استالم الشركة الخطار خطي 
من الحكومة موضح فیه كامل شروط العرض المقدم إلیها یجب على الشركة أن تعلن الحكومة 

المعروضة. فاذا لم ترغب  رغبتها أو عدم رغبتها في أخذ االمتیاز الزیتي لنفسها بنفس الشروط
الشركة في أخذه تصبح الحكومة حرة في قبول العرض المقدم لها. من المفهوم على كل حال 
أنه إذا لم یمنح امتیاز زیتي إلى آخرین بنفس الشروط التي كانت عرضت وتقدمت للشركة 

ربي فإن حق أفضلیة الشركة سیستمر ما دامت تحفظات المادة السابعة من االمتیاز الع
  السعودیة ساریة المفعول على األقل.

: إن حق األفضلیة الممنوح للشركة في الحصول على امتیاز زیتي فیما یسمونه ثانیا 
بالمنطقة المحایدة المشار إلیها في المادة الثالثة من االمتیاز العربي السعودي یشمل بطبیعة 

ألفضلیة هذا مساویا لشروط الحال حقوق الحكومة فقط في تلك المنطقة على أن یكون حق ا
ونصوص أي امتیاز زیتي یمكن أن یؤخذ من شیخ الكویت فیما یتعلق بحقوقه هو في المنطقة 
المحایدة. وفي حالة عدم منح امتیاز زیتي یشمل حقوق شیخ الكویت في المنطقة المحایدة 

امتیاز فإن الحكومة تسعى للوصول إلى اتفاق مع شیخ الكویت لإلذن للشركة لحصول على 
زیتي یشمل حقوق الطرفین، حقوق الحكومة وحقوق شیخ الكویت في المنطقة المحایدة وفي 
كلتا الحالتین یمنح للشركة مهلة ثالثین یومًا من تاریخ استالمها إخطار خطیا یحوي كامل 
شروط االمتیاز الزیتي المراد إعطاؤه عن حقوق شیخ الكویت في المنطقة المحایدة أو شروط 

از الزیتي الذي یشمل حقوق الحكومة وحقوق شیخ الكویت في المنطقة المحایدة بحسب االمتی
الواقع. وفي هذه المدة على الشركة أن تقرر وتخطر الحكومة برغبتها أو عدم رغبتها في أخذ 
االمتیاز الزیتي هذا بنفس الشروط المعروضة فإذا لم ترغب الشركة في أخذه تصبح الحكومة 

مع اآلخرین. من المفهوم أیضًا أنه إذا لم یمنح االمتیاز الزیتي إلى اآلخرین حرة فیما تعمله 
في نفس الشروط التي قدمت للشركة فإن حق أفضلیة الشركة سیستمر نافذا ما دامت 

  تحفظات المادة السابعة من االمتیاز العربي السعودي ساریة المفعول على األقل.
من االمتیاز العربي السعودي على أن استعمال : تنص المادة الثانیة والعشرون ثالثا 

الطائرات سیكون موضوع اتفاقیة منفصلة لوحدها. إن أحد أعراض هذا التحریر هو إسهاب 
االتفاق على هذه النقطة. إنه نظرا للتقیدات الموجودة اآلن في البالد العربیة السعودیة 

دیة الخاصة باستعمال الطائرات في الخاصة باستعمال الطائرات في داخل البالد العربیة السعو 
داخل البالد من قبل أي كان خالف الحكومة. من المتفق علیه هاهنا أنه طالما بقیت هذه 
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التقیدات ساریة المفعول تتعهد الحكومة بأن تقدم للشركة وذلك بناء على طلبها وعلى نفقتها 
یاتها في داخل المنطقة الخاصة خدمة الطائرات التي تعتبرها الشركة نافعة في أغراض عمل

المشمولة في االمتیاز العربي السعودي ان تلك الخدمة تنحصر في أغراض المشروع فقط. وٕاذا 
أخذت أي صورة فوتوغرافیة هوائیة من أجل األعمال الجیولوجیة أو للخرائط فإن كال الشركة 

  والحكومة ستسلم صورا منها على نفقة الشركة الخاصة.
ال على موافقة الحكومة قبل أن یحق للشركة فحص المنطقة : یجب االستحصرابعا 

  المحایدة المشار إلیها في المادة الثالثة من االمتیاز العربي السعودي.
: إن أحكام المادة الخامسة والثالثون من االمتیاز العربي السعودي تسري ایضًا خامسا 

 تكرمتم بالتوقیع أدناه تحت هال –على هذه االتفاقیة من أجل إثبات االتفاق المبین أعاله 
العنوان (نصدق هذه االتفاقیة) إنني مرسل لكم هذا الكتاب على ثالثة نسخ ولدى إرجاعكم 
نسختین موقعتین منكم وكذلك نسختین عربیتین موقعتین فإني سأقدمها هي ونسخ مقاولة 

عد ذلك ستودع االمتیاز العربي السعودي إلى مركز الشركة في سان فرانسیسكو لكي تبرمها وب
  . ١٩٣٣مایو  ٢٩إلى الحكومة نسخة موقعة ومبرمة بالنصین العربي واإلنكلیزیة. في 

  المخلص لكم حقا
  (توقیع) ل. ن. هاملتون

  نصدق هذه االتفاقیة 
  عن حكومة المملكة العربیة السعودیة

  وزیر المالیة
  (توقیع) عبد اهللا السلیمان

  .١٩٣٣مایو  ٢٩الموافق  ١٣٥٢صفر  ٤تحرر في 
)٣ (  

  إتفاقّیة االمتیاز الُملحقة
عقدت هذه االتفاقیة بین معالي الشیخ عبد اهللا السلیمان الحمدان وزیر مالیة المملكة 
العربیة السعودیة بالنیابة عن الحكومة العربیة السعودیة (المسمى فیما یلي "الحكومة") فریقا 

یبیان استاندرد أویل (المسمى فیما یلي أوًال وبین ولیم ج. لنهان نیابة عن شركة كالیفورنیا أر 
  "بالشركة") فریقا ثانیًا وقد تم االتفاق بهذه بین الحكومة والشركة على الوجه اآلتي:

  المادة األولى
إن هذه االتفاقیة المعروفة باالتفاقیة الملحقة وهي ملحقة أوال باالتفاقیة (المسماة فیما یلي 

ة بین الحكومة فریقا أوال وبین شركة استاندارد أویل أوف "باالمتیاز العربي السعودي") المعقود
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هـ (الموافق ١٣٥٢كالیفورنیا فریقا ثانیا والموقع علیها بتاریخ الیوم الرابع من شهر صفر سنة 
م) وثانیا لكتاب االتفاقیة (المسمى فیما یلي ١٩٣٣للیوم التاسع والعشرین من شهر مایو 

موجه من ل. ن. هاملتون بالنیابة عن شركة استاندارد أویل "باالتفاقیة الرئیسیة الثانیة") ال
أوف كالیفورنیا إلى معالي الشیخ عبد اهللا السلیمان الحمدان بالنیابة عن الحكومة والمصادق 

  علیه من قبل معالیه والمؤرخ بنفس تاریخ االمتیاز العربي السعودي.
  المادة الثانیة

الرئیسیة الثانیة قد ال تحوال إلى "الشركة" (أحد إن االمتیاز العربي السعودي واالتفاقیة 
 ٣٢الفریقین هنا) وأصبحا ملكا لها عقب التبلیغ للحكومة والموافقة منها وكل ذلك طبقا للمادة 

من االمتیاز العربي السعودي والتي بموجبها تولت الشركة وأنجزت إلى تاریخ الیوم واجباتها 
  وتعهداتها حسبما هنالك.

  ةالمادة الثالث
هـ (الموافق للیوم السادس عشر من  ١٣٥٧في الیوم الثاني والعشرین من شهر شعبان 

م) أعلنت الشركة بموجب المادة العاشرة من االمتیاز العربي السعودي ١٩٣٨شهر أكتوبر 
اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة وبهذا أنجزت الشركة جمیع تعهداتها المقتضیة لدى ذلك 

  ریخه.اإلعالن كما یجب لحین تا
  المادة الرابعة

بالنظر لرغبة الحكومة والشركة اآلن في إضافة بعض األماكن وتوسیع المقاطعة التي منح 
للشركة الحق باستثمار الزیت فیها بموجب االمتیاز العربي السعودي وبالنظر لرغبتهما في 

الرئیسیة إدخال بعض تعدیالت وتغییرات أخرى في االمتیاز العربي السعودي وفي االتفاقیة 
الثانیة كما سینص علیه في هذه االتفاقیة فقد تعهدت الشركة أن تسلم الدفعات التالیة 
للحكومة أو ألمرها بالطریقة المنصوص علیها فیما یلي كما قبلت الحكومة تسلم تلك الدفعات 

  وهي:
مبلغ مائة وأربعین ألف جنیه إنجلیزي ذهبا أو ما یعادلها ویستحق دفعها حال سریان   ) أ(

 مفعول هذه االتفاقیة. 

(ب) مبلغ عشرین ألف جنیه إنجلیزي ذهبا أو ما یعادلها سنویا كإیجار ویستحق دفع إیجار 
كما السنة األولى من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة في أول یوم من السنة الثانیة 

یستحق إیجار السنوات التي تلیها في نفس الیوم من كل سنة من السنوات التي تلي ذلك 
  التاریخ إلى حین وقوع أحد الحادثین اآلتیین وهما:
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ـ اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة ضمن المقاطعات االضافیة الموصوفة والمشار إلیها في  ١
التي تسمى فیما یلي "بالمنطقة اإلضافیة". الجزءین الثاني والثالث من جدول هذه االتفاقیة و 

وٕاذا قصرت الشركة عن إعالن اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة في وقته فإن التاریخ الذي 
سیحسب أنه صار اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة فیه سیكون هو التاریخ الذي حصل فیه 

على إخراج ما ال یقل عن إتمام بئر أو آبار ضمن المنطقة اإلضافیة واختبارها ووجودها قادرة 
ألفي طن من الزیت في الیوم لمدة ثالثین یوما متوالیة وفقا للتعامل المعتبر في األراضي 

  الزیتیة التي هي من الدرجة األولى.
  ـ التخلي من قبل الشركة عن كافة المنطقة اإلضافیة. ٢

ء مدة تتخلل أي رأسي فإذا وقع أحد الحادثین المذكورین أعاله في البند األول والثاني أثنا
سنة من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة فاإلیجار المستحق دفعه للسنة التي یقع فیها مثل 
هذا الحادث یكون فقط ذلك الجزء من اإلیجار السنوي المذكور أعاله بنسبة عدد األیام التي 

اله إلى نسبة یقع بین تاریخ رأس السنة التي تسبق ذلك الحادث وتاریخ حدوث المذكور أع
  یوما. ٣٦٥سنة كاملة ذات 

(جـ) مبلغ مائة ألف جنیه إنكلیزي ذهبا أو ما یعادلها لدى اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة 
 ٣٠ضمن المناطق اإلضافیة السابقة الذكر وكل الدفعات السابق ذكرها یكون دفعها في خالل 

 ١٨و ١٧نصوص علیها بالمواد یوما من تاریخ استحقاق دفعها یكون الدفع طبقا للطریقة الم
  من االمتیاز العربي السعودي.

إن الدفعات السابقة الذكر تدفع من قبل الشركة إضافة إلى أي دفعات أخرى تستحق 
للحكومة سواء بطریقة الریع أو السلفة أو بخالف ذلك مما سبق النص علیه في االمتیاز 

أن ذلك لن ینقص حق الشركة في العربي السعودي ولم تكن قد دفعت حتى اآلن مع العلم 
والتي ال تزال یقتضي دفعها  ١١و ٦و ٤استعادة السلفیات التي سبق دفعها بموجب المواد 

من االمتیاز العربي السعودي وفي استعادة االیجار المدفوع بموجب المادة  ١١بموجب المادة 
  من االمتیاز العربي السعودي. ١٢

  المادة الخامسة
ول هذه االتفاقیة إن شروط وأحكام االمتیاز العربي السعودي كما هو من تاریخ سریان مفع

  معدل هنا ستشمل وتمتد إلى ما یلي: 
كل األراضي والجزر والمیاه والمقاطعات والمصالح المدرجة في المادة الثانیة من   ) أ(

االمتیاز العربي السعودي والمنقول وصفها عن االمتیاز العربي السعودي في الجزء األول من 
  جدول هذه االتفاقیة.
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 كل األراضي والمقاطعات والمصالح الموصوفة والمنوه عنها في الجزء الثاني ٠  ) ب(
  من جدول هذه االتفاقية

(ج)  كل حقوق وامتيازات ومصالح الحكومة اآلن أو فيما بعد في المقاطعتين الموصوفتين في 
الجزء الثالث من جدول هذه االتفاقية والمعروفتين على الترتيب "بالمنطقة المحايدة العربية 

اقية" وجميع الحقوق والمصالح العر –الكويتية" و "بالمنطقة المحايدة العربية السعودية  –السعودية 
بحرية منها أو برية المختصة اآلن أو فيما بعد بهاتين المنطقتين أو إحداهما ويكون االمتياز 
العربي السعودي معدال بهذا ليشمل جميع األراضي والجزر والمياه والمقاطعات والمصالح 

 الحكومية الموصوفة والمشار إليها في هذه المادة أعاله.

فصاعدا فإن االمتیاز العربي السعودي كما تعدل باالتفاقیة الرئیسیة الثانیة وبهذه  ومن اآلن
االتفاقیة یقرأ حسب ذلك وألجل سهولة التعبیر تسمى جمیع هذه األراضي والجزر والمیاه 

  والمقاطعات والمصالح "بالمنطقة الخاصة".
  المادة السادسة

ل بها من تاریخ سریان مفعول هذه تطبق الشروط الخاصة اآلتیة وتكون نافذة ومعمو
الكویتیة وبالمنطقة المحایدة  –اإلتافقیة فیما یختص بالمنطقة المحایدة العربیة السعودیة 

  -العراقیة: –العربیة لسعودیة 
(أ) حساب الریع الحاصل للحكومة من الزیت والغازات الطبیعیة المتحصل من المنطقة 

العراقیة یكون  –ة ومن المنطقة المحایدة العربیة السعودیة المحایدة العربیة السعودیة ـ الكویتی
على أساس شروط الریع من االمتیاز العربي السعودي. على أنه من المفهوم أن الریع 
المنصوص علیه هنالك المتحصل من مجموع الزیت والغازات الطبیعیة یستحق للحكومة منه 

  حایدتین المذكورتین.فقط بقدر ما لها من الحق في كل من المنطقتین الم
(ب) للشركة الحق في أن تدخل في أي اتفاقیة أو اتفاقیات تراها الزمة أو مرغوبا فیها والتي 
بها ترتب الشركة بمفردها أو مع آخرین أو بطریق وساطة شركة أخرى أو وساطة شركات أخر 

ول ونقله وغیره من تكونها (سواء بمفردها أو باالتحاد مع آخرین) للبحث والتنقیب وترقیة البتر 
الكویتیة والمنطقة المحایدة  –المواد السائلة الكاربونیة من المنطقة المحایدة العربیة السعودیة 

العراقیة أو من إحدى هاتین المنطقتین بشرط أن ال یكون هناك مخالفة  -العربیة السعودیة 
ه تشمل فیما یختص من االمتیاز العربي السعودي. إن أي اتفاقیة كهذ ٣٢في نصوص المادة 

بالشركة أو أي شركة أو شركات مؤسسة بواسطتها حق نقل جمیع لوازم المشروع بجمیع طرق 
الكویتیة والمنطقة  –وسائل النقل فوق جمیع الطرق ضمن المنطقة المحایدة العربیة السعودیة 
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ط ضمن العراقیة أو في إحداهما أو من وٕالى أي نقطة أو نق –المحایدة العربیة السعودیة 
المناطق المذكورة من وٕالى نقطة أو نقط ضمن المملكة العربیة السعودیة والحق فیما یختص 

الكویتیة الستعمال أي من الموانئ والطرق المائیة  –بالمنطقة المحایدة العربیة السعودیة 
 ٢١معفاة من جمیع الرسوم والعوائد والضرائب واألجور من أي نوع أو قسم كان حسب المادة 

  االمتیاز العربي السعودي. من
(جـ) للشركة الحق أن تؤسس شركة أو شركات من جنسیة مقبولة لدى الحكومة      

لتبحث وتستثمر وتنقل وتصدر البترول وغیره من المواد السائلة الكربونیة في المنطقتین 
  المحایدتین المشار إلیهما في إحداهما أو منهما أو من كل واحدة منهما.

  ابعةالمادة الس
یستبدل من اآلن فصاعدا نص المادة التاسعة من االمتیاز العربي السعودي النص اآلتي 

  ویكون كما یلي:
لمدة عشر سنوات من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة ال تكون الشركة مكلفة بالتخلي 

ل للحكومة عن أي بقعة من المنطقة الخاصة المندرجة في االمتیاز العربي السعودي والمعد
بهذه االتفاقیة. ولدى انتهاء مدة  هذه السنوات العشر ومن وقت آلخر فیما بعد تتخلى الشركة 
للحكومة عن بقع أخرى من المنطقة الخاصة التي قد تكون قررت الشركة عدم المضي في 
استكشافها أو عدم استعمالها فیما له عالقة بنوع المشروع. والبقع التي تتخلى عنها بهذه 

تكون مطلوقة من قیود االمتیاز العربي السعودي وشروطه والمعدل بهذه االتفاقیة الطریقة س
مع العلم أنه بالرغم من أخذ الشركة لتلك البقع فإن لها أن تستمر بالتمتع بالحق المحتفظ به 
في االمتیاز العربي السعودي الستعمال هذه البقع المتخلیة عنها في تسهیل النقل والمواصالت 

یكون للشركة إال قلیال من المداخلة بقدر اإلمكان لیمكن استعمالها بأي شكل آخر  على أن ال
  ترغبه الحكومة في تلك البقع المتخلى عنها.

  المادة الثامنة
من االمتیاز العربي السعودي المقروء كما یأتي "وفي خالل  ١٩إن ذلك الجزء من المادة 

م الشركة للحكومة بدون مقابل كمیة من كل سنة تلي تاریخ إنجاز إنشاء هذا المعمل ستقد
البنزین تبلغ مئتي ألف جالون أمیركي غیر معبأة وكمیة من الغاز تبلغ مائة ألف جالونا 
أمریكیا غیر معبأة ومن المفهوم انه لن یكون من شأن الوسائط التي ستتخذها الحكومة في 

  ن معدال بهذا ویقرأ كما یلي:تسلم هذه المقادیر أن تعرقل أو تعرض أعمال الشركة للخطر" یكو
خالل السنة التي تلي الحول األول من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة وخالل كل سنة 
فیما بعد حتى وبما فیها السنة المنتهیة بالحول السنوي من تاریخ مفعول هذه االتفاقیة الذي 
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إلیها في الجزء الثاني یلي اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة ضمن المقاطعات الموصوفة والمشار 
والجزء الثالث من جدول هذه االتفاقیة تقدم الشركة بدون مقابل للحكومة ملیونا واحدا 
وثالثمائة ألف جالونا أمیركیا من البنزین غیر معبأة ومائة ألف جالونا أمریكیا من الغاز غیر 

یة الذي یلي اكتشاف معبأة. خالل السنة المبتدئة في رأس الحول من تاریخ سریان هذه االتفاق
الزیت بكمیات تجاریة وفي خالل كل سنة من السنین المتوالیة من االمتیاز العربي السعودي 
المعدل بهذه االتفاقیة تقدم الشركة للحكومة بدون مقابل ملیونین وثالثمائة ألف جالونا أمریكیا 

. ومن المفهوم أنه عقب من البنزین غیر معبأة ومائة ألف جالونا أمریكیا من الغاز غیر معبأة
إتمام المعمل المذكور یسلم البنزین والغاز للحكومة المقدم إلیها غیر معبأ كما سبق ذكره في 
المعمل أو في أقرب جوار منه. ولن یكون من شأن الوسائط التي ستتخذها الحكومة لتسلم 

  المقادیر أن تعرقل أو تعرض أعمال الشركة للخطر.
  المادة التاسعة

خ سریان مفعول هذه االتفاقیة یكون للشركة الحق في ممارسة جمیع الحقوق من تاری
  من االمتیاز العربي السعودي. ٢٢واالمتیازات الممنوحة بمقتضى المادة 

  في أي مكان من "المنطقة الخاصة" الموصوفة بالمادة الخامسة من هذه االتفاقیة.  ) أ(
(ب) وفي أي مكان من المساحة المشمول باالمتیاز الممنوح في الیوم التاسع من شهر 

إلى شركة امتیازات البترول المحدودة. مع العلم أن إستعمال الشركة هذا  ١٩٣٦یولیو سنة 
الحق في منطقة امتیاز شركة امتیازات البترول المحدودة ال یشمل استثمار الزیت فیها وال 

الف ممتلكات الشركة وال معرقال العمالها ومصالحها وال یكون له تدخل فیها یكون من شأنه إت
  والحكومة وحدها هي التي تقرر ذلك.

(جـ) وفي أي مكان من المنطقة المحایدة العربیة السعودیة ـ الكویتیة ومن المنطقة 
الحقوق العراقیة وذلك ألقصى حد یخول الحكومة منح مثل هذه  –المحایدة العربیة السعودیة 

  واالمتیازات فیما یختص بالمنطقتین المحایدتین المذكورتین.
من  ٢٢(د) ال یحق للشركة أن تمارس هذه الحقوق واالمتیازات الممنوحة بمقتضى المادة 

االمتیاز العربي السعودي في أي جزء آخر من المملكة العربیة السعودیة إال برضى وموافقة 
  الحكومة.

بیعة الحال أنه إذا احتاجت الشركة في ممارسة هذه الحقوق (هـ) إنه من المفهوم بط
من االمتیاز العربي السعودي إلى حق المرور من  ٢٢واالمتیازات الممنوحة بمقتضى المادة 

المقاطعات الموصوفة والمشار إلیها في الجزء الثاني من جدول هذه االتفاقیة إلى المساحة 
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متیازات البترول المحدودة في الیوم التاسع من شهر المشمولة باالمتیاز الممنوح إلى شركة ا
  فإن الحكومة لن تمنع موافقتها على مثل حقوق المرور هذه. ١٩٣٦یولیو سنة 

  المادة العاشرة
یستمر االمتیاز العربي السعودي المعدل بهذه االتفاقیة فیما یختص بالمقاطعات الموصوفة 

ث من جدول هذه االتفاقیة نافذ المفعول ومعموال به والمشار إلیها في الجزء الثاني والجزء الثال
بصورة تامة لمدة ست سنوات من بعد انتهاء مدة الستین سنة المنصوص علیها في المادة 

  األولى من االمتیاز العربي السعودي.
  المادة الحادیة عشر

ي لقد حلت نصوص هذه االتفاقیة محل نصوص المادة الثالثة من االمتیاز العربي السعود
من االتفاقیة الرئیسیة الثانیة فیما یختص فقط بالشروط المتعلقة بالشروط ٤و ٢و ١والفقرات 

  المتعلقة بالمنطقة المحایدة العربیة السعودیة ـ الكویتیة
  المادة الثانیة عشر

یعلن بهذا أن حقوق األفضلیة الممنوحة للشركة في المادة الثالثة من االمتیاز العربي 
قیة الرئیسیة الثانیة ما عدا ما یختص بالمنطقة الخاصة الموضحة في المادة السعودي واالتفا

الخامسة من هذه االتفاقیة تبقى معمول بها ونافذة المفعول بصورة تامة خالل مدة الستین 
  سنة من تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة.

  المادة الثالثة عشر
ة یبقى االمتیاز العربي السعودي بموجب التعدیالت السابق نصوصها في هذه االتفاقی

واالتفاقیة الرئیسیة الثانیة نافذین وساریي المفعول (إال فیما تنفذ من نصوص معینة من 
االمتیاز العربي السعودي واالتفاقیة الرئیسیة الثانیة ولم یعد لها مفعول آخر) واعتبارا من 

  وءة معا وتشكل اتفاقیة واحدة.تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة تكون الوثائق الثالثة مقر 
  المادة الرابعة عشر 

وضعت هذه االتفاقیة باللغة العربیة واللغة االنكلیزیة وتطبق نصوص المادة الخامسة 
  والثالثین من االمتیاز العربي السعودي على هذه االتفاقیة.

  المادة الخامسة عشر
المملكة العربیة السعودیة  یكون تاریخ سریان مفعول هذه االتفاقیة هو تاریخ نشرها في

  عقب إبرام هذه االتفاقیة من قبل الحكومة والشركة.
  

  المادة السادسة عشر
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من المفهوم أنه بعد أن یجري توقیع هذه االتفاقیة في المملكة العربیة السعودیة ستكون 
ثالث عرضة إلبرام الحكومة العربیة السعودیة قبل أن تصبح نافذة المفعول. وبعد التوقیع على 

نسخ من كال النصین لهذه االتفاقیة في المملكة العربیة السعودیة ترسل نسختان موقعتان من 
كال النصین مسجلة بالبرید إلى الشركة في سان فرانسیسكو في كالیفورنیا في كالیفورنیا ر 
یوما من وصولها في سان فرانسیسكو على الشركة أن تبلغ الحكومة موافقتها على إبرام هذه 

تفاقیة أو عدمه كتابیا. فإذا لم تبرم الشركة االتفاقیة في خالل خمسة عشر یوما من بعد اال 
وصول المستندات في سان فرانسیسكو تصبح هذه االتفاقیة ملغاة وباطلة ولن یكون لها أي 
مفعول أو تأثیر آخر، ولدى إبرام الشركة لهذه االتفاقیة تعید للحكومة نسخة واحدة موقعة من 

صین مرفقة بدلیل اإلثبات الالزم الذي یثبت إبرام الشركة لها. كما أنه لدى إبرام الشركة كال الن
لهذه االتفاقیة تصدر الحكومة مرسوما ملكیا یعلن إبرامها لها وتنشر رسمیا ذلك المرسوم وهذه 

  االتفاقیة.
لواحد هجریة الموافق للیوم ا ١٣٥٨وقعت هذه في الیوم الثاني عشر من شهر ربیع الثاني 

  میالدیة ١٩٣٩والثالثین من شهر مایو 
  الجدول المشار إلیه أعاله

  الجزء األول
من حدودها الشرقیة (بما فیها  –إن كامل الجهة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة 

الجزر البحریة والمیاه الساحلیة) إلى منتهى الحافة الغربیة للدهناء ومن الحدود الشمالیة إلى 
دود الجنوبیة للمملكة العربیة السعودیة. على شرط أنه من النهایة الشمالیة للحافة منتهى الح

الغربیة للدهناء یستمر هذا الحد الغربي للمنطقة المشار إلیها في خط مستقیم متجه إلى 
الشمال بانحراف ثالثین درجة غربا حتى نقطة ملتقى خط الحدود الشمالیة للمملكة العربیة 

من النهایة الجنوبیة للحافة الغربیة للدهناء یستمر هذا الحد الغربي للمنطقة السعودیة. وأنه 
المشار إلیها في خط مستقیم متجه إلى الجنوب بانحراف ثالثین درجة شرقا حتى نقطة ملتقى 

  خط الحدود الجنوبیة للمملكة العربیة السعودیة.
  الجزء الثاني

  دیة: ـ المساحتان اآلتیتان من المملكة العربیة السعو 
ـ كل ذلك القسم من شمالي المملكة العربیة السعودیة جنوبي العراق وجنوبي وشرقي  ١

  شرق األردن والمحددة شرقا وجنوبا وغربا بالخطوط التالیة:
شرقا بخط یبتدئ من الطرف الشمالي لحافة الدهناء الغربیة ویمتد شماال بخط مستقیم   ) أ(

  درجة للغرب إلى الحدود الشمالیة للمملكة العربیة السعودیة. ٣٠بانحراف 
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(ب) جنوبا بخط یبتدئ من الطرف الشمالي لحافة الدهناء الغربیة ویمتد غربا على طول 
كا النفود الكبیر خارجا عنه إلى زاویته الشمالیة الغربیة ومن الحافة الشمالیة للنفود الكبیر تار 

هناك بخط مستقیم مارا وسط تبوك إلى الحد الشرقي للمساحة المشمولة باالمتیاز الممنوح إلى 
  .١٩٣٦شركة امتیازات البترول المحدودة في الیوم التاسع من شهر یولیو 

ستقیم المذكور أعاله بالحد الشرقي (جـ) غربا بخط یبتدئ من نقطة تالقي الخط الم    
للمساحة المشمولة باالمتیاز الممنوح إلى شركة امتیازات البترول المحدودة ومن هناك یمتد 
شماال على طول الحد الشرقي للمساحة المشمولة باالمتیاز الممنوح لشركة امتیازات البترول 

السعودیة في الوقت الحاضر  المحدودة حتى یصل الحد الذي هو تحت سیادة المملكة العربیة
  مما یلي الجهة الجنوبیة من شرق األردن.

ـ كل ذلك القسم الجنوبي من المملكة العربیة السعودیة والمحدد شرقا وشماال وغربا  ٢
وجنوبا بالخطوط اآلتیة: (أ) شرقا بخط یبتدئ من الطرف الجنوبي بحافة الدهناء الغربیة ویمتد 

الثین درجة شرقا إلى الحدود الجنوبیة للمملكة العربیة جنوبا بخط مستقیم بانحراف ث
السعودیة. (ب) وشماال بخط یبتدئ من الطرف الجنوبي لحافة الدهناء الغربیة ویمتد غربا 
على بعد خمسین كیلومترا جنوبي أقصى فرع من وادي الدواسر إلى نقطة تبعد خمسین 

خط مستقیم إلى الزاویة الشمالیة  كیلومترا جنوبي أصل وادي الدواسر ومن هناك یستمر في
الشرقیة من خط تالقي الحدود الیمانیة مع المملكة العربیة السعودیة. (ج) وغربا بخط یبتدئ 
من نقطة تالقي الخط المستقیم المذكور أعاله في الزاویة الشمالیة الشرقیة من خط تالقي 

جنوبا على طول الحدود الشرقیة  الحدود الیمانیة مع المملكة العربیة السعودیة ومن هناك یمتد
لمملكة الیمن حتى یصل الحدود الجنوبیة للمملكة العربیة السعودیة. (د) وجنوبا بخط یمتد 
على طول الحدود الجنوبیة من المملكة العربیة السعودیة فیما بین النهایة الجنوبیة للخطوط 

  المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) أعاله.
  الجزء الثالث
الكویتیة بما فیها الجزر  –عة المعروفة بالمنطقة المحایدة العربیة السعودیة كل المقاط

والمیاه الساحلیة إذا كان هناك موجودا شيء منها أو یمكن أن یصیر جزءا منها وكل المقاطعة 
  العراقیة. - المعروفة بالمنطقة المحایدة العربیة السعودیة
  (توقیع) ولیم ج لنهان    (توقیع) عبد اهللا السلیمان                  

  بالنیابة عن الحكومة العربیة السعودیة   بالنیابة عن شركة كالیفورنیا أریبیان استاندرد أویل 
)٤(  

  رسائل متبادلة بین صاحب المعالي الشیخ
  عبد اهللا السلیمان وبین الممثلین عن الشركات.
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  الریاض ـ المملكة العربیة ـ السعودیة.
  .١٩٣٩مایو  ٣١الموافق  ١٣٥٨ربیع الثاني  ١٢

  سعادة المستر ولیم ج. لنهان ممثل شركة زیت استاندرد لكالیفرونیا وبالد العرب في جدة.
  عزیزي المستر لنهان:

أتشرف بأن أثبت هنا فیما یلي ما اتفقنا علیه أثناء مباحثاتنا في عقد االتفاقیة الملحقة 
تزمتها الشركة للحكومة إزاء منح الحكومة والموقعة بتاریخ هذا الیوم عن االلتزامات التي ال

للشركة استثمار الزیت في حقها في كل من المنطقة المحایدة بین المملكة العربیة السعودیة 
والكویت وبین المنطقة المحایدة بین المملكة العربیة السعودیة والعراق وذلك انه إذا نالت 

المحایدة السعودیة الكویتیة وكذلك إذا  الشركة امتیازا زیتیا في حق شیخ الكویت من المنطقة
نالت الشركة امتیازا زیتیا في حق حكومة العراق من المنطقة المحایدة السعودیة العراقیة بمثل 
الشروط التي تمت بین الحكومة والشركة فلیس للحكومة أن تطلب الشركة بزیادة على ما تم 

ق على شيء أو شروط تزید عن في المقاولة ولكن إذا تحصل شیخ الكویت وحكومة العرا
االتفاقیة كیفما كانت تلك الزیادة وأنواعها فتتعهد الشركة بأن تقدم للحكومة العربیة السعودیة 
مقابل مصالحها في المنطقتین المحایدتین مثل الزیادة التي تزیدها لكل من شیخ الكویت أو 

  الحكومة العراقیة أیا كان نوع تلك الزیادة ومحلها.
ني أن أتلقى جواب سعادتكم بالموافقة على ما تقدم وأن تعتبروا أن كتابي هذا إنه لیسر 

  وجوابكم بالموافقة علیه یشكل اتفاقًا ملزما للحكومة والشركة بمقتضاه.
  وتفضلوا بقبول تحیاتي (توقیع عبد اهللا السلیمان بالنیابة عن الحكومة العربیة السعودیة
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  .الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة
  .١٩٣٩مایو  ٣١الموافق  ١٣٥٨ربیع الثاني  ١٢

  صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان 
  وزیر مالیة الحكومة العربیة السعودیة.

  عزیزي الشیخ عبد اهللا:
 ٣١الموافق  ١٣٥٨ربیع الثاني  ١٢أتشرف أن أبدي لمعالیكم استالمي لكتابكم تاریخ 

  -الذي ذكرتم فیه ما نصه: ١٩٣٩مایو 
بأن أثبت هنا فیما یلي ما اتفقنا علیه أثناء مباحثاتنا في عقد االتفاقیة الملحقة  أتشرف

والموقعة بتاریخ هذا الیوم عن االلتزامات التي التزمتها الشركة للحكومة إزاء منح الحكومة 
للشركة استثمار الزیت في حقها في كل من المنطقة المحایدة بین المملكة العربیة السعودیة 

وبین المنطقة المحایدة بین المملكة العربیة السعودیة والعراق وذلك أنه إذا نالت  والكویت
الشركة امتیازًا في حق شیخ الكویت من المنطقة المحایدة السعودیة الكویتیة وكذلك إذا نالت 
الشركة امتیازًا زیتیًا في حق حكومة العراق من المنطقة المحایدة السعودیة العراقیة بمثل 

التي تمت بین الحكومة والشركة فلیس للحكومة تطالب أْن الشركة بزیادة على ما تم الشروط 
في المقاولة ولكن إذا تحصل شیخ الكویت وحكومة العراق على شيء أو شروط تزید عن 
االتفاقیة كیفما كانت تلك الزیادة وأنواعها فتتعهد الشركة بأن تقدم للحكومة العربیة السعودیة 

ي المنطقتین المحایدتین مثل الزیادة التي تزیدها لكل من شیخ الكویت أو مقابل مصالحها ف
  الحكومة العراقیة أیا كان نوع تلك الزیادة ومحلها.

إنه لیسرني أن أتلقى جواب سعادتكم بالموافقة على ما تقدم وأن تعتبروا أن كتابي هذا 
  قتضاه.وجوابكم بالموافقة علیه یشكل اتفاقا ملزما للحكومة والشركة بم

إن ما ذكرتموه معالیكم كما نص علیه أعاله أوافق معالیكم على أن هذا هو الذي اتفقنا 
  علیه وأن كتاب معالیكم وجوابي هذا یشكل اتفاقا ملزما للحكومة والشركة بمقتضاه.

  المخلص لكم حقا (توقیع) ولیم ج. لنهان 
  بالنیابة عن شركة كالیفورنیا أریبیان استاندرد أویل
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  المكرم المستر. ف. أ. دافیس. حضرة
  رئیس شركة كالیفورنیا أریبیان استاندرد أویل المحترم.

نشیر إلى المكاتبات والمحادثات المتعاقبة التي دارت بیننا وبینكم بحضور  –بعد التحیة 
المستر هاملتون والمستر لنهان حول المسائل التي رغبت الحكومة والشركة في الوصول إلى 

  تفاهم علیها.
  - إن المسائل المشار إلیها هي:

أوال: االختالف على كیفیة دفع الدفعات الذهبیة التي تستحق للحكومة لدى الشركة بموجب 
  اتفاقیة االمتیاز.

  ثانیا: القروض التي ستقدمها الشركة للحكومة .
ثالثا: تمدید مدة االمتیاز سنتین وتمدید مدة العشر سنوات المنصوص علیها في المادة 

  سعة من االتفاقیة المعدلة بالمادة السابعة من االتفاقیة المحلقة سنتین أیضا.التا
رابعا: إطالق ید الشركة في تسییر أعمالها في منطقة االمتیاز خالل مدة األحوال الغیر 
طبیعیة الناشئة من الطارئ الدولي الحاضر على شرط أن ذلك ال یؤثر على واردات الحكومة 

  من تصدیرات الزیت.
مسا: في حالة ما إذا رأت الشركة أن من األسهل شحن المقادیر المتفق على تقدیمها خا

من میناء خارجي كالبحرین أو  –للحكومة مجانا من البنزین والغاز بموجب نصوص االتفاقیة 
السویس أو غیرها من األماكن األخرى التي یتسنى للشركة الشحن منها بسهولة تقید الحكومة 

ریع المستحق على كمیات الزیت الخام الذي استعمل لتصفیة المقادیر المترتب للشركة مقدار ال
  على الشركة تسلیمها للحكومة سنویا من البنزین والغاز المشار إلیه أعاله.

هذه هي النقاط التي تبودلت فیها مكاتبات بیننا وبحثنا فیها في اجتماعات عدیدة مختلفة 
  التواریخ. 

  - كتاب االتفاق النهائي الذي توصلنا إلیه وهو:إننا نثبت لكم في هذا ال
أوال: كتسویة مؤقتة لمسألة الدفعات الذهبیة التي تستحق للحكومة لدى الشركة بموجب 

جمیع مبالغ الریع  ١٩٤٠اتفاقیة االمتیاز اتفقنا على أن تقید الشركة اعتبارا من أول ینایر 
إنلكیزیة ذهبیة وتخصمها لغایة شهر  واإلیجارات التي تستحق للحكومة لدیها جنیها وشلنات

وفقًا للبیان الحسابي المرفق بهذا الكتاب وسیستمر ذلك القید والخصم على هذه  ١٩٤٠یونیو 
  الطریقة إلى أن تسدد دیون الحكومة المبینة في الكشف المشار إلیه.

قتة ونظرا ألن هذا الترتیب هو تسویة یحل فیها الخالف على نقطة الدفع ذهبا بصورة مؤ 
وبما أن الخصم سیشمل كامل الریع واإلیجار السنوي الذي یستحق للحكومة فقد إتفقت الشركة 
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وتقید ذلك القرض على  ١٩٤١والحكومة على أْن تقدم قرضا معینا دوالرات أمیركیة في سنة 
الحكومة دوالرات عینا وكذلك الحال في المواد التي تبیعها الشركة على الحكومة أو الخدمات 

ي تقدمها الشركة للحكومة بناء على أي اتفاق یقع بینهما فهذه تقید أقیامها ومصاریفها الت
دوالرات عینا على الحكومة وتسددها الحكومة للشركة بنفس العملة ویكون التسدید حسب 
رغبة الحكومة إما نقدا أو بطریقة الخصم من نصف الریع الذي یستحق للحكومة لدى الشركة 

  الدین الذهبي الذي للشركة لدى الحكومة.بعد تسدید مجموع 
نحب أن نذكر بأن الحكومة  ١٩٤١وبهذه المناسبة وبما أن القرض الحالي خصص لسنة 

قد عبرت لكم عن اعتمادها على الوعد الذي أخذته منكم والذي ال یخالجها شك بأنه وعد 
الیة للحكومة إلى صمیم مملوء بالثقة واإلخالص بأن الشركة ستستمر بتقدیم المساعدات الم

  .١٩٤١أقصى الحدود المستطاعة فیما بعد سنة 
ولما كانت التسویة المذكورة أعاله ال تعطي الشركة حقًا في خصم عشرة سنتات ذهبَاً◌ من 

وبناء  –كل أربعة شلنات ذهبًا إال فیما لو ترك للشركة الخیار بأن تدفع الریع دوالرات أمریكیة 
عنها في مباحثاتنا في طلب خصم العشرة سنتان المذكورة وحبا على األسباب التي عبرتم لنا 

من الحكومة في اظهار تقدیرها لروح التعاون والود القائمة بینها وبین الشركة فقد وافقنا معكم 
على خصم عشرة سنتات من كل أربعة شلنات ذهبیة تستحق للحكومة باسم ریع على أن 

حسوبة من تاریخ بدء قید الریع واإلیجار ذهبا یسري هذا الخصم لمدة سنتین اثنتین فقط م
  وخصمه بكامله من الدین الذهبي المطلوب للشركة من الحكومة.

هو ثالثة  ١٩٤١ثانیًا: إن القرض الذي فوضتكم الشركة بالموافقة علیه بصورة باتة لسنة 
لى أمیركا مالیین دوالر أمریكي وقد تعهدتم شخصیا باالشتراك مع المستر هاملتون بأن تعودا إ

  وتسعیا بكل جد واجتهاد لزیادة ذلك القرض وابالغه إلى ستة مالیین دوالر.
أننا ال نشك بأن مساعیكم ستكلل بالنجاح وأن القرض سیبلغ الرقم األخیر أي ستة مالیین 

ونحن معتمدون في موازنتنا لهذه السنة على مبلغ الستة مالیین حسبما  ١٩٤١دوالر لسنة 
  ا.أفهمناكم به مرار 

ثالثا: لقد وافقت الحكومة على تمدید مدة االمتیاز سنتین وتمدید مدة العشرة سنوات المشار 
إلیها في المادة التاسعة من االتفاقیة المعدلة بالمادة السابعة من االتفاقیة الملحقة سنتین 

  أیضا.
إن منح هذا التمدید من قبل الحكومة هو كي یعبر للشركة بصورة عملیة عن رغبة 

  حكومة في إبداء التعاون معها إلى أقصى الحدود المستطاعة.ال
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ونظرا  –رابعًا: إن الحكومة واثقة جدا من نوایا الشركة الطیبة نحو إمناء المشروع وتقویته 
ألنكم طلبتم من الحكومة أن تعطي لكم حریة العمل في تسییر أعماله (أي أعمال المشروع) 

شئة من الطارئ الدولي الحاضر وعلى شرط أن ذلك سوف خالل مدة األحوال الغیر طبیعیة النا
لوثوقها بحسن نوایا الشركة  –ال یؤثر على واردات الحكومة من تصدیرات الزیت فإن الحكومة 

واعتمادها على أمانتها ال ترى مانعا من تلبیة هذا الطلب في األحوال الغیر طبیعیة الناشئة 
شركة ستخبر االمتیاز سواء من جهة الزیادة أو وعلى كل حال فإن ال -عن الحرب الحاضرة  

طیلة مدة الحرب ومن المتفق علیه أنه بعد انتهاء هذه الحرب ستعود الشركة إلى  –التنقیص 
  نفس نشاطها السابق وتبذل قصارى جهودها في جمیع أعمال االمتیاز وزیادة االنتاج. 

تسقط للشركة مقدار الریع خامسًا: إن الحكومة توافق وفقا لنصوص االتفاقیة على أن 
المستحق على الزیت الخام المنصرف في تكریر كمیات البنزین والغاز التي یجب على الشركة 
تقدیمها للحكومة مجانا وذلك في حالة ما إذا رأت الشركة أن من األسهل شحن تلك الكمیات 

  من موانئ خارجیة كالبحرین أو السویس أو غیرها من الموانئ الخارجیة.
هي النقاط التي اتفقنا علیها فأرجو موافاتي بجواب على هذا الكتاب یؤید موافقتكم  هذه

  على جمیع ما ذكر فیه، وتقبلوا احتراماتي الشخصیة.
  . ١٣٥٩/ ١٢/ ٢٠في 

  وزیر المالیة 
  (التوقیع) عبد اهللا السلیمان

  جدة ـ المملكة العربیة السعودیة
   ١٣٥٩ذي الحجة  ٢١الموافق  ١٩٤١ینایر  ١٩

  حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان 
  وزیر مالیة المملكة العربیة السعودیة.

  -عزیزي الشیخ عبد اهللا:
) فیما یتعلق ١٩٤١ینایر  ١٨( ١٣٥٩ذو الحجة  ٢٠وتاریخ  ٣٢٧٧تلقیت كتاب معالیكم 

ركة. بالخمس نقاط التي كانت موضوع مباحثاتنا األخیرة بین حكومة صاحب الجاللة وبین الش
  إني أقدر عظیم التقدیر وأشكر لمعالیكم روح الود والتعاضد التي برهن علیها كتاب معالیكم.

وٕان أهم نقطة من النقاط المنوه عنها في كتاب معالیكم هي ما یتعلق بالمساعدة المالیة 
. وال أحتاج أبدا إلى إعادة ١٩٤١التي تقدمها الشركة لحكومة صاحب الجاللة خالل عام 

لمعالیكم إن المستر هاملتون وأنا نشعر شعورا تاما بعظیم مسؤولیتنا في التعهد الذي القول 
تعهدناه لصاحب الجاللة. لقد تدون ذلك التعهد بصورة تامة في الفقرة الثانیة من كتابي 
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). وحسب ما أشار معالیكم فاننا ١٩٤١ینایر  ٥( ١٣٥٩ذو الحجة  ٧لصاحب الجاللة تاریخ 
عینا ستكلل بالنجاح وعلى كل تأكدوا معالیكم من أننا سنبذل أقصى أیضًا نؤمل أن مسا

جهودنا. ومن مباحثاتنا العدیدة مع صاحب الجاللة ومع معالیكم أدركنا حق اإلدراك حاجة 
الحكومة للمساعدة التي هي فوق العادة خالل الطارئ الدولي الحالي. وٕاذا كان هذا الطارئ 

ة ستستمر طبعا في مساعدة الحكومة بقدر ما یكون في فالشرك ١٩٤١یمتد إلى ما بعد عام 
استطاعتها. وكما بینا في محادثاتنا مع صاحب الجاللة أن األوقات الغیر عادیة كمثل هذه 
األوقات تقضي بأن یكون مبلغ تلك المساعدة متوقف على حالة الوقت المطلوب فیه 

شركة تدرك حق االدارك بان المساعدة. وینبغي أن ال یكون لدى معالیكم أي ریب بأن ال
  مصالحها مرتبطة بمصالح حكومة صاحب الجاللة إرتباطا وثیقا.

وعلى ذكر هذه المساعدة قد تكون الشركة قادرة من وقت إلى آخر أن تقدم قسما من 
السلفات للحكومة باإلسترلیني وقد بحث هذا االحتمال مع معالیكم وضمن هذا الموضوع في 

  ).١٩٤٠دیسمبر  ١٧( ١٣٥٩ذو القعدة  ١٨لیكم بتاریخ كتاب المستر هاملتون إ
ومن جهة إعطاء الشركة الحریة في أعمالها فالشركة تقدر عظیم التقدیر ثقة الحكومة بها 
وٕاني أرغب أن أؤكد لمعالیكم أنه لدى انتهاء األحوال الغیر طبیعیة الناشئة من الحالة الدولیة 

نشاطها التام الذي تتطلبه اتفاقیة االمتیاز. إن الحاضرة ستعود الشركة من كل الوجوه إلى 
  مصالح الحكومة والشركة في هذا الصدد شيء واحد.

وعلى ضوء المالحظات التي أبدیتها أعاله فإني مسرور بأن أؤید موافقتي على جمیع 
  النقاط المذكورة في كتاب معالیكم.

  المخلصمع أخلص تحیاتي الشخصیة ال أزال    
  دافیس (التوقیع) ف. ا .

  ف . ا . دافیس
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  جدة ـ المملكة العربیة السعودیة 
  .١٣٦٢ربیع الثاني  ١٩الموافق  ١٩٤٣ابریل  ٢٤في 

  حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان وزیر المالیة، بالریاض.
  صاحب المعالي: 

عن عند زیارتنا الخرج، المستر لبكیكر وأنا، في شهر سبتمبر الماضي قد تحدثنا إلیكم 
األحوال العصیبة المتزایدة، التي جرتها الحرب والمشاكل التي أوجدتها لكل من الحكومة 
والشركة. وقد تحدث قریبا المستر أولیفر إلیكم أیضًا عن هذه المشاكل أثناء زیارته األخیرة إلى 
الخرج. وقد أظهرت حكومة جاللة الملك إداركا واسعا وتقدیرا ألحوال الحرب الغیر عادیة 

لسائدة الیوم في العالم، التي أوجدت للحكومة صعوبات كثیرة مما ألزمها مراجعة الشركة ا
وغیرها للمساعدة، والتي أوجدت كذلك صعوبات وعراقیل على جانب عظیم من الخطورة للشركة 
في تسییر أعمالها االمتیازیة. وبالرغم من هذه العقبات فقد بذلت الشركة في جمیع األوقات 

  ا إلدامة أعمالها إلى أقصى حد ممكن.أحسن جهوده
ومع ذلك فقد لزم تخفیض معظم األعمال االستكشافیة للشركة وجمیع فعالیاتها األخرى التي 
لم تكن الزمة لزوما عاجال، كما جرى تخفیض أمثال هذه األعمال في كافة العالم. وكان 

وجیولوجیة في الحقل  یتضمن برنامج الشركة في األوقات االعتیادیة لحد عشر فرق هندسیة
تقوم بأعمال االستطالع وتخطط الخرائط واكتشافات جیولوجیة، ونحو سبع طوائف تعمل في 
حفر آبار الزیت والتجارب االستكشافیة وترقیتها بقیة الدمام وفي أمكنة أخرى من منطقة 

فعال إلى االمتیاز. ونظرا لحاجة الحرب العظیمة إلى الرجال، وتحویل جمیع الصناعة والمواد 
إنتاج لوازم الحرب، والطلبات الواقعة على وسائل الشحن والنقل الحربي مما لم یسبق له مثیل، 
قد جعل من المستحیل االستمرار على برنامج العمل هذا. وٕان هذا التخفیض، والجهود 
ا المطلوب للعمل في األحوال الحاضرة، واستئناف األعمال االعتیادیة بعد الحرب تستلزم جمیعه

تأخیرا في السیر على  برنامج أعمال االستكشاف والترقیة، ومقدارًا كبیرا من المصرف الزائد 
الغیر اعتیادي. وتبعا لذلك فقد أعاقت الشركة تحدیدات زمن الحرب للتصریف في األسواق عن 
جني الفوائد المأمولة من األموال التي أنفقتها على االستكشاف وعلى آبار الزیت، وعلى 

  لها إلدارة الزیت وشحنه. وسائ
 ١٩٤١وقد أدركت الحكومة هذه الصعوبات والتأخیرات عند منحها للشركة باتفاقیة ینایر 

 ٧من اتفاقیة االمتیاز، كما جرى تعدیلها بالمادة  ٩تمدیدي السنتین في مدة االمتیاز والمادة 
  من االتفاقیة الملحقة.
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فا بالصعوبات التي تتعرض للشركة خالل وقد جرى هذا العمل خاصة بروح التعاون واعترا
الحرب. ولسوء الحظ أن الحرب ال تزال باقیة معنا، والواقع أن مداها قد اتسع إلى حد أكبر 

. وبنفس الروح التي بعثت ١٩٤١وأوجدت حتى مشاكل أشد خطورة مما كان یؤمل في ینایر 
یدي السنتین الممنوحان على التمدیدین السابقین، قد ألمحنا إلى وجوب االعتراف بأن تمد

، لم یكونا كافیین لسد ١٩٤٢، اللذان أتیا بالموقف إلى حد أول ینایر ١٩٤١باتفاقیة ینایر 
كامل مدة التأخیر لزمن الحرب في األعمال االعتیادیة للشركة. حتى ولو انتهت الحرب في 

أن تتمكن الشركة  فإن اإلحتمال بعید جداً  –وهذا ال یمكن افتراضه لسوء الحظ  -القریب العاجل
من الرجوع إلى قاعدة عملها االعتیادي في ظرف سنة واحدة. وٕان عودة الصناعة والسفن 
ووسائل النقل والتموین والرجال من أعمال زمن الحرب إلى حاجات الصناعة لزمن السلم 

  لیستغرق بضرورة الحال زمنا طویال من الوقت بعد انقطاع الخصام.
ین في افتراضنا في هذا الوقت أن الشركة ستستمر على تكبد وٕان كنا بدون ریب معذور 

التأخیرات والمشقات التي تتسبب عن الحرب لكامل مدة الحرب ولمدة طویلة بعدها، وبتلمیحها 
ألجل ذلك إلى تمدیدات موافقة في هذا الوقت، فان الشركة تفضل أن تكون التمدیدات القطعیة 

لمدة التي انقضت وعلى مستقبل یمكن تخمینه بصورة الملتمسة في هذا الوقت مقصورة على ا
  عادلة.

فعلیة تقترح الشركة أن من المالئم في هذا الوقت أن تمنح الحكومة للشركة تمدیدات أخر 
من االتفاقیة المحلقة، لمدة  ٧، كما جرى تعدیلها بالمادة ٩في مدة اإلمتیاز وفي المادة 

  . ١٩٤٣سنتین، وهكذا یؤتى بالحالة إلى آخر سنة 
وٕانا نقترح فوق ذلك أن نفحص الوضعیة في أوقات معلومة بعد مضي مدد مناسبة من 
الزمن وأن نتوصل إلى اتفاق ودي من جهة ما یقتضي منحه من تمدیدات أخر، إذا اقتضى 
الحال، للوصول بالوضعیة إلى مدى أبعد، أو إذا انتهت الحرب في ذلك الوقت، لتعیین وقت 

ستئناف األعمال االعتیادیة. وبهذه الكیفیة تنال الشركة على مقتضى إضافي مناسب یسمح با
  األحوال التمدیدات الكاملة المبررة وفقا للمبادئ التي تقرها الحكومة والشركة.

وٕان الشركة لتقدر لحكومة جاللة الملك ما تظهره دائما من التفاهم العطفي في النظر معنا 
لموقن بأن حكومة جاللة الملك ستقدر كل التقدیر في الصعوبات الناشئة من الحرب. وٕاني 

  الروح التي أجري فیها هذا االقتراح وٕانها تعبر عن موافقتها في ذلك.
  مع أحسن التحیات الشخصیة وعظیم االحترام.

  (التوقیع) قارى أوین
  ممثل الشركة الرسمي
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  ١٣٦٢/ ٦/ ١٢التاریخ 
  أویل بجدة إلى جناب ممثل شركة كالیفورنیا أرابیان استاندرد 

الذي طلبتم فیه تمدید مدة  ١٣٦٢ربیع الثاني  ١٩بعد التحیة: باإلشارة إلى كتابكم المؤرخ 
االمتیاز لمدة سنتین أخرى بالنظر لألسباب التي أوضحتموها في كتابكم المشار إلیه وظروف 
الحرب الحاضرة، وعلیه یسرني أن أخبركم أن حكومة جاللة موالي الملك المعظم قدرت 

سباب التي أشرتم إلیها ولرغبتها في التعاون مع شركتكم وافقت على تمدید على تمدید مده األ
االمتیاز سنتین وتمدید مدة العشر سنوات المشار إلیها في المادة التاسعة من االتفاقیة 
المعدلة بالمادة السابعة من االتفاقیة الملحقة سنتین أیضا. وبهذه الموافقة تكون الشركة قد 

على رغبتها في الوصول إلى تمدید ینتهي أجله في آخر سنة ألف وتسعمائة وثالثة  حصلت
وأربعین میالدیة. إن حكومة جاللة الملك تعتقد بأن الشركة تقدر موافقة الحكومة هذه وتقابلها 

  بنفس هذه الروح.
  وتفضلوا بقبول فائق تحیاتي.

  (التوقیع) عبد اهللا السلیمان
  وزیر المالیة 
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  مملكة العربیة السعودیةال –جدة 
  .١٣٦٤ذي العقدة  ٤الموافق  ١٩٤٥أكتوبر  ١٠في 

المملكة  –حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان وزیر المالیة األفخم بجده 
  العربیة السعودیة.

  یا صاحب المعالي:
 ١٩٤٣أبریل سنة  ٢٤نرجو اإلشارة إلى كتاب المستر قارى أوین إلى معالیكم بتاریخ 

كان یفید أنه وفقا  ٢٤٢٣. إن كتابكم عدد ١٩٤٣یونیو  ١٥المؤرخ  ١٩٢٣جوابكم عدد و 
من اتفاقیة  ٩لطلبنا وافق جاللة الملك المعظم بتمدید مدة اتفاقیة امتیاز الشركة ومدة المادة 

من االتفاقیة الملحقة لمدة سنتین. والتمدیدان اللذان  ٧االمتیاز األصلیة حسب تعدیلها بالمادة 
حا اعترافا بالتأخیرات التي كانت تلقاها الشركة في ترقیة امتیازها والتمتع به ألسباب الحرب من

أبریل أن  ٢٤. وكان المفروض في كتاب الشركة المؤرخ ١٩٤٣قد أوصال األمر إلى آخر سنة 
ندرس الموقف دوریا وأن نتوصل إلى تفاهم بین الطرفین فیما یقتضي منحه من تمدید آخر إذا 

ألمر ذلك حتى یمكن التنقل بالمسألة إلى األمام، أو إذا انتهت الحرب في ذلك الحین، لزم ا
إلعطاء وقت معقول یسمح باستئناف األعمال المعتادة. وكما جرت اإلشارة إلیه في ذلك 
الحین، تستحصل الشركة بهذه الكیفیة كامل التمدیدات المبررة بموجب المبدأ المعترف به من 

  شركة. قبل الحكومة وال
اآلن وهللا الحمد قد إنتهت الحرب بعد مضي ست سنوات على یوم ابتدائها. وعلیه فانا نرى 

  أن هذا هو الوقت المناسب الستعراض هذه المسألة استعراضا نهائیة. 
إنه نظرا لما في األمر من الفائدة الفعالة المباشرة للحلفاء قد استطاعت الشركة خالل 

ال إنشائیا عاجال ببناء معمل تكریر في رأس تنورة وقد كلف الشركة السنة الماضیة أن تنفذ عم
قیامها بهذا المشروع في هذه األوقات ذات التكالیف العالیة في المواد والنقلیات واألجور تكلیفا 
أعظم بكثیر جدا مما یكلفها المشروع لو قامت به زمن السلم. وقد كانت الشركة كما تعلمون 

ذه تعاني نقصا بلیغا في جمیع أنواع المعدات، وقد اضطرات الشركة طلیة مدة اإلنشاءات ه
فعال إلى إنقاص أعمال االرتیاد والفعالیات األخرى التي لم تكن لها أهمیة مباشرة بالحرب. 
وكان برنامج الشركة في األیام اإلعتیادیة یتضمن أحد عشرة فرق هندسیة وجیولویجة في 

افیة وبأعمال االرتیاد الجیولوجي وقدر سبع طوائف تقوم الحقل تقوم برسم الخرائط االستكش
بحفر آبار الزیت االستكشافیة والترقیة وتجربتها. وقد اضطرت الشركة على توقیف هذه 

  الفعالیات وهي في حد كمالها تقریبا. 
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والكتب المتبادلة المشار إلیها في الفقرة األولى من هذا الكتاب،  ١٩٤١ووفقا التفاقیة عام 
نح جاللة الملك المعظم تمدیدات یبلغ مجموعها أربع سنوات في مدة اتفاقیة االمتیاز وفي قد م

من االتفاقیة الملحقة.  ٧من اتفاقیة االمتیاز األصلیة حسب ما جرى تعدیلها بالمادة  ٩المادة 
وكما هو مذكور آنفا، فإن مدة الحرب كانت ست سنوات. وعالوة على ذلك ستكون هناك مدة 

الحرب قبل أن یكون باإلمكان استئناف األعمال المعتادة. والشركة كما تعلمون تزمع ما بعد 
على استئناف برامج ارتیاداتها الجیولیوجیة في هذا الخریف. وسیكون هذا البرنامج محدود 

 ١٩٤٦النطاق في البدایة لقلة المعدات السیارة الالئقة ولكنه سوف یجري توسیعه في عام 
الحصول على السیارات الالزمة والمعدات األخرى الضروري للقیام بهذا على أن تتمكن من 

  العمل.
وعلیه تفترض الشركة أنه یكون من المناسب للحكومة في هذا الوقت أن تمنح الشركة 

  بموجب ما تعدلت. ٩تمدیدا لمدة سنتین نهائیا لثالث مرة في مدة اتفاقیة االمتیاز وفي المادة 
سبتمبر رسمیًا كان مبعث سرور عظیم لجمیع األمم  ٢انیة في وٕان انتهاء الحرب الیاب

المتحالفة ومن ضمنها بالد جاللة الملك. وٕانا جمیعا نترقب بأمل كبیر استئناف األعمال 
المعتادة وستستأنف إن شاء اهللا في القریب العاجل. وٕان لنا آماال كبیرة للترقیة في المستقبل 

إخالص أنها ستكون كذلك مصدر رضى وانتفاع لبالد  ومنو أعمال الشركة وٕانا نرجو بكل 
جاللة الملك المعظم. وانا واثقون من أن جاللة الملك یدرك الملتمس الوارد في هذا الكتاب 
وأنه سیلقى من جاللته نظرة حسنة عطوفة بكل ما في العطف من معنى، هذا مع أحسن 

  التحیات الشخصیة وبكل احترام.
  سایفر ممثل الشركة الرسمي(التوقیع) المخلص كالرك 
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  المكرم ممثل شركة الزیت العربیة األمریكیة.
أكتوبر  ١٠الموافق  ٦٤/ ١١/ ٤وتاریخ  ٥٤نحب أن نشیر إلى خطابكم رقم  –بعد التحیة 

الذي طلبتم فیه منح الشركة تمدیدا ثالثا لمدة سنتین في مدة اتفاقیة االمتیاز وفي مدة  ٤٥
في المادة التاسعة من االتفاقیة االصلیة المعدلة بالمادة السابعة العشر سنوات المشار إلیها 

  من االتفاقیة الملحقة.
رغبة منها في التعاون مع الشركة وعطفا على ملتمسها  –إن حكومة جاللة موالي الملك 

الوارد في خطابكم المشار إلیه أعاله وتقدیرا للظروف الخاصة التي قامت شركتكم فیها ببناء 
كریر الجدید في رأس تنورة تلك الظروف التي أضطرتكم إلى إنقاص أعمال االرتیاد معمل الت

الجیولوجي ورسم الخرائط االستكشافیة وحفر اآلبار التجاربیة وخالف ذلك من الحركات األخرى 
  وافقت على منحكم التمدید المطلوب لمدة سنتین. –

فإن هذا  ١٩٤٣لى نهایة عام وبما أن التمدیدین الذین منحا سابقا قد أوصال األمر إ
فنرجو أن تأخذوا علما بذلك وتقبلوا  ١٩٤٥التمدید الثالث النهائي قد أوصله إلى غایة 

  .١٣٦٥/ ٦/ ٢٥تحیاتنا، في 
  وزیر المالیة (التوقیع) عبد اهللا السلیمان 
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  .١٩٤٨مارس  ١٠الموافق  ١٣٦٧ربیع الثاني  ٢٩في 
د العزیز بن عبد الرحمن الفیصل بن سعود أیده إلى حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم عب

  اهللا.
  یا صاحب الجاللة.

  بعد التحیة واالحترام.
أبدي وحضرات زمالئي امتناننا العظیم لجاللتكم للمقابلة الودیة ویسرني كل السرور أن أؤید 
قبولي الذي أبدیته أثناء تشرفي باالجتماع بجاللتكم لعرض جاللتكم تسویة مسألة الجنیة 

ذهب على األساس الذي أشرتم به وهو أن الشركة عندما ال تدفع بالسفر ینات الذهب ال
وتختار الدفع بالدوالرات ستحسب مقدار الدوالرات الواجب دفعها بمعدل اثني عشر دوالرا لكل 
جنیة ذهب مستحق الدفع بموجب عقد االمتیاز من غیر احتساب ما یحق للشركة احتسابه 

  .١٤الفقرة (ب) من المادة لصالحها بموجب أحكام 
وقد أبدیتم جاللتكم أن المقترحات السابق تقدیمها من الشركة في هذا الموضوع لم تحله. 
وبناء على ذلك فإن االتفاق الذي أبرمناه هذا الصباح یحل محل جمیع العروض السابقة التي 

  تقدمت بها الشركة.
لتنفیذ اتفاقنا هذا. ومع أن هذه وبمجرد عودتي إلى الظهران سأصدر التعلیمات الالزمة 

المسألة لم نناقشها هذا الصباح فإنني قد فهمت أن حكومة جاللتكم تفضل أن تؤدى إلیها 
  الدفعات شهریا. ویسرني أن نتبع تعلیمات حكومة جاللتكم في هذا الشأن.

وٕاني واثق أن تسویة هذا الخالف ترفع عن عاتق جاللتكم حمال من أحمالكم الجسام. كما 
أنها على التحقیق ترفع عن عاتقي حمال ثقیال. وستعمل الشركة جمیع ما في وسعها لتكونوا 

  جاللتكم راضین عنها فخورین بجهودها.
وأتشرف وجمیع من حضروا معي إلى بالد جاللتكم المحبوبة لتسویة هذه المسألة برفع 

  أصدق آیات الشكر لمودة جاللتكم وكرم ضیافتكم.
  اللة بقبول خالص االجالل واالحترام.وتفضلوا یا صاحب الج

  التوقیع و. ف. مور.
)٥ (  

اتفاق بین حكومة المملكة العربیة السعودیة التي یطق علیها فیما بعد "الحكومة" ویمثلها 
حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان الحمدان وزیر المالیة. وبین شركة الزیت العربیة 

فیما بعد "أرامكو" ویمثلها جناب المستر ف. أ. دیفیس أحد نائبي األمریكیة التي یطلق علیها 
  رئیسها
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ـ توافق أرامكو على أن الریع المستحق دفعة للحكومة عن الزیت المستخرج من المنطقة  ١
المغمورة التابعة للمملكة العربیة السعودیة وفقا للتعریف الوارد فیما یلي، سیكون هو الریع 

الرابعة عشرة من االمتیاز العربي السعودي الموقع علیه بجدة في  المنصوص علیه في المادة
وفي كتابي المستر و. ف. مور إلى حضرة صاحب الجاللة الملك  ١٩٣٣مایو سنة  ٢٩

مع إضافة خمسة سنتات من عملة الوالیات  ١٩٤٨مارس سنة  ١٣و ١٠المعظم بتاریخ 
جالوناً  ٤٢احد) عن كل برمیل (المتحدة األمریكیة (خمسة في المائة من دوالر أمریكي و 

  أمریكیا).
عن زیت المنطقة  –حسب التقویم الشمسي  –ـ تضمن أرامكو للحكومة ریعا سنویا  ٢

ر ٠٠٠المغمورة یكون الحد األدنى له ملیوني دوالر من عملة الوالیات المتحدة األمریكیة 
النتاج فعال، فإن هذا ) ابتداء من تاریخ سریان مفعول هذا االتفاق. والى أن یبدأ ا٢ر٠٠٠

القدر المضمون یدفع سلفا وباعتبار الحول مبتدئا من تاریخ سریان مفعول هذا االتفاق. ففي 
بیدأ خالله االنتاج الفعلي ستعتبر مبالغ الریع التي ال  –من أحوال هذا االتفاق  –أول حول 

 ٢ر ٠٠٠ر٠٠٠(یزید مجموعها على ملیوني دوالر من عملة الوالیات المتحدة االمریكیة 
دوالر أمریكي) مسددة بما قد دفع سلفا عن ذلك الحول. وفي حالة ما إذا زاد مجموع مبالغ 
الریع المتجمعة خالل ذلك الحوال على ملیوني دوالر من عملة الوالیات المتحدة االمریكیة 

دوالر أمریكي) فسیدفع القدر الزائد دوریا. كما هو جار في حالة ریع  ٢ر ٠٠٠ر ٠٠٠(
منطقة الیابسة. وبعد انتهاء ذلك الحول األول الذي بدأ اإلنتاج الفعلي خالله فسیدفع الریع ال

عن المنطقة المغمورة دوریا. كما هو جار في حالة ریع المنطقة الیابسة. وٕاذا تبین عند نهایة 
أي حول أن ثمة باقیا مستحقا دفعه حسب الضمان فسیدفع حینئذ. وخالل المدة أو المدد التي 
تختار فیها أرامكو ان تدفع مبالغ الریع بالذهب تحتسب الجنیهات الذهب المستحقة أو 
المدفوعة عن إنتاج المنطقة المغمورة بالسعر الرسمي الساري للذهب لدى حكومة الوالیات 

دوالرا من عملة الوالیات المتحدة لألوقیة) وذلك ألجل تحدید ما إذا  ٣٥المتحدة األمریكیة(
لریع عن المنطقة المغمورة في أي حول من أحوال هذا االتفاق تزید على الضمان كانت مبالغ ا

أو تنقص عنه. وأي تغییر في السعر الرسمي الساري للذهب لدى حكومة الوالیات المتحدة 
األمریكیة یترتب علیه بالنسبة للریع عن المنطقة المغمورة اتباع نفس القواعد المتبعة بالنسبة 

الیابسة والمبینة بكتاب المستر و. ف. مور إلى حضرة صاحب الجاللة  للریع عن المنطقة
على أنه من المتفق علیه بین الطرفین أن الخمسة  ١٩٤٨مارس  ١٣الملك المعظم بتاریخ 

السنتات اإلضافیة تحتسب وتدفع دائما بعملة الوالیات المتحدة األمریكیة. وكذلك من المتفق 
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مبالغ مستحقة الدفع للحكومة بناء على ضمان الحد األدنى علیه أنه إذا وجدت من حین آلخر 
  للریع كما هو وراد في هذا االتفاق فستدفع دائما بعملة الوالیات المتحدة األمریكیة.

وتحتفظ أرامكو وفقا لما تراه بأن تتخلى من وقت آلخر عن جزء أو أجزاء عن كافة المنطقة 
ستة أشهر. والى أن یتم التخلي عن المنطقة  المغمورة بشرط إخطار الحكومة تحریرا بمیعاد

المغمورة بأكملها یستمر ضمان أرامكو إلداء الملیوني دوالر سنویا بكامل مفعوله وتتعهد 
أرامكو بأن ال تتم التخلي الكامل عن المنطقة المغمورة إال بعد أن یكون قد استحق للحكومة 

ریكي) وفقا لهذا الضمان وبالتخلي أم ٨ر ٠٠٠ر ٠٠٠ودفع لها فعال ثمانیة ملیون دوالر (
عن كامل المنطقة المغمورة ینتهي ضمان أرامكو إلداء المبلغ المعتبر حدا أدنى للریع. ولكن 
هذا التخلي ال یخول أرامكو الحق في استرجاع أیة مبالغ تكون قد تستمر في التمتع بحق أخذ 

ة السعودیة في الخلیج الفارسي ومن المیاه واألحجار واألتربة والرمال من میاه المملكة العربی
  قاعه الالزمة ألعمال الشركة ویحق استعمال تلك المیاه في تسهیل النقل والمواصالت.

 –ـ إن أرامكو قد بدأت وستواصل البحث والتنقیب في المنطقة المغمورة المذكورة وستقوم  ٣
 –انیة من هذا االتفاق اللهم إال في حالة التخلي عن تلك المنطقة طبقا ألحكام المادة الث

بأعمال مجدة في البحث واالستغالل بكل نشاط متواصل بحسب وصول المعدات وفقا للمبادئ 
  والطرق المعتبرة من الدرجة األولى والمتبعة في استخراج الزیت من المنطقة المغمورة.

طقة ـ إن المقصود من اصطالح "المنطقة المغمورة" المستعمل في هذا االتفاق هو المن ٤
التي تبدأ من مستوى انحسار الماء بالجزر على ساحل الخلیج الفارسي الواقع على بر 
المملكة العربیة السعودیة وتمتد في داخل الخلیج الفارسي أو في شرم أو خور تابع له. 
وتشمل هذه المنطقة جمیع األراضي والجزر والرقوق (الضحاضح) والفشوت والقطع (الشعاب) 

ي المغمورة كلیا أو جزئیا والمناطق الواقعة تحت سیطرة البحر وقاع البحر والمیاه واألراض
وطبقات األرض تحت قاع البحر في الخلیج الفارسي. مما للحكومة حق السیادة أو السیطرة 

 ٢٩علیه أو الملكیة خالل مدة امتیاز أرامكو المؤسس على االتفاقیة الموقع علیها بجدة في 
ك المدة قبل تاریخ هذا وكما قد تمد في المستقبل، أو مما تعتبر كما قد مدت تل ١٩٣٣مایو 

الحكومة اآلن أو قد تعتبر خالل مدة االمتیاز المذكورة أن لها حق السیادة أو السیطرة علیه أو 
الملكیة أو ما للحكومة فیه اآلن أو قد یكون لها فیه خالل مدة االمتیاز المذكورة أیة مصلحة 

ما تعتبر الحكومة اآلن أو قد تعتبر خالل مدة االمتیاز المذكورة أن لها مهما كان نوعها، أو م
  مصلحة فیه.

الكویتیة منصوص على حكمها في  –ومن المفهوم أن المنطقة المحایدة العربیة السعودیة 
  المادة الخامسة فیما یلي:
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مایو  ٢٩ وتوافق الحكومة على أن حق أرامكو المطلق المبین في المادة األولى من اتفاقیة
المذكورة التي جرى تمدید مدتها قبل تاریخ هذا ینطبق على كامل المنطقة المغمورة  ١٩٣٣

  المحددة باالتفاق الحالي.
كما توافق الحكومة على أن المنطقة المشمولة الداخلة في امتیاز أرامكو المبینة في المادة 

وفي الفقرة (أ) من المادة  ١٩٣٣و مای ٢٩الثانیة من االتفاقیة المذكورة الموقع علیها بتاریخ 
تمتد إلى كامل تلك المنطقة  ١٩٣٩مایو  ٣١الخامسة من االتفاقیة الملحقة الموقع علیها في 

  المغمورة المحددة بهذا االتفاق.
ـ تتخلى ارامكو بموجب هذا االتفاق عن ذلك القدر من المنطقة المشمولة المعروف  ٥

ة ـ الكویتیة بما في ذلك جمیع الحقوق واالمتیازات بالمنطقة المحایدة العربیة السعودی
مایو  ٢٩التي منحتها الحكومة للشركة بموجب اتفاقیات  –بحریة كان أم بریة  –والمصالح 

مع عدم اإلخالل بحق التمتع باستعمال تسیهالت النقل  ١٩٣٩مایو  ٣١و ١٩٣٣
من االتفاقیة الملحقة  والمواصالت إلى راس المشعاب وذلك طبقًا ألحكام المادة السابعة

  ,١٩٣٩مایو  ٣١المؤرخة 
ـ قد أعدت أرامكو برنامجا للتخلي عن المنطقة الیابسة وبدأت في تنفیذه. وطبقا لهذا  ٦

البرنامج تخلت ارامكو عن حقها في أفضلیة الحصول على امتیاز بترولي في ذلك الجزء من 
تش. على أن أرامكو تحتفظ درجة شرقي غرین ٤٦منطقة األفضلیة الواقع غربي خط طول 

بحقها في ایفاد جیولوجییها إلى ذلك الجزء من منطقة األفضلیة بقصد درس طبیعتها 
الجیولوجیة لما في ذلك من األهمیة في تعیین مواطن الماء والزیت التي قد تقع تحت القطع 

زء التي هي جزء من المنطقة المشمولة. وعلى كل فللحكومة إن شاءت ان تعرض حاال الج
الكبیر من منطقة األفضلیة المتخلي عنه بموجب هذا االتفاق لشركة أخرى تنال االمتیاز 

  إلستخراخ الزیت.
وتحتفظ أرامكو بحق األفضلیة في تلك القطعة من منطقة األفضلیة الواقعة شرقي خط 

  درجة شرقي غرینتش. ٤٦الطول 
میل  ٣٣٠٠٠مساحتها وتلتزم ارامكو بالتخلي عن قطع من المنطقة المشمولة مجموع 

مربع في بقعة واحدة أو أكثر تختارها أرامكو وذلك طبقا لنصوص اتفاقیة امتیازها في كل من 
  التواریخ التالیة:

یولیو  ٢١و ١٩٦٠یولیو  ٢١و ١٩٥٥یولیو  ٢١و ١٩٥٢یولیو  ٢١و ١٩٤٩یولیو  ٢١
عربیة وبرنامج التخلي المتقدم یفترض أن حدود المملكة ال ١٩٧٠یولیو  ٢١و ١٩٦٥

السعودیة (وبالتالي منطقة امتیاز أرامكو) لیست أقل من الحدود المبینة على الخریطة رقم ب 



  ٢٩٨

والمعبر عنها بأنها "ما تراه الحكومة العربیة السعودیة بأنه حدودها" فإذا  ١ –س  – ١٢٣٧
تبین أن تلك الحدود لیست صحیحة وترتب على ذلك تخفیض مساحة منطقة االمتیاز فإن 

  ات التي یتعین التخلي عنها في كل دفعة تخفض نسبیا.المساح
وتقر الحكومة برنامج التخلي السالف بیانه وتوافق على أنه محصل التزام أرامكو بالتخلي 
الوارد في اتفاقیات االمتیاز وبالتالي فإن المادة السابعة من االتفاقیة الملحقة الموقع علیها في 

لهذا . وذلك مع عدم اإلخالل بحق أرامكو المبین في  تعتبر قد تعدلت وفقا ١٩٣٩مایو  ٣١
  العبارة األخیرة من تلك المادة السابعة ونصها كما یلي:

"والبقع التي تتخلى عنها (أرامكو) بهذه الطریقة ستكون مطلوقة من قیود االمتیاز العربي 
كة عن تلك السعودي وشروطه والمعدل بهذه االتفاقیة مع العلم أنه بالرغم من إخالء الشر 

البقع فإن لها أن تستمر بالتمتع بالحق المحتفظ به في االمتیاز العربي السعودي الستعمال 
هذه البقع المتخلیة عنها في تسهیل النقل والمواصالت على أن ال یكون للشركة إال قلیال من 

المتخلى المداخلة بقدر اإلمكان لیمكن استعمالها بأي شكل آخر ترغبه الحكومة في تلك البقع 
  عنها".
ـ فیما خال ما حصل تعدیله وفقا لما جاء بهذا االتفاق بخصوص ریع المنطقة المغمورة  ٧

وبخصوص التخلي وبخصوص المنطقة المحایدة العربیة السعودیة الكویتیة. فإن اتفاقیة 
كما قد  ١٩٣٩مایو  ٣١واالتفاقیة الملحقة المؤرخة  ١٩٣٣مایو سنة  ٢٩االمتیاز المؤرخة 

كلتاهما، تستمران ساریتي المفعول بكافة آثارهما مع انطباقهما التام على المنطقة  مدت
  المغمورة المشار إلیها.

من اتفاقیة  ٢٨على أنه من المفهوم أن حق إنهاء االتفاقیة المنصوص علیه في المادة 
 ینطبق على االمتیاز الشامل لعموم منطقة االتفاقیات وال یمكن أرامكو أن ١٩٣٣مایو 

  تستعمله بالنسبة للمنطقة المغمورة استقالال عن المنطقة الیابسة.
الموافق أول  ١٣٦٧ذي القعدة  ٢٨ـ تاریخ بدء سریان مفعول هذا االتفاق هو یوم  ٨

  جرى التوقیع علیه في جدة بالمملكة العربیة السعودیة. ١٩٤٨أكتوبر 
   ١٣٦٧ذي الحجة  ٧(التوقیع) عبد اهللا السلیمان الحمدان                في 

  ١٩٤٨أكتوبر  ١٠عبد اهللا السلیمان الحمدان                         الموافق 
  بالنیابة عن حكومة المملكة العربیة السعودیة     (التوقیع) ف. أ. دیفیز  

  ف. أ. دیفیز                                                             
  بالنیابة عن شركة الزیت العربیة األمریكیة                            

)٦(  
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میالدیة بین  ١٩٥٠دیسمبر  ٣٠هجریة الموافق  ١٣٧٠ربیع األول  ٢٠إتفاق عقد بتاریخ 
حكومة المملكة العربیة السعودیة التي یطلق علیه فیما یلي "الحكومة" ویمثلها حضرة صاحب 

لمالیة، وبین شركة الزیت العربیة األمریكیة التي المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان الحمدان وزیر ا
یطلق علیها فیما یلي "أرامكو" ویمثلها جناب المستر ف. أ. دیفیز نائب رئیس مجلس إدارتها 

  المنتدب وكبیر مدیریها المقیم في المملكة العربیة السعودیة 
مكو وكان لها بما أن الحكومة خالل مدة أشهر عدیدة كانت تسعى إلى زیادة دخلها من أرا

رأي یخالف الرأي الذي كانت تتبعه أرامكو منذ زمن طویل في تفسیرات كثیرة المتیاز أرامكو 
واتفاقیاتها األخرى وتقدمت الحكومة بمطالبات كثیرة لم تقبلها أرامكو باعتبارها مخالفة لحقوقها 

  وحصاناتها الواردة في اتفاقیة االمتیاز. 
روط معینة من اتفاقیة امتیاز أرامكو واالتفاقیات األخرى وبما أن الحكومة طلبت تعدیل ش

 ١٩٥٠أغسطس سنة  ٢٠طلبت ذلك بكتابها المؤرخ في  –القائمة بینها وبین الحكومة 
  بثالثة عشر نقطة للمناقشة. ١٩٥٠سبتمبر  ٥وتقدمت بتاریخ 

ربیع  ١٧م وفي  ١٩٥٠نوفمبر  ٤هـ الموافق  ١٣٧٠محرم  ٢٣وبما أن الحكومة في 
م أصدرت مرسومین بضریبة دخل ینصان فیما  ١٩٥٠دیسمبر  ٢٧هـ الموافق  ١٣٧٠ول األ 

ینصان علیه من أمور أخرى على فرض ضریبة على أرباح األعمال داخل المملكة العربیة 
  السعودیة.

وبما أن كال من الحكومة وأرامكو یسلم بضرورة حل جمیع األمور التي هي موضع الخالف 
المضي في استثمار موارد الزیت في مناطق امتیازها وهي على تمام بحیث تستطیع أرامكو 

  االتفاق مع الحكومة وبمنتهى التعاون منها.
  وبناء على ذلك قد اتفق الطرفان بموجب هذا على ما هو آت:

من اتفاقیة امتیاز ارامكو فإن أرامكو تخضع  ٢١ـ بالرغم مما نصت علیه المادة  ١
 -٢٨/ ٢/ ١٧ما في المرسومین الملكیین الكریمین رقم لضریبتي الدخل المنصوص علیه

المربوطین بهذه االتفاقیة للرجوع ألیهما. على أنه من  ٧٦٣٤ ٢٨/ ٢/ ١٧ورقم  ٣٣٢١
  المتفق علیه:

أن ال یتعدى بأي حال من األحوال مجموع تلك الضرائب وجمیع الضرائب األخرى   ) أ(
والریوع واإلیجارات واستحقاقات الحكومة عن أیة سنة من السنوات عن خمسین بالمائة 

%) من إجمالي دخل أرامكو مخصوما منه مصاریف التشغیل بما فیها الخسائر ٥٠(
لكن بدون  –إن وجدت  –الدفع ألي بلد أجنبي  واالستهالكات وكذلك ضرائب الدخل المستحقة

  خصم أیة ضرائب أو ریوع أو إیجارات أو استحقاقات أخرى للحكومة عن تلك النسة. 
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من  ٢١(ب) أنه من جمیع الوجوه األخرى تبقى اإلعفاءات والحصانات المندرجة في المادة 
  اتفاقیة االمتیاز مستمرة بكامل قوتها ومفعولها.

  علیه أیضًا: ـ ومن المتفق ٢
/ ٢/ ١٧أن یكون ألرامكو حق اختیار دفع الضریبتین المفوضتین بالمرسومین رقم   ) أ(
بعمالت المملكة العربیة السعودیة أو بأیة عمالت  ٧٦٣٤ -٢٨/ ٢/ ١٧ورقم  ٣٣٢١ - ٢٨

  أخرى بالنسب التي تستلم بها ارامكو تلك العمالت من مبیعاتها.
ستعمل في هذه االتفاقیة یشمل بین أمور أخرى (ب) إن تعبیر "استحقاقات الحكومة" الم

مبالغ كافة الرسوم وأجور الخدمات التي تؤدي ألرامكو زائدة عن تكالیف تلك الخدمات 
وجمیع الرسوم عما تستورده أرامكو ألرامكو نفسها والستعمال ومنفعة أرامكو ومؤسساتها 

  أرامكو لبیعها في كانتیناتها. وموظفیها ما خال الرسوم على األغذیة والمواد التي تستوردها
من هذه االتفاقیة بطبیعتهما هو  ٢و ١ـ تسلم الحكومة باستمرار مفعول أحكام البندین  ٣

  ترضیة كاملة لجمیع مطالبات الحكومة القائمة بالنسبة للماضي والمستقبل معا.
ة االمتیاز وتوافق الحكومة بأن أرامكو تستطیع االستمرار في مباشرة أعمالها بموجب اتفاقی

  كما كانت في الماضي.
  ـ فیما یلي أمثلة من مفعول البند الثالث: ٤

(أ) ان الحكومة رضیت تمام الرضا بالتنازل عن مطالبتها المنصوص علیها في كتابها 
 ٥والنقاط المتقدمة للمناقشة في مذكراتها المؤرخة  ١٩٥٠أغسطس  ٢٠المؤرخ في 

  .١٩٥٠سبتمبر 
رطال في  ٢٢٤٠صرفات أرامكو باستعمال الطن اإلنكلیزي بواقع (ب) أن تعتبر الحكومة ت

حسابات الریع واختیار األماكن التي یحصل فیها القیاس الحتساب الریع وأخذ الملح 
الطبیعي ال ستعماله في عملیات أرامكو واستعمال الزیت الخام والغاز والمواد البترولیة التي 

د العربیة السعودیة والتي ال یدفع عنها ریع تستعمل في أعمال وموافق أرامكو في البال
 تعتبرها الحكومة أنها مطابقة لنصوص اتفاقیة االمتیاز.

(جـ) توافق الحكومة على أن ألرامكو أن تقوم بقیاس الزیت وتسلیمه لشركة خط األنابیب 
  عبر البالد العربیة السعودیة في القیصومة.
 ٦هجریة الموافق  ١٣٦٨مادي األولى ج ٧(د) تظل اتفاقیة رادیو جدة المؤرخة في 

  میالدیة ساریة بكامل مفعولها وقوتها. ١٩٤٩مارس 
  وهذه األمثلة ال تحدد بحال من األحوال جمیع ما نص علیه البند الثالث نصا إجمالیا عاما.

  ـ توافق الحكومة: ٥
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هـ  ١٣٦٧أنه رغما عما نص علیه بخالف هذا في االتفاقیة المؤرخة في ربیع الثاني   ) أ(
م تحتسب جمیع عملیات النقد وأسعار القطع المتفق  ١٩٤٨الموافق شهر مارس 

علیها بین أرامكو والحكومة بما في ذلك معادالت الذهب المستحقة الدفع من قبل 
میة المعترف بها من صندوق النقد الدولي أرامكو إلى الحكومة ـ تعتبر باألسعار الرس

أو من قبل أیة سلطة أخرى معترف بها دولیا. وذلك على فرض أن صندوق النقد 
 الدولي یزول أو أنه ینقطع عن إعطاء معادالت األسعار النقدیة.

تضع الحكومة في متناول أرامكو العمالت العربیة السعودیة بما فیها الذهب   ) ب(
الواطئة بنفس األسعار التي تتاح بها للجمهور. ویكون  والفضة وعمالت المعادن

ألرامكو الحق في شراء العمالت العربیة السعودیة من السوق باألسعار الجاریة. فإذا 
ارتفع سعر اللایر السعودي فوق تكالیف سك ریاالت جدیدة مضافا إلیها مصاریف النقل 

اتها من الریاالت بسعر التكالیف والتأمین فإن الحكومة تتعهد بأن تمون أرامكو باحتیاج
  والنفقات المشار إلیها.

من  ٨ـ إن البنزین والكیروسین اللذین یقدمان للحكومة بغیر مقابل تطبیقا للمادة  ٦
) ١٩٣٩مایو  ٣١(الموافق  ١٣٥٨ربیع الثاني  ١٢االتفاقیة اإلضافیة المؤرخة في 

إلى ملیونین وستمائة وخمسین  ١٩٥١یزادان بموجب هذه اإلتفاقیة ابتداء من أول ینایر 
) من الغالونات األمیركیة من بنزین السیارات سنویا وٕالى مائتي ألف ٢ر٦٥ألف (...ر.

) من الغالونات األمیركیة من الكیروسین سنویا وجمیع ذلك سائبا برأس التنورة. ٢(...ر..
بعة آالف س ١٩٥١وتوافق أرامكو فوق هذا على أن تقدم للحكومة ابتداء من أول ینایر 

) طن سنویا من إسفلت وصف الطرق وهذا اإلسفلت یقدم في برامیل ٧،٥وخمسمائة (..
برأس تنورة بشرط أن تكون البرامیل متوفرة بنفقات معقولة. وال یستحق ریع عن الزیت 
الخام الالزم لصنع البنزین والكیروسین واإلسفلت الذي یقدم بغیر مقابل من أرامكو والذي 

. ونفقات إنتاج الزیت الخام المذكور ونفقات صنع كمیات البنزین تسلمه الحكومة
والكیروسین واإلسفلت التي تقدم للحكومة بغیر مقابل تقید حسابیا كمصروفات للعملیات 

  فقرة (ب) من هذه االتفاقیة. ٢ولیس كاستحقاق للحكومة في معنى البند 
یروسین واإلسفلت التي تقدم بغیر ومن المفهوم أن جمیع الكمیات المذكورة من البنزین والك

  مقابل الحتیاجات الحكومة العادیة ولیس للبیع داخل أو خارج البالد العربیة السعودیة.
على أن تدفع للحكومة سبعمائة ألف دوالر  ١٩٥١ـ توافق أرامكو ابتداء من أول ینایر  ٧

ن بإدارة عملیات ) في السنة ألجل نفقات وتكالیف ممثلي الحكومة الذین لهم شأ٧(...ر..
أرامكو. ویدفع مبلغ السبعمائة ألف دوالر المذكور على أقساط متساویة في ینایر وأبریل 
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ویولیو وأكتوبر من كل سنة ویقید حسابیا كمصروف للعملیات ولیس كاستحقاق للحكونة 
فقرة (ب) من هذه االتفاقیة. وتقبل الحكومة تعهد أرامكو بدفع مبلغ  ٢في معنى البند 

عمائة ألف دوالر المذكور سنویا كترضیة كاملة لجمیع مطالب الحكومة الخاصة السب
بنفقات وتكالیف ممثلي الحكومة الذین لهم شأن بإدارة عملیات أرامكو ویدخل في عدادهم 
جمیع الممثلین للسلطات الحكومیة المركزیة والمحلیة والبلدیة والشرطة والحراس 

إدارات الجمارك والهجرة والحجر الصحي. ومن  واألدالٍءٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ ولجنود وموظفي
المفهوم أن المبلغ المذكورـ بدون تقیید عمومیة ما تقدم ـ یكون في نظیر جمیع المطالب 
الخاصة باألجور والمرتبات والمصروفات والتنقالت والخدمات بغیر مقابل والمسكن 

التي كانت تستحق لوال والمباني بجمیع أنواعها ویكون كذلك في نظیر الدفعات والخدمات 
  بموجب المادة  ١٩٥١هذا النص بعد أول ینایر 

  من اتفاقیة امتیاز أرامكو. ٢٠
ـ تؤید أرامكو منهاجها في مباشرة أعمالها طبقا للطرق التي هي من الدرجة األولى  ٨

المتبعة في حقول الزیت. وٕانها تتبع في مسك حساباتها الطرق المتبعة عامة والمعمول 
  . وتؤید الحكومة من جانبها ثقة الحكومة في إدارة أرامكو ألعمال وعملیات أرامكوبها عادة

ـ یسري مفعول هذه االتفاقیة اعتبارا من تاریخها وتبقى ساریة المفعول بكامل قوتها  ٩
طیلة مدة اتفاقیة االمتیاز وٕاشهادا على ذلك وقع الفریقان على هذه االتفاقیة في جدة 

دیسمبر  ٣٠هـ الموافق  ١٣٧٠شهر ربیع األول  ٢٠عودیة في یوم بالمملكة العربیة الس
١٩٥٠.  

  عن شركة الزیت العربیة األمریكیة          عن الحكومة العربیة السعودیة 
  (التوقیع) ف. أ. دیفیز   (التوقیع) عبد اهللا السلیمان الحمدان 

  
  شاهد : (التوقیع) سابا حبشي.

  شاهد : (التوقیع) جورج و.راي. 
  د : (التوقیع) محمد سرور الصبان.شاه

  شاهد: (التوقیع) نجیب ابراهیم
  . ١٣٧٠ربیع األول  ٢٠-١٩٥٠دیسمبر  ٣٠
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  . ٦٨٥-ر.س
  إلى حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان بجدة وزیر المالیة األفخم.

  مكتب المعادن والشركات.
  یا صاحب المعالي:

جب الترتیب الجدید الوارد في االتفاقیة التي أبرمت بموجب هذا أؤید لكم تأكیداتي بأنه بمو 
الیوم ولن یكون الریع واالیجارات عرضة للتخفیض أو اإلسترداد من جانب الشركة في 

  حالة ما إذا أصاب الشركة أیة خسارة في التشغیل.
  وتفضلوا معالیكم بقبول فائق االحترام.

  المخلص 
  (التوقیع) قاري أوین 

  نة السابعة والعشرونالس – ١٣٣٥ملحق عدد 
  أم القرى

  م ١٩٥٠نوفمبر  ٤الموافق  - هـ  ١٣٧٠محرم  ٢٣یوم السبت 
  .هـ ١٣٧٠محرم سنة  ٢١ – ٣٣٢١/ ٢/ ١٧مرسوم ملكي كریم رقم 

  بعون اهللا تعالى 
  نحن عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 

  ملك المملكة العربیة السعودیة
ن الحاجة لزیادة واردات الدولة لتتمكن من القیام بناء على ما عرضه علینا وزیر مالیتنا م

بأعباء اإلصالحات العامة والعمل لرفاهیة البالد ورفع مستوى المعیشة فقد وافقنا على 
  -إحداث ضریبة الدخل بموجب النظام اآلتي نصه وصدقنا علیه واصدرنا أمرنا لتنفیذه:

  المادة األولى
  :الخاضعون للضریبة

ة على دخل األفراد الشخصي وعلى الدخل أو الربح الذي ترده یفرض هذا النظام ضریب
  استثمارات رؤوس األموال.

ویقصد بكلمة دخل أیمنا وردت في هذا النظام كل دخل شخصي مكتسب أو ناتج عن 
استثماره رؤوس األموال في داخل المملكة العربیة السعودیة وفیما یخصها من حقوق في 

  ین كل من العراق والكویت.المنطقتین المحایدتین بینها وب
  المادة الثانیة

  :الدخل الشخصي
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یعین بالدخل الشخصي في هذا النظام المكافآت عن الخدمات الشخصیة على جمیع 
أنواعها وأوصافها التي یتقاضى عنها الشخص أجرا من الشخص و الشركة التي تستخدمه 

مي الحكومة العربیة أو ممن ینوب عنهما ویطبق هذا النظام أیضًا على رواتب مستخد
  السعودیة.

یعتبر دخال شخصیا كل ما یدفع نقدا وكذلك المبالغ المقدرة تقدیرا معقول ال لثمن متاع أو 
أشیاء أخرى تعطى عوضا عن أي أجر ما أو المبالغ التي تحسم من أي أجر أو راتب 

  لتسدید دیون أربابها.
  المادة الثالثة

  :الدخل الشخصي الخاضع للضریبة
دخل الشخصي الخاضع للضریبة هو ما یزید سنویا عن عشرین ألف لایر عربي إن ال

  سعودي.
  المادة الرابعة 

  :نسبة الضریبة المفروضة على الدخل الشخصي
تكون نسبة الضریبة المفروضة على الدخل الشخصي خمسة في المائة من ذلك الدخل 

بالطرق التي تعین في  الخاضع للضریبة كما هو محدد في هذا النظام وتستوفى قیمتها
  التعلیمات التي یصدرها وزیر المالیة.

  المادة الخامسة
  :استیفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك

على كل من یستخدم شخصا أو أشخاصا خاضعین لضریبة الدخل الشخصي أن یقتطع 
ع القیمة المقتطعة قیمة الضریبة من أجور ورواتب هؤالء األشخاص ویجب علیه دف

للمراجع التي تعینها وزارة المالیة في أو قبل الیوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر 
الذي اقتطع عنه ذلك المبلغ وعلیه أیضًا أن یسجل ذلك في االستمارة المطلوبة تحت 

  إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالیة.
عن الشخص أو األشخاص الذین یستخدمهم وفي حالة تأخره أوتقصیره عن دفع الضریبة 

یصبح هو المكلف عن دفع هذا المبلغ ویحق لوزارة المالیة تحصیله منه بالطرق التي 
  تقررها.

وعلى كل من یستخدم شخصا أو أشخاصا آخرین أن یعطیهم علما بمقدار الضریبة 
  المقتطعة من أجورهم أو رواتبهم ویسجل ذلك على االستمارة المختصة.
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المصدق بموجب المرسوم  –بموجب قانون تسجیل الشركات  - لشركات المسجلةأما ا
) فیحق لها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها ١٤٤الملكي الكریم رقم (

ورواتب موظفیها وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر في أو قبل الیوم 
  مدة التي اقتطعت عنها الضرائب.الخامس عشر من الشهر الذي یلي تلك ال

وفي حالة تأخر كل من یستخدم شخصًا أو أشخاصا آخرین عن دفع الضرائب المستحقة 
% ١٠أیام من تاریخ موعد الدفع القانوني یغرم بدفع مبلغ إضافي قدره  ٥علیهم خالل 

من القیمة األساسیة المستحقة وٕاذا تجاوزت مدة التأخیر للخمسة عشر یوما تصبح 
  %.٢٥رامة الغ

  المادة السادسة
  :ضریبة الدخل عن استثمار رأس المال

یعني بدخل رأس المال في هذا النظام كل ایراد أو ربح بما فیه األرباح الناتجة عن كل 
مصلحة أو معاملة یستعمل فیها رأس المال كشراء وبیع البضائع على مختلف أنواعها 

واستئجار وتأخیر أي ممتلكات منقولة وصفاتها وحاصالت األراضي وتبادل أي نقد كان 
كانت أو غیر منقولة، ویشمل هذا الحیوانات وسیارات النقل والمراكب ووسائل النقل األخرى 

واآلالت والمعدات، وال یشمل رأس المال اآلالت الضروریة التي یملكها ویستعملها العامل 
  الفرد لمزاولة عمله أو صناعته.

  المادة السابعة
  :الناتج عن استثمار رأس المال الربح الصافي

یعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال الخاضع لضریبة الدخل بموجب هذا 
النظام جمیع الدخل والواردات واألرباح ویقصد بذلك الواردات العامة للمعامالت التجاریة 

اردة عالوة على التي تتم خالل السنة (تشمل الواردات العامة جمیع المبالغ النقدیة الو 
الممتلكات والمقتنیات التي یتم الحصول علیها بدون مال) ویحسم من ذلك ثمن البضائع 
المباعة وتكالیف المصلحة العادیة الضروریة وقیمة االستهالك المعقولة وال تدخل ضمن 

  ذلك المصاریف الشخصیة لصاحب المصلحة.
% خمسة عشر في المائة من ١٥ویعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار راس المال 

الواردات العامة إال إذا تمكن دافع الضریبة من إقناع الموظف المسؤول خالف ذلك 
  بموجب مستندات وافیة وسجالت دقیقة.

  المادة الثامنة
  :نسبة ضریبة الدخل على الربح الصافي عن استثمار رأس المال
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مار رأس المال بنسبة عشرة تستحصل ضریبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استث
%) بعد اسقاط مبلغ عشرین ألف لایر المعفاة والمنصوص علیها بالمادة ١٠في المائة (

  الثالثة، والفقرة (هـ) من المادة السابعة عشر من هذا النظام.
  المادة التاسعة

  :بیان الضرائب عن الربح الصافي عن استثمار رأس المال
ربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال أن یجب على كل شخص خاضع لضریبة ال

یقدم بیانات عن ذلك وأن یدفع الضریبة المذكورة فیها إلى الموظف الذي تنتدبه وزارة 
المالیة الستفیاء القیمة وتكتب تلك البیانات على اإلستمارة بالشكل الذي تفرضه الوزاراة 

في البیانات في أو قبل الیوم المذكورة ویجب أن یتم ذلك وأن تدفع الضریبة المذكورة 
  الخامس عشر من الشهر التالي الالستحقاق .

في حالة تأخر أو تقصیر الخاضع عن تأدیة ما یستحق علیه خالل خمسة أیام من تاریخ 
الموعد القانوني یغرم بدفع مبلغ إضافي قدره عشرة بالمائة من القیمة المستحقة وٕاذا 

%) خمسة وعشرین في ٢٥ا تصبح الغرامة (تجاوزت مدة التأخیر الخمسة عشر یوم
  المائة.

  المادة العاشرة 
  :دخل الشركات

تعني كلمة (شركة) في هذا النظام أي شركة تسجلت أو یجب علیها أن تتسجل بموجب 
) ویشمل هذا ١٤٤قانون تسجیل الشركات (المصدق علیه باألمر الملكي الكریم رقم 

تتعاطى كافة األعمال في المملكة العربیة السعودیة  التعبیر         أیضًا كل الشركات التي
وفیما یخص المملكة العربیة السعودیة من حقوق في المنطقین المحایدتین بینها وبین كل 

  من العراق والكویت.
  المادة الحادیة عشر

  :نسبة الضریبة
ا تكون نسبة الضریبة على الشركات عشرین بالمائة من أرباحها الصافیة. (كما حدد هذ

  الربح في هذا النظام) تستوفى الضریبة سنویا.
  المادة الثانیة عشر

  :الربح الصافي
یعتر الربح للشركات الخاضعة للضریبة كافة الواردات العمومیة كما جاء تعریفها بعد خصم 

  المبالغ التي یقررها هذا النظام.
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  المادة الثالثة عشر
  :الواردات العمومیة

خاضعة للضریبة بموجب هذا النظام كل الواردات واألرباح تعتبر الواردات العمومیة ال
والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن جمیع أنواع الصناعة 

والتجارة من بیع وشراء وصفقات مالیة أو تجاریة. والناتجة أیضًا عن معامالت واستثمار 
ت منقولة أو غیر منقولة بما في ذلك موارد الزیت والمعادن األخرى والممتلكات سواء كان

كافة الواردات الناتجة من العموالت وأرباح األسهم والكفاالت والضمانات وأي أرباح أو 
مكاسب ناتجة عن أي صفقات تجاریة غایتها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من 

لد غیر مصادر الثروة. وتعتبر الواردات العمومیة ألي شركة مؤلفة بموجب شرائع أي ب
البالد العربیة السعودیة وتمارس أعمالها خارج المملكة العربیة السعودیة وداخلها في آن 

واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركة محلیا من أي مصدر كان في المملكة. 
ویضاف إلى هذا ذلك القسم الذي یعود إلى مصادر محلیة من الوردات التي تحصلها 

ها المشتركة في داخل البالد وخارجها وتشمل المملكة العربیة الشركة من جراء أعمال
السعودیة كلما وأیمنا وردت في هذا النظام ما یخصها من حقوق في المنطقتین 

  المحایدتین بینها وبین كل من العراق والكویت.
  المادة الرابعة عشر 

  :المبالغ التي یحق حسمها بموجب النظام
  قدیر األرباح الصافیة للشركات بموجب هذا النظام هي:إن المبالغ التي یحق حسمها لت

كل ما تتطلبه التجارة أو المصلحة من المصاریف العادیة والضروریة التي یجري دفعها   ) أ(
خالل السنة بما في ذلك مبلغا معقوال لرواتب المستخدمین وألي مكافآت تمنح لقاء أي 

  خدمات شخصیة.
 (ب) مصاریف السفر التي تتعلق بالتجارة أو بالمصلحة

 (ج) أجور الممتلكات المستأجرة والمتعلقة بالتجارة أو بالمصلحة.

  (د) أي خسائر تلحق بالتجارة أو المصلحة ولم یعوض عنها بأي طریقة من الطرق.
  ل.(هـ) مبلغا معقوال لقاء استهالك الممتلكات التي استعملت أو استخدمت في األعما

  المادة الخامسة عشر
  :البیانات

على كل شركة خاضعة لهذا النظام أن تقدم بیانا على اإلستمارة الرسمیة وأن تدفع قیمة 
المبلغ المبین فیه إلى الموظف المنتدب من قبل وزارة المالیة لهذا الغرض. ویجب تقدیم 
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ن الشهر الثالث البیان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل الیوم الخامس عشر م
  الذي یلي نهایة السنة التي عمل البیان من أجلها.

في حالة عدم تقدیم البیان ودفع المبلغ خالل خمسة أیام من المدة المحددة تضاف غرامة 
قدرها عشرة في المائة من الضریبة إلى المبلغ المستحق وٕاذا تجاوزت مدة التأخیر خمسة 

  %).٢٥بالمائة ( عشر یومًا تصبح الغرامة خمسة وعشرین
  المادة السادسة عشر 

  :قواعد اعتبار الدخل
یجب إدراج كافة الواردات العمومیة التي یستلمها دافع الضریبة في سجالت حساباته 

للسنة نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة (ما عدا االستهالك والنقص) وعندما یبرهن 
كرة حقیقیة عن ورادته العمومیة دافع الضریبة على صحة سجالته وعلى أنها تعطي ف

والمبالغ المحسومة یمكنه تقدیم البیان على أساس تلك السجالت وٕاذا ما صادق مراقب 
حساب قانوني معترف به دولیًا على صحة تلك السجالت في أي سنة  من سني استحقاق 

  الضریبة تعتبر البیانات المبینة على أساس السجالت المذكورة صحیحة.
حب الضریبة بأنه یقتني سجالت واضحة على أساس سنة مالیة خالف سنة واذا صرح صا

التقویم یمكنه أن یطلب من وزارة المالیة بأن تصرح له بإعطاء بیاناته بموجب السنة 
المالیة التي یتبعها وفي هذه الحالة یقدم البیانات ویدفع الضریبة في الیوم الخامس عشر 

سنة المالیة التي یتبعها وستكون االحتیاطات ضد من الشهر الثالث الذي یلي نهایة ال
  تأخیر تقدیم تلك البیانات والدفع كما ذكر في المادة الخامسة عشر من هذا النظام.

  المادة السابعة عشر
  :المعفو من الضرائب

  یعفى من أحكام هذا النظام:
  العائلة المالكة.  ) أ(

  (ب) ضباط ورجال القوات المسلحة والشرطة وخفر السواحل.
  جـ) األشخاص الذي یعینون رسمیا في وظائف دینیة في المساجد.(

(د) السفراء والوزراء المفوضون وغیرهم من الممثلین السیاسیین والقناصل والممثلین 
  القنصلیین األجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
  ودي سنویا.(هـ) األشخاص الذین ال یتجاوز دخلهم العشرین ألف لایر عربي سع

  (و) الحیوانات والمزروعات التي استوفیت رسوم الزكاة الشرعیة علیها.
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(ز) التبرعات واإلعالنات المدفوعة للحكومة والهیئات الخیریة والمؤسسات االجتماعیة 
  المعترف بها من قبل الحكومة العربیة السعودیة.

  المادة الثامنة عشر 
یطبق وزیر المالیة قوانین ضریبة الدخل وتؤسس في وزارة المالیة دائرة خاصة   ) أ(

  للضرائب.
(ب) ولتسهیل تطبیق هذا النظام تقسم المملكة إداریا إلى مناطق ال یزید عددها عن الستة 
ویكون ذلك وفقا لما یراه وزیر المالیة ضروریا إلدارة وتطبیق هذا النظام ویعین مدیر لكل 

له مكتبا فیها حیث یقدم سكان تلك المنطقة إلیه بیاناتهم ویدفعون الضرائب  منطقة یتخذ
المستحقة علیهم بموجبها ویستلم المدیر المذكور الضرائب المستحصلة ویدفعها شهریا 

  لوزارة المالیة.
(جـ) ویكون في كل منطقة لجنة مؤلفة من ثالثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقیق 

یر ما إذا كان یجب إضافة أي مبلغ علیها ویحق لتلك اللجنة بأن تطلب من البیانات وتقر 
المكلف أن یحضر لدیها شخصیا أو یوكل من یحضر لدیها نیابة عنه ویحق لها أیضًا أن 
تطلب من المكلف أو وكیله تقدیم سجالته ودفاتره لتدقیقها على أن تعاد السجالت والدفاتر 

  ن تكون اللجنة قد دققتها.إلى صاحبها حین طلبه لها بعد أ
(د) وحیمنا تكتشف اللجنة ضریبة مستحقة غیر مذكورة في البیان أو أي ضریبة لم یعط 

%) خمسة وعشرون ٢٥عنها بیانا یحق لها أن تحصل الضریبة المستحقة وغرامة قدرها (
  بالمائة من ممتلكات المكلف طبقا للتعلیمات التي یصدرها مدیر المنطقة.

دفع مدیر المنطقة لوزارة المالیة الضرائب المستوفاة خالل أي شهر من أشهر (هـ) عندما ی
السنة یجب علیه أن یرفقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوین أولئك األشخاص الذین 

  دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كل منهم.
وجب شرائع البالد (و) أما الشركات المؤلفة في بالد غیر البالد العربیة السعودیة وبم

المؤسسة فیها ولكنها تزاول أعماال داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجها فعلیها أن 
  تقدم بیاناتها لدائرة الضرائب في جدة.

ویعین رئیس تلك الدائرة لجنة خاصة مؤلفة من ثالثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة 
أن تنتدب من موظفیها من یحضر عنها  للنظر في بیاناتها وتدقیقها ویحق لتلك الشركات

أمام اللجنة المذكورة إذا طلب منها ذلك. ویحق لها (أي الشركات) أن تقیم الحجة على 
صحة الضرائب التي یجري البحث عنها. ویحق للجنة ان تدقق سجالت وحسابات تلك 
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سابات لمدة الشركات في األوقات التي تراها ولكن ال یحق لها االحتفاظ بتلك السجالت والح
  تعرقل أعمال الشركات.

(ز) ال یحق للجنة أن تفرض أي ضرائب إضافیة على الشركات إال بعد أخذ موافقة وزیر 
  المالیة أو من ینوب عنه على مقدار الضریبة التي تقدرها.

  المادة التاسعة عشر
ا النظام تعطى لوزیر المالیة السلطة الكافیة التخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة لتطبیق هذ

وجمیع الضرائب المقررة بموجبة. ویشمل هذا بدون تحدید توظیف وتدریب الموظفین 
الالزمین وٕاصدار اإلستمارات الرسمیة والتعلیمات واألوامر الضروریة وٕانذار المكلفین بدفع 
الضرائب وما یتعلق بذلك وٕالزام األفراد والشركات على اقتناء السجالت التي تسهل استیفاء 

  لضرائب.هذه ا
  المادة العشرون 

  هـ. ١٣٧٠تسري الضریبة المقررة بهذا النظام ألول مرة اعتبارا من أول محرم 
)٨ (  

  ملحق خاص 
  أم القرى

  .م١٩٥٠دیسمبر  ٢٧الموافق  - هـ  ١٣٧٠ربیع األول  ١٧مكة المكرمة یوم األربعاء 
   ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧مرسوم ملكي كریم رقم 

  .م١٩٥٠دیسمبر  ٢٦هـ الموافق  ١٣٧٠ربیع األول  ١٦وتاریخ 
  بعون اهللا تعالى

  نحن عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل
  ملك المملكة العربیة السعودیة

  بناء على ما عرضه علینا وزیر مالیتنا
محرم  ٢١في  ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧وبعد االطالع على المرسوم الملكي الكریم رقم 

١٣٧٠.  
ة على الشركات المشتغلة بإنتاج البترول أو قد وافقنا على إحداث ضریبة دخل إضافی

المواد الهیدروكربونیة األخرى بموجب النظام اآلتي نصه وصدقنا علیه وأصدرنا أمرنا 
  بتنفیذه.

  المادة األولى 
تفرض على كل شركة تسجلت أو یجب علیها أن تتسجل بموجب قانون تسجیل الشركات 

وتشتغل بإنتاج البترول أو المواد  )١٤٤(المصدق علیه باألمر الملكي الكریم رقم 
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الهیدروكربونیة األخرى في المملكة العربیة السعودیة تفرض ضریبیة دخل عن كل سنة 
%) من صافي دخل ٥٠ضریبة تنتهي بعد تاریخ هذا المرسوم نسبتها خمسون بالمائة (

ار تشغیلها على أن یخصم منها ما نص علیه في المادة الثالثة من هذا المرسوم. وسیش
في هذا المرسوم إلى الضریبة قبل الخصم بعبارة: ضریبة الدخل المبدئیة (وبعد الخصم 

  بعبارة: ضریبة الدخل اإلضافیة). 
  المادة الثانیة

یعنى بصافي دخل التشغیل المنصوص علیه في المادة األولى من هذا المرسوم الواردات 
بعد  ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧قم ) من المرسوم الملكي ر ١٣العمومیة المبینة في المادة (

  طرح ما یأتي:
من المرسوم الملكي المشار إلیه بعد أن  ١٤المبالغ التي یحق حسمها وفقا للمادة   ) أ(

  تستبعد منها المبالغ المدفوعة أو الواجبة الدفع للحكومة العربیة السعودیة. 
إلى المدى الذي تكون تلك الضرائب قد دفعتها الشركة  –إن وجدت  -(ب) ضرائب الدخل 

فعال أو تكون واجبة الدفع من قبلها ألي بلد أجنبي وذلك بعد أن تكون الشركة قد رصدت 
  ضرائب الدخل التي فرضتها الحكومة العربیة السعودیة.

  المادة الثالثة
دة األولى من هذا المرسوم هو حاصل جمع كافة إن المبلغ المسموح بخصمه بموجب الما

الضرائب (ما عدا ضریبة الدخل التي یفرضها هذا المرسوم) والریع واإلیجارات والرسوم وأیة 
  مبالغ أخرى دفعت أو تكون واجبة الدفع للحكومة العربیة السعودیة.

لزیادة من فإذا كان حاصل جمیع ما تقدم یزید عن ضریبة الدخل المبدئیة عندئذ تخصم ا
ضریبة الدخل التي كان یجب دفعها عن السنة الضریبیة ذاتها بموجب أحكام المرسوم 

  لو لم توجد تلك الزیادة. ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧الملكي رقم 
  المادة الرابعة

تكون السنة الضریبیة هي المادة الحسابیة السنویة المتبعة بانتظام في مسك سجالت 
صافي والدخل العمومي والحسومات وجمیع األقالم الشركة. ویحتسب دخل التشغیل ال

األخرى التي تخص السنة الضریبیة والتي تدخل في تحدید ضرائب الدخل تحتسب بموجب 
  القیود الحسابیة إذا كانت هذه الطریقة متبعة بانتظام في مسك سجالت الشركة.

  المادة الخامسة 
من المرسوم الملكي  ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥تطبق على ضریبة الدخل اإلضافیة المواد 

وذلك فیما ال یخالف منها أحكام هذا المرسوم. وتدفع ضریبة  ٢٨/٣٣٢١/ ٢/ ١٧رقم 
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 ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧الدخل اإلضافیة وضریبة الدخل التي یفرضها المرسوم الملكي رقم 
على أقساط متساویة مرة في كل ثالثة أشهر ابتداء من التاریخ الذي یحل فیه موعد تقدیم 

لبیان على اإلستمارة الرسمیة ویجوز لوزیر المالیة أن یمنح امتدادات معقولة لألجل ا
المحدد لتقدیم البیان ودفع ضریبتي الدخل اللتین یفرضهما هذا المرسوم والمرسوم الملكي 

  .٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧رقم 



  ٣١٣

   ١٣٧١جمادي األولى  ١٧
  ١٩٥٢فبرایر  ١٣

  ٧٧١ر. س. 
  اهللا السلیمان. حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد

  وزیر مالیة الحكومة العربیة السعودیة.
  تحیة واحتراما:

حرر هذا الكتاب إلثبات أنه فیما یختص بالمواضیع المدونة به قد اتفقت الشركة والحكومة 
  علیها الیوم كاآلتي:

جمادي  ١٧الصادر بتاریخ  ٦٥١/ ٢٨/ ٢/ ١٧ـ تخضع أرامكو للمرسوم الملكي رقم  ١
بإلغاء الفقرة " ب " من المادة الثانیة من  ١٩٥٢فبرایر  ١٣لموافق ا ١٣٧١األولى 

. وتوافق أرامكو على أن تكون ملغاة العبارة ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧المرسوم الملكي رقم 
ونصها  ١٩٥٠دیسمبر سنة  ٣٠الواردة في الفقرة " أ " من المادة األولى من اتفاقیة 

  د أجنبي إن وجدت"."وكذلك ضرائب الدخل المستحقة الدفع ألي بل
ـ ضرائب الدخل التي استحقت والتي تستحق الدفع من أرامكو إلى الحكومة تدفع كما  ٢

  یأتي:
یدفع  ١٩٥١على دخل سنة  ١٩٥٢) الباقي من الضریبة المستحقة للحكومة في سنة ١(

. ١٩٥٢وتنتهي في أغسطس سنة  ١٩٥٢على سبعة أقساط شهریة تبدأ في فبرایر سنة 
(عشرة مالیین)  ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠شهریة الستة األولى تكون قیمة كل منها واألقساط ال

دوالر. أما قسط شهر أغسطس فیكون مساویا للباقي من الضریبة المستحقة على دخل 
  .١٩٥١سنة 

تبدأ دفعات شهریة من الضریبة التي ستكون  ١٩٥٢) ابتداء من شهر سبتمبر سنة ٢(
الدفعات خالل األشهر الباقیة من السنة . وتستمر هذه ١٩٥٢مستحقة على دخل سنة 

  (عشرة مالیین دوالر شهریا). ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠بمعدل 
تقدم الشركة بیان مبدئیا عن الضریبة على دخل سنة  ١٩٥٣) في شهر ینایر سنة ٣(

أي مجموع الضریبة  – ١٩٥٢. والباقي الذي یظهر أنه مستحق على دخل سنة ١٩٥٢
) دوالرًا التي تكون قد دفعت في سنة ٤٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠ناقصا أقساط األربعین ملیون (

یدفع على أقساط شهریة متساویة على مدى الثمانیة أشهر التالیة إبتداء من  -١٩٥٢
 .١٩٥٣ینایر إلى أغسطس 
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تقدم الشركة بیانا بالضریبة التي یقدر أنها ستستحق على  ١٩٥٣) في أغسطس سنة ٤(
ة في دفع أقساط شهریة من الضریبة . وفي شهر سبتمبر تبدأ الشرك١٩٥٣دخل سنة 

المقدر أنها ستستحق. ویكون مقدار كل قسط من األقساط الشهریة التي تدفع في األشهر 
) من الضریبة ١/١٢مساویا لجزء من اثني عشر جزءا ( ١٩٥٣األربعة الباقیة من سنة 

  المقدر أنها ستكون مستحقة كما یظهر من البیان.
الشركة بیانا مبدئیا عن الضریبة التي تستحق على دخل  تقدم ١٩٥٤) في ینایر سنة ٥(

بعد خصم  ١٩٥٣. والباقي من الضریبة الذي یبقى مستحقا على دخل سنة ١٩٥٣سنة 
األقساط المدفوعة من أصل تلك الضریبة تدفعه الشركة على ثمانیة أقساط شهریة 

  متساویة متتالیة.
را الضریبة الصحیحة عن دخل السنة ) عندما یتقدم البیان النهائي عن الضریبة مظه٦(

من  ٥والمادة  ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧من المرسوم الملكي رقم  ١٥الضریبیة وفقا للمادة 
تعمل التسویات التي یستدعیها الحال كي  ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧المرسوم الملكي رقم 

  تصبح الدفعات التي تمت أو التي یجب أن تتم متوازنة مع الضریبة المستحقة.
  رر هذا اإلجراء في كل سنة بعد ذلك.) یتك٧(
) دفعات الضریبة والبیانات والتقدیرات التي تحل في أي شهر معین یكون حلولها في ٨(

الیوم الخامس عشر من الشهر المذكور. ودفعات الضریبة المرقمة بدوالرات الوالیات 
لمنصوص علیه المتحدة تدفع وتقبلها الحكومة جزئیا بمقابالت بغیر الدوالر على الوجه ا

وهذه المقابالت بغیر الدوالر عن المدة من فبرایر إلى  ١٩٥٠في اتفاقیة دیسمبر سنة 
) جزءا من سبعة أجزاء من الجزء الذي یدفع ١/٧تكون بمقادیر تساوي ( ١٩٥٢أغسطس 

. ثم بعد هذه المدة بمقادیر تساوي جزءا من اثني ١٩٥١بغیر الدوالر من ضریبة سنة 
من الجزء الذي یدفع بغیر الدوالر من الضریبة على دخل السنة  )١٢/ ١عشر جزءا (

  الضریبیة.
ـ تكون الخصومات التي تجریها أرامكو من الریع المستحق لسداد قروض أرامكو لبناء  ٣

(خمسمائة ألف)  ٥٠٠ر٠٠٠المیناء والسكة الحدیدیة (من الدمام إلى الریاض) بمعدل 
  .١٩٥٢شهر ینایر سنة  دوالر أمریكي في الشهر ابتداء من ریع

فإذا كان ما تقدم یتفق مع فهم معالیكم فإننا نقدر لمعالیكم توقیع نسخة من هذا الكتاب 
  وٕاعادته إلینا.

  وتفضلوا معالیكم بقبول فائق اإلحترام.
  موافق 
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  عبد اهللا السلیمان الحمدان 
  وزیر لمالیة                                           ف. و. أولیفر

)٩ (  
ملخص المباحثات والنتائج التي انتهى إلیها بین حكومة المملكة العربیة السعودیة التي 

تدعى فیما یلي "الحكومة" وشركة الزیت العربیة األمریكیة التي تدعى فیما یلي "ارامكو" أو 
  "الشركة".

  قدمت الحكومة المواد اآلتیة للمناقشة:
  بل خصم أیة ضرائب أجنبیة.ـ دفع ضریبة الدخل المستحقة للحكومة ق ١
ـ االتفاق على كیفیة دفع تلك الضریبة بشكل یتفق مع احتیاجات الحكومة بحسب  ٢

  مقتضیات موازنة الدولة وبدون أن یلحق الشركة أي إجحاف في حقوقها.
  ـ تعیین مدیرین للحكومة في مجلس إدارة الشركة. ٣
السعودیة وعقد مجالس إدارتها في ـ نقل مركز الشركة الرئیسي إلى المملكة العربیة  ٤

  المملكة العربیة السعودیة ومسك دفاترها الرئیسیة فیها. 
ـ تكلیف الشركة باستغالل منطقة امتیازها استغالال عملیا في خالل مدة معینة والشروع  ٥

  حاال في استغالل الحقول التي اكتشف الزیت فیها فعال ولم تستغل بعد. 
ة التنازل عن مساحات معینة من مجموع مساحة االمتیاز ـ إعادة النظر في كیفی ٧

  واالتفاق على كیفیة هذا التنازل.
  ـ الغازات الطبیعیة واالستفادة منها. ٨
  ـ البحث في اتفاقیة التابالین وكیفیة استعمال الخط. ٩

  .١٩٥٠ـ تسویة حساب ضریبة  ١٠
  ممثلي الشركة كاآلتي:وقد بحث هذه المواد ونوقشت بصفة وافیة بین ممثلي الحكومة و 

  المادة األولى
جمادي  ١٧الصادر بتاریخ  ٦٥١/ ٢٨/ ٢/ ١٧تخضع أرامكو للمرسوم الملكي رقم 

بإلغاء الفقرة " ب " من المادة الثانیة  ١٩٥٢فبرایر سنة  ١٣الموافق  ١٣٧١األولى سنة 
العبارة . وتوافق أرامكو على أن تكون ملغاة ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧من المرسوم الملكي رقم 

ونصها "كذلك  ١٩٥٠دیسمبر  ٣٠الواردة في الفقرة " أ " من المادة األولى من اتفاقیة 
  ضرائب الدخل المستحقة الدفع ألي بلد أجنبي إن وجدت".

  المادة الثانیة
  ضرائب الدخل التي استحقت والتي تستحق الدفع من أرامكو إلى الحكومة للدفع كما یأتي:
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یدفع  ١٩١٥على دخل سنة ١٩٥٢لمستحقة للحكومة في سنة ـ الباقي من الضریبة ا ١
. ١٩٥٢وتنتهي في أغسطس سنة  ١٩٥٢على سبعة أقساط شهریة تبدأ في فبرایر سنة 

(عشر مالیین)  ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠واألقساط الشهریة الستة األولى تكون قیمة كل منها 
قة على دخل دوالر. أما قسط شهر أغسطس فیكون مساویا للباقي من الضریبة المستح

  ,١٩٥١سنة 
تبدأ دفعات شهریة من الضریبة التي ستكون  ١٩٥٢ـ ابتداء من شهر سبتمبر سنة  ٢

تستمر هذه الدفعات الشهریة خالل األشهر الباقیة من  ١٩٥٢مستحقة على دخل سنة 
  (عشرة مالیین) دوالر شهریا. ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠السنة بمعدل 

بیانا مبدئیا عن الضریبة على دخل سنة  تقدم الشركة ١٩٥٣ـ في شهر ینایر سنة  ٣
أي مجموع الضریبة  – ١٩٥٢. والباقي الذي یظهر أنه مستحق على دخل سنة ١٩٥٢

) دوالر التي تكون قد دفعت في سنة ٤٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠ناقصا أقساط األربعین ملیون (
یدفع على أقساط شهریة متساویة على مدى الثمانیة أشهر التالیة ابتداء من  – ١٩٥٢

  ,١٩٥٣ینایر إلى أغسطس سنة 
تقدم الشركة بیانا بالضریبة التي یقدر أنها ستستحق على  ١٩٥٣ـ في أغسطس سنة  ٤

. وفي شهر سبتمبر تبدأ الشركة في دفع أقساط شهریة من الضریبة ١٩٥٣دخل سنة 
المقدر أنها ستستحق. ویكون مقدار كل قسط من األقساط الشهریة التي تدفع في األشهر 

) من الضریبة ١٢/ ١مساویا لجزء أو اثني عشر جزءًا ( ١٩٥٣ة الباقیة من سنة األربع
  المقدر أنها ستكون مستحقة كما یظهر من البیان.

تقدم الشركة بیانا مبدئیا عن الضریبة التي تستحق على دخل ١٩٥٤ـ في ینایر سنة  ٥
عد خصم ب ١٩٥٣. والباقي من الضریبة الذي یبقى مستحقا على دخل سنة ١٩٥٣سنة 

األقساط المدفوعة من اصل تلك الضریبة تدفعه الشركة على ثمانیة أقساط شهریة 
  متساویة متتالیة.

ـ عندما یتقدم البیان النهائي عن الضریبة مظهرا الضریبة الصحیحة  عند دخل السنة  ٦
من  ٥والمادة  ٣٣٢١/ ٢٨/ ٢/ ١٧من المرسوم الملكي رقم  ١٥الضریبیة وفقا للمادة 

تعمل التسویات التي یستدعیها الحال لكي  ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧م الملكي رقم المرسو 
  تصبح الدفعات التي تمت أو التي یجب أن تتم متوازنة مع الضریبة المستحقة.

  ـ یتكرر هذا اإلجراء في كل سنة بعد ذلك. ٧
ـ دفعات الضریبة والبیانات والتقدیرات التي تحل في أي شهر معین یكون حلولها في  ٨

الیوم الخامس عشر من الشهر المذكور. ودفعات الضریبة المرقمة بدوالرات الوالیات 
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المتحدة تدفع وتقبلها الحكومة جزئیا بمقابالت بغیر الدوالرات على الوجه المنصوص علیه 
وهذه المقابالت بغیر الدوالر عن المدة من فبرایر إلى  ١٩٥٠في اتفاقیة دیسمبر سنة 

) جزءا من سبعة أجزاء من الجزء الذي یدفع ١/٧دیر تساوي (تكون بمقا ١٩٥٢أغسطس 
. ثم بعد هذه المدة بمقادیر تساوي جزءا من اثني ١٩٥١بغیر الدوالر من ضریبة سنة 

) من الجزء الذي یدفع بغیر الدوالر من الضریبة على دخل السنة ١/١٢عشر جزءا (
  الضریبیة.

  المادة الثالثة
ین لها في مجلس إدارة الشركة بشرط أنه إذا كان مجلس طلبت الحكومة أصال تعیین مدیر 

اإلدارة یتألف من عدد یزید فیه عن عدد مدیري الشركة عن عدد مدیري الحكومة فإن 
  أصوات الحكومة فیه سواء أكان ممثلوها واحد أو أكثر یجب أن تكون خمسین في المائة 

)٥٠.(%  
  س إدارة أرامكو.ثم قبلت الحكومة أن یكون لها ثالثة أعضاء في مجل

وقبلت أرامكو أن یكون حق الحكومة أن تعین عضوین في مجلس إدارة أرامكو على أن 
تتخذ أرامكو ما یلزم من اإلجراءات النتخابهما عضوین في المجلس. وتحتفظ ارامكو لحملة 

أسهمها بحق اتخاذ القرارات الخاصة بما یوظف من رأس المال في المنشأة والحصص 
رباح وتغییر حقوق االمتیاز وشكل شهادات األسهم وستقوم أرامكو بتعدیل التي توزع كأ

وثیقة تأسیسها ووثیقة نظامها وفقا لما تقدم. وستقدم أرامكو صورة من كل من الوثیقتین 
  بعد تعدیلهما للحكومة.

  وعلى ذلك فالحكومة عادت إلى تأكید طلباتها األصلیة واحتفظت أرامكو بحقوقها.
  المادة الرابعة

طلبت الحكومة نقل المركز الرئیسي ألرامكو إلى المملكة العربیة السعودیة ومسك دفاترها 
  الرئیسیة وعقد اجتماعات مجلس إدارتها في المملكة وتسجیلها كشركة عربیة سعودیة.

وأعلنت أرامكو قرارها بأن رئیس مجلس إدارتها ورئیسها سوف یقیمان في البالد العربیة 
مسك دفاتر حسابات كاملة بالبالد العربیة السعودیة وأصرت الحكومة السعودیة وأنها ست

  على طلبها.
وأرامكو أصرت على حقها أن تكون شركة أمریكیة وأن تعقد اجتماعات مجلس إدارتها في 

  الوالیات المتحدة.
  المادة الخامسة
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سنوات  طلبت الحكومة أن تضمن الشركة لها مائة ملیون دوالر سنویا كأقل ریع لمدة أربع
متتابعة وذلك في حالة ما إذا توقفت الشركة عن اإلنتاج أو التصدیر ألي سبب كان 

ویكون للشركة حق خصم ما یكون قد دفعته للحكومة في هذه األحوال من الحصة التي 
تستحق للحكومة لدیها في السنوات التي یعود اإلنتاج والتصدیر إلى حالته الطبیعیة وفقا 

كومة والشركة من حیث المدة والشكل الذي تستهلك فیها المبالغ لما ستتفق علیه الح
  المدفوعة بالصفة المشار إلیها. 

وأوضحت أرامكو أنها نظرا ألن دخلها متوقف على استمرار اإلنتاج فإن أرامكو ال یسعها 
  أن تقبل طلبات الحكومة. 

  واحتفظت الحكومة بموقفها. 
  المادتان السادسة والسابعة 

كو بأن تستمر في دراستها الستثمار الحقول الفردیة وأن تدرس مراجعة برنامج تتعهد أرام
ثم تبدأ بعد شهرین من تاریخ هذا الملخص  ١٩٤٨التخلي المتفق علیه في أكتوبر سنة 

بمناقشة هذه المسائل جدیا مع الحكومة بعرض الوصول إلى قرار نهائي فیها في أقرب 
  وقت مكن.

  
  

  المادة الثامنة 
الحكومة أنه بما أن الشركة لم تستغل الغازات الطبیعیة لمدة تبلغ نحو خمسة عشر  أوضحت

سنة وبما أن االستفادة من هذه الغازات إلى أقصى حد أمر ضروري وهام للشركة وبما أن 
تعطي الشركة نصیبا في حاصالت هذه الغازات  ١٩٣٣المادة الخامسة عشر من اتفاقیة سنة 

أن الشركة لم تستغل حتى اآلن هذه الغازات فالحكومة تمهلها سنة إذا كانت تستغلها وبما 
واحدة لتقوم بهذا االستغالل وٕاال فیكون للحكومة حق استعمالها والتصرف فیها كما تراه 

وحسبما تقتضیه مصلحتها ویكون حق الشركة في هذه الحالة مقصورا على ما تحتاج إلیه من 
  بیة السعودیة.هذه الغازات ألعمالها في الملكة العر 

وذكرت أرامكو أنها قد قامت باستخدام الغاز الطبیعي إلى أقصى حد في عملیاتها، وأنها لغایة 
االن لم تجد استخداما اقتصادیا آخر لهذا الغاز.وأنها حاولت وستستمر تحاول إیجاد طرق 

تعارض اقتصادیة أخر الستخدام الغاز الطبیعي واالحتفاظ به. كما ذكرت أرامكو بأنها لن 
استعمال أو تصرف الحكومة في الغاز الطبیعي الذي ال یكون مطلوبا ألرامكو من وقت الخر 

في أعمالها أو للبیع أو الستغالل َاخر. وال تقبل أرامكو بیان الحكومة الذي یعدل حقوق أرامكو 
  بموجب االتفاقیات القائمة. 
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  ها. ورفضت الحكومة قبول وجهة نظر أرامكو وأصرت على وجهة نظر 
  واحتفظ الطرفان كل منهما بموقفه. 
  المادة التاسعة                                   

عرضت أرامكو أن "تسهیالت شركة خط األنابیب عبر البالد العربیة الكائنة بالبالد العربیة 
السعودیة تنقل إلى أرامكو. وبعد ذلك یصیر تشغیلها بمعرفة أرامكو كجزء من عملیات أرامكو 

یحتسب دخل أرامكو من صادراتها عند  ١٩٥٢وتسهیالتها". وأنه ابتداء من أول ینایر سنة 
 ٤٢الحدود بین البالد العربیة السعودیة واألردن على أساس أن القیمة عند الحدود للبرمیل (

وفقا لمواصفات معهد البترول األمریكي)  ٣٦، ٩ – ٣٦جالونا أمریكیا من ثقل نوعي درجته 
  دوالر وثالثة وسبعون سنتا أمریكیا) وهذا االحتساب یتغیر كما یأتي:( ١، ٧٣هي 
) دوالر (سنت واحد) ١٠٠/ ١) دوالر (سنت واحد) ألیة زیادة (١٠٠/ ١یضاف إلیه (  ) أ(

) دوالر (سنت واحد) في ١٠٠/ ١) (سنت واحد) ألي نقص (١٠٠/ ١وینقص منه (
 ٣٦، ٩ -٣٦سعر السوق العالمي للبضاعة الحاضرة من الزیت من ثقل نوعي درجته 

، ٤١بلبنان وهذا السعر حالیا هو وفقا لمواصفات معهد البترول األمریكي عند صیدا 
 دوالر. ٢

) دوالر (سنتان) عن كل درجة زائدة في الثقل النوعي ١٠٠/ ٢یضاف إلیه (  ) ب(
) دوالر (سنتان) عن كل درجة ناقصة في الثقل النوعي. وفي ١٠٠/ ٢وینقص منه (

حالة ما إذا كانت القیمة عند حدود العراق للزیت المتحرك نحو البحر األبیض المتوسط 
من العراق كما تحدده االتفاقیة بین شركة نفط العراق وحكومة العراق أعاله أو أدنى 

من القیمة عند الحدود العربیة السعودیة للزیت الذي هو من صنف ومرتبة متساویین 
والذین یتحرك إلى البحر األبیض المتوسط من البالد العربیة السعودیة لتسلمیه بصیدا 

رة عند الحدود العربیة السعودیة تسوى بما یوازي القیمة بلبنان فإن القیمة المذكو 
  المذكورة األزید أو االنقص عند الحدود العراقیة بحسب األحوال.

وقد رفضت الحكومة العرض المبین آنفا وأبلغت الشركة وجهة نظرها في الخطاب المرسل 
ایر سنة فبر  ٨الموافق  ١٣٧١جمادي األول سنة  ١٢وتاریخ  ٣٣٩٣منها للشركة برقم 

١٩٥٢.  
وأنها لم تقبل النتائج التي انتهت  ٣٣٩٣وقررت ارامكو أنها تسلمت خطاب الحكومة رقم 

إلیها في ذلك الخطاب وذكرت أن ترتیباتها وأعمالها تتمشى تماما مع نصوص جمیع 
وأعلنت  ١٩٥٠االتفاقیات القائمة بین أرامكو وبین الحكومة بما فیها اتفاقیة دیسمبر سنة 

  أنها تحتفظ بكامل حقوقها للماضي والمستقبل.أرامكو 
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وقد رفضت الحكومة قبول وجهة نظر أرامكو وأصرت على وجهة نظرها المبینة بخطابها 
  المشار إلیه آنفا.

  واتفق الطرفان على تأجیل مناقشة هذا المادة لمدة شهرین.
  المادة العاشرة

داد قروض أرامكو لبناء تكون الخصومات التي تجریها أرامكو من الریع المستحق لس
(خمسمائة ألف)  ٥٠٠ر ٠٠٠المیناء والسكة الحدیدیة (من الدمام إلى الریاض) بمعدل 
  .١٩٥٢دوالر أمریكي في الشهر ابتداء من ریع شهر ینایر سنة 

  المادة الحادیة عشر
(أ) إن موقف الحكومة بالنسبة للملیوني دوالر التي خصمتها أرامكو من استحقاقات 

واعتبرتها أرامكو من مدفوعاتها  ١٩٥٠لدیها وفقا لنصوص اتفاقیة دیسمبر سنة الحكومة 
بزعمها أن اتفاقیة  ١٩٥٠وسجلتها على الحكومة في بیانها الحسابي للسنة الضریبیة 

إن موقف  –المنطقة المغمورة هي اتفاقیة ملحقة باتفاقیة االمتیاز العربي السعودي 
یاز المنطقة المغمورة مستقل كل االستقالل من الحكومة نحو هذه النقطة هو أن امت

اتفاقیة االمتیاز العربي السعودي واالتفاقیة الملحقة به. ولذلك تصر الحكومة على هذا 
بأن تقوم حاال بدفع  –كما طلبت منها في السابق  –الموقف وتطلب من الشركة اآلن 

ن نصف صافي األرباح الملیوني دوالر المخصومة نظرا ألنها قامت بخصم هذا المبلغ م
فإذا لم تقم أرامكو بدفع ذلك فإن الحكومة تعتبر هذا التصرف اخالًال  –المستحقة للحكومة 

 من الشركة بشروط اتفاقیة المنطقة المغمورة.

الذي خضعت  ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧من المرسوم الملكي رقم  ٣وقررت أرامكو أن المادة   
توجب خصم جمیع الریوع واإلیجارت. وٕان  ١٩٥٠له أرامكو في اتفاقیة دیسمبر سنة 

 الدفعات

  
  هي ریوع. ولذلك فإن جمیع ١٩٤٨أكتوبر سنة  ١٠من اتفاقیة  ٢الواجبة بمقتضى المادة 

یجب أن تخصم بمقتضى  ١٩٤٨أكتوبر سنة  ١٠من اتفاقیة  ٢الدفعات بمقتضى المادة 
. وقررت أرامكو فوق ذلك بأن ٧٦٣٤/ ٢٨/ ٢/ ١٧من المرسوم الملكي رقم  ٣المادة 

مایو سنة  ٢٩ة الشركة المشمولة بموجب اتفاقیتي المنطقة المغمورة هي جزء من منطق
. وقررت ١٩٤٨أكتوبر سنة  ١٠كما تؤید ذلك اتفاقیة  -١٩٣٩مایو سنة  ٣١و ١٩٣٣

أرامكو أنه لهذه األسباب ال یمكن أرامكو أن تقبل طلب الحكومة بأن قیمة الدفعات الخاصة 
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وال  ١٩٥٠على سنة  بالمنطقة المغمورة ما كان یلزم خصمها في احتساب ضریبة الدخل
  موقف الحكومة في تأییدها هذا الطلب.

وردت الحكومة بأن الریوع التي تخصم من ضریبة الدخل اإلضافیة هي الریوع التي تخصم 
وبالتالي ال خصم.  - من إیراد كل امتیاز ینتج ایرادًا. ألنه في حالة عدم وجود إیراد فال ضریبة

ى أنه امتیاز مستقل كل االستقالل عن امتیاز  سنة وامتیاز المنطقة المغمورة باالضافة إل
فهو إلى اآلن ال یغل ایرادًا وبذلك ال تستحق علیه ضریبة ویكون الریع الذي إلتزمت  ١٩٣٣

ارامكو بأدائه في حالة عدم وجود إیراد منه غیر قابل للخصم، فإذا وجد هذا اإلیراد تخصم من 
  نه.الضریبة المستحقة علیه الریوع التي تدفع م

جمادى األولى سنة  ١٤وتاریخ  ٣٤٤٠وقد أرسلت الحكومة إلى الشركة كتابا برقم 
  أكدت فیه حقوقها وموقفها.  ١٩٥٢فبرایر سنة  ١٠الموافق ١٣٧١

وأنها لم تقبل النتائج التي انتهت  ٣٤٤٠وقررت أرامكو أنها قد وصلها خطاب الحكومة رقم 
  موقفها.إلیها الحكومة في ذلك الخطاب وأعادت تأكید 

ورفضت الحكومة قبول وجهة نظر أرامكو واصرت على وجهة نظرها المبینة بكتابها المشار 
  واحتفظ الطرفان كل منهما بموقفه. –إلیه 

والتي قدمت  ١٩٥٠(ب) أما باقي البنود المختلف علیها في تسویة حساب ضریبة سنة 
تأجیل البت فیها ریثما تجري الحكومة ألرامكو اعتراضاتها بشأنها فقد وافقت الحكومة على 
  بشأنها مباحثات بینها وبین إدارة أرامكو وذلك حسب طلب أرامكو.

اتفقت الحكومة وأرامكو على إجراء مباحثات بعد شهرین من تاریخ التوقیع  –بیان ختامي 
  على هذا الملخص لمحاولة تسویة المسائل المختلف علیها.

یاض بالمملكة العربیة السعودیة في یوم توقع على هذا الملخص من الطرفین في الر 
  .١٩٥٢فبرایر  ١٣الموافق  ١٣٧١جمادى األولى 

  عن شركة الزیت العربیة األمریكیة      عن الحكومة العربیة السعودیة
)٢(  

  االتفاق بین
  حكومة المملكة العربیة السعودیة

  وشركة خط األنابیب عبر البالد العربیة
  والوثائق المتعلقة بها

  المحتویات
  االتفاق بین حكومة المملكة العربیة السعودیة
  وبین شركة خط األنابیب عبر البالد العربیة
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  ووثائق متعلقة بها
ـ االتفاق بین الحكومة العربیة السعودیة وبین شركة خط األنابیب عبر البالد العربیة  ١

  ,١٩٤٧یولیه  ١١الموافق  ١٣٦٦شعبان  ٢٢المؤرخ 
شعبان  ٢٢عبد اهللا السلیمان إلى المستر لنهان المؤرخ  ـ كتاب صاحب المعالي الشیخ ٢

  ,١٩٤٧یولیه  ١١الموافق  ١٣٦٦
  شعبان  ٢٢ـ كتاب المستر لنهان إلى صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان المؤرخ  ٣

  ,١٩٤٧یولیه  ١١الموافق  ١٣٦٦
بیب عبر ـ كتاب صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان إلى ممثل شركة خط األنا ٤

  ).١٩٤٧نوفمبر  ٢( ١٣٦٩محرم  ١١المؤرخ  ٧/ ٩/ ١٨٦البالد العربیة رقم 
)١(  

الموافق للیوم الحادي  ١٣٦٦عقد هذا االتفاق في الیوم الثاني والعشرین من شعبان سنة 
بین حضرة صاحب المعالي الشیخ عبد اهللا السلیمان  ١٩٤٧عشر من شهر یولیه سنة 

كة العربیة السعودیة بالنیابة عن الحكومة العربیة السعودیة المعبر الحمدان وزیر المالیة للممل
عنها فیما یلي بـ (الحكومة) من جهة وجناب المستر ولیم ج لنهان بالنیابة عن شركة خط 
األنابیب عبر البالد العربیة المؤسسة في والیات دیالویر في الوالیات المتحدة األمریكیة 

بمدینة ولمنجتون في والیة دیالویر السابق  ١٠٠وست تنث  والكائن مكتبها الرئیسي بشارع
ذكرها المعبر عنها فیما یلي بـ (الشركة) ویعتبر هذا االصطالح أینما استعمل شامًال األشخاص 
الذین تحول إلیهم الشركة أو أیة شركة فرعیة أو مشتركة معها تؤلف حسب األصول القانونیة 

ادة السادسة والعشرین من هذا االتفاق أنها كونت أو أو أیة شركة أخرى تعتبر بمقتضى الم
استخدمت من قبل الشركة لبناء أو صیانة أو تشغیل خطوط األنابیب أو األشغال الفرعیة 

  المتعلقة بها والتي تكون موضوع هذا االتفاق، من جهة أخرى.
ودیة إلى وبما أن الشركة ترغب في مد خط أو خطوط من األنابیب من المملكة العربیة السع

مرفأ نهائي على شاطئ البحر األبیض المتوسط ألجل نقل البترول ومنتجاته التي تنتج 
بواسطة أو لحساب شركة الزیت العربیة األمریكیة وألغراض هذا االتفاق بناء وصیانة مكاتب 
في داخل البالد العربیة السعودیة ومحطات للمضخات ومعامل ومخازن وصهاریج لخزن الزیت 

وجسور ومساكن للمستخدمین وتراموي وجرارات جویة وطرق وعربات وكابالت فوق والماء 
األرض أو تحتها وعربات سكة حدید وخطوط برقیة وتلفونیة وأجهزة السلكیة وخزانات 
ومستشفیات ومشاریع لتولید القوة وخطوط زیتیة وغازیة ومائیة ظاهرة أو مدفونة أو مغمورة 
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وع المذكور أعاله أم لم تكن) أو متعلقة به ومساعدة له وأعمال أخرى (سواء كانت من الن
  (والتي تشملها إجمالیا فیما یلي لفظة المشروع). 

  وبما أن الحكومة نظرا ألن تنفیذ هذا المشروع من شأنه أن یزید في هذا االتفاق. 
  فعلیه قد تم االتفاق بهذا بین الحكومة والشركة على الوجه اآلتي:

  المادة األولى
  ق الممنوحة للشركةالحقو 

تمنح الحكومة الشركة بموجب هذا االتفاق الحق (المعبر عنه فیما یلي بـ "االمتیاز" في 
إنشاء وصیانة وتشغیل خط أنابیب أو أكثر مع ما یتفرع عنها من األعمال وذلك في البالد 

ول العربیة السعودیة إلى مرفأ نهائي على ساحل البحر األبیض المتوسط بقصد نقل البتر 
ومنتجاته التي تنتج بواسطة أو لحساب شركة الزیت العربیة األمریكیة وكذلك في القیام بجمیع 

  األمور الالزمة للمشروع حسب الشروط اآلتیة:
  المادة الثانیة                                 
  مدة االمتیاز                                 

قیة من امتیاز الزیت الحالي لشركة الزیت العربیة تكون مدة االمتیاز هي المدة البا
  األمیركیة أو أیة مدد یمد إلیها هذا االمتیاز.

  تقدیم المخططات                               
على الشركة قبل البدء في مد خط األنابیب أن تقدم للحكومة مخططات تبین فیها األراضي 

ي التي ستقام علیها أو فوقها محطات للمضخات أو التي سیمد فیها خط األنابیب كذلك األراض
أشغال أخرى تابعة للمشروع على أن تكون هذه المخططات بشكل یمكن الحكومة من معرفة 

  ملكیة األراضي.
  تكون خطوط األنابیب متالصقة                            

طوط األنابیب إذا رغبت الشركة في مد أكثر من خط واحد من األنابیب فیجب أن تكون خ
التي تمدها متالصقة على أنه یجوز للشركة إذا وجدت ضرورة لمد خطوط أنابیب غیر 
متالصقة أن تمد تلك الخطوط بعد أن تكون قد قدمت أوال المخططات بالصورة المذكورة 
وحصلت على موافقة الحكومة على مد خطوط األنابیب طبقا للمخططات المذكورة بشرط أن ال 

  ة عن الموافقة على ذلك أو تؤخر هذه الموافقة لسبب غیر معقول.تمتنع الحكوم
  تسلیم األمالك عند نهایة االتفاق                              

تنتهي الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذا االتفاق عند انتهاء االمتیاز أو إذا قدم إعالن 
تفاق رسمیا (ومن المفهوم أنه التنازل بعد مضي خمسة وعشرین سنة من تاریخ نشر هذا اال 

في حالة التنازل یسقط حق التجدید) وجمیع أمالك الشركة غیر منقولة واألشیاء الثابتة 
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الموجودة في البالد العربیة السعودیة تلك األمالك واألشیاء الثابتة التي هي جزء من المشروع 
المتیاز _ قبل انتهائه بستة تصبح ملكا للحكومة دون مقابل على أنه إذا طلبت الشركة تجدید ا

أشهر على األقل تتعهد الحكومة أن تنظر بعطف في مد أجل االمتیاز أو تجدیده بشروط یتفق 
علیها وعلى أنه یجوز أیضا للحكومة أن تطلب من الشركة عند انتهاء مدة االمتیاز إزالة أي 

الحكومة من الشركة  من األشیاء الثابتة المذكورة (عدا خط أو خطوط األنابیب) التي تطلب
  نقلها إذا كان ذلك الطلب معقوال.

  التنازل                                      
للشركة الحق في أن تتنازل نهائیا إلى الحكومة عن جمیع الحقوق المذكورة في هذا 
 االتفاق بإعالنها كتابة قبل ثالثة شهور بعزمها هذا وینتهي هذا االتفاق تماما في التاریخ

سنة  ٢٥المعین لالنتهاء في اإلعالن المذكور وٕاذا أعطى هذا اإلعالن خالل مدة ال تتجاوز 
من تاریخ هذا االتفاق فللشركة الحق عند االنتهاء المذكور في إزالة جمیع اآلالت واألبنیة 
والمخازن والمواد والممتلكات من أي نوع معفیة من جمیع الضرائب والرسوم على أنه یجوز 

ة أن تشتري خالل مدة ثالثة أشهر من استالم اإلعالن المذكور _ هذه األشیاء بثمن للحكوم
یوازي قیمة االستبدال في ذلك التاریخ مخصومًا منه ما یكون قد طرأ علیها من نقص في 
القیمة بسبب االستعمال وهذا الثمن یتفق علیه وفي حالة عدم االتفاق یقرر بمقتضى المادة 

  الثالثة والعشرین.
  المادة الثالثة                                    

  األماكن المقدسة                                   
ال یجوز إقامة أشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر أو األماكن المخصصة للعبادة 

  أو األماكن األثریة التاریخیة.
  اراآلث                                         

تكون األشغال الفنیة واآلثار القدیمة التي تكتشف ملكا للحكومة العربیة السعودیة وعلى 
  الشركة أن تخطر الحكومة فورا عن أي آثار تكتشف من هذا القبیل.

  المادة الرابعة                                       
  ترولاإلعفاء من الضرائب على الب                               

ال تستوفى ضریبة التورید أو ضریبة التصدیر أو ضریبة المرور ( الترانسیت ) أو ضریبة 
التحویل أو أیة رسوم مالیة من أي نوع على الزیت ( زیت البترول ) والنفط واالزوكرایت 
والغازات الطبیعیة سواء كانت في حالتها الخام أو في أیة حالة من مشتقاتها وسواء قصد 

  یق الترانسیت أو استعملت في أعمال المشروع الصناعیة.شحنها بطر 
  البیع في األسواق المحلیة                                
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إذا عرضت الشركة محلیا للبیع المنتوجات المذكورة بموافقة الحكومة خاما أو مكررة 
وع فتكون الستهالكها في البالد العربیة السعودیة أو استعملت ألغراض غیر أغراض المشر 

تلك المتوجات خاضعة لنفس الضرائب والرسوم المالیة المفروضة على المنتوجات المشابهة 
  في البالد العربیة السعودیة .

ستكون شروط بیع هذه المنتوجات في األسواق المحلیة موضع اتفاق بین الحكومة 
  والشركة. 

  المادة الخامسة                                   
  الرسوم الجمركیة ورسوم التورید والتسهیالت                       

للشركة الحق في أن تستورد إلى البالد العربیة السعودیة دون أن تدفع رسوما جمركیة أو 
رسوما بلدیة أو رسوما أخرى (التي یشار إلیها فیما یلي إجمالیا برسوم التورید) جمیع المعدات 

مكن أن تلزم ألشغال المشروع وأغراض النقل بما فیها لوازم والمواد واألشیاء األخرى التي ی
المكاتب والبیوت والمستشفیات أو األبنیة األخرى التي ستكون ملك الشركة وتستعمل ألشغالها 

  (ویشار إجمالیا فیما یلي إلى جمیع هذه المعدات والمواد واألشیاء األخرى بكلمة _ مواد _).
توردتها معفاة من رسوم التورید لتستعمل في البالد العربیة إذا باعت الشركة المواد التي اس

السعودیة فتكون هذه المواد خاضعة لرسوم التورید المفروضة وقتئذ على مواد تماثلها وهذه 
  الرسوم تدفعها الشركة.

للشركة الحق في أن تصدر بدون رسوم _ المواد المستوردة والتي سبق إعفاؤها من رسوم 
  التورید.

فة المشروع االستثنائیة تمنح الحكومة الشركة _ إذا اقتضت الحاجة تسهیالت ونظرا لص
خاصة لتورید مواد في أماكن موافقة للشركة وتأذن بتصدیر وتورید المواد في جمیع األوقات 
لیال أو نهارا وفي أیام العطلة العمومیة. وتتعهد الشركة من جانبها بإقامة وصیانة أیة أبنیة 

الفرض وبدفع األجور اإلضافیة التي یجب أداؤها لموظفي الجمارك بموجب  خاصة الزمة لهذا
  األنظمة.

جمیع األشیاء والمواد التي یستوردها أو یصدرها مستخدمو الشركة الستعمالهم الخاص أو 
  التي تستوردها الشركة لبیعها لمستخدمیها تكون خاضعة لرسوم التورید المعمول بها.

  عن المواد التي تشتریها الشركة محلیا. ال تعاد الرسوم المستوفاة
  المادة السادسة                                  
  رسوم المیناء                                  
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تتخذ الحكومة إجراءات لتضمن قیام سلطات المیناء وسلطات البلدیة بتقدیم جمیع 
  التسهیالت إلى الشركة لتفریغ المشحونات وتسلیمها.

مع مراعاة الحقوق المكتسبة وبدون اإلخالل بحق الحكومة في منح امتیازات مینائیة و 
جدیدة یسمح للشركة بأن تستعمل في المیناء صنادلها وزوارقها الخاصة وأیة سنابیك اخرى 
المسجلة في البالد العربیة السعودیة مما تكون الزمة لمقتضیات أعمالها وبأن تخزن 

  مستودعاتها الخاصة.مشحوناتها في مخازنها و 
تكون جمیع السفن التي تملكها الشركة أو تستأجرها بكاملها معفاة من دفع جمیع رسوم 

  المیناء والمرفأ.
  المادة السابعة                               

  إنشاء میناء الشركة
رة تمنح الحكومة الشركة ـ إذا رغبت الشركة في ذلك ـ ألغراض المشروع دون أغراض التجا

العامة ـ جمیع التسهیالت لتبني الشركة وتصون في مكان أو أكثر یعین باالتفاق مع الحكومة 
  ـ ما قد یلزم من میناء أو موانئ لبناء وصیانة وتشغیل المشروع.

یجوز للشركة باالتفاق مع الحكومة ـ أن تضع في حدود هذا المیناء أو هذه الموانئ التي 
لربط السفن ولإلرشاد واإلنارة وأن تنشئ إشارات وأضواء على تبنى وفقا لما تقدم ـ عوامات 

الشاطئ وحواجز لسد األمواج وأسوارها في البحر وأرصفة ترسو علیها السفن وخطوطا تحت 
الماء للشحن ویجوز لها بوجه عام أن تقوم بجمیع أعمال الجرف وتطهیر القاع وكل ما تراه 

اء الماء والوقایة الصحیة الستغالل هذا المیناء الزما من أعمال التنظیم والمحافظة على صف
  أو هذه الموانئ استغالال فعاال لیال ونهارا. 

تعرض تصمیمات إنشاء هذا المیناء أو هذه الموانئ على الحكومة للموافقة علیها وال یجوز 
  رفض هذه الموافقة أو تأخیرها لسبب غیر معقول.

أو هذه الموانئ لغیر المراكب المملوكة  أو الوصول إلى هذا المیناء یكون حق الدخول
للحكومة أو التي تستأجرها أو المأذون لها من قبلها أو المراكب الشراعیة أو اللنشات التي 

  ترفع العلم السعودي متروكا لتقدیر الشركة.
ال تكون السفن التي تستعمل منشآت الشركة البحریة خاضعة ألیة ضریبة من الضرائب 

  الحكومیة.
ن الحكومة والشركة على فئة األجور التي یؤذن للشركة أن تتقاضاها من استعمال یتفق بی

  منشآتها البحریة من قبل المراكب غیر المراكب المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
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تتولى الدوائر الحكومیة المختصة القیام بما یلزم من أعمال الجمرك والحجر الصحي 
  مكلف بها رجال األمن.والمهاجرة والمراقبة ال

وتتقاضى الحكومة من الشركة أو من السفن التي تستعمل موانئ الشركة ـ مقابل هذه 
  الخدمات أو غیرها من الخدمات الخاصة التي تؤدیها الحكومة أجورا وفقا لجدول یتفق علیه 

  وتكون محددة على أساس تكالیف ما یتم تأدیته من خدمات.
راكب بالقرب من براطیم الشركة أو خطوط الشحن الممتدة تحت تتولى الحكومة منع رسو الم

   الماء والرسو بالقرب من األنابیب المغمورة في نقط اجتیاز األنهر.
  المادة الثامنة                              

  أجور السكك الحدیدیة                           
وتشغیله أن تستعمل خطوط السكك  یجوز للشركة فیما یتعلق بإنشاء المشروع وصیانته

الحدیدیة وفروعها الموجودة في البالد العربیة السعودیة بموجب نفس تعریفة األجور التي 
  تدفعها شركة الزیت العربیة األمریكیة.

ویجوز للشركة أن تجلب عالوة على ذلك قاطراتها وعرباتها خالل المدة المذكورة إذا كانت 
ستطیع أن تقدم القاطرات والعربات المناسبة أو تسبب لنقل حاجات إدارة السكة الحدیدیة ال ت

الشركة تأخیرًا غیر معقول ویكون استعمال خطوط السكة الحدیدیة بنفس الشروط الممنوحة 
  لشركة الزیت العربیة األمریكیة.

  المادة التاسعة                               
  رق من قبل الشركة استعمال الشركة للطرق بناء الط          

تتمتع الشركة بنفس الحقوق التي یتمتع بها الجمهور في استعمال الطرق المنشأة في 
  البالد العربیة السعودیة.

ال یحق للشركة أن تطالب بأیة إعانة من اإلیرادات العامة لنفقات إنشاء وصیانة الطرق 
  التي تنشئها لمقاصد المشروع.

  المادة العاشرة                                
  العمال                                   

تتعهد الشركة بأن تستخدم في البالد العربیة السعودیة لمقاصد المشروع عماال محلیین 
على أنه إذا كان عدد العمال المحلیین الالئقین غیر كاف فیجوز للشركة بموافقة الحكومة أن 

لى البالد العربیة السعودیة لمقاصد المشروع على شرط تستحضر عماال أجانب بقدر الحاجة إ
أنه إذا أدخل هؤالء العمال تتعهد الشركة عند إتمام الغرض الذي أدخلوا من أجله أن تعید إلى 
بالدهم األشخاص الذین أدخلوا بهذه الصورة ولم یحصلوا على موافقة الحكومة على البقاء في 
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أن ال تمنح الشركة إلى العمال األجانب أي تمییز أو  البالد العربیة السعودیة ومن المفهوم
  تفضیل فیما یتعلق بالسكن واألجور على العمال العرب السعودیین من نفس المرتبة.

للشركة الحق في تنظیم دورات عمالها بصورة تكفل القیام بإنشاء المشروع وصیانته 
ائما خاضعة للقوانین واألنظمة وتشغیله لیال ونهارا وفي العطالت العمومیة غیر أنها تكون د

  الساریة المفعول في البالد العربیة السعودیة.
أثناء القیام بأعمال اإلنشاء واإلصالح الخاصة إذا لزم استعمال عدد كبیر من العمل كإجراء 
مؤقت تمنح الحكومة لموظفي الشركة ومركباتها ومهماتها تسهیالت خاصة على مقربة من 

  لحدود تعینها الحكومة ألجل التنقل بحریة وبدون معارضة لیال ونهارًا.المشروع وفي نقط على ا
  اجتیاز الحدود

نظرا لما یقتضیه المشروع بصفة خاصة من استمرار العمل بدون تعطیل تمنح الحكومة في 
جمیع األوقات التسهیالت الالزمة لتنقل موظفي الشركة ومستخدمیها وموادها في نقط الحدود 

الحكومة بعین العطف وٕاذا أمكن ستتخذ بالتبادل أیة إجراءات تحصل علیها المعینة وستنظر 
  الشركة بهذا الخصوص من حكومات البالد المجاورة.

تدفع الشركة إلى الحكومة جمیع النفقات غیر العادیة التي تتكبدها دوائر الحكومة في إجراء 
بعد االتفاق علیها مقدما مع تسهیالت هذه التجوالت والتنقالت في نقط الحدود المعینة وذلك 

 الحكومة.

  التقییدات 
للحكومة الحق المطلق محافظة على مصلحة األمن العام وألسباب سیاسیة أو دینیة أن 

  تمنع أي شخص تستخدمة الشركة من الدخول إلى البالد أو اإلقامة بها.
لعربية السعودية وبالرغم مما ورد في هذه المادة يكون استخدام الشركة لعمالها في البالد ا

خاضعا ألي تشريع يتعلق بالعمل ويكون ساري المفعول في البالد العربية السعودية من وقت 
  إلى آخر.

  المادة الحادية عشرة
  الضرائب

ال تفرض ضريبة الملك أو ضريبة الدخل أو أي نوع من الضرائب أو الرسوم المالية على 
ا أو عن دخلها أو عن أعمالها أو عن تشغيل الشركة عن ممتلكاتها أو عن موظفيها ومستخدميه

المشروع إال على األرباح الناشئة عن مبيعات منتوجاتها ألجل بيعها ثانية في األسواق المحلية أو 
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الستهالكها في البالد العربية السعودية مما يزيد على ما يحتاجه المشروع على أن ال يشمل هذا 
الخاضعين للضريبة من أهالي البالد العربية السعودية  اإلعفاء أرباح أسهم الشركة الموزعة على

  أو مرتبات المستخدمين بقدر ما هم مكلفون به من الضرائب في البالد العربية السعودية.

ال تفرض رسوم طوابع على االتفاق الحالي أو الوثائق الملحقة به أو على أية اتفاقات أو 
لوثائق المنفذة بتصديق من الحكومة أو المقدمة تصميمات أو بيانات إضافية أو ما يشبهها من ا

  إليها للتصديق.

إذا أنشأت الشركة على حسابها ضمن حدود الحقول المخصصة لصهاريجها ومحطات الدفع 
وأشغال أخرى تماثلها مما يتعلق بالمشروع خدمات مختصة بالتعليم والصحة والوقاية والماء 

ن شؤون السلطات المحلية فتعفى الشركة من دفع والنور والخدمات األخرى التي تكون عادة م
  الضرائب الخاصة بهذه الخدمات.

ومن جهة أخرى تكون اإلنشاءات التي تقيمها الشركة في البالد العربية السعودية أو العمليات 
التي قد تقوم بها فيها والتي ليست من أجل تشغيل المشروع أو التي ال يبررها تشغيل المشروع 

االلتزامات المفروضة على الجمهور وخاضعة أيضاً لجميع الضرائب المقررة خاضعة لجميع 
  بمقتضى القوانين المعمول بها في ذلك الحين.

  المادة الثانیة عشرة
  المواصالت

للشركة الحق في مد وصيانة واستعمال الخطوط البرقية أو التلفونية سواء كانت فوق األرض 
سلكية لتأمين المخابرات بين مراكز المضخات المختلفة أو تحتها وكذلك استعمال األجهزة الال

والمكاتب والمؤسسات األخرى التي تتعلق بمشروع الشركة بحيث يكون استعمال الخطوط 
البرقية والتلفونية واألجهزة الالسلكية قاصرا على مقاصد المشروع وخاضعا إلشراف الحكومة 

ت التي تؤمن االتصال بالمحطة أو المحطات الدقيق والدائم أما فيما يختص بالمحطة أو المحطا
خارج حدود المملكة العربية السعودية فتمارس الحكومة حق اإلشراف عليها بواسطة موظفين 
تعينهم الحكومة وتدفع الشركة مرتباتهم ويجب أن ال تنشأ هذه الشركة أو األجهزة أو تشغل 

و األجهزة الالسلكية التابعة للسلطات بصورة تتعارض مع استعمال الخطوط البرقية أو التلفونية أ
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البريدية والعسكرية في البالد العربية السعودية أو ألية شركة أو شخص يشتغل في ذلك الوقت 
في امتياز بالبرق أو التلفون أو األجهزة الالسلكية ومن المفهوم طبعا أنه في حالة الطوارئ يكون 

  ت المذكورة مما يستلزمه أمن الدولة.للحكومة الحق في وضع نظام خاص إلدارة المخابرا

يجوز لموظفي الحكومة المسؤولين عن اإلشراف على هذه المنشآت وعن األمن العام في أي 
وقت وبدون مقابل أن يستعملوا هذه األجهزة بشرط أن ال يتعارض هذا االستعمال مع أعمال 

  المشروع.

مية في البالد العربية السعودية للشركة الحق في أن تستعمل من أجل المشروع أية خدمة عمو
  كالبرق والبريد والتلفون وغيرها لقاء دفعها األجور المفروضة عادة.

  المادة الثالثة عشرة 
  النقل

للشركة الحق في أن تستعمل أي نوع من أنواع المواصالت البرية أو المائية أو الهوائية لنقل 
ة الخاصة باستعمال وسائل النقل المذكورة في موظفيها أو مواردها بشرط مراعاة القوانين واألنظم

  البالد العربية السعودية.

  المادة الرابعة عشرة 
  مواد البناء واإلنشاءات

للشركة الحق مع مراعاة الحقوق المكتسبة في أن تستعمل مجانا لمقاصد المشروع المتوفر 
د التي تكون ملكا من التراب والطین والزلط والكلس والجص والحجارة وما شاكلها من الموا

  للحكومة.
يجوز قطع كل ما يحتاج إليه المشروع من حطب وأغصان من غابات الحكومة بقدر ما يكون 
ذلك متوفرا ومع مراعاة الحقوق المكتسبة للغير وباألخص مصلحة القبائل وصيانة الغابات حسب 

  الشروط وبموجب األنظمة المعمول بها من وقت آلخر.

  المادة الخامسة عشرة 
  المياه
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أن تحفر آبارا وتبني  –للشركة الحق باالتفاق مع الحكومة ومع مراعاة الحقوق المكتسبة 
سدودا وتجمع المياه الجارية على سطح األرض وتحفظها وأن تتخذ فضال عن ذلك التدابير 

  الالزمة لتوفير المياه ألغراض المشروع من غير رسم أو أجرة.

الحكومة أية كميات من مياه األنهار والبحيرات التي للشركة الحق في أن تأخذ بموافقة 
تخص الحكومة أو تكون تحت إشرافها في البالد العربية السعودية مما يتفق على كونها ضرورية 
لمقاصد المشروع ويشترط في ذلك أن توفي أوال الحقوق المكتسبة أو التي سبق منحها وليس 

الكميات الالزمة من المياه للمصالح البيتية  للشركة بحال ما أن تحرم السكان المحليين من
  والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري األراضي.

إذا وافقت الحكومة على أن المياه التي سبق منح حقوق عليها أو اكتساب حقوق خاصة في 
استعمالها ـ هي ضرورية لمقاصد المشروع فيحق نزع ملكيتها على حساب الشركة على أن ال 

نزع الملكية في أي حال من األحوال السكان المحليين من الكمية  الالزمة من المياه يحرم 
  للمصالح البيتية والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري األراضي 

تتخذ الشركة جميع الخطوات الضرورية لجعل فضالت المياه من اآلالت واألجهزة متوفرة 
حسابها، كل مجهود فعال لزياة كمية الماء على مقربة من  لالستعمال محليا وعليها أن تبذل، على

  محطاتها للسكان المحليين ـ والمسافرين وأفراد القبائل القاطنين بالقرب من هذه المحطات.

ليس في هذا االتفاق ما يعفي الشركة من المسؤولية عن دفع اثمان المياه التي تقدم إليها من 
  أية سلطة محلية.

  رة المادة السادسة عش
  األراضي الحكومية 

تخصص الحكومة للشركة بدون مقابل أو إيجار لفترات ال تزيد على مدة هذا االتفاق 
األراضي الحكومية التي توافق الحكومة على أنها الزمة ألغراض المشروع على أن يدفع 
تعويض معقول في حالة إخراج المستأجر من أراض مزروعة. وسيكون هذا التعويض عادال 
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ى فيه كيفية استعمال المستأجر عادة لألرض، وسوف تقدم الحكومة للشركة المساعدة ويراع
  المعقولة في حالة ما إذا وجدت صعوبات بشأن اكتساب حقوق المستأجر.

  األراضي الخاصة
تستأجر األراضي التي یقتضیها المشروع والتي ال تخص الحكومة باالتفاق علیه بین 

االتفاق ورأت الحكومة أن استمالك هذه األراضي الزم ألغراض الشركة وأصحابها وٕاذا لم یتم 
المشروع فتستملكها على نفقة الشركة من جمیع الوجوه بمقتضى أحكام القوانین واألنظمة 

  الخاصة باستمالك األراضي لألغراض العامة والساریة المفعول في ذلك الوقت.
للشركة بايجار إسمي لمدة ال تسجل األراضي التي استملكت جبرا باسم الحكومة وتؤجر 

  تتجاوز مدة هذا االتفاق.

  المادة السابعة عشرة
  األمن 

تعنى الحكومة بالمحافظة على مشروع الشركة وعلى موظفيها وتتخذ كافة اإلجراءات 
  الممكنة والمعقولة لهذه الغاية.

العام بما في  تدفع الشركة إلى الحكومة جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة في تدابير األمن
  ذلك نفقات إنشاء المساكن ووسائل النقل الالزمة لقوات األمن.

  المادة الثامنة عشرة 

  االشتراك في األسهم 

إذا عرضت الشركة على الجمهور أسهما لغرض المشروع فستفتح قوائم االكتتاب في البالد 
  ات أخرى.العربية السعودية في نفس الوقت الذي تفتح فيه قوائم االكتتاب في جه

  المادة التاسعة عشرة 

  مكتب الشركة
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على الشركة أن تفتح خالل ثالثة أشهر من تاريخ هذا االتفاق ـ مكتبا في جدة في البالد 
العربية السعودية وأن تعين وكيال محليا تخوله السلطة في أن يتولى جميع المسائل التي تتعلق 

  بتشغيل المشروع وتنفيذ هذا االتفاق.

  رونالمادة العش

  العمليات العامة

على الشركة أن تتخذ حاال بعد اتفاقها مع حكومات البلدان األخرى التي ترغب في أن تمد 
  فيها خط أو خطوط األنابيب ـ التدابير المعقولة للقيام بمقاصد هذا االتفاق.

ولكن إذا لم تكن الشركة عند مضي عشر سنوات من تاريخ نشر هذا االتفاق رسميا قد 
خططات الواجب تقديمها وفقا لنصوص المادة الثانية من هذا االتفاق. تدفع إلى قدمت الم

 ٥٠٠٠الحكومة رسم رخصة قدره خمسة آالف دوالر من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية (
  دوالر أمريكي) سنويا في أول شهر يناير من كل سنة وذلك إلى أن تقدم هذه المخططات.

التدابير المعقولة لتسهيل القيام بمقاصد هذا االتفاق في المنطقة  على الحكومة أن تتخذ جميع
التي تجري فيها أعمال المشروع وعندما تتعاقد الحكومة أو تمنح أو تصدق على أي اتفاق أو 
رخصة أو امتياز خالف هذا االتفاق فعليها أن تصون حقوق الشركة المكتسبة بمقتضى هذا 

  االتفاق. 

ميع االحتياطات المعقولة الالزمة لمنع تسرب الفساد إلى التربة تتعهد الشركة باتخاذ ج
  والهواء والماء المجاورة ألجهزتها.

  المادة الحادية والعشرون

  التعويض

يكون الجزاء ألية مخالفة لهذا االتفاق هو التعويض الذي يعين باالتفاق أو بموجب المادة 
  الثالثة والعشرين من هذا االتفاق.

  والعشرون المادة الثانية
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  القوة القاهرة

أي تقصير أو سهو يقع من الشركة أو الحكومة أو أي موظف حكومي أثناء مراعاتهم أو 
قيامهم بالعهود وااللتزامات أو الشروط المذكورة في هذا االتفاق والمترتب على أي فريق 

يسبب إجحافا مراعاتها أو القيام بها ـ ال ينشأ عنه ادعاء أو مطالبة ضد أي من الفريقين أو 
للفريق اآلخر بأية طريقة ما أو يعتبر إخالال بهذا االتفاق إذا ظهر بصورة مقنعة للفريق اآلخر ان 
اإلخالل قد نشأ عن أي من األسباب اآلتية وهي القضاء والقدر أو الثورات أو االضطرابات أو 

نتظرة يمكن الحرب أو اإلضراب أو منع العمال أو أي أمر آخر غير عادي أو ظروف غير م
  اعتبارها بصورة معقولة أنها خارجة عن إرادة أي من فريقي هذا االتفاق.

  المادة الثالثة والعشرون

  التحكيم

إذا نجم في أي وقت خالل مدة االتفاق أو بعد ذلك أي شك أو خالف أو نزاع بين فريقي 
أو يتعلق به أو بحقوق  هذا االتفاق يتعلق بتفسير هذا االتفاق أو تنفيذه أو أي شيء مما ورد فيه

والتزامات المتعاقدين بمقتضى هذا االتفاق وتعذر عليهما حسمه بأية طرق أخرى يجب إحالته 
إلى حكمين ينتخب كل من الفريقين واحدا منهما وينتخب الحكمان فيصال قبل الشروع في 

كتابي لذلك التحكيم وعلى كل من الفريقين أن يعين حكمه خالل ستين يوما من تاريخ الطلب ال
من الفريق اآلخر وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على الفيصل فيعين المتعاقدان بهذا ـ باالتفاق 
فيصال وإذا لم يتفقا على ذلك فعليهما أن يطلبا إلى رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين فيصال. 

قطعيا ويكون مكان ويعتبر قرار الحكمين أو قرار الفيصل فيما إذا اختلف الحكمان في الرأي ـ 
  التحكيم حسبما يتفق عليه الفريقان. وإذا لم يتفقا فيكون في جدة، البالد العربية السعودية.

  المادة الرابعة والعشرون

  سريان المعاهدات الدولية واالمتيازات واالتفاقات الموجودة
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ت المترتبة ال يفسر هذا االتفاق بصورة تفرض على الحكومة أي التزام يتعارض مع االلتزاما
عليها بموجب أية معاهدة دولية أو بصورة تجحف أو تنقص من أية حقوق أو امتيازات ناشئة 

  عن امتياز أو اتفاق قائم تكون الحكومة ملتزمة به.

  المادة الخامسة والعشرون

  المقاولون

للشركة الحق في أن تعهد إلى فريق ثالث بتنفيذ األعمال المصرح لها بها بموجب هذا 
اق بشرط الحصول أوال على موافقة الحكومة الستخدام مقاولين ليس لهم الحق ـ خالف االتف

ذلك ـ باالشتغال في البالد العربية السعودية على أن ال ترفض هذه الموافقة أو تؤخر بسبب غير 
معقول ويشترط أيضاً بأن تمنح األفضلية للمقاولين العرب السعوديين عند تساوي الشروط 

هذه الحالة يتمتع هذا الفريق الثالث بكل الحقوق واالمتيازات المكفولة للشركة  واألحوال وفي
  بموجب االتفاق الحالي في كل ما يتعلق بأعمالهم.

  المادة السادسة والعشرون

  حق تحويل هذا االتفاق

للشركة الحق في أن تحول أو خالفا لذلك في أن تتصرف بهذا االتفاق أو بأية مصلحة فيه أو 
ة من السلطات الممنوحة بموجبه بشرط أن تحصل مقدما على موافقة الحكومة الكتابية أية سلط

  على ذلك على أن ال تمنع هذه الموافقة أو تؤجل بسبب غير معقول.

  المادة السابعة والعشرون

  العناوين الهامشية

يغة هذا العناوين الهامشية الواردة في هذا االتفاق هي فقط لتسهيل المراجعة وال تؤثر على ص
  االتفاق أو على تفسيرة.

  المادة الثامنة والعشرون 
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  نظم هذا االتفاق باللغتين العربية واالنكليزية

حرر هذا االتفاق باللغتين العربية واالنكليزية ويوقع الفريقان على نسختين باللغة العربية 
  ونسختين باللغة اإلنكليزية ويكون لكال النصين قيمة واحدة.

  ة والعشرونالمادة التاسع

يبرم هذا االتفاق بمرسوم ملكي ويصبح ساري المفعول من يوم نشره في الجريدة الرسمية 
  في البالد العربية السعودية.

 ١٣٦٦عقد في جدة بالبالد العربية السعودية في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 
  .١٩٤٧الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليه سنة 

  توقيع            توقيع

  بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية    بالنيابة عن شركة خط األنابيب  

  بحضور: توقيع         عبر البالد العربية

  توقيع          بحضور: توقيع
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  جدة ـ المملكة العربية السعودية

  ١٣٦٦شعبان  ٢٢

  ١٩٤٧يوليو  ١١الموافق 

سط لشركة خط األنابيب عبر البالد العربية. المستر وليم . ج. لنهان ـ المندوب في الشرق األو
  جدة

باإلشارة إلى االتفاق الذي وقعنا عليه اليوم بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية وشركة خط 
األنابيب عبر البالد العربية والذي بموجبه منحت الحكومة الشركة حق إنشاء وصيانة وتشغيل 

السعودية إلى نقطة أو أكثر على ساحل البحر األبيض  خط لألنابيب أو أكثر من المملكة العربية
المتوسط وإتماما لبعض األحكام الوارد ذكرها في االتفاق المذكور وعمال بمنطوق وروح كتاب 

) إلى المستر مور رئيس ١٩٤٧يونية  ٢٨الموافق  ١٣٦٦شعبان  ٩جاللة الملك (المؤرخ في 
مسائل تخص شركة خط األنابيب عبر البالد  شركة الزيت العربية األمريكية فيما يتعلق ببعض

  العربية، إني أسجل في خطابي هذا اتفاقنا على األحكام التالية:

أوال ـ تسدد الشركة إلى الحكومة جميع النفقات المعقولة والضرورية التي تتكبدها الحكومة 
ة وذلك عن فقط فيما يتعلق بأعمال المشروع في مختلف الموانئ ومحطات الدفع التابعة للشرك

الحراسة واإلدارة ومعامالت اإلعفاء من الرسوم والضرائب والمعامالت المتعلقة باستئجار 
  واستمالك األراضي الخاصة والرسوم الجمركية وأعمال الصحة والبلدية.

ثانيا ـ بعد خمس عشرة سنة من تاريخ نشر هذا االتفاق رسمياً (باعتبار أن هذه هي المدة 
لفريقين في بحث استهالك تكاليف الخط) تدفع الشركة زيادة على ما ذكر في المتفق عليها بين ا

الفقرة السابقة رسم مرور معقول على نقل البترول ومنتوجاته في الخط أو الخطوط المنشأة 
بحيث يكون هذا الرسم متناسباً مع أعلى رسم مرور تدفعه الشركة في البالد المجاورة ومتناسبا 

أية حكومة من الحكومات المجاورة بما فيها إيران، العراق، الكويت،  مع أعلى رسم تتقاضاه
سوريا، لبنان، شرق األردن، فلسطين، مصر من شركة خط األنابيب عبر البالد العربية أو من أية 
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شركة أنابيب أخرى على أن يؤخذ بعين االعتبار طول الخطوط وكمية البترول ومنتجاته التي تمر 
  فيها.

ا لألحكام الواردة في المادة الخامسة من االتفاق المذكور أنه لمن المفهوم بين ثالثا ـ إيضاح
الطرفين أن اإلعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ال يشمل المؤن والملبوسات 
والمشروبات،كما ال يشمل األشياء والمواد األخرى التي تستوردها وتصدرها الشركة لموظفيها، 

هذه األشياء والمواد تكون خاضعة للرسوم الجمركية التي تكون نافذة أو التي تبيعها لموظفيها ف
  على العموم من وقت آلخر في المملكة العربية السعودية.

رابعا ـ خالفا ألحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من االتفاق المذكورة تكون 
  ن خمس وعشرين سنة.المدة الواردة في هاتين الفقرتين خمس عشرة سنة بدال م

خامسا ـ تلتزم الشركة بأن تنشئ وتسوي وتصون على حسابها طريقاً على طول الخط أو 
خطوط األنابيب تمهيدا لتغطيته باألسفلت في األجزاء التي يرى ضرورة تغطيتها به تسهيالً 

لى جنب ألعمال المشروع واالحيتاجات الالزمة لحراسته على أن يجري االنشاء والتسوية جنباً إ
مع وضع خط أو خطوط األنابيب وعلى أن ينتهي تغطيته باالسفلت في عدد معقول من السنوات 

  تتالءم مع قدرة الشركة.

سادساً ـ تلتزم الشركة بأن تنشئ على حسابها الخاص المدارس الالزمة لتعليم أبناء موظفيها 
ألماكن الموجودة على السعوديين وأبناء موظفي الحكومة العاملين في المشروع وذلك في ا

مقربة من محطات الدفع التابعة للشركة بدون أي مقابل على أن يكون برنامجها متفقاً مع برنامج 
المدارس العربية السعودية وعلى أن يوافق عليه مدير المعارف وعلى أن يكون المعلمون 

الستعمال  والموظفون فيها سعوديين كلما أمكن ذلك ويجب أن تنشأ جميع المنشآت الصحية
  هؤالء التالميذ والموظفين.

سابعا ـ تلتزم الشركة بأن تبني على نفقتها الخاصة المستشفيات الالزمة لمداواة موظفيها 
وحاجة المسافرين الماسة والمقيمين بقرب محطات الدفع ويجب أن نذود هذه المستشفيات 

يام هذه المستشفيات بالغرض بالعدد الكافي من األطباء والممرضين واألدوية مما يضمن معها ق
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المقصود من إقامتها كما أنه يجب أن تتخذ الشركة جميع التدابير واالحتياجات الالزمة لمنع 
  انتشار األمراض المعدية بقرب محطات الدفع.

ثامنا ـ من المفهوم طبعاً أن أية مزايا خالف ما ذكر أعاله أو ما ذكر في االتفاق األصلي 
  دى البالد المجاورة تمنح حتماً إلى الحكومة العربية السعودية.تمنحها الشركة إلى إح

تاسعاً ـ ال يفرض أي رسم مباشر أو غير مباشر وال أية تكاليف أو أعباء أو ضرائب على 
البيوع والمبادالت التي تجري بين الشركة وشركة الزيت العربية األمريكية فيما يتعلق بالمهمات 

ي قد تكون الزمة ألعمال المشروع وألغراض النقليات من والمواد واألشياء األخرى الت
  المشروع.

عاشراً ـ من المفهوم أنه ال يحق للشركة وال ألي شخص تابع لها أو منسوب إليها أن  
يتدخل في الشؤون اإلدارية أو السياسة أو الدينية في المملكة العربية السعودية وال أن يقوم بأي 

  يد في المملكة العربية السعودية. عمل يتعارض مع النظم والتقال

  هذا الكتاب وجوابكم عليه يكونان جزءاُ متمماً لالتفاق ويعتبران كأنهما واردان في األصل.

  وزير المالية 

  توقيع بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية 

  توقيع      توقيع   
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  جدة ـ المملكة العربية السعودية.

   ١٣٦٦شعبان  ٢٢

  .١٩٤٧يوليو  ١١الموافق 

حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد اهللا السليمان الحمدان وزير مالية الحكومة العربية السعودية ـ 
  جدة.

  أتشرف بأن أحيطكم علما باستالمي خطاب معاليكم بتاريخ اليوم والذي نصه كما يلي:

ودية وشركة خط باالشارة إلى االتفاق الذي وقعنا عليه اليوم بالنيابة عن الحكومة العربية السع
األنابيب عبر البالد العربية والذي بموجبه منحت الحكومة الشركة حق انشاء وصيانة وتشغيل 
خط لألنابيب أو أكثر من المملكة العربية السعودية إلى نقطة أو أكثر على ساحل البحر االبيض 

وق وروح كتاب المتوسط واتماما لبعض االحكام الوارد ذكرها في االتفاق المذكور وعمال بمنط
) إلى المستر مور رئيس ١٩٤٧يونية  ٢٨الموافق ( ١٣٦٦شعبان  ٩جاللة الملك المؤرخ في 

شركة الزيت العربية االمريكية فيما يتعلق ببعض مسائل تخص شركة خط األنابيب عبر البالد 
  العربية بأني أسجل في كتابي هذا اتفاقنا على األحكام التالية.

لحكومة جميع النفقات المعقولة والضرورية التي تتكبدها الحكومة أوال ـ تسديد الشركة ل
فقط فيما يتعلق بأعمال المشروع في مختلف الموانئ ومحطات الدفع التابعة للشركة وذلك عن 
الحراسة واالدارة ومعامالت االعفاء من الرسوم والضرائب والمعامالت المتعلقة باستئجار 

  وأعمال الصحة والبلدية. االراضي الخاصة والرسوم الجمركية

ثانيا ـ بعد خمس عشرة سنة من تاريخ نشر هذا االتفاق رسميا ـ باعتبار أن هذه هي المدة 
المتفق عليها بين الفريقين في بحث استهالك تكاليف الخط ـ تدفع الشركة زيادة على ما ذكر 

أو الخطوط المنشأة في الفقرة السابقة رسم مرور معقول على نقل البترول ومنتجاته في الخط 
بحيث يكون هذا الرسم متناسبا مع أعلى رسم مرور تدفعه الشركة في البالد المجاورة ومتناسبا 
مع أعلى رسم مرور تدفعه الشركة في البالد المجاورة ومتناسباً مع أعلى رسم  تتقاضاه أية 
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نان، شرق األردن، حكومة من الحكومات المجاورة بما فيها إيران، العراق، الكويت، سوريا، لب
فلسطين، مصر من شركة خط األنابيب عبر البالد العربية أو من أية شركة أنابيب أخرى على أن 

  يؤخذ بعين االعتبار طول الخطوط وكمية البترول ومنتجاته التي تمر فيها.

ن ثالثا ـ إيضاحا لألحكام الواردة في المادة الخامسة من االتفاق المذكور أنه لمن المفهوم بي
الطرفين أن اإلعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ال يشمل المؤن والملبوسات والمشروبات 
كما ال يشمل األشياء والمواد األخرى التي تستوردها وتصدرها الشركة لموظفيها، أو التي تبيعها 

من  لموظفيها فهذه األشياء والمواد تكون خاضعة للرسوم الجمركية التي تكون نافذة على العموم
  وقت آلخر في المملكة العربية السعودية.

رابعا ـ خالفا ألحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من االتفاق المذكورة تكون 
  المدة الواردة في هاتين الفقرتين خمس عشرة سنة بدال من خمس وعشرين سنة.

يقاً على طول الخط أو خامسا ـ تلتزم الشركة بأن تنشئ وتسوي وتصون على حسابها طر
خطوط األنابيب تمهيدا لتغطيته باالسفلت في األجزاء التي يرى ضرورة تغطيتها به تسهيالً 
ألعمال المشروع واالحيتاجات الالزمة لحراسته على أن يجري االنشاء والتسوية جنباً إلى جنب 

قول من السنوات مع وضع خط أو خطوط األنابيب وعلى أن ينتهي تغطيته باالسفلت في عدد مع
  تتالءم مع قدرة الشركة.

سادساً ـ تلتزم الشركة بأن تنشئ على حسابها الخاص المدارس الالزمة لتعليم أبناء موظفيها 
السعوديين وأبناء موظفي الحكومة العاملين في المشروع وذلك في األماكن الموجودة على 

أن يكون برنامجها متفقاً مع برنامج  مقربة من محطات الدفع التابعة للشركة بدون أي مقابل على
المدارس العربية السعودية وعلى أن يوافق عليه مدير المعارف وعلى أن يكون المعلمون 
والموظفون فيها سعوديين كلما أمكن ذلك ويجب أن تنشأ جميع المنشآت الصحية الستعمال 

  هؤالء التالميذ والموظفين.

تها الخاصة المستشفيات الالزمة لمداواة موظفيها سابعا ـ تلتزم الشركة بأن تبني على نفق
وحاجة المسافرين الماسة والمقيمين بقرب محطات الدفع ويجب أن نذود هذه المستشفيات 
بالعدد الكافي من األطباء والممرضين واألدوية مما يضمن معها قيام هذه المستشفيات بالعرض 
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ميع التدابير واالحتياجات الالزمة لمنع المقصود من إقامتها كما أنه يجب أن تتخذ الشركة ج
  انتشار األمراض المعدية بقرب محطات الدفع.

ثامنا ـ من المفهوم طبعاً أن أية مزايا خالف ما ذكر أعاله أو ما ذكر في االتفاق األصلي 
  تمنحها الشركة إلى إحدى البالد المجاورة تمنح حتماً إلى الحكومة العربية السعودية.

فرض أي رسم مباشر أو غير مباشر وال أية تكاليف أو أعباء أو ضرائب على تاسعاً ـ ال ي
البيوع والمبادالت التي تجري بين الشركة وشركة الزيت العربية األمريكية فيما يتعلق بالمهمات 
والمواد واألشياء األخرى التي قد تكون الزمة ألعمال المشروع وألغراض النقليات من 

  المشروع.

المفهوم أنه ال يحق للشركة وال ألي شخص تابع لها أو منسوب إليها أن عاشراً ـ من  
يتدخل في الشؤون اإلدارية أو السياسة أو الدينية في المملكة العربية السعودية وال أن يقوم بأي 

  عمل يتعارض مع النظم والتقاليد في المملكة العربية السعودية. 

اً لالتفاق ويعتبران كأنهما واردان في األصل ـ هذا الكتاب وجوابكم عليه يكونان جزءا متمم
  أنتهى.

  بالنيابة عن شركة خط االنابيب عبر البالد العربية أقبل شروط الكتاب الوارد اعاله:

  مخلصكم    بحضور:

  توقيع      توقيع
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)٤(  

  المملكة العربية السعودية

  وزارة الماليه  ٧/ ٩/ ١٨٦

  مكتب المعادن والشركات

  ٦٩/ ١/ ١١تاريخ                                                        

  ٤٩/ ١١/ ٢موافق                                                       

  ١التوابع                                                          

  رم.حضرة المكرم ممثل شركة خط األنابيب عبر البالد العربية السعودية المحت

بعد التحية ـ نبلغكم بأن حضرة صاحب الجاللة موالي الملك المعظم تفضل بالتوقيع على 
بالمصادقة على اتفاقية خط األنابيب عبر البالد العربية السعودية  ٤٥٨٩المرسوم الملكي رقم 

  ويسرنا أن أرفق اليكم من طيه صورة طبق األصل من المرسوم الملكي الكريم وتقلبوا تحياتنا.

  ير المالية وز

  توقيع

  )٣ملحق رقم (

  اتفاقية الزيت

  بين 

  حكومة المملكة العربية السعودية

  و باسيفيكك وسترن كوربوريشن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  هذه االتفاقية معقودة في الرياض

  ١٣٦٨في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 

  ١٩٤٩الموافق العشرين من شهر فبراير سنة 

ن وبمعرفة حكومة المملكة العربية السعودية ويطلق عليها فيها يلي (الحكومة) وباسيفيك بي
تحت قوانين والية ديلور  ١٩٢٨نوفمبر سنة  ١٠وسترن أويل كوربوريشن وهي شركة مكونة في 

في الواليات المتحدة األمريكية وموجودة حاليا تحت القوانين المذكورة وبموجبها وفيما يلي 
  ا (الشركة).يطلق عليه

  تثبت ما يأتي:

حيث إن حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة العربية السعودية يملك ـ فيما يملك ـ حق 
السيادة على وفي نصف مشاع في ملكية المنطقة المحايدة الواقعة بين البالد العربية السعودية 

لة الملك عبد والكويت. وذلك طبقا لتلك المعاهدة الخاصة المبرمة بين حضرة صاحب الجال
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك البالد العربية السعودية. وسمو أحمد الجابر 

  . ١٣٤١الموافق ربيع الثاني سنة  ١٩٢٢ديسمبر سنة  ٢الصباح شيخ الكويت بتاريخ 

وحيث إن حضرة صاحب الجاللة ملك البالد العربية السعودية يملك ـ فيما يملك ـ حقوق 
  غاز فيما يتعلق بنصف الملك المشاع المذكور.الزيت وال

وحيث إن حضرة صاحب الجاللة ملك البالد العربية السعودية قد فوض الحكومة في إبرام 
  هذه االتفاقية.

وحيث إن الشركة راغبة في الحصول من الحكومة. والحكومة راغبة في ان تنقل إلى الشركة. 
فة فيما يلي بشأن المنطقة التي تنطبق عليها المعاهدة وتمنحها االمتياز والحقوق المبينة والموصو

السابق اإلشارة إليها. وبشأن نصف مشاع في الجزائر  ١٩٢٢ديسمبر سنة  ٢المذكورة المبرمة في 
إن وجدت. والمياه اإلقليمية المتعلقة بتلك المنطقة. وكل ذلك يسمى فيما يلي (المنطقة 

  موضحة فيما يلي:المحايدة) وذلك بموجب المواد والشروط ال
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  اآلن وبناء عليه ومع اعتبار التمهيدات واالتفاقات المتبادلة والتعهدات الواردة فيما يلي:

فالحكومة يمثلها حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد اهللا السليمان الحمدان وزير مالية البالد 
  العربية السعودية نائبا عن الحكومة.

دفيلد نائب الرئيس نائباً عن الشركة بموجب هذا والشركة ويمثلها مستر برناباس. ب. ها
  يتفقان على ما يأتي: 

  المادة األولى

تمنح الحكومة وتتنازل وتنقل وتحول إلى الشركة وتعطي لها كل الحقوق التي لحضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد العربية السعودية والحكومة في الزيت والغاز واإلسفلت والبارافين 

ز الكيسنجهد وكل منتجات البترول األخرى ومستخرجاته ومشتقاته (ويشار واألوزاكرات وغا
إليها جميعها أحيانا هنا بمنتجات البترول) الموجودة في المنطقة المحايدة المذكورة أو التي 
تستخرج منها ويشمل هذا من غير حصر لعمومية ما سبق ذكره ملكية األشياء المذكورة وحق 

والتكرير وإجراء العمليات ونقل وخزن وبيع وتصدير المواد البحث والحفر واالستخراج 
المذكورة وحق استخدام األرض والجزائر إن وجدت والمياه اإلقليمية التي تحيط بالمنطقة 
المحايدة المذكورة كما هي موضحة فيما سبق واألرض التي تحت هذه المياه إلى أتم حد الزم 

ت المذكورة الستخراج مثل هذه المنتجات البترولية أو مرغوب فيه عقال لتقدم وإجراء العمليا
المذكورة وتكريرها وإجراء عمليات لها ونقلها وخزنها وبيعها وتصديرها وإقامة وصيانة الوسائل 
الالزمة أو المرغوب فيها عقال إلجراء العمليات التي تعرض في ممارسة مثل هذه الحقوق. وفي 

ها هذه الحقوق بما في ذلك الوسائل اإلنسانية التي من تقدم واستغالل الممتلكات التي تتعلق ب
  شأنها تحسين حالة الموظفين المشتغلين بمثل هذه العمليات أو تعليمهم.

  المادة الثانية

من غیر تحدید بأیة حال أو طریقة لعمومیة الحقوق المبینة في المادة األولى من هذه 
  تلك الحقوق تشمل بنوع خاص ما یأتي: االتفاقیة. یكون من المفهوم والمتفق علیه أن مثل

الحق ـ داخل المنطقة المحايدة ـ في بناء. وصيانة. وإدارة آبار ومعامل التكرير ومصانع 
الكيسنجهد والمنشآت األخرى الستخراج وإجراء عمليات المنتجات البترولية المستخرجة 



  ٣٤٦

لحديدية والطرق وخطوط األنابيب وصهاريج التخزين ووسائل التخزين األخرى والسكك ا
الجوية والمطارات والمرافئ والموانئ وأعمال الموانئ واألرصفة وأحواض السفن واألساكل 
والمراسي وسدود تكسير األمواج ومحطات الوقود وخطوط تحت الماء واألماكن التي تنتهي 

وظفون عندها وأية وكل كيفية ووسيلة لنقل مثل هذه المنتجات أو المواد أو المستخدمين الذين ي
في عمليات الشركة وخطوط التلغراف والتلفون والراديو في المنطقة المحايدة فقط بشرط احترام 
مستلزمات األمن العام ووسائل المواصالت األخرى ومستودعات السيارات (قراجات) والحظائر 
 للطائرات (هنجر) ودور التصليح ومحطات التزويد بالوقود وغيره ألي من المعدات أو جميعها

وأبنية للمكاتب والمخازن وأحياء للسكن ومدارس ومستشفيات ومستوصفات وعيادات ووسائل 
الترويح عن النفس ومخازن التموين (كمساري) ومراكز توليد القوة والمنافع واألغراض األخرى 
المتصلة بعمليات الشركة الواردة في هذه االتفاقية ومحطات توليد القوة وتوزيعها وخطوط القوة 

الوسائل الكهربائية وآبار المياه االرتوازية وغيرها من آبار المياه وكل الوسائل للحصول  وكل
على المياه وخزنها ونقلها والمجاري والوسائل الصحية األخرى ـ ومع احترام أنظمة المحاجر 
 وحقوق الغير حق استعمال المواد الطبيعية الموجودة في المنطقة المحايدة المذكورة أو مواردها

كما ترهى الشركة أنه مناسب لالستعمال المادي في شؤون بناء وصيانة وإدارة الوسائل المبينة 
بوجه عام في المادة األولى من هذه االتفاقية أو على وجه أخص المبينة في هذه المادة الثانية 
منها، وبما أن تشغيل عمليات المطارات والخطوط الجوية والتلغراف ومواصالت الراديو في 
المنطقة المحايدة وفي البالد تتصل بشؤون األمن العام فيها. فمن المتفق عليه أن تكون هذه 
األمور موضوع اتفاق يعقد فيما بعد لتنظيمها في منطقة االمتيازات بين طرفي هذه االتفاقية ولن 

علق يتضمن االتفاق المذكور أية مدفوعات إضافية أو مسؤوليات مالية على عاتق الشركة فيما يت
بالمنطقة المحايدة ولكن من المعترف به أن الشركة في المراحل األولى من عملياتها الواردة هنا 
ستستخدم الطائرات وميادين نزول الطائرات والتلغراف والراديو داخل المنطقة المحايدة. ومن 

احترام  المتفق عليه أن للشركة أن تفعل هذا إلى اتمام مثل هذا االتفاق المنظم ولكن ذلك مع
حق الحكومة في اإلشراف العام والمراقبة بمصاريف على حساب الشركة وعلى الشركة أن 
تقصر استخدام مثل هذه الوسائل على األمور المتصلة بالعمليات المذكورة هنا. وأن تبلغ 

  الحكومة مقدما عن ذبذبة وطول موجات أي معدات راديو ناقلة تستعملها. 
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ألربعين  من هذه االتفاقية فيما يتعلق بحق االستيالء على الممتلكات وأحكام المادة الثامنة وا
عند إنتهاء مدة هذه االتفاقية. وكذا أحكام المادة الثالثين من هذه االتفاقية بشأن حق الحكومة 
في استعمال تلك الممتلكات تنطبق من كل الوجوه على الممتلكات والمعدات التي تستعملها 

يل عمليات المطارات والخطوط الجوية والتلغراف والراديو ومحطات الشركة في صيانة وتشغ
  توليد القوة.

  المادة الثالثة

مع االحتفاظ بالحق الموجود ألي صاحب حق سطحي ـ ما عدا حضرة صاحب الجاللة 
الملك ـ في الحصول على تعويض الضرر الذي يلحق ملكه. أو مقابل استعمال ذلك الملك. 

اب الجاللة الملك فيما يتعلق باألراضي المنزرعة أو المستثمرة بكيفية ومع احترام حق حضرة ص
أخرى التي يملكها جاللته في الحصول على إيجار أو تعويض عنها يعدل ما يتحصل عليه عادة 
عن أراض مشابها. يكون للشركة بدون مانع أو رسوم أو عائق فيها عدا ما يخالف ذلك من 

واألشغال ـ ال حق التملك ـ بالنسبة ألية مساحات في المنطقة  الشروط المبينة هنا حق الحيازة
المحايدة ترى الشركة أنها الزمة أو مرغوب فيها عقال فيما يتعلق باستعمالها لحقوقها أو قيامها 
بالتزاماتها الواردة في هذه االتفاقية. وعلى الشركة أن تبلغ الحكومة عن المساحات التي ترى من 

غبة في االحتفاظ بها. وعندما يكون الزما للشركة أو مرغوب فيه عقال فيما المعقول ضرورة أو ر
يتعلق بعملياتها المبينة هنا أن يكون لها استعمال أية ممتلكات يكون فيها صاحب الحق السطحي 
مستحقا التعويض. تتخذ الحكومة ـ على نفقة الشركة ـ اإلجراء المناسب بقصد تخويل الشركة 

حة وال تتحمل الحكومة أية مسؤولية من جهة نتيجة أية اجراءات تتخذها استعمال تلك المسا
  لهذا الغرض.

باإلضافة إلى حيازة وأشغال بعض أجزاء المنطقة المحايدة ـ من غير تملكها كما سبق البيان 
ـ يسوغ للشركة أن تستأجر من أي ملك لجزء أو أجزاء من هذه المنطقة المحايدة و/ أو البالد 

سعودية كما ترى الشركة أنه الزم أو مرغوب فيه عقال لتعلقه بعملياتها المبينة هنا أو العربية ال
التصاله بها بشروط ترضي الشركة وذلك المالك بموافقة الحكومة تلك الموافقة التي يجب أن 

  ال تمنع أو تؤخر بغير مسوغ معقول.



  ٣٤٨

  المادة الرابعة

تفاقية مبلغ تسعة ماليين وخمسمائة ألف على الشركة أن تدفع للحكومة عند توقيع هذه اال
) دوالر بعملة الواليات المتحدة األميركية. وقد أودع هذا المبلغ لدى قرانتي ٩، ٥٠٠، ٠٠٠(

ترست كومباني بنيويورك ويصبح ملكا غير معلق على شرط وخالصاً للحكومة وحدها بمجرد 
  توقيع الطرفين على هذه االتفاقية.

  المادة الخامسة

) سنتا بعملة الواليات المتحدة األميركية ٥٥الشركة ريعا مقداره خمسة وخمسون ( أ ـ تدفع
عن كل برميل من براميل الواليات المتحدة من الزيت الخام الذي تحصل عليه من المنطقة 
المحايدة. ويشمل هذا أي زيت خام تحصل عليه لحسابها الخاص أو يحسب لها من االنتاج 

أو االنتاج الذي يتم باشتراك الشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو أطراف الذي ال تقوم به الشركة 
أخر. ولكن ال يشمل الزيت الخام الذي تتجه الشركة أو من أية عملية مشتركة للشركة أو بالنيابة 
عنها مع أي طرف أو أطراف أخر يطلب من الشركة أن تسلمه أو تحسبه ألي شخص أو شركة 

عة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه االتفاقية. حيث أو جهة سياسية بسبب طبي
إن قصد الطرفين ان الزيت الخام الذي تحتفظ به الشركة هو وحده الذي يخضع لهذا الريع. وأن 
ال يتعدد هذا الريع الواحد بالنسبة ألي زيت خام. وال يستحق ذلك الريع عن الزيت الخام الذي 

في عمليات الشركة أو ما يتعلق بها. ولكنه يستحق عن أي زيت  يستهلك في حدود المعقول
خام يسلم للحكومة بموجب المادة الحادية عشرة الريع عنه يقدر بعد استبعاد الماء والرمل 

  والمواد الغريبة األخرى.

%) في المائة من ١٢/ ٥ب ـ تدفع الشركة أيضاً للحكومة ريعا مقداره أثني عشر ونصف (
مالية التي تحصل عليها الشركة لحسابها الخاص من بيع أي غاز طبيعي أو المتحصالت اإلج

منتجات أو مستخرجات أي غاز طبيعي مستخرج ويصنع ويباع بمعرفة الشركة من المنطقة 
المحايدة المذكورة بعد خصم تكاليف تسليم ونقل هذا الغاز الطبيعي أو منتجات الغاز الطبيعي 

صول النهائية أو إلى مركز االستهالك. وال تجبر الشركة على أن من مكان استخراجه إلى جهة الو
تجمع أو تستخلص أو تكلف أيا من مثل هذا الغاز الطبيعي. وإذا ما استخلصت أو جمعت أو 
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كثفت أيا من مثل هذا الغاز الطبيعي أو منتجات الغاز فإنها يجب عليها أن تبلغ الحكومة عن 
الطبيعي ومنتجات الغاز الطبيعي الغاز الناتج من البترول  هذا. ومن المفهوم أنه يقصد بالغاز

  ومنتجاته ومستخرجاته ومستخرجات البترول فقط.

جـ ـ يدفع هذان الريعان شهريا في أو قبل الثالثين بعد نهاية الشهر الذي استحق عنه 
أحدهما أو كالهما ولكن بشرط أن ال تدفع مثل هذه الدفعات الشهرية لحساب الريع الذي 
يستحق بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة اال وحتى وفقط إذا ما جاوز مجموع المستحق من 
الريع للحكومة طرف الشركة عمال بالفقرة (أ) من هذه المادة عن السنة التي دفعت عنها الشركة 

  الريع المقدم والمدفوع من الشركة طبقا للمادة السادسة التالية من هذه االتفاقية.

  دسةالمادة السا

إبتداء من تاريخ توقيع هذه االتفاقية وبعد هذا سنويا في مثل التاريخ المذكور تدفع الشركة 
) دوالر بعمله الواليات المتحدة األميركية مقدما تحت ١، ٠٠٠، ٠٠٠للحكومة مبلغ مليون واحد (

سة فقرة حساب الريع الذي تدفعه الشركة عن السنة التالية للدفع كما هو مبين في المادة الخام
(أ) من هذه االتفاقية. وإذا ما قلت جملة المستحق من الريع طبقا للمادة الخامسة فقرة (أ) من 

) دوالر كان للحكومة على الرغم من ١، ٠٠٠، ٠٠٠هذه االتفاقية في سنة ما عن المليون الواحد (
وال يحق ذلك الحق في االستيالء على المدفوع مقدما تحت حساب هذا الريع عن تلك السنة. 

للشركة أن تسترد أي جزء منه إال في الحالة المنوه عنها في المادة الثانية واألربعين من هذه 
االتفاقية وهي حالة خفض الحكومة الالنتاج. فإن قصد الطرفين أن مقدار ما تدفعه الشركة مقدما 

األدنى للريع ) دوالر المذكور هو الحد ١، ٠٠٠، ٠٠٠عن كل سنة بذاتها أي مبلغ مليون واحد (
، ٠٠٠عن كل سنة واحدة. وتدفع الشركة للحكومة بمجرد توقيع هذه االتفاقية مبلغ مليون واحد (

) دوالر بعملة الواليات المتحدة األميركية بموجب هذه المادة السادسة. وقد أودع هذا ١، ٠٠٠
وخالصا  المبلغ في شركة قرانتي ترست كومباني بنيويورك ويصبح ملكا غير معلق على شرط

  للحكومة وحدها بمجرد توقيع الطرفين على هذه االتفاقية.

  المادة السابعة
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) يوما بعد كل حلول سنوي لتاريخ توقيع هذه االتفاقية تدفع الشركة ٩٠خالل تسعين (
  للحكومة:

%) في المئة من ٢٥أ ـ مقدارا بعملة الواليات المتحدة األميركية معادال لخمسة وعشرين (
التي حصلت عليها الشركة أثناء السنة المنتهية في التاريخ السنوي المذكر من بيع  صافي األرباح

المنتجات والمستخرجات بما فيها الغاز ومنتجات الغاز ومستخرجات الغاز التي حصلت عليه 
الشركة من المنطقة المحايدة المذكورة والتي لم تكرر بمعرفة الشركة في أي معمل من معامل 

  ة بمعرفتها في تلك المنطقة المحايدة المذكورة.التكرير المنشأ

%) في المئة من صافي ٢٠ب ـ ومقدارا بعملة الواليات المتحدة األميركية معادال لعشرين (
األرباح التي حصلت عليها الشركة خالل تلك السنة من تشغيل أي معمل أو معامل التكرير 

  ة.المنشأة بمعرفة الشركة في المنطقة المحايدة المذكور

من المفهوم والمتفق عليه أنه لن يكون هناك إزدواج في نصيب الحكومة في حصتها في 
األرباح عن الكمية الواحدة عمال بالفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التعاقب ومن المفهوم 
والمتفق عليه عالوة على هذا أن حصة الحكومة في تلك األرباح بنوعيها تكون من قبيل (كريد 

ست) األرباح المحمولة. بمعنى أن مقدارها يحدد بعد خصم كل التكاليف المرتبطة بها. أنتر
ولكن ال تتحمل الحكومة مسؤولية في تلك التكاليف أو أية خسارة أخرى. ومن المفهوم 
والمتفق عليه أيضاً أن حصة الحكومة في تلك األرباح تكون معفاة من كل الضرائب الواجبة 

ها تحدد بدون خصم تلك الضرائب الواجب على الشركة وحدها دفعها. ألية حكومة أخرى وأن
ومن المفهوم والمتفق عليه فوق ذلك أن مقدار األرباح السنوية وحصة الحكومة فيما تحدد طبقاً 
لما يجري عليه العرف في حساب الزيت مما هو  مقبول كقاعدة عامة في مناطق إنتاج الزيت 

ات المتحدة األميركية. وأنه عند قيام الشركة بدفع حصة الحكومة الواقعة وسط القارة في الوالي
  تقدم الشركة شهادة تؤيد مقدار تلك األرباح.

  المادة الثامنة

وفاء الشركة بالمبالغ المذكورة في هذه االتفاقية يكون في جدة أو في أي مصرف في 
كتابة لكل دفعة بذاتها الواليات المتحدة األميركية أو في المملكة المتحدة تعينه الحكومة 
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وااليصال الذي يعطيه أي مصرف يحصل تعيينه والدفع عليه طبقا لما تقدم بعد توقيع هذه 
  االتفاقية يكون مبرئا لذمة الشركة فيما يتعلق بالمبلغ المعطى عنه ذلك االيصال.

  المادة التاسعة

دة الحادية عشر من باإلضافة إلى حقوق الحكومة في أن تحصل على منتجات عينية طبقا للما
هذه االتفاقية. يكون للحكومة الحق في أن تشتري الستعمالها الخاص ولالستعمال في البالد 
العربية السعودية وليس إلعادة البيع للغير في الخارج أو التصدير ووفقا لنفس الشروط بما في 

تر آخر مع خصم بواقع ذلك نوع العملة التي يدفع بها الثمن التي تباع بها تلك المنتجات ألي مش
%) في المئة في القيمة من مجموع ٢٠) في المئة من الثمن مقدارا ال يتجاوز العشرين (٥خمسة (

البترول ومنتجات البترول ومستخرجاته والغاز الطبيعي ومنتجات ومستخرجات الغاز الطبيعي 
. ويشمل هذا أية التي تستخرجها الشركة وتحتفظ بها لحسابها في المنطقة المحايدة المذكورة

منتجات تحصل عليها الشركة لحسابها الخاص أو يحسب لها من االنتاج الذي ال تقوم به 
الشركة أو االنتاج الذي يتم باشتراك الشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو أطراف أخر ولكن ال 

نيابة عنها مع يشمل المنتجات التي تنتجها الشركة أو من أية عملية انتاج مشتركة للشركة أو بال
أي طرف أو أطراف أخر يطلب من الشركة أن تسلمها أو تحسبها ألي شخص أو شركة أو جهة 

  سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه االتفاقية.

  المادة العاشرة 

ها من عندما يبلغ إنتاج الزيت الخام المستخرج بمعرفة الشركة أو الذي تحصل عليه لحساب
المنطقة المحايدة المذكورة ويشمل هذا أي زيت خام تحصل عليه لحسابها الخاص أو يحسب 
لها من اإلنتاج الذي ال تقوم به الشركة أو االنتاج الذي يتم باشتراك الشركة أو بالنيابة عنها مع 

تركة طرف أو أطراف أخر ولكن ال يشمل الزيت الخام الذي تنتجه الشركة أو من أية عملية مش
أو بالنيابة عنها مع طرف أو أطراف أخر يطلب من الشركة أن تسلمه أو تحسبه ألي شخص أو 
شركة أو جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه االتفاقية 

) ٩٠) برميل من براميل الواليات المتحدة يوميا لمدة تسعين (٧٥، ٠٠٠ـ خمسة وسبعين ألف (
ا. فإن الشركة تبدأ وتتم بأسرع ما يمكن إجراؤه في حدود المعقول بناء معمل أو معامل يوم
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للتكرير حديثة الطراز في المنطقة المحايدة المذكورة يكون الحد األدنى لمقدورها العملي على 
) برميل من براميل الواليات المتحدة من الزيت الخام ١٢، ٠٠٠اإلنتاج اليومي اثني عشر ألف (

إذا كانت الحكومة ـ بناء على طلب الشركة ـ قد استغنت عن طلب بناء معمل أو معامل  إال
التكرير هذه. ويكون جزء من قوة التكرير المشار إليها صالحا إلنتاج غازولين الطائرات. وتنتج 
الشركة في معمل أو معامل التكرير هذه وتبيع للحكومة لالستعمال في تعبيد الطرق والشوارع 

فقا لنفس الشروط بما في ذلك نوع العملة التي يدفع بها الثمن الذي يباع به عادة فيما وذلك و
%) بموجب المادة التاسعة من هذه ٥عدا المقدار الذي تنطبق بشأنه قاعدة خصم الخمسة (

االتفاقية مقدارا من اإلسفلت حسبما تطلب الحكومة وحسبما يتفق وصالح العرف المتبع عمال 
لنظر إلى طبيعة ومدى وسائل التكرير وطبيعة نوع الزيت الخام الذي يكرر في التكرير با

والحاالت االقتصادية السائدة. ويعين موقع أو مواقع معمل أو معامل التكرير هذه باتفاق متبادل 
  بين طرفي هذه االتفاقية.

  المادة الحادية عشرة

ذه االتفاقية بعد البدء في بناء ابتداء من السنة التالية لحلول الموعد السنوي لتاريخ عقد ه
معمل أو معامل التكرير، تسلم الشركة سنويا ـ بدون مقابل أو تكاليف ـ للحكومة في جدة و/ 

) جالون من ١٠٠، ٠٠٠أو الرياض حسب رغبة الحكومة عند كل مرة من مرات التسلم مئة ألف (
بوحدة الواليات المتحدة ) جالون ٥٠، ٠٠٠الغازولين بوحدة الواليات المتحدة وخمسين ألف (
) جالون بوحدة الواليات المتحدة ٥٠، ٠٠٠من الكيروسين أو ـ إذا أرادت الحكومة ـ مقدار (

من الغازولين عوضاً وبدالً من الكيروسين المذكور. وتبني الشركة قبل هذا التسليم على نفقتها 
) جالون بوحدة ١٥٠ ،٠٠٠ولصالح الحكومة وسائل للتخزين ثابتة سعتها مائة وخمسون ألف (

الواليات المتحدة في كل من المدينتين المذكورتين على أرض تقدمها الحكومة لهذا الغرض. 
وللحكومة ـ عندما تعلن رغبتها كتابيا ـ أن تأخذ غازولين للطائرات بدال من أي أو كل 

من وحدة الغازولين أو الكيروسين الذي لها الحق فيه بمقتضى هذه المادة بمعدل جالون واحد 
الواليات المتحدة من غازولين الطائرات عن كل اثنين من جالونات الواليات المتحدة من 
الغازولين أو الكيروسين الذي يحق لها الحصول عليه. وتعد الحكومة على نفقتها وسائل لتخزين 

  أو أوعية لغازولين الطائرات.
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لوقت الكافي لتزويد الحكومة في حالة ما إذا لم يكتمل معمل أو معامل التكرير هذه في ا
بالمنتجات المذكورة التي للحكومة حق فيها بموجب هذه المادة. تسلم الشركة للحكومة مقدارا 
من الزيت الخام يكون كافيا عقال إلنتاج ما يعدل المقدار الذي لم يسلم من الغازولين 

لنقود يعدل التكاليف والكيروسين الذي للحكومة الحق فيه بموجب هذه االتفاقية ومبلغا من ا
  المعقولة لنفقة تسليم وتكرير ونقل وتحويل الزيت الخام إلى غازولين أو كيروسين.

  المادة الثانية عشرة 

تحتفظ الشركة في المنطقة المحايدة أو في البالد العربية السعودية بدفاتر حساب تامة وكاملة 
ذه االتفاقية ويكون لمندوبي الحكومة تظهر بدقة عملياتها في المنطقة المحايدة المذكورة في ه

أو ممثليها ـ على تكاليفها ونفقتها الخاصة ـ فيما عدا الحالة المخالفة الواردة في المادة الثانية 
عشرة التالية. أن يطلعوا عليها في كل األوقات المناسبة. وأن يعملوا مستخرجات لما فيها. وتسلم 

جها وبيوعها وتقارير التكرير فيها. وتعتبر الحكومة الشركة للحكومة مستخرجات شهرية عن إنتا
محتويات دفاتر وتقارير الشركة كأشياء سرية ويستثنى من ذلك األرقام التي ترى الحكومة لزوم 

  نشرها.

وأي اعتراض للحكومة على مقدار أي مبلغ تدفعه الشركة بموجب هذه االتفاقية ينبغي أن 
وما تالية لتمام هذا الدفع. فإن لم يبلغ االعتراض على ) ي٩٠يبلغ للشركة كتابه خالل تسعين (

هذا الوجه يعتبر الدفع صحيحا ويكون نهائيا وحاسما وملزما لطرفى هذه االتفاقية أما إذا أبلغ 
االعتراض على هذه الوجه. فإن ذلك يعتبر من كل الوجوه إشعارا بوجود خالف وتسري عليه 

  ألربعين التي ستأتي فيما بعد في هذه االتفاقية.األحكام المبينة في المادة الخامسة وا

  المادة الثالثة عشرة

يكون للحكومة الحق في أن تعين بكل حرية مفتشا أو أكثر ومندوبا أو أكثر وتدفع الشركة 
) دوالر بعمله الواليات المتحدة األميركية في ٣٠٠،٢للحكومة رأسا جملة مبلغ ألفين وثالثمائة (

لهؤالء الموظفين. يضاف إلى هذا كل المصاريف المعقولة التي الشهر كمجموع مرتبات 
يتكلفونها في سبيل تأدية واجباتهم. وتقم الشركة لهم أية مساعدة فنية مطلوبة وتمدهم ـ بناء 
على طلبهم ـ بالمعلومات التامة الواضحة. ويكون لمفتش الحكومة حق تفتيش حقول البترول 
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يقوموا بأعمال المساحة التفصيلية. وأن يعملوا رسومات. وأن والمناطق والمواقع وغير ذلك. وأن 
يجروا األبحاث وغيرها ويكون لهم حق استعمال آالت الشركة. وأن يستعينوا بموظفي الشركة 
للمساعدة على شرط أن استعمال آالت الشركة بمعرفتهم ال يتعارض بأية حال مع حرية 

رج من غير أن يكون عضوا في مجلس اإلدارة استعمال الشركة لها. ومندوب الحكومة في الخا
  يكون له كامل الحق في االطالع على تقارير الشركة وكذلك جداول أعمال اجتماعات مجلس 

  اإلدارة. ويكون له حق الحضور في اجتماعات مجلس اإلدارة.  

ومن وقت البدء في األبحاث يكون للشركة مكتب في جدة ومندوب ذو صالحية رسمية 
شركة لدى الحكومة. وتقدم الحكومة وسائل للمكتب وإلقامة المندوب بناء على طلب لتمثيل ال

  ونفقة الشركة.

  المادة الرابعة عشرة                                   

على الشركة أن تكيل أو تزن أو تقيس بطريق توافق عليها الحكومة من وقت إلى آخر كل 
شملها هذه االتفاقية مما تستخلصه أو تحتفظ به ويحق المواد والمنتجات والمستخرجات التي ت

  لمفتشي الحكومة أو مندوبيها المعينين رسميا:

  أ ـ فحص الكيل والوزن والمقاس.

  ب ـ فحص المكاييل والموازين والمقاييس المستعملة في ذلك واختبارها.

أن تطلب وإذا ظهر عند الفحص واالختبار خلل في إحدى هذه األجهزة. فللحكومة حينئذ 
إصالح الخلل بمعرفة الشركة وعلى نفقتها. فإن لم يجب ذلك الطلب في مدة ال تزيد على ثالثة 
شهور. كان للحكومة أن تتخذ حينئذ ما يلزم للقيام بإصالح الخلل ولها أن تسترد تكاليف ذلك 
اإلصالح من الشركة. وإذا ظهر عند الفحص واالختبار المذكورين خلل في أي جهاز من 

جهزة المشار إليها آنفا كان للحكومة ـ بعد سماع إيضاح الشركة في هذا الصدد ـ أن تعتبر األ
أن ذلك الخلل كان موجودا منذ مدة ثالثة أشهر شمسية سابقة على اكتشافه أو منذ آخر فحص 
للجهاز بمعرفة الحكومة متى وقع ذلك الفحص خالل مدة الثالثة أشهر هذه وحينئذ تتم تسوية 

  لى ذلك االعتبار.الريع ع
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وإذا رغبت الشركة في تعديل أو استبدال أحد المكاييل أو الموازين أو المقاييس تقدم 
للحكومة إشعارا معقوالً ليتمكن ممثل الحكومة من الحضور أثناء القيام بمثل هذا التعديل 

  واالستبدال.

  المادة الخامسة عشرة                                   

أن تحول االمتياز والحقوق الممنوحة بمقتضى هذه االتفاقية إال بموافقة  ليس للشركة
%) في المئة ٢٥الحكومة كتابة. ومع ذلك ـ إذا قبلت الشركة أن تدفع للحكومة خمسة وعشرين (

من صافي ربح رأس المال ـ إن وجد ـ الذي ينتج من بيع ذلك االمتياز وتلك الحقوق بعد أن 
ب المستحقة ألية حكومة أخرى عن هذا الربح أو المكسب (ومن يخصم منه أي وكل الضرائ

المفهوم والمتفق عليه أنه إلى الحد الذي تسمح به قوانين تلك الحكومة األخرى يعتبر المبلغ 
الذي يدفع للحكومة المذكورة كأنه من مصاريف البيع ويستنزل عند حساب الضريبة) ـوكان 

من غرب أوروبا لها سمعة حسنة ومرغوب فيها لدى ذلك البيع المقترح لشركة أميركية أو 
الحكومة العربية السعودية ولها من الممتلكات الخالصة ما ال تقل قيمته عن ثالثين 

) دوالر وقت البيع. فال يسوغ أن تعطل أو تؤخر موافقة الحكومة بغير ما ٠٠٠،٠٠٠،٣٠مليون(
ز والحقوق المتقدمة يكون للحكومة سبب معقول. وعند التقدم بمثل هذا البيع في شأن االمتيا

حق األفضلية في أن تأخذ هذا بحق الشفعة خالل ثالثين يوما من تاريخ تسليم الشركة للحكومة 
كتابة إعالنا عن قصدها في إجراء هذا البيع ألي شخص أو شركة أخرى. وفي حالة استعمال 

ومكسبها فيه ونصيب  الحكومة لهذا الحق في الشراء يحسب ربح الشركة الخالص من البيع
الحكومة في المكسب بحسب نفس القواعد التي تتبع في حالة البيع ألي طرف آخر. بحيث 
تحصل الحكومة على خصم يساوي مقدار نصيبها في الربح وعلى الرغم مما تقدم فإن للشركة 

از خالل سنة من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية. الحق في تحويل هذه االتفاقية واالمتي
والحقوق الممنوحة بموجبها لشركة تشغيل تكونها وتسري عليها أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق 
بالمرغوبية لدى الحكومة. وتقوم شركة التشغيل تلك مقام الشركة التي هي طرف في هذا العقد 
وبدال عنها وإعادة ذلك االمتياز وتلك الحقوق من شركة التشغيل إلى شركة باسفيك وسترن 

ويل كوربوريشن بغير مقابل نقدي ال يعتبر بيعا في مفهوم هذه المادة. وتحتفظ الحكومة لنفسها أ
بحق الموافقة أو عدم الموافقة من ناحية المرغوبية للحكومة فيما يتعلق بمساهمي شركة التشغيل 
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وموظفيها وموظفي الشركة في المنطقة المحايدة المذكورة ورغبات الحكومة في هذا الصدد 
اجبة التنفيذ. ومن المفهوم والمتفق عليه أنه ال اعتراض للحكومة على باسفيك وسترن أويل و

كوربوريشن كمساهمة في شركة التشغيل وأن الحكومة لن تعطل أو تؤخر بغير سبب معقول 
  الموافقة المطلوبة وفقا لهذه المادة. 

عرفتها لغرض القيام وإذا حول االمتياز والحقوق المنوه عنها هنا إلى شركة مكونة بم
بالعمليات المذكورة هنا وقامت شركة التشغيل هذه بعد سنة من تاريخ توقيع هذه االتفاقية 
بإصدار أو طرح أسهم لالكتئاب فيها في راس مالها بمقابل نقدي ألي شخص أو شركة غير 

توافق  باسفيك وسترن أويل كوربوريشن. فإن للحكومة أو ألي فرد من رعايا العرب السعوديين
) بعد أن تتسلم الحكومة من الشركة كتابة إعالنا عن ٣٠عليه الحكومة في مدى ثالثين يوما (

قصد شركة التشغيل في إصدار تلك األسهم ـ الحق في المساهمة باالكتتاب بخمسة وعشرين 
%) في المئة من األسهم التي تصدر أو تطرح لالكتتاب فيها وذلك بنفس السعر ونفس ٢٥(

لتي بموجبها يحصل إصدار أو طرح تلك األسهم لالكتتاب آلخرين بما في ذلك الشروط ا
  العملة.

  المادة السادسة عشرة

للشركة أن تقعد اتفاقا أو اتفاقات مع أي طرف آخر ال تراه الحكومة غير مرغوب فيه وتكون 
متعلقة لديه أية حقوق في أو بشأن الزيت أو الغاز أو منتجات البترول األخرى ناشئة عن أو 

بالنصف المشاع الباقي في المنطقة المحايدة المذكورة. من أجل اإلدارة المشتركة ألي من أو 
كل العمليات المذكورة هنا. بحيث أن حقوق والتزامات طرفي هذه االتفاقية ال تتغير أو تعدل 

ة بمعرفة باية حال ذلك االتفاق أو تلك االتفاقات وتظل الشركة مسؤولة عن مراعاة هذه االتفاقي
من تتعاقد معه من الغير. وأي اتفاق تعقده الشركة يجب أن يشير إلى هذه االتفاقية ويتضمن نصا 

  صريحا عن وجوب مراعاتها.

ويكون للشركة الحق في أن تنيب الغير في القيام بالعمليات التي تشملها هذه االتفاقية بشرط 
أن ال تتعطل أو تؤخر بغير ما سبب الحصول على موافقة الحكومة مقدما ـ وهي موافقة يجب 

معقول ـ لتشغيل مقاولين ليس لهم بغير هذا الطريق حق في العمل في البالد العربية السعودية. 
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وتكون األفضلية للمقاولين العرب السعوديين إذا ما تعادلت الظروف واألحوال وفي تلك 
ي ملزمة بتحمل المسؤولية عنهم الحاالت يكون لمن تعهد إليهم الشركة بعمليات نيابة عنها ـ وه

ـ أن يتمتعوا بكل الحقوق واالمتيازات التي تكفلها هذه االتفاقية للشركة ما دامت تلك الحقوق 
  واالمتيازات تتعلق بمباشرة االمتياز الوارد في هذه االتفاقية.

  المادة السابعة عشرة

ي القیام بعملیات على الشركة أن تبدأ خالل تسعة شهور بعد توقیع هذه االتفاقیة ف
استكشافیة بقصد الكشف عن الزیت في المنطقة المحایدة المذكورة. وأْن تجري هذه العملیات 

  وفقا ألصول التشغیل الحسنة السلیمة وطبقا لألعمال واألسالیب الحدیثة المقبولة.
نية من وخالل سنة من توقيع هذه االتفاقية تبدأ الشركة عمليات الحفر وقبل إنتهاء السنة الثا

تاريخ توقيع هذه االتفاقية يجب على الشركة أن تكون قد أتمت على األقل أعماقا مجموعها 
) قدم. ويجب على الشركة قبل انتهاء السنة الثالثة من توقيع هذه ٦، ٠٠٠جملة ستة آالف (

، ٠٠٠االتفاقية أن تكون قد أتمت على األقل حفر أعماق مجموعها جملة ستة عشر ألف قدم (
ويكون الحفر في جميع األحوال وفقا ألصول التشغيل الحسنة السليمة وطبقا لألعمال ) ١٦

واألساليب الحديثة المقبولة. وعلى الشركة أن تتخذ التدابير المعقولة لتمنع دخول الماء إلى أي 
من الطبقات التي يكون فيها زيت بترول وتسد بأحكام أي ثقوب غير منتجة تكون قد حفرتها ثم 

. وعلى الشركة أن تتخذ كل االحتياطات المعقولة ضد الحريق أو أي فقدان أو ضياع آخر تركتها
  لزيت البترول أو الماء. وعليها أن تجعل اآلبار ومواقعها في حالة نظيفة في حدود العقل.

وعلى الشركة أن تخبر الحكومة على وجه العموم بتقدم ونتائج أبحاثها واستكشافاتها 
  تحسين واالستثمار. وتعامل تلك األخبار كمعلومات سرية.وعمليات الحفر وال

  المادة الثامنة عشرة 

على الشركة أن تقدم للحكومة خرائط تظهر الموقع الجغرافي لكل ثقب أو بئر تحفرها ألجل 
زيت البترول. وعليها أن تحتفظ بكل العينات ومستخرجات الباطن التي تؤخذ إلجراء التجارب 

  ليل. وعليها أن تجعل كل ذلك في متناول الحكومة عند طلبها.أو اإلختبار أو التح

  المادة التاسعة عشرة 
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على الشركة أن تعطي الحكومة ـ بناء على طلبها ـ نسخا من كل الخرائط والرسومات وكل 
المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها في عملياتها المذكورة. سواء أكان ذلك خالل 

ستغالل. وعلى الحكومة أن تعتبر هذه المعلومات سرية. وكذلك االستكشاف أو الحفر أو اال
يجب على الشركة أن تقدم على نفقتها للحكومة عند نهاية الشهر الثالث من كل سنة مالية من 
سني الشركة تقريرا كامال مفصال باللغة العربية عن كل عمليات الشركة المبينة في هذه االتفاقية 

الحكومة أن تعتبر هذا التقرير سريا. ولممثل الحكومة في األوقات  خالل السنة المنصرمة.. وعلى
المناسبة أن يفحص ما لدى الشركة من خرائط وتقارير جيولوجية تتعلق بالمنطقة المحايدة 
وعلى الشركة أن تحتفظ بتلك التقارير أو نسخ طبق األصل منها في المنطقة المحايدة أو في 

الشركة على الحكومة مشروعات السكك الحديدية والموانئ  البالد العربية السعودية. وتعرض
الموافئ والمطارات وخطوط األنابيب وخطوط التلغراف والتلفون واألبنية المخصصة الستعمال 
الحكومة للنظر في الموافقة عليها. ويجب أن ال تعطل تلك الموافقة أو تؤخر بدون مسوغ 

  معقول.

  المادة العشرون

جري كل عمليات البحث واالستكشاف واالستغالل والحفر والتحسين يجب على الشركة أن ت
  المنوه عنها في هذه االتفاقية بكل نشاط واستمرار.

  المادة الحادية والعشرون

تستخدم الشركة في عملياتها في المنطقة المحايدة المذكورة عرباً سعوديين أو غيرهم من 
عطى أفضلية التوظف أوال للمواطنين العرب إلى أقصى حد ممكن عمال. وفي هذا السبيل ت

العرب السعوديين ثم لرعايا األمم العربية األخرى الصديقة فيما يتعلق بالعمل الذي يكونون أهال 
له. لكن يكون للشركة حق استخدام واستحضار موظفين من غير العرب من طبقة المهرة الفنيين 

ر هؤالء من الموظفين الذين ال يمكن والمشرفين بقدر ما تراه ضروريا ومرغوبا فيه عقال وغي
الحصول عليهم من البالد العربية السعودية أو األمم العربية األخرى الصديقة. وعلى الشركة أن 
تقدم كل التسهيالت المعقولة في توجيه تدريب وتعليم عمالها وموظفيها في المنطقة المحايدة 

ة ـ بناء على طلب الحكومة ـ كل مستخدم المذكورة بقصد المحايدة ومن البالد العربية السعودي
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أو عامل تكون الشركة قد استقدمته من الخارج إذا تسبب بأعماله أو سلوكه في االخالل 
بالسالم أو في ازعاج عام أو أصبح غير مرغوب فيه ألي سبب آخر. وتدفع الشركة لكل من 

دلة تعلن عنها وقت تستخدمه في المنطقة المحايدة المذكورة من عمال وموظفين أجورا عا
االستخدام وتضع الشركة وتتبع لمصلحة موظفيها في المنطقة المحايدة المذكورة أنظمة مناسبة 
للمعاش والتقاعد والتوفير وضد الحوادث ولتأمين المزايا الصحية عندما تبرر هذا عقال طبيعة 

  المذكورة.ومدى عمليات الشركة طبقا لتشريع العمل الذي يطبق في المنطقة المحايدة 

وإذا ما رخص ألي عمال أجانب وجب على الشركة بمجرد تمام العمل الذي حصل 
الترخيص من أجله أن تعيد على نفقتها الخاصة أي شخص إلى بالده سبق الترخيص له ولم 

  يتحصل على موافقة الحكومة على البقاء في المنطقة المحايدة أو البالد العربية السعودية.

ال يكون ثمة تفريق في المعاملة في المنطقة المحايدة فيما يختص بالسكنى ومن المفهوم أنه 
واألجور والتعويضات ووسائل الترويح عن النفس بين العمال األجانب والعمال من أهل البالد 

  من فئة واحدة.

  المادة الثانية والعشرون 

لون فيها ولموظفي تقوم الشركة بتقديم العناية والخدمات الطبية بدون مقابل لكل من يشتغ
الحكومة الذين يعملون في المنطقة المحايدة المذكورة. وتنشئ وتعد وتعين الموظفين الالزمين 
وتستمر في الصيانة واالنفاق على وسائل المستوصفات والعيادات والمستشفيات بدرجة تكفي 

  عقال لتحقيق هذا الغرض.

  المادة الثالثة والعشرون 

الشركة على الزيت الخام من المنطقة المحايدة المذكورة  خالل ثالث سنوات بعد حصول
بما فيه أي زيت خام تحصل عليه الشركة لحسابها الخاص أو يحسب لها من اإلنتاج الذي ال 
تقوم به الشركة أو من االنتاج الذي يتم باتشراك الشركة أو بالنيابة عنها مع طرف أو أطراف أخر 

تجه الشركة أو من أية عملية مشتركة للشركة أو بالنيابة عنها ولكن ال يشمل الزيت الخام الذي تن
مع طرف أو أطراف أخر يطلب من الشركة أن تسلمه أو تحسبه ألي شخص أو أي شركة أو 
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جهة سياسية بسبب طبيعة أو نطاق الحق الشائع المحول للشركة بموجب هذه االتفاقية بكميات 
من براميل الواليات المتحدة يوميا لمدة ثالثين  ) برميل١٥ر ٠٠٠يبلغ معدلها خمسة عشر ألف (

) يوما باستمرار. يجب على الشركة بموافقة الحكومة وتحت مراقبتها وإشرافها أن تشيد ٣٠(
وتؤسس وتجهز بالموظفين وتستمر في االنفاق على وسائل تعليمية في المنقطة المحايدة 

  المذكورة.

ين العرب السعوديين الذي يشتغلون للشركة. وما أ ـ ألجل التعليم االبتدائي ألوالد الموظف
يلي ذلك من تعليم من يبدو عليه من بينهم استعداد للتعلم في فروع فنية تؤهلهم ليصيروا 

  موظفين مهرة أو فنيين أو مشرفين في الشركة.

ب ـ وألجل التدريب الصناعي والتجاري ألشخاص عرب سعوديين بقصد تدريبهم ليصبحوا 
  ن وتجاريين في الشركة.موظفين صناعيي

وعلى الشركة أن تقدم منحا مدرسية أو إعانة مالية أخرى لتمكن الموهوبين بنوع خاص من 
المتخرجين في مدارسها من االلتحاق بمعاهد التعليم والتدريب العليا في الواليات المتحدة 

  األميركية.

ظام عن أساس الجدارة وتتعاون الحكومة والشركة في اختيار الطلبة لإلفادة من هذا الن
وحدها. كما تتعاونان على وضع خطط السير الدراسي في تلك البعثات. ولكن من المفهوم 
والمتفق عليه أن التوظف في الشركة ال يكون شرطا لاللتحاق بأية مدرسة من المدارس التي 

  تنفق الشركة عليها.

  المادة الرابعة والعشرون

لكاتها وممتلكاتهم حماية الشرطة والحراس. ويحدد تقدم الحكومة للشركة وموظفيها وممت
عدد الشرط والحراس من وقت إلى آخر في المنطقة المحايدة المذكورة باتفاق الطرفين. وتتولى 
الحكومة اإلدارة والمراقبة على هؤالء الشرطة والحراس بنفس الطريقة التي تباشر بها ذلك 

حكومة بأية مسؤولية أخرى قبل الشركة من جهة بالنسبة لغيرهم ممن يخضعون لها وال تتحمل ال
حماية الشرط أو عملهم داخل المنطقة المحايدة. وعلى الشركة أن تدفع للحكومة مرتبات هؤالء 
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الشرطة والحراس. وال يجوز أن تزيد تلك المرتبات على المرتبات العادية ألمثالهم من موظفي 
  الحكومة.

  المادة الخامسة والعشرون

ة بالتشاور مع الشركة ما يلزم من موظفي الجمارك والحجر الصحي في الموانئ تعين الحكوم
والمطارات التي تنشئها الشركة. أو موظفي الجمارك أو الحجر الصحي اإلضافيين الالزمين في 
الموانئ التي تستعملها الشركة وتدفع الشركة مرتباتهم التي ال تزيد على المرتبات العادية ألمثال 

ظفين الحكوميين. وتعد الشركة على نفقتها أبنية صالحة للمكاتب ومساكن الئقة هؤالء المو
لموظفي الجمارك والحجر الصحي في الموانئ والمطارات المبنية بمعرفة الشركة وتوفي 
مستلزمات الحجر الصحي المعقولة والالئقة على نفقة الشركة في الموانئ والمطارات المنشأة 

ن تتخذ جميع االحتياطات المعقولة في عملياتها المبنية بهذه االتفاقية بمعرفتها. وعلى الشركة أ
  وذلك لمنع انتشار األمراض في المنطقة المحايدة المذكورة.

  المادة السادسة والعشرون

  على الشركة أن تقيم عند كل منشأة ثابتة تتوالها:

  أ ـ مكتبا ومساكن لمفتشي الحكومة ومندوبيها لدى الشركة.

  الستعمال الشرطة.ب ـ مبنى 

جـ ـ مبنى الستعمال مكتب البريد ومصلحة الصحة العامة والتلفون المركزي ولوسائل 
الحكومة التلغرافية. ويجب أن يشمل المبنى المذكور ومساكن الئقة لعمال الحكومة في تلك 

  المصالح.

ق بتلك د ـ مساكن الئقة للموظفين العرب السعوديين الذين تستخدمهم الشركة فيما يتعل
  المنشآت الثابتة.

  هـ ـ مسجد عادي.

  و ـ أنابيب عامة للمياه وحمامات إذا تيسر ذلك عمليا.
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ز ـ تلفونات ووسائل النور والمياه للشرطة والجمارك والبريد والصحة العامة. ومباني 
  التلغراف والتلفون.

  حـ ـ أسواق. إذا تيسر ذلك عمليا.

  ط ـ شوارع.

  المادة السابعة والعشرون

ال يسوغ للشركة أن تستورد أسلحة نارية مهما كان وصفها. وإذا خالفت ذلك يكون للحكومة 
الحق في مصادرة هذه األسلحة ومعاقبة المخالف وفقا لقوانينها وانظمتها. ويمكن لموظفي 
الشركة ان يستوردوا بنادق صيد وفقا لألنظمة الخاصة بتلك األسلحة. وال يمكن للشركة أن تقيم 

أو أبنية تصمم ألجل الحرب وفي حالة حدوث شيء من هذا يكون للحكومة الحق  تحصينات
  في هدم تلك التحصينات فضال عن معاقبة المخالف.

  المادة الثامنة والعشرون

تعطى الشركة األفضلية ـ في شراء منتجات ومستخرجات أي معمل من معامل التكرير المبنية 
ـ للمشترين من أهل البالد أو للمشترين من أمم عربية  بمعرفتها في المنطقة المحايدة المذكورة

صديقة عند تساوي المرجحات األخرى وبنفس الشروط التي تعرض بها تلك المنتجات 
  والمستخرجات للبيع عامة وعادة.

  المادة التاسعة والعشرون

يجب على الشركة أن ال تبيع ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ أي منتج أو مستخرج تحصل عليه 
من المنطقة المحايدة المذكورة ألية سلطة أجنبية معادية أو غير صديقة للحكومة أو ألي واحد 

  من رعايا تلك السلطة أو التابعين لها مع علمها بذلك.

  المادة الثالثون

نستخدم الحكومة ـ بدون مقابل ـ أية ميناء أو أية وسيلة من وسائل النقل أو خطوط األنابيب 
ائل الكهربائية التي تنشئها الشركة وفقا لهذه االتفاقية بما في ذلك وسائل أو المواصالت والوس
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االنتقال لموظفي الحكومة في سبيل القيام بواجباتهم في المنطقة المحايدة المذكورة بشرط أن ال 
يتعارض االستعمال بأية حال مع استخدام الشركة وموظفيها الكامل لتلك الوسائل. وتدفع 

عويضا عن األضرار التي تلحق بهذه الوسائل بسبب استعمال الحكومة لها. الحكومة للشركة ت
وللحكومة ـ وفقا ألحكام المادة التاسعة واألربعين من هذه االتفاقية ـ الحق في أن تحصل 

  رسوما وأجورا جمركية في الموانئ التي تبنيها الشركة.

  المادة الحادية والثالثون 

رب أو توقع قيام الحرب أو فتنة. أو نقص محرج في عند حدوث طارئ قومي ناشئ عن الح
منتجات البترول التي تستهلك محليا. يكون للحكومة أن تستولي على ما يلزمها في هذا الصدد 
من الشركة على قدر ما يتيسر للشركة أن تسد هذه الحاجات. وعند الضرورة فإن للحكومة أن 

ن ميسورا للشركة أن توفي هذه الحاجة من تستولي على الحقول خالل ذلك الطارئ وإذا لم يك
إنتاجها العادي، فإن للحكومة أن تطلب من الشركة أن تزيد إنتاجها. وعلى أي حال فللحكومة ـ 
وفقا للقانون ـ أن تدفع للشركة تعويضا عادال عن قيمة تلك المنتجات أو األشياء التي تستولي 

تاسعة من هذه االتفاقية. ومن المفهوم أن المادة عليها على هذا الوجه مع احترام أحكام المادة ال
الحالية تنطبق على المنتجات والمستخرجات المكررة كما تنطبق على الزيت الخام 

  ومستخرجاته.

  المادة الثانية والثالثون

ال تؤول هذه االتفاقية بحيث تفرض على الحكومة أية التزامات تتعارض مع أية التزامات 
اق أو معاهدة دولية. وال تؤول هذه االتفاقية أو أية مادة فيها بحيث تسيء مفروضة عليها بأي اتف

أو تخل بأية حقوق أو امتيازات ناشئة عن أي امتياز أو اتفاقية موجودة إال فيما يتعلق بحقوق 
الزيت والغاز المتصلة بملكية النصف الشائع في المنطقة المحايدة المذكورة الذي ارتبطت 

  الحكومة بشأنه.

  مادة الثالثة والثالثونال
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تمارس حقوق الشركة المعتمدة في هذه االتفاقية على وجه سائغ قانونا مع الخضوع لقوانين 
البالد واالتفاقات القائمة المرتبطة بها الحكومة ـ إال فيما يتعلق بحقوق الزيت والغاز المحولة 

الحصول على تعويض بموجب هذه االتفاقية ـ ومع احترام حقوق الغير ـ إذا وجدت ـ في 
مناسب. ومع االحترام الواجب عند ممارسة تلك الحقوق دين وعادات أهل البالد وحرمة 
األماكن المقدسة. على الشركة أن ال تجري عمليات ـ قصدا ومع علمها بذلك ـ في مساحات 

عطي مشغولة أو مخصصة ألغراض المساجد أو األبنية المقدسة أو المقابر أو المكاتب العامة. وت
  الشركة تعليمات صريحة لعمالها بهذا المعنى.

وتكون الشركة مسؤولة حسب حكم القانون عن أية خسارة أو ضرر يقع منها خطأ في حق 
  الغير وذلك بدون أية مسؤولية على الحكومة. 

  المادة الرابعة والثالثون 

سياسة الحكومة أ ـ ال يجوز للشركة وال ألحد من موظفيها الذين في خدمتها أن يتدخل في 
  أو شؤونها أو رعاياها.

ب ـ ليس للشركة أن ترتكب أو تتسبب في ارتكاب أي فعل ينطوي على اعتداء أو مخالفة 
الحقوق وامتيازات سيادة الحكومة. وإذا ثبت أن أي واحدمن موظفي الشركة قد وقع في مثل 

  رى يقضي بها القانون.ذلك. فللحكومة الحق في نفيه من البالد باإلضافة إلى أية عقوبة أخ

  ج ـ يخضع موظفو الشركة في كل ما يصدر منهم لقوانين البالد.

  المادة الخامسة والثالثون

ال يسمح للشركة بموجب هذا االمتياز بإقامة أي خط لألنابيب خارج المنطقة المحايدة 
لتقيم  وتحتفظ الحكومة بحقها في أن تمنح ألية شركة تعمل خارج المنطقة المحايدة ترخيصا

خطوط األنابيب لنقل الزيت عبر هذه المنطقة إلى الشاطئ. وليس ألية شركة أو شركات يرخص 
  لها بذلك أن تجري عمليات بكيفية تتعارض مع عمليات الشركة في المناطق التي تعمل فيها.

  المادة السادسة والثالثون
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في المنطقة المحايدة في  أ ـ ليس من شأن هذه االتفاقية أن تحد بأية طريقة من حق الحكومة
أن تمنح لطرف آخر امتيازات وترخيصات تتعلق بمواد أخرى غير البترول ومنتجات 
ومستخرجات البترول والغاز الطبيعي ومنتجات ومستخرجات الغاز بشرط أن ال يتضمن ذلك أي 

  ضرر بعمليات ومصالح الشركة.

أي حق في أو ملكية ألي أرض ب ـ ليس من شأن هذه االتفاقية أن تؤدي إلى منح الشركة 
في المنطقة المحايدة أو التدخل فيما يتعلق بحقوق حضرة صاحب الجاللة الملك أو مالك 

  الحقوق السطحية اآلخرين على التعاقب في إيجار الحقوق السطحية في األراضي المملوكة.

ياز أو جـ ـ إذا ما منحت الحكومة في أي وقت بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية أي امت
ترخيص كما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة. وجب على الحكومة أن تراعي أن يشمل 
هذا االمتياز أو الترخيص أحكاما تلزم الحاصل عليه أو عليها باالمتناع عن األضرار أو اإلعتداء 

  على ممتلكات وعمليات ومصالح الشركة أو التدخل فيها. 

مة عن الرواسب المعدنية والخامات المعدنية كالذهب د ـ على الشركة ان تبلغ الحكو
والفضة والنحاس والرصاص والبوتاس والكبريت واألحجار الكريمة والمياه المعدنية والملح أو 
أي من المعادن والغازات األخرى التي تكشف عنها فيما عدا تلك التي تدخل في موضوع هذا 

تيازات خاصة بشأنها ألي طرف تشاء. ويكون االمتياز. وللحكومة مطلق الحق في أن تمنح ام
  للشركة حق األفضلية في ذلك بنفس الشروط والبنود التي تعرض في أعلى عطاء تقبله الحكومة.

هـ على الشركة أن تصون بكل عناية أية آثار أو مقابر أو جبانات أو أسوار أو مبان تذكارية 
يها أن تبلغ الحكومة عنها في أول فرصة أو كنوز تكشف عنها خالل استكشافاتها وأبحاثها. وعل

  ممكنة كيما يتخذ بصددها ما يجب. وتكون تلك اآلثار وغيرها من الكنوز ملكا للحكومة.

و ـ على الشركة ـ عالوة على ما تقدم ـ أن تعطي لجيولوجييها تعليمات أن يبلغوها في 
فيه. وعليها أن تأمرهم  تقارير عن أية ماسحة أو موقع يحتمل أن يوجد فيه ماء عذب إذا حفر

بأن يضعوا علما كعالمة لتلك المواقع للداللة على ذلك. وعلى الشركة أن تبلغ الحكومة عن كل 
التقارير التي من هذا النوع. وعن األرض أو األراضي المشار إليها في تلك التقارير. وتقوم 
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حيث يمكن القيام بهذا الشركة بعمل طلبمات يدوية أو آبار حيث يوجد الماء بكميات كافية و
  عمليا في ضوء عمليات الشركة.

  المادة السابعة والثالثون

  على الشركة أن ترفع علم الحكومة العربية السعودية في المنطقة المحايدة.

  المادة الثامنة والثالثون

للشركة أن تستعمل ـ بدون مقابل لذلك سوى الرسوم العادية التي يدفعها اآلخرون ـ أي أو 
وانئ (بقدر ما هو من حق الحكومة أن تمنح حق االستعمال المذكور) الواقعة على طول كل الم

ساحل البالد العربية السعودية. ولها أن تستخدم تسيهالت األرصفة والنقل والخزن والمواصالت 
بقدر ما هو ميسور لالستعمال أو التأجير وبنفس الشروط السارية على الغير من أفراد وشركات 

  التسهيالت. بشأن تلك

  المادة التاسعة والثالثون

يسمح لموظفي الشركة وطائراتها وسياراتها بدخول المنطقة المحايدة والخروج منها طبقا 
  ألحكام القانون واألنظمة.

  المادة األربعون 

يكون للشركة ـ مع مراعاة أحكام المادة التاسعة واألربعين من هذه االتفاقية ـ الحق في أن 
و مخازن لتبيع فيها لمستخدمي الشركة وموظفي الحكومة مواد الطعام واللباس تفتح مخزنا أ

والزينة والكتب واألثاث المنزلي واللوازم واألدوات وغير ذلك من األشياء التي تلزم عقال 
  لالستعمال الشخصي أو راحة هؤالء المستخدمين والموظفين.

  المادة الحادية واألربعون

السوق ـ ما يتعلق بالعمل المنوه عنه في هذه االتفاقية من وقود  للشركة أن تشتري ـ بأسعار
وماء وطعام وأدوات البناء واإلنشاء والبضائع األخرى من كل نوع ويكون شراء العملة العربية 

  السعودية محال التفاق متبادل بين طرفي هذه االتفاقية.
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  المادة الثانية واألربعون

لشؤون الفنية في هندسة البترول واإلنتاج وصناعة يجب أن تكون تحت تصرف الشركة كل ا
التكرير بما في ذلك ـ من غير تحديد ـ الحفر. والترك. والسد. واإلغالق. والتصرف بالغاز وغير 
ذلك. وكل الشؤون الفنية المتعلقة بطريقة بناء وصيانة وتشغيل الوسائل التي تبنيها وتشغلها 

ولن يكون للحكومة أية أعمال أو واجبات فيما يتعلق وتصونها الشركة بموجب هذه االتفاقية. 
  بهذه الشؤون إال فيما يتعلق بالسكك الحديدية والطيران والتلغراف والراديو.

وعلى الرغم من ذلك يجب على الشركة أن تجري عملياتها في الحفر واإلنتاج طبقا 
لزيتية وذلك كما للحاجات المعقولة وعلى حسب ما يتفق مع الصناعة الحسنة في الحقول ا

يفرض على كل الشركات التي تجري عمليات الزيت في المملكة العربية السعودية لغرض حفظ 
الثروة القومية. بشرط أنه إلى الحد الذي فيه يقل الريع المستحق بمقتضى المادة الخامسة فقرة 

ألدنى للريع (أ) من هذه االتفاقية في أية سنة بسبب أي تخفيض يفرض على اإلنتاج عن الحد ا
) دوالر المدفوعة عن تلك السنة وفقا للمادة السادسة من ١ر ٠٠٠ر٠٠٠الذي هو مليون واحد (

هذه االتفاقية. يجب أن ينقص ذلك الحد األدنى للريع تبعا لذلك ويجب أن يحتسب مقدار ذلك 
  العجز للشركة.

  المادة الثالثة واألربعون

وقوع أي تقصير في القيام بأي التزام وارد فيها  إذا ما رأى أي طرف من طرفي هذه االتفاقية
من جانب الطرف اآلخر لهذه االتفاقية. فإن لذلك الطرف أن يقدم للطرف اآلخر إخطارا مكتوبا 
بأن ذلك الطرف اآلخر قد أخل بااللتزامات المنوه عنها في هذه االتفاقية مبينا بوضوح األوجه 

يقم الطرف الذي تسلم ذلك اإلخطار ـ خالل ثالثين  التي يدعي وجود التقصير بشأنها.. وما لم
) يوما بعد تسلمه إياه ـ بتبليغ الطرف اآلخر كتابة بقيام خالف في مفهوم المادة الخامسة ٣٠(

واألربعين من هذه االتفاقية ويطالب بحسم ذلك الخالف بمقتضى أحكام المادة الخامسة 
ر الطرف المنسوب إليه ذلك التقصير أنه قد ارتكب واألربعين المشار إليها في هذه االتفاقية يعتب

ذلك التقصير. ويجب عليه أن يتدارك ذلك التقصير ويبلغ الطرف اآلخر كتابة باإلجراء الذي 
  ) يوما بعد تسلم ذلك التبليغ بوجود ذلك التقصير.٩٠اتخذه بصدده وذلك خالل تسعين (
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م تكن قد قامت بمعالجة ذلك وإذا كانت الشركة هي الطرف الذي وقع منه التقصير ول
التقصير وفقا لما سبق بيانه. أو إذا وجد خالف من ناحية حدوث ذلك التقصير أو عدم حدوثه 
أوتداركه من عدمه وال تكون الشركة قد اتخذت ذلك اإلجراء بصدده بموجب ما يقضي به 

لي في المادة مجلس التحكيم خالل الوقت الذي يحدده ذلك القرار كما هو منصوص عليه فيما ي
الخامسة واألربعين من هذه االتفاقية. فللحكومة ـ إذا شاءت ـ أن تبلغ الشركة كتابة أن حقوقها 
بمقتضى هذه االتفاقية قد انتهت. وبمجرد تسلم الشركة ذلك التبليغ تعتبر كل تلك الحقوق 

تفاقية أو في منتهية تماماً وكلية.. وال يكون للشركة بعد ذلك حقوق أو مصلحة بموجب هذه اال
اية ممتلكات منقولة أو ثابتة في المنطقة المحايدة المذكورة أو المدفوعات التي قامت بها إلى 
ذلك الحين بموجب هذه االتفاقية. وإذا تضمن التقصير تخلفا عن دفع أي مبلغ بموجب هذه 

فاقية إلى أن االتفاقية فإن الشركة تظل مسؤولة عن كل المبالغ المطلوبة منها بموجب هذه االت
  تقوم بدفع المبلغ الذي بصدده حدث ذلك التقصير.

  المادة الرابعة واألربعون

تخلف أي طرف من طرفي هذه االتفاقية عن القيام بااللتزامات التي عليه أن يقوم بها بموجب 
هذه االتفاقية ال يعتبر مكونا لتقصير ما دام أن ذلك التخلف قد نشأ عن تقصير الطرف اآلخر في 

  لوفاء بالتزام أو التزامات مفروضة عليه بموجب هذه االتفاقية. أو نشأ عن قوة قاهرة. ا

وبقدر ما يكون قيام أي الطرفين بذلك االلتزام قد تأخر بسبب ذلك التقصير من جانب الطرف 
اآلخر في القيام بواجبه أو بسبب قوة قاهرة. تضاف مدة ذلك التأخير إلى المدة المحددة في هذه 

  فاقية لوفاء الطرف اآلخر الذي تأخر وفاؤه على هذا الوجه.االت

والقوة القاهرة يشمل تعريفها هنا فعل اهللا. والحرب. والفتنة. والشغب. واإلضطراب األهلي 
واإلضراب. والمد والجزر. والعاصفة. والموجة المدية الجزرية. والسيل. والبرق. واالنفجار. 

نتقال أو المواصالت. وتدخل الغير في مباشرة أي طرف من والحريق. والزلزال. وقطع وسائل اال
طرفي هذه االتفاقية للحقوق المنوه عنها فيها. وأي حادث آخر ال يمكن منعه أو التحكم فيه 
عقال. وال يحق ألي طرف وقع منه التقصير أن يدفع بالقوة القاهرة التي تقع عقب ذلك التقصير 
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ف ـ بسبب القوة القاهرة المذكورة ـ من استعمال حقه في كعذر لتقصيره إال إذا منع ذلك الطر
  تدارك ذلك التقصير في المدة المفروضة في المادة الثالثة واألربعين من هذه االتفاقية.

  المادة الخامسة واألربعون

إذا ما نشأت أية مسألة بصدد هذه االتفاقية ال يستطيع الطرفان المذكوران االتفاق بشأنها 
دون تحديد ـ مسائل وقوع التقصير من أحد الطرفين بموجب هذه االتفاقية وأي ويشمل هذا ـ ب

إجراء إن وجد يجب أن يتخذ من جانب الطرف الذي نسب إليه التقصير بشأن ذلك التقصير 
المدعى به. وما إذا كان أي تقصير قد تدورك أم ال. وإذا لم يكن قد تدورك فما هو اإلجراء 

التقصير؟ فألي من الطرفين أن يخطر اآلخر كتابة بوجود خالف مبينا  الذي يتخذ بعد لتدارك هذا
على التخصيص جوهر ذلك الخالف. ومعينا أحد الحكمين اللذين يرفع إليهما هذا الخالف. 

) يوما بعد تسلم ذلك اإلخطار ٣٠ومطالبا الطرف اآلخر أن يقوم بإخطار كتابة خالل ثالثين (
ف اآلخر لحكم ثان. ويجب على هذين الحكمين خالل ثالثين باختيار ذلك الطر -لقيام الخالف

) يوما بعد تعيين الحكم الثاني أن يعينا حكما مرجحا يكون قراره في الخالف نافذا في حالة ٣٠(
  ما إذا لم يستطع الحكمان أن يتفقا. 

وفي حالة ما إذا لم يعين حكم ثان في المدة المفروضة فيما سبق من هذه المادة لذلك 
  عيين. تكون للحكم األول سلطة تامة وكاملة لحسم الخالف.الت

وإذا لم يستطع الحكمان في المدة السابق تحديدها في هذه المادة الختيار الحكم المرجح أن 
يتفقا على اختياره. فإن ذلك الحكم المرجح يعين بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة 

  بناء على طلب أي من الحكمين.

مجلس التحكيم مكونا ـ حسب مفهوم هذه المادة ـ من الحكمين والحكم المرجح. ويكون 
وإذا لم يعين سوى حكم واحد فمن ذلك الحكم وحده. ولمجلس التحكيم أن يعقد جلسات 
لسماع الدعوى ويطالب استحضار شهود وتقديم أوجه اإلثبات األخرى. وإذا تخلف أي طرف 

م دليل من األدلة األخرى أمر مجلس التحكيم بها. فإن متعمدا عن استحضار أي شاهد أو تقدي
  لمجلس التحكيم أن يصدر قراره فيما يتعلق باألمر المختلف عليه في صالح الطرف اآلخر.
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وتعقد جلسات سماع الدعوى وغيرها من جلسات مجلس التحكيم في األوقات واألمكنة 
لك وفقا لما يقرره الحكم المرجع وال التي يتفق عليها الحكمان. وفي حالة عدم اتفاقهما يكون ذ

يكون دخول تلك الجلسات واالجتماعات مباحا للجمهور إال إذا اتفق طرفا هذه االتفاقية على 
غير ذلك. ويكون قرار مجلس التحكيم سريا وفي طي الكتمان. ويوقع عليه أعضاء ذلك المجلس 

  يا وقطعيا وملزماً للطرفين.المشتركين فيه وعليهم أن يبلغوه كتابة للطرفين ويكون نهائ

والتخلف عن االمتثال ألي قرار أو أمر و توجيه يصدر من مجلس التحكيم يعتبر مكونا 
لتقصير بحسب هذه المادة. ويجب أن يشير ذلك القرار إلى االجراء الذي يتخذه الطرف الذي 

أن ينفذ خالله  وقع منه التقصير بشأن أي تقصير يجد المجلس أنه وقع ويحدد وقتا معقوال يجب
ذلك االمتثال. وفي حالة موت أو عجز أو أي نقص آخر في األهلية يلحق أي حكم منوه عنه 
هنا. أو تخلف عن القيام أو االستمرار في عمله. يكون للطرف الذي عينه أن يعين خلفا له خالل 

انقطع الحكم ) يوما من تاريخ تبليغ الحكم اآلخر عن ذلك كتابة. وفي حالة ما إذا ٣٠ثالثين (
المرجح ـ آلي سبب ـ عن القيام بعمله هذا قبل صدور قرار مجلس التحكيم يعين حكم مرجح 
آخر خلفا له بالكيفية المرسومة فيما تقدم من هذه المادة لتعيين حكم مرجح ويتحمل طرفا هذه 

كيم االتفاقية ـ مناصفة ـ مصاريف أي تحكيم مذكور في هذه المادة إال إذا قضى مجلس التح
  بغير ذلك في قراره.

  المادة السادسة واألربعون

يسوغ للشركة أن تترك وتتخلى عن حقوقها بموجب هذه االتفاقية بتبليغ الحكومة كتابة عن 
اختيارها لهذا الترك والتخلي عن تلك الحقوق بمدة ال تقل عن ستة شهور سابقة للتاريخ 

بشرط أنه إذا كان ذلك التاريخ المحدد المحدد في ذلك التبليغ لذلك الترك والتخلي. ولكن 
لذلك الترك والتخلي موعده قبل مضي سنتين بعد توقيع هذه االتفاقية. فإن قيام الشركة بدفع 
مبلغ الحد األدنى من الريع المستحق على الشركة طبقا للمادة السادسة من هذه االتفاقية بقدر 

ن تاريخ هذه االتفاقية مقدما عن عمليات وبما في ذلك الحد األدنى للريع المستحق عن سنتين م
السنة الثالثة بحسب هذه االتفاقية يكون شرطا يجب أن يسبق استعمال الشركة لذلك الحق في 
الترك أو التخلي. وعلى حال أي يجب أن ال يقل مجموع بالغ ذلك الحد األدنى من الريع 
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دوالر وليس للشركة ابتداء من ) ٣ر ٠٠٠ر٠٠٠المستحق بموجب هذه االتفاقية عن ثالثة مليون (
وبعد ذلك التاريخ المحدد في ذلك التبليغ من حقوق أو مصلحة بموجب هذه االتفاقية. وتعتبر 
أنها قد أسقطت أي وكل مدفوعات قامت بدفعها إلى ذلك الحين ولكن بشرط أن ال تلحق 

ماتها التي تكون قد الشركة أية مسؤولية أخرى تحت أو بسبب هذه االتفاقية إال بالنسبة اللتزا
  نشأت قبل التاريخ الفعلي لذلك الترك والتخلي.

  المادة السابعة واألربعون

) سنة من تاريخ التوقيع عليها ٦٠تسري هذه االتفاقية وحقوق والتزامات طرفيها مدة ستين (
  ما لم تنته قبل ذلك:

  أ ـ باتفاق الطرفين.

  . أو:ب ـ بتقصير حسب أحكام المادة الثالثة واألربعين

جـ ـ باختيار الشركة ترك حقوقها الواردة في هذه االتفاقية والتخلي عنها وفقا ألحكام المادة 
السادسة واألربعين من هذه االتفاقية. وإذا ما انتهت على ذلك الوجه يبقى قائما حق الطرفين 

  كليهما في تصفية نهائية للحسابات وفقا لهذه االتفاقية.

  نالمادة الثامنة واألربعو

ما لم تنته هذه االتفاقية ـ وحتى ذلك االنتهاء ـ فإن المنشآت. والمواد. واألبنية. والمرافئ. 
والموانئ. والمراسي. واألساكل. واألرصفة. وسدود تكسير المياه وأعمال الموانئ. وخطوط 

هذه األنابيب. ووسائل التخزين ـ فيما عدا تلك المنشأة بمقتضى أحكام المادة الحادية عشرة من 
االتفاقية ـ واالالت ومعامل التكرير. ووسائل إجراء عمليات االنتاج. والسكك الحديدية وغيرها 
من وسائل االنتقال. والتلغراف. والتليفون. والراديو. ووسائل المواصالت األخرى. والطيران. 

وأي وكل والمياه. والعدد. والمكاتب. والخرائط. والوسائل الصحية. وتوليد القوة. والكهرباء 
المعدات األخرى. والمؤن والممتلكات المستعملة أو المتروكة لالستعمال في المنطقة المحايدة 
المذكورة وفي البالد العربية السعودية فيما يتعلق أو يتصل بعمليات الشركة وفقا لهذه االتفاقية 

ال. وعند انتهاء ـ تكون وتبقى ملكا للشركة سواء اتصلت تلك األشياء باألرض اتصاال دائما أم 
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هذه االتفاقية إما برضاء طرفيها. أو بسبب ترك الشركة لحقوقها وتخليها عنها عمال بالمادة 
السادسة واألربعين من هذه االتفاقية. فان الشركة لها أن تنقل من المنطقة المحايدة المذكورة أو 

وكل األمالك الثابتة التي البالد العربية السعودية وتحتفظ بملكية كل المنقوالت المملوكة لها 
للشركة في المنطقة المحايدة المذكورة أو البالد العربية السعودية تصبح وتصير ملكا للحكومة. 
وإذا انتهت هذه االتفاقية بسبب انتهاء المدة المحددة ألمدها أو بسبب تقصير الشركة. تكون كل 

لعربية السعودية سواء أكانت منقولة متعلقات الشركة في المنطقة المحايدة المذكورة أو البالد ا
أم ثابتة أم تصبح وتصير ملكا للحكومة. وتسلم اآلبار والثقوب المنتجة للحكومة في حالة جيدة 

  معقولة من الصالح واإلصالح. 

وما عدا ذلك من الممتلكات األخرى تسلم في حالة جيدة معقولة من الصالح واإلصالح مع 
  . استثناء آثار الستعمال العادي

ويجب أن تسلم تلك الممتلكات وأن تقدم من غير حاجة ألي أخطار أو طلب بشأنها من 
  جانب الحكومة. 

        

  

  

  

  المادة التاسعة واألربعون 

لن تخضع الشركة أو أي األشياء التي تستوردها أو تستعملها أو تحوزها لالستعمال في 
سعودية مما يتعلق بعمليات الشركة أو يتصل المنطقة المحايدة المذكورة أو في البالد العربية ال

بها بموجب هذه االتفاقية، أو ما تنتجه أو تبيعه أو تصدره كجزء من أو كنتيجة لتلك العمليات ـ 
ألية ضرائب أو رسوم مهما كان نوعها تحصلها الحكومة أو تحصل باسمها.وتكون الشركة وكل 

االمتياز المذكور والحفر عن وإنتاج، وتكرير،  نشاطها الذي تبذله فيما يتعلق باستثمار واستغالل
وإجراء العمليات لإلنتاج،ونقل، وبيع، وتصدير الزيت ومنتجات البترول األخرى، ومنتجات 
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الغاز، والمستخرجات الناتجة عن االستثمار واستغالل، المتقدمين، واستيراد المواد، والمعدات، 
مال أو فيما يتصل بمباشرة الحقوق الممنوحة والمؤن لالستعمال فيما يتصل بها أو ألجل استع

الشركة بالتزاماتها طبقا لهذه االتفاقية.وكل متعلقات الشركة  مللشركة وفقا لهذه االتفاقية أو قيا
التي سبق ذكرها تكون معفاة من الضرائب والرسوم والعوائد، ورسوم اإلنتاج والرسوم الجمركية، 

ن أي نوع كان. ومع ذلك فللحكومة أن تفرض على ما وقيود االستيراد والتصدير، والرسوم م
تملكه الشركة أو تستعمله في المنطقة المحايدة المذكورة أو في البالد العربية السعودية من 
المعدات المتحركة (األوتوموتوفية) ومعدات الطيران، والمعدات البحرية ـ رسوما تعدل تلك 

ودية بالنسبة لملكية وتشغيل مثل تلك المعدات. المفروضة على الغير في البالد العربية السع
وذلك لغرض تسجيلها والترخيص بها سنويا. ومع ذلك فإن اإلعفاء من الضرائب ال يشمل 
المتعلقات الشخصية لمستخدمي الشركة أو ما يباع لحاجاتهم الشخصية. ولكن ال تفرض 

التي تباع هكذا وال على بيعها ضرائب على هؤالء الموظفين وال على متعلقاتهم وال على األشياء 
بأية نسبة تخالف تلك التي تطبق على غيرهم فيما يتعلق بأشخاصهم أو بالملكية أو البيع في 

  المنطقة المحايدة وفي البالد العربية السعودية.

ويراعى فوق هذا أنه يسوغ للشركة أن تستعمل أو يكون لها وسائل خارج المنطقة المحايدة 
تخضع للعوائد البلدية في دائرة تلك البلديات التي يحصل فيها التشغيل أو التي المذكورة. فإنها 

توضع فيها تلك الوسائل ـ من نفس النوع. وبنفس النسب ككل األشخاص أو الشركات األخرى 
التي تجري عمليات أو التي لها وسائل في دائرة تلك البلديات ويشترط فوق هذا أن المواد أو 

فيت من الضرائب عند اسيترادها ال تباع في المنطقة المحايدة المذكورة أو في المتعلقات التي أع
البالد العربية السعودية ما لم تدفع أوال رسوم االستيراد التي كانت تستحق عليها لو أنها 
استوردت لذلك البيع. ويشترط فوق هذا أنه يسوغ للحكومة أن تفرض ضريبة أو ضرائب على 

ملياتها الواردة في هذه االتفاقية إذا وفقط بقدر ما يسمح فيه أن يحتسب الشركة فيما يتعلق بع
كامل مقدار تلك الضريبة خصما من أية ضريبة أخرى تستحق على الشركة بغير ذلك ألية 
حكومة أخرى... وذلك ألن قصد طرفي هذه االتفاقية أنه إنما تفرض تلك الضريبة إذا وفقط إلى 

  من عبئها على عاتق الشركة.المدى الذي ال يقع فيه جزء 

  المادة الخمسون 
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تحدد كل التواريخ وكل مدد الزمن المحسوبة في هذه االتفاقية بحسب التقويم األوروبي 
ويشمل حساب أي مدة من تلك المدد اإلجازات الرسمية التي تقع في بداية أو خالل أي مدة 

لة تعتبر المدة أنها قد امتدت إلى ولكن بشرط أنه إذا كان اليوم األخير من تلك المدة يوم عط
  يوم العمل التالي.

  المادة الحادية والخمسون

  يجب أن ال تنقح هذه االتفاقية أو تعدل إال باتفاق متبادل بين طرفيها.

  المادة الثانية والخمسون

أي إخطار أو مراسالت أخرى توجه للحكومة عمال بهذه االتفاقية يجب أن ترسل بعنوان 
  عالي وزير مالية الحكومة العربية السعودية بجدة. حضرة صاحب الم

أي إخطار أو مراسالت أخرى يقتضى إرسالها إلى الشركة عمال بهذه االتفاقية يجب أن 
  ترسل بعنوان مكتبها في جدة.

أي إخطار أو مراسالت مطلوب إرسالها من الشركة وفقا لهذه االتفاقية يجب أن تكتب 
  جب أن يوقع عليها وأن يسلم عدد معقول منها وفقا لطلب الحكومة.بالعربية واإلنكليزية معا. وي

  المادة الثالثة والخمسون

يحصل التوقيع على هذه االتفاقية في أربع أصول. اثنان من تلك األصول الموقع عليها 
  مكتوبان باللغة العربية واثنان منها باللغة اإلنكليزية. 

من هذه األصول الموقع عليها. واحدة باللغة ويحتفظ كل طرف من طرفي االتفاقية بواحدة 
  العربية وواحدة باللغة اإلنكليزية وكل من تلك النسخ األصلية الموقع عليها لها مفعول متعادل.

  المادة الرابعة والخمسون

تلزم هذه االتفاقية وتعود بالنفع على طرفي هذه االتفاقية الموقعين عليها وخلفائهما ومن 
  على التعاقب بموجب هذه االتفاقية. تتحول إليه حقوقهما
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إثباتا لما تقدم. أذن كل طرف من طرفي هذه االتفاقية بتوقيعها بالنيابة عنه في اليوم والسنة 
  المكتوبين في أعلى هذا وأوله.

  برناباس. ب . هادفيلد          عبد اهللا السليمان الحمدان

  نائب الرئيس            وزير المالية

  بالنيابة عن باسفيك           بالنيابة عن حكومة 

  وسترن أويل كوربويشن.        المملكة العربية السعودية

  يشهد بهذا:            :يشهد بهذا

  بول ت. والتون السكرتير المساعد     أحمد بك توفيق المستشار القضائي للحكومة

  

  )٤ملحق رقم (

  نظام 

  المؤسسة العامة للبترول والمعادن

  (بترومين) 

  ول والمعادننظام المؤسسة العامة للبتر

  (بترومين)

  :اسم المؤسسة وشخصيتها االعتبارية ومقرها

تنشأ مؤسسة عامة للبترول والمعادن تلحق بوزارة البترول والثروة المعدنية تسمى ـ  ١مادة 
المؤسسة العامة للبترول والمعادن وتكون لها الشخصية االعتبارية وتتخذ مقرها في مدينة 

  الرياض.
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ؤسسة هو المساهمة في مختلف أوجه النشاط التجاري والصناعي غرض هذه المـ  ٢مادة 
المتعلق بالبترول والمعادن وذلك بقصد تنمية وتطوير وتحسين صناعتي البترول والمعادن 

  والمنتجات البترولية والمعدنية ومستحضراتها والصناعات ذات العالقة بها.

  وللمؤسسة في هذا السبيل أن تتولى على وجه الخصوص: ـ 

  ـ تنفيذ وإدارة المشروعات العامة البترولية والمعدنية في المملكة. أ

ب ـ استيراد احتياجات البالد من المواد المعدنية سواء مباشرة أو بطريق اإلنابة ويصدر قرار 
  من وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد تلك المواد.

ث النظرية والعملية المتعلقة بشؤون جـ ـ القيام بنفسها أو بواسطة الغير بالدارسات واألبحا
  البترول والمعادن.

د ـ القيام بنفسها أو بواسطة الغير بما تعهد به الدولة إليها من عمليات البحث عن المواد 
البترولية أو المعدنية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، كل ذلك 

  ها.سواء في داخل المملكة أو في خارج

هـ ـ التعاون مع الشركات والهيئات الخاصة التي تمارس نشاطاً بترولياً أو معدنياً وذلك 
  بقصد تسهيل عمليات االستطالع واالستكشاف واالستغالل بما في ذلك التوزيع والتسويق.

و ـ إنشاء شركات أو مشروعات تساهم في رأس مالها وذلك في داخل المملكة أو في 
غال في صناعة البترول أو المعادن ومشتقاتها ومستحضراتها في جميع مراحل خارجها بغية االشت

  هذه الصناعة واالتجار بها ونقلها وبيعها وتوزيعها وتسويقها.

ويجوز للمؤسسة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو 
عاونها على تحقيق أغراضها سواء في الهيئات التي تزاول أعماال مشابهة ألعمالها أو التي قد ت

داخل المملكة أوفي خارجها، ولها أن تشتري هذه الشركة والهيئات أو أن تلحقها بها أو أن 
  تدمجها في حدود األنظمة المعمولة بها.

  ز ـ استثمار أموالها في األوراق المالية المتعلقة باألغراض الشبيهة ألغراضها. 
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قروض وأن تقبل الهبات والتبرعات وأن تملك العقار والمنقول ـ للمؤسسة أن تعقد ال ٣مادة 
  وذلك بقصد تحقيق أغراضها. 

  :أموال المؤسسة

  تتكون أموال المؤسسة من:ـ ـ ٤مادة 

  أ ـ األموال التي تساهم بها الخزانة العام للدولة.

  ب ـ السلفة التي قد تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي تحت تصرفها.

  موال المنقولة والعقارية الواقعة تحت إدارتها.جـ ـ سائر األ

  د ـ القروض التي تعقدها المؤسسة.

  هـ ـ الدخول التي تحققها من ممارسة ما يدخل ضمن اغراضها من نشاط تجاري أو صناعي.

  :مجلس إدارة المؤسسة واختصاصاته

  يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء هم:ـ ـ  ٥مادة 

  ل والثروة المعدنية أو من ينيبه رئيساً.وزير البترو

  محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

  محافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن.

  وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للشؤون االقتصادية. 

  وكيل وزارة التجارة والصناعة.

لين بشؤون البترول والثروة اثنان من السعوديين من كبار رجال المال واألعمال أو من المشتغ
المعدنية ويكون تعيينهما لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراء يحدد ما يستحقان من 

  مكافآت.
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وفي حالة تعدد الوكالء للوزارة الواحدة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس 
٤٦٠ .  

ها وتصريف أمورها ووضع مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونـ  ٦مادة 
  السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم اإلدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية

  ولمجلس اإلدارة على وجه الخصوص:ـ

أ ـ إصدار القرارات واللوائح المالية والداخلية واإلدارية والفنية بما في ذلك ترتيب وتحديد 
  الوظائف.

اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم  ب ـ اقتراح
وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك دون التقيد بالنظم 

  واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.

  وتصدر اللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

  فيطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال. أما العمال

على أنه فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للموظفين والمستخدمين فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق 
  وما قد يطرأ عليه من التعديالت. ٨١ـ  ٢ـ  ١٩وتاريخ  ٦أحكام نظام التقاعد رقم 

  م خاصة بتلك الميزانية.جـ ـ إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة واستصدار مرسو

  وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

  د ـ إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاماً.

  :إنعقاد مجلس اإلدارة وقراراته

                                                             
هـ عطفا على قرار  ١٣٩٤/ ٤/ ٥تاریخ  ١٢ـ تعدلت المادة الخامسة من هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م /  ١

  هـ ((راجع الصفحات األولى)). ١٣٩٤/ ٣ /٢٩في  ٥٠٣مجلس الوزراء الموقر 
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ع إذ طلب يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس لالجتماـ  ٧مادة 
ذلك خمسة أعضاء على األقل وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة 
بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت في المداوالت وال يعتبر انعقاد المجلس 
صحيحاً إال إذا حضرة خمسة أعضاء على األقل بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية اآلراء 

اعترض رئيس المجلس على قرار ما فإن هذا القرار ال يصدر إال بأغلبية ثلثي  على أنه إذا
  األعضاء الحاضرين شريطة أن ال تقل األصوات الموافقة على القرار عن أربعة.

  :محافظ المؤسسة واختصاصاته

يعين للمؤسسة محافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير البترول ـ  ٨مادة 
  المعدنية ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له. والثروة

  ـ يمارس المحافظ االختصاصات التالية:ـ  ٩مادة 

  أ ـ التحضير الجتماعات مجلس اإلدارة.

  ب ـ تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.

جـ ـ اإلشراف على  تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي. 
  للوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي لمجلس اإلدارة.وتحدد ا

  د ـ اإلشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً لما تحدده اللوائح.

  هـ ـ إصدار أمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة وله أن يفوض غيره في ذلك.

والنظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من و ـ مباشرة ما تخوله إياه قرارات مجلس اإلدارة 
اختصاصات، ومع عدم اإلخالل بما تنص عليه أحكام هذا النظام يعتبر رئيس مجلس إدارة 

  المؤسسة هو المرجع األعلى لمحافظ المؤسسة.

  :تمثيل المحافظ للمؤسسة
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ـ يمثل المحافظ المؤسسة أمام القضاء وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات  ١٠مادة 
  وعقد القروض وإبرام وتوقيع العقود كل ذلك في حدود ما تنص عليه اللوائح.

  :األعباء المالية على المؤسسة

ـ إذا قامت المؤسسة بنشاط تجاري أو صناعي فإنها تلتزم بأن تؤدي عنه جميع  ١١مادة 
ا ذلك الضرائب والرسوم والعوائد وااللتزامات المالية إلى الجهات صاحبة االستحقاق وفيما عد

من نشاط تتمتع المؤسسة باإلعفاءات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية 
  والضرائبية.

  :مراقبة حسابات المؤسسة

مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة (د) من المادة السادسة يعين مجلس اإلدارة مراقباً ـ  ١٢مادة 
الشروط القانونية ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة أو أكثر من األشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم 

المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته وفي حالة 
  تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن.

  :أحكام عامة

تمارس المؤسسة االختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور إتمام ـ ١٣مادة 
  .تشكيلها

  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.ـ  ١٤مادة 

  )٥ملحق رقم (

  اتفاقية إنشاء 

  منظمة عربية لألقطار المصدرة للبترول 

  (أوابيكك)

  إن األقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه االتفاقية.
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ليها أن تنميه وتحافظ عليه بالشكل إدراكا لدور البترول كمصدر رئيسي وأساسي لدخلها ع
  الذي يعود بأكبر المنافع المشروعة.

ووعيا بأن البترول ثروة آيلة للنضوب وأن ذلك يلقى عليها إزاء األجيال المقبلة تبعة الحفاظ 
  عليه ومسؤولية استثمار الثروة المتأتية منه استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع إنتاجية إنمائية 

  ا مقومات الحياة واإلزهار.تتوفر له

واعتقادا بأن اإلفادة الرشيدة من هذه الثروة ترتبط بالدور الذي يقوم به البترول في خدمة 
اقتصاديات البلدان المستهلكة له وبالتالي بمراعاة المصالح المشروعة لتلك البلدان في تزويد 

  نية.أسواقها بالبترول بشروط عادلة تعود بالنفع والخير على اإلنسا

  ومساهمة في تطوير صناعة الزيت العالمية وازدهارها.

  وتطلعا لتحقيق التعاون الوثيق المثمر فيما بينها في تلك المجاالت. فقد اتفقت على ما يلي:

  المنظمة وأهدافها وصالحياتهاأ ـ                                   

  : ـ المادة األولى

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول) ويشار ( مة تسمىأ ـ تنشأ بموجب هذه االتفاقية منظ
  إليها فيما يلي باسم (المنظمة).

  ب ـ تتخذ المنظمة من مدينة الكويت في دولة الكويت مقرا لها.

  : ـ المادة الثانية

هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون األعضاء في مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة 
ثق العالقات فيما بينهم في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة البترول وتحقيق أو

على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين 
وصول البترول إلى أسواق استهالكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف المالئمة لرأس 

  ي صناعة البترول في أقطار األعضاء.المال والخبرة المستثمرين ف
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  وتحقيقا لذلك تتوخى (المنظمة) على وجه الخصوص: ـ

  أ ـ اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات االقتصادية البترولية ألعضائها.

ب ـ اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتوفيق بين األنظمة القانونية المعمول بها في األقطار األعضاء 
  لذي يمكن ((المنظمة)) من ممارسة نشاطها.إلى الحد ا

جـ ـ مساعدة األعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل 
  لمواطني األعضاء في أقطار األعضاء التي تتوفر فيها إمكانيات ذلك.

  د ـ تعاون األعضاء في حل ما يعترضهم من مشكالت في صناعة البترول.

موارد األعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في هـ ـ اإلفادة من 
  مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول يقوم بها جميع األعضاء أو من يرغب منهم في ذلك .

  : ـالمادة الثالثة

ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على أحكام االتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول 
ى الخصوص ما يتعلق بحقوق والتزامات أعضاء منظمة (أوبك) تجاهها. ويلتزم (أوبك) وعل

أطراف هذه االتفاقية بقرارات منظمة (أوبك) المصادق عليها، وعليهم التمشي بموجبها حتى ولو 
  لم يكونوا أعضاء في منظمة (أوبك).

  : ـ المادة الرابعة

خولها القيام في إقليم كل عضو بكافة أ ـ تتمتع (المنظمة) بشخصية اعتبارية وبأهلية حقوق ت
  صالحيات األشخاص االعتباريين.

ويجوز (للمنظمة) على وجه الخصوص أن تحوز األموال المنقولة والثابتة وأن تتملكها وأن 
  تأتي كافة التصرفات القانونية، كما لها أن تقاضى باسمها الخاص.
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المتيازات الالزمة لتحقيق أهدافها ب ـ تتمتع (المنظمة) في أقاليم األعضاء بالحصانات وا
وممارسة نشاطها، وتكون المباني التي تشغلها ذات حصانة. ويجري تحديد ذلك بالتفصيل في 

  بروتوكول يلحق بهذه االتفاقية.

  :ـ المادة الخامسة

يجوز (للمنظمة) أن تقعد اتفاقات مع األعضاء أو مع بلدان أخرى أو مع إتحاد من الدول أو 
لية، وعلى الخصوص اتفاقيات إنشاء مشاريع مشتركة في مختلف أوجه النشاط مع منظمة دو

  االقتصادية في صناعة البترول.

  :ـ المادة السادسة

أ ـ يحكم المسؤولية التعاقدية (للمنظمة) القانون الذي يحكم العقد المبرم، أما المسؤولية 
  اء.التقصيرية فتحكمها المبادئ العامة المشتركة في قوانين األعض

ب ـ تخضع حقوق وواجبات موظفي (المنظمة) لنصوص هذه االتفاقية واللوائح واألنظمة 
  والقرارات الصادرة بمقتضاها.

  ب ـ عضوية المنظمة

  :ـ المادة السابعة

  أ ـ أعضاء (المنظمة) المؤسسون هم األطراف الموقعون على هذه االتفاقية.

  بي مصدر للبترول شريطة توافر ما ب ـ يجوز أن ينضم إلى عضوية المنظمة أي قطر عر

  يلي:ـ

  ـ أن يكون البترول مصدراً هاماً لدخله القومي. ١

  ـ أن يقبل االلتزام بأحكام هذه االتفاقية وما يطرأ عليها من تعديالت. ٢

  ـ أن يوافق المجلس المشار إليه في المادة الثامنة أدناه على انضمامه بأغلبية ثالثة أرباع ٣



  ٣٨٤

  يكون من بينها أصوات جميع األعضاء المؤسسين. األصوات على أن

  ج ـ أجهزة المنظمة

  :ـالمادة الثامنة

  مجلس  تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها عن طريق األجهزة التالية؛ ـ أوال ـ 

  ويشار إليه فيما يلي باسم (المجلس).الوزراء ـ 

  ).ويشار إليه فيما يلي باسم (األمانةمكتب تنفيذي ـ ثانيا ـ 

  ويشار إليه فيما يلي باسم (الهيئة).هيئة قضائية ـ رابعا ـ 

  أوالً ـ (المجلس)

  :ـالمادة التاسعة

يتكون (المجلس) من ممثل واحد عن كل قطر من األقطار األعضاء هو وزير البتـرول أو مـن   
  يقابله مستوى في المسؤولية عن شؤون البترول.

  س عدد من المساعدين.ويجوز أن يرافق الممثل إلى اجتماعات المجل

  :ـالمادة العاشرة

  (المجلس) هو السلطة العليا في المنظمة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها  

  ويضع القواعد التي تسير عليها.

  ومع عدم اإلخالل بعمومية الفقرة السابقة من هذه المادة، يختص المجلس بما يلي:ـ

  ظمة) والموافقة على دعوة أقطار مصدرة للبترول  أ ـ البت في طالبات اإلنظمام (للمن

  لحضور اجتماعاته.
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ب ـ اتخاذ القرارات والتوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسـة العامـة (للمنظمـة) أو     
بموقف (المنظمة) أو موقف عضو معين أو أعضاء معينين فيها حيال موقف أو قضية أو مواقـف  

  قضايا معينة.

  اوضين وتشكيل اللجان التي تتفاوض باسم (المنظمة).  جـ ـ اختيار المف

  د ـ إقرار ما تتوصل إليه (المنظمة) من مشروع اتفاقيات.

  هـ ـ إصدار اللوائح الالزمة وتعديلها

  و ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية (للمنظمة) والمصادقة على الحساب الختامي.

  ز ـ تعيين األمين العام واألمناء المساعدين.

  ـ ـ مراقبة وتوجيه أعمال (المكتب) و (األمانة).ح

  ط ـ األمور التي لم ينص صراحة في هذه االتفاقية أو في اللوائح على اختصاص جهاز آخر. 

  المادة الحادية عشرة ـ  

  يخضع التصويت في المجلس لألحكام التالية:ـ

  أ ـ لكل عضو من أعضاء (المنظمة) صوت واحد.

اجتماعات المجلس حضور ممثلي ثالثة أرباع األعضاء جميعـا  ب ـ يشترط الكتمال نصاب  
  على أن يكون من بينهم عضوان مؤسسان على األقل.

جـ ـ تصدر اللوائح عن (المجلس)، وتتخذ القرارات في األمور الموضـوعية بأغلبيـة ثالثـة     
  أرباع أصوات األعضاء جميعا على أن يكون من بينها صوتا عضوين مؤسسين على األقل.

  ـ تتخذ قرارات (المجلس) في األمور اإلجرائية وتتبنى توصياته ومشوراته باألغلبية  د 

  العادية ألصوات األعضاء جميعاً.



  ٣٨٦

هـ ـ يحدد (المجلس) باألغلبية العادية ألصـوات األعضـاء جميعـا مـا يعتبـر مـن األمـور         
  الموضوعية أو اإلجرائية.

  المادة الثانية عشرة:ـ

  عاما يلتزم به كافة األعضاء.أ ـ تطبق اللوائح تطبيقا 

  ب ـ تكون القرارات ذات قوة ملزمة بالنسبة لمن تعنيهم تلك القرارات.

جـ ـ التوصيات التي يتخذها (المجلس) ليس لها صفة اإللزام وكذا ما يبديـه المجلـس مـن     
  مشورة.

فـي   د ـ مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه االتفاقيـة يجـب أن يـنص    
القرار الملزم لعضو من األعضاء على تضامن جميع األعضاء مع العضو المعني وان يقتـرن هـذا،   
إذا طلب العضو المعني بضمانات من (المنظمة) لدرء ما قد يتعرض له من ضرر وباسهام جميـع  

  األعضاء في تحمل عبء الضرر إذا ما تحقق.

) من لوائح أو قـرارات لإلبـرام مـن    هـ ـ يخضع ما له صفة اإللزام مما يصدر عن (المجلس 
  قبل السلطات المختصة في األقطار األعضاء وذلك وفقا لألصول القانونية المرعية.

  :ـالمادة الثالثة عشرة

أ ـ ينعقد (المجلس) في مقر (المنظمة)، ويجوز أن ينعقد في أقليم أي عضو من األعضـاء أو   
  أي بلد آخر إذا ما رأى داعيا لذلك.

لمجلس مرتين على األقل كل سنة، ويجوز أن ينعقد في دورات غير عادية بنـاء  ب ـ يجتمع ا 
  على طلب أحد األعضاء أو األمين العام.

ج ـ يتولى ممثلو األقطار األعضاء رئاسة (المجلـس) بالتنـاوب حسـب الترتيـب األبجـدي       
  لألقطار التي يمثلونها وذلك لفترات كل منها سنة واحدة.

  ثانيا ـ (المكتب)



  ٣٨٧

  :ـدة الرابعة عشرةالما

يتكون المكتب من ممثل واحد عن كل قطر من األقطار األعضاء يعنيه القطر المعني ويتولى 
الممثلون رئاسة المكتب بالتناوب، وفقا للترتيب األبجدي لألقطار األعضاء، وذلك لفترات كل 

  منها لمدة سنة واحدة.

  المادة الخامسة عشرة:ـ

  :ـيختص المكتب في األمور التالية

أ ـ النظر في الشؤون المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية وممارسة (المنظمة) لنشاطها 
  واختصاصاتها.

ب ـ رفع ما يراه من توصيات واقتراحات إلى (المجلس) بشأن األمور التي تدخل في نطاق 
  االتفاقية. 

وذلك بعد  جـ ـ إقرار نظام موظفي (األمانة) وكذا إجراء ما يراه مناسبا من تعديالت عليه
  التشاور مع األمين العام. 

د ـ النظر في مشروع الميزانية السنوية (للمنظمة) ورفعها (للمجلس) مشفوعة بمالحظات األمين 
  العام.

  هـ ـ إعداد جدول أعمال (المجلس).

  و ـ ما يعهده إليه (المجلس) من اختصاصات أو مهام أخرى.

  :ـالمادة السادسة عشرة

دعوة من رئيسه قبل كل اجتماع من اجتماعات (المجلس) في موعد أ ـ ينعقد (المكتب) ب
  يسمح بإعداد جدول أعمال (المجلس).

ب ـ يجوز أن يعقد المكتب اجتماعين في مواعيد أخرى وذلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب 
  عضو من األعضاء أو األمين العام.



  ٣٨٨

ي أقليم أي قطر من األقطار األعضاء جـ ـ ينعقد (المكتب) في مقر (المنظمة) ويجوز أن ينعقد ف
  أو أي بلد آخر إذا رأى ذلك مناسباً.

د ـ يصدر (المكتب) قراراته بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء جميعا طبقا لما هو منصوص عليه 
  في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من هذه االتفاقية.

  ثالثاً ـ (األمانة)

  :ـالمادة السابعة عشرة

(األمانة) من االدارات واللجان التي تحددها اللوائح، وتضطلع بالجواب التخطيطية  أ ـ تتكون
  واإلدارية والتنفيذية لنشاط (المنظمة) وفقا للوائح وتوجيهات المجلس. 

  ب ـ مقر (األمانة) هو مقر (المنظمة).

  :ـالمادة الثامنة عشرة

المساعدين ال يتجاوز ثالثة، إال أن يقر  أ ـ يتولى إدارة األمانة أمين عام يعاونه عدد من األمناء
  (المجلس) زيادة العدد.

ب ـ يشترط في األمين العام واألمناء المساعدين أن يكونوا من رعايا األقطار األعضاء وأن 
تتوفر فيهم الخبرة الكافية بالشؤون البترولية، وال يجوز أن يختار أكثر من اثنين منهم من جنسية 

  واحدة.

مين العام بقرار من (المجلس) لمدة ثالث سنوات قابلة للتمديد لمدة أو لمدد جـ ـ يعين األ
أخرى. ويعين األمناء المساعدون بقرار من (المجلس) لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة أو 

  لمدد أخرى.

د ـ األمين العام هو الناطق الرسمي باسم (المنظمة) وهو الممثل القانوني لها في حدود 
ات المخولة له بموجب هذه االتفاقية وما يصدر بمقتضاها من لوائح وقرارات الصالحي

  وتوجيهات.
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  ويكون األمين العام مسؤوالً عن مباشرة مهام وواجبات منصبه أمام (المجلس).

  :ـالمادة التاسعة عشرة

ا، أ ـ يضطلع األمين العام بإدارة (األمانة) وتوجيهها واإلشراف الفعلي على كافة وجوه نشاطه
وتنفيذ ما يعهد إليه (المجلس) به من مهام. وتقوم دوائر ولجان (األمانة) بعملها وفقا لتعليماته 

  وتوجيهاته في حدود الصالحيات المخولة له.

ب ـ يقوم األمين العام بأعمال أمين سر (المجلس) و (المكتب) أثناء انعقاد أيهما ويجوز أن 
  بأعمال أمانة سر المكتب. ينيب عنه أحد األمناء المساعدين للقيام

  المادة العشرون:ـ

أ ـ يجب على األمين العام واألمناء المساعدين وكافة موظفي (األمانة) أن يمارسوا وظائفهم 
باستقالل تام وللصالح المشترك لألقطار أعضاء المنظمة، وال يجوز لهم في ممارستهم لواجباتهم 

هة حكومية أو غير حكومية. وعليهم أن يمتنعوا عن أن يطلبوا التعليمات أو أن يقبلوها من أية ج
أي تصرف يتنافى وواجباتهم وأن يقسموا قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم على احترام االلتزامات 
الناجمة عن الوظيفة وأن ال يفضوا بأسرارها سواء أثناء الخدمة أو بعدها إال في الحاالت التي 

ء المنظمة احترام صفة الحيدة في األمين العام تسمح فيها المنظمة بذلك. ويجب على أعضا
  واألمناء المساعدين وكافة موظفي (األمانة) وأن ال يحاولوا التأثير على أي منهم بأي شكل كان.

ب ـ يتمتع األمين العام واألمناء المساعدون في أقاليم أعضاء المنظمة بكافة الحصانات 
(المنظمة) بالحصانات واالمتيازات الالزمة  واالمتيازات الدبلوماسية، ويتمتع باقي موظفي

  لممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقالل.

جـ ـ يحدد (المجلس) الرواتب والمنح والمكافآت التي تخصص لألمين العام ولألمناء 
  المساعدين، وكذا القواعد اإلدارية والمالية التي تجري معاملتهم على أساسها.

  رابعاً ـ (الهيئة القضائية)

  :ـمادة الحادية والعشرونال



  ٣٩٠

ترتبط بالمنظمة هيئة قضائية يتفق األطراف الموقعون على هذه االتفاقية على كيفية تشكيلها 
والقواعد التي تنظمها وذلك في بروتوكول خاص يلحق بهذه االتفاقية، ويشار إليها فيما يلي 

  باسم (الهيئة).

  :ـالمادة الثانية والعشرون

ألشخاص الذين ال يشك في حيدتهم وتتوفر فيهم الشروط الالزمة لشغل يختار قضاة الهيئة من ا
  أعلى المراكز القضائية في بالدهم، أو يكونوا من الفقهاء ذوي السمعة الدولية.

ويعين (المجلس) القضاة وفقا للشروط وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها البروتوكول الخاص 
  بالهيئة.

ينا على الحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول الخاص ويحلف القضاة أمام (المجلس) يم
  (بالهيئة).

  :ـالمادة الثالثة والعشرون

  ـ تختص (الهئية) بنظر المنازعات التالية:ـ١

  أ ـ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه االتفاقية وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها.

  ن أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي. ب ـ المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر م

  جـ ـ المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهئية بنظرها.

  ـ يجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع، عرض المنازعات التالية على الهئية للفصل فيها:ـ ٢

ذلك أ ـ المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في أقليم 
  العضو.

  ب ـ المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول تابعة ألي عضو آخر.

ج ـ المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص عليه في البند 
  ) من هذه المادة.١(



  ٣٩١

  :ـالمادة الرابعة والعشرون

حجية على طرفي النزاع وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات 
  في أقاليم األعضاء.

  على الطرف المعني أن يتقدم بالحكم إلى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ.

  وعلى السلطات المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم.

  :ـالمادة الخامسة والعشرون

  هيئة بكافة الحصانات واالمتيازات الدبولوماسية في أقاليم أعضاء (المنظمة).يتمتع قضاة ال

  هـ ميزانية المنظمة

  :ـالمادة السادسة والعشرون

يعد األمين العام مشروع الميزانية السنوية (للمنظمة) ويرفعها للمجلس عن طريق المكتب في 
زانية. فإذا لم يعتمد (المجلس) موعد أقصاه نهاية سبتمبر من السنة السابقة على تنفيذ المي

الميزانية قبل بداية السنة المالية وجب العمل بميزانية السنة السابقة على أساس شهري إلى أن 
  يعتمد (المجلس) الميزانية الجديدة.

  :ـالمادة السابعة والعشرون

  يساهم أعضاء المنظمة في ميزانية المنظمة بحصص متساوية.

  و ـ أحكام عامة

  :ـامنة والعشرونالمادة الث

على أعضاء المنظمة أن يتعاونوا تعاونا وثيقا مع أجهزتها وأن ينسقوا سياساتهم البترولية إلى 
الحد الالزم لتحقيق أهدافها وأن يتخذوا كافة اإلجراءات الالزمة لتسهيل قيام المنظمة بمهامها 

صرف يعرقل تنفيذ ما تقره ولتنيفذ التزاماتهم الناجمة عن هذه االتفاقية وأن يمتنعوا عن أي ت
  (المنظمة) من أمور ومشاريع.



  ٣٩٢

  :ـالمادة التاسعة والعشرون

سياسات األعضاء المتعلقة بالشؤون البترولية ذات أهمية مشتركة، وعلى ذلك يتعهد األعضاء 
بالتشاور فيما بينهم وفي نطاق المنظمة لتنسيق موقفهم وما يتخذونه من إجراءات إزاء األوضاع 

  لجارية في صناعة البترول.والظروف ا

  :ـالمادة الثالثون

إذا تعرض أحد األعضاء لطارئ مفاجئ جسيم، جاز للعضو المعني أن يتخذ اإلجراءات الالزمة 
للحماية مراعيا ما أمكن ذلك أن ال تتجاوز تلك اإلجراءات الحد األدنى الضروري لمواجهة 

  مارسة نشاطها.الصعاب الناجمة وأال تؤثر على استمرار المنظمة في م

وعلى العضو المعني أن يخطر رئيس (المجلس) فورا بإجراءات الحماية التي اتخذها وعلى 
  الرئيس إذا ما استدعى األمر ذلك، أن يدعو المجلس الجتماع استثنائي للنظر في الموضوع.

  :ـالمادة الحادية والثالثون

لداخلي ألعضاء (المنظمة) وأن على أجهزة المنظمة أن تحرص على عدم األضرار باالستقرار ا
  تتجنب ما من شأنه تعكير عالقاتهم الخارجية.

  :ـالمادة الثانية والثالثون

ال تلزم هذه االتفاقية أي عضو باإلفضاء بمعلومات يترتب على اإلفضاء بها تهديد المصالح 
  الجوهرية ألمنة الخاص.

دا إلى الفقرة السابقة إال في أضيق ويتعهد األعضاء بعدم اإلمتناع عن اإلفضاء بمعلومات استنا
  الحدود.

  :ـالمادة الثالثة والثالثون

يقصد بالسنة في تطبيق أحكام هذه االتفاقية، السنة الشمسية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 
  آخر ديسمبر شاملة يومي البدء واالنتهاء.



  ٣٩٣

  :ـالمادة الرابعة والثالثون

إقامة اتصاالت مناسبة بأجهزة األمم المتحدة ووكاالتها  تعمل المنظمة عن طريق األمانة على
  المتخصصة، وكذا بالمنظمات األخرى.

  :ـالمادة الخامسة والثالثون

  تعتبر البروتوكوالت التي يلحقها أطراف هذه االتفاقية بهذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ مها.

  :ـالمادة السادسة والثالثون

ألجل غير محدد، ويجوز النظر في تعديل أحكامها كل عشر  تظل هذه االتفاقية نافذة المفعول
سنوات أو إذا ما طلب نصف األعضاء ويتبنى التعديل بقرار من (المجلس) يصدر بأغلبية ثالثة 

  أرباع جميع األعضاء.

  :ـالمادة السابعة والثالثون

ستورية وتودع أ ـ يتم تصديق هذه االتفاقية من قبل األطراف الموقعين عليها طبقا لنظمهم الد
وثائق التصديق األصلية لدى حكومة دولة الكويت خالل شهر من تاريخ التوقيع على هذه 

  االتفاقية وتحفظ صور منها لدى األعضاء.

ب ـ يسري مفعول هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق 
ا استكمل اإليداع في النصف الثاني من الشهر، فإن التصديق من قبل كافة األعضاء، على أنه إذ

  مفعول هذه االتفاقية يسري اعتباراً من غرة الشهر التالي الثاني.
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