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مرسوم ملكي رقم )م/38( وتاريخ 6-4-1439هـ
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املوافقة على اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
و�سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية(

اإن جمل�س الوزراء 
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 14445 وتاريخ 25-3-1439هـ، امل�شار 
فيها اإىل االأمر امللكي رقم )7104( وتاريخ 13-2-1439هـ، امل�شار فيه اإىل برقية معايل وزير الطاقة 

وال�شناعة والرثوة املعدنية رقم 01-625-1439 وتاريخ 27-1-1439هـ، يف �شاأن م�شروع اتفاقية 
االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(.

 وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار اإليه.
وبعد االطالع على املح�شر رقم )293( وتاريخ 17-3-1439هـ، واملذكرتني رقم )295( وتاريخ 

17-3-1439هـ، ورقم )341( وتاريخ 30-3-1439هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم )10-4( وتاريخ 23-3-1439هـ، ورقم )15-5( وتاريخ 

24-3-1439هـ . 
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1363( وتاريخ 1-4-1439هـ . 

يقرر ما يلي:
اأواًل:  املوافقة على اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية 

ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(، بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك ، �شيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:  تفوي�س معايل وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية بتوقيع اتفاقية االمتياز بني حكومة 
اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(، بال�شيغة 

املرافقة.
ثالثاً:1 -  التاأكيد على وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية باأن متثيلها للحكومة يف حقوقها 

والتزاماتها املقررة مبوجب االتفاقية ال يخل با�شتكمال االإجراءات النظامية للح�شول على 
املوافقات الالزمة.

2-   ا�شتثناًء من حكم الفقرة )1( من هذا البند، يتوىل وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية 
ممار�شة �شالحية االإعفاء املن�شو�س عليها يف الفقرة )7-1-د( من املادة)ال�شابعة( 

من االتفاقية، اإ�شافة اإىل ال�شالحيات املخولة له مبوجب ملحق االتفاقية، على اأن تكون 
ممار�شته لل�شالحية املن�شو�س عليها يف الفقرة )8( من ملحق االتفاقية بعد االتفاق مع 

وزير املالية.

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بناًء على املادتني )اخلام�شة ع�شرة( و)ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر باالأمر امللكي 

رقم )اأ/90( بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

3-3-1414هـ .
وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قراري جمل�س ال�شورى رقم )10-4( بتاريخ 23-3-1439هـ، ورقم )5-15( 
بتاريخ 24-3-1439هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )179( بتاريخ 1-4-1439هـ .
ر�شمنا مبا هو اآت:

 اأواًل:  املوافقة على اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية 
ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً:  على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما 
ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

املقدمة:

عقدت هذه االتفاقية )وي�شار اإليها وما قد يطراأ عليها من تعديالت اأو اإ�شافات بـ“االتفاقية”( يف مدينة 
الريا�س هذا اليوم الثالث من �شهر ربيع الثاين لعام 1439هـ املوافق لليوم احلادي والع�شرين من �شهر 

دي�شمرب لعام 2017م، بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية )وي�شار اإليها بـ“احلكومة”(، وميثلها 
وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية، و�شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(، 

وهي �شركة قائمة وفقاً الأنظمة اململكة العربية ال�شعودية )وي�شار اإليها بـ“ال�شركة”( وميثلها الرئي�س 
وكبري االإداريني التنفيذيني، وُي�شار لكل من احلكومة وال�شركة بـ)الطرف(، وُي�شار اإليهما جمتمعني 

بـ)الطرفني(.

احليثيات:

حيث �شبق اأن متت امل�شادقة على اتفاقية امتياز �شركة الزيت العربية االأمريكية املوؤرخة يف 4 �شفر 
1352هـ املوافق 29 مايو 1933م مبوجب املر�شوم امللكي رقم 1135 وتاريخ 14 ربيع االأول 1352هـ 

املوافق 7 يوليو 1933م، ومنحت فيها احلكومة حقوقاً ح�شرية ومنها حق تنقيب وحفر وا�شتخراج 
ومعاجلة الزيت اخلام واملواد الهيدروكربونية االأخرى وذلك يف م�شاحة حمدودة من اململكة العربية 

ال�شعودية.
وحيث اأن املر�شوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 4 ربيع االآخر 1409هـ املوافق 13 نوفمرب 1988م، 

ق�شى باملوافقة على النظام االأ�شا�شي الأرامكو ال�شعودية، الذي تتمتع مبوجبه وال�شركات اململوكة 
لها بالكامل، بجميع املزايا واحلقوق املن�شو�س عليها يف امتياز �شركة الزيت العربية االأمريكية ويف 

جميع الوثائق واالتفاقيات املكملة لها وكذلك يف االأوامر والقرارات احلكومية )وي�شار اإليها فيما يلي 
بـ“االمتياز االأ�شلي”(؛

وحيث اإن الطرفني يرغبان يف تعديل االمتياز االأ�شلي وذلك بعقد االتفاقية لتحل حمل االمتياز االأ�شلي 
وتن�شخه بالكامل وفقاً لالأحكام املو�شحة اأدناه؛

فقد اتفقا على ما يأتي:

املادة األولى

التعريفات وقواعد التفسير

1-1  التعريفات: يق�شد بالعبارات والكلمات التالية اأينما وردت يف االتفاقية املعاين املو�شحة اأمام كل 

منها، ما مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:

الهجر: اإخراج اأي بئر اأو مكمن اأو حقل اأو مرفق يتعلق بالعمليات الهيدروكربونية من اخلدمة.

الطرف املتأثر: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 14-2 من االتفاقية.

اجلهة املنتسبة: اأي �شخ�س ي�شيطر على �شخ�س اآخر، اأو ي�شيطر عليه ذلك ال�شخ�س االآخر اأو 

ي�شرتكان يف كونهما م�شيطرًا عليهما من قبل �شخ�س ثالث، �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، �شواء من 
خالل ملكية تتمتع بحقوق ت�شويت اأو غريها، والأغرا�س هذا التعريف فاإن م�شطلح )ال�شيطرة( على 

�شخ�س يعني االمتالك املبا�شر اأو غري املبا�شر ل�شالحية توجيه - اأو العمل على توجيه- اإدارة اأو 
�شيا�شات ذلك ال�شخ�س. ودون اإخالل مبا تقدم، ال تعترب اأي دولة، اأو اأي حكومة، اأو اأي وزارة، اأو اأي 

جهة اأو هيئة اأو جهاز اأو اإدارة اأو كيان حكومي )با�شتثناء الكيانات التي تعمل ب�شفة جتارية( باأنها جهة 
منت�شبة الأي �شخ�س الأغرا�س االتفاقية.

القانون املعمول به: كل ما هو معمول به يف اململكة من االأوامر واملرا�شيم امللكية واالأنظمة واللوائح، 

والتنظيمات والقرارات والتوجيهات ال�شادرة من جمل�س الوزراء، واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي 
تكون اململكة طرفاً فيها، ما مل ين�س على خالف ذلك يف االتفاقية.

منطقة االمتياز: تعني االإقليم الربي للدولة ومناطقها البحرية واملناطق التي للدولة فيها حقوق يف 

الرثوات الطبيعية مبوجب اتفاقيات دولية، وال تدخل املناطق امل�شتثناة يف نطاق منطقة االمتياز.

املعلومات السرية: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 17-1 من االتفاقية.

قرار رقم )179( وتاريخ 1-4-1439هـ

اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(
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اإلخالل: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 15-1-اأ من االتفاقية.

الطرف املفصح: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 17-1 من االتفاقية.

اكتشاف: اكت�شاف اأي تركيب اأو تراكم، اأو جمموعة تراكيب اأو تراكمات، اأظهر احلفر اأو عمليات التنقيب 
االأخرى اإمكانية وجود مواد هيدروكربونية فيها، حيث تكون تلك املواد قابلة لال�شتخراج مبعدل تدفق قابل 

للقيا�س وفقاً ملقايي�س ال�شناعة العاملية ب�شرف النظر عن اجلدوى التجارية للمواد الهيدروكربونية املكت�شفة. 
منطقة اكتشاف: بالن�شبة الأي اكت�شاف، املنطقة الواقعة يف منطقة االمتياز والتي ُتغطي كامل امتداد اأي 

تركيب اأو مكمن طبقي والتي حتدد مكمناً اأو طبقة ذات اأهمية فيما يتعلق بحقل مواد هيدروكربونية حيث مت 
االكت�شاف، وي�شمل ذلك اأي منطقة اأخرى ترى ال�شركة اأهميتها ال�شتغالل االكت�شاف يف اإطار عمليات ال�شركة.

النزاع: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 16-2-اأ من االتفاقية.

تاريخ النفاذ: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 19-1 من االتفاقية.

املناطق املستثناة: هي كل من: )1( حدود احلرم يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، و)2( 
املنطقة املق�شومة واملنطقة املغمورة املحاذية لها طبقاً لالتفاقيتني املربمتني بني اململكة ودولة الكويت 

بتاريخ 9 ربيع االأول 1385هـ املوافق 7 يوليو 1965م وتاريخ 30 ربيع االأول 1421هـ املوافق 2 يوليو 
2000م، و)3( املنطقة امل�شرتكة يف البحر االأحمر مبوجب االتفاقية املربمة بني اململكة وجمهورية 

ال�شودان بتاريخ 24 ربيع الثاين 1394هـ املوافق 16 مايو 1974م.
مدة املفاوضات احلصرية: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 3-2-ب من االتفاقية. 

عمليات التنقيب: اأي ن�شاط اأو عمليات تهدف الكت�شاف اأو حتديد اأو تقييم املواد الهيدروكربونية يف اأي 
جزء من منطقة االمتياز مبا يف ذلك ما يف باطنها، وذلك با�شتخدام اأي اأ�شاليب اأو تقنيات ذات عالقة تكون متوفرة، 
مثل اال�شتطالع ال�شطحي اأو امل�شح اجليولوجي اأو اجليوفيزيائي اأو حفر االآبار اأو درا�شة االحتياطيات، باالإ�شافة 

اإىل اأي ن�شاط اأو عمليات م�شاندة الزمة اأو مالئمة لتح�شني اأداء اأو نتائج الن�شاط والعمليات املذكورة.
القوة القاهرة: اأي ظرف خارج عن االإرادة وبدون تق�شري اأو اإهمال من جانب الطرف املتاأثر بهذا 

الظرف الذي يحول دون وفائه باأي من التزاماته مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك دون ح�شر، الق�شاء والقدر 
اأو ت�شرفات االأعداء اأو خماطر املالحة اأو احلرائق اأو االأعمال العدائية اأو احلرب )املعلنة وغري املعلنة( 
اأو احل�شار اأو اال�شطرابات العمالية اأو ال�شغب اأو التمرد اأو اال�شطرابات املدنية اأو قيود احلجر ال�شحي 

اأو االأوبئة اأو العوا�شف اأو الزالزل اأو احلوادث. وال ت�شمل القوة القاهرة اأو متتد اإىل حوادث توؤدي اإىل 
زيادة التكاليف اأو اأعباء التنفيذ الأي التزام مبوجب االتفاقية ولكنها ال حتول دون تنفيذ ذلك االلتزام.

منطقة تطوير حقل الغاز: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 6-4-اأ من االتفاقية. 

مشروع تطوير حقل الغاز: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 6-4-اأ من االتفاقية. 

املنطقة اخملصصة من احلكومة: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 5-1 من االتفاقية.

املواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجني والكربون يف حالتها ال�شائلة اأو الغازية، �شواء اأكانت 
تقليدية اأو غري تقليدية، مثل الزيت اخلام والزيت احلبي�س والزيت ال�شخري واملكثفات والغاز الطبيعي 
والغاز ال�شخري وهيدرات امليثان والقطران الطبيعي والقار التي ميكن ا�شتخراجها اأو ا�شتخال�شها من 

باطن االأر�س اأو ظاهرها، باالإ�شافة اإىل املواد االأخرى املنتجة مع هذه املواد الهيدروكربونية التي يتم 
ا�شتخراجها اأو ا�شتخال�شها من باطن االأر�س اأو ظاهرها.

مقاييس الصناعة العاملية: املمار�شات واالإجراءات املُ�شتخدمة بوجه عام يف �شناعة املواد 
الهيدروكربونية يف خمتلف اأنحاء العامل من قبل ال�شركات احلري�شة يف ظروف واأحوال م�شابهة لظروف 

واأحوال عمليات ال�شركة يف اململكة.
الدولة أو اململكة: اململكة العربية ال�شعودية.

شاغل األرض: اأي �شخ�س - با�شتثناء ال�شركة - ميلك على اأر�س تقع �شمن منطقة حمجوزة حقاً عينياً 
اأ�شلياً ب�شنٍد م�شتوٍف للمتطلبات ال�شرعية والنظامية اكت�شب قبل تاريخ حجز تلك املنطقة.

حقوق الشركة العينية: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 13-2-ح من االتفاقية. 

عمليات الشركة: اأي ن�شاط اأو عملية مرتبطة - باأي �شكل من االأ�شكال - بالك�شف اأو التنقيب اأو التقييم اأو 
احلفر اأو التطوير اأو اال�شتخراج اأو اال�شتخال�س اأو االإنتاج اأو املعاجلة اأو النقل اأو الت�شنيع اأو التكرير اأو الت�شويق 

اأو البيع اأو اال�شترياد اأو الت�شدير للمواد الهيدروكربونية اأو م�شتقاتها واأي ن�شاط وعمليات اأخرى مرتبطة بها.
الشخص: اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

املنتجات: املواد الهيدروكربونية اأو م�شتقاتها التي يتم ا�شتخراجها اأو ا�شتخال�شها اأو تطويرها اأو 
اإنتاجها اأو معاجلتها اأو تكريرها اأو ا�شتهالكها اأو نقلها اأو ت�شنيعها اأو ت�شويقها اأو بيعها اأو ت�شديرها اأو 

الت�شرف بها باأي �شكل من قبل ال�شركة اأو بالنيابة عنها مبوجب احلقوق املمنوحة لل�شركة يف االتفاقية.
قرار اإلنتاج: يكون له املعنى الوارد يف نظام املواد الهيدروكربونية.

الطرف املتلقي: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 17-1 من االتفاقية.

املناطق احملجوزة: املناطق املحجوزة لعمليات ال�شركة �شمن منطقة االمتياز وذلك بح�شب ما يتم 
تو�شيحه يف خريطة اأو خرائط حتدث من وقت الآخر وحتتفظ بها احلكومة وال�شركة على النحو املبني يف 

الفقرة 6-5-اأ من االتفاقية.
احلقوق العينية احملفوظة: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 6-2 من االتفاقية.

الريع: يكون له املعنى الوارد يف الفقرة 7-1 من االتفاقية وامللحق املرافق لها.

مدة االتفاقية: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 3-1 من االتفاقية.

قواعد االستخدام والسالمة: يكون لها املعنى الوارد يف الفقرة 11-ب من االتفاقية.

نقطة انتقال امللكية: تعني اأياً من: )اأ( راأ�س البئر اأو )ب( نقطة اال�شتخال�س عند من�شاأة معاجلة 
منتجات القطران الطبيعي واأحجار اأو رمال القار اأو غريها من م�شتقات رمال القار ومواد ال�شخور 

االأخرى.

1-2 قواعد التفسير: يف االتفاقية، ما مل ُين�س على خالف ذلك:

  اأ (    ُتعد االإ�شارة اإىل اأي م�شتند - مبا يف ذلك االتفاقية - اإ�شارة اإليه باالإ�شافة اإىل ما قد يطراأ عليه 
من تعديل اأو ا�شتبدال اأو ا�شتكمال من وقت الآخر.

ب(    ُتعد االإ�شارة اإىل اأي نظام اأو موافقة حكومية اإ�شارة اإىل ذلك النظام اأو املوافقة احلكومية عليه 
باالإ�شافة اإىل ما قد يطراأ عليه من تعديل اأو ا�شتبدال اأو ا�شتكمال من وقت الآخر.

ج(    اأي اإ�شارة ل�شخ�س - باأي �شفة - ت�شمل االإ�شارة اإىل من يخلفه اأو املُحال اإليه اأو من ينوب 
عنه، ويف حالة اجلهة احلكومية ُتعُدّ االإ�شارة اإليها واإىل اأي جهة حكومية تخلفها يف مهماتها 

وم�شوؤولياتها.
د(     حُت�شب جميع التواريخ واملدد والفرتات الزمنية املتعلقة باالتفاقية على اأ�شا�س التقومي 

امليالدي، ما مل ين�س على خالف ذلك.
هـ(   اأي اإ�شارة اإىل مادة اأو فقرة اأو ملحق حمدد تعد اإ�شارة اإىل تلك املادة اأو الفقرة اأو امللحق يف 

االتفاقية، ما مل ين�س على خالف ذلك.
و(     ت�شمل امل�شطلحات املعرفة يف االتفاقية ب�شيغة الفرد ما ت�شمله �شيغة اجلمع والعك�س، وت�شمل 

االإ�شارة اإىل اأي جن�س االإ�شارة اإىل اجلن�س االآخر، وكل ذلك بح�شب ما يقت�شيه ال�شياق.
ز(    االإ�شارة مل�شطلح )ت�شمل( اأو )ي�شمل( اأو )مبا يف ذلك( تعد اأنها اتبعت بعبارة )دون ح�شر(. 
ح(    اإذا ا�شرتطت االتفاقية احل�شول على موافقة اأو قبول اأو اأي معلومات اأخرى من اأي طرف، ال 

يعد ذلك ال�شرط م�شتوفى اإال عندما يتم احل�شول على اأي منها كتابياً من قبل الطرف املعني.
ط(  ت�شمل االإ�شارة الأي م�شتند االإ�شارة لكل املالحق واملرفقات واجلداول املرافقة لذلك امل�شتند.

ل االتفاقية االمتياز االأ�شلي وحتل حمله بالكامل اعتبارًا من تاريخ النفاذ. وال يرتتب على  1-3   ُتعدِّ
االتفاقية اأي اإبراء اأو اإعفاء اأو اإخالء من اأي م�شوؤولية اأو التزام م�شتحق مبوجب االمتياز االأ�شلي اأو 

ما يتعلق به قبل تاريخ النفاذ، اأو اأي تاأثري اأو اإخالل باأي حقوق اأو ُم�شتحقات قبل تاريخ النفاذ.

املادة الثانية

منح احلقوق

2-1  االمتیاز: متنح احلكومة، مبقت�شى االتفاقية، لل�شركة احلقوق التالية لتمار�شها ال�شركة على 
م�شوؤوليتها اخلا�شة خالل مدة االتفاقية:

  اأ (   احلق احل�شري يف الك�شف واحلفر والتنقيب عن املواد الهيدروكربونية وتقوميها وتطويرها 
وا�شتخراجها وا�شتخال�شها واإنتاجها يف منطقة االمتياز.

ب(    احلق غري احل�شري يف ت�شنيع وتكرير ومعاجلة املنتجات، باالإ�شافة اإىل ت�شويق ونقل وت�شدير 
هذه املنتجات وبيعها.

ج(    احلق احل�شري يف ت�شويق وتوزيع املواد الهيدروكربونية واملنتجات البرتولية وغاز البرتول 
ال�شائل يف اململكة، مع التزام ال�شركة بتوفري جميع احتياجات ال�شوق املحلية من تلك املنتجات 
ح�شب متطلبات اال�شتهالك عن طريق االإنتاج املحلي اأو اال�شترياد وفقاً ملا ت�شدره احلكومة من 

اأنظمة.
 د(    احلق يف بناء ومتلك وت�شغيل املرافق واالأ�شول ال�شرورية اأو امل�شتح�شنة لت�شيري عمليات 
ال�شركة داخل املناطق املحجوزة، وفقاً للتف�شيل الوارد يف الفقرة 13-2-ب من االتفاقية.

هـ(   حقوق ال�شركة العينية الواردة يف املادة ال�شاد�شة، والفقرة 13-2-ح من االتفاقية.
 و(    احلق يف �شراء اأو ا�شتئجار اأو ا�شترياد اأو احل�شول على جميع املواد واملعدات واالإمدادات 

االأخرى الالزمة لعمليات ال�شركة.
  ز(   احلق يف القيام باأي ن�شاط اآخر يرتبط مبا ورد يف الفقرات الفرعية )اأ، ب، ج،د، هـ، و( من الفقرة 

2-1 من االتفاقية، مع مراعاة اأحكام االتفاقية والقانون املعمول به.
ح (   احلق يف احل�شول على م�شاعدة احلكومة يف: )1( �شمان احلقوق املمنوحة يف االتفاقية، و)2( 

احل�شول على الت�شاريح والرتاخي�س وغريها من املوافقات اخلا�شة وذلك دون اإخالل مبا جاء 
يف الفقرات الفرعية )اأ، ب، ج، د، هـ، و، ز( من الفقرة 2-1 من االتفاقية، و)3( احل�شول من 

الغري على حقوق الدخول واالرتفاق واملياه الالزمة لعمليات ال�شركة.
وميثل االمتياز وحقوق ال�شركة املذكورة يف االتفاقية الرخ�س والت�شاريح واملوافقات الالزمة 

اأو املطلوبة لقيام ال�شركة بالعمل يف اململكة فيما يتعلق بعمليات ال�شركة وما يرتبط بها من 
اأوجه ن�شاط وفقاً لالتفاقية، ومع ذلك يجب على ال�شركة احل�شول على الرخ�س والت�شاريح 

واملوافقات الالزمة التي قد تكون مطلوبة مبوجب نظام املواد الهيدروكربونية ونظام اإمدادات 
الغاز وت�شعريه، واللوائح ال�شادرة مبوجب هذين النظامني.

2-2   ملكية املواد الهيدروكربونية: جميع املواد الهيدروكربونية يف اململكة ملك للدولة، وتنتقل 

اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( .. تتمة
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ملكية تلك املواد اإىل ال�شركة تلقائياً مبجرد ا�شتخراجها اأو ا�شتخال�شها من قبل ال�شركة عند نقطة 
انتقال امللكية.

2-3   الثروات الطبيعية األخرى: ما مل ين�س على خالف ذلك يف االتفاقية، لي�س لل�شركة اأي حق يف 
الرثوات الطبيعية املوجودة يف منطقة االمتياز با�شتثناء املواد الهيدروكربونية.

2-4   االحتفاظ بحقوق احلكومة: دون اإخالل باحلقوق املمنوحة لل�شركة مبوجب الفقرة 1-2 
من االتفاقية، تظل احلكومة اأو من حتدده حمتفظة باحلق يف الك�شف والتنقيب واحلفر والتقييم 

والتطوير واإنتاج الرثوات الطبيعية )غري املواد الهيدروكربونية( داخل منطقة االمتياز، وال حتد 
االتفاقية من حق احلكومة يف الدخول يف اأي اتفاقية اأو امتياز اأو منح رخ�شة متنح احلق يف ا�شتغالل 
الرثوات الطبيعية )غري املواد الهيدروكربونية(، ب�شرط اأن متار�س هذه احلقوق املحفوظة للحكومة 

اأو من حتدده على النحو الذي يراعي احلقوق املمنوحة لل�شركة مبوجب االتفاقية ومبا ال يعيق اأو 
يتعار�س مع عمليات ال�شركة، اأو يخل ب�شالمة اأو اأمن من�شاآتها.

2-5   قرار اإلنتاج: تخ�شع احلقوق املمنوحة لل�شركة مبوجب االتفاقية لنظام املواد الهيدروكربونية 
والقانون املعمول به، مبا يف ذلك قرار االإنتاج ال�شادر من احلكومة مبوجب �شلطتها ال�شيادية.

2-6   التصرف في املنتجات: دون اإخالل مبا جاء يف الفقرة 2-5 من االتفاقية، والتزام ال�شركة بدفع 
املبالغ امل�شتحقة للحكومة مبوجب املادة )ال�شابعة( من االتفاقية، لل�شركة احلق يف احل�شول على 
كافة املواد الهيدروكربونية وم�شتقاتها امل�شتحقة لها مبوجب املادة )الثانية( من االتفاقية، وكذلك 

حرية ت�شديرها اأو الت�شرف بها، واالحتفاظ بكل عائدات بيع املنتجات داخل اململكة اأو خارجها.

2-7   البيانات والعينات: جميع بيانات وعينات التنقيب واالإنتاج ملك للدولة وحتتفظ بها ال�شركة 
وفقاً لنظام املواد الهيدروكربونية ولوائحه، ويتعني توفري ن�شخ من البيانات للحكومة عند طلبها، 

وت�شليم جميع البيانات والعينات التي لدى ال�شركة عند انتهاء اأو اإنهاء االتفاقية.

2-8   منع البيع: ال يجوز لل�شركة اأن تبيع الأي جهة اأي مادة هيدروكربونية اأو م�شتق منها ح�شلت عليه 
مبوجب االتفاقية مبا يخالف ما تقرره احلكومة �شرورياً حلماية م�شالح االأمن العليا للدولة يف وقت 

احلرب اأو يف احلاالت الطارئة يف العالقات الدولية.

املادة الثالثة

املدة

3-1   مدة االتفاقية: ت�شري االتفاقية ملدة اأربعني )40( �شنة من تاريخ النفاذ، والأي متديد لها وفقاً  
للفقرة 3-2 )مدة االتفاقية(، اإال اإذا مت اإنهاوؤها وفقاً الأحكام املادة )اخلام�شة ع�شرة( من االتفاقية.

3-2  متديد مدة االتفاقية:

  اأ(    ت�شدر احلكومة قرارًا بتمديد االتفاقية ملدة قدرها ع�شرون )20( �شنة يف احلول الثالثني )30( من 
تاريخ النفاذ، اإال اإذا ات�شح للحكومة، من خالل ما تقدمه ال�شركة وفقاً لالتفاقية، اأن ال�شركة مل تف 

باأي مما يلي:
1-    بذل اجلهود املعقولة لتعظيم االحتياطيات وا�شتخال�شها يف منطقة االمتياز اأخذًا بعني االعتبار 

قرارات االإنتاج واأو�شاع �شوق املواد الهيدروكربونية.
2-    القيام بعملياتها مبوجب االتفاقية على نحو: )1( ذي كفاءة اقت�شادية، و)2( يعزز اإنتاجية املكامن 
على املدى البعيد يف منطقة االمتياز، و)3( يدعم ح�شن اإدارة املواد الهيدروكربونية، يف كل االأحوال 

وفقاً لنظام املواد الهيدروكربونية.
3-    القيام باأوجه ن�شاطها وعملياتها يف اململكة ب�شكل عام بكفاءة اقت�شادية مبا يعزز من كفاءة اقت�شاد 

اململكة.
ب(   يجوز تعديل االتفاقية ومتديدها اأربعني )40( �شنة اإ�شافية بعد م�شي �شتني )60( �شنة من تاريخ 
النفاذ اإذا قامت ال�شركة باإ�شعار احلكومة برغبتها يف التمديد، يف اأي وقت من بداية ال�شنة اخلم�شني 

)50( حتى نهاية ال�شنة الثالثة واخلم�شني )53( من تاريخ النفاذ )مدة اإ�شعار التمديد(، على اأن يتم 
التفاو�س بني احلكومة وال�شركة ب�شكل ح�شري ملدة �شنتني )2( اعتبارًا من نهاية مدة اإ�شعار التمديد 

)وميكن متديد اأو تقلي�س هذه املدة باتفاق الطرفني وي�شار لها بـ“مدة املفاو�شات احل�شرية”( 
للو�شول اإىل اتفاق على �شروط واأحكام تعديل ومتديد االتفاقية.

ج (   اإذا مل تتو�شل احلكومة وال�شركة اإىل اتفاق على �شروط واأحكام تعديل ومتديد االتفاقية خالل مدة 
املفاو�شات احل�شرية، وراأت احلكومة التفاو�س مع اأي طرف ثالث الإبرام اتفاقية بخ�شو�س اأي 

ن�شاط اأو عمليات متعلقة باملواد الهيدروكربونية يف منطقة االمتياز، يكون لل�شركة حق االأولوية يف 
الدخول يف اتفاقية مع احلكومة وذلك بنف�س ال�شروط واالأحكام التي يتم االتفاق عليها بني احلكومة 

وذلك الطرف الثالث؛ ب�شرط اأن ت�شعر ال�شركة احلكومة برغبتها يف ممار�شة حق االأولوية خالل مائة 
وع�شرين )120( يوماً من تاريخ ا�شتالم ال�شركة اإخطارًا كتابياً من احلكومة ي�شتمل على كامل م�شروع 

االتفاقية مع اأي طرف ثالث فيما يخ�س اأوجه الن�شاط والعمليات الهيدروكربونية يف منطقة االمتياز.

املادة الرابعة

إدارة عمليات الشركة

4-1  إدارة ومقاييس عمليات الشركة: تدير ال�شركة جميع عملياتها ون�شاطها يف منطقة االمتياز 

وفقاً لالتفاقية والقانون املعمول به.

4-2  الكفاءة ومواصلة العمل: تدير ال�شركة عملياتها بكفاءة لتحقيق التوازن االقت�شادي االأمثل بني 
خف�س تكاليف االإنتاج ورفع معدالت اال�شتخال�س للمواد الهيدروكربونية وتوا�شل ال�شركة عمليات 

الك�شف والتنقيب عن املواد الهيدروكربونية وفقاً للقانون املعمول به.

4-3   منع األضرار: يجب على ال�شركة - وفقاً للقانون املعمول به واالتفاقية ومقايي�س ال�شناعة 
العاملية - اأن تتخذ االحتياطات املعقولة للحد من اأي �شرر بالتكوينات احلاملة للمياه وللمواد 

الهيدروكربونية التي قد ت�شادفها �شواء اأكان ذلك اأثناء العمليات اأو عند هجر اأي بئر، وعليها كذلك 
اأن تتخذ كل االحتياطات املعقولة �شد احلريق و�شد هدر املواد الهيدروكربونية واملياه، واإخطار 

احلكومة باأق�شى �شرعة ممكنة عن اأي �شرر - ي�شتلزم التدخل - ي�شيب احلقول اأو املن�شاآت، وعليها 
اأن تتخذ كل االإجراءات ال�شرورية الإيقاف مثل هذا ال�شرر.

4-4   عقود الشركة: يجب اأن تكون جميع عقود ال�شركة مع اأي جهة حكومية واأي ترتيب لتاأمني املواد 
الهيدروكربونية اأو اخلدمات اأو غريها على اأ�شا�س جتاري.

املادة اخلامسة

املنطقة اخملصصة من احلكومة

5-1   يحق للحكومة تخ�شي�س اأي منطقة من منطقة االمتياز كمنطقة خم�ش�شة الأغرا�س حتددها، على 
نحو املناطق ال�شياحية واملنتزهات الوطنية واملناطق ال�شناعية ومناطق التخطيط العمراين 

ومناطق الرخ�س التعدينية، ومبا ال يعيق عمليات ال�شركة.
وُتعد )منطقة خم�ش�شة من احلكومة(: املناطق الواقعة خارج املناطق املحجوزة لل�شركة من 
اأرا�ٍس تقوم عليها مدن، اأو �شوارع، اأو مطارات، اأو موانئ، اأو �شكك حديدية، اأو طرق عامة، اأو 

و�شائل النقل واالت�شاالت العامة، وم�شاريع املياه، واملرافق العامة، واملن�شاآت الع�شكرية، واملدن 
االقت�شادية وال�شناعية، وامل�شاريع الزراعية واملناطق املحمية، واالأماكن املخ�ش�شة للعبادة، 

واملناطق التاريخية واالأثرية.

5-2   اإذا اأظهرت الدرا�شات التي جتريها ال�شركة اإمكانية وجود مواد هيدروكربونية حتت �شطح اأي من 
هذه املناطق املخ�ش�شة من احلكومة، يجوز للحكومة عندئذ ال�شماح لل�شركة باإجراء عملياتها وفق 

ما يتم االتفاق عليه مع ال�شركة.

املادة السادسة

االكتشافات واملناطق احملجوزة

6-1 االكتشافات واملناطق احملجوزة:

 اأ (   يتعني على ال�شركة، وفقاً للقانون املعمول به، اإبالغ احلكومة كتابياً عن اأي اكت�شاف جديد يف منطقة 
االمتياز.

ب(   اإذا رغبت ال�شركة يف اأي وقت خالل مدة االتفاقية بحجز اأي جزء من منطقة االمتياز للقيام بعملياتها، 
مبا يف ذلك ودون ح�شر، تطوير اأو ا�شتغالل اأحد مناطق االكت�شاف الواقعة يف هذا اجلزء، فعلى 
ال�شركة تقدمي طلب كتابي للحكومة يت�شمن التايل: )1( موقع هذه املنطقة املحددة وفقاً للفقرة 

6-5 من االتفاقية، و)2( اال�شتخدام امل�شتهدف من قبل ال�شركة لهذه املنطقة. وتتخذ احلكومة عند 
ا�شتالمها لهذا الطلب ما تراه منا�شباً يف �شاأنه.

ج(    اإذا كانت املنطقة التي ترغب ال�شركة يف حجزها من املناطق املخ�ش�شة من احلكومة، تتعاون 
احلكومة عندئذ معها لل�شماح با�شتخدام تلك املنطقة يف اإنتاج املواد الهيدروكربونية التي مت 

اكت�شافها فيها واأداء عمليات ال�شركة فيها، ويجوز لل�شركة ا�شتخدام تلك املنطقة مع االأخذ بعني 
االعتبار احلد من التاأثري على اال�شتخدام املق�شود من تلك املنطقة. وال ت�شدر احلكومة �شكوكاً اأو 

رخ�شاً اأو ما �شابهها على اأي اأر�س تقع يف املناطق املحجوزة.
 د (   تعو�س ال�شركة �شاغل االأر�س يف املنطقة املحجوزة كما هو مو�شح يف الفقرة 13-2-ج من االتفاقية، 

على اأن تكون احلقوق العينية الأي �شخ�س �شحيحة وقابلة للتنفيذ يف مواجهة ال�شركة وال ت�شري 
وال تفر�س على ال�شركة اأي التزامات مبوجب الفقرة 13-2-ج من االتفاقية اإذا مل يكن ذلك ال�شخ�س 
�شاغاًل لالأر�س. دون اإخالل مبا �شبق، ال تدفع ال�شركة للحكومة التعوي�س فيما يخ�س حقوق ال�شركة 

العينية مبوجب االتفاقية.
هـ(    دون اإخالل بقواعد اال�شتخدام وال�شالمة اأو باحلقوق املمنوحة لل�شركة مبوجب االتفاقية مبا يف ذلك 

حقوق ال�شركة العينية، على ال�شركة اأال ُتعرقل ا�شتخدام �شاغل لالأر�س الأر�شه اأو دخوله اإليها داخل 
املناطق املحجوزة، ب�شرط اأاّل يعيق هذا الدخول اأو اال�شتخدام للمناطق املحجوزة عمليات ال�شركة 

واإاّل ا�شتحق التعوي�س وفق الفقرة 13-2-ج من االتفاقية.
 و(    تتدخل احلكومة حلماية حقوق ال�شركة مبوجب االتفاقية يف حال وجود اأي حقوق اأخرى قائمة 

يف املناطق املحجوزة �شتوؤدي اإىل عرقلة اأو تعطيل عمليات ال�شركة، مبا يف ذلك حماية املناطق 
املحجوزة وتنفيذ حقوق ال�شركة العينية واملتعلقة بهذه املناطق.

6-2  فك احلجز عن املناطق احملجوزة:

لل�شركة فك احلجز طوعاً عن اأجزاء من املناطق املحجوزة وذلك بتقدمي اإخطار كتابي اإىل احلكومة 
يو�شح هذه االأجزاء وفقاً للفقرة 6-5 من االتفاقية ويحدد يف االإخطار - ب�شكل معقول - تفا�شيل 

اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( .. تتمة
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حقوق االرتفاق، وقواعد اال�شتخدام وال�شالمة االأخرى التي ترغب ال�شركة االحتفاظ بها واإبقائها 
على جميع املناطق املحجوزة التي يتم فك احلجز عنها اأو جزء منها مبا يتفق مع حقوق ال�شركة 
العينية، وي�شار اإىل حقوق االرتفاق تلك وحقوق ال�شركة العينية على العقار و�شروط اال�شتعمال 

االأخرى بـ)احلقوق العينية املحفوظة(. وتعترب احلقوق العينية املحفوظة الأغرا�س االتفاقية 
حقوقاأ عينية �شارية ومتعلقة باالأر�س املثقلة بهذه احلقوق مل�شلحة ال�شركة واجلهة املنت�شبة التي 

قد يكون لها حقوق عينية على تلك املنطقة التي ُفك احلجز عنها. وميكن ت�شجيل احلقوق العينية 
املحفوظة بناًء على طلب ال�شركة يف اأي �شك �شادر اأو ي�شدر م�شتقباًل، يف ال�شجل العقاري اأو يف اأي 

اأداة مماثلة متعلقة بتلك االأر�س وتكون تلك احلقوق قابلة للتنفيذ من قبل ال�شركة �شد اأي حامل الأي 
حقوق عينية متعلقة بتلك االأر�س. وتعمل احلكومة على فر�س وحماية قواعد اال�شتخدام وال�شالمة 
واحلقوق العينية املحفوظة والقائمة على االأجزاء التي مت فك احلجز عنها من املناطق املحجوزة، 

مبا يف ذلك اأي �شروط ا�شتعمال اأو قواعد �شالمة حتددها وت�شري اإليها ال�شركة يف اإخطارها الكتابي 
بفك احلجز عن تلك االأجزاء، وفقاً للفقرة 6-1-و من االتفاقية. وما مل يتم الن�س �شراحة على غري 

ذلك، تبقى اأجزاء املناطق املحجوزة التي مت فك احلجز عنها جزءًا من منطقة االمتياز وتخ�شع 
الأحكام االتفاقية، مبا يف ذلك الفقرة 6-1-ب منها، واالأحكام ذات ال�شلة يف الفقرة 13-2 من 

االتفاقية، وذلك دون احلاجة الأي اإخطار مكتوب اأو اأي اإجراء اآخر.

6-3   التخلي عن أجزاء من منطقة االمتياز:

على ال�شركة اأن تتخلى عن اأي جزء من منطقة االمتياز ُتثبت الدرا�شات التي جتريها عدم توفر 
موارد هيدروكربونية فيه، وكذلك الذي ال ترى ال�شركة جدوى اإجراء عمليات التنقيب فيه خالل 

مدة االتفاقية.

6-4 التخلي عن منطقة تطوير حقل الغاز:

  اأ (   يحق للحكومة يف اأي وقت توجيه ال�شركة مبوجب اإ�شعار كتابي بتقييم اإمكانية تطوير حقول حمددة 
للغاز غري امل�شاحب تقع يف منطقة االمتياز )ويطلق على كل منها “م�شروع تطوير حقل الغاز”(. 

ويو�شح هذا االإ�شعار موقع ذلك احلقل )وي�شار لذلك املوقع بـ“منطقة تطوير حقل الغاز”(.
ب(   بعد ا�شتالم االإ�شعار مبوجب الفقرة 6-4-اأ من االتفاقية، يتوجب على ال�شركة:

)1(   اأن تبداأ بتقييم منطقة تطوير حقل الغاز، مبا يف ذلك، بح�شب ما هو منا�شب، القيام باأوجه 
عمليات التنقيب، و)2( حتديد ما اإذا كانت كميات الغاز الطبيعي املتوقع اإنتاجها من 

م�شروع تطوير حقل الغاز �شرورية لتلبية الطلب يف ال�شوق املحلية. ويف حال ارتاأت ال�شركة 
القيام بتطوير اأي من تلك احلقول، فيجب عليها اإعداد خطة للتطوير تت�شمن نطاق التطوير 

وال�شوابط االقت�شادية املقرتحة لهذا امل�شروع وتقدميها للمراجعة من قبل احلكومة.
ج (   اإذا مل ترغب ال�شركة يف تنفيذ م�شروع تطوير حقل الغاز غري امل�شاحب املكت�شف كما هو حمدد 

من قبل احلكومة، اأو يف حال مل يتم التو�شل اإىل اتفاق بني احلكومة وال�شركة على خطة التطوير 
املتعلقة مب�شروع تطوير حقل الغاز خالل فرتة ال تتجاوز خم�س )5( �شنوات اأو اأي فرتة اأطول 

يتم حتديدها من قبل احلكومة، من تاريخ االإ�شعار الذي تقدمه احلكومة مبوجب الفقرة 6-4-اأ 
من االتفاقية، تقوم ال�شركة بالتخلي عن ذلك احلقل - اإذا كان م�شتقاًل - واملناطق املت�شلة به 

ب�شكل معقول )كما تبينه اخلرائط التي تقدمها ال�شركة اإىل احلكومة وفقاً للفقرة 6-5-اأ من 
االتفاقية( والتي تقع �شمن منطقة تطوير حقل الغاز، ب�شرط اأال ي�شتوجب ذلك قيام ال�شركة 
بالتخلي عن اأي جزء من منطقة تطوير حقل الغاز يف اأي من احلاالت التالية: )1( اإذا مل تكن 
كميات الغاز الطبيعي من م�شروع تطوير حقل الغاز، بناء على تقديرات احلكومة، �شرورية 

لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي يف ال�شوق املحلية، اأو )2( اإذا كانت منطقة تطوير حقل الغاز 
تقع �شمن منطقة عمليات ال�شركة، اأو )3( اإذا كان من �شاأن م�شروع تطوير حقل الغاز اأن يعيق 

اأو يوؤثر اأو يتداخل مع عمليات ال�شركة اأو تطوير حقول اأو مكامن الزيت واملكثفات.

6-5  أمناط املناطق التي يتم حجزها أو فك احلجز أو التخلي عنها:

  اأ (   ال يلزم اأن تكون املناطق التي يتم حجزها لل�شركة اأو فك احلجز اأو التخلي عنها من قبل ال�شركة 
متجاورة. وحتدد هذه املناطق با�شتخدام اإحداثيات خطوط الطول والعر�س، ويتعني اإي�شاح 

هذه املناطق يف خريطة اأو خرائط ُتقدمها ال�شركة اإىل احلكومة عند اأي طلب حجز اأو فك للحجز اأو 
التخلي.

ب(   ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك مع احلكومة، يتم حتديد املناطق التي حتجزها ال�شركة 
كمناطق حمجوزة - اإذا كان ذلك عملياً - من خالل اأ�شكال رباعية، على اأن تكون تلك املناطق يف 

�شكل وم�شاحة ُتوافق عليهما احلكومة.

6-6   فك احلجز: يجب على ال�شركة اإذا انتفت حاجتها ال�شتمرار حجز اأي منطقة حمجوزة اأو جزء منها، 
اأن تقوم عندئذ باإخطار احلكومة بفك احلجز.

6-7   اإلجراءات عند فك احلجز: ما مل ُتوجه احلكومة بخالف ذلك، يجب على ال�شركة عند فك احلجز 
عن اأي جزء من املناطق املحجوزة مبوجب الفقرة 6-2 من االتفاقية، اأن تقوم - وفق القانون 

املعمول به - ب�شد جميع االآبار غري القادرة على االإنتاج التجاري وهجرها واأن تزيل من املنطقة 
التي مت فك احلجز عنها جميع املرافق واملعدات وغريها من االأ�شول غري الالزمة ال�شتمرار التنقيب 
اأو التطوير اأو اال�شتغالل يف تلك املنطقة واإعادة املنطقة اإىل اأقرب حد ممكن ملا كانت عليه قبل بداية 

العمليات وفقا للقانون املعمول به وملقايي�س ال�شناعة العاملية.

املادة السابعة

الريع والضرائب

7-1  الريع:

  اأ(   تدفع ال�شركة للحكومة ريعاً ال يقل عن ع�شرين يف املائة )20%( على جميع اإنتاجها من الزيت 
اخلام واملكثفات مبا يف ذلك ما ت�شتخدمه ال�شركة يف عملياتها ويتم حتديد الريع وامل�شتحقات 

االأخرى وفقاً ملا هو وارد يف امللحق املرافق لالتفاقية.
ب(   تدفع ال�شركة للحكومة ريعاً قدره اثنا ع�شر ون�شف يف املائة )12٫5%( على جميع اإنتاجها من 

الغاز الطبيعي و�شوائل الغاز، ما مل يحدد امللحق املرافق لالتفاقية خالف ذلك، وال تدفع ال�شركة 
ريعاً على ما ت�شتخدمه يف عمليات االإنتاج والتنقيب وما يرتبط بها من معامل وخطوط نقل 

الزيت اخلام والغاز ومرافق التخزين والت�شدير.
ج(   يحدد امللحق املرافق لالتفاقية اآلية ح�شاب الريع امل�شتحق.

 د (   يحق للحكومة يف �شبيل زيادة اإنتاج الغاز ل�شد حاجة اململكة، اإعفاء ال�شركة جزئياً اأو كلياً من 
الريع على الغاز الطبيعي و�شوائل الغاز واملكثفات، للمدة التي حتددها الأي حقل ت�شتدعي 

اقت�شاديات تطويره ذلك.
هـ(   يكون للحكومة اخليار يف اأخذ الريع كله اأو بع�شه عيناً من املواد الهيدروكربونية املنتجة، وتتفق 
احلكومة وال�شركة على ذلك مبا فيها االإجراءات وال�شوابط اخلا�شة بت�شليم احلكومة الريع عيناً.

7-2   الضرائب: تخ�شع ال�شركة لنظام �شريبة الدخل، وتكون �شريبة الدخل م�شتحقة الدفع �شهرياً، 
ويتفق الطرفان على مواعيد �شدادها.

7-3   طريقة الدفع: تدفع ال�شركة اإىل احلكومة املبالغ امل�شتحقة مبوجب االتفاقية يف تاريخ ا�شتحقاقها 
بالدوالر االأمريكي ولدى البنك الذي حتدده احلكومة كتابة ودون حاجة الأي مطالبة م�شبقة بالدفع.

7-4   غرامة تأخير الدفع: اأي مبلغ م�شتحق الدفع للحكومة مبوجب االتفاقية )عدا املبالغ امل�شتحقة 
مبوجب نظام �شريبة الدخل( ومل يدفع حني ا�شتحقاقه رغم تكرار املطالبة به وعدم وجود �شمان 

ي�شتوفى منه هذا املبلغ، ُتفر�س عليها غرامة تاأخري من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ اإىل تاريخ دفعه بواقع 
واحد باملائة )1%( فوق �شعر االقرتا�س اليومي بالدوالر االأمريكي املعرو�س بني البنوك يف لندن 

)ليبور( اعتبارًا من اأول يوم عمل لتلك البنوك يف ال�شهر الذي كان فيه الدفع م�شتحقا، ويف حال تعذر 
وجود مرجع ليبور فيتم االأخذ باآخر ت�شعرية ليبور مت عر�شها اأو اأي ت�شعرية اأخرى تتفق احلكومة 

وال�شركة عليها. وُتدفع جميع غرامات تاأخري الدفع امل�شتحقة مبوجب االتفاقية بكامل مبلغها 
امل�شتحق خالية و�شافية من اأي �شريبة اأو ر�شم.

7-5   املقاصة: تكون اآلية املقا�شة بني م�شتحقات ال�شركة على احلكومة وما على ال�شركة من م�شتحقات 
للحكومة وفقاً للقانون املعمول به.

املادة الثامنة

احملافظة على اآلثار

8-1   يجب على ال�شركة اأن تاأخذ جميع االإجراءات املعقولة للمحافظة على ما قد يوجد يف منطقة عملياتها 
من مواقع اأثرية، �شواء اأكانت بناء اأم نق�شاً اأم ر�شماً اأم غري ذلك من  االآثار، واإذا عرثت ال�شركة على 

اآثار اأثناء القيام بعملياتها فعليها توفري احلماية لالآثار واإبالغ احلكومة وفقاً للقانون املعمول به.

املادة التاسعة

الدفاتر والسجالت والتفتيش

9-1   مسك الدفاتر والسجالت: على ال�شركة اأن مت�شك وحتتفظ - يف اأي من مكاتبها داخل اململكة - 
بجميع الدفاتر وال�شجالت الت�شغيلية واملالية وال�شريبية وغريها من الدفاتر وال�شجالت لكل فرتة زمنية 

وفق ما يتطلبه القانون املعمول به وذلك فيما يتعلق بعمليات ال�شركة داخل اململكة. ويتعني اإعداد الدفاتر 
وال�شجالت املالية لل�شركة وفقاً للمعايري العاملية الإعداد التقارير املالية املعتمدة من قبل الهيئة ال�شعودية 

للمحا�شبني القانونيني اأو كما حتدده احلكومة من وقت الآخر.

وتقوم موؤ�ش�شة حما�شبية معرتف بها دولياً ومقبولة للحكومة بتدقيق البيانات املالية لل�شركة، 
وتقدم ال�شركة هذه البيانات للحكومة حال توافرها، وعلى اأال يتجاوز ذلك ت�شعني )90( يوماً بعد 

انتهاء كل �شنة مالية ومبا يتما�شى مع القانون املعمول به، ويجب اأن تقدم البيانات املالية للحكومة 
مبا يتوافق مع الفقرة 21- 4-ب من االتفاقية.

9-2  املراجعة من قبل احلكومة:

  اأ (   يكون للحكومة ووكالئها وممثليها املعتمدين، وفق القانون املعمول به واأحكام االتفاقية، احلق يف 
مراجعة ومعاينة وتدقيق جميع �شجالت ال�شركة الفنية والت�شغيلية مبا يف ذلك التكاليف الت�شغيلية 

والراأ�شمالية والدرا�شات املتعلقة بها، وكذلك ال�شجالت املالية وال�شريبية و�شجالت ال�شركة 
االأخرى، مبا يف ذلك احلق يف فح�س اأنظمة املعايرة والقيا�س والوزن للمواد الهيدروكربونية التي 

يتم القيام بها مبوجب االتفاقية، وفح�س واختبار االأجهزة امل�شتخدمة يف مثل هذه االأعمال، والقيا�س 
اجلاف للمواد الهيدروكربونية امل�شتخرجة. ويحق للحكومة ووكالئها وممثليها املعتمدين االطالع 

خالل االأوقات املالئمة على جميع �شجالت ال�شركة الفنية والت�شغيلية واملالية وال�شريبية، مبا يف 

اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( .. تتمة
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ذلك جميع ال�شجالت املتعلقة با�شتخراج وتخزين وبيع وا�شتخدام املواد الهيدروكربونية وم�شتقاتها 
وال�شجالت املتعلقة بح�شاب الريع. كما يجب على ال�شركة االحتفاظ - يف اأي من مكاتبها داخل 

اململكة - بتلك ال�شجالت ب�شيغة ورقية اأو اإلكرتونية اأو باأي �شيغة اأخرى توافق عليها احلكومة.
ب(    تقدم ال�شركة امل�شاعدة املمكنة واملعقولة للحكومة ووكالئها وممثلها املعتمدين الذين يقومون 
بالتفتي�س وفح�س �شجالت ال�شركة ومراجعتها وتدقيقها، وعليها اأن تتيح لهم االطالع على ما 

يطلبونه من معلومات وبيانات و�شجالت.

9-3   مسك احلسابات: يتم م�شك ح�شابات ال�شركة بالدوالر االأمريكي، وهي العملة التي حتكم 
احل�شابات الأغرا�س االتفاقية.

املادة العاشرة

املوارد البشرية

 :1-10

 اأ(    على ال�شركة اأن توظف مواطنني يف جميع الوظائف ممن تتوافر لديهم املوؤهالت واملعرفة 
واخلربة الالزمة لها. وتلتزم ال�شركة بتطبيق برامج متميزة لتوظيف وتدريب املوارد الب�شرية 

بهدف توظيف اأكرب عدد ممكن من املواطنني.
ب(   على الرغم مما �شبق، يجوز لل�شركة توظيف املوؤهلني من غري املواطنني يف الوظائف التي 
يحملون املوؤهالت الالزمة ل�شغلها وقدرتها على التناف�س واالبتكار يف حال تعذر �شغل تلك 

الوظائف مبواطنني يحملون املوؤهالت واخلربات نف�شها.
ج(    على ال�شركة اأن تقدم اإىل احلكومة بناء على طلب منها، تقريرًا خطياً يو�شح بتفا�شيل معقولة 

ما ياأتي: )1( عدد املواطنني الذين تزمع ال�شركة توظيفهم خالل ال�شنة املالية ون�شبتهم املئوية، 
)2( واحلوافز واالإجراءات املطبقة اأو التي �شتطبقها ال�شركة لزيادة عدد املواطنني العاملني فيها 

ون�شبتهم املئوية يف ال�شركة ال�شتيفاء ن�شبة التوطني املن�شو�س عليها يف القانون املعمول به.
 د(    على ال�شركة اأن تعد وتنفذ برناجماً لتدريب املواطنني العاملني لديها على نواحي ال�شناعة 

الهيدروكربونية وغريها من التخ�ش�شات االأخرى ذات العالقة لتحقيق اأهداف ال�شركة.
هـ(    دون اإخالل باأحكام نظام العمل ونظام التاأمينات االجتماعية، توؤمن ال�شركة الرعاية والعناية 

الطبية جلميع العاملني لديها والأفراد اأ�شرهم امل�شتحقني وفقاً ملقايي�س عالية واأن تكون م�شتوفية 
جلميع متطلبات القانون املعمول به.

املادة احلادية عشرة

الدخول وعدم التدخل
  اأ(    للحكومة احلق، بوا�شطة ممثليها املعتمدين، يف التفتي�س على عمليات ال�شركة املتعلقة بالك�شف 

والتنقيب واال�شتغالل والت�شنيع والتكرير والنقل والت�شويق.
ب(    يحق ملمثلي احلكومة املعتمدين دخول املن�شاآت واملرافق امل�شتخدمة يف عمليات ال�شركة داخل 

املناطق املحجوزة لغر�س التفتي�س وذلك بالتن�شيق مع ال�شركة ومراعاة: )1( قواعد اال�شتخدام 
وال�شالمة يف ال�شركة والتعليمات التي ت�شدرها الهيئة العليا لالأمن ال�شناعي يف وزارة الداخلية، 
و)2( غريها من القواعد االأخرى املعمول بها والتي تتعلق - �شمن اأمور اأخرى - باأمن و�شالمة 
خطوط االأنابيب واملمرات ومناطق ال�شالمة املخ�ش�شة لكربيتيد الهيدروجني ومناطق االإخالء 

وباأمن و�شالمة املمتلكات ذات العالقة، )ي�شار لـ)1( و)2( معاً بـ“قواعد اال�شتخدام وال�شالمة”(. 
ويكون ذلك الدخول لتلك املن�شاآت واملرافق امل�شتخدمة يف عمليات ال�شركة مبا ال يعيق عمليات 

ال�شركة اأو يتعار�س معها.

املادة الثانية عشرة

التأمني
  اأ (   على ال�شركة توفري تغطية تاأمينية على النحو الذي تراه منا�شباً الأ�شولها وموجوداتها تفي 

مبتطلبات مقايي�س ال�شناعة العاملية والقانون املعمول به.
ب(     يحق لل�شركة تعيني �شركات تاأمني من اجلهات املنت�شبة لها �شواًء ك�شركات تاأمني رئي�شية اأو اإ�شافية 

اأو ك�شركات اإعادة تاأمني اأو من كال النوعني، اأو اأن توؤمن على نف�شها ذاتياً.

املادة الثالثة عشرة

بعض التزامات وحقوق الطرفني

13-1   بعض التزامات الشركة: مع مراعاة اأحكام و�شروط االتفاقية، على ال�شركة خالل مدة 
االتفاقية تنفيذ ما يلي:

  اأ (   اأن ت�شرتي اأو ت�شتاأجر اأو تعمل على احل�شول باأي طريقة اأخرى على جميع املواد واملعدات 
واللوازم املطلوبة، وتوؤمن جميع امل�شاعدات الفنية وجميع االأموال الالزمة لتنفيذ التزاماتها مبوجب 

االتفاقية.
ب(   اأن تنفذ كامل التزاماتها الواردة يف االتفاقية مبا يتفق مع القانون املعمول به واالتفاقية، ومقايي�س 

ال�شناعة العاملية.
ج(    اأن حتافظ على املمتلكات واملعدات امل�شتخدمة يف عمليات ال�شركة بحالة ت�شغيلية جيدة، مع ا�شتثناء 

اآثار اال�شتعمال العادي، ومبا يتفق مع القانون املعمول به واالتفاقية ومقايي�س ال�شناعة العاملية.
 د(    ودون اإخالل بالفقرة 2-4 من االتفاقية، اأن تقوم بالتن�شيق مع احلكومة ملراعاة احلقوق املمنوحة 

للغري مبوجب رخ�شة من قبل احلكومة.

13-2   بعض حقوق الشركة: مع مراعاة اأحكام و�شروط االتفاقية، تتمتع ال�شركة - دون ح�شر - 
خالل مدة االتفاقية باحلق يف:

  اأ(   القيام بجميع االأعمال الالزمة اأو املطلوبة للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون املعمول به واالتفاقية.
ب(   اإن�شاء وا�شتخدام جميع الو�شائل واملرافق التي تعتربها ال�شركة �شرورية اأو م�شتح�شنة ملمار�شتها 

حلقوقها املمنوحة مبوجب االتفاقية، وذلك من اأجل تنفيذ عمليات ال�شركة. وي�شمل ذلك بناء 
وا�شتخدام الطرق واملخيمات واملباين واملن�شاآت وجميع ُنظم االت�شاالت، وتثبيت وت�شغيل االآالت 

واملعدات واملرافق املتعلقة باأعمال احلفر اأو املتعلقة بو�شائل نقل وتخزين ومعاجلة وت�شنيع 
وت�شدير املواد الهيدروكربونية اأو م�شتقاتها، واإقامة اأماكن العمل اأو �شكن عاملي ال�شركة اأو 

عوائلهم؛ وبناء اخلزانات وال�شهاريج واالأوعية وا�شتخدامها، وبناء خطوط االأنابيب واملرافئ 
واالأر�شفة وخطوط التحميل البحرية و�شائر املوانئ ومرافقها البحرية وت�شغيلها؛ وا�شتخدام جميع 

و�شائل نقل االأفراد اأو املعدات اأو املواد الهيدروكربونية اأو م�شتقاتها؛ وا�شتخدام وت�شغيل جميع 
�شبل النقل اجلوي مبا يف ذلك امتالك وا�شتخدام الطائرات واملروحيات واإن�شاء وت�شغيل املطارات 

واملهابط وغريها من املرافق املتعلقة بالنقل اجلوي الالزمة لعملياتها.
ج(    احل�شول على اأي اأر�س تقع �شمن املناطق املحجوزة من �شاغل االأر�س وذلك متى ما ارتاأت ال�شركة 
�شرورة ا�شتخدام تلك االأر�س فيما يتعلق بعمليات ال�شركة اأو حرمان �شاغل االأر�س من ا�شتخدامها، 
على اأن تدفع ال�شركة ل�شاغل االأر�س تعوي�شاً منا�شباً وعاداًل يتنا�شب مع اال�شتخدام املعتاد لالأر�س 
مقابل حرمانه من االنتفاع بتلك االأر�س وذلك وفقاً للفقرة 6-1-د من االتفاقية والقانون املعمول به.

 د(    تطوير ونقل وا�شتخدام املياه يف املناطق املحجوزة �شواء اأكانت مياه �شطحية اأو يف باطن االأر�س 
اأو غري ذلك من م�شادر املياه يف املناطق املحجوزة الالزمة لعمليات ال�شركة، ب�شرط اأاّل يعيق ذلك 
االحتياجات الب�شرية االأ�شا�شية اأو يت�شبب يف نق�س اأو حرمان اأي اأرا�ٍس اأو منازل اأو اأماكن �شقيا 

احليوانات اأو الري من اإمداد كميات معقولة من املاء من وقت اإىل اآخر.
هـ(    احل�شول على املوارد الطبيعية االأخرى اململوكة للحكومة داخل املناطق املحجوزة وا�شتخدامها 

متى ما كان ذلك �شرورياً لعمليات ال�شركة من الرتبة ال�شطحية واخل�شب واحلجر واجلري واجلب�س 
واملواد املماثلة وغريها بكميات حمدودة وفق ما هو متبع يف مثل هذه العمليات واإاّل وجب عليها 

طلب املوافقة الالزمة وفق القانون املعمول به.
 و(    التعاقد مع املقاولني من الباطن لتوفري اخلدمات واملعدات املتخ�ش�شة، وفقاً الأحكام االتفاقية. 

وتظل ال�شركة م�شوؤولة عن جميع االلتزامات املرتتبة على االتفاقية ب�شرف النظر عن اأي تعاقد من 
الباطن تقوم به ال�شركة.

 ز(    ا�شت�شالح االأرا�شي واإن�شاء اجلزر اال�شطناعية يف املناطق املحجوزة ال�شتخدامها ب�شكل ح�شري 
يف عمليات ال�شركة، �شريطة احل�شول على موافقة احلكومة م�شبقاً، على اأن تظل هذه االأرا�شي 

امل�شت�شلحة واجلزر املن�شاأة ملكاً للحكومة يف جميع االأوقات.
ح(    حقوق ا�شتعمال االأرا�شي وحقوق االرتفاق واملرور واملياه وغريها من احلقوق املالئمة واملتعلقة 

باأي جزء من منطقة االمتياز خارج املناطق املحجوزة: )1( فيما يتعلق بعمليات ال�شركة، و)2( لنقل 
املنتجات؛ وحرية الو�شول واال�شتخدام الأي جزء من املناطق املحجوزة الأغرا�س عمليات ال�شركة 

التي تقوم بها ال�شركة اأو تنوي القيام بها يف ذلك اجلزء من املناطق املحجوزة )وُي�شار لتلك احلقوق 
وغريها من احلقوق العينية واحلقوق العينية املحفوظة واالأوامر والقرارات احلكومية املتعلقة 
بتلك احلقوق التي اكت�شبتها ال�شركة قبل تاريخ النفاذ واحلقوق املمنوحة لل�شركة مبوجب املادة 

ال�شاد�شة من االتفاقية، بـ“حقوق ال�شركة العينية”( وذلك حتى اإنهاء االتفاقية، وذلك دون اإخالل 
بحقوق ال�شركة العينية املمنوحة لها من احلكومة قبل تاريخ النفاذ.

ط(   يكون لل�شركة ا�شتعمال حقوق ال�شركة العينية الأغرا�س عمليات ال�شركة فقط، وال يجوز لها ا�شتعمال 
تلك احلقوق الأي غر�س اآخر اأو التنازل عنها الأي �شخ�س اآخر با�شتثناء اجلهة املنت�شبة لها، اأو 

الت�شرف فيها باأي �شكل اآخر دون احل�شول على املوافقة امل�شبقة من احلكومة.
ي(   ال تعني ممار�شة ال�شركة الأي من حقوق ال�شركة العينية -باأي حال من االأحوال- تنازل احلكومة عن 
ملكية العقار املعني، كما ال تعني ممار�شة ال�شركة لتلك احلقوق حرمان احلكومة من ممار�شة حقوقها 

مبا ال يعيق اأو يتعار�س مع عمليات ال�شركة.
ك(    تقدم احلكومة امل�شاعدة لل�شركة بناًء على طلب كتابي منها لتاأمني اأو حماية اأو اإنفاذ حقوق ال�شركة 

العينية واملياه، وذلك لت�شهيل اأداء عملياتها ب�شورة منتظمة مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك ح�شول 
ال�شركة على احلقوق الالزمة لعمليات التنقيب يف اأي اأر�س داخل منطقة االمتياز، على اأن تعو�س 
ال�شركة وفقاً للقانون املعمول به اأي �شخ�س مالك لتلك االأر�س ب�شند م�شتوٍف للمتطلبات ال�شرعية 

والنظامية �شابق لبدء اإجراءات عمليات التنقيب.

13-3   بعض التزامات احلكومة: مع مراعاة اأحكام و�شروط االتفاقية، تقدم احلكومة لل�شركة - خالل 
مدة االتفاقية - ما يلي:

  اأ (  امل�شاعدة املعقولة فيما يتعلق باأداء ال�شركة لعملياتها.
ب(     امل�شاعدة املعقولة للح�شول على اأي حقوق بناًء على طلب ال�شركة ويف حدود ما ي�شمح به 

القانون املعمول به واالتفاقية، وي�شمل ذلك حق احلكومة يف نزع امللكية وفق نظام نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار.

ج(   يف جميع احلاالت التي ت�شتوجب موافقة احلكومة مبوجب االتفاقية، تقوم احلكومة بالت�شرف يف 
حينه ولكن مع االأخذ بعني االعتبار احلقائق والظروف وكذلك متطلبات احلكومة يف ذلك الوقت.
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13-4 بعض حقوق احلكومة:

  اأ(    اأن توفر ال�شركة للم�شوؤولني احلكوميني املعتمدين اأثناء اأدائهم لواجباتهم املتعلقة بعمليات ال�شركة مبوجب 
االتفاقية و�شائل النقل اخلا�شة بها يف حال عدم توافر و�شائل نقل جتارية، واأن توفر لهم يف مناطق عملياتها 

النائية املكاتب وامل�شاكن املنا�شبة والوجبات الغذائية واملرافق الطبية والرتفيهية اأ�شوة بعامليها.
ب(   يحق للحكومة عند حدوث طارئ وطني نا�شئ عن احلرب اأو التهديد باحلرب اأو التمرد اأو العجز 

احلاد يف املواد الهيدروكربونية، اأن تاأخذ املواد الهيدروكربونية واأن ت�شتخدم احلقول واملرافق 
املوجودة يف منطقة االمتياز خالل اأي من حاالت الطوارئ هذه، واأن تطالب ال�شركة بزيادة املنتجات 
من عمليات ال�شركة يف حالة عجزها عن تلبية احتياجات احلكومة من اإنتاجها يف ذلك الوقت، على اأن 

تعو�س احلكومة ال�شركة عن القيمة العادلة للمواد الهيدروكربونية وا�شتخدام املمتلكات.

13-5  املنافسة: ال ي�شري نظام املناف�شة على عمليات ال�شركة ذات ال�شلة باالتفاقية.

13-6   رسوم االستيراد والتصدير: ال تدفع ال�شركة وال تكون م�شوؤولة عن اأي ر�شوم جمركية اأو 
عوائد جمركية اأو غريها من �شرائب اال�شترياد املبا�شرة اأو غري املبا�شرة اأو اأي ر�شوم م�شابهة اأو 

اأي ر�شوم ت�شدير، على املواد الهيدروكربونية.

املادة الرابعة عشرة

القوة القاهرة

14-1   تأخير التنفيذ: متدد مدة اأداء االلتزامات املتاأثرة بالقوة القاهرة واأداء جميع احلقوق 
وااللتزامات االأخرى )فيما عدا اأي التزام يق�شي بدفع اأموال م�شتحقة وواجبة الدفع( ملدة تعادل 

مدة القوة القاهرة اإذا ما ت�شببت القوة القاهرة يف تاأخري عمليات ال�شركة اأو تقلي�شها اأو منعها.

14-2    اإلشعار: يتعني على الطرف الذي اأثرت القوة القاهرة على قدرته بالوفاء بالتزاماته مبوجب 
االتفاقية )الطرف املتاأثر( اأن ُي�شعر الطرف االآخر بذلك كتابًة، مبيناً �شبب القوة القاهرة واملدة 
التقديرية التي يحتمل اأن تتاأخر اأو تتقل�س اأو متنع فيها عمليات ال�شركة. ويتعني على الطرفني 

اتخاذ جميع االإجراءات التي تقع - ب�شورة معقولة - يف حدود قدرتهما الإزالة هذا ال�شبب.

14-3   اإلعفاء من األداء: ال يحق للطرف غري املتاأثر بالقوة القاهرة منازعة الطرف املتاأثر ومطالبته 
نتيجة عجز اأو تق�شري الطرف املتاأثر عن تنفيذ اأو اأداء اأي من ال�شروط اأو االأحكام الواردة يف 

االتفاقية )ما مل ين�س على خالف ذلك �شراحة يف االتفاقية(، اإذا كان هذا العجز اأو التق�شري نا�شئاً 
عن قوة قاهرة.

املادة اخلامسة عشرة

اإلنهاء

15-1 اإلخالل؛ إنهاء االتفاقية:

  اأ (    با�شتثناء احلاالت الواردة يف املادة )الرابعة ع�شرة( من االتفاقية، تكون ال�شركة يف حالة اإخالل 
مبوجب االتفاقية )وي�شكل حتقق اأي من احلاالت الواردة اأدناه اإخالاًل من قبل ال�شركة ي�شار 

لكل منها بـ“االإخالل”( يف حال ا�شتمرار ال�شركة بعدم الوفاء بالتزاماتها اجلوهرية الواردة يف 
االتفاقية اأو عجزت عن �شداد اأي مبلغ جوهري م�شتحق وغري متنازع فيه للحكومة واإذا ا�شتمر 

ذلك االإخالل ومل تقم ال�شركة: )1( بالوفاء بااللتزامات املتعلقة بال�شداد امل�شتحق عليها للحكومة 
يف غ�شون ت�شعني )90( يوماً بعد تلقيها اإ�شعارًا كتابياً من احلكومة بحدوث ذلك االإخالل يبني 

تفا�شيل االإخالل ب�شكل معقول ويطالب بالت�شحيح، اأو )2( بالوفاء بالتزاماتها اجلوهرية 
االأخرى غري املتعلقة بال�شداد خالل مدة ت�شحيح معقولة عملياً يف �شوء طبيعة ذلك االإخالل تبداأ 

من تاريخ تلقيها اإ�شعارًا كتابياً من احلكومة بحدوث ذلك االإخالل، وال ُيعد ذلك اإخالاًل ما دامت 
ال�شركة م�شتمرة يف اتخاذ اإجراءات ت�شحيحية بخ�شو�س ذلك االإخالل خالل مدة الت�شحيح.
ب(    يحق للحكومة اإنهاء االتفاقية وذلك بتقدمي اإ�شعار كتابي اإىل ال�شركة يف حال حدوث االإخالل 

وا�شتمراره كما هو مو�شح يف الفقرة 15-1-اأ من االتفاقية. كما يتم اإنهاء االتفاقية بدون اإ�شعار 
اأو اأي اإجراء اآخر يف التاريخ الذي يتم فيه حل ال�شركة نظاماً.

15-2   ممتلكات الشركة عند إنهاء االتفاقية: عند انتهاء االتفاقية اأو اإنهائها ت�شبح جميع 
ممتلكات ال�شركة املتعلقة بعمليات التنقيب واالإنتاج داخل اململكة وما يرتبط بها مبا�شرة من معامل 

وخطوط نقل للزيت اخلام والغاز ومرافق للتخزين والت�شدير، منقولة كانت اأو ثابتة، ملكاً للحكومة، 
ويجب اأن ُت�شلم االآبار املنتجة يف حالة معقولة من اجلودة واالإ�شالح فيما عدا اآثار اال�شتعمال 

العادي. ويجب اأن ُت�شلم جميع تلك املمتلكات للحكومة دون حاجة اإىل اإ�شعار اأو طلب ب�شاأنها من 
جانب احلكومة، على اأن حتتفظ ال�شركة مبلكية كافة االأ�شول املنقولة والثابتة االأخرى، ويكون لها 

احلق املطلق بالت�شرف بها اأو ت�شغيلها اأو موا�شلة عملياتها وذلك وفقاً للقانون املعمول به.

15-3   االلتزامات املستمرة: تنتهي احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن االتفاقية عند اإنهاء االتفاقية 
اأو انتهائها، وب�شرف النظر عما يخالف ذلك يف االتفاقية، فاإنه: )1( تبقى احلقوق اأو التعوي�شات 

امل�شتحقة قبل تاريخ االإنهاء اأو االنتهاء وذلك بالقدر املحدد يف االتفاقية، و)2( ت�شتمر عند اإنهاء 
اأو انتهاء االتفاقية االلتزامات املقررة مبوجب املادة )ال�شابعة( من االتفاقية ملدة )15( �شنة 

من تاريخ اإنهاء اأو انتهاء االتفاقية، و)3( ت�شتمر االأحكام ذات ال�شلة للمواد )ال�شاد�شة ع�شرة( 
و)ال�شابعة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين( من االتفاقية اإىل ما بعد اإنهائها اأو انتهائها.

املادة السادسة عشرة

النظام السائد واملنازعات

16-1  النظام السائد: تخ�شع االتفاقية للت�شريعات النافذة يف اململكة، وُتف�شر مبوجبها.

16-2  املنازعات:

  اأ (   يتفق الطرفان على حماولة حل اأي نزاع اأو خالف اأو مطالبة )نزاع( ين�شاأ فيما يتعلق باالتفاقية 
ب�شكل ودي وعادل وبح�شن نية. ولتحقيق ذلك، يتعني على كل طرف اأن ُيعني، من وقت الآخر، 

باإ�شعار مكتوب للطرف االآخر ممثاًل مفو�شاً عنه حلل اأي نزاع ين�شاأ فيما يتعلق باالتفاقية وملمار�شة 
�شالحية الطرف الذي ميثله )ما مل ُي�شرح بخالف ذلك يف االتفاقية( للتو�شل اإىل اتفاقية لف�س ذلك 
النزاع. فاإذا مل ُيحل اأي نزاع بني الطرفني مبوجب هذه الفقرة خالل ت�شعني )90( يوماً من تاريخ 

ا�شتالم اأي الطرفني اإخطارًا كتابياً من الطرف االآخر بوجود ذلك النزاع، فلكل طرف اأن ميار�س 
احلقوق والتدابري املكفولة له مبوجب القانون املعمول به.

ب(    للطرفني يف حال وجود نزاع قائم وم�شتمر، �شواء اأكان متعلقاً مب�شائل تقنية اأو ت�شغيلية، االتفاق 
على تعيني خبري يف �شناعة املواد الهيدروكربونية موؤهل وم�شتقل يتم اختياره باتفاق الطرفني 

ملراجعة ذلك النزاع القائم با�شتخدام املقايي�س التجارية والهند�شية العاملية، حتت اإ�شراف كل من 
احلكومة وال�شركة، ووفقاً لالإجراءات التي يتفق عليها الطرفان يف حينه.

املادة السابعة عشرة

السرية

17-1   املعلومات السرية: تعد املعلومة �شرية اإذا كانت تتعلق باالتفاقية ويف�شُح عنها اأي طرف )الطرف 
املُف�شح( للطرف االآخر ويكون الطرف املُف�شح قد اأكد �شريتها كتابياً للطرف االآخر )ي�شار لها بـ“معلومات 

�شرية”(، ويلتزم الطرف املتلقي للمعلومات ال�شرية )الطرف امُلتلقي( باحلفاظ على �شريتها وعدم 
اإف�شائها للغري ما مل مينح الطرف امُلف�شح موافقته امل�شبقة الإف�شاء هذه املعلومات ال�شرية كتابياً.

17-2   إفشاء املعلومات السرية: لكل طرف ُمتلق اأن يف�شي املعلومات ال�شرية الأي من م�شوؤوليه 
اأو اأع�شاء جمل�س اإدارته اأو موظفيه اأو جهاته املنت�شبة اأو وكالئه اأو مقاوليه من الباطن اأو 

م�شت�شاريه اأو �شركات التاأمني اأو اإعادة التاأمني التي يعينها اأو م�شاهميه واجلهات املنت�شبة لهم 
يف حالة: )1( احلاجة اإىل معرفتهم بهذه املعلومات لتنفيذ عمليات ال�شركة، و)2( موافقتهم على 

االلتزام بالقيود املفرو�شة على هذه املعلومات ال�شرية مبوجب االتفاقية كما لو كانوا اأطرافاً 
متلقية. وي�شمن كل طرف ُمتلٍق للمعلومات التزام ممثليه بالقيود اخلا�شة باملعلومات ال�شرية 

واملن�شو�س عليها يف االتفاقية كما لو كانوا اأطرافاً متلقية.

17-3  االستثناءات:

  اأ (   ب�شرف النظر عما �شبق، يجوز للطرف املتلقي الك�شف عن املعلومات ال�شرية للغري دون 
احل�شول م�شبقاً على موافقة الطرف املُف�شح اخلطية يف حال:

1-   كان الطرف املتلقي على اطالع وعلم بهذه املعلومات يف تاريخ االإف�شاح عنها ولي�س نتيجة 
لالإخالل باأحكام هذه املادة.

2-   كانت هذه املعلومات معروفة لدى العامة اأو اأ�شبحت متاحة للعامة دون اأن يكون ذلك 
بفعل من الطرف املتلقي اأو بتق�شري منه.

3-   اإعداد الطرف املتلقي لهذه املعلومات ب�شورة م�شتقلة دون ا�شتخدام اأي معلومة �شرية.
4-   ح�شول الطرف املتلقي على هذه املعلومات ب�شورة م�شتقلة من طرف اآخر غري خا�شع الأي 

التزام نظامي يحظر اإف�شاءها على حد علم الطرف املتلقي.
ب(    اإذا كانت ال�شركة ملزمة باالإف�شاح عن اأي معلومة �شرية مبوجب نظام اأو مر�شوم اأو الئحة 
اأو اأمر �شادر من اأي �شلطة خمت�شة خارج ما هو م�شموح مبوجب الفقرة 17-3-اأ والفقرة 

17-3-ج من االتفاقية، فعلى ال�شركة اإ�شعار احلكومة على الفور كتابياً مبتطلبات االإف�شاح 
وباملدة الزمنية التي يجب خاللها االإف�شاح عن املعلومات والت�شاور مع احلكومة ب�شاأن طبيعة 

ونطاق ذلك االإف�شاح املطلوب. وعلى ال�شركة بعد الت�شاور مع احلكومة، اإذا طلبت منها 
احلكومة ذلك، اأن ت�شعى اإىل احل�شول على اأمر حتفظي اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر مماثل حلماية 

تلك املعلومات ال�شرية، مع اال�شتعانة بدعم احلكومة متى كان ذلك الزماً حيث يتعني يف هذه 
احلالة على احلكومة توفري املعلومات ال�شرورية وغريها من امل�شاعدات املعقولة، ويف حال 

تعذر احل�شول على االأمر التحفظي اأو االإجراء املماثل خالل املدة الزمنية الالزمة لالإف�شاح اأو 
اإذا مل متنح احلكومة االإذن باالإف�شاح لل�شركة عن تلك املعلومات ال�شرية يف الوقت املنا�شب 
فال تف�شح ال�شركة اإال عن احلد االأدنى الذي حتدده ال�شركة من املعلومات ال�شرية املطلوب 

االإف�شاح عنها، وعلى ال�شركة اأن تطلب من ال�شخ�س املف�شح له اأن يعامل تلك املعلومات 
املف�شح عنها ب�شرية مطلقة باأق�شى قدر ممكن ومعقول.

ج(
1-   قبل الطرح االأويل الأ�شهم ال�شركة لالكتتاب العام اأو االإدراج االأويل الأ�شهمها يف اأي �شوق اأوراق مالية، 

على ال�شركة التن�شيق مع احلكومة بخ�شو�س االإف�شاح عن املعلومات ال�شرية - املر�شلة من قبل 
احلكومة مبوجب االتفاقية - طبقاً الأي متطلبات اإف�شاح تنظم ذلك الطرح اأو االإدراج. ومبوجب ذلك، 

لل�شركة االإف�شاح عن تلك املعلومات ال�شرية فيما يتعلق بذلك الطرح اأو االإدراج.
2-   بعد ذلك الطرح اأو االإدراج، وما دامت ال�شركة تقوم بالتن�شيق مع احلكومة قبل االإف�شاح عن 
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املعلومات ال�شرية - املر�شلة من قبل احلكومة مبوجب االتفاقية - لل�شركة االإف�شاح عن تلك 
املعلومات ال�شرية املطلوبة مبوجب متطلبات ذلك الطرح اأو االإدراج اأو املحافظة عليه. وعند علم 
ال�شركة باأنه يلزم االإف�شاح عن تلك املعلومات ال�شرية، فعلى ال�شركة اإ�شعار احلكومة - يف اأقرب 

وقت ممكن - والتن�شيق معها فيما يخ�س نطاق ذلك االإف�شاح الالزم، وتكون طبيعة ومدى ذلك 
االإ�شعار والتن�شيق مرهونة باملتطلبات الزمنية لالإف�شاح.

 د(    لل�شركة االإف�شاح عن املعلومات ال�شرية - املر�شلة من قبل احلكومة مبوجب االتفاقية- الأي �شخ�س 
تدخل معه ال�شركة يف مفاو�شات بح�شن نية بهدف اأداء اأو متويل اأي من اأوجه الن�شاط املرتبطة 

بعمليات ال�شركة، اأو الأي من م�شت�شاري ذلك ال�شخ�س، طاملا: )1( كانت املعلومات ال�شرية مق�شورة 
على ما يحتاجه هذا ال�شخ�س اأو اأي م�شت�شار من هذا القبيل الأغرا�س ذلك االأداء اأو التمويل، و)2( 

وافق ال�شخ�س اأو اأي م�شت�شار من هذا القبيل كتابياً على االلتزام باحلفاظ على �شرية املعلومات 
وفقاً لقيود تكون مماثلة لتلك الواردة يف هذه املادة.

املادة الثامنة عشرة

التنازل

18-1   ال يجوز لل�شركة اأن حتيل اأو تنقل اأو ترهن اأي جزء من حقوقها والتزاماتها النا�شئة عن االتفاقية 
للغري دون موافقة خطية م�شبقة من احلكومة.

املادة التاسعة عشرة

نفاذ االتفاقية

19-1   تكون االتفاقية بعد توقيعها نافذة و�شارية املفعول اعتبارًا من تاريخ اإ�شدار مر�شوم ملكي 
بامل�شادقة عليها )تاريخ النفاذ(.

املادة العشرون

التقارير

20-1  التقارير الفنية: تقدم ال�شركة للحكومة وبال�شرعة املمكنة عملياً ما يلي:

  اأ (   املعلومات والبيانات اخلا�شة بعمليات ال�شركة واأوجه الن�شاط االأخرى املتعلقة بتنفيذ 
االتفاقية التي تطلبها احلكومة ليت�شنى لها االإملام بهذه العمليات واأوجه الن�شاط االأخرى 

ب�شكل كامل.
ب(   تقارير خا�شة بعمليات الك�شف والتنقيب والتطوير للمواد الهيدروكربونية.

ج(   تقرير عن اإمدادات املواد الهيدروكربونية لل�شوق املحلية.
 د(   تقرير �شنوي عن طبقات املياه وموا�شفاتها وكمياتها التي ا�شتهلكتها ال�شركة يف عملياتها.
هـ(    تقرير يلخ�س عمليات احلفر والعمليات االأخرى التي نفذت خالل االأ�شهر ال�شتة ال�شابقة، 

مدعماً بح�شب ما يكون منا�شباً بخرائط وبيانات واإح�شاءات مقارنة.
 و(   تقرير يلخ�س عمليات االإنتاج والنقل والت�شويق.

 ز(   اأي تقارير اأخرى تطلبها احلكومة خا�شة بعمليات ال�شركة مبوجب االتفاقية.

20-2  التقارير املالية: تقدم ال�شركة اإىل احلكومة وبال�شرعة املمكنة عملياً ما يلي:

  اأ (   ن�شخاً من بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وامليزانية العمومية لل�شركة حال توفرها عن املدة 
املحا�شبية املنتهية عندئذ، على اأن يكون ذلك، على اأي حال، يف غ�شون خم�شة واأربعني )45( يوماً 

من نهاية كل من الربع االأول والثاين والثالث من كل �شنة مالية، وعلى اأن تقدم جميعها بتفا�شيل 
معقولة وتت�شمن مقارنة مع املبالغ املقابلة يف التاريخ واملدة املقابلة من ال�شنة املالية ال�شابقة، 

وتعد وفقاً للمعايري العاملية الإعداد التقارير املالية املعتمدة من قبل الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني 
القانونيني املقبولة عموماً، مع اعتمادها من قبل م�شوؤول مايل يف ال�شركة مفو�س من قبلها.

ب(    ن�شخاً من امليزانية العمومية لها عند نهاية ال�شنة املالية وبيان التدفقات النقدية وبيان دخلها عن 
ال�شنة املذكورة حال توفره، على اأن يكون ذلك، على اأي حال، يف غ�شون ت�شعني )90( يوماً من نهاية 

كل �شنة مالية، وعلى اأن تقدم بتفا�شيل معقولة وتت�شمن مقارنة بني اأرقام نهاية تلك ال�شنة واأرقام 
ال�شنة املالية ال�شابقة، ويف كل حالة ُتعد وفقاً للمعايري العاملية الإعداد التقارير املالية املعتمدة من 
قبل الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني وتراجع من قبل موؤ�ش�شة حما�شبية معرتف بها دولياً 

ومقبولة لدى احلكومة.
ج(    اإجمايل مبالغ الريع وال�شرائب واملبالغ االأخرى التي دفعتها ال�شركة للحكومة خالل ال�شهر املن�شرم، 

مع بيان تفا�شيل ا�شتحقاقها.
 د(   التقارير الدورية التي تعدها ال�شركة لتحديد اأ�شعار مبيعاتها من الزيت اخلام.

هـ(   اأي معلومات مالية اأخرى قد تطلبها احلكومة ب�شكل دوري، اأو من حني الآخر، فيما يتعلق بعمليات 
ال�شركة وو�شعها املايل.

املادة احلادية والعشرون

أحكام عامة

21-1   كامل االتفاق: دون اإخالل مبا ورد يف الفقرة 1-3 من االتفاقية، ت�شكل االتفاقية كامل االتفاق 
فيما يتعلق مبو�شوعها.

21-2   عدم التنازل والتعويض اإلضافي: ال ي�شكل عدم ممار�شة اأحد الطرفني اأو تاأخره يف ممار�شة 

اأي حق اأو �شالحية اأو ميزة من�شو�س عليها يف االتفاقية تنازاًل عن ذلك احلق اأو ال�شالحية اأو امليزة 
اأو عن اأي من التزامات الطرف االآخر مبوجب االتفاقية، كما ال حتول ممار�شة اأي حق اأو �شالحية اأو 

ميزة دون ممار�شتها يف وقت الحق. وُتعد احلقوق والتدابري املن�شو�س عليها يف االتفاقية ذات اأثر 
تراكمي اإ�شايف وال ت�شتبعد اأي حق اأو تدبري قد يكون متاحاً للطرفني على اأي نحو اآخر. واأي اإ�شعار 

اأو مطالبة تقدم اإىل طرف يف اأي حالة ال يعطيه احلق يف احل�شول على اأي اإ�شعار اأو مطالبة الحقة اأو 
اأخرى يف احلاالت امل�شابهة اأو الظروف االأخرى، وال ي�شكل تنازاًل عن حقوق الطرف االآخر يف اتخاذ 

اأي اإجراء اآخر اأو اإ�شايف يف اأي من تلك الظروف دون اإ�شعار اأو مطالبة اأو طلب.

21-3   ال يعتد باأي تعديل اأو تغيري اأو تنازل اأو اإلغاء اأو اإنهاء الأي حكم من اأحكام االتفاقية اأو تغيريه اإال 
اإذا متت املوافقة عليه كتابياً من قبل الطرفني اأو وفقاً ملا هو من�شو�س عليه �شراحة يف االتفاقية 

ومبا يتوافق مع القانون املعمول به.

21-4 املراسالت:

  اأ (   ُتوجه جميع االإ�شعارات اأو غريها من املرا�شالت مع احلكومة، مبوجب االتفاقية، اإىل ال�شخ�س 
اأو االأ�شخا�س الذين حتددهم احلكومة من وقت اإىل اآخر فيما يتعلق باملو�شوع املعني. وت�شلم 

جميع االإ�شعارات وغريها من املرا�شالت �شخ�شياً اأو تر�شل بالربيد اأو الفاك�س اإىل املر�شل 
اإليه على العنوان الوارد اأدناه )اأو على اأي عنوان اآخر يحدده ذلك الطرف باإ�شعار اإىل الطرف 
االآخر(، وي�شري مفعولها عند ا�شتالمها من قبل املر�شل اإليه، وال ي�شري مفعول اأي مرا�شلة اأو 
وثيقة تقدم اأو ت�شلم اإىل احلكومة اإال عندما تت�شلمها احلكومة وتكون موجهة �شراحة لعناية 

ال�شخ�س الذي حتدده احلكومة من وقت الآخر مبوجب هذه الفقرة.

املراسالت املوجهة للحكومة:

وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية
�س.ب. 247

الريا�س 11191
اململكة العربية ال�شعودية

عناية: وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية

املراسالت املوجهة للشركة:

�شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(
مبنى االإدارة الرئي�شي

�س.ب. 5000
الظهران 31311

اململكة العربية ال�شعودية
عناية: الرئي�س وكبري االإداريني التنفيذيني

ب(   يجب اأن تكون جميع التقارير، عدا ما له �شبغة فنية، واالإ�شعارات واملكاتبات وغريها من املرا�شالت 
املوجهة اإىل احلكومة مبوجب االتفاقية باللغة العربية وتوقع وت�شلم بعدد منا�شب من الن�شخ.

21-5  علم اململكة: على ال�شركة رفع علم اململكة.

21-6 متثيل احلكومة: تتوىل وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية متثيل احلكومة يف حقوقها 
والتزاماتها املقررة يف االتفاقية.

21-7 االتصال باجلهات احلكومية: وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية هي حلقة االت�شال 
بني اجلهات احلكومية وال�شركة، وتتفق الوزارة مع اجلهات احلكومية ذات العالقة على االآلية الالزمة 
ملمار�شة اأعمال تلك اجلهات التي تت�شل بعمليات ال�شركة وفقاً لالتفاقية، وذلك دون اإخالل بحق اجلهات 

املخت�شة بتطبيق نظام ال�شركات ونظام ال�شوق املالية ولوائحهما بالتوا�شل املبا�شر مع ال�شركة فيما 
يتعلق مبمار�شة اخت�شا�شاتها املخولة لها مبوجب النظامني امل�شار اإليهما ولوائحهما.

21-8   عدم التدخل: ال يجوز لل�شركة التدخل يف ال�شوؤون االإدارية وال�شيا�شية والدينية للمملكة.

21-9   عدم امتداد احلقوق للغير: لي�س يف االتفاقية حقوق للغري ميكن اأن ي�شتفيد منها غري طريف 
االتفاقية.

21-10  نسخ االتفاقية واللغة: حررت االتفاقية من ن�شختني اأ�شليتني باللغتني العربية 
واالإجنليزية، والن�شان مت�شاويان يف احلجية، ويف حالة االختالف يف التف�شري فاإن الن�س العربي 

هو املرجح.
واإثباتاً ملا تقدم، قام الطرفان بالتوقيع على هذه االتفاقية يف التاريخ املذكور يف مقدمتها.
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اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( .. تتمة

�سركة الزيت العربية ال�سعودية
)اأرامكو ال�سعودية(

عنها
الرئي�س وكبري االإداريني التنفيذيني

اأمني بن ح�سن النا�سر

حكومة اململكة العربية ال�سعودية
عنها

وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح
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ملحق االتفاقية
الريع

1. التعريفات

يكون للم�شطلحات والعبارات امل�شتخدمة يف هذا امللحق املعاين املو�شحة اأدناه، وذلك ما مل ترد لها 
تعريفات اأخرى �شمن االتفاقية.

املكثفات: اأي �شائل هيدروكربوين يف ظروف درجة احلرارة وال�شغط القيا�شية ي�شتخل�س من جمرى 
اإنتاج يف م�شيدة املكثفات اأو جهاز الفرز االأمامي، مع اأي �شائل ينتجه اأي نظام مطلوب للتحكم يف نقطة 

التكثف، وي�شتثنى من ذلك اأي من ال�شوائل الهيدروكربونية التي ت�شتخل�س بوا�شطة التربيد ال�شديد 
امي اأو التي يتم فرزها عن  )ميكانيكياً اأو بطريقة جول-طوم�شون( اأو االمت�شا�س اأو اال�شتخال�س الدوَّ

طريق عمليات التجزئة.
الزيت اخلام:  املواد الهيدروكربونية املوجودة يف احلالة ال�شائلة يف اإحدى الطبقات حتت �شطح االأر�س 

ويف الظروف االأ�شلية، والتي يبقى جزء منها �شائاًل بعد مروره من خالل مرافق الف�شل ال�شطحية.
يوم: يوم تقوميي.

الغاز اجلاف: وي�شار اإليه اأي�شاً بعبارة غاز البيع، ويتكون ب�شفة رئي�شة من امليثان، وقد ي�شمل بع�س 
االإيثان وكميات ب�شيطة من املواد الهيدروكربونية االأثقل وكميات قليلة من مكونات اأخرى.

اإليثان: املادة الهيدروكربونية التي حتتوي على ذرتي كربون والتي ت�شتخدم ب�شفة اأ�شا�شية لقيماً 
برتوكيميائياً اأو مكوناً من مكونات الغاز اجلاف. وقد يحتوي االإيثان التجاري على قليل من غاز البرتول 

ال�شائل واملكونات الثقيلة.
غاز البترول السائل: املنتجات الهيدروكربونية من الربوبان والبوتان امل�شتخل�شة من الغاز 

الطبيعي التي تباع منف�شلة اأو خليطاً اأو وقودًا اأو لقيماً. وقد يحتوي غاز البرتول ال�شائل على قليل من 
البنتان واملكونات االأثقل ويكون يف العادة يف حالة �شائلة يف ظروف التخزين.

)م.و.ح.ب(: تعني مليون وحدة حرارية بريطانية.

الوزارة: وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية.

الوزير: وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية.

الشهر: يعني )1( املدة من تاريخ النفاذ وحتى اليوم االأخري من ال�شهر التقوميي امليالدي، و)2( كل 
�شهر تقوميي ميالدي بعد ذلك، و)3( املدة من اليوم االأول من ال�شهر التقوميي امليالدي االأخري من املدة 
اإىل اآخر يوم من املدة اأو اإذا مت اإنهاء االتفاقية قبل ذلك وفقاً ل�شروطها؛ فتكون من اليوم االأول من ال�شهر 

التقوميي امليالدي الذي يتم فيه اإنهاء االتفاقية حتى يوم االإنهاء.
سوائل الغاز الطبيعي: واحد اأو اأكرث من املركبات البرتولية التالية: االإيثان والربوبان والبوتان 

والبنتان، واملركبات الهيدروكربونية االأثقل )والتي ي�شار اإليها يف بع�س االأحيان بعبارة “البنتان وما 
يليه”(.

البنزين الطبيعي: البنتان واملركبات االأثقل للغاز الطبيعي التي تخلط يف العادة مع البنزين اأو 
ت�شتخدم لقيماً برتوكيميائياً.

2-  األحكام العامة املتعلقة بالريع

2-1 دفع الريع

 )اأ(    يجب على ال�شركة دفع الريع امل�شتحق للحكومة عن كل �شهر وفقاً الأحكام االتفاقية، على الزيت اخلام 
)اأياً كان ت�شنيفه( واملكثفات )وي�شار لكل منها بـ»املنتج« اأو “م”( والتي يتم اإنتاجها من منطقة 

االمتياز خالل ال�شهر، ويتم ح�شاب الريع وفقاً للمعادالت الواردة يف الفقرة 2-2 والفقرة 3 والفقرة 4.
)ب(   يجب على ال�شركة دفع الريع امل�شتحق للحكومة عن كل �شهر وفقاً الأحكام االتفاقية، على 

�شوائل الغاز الطبيعي )عدا االإيثان( والتي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل ال�شهر، ويتم 
ح�شاب الريع وفقاً للمعادالت الواردة يف الفقرة 5.

)ج(    يجب على ال�شركة دفع الريع امل�شتحق للحكومة عن كل �شهر وفقاً الأحكام االتفاقية، اإن وجد، 
علىكميات الغاز اجلاف واالإيثان التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل ال�شهر، ويتم 

ح�شاب الريع وفقاً للمعادالت الواردة يف الفقرة 6.
 )د(   ال تلتزم ال�شركة بدفع اأي ريع فيما يتعلق باملنتجات البرتولية املكررة.

2-2 املعادلة العامة حلساب الربع على الزيت اخلام واملكثفات

يحسب الريع المستحق الذي تدفعه الشركة للحكومة عن كل 
شهر لكل منتج يتم إنتاجه على النحو التالي:

     الريع امل�شتحق =       الريع املقدر +            الدفعة املعدلة

حيث اأن

     الريع املقدر =       االإنتاج املقدر*       متو�شط ال�شعر املقدر*       معدل الريع املقدر واملطبق.

          الريع الفعلي=           االإنتاج الفعلي*            متو�شط ال�شعر الفعلي*           معدل الريع الفعلي واملطبق؛و

          الدفعة املعدلة =           الريع الفعلي -            الريع املقدر

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها: 

2-3  أحكام عامة حلساب الريع

يتم تقريب كافة احل�شابات التي اأجريت وفقاً لالتفاقية - عند االقت�شاء- لرقمني بعد العالمة 
الع�شرية فيما يخ�س االأ�شعار، ولثالثة اأرقام بعد العالمة الع�شرية فيما يخ�س معدل الريع، وفقاً 

الأف�شل املمار�شات ال�شائدة يف جمال ال�شناعة الهيدروكربونية املطبقة من حني الآخر. وحت�شب 
جميع التواريخ واملدد الزمنية املتعلقة باالتفاقية على اأ�شا�س التقومي امليالدي.

2-4  حتديد معدل الريع الفعلي واملطبق ومعدل الريع املقدر واملطبق لكل شهر

 )اأ(    يح�شب معدل الريع الفعلي واملطبق للزيت اخلام واملكثفات )�س-1 معدل الريع الفعلي 
واملطبق( الأي �شهر )�س-1( من قبل ال�شركة خالل ال�شهر )�س( على النحو التايل:

)1(    اإذا كان �شعر برنت الفعلي )كما هو معرف اأدناه( لل�شهر )�س-1( اأقل من اأو ي�شاوي 
�شعر التعامل 1 )كما هو معرف اأدناه(، يكون معدل الريع الفعلي واملطبق )         معدل 

الريع الفعلي واملطبق( ع�شرون باملائة )20%(؛
)2(    اإذا كان �شعر برنت الفعلي لل�شهر )�س-1( اأكرث من �شعر التعامل 1 ولكن اأقل من اأو 

ي�شاوي �شعر التعامل 2 )كما هو معرف اأدناه(، ُيح�شب معدل الريع الفعلي واملطبق 
)         معدل الريع الفعلي واملطبق( بناًء على املعادلة التالية:

                                                            )�شعر التعامل* ر( + )         �شعر برنت الفعلي - �شعر التعامل (* ر(
         معدل الريع الفعلي واملطبق= 

                                             �شعر برنت الفعلي

)3(    اإذا كان �شعر برنت الفعلي لل�شهر )�س-1( اأكرث من �شعر التعامل 2، يكون معدل الريع 
الفعلي واملطبق )�س-1معدل الريع الفعلي واملطبق( م�شاوياً للن�شبة الفعلية التي يتم 

ح�شابها بناًء على املعادلة التالية:

      معدل الريع الفعلي واملطبق= ])  �شعر التعامل* ر( + ))  �شعر التعامل - �شعر التعامل(* ر( + ))      �شعر برنت الفعلي -    �شعر التعامل(* ر(]

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

�س  
م

�س  
م

�س  
م

�س  
م

�س  

�س  
م

�س  
م

�س  

�س  
م

�س -1
م

�س -1 �س -1
م

�س -1
م

�س -1
م

�س -1
م

�س -1

�س -1

�س -1

�س -1

�س -1

�س -1
111 0

�س -1  
م

�س -1
م

�س -1
م

�س -1
م

االإنتاج املقدر من املنتج لل�شهر )�س( كما هو حمدد وفقاً للفقرتني 
3-1 )ب( و4-1 )ب(

متو�شط ال�شعر املقدر للمنتج لل�شهر )�س( كما هو حمدد وفقاً 
للفقرتني 3-2)ب( و4-2 )ب(.

معدل الريع املقدر واملطبق للمنتج لل�شهر )�س( كما هو حمدد وفقاً 
للفقرة 2-4)ب(.

االإنتاج الفعلي للمنتج لل�شهر )�س-1( كما هو حمدد وفقاً للفقرتني 
3-1 )اأ( و4-1)اأ(.

متو�شط ال�شعر الفعلي للمنتج لل�شهر )�س-1( كما هو حمدد وفقاً 
للفقرتني 3-2)اأ( و 4-2 )اأ(.

معدل الريع الفعلي واملطبق للمنتج لل�شهر )�س( كما هو حمدد وفقاً للفقرة 

2-4)اأ(

معدل الريع املقدر واملطبق للمنتج لل�شهر )�س-1( كما حتدده 
ال�شركة خالل ذلك ال�شهر )�س-1( وفقاً للمعادلة الثانية الواردة 

اأعاله يف الفقرة 2-2 واملطبقة على ال�شهر )�س-1(.

املنتج.

اأي �شهر )�س(.

 ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

الأي �شهر)�س-1(، متو�شط عرو�س االأ�شعار اليومية 
)BWAVE( خلام برنت املن�شورة على بور�شة االنرتكونتننتال 

)ICE(، اأو اأي بور�شة تخلفها، لكل يوم من اأيام ال�شهر
)�س-1(، خالل ال�شهر )�س(.

االإنتاج املقدر

متو�شط ال�شعر املقدر

معدل الريع املقدر واملطبق

     االإنتاج الفعلي

     متو�شط ال�شعر الفعلي

     معدل الريع الفعلي   
واملطبق

     الريع املقدر

م

�س

�س-1

�شعر برنت الفعلي

[[

�س-1 �س-1

 �شعر برنت الفعلي�س-1

1.21122

�س -1
م
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)ب(     ُيح�شب معدل الريع املقدر واملطبق للزيت اخلام اأو املكثفات )�س معدل الريع املقدر واملطبق 
للزيت اخلام اأو املكثفات( الأي �شهر )�س( من قبل ال�شركة يف اأي وقت خالل ذلك ال�شهر )�س( وفقاً 

للمعادالت املن�شو�س عليها يف الفقرة 2-4 )اأ( اأعاله ولكن بتبديل          �شعر برنت الفعلي بـ �س 
�شعر برنت املقدر لل�شهر )�س( والأغرا�س ح�شاب هذا املعدل، يكون �شعر برنت املقدر لل�شهر )�س( 

م�شاوياً ملتو�شط عرو�س االأ�شعار اليومية )BWAVE( خلام برنت املن�شورة على بور�شة 
االنرتكونتننتال )ICE( اأو اأي بور�شة تخلفها، ابتداًء من اأول يوم من اأيام ال�شهر )�س( وحتى 

اليوم الذي ي�شبق مبا�شرة اليوم الذي يتم فيه ح�شاب �شعر برنت املقدر خالل ذلك ال�شهر )�س( من 
قبل ال�شركة )�شاماًل ذلك اليوم ال�شابق(.

)ج(    اإذا راأت الوزارة، اأن �شعر خام برنت مل يعد موؤ�شرًا اأو ممثاًل موثوقاً ل�شعر الزيت اخلام يف اأ�شواق 
البرتول العاملية، يتم - بالتن�شيق مع ال�شركة - ا�شتبدال اأي اإ�شارة اإىل خام برنت مبوؤ�شر اآخر 

ذي �شلة اأو ب�شعر ا�شرت�شادي يعك�س ب�شكل اأف�شل جممل اأ�شعار الزيت اخلام يف اأ�شواق البرتول 
العاملية )مع االأخذ بعني االعتبار دائماً، االعتبارات اخلا�شة بال�شوق من حيث التغطية، والعمق 

وال�شيولة والتقلبات( )“السعر اإلرشادي اجلديد للزيت للخام”(. وعند اإقرار هذا 
اال�شتبدال، يتم ا�شتبدال كل من �شعر برنت الفعلي و�شعر برنت املقدر يف اأي مكان يتم ا�شتخدامها 
يف هذا امللحق حل�شاب        معدل الريع الفعلي واملطبق اأو    معدل الريع املقدر واملطبق بال�شعر 
االإر�شادي اجلديد للزيت اخلام، باالإ�شافة اإىل اأي تغيريات اأخرى يتم االتفاق عليها بني الوزارة 

وال�شركة يف ذلك احلني.

3-  الزيت اخلام

3-1   حتديد اإلنتاج الشهري الفعلي للزيت اخلام واإلنتاج الشهري املقدر 

للزيت اخلام

)اأ(      مع مراعاة الفقرة 3-1)ج( من هذا امللحق، ُيح�شب االإنتاج الفعلي ل�شنف معني )�س( من 
الزيت اخلام )االإنتاج الفعلي ل�شنف �س( الذي يتم اإنتاجه من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر 
)�س-1( خالل ال�شهر )�س(، ووفقاً ملا هو مدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة ال�شاري يف 
ذلك احلني على النحو التايل )اأو على النحو الذي حتدده ال�شركة - وفقاً الإجراءات ح�شابية 
متوافقة مع ممار�شات الدرجة االأوىل يف جمال ال�شناعة الهيدروكربونية - وذلك بعد موافقة 

الوزارة على ذلك(:

             االإنتاج الفعلي ل�شنف =           ال�شحوبات ال�شهرية من املخازن امليدانية +            املخزون النهائي-            املخزون االفتتاحي

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

)ب(    يح�شب االإنتاج املقدر للزيت اخلام من ال�شنف )�س( )االإنتاج املقدر ل�شنف �س( الذي ينتج من 
منطقة االمتياز خالل ال�شهر )�س(، وذلك خالل ذلك ال�شهر )�س(، ووفقاً ملا هو مدون يف تقرير 

ال�شركة لتوقعات االإنتاج ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.
)ج(    اإذا ا�شتبدلت اأي من التقارير املذكورة يف التعاريف التالية: االإنتاج الفعلي اأو ال�شحوبات ال�شهرية 

من املخازن امليدانية اأو املخزون النهائي اأو املخزون االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر اأعاله، يتم ح�شاب 
قيم االآتي: االإنتاج الفعلي اأو ال�شحوبات ال�شهرية من املخازن امليدانية اأو املخزون النهائي اأو 

املخزون االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر، بح�شب ما يقت�شي احلال، بناًء على تقرير ال�شركة ال�شهري 
البديل والذي ي�شتعر�س قيم: االإنتاج الفعلي اأو ال�شحوبات ال�شهرية من املخازن امليدانية اأو 

املخزون النهائي اأو املخزون االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر املعمول بها، اأو ما يعادلها من قيم، لل�شهر 
املعني.

3-2  حتديد السعر الشهري الفعلي للزيت اخلام والسعر الشهري املقدر 

للزيت اخلام

)اأ(   ُيح�شب متو�شط ال�شعر الفعلي ال�شهري للزيت اخلام من ال�شنف )�س( )متو�شط ال�شعر الفعلي 
ل�شنف( املنتج من منطقة االمتياز الأي �شهر )�س-1( من قبل ال�شركة خالل ال�شهر )�س( على 

النحو التايل:

                 متو�شط ال�شعر الفعلي ل�شنف =

)           )1( ال�شعر الفعلي ال�شهري;          )2( ال�شعر الفعلي ال�شهري;           )م( ال�شعر الفعلي ال�شهري(\مت

حيث           )م( ال�شعر الفعلي ال�شهري=

)           �شعـر البيع الر�شمـي يف ال�شوق;            �شعـر البيع الر�شمي يف ال�شـوق;             �شعر البيع الر�شمي 

يف ال�شوق(\

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1

�س -1

�س -1

�س -1

�س -1�س -1

�س -1

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1
�س

1

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1
�س

�س -1
�س

�س�س -1

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل الزيت اخلام من ال�شنف )�س( 
امل�شتخرجة من جميع املخازن امليدانية لدى ال�شركة حتى نهاية 

اآخر يوم من اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري 
لل�شركة ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر، وذلك بعد خ�شم 

اأي كميات من الزيت اخلام الذي يتم اإنتاجه من قبل ال�شركة داخل 
اململكة ولكن غري مملوكة لل�شركة وفقاً لالتفاقية )بح�شب ما يقت�شي 

احلال(. ولن يكون هناك اأي خ�شومات فيما يتعلق “باال�شتخدام 
اخلا�س بعمليات االإنتاج” من قيم االإنتاج املح�شوبة.

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل الزيت اخلام من ال�شنف )�س( 
املتبقية يف جميع املخازن امليدانية لدى ال�شركة يف نهاية اآخر يوم 

من اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة 
ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر. 

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل الزيت اخلام من ال�شنف )�س( 
املوجودة يف جميع خمازن ال�شركة امليدانية يف بداية اأول يوم من اأيام 

ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة. 

ت�شري اإىل �شنف الزيت اخلام املنتج من منطقة االمتياز، وهو اأحد 
االأ�شناف التالية: الزيت العربي اخلفيف املمتاز والزيت العربي 

اخلفيف جدًا والزيت العربي اخلفيف والزيت العربي املتو�شط 
والزيت العربي الثقيل.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

�شعر البيع الر�شمي للزيت اخلام من ال�شنف )�س( يف ال�شوق )م( 
الأي يوم معني )ي( خالل ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير الت�شعري 

ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( ال�شاري يف ذلك 
احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

العدد االإجمايل من           �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق اليومي للزيت 

اخلام من ال�شنف )�س( املقيم من قبل ال�شركة يف تقرير الت�شعري 
ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( ال�شاري يف ذلك 

احلني خالل ال�شهر )�س-1(.

ت�شري اإىل �شنف الزيت اخلام املنتج من منطقة االمتياز، وهو اأحد 
االأ�شناف التالية: الزيت العربي اخلفيف املمتاز والزيت العربي 

اخلفيف جدًا والزيت العربي اخلفيف والزيت العربي املتو�شط والزيت 
العربي الثقيل.

اأي �شوق ميكن من خاللها بيع الزيت اخلام.

اإجمايل عدد االأ�شواق التي ميكن من خاللها بيع الزيت اخلام والتي 
يوجد لديها -يف يوم معني- قيمة �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق خمتلفة 

لكل �شنف من اأ�شناف الزيت اخلام.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(

ع�شرون باملائة )%20(.
اأربعون باملائة )%40(.

خم�شون باملائة )%50(.
�شبعون )70( دوالرًا اأمريكياً لكل برميل.

مائة )100( دوالر اأمريكي لكل برميل.
اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

           ال�شحوبات ال�شهرية من 
املخازن امليدانية 

          املخزون النهائي

          املخزون االفتتاحي
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                �شعر البيع الر�شمي 
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اإذا ا�شتبدل التقرير املذكور يف تعريف           �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق، يتم ح�شاب قيمة           �شعر

البيع الر�شمي يف ال�شوق، بح�شب ما يقت�شي احلال، بناًء على تقرير ال�شركة ال�شهري البديل والذي 
ي�شتعر�س قيمة           �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق املعمول بها، اأو ما يعادلها من �شعر يف اليوم املعني 

�شمن ذلك ال�شهر.
)ب(      ُيح�شب متو�شط ال�شعر ال�شهري املقدر للزيت اخلام من ال�شنف )�س( )ال�شعر املقدر ل�شنف( الذي 

ينتج من منطقة االمتياز الأي �شهر )�س( من قبل ال�شركة خالل ال�شهر )�س( على النحو التايل:

      من ال�شعر املقدر ل�شنف =

)     )1( ال�شعر املقدر ال�شهري;     )2( ال�شعر املقدر ال�شهري;     )م( ال�شعر املقدر ال�شهري(\مت

حيث:     )م( ال�شعر املقدر ال�شهري =

 �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق;     �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق;     �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق(\
�س

  (

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

اإذا ا�شتبدلت اأي من التقارير املذكورة يف تعريف       )م( ال�شعر املقدر ال�شهري اأو     �شعر البيع الر�شمي 

يف ال�شوق ، يتم ح�شاب قيمة       )م(  ال�شعر املقدر ال�شهري اأو      �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق، بح�شب 

ما يقت�شي احلال، بناًء على تقرير ال�شركة ال�شهري البديل والذي ي�شتعر�س قيمة      )م( ال�شعر املقدر 

ال�شهري اأو      �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق املعمول بها، اأو ما يعادلها من اأ�شعار يف االأيام املعنية �شمن 

ذلك ال�شهر.

3-3  حتديد الريع املستحق لكافة إنتاج الزيت اخلام

يكون الريع ال�شهري امل�شتحق للحكومة على ال�شركة لكافة اأ�شناف الزيت اخلام التي يتم اإنتاجها 

من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر )      الريع امل�شتحق للزيت اخلام( م�شاوياً ملجموع الريع امل�شتحق 

للحكومة على ال�شركة لكل �شنف من اأ�شناف الزيت اخلام التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل ذلك 
ال�شهر)       الريع امل�شتحق( ويح�شب على النحو التايل:

 الريع امل�شتحق للزيت اخلام =      الريع امل�شتحق
�س

حيث اإن:

       الريع امل�شتحق=        الريع املقدر +            الدفعة املعدلة;

       الريع املقدر =       االإنتاج املقدر للزيت اخلام*       متو�شط ال�شعر املقدر للزيت اخلام*  �س

معدل الريع املقدر واملطبق;

�س-1 االإنتاج الفعلي للزيت اخلام*  �س-1  متو�شط ال�شعر الفعلي للزيت اخلام*    
�س-1  الريع الفعلي= 

معدل الريع الفعلي واملطبق;

          الدفعة املعدلة =          الريع الفعلي -         الريع املقدر

4.  املكثفات

4-1  حتديد اإلنتاج الشهري الفعلي للمكثفات واإلنتاج الشهري املقدر 

للمكثفات

)اأ(    مع مراعاة الفقرة 4-1 )ج( من هذا امللحق، يح�شب االإنتاج الفعلي للمكثفات )“االإنتاج 
الفعلي للمكثفات”( التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر )�س-1( من قبل 

ال�شركة خالل ال�شهر )�س( وفقاً ملا هو مدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة على النحو 
التايل )اأو على النحو الذي حتدده ال�شركة من وقت الآخر وفقاً الإجراءات ح�شابية متوافقة 

مع ممار�شات الدرجة االأوىل يف جمال ال�شناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناق�شتها وموافقة 
الوزارة عليها(:

�س-1 االإنتاج الفعلي للمكثفات = �س-1اإجمايل عدد تذاكر التحميل + �س-1 املخزون النهائي- �س-1 املخزون االفتتاحي

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:
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متو�شط ال�شعر الر�شمي للزيت اخلام من ال�شنف )�س( يف 
ال�شوق )م( لل�شهر )�س(، واملدون يف تقرير الت�شعري ال�شهري 

الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( ال�شاري يف ذلك 
احلني واملتعلق بذلك ال�شهر؛ ابتداًء من اأول يوم من اأيام 

ال�شهر )�س( وحتى اليوم الذي ي�شبق مبا�شرة اليوم الذي يتم 
فيه ح�شاب قيمة ال�شعر املقدر ال�شهري خالل ذلك ال�شهر )�س( 

من قبل ال�شركة )�شاماًل ذلك اليوم ال�شابق(.

�شعر البيع الر�شمي للزيت اخلام من ال�شنف )�س( يف ال�شوق 
)م( الأي يوم معني )ي( خالل ال�شهر )�س(، واملدون يف تقرير 
الت�شعري ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( 

ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

العدد االإجمايل من      �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق اليومية 

للزيت اخلام من ال�شنف )�س( املقيم من قبل ال�شركة يف تقرير 
الت�شعري ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( 

- ال�شاري يف ذلك احلني - خالل ال�شهر )�س(. 

ت�شري اإىل �شنف الزيت اخلام املنتج من منطقة االمتياز، وهو 
اأحد االأ�شناف التالية: الزيت العربي اخلفيف املمتاز والزيت 
العربي اخلفيف جدًا والزيت العربي اخلفيف والزيت العربي 

املتو�شط والزيت العربي الثقيل.

اأي �شوق ميكن من خاللها بيع الزيت اخلام.

اإجمايل عدد االأ�شواق التي ميكن من خاللها بيع الزيت اخلام 
والتي يوجد لديها - يف يوم معني- قيمة �شعر البيع الر�شمي 

يف ال�شوق خمتلفة لكل �شنف من اأ�شناف الزيت اخلام.

اأي �شهر )�س(.

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل املكثفات املحملة من 
مرافق ال�شركة حتى نهاية اآخر يوم من اأيام ال�شهر )�س-1(، 

واملدون يف تقرير تذاكر التحميل ال�شهري اأو تقرير االإنتاج 
ال�شهري لل�شركة ال�شاريان يف ذلك احلني واملتعلقان بذلك 

ال�شهر، وذلك بعد التاأكد من عدم ح�شاب اأي كمية من املكثفات 
املختلطة بالزيت اخلام. ولن يكون هناك اأي خ�شومات فيما 

يتعلق “باال�شتخدام اخلا�س بعمليات االإنتاج” من قيم 
االإنتاج املح�شوبة.

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل املكثفات املتبقية يف جميع 
املخازن امليدانية لدى ال�شركة يف نهاية اآخر يوم من اأيام 

ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير املخزون ال�شهري لل�شركة 
ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

دون تكرار العد، اإجمايل عدد براميل املكثفات املوجودة يف 
جميع املخازن امليدانية لدى ال�شركة يف بداية اأول يوم من 
اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير املخزون ال�شهري 

لل�شركة ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

       )م( ال�شعر املقدر ال�شهري

      �شعر البيع الر�شمي يف ال�شوق
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�شعر البيع الر�شمي للزيت العربي اخلفيف املمتاز )ز.ع.م( 
الأي يوم معني )ي( خالل ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير 

الت�شعري ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( 
ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

العدد االإجمايل من          �شعر البيع الر�شمي اليومية من الزيت 

العربي اخلفيف املمتاز )ز.ع.م( واملدون يف تقرير الت�شعري 
ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن(

 – ال�شاري يف ذلك احلني - خالل ال�شهر )�س-1(.

ت�شري اإىل الزيت اخلام من �شنف الزيت العربي اخلفيف 
املمتاز.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

متو�شط �شعر البيع الر�شمي للزيت العربي اخلفيف املمتاز 
)ز.ع.م( لل�شهر )�س(، واملدون يف تقرير الت�شعري ال�شهري 
الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( ال�شاري يف ذلك 

احلني واملتعلق بذلك ال�شهر؛ ابتداًء من اأول يوم من اأيام 
ال�شهر )�س( وحتى اليوم الذي ي�شبق مبا�شرة اليوم الذي يتم 
فيه ح�شاب قيمة �س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات خالل ذلك 

ال�شهر )�س( من قبل ال�شركة )�شاماًل ذلك اليوم ال�شابق(.

  �س-1   �شعر البيع الر�شمي

ز.ع.م
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�س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات
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�شعر البيع الر�شمي للزيت العربي اخلفيف املمتاز )ز.ع.م( 
الأي يوم معني )ي( خالل ال�شهر )�س(، واملدون يف تقرير 

الت�شعري ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور ال�شحن( 
ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

العدد االإجمايل من           �س �شعر البيع الر�شمي من الزيت 

العربي اخلفيف املمتاز )ز.ع.م( املقيم من قبل ال�شركة يف 
تقرير الت�شعري ال�شهري الداخلي لل�شركة )با�شتثناء اأجور 

ال�شحن( - ال�شاري يف ذلك احلني - خالل ال�شهر )�س(.

ت�شري اإىل الزيت اخلام من �شنف الزيت العربي اخلفيف 
املمتاز.

اأي �شهر )�س(.

ز.ع.م/ي

     �س �شعر البيع الر�شمي

ز.ع.م

�س

ز.ع.م/ي

2
ز.ع.م

)ب(    يح�شب االإنتاج املقدر للمكثفات )“االإنتاج املقدر للمكثفات”( التي تنتج من منطقة االمتياز خالل 
ال�شهر )�س(، وذلك خالل ذلك ال�شهر )�س(. ووفقاً ملا هو مدون يف تقرير ال�شركة لتوقعات االإنتاج 

املتعلق بذلك ال�شهر - با�شتثناء الكميات التي تعفيها احلكومة من الريع، وفقاً للفقرة )7-1-د( من 
املادة )ال�شابعة( من االتفاقية.

)ج(    اإذا ا�شتبدلت اأي من التقارير املذكورة يف التعاريف التالية: االإنتاج الفعلي للمكثفات اأو االإجمايل 
ال�شهري لتذاكر التحميل اأو املخزون النهائي اأو املخزون االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر للمكثفات اأعاله، 

يتم ح�شاب قيم االآتي: االإنتاج الفعلي للمكثفات اأو االإجمايل ال�شهري لتذاكر التحميل اأو املخزون 
النهائي اأو املخزون االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر للمكثفات، بح�شب ما يقت�شي احلال، بناًء على 

قيم: االإنتاج الفعلي للمكثفات اأو االإجمايل ال�شهري لتذاكر التحميل اأو املخزون النهائي اأو املخزون 
االفتتاحي اأو االإنتاج املقدر للمكثفات، املعمول بها، اأو ما يعادلها من قيم، لل�شهر املعني.

4-2  حتديد السعر الشهري الفعلي للمكثفات والسعر الشهري املقدر 

للمكثفات

)اأ(    يح�شب متو�شط ال�شعر الفعلي ال�شهري للمكثفات )متو�شط ال�شعر الفعلي للمكثفات( املنتج من منطقة 
االمتياز الأي �شهر )�س-1( خالل ال�شهر )�س( على النحو التايل:

�س-1 متو�شط ال�شعر الفعلي للمكثفات =

     �س-1 �شعر البيع الر�شمي;  �س-1 �شعر البيع الر�شمي ;  �س-1 �شعر البيع الر�شمي    \

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

اإذا ا�شتبدل التقرير املذكور يف تعريف  �س-1 �شعر البيع الر�شمي، يتم ح�شاب قيمة  �س-1 �شعر البيع 

الر�شمي، بح�شب ما يقت�شي احلال، بناًء على تقرير ال�شركة ال�شهري البديل والذي ي�شتعر�س قيمة

   �س-1 �شعر البيع الر�شمي املعمول بها، اأو ما يعادلها من �شعر يف اليوم املعني �شمن ذلك ال�شهر.
)ب(    يح�شب متو�شط ال�شعر ال�شهري املقدر للمكثفات )متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات( الذي ينتج من 

منطقة االمتياز الأي �شهر )�س( من قبل ال�شركة خالل ال�شهر )�س( على النحو التايل:

�سمتو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات =

)   �س �شعر البيع الر�شمي;   �س �شعر البيع الر�شمي;   �س �شعر البيع الر�شمي(\

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

        

اإذا ا�شتبدلت اأي من التقارير املذكورة يف التعاريف التالية: �س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات، و

         �س  �شعر البيع الر�شمي، يتم ح�شاب قيمة �س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات و

          �س �شعر البيع الر�شمي بناًء على تقرير ال�شركة ال�شهري البديل والذي ي�شتعر�س قيمة �س متو�شط 

ال�شعر املقدر للمكثفات و          �س �شعر البيع الر�شمي املعمول بها بح�شب ما يقت�شي احلال، اأو ما يعادلها 

من اأ�شعار يف االأيام املعنية �شمن ذلك ال�شهر.

)ج(   اإذا راأت الوزارة، اأن �شعر الزيت العربي اخلفيف املمتاز مل يعد موؤ�شرًا اأو ممثاًل موثوقاً الأ�شعار 
عقود ال�شركة التاريخية لت�شدير املكثفات لالأ�شواق الدولية، يتم - بالتن�شيق مع ال�شركة - ا�شتبدال 
موؤ�شر الزيت العربي اخلفيف املمتاز )اأو ز.ع.م( مبوؤ�شر اآخر ذي �شلة اأو ب�شعر ا�شرت�شادي يعك�س 

ب�شكل اأف�شل اأ�شعار عقود ال�شركة لت�شدير املكثفات لالأ�شواق الدولية )مع االأخذ بعني االعتبار 
دائماً، االعتبارات اخلا�شة بال�شوق من حيث التغطية، والعمق وال�شيولة والتقلبات( )“ال�شعر 

االإر�شادي اجلديد للمكثفات”(. وعند اإقرار هذا اال�شتبدال، يتم ا�شتبدال كل من     �س-1 �شعر البيع 

الر�شمي و          �س �شعر البيع الر�شمي يف اأي مكان يتم ا�شتخدامها يف امللحق حل�شاب �س-1متو�شط 

ال�شعر الفعلي للمكثفات و �س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات بال�شعر االإر�شادي اجلديد للمكثفات، 
باالإ�شافة اإىل اأي تغيريات اأخرى يتم االتفاق عليها بني الوزارة وال�شركة يف ذلك احلني.

4-3 حتديد الريع املستحق لكافة إنتاج املكثفات

يحسب الريع الشهري المستحق للحكومة على الشركة للمكثفات 

التي يتم إنتاجها من منطقة االمتياز خالل أي شهر ) ش الريع المستحق 
للمكثفات( على النحو التالي:

�س الريع امل�شتحق للمكثفات =      �س  الريع املقدر +      �س-1 الدفعة املعدلة

حيث اإن:

        �س الريع املقدر = �س االإنتاج املقدر للمكثفات * �س متو�شط ال�شعر املقدر للمكثفات * �س معدل الريع 

املقدر واملطبق؛

        �س-1 الريع الفعلي = �س-1 االإنتاج الفعلي للمكثفات *  �س-1 ال�شعر الفعلي للمكثفات* �س-1 معدل 

الريع الفعلي واملطبق؛

   �س-1 الدفعة املعدلة =     �س-1 الريع الفعلي -      �س-1 الريع املقدر.

5-  سوائل الغاز الطبيعي

5-1 حتديد اإلنتاج الفعلي الشهري لسوائل الغاز الطبيعي )عدا اإليثان(

)اأ(     مع مراعاة الفقرة 5-1 )ب( من هذا امللحق، يح�شب االإنتاج الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي )عدا 
االإيثان( بناء على االإنتاج الفعلي للربوبان والبوتان والبنزين الطبيعي )كل منها “�س االإنتاج 

الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي”( التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل ال�شهر )�س-1(. ويتم 
ح�شاب االإنتاج خالل ال�شهر )�س(؛ وفقاً ملا هو مدون يف تقارير االإنتاج واملبيعات ال�شهرية لل�شركة 

ي
ز.ع.م

1
ز.ع.م

املكثفات

املكثفات

املكثفاتاملكثفاتاملكثفات

املكثفات

املكثفات
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وذلك على النحو التايل )اأو على النحو الذي حتدده ال�شركة من وقت الآخر وفقاً الإجراءات ح�شابية 
متوافقة مع ممار�شات الدرجة االأوىل يف جمال ال�شناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناق�شتها 

وموافقة الوزارة عليها(:

�س-1 االإنتاج الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي =

�س-1 �شايف املبيعات + �س-1 اال�شتخدام اخلا�س )لغري عمليات االإنتاج والتنقيب( + �س-1 املخزون 

النهائي - �س-1 املخزون االفتتاحي

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

)ب(   اإذا ا�شتبدلت اأي من تقارير االإنتاج واملبيعات املذكورة يف تعريف “�س االإنتاج الفعلي ل�شوائل 
الغاز الطبيعي” يتم ح�شاب االإنتاج الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي بناًء على تقرير ال�شركة البديل 
املعد من قبلها لكل �شهر والذي ي�شتعر�س قيم االإنتاج الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي اأو ما يعادلها 

من قيم، لل�شهر املعني.

5-2 حتديد الريع املستحق لإلنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي )عدا اإليثان(

يكون الريع ال�شهري امل�شتحق للحكومة على ال�شركة عن كميات �شوائل الغاز الطبيعي )عدا االإيثان( 
)م.و.ح.ب(، التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر )�س-1( )“�س-1 الريع امل�شتحق 
الدفع عن �شوائل الغاز الطبيعي”( م�شاوياً ملجموع الريع امل�شتحق للحكومة على ال�شركة عن كل 

الكميات )م.و.ح.ب( من اأ�شناف �شوائل الغاز الطبيعي )عدا االإيثان( التي يتم اإنتاجها من منطقة 
االمتياز خالل ذلك ال�شهر املعني )�س-1( ويح�شب على النحو التايل:

�س-1 الريع امل�شتحق عن �شوائل الغاز الطبيعي = �س-1 الريع امل�شتحق

حيث:

 �س-1م�شاعف )م.و.ح.ب(  ل�شوائل 
�س-1 الريع امل�شتحق = �س-1  االإنتاج الفعلي ل�شوائل الغاز الطبيعي*

الغاز الطبيعي* %12٫5

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

للوزير تعديل املبلغ املن�شو�س عليه يف تعريف م�شاعف )م.و.ح.ب( ل�شوائل الغاز الطبيعي اأعاله لبع�س 
م�شاريع الغاز اأو جميعها اآخذًا باالعتبار ال�شعر الذي يحقق معدل العائد الداخلي امل�شتهدف الذي يحدده 

الوزير بالتن�شيق مع ال�شركة.

6. الغاز اجلاف واإليثان

6-1 حتديد اإلنتاج الفعلي الشهري للغاز اجلاف واإليثان

)اأ (    مع مراعاة الفقرة 6-1 )ب( من هذا امللحق، بح�شب االإنتاج الفعلي من الغاز اجلاف اأو االإيثان 
بالكميات الفعلية التي مت اإنتاجها من امليثان اأو االإيثان )“االإنتاج الفعلي للغاز اجلاف اأو االإيثان”( يف 

منطقة االمتياز والتي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر )�س-1(، ويتم ح�شابها من قبل 
ال�شركة يف ال�شهر )�س(، وفقاً ملا هو مدون يف تقارير االإنتاج واملبيعات ال�شهرية لل�شركة وذلك على 

النحو التايل )اأو على النحو الذي حتدده ال�شركة من وقت الآخر وفقاً الإجراءات ح�شابية متوافقة مع 
ممار�شات الدرجة االأوىل يف جمال ال�شناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناق�شتها واالتفاق عليها مع 

الوزارة(:

�س-1 االإنتاج الفعلي للغاز اجلاف اأو االإيثان=

�س-1املبيعـات الفعليـة للغاز اجلـاف اأو االإيثـان + �س-1 اال�شتخـدام اخلـا�س للغـاز اجلـاف اأو االإيثـان 

)لغري عمليات االإنتاج والتنقيب( + �س-1 املخزون النهائي لالإيثان - �س-1 املخزون االفتتاحي لالإيثان

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام 
كل منها:

�س
�س

�س

�س

�س�س

�س

�س

�س�س

دون تكرار العد، اإجمايل الكميات )م.و.ح.ب( ل�شنف �شوائل الغاز 
الطبيعي )الربوبان، البوتان، اأو البنزين الطبيعي، بح�شب ما 
يقت�شي احلال( التي مت بيعها يف نهاية اآخر يوم من اأيام ال�شهر 

)�س-1(، واملدون يف تقرير املبيعات ال�شهري لل�شركة ال�شاري يف 
ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر وذلك بعد خ�شم كميات �شوائل 
الغاز الطبيعي التي يكون م�شدرها من عمليات التكرير الناجتة 

من الزيت اخلام واملكثفات لدى ال�شركة.

دون تكرار العد، اإجمايل الكميات )م.و.ح.ب( ل�شنف �شوائل 
الغاز الطبيعي املعني )الربوبان، البوتان، اأو البنزين الطبيعي، 

بح�شب ما يقت�شي احلال( التي ا�شتخدمتها ال�شركة لدعم اأي 
غر�س غري الك�شف اأو التنقيب اأو احلفر اأو التقييم اأو اال�شتخراج 

اأو اال�شتخال�س اأو االإنتاج للمواد الهيدروكربونية واأي عمليات 
اأخرى مرتبطة بها مثل العمليات املتعلقة بالنقل وخطوط االإمداد 

واملخازن ومرافق التجزئة ومرافق الت�شدير ومعامل الغاز 
ومعامل �شوائل الغاز الطبيعي يف منطقة االمتياز.

دون تكرار العد، اإجمايل الكميات )م.و.ح.ب( ل�شنف �شوائل الغاز 
الطبيعي )الربوبان، البوتان، اأو البنزين الطبيعي، بح�شب ما 

يقت�شي احلال( املتبقية يف جميع خمازن مرافق التجزئة التابعة 
لل�شركة يف نهاية اآخر يوم من اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف 

تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق 
بذلك ال�شهر. 

دون تكرار العد، اإجمايل الكميات )م.و.ح.ب( ل�شنف �شوائل 
الغاز الطبيعي )الربوبان، البوتان، اأو البنزين الطبيعي، بح�شب 

ما يقت�شي احلال( املوجودة يف جميع خمازن مرافق التجزئة 
التابعة لل�شركة يف بداية اأول يوم من اأيام ال�شهر )�س-1(، 

واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة ال�شاري يف ذلك احلني 
واملتعلق بذلك ال�شهر.

�شنف �شوائل الغاز الطبيعي املعني باحل�شاب: الربوبان، البوتان 
اأو البنزين الطبيعي.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

ي�شاوي 0٫035 دوالر اأمريكي لكل )م.و.ح.ب( من كل �شنف 
ل�شوائل الغاز الطبيعي.

�شنف �شوائل الغاز الطبيعي املعني باحل�شاب: الربوبان، البوتان 
اأو البنزين الطبيعي.

اأي �شهر )�س(.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

 دون تكرار العد، اإجمايل كميات امليثان اأو االإيثان، بح�شب ما 
يقت�شي احلال، )م.و.ح.ب(، التي مت بيعها يف نهاية اآخر يوم من 

اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير املبيعات ال�شهري لل�شركة 
ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر.

دون تكرار العد، اإجمايل كميات امليثان اأو االإيثان، بح�شب ما 
يقت�شي احلال، )م.و.ح.ب(، التي ا�شتخدمتها ال�شركة لدعم اأي 

غر�س غري الك�شف اأو التنقيب اأو احلفر اأو التقييم اأو اال�شتخراج 
اأو اال�شتخال�س اأو االإنتاج للمواد الهيدروكربونية واأي عمليات 

اأخرى مرتبطة بها مثل العمليات املتعلقة بالنقل وخطوط االإمداد 
واملخازن ومرافق التجزئة ومرافق الت�شدير ومعامل الغاز 

ومعامل �شوائل الغاز الطبيعي يف منطقة االمتياز.

دون تكرار العد، اإجمايل كميات االإيثان )م.و.ح.ب( املتبقية يف 
جميع مرافق ال�شركة اأو خطوط االإمداد يف نهاية اآخر يوم من 

اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة 

�س-1 �شايف املبيعات

�س-1 اال�شتخدام اخلا�س 

)لغري عمليات االإنتاج والتنقيب(

�س-1 املخزون النهائي

�س -1 املخزون االفتتاحي

�س

�س

�س-1

�س-1  م�شاعف )م.و.ح.ب( 

ل�شوائل الغاز الطبيعي

�س

�س

�س -1

�س-1 املبيعات الفعلية للغاز 

اجلاف اأو االإيثان

�س-1 اال�شتخــدام اخلـا�س للغاز 

اجلـاف اأو االإيثـان )لغري 
عمليات االإنتاج والتنقيب(

�س-1  املخزون النهائي لالإيثان

�س

1

ملحق االتفاقية .. تتمة

ء
زرا

لو
س ا

جل
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ت
ارا

قر

�س

�س
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)ب(    اإذا ا�شتبدلت اأي من تقارير االإنتـاج واملبيعات املذكورة يف ح�شاب املبيعات الفعلية للغاز اجلاف 
اأو االإيثـان، يتم ح�شـاب قيم املبيعـات الفعليـة للغاز اجلـاف اأو االإيثان، بح�شب ما يقت�شي احلـال، 
بناًء على تقـارير ال�شـركة ال�شهـرية البديلـة والتـي ت�شتعـر�س قيـم املبيعات الفعلية للغاز اجلاف 

اأو االإيثان، املعمول بها، اأو ما يعادلها من قيم، لل�شهر املعني.

6-2  حتديد الريع املستحق عن اإلنتاج الفعلي للغاز اجلاف واإليثان

يكون الريع ال�شهري امل�شتحق للحكومة على ال�شركة عن جميع كميات الغاز اجلاف واالإيثان )م.و.ح.ب( 
والتي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل اأي �شهر )�س-1( )“�س-1 الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف 

واالإيثان”( م�شاوياً ملجموع الريع امل�شتحق للحكومة على ال�شركة لكل كميات الغاز اجلاف باالإ�شافة اإىل 
كميات االإيثان )م.و.ح.ب( التي مت اإنتاجها من منطقة االمتياز )“�س-1الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف” 

+ “�س-1الريع امل�شتحق عن االإيثان”( خالل ال�شهر املعني )�س-1( ويح�شب كالتايل:

�س-1  الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف واالإيثان= �س-1 الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف + �س-1 الريع 
امل�شتحق عن االإيثان حيث اإن:

�س-1  الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف = �س-1 االإنتاج الفعلي للغاز اجلاف* م�شاعف )م.و.ح.ب( للغاز 
اجلاف* %12٫5

�س-1  الريع امل�شتحق عن االإيثان= �س-1 االإنتاج الفعلي لالإيثان* م�شاعف )م.و.ح.ب( لالإيثان* %12٫5

حيث اإن:

م�شاعف )م.و.ح.ب( للغاز اجلاف ي�شاوي 0٫00 دوالر اأمريكي لكل )م.و.ح.ب(

م�شاعف )م.و.ح.ب( لالإيثان ي�شاوي 0٫00 دوالر اأمريكي لكل )م.و.ح.ب( 

للوزير تعديل املبلغ املن�شو�س عليه يف تعريف م�شاعف )م.و.ح.ب( للغاز اجلاف ولالإيثان اأعاله لبع�س 
م�شاريع الغاز اأو جميعها اآخذا باالعتبار ال�شعر الذي يحقق معدل العائد الداخلي امل�شتهدف الذي يحدده 

الوزير بالتن�شيق مع ال�شركة.

7- املدفوعات

7-1 إجمالي الريع الشهري املستحق عن أي شهر

يكون اإجمايل الريع ال�شهري امل�شتحق للحكومة الأي �شهر )�س( )“اإجمايل مبلغ الريع”( )1( م�شاوياً 
ملجموع الريع امل�شتحق للحكومة على ال�شركة للزيت اخلام واملكثفات التي يتم اإنتاجها من منطقة االمتياز 

خالل ذلك ال�شهر، باالإ�شافة اإىل )2( جمموع الريع امل�شتحق للحكومة على �شوائل الغاز الطبيعي )عدا 
االإيثان( والتي مت اإنتاجها من منطقة االمتياز خالل ال�شهر ال�شابق )�س-1(، باالإ�شافة اإىل )3( جمموع 
الريع امل�شتحق للحكومة على ال�شركة، اإن وجد، على الغاز اجلاف واالإيثان التي مت اإنتاجها من منطقة 

االمتياز خالل ال�شهر ال�شابق )�س-1( ويح�شب على النحو التايل:

 اإجمايل مبلغ الريع =
�س

 الريع امل�شتحق عن املكثفات + �س-1الريع امل�شتحق عن �شوائل 
�س

 الريع امل�شتحق عن الزيت اخلام  + 
�س

الريع امل�شتحق عن الغاز اجلاف واالإيثان
�س-1

الغاز الطبيعي + 

7-2  طريقة الدفع
)اأ(  على ال�شركة تقدمي تقرير اإىل احلكومة يف موعد اأق�شاه اآخر يوم من كل �شهر، على اأن يحتوي التقرير 
على املعلومات املطلوبة حل�شاب اإجمايل مبلغ الريع امل�شتحق للحكومة على ال�شركة عن ذلك ال�شهر وفقاً 

لالتفاقية. ما مل تقرر الوزارة خالف ذلك، يكون اإجمايل مبلغ الريع الأي �شهر )�س( والذي يتم ح�شابه وفقاً 
للفقرة 7-1 اأعاله - حااًل وواجب الدفع وفقاً للن�شب واالأيام التالية من ال�شهر الالحق )�س+1( )بحيث 

يجوز لل�شركة دفع املبلغ امل�شتحق يف اليوم الوارد اأدناه اأو قبله(:

الن�شبة م�شتحقة الدفع من اإجمايل مبلغ الريع يف هذا اليوماليوم التقوميي لل�شهر الالحق )�س+1(*

30%اليوم اخلام�س

40%اليوم اخلام�س ع�شر

30%اليوم اخلام�س والع�شرون

* حيث اإن ال�شهر )�س+1( يعني ال�شهر الذي يلي ال�شهر )�س(.
)ب(    عند تعديل املبلغ املن�شو�س عليه يف تعريف )1( م�شاعف )م.و.ح.ب( ل�شوائل الغاز الطبيعي 

الوارد يف الفقرة 5-2 اأو )2( م�شاعف )م.و.ح.ب( للغاز اجلاف وم�شاعف )م.و.ح.ب( لالإيثان 
الوارد يف الفقرة 6-2، ال يتم العمل بذلك التعديل اإال بعد انق�شاء مدة ال تقل عن مائة وثمانني 

)180( يوماً من تاريخ التعديل، اإال اإذا راأى الوزير حاجة لتمديد هذه املدة.
)ج(    يتم دفع الريع وجميع املبالغ امل�شتحقة للحكومة على ال�شركة مبوجب االتفاقية - بالتاريخ الذي 

تكون فيه م�شتحقة الدفع للحكومة - بالدوالر االأمريكي اأو باأي عملة اأخرى حتددها احلكومة 
وتودع لدى البنك الذي حتدده احلكومة ودون احلاجة اإىل اأي مطالبة م�شبقة بالدفع، با�شتثناء 

ما ين�س عليه �شراحة مبوجب االتفاقية. واإذا �شادف تاريخ ا�شتحقاق دفع اأي مبلغ مبوجب 
االتفاقية يوماً ال تعمل فيه البنوك يف الدولة التي يقع فيها البنك املحدد من قبل احلكومة، فاإن تاريخ 

اال�شتحقاق يكون هو يوم عمل البنوك الالحق مبا�شرة لذلك اليوم يف تلك الدولة.
 )د(    للحكومة اأخذ الريع، اأو جزء منه، عيناً )1( على الزيت اخلام واملكثفات عند مرافق التحميل اأو اأحد 

املوانئ التابعة لل�شركة يف منطقة االمتياز. )2( وعلى �شوائل الغاز الطبيعي عند نقطة تو�شيل يتم 
االتفاق عليها بني الوزارة وال�شركة. وي�شتحق دفع الريع عيناً وفقاً ملا يتم االتفاق عليه بني احلكومة 

وال�شركة. وللحكومة االأخذ بهذا اخليار اأو تغيريه وذلك بتقدمي اإ�شعار كتابي م�شبق لل�شركة قبل 
ت�شعني )90( يوماً على االأقل.

8-  تعديل نسبة الريع

للوزير بالتن�شيق مع ال�شركة تعديل ن�شبة الريع واآلية ح�شابه على جميع اإنتاج ال�شركة من الغاز الطبيعي 
و�شوائل الغاز اأو بع�شه بهدف التو�شل اإىل �شعر يحقق معدل العائد الداخلي امل�شتهدف الذي يحدده الوزير 

بالتن�شيق مع ال�شركة، ويوفر الغاز الالزم ل�شد حاجة اململكة باأ�شعار مناف�شة، وفقاً للفقرة )7-1-د( من 
املادة )ال�شابعة( من االتفاقية.

ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر. وي�شتخدم هذا 
امل�شطلح فقط يف املعادلة املتعلقة بح�شاب االإنتاج الفعلي لالإيثان. 

ال يوجد خمزون نهائي اأو افتتاحي للميثان.

دون تكرار العد، اإجمايل كميات االإيثان )م.و.ح.ب( املوجودة 
يف جميع مرافق ال�شركة اأو خطوط االإمداد يف بداية اأول يوم من 
اأيام ال�شهر )�س-1(، واملدون يف تقرير االإنتاج ال�شهري لل�شركة 

ال�شاري يف ذلك احلني واملتعلق بذلك ال�شهر. وي�شتخدم هذا 
امل�شطلح فقط يف املعادلة املتعلقة بح�شاب االإنتاج الفعلي لالإيثان. 

ال يوجد خمزون نهائي اأو افتتاحي للميثان.

ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لل�شهر )�س(.

�س-1 املخزون االفتتاحي لالإيثان

�س-1

تعديل اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة و�سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية(
اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 3404 وتاريخ 18-1-1441هـ، امل�شتملة على 
برقية معايل رئي�س اللجنة التح�شريية لطرح �شركة اأرامكو لالكتتاب العام رقم 180 وتاريخ 15-1-1441هـ، 

يف �شاأن طلب معاليه درا�شة بع�س املو�شوعات املتعلقة بطرح �شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو 
ال�شعودية( لالكتتاب العام، ومنها ما يت�شل بتعديل اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية 

و�شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(.
 وبعد االطالع  على اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية 

ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية(، امل�شدقة باملر�شوم امللكي رقم )م/38( وتاريخ 6-4-1439هـ .
وبعد االطالع على املح�شر رقم )93( وتاريخ 17-1-1441هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )55/219( وتاريخ 18-1-1441هـ .
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )446( وتاريخ 18-1-1441هـ .

يقرر
املوافقة على تعديل اتفاقية االمتياز بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شركة الزيت العربية 

ال�شعودية )اأرامكو ال�شعودية( امل�شدقة باملر�شوم امللكي رقم )م/38( وتاريخ 6-4-1439هـ، وذلك 
بح�شب التعديل املرافق، وتفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي وزير الطاقة - اأو من ينيبه - بالتوقيع عليه.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )53( وتاريخ 18-1-1441هـ

ملحق االتفاقية .. تتمة
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