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 أنماط االستثمار النفطيالسياسة النفطية في اختيار 
Oil policy in the selection of patterns of oil investment 

 
عرررال طاع رررفط طانم رررو أنارررف  طث أررررفايد طررررفةافايم عويررروم اوفامرررم درررو ا ررراثن ف ثا فثيفف رررف ثارررويفف ف      

 ثس طااف و ثأثجه طانجفح. طازانيم، دان طا اثاي طاف اق إاى هذه طاصيغ اإلدفوم ان وا 
يعصررو مررنا  طمرررفةافا طانم ررو هررث ط ررراثد طاررذي يررف  ماثجم ررف طرررفي م طاةرراثم طانم يررم دررو ا ررفن ثزاررفن    

اعين ان قمم  رال طث أ راطل نم يرم اعنيرم مرذات طمررفي م. ثهرو إ راطل افن رم رافا رم ط ا   ثأ راطل 
اي ثطمقفصررفوي ثطامنررو طاررذي يررنا  ثي رروو طرررفي م طاةرراثم اانث ررم. أي طنرره ط  ررفا طاعررفنثنو ثطافناياررو ط وط

طانم يم اع ف ويو ا عثق ثثطجمفت طا ال طث ط  راطل طااعنيرم معاايرفت طمررفي م طانم رو درو ا رفن ثزارفن 
 اعاثاين.

 هو:ثهذه طاصيغ ثف ثا طاع قفت اع طاشا فت طانم يم  
 

 Oil concession contracts    عقود االمتيازات النفطية أواًل:

ثهررررو أثم نارررر  طرررررفةافاي ا ررررا   Concessionرععررررثو طمافيررررفزطافررررو  معررررت هررررو طن صررررييم طاععررررثو     
ثهررث يعنررو ععررو مررين  طاعرران طااف رروموطيررم مرراز مشرر م ثط رر  دررو دررو طاعررفا ، ثاعررو  مرررفي م طاةرراثم طانم يررم

عيد و م اوم زانيم اعينم، ثطن   ثام طاوثام طانم يم ثشا م أجنميم مرفي م ارف م طاان عم طااانث م اافن
ثطنف فء مفافررثيق ثيعمرا عرن ذارت  دأه  وصفئص هذط طانثط هث شاثايم طاععو ا م ااط م ط نففج، موأ مفافنعي

اف جفء دعً  دو طاافوم ط ثارى ارن طمفمفقيرم طااععرثوم مرين طا  ثارم طاعاطقيرم ثشرا م طارنم  طافا يرم، د رً  عرن 
قرو فصرم درو اعار  ط  يرفن إارى اررف م طاوثارم مفا فارم، ث رثم اروم طمافيرفز إذ  رعم ان عم طمرفةافا طافرو 

عفاًف ثقو فصم إاى أ ثم ان هذه طااوم، ثطنومف  طاعفئو طاذي فع يه طاشا فت إذ   فن  75 فنت دو طاعاطق 
 نصيد طاعاطق ان نم ه أامعم شانفت دع  عن طا ن طاوف  طاثط و طاارفواج.

ععررثو طانم يررم نشررف دررو اررم ارراثل ريفررريم ارر  فعرر  اارروثم صررف مم طا ررق دررو انفقشررم طن هررذط طانررثط اررن طا   
شراث  طمافيرفز طافرو  فنررت فمرا  عاي رف اررن طاروثم طااررفعاام ا ررف، ااصرا م شرا فف ف، ا ررن مرفاا   ارن عررو  

 فع رف قوام طاعاطق دو إوطام اثطاوه طانم يم ثدرو ارم فارت طااراثل إم طن ععرثو طمافيرفز فعرو أرفررًف اف رثين ق
 طانم و.   

طافيفز اافنعيد  فت نم  طاعاطقن  اشا ا  داة   طاصنفعم طانم يم انذ أثطئم طاعان طااف و، طمرفةافا دو موأ  
ثمشرراث  مورررم طذ  ررووت هررذه طمافيررفزطت  صررم  رررنم 75ثط نفررفج ثفرررثيق طاررنم  دررو أاط ررو طاعرراطق  اارروم 

 معت ناف  انفصمم ط امفح  1952 ثدو  طااصوا، داس  عن  م  ن ان طانم 200طاعاطق مأامعم شانفت ر



19 

 

طانم يرم، ث رفن ررمد ف ميرق نارف  طاانفصرمم هرث  طاوثم مين طاشا فت ط جنميم ااف زطو ان  صم ان عفئوطت
 .فييا دو ريفرم طاشا فت ط جنميم نفيجم زيفوم ا فاد طاوثم طانم يم دو طا صثم عاى  صم ط ما

   
 Technical Service Contracts ثانيًا: عقود الخدمة الفنية   
فعث  طاشا م طاث نيمرطث طاثزطام امفشام  مععو اع شا م نمر  وثايرمراعفثم  عنرواف طامنيم   رد ععثو طاووام   

فا د دو طمرفنفو إاى ومام طث قوام إ فديم ارن طجرم طاعيرف  ماعارفم طاف رثيا ثط نفرفج، ثيفع رو طااعرفثم ف رت 
طاشررا م م ورر م ارروم ا ررووم ثاعفمررم أجررثا ثا فدررات اةمفررم دررو طاععررو، ثفف اررم هررذط طاععررو مفعرروي  ورروافت اعينرر

 فدررم ثفاثيررم ثفنميررذ عاايررفت طاف ررثيا ثطافشررييم ثط نفررفج،  ا رررفةافاطاا اررثد  اأس طااررفمف ررفايل ط جنميررم 
فانم  ثيي و فرفاو طرفةافاطف ف اعفء طجا اع ثط عن  م ماايم انفج، يودع نعوًط طث عينًف مثعنواف يموأ ط نففج 

هرذط ط جرا طااع رثط جايررع طاف رفايل ثط امرفح،  ارف فعررث  هرذه طاشرا م مراوطام طاعاايررفت طانم يرم  يارم اروم طاععررو 
ررنثطت ثفلارل اجنرم إوطام اشرفا م مين ارف افنرريق ثاففمعرم ط ارثا طااشرفا م  10-5طافو عفوًم  ففاطثح اف مين 

 ق عاى رعا طانم  طاوف .ثان دفئوم ععو طاووام، طافواص ان اش ام طمفمف
 Risk Serviceر SCثاعرو  رثا هرذط طانرثط ارن طاععرثو هرث ارف أ ارق عايره ععرثو طاووارم ارع طااجفزدرم ر   

Contracts   ثماثجررد هررذط طاععررو يف اررم طااعررفثم اجفزدررفت اعفادررف م ررف اررن قمررم طا ررادين موصررثص ف ررثيا
ف رفايل  فدرم ثارن هنرف جرفء فررايف ف مععرثو مع  طم فشفدفت، دمو  رفم دشرم طااشراثط درفن طاشرا م فف ارم طا

طااجفزدررم، طاررف دررو  ررفم ط فشررفل طاررنم  ثطامرروء مف نفررفج درررثل فعررث  طا  ثاررم طاشررا م طاارررفةاام اطس افا ررف 
ثام  اعين عن  م ماايم ان طانم  طاوف  طاانفج. اع طاعار  مرفن طاشرا فت طانم يرم طاعفاايرم م ف مرذ اةرم هرذه 

ثن دي ف طمرفةافاطت  ميام، من أراثد طرفاوطو طمرفةافا يرفياق اوم  ثيام  اف طاععثو ثوفصم فات طافو ف 
 طن ف م فرفميو ان طازيفوم دو أرعفا طانم  طاوف .

طيراطد طامانرريم عرف  -طارل شرا مووارم ارع ععرو أثم أماارت ثنج ت شرا م طارنم  طاث نيرم طاعاطقيرم عنرواف     
 ق ا ام ثالشاًط ثط  ًف ايس دع   هايرم طاعراطق  اصروا ذي ماشفا م يفمفنيم ثهو  فنت نع م طن  1968

ناف من جم م طاشا فت طاعفاايم قفمام ا وفاطق، ث  عاا ف م ما هذه طاشا م قو موأت ط فيف يفت نم يم  ميام، ثط 
 .طرف شفدو دو  عم طاريمم ما فدام طامصام طنفعات معوهف ااعام دو  عم طامزا فن

 
 فنية:المساعدة المقاولة و العقود ر و ثالثًا: االستثمار المباش

، ثهرررو ععرررثو ووارررم فررررفأجا ماثجم رررف طاررروثم طاا ررريممرطث ثطااررررفعوم طامنيرررم  Contractطن ععرررثو طااعفثارررمر
ععررثو فعررث  هررذه طا ث ررردطاشررا م طاث نيررم  ورروافت شررا م نمرر  أجنميررم فأوررذ طاث ررع طاعررفنثنو مصررممراعفثم ، 

اافعاعررم مفااشرفايع ث ا  ررف عارى طاشررا فت طاانمرذم طافررو ي ارد ان ررف ثزطام طارنم  ماعروطو طااثطصررمفت ثطاشراث  ط
دنيرم اا رفوا طانم رو  أعارفمطرفشرفايم طث  وروافتثفعو  طاشا فت ط جنميرم ، طن فعو  عاث  ف طامنيم ثطافعفقويم

ى  فن يفثاى منفء اصمى طث  ما مئا طث او أنمثد ثاف إا اعينم أجثا طانم  طاث نيم اعفء طاث نو طث اصنفعم
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ذاررت ثمفنف ررفء ا فارره فنف ررو صررافه مفااشرراثط عاررى طن يف اررم طااعررفثم ط جنمررو  فدررم طااصرراثدفت ثارررلثايم 
ثدثطئرروه طارف مصررثام نعررو امفشرام طث  ايررق فررراي  طاررنم  طااماررغ يررف  فررويو ث  ،طااورف ا طافررو ف رري  هرذه طاعاايررفت

نففج ررف ماثجررد فاررت طاععررثو طث  أي يا ررن  طا عررثم طاانفجررم ط وررا ،طاوررف  اررن طا عررثم طافررو ررريف  ف ثياهررف ثط 
طعفمررفا طاارررفةاا ط جنمررو اعررفثم يعاررم مفانيفمررم عررن شررا م طاررنم  طاث نيررم دررو طاوثاررم طاانفجررم وثن طن يفافررع 

 ذه طااا يم عاى طن يف ام طاارفةاا ط جنمو  فام طااوف ا طمرفةافايم دو  فارم ام عثق اا يم طث اشفا م 
 فت طاث نيررم  امررم طااوررف ا  فااررم دررو  فاررم نجف  ررف اررع قيررف  طاارررفةاا دشررا ف دررو طاثقررت طاررذي فف اررم طاشررا 

 .ط جنمو م افن فرثيق طانم 
طاومررام طاثطررعم ثطا ررفوا طاررث نو طامنرو طاافارراس ارررنثطت عويرروم  ثعرفوًم فرررفميو شررا فت طارنم  طاث نيررم ذطت    

ثف رررثيا طاع رررفط  فأهيرررم مإعرررفوطااعينرررم ارررن طجرررم  ثط عارررفم طانم يرررمطااجرررفمت  ارررن هرررذه طاوررروافت درررو معررر 
ثاررن طاام ررم طن ي ررثن فاثيررم هررذط ط ررراثد اا نررف مفانرررمم اإلعاررفم ثطااشررفايع طاف ايايررم ثاشررفايع  ،طانم ررو

ثررررفئم طررررفةافا طارررنم  هرررث  ثي  رررا طن أهررر  ازطيرررف هرررذه طاثرررريام ارررن ف رررثيا طا عرررثم طانم يرررم صرررييام طا جررر 
 ارم ارف قمرم ط نفرفج أ  درو ااط اره طا  عرم، من طاافعفقرو طمعفاطل ماا يم طاوثام اانم  رثطء أ فن ذات درو اا 

 دو طاعام يعو اعفثًم ا رفد طاوثام طاا يمم ث م اف يعث  مه يعثو ا ذه طاوثام.
أررراثد طمرررفةافا طاامفشررا اررن قمررم شررا م طاررنم  طاث نيررم ثمعيررم الررررفت  طاعاطقيررم ثقررو  معررت ثزطام طاررنم     

اثيم عن  ايق طاايزطنيم طاعفام ااوثام ثطرفي م طاف نثاثجيرف طاافرثطدام، طارف درو ثزطام طانم  طاذي يعفاو عاى طاف
  .عاى ععثو طااعفثام ثطاارفعوم طامنيم فم إا فنيم طا صثم عاى ومام وفاجيم دفعفاو 

     
 قود شراء المباعرابعًا: ع

، قصيام ط جرم مع  طا عثم ا رفةافا ثدق صييم ععو ووام 1999اعو عا ت طا  ثام دو عف      
طانررثط اررن طاععررثو اشررفمه اععررثو    ثهررذطBuy BACKصررييم اعواررم اععررثو إعررفوم طاشرراطء طاامررفط رثهررو 

طاووارم ارع طااجفزدرم ا ن رف فشرفا  اروم قصريام ااععرو ففراطثح مرين ررنفين إارى ةر ر ررنثطت ااف رثا ثةرر ر 
م عارى شر م نمر  ورف  ثاريس إاى واس رنثطت اإلنففج، ثف صم طاشرا م ط جنميرم عارى اررف عفف ف طاافاير

نعوًط ثي وو  رد طانرمم طاافمق عايه دو طاععو عاى طن ففا ن طاشا م ط جنميم ان طاثصثم إاى اعومت 
إنففج افمق عاي ف دو طاععو، معو هذه طااوم فرفا  شا م طانم  طاث نيم طا عم ثف فما مجايع عثطئروه، ثدرو 

ثفعررو إيرراطن أثم اررن ، ي ررًف طااجفزدررم ثورررفام أاثطا ررف ررفم عررو  ثصررثم طاشررا م إاررى هررذه طانرررمم فف اررم ط
  .طرفوو  هذط طانثط ان طاععثو دو فرعينيفت طاعان طااف و اف ثيا عوو ان  عثا ف
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 عقود المشاركة في اإلنتاجخامسًا: 
هررو عمررفام عررن  PSAs Production Sharing Agreementsطااشررفا م مف نفررفجر طفمفقيررفت ثععررثو   

مفاثيم اأس طاارفم شا فت هذه طافعث  ماثجم ف  ط جنميممين طاوثم طاانفجم اانم  ثشا فت طانم   فما  طفمفقيفت
طارر ز  ا رررفةافا ثفنايررم ط نفررفج، ثيف اررم طاارررفةاا ط جنمررو اوررف ا عاايررفت طمرف شررفل. دمررو  ررفم عررو  

ي  ان طا  ثارم، طارف درو طاعةثا عاى نم  دفن طاارفةاا يف ام ث وم ورفام طاف فايل طافو طنمع ف ثوثن فعث 
 رررفم طم فشرررفل طافجرررفاي اارررنم  دارررن  رررق طااررررفةاا ط جنمرررو طن يررررفاجع طاف رررفايل طافرررو أنمع رررف، ارررن وررر م 

جايرع  وطا صثم عاى  صم ان ط نففج طانم و طاا ٌثا افمرق عاي رف ارع طاوثارم طاا ريمم إارى طن يرف  طررفاوط
ا ررو يرف  طررفاوطوهف عارى اررو  عروو ارن طاررنثطت  رررد  نمعفف رف مفاروثما مطانمعرفت، ثفعرث  هرذه طاشررا م مفررجي

عفاًف، ثفو رع هرذه طا صرم ااامفث رفت  45إاى  20ثف ثن هذه طاععثو  ثيام ط جم ففاطثح اف مين  طمفمفق،
ثيرررف  ف ويررروهف عارررى ة ةرررم أارررثا أرفرررريم هرررو طاعررروام طافمفث ررريم،  ميعرررم طا عرررم طانم رررو ث  جررر  طمررررفةافا 

 : 81ر نففج فأوذ طافثزيع طاففاوطاا اثد ثمعو موأ عاايم ط
  فرفا  طا  ثام  صم ارفاام ان طارنم  فرراى  رق طااا يرم رايرع رRoyalty  ثي رثن نررمم ةفمفرم ارن  

 ط نففج مي  طاناا عن ف عيق ام  دو طااشاثط ط  م.

    فرررررفا  طاشررررا م ط جنميررررم طاارررررفةاام فعررررثي  اررررن ورررر م طوررررذ  ايررررم اررررن ط نفررررفج طانم ررررو فررررراى نمرررر
إجاررفاو % اررن 50-30  اةمررت  رروهف ط عاررى دررو طاععررو ثيا ررن طن يفرراطثح اررف مررين Cost Oilمرطا امرر

 ،طا ايم طاا رثام، م رول طررفاجفط طانمعرفت طمررفةافايم درو عاايرفت طافنعيرد ثطم فشرفل ثارن ةر  ط نفرفج
يم أثًم ةر  مفررف    صرفه افي يرم طانمعرفت طمررفةافا  ررفةااثأي ف افي يم طانمعفت طافشرييايم، ثيررفاا طاا
 فعم إاى واجم في يم طانمعفت طافشييايم دع . 

 صررم طاايررع ثطرررف   طاارررفةاا ط جنمررو نمرر   طانم يررم اررف يفمعررى اررن طاررنم  طاانررفج، معررو طرررف   طا  ثاررم 
% ثيعرر  نمر  طارام  مرين طا  ثارم 15-10  ففراطثح ارف مرين Profit Oilطا امم، ي اق عايه رنم  طارام  

 اعينررم اررن طارزان  رررد اررف يفمررق عايرره دررو هررذه طاععررثو ثامفررامارررفةاام منرررد اعينررم ثطاشرا م ط جنميررم طا
ث صم طاارفةاا دو هذه طا فام فعو إامف ًف ان طااشاثط فو ع ا ايمم طاووم طافو فودع إارى طا  ثارم 

  اشا م ط جنميم طاارفةاام.اثطاافمعو ي ثن إامف ًف صفديم 

ًف اف ف مق هذه طاععثو دو طاوثم طافو ففر  مفافمفط عنصا طااوف ا مرمد ط فافم عو  ثجثو طانم  طاوف  ث فام
طث ثجررثوه م ايررفت صررييام م ف مررو اإلنفررفج مشرر م فجررفاي طث ف ررثن ف ررفايل ط نفررفج اافمعررم جرروًط اةررم طا عررثم 

ف ارم طااورف ا طاافايرم  فدرم ارن جراطء طانم يم طااثجرثوم درو طام رفا، ثمفافرفاو وررفام طااررفةاا ط جنمرو منره ي
عاايفت طافنعيد عن طانم . طاف طاوثم طافو ففر  اشفايع ف معام طااوف ا ثثجثو ط فيف يفت  ميام ثال وم دان ف 

رنم،  اف فعث   40-20م فم م هذط طانثط ان طاععثو ثذات اراميففه طافو ففصل م ثم طااوم طافو ففاطثح مين 
م طاعاايررفت طانم يررم  ياررم ارروم طاععررو، ثفمررا  هررذه طاشررا فت منررثوًط قفنثنيررم فعيررو ماثجم ررف طاشررا م ط جنميررم مرراوطا 

طا  ثام دو طاارفعمم ان فيييا اعومت طا اطئد طث فاايا قفنثن جويو يا ن طن يلةا دو أامرفح طاشرا م. ثم 
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فمرق عاي رف ثعارى % ثي10ي ق ا  ثام طاماو طاا يل طن ف اد فومي  ط نففج طم  ان نرمم قايارم م روثو 
دفام رايفن ف. ثماف طن ط فيف يفت طاعاطق فاففز م وفاف ف ثطنومف   ال ف ثياهف اذط ان  يرا طاا مرذ ف ميرق 

 هذط طانثط ان طاععثو.
 

 التراخيص  عقود سادسًا:
نفررفج طارنم  دررو ان عرم اعينررم، ث      هررذه ثهرو طفمفقيررم فع رو طا  ثاررم ماثجم ررف اشرا م طاررنم   رق طرف شررفل ثط 
ععررثو طمافيررفزطت طافررو ا ررات دررو أثطئررم طاعرران طاعشرراين، ا ررن هررذه طمفمفقيررفت فع ررو  شرر م ثو هررو ف ررثاطاععرر

، ثففنرفدس طاشرا فت مفعروي  ارن طارزانا رووم  عثقرف  صرايم درو طافنعيرد ثط نفرفج ااروم طاارفةاام اشا م طانم  
ام ثطارروع  طامنررو  فاررذي يف امرره عرراث ، ثهررذط طانررثط اررن طاععررثو طقررم فععيرروط ثم يف اررد اررن طارروثم طانم يررم طاومرر

ععثو طااشفا م دو ط نففج  ير طنه يا ن طن يا ز عارى طاشراث  طافجفايرم طاا رووم، ثطذط فر  إنفرفج طارنم  درفن 
طا  ثام طاا يمم ف صم عاى طاعفئوطت مفااعفمم يرفاو طامفئز مفاعا  جايع طااوف ا طاافايم ا ررفةافا مارف 

   دي ف طاام  ان طااشاثط.       

 2.4اررن  وطانم رر ط نفررفجادررع رررعل إاررى ف ررثيا طاصررنفعم طانم يررم ث طاررنم  طا فودررم  و ررم ثزطامدررو إ ررفا      
 2009 زياطن  29دو  ا ت  .رنثطت طاعفوام 6 و م يثايفً ا يين ماايم  4 إاى  ثطاو يثايفً اايثن ماايم 

 رفم  عرثم نم يرم اف ثيا  Auctions of First Bidsط ثاىرجثام طافاطويص أ اق عايه  يفً طرفةافا  فً أراثم
 عررررثم دررررو  مة ةررررث   1طااا اررررمر  عررررم  امررررو طاعانررررمث   عررررم طازميرررراث  طااايامرطاشررررافاو ثطاجنررررثمو  عررررم  هررررو:
 عاررو  ررفز ع ررفس  ث عاررين اايررفز هاررف: عررم  ا ررثت ث  رررن   عررم مررفيث   ثطام ررم مزا ررفن ثأمررث  ررادرايرررفن

طافررررو  ط جنميرررم طررررفع فد طمررررفةافاطت ثاجرررثمت هرررطن طا رررول ارررن هرررذه ط ،ويفاى مرررفمنمرررفا  ثطاانصرررثايم رمر
  2-1.5 رررثطاو  ىجثارررم ط ثارررطا رف ررريلطذ  ثادرررع اررررفث  ط نفرررفج ،رفررررفعو عارررى ف رررثيا طاصرررنفعم طانم يرررم

 50 طاةفنيم  ثطاوث  ط ثاى جثام طافاطويصف اد طرفةافا أاثطم  ميام  ير رفثدا . ثهذط ياايثن ماايم يثايفً 
ثطامنرى طاف فيرم ثارثطن   هذط م يشام منفء طااصفدو طاجويوم ثطاانشات طارر  يمث ثم، اايفا وثما اف ثيا طا ع

 .طافصويا
شرررا فو مرررايف  طئرررف ل هرررو  عرررم طااايارررم طارررى  وث ععرررةررر ر أررررمات جثارررم طافررراطويص ط ثارررى عرررن فثقيرررع    

 رراد طاعانررم ث عررم   آررريفدررو طاصررين ث  اصررفدوطاطافررو فااررت ط مررا  رررينثتر ثطاررنم  طاث نيررم طاصررينيم مفاثايررث 
ناراط طاععرثو ط ورا  ار  فعمرم و، درو  رين ث طاععر هعاى هرذصفوق اجاس طاثزاطء ثقو  ،ث عم طازميا  1طااا امر

طا امم طااافمعم مرفواطج طانم   طاووام طااعاا ان قمم ثزطام طانم  مرمد اعو  اثطدعم هذه طاشا فت عاى عفئو
 ثطئرو طاافايرم طافرو اصروف ف ثزطام طارنم  طاعاطقيرم اعاايرم رعل طاع د رً  عرن طاشرا فت ثطايفز طافو  ووف ف فارت

 ط انيم مف ث فط مفعاعطااااوفثل انفيجم  عم طاانصثايم  ا  ففعو  أي شا م مع فء مرفةافا اف  ،طاف ثيا
 .ا فدام ويفاى طافو يعع دي ف طا عم دو
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ان  ط نففجريادع مفنه دو ع فئه  شا م ماف  مفاثايث  ثطاشا م طاصينيم فع و طئف لمنفء عاى ذات دعو ث    
ور م ط عرثط   اايرثن ماايرم يثايرفً  2,850 إارى، ايصرم ماايم يثايفً  أال 950ارفثطه طا فاو طاذي ينفج ن ث 

وثما عرررن  رررم ماايرررم إ رررفدو يرررف   2 طامرررفاغثطدعرررت عارررى طاررررعا طارررذي  ووفررره طارررثزطام  معرررو طن ،طاررررت طااعمارررم
 اايرررفا ماايرررم. 17من رررث  هثيعررروا  جررر  ط فيف يررر طاعررراطق، م نم رررو درررو عرررم طااايارررم أ مرررا  عررريعرررو ، طذ إنففجررره

ط ثارى اوصصرم اف رثيا طا عرثم ثفف مرم طاشرا م  معفاف  ير ررف ثن طاررنثطت طاة ةر 20اوم طاععو  رف ثنث 
ل ثفعام و ا ف عاى ثقل فروهثا ط نفرفج ثدرو طاررنثطت طارة ر طا  عرم فعارم عارى ياف فطاجايع طاارفةاام م
 ايررم إنفررفج جويرروم ا ررفدم  ررم طااةمفررم دررو طاععررو ثفمرروأ مفرررفيمفء ط امررفح عررن طا ايررفت فررفج  رررد زيررفوم ط ن

معرو  رفصم  ان اافا فت طاعاطق،ثم ان ف طرفيمفء  م ف فايل طااعوطت طافو أوواف ف طاشا م طاارفةاام طافو 
 . رنم 20 طاععو طامفايم اوم
 2009دررو  ررفنثن ط ثم  طاةفنيررمطافرراطويص جثاررم طاررنم  م جثاررم طافرراطويص ط ثاررى قفاررت ثزطامثمعررو           

طن هنررفت ورر م طاجرروثمر ، طذ ، ا ررثام ا فشررمم ث يررا  رر   عررثمً ي  عررثم نم يررم ث عررم  ررفزي 10 ث رراح دي ررف
ط رفريم مين هذه طانافذج طااوفامم ذطت  ،  ير فعو طاماثقفتصيغ ثأنثطط عوم ان ععثو إنففج ثف ثيا طانم 

ى  ررو اررف ذطت ارواثم ريفرررو، ثطامراثق اررن طانف يررم طاعفنثنيرم، هررو  عرًف أرفررريم، ثا ررن طذط  ميعرم قفنثنيررم، ثطار
ناانف إاى طاارفام ان طانف يم طمقفصفويم، درنجو طن طامراق يفاةرم درو  ايعرم فثزيرع ط نفرفج ثطارووم طااف عرق 

طا راطئد ثطمفرفث ، دفنره  ان ثاطئه، دميناف يفاةم ووم طا  ثام،  معف انارف  طمافيرفزطت ماوفارل فنثعففره، درو
ط نفرفج يفاةرم وورم طا  ثارم مصرثام ائيررم درو  صرف ف ارن ط نفرفج طانم رو،  طااشرفا م  معف انافذج طفمفقيفت

طااعفثارررم ثطااررررفعوم   ررررفةافا طاامفشرررا ثطررررفي م طاف نثاثجيرررف طاافرررثدام ثععرررثو طاووارررم ثععرررثوثه رررذط مفانررررمم ا
صرييم هرذه طاإن  يرر  طاامفشرا طمررفةافا هرو  ايعرم رفط طانم رو درو طررفةافا طاعصرييم ا رن أد رم  ،طامنيم

ياطن ث ث دنزثي  ث ايميف طاائيرم طاانفجم  فارعثويم ثطا ثيت ثط افاطت دو طاوثم طانم يم  هو طااعفاوم وفصم ط 
 ف رثن ط وطام ث طاصرييم طافرو ار  يرف  ف ثياهرف ث درو هرذه طث طاارف شمم  وطام ثف ثيا طا عثم طاانفجم ث فى

هررذه طاصررييم أن ف ررثن ااوثاررم اررثطاو  إفمررفطيشررفا  دررو  ، ا ررنوثاررمطا طرف صررفم ط يرراطوطت  ا ررف ميررو طاررري ام ث
ففرثدا قفعروم   ارف يشرفا  أن طمررفةافا،طث اصيو وثارو يا رن مثطرر فه ط ررفوطنم طاايررام افاثيرم  افايم  فديم

ذط  طاعاايم، فنريق ثفثجيه هذه وطام ث أرفريم ان طا مفءطت طاث نيم  ففرثدا دعرفوم فعرث  طاج رفت طا  ثايرم  ار ثط 
ثوعا رررف درررو عاايرررم ف ويرررو اف امرررفت  ااررررفعوف فطانم يرررم  طمرفشرررفاطت مفافعفقرررو ارررع شرررا فت افوصصرررم درررو

اع ررف  طاووايررم طافررو ررريف  طافعفقررونم يررم ثةررفئق طاانفقصررفت ثط شرراطل عاررى أعاررفم طاشرا فت طا طاف رثيا ثف يئررم
. ا رن ارن طانعرم ثطافصرويا ث اإلنفرفجطرفص ح ث إنشفء طاانشات طارر  يم ان  ما ث  افنميذ عاايفت طاف ثيا

طااا ن جعم طقفصفويفت طااشاثط افشفم م مين اوفال هذه طانافذج مثطر م صيف م إ  ف  طمفمفقيم مفا ايعم 
 .طاا ئام ان و م طاامفث فت
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 جوثم ر 
 طانم يم ط نثطط ط رفريم ااععثواعفانم مين 

أسللللللللللللللللللللللل    
 اراالستثم

 حصة الحك مة األجنبيةالتزامات الشركة  منطقة االستثمار مدة العقد 

ط ي ة األجل تصل  عقد االمتياز
 100 أكثر منإلى 
 سنة 

 اسلللعة تلللد ت طللل  كلللل 
 أراض  الد لة 

تمت للا الشللركة جميللل مداصللل إدارة 
 المشر ع

تست م الد للة ريلل ندطل  
بشللكل نقللد عللن كللل طللن 

 ندط مصدر 
عقللللل د ال دملللللة 

  الدنية
 7-5تكلل ن بحللد د 

 سن ات. 
محللللدد دلللل  مللللدة عمللللل 

محللددة لقللار اجللر محللدد 
 عللللادة مللللا يكلللل ن دلللل  
 إحدى المشاريل الندطية  

تملللل ل الشللللركة األجنبيللللة المشللللر ع 
 تسترد  مستحقاتها المالية ع ى شكل 

 ندط  ام ا  نقد 

تسلللللت م الد للللللة إربلللللا   
المشلللللر ع بعلللللد تلللللددل 
تكلللاليال االسلللتثمار إللللى 

 الشركات األجنبية 
عقللللل د ال دملللللة  

 مل مجازدة
مت سللطة األجللل ال 
تتجللللللللا ز دتللللللللرة 
 5االستكشللللللللللللاال 

سللن ات  امللا دتللرة 
إدارة العم يلللللللللللات 
الندطيلللللة تتلللللرا    

 -10عللادةم مللا بللين 
 سنة.  15

باالكتشللللاال دلللل  القيللللام 
منطقللة محللددة ا  القيللام  
بتطللل ير حقللل ل الندطيلللة 

 معين.

تق م الشلركة األجنبيلة بتم يلل  إدارة 
نلللدما يبلللدأ ا نتلللا  االستكشلللادات  ع

تسترد استثماراتها زائلد الام   لقلار 
اجللر مقطلل ع عللن كللل برميللل منللت   
يلددل ع لى شلكل ندللط  لام  دل  حللال 
عللللدم اكتشللللاال الللللندط ينتهلللل  العقللللد 
 ت سللللر الشللللركة األجنبيللللة المبللللال  

 المستثمرة.

تسللت م الد لللة المشللر ع 
بعلللللللد تلللللللددل تكلللللللاليال 
االستثمار إلى الشلركات 

 األجنبية.

ار عقلللللل د شللللللر
 المباع

تكلللل ن مللللدة العقللللد 
تصللللليرة تتلللللرا   

سن ات  3 - 2بين 
 5 -3ل تطللللللللللللل ر 

 سن ات لإلنتا .

باالكتشللللاال دلللل  القيللللام 
منطقة محددة  ا  تط ير 

 الحق ل الندطية.

تحصلللللل الشلللللركة األجنبيلللللة ع لللللى 
مستحقاتها المالية ع ى شكل ندط  لام 
 للللللي  نقلللللد ع لللللى ان تلللللتمكن ملللللن 
ال صلل ل إلللى معللدالت إنتللا  متدللل  

ا دللل  العقلللد   دللل  حلللال علللدم ع يهللل
 صللل لها إللللى اللل ت النسلللبة تتحمللللل 

 ت سر أم الها.

تسللللللت م شللللللركة الللللللندط 
ال طنيللة الحقللل  تحللتد  
بجميل ع ائدت  بعلد ددلل 

 تكاليده.  

عقلل د المشللاركة 
 د  ا نتا 

لمدة ط ي لة األجلل 
 20تترا   ما بين 

 سنة. 45  -

عادة ما تك ال الشلركات 
ل تنقيلللل  دلللل  المنللللاط  

لجب يللللللللة ا  الصللللللللعبة ا
الم ملللللللللل رة بالميللللللللللات  
 لتط ير الحق ل الندطية  

بتم يل لالستثمار  د  تق م الشركات 
حللال عللدم  العثلل ر ع للى ندللط يتحمللل 
م اطر عم يلات االستكشلاال املا دل  
حلللال حصللل ل االكتشلللاال التجلللار  
ل ندط تحصل ع ى حصة ملن ا نتلا  

 الندط  المطٌ ر متد  ع يها.  

تلللددل الد للللة ل مسلللتثمر 
نبلل  التكللاليال التلل  األج

أندقهلللللللا  ملللللللن  لللللللالل 
الحصللل ل ع لللى حصلللة 
ملللللن ا نتلللللا  الندطللللل  

 المطٌ ر متد  ع يها  
عقللللللللللللللللللللللللللل د 

 الترا يص
لمدة ط ي لة األجلل 
تتللرا   تزيللد ع للى 

 سنة. 20

تك للال الشللركة األجنبيللة 
لتط ير حقل ا  مشر ع  

 معين

 تق م الشركة األجنبية بتم يل التط ير
ن  التشللل يل  يلللتم اسلللترداد ك دهلللا مللل

الندط المنلت   بعلد إنتلا  ندلط إضلاد  
بعلللد تجا زالللا مسلللت ى إنتلللا  متدللل  

 .ع يه

ستحصلللل الد للللة ع لللى 
عائللد مللن الللندط المنللت  

 ا ضاد . 

االسلللللللللللللللللتثمار 
 ال طن 

ال يتحللللللدد بمللللللدى 
زمنلللل  مللللل جهللللة 

 أجنبية

تقللل م الشلللركة ال طنيلللة 
باالسللتثمار حسلل   طللة 

  زارة الندط

تم ل علن طريل  م ازنلات الد للة   
االعتماد ع لى بعلا الشلركات يمكن 

األجنبيللة بعقللل د المقا للللة  المسلللاعدة 
 الدنية

تأ لللللل  الحك مللللللة كللللللل 
 ا يرادات المالية 

طن يوفرررفا إمررراط  أي نارررثذج ارررن هرررذه طمفمفقيرررفت، شررراي م طن ف رررثن طاشررراث  وثم طانم يرررم اارررف فعرررو  يا رررن ااررر
ماطا رف. ثيا رن طاعرثم ثط   ف  طاائيرم ا فمفقيفت قو ف  إعروطوهف ثصريف ف ف م رم عنفيرم،  ةر  طافمرفث  عاي رف ثط 

يرررفوعو د رر  اف ررانفت ث ررع ريفرررم نم يررم نفج ررم دررو طاعرراطق ااطجعررم طا ررفمع طمرررفةافاي ااع ررفط طانم ررو 
 طاعاطقو، طاااثل طاا ي م مذات طاث ع ان  ير طمرفعاطا طاريفرو ثفثدا طانعو ط جنمو.      

 
 


