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 الكويت واالتفاقات البترولية... إلى أين
 بقلم : عبداهلل محمد النيباري

 
ارتبط الكثري من دول العالم النفطية بأنواع عدة من االتفاقات البرتولية مع الشركات النفطية العاملية. 

 Concessionهذه االتفاقات أخذت أشكااًل مت تقسيمها إىل نظامني: النظام االمتيازي 

System ي يشمل اإلتاوة والضرائب والنظام التعاقدي والذContractual System   والذي
النفطية واتفاقات  Production Sharing Contracts يشمل اتفاقات املشاركة اإلنتاجية 

 . Service Contractsاخلدمات 
تستكشا  إىل وتغطي االتفاقات البرتولية كل املراحل اليت تؤدي إىل إنتاج النفط وتسويقه من مراحل اال

 التطوير واإلنتاج.
وأهم العوامل املهمة يف االتفاقات البرتولية هي نسبة املخاطرة، التمويل املايل، اجلدوى االقتصادية، إدارة 
املشروع، تقسيم اإلنتاج النفطي ونسبة املشاركة األجنبية والوطنية إىل جانب ذلك كله هناك بعض 

االتفاقيات واليت جيب االهتمام هبا مثل التخلي عن بعض مساحات النقاط القانوين واملهمة يف مثل هذه 
االمتياز، واحملافظة على البيئة، شراء حصص احلكومة من النفط اخلام، تسويق الغاز، ملكية املرافق 

 واملعدات النفطية، تدريب الكوادر النفطية ومستوى القوى العاملة الوطنية.
أمريكا ورومانيا حينما ظهرت احلاجة إىل وجود عالقة قانونية بني  وظهرت االتفاقات البرتولية األوىل يف

 املستثمر أو املقاول والذي متثله الشركات النفطية وبني صاحب األرض والذي متثله الدول.
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل اجتهت األنظار إىل الشرق األوتسط حيث أبرمت حكومات املنطقة 

ول من القرن العشرين وحىت بدايات احلرب العاملية الثانية اتفاقات االمتياز العربية خالل النصف األ
Concession Agreements  طويلة األمد مع الشركات النفطية الغربية الكربى. من بني هذه

بني احلكومة العراقية وشركة النفط الرتكية واليت أصبح امسها بعد ذلك  1291االتفاقات اتفاقية العام 
وشركة نفط البصرة العام  1299العراق، وكذلك اتفاقية شركة نفط املوصل اليت وقعت العام شركة نفط 
 1299. كما حصلت الشركات األمريكية على امتياز للتنقيب عن النفط يف السعودية العام 1291

 األمريكية. –امتيازاً لشركة نفط الكويت اإلجنليزية  1291ومنحت الكويت العام 
ات مساحات شاتسعة تغطي كل الدول املطلة على اخلليج العريب مبا فيها العراق تشمل هذه االتفاق

أو مبلغ مقطوع مقابل كل  Royaltyوإيران وبآجال طويلة مقابل تعهد الشركات الغربية بدفع إتاوة 
 برميل جيري اتستخراجه أو تصديره.
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بري يف تاريخ العالقات رغم تسقوط مصدق، منعطف ك 1211وكان لقرار تأميم النفط يف إيران العام 
بني الدول املنتجة والشركات البرتولية الكربى حيث تنبهت الدول العربية املنتجة للنفط إىل الدور 

 السياتسي الذي يلعبه النفط يف املنطقة ومسامهة هذه الدول يف إدارة صناعتها النفطية.
ية النفطية بعض الشيء يف فرتة وبعد هناية احلرب العاملية الثانية تغريت صورة االتفاقات البرتول

(بني احلكومات والشركات ةيف املائ 15 -ةيف املائ 15اخلمسينيات حيث طبق مبدأ مناصفة األرباح )
وضريبة الدخل  Royaltyالبرتولية الغربية والذي يعين زيادة ضريبة الدخل حىت تصبح اإلتاوة 

Income Tax  من الربح الصايف  ةباملائ 15مساوية إىلNet Profit   "وحاولت شركة "أموكو
إىل احلكومة اليمنية وكذلك عرضت املشاركة يف شركة  ةباملائ 11كسر هذه النسبة حينما قدمت نسبة 

 النفط الوطنية يف إيران.
قامت الدول العربية املنتجة للنفط يف فرتة الستينيات بإنشاء املؤتسسات والشركات الوطنية للنفط بعد 

عربية وظهور التناقض يف املصاحل بني حكومات الدول العربية املاحنة لالمتياز تأثري حركات التحرر ال
والشركات النفطية الغربية إىل جانب تأثري تأميم قناة السويس والذي أدى إىل تدخل حكومات الدول 
العربية على نشاط الشركات يف جمال التشغيل واإلنتاج وإىل حتديد حجم الكميات املصدرة وكذلك 

 األتسعار املعلنة.مستوى 
بعد  Production Sharing Contracts اتفاقات المشاركة اإلنتاجيةوظهرت بعد ذلك 

تأميم النفط يف العراق والذي عجل يف إجراءات املفاوضات مع الشركات الغربية واليت كانت متاطل يف 
باملائة  91جة بنسبة حينما وافقت على مشاركة الدول املنت 1299القبول يف نظام املشاركة حىت العام 

من عملياهتا يف هذه الدول لقاء تعويض احتسب على أتساس القيمة الدفرتية املعدلة ملوجودات الشركة 
وشريطة إمداد الشركات جبزء من نفط املشاركة يتناقص تدرجييًا وبأتسعار تقل عن األتسعار التجارية. 

باملائة كما  155املائة مث وصلت إىل ب 05وتطورت اتفاقات املشاركة بسرعة حني زيدت النسبة إىل 
 .1291حدث يف اتفاق الكويت مع شركة نفط الكويت احملدودة العام 

 اتفاقات تقديم الخدمات النفطيةيف الوقت نفسه الذي ظهرت فيه اتفاقية املشاركة النفطية ظهرت  
Service Contracts أمريكا لقاء أجور معينة كما حدث يف أبوظيب وكذلك قطر كما ظهرت يف 

 الالتينية يف فرتة السبعينيات وكانت البديل التفاقات املشاركة النفطية.
لنستعرض هذه االتفاقات يف شكل عام ونرى أمهيتها يف توجه دولة الكويت حنو االتستعانة بالشركات 

 النفطية العاملية لزيادة اإلنتاج من حقول الشمال.
أو اإلتاوة وضريبة  Royaltyوتعين  Concession Agreement اتفاقية االمتياز النفطي

تعترب أقدم االتفاقات وأكثرها شيوعًا يف االتستخدام ويعين حق الشركات  Income Taxالدخل 
النفطية باالتستكشا  واإلنتاج وتسويق النفط نقابل دفع كل املصاريف والضرائب واإلتاوات إىل 
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دفع للحكومات مث ازدادت قيمة هذه اإلتاوات احلكومات. وكانت بداية االتفاقات جمرد إتاوات بسيطة ت
وكذلك أضيفت هلا الضرائب عندما أصبحت احلكومات أكثر قوة. وأنواع اإلتاوات تعتمد على مقياس 

يزداد طبقًا ملستوى اإلنتاج كما أهنا ختتلف يف املناطق البحرية  Sliding Scaleانزالقي 
Offshore  عن املناطق الربيةOnshore مق املياه واملسافة إىل الرب وهناك قياتسات إىل جانب ع

)غاز البرتول السائل( كما تعتمد على نوعية اخلام.  LPGخمتلفة للنفط اخلام والغاز الطبيعي وكذلك 
وهنا ال تتدخل  Equity Ownerيف حاالت معينة تشارك الشركات الوطنية النفطية كمالكة أتسهم 

ات النفطية بل تكون بصفة مراقب وعند توزيع العائدات احلكومات يف األعمال اليت تقوم هبا الشرك
والباقي والذي يسمى  Gross Revenue النفطية فإن اإلتاوة ختصم أواًل من العائدات الكلية 

توزع منها كل املصاريف من تشغيل واتستهالك اليت حتملها  Net Revenue العائدات الصافية 
وخنصم منه  Taxable Income ى الدخل الضرييب املقاول وتؤخذ العائدات الباقية واليت تسم

الضرائب مبا فيها ضريبة الدخل للدولة والباقي يأخذه املقاول كأرباح صافية. واملرونة يف مثل هذه 
 االتفاقيات تتمثل بإضافة ضرائب نفطية خاصة لتتكيف مع ارتفاع أتسعار النفط.

ظهرت هذه االتفاقات  Production  Sharing  Contractsاتفاقات املشاركة اإلنتاجية 
. وتتم هذه 1200للمرة األوىل يف إندونيسيا يف اجملال الزراعي مث طبقت يف أول اتفاقية نفطية يف العام 

االتفاقات بني حكومات الدول والشركات النفطية ومتثل عادة الشركات النفطية الوطنية احلكومية يف مثل 
وأرباح  Cost Oilثة أمور هي اتسرتداد تكاليف النفط بثال ت. وهتتم هذه االتفاقاتهذه االتفاقا
. ويتمثل اتسرتداد تكاليف النفط يف أخذ Income Tax وضريبة الدخل  Profit Oilالنفط 

يف املائة لدفع كل املصاريف واليت متت يف مراحل  15– 95نسبة من اإلنتاج تكون عادة بني 
 شركات النفطية أو املقاول.االتستكشا  املختلفة وكذلك مراحل التطوير تدفع لل

وحتدد يف هذه االتفاقية نسبة مشاركة الشركات الوطنية عند بداية اإلنتاج كما يعمل حساب تدريب 
العناصر الوطنية وكذلك عدد السنوات لكل مرحلة من مراحل التنقيب وعدد اآلبار ونسبة التخلي 

Relinquishment  نتاج من االمتياز النفطي وطرق البحث وتقاتسم اإل Production 

Split  يف هذه االتفاقية ينم طرح تكلفة النفط من اإلنتاج الكلي Gross Production  وتقسيم
اإلنتاج الباقي والذي يسمى أرباح النفط بني الشركات النفطية واحلكومة وختتلف النسبة بني دول 

يف املائة للشركة النفطية بينما  91يف املائة للدولة و 01وأخرى، ففي إندونيسيا ينم االقتسام على نسبة 
يف املائة للشركة النفطية. كما أن النسبة ختتلف حسب  11يف املائة للدولة و 11يف مصر تكون نسبة 

اإلنتاج. وكل مرافق اإلنتاج يف مثل هذه االتفاقات تعود إىل ملكية الدولة بعد أن تأخذ الشركات النفطية 
 مجيع مصاريفها.
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وتعين أن يقوم املقاول أو  Risk Service Contract ت المخاطرةاتفاقية الخدمات ذا
شركات النفط بدفع كل املصاريف املتعلقة باالتستكشا  والتطوير واإلنتاج للنفط وحتمل كل املخاطر 
ويف املقابل إذا جنحت جهود االتستكشا  فإن احلكومة تستسمح للمقاول باتسرتجاع مصروفاته من 

طاء أرباحًا تعتمد على نسبة من باقي العائد النفطي علي شكل نفط أو خالل بيع النفط والغاز وإع
نقد. تستخدم هذه االتفاقات يف غالبية دول أمريكا اجلنوبية مثل الربازيل واإلكوادور وفنزويال وغريها. 
ففي الربازيل يدفع املقاول مصاريف االتستكشا  واإلنتاج برأمسال خماطر ويف مرحلة اإلنتاج تأخذ 

"برت وبراس" احلكومية اإلنتاج كله حيث ختصم مصاريف االتستكشا  واإلنتاج اليت دفعها املقاول الشركة
 Service Fees من اإلنتاج الكلي من دون فؤاد وتكون األتعاب املدفوعة للمقاول واليت تسمى 

وباً يف مضر  -املكتشف بواتسطة املقاول –عبارة عن مجوع حجم اإلنتاج النفطي ربع السنوي خالل العام 
 النهاية بسعر النفط يف السوق العاملي.

حلساب اتفاقية  (Profit Factor) (R)يف اإلكوادور تستخدم عاماًل يسمى بعامل األرباح
اخلدمات حيث تكون حقوق املقاول مبينة على اتسرتداد التكاليف وأتعاب اخلدمة واليت تفرض عليها 

أتعاب اخلدمة تعتمد على معادلة خاصة يدخل يف يف املائة كما أن جزأ من حساب  15ضريبة بنسبة 
 Costذو مقياس متأرجح حتسب قبل حساب اتسرتداد التكاليف   (R)حساهبا عامل األرباح 

Recovery)  .واليت خنتلف حسابياً عن طريق اتفاقية املشاركة أو اتفاقية اخلدمات األخرى 
خالصة للعمليات البعيدة عن وهي اتفاقية خدمات  (Service Contract  اتفاقية الخدمات

 Flat حيث تدفع للشركات النفطية مصاريف ثابتة  Risk-Free Operations املخاطر  

Fees  لتأدية خدمات متنوعة للدولة مثل حفر اآلبار وتطوير احلقول وإنتاجها وال تستخدم عادة يف
ل بعض املخاطر خصوصاً عملية االتستكشا  يف مثل هذه االتفاقات. ويف بعض األحيان يتحمل املقاو 

الفنية يف عمله. تطبق هذه االتفاقية مع الدول اليت متتلك رأس املال ولكنها تفتقد إىل اخلربة العاملية 
والتكنولوجيا. يف أمريكا اجلنوبية تعاقدت احلكومة الفنزولية مع بعض الشركات النفطية العاملية لتطوير 

رجنتينية تعاقدت مع جمموعة شركات عاملية أجنبية مثل حقوهلا مقابل أتعاب خاصة وكذلك احلكومة األ
"  و "أموكو" و "شل" وغريها للقيام بعمليات احلفر والتطوير يف بعض املناطق يف األرجنتني.  ن"ماراثو 

كذلك قيام شركة "توتال" بتشغيل حقل زكوم البحري يف أبوظيب مقابل مصاريف ثابتة تدفع لكل برميل 
شخا  املعارين يف صفة مؤقتة إىل الشركات النفطية الوطنية يف قطر تدفع منتج. كما أن خدمات األ

القطري . والفرق بني اتفاقات املشاركة اإلنتاجية واتفاقات   أتعاهبا مقاتسه إىل أتسعار النفط اخلام
اخلدمات يكمن يف من ميتلك ماذا وكيف. يف املشاركة اإلنتاجية فإن املقاول يأخذ حصة من اإلنتاج 

ايل فإن له حقاً يف النفط املستخرج بينما يف اتفاقية اخلدمات فإن املقاول يأخذ حصة من األرباح يف وبالت
 Pure حالة اتفاقية اخلدمات ذات املخاطرة أو أتعابًا ثابتة يف حال اتفاقية اخلدمات اخلالصة 
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Service Contracts  ولكن ليس حصة من اإلنتاج حتت شروط خاصة ميكن للمقاول حتت
ظام اخلدمات أن يشرتي النفط اخلام من احلكومة بسعر خمفض ولكن بطريقة ختتلف عن طريقة ن

التملك. وهناك أنواع أخرى من االتفاقات البرتولية ولكن اتستخداماهتا حمدودة ووفق شروط خاصة 
واليت تكون عادة بني شركتني أو تكون بني  Joint Ventures ومثال ذلك املشاريع املشرتكة 

ات احلكومية وإحدى الشركات النفطية من خالل مسامهة الدولة بنسبة يتفق عليها. واملساعدة الشرك
تستخدم فقط يف عمليات ومشاريع حتسني مستوى اإلنتاج  Technical Assistance الفنية 

Enhanced Oil Recoveryوأخريًا اتفاقية نسبة املردود .Rate Of Return  واليت عادة
 ركة النفطية أو االمتياز وهي تعترب اجتاهاً جديداً يف الصناعة النفطية.ما تكون ضمن املشا

وأخريًا لكل من هذه الصور من االتفاقيات النفطية مزاياها وفوائدها. مثاًل اتفاقية االمتياز النفطي 
Concession Contracts  واضحة وأكثر انتشارًا ولكنها تفتقد إىل املرونة يأخذ فيها املقاول

ألكرب من اإلنتاج من احلكومات. اتفاقية املشاركة اإلنتاجية فيها مرونة أكثر من ناحية توزيع احلصة ا
حصص اإلنتاج ومدة اإلنتاج بينما اتفاقية اخلدمات ذو املخاطرة غري جذاب هلؤالء الذين يبحثون عن 

ة أو عندما متول مصدر كبري للنفط اخلام بينما اتفاقية اخلدمات تكون حمدودة إلنتاج معني ومدة معين
 الشركات النفطية الوطنية اتستثمارات كبرية جداً.

من هذا السرد كله كيف نرى اجتاه الكويت وأي اتفاقية تقبلها الكويت مع الشركات النفطية؟ اتفاقية 
االمتياز انتهى عهدها منذ مخسني عاماً ال تسيما يف الشرق األوتسط وهي تضر مبصلحة الكويت أكثر مما 

ا تعين امتالك خا  ملصادر النفط. اتفاقية املشاركة اإلنتاجية تعين أن املقاول له حصة يف تفيدها كوهن
النفط املستخرج وكذلك مرافق اإلنتاج إىل أن يسرتجع مصاريفه وال أعتقد أن الكويت تقبل باملشاركة 

تسيما ( قد تكون األفضل الRisk Service Contract  اإلنتاجية. اتفاقية اخلدمات )وال يعين 
إذا تكلمنا فقط عن اتفاقية خدمات خالصة لتقدمي التكنولوجيا وزيادة اإلنتاج إىل مستوى معني يدخل 
فيها تطوير احلقول وزيادة إنتاج النفط منها وليس االتستكشا . وإن املقاول يف مثل هذه االتفاقية يأخذ 

 أتعاباً ثابتة تدفعها له الدولة لكي يسرتد مصاريفه.
طية الغربية بدخوهلا الساحة الكويتية تضع مصاحلها فوق كل شئ . لديها اإلمكانات الشركات النف

العالية يف تكنولوجيا البرتول كما يوجد لديها املتخصصون يف كل جماالت الصناعة النفطية وأن أهدافها 
اهبا علمية جتارية مالية وأن ما تنفقه من أموال وجهد ووقت جيب أن يكون له مقابل وأن تسرتد أتع

 بسرعة وبطريقة تسهلة.
الكويت تضع مصاحلها فوق كل شيء خصوصًا وأهنا دولة نفطية ومن دول "أوبك" تريد زيادة دخلها 
القومي وأن تستفيد قدر اتستطاعتها من التكنولوجيا اليت تستقدمها الشركات النفطية العاملية وأن يستفيد 

يسعى إىل تطبيقها يف احلقول النفطية األخرى.  شباهبا من التكنولوجيا احلديثة يف جمال البرتول وأن
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الكويت ال تسعى إىل هيمنة الشركات النفطية األجنبية وال أن تكون حتت تسيطرهتا أهنا دولة ذات تسيادة 
 وأن مبدأ التعاون هو الذي جيب أن يسود وق أتسس ال تضر مبصلحة الطرفني.


