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 ملكية وإدارة وتقاسم الموارد الطبيعية )النفط والمعادن(

 )الوضع الراهن في الجمهورية اليمنية/ المستقبل(

 مدخل

 تعريف .1

 ويمكن ،الطبيعة في ةالموجود, األولية بالموارد طبيعيةال( الثروات) الموارد تعرف

 هالميا, المعادن, االسماك, المياه, الغابات مثل ،اقتصادية قيمة ولها ،استغاللها

 .إلخ....  الهيدروكربونات, الحارة الجوفية

 ةمتجددو ةناضب نوعين إلى الموارد تلك وتصنف

 في وتنتهي ودةمحد بكميات الطبيعة في تتواجد التي تلك هي :ةالناضب الموارد

 .الستغاللا ومعدالت لعوامل وفقا محددة زمنية فترة

 وتتماشى عقالنية بطرق استغاللها تم اذا تتجدد التي تلك هي :ةالمتجدد الموارد

 . تجددها وتائر مع

  

 الطبيعية الموارد ملكية .2

 الثروة بملكية آخرب أو بشكل (والنامية المتطورة) تقريبا الدول كل اهتمت

 .الدستور في ذلك على النص يتم ان وحرصت الطبيعية

 ةووحد سيادة على اهتمامها ،الماضي القرن في ،التحرر حديثة الدول ركزت

 توزيع تفاصيل إلى تتطرق لمو ،الخارجية ةوالهيمن االستعمار من والتخلص ةالدول

 العالمية الشركات او المستعمرة الدول سيطرة تحت اما تكان التي الثروة وإدارة

 ملكية على ةركزم يةالدستور وصالنص جاءت ولذلك ،امتياز عقود بموجب الكبرى

 .ةالدول اهداف تحقيق لخدمة وتسخيرها الطبيعية للموارد ةالدول
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 نزاعاتو احداث تزرب الدول تلك لبعض الوطني التحرر من فترات مرور بعد

 وكيفية الطبيعية( الثروات) الموارد ملكية بشأن الواحد البلد ضمن داخليه

 داخل االحتراب حد إلى النزاع وصل وقد ،عائداتها توزيع وعدالة منها االستفادة

 ولوضع ،(إلخ, ...  مبياوكول, السودان, نيجيريا من كل في حصل كما) الواحد البلد

 الدول تلك دساتير تعديل تم المستقبل، في لحدوثها وتالفيا النزاعات، لتلك حد

 عائداتها واقتسام وإدارتها لطبيعيةا الموارد ملكية بشأن واضحة نصوص بإضافة

 حاجات وتلبي انالبلد لتلك السكاني الطيف اطراف كل ترضى عادله بطرق

 . منها المحرومة وتلك للثروة المنتجة المناطق

 ينص ان هميةأ على االقتصادين والخبراء الدستوريين المشرعين كل أكد

 دارتهاإو ،سيادي كحق ،الطبيعية الموارد ملكية على ،واضح بشكل ،الدستور

 السكان ومكونات اطياف كل امنه يستفيد بحيث  .ةعادل بصورة واقتسامها

 من والتغيير لالجتهاد الحق هذا يخضع الو الواحد، البلد في المتعددة والمناطق

 قوية مؤسسات وتحميها واضحة النصوص وتكون ,نخبة وأ لفصي أو طيف بلق

 من العديد وهناك, القضائية والمرجعيات البرلمانية السلطات من مدعومة فاعلة

 الشأن هذا في والنظريات والرؤى االبحاث

 

 ةالطبيعي الثروة على النزاعات

 جاورةتالم الدول بين النزاعات .1

 مستقله جديدة دول وظهور الماضي القرن خالل األجنبي االستعمار انحسار مع

 تركها بل ووضوح بدقة ةمحدد الدول تلك من كثير حدود تكن لم الوجود حيز إلى

 حيث االول الهم تحتل المسألة تلك تكن لم البدء في. ضبابي وضع في االستعمار

 الحكم في الحق وامتالك الدول ارض على والسيادة باالستقالل الشعور ان



 
 

  
 

وف فً المانٌا، مع التعاون جهإن برنامج دعم الحوار الوطنً هو مبادرة شراكة بٌن منتدى التنمٌة السٌاسٌة فً الٌمن ومؤسسة بر
 الوثٌق مع مبادرة المساحة المشتركة فً لبنان، وبدعم من وزارة الخارجٌة الفدرالٌة االلمانٌة.

 

 بعد ولكن. الرئيس الهم كان الطبيعية لثرواتها الدول دارةإو امتالك وفي لوطنيا

 بين منازعات إلى أدت متداخلة مناطق في الثروات اكتشاف تم الوقت مرور

 عديدة، واالمثلة الحدودية المناطق موارد وادارة امتالك على المتجاورة الدول

 تلك حسمت(. وغيرها... إندونيسيا دان،السو ،اثيوبيا ،والمغرب الجزائر)  منها نذكر

 اتفاق إلى أدت مفاوضات وبعد حدتها، اختلفت وحروب، مناوشات بعد النزعات

 اقتسام كيفية تحديد على قاتفالوا مشتركة مناطق أو ايدةمح مناطق امةاق على

 :ذلك على ةمثلاأل من ,المناطق تلك في الموارد

 .والكويت السعودية العربية المملكة بين( المقسومة) المحايدة المنطقة -1

 .والعراق السعودية العربية المملكة بين ةالمحايد المنطقة -2

 .(نوفمبر 7 قطاع) وليبيا تونس بين المشتركة المنطقة -3

 (.5 قطاع) اليمن شطري بين المشتركة المنطقة -4

 (المحادثات قيد) وتنزانيا زنجبار بين منطقةال -5

 

 ةالواحد ةالدول داخل النزاعات .2

 البلد ضمن الثروة وتقاسم دارةإ على النزاعات لظهور الرئيسية سباباأل همأ

 غير بصورة وزيعهاوت واستغاللها الثروة دارةإ في ةالمفرط المركزية هي الواحد

 الوحدات وأ المناطق في والغبن والحرمان بالظلم الشعور خلقت حيث عادلة،

 حد على الثروة لموارد تفتقر التي المناطق في وكذا للثروة المنتجة اإلدارية

 ةالرقاب ضعف  إلى المنتجة المناطق عن الدولة كزامر بعد يؤدي. سواء

 المنطقية والنتيجة. الفساد راءواستش والشفافية الحوكمة وانعدام والمحاسبة

 ,لها العادل واالقتسام الثروة دارةإ في باالشتراك المطالب وانتشار ظهور

 ال المثال سبيل على منها نذكر ناهجم عدة أخذ الظاهرة هذه مع التعامل 

 :الحصر
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 ،(وشمال جنوب) السودان ،(افرايب) نيجيريا ،الواحد البلد ضمن االحتراب -1

 .الخ... (تشها اقليم) إندونيسيا

 كلذل مثل اخر) الوطنية حدةللو معارضة اتجاهات وبروز باالنفصال ةالمطالب -2

 من االستفادة عدالة عدم بحجة المتحدة المملكة عن اسكتلندا انفصال دعوة

 .(الشمال بحر في النفط عوائد

 الثروة تلك بإدارة لثروةل المنتجة( المحافظات) االدارية تالوحدا ةمطالب -3

 في ناآل يحصل ما وهذا) عائداتها وتقاسم إنتاجها على المباشر واالشراف

 .(وليبيا العراق من كل

 واتساع حدته تصاعد وتالفي حدث إن واحتوائه الواحد البلد داخل الصراع لتفادي

 علميه أسس على الثروة واقتسام إدارة موضوع يعالج ان الضروري من, رقعته

 ،ةوااليكولوجي ةالديمغرافي العوامل االعتبار، بعين تؤخذ وأن واقتصادية

 وتأطير الطبيعية، الثروة ونوع المنتجة، غير والمناطق المنتجة المناطق وخصائص

 في ذلك على النص ويتم منطقي مؤسسي نظام ضمن إليه التوصل يتم ما

 .أسلفنا ،كما الدستور

 

 ةالمالي ةاليرالفد

 بتعدد الطبيعية الثروات اقتسام أو وتوزيع دارةإ على الصراع أوجه توتشعب تتعدد

 (. االتحادية) راليةالفد الحكومات ونشوء الديمقراطي البناء تطورو وتنوع أنماط

 هذا وتطور ،الماضي القرن من االخيرة العقود خالل ةالمالي ةاليرالفد مفهوم ظهر

 ،الواحد البلد ضمن المركزية اقتصادية نظمةأ قامةإ إلى الحاجة تطور مع المفهوم
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 وظهر. ذلك إلى ما أو موحدا أو اتحاديا كان سواء الحكم نظام عن النظر بغض

 .الموارد إلدارة كأسلوب" المالية الفدرالية" ب ذلك بعد عرف ما مفهوم

 االفضل من التي والمسؤوليات المهام وتحديد ومعالجة بفهم ةالمالي الفدرالية تعني

 على الدنيا بالمستويات مركزيًا ال تناط ان فضلاأل من التي وتلك بالمركز تناط أن

 آخر بمعنى. الواحدة ةالدول ضمن ،اإلدارية الوحدات في السلطة مستويات مختلف

 سلوبأ اختيار(  إلخ... محافظات/  اليمقأ/ مناطق) داريةاإل وحداتال لسكان يتاح أن

 وخصوصياتهم السكان وحاجة ءميتال بما الخدمات وتوزيع الوحدات تلك موارد دارةإ

 المنتجة الثروات عائدات من سواء ،الوحدات لتلك ةالمخصص واردمال توزيع وتنظيم

 آللية وطبقا خارجها، من تدخل أو تحكم دون المركز من عليه تحصل ما أو محليا

 .محددة

 ظمةناأل ذات الغنية الدول في المختلفة شكالهاأب ةالمالي الفيدراليات تبلورت

 للثروات العادل التوزيع فيه يتم الذي الالمركزي التوزيع نظام وتطور الديمقراطية

 .الطبيعية

 من سواء الكامل التحرر لها وتم استقاللها الدول من كثير نالت الماضي القرن في

 المركزية نظام نيلتب دعوات وظهرت والشمولية الدكتاتورية األنظمة من او االستعمار

 ،الهند المثال سيبل على هنا نذكر, واردمال توزيع ةعدال لضمان المؤسسي البناء

... االتحادية روسيا الالتينية، امريكا دول اندونيسيا، ،المتحدة العربية االمارات ،نيجيريا

 . الخ

 تبني لم ذاإ ومشوها قاصرا ليض دولة أية  في واالقتصادي السياسي التطور ان

 وتحافظ ب، تعنى واقتصادية علمية أسس على قائمة مؤسسية أنظمة المعنية الدول

 .الموارد دراةوإ توزيع و الدولة إدارة في والرشيد العادل الحكم على
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 االقتسام هوممف حول واالجتهادات بحاثاأل وتعدد رتطو أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 واقتسام دارةإ عدالة" هو واحد لمفهوم مسميات عدة ظهور إلى أدى للموارد العادل

 (:المصطلحات) المسميات تلك من نذكر الواحد البلد داخل في" الموارد

 .الرأسي االقتسام (1

  .األفقي االقتسام (2

 .التماثلي غير االقتسام (3

 .المباشر االقتسام (4

 دون الموارد دارةإو اقتسام كيفية حول المطبق نهجال على تدل المسميات تلك كل

 تلك كل بالتفصيل يعرض( 1) رقم الجدول. المعنية الدولة في الحكم بشكل التقيد

 . المفاهيم

 

 :الطبيعية دالموار واقتسام دارةإو ةملكي

 وتقاسم دارةال المؤسسي البناء كيفيه في نماذج أدناه نورد المفهوم هذا لتوضيح

 وذات مختارة دول لعدة للمكليه، المعنية والتطبيقات والنظم الطبيعية الثروات عوائد

 . مختلفة حكم أنظمة

 :الدول تلك في المتبعة النظم بإيجاز تبين الملحقة الجداول

 .الموارد ملكية بشان فيها بعيت وما األقطار من لعدد أمثله ضمنيت( 2) رقم الجدول

 نظمةاأل مختلف من قطارأ عدة في الثروات دارةإ نظام يوضح( 3) رقم الجدول

 .السياسية
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 البناء ذات األقطار من عدد في الثروة تقاسم كيفية يظهر( 4) رقم الجدول

 .المختلف المؤسسي

 صدر والذي اندونيسيا في المطبق النظام التفصيل من بشيء يظهر( 5) رقم الجدول

 .2004 عام

 راعت، النامية أو المتطورة سواء الدول، أن نالحظ المرفقة، الجداول في باإلمعان

 يحقق بما الطبيعية الثروات واقتسام وإدارة ملكية موضوع قية،طومن علميه بطرق

 . الثروات تلك اقتسام عدالة

 

  اليمنية الجمهورية في الراهن الوضع

 واإلشراف الطبيعية الثروات وإدارة المتالك والمؤسسي القانوني الوضع تحديد يمكن

  -:بالتالي ةاليمني الجمهورية في عليها

 : بالتالي( 8) المادة في الدستور حددها اللهاواستغ ةالطبيعي الموارد ملكية .1

 وأ رضاأل باطن في ،ةدالموجو الطاقة ومصادر نواعهاأ بجميع الطبيعية الثروات" 

 الخالصة، االقتصادية قةطالمن وأ القارئ االمتداد وأ قليميةاإل المياه في وأ فوقها

 "العامة للمصلحة استغاللها تكفل وهي ةالدول ملك

 :بالتالي الطبيعية الموارد واستثمار استغالل كيفية( 18) المادة وتحدد

 بقانون الإ يتم ال)....(  الطبيعية الثروة موارد باستغالل المتعلقة االمتيازات عقد" 

 "إلخ..... 

 النفط واستثمار استكشاف اقياتفتا خضوع عدم على االستثمار قانون نص .2

 .القانون قوة االتفاقيات تلك يعطي بقانون تصدر وإنما ألحكامه،
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 واستثمار استكشاف ةليوآ كيفية التنفيذية والئحته روالمحاج المناجم قانون حدد .3

 .المعادن

 عليها المصادقة تمت وملحقاتها الجوف مأرب( 18) قطاع في الغاز تطوير اتفاقية .4

 .القانون قوة حكامهاأل عطيأ بقانون

 على نصت( فقط) النفط استثمارب المتعلقة ،نتاجإلا في المشاركة اتفاقيات جميع .5

 .الدستور حكامأل طبقا بقوانين عليها المصادقة تمتو للدولة ملك الغاز أن

 حق المستثمرة للشركات عطتأ (2009 عام في) حديثا صدرت التي االتفاقيات .6

 ,النفط إلى إضافة الطبيعي الغاز رواستثما استكشاف

 ألخذا وتم الطبيعية للموارد ةالدول ملكية مركزية على صراحة نص فالدستور اذًا

 هذا وسرى الحق هذا والمعادن نفطال بوزارة وأنيط وتوزيعها إدارتها بمركزيه تعسفا

 مؤسسات مختلف مخصصات بتحديد العوائد واقتسام توزيع مركزية على المبدأ

 .بقانون وتصدر مركزيا تقر التي للدولة العامة الميزانية في وتعكس  الدولة

  الثروات ملكية مركزية على قائم, أسلفنا كما( عرفا) الراهن فالوضع باختصار

 .وتوزيعها عليها واإلشراف إدارتها ومركزية

 العالم في السائدة( االتفاقيات) العقود أنماط حول والمقارنة االطالع وبهدف

 اليمنية الجمهورية في المطبقة وتلك النفط واستكشاف الستغالل المالية وأحكامها

 .ذلك يوضح الذي( 6) لالجدو نورد

 الحرارة" مورد إلى بإيجاز أشير أن أود, الراهن الوضع عن الحديث من االنتقال قبل

 مناطق عدة في تتواجد التي" الحارة الجوفية المياه" أحيانا يسمى ما أو" الجوفية

 اليمن شطري في الماضي القرن ثمانيات في اولية دراسة إجراء تم لقد اليمن، في
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.. السياحة أو الطاقة توليد في لالستثمار المواقع تلك مالئمة ومدى تواجدها لمواقع

 .للنفط التجاري االكتشاف بعد اغفل الجانب هذا ولكن

 

 المستقبل افاق

 بشكل الجميع شارك إذا إال ويتطور يستقر لن" الجديد اليمن" أن على اثنان يختلف ال

 .منطقي بشكل الثروة اقتسام بعدالة الكل ونعم السلطة في ديمقراطي

 أو المتجاورة األقطار بين سواء النزاعات حول آنفًا استعرضناه ما إلى رجعنا ولو

 بجالء نجد سردها، أعيد فقط وللتذكير الطبيعية، الموارد على الواحد البلد داخل

 عدم, الشديدة المركزية: هي, مظاهرها تعددت وإن المسألة، جذور أن شديد

 سيطرة ،ةالشفافي انعدام الفساد، التوزيع، وعدالة ومراقبة إدارة في المشاركة

 .ذلك آخر الى... الحوكمة عدامنا النخب،

 .الحلول ووضع المناقشة عند االعتبار بعين أخذها علينا الظواهر تلك كل

 نأمل النامية أو المتقدمة المختلفة الدول لتجارب موجزًا عرضًا أمامكم نضع ونحن 

 تتوصل لم االن حتى وألننا.. المثلى الصيغة إلى للتوصل منها ننطلق أرضيه تشكل أن

. بالتوازي الموضوعين كال نناقش ان فرصة أجدها الدولة، شكل على تام اتفاق إلى

 لمستقبل المؤسسي للوضع المثلى الصيغة إلى الوصول على هذا يعين أن يمكن

 . أشكاله بكل الجديد اليمن

 توصل قد الوحدة، قبل بشطريه، اليمن بأن جميعال اذكر نأ لي ااسمحو الختام في

 االعتبار بعين آخذًا 1989 عام المشتركة الثروة واقتسام دارةإو المتالك متفرد لحل

 إنشاء على االتفاق عند آنذاك ريةداواإل واالقتصادية ةالسياسي الخصوصيات لمجم
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 بإدارة تقوم ينللشطر مملوكة شركة إنشاء تم حيث ،المشتركة المنطقة قامةإو

 لشركةل ويمكن للشركة لكم هي بالمنطقة توجد ثروة وأية مشتركةال منطقةال

 العودة دون ذلك تأر إن أجنبيه وإمكانيات بخبرات باالستعانة المنطقة استثمار

 .الشطرين لحكومتي

 

 الكاف رشيد       

 استشاري
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الموارد واقتسام دارةالمفاهيم المختلفة إل (1) رقم جدول  

 (الدخل) الثروة تقاسم طرٌقة موهمفال

  األفقية المشاركة

 
 والتً الطبٌعٌة الموارد حٌث من والفقٌرة الغنٌة الجهات بٌن الدخل فً المشاركة

 الحكومة فإن الحاالت، هذه فً. اإلٌرادات فً نتواز خطط تتطلب ما غالبا  
 إلى الطبٌعٌة الموارد من الدخل وتوزٌع بجمع تقوم التً ة هًالمركزٌ/الفٌدرالٌة
 .علٌها متفق لصٌغة وفقا   المناطق

  

)ال  الرأسية المشاركة
 تماثلي(

 
 بحٌث المنتجة والجهات المركزٌة الحكومة بٌن الطبٌعٌة الموارد من الدخل تقاسم
 . المناطق تخص التً والنسبة الوطنً المستوى تخص التً النسبة تحدد
 

 المباشر التوزيع

 
 للثروة منتجة مناطق فً ٌعٌشون الذٌن المواطنٌن إلى مباشرة المبالغ توزٌع

 الموارد راداتإٌ ان .(البرتا) وكندا( أالسكا) المتحدة الوالٌات مثل) الطبٌعٌة
 خالل من اإلٌراد اقتسام وٌتم المحافظة مستوى على مباشرة تتجمع الطبٌعٌة

 . المواطنٌن إلى المباشرة المدفوعات
 

 الضريبة على القائم التخصيص

 
 األسس ىوفق المناطق سلطات إلى تحوٌلها ٌتم طبٌعٌة موارد من الدخل فً المشاركة
 المناطق، فً ةالمحصل الضرائب حصة فً زٌادة المفهوم هذوفقا  ل وٌمكن. الضرٌبٌة

 . خاص لغرض تحوٌالت أو منح أو المركزٌة، الحكومة من التحوٌالت إلى ضافةإ
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 مختاره اقطار فً الطبٌعٌة الموارد ملكٌه: (2) رقم جدول

 
 ةالواحد الدول

 

 إندونيسيا

 الدولة
 تحت وضعها ٌتم الناس حٌاة على تؤثر التً للبلد بالنسبة الهامة نتاجاإل قطاعات( 1[ 3332 المادة]

 استخدامها وٌتم الدولة سلطات تحت وضعها ٌتم الطبٌعٌة والموارد  المٌاه األراضً،(. 2. )الدولة سلطات

 . الناس لصالح أفضل بصورة

  الجديدة غينيا

 الدولة
 . المستقبل فً بوجٌنفٌلً لجزٌرة بالنسبة الطبٌعٌة الموارد ملكٌة تحدٌد ٌتم
 تكون ألراضٌها، الطبٌعٌة الموارد وعلى أراضٌها، على الجدٌدة غٌنٌا سٌادة[ 232 المادة ،1 الجزء]

 . مطلقة وستبقى

 
 الفيدرالية الدول

 

 كندا

 الواليات
 وسكوتٌا وتوما, كندا فً المختلفة المناطق ملك واإلتاوات والمعادن والمناجم، األراضً،[ 109 المادة] 

 والمناجم، ،األراضً من الناتجة الدفع واجبة أو المستحقة المبالغ وجمٌع االتحاد، حق وبرونسرٌك
 تخص الجدٌدة وبرونسوٌك سكوتٌا ونوفا وكوبٌك، ،ألونتارٌو المختلفة الوالٌات فً واإلتاوات والمعادن،
 الوالٌات

 

 نيجيريا

 الفيدرالية الحكومة
 أرض باطن فً أو فوق الطبٌعً والغاز والنفط المعادن، جمٌع على والسٌطرة الكلٌة الملكٌة[ 44 المادة]

 . الفٌدرالٌة للحكومة ملك لنٌجٌرٌا الخالصة االقتصادٌة والمنطقة اإلقلٌمٌة المٌاه على أو وتحت نٌجٌرٌا

 العراق
 الشعب

 . والمحافظات المناطق فً العراق شعب لجمٌع ملك هما والغاز النفط[ 111 المادة]

 روسيا

 . الملكية من أخرى أشكال أو بلدية، دولة، خاص،
 ونشاط للحٌاة كأساس االتحادٌة روسٌا فً وحماٌتها الطبٌعٌة والموارد األرض استخدام ٌتم[ 931 المادة]

 لملكٌات تكون أن ٌمكن خرىاأل الطبٌعٌة والموارد األراضً،( 2. )االرض على ٌعٌشون الذٌن الشعوب

 . ةللملكٌ خرىأ اشكال وأ البلدٌات وأ خاصة

 السودان

 مخصص غير
 طرافاأل بمركز المساس دون[ 231 المادة الثروة، اقتسام فً المشاركة برتوكول الشاملة، السالم اتفاقٌة]

 الغرض لٌس ،السودان جنوب ذلك فً بما األرض، تحت الطبٌعٌة والموارد األراضً ملكٌة ٌخص فٌما
 . الموارد هذه ملكٌة تناول االتفاقٌة هذه من

 العربية اإلمارات
 المتحدة

 الفردية لإلمارات العامة الملكية
 . ]...[اإلمارة لتلك عامه ملكٌه اعتبارها سٌتم إمارة كل فً والثروة الطبٌعٌة الموارد[ 23 المادة]

 فنزويال

 الجمهورية
 المنطقة فً البحر، قاع تحت األراضً، فً الموجودة]...[  الهٌدروكربون المعدنٌة الرواسب[ 12 المادة]

 ٌمكن ال وبالتالً العامة للملكٌة سلع هً بالجمهورٌة، الخاص القاري والجرف الخالصة االقتصادٌة
 . للتقادم وخاضعة فٌها التصرف
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  قطاراأل بعض فً الطبٌعٌة الثروات دارةإ: (3) رقم جدول

 
  ةالدول

 
 تماثلي غير  االقتسام/لمشاركةل األولوية  للمناطق األولوية

  -نيجيريا
 السلطة لدٌه الوطنً البرلمان
 على ةالحصرٌ التشرٌعٌة
 فً بما والمعادن، المناجم

 الجزء] الهٌدروكربونات ذلك
 التشرٌعٌة القائمة من 39

 [الخاصة

 -كندا
 فً التشرٌعٌة جهزةاأل 

 لها والحكومات المحافظات
 صدارإل حصرٌة صالحٌات
 باستكشاف الخاصة القوانٌن
 غٌر) الطبٌعٌة الموارد
 وتطوٌرها( المتجددة

 بما دارتهاإو علٌها والمحافظة
 [92 المادة. ]الغابات فٌها

 
  -العراق

 مع الفٌدرالٌة، الحكومة
 والمناطق المحافظة حكومات
 المسئولٌة لها المنتجة،
 السٌاسات لصٌاغة

 ثروة لتطوٌر ستراتٌجٌةاال
 العراق فً والنفط الغاز

 للشعب المنافع تحقٌق بغرض
 . العراقً

 [11232 المادة]

  -ندونيسياإ
 للمناطق النواب مجلس

  فً األعلى المجلس)
 ةكامل مسئولٌة له( لبرلمانا

 بإدارة المرتبط للتشرٌع
 والموارد الطبٌعٌة الموارد

 الفصل) األخرى االقتصادٌة
 و 1 األجزاء د، 22 أ السابع

2] 
 

 ٌهتاش حكومة قانون نص
 لموارد مشتركة إدارة على
 حكومة بٌن والغاز النفط

 الوالٌات وحكومة ندونٌسٌاإ
 المادة 160 الجزء] ٌهشتأل

5] 

 -فنزويال
-الوطنٌة العامة السلطة

 الحكومة)  الفنزوٌلٌة
 مسئولٌة تملك (الفٌدرالٌة

 والهٌدروكربون المناجم إدارة
 [156316 المادة]

 -المتحدة العربية اإلمارات
 كاملة سٌطرة لدٌها إمارة كل
 الطبٌعٌة مواردها على

 [23 المادة. ]األخرى والثروة

 
 االتحادية-روسيا

 ةالتشرٌعات الفدرالٌ
 المواطنٌن مع باالشتراك

 واستخدام دارةإ فً ركانتشٌ
 المعدنٌة، الموارد األراضً،

 والموارد المٌاه موارد
 إلى اضافة األخرى الطبٌعٌة
 ج 7231 المادة] البٌئة حماٌة

 [و 7231 والمادة

  

 :السودان
 الوطنٌة المفوضٌة تم إعطاء
  نشاؤهاإ تم التً) للبترول

 الوطنٌة، الحكومة ممثلً نم
 السودان، جنوب وحكومة

 مسئولٌة( الوالٌات وحكومات
 العامة، السٌاسة صٌاغة
 االستراتٌجٌات وتطوٌر

 على والموافقة والتفاوض
 اتفاقٌة] النفط عقود جمٌع
 برتوكول ،[شامل سالم

 الثروة، اقتسام فً المشاركة
 [332 المادة

  -الجديدة غينيا
 منصوص الطبٌعٌة الموارد
 السلطة اختصاص فً علٌها

 المادة. ]الوطنٌة التشرٌعٌة
29032] 
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 مختارة بلدان فً الطبٌعٌة الموارد اقتسام :(4) رقم جدول

 
 االيرادات في الوطنية المشاركة

 
 اإلقليمية السيطرة الضرائب سلطة

 -إندونيسيا

 [2. أ 18 المادة] تشرٌعال
 إٌرادات من% 1235 إعطاء على ٌنص

 إلى الغاز ٌراداتإ من% 2434 و النفط

 .المنتجة الوالٌات
 خاصة ترتٌبات آتشٌهتم إعطاء إقلٌم 

 من% 70 على بالحصول لها تسمح

. 1. المادة 181 القسم. ]وغازها نفطها
  [ٌهتاش حكم قانون من ب
 

 (6) رقم الجدول فً التفصٌل

  -كندا
 سلسة فرض فً الخاص الحق للوالٌات

 اإلٌرادات على تاواتواإل الضرائب من
[ 4.أ.92 المادة. ]الطبٌعٌة الموارد من
 ضرائب فرض حق الفٌدرالٌة لحكومةل

 [. 9133 المادة. ]الشركات على

  -المتحدة العربية االمارات
 ٌتم بجزء المساهمة تستلزم اإلمارات
 إلى سنوٌة كإٌرادات علٌه التفاهم
 [. 127 المادة. ]االتحاد موازنة

  -العراق
 الوالٌات مع الفٌدرالٌة، للحكومة
 إدارة فً الصالحٌة المنتجة والمناطق

 النفط حقول من المستخرج والغاز النفط
 بتوزٌع تقوم أنها شرٌطة الحالٌة، والغاز

 توزٌع مع بالتناسب اإلٌرادات تلك
 المنطقة خاصة حصة وتحدد السكان

 [11231 المادة. ]سابقا المحرومة

  -العراق
 فرض صالحٌة الدستور ٌحدد ال

 غٌر السلطات أن ٌنص ولكن الضرائب،
. والوالٌات المناطق إلى تعود المحددة
ٌا  نظر المحلٌة للحكومات ٌمكن وعلٌه
 النفط عملٌات على ضرائب فرض
 [115 المادة]والغاز

  -العراق
 المستقبلٌة، النفط حقول ٌذكر لم الدستور

 قالٌماأل سٌطرة مكانٌةإب ٌفسر قد مما
 المادة. ]الحقول تلك ٌراداتإ على
115 .] 

 -نيجيريا
 ٌراداتإ توزٌع نسبة صٌغة تقرٌر ٌتم

 خمس كل البرلمان قبل من النفط
 خذآلا على الدستور وٌنص. سنوات

 مساواة السكان، التقاسم عند باالعتبار
 ومساحة ، حاالمت  الدخل الوالٌات،
 المناطق نسبة تقل ال نأ على األراضً
 المادة% . ]13 عنللنفط  المنتجة

16232] 

  -روسيا
 ٌقومون والوالٌات الروسً االتحاد
 مشتركة مبادئ نشاءإب مشتركة بصورة
 ،[ط 7231 المادة] الضرائب لفرض

 المادة] فٌدرالً بقانون اتنظٌمه وٌتم
 على قادرة الوالٌات فإن عملٌا،[. 7533

 الشركات على رباحأ ضرائب فرض
 ..…والغاز للنفط المنتجة

 

  -السودان
 بالتساوي  تقسم الصافٌة النفط إٌرادات

 جنوب وحكومة السودان حكومة بٌن
 ٌراداتإ من% 2 وتخصٌص السودان

 لتناسب وفقا   المنتجة للوالٌات النفط
 برتوكول الشامل، السالم اتفاقٌة] نتاجإلا

 [. 536-535 المواد الثروة، فً المشاركة

  -السودان
 فرض على قادرة الوطنٌة الحكومة
 التجارٌة األعمال على ارباح ضرائب

 ضرائب فرض على قادرة والوالٌات
 إلى  اضافة واألراضً، الممتلكات على

 اتفاقٌة. ]مباشرة غٌر وضرائب إتاوات
 فً المشاركة برتوكول شاملة، سالم

 والجدول 12.ب جدول ،35. أ السلطة،

 [. 39. ج

 

  -فنزويال

 الموازنة من% 20-15  نسبة تستلزم

 المادة. ]ةالدول إلى نقلها لٌتم الوطنٌة
 خاصة نسبة وتخصص[ 16734

 للهٌدروكربون المنتجة للوالٌات
 [156316 المادة. ]والتعدٌن

  -الجديدة غينيا
 بوجٌنفً بدعم ستقوم الوطنٌة الحكومة
 بمجرد مالٌا ؛ ذاتها على معتمدة لتصبح
 بوضع الحكومتان ستقوم ذلك، حدوث
 المادة. ]اإلٌراد فً المشاركة صٌغة
324 .] 

 

 



 
 

  
 

وف فً المانٌا، مع التعاون جهإن برنامج دعم الحوار الوطنً هو مبادرة شراكة بٌن منتدى التنمٌة السٌاسٌة فً الٌمن ومؤسسة بر
 الوثٌق مع مبادرة المساحة المشتركة فً لبنان، وبدعم من وزارة الخارجٌة الفدرالٌة االلمانٌة.

 

 جمهورٌة اندونٌسٌا فً الطبٌعٌة الموارد تقاسم فً المشاركة:  (5) رقم جدول

 

 

 

 

 

 "ةالكلٌ الموارد" باقتسام ةرتبطم فهً ،بالمطلق تؤخذ ال النسب :مالحظه



 
 

  
 

وف فً المانٌا، مع التعاون جهإن برنامج دعم الحوار الوطنً هو مبادرة شراكة بٌن منتدى التنمٌة السٌاسٌة فً الٌمن ومؤسسة بر
 الوثٌق مع مبادرة المساحة المشتركة فً لبنان، وبدعم من وزارة الخارجٌة الفدرالٌة االلمانٌة.

 

 السائدة البترولٌة واالتفاقٌات العقود انواع: (6) رقم جدول

 
  العقود انواع

 

 
 ةالمالي النظم

 

 

 بحر) اتفاقٌة بدون أو اتفاقٌة ب امتٌاز، أو ترخٌص 
 (الشمال

 

 مشترك مشروع فً امتٌازات أو ترخٌص 
  (.فنزويال نيجيريا،)

 
 

 مصر، ندونيسيا،إ) نتاجاإل فً المشاركة اتفاقٌات 
 (. .. وغيرها اليمن أنجوال،

 

 المخاطرة خدمات عقود ذلك بما) الخدمات عقود 
 .(العراق)( الشراء عادةإو

 
 

 عالهأ العقود من خلٌط و هجٌنة اتفاقٌات. 
 
 

 

 تاوةاإل+  الضرٌبة 
 
 

 المشاركة شروط+ تاوةاإل+ الضرٌبة (J.V.) 
 
 
 

 ةوضرٌب تاوةإ مع ،نتاجإلا فً المشاركة 
 

 

 ،نتاجإلا فً مشاركة وربما رسوم  
 
 
 

 متنوع . 
 
 

 

 

  

 


