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  ٢٠٢٠ لسنة ١٦١قانون رقم  
  بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة 

  مع الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیةفى التعاقد 
  . إل تي دي فورن إیجیبت ھولدنجز سي بي تي إيشیوشركة 

  .وشركة ثروة للبترول أس أیھ إي
   والزیت الخام واستغاللھما للبحث عن الغاز

   نرجس البحریةفى منطقة 
  بالبحر المتوسط

  )ع. م. ج(
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
  :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  )املادة األوىل(
الشركة المصرية القابضة ية فى التعاقد مع نيرخص لوزير البترول والثروة المعد    

   .إل تـي دي   . شيفرون إيجيبت هولدنجز سي بـي تـي إي        وشركة  للغازات الطبيعية   
  للبحث عن الغاز والزيـت الخـام واسـتغاللهما         . إي. أيه. وشركة ثروة للبترول أس   
فقـة  اذلك وفقًـا ألحكـام االتفاقيـة المر        و ،بالبحر المتوسط فى منطقة نرجس البحرية     

  .والخريطة الملحقة بها
  )الثانيةاملادة (

فقة قوة القانون، وتنفـذ باالسـتثناء   اراءات الواردة فى االتفاقية المر جتكون للقواعد واإل  
  .من أحكام أى تشريع مخالف لها

  )الثالثةاملادة (
يبـصم  . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره            

  .هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
   هـ١٤٤١ سنة  الحجةىذ غرةالجمهورية فى صدر برئاسة 

  م٢٠٢٠ سنة يولية ٢٢  الموافق       
  عبد الفتاح السيسى
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 اتفاقية التزام
  الغاز والزيت اخلام واستغالهلما للبحث عن

  بني
  مجهورية مصر العربية

  و
  الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية

  و
  .إل تي دي. شيفرون إجييبت هولدجنز سي بي تي إيشركة 

  و
 .إي. أيه. شركة ثروة للبرتول أس

  يف
   البحرية نرجسمنطقة 

   بالبحر املتوسط
  .ع.م.ج

 بمعرفة  ٢٠  -سنة   _______من شهر    ____ت هذه االتفاقية في اليوم      تحرر
  ." ع.م.ج"ويطلـق عليهـا فيمـا يلـي         (فيما بين جمهورية مـصر العربيـة        و

، وهـي شخـصية      الطبيعية للغازات القابضة المصرية   الشركةو") الحكومة"أو  
 ٢٠٠١ لـسنة  ١٠٠٩ رقـم  الوزراء مجلسرئيس  قرارقانونية ُأنشئت بموجب 

ويطلق عليها فيما يلـي  (عديالته  وت ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣لقانون رقم   ل وطبقاً عديلهوت
 وهـي  .إل تي دي .شيفرون إيجيبت هولدنجز سي بي تي إيشركة و") إيجاس"

ويطلـق   (فورةاسنغ نمؤسسة وقائمة طبقاً لقواني   خاصة محدودة بااالسهم    شركة  
إي وهـى شـركة     .أيـه . ثروة للبتـرول أس      شركة و )"شيفرون"عليها فيما يلي    
 ويطلق عليها فيمـا يلـي    (ع  .م.ن ج   مؤسسة وقائمة طبقاً لقواني    مساهمة مصرية 

ويطلق على  " المقاول"مجتمعين فيما يلي    " ثروة"و  " شيفرون"ويطلق على   ") ثروة"
  ."عضو المقاول"كل منهما منفرداً 
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   هيدمت

فـي المنـاجم    حيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة           

بما في ذلك المياه اإلقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر          . ع. م.والمحاجر في ج  

  ؛ والممتد إلى ما بعد المياه اإلقليميةلواليتهاالخاضع 

 الحكومة للحصول على التـزام مقـصور   إلىوحيث أن إيجاس قد تقدمت بطلب    

 أنحاء المنطقة المشار     في كافة  ماواستغالله  الخام والزيت الغازعليها للبحث عن    

والمبينة بـشكل تقريبـي فـي    " أ"إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحق      

و يشار إليها فيما    ( منها   جزءاً يكونان واللذينالمرفقين بهذه االتفاقية    " ب"الملحق  

  ؛")المنطقة"يلي ب

 عليهـا    المنصوص ما التزاماته تحمالي على أن    اوافقي" ثروة"و"شيفرون" حيث أن و

 مقاوال فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه          مافيما يلي بصفته  

  البحر المتوسط؛ب نرجس البحريةفي منطقة 

  ؛وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا االلتزام بموجب هذه االتفاقية

 ١٩٥٣ لـسنة    ٦٦وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقـم           

 مـا باعتباره" ثروة" و" شيفرون  " يبرم اتفاقية التزام مع إيجاس، ومع         أن وتعديله

 .مقاوالً في هذه المنطقة

  :لذلك فقد اتفق أطراف هذه االتفاقية علي ما هو آت
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  األوىل املادة
  تعريفات

  : الشركةتعني" الشركة التابعة") أ(
ات حملة التي تكون أسهم رأسمالها المخولة ألغلبية األصوات في اجتماع         -١

أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة ألحد أطراف           
  هذه االتفاقية، أو

التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة ألسهم رأسمال مخولة ألغلبية            -٢
 األصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه االتفاقية، أو

ة األصوات في اجتماعات حملة    التي تكون أسهم رأسمالها المخولة ألغلبي      -٣
أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة ألغلبية األصـوات فـي            
اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه االتفاقية مملوكة مباشـرة           

  .أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة
 . اتفاقية االلتزام هذه ومالحقهايتعن" اتفاقية") ب(
  .العربية مصر جمهورية يتعن." ع.م.ج") ج(
جالونا من جالونات الواليات المتحـدة      ) ٤٢(يتكون من اثنين وأربعين     " البرميل") د(

)  ف ٦٠(األمريكية كيال سائال معدال على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت           
 .رطل على البوصة المربعة المطلقة ١٤,٦٩٦تحت ضغط جوى يساوى 

متوسط السعر الشهري ألسعار     المتوسط الحسابي البسيط ل    يعني" سعر برنت ") ه(
 ) Platts Prices Dated Brent(بالتس خام برنت المؤرخة المعلنة في نشرة 

 عنـه  معبـراً  فيـه،  المبـاع   أشهر سابقه للشهر الذي تم استالم الغازلستة
يعني السعر المقـيم   ) Dated Brent (“  برنت المؤرخ”بالدوالر لكل برميل

 أساس متوسط أعلى وأقل سـعر لخـام         ىلمحسوباً ع (بالدوالر لكل برميل    
 Platts) طبقاً لتقرير بالتس كرود أويل مـاركتواير ) برنت على مدار اليوم

Crude Oil Marketwire report).  
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 تعني كمية من الطاقة المطلوبـة لرفـع         (BTU)" وحدة الحرارة البريطانية  ") و(
)  ف١(نهيـت  درجة حرارة رطل من المياه النقية بمقدار درجة واحدة فهر   

 واحـد إلى درجة حرارة  )  ف ٦٠( ستين درجة فهرنهيت     حرارة درجة من
 رطـل  ١٤,٦٩٦عند ضغط ثابت مقداره )  ف٦١(ستين درجة فهرنهيت    و

  .المطلقةعلى البوصة المربعة 
شـهرا حـسب التقـويم      ) ١٢( عـشر    اثنىمعناها فترة   " السنة التقويمية ") ز(

 . الحادى والثالثين من ديسمبري فيتنتهالميالدي تبدأ من األول من يناير و
 ).ج (الثالثة المادة في الموضح المعنى "التجاري االكتشاف") ح(
 :التجارية البئر) ط(

 بعد يتضح، جيولوجي تركيب أي في بئر أول معناها" بئر الغاز التجارية" - ١
 كلما متوالية يوما) ٣٠ (ثالثين على التزيد لمدة عليها االختبارات إجراء

 وفقا لنظم اإلنتاج حوال أن يكون ذلك في جميع األعلى عمليا ذلك انك
الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة 

 خمسة عن المتوسط في يقل ال بمعدل اإلنتاج على قادرة إنهاإيجاس، 
. قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم) ١٥٠٠٠٠٠٠ (مليون عشر

هو تاريخ اختبار تلك البئر "بئر الغاز التجارية"شاف ويكون تاريخ اكت
 . وإكمالها وفقا لما سبق

 يتضح، جيولوجي تركيب أي في بئر أول معناها" بئر الزيت التجارية "- ٢
 يوما) ٣٠ (ثالثين علي تزيد ال لمدة عليها االختبارات إجراء بعد

 وفقا الحو أن يكون ذلك في جميع األعلى عمليا ذلك كان كلما متوالية
 من التحقق وبعد والمرعية، المقبولة السليمةلنظم اإلنتاج الصناعي 

 المتوسط في يقل ال بمعدل اإلنتاج على قادرة إنها إيجاس، بمعرفة ذلك
 حال في) ي/ب (اليوم في الزيت من برميل) ٣٠٠٠ (آالف ثالثة عن
 تاريخ هو" التجارية الزيتبئر  "اكتشاف تاريخويكون .الزيت بئر
  .سبق لما وفقا وإكمالها البئر تلك باراخت
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 البترول المنتج والمخزن لشحنه أو تسليمه بانتظـام،  يعني" اإلنتاج التجاري ") ي(
  . من الزيت أو الغاز حسب األحوال

 للزيـت  منتظم شحن أول فيه يبدأ الذى التاريخ يعني" بدء اإلنتاج التجاري  ") ك(
 .للغاز منتظمة تسليمات أول أو الخام

تعني خليط يتكون أساسا من البنتان والهيـدروكربونات الثقيلـة          " المتكثفات") ل(
والتي تستخلص كسائل من الزيت الخام أو الغـاز مـن خـالل تـسهيالت        

  .المعالجة والفصل
عـضو   "ـويشار إلى كل شركة منفردة ب     ( يكون شركة أو أكثر      قد" المقاول") م(

إال إذا تم تغيير     "ثروة "و" شيفرون" هذه االتفاقية يعني     يالمقاول ف ").المقاول
  . ذلك طبقا للمادة الحادية والعشرين من هذه االتفاقية

 الـسابعة  المادة فى الموضح المعنى" التكاليف إلسترداد المخصص البترول") ن(
 .االتفاقية هذهمن ) ١)(أ(

 -:تعنى" االستالمنقطة ") س(

 سـيتم  االسـتالم  طةنق فأن ، للتصدير الغاز تصريف أو   بيع حالة في -١
   ؛االتفاق عليها بين إيجاس والمقاول

 هـي  االسـتالم  نقطـة    فأن ، إليجاس   الغازبيع  أو   حالة تصريف    في -٢
 علـى  والمقـاول  إيجاس تتفق مالم ،االتفاقية هذه فى الموضحة النقطة
 ؛ذلك خالف

 فأن ، المصريةاألسواق في ثالث لطرف الغازبيع أو  تصريف حالة في -٣
 ؛ سيتم االتفاق عليها بين إيجاس والمقاولستالماالنقطة 

أو المتكثفات، فأن نقطة االستالم سيتم االتفـاق  /في حالة الزيت الخام و    -٤
 .الهيئة والمقاول، وذلك وفقاً لهذه االتفاقية/عليها بين إيجاس
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تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات واألنشطة وفق          " التنمية") ع(
  -  :ـبج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه االتفاقية فيما يتعلق برام
عادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار     إحفر وسد وتعميق وتغيير المسار و      -١

  و .البئرالتنمية وتغيير حالة 
تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطـوط           -٢

نتاج وتـشغيل  إللمتعلقة بذلك   وتسهيالت الشبكات والمعامل والعمليات ا    
آبار التنمية المذكورة الستخراج البترول والحصول عليه واالحتفـاظ         
به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية          
إعادة ضغطه واسـتعادة دورتـه والمـشروعات األخـرى الثانويـة            

  و. السترداده
شطة أخرى ضرورية أو ثانوية تتعلق      ال أو أن  أعم وأى والتخزين النقل -٣

 . أعاله) ٢(و ) ١ (الفقرتين يباألنشطة المنصوص عليها ف

دقيقة × ) ١(طها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة      ا مساحة نق  ييعن" قطاع تنمية ") ف(
من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظـام اإلحـداثيات          ) ١(واحدة  

تفاقية  اال ذههقائمة للمنطقة التي تغطيها     الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود ال      
  ".أ"كما هو مبين في الملحق 

 التـي  االتفاقيـة و   لهـذه  وفقاً وااللتزامات   الحقوق ييعن" تنمية) عقود(عقد  ") ص(
 وذلك تنمية عقد إلىتغطي قطاع أو قطاعات التنمية       مساحة خاللها من تتحول

 علـى ان    ،من هـذه االتفاقيـة    ) د( الثالثة   للمادةبعد موافقة وزير البترول طبقاً      
 يجـب أن  والـذي  المساحة تركيبا جيولوجيا قادرا علـى اإلنتـاج،     تلك يتغط

تتطابق نقاطه الركنية مع تقسيمات خطوط الطول و العرض طبقاً لنظام شـبكة             
 تغطيها هذه   ياإلحداثيات الدولية، كلما أمكن، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة الت         

 ". أ"نحو المبين فى الملحق تفاقية على الالا
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  .من هذه االتفاقية) ٣)(د(الثالثة المادة فى الموضح المعنى" التنميةفترة ") ق(
 تاريخ توقيع هذه االتفاقية من جانب الحكومـة وإيجـاس           ييعن" تاريخ السريان ") ر(

  .والمقاول بعد صدور القانون الخاص باالتفاقية
العامة للبترول وهي شخصية قانونيـة أنـشئت         الهيئة المصرية    تعني " الهيئة") ش(

  .  بما أدخل عليه من تعديالت١٩٥٨ لسنة ١٦٧بموجب القانون رقم 
 أعمال المسح الجيولوجى والجيوفيزيقي والجـوي       يشمل" اإلستكشاف/ البحث") ت(

وغيرها من أعمال المسح الواردة فى برامج العمـل والموازنـات المعتمـدة،             
يناميت وإستخراج العينات وإجراء االختبارات للطبقات      الثقوب لتفجير الد   وحفر

 الكتشاف البتـرول أو تقيـيم االكتـشافات البتروليـة          اآلبارالجيولوجية وحفر   
وغيرها من الثقوب واآلبار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على اإلمدادات            

فـى  والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد            
القيـام بعمليـات    " يبحـث "ويقصد بالفعل   . برامج العمل والموازنات المعتمدة     

  .باالستكشاف عالقة له نشاط أى" يإستكشاف "بكلمة ويقصد، البحث 
ثـالث  × دقـائق   ) ٣ (لثالث مساحة نقاطها الركنية مطابقة      ييعن" قطاع بحث ") ث(

 اإلحـداثيات  ةشبكدقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام         ) ٣(
، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية االلتـزام   الدولية

 ".أ"هذه كما هو مبين في الملحق

 من) ج( الرابعة المادة فى الموضح المعنى" البحث وموازنة عمل برنامج") خ(
 .االتفاقية هذه

ـ       " التكـاليف  إسترداد ئضفا") ذ(   ) ٢)(أ(الـسابعة ادة  المعنـى الموضـح فـى الم
  .من هذه االتفاقية
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  ..ع.م. السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح جتعني" السنة المالية") ض(
يعنى الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصـر      " الغاز" ) أ أ   ( 

) بخالف الزيت الخام السائل  (المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة         
  . ميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد بهوج

 السابعة للمادة طبقاً أبرمت مكتوبة اتفاقية تعني"  مبيعات الغازاتفاقية") ب ب(
 ثالث طرف أو وإيجاس) كبائعين (المقاول أو/ و إيجاس بين) ه(
 بمبيعات الخاصة والشروط النصوص على تحتوي والتي، )كمشترين(

  .التنمية عقد من الغاز
 الـسادسة  للمادة وفقاً تكوينها يتم التي الشركة يوه" الشركة المشتركة " ) ج ج (

 .االتفاقية هذه من" د "والملحق
معنـاه أى   " الزيـت "أو  " الزيـت الخـام   "أو  " الزيت الخـام الـسائل    "  ) د د   (

 السيولة عند رأس البئر     حالةهيدروكربون منتج من المنطقة ويكون فى       
   يــستخلص مــن الغــاز ي أو الــذأو فــى مواضــع فــصل الغــاز

وتتواجد هذه الحالـة    . أو الغاز المنطلق من القيسونات فى أحد المعامل       
وضـغط  )  ف ٦٠( فهرنهيـت    درجةالسائلة عند درجة حرارة ستين      

وهـذا  .  رطل على البوصة المربعة المطلقـة        ١٤،٦٩٦ ي يساو يجو
 . التعبير يشمل المقطر والمتكثف

 إسالته تم الذي الطبيعى ازـالغ يعنى "LNG"" سال الطبيعي المالغاز"  )ه ه(
  رنهيتـفه درجة نـوستي مائتين سالب واليـح إلى ريدـبالتب

  .الجوي الضغطعند  )ف˚٢٦٠- (
 البيوتـان  مـن  خلـيط  األساس فى يعنى "LPG"" غاز البترول المسال  ")   و و (

  .والحرارة بالضغط المسال والبروبان
 بحـث  ة فتـر  يخـص  فيما  ، يعنى" النفقات اماتالتز من االدنىد  ـالح")  ز ز (

 فتـرة  خالل بانفاقها المقاول   يلتزم تي ال النفقاتدنى من   الحد األ ،   معينة
 للمـادة  طبقـا ،    تعديلها يجوز كما أو  ، وضحالبحث المعنية كما هو م    

  .االتفاقية هذه من) ب (الرابعة
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ا يخص فترة بحـث     فيم،  تعنى  " البحث أعمال اتتزامل ا مندنى  الحد األ ") ح ح (
 خـالل   بأدائها المقاول يلتزم التي البحث أعمالدنى من   الحد األ ،   معينة
 طبقا للمادة   ، تعديلها   يجوز كماأو  ،   موضح هو كما المعنية البحث فترة

  .من هذه االتفاقية) ب(الرابعة 
 أعـضاء  أحد أو) واحدة شركة كانإذا   (المقاول يعنى" القائم بالعمليات ") ط ط (

 اختيـاره  يـتم  ، األحـوال  حـسب ) شركة من أكثر كانواإذا   (ولالمقا
 اإلخطـارات  كافة وبإسمها ومنها إليها توجه التى الجهة ليكون بمعرفتهم
 إخطـار  المقـاول  علـى  ويجب االتفاقية، بهذه الصلة ذات أو المتعلقة
   .بالعمليات القائم بإسم إيجاس

اخـتالف كثافاتـه واإلسـفلت      معناه الزيت الخام السائل على      " البترول") ى ى (
والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافـة المـواد الهيدروكربونيـة           
األخرى التى قد تكتشف فى المنطقة وتنـتج أو يـتم الحـصول عليهـا      
بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه االتفاقيـة ، وكـذا             

 . قد تستخرج منها يكافة المواد الت

  ) ١)(ب (الـسابعة  المـادة  فـى  الموضـح  المعنـى " نتـاج إل ا اقتسام") ك ك (
  .من هذه االتفاقية

 ء كمية الغاز الالزمة لمـل     ييعن) اف.سى.اس" (القدم المكعب القياسي  "  )ل ل (
رطل ١٤,٦٩٦من الفراغ عند ضغط جوى يساوى       ) ١(قدم مكعب واحد    

 وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت       المطلقةعلى البوصة المربعة    
)٦٠ف . (  

شهرا طبقا لقوانين ولوائح    ) ١٢(ثنى عشر   أ فترة   تعني" السنة الضريبية ")   م م (
  .. ع.م.ج

  . الميالدي للتقويم طبقاً شهراً) ١٢ (عشر اثنى مدة تعنى" السنة")  ن ن(
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  املادة الثانية
  مالحق االتفاقية

 هذه  ارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها      ـعب        "أ  " ق  ـــالملح
 ."المنطقة "ـب ويشار إليها فيما يلي ،االتفاقية

عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقيـاس              "ب  " ق  ـــالملح
 تبين المنطقة التي تشملها     )٨٠٠٠٠٠: ١ (ىرسم تقريب 

  ".أ"وتحكمها هذه االتفاقية والموصوفة في الملحق 
لمقـاول  ا يقدمـه    .تـاجي إن أو بنكي خطاب ضمان    صيغه )"١/٢ (ج"ق  ـــالملح

والر مـن  د) ٥٠٠٠٠٠٠٠(خمسين مليون  بمبلغإليجاس  
 المتحدة األمريكية بعد صدور القـانون       الوالياتدوالرات  

 علـى  البترول وزير توقيع الخاص باالتفاقية وقبل تاريخ   
 لقيام المقـاول بتنفيـذ الحـد        ضماناًهذه االتفاقية، وذلك    

ردة فـي هـذه    الـوا  البحـث  أعمال اتتزامل ا مناالدنى  
. سـنوات ) ٣(ثـالث  البالغة   األولىاالتفاقية لفترة البحث    

 فترة البحث الثانيـة     دخولالمقاول  اختار حالة ما إذا     وفي
) ٢(سـنتان   وسـنوات   ) ٣(ثالثوالثالثة ومدة كل منهما     
 فإن ،من هذه االتفاقية  ) ب (الثالثةعلي التوالي وفقا للمادة     

ما المقاول وذلك   صدرهما ويقدمه ي مماثلين ضمان   خطابي
في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في دخول فترتـي           

خطـاب الـضمان    .  على التـوالي   البحث الثانية والثالثة  
  خمسين مليـون   بمبلغ سيكونالمتعلق بفترة البحث الثانية     

 من دوالرات الواليـات المتحـدة       دوالر) ٥٠٠٠٠٠٠٠(
  الثةـلثاالمريكية، وخطاب الضمان المتعلق بفترة البحث ا      
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 مـن   دوالر) ١٠٠٠٠٠٠٠ (ماليين عشرةسيكون بمبلغ   
دوالرات الواليات المتحدة االمريكية وتخصم منه في كلتا        
الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خـالل فتـرة البحـث            
السابقة وتم اعتمادها من إيجاس ومسموح بترحيلها طبقـا         

  .فاقيةالفقرة الثالثة من هذه االت) ب(للمادة الرابعة 
 االدنى الحدوهو الفرق بين    ( حالة وجود أى عجز      وفى
 فتـرة بحـث    ي للمقـاول عـن أ     النفقات التزامات من
 واعتمدتها التي تحملها ودفعها المقاول      انفقات إجماليو

 مبـالغ   ي باإلضافة إلى أ   البحثإيجاس عن نفس فترة     
 إن السابقة، البحث فترةمرحلة معتمدة من إيجاس عن      

. يجاس المقاول كتابةً بقيمة هذا العجـز      ، تخطر إ  )وجد
يوماً من تاريخ هذا اإلخطار     ) ١٥(وخالل خمسة عشر    

يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حـساب إيجـاس         
وإذا لم يقوم المقاول بتحويل قيمة هذا العجـز خـالل           

يوماً المـذكورة، يحـق إليجـاس    ) ١٥(الخمسة عشر   
  . يتسييل خطاب الضمان المعن

 )٣ (الثالثـة الضمان    خطاب من خطابات   لكويستمر  
شهر بعد نهايـة فتـرة      أ) ٦( ستة   ةساري المفعول لمد  

نـه  أ التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، إال         البحث
 طبقـاً  وذلك التوقيت هذا قبل يجوز أن تنتهي صالحيته

  .الضمان بخطاب عليه منصوص هو لما
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سيس الشركة المشتركة المقرر     عبارة عن صيغة عقد تأ           "د  " ق  ـــالملح
تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة         

    . هذه االتفاقيةيف
  .النظام المحاسبي       " ه" ق ـــالملح
  . عقد التنميةتطهير تكاليف أسترداد آليةعبارة عن       " و " ق ـــالملح
  : عن الخرائط الحاليةعبارة       " ز" ق ـــالملح

 . شبكة خطوط أنابيب الغاز القوميةل -١

 .والمتكثفات الخامشبكة خطوط ل -٢

  .البوتاجاز خطوط لشبكة -٣
جزءا ال يتجـزأ مـن      " ز "و" و "و" ه"و  " د"و  " ج"و  " ب"و  " أ"وتعتبر المالحق   

  .هذه االتفاقية، ويكون لهذه المالحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه االتفاقية
  املادة الثالثة

   واملدةمنح احلقوق
 عليهمـا    مقصوراً  والمقاول التزاماً  يجاستمنح الحكومة بمقتضى هذه االتفاقية إل     

، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات     " ب"و  " أ"في المنطقة الموصوفة في الملحقين      
  والشروط المبينة في هذه االتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قـد يختلـف               

  . وتعديالته١٩٥٣ لسنة ٦٦م القانون رقم أو يتعارض منها مع أي من أحكا
 إتـاوة تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد،             ) أ(

من مجموع كمية البترول المنتج     ) ٪١٠( المائة   ينقدا أو عينا بنسبة عشرة ف     
 إن اإلمتـداد والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلـك مـدة              

فى حالة  .  إيجاس هذه اإلتاوة وتدفعها وال يلتزم بها المقاول        وتتحمل. وجدت
ال يترتب على دفع إيجاس لإلتاوات اعتبار ذلك        . حصة المقاول  إيجاسشراء  

 .دخال ينسب للمقاول
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 اإلنتاج ، إقتسام من نصيبه حالة قيام المقاول بتصريف كل أو جزء من وفي
وزير البترول فإنه يجب بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة 

على المقاول أن يدفع إليجاس مبلغا مساويا لإلتاوة المستحقة عن ذلك 
 لهذه المقاول سداد يعتبر أال وعلى بدفعها إيجاس ستقوم والتي البترول
  .لالسترداد قابل إنفاق اإلتاوة

 ، من إقتسام االنتـاج      نصيبه حالة قيام المقاول بتصدير كل أو جزء من          فى
 فإنـه يجـب   ،أو مع إيجاس بعد الحصول على موافقة وزير البترول     منفردا  

 الكميـات  عـن على المقاول أن يدفع إليجاس مبلغا مساويا لإلتاوة المستحقة  
 والتي ستقوم إيجاس بدفعها وعلى أال يعتبر سـداد    المقاول بواسطة المصدرة

  .المقاول لهذه اإلتاوة إنفاق قابل لالسترداد
.  مـن تـاريخ الـسريان      سنوات) ٣(ثالث  مدتها  و األولىلبحث  اتبدأ فترة   ) ب(

 بحث ثالثـة    وفترة سنوات،) ٣(ثالثويمنح المقاول فترة بحث ثانية ومدتها       
 بموجب إخطار كتـابي  ، و ذلك بناء على اختيار المقاول ،)٢ (سنتينومدتها  

 حينئـٍذ   الجاريـة  البحـث  إلى إيجاس قبل نهاية فترة       المقاولمسبق يرسله   
 حسبما يتم مدها وفقا ألحكام المادة الخامسة        ،يوما على األقل    ) ٣٠(بثالثين  

 بالتزاماتـه بمقتـضى هـذه     المقـاول  ء، وذلك دون أي شرط سوى وفا      )أ(
وتنتهي هذه االتفاقية إذا لم يـتم تحقيـق اكتـشاف        . االتفاقية عن تلك الفترة   

  مـن  )٨(الثامنـة   تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة          
وال يترتـب علـى   ). أ(وفقا للمادة الخامسة   حسبما يتم مدها، البحثمرحلة
 أدنـاه ) ج( بموجب الفقرة    ، إيجاس القيام بعملية المسئولية اإلنفرادية     اختيار

  . للمقاولبالنسبة االتفاقية هذه انتهاء أو التأثير على ،مد فترة البحث
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  :االكتشاف التجاري) ج(
لغاز، قد يتكون من خـزان واحـد        لسواء للزيت أو    ،  "االكتشاف التجاري ") ١(

منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجـة والتـي تـستحق أن تنمـى      ) ١(
، مـا   يجوز للمقاول    هلغاز فإن لوبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو       . تجارياً

كجزء من برنامجه الخاص  ن يقومألم يتفق على خالف ذلك مع إيجاس، ب
أو اكثر مـن اآلبـار      ) ١( وذلك بحفر بئر واحدة      بالبحث بتقييم االكتشاف  

التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا االكتشاف يستحق أن ينمى تجاريـاً، ومـع              
االعتبار االحتياطيات التي يمكـن الحـصول عليهـا واإلنتـاج      األخذ في

 المتوقعـة وخطوط األنابيب والتجهيزات المطلوبـة لنهايتهـا واألسـعار          
  . الفنية واإلقتصادية األخرى المتعلقة بالموضوعللبترول وكافة العوامل

إن األحكام الواردة في هذه االتفاقية تفتـرض وحـدة وعـدم انقـسام              ) ٢(
وسوف تطبق بشكل موحـد     . مفهومي االكتشاف التجاري وعقد التنمية    

  .على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خالف ذلك
 التجـاري فـور تقريـره أن        يقوم المقاول بإخطار إيجاس باالكتشاف    ) ٣(

االكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط أال يتأخر هذا اإلخطار، بأيـة           
يومـاً  ) ٣٠(حال من األحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثالثين           

شهراً مـن   ) ١٢(من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر          
  ريخين يكـون اسـبق،     تاريخ اكتشاف بئر الزيـت التجاريـة أي التـا         
شـهراً مـن    ) ٢٤(ن  يأو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشر       

لـى جـواز    إال إذا وافقت إيجاس ع    (تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية      
، )لبئر الزيت التجارية او لبئر الغـاز التجاريـة  امتداد هذه الفترة سواء     

ا اإلخطـار  على أن يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثـل هـذ        
 إذا وذلكبالنسبة ألي خزان أو أية خزانات  الخاص باالكتشاف التجاري

ما كانت البئر أو اآلبار المحفورة عليها من وجهة نظر المقاول يمكـن             
 .اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية
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 حالة في الرابعة، الفقرة) أ (الخامسة المادة بنصوص خاللمع عدم اإل

 نهاية قبل للغاز أو للزيت سواءاً تجاري اكتشاف بتحقيق اولالمق قيام

 على يجب أعاله، المذكورة المدة عن تقل بمدة األخيرة البحث فترة

 األخيرة البحث فترة نهاية قبل إيجاس إلى اإلخطار هذا تقديم المقاول
 اإلخطار هذا بتقديم المقاول قيام عدم حالة وفي ، يوماً) ٣٠ (بثالثين

 بأي االنفرادية المسئولية بعمليات القيام إليجاس يحق المدة هذه خالل

 الرجوع في الحق للمقاول يكون أن ودون مناسبة إيجاس تراها طريقة

 حصة أي أو مصروفات أو نفقات أو تعويضات أي بطلب إيجاس على

  .اإلنتاج في

 إخطارا باالكتشاف التجارى للزيـت      يعطي أن فى أيضا الحق وللمقاول
  . أن يقوم بمشروع إلعادة حقن الغازفي رغبما إذا فى حالة 

وينبغي أن يتضمن اإلخطار الخاص باالكتشاف التجاري للغـاز كافـة           

   المحتويـة علـى     المـساحة البيانات التفصيلية لالكتـشاف وخاصـة       

ــدل   ــة ومع ــدير طاق ــة لالســتخراج وتق ــاز القابل ــات الغ   إحتياطي

ابيب وتسهيالت اإلنتـاج    اإلنتاج وعمرالحقل وتحليل الغاز وخطوط األن     

   للبتـرول  المتوقعـة  األسـعار  و التنميـة  تكـاليف  تقديراتالالزمة و 
 توافـق  لـم مـا    (بها المتعلقة األخرى واإلقتصادية الفنية العوامل وكل

  ).ذلك خالف على إيجاس



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٣٨

 المقاول فيه يخطر الذي التاريخ يعني" تجاري باكتشاف االخطارتاريخ  "
 أيـة ) ٢( أو   للغاز تجارية   بئررية للزيت أو    بوجود بئر تجا  ) ١ (إيجاس

آبار في خزان أو مجموعة من الخزانات تعتبر مجتمعة من وجهـة   /بئر
  . نظر المقاول أنها تستحق التنمية التجارية

  إذا تم اكتشاف زيت خـام أو غـاز ولـم يعتبـره المقـاول اكتـشافا                 ) ٤(
   هـذه   تجاريا للزيت أو للغاز وفقـا لألحكـام المـذكورة أعـاله فـي             

  من انتهـاء   ) ١(نقضاء شهر واحد    إ، فإنه يحق إليجاس بعد      )ج(الفقرة  
  المدة المحددة أعاله والتي فـي خاللهـا يـستطيع المقـاول إعطـاء              

  نقـضاء  إإخطار باالكتـشاف التجـاري للزيـت أو للغـاز، أو بعـد              
  شهرا بعد إكمال بئر ال تعتبر بئرا تجاريـة للزيـت           ) ١٣(ثالثة عشر   
 إكمال بئـر ال تعتبـر   بعد شهرا) ٢٥(ء خمسة وعشرون    أو بعد إنقضا  

  بئرا تجارية للغاز أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافـة الزيـت الخـام              
فرت فيه البئـر، علـي   حأو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي     

  يومـا  ) ٦٠(ن  ينفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة وذلك بعـد سـت         
ويجب أن يتـضمن هـذا اإلخطـار        . من إخطارها المقاول بذلك كتابة    

تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولـوجي المـراد           
 وتسهيالت اإلنتاج التي سوف تقـام،       ،تنميته، واآلبار التي سوف تحفر    

  ويحـق للمقـاول خـالل      . وتقدير إيجاس للتكـاليف الالزمـة لـذلك       
  كتابـة تنميـة    يوما من استالمه ذلك اإلخطار أن يختـار         ) ٣٠(ثالثين  

  تلك المساحة طبقا لألحكام المنـصوص عليهـا فـي هـذه االتفاقيـة              
  وفـي هـذه الحالـة فـإن جميـع          . في حالة وجود اكتشاف تجـاري     

  .نصوص هذه االتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة
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طي وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغ           
ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية اإلنفرادية بمعرفة إيجاس،         

 لألصـول علي أن يتم االتفاق علي هذه المساحة بين إيجاس والمقاول وفقـا      
و في أن تقوم بالعمليات أويحق إليجاس . السليمة المرعية في صناعة البترول

 القيام  المشتركةلشركة  حالة تواجد الشركة المشتركة يحق إليجاس ان تعهد ل        
   إيجاس وعلي نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفـردة         صالحبتلك العمليات ل  

وعندما تكون  . أو بأي طريقة أخرى تراها إيجاس مناسبة لتنمية هذا الكشف         
كميـة مـن    المحددة المساحة المنتج من تلك   البترولإيجاس قد استردت من     
   فـي المـادة الـسابعة       المذكورة تقييمال ألسس وفقاً البترول تعادل في قيمتها   

من التكاليف التي تحملتها إيجاس في القيـام  ) ٪٣٠٠(ثالثمائة في المائة   ) ج(
 الحـق فـي     فإن للمقاول  إيجاس، اخطار بعدبعمليات المسئولية اإلنفرادية،    

 فى ان يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية واإلنتاج فـي              األختيار
من تلك ) ٪١٠٠(حددة مقابل ان يدفع إليجاس مائة في المائة     تلك المساحة الم  

 في حالـة  إال علي اال يكون للمقاول هذا الحق ،التكاليف التي تحملتها إيجاس   
  .  داخل المنطقةآخرتواجد اكتشاف زيت أو غاز تجاري مستقل في مكان 

وفـور ذلـك    . المدفوعة) ٪١٠٠(ال يسترد المقاول تلك المائة في المائة        و
 عقـد  إلـى ن يتحول وضـعها   أ) ١(ما  إسداد فإن تلك المساحة المحددة،      ال

تنمية عادي في ظل هذه االتفاقية، ويجري تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص            
و أ كانـت إيجـاس      إذاكبديل لذلك، فإنه في حالة ما       ) ٢(، أو   ةهذه االتفاقي 

  شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليـات التنميـة فـي تلـك              إحدى
المساحة علي نفقتها وحدها، واختارت إيجـاس ان تـستمر فـي القيـام              

 مـن  نـصيبه بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقـط          
مـن المـادة    ) ب( المحددة في الفقـرة      للغاز أولزيت الخام   لنتاج  اإلاقتسام  

  ة ة بالطريقـئولية اإلنفراديـام أو غاز المسـويتم تقييم زيت خ. ابعةـالس
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 إنهـاء وفي حالـة أي  . من المادة السابعة  ) ج(المنصوص عليها في الفقرة     
من المادة الثالثة، فإن هذه االتفاقية      ) ب( الفقرة   أحكاملهذه االتفاقية بموجب    

تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات إيجاس الخاصـة بمـسئوليتها            
ن انقضاء هذه االتفاقية    اإلنفرادية بموجب هذه االتفاقية وذلك علي الرغم م       

  .ةمن المادة الثالث) ب( الفقرة أحكامحينئذ بالنسبة للمقاول بموجب 
  :  عقد تنميةإلىالتحويل ) د(

عقب أي اكتشاف تجاري للزيت طبقا للفقرة األخيرة من المـادة الثالثـة     ) ١(
 إيجاس والمقاول الجهد إليجاد أسواق كافية قادرة علـى          تبذل،  )٣) (ج(

وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقيـيم        . نتاج الزيت استيعاب إ 
ما إذا كانت المنافذ لهذا الزيت والعوامـل األخـرى المرتبطـة بـذلك           

  . تستدعي تنمية وإنتاج الزيت وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة
) ج( طبقا للفقرة األخيرة من المادة الثالثة للغازعقب أي اكتشاف تجاري ) ٢(

 إيجاس والمقاول الجهد إليجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب تبذل، )٣(
من تاريخ ) ١ (واحدةوتخطر إيجاس المقاول خالل سنة . إنتاج الغاز

 ذلك الغاز تحتاج إيجاس باكتشاف تجاري للغاز ما إذا كانت اإلخطار
وبعد ذلك تجتمع . للسوق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز

جاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل إي
 تسعير الغاز تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي مثلاألخرى المرتبطة بذلك 

 مبيعات اتفاقيةحالة االتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم إليجاس بمقتضى 
 أسواق جودو عدم حالة وفي٠ وفقا للشروط المبينة بالمادة السابعةالغاز
 الجهد المقاولأو /و إيجاس تبذل الغاز هذا استيعاب على قادرة محلية
 بعد الغاز إنتاج استيعاب على قادرة مناسبة خارجية أسواق إليجاد

  ..ع.م.ج في المختصة السلطات موافقة على الحصول
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) ٢(و  ) ١( لخطة تصريف الزيت أو الغاز المذكورة فى الفقـرتين           طبقا
ى المقاول أن يقدم إلى إيجاس خطة التنمية متضمنة خطة         أعاله يجب عل  

تطهير منطقة التنمية والتي تشتمل علـى سـبيل المثـال ال الحـصر              
 استرداد تلك التكـاليف     آلية وتكونإجراءات الهجر والتكلفة التقديرية،     

 ترفق آلية استرداد تكاليف تطهير عقد التنمية كملحـق          "و "للملحق طبقاً
 يجب والذي التنمية عقد طلب أيضا المقاول يقدم كما .بطلب عقد التنمية  

 سـيغطيها  التي اإلنتاج على القادرة المساحة كافة نطاق على   يشتمل أن
 وذلـك   التجاري اإلنتاج بدء وتاريخ البترولية واالحتياطيات التنمية عقد

  .طبقاً لما تم االتفاق عليه بين إيجاس والمقاول
   إلى باإلضافة الطلب يتضمن أن جبي للغاز تنمية عقد طلب حالة في
 والمقاول إيجاس بين عليه االتفاق تم الذي الغاز سعر بعاليه ذكره تم ما

 البترول وزير لموافقة التنمية عقد ويخضع). ٢) (ج (السابعة للمادة طبقا
 أداة أى إصدار إلى الحاجة دون تنمية عقد إلى تلقائياً المساحة تلك وتحول
 التاريخ هو التنمية عقد اعتماد تاريخ ويكون. ريحتص أو أخرى قانونية
  .التنمية عقد طلب البترول وزير فيه يعتمد الذي
 سنوات) ٣ (ثالث حالة إخفاق المقاول في تقديم طلب عقد التنمية خالل في
   تاريخ إخطار المقاول إيجاس باالكتشاف التجاري للزيت من

تعين على المقاول التنازل ي) ما لم توافق إيجاس على خالف ذلك(أو للغاز 
  . عن احتياطيات ذلك الزيت او الغاز إلى إيجاس

 إليجاس مطلق الحرية في تنمية تلك المساحة المحددة التي تغطي ويكون
التركيب الجيولوجي المحتوي على تلك االحتياطيات البترولية المذكورة 

 إيجاس اتراه طريقة بأي التنمية عقدوالتي أخفق المقاول في تقديم طلب 
 تعويضات أي يكون له الحق في الرجوع على إيجاس بطلب وال مناسبة،

  . أو نفقات أو مصروفات أو يكون له أي حصة في اإلنتاج
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 - :تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي ) ٣(
فيما يتعلق باالكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين   )  أ أ(

 مضافا إليها فترة االمتداد التنمية عقد عتماداسنة من تاريخ ) ٢٠(
 ويشترط أنه في حاله اكتشاف غاز في نفس ،)كما هو مبين أدناه(

عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محليا أو للتصدير بموجب 
تحويل اكتشاف تجارى للزيت إلي عقد  هذه االتفاقية وذلك عقب

 بالنسبة لهذا الغاز وغاز تنمية ، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط
المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام " LPG"البترول المسال 

) ٢٠(الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين 
مضافا   المقاول إليجاس باكتشاف ذلك الغاز إخطارسنه من تاريخ 

 قدع أجل يزيد وبشرط أال ،)كما هو مبين أدناه(ترة االمتداد إليها ف
) ٣٠ (ثالثين على للزيت تجارى اكتشاف على المؤسس هذا التنمية

 .للزيت التجارى االكتشاف لهذا التنمية عقد اعتماد تاريخ من سنة
يخطر المقاول إيجاس فورا عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون 

  .مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز 
) ٢٠(تجارى للغاز تكون فترة التنمية عشرين فيما يتعلق باكتشاف ) ب ب(

كما هو ( لفترة االمتداد باإلضافة عقد التنمية اعتمادسنه من تاريخ 
شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى ) مبين أدناه

 عقد التنمية فإن ذاتللغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في 
باستثناء ( المنتج من عقد التنمية حصة المقاول من ذلك الزيت الخام

المستخلص من الغاز أو الزيت الخام " LPG"غاز البترول المسال 
والغاز المصاحب لذلك ) الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز

) ٢٠(الزيت الخام سوف يعود كلية إليجاس عند انقضاء عشرين 
لزيت ل  التجاريباالكتشاف إليجاس المقاول إخطارسنة من تاريخ 

 ).كما هو مبين أدناه(الخام باإلضافة إلى فترة االمتداد 
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بغض النظر عما يرد خالفا لذلك في هذه االتفاقية، ال يجوز 
بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف 

 عقد اعتمادسنة من تاريخ ) ٣٠( ثالثين لىتجارى للغاز ع
   .التنمية لذلك االكتشاف التجارى للغاز

 ولكنه الخاميخطر المقاول إيجاس فورا عن أي اكتشاف للزيت 
لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا 

 . الزيت الخام
 على مؤسس تنمية عقد فى غاز باكتشاف إليجاس اإلخطار) ج ج(

 يتضمن أن يجب بالعكس، العكس أو للزيت تجاري اكتشاف
) ٣ (و) ١) (ج (الفقرتين فى ورةالمذك الفنية المعلومات كل
  .أعاله الثالثة المادة من

سنوات والتي ) ٥(فترة مدتها خمس " فترة االمتداد " يعنى تعبير ) د د(
 كتابي يرسله المقاول إلى طلبيجوز للمقاول اختيارها بموجب 

العشرين  أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة) ٦(إيجاس قبل ستة 
الدراسات الفنية ومتضمنة تقييم سنه المعنية مدعمة ب) ٢٠(

فترة اإلنتاج ومعدالت اإلنتاج المتوقعة خالل فترة االمتداد 
وتكون . والتزامات المقاول واالعتبارات اإلقتصادية المعنية

 .فترة االمتداد هذه رهنا بموافقة وزير البترول
ف  اكتـشا أساس على منحتبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد تنمية          ) ه(

تجارى للزيت أو للغاز، وذلك بمعرفة الشركة المشتركة التي تتـولى ذلـك             
وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البتروليـة           

نه ما لم   أومن المفهوم   . المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل        
ضان بحسن نية بـشأن  يستخدم الغاز المصاحب فإن إيجاس والمقاول سيتفاو      

  .أفضل وسيلة لتجنب إعاقة اإلنتاج بما يحقق مصالح األطراف
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 الغاز مـن أي عقـد       من أو   الزيت منتجارى  ال اإلنتاج تحققفى حالة عدم    
تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقا للبنود المحددة في عقد التنميـة الممنـوح      

طيـات البتـرول    يجب على المقاول التنازل فورا إلى إيجـاس عـن احتيا          
دون ) ما لم توافق إيجاس على خالف ذلك      (والتخلي عن عقد التنمية المعني      

أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أية مصروفات أنفقـت بمعرفتـه أو أي             
تعتبر تلك المساحات المتخلى    . تعويضات تتعلق بتلك االحتياطيات البترولية    

  رة البحث الجاريـة حينئـذ      عنها ضمن التزامات تخلي المقاول في نهاية فت       
  .إن وجدت

 حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة في
 أربع خاللمن الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز 

التخلى فورا بسنوات من بدء اإلنتاج التجاري للزيت أو للغاز يلتزم المقاول ) ٤(
 في مشاركا يكن لم ما هذه سنوات )٤( نهاية فترة أربع عند هذا التنميةاع عن قط
 على أن تتم التنمية، عقد ذات في للغاز أو للزيت آخر تجاري اكتشاف من اإلنتاج

 أي إلسقاط ذاته التنمية عقد مدة خالل سنوات )٤(مراجعة دورية كل أربع 
  .التنمية عقد بذات جاإلنتا في مشاركة غير أو منتجة غير تنمية قطاعات

 خـالل مـدة     اإلنتـاج  يستأنف حالة توقف اإلنتاج من إحدى اآلبار ولم         في
 مراجعـة قطـاع     تـتم  تاريخ هـذا التوقـف،       من) ١ ( واحدة سنة أقصاها

القطاعات الغير مشاركة   ) قطاعال(عن التخلي بغرض التنمية عقد )قطاعات(
اس على جواز امتـداد     ـجإال إذا وافقت إي   (في اإلنتاج من ذات عقد التنمية       

  ).تلك المدة
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 سحب مجال فى جزئياً يقع التنمية عقود من عقد أى فى تنمية قطاع كل يعتبر
  . أعاله إليه المشار التجارى اإلنتاج فى يساهم أنه هذا التنمية عقد فى منتجة بئر أى
، بـأن  إيجـاس تقدم به المقاول وأقرته ي بناء على طلب أو س إيجا ارتأتإذا  
 يمكن سحبه من قطـاع بحـث مـن          أوت الخام أو الغاز يجرى سحبه       الزي

 لـذات  ةقطاعات هذه االتفاقية إلي قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابع 
 سوف أو الذي يجرى السحب منه      البحث فإن قطاع    آخر، لمقاول أو المقاول

مية نه يساهم في اإلنتاج التجاري لقطاع التن      أ منه يجب أن يعتبر      السحب يتم
 الذي يجرى السحب منه إلي عقد تنمية مع ما          البحثالمعنى، ويتحول قطاع    

محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ      (يتبع ذلك من توزيع للتكاليف واإلنتاج       
. ، وذلك بين منطقتي االلتزام    )حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون الحقا      

 التـزام بـنفس     ة اتفاقي ويكون توزيع التكاليف واإلنتاج المذكورين طبقا لكل      
النسبة التي تمثلها االحتياطيات التي يمكن الحصول عليهـا فـي التركيـب             
الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقـة التـزام إلـي مجمـوع               

لتركيب الكائن تحت كـال     ااالحتياطيات التى يمكن الحصول عليها من هذا        
 منطقـة التـزام وفقـا    لكلويتم تسعير اإلنتاج المخصص . منطقتي االلتزام 

  .التفاقية االلتزام التي تحكم تلك المنطقة
 منطقة في المقاول مع االتفاق في االتفاقية هذه في المقاول إخفاق حالة وفي

 التنمية عقود علي اإلنتاجأو /و التكاليف توزيع علي المجاورة االلتزام
 قرار طةبواس الخالف ذلك تسوية يتم إلتزام، منطقة كل في هذه المنفصلة

 تتدخل أن إليجاس ويحق. الخبير علي بينهما االتفاق ويتم خبير، من
 الكامل للتوصل في أسرع وقت إلي حل مالئم التعاون علي وتحفزالمقاولين

بالنسبة لمسألة السحب طبقا لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون 
  .ردادهاوفي جميع األحوال فإن تكلفة الخبير اليجوز است. وجه حق
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يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافـة           ) و(
العمليات بموجب هذه االتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات ال تشمل           

ويقتصر ما يتطلع إليه المقـاول السـترداد هـذه          . أية فوائد على االستثمار   
ط من بتـرول فـي ظـل هـذه          التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فق     

 لالسترداد علـى النحـو      قابلة هذه التكاليف والمصروفات     صبحوت. االتفاقية
وفى أثناء مدة سريان هذه االتفاقية، فإن       . المنصوص عليه في المادة السابعة    

إجمالي اإلنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين إيجـاس             
 .السابعةوالمقاول وفقاً لنصوص المادة 

 )ز(

كما يلتـزم  . ع.م.ج فىيخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية   ) ١(
بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم اإلقرارات الضريبية وربط         

 هذا ما لم تـنص االتفاقيـة      ،الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجالت    
  .على خالف ذلك

 أن المقاول وعلي. الضريبي اراإلقر إعداد عن مسئوال المقاول يكون) ٢( 
 اإلقرار تقديم الواجب التاريخ قبل إيجاس إلي الضريبي اإلقرار يقدم

 يوما) ٢٥ (وعشرين بخمسة الضريبية السلطات إلي فيه الضريبي
 للموافقة الضريبي اإلقرار مراجعة في الحق وإليجاس. األقل علي
 هذا علي اتهامالحظ إبداء في الحق وإليجاس. المحسوبة الضريبة علي

 اإلقرار هذا استالم تاريخ من يوما) ١٥ (عشر خمسة خالل اإلقرار
 عن مسئوال المقاول يكون األحوال جميع وفي. المقاول من الضريبي

 .القانوني اإلستحقاق تاريخ في الضريبية للسلطات الضريبي اإلقرار تقديم
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 فـى صرية  ويكون الدخل السنوي للمقاول ألغراض ضريبة الدخل الم       ) ٣(

 : االتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التاليهذهبمقتضى . ع.م.ج

مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقـة           

 تينأخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا ألحكام الفقـر     
  من المادة السابعة ؛ ) ب (و) أ(

  :مخصوما منها

 و.  التي أنفقها المقاولالتكاليف والمصروفات) ١

قيمة حصة إيجاس في فائض استرداد التكـاليف، إن وجـد،           ) ٢

   دفعها إليجاس نقـدا أو عينـا كمـا تحـدد وفقـا              الواجبو

 .للمادة السابعة

  :زائدا

المـستحقة  . ع.م.مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية فى ج      

  على المقاول مجمال بالطريقة المبينـة فـي المـادة الـسادسة            

  ". ه"ن الملحقم

 الثانية حالة قيام المقاول بدفع الضرائب المستحقة عليه طبقاً للفقرة في

) المجملة (األخيرة اإلضافة تتم ال ،)٤( )ز (الثالثة المادة من الثالثة أو
   الدخل السنوي للمقاول ألغراض ضريبة لحساب المعادلة إلى

  .الدخل المصرية
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لفة الذكر في أية سنة ضريبية، ستقطاعات الضريبية سااإلوألغراض 

 من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات) أ(تسرى الفقرة 

 دون االعتداد بالنسبة المئوية المحددة في ،ستهالك فقطاإلومعدالت 

 وجميع تكاليف ومصروفات). ١) (أ(الفقرة األولى من المادة السابعة بند 

مليات بمقتضى هذه االتفاقية والتي ال المقاول المتعلقة بمباشرة الع

 همن المادة السابعة على النحو الموضح بعالي) أ(يحكمها نص الفقرة 

  . تكون قابلة للخصم وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل المصرية

تتحمل إيجاس وتدفع وتسدد بإسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الـدخل           ) ٤(

اول وذلك من حصة إيجـاس      المستحقة على المق  . ع.م.جالمصرية في   

 البتروليةالمستعمل في العمليات     من البترول المنتج والمحتفظ به وغير     

 جميع الضرائب التي تـدفعها إيجـاس      تعتبرو. بمقتضى المادة السابعة  

 . بإسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخال بالنسبة للمقاول

سام  اقتمن نصيبه حالة قيام المقاول بتصريف كل أو جزء من وفي

اإلنتاج ،إن وجد، بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة 

 يجب على المقاول أن يتحمل ويدفع ويسدد إليجاس البترول،فإنه وزير

مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة عليه فيما يتعلق بقيمة 

 له بالنسبة دخال الضرائب لهذه المقاول سداد يعتبر وال البترول ذلك

  .لالسترداد قابل إنفاق تعتبر ال ماك
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 من إقتسام نصيبهفى حالة قيام المقاول بتصدير كل أو جزء من 
منفردا أو مع إيجاس بعد الحصول على موافقة وزير ، االنتاج 
فإنه يجب على المقاول أن يدفع إليجاس مبلغا مساويا ، البترول 

تقوم إيجاس مقاول والتي سال عن الدخل المصرية المستحقة ضرائبل
وعلى أال يعتبر . بدفعها وذلك عن الكميات المصدرة بواسطة المقاول

  . إنفاق قابل لالسترداد دخال، كما ال تعتبرضريبةسداد المقاول لهذه ال
تقوم إيجاس بتسليم المقاول اإليصاالت الرسمية الصحيحة التي تثبـت          ) ٥(

عـن كـل    الخاصة بالمقاول   . ع.م.ج فىدفع ضريبة الدخل المصرية     
ستالم إيجاس لإلقرار   ايوما عقب   ) ٩٠(سنة ضريبية في خالل تسعين      

ويجب أن تكون هـذه     . الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة     
اإليصاالت صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلـغ     

  . المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه اإليصاالت
، كما تطبق فـي هـذه االتفاقيـة،      .ع.م.جريبة الدخل المصرية فى     ض) ٦(

بما . (ع.م.تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج         
مثل الضريبة على الدخل من رؤوس      ) في ذلك الضريبة على الضريبة    

األموال المنقولة والضريبة على األرباح التجارية والصناعية، وشاملة        
تخذ الدخل أو األرباح أساسا لها، بما فـي ذلـك     يلتي  كذلك الضرائب ا  

جميع توزيعات أرباح األسهم، وما يحتجز من ضرائب عنـد المنبـع            
بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة مـن           

  .على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. ع.م.حكومة ج
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. ع.م.خل المفروضة عليها فـي ج     عند قيام إيجاس بحساب ضرائب الد     ) ٧(
يحق لها أن تخصم جميع اإلتاوات التي دفعتها إيجاس إلـى الحكومـة         
  وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتهـا إيجـاس نيابـة            

 .عن المقاول
  املادة الرابعة

   البحثمرحلةبرنامج العمل والنفقات أثناء 
بمقتضى هذه االتفاقية في موعـد  يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث   )   أ(

وعلـى إيجـاس أن تتـيح       . سريانال تاريخ   من أشهر) ٦ (ستةال يتجاوز   
للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصـة باآلبـار            

 إليجـاس  أن طالمـا وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة        
  .هذا فى الحق

 دخـول  اختيـار  ويجوز للمقاول    سنوات) ٣( ثالث   ىولمدة فترة البحث األ   ) ب(
 بحـث  لفترةسنوات  ) ٣( ثالث ،متالحقتين) ٢ (فترتين او) ١( واحدة   فترة
، وذلك بنـاء    )ب( وفقا للمادة الثالثة فقرة      ثالثة بحث لفترة) ٢ (وسنتين ثانية

 نهايـة  على األقل يرسله قبـل       يوماً) ٣٠( كتابي مسبق بثالثين     طلبعلى  
 المقـاول  ووفاء إيجاس موافقة إيجاس بشرط إلى حينئٍذ الجاريةحث فترة الب 

الحد األدنى من التزاماته في عمليات البحث بمقتضى هذه االتفاقيـة عـن           ب
  .الجاريةفترة البحث 

 خمـسين  يلتزم المقاول بأن ينفق ما ال يقل عن          األولى البحث لفترة بالنسبة
ت المتحـدة األمريكيـة     دوالر من دوالرات الواليا   ) ٥٠٠٠٠٠٠٠ (يونمل

 مـن  االدنـى  الحد تمثل والتيعلى عمليات البحث واألنشطة المتعلقة بها       
 يكون الحـد األدنـى مـن        أن بشرط ى لفترة البحث األول   النفقات التزامات

 بها خالل تلك الفتـرة      القيام يجب على المقاول     التي البحث   اعمالالتزامات  
  . ةاستكشافي) ١ (ةواحدبئر  حفرهو 
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التي يختار المقـاول    و  سنوات )٣(ثالث   ومدتها   الثانية البحثفترة  ل نسبةبال
 لتلك الحد االدنى من التزامات النفقات       فأن،  ى بعد فترة البحث األول    دخولها
دوالر مـن دوالرات الواليـات      ) ٥٠٠٠٠٠٠٠ (يون مل خمسين هوالفتره  

 البحـث  لاعما الحد األدنى من التزامات يكونبشرط أن  المتحدة األمريكية   
) ١(حفر بئر واحدة     هو   الفترة تلك خالل بها القيامالتي يجب على المقاول     

  .استكشافية
التي يختار المقـاول  و سنوات) ٢ (سنتين الثالثة ومدتها    البحثفترة  ل بالنسبة
 لتلـك فأن الحد االدنى من التزامات النفقات  الثانية، بعد فترة البحث    دخولها

دوالر مـن دوالرات الواليـات      ) ١٠٠٠٠٠٠٠( ن ماليي عشرةالفتره هو   
 البحـث  اعمال الحد األدنى من التزامات يكونبشرط أن  المتحدة األمريكية   

 إجـراء دراسـات     هـو  الفترة تلك خالل بها القيامالتي يجب على المقاول     
  .جيولوجية وجيوفيزيقية

 النفقـات  التزامات منوفى حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد األدنى           
أكثر من الحد    )إيجاس منمعتمدة  ( اعمال بتنفيذ قامالذي يلزم إنفاقه أو إذا      

، فإن الزيـادة    ىالل فترة البحث األول   خ البحث   اعمالاألدنى من التزامات    
 التزامـات   مـن  االعمال سوف تخصم من الحد األدنـى         أو/و النفقات   في

 فترة بحـث     البحث خالل أية   اعمالأو الحد األدنى من التزامات      /والنفقات  
  .تالية حسب األحوال

 إليجاس الموافقة على طلب المقاول بدخول فترة البحث التاليـة فـي    يجوز
 البحـث  اعمـال  أياً من الحد األدنى من التزامـات  المقاولحالة عدم تنفيذ   

 التزامـات  مـن خالل فترة البحث الجارية حينئٍذ بشرط وفائه بالحد األدنى        
  .الفترة تلك عنالنفقات 
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الحد األدنـى مـن     ب وفائه بدون التالية البحث فترة بدخول للمقاول سمح إذا
 به من الحـد   بالوفاء المقاول يقم الذي لم    الجزء نإف البحث   اعمالالتزامات  

 أن  على التالية البحث لفترة البحث سيتم ترحيله     اعمالاألدنى من التزامات    
ء مـن الحـد      الجـز  ذلك بقيمة منفصل ضمان خطاب بتقديم المقاول يلتزم

 فتـرة  نهايـة  حتـى  سارياً يظل والذي البحث   اعمالاألدنى من التزامات    
 ال أخـرى  نفقـات  بأيةً هذا الضمان خطاب تخفيض يتم وال. التالية البحث
  . يضمنه الذي االلتزام ذلك تخص

 إليجاس يحق. المرحل االلتزام تنفيذ بعد إال الضمان خطاب رد يجوز وال
 فترة نهاية عند المرحل االلتزام تنفيذ عدم حالة في الضمان خطاب تسييل
 هذه استرداد فى الحق للمقاول يكون لنفى هذه الحالة . التالية البحث
 فى السابعة للمادة طبقا عليه منصوص هو كما ستكشاف إكنفقات النفقات

  .  التجارىاإلنتاج حالة
قية علـى   وفى حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه االتفا          

 و قد أنفـق علـى   ىالنحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية فترة البحث األول        
، الفترة لهذه التزامات النفقات    منعمليات البحث مبلغا يقل عن الحد األدنى        

 مساويا للفرق بين ذلك الحـد       اليجاس دفع مبلغاً    المقاول على يجب عندها
 الـذي أنفقـه علـى البحـث         الفعلي و المبلغ    النفقات التزامات مناألدنى  

 أن يتم دفـع هـذا المبلـغ         علىواعتمدته إيجاس كتكاليف قابلة لالسترداد      
أشهر من نهايـة فتـرة البحـث      ) ٦(إليجاس عند التخلي أو في مدى ستة        

  . ، حسب األحوالىاألول
 الحقـة  بحـث  فترة أيةأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية          

 يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقـاول إليجـاس ذلـك            لألسباب سالفة الذكر  
وطالما ظلت هذه االتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقـاول، فـإن           . العجز

المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبـالغ كنفقـات بحـث بالطريقـة               
 .المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة اإلنتاج التجاري
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، فإنه في حالة عـدم تحقـق اكتـشاف    )ب(الثالثة مع عدم اإلخالل بالمادة    
تجاري للزيت أو عدم اإلخطار باكتشاف تجاري للغاز فـي نهايـة الـسنة      

أو فـي حالـة تخلـي       ) أ(حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة       ) ٨ (الثامنة
المقاول عن المنطقة بموجب هذه االتفاقية قبل ذلك التاريخ، فـال تتحمـل             

  .روفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقهاإيجاس أياً من المص
أشهر على األقل أو فـي      ) ٤(يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة         ) ج(

التي يتم االتفاق عليها بين إيجـاس والمقـاول، بإعـداد     المواعيد األخرى
لمنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح       ل برنامج عمل وموازنة البحث   

 . "برنامج العمل وموازنة البحث "مقاول القيام بها خالل السنة التاليةال

وتفحص لجنة مشتركة تنشئها إيجاس والمقاول بعد تـاريخ سـريان هـذه             
وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها      . االتفاقية برنامج عمل وموازنة البحث    

مـنهم  ) ٣(أعضاء، ثالثة   ) ٦(من ستة   " لجنة البحث االستشارية    "فيما يلي   
وتعين إيجاس رئيس لجنة البحث     . يعينهم المقاول ) ٣(تعينهم إيجاس وثالثة    

وتقوم لجنة البحث االستشارية    . االستشارية من بين األعضاء الذين عينتهم     
 المقترحين وتقدم الرأي الـذي تـراه        البحثبفحص برنامج عمل وموازنة     

ة البحث االستشارية،    بمعرفة لجن  فحصنتهاء من ال  اإلوبعد  . مناسباً بشأنهما 
 هماقـدم ت برنامج عمل وموازنة البحث و     على التعديالت   بعمليقوم المقاول   

  .إليجاس العتمادهما
  :من المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا االعتماد و
ال يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهريـة برنـامج عمـل               -١

عتمـدة فـي    المذكورين وال أن يخفـض النفقـات الم      البحثوموازنة  
 .الموازنة بدون موافقة إيجاس
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 المقاول الحصول على الموافقات الالزمة من إيجاس لتنفيـذ       على يجب -٢
األعمال المدرجة في برنامج عمل وموازنة البحث،وذلك طبقا للقواعد         

  .واإلجراءات المطبقة في هذا الشأن
ح أو  وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي علي خطـر فقـدان األروا            - ٣

 ضرر للبيئة فإنـه يجـوز للمقـاول أن يـصرف المبـالغ           أوالممتلكات  
اإلضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون الزمة لتخفيف وطأة            

و تعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقـات         .  أو الضرر  رمثل هذا الخط  
  . استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة في هذه االتفاقيةيكونبحث و

يقدم المقاول جميع المبالغ الالزمة لكافة المواد والمعدات واإلمدادات وإدارة          ) د(
شئون األفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل وموازنة البحـث، وال تكـون            

  .إيجاس مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر
 البحث والذي   موازنةويكون المقاول مسئوالً عن إعداد وتنفيذ برنامج عمل          ) ه(

 وبما يتمشى مع األصول الـسليمة المرعيـة فـي    ةبكفاءة عالي يجب تنفيذه 
 .صناعة البترول

ـ           ةكافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلق
 الجيولوجيـة لدراسـات   ا ماعـدا ،  .ع.م.بتنفيذ هذه االتفاقية تجرى فـي ج      

 يكون من األوفـق  والتى طويرية المتخصصةالتو والهندسية والجيوفيزيقية
   . إيجاس موافقة شريطة. ع.م. مراكز متخصصة خارج جفى ؤهاإجرا

إلى مديره العـام ونائـب   . ع.م.ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج   
وتخطر الحكومة  . مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية         

ويزود المقاول المـدير  . لعام ونائبه فور تعيينهماوإيجاس بإسم ذلك المدير ا  
العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العـام، بـسلطات كافيـة              
تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهمـا             

وتـسري علـى    . كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا ألحكام هذه االتفاقيـة         
ل كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هـذه          المقاو

  .االتفاقية وال تتعارض معها
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يوماً تالية لنهاية كل ربع سـنة  ) ٣٠(يقدم المقاول إليجاس فى خالل ثالثين      ) و(
تقويمية بيانا بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التى تم القيام بها فى أى             

 أنفقهـا تم تحويله إلى عقد تنمية يوضح التكاليف التي         جزء من المنطقة لم ي    
ويضع المقـاول   . ")كشف بنشاط البحث   ("المقاول خالل ربع السنة المذكور    

سجالته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تـصرف إيجـاس           
) ٣(لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلـك لمـدة ثالثـة        

  .م كل بيان لنشاط البحثأشهر من تاريخ استال
 البحـث تقـوم   لنشاط بيان كلأشهر من تاريخ استالم  ) ٣(وفي مدي ثالثة    

  : اعتبرتإذاإيجاس باخطار المقاول كتابة 
  أو؛أن بيان التكاليف ليس صحيحا  -١

 مع أسعار الـسوق  ىتتمش أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة ال -٢
ماثلة في الجـودة وشـروط التوريـد    للبضائع أو الخدمات الم الدولية

السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، علي أن يراعي في هذا             
الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليهـا مـن داخـل             

 أوتخضع ألحكام المادة السادسة والعشرين ؛. ع.م.ج

  أن حالة المواد التي وردها المقاول التتناسب مع أسعارها، أو -٣
 .أن التكاليف التي حملت ليست الزمة بصفه معقولة للعمليات -٤

 إيجاس وعلى أن يتـضمن      مالحظات على كتابة الردويتعين على المقاول    
الرد األسباب والمبررات والمستندات المؤيدة وأن يتشاور مع إيجاس فـي           
شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلي الطرفين أن يحاوال الوصـول      

  . سوية مرضية لكليهماإلى ت
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أشهر المنـصوص  ) ٣( المقاول في مدي الثالثة      بإخطار لم تقم إيجاس     إذاو

   .عليها في هذه الفقرة بإعتراضها علي أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا

بمقتـضي هـذه    . ع.م.يقوم المقاول بدفع كل المبالغ الالزمة لعملياته في ج        ) ز(

ويحق للمقـاول شـراء     . رج قابلة للتحويل الحر   االتفاقية بعمالت من الخا   
من . ع.م. في ج  لعملياتهالعمله المصرية بدون قيد وذلك بالكميات الالزمة        

 أو الهيئة أو أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام بإستبدال النقد              إيجاس

سوف يعطى المقاول األولوية لشراء العملة المصرية من إيجاس         . األجنبي

ب تعليمات إيجاس وبذات السعر المطبق في تاريخ شراء تلك          أو الهيئة حس  

 .لبنك األهلي المصرياالعملة من 

 في أن تقدم للمقـاول العملـة المـصرية المطلوبـة            والهيئةتخول إيجاس   )  ح(
للعمليات التي تجري بموجب هذه االتفاقية مقابل أن تتـسلم مـن المقـاول         

ة األمريكية بـسعر الـصرف      مقدارا مساويا من دوالرات الواليات المتحد     

، علي أن تودع هذه المبالغ بدوالرات الواليات المتحدة         .ع.م.الرسمي في ج  

في الخـارج لـدي   ) حسب األحوال( الهيئة  أو في حساب إيجاس     األمريكية

وتـستخدم  . . ع.م.بنك مراسـل للبنـك األهلـي المـصري بالقـاهرة ج           

حـسب   (الهيئـة  أوالمسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات إيجـاس       
ا من العمالت األجنبية، وبـشرط موافقـة        موالشركات التابعة له  ) األحوال

 .وزير البترول
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أية مبالغ يستحق سدادها إليجاس مـن البتـرول المخـصص السـترداد             )  ط(
أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا علـي         التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق    
بسيطة بواقع سعر ليبور، مـضافا إليـه        الفور إليجاس، مضافا اليها فائدة      

سنويا، وذلك عن الفترة التي تبـدأ مـن         %) ٢,٥(اثنان ونصف في المائة     
محل الخـالف إليجـاس   ) المبالغ ( التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ        

أي اعتبارا مـن    (من هذه االتفاقية    " ه"والملحق  ) ٢) (أ(طبقا للمادة السابعة    
ـ ) داد التكاليف الخاص بتلك المبـالغ     تاريخ تقديم بيان استر     تـاريخ   ىوحت

ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو األرقام المنـشورة فـي    . السداد
الـشراء  ( والتي تمثـل متوسـط سـعري       اللندنيةجريدة الفاينانشيال تايمز    

 لمدة شهر واحـد  المودعةالمريكي االساريين علي الودائع بالدوالر     ) والبيع
) ١٥(ت األوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر          في سوق العمال  

) المبـالغ (من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفـع المبلـغ    
  .محل الخالف إليجاس وتاريخ السداد الفعلي

وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تـايمز فـي اليـوم               
 رغم توفر هـذا الـسعر،   من أي شهر ألي سبب كان   ) ١٥(الخامس عشر   

للبنـوك  . يها. فإنه يقع االختيار علي سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان          
 الرئيسية في سوق العمالت األوروبية بين بنوك لندن عن الودائـع      األخرى

  ).١(بالدوالر االمريكي لمدة شهر واحد 
 في يوم التسجل فيه أسعار ليبـور      ) ١٥( وقع ذلك اليوم الخامس عشر       فإذا

 بين بنوك لندن، يكون سـعر ليبـور         األوروبيةفي سوق التعامل بالعمالت     
  المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التـالي الـذي يـتم فيـه تـسجيل                

  .هذه األسعار
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  ملادة اخلامسةا
  التخليات 

  : اإلجبارية) أ(

ـ      ) ٣ ( الثالثة في نهاية السنة    المقـاول   ىبعد تاريخ سريان هذه االتفاقية يتخل
من المنطقة األصـلية فـى      ) %٣٠( في المائة    ثالثون إجماليحكومة عن   لل

علـي أن  . تنميـة ) عقود(تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلي عقد    
يكون هذا التخلي فى شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملهـا أو أجـزاء             

توافق ما لم    (ةتنمي) عقود(أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقد          
ـ  ىوذلك حت ) إيجاس على خالف ذلك     ى يتسني الوفاء بمتطلبات التخلـي عل

 .وجه الدقة

 المقـاول   ىبعد تاريخ سريان هذه االتفاقية يتخل     ) ٦ (السادسةفي نهاية السنة    
 من المنطقة األصلية    اضافية%) ٣٠( في المائة    ثالثين إجماليللحكومة عن   

علـي  . تنمية) عقود(نئذ إلي عقد    فى تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حي       
أن يكون هذا التخلي فى شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء             

ما لم توافق    (ةتنمي) عقود(أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقد          
وذلك حتي يتسني الوفاء بمتطلبات التخلـي علـي    ) إيجاس على خالف ذلك   

  .وجه الدقة
مادتين الثالثة والثالثـة والعـشرين والفقـرات الـثالث           بال اإلخاللمع عدم   
يتعين علي المقاول أن يتخلي عند نهاية       ) أ( من هذه المادة الخامسة      األخيرة
 لـم يـتم     التـى  البحث عن الباقي من المنطقة       مرحلةمن  ) ٨(الثامنة  السنة  

  .تنمية) عقود (عقدتحويلها حينئذ إلي 
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 عقـد ن المساحات الواجب تحويلها إلـي       ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإ       
 وزير البترول لموافقتـه، وفقـا       ىتنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إل       ) عقود(

  .تنمية) عقود (عقد ىتعتبر رهنا بهذه الموافقة، كأنها حولت إل) د (الثالثةللمادة 
 عن أي قطاع أو قطاعـات بحـث         ىلن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخل      

 باكتشاف تجاري للزيـت     إخطاراو بخصوصها إليجاس    أرسل بخصوصه أ  
 وجود اكتشاف تجـاري     ىأو للغاز، مع مراعاة حق إيجاس في الموافقة عل        

  ) .ه( بمقتضيات المادة الثالثة اإلخاللومع عدم ) ج(وفقا للمادة الثالثة 
 االختبار في نهايـة     أو فعال تحت الحفر     اآلبار إحدى كانت   إذاوفي حالة ما    

) ٦( فترات البحث ، فإنه يسمح للمقاول بفترة ال تزيد علي ستة             من فترة   أي
 لكي يحقـق  أواز للغ أو لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت        أشهر

لقبيل بمـا   ان أي امتداد من هذا      أعلي  . األحوالاكتشافا تجاريا، علي حسب     
بحث أشهر سوف يترتب عليه نقصان أمد فترة ال       ) ٦(ال يتجاوز فترة الستة     

  .األمر نحو ما يتطلبه ى عل،التالية، إن وجدت، بما يساوي تلك المدة
 التخلـى   المراد بالمنطقة يحتفظ أن البترول وزير موافقة بعد للمقاول يجوز
 نهايةيجاس قبل    كتابى إل  طلبديم  قن يقوم بت  ألى  ع التالية البحث لفترةعنها  
 االحتفـاظ  أسـباب  موضحاًأشهر على األقل    ) ٦(ستة  ب الجارية البحث فترة

 المتوقعـة  والنفقات التكاليف وضافية   البحث اإل  أنشطة والتزاماتبالمنطقة  
  .إيجاس لموافقة طبقاً
 ألنشطة المعتمدة   اليف مساوية للتك  بقيمة منفصل ضمان خطاب المقاول يقدم

  .اإلضافية البحث
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  : اإلختيارية) ب(

  تياره عن كل  للمقاول خالل أي فترة بحث أن يتخلى بمحض اخيجوز
  أو أي جزء من المنطقة في شكل وحدة واحدة من قطاعات بحث كاملة 
أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا 

 االدنى من التزامات البحث عن هذه الفترة بموجب بالحدالتخلي االختياري 
  ).ب(المادة الرابعة 

يخصم من حساب التخلي  تخلي اختياري بموجب هذه االتفاقية سأي
 توافق لمما (أعاله ) أ(االجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة 

  ).ذلك خالف على إيجاس
 بين المشترك باالتفاق مساحة أية عن التخلي يكون التجاري االكتشاف بعد

 فترات إجمالي نهاية عند يتم الذي التخلي باستثناء وذلك والمقاول إيجاس
  .بعاليه هاعلي المنصوص البحث
 كوحدة المنطقة عن اختيارياً يتخلى نأ التنمية فترة خالل للمقاول يجوز

 اقتصادية بالنسبة في المنطقة غير العمليات البترولية نأ ىأارت ذاإواحدة 
 : للمقاول؛ بشرط

قد اوفى بكافة التزاماته وواجباته الواردة بهذه االتفاقية  أن يكون المقاول) ١(
 تلك المتعلقة بتطهير االصول - بيل المثال ال الحصرعلى س- والتي تشمل

 بين وقيمتها شكلها علىيتم االتفاق (مالية  والتسهيالت، أو تقديمه لضمانة
  للوفاء بتلك االلتزامات والواجبات؛ و) إيجاس والمقاول

، ومطالبا إليجاسقيام المقاول بتقديم اخطار كتابي بالتخلى االختياري ) ٢(
   أن المقاول قد أوفى بتلك االلتزامات والواجبات، تابةًك كدؤتإيجاس أن 

  .أو تقديمه تلك الضمانة المالية
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  :بعد هذا اإلخطار
 سواء بالتأكيد أو بإبداء االعتراض      -اذا لم تخطر ايجاس المقاول كتابةً       ) ١

يوم من تـاريخ اسـتالمها      ) ١٨٠( خالل فترة مائة وثمانين      -المسبب  
 عن المنطقة، فإن تخلي المقاول عن المنطقـة         الخطار المقاول بالتخلي  

  يوم؛ أو) ١٨٠(يكون سارياً بمجرد انتهاء فترة المائة والثمانين 
) ١٨٠( كتابةً خالل فترة المائـة والثمـانين    المقاول ايجاس أخطرت اذا) ٢

يوم بتأكيدها أن المقاول قد أوفى بإلتزاماتـه وواجباتـه طبقـاً لهـذه              
نة مالية معتمدة من إيجاس، فأن تخلي المقاول        االتفاقية، أو قد قدم ضما    

يوما مـن تـاريخ اسـتالم       ) ٩٠(عن المنطقة يكون سارياً بعد تسعين       
 المقاول لذلك التأكيد؛ أو

) ١٨٠ (والثمانين المائة فترة خالل - كتابةً   المقاول ايجاس اخطرت   اذا) ٣
 صـدور  لحـين  لن يسري    التخلي نإف مسبب، اعتراض إلبداء   – يوم

 طبقاً لهذه االتفاقيـة     وواجباته بالتزاماته المقاول وفاء علي إيجاس تأكيد
ـ  يكـون . ايجـاس  من معتمدة مالية لضمانة تقديمه أو  المقـاول ي تخل

 اسـتالم  تاريخ من يوما) ٩٠ (تسعينعد  ب اساري المنطقة عن االختياري
 .إيجاسد لتأكي المقاول

 حالةتعهد ويلتزم بإعادة  يإنه فالمنطقة تخلى المقاول عن كل أو جزء من عند
 السليمة لألصول طبقاً وذلك ها، عليه عند استالمه لت إلى ما كانالمنطقة

 ). إذا وافقت إيجاس والمقاول على خالف ذلكإال( والمرعية في صناعة البترول
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  املادة السادسة
  العمليات بعد االكتشاف التجاري

جاس والمقاول أن يؤسسا في     عند الموافقة على أول عقد تنمية يجب على إي         ) أ(
" د"طبقا للمادة السادسة والملحق     في المنطقة   شركة للقيام بالعمليات    . ع.م.ج
ويتم االتفـاق بـين إيجـاس       ") الشركة المشتركة   "ويطلق عليها فيما يلي     (

وهـذه  . والمقاول معا علي اسمها ، علي أن يعتمد وزير البترول ذلك االسم           
 قطاع خاص، تخضع للقوانين واللـوائح      مساهمةالشركة سوف تكون شركة     

في الحدود التي التتعارض فيها هذه القوانين واللـوائح         . ع.م.السارية في ج  
  ). عقد التأسيس(مع نصوص هذه االتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة 

وعلي أيه حال، فإن الشركة المشتركة والمقاول، ألغراض هـذه االتفاقيـة،       
  تيـه بتعـديالتها الحاليـة      آلم القـوانين واللـوائح ا     تعفيان من تطبيق أحكا   

  :ة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح يأو المستقبل
   بإصدار قانون نظـام العـاملين بـشركات         ١٩٧٨ لسنة   ٤٨القانون رقم    -

  .القطاع العام
 قـانون شـركات المـساهمة       بإصـدار  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون رقم    -

  .كات ذات المسئولية المحدودة والشرباألسهموشركات التوصية 
   قانون في شـأن هيئـات القطـاع         بإصدار ١٩٨٣ لسنة   ٩٧القانون رقم    -

  .العام وشركاته
   قـانون شـركات قطـاع       بإصـدار  ١٩٩١ لـسنة    ٢٠٣القانون رقـم     -

  . األعمال العام
 ٢٠٠٣ لـسنة  ٨٨ الفصل الثانى من الباب السادس من القانون رقم      أحكام -

. ع.م. المركزي والجهاز المصرفي والنقـد فـي ج        بإصدار قانون البنك  
  . بشأن تنظيم التعامل بالنقد األجنبى
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 الشركة  تنشأ". د"عقد تأسيس الشركة المشتركة مرفق بهذه االتفاقية كملحق         ) ب(
 تاريخ اعتماد وزير البتـرول ألول       منأشهر  ) ٣(المشتركة فى خالل ثالثة     

بأعمال التنمية طبقا لخطـة التنميـة        للقياملغاز  ل أو للزيت سواءعقد تنمية   
المعتمدة وبرنامج العمل والموازنة لعمليات البحث والتنمية واإلنتاج من عقد          

التنمية، يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة المـشتركة قائمـة           ) عقود(
وتحـل لجنـة البحـث    . فعال تلقائيا دون حاجة إلي أية إجـراءات أخـري      

 تحويلها يتم لم التي المنطقة أجزاء كافة عن نهائيال التخلي عنداالستشارية  
 .تنمية) عقود (عقد إلى

 الشركة المشتركة برنامج عمل وموازنة للمزيد مـن عمليـات البحـث        تعد) ج(
والتنمية للجزء المتبقي من السنة المالية التي اعتمد فيها عقد التنمية فـي أي      

يوماً من  ) ٩٠(عد تسعين   جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك ب         
وتعد الشركة المشتركة   . أعاله) ب(تاريخ قيام الشركة المشتركة طبقاً للفقرة       

برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية الجـراء           
مزيد من عمليات البحث والتنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويلـه إلـى       

أشهر قبل نهايـة الـسنة      ) ٤( يتجاوز أربعة    عقد تنمية، وذلك في موعد ال     
 وفي) والمقاول إيجاسأو في أي موعد آخر يتفق عليه بين         (المالية الجارية   

 أي فـي أو   (ذلـك  بعد تالية مالية سنة كل لبداية السابقة أشهر) ٤ (األربعة
 وبرنامج اإلنتاج برنامج ويقدم). والمقاول إيجاس بين عليه يتفق آخر موعد
 . موازنة لمجلس إدارة الشركة المشتركة للموافقة عليهما والالعمل

 وتنفيذ برنامج عمل وموازنة البحث للمزيد من        على والموافقة مراجعة ويتم
عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية، وفقـاً              

  . للمادة الرابعة
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من كل شهر   ) ٢٠(العشرين  تقوم الشركة المشتركة في موعد اليتعدي اليوم        ) د(
بتقديم تقدير مكتوب إلي المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقـات           
في النصف األول والنصف الثاني من الـشهر التـالي مقـدرة بـدوالرات              

. الموازنة المعتمدة و العمل برنامج مع ومتمشياالواليات المتحدة األمريكية،    
  أيـة نقديـة يتوقـع بقاؤهـا لـديها فـي       وأن تدخل في حساب هذا التقدير     

  . نهاية الشهر
وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلي البنـك المراسـل             

واليـوم الخـامس    ) ١(أدناه، وذلك في اليوم األول      ) ه(المذكور في الفقرة    
 العطالت فإن   أيامعلي التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من         ) ١٥(عشر  

  .ع يتم في يوم العمل الذي يليهالدف
 بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حـساب          المشتركةيصرح للشركة   ) ه(

، بالمبـالغ  .ع.م. المصري بالقـاهرة ج األهليمفتوح لدي بنك مراسل للبنك      
وتستخدم المسحوبات من هذا الحـساب      . التي يقدمها المقاول بالنقد األجنبي    

التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل       لدفع أثمان البضائع والخدمات     
لمواجهة نفقات الشركة المشتركة    . ع.م.المبالغ الالزمة إلي بنك محلي في ج      

  .بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه االتفاقية
ـ      ) ٦٠(وفي خالل الستين      تقـدم الـشركة     ةيوما التاليه لنهاية كل سنة مالي

بيانا مصدقا عليـه    . ع.م. في ج  ةابة النقد المختص  المشتركة إلي سلطات رق   
سابات معترف به، يبين المبالغ المقيـدة فـي الجانـب       ح ةمن مكتب مراجع  

الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقـي فـي نهايـة          
  .السنة المالية
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التـي   طاقة زائدة في التـسهيالت و      ، وجدت خالل فترة عمليات اإلنتاج     إذا)  و(
 الطاقة إستخدام تلك    اليجاس استخدامها، فإنه يحق     المشتركةاليمكن للشركة   

 إضـرار أية أعبـاء ماليـة أو       التسبب في    فى ذلك دون     رغبت إذاالزائدة  
  .  المقاول أو الشركة المشتركةبعمليات

  املادة السابعة
  اسرتداد التكاليف و املصروفات و إقتسام اإلنتاج

  :استرداد التكاليف) أ(
  :البترول المخصص السترداد التكاليف) ١(

مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هـذه االتفاقيـة يـسترد            
 بواسطة إيجاس من كافة التكـاليف       اعتماده تم ما المقاول كل ربع سنة   

 والمصروفات والنفقات الخاصة بجميـع عمليـات البحـث والتنميـة    

، في حدود وخـصما مـن       والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه االتفاقية     
، مـن كـل البتـرول المنـتج      )٪٣٢(في المائـة    اثنان وثالثون    نسبة

المحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه            و
ويـشار إلـى هـذا    . االتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية     

  ".ليفالبترول المخصص السترداد التكا"البترول فيما يلي بعبارة 
وتطبق التعريفات التالية بغـرض تحديـد تـصنيف كـل التكـاليف             

   :والمصروفات والنفقات الستردادهم 
تعني كل تكاليف ومصروفات البحـث ومـا        " االستكشافنفقات  " -١

يخصها من المصروفات غير المباشرة والمـصروفات اإلداريـة         
  .والعمومية اإلضافية
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باسـتثناء  (ومصروفات التنمية،    كل تكاليف    تعنى" نفقات التنمية " -٢
، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة       )مصروفات التشغيل 

  . والعموميةاإلضافيةوالمصروفات اإلدارية 
التكاليف والمـصروفات والنفقـات     كل تعنى" مصروفات التشغيل " -٣

 اإلنتاج التجاري وهي التكاليف والمـصروفات       بدءالتي تمت بعد    
 .ة عادة لالستهالكوالنفقات غير القابل

ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصالح اآلبار وإصالح وصـيانة          
) Sidetracking(الحفر الجـانبي    : األصول ولكنها ال تشمل أيا مما يلي      

 واسـتبدال   لبئـر  الدائم   والهجر والردموإعادة الحفر وتغيير حالة بئر      
لعمرة صول أو جزء من أصل واإلضافات والتحسينات والتجديدات وا        أ

  . الرئيسية بما يطيل عمر األصل
ومـصروفات التـشغيل مـن البتـرول      تسترد نفقات البحث والتنميةو

  :التاليالمخصص السترداد التكاليف على النحو 
، بما في ذلك ما تراكم منهـا قبـل بـدء اإلنتـاج              "االستكشافنفقات  ") ١

ا في  ، تبدأ إم  سنوياً%) ٢٠( في المائة    عشرينالتجاري، تسترد بمعدل    
السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقـات أو فـي الـسنة         

  .الضريبية التي يبدأ فيها اإلنتاج التجاري، أي التاريخين يكون الحقا
، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء اإلنتاج التجـاري،            "نفقات التنمية ") ٢

ـ      %) ٢٠( في المائة    عشرينتسترد بمعدل    سنة سنويا، تبدأ إما فـي ال
الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الـضريبية          

  .التي يبدأ فيها اإلنتاج التجاري، أي التاريخين يكون الحقا
 اإلنتاج التجاري،   بدءالتي حملت ودفعت بعد     " مصروفات التشغيل ") ٣

سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هـذه            
 فيها اإلنتاج   بدأصروفات أو في السنة الضريبية التي ي      التكاليف والم 

  .التجاري، أي التاريخين يكون الحقا
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  إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المـصروفات            ) ٤
) ٢(و) ١( بموجب أحكـام الفقـرات       استردادهاأو النفقات الواجب    

  قيمة كل البتـرول المخـصص السـترداد        عنالسابقة تزيد   ) ٣(و
التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحـل السـتردادها      

الضريبية التالية إلى أن تـسترد بالكامـل،        ) أو السنوات (في السنة   
 االتفاقيـة  هـذه  إنقضاء األحوال بعد منعلى أال يتم ذلك بأية حال   

  . بالنسبة للمقاول
ر إليهـا   استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدالت المشا      ) ٥

بنسبة الربع لكـل ربـع      (سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا        
 ال  لالسـترداد ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة        ). سنة

يتم استردادها في ربع سنة معين تبعـا لهـذا التوزيـع، ترحـل              
  .الستردادها في ربع السنة الذي يليه

من المـادة الـسابعة     ) ٣() أ(باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة        ) ٢(
من المادة السابعة، فإن المقاول يحق لـه أن يحـصل           ) ١) (ه(والفقرة  

على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص السترداد التكـاليف           
الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحـددة وفقـا للمـادة       

ص السـترداد    البترول المخص  كلوعندما تزيد قيمة    ). ه(السابعة فقرة   
عـن  ) من المادة الـسابعة   ) ج(على النحو المحدد في الفقرة      (التكاليف  

   اسـتردادها فـي     والمزمـع التكاليف والنفقات الفعلية القابلة لالسترداد      
) أ( فقـرة    السابعةما في ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة         ب ،ربع السنة ذاك  

سـترداد   قيمة تلك الزيادة من البتـرول المخـصص ال         فإن ،)٤) (١(
 طبقا والمقاول إيجاس بين تقسم سوف"التكاليف استرداد فائض"التكاليف  

  :التالية للنسب
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  %) ٧٥( في المائة خمسة وسبعون إيجاس نصيب
  %)٢٥ (المائة فيخمسة وعشرون  المقاول نصيب
 اسـترداد   فـائض  على المقاول أن يدفع إليجاس نصيبها مـن          ويتعين

الطريقة المنصوص عليهـا فـي المـادة        نقدا وذلك ب  ) ١ (إماالتكاليف  
عينـا  ) ٢(وإمـا  "  ه " الواردة في الملحق المحاسبىالرابعة من النظام  
 ).٣) (أ(وفقا للمادة السابعة 

 يحق إليجاس أن تختـار      ،يوما) ٩٠(قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين       ) ٣(
 مـن  حقها،كامل كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد  بموجب إخطار

وطبقـا للفقـرة    %) ١٠٠( حتى مائة في المائة      التكاليف استرداد فائض
" فـوب "من المنطقـة   وهذا السداد يكون بالزيت الخام. اعاله عينا ) ٢(

 بشرط أال تزيد    ؛ عليها يتفق أى نقطة تسليم أخرى      مننقطة التصدير أو    
 تحصل عليها إيجاس عينا في أي ربع سنة على          التىمية الزيت الخام    ك

ت الخام المخصص السترداد التكاليف المأخوذ فعـال والـذي          قيمة الزي 
. تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خالل ربع السنة السابق          

 اسـترداد  فائضوإذا كان إستحقاق إيجاس في تقاضي سداد نصيبها من   
عينا مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا اإلستحقاق           التكاليف
 .يدفع نقدا

 :اإلنتاج اقتسام) ب(

 المنـتج  البتـرول  كـل المتبقية من   %) ٦٨(فى المائة   الثمانية وستون   ) ١(
 االتفاقية والغيـر مـستخدم فـي        هذه بموجب   المنطقة من به   والمحتفظ

 لقيمـة  بين إيجاس والمقاول كل ربع سنة، طبقا       تقسمالعمليات البترولية   
 -"):اج االنتاقتسام(" خام برنت ووفقاً لألنصبة التالية 
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 : والمتكثفاتالخام الزيت) ١

  برنت سعر
 / امريكي دوالر

  برميل

 بـه  والمحـتفظ  المنـتج  الخام الزيت
 مـستخدم  والغير االتفاقية هذه بموجب

 يوم/ زيت برميل البترولية العمليات فى
  )سنوي ربعمتوسط ) (ي/زب (

نصيب إيجاس 
)٪(  

نصيب المقاول 
)٪(  

 مـن  أقل إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ ب ز٥ ٠٠٠ تساوي أو

خمسة وستون 
في المائة 

)٦٥(%  

خمسة وثالثون 
في المائة 

)٣٥(%  

 ٥٠٠٠ية إنتاج أكثر من      لشريحة أو كم   بالنسبة
  .ي/ز ب ١٠ ٠٠٠ تساوي أوأقل من و

سته وستون 
  في المائة 

)٦٦(%  

أربعة وثالثون 
في المائة 

)٣٤(%  

 ١٠ ٠٠٠ لشريحة أو كمية إنتاج أكثر من ةبالنسب
  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠ تساوي أوأقل من و

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  

 يساوي أو من أقل
  يأمريك دوالر ٤٠

 من أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ز ب ٢٠ ٠٠٠

ثمانية وستون 
  في المائة 

)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  

 مـن  أقل إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ ب ز٥ ٠٠٠ تساوي أو

سته وستون 
  في المائة 

)٦٦(%  

أربعة وثالثون 
  في المائة 

)٣٤(%  

 ٥٠٠٠ية إنتاج أكثر من      لشريحة أو كم   بالنسبة
  .ي/ز ب ١٠ ٠٠٠ تساوي أووأقل من 

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  

 ١٠ ٠٠٠ لشريحة أو كمية إنتاج أكثر من بالنسبة
  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠ تساوي أوأقل من و

ثمانية وستون 
  في المائة 

)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  

ــر ــن أكث  ٤٠ م
ــي الردو  أمريكـ

 يساوي أو من وأقل
  أمريكي دوالر ٦٠

 من أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ز ب ٢٠ ٠٠٠

تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
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١٠٢
 

  برنت سعر
 / امريكي دوالر

  برميل

 بـه  والمحـتفظ  المنـتج  الخام الزيت
 مـستخدم  والغير االتفاقية هذه بموجب

 يوم/ زيت برميل البترولية العمليات فى
  )سنوي ربعمتوسط ) (ي/زب (

نصيب إيجاس 
)٪(  

نصيب المقاول 
)٪(  

 مـن  أقل إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ ب ز٥ ٠٠٠ تساوي أو

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  
 ٥٠٠٠ية إنتاج أكثر من      لشريحة أو كم   بالنسبة

  .ي/ز ب ١٠ ٠٠٠ تساوي أووأقل من 
ثمانية وستون 

  في المائة 
)٦٨(%  

الثون اثنان وث
  في المائة 

)٣٢(%  
 ١٠ ٠٠٠ أو كمية إنتاج أكثر من  لشريحةبالنسبة

  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠ تساوي أوأقل من و
تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  

ــر ــن أكث  ٦٠ م
 أمريكــي دوالر

ــل ــن وأق  أو م
 دوالر ٨٠ يساوي
  أمريكي

 من أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/ز ب ٢٠ ٠٠٠

سبعون في 
  المائة 

)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠%(  
 مـن  أقل إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

  .ي/ ب ز٥ ٠٠٠ تساوي أو
ثمانية وستون 

  في المائة 
)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  
 ٥٠٠٠ لشريحة أو كمية إنتاج أكثر من بالنسبة

  .ي/ز ب ١٠ ٠٠٠ تساوي أووأقل من 
سعة وستون ت

  في المائة 
)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
 ١٠ ٠٠٠ أو كمية إنتاج أكثر من  لشريحةبالنسبة

  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠ تساوي أوأقل من و
سبعون في 

  المائة 
)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠(%  

ــر ــن أكث  ٨٠ م
 أمريكــي دوالر
 يساوي أو من وأقل
  أمريكي دوالر ١٠٠

ــر ــة إنتــاج أكث ــشريحة أو كمي ــسبة ل   بالن
  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠ من 

 واحد وسبعون 
  ة في المائ

)٧١(%  

تسعة وعشرون 
  في المائة 

)٢٩(%  
 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل مـن       

  .ي/ ب ز٥ ٠٠٠أو تساوي 
تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
 ٥٠٠٠ بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر من      

  .ي/ ب ز١٠ ٠٠٠أقل من أو تساوي و
سبعون في 

  المائة 
)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠(%  
 ٠٠٠ من أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

  .ي/ز ب ٢٠ ٠٠٠أقل من أو تساوي  و١٠
 واحد وسبعون 

  في المائة 
)٧١(%  

تسعة وعشرون 
  في المائة 

)٢٩(%  

 ١٠٠ أكثر مـن    
  دوالر أمريكي 

بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر من       
  .ي/ ب ز٢٠ ٠٠٠

اثنان وسبعون 
  ائة في الم

)٧٢(%  

ثمانية وعشرون 
  في المائة 

)٢٨(%  
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 ):LPG (المسال البترول وغاز الغاز) ٢
 كميـات  إلـى ) LPG (المـسال  البترول غاز كميات كل تحويل يتم

 المنطقـة  من المنتجة الغاز كميات إلى إضافتها يتم الغاز من مكافئة
 المـسال  البتـرول  وغاز الغاز من االنتاج   اقتسام حساب ألغراض

)LPG (وألغراض منح اإلنتاج . 

  سعر برنت
ــي  /  دوالر أمريكـ

  برميل

 (LPG)الغاز وغاز البترول المـسال      
المنتج والمحتفظ به بموجـب هـذه       

مستخدم فى العمليات   الاالتفاقية وغير   
يـوم  / البترولية قدم مكعب قياسـى    

  )متوسط ربع سنوي) (ي/٣ق(

نصيب إيجاس 
)٪(  

نصيب المقاول 
)٪(  

 أقـل  إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  .ي/٣ق مليون ١٠٠ تساوي أو من

خمسة وستون 
  في المائة 

)٦٥(%  

خمسة وثالثون 
  في المائة 

)٣٥(%  
 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

 أو من وأقلي  /٣ق مليون ١٠٠ من
  . ي/٣ق مليون ٢٥٠ تساوي

سته وستون 
  في المائة 

)٦٦(%  

 وثالثون أربعة
  في المائة 

)٣٤(%  
 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

 أو من وأقلي  /٣ق مليون ٢٥٠ من
  . ي/٣ق مليون ٥٠٠ تساوي

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  

ــل ــن أق  أو م
 ٤٠ يــــساوي

  أمريكي دوالر

 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة
  . ي/٣ق مليون ٥٠٠ من

ثمانية وستون 
  في المائة 

)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  
 أقـل  إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

  .ي/٣ق مليون ١٠٠ تساوي أو من
سته وستون 
  في المائة 

)٦٦(%  

أربعة وثالثون 
  في المائة 

)٣٤(%  
 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

 أو من وأقلي  /٣ق يونمل ١٠٠ من
  . ي/٣ق مليون ٢٥٠ تساوي

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  
 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بالنسبة

 أو من وأقلي  /٣ق مليون ٢٥٠ من
  . ي/٣ق مليون ٥٠٠ تساوي

ثمانية وستون 
  في المائة 

)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  

ــر  ٤٠ مــن أكث
ــي دوالر  أمريك

ــل ــن وأق  أو م
 ٦٠ يــــساوي

  أمريكي دوالر

نسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      بال
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠من 

تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
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  سعر برنت
ــي  /  دوالر أمريكـ

  برميل

 (LPG)الغاز وغاز البترول المـسال      
المنتج والمحتفظ به بموجـب هـذه       

مستخدم فى العمليات   الاالتفاقية وغير   
يـوم  / كعب قياسـى  البترولية قدم م  

  )متوسط ربع سنوي) (ي/٣ق(

نصيب إيجاس 
)٪(  

نصيب المقاول 
)٪(  

بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقـل       
  .ي/٣ مليون ق١٠٠من أو تساوي 

سبعة وستون 
  في المائة 

)٦٧(%  

ثالثة وثالثون 
  في المائة 

)٣٣(%  
 أكثر إنتاج كمية أو لشريحة بةبالنس
ي وأقل من أو    /٣ مليون ق  ١٠٠ من

  . ي/٣ق مليون ٢٥٠تساوي 

ثمانية وستون 
  في المائة 

)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      

ي وأقل من أو    /٣ مليون ق  ٢٥٠من  
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠تساوي 

تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩%(  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  

ــر مــن   ٦٠أكث
ــي  دوالر أمريك
ــن أو  ــل م وأق

 ٨٠يــــساوي 
  دوالر أمريكي

بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠من 

سبعون في 
  المائة 

)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠(%  
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقـل       

  .ي/٣ مليون ق١٠٠من أو تساوي 
مانية وستون ث

  في المائة 
)٦٨(%  

اثنان وثالثون 
  في المائة 

)٣٢(%  
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      

ي وأقل من أو    /٣ مليون ق  ١٠٠من  
  . ي/٣ مليون ق٢٥٠تساوي 

تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      

ي وأقل من أو    /٣ مليون ق  ٢٥٠من  
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠تساوي 

سبعون في 
  المائة 

)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠(%  

ــر مــن   ٨٠أكث
ــي  دوالر أمريك
ــن أو  ــل م وأق

ــساوي   ١٠٠يـ
  دوالر أمريكي

بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠من 

 واحد وسبعون 
  في المائة 

)٧١(%  

تسعة وعشرون 
  في المائة 

)٢٩(%  
 أقـل   بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج    

  .ي/٣ مليون ق١٠٠من أو تساوي 
تسعة وستون 
  في المائة 

)٦٩(%  

واحد وثالثون 
  في المائة 

)٣١(%  
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      

ي وأقل من   /٣ مليون ق ق   ١٠٠من  
  . ي/٣ مليون ق٢٥٠أو تساوي 

سبعون في 
  المائة 

)٧٠(%  

ثالثون في 
  المائة 

)٣٠(%  
اج أكثر  بالنسبة لشريحة أو كمية إنت    

ي وأقل من أو    /٣ مليون ق  ٢٥٠من  
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠تساوي 

 واحد وسبعون 
  في المائة 

)٧١(%  

تسعة وعشرون 
  في المائة 

)٢٩(%  

 ١٠٠ أكثر من    
  دوالر أمريكي 

بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أكثر      
  . ي/٣ مليون ق٥٠٠من 

اثنان وسبعون 
  في المائة 

)٧٢(%  

ثمانية وعشرون 
  في المائة 

)٢٨(%  
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 المتوسـط  هـو  األنـصبة  تقسيم أساسه على يجري   سعر برنت الذي   حيث
 الواليات المتحـدة األمريكيـة لكـل        بدوالرات مقدرة لسعر برنت    سنوي الربع

  مـاركتواير  أويـل  كـرود  بالتـس  تقريـر برميل من خام برنت المعلن فـي        
(“Platts Crude Oil Marketwire report”)،إمكان تحديـد ذلـك   عدم حالة ى وف 

 كرود أويل مار كتـواير علـى        بالتس أسعار تقرير   ورصدالمتوسط بسبب عدم    
 برنـت  خام قيمة على ويتفقوا األطرافجتمع  ي ،اإلطالق خالل شهر من الشهور    

 المـصادر  هـذه  مثل وجود عدم حالة وفى. معلنة أخرىبالرجوع إلى مصادر    
 آخر، برنت طبقا لما ورد آنفا ألى سبب         خام يمكن تحديد قيمة     لم أو إذا    المعلنة،

 . ويتفقوا على قيمة خام برنتوالمقاول إيجاس معيجت

) ٢ (و) ١) (١) (ب (الـسابعة  المادة فى إليها المشار األنصبة هذه وتؤخذ
  ).ه (فقرة السابعة للمادة وفقا فيها التصرف يتم و أعاله
غـاز يبـرم   ال مبيعات اتفاقيةبعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي   ) ٢(

، تقـدم إيجـاس     ) ه(وفقا للمادة الـسابعة فقـرة     بين إيجاس والمقاول    
بيانـا بكميـة   ) يبصفتها مشتر  (إيجاسإلى  ) بصفتهما بائعين (والمقاول  

من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كميـة الغـاز             
 فـي المائـة   سبعينعن خمسة و) يبصفتها مشتر(التي تسلمتها إيجاس    

 مبيعـات  اتفاقيةقرره تليها طبقا لما    من كميات الغاز المتعاقد ع    %) ٧٥(
 نقطـة  عند ، بشرط أن يكون الغاز متوفراً)ص النقغاز (ةالغاز الساري

يوما مـن  ) ٦٠(، خالل ستين )يبصفتها مشتر(وتدفع إيجاس   . األستالم
 غـاز قيمة ) بصفتهما بائعين(استالمها ذلك البيان، إلى إيجاس والمقاول      

ذا في مستحقات إيجاس والمقاول      ويدرج غازالنقص ه   ،النقص، إن وجد  
من المادة السابعة، و ذلـك فـي        ) ب(و  ) أ (تينمن الغاز بموجب الفقر   

  .ربع الرابع من السنة التعاقدية المذكورةال
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  حـساب األخـذ    "النقص في حساب مستقل لهذا الغـرض        غازسجل  يو
و تسجل كميات الغاز الذي يتم تسليمه في الـسنوات التاليـة            " أو الدفع 

مـن كميـات    %) ٧٥(يادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة        بالز
 ة مبيعات الغاز الساري   اتفاقيةقرره  ت حسب ما     سنوياً الغاز المتعاقد عليها  

األخذ " الغاز المقيدة في حساب      ات تسجل قرين كمي   ،" الغاز التعويضي "
الغ مستحقة الـدفع   مبوال تكون هناك    . وتخفضها بنفس المقدار  " أو الدفع 

وال يدرج هذا الغـاز     .  إلى هذا المقدار   التعويضيذا الغاز   هصوص  بخ
   تينالتعويضي ضمن مستحقات المقاول مـن الغـاز بموجـب الفقـر           

   و ال يكون للمقـاول حقـوق فـي هـذا          ،من المادة السابعة  ) ب(و  ) أ(
  .الغاز التعويضي

بـصفتهما  ( نهاية اى سنه تعاقديه، إذا اخفقـت إيجـاس والمقـاول         فى
من كميـة الغـاز     %) ٧٥( المائه   في خمسة وسبعين    تسليم فى) بائعين
 مـع  ية الغاز الـسار مبيعات اتفاقية المتعاقد عليها والمعرفه فى    ةالسنوي

 المائـه  الفرق بين الخمسة والسبعين فى       فإن ،)يبصفتها مشتر (إيجاس  
من كمية الغاز السنويه المتعاقد عليها وكميـة الغـاز الفعليـة           %) ٧٥(

و يحق إليجـاس  "  قصور التسليم أو الدفع    غاز " باليها  المسلمة يشار   
 كمية من الغاز مساويه لغاز قصور التـسليم أو          أخذ) يبصفتها مشتر (

مـن سـعر   %) ٩٠( تسعون بالمائه يعادل بسعر تقيمالدفع وهذه الكمية    
  . مبيعات الغازة اتفاقيفىالغاز المعرف 

ر للتـسليم النـسب   كله المتوف) LPG(تطبق على غاز البترول المسال     و
من المادة الـسابعة، بخـصوص      ) ب(و) أ (تينفقرالالمئوية المبينة في    

المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتـم         ) LPG(غاز البترول المسال    
  .تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما
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  :تقييم البترول) ج(
  :الزيت الخام والمتكثفات) ١(

سترداد التكاليف الذي يستحقه المقـاول      الزيت الخام المخصص ال    -١
ـ      ـبمقتضى هذه االتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة إيجاس والمقـاول ب

  .عن كل ربع سنة تقويمية" سعر السوق"
 المتوسط المرجح لألسعار المحققة خالل ربع السنة   يعني" سعر السوق " - ٢

 التـسويق  شركات من أيأو  ( من مبيعات إيجاس أو المقاول       المعنى
 أن تكون المبيعات المستخدمة وصوال      ةأيهما أعلى شريط   )لها تابعةال

إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة          
بكميات متقارنه بشروط دفع متقارنه بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات   

في نقطة التصدير وذلك طبقا     ) فوب(غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة      
 استبعادقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع          لكافة ع 

  و ،عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة
  المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مـن إيجـاس            ) ١

أو المقاول إلى أي شركة تابعه سواء أكان ذلك عـن طريـق             
  .وسيط أو خالفه

مقابل خالف الـدفع بعملـة قابلـة        المبيعات التي تنطوي على     ) ٢
للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئيـة         
اعتبارات خالف الحوافز اإلقتصادية المعتادة في بيوع الزيـت         

  .الخام التجارية الخالية من التحيز
تجرى التخفيـضات الالزمـة     " سيف"من المفهوم انه في حالة البيوع        - ٣

في نقطـة   " فوب" لحساب السعر    الًو والتأمين وص  مقابل تكاليف النقل  
التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في االعتبار إجراء التعديل المناسـب           
بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بمينـاء           

ويحدد سعر السوق علـى  . الشحن وغير ذلك من تعديالت أخرى مناسبة    
 .بالنسبة لكل ميناء شحنيط زيت خام وة لكل زيت خام أو خلحده بالنسب
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إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خالل أي ربع سنة تقويمية مـن جانـب                - ٤
أو المقاول بموجب عقود بيع الزيت الخام الـسارية، فإنـه           /إيجاس و 

يتعين على إيجاس والمقاول أن يتفقا معا على سعر الـسوق بالنـسبة             
تعماله عن ربـع الـسنة ذاك،     للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين اس      

وعليهما االسترشاد بجميع األدلة المناسبة والمتاحة بمـا فـي ذلـك            
األسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنـسبة للزيـوت الخـام            

فـي الخلـيج    (الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبتـرول         
نتظمـة فـي    التي تباع بـصفة م    ) العربي أو بمنطقة البحر المتوسط    

 عقود بيع فعليـة، لكـن مـع اسـتبعاد           بنوداألسواق المفتوحة طبقا ل   
 وبحيـث  ،المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما ال يتم تسليم زيت خام       

ال ) باستثناء السعر (تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام         
تختلف اختالفا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيـت الخـام المطلـوب     

قدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديالت المناسـبة تبعـا            ت
لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الـشحن           
وغير ذلك من التعديالت المناسبة، حسب األحوال، تبعا للفروق فـي           
درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها          

 الزيـت  والتي تؤثر على أسـعار       ، البائعين والمشترين  لقب منعامة  
يومـا ،   ) ٩٠( الخاصة بالنقل لمـدة تـسعين        التأمينالخام، وأقساط   

 كما تجرى هذه التعـديالت     ،والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع     
يومـا،  ) ٦٠(دفع لمدة تزيد على ستين      العلى ثمن المبيعات بشروط     

ضمانات التي تقدم لصالح البائعين علـى       على تكاليف القروض أو ال    و
  . أساس أسعار الفائدة السائدة

وقد انعقدت نية األطراف على أن تعكـس قيمـة الزيـت الخـام          
المخصص السترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هـذا          

  .الزيت الخام
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إذا رأت أي من إيجاس أو المقاول أن سعر السوق علـى النحـو               -٥
أعاله ال يعكس سعر الـسوق      ) ٢(ضى الفقرة الفرعية    المحدد بمقت 

 االتفاق على   فى إيجاس والمقاول    ت أو في حالة ما إذا أخفق      ،السائد
سعر السوق بالنسبة ألي زيت خام منتج بموجب هذه االتفاقية عن           

يوما بعد نهايـة    ) ١٥(أي ربع سنة، و ذلك في خالل خمسة عشر          
 يختار في أي وقت بعد      ربع السنة ذاك، فإنه يجوز ألي طرف أن       

ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميـل           
، أصـدق تمثيـل     المحكممن ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي         

وعلى المحكم أن يبت في     . لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني     
. هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع الـسنة المـذكور    

و يـتم   . ر ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع األطـراف       ويكون قرا 
  .اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه

 في االتفاق على المحكم فـي خـالل         والمقاولإذا أخفقت إيجاس    
يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف اآلخر بأنه         ) ٣٠(ثالثين  

ك  ذل اختيار فإنه يتم    ،قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم       
 المعينة المحددة وفقا للمادة الرابعة والعشرين       الهيئةالمحكم بمعرفة   

 أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على            ،)ه(
نحو ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، مـع األخـذ فـي االعتبـار              
صالحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي          

ويتعـين إرسـال     . إيجاس أو المقاول، أو كالهما     تتقدم به أي من   
 الطلب المقدم من أي من الطرفين إلـى الطـرف           ذلك من   ةصور
  . على الفور اآلخر
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ويجب أن يكون المحكم، بقدر اإلمكان من ذوي السمعة العالية في           
دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيـت          

 وال يجوز أن يكون المحكم من رعايـا         .الخام في التجارة الدولية   
) دول(ودولـة   . ع.م.دولة ليست لها عالقات دبلوماسـية مـع ج        

كما ال يجوز أن يكون وقت االختيار مستخدما أو محكما          . المقاول
  أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة بمعهد البتـرول األمريكـي     

يـة  منظمـة الـدول العرب    بأو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو       
المصدرة للبترول أو مستشارا بصفة مستمرة إليجاس أو للمقـاول          

 أما االستشارات العارضـة  ،أو إلحدى الشركات التابعة ألي منهما    
  التي تمـت فـي الماضـي لهـذه الـشركات أو لغيرهـا مـن                
شركات البترول أو للوكاالت أو الهيئات الحكومية، فهذه ال تعتبـر        

  ون المحكـم قـد شـغل فـي أي      وال يجوز أن يك   . سببا الستبعاده 
  الـسابقتين علـى اختيـاره      ) ٢(وقت من األوقات خالل السنتين      

  إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالـة حكوميـة            
  .أو هيئة حكومية

   عن القيـام بعمـل المحكـم،       اختيارهفي حالة إحجام شخص تم      و
ـ               ال  أو في حالة عدم قدرته على القيـام بـذلك العمـل، أو إذا خ

  منـصب المحكـم قبـل اتخـاذ القـرار المطلـوب، فإنـه يـتم         
  اختيار شخص آخر بـذات الطريقـة المنـصوص عليهـا فـي             

  يتقاسـم كـل مـن إيجـاس والمقـاول بالتـساوي            . هذه الفقـرة  
  .مصاريف المحكم
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ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا ألحكام هذه الفقرة علـى أسـاس            
 الخـام  الزيـت اجعة عقود بيع  ويقوم بمر . فضل األدلة المتاحة له   أ

وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصـة بالمبيعـات، علـى أن      
مـة أيـة عقـود أو       ئجية أو مال  حيكون له الحرية في تقدير مدى       

ويكون لممثلي كل من إيجاس والمقاول الحق       . بيانات أو معلومات  
ـ         هفي التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة ؛ علـى أن

وتتعـاون  . ز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحـق    يجو
كل من إيجاس والمقاول مع المحكم إلى أقصى حـدود التعـاون ،    

ويسمح للمحكـم  . كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه 
باالطالع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومـات          

المقاول أو شـركاتهما التجاريـة      المتعلقة بها التي يمكن إليجاس و     
  .توفيرها و التي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم

ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه بين كـل مـن إيجـاس              -٦
والمقاول عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتـة            

حـين  إلى حين االتفاق على سعر السوق بين إيجاس والمقاول أو ل          
وفي حالة مـا    . األحوال حسب ،تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم    

إذا تحملت أي من إيجاس أو المقاول خـسارة نتيجـة اسـتمرار             
العمل، بصفة مؤقتة، بسعر السوق الخاص بربع الـسنة الـسابق،           

 قدر تلك الخسارة فورا من الطرف اآلخـر مـع           استردادفإنه يتم   
ضافا إليه اثنان ونصف فـي   فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور م      

، )و(سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعـة         %) ٢,٥(المائة  
وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلـغ أو المبـالغ              

 .المتنازع عليها حتى تاريخ السداد
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 ):LPG (المسال البترول وغاز الغاز) ٢(

 التكاليف ردادالست المخصص في البترول الموجود الغاز إن - ١
 تفاقيةوإقتسام اإلنتاج، والذي يتم تصريفه للسوق المحلي طبقاً ال

وبين ) بصفتهما بائعين( بين إيجاس والمقاول ةمبيعات الغاز المبرم
سوف يقيم ويسلم ) ه(وفقاً للمادة السابعة ) يبصفتها مشتر(إيجاس 

ويشترى بسعر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول على أساس 
منها على سبيل المثال ( الفنية واإلقتصادية لتنمية المنطقة العوامل

 الفعلى االنفاق حجموليس الحصر عمق المياه، عمق الخزان، 
 ، التنمية مشروع عمر مدار على المتوقعة واالستثمارات

 يحقق بما االستثمار على العائد والمحتمل، المؤكد الغاز احتياطيات
 االلتزام مناطق فى المطبق السائد الغاز وسعر األطراف مصالح

 ذلك الغاز المتفق عليه سعر ىنص علوي ).الظروف لنفس المشابهة
 طبقاً إعتماد وزير البترول وقبل المعنى عقد التنمية طلبفى 

 ). ٢) (د(ة ثالثللمادة ال

 إقتـسام  غاز من نصيبه جزء من    أو كل   المقاول تصدير حالة فى -٢
 غـاز  تقيـيم    يتم ،)ه (فقرة السابعة للمادة طبقاً إيجاس، مع   اإلنتاج

 . لسعر صافى العائدطبقاً هذا التصدير

نتاج قتسام اإل إ من غاز    نصيبه حالة تصريف المقاول جزء من       فى -٣
 : لطرف ثالث يطبق االتىبمفرده التصدير أو/وللسوق المحلى 

 طبقا ثالث طرف إلى تصريفها تم التى المقاول كميات تقييم يتم -أ
 .الثالث الطرف وذلك المقاول بين عليه المتفق للسعر
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 ايجـاس طبقـا     إلى تقييم كميات المقاول التى تم تصريفها        يتم -ب
المقـاول طبقـا للقواعـد     و إيجاسلسعر الغاز المتفق عليه بين      

 .أعالهالموضحه 
 محليا  اإلنتاج اقتسام غاز من   نصيبه حالة تصريف المقاول كل      فى -٤

ـ    طرف ثالث ب   إلىلتصدير  ل او/و  كميـات المقـاول     إنمفرده ، ف
 طبقا للسعر المتفق عليه بـين       تقييمها يتم طرف ثالث    إلىالمباعة  

 .المقاول وذلك الطرف الثالث
 الخاصـة   (LPG) حصص غاز البتـرول المـسال      ىتقيم على حد   -٥

 اإلنتاج ، المنتجـة     اقتسامسترداد التكاليف و  ال المخصص   لبترولبا
يجـاس والمقـاول أو نيابـة       من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إ      

 المنفذ لخارج معمـل     عندعنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان      
ما لم  (  وفقا للمعادلة التالية     ،المذكور) LPG(غاز البترول المسال    

  ): ذلكخالف إيجاس والمقاول على بين االتفاق يتم
   ب ر× ٠,٩٥=  غ ب م س

  -:حيث
محددا بـصورة   ((LPG) المسال البترول غاز سعر  =م ب غ س

لكل طن متـرى    ) مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان   
  .مقوما بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية

 متوسط األرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين األسـعار          =      ب ر 
العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متـري،          

ـ        و بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية حسب ما ه
  بالتـس إل بـي     "معلن خالل هذا الشهر في تقرير       

  بالنـسبة للبروبـان و البيوتـان تـسليم         " جاز واير 
خـارج مـستودعات معامـل     ) فـوب (ظهر الناقلة   

  . غرب البحر المتوسطEx-Ref /Storالتكرير 
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  يـصدر  " بالتس إل بي جـاز وايـر      "وفي حالة ما إذا كان تقرير       
ر دون غيرها ، تحسب قيمـة       في أيام معينة خالل شهر من الشهو      

  . باستعمال التقارير المنشورة خالل ذلـك الـشهر وحـدها         ) ب ر (
بسبب ) ب ر (وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة           

على اإلطـالق خـالل     " بالتس إل بي جاز واير    "عدم نشر تقرير    
   والمقاول ويتفقـان علـى قيمـة        إيجاسشهر من الشهور، تجتمع     

وفي حالة عـدم    . جوع إلى المصادر المنشورة األخرى    بالر) ب ر (
وجود مصادر منشورة كهذه ، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد            

 والمقاول  إيجاسوفقا لما سبق ألي سبب آخر، تجتمع        ) ب ر (قيمة  
بـالرجوع إلـى قيمـة غـاز البتـرول      ) ب ر(ويتفقان على قيمة   

تسليمه علـى أسـاس     الذي يتم   ) البروبان والبيوتان ) (LPG(المسال
  .من منطقة البحر المتوسط" فوب"

  علـى أسـاس    ) LPG( هذا التقييم لغاز البتـرول المـسال         ويكون
 المحددة في المادة السابعة فقـرة       ستالمأن يتم التسليم في نقطة األ     

  ). ٣) (٢) (ه(
التي يتم حـسابها   ) LPG(تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال        -٦

 .ل نفس الشهرعلى هذا النحو خال

 والمقاول إيجاس بواسطة للتصدير الغاز تصريف حالة في - ٧
 الغاز فإن) ه( الي طرف ثالث طبقاً للمادة السابعة فقرة مجتمعين
  اإلنتاج ،وإقتسام التكاليف السترداد المخصص في البترول الموجود

  .العائد صافي لسعر طبقا يقيم سوف
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 المخصص البترولود في الموج (LPG) المسالغاز البترول  - ٨
الذي يتم تصريفه للتصدير و،   اإلنتاجاقتسام التكاليف وستردادال

) ـه( طبقاً للمادة السابعه فقرة مجتمعين والمقاول إيجاسبمعرفة 
 . يقيم على أساس السعر الفعلى المحققسوف

  :التنبؤات) د(
 يومـاً ) ٩٠(قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين        (تعد الشركة المشتركة    

 تقدمه للمقاول وإيجـاس يحـدد       كتابياً تنبؤاً) على األقل بعد أول إنتاج منتظم     
إجمالي كمية البترول التي تقدر الـشركة المـشتركة أنـه يمكـن إنتاجهـا               
واالحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه االتفاقية ، خالل نصف الـسنة التقويميـة          

  .البترول المذكورة، وفقا لألصول السليمة المرعية في صناعة
وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سـنة             

ويتعين أن ينقل الزيت الخـام بمعرفـة الـشركة المـشتركة إلـى        . تقويمية
 وتصان وتشغل   تقامصهاريج التخزين أو إلى تسهيالت الشحن البحرية التي         

القياس المتري أو يقاس    ة، ويقاس فيها ذلك الزيت الخام ب      يلوائح الحكوم لوفقا  
غرض احتساب اإلتاوة واألغراض األخرى التي تتطلبهـا        ببالطرق األخرى   

ويعامل الغاز بمعرفة الشركة المشتركة وفقا ألحكـام المـادة          . هذه االتفاقية 
  ).ه(السابعة 

  :التصرف في البترول) ه(
 :  والمتكثفاتالخام الزيت) ١(

 على كل الزيت الخام الـذي       يحق إليجاس والمقاول ويلتزما بأن يحصال     
و يتصرفا فيه بمفردهمـا، بـصفة       أيستحقه كل منهما ويصدراه بحرية      

. من المادة السابعة    ) ب(و  ) أ (تينمنتظمة على النحو المحدد طبقا للفقر     
وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع األمـوال التـي             

 الخـام وذلـك     زيتاليحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من          
بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة إليجاس بموجب المادة السابعة           

 .والمادة التاسعة) ٢) (أ(
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ا لذلك في هذه االتفاقيـة، تعطـى األولويـة          وعلى الرغم مما يرد خالفً    
 المنتج مـن المنطقـة   الخام الزيتمن . ع.م.لمواجهة احتياجات سوق ج 

ـ      مـن المـادة    ) ب(و  ) أ (تينب الفقـر  وذلك من نصيب المقاول بموج
 الهيئة حق األولوية في شراء ذلـك الزيـت         أوالسابعة، ويكون إليجاس    

وتعتبر كمية الزيـت الخـام      ). ج(ا للمادة السابعة    الخام بسعر يحدد وفقً   
   تين على هذا النحو جزءاً من نصيب المقـاول بموجـب الفقـر      هالمشترا

 تلك الكمية المشتراة من نـصيب     وتتناسب. من المادة السابعة  ) ب (و) أ(
. ع.م.المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق االلتزام فـي ج           

  ويكون سداد  .  الهيئة في أولوية الشراء    أوا لحق إيجاس    التي تخضع أيض
 بدوالرات الواليات المتحدة األمريكيـة     هإيجاس لقيمة تلك الكمية المشترا    

  . الحر للخارج بمعرفة المقاولأو أي عملة أخري قابلة للتحويل 
 بخمـسة   ا مـسبقً  ،ومن المتفق عليه أن إيجاس سوف تخطـر المقـاول         

 األقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكميـة         علىيوما  ) ٤٥(وأربعين  
  ). ١) (ه(ا لهذه المادة السابعة  وفقًذاكسنة الالمراد شرائها خالل نصف 

  ):LPG(الغاز وغاز البترول المسال ) ٢(
تعطى األولوية للوفاء باحتياجات الـسوق المحليـة كمـا تحـددها             -١

 - :يلي كما ،إيجاس

 على ايجاس اخطار المقـاول      يجب تاريخ اعتماد عقد التنمية      قبل• 
 تجـاري ال االكتشافب الخاص االخطار تاريخ   من سنة خالل كتابياً
  .)٢) (د(وفقاً للمادة الثالثة للغاز 

 على ايجاس اخطار المقـاول      يجبمية   فترة سريان عقد التن    طوال• 
  . االحتياجات تلك تاريخ منعلى االقل أشهر ) ٦ (بستة مسبقاًكتابياً 
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 -:اآلتية الحاالت االعتبار في األخذ مع

 غاز من   نصيبه كل أو جزء من      تصريف المقاول أختيار حالة   في -
 ،لسوق المحلية لطرف ثالث غير ايجـاس      ل بمفرده اإلنتاج   اقتسام

 سـعر  يتـضمن يجب على المقاول أن يتقدم إليجاس بطلب         فإنه
 والبنود االساسية التفاقية مبيعات الغـاز بغـرض        والكميات الغاز

 تمكـن  الموافقة وهذه.  موافقة وزير البترول على إيجاسحصول  
 .ثالث طرف مع الغاز مبيعات اتفاقية ابرام من المقاول

 الغـاز   بتـصدير  إيجاسع   م مجتمعاً أو منفرداً المقاول قيام حالة   فى - 
 الحصول  األحوال حسب وإيجاس المقاول أو المقاول  على فإنه يجب 

 علـى الـسعر والكميـة المخصـصة         البتـرول  وزيرعلى موافقة   
 .للتصدير

 غـاز البتـرول     بتـصدير  حالة قيام إيجاس او إيجاس والمقاول        فى - 
 حـسب  والمقاول إيجاس أو إيجاس  على ، فإنه يجب  )LPG(المسال  

 الحصول على موافقة وزير البترول على الـسعر والكميـة           والاألح
  .المخصصة للتصدير

في حالة كون إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز            -٢
لبيع الغـاز تبـرم بـين       ) عقود (عقد بمقتضى أعالهكما هو مبين    

  ). يبصفتها مشتر(وإيجاس ) بصفتهما بائعين(إيجاس والمقاول 
 نقطـة  فـى بتسليم الغاز   ) بصفتهما بائعين (وتلتزم إيجاس والمقاول    

 قياس هذا الغاز بطريقة القياس      فيها أدناه، حيث يتم     المبينة ستالماأل
المتري وذلك ألغراض البيع واإلتاوة وغير ذلك مـن األغـراض           

  .األخرى التي تتطلبها هذه االتفاقية
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) LPG(ول المـسال    في حالة عدم إنشاء معمل لغـاز البتـر           )أ(
لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة تسليم الغاز المعالج هي النقطة          
التي ستكون عند التقاء خط أنابيب عقد التنمية بـأقرب نقطـه            

 نقطـة تـسليم    وتكون ،على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية     
الخام والمتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطـوط الخـام           

في هذه االتفاقيـة،    " ز" في الملحق    والمتكثفات كما هو موضح   
  . خالف ذلك بين إيجاس والمقاولعلىأو كما يتم االتفاق 

لمعالجـة  ) LPG(في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المـسال         ) ب(
هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقـة           

 معمل غاز البتـرول المـسال   لخارجالقياس المتري عند المنفذ   
)LPG (ير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عـن         غ. هذا

 معمـل   لخـارج حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ         
 ،، من خالل الـشركة المـشتركة      )LPG(غاز البترول المسال    

بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخـارج          
لى شـبكة  إلى أقرب نقطة ع) LPG(معمل غاز البترول المسال   

، ونقطة تـسليم    )نقطة تسليم الغاز   (القوميةخطوط أنابيب الغاز    
المتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطوط الخام والمتكثفات         

عند أقرب نقطة على    ) LPG(ونقطة تسليم غاز البترول المسال      
في هذه  " ز"شبكة خطوط البوتاجاز كما هو موضح في الملحق         

 خـالف ذلـك بـين إيجـاس         ى عل قاالتفا يتماالتفاقية أو كما    
وتمتلك إيجاس خط األنابيب هذا وذلك وفقـا للمـادة          . والمقاول
، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات       )أ(الثامنة  

  .تنمية وفقا للمادة السابعة هذه
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تتشاور إيجاس والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمـل           -٣
بغرض استخراج غاز البترول المسال     ) LPG(لغاز البترول المسال    

)LPG (      في حالة مـا إذا      و. من أي غاز ينتج بموجب هذه االتفاقية 
قررت إيجاس والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكـون هـذا            

 على النحو المحـدد  ستالمالمعمل قريبا ، بقدر اإلمكان، من نقطة األ  
يم غاز البتـرول المـسال      ويتم تسل ). ٢) (٢) (ه( المادة السابعة    في
)LPG (         لغرض احتساب اإلتاوة وغيره من األغراض التي تتطلبهـا

). LPG(هذه االتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال          
  هـذا  ) LPG(وتسترد تكاليف أي معمل لغـاز البتـرول المـسال           

  وفقا لنصوص هذه االتفاقية ما لم يوافـق وزيـر البتـرول علـى              
  . باالستردادالتعجيل

الحق في أن تختار، بمقتـضى إخطـار        ) يمشتربصفتها  (إليجاس   -٤
يوما ترسـله إلـي إيجـاس والمقـاول         ) ٩٠(كتابي مسبق بتسعين    

عينا، عن  )٢(نقدا أو ) ١(، ما إذا كان الدفع سيتم )بصفتهما بائعين(
 بين إيجاس والمقاول    ة الغاز المبرم  اتبيعم اتفاقيةشمله  تالغاز الذي   

وكذا غـاز البتـرول     ) يبصفتها مشتر (وإيجاس  ) تهما بائعين بصف(
المنتج من معمل ينـشأ ويـشغل بمعرفـة إيجـاس           ) LPG(المسال  

  مـن  ) ج(والمقاول أو نيابة عنهما، كما هـو مقـيم وفقـا للفقـرة              
 اسـترداد والذي يستحقه المقاول بمقتـضى أحكـام    المادة السابعة،

 عليه بالمادة السابعة فى     التكاليف واقتسام اإلنتاج كما هو منصوص     
  . هذه االتفاقية

، وبدوالرات )يبصفتها مشتر(وتكون المدفوعات نقدا بمعرفة إيجاس 
  الواليات المتحدة األمريكية التـي يمكـن للمقـاول تحويلهـا إلـى             

ـ م اتفاقيةالخارج، وذلك على فترات ينص عليها في          الغـاز   اتبيع
  .  بالموضوعةالمتعلق
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ينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المـسال  تحسب المدفوعات الع  
)LPG (           التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها مـن براميـل الزيـت

الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا            
كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون األخذ مـن الزيـت الخـام              

بعة للمقـاول أو مـن أي   المستخرج من مناطق االلتزام األخرى التا    
ويضاف هذا الزيـت الخـام إلـى    . مناطق أخرى حسبما يتفق عليه  

غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقـاول أخـذه بمقتـضى هـذه              
 على أساس نصوص الفقرة     فئةاكوتحسب هذه البراميل الم   . االتفاقية

من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيـت الخـام المخـصص           ) ج(
  .لتكاليفالسترداد ا

  :ويشترط أن
علـى  ) LPG(يكون سداد قيمة الغاز وغاز البتـرول المـسال            ) أ أ  (

الدوام، نقدا بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية التـي يمكـن         
للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفـي       

  .بعاليهمن الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه 
علـى  ) LPG(يكون سداد قيمة الغاز وغاز البتـرول المـسال          ) ب ب (

، وذلك في حالـة عـدم قيـام         بعاليهالدوام، عيناً طبقا لما جاء      
  . إيجاس بالدفع نقدا

، )سواء كانت نقدا أو عينـا (تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول  
عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص السترداد التكاليف الذي        

اول ببيان المقـاول الخـاص باسـترداد التكـاليف          يستحقه المق 
والبترول المخصص السترداد التكاليف كما هـو وارد بالمـادة          

 .بهذه االتفاقية"  ه "الرابعة من الملحق 
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يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائـدات بيـع              -٥
 اللذين تم تصريفهما  ) LPG(حصته من الغاز وغاز البترول المسال       

 ).٢) (ه (السابعة للمادةوفقا 
تفاق إيجاس والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز         افي حالة    -٦

 للتـصدير،   يللمشاركة في مشروع جـار    ) LPG(البترول المسال   
المساهمة بنصيب عادل ومنصف    بيكون لزاما على هؤالء المنتجين      

  .في االستثمار الذي تم
 عقد تنمية مؤسـس علـى اكتـشاف         ال يلتزم المقاول بالتنازل عن     -٧

تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد أكتشف بكميات تجارية فـي            
 فـى  حقـه  التنازل عـن     المقاول علىذات عقد التنمية ولكن يجب      

 الذى لم يتم إنتاجه وتصريفه كما هو مـذكور          الغاز هذا احتياطيات
 ).ه (الثالثة المادة من الثانية الفقرةفى 

  :العمليات) و(
إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عـودة              

حـتفظ  إأية حقوق في الزيت الخام إليجاس بمقتضى هـذه االتفاقيـة، أو إذا    
المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقـب التخلـي              

يـام بعمليـات    عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه االتفاقية، فإنه ال يجوز الق          
للبحث عن البترول أو استغالله التي تكون الحقوق فيه قـد أعيـدت أو تـم              

إال بمعرفـة الـشركة   ) من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة   (التخلي عنها   
 المقاول  يتفقالمشتركة فقط التي تتولى ذلك نيابة عن إيجاس وحدها ، ما لم             

  .وإيجاس على خالف ذلك
  : تجدولة شحن الناقال) ز(

تجتمع إيجاس والمقاول في وقت معقول قبل بدء اإلنتاج التجـاري لالتفـاق             
  .على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقالت من نقطة التصدير المتفق عليها
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  املادة الثامنة
  ملكية األصول

تصبح إيجاس مالكاً لكافة األصول التي حـصل عليهـا المقـاول وتملكهـا        )  أ(
  تكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقـوم بهـا المقـاول          وحملها علي استرداد ال   

  -: أو الشركة المشتركة وفقا لما يلي
  . بمجرد شرائهاإليجاستصبح األراضي مملوكة  -١
 التكـاليف  حملت على    والتي ،تنتقل ملكية األصول الثابتة والمنقولة    ) ١( -٢

 التخلي بمجرد إيجاس إلي المقاول من إيجاس، واعتمدتها المستردة
 .البحث فترات خالل المنطقة أجزاء كل عنالنهائي 

 تلقائياً  وتدريجياً من المقاول      والمنقولةتنتقل ملكية األصول الثابتة     ) ٢(
 وفقاً لنـصوص    االستردادإلي إيجاس حيث تصبح خاضعة لعنصر       

 كاملـة  األصول الثابتـة والمنقولـة       ملكيةالمادة السابعة، غير أن     
 قد أسترد   المقاولل إلى إيجاس عندما يكون      ستنقل تلقائياً من المقاو   

 أو عنـد    ،تكلفة هذه األصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة       
انقضاء هذه االتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة األصول المحملة على          

  .خين أسبقي أكانت استردت أم لم تسترد، أى التارسواءالعمليات 
لشركة المـشتركة بإخطـار      بإخطار إيجاس أو تقوم ا     المقاول يقوم

يوماً من نهاية كل ربع سـنة       ) ٣٠( ثالثين   خاللإيجاس والمقاول   
 أثناء كل ربـع     استجدتول التى   ـة الدفترية لألص  ـتقويمية بالقيم 
  .سنة تقويمية

 طلبهـا  بمجـرد  وذلـك  إيجاس إلى الفنية والبيانات العينات كل تنتقل -٣
 .االتفاقية هذه انتهاء لدى أو إيجاس بواسطة
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 ،لشركة المشتركة خالل مدة سريان هذه االتفاقية      ليكون إليجاس وللمقاول و   ) ب(
الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة األصول الثابتـة والمنقولـة            
المشار إليها بعاليه وذلك ألغراض العمليات التي تجـرى بمقتـضى هـذه             

.  يبرمهـا األطـراف    االتفاقية أو بمقتضي أى اتفاقية التزام بترولي أخـرى        
ويتعين علـي المقـاول     . وتجرى التسوية المحاسبية الالزمة فى هذه الحالة      

  .وإيجاس أال يتصرفا في هذه األصول إال باتفاقهما معاً
. ع.م.لشركة المشتركة الحرية فـى أن يـستوردا إلـي ج          ليكون للمقاول و  ) ج(

طبقـاً لألصـول    ويستعمال فيها اآلالت والمعدات سواء بالتأجير أو اإلعارة         
السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك علي سبيل المثـال ال الحـصر             
استئجار معدات الحاسب اآللي وبرامجه، ويكـون لهمـا الحريـة فـي أن              

  .يصدراها بعد االنتهاء من ذلك االستعمال
  املادة التاسعة

  حــاملن
تفاقيـة وقبـل     اال بهذه صدور القانون الخاص     بعد إيجاس   ىيدفع المقاول إل  )  أ(

 دوالر مـن دوالرات الواليـات       )٢٠٠٠٠٠٠(يوني  تاريخ سريانها مبلغ مل   
  .المتحدة األمريكية كمنحة توقيع

دوالر مـن  ) ٢٥٠٠٠ (ألـف  خمسة وعـشرين  إليجاس مبلغ    المقاول يدفع) ب(
أو جزء  ) '١ ×'١ (تنمية قطاع كل عن األمريكيةدوالرات الواليات المتحدة    

  .تنمية عقد كل اعتماد تنمية فى تاريخ عقد قطاع تنمية كمنحة من
دوالر مـن دوالرات    ) ٢٠٠٠٠٠٠( مليـوني  إليجاس مبلـغ     المقاول يدفع) ج(

 كمنحة إمتداد عقد تنمية فى تاريخ الموافقة على         األمريكيةالواليات المتحدة   
 عقد تنمية وفقـا للمـادة       لكل سنوات) ٥ (خمسمتداد البالغة   دخول فترة اإل  

  ). دد) (٣) (د(الثالثة فقرة 
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 تنازل في تاريخ الموافقة على كـل تنـازل     كمنحة المقاول إلى إيجاس     يدفع)  د(
يطلبه المقاول أو أي عضو من أعضاء المقاول إلي أي متنازل إليـه طبقـاً         

  -:للمادة الحادية والعشرين وطبقا لما يلي 

عضو المقاول عن كل أو جـزء مـن حقوقـه           /في حالة تنازل المقاول   ) ١
متيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليـه بخـالف الـشركة            وا

عضو المقـاول، خـالل أي فتـرة بحـث، يـدفع       /التابعة لذات المقاول  
 إلـى إيجـاس مبلغـاً مقـدراً      -حسب االحوال -عضو المقاول   /المقاول

بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية يعادل نسبة عـشرة فـي المائـة            
نى من التزامات النفقات لفتـرة البحـث الجاريـة           االد الحدمن  %) ١٠(

  .حينئذ والتي يتم فيها التنازل وطبقاً للحصة المتنازل عنها
عضو المقاول عن كل أو جزء مـن حقوقـه          /وفي حالة تنازل المقاول   ) ٢

وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليـه بخـالف الـشركة            
 خـالل فتـرة التنميـة، يـدفع         عـضو المقـاول،   /التابعة لذات المقاول  

 إليجاس مبلغاً مقدراً بدوالرات     -حسب االحوال -عضو المقاول   /المقاول
مـن  %) ١٠(الواليات المتحدة األمريكية يعادل نسبة عشرة في المائـة          

  : تطبيقه يمكن أيهمقيمة صفقة كل تنازل 
في حالة كون صفقة التنازل اتفاق نقدي، ستحسب النسبة بناءاً علـى             -

  مة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو القي
في حالة كون صفقة التنازل اتفـاق لتبـادل األسـهم أو الحـصص،          -

 للحصص المتبادلة   أوستحسب النسبة بناءاً على القيمة المالية لألسهم        
  بين المتنازل والمتنازل إليه، أو 
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تياطيـات، ستحـسب    في حالة كون صفقة التنازل اتفاق لتبـادل االح         -
النسبة بناءاً على القيمة المالية لالحتياطيات المتبادلة بـين المتنـازل           

  والمتنازل إليه من عقود مناطق التنمية، أو
في حالة كون صفقة التنازل أي نوع أخر من الـصفقات، ستحـسب              -

  .النسبة بناءاً على قيمة الصفقة التي يتم اإلفصاح عنها
عضو المقاول عن كل أو جـزء مـن حقوقـه        / لفى حالة تنازل المقاو   ) ٣

تنازل إليـه بخـالف الـشركة       وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أى م     
عضو المقاول، خـالل أى فتـرة بحـث وبعـد           /  لذاات المقاول  التابعة

 للزيت أو الغاز أو بعد منح عقد تنمية للمقاول، يدفع           اكتشاف بئر تجارى  
 إليجاس منحـة التنـازل      -حوال    حسب األ   -عضو المقاول   / المقاول

  .أعاله) ٢(و ) ١(قيمتها مجموع ما هو مذكور فى 
 أي خالل المقاول عضو / المقاول لذات تابعة لشركة التنازل حالة وفي) ٤

 -حسب االحوال-عضو المقاول /المقاول يدفع تنمية، أو بحث فترة
دوالر من دوالرات ) ١٥٠٠٠٠(إليجاس مبلغ مائة وخمسين ألف 

 .األمريكيةيات المتحدة الوال

 تاريخ من واعتباراً) حسبما يتم مدها( بحث أو تنمية فترة أي خالل) ه(
 تدريبية برامج وتنفيذ بإعداد مالية سنة كل المقاول يقوم السريان،

   ومعتمدة متخصصة تدريبية مراكز في إيجاس لموظفي بالخارج متخصصة
رات الواليات المتحدة  دوالر من دوال)١٥٠٠٠٠(مائة وخمسين ألف  بمبلغ

 لهذا الغرض، في بداية كل سنة مالية، يقدم المقاول وتنفيذاً. األمريكية
 .إليجاس برنامج التدريب المقترح بغرض الحصول على موافقة إيجاس
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دوالر مـن دوالرات    ) ١٠٠٠٠٠٠(مليـون    المقاول إليجـاس مبلـغ       يدفع) و(
دما يصل مجموع متوسط اإلنتاج      المتحدة األمريكية كمنحة إنتاج عن     الواليات
برميل زيت فـي    ) ٥٠٠٠( المنطقة ألول مرة إلي خمسة آالف        مناليومي  

يوم إنتاج متوالية ويتم هذا السداد      ) ٣٠( ثالثين   ى مد على يعادله ما أواليوم  
  .  بعد هذا التاريخيوما) ١٥( خمسة عشر خالل

دوالر ) ٢٠٠٠٠٠٠(يـوني   مليدفع المقاول أيضا إليجاس مبلغاً إضافيا مقداره        ) ز(
 كمنحة إنتاج عندما يـصل مجمـوع        األمريكيةمن دوالرات الواليات المتحدة     

) ١٠٠٠٠ (االف عـشرة  إلـى متوسط اإلنتاج اليومي من المنطقة ألول مـرة        
 متواليـة،   إنتاجيوم  ) ٣٠( ثالثين   ى مد ىبرميل زيت في اليوم أو ما يعادله عل       

  . بعد هذا التاريخ يوماً) ١٥( خمسة عشر خاللويتم السداد 
) ٣٠٠٠٠٠٠(ثالثة ماليين   يدفع المقاول أيضا إليجاس مبلغاً إضافيا مقداره        ) ح(

 كمنحة إنتاج عندما يـصل      األمريكيةدوالر من دوالرات الواليات المتحدة      
 ألـف  عـشرين  إلىمجموع متوسط اإلنتاج اليومي من المنطقة ألول مرة         

يـوم  ) ٣٠( ثالثين   ى مد ىدله عل برميل زيت في اليوم أو ما يعا      ) ٢٠٠٠٠(
  .يوماً بعد هذا التاريخ) ١٥( خمسة عشر خالل متوالية، ويتم السداد إنتاج

 استردادها بأي حال مـن      للمقاول المنح السابق اإلشارة إليها اليجوز       جميع) ط(
 .األحوال

 من المنطقة وفقاً ألحكـام      جزء حالة ما إذا اختارت إيجاس أن تنمي أي          في) ي(
، فإن اإلنتـاج مـن      ) ٤) (ج(ية اإلنفرادية الواردة في المادة الثالثة       المسئول

 المـادة  هذهمساحة المسئولية اإلنفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان ألغراض   
التاسعة إال إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هـذا اإلنتـاج،              

  . ذلك فقط من تاريخ تلك المشاركةويكون
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 متوسط اإلنتاج اليومي من     مجموعي الحسبان ألغراض تحديد      الغاز ف  يؤخذ) ك(
 بتحويـل الغـاز   وذلك) ح(إلى  ) و(المنطقة وفقاً للمادة التاسعة الفقرات من       

 للمعادلـة   وفقاً المنتج يومياً    الخام الزيت من مكافئة براميلالمسلم يومياً إلي    
  :قدم مكعب قياسي من الغاز) ١٠٠٠(اآلتية لكل وحدة ألف 

  ٠,١٦٧× ه = غاز قياسي ٣ق المكافئة من الزيت الخام لكل ألف ميلالبرا
  : أن حيث

  .ألف قدم مكعب قياسي من الغاز  = قياسي ٣ق ١٠٠٠
عدد الوحدات الحرارية البريطانية مقدرة بـالمليون وحـدة حراريـة            = ه
  .قياسي قدم مكعب ١٠٠٠لكل )  بي تي يوز مليون(

  املادة العاشرة
  إلخطاراتمقر املكتب وتبليغ ا

ويكون تبليغـه باإلخطـارات     . ع.م.يتعين علي المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج        
  . هذا المكتبىاً إذا أرسلت إلحصحي

يجب علي المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكـي              
مة أو   الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكو         ىينفذا عل 

ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمـة أو         . ممثليها وفقا لبنود هذه االتفاقية    
التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه االتفاقية وال تتعـارض              

  . واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العامىمعها، عل
 سلمت فـى مكتـب      إذا صحيحاً    إعالناً معلنةوجميع األمور واالخطارات تعتبر     

لـى   بالبريد المسجل ع   إليهأو إذا أرسلت    - مناسب استالم بإثبات –المدير العام   
  ..ع.م.عنوان مكتب المقاول فى ج

وكافة األمور و اإلخطارات تعتبر معلنة إعالناً صحيحاً إذا سلمت فـي مكتـب              
ليه بالبريـد    أو إذا أرسلت إ    - بإثبات استالم مناسب     –رئيس مجلس إدارة إيجاس   

  ..ع.م. عنوان المكتب الرئيسى إليجاس في القاهرة فى جىالمسجل عل
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  املادة احلادية عشر
   البرتول ودرء اخلسارةىاحملافظة عل

 الشركة المشتركة أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة وفقا للطرق المقبولة           ىعل) أ(
أو ضياعه فـوق   لمنع فقد البترول البترولبصفة عامة والمتبعة في صناعة     

 أي شكل أثناء عمليات الحفـر أو اإلنتـاج أو           ىأو تحت سطح األرض عل    
وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية علي        . التجميع أو التوزيع أو التخزين    

أية بئر إذا توقعت، بناء علي أساس معقول، أن هذه العملية سـوف تـؤدي               
  .إلي خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز

ستكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة المشتركة بإخطار الحكومـة أو           إعند  ) ب(
  .ممثلها عن موعد إختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها

باستثناء الحاالت التي اليمكن فيها إقتصاديا اإلنتاج مـن تكوينـات منتجـه          ) ج(
يجـوز  متعددة فى ذات البئر إال بإستعمال عمود واحد من المواسير فإنه ال             

إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت بإستعمال عمود واحـد مـن             
 موافقة مسبقة من الحكومـة      ىالمواسير في وقت واحد إال بعد الحصول عل       

  .أو ممثلها والتي ال يجب حجبها ألسباب غير معقولة
 الشركة المشتركة أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والميـاه           ىعل) د(

وترسل هذه البيانات إلـي الحكومـة أو   .  تنتج شهرياً من كل عقد تنمية التي
 الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خـالل ثالثـين          االستمارات ىممثلها عل 

أما اإلحصائيات اليوميـة  . يوماً من تاريخ الحصول علي هذه البيانات      ) ٣٠(
 لفحـص ل تكون جاهزة  أن باإلنتاج من المنطقة فيجب      الخاصةأو األسبوعية   

  .في جميع األوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين
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يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل           ) ه(
اآلبار دالة علي كمية ونوع األسمنت وعلي كمية أية مواد أخرى مـستعملة             

  . أو المياه العذبةفي البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات
 فى الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكـون    ي تغيير جوهر  يأ) و(

 .معقول الموافقة لن تحجب دون مبرر تلكخاضعاً لموافقة ممثل الحكومة و

  املادة الثانية عشر
  اإلعفاءات اجلمركية

 يـتم رج و ستيراد من الخـا    باإل المشتركةيسمح إليجاس وللمقاول وللشركة     )   أ(
بما فـي   ( رسوم أو أتعاب     أو ضرائب   أيةإعفائهم من الرسوم الجمركية أو      

 ١٩٩٣ لـسنة    ٢٥٤ذلك األتعاب المقررة بموجب القرار الـوزارى رقـم          
الصادر من وزير المالية بتعديالته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله مـن        

ـ        م) قرارات تيراد اآلالت  ن أي نوع، ومن القواعد االستيرادية الخاصة باس
ات والمواد ووسائل النقل واالنتقـال واألجهـزة        موالمعدات واألجهزة والمه  

ت الحقـل واألجهـزة     آالكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنش     
 أليلى وكذلك قطع الغيار الالزمة       ومعدات وبرامج الحاسب اآل    اإللكترونية

 شهادة معتمدة من الممثـل  من هذه األشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم 
 األشـياء  أنالمسئول المعين من إيجاس لهذا الغرض، و التى تنص علـى            

وتكون هـذه الـشهادة     .  االتفاقية هالمستوردة الزمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذ     
نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً االستيراد مع هـذا اإلعفـاء بـدون أيـة               

  .ىموافقات أو تأخير أو إجراءات أخر
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يتم اإلفراج تحت نظام اإلفراج المؤقت عن اآلالت والمعدات واألجهزة ووسائل          ) ب(
النقل واإلنتقال التى تستورد بمعرفة مقاولى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة          
ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة فـى أي انـشطة وفقـا               

اد رسوم جمركية أو أيـة ضـرائب أو   للعمليات موضوع هذه االتفاقية دون سد     
بما في ذلك االتعاب المقررة بموجب القرار الـوزارى رقـم           (تعاب  أرسوم أو   

و المستقبلية وما   أ الحالية الصادر من وزير المالية بتعديالته       ١٩٩٣ لسنة   ٢٥٤
من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا مـن           ) يحل محله من قرارات   

 المستوردة الزمـة للقيـام      األشياءإيجاس لهذا الغرض بأن     ممثل مسئول تعينه    
مـن  ) أ( المنصوص عليها في الفقـرة       األشياءأما  .  االتفاقية هبالعمليات وفقا لهذ  

المادة الثانية عشر التي تستورد بمعرفة مقاولى إيجـاس والمقـاول والـشركة             
ـ            ا أو  المشتركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليهـا بغـرض تركيبه

 بالفقرة ة الوارداإلعفاء دائمة أو استهالكها فينطبق عليها شروط بصفة استخدامها
من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول             ) أ(

  . الزمة لالستعمال في العمليات وفقا لهذه االتفاقيةاألشياءن هذه أبإيجاس ب
نب التابعون للمقاول والشركة المـشتركة ومقـاولوهم       ال يتمتع الموظفون األجا     )ج(

ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسـوم الجمركيـة وغيرهـا مـن              
الضرائب والرسوم الملحقة بها إال في حدود أحكام القوانين واللـوائح المطبقـة         

ومع ذلك، يفرج عن المهمـات المنزليـة واألثـاث لالسـتعمال            . ع.م.في ج 
 لكل موظف أجنبي تـابع للمقـاول    ]) ١(في ذلك سيارة واحدة      بما   [الشخصي  

بدون دفـع أيـة     (فراج المؤقت   أو للشركة المشتركة وذلك بموجب نظام اإل      /و
بمقتضي تقديم خطاب مـن     ) رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها      

المقاول او الشركة المشتركة معتمد من ممثل مسئول من إيجاس الي الـسلطات         
ن األشـياء المـستوردة اسـتوردت لمجـرد         أكية المختصة ينص علي     الجمر

سرته وأن هذه األشـياء المـستوردة       أاالستعمال الشخصي للموظف األجنبي و    
  . المعنياألجنبيعند رحيل الموظف . ع.م.سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

١٦٠

يجوز، بعد موافقة إيجاس، وهي الموافقة التي لن تحجـب أو تؤجـل دون              )  د(
سواء كانـت قـد   . ع.م.عادة تصدير االشياء التي استوردت الي جإرر ،   مب

أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الـضرائب والرسـوم            
الملحقة بها طبقاً الحكام هذه االتفاقية وذلك فى أى وقت بمعرفـة الطـرف              

 ضـرائب أو  ةية رسوم تصدير أو أيأالذي استوردها دون أن تستحق عليها      
كما يجوز بيع هذه االشـياء  . وم مطبقة كانت هذه االشياء قد أعفيت منها    رس

 موافقة إيجاس وهى الموافقة التي لن تحجب        ىبعد الحصول عل  . ع.م.في ج 
شياء بسداد جميع الرسوم    وفي هذه الحالة يلتزم مشترى هذه األ      . دون مبرر 

 لحالتهـا   الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا        
وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ البيع وذلك ما لـم تكـن              
هذه األشياء قد بيعت إلى شركة تابعه للمقـاول، إن وجـدت، أو إيجـاس               

  .ومتمتعة بنفس اإلعفاء أو لم تكن ملكية هذه األشياء قد انتقلت إلى إيجاس
لمشار إليـه فـي هـذه     النحو ا  ىجراء أي بيع من هذا النوع عل      إوفي حالة   

  -: النحو التاليىتوزع متحصالت هذا البيع عل) د(الفقرة 
ن وجـد،   إيستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه األشـياء            

  . إيجاسى وجد ، إلإنويدفع ما يزيد علي ذلك 
من المادة الثانيـة عـشر      ) أ(ال يسرى اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة        )  ه(

أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلي حد كبير             أية   ىعل
صنفا وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والـشركة       

و أى منهما بالنسبة للجودة واألمان ويكون شـراؤها واسـتالمها     أالمشتركة  
ة فـى   بسعر اليزيد بأكثر من عشر    . ع.م.في الوقت المناسب ميسورا في ج     

من تكلفة الشىء المستورد قبل إضافة الرسـوم الجمركيـة          %) ١٠(المائة  
 . وجدإنولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

١٦٢

 معا الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقـة          المقاوليجاس و إليكون  )  و(
 وفقاً لهذه االتفاقية  . ع.م. الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج       بعد

  مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضـرائب أو أي فـرائض               
 .أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه االتفاقية

  املادة الثالثة عشر
   احملاسبة واملدفوعات–دفاتر احلسابات 

تقوم كل من إيجاس والمقاول والشركة المشتركة بمسك دفاتر حسابات فى            )   أ(
" ه"وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين فى الملحق        . ع.م. فى ج  مكاتب عملها 

ووفقاً لألوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة فى صـناعة           
البترول، وكذلك تمسك الدفاتر األخرى والسجالت الالزمة لتوضيح ما ينفذ           

 هذه االتفاقية، بما فى ذلك كمية وقيمـة كـل البتـرول             ىمن أعمال بمقتض  
ويمـسك المقـاول والـشركة      . المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه االتفاقيـة      

المشتركة دفاتر وسجالت حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدوالرات الواليـات   
  .المتحدة األمريكية

ها بيانـات توضـح كميـة    يوتقدم الشركة المشتركة شهرياً للحكومة أو ممثل  
تفاقية، وتعـد هـذه البيانـات        هذه اال  ىالبترول المنتج والمحتفظ به بمقتض    

ها ويوقع عليها المدير العـام أو نائـب   ي الحكومة أو ممثلهبالشكل الذى تطلب  
المدير العام أو أى مندوب آخر مفوض فـي ذلـك ، وتـسلم للحكومـة أو        

  . هذه البياناتهيوماً من نهاية الشهر الذي تغطي) ٣٠(ها خالل ثالثين يممثل
آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجالت المشار إليهـا        دفاتر الحسابات المذكورة    ) ب(

 يجب أن تكون جاهزة فى جميع األوقات المناسبة للفحـص بمعرفـة             هبعالي
  .المندوبين المفوضين من الحكومة
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يقدم المقاول إليجاس بياناً بحساب األرباح والخسائر عن السنة الـضريبية           )  ج(
ر بعد بدء السنة الـضريبية      أشه) ٤(الخاصة به في موعد ال يتجاوز أربعة        

 أو خسارته عـن تلـك الـسنة الـضريبية           هالتالية يوضح فيه صافى ربح    
  .والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه االتفاقية

 إيجاس فى الوقت ذاته ميزانية آخر العام لـذات الـسنة            ىويقدم المقاول إل  
ـ         وتعتمد. الضريبية   ب محاسـبى   الميزانية واإلقـرارات الماليـة مـن مكت

  .مصرى معتمد
   عشرالرابعة املادة

  والتفتيشوالتقارير السجالت
 جميع األوقات طـوال     في ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أيهما        يعد)  أ(

 الجاريـة فـي   عملياتهمـا  سريان هذه االتفاقية بسجالت دقيقة تقيد فيها     مدة
إلـى الحكومـة أو      المقاول والشركة المشتركة أو أيهمـا        ويرسل،  ةالمنطق

 لالصول وفقاً السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها         لوائحلها وفقا   يممثل
 الخاصـة   والبيانـات ، المعلومـات    البتـرول  صناعة في المرعية السليمة
وتقوم الشركة المـشتركة بـأداء      . ا الجارية بمقتضى هذه االتفاقية    مبعملياته

 محـدد   هوبعة عشر وفقاً لدورها كما      المهام المشار إليها فى هذه المادة الرا      
  .فى المادة السادسة

 أيهما بجزء يمثل كل عينـة       أو ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة      يحتجز) ب(
 المستخرجة من حفر اآلبار وذلك      الحفرمن العينات األسطوانية ومن عينات      

 إلى أيهمـا بالطريقـة     إرسالهاها أو   يللتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثل     
 والـشركة  المقـاول وجميع العينات التى يحصل عليها . التى تراها الحكومة  

 عليها فى   للتفتيشالمشتركة أو أيهما ألغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة         
  .أى وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها
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فإنه يتعين قبـل هـذا      . ع.م. حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج       فى)  ج(
 إيجاس بوصفها ممثالً للحكومـة،      ى حجماً ونوعا إل   لها مثيل   التصدير تسليم 

  . ذلكخالفوذلك ما لم توافق إيجاس على 
 أصول التسجيالت إال بتصريح من إيجاس، ومـع ذلـك إذا    تصدير اليجوز)  د(

 تحليلها  أو وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها        المغناطيسيةكانت األشرطة   
ا إذا أحتفظ باألصل أو بتـسجيل مماثـل   فإنه يجوز تصديره  . ع.م.خارج ج 
وبشرط أن تعاد هذه الـصادرات إلـى        . ع.م.، إذا توفر ذلك، فى ج     لألصل

  . اإلعداد أو التحليل بإعتبار أنها مملوكة إليجاسهذافورا عقب . ع.م.ج
ـ          المدة خالل)  ه(  أو  ي التى يقوم المقاول فى أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثل

 الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل         ضينالمفو إيجاس   يموظف
 مع تخويلهم الحق فى مراقبـة العمليـات         المناسبةوذلك فى جميع األوقات     

 . التى يحتفظ بها المقاول والبياناتالجارية وفحص كافة األصول والسجالت 
 الحقـوق  لتلـك    م موظفيها أثناء ممارسته   أو إيجاس   ي ممثل يعلى أن يراع  

.  بعمليات المقاول  اإلضرارعدم  ) ه(جملة السابقة من هذه الفقرة      بمقتضى ال 
شـاملة علـي    ( المقاول إلى إيجاس نسخاً من جميع البيانات أياً كانت           ويقدم
 ال الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيالت اآلبار        المثالسبيل  

بيانـات   كل المعلومات والتفـسيرات المتعلقـة بهـذه ال         وكذلك) وقطاعاتها
  . حوزة المقاولي فتكونوالمعلومات األخرى التي 

 يقوم المقاول فى أثنائها بعمليات البحث يتعين على المقاول          التي المدة خالل
  .موافاة إيجاس بتقارير فنية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية

 وإيجاس أو أى منهما، بغرض الحـصول علـى عـروض            للحكومة يجوز
أية فترة بحث حسبما يتم مدها طبقا ألحكام المادة الخامسة          جديدة عند نهاية    

 طـرف أخـر     أىأعاله، أو تاريخ إنهاء هذه االتفاقية، أيهما أسبق، اطالع          
 التى يكون المقاول    بالمنطقةعلى البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الخاصة      

  .قد تخلى عنها
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 عقـب   تبـدأ زيت أو للغاز، التى      فى أى عقد تنمية ممنوح لل      التنميةخالل فترة    ) و(
إصدار عقد التنمية وإلى أن تكتمل تنمية الحقل تماماً، يجوز للحكومة وإيجـاس             
أو أى منهما بغرض الحصول على عروض جديدة للمناطق المجاورة إطـالع            

 أى طرف آخر البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية التى تـم         مععلى أو إستخدام    
سـنوات  ) ٣(أن يكون قد مضى ما ال يقل عن ثـالث  تنفيذها بالمنطقة وبشرط  

قد بـدأ طبقـاَ    يبدأ أو   على االنتهاء من تنفيذها وعلى أن يكون اإلنتاج التجارى          
  .لتاريخ بدء اإلنتاج المتفق عليه فى عقد التنمية هذا

   عشراخلامسة املادة
   األضرارعن املسئولية

ون فى مواجهة الغير عـن أى        للقان طبقاً المقاول وحده المسئولية بالكامل      يتحمل
 وعليـه تعـويض     المقـاول ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التى يقوم بهـا          

 علـى  مـسئوليتها الحكومة وإيجاس أو أى منهما عن كافة األضرار التى قد تقع        
  .عاتقهما بسبب أى من هذه العمليات

 أو الئحـة  أو أمـر  أى صـدور  نتيجة يحدث ضرر أي حالة فى فإنه ذلك ومع
 حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قـانون أو غيـر             من يهتوج
 الوفاءمسئولية عن عدم    ال إيجاس والمقاول، كالهما أو أحدهما ، من         تعفى ،ذلك  

 عـدم   كـان  طالمـا أو التأخير في الوفاء بأى إلتزام مقرر بموجب هذه االتفاقية           
انين أو اللوائح أو األوامر      هذه القو  صدورالوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئاً عن        

يمنح إيجاس والمقـاول،  . فى حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو األوامر   
 او الوفـاء  عـدم  عن الناتج الضرر إلصالح الالزمة المدة ،كالهما أو أحدهما    

 مدة سـريان الفتـرة      ى أن تضاف هذه الفترة الممنوحة إل      على الوفاء في التأخير
 الفترة الممنوحة مقصورة على     تلككون  ت أن   علىفي هذه االتفاقية،  المعنية حينئذ   

 ال وأن األوامـر  أو اللـوائح  أو القـوانين  التى تأثرت بهذه     القطاعاتالقطاع أو   
  .أعاله إليها المشار التأخير فترة تتعدى
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   السادسة عشراملادة
   احلكومةممثلى إمتيازات

 الدخول إلى المنطقة موضـوع      يالحق ف  قانونيا الحكومة المفوضين تفويضاً     لممثلى
 لهـؤالء ويجـوز   .  فيهـا  تجـرى  التى   البتروليةهذه االتفاقية وإلى مواقع العمليات      

 المـشتركة  والـشركة الممثلين فحص دفاتر وسجالت وبيانات إيجـاس والمقـاول          
 بغرض تنفيذ هـذه     واإلختباراتوإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات        

 المقـاول أو الـشركة      وأدواتذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آالت        وله. االتفاقية
 اإلستعمال، بطريق مباشـر أو  هذاالمشتركة فى الحدود المعقولة بشرط أال ينشأ عن         

وعلـى  .  لهذه االتفاقيـة     وفقا ىلعمليات التى تجر  لغير مباشر، أى خطر أو إعاقة       
 لهـؤالء لمـساعدة المناسـبة      ا تقديم المقاول أو الشركة المشتركة      ي وموظف يمندوب

 سـالمة أو كفـاءة      عرقلة فى أى أضرار أو      تهم من أنشط  االممثلين حتى التتسبب أي   
 كافـة المزايـا     الممثلـين  لهـؤالء ويقدم المقاول أو الشركة المـشتركة       . العمليات

 مناسباً فى مكاتبها    مكاناًوالتسهيالت التى تقدمها لموظفيها فى الحقل وتقدم لهم مجاناً          
 بغرض تيسير تحقـق  الحقلشكل الئق أثناء تواجدهم في ب ومساكن مؤثثة  عمالهمإلست

ـ     .  عشر   السادسةالمقصود من هذه المادة       عـشر  ةومع عدم اإلخالل بالمادة الرابع
، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحـصل       )ه(فقرة  
  . السادسة عشر الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادةعليها

   عشرالسابعة املادة
   العربيةمصر مجهورية وتدريب أفراد التوظيف حقوق

 هـذه االتفاقيـة     موضوع إيجاس والمقاول على أن تجرى العمليات        تحرص)  أ(
  :بطريقة عملية تتسم بالكفاءة

 المقـاول أو  ي مـن مـوظف  والفنيين األجانب من اإلداريين والمهنيين  يمنح - ١
 لتنفيذ العمليات بمقتـضى     المستخدمين مقاوليهم   ي وموظف الشركة المشتركة 

 لـسنة   ٨٩ رقـم    القـانون ، حق اإلقامة المنصوص عليه فى       االتفاقيةهذه  
 المقاول  ويوافق ١٩٩٦ لسنة   ٨١٨٠ المعدل، والقرار الوزارى رقم      ١٩٦٠

الخاصة بـالهجرة وجـوازات الـسفر       . ع.م.طبق كافة لوائح ج   تعلى أن   
لى جميع مـستخدمى المقـاول األجانـب الـذين       والتوظيف ع  والتأشيرات

  ..ع.م.يعملون فى ج
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 وعـشرين فـي المائـة       خمسة شهرياً بالعملة المصرية ما اليقل عن        يدفع - ٢
من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من المـوظفين األجانـب    %) ٢٥(

  . والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة المشتركةاإلداريين
 ويحدد العدد الالزم منهم     موظفيه المشتركة والشركة كل من المقاول     ختاري) ب(

  . هذه االتفاقيةبموجب العمليات ي فلإلستخدام
 وتنفيـذ بـرامج تـدريب       بإعـداد  المقاول بعد التشاور مع إيجـاس        يقوم)  ج(

 هذه  بموجبالذين يقومون بالعمليات    . ع.م. لجميع موظفيه فى ج    متخصصة
 التطبيقية لصناعة البتـرول، ويتعهـد       بالنواحيما يختص    في وذلك ،االتفاقية

 المـصريين  المواطنين لتوظيف األولوية بإعطاءالمقاول والشركة المشتركة  
  .توفرواؤهلين كلما الم

   عشرالثامنة املادة
  واللوائح القوانني

باسـتثناء   (١٩٥٣ لسنة   ٦٦ رقم   للقانون المقاول والشركة المشتركة     يخضع  )أ(
 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما فـى ذلـك اللـوائح           وتعديله)  منه ٣٧المادة  

ـ  العملياتالخاصة بسالمة وكفاءة أداء       لهـذه االتفاقيـة      تـتم تنفيـذاً    ي الت
 أال تكون أى مـن هـذه        بشرط. ع.م.وللمحافظة على موارد البترول فى ج     

 نـصوص   معشية  االلوائح أو تعديالتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متم        
  . االتفاقيةهذه

 ١٩٩٤ لـسنة  ٤ القـانون رقـم   ألحكام المقاول والشركة المشتركة   يخضع) ب(
بشأن البيئة والئحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعـديالت ومـا قـد               

  .يصدر مستقبال من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة
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 الـدخل، تعفـى      ضرائب بخصوص) ز( ما ورد نصه فى المادة الثالثة        باستثناء) ج(
 والرسوم سـواء تلـك      الضرائبإيجاس والمقاول والشركة المشتركة من كافة       

 ضـريبة   غيرهاالتى تفرض من الحكومة أو من المحليات و التى تشمل ضمن            
المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة علـى البحـث           

يره أو نقلـه وكـذا       أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجـه أو تـصد          البترولعن  
 الـضريبة  بخصملتزام إ وكل وأي) LPG( المسال البترولالمفروضة على غاز   

 الفنيـة  يمكن أن تفرض على توزيعات األرباح والفوائد وأتعاب الخـدمات    يالت
 المقاول أيضا مـن  ىويعف. وإتاوات البراءات والعالمات التجارية وما شابه ذلك     

لى أية توزيعات ألى دخـل لمـساهمى         ضرائب على تصفية المقاول أو ع      أية
  . على رأس المالضريبةالمقاول ومن أى 

 والـسارية طـوال     االتفاقية والتزامات إيجاس والمقاول بموجب هذه       حقوق)  د(
 تغييرهـا أو  يمكـن أجلها تكون خاضعة ألحكام هذه االتفاقية وطبقاً لها وال         

 المـذكورة متعاقـدة   تفاق المشترك المكتوب بين األطراف ال     تعديلها إال باال  
  .وبذات اإلجراءات التي صدرت بها االتفاقية األصلية

 لألحكـام   الباطن المقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم من       ا مقاولو يخضع)  ه(
) ب (عـشر  الثامنـة  بالمادة اإلخالل عدم مع. الخاصة بهم فى هذه االتفاقية    

 مـن البـاطن     مومقـاوليه ال تسرى على المقاول والشركة المشتركة       أعاله،
شـى  ا من وقت آلخر بالقدر الذى التتم      الحكومةالمعنيين أية لوائح تصدرها     

  .الحال نصوص هذه االتفاقية، حسبما يكون معفيه 
 والمقـاول والـشركة المـشتركة       إيجـاس  هذه االتفاقية، تعفى     وألغراض) و(

 من كل رسوم الدمغـة المهنيـة        المعنيونومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن     
 تفرضـها القـوانين النقابيـة علـى مـستنداتهم           التي والجباياتفرائض  وال

  .االتفاقيةوأنشطتهم الواردة بهذه 
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من المادة الثامنة عشر أعاله، كل اإلعفـاءات مـن          ) ب( اإلخالل بالفقرة    دون)  ز(
 إيجـاس   إلـى الممنوحة بموجب هذه االتفاقية     . ع.م. قوانين أو لوائح ج    تطبيق

 ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين        مشتركةال والشركةوالمقاول  
  . يحل محلها مستقبالأو عليها من تعديل أ السارية حالياً وما يطرواللوائح

   التاسعة عشراملادة
   العقدتوازن

 التـشريعات أو اللـوائح    فـى  حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان ، تغيير           فى
 يكـون لـه     مما وإنتاجهحث عن البترول وتنميته     القائمة والمطبقة على تنفيذ الب    

 اإلقتصادية لهذه االتفاقية فى غير صـالح المقـاول أو          المصالحتأثيرا هاما على    
المبالغ الناتجـة عـن بيـع       . ع.م.ن يحول إلى ج   أ ب إلتزاماًتفرض على المقاول    

 إيجاس بهذا التشريع أو الالئحـة وكـذلك         المقاولبترول المقاول، حينئذ يخطر     
وفى هـذه  . آلثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد        با

 لهذه االتفاقية والتى تهدف إلى      المناسبة بشأن التعديالت    األطرافالحالة يتفاوض   
  . لالتفاقية الذى كان موجودا فى تاريخ السرياناإلقتصادىعادة التوازن إ

 االتفاقيـة هذه ل المناسبة تتعديالال  األطراف قصارى جهودهم لالتفاق على  ويبذل
  .يوما من ذلك األخطار) ٩٠(خالل تسعين 

 إلـى  لهـذه االتفاقيـة      التعديالتن تؤدي هذه    أحوال  ألا يجوز بأى حال من      وال
 بـشأنها عنـد     االتفاق ما تم    نانتقاص أو زيادة فى حقوق والتزامات المقاول ع       

  .تاريخ السريان
 عاليـه  إليها اتفاق خالل المدة المشار إلى صلالتوق األطراف فى  اخفإ حالة وفي

فى هذه المادة فإنه يحال الخالف إلي القواعـد العامـة فـي حـل المنازعـات                
  . من هذه االتفاقيةوالعشرين فى المادة الرابعة االمنصوص عليه
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   العشروناملادة
  ستيالء االحق

حرب وشـيكة    توقع قيام    بسبب الوطنية بسبب الحرب أو      الطوارئ حالة   فى)  أ(
 كل أو جزء    علىالوقوع أو ألسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى          

 وأنمن اإلنتاج الذى تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه االتفاقيـة             
كمـا  . تطلب من الشركة المشتركة زيادة هذا اإلنتاج إلى أقصى حد ممكـن    

 وعنـد حقل الغاز،   أو  /و للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت         يجوز
 .لتسهيالت المتعلقة بهااالقتضاء، على 

ـا       بعد إال   اإلستيالء مثل تلك الحالة ال يتم هذا        فى) ب(  دعوة إيجاس والمقاول أو ممثليهم
 .اإلستيالء بشأن هذا نظرهمبخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات 

 أى علـى    سـتيالء اإلأما  .  اإلستيالء على اإلنتاج بموجب قرار وزارى      يتم) ج(
 مـن   بقـرار  فيـتم    ،أو أية تسهيالت متعلقة به    ،أو حقل للغاز  /وحقل للزيت   

  .صحيحاً قانونياً خطاراًإرئيس الجمهورية تخطر به إيجاس والمقاول 
 الحكومة تلتزم بأن تعوض     فإن حالة أى إستيالء يتم طبقاً لما سبق ذكره          فى)  د(

  : ذلكفىستيالء بما إيجاس والمقاول تعويضاً كامالً عن مدة اإل
  و.  األضرار التى تنجم عن هذا اإلستيالءكافة) ١(
 من بتـرول    الحكومة شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته         دفعات) ٢(

  .مخصوما منه حصتها فى اإلتاوة من هذا اإلنتاج
 ذلك، فإن أى ضرر يحدث نتيجة لهجوم األعداء ال يدخل فـى نطـاق             ومع

 المبالغ المستحقة بموجب هذا إلـى المقـاول         وتدفع ).د(مفهوم هذه الفقرة    
ويحسب .  القابله للتحويل إلى الخارج    األمريكيةبدوالرات الواليات المتحدة    

 للمقاول طبقاً لنص المادة الـسابعة       يدفعسعر البترول المستولى عليه الذى      
  ).ج(فقرة 
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   والعشروناحلادية املادة
  ازلــالتن

 ألى شـخص    يتنازلعضو المقاول أن    / أو المقاول  ألى من إيجاس     اليجوز)  أ(
ـ               إمتيازاتـه  و هأو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعـض أو أي مـن حقوق

 المقررة بموجب هذه االتفاقية سواء بطريق مباشـر أو          وإلتزاماتهواجباته  و
مباشر على سبيل المثال ال الحـصر أى  الويقصد بالتنازل غير    (غير مباشر   

لالسـهم أو رأس المـال أو األصـول أو أى    عمليات بيع، شراء، تحويـل      
عضو المقاول علـى حـصته   /تصرف أخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول  

 األحوال جميع وفى. دون موافقة كتابية من الحكومة    ) من رأس مال الشركة   
 األولويـة  تعطى المقاول عضو/المقاول لذات تابعة لشركة التنازل باستثناء
 إيجاس رغبت ما إذا عنها التنازل المراد الحصة على الحصول فى إليجاس

  .ذلك فى
 عضو/ للمقاول يجوز) أ (والعشرين الحادية المادة بأحكام اإلخالل دون) ب(

 والتزاماته وواجباته وامتيازاته حقوقه من أى أو كل عن التنازل المقاول
 قيام بشرط المقاول عضو/المقاول لذات تابعة شركة إلى االتفاقية هذه تحت
 على والحصول كتابة والحكومة إيجاس بإخطار المقاول عضو/ولالمقا

  .التنازل على كتابة الحكومة موافقة
 حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلي شركة تابعة يظل كـل مـن                فى

المتنازل والمتنازل اليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كـل التزامـات            
 تظـل  أن بشرطهذة االتفاقية،  الناشئة عن  المقاول عضو/وواجبات المقاول   

  . تابعة كشركة الصفة بنفس متمتعة التابعة الشركة
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 إليها المشار الحكومة يمكن النظر فى أى طلب للحصول على موافقة          حتى)  ج(
  : اآلتيةالشروط استيفاء يجب أعاله) ب (أو) أ (الفقرة فى
ن هذه االتفاقية    المتنازل الناشئة ع   بالتزامات أن يكون قد تم الوفاء       يجب) ١(

  .الطلبعلى النحو الصحيح فى تاريخ تقديم هذا 
 أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقـة أن             يجب) ٢(

 بكافة التعهدات التى تنطوى عليها هذه االتفاقية ومـا       يلتزمالمتنازل إليه   
 . من تعديالت أو إضافات حتي تاريخهكتابةيكون قد أدخل عليها 

 قبـل   واعتمادهـا  لفحصها   إيجاس إلىذه  هشروع وثيقة التنازل    ويقدم م 
  .معقول مبرر دون رسمياً وهي الموافقة التي لن تحجب إبرامها

 المطلوبـة أن يقدم إليجاس المستندات     ) المتنازلين( على المتنازل    يتعين) ٣(
 تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنـازل اليـه وأيـضا المـستندات             التى

 حالةفى   (المقاولعضو  /للمقاول إليه المتنازل تبعية تثبت تىال المطلوبة
 ).تابعة لشركة التنازل

 أجـرى  تنازل أو بيع أو حوالة أو أى وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالـة               أى)  د(
وفقا لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضـرائب علـى             

ن ضرائب أو أعبـاء أو   مبه أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق          الحوالة
 سبيل المثال وليس الحصر كافة الـضرائب علـى          على ذلك   فىرسوم بما   

ـ       ورسـوم الدمغـة أو      المـضافة  ةالدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم
  . مدفوعات مشابهةأى أو األخرى الضرائب
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 اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخـالف الـشركة        عند) ه(
بعة على الشروط النهائية للتنازل، فإنه يتحتم على المتنـازل االفـصاح            التا

.  إيجـاس إلـى  كتابي بإخطار لهذا التنازل   النهائية الشروط هذه عن تفصيال
 أن تـسلم    بـشرط  الحصول على الحصة المراد التنازل عنها        إليجاسيحق  

لمتنـازل  يوماً من تاريخ إخطار ا  ) ٩٠ (تسعينالمتنازل إخطاراً كتابياً خالل     
الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطـرف الثالـث        

فى حالة عدم تسليم إيجاس لهذا اإلخطار خالل مـدة          . إليه المتنازلالمقترح  
يوما هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنـازل          ) ٩٠ (التسعين

 وفقاً الحكومة موافقة شرطب ،عنها إلى الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه      
  .المادة هذه من) أ (للفقرة

 معا ضامنين متضامنين فى الوفـاء       إليه والمتنازل يكون المتنازل    أن يجب)  و(
 المتنـازل  أن هذه االتفاقية، طالمـا   بموجببكل واجبات والتزامات المقاول     

 .يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه االتفاقية
   والعشرونالثانية املادة 

   وسلطة اإللغاءباالتفاقية لاإلخال
لحق فى إلغاء هذه االتفاقية بالنسبة إلى المقـاول بـأمر أو قـرار          ا للحكومة)  أ(

  -: فى األحوال اآلتيةجمهورى
 غير صـحيحة وكـان لهـذه        بيانات قدم عن علم إلى الحكومة أية        إذا) ١(

  . فى إبرام هذه االتفاقيةيالبيانات إعتبار جوهر
 بطريقة مخالفة ألحكام المـادة  االتفاقيةة حصة فى هذه    تنازل عن أي   إذا) ٢(

  .الحادية والعشرين
  . أشهر إفالسه بحكم صادر من محكمة مختصةإذا) ٣(
 قضائية تمـت وفقـا      إلجراءات لم ينفذ أى قرار نهائى صدر نتيجة         إذا) ٤(

 .من المادة الرابعة والعشرين) أ(ألحكام الفقرة 
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 خـالف   ،يص من الحكومة أيـة معـادن       استخرج عمداً دون ترخ    إذا) ٥(
 مـا ال يمكـن      باسـتثناء  ال تسمح به هذه االتفاقية، وذلك        مما ،البترول
 الجارية بموجب هذه االتفاقيـة وفقـاً        للعمليات نتيجة   هستخراجاتجنب  

 يجب إخطار الحكومـة أو      والذى المقبولة فى صناعة البترول      لألصول
  .ممثلها به فى أسرع وقت ممكن

 ٦٦ لهذه االتفاقية أو ألحكام القانون رقم        جوهريةكب أية مخالفة     إرت إذا) ٦(
  . التى ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقيةوتعديله ١٩٥٣لسنة 

 قد ترتبـت للحكومـة قبـل        تكون هذا اإللغاء دون إخالل بأية حقوق        وينفذ
، يحق للمقـاول أن     اإللغاءالمقاول وفقاً ألحكام هذه االتفاقية، وفى حالة هذا         

  .نقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقةي
 من األسباب سالفة الذكر إللغاء هذه       قائماً ارتأت الحكومة أن هناك سبباً       إذا) ب(

 إليهـا فـى المـادة الثالثـة         المـشار بخالف سبب القوة القاهرة     (االتفاقية  
 كتـابى يرسـل     بإخطـار فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول       ) والعشرين

 أو أحد وكالئـه  هولمقاول شخصياً بالطريق القانوني يثبت أنه      للمدير العام ل  
 تـسعين القانونيين قد أستلمه ، إلزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى            

ولكن إذا حدث ألى سبب من األسباب أن أصبح هـذا التبليـغ             . يوماً) ٩٠(
 تغيير العنوان وعدم اإلخطار بهذا التغيير، فإن نـشر هـذا            بسببمستحيالً  

.  للحكومة يعتبر بمثابة إعالن صـحيح للمقـاول       الرسميةخطار بالجريدة   اإل
يوماً ) ٩٠( الوضع فى نهاية التسعين      وتصحيحوإذا لم يتم إزالة هذا السبب       

 االتفاقية على الفور بأمر أو قرار       هذهوهى فترة اإلخطار، فإنه يجوز إلغاء       
ـ   أنـه ويشترط مع ذلك    . جمهورى على نحو ما سلف ذكره        ان هـذا    إذا ك

   أو عدم تصحيح الوضع ناتجـا عـن القيـام بعمـل             هزالتإالسبب او عدم    
 عن عمل من جانب أحد األطراف، فإن إلغـاء هـذه االتفاقيـة              االمتناعاو  

 الطرف فقط واليسرى فى مواجهة الطرف اآلخـر         ذلكيسرى فى مواجهة    
  .في هذه االتفاقية
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   والعشرونالثالثة املادة
  القاهرة القوة

 إيجاس والمقاول، كالهما أو أحدهما أو أى منهما ، من مسئولية عـدم              فىتع)  أ(
 بأى إلتزام مقرر بموجب هذه االتفاقية أو من مسئولية التـأخير فـى              الوفاء

وذلـك فـى    .  كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة           إذاالوفاء به   
 عـدم الوفـاء أو      والمدة التى استغرقها  .  القاهرة القوةحدود ما تفرضه هذه     

 قد تكون الزمة إلصالح أى ضـرر نـشأ          التىالتأخير فى الوفاء مع المدة      
 االتفاقية للوفـاء بهـذا      هذهخالل هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة فى         

 إلى مدة سريان هـذه  وبالتبعيةاإللتزام والوفاء بأى إلتزام آخر يترتب عليه،      
 أو  البحـث  قطاعاتعلى قطاع أو    االتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً       

  .التنمية التى تأثرت بهذه الحالة
 والعشرون نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة       فى"  القاهرة   القوة"  بعبارة   يقصد) ب(

 وغير ذلـك    اًضرابإ أو اً حرب أو اً أو شغب  اًما يحدث قضاء وقدراً أو عصيان     
 ناتجـاً ر ليس ضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أى سبب آخ    إمن  

عن خطأ أو إهمال من جانب إيجاس والمقاول أو أى منهمـا سـواء كـان                
 لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه األسباب            مغايراًمماثالً أو   

   أو أى منهمـا الـسيطرة عليـه فـي           والمقـاول مما ال تستطيع إيجـاس      
  .الحدود المعقولة

 قبل إيجاس والمقاول أو أى منهما       ال تتحمل الحكومة أية مسئولية بأى شكل      ) ج(
 أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة مـن حـاالت القـوة                عن

  . في هذه المادةإليهاالقاهرة المشار 
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ـ         إذا) د( ي فتـرة بحـث      أو أ  ى حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث األول
أشهر ) ٦(مدة ستة   وإستمرت قائمة ل  ) أ( للمادة الخامسة    طبقاالحقة بعد ذلك    

 وفقـاً لهـذه االتفاقيـة     التزاماتـه فإن المقاول يكون له الخيار فى أن ينهى         
 إيجاس دون أن    إلىيوماً يرسله   ) ٩٠(بموجب إخطار كتابى مسبق بتسعين      

  .يتحمل أية مسئولية إضافية من أى نوع
   والعشرونالرابعة املادة

  والتحكيم املنازعات
 واألطـراف عـن هـذه       الحكومـة لبة تنشأ بين     نزاع أو خالف أو مطا     أى)  أ(

 يتعلق بها أو باإلخالل بها أو إنهائها أو بطالنها يحال إلـى             فيما أو   االتفاقية
 .للفصل فيه نهائياً. ع.م. ج فيمحاكم المختصة ال

 وإيجاس عـن هـذه      المقاول أى نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ بين          يحسم) ب(
اإلخالل بها أو إنهائها أو بطالنهـا بطريـق          يتعلق بها أو ب    فيما أواالتفاقية  

 مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الـدولى        تحكيمالتحكيم طبقا لقواعد    
ويعتبر حكم المحكمـين نهائيـاً      .  هذه االتفاقيةالسارية فى تاريخ    ) المركز(

  .وملزماً لألطراف
  ).٣( أن يكون عدد المحكمين ثالثة يجب) ج(
وإذا لم يقـم المـدعى عليـه        .  محكماً واحداً  يعينف أن    على كل طر   يتعين) د(

يوماً مـن   ) ٣٠( ثالثين   خالل المحكم الذى عينه     بإسمبإخطار المدعى كتابة    
 تعيـين  أن يطلب من المركز      فللمدعى محكم،   بتعيينإستالم إخطار المدعى    

  .المحكم الثانى
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را المحكم الثالـث     يختا أن اللذين عينا على هذا النحو       المحكمين على يتعين  )ه(
 على إختيـار    المحكمانوإذا لم يتفق    . الذى سيكون المحكم الرئيس للمحكمة    

، فإنـه   الثانىيوماً من تعيين المحكم     ) ٣٠(المحكم الرئيس فى خالل ثالثين      
يجوز ألى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العـام للمحكمـة الدائمـة              

وهـذه الجهـة تعـين      . التعيين أن يعين جهة تتولى      بهولندا بالهاى   للتحكيم
) ٣( التى يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقـرة  الطريقةالمحكم الرئيس بنفس   

 الخاصة بلجنـة األمـم المتحـدة      التحكيممن قواعد   ) ٦(من المادة السادسة    
 هذا المحكم الـرئيس     يكونويتعين أن   ) ترالينساألو(لقانون التجارة الدولى    

) جنسيات( جمهورية مصر العربية أو جنسية       شخصاً من جنسية غير جنسية    
 مـن   كـل  أن يكون من دولة لها عالقات دبلوماسـية مـع            ويجبالمقاول  

 يـشترط أال    كما،  المقاول لها التابع) الدول (الدولةجمهورية مصر العربية و   
يكون له مصالح إقتصادية فى أعمال البترول لدى األطراف الموقعة علـى            

  . االتفاقيةهذه
ما . ع.م.، بمدينة القاهرة فى ج    األحكام التحكيم، بما فى ذلك إصدار       يجرى)  و(

  . على خالف ذلكالتحكيم أطرافلم يتفق 
 فـي ذلـك مـصروفات       بماألطراف  ل ا نهائيا وملزم  المحكمينيكون حكم   )  ز(

 المحكمة أمام المحكمين تنفيذ حكم    كونالتحكيم وكل المسائل المتعلقة به، و ي      
  .المصري القانون ألحكام وفقا المختصة

، غير أنه فى حالـة أى خـالف بـين           النزاع القانون المصرى على     يطبق) ح(
   االتفاقيـة   هـذه  هذه االتفاقية، فإن نـصوص       ونصوصالقوانين المصرية   

 اللغـة  مـن  بكـل  ويتم التحكيم    تسري التي هي)  التحكيم نصبما فى ذلك    (
  .واإلنجليزية العربية
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ى سـبب مـن      إذا تعـذر، أل    أنـه  على   ،المقاول إيجاس و  بين االتفاق يتم)  ط(
 التحكيم طبقاً لإلجـراءات المـذكورة عاليـه، فـإن كـل             إجراءاألسباب  

 االتفاقيـة المنازعات أو الخالفات أو المطالبات التى تنشأ عن أو تتعلق بهذه       
 أو بطالنها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير مـنظم          إنهائهاأو اإلخالل بها أو     

 .ترال النافذة وقت تاريخ السريانينساألو لقواعد طبقا
   والعشروناخلامسة املادة

   لألطرافالقانونى الوضع
 وااللتزامات والمسئوليات الخاصة بإيجاس والمقاول      والواجبات الحقوق   تعتبر) أ(

 ومن المفهوم أنـه  ، وغير تضامنية والجماعية   منفصلة االتفاقية   هذهبموجب  
و أ أشـخاص  شركةإنها تؤدى إلى قيام     اليجوز ان تفسر هذه االتفاقية على       

  . أو شركة تضامنأموالشركة 
 الجهة التى تأسس بها وذلـك       لقوانين كل عضو من أعضاء المقاول       يخضع) ب(

 والئحتـه  وعقـد تأسيـسه      تنظيمه أو   تأسيسه أوفيما يتعلق بكيانه القانونى     
  . ملكيته ماله وحقوق رأس وملكية أسهم األساسية

 عضو من أعضاء المقاول الموجودة كل رأسمال سهمأ تداول يجوز وال
كتتاب العام إل لطرحها كما اليجوز ،.ع.م.بأكملها فى الخارج داخل ج

 أووالتخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى 
 فى المقاولعضو  /المقاول به يقوم تصرف وأى ،.ع.م.رسوم فى ج

 المقاولعضو  /المقاول سيطرة يرتغي شأنه من. ع.م.ج خارج أو. ع.م.ج
 واألحكام اإلجراءات لذات خاضعا يكون الشركة مال رأس من حصته على

ويعفى " التنازل "والعشرون الحادية والمادة" المنح "التاسعة المادة فى الواردة
  . المعدل١٩٨١ لسنة ١٥٩المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 

 فـي  متـضامنين  ضامنين ومنفردين معينمجت المقاول أعضاء جميع يكون)  ج(
 .االتفاقية هذه في عليها المنصوص المقاول بإلتزامات الوفاء
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   السادسة والعشروناملادة
   حمليااملصنوعة احملليون واملواد املقاولون

  : المقاول أو الشركة المشتركة، حسب األحوال ومقاوليهم بما يلىيلتزم
 من البـاطن بمـا فـى ذلـك     والمقاولينحليين  األولوية للمقاولين الم إعطاء)  أ(

 مـع درجـة األداء      متماثلة إليجاس ما دامت درجة أدائهم       التابعةالشركات  
 مقـاولين  أسعار خدماتهم التزيد على أسعار المقاولين وال       وأن دولياًالسائدة  

  %).١٠( عشرة فى المائة منمن الباطن اآلخرين بأكثر 
عة محلياً وكذا المعـدات واآلالت والـسلع         األفضلية للمواد المصنو   إعطاء) ب(

 من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المـواد   متماثلة طالما أنها    االستهالكية
ومع ذلـك يجـوز     .  المتوافرة دولياً  االستهالكية والسلعوالمعدات واآلالت   

 للعمليـات التـى     االستهالكية والسلع   واآلالت هذه المواد والمعدات     استيراد
 المحلية، تسليم مقر عمليات     أسعارها إذا كانت    االتفاقيةضى هذه   تجرى بمقت 

 تزيد بأكثر من عشرة فى المائـة        ،.ع.م.جالمقاول أو الشركة المشتركة فى      
 الجمركية ولكن بعد    الرسومعن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة       %) ١٠(

 .إضافة مصاريف النقل والتأمين

   السابعة والعشروناملادة
  قيةاالتفا نصوص

 تفسير هذه االتفاقية أو تأويلها أمـام        فى العربى لهذه االتفاقية هو المرجع       النص
، أنه فى حالـة     ذلك جمهورية مصر العربية، ويشترط، مع       في المختصة المحاكم

ن و والعشر الرابعةااللتجاء إلى أى تحكيم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنص المادة           
 نفـس  لهمـا ن العربى واإلنجليزى ويكون   سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصي      
  . القوة فى تفسير أو تأويل هذه االتفاقية
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   والعشرونالثامنة املادة
  عموميات

 لكل مادة مـن مـواد هـذه         الموضوعه رؤوس الموضوعات أو العناوين      أستعملت
  . خصوصية تفسير هذه الموادفىاالتفاقية تسهيالً ألطراف االتفاقية فقط والتستعمل 

  والعشرون التاسعة ةاملاد
   احلكومة اعتماد

ن يصدر قـانون مـن      أ إلى ما لم و   أطرافها هذه االتفاقية ملزمة ألى من       التكون
 على هـذه االتفاقيـة   التوقيعيخول لوزير البترول . ع.م.الجهات المختصه فى ج  

 عـن أى تـشريع حكـومى        النظر كامل قوة القانون وأثره بغض       يها عل يويضف
  . والمقاوليع االتفاقية من الحكومة وإيجاس مخالف لها وبعد توق

  .دي تي إل .إي هولدنجز سي بي تي إيجيبت شيفرونشركة 
  

 ……………………………… : عنها
  

  إي.أيه .أسشركة ثروة للبترول 
  

 ……………………………… : عنها
  

  الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة
  

 ……………………………… : عنها
  

   العربيةمصر جمهورية
  

 ……………………………… : عنها
  

  …………………………… : التاريخ
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  "أ"امللحق 
   اتفاقية التزام

  بني
  مجهورية مصر العربية

  و
  الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية

  و
  .دي تي إل .إي هولدجنز سي بي تي إجييبت شيفرونشركة 

  و
  .إي.أيه .أسشركة ثروة للبرتول 

  يف
  نرجس البحريةمنطقة 

   بالبحر املتوسط
  .ع.م.ج

  اإللتزام حدود منطقة وصف
 تبين ) ٨٠٠٠٠٠: ١( تقريبى   رسمخريطة توضيحية ومبدئية بمقياس     " ب "ملحق

  . تغطيها وتحكمها هذه االتفاقيةالتىالمنطقة 
 يوه) . ٢كم ١٨٠٠ ( متر مربع    كيلوألف وثمنمائة    يلا مساحة المنطقة حو   تبلغ

 شـبكة رفـه علـى    بحث وكل القطاعات معقطاعات جزء من أوتتكون من كل  
  . الطولخطوط مندقائق  ) ٣ ( ثالث×  خطوط العرض من دقائق) ٣ (ثالث
ليـست سـوى    " ب" فى الملحـق     المنطقة تحدد   ي المالحظ أن الخطوط الت    ومن

 لتلـك  ي وقد ال تبين على وجه الدقة الموقع الحقيق       فقطخطوط توضيحية ومبدئية    
  .وجودة والمعالم الجغرافية الملآلثارالقطاعات بالنسبة 

 للمنطقة والذى يعتبر جـزءا ال       الركنيةحداثيات النقاط   دوال إل ج ي فيما يل  ونورد
  :هذا" أ"يتجزأ من الملحق 
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  "١ - ج " لحقامل
   الضمان البنكىخطاب

   )٢٠-- --___________ القاهرة فى (________  الضمان رقم خطاب
  الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة
 أي بنك آخر تحت رقابـة البنـك المركـزي           أو ي البنك األهلي المصر   أدناه الموقع

 للغـازات  القابـضة  المصرية للشركة ضامنا يضمن بمقتضى هذا      بصفتهالمصري  
.............. فـى حـدود مبلـغ       " إيجـاس "ليها فيمـا يلـى ب       إ ويشار   الطبيعية

ريكية أن تقوم شـركة      دوالر من دوالرات الواليات المتحدة األم      ).................(
ــركة ...........................................  ............................... وش

 ................ التى تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ اليقل عـن         التزاماتهابتنفيذ  
ل  خـال  األمريكيـة  المتحدة من دوالرات الواليات     دوالر )........................(

 مـن   ة الرابع المادة بمقتضى   سنوات) .... (........ البالغة   ............فترة البحث   
 الموصـوفة التى تغطى المنطقة     " باالتفاقية "يليليها فيما   إاتفاقية اإللتزام هذه ويشار     

 هذه االتفاقية المبرمة بمعرفة وفيما بين جمهورية مـصر          من" ب"و  " أ"فى الملحقين   
 نـرجس  والمقاول فى منطقـة      إيجاس و ،."ع.م.ج" يلى ب    فيماليها  إ ويشار   ،العربية

  . ٢٠--  لسنة ----  والصادرة بموجب القانون رقم البحر المتوسطب
ن هذه الضمانه ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطـاب سـوف           أ المفهوم   ومن

 )..............(................. سنه خالل فترة إنفـاق مبلـغ         ربعتخفض كل   
 بمقدار المبـالغ التـى      المذكورة األمريكية   المتحدة من دوالرات الواليات     دوالر

 مـن  والمعتمـدة  ة، خالل كل ربع سـن هذهصرفها المقاول على عمليات البحث     
 من مشترك   يل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتاب        كو. إيجاس

  .جانب إيجاس والمقاول إلى الضامن
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 أو تخلى عـن     بالتزاماته يقم بالوفاء    لماس أن المقاول     حاله ما إذا رأت إيج     وفى
 طبقاً ........ التزامات النفقات لفترة البحث      مناالتفاقية قبل الوفاء بالحد األدنى      

 هذه االتفاقية فإنه ال تكون هناك أى مسئولية علـى الـضامن             من الرابعة للمادة
 هذه المـسئولية بـإقرار    ما لم وإلى أن تثبتإليجاس المبلغ عن دفع   أدناهالموقع  

  . المستحق بمقتضى االتفاقيةالمبلغ يثبت إيجاسكتابى من 
  -:أيضاً فى خطاب الضمان هذا ويشترط

 يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إال إذا تلقى الـضامن إخطـارا              أال -١
 إيجـاس و. ع.م. بأن االتفاقية بين المقـاول و ج       إيجاس و المقاولكتابيا من   
 سـارية  ة هذه الـضمان   وتصبح بها   الواردة للنصوصطبقا   ساريةأصبحت  

 .  المذكورةاالتفاقية هذه من تاريخ سريان ابتداء

   :تلقائيا خطاب الضمان هذا ي حال ينتهيوعلى أ -٢
  أوأشهر من تاريخ بدء سريانه، ) ٦( وسته سنوات ).... (...... بعد)   أ(

ـ  فى المذكورة يصبح مجموع المبالغ  عندما) ب(  ة الربـع سـنوي  راراتاإلق
 األدنى من التزامات    للحد والمقاول مساويا    إيجاس التى تعدها    المشتركة

  . التاريخين أسبق ي أ، أو يزيد عن ذلك.......... البحث لفترة النفقات
 من  ي فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أ          ة مطالب ي فإن أ  وبالتالى -٣

 مـصحوبة  األكثـر طاب الضمان على    خل أعاله المذكورة اإلنتهاء يتاريخ
  :ومؤداه لم ينفقه المقاول الذى يحدد فيه المبلغ إيجاس من يبإقرار كتاب

 المشار النفقات التزامات من بالحد األدنى الوفاء في اخفق المقاول قد أن  ) أ(
 ليه فى هذه الضمانه، و إ
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  .إيجاس إلى نفقات فى الالعجز في دفع اخفق قد المقاول أن) ب(

  . لم يصبح ساريا أو عند إنتهائهإذا ، إلينا إعادة خطاب الضمان هذا والرجاء

   فائق االحترام ،،بقبول وتفضلوا

  ................................................:المحاسب 

  ...................................................  :المدير 

  ..................................................:التاريخ 
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  "٢- ج" لحقامل
   الضمان اإلنتاجىخطاب

   -------------:التاريخ
  الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة

 فـى  ما واسـتغالله الخـام  والزيت الغاز اتفاقية االلتزام للبحث عن    إلى باإلشارة
 ---- بالقـانون رقـم   ادرةالص. ع.م.جالبحر المتوسط ب نرجس البحريةمنطقة  
فيما بين جمهورية مصر العربية     " باالتفاقية"ويشار إليها فيما يلي      ٢٠   --لسنة  

 ---- شركة و" إيجاس" المصرية القابضة للغازات الطبيعية      والشركة." ع.م.ج"
  ".المقاول" فيما يلى ------------على  ويطلق ،------- وشركة
 بموجب تتعهد ،)مقاولك(-------- -- لشركة )كضامن (-------شركة 

 البالغة -----  البحث فترة خالل المقاول أنفق إذا ما حالة فى أنه الخطاب هذا
 من الحد أقل إيجاس من معتمداً مبلغاً االتفاقية هذه من سنوات) ---  (------ 

 )-------- (  ------  لتلك الفترة وهو المحدد النفقات التزامات مناألدنى 
   هذه االتفاقية بمقتضىرات الواليات المتحدة األمريكية  من دوالدوالر

 -----  شركة بإخطار إيجاس وتقوم، ")العجز"ـيوصف الفرق فيما يلى بو(
 عشر خمسة وخالل العجز، بقيمة كتابة كضامن ------  وشركة كمقاول

 وبالنيابة كضامن ------  شركة قوم تاالخطار، هذا إستالم من يوما) ١٥(
 إلى البترولأو تحويل كمية من / هذا العجز إلى إيجاس ودفعبعن المقاول 

  .ية العجزطإيجاس تكون كافية من حيث القيمة لتغ
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 مـن  الضامن من حصة    خصماً يتم ذلك فإن ، المذكور البترول حالة تحويل    وفى
لبحث عن البتـرول  االلتزام ل اتفاقية حكام من عقود التنمية طبقا ألالبترول إنتاج

 ------وشركة   ------يما بين جمهورية مصر العربية وشركة     وإستغالله ف 
   ----رقـم  القانون بموجب الصادرة   -------- منطقة   في -----وشركة  

 المذكور فى وقت التحويل إلـى إيجـاس         البترول وسوف يتم تقييم     ---- لسنة
 فـي  إليه المشار بالقانون الصادرةااللتزام   اتفاقية من الحكام المادة السابعة     طبقاً
  .الفقرة هذه

 وقـت  أى فى )كمقاول( ------ أو شركة    )كضامن( ----- لشركة ويجوز
 يقـدم  أن هـذا،  الضمان خطاب فيه ينتهى سوف الذى والتاريخ التاريخ هذا بين

 عن هذا العجز بصيغة مرضية إليجاس وفى هذه الحالة تبطـل             مصرفياً ضماناً
  . أحكام هذا الخطاب و ينعدم أثرهتلقائياً
) ٦ (سـتة  انقضاء عند االثر وعديم الغيا يصبح و الخطاب هذا صالحية دموتنع
 نـرجس البحريـة   التفاقية التزام منطقـة      ----- البحث فترة نهاية بعد أشهر

 وامتدادها أو عند تاريخ إكمال المقـاول اللتزاماتـه فـى هـذه           البحر المتوسط ب
  .االتفاقية

   فائق االحترام ،،بقبول وتفضلوا
  

----------------------------   
  ________________________ : عنها

  _______________________ : التاريخ
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  "د" امللحق
  املشرتكة الشركة تأسيس عقد

  ) األوىلاملادة(
  املطبق والقانون الشكل

 العربيـة بتـصريح مـن       مـصر  شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية       تشكل
  . التأسيس هذاوعقدام هذه االتفاقية المشار إليها فيما بعد الحكومة طبقاً ألحك

إلى الحـد  . ع.م. فى جالسارية لكافة القوانين واللوائح  المشتركة الشركة   وتخضع
 وهـذه االتفاقيـة     العقدالذى ال تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا           

  .المشار إليها فيما يلى
  ) الثانيةاملادة(
  املشرتكة الشركة إسم

ـ    إيجاس تاريخ االكتشاف التجارى، تتفق      عند  الـشركة  إسـم  ى والمقاول معاً عل
  . الذى يكون رهناً بموافقة وزير البترولالمشتركة

  ) الثالثةاملادة(
  الرئيسى املركز مكان

  ..ع.م. بمدينة القاهرة فى جالمشتركة المركز الرئيسى للشركة يكون
  ) الرابعةاملادة( 

  رتكةاملش الشركة غرض
 بدور الوكيل الذى تستطيع إيجاس والمقـاول        القيام الشركة المشتركة هو     غرض

 إلتـزام   اتفاقيـة  التى تقتضيها نـصوص      التنميةمن خالله تنفيذ وإدارة عمليات      
ـ نرجس البحريـة البحث عن الغاز والزيت الخام وإستغاللهما فى منطقة         البحر  ب

المبرمة بمعرفـة وفيمـا   ") التفاقيةا"ـب ويشار إليها فيما يلى. (ع. م. جالمتوسط  
ـ  ويشار إليها فيما يلـى     (العربيةبين جمهورية مصر     وإيجـاس  .") ع.م.ج " بـ

  .٢٠ — لسنة ------ بالقانون رقم الصادرةوالمقاول 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢١٨

 عقـب  بها تنفيذ عمليات البحث والقيام      في الوكيل أيضاً الشركة المشتركة    وتكون
 عقـد  إلى أي جزء من المنطقة تم تحويلها        اعتماد وزير البترول لعقد التنمية في     

  .لالتفاقية لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً طبقاً تنمية،
 التكاليف والمـصروفات والنفقـات لهـذه    لكافة الشركة المشتركة حساباً     وتمسك

  .بها المرفق" ه"العمليات وفقاً ألحكام االتفاقية والملحق 
أى عمل أو تقوم بأى نشاط يتجـاوز القيـام           تزاول أن   المشتركة للشركة   وليس

  . إيجاس والمقاول على خالف ذلكوافقت إال إذا ،بالعمليات المذكورة آنفاً
  ) اخلامسةاملادة(

  املال رأس
 به هـو عـشرون ألـف جنيـه مـصرى            المرخص الشركة المشتركة    رأسمال

 حقـوق  متـساوية فـى      عادي سهم) ٥٠٠٠ (آالفمقسم إلى خمسة    ) ٢٠٠٠٠(
   مدفوعـة بالكامـل     مـصرية جنيهـات   ) ٤( وقيمة كل منهـا أربـع        التصويت

  .وثابته القيمة
 خالل وجود الـشركة المـشتركة       وتمتلك كل من إيجاس والمقاول وتحوز       تدفع

نصف أسهم رأسمال الشركة المشتركة، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيـدة             
 من حصة ملكيتـه      عن كل أو أى نسبة     التنازلالتى يجوز فيها ألى من الطرفين       

 من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عـن         أىأو نقلها إلى الغير هى حالة ما إذا أراد          
 االتفاقية بأكملها وفى تلـك     عنكل أو أى من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة           
أن ) وخلفائه ومن يتنازل إليهم   (الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل         

 مساو لكل   المشتركة الشركةر من حصته فى أسهم رأسمال       ينقل ويتنازل عن قد   
 حـصة ملكيتـه عـن االتفاقيـة     منأو للنسبه المئوية المنقولة أو المتنازل عنها     

  .االتفاقية هذه من والعشرين الحادية المادة بنص االخالل عدم مع وذلك ،بأكملها
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  ) السادسةاملادة(
  األصول

تنشأ لها ملكية وال أى مصالح وال حقـوق   وال حق الشركة المشتركة أى  التمتلك
 عقد تنمية ينشأ عن هذه االتفاقيـة وال  أىعقارية فى أو بموجب االتفاقية وال فى      

 من المساحة الممنوحـة  تنميةفى أى بترول مستخرج من أى قطاع بحث أو عقد   
 تم الحـصول    أخرىبمقتضى االتفاقية وال فى أية أصول أو معدات أو ممتلكات           

 أى  أصـيل  بـصفتها إستعمالها ألغراض تنفيذ العمليات واليقع عليهـا        عليها أو   
 إيجاس أو المقاول بمقتـضى      ات واجبات أو التزام   منالتزام بتمويل أو أداء أى      

  . أن تحقق أى ربح من أى مصدر كانالمشتركة للشركة واليجوز. االتفاقية
  ) السابعةاملادة( 
  املشرتكة الشركة دور

وحيثما ذكر فى هـذه     .  عن إيجاس والمقاول   وكيلسوى   ليست   المشتركة الشركة
 أو تبدى إقتراحاً وما     االمشتركة تصدر قراراً أو تتخذ إجراء      االتفاقية أن الشركة  

 ذلك القرار أو الحكم قد صدر مـن جانـب إيجـاس             أنشابه ذلك فمن المفهوم     
  . منهما حسب مقتضيات االتفاقيةأيوالمقاول أو 

  ) الثامنةاملادة(
  دارةاإل جملس

 إيجـاس أعضاء تعين ) ٨( من ثمانية مكون إدارة مجلس المشتركة للشركة  يكون
ورئـيس مجلـس اإلدارة     . اآلخرين) ٤(منهم ويعين المقاول األربعة     ) ٤(أربعة  
والمدير العام يعينه المقـاول     .  إيجاس وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب       تعينه

  . مجلس إدارة منتدبعضووهو نفسه 
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  )لتاسعة ااملادة(
  اإلدارة جملس قرارات صالحية

عـضاء المجلـس    أ أغلبية   حضرهاجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة إذا      ا تكون
 عليـه خمـسة   وافقجتماعات اليكون صحيحاً إال إذا وأى قرار يتخذ فى هذه اال   

أصوات أو أكثر من أصوات األعضاء على أنه يجوز ألى عضو أن يمثـل             ) ٥(
  .عنه بناء على توكيل صادر منهخر ويصوت بالنيابة آ عضواً

  ) العاشرةاملادة(
  األسهم حاملى اجتماعات

 صحيح اإلنعقـاد إذا تمثلـت فيـه    األسهمجتماع الجمعية العمومية لحملة     ا يكون
جتماع يجـب   تخذ فى هذا اال   يوأى قرار   . أغلبية أسهم رأسمال الشركة المشتركة    

ـ األسهم ألصوات الموافقة من حملة    حائزاً يكونأن   ذين يملكـون أو يمثلـون    ال
  .أغلبية أسهم رأس المال

  ) احلادية عشراملادة(
   للشركةاألساسي والنظام املوظفون

 واألحكام الخاصـه بإسـتخدام      الشروط مجلس اإلدارة اللوائح التى تشمل       يعتمد
 مباشرة ولم يعيـنهم  المشتركة الشركة الشركة المشتركة الذين تستخدمهم      يموظف

  .لشركةالمقاول وإيجاس فى ا
 للـشركة   ي النظـام الـداخل    بإعـداد  مجلس اإلدارة فى الوقت المناسب ،        ويقوم

جتماع الجمعيـة العموميـة   ا فى عليه هذا النظام بعد الموافقة  ي، ويسر المشتركة
  .الملحقلحملة األسهم وفقاً ألحكام المادة العاشرة من هذا 
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  ) الثانية عشراملادة(
  املشرتكة الشركة أجل

ماد وزيـر البتـرول    تاريخ اعتمنأشهر ) ٣( المشتركة خالل ثالثة   الشركة تنشأ
  .الغاز أو الخام للزيت سواء ألول عقد تنمية

   مساوية ألجل هذه االتفاقيـة بمـا فـى ذلـك            بمدة الشركة المشتركة محدد     أجل
  . لهامدأى 
 مـن األسـباب     سـبب  االتفاقية ألى    هذه أجلهى  ت الشركة المشتركة إذا أن    تحل

  .ليها فيهاالمنصوص ع
  

  .دي تي إل .إي هولدنجز سي بي تي إيجيبت شيفرونشركة 
  

 ……………………………… : عنها

  
  إي.أيه .أسشركة ثروة للبترول 

  
 ……………………………… : عنها

  
  الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة

  
 ……………………………… : عنها
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  "ه" لحقامل
  ي احملاسبالنظام

  ) األوىلاملادة(
   عامةأحكام

  :تعريفات   )أ(
 هذا النظام المحاسبى ويكون     على االتفاقية   هذه فى   الواردة التعريفات   تطبق

  .لها ذات المعنى
  : النشاطبيانات) ب(

 من هذه االتفاقيـة إليجـاس خـالل        الرابعة المقاول ، وفقاً للمادة      يقدم) ١(
يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحـث           ) ٣٠(ثالثين  

 أجريت  التىافة القيود المدينه والدائنه المتعلقة بعمليات البحث        يعكس ك 
 أى جزء من المنطقة لم يحول إلى عقد         فى إليهعن ربع السنة المشار     

  . طبيعة كل منهاعلىتنمية ملخصة حسب التبويب المالئم الذى يدل 
 نشأتها ، إليجاس والمقاول خالل خمـسة    عقب الشركة المشتركة،    تقدم) ٢(

 بياناً بنـشاط التنميـة      تقويميةيوماً من نهاية كل ربع سنة       ) ١٥(عشر  
 بعمليات التنمية   الخاصه ةوالبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائن      

 أجريت فى أى جزء من المنطقة يكون قد تم تحويله إلى            التىوالبحث  
 ملخصة حسب تبويب مالئم يدل علـى        المذكورةعقد تنمية للربع سنة     

 حـصرها والقيـود     يمكنهما، غير أن بنود المواد التى       طبيعة كل من  
 .المدينة والدائنه غير العادية يجب أن ترد تفصيالً

 قائمـة  كـل  واعتماد بمراجعة إيجاس تقوم سوف السابعة للمادة طبقا
 المـشتركة  الـشركة  أو المقـاول  من مقدمة والبحث التنمية ألنشطة

 بواسطة آثارها سينعك سوف إليجاس مالحظات وأى). الحالةحسب  (
 الـسنة  ربـع  قائمـة  فى) الحالةحسب   (المشتركة الشركة أو المقاول

 .التالية التقويمية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٢٨

  : والمراجعاتالتعديالت) ج(
) ب( وفقاً للفقـرة     البحث كل كشف ربع سنوى من كشوف نشاط         يعتبر) ١(

 نهائية بعد   بصفة وصحيحاً   سليماً فى هذا الملحق     األولى المادة   من) ١(
 إال إذا اعترضت عليه إيجـاس      ، إيجاس له  استالمأشهر من   ) ٣(ثالثة  
أشهر المذكورة وفقاً ألحكام المادة     ) ٣( الثالثة   خالل بمالحظاتها   كتابةً

أشـهر  ) ٣(وفى خالل فتـرة الثالثـة       . من االتفاقية ) و (فقرة الرابعة
 متاحة إليجـاس لفحـصها   المؤيدة أن تكون المستندات  يجبالمذكورة  

  . العمل ساعات خالل
 ، يكون للمقاول نفس الحقوق التى إليجاس        الفرعيةبموجب هذه الفقرة    

  .بشأن مراجعة بيانات الشركة المشتركة
   ربـع سـنة     ي عـن أ   والبحـث  البيانات الخاصة بنشاط التنمية      كافة) ٢(

   هـذا الملحـق     فـى من المادة األولـى     ) ٢) (ب(تقويمية وفقاً للفقرة    
ـ   ) ٣(ئية بعـد ثالثـة       صادقة وصحيحة بصفة نها    تعتبر    ةأشـهر تالي

   إال إذا   وبحـث  تنميـة  نـشاط  بيـان  لكـل  والمقاول إيجاسالستالم  
) ٣( خالل الثالثة    بمالحظاتها  إيجاس أو المقاول عليها كتابةً     اعترضت

أشهر المذكورة يكون   ) ٣( فترة الثالثة    إنقضاءولحين  . المذكورةأشهر  
ـ  من إيجاس أو المقاول أو لكليهما الحق         يأل  مراجعـة حـسابات     يف

 وسجالتها والمستندات المؤيدة لها عن ربـع الـسنة          المشتركة الشركة
) و( فقـرة    الرابعة المادة   ي الطريقة المنصوص عليها ف    بنفسالمذكور  

  .من االتفاقية
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  :العملة تحويل) د(
 المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة المـشتركة الخاصـة          دفاتر تمسك

 بـدوالرات الواليـات المتحـدة       ، وجدت إن ،.ع.م.ج فىبالتنمية والبحث   
 ، الواليات المتحدة األمريكيـة    بدوالراتاألمريكية، وكل النفقات المنصرفة     

 النفقـات التـى تمـت       كافةوتحول  . يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة    
 لـسعر  طبقـاً  األمريكيـة بالجنيه المصرى إلى دوالرات الواليات المتحدة       

لتطبيق الصادر من البنك المركزى المصرى فـى اليـوم   التحويل الواجب ا 
وكافة النفقـات األخـرى بغيـر       .  الشهر الذى قيدت فيه النفقات     من األول

 األمريكية تحول إلى دوالرات الواليات المتحدة       المتحدةدوالرات الواليات   
ـ  لـشراء األمريكية طبقا لـسعر الـصرف           ه الـذى يـصدر  ة هـذه العمل

   صـباحاً  ١٠:٣٠ الـساعة   فـى  ،ر ليمتـد، لنـدن    بنك ناشيونال وستمينست  
  .  من الـشهر الـذى قيـدت فيـه النفقـات           يومبتوقيت جرينتش فى أول     

 النفقـات بالجنيهـات     تحويلويحتفظ بسجل ألسعار الصرف المستعملة فى       
 األمريكيـة المصرية أو النفقات األخرى بغير دوالرات الواليات المتحـدة          

  .إلى دوالرات أمريكية
  :الوثائق من حيث األسبقية ترتيب) ه(

 بين نصوص هذا النظام المحاسـبى  اختالف أى تعارض أو وجود حالة   فى
 فى معاملة موضوع بذاته، فـإن       اختالف إلى يؤدى   االتفاقيةوبين نصوص   

  . هى التى تغلب ويعمل بهااالتفاقيةنصوص 
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  : النظام المحاسبىتعديل) و(
ول ، تعديل هذا النظام المحاسـبى      المتبادل بين إيجاس والمقا    باالتفاق يجوز

 .ةي على ضوء الترتيبات المستقبلآلخركتابة من وقت 

  :االستثمار تحميل الحسابات بفائدة على عدم) ز(
 أو بأية رسوم    االستثمار أى وقت تحميل الحسابات بفائدة على        فى يجوز ال

  متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف       عموالتأو أعباء بنكية أو     
  .االتفاقية فى ظل لالستردادقابلة 

  ) الثانيةاملادة(
   واملصروفات والنفقاتالتكاليف

 وحده ويدفع ، سـواء مباشـرة أو         المقاول مراعاة نصوص االتفاقية، يتحمل      مع
تية ، وهـذه التكـاليف      آل ا والمصروفاتعن طريق الشركة المشتركة، التكاليف      

 المحاسـبية الـسليمة     لألصـول  والمصروفات تبوب وتوزع على األنشطة طبقاً     
   الـسابعة مـن     المـادة  عامة وتعامل وتسترد وفقاً ألحكـام        ةوالمعمول بها بصف  

  .هذه االتفاقية
  : السطححقوق) أ(

 المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخـل عـن حقـوق            التكاليف جميع
  . وظلت سارية لصالح المنطقةعليهاالسطح التى تم الحصول 

  :تكاليف المتعلقة بها والالعمالة) ب(
 المقاول أو الـشركة    يمستخدمل إيجاس من المعتمدة واألجورمرتبات  ال) ١(

 فـى األنـشطة     مباشـرة المشتركة ، حسب األحوال ، الذين يعملون        
 بما فى ذلك المرتبات واألجـور المدفوعـة         االتفاقيةالمختلفة بموجب   

هـذه األنـشطة    الذين يلحقون مؤقتاً ب    اآلخرين والموظفين   للجيولوجيين
 . ويعملون فيها
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 مع األخذ فـى    واألجور المناسبة على تلك المرتبات      التعديالت وتجرى
 المقاول وتعديالت القوانين المطبقة علـى       أنظمة التغيرات فى    االعتبار
من المادة الثانية أدنـاه     ) ج(والفقرة  ) ب(ولغرض هذه الفقرة    . األجور

 الخاضـعة   المبـالغ  تعنـى    رواألجومن هذا الملحق ، فإن المرتبات       
 اإلجـازات بما فى ذلك المرتبـات أثنـاء        . ع.م.لضريبة الدخل فى ج   

 كـل المبـالغ الخاصـة بـالبنود     باستثناء المرضية، ولكن    واإلجازات
  .أدناه) ٢( تحت المدرجةاألخرى التى تغطيها النسبة 

   . :ع.م. للموظفين األجانب الملحقين بها بصفة دائمة فى جبالنسبة) ٢(
 و ؛ البدالت المرتبطة بالمرتبات واألجورجميع) ١

   و ؛ النظم المقررةتكاليف) ٢
 األجانـب   المـوظفين  مصروفات السفر وتكاليف نقل هـؤالء        جميع) ٣

 عند بدء التعيين وعنـد      األصلىوعائالتهم من وإلى بالدهم أو محلهم       
تكـاليف  ( أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطالت           االغتراب

إلـى مكـان آخـر      . ع.م. المنقولين من ج   وعائالتهمقل المستخدمين   ن
  .).ع.م. فى جالعملياتخالف بلدهم األصلى ال تحمل على 

 الثانيـة   المادةمن هذه   ) ٢) (ب( التكاليف الواردة فى الفقرة      وتعتبر
 المرتبـات واألجـور     مـن %) ٦٠(نها تعادل ستون فى المائـة       أ

 بما فى ذلـك تلـك       األجانب،ن  األساسية المدفوعة لهؤالء الموظفي   
   المرضـية وفقـاً     واإلجـازات  العاديـة  اإلجازاتالمدفوعة أثناء   

 فى النظم الدولية المقـررة للمقـاول وتحمـل طبقـاً          مقررلما هو   
من المادة الثانيـة    ) ٣) (ك(و  ) ١) (ك (و) ط(و  ) ١) (ب (اتللفقر

  .فى هذا الملحق
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 العاديـة  اإلجـازات  ءأثنـا  واألجور أية حال، فإن المرتبات   وعلى
.  المرضية والعجز تغطيهـا النـسبه المئويـة الـسابقة        واإلجازات
 المقاول الفعلية   تكاليف على أنها تمثل     ه النسبة المبينة عالي   وستعامل
ـ  تـاريخ الـسريان فيمـا يتع       من اعتبارا   ق بالمزايـا والبـدالت     ل

  : التاليةوالتكاليف
  .بدل السكن والمنافع   .١
  .تبدل السلع والخدما   .٢
  . الخاصاإليجار بدل   .٣
  .جازة أثناء اإلانتقالبدل    .٤
  .جازةبدل مصاريف السفر أثناء اإل   .٥
  .جازةبدل العفش الزائد أثناء اإل   .٦
  ).ألبناء الموظفين األجانب(بدالت التعليم    .٧
والتى  (ريكية اإلفتراضى لضريبة الواليات المتحدة األم     المقابل   .٨

   ). المستحقةالنسبةتؤدى إلى تخفيض 
 .تخزين األمتعة الشخصية   .٩

  .تكاليف التجديدات المنزلية .١٠
  .رسوم إدارة األمالك العقارية .١١
  .بدل الترفيه .١٢
  . نظام التقاعد .١٣
  .نظام التأمين الجماعى على الحياة .١٤
  .التأمين الطبى الجماعى .١٥
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  .المرض والعجز .١٦
 اإلجـازة  الـسفر فـى      نفقات باستثناء(نظم اإلجازة المدفوعة     .١٧

  ).المصرح بها
  .إلدخارانظام  .١٨
  .المنح التعليمية .١٩
  .بدل الخدمة العسكرية .٢٠
  .للتقاعدلى انظام التأمين الفيدر .٢١
  .تعويضات العمال .٢٢
  . البطالةضدلى وتأمين الوالية االتأمين الفيدر .٢٣
  .نفقات نقل الموظفين .٢٤
  .التأمين القومى .٢٥
 حـسب   مماثلةأية نفقات أو بدالت أو مزايا أخرى ذات طبيعة           .٢٦

  .ل المقرر للمقاوالدولىالنظام 
  سـنوات  ) ٣( ثـالث  كـل  النظر فى النسب الموضحة بعاليه     ويعاد

   التـى يتفـق المقـاول وإيجـاس         األوقاتمن تاريخ السريان وفى     
  ) ٢) (ب( استعمال نسب جديدة بمقتـضى هـذه الفقـرة           علىفيها  

  .من المادة الثانية
 فى االعتبار التغيـرات     تأخذ التى تجرى فى هذه النسب       والتعديالت
 قد يعدل   الذىف وتعديالت النظم الدولية المقررة للمقاول       فى التكالي 

  . من البدالت والمزايا المذكورة بعاليهأو يستبعد أياً
 المقاول الفعلية بالنسبة    تكاليف، قدر اإلمكان،    المعدلة النسب   وتعكس

  .لجميع بدالته ومزاياه المقررة وتنقالت موظفيه
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، كافـة   مؤقتـة بصفة  . ع.م. ج فى للموظفين األجانب الملحقين     بالنسبة) ٣(
ـ    / تكاليف سفر و   وكل المقررة   النظمالبدالت وتكاليف    الء ؤأو نقـل ه

والتشمل .  للنظم الدولية المقررة لدى المقاول      طبقاً المدفوعةالموظفين  
 ما هو وارد فى الفقـرة       باستثناء إدارية إضافية    أعباءهذه التكاليف أية    

  .ا الملحق هذفىمن هذه المادة الثانية ) ٢) (ك(
 أو التقـديرات    للقـانون  المدفوعة طبقـاً     االشتراكات النفقات أو    قيمة) ٤(

 مـن  العمالة من الهيئات الحكومية، والتى تسرى على تكلفة    المفروضة
) ١) (ب(مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الثانية           

  .من هذا الملحق) ٣) (ك(و ) ١) (ك(و) ط(و) ٢(و
  : العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهموبدالت مزايا) ج(

 والبدالت والمزايا المعتـادة علـى أسـاس    ي أجر العمل اإلضاف و المكافآت
 ،.ع.م.التى تعمل فـى ج    و شركات البترول    فىمماثل لألسس المعمول بها     

 المـادة  مـن ) ٣)(ك(و) ١)(ك(و) ط(و) ١)(ب (اترفق وفقاً لل  كلهامحسوبة  
 نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق       مكافأةوتحسب  . الملحق هذا   من الثانية
 األجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية فـى قيمتهـا للحـد             على

  ..ع.م. جي مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل فبدفعاألقصى لإللتزام 
  :المواد) د(

صف المقاول أو    واإلمدادات التى يشتريها ويوردها بهذا الو      والمعدات المواد
  .الشركة المشتركة

  :المشتريات) ١(
 بالسعر الذى يدفعـه     قيدها يجب ه واإلمدادات المشترا  والمعدات المواد

 زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد إسـتنزال         المشتركةالمقاول أو الشركة    
  . فعالًعليهاكافة الخصومات التى يحصل 
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  : التى يوردها المقاولالمواد) ٢(
 تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً        التىافة المواد    ك تشترى

 للمقاول أن يورد مثل هذه المـواد مـن   يجوزعملياً، وذلك باستثناء أنه    
وذلك . ع.م. له خارج ج   التابعهالمخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات      

  -:بالشروط اآلتية
  "):أ"حالة (المواد الجديدة ) ١

 ة تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابع         التى الجديدة المواد
   يتم تسعيرها بـسعر التكلفـة بـشرط         األخرىله أو من الممتلكات     

 الـسائدة لمـواد     الدوليةأال تزيد تكلفة المواد الموردة عن األسعار        
   وردت  يمماثلة لها فى النوع وشروط التوريـد فـى الوقـت الـذ            

  . الموادهذهفيه 
  "):ج "و" ب"حالة (المواد المستعملة ) ٢

 المستعملة التى تكون فى حالة سـليمة وصـالحة إلعـادة          المواد   )أ(
 وتسعر  "ب" تدرج تحت حالة     تجديداإلستعمال دون حاجة إلعادة     

  .منهامن سعر الجديد %) ٧٥(بخمسة وسبعين فى المائة 
 ولكـن " ب" المستعملة التى ال يمكن إدراجها تحت حالـة          المواد) ب(

 منها ولكن ألسباب جوهرية     ي األصل الغرض فى   ااستعمالهيمكن  
 بدون إعادة تجديدها فهذه تدرج تحـت حالـة      إستخدامهاال يمكن   

  .من سعر الجديد منها % ) ٥٠( بخمسين فى المائة وتسعر" ج"
" ج "أو" ب" المستعملة التى ال يمكن إدراجها تحـت حالـة           المواد) ج(

  .ا  تتناسب مع إستخدامهي تسعر بالقيمة التوهذه
 تكـاليف   المتـضمنة  والمبانى وغير ذلك من المعدات       الصهاريج)  د(

 أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر       ياإلنشاء تحمل تكلفتها عل   
  . المفكك منهاالجديد
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  :المقاولضمان المواد الموردة من ) ٣
 المواد التى يوردها بما يزيد على أو ينقص عـن           المقاول اليضمن

 وفى حالة وجود    ، لهذه المواد  المنتجالموزع أو    هالضمان الذى قدم  
ن يتسلم المقـاول    أ بعد   إالمواد معيبه ال تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر        

  ).وكالئهم (وكالئهأو ) المنتجين (المنتجقيمة التسوية من 
 تحميلهـا  يتم المخزنة   الغيار وقطع المهمات قيمة أن المفهوم من أنه

   فــي فقـط  أعـاله  المعرفـة  دادلالسـتر  القابلـة  النفقـات  علـى 
  .العمليات في استخدامها حالة

  : نقل وإعادة توزيع العاملينتكاليف) ه(
 أو  المقـاول  المعدات والمواد والتوريدات الالزمة إلدارة أنـشطة         نقل) ١(

  .الشركة المشتركة
 المصلحية فى الحدود التـى تغطيهـا   لألعمال السفر والنقل    مصروفات) ٢(

 األجانب والـوطنيين التـى      للموظفينمقاول أو بالنسبة    النظم المقررة لل  
 المقـاول إلدارة  عنهم يتحملها ويدفعها يتحملها ودفعها الموظفون أو الت  

 .عمل المقاول أو الشركة المشتركة
ـ       تكاليف) ٣(  ي نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون فى الحـدود الت

  . النظم المقررةتغطيها
  :الخدمات) و(

 والمنافعالتكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات     :  الخارجية   دماتالخ) ١(
  . قدمها الغيريالت

 أو الـشركات التابعـة   المقاول الخدمات التى قامت بها إيجاس أو     تكلفة) ٢(
 أو والمقـاول وتقوم إيجاس . ع.م. التجهيزات داخل أو خارج ج     يلهما ف 

 والروتينيةظمة والمتكررة   أيهما أو الشركات التابعه لهما بالخدمات المنت      
مثل تفسير التسجيالت المغناطيسية والتحاليل األخرى أو أيهمـا ويـتم           

وتقوم إيجاس والمقاول   .  على أساس سعر تعاقدى يتفق عليه      ذلكتحميل  
ـ     التابعهأو أيهما أو الشركات       تتطلـب   ي لهما بالمشروعات الكبرى الت

  . عليهيتفق يخدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقد
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 إليجاس أو المقـاول أو الـشركات        بالكامل المعدات المملوكة    استعمال) ٣(
 مـع تكلفـة تملـك       تتناسبالتابعة لهما تحمل على أساس فئه إيجارية        

 الـسائدة  هذه الفئة عن الفئات التنافسية      تزيد أالاألصل وتشغيله وبشرط    
  ..ع.م.حينئذ فى ج

 له ال تتضمن إضـافة     التابعة والشركات   المقاول التى يطالب بها     الفئات) ٤(
 ما هـو وارد فـى       باستثناءمصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية       

 .من المادة الثانية من هذا الملحق) ٢) (ك(الفقرة 

  :والخسائر األضرار) ز(
 أو  األضـرار  أو المصروفات الالزمة إلزالـة أو إصـالح          التكاليف جميع

 أو حـوادث    أواصف أو سرقة     أو فيضان أو عو    حريقالخسائر التى سببها    
أى سبب آخر ال سيطرة للمقاول أو الشركة المشتركة عليه بما يبـذل مـن               

 ان يرسل إليجاس    المشتركة الشركة أووعلى المقاول   . معقولة وعنايةجهد  
 أو الخسائر التى تعرض لها فيما تزيد        األضرار كتابيا عن    إخطاراوالمقاول  

 المتحـدة  من دوالرات الواليـات  دوالر) ١٠٠٠٠( على عشرة آالف   قيمته
 يتلقى المقـاول  أن وقت ممكن بعد أسرع عن كل حادث وذلك فى   األمريكية

  . تقريرا عن الحادثالمشتركة الشركةأو 
  :المطالبات والتأمين) ح(

 بالغير والممتلكات وغير ذلـك      اإلضرار ضد المسئولية عن     التأمين تكاليف
 أى  أو واألطـراف ة المـشتركة     والـشرك  المقاول التأمين ضد مسئولية     من

 القوانين واللوائح   تتطلبه حسبما   منهما والغير أو أى     موظفيهطرف منهم قبل    
وتقيـد  . األطـراف  عليـه    يتفقواألوامر الصادرة من الحكومة، أو حسبما       

لصالح العمليات حصيلة أى من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصا منهـا            
  .التكاليف الفعلية لعمل مطالبة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٤٨

 السليمة المرعية األصول عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب         حاله فى
، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطـر         البترول صناعةدوليا فى   

 فى تسوية أى من أو كـل        المشتركة الشركةالتى تحملها ودفعها المقاول أو      
روفات، بمـا    وغير ذلك من المص    واألحكام واألضرارالخسائر والمطالبات   

  .فى ذلك الخدمات القانونية
  : غير المباشرةالمصروفات) ط(

 والمخازن  الساحل على   المقر للمعسكر والتسهيالت مثل     العامة المصروفات
وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المـشرفين         

ـ  اآلخرين الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين        على ذين  ال
  . بطريق غير مباشرالمنطقةيخدمون 

  :القانونية المصروفات) ي(
 والمصروفات التى تنفق فى التقاضى أو الخـدمات القانونيـة           التكاليف كافة

 أو مناسب لحماية المنطقة، بمـا فـى ذلـك أتعـاب             الزموغيرها مما هو    
 منصوص عليه فيما يلـى، وكـذلك     هو ومصروفاتهم على نحو ما      المحاماة

 العمليـات  بـشأن ألحكام التى صدرت ضد األطـراف أو أى مـنهم        كافة ا 
 يكـون ، وكذلك المصروفات الفعلية التى      االتفاقيةالمنصوص عليها فى هذه     

   فى سـبيل الحـصول علـى        االتفاقيةقد تحملها أى طرف أو أطراف لهذه        
   العمليـات  إزاء دعـوى ترفـع أو مطالبـة توجـه           أيـة أدلة الدفاع فـى     

 أو مطالبات تمس المـصالح      دعاوىوإذا كانت هناك    . ةاالتفاقيأو موضوع   
 لطرف أو أكثر مـن      القانونيون وتوالها الموظفون    االتفاقيةالواردة فى هذه    

 الداء  مناسـبة ، فيجوز أن تحمل العمليـات بتكـاليف         االتفاقيةأطراف هذه   
  .وتقديم هذه الخدمات
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   : اإلدارية اإلضافيه والعموميةالمصروفات) ك(
 عمليـات البحـث لتزويـد    بمباشرة الالزمة أثناء قيام المقاول     ليفالتكا) ١(

بـالموظفين وإلدارتـه، وكـذلك    . ع.م.المكتب الرئيسى للمقاول فى ج   
أو أيهما، كلمـا كـان ذلـك    . ع.م.المكاتب االخرى التى تؤسس فى ج  

 المكاتب المنشأة فى الحقل التى تحمل تكلفتها على نحو          بخالفمناسباً،  
من هذا الملحق، وباستثناء    ) ط( الثانية   المادةيه فى   ما هو منصوص عل   

 مباشـرة  ويخـدمونها مرتبات موظفى المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة  
) ب (الثانيـة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه فى المادة            

  .من هذا الملحق
. ع.م. للمقـاول خـارج ج  والعموميـة  المـصروفات االداريـة    تحمل) ٢(

 فى المائة   خمسةكل شهر بنسبة    . ع.م.عمليات البحث فى ج   المرتبطة ب 
 بـشرط أال تحمـل المـصروفات        ،من مجموع نفقات البحـث    %) ٥(

المرتبطة بعمليات البحـث    . ع.م. للمقاول خارج ج   والعموميةاإلدارية  
وال .  بها الشركة المشتركة   قامت التىعلى عمليات البحث    . ع.م.فى ج 

 أخرى من هذا القبيـل      مباشرةفات  يحمل على التزام البحث اية مصرو     
  ..ع.م.نظير المصروفات االدارية والعمومية للمقاول خارج ج

 يلى أمثلة ألنواع التكاليف التى يتحملها المقاول ويحملها بموجب          وفيما
 بسبب أوجه االنشطة التى تقتضيها هذه االتفاقيـة         انهاهذا النص على    

    :وتغطيها النسبة المذكورة
  . الموظفين المنفذين وقت: التنفيذ -١
  . الماليه ومشاكل تحويل النقد المشاكل :الخزانه -٢
  . على المواد والمعدات واالمدادات لحصولا: المشتريات -٣
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ــة  واإلاإلدارة: البحــث واإلنتــاج -٤ ــة المتعلق   ستــشارات والرقاب
   .هبالمشروع بأكمل

بات  القانونيـة ومراقبـة الحـسا      كـاإلدارة   : خرىدارات األ اإل -٥
ــى تــساهم بوقتهــا واإلدارة  الهندســية الت

  .ومعلوماتها وخبرتها فى العمليات
 ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجـب           يحول وال

  .من المادة الثانية من هذا الملحق) ٢) (و(الفقرة الفرعية 
كـاليف  ، تحمل على العمليات ت    للعمليات مباشرة الشركة المشتركة     أثناء) ٣(

 فى األعمال الكتابية والمكتبية     يشتغلون الشركة المشتركة الذين     يموظف
 بصفة عامة بالمكتب    وقتهمالعامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون      

 من  عامة بصفةالرئيسى دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون        
ـ           وع الموظفين العموميين واإلداريين الذين ال تحمل نفقاتهم على أى ن

، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات        المصروفاتآخر من   
  . المحاسبية السليمة والعمليةلألساليبالبحث وعمليات التنمية وفقاً 

  :الضرائب) ل(
 أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التى دفعهـا المقـاول أو            الضرائب كافة

 الـضرائب  ناءباسـتث فى نطاق هذه االتفاقية، . ع.م.الشركة المشتركة فى ج 
  . المادة الثالثة من االتفاقيةمن) ١) (ز(موضوع الفقرة 

  : المقاول المستمرةتكاليف) م(
وحـدها  . ع.م. المقاول التى تقتضيها االتفاقية ويتحملها فى ج       أنشطة تكاليف

 مـصروفات   اسـترداد واليجوز  .  الشركة المشتركة  تكويندون غيرها بعد    
  .على أنها تكلفة. ع.م.ج داخل أوالمبيعات التى تحمل خارج 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٥٤

  :أخرى نفقات) ن(
 أو مصروفات أو نفقات خالف مـا شـملته وتناولتـه األحكـام       تكاليف أية

 الثانية، يكون قد تحملها المقـاول أو الـشركة          المادةالواردة بعاليه فى هذه     
  . والموازنات المعتمدةالعملالمشتركة بموجب برامج 

  )الثالثة املادة(
  ردـــجـال

  : الدورى واإلخطار به وحضورهردالج) أ(
 مهمات العمليات بمعرفة الشركة المشتركة على فترات مناسبة بناء          جرد يتم

 عليه إيجاس والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد واألصـول          تتفقعلى ما   
وتقوم الشركة المشتركة بإخطار كل مـن    . اإلنشائيةالملموسة والمشروعات   
يومـاً  ) ٣٠( فى الجرد قبل موعده بثالثـين        ابرغبتهإيجاس والمقاول كتابة    

.  عملية جـرد   ي عند القيام بأ   والمقاولعلى األقل حتى يتسنى تمثيل إيجاس       
 لحضور الجرد، يلـزم     ممثلين إرسالوتخلف إيجاس والمقاول أو أيهما عن       

 بقبول ما يسفر عنه الجـرد الـذى أجرتـه الـشركة             تخلف الذى الطرف
 من  صورة إرسالعين على الشركة المشتركة     المشتركة، وفى هذه الحالة يت    

  .الجرد إلى الطرف الذى لم يكن ممثالً
  : وتعديل الجردتسوية) ب(

 الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول وإيجاس ويحـدد الكـشف          التسويات تجرى
 بـين الـشركة المـشتركة والمقـاول         باالشتراك والعجزالخاص بالزيادة   

  .شركة المشتركة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة ال،وإيجاس
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  )الرابعة املادة(
  التكاليف اسرتداد

  : البترول المخصص السترداد التكاليفوكشوفكشوف استرداد التكاليف ) أ(
 من االتفاقية أن يقدم إليجاس      السابعة على المقاول، وفقاً ألحكام المادة       يتعين

يومـاً  ) ١٥( فى موعد اليتجاوز خمسة عشر       ولكنفى أسرع وقت ممكن،     
 كشوف الشركة المشتركة الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربـع          ستالمامن  

  : يوضحذاكسنة التقويمية، كشفا عن ربع السنه ال
  .ن وجدتإ من ربع السنه السابق، المرحلة االستردادالتكاليف الواجبة   - ١
  . ودفعت أثناء ربع السنهحملت التى االستردادالتكاليف الواجبة   - ٢
  ).٢+١( ربع السنة عن االسترداد الواجبةمجموع التكاليف   - ٣
 المقـاول  التكاليف والذى حصل عليه الستردادقيمة البترول المخصص    - ٤

  . السنةلربعفرده موتصرف فيه ب
 .السنةقيمة التكاليف التى استردت عن ربع   - ٥

  . ن وجدتإلى ا السنة التربع التكاليف الواجبة االسترداد المرحلة إلى قيمة  - ٦
 التكاليف الذى   السترداديمة البترول المخصص    ن وجد، فى ق   إالفائض،    - ٧

 فيه المقاول بمفرده عالوة على التكاليف المستردة        وتصرفحصل عليه   
 .عن ربع السنة

 قائمـة  كـل  واعتمـاد  بمراجعة إيجاس تقوم سوف السابعة للمادة طبقا
 االنتـاج  كميـات  وكـذلك  المقاول من المقدمة والبحث التنمية ألنشطة

 سـوف  إليجاس مالحظات أى. التقويمى السنة بربع المتعلقة واألسعار
  .التالى التقويمية السنة ربع قائمة على المقاول بواسطة آثارها ينعكس
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  :المدفوعات) ب(
 الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق إليجاس فإن هذا المبلغ يدفعه           أظهر إذا

م الكشف   بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية عند تقدي      إيجاسالمقاول إلى   
 فى سداد أى من هذه المبـالغ إليجـاس فـى            المقاولوإذا أخفق   . المذكور

 يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين      عندئذالتاريخ الذى يستحق فيه ذلك السداد،       
ـ     سعرسنوياً أعلى من     % ) ٢،٥(ونصف فى المائة      ه الفائدة الـذى تعرض

ـ ) ٣(للودائع ذات الثالثـة     ) ليبور(مجموعة بنوك لندن      بـدوالرات هور  ش
الواليات المتحدة األمريكية والسائدة فى التاريخ الذى تحسب فيـه الفائـدة ،    

  .لالسترداد الفائدة المدفوعة قابلة تكون وال
  : استرداد التكاليففائض تسوية) ج(

استرداد التكاليف عيناً وفقاً   فى أن تأخذ مستحقاتها من فائضالحق إليجاس
مادة السابعة من االتفاقية خالل ربـع الـسنة         من ال ) ٢) (أ( الفقرة   لنصوص
 عند تقديم هذا الكشف فى حالـة حـصول   مطلوبة التسوية   وتكون. المذكور

  . هذااسترداد التكاليففائض  من مستحقاتهالمقاول على أكثر من 
  : المراجعةحق) د(

 أى كشف   استالمهاشهراً بعد   ) ١٢( عشر   أثنى الحق فى فترة     إليجاس يكون
 فى أثنائها بمراجعة    تقوم أن فى هذه المادة الرابعة      إليهالمشار  من الكشوف ا  

 إيجاس والمقاول على أيـة تعـديالت        وتتفق. هذا الكشف واالعتراض عليه   
 متاحة إليجـاس أثنـاء      المؤيدةها، وتكون الحسابات والمستندات     ئجراإيلزم  

  .شهراً المذكورة) ١٢(فترة االثنى عشر 
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  ) اخلامسةاملادة(
 راقبة واحلسابات الرئيسية املحسابات

  : مراقبة التزامات البحثحسابات) أ(
 البحث والحساب النظـامى المقابـل       التزامات المقاول حسابا لمراقبة     ينشئ

 كـشوف النـشاط المعـدة       فىلمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة       
  أية مبـالغ استنزالمن هذا الملحق بعد ) ١) (ب(بموجب المادة األولى فقرة  

 يبـديها   التىمستبعده تتفق عليها إيجاس والمقاول بعد االعتراضات الكتابية         
 وذلكمن هذا الملحق    ) ١) (ج( فقرة   األولىغير القائم بالعمليات وفقاً للمادة      

  .لتحديد تاريخ الوفاء بالحد األدنى من التزامات اعمال البحث
  : التكاليفاسترداد مراقبة حساب) ب(

 التكاليف والحساب النظـامى المقابـل       استردادلمراقبة   حساباً   المقاول ينشئ
 ومبلـغ   ،ن وجـد  إ من التكاليف الواجبة االسـترداد،       الباقىلمراقبة المبلغ   

  . فائض استرداد التكاليف، إن وجدوقيمةالتكاليف التى استردت 
  : الرئيسيةالحسابات) ج(

 المخـصص  للبتـرول  التكاليف والنفقـات والمـصروفات       تبويب لغرض
 التزامـات   مـن  األدنى   بالحد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء       ردادالست

 رئيـسية اعمال البحث ، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات فى حسابات          
  -:يلىتضم ما 

  .البحث نفقات -
  . بخالف مصروفات التشغيلالتنمية نفقات -
  .التشغيل مصروفات -

  . الحسابات الفرعية الالزمةلها وتفتح
 التكـاليف  استرداد حسابات للدخل فى الحدود الالزمة لمراقبة  المقاول ويفتح

  . التكاليفالسترداد المخصصومعالجة البترول 
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  )املادة السادسة(

   تطبيق الضرائبأحكام

 ما يرد   باستثناء الدخل المصرية،    ضريبة المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين       من

 دخل تدفعها إيجاس نيابة عن المقـاول    ضرائبخالفا لذلك فى االتفاقية، وأن أية       

 هو اآلخر لضريبة الـدخل فـى   يخضعتشكل دخال إضافياً للمقاول، . ع.م.فى ج 

  " .يجمل"أى . ع.م.ج

 على النحو المحدد فـى      ي دخل المقاول السنو   هو" ي المقاول المبدئ  دخل "ويكون

 لضريبة الدخل   امساوي منقوصاً منه مبلغاً     االتفاقيةمن  ) ٢) (ز(المادة الثالثة فقرة    

  .المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل

 الـدخل  يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على        مبلغ عن   عبارة"  المجملة القيمة"و

  ..ع.م. تساوى ضرائب الدخل فى جالمجملة فإن القيمة وعليهالخاضع للضريبة 

  : عليه وبناء

  .المجملة  القيمة+  المبدئي الدخل=  الخاضع للضريبة الدخل

  .الدخل الخاضع للضريبة÷ . ع.م. فى جالدخل ضريبة= " لةــالمجم ةــالقيم"و

   يعنـى المعـدل الـسارى       والـذى . ع.م. كان معدل ضريبة الدخل فـى ج       فإذا

 أو األرباح   الدخلأو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على         

  دخل،هو معدل ثابت وال يعتمد على مستوى ال. ع.م.فى ج
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  :فإن
  .للضريبةالدخل الخاضع × . ع.م. ضريبة الدخل فى جمعدل=  المجملة القيمة
  : بعاليه تكونالمذكورتين المعادلتين األولى واألخيرة وبضم

  

   معدل الضريبة- ١  =القيمة المجملة    معدل الضريبة×الدخل المبدئي 

  .حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشرى
  . المذكورة بأعالهالحسابيةلى العمليات اى التدد المثال العويوضح

 وأن معدل ضـريبة الـدخل فـى         دوالر ١٠ افترضنا أن الدخل المبدئي هو       إذا
  : القيمة المجملة تساوىاًذإ، %)٤٠(هو أربعين فى المائة . ع.م.ج

 

  ٠,٤ × دوالر ١٠
٠,٤ - ١  

   دوالر٦,٦٧= 

  : عليهبناءاً
  

   دوالر ١٠,٠٠   المبدئيالدخل  
  ٦,٦٧   المجملةالقيمة  +
  ١٦,٦٧   الخاضع للضريبةالدخل  =
  ٦,٦٧  %٤٠ بمعدل. ع.م. الدخل فى جضرائب  -
   دوالر ١٠,٠٠   المقاول بعد خصم الضرائبدخل  =
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  "و" امللحق
  آلية اسرتداد تكاليف تطهري عقد التنمية

..... . الصادرة بالقانون رقـم       نرجس البحرية  باالشارة الى اتفاقية التزام منطقة    
تجاريـة المرسـل    ............ واالخطار باكتشاف بئر    ") االتفاقية..... ("لسنة  

من اتفاقية االلتزام، يتفـق     ) ٢ ()د(طبقا للمادة الثالثه    ....... اليجاس فى تاريخ    
 علي أن تكـون ملحقـة       تطهيراطراف هذه االتفاقية على آلية إسترداد تكاليف ال       

  .............. بعقد تنمية
  :إجراءات التطهير المالية وتمويل االنفاق -١

تقوم الشركة المشتركة بفتح حساب بنكي ببنك يوافق عليه ايجاس والمقاول،           
وذلك لغرض إدارة أموال التطهير على ان يكون ذلك الحـساب بالـدوالر             

  .األمريكى
وللـشركة  .  على اخطـار بواسـطة المقـاول       يتم فتح الحساب البنكي بناءاً    

 علـى   اًخر اثناء فترة التنمية وذلـك بنـاء       آ فى اختيار بنك     المشتركة الحق 
  .يجاس والمقاولإموافقة 

، يخصص هذا الحساب    .........."أموال تطهير "تضع إيجاس شروط إدارة     
  .لهدف وحيد وهو تنفيذ أعمال التطهير بعقد التنمية

إعتباراً مـن الربـع     .......... يبدأ المقاول بدفع مساهمته فى أموال تطهير      
  %. ٥٠السنوي الذي تصل فيه االحتياطيات البترولية المستخرجة إلي نسبه 

ــون ــة  تك ــدرج بخط ــاً للم ــر طبق ــوال التطهي ــة الم ــة التقديري  القيم
وتراجع بواسطة المقاول وتوافق عليها ايجاس وذلـك        .................تنمية

وبعـد ذلـك يقـوم    . سنوات من توقيع عقد التنميـة ) ١٠(بعد مرور عشر   
سـنوات أو  ) ٥(ل وايجاس بتحديث دورى لتكاليف التطهير كل خمس   المقاو
  . يطرأ فى التكلفة التقديريةجوهري علي تغيير اًبناء
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 الغاز  مبيعات فى عقد    معرفةالحتياطات البترولية كما هى     ل المرجعية تكون
 مبيعـات حدث طبقاً لتعديالت عقد     تُو، متماشية مع عقد التنمية      .............

  .وجدت إن ، الغاز
  :استرداد تكاليف أموال التطهير -٢

 ةمع عدم االخالل بالمادة السابعة من اتفاقية االلتزام، جميع المبالغ المدفوع          
 من السنة    بدءاً نميةمن المقاول ألموال التطهير سوف تسترد كمصروفات ت       

  .الضريبية التى حملت ودفعت فيها تلك المساهمة
  :المساهمات -٣

 كل ربع سنة تقويمية، يدفع المقاول فـي حـساب     بدايةمن  فى اليوم العاشر    
  :ويتم احتسابه طبقا للمعادلة االتية) ذ(مبلغ ........... تطهير

   ى-) ج(× ) ب/ أ = (ذ 
  :حيث

الخاص بذات  ........  الذى يحول الى حساب تطهير     ةمبلغ المساهم =  ذ  • 
  .الربع المعني 

  .التطهير اخر تكلفة تقديرية لحساب اعمال =   أ • 
االحتياطيات البترولية المقدرة المتبقية القابلة لالستخراج من نهايـة         = ب  • 

أموال التطهيـر   ) حسابات(فتح فيه حساب   الذى ي  التقويمية ةربع السن 
  ............ عقد تنميةفيه ينتهي الذي التقويمية السنة ربعوحتى 

 من نهاية ربـع  بدءاً. .........اجمالى البترول المنتج من عقد تنمية   =  ج  • 
  . الذى تم فيه فتح حساب أموال التطهيرالتقويمية ةالسن

   ةالرصيد البنكي لحساب اموال التطهيـر فـى نهايـة ربـع الـسن              = ي• 
 . السابقالتقويمية
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  : تنفيذ أعمال التطهير -٤
، تجتمع ايجاس والمقـاول  ...........قبل خمس سنوات من إنتهاء عقد تنمية 

جـري بواسـطة    خر تقدير لتكاليف التطهير أُ    ا في االعتبار    ذينخاللمناقشة  
ـ       وتنفيـذ  ........ لعقـد تنميـة    ةالمقاول وايجاس و امكانات االنتاج المتوقع

  ..................... .بار والتسهيالت الموجودة فيالتطهير لآل
قبل او عند تاريخ انتهـاء  ........ نتاج من حقل   فى حالة توقع انتهاء اإل    ) ١

  ): يتم مدهحسبما( د التنمية عق
يتفق المقاول وايجاس على تفاصيل تنفيذ التطهير ويتشاورا معـاً ان            -

 أعمال التطهير من خـالل الـشركة المـشتركة أو تقيـيم             إسناديتم  
  .ىخرأ اتخيار

 اعلى من أمـوال التطهيـر   ة تكلفة التطهير الفعلي   تكونفى حالة ان    و -
  . المقاول الفرق فى التكاليفمليتح على اي فائدة مستحقة، ةمشتمل

 أن إجمالي المساهمة في أموال التطهيـر مـشتملة علـي            ةي حال وف -
ـ            ةالفوائد البنكية المستحقة عنها كانت أعلي من تكلفة التطهير الفعلي

عجـز  البعد إنتهاء أعمال التطهير فإن الفائض الناتج يوجـه لـسداد         
لفعلي ألموال التطهير،   للمقاول الناتج عن التمويل ا    " إن وجد  "المرحل

 الفوائد المستحقة سـوف     ة بعد ذلك متضمن   ةوإذا وجدت مبالغ إضافي   
  . إلي إيجاسبالكاملل ؤوت

 جهـة بواسـطة   ....... من حقـل سيستمر اإلنتاج أن قررت إيجاس  إذا) ٢
حـسبما يـتم    ............ " بخالف المقاول بعد إنتهاء عقد تنمية        ُأخرى

  :زام اإللتةتفاقيوفقاً ال" مده
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- ة إلي إيجاسقحقتؤول أموال حساب التطهير مشتمالً علي الفوائد الم.  
دون ....... ستكون إيجاس مسئولة عن تنفيذ أعمال تطهيـر حقـل            -

 . مسئولية أو إلتزام علي المقاولىأدن
أي نقاط غير مغطاه بهذا المستند يتم االتفاق عليها بين إيجاس والمقاول في              -٥

  ".و "الملحق وهذا االتفاقية هذه نصوص مع يتماشى سياق
  …………………………………: شركة

   …………..……)التوقيع(………………
  …………………….……/ السيد : عنها

  ………………)المنصب(………………
 

  ………………………….………: شركة
   ……………....…)التوقيع(………………

  ……………………………/ السيد : عنها
  …………..……)المنصب(………………

 
 ت الطبيعية  المصرية القابضة للغازاالشركة

  ………………...…)التوقيع(…………
  ……….…………/المهندس السيد: عنها

  …….....………)المنصب(……………
  

  :من معتمدة
   …………….…)التوقيع(………………

  …………………………/المهندس السيد
  المعدنية والثروة البترول وزير

  ……………………………… : التاريخ
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امللحق 
ز "

- ١
"  
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امللحق 
 ز"

- 
٢"  

خريطة شبكة خطوط اخلام واملتكثفات
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امللحق 
 ز"

- 
٣"  

خريطة شبكة خطوط البوتاجاز
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CONCESSION AGREEMENT FOR GAS AND CRUDE 
OIL 

EXPLORATION AND EXPLOITATION 
BETWEEN 

THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 
AND 

THE EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING 
COMPANY 

AND 
CHEVRON EGYPT HOLDINGS C PTE. LTD. 

AND 
THARWA PETROLEUM COMPANY S.A.E. 

IN 
NARGIS OFFSHORE AREA 

 MEDITERRANEAN SEA  
A.R.E. 

This Agreement made and entered on this ------ day of ------20--, by and 
between the ARAB REPUBLIC OF EGYPT (hereinafter referred to 
variously as the "A.R.E." or as the "GOVERNMENT"), the EGYPTIAN 
NATURAL GAS HOLDING COMPANY, a legal entity created by the 
Prime Minister Decree No. 1009 of 2001, as amended, and according to 
Law No. 203 of 1991, as amended (hereinafter referred to as "EGAS"), 
CHEVRON EGYPT HOLDINGS C PTE. LTD. a company organized 
and existing under the laws of the Republic of Singapore (hereinafter 
referred to as “CHEVRON”) and THARWA PETROLEUM S.A.E. a 
company organized and existing under the laws of Arab Republic of 
Egypt (hereinafter referred to as “THARWA”).CHEVRON and 
THARWA shall be hereinafter referred to collectively as 
"CONTRACTOR" and individually as “CONTRACTOR Member”. 
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PREAMBLE 

WHEREAS, all minerals, including Petroleum, existing in mines and 

quarries in the A.R.E., including its territorial waters, and in the seabed 

subject to its jurisdiction and extending beyond its territorial waters, are 

the property of the State;  

WHEREAS, EGAS has applied to the GOVERNMENT for an exclusive 

concession for the Exploration and exploitation of Gas and Crude Oil in 

and throughout the Area referred to in Article II, and described in Annex 

"A" and shown approximately on Annex "B", which are attached hereto 

and made part hereof (hereinafter referred to as the "Area");  

WHEREAS, CHEVRON and THARWA agrees to undertake their 

obligations provided hereinafter as CONTRACTOR with respect to the 

Exploration, Development and production of Petroleum in NARGIS 

OFFSHORE AREA, MEDITERRANEAN SEA; 

WHEREAS, the GOVERNMENT hereby desires to grant such 

concession pursuant to this Agreement; and  

WHEREAS, the Minister of Petroleum, pursuant to the provisions of 

Law No. 66 of 1953 as amended, may enter into a concession agreement 

with EGAS, and with CHEVRON and THARWA as CONTRACTOR in 

the said Area. 

NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows: 
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ARTICLE I 
DEFINITIONS 

(a) “Affiliated Company” means a company: 

(i) of which the share capital, conferring a majority of votes 

at stockholders' meetings of such company, is owned 

directly or indirectly by a party hereto; or 

(ii) which is the owner directly or indirectly of share capital 

conferring a majority of votes at stockholders' meetings of 

a party hereto; or  

(iii) of which the share capital conferring a majority of votes at 

stockholders' meetings of such company and the share 

capital conferring a majority of votes at stockholders' 

meetings of a party hereto are owned directly or indirectly 

by the same company. 

(b) “Agreement” means this concession agreement and its Annexes. 

(c) “A.R.E.” means the Arab Republic of Egypt. 

(d) “Barrel” shall consist of forty-two (42) United States gallons, 

liquid measure, corrected to a temperature of sixty degrees 

Fahrenheit (60°F) at atmospheric pressure of 14.696 PSIA. 

(e) “Brent Price” means the simple arithmetic average of the monthly 

average price of the Mid of Platts Prices Dated Brent for six (6) 

months (t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, t-6) immediately preceding the 

month of delivery of the sold Gas expressed in U.S. 

Dollars/Barrel. “Dated Brent” means the price assessment in 

US$/bbl (calculated using the average of the mean of the daily 

highs and lows of Brent quotations) as published in Platts Crude 

Oil Marketwire report. 
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(f) “BTU” (British Thermal Unit) means the amount of energy 
required to raise the temperature of one (1) pound of pure water 
by one degree Fahrenheit (1°F) from sixty degrees Fahrenheit 
(60°F) to sixty-one degrees Fahrenheit (61°F) at a constant 
pressure of 14.696 PSIA. 

(g) “Calendar Year” means a period of twelve (12) months from 1st 
January to 31st December according to the Gregorian calendar. 

(h) “Commercial Discovery” has the meaning ascribed in Article III(c). 
(i) Commercial Well: 

i- “Commercial Gas Well” means the first well on any 
geological feature which, after testing for a period of not 
more than thirty (30) consecutive days, where practical, but 
in any event in accordance with sound and accepted industry 
production practices and verified by EGAS, is found to be 
capable of producing at the average rate of not less than 
fifteen million (15000000) Standard Cubic Feet of Gas per 
day (SCFPD). The date of discovery of a Commercial Gas 
Well is the date on which such well is tested and completed 
according to the above. 

ii- “Commercial Oil Well” means the first well on any 
geological feature which, after testing for a period of not 
more than thirty (30) consecutive days, where practical, but 
in any event in accordance with sound and accepted industry 
production practices and verified by EGAS, is found to be 
capable of producing at the average rate of not less than 
three thousand (3000) Barrels of Oil per day (BOPD) in case 
of Oil well. The date of discovery of a Commercial Oil Well 
is the date on which such well is tested and completed 
according to the above. 
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(j) “Commercial Production” means Petroleum produced and saved 
for regular shipment or delivery, as may be applicable for Oil or 
Gas. 

(k) “Commercial Production Commencement” means the date on 
which the first regular shipment of Crude Oil or the first regular 
deliveries of Gas are made. 

(l) “Condensate" means a mixture consisting principally of pentanes 
and heavier hydrocarbons which is recovered as a liquid from 
Crude Oil or Gas in processing and separation facilities. 

(m) “CONTRACTOR” could be one or more companies (each 
company to be individually referred to as “CONTRACTOR 
Member”). Unless modified in accordance with Article XXI 
herein, CONTRACTOR under this Agreement shall mean 
Chevron and Tharwa. 

(n) “Cost Recovery Petroleum” has the meaning ascribed in 
Article VII(a)(1) of this Agreement. 

(o) “Delivery Point” is defined as follows: 
i- In case Gas is sold or disposed of for export the delivery point 

shall be agreed upon between EGAS and CONTRACTOR; 
ii- In case Gas is sold or disposed of to EGAS, the delivery point 

shall be the point specified by this Agreement, unless 
otherwise agreed upon between EGAS and CONTRACTOR; 

iii- In case Gas is sold or disposed of to third party within the 
Egyptian Market, the delivery point shall be agreed upon 
between EGAS and CONTRACTOR; 

iv- In case of Crude Oil and/or Condensate, delivery point shall 
be agreed upon between EGAS/EGPC and CONTRACTOR 
in accordance with this Agreement.  
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(p) “Development” includes, without limitation, all the operations 
and activities pursuant to approved work programs and budgets 
under this Agreement with respect to: 
i- drilling, plugging, deepening, side tracking, re-drilling, 

completion and equipping of development wells and the 
change of a well status; and 

ii- design, engineering, construction, installation, servicing and 
maintenance of equipment, lines, systems facilities, plants and 
related operations to produce and operate said development 
wells, taking, saving, treatment, handling, storage, transportation 
and delivery of Petroleum, re-pressuring, recycling and other 
secondary recovery projects; and 

iii-  transportation, storage and any other work or activities 
necessary or ancillary to the activities specified in (i) and  
(ii) above. 

(q) “Development Block” means an area the corner points of which 
have to be coincident with one (1) minute × one (1) minute 
latitude and longitude divisions according to the International 
Coordinates Grid System, where possible, or with the existing 
boundaries of the Area covered by this Agreement as set out in 
Annex "A". 

(r) “Development Lease(s)” means rights and obligations under this 
Agreement through which it an area that covers the Development 
Block(s) is converted to a development lease after the approval of 
the Minister of Petroleum under Article III(d) of this Agreement 
Such area should cover the geological structure capable of 
production, the corner points of which have to be coincident with 
latitude and longitude divisions according to the International 
Coordinates Grid System, where possible, or with the existing 
boundaries of the Area covered by this Agreement as set out in 
Annex "A". 
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(s) “Development Period” has the meaning ascribed in 

Article III(d)(iii) of this Agreement. 

(t) “Effective Date” means the date on which this Agreement is 

signed by the GOVERNMENT, EGAS and CONTRACTOR after 

the relevant law is issued. 

(u) “EGPC” means the Egyptian General Petroleum Corporation, a 

legal entity created by Law No. 167 of 1958, as amended. 

(v) “Exploration” includes such geological, geophysical, aerial and 

other surveys as may be contained in an approved Exploration 

work program and budget, and the drilling of shot holes, core 

holes, stratigraphic tests, drilling wells for the discovery of 

Petroleum or the appraisal of Petroleum discoveries and other 

related holes and wells, and the purchase or acquisition of such 

supplies, materials, services and equipment therefore, all as may 

be contained in an approved work program and budget. The verb 

"explore" means the act of conducting Exploration and the word 

“exploratory” means relative to Exploration. 

(w) “Exploration Block” means an area the corner points of which are 

coincident with three (3) minutes × three (3) minutes latitude and 

longitude divisions according to the International Coordinates 

Grid System, where possible, or with the existing boundaries of 

the Area covered by this Agreement as set out in Annex "A". 

(x) “Exploration Work Program and Budget” has the meaning 

ascribed in Article IV(c) of this Agreement. 

(y) “Excess Cost Recovery” has the meaning ascribed in 

Article VII(a)(2) of this Agreement. 
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(z) “Financial Year” means the GOVERNMENT’s financial year 
according to the laws and regulations of the A.R.E.. 

(aa) “Gas” means natural gas both associated and non-associated, and 
all of its constituent elements produced from any well in the Area 
(other than Liquid Crude Oil) and all non-hydrocarbon substances 
therein.  

(bb) “Gas Sales Agreement” means a written agreement entered into 
pursuant to Article VII(e) between EGAS and/or CONTRACTOR 
(as sellers) and EGAS or a third party (as buyers), which contains 
the terms and conditions for Gas sales from a Development Lease. 

(cc) “Joint Venture Company” is a company to be formed in 
accordance with Article VI and Annex “D” of this Agreement. 

(dd) “Liquid Crude Oil” or “Crude Oil” or “Oil” means any 
hydrocarbon produced from the Area which is in a liquid state at 
the wellhead or lease separators or which is extracted from the 
Gas or casing head Gas in a plant. Such liquid state shall exist at 
sixty degrees Fahrenheit (60°F) and atmospheric pressure of 
14.696 PSIA. Such term includes distillate and Condensate. 

(ee) “Liquefied Natural Gas” means natural gas that has been liquefied 
by cooling it to approximately negative two hundred and sixty 
degrees Fahrenheit (-260°F) at atmospheric pressure. 

(ff) “Liquefied Petroleum Gas” or “LPG” means a mixture of 
principally butane and propane liquefied by pressure and 
temperature. 

(gg) “Minimum Expenditure Obligations” means, in relation to a given 
Exploration period, the minimum amount of expenditure that 
CONTRACTOR is obligated to spend during such Exploration 
period as set out, or as may be adjusted, in accordance with Article 
IV(b) of this Agreement. 
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(hh) “Minimum Exploration Work Obligations” means, in relation to a 

given Exploration period, the minimum Exploration works that 

CONTRACTOR shall undertake during such Exploration period 

as set out, or as may be adjusted, in accordance with 

Article IV(b) of this Agreement. 

(ii) “Operator” means CONTRACTOR (if it is one company) or one 

of the CONTRACTOR Members (if they are more than one 

company), as the case may be, appointed by them to be the entity 

to which, from which and in whose name all notifications related 

to or in connection with this Agreement shall be made. 

CONTRACTOR shall notify the name of the Operator to EGAS. 

(jj) “Petroleum” means Liquid Crude Oil of various densities, 

asphalt, Gas, casing head Gas and all other hydrocarbon 

substances that may be discovered and produced from the area, or 

otherwise obtained and saved from the Area under this 

Agreement, and all substances that may be extracted there from. 

(kk) “Production Sharing” has the meaning ascribed in 

Article VII(b)(1) of this Agreement. 

(ll) “Standard Cubic Foot (SCF)” is the amount of Gas necessary to 

fill one (1) cubic foot of space at atmospheric pressure of 14.696 

PSIA at a base temperature of sixty degrees Fahrenheit (60°F). 

(mm) “Tax Year” means the period of twelve (12) months according to 

the laws and regulations of the A.R.E.. 

(nn) “Year” means a period of twelve (12) months according to the 

Gregorian calendar. 
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ARTICLE II 
ANNEXES TO THE AGREEMENT 

Annex “A”          is a description of the Area covered and affected by this 
Agreement, hereinafter referred to as the "Area". 

Annex “B”    is a provisional illustrative map on the scale of 
approximately (1:800000) indicating the Area covered 
and affected by this Agreement and described in Annex 
"A". 

Annex “C (1/2)” is the form of a bank or Production letter of guarantee. 
The first letter of guarantee shall be submitted by 
CONTRACTOR to EGAS for the sum of fifty million 
U.S. Dollars ($ 50000000) after the issuance of the 
relevant law and before the date of signature by the 
Minister of Petroleum of this Agreement, to guarantee 
the execution of CONTRACTOR’s Minimum 
Exploration Work Obligations hereunder for the first 
Exploration period of three(3) Years. In case 
CONTRACTOR elects to enter the second Exploration 
period and third Exploration period each of three (3) 
Years and two (2) Years respectively in accordance with 
Article III(b) of this Agreement, two (2) similar letters of 
guarantee shall be issued and be submitted by 
CONTRACTOR on the day the CONTRACTOR 
exercises its option to enter the second and third 
Exploration periods respectively. The letter of guarantee 
which is related to the second Exploration period shall be 
for the sum of fifty million U.S. Dollars ($ 50000000) 
and the letter of guarantee which is related to the third 
Exploration period shall be for the sum of ten million 
U.S. Dollars ($ 10000000), less in both instances any 
excess expenditures incurred in the preceding Exploration 
period permitted for carry forward in accordance with 
Article IV(b) of this Agreement and approved by EGAS. 
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In case of any shortfall (the difference between the 

amount of CONTRACTOR's Minimum Expenditure 

Obligations for any Exploration period and the total 

amount of expenditures actually incurred and paid by 

CONTRACTOR and approved by EGAS for the same 

Exploration period plus any carry forward amount 

approved by EGAS from the previous Exploration 

period, if any), EGAS shall notify CONTRACTOR in 

writing by the value of such shortfall. Within fifteen 

(15) days from the date of this notification, 

CONTRACTOR shall transfer the amount of the 

shortfall to EGAS's account and if CONTRACTOR 

did not transfer the amount of this shortfall within the 

mentioned fifteen (15) days, EGAS has the right to 

liquidate the relevant letter of guarantee. 

Each of the three (3) Letters of Guarantee shall remain 

valid and effective for six (6) months following the 

end of the relevant Exploration period for which it has 

been issued, except as it may expire prior to that time 

in accordance with its terms. 
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Annex “D”         is the form of a Charter of the Joint Venture Company 
to be formed as provided for in Article VI hereof. 

Annex “E”          is the Accounting Procedure. 
Annex “F”        is the Development Lease abandonment cost recovery 

mechanism. 
Annex “G”         is current maps of: 

1- The National Gas Pipeline Grid System. 
2- Crude and Condensate Pipeline Network. 
3- LPG Pipeline Network. 

Annexes "A", "B", "C", "D", "E", "F" and "G" to this Agreement are 
hereby made part hereof, and they shall be considered as having equal 
force and effect with the provisions of this Agreement. 

ARTICLE III 
GRANT OF RIGHTS AND TERM 

The GOVERNMENT hereby grants EGAS and CONTRACTOR, subject 
to the terms, covenants and conditions set out in this Agreement, which 
insofar as they may be contrary to or inconsistent with any provisions of 
Law No. 66 of 1953, as amended, shall have the force of law, an exclusive 
concession in and to the Area described in Annexes "A" and "B". 
(a) The GOVERNMENT shall own and be entitled to, as hereinafter 

provided, a royalty in cash or in kind of ten percent (10%) of the 
total quantity of Petroleum produced and saved from the Area 
during the Development Period including its extension, if any. 
Said royalty shall be borne and paid by EGAS and shall not be the 
obligation of CONTRACTOR in case EGAS buys 
CONTRACTOR’s share. The payment of royalties by EGAS 
shall not be deemed to result in an income attributable to the 
CONTRACTOR. 
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In case CONTRACTOR disposes all or part of its share of 
Production Sharing, by itself to local market after obtaining the 
Minister of Petroleum’s approval, CONTRACTOR shall pay to 
EGAS an amount equal to the royalty to be paid by EGAS in 
respect of such Petroleum, the payment of such royalties by 
CONTRACTOR shall be deemed to be non-recoverable cost. 
In case CONTRACTOR exports all or part of its share of 
Production Sharing, solely or jointly with EGAS after obtaining 
the Minister of Petroleum's approval, CONTRACTOR shall pay 
to EGAS an amount equal to the royalty to be paid by EGAS in 
respect of the quantities exported by CONTRACTOR, the 
payment of such royalties by CONTRACTOR shall be deemed to 
be non-recoverable cost. 

(b) A first Exploration period of three (3) Years shall start from the 
Effective Date. Second Exploration period of three (3) Years and 
third Exploration period of two (2) Years, shall be granted to 
CONTRACTOR at its option, upon written notice given to EGAS 
not less than thirty (30) days prior to the end of the then current 
Exploration period, as may be extended pursuant to the provisions 
of Article V(a), and subject only to CONTRACTOR having 
fulfilled its obligations hereunder for that period. This Agreement 
shall be terminated if neither a Commercial Discovery of Oil nor 
a Commercial Discovery of Gas is established by the end of the 
eighth(8th) Year of the Exploration phase, as may be extended 
pursuant to Article V(a). The election by EGAS to undertake a 
sole risk venture under paragraph (c) below shall neither extend 
the Exploration period nor affect the termination of this 
Agreement as to CONTRACTOR. 
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(c) Commercial Discovery: 
(i) "Commercial Discovery" whether of Oil or Gas may consist 

of one (1) producing reservoir or a group of producing 
reservoirs which is worthy of being developed commercially. 
After discovery of a Commercial Oil or Gas Well, 
CONTRACTOR may, unless otherwise agreed upon with 
EGAS, undertake as part of its Exploration program the 
appraisal of the discovery by drilling one (1) or more 
appraisal wells, to determine whether such discovery is 
worthy of being developed commercially, taking into 
consideration the recoverable reserves, production, pipeline 
and terminal facilities required, estimated Petroleum prices, 
and all other relevant technical and economic factors. 

(ii) The provisions laid down herein postulate the unity and 
indivisibility of the concepts of Commercial Discovery and 
Development Lease. They shall apply uniformly to Oil and 
Gas, unless otherwise specified. 

(iii) CONTRACTOR shall give notice of a Commercial 
Discovery to EGAS immediately after the discovery is 
considered by CONTRACTOR to be worthy of commercial 
development, but in any event, with respect to a Commercial 
Oil Well, not later than thirty (30) days following the 
completion of the second appraisal well or twelve (12) 
months following the date of the discovery of the 
Commercial Oil Well, whichever is earlier; or with respect to 
a Commercial Gas Well, not later than twenty four (24) 
months from the date of the discovery of the Commercial 
Gas Well (unless EGAS agrees to extend such period either 
for a Commercial Oil or Gas Well). CONTRACTOR shall 
also have the right to give such notice of Commercial 
Discovery with respect to any reservoir(s) if the well(s) 
thereon, in its opinion, considered collectively could be 
worthy of commercial development. 
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Without prejudice to the provisions of Article (V)(a) fourth 

(4th) paragraph, if CONTRACTOR achieves a Commercial 

Discovery either for Oil or Gas within a period less than the 

period mentioned above and before the end of the last 

Exploration period, the CONTRACTOR should submit to 

EGAS such notice thirty (30) days before the end of the last 

Exploration period, and in case CONTRACTOR did not 

submit such notice within such period, EGAS shall have the 

right to exercise the sole risk venture by any other means 

deemed to be appropriate by EGAS and the 

CONTRACTOR has no right to have recourse against 

EGAS for compensation or expenditures or costs or any 

share in production. 

CONTRACTOR may also give a notice of a Commercial 

Discovery of Oil in the event it wishes to undertake a Gas 

recycling project. 

A notice of Commercial Discovery of Gas shall contain all 

detailed particulars of the discovery, especially the area 

containing recoverable reserves, the estimated production 

potential and profile, field life, Gas analysis, the required 

pipeline and production facilities, estimated Development 

costs, estimated Petroleum prices and all other relevant 

technical and economic factors (unless otherwise agreed 

upon by EGAS). 
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“Date of Notice of Commercial Discovery” means the date 

on which CONTRACTOR notifies EGAS of (i) the 

existence of a Commercial Oil Well or a Commercial Gas 

Well; or (ii) with respect to any well(s) in a reservoir if, in its 

opinion, the reservoir or a group of reservoirs, considered 

collectively, could be worthy of commercial development. 

(iv) If Crude Oil or Gas is discovered but is not deemed by 

CONTRACTOR to be a Commercial Discovery of Oil or 

Gas under the above provisions of this paragraph (c), EGAS 

shall one (1) month after the expiration of the period 

specified above within which CONTRACTOR can give 

notice of a Commercial Discovery of Oil or Gas, or thirteen 

(13) months after the completion of a well not considered to 

be a Commercial Oil Well or twenty five (25) months after 

the completion of a well not considered to be a Commercial 

Gas Well, have the right, following sixty (60) days written 

notice to CONTRACTOR, at its sole cost, risk and expense, 

to develop, produce and dispose of all Crude Oil or Gas from 

the geological feature on which the well has been drilled. 

Said notice shall state the specific area covering said 

geological feature to be developed, the wells to be drilled, 

the production facilities to be installed and EGAS's estimated 

cost thereof. Within thirty (30) days after receipt of said 

notice CONTRACTOR may, in writing, elect to develop 

such area as hereunder provided for in the case of 

Commercial Discovery. In such event all terms of this 

Agreement shall continue to apply to the specified area. 
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If CONTRACTOR elects not to develop such area, the specific 
area covering said geological feature shall be set aside for sole 
risk operations by EGAS, such area to be mutually agreed upon 
by EGAS and CONTRACTOR on the basis of good Petroleum 
industry practice. EGAS shall be entitled to perform such 
operations or, in the event the Joint Venture Company has come 
into existence, to have the Joint Venture Company perform such 
operations for the account of EGAS and at EGAS's sole cost, 
risk and expense or by any other means deemed to be 
appropriate by EGAS for developing such discovery. When 
EGAS has recovered from the Petroleum produced from such 
specific area a quantity of Petroleum equal in value, pursuant to 
the valuation principles set forth in Article Vll(c), to three 
hundred percent (300%) of the cost it has incurred in carrying 
out the sole risk operations, upon EGAS’s notification, 
CONTRACTOR shall have the option, only in the event that 
there has been a separate Commercial Discovery of Oil or Gas, 
elsewhere within the Area, to share in further Development and 
production of that specific area upon paying EGAS one hundred 
percent (100%) of such costs incurred by EGAS. 
Such one hundred percent (100%) payment shall not be recovered 
by CONTRACTOR. Immediately following such payment, the 
specific area shall either (i) revert to the status of an ordinary 
Development Lease under this Agreement and thereafter shall be 
operated in accordance with the terms hereof; or (ii) alternatively, 
in the event that at such time EGAS or its Affiliated Company is 
conducting Development operations in the area at its sole expense 
and EGAS elects to continue operating, the area shall remain set 
aside and CONTRACTOR shall only be entitled to its share of 
Production Sharing percentages of the Crude Oil or Gas as 
specified in Article VII(b). The sole risk Crude Oil or Gas shall be 
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valued in the manner provided for in Article VII(c). In the event 
of any termination of this Agreement under the provisions of 
Article III(b), this Agreement shall, however, continue to apply to 
EGAS's operations of any sole risk venture hereunder, although 
this Agreement shall have been terminated with respect to 
CONTRACTOR pursuant to the provisions of Article III(b). 

(d) Conversion to a Development Lease: 
(i) Following a Commercial Discovery of Oil pursuant to the last 

paragraph of Article III(c)(iii), EGAS and CONTRACTOR shall 
endeavor with diligence to find adequate markets capable of 
absorbing the production of Oil. Thereafter, EGAS and 
CONTRACTOR shall meet with a view to assessing whether the 
outlets for such Oil and other relevant factors warrant the 
Development and production of the Oil in accordance with and 
subject to the conditions set forth in Article VII.  

(ii) Following a Commercial Discovery of Gas pursuant to the last 
paragraph of Article III(c)(iii), EGAS and CONTRACTOR shall 
endeavor with diligence to find adequate markets capable of 
absorbing the production of the Gas. EGAS shall notify 
CONTRACTOR within one (1) Year from the Date of Notice of 
Commercial Discovery of Gas if EGAS requires such Gas for 
the local market, and the expected annual schedule of demand 
for such Gas. Thereafter, EGAS and CONTRACTOR shall meet 
with a view to assessing whether the outlets for such Gas and 
other relevant factors such as Gas price warrant the 
Development and production of the Gas and, in case of 
agreement, the Gas thus made available shall be disposed of to 
EGAS under Gas Sales Agreement in accordance with and 
subject to the conditions set forth in Article VII. In case of 
unavailability of local market capable of absorbing such Gas; 
EGAS and/or Contractor shall endeavor with diligence to find 
adequate markets abroad capable of absorbing the production of 
such Gas subject to the Minister of Petroleum’s approval. 
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Based on the scheme of disposition of Oil or Gas in (i) and (ii) 
above, the CONTRACTOR should submit to EGAS the 
Development Plan including abandonment plan of the 
Development area which shall be contained, for example, but 
not limited to, abandonment procedures and estimated cost. 
The mechanism for recovering such costs shall be according 
to Annex “F”. The Development Lease abandonment cost 
recovery mechanism shall be annexed to the Development 
Lease application. CONTRACTOR should also submit the 
Development Lease application, which should comprise the 
extent of the whole area capable of production to be covered 
by the Development Lease, the Petroleum reserves and the 
Commercial Production Commencement date, in accordance 
with what was agreed upon by EGAS and CONTRACTOR.  
In case of requesting a Gas Development Lease, the application 
should include, in addition to what is stated above, the Gas price 
which was agreed upon by EGAS and CONTRACTOR pursuant 
to Article VII(c)(2). Then the Development Lease shall be subject 
to the Minister of Petroleum’s approval and such area shall then be 
converted automatically into a Development Lease without the 
issue of any additional legal instrument or permission. The date on 
which the Minister of Petroleum approves the Development Lease 
application will be the “Development Lease Approval Date”. 
In case CONTRACTOR failed to submit the Development 
Lease application within three (3) Years from the Date of 
Notice of Commercial Discovery of Oil or Gas made by 
CONTRACTOR to EGAS (unless otherwise agreed upon by 
EGAS), the CONTRACTOR is committed to surrender such 
Oil or Gas reserves to EGAS.  
EGAS can freely elect to develop such specific area covering said 
geological structure containing the said Petroleum reserves for 
which the CONTRACTOR failed to submit the Development 
Lease application by any other means deemed to be appropriate 
by EGAS. The CONTRACTOR has no right to have recourse 
against EGAS for compensation or expenditures or costs or any 
share in production. 
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(iii) The Development Period of each Development Lease shall be as 
follows: 
(aa)       In respect of a Commercial Discovery of Oil, it shall be 

twenty (20) Years from the Development Lease Approval 
Date plus the Extension Period (as defined below); provided 
that, if after the conversion of a Commercial Discovery of 
Oil into a Development Lease, Gas is discovered in the same 
Development Lease and is used or is capable of being used 
locally or for export hereunder, the period of the 
Development Lease shall be extended only with respect to 
such Gas, LPG extracted from such Gas and Crude Oil in the 
form of Condensate produced with such Gas for twenty (20) 
Years from the Date of Notice of Commercial Discovery of 
Gas made by CONTRACTOR to EGAS plus the Extension 
Period (as defined below); provided that the duration of such 
Development Lease based on a Commercial Discovery of 
Oil shall not be extended beyond thirty (30) Years from the 
Development Lease Approval Date of such Commercial 
Discovery of Oil. 
CONTRACTOR shall immediately notify EGAS of 
any Gas discovery but shall not be required to apply 
for a new Development Lease in respect of such Gas. 

(bb) In respect of a Commercial Discovery of Gas, it shall 
be twenty (20) Years from the Development Lease 
Approval Date, plus the Extension Period (as defined 
below); provided that, if after the conversion of a 
Commercial Discovery of Gas into a Development 
Lease, Crude Oil is discovered in the same 
Development Lease, CONTRACTOR's share of such 
Crude Oil from the Development Lease (except LPG 
extracted from Gas or Crude Oil in the form of 
Condensate produced with Gas) and Gas associated 
with such Crude Oil shall revert entirely to EGAS 
upon the expiry of twenty (20) Years from the Date of 
Notice of Commercial Discovery of Crude Oil plus the 
Extension Period (as defined below). Notwithstanding,  
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anything to the contrary under this Agreement, the 
duration of a Development Lease based on a 
Commercial Discovery of Gas shall in no case exceed 
thirty (30) Years from the Development Lease Approval 
Date of such Commercial Discovery of Gas. 
CONTRACTOR shall immediately notify EGAS of 
any Crude Oil discovery but shall not be required to 
apply for a new Development Lease in respect of such 
Crude Oil. 

(cc) The notification to EGAS of the discovery of Gas in a 
Development Lease based on Commercial Discovery 
of Oil, or vice versa, should include all technical 
information mentioned in Article III(c)(i) and (iii) 
above. 

(dd) The "Extension Period" shall mean a period of five (5) 
Years which may be elected by CONTRACTOR upon 
six (6) months prior written request sent by 
CONTRACTOR to EGAS prior to the expiry of the 
relevant twenty (20) Year period supplemented by 
technical studies, including the evaluation of 
production period, the expected levels of production 
during the Extension Period, CONTRACTOR’s 
obligations and relevant economic considerations. The 
Extension Period is subject to the Minister of 
Petroleum’s approval. 

(e) Development operations shall, upon the issuance of a 
Development Lease granted following a Commercial Discovery 
of Oil or Gas, be started promptly by the Joint Venture Company 
and conducted in accordance with good Petroleum fields’ 
practices, and accepted Petroleum engineering principles, until 
the field is considered to be fully developed. It is understood that 
if associated Gas is not utilized, EGAS and CONTRACTOR shall 
negotiate in good faith on the best way to avoid impairing the 
production in the interests of the parties. 
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In the event Commercial Production Commencement of Oil or Gas 
has not occurred from any Oil or Gas Development Lease in 
accordance with the items specified in the granted Development 
Lease, the CONTRACTOR shall immediately surrender such 
Petroleum reserves to EGAS and relinquish the relevant 
Development Lease (unless otherwise agreed upon by EGAS), 
without any right to CONTRACTOR to claim for recovering any 
expenditures spent by CONTRACTOR or any compensation 
relevant to such Petroleum reserves. Such relinquished area is 
considered to be contained of the CONTRACTOR’s 
relinquishments obligations at the end of the then current 
Exploration period, if any. 
In the event no Commercial Production of Oil, in regular shipments or 
Gas in regular deliveries, is established from any Development Block 
in any Oil or Gas Development Lease within four (4) Years from the 
Commercial Production Commencement for Oil or Gas, 
CONTRACTOR shall immediately relinquish such Development 
Block at the end of these four (4) Years, unless it is sharing in 
production with another Commercial Discovery of Oil or Gas in the 
same Development Lease. A periodical revision shall take place every 
four (4) Years during Development Period of the same Development 
Lease, in order to relinquish any Development Block not producing or 
not contributing to production in the same Development Lease. 
In case the production has stopped from any well, and the 
production has not resumed within a period of maximum one (1) 
Year from the date of such stop, a revision for the Development 
Lease block(s) will take place in order to relinquish the 
Development Block(s) not contributing to production from such 
Development Lease (unless EGAS agrees to extend such period). 
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Each Development Block in a Development Lease being partly 
within the radius of drainage of any producing well in such 
Development Lease shall be considered as participating in the 
Commercial Production referred to above. 
If EGAS deems, or upon application by CONTRACTOR, it is 
recognized by EGAS that Crude Oil or Gas is being drained or 
might be drained from an Exploration Block under this Agreement 
into a development block on an adjoining concession area held by 
the same CONTRACTOR or another contractor, such Exploration 
Block being drained or which will be drained from shall be 
considered as participating in the Commercial Production of the 
development block in question and the Exploration Block being 
drained shall be converted into a Development Lease with the 
ensuing allocation of costs and production (calculated from the 
Effective Date or the date such drainage occurs, whichever is later) 
between the two concession areas. The allocation of such costs and 
production under each concession agreement shall be in the same 
portion that the recoverable reserves in the drained geological 
structure underlying each concession area bears to the total 
recoverable reserves of such structure underlying both concession 
areas. The production allocated to a concession area shall be priced 
according to the concession agreement covering that area. 
In case of failure by the CONTRACTOR in this Agreement and 
the contractor in adjoining concession area to agree on the 
allocation of costs and/or production for such separate 
development leases under each concession area, such 
disagreement shall be resolved by expert determination, the 
expert to be agreed upon by the two contractors. EGAS shall have 
the right to interfere and induce the contractors to fully cooperate 
and resolve the drainage matter in expedient manner as per the 
expert decision, such that neither contractor shall be unjustifiably 
enriched. The cost of the expert shall in no event be recovered. 
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(f) CONTRACTOR shall bear and pay all the costs and expenses 

required in carrying out all the operations under this Agreement, 

but such costs and expenses shall not include any interest on 

investment. CONTRACTOR shall look only to the Petroleum to 

which it is entitled under this Agreement to recover such costs 

and expenses. Such costs and expenses shall be recoverable as 

provided in Article VII. During the term of this Agreement, the 

total production achieved in the conduct of such operations shall 

be divided between EGAS and CONTRACTOR in accordance 

with the provisions of Article VII.  

(g)  

(1) Unless otherwise provided, CONTRACTOR shall be 

subject to Egyptian income tax laws in A.R.E. and shall 

comply with the requirements of such laws with respect to 

the filing of returns, the assessment of tax, and keeping and 

showing of books and records. 

(2) CONTRACTOR shall be liable to prepare the income tax 

return statement. CONTRACTOR shall submit the tax return 

statement to EGAS at least twenty-five (25) days prior to the 

due date of submitting thereof to the tax authority. EGAS shall 

have the right to review the tax return statement in order to 

approve the tax calculation therein. EGAS shall provide 

comments on such tax return statement within fifteen (15) days 

from the date of receiving the tax return statement from 

CONTRACTOR. In any case CONTRACTOR shall be 

responsible for submitting the tax return statement to the tax 

authority within the legal due date. 
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(3) CONTRACTOR's annual income for Egyptian income tax in 

A.R.E. purposes under this Agreement shall be an amount 

calculated as follows: 

The total of the sums received by CONTRACTOR from the 

sale or other disposition of all Petroleum acquired by 

CONTRACTOR pursuant to Article VII(a) and (b); 

Reduced by: 

(i)   The costs and expenses of CONTRACTOR; and 

(ii)    The value of EGAS's share of the Excess Cost 

Recovery, if any, to be paid to EGAS in cash or in kind 

as determined according to Article VII; 

Plus: 

(iii)   An amount equal to CONTRACTOR's Egyptian income 

taxes in A.R.E. grossed-up in the manner shown in 

Article VI of Annex "E". 

In case CONTRACTOR pays its own taxes pursuant to the 

second or third paragraph of Article III(g)(4), the last 

addition (gross-up) shall not be applied to the equation to 

calculate CONTRACTOR's annual income for Egyptian 

income tax. 
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For purposes of above mentioned tax deductions in any Tax 

Year, Article VII(a) shall apply only in respect of classification 

of costs and expenses and rates of amortization, without regard 

to the percentage limitation referred to in the first paragraph of 

Article VII(a)(1). All costs and expenses of CONTRACTOR 

in conducting the operations under this Agreement which are 

not controlled by Article VII(a) as above qualified shall be 

deductible in accordance with the provisions of the Egyptian 

Income Tax Law. 

(4) EGAS shall assume, pay and discharge, in the name and on 

behalf of CONTRACTOR, CONTRACTOR's Egyptian 

income tax in A.R.E. out of EGAS's share of the Petroleum 

produced and saved and not used in Petroleum operations 

under Article VII. All taxes paid by EGAS in the name and 

on behalf of CONTRACTOR shall be considered as income 

to CONTRACTOR. 

In case CONTRACTOR disposes of all or part of its share 

of Production Sharing, by itself to local market and after 

obtaining the Minister of Petroleum’s approval, 

CONTRACTOR shall bear and pay to EGAS an amount 

equal to the CONTRACTOR’s Egyptian income tax in 

respect of the value of such Petroleum, the payment of such 

tax by CONTRACTOR shall neither be considered as 

income nor as recoverable cost to CONTRACTOR. 
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In case CONTRACTOR exports all or part of its share of 

Production Sharing, solely or jointly with EGAS, 

CONTRACTOR shall pay to EGAS an amount equal to the 

CONTRACTOR’s Egyptian income tax in respect of the 

value of the quantities exported by CONTRACTOR, the 

payment of such tax by CONTRACTOR shall neither be 

considered as income nor as recoverable cost to 

CONTRACTOR. 

(5) EGAS shall furnish to CONTRACTOR the proper official 

receipts evidencing the payment of CONTRACTOR's 

Egyptian income tax in A.R.E. for each Tax Year within 

ninety (90) days following the receipt by EGAS of 

CONTRACTOR's income tax return statement for the 

preceding Tax Year. Such receipts shall be issued by the 

proper tax authorities and shall state the paid amount and 

other particulars that are customary for such receipts. 

(6) As used herein, Egyptian income tax in A.R.E. shall be 

inclusive of all income taxes payable in the A.R.E. 

(including tax on tax) such as the tax on income from 

movable capital and the tax on profits from commerce and 

industry and inclusive of taxes based on income or profits, 

including all dividends, withholding with respect  

to shareholders and other taxes imposed by the 

GOVERNMENT of A.R.E. on the distribution of income or 

profits by CONTRACTOR. 
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(7) In calculating its income taxes in A.R.E., EGAS shall be 
entitled to deduct all royalties paid by EGAS to the 
GOVERNMENT and CONTRACTOR's Egyptian income 
taxes paid by EGAS on CONTRACTOR's behalf. 

ARTICLE IV 
WORK PROGRAM AND EXPENDITURES DURING 

EXPLORATION PHASE 
(a) CONTRACTOR shall commence Exploration operations 

hereunder not later than six (6) months from the Effective Date. 
EGAS shall make available for CONTRACTOR's use all seismic, 
wells and other Exploration data with respect to the Area as 
EGAS is entitled to do so. 

(b) The first Exploration period shall be of three (3) Years. 
CONTRACTOR may elect to enter one (1) or two (2) successive 
period(s), three (3) Years for the second Exploration period and 
two (2) Years for the third Exploration period, in accordance with 
Article III(b), each of which upon a written application to EGAS 
at least thirty (30) days before the end of the then current 
Exploration period, subject to EGAS’s approval and 
CONTRACTOR’s fulfillment of its minimum Exploration 
obligations hereunder for the then current Exploration period. 
For the first Exploration period, CONTRACTOR shall spend a 
minimum of fifty million U.S. Dollars ($ 50000000) on 
Exploration operations and activities related thereto, which shall 
be the Minimum Expenditure Obligations for the first Exploration 
period; provided that the Minimum Exploration Work Obligations 
of CONTRACTOR in such period shall be to drill one (1) 
exploratory well.  
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For the second Exploration period of three (3) Years that 

CONTRACTOR elects to enter after the first Exploration period, 

the Minimum Expenditure Obligations shall be fifty million U.S. 

Dollars ($ 50000000), provided that the Minimum Exploration 

Work Obligations for the CONTRACTOR in such period shall be 

to drill one (1) exploratory well.  

For the third Exploration period of two (2) Years that 

CONTRACTOR elects to enter after the second Exploration 

period, the Minimum Expenditure Obligations shall be ten million 

U.S. Dollars ($ 10000000), provided that the Minimum 

Exploration Work Obligations of CONTRACTOR in such period 

shall be to carry out geological and geophysical studies. 

In case CONTRACTOR spends more than the Minimum 

Expenditure Obligations required to be expended or performs 

works (approved by EGAS) in excess of the Minimum 

Exploration Work Obligations during the first Exploration period, 

the excess expenditure and/or works shall be subtracted from the 

Minimum Expenditure Obligations and/or the Minimum 

Exploration Work Obligations for any succeeding Exploration 

period, as the case may be. 

EGAS may approve CONTRACTOR’s request to enter the 

succeeding Exploration period in the event the CONTRACTOR 

has failed to fulfill any of its Minimum Exploration Work 

Obligations of the then current Exploration period subject to its 

fulfillment of the Minimum Expenditure Obligations for such 

period. 
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If CONTRACTOR is allowed to enter the succeeding Exploration 
period without having fulfilled all of its Minimum Exploration 
Work Obligations, the part of the Minimum Exploration Work 
Obligations which has not been fulfilled shall be carried forward 
to the succeeding Exploration period and CONTRACTOR shall 
submit a separate letter of guarantee with the value of the part of 
such Minimum Exploration Work Obligations which shall be 
valid until the end of the succeeding Exploration period. Such 
letter of guarantee cannot be reduced by any other expenses that 
do not relate to the specific obligation(s) it guarantees. 
Such letter of guarantee shall not be returned except after the 
execution of the carried forward obligation(s). EGAS shall have 
the right to liquidate the letter of guarantee in case the carried 
forward obligation is not executed by the end of the succeeding 
Exploration period. In such case, CONTRACTOR shall not be 
entitled to recover such values as Exploration expenditures in the 
manner provided for under Article VII in the event of 
Commercial Production. 
In case CONTRACTOR surrenders its Exploration rights under 
this Agreement as set forth above before or at the end of the first 
Exploration period, having expended less than the total sum of the 
Minimum Expenditure Obligations for such period on 
Exploration operations, an amount equal to the difference 
between the said Minimum Expenditure Obligations and the 
amount actually spent on Exploration and approved as 
recoverable cost by EGAS shall be paid by CONTRACTOR to 
EGAS at the time of surrendering or within six (6) months from 
the end of the first Exploration period, as the case may be. 
Any expenditure deficiency by CONTRACTOR at the end of any 
successive Exploration period for the reasons stated above shall 
similarly result in a payment by CONTRACTOR to EGAS of such 
deficiency. Provided that this Agreement is still in force as to 
CONTRACTOR, CONTRACTOR shall be entitled to recover any 
such payments as Exploration expenditure in the manner provided 
for under Article VII in the event of Commercial Production. 
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Without prejudice to Article III(b), in case no Commercial 
Discovery of Oil is established or no notice of Commercial 
Discovery of Gas is given by the end of the eighth(8th) Year, as 
may be extended pursuant to Article V(a), or in case 
CONTRACTOR surrenders the Area under this Agreement prior to 
such time, EGAS shall not bear any of the aforesaid expenses spent 
by CONTRACTOR. 

(c) At least four (4) months prior to the beginning of each Financial 
Year or at such other times as may mutually be agreed to by EGAS 
and CONTRACTOR, CONTRACTOR shall prepare an exploration 
work program and budget for the Area setting forth the Exploration 
operations which CONTRACTOR proposes to carry out during the 
ensuing Year “Exploration Work Program and Budget”.  
The Exploration Work Program and Budget shall be reviewed by a 
joint committee to be established by EGAS and CONTRACTOR 
after the Effective Date of this Agreement. This committee, 
hereinafter referred to as the "Exploration Advisory Committee", 
shall consist of six (6) members, three (3) of whom shall be 
appointed by EGAS and three (3) by CONTRACTOR. The 
Chairman of the Exploration Advisory Committee shall be 
designated by EGAS among the members appointed by it. The 
Exploration Advisory Committee shall review and give such advice 
as it deems appropriate, with respect to the proposed Exploration 
Work Program and Budget. Following review by the Exploration 
Advisory Committee, CONTRACTOR shall make such revisions 
and submit the Exploration Work Program and Budget to EGAS for 
its approval. 
Following such approval, it is further agreed that: 
(i) CONTRACTOR shall neither substantially revise or modify 

said Exploration Work Program and Budget nor reduce the 
approved budgeted expenditure without the approval of 
EGAS; 
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(ii) CONTRACTOR should obtain EGAS’s approvals needed for 
executing the items included in the approved Exploration 
Work Program and Budget, in accordance with the rules and 
procedures applicable in that issue. 

(iii) In the event of emergencies involving danger of loss of lives 
or property or damage to the environment, CONTRACTOR 
may expend such additional unbudgeted amounts as may be 
required to alleviate such danger or damage. Such expenditure 
shall be considered in all aspects as Exploration expenditure 
and recovered pursuant to the provisions of Article  
VII hereof. 

(d) CONTRACTOR shall advance all necessary funds for all materials, 
equipment, supplies, personnel administration and operations 
pursuant to the Exploration Work Program and Budget and EGAS 
shall not be responsible to bear or repay any of the aforesaid costs. 

(e) CONTRACTOR shall be responsible for the preparation and 
performance of the Exploration Work Program and Budget which 
shall be implemented in a workmanlike manner and consistent with 
good Petroleum industry practices.  
All geological and geophysical studies, as well as any other studies 
related to the performance of this Agreement, shall be made in the 
A.R.E., except as is appropriate for the specialized geophysical, 
geological, engineering and development studies thereon, that may 
be made in specialized centers outside the A.R.E., subject to 
EGAS’s approval. 
CONTRACTOR shall entrust the management of Exploration 
operations in the A.R.E. to its technically competent General 
Manager and Deputy General Manager. The names of such General 
Manager and Deputy General Manager shall, upon appointment, be 
forthwith notified to the GOVERNMENT and to EGAS. The 
General Manager and, in his absence, the Deputy General Manager 
shall be entrusted by CONTRACTOR with sufficient powers to 
carry out immediately all lawful written directions given to them by 
the GOVERNMENT or its representative under the terms of this 
Agreement. All lawful regulations issued or hereafter to be issued 
which are applicable hereunder and not in conflict with this 
Agreement shall apply to CONTRACTOR. 
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(f) CONTRACTOR shall supply EGAS, within thirty (30) days from 
the end of each calendar quarter, with a Statement of Exploration 
Activity relating to Exploration operations which have been 
conducted in any portion of the Area not converted into a 
Development Lease, showing costs incurred by CONTRACTOR 
during such quarter (“Statement of Exploration Activity”). 
CONTRACTOR's records and necessary supporting documents 
shall be available for inspection by EGAS at any time during 
regular working hours for three (3) months from the date of 
receiving each Statement of Exploration Activity. 
Within the three (3) months from the date of receiving each 
Statement of Exploration Activity, EGAS shall advise 
CONTRACTOR in writing if it considers: 
(1) that the record of costs is not correct; or 
(2) that the costs of goods or services supplied are not in line with 

the international market prices for goods or services of similar 
quality supplied on similar terms prevailing at the time such 
goods or services were supplied; provided however, that 
purchases made and services performed within the A.R.E. 
shall be subject to Article XXVI; or 

(3) that the condition of the materials furnished by 
CONTRACTOR does not tally with their prices; or 

(4) that the costs incurred are not reasonably required for 
operations. 

CONTRACTOR shall give written notice on EGAS remarks which 
include the reasons and justifications and supporting documents and 
shall confer with EGAS in connection with the problem thus 
presented, and the parties shall attempt to reach a mutually 
satisfactory settlement. 
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If within the time limit of the three (3) month period provided for in 

this paragraph, EGAS has not advised CONTRACTOR of its 

objection to any statement, such statement shall be considered as 

approved. 

(g) CONTRACTOR shall supply all funds necessary for its operations 

in the A.R.E. under this Agreement in freely convertible currency 

from abroad. CONTRACTOR shall have the right to freely 

purchase Egyptian currency in the amount necessary for its 

operations in the A.R.E. from EGAS or EGPC or from any bank 

authorized by the GOVERNMENT to conduct foreign currency 

exchange. Priority shall be given by CONTRACTOR to purchase 

the Egyptian currency from EGAS or EGPC, at the discretion of 

EGAS, at the same applicable rate and date as such currency may 

be purchased from the National Bank of Egypt. 

(h) EGAS and EGPC are authorized to advance to CONTRACTOR the 

Egyptian currency required for the operations under this Agreement 

against receiving from CONTRACTOR an equivalent amount of 

U.S. Dollars at the official rate of exchange in A.R.E., such amount 

in U.S. Dollars shall be deposited in EGAS’s or EGPC’s account 

abroad (as the case may be) with a correspondent bank of the 

National Bank of Egypt, Cairo, A.R.E.. Withdrawals from said 

account shall be used to finance EGAS's or EGPC’s (as the case 

may be) and their Affiliated Companies' foreign currency 

requirements, subject to the Minister of Petroleum’s approval. 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٧٧

(i) Any reimbursement due to EGAS out of the Cost Recovery 

Petroleum, as a result of reaching agreement or as a result of an 

arbitral award, shall be promptly made in cash to EGAS, plus 

simple interest at LIBOR plus two and half percent (2.5%) per 

annum from the date on which the disputed amount(s) would have 

been paid to EGAS according to Article VII(a)(2) and Annex "E" 

of this Agreement (i.e. from the date of rendition of the relevant 

Statement of Recovery of Costs) to the date of payment. The 

LIBOR rate applicable shall be the average of the figure(s) 

published by The Financial Times of London representing the mid-

point of the rates (bid and ask) applicable to one (1) month U.S. 

Dollars deposits in the London Interbank Eurocurrency Market on 

each fifteenth (15th) day of each month occurring between the date 

on which the disputed amount(s) would have been paid to EGAS 

and the date on which it is settled. 

If the LIBOR rate is available on any fifteenth (15th) day but is not 

published in The Financial Times in respect of such day for any 

reason, the LIBOR rate chosen shall be that offered by Citibank 

N.A. to other leading banks in the London Interbank Eurocurrency 

Market for one (1) month U.S. Dollar deposits. 

If such fifteenth (15th) day is not a day on which LIBOR rates are 

quoted in the London Interbank Eurocurrency Market, the LIBOR 

rate to be used shall be that quoted on the next following day on 

which such rates are quoted. 
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ARTICLE V 

RELINQUISHMENTS 

(a) MANDATORY: 

At the end of the third (3rd) Year after the Effective Date hereof, 

CONTRACTOR shall relinquish to the GOVERNMENT a total of 

thirty percent (30%) of the original Area on the Effective Date, not 

then converted into a Development Lease(s). Such relinquishment 

shall be in a single unit of whole Exploration Blocks or originally 

existing parts of Exploration Blocks not converted into 

Development Lease(s) (unless otherwise agreed by EGAS) so as to 

enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. 

At the end of the sixth (6th) Year after the Effective Date hereof, 

CONTRACTOR shall relinquish to the GOVERNMENT an 

additional thirty percent (30%) of the original Area on the Effective 

Date, not then converted into a Development Lease(s). Such 

relinquishment shall be in a single unit (unless otherwise agreed by 

EGAS) of whole Exploration Blocks or originally existing parts of 

Exploration Blocks not converted to Development Lease(s) so as to 

enable the relinquishment requirements to be precisely fulfilled. 

Without prejudice to Articles III and XXIII and the last three 

paragraphs of this Article V(a), at the end of the eighth (8th) Year of 

the Exploration phase, CONTRACTOR shall relinquish the 

remainder of the Area not then converted into Development 

Lease(s). 
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It is understood, that at the time of any relinquishment the areas to 
be converted into Development Lease(s) and which are submitted 
to the Minister of Petroleum by application(s) for his approval 
according to Article III(d) shall, subject to such approval, be 
deemed converted into Development Lease(s). 
CONTRACTOR shall not be required to relinquish any Exploration 
Block(s) in respect of which a notice of Commercial Discovery of Oil 
or Gas has been given to EGAS, subject to EGAS's right to agree on 
the existence of a Commercial Discovery pursuant to Article III(c) and 
without prejudice to the requirements of Article III(e). 
In the event, that at the end of any Exploration period, a well is 
already under drilling or testing, CONTRACTOR shall be allowed 
up to six (6) months to enable it to discover a Commercial Oil or 
Gas Well or to establish a Commercial Discovery, as the case may 
be. However, any such extension of up to six (6) months shall 
reduce the duration of the next succeeding Exploration period, if 
any, as applicable, by that duration. 
Subject to the Minister of Petroleum’s approval, CONTRACTOR 
may retain the area supposed to be relinquished for the following 
Exploration period (if any), by submitting a written request, at least 
six (6) months before the end of the then current Exploration 
period, to EGAS stating the reasons for such retaining, a 
commitment to perform additional Exploration activities, their 
relevant estimated costs and expenses subject to EGAS’s 
acceptance.  
CONTRACTOR shall submit a separate letter of guarantee with an 
amount equivalent to the accepted costs of such additional 
activities.  
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(b) VOLUNTARY: 

CONTRACTOR may, voluntarily, during any Exploration period 

relinquish all or any part of the Area in a single unit of whole 

Exploration Blocks or parts of Exploration Blocks; provided that at 

the time of such voluntary relinquishment its minimum Exploration 

obligations under Article IV(b) have been fulfilled for such period. 

Such voluntary relinquishment shall be credited toward the 

mandatory relinquishment provisions of Article V(a) above (unless 

otherwise agreed by EGAS). 

Following Commercial Discovery, EGAS and CONTRACTOR 

shall mutually agree upon any area to be relinquished thereafter, 

except for the relinquishment provided for in (a) above at the end of 

the total Exploration periods. 

CONTRACTOR may, voluntarily, during the Development Period 

relinquish the Area as a single unit if it deems the Petroleum 

operations in the Area to be un-economic to CONTRACTOR; 

provided that:  

(1) CONTRACTOR has fulfilled its obligations and 

commitments under this Agreement including, but not limited 

to, those concerning abandonment of the assets and facilities, 

or provides financial security (in form and amount as to be 

agreed between EGAS and CONTRACTOR) to fulfil such 

obligations and commitments; and 

(2) CONTRACTOR has submitted a written notice of voluntary 

relinquishment to EGAS, requesting EGAS confirmation in 

writing that CONTRACTOR has fulfilled such obligations 

and commitments, or provided such financial security. 
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Following such notice: 
(i) if EGAS does not notify CONTRACTOR in writing, 

either to confirm or to raise a reasoned objection, within 
one hundred and eighty (180) days from EGAS’s receipt 
of CONTRACTOR’s notice to relinquish the Area, then 
the CONTRACTOR's relinquishment of such Area shall 
be effective as of the end of the one hundred and eighty 
(180) day period; or  

(ii) if EGAS notifies CONTRACTOR in writing within the 
one hundred and eighty (180) day period to confirm that 
CONTRACTOR has fulfilled its obligations and 
commitments under this Agreement, or provides financial 
security approved by EGAS, the relinquishment of the 
Area will be effective ninety (90) days from the date of 
CONTRACTOR’s receipt of such confirmation; or  

(iii) if EGAS notifies CONTRACTOR in writing within the one 
hundred and eighty (180) day period to raise a reasoned 
objection, the relinquishment shall not be effective until 
EGAS confirms that CONTRACTOR has fulfilled its 
obligations and commitments under this Agreement, or 
provides financial security approved by EGAS. The 
CONTRACTOR’s voluntary relinquishment of the Area 
will be effective ninety (90) days from the date of 
CONTRACTOR’s receipt of EGAS’s confirmation. 

At the time of relinquishment of all or any part of the Area, in 
(a) and (b) above, CONTRACTOR shall undertake and be 
committed to restore the Area as it was by the time 
CONTRACTOR had received it, in accordance with good 
Petroleum industry practices (unless otherwise agreed upon 
between EGAS and CONTRACTOR). 
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ARTICLE VI 
OPERATIONS AFTER COMMERCIAL DISCOVERY 

(a) Upon the approval of the first Development Lease, EGAS and 
CONTRACTOR should form in the A.R.E. a company to carry out 
operations in the Area pursuant to this Article VI and Annex “D” 
(hereinafter referred to as the “Joint Venture Company”), which 
company shall be named by mutual agreement between EGAS and 
CONTRACTOR provided that such name shall be subject to the 
Minister of Petroleum’s approval. Said company shall be a private 
sector joint stock company, subject to the laws and regulations in 
force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are 
not inconsistent with the provisions of this Agreement or the 
Charter of the Joint Venture Company (the “Charter”).  
However, the Joint Venture Company and CONTRACTOR shall, 
for the purpose of this Agreement, be exempted from the following 
laws and regulations as now or hereafter amended or substituted: 
- Law No. 48 of 1978, promulgating the law on the employee 

regulations of public sector companies; 
- Law No. 159 of 1981, promulgating the law on joint stock 

companies, partnership limited by shares and limited liability 
companies; 

- Law No. 97 of 1983, promulgating the law concerning public 
sector organizations and companies;  

- Law No. 203 of 1991, promulgating the law on public business 
sector companies; and 

- Provisions of part 2 of chapter 6 of Law No. 88 of 2003, 
organizing dealings in foreign currencies in accordance with 
Central Bank of Egypt and the A.R.E. banking system law.  
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(b) The Charter of Joint Venture Company is hereto attached as 
Annex "D". The Joint Venture Company will be established within 
three (3) months from the date of the Minister of Petroleum's 
approval of the first Development Lease whether for Crude Oil or 
Gas, to carry out the Development operations in accordance with 
the approved Development Plan and the work program and budget 
for the Exploration, Development and production from the 
Development Lease(s), the Charter shall take effect and the Joint 
Venture Company shall automatically come into existence without 
any further procedures. The Exploration Advisory Committee shall 
be dissolved upon the final relinquishment of all portions of the 
Area not converted into Development Lease(s). 

(c) Ninety (90) days after the date the Joint Venture Company comes into 
existence in accordance with paragraph (b) above, it shall prepare a 
work program and budget for further Exploration and Development in 
any portion of the Area converted into a Development Lease for the 
remainder of the Financial Year of the Development Lease approval. 
And not later than four (4) months before the end of the current 
Financial Year (or such other date as may be agreed upon by EGAS 
and CONTRACTOR) and four (4) months preceding the 
commencement of each succeeding Financial Year thereafter (or such 
other date as may be agreed upon by EGAS and CONTRACTOR), the 
Joint Venture Company shall prepare an annual production schedule 
and work program and budget for further Exploration and 
Development in any portion of the Area converted into a Development 
Lease for the succeeding Financial Year. The production schedule, 
work program and budget shall be submitted to the Joint Venture 
Company’s Board of Directors for approval. 
The Exploration Work Program and Budget for further Exploration 
operations in any portion of the Area not converted into a 
Development Lease shall be reviewed, approved and implemented 
in accordance with Article IV. 
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(d) Not later than the twentieth (20th) day of each month, the Joint 

Venture Company shall furnish to CONTRACTOR a written 

estimate of its total cash requirements for expenditure for the first 

half and the second half of the succeeding month, expressed in U.S. 

Dollars, consistent with the approved work program and budget. 

Such estimate shall take into consideration any cash expected to be 

in hand at month end. 

Payment for the appropriate period of such month shall be made to 

the correspondent bank designated in paragraph (e) below on the 

first (1st) day and fifteenth (15th) day respectively, or the next 

following business day, if such day is not a business day. 

(e) The Joint Venture Company is authorized to keep at its own 

disposal abroad in an account opened with a correspondent bank of 

the National Bank of Egypt, Cairo, A.R.E., the foreign funds 

advanced by CONTRACTOR. Withdrawals from said account shall 

be used for the payment for goods and services acquired abroad and 

for transferring to a local bank in the A.R.E. of the required amount 

to meet the expenditures in Egyptian Pounds for Joint Venture 

Company in connection with its activities under this Agreement. 

Within sixty (60) days after the end of each Financial Year, the 

Joint Venture Company shall submit to the appropriate exchange 

control authorities in the A.R.E. a statement, duly certified by a 

recognized firm of auditors, showing the funds credited to that 

account, the disbursements made out of that account and the 

outstanding balance at the end of the Financial Year. 
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(f) If and for as long as during the period of production operations, 

there exists an excess capacity in facilities which cannot during the 

period of such excess be used by the Joint Venture Company, 

EGAS shall have the right to use the excess capacity, if it so 

desires, without causing any financial or operational disadvantage 

to the CONTRACTOR or the Joint Venture Company. 

ARTICLE VII 
RECOVERY OF COSTS AND EXPENSES AND 

PRODUCTION SHARING 
(a) COST RECOVERY:  

(1) Cost Recovery Petroleum: 

Subject to the auditing provisions under this Agreement, 

CONTRACTOR shall recover quarterly all costs, expenses 

and expenditures in respect of all the Exploration, 

Development and related operations under this Agreement 

and which was approved by EGAS to the extent and out of 

thirty two percent (32%) of all Petroleum produced and saved 

from all Development Leases within the Area hereunder and 

not used in Petroleum operations. Such Petroleum is 

hereinafter referred to as "Cost Recovery Petroleum". 

For the purpose of determining the classification of all costs, 

expenses and expenditures for their recovery, the following 

terms shall apply: 

1. “Exploration Expenditures” means all costs and expenses 

for Exploration and the related portion of indirect 

expenses and administrative overhead and general 

expenses. 
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2. “Development Expenditures” means all costs and expenses 
for Development (with the exception of Operating Expenses) 
and the related portion of indirect expenses and 
administrative overhead and general expenses. 

3. “Operating Expenses” means all costs, expenses and 
expenditures made after the Commercial Production 
Commencement, which costs, expenses and expenditures 
are not normally depreciable. 

However, Operating Expenses shall include work over, repair 
and maintenance of assets, but shall not include any of the 
following: sidetracking, re-drilling, change of a well status and 
plugging and permanent abandonment of a well, replacement of 
assets or a part of an asset, additions, improvements, renewals or 
major overhauling that extend the life of the asset. 
Exploration Expenditures, Development Expenditures and 
Operating Expenses shall be recovered from Cost Recovery 
Petroleum in the following manner: 
(i) “Exploration Expenditures”, including those accumulated 

prior to the Commercial Production Commencement, shall 
be recoverable at the rate of twenty percent (20%) per 
annum starting either in the Tax Year in which such 
expenditures are incurred and paid or the Tax Year in which 
the Commercial Production Commencement occurs, 
whichever is the later date. 

(ii) “Development Expenditures”, including those accumulated 
prior to the Commercial Production Commencement, 
shall be recoverable at the rate of twenty percent (20%) 
per annum starting either in the Tax Year in which such 
expenditures are incurred and paid or the Tax Year in 
which the Commercial Production Commencement 
occurs, whichever is the later date. 

(iii) “Operating Expenses”, which are incurred and paid after 
the Commercial Production Commencement, shall be 
recoverable either in the Tax Year in which such costs 
and expenses are incurred and paid or the Tax Year in 
which the Commercial Production Commencement 
occurs, whichever is the later date. 
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(iv)  To the extent that, in a Tax Year, costs, expenses or 

expenditures subject to recoverability per preceding 

paragraphs (i), (ii) and (iii), exceed the value of all Cost 

Recovery Petroleum for such Tax Year, the excess shall 

be carried forward for recovery in the next succeeding 

Tax Year(s) until fully recovered, but in no case after the 

termination of this Agreement, as to CONTRACTOR. 

(v) The recovery of costs and expenses, based upon the rates 

referred to above, shall be allocated to each quarter 

proportionately (one fourth to each quarter). However, 

any recoverable costs and expenses not recovered in one 

quarter as thus allocated shall be carried forward for 

recovery in the next quarter. 

(2) Except as provided in Article VII(a)(3) and Article VII(e)(1), 

CONTRACTOR shall, each quarter, be entitled to take and 

own all Cost Recovery Petroleum, which shall be taken and 

disposed of in the manner determined pursuant to Article 

VII(e). To the extent that the value of all Cost Recovery 

Petroleum as determined in Article VII(c) exceeds the actual 

recoverable costs and expenditures, including any carry 

forward under Article VII(a)(1)(iv), to be recovered in that 

quarter, then the value of such excess Cost Recovery 

Petroleum (“Excess Cost Recovery”) shall be split between 

EGAS and CONTRACTOR according to the following 

percentages: 
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EGAS’s share: seventy five percent (75%); 

CONTRACTOR’s share: twenty five percent (25%). 

EGAS’s total share of such Excess Cost Recovery shall be 

paid by CONTRACTOR to EGAS either (i) in cash in the 

manner set forth in Article IV of the Accounting Procedure 

contained in Annex "E", or (ii) in kind in accordance with 

Article VII(a)(3). 

(3) Ninety (90) days prior to the commencement of each Calendar 

Year EGAS shall be entitled to elect by notice in writing to 

CONTRACTOR to require payment of up to one hundred 

percent (100%) of EGAS's share of all Excess Cost Recovery 

and according to (2) above in kind. Such payment shall be in 

Crude Oil from the Area F.O.B. export terminal or other 

agreed delivery point; provided that the amount of Crude Oil 

taken by EGAS in kind in a quarter shall not exceed the value 

of Cost Recovery Crude Oil actually taken and separately 

disposed of by CONTRACTOR from the Area during the 

previous quarter. If EGAS's entitlement to receive payment of 

its Excess Cost Recovery in kind is limited by the foregoing 

provision, the balance of such entitlement shall be paid in 

cash. 

(b) PRODUCTION SHARING: 

(1) The remaining sixty eight percent (68%) of all Petroleum 

produced and saved from the Area hereunder and not used in 

Petroleum operations shall be divided quarterly between 

EGAS and the CONTRACTOR based on Brent value and 

according to the following shares (“Production Sharing”). 
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i) Crude Oil and Condensate: 

BRENT PRICE 

US$/bbl 

Crude Oil produced and saved 

under this Agreement and not used 

in Petroleum operations. Barrel of 

Oil Per Day (BOPD) (quarterly 

average) 

EGAS’S 

SHARE % 

CONTRACTOR’S 

SHARE % 

That portion or increment less 

than or equal to5000 BOPD 

Sixty five 

percent 

(65%) 

Thirty five percent 

(35%) 

That portion or increment more 

than 5000 BOPD and less than or 

equal to 10000 BOPD 

Sixty six 

percent 

(66%) 

Thirty four percent 

(34%) 

That portion or increment more 

than 10000 BOPD and less than 

or equal to 20000 BOPD 

Sixty seven 

percent 

(67%) 

Thirty three percent 

(33%) 

Less than or 

equal  to 40 US$ 

That portion or increment more 

than 20000 BOPD 

Sixty eight 

percent 

(68%) 

Thirty two percent 

(32%) 

That portion or increment less 

than or equal to5000 BOPD 

Sixty six 

percent 

(66%) 

Thirty four percent 

(34%) 

That portion or increment more 

than 5000 BOPD and less than or 

equal to 10000 BOPD 

Sixty seven 

percent 

(67%) 

Thirty three percent 

(33%) 

That portion or increment more 

than 10000 BOPD and less than 

or equal to 20000 BOPD 

Sixty eight 

percent 

(68%) 

Thirty two percent 

(32%) 

More than 40  

US$ and less than 

or equal to 60  

US$ 

That portion or increment more 

than 20000 BOPD 

Sixty nine 

percent 

(69%) 

Thirty one percent 

(31 %) 
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BRENT PRICE 
US$/bbl 

Crude Oil produced and saved 
under this Agreement and not used 
in Petroleum operations. Barrel of 

Oil Per Day (BOPD) (quarterly 
average) 

EGAS’S 
SHARE % 

CONTRACTOR’S 
SHARE % 

That portion or increment less 
than or equal to5000 BOPD 

Sixty seven 
percent 
(67%) 

Thirty three percent 
(33%) 

That portion or increment more 
than 5000 BOPD and less than or 
equal to 10000 BOPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

That portion or increment more 
than 10000 BOPD and less than 
or equal to 20000 BOPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

More than 60  
US$ and less than 
or equal to 80  
US$ 

That portion or increment more 
than 20000 BOPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

That portion or increment less 
than or equal to5000 BOPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

That portion or increment more 
than 5000 BOPD and less than or 
equal to 10000 BOPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

That portion or increment more 
than 10000 BOPD and less than 
or equal to 20000 BOPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

More than 80  
US$ and less than 
or equal to 100  
US$ 

That portion or increment more 
than  
20000 BOPD 

Seventy one 
percent 
(71%) 

Twenty nine percent 
(29%) 

That portion or increment less 
than or equal to 5000 BOPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

That portion or increment more 
than 5000 BOPD and less than or 
equal to 10000 BOPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

That portion or increment more 
than 10000 BOPD and less than 
or equal to 20000 BOPD 

Seventy one 
percent 
(71%) 

Twenty nine percent 
(29%) 

More than 100 
US$  

That portion or increment more 
than  
20000 BOPD 

Seventy two 
percent 
(72%) 

Twenty eight percent 
(28%) 
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ii) Gas and LPG: 
For the purpose of calculating Production Sharing of Gas 
and LPG and for the purpose of Production bonuses, all 
quantities of LPG produced shall convert into equivalent 
quantities of Gas and to be added to the quantities of Gas 
produced from the Area. 

BRENT PRICE 
US$/bbl 

Gas and LPG produced and saved 
under this Agreement and not 
used in Petroleum operations. 
Standard Cubic Feet per Day 
(SCFPD)(quarterly average). 

EGAS’S 
SHARE % 

CONTRACTOR’S 
SHARE % 

That portion or increment less 
than or equal to 100 million 
SCFPD 

Sixty five 
percent 
(65%) 

Thirty five percent 
(35%) 

That portion or increment more 
than 100 Million SCFPD and 
less than or equal to 250 Million 
SCFPD 

Sixty six 
percent 
(66%) 

Thirty four percent 
(34%) 

That portion or increment more 
than 250 Million SCFPD and 
less than or equal to 500 Million 
SCFPD 

Sixty seven 
percent 
(67%) 

Thirty three percent 
(33%) 

Less than or equal 
to 40 US$ 

That portion or increment more 
than 500 Million SCFPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

That portion or increment less 
than or equal to 100 Million 
SCFPD 

Sixty six 
percent 
(66%) 

Thirty four percent 
(34%) 

That portion or increment more 
than 100 Million SCFPD and 
less than or equal to 250 Million 
SCFPD 

Sixty seven 
percent 
(67%) 

Thirty three percent 
(33%) 

That portion or increment more 
than 250 Million SCFPD and 
less than or equal to 500 Million 
SCFPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

More than 40 US$ 
and less than or 
equal to 60 US$ 

That portion or increment more 
than 500 Million SCFPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 
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BRENT PRICE 
US$/bbl 

Gas and LPG produced and saved 
under this Agreement and not 
used in Petroleum operations. 
Standard Cubic Feet per Day 
(SCFPD)(quarterly average). 

EGAS’S 
SHARE % 

CONTRACTOR’S 
SHARE % 

That portion or increment less 
than or equal to 100 million 
SCFPD 

Sixty seven 
percent 
(67%) 

Thirty three percent 
(33%) 

That portion or increment more 
than 100 Million SCFPD and 
less than or equal to 250 Million 
SCFPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

That portion or increment more 
than 250 Million SCFPD and 
less than or equal to 500 Million 
SCFPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

More than 60 US$ 
and less than or 
equal to 80 US$ 

That portion or increment more 
than 500 Million SCFPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

That portion or increment less 
than or equal to 100 Million 
SCFPD 

Sixty eight 
percent 
(68%) 

Thirty two percent 
(32%) 

That portion or increment more 
than 100 Million SCFPD and 
less than or equal to 250 Million 
SCFPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

That portion or increment more 
than 250 Million SCFPD and 
less than or equal to 500 Million 
SCFPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

More than 80 US$ 
and less than or 
equal to 100 US$ 

That portion or increment more 
than 500 Million SCFPD 

Seventy one 
percent 
(71%) 

Twenty nine percent 
(29%) 

That portion or increment less 
than or equal to 100 Million 
SCFPD 

Sixty nine 
percent 
(69%) 

Thirty one percent 
(31 %) 

That portion or increment more 
than 100 Million SCFPD and 
less than or equal to 250 Million 
SCFPD 

Seventy 
percent 
(70%) 

Thirty percent 
(30 %) 

That portion or increment more 
than 250 Million SCFPD and 
less than or equal to 500 Million 
SCFPD 

Seventy one 
percent 
(71%) 

Twenty nine percent 
(29%) 

More than 100  
US$  

That portion or increment more 
than 500 Million SCFPD 

Seventy two 
percent 
(72%) 

Twenty eight percent 
(28%) 
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where Brent price upon which shares are divided is the quarterly 
average price expressed in U.S. Dollars per barrel for Brent quoted 
in “Platts Crude Oil Marketwire report”, in the event that such 
average cannot be determined because “Platts Crude Oil 
Marketwire report” is not published at all during a month, the 
parties shall meet and agree on the value of Brent by reference to 
other published sources. In the event that there are no such 
published sources or if the value of Brent cannot be determined 
pursuant to the foregoing for any other reason, EGAS and 
CONTRACTOR shall meet and agree on a value of Brent. 
Such Production Sharing referred to in Article VII(b)(1)(i) and (ii) 
above shall be taken and disposed of pursuant to Article VII(e). 
(2) After the end of each contractual Year during the term of any 

Gas Sales Agreement entered into between CONTRACTOR 
and EGAS pursuant to Article VII(e)(2), EGAS and 
CONTRACTOR (as sellers) shall render to EGAS (as buyer) 
a statement for an amount of Gas, if any, equal to the amount 
by which the quantity of Gas of which EGAS (as buyer) has 
taken delivery falls below seventy five percent (75%) of the 
contract quantities of Gas as established by the applicable Gas 
Sales Agreement (the "Shortfall Gas"), provided that the Gas 
is available at the Delivery Point. Within sixty (60) days of 
receipt of such statement, EGAS (as buyer) shall pay EGAS 
and CONTRACTOR (as sellers) for the amount of the 
Shortfall Gas, if any. The Shortfall Gas shall be included in 
EGAS's and CONTRACTOR's entitlement to Gas pursuant to 
Article VII(a) and (b) in the fourth (4th) quarter of such 
contractual Year. 
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Shortfall Gas shall be recorded in a separate “Take or Pay 

Account”. Quantities of Gas which are delivered in 

subsequent Years in excess of seventy five percent (75%) of 

the annual contract quantities of Gas as established by the 

applicable Gas Sales Agreement ("Make Up Gas"), shall be 

set against and reduce quantities of Gas in the Take or Pay 

Account to the extent thereof and, to that extent, no payment 

shall be due in respect of such Make Up Gas. Such Make Up 

Gas shall not be included in CONTRACTOR's entitlement to 

Gas pursuant to Article VII(a) and (b), CONTRACTOR shall 

have no rights to such Make Up Gas. 

At the end of any contractual Year, if EGAS and 

CONTRACTOR (as sellers) fail to deliver seventy five 

percent (75%) of the annual contract quantity of Gas as 

defined in Gas Sales Agreement with EGAS (as buyer), the 

difference between seventy five percent (75%) of the annual 

contract quantity of Gas and the actual delivered Gas quantity 

shall be referred to as the “Deliver or Pay Shortfall Gas”. 

EGAS (as buyer) shall have the right to take a quantity of Gas 

equal to the Deliver or Pay Shortfall Gas and such quantity 

shall be valued with ninety percent (90%) of the Gas price as 

defined in the Gas Sales Agreement. 

The percentages set forth in Article VII(a) and (b) in respect 

of LPG produced from a plant constructed and operated by or 

on behalf of EGAS and CONTRACTOR shall apply to all 

LPG available for delivery. 
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(c) VALUATION OF PETROLEUM: 
(1) Crude Oil and Condensate: 

i- The Cost Recovery Crude Oil to which CONTRACTOR 
is entitled hereunder shall be valued by EGAS and 
CONTRACTOR at "Market Price" for each calendar 
quarter. 

ii- "Market Price" means the weighted average price realized 
from sales by EGAS or CONTRACTOR (or any of its 
marketing Affiliated Companies) during the given quarter, 
whichever is higher, provided that the sales to be used in 
arriving at the weighted average(s) shall be arm's length 
sales of comparable quantities on comparable credit terms 
in freely convertible currency from F.O.B. point of export 
sales to non-Affiliated Companies under all Crude Oil 
sales contracts then in effect, but excluding Crude Oil 
sales contracts involving barter, and 
1) Sales, whether direct or indirect, through brokers or 

otherwise, of EGAS or CONTRACTOR to any 
Affiliated Company. 

2) Sales involving a quid pro quo other than payment in a 
freely convertible currency or motivated in whole or in 
part by considerations other than the usual economic 
incentives for commercial arm's length crude oil sales. 

iii- It is understood that in the case of C.I.F. sales, appropriate 
deductions shall be made for transport and insurance charges 
to calculate the F.O.B. point of export price; and always 
taking into account the appropriate adjustment for quality of 
Crude Oil, freight advantage or disadvantage of port of 
loading and other appropriate adjustments. Market Price 
shall be determined separately for each Crude Oil or Crude 
Oil mix, and for each port of loading. 
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iv- If during any calendar quarter, there are no such sales by 
EGAS and/or CONTRACTOR under the Crude Oil sales 
contracts in effect, EGAS and CONTRACTOR shall 
mutually agree upon the Market Price of the Barrel of 
Crude Oil to be used for such quarter, and shall be guided 
by all relevant and available evidence including current 
prices in freely convertible currency of leading crude oils 
produced by major oil producing countries (in the Arabian 
Gulf or the Mediterranean area), which are regularly sold 
in the open market according to actual sales contracts 
terms but excluding paper sales and sales promises where 
no crude oil is delivered, to the extent that such sales are 
effected under such terms and conditions (excluding the 
price) not significantly different from those under which 
the Crude Oil to be valued, was sold, and always taking 
into consideration appropriate adjustments for Crude Oil 
quality, freight advantage or disadvantage of port of 
loading and other appropriate adjustments, as the case 
may be, for differences in gravity, sulphur and other 
factors generally recognized by sellers and purchasers, as 
reflected in crude oil prices, transportation ninety (90) 
days insurance premiums, unusual fees borne by the 
seller, and for credit terms in excess of sixty (60) days, 
and the cost of loans or guarantees granted for the benefit 
of the sellers at prevailing interest rates. 
It is the intent of the parties that the value of the Cost 
Recovery Crude Oil shall reflect the prevailing market 
price for such Crude Oil. 
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v- If either EGAS or CONTRACTOR considers that the 

Market Price as determined under sub-paragraph (ii) 

above does not reflect the prevailing market price or in the 

event EGAS and CONTRACTOR fail to agree on the 

Market Price for any Crude Oil produced under this 

Agreement for any quarter within fifteen (15) days after 

the end thereof, any party may elect at any time thereafter 

to submit to a single arbitrator the question, what single 

price per Barrel, in the arbitrator's judgment, best 

represents for the pertinent quarter the Market Price for 

the Crude Oil in question. The arbitrator shall make his 

determination as soon as possible following the quarter in 

question. His determination shall be final and binding 

upon all the parties. The arbitrator shall be selected in the 

manner described below. 

In the event EGAS and CONTRACTOR fail to agree on 

the arbitrator within thirty (30) days from the date any 

party notifies the other that it has decided to submit the 

determination of the Market Price to an arbitrator, such 

arbitrator shall be chosen by the appointing authority 

designated in accordance with Article XXIV(e), or such 

other appointing authority with access to such expertise as 

may be agreed to between EGAS and CONTRACTOR, 

with regard to the qualifications for arbitrators set forth 

below, upon written application of one or both of EGAS 

and CONTRACTOR. Copy of such application by one of 

them shall be promptly sent to the other. 
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The arbitrator shall be as nearly as possible a person with 

an established reputation in the international petroleum 

industry as an expert in pricing and marketing crude oil in 

international commerce. The arbitrator shall not be a 

citizen of a country which does not have diplomatic 

relations with the A.R.E. and the country(ies) of 

CONTRACTOR. He shall not be, at the time of selection, 

employed by, or an arbitrator or consultant on a 

continuing or frequent basis to, the American Petroleum 

Institute, or the Organization of the Petroleum Exporting 

Countries or the Organization of Arab Petroleum 

Exporting Countries, or a consultant on a continuing basis 

to EGAS, or CONTRACTOR or an Affiliated Company 

of either, but past occasional consultation with such 

companies, or with other petroleum companies, or 

governmental agencies or organizations shall not be a 

ground for disqualification. He shall not be, at any time 

during the two (2) Years before his selection, an employee 

of any petroleum company or of any governmental agency 

or organization. 

Should a selected person decline or be unable to serve as 

arbitrator or should the position of arbitrator fall vacant 

prior to the decision called for, another person shall be 

chosen in the same manner provided for in this paragraph. 

EGAS and CONTRACTOR shall share equally the 

expenses of the arbitrator. 
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The arbitrator shall make his determination in accordance 
with the provisions of this paragraph, based on the best 
evidence available to him. He shall review Crude Oil sales 
contracts as well as other sales data and information but shall 
be free to evaluate the extent to which any contracts, data or 
information is substantiated or pertinent. Representatives of 
EGAS and CONTRACTOR shall have the right to consult 
with the arbitrator and furnish him written materials; 
provided that the arbitrator may impose reasonable 
limitations on this right. EGAS and CONTRACTOR, each 
shall cooperate with the arbitrator to the fullest extent and 
each shall insure such cooperation of its trading companies. 
The arbitrator shall be provided access to crude oil sales 
contracts and related data and information which EGAS and 
CONTRACTOR or their trading companies are able to make 
available and which in the judgment of the arbitrator might 
aid the arbitrator in making a valid determination. 

vi- Pending Market Price agreement by EGAS and 
CONTRACTOR or determination by the arbitrator, as 
applicable, the Market Price agreed upon between EGAS 
and CONTRACTOR for the quarter preceding the quarter in 
question shall remain temporarily in effect. In the event that 
either EGAS or CONTRACTOR should incur a loss by 
virtue of the temporary continuation of the Market Price of 
the previous quarter, it shall promptly be reimbursed such 
loss by the other party plus simple interest at the LIBOR plus 
two and one half percent (2.5%) per annum rate provided for 
in Article IV(f) from the date on which the disputed 
amount(s) should have been paid to the date of payment. 
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(2) Gas and LPG: 

i- The Cost Recovery Petroleum and Production Sharing of 

Gas which is disposed of for local market, according to the 

Gas Sales Agreement between EGAS and CONTRACTOR 

(as sellers) and EGAS (as buyer) entered into pursuant to 

Article VII(e) shall be valued, delivered to and purchased at 

a price, to be agreed upon by EGAS and CONTRACTOR, 

based on technical and economic factors for developing the 

area (including but not limited to water depth, reservoir 

depth, the actual expenditure and expected investments over 

the Development project lifetime, proven and probable Gas 

reserves, internal rate of return on investment to achieve the 

interests of the parties and the prevailing applicable Gas 

price in comparable concession areas having similar 

conditions). Such agreed Gas price shall be stated in the 

relevant Development Lease application before the Minister 

of Petroleum’s approval according to Article III(d)(ii). 

ii- In case CONTRACTOR exports part or all its share of 

Production Sharing of Gas jointly with EGAS, pursuant to 

Article VII(e), such exported Gas shall be valued according 

to the relevant net back price.  

iii- In case CONTRACTOR disposes locally and/or solely 

exports part of its share of Production Sharing of Gas to third 

party then the following shall apply: 

a- CONTRACTOR’s quantities disposed to the third 

party shall be valued based on the agreed price 

between the CONTRACTOR and such third party. 
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b- CONTRACTOR’s quantities disposed to EGAS 

shall be valued based on gas price agreed by EGAS 

and CONTRACTOR according to the basis 

mentioned above. 

iv- In case CONTRACTOR disposes all its share of Production 

Sharing of Gas locally and/or solely exports to third party, 

then the CONTRACTOR’s quantities sold to the third party 

shall be valued based on the agreed price between the 

CONTRACTOR and such third party. 

v- The Cost Recovery Petroleum and Production Sharing of 

LPG produced from a plant constructed and operated by or 

on behalf of EGAS and CONTRACTOR shall be separately 

valued for Propane and Butane at the outlet of such LPG 

plant according to the following formula (unless otherwise 

agreed between EGAS and CONTRACTOR): 

PLPG = 0.95 ×PR 

Where: 

PLPG =  LPG price (separately determined for Propane 

and Butane) in U.S. Dollars per metric ton. 

PR      =  The average over a period of a month of the 

figures representing the mid-point between the 

high and low prices in U.S. Dollars per metric 

ton quoted in "Platt's LP Gaswire" during such 

month for Propane and Butane F.O.B. Ex-

Ref/Stor. West Mediterranean. 
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In the event that "Platt's LP Gaswire" is issued on certain days 

during a month but not on others, the value of (PR) shall be 

calculated using only those issues which are published during 

such month. In the event that the value of (PR) cannot be 

determined because "Platt's LP Gaswire" is not published at 

all during a month, EGAS and CONTRACTOR shall meet 

and agree to the value of (PR) by reference to other published 

sources. In the event that there are no such other published 

sources or if the value of (PR) cannot be determined pursuant 

to the foregoing for any other reason, EGAS and 

CONTRACTOR shall meet and agree the value of (PR) by 

reference to the value of LPG (Propane and Butane) delivered 

F.O.B. from the Mediterranean area. 

Such valuation of LPG is based upon delivery at the Delivery 

Point specified in Article VII(e)(2)(iii). 

vi-   The prices of Gas and LPG so calculated shall apply during 

the same month. 

vii-   In case Gas is disposed of for export jointly by EGAS and 

CONTRACTOR to a third party, pursuant to 

Article VII(e), then the Cost Recovery Petroleum, and 

Production Sharing of such Gas shall be valued according 

to the netback price. 
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viii- The Cost Recovery Petroleum, and Production Sharing of 
LPG disposed of for export jointly by EGAS and 
CONTRACTOR pursuant to Article VII(e) shall be valued 
at its actual realized price. 

(d) FORECASTS: 
The Joint Venture Company shall prepare (not less than ninety (90) 
days prior to the beginning of each calendar semester following 
first regular production) and furnish in writing to CONTRACTOR 
and EGAS a forecast setting out a total quantity of Petroleum that 
the Joint Venture Company estimates can be produced, saved and 
transported hereunder during such calendar semester in accordance 
with good Petroleum industry practices. 
The Joint Venture Company shall endeavor to produce the forecast 
quantity during each calendar semester. The Crude Oil shall be run 
to storage tanks or offshore loading facilities constructed, 
maintained and operated according to Government Regulations, by 
the Joint Venture Company, in which said Crude Oil shall be 
metered or otherwise measured for royalty and other purposes 
required by this Agreement. Gas shall be handled by the Joint 
Venture Company in accordance with the provisions of Article 
VII(e). 

(e) DISPOSITION OF PETROLEUM: 
(1) Crude Oil and Condensate: 

EGAS and CONTRACTOR shall have the right and the 
obligation to separately take and freely export or otherwise 
dispose of, currently all of the Crude Oil to which each is 
entitled under Article VII(a) and (b). Subject to payment of 
sums due to EGAS under Article VII(a)(2) and Article IX,  
CONTRACTOR shall have the right to remit and retain 
abroad all funds acquired by it including the proceeds from 
the sale of its share of Crude Oil. 
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Notwithstanding anything to the contrary under this 
Agreement, priority shall be given to meet the requirements of 
the A.R.E. market from CONTRACTOR's share under Article 
VII(a) and (b) of the Crude Oil produced from the Area and 
EGAS or EGPC shall have the preferential right to purchase 
such Crude Oil at a price to be determined pursuant to Article 
VII(c). The amount of Crude Oil so purchased shall be a 
portion of CONTRACTOR's share under Article VII(a) and 
(b). Such amount shall be proportional to CONTRACTOR's 
share of the total production of Crude Oil from the concession 
areas in the A.R.E. that are also subject to EGAS's or EGPC’s 
preferential right to purchase. The payment for such 
purchased amount shall be made by EGAS in U.S. Dollars or 
in any other freely convertible currency remittable by 
CONTRACTOR abroad. 
It is agreed upon that EGAS shall notify CONTRACTOR, at 
least forty five (45) days prior to the beginning of the calendar 
semester, of the amount to be purchased during such semester 
under this Article VII(e)(1). 

(2) Gas and LPG: 
i- Priority shall be given to meet the requirements of the 

local market as determined by EGAS as follows: 
• Before the Development Lease approval date, EGAS 

shall notify the CONTRACTOR in writing within a 
Year from the notice of Commercial Discovery of Gas 
pursuant to Article III(d)(ii). 

• During the Development Lease period EGAS shall 
notify the CONTRACTOR in writing no later than six 
(6) months prior to such requirements date. 
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Taking into consideration the following cases: 

- In case CONTRACTOR elects to dispose all or part of its 

share of Production Sharing of Gas, by itself to the local 

market to third party other than EGAS, CONTRACTOR 

shall submit an application to EGAS including the Gas 

price, quantities and basic terms of a Gas Sales Agreement 

in order for EGAS to obtain the Minister of Petroleum’s 

approval. Such approval shall entitle CONTRACTOR to 

enter into a third party Gas Sales Agreement. 

- In case CONTRACTOR exports Gas, solely or jointly 

with EGAS, CONTRACTOR or CONTRACTOR and 

EGAS, as the case may be, should obtain the Minister of 

Petroleum’s approval on the price and quantities allocated 

for export. 

- In case EGAS or EGAS and CONTRACTOR export 

LPG, EGAS or EGAS and CONTRACTOR, as the case 

may be, should obtain the Minister of Petroleum’s 

approval on the price and quantities allocated for export. 

ii- In the event that EGAS is the buyer of Gas, the disposition 

of Gas as indicated above shall be made by virtue of a Gas 

Sales Agreement(s) to be entered into between EGAS and 

CONTRACTOR (as sellers) and EGAS (as buyer). 

EGAS and CONTRACTOR (as sellers) shall have the 

obligation to deliver the Gas at the Delivery Point as 

indicated below, where such Gas shall be metered for 

sales, royalty and other purposes required by this 

Agreement. 
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(a) In the event no LPG plant is constructed to process 
such Gas, the processed Gas Delivery Point shall be at 
the flange connecting the Development Lease pipeline 
to the nearest point on the National Gas Pipeline Grid 
System and the Crude Oil and Condensate Delivery 
Point shall be at the nearest point on the Crude and 
Condensate Pipeline Network as depicted in Annex 
"G" hereto or as otherwise agreed by EGAS and 
CONTRACTOR. 

(b) In the event an LPG plant is constructed to process 
such Gas, such Gas shall, for the purposes of valuation 
and sales, be metered at the outlet of such LPG plant. 
However, notwithstanding the fact that the metering 
shall take place at the LPG plant outlet, 
CONTRACTOR shall through the Joint Venture 
Company build a pipeline suitable for transport of the 
processed Gas from the LPG plant outlet to the nearest 
point on the National Gas Pipeline Grid System (Gas 
Delivery Point), the Condensate Delivery Point shall 
be at the nearest point on the Crude and Condensate 
Pipeline Network and the LPG Delivery Point shall be 
at the nearest point on the LPG Pipeline Network as 
depicted in Annex "G" hereto, or otherwise agreed by 
EGAS and CONTRACTOR. Such pipeline shall be 
owned in accordance with Article VIII(a) by EGAS, 
and its cost shall be financed and recovered by 
CONTRACTOR as Development Expenditures 
pursuant to this Article VII. 
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iii- EGAS and CONTRACTOR shall consult together to 

determine whether to build LPG plant to recover LPG 

from any Gas produced hereunder. In the event that EGAS 

and CONTRACTOR decide to build such plant, the plant 

shall, as is appropriate, be in the vicinity of the point of 

delivery as determined in Article VII(e)(2)(ii). The 

delivery of LPG for, royalty and other purposes required 

by this Agreement shall be at the outlet of the LPG plant. 

The costs of such LPG plant shall be recoverable in 

accordance with the provisions of this Agreement, unless 

the Minister of Petroleum agrees to accelerated recovery. 

iv- EGAS (as buyer) shall have the right to elect, by ninety (90) 

days prior written notice to EGAS and CONTRACTOR (as 

sellers), whether payment for the Gas which is subject to a 

Gas Sales Agreement entered between EGAS and 

CONTRACTOR (as sellers) and EGAS (as buyer) and also 

LPG produced from a plant constructed and operated by or 

on behalf of EGAS and CONTRACTOR, as valued in 

accordance with Article VII(c), and to which 

CONTRACTOR is entitled under the Cost Recovery and 

Production Sharing provisions of this Article VII hereunder, 

shall be made 1) in cash or 2) in kind. 

Payments in cash shall be made by EGAS (as buyer) at 

intervals provided for in the relevant Gas Sales Agreement 

in U.S. Dollars, remittable by CONTRACTOR abroad. 
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Payments in kind shall be calculated by converting the 

value of Gas and LPG to which CONTRACTOR is 

entitled into equivalent Barrels of Crude Oil to be taken 

concurrently by CONTRACTOR from the Area, or to the 

extent that such Crude Oil is insufficient, Crude Oil from 

CONTRACTOR's other concession areas or such other 

areas as may be agreed. Such Crude Oil shall be added to 

the Crude Oil that CONTRACTOR is otherwise entitled to 

lift under this Agreement. Such equivalent Barrels shall be 

calculated on the basis of the provisions of Article VII(c) 

relating to the valuation of Cost Recovery Crude Oil. 

Provided that: 

(aa) Payment of the value of Gas and LPG shall always be 

made in cash in U.S. Dollars remittable by 

CONTRACTOR abroad to the extent that there is 

insufficient Crude Oil available for conversion as 

provided for above; 

(bb) Payment of the value of Gas and LPG shall always be 

made in kind as provided for above to the extent that 

payments in cash are not made by EGAS. 

Payments to CONTRACTOR (whether in cash or in 

kind), when related to CONTRACTOR's Cost Recovery 

Petroleum, shall be included in CONTRACTOR's 

Statement of Recovery of Costs and of Cost Recovery 

Petroleum referred to in Article IV of Annex "E" of this 

Agreement. 
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v- The proceeds of sale of CONTRACTOR's share of Gas and 
LPG disposed of pursuant to Article VII(e)(2) may be freely 
remitted or retained abroad by CONTRACTOR. 

vi- In the event that EGAS and CONTRACTOR agree to accept 
new Gas and LPG producers to join in an ongoing export 
project, such producers shall have to contribute a fair and 
equitable share of the investment made. 

vii- CONTRACTOR shall not be obligated to surrender a 
Development Lease based on a Commercial Discovery of 
Gas, if Crude Oil has been discovered in commercial 
quantities in the same Gas Development Lease but 
CONTRACTOR shall surrender its rights of such Gas 
reserves which were not produced and disposed as stated in 
the second paragraph of Article III(e). 

(f) OPERATIONS: 
If following the reversion to EGAS of any rights to Crude Oil 
hereunder, CONTRACTOR retains rights to Gas in the same 
Development Lease area, or if, following the surrender of rights to 
Gas hereunder, CONTRACTOR retains rights to Crude Oil in the 
same Development Lease area, operations to explore for or exploit 
the Petroleum, the rights to which have been reverted or 
surrendered (Oil or Gas, as the case may be) shall only be carried 
out by the Joint Venture Company which shall act on behalf of 
EGAS alone, unless CONTRACTOR and EGAS agree otherwise. 

(g) TANKER SCHEDULING: 
At reasonable time prior to the commencement of Commercial 
Production EGAS and CONTRACTOR shall meet and agree upon 
a procedure for scheduling tankers lifting from the agreed upon 
point of export. 
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ARTICLE VIII 
TITLE TO ASSETS 

(a) EGAS shall become the owner of all CONTRACTOR acquired 
and owned assets which assets were charged to Cost Recovery by 
CONTRACTOR in connection with the operations carried out by 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company in accordance 
with the following: 
1- Land shall become the property of EGAS as soon as it is 

purchased.  
2- (i) Title to fixed and movable assets, which are charged to 

the recoverable cost and approved by EGAS, shall be 
transferred from CONTRACTOR to EGAS upon the 
final relinquishment of all parts of the Area during the 
Exploration periods. 

(ii) Title to fixed and movable assets shall be transferred 
automatically and gradually from CONTRACTOR to 
EGAS as they become subject to recovery in 
accordance with the provisions of Article VII; 
however, the full title to fixed and movable assets 
shall be transferred automatically from 
CONTRACTOR to EGAS when their total cost has 
been recovered by CONTRACTOR in accordance 
with the provisions of Article VII or at the time of 
termination of this Agreement with respect to all 
assets chargeable to the operations, whether recovered 
or not, whichever first occurs. 
The book value of the assets created during each 
calendar quarter shall be notified by CONTRACTOR 
to EGAS or by the Joint Venture Company to EGAS 
and CONTRACTOR within thirty (30) days of the end 
of each calendar quarter. 

3- All samples and technical data shall be transferred to EGAS 
upon EGAS’s request or at the termination of the 
Agreement. 
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(b) During the term of this Agreement, EGAS, CONTRACTOR and 

the Joint Venture Company are entitled to the full use and 

enjoyment of all fixed and movable assets referred to above in 

connection with operations hereunder or under any other 

Petroleum concession agreement entered into by the parties. In 

that case, proper accounting adjustment shall be made. 

CONTRACTOR and EGAS shall not dispose of the same except 

with agreement of the other. 

(c) CONTRACTOR and the Joint Venture Company may freely 

import into the A.R.E., use therein and freely export at the end of 

such use, machinery and equipment which they either rent or 

lease in accordance with good industry practices, including but 

not limited to the lease of computer hardware and software. 

ARTICLE IX 

BONUSES 

(a) CONTRACTOR shall pay to EGAS as a signature bonus the sum 

of two million U.S. Dollars ($2000000) after the relevant law is 

issued and before the Effective Date of this Agreement. 

(b) CONTRACTOR shall pay to EGAS as a Development Lease 

bonus the sum of twenty-five thousand U.S. Dollars ($25000) for 

each Development Block (1'×1') or part of Development Block on 

the approval date of each Development Lease. 

(c) CONTRACTOR shall pay to EGAS the sum of two million U.S. 

Dollars ($ 2000000) as a Development Lease extension bonus on 

the approval date of entry into the five (5) Year Extension Period 

of each Development Lease pursuant to Article III(d)(iii)(dd). 
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(d) CONTRACTOR shall pay to EGAS as an assignment bonus on 
the date of approval of each assignment requested by 
CONTRACTOR or any of the CONTRACTOR Members to any 
assignee pursuant to Article XXI, according to the following: 
(i) During any Exploration period, in case CONTRACTOR/ 

CONTRACTOR Member assigns in whole or in part of its 
rights, privileges, duties and obligations to any assignee 
other than an Affiliate Company of the same 
CONTRACTOR/CONTRACTOR Member, CONTRACTOR 
or CONTRACTOR Member, as the case may be, shall pay to 
EGAS the sum equivalent to ten percent (10%), valued in 
U.S. Dollars, of the total Minimum Expenditure Obligations 
of the then current Exploration period during which the 
assignment is made and according to the assigned 
percentage. 

(ii) During the Development Period, in case CONTRACTOR/ 
CONTRACTOR Member assigns in whole or in part of its 
rights, privileges, duties and obligations to any assignee 
other than an Affiliate Company of the same 
CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member, CONTRACTOR 
or CONTRACTOR Member, as the case may be, shall pay 
to EGAS the sum of ten percent (10%), valued in U.S. Dollars, 
of the value of each assignment deal whichever is applicable: 
- In case it is a cash deal, the percentage shall be calculated 

on the base of the financial value to be paid by the 
assignee to the assignor; or  

- In case it is an exchange of shares or stocks deal, the 
percentage shall be calculated on the base of the financial 
value of shares or stocks to be exchanged between the 
assignor and the assignee; or 
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- In case it is a reserve swap deal, the percentage shall be 
calculated on the base of the financial value of the 
reserves, to be swapped between the assignor and the 
assignee from the Development Lease(s) areas; or 

- In case it is any other type of deals, the value of any 
assignment deal to be declared by the assignor. 

(iii) During any Exploration period and after a discovery of a 
Commercial Oil or Gas Well or after a Development Lease 
is granted to CONTRACTOR, in case CONTRACTOR/ 
CONTRACTOR Member assigns in whole or in part of its 
rights, privileges, duties and obligations to any assignee 
other than an Affiliate Company of the same 
CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member, CONTRACTOR 
or CONTRACTOR Member, as the case may be, shall pay 
to EGAS the sum of the value of the assignment bonus as 
mentioned in (i) and (ii) above. 

(iv) In case of an assignment to an Affiliate company of the 
same CONTRACTOR/CONTRACTOR Member during 
any Exploration or Development Period, CONTRACTOR 
or CONTRACTOR Member, as the case may be, shall pay 
to EGAS one hundred and fifty thousand U.S. Dollars 
($ 150000). 

(e) From the Effective Date and during any Exploration or 
Development Period (as it may be extended), CONTRACTOR 
shall, for each Financial Year, prepare and carry out specialized 
training programs abroad to EGAS’s employees at approved 
specialized international training centers for the sum of one 
hundred fifty thousand U.S. Dollars ($ 150000). For such 
purpose, at the beginning of each Financial Year, 
CONTRACTOR shall submit to EGAS a training program 
proposal subject to EGAS’s approval.  
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(f) CONTRACTOR shall pay to EGAS the sum of one million U.S. 

Dollars ($ 1000000) as a production bonus when the total average 

daily production from the Area first reaches the rate of five 

thousand (5000) Barrels of Oil or equivalent per day as for a 

period of thirty (30) consecutive producing days. Payment shall 

be made within fifteen (15) days thereafter. 

(g) CONTRACTOR shall pay to EGAS the additional sum of two 

million U.S. Dollars ($ 2000000) as a production bonus when the 

total average daily production from the Area first reaches the rate 

of ten thousand (10000) Barrels of Oil or equivalent per day for a 

period of thirty (30) consecutive producing days. Payment shall 

be made within fifteen (15) days thereafter. 

(h) CONTRACTOR shall pay to EGAS the additional sum of three 

million U.S. Dollars ($ 3000000) as a production bonus when the 

total average daily production from the Area first reaches the rate 

of twenty thousand (20000) Barrels of Oil or equivalent per day 

for a period of thirty (30) consecutive producing days. Payment 

will be made within fifteen (15) days thereafter. 

(i) All the above mentioned bonuses shall in no event be recovered 

by CONTRACTOR. 

(j) In the event that EGAS elects to develop any part of the Area 

pursuant to the sole risk provisions of Article III(c)(iv), 

production from such sole risk area shall be considered for the 

purposes of this Article IX only if CONTRACTOR exercises its 

option to share in such production, and only from the date of such 

sharing. 
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(k) Gas shall be taken into account for purpose of determining the 
total average daily production from the Area under Article IX(f-h) 
by converting daily Gas delivered into equivalent barrels of daily 
Crude Oil production in accordance with the following formula 
for each unit of one thousand (1000) standard Cubic Feet of Gas: 
Equivalent Barrels of Oil per MSCF = H × 0.167  
Where: 
MSCF = one thousand Standard Cubic Feet of Gas. 
H = the number of million British Thermal Units (MMBTUs) per 
MSCF.  

ARTICLE X 
OFFICE AND SERVICE OF NOTICES 

CONTRACTOR shall maintain an office in the A.R.E. at which notices 
shall be validly served. 
The General Manager and Deputy General Manager shall be entrusted by 
CONTRACTOR with sufficient power to carry out immediately all local 
written directions given to them by the Government or its representatives 
under the terms of this Agreement. All lawful regulations issued or 
hereafter to be issued, which are applicable hereunder and not in conflict 
with this Agreement, shall apply to the duties and activities of the 
General Manager and Deputy General Manager. 
All matters and notices shall be deemed to be validly served if they are 
delivered to the office of the General Manager, with adequate proof of 
receipt, or if they are sent to him by registered mail to CONTRACTOR's 
office in the A.R.E.. 
All matters and notices shall be deemed to be validly served if delivered 
to the office of the Chairman of EGAS, with adequate proof of receipt, or 
which are sent to him by registered mail to EGAS's main office in Cairo, 
A.R.E.. 
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ARTICLE XI 
SAVING OF PETROLEUM AND PREVENTION OF LOSS 

(a) The Joint Venture Company shall take all proper measures, 
according to generally accepted methods in use in the Petroleum 
industry, to prevent loss or waste of Petroleum above or under the 
ground in any form during drilling or producing or gathering or 
distributing or storage operations. The GOVERNMENT has the 
right to prevent any operation on any well that it might reasonably 
expect would result in loss or damage to the well or the Oil or 
Gas field. 

(b) Upon completion of the drilling of a productive well, the Joint 
Venture Company shall inform the GOVERNMENT or its 
representative of the time when the well shall be tested and the 
production rate ascertained. 

(c) Except in instances where multiple producing formations in the 
same well can only be produced economically through a single 
tubing string, Petroleum shall not be produced from multiple Oil 
bearing zones through one string of tubing at the same time, 
except with the prior approval of the GOVERNMENT or its 
representative, which shall not be unreasonably withheld. 

(d) The Joint Venture Company shall record data regarding the 
quantities of Petroleum and water produced monthly from each 
Development Lease. Such data shall be sent to the GOVERNMENT 
or its representative on the special forms provided for that purpose 
within thirty (30) days after the data has been obtained. Daily or 
weekly statistics regarding the production from the Area shall be 
available at all reasonable times for examination by authorized 
representatives of the GOVERNMENT. 
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(e) Daily drilling records and the graphic logs of wells shall show the 

quantity and type of cement and the amount of any other 

materials used in the well for the purpose of protecting Petroleum, 

Gas bearing or fresh water strata. 

(f) Any substantial change of mechanical conditions of the well after 

its completion shall be subject to the approval of the 

representative of the GOVERNMENT, such approval not to be 

unreasonably withheld. 

ARTICLE XII 
CUSTOMS EXEMPTIONS 

(a) EGAS, CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall be 

permitted to import and shall be exempted from customs duties, 

any taxes, levies or fees (including fees imposed by Ministerial 

Decision No. 254 of 1993 issued by the Minister of Finance, as 

now or hereafter amended or substituted) of any nature and from 

the importation rules with respect to the importation of 

machinery, equipment, appliances, materials, items, means of 

transport and transportation, electric appliances, air conditioners 

for offices, field housing and facilities, electronic appliances, 

computer hardware and software, as well as spare parts required 

for any of the imported items, all subject to a duly approved 

certificate issued by the responsible representative nominated by 

EGAS for such purpose, stating that the imported items are 

required for conducting the operations pursuant to this 

Agreement. Such certificate shall be final and binding and shall 

automatically result in the importation and the exemption without 

any further approval, delay or procedure. 
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(b) Machinery, equipment, appliances and means of transport and 
transportation imported by EGAS's, CONTRACTOR's and the 
Joint Venture Company’s contractors and sub-contractors 
temporarily engaged in any activity pursuant to the operations 
which are the subject to this Agreement, shall be cleared under 
the "Temporary Release System" without payment of customs 
duties, any taxes, levies or fees (including fees imposed by 
Ministerial Decision No. 254 of 1993 issued by the Minister of 
Finance, as now or hereafter amended or substituted) of any 
nature, upon presentation of a duly approved certificate issued by 
EGAS'S responsible representative nominated by EGAS for such 
purpose, stating that the imported items are required for 
conducting the operations pursuant to this Agreement. Items set 
out in Article XII(a) imported by EGAS's, CONTRACTOR's and 
the Joint Venture Company’s contractors and sub-contractors for 
the aforesaid operations, in order to be installed or used 
permanently or consumed shall meet the conditions for exemption 
set forth in Article XII(a) after being duly certified by EGAS's 
responsible representative to be used for conducting operations 
pursuant to this Agreement. 

(c) The expatriate employees of CONTRACTOR, the Joint Venture 
Company and their contractors and sub-contractors shall not be 
entitled to any exemptions from customs duties and other 
ancillary taxes and charges except within the limits of the 
provisions of the laws and regulations applicable in the A.R.E.; 
however, personal household goods and furniture [including one 
(1) car]for each expatriate employee of CONTRACTOR and/or 
the Joint Venture Company shall be cleared under the 
"Temporary Release System" (without payment of any customs 
duties and other ancillary taxes) upon presentation of a letter to 
the appropriate customs authorities by CONTRACTOR or the 
Joint Venture Company approved by EGAS's responsible 
representative, stating that the imported items are imported for the 
sole use of the expatriate employee and his family and that such 
imported items shall be re-exported outside the A.R.E. upon the 
repatriation of the concerned expatriate employee. 
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(d) Items imported into the A.R.E., whether exempted or not exempted 
from customs, duties and other ancillary taxes and charges 
hereunder, may be exported by the importing party at any time after 
obtaining EGAS's approval, which approval shall not be 
unreasonably withheld or delayed, without any export duties, taxes 
or charges or any taxes or charges from which such items have been 
already exempted, being applicable. Such items may be sold within 
the A.R.E. after obtaining the approval of EGAS, which approval 
shall not be unreasonably withheld. In this event, the purchaser of 
such items shall pay all applicable customs duties and other ancillary 
taxes and charges according to the condition and value of such items 
and the tariff applicable on the date of sale, unless such items have 
already been sold to an Affiliated Company of CONTRACTOR, if 
any, or EGAS, having the same exemption, or unless title to such 
items has passed to EGAS.  
In the event of any such sale under this paragraph (d), the 
proceeds from such sale shall be divided in the following manner: 
CONTRACTOR shall be entitled to reimbursement of its 
unrecovered cost, if any, in such items and the excess, if any, 
shall be paid to EGAS. 

(e) The exemption provided for in Article XII(a) shall not apply to 
any imported items when items of the same or substantially the 
same kind and quality are manufactured locally, meet the 
CONTRACTOR's and/or the Joint Venture Company’s 
specifications for quality and safety, and are available for timely 
purchase and delivery in the A.R.E. at a price not higher than ten 
percent (10%) more than the cost of the imported item, before 
customs, duties but after freight and insurance costs, if any, have 
been added. 
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(f) EGAS and CONTRACTOR shall have the right to freely export 
the Petroleum produced from the Area after obtaining the 
approval of the competent authorities in A.R.E. pursuant to this 
Agreement, and such Petroleum shall be exempted from any 
customs duties, any taxes, levies or any other imposts in respect 
of the export of Petroleum hereunder. 

ARTICLE XIII 
BOOKS OF ACCOUNT; ACCOUNTING AND PAYMENTS 

(a) EGAS, CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall 
each maintain at their business offices in the A.R.E. books of 
account, in accordance with the Accounting Procedure in Annex 
"E" and accepted accounting practices generally used in the 
Petroleum industry, and such other books and records as may be 
necessary to show the work performed under this Agreement, 
including the amount and value of all Petroleum produced and 
saved hereunder. CONTRACTOR and the Joint Venture 
Company shall keep their books of account and accounting 
records in U.S. Dollars. 
The Joint Venture Company shall furnish to the GOVERNMENT 
or its representatives monthly returns showing the amount of 
Petroleum produced and saved hereunder. Such returns shall be 
prepared in the form required by the GOVERNMENT, or its 
representatives and shall be signed by the General Manager or by 
the Deputy General Manager or a duly designated deputy and 
delivered to the GOVERNMENT or its representatives within 
thirty (30) days after the end of the month covered in the returns. 

(b) The aforesaid books of account and other books and records 
referred to above shall be available at all reasonable times for 
inspection by duly authorized representatives of the 
GOVERNMENT. 
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(c) CONTRACTOR shall submit to EGAS a profit and loss 
statement of its Tax Year not later than four (4) months after the 
commencement of the following Tax Year to show its net profit 
or loss from the Petroleum operations under this Agreement for 
such Tax Year. 
CONTRACTOR shall at the same time submit a year-end balance 
sheet for the same Tax Year to EGAS. The balance sheet and 
financial statements shall be certified by an Egyptian certified 
accounting firm. 

ARTICLE XIV 
RECORDS, REPORTS AND INSPECTION 

(a) CONTRACTOR and/or the Joint Venture Company shall prepare 
and keep, at all times while this Agreement is in force, maintain 
accurate and current records of their operations in the Area. 
CONTRACTOR and/or the Joint Venture Company shall furnish 
the GOVERNMENT or its representatives, in conformity with 
applicable regulations or as the GOVERNMENT or its 
representatives may require based on good Petroleum industry 
practice, information and data concerning their operations under 
this Agreement. The Joint Venture Company shall perform the 
functions indicated in this Article XIV in accordance with its role 
as specified in Article VI. 

(b) CONTRACTOR and/or the Joint Venture Company shall save 
and keep a portion presents each sample of cores and cuttings 
taken from drilling wells, to be disposed of, or forwarded to the 
GOVERNMENT or its representatives in the manner directed by 
the GOVERNMENT. All samples acquired by CONTRACTOR 
and/or the Joint Venture Company for their own purposes shall be 
considered available for inspection at any reasonable time by the 
GOVERNMENT or its representatives. 
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(c) Unless otherwise agreed to by EGAS, in case of exporting any 
rock samples outside the A.R.E., samples equivalent in size and 
quality shall, before such exportation, be delivered to EGAS as 
representative of the GOVERNMENT. 

(d) Originals of records shall only be exported with the permission of 
EGAS; provided, however, that magnetic tapes and any other 
data, which must be processed or analyzed outside the A.R.E., 
may be exported if a monitor or a comparable record, if available, 
is maintained in the A.R.E.; and provided that such exports shall 
be promptly repatriated to the A.R.E. following such processing 
or analysis on the understanding that they belong to EGAS. 

(e) During the period in which CONTRACTOR is conducting the 
Exploration operations, EGAS's duly authorized representatives 
or employees shall have the right to full and complete access to 
the Area at all reasonable times with the right to observe the 
operations being conducted and to inspect all assets, records and 
data kept by CONTRACTOR. EGAS's representatives or 
employees, in exercising their rights under the preceding sentence 
of this paragraph (e), shall not cause any harm to 
CONTRACTOR's operations. CONTRACTOR shall provide 
EGAS with copies of any and all data (including, but not limited 
to, geological and geophysical reports, logs and well surveys), 
information and interpretation of such data, and other relevant 
information in CONTRACTOR's possession. 
During the period in which CONTRACTOR conducts the 
Exploration operations, CONTRACTOR shall furnish EGAS with 
monthly, quarterly, semi-annual and annual technical status reports. 
For the purpose of obtaining new offers, the GOVERNMENT 
and/or EGAS may at the end of any Exploration period, as it may 
be extended pursuant to the provisions of Article V above, or at 
the date of termination of this Agreement, whichever is earlier, 
show any other party geophysical and geological data with 
respect to the area which CONTRACTOR has relinquished. 
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(f) During the Development Period in any granted Development 
Lease of Oil or Gas, which shall be started upon the issuance of 
the Development Lease until the field is fully developed, for the 
purpose of obtaining new offers for adjoining areas, the 
GOVERNMENT and/or EGAS can show or use with any other 
party the geophysical and geological data implemented in the area 
provided such data is at least three (3) Years old, and provided the 
Commercial Production starts or has started in accordance with 
the production commencement date as agreed in this 
Development Lease. 

ARTICLE XV 
RESPONSIBILITY FOR DAMAGES 

CONTRACTOR shall entirely and solely be responsible in law toward 
third parties for any damage caused by CONTRACTOR's Exploration 
operations and shall indemnify the GOVERNMENT and/or EGAS 
against all damages for which they may be held liable on account of any 
such operations. 
However, in the event that any damage results as a consequence of the 
issuance of any order, regulation or direction of the GOVERNMENT of the 
A.R.E. whether promulgated in the form of a law or otherwise, then EGAS 
and/or CONTRACTOR shall be exempted from the responsibility resulting 
from the non-performance or delay in performance of any obligation under 
this Agreement as long as such non-performance or delay in performance is 
arising out of the issuance of such laws, regulations or orders within the 
limits imposed by such laws, regulations or orders. EGAS and/or 
CONTRACTOR shall be granted the necessary period for the restoration of 
any damage resulting from the non-performance or the delay in 
performance, provided that such granted period shall be added to the term of 
the relevant period of this Agreement at that time and shall be restricted to 
the block(s) affected by such laws, regulations or orders and shall not exceed 
the period of delay referred to above.  
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ARTICLE XVI 
PRIVILEGES OF GOVERNMENT REPRESENTATIVES 

Duly authorized representatives of the GOVERNMENT shall have access to 
the Area covered by this Agreement and to the Petroleum operations 
conducted thereon. Such representatives may examine the books, registers and 
records of EGAS, CONTRACTOR and the Joint Venture Company and 
make a reasonable number of surveys, drawings and tests for the purpose of 
enforcing this Agreement. They shall, for this purpose, be entitled to make 
reasonable use of the machinery and instruments of CONTRACTOR or the 
Joint Venture Company on the condition that no danger or impediment to the 
operations hereunder shall arise directly or indirectly from such use. Such 
representatives shall be given reasonable assistance by the agents and 
employees of CONTRACTOR or the Joint Venture Company so that none of 
their activities endanger or hinder the safety or efficiency of the operations. 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company shall offer such 
representatives all privileges and facilities accorded to its own employees in 
the field and shall provide them, free of charge, the use of reasonable office 
space and of adequately furnished housing while they are in the field for the 
purpose of facilitating the objectives of this Article XVI. Without prejudice to 
Article XIV(e), any and all information obtained by the GOVERNMENT or 
its representatives under this Article XVI shall be kept confidential with 
respect to the Area. 

ARTICLE XVII 
EMPLOYMENT RIGHTS AND TRAINING OF 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT PERSONNEL 
(a) It is the desire of EGAS and CONTRACTOR that operations 

hereunder be conducted in a business-like and efficient manner: 
(1) The expatriate administrative, professional and technical 

personnel employed by CONTRACTOR or the Joint Venture 
Company and the personnel of its contractors for the conduct of 
the operations hereunder, shall be granted a residence as 
provided for in Law No. 89 of 1960, as amended, and 
Ministerial Order No. 8180 of 1996, and CONTRACTOR 
agrees that all immigration, passport, visa and employment 
regulations of the A.R.E., shall be applicable to all alien 
employees of CONTRACTOR working in the A.R.E.. 
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(2) A minimum of twenty five percent (25%) of the combined 
salaries and wages of each of the expatriate administrative, 
professional and technical personnel employed by 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company shall be paid 
monthly in Egyptian currency. 

(b) CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall each select 
its employees and determine the number thereof, to be used for 
operations hereunder. 

(c) CONTRACTOR, shall after consultation with EGAS, prepare and 
carry out specialized training programs for all its employees in 
A.R.E. engaged in operations hereunder with respect to applicable 
aspects of the Petroleum industry. CONTRACTOR and the Joint 
Venture Company shall give priority to employ the qualified 
Egyptians, as they are available. 

ARTICLE XVIII 
LAWS AND REGULATIONS 

(a) CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall be subject 
to Law No. 66 of 1953 (excluding Article 37 thereof), as 
amended, and the regulations issued for the implementation 
thereof, including the regulations for the safe and efficient 
performance of operations carried out for the execution of this 
Agreement and for the conservation of the Petroleum resources of 
the A.R.E.; provided that no regulations, or modification or 
interpretation thereof are contrary to or inconsistent with the 
provisions of this Agreement. 

(b) CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall be subject 
to the provisions of the Law No. 4 of 1994 concerning the 
environment and its executive regulation, as may be amended, as 
well as any laws or regulations that may be issued, concerning the 
protection of the environment. 
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(c) Except as provided in Article III(g) for income taxes, EGAS, 
CONTRACTOR and the Joint Venture Company shall be 
exempted from all taxes and duties, whether imposed by the 
GOVERNMENT or municipalities including among others, sales 
tax, value added tax and taxes on the Exploration, Development, 
extracting, producing, exporting or transporting of Petroleum and 
LPG as well as any and all withholding tax obligation that might 
otherwise be imposed on dividends, interest, technical service 
fees, patent and trademark royalties, and similar items. 
CONTRACTOR shall also be exempted from any tax on the 
liquidation of CONTRACTOR, or distributions of any income to 
the shareholders of CONTRACTOR, and from any tax on capital. 

(d) The rights and obligations of EGAS and CONTRACTOR under, 
and for the effective term of this Agreement shall be governed by 
and in accordance with the provisions of this Agreement and may 
only be altered or amended by the written mutual agreement of 
the said contracting parties and according to the same procedures 
by which the original Agreement has been issued. 

(e) The contractors and sub-contractors of CONTRACTOR and the 
Joint Venture Company shall be subject to the provisions of this 
Agreement which affect them. Without prejudice to Article 
XVIII(b) above, if regulations which are duly issued by the 
GOVERNMENT apply from time to time and are not in accord 
with the provisions of this Agreement, such regulations shall not 
apply to CONTRACTOR, the Joint Venture Company and their 
respective contractors and sub-contractors, as the case may be. 

(f) EGAS, CONTRACTOR, the Joint Venture Company and their 
respective contractors and sub-contractors shall for the purposes 
of this Agreement be exempted from all professional stamp 
duties, imposts and levies imposed by syndical laws with respect 
to their documents and activities mentioned hereunder. 
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(g) Without prejudice to Article XVIII(b) above, all the exemptions 

from the application of the A.R.E. laws or regulations granted to 

EGAS, CONTRACTOR, the Joint Venture Company, their 

contractors and sub-contractors under this Agreement shall 

include such laws and regulations as presently in effect or as 

thereafter amended or substituted. 
ARTICLE XIX 

STABILIZATION 
In case of changes in existing legislation or regulations applicable to the 
conduct of Exploration, Development and production of Petroleum, 
which take place after the Effective Date, and which significantly affect 
the economic interest of this Agreement to the detriment of 
CONTRACTOR or which imposes on CONTRACTOR an obligation to 
remit to the A.R.E. the proceeds from sales of CONTRACTOR's 
Petroleum, then CONTRACTOR shall notify EGAS of the subject 
legislative or regulatory measure as well as its consequent effects that 
may cause the destabilization of the Agreement. In such case, the parties 
shall negotiate appropriate modifications to this Agreement designed to 
restore the economic balance thereof which existed on the Effective Date. 
The parties shall use their best efforts to agree on the appropriate amendments 
to this Agreement within ninety (90) days from aforesaid notice. 
These amendments to this Agreement shall in any event neither decrease 
nor increase the rights and obligations of CONTRACTOR as these were 
agreed on the Effective Date. 
In the event the parties fail to reach an agreement during the period 
referred to above in this Article, such dispute shall be referred to the 
general rules in settling the disputes stated in Article XXIV of this 
Agreement. 
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ARTICLE XX 
RIGHT OF REQUISITION 

(a) In case of national emergency due to war or imminent expectation of 
war or internal causes, the GOVERNMENT may requisite all or part 
of the production from the Area obtained hereunder and require the 
Joint Venture Company to increase such production to the utmost 
possible maximum. The GOVERNMENT may also requisite the Oil 
and/or Gas field itself and, if necessary, related facilities. 

(b) In any such case, such requisition shall not be effected except 
after inviting EGAS and CONTRACTOR or their representatives 
by registered letter, with acknowledgement of receipt, to express 
their views with respect to such requisition. 

(c) The requisition of production shall be effected by Ministerial 
Order. Any requisition of Oil and/or Gas field itself, or any 
related facilities, shall be effected by a Presidential Decree duly 
notified to EGAS and CONTRACTOR. 

(d) In the event of any requisition as provided for above, the 
GOVERNMENT shall indemnify in full EGAS and 
CONTRACTOR for the period during which the requisition is 
maintained, including: 
(1) All damages which result from such requisition; and 
(2) Full repayment each month for all Petroleum extracted by the 

GOVERNMENT less the royalty share of such production. 
However, any damage resulting from enemy attack is not within 
the meaning of this paragraph (d). Payment hereunder shall be 
made to CONTRACTOR in U.S. Dollars remittable abroad. The 
price paid to CONTRACTOR for Petroleum taken shall be 
calculated in accordance with Article VII(c). 
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ARTICLE XXI 
ASSIGNMENT 

(a) Neither EGAS nor CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member 
may assign to a person, firm or corporation, in whole or in part, 
any of its rights, privileges, duties or obligations under this 
Agreement either directly or indirectly (indirect assignment shall 
mean, for example but not limited to, any sale, purchase, transfer 
of stocks, capital or assets or any other action that would change 
the control of CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member on its 
share in the company's capital) without the written approval of the 
GOVERNMENT. In all cases priority shall be given to EGAS, if 
it so desires, to obtain such interest intended to be assigned except 
assignment to an Affiliated Company of the same 
CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member.  

(b) Without prejudice to Article XXI(a), CONTRACTOR/ 
CONTRACTOR Member may assign all or any of its rights, 
privileges, duties and obligations under this Agreement to an 
Affiliated Company of the same CONTRACTOR/ 
CONTRACTOR Member, provided that CONTRACTOR/ 
CONTRACTOR Member shall notify EGAS and the 
GOVERNMENT in writing and obtain a written approval of the 
GOVERNMENT on the assignment. 
In the case of an assignment either in a whole or in a part to an 
Affiliated Company, the assignor together with the assignee shall 
remain jointly and severally liable for all duties and obligations of 
CONTRACTOR/ CONTRACTOR Member under this 
Agreement provided such Affiliated Company remains in the 
same capacity as an Affiliated Company. 
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(c) To enable consideration to be given to any request for such 

GOVERNMENT's consent referred to in (a) or (b) above, the 

following conditions must be fulfilled: 

(1) The obligations of the assignor deriving from this Agreement 

must have been duly fulfilled as of the date such request is 

made. 

(2) The instrument of assignment must include provisions stating 

precisely that the assignee is bound by all covenants contained 

in this Agreement and any modifications or additions in 

writing that up to such date may have been made. 

A draft of such instrument of assignment shall be submitted to 

EGAS for review and approval before being formally 

executed, such approval not to be unreasonably withheld. 

(3) The assignor(s) shall submit to EGAS the required documents 

that evidence the assignee's financial and technical 

competence, and also the required documents that evidence 

the affiliation of the assignee to the 

CONTRACTOR/CONTRACTOR Member (in case of 

assignment to an Affiliated Company). 

(d) Any assignment, sale, transfer or other such conveyance made 

pursuant to the provisions of this Article XXI shall be free of any 

transfer, capital gains taxes or related taxes, charges or fees 

including without limitation, all Income Tax, Sales Tax, Value 

Added Tax, Stamp Duty, or other Taxes or similar payments. 
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(e) Once the assignor and the proposed third party assignee, other than 
an Affiliated Company, have agreed the final conditions of an 
assignment, the assignor shall disclose in details such final 
conditions in a written notification to EGAS. EGAS shall have the 
right to acquire the interest intended to be assigned, if, within ninety 
(90) days from assignor’s written notification, EGAS delivers to the 
assignor a written notification that it accepts the same conditions 
agreed with the proposed third party assignee. If EGAS does not 
deliver such notification within such ninety (90) day period, the 
assignor shall have the right to assign the interest notified to be 
assigned to the proposed third party assignee, subject to the 
Government’s approval under paragraph (a) of this Article.  

(f) As long as the assignor shall hold any interest under this 
Agreement, the assignor together with the assignee shall be 
jointly and severally liable for all duties and obligations of 
CONTRACTOR under this Agreement. 

ARTICLE XXII 
BREACH OF AGREEMENT AND POWER TO CANCEL 

(a) The GOVERNMENT shall have the right to cancel this 
Agreement by Order or Presidential Decree, with respect to 
CONTRACTOR, in the following instances: 
(1) If it has knowingly submitted any false statements to the 

GOVERNMENT which were of a material consideration for 
the execution of this Agreement. 

(2) If it assigns any interest hereunder contrary to the provisions 
of Article XXI. 

(3) If it is adjudicated bankrupt by a court of competent 
jurisdiction. 

(4) If it does not comply with any final decision reached as the 
result of court proceedings conducted under Article 
XXIV(a). 
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(5) If it intentionally extracts any mineral, other than Petroleum, 
not authorized by this Agreement or without the 
authorization of the GOVERNMENT, except such 
extractions that may be unavoidable as the result of the 
operations conducted hereunder in accordance with 
accepted Petroleum industry practice and which shall be 
notified to the GOVERNMENT or its representative as soon 
as possible. 

(6) If it commits any material breach of this Agreement or of 
the provisions of Law No. 66 of 1953, as amended; 
provided that they, are not contradicted by the provisions of 
this Agreement. 
Such cancellation shall take place without prejudice to any 
rights which may have accrued to the GOVERNMENT 
against CONTRACTOR in accordance with the provisions 
of this Agreement, and, in the event of such cancellation, 
CONTRACTOR shall have the right to remove from the 
Area all its personal property. 

(b) If the GOVERNMENT deems that one of the aforesaid causes 
(other than a Force Majeure cause referred to in Article XXIII) 
exists to cancel this Agreement, the GOVERNMENT shall give 
CONTRACTOR ninety (90) days written notice personally 
served on CONTRACTOR's General Manager, in the legally 
manner and receipt of which is acknowledged by him or by his 
legal agents, to remedy and remove such cause. But if for any 
reason such service is impossible due to un-notified change of 
address, publication in the Official Journal of such notice shall be 
considered as valid service upon CONTRACTOR. If at the end of 
the said ninety (90) day notice period such cause has not been 
remedied and removed, this Agreement may be canceled 
forthwith by Order or Presidential Decree as aforesaid. Provided 
however, that if such cause, or the failure to remedy or remove 
such cause, results from any act or omission of one party, 
cancellation of this Agreement shall be effective only against that 
party and not as against any other party hereto. 
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ARTICLE XXIII 

FORCE MAJEURE 

(a) The non-performance or delay in performance by EGAS and 

CONTRACTOR, or either of them, of any obligation under this 

Agreement shall be excused if, and to the extent that, such 

non-performance or delay is caused by Force Majeure. The period of 

any such non-performance or delay, together with such period as 

may be necessary for the restoration of any damage done during 

such delay, shall be added to the time given in this Agreement for 

the performance of such obligation and for the performance of any 

obligation dependent thereon and consequently, to the term of this 

Agreement, but only with respect to the Exploration or Development 

Block(s) affected by such case. 

(b) "Force Majeure" within the meaning of this Article XXIII, shall 

be any act of God, insurrection, riot, war, strike, and other labor 

disturbance, fires, floods or any cause not due to the fault or 

negligence of EGAS and CONTRACTOR or either of them, 

whether or not similar to the foregoing, provided that any such 

cause is beyond the reasonable control of EGAS and 

CONTRACTOR, or either of them. 

(c) The GOVERNMENT shall incur no responsibility whatsoever to 

EGAS and CONTRACTOR, or either of them, for any damages, 

restrictions or losses arising in consequence of such case of Force 

Majeure hereinafter referred to in this Article. 
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(d) If the Force Majeure event occurs during the first Exploration 

period or any successive Exploration period thereafter in 

accordance with Article V(a) thereof and continues in effect for a 

period of six (6) months, CONTRACTOR shall have the option 

upon ninety (90) days prior written notice to EGAS to terminate 

its obligations hereunder without further liability of any kind. 

ARTICLE XXIV 
DISPUTES AND ARBITRATION 

(a) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this 

Agreement or the breach, termination or invalidity thereof, 

between the GOVERNMENT and the parties shall be referred to 

the appropriate courts in A.R.E. and shall be finally settled by 

such courts. 

(b) Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this 

Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, 

between EGAS and CONTRACTOR shall be settled by 

arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Cairo 

Regional Center for International Commercial Arbitration (the 

“Center”) in effect on the date of this Agreement. The award of 

the arbitrators shall be final and binding on the parties. 

(c) The number of arbitrators shall be three (3). 

(d) Each party shall appoint one (1) arbitrator. If, within thirty (30) 

days after receipt of the claimant's notification of the appointment 

of an arbitrator the respondent has not notified the claimant in 

writing of the name of the arbitrator he appoints, the claimant 

may request the Center to appoint the second arbitrator. 
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(e) The two (2) arbitrators thus appointed shall choose the third 

arbitrator who shall act as the presiding arbitrator of the tribunal. 

If within thirty (30) days after the appointment of the second 

arbitrator, the two (2) arbitrators have not agreed upon the choice 

of the presiding arbitrator, then either party may request the 

Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at The 

Hague, Netherlands, to designate the appointing authority. Such 

appointing authority shall appoint the presiding arbitrator in the 

same way as a sole arbitrator would be appointed under Article 

6.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules. Such presiding 

arbitrator shall be a person of a nationality other than the A.R.E. 

or the CONTRACTOR’s nationality(ies) and of a country which 

has diplomatic relations with both the A.R.E. and the 

CONTRACTOR’s country(ies) and who has no economic interest 

in the Petroleum business of the signatories hereto. 

(f) Unless otherwise agreed by the parties to the arbitration, the 

arbitration, including the making of the award, shall take place in 

Cairo, A.R.E.. 

(g) The decision of the arbitrators shall be final and binding upon the 

parties, including the arbitration fees and all related issues and the 

execution of the arbitrators’ decision shall be referred to the 

competent courts according to the Egyptian laws. 

(h) Egyptian law shall apply to the dispute except that in the event of 

any conflict between Egyptian laws and this Agreement, the 

provisions of this Agreement (including the arbitration provision) 

shall prevail. The arbitration shall be conducted in both Arabic 

and English languages. 
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(i) If, for whatever reason, arbitration in accordance with the above 
procedure cannot take place, EGAS and CONTRACTOR will 
transfer all disputes, controversies or claims arising out of or 
relating to this Agreement or the breach, termination or invalidity 
thereof shall be settled by ad hoc arbitration in accordance with 
the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the Effective Date. 

ARTICLE XXV 
STATUS OF PARTIES 

(a) The rights, duties, obligations and liabilities in respect of EGAS 
and CONTRACTOR hereunder shall be several and not joint or 
collective, it is being understood that this Agreement shall not be 
construed as constituting an association or corporation or 
partnership. 

(b) Each CONTRACTOR Member shall be subject to the laws of the 
place where it is incorporated regarding its legal status or creation, 
organization, charter and by-laws, shareholding, and ownership. 
Each CONTRACTOR Member's shares of capital which are 
entirely held abroad shall not be negotiable in the A.R.E. and 
shall not be offered for public subscription nor shall be subject to 
the stamp tax on capital shares nor any tax or duty in the A.R.E.. 
Any procedure carried out by CONTRACTOR/CONTRACTOR 
Member in A.R.E. or outside A.R.E. that leads to change of 
control of the CONTRACTOR/CONTRACTOR Member on its 
share in the company's capital, shall be subject to the procedures 
and provisions of Article IX "Bonuses" and Article XXI 
"Assignment" CONTRACTOR shall be exempted from the 
application of Law No. 159 of 1981, as amended. 

(c) All CONTRACTOR Members shall be jointly and severally 
liable for the performance of the obligations of CONTRACTOR 
under this Agreement. 
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ARTICLE XXVI 
LOCAL CONTRACTORS AND 

LOCALLY MANUFACTURED MATERIAL 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company, as the case may be, and 
their contractors shall: 
(a) Give priority to local contractors and sub-contractors, including 

EGAS's Affiliated Companies, as long as their performance is 
comparable with international performance and the prices of their 
services are not higher than the prices of other contractors and 
sub-contractors by more than ten percent (10%). 

(b) Give preference to locally manufactured material, equipment, 
machinery and consumables as long as their quality and time of 
delivery are comparable to internationally available material, 
equipment, machinery and consumables. However, such material, 
equipment, machinery and consumables may be imported for 
operations conducted hereunder if the local price of such items at 
CONTRACTOR's or the Joint Venture Company’s operating base 
in the A.R.E. is more than ten percent (10%) higher than the price 
of such imported items before customs duties, but after 
transportation and insurance costs have been added. 

ARTICLE XXVII 
TEXT OF THE AGREEMENT 

The Arabic version of this Agreement shall, before the competent courts 
of A.R.E., be referred to in construing or interpreting this Agreement; 
provided, however, that in any arbitration pursuant to Article XXIV 
herein above between EGAS and CONTRACTOR the Arabic and 
English versions shall both be referred to as having equal force in 
construing or interpreting this Agreement. 
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ARTICLE XXVIII 

GENERAL 

The headings or titles to each of the Articles of this Agreement are solely 

for the convenience of the parties hereto and shall not be used with 

respect to the interpretation of said Articles. 

ARTICLE XXIX 

APPROVAL OF THE GOVERNMENT 

This Agreement shall not be binding upon any of the parties hereto 

unless and until a law is issued by the competent authorities of the A.R.E. 

authorizing the Minister of Petroleum to sign this Agreement and giving 

this Agreement full force and effect of law notwithstanding any 

countervailing Governmental enactment, and the Agreement is signed by 

the GOVERNMENT, EGAS and CONTRACTOR. 

CHEVRON EGYPT HOLDINGS C PTE. LTD. 

BY:..............................................................  

THARWA PETROLEUM COMPANY S.A.E. 

BY:..............................................................  

THE EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY 

BY:..............................................................  

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

BY:..............................................................  

DATE:.........................................................  
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ANNEX “A” 
CONCESSION AGREEMENT 

BETWEEN 
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

AND 
THE EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY 

AND 
CHEVRON EGYPT HOLDINGS C PTE. LTD. 

AND 
 THARWA PETROLEUM COMPANY S.A.E. 

AND 
IN 

NARGIS OFFSHORE AREA 
MEDITERRANEAN SEA 

A.R.E. 
BOUNDARY DESCRIPTION OF THE CONCESSION AREA 
Annex “B” is a provisional illustrative map at an approximate scale of (1: 
800000) showing the Area covered and affected by this Agreement. 
The acreage of the Area measures approximately one thousand and eight 
hundred square kilometers (1800 km2). It consists of all or part of 
Exploration Blocks, the whole Blocks are defined on three (3) minutes 
latitude × three (3) minutes longitude grid. 
The delineation lines of the Area in Annex "B" are intended to be only 
illustrative and provisional and may not show accurately the true position 
of such blocks in relation to existing monuments and geographical 
features. 
Coordinates of the corner points of the Area are given in the following 
table which forms an integral part of this Annex "A": 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٠٣

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٠٥

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٠٧

ANNEX "C-1" 
BANK LETTER OF GUARANTEE 

Letter of Guarantee No. --- (Cairo ------------ 20 --),  

EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY, 

The undersigned, National Bank of Egypt as Guarantor, or any other 

bank under supervision of CENTRAL BANK OF EGYPT, hereby 

guarantees to the EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING 

COMPANY, hereinafter referred to as “EGAS” to the limit of ----------

U.S. Dollars ($----------), the performance by --------------------------------- 

and ---------------------------------------- hereinafter referred to as 

CONTRACTOR of its obligations required for Exploration operations to 

spend a minimum of --------------- U.S. Dollars ($---------------) during ---

------- (-----) Years of --------------- Exploration period under Article IV 

of -------------------- concession agreement, hereinafter referred to as the 

“Agreement” covering that Area described in Annexes “A” and “B” of 

said Agreement, by and between the Arab Republic of Egypt, hereinafter 

referred to as “A.R.E.”, EGAS and CONTRACTOR, in NARGIS 

OFFSHORE AREA, Mediterranean Sea issued by Law No….. of 20... 

It is understood that this Guarantee and the liability of the Guarantor 

hereunder shall be reduced quarterly, during the period of expenditure of 

said ---------------- U.S. Dollars ($ --------------------) by the amount of 

money expended by CONTRACTOR for such Exploration operations 

during each such quarter and approved by EGAS. Each such reduction 

shall be established by the joint written statement to the Guarantor by 

EGAS and CONTRACTOR. 
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In the event of a claim by EGAS of non-performance or surrender of the 

Agreement on the part of CONTRACTOR prior to fulfillment of said 

Minimum Expenditure Obligations for the first Exploration period under 

Article IV of the Agreement, there shall be no liability on the 

undersigned Guarantor for payment to EGAS unless and until such 

liability has been established by written statement of EGAS setting forth 

the amount due under the Agreement. 

It is a further condition of this Letter of Guarantee that: 

(1) This Letter of Guarantee will become available only provided that 

the Guarantor will have been informed in writing by 

CONTRACTOR and EGAS that the Agreement between 

CONTRACTOR, A.R.E. and EGAS has become effective 

according to its terms, and said Guarantee shall become effective 

on the Effective Date of said Agreement. 

(2) This Letter of Guarantee shall in any event automatically expire: 

(a) ---------- (-----) Years and six (6) months after the date it 

becomes effective, or 

(b) At such time as the total of the amounts shown on quarterly joint 

statements of EGAS and CONTRACTOR equals or exceeds the 

amount of said Minimum Expenditure Obligations for ----------- 

Exploration period, whichever is earlier. 

(3) Consequently, any claim, in respect thereof should be made to the 

Guarantor prior to either of said expiration dates at the latest 

accompanied by EGAS's written statement, setting forth the amount 

of under-expenditure by CONTRACTOR to the effect that: 

(a) CONTRACTOR has failed to perform its Minimum 

Expenditure Obligations referred to in this Guarantee, and 
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(b) CONTRACTOR has failed to pay the expenditure deficiency 

to EGAS. 

Please return to us this Letter of Guarantee in the event it does not 

become effective, or upon the expiry date. 

Yours Faithfully, 

Accountant: ----------------------------- 

Manager : ------------------------------- 

Date : ------------------------------- 
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ANNEX "C-2" 

PRODUCTION LETTER OF GUARANTEE 

Date : ----------------------- 

EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY 

Reference is made to the concession agreement, hereinafter referred to as 
the “Agreement”, for Gas and Crude Oil Exploration and Exploitation in 
NARGIS OFFSHORE AREA, MEDITERRANEAN SEA, A.R.E., 
issued by Law No.___ of 20 _ by and between the Arab Republic of 
Egypt “A.R.E.”, The Egyptian Natural Gas Holding Company “EGAS”, -
------------------------- “--------”, ----------------- “-----”and ------- “---------
”; hereinafter referred to as “CONTRACTOR”. 

------------------- (as Guarantor) for ----------, -------- and ------------ (as 

CONTRACTOR) hereby undertakes that if CONTRACTOR spends, 

during the first Exploration period of ------- (--) Years of this Agreement, 

an approved amount by EGAS less than the Minimum Expenditure 

Obligations for such period being ------------ U.S. Dollars ($ --------------) 

under this Agreement (the difference being hereunder described as 

“Shortfall”), and EGAS notifies ----------, --------- and ---------- as 

CONTRACTOR and ---------------------- as Guarantor in writing of the 

amount of the Shortfall, within fifteen (15) days of receipt of said notice, 

---------------------- as Guarantor on behalf of CONTRACTOR shall pay 

that shortfall to EGAS and/or transfer to EGAS a quantity of Petroleum 

sufficient in value to cover the Shortfall. 
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In case said Petroleum shall be transferred it will be deducted from 

Guarantor’s share of Petroleum production from the Development 

Leases, pursuant to the terms of the Concession Agreement for Petroleum 

Exploration and Exploitation by and between the ARAB REPUBLIC OF 

EGYPT, ----------------------------, ------------------------- and -----------------

------in ------------- Area, -------------- issued by Law No. --- of ------, and 

such Petroleum shall be valued at the time of the transfer to EGAS in 

accordance with the provisions of Article VII of the Concession 

Agreement issued by law mentioned in this paragraph. 

------------------- as Guarantor or --------, ----- and ------ as 

CONTRACTOR may at any time between the date hereof and the 

expiration date of this letter of guarantee submit a bank guarantee for the 

Shortfall in a form satisfactory to EGAS, in which event the provisions of 

this letter shall automatically lapse and be of no effect. 

This letter of guarantee shall expire and become null and void on the date 

six (6) months after the end of -------- Exploration period (as extended) of 

the Agreement of NARGIS OFFSHORE AREA, MEDITERRANEAN 

SEA, A.R.E., or on the date upon completion of the CONTRACTOR’s 

obligations hereunder. 

Yours Faithfully, 

-------------------------------- 

By : --------------------------- 

Date: -------------------------- 
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ANNEX "D" 
CHARTER OF THE JOINT VENTURE COMPANY 

ARTICLE I 
FORM AND GOVERNING LAW 

A joint stock company having the nationality of the ARAB REPUBLIC 
OF EGYPT shall be formed with the authorization of the 
GOVERNMENT in accordance with the provisions of this Agreement 
referred to below and of this Charter. 
The Joint Venture Company shall be subject to all laws and regulations 
in force in the A.R.E. to the extent that such laws and regulations are not 
inconsistent with the provisions of this Charter and the Agreement 
referred to hereunder. 

ARTICLE II 
NAME OF JOINT VENTURE COMPANY 

The name of the Joint Venture Company shall be mutually agreed upon 
between EGAS and CONTRACTOR on the date of Commercial 
Discovery and shall be subject to the Minister of Petroleum’s approval. 

ARTICLE III 
LOCATION OF HEAD OFFICE 

The Head Office of the Joint Venture Company shall be in Cairo, A.R.E.. 
ARTICLE IV 

OBJECT OF THE JOINT VENTURE COMPANY 
The object of the Joint Venture Company is to act as the agency through 
which EGAS and CONTRACTOR, carry out and conduct the Development 
operations required in accordance with the provisions of the concession 
agreement for Gas and Crude Oil Exploration and Exploitation in NARGIS 
OFFSHORE AREA, MEDITERRANEAN SEA, A.R.E. (hereinafter 
referred to as the “Agreement”) entered into by and between the Arab 
Republic of Egypt (hereinafter referred to as the “A.R.E.”), EGAS and 
CONTRACTOR issued by Law No. -------- of 20--. 
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Following the Minister of Petroleum’s approval date to the Development 
Lease the Joint Venture Company shall also be the agency to carry out 
and conduct Exploration operations, in any portion of the Area converted 
into a Development Lease, pursuant to work programs and budgets 
approved in accordance with the Agreement. 
The Joint Venture Company shall keep account of all costs, expenses and 
expenditures for such operations under the terms of the Agreement and 
Annex "E" thereto.  
The Joint Venture Company shall not engage in any business or 
undertake any activity beyond the performance of said operations unless 
otherwise agreed upon by EGAS and CONTRACTOR. 

ARTICLE V 
CAPITAL 

The authorized capital of the Joint Venture Company is twenty thousand 
(20000) Egyptian Pounds divided into five thousand (5000) shares of 
common stock with a value of four (4) Egyptian Pounds per share having 
equal voting rights, fully paid and non-assessable. 
EGAS and CONTRACTOR shall each pay for, hold and own, throughout 
the life of the Joint Venture Company, one half of the capital stock of the 
Joint Venture Company provided that only in the event that either party 
should transfer or assign the whole or any percentage of its ownership 
interest in the entirety of the Agreement to another party, may such 
transferring or assigning party transfer or assign any of the capital stock 
of the Joint Venture Company and, in that event, such transferring or 
assigning party (and its successors and assignees) must transfer and 
assign a stock interest in the Joint Venture Company equal to the 
transferred or assigned whole or percentage of its ownership interest in 
the entirety of the said Agreement, without prejudice to Article XXI of 
the Agreement. 
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ARTICLE VI 
ASSETS 

The Joint Venture Company shall not own any right, title, interest or 

estate in or under the Agreement or any Development Lease created there 

under or in any of the Petroleum produced from any Exploration Block 

or Development Lease there under or in any of the assets, equipment or 

other property obtained or used in connection therewith, and shall not be 

obligated as a principal for the financing or performance of any of the 

duties or obligations of either EGAS or CONTRACTOR under the 

Agreement. The Joint Venture Company shall not make any profit from 

any source whatsoever. 

ARTICLE VII 
ROLE OF THE JOINT VENTURE COMPANY 

The Joint Venture Company shall be no more than an agent for EGAS 

and CONTRACTOR. Whenever it is indicated herein that the Joint 

Venture Company shall decide, take action or make a proposal and the 

like, it is understood that such decision or judgment is the result of the 

decision or judgment of EGAS and/or CONTRACTOR as may be 

required by the Agreement. 

ARTICLE VIII 
BOARD OF DIRECTORS 

The Joint Venture Company shall have a Board of Directors consisting of 

eight (8) members, four (4) of whom shall be designated by EGAS and 

the other four (4) by CONTRACTOR. The Chairman shall be designated 

by EGAS and shall also be a Managing Director. CONTRACTOR shall 

designate the General Manager who shall also be a Managing Director. 
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ARTICLE IX 

VALIDITY OF BOARD RESOLUTIONS 

Meetings of the Board of Directors shall be valid if a majority of the 

Directors are present and any decision taken at such meetings must have 

the affirmative vote of five (5) or more of the Directors; provided, 

however, that any Director may be represented and vote by proxy held by 

another Director. 

ARTICLE X 

SHAREHOLDERS’ MEETINGS 

General meetings of the shareholders shall be valid if a majority of the 

capital stock of the Joint Venture Company is represented thereat. Any 

decision taken at such meetings must have the affirmative vote of 

shareholders owning or representing a majority of the capital stock. 

ARTICLE XI 

PERSONNEL AND BY-LAWS 

The Board of Directors shall approve the regulations covering the terms 

and conditions of employment of the personnel of the Joint Venture 

Company employed directly by the Joint Venture Company and not 

assigned thereto by CONTRACTOR and EGAS. 

The Board of Directors shall, in due course, draw up the By-Laws of the 

Joint Venture Company and such By-Laws shall be effective upon being 

approved by a General Meeting of the shareholders, in accordance with 

the provisions of Article X hereof. 
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ARTICLE XII 

DURATION OF THE JOINT VENTURE COMPANY 

The Joint Venture Company shall come into existence within three (3) 

months from the date of the Minister of Petroleum’s approval of the first 

Development Lease whether for Crude Oil or Gas. 

The duration of the Joint Venture Company shall be for a period equal to 

the duration of the Agreement, including any extension thereof. 

The Joint Venture Company shall be wound up if this Agreement is 

terminated for any reason as provided for therein. 

 

CHEVRON EGYPT HOLDINGS C PTE. LTD. 

 

BY:..............................................................  

 

THARWA PETROLEUM COMPANY S.A.E. 

 

BY:..............................................................  

 

THE EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY  

 

BY:..............................................................  
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ANNEX "E" 
ACCOUNTING PROCEDURE 

ARTICLE I 
GENERAL PROVISIONS 

(a) Definitions: 
The definitions contained in this Agreement shall apply to this 
Accounting Procedure and have the same meaning. 

(b) Statements of Activity: 
(1) CONTRACTOR shall, pursuant to Article IV of this 

Agreement, render to EGAS within thirty (30) days of the end 
of each calendar quarter a Statement of Exploration Activity 
reflecting all charges and credits related to the Exploration 
operations conducted in any portion of the Area not converted 
into a Development Lease for that quarter, summarized by 
appropriate classifications indicative of the nature thereof. 

(2) Following its coming into existence, the Joint Venture 
Company shall render to EGAS and CONTRACTOR within 
fifteen (15) days of the end of each calendar quarter a Statement 
of Development and Exploration Activity reflecting all charges 
and credits related to the Development and Exploration 
operations conducted in any portion of the Area converted into 
a Development Lease for that quarter, summarized by 
appropriate classifications indicative of the nature thereof, 
provided that items of controllable material and unusual charges 
and credits shall be detailed. 
Pursuant to Article VII, EGAS shall audit and approve each 
statement of Development and Exploration Activity submitted by 
the CONTRACTOR or the Joint Venture Company (as the case 
may be). Any comments made by EGAS shall be reflected by the 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company (as the case may 
be) on the Statement produced for the next calendar quarter.  
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(c) Adjustments and Audits: 

(1) Each quarterly Statement of Exploration Activity pursuant to 

Article I(b)(1) of this Annex shall conclusively be presumed to 

be true and correct after three (3) months following the receipt 

of each Statement by EGAS, unless within the said three (3) 

month period EGAS objects in writing with its remarks thereto 

pursuant to Article IV(f) of the Agreement. During the said 

three (3) month period supporting documents will be available 

for inspection by EGAS during working hours. 

CONTRACTOR shall have the same audit rights on the Joint 

Venture Company Statements as EGAS under this sub-

paragraph. 

(2) All Statements of Development and Exploration Activity for 

any calendar quarter pursuant to Article I(b)(2) of this Annex, 

shall conclusively be presumed to be true and correct after three 

(3) months following the receipt of each Statement of 

Development and Exploration Activity by EGAS and 

CONTRACTOR, unless within the said three (3) month period 

EGAS or CONTRACTOR objects in writing with its remarks 

thereto. Pending expiration of said three (3) month period 

EGAS or CONTRACTOR or both of them shall have the right 

to audit the Joint Venture Company’s accounts, records and 

supporting documents for such quarter, in the same manner as 

provided for in Article IV(f) of the Agreement. 
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(d) Currency Exchange: 

CONTRACTOR's books for Exploration and the Joint Venture 

Company’s books for Development and Exploration, if any, shall 

be kept in the A.R.E. in U.S. Dollars. All U.S. Dollars expenditures 

shall be charged in the amount expended. All Egyptian currency 

expenditures shall be converted to U.S. Dollars at the applicable 

rate of exchange issued by the Central Bank of Egypt on the first 

day of the month in which expenditures are recorded, and all other 

non-U.S. Dollars expenditures shall be converted into U.S. Dollars 

at the buying rate of exchange for such currency as quoted by 

National Westminster Bank Limited, London, at 10:30 a.m. 

G.M.T., on the first day of the month in which expenditures are 

recorded. A record shall be kept of the exchange rates used in 

converting Egyptian currency or other non-U.S. Dollars 

expenditures into U.S. Dollars. 

(e) Precedence of Documents: 

In the event of any inconsistency or conflict between the provisions 

of this Accounting Procedure and the provisions of the Agreement 

treating the same subject differently, then the provisions of the 

Agreement shall prevail. 
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(f) Revision of Accounting Procedure: 

By mutual agreement between EGAS and CONTRACTOR, this 

Accounting Procedure may be revised in writing from time to time 

in the light of future arrangements. 

(g) No Charge for Interest on Investment: 

Interest on investment or any bank fees, charges or commissions 

related to any bank guarantees shall not at any time be charged as 

recoverable costs under the Agreement. 

ARTICLE II 
COSTS, EXPENSES AND EXPENDITURES 

Subject to the provisions of the Agreement, CONTRACTOR shall alone 

bear and directly or through the Joint Venture Company, pay the 

following costs and expenses, which costs and expenses shall be 

classified and allocated to the activities according to sound and generally 

accepted accounting principles and treated and recovered in accordance 

with Article VII of this Agreement: 

(a) Surface Rights: 

All direct cost attributable to the acquisition, renewal or 

relinquishment of surface rights acquired and maintained in force 

for the Area. 

(b) Labor and Related Costs: 

(1) Salaries and wages which were approved by EGAS of 

CONTRACTOR's or Joint Venture Company’s employees, as 

the case may be, directly engaged in the various activities under 

the Agreement, including salaries and wages paid to geologists 

and other employees who are temporarily assigned to and 

employed in such activities.  
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Reasonable revisions of such salaries and wages shall be 

effected to take into account changes in CONTRACTOR's 

policies and amendments of laws applicable to salaries. For the 

purpose of this Article II(b) and(c) of this Annex, salaries and 

wages shall mean the assessable amounts for A.R.E. income 

taxes, including the salaries during vacations and sick leaves, 

but excluding all the amounts corresponding to the other items 

covered by the percentage fixed under (2) below. 

(2) For expatriate employees permanently assigned to A.R.E.: 

1) All allowances applicable to salaries and wages; 

2) Cost of established plans; and 

3) All travel and relocation costs of such expatriate employees 

and their families to and from the employee's country or 

point of origin at the time of employment, at the time of 

separation, or as a result of transfer from one location to 

another and for vacation (transportation costs for employees 

and their families transferring from the A.R.E. to another 

location other than their country of origin shall not be 

charged to A.R.E. operations). 

Costs under this Article II(b)(2) shall be deemed to be equal 

to sixty percent (60%) of basic salaries and wages paid for 

such expatriate personnel including those paid during 

vacations and sick leaves as established in 

CONTRACTOR's international policies, chargeable under 

Article II(b)(1), (i), (k)(1) and (k)(3) of this Annex. 
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However, salaries and wages during vacations, sick leaves 

and disability are covered by the foregoing percentage. The 

percentage outlined above shall be deemed to reflect 

CONTRACTOR's actual costs as of the Effective Date with 

regard to the following benefits, allowances and costs : 

1- Housing and utilities allowance. 

2- Commodities and services allowance. 

3- Special rental allowance. 

4- Vacation transportation allowance. 

5- Vacation travel expense allowance. 

6- Vacation excess baggage allowance. 

7- Education allowances (children of expatriate employees). 

8- Hypothetical U.S. tax offset (which results in a reduction 

of the chargeable percentage). 

9- Storage of personal effects. 

10- Housing refurbishment expense. 

11- Property management service fees. 

12- Recreation allowance. 

13- Retirement plan. 

14- Group life insurance. 

15- Group medical insurance. 

16- Sickness and disability. 
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17- Vacation plans paid (excluding allowable vacation 

travel expenses). 

18- Savings plan. 

19- Educational assistance. 

20- Military service allowance. 

21- F.I.C.A. 

22- Workman's compensation. 

23- Federal and state unemployment insurance. 

24- Personnel transfer expense. 

25- National insurance. 

26- Any other costs, allowances and benefits of a similar 

nature as established in CONTRACTOR's 

international policies. 

The percentages outlined above shall be reviewed at 

intervals of three (3) Years from the Effective Date and at 

such time CONTRACTOR and EGAS shall agree on new 

percentages to be used under this Article II(b)(2). 

Revisions of the percentage shall take into consideration 

variances in costs and changes in CONTRACTOR's 

international policies which modify or exclude any of the 

above allowances and benefits. 

The revised percentages shall reflect as nearly as possible 

CONTRACTOR's actual costs of all its established 

allowances and benefits and of personnel transfers. 
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(3) For expatriate employees temporarily assigned to the A.R.E. all 

allowances, costs of established plans and all travel and/or 

relocation costs for such expatriates as paid in accordance with 

CONTRACTOR's international established policies. Such costs 

shall not include any administrative overhead other than what is 

mentioned in Article II(k)(2) of this Annex. 

(4) Expenditure or contributions made pursuant to law or 

assessment imposed by any governmental authority which are 

applicable to labor cost of salaries and wages as provided under 

paragraphs (b)(1), (b)(2), (i), (k)(1) and (k)(3) of Article II of 

this Annex. 

(c) Benefits, allowances and related costs of national employees: 

Bonuses, overtime, customary allowances and benefits on a basis 

similar to that prevailing for oil companies operating in the A.R.E., 

all as chargeable under Article II(b)(1), (i), (k)(1) and (k)(3) of this 

Annex. Severance pay shall be charged at a fixed rate applied to 

payrolls which shall equal an amount equivalent to the maximum 

liability for severance payment as required under the A.R.E. Labor 

Law. 

(d) Material: 

Material, equipment and supplies purchased and furnished as such 

by CONTRACTOR or the Joint Venture Company. 

(1) Purchases: 

Material, equipment and supplies purchased shall be 

accounted for at the price paid by CONTRACTOR or the 

Joint Venture Company plus any related cost and after 

deduction of all discounts actually received. 
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(2) Material furnished by CONTRACTOR: 
Material, required for operations shall be purchased directly 
whenever practicable, except that CONTRACTOR may 
furnish such material from CONTRACTOR's or 
CONTRACTOR's Affiliated Companies stocks outside the 
A.R.E. under the following conditions: 
1) New Material (Condition "A") 

New Material transferred from CONTRACTOR's or 
CONTRACTOR's Affiliated Companies warehouses or 
other properties shall be priced at cost, provided that the 
cost of material supplied is not higher than international 
prices for material of similar quality supplied on similar 
terms, prevailing at the time such material was supplied. 

2) Used Material (Conditions "B" and "C") 
a) Used Material which is in sound and serviceable 

condition and is suitable for re-use without 
reconditioning shall be classified as Condition "B" and 
priced at seventy five percent (75%) of the price of 
new material. 

b) Used Material which cannot be classified as Condition 
"B" but which is serviceable for original function but 
substantially not suitable for re-use without 
reconditioning, shall be classified as Condition "C" and 
priced at fifty percent (50%) of the price of new material. 

c) Used Material which cannot be classified as Condition 
"B" or Condition "C" shall be priced at a value 
commensurate with its use. 

d) Tanks, buildings and other equipment involving 
erection costs shall be charged at applicable 
percentage of knocked - down new price. 
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3) Warranty of material furnished by CONTRACTOR 
CONTRACTOR does not warrant the material furnished 
beyond or back of the dealer's or manufacturer's guarantee, 
and in case of defective material, credit shall not be recorded 
until adjustment has been received by CONTRACTOR from 
the manufacturer(s) or its (their) agents. 
It is understood that the value of the warehouse stock and 
spare parts shall be charged to the Cost Recovery category 
defined above, only when used in operations.  

(e) Transportation and Employee Relocation Costs: 
(1) Transportation of material, equipment and supplies necessary 

for the conduct of CONTRACTOR's or the Joint Venture 
Company’s activities. 

(2) Business travel and transportation expenses to the extent 
covered by CONTRACTOR’s established policies of or with 
regard to expatriate and national employees, as incurred and 
paid by, or for, employees in the conduct of CONTRACTOR's 
or the Joint Venture Company’s business. 

(3) Employees transportation and relocation costs for national 
employees to the extent covered by established policies. 

(f) Services: 
(1) Outside services: the costs of contracts for consultants, 

services and utilities procured from third parties. 
(2) Cost of services performed by EGAS or by CONTRACTOR, 

or their Affiliated Companies in facilities inside or outside the 
A.R.E. regular, recurring, routine services, such as 
interpreting magnetic tapes and/or other analyses, shall be 
performed and charged by EGAS and/or CONTRACTOR or 
their Affiliated Companies at an agreed contracted price. 
Major projects involving engineering and design services 
shall be performed by EGAS and/or CONTRACTOR or their 
Affiliated Companies at an agreed contract amount. 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٤٧

(3) Use of EGAS's, CONTRACTOR's or their Affiliated 
Companies' wholly owned equipment shall be charged at a 
rental rate commensurate with the cost of ownership and 
operation, but not in excess of competitive rates then 
prevailing in the A.R.E.. 

(4) CONTRACTOR's and CONTRACTOR's Affiliated 
Companies' rates shall not include any administrative or 
overhead costs other than what is mentioned in Article 
II(k)(2) of this Annex. 

(g) Damages and Losses: 
All costs or expenses, necessary to replace or repair damages or 
losses incurred by fire, flood, storm, theft, accident or any other 
cause not controllable by CONTRACTOR or the Joint Venture 
Company through the exercise of reasonable diligence. 
CONTRACTOR or the Joint Venture Company shall furnish EGAS 
and CONTRACTOR with a written notice of damages or losses 
incurred in excess of ten thousand U.S. Dollars ($10000) per 
occurrence, as soon as practicable after report of the same has been 
received by CONTRACTOR or the Joint Venture Company. 

(h) Insurance and Claims: 
The cost of insurance against any public liability, property damage 
and other insurance against liabilities of CONTRACTOR, the Joint 
Venture Company and/or the parties or any of them to their 
employees and/or outsiders as may be required by the laws, 
regulations and orders of the GOVERNMENT or as the parties may 
agree upon. The proceeds of any such insurance or claim collected, 
less the actual cost of making a claim, shall be credited against 
operations. 
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If no insurance is carried for a particular risk, in accordance with 

good international Petroleum industry practices, all related actual 

expenditures incurred and paid by CONTRACTOR or the Joint 

Venture Company in settlement of any and all losses, claims, 

damages, judgments and any other expenses, including legal 

services. 

(i) Indirect Expenses: 

Camp overhead and facilities such as shore base, warehouses, water 

systems, road systems, salaries and expenses of field supervisory 

personnel, field clerks, assistants and other general employees 

indirectly serving the Area. 

(j) Legal Expenses: 

All costs and expenses of litigation, or legal services otherwise 

necessary or expedient for the protection of the Area, including 

attorney's fees and expenses as hereinafter provided, together with 

all judgments obtained against the parties or any of them on 

account of the operations under the Agreement, and actual expenses 

incurred by any party(ies) hereto in securing evidence for the 

purpose of defending against any action or claim prosecuted or 

urged against the operations or the subject matter of the Agreement. 

In the event actions or claims affecting the interests hereunder are 

handled by the legal staff of one or more of the parties hereto, a 

charge commensurate with the cost of providing and furnishing 

such services shall be made to operations. 
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(k) Administrative Overhead and General Expenses: 

(1) While CONTRACTOR is conducting Exploration operations, 

the cost of staffing and maintaining CONTRACTOR's head 

office in the A.R.E. and/or other offices established in the 

A.R.E. as appropriate other than field offices, which shall be 

charged as provided for in Article II(i) of this Annex, and 

excepting salaries of employees of CONTRACTOR who are 

temporarily assigned to and directly serving on the Area, which 

shall be charged as provided for in Article II(b) of this Annex.  

(2) CONTRACTOR's administrative overhead and General 

Expenses outside the A.R.E. applicable to Exploration 

operations in the A.R.E. shall be charged each month at the 

rate of five percent (5%) of total Exploration expenditures, 

provided that no administrative overhead of CONTRACTOR 

outside the A.R.E. applicable to A.R.E. Exploration operations 

shall be charged for Exploration operations conducted by the 

Joint Venture Company. No other direct charges as such for 

CONTRACTOR's administrative overhead outside the A.R.E. 

shall be applied against the Exploration obligations. Examples 

of the type of costs CONTRACTOR is incurring and charging 

hereunder due to activities under this Agreement and covered 

by said percentage are: 

1- Executive - time of executive officers. 

2- Treasury - financial and exchange problems. 

3- Purchasing - procuring materials, equipment and supplies. 
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4- Exploration and Production - directing, advising and 

controlling the entire project. 

5- Other departments such as legal, controlling and 

engineering which contribute time, knowledge and 

experience to the operations. 

The foregoing does not preclude charging for direct service under 

Article II(f)(2) of this Annex. 

(3) While the Joint Venture Company is conducting operations, 

the Joint Venture Company’s personnel engaged in general 

clerical and office work, supervisors and officers whose time is 

generally spent in the main office and not the field, and all 

employees generally considered as general and administrative 

and not charged to other types of expenses shall be charged to 

operations. Such expenses shall be allocated each month 

between Exploration and Development operations according to 

sound and practicable accounting methods. 

(l) Taxes: 

All taxes, duties or levies paid in the A.R.E. by CONTRACTOR or 

the Joint Venture Company with respect to this Agreement other 

than those covered by Article III(g)(1) of the Agreement. 

(m) Continuing CONTRACTOR Costs: 

Costs of CONTRACTOR activities required under the Agreement 

and incurred exclusively in the A.R.E. after the Joint Venture 

Company is formed. No sales expenses incurred outside or inside 

the A.R.E. may be recovered as a cost. 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠سنة یولیة  ٢٢ فى )ع( مكرر ٢٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

 

٢٥٥

(n) Other Expenditures: 

Any costs, expenses or expenditures, other than those which are 

covered and dealt with by the foregoing provisions of this Article 

II, incurred by CONTRACTOR or the Joint Venture Company 

under approved work programs and budgets. 

ARTICLE III 
INVENTORIES 

(a) Periodic Inventories, Notice and Representation: 

At reasonable intervals as agreed upon by EGAS and 

CONTRACTOR inventories shall be taken by the Joint Venture 

Company of the operations materials, which shall include all such 

materials, physical assets and construction projects. Written notice 

of intention to take inventory shall be given by the Joint Venture 

Company to EGAS and CONTRACTOR at least thirty (30) days 

before any inventory is to begin so that EGAS and CONTRACTOR 

may be represented when any inventory is taken. Failure of EGAS 

and/or CONTRACTOR to be represented at an inventory shall bind 

the party who failed to accept the inventory taken by the Joint 

Venture Company, who shall in that event furnish the party not 

represented with a copy thereof. 

(b) Reconciliation and Adjustment of Inventories: 

Reconciliation of inventory shall be made by CONTRACTOR and 

EGAS, and a list of overages and shortages shall be jointly 

determined by the Joint Venture Company and CONTRACTOR 

and EGAS, and the inventory adjusted by the Joint Venture 

Company. 
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ARTICLE IV 
COST RECOVERY 

(a) Statements of Recovery of Costs and Statements of Cost Recovery 

Petroleum:  

CONTRACTOR shall, pursuant to Article VII of the Agreement, 

render to EGAS as promptly as practicable but not later than fifteen 

(15) days after receipt from the Joint Venture Company of the 

Statements for Development and Exploration Activity for the 

calendar quarter a "Statement” for that quarter showing: 

1- Recoverable costs carried forward from the previous quarter, if 

any. 

2- Recoverable costs incurred and paid during the quarter. 

3- Total recoverable costs for the quarter (1) + (2). 

4- Value of Cost Recovery Petroleum taken and separately 

disposed of by CONTRACTOR for the quarter. 

5- Amount of costs recovered for the quarter. 

6- Amount of recoverable costs carried forward into the 

succeeding quarter, if any. 

7- Excess, if any, of the value of Cost Recovery Petroleum taken 

and separately disposed of by CONTRACTOR over costs 

recovered for the quarter. 

Pursuant to Article VII, EGAS shall audit and approve each 

Statement of Development and Exploration Activity submitted by 

the CONTRACTOR and the total production and pricing related to 

the relevant calendar quarter. Any comments made by EGAS shall 

be reflected by the CONTRACTOR on the statement produced for 

the next calendar quarter.  
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(b) Payments: 

If such Statement shows an amount due to EGAS, payment of that 

amount shall be made in U.S. Dollars by CONTRACTOR with the 

rendition of such Statement. If CONTRACTOR fails to make any 

such payment to EGAS on the date when such payment is due, then 

CONTRACTOR shall pay interest of two and a half percent (2.5%) 

per annum higher than the London Interbank Borrowing Offered 

Rate (LIBOR), for three (3) months U.S. Dollars deposits 

prevailing on the date such interest is calculated. Such interest 

payment shall not be recoverable. 

(c) Settlement of Excess Cost Recovery: 

EGAS has the right to take its entitlement of Excess Cost Recovery 

under Article VII(a)(2) of the Agreement in kind during the said 

quarter. A settlement shall be required with the rendition of such 

Statements in case CONTRACTOR has taken more than its own 

entitlement of such Excess Cost Recovery. 

(d) Audit Right: 

EGAS shall have the right within a period of twelve (12) months 

from receipt of any Statement under this Article IV in which to 

audit and raise objection to any such Statement. EGAS and 

CONTRACTOR shall agree on any required adjustments. 

Supporting documents and accounts will be available to EGAS 

during said twelve (12) month period. 
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ARTICLE V 
CONTROL AND MAJOR ACCOUNTS 

(a) Exploration Obligation Control Accounts: 
CONTRACTOR shall establish an Exploration Obligation Control 
Account and an offsetting contra account to control therein the total 
amount of Exploration expenditures reported on Statements of 
activity prepared in accordance with Article I(b)(1) of this Annex, 
less any reductions agreed to by EGAS and CONTRACTOR 
following written remarks taken by a non-operator pursuant to 
Article I(c)(1) of this Annex, in order to determine when Minimum 
Exploration Work Obligations have been met. 

(b) Cost Recovery Control Account: 
CONTRACTOR shall establish a Cost Recovery Control Account 
and an off-setting contra account to control therein, the amount of 
cost remaining to be recovered, if any, the amount of cost recovered 
and the value of Excess Cost Recovery, if any. 

(c) Major Accounts: 
For the purpose of classifying costs, expenses and expenditures for 
Cost Recovery Petroleum as well as for the purpose of establishing 
when the Minimum Exploration Work Obligations have been met, 
costs, expenses and expenditures shall be recorded in major 
accounts including the following: 
  Exploration Expenditures; 
  Development Expenditures other than Operating Expenses;  
  Operating Expenses; 
Necessary sub-accounts shall be used. 
Revenue accounts shall be maintained by CONTRACTOR to the 
extent necessary for the control of recovery of costs and the 
treatment of Cost Recovery Petroleum. 
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ARTICLE VI 

TAX IMPLEMENTATION PROVISIONS 

It is understood that CONTRACTOR shall be subject to Egyptian income 

tax laws, except as otherwise provided for in the Agreement, that any 

A.R.E. income taxes paid by EGAS on CONTRACTOR's behalf 

constitute additional income to CONTRACTOR, and this additional 

income is also subject to A.R.E. income tax, that is "Grossed-up". 

“CONTRACTOR's annual income”, as determined in Article III(g)(2) of 

this Agreement, less the amount equal to CONTRACTOR's grossed-up 

Egyptian income tax liability, shall be CONTRACTOR's "Provisional 

Income". 

The "Grossed-up Value" is an amount added to Provisional Income to 

give "Taxable Income", such that the Grossed-up Value is equivalent to 

the A.R.E. income taxes. 

THEREFORE: 

Taxable Income = Provisional Income + Grossed-up Value 

and 

Grossed-up Value = A.R.E. income tax ÷ Taxable Income 

If the "A.R.E. income tax rate", which means the effective or composite 

tax rate due to the various A.R.E. taxes levied on income or profits, is 

constant and not dependent on the level of income, then: 
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Grossed-up Value = A.R.E. income tax rate × Taxable Income 

Combining the first and last equations above 

Provisional income × Tax Rate 
Grossed-up Value = 

1 - Tax Rate 

where the tax rate is expressed as a decimal. 

The above computations are illustrated by the following numerical 

example. Assuming that the Provisional Income is $10 and the A.R.E. 

income tax rate is forty percent (40%), then the Grossed-up Value is 

equal to: 

$ 10 × 0.4 

1 - 0.4 
=  $ 6.67 

Therefore: 

 

 Provisional income $10.00 

+ Grossed-up Value      6.67 

= Taxable income $16.67 

-  A.R.E. income taxes at 40%      6.67 

= CONTRACTOR's Income after taxes $ 10.00 
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ANNEX "F" 
DEVELOPMENT LEASE ABANDONMENT 

COST RECOVERY MECHANISM 
Reference to Concession Agreement --------------- AREA issued by Law 
No. … of …….. (“The Agreement”), and to the Notice of Commercial 
Gas Discovery of well …………. sent to EGAS on …………… 
according to article III(d)(ii) of the Concession Agreement, the parties 
under the Concession Agreement hereby agreed the mechanism for 
recovering the abandonment cost shall be attached to “…………….. 
Development Lease”. 
1. Abandonment Financial Procedures and Costs Funding:  

A bank account will be opened by the Joint Venture Company in a 
bank approved by EGAS and CONTRACTOR, for the purpose of 
managing the abandonment fund. The currency of such bank account 
shall be in U.S. Dollars.  
The bank account shall be opened upon a notice by the Contractor. 
The Joint Venture Company may appoint another bank during the 
Development Lease period upon approval of EGAS and Contractor.  
The terms for administration of the “……….. abandonment fund” 
shall be set by EGAS, the account shall be dedicated for the sole 
purpose of the implementation of the Development lease 
abandonment. 
Contractor shall commence paying contributions to the ……….. 
abandonment fund in the Calendar Quarter in which a percentage of 
fifty percent (50%) of Petroleum reserves has been recovered. The 
reference for the abandonment fund estimate shall be in accordance 
to the ………. plan of Development, and shall be revised by the 
Contractor and agreed by EGAS after ten (10) Years from the 
Development Lease signature. Afterwards, Contractor and EGAS 
shall perform a periodical update of the abandonment cost every five 
(5) Years or upon any significant change in the estimated cost. 
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The reference for the Petroleum reserves shall be as identified in the 
……….. Gas Sales Agreement, in consistency with the Development 
Lease, and shall be updated in accordance to the …………. Gas Sales 
Agreement amendments, if any.  

2. Abandonment Fund Cost Recovery:  
Without prejudice to Article VII of the Concession Agreement, all 
monies paid by Contractor to the abandonment fund shall be 
recovered as Development Expenditures starting in the Tax Year in 
which such contribution is incurred and paid.  

3. The Contributions:  
At the tenth (10th) day of the beginning of each Calendar Quarter, 
Contractor shall pay, to “…………. abandonment fund” an amount of 
fund (X) calculated according to the following formula:  
X = {(A/B) x (C)} - Y  
Where: 
• X = The amount of contribution to be transferred to ……… 

abandonment fund in respect of the relevant Calendar 
Quarter.  

• A = the latest estimated cost of abandonment operations. 
• B   = the estimated Petroleum reserves remaining to be recovered 

from the end of the Calendar Quarter in which the 
abandonment fund account(s) was opened until the 
Calendar Quarter in which the ………. Development Lease 
will expire.  

• C = the cumulative Production of Petroleum from …… 
Development Lease starting from the end of the Calendar 
Quarter in which the Abandonment Fund was opened.  

•  Y  =  the abandonment fund bank balance at the end of the previous 
Calendar Quarter.  
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4. The Implementation of the Abandonment  
Five Years before the expiration of the …….. Development Lease, 
EGAS and Contractor shall meet to discuss, considering the last 
abandonment costs estimate performed by the Contractor and EGAS 
and the foreseen production potentials of the …….. Development 
Lease the implementation of the abandonment of ………. existing 
wells and facilities. 
i)   In case the production from ……… field expected to cease before 

or on the expiration date of the Development Lease (as may be 
extended):  
• CONTRACTOR and EGAS shall agree on the details of the 

abandonment implementation and shall consult together on 
whether to assign the abandonment implementation to the 
Joint Venture company or to evaluate other options;  

• In case actual abandonment costs are higher than the 
abandonment fund including matured interest, 
CONTRACTOR shall bear the difference in costs; and  

• In case the total contributions in the abandonment fund 
including any matured banking interest thereon is higher than 
the actual abandonment cost following completion of all 
abandonment operations, then the excess shall revert to 
recover the carry forward situation for the CONTRACTOR 
resulting from the actual funding of the abandonment fund, 
then any excess amount including any matured banking 
interest shall be fully transferred to EGAS.  

ii) If EGAS decided that the production from ……… field will be 
continued by any entity other than CONTRACTOR after the 
expiration of the Development Lease (as may be extended in 
accordance to the Concession Agreement):  
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• the abandonment fund shall belong to EGAS including any 
accrued banking interest thereon;  

• EGAS shall be responsible for the implementation of the 
abandonment of …... field with no responsibility or liability on 
CONTRACTOR.  

5. Any other points which are not covered by this document shall be 
agreed upon by EGAS and CONTRACTOR in a manner consistent 
with the provisions of the Agreement and this Annex "F". 

For: .............................................................  
……………(Signature) ...............................  
By: Mr. .......................................................  
……………..(Title) .....................................  
 
For: .............................................................  
……………(Signature) ...............................  
By: Mr. .......................................................  
……………..(Title) .....................................  
 
For: the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
……………(Signature) ...............................  
By: Mr. .......................................................  
……………..(Title) .....................................  
 
Approved By: 
……………(Signature) ...............................  
H.E..............................................................  
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
 
DATE:.........................................................  
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٦٥/٢٠٢١يداع بدار الكتب رقم اإل  
 
 

 الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية

  ٥٥٩ -٢٤/٢/٢٠٢١- ٢٠٢٠ س ٢٥٦٦٣
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