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 اسة البتروليةياتفاقية تنسيق الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أٌ ؼكٕياخ 
 انًًهكح األزدَٛح انٓاشًٛح 

 انعًٕٓزٚح انؼساقٛح 
 انًًهكح انؼستٛح انعؼٕدٚح 
 انعًٕٓزٚح انؼستٛح انًرؽدج 

 انعًٕٓزٚح انهثُاَٛح 
 . انًًهكح انًرٕكهٛح انًُٛٛح 

 

اظيح انثرسٔنٛيح فًٛيا تُٛٓيا قيد اذلىيد ػهيٗ        ٛأٌ االقرظاد٘ ٔذُعيٛق انع زغثح يُٓا فٙ ذٕشٛق انرؼ
األؼكاو اٜذٛح انرٙ ٔافق ػهٛٓا انًعهط االقرظاد٘ تعهعرّ انًُؼىدج فٙ انعادض ػشس ييٍ زيؼياٌ   

ييٍ دٔز اَؼىيادِ انؼياد٘ انعيادض ٔدػيا       1960انًٕافق نهصانس ػشيس ييٍ ييازض ظيُح      1379ظُح 
 . اندٔل إنٗ االزذثاؽ تٓا 

 

 المادة األولى
 

انؼًم ػهٗ إطداز قإٌَ يٕؼد خاص تاظرغالل انثريسٔل ٔيشيرىاذّ ٚرؼيًٍ انًثيادس األظاظيٛح      
نرُظييٛى ػالقيياخ انؽكٕييياخ تشييسكاخ االيرٛيياش فييٙ انُييٕاؼٙ انًانٛييح ٔانلُٛييح ٔاالظرًاػٛييح ٔانظييؽٛح   

 . ٔانؼًانٛح 
 

 المادة الثانيت
 

ٔكيييرنب ذثيييادل ان ثيييسا  ثرسٔنٛيييح فًٛيييا تُٛٓيييا ذثيييادل ااؼظيييااٛاخ ٔانٕشيييااق ٔانًؼهٕيييياخ ان ( أ )
 . ٔانلٍُٛٛ 

 . انؼًم ػهٗ ذٕؼٛد َظى انؽعاتاخ انًرؼهىح تظُاػح انصٚد ( ب )
 

 المادة الثالثت
 

إذثاع األظانٛة انًُاظثح نإلَراض تشكم ٚؽافظ ػهٗ اؼرٛاطٙ انصٚد فٛٓا ٔػهيٗ يعيرٕٖ أظيؼازِ    
 . 

 المادة الرابعت
 

انًُرعح نهصٚد فٙ انؼانى ٔانريٙ ذرشياتّ وسٔفٓيا ييغ ويسٔ  ْيرِ       أٌ ذرؼأٌ يغ اندٔل األخسٖ 
 . انًُطىييييح ػهييييٗ ػييييٕ  يييييا ذًهٛييييّ انًظييييهؽح انًشييييرسكح ٔتًساػيييياج اػرثييييازاخ انعييييٕ  انؼانًٛييييح 

 

 المادة الخامست
 

 . انرؼأٌ فًٛا تُٛٓا نرؽعٍٛ شسٔؽ االذلاقٛاخ انثرسٔنٛح انؽانٛح 
 

 المادة السادست
 

يرٛيياشاخ اظييرغالالخ ظدٚييدج نهصٚييد فييٙ انييثالد انؼستٛييح نهشييسكاخ  أٌ ذكييٌٕ األفؼييهٛح فييٙ يييُػ ا
انؼستٛح ان انظح شى نهشسكاخ انؼستٛح انرٙ ٚعاْى فٛٓا زأض يال أظُثٙ إذا كاَد انؼيسٔع انًىدييح   
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يُٓا نهؽظٕل ػهٗ ذهب االيرٛاشاخ يًاشهح نهؼسٔع انًىديح يٍ انشسكاخ األظُثٛح ػهٗ أٌ ذساػٙ 
 . نٓرِ انشسكاخ نٛح انكلا اخ انلُٛح ٔانًا

 

 المادة السابعت
 

ٚكٌٕ يسٔز أَاتٛة انصٚد انؼستٙ ٔيشرىاذّ ٔانغاش فٙ تالد ػستٛح كًا أَٓا ال ذُرٓٙ أٔ ذظية  
ػستٛيييحل ػهيييٗ أَيييّ ٚعيييٕش انعيييًاغ تايريييداد ذهيييب األَاتٛييية إنيييٗ ييييا ٔزا  انًيييٕاَ      إال فيييٙ ييييٕاَٙ

 . ٔانًظثاخ انؼستٛح فٙ ؼاالخ انؼسٔزج 
 

 المادة الثامنت
 

ؼًم ػهٗ اظر داو يٕولٍٛ ٔػًال يٍ يٕاطُٛٓا فٙ شسكاخ انصٚد يغ يساػاج انُعة اٜذٛح ان
: 

 

 % . 90أال ٚىم ػدد انؼًال يٍ يٕاطُٙ انثهد ياَػ االيرٛاش ػٍ ( أ )
 %70أال ٚىم ػدد انًٕولٍٛ يٍ يٕاطُٙ انثهد ياَػ االيرٛاش ػٍ ( ب )
 

ٔ انؼًال انًدزتٍٛ يٍ يٕاطُٙ انثهد ياَػ انًٕولٍٛ أفٙ فإذا اظرؽال ذُلٛر ْرِ انُعة نُىض 
ذهصو انشسكاخ تأٌ ذعر دو يٕولٍٛ ٔػًال يٍ يٕاطُٙ انثالد  االيرٛاش ـ إنٗ أٌ ٚرى ذدزٚثٓى ـ

انؼستٛح األخسٖ أٔال ٔػُد ذؼرز ذهب فًٍ يٕاطُٙ اندٔل انظدٚىح ػهٗ أٌ ذىٕو انشسكاخ ٔفق 
يٍ انًٕولٍٛ كٙ ٚرًكُٕا يٍ ذٕنٙ انؼًم  تسايط ذؼدْا انؽكٕياخ األطسا  تردزٚة انؼدد انكافٙ

 . فٙ انشسكاخ ٔذنب فٙ أقظس فرسج يؼىٕنح 
 

 المادة التاسعت
 

انؼًم ػهٗ أٌ ذصٚيد ييٍ يعياًْرٓا فيٙ ااشيسا  ػهيٗ انشيتٌٔ انًرؼهىيح تشيسكاخ االيرٛياش انؽانٛيح            
 .أٌ ٚكٌٕ نٓا أػؼا  ػايهٍٛ فٙ يعانط إدازاخ ْرِ انشسكاخ  ٗٔانًعرىثهح ٔانؽسص ػه

 

 المادة العاشرة
 

يطانثح شسكاخ انثرسٔل تر ظٛض يثانغ ظُٕٚح نرىٕٚح ٔذدػٛى دزاظح انُٕاؼٙ انُٓدظٛح 
 . ٔاالقرظادٚح ٔانىإََٛح انًرؼهىح تظُاػح انصٚد فٙ انًؼاْد انؼهًٛح فٙ انثالد انؼستٛح 

 

 المادة الحاديت عشرة
 

ػهٗ إيداد أ٘ تهد ػستٙ  ذؼًم انؽكٕياخ األطسا  انًُرعح نهصٚد تكم انٕظاام انًًكُح
 . تاؼرٛاظاذّ انداخهٛح يٍ انصٚد ٔيشرىاذّ ٔانغاش 

 

 المادة الثانيت عشرة
 

انعؼٙ انصاو انشسكاخ انؼايهح ندٚٓا تؼدو ذغٛٛس األظؼاز انًؼهُح دٌٔ يٕافىرٓا كًا ذىٕو ْرِ 
ا  أ٘ ذؼدٚم فٙ انؽكٕياخ تانرشأز فًٛا تُٛٓا نرٕؼٛد يٕقلٓا ػُديا ذثد٘ انشسكاخ زغثرٓا فٙ إظس

 . األظؼاز 
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 المادة الثالثت عشرة
 

انؼًم ػهٗ يطانثح شسكاخ االيرٛاش انؽانٛيح ٔانًعيرىثهح تيانر هٙ ػيٍ تؼيغ انًُياطق انًشيًٕنح        
تااليرٛاش ٔانرٙ ال ذعرغهٓا ذهب انشيسكاخ ٔال ذيدفغ ػُٓيا ػٕاايد اظيرغالل تؼيد اَىؼيا  فريسج يؼىٕنيح          

 .ذؽددْا نٓا انؽكٕيح طاؼثح انشأٌ 
 

 المادة الرابعت عشرة
 

ٚظد  ػهٗ ْرِ االذلاقٛح يٍ اندٔل انًٕقؼح ػهٛٓا طثىا نُظًٓا انداخهح فٙ أقسب ٔقد يًكٍ 
ٔذٕدع ٔشااق انرظدٚق ندٖ األياَح انؼايح نعايؼح اندٔل انؼستٛح انرٙ ذؼد يؽؼسا تإٚداع ٔشٛىح 

 .ذظدٚق كم دٔنح ٔذثهغّ نهدٔل انًرؼاقدج األخسٖ 
 

 رةالمادة الخامست عش
 

ٚعٕش ندٔل انعايؼح انؼستٛح غٛس انًٕقؼح ػهٗ ْرِ االذلاقٛح أٌ ذُؼى إنٛٓا تإػالٌ ٚسظم يُٓا 
  إنٗ اندٔل األخسٖ انًسذثطح تٓا  ٍ انؼاو نعايؼح اندٔل انؼستٛح انر٘ ٚثهغ اَؼًايٓاٛإنٗ األي

 

 المادة السادست عشرة
 

 . إنٗ ْرِ االذلاقٛح ٚعٕش نهثالد انؼستٛح تًٕافىح انًعهط االقرظاد٘ االَؼًاو 
 

 المادة السابعت عشرة
 

ذظثػ ْرِ االذلاقٛح َافرج تؼد شٓس يٍ إٚداع ٔشيااق ذظيدٚق شيالز ييٍ انيدٔل انًٕقؼيح ػهٛٓيا ل        
ٔذعس٘ فٙ شاٌ كم يٍ اندٔل ٔانثالد انؼستٛح األخسٖ تؼد شٓس يٍ ذازٚخ إٚداع ٔشٛىح ذظدٚىٓا أٔ 

 .اَؼًايٓا
 

 ٔ تٌٕ انًلٕػييٌٕ انًثُٛييح أظييًادْى تؼييد ْييرِ االذلاقٛييح َٛاتييح ػييٍ   ٔإشثاذييا نًييا ذىييدو قييد ٔقييغ انًُييد
 .ؼكٕياذٓى ٔتاظًٓا 

 

ػًهد ْرِ االذلاقٛح تانهغح انؼستٛح فٙ انىياْسج فيٙ ٚيٕو األؼيد انعيادض ػشيس ييٍ زيؼياٌ ظيُح          
يٍ َع ح ٔاؼدج ذؽلظ تاألياَح انؼايح نعايؼيح   1960انًٕافق نهصانس ػشس يٍ يازض ظُح  1379

 .ذعهى طٕزج طثق األطم نكم يٍ اندٔل ٔانثالد انؼستٛح انًسذثطح تٓا اندٔل انؼستٛح ٔ
 

 ػٍ انًًهكح األزدَٛح انٓاشًٛح
 ػٍ انعًٕٓزٚح انؼساقٛح

 ػٍ انًًهكح انؼستٛح انعؼٕدٚح
 ػٍ انعًٕٓزٚح انؼستٛح انًرؽدج 

 ػٍ انعًٕٓزٚح انهثُاَٛح 
 . ػٍ انًًهكح انًرٕكهٛح انًُٛٛح 
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 اتفاقيت 
 ست البترولـيتتنسيق السيا

 ـــــــــــــــ
 

 
انظييييادز ترييييازٚخ  ( 143)ٔافييييق ػهٛٓييييا انًعهييييط االقرظيييياد٘ تًٕظيييية قييييسازِ زقييييى       -أ  

 .يٍ دٔزج اَؼىادِ انؼاد٘ انعادض  13/3/1960
 
 : الذول الموقعت  -ب  
 
 13/3/1960 ترازٚخ انًًهكح األزدَٛح انٓاشًٛح 
 13/3/1960 ذازٚخ انًًهكح انؼستٛح انعؼٕدٚح 
 9/11/1963 ذازٚخ انؼساقٛحعًٕٓزٚح ان 
 3/3/1965 ذازٚخ انؼستٛح انًرؽدجعًٕٓزٚح ان 
 24/5/1966 ذازٚخ انعًٕٓزٚح انهثُاَٛح 
 
 : الذول المصذقت  -ظـ  
 
 5/8/1964 ترازٚخ انًًهكح األزدَٛح انٓاشًٛح 
 27/3/1965 ذازٚخ (اَؼًاو ) انعًٕٓزٚح انؼستٛح انعٕزٚح  
 12/9/1965 ذازٚخ ٛحاقعًٕٓزٚح انؼسان 
 2/3/1966 ذازٚخ انؼستٛح انًرؽدجعًٕٓزٚح ان 
 3/11/1976 ذازٚخ (اَؼًاو ) فهعـطٍٛ  
    
 
 :  النفـار -د  
 
 .يُٓا( 17)ٔذنب ذطثٛىا نُض انًادج  2/4/1966دخهد االذلاقٛح ؼٛص انُلاذ اػرثازا يٍ ذازٚخ  

 
 

 
 


