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لحقول جولة التراخیص األولىالمالمح األساسیة لعقد الخدمة 

.نوع العقد.1
عقد خدمة .

.مدة العقد.2
) خمس 5" ، قابلة للتمدید لمدة (Effective Date) عشرون سنة من تاریخ نفاذ العقد "20(

سنوات باتفاق طرفي العقد . 

.أطراف العقد.3
أئتالف الشركة أو ، كطرف أول ( رب العمل ) والنفطالشركة األستخراجیة التابعة لوزارة 

، كطرف ( الشریك الحكومي )أحدى شركات القطاع النفطي اضافة الى الفائزة بالعقد،تاشركال
ثاني ( المقاول ) .

.نطاق العقد.4
-یلتزم المقاول بما یلي :

) فوق معدل االنتاج األولي ( خط الشروع ) بأسرع ما %10تحقیق زیادة باالنتاج مقدارھا (.أ
خطة اعادة التأھیل . یمكن بعد المصادقة على 

)---تحقیق ھدف انتاج الذروة اعتبارًا من بدایة السنة السابعة بعد تاریخ نفاذ العقد والبالغ (.ب
. رفق"" وفقا للجدول الم) سبع سنوات7ألف برمیل في الیوم ، یستمر لفترة ال تقل عن (

، االشخاص تكنلوجیاتوفیر كافة متطلبات تنفیذ العقد من رأس المال ، المعدات ، المواد ، ال.ت
المصادق علیھا . اتوالخدمات وبموجب الخطط ، برامج العمل والمیزانی

.المكامن المشمولة بالعقد.5
-:تتضمنھي المكامن المنتجة حالیًا والتي 

.أ
.ب
.ت
.ث

رالمطورة ( غیر المنتجة ) فان تطویرھا وانتاجھا یتطلب اعادة النظأما المكامن المكتشفة غیر
ت العقد . واالتفاق على اجور ربح جدیدة تح

كما ان المكامن غیر المكتشفة تخضع الى اتفاق أو عقد منفصل لغرض استكشافھا ، تطویرھا 
وانتاجـــھا . 

.مكافأة التوقیع .6
) ثالثین یومًا من تاریخ نفاذ 30دفعھا من قبل المقاول خالل (ملیون دوالر ، یتم )---مقدارھا (

العقد .

.التزام الحد األدنى للصرف.7
) ثالث سنوات من تاریخ المصادقة على 3)ملیون دوالر خالل فترة (---یلتزم المقاول بصرف (

" ، تتم Performance Guaranteeأداء "حسن خطة اعادة التأھیل ، وھي تمثل كفالة 
مصادرتھا أو المتبقي غیر المصروف منھا في حالة انھاء العقد بسبب نكول المقاول . 



2العقود والتراخیص                                                          5/16/2013

.الجانب األمني .8
لتنفیذ العقد في منطقة التعاقد بتوفیر الظروف األمنیة المالئمة الشركة األستخراجیةتقوم .أ

ول االستعانة بالشركات بالتنسیق مع القوات المسلحة ( الدفاع والداخلیة ) . كما یمكن للمقا
للعمل في العراق لحمایة كوادره المتقدمة . وتتم مراجعة ھذه المرخصةاألمنیة الخاصة 

االجراءات حسب تطور الوضع األمني . 
كذلك یجب تسلیم منطقة التعاقد التي تضم الحقل الى المقاول خالیًة من االلغام واالجسام .ب

على أن تتحمل الكلفة وتمویلھا ھذه العملیة تنفیذ المقاول بغیر المنفلقة والخطرة . وسیقوم 
. عما تكبده من نفقات ض المقاول یتعوبالشركة األستخراجیة 

.انھاء العقد .9
-انھاء العقد في الحاالت :للشركة األستخراجیةیمكن 

، تؤثر بشكل الشركة األستخراجیةاذا قدم المقاول معلومات خاطئة وبشكل مقصود الى .أ
كبیر على تنفیذ العقد . 

اذا قامت الشركة االخیرة والمتبقیة من الشركات التي تكَون المقاول بالتخلي عن حقوقھا .ب
. الشركة األستخراجیةوواجباتھا الى طرف آخر دون موافقة 

اذا فشل المقاول بشكل مؤثر في االلتزام بالخطط ، برامج العمل والمیزانیة المصادق .ت
ـھا . علیـ

اذا فشل المقاول بتحقیق تواجد فعلي بَین لكوادره والمعدات في العراق والالزمة لتنفیذ .ث
) ستة أشھر من تاریخ المصادقة على خطة اعادة التأھیل .6العملیات البترولیة بعد (

عتبارًا من أحقوقھ كافة وفي حالة انھاء العقد استنادًا الى أي من الحاالت أعاله ، فان المقاول یخسر 
تاریخ انھاء العقد . 

.تنفیذ العملیات البترولیة . 10
-یتم تنفیذ العملیات البترولیة في الحقل كما یلي :

تحت اشراف وادارة الشركة األستخراجیةفي السنة االولى بعد تاریخ نفاذ العقد : من قبل .أ
" ولحین تشكیل ھیئة Joint Management Committeeلجنة االدارة المشتركة "

تشغیل الحقل . 
لجنة ، وتحت اشراف وادارة بعد تشكیلھا بعد السنة االولى : من قبل ھیئة تشغیل الحقل .ب

االدارة المشتــركة . 
) ثالثین یومًا من تاریخ نفاذ العقد بالتنسیق بین 30تتم المباشرة بتشكیل ھیئة تشغیل الحقل بعد (

والمقاول على أن یتم اكتمال تشكیلھا بعد سنة واحدة من ذلك التاریخ ، حیث تنتقل الشركة األستخراجیة
الیھا مسؤولیة تشغیل الحقل . 

تعمل كمشغل الشركة األستخراجیةھیئة تشغیل الحقل عبارة عن ھیئة مستقلة اداریًا ومالیًا عن 
) ، یتم تمویل أعمالھا %15) ، وكوادر من المقاول بنسبة (%85للحقل بكوادر عراقیة نسبتھا (

بالكامل من قبل المقاول وھي ال تحقق أرباحًا وال تتحمل خسائر . یعمل الكادر العراقي في الھیئة بنظام 
االعارة . 

والمقاول في السنتین األولیتین ثم یكون مدیرھا من الشركة األستخراجیةتكون ادارتھا مشتركة بین 
الشركة في السنتین التالیتین ، بعدھا یكون مدیرھا من ستخراجیةالشركة األالمقاول ونائبھ من 

ونائبھ من المقاول في السنتین التي تلیھما ، وھكذا یتم تداول وانتقال االدارة . تعمل ھذه األستخراجیة 
الھیئة تحت اشراف وادارة لجنة االدارة المشتركة . 

ثین یومًا من تاریخ نفاذ العقد ویبلغ عدد اعضائھا ) ثال30یتم تشكیل لجنة االدارة المشتركة خالل (
اآلخرون من ) االعضاء-(والوزارة ، والشركة األستخراجیةمنھم من أعضاء) -)اعضاء ، (-(

وھناك عدد مماثل لھم من االعضاء ) . ----اول ، أحدھم یمثل الشریك الحكومي ( شركة ـــالمق
االحتیاط . 
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) عشرین ملیون دوالر في حین تبلغ تلك 20(لغایة تبلغ الصالحیات المالیة لھیئة تشغیل الحقل 
) مائة ملیون دوالر ، وما زاد عن ذلك یكون من صالحیة 100الصالحیات للجنة االدارة المشتركة (

الوزارة أو الحكومة . 

.الغاز المصاحب . 11
.الشركة األستخراجیةالیجوز حرق الغاز المصاحب اال في حدود ضیقة وبموافقة .أ

یمكن استخدام الغاز المصاحب المنتج في العملیات البترولیة من قبل المقاول مجانًا ، .ب
دون مقابل .الشركة األستخراجیةوالفائض یتم تسلیمھ الى 

لیس من واجب المقاول تصنیع الغاز المصاحب ..ت

.. الخطط وبرامج العمل 12
-یقوم المقاول بتقدیم ما یلي الى لجنة االدارة المشتركة :

) ستة أشھر من تاریخ نفاذ العقد ، 6" خالل (Rehabilitation Planخطة اعادة التأھیل ".أ
-والتي تتضمن :

االنتاج وزیادتھ أنخفاض" ، وذلك لوقف Remedial Programبرنامج االصالح "أوًال.
االنتاج األولي . ل%) فوق معد10بنسبة (

" للمكامن المنتجة Additional Appraisal Programبرنامج التقییم االضافي "ثانیًا.
والمكامن المكتشفة غیر المطورة . 

برامج العمل والمیزانیة . .ب
أشھر من ) ستة 6" خالل (Enhanced Redevelopment Planخطة اعادة التطویر ".ت

) ثالث سنوات من تاریخ نفاذ العقد ، 3اكمال برنامج التقییم االضافي ، وعلى أال یتعدى ذلك (
، بعد مصادقة لجنة االدارة المشتركة . الشركة األستخراجیة علیھا من قبل وافقةوتتم الم

تتضمن ھذه الخطة االجراءات واالعمال المطلوبة لتحقیق ھدف انتاج الذروة . 
-مراجعة معدل االنتاج ، والطلب من المقاول تخفیضھ في الحاالت اآلتیة :بالحق ركة األستخراجیةللش

أوًال. تجنب الضرر بالمكامن المنتجة . 
ثانیًا. تقلیل ھدر الغاز المصاحب المنتج . 

ثالثًا. اعتبارات السالمة . 
رابعًا. االعتبارات التشغیلیة . 

أو غیر ذلك ) . OPECخامسًا. تخفیض االنتاج المفروض من قبل الحكومة ( اعتبارات الـ 

.لجنة االدارة المشتركة . 13
-الواجبات والصالحیات :.أ

أوًال. مراجعة الخطط والتوصیة بشأنھا . 
ثانیًا. مراجعة برامج العمل والمیزانیات والموافقة علیھا . 

ثالثًا. مراجعة أسالیب التشغیل والموافقة علیھا . 
أو الموافقة على احالة العقود الثانویة وحسب الصالحیات المالیة . و/رابعًا. مراجعة 

خامسًا. الموافقة على برامج التدریب للكوادر العراقیة . 
ادراة تنفیذ الخطط وبرامج العمل المصادق علیھا . على وسادسًا. االشراف 

سابعًا. مراجعة قوة العمل والموافقة علیھا . 
ثامنًا. مراجعة التقاریر المالیة الفصلیة والسنویة . 

تاسعًا. مراجعة التقاریر الدوریة للمقاول والمشغل ورفع التوصیات بشأنھا . 
عاشرًا. التوصیة بشأن تعیین المدقق العالمي المستقل . 
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) ثالثة اعضاء من 3جماع ، ویتحقق نصابھا بحضور (تكون قرارات اللجنة باال-القرارات : .ب
كل طرف من طرفي العقد . 

) أربع مرات في السنة . 4تجتمع اللجنة (-االجتماعات : .ت
) مائة ملیون دوالر . 100تكون صالحیاتھا المالیة لغایة (-الصالحیات المالیة :.ث

.""Supplementary Costsالكلف األضافیة . 14
ماعدا الكلف البترولیة ( الرأسمالیة والتشغیلیة ) وأجور الربح التي یستحقھا المقاول ، تعتبر الكلف 

% ) من األنتاج الحالي للحقل ( لیس من 10المبینة أدناه كلفًا أضافیة ، یتم تسدیدھا من نسبة التزید عن ( 
-األنتاج األضافي ) :

) عشرین قسطًا 20) ملیون دوالر ، حیث یتم تسدیدھا من خالل ( ---مكافأة التوقیع والبالغة ( .أ
من السنة الثالثة بعد تأریخ نفاذ العقد .فصلیًا متساویا أبتداًء

) 8تم تسدیدھا من خالل ( ی، حیث خطرةكلفة عملیات أزالة األلغام واألجسام غیر المنفلقة وال.ب
أنفاقھا .أقساط فصلیة متساویة أبتداًء من الفصل الذي یلي 

لتعاقد كلف بناء المنشأت السطحیة خارج منطقة التعاقد ، أو تلك المطلوب بناؤھا داخل منطقة ا.ت
، حیث یتم تسدیدھا أبتداًء من الشھر الذي یلي أنفاقھا .بموجب الخطط المصادق علیھًا

الذي یلي كلف أصالح البیئة المتضررة قبل تأریخ نفاذ العقد ، ویتم تسدیدھا أبتداًء من الشھر .ث
أنفاقھا .

) ، أعتبارًا من LIBOR + 1%یتم تحمیل الفروقات المستحقة للكلف األضافیة فائدة مقدارھا ( 
تأریخ أنفاقھا ولغایة أستردادھا .

" ."Service Feesأجور الخدمة . 15
-تشمل أجور الخدمة مایلي : 

الكلف الرأسمالیة والكلف التشغیلیة التي " ، وتتضمنPetroleum Costsالكلف البترولیة " .أ
ینفقھا المقاول على أن یستردھا بدون أیة فوائد .

، وھي عبارة عن أرباح المقاول التي یستحقھا نتیجًة " Remuneration Feesأجور الربح " .ب
كل برمیل ن عنا) دوالر2لتحقیقھ األنتاج األضافي فوق معدل األنتاج األولي ، ومقدارھا ( 

Rبًة مع قیم الـ ـــأضافي منتج . وھذه األجور تقل مع الوقت متناس – Factorتكون : ـــ، حیث س
) دوالر لكل برمیل أضافي منتج . 0,6و1، 1,2، 1,6، 2( 

ر الخدمة ( الكلف البترولیة وأجور الربح ) أعتبارًا من تأریخ تحقیقھ ویستحق المقاول أسترداد أج
الغة ــــــ% ) فوق معدل األنتاج األولي أو بعد أنتھاء فترة أعادة التأھیل ، والب10ة باألنتاج مقدارھا ( زیاد

) ثالث سنوات من تأریخ المصادقة على خطة أعادة التأھیل ، أیھما أقرب .3( 
أو نفط خام بما % ) من عوائد األنتاج األضافي كحد أعلى ، أما بشكل نقد 50ُتدفع أجور الخدمة من ( 

، وحسب تسعیرة النفط الخام المقررة من قبل شركة تسویق النفط التي تعلنھا یعادل أستحقاق المقاول
شھریًا .

أو أنھائھ ، یتم تسدید كافة أستحقاقات المقاول غیر المدفوعة لھ خالل فترة ( العقداء مدةھأنتفي حالة
أو األنھاء .اء ھ) ثالثین یومًا من تأریخ األنت30

."Title To Assetsملكیة الموجودات " . 16
جمھوریة العراق ، أراضي بمجرد دخولھا الى للشركة األستخراجیة ملكیة كافة المواد والمعدات تكون 

ویحق للمقاول استخدامھا دون مقابل الغراض تنفیذ العقد . 

" Taxes. الضرائب "17
یتم دفع الضرائب بموجب القانون من قبل الشركات المكونة للمقاول . .أ

أیة مسؤولیة أو تعویض للشركات التي تكَون المقاول عن الضرائب الشركة األستخراجیة ال تتحمل .ب
التي تدفعھا ھذه الشركات خارج جمھوریة العراق . 
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" التي یتقاضاھا المقاول فقط Remuneration Feesُتفرض الضرائب على اجور الربح ".ت
%) من ھذه االجور . 35وبنسبة ال تزید عن (

%) على اجور 35وتعَوض المقاول عن أیة ضرائب تزید عن (الشركة األستخراجیةتتحمل .ث
الربح والتي یتم فرضھا نتیجة لتغییر في قانون الضریبة في جمھوریة العراق . 

" Participation. المشاركة "18
تبلغ , "-----" والمتمثل بشركة State Partnerذه المشاركة بالشریك الحكومي "تتمثل ھ.أ

%) المتبقیة 75%) في أسھم المقاول ، وتوزع الـ (25حصة الشریك الحكومي نسبة مقدارھا (
. الشركات المؤلفة ألئتالف المقاولعلى

في كافة انواع الكلف والمصاریف طیلة مدة تتحمل الشركات االجنبیة حصة الشریك الحكومي .ب
العقد ، وال تستحق علیھا أیة فوائد . 

یستحق الشریك الحكومي بمقدار حصتھ من اجور الربح المتحققة . .ت

" Laws & Regulations. القوانین واألنظمة "19
یخضع العقد وكافة أطرافھ والمقاولون الثانویون الى القانون العراقي وكافة األنظمة النافذة في 

جمھوریة العراق . 

. السلع والخدمات المحلیة 20
كافة الخدمات واالعمال المنفذة من خالل العقود الثانویة تخضع لمبدأ المنافسة ، وُتعطى األفضلیة .أ

للجھات العراقیة بشرط أن تكون منافسة من حیث النوعیة والسعر لتلك الموجودة في السوق 
العالمیة . 

سة من حیث النوعیة اعطاء األفضلیة للسلع ، المواد والمعدات المصنعة محلیًا بشرط أن تكون مناف.ب
، السعر والتجھیز في الوقت المطلوب . 

یضمن المقاول التزام مقاولیھ الثانویین بما ورد في (أ) و (ب) أعاله . .ت

" Force Majeure. القوة القاھرة "21
-اضافة الى ما ھو متعارف علیھ في موضوعة القوة القاھرة ، فقد ُألزم المقاول بما یلي :

. وطیلة مدة العقدبر الظروف األمنیة السائدة في منطقة التعاقد خصوصًا قوة قاھرة وقت توقیع العقد التعت
عتبار الظروف األمنیة والسیاسیة السائدة في جمھوریة العراق عمومًا ، قوة قاھرة وقت توقیع أوكذلك عدم 

، ما لم تمنع تنفیذ العملیات البترولیة . وطیلة مدتھالعقد 

" Languageاللغة ". 22
یتم توقیع العقد بنسختین عربیة وانكلیزیة ، وفي حالة حصول خالف بین النسختین تعتمد النسخة 

االنكلیزیة . 

. مكتب المقاول في جمھوریة العراق 23
االمقاول یجب أن تفتح مكتبًا لھا في جمھوریة العراق . اكل شركة من الشركات التي یتكون منھ.أ

" أن تفتح لھا مكتبًا في بغداد خالل Lead Contractorالشركة التي تقود االئتالف "یجب على .ب
) تسعین یومًا من تاریخ نفاذ العقد . 90(

. التحكیم . 24
-یتم حل المنازعات بین طرفي العقد بواسطة :.أ

أوًال. االدارت العلیا للطرفین . 
ثانیًا. الخبیر المستقل . 

لغرفة التجارة الدولیة . ثالثًا. قواعد التحكیم
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یكون مكان التحكیم في باریس ، أو أي مكان یتم االتفاق علیھ . .ب
تكون لغة التحكیم ھي اللغة االنكلیزیة ..ت
ال یجوز توقف العملیات البترولیة اثناء فترة التحكیم . .ث
یجب أن ال تتجاوز فترة اللجوء الى التحكیم سنتین من تاریخ اخبار أي طرف الطرف اآلخر ، أو .ج

) ثالث سنوات من تاریخ انتھاء أو انھاء العقد . 3فترة (

. توقیع العقد والمصادقة علیھ . 25
توقیع العقد من قبل الطرفین ..أ

ولي للحقل ، ھو تاریخ نفاذ العقد .ُیعتبر تاریخ االتفاق بین الطرفین على معدل االنتاج األ.ب
بان العقد قد تمت المصادقة علیھ بموجب القانون . كتابًةالمقاول الشركة األستخراجیةاخبار .ت

التدریب.–26
یتم تدریب الكوادر العراقیة من قبل المقاول داخل وخارج جمھوریة العراق على التقنیات الحدیثة ، 

) خمسة مالیین 5وكذلك توفیر فرص الدراسات الجامعیة في الخارج ، وذلك من خالل تخصیص مبلغ (
دوالر سنویًا غیر مستردة ( على حساب المقول ) .

. مواد أخرى . 72
لذلك یتضمن العقد موادًا اخرى تتعلق باخالقیات العمل ، الحفاظ على البیئة والصحة والسالمة اضافًة

، سریة المعلومات ، التخلي أو التنازل عن الحقوق ، االستیراد والتصدیر ، تحویل العملة وفتح الحسابات 
المعلومات والنماذج ، المصرفیة ، السجالت والتدقیق ، تقییم النفط المصدر ، التقاریر والسجالت ، 

یش . . . . الخ . ــالتفت
. FوA ،B ،C ،D ،Eویحتوي العقد على المالحق 

. Addendum One , Two , Three and Fourوكذلك المرفقات 


