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الثانیةالتراخیصلحقول جولة المالمح األساسیة لعقد الخدمة 

.نوع العقد.1

."Service Contract" 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 ) واألستخراجیة التابعة لوزارة النفطشركةال
كطرف الشریك الحكومي) ، (كات الفائزة بالعقد باألضافة الى أحدى شركات القطاع النفطي شرال
اني ( المقاول ) .ــــــث

نطاق العقد..4

-یلتزم المقاول بما یلي :
)ألف ---بمعدل (" First Commercial Production" التجاري األولي تحقیق االنتاج .أ

) ثالث سنوات من تأریخ المصـــادقة على خطة 3خالل فترة التزید عن (برمیل في الیوم 
."Preliminary Development Plan" التطویر األولیة 

ألف )---والبالغ (ة بعد تاریخ نفاذ العقد ة اعتبارًا من بدایة السنة الثامنتحقیق ھدف انتاج الذرو.ب
. " وفقا للجدول المرفق"ةسن)--برمیل في الیوم ، یستمر لفترة ال تقل عن (

توفیر كافة متطلبات تنفیذ العقد من رأس المال ، المعدات ، المواد ، التكنلوجیا ، االشخاص .ت
والخدمات وبموجب الخطط ، برامج العمل والمیزانیات المصادق علیھا . 

المشمولة بالعقد.المكامن .5

.)---(مكمن قاعدة ( غیر المنتجة ) والواقعة أعلى المكتشفة غیر المطَورةالمكامن جمیع ھي 
واالتفاق على التفاوضتطویرھا وانتاجھا یتطلب أستكشافھا وفان أما المكامن غیر المكتشفة ،
. ، على أن یتم تعدیل العقد وفقًا لذلك اجور ربح جدیدة تحت العقد 

مكافأة التوقیع ..6

) 30(فترة ، یتم دفعھا من قبل المقاول خالل غیر مستردةوھي ملیون دوالر ، )---مقدارھا (
ثالثین یومًا من تاریخ نفاذ العقد .

التزام الحد األدنى للصرف..7

) ثالث سنوات من تاریخ 3ملیون دوالر خالل فترة ()---(مبلغ یلتزم المقاول بصرف 
ن أداءــــــــــــــــمثل كفالة حس، وھو یةــــــــــــــــــــالتطویر األولیادقة على خطة ــــالمص

 "Performance Guarantee" تتم مصادرتھا أو المتبقي غیر المصروف منھا في حالة ،
المقاول . أو أخفاقبسبب نكولاألستخراجیةشركةالمن قبل انھاء العقد 
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الجانب األمني . .8

بتوفیر الظروف األمنیة المالئمة في منطقة التعاقد لتنفیذ العقد األستخراجیة شركة التقوم .أ
بالتنسیق مع القوات المسلحة ( الدفاع والداخلیة ) . كما یمكن للمقاول االستعانة بالشركات 

للعمل في العراق لحمایة كوادره المتقدمة . وتتم مراجعة ھذه المرخصةاألمنیة الخاصة 
االجراءات حسب تطور الوضع األمني . 

ام غیر المنفلقة والخطرة ــــــــــــواالجستطھیر منطقة التعاقد التي تضم الحقل من االلغام.ب
كلفة جیة األستخراشركة الوسیقوم المقاول بتنفیذ ھذه العملیة  وتمویلھا على أن تتحمل ،

ھذه العملیة . 

انھاء العقد ..9

-انھاء العقد في الحاالت :للشركة األستخراجیة یمكن 
، تؤثر بشكل الشركة األستخراجیة اذا قدم المقاول معلومات خاطئة وبشكل مقصود الى .أ

كبیر على تنفیذ العقد . 
بالتخلي عن حقوقھا اذا قامت الشركة االخیرة والمتبقیة من الشركات التي تكَون المقاول.ب

. الشركة األستخراجیةوواجباتھا الى طرف آخر دون موافقة 
) سبع سنوات من تأریخ نفاذ العقد أو 7في تحقیق ھدف أنتاج الذروة بعد (اذا فشل المقاول .ت

األستثمار أو عدم تطبیق المعاییر ضعف، بسبب المتفق علیھالمدة للم یتمكن من أدامتھ 
الجیدة في الصناعة النفطیة .

تحقیق تواجد فعلي بَین لكوادره والمعدات الالزمة لتنفیذ العملیات اذا فشل المقاول في .ث
.خ المصادقة على خطة التطویر األولیة) ستة أشھر من تاری6بعد (في العراق البترولیة 

المستقبلیة وفي حالة انھاء العقد استنادًا الى أي من الحاالت أعاله ، فان المقاول یخسر كافة حقوقھ 
أعتبارًا من تاریخ انھاء العقد . 

تنفیذ العملیات البترولیة .. 10

-یتم تنفیذ العملیات البترولیة في الحقل كما یلي :
تحت اشراف وادارة لجنة و)-------(شركة من قبل المشغل المعَین من قبل المقاول ، وھو .أ

Joint Management Committeeاالدارة المشتركة " (JMC) . " ویستمر ذلك
" Joint Operating Company(JOC)لحین تشكیل شركة التشغیل المشتركة "

قد أسترد حینھا تشكیلھا بشرط أن یكون المقاول الشركة األستخراجیة بــــــــقد تطلالتي 
) سبع سنوات  من تأریخ نفاذ العقد .7الكلف التي أنفقھا ، وفي كل األحوال لیس قبل (

الشركة یتم تشكیل شركة التشغیل المشتركة من قبل طرفي العقد وخالل سنة من تأریخ قرار .ب
بطلب ذلك ، على أن یكون التشكیل بموجب أتفاق المبادئ ( المرفق الثالث ) . األستخراجیة 

، وتكون مملوكًة لتشغیل المشتركة بواجبات المشغل ونیابة عن طرفي العقدتقوم شركة ا.ت
ومدارًة بشكل مشترك من الطرفین ، ویتم تمویلھا من قبل المقاول ، وتعمل تحت أدارة

Boardوأشراف مجلس األدارة "  of Directors الذي یحل محل لجنة األدارة "
المشتركة .

، وما زاد على ذلك یكون من ) عشرین ملیون دوالر 20لغایة (للمشغلتبلغ الصالحیات المالیة 
حسب مقتضى الحال .أو مجلس األدارةلجنة االدارة المشتركة صالحیة

ومدى أنسجام ذلك مع الشركة األستخراجیة ( تشكیل شركة التشغیل المشتركة یخضع لرغبة 
النافذة ، فقد ترتأي الشركة عدم تشكیلھا ویستمر المشغل المعَین من قبل المقاول بتنفیذ القوانین

.العملیات البترولیة ) 
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الغاز المصاحب ..11

الیجوز حرق الغاز المصاحب اال في حدود ضیقة وبموافقة شركة نفط الجنــوب ..أ
استخدام الغاز المصاحب المنتج في العملیات البترولیة من قبل المقاول مجانًا .یمكن .ب
كأحد ألتزاماتھ التعاقدیة ، ویتقاضى أجورًا تصنیع الغاز المصاحب معالجة ومن واجب المقاول .ت

.عن كمیات منتجات معمل تصنیع الغاز بعد تحویلھا الى مایعادلھا من برامیل نفط مكافئة 

الخطط وبرامج العمل ..12

-یقوم المقاول بتقدیم ما یلي الى لجنة االدارة المشتركة :
Preliminary Development"التطویر األولیة خطة .أ Plan) ستة أشھر 6" خالل (

-من تاریخ نفاذ العقد ، والتي تتضمن :
First Commercialتحقیق األنتاج التجاري األولي " لیھدف برنامج أوًال.

Production ") ثالث سنوات من 3بأسرع مایمكن ، على أال یتجاوز ذلك (
تأریخ المصادقة على الخطة .

من تأریخ) ثالث سنوات 3ألستكشاف المكامن غیر المكتشفة وخالل فترة (برنامج .ثانیًا
.المصادقة على الخطة 

ألعداد خطة برنامج لتقییم المكامن في منطقة التعاقد ، الھدف منھ تجمیع المعلومات ثالثًا.
التطویر النھائیة .

قى من السنة المالیة .برامج العمل والمیزانیة لما تب.رابعًا

) ثالث سنوات من تاریخ 3(بعد" Final Development Plan"النھائیةخطة التطویر.ب
، بعد مصادقة لجنة االدارة الشركة األستخراجیة نفاذ العقد ، وتتم الموافقة علیھا من قبل 

المشتركة . تتضمن ھذه الخطة االجراءات واالعمال المطلوبة لتحقیق ھدف انتاج الذروة . 

الحق بمراجعة معدل االنتاج ، والطلب من المقاول تخفیضھ في الحاالت للشركة األستخراجیة 
-اآلتیة :

. تجنب الضرر بالمكامن المنتجة . أوًال
حالیًا أو أیة شركة أخرى قد یتم تأسیسھا مستقبًال ) الشركة األستخراجیة (فشل الناقل . ثانیًا

. الغاز من معمل تصنیع الغازفي أستالم النفط المنتج أو منتجات 
. اعتبارات السالمة . ثالثًا
. ذات األمد القصیراالعتبارات التشغیلیة رابعًا.
أو غیر ذلك ) OPECتخفیض االنتاج المفروض من قبل الحكومة ( اعتبارات الـ . خامسًا

".JMCلجنة االدارة المشتركة " .13

) ثالثین یومًا من تاریخ نفاذ العقد ویبلغ عدد 30یتم تشكیل لجنة االدارة المشتركة خالل (
والوزارة ، واألربعة اآلخرون من الشركة األستخراجیة منھم من )--)اعضاء ، (--اعضائھا (

مماثل لھم من االعضاء االحتیاط .المقـــاول ، أحدھم یمثل الشریك الحكومي. وھناك عدد

-الواجبات والصالحیات :.أ
أوًال. مراجعة الخطط والتوصیة بشأنھا . 

ثانیًا. مراجعة برامج العمل والمیزانیات والموافقة علیھا . 
ثالثًا. مراجعة أسالیب التشغیل والموافقة علیھا . 

رابعًا. مراجعة و/ أو الموافقة على احالة العقود الثانویة وحسب الصالحیات المالیة . 
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خامسًا. الموافقة على برامج التدریب للكوادر العراقیة . 
سادسًا. االشراف على وادراة تنفیذ الخطط وبرامج العمل المصادق علیھا . 

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

تاسعًا. مراجعة التقاریر الدوریة للمقاول والمشغل ورفع التوصیات بشأنھا . 
عاشرًا. التوصیة بشأن تعیین المدقق العالمي المستقل . 

) ثالثة اعضاء 3تكون قرارات اللجنة باالجماع ، ویتحقق نصابھا بحضور (-القرارات : .ب
طرف من طرفي العقد . من كل

) أربع مرات في السنة . 4تجتمع اللجنة (-االجتماعات : .ت

ومازاد على ) مائة ملیون دوالر . 100تكون صالحیاتھا المالیة لغایة (-الصالحیات المالیة :.ث
ذلك ُیحال الى الوزارة لُتتخذ بشأنھ األجراءات المناسبة وفق التعلیمات .

.""Supplementary Costsة الكلف األضافی.14

تعتبر الكلف التي یتكبدھا المقاول لبناء أنابیب نقل النفط الخام والمستودعات وكل مایتعلق بذلك 
" بأتجاه منافذ التصدیر كلفًا أضافیًة ، یستردھا المقاول مع Transfer Pointأسفل نقطة النقل " 

) ، أعتبارًا من تأریخ أنفاقھا ولغایة أستردادھا .LIBOR + 1%مقدارھا ( فائدة 
" لتجنب تأثیرھا Petroleum Costsتم أعتبار ھذه الكلف أضافیًة ولیست كلفًا بترولیة " ( 

السلبي على أجور الربح أثناء عملیة التنافس ، حیث یؤدي أعتبارھا كلفًا بترولیة الى زیادة ھذه 
األجور ) .  

" .Petroleum Costs"الكلف البترولیة.15

" التي ینفقھا Opex" والكلف التشغیلیة " Capexالكلف الرأسمالیة" الكلف البترولیة تشمل 
المقاول على أن یستردھا بدون أیة فوائد .

" .Remunerationأجور الربح " .16

لتطویر وأنتاج المكامن المكتشفة ھي عبارة عن أرباح المقاول التي یستحقھا نتیجًة أجور الربح 
منتج . وھذه األجور تقل مع الوقت متناســـبًة عن كل برمیل ) دوالر-,--، ومقدارھا ( غیر المطَورة 

Rــم الـمع قی – Factor) : برمیل ) دوالر لكل-,--و،-,--، -,--، -,--، -،--، حیث سـتكون
یستحق المقاول أجور الربح فقط من تأریخ تحقیقھ معدل األنتاج التجاري األولي ، والیستحق منتج .

شیئًا من األجور قبل ذلك .
أعتبارًا من تأریخ تحقیقھ الكلف البترولیة وأجور الربحویستحق المقاول أسترداد الكلف األضافیة  

) ثالث سنوات من تأریخ المصادقة على خطة 3( أو بعد فترة ، معدل األنتاج التجاري األولي
، أیھما أقرب .التطویر األولیة

من عوائد األنتاج كحد أعلى ، أما خمسین بالمائة % ) 50من ( ربحأجور الالكلف البترولیة وُتدفع 
قررة من قبل شركة بشكل نقد أو نفط خام بما یعادل أستحقاق المقاول ، وحسب تسعیرة النفط الخام الم

الفرق بین نسبة أما الكلف األضافیة فتدفع من .، في وقت التحمیل تسویق النفط التي تعلنھا شھریًا 
%) ستون بالمائة من عوائد األنتاج مطروحًا منھا الكلف البترولیة وأجور الربح 60حدھا األعلى (

تحقاقات المقاول ــــأو أنھائھ ، یتم تسدید كافة أسالعقدفي حالة أنتھاء مدة المستحقة ، أما نقدًا أو عینًا .
) ثالثین یومًا من تأریخ األنتھاء أو األنھاء .30غیر المدفوعة لھ خالل فترة ( 
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".Title To Assetsملكیة الموجودات " .71

بمجرد دخولھا الى أراضي جمھوریة للشركة األستخراجیة واألجھزةتكون ملكیة كافة المواد والمعدات
العراق ، ویحق للمقاول استخدامھا دون مقابل الغراض تنفیذ العقد . 

." Taxesالضرائب ". 81

یتم دفع الضرائب بموجب القانون من قبل الشركات المكونة للمقاول . .أ
أیة مسؤولیة أو تعویض للشركات التي تكَون المقاول عن الشركة األستخراجیة ال تتحمل .ب

الضرائب التي تدفعھا ھذه الشركات خارج جمھوریة العراق . 
" التي یتقاضاھا المقاول فقط وبنسبة ال Remunerationُتفرض الضرائب على اجور الربح ".ت

%) من ھذه االجور .35تزید عن (
%) على اجور الربح 35تتحمل شركة نفط الجنوب وتعَوض المقاول عن أیة ضرائب تزید عن (

والتي یتم فرضھا نتیجة لتغییر في قانون الضریبة في جمھوریة العراق . 

." Participationالمشاركة ".91

. )--------(" والمتمثل بشركة State Partnerتتمثل ھذه المشاركة بالشریك الحكومي ".أ
%) 75%) في أسھم المقاول ، وتوزع الـ (25تبلغ حصة الشریك الحكومي نسبة مقدارھا (.ب

بین أئتالف المقاول.المتبقیة 
تتحمل الشركات االجنبیة حصة الشریك الحكومي في كافة انواع الكلف والمصاریف طیلة مدة .ت

العقد ، وال تستحق علیھا أیة فوائد . 
یستحق الشریك الحكومي بمقدار حصتھ من اجور الربح المتحققة . .ث

."Laws & Regulationsالقوانین واألنظمة ". 20

یخضع العقد وكافة أطرافھ والمقاولون الثانویون الى القانون العراقي وكافة األنظمة النافذة في
جمھوریة العراق . 

.السلع والخدمات المحلیة. 21

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 Majeureالقوة القاھرة ".22

-اضافة الى ما ھو متعارف علیھ في موضوعة القوة القاھرة ، فقد ُألزم المقاول بما یلي :
سائدة الظروف األمنیة والسیاسیة الوالتعتبر الظروف األمنیة السائدة في منطقة التعاقد خصوصًا 

تنفیذ ھذه الظروف قوة قاھرة وقت توقیع العقد وطیلة مدتھ ، ما لم تمنع في جمھوریة العراق عمومًا
العملیات البترولیة . 
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." Languageاللغة ". 32

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

.مكتب المقاول في جمھوریة العراق. 24

في جمھوریة فرعھاركات التي یتكون منھا االمقاول یجب أن تفتح مكتبًا لــكل شركة من الش.أ
العراق . 

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

التحكیم .. 25

-یتم حل المنازعات بین طرفي العقد بواسطة :.أ
أوًال. االدارت العلیا للطرفین . 

ثانیًا. الخبیر المستقل . 
لغرفة التجارة الدولیة .ثالثًا. قواعد التحكیم 

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 (

.وتفعیلھتوقیع العقد والمصادقة علیھ . 26

توقیع العقد من قبل الطرفین . .أ
من قبل مجلس الوزراء . المصادقة على العقد.ب
أخبار شركة نفط الجنوب للمقاول تحریریًا بأن مجلس الوزراء قد صادق على العقدُیعتبر تاریخ .ت

، ھو تاریخ نفاذ العقد . 

التدریب ..27

یتم تدریب الكوادر العراقیة من قبل المقاول داخل وخارج جمھوریة العراق على التقنیات الحدیثة ، 
) خمسة 5وكذلك توفیر فرص الدراسات الجامعیة في الخارج ، وذلك من خالل تخصیص مبلغ ( 

مالیین دوالر سنویًا غیر مسترد ( على حساب المقاول ) .

مواد أخرى ..28

اضافًة لذلك یتضمن العقد موادًا اخرى تتعلق باخالقیات العمل ، الحفاظ على البیئة والصحة 
سریة المعلومات ، التخلي أو التنازل عن الحقوق ، االستیراد والتصدیر ، تحویل العملة والسالمة ، 

جالت ، ـوفتح الحسابات المصرفیة ، السجالت والتدقیق ، تقییم النفط المصدر ، التقاریر والس
المعلومات والنماذج ، التفتــیش . . . . الخ . 

Addendumوكذلك المرفقات. Fو A ،B ،C ،D ،Eویحتوي العقد على المالحق 
One , Two , Three and Four. وجمیعھا تعتبر جزءًا من العقد ،


