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 I

  
  

  

  وإنتاجتطوير لخدمة العقد 

  حلفايةال منطقة عقد 

  بين

  وزارة النفط العراقية/  ميسانشرآة نفط 

  و

  تروتشاينا المحدودةپشرآة 
  .)بي أتش دي. أس دي أن( المحدودةالخاصة  اليگاريآتروناس پشرآة 

  لالستكشاف واإلنتاج عراق ال –توتال  شرآة

  و

  جنوبشرآة نفط ال
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  حلفايةال منطقة عقد وإنتاجتطوير لة خدمالعقد 
  
  

  فهرس المحتويات
  

  ٢-------------------------------------------------------------------- التعاريف-١المادة 
   ٩------------------------------------------------------------------ نطاق العقد-٢المادة 
  ١٠-------------------------------------------------------------------- مدة العقد-٣المادة 
  ١٠----------------------------------------------------------------- هبة التوقيع-٤المادة 
  ١١----------------------------------------------------------------------لّتخليا -٥المادة 
  ١١----------------------------------------------------- الحد األدنى اللتزام العمل-٦المادة 
  ١٢--------------------------------------ميسان المساعدة التي تقدمها شرآة نفط -٧المادة 

   ١٣---------------------------------------------------------------------- اإلنهاء-٨لمادة ا
  ١٥------------------------------------------------------ تنفيذ العمليات البترولية-٩المادة 
  ١٩------------------------------------------------ الغاز وسوائل الغاز الطبيعي-١٠المادة 
  ٢٠------------------------------------------------ خطط التطوير وبرامج العمل-١١المادة 
  ٢١---------------------------------- المصادقة على خطط التطوير وبرامج العمل-١٢المادة 
  ٢٣----------------------------------------- اإلدارة المشترآة للعمليات البترولية-١٣المادة 
  ٢٥----------------------------------------------------------انات والنماذج البي-١٤المادة 
  ٢٥--------------------------------------------------------- التقارير والسجالت-١٥المادة 
  ٢٦----------------------------------------------- الدخول إلى الموقع والتفتيش-١٦المادة 
  ٢٦------------------------------------------------------ القياس ورفع البترول-١٧المادة 
  ٢٧------------------------------------------------------------- تسعير البترول-١٨المادة 
  ٢٨--------------------------------------------------- الكلف البترولية والربحية-١٩المادة 
  ٣١------------------------------------المحاسبة والتدقيق،  السجالت المحاسبية-٢٠المادة 
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  ٣٢------------------------------------الصيرفة والرقابة على التحويل الخارجي -٢١المادة 
  ٣٣---------------------------------------------------------- ملكية الموجودات-٢٢المادة 
  ٣٣------------------------------------------------------------------ الضرائب-٢٣المادة 
  ٣٤--------------------------------------والتأمين) التعويض(الضمان ،  الشراآة-٢٤المادة 
  ٣٥-------------------------------------------------------- االستيراد والتصدير-٢٥المادة 
  ٣٦---------------------------------------------التدريب ونقل التقنية،  التوظيف-٢٦المادة 
  ٣٧------------------------------------------------------------------ المشارآة-٢٧المادة 
  ٣٧--------------------------------------------------------------------ازلالتن -٢٨المادة 
  ٣٨---------------------------------------------------------- القوانين واألنظمة-٢٩المادة 
  ٣٩------------------------------------------------- البضائع والخدمات المحلية-٣٠المادة 
  ٣٩-------------------------------------------------------------- القوة القاهرة-٣١المادة 
  ٤٠--------------------------------------------------جمل االتفاقية والتعديالت ُم-٣٢المادة 
  ٤٠---------------------------------------------------- السرية والملكية التقنية-٣٣المادة 
  ٤١--------------------------------------------------------- عناوين مواد العقد-٣٤المادة 
  ٤١---------------------------------------------------------------------- اللغة-٣٥المادة 
  ٤٢-----------------------------------------قاول في جمهورية العراق مكتب الم-٣٦المادة 
  ٤٢------------------------------------------التراضي والتحكيم،  القانون الحاآم-٣٧المادة 
  ٤٣----------------------------------------------------------------- اإلشعارات-٣٨المادة 
  ٤٤--------------------------------------------- التوقيع، التصديق وتاريخ النفاذ-٣٩المادة 
  ٤٤------------------------------------------------------------------ التغاضي-٤٠المادة 
  ٤٤---------------------------------------------------- الصحة، السالمة والبيئة-٤١المادة 
  ٤٩------------------------------------------- إعادة موقع العمل وإنهاء التكليف-٤٢المادة 
  ٤٩------------------------------------------------------ العمل العامةأخالقيات -٤٣المادة 
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  ٥٢---------------------------------------------------------- وصف منطقة العقد-الملحق أ
  ٥٣-------------------------------------------------------- خارطة منطقة العقد-الملحق ب
  ٥٤------------------------------------------------------- المحاسبيةاإلجراءات -الملحق ج
  ٦٥------------------------------------------------------------- تعريف المكامن-الملحق د

  ٦٦--------------------------------------------------- اللتزام العملاألدنى الحد -الملحق هـ 
  ٦٧------------------------------------------------------------- صيغ الضمانات-الملحق و

  
  
  
  

  ٨٠------------------------------------------المشترآةمبادئ اتفاقية التشغيل : مرفق واحد 
  ٨٤------------------------------------------------مبادئ اتفاقية نقل البترول: مرفق اثنان 

  ٨٧-------------------------------شرآة التشغيل المشترآة تأسيسمبادئ عقد : فق ثالثة مر
  ٩٢---------------------------------------مبادئ اتفاقية مبيعات نفط التصدير: مرفق أربعة 
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  حلفايةال منطقة عقد وإنتاجتطوير لخدمة العقد 

  
  آانون الثاني من شهرالسابع والعشريناليوم  في هذا وُّقَعقد حرر و") العقد ("واإلنتاج  عقد الخدمة للتطويرإن

    :  من قبل وبين٢٠١٠
  

 مكتبها المسجل ،، وهي شرآة نفط حكومية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية العراقميسانشرآة نفط 
   و األولالطرف ها باعتبار") وكم" أو "ميسانشرآة نفط (" ، جمهورية العراقمحافظة ميسانفي 

  

،  الصين الشعبيةوهي شرآة نفط حكومية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية، شرآة بتروتشاينا المحدودة
 ١٠٠٠٠٧، الصين، كينب، كتشينگمقاطعة دون، بيداجي، زهايمنگوند ٩مكتبها الرئيسي الُمسّجل في 

  ،")روتشايناتب("
  

 وهي شرآة مؤسسة وقائمة بموجب ،).بي أتش دي. أس دي أن( المحدودة الخاصة اريكاليآشرآة بتروناس 
 ٥٠٠٨٨،  سيتي سنترآوااللمبور، بتروناس توين تاورز، تاور وانقوانين ماليزيا، مكتبها المسجل في 

   و")اريكاليآ سبترونا(" آوااللمبور، ماليزيا
   

مكتبها الرئيسي  ،فرنساقوانين  وهي شرآة مؤسسة وقائمة بموجب ،واإلنتاجعراق لالستكشاف ال - توتال شرآة
  ").توتال("  فرنسا،واڤبآور، ٩٢٤٠٠ال ديفانس ، ان مييهچالس پ، ٢في 

  

  :  معسويًة" الشرآات" بـ ني مجتمعإليهم شار وُي"الشرآة" ين بـمنفرد إليهمشار وُي
  

الُمسّجل ها  مكتب،، وهي شرآة نفط حكومية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية العراقجنوبشرآة نفط ال
الشريك "بـ  فصاعدا اآلنمن  إليهاويشار ( ، جمهورية العراق٢٤٠ .ب.  ص،باب الزبير/ البصرةفي 

  ،")الحكومي
  

  .الطرف الثانيباعتبارهم " المقاول"  بـينمعت مجإليهم الشرآات والشريك الحكومي يشار
  

  ".طرفينال" بـ ني مجتمعأو" الطرف" بـ ين منفردإليهم يشار والمقاول ميسانشرآة نفط 
  
  

  الحيثيات
  

لجمهورية العراق يمتلكها آامل  اإلقليمية المياهومناطق ال وراضياأل  موارد النفط والغاز ضمنآافة أنحيث 
  لها وحدها الحق في،التي تمثل آامل الشعب العراقي ،الحكومة العراقية أنبما  و،شعب جمهورية العراق

   .ستخدام هذه الموارد الطبيعيةاستخراج واستغالل واوتطوير واستكشاف 
  

 حكومية مؤتمنة ومخولة حصرًا باستكشاف وتطوير بصفتها شرآة نفط وغاز ميساننفط  شرآة أن وحيث
   . القانونإلىاستنادًا  حلفايةالعقد  منطقة وإنتاج

  
 والمهارات المهنية  والكفاءة الفنية) المتينةالمقدرة المالية(المالءة المالية الملموسة  المقاول يمتلك أنوحيث 

 آما  بترولية عملياتةوأي  جميعبصورة عامًة وواإلنتاج االستكشافات والتقييم والتطوير عمليات أعماللتنفيذ 
   و.رفة هناّعُم
  

 القدرة والصالحية والرغبة في توقيع العقد الستكشاف امن لهأب بصورة مشترآة طرفين ُيبينانال أنوحيث 
   .رف هناّع آما ُمحلفايةالة عقد  منطقوإنتاج وتقييم وتطوير

  :  ياآلت بعد فقد تم االتفاق آوفيما المشترآة المدرجة هنا تعهدات وااللتزامات وعلى ضوء ال،اآلنلذا 
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   التعاريف-١المادة 

  
نص ما لم ي، هذا العقد مرفق خاصة بملحق أو،  مادةملحق أو مرفق ُتفّسر آإشارة إلى،  إشارة إلى مادةةن أّيإ 

في هذا العقد متضمنًا مالحقه  الجمع والعكس بالعكس شملتالكلمات بالمفرد معاني  إنو .خالف ذلكعلى  العقد
  : يأتآما ي  سيكون لها المعاني المثبتةتيةفان المصطلحات اآل ،السياق خالف ذلك يتطلب ما باستثناء، ومرفقاته

 

 في حةسبية والمتطلبات المثبتة والموض المحا)السياقات (تعني اإلجراءات" اإلجراءات المحاسبية"  ١-١
  .ج -الملحق

  
  : عنيتلمقاول يؤلف ا بأي آيان بما يتعلق "شرآة الشقيقة أو الفرعيةال"   ٢-١
  

  كيان، أوالالشرآة التي تسيطر على هذا ) أ         (
  

  كيان، أوال عليها من قبل هذا ًاكون مسيطريالشرآة التي ) ب (             
  

  .كيانالعلى هذا   عليها من قبل الشرآة التي تسيطرًاكون مسيطريالشرآة التي ) ج(              
  

تعني الصالحية إلمالء وتنفيذ سياسة الشرآة عبر السيطرة المباشرة " السيطرة "،ألغراض هذا التعريف
 .شرآةال ذهالتصويت في ه وق أو حق من األسهمةبالمائخمسين %)  ٥٠(من  أآثرعلى أو غير المباشرة 

 أو يةالعراق نفطال وزارة مؤسسات وآذلك شرآات وميسانفروع شرآة نفط فأن ألغراض هذا العقد، 
  .ميسانشرآة نفط ل شرآات شقيقة أو فرعيةعتبر  ت)عند تأسيسها(شرآة النفط الوطنية العراقية 

  
 المسوحات ،على قتصروال ت، التي تشمل العمليات آافة وة تعني أّي"عمليات التقييم" أو "التقييم"   ٣-١

على ضوء ما للبيانات المتعلقة بها ر اسيف تة مسوحات أخرى وأيةأيوفيزياوية والجوية والجيولوجية والجي
 اللبابتفجير وثقوب الر لثقوب فالحعمليات و، ادق عليها المصوازنات برامج العمل والمحتويهت
 اتصو األخرى ذات العالقة وفحواآلبار فرُحال ولبترولايم ي لتقحفرعمليات الوالطباقية فحوصات الو

مواد التجهيزات وال تلك قتناءا  وشراء أواب وتحاليل اللب)حرارة – حجم – ضغط(فحص  ،اإلنتاج
  .ادق عليها المصوازنات في برامج العمل والمتضمنة حسبما تكون مجميعًا، الخاصة بهامعدات الو

  
 الذي يغطي ويكون )القلنسوة الغازية(وجد آغطاء غازي ي يعني الغاز الطبيعي الذي "الغاز المصاحب"  ٤ -١

  .غاز مذاب في النفط الخام في المكمنآأو  /بتماس مع النفط الخام في المكمن و
  
 واحد جو )١(ن وأربعين غالون أمريكي تحت ضغط ياثن )٤٢(يعني آمية السائل المؤلفة من  "البرميل"   ٥-١

  .ستين درجة فهرنهايت )٦٠(ودرجة حرارة 
  
 الغازسوائل  واحد من )١(  برميل أو،واحد من النفط الخام )١(  برميليعني "ئمكافبرميل نفط "   ٦-١

  . قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعيالفآثمانية  )٨٠٠٠(الطبيعي أو 
  
 التي تكون ، والممارساتاالستخدامات  تلكجميعتعني "  العالميةيةصناعة البترولال ممارساتأفضل "  ٧ -١

ة، منآ ،جيدة على آونهاومسّلم بها  لعالمية االبتروليةصناعة ال في تداولةُمموضوع البحث و افي حينه
 أن ، ويجبالبترول في استكشاف وتطوير وإنتاج ومعالجة ونقل اقتصادية، تؤمن السالمة البيئية وفعالة

 لعملياتفي ا مارسات المستخدمةلملمواآبة  أو انموذجا حديثاأما  تكون  التيقنيةلخدمة والتا  معاييرتعكس
 ال تقل صرامة عن تلك بصورة واُألمور في آافة المعاييربهذه  بااللتزام هاتطبيق  مع وجوبالبترولية

  .األخرىالبترولية  من قبل الشرآات في العمليات بقةّطالُم
  
  .ثالثة للمرفقشكل وفقا يعني مجلس اإلدارة الُم "مجلس اإلدارة"   ٨-١

Hamza
Highlight
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  .خام باليومالنفط المن تعني براميل   ''ي/ ب "   ٩-١
  
  . باليومالمكافئالنفط من براميل تعني "  ي/ب مكافئ  "  ١٠-١
  
  سنة تقويميةة ألي مصادق عليه تنفيذ برنامج عملتكبدها في متوقعال النفقاتتعني تقديرات " الموازنة"  ١١-١

  .جزء منها أو
  
   انتهاًء باليوم األول من آانون الثاني وًابدء ًا متتاليًاشر شهرع ياثن )١٢(تعني فترة " السنة التقويمية"   ١٢-١

  .)الكريكوري(  حسب التقويم الميالديضمنينُم آال التاريخين  واليوم األخير من آانون األول،ب
  
قة  المتعلية التشغيلالُكلف باستثناء القابلة لالسترداد، نفقات والُكلف الجميع تعني " الرأسماليةكلفال"   ١٣-١

  .ج - وفقا للملحقالبتروليةبالعمليات 
  
  .٤-١٩ف في المادة عّرُم آماومعناها "  النقديةقبوضاتالم "  ١٤-١
  
م استالو)  اإلنتاج ألغراض الفحصباستثناء( من منطقة العقد البترول يعني إنتاج "اإلنتاج التجاري"   ١٥-١

  .منتظمويل الحمج اإلنتاج والت التحويل ذات الصلة بموجب برنا)نقاط(نقطة  في نفس الكمية
  
 باستثناء  من المقاول،ًا جزءؤلفيالذي و على هذا العقد ًاوقعم ًا يكون طرف آيان تعني أي"الشرآة"   ١٦-١

  .لينخّوهم الُمءوآال وقانوناهم ءشمل خلفاي، وفي أي وقت بعد ذلك الشريك الحكومي
  
في أي و الشريك الحكومي باستثناء المقاول، الفائت تعني بصورة مجتمعة آل شرآة ضمن "الشرآات"   ١٧-١

  .لينخّوهم الُمءوآال وقانوناهم ءوقت بعد ذلك تشمل خلفا
  
به، والتي يتم تعديلها  لحقةالُم والمرفقاتالحق م ال يعني هذه االتفاقية بين طرفي العقد، متضمنة"العقد"   ١٨-١

  .هذا العقدبموجب و من حين آلخرإضافتها أو 
  
 تم وصفها بهذا العقد آما المشمولةالتطوير واإلنتاج ، التقييم،  تعني منطقة االستكشاف"طقة العقدمن"   ١٩-١

  .ب - في الملحقتحديدهاأ و -في الملحق
  
  .٢-٩ادة  من تاريخ النفاذ وفقا للمعتبارًااينة آمشغل ّع يعني الشرآة الُم"مشغل المقاول"   ٢٠-١
  
  

هم ءوآال وًاهم قانونء، وفي أي وقت بعد ذلك تشمل خلفاشريك الحكوميواليعني الشرآات " المقاول"   ٢١-١
  .خّولينالُم

  
  إنتاجها الوزن النوعي التي قد يتمنالنظر ع صرفب يعني آافة الهايدروآربونات "النفط الخام"  ٢٢-١

ستمائة ،  عشرأربعة) ٦٩٦,١٤( قدارهوتخزينها من منطقة العقد في الحالة السائلة بضغط مطلق م
  اإلسفلتمتضمنًةن درجة فهرنهايت يست) ٦٠( باوند على العقدة المربعة و األلفن منوست وتسعو

  . الخاملنفطممتزجة مع االوالقار، ويستثنى من ذلك سوائل الغاز الطبيعي غير 
  
  .٢-١٤ف في المادة عّرُمآما ومعناها " البيانات  " ٢٣-١
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 تنفيذ العمليات ةفيه شرآة التشغيل المشترآتتولى تاريخ الذي  يعني ال" التشغيلسؤوليةمتاريخ نقل "   ٢٤-١

  .الثةوالمرفق ث ٤-٩ وفقا للمادة البترولية
  
سعر     مضروباً  الصافي ، اإلنتاج فصل يعني ألي    "فترضاإليراد المُ "   ٢٥-١ دي ا التصدير    نفط  ب ي األّو (لتمهي ) ل

  .الفصل  لذلكالُمعتمد
  
) الناقلين(الناقل  من البترول ميسان شرآة نفط التي تستلم فيها) لنقاطا(النقطة  تعني "نقطة التسليم"  ٢٦-١

  المستحقةالربحيةو والكلف اإلضافية البترولية لفهُآ من  التصدير بدًالنفط لمقاولا والتي عندها قد يرفع
   .والواجبة الدفع

  
اريع االستخالص وإدامة الضغط مش متضمنًة العمليات، ة وآافةتعني أّي" عمليات التطوير"أو "التطوير"   ٢٧-١

ال تقتصر و تشمل، المنفذة بهدف تطوير منطقة العقد ،)الثانوية أو الثالثية أو غيرها(األولية والالحقة 
 التقييم والتطوير، آبار وتجهيز اإلآمال والغلق والحفر الجانبي وإعادة واإلآمالعلى، الحفر والتعميق 

على، العازالت  ال تقتصرالتي ( ات ومنشآت اإلنتاجمحط والتشييد ونصب الهندسية عمالواأل
نشآت والضاغطات والمولدات والمضخات والخزانات وخطوط التجميع وخطوط األنابيب وآافة الم

 على هكذا مواد  الحصول؛)إلنتاج وإدامة الضغط ومعالجة وخزن ونقل البتروللالمطلوب نصبها 
 إنهاءعمليات  متضمنًة أعاله األنشطةاسب مع بما تحتاجه ويتن وتجهيزات سلعومكائن و ومعدات
  أوالمناسبة للتنفيذ أو الالزمة العمليات المساعدة واألنشطة والخدمات آافة والهجر وعمليات التكليف

 الممارسات في وأفضل المصادق عليهاخطة التطوير ل وفقًاجميعها  ألنشطة أعاله، لاألفضلالتحصيل 
  .البترولية العالميةصناعة ال

  
 البترولية للعمليات الكلفة التخمينية المخصصة ولزمني تعني البرنامج ا"الخطة" أو "خطة التطوير"  ٢٨-١

 منطقة العقد التي تشمل خطة التطوير األولية وخطة فيأو زيادة الطاقة اإلنتاجية  /المطلوبة لتطوير و
  . عليهمانقيحاتالتطوير النهائية وأية ت

  
  .نار العراقيعني الديي "الدينار"   ٢٩-١
  
لحد تلك اللحظة بعمليات  هايدروآاربوني والذي لم يكن وجوده مثبتًا يعني اآتشاف تجمع "االآتشاف"  ٣٠-١

  .الحفر
  
  .األمريكي  يعني الدوالر"الدوالر"   ٣١-١
  
شرآة  تبليغ على ضوءو، ملزمًا ونافذًاالموقع هذا العقد فيه  يعني التاريخ الذي يصبح "تاريخ النفاذ"  ٣٢-١

  .٣٩أحكام المادة إلى  استنادًا  تحريريالمقاولل ميساننفط 
  
  .٤-١٩ في المادة فعّرُمآما ومعناها  "نفقاتال"   ٣٣-١
  
في  بينم آمكمن محتمل غير مكتشف آما محدد تكوين إلى اآلبار يعني حفر أو تعميق "االستكشاف"  ٣٤-١

  . فحوصات للتكوينأيةتنفيذ  متضمنًاد  -الملحق
  
  .مزيج نفط خام التصدير القياسي العراقي يعني "نفط التصدير"   ٣٥-١
  
 لباخرةعلى ظهر االواصل   من نفط التصديرواحد) ١( برميللكل سعر اليعني  "سعر نفط التصدير"   ٣٦-١

  .١٨أحكام المادة إلى  استنادًا والمحدد ،قطة التسليمنفي ) تسليم ظهر المرآب(
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  .١١ معرف في المادة ومعناها "ةخطة التطوير النهائي"   ٣٧-١
  
  .يميةو تعني السنة التق"السنة المالية"  ٣٨-١
  
، ًان يوميمائة وعشر )١٢٠( فترة ال تتجاوز ةخالل أي،  يعني اليوم األول"اإلنتاج التجاري األول"  ٣٩-١

على وميا  ألف برميل نفط خام يوسبعين )٧٠٠٠٠(اإلنتاج التجاري للنفط الخام عن معدل  يقل ال حينما
، األولية خطة التطويرعلى مصادقة المن تقويمية ثالث سنوات  )٣( أو خالل ًاتسعين يوم )٩٠(مدى 

 عندما يكون اإلنتاج قد مأياأية  تستثني ًايوممائة وعشرين  )١٢٠( ـفترة ال  إن.يحدث أوًال هماأّي
  ).هـ(٥-١٢ أو) د(٥-١٢ أو) ج(٥-١٢لمواد ل ًا وفقانخفض

  
  .٣١ف في المادة عّرُمآما ومعناها "  القاهرةالقوة "  ٤٠-١
  
الهيدروآاربونات غير  من الهيدروآاربونات وآميات متغيرة من خليط يعني "الغاز الطبيعي" أو "الغاز"  ٤١-١

 األرض مذابًة مع البترول الخام في المكامن الطبيعية تحت أوالتي تكون موجودة أما في الحالة الغازية 
ف أما آغاز نصتبالظروف الجوية من درجة الحرارة والضغط و في الحالة الغازية نتج تبقىوعندما ُت

  .مصاحب أو غاز غير مصاحب
  
والمكثفات ازولين الطبيعي غ والغاز البترول الُمسال تعني الغاز الجاف و" الغازمعالجة عملممنتجات "   ٤٢-١

  .مصادق عليها لخطة وفقًاشيدة نشآت ُمم من معالجة الغاز الخام المنتج من منطقة العقد في مستخلصةال
  
  . تعني حكومة جمهورية العراق"الحكومة"   ٤٣-١
  
 من قبل موظفي تقصير الأو يعني أي عمل غير مبرر " المتعمداإلدارةسوء " أو "جسيماإلهمال ال" ٤٤-١

االستهانة المتعمدة بأفضل   المقصود أواإلهمال أو  اإلصراراإلشراف الرئيسيين الذي ينم عن
  .ارسات الصناعة البترولية العالمية أو بشروط هذا العقد بما له عالقة بالعمليات البتروليةمم

  
  .١٣كلة وفقا للمادة ّشتعني اللجنة الُم" لجنة اإلدارة المشترآة"   ٤٥-١
  
 لتولي تنفيذ ٩ للمادة  في جمهورية العراق وفقًاتؤسستعني الشرآة التي " ةشرآة التشغيل المشترآ"   ٤٦-١

  . ثالثةلعمليات البترولية بموجب المرفق ا
  
  .من حين آلخر) تعديلها( التي قد يتم تغييرهاالتعليمات العراقية ويعني القوانين أو األنظمة  " القانون"   ٤٧-١
   
 الفائدة المحدد آمعدل معدلعني ت "لندنفي  البنوك معروضة بينال) السائدة( الفائدة" أو "اليبور"   ٤٨-١

 لإليداعات المعروضة) السائدة( للمعدالت ) من النسبة المئويةلفباأل  واحد ألعلى اقرببمقّر(حسابي 
 يوم عمل تاريخب) طبعة لندن(من قبل الفاينانشيال تايمز  ثالثة أشهر آما منشور )٣(بالدوالر لفترة 

 سعر لم يتم نشرإذا . العائدة لكل فترة فائدةوالثالثة أشهر المذآورة  )٣(بداية فترة يسبق واحد  )١(
  ).طبعة نيويورك( وول ستريت جورنال يتم اعتماد سبعة أيام متتالية، )٧(الفاينانشيال تايمز لفترة 

   
 من قبل )ستالم والتحميلالا (للرفع سرًايتُم يعني الفصل الذي يكون خالله نفط التصدير "فعالر فصل"   ٤٩-١

 الفصل  هو يكونرفع أي فصل  إنحيثب، أربعةق المقاول في نقطة التسليم، بموجب هذا العقد والمرف
  .الربحية مستحقة وواجبة الدفعو  والكلف اإلضافيةيةكلف البترولفيه الالذي تكون 

   
  . من البروبان والبيوتانخليط وهو عادًة المسال، بترول يعني غاز ال"ل بي جيأ"   ٥٠-١
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 من قبل المقاول آما محدد في هصرفيجب  الذي للمبلغ األدنى  يعني الحد"لنفقاتااللتزام  األدنىالحد "   ٥١-١

  .٢-٦المادة 
   
   ٦لمادة ل وفقًابتنفيذه  المقاول عهديتلعمل الذي  يعني الحد األدنى ل"لعملالتزام ال األدنىالحد "  ٥٢-١

  .هـ -والملحق
   
الشهر والمنتهية في اليوم  من ذلك األولهو أي شهر في سنة تقويمية للفترة المبتدئة من اليوم " الشهر   "٥٣-١

  .همن األخير
   
 أن تعني البروبان والمكونات األثقل من الغاز الطبيعي التي يمكن) أن جي أل( "سوائل الغاز الطبيعي"   ٥٤-١

الغازولين (  متوسطيوضغط بخار) مكثفات( واطئ ي آضغط بخاربخرتهاأف حسب ضغوط صّنُت
  ). ل بي جيأ( عالي يوضغط بخار) الطبيعي

   
 يبخارالضغط ال يعني البنتان والجزء األثقل من سوائل الغاز الطبيعي ذات "الغازولين الطبيعي"  ٥٥-١

وهو سائل في الضغط . ل بي جي وله نقطة غليان ضمن مدى الغازولينأالمكثفات و متوسط بينال
 آربونات مع هيدروخلطُي أن  وغير مستقر ويمكنمتطايرالجوي ودرجة الحرارة االعتياديين لكنه 

  . إلنتاج غازولين تجاريأخرى
   
 آمكونات غازية تتواجد  ية خليط من سوائل هيدروآربونهي "المكثفات" أو "مكثفات الغاز الطبيعي"   ٥٦-١

ضت درجة الحرارة دون ّف من الغاز الخام إذا ُخفتتكاث ،في الغاز الطبيعي الخام المنتج من منطقة العقد
هيدروآربونات التي تكون سائلة ال وتشتمل على. لغاز الخاماوآربون  لهيدرالندىدرجة حرارة نقطة 

 نفط بالخلطُت المكثفات تنتج من منطقة العقد وإن في حالةو. ينفي درجة حرارة وضغط السطح الطبيعي
  . خام نفطعلى هكذا مكثفات وآأنها  طبقتالعقد سهذا أحكام فإن الخام، عندئذ 

  
 ومن معينةعلى مدى فترة زمنية   الخام المنتج من منطقة العقدنفطيل البرامعدد  يعني " الصافياإلنتاج" ٥٧-١

 و المستخدمة في العمليات البترولية وغير ةد، المخزون - آمكمن مكتشف في الملحقمحددمكمن 
 من قبل ة ومستلمةقاسُم، نقيحاتها أو تادق عليهاالخطط المص حسبمواصفات معينة تبعًا ل ةالمعالج

  . التحويل)نقاط (ةالناقل في نقط
  

  ، لفترة زمنية معينة الصافياإلنتاج عنيي ، يوم/  برميل نفط خامبوحدات " الصافياإلنتاجمعدل " ٥٨-١
  . التقويمية في تلك الفترة الزمنيةاأليام مقسومًا على عدد

  
نفط  من الهمةمآميات على  يعني الغاز الطبيعي الذي يوجد في مكمن ال يحتوي "الغاز غير المصاحب"   ٥٩-١

  .الخام
  
  نوع من لكل)سومو(العراقية شرآة تسويق النفط  يعني السعر المعلن من قبل "سعر البيع الرسمي"   ٦٠-١

  .مزيج نفط التصدير العراقي
  
القابلة لالسترداد المقاول  وأجوروالرسوم ضرائب ال وروفاتمصال والكلف تعني " التشغيليةُكلفال"   ٦١-١

  .ج - للملحق وفقًااإلنتاجبعمليات المتعلقة و
  
 بموجب هذا العقد البتروليةتنفيذ العمليات ل نعّيالُم الكيان ، هوثالثةوالمرفق  ٩مادة لل وفقًا ،"المشغل"   ٦٢-١

  .ة مشغل المقاول أو شرآة التشغيل المشترآاأم ويكون
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المعبر و )الكاملة (قسمةُمال  للمقاول، الحصة غيرؤلفة من الكيانات المكل آيانل تعني "شارآةالمحصة "  ٦٣-١ 

ؤوليات سمالواجبات والمتيازات والمنافع واالحقوق وال طرف فيالعنها آنسبة مئوية لمساهمة هذا 
  .لمقاولللتزامات الوا

  
 الذروة إنتاجهدف   إلى الصافياإلنتاج معدل، يعني نسبة ٥-١٩ ألغراض المادة "عامل األداءم"  ٦٤-١

  .واحدال )١( لن تتجاوز قيمته ة حالفي أيةو) ذي رسى عليه العطاءالالتنافسي (
  
تجة والمخزونة  الهيدروآربونات السائلة والغازية المنمتضمنًة يعني آافة الهيدروآربونات "البترول"  ٦٥-١

  .من منطقة العقد
  
أو  /و اوللمقستحقات المالية لوالم لالستردادقابلة ال المتكبدة ونفقات تعني الكلف وال"يةكلف البترولال"   ٦٦-١

المدفوعة في جمهورية الشرآات دخل  ضرائب باستثناء (البتروليةتنفيذ العمليات المشغل، ذات الصلة ب
 أحكام هذا العقد استنادًا إلىالمحددة ) العراق أو آما منصوص عليه خالف ذلك في هذا العقد

  .واإلجراءات المحاسبية
  
يات االستكشاف والتقييم والتطوير واإلنتاج واألنشطة األخرى  عملافة وآة تعني أّي"العمليات البترولية"  ٦٧-١

 إلى  الموقع إعادةمتضمنًة لهجرالتحويل وعمليات ا )نقاط ( إلى نقطةالبترول نقل متضمنًةالمتعلقة بها 
  . بموجب هذا العقدالتكليف وإنهاء ما آان عليه

  
  اإلنتاجمعدل  فيهيكون  بالتاريخ الذيًا سنة بدءةثالث عشر )١٣( تعني فترة " الذروةإنتاجفترة "  ٦٨-١

 تبدأ  أي حالليس في، وتتاليًاُما ثالثين يوم )٣٠(لفترة  الذروة إنتاجهدف  يساوي أو يزيد على الصافي
  .سبع سنوات من تاريخ النفاذ )٧( ُمتأخرًة عنهذه الفترة 

  
يجب تحقيقه  والذي  عليه العطاءرسى الذي  التنافسي الصافي اإلنتاجمعدل هو " الذروةإنتاجهدف "   ٦٩-١

  ).ج(٢-٢ الذروة آما محدد في المادة  إنتاج لفترةوإدامته
  
 ميسانلم من قبل المقاول إلى شرآة نفط ّسُي) إعالم( ًاتحريري إشعارًا يعني "واعدالاالآتشاف التجاري "   ٧٠-١

 خاضعةر تتعلق به  تطوي وينوي تقديم خطةواعدباعتقاد المقاول بوجود اآتشاف بترولي تجاري 
  .ربحيةالأجر  على ميسانالتفاق مع شرآة نفط 

  
  .٢-١١لها المعنى المعطى في المادة  "خطة التطوير األولية"   ٧١-١
  
ال تقتصر  وتضمن ت،لبترولاتخزين  وآل العمليات المتعلقة بإنتاج ونقل وة تعني أي"عمليات اإلنتاج" ٧٢-١

 واإلشراف والتصليح وإنهاء كادريم والتشغيل وتوفير ال والمعالجة والترماإلنعاشو االستصالح ،على
 الخزانات اتومجمع والمعامل والمعدات وخطوط األنابيب اآلبار وآل  من وصيانة أيالتكليف

  . األخرىوالمنشآتالمرافق  وآافة  الطرفيةوالمحطات
  
  . البترولي اإلنتاجاس حيث يق مباشرًة نقطة التحويلقبل التي تكون تعني النقطة "نقطة قياس اإلنتاج"  ٧٣-١
  
 المعلنة من قبل ة البيع الرسميألسعار  يعني المعدل الحسابي")األّولي( تمهيديال سعر نفط التصدير"  ٧٤-١

 للشهر الذي األقصى والشرق وأوربا لألمريكيتين لنقطة التسليم) سومو(العراقية شرآة تسويق النفط 
 الشهر الذي أو أربعة عد بموجب المرفق والُمم ُمسبقًا الُمقّد فيه آشف الكميةُيقّدمالذي  يسبق الشهر

  .ةيسر البيع الرسمية لشرآة تسويق النفط غير متأسعار آانت إذا يسبق ذلك الشهر
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 تشرين أو تموز أو نيسان أو  يوم من آانون الثانيأول  متتالية بدءًا منأشهر  يعني فترة ثالثة"الفصل"   ٧٥-١

  . سنة تقويميةةأي من األول
  
  . المحاسبيةواإلجراءات ١٩لمادة وفقًا ل يعني التعويض المستحق للمقاول "الربحية"   ٧٦-١
  
 اإلنتاجعن   المقاولإلىدفع ُي مكافئ لكل برميل نفط األمريكي بالدوالر األجرعني ي "جر الربحيةأ"   ٧٧-١

  .٣-١٩ ومنتجات معمل معالجة الغاز آما هو محسوب وفقا للمادة الصافي
  
 آما مكافئ لكل برميل نفط  سنتًانيأربعو واحد أمريكيدوالر  )٤٠,١( يعني "أجر الربحية التنافسي"    ٧٨-١

  .٣-١٩هو مبين في المادة 
  
 و ٣-١٢ في المواد إليه  الخطة، هو المعنى المشارأو  بخصوص برنامج العمل والموازنة"التنقيح"   ٧٩-١

  . على التوالي٤-١٢
  
 المتراآمة في تنفيذ العمليات نفقات الإلى هو نسبة المقبوضات النقدية المتراآمة "سترداداالمعامل "  ٨٠-١

  .٤-١٩مادة لل ًاالبترولية وفق
  
 افة يقوم بتوجيه آأقدم  فرد يعمل آمدير مقيمأي  طرف، هوألي  يعني بالنسبة" المتقدماإلشرافآادر "  ٨١-١

  مدير يكون مسؤوًالوأي لتي يكون مقيمًا فيها، المنطقة اأو  لذلك الطرف في البلدواألنشطة العمليات
 المشرفين أو  المدراءجميعباستثناء   منطقةأو  في هكذا بلدأقدم  هكذا مدير مقيمأمام بصورة مباشرة

 أوالتشييد ، مواقع الحفر، المنشآت  أومرافقال لى يتولون المسؤولية عأو الذين يكونون مسؤولين
  .رىأخ عمليات حقلية ةأي أو والعمليات ذات العالقة اإلنتاج

  
  . تعني شرآة تسويق النفط العراقية"سومو"   ٨٢-١
  
 )١(عندما يطبق على الغاز، يعني حجم الغاز الجاف الذي يشغل "ق م ق "أو "القدم المكعب القياسي"    ٨٣-١

 باوند فلباأل  ستمائة وستة وتسعون، عشرأربعة )١٤٫٦٩٦( واحد قدم مكعب تحت ضغط مطلق قدره
  . درجة فهرنهايتونست )٦٠(على العقدة المربعة ودرجة حرارة 

  
 ، وهي آيان حكومي عراقي مؤسس وقائم بموجبجنوب يعني شرآة نفط ال"الشريك الحكومي"   ٨٤-١

  .القانون
  
 الخدمات أو  المشغل لتجهيز الموادأوتعاقد معه المقاول ي شخص أو شرآة ةأي  يعني"المقاول الثانوي"    ٨٥-١

  .العالقة بالعمليات البتروليةذات 
  
 غير تلك الكلف لقابلة لالسترداد المتكبدة من قبل المقاول وانفقات تعني الكلف وال"اإلضافيةالكلف "    ٨٦-١

، ١٧ -٤١ و ٧ -١٧، ٧ -١٢، ٥ -١٠، ٢ -٧لمواد وفقًا لالمعرفة آكلف بترولية وآما هي محددة 
  .عليهاالمترتبة  الفائدة المستحقة متضمنًة

  
  .٢٣ف في المادة عّرُم آما ومعناها "الضريبة"    ٨٧-١
  
  فيهاطلبُت التي التقويم الميالدي حسب  متتاليًااثني عشر شهرًا )١٢( تعني فترة "السنة الضريبية"  ٨٨ -١

  . القانونبموجبالضريبة   تقاريرأو اإلقرارات
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  .٢-٣فة في المادة عّر تعني مدة هذا العقد آما ُم"المدة"    ٨٩-١
  
 آما أنشالُميعني الصندوق " الصندوق "أو " والبعثات الدراسيةةقنيصندوق تمويل التدريب والت "  ٩٠-١

  .٢-٢٦معرف في المادة 
  
 ، حيث يستلم الناقلاإلنتاج  الخارج من نقطة قياساألنابيب تعني حافة المدخل لخط "نقطة التحويل"  ٩١-١

 . البترولي من المشغلاإلنتاج
  
    ومنظومات النقل،نشآت لتشغيل مميسانن من قبل شرآة نفط عّيالُم) الكيانات( يعني الكيان "لالناق"   ٩٢-١

  .اثنانوالمرفق  ١٧ للمادة التحويل وفقًا) نقاط(لنقل البترول من نقطة 
  
دات ومنشآت النقل ا والمضخات والكابسات والخزانات والعد األنابيب تعني خطوط"منشآت النقل"   ٩٣-١

  .هذا العقدبموجب التحويل لنقل البترول ) نقاط(د من قبل المشغل بعد نقطة شّيلتي ُت ااألخرى
  
 تحت سيطرة الناقل بعد  األخرى المنشآتآافة وقت، منشآت النقل وأيتعني، في " منظومة النقل"   ٩٤-١

  .نقطة التحويل التي تكون ضرورية لنقل وخزن وقياس وتسليم البترول
  
  . يعني جدول زمني تفصيلي للعمليات البترولية التي تنفذ بموجب هذا العقد"برنامج العمل"   ٩٥-١
  
 ةأي من  أو من تاريخ ما،تبدأ  التقويم الميالديحسب  متتاليًااثني عشر شهرًا )١٢(  تعني فترة"السنة"  ٩٦-١

 .تاريخذآرى سنوية لذلك ال
  

  )١نهاية المادة(
  
  

   نطاق العقد -٢المادة 
  
 ثالثة) ٤٣( يشمل ّنُهٳ .هحكامأ استنادًا إلى، حلفايةالنتاج منطقة عقد وإتطوير لخدمة ال  هو عقدالعقدهذا   ١-٢

ها مرفقة بهذا جميع ،ربعةأ وثالثة وناثنإو والمرفقات واحد ، والمالحق أ، ب، ج، د، هـ، ومادًةن وأربعي
حكام المواد أن إت فو المرفقاأ والمالحق العقدفي حالة التعارض بين مواد و.  منهًا وتكون جزءالعقد

 الحقًا التي ستحل تفاقيةاال  موادلى آاملإ تعتبر إشارًة،  هنامرفقأي لى إشارة  اإلإن. سائدةتكون هي ال
  .ما لم يتطلب السياق خالف ذلك، محل هكذا مرفق

  
فضل ممارسات الصناعة البترولية العالمية أحكام هذا العقد وبموجب أاستنادًا إلى  المقاول ويجب على ٢-٢

  : أن
  

 للموارد لمثألاالتطوير  لتنفيذ العمليات البترولية بقصد تحقيق اتقني خدمات وتوفيرو يرتب لتأ ّوفري  ) أ(
 .البترولية في منطقة العقد

 

 خطة سنوات من تاريخ المصادقة علىثالث ) ٣(في فترة ال تتجاوز األول تجاري النتاج اإليحقق ) ب(
  .وليةالتطوير األ

 

 صافي نتاجإ نتاج الذروة بمعدلإسنوات من تاريخ النفاذ هدف سبع ) ٧( فترة ال تتجاوز يحقق خالل )ج       (
  .نتاج الذروةإفترة طيلة  باليوم  خاملف برميل نفطأن وثالثخمسة و وخمسمائة) ٥٣٥٠٠٠(قدره 
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  . والموارد البترولية في منطقة العقدحتياطياتلالقصى  الحجم األيقدر ويحدد سنويًا  ) د(

  

 والكوادر والخدمات الضرورية لتنفيذ اتقني التمويل والمكننة والمعدات والتل آوفيرو يرتب لتأ وفري) هـ    (   
  .العمليات البترولية

  

 المطلوبة لتنفيذ العمليات البترولية بموجب خطط التطوير وبرامج روفاتكلف والمصل اجميع تكبدي) و       (
  .٢نتاج المثبتة في هذه المادة هداف اإلأل تحقيق جالعمل والموازنات المصادق عليها أل

  

 استنادًا إلىخرى للمقاول والتمتع بكافة الحقوق والمنافع  األلتزاماتواال المالية لتزاماتاال بكافة يفي) ز       (
  .حكام هذا العقدأ

  
د،  -رفة في الملحقمعالالمكتشفة و ن المكامن المحتملة غيرإف، سنوات من تاريخ النفاذ خمس) ٥( لمدة  ٣-٢

 يسعى الطرفان )منفصلة( مختلفة جورألى إ بشرط خضوعها ،نتاجها تحت هذا العقدإو تطويرها مكني
  . بحسن نيةعليهاتفاق لى اإلإ

   
 يتم تعديله ليعكس فإن هذا العقد، من جديدةكانتاج مإتفاقية لتطوير والى إتم التوصل إذا ، ٣-٢لمادة ل فقًاو  ٤-٢

  .عليها قر المتفوجاأل
  
 تجاه شرآة نفط  ومنفردًةتضامنيةتكون الكيانات المؤلفة للمقاول مسؤولة بصورة يجب أن في أي وقت،   ٥-٢

  . المقاول بموجب هذا العقدلتزاماتاآافة   عنميسان
  

  )٢نهاية المادة (
  
  

   مدة العقد -٣المادة 
  
  . من تاريخ النفاذحيز التنفيذ العقد دخلي   ١-٣
  
 استنادًان المدة قابلة للتمديد إ. سنة من تاريخ النفاذ عشرين )٢٠(، ")المدة("ة األساسية لهذا العقد المد تكون  ٢-٣

  .خرى في هذا العقدالمواد األ و٣١المادة  حكامأإلى 
  
لى إن يقدم طلبًا تحريريًا أ هذا العقد، يمكن للمقاول نتهاءاسنة واحدة قبل تاريخ  )١(تتجاوز   الفترةالل   خ٣-٣

يتم  وشروط جديدة مواد لسنوات، وفقًا خمس) ٥( لغرض تمديد المدة لفترة أقصاها ميسانآة نفط شر
  . عليهاالتفاوض

  )٣نهاية المادة (
  

   هبة التوقيع-٤المادة 
   
 من قبل شرآة نفط حددحساب مصرفي م ن يومًا من تاريخ النفاذ تودع الشرآات فييثالث) ٣٠(  خالل١-٤

  .أمريكيمليون دوالر وخمسون مائة  )١٥٠٠٠٠٠٠٠(تردة قدرها هبة توقيع غير مس ميسان
  

  )٤نهاية المادة (
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   خليالّت -٥المادة 

  
 -: على المقاول أن، د - في الملحقالموصوفة للمكامن المكتشفة   ١-٥
  

 .دراجها ضمن خطة التطوير النهائية األولىإ لم يتم عن أية مكامنميسان لح شرآة نفط  لصاخلىيت   ) أ(
 

خطة التطوير النهائية  ست سنوات من تاريخ المصادقة على) ٦( خالل ميسانلح شرآة نفط  لصاخلىيت  ) ب(
لخطط ل وفقًا االتطوير عليه عمليات  بتنفيذمباشرةتم التولم تها هذه الخطة ية مكامن تضمنأعن  ولىاأل

 .المصادق عليها
  
 -: أن المقاول علىشفة فد آمكامن محتملة غير مكت -ة في الملحقوصوفللمكامن في منطقة العقد الم ٢-٥
  

أو  أي استكشافأربع سنوات من تاريخ النفاذ عن حقه في ) ٤( بعد ميسان لصالح شرآة نفط خلى يت  ) أ(
 .واعدآتشاف تجاري إع إشعار من التي لم تكن موضوامكجميع ال

 

لمكامن أو جميع اسنوات من تاريخ النفاذ عن أي خمس ) ٥( خالل ميسان لصالح شرآة نفط خلىيت    ) ب(
  .لى أجور ربحية بشأنهاإ لتي لم يتم التوصال

 

مكامن التي  أو جميع السنوات من تاريخ النفاذ عن أي ست) ٦( خالل ميسان لصالح شرآة نفط خلىيت  ) ج(
 .ر فيها عمليات التطوير بموجب الخطط المصادق عليهاباَشلم ُت

 
 ًةآخذ،  عنها خلىتُمال )امنمكال( مكمنال وتقييم وتطوير وإنتاج     استكشاف حرة في    ميسانشرآة نفط   تكون   ٣-٥

اربنظر  ة االعتب دم اإلعاق دأ ع ر الماو الت ررخل غي ةب ات البترولي ع العملي ى .  م الأعل رح ، ي ح د يقت ق
امن مُ   أ مع طرف ثالث بخصوص         ميسانعليها شرآة نفط     اتفقت أية شروط    مةوائمالمقاول   ة مك ى تي  خل
سان لدى شرآة نفط      ن هذه الشروط مفضلة     إعلمًا  ، )ب(٢-٥لمادة  ل ًاعنها وفق  ابقًا         مي ة س ك المقدم  عن تل

اول    ى         ف . من قبل المق ة يجب عل ذه الحال سان شرآة نفط   ي ه ة      مي ول عرض الموائم ع عن قب  أن ال تمتن
  .مبرر معقول بدون الخاص بالمقاول

  
  )٥نهاية المادة (

  
  

  نفقاتلعمل والا اللتزام الحد األدنى -٦المادة 
  
 ضمن الفترات الزمنية الخاصة بها ، آافة الخدمات المطلوبةفيروو يرتب لتأ المقاول جب أن يوفري ١-٦

 العقد فيعمل المحدد لااللتزام  األدنى الحد  لتنفيذ ،هـ - األحكام المثبتة في الملحقاستنادًا إلىو
  -: تية اآلاتطاللنش

  

 .ولية وإعداد خطة التطوير النهائية إعداد وتقديم خطة التطوير األ  ) أ(
 

  . المعالجة والتفسيرمتضمنًة الزلزالية،  تنفيذ المسوحات)ب(
  

  .بعاد المحاآاة الثالثية األمتضمنًةجيولوجية ومكمنية تفصيلية تنفيذ دراسات ) ج   (
 

 د، وتحقيق -ة آمكامن مكتشفة في الملحقوصوفالم وإنتاج المكامن بار بهدف تقييم وتطويرآحفر  )د   (
  .نتاج الذروةإهدف 

 

 خرى بهدف اآتشاف مكامن محتملة غير مكتشفة آما محدد في أ بارآتعميق  وأ يةافبار استكشآحفر ) هـ (   
  .د -الملحق
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 برمج دخولهاآثر مالئمة للمكامن الماأل تنفيذ دراسات مختبرية ومكمنية تفصيلية لتقييم طرق التطوير) و(

  .نتاج ضمن خطة التطوير النهائيةفي اإل
  

  . الجريانضمانراسات للمنشآت السطحية ذات العالقة ودراسات  تنفيذ دراسات هندسية ود )ز    (
  
) ٣( دنى خاللأآحد أمريكي   مليون دوالرتامائ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠(   مبلغًا قدره أن ينفقالمقاولجب على  ي  ٢-٦

  .وليةثالث سنوات من المصادقة على خطة التطوير األ
  
 المبالغ  معما يتوافق مجموعهل أن يستثمر على المقاو، ٢-٦ النظر عن ما جاء في المادة صرفب   ٣-٦

 والشروط المثبتة في هذا حكامألالخاضعة ل في خطط التطوير المصادق عليها ووالتوقيتات المتوقعة
  .العقد

  
م ن أداء آل شرآة وإيفائها بالتزاماتها التعاقدية والمالية بموجب هذا العقد يتم ضمانه من قبل شرآتها األإ   ٤-٦

ضمان يكون الذا ن هإف، وفيما يتعلق بالشرآات.  و-وثيقة بالصيغة المثبتة في الملحقسطة نهائية بواال
وآما منصوص ، وقيع في يوم التميسان شرآة نفط إلىم سّلوُي،  من تاريخ النفاذاعتبارًاساري المفعول 
  .إنجاز العملب خّولين الُموااللتزامات الحقوق إليهم ة بخصوص المنقول٢٨عليه في المادة 

  
لضمان ،  و- بالصيغة المثبتة في الملحقجوهرية) وثيقة(أداة  بموجب وزارة النفط للشرآات ضمانًا عد  ُت٥-٦

ي آيان حكومي عراقي أو) سومو( تسويق النفط  وشرآةميسان شرآة نفط ،الناقل  الشريك الحكومي،أداء
  .جب هذا العقدآخر لإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والمالية بمو

  
  )٦اية المادة نه(

  
  

  ميسان المساعدة التي تقدمها شرآة نفط -٧المادة 
  
،  أن توفر أو ُتؤمن توفير وبحسن نيةميسانفط شرآة نعلى ن إ وجوهري نصرن الوقت هو عأ بطرفانقر الي
  .و مراجعة مطلوبة بموجب هذا العقد في الوقت المناسبأو موافقة أ مصادقة ةيأ
  

  :   أنميسان على شرآة نفط بيج ، يسمح به القانون مابقدر
   

 خدموالتي قد تصبح متوفرة من وقت آلخر لتست، ن وجدتإ، ذات صلة تزود المقاول بأية بيانات فنية ١-٧
  ). عملية المناقصةأثناءلى الشرآات إ جهزة المعلومات المإلى باإلضافة( للعمليات البترولية حصرًا

  
بترولية العمليات الخرى حيث يكون مطلوبًا تنفيذ مناطق األ جميع المتضمنًةن منطقة العقد، أمن تض ٢-٧ 

ية مطالبات من قبل أو مخلفات حربية خطرة وخالية من ألغام أية أأن تكون خالية من ، بموجب هذا العقد
، فعلى المقاول  طرفيأ ضرورية من قبل زالة عملية اإلعتباراففي حال ، ي حالأ على .طراف ثالثةأ

دارة المشترآة لغرض لى لجنة اإلإ قبل تقديمه ميسانختص لمناقشته مع شرآة نفط إعداد برنامج عمل م
ن المقاول سينفذ إدارة المشترآة، فوحال المصادقة على برنامج العمل من قبل لجنة اإل.  عليهالمصادقة

. بها المقاول الكلف المتعلقة وُيمّول) أآفاء(ؤهلين م مزودي خدمة بواسطةلغام زالة األإبرنامج عمل 
  .١٩ للمادة ضافية تسترد وفقًاإ َا الكلف آلفهوتعتبر هذ

  
خرى في جمهورية أية مناطق أضمن منطقة العقد والمسلحة العراقية فر الحماية الكافية من خالل القوات  تَو٣-٧

 السفر من متضمنًةتبطة بمنظومة النقل خرى مرأو عمليات أالعراق التي تجرى فيها العمليات البترولية 
منية بواسطة جراءات األ اإلافة عن تنفيذ آ تكون مسؤولة حصرًاميسانشرآة نفط . لى تلك المناطقإو
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 أو أعمال أية طرف عن أيإلتزام تجاه أو  مسؤولية ةلن يكون على المقاول أي،  المسلحة العراقيةقواتال
 توفير روفات ومصعن آلف ميسان بتعويض شرآة نفط ًاون ملزمو يكأ  المسلحةالعراقية لقواتل أنشطة

فرة ال تنسجم مع سياسات ّون الحماية الُمأفي حال تمكن المقاول من إثبات .  في العقدالمتوقعةالحماية 
 على طرفانتفق اليفي هذه الحالة ، ترولية العالميةفضل ممارسات الصناعة البأالصحة والسالمة والبيئة و

 مرخصة للعمل ؤهلةمنية خاصة مأ قصير األمد لشرآة ًاستخدام إمتضمنًةينفذها المقاول، إجراءات إضافية 
وعلى جراءات المذآورة تتم مراجعتها من وقت آلخر إن اإل،  بتروليةَاوهذه الكلف تعتبر آلف، في العراق

  .منية متغيرات الظروف األضوء
      

و أقليمية إحكومة  ةيأو التعاون من قبل  أ/بذل أفضل الجهود للحصول على المساعدة وتو فر المساعدة تَو ٤-٧
و سلطات حكومية لصالح المقاول والمشغل آما أو وآاالت أ، و ممثلين آخرينأو مجلس محلي آخر أمحلية 

و تصاريح العمل لموظفي المقاول والمشغل أ سمات الدخول جميعهو مطلوب منطقيًا لغرض تأمين وتجديد 
 التسجيل المطلوبة لكل آيان مؤلف للمقاول لفتح  التصاريح وإجراءاتآافة، و المقاولين الثانويين ومعاونيهمأ

مرآي ججراءات التخليص الإمرآية وججراءات الآل اإل، حتفاظ بمكتب فرعي في جمهورية العراقواإل
وتساعد المقاول ،  والتصدير للمعدات والتجهيزات المطلوبة للعمليات البتروليةستيراداال المطلوبة لعمليات

قامة صاريح والتسهيالت الالزمة إليجاد مكان للمكتب والمعدات والسكن واإلوالمشغل في الحصول على الت
 ذلك ألغراض جميع، جراءات لتجديدهاإ رخص وةوأيماآن  الطرق واألستخداماووثائق حق ، تصاالتواال

  .تنفيذ العمليات البترولية
  
  :من   المقاول والمشغل مجانًانيكمت ٥-٧

  

خرى حيث تكون ليها والمناطق األإق والجسور الموجودة المؤدية  الطرمتضمنًاة العقد لى منطقإدخول ال   ) أ(
 .العمليات البترولية مطلوبة

 

و خارج أداخل ،  الماء المستخدم للحقنمتضمنًاه لغرض العمليات البترولية لى الماء واستعمالإالوصول  )ب(
 . مسؤولية المقاولت ألخذ ومعالجة وتوزيع وطرح الماء منمنشآ الافةمنطقة العقد شريطة أن تكون آ

  

  . للعمليات البتروليةبترولستخدام الإ )ج(
  

  .بار والمنشآت القائمة في منطقة العقدستخدام اآلإ) د(          
  
بحسن نية يتفقا كي طرفين يجتمعان لن الإ ف،ي طرف أللعمليات البتروليةلالمقصود  في حالة الخرق غير ٦-٧

  .ح آال الطرفين خطوات إجرائية مناسبة تحمي مصالاتخاذعلى 
  

  )٧نهاية المادة (
  
  

  نهاءإلا -٨المادة 
  
  .ميساننهاء من قبل شرآة نفط اإل   ١-٨

       

 خرآ أصبحتذا إتحريري للمقاول تقديم إشعار  ب)وًالأ( : ن تنهي هذا العقدأ ميسان شرآة نفط بإمكان) أ (
 ،غير قادرة على تسديد ديونهاأنها ب أعلنتو أ مفلسة) م التي تقدم الضمانو شرآتها األأ (شرآة متبقية

اللتزام  ًاذا ارتكب المقاول خرقإ أشهر ثالثة )٣(ل  قبًا تحريريًا إشعارعطاء المقاولإ ب)ثانيًا( وأ
  : ال يقتصر علىيتضمن و ،هذا العقدجوهري في 

         

في  ثير جوهريتأ لهالذي يكون و ميسانلى شرآة نفط إبيان آاذب ل سابق معرفةتقديم المقاول عن  )١(
  .هذا العقدتنفيذ 
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حكام  أو التزام بموجب هذا العقد بما يتعارض معأو حق أ مصلحة ةيأتنازل آخر شرآة متبقية عن ) ٢ (

    .٢٨المادة 
        

 منعا لإللتباس،و.  عليهادقاالمص وازناتو المأبرامج العمل  ولتزام بخطط التطويرفشل المقاول باإل) ٣(
سباب تشمل االستثمار  ألإنتاج الذروةو فترة أ هدف إنتاج الذروةتحقيق في  شالََََ ذريعًافذا فشل المقاول إ

شرآة يحق ل العالمية، فيةصناعة البترولال في الممارساتفضل أو الفشل بمراعاة وتطبيق  أ/ وكافيغير ال
  .د ضمن سياق هذه المادة وتمارس حقوقها بموجب هذا العق فشًالذا هن تعتبرأ ميساننفط 

  
الخاصة شهر أالثالثة ) ٣( خالل فترة) أ(١-٨مادة لل ًا وفق الذي ارتكبهخرقال المقاول أصلحذا إ) ب(

 ميسانذا آانت شرآة نفط  إ. المفعول لم يعد سارياإلشعارإن  تعتبر ميسانن شرآة نفط إفباإلشعار، 
 عندئذ فان شرآة ،واعدةن جهوده تبدو إ و بشكل معقول الخرقصالحإل اهدًان المقاول يعمل جأتعتقد 
  . لذلكاإلشعار تبعًا تمدد فترة ميساننفط 

  
  : ن المقاولإف) أ(١-٨لمادة وفقًا ل هذا العقد ميساننهت شرآة نفط أذا إ) ج(

      

  .نهاء من تاريخ اإلعتبارًااحقوقه ومصالحه المستقبلية بموجب هذا العقد آافة  يفقد) أوًال(
     

جراءات والدعاوي والمطالبات والمرافعات التي قد تنشأ  اإلجميعي وأ من انميس شرآة نفط يعفي) ثانيًا(
  . نفسهنهاءباإلعالقة  الذي له نزاع، باستثناء النهاءإلعن هذا ا

     

بخالفه فان شرآة و لنفقاتا تزاملال دنىالحد األروف من صمالجزء غير ال ميسانيدفع لشرآة نفط ) ثالثًا ( 
  . مناسبةراها وسيلة تأية من المقاول بذا الفرقة هستعادإ يحق لها ميساننفط 

  
 بسبب ًا متتاليًا عشر شهريثن إ)١٢( لمدة تتجاوز تعرضت لخطر جّديو أ بتروليةلقت العمليات الُع ذاإ) د(

ـ ب  ذلك تحريري قبلتقديم إشعارنهاء هذا العقد بعد إو المقاول يمكنه أ ميسانقوة قاهرة، فان شرآة نفط 
ن إ و،)ثانيا)(ج(١-٨والمادة ) والأ)(ج(١-٨حكام المادة أتطبق  ،نهاءإهكذا حصول  ندع. رينشه )٢(

 المتراآمة وغير ضافية والربحية اإلكلفية والبترول الكلفض المقاول عن التعّو ميسانشرآة نفط 
  .نهاء لغاية تاريخ اإلالمدفوعة

  
ي من م أللبلد األاحكومة من و مرسوم أ رمأ بلبتروليةلتزاماته بخصوص العمليات اإالمقاول  ذا علقإ) هـ(

 بتروليةالعمليات ال لي آامل المسؤولية عنتّوبحق ال ميسانشرآة نفط لن إم، فو شرآاتهم األأالشرآات 
 . بهذا الخصوصشهر واحد )١ (قبل ًاتحريري ًا إشعارعطاء المقاولإبأية طريقة تعتبرها مناسبة بعد 

نهاء إ يحق لها ميسانن شرآة نفط إ فسنة واحدة )١(لفترة تتجاوز استمر هكذا تعليق  ذا إ،على أي حال
) ج(١-٨حكام المادة أن إنهاء فإعند هكذا  .شهرين )٢(  قبلًا تحريريًاإشعارعطاء المقاول إالعقد بعد 
  فترة تعليقي وقت خاللأ في  على أي حال،.ي تعويض مهما آانأال يستحق  ن المقاولإتطبق و
 بأنه قادر ميسانلى شرآة نفط إ إشعاراََالمقاول قدم   إذانهاء، اإل فترة إشعار وقبل نهايةلتزاماتهالالمقاول 

يتفقان على  والمقاول ميسانن شرآة نفط فإ، بتروليةاماته بخصوص العمليات اللتزإوراغب باستئناف 
رولية آلف بت ةي ألميساندفع شرآة نفط على لتزامات المقاول وإ الستئناف خطوات إجرائيةفضل أ
يكون . لى المقاول قبل فترة التعليقإالتي آانت مستحقة وواجبة الدفع ربحية موقوفة وضافية وإ آلفو
  . خالل فترة التعليقربحيةضافية وإ آلف وآلف بتروليةية أن المقاول ال يستحق إ ومَاعلم

  
 كوادر الضرورية النشروذلك بفي جمهورية العراق بشكل واضح  تواجد اعتيادي شكيلذا فشل المقاول بتإ) و(

شهر بعد تاريخ المصادقة على خطة التطوير أستة  )٦(ية خالل بترول المطلوبة لتنفيذ العمليات الوالمعدات
 ها تقديمنهاء هذا العقد بعدإ ميسانشرآة نفط يحق ل، ف٥-٣١ و ٧لمواد ا االعتبار مع األخذ بنظرولية األ
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ن إطبق وُت) ج(١-٨حكام المادة أنهاء فان إعند هكذا . نشهري )٢( المقاول قبل  إلىًا تحريريًاإشعار
  .ي تعويضأالمقاول ال يستحق 

  
   .نهاء من قبل المقاول اإل٢-٨
  

ًا بهذا تحريريإشعارًا  ميسانلى شرآة نفط إ يقدم عليه أن فنهاية مدة العقد،نهاء العقد قبل إذا اختار المقاول إ      
 ، المذآوراإلشعاربحلول نهاية فترة . ختياراالذا سباب هأ وضحًا ممن ذلكشهر أثالثة  )٣( قبل الخصوص

 هتقديمنهاء هذا العقد بعد إن المقاول يمكنه إنهاء ف اإلسوى خطوات إجرائية على لطرفانتفق اي لم اذإ
 أحكام  يتم تطبيقنهاء،إعند هكذا .  من ذلكشهر واحد )١ (قبل ميسانشرآة نفط إلى خر آ ًا تحريريًاإشعار
  ).ج(١-٨دة الما

  
فان المقاول بهذا ، ٨هذه المادة ل وفقًا) و المقاولأ ميسانسواء من قبل شرآة نفط ( نهاء هذا العقدإ في حالة ٣-٨

  .لبتروليةالعمليات ا معآان  بأي شكل خلاو يتدأيعيق  وأ يعرقل لننه أ بيتعهد
  
 التعويضات متضمنًة( هذا العقد فترة نتهاءإ أونهاء إنافذة بعد  بطبيعتها  تكونحكام العقد التيإن أ ٤-٨

 )٣( لفترة وسارية المفعول تامة النفاذتبقى ) والمسؤوليات والتدقيق والسرية والقانون الحاآم والتحكيم
  . فترة العقدنتهاءإو أنهاء اإل ذلكثالث سنوات بعد 

  
نهاء هذا العقد إ بيتعلقزاع ي نأ في إحالة طرفينبحقوق ال تؤدي إلى اإلجحاف يجب أال ٨حكام المادة إن أ  ٥-٨

  .٣٧مادة وفقًا لله تم حّللي
  

  )٨نهاية المادة (
  
  

   العمليات البتروليةتنفيذ -٩المادة 
  
ن مشغل المقاول إ، ف٩ وفقا لهذه المادة ةمشترآالتشغيل ال تشكيل شرآة ميسانط  تختار شرآة نفلحين أن  ١-٩

 ًاالمشكلة وفق) JMC(دارة المشترآة لجنة اإلل عامة السيطرةالشراف واإل العمليات البترولية تحت ينفذ
 ثالثة للعمل ضمن منطقة العقد مثل تلك العمليات ألطراف  لطرف أوفي حالة منح ترخيص. ١٣لمادة ل

و أ، ٥ للمادة  عنها وفقًاخليالّتالتي ال تتعلق بالعمليات البترولية، والعمليات التي تتضمن مكامن تم 
جراءات الضرورية  اإلإتخاذ ميسانشرآة نفط على ، فان ٧-١٢مادة وفقًا للدة عمليات المجازفة المنفر

و تتداخل بشكل غير مناسب مع العمليات أو تعيق أ ال تعرقل  هكذا عمليات ضمن منطقة العقدنإ ضمانل
و أ متسبب تأخيرو أو آلفة أي ضرر أو أ األذى ه وتمنع عن المقاولميسانشرآة نفط ض تعّو. البترولية

  .ج عن هكذا عمليات للطرف الثالثنات
  
 شرآة التشغيل أسيستبل  للعمل آمشغل للمقاول لتنفيذ العمليات البترولية قتروتشاينايعين المقاول شرآة ب  ٢-٩

على برنامج مرحلي   عند تاريخ النفاذ فورًاميسانمع شرآة نفط أن يتفق  مشغل المقاول على. ةالمشترآ
  .٢-١٢   للمادةولية وفقًا لحين المصادقة على خطة التطوير األستمرارقادر على اال وازنةللعمل والم

  
  .ميسانحريرية المسبقة لشرآة نفط ر المقاول مشغل المقاول بدون الموافقة التغّي  ال ُي٣-٩
  
 ول مرةألالواحد  )١ (زيد عنو يأيساوي بما  االستردادن يحقق المقاول معامل أي وقت آان، بعد أ  في ٤-٩

 ميسانن لشرآة نفط إسبع سنوات بعد تاريخ النفاذ، ف )٧( قبل وفي أي حال ليس ،٤-١٩ مادةلل وفقا
من قبل الطرفين،   تكون مملوآة بصورة مشترآة وتدار، التية للدعوة لتشكيل شرآة تشغيل مشترآالخيار

عن  ولية بالنيابة ستعمل آمشغل وتنفذ العمليات البترةشرآة التشغيل المشترآ. ل المقاولل من قبمّولكن ُتو
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دارة بموجب هذا العقد والمرفق ثالثة، وآل ذلك، اإلمجلس ل  العامةسيطرةالشراف و تحت اإلطرفينال
  .بموجب خطط التطوير وبرامج العمل والموازنات المصادق عليها

  
كيل  الطرفين تشعلى لتشكيل شرآة التشغيل المشترآة، ميسان من قرار شرآة نفط سنة واحدة )١(  خالل ٥-٩

  . اتفاقية شرآة التشغيل المشترآة المثبتة في المرفق ثالثةمبادئشرآة التشغيل المشترآة المنسجمة مع 
  
لى إ التشغيل من مشغل المقاول تحويل مسؤوليةجراء لإ في الوقت المناسب على خطة ويتفق الطرفان  ٦-٩

  : ال تقتصر علىو شمل ت،ن خطة التحويلإ عتباراالخذين بنظر آشرآة التشغيل المشترآة 
  

 .ة شرآة التشغيل المشترآأسيسلتترتيبات ) أ(
  

  .ةيها من قبل شرآة التشغيل المشترآقائمة بالمناصب الوظيفية المختلفة التي سيتم تول) ب(
  

سنة واحدة من التاريخ الذي   )١( التحويل خالل إآتمالجدول زمني لمراحل التحويل والتي تبلغ ذروتها ب) ج(
  .٤-٩لمادة ل ًا حيز الوجود وفقةة التشغيل المشترآدخل فيه شرآت

  

 ذات الصلةالضرورية و قائمة جرد بالمنشآت والمعدات والمستندات والكراسات والبيانات والمعلومات) د(
  .لعمليات البتروليةبا

  

ت  الضرورية الستمرار العملياواإلداريةن آافة المناصب التشغيلية إ بصورة رئيسية ضمنبرنامج ي) هـ(
  .البترولية بعد انتهاء فترة هذا العقد يتم توليها من قبل مواطنين عراقيين

  
 السيطرة على آافة المنشآت ةلى شرآة التشغيل المشترآ، إ بموجب برنامج التحويل،مشغل المقاوليحُول    ٧-٩

ت بخصوص علوماوالمعدات المتعلقة بالعمليات البترولية وآافة المستندات والكراسات والبيانات والم
دارة وتشغيل إ على ة قادرةكون شرآة التشغيل المشترآتمعدات بحيث المنشآت وال ذهاستعمال وتشغيل ه

  .فضل ممارسات الصناعة البترولية العالمية ألمعدات وفقًاال وتمنشآال ذهه
 
  .جراءات المحاسبيةتحويل الجوانب المحاسبية والمالية وفق اإلتتم معالجة    ٨-٩
  
 التحويل الفعلي، اق وفي سيةلى شرآة التشغيل المشترآإ التشغيل  مسؤوليةستعدادات لتحويلاإلخالل    ٩-٩

لتزامات المنصوص عليها في هذا العقد بخصوص العمليات  واإلمهامن مشغل المقاول سينفذ الإف
طبق  للمشغل المنصوص عليها في هذا العقد ستوااللتزامات  والحقوقمهامحينذاك، فأن ال. البترولية

  .حكام هذا العقد والمرفق ثالثةأ استنادًا إلى ةلتناظر على شرآة التشغيل المشترآبا
   
ن المقاول يستمر إصبحت المشغل، فآونها أ تنفيذ العمليات البترولية ة  بعد تولي شرآة التشغيل المشترآ١٠-٩

يسي في آل من التخطيط لي الدور الرئ وتّوة المشترآة لشرآة التشغيل المشترآدارةبالتزاماته في اإل
بشكل عام، يعمل المقاول على توفير مهاراته . والقرارات والمراقبة والتنفيذ اليومي للعمليات البترولية

فضل  أل العمليات البترولية وفقًالضمان تنفيذ ة وآوادره لشرآة التشغيل المشترآقنيةدارية والتاإل
عداد وتقديم برامج العمل إص، يستمر المقاول بوعلى الخصو. ممارسات الصناعة البترولية العالمية

 أسيستن إ. ميساناتها للمصادقة عليها من قبل شرآة نفط نقيحزنات السنوية وخطط التطوير وتوالموا
نتاج الذروة بموجب هدف إ ال يعفي المقاول، بأية طريقة، من التزاماته لتحقيق ةشرآة التشغيل المشترآ

  .هذا العقد
  
دارة  والمصادق عليها من قبل لجنة اإلميسان بصورة مباشرة من قبل شرآة نفط كبدةلمت اروفات  المص١١-٩

 التشغيل من قبل شرآة بتروليةلي العمليات ال وتحويل وتّوةلتشكيل شرآة التشغيل المشترآالمشترآة 
من . جراءات المحاسبية بموجب اإليحساب التشغيلال على يتم قيدها تدفع من قبل المقاول وةالمشترآ

 ًا قبل تاريخ النفاذ والتي تغطي نشاطميسانية التزامات يتم الدخول فيها من قبل شرآة نفط أن إوم علالم
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 ًا هذا التمويل آلفيعتبرمول من قبل المقاول، حيث ن وُتضم ُتلعملالتزام ال  الحد األدنى ضمنًاعينُم
، يمكنه ميسانط فاور مع شرآة نبترولية، مع ذلك، يحق للمقاول مراجعة هذه االلتزامات، وبعد التش

  . بديلة مناسبةرتيبات تأحكامإلى  ًاستنادإ أاللتزامات هذهنهاء  إ
  
يقوم المشغل بتزويد المقاول بتقدير تحريري ، عشرين من آل شهر)٢٠(ـ ز تاريخه ال  في موعد ال يتجاو١٢-٩

زنات  بموجب برامج العمل والموا عنها بالدوالرًاعبرتفصيلي لمتطلباته النقدية الكلية للشهر الالحق ُم
.  نقد متوقع بان يكون في متناول اليد في نهاية الشهرأييأخذ بنظر االعتبار تقدير الهذا . المصادق عليها

 األول في اليوم ١٣-٩ البنك المراسل المعين في المادة إلىيتم مباشرة  التالي فع من قبل المقاول للشهرالد
  .عطلةهو يوم ال آان هذا إذالي  يوم العمل التاأومن الشهر، 

  
 من قبل المقاول في حساب  سلفًامولةالم جنبية،موال األن يحتفظ تحت تصرفه باألأل ب المشغل مخّو١٣-٩

 مجموعة مؤشردنى حسب منشورات أآحد ) أ(ئتماني درجة إ تصنيف يمفتوح في الخارج لدى بنك ذ
و أ الفائدة .) مودي لخدمة المستثمرينأويتش  فرّيمؤشتصنيف   ما يكافئه منأو( بورز آندستاندرد 

المسحوبات من الحساب المذآور . لى الحسابإ ضاف المماثل لها والمتولد بواسطة الحساب ُيعائدال
لى مصرف محلي في إ عن قيم  البضائع والخدمات في الخارج ولتحويل المبالغ المطلوبة دفعللتستخدم 

حتاجها المشغل بالدينار بما له عالقة بالعمليات البترولية، محولة جمهورية العراق لتلبية النفقات التي ي
 )٦٠(خالل .  في ذلك التاريخ آما معلن من قبل البنك المرآزي العراقي المعروضالصرف السائد بسعر
 آشف مصادق عليه ومعترف به من قبل شرآة تقديم بعد نهاية آل سنة مالية، يقوم المشغل بًان يوميست

موال  العراقية المختصة بالسيطرة على تحويل العمالت يبين فيه األسلطاتلى الإ  معتبرةتدقيق مستقلة
  .لى الحساب والتسديدات منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية تلكإ ضافُتالتي 

  
عة  الصناالممارسات فيفضل  للقانون ووفقا ألمتثالاالينفذ المشغل العمليات البترولية بجدية مع   ١٤-٩

  .البترولية العالمية
  
 للبترول من منطقة من واآلالكفوءنتاج  لتحقيق اإلاألرضالمشغل فوق وتحت يجب تصميم نشاطات   ١٥-٩

 آافة المواد والمعدات والمنشآت المستخدمة في العمليات البترولية تكون مطابقة إنيضمن المشغل . العقد
تفق ي. ةشتغال جيدة طيلة المدإ بحالة بقىن تأجيد ومقبول ونشاء إللمعايير الهندسية المقبولة عمومًا وذات 

ل لتسليم العمليات فّصجراء ُمإة هذا العقد، على ُمدنتهاء إسنة واحدة من ) ١(  قبلاألقل، على طرفانال
  .لةفاع آمؤسسة ميسانلى شرآة نفط إالبترولية في منطقة العقد والمنشآت المتعلقة بها 

  
جراءات المناسبة والضرورية بموجب القانون لحماية البيئة ومنع التلوث الذي قد إل  يتخذ المشغل آافة ا١٦-٩

  .ي تلوث قد يحصلأضرر  العمليات البترولية ولتقليل تأثير عنينتج 
  
جراءات المناسبة والضرورية بموجب القانون  والمقاول والمشغل آافة اإلميسانيتخذ آل من شرآة نفط  ١٧-٩

نظمة أ العامة وقوانين والعملخالقيات أ وااللتزام الصارم باءلةسلشفافية والُما الدولية لتعزيز والمعايير
رشادية لضمان  والوثائق اإلإلجراءاتا  والمقاول والمشغل تطويرميسانعلى شرآة نفط . مكافحة الفساد

  .عالهأآر  لما ُذنصياعاال
  
 لجنة  من قبلوالسيطرة العامةشراف اإلحكام هذا العقد تحت أ استنادًا إلىينفذ المشغل العمليات البترولية  ١٨-٩

  . تكون عليه الحالوحسبمادارة، و مجلس اإلأدارة المشترآة اإل
  
  : نأعلى المشغل  ١٩-٩
  

 امتالآهمولى للمواطنين العراقيين شرط أسبقية أعطيًا المطلوبة للعمليات البترولية ُم  آافة الكوادرُيَوفر  ) أ(
 .المؤهالت والخبرة المطلوبة
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 جحاف بحقلى تعريق القوة العاملة للمشغل، بدون اإلإتوظيف والتدريب التي تهدف  ببرامج اليلتزم  ) ب(

م من قبل قّد، آل ذلك وفقًا لخطة ُتة وظيفية في شرآة التشغيل المشترآشغال مناصبإ في المقاول
ست  )٦( في فترة ال تتجاوز اإلدارةو مجلس أدارة المشترآة  من قبل لجنة اإل عليهاالمشغل للمصادقة

 .وات من تاريخ النفاذسن
 

ساس تنافسي، بموجب أعلى  يستخدم مقاولين ثانويين ومجهزين ذوي قدرة مؤآدة وخبرة مهنية،) ج     (
دارة على و مجلس اإلأدارة المشترآة  لجنة اإلبقيًا، ُم)ج(٢١-٩لمادة ل ًاالمناقصات المثبتة وفق سياقات
برامج العمل والموازنات المصادق ل وفقًان يكون أي عقد ثانوي يجب أ طلبية شراء وةيأن إ. علم بذلك
  .عليها

               قدرهاي عقد ثانوي بقيمةأو أ طلبية شراء منفردة ةيألحاالت إ يصادق على أن المشغل بإمكان         
 طلبية شراء ةيأحالة إي حال، يجب قبل أعلى .  اقلأومريكي أ عشرين مليون دوالر) ٢٠٠٠٠٠٠٠(

عطاء تفاصيل العطاءات المستلمة إجله يجب ستحصال الموافقة المسبقة، وألإ ي عقد ثانويأو أمنفردة 
   :آاآلتيحالة الموصى بها، سس اإلأًُو

  

 )٢٠٠٠٠٠٠٠(آثر من أحاالت بقيمة دارة لإلو مجلس اإلأدارة المشترآة قبل لجنة اإل من) أوًال(
  مائة مليون دوالر)١٠٠٠٠٠٠٠٠ (ا قدره قيمةو تساويأ ولحد أمريكي عشرين مليون دوالر

  .أمريكي
  

 مائة مليون دوالر )١٠٠٠٠٠٠٠٠(آثر من أحاالت بقيمة  لإلميسانمن قبل شرآة نفط ) ثانيا(
خذ بنظر مع األ، ة غير معقولألسبابحجب ن ال ُتأن هكذا موافقة تحريرية يجب إ، حيث أمريكي

 ًا يوموأربعينخمسة  )٤٥( تتجاوز ميسان نفط ذا آانت الفترة المستغرقة من قبل شرآةإنه أ عتباراال
ذا إ. ميسانمتحققة من قبل شرآة نفط  ي عقد ثانوي تعتبرأو أ طلبية شراء ةيأن الموافقة على إعندئذ ف

ن إعندئذ ف حالة قيد النظر،، خالل الفترة المعينة، عدم موافقتها على اإلميسانبلغت شرآة نفط أ
  . للبت فيهطرفين العليا للدارةلى اإلإيحال فورًا الموضوعُ 

  
 بناًء على طلبها ميسان شرآة نفط  إلىخرىأية معلومات أ، ويقدم ١٥ للمادة يعد ويصدر تقارير وفقًا)  د(

  .المبرر والمعقول
  

ت داخل وخارج منطقة العقد حسب الضرورة لتنفيذ العمليات منشآ المشغل اللوازم الثابتة وال يضع ٢٠-٩
نجازها إمنشآت النقل التي تدمج في منظومة النقل تسلم عند . عليها  المصادقالبترولية بموجب الخطط

ن اثنإحكام المرفق أ استنادًا إلى عن تشغيلها وصيانتها بعد ذلك مسؤوًاليكون لى الناقل الذي إوتشغيلها 
  .تفاقية نقل البترول الالحقةإو

  
 المشغل ويقدم للمصادقة من يهيئن ذلك، شهر مأستة ) ٦( بعد تاريخ النفاذ، وفي فترة ال تتجاوزفورًا ٢١-٩

  : ةتيالتشغيل اآل جراءاتإ، ١٢لمادة ل وفقًادارة المشترآة وقبل  لجنة اإل
  

لم الرواتب  ُسمتضمنًةلكوادر المحلية المستخدمة نظمة الكوادر، لأالتوظيف و) سياقات(جراءات إ  ) أ(
لى إضافة ادر والموظفين، باإل المخصصات المطبقة للدرجة الخاصة من الكجميعجور والمنافع وواأل

شغال الوظائف، آل ذلك متطلبات التوظيف مثل الوصف الوظيفي المعياري والمؤهالت المطلوبة إل
ساس وشروط التوظيف بين  الرواتب األمساواة يجب مراعاة. لقانون وظروف السوق المحليةوفقًا ل

مخصصات ومنافع خاصة مراعاة مع العراقيين وغير العراقيين ذوي المؤهالت والخبرة المتماثلة، 
 .لغير العراقيينمناسبة 

 

ج  -هم في الملحقيلإ المشار بيننّس الُملألفرادالمنافع والمخصصات التي ستدفع في جمهورية العراق   ) ب(
 . تنسيبهم للعمليات البتروليةأثناء
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خرى األات الخدمحالة العقود الهندسية والحفر والتشييد وعقود إ والعطاءات واتجراءات المناقص إ ) ج(

تفق على خالف ذلك من لم ُي ما(ساس تنافسي أها على جميعتكون جراءات شراء المواد والمعدات، إو
فضل ممارسات أحكام وبنود هذا العقد وأبالحسبان خذين آ) دارةو مجلس اإلأدارة المشترآة قبل لجنة اإل

 . والقانونالصناعة البترولية العالمية
 

 .  ج- الملحقأحكام ستنادًاإبناه المشغل نظام محاسبي تفصيلي يت  ) د(
   

   )٩نهاية المادة ( 
  
  

   الغاز وسوائل الغاز الطبيعي-١٠المادة 
  

  . وفق القانون وآما منصوص عليه في العقدّالإ ال يجوز حرق الغاز   ١-١٠
  
و أالغاز للحقن خدم ن يستأ يضًاأيمكن آما ، بتروليةللعمليات ال مجانًاغاز ال استخداممكان المشغل إ  ب٢-١٠

 ستخداماي أ ومؤقتو الخزن الأ  المدعماالستخالصو دامة الضغطإعادة الحقن في المكامن لغرض إ
  .خرآ الئمم

  
 فترة  تكوننأ بشرط، ميسانشرآة نفط من ن يحرق الغاز بموجب موافقة مسبقة أ المشغل بإمكان  ٣-١٠

غراض الغاز بكميات محدودة أل حرق يتم أنيمكن آما دنى المطلق،  بالحد األمقيدةوحجم الحرق 
  .الفحص والصيانة وفي حاالت الطوارئ

  
ُمقتَرحًا  ،ية خطةأدارة آجزء من و مجلس اإلأدارة المشترآة اإللجنة لى إ  أن يقدم المقاولعلى  ٤-١٠

ف آل الغاز المنتج وغير يتصر و أ/ستخدام وإ لمعاملة ومعالجة و وفنيًاقتصاديًاإ المجدية مشاريعالب
 الضرورية لمعاملة ومعالجة نشآتل ويبني الممّوُيوعلى المقاول أن . بترولية في العمليات التخدملمسا

  .ادق عليهاالغاز بموجب خطة مص
  

 دقاخطة مصعلى ذلك ضمن فق ُتذا ُاإنقطة التحويل، بعد نقل ال منشآت  تمويل وبناء المقاولعلى  ٥-١٠
م سّلُتيجب أن ل يبعد نقطة التحوما المتعلقة بنقل الغاز لول  المقاو قبل منشيدة النقل المنشآت م.عليها

 ،ميسانالمعين من قبل شرآة نفط و  المختصلى الكيان العراقيإ  التجريبينجاز والتشغيلعند اإل
التي يتكبدها  المترتبة مصروفات والكلف الجميع . عن تشغيلها وصيانتهايكون مسؤوًالالذي بعد ذلك و

  .إضافيةآكلف ة بهذه المادة تسترد المقاول بما له عالق
  
عادة الحقن إنتاج والمعاملة والمعالجة و باإلالمتعلقةالمقاول التي يتكبدها  روفات والمصكلف الجميع ٦-١٠

  .آكلف بتروليةسترد ل ُتي نقطة التحوقبلوالنقل والتسليم والتصرف بالغاز 
  

 ربحية ب عليهات، تترلينقاط التحو في ميسانلى شرآة نفط إلم ّسمنتجات معمل معالجة الغاز التي ُت ٧-١٠
 .٣-١٩لمادة وفقًا لآما منصوص عليه و

  
   )١٠نهاية المادة ( 
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   خطط التطوير وبرامج العمل -١١المادة 

  
 طاقات التسليم المطلوبة وإدامة  المقاول والمشغل ملزمان بتطوير المكامن المكتشفة ضمن منطقة العقد ١-١١

ها مثبته في المرفق ؤ والتي مبادنقل البترول وشروط اتفاقية عليها بموجب خطط التطوير المصادق
  .ناثنٳ

  
 أشهر  ستة)٦(في فترة ال تتجاوز و،األولية المقاول ويقدم خطة التطوير يهيئمباشرة بعد تاريخ النفاذ،  ٢-١١

تقدم هذه الخطة في ضوء المعرفة المتيسرة للمكامن داخل منطقة العقد .  بأي حالمن ذلك التاريخ
  :  تتضمناألوليةخطة التطوير .  الكلية ومراحل تطوير المكامن داخل منطقة العقدألهدافوا

  

 سنوات  ثالث)٣( ما يمكن، وفي فترة ال تتجاوز بأسرع  األولتجاري النتاج اإلبرنامج مصمم لتحقيق  ) أ(
 .األوليةمن المصادقة على خطة التطوير 

  

 ثالث )٣( د خالل -آما محدد في الملحق غير مكتشفة ةرنامج مصمم الستكشاف مكامن محتملب  ) ب(
 .األوليةمصادقة على خطة التطوير السنوات من 

 

، هذا أخرى إضافيةالقيام بعمليات تقييم  برنامج لتقييم المكامن داخل منطقة العقد، والذي يستلزم ويبرر  ) ج(
، والدراسات لقة بها تفاسير للبيانات المتعوأية للمسوحات الجيوفيزياوية ًا زمنيالبرنامج يتضمن جدوًال

برنامج التقييم يهدف إن .  وبرامج جمع البيانات الحقليةألمختبري المكمنية، وآذلك العمل الجيولوجية و
 الحصول على بيانات فنية مطلوبة لوضع مالمح خطة التطوير النهائية المتضمنة آامل منطقة إلى
 .العقد

 

 .السنة التقويمية الحاليةبرنامج عمل وموازنة للفترة الزمنية المتبقية من    ) د(
 

)  زمنيةجداول(برامج  متضمنًة ، ويقدمها للمصادقة برامج العمل والموازنات السنوية المقاوليهيئ   ٣-١١
 . من آل سنة تقويميةاألول تشرين  شهر مناألول أقصاه للسنوات التقويمية الالحقة في موعد اإلنتاج

 

ليات البترولية المقترح ، آافة جوانب العمفصليًا،  يذآر فيه بالتفصيلةآل برنامج عمل وموازنة سنوي
لكلفة التخمينية ومدة آل عملية، ا،  ذات الصلةاألخرىالبيانات والمعلومات  جميعمتضمنًا تنفيذها 

 ذات األخرى البيانات والمعلومات جميع لكل مكمن ضمن منطقة العقد ولإلنتاجتخمين المعدل الشهري 
 سنوات تلي نهاية  أربع)٤(  السنويًة لفترةباألنشطة ؤًانة يتضمن آذلك تنبالعمل والموازبرنامج . الصلة

  . أقصرهماأّي لغاية انتهاء فترة هذا العقد أوتلك السنة التقويمية 
  
 والتي ، المقاول خطة التطوير النهائيةيهيئ سنوات من تاريخ النفاذ،  ثالث)٣( في فترة ال تتجاوز  ٤-١١

  .ميسان من قبل شرآة نفط ة عليهامصادقال عند وليةاألستحل محل خطة التطوير 
  
 الذروة خالل فترة إنتاج لتحقيق هدف صممسلوب المإلل بتنفيذ العمليات البترولية با  يقوم المقاول والمشغ٥-١١

 سبع )٧(ال تتجاوز على أن  وصادقة على خطة التطوير النهائية، سنوات من تاريخ المثالث )٣(
خذ بنظر  تأأنيجب عليها خطط التطوير المقدمة من قبل المقاول للمصادقة  .اذسنوات بعد تاريخ النف
  . خالل الفترة الزمنية المحددة إنتاج الذروةاالعتبار تحقيق هدف

  
 التنقيحات وتخمينات الكلف المرتبطة بها والضرورية الستحصال الموافقات  المقاول ويقدميهيئ ٦-١١

  .المطلوبة
  
  



 ٢٠٠٩/   آانون األول ٢٢")  ("DPSC عقد الخدمة لتطوير وإنتاج حقل الحلفاية  

٢١     

  
الجيولوجية والمكمنية والهندسية  ،الرصينة المبادئ إلى تستند يجب أن اإلنتاجرامج  الخطط وبجميع  ٧-١١

 ، ممارسات الصناعة البترولية العالميةأفضلواالقتصادية والصحة والسالمة والبيئة، آل ذلك بموجب 
  .د وتعظيم حجم احتياطيات البترول القابلة لالستخراج من منطقة العقاألمثل اإلنتاجوبهدف تحقيق 

  
  : يأتيما  األدنى بالحد   خطط التطوير تتضمن٨-١١

  

  .تفاصيل منطقة التطوير المقترحة) أ        (
  

  .ملخص الدراسات المكمنية) ب        (
  

  .جد ُوإن،  المطلوباإلضافيذات صلة بالتقييم مقترحات ) ج(        
  

 واإلنشاءات والمنشآت السطحية اآلبار إآمالو وعمليات حفر اآلبارمقترحات تتعلق بالمسافة بين ) د        (
  . ومعاملة ونقل ومعالجة وتسليم البترولإلنتاج المطلوبة األنابيبوخطوط 

  

  . لتحقيقهالمطلوبة السنوي وتقدير االستثمارات باإلنتاجتنبؤ ) ـه        (
  

 )أخذ(المتعلقة باستالم  ىاألخر ترتيباتلا أووبيع البترول  نقللمعاملة واتفاقيات  ةأليوصف ) و        (
 منشآت ةوأي ونقاط التحويل والتسليم ذات الصلة ، الشروط الرئيسية لهكذا اتفاقياتًةالبترول، متضمن

  . الحقًاقد يتم تشييدهانقل 
  

  )١١نهاية المادة (
  
  

   المصادقة على خطط التطوير وبرامج العمل -١٢المادة 
  
 قد )ةنقح الماهم نسخأو( برنامج العمل والموازنة وخطة التطويرإذا آان إال،  عمليات بتروليةأيةذ نّف  لن ُت١-١٢

  .أصوليًا ماتمت المصادقة عليه
  
 برامج  يقدمة وآذلكنقح نسخها المأو مقترحاته المتعلقة بالخطط  المقاول ويقدم بالوقت المناسبيهيئ  ٢-١٢

 تشغيلية أو محاسبية أو إدارية جراءاتإ أيةوآذلك ة، نقح نسخها المأوالعمل والموازنات السنوية 
 اإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة لجنة إلى الدراسات الساندة والبيانات والمعلومات متضمنًة، أخرى

  : ة اآلتي)السياقات(اإلجراءات  بموجب ، عليهالغرض المصادقة
    

 الخاص ببرامج العمل نقح المأو األولي من تاريخ استالم المقترح ا يومر عشأربعة )١٤ (خالل) أ       (
 اإلدارةفأن لجنة  ،لمقاولأخرى من ا تشغيلية أو محاسبية وإدارية إجراءات وأيةوالموازنات السنوية 

 .  المقاول مع التغييرات الموصى بهاإلى تعيده أوتصادق على المقترح أن  أما اإلدارة مجلس أوالمشترآة 
 بأجراء التعديالت عليه القيامى بها، ل للتغييرات الموص من استالم المقاوًايوم عشر أربعة) ١٤(خالل و
  .ا لغرض المصادقة عليهاإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة لجنة إلى تقديم المقترح إعادةو

  

 اإلدارة من المقاول فأن لجنة ةنقح نسختها المأو من استالم الخطة المقترحة  يومًانيعشر )٢٠(خالل ) ب    (
 ميسان شرآة نفط إلىة ويحيلها نقح نسختها المأو الخطة يقوم بمراجعة اإلدارة مجلس أوالمشترآة 

 نسختها أول الخطة يعدتالمقاول على  . المقاول مع التغييرات الموصى بهاإلى إعادتها أو لموافقة عليهال
 ميساننفط  شرآة إلى للتوصية بها اإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة لجنة إلى تقديمها إعادة ونقحةالُم

  .بعد ذلك يوما عشرين )٢٠( في فترة ال تزيد عن
      

  
  
  



 ٢٠٠٩/   آانون األول ٢٢")  ("DPSC عقد الخدمة لتطوير وإنتاج حقل الحلفاية  

٢٢     

  
 اإلدارةة من لجنة نقح نسختها المأو للخطة ميسان يوما من استالم شرآة نفط نيثالث )٣٠(خالل ) ج(

لموافقة  بااإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة المقاول ولجنة بتبليغ، فأنها تقوم اإلدارة مجلس أوالمشترآة 
 أسباب تقدم رأيها تحريريا بخصوص ميسانفي حالة الرفض، فأن شرآة نفط  . رفضهاأو هاعلي

  .الرفض
  

عملية المصادقة عبر التفاعل والتشاور لتسريع ا م مساعيهأقصى  الطرفين سوف يبذالنإن ،ومعلالممن ) د    (
  .إذا آان ذلك ضروريًا، العليا امإداراته تدخل ومن خالل ،الوثيق

  

، فأن عليا الاإلدارة إلى بعد تقديمها ل الموازنة بدون حأوامج العمل ن معينة من برقضايا بقيت ذاإ) هـ   (
 من قبل  العمل والموازنةامجنلبر تقديم أحدث أنمخوال للعمل آما لو  بأن يكون المشغل الطرفين يتفقان

  .خالفمحل ال نهائي للفقرات حل إلىالمقاول قد تمت المصادقة عليه، لحين التوصل 
  

 ناتج عن القوة تأخير ألي للتمديدات المناسبة تبعا ٢-١٢نية المذآورة في هذه المادة تخضع الفترات الزم) و   (
 آانت الفترة الكلية التي تستغرقها إذا، ة حالةأي  في. خالف ذلكنا حسبما يتفق عليه الطرفأوالقاهرة 

 خطة التطوير النهائية تتجاوز أو األوليةخطة التطوير موافقة على  للمصادقة والميسانشرآة نفط 
 بموجب العقد، تمدد لتعكس  الحقوق وااللتزاماتآافةمع  ،، عندئذ فأن المدةا يوموعشرينمائة  )١٢٠(

  . المستغرق للمصادقاتاإلضافيالوقت 
  
 المشترآة دارةاإلا من قبل لجنة ميقوم المشغل بتنفيذ برنامج العمل والموازنة السنوية بعد المصادقة عليه  ٣-١٢

 تغييرات طفيفة على تفاصيل بإجراءقد يقوم المشغل . ةالعاموسيطرتها  إشرافها  وتحتاإلدارة مجلس أو
تغير المبلغ المرصود في   ال هكذا تغييراتإنبشرط لكن و ماالموازنة المصادق عليهأو برنامج العمل 

ير الموازنة الكلية ي تغأو، ةبالمائشرة ع %)١٠(الموازنة لكل بند رئيسي من بنود الموازنة بأآثر من 
بخالفه ستعتبر  . العامة لبرنامج العملاألهداف تغيير أو ةبالمائخمسة  %)٥( من بأآثرالمصادق عليها 
لم تكن هكذا   مااإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة يستوجب المصادقة المسبقة للجنة نقيحالتغييرات آت

 حماية ، علىيقتصر الو  يتضمن،ًا فوريإجراًء استثنائية تتطلب أوتغييرات مبررة تحت ظروف طارئة 
يقوم المشغل بالتبليغ عن هكذا تغييرات .  تتعلق بالصحةألسباب أو حماية البيئة أو الممتلكات أو األرواح
  . عملأيام خمسة )٥( خالل ميسان والى شرآة نفط اإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة لجنة إلىطارئة 

  
 يغير الكلفة أو العامة لتلك الخطة األهداف تغير إلى تعديل على خطة مصادق عليها والذي يؤدي أي  ٤-١٢

  هذهل وفقًاخضع للمصادقة ي تنقيحًا يجب أنيعتبر ذلك فان  ةبالمائعشرة  %)١٠(الكلية المخمنة بأآثر من 
  .١٢المادة 

  
 مصادق أو برنامج عمل مقترح بأي الخاص  المقترحاإلنتاج مراجعة مستوى ميسان  يحق لشرآة نفط ٥-١٢

 معدل )تخفيض(تقليص  أو المشغل زيادة  أو/ من المقاول و، تحريريإشعار بموجب قد تطلب و،عليه
  :تية  اآلاألسباب من ألي من منطقة العقد اإلنتاج

  

  .لمكامن أساسي للتجنب ضرر) أ       ( 
  

  .ة البيئأو السالمة أوعتبارات الصحة إل) ب       (
  

  .لمتطلبات تشغيلية قصيرة المدى) ج       (
  

  أو،  المفروض من قبل الحكومةتقليصلل) د       (
  

  منتجات معمل معالجة الغاز في نقاطأو  الصافياإلنتاج باستالملتقليصات بسبب فشل الناقل ل )هـ      (
  . المشغلأو المقاول فشلتيجة التحويل، وليس ن
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 خفيضق هكذا تيتطبتقوم ب ميسانة نفط ، فان شرآ)د(٥-١٢مادة لل ًا البترول وفقتاجإن خفيض تةفي حال  ٦-١٢

 للمادة  النفط وفقًاإنتاج خفيض تفي حالةو . من جمهورية العراقإنتاجها افة على آغير تمييزيسلوب إب
ن جي على آافة المنتغير تمييزي سلوبإق هكذا تقليص بيتطبتقوم ب ميسان، فأن شرآة نفط )هـ(٥-١٢

 أو) د(٥-١٢ لمادةوفقًا ل المفروض اإلنتاج معدل خفيضخالل فترات تو .المشترآين بالمنشآت المتأثرة
يتوقف تطبيقه، وعلى  ٥-١٩لمادة ل وفقًاحية التنافسي جر الربأ )تعديل (ضبطفان ) هـ(٥-١٢المادة

شمل، من بين لتي قد توا، اإلمكان لتعويض المقاول بالكامل حال آلية بحسن نية على اتفقي أن الطرفين
 لمتعلق المقاول اإلى غير المتحقق اإليراد دفع أولمدة ا تمديد أو نتاجاإل برنامج  مراجعة،عدة أمور
 أو) د(٥-١٢لمادة وفقًا ل فيها اإلنتاج مستويات خفيضلمنتجة خالل الفترة التي تم ترة غير اقّدبالحجوم الُم

  ).هـ(٥-١٢ المادة
  
ل ومن المشغل مّو ُيأن من المقاول ،يتحريرإشعار  وقت ومن خالل أي في يسانم قد تطلب شرآة نفط ٧-١٢

 برامج العمل أومنة في الخطط المصادق عليها ّض معينة غير ُممنشآت بناء أو محددة أعمال ينفذ أن
 خطة أو الموازنة، ل برنامج العمليعدت المشغل على ف، وافق المقاولإذاف. والموازنات المرتبطة بها

من قبل المدفوعة  الكلف جميع .شعاراإلا ذاستالم ه من ايومن يتسع) ٩٠(  خالل ذات الصلةويرالتط
قرر المقاول عدم إذا . إضافية ًالف تعتبر ُآاإلضافية األعمال أو وتشغيل المنشآت بإنشاءالمرتبطة المقاول و

 العقد، فان شرآة نفط ت بموجب هذااءاشوإن أعمال المحتملة لهكذا والمكافآت ةالمشارآة في المخاطر
 تعيين طرف ثالث لتنفيذ ميسانشرآة نفط ي هذه الحالة يحق لف.  تبعًا لذلك تتحمل هذه الكلفميسان
 األعمالن إ ور المناسب مع العمليات البترولية التداخل غيأوعرقلة ال بنظر االعتبار عدم أخذًة األعمال

   . المخاطرة والمكافأةلًة لوحدهامتحم ميسان شرآة نفط ولصالحالمذآورة ستنفذ من قبل 
  

  )١٢نهاية المادة (
  
  
   المشترآة للعمليات البتروليةاإلدارة -١٣دة ماال
  
 اإلشرافمشترآة لغرض ال دارةاإل لجنة ، من تاريخ النفاذايومن يثالث) ٣٠(  خالل،ُيشكل الطرفان ١-١٣

يتم التاريخ الذي بعده ( التشغيل ة مسؤولييلتحوى العمليات البترولية حتى تاريخ علالعامة والسيطرة 
 خالف ذلك، فان شرآة نفط تفق علىلم ُي ما). اإلدارة مجلس إلى المشترآة اإلدارةل وظائف لجنة يحوت

 بضمنهم أعضاء أربعة )٤(المقاول يسمي و.  بضمنهم رئيس اللجنةأعضاء أربعة )٤( يتسم ميسان
 لكل من ًا واحد)١ ( بديًالالطرفانعين ُيذلك آ. ر وعضو من الشريك الحكومينائب الرئيس والسكرتي

 البدالء أو لألعضاء تغيير بأي ا البعض تحريريًامعضهبإعالم ب الطرفانقوم ي، وأعاله اللجنة أعضاء
  .فورًا

  
ة والمتعلقة بالعمليات يت الواجبات والصالحيات اآلاإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارةيكون للجنة  ٢-١٣

  : البترولية
      

  .ات عليهانقيح توأيةمراجعة واقتراح الخطط ) أ (     
  

  .ت عليهانقيحا توأية اإلنتاجمراجعة ومصادقة برامج العمل والموازنات السنوية وبرامج ) ب     (
  
  

  .٩ة لمادل ًاالتشغيل وفق إجراءاتمراجعة ومصادقة ) ج     (
  

               للمادةًاشراء حسبما ينطبق وفقالطلبيات  ثانويين وحالة على مقاولين الُمالعقود مصادقة أو /ومراجعة ) د (   
  ).ج(١٩-٩
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     في ،زج التصاعدي للكوادر العراقيةالب الخاصةلى برامج التدريب وخطط التعريق المصادقة ع) هـ     (

  .٢-٢٦ و) ب(، )أ(٢١-٩ للمواد البترولية وفقًا العمليات في، نواحيالمختلف 
         

  .عليها والسياسة العامة للمشغلط التطوير وبرامج العمل المصادق  والسيطرة على تنفيذ خطاإلشراف) و(     
  

  .مستويات القوة العاملة والهيكل التنظيمي للمشغلعلى مصادقة المراجعة وال) ز     (
  

لقة بالعمليات  المتعاألخرىمراجعة الكشوفات الفصلية والحسابات السنوية والكشوفات المالية ) ح     (
  .البترولية

  

بشأنها  المالحظات والتوصيات وإبداء المشغل أومراجعة التقارير الدورية وغيرها التي يقدمها المقاول ) ط (   
  . هذا العقدأحكام  استنادًا إلىالتنفيذ الصحيح للعمليات البترولية لضمان

  

  .٤-٢٠ة مادلل  وفقًااقتراح تعيين مدقق حسابات دولي مستقل) ي     (
  
ئهم الحاضرين في ال بدأو األعضاء باإلجماع ألصوات المشترآة اإلدارةقرارات لجنة يتم اتخاذ   ٣-١٣

 باإلجماع قرار إلى التوصل من  المشترآةاإلدارة لجنة تّمُكنعدم في حالة . باإلنابة أواالجتماع 
 اإلدارات إلى حال فورًاة ُت قضية تكون مسؤولة عنها بموجب هذا العقد، عندئذ فان القضيةأيبخصوص 

 بدالئهم لكل أو أعضاء  ثالثة)٣( األقلعلى يكون النصاب القانوني .  قرارإلىلتوصل للطرفين لالعليا 
 في محاضر رسمية توقع من قبل هانيتدويتم  المشترآة اإلدارةتخذة من قبل لجنة القرارات الُم. طرف

  .طرفينال إلىرسل من قبل المشغل  الحاضرين وُتاألعضاء
  
  فيه وقت يطلبأيتنفيذ هذا العقد، وفي ُآّلما آان ضروريًا أو مناسبًا ل المشترآة اإلدارة  تجتمع لجنة ٤-١٣

 ،األقلعلى  مرات بالسنة أربع) ٤( المشترآة اإلدارة حال، تجتمع لجنة أيعلى  .طرف ما عقد اجتماع
 أي على دعوة من قبل  المشترآة بناًءةاإلدار يعقد اجتماع لجنة أنيمكن و.  مرة في آل فصلمثاليًا

، اآلخر الطرف إلى، ًان يوميعشر )٢٠(تقل عن   تحريري مسبق، قبل مدة الإشعارطرف، بتقديم 
قصر أ  خالل مدة زمنيةإشعارالجتماع بتقديم إلى ا الدعوة  تتم، عاجًالإجراًء األمرتطلب وعندما ي

 والوثائق ألعمالا المشغل جدول يهيئ. األعضاءبين ، وتكون القرارات بصيغة تحريرية متداولة نسبيًا
 أيقد يضيف  . المشترآةاإلدارة لجنة أعضاء إلى قبل هكذا اجتماعات ويرسلها الضرورية مسبقًا

 )٧( مسبق قبل إشعارمن خالل ، لبترولية بالعمليات ايتعلق األعمال جدول إلى موضوع أيطرف 
   . الطارئةت الحاالباستثناء، أيام سبعة

  
تعتبرها مناسبة بخصوص تنفيذ وظائفها ) سياقات( إجراءات أية المشترآة اإلدارة لجنة تتبنى قد  ٥-١٣

 المشترآة اإلدارةلغرض تسهيل تنفيذ وظائفها، فان لجنة و.  ذات العالقةاألخرىواجتماعاتها والقضايا 
  .آلخر من حين  فرعية حسبما يكون مطلوبًاًان لجانّيعقد ُت

  
  لجانها الفرعيةأو المشترآة اإلدارةواجبات لجنة ة المتكبدة من قبل المقاول لتنفيذ معقوللف الكالجميع   ٦-١٣

  . بتروليةًاآلف تعتبر المشترآة اإلدارةوالمصادق عليها من قبل لجنة 
  
 لن تعفي المقاول من التزاماته اإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة القرارات المتخذة من قبل لجنة إن ٧-١٣

  . هذا العقدبموجب
  

  )١٣نهاية المادة ( 
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    البيانات والنماذج-١٤المادة 
  

  .ميسان لشرآة نفط لكًا المشغل تكون ُمأو المستحصلة من قبل المقاول األصليةالبيانات والنماذج  جميع  ١-١٤
  

لة آنتيجة  البيانات المستحصجميعو / أية مجانًا، بنسخ من  ميسانالمشغل شرآة نفطوالمقاول د زّو  ُي٢-١٤
على، البيانات الجيولوجية والجيوفيزياوية والجيوآيمياوية  ال تقتصر و،عمليات البترولية التي تشمللل
 وُفتاتة وبيانات اللباب  المغناطيسيواألشرطة والخرائط  اآلبارالبتروفيزياوية والهندسية وسجالتو

 التقارير والتحليالت متضمنًةتقة، رة والمشفّس البيانات الُمجميع، وآذلك اإلنتاج وبيانات الصخور
 ").البيانات" بـ فصاعدًااآلنالمشار لها من ( بخصوص العمليات البترولية عّدُموالتفسيرات والتقييم ال

  .بيانات مجانًا لغرض العمليات البتروليةال هيحق للمقاول والمشغل استخدام هذ
  
 من ًا نماذجأو ًام في العمليات البترولية، نسخ، لغرض االستخدا ويحفظان المقاول والمشغلمسك  قد ُي٣-١٤

 االحتفاظ بالمواد هما، يمكنميسان المعلومات المؤلفة للبيانات، وعند موافقة شرآة نفط أوالمواد 
 أوًالمت ّل قد ُساألصلية التجزئة وعندما تكون المواد أو قابلة لالستنساخ موادذه ال هإذا آانت .األصلية

 مستنسخة لغرض أخرى مواد أية أور المقاول والمشغل نماذج صّدقد ُيف، ميسان شرآة نفط إلى
 آان هكذا تحليل يمكن تنفيذه إذا بنظر االعتبار فيما ناخذآ التحليل، أو ألمختبري الفحص أوالمعالجة 

 هرة، وان هذصّديضمن المقاول والمشغل التداول الصحيح وحفظ النماذج الُمو. في جمهورية العراق
 ةأي إآمال من تاريخ أشهر) ٣( ثالثة أقصاها جمهورية العراق خالل فترة إلىعاد رة ُتصّدُمالمواد ال

  . النماذج والمواد القابلة لالستهالكباستثناء معالجة لها، أو تحليل أودراسة 
  

 على سنة واحدة )١( ليمة، في جمهورية العراق، ولفترةبصورة س نايحفظو المقاول والمشغل مسك  ُي٤-١٤
 المحفورة، ليتم التخلص اآلبار من المأخوذة الصخور ُفتاتممثلة لكل نموذج من اللباب و بأجزاء ،األقل
  .لطريقة التي تطلبها، وباميسان شرآة نفط إلى إرسالها أومنها 

  
 آيانات، في جمهورية العراق، قادرة على تحليل شكيل على تميسان  يعمل المقاول مع شرآة نفط ٥-١٤

  .المستحصلة خالل العمليات البتروليةومعالجة البيانات 
  

  )١٤نهاية المادة ( 
  
  

  التقارير والسجالت –١٥المادة 
  
  :تي  البترولية، وحسب البرنامج اآلم العمليات يوضح تقّدالطرفين إلى  يقدم تقريرًاأنعلى المشغل  ١-١٥

    

 والذي يغطي ألولا وآانون وأيلول من آذار وحزيران األخيرمن اليوم إعتبارًا  شهر واحد )١( خالل  ) أ(
 .الفصل السابق

  

، والذي يغطي السنة التقويمية األول من آانون األخيرمن اليوم إعتبارًا  أشهر ثالثة )٣( خالل  ) ب(
  .السابقة

 
  : أدناه وللفترات المذآورة فيها، يتضمن وال يتحدد بـما مذآور ١-١٥مادة للوفقًا  ُاتقرير   ٢-١٥

  

 .الحقيقية المستحصلةتفاصيل العمليات البترولية والمعلومات   ) أ(
  

 . للمنطقة التي عمل فيها المقاول والمشغلًاوصف  ) ب(
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  .ةي المحاسباإلجراءات بموجب بترولية العمليات النفقات حساب) ج( 

 

  .األخرى والعمليات البترولية واآلبارخرائط تؤشر آافة التجاويف المحفورة ) د       (
  
مسك هكذا سجالت من ُتو. ا لعملياتهمحديثة دقيقة و، سجالتتاألوقا المقاول والمشغل، في آافة يهيئ  ٣-١٥

 أو المشترآة اإلدارة من قبل لجنة يتم وضعهاالتي ) السياقات( اإلجراءاتقبل المقاول والمشغل بموجب 
  .رسات الصناعة البترولية العالمية مماأفضل وبموجب اإلدارة مجلس

  
  .ن متوافقة مع القانونتقارير المشغل عن العمليات البترولية تكو  ٤-١٥
  

  )١٥نهاية المادة ( 
  
  

   الموقع والتفتيشإلى الدخول -١٦المادة 
  
 المشغل والمقاول، إلى تحريري مسبق ناًء على إشعار، بًاإصولي المخولين ميسان شرآة نفط و مفتشتمكن ي ١-١٦

. ية، لغرض تفتيشهالبترول حيث يجري تنفيذ العمليات اأخرى منطقة ةوأي منطقة العقد إلى الدخول من
لمشغل ويمكنهم الطلب من المشغل الخاصة با فحص الدفاتر والقوائم والسجالت الء المفتشينؤيمكن له
.  هذا العقدأحكام عدد معقول من المسوحات والمخططات والفحوصات وما شابه لغرض فرض إجراء

 واآلالت والمكائن جهزةألابشكل معقول،  ،فحص أو خداماست يف الحق لمفتشينيكون للهذا الغرض، و
 تفتيش أي الجهود المعقولة لتنفيذ افةيبذل المفتشون آ. األخرى للقياس والعمليات البترولية تخدمةالمس
  مشورةيات البترولية، يأخذ المفتشون للعملات والتوقفاإلعاقة من األدنى الحد إلىسلوب الذي يؤدي باإل

ن من قبل يلهؤالء المفتشالمساعدة م قّدُت.  عمليات التفتيشإجراء عند مقاول بالحسبان دائمًاالمشغل وال
 اإلخالل أو مهامهم ولتجنيب العمليات البترولية الخطر أغراضوآالء وموظفي المشغل لتسهيل 

يقدم المشغل لهؤالء المفتشين آافة االمتيازات والتسهيالت الممنوحة لمنتسبيه . األداءآفاءة أو بالسالمة 
 وسكن مؤثث بصورة مالئمة طوال  إقامة مع مساحة معقولةييزودهم مجانًا بمكتب ذة العقد، وفي منطق

  . دائميأو وقتي أساس على تواجدهم في منطقة العقد سواًءفترة 
  
 منطقة العقد والى العمليات المنفذة فيها من قبل إلى الدخول إمكانيةون للسلطات الحكومية المختصة يك  ٢-١٦

يقدم المشغل المساعدة الضرورية والخدمات مجانًا لهكذا . اتهم بموجب القانون واجبأداء أثناءالمشغل، 
  .أهدافهم تسهيل ألجلموظفين حكوميين 

  
 ًا هذه المادة آلفأحكام المشغل في تنفيذ أوة من قبل المقاول كبد المتالمعقولة روفات والمصكلفعتبر ال ت ٣-١٦

  .بترولية
  

  )١٦نهاية المادة ( 
  
  

   ورفع البترولقياسال -١٧المادة 
  
 التحويل ذات )نقاط(نقطة  مباشرة قبل اإلنتاج قياس )نقاط(نقطة ونوعية البترول في   حجمتم قياسي  ١-١٧

  .ا التحويل في الخطط المصادق عليه)نقاط(نقطة  واإلنتاج قياس )نقاط(نقطة الصلة، تحدد مواقع 
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الناقل  إلى منتجات من معمل معالجة الغاز ةوأي صافي الاإلنتاج م المشغلسّل، ُينا  بموجب المرفق اثن٢-١٧

نقطة  نقل البترول من إن . التحويل المعنية)نقاط(نقطة  في  ميسان بالنيابة عن شرآة نفط)الناقلين(
ن اروط المرفق اثن بموجب ش)الناقلين(الناقل ه من قبل يذ التسليم يتم تنف)نقاط(نقطة  إلى التحويل )نقاط(

ال تقع ، و حصرًاميسان بالنيابة عن شرآة نفط )الناقلون(الناقل يعمل . لبترول الالحقة انقلواتفاقيات 
 إلى التحويل )نقاط(نقطة  بخصوص نقل البترول من ات التزامأو مسؤولية ةأي  المقاول والمشغلعلى

  . هـ- والملحق٦-١٧ في المادة  مذآور ماباستثناء التسليم )نقاط(نقطة 
  
ن واتفاقيات المرفق اثنل وفقا التحويل )نقاط(نقطة  ونوعية البترول في  قياس حجمليبوأسا  تكون طرق ٣-١٧

 التسليم حسب طةية نفط التصدير في نق قياس حجم ونوعأساليبوتكون طرق آذلك .  البترول الالحقةنقل
  . والخاصة بنفط التصدير)سومو(لشرآة تسويق النفط  القياسية ساليباأل

  
 اختار المقاول إذا .أخرىة منتجة من حقول شابه مأنواعلبترول من منطقة العقد مع  يمزج اأنيمكن   ٤-١٧

ر، فان نوعية نفط التصدير الذي يصدت والربحية بشكل نفط اإلضافيةاستالم الكلف البترولية والكلف 
 ألقربار الذي يكون وف نفط التصدير العراقي المتتمثلمن قبل المقاول في نقطة التسليم رفع  ُيأنيمكن 

خالف على  )سومو(شرآة تسويق النفط لم يتفق المقاول مع   منطقة العقد مامنلنوعية النفط الخام المنتج 
  .ذلك

  
 ١٩ والمادة ١٨لمادة وفقًا ل المقاول في نقطة التسليم رفع من قبل ُيأن يحدد حجم نفط التصدير الذي يمكن  ٥-١٧

  .أربعةوالمرفق 
  
ومنتجات معمل الصافي  اإلنتاج مواصفات ظروفنوعية و، فان  التحويل)قاطن(نقطة في   قبل التسليم ٦-١٧

  . تفي بالحدود الدنيا المحددة في الخطة المعنية المصادق عليها أنمعالجة الغاز يجب
  
 التحويل )نقاط(نقطة  بعد تشييد منشآت النقل أو/   يقوم المقاول، بموجب الخطة المصادق عليها، بتمويل و٧-١٧

م سّل ُتفإنهاهكذا منشآت نقل يد ي تشأو/ في حال تمويل المقاول و.  هـ-ى تلك المطلوبة بالملحقعالوة عل
مشغل وفقًا لهذه  الأو يتكبدها المقاول روفات ومصآلف أية.  عند انجازها وتشغيلها)الناقلين(الناقل  إلى

  .إضافية ًا تعتبر آلف٧-١٧المادة 
  

  )١٧نهاية المادة ( 
  
  

  بترولر ال تسعي-١٨المادة 
  
 السعر  بموجب هذا العقد،األغراض لكافة  تسعيرة نفط التصديرهي أن تعكس ، الطرفينرغبة آال إن ١-١٨

  .نقطة التسليم  في)تسليم ظهر المرآب( أساس لسوق التصدير على  المعروضالسائد
  
 شهر أيخالل  المقاول يرفعها أنالتي يمكن ر  لكل آمية ونوعية من نفط التصديسعر نفط التصديرإن  ٢-١٨

  :لـ  )سومو(شرآة تسويق النفط من فصل الرفع هو سعر البيع الرسمي  للنفط  والمعلن من قبل 
  

 .لكميةلتلك التحميل شهر   ) أ(
  

  و.لتلك الكميةنقطة التسليم النوعية في   ) ب(
 

  . من قبل المقاولهذاتصدير ال نفط إليهام سّلالوجهة النهائية الُم) ج        (
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 القياسية األحكامق ي تطبفإنه يتم آمية من نفط التصدير، ةأليلتباس في حساب سعر نفط التصدير  لالًامنعو 

 متضمنًة المعيارية لمبيعات النفط الخام )سومو(شرآة تسويق النفط اتفاقيات  عليها في المنصوص
  .شحن ال)ضمان(تأمين ) ثانيًا( و  APIالـ انخفاض  / ارتفاع) أوًال( المتعلقة بـ األحكام

  
ن إ تسعير مختلفة، فآلية بتبني )سومو(شرآة تسويق النفط لزم  ظروف سوق نفط التصدير ُتنإ ة  في حال٣-١٨

  .لية التسعير الجديدة فورًاآسومو تبلغ المقاول ب
  
 أنلغرض تحديد الكميات الفعلية لنفط التصدير الذي يمكن  (أعالهتحديد سعر نفط التصدير آما في   ٤-١٨

ى آمية نفط وآذلك التعديالت المطلوبة عل) فصل الرفع المذآوربل المقاول في آل شهر من ع من قرفُي
 المرفق إلىيكون استنادًا )  للرفعالفعليالُمتوقع ون التاريخ بيبسبب فرق التوقيت (رفع التصدير الذي ُي

  ).٦-٩ فقرةال( ج - والملحقأربعة
  
  :المتمثلة بـ ، تية في المجاالت اآل)وسوم(شرآة تسويق النفط  يتعاون المقاول مع  ٥-١٨

  

  .صوص مواصفات التصدير للنفط الخامتقييم التطور العالمي بخ) أ(
  

  . المتنوعةاألسواق بمنافذ التصريف في مناطق والتنبؤدراسة السوق ) ب(
  

  .نفط التصديرالمتعلقة ب تخص ظروف السوق أخرىمعلومات ) ج(
  

   .تعاونالذا ه المقاول آلف مثل دفع ي        
  

  )١٨نهاية المادة (
  
  

   والربحيةالكلف اإلضافية،  الكلف البترولية-١٩ المادة
  
الكلف اإلضافية والربحية للعمليات البترولية المنفّذة بموجب هذا العقد ، يستحق المقاول الكلف البترولية  ١-١٩

  .٢٧لمادة وفقًا لو
  
 هذا العقد بموجباب التشغيلي اعتبارًا من تاريخ النفاذ يد الكلف البترولية على الحسيقوم المقاول بق  ٢-١٩

  .٦-١٩لمادة وفقًا ل لدفعواجبة اوولكن هذه الكلف تصبح مستحقة  المحاسبية، واإلجراءات
  

  . األولتجاريال نتاجاإل يخ الحساب التشغيلي، فقط من تارفيويقيد ذلك يستحق المقاول الربحية   ٣-١٩
  

، يكون  األولتجاريال نتاجاإل اعتبارًا من الفصل الذي تحقق فيه  مبلغ الربحية عن أي فصل،إن  ) أ(
  :يأتي   لمجموع ماساويًاُم

  

   آما في المادةاألداء ضبط، ويخضع ل الصافياإلنتاج فيل ضرب اجر الربحية المحدد حاص) أوًال  (
٥-١٩.  

  

عبر عنها از والُم منتجات من معمل معالجة الغةأي فيية المحدد حاصل ضرب اجر الربح) ثانيًا  (
  .مكافئبـبرميل نفط 

  
عامل م أساسحسب على  ُتسنة تقويمية معينة ةأيجور الربحية المحددة لجميع الفصول خالل إ  ) ب(

 : يأتمية السابقة لمنطقة العقد وآما يالمحتسب في نهاية السنة التقوي سترداداال
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 قيمة إجماليحتسب بقسمة  ُي سنة تقويميةةلذي يحققه المقاول عند نهاية أيا ستردادعامل االم إن  ٤-١٩
 خالل نفس  النفقاتإجمالي على ، تلك السنة التقويميةوُمتضمنًا ،ت النقدية من تاريخ النفاذ لغايةالمقبوضا

  .الفترة الزمنية
  

  : الستردادعامل ام احتساب ألغراض
  

 سنة تقويمية هي القيمة ةأيمقاول عن العمليات البترولية عند نهاية لل"  النقديةالمقبوضات "إجمالي  ) أ(
 :  لـ، التقويميةشمل تلك السنةتو ، من تاريخ النفاذ لغايةاإلجمالية

  

  .٦-١٩ المقاول آما هو منصوص عليه في المادة إلى ةدفوع الكلف البترولية والربحية الم )أوال( 
  

 عن ةالناجم)  المحاسبيةاإلجراءاتمن النوع المحدد في (رضية للمقاول مدخوالت ع أية) ثانيًا ( 
  .البترولية العمليات

  
 سنة ةأيعليه في نهاية و آما ه ، المقاول على العمليات البتروليةلمتحققة من طرفا" لنفقاتا "إجمالي  ) ب(

 :  لـ،يميةشمل تلك السنة التقوتو ، من تاريخ النفاذ ولغايةاإلجمالية القيمة تمثلتقويمية، 
  

  .الكلف البترولية) أوًال         (
  

  .هبة التوقيع) ثانيًا         (
  

  .٢٦لمادة وفقًا للبعثات الدراسية ا وقنيةالتدريب والتتمويل صندوق ) ثالثًا         (
  

تحديد  ألغراض نفقات متضمنة آكونت) ثالثًا(و) ثانيًا()ب(٤-١٩ة لمادوفقًا ل لنفقات لاللتباس فان امنعاًًو
  . بتروليةًا ولكنها لن تكون آلفستردادعامل االم

  
 ألي  الصافياإلنتاجة المستحق الدفع المتعلق بجر الربحيأ )تعديل(ضبط يتم  الذروة، إنتاج خالل فترة  ٥-١٩

 وفقًا االربحية هذ ألجر) تعديل(  ضبطأييتوقف على أي حال ، األداءعامل مفي بضربه وذلك فصل 
ن قبل الحكومة  المفروض ماإلنتاج )تقليص (تخفيض )أوًال (:حدثت الحاالت اآلتية  طالما ١٩ة لمادل

في ) قلينالنا( االعتيادي بسبب فشل الناقل اإلنتاجق عّل ُيأوخفض  ُيعندما) ثانيًا (أو .)د(٥-١٢ لمادةل وفقًا
       للمادةًا وفق  المقاولأوخطأ من المشغل وليس نتيجة  تحويلال) نقاط ( في نقطةهذا اإلنتاجتالم سا

  .)هـ(٥-١٢
  
   الكلف البترولية والربحية  ٦-١٩

  

لم   ما بشكل نفط تصدير في نقطة التسليم بدون فوائدلربحية المستحقة للمقاولالكلف البترولية واُتدفع ) أ   (
السنة نقدًا بالدوالر في  ُدفعة يستلم الأنآل سنة، من  من نيسان األول أقصاهيختر المقاول، في موعد 

 استنادًا مًا من تاريخ تقديم قائمة الحسابيون يست) ٦٠ (يتم خالل نقدًا فان الدفع دفع الألغراض. التالية

  ومنتجات معمل معالجة الغازالصافي إلنتاج أجر الربحية ل
  معامل االسترداد  برميل نفط مكافئ/ مريكي دوالر أ

  ٠,١أقل من   ٤٠,١
  ٢٥,١ إلى أقل من ٠,١   ١٢,١
  ٥٠,١ إلى أقل من ٢٥,١  ٨٤,٠
  ٠,٢ إلى أقل من ٥٠,١  ٥٦,٠
   فما فوق٠,٢  ٢٨,٠
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 وفقًاط التصدير، فان سعر نفط التصدير يكون نفب دفعلفعند ا. بية المحاساإلجراءات من ٩ الفقرة إلى
 اختيار أيإن . أربعة المرفق إلى استنادًا إليها اتفاقية يتم التوصل بموجب الرفعتتم جدولة  و١٨مادة لل

  . تم االختيار فيهاتيالتقويمية ال للسنة يبقى نافذًا دفعلطريقة ال
  

 وااللتزامات روفات الكلف والمصجميع والربحية شاملة لاإلضافية والكلف تبر الكلف البتروليةعُت) ب      (
 مهما أخرى تعويضات أية بدفعزمة لُم يسانملن تكون شرآة نفط و.  هذا العقدتحتالربحية للمقاول و

  . هذا العقدتحت بالتزاماتها اإليفاء المقاول عن إلىآانت 
  

لدفع عند تقديم قوائم الحساب اعتبارًا من الفصل الذي واجبة اف البترولية والربحية مستحقة وتصبح الكل) ج           (
 فترض الماإليراد من ةبالمائن يخمس )%٥٠( لحد ُتدفع وسوف  األولتجاريال نتاجاإليتحقق فيه 

 دفعلدفع على لواجبة ا المستحقة وايةبترولكلف الال دفع لاألسبقيةتكون .  هذا العقدأحكام استنادًا إلىو
  .لدفعواجبة االوالربحية المستحقة 

  

 الفصول أو الفصل إلىصل  فأي في ُتدفعلدفع والتي لم واجبة اآلف بترولية وربحية مستحقة و أيةحل ّرُت) د            (
  . الكلف بالكاملدفعالحقة ولحين التي تليه وتدفع في الفصول ال

  
   .اإلضافية الكلف  ٧-١٩

  

 بموجب هذا العقد تشغيلي اعتبارًا من تاريخ النفاذعلى الحساب ال اإلضافية الكلف قيد يبدأ المقاول ب قد) أ  (     
  . ج-والملحق

  

 تجاريال نتاج اإلتحقق فيهيصل الذي اعتبارًا من الف لدفعواجبة او مستحقة فيةاإلضاتصبح الكلف  )ب       (
  .أّيهما األخير،  ألول مرةاإلضافيةقدم فيه قوائم حساب الكلف  الفصل الذي ُتأو، األول

 

موعد لم يختر المقاول في   المستحقة للمقاول بنفط التصدير في نقطة التسليم، مااإلضافيةدفع الكلف ُت) ج      (
 نقدًا، فعد الألغراض. حقاته بالدوالر في السنة التالية يستلم مستأن نيسان من آل سنة  مناألول أقصاه
 اإلجراءات من ٩ الفقرة إلى يومًا من تاريخ تقديم قائمة الحساب استنادًا نيست )٦٠( يتم خالل فعدالفان 

تم جدولة الرفع ت و١٨لمادة ل وفقًار ر نفط التصدي بنفط التصدير، يكون سعفعد اللحاالت. المحاسبية
يبقى نافذًا للسنة  اختيار لطريقة الدفع إن أي. أربعة المرفق استنادًا إلى إليها اتفاقية يتم التوصل بموجب

  .لتقويمية التي يتم االختيار فيهاا
 

من التاريخ واحد بالمائة  )%١( ًاَمل فائدة اليبور زائدّح ُتاإلضافيةمسددة لجميع الكلف ال غير األرصدة) د      (
 تكون أن، بشرط تم استالمها فيهاريخ الذي  ولغاية التاإلضافيةالكلف   قائمة حساب تقديم فيهتمالذي 

األول تاريخ ال في  المعروضةاليبور السائدة فائدة عتمادًا على ااإلضافيةالفائدة ثابتة لكل دفعة من الكلف 
  .قائمةالتقديم ل

  

  . المتكبدةاإلضافية المدفوعة آافة المبالغ المستحقة للمقاول عن الكلف اإلضافيةتغطي الكلف ن ُيفترض أ)  هـ      (
  

مطروحًا ،  منهن بالمائةيست )%٦٠(  ولغاية فترض الُماإليرادمن  يجب أن ُيدفع اإلضافيةاسترداد الكلف ) و      (
  :أتي لية والربحية المدفوعة، وآما يالكلف البترومنه 

  

  ) الربحية المدفوعة+ لية المدفوعة الكلف البترو (-% ٦٠ x فترض الُماإليراد           
  

 إلى  فصل يتم ترحيلهاأي مستحقة وواجبة الدفع والتي بقيت غير مدفوعة بخصوص إضافية آلف أية) ز       (
  . بالكاملدفعهاولحين ودفعها ل الالحقة  الفصوأوالفصل 

  

، في زيادة النسبة المئوية من  في أي وقت المقاولإشعار بحقها، ومن خالل انميس تحتفظ شرآة نفط )ح(        
  .)و(٧-١٩مادة  وحسبما مبين في الفترض الُمتوفر الُماإليراد
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ة دفوعلدفع والتي تبقى غير مواجبة او مستحقة وربحية إضافية آلف بترولية وآلف أية فان ٨لمادة وفقًا ل  ٨ -١٩

 شروط أية بموجب أو،  ذلكيومًا من ثالثين )٣٠(ها في غضون فعلعقد سوف يتم دهذا اانتهاء  إنهاءعند 
  . بين الطرفين االتفاق عليهاقد يتم

   
 أن ميسانشرآة نفط على ن إ، ف والربحية بنفط التصديراإلضافية الكلف البترولية والكلف دفع  في حالة ٩-١٩

قطة التسليم، بسعر نفط في ن ،ة من نفط التصديرليم المقاول آميلتس) سومو(ترتب مع شرآة تسويق النفط 
 لدفعالواجب االمستحق و والربحية اإلضافيةكافئ مبلغ الكلف البترولية والكلف  العالقة، ُييالتصدير ذ

 الكلف أساس مقدمًا على يتم تخمينه ر الفصلي من قبل المقاول رفع نفط التصديإن. بموجب هذا العقد
الكلف ، يةكلف البترولال، ورفعال في فصللدفع واجبة اوالربحية المستحقة وال اإلضافيةالبترولية والكلف 

 .)األّولي (التمهيدي، وسعر نفط التصدير  اإلنتاججدولحلة، ّرالُمو  غير المدفوعة والربحيةاإلضافية
للكلف  )الحقيقية(المبالغ الفعلية  ضبطها بناًء على من قبل المقاول يتم الكمية النهائية للنفط المرفوع

 سعر نفط أساس وعلى ١٩هذه المادة وفقًا ل والربحية المستحقة والمحتسبة اإلضافية، والكلف البترولية
  .أربعةق رف والم١٨ المادة أحكام إلىالتصدير المطبق استنادًا 

  
   )١٩نهاية المادة ( 

  
  

   والتدقيق، المحاسبةلسجالت المحاسبية ا-٢٠المادة 
  
 إلى استنادًا ةبيساحم ت في جمهورية العراق بسجالاشغل في مكاتب عملهم  يحتفظ المقاول والم١-٢٠

عامة في الصناعة البترولية   المستخدمة بصورة المحاسبية والممارسات المحاسبية المقبولةاإلجراءات
 الضرورية لبيان العمل المنجز والكلف األصلية والوثائق الثبوتية األخرىالعالمية والسجالت والدفاتر 

، ويتضمن ذلك آمية وقيمة لمة المستاإلضافية المتكبدة، والربحية والكلف اإلضافيةترولية والكلف الب
 من نفط التصدير في ولاستلمه المقا آمية وقيمة ما إلى إضافةم سّلن والُمو البترول المنتج والمخزافةآ

  .نقطة التسليم
  

وباللغتين العربية  بعملة الدوالر لمحاسبيةا والدفاتر المحاسبيةسجالتهم  مسك المقاول والمشغل ُي٢-٢٠
 للفقرات الرئيسة لهذه السجالت خالصةأيضا ب يهيئا ويحتفظا أنعلى المقاول والمشغل . واالنكليزية

  . باللغة العربيةالمحاسبيةوالدفاتر 
  
نتج الم بترول من يمثلها بتقارير شهرية تبين آمية الأو  ميسانيقوم المقاول والمشغل بتزويد شرآة نفط ٣-٢٠

 المستخدمة عمومًا في الصناعة األساليب إلى استنادًا  هذه التقاريريتم إعداد. والمخزون من منطقة العقد
ن للمقاول ولن المخّوويوقع الممثل .ميسانتفق عليها مع شرآة نفط الُمالبترولية العالمية وبالصيغة 

تهاء يومًا بعد انن يثالث) ٣٠(ممثلها خالل  أو ميسان شرآة نفط إلىم سّلوُت هم التقاريرؤ وآالأووالمشغل 
  .الشهر المشمول بهذا التقرير

  
دفاتر              ال مؤهالت ومرآز عالميين لتدقيق جميع ا مدقق حسابات مستقل ذبشكل مشترك الطرفانن عّيُي ٤-٢٠

  . بذلكريرغل بشكل سنوي وتقديم تقللمقاول والمش والحسابات
  

  :أتي ، ما يأمور من بين عدة ،ثبت المدققونُي.  بتروليةًاعتبر آلفيق ُتتدقالذا ن آلف هإ          
  

 .بموجب هذا العقد والربحية صحيحة اإلضافية، والكلف ن سجالت الكلف البتروليةإ  ) أ
  

 .نفقات الصنيفورة صحيحة وبموجب تنفة بصّصن الكلف ُمإ ) ب
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 .نفقاتالكلف وال هلهذرة بّروجود الوثائق والمستندات الُم  ) ج

 

 .احتيالية متعلقة بالكلف المتكبدة حسابات أو سجالت أية دليل على دم وجودع  ) د
 
رآة  شإلىيومًا بعد انتهاء آل فصل بتقديم آشف  نوأربعيخمسة ) ٤٥(  يقوم المقاول والمشغل وخالل ٥-٢٠

ذا ل هلمقاول خالا لمة من قبلست المتكبدة، والربحية الُماإلضافيةوالكلف   بالكلف البتروليةميساننفط 
  .ج -فصل وبموجب الملحقال

 
مستقل لكل ال حساباتال مجموعة من الحسابات المدققة من قبل مدقق ميسان شرآة نفط إلى  يقدم المقاول ٦-٢٠

 نتائج العمليات ُتّوضح ، للسنة التقويمية المذآورةاألخير اليوم  منأشهر ثالثة )٣(سنة تقويمية وخالل 
  .البترولية

  
المشغل ودفاتره والمستندات الثبوتية الضرورية تكون متاحة للتدقيق من قبل ن سجالت المقاول وإ ٧-٢٠

آل شهرًا من نهاية  عشر اثني) ١٢( لمدة وقت خالل ساعات العمل االعتيادية في أي ميسانشرآة نفط 
 بإعالم  عشر شهرًاأالثني) ١٢(ضمن تلك ، ميسان لم تقم شرآة نفط إذا . تعود له تلك الوثائقفصل

  .لثبوتية فأنها تعتبر مصادق عليها باعتراضاتها على تلك السجالت والدفاتر والمستندات االمقاول
  
الُمرسلة حساب ال قوائم آما في ُأجور أو روفاتمصأو   آلفأية اعتراض على ميسان آان لشرآة نفط إذا  ٨-٢٠

ًا من استالم قائمة  يومن ثالثي)٣٠( تبلغ المقاول تحريريًا وخالل ميسان، فأن شرآة نفط من قبل المقاول
متفق عليه ريثما ال آال المبلغين المتفق عليه وغير دفع  ولكن عليها اعتراضها،أسباب ّوضحًةالحساب، ُم

 من تاريخ أشهر  ثالثة)٣( وخالل سّويًة ميسانالمقاول وشرآة نفط يتفق . يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن
 أوبالبحث بحسن نية عن حل مقبول أما م آل منهما  يقوأن ميساناستالم المقاول العتراض شرآة نفط 

ثالثة ) ٣( وخالل فعليه خبير إلى الموضوع حيلُأ فإذا.  لتسوية الموضوعأآثر أو واحد )١(خبير تسمية 
 فشل هكذا ةفي حال. ج - هذا العقد والملحقأحكام مع ة منسجمبصورة من تعيينه حل الخالف وأشهر

ُوجد الحقًا في حالة و. ٣٧لمادة وفقًا ل التحكيم إلى يحيل الموضوع أن  من الطرفينأليتسوية فأنه يحق 
 الدفع بموجب هذا واجبة  لم تكنميساننفط  من قبل شرآة مدفوعةلغ المختلف عليها سابقًا وال المباأن

 "اليبور" فائدة أساس تسترد هكذا مبالغ بالدوالر مع فائدتها محسوبة على ميسانالعقد، فأن شرآة نفط 
 يتم تثبيت أن ولغاية تاريخ استردادها شريطة  تاريخ تسديد الدفعة األوليةمن  واحد بالمائة)%١(ئدًا زا
  .دفع ذلك المبلغالفعلي لتاريخ السائدة في  الة، لكل مبلغ غير ُمّتفق عليه، بمقدار فائدة اليبورالفائد قيمة

  
 من قبل المقاول والمشغل ُمتاحة أعاله إليهاشار  الماألخرى سجالتالووالدفاتر  المحاسبية دفاتر التكون  ٩-٢٠

) ٣(طيلة ولفترة   القانونبموجب  المالئمةاألوقات من قبل ممثلي الحكومة المخولين في آافة للتدقيق
  .ثالث سنوات بعد انتهاء مدة العقد

  
   )٢٠نهاية المادة ( 

  
  

  الصيرفة والرقابة على التحويل الخارجي -٢١المادة 
  
العملة من واالستخدام والصرف الداخلي والخارجي د قّيالُم غير توفير واالمتالكالحق  ل والمشغلللمقاو  ١-٢١

  .األجنبية
  
يات  العملألغراض بدون قيود من الخارج وتحويلها األجنبيةعمالت ال ب الضروريالتمويل المقاول يهيئ  ٢-٢١

  .البترولية في جمهورية العراق
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ية العراق  خارج جمهوراألجنبيةالن بفتح وتشغيل حسابات في المصارف  المقاول والمشغل مخوإن  ٣-٢١

 للبضائع والخدمات األجنبية المبالغ مباشرة من هذه الحسابات بالعملة دفعويكون لهما الحق ب
 هذا العقد، أحكام إلى مثل هذه الدفعات استنادًا قيدبترولية في جمهورية العراق والمستحصلة للعمليات ال

  .قبل ذلك جمهورية العراق إلى هذه الدفعات أموالل بدون تحوي
  
 على حسابات مصرفية واإلبقاء  حساب فتحعراقيال غير للمقاول والمشغل والمقاول الثانوي حقي ٤-٢١

 تعليمات البنك المرآزي العراقي إلى محلية في جمهورية العراق استنادًا أو/  وأجنبيةبعمالت 
 تعليمات البنك المرآزي إلى البترولية استنادًا عملياتلل ااتهمساب حفي أموال بأية التصرف أوواالحتفاظ 
  . ايضًاالعراقي

  
  )٢١نهاية المادة (

  
  

  الموجودات ملكية -٢٢ المادة
  
 أو البترولية بـالعمليات المرتبطة المشغل وأ المقاول قبل من المجهزة أو/ و قتناةالم الموجودات جميع  ١-٢٢

 شرآة ممتلكات من تصبح ،العقد هذا أحكام إلى استنادًا مستردة آلفًا هالفُآ برعتُت والتي ،ذات العالقة بها
ها من ئاقتنائها في حالة شرا حال وأ ،الخارج من هائشرا عند العراق جمهورية دخولها حين ميسان نفط

  .الداخل
  
 هذه لمثل يدمقال وغير الكامل االستخدام والمشغل للمقاول يحق ،أعاله  النظر عما جاء فيصرفب  ٢-٢٢

 والمقاول ميسان نفط شرآة تقوم لن  العقد مدةأثناء .ه ُمّدتيلةطو العقد هذا ألغراض الموجودات
  .مشترك باتفاق إال المتحرآة أو الثابتة الموجودات هذه مثل من التخلص أو بيع أو بالتنازل

  
 ينقاولمال إلى تعود التي أو مشغلالو المقاول يستأجرها التي المعدات على١-٢٢ المادة أحكام طبقنت ال  ٣-٢٢

 ؤلفي آيان لكليحق  .البترولية بالعمليات ةتعلقالم األعمال ينفذون أو الخدمات يقدمون الذين الثانويين
 ،ميسان نفط لشرآة المسبقة الموافقة استحصال وبعد ،عراقيال غير الثانوي والمقاول والمشغل المقاول

 من تصديرها عادُي المعدات تلك نأ حيُث .ا لفترة مؤقتةالستخدامه معدات هكذا مثل يستورد أن
تتم  لم ما، البترولية للعمليات مطلوبة غير تصبح عندما٢٥ المادة أحكام إلى استنادًا العراق جمهورية
  .ميسان نفط شرآة  من قبلذلك خالف على الموافقة

  
  )٢٢ المادة نهاية(

  
  

  الضرائب -٢٣ المادة
  

 استنادًا دفع الضريبةعن  منفردة بصورة مسؤوًال يكونو سبيةاحم دفاترب المقاول فؤلي آيانآل  مسكُي  ١-٢٣
  . القانون إلى

  
 واجبة ضريبة أية عن العقد هذا بموجب األحوال من حال بأي مسؤولة ميسان نفط شرآة تكون لن  ٢-٢٣

  .راقع خارج جمهورية الالشرآات قبل من دفعال
  

   الربحيةو ،اإلضافية الكلفو البترولية، الكلف على العراق جمهورية في يالضريب االلتزام عندما يكون  ٣-٢٣
 المسؤولية الضريبية (العقد هذا فترة خالل ضريبية فترة ةأي في العقد هذا بموجب دخل ناشئ أي أو/ و
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 ذلك حصة من بالمائة نيوثالث خمسة %)٣٥( تجاوزي المقاول يؤلف آيان ألي )على الدخل الفعلي
 هذا بموجب ينشأ دخل وأي اإلضافية الكلف في نةَمالمتَض الفائدةو ، من الربحيةللمقاول عائدال الكيان
 تتولى أن أما عندئذ) منظورال الدخلعلى  ةيضريب الالمسؤولية (الفترة تلك في يًافعل ستلموالُم العقد
 وبين الفعلي الدخل المسؤولية الضريبية على بين ما  الزيادةمبلغ ديوتسد دفع ميسان نفط شرآة

 تدفعه أن أو ،الكيان ذلك عن ونيابًة باسم المناسب الوقتمنظور، في ال الدخل المسؤولية الضريبية على
  .الدفعة هذه مثل عن تنجم قد للضريبة إضافية مسؤوليات أية إجمالي تضمنًاُم  ذلك الكيان مباشرةإلى

  
 المسؤولية  أقل منالمقاول يؤلف آيان يأل الفعلي الدخلعلى  ةيضريبال المسؤولية عندما تكون  ٤-٢٣

 ةيضريبال ةالمسؤولي مابين الفرقيدفع  الكيان ذلك فان ،الكيان لذلك نظورمال الدخل على ةيضريبال
 إن ةحال  فيإّال ميسان نفط شرآة إلى المنظور الدخلعلى  ةيضريبال ةالمسؤوليو الفعلي الدخلعلى 

 لمادةل وفقًا آمجموع استلمه مما أآثر ميسان نفط شرآة لىإ دفعي الكيان ذلك جعلإعادة الدفع هذه ت
  .ضافيةاإل ةيضريبال المسؤولية ألغراض إجمالي أي بخصوص دفعُت التي المبالغ باستثناء ٣ -٢٣

  
 هذا بموجب تنشأ أخرى ضرائب دفعب مطالبة ألي خاضعًا يكون المقاول ؤلفي آيان أي إن حالة في  ٥-٢٣

  تتولى دفعميسان نفط شرآة فأن ،)نظورمال الدخلعلى  ةيضريبال المسؤولية عن زيادة أو عدا (العقد
آل  الكيان ذلك إلى المناسب بالوقت دفعُت أو الكيان ذلك عن نيابًة و باسم المناسب بالوقتو ،ديوتسد
  .ضافيةاإل  الضرائبأو األخرى ضرائبال تلك

  
 ؤلفي آيان أي تمكين ميسان نفط شرآة على فان، ٢٣ المادة هذه إلى وفقًا الدفعاتتسديد  تمعندما ي ٦-٢٣

 السنة عن الكيان التزام من الجزء هذا وتنفيذ دفعال يؤيد رسمي وصلعلى   من الحصولالمقاول
 حال بأي انه بشرط الوصوالت، هذه مثل في عادة تكتب تفاصيل على تحتوي بصيغة المعنيةالضريبية 

 عن الكيان ذلك من المطلوبة للضريبة الفعلي غالمبل الوصوالت هذهمجموع  تجاوزي لن األحوال من
 .واالستقطاعات الدخل مصادر جميع

  
  )٢٣ المادة نهاية(

  
  

  والتامين )التعويض ( ضمانال الشراآة، -٢٤ المادة
  

 أو رفّسُي أن يمكن وال ،يخلق أن بصددوليس ، إلى ال يهدف العقد هذا على إن وضوحب االتفاق تم قد  ١-٢٤
أخرى  مشارآة أو تجارية مشارآة أوأو مشروعًا مشترآًا  ،ستخراجيةإ مشارآة ةأي خلقيقد  بأنه لّوُيأ
  .الطرفين بين

  
 من مقاضاةو اتمطالبو ،جراءاتإو ،دعاوى أية جميع وعن ميسان نفط شرآة جّنبوُي المقاول ّعوضُي  ٢-٢٤

 المشغل أو/ و المقاول يرتكبه إهمال أو فعل أي عن  ينجمضرر أو خسارة ةأي بسبب نشأت ،ثالثة أطراف
 عن المقاول يتكبدها التي كلفال جميع تعتبر .البترولية للعمليات تنفيذهم عند الثانويين امقاوليهم أو

 أو الجسيم اإلهمال حالة في عدا ما ُآلفًا بترولية سابقًا مذآور مما وحمايتها ميسان نفط شرآة تعويضه
  .الثانويين امقاوليهم أو مشغلال أو/ و قاولالم طرف من المتعمد اإلدارة سوء

  
 نفط شرآة إلى تعود التي المنشآت يصيب ضرر أو خسارة ةأي عن لية القانونيًةمسؤوال المقاولتحمل ي  ٣-٢٤

 أو المشغل أو/ و المقاول من المتعمد اإلدارة سوء أو الجسيم اإلهمال بسبب ثالث طرف أي أو ميسان
 ،إجراءات دعاوى، جميع وأية عن المقاول ّجنبوُت انميس نفط شرآةتضمن . الثانويين امقاوليهم
 ترتكبه  إهمالأو فعل أي عن  ينجمضرر أو خسارة ةأي  بسببتنشأ ثالثة أطراف من مقاضاةو اتمطالب
  .الثانويين مقاوليها وأ ميسان نفط شرآة
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في  ارةخسآال ،مترتبةال األضرار عن مسؤوًال طرف أي يكون لن ،أعاله في جاء النظر عما صرفب ٤-٢٤

  .اإلنتاج أو األرباح
  
 لعملياتها ،اإلدارة مجلس أو المشترآة اإلدارة لجنة عليها صادقُت، مينأت خطة والمشغل المقاول يهيئ  ٥-٢٤

 إلى تعود التي والمواد المعداتو تاءانشاأل تغطي التي التامين اتصليبو على والحصول بموجب العقد
لتي يتم ا نواعاأل يغطي التامين هذا مثل إن.  تلك الخطةوالعمل بموجب ،الحقل في ميسان نفط شرآة

 أن يمكنذي ال ضرر، الُمقتصرًا على وليس ، ُمتضمنًاالعالمية البترولية الصناعة في عادًة لها التعرض
 الثانويين مامقاوليه نأب والمشغل المقاول تكفلي .الثالث الطرف ومسؤوليات المنشآتو المعداتب لحقي
  .بهم الخاصة الثانوية العقود بموجب مخاطرهم ضد آاٍف بشكل نونوءّمُي

  
 عراقية مينأت شرآة لدى اتمينأت الوإدامةالحصول على  والمشغل المقاول من  هذهتامينال  خطةتتطلب  ٦-٢٤

 أخرى فعاليات وأية البترولية بالعمليات المرتبطة المخاطر لتغطية العراق جمهورية في عاملة أجنبية أو
 الطرف ةمسؤولي ذلك ويشمل ،العقد ُمّدة خالل القانون بموجبو بالشكل المطلوبوها بـ عالقة ذات
 وبشروط العراق جمهورية في تأميني غطاء ذاكه مثل توفر عند ،واإلصابات البيئي الضرر والثالث
 على الحصول يتمنه إف ،العراق جمهورية في التأميني الغطاء هذا مثل يتوفر لم إذا. مناسبة تجارية

 مدىإلى ال ،والمشغل المقاول مع بالتعاونو التامين شرآة رتبُت ،أجنبية تامين شرآة من تامينال
 صافي عنلزائد ا التعرض لجزء خصوصًا عالميةال السوق من تأميناتلل تامينال إلعادة وضعًاالمطلوب 

  .هاالتأمين المتبقي ل
  

 االستقطاعات، عن دفعُت مبالغ وأية ،لمشغلوا المقاول عليها يحصل التي وإدامته التامين آلفة إن  ٧-٢٤
 اإلدارة سوء أو الجسيم اإلهمال إلى عزىُت ال والتي التامين هذا مبلغالزائدة عن  الدعاوى أو الخسائر

  . بتروليةًاآلف تعتبر العقد اهذ بموجب الثانويين نمقاوليال أو والمشغل المقاول من دتعّمالُم
  

ها، شروطو التامين ليصاتبو اتإصدارحول جميع  ميسان فطن شرآة الغببإ والمشغل المقاول يقوم  ٨-٢٤
  .العقد هذا بموجب هانويستصدر التيو

  
  )٢٤ المادة نهاية( 

  
  

  ريصدتوال االستيراد -٢٥ المادة
  

 باستيراد البترولية بالعمليات والمرتبطين العالقة ذوي الثانويين اومقاوليهم والمشغل للمقاول يسمح ١-٢٥
 نقلةالمت والممتلكات واد القابلة لالستهالكالم التجهيزات، المواد، ،مرآباتال ات،المعد المكائن،
 ستيراداتاإل هذه مثل عفىُت .الساندة والفعاليات البترولية العمليات تنفيذ ألغراض ألحصري لالستخدام

 أن رطتشُي ،سارية المفعولال اإلدارية جراءاتباإل االلتزام بشرط  ومبالغ الجبايةمرآيةجال الرسوم من
  .لقانونا مع اإلعفاء هذاال يتعارض 

  
، معقول، وبشكل  لدى المقاول والمشغل والمقاولين الثانويين باستيرادجانباأليسمح للمستخَدمين  ٢-٢٥

رط تشُي ها،مرآية الخاصة باستيرادجمن الرسوم ال إعفائهممع  بضائع المنزلية والحاجات الشخصيةال
م ستخَد الُمآذلك علىشترط ُيم وعائلته وستخَدحصرًا الستخدام الُم مستوردة أن تكون تلك الممتلكات

 أو يتم ، لهاهاء استخدامهت مكوس عند إنأو رسوم تصدير ةتصدير تلك الممتلكات المستوردة بدون أي
 .التخلص منها في جمهورية العراق وفقًا للقانون
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 الثانويين على أساس مؤقت ولم تعد لها الفقرات المستوردة من قبل المقاول والمشغل أو المقاولين    ٣-٢٥

ما لم يتم االتفاق على  ،عاد تصديرهايجب أن ُي الساندة الفعاليات  أوبتروليةعمليات الالحاجة في 
 .لقانونا بموجبسوم تصدير أو مكوس  رةبدون أي ،ميسانخالف ذلك من قبل شرآة نفط 

 
عراق يجب أن يخضع إلى موافقة مسبقة  فقرات مستوردة بموجب هذا العقد في جمهورية الةبيع أي ٤-٢٥

 . الصلةي ذانون وإلى القميسانبل شرآة نفط من ق
 
هنا، يجب أن تتضمن آافة الرسوم والضرائب والمكوس المالية  آرُذمرآية، حسب ما جالرسوم ال ٥-٢٥

 قات تشمل الرسوم والمستحالفقرات المذآورة أعاله، لكنها ال الستيراد األخرى التي قد ُتسَتَحق نتيجًة
 . الحكومية مقابل الخدمات المقدمةالكياناتجب دفعها إلى تو العامة التي يلتطبيقاتعن اواُألجور 

 
 رفعه يأن يمكنوالذي تصدير الأو مكوس بخصوص نفط   رسوم تصديرةعفى المقاول من أيُي ٦-٢٥

ات المقدمة الخدمعن  نمشتريال العامة لكافة التطبيقات الميناء عن رسوم باستثناءبموجب هذا العقد، 
 .ية بترولًا الميناء تلك آلفرسوم  ُتعتبروال. ت الميناء وفقًا للقانونمن قبل سلطا

 
  )٢٥نهاية المادة (

  
  

  ةقنيالتدريب ونقل الت، التوظيف –٢٦المادة 
  

قًا فرأي المشغل و حسب الذيو ،عاملينال عدد من أي بحق المشغل في اختيار واستخدام ضراراإلدون   ١-٢٦
يكون عليه آفوء،  واقتصادي وآمنبأسلوب بترولية عمليات الال  لتنفيذيكون مطلوبًا، ٢-١٣للمادة 
 المؤهالت متلكون يالذينمن   ألقصى حد ممكنعراقيينال توظيف والطلب من مقاوليه الثانويين توظيف،

 .والخبرات الضرورية
 
الُمختارين من قبل شرآة  تفق عليه من العراقيينلعدد ُم  الُفرص وتسهيلتوفيرعلى المقاول والمشغل  ٢-٢٦

 قنيةالتولتدريب ا  صندوق تمويلمن خاللو ، سواًء داخل أو خارج جمهورية العراقميساننفط 
التعليم بترولية وعمليات الالالخبرة العملية في اآتساب  وألموقعيلتدريب على ا،  الدراسيةبعثاتوال

 أو بناء ُمتضمنًالغاز النفط واب المتعلقة ثوبحالو اتقنيتال لدعم الصندوقهذا ستخدم  ُيآما. األآاديمي
 . جمهورية العراقوث فيتطوير معاهد البح

 
آحد  دوالر أمريكي خمسة ماليين )٥٠٠٠٠٠٠ (يًا قدره مبلغًا سنو العقدخصص المقاول أثناء مدةي ٣-٢٦

 .ية آكلف بترولدفعات الصندوق  ُتسترجعوال.  الدراسيةبعثات والقنيةالتو تدريبالصندوق تمويل  لأدنى
 
ذ، وبالتشاور مع شرآة  أشهر من تاريخ النفاستة) ٦( جاوزخالل فترة ال تتوعلى المقاول والمشّغل،  ٤-٢٦

مراحل من ومستوى مرحلة   في آلالوظيفيةلمناصب ل وتنفيذ برامج تدريبية عداد، إميساننفط 
، بهدف ضمان داريةتنفيذية واإلمناصب الال والفنية ومهارية بما في ذلك المناصب البتروليةعمليات الال

 .األجانبعمال استخدام مواطنين عراقيين واختزال أو استبدال تدريجي تصاعدي لل
 
اإلسناد  اتاتفاقيعلى  ميسانمع شرآة نفط آلٌَ منفردة  الشرآاتتتفاوض  معقولة، بشروط وبحسن نية  ٥-٢٦

 كيةلالم ذات عتمدةلُم والمعلومات ااتقني التوفر تجاريًاأن ت شرآة ةأليمن خاللها  التي يمكن الفني
 .في جمهورية العراق شرآاتها الشقيقة أو الفرعية وميسان من قبل شرآة نفط الستخدامها لخاصةا

 
  )٢٦نهاية المادة (
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   المشارآة–٢٧المادة 

  
 من مجموع حصص مائةخمس وعشرون بال )%٢٥(لشريك الحكومي حصة مقدارها متلك اي  ١-٢٧

ن بالمائة المتبقية من حصة يسبعالخمسة و ال%)٧٥( آات نسبةلشرتمتلك او للمقاول المشارآة الكلية
 : يأتالشرآات آما يالمشارآة للمقاول، وتكون النسبة بين 

  
  

 .سبعة وثالثون فاصلة خمسة بالمائة)  %٣٧٫٥(:                    تروتشاينا  پ  
 

  .بالمائة خمسة وسبعون فاصلة ثمانية عشر %)١٨٫٧٥(           : اليگتروناس آاريپ            
  

  . بالمائةخمسة وسبعون فاصلة ثمانية عشر %)١٨٫٧٥(                          : توتال            
  
 

على الشرآات أن تدفع عن الشريك الحكومي آامل حصة الكلف البترولية والكلف اإلضافية أثناء مدة   ٢-٢٧
ف البترولية والكلف اإلضافية المدفوعة، بينما  الكلجميعيحق للشرآات استرداد  .العقد وأي تمديد لها

 . ربحية مدفوعة للمقاولة من أين بالمائةية وعشر خمس%)٢٥( يحق للشريك الحكومي استالم
 

 . واحد إلى أحكام المرفقآذلكتخضع المشارآة    ٣-٢٧
 

  )٢٧نهاية المادة (
  
  

  التنازل  –٢٨المادة 
  
بموجب هذا العقد، آليًا أو جزئيًا، بدون موافقة تحريرية  حقوقها والتزاماتها تحويل شرآة ة ال يمكن ألي ١-٢٨

لكيات األخرى بشكل مباشر أو غير مباشر تحويل حصص األسهم أو الِم. ميسانمسبقة من شرآة نفط 
عن الحقوق وااللتزامات  يشكل تنازًال) م مسجلة تحويل األسهم في شرآة ُأباستثناء( شرآة ةفي أي

 .٢٨ة بموجب هذا العقد ويخضع للماد
 
شارآة أو أسهم أو حقوق أو امتيازات أو واجبات أو  حصة ُمة يكون للشرآة الحق في التنازل عن أي ٢-٢٨

 بدون الموافقة اعليهتسيطر وبالكامل  لها ة مملوآشرآة شقيقة أو فرعيةالتزامات بموجب هذا العقد إلى 
 شهر واحد إلى شرآة نفط ، وذلك بتوجيه إشعار تحريري قبلميسانيرية المسبقة من شرآة نفط التحر
 هذا العقد وتبقى تنازل الشرآة المذآورة من التزاماتها بموجبالذا هعفي لن ُي.  بنيتها بذلكميسان

 لغرض تنفيذ هذا العقد بالشكل اتنازل له الُمشرآة الشقيقة أو الفرعية مع السويًةو ضمنًامسؤولة 
  .المناسب وحسب التوقيتات

 
ن حصتها  في المشارآة أو أسهمها أو حقوقها أو ع ما أ، آليًا أو جزئيًاتنازل شرآة الة في حالة رغبة أي ٣-٢٨

 غير شرآة شقيقة أو فرعيةامتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بموجب هذا العقد إلى طرف ثالث أو 
 انميس من قبلها، فعلى الكيان المذآور أن يقدم طلبًا إلى شرآة نفط اسيطر عليهأو ُمبالكامل  ةمملوآ

وعلى شرآة نفط . قترحتنازل له الُمُمطرف ال للكفاءة الفنية والمالية للًالفّصُم إثباتًاعطيًا بهذا الشأن ُم
 أشهر من استالم ذلك ثالثة )٣( عدمها خالل منمذآور وإبالغ الشرآة بموافقتها  دراسة الطلب الميسان
بضمان  ،أوًال ميسانتزويد شرآة نفط تنازل له على الُم ، وقبل أن يصبح ذلك التنازل نافذًا.الطلب

 . و-مقبول لديها بالصيغة المبينة في الملحق
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مادة لل  وفقًاالتنازل عن جزء من حصة المشارآة في هذا العقد إلى طرف ثالث شرآة في ةإذا رغبت أي  ٤-٢٨

ح بنفس رّش إلى آيان عراقي ُمخصيصه ذلك الجزء وت الخيار في اخذميسان، يكون لشرآة نفط ٣-٢٨
 . والشروط المعروضة على الطرف الثالثحكامألا

 
 تحميل أو شرآة رهن ة، ولغرض تمويل العمليات البترولية، يمكن أليعما سبق ذآرُه النظر صرف ب ٥-٢٨

وافق  تتمويلأو مؤسسة  / ووثوقوجب هذا العقد إلى بنك دولي مًا،  بمئي أو جزليًاحقوقها المالية، ُآ
 أن ال يؤثر ذلك ةطي، شر)لك الموافقة على نحو غير معقولعدم حجب تو (ميسانعليها شرآة نفط 

  .ميسان شرآة نفط  مصالح طريقة على حقوق أوة التحميل المالي بأيأوالرهن 
  
، ميسان شرآة نفط لدن، وما لم تحصل الموافقة التحريرية المسبقة من أعالهعما جاء  النظر صرف ب ٦-٢٨

 تشكيلاريخ  آمشغل، أثناء الفترة من تاريخ النفاذ إلى ت شرآة عن التزاماتها أو واجباتهاةلن تتنازل أي
 .من قبلها اسيطر عليهُموبالكامل  ة مملوآشرآة شقيقة أو فرعية إلى ، إّالةشرآة التشغيل المشترآ

 
         شرآة ة، وفي حالة إفالس أي)واحد رفقالم (ة اتفاقية التشغيل المشترآ بأحكام مبادئاإلخالل دون  ٧-٢٨

 معهم، التراضيأو قيامها باالتفاق مع دائنيها أو التنازل لصالحهم أو ) م التي تقدم ضمانًاأو شرآتها األ(
 أحكامه،  في هذا العقد بما يتعارض مع)أسهمها( أو إذا تنازلت ألي طرف ثالث عن أي من حصصها

كون ، ي شرآة شقيقة أو فرعيةتشمل إعادة التشكيل أو االندماج مع  بالتصفية إلغراض القامتأو 
) ٣٠(  الحق في إنهاء مشارآة تلك الشرآة في هذا العقد بإشعارها بذلك في غضونميسانلشرآة نفط 

 التنازل عن حقوق ويكون.  تلك الفترة بمعالجة ذلك الوضع، ما لم تقم الشرآة خالل يومًاثالثين
قد يتم والتزامات الشرآة إلى الشرآات المتبقية بشكل متناسب مع حصص المشارآة أو حسب ما 

 .االتفاق عليه خالفًا لذلك
 
 أو يًا العائدة له، آل، أن يتنازل عن حصص المشارآة أو متنازل لهَاخلف قانونأي  للشريك الحكومي أو  ٨-٢٨

 .قبل الحكومة بدون موافقة الشرآاتمن بالكامل ومسيطر عليه مملوك ، ألي آيان ًائيجز
 

  )٢٨نهاية الفقرة (
  
  
  ةواألنظمالقوانين  –٢٩ مادةال
  
شترط خالف على المقاول، ما لم ُي.  من آافة النواحيحكام القانونويخضعان ألالمقاول والمشغل  يلتزم  ١-٢٩

 مقابل آافة الجزاءات والغرامات تجنيبها الضرر وميسانط ذلك في هذا العقد، تعويض شرآة نف
 .قانونللها النتهاك المقاول أو المشغل  أنواعلوالمسؤوليات األخرى بك

 
، من الرسوم الجمرآية مشغل، وفقًا للقانونعفى المقاول وال، ُي١-٢٩ مادةنظر عما جاء في ال الصرفب  ٢-٢٩

استنادًا ، ورسم الطابع بشأن تنفيذ هذا العقد، ومن القيود الخاصة بتراخيص العمل واستخدام المغتربين
علومات المطلوبة  البيانات والمجميععلى المقاول تقديم يجب ، وعلى أي حال .٢١-٩  أحكام المادةإلى

 .طات العراقية المعنية بهذا الشأنمن السل
 
على وجب  ُيكم الذي الُحتضمين، عقودهما مع المقاولين الثانويين افة على المقاول والمشغل، في آ ٣-٢٩

 . لهخضوع بااللتزام بالقانون والالمقاولين الثانويين التعهد
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آان الذي قانون الول بشكل سلبي وآبير بتغيير في  بعد تاريخ النفاذ، إذا تأثرت الحصص المالية للمقا ٤-٢٩

، أو بإلغاء أو تعديل أو عدم تجديد أية مصادقات أو موافقات أو لعراق بتاريخ النفاذنافذًا في جمهورية ا
 اإلدارةإلهمال الجسيم أو سوء غير تلك الناتجة عن ا(إعفاءات ممنوحة إلى المقاول بموجب هذا العقد 

، االتفاق على التعديالت يومًاتسعين  )٩٠(، وخالل طرفينعلى الف، )اول أو المشغل من قبل المقدالمتعم
 المالية للمقاول بموجب هذا العقد لمصالحالالزمة لألحكام ذات الصلة في هذا العقد لغرض استعادة ا

ل أو تعديلبشكل معقول إلى وضعها آما آانت مباشرة قبل وقوع التغيير أو النقض المذآور للقانون أو و
 . العقد مصادقات أو موافقات أو إعفاءات ممنوحة إلى المقاول بموجب هذاةعدم تجديد أي

 
لمادة ل زمع إجراؤها وفقًا تعديالت ُمةتسعين يومًا على أي )٩٠( من االتفاق خالل طرفانتمكن الي إذا لم  ٥-٢٩

 .٣٧ًا للمادة فأنه يمكن حل النزاع وفق  االتفاق عليها،يتمقد  أخرى فترة ةأيخالل  أو ٤-٢٩
 

  )٢٩نهاية المادة (
  
  

   البضائع والخدمات المحلية–٣٠المادة 
  
عطى األفضلية  وُت، جمهورية العراق على أساس تنافسي إحالة عقود األعمال والخدمات المنفذة فيتمت  ١-٣٠

 ة معها، شرط أن تكون إمكانياتهاشارآالعراقية أو الشرآات األجنبية الُموالشرآات دائمًا للكيانات 
 . لما متاح في السوق العالميةوأسعارها منافسًة

 
أو المتاحة  /نعة وّص تعطى األفضلية إلى البضاعة والمواد والمعدات والمواد االستهالآية وما شابه، الُم ٢-٣٠

اثلة لما متاح في السوق محليًا ما دامت مواصفاتها الفنية وتوفرها وأسعارها ومواعيد تسليمها مم
 .العالمية

 
قبلهما  االلتزام التام لمقاوليهما الثانويين ووآالئهما والمتنازل لهم من اول والمشغلالمق  يضمن ٣-٣٠

 ).٣٠ (هذه المادةأحكام بميهما ومستخد
 

  )٣٠نهاية المادة (
  
  

   القوة القاهرة– ٣١المادة 
  

 عدم  إذا آانبررًا أو تأخره في تنفيذ التزاماته أو واجباته بموجب هذا العقد يكون ُمعدم تنفيذ أي طرف  ١-٣١ 
 .قاهرةالقوة ال ناجم عنالتنفيذ أو التأخير 

 
، يومًاأربعة عشر  )١٤(على الطرف المتأثر بالقوة القاهرة إبالغ الطرف اآلخر بذلك تحريريًا خالل   ٢-٣١

علمًا بالتطورات  يه االستمرار بإحاطة الطرف اآلخر وعل،مبينًا السبب ومدى تأثير تلك القوة القاهرة
بالسرعة الممكنة  وعلى الطرف المتأثر بذل الجهود الممكنة إلزالة القوة القاهرة أو التغلب عليها .الهامة

 . آلفوي فّعالوبأسلوب
 
مدعي بتأثره تعني القوة القاهرة أي سبب أو حدث غير متوقع أو خارج السيطرة المعقولة للطرف ال  ٣-٣١ 

علنة أو غير  ُمسواًء(ألقدار اإللهية والحرب  وغير مقتصرة على، امتضمنًةو بذلك السبب أو الحدث
 التشريعات:  وقوى الطبيعة والعصيان المسلح والشغب والحرائق، وفيما يتعلق بالمقاول فقط) علنةُم
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 أن ال ةطي، شرخرى خارج سيطرة أي طرف متأثر بها الحكومية واألفعال أو الظروف األ)األوامر(
.  شرآاته الشقيقة أو الفرعيةعي بالقوة القاهرة أولى الطرف المّدة إّاعزتكون تلك األفعال أو الظروف ُم

 .طرفينلن يشكل قوة قاهرة ألي من العلى دفع المبالغ المستحقة  عدم القدرة
 

يومًا تسعين ) ٩٠( أو منع العمليات البترولية نتيجة لقوة قاهرة لفترة تزيد عن تقليصفي حالة تأخر أو   ٤-٣١ 
إلى  استنادًاو  لذلكتبعًاامات بموجب هذا العقد المدة سوية مع آافة الحقوق وااللتزمتتالية، حينها تمدد 

 .٨أحكام المادة 
 
 األوضاع األمنية السائدة في ، سواًءن ال تشكل، في أي وقت أثناء المدة على أطرفين تم االتفاق بين ال ٥-٣١

جمهورية العراق بتاريخ توقيع العقد حالة منطقة العقد أو األوضاع السياسية واألمنية السائدة عمومًا في 
 . تنفيذ العمليات البترولية تلك الظروفمنع قاهرة ما لم تقوة

 
  )٣١نهاية المادة (

  
  

   والتعديالتيةجمل االتفاق ُم– ٣٢المادة 
  
 سائدًا لذلك يعتبر.  والمقاول والخاص بمنطقة العقدميسان بين شرآة نفط يةيشكل هذا العقد مجمل االتفاق ١-٣٢

 أي نوع أو  منفاق مسبق، وأي ات سابقة، سواء صريحة أو ضمنيةإقرارات ةيأل اآلن منذ على وناسخًا
 .، بهذا الشأنًا تحريري أوًا شفوي آانطبيعة، سواء

 
 لن يتم تعديل هذا العقد أو اإلضافة إليه إال بمستند تحريري موّقع من قبل ممثلي آال الطرفين المخولين  ٢-٣٢

 .عينين ألغراضهصول والُمحسب األ
 
 من أحكام هذا ًا محكمة أو هيئة تحكيمية أو جهة إدارية ذات سلطة قضائية مختصة أية إذا وجدت أي ٣-٣٢

 على تنفيذال عدم النفاذ أو عدم إمكانية ، فأن ذلك لن يؤثر على التنفيذالعقد غير نافذ أو غير ممكن
ام األخرى غير المتأثرة بعدم النفاذ أو عدم إمكانية  آافة األحكحتفظحكام األخرى في هذا العقد، وتاأل

وعلى الطرفين السعي إلى استبدال أي حكم غير نافذ أو غير فاعل بحكم . التنفيذ بكامل نفاذها وفاعليتها
 .كم غير النافذ وغير ممكن التنفيذ، المبادئ الرئيسية للُح، إلى أقصى حد ممكننافذ وفاعل يحقق

 
 .لزمة لهم وتكون ُم والمتنازل لهملطرفين ورثة ا لصالحا العقد أحكام هذعودت  ٤-٣٢ 
 

  )٣٢نهاية المادة (
  
  
  قنيةملكية التال السرية و–٣٣ادة الم
  
 المعلومات جميع ة المحافظة على سرّي)شقيقة أو الفرعية الاتهماوشرآ( على آال الطرفين يجب ١-٣٣ 

عدم إفشائها أو إيصالها إلى و فيما يتعلق به، و هذا العقد أوالبيانات التي يتم الحصول عليها بخصوص
الشقيقة أو  اتشرآال) ١ ( : إلىباستثناءأي طرف ثالث بدون موافقة تحريرية مسبقة من الطرف اآلخر، 

عندما يكون ذلك ) ٣( من قبل أحد الطرفين، أو آلّوأي مستشار مهني ُم) ٢(، أو طرفينلالفرعية ل
ل أن ا األحوجميعأو تمويلها، ويشترط في  /تنفيذها و أو /لبترولية وضروريًا للمصادقة على العمليات ا

 .ذا التزام السرية هيوافق الطرف الذي تفشى له المعلومات أو البيانات على نفس
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 :تية  في الحاالت اآل١-٣٣ ينطبق تعهد السرية في المادة ال  ٢-٣٣ 
 

 .طرفين إهمال من أحد الليس بسبب و عامةرفةمع أصبحتعلى المعلومات السرية التي  )أ (
   

 طرف الثالث النتهكما لم ي( من طرف ثالث طرفينتاحة ألحد العلومات السرية ُمعندما تصبح الم )ب (
  ). ويعلم بهذا ذلك الطرفالتزام السرية

  

 . شقيقة أو الفرعية الاتهشرآ أو طرفينية بشكل مستقل من قبل أحد ال المعلومات السرتطويرإذا تم   )ج (
 

قضائية أو  أو إلجراءات قانونتلبيًة للون فيه المعلومات السرية مطلوب إفشاؤها للمدى الذي تك  )د (
 .لوائح بورصة األسهم النافذةل

 
 . هذا العقدتهاءثالث سنوات تلي إنهاء أو ان )٣(ـ  ل٢-٣٣  و١-٣٣يستمر نفاذ األحكام السابقة للمادتين   ٣-٣٣ 
 
 الفنية  خبراتهاإتاحةتفاقيات، تتفق آيانات المقاول على ألقصى حد تسمح به القوانين النافذة أو اال ٤-٣٣ 

) شقيقة أو الفرعية الاتهالشرآوآذلك تلك التي تعود ( األآثر مالئمة وفق شروط مناسبة قنيةوالت
مكن أن تحسن الناتج االقتصادي أو ي التي اتقني، بما في ذلك التالعمليات البتروليةتنفيذ الستخدامها في 

لكًا  من تلك، ُماتقني تةتبقى أي.  صورةبأفضل وجب هذا العقدشغلة من قبل المشغل بمالُم المكامن ئيةأدا
ترخيص أو ترتيبات مناسبة تم ل خاضعةو، )لشقيقة أو الفرعية ااتهشرآأو ( نات المقاول ذات الصلةلكيا

للعمليات  اتقني الحق في استخدام تلك التويكون للمشغل. الدخول فيها، بخصوص العمليات البترولية
 .، وحسب بنود ذلك الترخيص أو الترتيبات األخرىفقطالبترولية 

 
 ما نشاطاتهفي مجال من قبل المقاول أو المشغل رة خصيصًاطّو ُماتقنيأية ت إنف، ٤-٣٣لمادة وفقًا ل ٥-٣٣

شقيقة أو ال مااتهشرآمن قبل أي منهما أو  بموجب هذا العقد تكون ملكًا لكال الطرفين ويمكن استخدامها
 باستثناء دفعات إلى اآلخر، ةون إجراء أي الخاصة بدون موافقة الطرف اآلخر وبدمافي عملياته لفرعيةا

 .في حالة إفشائها إلى أو استخدامها من قبل طرف ثالث
 

  )٣٣نهاية المادة (
  
  

   عناوين مواد العقد– ٣٤المادة 
  

  .تفسيرها أو /و ياغة المواد تؤثر على صدرجة للمالئمة فقط والهذا العقد ُمعناوين المواد في 
  

  )٣٤نهاية المادة (
  
  

   اللغة– ٣٥المادة 
  
 أي وجد إذا، ة أية حالفيو. تم تحرير هذا العقد باللغتين العربية واالنكليزية، ولكليهما نفس القوة ١-٣٥

 . االنكليزية في حاالت التعارضنسخة الجحّرتعارض بين النسختين، ُت
 
 يمكن للمقاول ،على أي حالو.  باالنكليزية أو العربية فقطأمافين يمكن أن تكون االتصاالت بين الطر ٢-٣٥

 العربية واالنكليزية معا في آافة مراسالتهما وتعامالتهما مع الكيانات أوالعربية  اللغة والمشغل استخدام
 .الحكومية
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 التعاقدية مع  لغة أخرى غير االنكليزية في عالقاتهماة على المقاول والمشغل أي التزام باستخدام أييسل ٣-٣٥

 .جهزين بخصوص العمليات البتروليةالمقاولين الثانويين والُم
 

  )٣٥نهاية المادة (
  
  

   مكتب المقاول في جمهورية العراق– ٣٦المادة 
  
في جمهورية العراق، وعلى شرآة ) فرع(مكتب فرعي ب واالحتفاظ تأسيسعلى آل شرآة غير عراقية  ١-٣٦

 .٤-٧صوص وفقًا للمادة  مساعدة الشرآات في هذا الخميساننفط 
 
العراق وعليه /  في بغداد مكتب تأسيس يومًا من تاريخ النفاذ، تسعين )٩٠(على مشغل المقاول، خالل  ٢-٣٦

 المكتب تأسيس مساعدة مشغل المقاول في ميسانوعلى شرآة نفط .  ذلك المكتب طيلة مدة العقدإدامة
 .وإدامته

 
ان مكتبه في بغداد واسم ممثله المخول في العراق الذي  بعنوميسانعلى مشغل المقاول إبالغ شرآة نفط  ٣-٣٦

ل الممثل المذآور الصالحيات والسلطات الكافية لتمثيل وإلزام المقاول خّوُي. سيتم تعيينه مقيمًا بتفرغ تام
ستالم ال واألطراف الثالثة في جمهورية العراق ميسانفي آافة التعامالت مع الحكومة وشرآة نفط 

 من قبل صادرة الالمتثال للتوجيهات واألوامر القانونيةوا ،نية الموجهة إلى المقاولالقانواإلشعارات 
 .هذا العقدما يخص  بميسان نفط الدوائر الحكومية المختصة وشرآة

 
 )١٠( بأي تغيير في عنوان مكتبه أو تعيين ممثله، قبل ميسان على مشغل المقاول إبالغ شرآة نفط  ٤-٣٦

 .خ نفاذ ذلك التغييرعشرة أيام على األقل من تاري
 

  )٣٦نهاية المادة (
  
  

  ، التراضي والتحكيمانون الحاآم الق–٣٧المادة 
  
 .لقانونا بموجبُتشرح وُتفّسر ينبغي أن ُتحكم وطرفين هذا العقد وحقوق والتزامات الإن   ١-٣٧
 
العقد ناجم عن أو متعلق أو خاص بهذا ") النزاع(" السعي إلى التسوية الودية ألي نزاع طرفينعلى ال ٢-٣٧

 يومًا من ثالثين )٣٠( وصل إلى تلك التسوية خاللوعندما ال يتم الت. كم أو اتفاقية متعلقة بهأو أي ُح
الطرفين بإبالغ الطرف اآلخر بالنزاع، حينها يمكن إحالة القضية، حسب االقتضاء،  تاريخ قيام احد

 ثالثين )٣٠(ى تلك التسوية خالل وعندما ال يتم التوصل إل. للحل من قبل اإلدارة العليا لطرفي النزاع
 النزاع إحالة القضية، حسب االقتضاء، إلى فاطرمن أ، يمكن ألي ومًا من تلك اإلحالة إلى اإلدارةي

 توجيه إشعار خبير مستقل، أو إحالة القضية إلى التحكيم حسب ما منصوص عليه أدناه في هذا العقد بعد
 .كستين يومًا من ذل )٦٠( قبل خرإلى الطرف اآل

 
  الخبير 
 

اع، حسب  بخصوص األمور الفنية ذات الصلة، فيمكن إحالة ذلك النزطرفين أي نزاع بين الشأإذا ن ٣-٣٧
 طرفي الخبير من قبل هذاويجب االتفاق على . للتقييم" يرالخب"، إلى خبير مستقل همااختيار أي من

، أو آان في ل من أصوليس،  مستقًال،  في تولي ذلك التقييمون على استعداد ورغبةيك أن على النزاع
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حة أو عالقة مع ، وأن ال تكون له مصل النزاعطرفيسس فيه أي من تأالذي  البلد أي وقت مواطنًا من
  من حيث التعليم والخبرة والتدريب وأن يكون مؤهًالطرفينال ؤلف آيانات تة أو مع أيالطرفينأي من 

 رسميًا، أو خالل فترة  التعيين بعد قبولهر واحدشه )١( تقديم قراره خالل هيوعل. لتقييم قضية النزاع
 لكلفويتم اقتسام ا.  التصرف آخبير وليس آمحكم آذلك عليه، تحريريًاطرفان قد يتفق عليها الإضافية

 . النزاعطرفيلخبير بالتساوي بين  الخاصة بإحالة القضايا لتقييم النفقاتوا
  

  التحكيم
 

 تسويتها نهائيًا باللجوء ت بهذا العقد، غير تلك النزاعات التي تم عن، أو المتعلقةشئة النزاعات الناجميع ٤-٣٧
        ، يجب تسويتها نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من ر الخبيإلىإما لإلدارة العليا أو 

 . محكمين معينين وفقًا لتلك القواعدثالثة )٣(قبل 
 
 . النزاعطرفيفاق على خالف ذلك من قبل  لم يتم االت فرنسا، ما– التحكيم في باريس يكون مقر ٥-٣٧
 
لزمًا ألطراف ويكون قرار التحكيم باللغة االنكليزية ويكون نهائيًا وُم. لغة التحكيم هي اللغة االنكليزية ٦-٣٧

 محكمة ذات سلطة قضائية لها صالحية ة يكون في أيأن يمكن  الُمّتخذ على القراركم بناءًًالُح. النزاع
 . فيهالنظر والبت

 
 بخصوص تنفيذ هذا العقد انتظارًا لقرار طرفينيجب أن ال تتوقف أو تتأخر عمليات ونشاطات ال ٧-٣٧

 .طرفينتفاق على خالف ذلك من قبل الالتحكيم، ما لم يتم اال
 
الطرف  شعارإب من تاريخ قيام احد الطرفين سنتين )٢(يجب البدء بأي تحكيم بموجب هذا العقد خالل  ٨-٣٧

 . هذا العقدتهاءانأو  إنهاء سنوات من تاريخ ثالث )٣(ي أي حال خالل اآلخر بالنزاع، وف
 

  )٣٧نهاية المادة (
  
  

   اإلشعارات– ٣٨المادة 
  

 قبل أي طرف إلى  منالُمقّدمة أو الُمعّدة ،عطاة واالتصاالت األخرى الُمآافة اإلشعارات والتبليغات  ١-٣٨
ررة ويجب أن تكون معنونة إلى  قد أعطيت بشكل آاف عند إرسالها محُتعتبرالطرف اآلخر، 

 بالتبليغ به تحريريًا وفقًا لهذه طرفانأي عنوان آخر قد يقوم الاألطراف على عناوينهم المبينة أدناه او 
 .الطريقة

  

  شغل المقاولُم                          مـوك     
  وتشاينابتر                  ميسانشرآة نفط 

  الرئيس : ةعناي                  المدير العام:  عناية
                        ، بيداجي، زهايمنگدون ٩:                              العنوان    العراق – ميسان:  العنوان

    ١٠٠٠٠٧، الصين، كينب، كتشينگمقاطعة دون                        
ك الطرف في جمهورية  في مكتب ذل عند تسليمها شخصيًا سارية المفعولعتبراإلشعارات ألي طرف ُت ٢-٣٨

  في يوم،ستلمت خارج ساعات العملُاما  أيام العمل، وإذا خالل وةالعراق أثناء ساعات العمل االعتيادي
 إلى عنوان المكتب للطرف المذآور، أو عند ت بالبريد المسجل إذا أرسل أو عند استالمها، التاليعملال

 ة مشترآصورةتفاق عليها ب طريقة أخرى يتم االةي، أو بأ إذا أرسلت بالفاآساستالمهاتأآيد وإرسالها 
 .طرفينبين ال

  )٣٨نهاية المادة (



 ٢٠٠٩/   آانون األول ٢٢")  ("DPSC عقد الخدمة لتطوير وإنتاج حقل الحلفاية  

٤٤     

  
  التصديق وتاريخ النفاذ،  التوقيع–٣٩المادة 

  
) ب( ،طرفينتوقيعه من قبل ال) أ: ( عندما يتم) التطبيق(قابًال للتنفيذ و) ساري المفعول(يصبح العقد نافذًا 

 تحريريًاللمقاول  ميسانشرآة نفط  تبليغ) جـ( وفي جمهورية العراق مجلس الوزراء  من قبلالمصادقة عليه
  . هذا العقد وتاريخ نفاذهالمصادقة علىب

  
  )٣٩نهاية المادة (

  
  

  التغاضي –٤٠المادة 
  
 بمثابة دع ُيحية أو امتياز بموجب هذا العقد ال أي حق أو صال أو تأخره في ممارسةفشل أي طرفإن   ١-٤٠

 . أو االمتيازلصالحيةو ا عن ذلك الحق أنهم تغاضٍِ
 
  أو عن أيٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍّلطرف اآلخرلتزام أو أآثر من التزامات ا عن إ من أي طرفأي تغاضٍٍٍوال ُيفّسر  ال ُيعد  ٢-٤٠

 أو مخالفات أخرى سواًء آانت ذات لتزاماتإ عن أية  في تنفيذ هذا العقد على إّنه تغاٍضمن مخالفاته
 . أو مختلفةصفة ُمماثلة

 
  )٤٠لمادة نهاية ا(

  
  

   الصحة والسالمة والبيئة–٤١المادة 
  
اة ال      ١-٤١ ع المراع ة م ات البترولي ام بالعملي شغل القي اول والم ى المق د، عل ذا العق ذ ه ةخالل تنفي صحة تام  لل

  :ً ، وعليهما تحديداوالحفاظ على الموارد الطبيعية") الصحة والسالمة والبيئة("ئة والسالمة وحماية البي
 

اد أ  )أ ( ضل  اعتم اتف صناعةممارس ي  ال ة ف ة العالمي ا  البترولي ة ومراقبته ات البترولي ذ العملي اذ تنفي  واتخ
 :  من أجلضرورية والمالئمةالخطوات ال

  

ى          ، وفي حالة حصوله   ،لضرر البيئي بذل آافة الجهود لتجنب ا    )  أوًال( ى الحد األدن تقليل ذلك الضرر إل
  .كاتذلك على الناس والممتلعلى واآلثار المترتبة 

  

سادها               تجنب اإلضرار بسُ  ) ثانيًا( اة في المجتمعات المحيطة أو إف ة الحي ة    و .بل المعيشة أو نوعي في حال
ى وضمان التعويض المناسب عن             يجب العمل على    ، حدوث أثر سلبي   تقليل ذلك التأثير إلى الحد األدن

  .إصابة األشخاص أو اإلضرار بالممتلكات نتيجة تأثير العمليات البترولية
 

ًا( ر) ثالث تباقية ل غ زام االس ة االلت اهيمس ثقاف ة   مف ين آاف ة ب سالمة والبيئ صحة وال راد ال ين األف  المعني
  .بتروليةبالعمليات ال

 

ة   أساسية والمراقبة والتفاعل المجتمعي آمتطلب      البيئلحماية   إرشادات مفصلة    وضع ) ب( ،  للعمليات البترولي
 : تيةعة المعمول بها عالميًا في المجاالت اآلويجب أن تلبي تلك اإلرشادات معايير الصنا

 

  .تلوث الهواء) أوًال(
  

داد                ) ثانيًا( ك إع ا في ذل ة، بم ع النفطي سربات والبق ادة   ) ١: ( حماية المسطحات المائية من الت خطط إلع
  .خطة لمنع حدوث البقع النفطية والسيطرة عليها وسبل معالجتها) ٢(حقن آافة المياه المنتجة، و
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  .حماية المياه الجوفية) ًاثالث(
 

ل من           ) ٢(، و المخلفات الصلبة ) ١: ( إدارة المخلفات ) رابعًا( ى التقلي ز عل المخلفات الخطرة، مع الترآي
  .النفايات إلى الحد األدنى وإعادة استخدام وإعادة تصنيع المواد

 

سًا( اط     ) خام ي المن صوصًا ف ى، خ د األدن ى الح ر إل ات الحف ع عملي ن مواق ل م ل  التقلي ساسة مث ق الح
  . واألفقي والمتعددأالتجاهي الحفر ات واستخدام تقنياألهوار، بحفر عدة تجاويف  من نفس موقع الحفر

 

  .آلبار االحتياطية وطاقة اإلنتاج والنقل االحتياطية المتاحةتجاويف ااالستغالل األمثل ل) سادسًا(
 

  ).يةالحياة البر(حماية الحياة النباتية والحيوانية ) سابعًا(
 

  .حماية المواقع األثرية والثقافية) ثامنًا(
  

عًا( اءإلخطط وضع ) تاس ة، نه شآت البترولي ادة التكليف والهجر للمن ات وإع ع العملي ى مواق ا إل  حالته
  .األصلية

 

  . توطين المجتمعات المحلية الموجودة ضمن منطقة العملياتوإعادةتعويض األراضي ) عاشرًا(
 

  .عمليات البتروليةالجراءات التظلم بين المقاول والمجتمعات المتأثرة بتطبيق آلية إل) احد عشر(
 

ات                 ) اثنا عشر ( ة العملي ل المجتمعات األصلية في منطق ة من قب شة المتبع  الحفاظ على سبل آسب المعي
  .البترولية

 

اون مع ا               ) ثالثة عشر ( ة بالتع ات البترولي سلطات  العمل على تحقيق رخاء المجتمعات حيثما تنفذ العملي ل
ة لل       افع االجتماعي ز المن ين لتعزي ستثمرين المحلي دني والم ع الم ة والمجتم ة والمرآزي اتالمحلي  حكوم

  .الوطنية واإلقليمية والبلدية
 

 .ميسان لمتطلبات القانون والمتطلبات المعقولة من قبل شرآة نفط اإلمتثال )ج(
 
شغل ٢-٤١ اول والم ق المق يإذا اخف ال أل ف ادة  االمتث ام الم انون) أوًال()أ(١-٤١حك دم أو انتهك أي ق ، وأدى ع

أن                اعي، ف ي أو اجتم اول والمشغل     االمتثال أو االنتهاك ذاك إلى أي ضرر بيئ ى المق امج     عل ًا لبرن ، ووفق
ا    وازنةالعمل والم  ك                   المصادق عليهم ة لمعالجة ذل ة الممكن ة الالزم دابير الفوري ة الت اذ آاف اق ، اتخ  اإلخف

 .وآثاره
 
اول وضع وتن ٣-٤١ ى المق ةعل ذ خط املة في ى،   ش صر عل ضمن، وال تقت ال تت ة للعم سالمة والبيئ صحة وال  لل

 : اآلتيةالعناصر 
 

 : طبق طيلة عمر المشروع، ويشمل برنامج وقاية العمال من األمراض، ُي )أ (
  

د الحاجة،         تدابير الوقاية من األمراض   التوعية بشأن الصحة الشخصية و    ) أوًال( ، بما في ذلك التطعيم عن
د       عدية، آالسل والمالريا  راض المُ من آافة األم   ة     يروسي االفوالدزنتري والتهاب الكب  واألمراض المنتقل

  .جنسيًا
  

  .الفحص المنتظم لمياه الشرب) ثانيًا(
 

  .عديةألمراض الُم اانتقالوصات فحفي مجال التغذية وفي مجال تدريب العاملين ) ثالثًا(
 

  .المخصصة لذلك خارجيةمنع التدخين، عدا في المناطق ال) رابعًا(
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  : برنامج السالمة المهنية طيلة فترات البناء والتشغيل، ويتضمن) ب(
 

  .لسالمة واألمن وتطويري لأوليتدريب ) أوًال(
  

  .دد في بداية آل يوم عمللُعالستخدام ااستعراض وتوجيه ) ثانيًا(
 

  .تقديم موضوع عن السالمة في بداية آل اجتماع) ثالثًا(
 

  .لسالمة المرورية للسائقين والمشاةتدريب ا) رابعًا(
 

سًا( المة خاص لمُ ) خام دريب س ات   ّشت ل الرافع ة، مث ة المتنقل دات الثقيل صناعية والمع ل ال غلي المعام
  .والجرافات

 

زة القبعات الصلبة وأحذية السالمة والنظارات (تجهيز معدات الحماية الشخصية   ) سادسًا( ة  وأجه  الحماي
  ).السمعية، حسب الحاجة

 

ع   فوريالعالج الطبي ال  توفير فرق الطوارئ الطبية لتقديم      ) ابعًاس( ى         في الموق ، أو إلخالء المصابين إل
  .المستشفى، ولإلشراف على أمور الصحة والنظافة العامة في مخيمات التشييد

 

اً ( ضمان التقيّ        ) ثامن سية ل ات الرئي شييد والعملي ع الت راقبين في مواق ين الم سالمة وحم  تعي ة د بقواعد ال اي
  .البيئة

 
اول والمشغل أو   شّيده أعمال أو تأسيسات يُ  ةأي  لالعتقاد بأن  معقوال  سبباً ميسانشرآة نفط   إذا آان ل   ٤-٤١ ا المق

د ض أو   عرّ ق مع القانون وأنها تُ    تواف من قبل المقاول والمشغل ال ت      نّفذ عمليات تُ  ةأي ض المجتمعات   عرّ  تُ ق
سبب      شخص للخطر، أو أنها تسبب     المحلية أو ممتلكات أي    د ت وث  أو ق ؤذي أو       التل د ، أو ت  األذىلحق    تُ ق
سان ها شرآة نفط    عّدأو البيئة للدرجة التي ت    ) الحيوانات و النباتات(بالحياة البرية المحلية     ة    مي ر مقبول ،  غي

ط  شرآة نف سانفل شغل مي اول أو الم ى المق عار إل ه إش ورًا توجي ام ف ة   للقي دابير إجرائي ة وت  بوضع خط
ل     للمصادقة عليه  عالجية، ة  ا من قب شترآة أو مجلس اإلدارة، للتخفيف م            لجن ك الضرر      اإلدارة الم ن ذل

ة رة معقول ط ضمن فت رآة نف ددها ش د تح سان ق عمي ط رتٳإذا و.  وإلصالح أي ضرر واق رآة نف أت ش
ًا          ، فيمكنها ذلك ضروريًا أن ميسان ًا أو جزئي ة آلي ات البترولي ق العملي اول والمشغل تعلي  الطلب من المق

 .العالجية أو أصلحا أي ضرر ناتجالمقاول والمشغل قد اتخذا التدابير حتى يكون 
 
راءات ٥-٤١ ي تُ اإلج رق الت ذ ّت والط ل المُ خ ن قب رم ادة  شغل لغ ود الم ال لبن ب ) أوًال()أ(١-٤١ض االمتث يج

ة           ميسانوحسب التوقيتات، مع شرآة نفط       تحديدها بالتشاور،  ات البترولي د المباشرة بالعملي اول عن  والمق
ة ويجب أن تأخذ في                            أو متى  ات البترولي ام بالعملي ة القي ر ملموس في نطاق أو طريق  ما آان هناك تغيي

صلة ال    ،ر البيئي  ث ة األ الحسبان المعايير الدولية المعمول بها في ظروف مماثلة ودراس          ّذة  ذات ال ًا   ُمنف  وفق
ادة  اه٦-٤١للم شغل إشعار شرآة .  أدن ى الم ط عل ساننف اولمي ًا،  والمق  والطرق اإلجراءاتب، تحريري

ه أن           د  درجهاي المحددة بشكل نهائي من قبل المشغل وعلي ة  الدراسة و    قي ين حين و     المراجع ى آخر   ب  وعل
 .ضوء الظروف السائدة

 
 : ر البيئي لغرضثألل ن للقيام بدراستي المحترفين البيئةتخصصيُمعلى المقاول إشراك فريق من  ٦-٤١

 

رة الدراسات الم  ) أ( ي فت سائدة ف د الظروف ال اة  تحدي ة والحي ات المحلي سان والمجتمع ة واإلن ة بالبيئ تعلق
 .حاذيةوفي المناطق المجاورة أو المفي منطقة العقد ) النباتات والحيوانات(البرية المحلية 

  

ة    ) ب( ة المحلي اة البري ة والحي ات المحلي سان والمجتمع ة واإلن ى البيئ ل عل ر المحتم ين األث ات (تعي النبات
ات ي ) والحيوان د  ف ة العق اطق الم منطق ي المن ةوف ًةحاذي ديم   نتيج ة، وتق ات البترولي رق  للعملي الط
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راءات ادة عزم الُمواإلج ي الم ل ال ٥-٤١ة ف ن قب تها م ل دراس ن أج رفين م ضرر ط ل ال  والخاصة بتقلي
 .األصلية حالته إلى الموقع إعادةالبيئي والقيام بنشاطات 

 
ى من دراسات      ةدراس  ال تعتبر ٧-٤١ ك، آدرا      األث   األول ادة         ر البيئي تل  ويجب   ١٥-٤١سة أساس ألغراض الم

اذ، ولكن في أي حال               اريخ النف د ت أي عمل          إجراؤها مباشرة بع ل المباشرة ب ي ، قب  ًاأيض تتضمن   و. حقل
 . بمعايير الصناعة الدولية المعترف بهالإليفاءاإلرشادات التفصيلية للحماية والمراقبة البيئية 

 
 .ل المقاول والمشغل آجزء من خطة التطوير النهائيةر البيئي الثانية من قبيجب تقديم دراسة األث ٨-٤١
 
ادة       ٩-٤١ ة الواجب          نطوي  ت أن يجب    ٦-٤١الدراسات المذآورة في الم ى اإلرشادات البيئي ا  عل  لغرض   إتباعه

ذآور      اه تقليل األضرار البيئية إلى الحد األدنى ويجب أن تتضمن، وال تقتصر على، الم م   ،أدن  للحد المالئ
 : الدراسة تعلق بها مرحلة العمليات التي تعتبارذ بااللدراسة المعنية مع األخل

 

 .فتحات المدخل المقترح  )أ (
  

 . األشجاروإنقاذالتنظيف  )ب (
 

 .حماية الحياة البرية والطبيعة  )ج (
 

 .تداوله و خزن الوقود )د (
  

 .استخدام المتفجرات  )ه (
 

 .المعسكرات والمخيمات  )و (
 

 .التخلص من المخلفات السائلة والصلبة  )ز (
 

 .ثريةالمواقع الثقافية واأل   )ح (
 

 .اختيار مواقع الحفر )ط (
 

 .تثبيت األرض )ي (
 

 . المياه العذبةناطقمحماية  )ك (
 

 .اآلبار اندالع ع منخطة  )ل (
 

 .الحرق أثناء إآمال وفحص اآلبار  )م (
 

 .هجر اآلبار  )ن (
 

 .تفكيك برج الحفر وإآمال الموقع  )س (
 

 . الموقع قبل الهجرإصالح  )ع (
 

 . السيطرة على الضوضاء )ف (
 

 .التخلص من األنقاض  )ص (
 

  . المياهتدفق ويعيالطب الصرف حماية )ق (
 
شأن  قانون حماية البيئة،   م أحكا مع مراعاة    ١٠-٤١ د أو    وعند تقديم المقاول أو المّشغل مقترحاًً ب  أي مشروع جدي

ى شرآة نفط        نٳف  الخطة،     باستثناء،  لعمليات البترولية با  يتعلق مشاريع توسيع أو تحديث    سان  عل  أن  مي
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رة    صريحشأن التالمشروع ونقل قرارها ب  تقييم   تأخذ بنظر االعتبار   سع  )٩٠( البيئي خالل فت ًا  يت ن  يوم
ات         ستندات والبيان ى ضوء   و. الضرورية من استالم الم ى        صريحاستالم الت    عل الزم، عل ة  البيئي ال  لجن

رار   ااإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة        اذ الق اول أو المشغل خالل      تخ رح المق شأن مقت ن يثالث  )٣٠( ب
 .يومًا بعد ذلك

 
 : والمشغل ضمانعلى المقاول   ١١-٤١

 

ستخدمي)أ( د م ات األث  تزوي انويين بدراس ه الث ي المه ومقاولي ةاكتر البيئ صلة، مل و،ذات ال وعي  لتك ين ال
 . وطرق الحماية البيئية الواجب استخدامها في تنفيذ العمليات البتروليةبإجراءاتالكافي والمناسب 

  

اولين    ) ب( شغل والمق اول والم ين المق رم ب د المب مول العق ى   ش ة عل ات البترولي اص بالعملي انويين الخ الث
صوص ام المن ذا األحك ي ه ا ف ة  عليه د وأي راءاتالعق ا  إج اول فيم ات المق ذ التزام ة لتنفي  وطرق معين

  .يخص البيئة بموجب هذا العقد
 
تها   حفر إعداد وتقديم خطط طوارئ فعاليات ةعلى المشغل، باالشتراك مع المقاول وقبل القيام بأي   ١٢-٤١ لدراس

  والحرائق والحوادث والطوارئ   البقع النفطية، للتعامل مع  ميسان شرآة نفط    صادقة عليها من قبل   والم
ويجب مناقشة الخطط المشار   . ال وسريع عند الطوارئتكون هذه الخطط مصممة لتحقيق رد فعل فعّ   و

 . وأن تؤخذ األمور التي تبعث على القلق في الحسبانميسانإليها أعاله مع شرآة نفط 
 

ؤثرة      ائق أو الحرث أو البقع النفطيةوادحاالت الطوارئ أو الح  في   ) أ( ة والم ات البترولي ة عن العملي  الناجم
 ذات   والمقاول وعليه فورًا تنفيذ خطة الطوارئ       ميسانعلى البيئة، على المشغل فورًا إبالغ شرآة نفط         

ى  الموقع   بإعادةالصلة والقيام    ه    إل ًا ألفضل مم         األصلية  حالت ا ينبغي وفق ة       آم صناعة البترولي ارسات ال
 .العالمية

  

ة،        حادث آخر ينجم عن العمليات البترولية     أي  أي طارئ أو    حصول  في حالة     ) ب( ى البيئ والذي قد يؤثر عل
ة         صناعة البترولي ات ال ضل ممارس ًا ألف الزم وفق يم وال راء الحك اذ اإلج شغل اتخ اول والم ى المق فعل

 .العالمية
 
ادة            في حالة عدم امتثال المقاول والمش       ١٣-٤١ ة في الم ود المبين شرآة نفط      ١٢-٤١غل ألي من البن سان ، فل ، مي

ه اإلشعار الم      اول والمشغل      ناسب بعد توجي ى المق ، أن تتخذ اإلجراء      ظروف الحاصلة    بخصوص ال    إل
ع ًا بعد اتخاذها ذلك اإلجراء،       ، فور قاولالضروري لضمان االمتثال لتلك البنود وأن تسترد من الم          جمي

 .المحاسبية الفائدة المحددة وفقًا لإلجراءات إليها ًاكبدة المتعلقة بذلك اإلجراء مضاف المتنفقات والالكلف
 
ة   من   ًاجزئيًا في مناطق تشكل جزء     حيثما تكون منطقة العقد واقعة        ١٤-٤١ ة    حدائق عام أو أو متنزهات طبيعي

،  مهمة يةيو أو مناطق ح    أو محميات   ذات أهمية وطنية   أهوار أو   شجار أو مناطق آثيفة األ    أماآن مقدسة 
ك ممر إال من خالل      لومع ذلك، إذا لم يكن هنا     . عمومًا به   لن ُيسمح المرور من خالل تلك المناطق      ن  ٳف

ى شرآة نفط                         اطق، فيجب عل ك المن ة وراء تل ى نقطة معين سان تلك المناطق للوصول إل  الحصول   مي
  .ع اإلحيائيالتنو التعامل مع تخضع لخطة، لح المقاولعلى رخصة من السلطات المختصة لصا

 
د تكون محددة                 ١٥-٤١ ذا العق ة والتي     باإلضرار  التزامات ومسؤولية المقاول بخصوص البيئة بموجب ه  بالبيئ

  : تعزى إلى أفعال أو نشاطات
 

 .هذا العقد اءتهانأو إنهاء  وقبل تحدث بعد تاريخ النفاذ  ) أ(
  

 .تنتج عن فعل أو إهمال المقاول والمشغل) ب(
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ع  عامل   ، تُ أو المشغل   /المتعمد من جانب المقاول و     اإلدارةسوء  الجسيم أو   حاالت اإلهمال   باستثناء    ١٦-٤١ جمي

 .ية حماية البيئة والمجتمعات آكلف بترولألجل المتكبدة الكلف
 
ر ُت ١٧-٤١ ط ةأي عتب ا شرآة نف صادق عليه سان آلف ت ل مي ة قب ة الظروف القائم ي معالج اول ف دها المق  ويتكب

 . إضافيةًا، آلف٧-٤١ولى المبينة في المادة ة األتاريخ النفاذ والمحددة في الدراس
 
ة      تقليص تأخير أو     عند ١٨-٤١ ات البترولي سبب     أو منع العملي أخيرات    ب د الت ات         تمدي ى الموافق  في الحصول عل

دة         طرفينعلى ال البيئية الضرورية، ف   ى  إضافةً  االجتماع واالتفاق على تمديد مناسب للم وق   إل ة الحق  آاف
 .٨أحكام المادة و وااللتزامات بموجب هذا العقد،

 
  )٤١نهاية المادة (

  
  

   التكليف وإنهاء موقع العمل إعادة –٤٢المادة 
  
شترآة                        ١-٤٢ ة اإلدارة الم ل لجن ه من قب ة علي ا، للموافق على المشغل تهيئة مقترح، في منتصف مدة العقد تقريب

 .ليف التكإنهاء خطة آان عليه متضمنًا  ماإلى موقع العمل بإعادةأو مجلس اإلدارة يتعلق 
 

ي الّت هذا العقد أو     تهاءان أو إنهاء   عند ٢-٤٢ ة الع         خل ع       عن جزء من منطق اول والمشغل رف ى المق د، عل ع ق  جمي
د بأسلوب يتماشى مع              نشاءاتواإلالمعدات   ة العق ادة        رشادات اإل من منطق ذآورة في الم ) ب(١-٤١ الم

سان والمتفق عليها مع شرآة نفط        اً  مي دة   تكون الكلف ال    التي    لخطة الهجر، و      وفق اً   من   متكب ا آلف  جراءه
 .بترولية

 
 :  للعمليات البترولية في منطقة العقدميسان هذا العقد وتولي شرآة نفط هاءانت أو إنهاءعند  ٣-٤٢

 

ط    ) أ( رآة نف صبح ش سانت ات  مي ن الفعالي سؤولة ع ستقبلي م ادة ةالم ع إلع ى الموق ه  إل ان علي ا آ اء م  وإنه
 و، التكليف

  

ات        ة أي   المقاول من   ميسانتعفي شرآة نفط     ) ب( ق بفعالي ادة  التزامات تتعل ع العمل      إع ى  موق ا  إل ه      م ان علي آ
ا،      الغير   التكليف   وإنهاء سان  شرآة نفط      ى وعل  مدرجة في الخطة المصادق عليه اول   تعّوض  أن مي المق

  . آلف أو مسؤوليات أو دعاوى أو التزامات مرتبطة بتلك الفعالياتةن أيع
 
ادة  التزامات تتعلق بفعاليات     ةبقى المقاول مسؤوُال عن أي    ، ي ٣ -٤٢ في المادة    جاء ابصرف النظر عمّ   ٤-٤٢  إع

د   ثالث سنوات بعد إنهاء أو      ) ٣( لمدة    التكليف إنهاء ما آان عليه أو      إلىموقع العمل    ذه  ، انتهاء هذا العق ه
 . العقد هذاتهاءانأو  إنهاء قبل هانجزُيض أن ترمن المفآان  يتال االلتزامات

 
  )٤٢نهاية المادة (

  
  

   أخالقيات العمل العامة–٤٣ المادة
  
ط  ١-٤٣ شغل وشرآة نف اول والم ات المق ى آيان سانعل ام مي ال الت ةب ضمان االمتث ل العام ات العم ي أخالقي  ف

 .تنفيذها لهذا العقد
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وراً                  ٢-٤٣ ة ف ود الثانوي اء العق دون    على المقاول والمشغل، في عقودهما الثانوية، اشتراط  حقهما في إنه أي  وب

ة   أل المقاول الثانوي  لة انتهاك تأخير في حا   اء          خالقيات العمل العام اول والمشغل إنه ى المق د   أي، وعل  عق
 . من المقاول والمشغل القيام بذلكميسانثانوي في حالة هكذا انتهاك إذا طلبت شرآة نفط 

 
افع     ة أي ميسان تستلم آيانات المقاول أو المشغل وال شرآة نفط   أوال تعطي    ٣-٤٣ ة أو من ة أو دعوة ترفيهي  هدي

 عمولة أو رسم أو خصم من أي       ة آلفتها أعلى من الحد األدنى المحدد قانونا وال أي         أو تكون قيمتها    أخرى
ة ب          هآياناتمدير أو مستخَدم أو وآيل لآلخر أو         ا عالق ه والتي له د    المرتبطة ب ذا العق  ضيافة  ة، وتبقى أي    ه

 .ضمن الحدود المعقولة
 
وا م لشقيقة أو الفرعية   ال اتهمشرآ و همبأن وآيانات المقاول    ميسان آل من شرآة نفط      تتعهد ٤-٤٣ د ب  يقوم  م أويتق

رخيص ب أو أو ت تال طل ولم أو اس وا ن ولقب دب يقوم رخيصم أو يتق ب أو ت تال أو طل ولم أو اس  ،قب
ر مب        ، سواءً  أو فائدة أخرى    دفعة أو هدية أو وعد     ةيأل،  هذا العقد  بخصوص شكل مباشر أو غي اشر من    ب

ة    أو الستخدام     أو ألجل  خالل أي شخص أو آيان آخر      ام    وظف أي م  منفع صبًا       ( ع ولى من أي شخص يت
 عن مديرية عامة أو      نيابةً يعملستخدم من قبل أو     ، بما في ذلك أي شخص مُ      و قضائياً تشريعيًا أو إداريًا أ   

أو أي حزب سياسي أو مسؤول أو مرشح حزب سياسي لمنصب                ) مؤسسة عامة أو منظمة دولية عامة     
) ب(، أو للقانون) أ ( :د أو الفائدة منتهكةن تلك الدفعة أو الهدية أو الوع ما، أو أي شخص آخر حيث تكو      

د                     وانين بل ات ولق ك الكيان لقوانين بلد التأسيس لذلك الكيان أو لقوانين بلد التأسيس للشرآة األم األصلية لتل
شرآة األم   سي لل ل الرئي ر العم يس لمق كالتأس لية تل ي اتفا ) ج(، أو  األص ة ف ادئ المبين ة المب ة مكافح قي

انون   ١٧وقعة في باريس في   األجانب في المعامالت التجارية الدولية، الم     نالعمومييالرشوة للموظفين    آ
ز ال ١٩٩٧ األول ت حي ي دخل ذ، والت ي تنفي باط ١٥ ف ات   . ١٩٩٩ ش ن الكيان دفاع ع ان ال ل آي ى آ وعل

دع             وى والخسائر والغرامات     ااألخرى وتعويضها وإبقائها بمنأى عن الضرر من ومقابل أي من وآافة ال
فوال ص والكل ان األول ل     روفاتم ك الكي ل ذل ن قب اك م أي انته ة ب ن أو المتعلق ة ع ل الناجم . ذلك التّكف

 .هذا العقد انتهاءأو  إنهاءك بعد ويستمر التزام التعويض ذا
 

  )٤٣نهاية المادة (
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 العربية تينباللغ منها آل( أصلية نسخ ست )٦( بـ العقد اعوّق قد هنا الطرفين فأن ذلك على شهادة
  .أعاله المكتوبين والسنة اليوم ي ف]بغداد[ في  )واالنكليزية

  
  :   ميسان نفط شرآة عن نيابةبالو ألجل

  
  

  ٢٧/١/٢٠١٠                                                             علي معارج صويدج     
  
  

               هظ        با عيبيل الكريم عبد  : الشاهد
  
  
  
  

   :المقاول عن نيابةبالو ألجل
  
  

                جيمن        ك  جيان : تروتشاينا المحدودةپشرآة 
  
  

            نجگ دونك   وان:الشاهد 
  
  

                         آريم اهللا عبد  :  .)بي أتش دي. أس دي أن (الخاصة المحدودة يلاگيرآا تروناسپشرآة 
   
  

                                                                      نيآ كوان هو  :  الشاهد
   
  

                       يسقالياس    : عراق لالستكشاف واإلنتاجال –توتال  شرآة
  

  
                                                            لو تارو      پ  فيلي :الشاهد

  
  

                            ٢٧/١/٢٠١٠                                              ضياء جعفر       :  جنوبال نفط شرآة
  
  

                                              هظ        با عيبيل الكريم عبد  : :   الشاهد 
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   وصف منطقة العقد–الملحق أ 

  
  .  منهًاوأصبح جزء حلفايةال عقد منطقة وإنتاج لتطوير خدمةال عقدب الملحق ذاهتم ربط 

  
 ةوالموصول ةالمبين الزوايا رؤوسل UTM)( نظام مرآاتور العالمي الـ بإحداثيات فةعّرُم العقد منطقة إن

  .ب -الملحق في ةمبين آما مستقيمة بخطوط
  
  

 U.T.M. شماال٣٨نطاق   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ – الملحق نهاية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشريق  تشميل  الزوايارؤوس
 ٢٥٠  ٧١٧ ١٥٠  ٥١٦  ٣ أ
 ٥٠٠   ٧٣٢ ٠٠٠  ٥١٤  ٣ ب
 ٨٥٠  ٧٣٧ ٦١٥  ٥١٠  ٣ ج
 ٠٠٠  ٧٤٠ ٢٥٠  ٥٠٦  ٣ د
 ١٥٠  ٧٤٨ ٠٠٠  ٥٠١  ٣ هـ
 ٣٠٠   ٧٤٧ ٢٥٠  ٤٩٩  ٣ و
 ٢٥٠  ٧٣٧ ٠٠٠  ٤٩٧  ٣ ز
 ٣٨٠  ٧٢٣ ٠٠٠  ٥٠٥  ٣  ح
 ٠٠٠  ٧١٧ ٠٠٠  ٥١٥  ٣  ي
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  العقد منطقة خارطة – ب الملحق

  
  . منهًاوأصبح جزء حلفايةال عقد منطقة إنتاجو لتطوير خدمةال عقد بالملحق هذاتم ربط 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )ب - الملحق نهاية(
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   اإلجراءات المحاسبية–الملحق ج 

  
  . منهًاوأصبح جزء حلفايةلا عقد منطقة إنتاجو لتطوير خدمةال عقد بالملحق هذاتم ربط  
  
  ة ــإحكام عام    ١ فقرةال
  

 التعاريف ١-١
 

ذا     حددة الم هي نفس المعاني    اإلجراءات المحاسبية   هذه المصطلحات المستخدمة في  تكون معاني     لها في ه
  : العقد، باإلضافة إلى

  

  . وآل المواد والمعدات والمكائن والمواد العينية والتجهيزاتأيتعني وتشمل " المادة"
  

سجيل الكلف         مسكها حسابات التي ي    يعني الحساب أو مجموعة ال    " يحساب التشغيل ال" اول والمشغل لت  المق
  .الربحية والكلف اإلضافية والبترولية

  
  الغرض من اإلجراءات المحاسبية ٢-١
 

ة  ات البترولي بية للعملي د المحاس رق والقواع د الط و لتحدي بية ه راءات المحاس ذه اإلج ن ه رض م        الغ
  .جب هذا العقدبمو
  .  في هذا الملحق يمكن تعديله باالتفاق المشترك لطرفي العقد فقطتم تحديده إجراء يأي

  
   والسجالتيحساب التشغيلال ٣-١

  

ى  ) أ( شغل عل اول والم سك  المق تح وم عف ة  جمي امالت المتعلق ق التع ضرورية لتوثي سجالت ال سابات وال  الح
يل   ة بالتفاص ات البترولي سابات بالعملي بة وبح اً  المناس صلة وفق اً    منف ة عموم سابية المقبول ادئ المح   للمب

ا تكون            ة وجميعه ة الحديث ة العالمي صناعة البترولي ة مع ممارسات ال ى   والمعترف بها والمتوافق تنادًا إل اس
 .أحكام العقد وتخضع لها

  : أتي أخرى، ما يأمورين  تبين الحسابات والسجالت، من بأنيجب         
  

  :  متضمنة آلفة آل منآلف الموجودات) أوًال(
  

  .آلفة الحفر بصورة عامة وآلفة آل بئر -١
 .كافيت اإلنتاجية مثل خطوط الجريان ومحطات عزل الغاز وبالتفصيل الآالمنش -٢
 . النقلتمنشآ -٣
  . ومحطات الضخمجمعات الخزن -٤
 .لصناعية والمراآز اتوالمنشآالبنية التحتية  -٥
 

  . تسعيرهاةدة، وينبغي توضيح طريق آلفة وآمية آل ما متضمنًةآلف المواد )ثانيًا(
  

ا       حسب التشغيلية مصنفة    كلفال) ثالثًا( ا أو    بنودها الرئيسية مثل الرواتب والمواد والخدمات آم م تعريفه ت
  . في هذه اإلجراءات المحاسبيةوصفها 
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ة الع             ) ب( ا باللغ ة مع ملخص له ة يمسك المقاول والمشغل حساباتهما في جمهورية العراق باللغة االنكليزي . ربي

  . من العقد٢٠ المادة  أحكاماستنادًا إلى المعامالت بالدوالر جميعل يتسجيجب 
 

شترآة أ       ُت )ج( ة اإلدارة الم ل لجن ن قب ه م صادق علي بي الم ام المحاس ب النظ سابات بموج سك الح س م و مجل
  .من العقد) د(٢١-٩ للمادة اإلدارة وفقًا

  

ن   ) د( ل م تفظ آ بة ليح سجالت مناس شغل ب اول والم ات بموجب المق ات وااللتزام ة للمتطلب ة الكلف تلبي مراقب
 .العقد

  

ـ( س ) ه اظ ب رول  االحتف ل البت زن ونق اج وخ صناعة   بموجبجالت إنت ات ال ع ممارس ة م ون متوافق د وتك  العق
  .البترولية العالمية الحديثة

  

  : يأتآما ي بالدوالر لنفقاتد ايق  يجب أن يتم ) و(
  

  .كبد بالمبلغ المتقيدُتالدوالر  بنفقاتال جميع  )أوًال(
  

اريخ     المعروض  سعر الصرف السائد    حسب   إلى الدوالر    لُتــحّوالدينار   ب نفقات ال جميع ) ثانياًَ( اق  في ت اإلنف
  .بموجب أنظمة البنك المرآزي العراقيذي العالقة و

  

المبل  قيّ  تُ أن غير الدوالر أو الدينار يجب       خرىُأ التي تكون بعمالت     نفقاتال) ثالثاًَ( افئ غ الم د ب ا  ك دوالر    له  بال
  .دفع من الدرجة األولى في تاريخ الباستعمال سعر الصرف الفعلي المطبق من قبل بنك دولي

  

ست        يجب  ) رابعاًَ( ل ال     ة فعالً  خدممسك سجل بأسعار الصرف الم ات  في تحوي دينار    ب نفق ات ال رى  األخ  والنفق
  .الدوالربنفقات غير الدوالر إلى ب

  

ة  م ة ألي  نقديةالالبنود  ) خامسًا( ة التي تكون بعمالت          وازن ا          عمومي دوالر يجب تحويله ر ال ى غي ـدوالر   إل  ال
  . العموميةوازنة الُمـطبق في تاريخ تلك المبسعر الصرف

  
  اتالكشوف  ٤-١
  

  الفصليةاتالكشوف  ) أ(
دما   المقاول والمشغل على   ى شرآة     أن يق سان  نفط     إل اً نيخمس وأربع  ) ٤٥( خالل    مي ة آل     يوم  من نهاي
سب  ةالربحيوة  كبدلبترولية والكلف اإلضافية المت    بالكلف ا   آشفاً ،فصل ى  باإلضافة  ة المكت ارير وآشف   إل  تق

  .الحساب التشغيلي للفصل المذآور
 
  السنويةاتالكشوف  ) ب(

 من آل سنة      األخيرمن اليوم    أشهر  ثالثة )٣( خالل   ميسانإلى شرآة نفط    أن يقدما   المقاول والمشغل   على  
ى  باإلضافة ةالربحية المكتسب ة و كبدوالكلف اإلضافية المت  رولية   بالكلف البت  تقويمية، آشفاً  ارير وآشف     إل  تق

  .الحساب التشغيلي للسنة التقويمية المذآورة
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  التدقيق  ٥-١
  

ستقل ذ     السنوية بتقري  اتفُتـدعم الكشو يجب أن    ا    مؤهالت  ير صادر من قبل مدقق حسابات م ُمعترف به
ًا ه  عالمي تم تعيين ًا ل ي ادةوفق ن٤-٢٠ لم د م ضمن  .  العق ي أن يت ر ينبغ دققتقري ًاالم سابات   بيان أن الح  ب
  .العقد وهذه اإلجراءات المحاسبيةبنود وشروط ل ًا وفقإعدادهاتم قد  اتوالكشوف

  
  يحساب التشغيلال    ٢الفقرة 

  

بية        أحكام العق   استنادًا إلى  ذه اإلجراءات المحاس ى د وه اول    عل د في       المق شغيلي   أن ُيقّي ع  الحساب الت   الكلف  جمي
ة البترولية والكلف اإلضافية و     ادة   ل ًا وفق  .الربحي د،     ١٩لم د  ينبغي من العق ة والكلف اإلضافية       الكلف  قي  البترولي

ة وفق    ـحتسب ُت.  األول تجاري النتاج  اإلتاريخ    من  اعتباراً  الربحية  يتم قيد  ، بينما  من تاريخ النفاذ   اعتبارًا  ًا الربحي
دي      إعداديتم . لذلك تبعًا على الحساب التشغيلي دقّيـُتمن العقد و ١٩ ةادــــملل ى األساس النق ة عل  الكلف البترولي

  :  تيةال تقتصر على، البنود اآل ووتتضمن،
  
  األفراد ١-٢
  

  . لدى الُمّشغل محليًاستخدمون المفراداأل  ) أ(
ة ترو آكلف ب  العمليات البترولية  محليًا في   المشغل  الذين يستخدمهم  ألفرادلالكلفة الفعلية   يتم قيد    شمل  و. لي ت

ع إجمالي الرواتب المدفوعة و     تلك الكلف    الغ              جمي ساهمات رب العمل والضرائب والمب راد وم افع األف  من
ي تفرض ة هااألخرى الت سلطات الحكومي صفته ال شغل ب ى الم ال عل ل وانتق ف نق ل، آل راد رب العم  األف

لتئالاوع ةهم داخ راق  جمهوري ان  أو الع ي مك ر ب آ ف ةخ صالة مؤقتسبب مهم ات البترولي  ل     ةح العملي
د الأنشرط ( تم قي ل ع ي ن تئالا آلف نق ل م دة الواجب المؤقت اق راد إذا آانت م تة أشهر  )٦( األف س

أيضًا  اإلجراءُيـطبق هذا   . الكلف االعتيادية للمشغل    أو ة قانوناً قّرآلف أخرى مثل الكلف المُ    أية   و ،)متتالية
  . للعمل مع المشغلعارينالُم انميس شرآة نفط  أفراد المقاول أوأفراد على

  
 نويناألفراد الُمَع  ) ب(

املين في          ل شقيقة أو الفرعية   ال اتالشرآ آلفة أفراد  اول الع ة   لمشغل أو المق دان    جمهوري العراق أو في بل
ة العمليات البترولية    لغرض انجاز ") بلدان العمل " بـ   الحقًاف اآلنيشار لها   ( غير بلد المشغل    ة طويل  لمهم

ة   آلفة هؤالء األفراد تكون حسب المعدالت أو  إن). متتالية ستة  أشهر   )٦(نأآثر م ( األمد ة الفعلي  ، الكلف
سب ضىح ا ُمقت ي ، ل الح ة ل  ُتوالت ة الفعلي ل الكلف ة الاتشرآلمث شغل أول شقيقة أو الفرعي اول لم  المق

ر في ا   والمتوافقة مع سياسات التوظيف القياسية سواءً        س  لمق ك ال   ت ل يالرئي شقيقة أ   ل ة  شرآة ال أو  و الفرعي
  .أفراد التي توظف هكذا األخرى الشقيقة أو الفرعية شرآاتلل

ذه المعدالت     تتضمن   ع   ه اح  واألجور واأل   آلف الرواتب   جمي ساهمات  والتعويضات وا   رب ة   لم  االجتماعي
 استرداد وآذلك تتضمن    فراداأل تي تنطبق على هؤالء   الحسب القوانين أو األنظمة أو االتفاقيات التعاقدية        

ف(ور جاأل سب  )الكل راد ح ة لألف قال اإلداري يتطبي ادي ( القياس ة ل ل)االعتي شقيقة أو الفرعي  شرآات ال
  .لمشغل أو المقاولل
  

ور         راد  أج ت  األف اس مؤق ى أس ين عل ن ( الُمَعين ل م تة )٦(أق هرس ة أش رة  )  متتالي ون بموجب الفق        تك
  ).ج(٥-٢
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  ن في أنشطة أخرىوماألفراد المستخَد) ج   (

ال  ي ح ين   إن  ف راد الُمَعين ين أو األف راد المحلي ي   ُأس األف رى ف شطة أخ ي أن ة تخِدموا ف راق جمهوري الع
تمارة  أساسعلى  احتسابها  الء األفراد يتم    ؤلفة ه  فن آ  باإلضافة إلى العمليات البترولية      العمل أو   وقت   اس

  . للمبادئ المحاسبية السليمة والمقبولةعلى أساس نسبة وقت العمل ووفقًا
  

  آلف التدريب )د   (
ع   اول وروفات الكلف والمصجمي شغل والمق دها الم ي يتكب ة الاتشرآالأو /  الت اول ل شقيقة أو الفرعي لمق

إقامة وتنفيذ أنشطة التدريب لمستخَدميهم من العراقيين العاملين في العمليات البترولية أو نشاطات             لتنظيم و 
اول، دريب للمق ضمنًة ت شغيل وإدارة مت شاء والت صميم واإلن شآت التخطيط والت دريبمن ات  الت  والبرامجي

  .ذات العالقة
  

  .دارة المشترآة أو مجلس اإلدارة الموافقة المسبقة للجنة اإلإلى لتدريبا آلف تخضع جميع       
  
   المواد  ٢-٢

  .١-٤جهزة للعمليات البترولية آما مفصلة بموجب الفقرة  أو الُمقتناةآلف المواد الُم
  

  النقل  ٣-٢
  

  .األفراد والموادنقل   ) أ(
ضرورية ةآلف واد ال ل الم ة  نق ات البترولي ذ العملي ضمنًةلتنفي أمين والكلف مت ة والت ة والعمول  آلف التعبئ
تم   إلى الحد الذي     ، آلف نقل األفراد   تضمنت. العالقةرى ذات   األخ اً ه ت تغطيت ل   سياسةلل  وفق ة من قب   المتبع

 األصلية هم ذوي الصلة المباشرة من وإلى المناطق        ت السفر لألفراد وعائال   روفات مص المشغل أو المقاول،  
ى  إضافة  لإلجازات  في بداية التوظيف وحين المغادرة النهائية وآذلك         لألفراد سفر داخل    روفات مص  إل   ال

ة راق جمهوري راد وع  الع دة آنتيج  يهم ذوتائاللألف رة المتكب صلة المباش ـر،    ال ع ألخـ ن موق ل م ة للتنق
ل           روفاتومص املين بالحق راد الع ة لألف ة بالع   ال.  السفر المتعلقة بإجازات النقاهة الدوري  ائالتكلف المتعلق

  . أشهر متتاليةستة )٦(العراق لفترات تتجاوز مهورية ج للعمل في الُمَعينين لألفرادالمباشرة ُتحسب 
  

   النقلمنشآت  ) ب(
  .  ن الملحق بهااثن  والمرفق من العقد٧-١٧لمادة وفقًا ل منشات النقل روفات آلف ومصجميع

  
  المباني والمعدات  ٤-٢
  

ا      صيانتها و وازملل آلف المباني والمعدات واألثاث وا      )أ( ر المدفوعة لكل      والكلف المتعلقة بها وبدالت اإليج
اني وآلف          شغيل     المكاتب والمساآن والمخازن واألنواع األخرى من المب زات الضرورية لت ل   التجهي مث

  . في جمهورية العراقجميعها تكون على أن، منشآتالومباني هذه ال
 

  .صيانتها وتشغيلها آلف المرآبات و )ب(
  

  .غيلهاصيانتها وتشبات االلكترونية والبرامجيات و آلف الحاس )ج(
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  الخدمات    ٥-٢

   : ال تقتصر علىو الخدمات التي يحتاجها المشغل لغرض العمليات البترولية التي قد تشمل،
  

ا      والخدمات األخرى ال     قدية والمنافع العامة  اعتخدمات االستشاريين من الخارج والخدمات ال       ) أ( تم تأمينه  تي ي
 .عن استعمال أية معدات ومنشآتمن مصادر خارجية أو بدالت اإليجار أو التعويض المدفوع 

 

أجير بأسعار تُ                 تومنشآاستعمال معدات     ) ب( ى أساس الت ة عل ات البترولي ا   المشغل لغرض العملي صادق عليه
 .لجنة اإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة

 

  .شقيقة أو الفرعية الاتهشرآ بين المشغل وإسنادالمحددة المنجزة بموجب اتفاقية الخدمات  جميع   )ج(
 ودراسات ومشاريع ذات طبيعة فنية وآذلك خدمات نشاطاتت وتعني خدما" خدمات المحددةال"

سلوب إ بطلب محدد من المشغل بموجب شقيقة أو الفرعية اللشرآةة من قبل اقتناالحاسوب المنفذة أو الُم
ل الخدمات  دراسات ومهام محددة مثالخدمات المحددة تعني أيضًا. أمر الشراء لصالح العمليات البترولية

يتم قيد  .ما يطلبها المشغل بموجب أمر شراءاإلدارية والمحاسبية والمالية والقانونية والتوريدات عند
لشرآة الرئيسي ل  من قبل المقروضوعة المراسعاألتعرفة وقوائم لل وفقًاالخدمات المحددة بسعر الكلفة 

  . أو مجلس اإلدارة لكل سنة تقويميةرآة  وتصادق عليها لجنة اإلدارة المشت سنويًاالشقيقة أو الفرعية
  

  األضرار والخسائر    ٦-٢
 الضرورية لتبديل أو تصليح األضرار أو الخسائر الناتجة عن حريق أو روفات الكلف والمصجميع

حادث أو أي سبب آخر ال يمكن للمقاول والمشغل السيطرة عليه من خالل  عاصفة أو سرقة أو فيضان أو
ناتجة عن فشل المقاول والمشغل بـالرفع ال المعقول بالعمليات، وغير االهتمامث وممارسة الجهد الحثي

 يقوم المقاول والمشغل بتزويد شرآة . ضد شرآات التأمينالفوري للحالة ومتابعة الدعاوى بصورة جدية
عشرة  )١٠٠٠٠(الخسائر المتكبدة التي تتجاوز   تحريري مع تفاصيل األضرار أوبإشعار ميساننفط 

  . لكل حادثة بالسرعة الممكنةف دوالرالآ
  

   القانونية روفاتالمص    ٧-٢
 الدعاوي القضائية أو التحكيم أو الخدمات القانونية الضرورية أو الالزمة لحماية روفات آلف ومصجميع

، فيما بعدمنصوص عليها ال اة المحامروفات أجور ومصمتضمنًةالعقد ضد مطالبات طرف ثالث منطقة 
لبترولية بموجب العقد،  العمليات ابشأن ا أو أي منهمطرفين ضد اللصادرة األحكام اافة آلىإ باإلضافة
 في توفير دليل أو استشارة خبير ميسانأو شرآة نفط /  الفعلية التي يتكبدها المقاول وروفاتوالمص

يات بموجب تعلق بالعملي يتم رفعها أو طلبها فيمامطالبة  من هذا القبيل أو إجراءلغرض الدفاع ضد 
  .العقد

  

 في جمهورية العراق متابعة الدعاوي أو المطالبات التي ميسانولي آادر قانوني لشرآة نفط في حالة ت
 ميسانيجب دفع تعويض يتم االتفاق عليه إلى شرآة نفط ، تؤثر على مصالح الطرفين في إطار العقد

  .لحساب التشغيلييتناسب وآلفة توفير وتقديم تلك الخدمات على أن يتم قيده في ا
  

    الضرائب٨-٢
) لشرآة على ا ضريبة الدخلباستثناء( الضرائب لعقد،من اخرى  األحكام األاستنادًا إلى و٢٣مادة لل ًاوفق

 المقاول والمشغل بلن ِقالمدفوعة ِمأو األجور والرسوم /  و) وجدتإن(والجبايات والرسوم والمكوس 
 السلطات الحكومية إلى )ميسان شرآة نفط  من قبلستردةالُمأو  بصورة مباشرة  سابقًاغير تلك المدفوعة(

  . تتعلق بهاأوجبى على العمليات البترولية ر أو ُتقّدآما ُت
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  التأمين والمطالبات   ٩-٢
  

  .عقدبموجب الالمشغل  بوليصة تامين يقوم بتأمينها ة قسط أي )أ(

ال تقتصر على، تشمل هذه الكلف، و. ها التأمينيغطيما  حادثة تيجةيتكبدها المقاول والمشغل ن آلف ةأي )ب(
 حريق أو فيضان أو ناتجة عن أضرار أو خسائر بسببمنطقة العقد تصليحات وتبديالت المواد في 

  . مماثل أخر حادثة أو أي خطرأوعاصفة أو سرقة 

 بسبب دة آلفة أخرى متكبةأو السفر أو أي أو العمل المقاضاة المرتبطة بروفاتوالمص الكلف  جميع)ج(
ممثلي الٌمؤِمن أو من أو أي  / وويشمل أي ٌمؤِمن طرف أيمع التأمين أو التقاضي النزاعات المتعلقة ب

أو لم تسترد ِبحكٍم  / التـأمين وعبر ، أليـة أسباب مهما آانت، بالقدر الذي ال يتم استردادهنوآالء الٌمؤِم
  .من قبل ُمحِكم أو محكمة قانونية

الجانب تـُقـَـيد على أن  يجب مطالبة مستوفاة من الٌمؤِمنين أو أطراف ثالثة ةم أو أيأي تعويض مستلن إ )د(
ة  الفعلية المتكبدنفقات الجميع ينفذ التأمين عن خطر معين فأن إذا لم. لتشغيليالحساب االدائن من 

 اتروف والحكم والمصتسوية أي وآل الخسائر والمطالبات واألضرار لوالمدفوعة من قبل المقاول
 على الحساب قّيدـخسارة أو مطالبة أو ضرر ُيهكذا  ةأي.  القانونية ذات العالقةنفقاتلامتضمنًة األخرى 

أو المشغل للعمل بموجب معايير التامين المطلوبة / التشغيلي ما لم يكن نتيجة مباشرة لفشل المقاول و
  .بالعقد أو تعليمات لجنة اإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة

   الصيرفة  ١٠-٢
 من ٢١ أحكام المادة استنادًا إلى تحويل أو تصريف العملة الناتجة عن وجدت، إنالربح أو الخسارة، 

  .اإلجراءات المحاسبيةهذه من ) و(٣-١العقد والفقرة 
  

    التعرفة١١-٢
 حقول في )مقاولين( لمقاول، ميسان المبالغ المدفوعة إلى شرآة نفط آافة، ٣أحكام الفقرة استنادًا إلى 

  تتعلق بالعمليات البتروليةمنشآت عن استخدام بترولية غير منطقة العقد، أو ألي طرف ثالث تعويضًا
ت الخزن على آ ومنشية الهيدروآربون المواد خطوط األنابيب ومعامل معالجة،على ال تقتصر و،تشمل

  .تفق عليها بصورة مشترآةأساس تعرفة ُم
   

  األرض  حقوق استخدام سطح ١٢-٢
 األرضعن حقوق استخدام سطح  خليالّت التجديد أو أو ذات الصلة بالحصول علىباشرة  الكلف الُميعجم

  . العراق جمهوريةالعمليات البترولية فيالمكتسبة والسارية المفعول للقيام ب
  

    البيئة١٣-٢
  .والقانونلعقد ا بموجب األصليةالبيئة حالة  استعادة أو تنظيف أو لحماية الُمتكّبدة الكلف جميع

  
   العامةمصروفاتالبة وبّو غير الُماإلدارية روفاتالمص  ١٤-٢

 أبواببة ضمن بّوُمال غير شقيقة أو الفرعية الاتهشرآد المكتب الرئيسي للمقاول أو  خدمات آافة أفراإن
 شرآاته الشقيقة أو مساهمة المكتب الرئيسي للمقاول ذات الطبيعة غير الملموسة أو إلى إضافةالصرف، 
 غير مبوبة أو الكلف غير المباشرة لتلك المساهمة والتي روفاتلعمليات البترولية وأية مص في االفرعية

 أساسعلى  وبيتم تعويضها بأجر محس شرآاته الشقيقة أو الفرعية يتكبدها المكتب الرئيسي للمقاول أو
  . منهاًال سنة تقويمية أو جزء من الكلف البترولية والكلف اإلضافية المتكبدة خالل آواحد بالمائة %)١(
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لقة  أساس تطبيق هذه النسبة المئوية يكون مجموع الكلف البترولية والكلف اإلضافية المتكبدة المتعإن

 آل سنة أثناء بموجب اإلجراءات المحاسبية هذه على الحساب التشغيلي قّيدةبالعمليات البترولية والُم
  .بة والمسموح بها في هذه الفقرةبّو غير الُماإلدارية تروفاالمص باستثناءنها،  مًامالية أو جزء

بة مناصفة بين المقاول بّو غير الُماإلدارية روفاتمبلغ المص دفعيكون  التشغيل، سؤوليةممن تاريخ نقل 
  .ميسانوشرآة نفط 

  
 وفقًاهلة على إنها آلف مؤ ج -من هذا الملحق ٢ الفقرةي فإلى الحد الذي ُتعّرف فيه أية ُآلف محددة  ١٥-٢

  . بتروليةًا إضافية وليست آلفًالفعتبر ُآ ُت فإنها من العقد١٧-٤١ أو ٧-١٧، ٧-١٢، ٥-١٠ ،٢-٧لمواد ل
   
 تلك باستثناء ، األخرى المتكبدة ذات العالقة بالعمليات البترولية ولمصلحتهاروفات الكلف والمصجميع ١٦-٢

  . آــكلف بترولية قيدهابج ي،بتروليةف التي لم يتم وصفها بشكل واضح آكلف الكل
  
  

   ميسان إلى لجنة اإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة وشرآة نفط معلوماتال    ٣الفقرة 
  

 يقدم أن فان على المشغل ، من العقد١٢لمادة وفقًا لعليه عند تقديم برنامج العمل والموازنة السنوية للمصادقة 
 قيدهاعمليات البترولية لـــيتم خدمات المحددة والتعريفة المتعلقة بالباألفراد وال والخاصة أدناه التفاصيل تحريريًا
  .المعنية السنة أثناء

  

  )العاملين( فراد  فيما يخص آلف األ١-٣
  

  .لمبلغ الكلي المتعلق بهااتقدير ) أ(

قة أو شقي الاتهشرآ المشغل و من قبلوالمعمول بها فرادألاوالممارسة المتعلقة بسياسة التحليل وتوضيح ) ب(
  .الفرعية

  .اإلجراءات المحاسبيةهذه  وحسب التفاصيل المذآورة في آنفًا المذآورة نفقاتتفصيل معقول لل) ج(

  .كلفال تلك  طرق توزيعأو/ معدالت و ) د(

  فيما يخص الخدمات المحددة     ٢-٣
  

  .لمبلغ الكلي المتعلق بهااتقدير  ) أ(
  

  .الرئيسيخدمات بحسب النوع ال تلكول لتفصيل معق )ب(
  

  . المعينينفرادخدمات السيما تلك المتعلقة باألال تلكالمتعلقة بالتعريفة والمعدالت المتوقع تطبيقها و) ج(
  

  فيما يخص التعريفة    ٣-٣
  

  .لمبلغ الكلي الواجب دفعهاتقدير  ) أ(
  

  . التعريفةتنفقاتفصيل معقول ل )ب(
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   الكلف قيدمبادئ       ٤الفقرة 

  

  ريات  المشت ١-٤
  

ها بأسعار تنافسية من مصنعين ومجهزين ذوي  ؤيتم شرايجب أن  للعمليات البترولية قتناةالُم  الموادجميع) أ(
  .سمعة حسنة

     
صافي الكلفة المدفوعة من قبل المقاول بعد على أساس ة من أطراف ثالثة قتنات الُمالمواد والمعدايتم قيد 

رسوم النقل والتامين و:  مثل  فقرات،على  وال يقتصر، يشملصافي الكلفة. الُمستحصلطرح آل الخصم 
   .اإلجازة وآلف الشراء والشحن

  

شرط أن يتم تسعير المواد الجديدة المنقولة بيجوز للطرفين تجهيز مواد جديدة من مخزونهما الخاص ) ب(
 الشقيقة أو تهااو شرآمن المخازن أو المنشآت األخرى الخاصة بالكيانات التي يتألف منها المقاول أ

يمكن ار مواد جديدة من النوعية ذاتها أال تكون هذه الكلفة أعلى من أسعو،  على أساس آلفتهاالفرعية
الحصول عليها بشروط وبظروف مماثلة سائدة في السوق العالمية في الوقت الذي تم فيه تجهيز هذه 

  .المواد إلى المقاول والُمّشغل
  
  اشرة الكلف المباشرة وغير المب ٢-٤
  

 طرفانالتفق ي يجب أن من سنة إلى أخرى، وثابتة  باستعمال طرقيحساب التشغيلال  في الكلفيجب قيد
   :تية للمبادئ اآلطرق وفقًاال ذههعلى 

  

 على ذلك قيدها، سوف يتم الحساب التشغيليبذي صلة  فرع أي مباشرة على قيدها باإلمكان آلف ةأي إن  ) أ(
 . الحساب

  

 على إما أي فرع من الحساب التشغيلي، يتم توزيعها إلى  ومباشرة بسهولةدهاقيكلف التي ال يمكن ال  ) ب(
 حسب المعدالت ُتقّيد  قد بدقةتقييمها الخدمات التي ال يمكن لف ُآ. تناسبيأساس على أو الوقت أساس

 .القياسية ويتم تعديلها إلى الكلف الفعلية في نهاية السنة
  
  .لمقاولالتي يتألف منها اكيانات ال  التي تملكهاوالمنشآت المعدات خداماست ٣-٤
  

لمقاول، تي يتألف منها ا من قبل الكيانات ال التي تكون مملوآة آليًامنشآت أية معدات أو خدامألجل است
  .يحساب التشغيلال لكية فييتناسب مع آلفة الِمبما يتوجب قيد بدل إيجار 

أو مجلس عليها لجنة اإلدارة المشترآة ربح، تصادق ال  من معدالت اإليجار التي لن تتضمن أي عنصرإن
التي تقع ة منطقال في ينهاكون متماشية مع تلك السائدة ح تأنهكذا معدالت يجب . اإلدارة لكل سنة تقويمية

  .اءة والنوعيةوالسالمة والكف فر التّومن حيث المماثلة والمنشآت العمليات البترولية للمعدات فيها
  

  قوائم الجرد    ٥الفقرة 
  

 األوقات، بقوائم جرد المواد بالمستويات الُمثلى المطلوبة للعمليات افةأن يحتفظ  المقاول والمشغل، في آب يج
  :البترولية وتخضع إلى 

  

  .  الجرد الدوري واإلشعارات والتمثيل١-٥
قّيدة  يجب أن يقوم المقاول والمشغل بجرد المواد الُمفي فترات زمنية معقولة وعلى األقل مرة واحدة سنويًا

صناعة ال في ا اعتياديًا من قبل المشغلينفي الحساب التشغيلي، التي تشمل آل تلك المواد الُمسيطر عليه
 ًاتسعين يوم) ٩٠(ُيقّدم المقاول والمشغل إشعارًا تحريريًا حول نّيته جرد المواد خالل .  العالميةيةالبترول

  .َمثلة عند تنفيذ أي جرد ُمميسانعلى األقل قبل بدء أي جرد لكي تكون شرآة نفط 
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   .ُمطابقة قوائم الجرد وتسويتها   ٢-٥

 بقائمة تحدد الفائض ميسانيجب إجراء مطابقة قوائم الجرد مع الحساب التشغيلي مع تزويد شرآة نفط 
، على المقاول والمشغل تسوية قوائم الجرد مع الحساب التشغيلي إذا لزم األمر. والنقص في المخزون

عشرة آالف ) ١٠٠٠٠(  بأية تسوية في قوائم الجرد تزيد قيمتها علىميسان تبليغ شرآة نفط بشرط أن يتم
  . دوالر أمريكي

  
  التخّلص من المواد     ٦الفقرة 

 مواد فائضة  ةعن أي  ميسانينبغي أن يبلغ المقاول والمشغل لجنة اإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة وشرآة نفط              
اذه        ميسانتقوم شرآة نفط    ذ  عندئ. أو ممكن التخلص منها    وب إتخ ة    .  بتبليغ المشغل عن اإلجراء المطل د أي تم قي وي

  . الحساب التشغيلي منعائدات ناجمة عن التخلص من هذه المواد في الجانب الدائن
  

  المبالغ المقبوضة من أطراف ثالثة    ٧الفقرة 

ض        ث، تعوي رف ثال ن أي ط اول م ضها المق ي يقب الغ الت ة المب د آاف شآت    ًاُتقّي رف للمن ك الط تعمال ذل ن اس  ع
  .المستخدمة من قبل المشغل لغرض العمليات البترولية، دائنًا في الحساب التشغيلي

  
  األساس المحاسبي   ٨الفقرة 

تحقاق     اس االس ى أس شغيلي عل ساب الت سك الح وز م ساب     ، يج ي الح ا ف ف وإدخاله سجيل الُكل تم ت ى أن ي بمعن
  .ا، ُتسجل اإليرادات وُتدخل في الحساب التشغيلي حال اآتساب حق استحقاقهاالتشغيلي  حال نشوء االلتزام به

ف  إّال ترداد الكل راض اس ه ألغ ًا ل إّن ادة وفق اس    ١٩لم ى األس صلة عل سابات ذات ال راء الح ي إج د ينبغ ن العق م
  . أي بمعنى إّنه يتم اعتبار الكلف فقط عندما ُتـدفع واإليرادات فقط عندما ُتـستحصل، النقدي

  
  الربحية بترولية، والكلف اإلضافية ودفع الكلف ال    ٩الفقرة 

ى شرآة نفط     ، من العقد١٩ للمادة  وفقًا، يتعّين على المقاول   ّدم إل سان أن ُيق رة ال      مي ن، وفي فت  بأسرع وقت ممك
اوز  ًا) ٤٥(تتج ين يوم سة وأربع ف   خم ة والكل ف البترولي ساب الكل وائم ح صل، ق ن الف هر م ر ش ة أخ ن نهاي   م

  :بينًا التفاصيل التالية  إلى الحساب التشغيلي ُم والواجبة الدفع للفصل استنادًاالربحية المستحقة وضافيةاإل
  . الربحية المستحقة الُمّرحلة من الفصل السابق، إن وجدت البترولية والكلف اإلضافية و  الكلف١-٩
  . أثناء الفصلالربحية التي أصبحت مستحقةالبترولية والكلف اإلضافية و  الكلف ٢-٩
 و ١-٩ حاصل جمع الفقرتين(الربحية الواجبة الدفع للفصل لبترولية والكلف اإلضافية و  إجمالي الكلف ا٣-٩

  ). أعاله٢-٩
  .الربحية المستلمة من قبل المقاول للفصلالبترولية والكلف اإلضافية و  الكلف ٤-٩
حاصل طرح ( وجدت إلى الفصل الالحق، إن حلةالُمّر ضافية والربحية مبلغ الكلف البترولية والكلف اإل٥-٩

  ). أعاله٣-٩ من ٤-٩الفقرتين 
الربحية التي استلمها المقاول عــن الكلف البترولية والكلف اإلضافية و أية زيادة في قيمة الكلف عند وجود  ٦-٩

فتتم ). الهأع ٤-٩من  ٣-٩حاصل طرح الفقرتين (الربحية المستحقة للفصل البترولية والكلف اإلضافية و
البترولية والكلف المقاصة لــهذه الزيادة في االحتساب التالي من استحقاق المقاول غير المدفوع من الكلف 

  .  من العقد١٩لمادة ل وفقًاع في الفصل الالحق مباشرًة الواجبة الدفالمستحقة والربحية اإلضافية و
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  قابلة لالستردادالغير الُكلف      ١٠الفقرة 

  

ة لالسترداد                      لغرض ا  ر قابل ا آلف غي ى أنه ة عل ة اآلتي رات القائم نص     ، سترداد الكلف، يتم التعامل مع فق م ُي ا ل م
  :على خالف ذلك في مكان آخر من العقد 

د ُمثّبت من قبل المقاول والمشغل ُمتضمنةًً تعّم ُمإدارةجة عن أي إهمال جسيم أو سوء      اتنال  الكلف المتكبدة     ١-١٠
ال جسيم أو سوء     ي أي ادعاء أي مبلغ مدفوع لحسم  ال    د سواءً تعمّ  ُمإدارةزعم وجود إهم ذا إهم ان هك  آ

ى ُأسس            ود  ُمعترف به أو ال       تعّم مُ إدارةجسيم أو سوء     سواًء آان هكذا مبلغ قد حدد آي يدفع آهبة أو عل
  .مماثلة

ة    أو التصليح الخاصة بالموجودات أو الممتلكات األخرى التي تكون           /   آلف التبديل و    ٢-١٠ ر مؤمن ر   غي  أو غي
سا أمين، والخ ة الت سؤوئرمكتمل ة م دة نتيج ة  المتكب اه أطراف ثالث ة تج ىلية قانوني سؤولية عل  أساس الم

سان التامة، حيث إن المقاول والمشغل قد اتفقا مع شرآة نفط               ذا خسا          مي امين ضد هك ى الت  وفشال   ئر عل
  .بالقيام بذلك

ة ٣-١٠ ات  أي ر منفق ر أو غي شكل مباش دة ب ة     متكب ات البترولي ل العملي ال لتموي وفير الم ة بت ه عالق ا ل باشر بم
ذا   . هما آانت طريقة توفيرها   وغيرها من الكلف العرضية واألجور المتعلقة بها وم        ات هك شمل  نفق  وال  ، ت

  .على، الفائدة والعموالت واألجور والوساطة تقتصر

ة ب       أو أعباء  روفات  أية آلف أو مص     ٤-١٠ ام         تتضمن التبرعات المتعلق اع الع ة أو تحسين االنطب ات العام العالق
  .عن المقاول ومصالحه

  . نقاط التسليم على قضايا أو فعاليات ما بعد أوالعمليات البترولية  أية نفقات متكبدة ال تتعلق ب٥-١٠

  .  ضريبة الدخل على الشرآة٦-١٠

  . الدراسيةبعثات والةالتدريب والتقنيتمويل   صندوق ٧-١٠

  .يع  هبة التوق٨-١٠

  .٤-٢٣لمادة وفقًا ل ميسانالية إلى شرآة نفط   الــدفعات الم٩-١٠

  .   أية نفقات أخرى ُتذآر في مكان أخر من العقد على إنها نفقات غير قابلة لالسترداد١٠-١٠

  
  الكشوفات الرقابية والحسابات الرئيسية     ١١الفقرة 

  

نوياً    ١-١١ وم س اول أن يق ى المق ب عل تنادًا  يج ى ، اس رة      إل ا للفق دة وفق ات الُمّع شوفات النفق ذا  ٤-١آ ن ه    م
ة مع الحد    ج، بإعداد آشف يبين الفائض أو العجز، للسنة ذات الصلة، في نفقات التطوير م     -الملحق قارن
تسعين يومًا من   ) ٩٠( خالل مدة ال تتجاوز      ميسانٌيقدم هذا الكشف إلى شرآة نفط        .لعملا لتزامال األدنى

  .نهاية تلك السنة

ف والمص ل ٢-١١ ب الكل راض   روفاتغرض تبوي ف وألغ ترداد الكل ل اس ات ألج ى والنفق د األدن زام  الح اللت
ة              روفاتالعمل، فان الكلف والمص    ة الرأسمالية والكلف ضمنًة الكلف  والنفقات ُتسجل في حسابات رئيسية مت

  .التشغيلية
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  إجراءات تحويل الحساب التشغيلي     ١٢الفقرة 

ًا ل  ١-١٢ ادة وفق د و٧-٩لم ن العق شترآ م شغيل الم صبح شرآة الت دما ت سابق ةعن شغل ال ى الم ان عل ّشغال، ف  ُم
  .ةتشغيلي إلى شرآة التشغيل المشترآتحويل آافة السجالت المحاسبية المتعلقة بالحساب ال

ب     استنادًا إلى  الممتلكات   افةوقوائم الجرد لك   عند تحويل سجالت الحساب       ٢-١٢ ية،  أحكام هذه اإلجراءات المحاس
لفاً    ةغل السابق وشرآة التشغيل المشترآ    فان على المش   ل والتحقق           أن يتفقا س ذ إجراءات التحوي ى تنفي  عل

يل          ن التفاص ضًال ع سويتها ف تم ت ي ت بية الت ضايا المحاس ا والق روض تحويله بية المف ات المحاس والملف
ا ا           . األخرى ان ليتم االنتهاء من إجراءات التحويل ضمن الفترة التي يتفق عليه ك، واستجابة      . طرف د ذل بع

ى            ةم، فأن على شرآة التشغيل المشترآ     لمتطلبات أي مساه   ة الوصول إل  أن تتيح لكادر هذا المساهم حري
بية سجالت ال ال خالل فترات معينة وتزويدهم بنسخ من        محاسبيةسجالت ال ال صلة، إذا      محاس  تطّلب  ذات ال

  . األمر ذلك

  
  خارجيشهادة مدقق الحسابات ال     ١٣الفقرة 

ة          الخارجي  بشهادة من مدقق الحسابات      ميسانينبغي أن ُيّزود المقاول شرآة نفط        شقيقة أو الفرعي شرآة ال  عن ال
بل ر (لمكت اول  )المق شغل المق سي لم رات       الرئي ق الفق ة وف دالت المطبق اء والمع ت أن األعب ى) أ(١-٢، ُتثب         إل
  .ج ُتمثل الكلف الفعلية -من هذا الملحق) ج(٥-٢

  
  

  )ج - نهاية الملحق(
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   تعريف المكامن-الملحق د

  
 جميع األعماق ُمعّبر عنها     . منه ًا وأصبح جزء  حلفايةالتم ربط هذا الملحق بعقد الخدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد           

  .باألمتار تحت مستوى سطح البحر

  
   المكامن المكتشفة-١القسم 

وق قعر   حلفايةاللمنطقة عقد   المكامن المكتشفة غير المطورة      وين    تشمل آافة المكامن التي قد تكون موجودة ف تك
ـالعمق       ت ة آالف و  أربع ) ٤٦٠١(اليمامة، والمحدد ب ر    س ر      ًامائة وواحد مت ة    في البئ ة     ٢ -حلفاي ه الجانبي وامتدادات

  .المكافئة

  
  مكتشفة المحتملةالغير  المكامن -٢القسم 

  .  المكامن التي قد تكون موجودة تحت قعر تكوين اليمامةجميعي مكتشفة المحتملة هالغير كامن الم

  
  

  )د -نهاية الملحق (
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  لعملام لتزاالالحد األدنى  –الملحق هـ 

  
  . منهًاوأصبح جزء حلفايةالتم ربط هذا الملحق بعقد الخدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد 

    

ي ثال  ) أ( ات المسح الزلزال ى بيان ساحة  الحصول عل اد لم ي األبع راً ) ٣٠٠(ث و مت ة آيل ًا في  ثالثمائ مربع
  .منطقة العقد إضافة إلى معالجتها وتفسيرها

  ). د-آما معرف في الملحق( تصل إلى قعر تكوين اليمامة ةتقييمي آبار) ٣(حفر)  ب(

  .بئر استكشافي واحد إلى أعلى تكوينات العصر التراياسي) ١(حفر )  ج(

ات ج )  د( ذ دراس اة   تنفي شمل محاآ صيلية ت ة تف ة ومكمني ةيولوجي ات   ثالثي ذ دراس امن وتنفي اد للمك  األبع
شفة  امن المكت ة المك ة لكاف ر مالئم ة االستخالص األآث يم آلي ة لتقي صيلية ودراسات مكمني ة تف مختبري

ع العمل على تكامل  . وضوع الخططغير المطورة التي ستكون م     سرة    جمي ات والمعلومات المتي  البيان
  .لة، ُمتضمنًة تلك البيانات الموجودة قبل تنفيذ فعاليات االستكشاف والتقييمذات الص

داد خطط التطوير              )  هـ( ة إلع ات آافي ى بيان االتفاق على خطة مراقبة مكمنية شاملة وتنفيذها  للحصول عل
ات ات    .والعملي ر وقياس ة البئ سوحات جاهزي ة وم شمل فحوصات إنتاجي ع أن ت ن المتوق  و PLTوم

RSTو  PVT.  
  
  

  )هـ -نهاية الملحق (
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  ات صيغ الضمان-الملحق و

   تروتشايناپألجل : ١الصيغة 

  )موك( ميسانشرآة نفط : إلى 
ـ     ( الحلفايةمنطقة عقد تطوير وإنتاج  لخدمة  الإلى عقد   هنا  نشير   اه ب ه أدن د "المشار إلي ذي  ") العق رمَ وال ذا في  ُأب   ه

ال  ،بتروناس آاريكالي ، تروتشايناب بين   ٢٠٠٩ ---------------- يومال وب شرآة نفط ال    و توت شرآة نفط    مع    جن
  . وهي شرآة نفطية حكوميةميسان

سيطر  بالكامل  ة مملوآ شرآة شقيقة أو فرعية وباعتبارها، بتروتشاينا تزاماتل بنظر االعتبار حقوق وا    ين آخذ وُم
ل      اعليه صينية        من قب ة ال رول الوطني رول ال     ("مؤسسة البت صينية   مؤسسة البت ة ال ذا ا     طرف و") وطني د، ًا في ه  لعق
وانين                :مؤسسة البترول الوطنية الصينية   ن  حيث أ و ة بموجب ق ة   شرآة مؤسسة بصورة ُأصولية وقائم جمهوري

شعبية صين ال ا ال ع مقره مي ويق ي الرس ايمنگ دون٩ ف داجي، زه ة دون، بي شينگمقاطع ينب، كت صين، ك ، ال
ذا ف      ،الصين،   ١٠٠٠٠٧ ا إوعلى ضوء ه د  تتع نه ا   ه وفير        من  هن نقض بت ل لل ر قاب شكل غي د أو شرط وب دون قي
ذا ا   بموجبها  التزاماتب واإليفاءلتنفيذ  في ا مطلوبة  ال ،تشاينا لبترو تاحتهالفنية والمالية أو إ   الموارد ا  د ه د    ،لعق ذي ق ال

ى  من ا ) إن وجد (المتبقي   دفعالتزامها في    بما في ذلك     ،طرفيهن قبل    إلى آخر م   حين من   يتطلب تعديله   لحد األدن
  .إذا ما آان ذلك ُمطّبقًافي حالة إنهاء العقد،  ميسانة نفط إلى شرآالنفقات لتزام ال

نقض               مؤسسة البترول الوطنية الصينية   وبهذا تضمن    ل لل ر قاب شكل غي د أو شرط وب شاينا بتر،  من دون قي  في   وت
  .العقدهذا أداء وتنفيذ التزاماتها بموجب 

ات  رول الو إن التزام سة البت صينية مؤس ة ال ذ طني ب ه ضمان  بموج ددة ب ا ال ون مح دى تك صة م  شارآةمالح
  . العقدهذا  بموجب تشاينابترول

د  يت  والتشاينابترو للعمل من قبل     ةُمعّين شرآة شقيقة أو فرعية    ةيتوسع هذا الضمان ليشمل أي     ًا في   ت  ق صبح طرف
  .العقدهذا 

سان تم إصدار هذا الضمان لصالح شرآة نفط         ى أي طرف أخر            تخصي  جوز ي وال   مي ا إل ه من قبله  صه أو تحويل
  .مؤسسة البترول الوطنية الصينية  لُدندون الموافقة التحريرية المسبقة منمن 

ة  وفي هذا الضمان    هنا   خدمةت المكتوبة بأحرف مائلة والمست    ألغراض هذا الضمان، فأن المصطلحا       غير الُمعّرف
ذا ال  ال يكونالشخص الذي ن   إ .العقدهذا   في   إليهاُمشار  معاني ال نفس ال تكون لها    ه     طرفًا في ه ن يكون ل ضمان ل

  . االنتفاع منهاوال هذا الضمان في بنود ة تطبيق أيعندحقوق طرف ثالث 

ضمان وفق            . بموجبهاجمهورية العراق وُيفّسر    يخضع هذا الضمان لقوانين      ذا ال شأ عن ه  ًاوتتم تسوية أي نزاع ين
  . من العقد٣٧شروط المادة ل

ذا  صبح ه ذاً ي ى ناف د ويبق اذ العق اريخ نف ن ت ارًا م ول اعتب اري المفع ضمان س ا إن بترال شايناو طالم  اتهاشرآو ت
  .العقدهذا  بينلزمُم الشقيقة أو الفرعية

  

   وبالنيابة عنألجلع ّقُو

   

  مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
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  ٢٠١٠ آانون الثاني ٥: التاريخ                                                                   شرآة نفط ميسان
  محافظة ميسان
  جمهورية العراق

  مدير عام شرآة نفط ميسان: عناية 

  ، خدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد الحلفايةالعقد : الموضوع 
                ضمان الشرآة األم ألجل شرآة بتروتشاينا المحدودة

  
   السادة األعزاء

ـ      (الحلفايةتطوير وإنتاج منطقة عقد  لخدمة  الإلى عقد   هنا  نشير   اه ب ه أدن د "المشار إلي ذي  ") العق رَم  وال ذا في ُأب   ه
وب شرآة نفط ال   و توتال ،بتروناس آاريكالي ، بتروتشاينا بين   ٢٠١٠  آانون الثاني  السابع والعشرين من   يومال  جن

  .ميسان وهي شرآة نفطية حكوميةشرآة نفط مع 

سيطر  بالكامل  ة مملوآوباعتبارها شرآة شقيقة أو فرعية، بتروتشايناوالتزامات   بنظر االعتبار حقوق     ين آخذ وُم
ل      اعليه صينية        من قب ة ال رول الوطني صينية        ("مؤسسة البت ة ال رول الوطني ذا ا     طرف و") مؤسسة البت د،  ًا في ه لعق

وان             :وحيث أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية        ة بموجب ق ة  ين  شرآة مؤسسة بصورة ُأصولية وقائم جمهوري
شعبية صين ال ي  ال مي ف ا الرس ع مقره ايمنگ دون٩ ويق داجي، زه ة دون، بي شينگمقاطع ينب، كت صين، ك ، ال

ذا ف      الصين،،   ١٠٠٠٠٧ ا إوعلى ضوء ه د  نه ا من    تتعه وفير         هن نقض بت ل لل ر قاب شكل غي د أو شرط وب دون قي
د    ، لعقدهذا ا  بموجبالتزاماتها  ب واإليفاءذ  لتنفيفي ا مطلوبة  ال،  تشاينا لبترو تاحتهاالموارد الفنية والمالية أو إ     ذي ق ال

ى  من ا ) إن وجد ( المتبقي  التزامها في دفع   بما في ذلك     ،طرفيه إلى آخر من قبل      حين من   يتطلب تعديله   لحد األدن
  .إذا ما آان ذلك ُمطبقًا في حالة إنهاء العقد، ميسانإلى شرآة نفط النفقات لتزام ال

نقض               وطنية الصينية مؤسسة البترول ال  وبهذا تضمن    ل لل ر قاب شكل غي د أو شرط وب شاينا  بتر ، من دون قي  في   وت
  .العقدهذا أداء وتنفيذ التزاماتها بموجب 

ات  صينية   إن التزام ة ال رول الوطني سة البت ددة ب    مؤس ون مح ضمان تك ذا ال ب ه دى  بموج صة م  شارآةمالح
  . العقدهذا  بموجب تشاينابترول

د  تي  والتشاينابتروُمعّينة للعمل من قبل      ة شقيقة أو فرعية   شرآ ةيتوسع هذا الضمان ليشمل أي     ًا في   ت  ق صبح طرف
  .العقدهذا 

سان تم إصدار هذا الضمان لصالح شرآة نفط         ى أي طرف أخر              جوز  وال ي  مي ا إل ه من قبله  تخصيصه أو تحويل
  .مؤسسة البترول الوطنية الصينيةلُدن  دون الموافقة التحريرية المسبقة منمن 

ة   في هذا الضمان و   هنا   خدمةا الضمان، فأن المصطلحات المكتوبة بأحرف مائلة والمست       ألغراض هذ   غير الُمعّرف
ه      ال يكونالشخص الذي  ن  إ. العقدهذا   في   ُمشار اليها معاني ال نفس ال تكون لها    ن يكون ل ضمان ل ذا ال  طرفًا في ه

  . االنتفاع منهاوال هذا الضمان في بنود ة تطبيق أيعندحقوق طرف ثالث 

ضمان وفق            . بموجبهايخضع هذا الضمان لقوانين جمهورية العراق وُيفّسر         ذا ال شأ عن ه  ًاوتتم تسوية أي نزاع ين
  . من العقد٣٧شروط المادة ل

ذاً   ى ناف د ويبق اذ العق اريخ نف ن ت ارًا م ول اعتب اري المفع ضمان س ذا ال صبح ه ا إن بتروي شاينا طالم رآ ت  اتهاوش
  .العقدهذا  بينلزمُمالشقيقة أو الفرعية 
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   مؤسسة البترول الوطنية الصينية  وبالنيابة عنألجلع ّقُو

  

  ختم دائري                                                   

  الرئيس   

  

  

  

  

  
٢٠١٠ ----------- ٠٠٠٤٤  

   آاتب العدل باللغة الصينيةتصديق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وتوقيع آاتب العدلدائري ختم 
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   آاتب العدلتصديق
  )ترجمة(

  )٢٠١٠(   JFZWJZZI ٠٠٠٤٤ :  رقم 

                                                             

ع جيان      صينية وتوقي ة ال رول الوطني سة البت تم مؤس ى إن خ هادة عل ذه ش سخة  كه ى الن يمن عل  ج
  .نلّيااالنكليزية األصلية المرفقة أعاله هما أص

  

  كانگ شيكوان: آاتب عدل 
  كزهينگ فانكين ب :عدل عامآاتب مكتب 

  جمهورية الصين الشعبية
  ٢٠١٠ آانون الثاني ٨
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  الي گتروناس آاريپألجل : ١الصيغة 

   )موك (ميسانشرآة نفط : إلى 
ـ      (حلفايةمنطقة عقد التطوير وإنتاج  لخدمة  الإلى عقد   هنا  نشير   اه ب ه أدن د "المشار إلي ذي  ") العق رَم  وال ذا في ُأب   ه

ال ، بتروناس آاريكالي ، روتشاينابت بين   ٢٠٠٩ ---------------- يومال وب شرآة نفط ال    و توت شرآة نفط    مع    جن
  . وهي شرآة نفطية حكوميةميسان

ة     ،  بنظر االعتبار حقوق والتزامات بتروناس آاريكالي      ين آخذ   بالكامل  ة مملوآ  وباعتبارها شرآة شقيقة أو فرعي
سيطر عليه ام اوُم ل بترولي ن قب يونا م اد س اس("نال بيره ذا اطرفو") بترون ي ه د، ًا ف اسوحيث أن لعق   :بترون

وين     شرآة مؤسسة بصورة ُأصولية وقائمة بموجب قوانين ماليزيا ويقع مقرها الرسمي في تاور وان، بتروناس ت
د  نهاإوعلى ضوء هذا ف    ، آوااللمبور، ماليزيا  ٥٠٠٨٨ ، سيتي سنتر  تاورز، آوااللمبور  ا من      تتعه د أو  دون  هن قي

ذ  في ا مطلوبة ال لبتروناس آاريكالي،    تاحتهاشرط وبشكل غير قابل للنقض بتوفير الموارد الفنية والمالية أو إ           لتنفي
د هذا ا  بموجبالتزاماتها  ب واإليفاء د     ، لعق ذي ق ه   ال ل       حين  من    يتطلب تعديل ى آخر من قب ه  إل ك    ،طرفي ا في ذل  بم

إذا  في حالة إنهاء العقد، ميسانة نفط  إلى شرآ النفقات  لتزام   ال دنىلحد األ من ا ) إن وجد ( المتبقي   التزامها في دفع  
  .ما آان ذلك ُمطّبقًا

نقض    ل لل ر قاب شكل غي رط وب د أو ش ن دون قي اس م ضمن بترون ذا ت ذ  ،وبه ي أداء وتنفي الي ف اس آاريك  بترون
  .العقدهذا التزاماتها بموجب 

ذا  بتروناس آاريكالي بموجب    ل شارآةمالحصة   مدىإن التزامات بتروناس بموجب هذا الضمان تكون محددة ب         ه
  . العقد

ل     شرآة شقيقة أو فرعية   ةيتوسع هذا الضمان ليشمل أي     الي وال  ُمعّينة للعمل من قب اس آاريك د  تي بترون صبح ت  ق
  .العقدهذا طرفًا في 

سان هذا الضمان لصالح شرآة نفط      تم إصدار    ى أي طرف             جوز  وال ي  مي ا إل ه من قبله أخر   تخصيصه أو تحويل
  . بتروناس لُدندون الموافقة التحريرية المسبقة منمن 

ة   في هذا الضمان و   هنا   خدمةألغراض هذا الضمان، فأن المصطلحات المكتوبة بأحرف مائلة والمست          غير الُمعّرف
ه      ال يكونالشخص الذي  ن  إ. العقدهذا   في   ُمشار اليها معاني ال نفس ال تكون لها    ن يكون ل ضمان ل ذا ال  طرفًا في ه

  . االنتفاع منهاوال هذا الضمان في بنود ة تطبيق أيعندحقوق طرف ثالث 

ضمان وفق            . بموجبهايخضع هذا الضمان لقوانين جمهورية العراق وُيفّسر         ذا ال شأ عن ه  ًاوتتم تسوية أي نزاع ين
  . من العقد٣٧شروط المادة ل

ى       د ويبق اذ العق اريخ نف ن ت ارًا م ول اعتب اري المفع ضمان س ذا ال صبح ه ذًاي الي  ناف اس آاريك ا إن بترون  طالم
  .العقدهذا  بينلزمُم الشقيقة أو الفرعية اتهاوشرآ

  

   وبالنيابة عنألجلع ّقُو

   

  نال بيرهاديوس ناوليامبيتر
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  تصديق آاتب عدل

  
 ، الطابق الثاني في بالزا دي، الرقعة  دي٨ موقع، آاتب عدل أمارس الوظيفة في النكهو كوا ليانتش، إني

  . آوااللمبور، ماليزيا٥٥١٠٠، ك، جاالن بوآيت بينتان١٧٩لرقم ا آي أل 
  

   :اشهد بهذا بأن 
  
رقم الشرآة (يونال بيرهاد سنفيذي األقدم لشرآة بيتروليام نا هو الرئيس، المدير التمحمد حسن ماريكان .١

  .ليزيا آوااللمبور، ما٥٠٠٨٨سيتي سنتر،  آوااللمبور، اس توين تاورزنبيترو، تاور وان )٢٠٠٧٦ –آي
 

 . الذي يظهر على الكفالة هو توقيع حقيقيمحمد حسن ماريكانإن توقيع  .٢
 

  

 .ل لتوقيع مثل هذه الكفالةخّو ُممحمد حسن ماريكانإن  .٣
 

 هنا، فلقد وقعت باسمي وختمت بختم دائرتي في هذا اليوم الحادي عشر من آانون الثاني ألجل الشهادة
٢٠١٠. 

  
  

  وهنا أّوقع
  

    
                                           

  :ختم يقرأ 
  ك هونكوا ليانتش

  آاتب عدل
  آوااللمبور

  ماليزيا
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١١/تموز/ ٤ينتهي تفويضي في 
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ختم تصديق وزارة الخارجية الماليزية

 
-  
-  

  )ك هونكانوا ليتش(ـ بأنها ل
  وهو آاتب عدل

إن وزارة الشؤون الخارجية الماليزية غير مسؤولة عن 
   .صحة المعلومات المدرجة في هذه الوثيقة

   .)دائري(ختم وزارة الخارجية الماليزية 
   --------------------. أم دي سعداإليمان) توقيع(

  وزارة الشؤون الخارجية الماليزية/  مدير الدائرة القنصلية
     ٢٠١٠/آانون الثاني/ ١٢
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  تروناسپ                                                                  ) آي٢٠٠٧٦( يونال بيرهادسبتروليام نا

  ) موك (ميسانإلى شرآة نفط 

 في هذا والذي ُأبرم") العقد"  بـ ادناهالمشار إليه (حلفاية خدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد الال إلى عقد  هنانشير
 الخاصةالي گتروناس آاريپ، تروتشاينا المحدودةپشرآة  بين ٢٠١٠ون الثاني آان  السابع والعشرين مناليوم

شرآة و عراق لالستكشاف والتطويرال  -توتال  ،")اليگيتروناس آارپ(" .)بي أتش دي. أس دي أن (المحدودة
  . وهي شرآة نفطية حكوميةميسانشرآة نفط مع  جنوبنفط ال

بالكامل  ة مملوآشرآة شقيقة أو فرعية وباعتبارهاآاريكالي، تزامات بتروناس لحقوق وا آخذين بنظر االعتبار
  :بتروناسن حيث أو ،لعقدفي هذا ا ًاطرفو") بتروناس("ل بيرهاد يوناس بتروليام نا من قبلاوُمسيطر عليه
بتروناس توين ، تاور وان في ويقع مقرها الرسميموجب قوانين ماليزيا وقائمة ببصورة أصولية شرآة مؤسسة 

دون قيد أو من  هنا  تتعهدنهاإ وعلى ضوء هذا فيزيا، آوااللمبور، مال٥٠٠٨٨سيتي سنتر،  ، آوااللمبورتاورز
لتنفيذ في امطلوبة ال لبتروناس آاريكالي، تاحتهابتوفير الموارد الفنية والمالية أو إ للنقض غير قابل شرط وبشكل

 دفع  بما في ذلك،طرفيه إلى آخر من قبل حين من  تعديلهطلبتالذي قد ي، لعقدهذا ا بموجبالتزاماتها ب واإليفاء
إذا ما آان ذلك في حالة إنهاء العقد،  ن ميسا إلى شرآة نفط النفقات اللتزام حد األدنىمن ال) إن وجد (المتبقي
  . ُمطّبقًا

 بتروناس آاريكالي  أداء وإيفاء، للنقض غير قابلمن دون قيد أو شرط وبشكل بتروناس هنا وبهذا تضمن
  .بموجب هذا العقدبالتزاماتها 

  .العقدبتروناس آاريكالي في هذا لمشارآة ال حصةمدى  محددة ببموجب هذا الضمان التزامات بتروناس إن
  

صبح ت قد يتالوآاريكالي بتروناس من قبل للعمل  ةُمعّين ة شرآة شقيقة أو فرعيةشمل أييل ا الضمانهذيتوسع 
  . العقدفي هذاطرفًا 

 أي طرف آخر  إلى أو تحويله من قبلهاتخصيصه يجوز وال ميسانط شرآة نف  هذا الضمان لصالحإصدارتم 
  .بتروناس ُدن لمندون الموافقة التحريرية المسبقة من 

 غير الُمعّرفة وفي هذا الضمانهنا المستخدمة و ةمائلف بأحر المكتوبة مصطلحات، فان الا الضمانألغراض هذ
كون له ي لن ا الضمانهذ في طرفًا يكون الشخص الذي الإن . العقدهذا   فيشار إليها الُمالمعانينفس كون لها ت

  . االنتفاع منهامان وال هذا الض بنود فييةتطبيق أ عندحقوق طرف ثالث 

 وفقًا عن هذا الضمان ينشأ نزاعإي وتتم تسوية .  وُيفّسر بموجبهاقوانين جمهورية العراقضمان ل الاهذيخضع 
  . من العقد٣٧المادة شروط ل

  و بتروناس آاريكالي طالما إنًابقى نافذي العقد ونفاذ من تاريخ هذا الضمان ساري المفعول اعتبارّاصبح ي  
  .العقد  بهذاُملزمين ا الشقيقة أو الفرعيةشرآاته
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  نيابة عن بالو ألجلع ّقُو

  ")تروناسپ(" يونال بيرهاد سبتروليام نا

   

  محمد حسن ماريكان

   رئيس الشرآة والمدير التنفيذي األقدم

  

  تصديق آاتب العدل 

   

  ك هونكوا ليانتش

  آاتب العدل 

  ماليزيا / آوااللمبور

  

  العدلختم شعاعي بارز لكاتب 
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  عراق لالستكشاف واإلنتاجال –توتال  ألجل : ١ صيغةال

  )موك( ميسانشرآة نفط : إلى 

ـ      (حلفايةتطوير وإنتاج منطقة عقد ال لخدمة  الإلى عقد   هنا  نشير   اه ب ه أدن د "المشار إلي ذي  ") العق رمَ وال ذا في  ُأب   ه
وب شرآة نفط ال  و توتال ، بتروناس آاريكالي  ، بتروتشاينا  بين ٢٠٠٩ -----------------يوم  ال شرآة نفط    مع    جن

  .ميسان

ذ وق والين آخ ار حق ر االعتب ات بنظ ال  تزام شاف ال –توت راق لالستك اجع او، واإلنت قيقة أو باعتباره رآة ش  ش
سيطر عليه   بالكامل    ة مملوآ  فرعية ل      اوُم ال المحدودة   شرآة    من قب ال   ( توت ال المحدودة    (".)أي. أستوت ") توت

ذا اطرفو ي ه د، ًا ف ث ألعق رآة وحي دودةن ش ال المح ال  (توت صورة ُأص  :.)أي. أستوت سة ب رآة مؤس ولية  ش
سا  ، واڤ آورب، ٩٢٤٠٠ال ديفانس ، ان مييهچالس پ، ٢  في ويقع مقرها الرسمي   فرنساوقائمة بموجب قوانين     فرن

ة أو       دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقض          من    هنا  تتعهد نهاإوعلى ضوء هذا ف    ة والمالي وارد الفني بتوفير الم
اء لتنفيذ  في ا مطلوبة  ال،  عراق لالستكشاف واإلنتاج  ال – لتوتال   تاحتهاإ ا   ب واإليف ذا ا   بموجب التزاماته د ه ذي  ، لعق ال

ل     حين من   تعديله طلبتقد ي  ى آخر من قب ه  إل ك    ،طرفي ا في ذل ع    بم ا في دف لحد  من ا ) إن وجد ( المتبقي  التزامه
  .إذا ما آان ذلك ُمطّبقًا في حالة إنهاء العقد، ميسانإلى شرآة نفط فقات النلتزام  الاألدنى

نقض    .)أي. أستوتال   (توتال المحدودة شرآة  وبهذا تضمن    ل لل ر قاب شكل غي ال   ، من دون قيد أو شرط وب  –توت
  .العقدهذا  في أداء وتنفيذ التزاماتها بموجب عراق لالستكشاف واإلنتاجال

ضمان تكون محددة ب      .)أي. أستوتال   ( المحدودة توتالشرآة  إن التزامات     شارآةم الحصة  مدى   بموجب هذا ال
  . العقدهذا  بموجب عراق لالستكشاف واإلنتاجال –توتال ل

اج    ال –توتال    للعمل من قبل   ُمعّينة شرآة شقيقة أو فرعية    ةيتوسع هذا الضمان ليشمل أي      عراق لالستكشاف واإلنت
  .عقدالهذا صبح طرفًا في ت قد تيوال

سان ن لصالح شرآة نفط     تم إصدار هذا الضما    ى أي طرف أخر              جوز  وال ي  مي ا إل ه من قبله  تخصيصه أو تحويل
  ..)أي. أستوتال  (توتال المحدودةشرآة لُدن سبقة من قة التحريرية الُمدون الموافمن 

ة  ان و  هذا الضم  فيهنا   خدمةألغراض هذا الضمان، فأن المصطلحات المكتوبة بأحرف مائلة والمست          غير الُمعّرف
ه      ال يكونالشخص الذي  ن  إ. العقدهذا   في   إليهاُمشار  معاني ال نفس ال تكون لها    ن يكون ل ضمان ل ذا ال  طرفًا في ه

  . االنتفاع منهاوال هذا الضمان في بنود ة تطبيق أيعندحقوق طرف ثالث 

ضمان وفق         وتتم تسوية أي    . بموجبهايخضع هذا الضمان لقوانين جمهورية العراق وُيفّسر         ذا ال شأ عن ه  ًانزاع ين
  . من العقد٣٧شروط المادة ل

اذ         اريخ نف ن ت ارًا م ول اعتب اري المفع ضمان س ذا ال صبح ه ذاً  ي ى ناف د ويبق ا إن  العق ال  طالم راق  ال –توت ع
  .العقدهذا  بينلزمُم الشقيقة أو الفرعية اتهاوشرآ لالستكشاف واإلنتاج

  

   وبالنيابة عنألجلوقع 

   

  .)أي. أستوتال  (محدودةتوتال الشرآة 

    



 ٢٠٠٩/   آانون األول ٢٢")  ("DPSC عقد الخدمة لتطوير وإنتاج حقل الحلفاية  

٧٦     

   توتال                             

  )موك( ميسانشرآة نفط : إلى 

ـ      (حلفايةتطوير وإنتاج منطقة عقد ال لخدمة  الإلى عقد   هنا  نشير   اه ب ه أدن د "المشار إلي ذي  ") العق رَم  وال ذا في ُأب   ه
وب شرآة نفط ال   توتال و  ،يروناس آاريكال  بت ، بتروتشاينا  بين ٢٠١٠ آانون الثاني    السابع والعشرين من  يوم  ال  جن

  .ميسانشرآة نفط مع 

ذ ات ين آخ وق والتزام ار حق ر االعتب ال  بنظ شاف ال – توت راق لالستك اجع قيقة أو ، واإلنت رآة ش ا ش وباعتباره
سيطر عليه   بالكامل    ة مملوآ  فرعية ل      اوُم ال المحدودة      من قب ال   ( شرآة توت ال المحدودة   (".) أي. أستوت ") توت

ذا اًاطرفو ي ه د،  ف دودة لعق ال المح رآة توت ث أن ش ال  (وحي صورة ُأصولية   :.)أي. أستوت سة ب رآة مؤس  ش
سا  ، واڤ آورب، ٩٢٤٠٠ال ديفانس ، ان مييهچالس پ، ٢  ويقع مقرها الرسمي في   فرنساوقائمة بموجب قوانين     فرن

ة أو  دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل  للنقض بتو     هنا من     تتعهد نهاإوعلى ضوء هذا ف    فير الموارد الفنية والمالي
اء لتنفيذ  في ا مطلوبة  ال،  عراق لالستكشاف واإلنتاج  ال –تاحتها لتوتال   إ ا   ب واإليف ذا ا   بموجب التزاماته د ه ذي  ، لعق ال

ل     حين من   تعديله طلبتقد ي  ى آخر من قب ه  إل ك    ،طرفي ا في ذل ع    بم ا في دف لحد  من ا ) إن وجد ( المتبقي  التزامه
  .إذا ما آان ذلك ُمطّبقًا في حالة إنهاء العقد، ميسانإلى شرآة نفط ت النفقالتزام  الاألدنى

نقض    .) أي. أستوتال  ( شرآة توتال المحدودة  وبهذا تضمن    ل لل ر قاب شكل غي ال   ،من دون قيد أو شرط وب  –توت
  .العقدهذا  في أداء وتنفيذ التزاماتها بموجب عراق لالستكشاف واإلنتاجال

ضمان تكون محددة ب      .) أي. أستوتال  ( محدودةشرآة توتال ال  إن التزامات      شارآة م الحصة  مدى  بموجب هذا ال
  . العقدهذا  بموجب عراق لالستكشاف واإلنتاجال –لتوتال 

اج    ال –ُمعّينة للعمل من قبل توتال       شرآة شقيقة أو فرعية    ةيتوسع هذا الضمان ليشمل أي      عراق لالستكشاف واإلنت
  .قدالعهذا صبح طرفًا في ت قد تيوال

سان تم إصدار هذا الضمان لصالح شرآة نفط         ى أي طرف أخر              جوز  وال ي  مي ا إل ه من قبله  تخصيصه أو تحويل
  ..)أي. أستوتال  (توتال المحدودةشرآة لُدن دون الموافقة التحريرية المسبقة من من 

ة   و في هذا الضمان  هنا   خدمةألغراض هذا الضمان، فأن المصطلحات المكتوبة بأحرف مائلة والمست          غير الُمعّرف
ه      ال يكونالشخص الذي  ن  إ. العقدهذا   في   ُمشار إليها معاني ال نفس ال تكون لها    ن يكون ل ضمان ل ذا ال  طرفًا في ه

  . االنتفاع منهاوال هذا الضمان في بنود ة تطبيق أيعندحقوق طرف ثالث 

ضمان وفق         وتتم تسوية أي نز   . بموجبهايخضع هذا الضمان لقوانين جمهورية العراق وُيفّسر         ذا ال شأ عن ه  ًااع ين
  . من العقد٣٧شروط المادة ل

ذاً            ى ناف د ويبق اذ العق اريخ نف ن ت ارًا م ول اعتب اري المفع ضمان س ذا ال صبح ه ا إن ي ال  طالم راق  ال –توت ع
  .العقدهذا  بينلزمُم الشقيقة أو الفرعية اتهاوشرآ لالستكشاف واإلنتاج
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  .)أي. أستوتال  (لمحدودة شرآة توتال ا وبالنيابة عنألجلوقع 

   

                                        

   .)أي. أستوتال  (توتال المحدودة

  فرنسا، واڤآورب، ٩٢٤٠٠ال ديفانس ، يهيان ميچالس پ، ٢

  

  

  

  ختم آاتب العدل دائري 

      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  توقيعُمطابقة تصديق على 

  
  ------------------------السيد 

  
  ١/١/٢٠١٠ باريس 
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  ، سومو، الناقل والشريك الحكوميميسان ألجل شرآة نفط – ٢ الصيغة 

  توتالالي وگتروناس آاريپ ، تروتشايناپ إلى
  

هذا  في الذي ُأبرَم") العقد " شار إليه أدناه بـ الم (حلفايةخدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد الالإلى عقد هنا نشير 
 شرآة نفطمع  جنوبشرآة نفط الو توتاليكالي، بتروناس آار، بتروتشايتا بين ٢٠٠٩ ------------------اليوم 
  .ميسان

  
  : بنظر االعتبار ينآخذ

   

 ًةمملوآو شرآًة شقيقة أو فرعيًة آونهالعقد وفي هذا ا ًاطرفباعتبارها  ميسانوالتزامات شرآة نفط  حقوق -
    و.وزارة النفط في جمهورية العراقإلى بالكامل 

  

  .العقدهذا ن على و الموقعتوتالالي وگتروناس آاريپ، تروتشايناپ -
  

بتروناس آاريكالي ، بتروتشاينا إلى  من دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقضهنا دتعه تفإن وزارة النفط
 بالتزاماتها واإليفاءالمطلوبة في التنفيذ ، ميسان لشرآة نفط إتاحتهابتوفير الموارد الفنية والمالية أو  توتالو

يستمر طيلة مدة العقد ضمان ال هذا ، إلى آخر من قبل طرفيهمن حين  تعديلهطلبالذي قد يت، بموجب هذا العقد
 .االلتزامات ذات العالقة بالعقدو لضمان تنفيذ الحقوق ،ند تمديدهاع وأ
  

، )سومو( التزامات شرآة تسويق النفط من دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقض الضمانهذا  يغطي
 طرفًا قد تصبحي تال وزارةال أو ميسانشرآة نفط لشقيقة أو فرعية  أخرى ة شرآةناقل، الشريك الحكومي وأيال

  . سوف تفسر على ضوء ذلكميسانالضمان إلى شرآة نفط هذا  وان أية إشارة في ،العقدهذا في 
  

، ، الناقل، سوموميسان طالما إن شرآة نفط لعقد ويبقى نافذًاا من تاريخ نفاذ  هذا الضمان ساري المفعوليصبح
  . بهذا العقدينلزم أو الوزارة ُمميسانشرآة نفط ل ى أخرشقيقة أو فرعية ية شرآةالشريك الحكومي وأ

  

إلى أي أو تحويله  تخصيصه  وال يجوزتوتالي وبتروناس آاريكال، بتروتشاينا لصالح  هذا الضمانتم إصدار
  .ميسانشرآة نفط لُدن من دون الموافقة التحريرية المسبقة من طرف آخر 

  
فة معّراُلغير  وفي هذا الضمانهنا  المستخدمة ومائلة حرفبأ المكتوبة صطلحاتألغراض هذا الضمان، فإن الم

  . في هذا العقدإليها المشار نفس المعانييكون لها 
  هذا الضمان وفقًاة أي نزاع ينشأ عنتتم تسويو.  وُيفّسر بموجبهاقوانين جمهورية العراقهذا الضمان ليخضع 

  . العقد هذا من٣٧شروط المادة ل
  
  

  :غراض تنفيذ هذا الضمان إن عنوان وزارة النفط أل
  جمهورية العراق/ بغداد / وزارة النفط / دائرة العقود والتراخيص البترولية 

  عناية المدير العام
  
  

  وزارة النفطعن نيابة بالو ألجلوقع 
  
  

   :االسم            
  

   : يعنوان الوظيفال
  

  ) و- نهاية الملحق(
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  جمهورية العراق
  وزارة النفط

  ٥٣: العدد 
   ٢٧/١/٢٠١٠: ريخ التا
  

ى رآة  :إل دودةپش شاينا المح اس آاريپ ،تروت دودةاليگترون ة المح ش دي. أس دي أن ( الخاص ي أت     .)         ب
  واإلنتاجعراق لالستكشاف ال –توتال و

  
              اليوما  في هذلذي ُأبرَما") العقد " بـ أدناه المشار إليه  (حلفايةلخدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد االنشير إلى عقد 

مع  جنوبشرآة نفط الو توتاليكالي، بتروناس آار، بتروتشاينا بين ٢٠١٠ آانون الثانيالسابع والعشرين من 
  .ميسانشرآة نفط 

  

   :آخذين بنظر االعتبار
  

إلى  بالكامل ملوآة شرآة مآونهالعقد وباعتبارها طرفًا في هذا ا ميسانق والتزامات شرآة نفط حقو -
  و.وزارة النفط في جمهورية العراق

 

 . العقد هذان علىو الموقعتوتالالي وگتروناس آاريپ، تروتشايناپ -
  

اريكالي بتروناس آ، بتروتشاينا إلى تتعهد هنا من دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل للنقض فإن وزارة النفط 
المطلوبة في التنفيذ واإليفاء بالتزاماتها ، لشرآة نفط ميسان بتوفير الموارد الفنية والمالية أو إتاحتها توتالو

ضمان يستمر طيلة مدة العقد ال هذا ، إلى آخر من قبل طرفيهمن حين  تعديلهطلب الذي قد يت،بموجب هذا العقد
 . بالعقدالمتعلقةااللتزامات  و لتنفيذ الحقوقيدها تمدعند وأ
  

، )سومو( التزامات شرآة تسويق النفط غير قابل للنقضدون قيد أو شرط وبشكل من   هذا الضمانيغطي
في هذا  طرفًا صبحتقد التي  وزارةال أو ميسان نفط شرآةشرآة شقيقة أو فرعية لالشريك الحكومي وأية الناقل، 

  .على ضوء ذلك ر سوف تفّسميسان إلى شرآة نفط هذا الضمانأية إشارة في إن  و،لعقدا
  

، الناقل، سومو، ميسان شرآة نفط إن طالما ًابقى نافذويلعقد نفاذ اتاريخ من  هذا الضمان ساري المفعولصبح ي
  . بهذا العقدينلزمُم وزارةال أو ميسانشرآة نفط شقيقة أو فرعية لشرآة الشريك الحكومي وأية 

  

تحويله إلى أي أو  تخصيصه  وال يجوزتوتالآاريكالي وبتروناس ، بتروتشاينا لصالح  هذا الضمانتم إصدار
  .ميسانشرآة نفط لُدن من  الموافقة التحريرية المسبقة دونمن طرف آخر 

  

فة معّراُلغير  وفي هذا الضمانهنا المستخدمة  ولةمائ  بأحرف المكتوبةلمصطلحاتألغراض هذه الكفالة فان ا
  . في هذا العقدإليها المشار نفس المعانيكون لها ت
  

 ة أي نزاع ينشأ عن هذا الضمان وفقًاتتم تسويو. افّسر بموجبه وُيقوانين جمهورية العراقل يخضع هذا الضمان
  .العقدهذا  من ٣٧شروط المادة ل
  

  :إن عنوان وزارة النفط ألغراض تنفيذ هذه الكفالة 
  دائرة العقود والتراخيص البترولية

  وزارة النفط
  جمهورية العراق

  السيد المدير العام: عناية 
  
  

  نفط وزارة العن نيابةبالو ألجلوقع 
  

             باهضعبد الكريم لعيبي      :االسم               
   لشؤون االستخراجيروآيل الوز     : العنوان الوظيفي  
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  ةمبادئ اتفاقية التشغيل المشترآ: المرفق واحد 

  

 منه، إن ًا وأصبح جزءحلفايةالخدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد الإن هذا المرفق واحد قد ُألحق بعقد 
ن إ. لتطوير واإلنتاج سيكون لها نفس المعاني في مبادئ االتفاقية هذهلخدمة الالمصطلحات الُمّعرفة في عقد 
  .  المقاولؤلف هي الكيانات التي تةأطراف اتفاقية التشغيل المشترآ

  
  النطاق     ١الفقرة 

ئ األساسية في اتفاقية  المبادرساءإ هذه، هو النص على ةن مبادئ اتفاقية التشغيل المشترآإن الغرض م
المشار لها من اآلن فصاعدًا (التي سيتم توقيعها من قبل الكيانات المؤلفة للمقاول ") JOA ("ةالتشغيل المشترآ
  ") المشارآين"أو بصورة مجتمعة بـ" المشارك"بصورة منفردة بـ

  
  حصة المشارآة    ٢الفقرة 
مشارك تكون بنسبة مئوية غير مقتسمة تحدد بموجب العقد كل حصة الُمشارآة ل من العقد، فإن ٢٧ للمادة وفقًا
، شرط أن ال تكون حصة المشارآة لكل مشارك ")حصة المشارآة("أو آما متفق عليه من قبل المشارآين / و

 آل مشارك بما يتناسب مع حصة المشارآة الخاصة به في ساهمُي. سبعة ونصف بالمائة%) ٧٫٥(ن اقل م
 ويملك بنفس ،لعقد أو اتفاقية التشغيل المشترآةا بموجبالمسؤوليات المتكبدة  وروفاتصجميع الكلف والم

   .النسبة، حقوق المقاول بموجب العقد وحقوق المشارآين بموجب اتفاقية التشغيل المشترآة

  
  المشغل    ٣الفقرة 

ل تشكيل شرآة  قببترولية اإلدارة والسيطرة الحصرية للعمليات اللمشغل المعين بموجب العقدل تكون  ١-٣
  . ةالتشغيل المشترآ

 هآونعن  المشغل يتوقف إن .ًاتحريري ًاإشعار شارآينفي أي وقت بإعطاء الم يستقيل أنبإمكان المشغل   ٢-٣
 لسًاأو مف عن الدفع عاجزًا أصبح) ب(عمل على حل أو تصفية أو إنهاء وجوده القانوني، ) أ ( : إذامشغال
ن وعشرين ياثن %)٢٢٫٥(إلى اقل من  شارآتهحصة م انخفضت) ج(  تحت الحراسة القضائيةضَعأو ُو

 لمعالجة شارك بعد إشعاره من قبل مًاثالثين يوم )٣٠( لم يتخذ أي إجراء خالل إذا )د (أو ةبالمائونصف 
 تبديل المشغل يجب أن يخضع من العقد، ٣-٩ للمادة وفقًا.  هذهة التفاقية التشغيل المشترآملموسخرق 

  . ميسانسبقة لشرآة نفط للموافقة الم

  
  لجنة التشغيل      ٤الفقرة 

ذ اتخ ال، هذهةمدة اتفاقية التشغيل المشترآطيلة وتعمل  شارآين من ممثلين للمتتكونلجنة تشغيل  شكلُت  ١-٤
 اإلدارة المشترآة لجنة وميسانقدم إلى شرآة نفط  مقترحات لُتإعدادو سياسات مشترآة وضعقرارات و

 قرارات أخرى ضرورية أو مناسبة لإلشراف والتوجيه المنظم ة وآذلك التخاذ أيأو مجلس اإلدارة
  . بتروليةللعمليات ال

 شارآينممثلي الم موافقةوبتصويت الب القضايا المعروضة أمامها جميعقرارات لجنة التشغيل على ُتتخذ   ٢-٤
 حق التصويت شارككل ملو، ةبالمائسبعين  %)٧٠(عن نسبته قل وبمجموع ال تتصويت الحق ذوي 

تمثيل في أيضًا لجنة التشغيل تُبت . شارآته لحصة م عدديًاةساويوممارسته من خالل ممثليه بنسبة م
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 )١( مقعد األقل على مشغل المقاولليكون  أنالمقاول في لجنة اإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة، شرط 
  .حكوميشريك اللعضو من ا ليكونواحد  )١(ومقعد  ،المقاولأعضاء  إلى المقاعد الممنوحة واحد من

  
  وازناتبرامج العمل والم     ٥الفقرة  

اليوم األول في موعد ال يتجاوز  وازناتمالعمل وال برامج شارآين إلى الم،لكل سنة تقويمية ،عد المشغل ويقدمُي
 العمل ،معقولوُمبرر  بأسلوب تفصيلي وازناتمالعمل وال  من برامج ُيبين أٌي.منصرمة من السنة الآبمن 

 وتناقش برنامج العمل لجنة التشغيلتستعرض . ذات الصلة نفقاتلب لبّوتخمين ُم تضمنذ وينّفُيسوف الذي 
 برنامج آب الثالثين منفي موعد ال يتجاوز  من قبل المشغل للسنة التقويمية التالية وتتبنى  المقدموازنةوالم

 قبل إحالتها إلى لجنة  عليها المحتمللتعديلل ومستفيضةة الم إلى المشغل للدراسقّدذي ُي الوازنةالعمل والم
  . ٢-١٢لمادة ل ًا وفق عليهااإلدارة المشترآة أو مجلس اإلدارة للمصادقة

  
  صروفات والمكلفال     ٦الفقرة 

   

 المشارآة يتم تحملها من قبل الشرآات بنسبة حصة بتروليةلعمليات العن ا المقاول روفات ومصآلفجميع 
يتم  ةفي تنفيذ العمليات بموجب اتفاقية التشغيل المشترآ المتّكبدة روفات والمصكلف الجميع.  بهاالخاصة

ومبادئ المحاسبة المقبولة )  ج من العقد- بالملحقخاللاإلبدون (محاسبي  جراءإل وفقًا ايه وتسجلهاديتحد
  .  وتخضع للتفتيش والتدقيق الدوريعمومًا

  
   التخلف عن الدفع     ٧الفقرة 

حينما تكون  روفات والمصكلف من الشارآتهاتفشل بدفع حصة ممتخلفة عن الدفع عندما   ُتعتبر أي شرآة ١-٧
  وبالسرعة الممكنةالمشغل  غبّلُي"). الشرآة المتخلفة عن الدفع" بـ فصاعدااآلنمن  شار لهاي(مستحقة 

 ذات لهامة باألحداث افيما بعدم  على علمشارآينالمشغل  ال بقي وُي،تخلف عن الدفعالذا  بهلمشارآينا
مل فائدة من تاريخ االستحقاق ّحالمبلغ غير المدفوع من قبل الشرآة المتخلفة عن الدفع ُي. عالقة بذلكال

تفقد الشرآة المتخلفة عن ، ثالثين يومًا) ٣٠(في حال استمر التخلف عن الدفع لمدة . حتى الدفع بالكامل
غيل وحق التصويت على أية قضية معروضة أمام لجنة التشغيل الدفع حق حضور اجتماعات لجنة التش
) حكوميشريك الال باستثناء(الشرآات غير المتخلفة عن الدفع على . طيلة استمرار هذا التخلف عن الدفع

 أو بأية شارآتهاتدفع المبلغ المتخلف عن الدفع بالنيابة عن الشرآة المتخلفة عن الدفع بنسبة حصص مأن 
  .  عليهاتتفق نسبة أخرى قد

آما ، خسارة حقوقهاالتخلف عن الدفع في أي وقت قبل تصحيح لشرآة المتخلفة عن الدفع ليحق    ٢-٧
غير  الشرآات إلىى المشغل أو  إل،الذي تخّلفت عن دفعه،  المبلغآاملأن تدفع ، بمنصوص عليه الحقًا

بما يتناسب مع المبالغ التي ، ١-٧ة  في حال دفعت هذه األخيرة أية مبالغ مستحقة بموجب الفقرمتخلفةال
  اليبور زائدمعدلعلى أساس يومي بوالمحتسبة عليها المترتبة  الفائدة دفعتها آل منها باإلضافة إلى

  . ةبالمائخمسة  %)٥(

خالل و عندئذ الثالثين )٣٠( التخلف عن الدفع بحلول اليوم  بتصحيحلشرآة المتخلفة عن الدفع الم تقمذا إ
 من مشارآتها تخلف عن الدفع، فان الشرآة المتخلفة عن الدفع سوف ال تستحق حصة استمرار هكذا
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 لكًالشرآات غير المتخلفة عن الدفع وتكون ُمإلى ا ؤول اإلضافية والربحية التي َتكلف البترولية والكلفال
  تدفع بشكل، المستحقة إلى الشرآة المتخلفة عن الدفعالربحيةو والكلف اإلضافية يةكلف البترولال. لها

د قّي ُتالربحية والكلف اإلضافية ويةكلف البترول، هذه ال إلى الشرآات غير المتخلفة عن الدفعمتناسب
متخلفة عن الدفع بالنيابة عن الشرآة الشرآات غير ال ذه من قبل هقدمةرصيد دائن مقابل آافة المبالغ المآ

عندما يدفع إلى الشرآة المتخلفة عن الدفع  ، وجدإن مستحقات،هكذا من  متبقيال. المتخلفة عن الدفع
  . تصحيحهتمقد  يكون هكذا تخلف عن الدفع

لُت   ٣-٧  صة حم شارآة ل ح وميشريك اللالم شرآات   حك ل ال ن قب رى م ن األخ ف البترولال ع ةكل ف ي  والكل
ة عن           مدفوعالمبلغ  ال  يتم استرداد آامل   .اإلضافية شرآات بالنياب ل ال كلف  من ال   حكومي شريك ال ال من قب
  .  والكلف اإلضافية المدفوعة بموجب العقديةالبترول

  .  ظرفأي تحت  عن الدفعتخلفًا ُمحكوميشريك ال العتبر ُينل    ٤-٧
  

   االنسحاب      ٨الفقرة 

 العقد واتفاقية التشغيل  االنسحاب من تختارأن شرآة يمكنها ة، فان أي العملاللتزام الحد األدنىب اإليفاءد بع
آل . ميسان إلى المشارآين اآلخرين بشرط الموافقة التحريرية المسبقة لشرآة نفط ًاإشعارقديمها  بتةالمشترآ

. ةاالنسحاب من العقد واتفاقية التشغيل المشترآفي  رغبتهاب إشعارًاقدم  تأن أيضًامن الشرآات األخرى يمكنها 
منطقة العقد وإنهاء هجر   مرحلةإلىون ينتقل شارآين فان الم، باالنسحابإشعار هكذا  الشرآاتجميع  قّدمتإذا

 عندئذ فان الشرآات ، باالنسحابإشعارالشرآات هكذا  تقدم آافة  لمإذا. ةالعقد واتفاقية التشغيل المشترآ
 إلى الشرآات شارآتهام آافة الوثائق والمستندات الضرورية للتنازل عن حصة مي وتسلتقوم بتوقيعالمنسحبة 

هكذا تنازل إلى الشرآات غير المنسحبة يكون بنسبة حصص مثل . ض مهما آانغير المنسحبة بدون أي تعوي
الحقوق تلتزم بقبول المنسحبة  غير الشرآات. اعلى خالف ذلك فيما بينه م االتفاق ما لم يتمشارآتها

 يعتبرون قد قرروا شارآين وبخالفه فان الم، الشرآات المنسحبةشارآةحصص م عن جميع وااللتزامات
 عن أية مشارآته بنسبة حصة  المنسحب يبقى مسؤوًالشاركالم. ةمن العقد واتفاقية التشغيل المشترآاالنسحاب 

 أو يةكلف البترولال قبل انسحابه وسوف ال يستحق الكلف اإلضافية أو ة منفذفعالية ة عن أينجممسؤولية قد ت
  .  في أو بعد تاريخ انسحابهةالمترتبالربحية 

  

  التنازل       ٩الفقرة 

 شارآته بموجب العقد، آل أو جزء من حصة ممتطلب، وفقا ألي )تحويل(التنازل عن  شارككل م ليمكن
 شارآين دون موافقة المآليًاله  ة مملوآ شرآة شقيقة أو فرعية إلىة المشترآبموجب العقد واتفاقية التشغيل

األخرى بموجب العقد اللتزامات ا عن أداء االلتزامات المالية و يبقى مسؤوًالشارك هكذا ُمنإ شرط نخرياآل
بالوقت   المتنازلمشاركيبلغ ال أن شرط آذلك وقعن التحويل لم يأ وآ ذاتهالمدى إلى ةواتفاقية التشغيل المشترآ

 حصة ةبدون األضرار بأحكام العقد، فان أي تحويل ألي. هكذا تحويلعن  اآلخرين شارآينالمناسب الم
 بدون الموافقة شارك يتم من قبل أي مأن إلى أطراف ثالثة ال يمكن ةرآبموجب العقد واتفاقية التشغيل المشت

 لحصته شاركالتحويل من قبل م. ّبرر ال تحجب بشكل غير ُم ينبغي أنالتيو اآلخرين شارآينالتحريرية للم
 ةشفعبال ها وحقميسان إلى أطراف ثالثة تخضع لموافقة شرآة نفط ةبموجب العقد واتفاقية التشغيل المشترآ

 بالعقد واتفاقية التشغيل  ملزمًاإليه يكونول ّحالمتنازل له أو الُم. اآلخرين مشارآينولحقوق األفضلية لل
  . ةالمشترآ
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   شارآينالمبين  صلةال     ١٠الفقرة 

هذه االتفاقية مبادئ  بموجب شارآين حقوق وواجبات والتزامات ومسؤوليات المنإف،  من العقد٥-٢ للمادة وفقًا
تعتبر   والشارآين خلق،ليس في نية الم. تضامنية وليست مشترآة أو منفردة تكون ةالتشغيل المشترآواتفاقية 

مشروع  أو غيرها أو ستخراجيةإلتكوين شراآة  ة االتفاقية أو اتفاقية التشغيل المشترآمبادئ هذه لُتأّوأو 
 أو موظف ُمستخدممل آوآيل أو  للعمشارآينال  منتخويل أي أو )تراست (صندوق ائتمانمشترك أو اتحاد أو 

  . ة اتفاقية التشغيل المشترآ باستثناء ما تنص عليه صراحًة أخر ألي غرض مهما آانشاركألي م
   

  القانون الحاآم والتحكيم      ١١الفقرة 

أي نزاع أو إن . وأن يتم تأويلها وتفسيرها وفقًا له،  بموجب القانونةب تطبيق اتفاقية التشغيل المشترآيج
  العمليات المنفذة بموجبها أوة باتفاقية التشغيل المشترآ ذات صلةأو  عن أو تتعلقنجمتف أو مطالبة خال

 نفاذها أو خرقها ستتم،  تفسيرها،ةبصالحية اتفاقية التشغيل المشترآمتعلق  أي نزاع ، بدون تحديد،متضمنًة
تبعًا للطريقة ة الدولية لغرفة التجارقواعد التراضي والتحكيم ل وفقًالتحكيم في باريس، فرنسا تسويته با
  .  من العقد٣٧ في المادة الموضحة

  

  تاريخ النفاذ والمدة      ١٢الفقرة 

العقد أو انتهاء إنهاء أو قد وتستمر في سريانها حتى االتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ نفاذ الع مبادئ هذه تدخل
  .  أوًالدث يحايهم أةمشترآالتشغيل ال في اتفاقية شارآينعند دخول الم

  

  )JOA (ةاتفاقية التشغيل المشترآ     ١٣الفقرة 

التي و من تاريخ النفاذ، أشهر ستة )٦ ( في غضونةمشترآالتشغيل ال في اتفاقية مشارآونيدخل اليجب أن 
 ًا تشمل أحكامأن ويمكن ، هذهة اتفاقية التشغيل المشترآمبادئتضمن المبادئ المنصوص عليها في تيجب أن 

  .نافذًا العقد يكون إن طالما سريانها العالمية وتستمر في يةصناعة البترولال في آالتي تستخدم عادًةرى أخ

   

  )واحد مرفقنهاية ال(
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   اتفاقية نقل البترولمبادئ  - اثنانمرفق ال

  
  التعاريف     ١الفقرة 

 إن . منهًا وأصبح جزءحلفايةال تطوير وإنتاج منطقة عقدلخدمة العقد لحق بقد ُأ اثنان مرفقال هذا إن
  نقل البترول اتفاقية في مبادئلتطوير واإلنتاج سيكون لها نفس المعانيلخدمة الالمصطلحات المعرفة في عقد 

  . هذه
  

  النطاق      ٢الفقرة 

سيتم  التيو بترول في اتفاقية نقل الينبغي تضمينهالمبادئ األساسية التي  هذه ابترول اتفاقية نقل المبادئ تصف
  .  المنتج من منطقة العقد بموجب العقدبترولنقل الغرض  من قبل وبين المشغل والناقل لتوقيعها

  
  نطاق اتفاقية نقل البترول     ٣الفقرة 

 بالنيابة  بمنظومة النقل، فان الناقلةالمتعلقو اثنان مرفقلعقد وهذا الا بموجب هلتزامات ال المشغلمتثل يأنشرط 
 من قبل فرةّوُمالومن منطقة العقد   التحويل)نقاط( نقطةفي بترول آميات ال  يستلمميسانعن شرآة نفط 

  . التسليم)نقاط( نقطةلنقل إلى غرض االمشغل ل
  

   نقطة التحويل عند نشآت السطحيةالم    ٤الفقرة 

نشآت  المشيد التحويل وي)نقاط (نقطة عند من األرض  قطعةخدم يستأن، بإمكان المشغل بتروللغرض نقل ال
  .  الضرورية عليهاالسطحية 

  
   البترولمعدل نقل     ٥الفقرة 

وتنقيحاتها التحويل بمعدل معين حسب الخطط ) نقاط (نقطة عند بترول التوفير من حق وواجب المشغل يكون
  حديصل إلى بمعدل ذروة بترول نقل البالتنسيق مع الناقلوالمشغل  على  حال،أيعلى .  عليهادقاالمص

.  التشغيليةمعوقاتقتة للتعويض عن المؤ لفترات  عليهدقاالمصالجريان   فوق معدل ةبالمائن يرعش %)٢٠(
حوادث حددة بسبب  ذات العالقة تكون منشآت السطحية لمنظومة األنابيب أو المستيعابية الطاقة االإنفي حال 

  نتيجًةتقلظومة خط األنابيب  عبر منبترول ال طاقة نقل المشغل أو الناقل وانسيطرة ة عنغير متوقعة خارج
  . تخفيض مماثل يجب أن ُيّطبق بدون تمييزأي و.  لذلكتبعًا ُهتجهيز تخفيض المشغلعلى ن أ ف،لذلك

  
  شروط النقل       ٦الفقرة  

  عليهادقالخطط المصوفقًا ل بتروليةال التدفقات أآثر من أو نقاط التحويل من واحد عند بترولال نقليتم 
 )نقاط( طة نقعند منقول  بتروليتدفق نوعية آل .المنظومة القائمة ذي تتطلبهاسب مع الضغط البالضغط المتنو

 ةأيعدم مزج  المشغلعلى . التحويل تخضع لشروط ومواصفات معينة يتم االتفاق عليها بين الناقل والمشغل
  . للنقل بدون الموافقة التحريرية المسبقة للناق لغرض اّجهز الُمبترولمضافات مع ال
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  القياس      ٧الفقرة 

  

قياس ل آل نقطة عند لبترول الضرورية لقياس انشآتآافة الميتعين على المشغل نصب وصيانة وتشغيل 
سمح لممثلي ُيعلى أن   تلكقياسال منشآتل معايرةعملية  ة قبل أيميسان شرآة نفط غيبلت  وعلى المشغل.نتاجاإل

 فان أي ، على خالف ذلك من قبل الطرفينم االتفاقما لم يت. يرةمعالل فعاليات حضور هكذا ميسانشرآة نفط 
بين أخر منذ منتصف الفترة قد آانت موجودة يتم اعتبار إنها معايرة لل فعاليات خالل هكذا نهايتم تعيعدم دقة 

  في نقطة قياسرفع من قبل المقاول ُيأنالذي يمكن ونفط التصدير  آذلك يقاس. معايرة والمعايرة الحالية
  . )سومو( المعتمدة من قبل شرآة تسويق النفط قياسال إلجراءات وفقًا سليمالت

صناعة ل في اات تكون بموجب المعايير السائدةتشغيل ومعايرة معدات القياس وإجراءات القياس واخذ العين
ة الوصول  الحق بحريا ويكون لهم البترول لقياس حجم ونوعيةسلوبيتفق الطرفان على أ.  العالميةيةالبترول

  .  معايرتهاحضور ومراقبةإلى نقاط قياس اإلنتاج وحق 
  

  منظومة النقل      ٨الفقرة  

 نقل منشآتبناء ب غير ملزمين المقاول، فان المشغل و  هـ- بموجب الملحقاتتزامل يتعلق باالباستثناء ما  ١-٨
 منشآتال بناء تلكفي حال . ير في خطة التطوّضّمن على ذلك وُيم االتفاقالتحويل ما لم يت نقطة ما بعد
  . م إلى الناقل عند إآمالها وتشغيلهاسّلفإنها ُت

ن شرآة أأو زيادة طاقة منظومة النقل ف/ أو تحسين آفاءة و/  واختناقإزالة  إلىحاجة ظهور ال  في حال ٢-٨
قطة ن ما بعد منشآت تشييدل )عرض اقتراح(تقديم توصية و الناقل أو المشغل يمكنهم  أميساننفط 

 نأ ف ما، في خطةى ذلك علتم االتفاقإذا . النقل الموجودة أو تحويرها منشآتالتحويل باإلضافة إلى 
وبما  يتناسب مع اإلنتاج من منطقة العقد قدار بممنشآتتلك ال تمويل وبناء في شارآان يالمشغلالمقاول و

  . إضافيةُآلف مع اعتبار تلك المشارآة على أنها ، له عالقة مع المستخدمين اآلخرين

يؤمن أن المشغل على ن أ، ف تلكنقلال نشآت م أو تحسينبناء المقاول على تمويل وموافقة في حال ٣-٨
 الناقل أفراديب  النقل وآذلك تدرمنشآت تشييدة ويهندسوضع التصاميم المشارآة ممثلي الناقل خالل 

د يزوتالمشغل على . تسليمها إلى الناقلقبل  امن المفروض القيام بهي تالتشغيل والصيانة الفيما يتعلق ب
 سلوبإ على  المشغل والناقل سلفًايتفق.  النقل المذآورةبمنشآتالناقل بكافة الوثائق والضمانات المتعلقة 

  . ها وتشغيلها النقل بعد انجازنشآتللتسليم السلس لم

  تاريخ النفاذ والمدة      ٩الفقرة 

وتستمر في سريانها حيز التنفيذ في تاريخ نفاذ العقد  تدخل المفعول و نقل البترول ساريةاتفاقيةتكون مبادئ 
  .  أوًالدث يحا أيهمنقل البترول في اتفاقية شغل والناقلالعقد أو عند دخول المانتهاء إنهاء أو حتى 

  
  القانون الحاآم والتحكيم    ١٠فقرة لا

أي نزاع أو خالف أو . يلها وتفسيرها وفقًا لهوأن يتم تأو، ينبغي تطبيق اتفاقية نقل البترول بموجب القانون
 ، بدون تحديد،ُمتضمنًة العمليات المنفذة بموجبها  أونقل البترول باتفاقية  ذات صلةأو  عن أو تتعلقنجمتمطالبة 

 بيلاألسوفقًا لتم تسويته بالتحكيم نفاذها أو خرقها ت ،تفسيرها، متعلق بصالحية اتفاقية نقل البترولأي نزاع 
  . من العقد٣٧ في المادة نفًاددة آالمح
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  اإلجراءات ذات العالقة     ١١الفقرة 

دل ّع ُتأن األخرى ذات العالقة يمكن فعالياتناقلة النفط وال عييناإلجراءات القائمة في تاريخ النفاذ لرفع وخزن وت
  .  التفاقية مبيعات نفط التصديرفوءالك لتدعم التنفيذ الحقًا

  
  ة نقل البترول اتفاقي    ١٢الفقرة 

التي و مع الناقل بترولفي اتفاقية نقل الالدخول المشغل جب على  أشهر من تاريخ النفاذ، يستة )٦(في غضون 
 يةصناعة البترولال في آالتي تستخدم عادًة تشمل أحكام أخرى أنويمكن  مرفق اثنانتتضمن المبادئ في هذا ال

  .نافذًا العقديكون  طالما النفاذتستمر في العالمية و

  

  )اثنان نهاية المرفق(
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  ة المشترآتشغيل شرآة العقد تأسيس  مبادئ-ثالثة  فق المر

 إن،  منهًاوأصبح جزء حلفايةالتطوير وإنتاج منطقة عقد لخدمة العقد بلحق قد ُأ ثالثة مرفقهذا ال إن
عقد تأسيس   مبادئألغراض نفس المعاني التطوير واإلنتاج سيكون لهلخدمة ال فة في عقدعّرالمصطلحات الُم

 ميسان شرآة نفط :  العقداطرفهما  عقد التأسيسطرفي  إن ").عقد الـتأسيس("شرآة التشغيل المشترآة 
  . والمقاول

  
   ة المشترآلتشغيلتأسيس شرآة ا    ١الفقرة 

سس بموجب  تؤأن مشترآة ذات مسؤولية محدودة يمكن شغيلن شرآة تأ ف، من العقد٩ للمادة وفقًا ١-١
 ميسانر شرآة نفط  بعد قراًا شهر عشرياثن )١٢( في غضون ة المشترآشغيلشرآة الت كلّشُت. القانون
 كون خاللوالتي يجب أن ت التشغيل، مسؤولية في تاريخ نقل بترولية بتنفيذ العمليات الشرع وت،هالتشكيل

 . ة المشترآشغيل بعد تشكيل شرآة التًا يوم ثالثين)٣٠(
  

 ميسانمن قبل شرآة نفط  ةبالمائن يخمس %)٥٠(بنسبة  تكون مملوآة ةالمشترآ غيللتشاشرآة  ٢-١
سية العراقية وتنفذ  تحمل الجنة المشترآشغيلشرآة الت.  من قبل المقاولةبالمائن يخمس %)٥٠(و

 . ة المشترآتشغيل الالحق لشرآة العقد التأسيس و ثالثةالمرفق أحكام العقد وهذا استنادًا إلىأنشطتها 
 

  آل منقومي . بموجب القانونشتركحدد باتفاق م ُية المشترآتشغيل لشرآة ال بهلخّورأس المال الُم ٣-١
ها  طيلة عمرةالمشترآشغيل رأس مال شرآة الت حيازة وامتالكو بدفع والمقاول ميسانشرآة نفط 

 . ٢-١ملكية المنصوص عليها في الفقرة  لل النسبة المئويةوحسب
 

 التشغيل، على مسؤوليةثالثة أشهر من تاريخ نقل ) ٣ ( على األقل قبل،ميسانط يتفق المقاول وشرآة نف ٤-١
  . ة المشترآتشغيل من مشغل المقاول إلى شرآة البترولية لتامين التحويل السلس للعمليات السلوبإ

  

   ة المشترآالتشغيلاسم شرآة     ٢الفقرة 

  .حلفايةال تشغيلشرآة   هوة المشترآتشغيلاسم شرآة ال يكون
  

  

   ة المشترآتشغيلشرآة الل  الرئيسيمقرال    ٣الفقرة 

 يكون لها مكاتب فرعية في مدن أخرى قد في بغداد، العراق وة المشترآتشغيلشرآة الل  الرئيسيمقر اليكون
  . في جمهورية العراق

  
  

   المشترآة التشغيلأهداف شرآة     ٤الفقرة 

تنفيذ العمليات  فيه تلك المهام مع  تنطبقل إلى المدى الذي المشغمهام ة المشترآتشغيلشرآة ال تتولى   ١-٤
 شرآة عقد تأسيسأحكام العقد و استنادًا إلى  ذلكبالنيابة عن الطرفين ولحساب المقاول، آلو بتروليةال
  . ة المشترآتشغيلال
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. وجب العقدبم  عليهادقاالمص وازنات خطط التطوير وبرامج العمل والمة المشترآالتشغيلتنفذ شرآة   ٢-٤

 بتروليةالعمليات ال تلك والنفقات لروفات والمصكلف اللجميعحساب ب ة المشترآتشغيلشرآة الحتفظ ت
  . ةي المحاسبجراءاتواإلبموجب شروط العقد 

ن بنفس االمتيازات  ومقاوليها الثانويين يتمتعوةمشترآ التشغيلن شرآة الأ ف،ةبتروليلعمليات الل هافي تنفيذ   ٣-٤
  معواإلعفاءاتبق فيه تلك االمتيازات  الذي تنطمدىال المقاول أو المشغل إلى التي يتمتع بهاات واإلعفاء

  .  للقانونعلى أن تمتثل،  من قبل المشغلبتروليةتنفيذ العمليات ال

   آافة حقوق والتزامات المقاول ، التشغيلمسؤولية من تاريخ نقل رًااعتباو ة المشترآتشغيلتتولى شرآة ال   ٤-٤
 ذات صلة بتنفيذ  الذي تكون فيه تلك الحقوق وااللتزاماتمدىال في العقد إلى ظهر تحيثماأو المشغل  / و

  .  من قبل المشغلبتروليةالعمليات ال

 لمقاولل يكونمشغل، ال وأصبحت بترولية تنفيذ العمليات التولت قد ة المشترآتشغيل تكون شرآة الأنبعد     ٥-٤
 التخطيط والقرارات والتنفيذ  من في آلي عبر مجلس اإلدارة ودور رئيسلشرآةلاإلدارة المشترآة واجب 

 مهاراتالو األفراد ة المشترآتشغيل لشرآة ال أن يوفرالمقاولعلى ن إف، عمومًا. بتروليةاليومي للعمليات ال
 وبهذا .عالمية اليةصناعة البترولممارسات ال أفضل  وفقبتروليةالعمليات ال أداء ضمان لتقنيةاإلدارية وال
ال يعفي المقاول من التزاماته لتحقيق أهداف اإلنتاج  ة المشترآتشغيلن تأسيس شرآة الإف، الخصوص

  .  آانتبأية طريقة بموجب العقد
  

  التمويل      ٥الفقرة 

  والمدفوعة منمتكبدة والنفقات الروفات والمصكلفل المّوُت . ربح أو خسارةة المشترآتشغيلشرآة اللال يكون 
 إضافية آلف أو بترولية كلف وتسترد آ، من قبل المقاولبترولية لتنفيذ العمليات الة المشترآتشغيلقبل شرآة ال

  .  أحكام العقداستنادًا إلى  عليهادقا المصوازناتحسب برامج العمل والم
  

   ة المشترآتشغيل شرآة الوظيفة     ٦الفقرة 

ط المنتج من منطقة في النف أو بموجب العقد حصةأو ملكية أو  أي حق ة المشترآتشغيل ال تملك شرآة ال  ١-٦
 آمشغل وتتولى ة المشترآتشغيلشرآة ال يكون وظيفة. ألي تمويللتكون أصًال طالبة  ُميستالعقد ول

  . مشغل بموجب العقدبالآافة المسؤوليات ذات الصلة 

   .بترولية تنفيذ العمليات السوىنشاط  أي ؤدي بأي عمل أو تة المشترآتشغيل شرآة الكّلفال ُتيجب أ    ٢-٦
    

  مجلس اإلدارة      ٧الفقرة 

 التي تنفذ من قبل بتروليةعلى العمليات الالشاملة  مجلس إدارة لغرض اإلشراف والسيطرة جب تشكيلي    ١-٧
  أربعة من قبليتم تعيين ، أعضاءثمانية )٨(من   المذآوريتألف مجلس اإلدارة. ة المشترآتشغيلشرآة ال

. حكوميشريك الالواحد من ) ١( من قبل المقاول، بضمنهم عضو أربعة )٤( نيعيت وميسانشرآة نفط 
  مسؤولية من تاريخ نقليتولى مجلس اإلدارة واجباته وسلطاته اعتبارًا.  أيضًابديل لكل عضوعيين يتم تو

  . من قبل المقاول هنائبعيين ت وميسان من قبل شرآة نفط اإلدارة مجلس ين رئيسيعت  يجب.التشغيل

 كونت الحاضرين في االجتماع، يالئهمتخذ قرارات مجلس اإلدارة بإجماع أصوات األعضاء أو بد  ُت٢-٧
ن عّيواحد أو بديل ُم) ١(عضو  ،على األقل  بضمنهمالء،أو بد ثالثة أعضاء) ٣(  على األقل منالنصاب

القرارات  لسّجُت. ل مشغل المقاول من قبعّينواحد أو بديل ُم) ١( وعضو ميسانمن قبل شرآة نفط 
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رسل من قبل ُتوقع من قبل األعضاء الحاضرين وت ةضر رسمياالمتخذة من قبل مجلس اإلدارة في مح
   .  إلى الطرفينة المشترآتشغيلشرآة ال

  

  . بترولية كلف المعقولة لمجلس اإلدارة آروفات والمصكلف الجميع ستردُت ٣-٧

   اإلدارة واجبات وصالحيات مجلس     ٨الفقرة 
 .العقد من ٢-١٣رآة آما محددة في المادة واجبات وصالحيات لجنة اإلدارة المشت جميعمجلس اإلدارة  يتولى

  :  اآلتيةباإلضافة إلى ذلك يكون لمجلس اإلدارة الواجبات والصالحيات 
  . بتروليةلعمليات الل ة المشترآتشغيلال شرآة على تنفيذالشاملة  والسيطرة اإلشراف     ١-٨
   .إجراءاتهاوضع و التشغيلمة ومنظ تأسيس    ٢-٨
 إلدارة ًاكون ضروريي للحد الذي وآذلك التخطيط المالي ، الماليةسيطرة والينظام المحاسبالهيكلة    ٣-٨

  . ة المشترآتشغيلشرآة ال
  .  من قبل المقاولبترولية اإلجراءات لتمويل العمليات الوضع    ٤-٨
 وتحديد ة المشترآتشغيلقسام شرآة المدراء األقدمين ألباقي الو هير العام ونائبتعيين وتبديل المد   ٥-٨

  . همصالحيات
 تحديد المناصب التي ه متضمنًاوتحديث ة المشترآتشغيل التنظيمي لشرآة ال)الهيكل (المخططوضع    ٦-٨

 توظيف عبر الغلشمقاول على التوالي وتلك التي ُت أو الميسان من شرآة نفط إلعارةا من خالل شغلُت
ا ينمح ة المشترآتشغيل إلشغال مناصب ضمن شرآة اليأّه يكون المقاول ُمأنيجب .  وجدنإالمباشر، 

  . مجلس اإلدارة على طلب بناًء ما يستوجب ذلكوحيث
  .ة المشترآتشغيل لشرآة الاألفراد وأنظمة وظيفالت )سياقات(إجراءات  وضع    ٧-٨
 ة المشترآتشغيل من قبل شرآة الإبرامها التي يتم اإلعارة اتفاقيات الخدمة أود بنو  الموافقة المسبقة على  ٨-٨

   . ومقاول العقدميسانمع شرآة نفط 
والتي آانت تنفذ من قبل لجنة من العقد  ٢-١٣الواجبات والصالحيات المنصوص عليها في المادة    ٩-٨

  .  التشغيلمسؤوليةاإلدارة المشترآة قبل تاريخ نقل 
  

  اإلدارة     ٩ الفقرة
 والمقاول ميسانشرآة نفط من مرشحي  ة المشترآتشغيل لشرآة الهالمدير العام ونائبتعيين  مجلس اإلدارة على

 هوالمدير العام  يكون. هشرآة بالتشاور مع المدير العام ونائبال مجلس اإلدارة مدراء أقسام وُيعين. على التوالي
  . ةآ المشترتشغيلالمدير التنفيذي لشرآة ال

  

  وظيفأنظمة الت    ١٠الفقرة 
 ن منوعارُيكّلف الُم.  من العقد١٩-٩لمادة وفقًا لة لألفراد العراقيين  األفضلية المشترآتشغيلشرآة ال تعطي

 أوخر آ وظيفيالتزام   وال يكون لهم أيحصرًا ة المشترآتشغيلعمليات شرآة الب ميسانالمقاول أو شرآة نفط 
  .  والمقاولميسانشرآة نفط بين ق اتف يتم اال ما لمعارتهمأالتي  لمؤسسةواجب ضمن ا

 ة المشترآتشغيل شرآة الأفراد وظيف بنود وشروط تتي تغطي األنظمة العلىمجلس اإلدارة  صادقُييجب أن 
   .ها مباشرة من قبلموظفينال
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  المسؤولية     ١١الفقرة 

  .لعقدبموجب اتكون المسؤوليات 

  
  ة المشترآتشغيلل شرآة اةمد     ١٢الفقرة 

  . متعلقة بها أية تمديدات وتتضمن  العقد  لغاية نهاية مدةة المشترآتشغيل شرآة الةمدتستمر  ١-١٢
  

 تشغيل حصته في شرآة الأخرى بطريقة لحّو أو يبيع أو ُيميسانشرآة نفط  المقاول وال  ال يتنازل٢-١٢
ا تتنازل شرآة عن حصتها بموجب العقد عندمف ،وعلى أي حالبشرط  شترك، إال باالتفاق المةالمشترآ

التنازل عنها بشكل  يتم ة المشترآتشغيل في شرآة الا ألي طرف، فان حصتهةواتفاقية التشغيل المشترآ
   .ناسبيت

   
   ة المشترآتشغيلحل شرآة ال     ١٣الفقرة 
  . عقد ال عليهنصالعقد ألي سبب  إنهاء أو انتهاء  عندة المشترآتشغيلشرآة ال حلُتيجب أن 

  
   المشترآةتشغيل شرآة العقد تأسيس     ١٤لفقرة ا

 الذي ة المشترآتشغيللشرآة العقد التأسيس  أن يبرماالطرفين على ن أ ف، التشغيلمسؤوليةبحلول تاريخ نقل 
وريثما يصدر عقد التأسيس المذآور، فأن  . هذهة المشترآتشغيلاتفاقية شرآة المبادئ  في مبينة اليتضمن األسس

يتم   الرئيسية لعقد التأسيساألحكام  ُترسيالتي و هذهةدئ اتفاقية شرآة التشغيل المشترآ المذآورة في مباكاماألح
  . مؤقت عقد تأسيس آهاقيتطب

  
  ة المشترآتشغيل شرآة ال عقد تأسيستعديل     ١٥الفقرة 

 أن شرط ،ة المشترآشغيلتشرآة العقد تأسيس  إحكامتعديل  شتركباتفاق مو ميسانبإمكان المقاول وشرآة نفط 
  . العقد أو ثالثة مرفق مع أحكام هذا الًاتعارضمتعديل الذا  هال يكون

  
    التشغيلمسؤولية تسليم      ١٦فقرة لا

  .ةرآ المشتتشغيل إلى شرآة ال آافة الدفاتر والسجالتمع التشغيل  مسؤوليةيتم تسليم
  
  القانون الحاآم والتحكيم      ١٧الفقرة 

أو / ل وأو المشغ/ نفس المدى على المقاول ول و ُطّبق إذا،ة المشترآتشغيلعلى شرآة ال تلقائيًانون القا قطّبُي
اقية مساهمين بخصوص شرآة  إعداد اتفمن األفضلنه  إنلطرفاافيه  الذي يقررمدى الإلى . ٢٩لمادة وفقًا لالعقد 

ق بهكذا  من أو يتعلأ أي نزاع ينش.جب القانونر بموفّسحكم وُت فان هكذا اتفاقية مساهمين سُت،ة المشترآتشغيلال
  . من العقد٣٧لمادة وفقًا لتم تسويته ت سة المشترآتشغيل شرآة العقد تأسيساتفاقية مساهمين أو 
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  السرية     ١٨الفقرة 

 تشغيلشرآة اللعمليات التأسيس والوعقد  ،االتفاقيةعلى مبادئ هذه  من العقد ٣٣أحكام السرية للمادة  تطبق
  .  التي تليهاةالمشترآ
  
  تاريخ النفاذ والمدة      ١٩الفقرة 

العقد أو  انتهاءأو  إنهاء حتى  المفعولوتبقى ساريةحيز التنفيذ في تاريخ النفاذ تلقائيًا ة هذه االتفاقي مبادئ تدخل
شرآة ل  الكاملأسيسلتا إبرام عقد  يتم. أّيهما يحدث أوًالةمشترآ ال التشغيل شرآةعقد تأسيس الطرفين إبرامعند 
 تشغيلتشكيل شرآة الب ميسان أشهر من قرار شرآة نفط ستة )٦(  فترة ال تتجاوز فيةالمشترآتشغيل ال

  . ةالمشترآ

  

  )ثالثة مرفقنهاية ال(
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   اتفاقية مبيعات نفط التصديرمبادئ -أربعة ق رفالم

  
 إن . منهًاوأصبح جزء حلفايةالوإنتاج منطقة عقد تطوير لخدمة العقد بقد ألحق  أربعة مرفقهذا ال إن

اتفاقية مبيعات نفط  فاطرأ.  لغرض مبادئ االتفاقية هذه نفس المعانيا سيكون لهعقدالفة في عّرالمصطلحات الُم
  . والمقاولميسانوشرآة نفط ) سومو(شرآة تسويق النفط العراقية :  يه التصدير

  
  ) ١الجزء (خاصة  أحكام

  
  لتعاريف ا   ١الفقرة 

 تعريف باستثناءها نفس المعاني كون لتفان المصطلحات المعرفة في العقد  ،االتفاقية هذهمبادئ لغرض 
  .طرفينال

  .تعني البائع والمشتري" نطرفاال"

  .يعني المقاول" المشتري"

  . ميسانولحساب شرآة نفطعن بالنيابة " سومو "يةنفط العراقاليعني شرآة تسويق " البائع"

  
  الكمية    ٢ الفقرة

  سبقًام ُمقّدالُم آشف الكمية   ١-٢

 على ، الفصل الذي يسبق مباشرة أي فصل رفعناليوم األول من الشهر األول مفي موعد ال يتجاوز 
 اإلضافية كلف والبترولية الكلفالمن ) غير المدفوع (بالمتعلق ميسانشرآة نفط  إلىم قائمة يقدتالمقاول 

ول من  في اليوم األمقدارهان خّمُية الدفع إلى المقاول بموجب العقد حسبما والربحية المستحقة والواجب
. غ المقاول بأية أخطاءي تبلأو دقتها القيام بتأييدقائمة والمراجعة  ميسانشرآة نفط يجب على . فصل الرفع
  . ذآورقائمة بحلول الخامس عشر من الشهر األول الم على الميسانالمقاول وشرآة نفط  يتفقيتّوجب أن 

اليوم األول من الشهر الثاني من الفصل الذي يسبق مباشرة أي فصل في موعد ال يتجاوز و، وبناًء عليه
 نوعية تصدير رفع من آلُيسحجم نفط التصدير الذي عن  يزود البائع بكشف أن المشتريعلى ، رفع

  م مسبقًاقّدالُمآشف الكمية  تنديس). م مسبقًاقّدالُمآشف الكمية (المذآور الرفع  فصل منقياسية في آل شهر 
  بناًء على موافقةتحقة والواجبة الدفع إلى المقاول والكلف اإلضافية والربحية المسيةف البتروللكالعلى 

حجم نفط فأن   حال،أي على .)لياألّو (تمهيدي مقسوما على سعر نفط التصدير الميسانشرآة نفط 
 الكلف ال يتجاوز الحد األعلى المثبت لدفع  يجب أنفصل رفع المقاول في أي هالتصدير الذي يرفع

 في نهاية فصل الرفع المتبقي الرصيد ليرحعلى أن يتم ت ،المستحقة  اإلضافية والربحيةكلف واليةالبترول
  .ج -من العقد والملحق ١٩لمادة ل ًا وفقوربحية، آل ذلك إضافية آلف وية بترولآلف من هكذا المذآور

اليوم األخير من في فترة ال تتجاوز  وأن تقوم، سبقًام ُمقّدالُم آشف الكمية ميساننفط شرآة  تراجعينبغي أن 
 .يتم رفعهاس التي حجوماول بأية أخطاء في احتساب الغ المقيته أو تبلدق بتأييدأما ،  السابق فصل الرفعشهر

 صعودًا أو نزوًال وذلك ةبالمائخمسة  %)٥( عليها لكل شهر لغاية المتفق ُمسماةغير الكمية الت تأنيمكن 
  . الشحنبوليصة  على صافي الكمية الفعلية المرفوعةتستند . سماح تشغيلي في وقت التحميل الفعليبمثابة 
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من ،  والمقاول وسوموميسان شرآة نفط متخصصة من ممثلين من" لجنة مشترآة"يمكن للطرفين تشكيل     

  .الدقة في التوقيت) يضمن(بشكل سلس ويؤمن ، التفاقيةبموجب هذه ا، أجل أن يتم الرفع وتقديم التقارير

   آشف الرفع٢-٢

البائع المشتري واللجنة المشترآة بكشف يثبت  دزّوُيرفع،  بعد نهاية آل فصل ًا يومثالثين )٣٠(خالل 
        رفع عملية والسعر الفعلي لكل الرفع من نفط التصدير خالل فصل  ةالمرفوعالفعلية  البراميل

 التي يحتويهاطاء في الحسابات آشف الرفع ويبلغ البائع بأية أخأن يراجع المشتري على  ").الرفعآشف ("
بصرف النظر .  إلى اللجنة المشترآة منه بعد استالم آشف الرفع، مع نسخةًاخمسة عشر يوم )١٥(خالل 

دات اإلثبات فيما يتعلق شكل مستن تقةمصد مستندات الشحن النهائية الإنيه  من المتفق عل،أعالهعما جاء في 
 والرفع والتعديالت للبالغات نموذج جدول  على يحتوي،هذه االتفاقيةل) أ( لحقالم.  المرفوعةبالحجوم
  . لرفع خالل السنةا  علىالمطبقة

  إضافية خيار تسليم حجوم ٣-٢

وبة في  المطلحجومالعالوة على  إضافينفط تصدير  ا تسليمختاري أنا، مهحسب خيارو، ينلطرفيجوز ل
كذا زيادة في نفط التصدير المرفوع من قبل المشتري كل هالقيمة الفعلية ل.  بموجب العقدرفعأي فصل 

المستحقة  اإلضافية والربحيةوالكلف  يةف البترولللكل متبقي الرصيد التقللسوف  أدناه بموجب فقرة السعر
في  طرفينمن ال أييرغب ندما ع.  حينئذفي احدث تقرير فصليوعلى النحو الُمبّين بموجب العقد، 

ار ي المشتري بهكذا ختبليغ، فانه يجب فصل رفع في أي إضافي نفط تصدير متسلي  فيممارسة هذا الخيار
 موافقته آد يؤأنلفصل السابق وان الطرف األخر يجب لاألول من الشهر الثاني في فترة ال تتجاوز اليوم 

  . تبليغعشرة أيام بعد هكذا  )١٠(في فترة ال تتجاوز 
  
  ستالماال     ٣الفقرة 

 على ضوءعراقي أو أي ميناء أخر التحميل البالنسبة لميناء ) تسليم ظهر المرآب (واصل على ظهر الباخرة
  .الطرفيناالتفاق بين 

   
  تاريخ النفاذ والمدة     ٤الفقرة 

يانها حتى يتم إنهاء العقد أو دخول حيز التنفيذ من تاريخ النفاذ وتستمر في سرتلقائيًا  االتفاقية هذه مبادئ تدخل
  . أوًالدثهما يحية مبيعات نفط التصدير أّي في اتفاقميسانالطرفين وشرآة نفط 

  السعر    ٥الفقرة 

  . من العقد١٨ وفقا للمادة سعر نفط التصدير حددُي

  الدفع    ٦الفقرة 

لمشتري ل ميسانشرآة نفط  بها لغ المدينة المباتقليل االتفاقية هذه لمبادئلبائع بموجب يستخدم حاصل العائدات ل
المشتري  ال يكونو. نفط التصديرمن  تسديد أية مدفوعات للبائع مقابل تلك الشحنات تملن يبموجب العقد ولذلك 
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الشحنات باستثناء  ،شحنات هكذا مقابل دفع أخرى ضمانات اعتماد أو رسائل  يقدمأندفع إلى البائع وال بال طالبًاُم
  .  المبالغ المدينة إلى المشتري بموجب العقد عناإلضافية

  لقوانينل متثالاال     ٧الفقرة  

 أن يجب رفقالم وال شيء في هذا ،التفاقية هذه يقصد بهمبادئ ا، ال شيء في نا هبصرف النظر عما جاء خالفه
  .  للقانونًاخالفُم للعمل بأي أسلوب يكون ميسان لحث أو مطالبة أي طرف أو شرآة نفط لأّو ُيأو رفّسُي

  
  اتفاقية مبيعات نفط التصدير     ٨الفقرة 

تضمن األسس  اتفاقية مبيعات نفط التصدير التي ت،الوقت المناسبفي  ، وسوموميسانالمقاول وشرآة نفط برم ي
 يةصناعة البترولال في الُمعتاد على ضوء استخدامها أخرى ًا أحكامقد تتضمن و، االتفاقية هذهمبادئ في بينةالم
 اتفاقية يتم توقيع ريثما االتفاقية هذه مبادئأحكام  قيتطبينبغي  .مدة العقدطيلة  نفاذهالعالمية وتستمر في ا

  . مبيعات نفط التصدير
  

  ) ٢الجزء ( وشروط عامة أحكام     ٩الفقرة 

         ء شرا/  بيععقود لللبائع  والشروط العامة حكاماأل في  الواردة والشروط األخرىتنطبق جميع األحكام
الشروط باستثناء آذلك  الشروط الخاصة أعاله وعلى ضوء  وجوب تعديلهاباستثناء في حالة، نفط التصدير

  .عامةالشروط ال واألحكام الواردة في هذهالتجارية 

ة  االتفاقيمبادئ نفط التصدير بموجب سليمئع التي تسمح للبائع بتعليق ت أحكام في البنود والشروط العامة للباةأي
 ةعادعلى أن ُيصار إلى إ فيتم إلغاؤه، الرفع المتأثرعلى الحقة تعمل فقط التصدير الاتفاقية مبيعات نفط هذه أو 

العقد ستطبق بعد  من) ٤٣المادة (مة وأخالقيات العمل العا) ٣٧المادة (أحكام التحكيم  .شترآةجدولته باتفاقية م
  . إجراء التعديالت الالزمة عليها

  

  

  

  

  
   




