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 قراردادهاي خدماتي،  قراردادهاي مشارکت در تولید، رژیم مالي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز، میادین نفت و گاز جنوب عراق، میادین نفت و گاز منطقه  ي کردستان

تالین منصوریان*  معاونت امور بین الملل وزارت نفت

بررسي تطبیقي قراردادهاي خدماتي عراق و 
قراردادهاي مشارکت در تولید منطقه  ي کردستان

عراق در س��ال  هاي اخیر جهت توس��عه  ي میادین نفت و گاز خود اقدام به انعقاد قراردادهاي متعددي با شرکت هاي نفتي بین المللي کرده است. این 
قراردادها در جنوب عراق از نوع خدماتي است؛ در حالي که در منطقه  ي کردستان، میادین در قالب قراردادهاي مشارکت در تولید واگذار شده  اند. 
ای��ن امر نه  تنها اختالفات زیادي بین دولت هاي عراق و کردس��تان به  وجود آورده بلکه منجر به هجوم ش��رکت هاي نفت��ي بین المللي از میادین جنوب 
عراق به میادین منطقه  ي کردس��تان ش��ده است. این ش��رکت ها از جمله شل، با اعالم نارضایتي از منافع و حاشیه  ي س��ود قراردادهاي خدماتي عراق، 
عملیات توس��عه  ي این میادین را با کندي ادامه مي  دهند. این امر موجب ش��ده دولت عراق براي جذاب سازي قراردادهاي خدماتي سابق، تدابیري )از 
جمله حذف س��هم مش��ارکت ش��رکت دولتي عراق در کنسرسیوم پیمانکار، حذف پاداش امضاء و ... ( بیاندیش��د. اما این اقدامات نیز مانع از حرکت 
سرمایه گذاران بین المللي به سمت قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان نشده است. دلیل عمده  ي این امر از یك  سو شرایط جذاب تر و منعطف تر 

قراردادها در منطقه  ي کردستان نسبت به قراردادهاي عراق و از سوي دیگر رژیم مالي اثربخش تر قراردادهاي کردستان است.

)talin_mansoorian@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
اخی��راً دول��ت منطق��ه اي کردس��تان1 در عراق 
به  منظور اکتش��اف، توسعه و تولید از میادین نفت و 
گاز واقع در آن منطقه، اقدام به انعقاد پنجاه قرارداد 
مش��ارکت در تولید2 کرده است. بر اساس گزارش 
آژان��س بین الملل��ي ان��رژي )2012(، هدف دولت 
کردس��تان افزایش تولید نفت خام ب��ه یك میلیون 
بشکه در روز تا سال 2015 و 2 میلیون بشکه در روز 
تا سال 2019 مي باش��د ]5[. هم  زمان با این موضوع، 
وزارت نفت دولت عراق بنا به  دالیل سیاس��ي اعالم 
کرده که سیاست این دولت استفاده از قراردادهاي 

خدماتي با ریس��ك3 به  جاي قراردادهاي مشارکت 
در تولید اس��ت. این در حالي است که شرکت هاي 
بین المللي نفتي که در طرح هاي توس��عه اي میادین 
عراق حضور دارند، به  دلیل جذابیت زیاد قراردادهاي 
مشارکت در تولید کردستان، تمایل شدیدي جهت 
فروش س��هم خود در قرارداده��اي خدماتي عراق 
و س��رمایه  گذاري در میادی��ن منطقه  ي کردس��تان 
نش��ان داده ان��د. این مس��أله - که تهدی��دي جدي 
براي دولت عراق به  ش��مار مي رود - منجر به ایجاد 
اختالفات��ي بین دولت هاي عراق و کردس��تان و نیز 
شرکت هاي نفتي بین المللي شده است. این اختالف 

 زماني ش��دت گرفت که ش��رکت هاي استات  اویل 
)در می��دان )West Qurna )II(، اکس��ون موبیل )در 
 )Halfaya (، توتال )در میدانWest Qurna )I( میدان
و گازپروم نفت، بدون توجه به سیاس��ت هاي دولت 
عراق، اقدام به انعقاد قرارداد مش��ارکت در تولید با 
منطقه  ي کردس��تان کردند. در مقابل این اقدامات، 
دولت ع��راق ضمن ق��راردادن این ش��رکت ها در 
لیست سیاه، اعالم کرده شرکت  هایي که در میادین 
کردستان فعالیت کنند اجازه  ي شرکت در دور بعدي 

مناقصات میادین عراق را نخواهند داشت ]3[.
موضوع قابل  توجه دیگر این است که کدام نوع 
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قرارداد )خدماتي با ریس��ك یا مشارکت در تولید( 
جهت توسعه  ي میادین منطقه  ي کردستان مناسب و 
مطلوب اس��ت تا با حفظ منافع دولت، بتوان شرایط 
جذاب��ي را به س��رمایه گذاران و ش��رکت هاي نفتي 
بین المللي پیش��نهاد داد. به  نظر مي رس��د دلیل اصلي 
که منجر به عدم  تمایل سرمایه گذاران جهت ادامه ی 
فعالیت در میادین عراق و هجوم آنها به  سمت میادین 
کردس��تان ش��ده پیش��نهاد رژیم مال��ي جذاب تر و 

منعطف تر پروژه هاي باالدستي کردستان است.
مقاله  ي حاضر به  دنبال آن است که ضمن ارائه  ي 
توضیح مختصري در خصوص قراردادهاي خدماتي 
ع��راق و قراردادهاي مش��ارکت در تولید منطقه  ي 
کردستان از طریق مقایسه  ي تطبیقي این قراردادها، 
دالیل هجوم شرکت هاي بین المللي نفتي به سمت 
میادین کردستان را تبیین نماید. ضمن آنکه در این 
پژوهش سعي شده شرایط کلي قراردادهاي خدماتي 
و مش��ارکت در تولید که در اکثر قراردادهاي عراق 
و کردستان لحاظ ش��ده  اند مورد بررسي قرار گیرد. 
بدیهي است که شرایط قراردادي در میادین مختلف، 
متفاوت بوده و ممکن است برخي تحلیل  هاي انجام 

ش��ده در این مطالعه با ش��رایط بعضی از قراردادها 
متفاوت باشد.

در ادام��ه، میادی��ن واگ��ذار ش��ده ی ع��راق با 
قرارداده��اي خدمات��ي معرفي و مش��خصات آنها 
توصیف ش��ده اس��ت. پس از آن ضمن مروري بر 
میادین نفت و گاز و قراردادهاي توس��عه  ي منعقده 
در منطقه  ي کردس��تان، ویژگي ها و مشخصات این 
قراردادها بررسي خواهد شد. در پایان نیز مقایسه  ي 
تحلیل��ي قراردادهاي مش��ارکت در تولید منطقه  ي 
کردس��تان و قراردادهاي خدماتي عراق انجام شده 

است.

1- رژیم باالدستي صنعت نفت عراق
1-1- مروري بر تاریخچه  ي قراردادهاي باالدستي 

نفت و گاز عراق
قراردادهای��ي ک��ه ع��راق در ده��ه  ي اخی��ر ب��ا 
شرکت هاي نفتي بین المللي منعقد کرده تولید نفت 
این کش��ور را افزایش داده اس��ت؛ به  نحوي که در 
اواسط س��ال 2012 تولید نفت این کشور بیش از 3 
میلیون بش��که در روز بوده که 2/4 میلیون بشکه از 

آن صادر ش��ده اس��ت. در س��ال 2011 درآمدهاي 
ناشي از صادرات نفت 95 درصد درآمدهاي دولت 
این کش��ور را تش��کیل داده که مع��ادل 75 درصد 
تولید ناخالص داخلي این کش��ور اس��ت. عمده  ي 
تولید نفت  خ��ام عراق از دو میدان بزرگ کرکوک 
در ش��مال )از 1920( و میدان رومیله در جنوب )از 
1950( اس��ت؛ به نحوي که این دو میدان 80 درصد 
تولید تجمعي نفت این کش��ور را به  خود اختصاص 

داده  اند.
ع��راق  نف��ت  تولی��د  درص��د   70 از  بی��ش 
ق��رارداد  قال��ب 19  در  ک��ه  اس��ت  میادین��ي   از 
)ج��دول-1( ب��ا قرارداده��اي خدم��ات فن��ي ب��ه 
شرکت هاي نفتي بین المللي واگذار شده است؛ یك 
ق��رارداد در 2008 و هجده ق��رارداد دیگر از 2009 

به  بعد طي چهار دوره4 منعقد گردیده اند.

1-2- ویژگي ها و مشخصات قراردادهاي خدماتي عراق
اگرچه قراردادهاي خدمت منعقد ش��ده توسط 
دولت ع��راق با یکدیگر متفاوتند ام��ا رژیم مالي و 
ش��رایط کلي آنها تقریباً از نظام مش��خصي تبعیت 
مي کند. مش��خصات کلي قراردادهاي خدماتي این 

کشور به شرح زیر است ]7[:
 قرارداد بین یك شرکت عراقي متعلق به دولت 
و کنسرس��یومي از شرکت هاي نفتي بین المللي )که 

جمعاً پیمانکار نامیده مي شوند( منعقد مي گردد.
 یکي از شرکت  هاي دولتي عراق در کنسرسیوم 

پیمانکار 25 درصد سهم دارد.
 طي دوره  ي 20 س��اله  ي قرارداد، پیمانکار براي 
تولید بهینه و افزایش ضریب ازدیادبرداشت میدان، 
خدمات فني و تخصصي و فن آوري هاي نوین ارائه 

مي کند.
 پیمانکار همه  ي س��رمایه و منابع مالي مورد نیاز 
پ��روژه را تأمی��ن ک��رده و در ازاي منابع و خدمات 
ارائه ش��ده مبلغي را به  عنوان حق الزحمه  ي خدمت5 
دریافت مي کند. این مبلغ شامل بازپرداخت هزینه ها 
و پاداش به  ازاي هر بشکه است. وجوه نقدي مربوط 
به حق الزحمه  ي خدمت، قابلیت تبدیل به بشکه نفت 

و تسویه  ي فیزیکي را دارد.
 سقف پرداخت هزینه ها6 حداکثر 50 درصد است.

نوع میدانپیمانکاربلوک واگذار شدهدورمناقطه
تولید

سقف حق الزحمه 
)Remuneration Rate( هدفPlateauژوئن 2012هدف اولیه

2008Ahdab251291406/00نفتپتروچین

دور اول
2009

RumailaBP1173127928502/00نفت

West Qurna )I(26841728251/90نفتاكسون  موبیل

Zubair20122512002/00نفتاني

Missan Group97914502/30نفتسینوک

دور دوم
2009

West Qurna )II(18001/15-120نفتلوک  اویل

Majnoon1752118001/39نفتشل

Halfaya70345351/40نفتپتروچین

Gharraf2301/49-35نفتپتروناس

Badra1705/50-15نفتگازپروم نفت

Qairayah3021205/00نفت سنگینسونانگول

Najmah1106/00-20نفت سنگینسونانگول

دور سوم
2010

Akkas4/15/50-1/03گازكوگاز

MansuriyahTPAO3/17/00-0/78گاز

Siba1/07/50-0/26گازكویت انرژي

دور چهارم
2014

8 Block5/38---مستعد گازپاكستان پترولیوم

9 Block6/24---مستعد نفتكویت انرژي

10 Block5/99---مستعد نفتلوک اویل

12 Block5/00---مستعد نفتباشنفت

 واحد ارقام براي پروژه هاي نفتي هزار بشکه در روز و براي پروژه هاي گازي میلیارد مترمکعب در سال است.
 واحد نرخ حق  الزحمه، دالر در هر بشکه معادل نفت است.

  1  قرار دادهای خدماتی عراق ]4[
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 پیمانکار مکلف است طي سه سال از زمان تأیید 
طرح توسعه7 به نخستین تولید تجاري دست یابد.

 معیاره��اي کلی��دي قرارداده��اي خدمات��ي 
ع��راق عبارتن��د از: ه��دف اولیه  ي تولی��د8، تعهد 
ب��راي  حق الزحم��ه  س��قف  و   9Plateau تولی��د 
ه��ر بش��که. از آنجاکه ه��دف تولید اولی��ه براي 
بازپرداخ��ت هزینه ه��ا و پرداخ��ت حق الزحم��ه 
اس��تفاده مي ش��ود پیمانکار انگی��زه  ي کافي براي 
 دست  یابي به این سطح از تولید را دارد. پروژه هاي 
،  و    ،

در حال حاضر به هدف اولیه  ي تولید دست یافته اند. 
تعهد تولید Plateau، س��طحي اس��ت که پیمانکار 
توافق مي  کند طي هفت سال از تاریخ تنفیذ قرارداد، 
تولید میدان را به آن س��طح برساند. در صورتي  که 
تولید واقعي کمتر از س��طح تولید Plateau باش��د 

امکان کاهش نرخ حق  الزحمه وجود دارد.
 پیمان��کار مي  توان��د در حین توس��عه و تولید 
یك مخ��زن، برنامه  هاي توس��عه  اي ب��راي مخازن 
کشف  شده  ي توسعه  نیافته ارائه کند که حق  الزحمه  ي 
خدم��ت بین طرفی��ن توافق ش��ده و در قالب متمم 

جدیدي به قرارداد ملحق مي شود.
 بر اساس این قراردادها همه  ي ریسك بر عهده 
دولت میزبان ب��وده و پس از بازپرداخت هزینه هاي 
سرمایه گذاري، هزینه هاي عملیاتي و حق الزحمه  ي 
پیمانکار، تمام��ي درآمدهاي میدان متعلق به دولت 
اس��ت. عالوه بر این دولت درآمده��اي دیگري از 
جمله دریافت پاداش امضاء و مالیات از شرکت هاي 

نفتي بین المللي نیز دارد.

1-3- دالی�ل ع�دم موفقی�ت ع�راق در دور چهارم 
مناقصات در سال 2012

پس از برگزاري س��ه دور مناقصه در س��ال  هاي 
2009 و 2010، پ��س از دو ب��ار تأخی��ر دور چهارم 
مناقص��ات ب��راي واگذاري 12 بل��وک نفت و گاز 
عراق در م��ي 2012 برگزار گردید. اما به  دالیل زیر 
این مناقصه موفقیت آمیز نبوده و تنها بلوک  هاي 8، 9، 

10 و 12 واگذار شد:
 مبلغ زیاد پاداش امض��اء )25-15 میلیون دالر( 
براي اکتش��اف و عدم  وابستگي آن به عامل ریسك 

بلوک
 هزینه هاي کم درنظر گرفته ش��ده براي توسعه 

)Plateau 12 هزار دالر براي هر(
 عدم وابس��تگي حداقل هزینه ه��اي هر بلوک 

)معادل 120-90 میلیون دالر( به ریسك اکتشاف
 با توجه به ریس��ك اکتشاف، فاکتور R معادل 
5 دالر در هر بشکه براي بلوک 12 بسیار کم است. 
این در حالي است که براي میادین اکتشاف شده  ي 
بدون ریسك نیز همین مقدار براي فاکتور R درنظر 

گرفته شده است.
 فاکتور R نباید ثابت باش��د بلکه باید با توجه به 

اندازه  ي اکتشاف متغیر باشد.
اگرچه دولت عراق تالش کرد با اعمال جذابیت 
و مالیمت بیش��تر در ش��رایط ق��راردادي از جمله 
کاهش سهم 25 درصدي مشارکت دولت و جبران 
هزینه هاي انجام ش��ده طي عملی��ات در حال انجام 
توسعه  ي میدان به  میزان لِیبور به اضافه  ي سه درصد، 
تا حدودي از نارضایتي شرکت هاي بین المللي نفتي 
بکاهد اما کماکان برخي ریسك ها بدون تغییر باقي 

مانده اند ]9[.

1  میانگین تولید روزانه  ي نفت عراق در ژوئن 2012 ]4[

٦ 
 

 

 ]4[ 2012نفت عراق در ژوئن  ي  ميانگين توليد روزانه: 1شكل 

  
 25از جمله كاهش سهم  با اعمال جذابيت و ماليمت بيشتر در شرايط قراردادي كرداگرچه دولت عراق تالش 

يبور ميزان ل  ميدان به ي  هاي انجام شده طي عمليات در حال انجام توسعه درصدي مشاركت دولت و جبران هزينه
ها بدون  المللي نفتي بكاهد اما كماكان برخي ريسك هاي بين تا حدودي از نارضايتي شركت ،درصد 3 ي  به اضافه

 .]9[ اند تغيير باقي مانده
 

 ي كردستان  منطقهرژيم باالدستي صنعت نفت  - 2

  قراردادهاي باالدستي نفت و گاز كردستان ي  مروري بر تاريخچه -1- 2
 ،كه از اين ميان كردهالمللي منعقد  هاي بين قرارداد نفتي با شركت پنجاهاي كردستان عراق تاكنون  دولت منطقه

با توجه به اينكه شركت مذكور براي ). 2011نوامبر (موبيل بوده است   شش قرارداد با شركت آمريكايي اكسون
سمت قراردادهاي   بود حركت به كردهقراردادي با دولت عراق منعقد  قبالً West Qurna ميدان فاز اول ي  توسعه

واحد ارقام نوشته شده در شكل هزار بشكه  *
باشد مي روز .در
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شرحموضوع 
5 سال با قابلیت تمدید ساالنه براي حداكثر 7  سال از زمان آغاز قرارداددوره  ي اكتشاف

20 سال از زمان اكتشاف تجاري میدان با قابلیت تمدید 5  سال با درخواست پیمانکاردوره  ي توسعه و تولید

میزان مشاركت دولت در 
قرارداد

حداكثر 25 درصد

10 درصدبهره  ي مالکانه

پاداش 

قابل  بازپرداخت:
- پاداش بر مناطق اكتشافي موفقیت  آمیز با نرخ ساالنه  ي 10 دالر در هر كیلومترمربع )با فرض اینکه هر 

منطقه  ي اكتشافي حدود 200 كیلومترمربع باشد(
- كمک هزینه  ي 150 هزار دالري در سال براي حمایت از محیط زیست در دوره  ي اكتشاف كه قابل  افزایش به 

300 هزار دالر در سال براي دوره  هاي توسعه و تولید است.
غیرقابل  بازپرداخت:

- پاداش امضاء
- افزایش ظرفیت

- پاداش تولید كه در آغاز تولید 2/5 میلیون دالر است و زماني  كه تولید تجمعي به 50 میلیون بشکه برسد به 
20 میلیون دالر افزایش خواهد یافت. حداكثر میزان این پاداش 37/5 میلیون دالر است.

نفت هزینه
هزینه ها شامل هزینه هاي سرمایه گذاري و عملیاتي، پاداش  هاي قابل  بازپرداخت و هزینه  هاي عملیات اكتشاف 
موفقیت  آمیز است. پیمانکار هزینه هاي اكتشاف ناموفق را دریافت مي كند. پوشش هزینه ها پس از كسر 10 

درصد بهره  ي مالکانه، از 40 درصد درآمد انجام مي  شود.

نفت سود
بر اساس فاكتور R یا همان نسبت درآمدها به هزینه  ها مشخص مي  گردد. در اكثر قراردادهاي مشاركت در تولید كردستان 
 ،R به  میزان كمتر یا مساوي با یک، نفت سود معادل 30 درصد و براي مقادیر بیشتر از 2 براي فاكتور R براي مقادیر فاكتور

معادل 15 درصد است. براي مقادیر بین یک و 2، نفت سود از حاصل  ضرب اختالف دو درصد فوق در )R-1( به  دست مي آید.

با فرض قیمت نفت معادل 90 دالر در هر بشکه، سهم دولت از هر قرارداد حدودًا 83 درصد است. )برآورد Genel، 2011(سهم دولت

2  ویژگي هاي قراردادهاي مشاركت در تولید كردستان عراق
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2- رژیم باالدستي صنعت نفت منطقه  ي کردستان
2-1- مروري بر تاریخچه  ي قراردادهاي باالدستي 

نفت و گاز کردستان
دولت منطقه اي کردس��تان ع��راق تاکنون پنجاه 
قرارداد نفتي با ش��رکت هاي بین المللي منعقد کرده 
که از این میان، ش��ش قرارداد با شرکت آمریکایي 
اکسون  موبیل بوده اس��ت )نوامبر 2011(. با توجه به 
اینکه ش��رکت مذکور براي توسعه  ي فاز اول میدان 
West Qurna قبالً ق��راردادي با دولت عراق منعقد 
کرده بود حرکت به  سمت قراردادهاي مشارکت در 
تولید کردستان منجر به نارضایتي دولت عراق شد. 
 West بنابراین اکسون  موبیل با تهدید لغو قرارداد در
Qurna در ص��ورت ع��دم خ��روج از قراردادهاي 

کردستان، مواجه شده است.
به  جز س��ه قرارداد امضاء ش��ده در 2004، تمامي 
قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان پس از ابالغ 

قانون اساسي عراق در 2005 منعقد شده است ]2[.

2-2- ویژگي  ها و مشخصات قراردادهاي مشارکت 
در تولید منطقه  ي کردستان

اگرچه قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان 
عراق براي عملیات اکتشاف و توسعه اندکي ریسك 
دارد اما مقدار این ریسك زیاد نیست؛ چراکه نسبت 

موفقیت به شکست اکتشاف در منطقه  ي کردستان 
به  ویژه در نواحي ش��رقي و شمال  شرقي قابل  قبول و 
منطقي است. شرایط قراردادهاي مشارکت در تولید 

عراق در جدول-2 خالصه شده است.

و  ع�راق  خدمات�ي  قرارداده�اي  مقایس�ه  ي   -3
قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان

ب��ا توجه ب��ه ویژگي ه��ا و ش��رایط قراردادهاي 
مشارکت در تولید کردستان و قراردادهاي خدماتي 
عراق که در بخش هاي-2و3 به  تفکیك توضیح داده 
ش��د در این بخش مقایسه  ي تطبیقي دو نوع قرارداد 
و تحلی��ل جذابیت هاي هرک��دام از قراردادها براي 
پیمانکار و دولت انجام مي  شود. جدول-3 مقایسه  ي 
ش��رایط و ارکان اصلي قرارداد را در دو نوع قرارداد 

مذکور نمایان مي سازد.
با مقایس��ه  ي جداول-4و5 مشخص مي شود که 
در قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان، جریان 
وجوه نقدي براي شرکت نفتي بین المللي تقریباً دو 
برابر قراردادهاي خدماتي عراق اس��ت )745 میلیون 
دالر براي قرارداد مشارکت در تولید و 412 میلیون 
دالر براي ق��رارداد خدماتي(. این یکي از مهم  ترین 
عواملي اس��ت که جذابیت قراردادهاي کردستان را 
به  شدت افزایش داده و منجر به حرکت شرکت هاي 

نفتي بین المللي به  سمت قراردادهاي این منطقه شده 
است.

از س��وي دیگر نرخ بازده داخلي سرمایه گذار در 
قراردادهاي مش��ارکت در تولید کردس��تان )%31( 
در مقایس��ه ب��ا قراردادهاي خدماتي ع��راق )%19( 
بسیار بیشتر بوده که این امر نیز یکي دیگر از دالیل 
جذابیت قراردادهاي کردس��تان براي شرکت هاي 

نفتي بین المللي است.
با درنظر گرفتن نرخ تنزیل 10 درصد، ارزش فعلي 
سود سرمایه گذار در قراردادهاي مشارکت در تولید 
کردستان حدود 2/44 میلیارد دالر در پایان دوره  ي 
بیست س��اله ی قرارداد اس��ت؛ در حالي  که این رقم 
براي قراردادهاي خدماتي ع��راق 596 میلیون دالر 
خواهد بود. این بدان معناست که شرکت هاي نفتي 
بین المللي که در منطقه  ي کردستان سرمایه  گذاري 
کنند سودي معادل چهار برابر قراردادهاي خدماتي 

عراق در میدان مشابه دریافت خواهند کرد.
ش��رکت هاي نفت��ي بین الملل��ي در قراردادهاي 
کردستان از افزایش قیمت نفت خام بهره مي برند. به 
عبارت دیگر بر اساس شرایط این قراردادها، افزایش 
قیمت نفت خام به  نفع هر دو طرف میزبان و پیمانکار 
خواهد بود. برعکس در قراردادهاي خدماتي عراق، 
کاهش قیمت نفت خام پس از تأیید برنامه  ي توسعه و 
نرخ حق الزحمه، تأثیر مستقیم و شدیدي بر کاهش 
درآمدهاي دولت دارد؛ چراکه دولت ناچار اس��ت 
با وجود درآمدهاي کم ناش��ي از کاهش قیمت ها، 
کماکان حق الزحمه هاي زیاد تعهد شده در قرارداد 

را پرداخت نماید.
اگرچه در هر دو نوع قرارداد، دولت سهم منطقي 
و قابل  قبولي را برداش��ت مي  کند اما در قراردادهاي 
مش��ارکت در تولید، دولت انعط��اف الزم را براي 
کنترل سهم پیمانکار از طریق عوامل مختلف از جمله 

مالیات و فاکتور R دارد.
بازپرداخت هزینه ها در قراردادهاي خدماتي عراق 
سریع  تر از قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان 
انجام مي  گی��رد؛ چراکه در قرارداده��اي عراق 50 
درصد از درآمدهاي میدان براي بازپرداخت هزینه ها 
تخصی��ص مي یاب��د در حالي  ک��ه در قرارداده��اي 
کردس��تان با توجه به پرداخ��ت 10 درصد به  عنوان 

قرارداد خدماتی عراققرارداد مشاركت در تولید كردستانموضوع

دوره  ي اكتشاف/دوره  ي 
5 سال/20 سال5 سال/20 سالتوسعه و تولید

مشاركت دولت در 
25 درصد در كنسرسیوم پیمانکار25 درصد در كنسرسیوم پیمانکارقرارداد

پاداش

مناطق  بر  پاداش  شامل  قابل  بازپرداخت  پاداش هاي 
اكتشافي موفقیت  آمیز، كمک هزینه  ي حمایت از محیط 
زیست و پاداش هاي غیرقابل  بازپرداخت شامل پاداش 

امضاء، پاداش افزایش ظرفیت و پاداش تولید 

قراردادهاي خدمت عراق از حیث پاداش تغییر یافته اند؛ به  نحوي كه 
پاداش هاي غیرقابل  بازپرداخت براي میادین Zubair و West Qurna به 

150 میلیون دالر رسیده است.
پاداش  هاي قابل    بازپرداخت براي Rumaila به  میزان 500 میلیون دالر بدون تغییر 

باقي مانده است.
كمک  هزینه  ي حمایت از محیط زیست وجود ندارد. همچنین قراردادهاي 

مذكور پاداش دیگري را شامل نمي  شوند.

ندارد10 درصدبهره  ي مالکانه

بازپرداخت هزینه ها
مالکانه، 40 درصد  بهره  ي  از كسر 10 درصد  پس 
هزینه ها  بازپرداخت  براي  میدان  درآمدهاي  كل 

تخصیص داده مي شود.

براي  میدان  درآمدهاي  كل  درصد  مالکانه، 50  بهره  ي  فقدان  به  توجه  با 
بازپرداخت هزینه  ها تخصیص داده مي  شود.

35 درصد40 درصدمالیات بر درآمد

جریان وجوه نقدي
با فرض داده ها و شرایط یکسان، جریان وجوه نقدي 
پیمانکار در قراردادهاي مشاركت در تولید كردستان 

تقریبًا دو برابر قراردادهاي خدماتي عراق است.

جریان وجوه نقدي پیمانکار بسیار كمتر از دولت است.

از نرخ بازده داخلي پیمانکار بیشتر  اولیه  قراردادهاي  )در  حدود 31 درصد 
35 درصد هم بوده است(

حدود 19 درصد

  3  مقایسه  ي شرایط قراردادهاي مشاركت در تولید كردستان و قراردادهاي خدماتي عراق ]8[
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بهره  ي مالکان��ه، 40 درصد براي بازپراخت هزینه ها 
باقي مي ماند. ش��ایان ذکر است تمامي محاسبات و 
تحلیل  هاي انجام شده در مقایسه  ي دو نمونه قرارداد، 
بر اساس اطالعات فرضي میداني با تولید 100 هزار 
بش��که در روز و قیم��ت ثابت نفت  خ��ام 100 دالر 
به ازای هر بش��که در روز اس��ت و سایر اطالعات بر 

اساس جداول-3و4 مي  باشد.
در قراردادهاي خدماتي عراق، پیمانکار به  منظور 
دریافت حق الزحمه  ي خدمت بیشتر، مي تواند هزینه ها 
را بیشتر نشان دهد؛ چراکه هزینه هاي متورم  تر، تأثیر 
بیشتري بر فاکتور R گذارده و حق  الزحمه  ي بیشتري 
به پیمانکار تعلق مي گیرد. این در حالي است که در 
قراردادهاي مشارکت در تولید، با توجه به وابستگي 
نفت هزین��ه و نفت س��ود، پیمانکار انگی��زه اي براي 

افزایش هزینه  ها ندارد ]6[.
از آنجاک��ه در قراردادهاي مش��ارکت در تولید 
پیمانکار از س��هم خود در تولید آینده اطمینان دارد 
و هم  زمان تمایل به پوش��ش سریع هزینه هاي انجام 
شده دارد تالش مي کند تا براي بازیافت اولیه، ثانویه 
و ثالثیه، فن  آوري به  روز و پیشرفته به  کار گیرد. در این 
قراردادها هرچه تولید با روش هاي کاراتر انجام گیرد، 
ارزش افزوده  ي بیشتري نصیب هر دو طرف پیمانکار 
و دولت میزبان مي گردد. در حالي که در قراردادهاي 
خدمات��ي، پیمان��کار حق الزحمه  ي ثابت��ي دریافت 
مي کند و به  همین دلیل ممکن است هزینه ها را به  طور 
غیرواقعي افزایش دهد ]5[. عالوه بر این، هیچ عامل 
انگیزشي براي حداکثرسازي ازدیادبرداشت نفت و 
گاز درنظر گرفته نشده و پایین نگه  داشتن بازیافت، 

براي سرمایه گذار سودآوري بیشتري دارد.
با توجه به اینک��ه در قراردادهاي خدماتي عراق، 
ثبات حق الزحمه به نوسانات قیمت نفت مرتبط است 
انتقال حق الزحمه هاي پرداخت نشده به فصل بعدي، 
به  زیان پیمانکار اس��ت. در چنین شرایطي، انگیزه  ي 
پیمانکار براي کارایي عملیات کاهش یافته و ممکن 
اس��ت براي امتناع از ریس��ك  هاي مالي، پیش��رفت 
کار را در ه��ر مرحله  اي از ق��رارداد با کندي مواجه 
س��ازد. در حالي  ک��ه در قراردادهاي مش��ارکت در 
تولید کردستان، پیمانکار انگیزه  ي کافي براي انجام 

عملیات با کارایي مناسب دارد.

در قرارداده��اي خدمات��ي عراق، س��رمایه گذار 
انگیزه اي جهت اکتشاف میادین بزرگ و کم هزینه 
نداشته و برعکس اکتشاف میادین کوچك و پرهزینه 
را ترجیح مي  دهد. این امر به  دلیل امکان متورم سازي 

هزینه  ها در این قراردادهاست ]6[.
ش��ایان ذکر اس��ت که در ه��ر دو نوع ق��رارداد، 
مالکیت مخزن متعلق به  دولت میزبان بوده و پیمانکار 
حق هیچ  گونه دخل و تصرفي در این خصوص ندارد.

نتیجه گیري
در قرارداده��اي باالدس��تي نف��ت و گاز دنی��ا، 
نکته  ي حائز اهمیت و مورد توجه س��رمایه گذاران و 
شرکت هاي بزرگ نفتي، طراحي رژیم مالي قرارداد 
به  نحوي است که سودآوري مورد انتظار سرمایه گذار 
ب��ا اه��داف دولت میزبان هم  س��و و هم تراز باش��د. 
به  عبارت دیگر در صورتي  که منافع دولت و پیمانکار 
در یك جهت نباشد همواره یکي از طرفین از شرایط 
قراردادي ناراضي ب��وده و همکاري الزم را در اجرا 
و پیشرفت پروژه به  عمل نخواهد آورد. اما در حالت 
هم  س��ویي منافع طرفین، س��رمایه گذاران به  شیوه اي 
تصمیم گیري مي کنند که ارزش درآمدهاي دولت 
حداکثر گردد؛ چراکه در این حالت س��ود آنها نیز 

حداکثر خواهد شد.

در قرارداده��اي خدم��ات فني ع��راق در اکثر 
موارد و ش��رایط قراردادي، اهداف دولت و س��ود 
س��رمایه گذاران غیرهم  سو مي  باش��د. این در حالي 
اس��ت ک��ه در قرارداده��اي مش��ارکت در تولید 
کردس��تان، رژیم مالي قرارداد بس��یار منعطف بوده 
و منافع اقتصادي مورد انتظار دولت و س��رمایه گذار 
را هم  زم��ان تأمی��ن مي کن��د. در ای��ن قرارداده��ا، 
س��رمایه گذار انگیزه  ي کافي براي اکتشاف میادین 
کوچك و ب��زرگ، میادین کم هزین��ه یا پرهزینه، 
کاهش هزینه هاي عملیاتي، دس��ت  یابي به بازیافت 

نفت و گاز زیاد و قیمت هاي باالي نفت خام دارد.
بنابراین انتظار مي  رود عملکرد شرکت هاي نفتي 
بین المللي در میادین کردس��تان بهتر از عملکرد این 
شرکت ها در قراردادهاي عراق باشد. این امر ضمن 
ارتقاء سطح تولید نفت و گاز منطقه  ي کردستان در 
س��ه دهه  ي آینده، منجر به تولید زودتر با هزینه هاي 

کمتر خواهد شد.
از س��وي دیگر قراردادهاي مش��ارکت در تولید 
کردس��تان از این جه��ت منافع ملي دول��ت میزبان 
را تأمی��ن مي  کند ک��ه ضمن ایج��اد ارزش فراواني 
از درآمده��اي دولت، چارچوب مش��خصي براي 
دس��ت  یابي به س��طح بهینه  ي تولید و بازیافت نفت 
و گاز مخزن فراهم مي س��ازند. البته تنظیم ش��رایط 

سهم شركت نفتي بین المللي )میلیون دالر(سهم دولت )میلیون دالر(

-365بهره  ي مالکانه )%10(

365-نفت هزینه )%10(

2336584نفت سود )%20(

204-204+مالیات )%35(

2905745جمع

  4  جریان وجوه نقدي در قراردادهاي مشاركت در تولید كردستان

سهم شركت نفتي بین المللي )میلیون دالر(سهم دولت )میلیون دالر(

--بهره  ي مالکانه )%10(

365-نفت هزینه )%10(

321273نفت سود )%20(

26-26+مالیات )%35(

3238412جمع

  5  جریان وجوه نقدي در قراردادهاي خدماتي عراق



31

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 114 / مرداد ماه 1393

       پا نویس ها
1. Kurdistan Regional Government )KRG(
2. Production Sharing Contracts
3. Risk Service Contracts
4. Licensing Round
5. Service Fee

6. Cost Stop
7. Development Plan
8. Initial Production Target
9. Plateau Production commitment
10. Contractor Take

       منــــابع    
[1]l-Mehaidi K., “KRG And Ministry Of Oil Contracts: A 

Comparison”, Sep 2012
[2]Cameron P., “Managing The Politics Of Oil Reforms: Lessons 

From Iraq”, March 2010 
[3]Holland B., “Are Kurdisatn`S Oil Contracts Constitutional?”, 2012
[4]IEA World Energy Outlook Special Report, “Iraq Energy Outlook”, 

2012
[5]Ismaila J., “The Rights To Explore For And Exploit Petroleum. 

What Manner Of Award Of Rights Is Best Suited For The Iraqi 
Petroleum Industry?”, Jan 2012

[6]Meurs P., “Comparative Analysis Of Ministry Of Oil And Kurdistan 
Fiscal Terms As Applied To The Kurdistan Region”, June 2008

[7]Meurs P., “Commentary On The Iraq Draft Technical Service 
Contract”, February 2009

[8]Mousajiyad A., “Legal, Fiscal And Regulatory Frameworks 
Governing Upstream Petroleum In Iraq”, Feb 2013

[9]Uqailit.,“Anatomy Of Iraq`S Exploration Auction Bid Round 4”, 
June 2013

[10]Http://Www.Iraq-Businessnews.Com/Tag/5th-Round-Energy-
Licences/

[11]Http://Www.Iraq-Businessnews.Com/20124/31/05/th-Round-
Energy-Auction-Only-2-More-Fields-Awarded/

[12]Http://Uk.Reuters.Com/Article/201327/08//Uk-Iraq-Oil-
Investment-Idukbre97q0jh20130827

[13]Http://Www.Ft.Com/Intl/Cms/S/02/a56efc2478-d-11e2-A899-
00144feab49a.Html

[14]Http://Iraqieconomists.Net/En/201311/01//Exxon-Mobil-Exit-
From-West-Qurna-1/

[15]Http://Www.Rigzone.Com/News/Oil_Gas/A/127145/Total_
Buys_New_Oil_Interest_In_Iraqs_Kurdistan

[16]Http://Www.Economist.Com/News/Middle-East-And-
Africa/21565678-Iraqi-Kurds-And-Western-Oil-Firms-Have-
Outfoxed-Government-Baghdad

[17]Http://Www.Bloomberg.Com/News/201210-02-/Total-Chief-
Says-Kurdish-Oil-Contracts-Better-Than-Iraq-1-.Html

[18]Http://Www.Krg.Org/A/D.Aspx?S=02010100&L=12&A=24710
&R=223&S=010000

[19]Http://Whoswholegal.Com/News/Features/Article/28421/
[20]Http://Www.Mees.Com/En/Articles/6936-A-Critical-Lok-At-

Iraq-S-Oil-Contracts

قراردادي به  نحوي که سهم دولت در میادین بزرگ 
و کوچك یا براي قیمت هاي متفاوت نفت خام، متغیر 
بوده و انگیزه  ي شرکت هاي نفتي بین المللي را براي 
عملیات کاراتر افزایش دهد مي  تواند منجر به بهبود 

این قراردادها گردد.
از آنجاک��ه در قرارداده��اي منطقه  ي کردس��تان 
منفعت حاص��ل از افزایش قیم��ت نفت خام متوجه 
پیمانکار است مي توان در قراردادها سقفي را براي این 
عامل درنظر گرفت؛ به  نحوي که بخشي یا تمامي منافع 
حاصل در قیمت هاي بیشتر از سقف مشخص شده، 
متعلق به دولت باش��د نه پیمانکار. با توجه به افزایش 
قیمت هاي نفت خام از 2005، منافع شرکت هاي فعال 
در منطقه  ي کردستان به  شدت افزایش یافته؛ در حالي 
که سود شرکت  هاي نفتي بین المللي طرف قرارداد با 

عراق تغییر چنداني نکرده است.
اگرچه قراردادهاي مشارکت در تولید کردستان 
جذابیت زیادي براي ش��رکت هاي بین المللي نفتي 
داشته و موجب شده ش��رکت هاي فعال در میادین 

عراق به  س��مت میادین کردستان روانه شوند اما این 
نکته نیز حائز اهمیت است که بر اساس قراردادهاي 
خدمات��ي ع��راق، س��هم دول��ت اندک��ي کمتر از 
قراردادهاي مش��ارکت در تولید مي باش��د. ش��ایان 
ذکر است که بر اساس شرایط قراردادهاي منطقه  ي 
کردس��تان، حدود 11 درص��د منافع میدان متعلق به 

پیمانکار خواهد بود10.
در ش��رایط رقابت��ي به  وجود آم��ده در منطقه  ي 
خاورمیانه، اگرچه افزایش سهم درآمدهاي دولت از 
اهمیت فراواني برخوردار است اما ضرورت پیشنهاد 
ش��رایط قراردادي رقابتي و ج��ذاب جهت جذب 
س��رمایه گذاري خارج��ي، غیرقابل  اجتناب اس��ت. 
به  عبارت دیگر تأکید ص��رف به  منافع دولت، بدون 
توجه به انتظارات سرمایه گذاران و شرایط قراردادي 
پیشنهاد شده توس��ط رقبا، تهدیدي جدي است که 
باید مورد عنایت کش��ورهاي تولیدکننده  ي نفت و 

گاز قرار گیرد.
نتیجه  ي مقایس��ه  ي تطبیقي و تحلیل چارچوب 

کردس��تان  تولی��د  در  مش��ارکت  قرارداده��اي 
ب��ا قرارداده��اي خدمات��ي ع��راق این اس��ت که 
قراردادهاي منطقه  ي کردستان نسبت به قراردادهاي 
عراق انعطاف، مزایا و جذابیت هاي بیشتري دارند. 
مهم  تری��ن دالیل این امر، س��هیم ب��ودن پیمانکار 
در منافع ناش��ي از افزایش تولی��د، انعطاف پذیري 
کاف��ي در افزایش س��هم پیمان��کار در قیمت هاي 
زیاد نفت، ثاب��ت نبودن حق الزحم��ه  ي دریافتي، 
انگیزه براي بازیاف��ت حداکثري و بهینه  ي نفت از 
طریق به  کارگیري روش هاي پیش��رفته و تعهدات 
قراردادي براي حمایت از محیط زیس��ت اس��ت. 
ب��ا توجه به هدف افزایش تولید در کش��ور عراق، 
قراردادهاي مش��ارکت در تولید انگیزه  ي بیشتري 
را براي س��رمایه گذاران خارجي و ش��رکت هاي 
نفت��ي بین المللي جه��ت حضور و مش��ارکت در 
میادین منطقه  ي کردستان فراهم کرده؛ چراکه این 
قراردادها شرایط اقتصادي و قراردادي بهتري را به 

پیمانکار ارائه کرده  اند.


