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 چکیده

قراردادهای خدماتی باالدستی نفت و گاز دارای ابعاد متفاوت حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و 
ای از قراردادهای باالدستی نفت و گاز اند. در این پژوهش تالش شده است تا به جنبهمحیطیزیست

امعۀ حقوقی بوده است؛ یعنی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی پرداخته شود که کمتر مورد توجه ج
باالدستی. ازآنجا که هر قرارداد خدماتی دارای ترتیبات مالی مستقل است، تالش داریم تا با استفاده از 

مندی از رویکردی تحلیلی و تطبیقی، در کنار نویس قرارداد خدماتی نفتی عراق و ایران، و بهرهدو پیش
یبات مالی قراردادهای خدماتی ایران )بیع متقابل(، به مطالعۀ تطبیقی پرداخته، ترتیبات مالی بررسی ترت

های مشترک با کشور قراردادهای خدماتی عراق را نیز بررسی کنیم. از آنجا که کشور ما دارای میدان
تواند د، میشوعراق است، توجه به قراردادهایی که برای یک میدان ولی در آن سوی مرزها منعقد می

 فواید فراوانی از منظر حقوق تطبیقی داشته باشد.

 واژگان کلیدی
 های نفتی.هزینه الزحمه، قرارداد خدماتی توسعه و تولید عراق،بیع متقابل، ترتیبات مالی، حق
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 مقدمه
اند ها عبارتهای متفاوتی دارند. این جنبهقراردادهای باالدستی خدماتی نفت و گاز جنبه

محیطی. در مجامع حقوقی های حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و زیستاز جنبه
گیرد و به های حقوقی و قراردادی بیشتر مورد توجه و بررسی قرار میمعموالً جنبه

شود. اما امروزه آنچه مورد نیاز صنعت نفت و گاز هر های دیگر توجه چندانی نمیجنبه
های یک قرارداد که از حیث علمی بر تمامی جنبهاند کشوری است، کارشناسان حقوقی

)از جمله فنی، مالی و اقتصادی( تسلط کامل داشته باشند. این امر نیازمند آن است که 
 های مختلف یک قرارداد داشته باشیم.نگاه جامعی به جنبه

به همین دلیل در این پژوهش بر آنیم تا جنبۀ مالی قراردادهای خدماتی نفت و گاز 
رسی و تحلیل کنیم و با ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی آشنا شویم؛ را بر

کنند و در مذاکره دربارۀ قراردادها ها توجه میدانان کمتر به آنموضوعی که حقوق
گیری از تخصص کنند. البته بهرهموضوعات مالی را تماماً به کارشناسان مالی واگذار می

، اما شخصی که درنهایت متن قرارداد را تنظیم کارشناسان مالی بسیار مفید است
های کند، کارشناس حقوقی است؛ به همین دلیل وی باید نگاه جامعی به جنبهمی

ها هماهنگ با یکدیگر تنظیم شوند و در مختلف یک قرارداد داشته باشد تا همۀ جنبه
 صورت هماهنگ با یکدیگر کار کنند.  آینده، به

له موضوع بررسی شده، قرارداد خدماتی است. در حال قراردادی که در این مقا
های قانونی، تنها قراردادی که در بخش باالدستی نفت و گاز حاضر، به دلیل محدودیت

در خصوص قراردادهای  4ایران منعقد شده، قرارداد خدماتی )بیع متقابل( بوده است.
ما کمتر پژوهشی به های فراوانی صورت گرفته، اخدماتی ایران )بیع متقابل( پژوهش

ای از ترتیبات مالی این قراردادها پرداخته است. البته اگر بخواهیم تحلیل و نقد سازنده
رسد که نظر میهای قراردادهای خدماتی ایران داشته باشیم، ضروری بههریک از جنبه

ه نگاهی به قراردادهای خدماتی منعقدشده در سایر کشورها نیز داشته باشیم تا ببینیم ک
رویۀ صنعت نفت در کشورهای دیگر چگونه است. حقوق تطبیقی در این مسائل اهمیت 

تواند ما را با نکات مثبت و ارزشمندی در قراردادهای دیگر کشورها فراوانی دارد و می

                                                      
نیز استفاده شده است؛ مانند قراردادهایی که  EPCهای باالدستی از قراردادهای گاهی در فعالیت .4

 برای توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است. 
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آشنا سازد که از چشم صنعت ما دور مانده است. به همین دلیل پیش از بررسی ترتیبات 
ران، به بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی کشور مالی قراردادهای خدماتی ای

ایم. در بررسی ترتیبات مالی قرارداد خدماتی عراق، نگاهی مان، عراق، پرداختههمسایه
نویس قراردادی که دولت عراق برای توسعه و تولید میدان نفتی بدرا ویژه داریم به پیش

های ه که میدان یادشده جزء میداننویس آن بودارائه کرده است. علت انتخاب این پیش
مشترک عراق با ایران است. میدان بدرا در عراق با میدان نفتی آذر در ایران مشترک 

 است. 
پس از بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق، به بررسی ترتیبات مالی 

نویس یشپردازیم. در این بررسی نگاهی ویژه داریم به پقراردادهای خدماتی ایران می
ارائه شده است.  Bقراردادی که از سوی شرکت ملی نفت برای توسعۀ میدان گازی فرزاد 

 این میدان نیز با کشور عربستان مشترک است. 
درنهایت پس از بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران و عراق، با توجۀ 

بات مالی این دو قرارداد گیری و تطبیق ترتینویس دو قرارداد، به نتیجهموردی به پیش
 پردازیم. می
 

 ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق
رسد توضیح نظر میپیش از بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق، ضروری به

مختصری در خصوص کلیات قراردادهای خدماتی عراق بیان شود. طرفین این قراردادها 
المللی های نفتی بینو کنسرسیومی متشکل از شرکتمعموالً یک شرکت نفتی دولتی 

درصد باقیمانده در اختیار  25درصد است و  15است. البته سهم کنسرسیوم معموالً 
های دولتی عراق قرار دارد. تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز پروژه، یکی از شرکت

بر از سوی پیمانکار، افزون گرفتههمه برعهدۀ پیمانکار است. در برابر تأمین مالی صورت
شود که مبلغی الزحمه به وی پرداخت میعنوان حقها به آن، مبلغی بهبازپرداخت هزینه

در برابر هر بشکه است. پیمانکار متعهد است که ظرف سه سال از زمان تأیید طرح اولیۀ 
ثر شدن دست یابد و ظرف حدود هفت سال از تاریخ مؤ« اولین تولید تجاری»توسعه، به 

قرارداد باید به نرخ تولید ثابت برسد که این نرخ تولید ثابت برای هر میدان متفاوت 
است. اگر تولید واقعی کمتر از نرخ تولید ثابتی که در آغاز درنظر گرفته شده است، 
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الزحمه کاهش یابد. اگر تا پنج سال از شروع باشد، این امکان وجود دارد که نرخ حق
نجام عملیات توسعه و تولید در ناحیۀ قرارداد، پیمانکار مخازن جدیدی قرارداد، هنگام ا

را کشف کند، مکلف است که مخزن جدید را طبق همان قرارداد توسعه دهد؛ البته 
ها و الزحمۀ آن بین طرفین توافق خواهد شد. درنهایت، پس از اینکه دولت هزینهحق
د متعلق به دولت است. البته دولت الزحمۀ پیمانکار را پرداخت کرد، مابقی درآمحق

درآمدهای دیگری از محل دریافت حق امضا )صد میلیون دالر در قرارداد بدرا( و مالیات 
 (.21-26، ص4939درصد( کسب خواهد کرد )منصوریان،  95)

حال پس از بررسی مختصر کلیات قراردادهای خدماتی عراق، به تشریح ترتیبات 
طور زیم. در بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق بهپردامالی این قراردادها می

نویس قرارداد خدماتی توسعه و تولید میدان نفتی بدرا در ویژه نگاهی داریم به پیش
(. در قرارداد خدماتی عراق 94، ص4934( )خلیلی، 2223دسامبر  21عراق )ویرایش 

(. در این قراردادها و 94، ص4934های پروژه برعهدۀ پیمانکار است )خلیلی، همۀ هزینه
برای عملیات نفتی موضوع قرارداد  4هایی که پیمانکارنویس یادشده، هزینهویژه پیشبه

( و Petroleum costsهای نفتی )شوند؛ هزینهدهد به دو دسته تقسیم میانجام می
لغی که ها در کنار مبا(. این دو دسته هزینهSupplementary Costsهای تکمیلی )هزینه

های اصلی شود، ستون( به پیمانکار پرداخت میRemunerationالزحمه )با عنوان حق
دهند که در این قسمت به تشریح نوع ترتیبات مالی قرارداد خدماتی عراق را تشکیل می

 پردازیم.ها میها، روش محاسبه و چگونگی بازپرداخت آنآن
 
 های نفتیهزینه. 1

هایی که پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد متحمل ند از هزینهاهای نفتی عبارتهزینه
نفتی )به استثنای مالیات بر  هایی که پیمانکار برای اجرای عملیاتشده یا پرداخت

ها قابل بازپرداخت هستند، اما به آن سودی درآمد شرکت( انجام داده است. این هزینه
 (.DPSC, 2009, art. 1.66گیرد )تعلق نمی

                                                      
( طرف قرارداد و نیز Companiesالمللی نفتی )های بین(، شرکتContractorمنظور از پیمانکار ). 4

های هاست که برای نظارت و انتقال تکنولوژی در کنار شرکت( آنState Partner)شریک دولتی 
 المللی در پروژه مشارکت دارد. بین
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های نفتی از تاریخ مؤثر شدن قرارداد و برابر مفاد قرارداد و دستورالعمل ینههز
گردد. اما از زمانی شود، به حساب پروژه منظور میحسابرسی که به قرارداد ضمیمه می

وضعیت، وضعیت ارائه شده باشد. زمان ارائۀ اولین صورتشوند که صورتسررسید می
شود. بازپرداخت در آن دوره آغاز می« ولید تجاریاولین ت»ای است که ماههدورۀ سه

( قرارداد خواهد بود. به Deemed revenueدرصد درآمد مفروض ) 52ها تا میزان هزینه
درصد درآمد مفروض قرارداد به بازپرداخت  52عبارت دیگر، در هر دوره صرفاً تا 

ص دارد. بنابراین درصد دیگر به دولت عراق اختصا 52ها اختصاص خواهد یافت و هزینه
ماهه کمتر از مجموع مبالغ قابل ممکن است درآمد مفروض قرارداد در یک دورۀ سه

الزحمه های نفتی و حقپرداخت به پیمانکار باشد. در این خصوص، درصورتی که هزینه
الزحمه های نفتی نسبت به بازپرداخت حقهر دو سررسید شده باشند، بازپرداخت هزینه

 52الزحمه که به دلیل پر شدن سقف های نفتی و حقمیزانی از هزینه اولویت دارد و
ماهۀ بعدی منتقل و های سهماهه قابل بازپرداخت نباشد، به دورهدرصد در یک دورۀ سه

پرداخت خواهد شد و این انتقال تا زمانی ادامه خواهد یافت که تمام مبلغ استحقاقی 
 (.DPSC, 2009, art. 19.6 (c)پیمانکار بازپرداخت شود )

( در نقطۀ تحویل به پیمانکار Export oilها در قالب نفت صادراتی )این هزینه
بازپرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه پیمانکار تا اول آوریل هر سال اعالم کند که تمایل 

های آن سال را به صورت نقد به دالر امریکا دریافت کند. بنابراین دارد بازپرداخت
ها در قالب نفت باشد یا به صورت پول ر دارد که انتخاب کند بازپرداختپیمانکار اختیا

همان سال تقویمی مؤثر است و برای سال تقویمی  نقد. اما انتخاب پیمانکار صرفاً برای
خواهد یا به مبالغ استحقاقی خود را در قالب نفت می بعد پیمانکار باید انتخاب کند که

 .(DPSC, 2009, art. 19.6 (a)صورت پول نقد )
وضعیت انجام خواهد شد. برای روز از تاریخ ارائۀ صورت 62های نقدی ظرف پرداخت

گذاری که پرداخت در قالب نفت صادراتی، قیمت نفت صادراتی بر اساس مکانیزم ارزش
شود، تعیین خواهد شد و طرفین در خصوص روش بردن نفت بینی میدر قرارداد پیش

(Liftingاز سوی پیمانک )( ار با یکدیگر توافق خواهند کردDPSC, 2009, art. 19.6 

(a).) 
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 های تکمیلیهزینه. 2
هایی که پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد اند از هزینههای تکمیلی عبارتهزینه

(. DPSC,2009, art. 1.86گیرد )های نفتی قرار نمیشود و در دستۀ هزینهمتحمل می
های تکمیلی از گیرد. هزینهرداخت است و به آن سود تعلق میها قابل بازپاین هزینه

(، DPSC,2009, art. 19.7 (a)شود )تاریخ مؤثر شدن قرارداد به حساب پروژه منظور می
در آن دوره « اولین تولید تجاری»ای که ماههها از دورۀ سهاما سررسید و بازپرداخت آن

ی تکمیلی در آن دوره برای اولین بار هاای که هزینهماههشروع شده، یا دورۀ سه
 .DPSC,2009, artاند، هرکدام که دیرتر باشد، شروع خواهد شد )وضعیت شدهصورت

19.7 (b) .) 
های نفتی های تکمیلی نیز مانند نحوۀ بازپرداخت هزینهروش بازپرداخت هزینه

ازپرداخت خواهد ها در قالب نفت صادراتی در نقطۀ تحویل به پیمانکار باست. این هزینه
شد؛ مگر اینکه پیمانکار تا اول آوریل هر سال اعالم کند که تمایل دارد بازپرداخت آن 

های سال را به صورت نقد به دالر امریکا دریافت کند. بنابراین، در خصوص هزینه
های نفتی، پیمانکار اختیار دارد که انتخاب کند بازپرداخت در تکمیلی نیز مانند هزینه

فت باشد یا به صورت پول نقد. اما انتخاب پیمانکار صرفاً برای همان سال تقویمی قالب ن
مؤثر است و برای سال تقویمی بعد پیمانکار باید انتخاب نماید که مبالغ استحقاقی خود 

 ,DPSC,2009خواهد یا به صورت پول نقد )های تکمیلی، در قالب نفت میرا بابت هزینه

art. 19.7 (c).) 
وضعیت انجام خواهد شد. برای روز از تاریخ ارائۀ صورت 62های نقدی ظرف پرداخت

گذاری که پرداخت در قالب نفت صادراتی، قیمت نفت صادراتی بر اساس مکانیزم ارزش
شود تعیین خواهد شد و طرفین در خصوص چگونگی بردن بینی میدر قرارداد پیش

 (.DPSC,2009, art. 19.7 (c)رد )نفت از سوی پیمانکار با یکدیگر توافق خواهند ک
وضعیت، از تاریخی که این های تکمیلی در هر صورتمبالغ باقیمانده از هزینه

اند تا زمانی که بازپرداخت شوند، مشمول وضعیت شدهها برای اولین بار صورتهزینه
 عالوه یک درصد خواهد بود. نرخ سود مبالغبهره خواهند شد. نرخ بهره، نرخ لیبور به

وضعیت ثابت خواهد بود و بر مبنای نرخ های تکمیلی در هر صورتباقیمانده از هزینه
های تکمیلی وجود وضعیت مربوط به آن هزینهلیبوری که در زمان ارائۀ اولین صورت

 (.DPSC,2009, art. 19.7 (d)داشته است، تعیین خواهد شد )
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درصد درآمد  62سقف  ماهه، تاهای تکمیلی در هر دورۀ سهبازپرداخت هزینه
الزحمۀ پرداختی خواهد بود های نفتی و حقمفروض قرارداد، منهای هزینه

(DPSC,2009, art. 19.7 (f) به عبارت دیگر، فرمول زیر برای محاسبۀ مبلغی که باید .)
 های تکمیلی بازپرداخت شود، استفاده خواهد شد:با عنوان هزینه

های نفتی )هزینه -%62×ماهه= درآمد مفروضه]مبلغ قابل بازپرداخت در هر دورۀ س
 الزحمۀ پرداختی([پرداختی+ حق

درصد در هر دورۀ  62های تکمیلی که به دلیل پر شدن سقف میزانی از هزینه
ماهۀ بعدی منتقل و پرداخت خواهد شد های سهماهه قابل بازپرداخت نباشد، به دورهسه

که تمام مبلغ استحقاقی پیمانکار بابت و این انتقال تا زمانی ادامه خواهد یافت 
(. البته کارفرما DPSC, 2009, art. 19.7 (g)های تکمیلی بازپرداخت شود )هزینه

داند با )شرکت دولتی نفت شمال عراق( این اختیار را دارد که هر زمانی مناسب می
ر مبلغ اطالع به پیمانکار درصد درآمد مفروض را افزایش دهد که در این صورت پیمانکا

ماهه دریافت خواهد کرد های تکمیلی را در هر دورۀ سهبیشتری از هزینه
(DPSC,2009, art. 19.7 (h).) 
 
 الزحمهحق .3

الزحمه مبلغی است که پیمانکار در برابر انجام عملیات نفتی موضوع قرارداد، حق
 First) «اولین تولید تجاری»الزحمه از تاریخ استحقاق دریافت آن را دارد. حق

commercial production)4 شود )به حساب پروژه منظور میDPSC, 2009, art. 

19.3 .) 
وضعیت ارائه شده باشد. زمان ارائۀ شود که صورتالزحمه از زمانی سررسید میحق

در آن دوره آغاز « اولین تولید تجاری»ای است که ماههوضعیت، دورۀ سهاولین صورت
درصد درآمد مفروض قرارداد خواهد بود. به  52ها تا میزان نهشود. بازپرداخت هزیمی

درصد درآمد مفروض قرارداد به بازپرداخت  52عبارت دیگر، در هر دوره صرفاً تا 
درصد دیگر به دولت عراق اختصاص دارد. بنابراین  52ها اختصاص خواهد یافت و هزینه

                                                      
روزه،  32به معنـای زمـانی اسـت کـه در یـک دورۀ      « اولین تولید تجاری»در قرارداد خدماتی عراق،  .4

 متوسط تولید از میدان، حداقل پانزده هزار بشکه در روز باشد. 
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متر از مجموع مبالغ قابل ماهه کممکن است درآمد مفروض قرارداد در یک دورۀ سه
الزحمه های نفتی و حقپرداخت به پیمانکار باشد. در این خصوص، درصورتی که هزینه

الزحمه های نفتی نسبت به بازپرداخت حقهر دو سررسید شده باشند، بازپرداخت هزینه
 الزحمههای نفتی و حق( و میزانی از هزینهDPSC, 2009, art. 19.6 (c)اولویت دارند )

ماهه قابل بازپرداخت نباشد، به درصد در یک دورۀ سه 52که به دلیل پر شدن سقف 
ماهۀ بعدی منتقل و پرداخت خواهد شد و این انتقال تا زمانی ادامه خواهد های سهدوره

 DPSC, 2009, art. 19.6داشت که تمام مبلغ استحقاقی پیمانکار بازپرداخت شود )

(d).) 
های های نفتی و هزینهنیز همانند روش بازپرداخت هزینهالزحمه نحوۀ پرداخت حق

 ,DPSC, 2009شود ). ذکر شد و از تکرار آن خودداری می4.2تکمیلی است که در بند 

art. 19.6 (a).) 
های تکمیلی، پرداخت های نفتی و هزینههمچنین مانند بازپرداخت هزینه

وضعیت خواهد بود. برای صورت روز از تاریخ ارائۀ 62الزحمه به صورت نقدی ظرف حق
گذاری که پرداخت در قالب نفت صادراتی، قیمت نفت صادراتی بر اساس مکانیزم ارزش

شود، تعیین خواهد شد و طرفین در خصوص روش بردن نفت بینی میدر قرارداد پیش
 (.DPSC, 2009, art. 19.6 (a)از سوی پیمانکار با یکدیگر توافق خواهند کرد )

 
 الزحمهاسبۀ حقمح. 1. 3

الزحمه تولید خالص از میدان و تولید خالص از تأسیسات فرآورش مبنای محاسبۀ حق
(. درواقع این DPSC, 2009, art. 19.3 (a)خواهد بود ) 4گاز )در صورت تولید گاز(

شود )طبق جدول زیر( که پیمانکار تولیدات با استفاده از آر فاکتور به مبلغی منتهی می
الزحمۀ پیمانکار چند دالر دهد حقبر هر بشکه دریافت کند؛ یعنی نشان میباید در برا

در برابر هر بشکه خواهد بود، به همین دلیل سیستم مالی قرارداد خدماتی عراق به 
 ( معروف شده است.Fee per barrel« )مبلغ در برابر هر بشکه»سیستم 

سال تقویمی بر مبنای آر ماهه در طی یک های سهالزحمه برای کلیۀ دورهمبلغ حق
(. DPSC, 2009, art. 19.3 (b)شود )فاکتور و در پایان آن سال تقویمی محاسبه می

                                                      
 برداری از تأسیسات فرآورش گاز نیز در شرح کار پیمانکار قرار دارد. نویس قرارداد بدرا، ساخت و بهرهدر پیش .4
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گردد، در بند بعدی شرح داده خواهد شد. اینکه آر فاکتور چیست و چگونه محاسبه می
الزحمه با میزان آر فاکتور رابطۀ معکوس اما در اینجا شایان توضیح است که میزان حق

لزحمه افزایش خواهد یافت. برای اتر باشد، مبلغ حقد و هرچه میزان آر فاکتور پاییندار
نویس قرارداد بدرا پیش 43مادۀ  9شود که برگرفته از بند توضیح بیشتر جدولی ارائه می

الزحمه چه نسبتی با آر فاکتور دهد در قرارداد خدماتی عراق، مبلغ حقاست و نشان می
 دارد.
 

 آر فاکتور
 الزحمه برای تولید خالص و محصوالت تولیدی از تأسیسات فرآورش گازحق

 )دالر در برابر هر بشکه یا معادل آن(

 4.42 و باالتر 2
 2.22 4.5تا  2کمتر از 

 9.92 4.25تا  4.5کمتر از 
 1.12 4تا  4.25کمتر از 

 5.52 4کمتر از 
 

 الزحمه تعدیل حق. 2. 3
ای که باید در الزحمه( حقPlateau production period« )دورۀ تولید ثابت»در طول 

خصوص تولید خالص پرداخت شود، با ضرب کردن آن در ضریب عملکرد 
(Performance factorمی )یابد. البته گفتنی است که اگر (، تعدیل )افزایش یا کاهش

 یابد:نمیشود و تعدیل الزحمه دستخوش تغییر نمیهای زیر رخ دهد، حقیکی از حالت
 شود، دولت موجب کاهش تولید گردد؛الف( اگر به شکلی که در قرارداد بیان می 
دهنده در دریافت نفت در نقطۀ انتقال )و ب( درصورتی که به دلیل قصور انتقال 

 ,DPSCبدون هرگونه تقصیری از سوی پیمانکار(، تولید عادی کاهش یابد یا معلق شود )

2009, art. 19.5.) 
  

 آر فاکتور. 3. 3
آورد، بر اساس دست می( که پیمانکار در پایان هر سال تقویمی بهR factorآر فاکتوری )

های نقدی از است از: جمع ارزش دریافتیشود. این فرمول عبارت فرمولی محاسبه می
شده های انجامتاریخ مؤثر شدن قرارداد تا پایان آن سال تقویمی تقسیم بر جمع هزینه

 (.DPSC, 2009, art. 19.4دوره )در همان 
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 شده[های انجامجمع هزینه÷ های نقدی]آر فاکتور= جمع ارزش دریافتی
های نفتی و اند از: هزینههای نقدی عبارتگفته، جمع ارزش دریافتیدر فرمول پیش

( پیمانکار Incidental incomeالزحمه پرداختی به پیمانکار، و هرگونه درآمد اتفاقی )حق
شود( که ناشی از عملیات نفتی جزئیات آن در دستورالعمل حسابرسی مشخص می)که 

 (. DPSC, 2009, art. 19.4 (a)(i)(ii)است )
های نفتی، حق شده نیز عبارت است از: هزینههای انجامبه همین ترتیب، جمع هزینه

 ,DPSCهای مربوط به آموزش و انتقال تکنولوژی )و هزینه 4(،Signature bonusامضا )

2009, art. 19.4 (b)(i)(ii)(iii))2شود که حق . البته در قرارداد خدماتی عراق تصریح می
منظور محاسبۀ آر فاکتور های مربوط به آموزش و انتقال تکنولوژی صرفاً بهامضا و هزینه

های در این فرمول گنجانده شده است و این به آن معنا نیست که حق امضا و هزینه
های نفتی هستند و وقتی که این دو وزش و انتقال تکنولوژی جزء هزینهمربوط به آم

 .DPSC, 2009, artهای نفتی نباشند، طبیعتاً قابل بازپرداخت نیستند )مورد جزء هزینه

(. نکتۀ دیگری که در خصوص آر فاکتور باید گفته شود، آن است که بر اساس 19.4
های بیشتری نشان دهد(، ه کند )یا هزینهگفته، هرچه پیمانکار بیشتر هزینفرمول پیش

شود. و هراندازه آر تر میتر خواهد شد و درنتیجه آر فاکتور کوچکمخرج کسر بزرگ
گیرد، افزایش خواهد یافت ای که به پیمانکار تعلق میالزحمهفاکتور کمتر باشد، حق

 (.92، ص4939)برابر جدول باال( )منصوریان، 
 ای که پیمانکار در برابر هر بشکۀالزحمه، باید گفت که حقبرای تبیین بیشتر موضوع

اکتور چند است و میزان آر کند، بستگی به این دارد که میزان آر فنفت دریافت می
های انجامهای نقدی پیمانکار بر هزینهنیز با تقسیم دریافتی فاکتور

 محاسبه
وی شده از سوی 

شود. می 
نکته الزم است: نخست آنکه براساس قراردادهای در پایان این قسمت یادآوری چند  

                                                      
منزلۀ حق امضا )یا پاداش های پیمانکار مبلغی را بهروز پس از تاریخ مؤثر شدن قرارداد، شرکت 92 .4

 امضا( به حساب شرکت دولتی نفت شمال عراق واریز خواهند کرد. 
است که در قراردادهای خدماتی عراق، پیمانکار ملزم است که ساالنه پنج میلیون دالر به  گفتنی .2

های نفتی قابل موضوع آموزش و انتقال تکنولوژی اختصاص دهد. این هزینه با عنوان هزینه
  بازپرداخت نیست.



 264  ...مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی

دهندۀ کلیۀ الزحمه، پوششهای تکمیلی و حقهای نفتی، هزینهخدماتی عراق، هزینه
منظور انجام تعهدات باشند و بهالزحمۀ پیمانکار میها و حقها، مخارج، مسئولیتهزینه

یگری را به پیمانکار موضوع قرارداد، کارفرما )شرکت دولتی نفت شمال عراق( مبلغ د
 (. DPSC, 2009, art. 19.6 (b)پرداخت نخواهد کرد )

دوم آنکه درصورتی که با انقضای مدت قرارداد یا در صورت خاتمۀ قرارداد، مبالغ 
الزحمه وجود های تکمیلی و حقهای نفتی، هزینهای از هزینهسررسید شده و معوقه

گونۀ دیگری شد یا اینکه طرفین به روز حساب تسویه خواهد 92داشته باشد، ظرف 
 (.DPSC, 2009, art. 19.8توافق خواهند کرد )

ای را در راستای توسعه و سوم آنکه، طرف عراقی حاضر در کنسرسیوم هیچ هزینه
برد درصد سهم می 25تولید از میدان پرداخت نخواهد کرد، اما از سود حاصل از میدان 

 (. 94، ص4934خواهد بود )خلیلی،  درصد باقیمانده 15و سهم پیمانکار 
های حاضر در الزحمه( هریک از شرکتجمله حقچهارم آنکه، همۀ درآمدهای )از

(. DPSC, 2009, art. 23.2باشند )درصد مالیات می 95کنسرسیوم، مشمول پرداخت 
درصد تجاوز کند، کارفرما )شرکت  95های پرداختی به دولت عراق از البته اگر مالیات

التفاوت مالیات مربوطه را به شرکت یادشده بازپرداخت تی نفت شمال عراق( مابهدول
 (.DPSC, 2009, art. 23.3خواهد کرد )

ها صرفاً از های پروژه برعهدۀ پیمانکار خواهد بود و بازپرداختپنجم آنکه، تمام هزینه
نفت  محل تولیدات میدان صورت خواهد گرفت؛ به این صورت که در برابر هر بشکۀ

 (. 94، ص4939گیرد )منصوریان، تولیدی درصدی به پیمانکار تعلق می
 

 ترتیبات مالی قرارداد خدماتی نفتی ایران
 قراردادهای خدماتی در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز ایران )بیع متقابل(

 اند.زمان منعقد شدهطور همیا صرفاً برای توسعه و یا برای اکتشاف و توسعه به
 از مرحلۀ اکتشاف، شرح کار توسعه زآنجا که در زمان انعقاد قرارداد و پیشاما ا

 انداکتشاف و توسعه نتوانسته زماناندازۀ کافی مشخص نیست، قراردادهای همبه
موفقیت چندانی را کسب کنند و به همین دلیل بیشتر قراردادهای منعقدشده، 

 رسی ترتیبات مالی قراردادهایاند. ما نیز در اینجا برای برقراردادهای توسعه
نویس سال ویژه از پیشایم و بهخدماتی ایران، قراردادهای توسعه را مد نظر داشته



 4931، پاییز و زمستان 7، شمارۀ 6مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     267

که یک میدان مشترک با دولت عربستان  Bم قرارداد خدماتی میدان گازی فرزاد 2244
 .4ایماست، بهره برده

الزحمه همراه حقبههای نفتی در ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران، هزینه
دهند که در این های اصلی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران را تشکیل میستون

ها )بسته ها، روش محاسبه و چگونگی بازپرداخت یا پرداخت آنقسمت به تشریح نوع آن
 پردازیم. به مورد( می

 
 های نفتیهزینه. 1

( به Petroleum costsهای نفتی )زینهدر قراردادهای خدماتی ایران )بیع متقابل(، ه
های ای، هزینههای غیرسرمایهای، هزینههای سرمایهشوند: هزینهچهار دسته تقسیم می

 (.229، ص4939های بانکی )کاظمی، برداری، و هزینهبهره
 

 ایهای سرمایههزینه. 1. 1
ی اکتشاف و هر هااند از هزینه( عبارتCapital costs/Opexای )های سرمایههزینه

های مدیریت پروژه( که از تاریخ های مستقیم و هزینههزینۀ دیگری )ازجمله هزینه
زمان خاتمۀ مرحلۀ توسعه از سوی پیمانکار انجام شده، مستقیماً و مؤثرشدن قرارداد تا 

ها در دستورالعمل حسابرسی و لزوماً به انجام عملیات توسعه مربوط هستند و شرح آن
 Ceiling capital costs determinationای )های سرمایهآیین تعیین سقف هزینه

procedureای های سرمایه. هزینه2(195، ص9493شود )شیروی، ( در قرارداد آورده می
های فنی و برداری، پشتیبانی و کمکای، بهرههای غیرسرمایههای هزینهمشمول گروه

                                                      
نویس از پیش در تنظیم مطالب مربوط به ترتیبات مالی قراردادهای ایران، بیشترین استفاده را .4

ایم، اما به دلیل رعایت اصل محرمانگی قراردادها برده Bم قرارداد خدماتی میدان گازی فرزاد 2244
 نویس این قرارداد خودداری شده است. در صنعت نفت، از ارجاعات موردی به مواد پیش

ی چارچوب کل»ش طبق مصوبۀ هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران با عنوان 4966. از سال 2
ای در زمان انعقاد قرارداد تعیین های سرمایهجای اینکه سقف هزینه، به«قراردادهای بیع متقابل

های مربوط به قراردادهای فرعی برگزار شده شود که مناقصهشود، تعیین آن به زمانی موکول می
کنند یین نمیای را تعهای سرمایهباشد. به این ترتیب، طرفین در زمان انعقاد قرارداد سقف هزینه

  کنند.بلکه آیین یا روشی را برای تعیین سقف در قرارداد توافق می
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ای نباید تحت عناوین های سرمایهشوند. به عبارت دیگر، هزینههای بانکی نمیهزینه
که  های دیگر قابل شناسایی باشد. برای مثال، اگر تردید وجود داشته باشدهزینه
ای، هزینۀ یادشده در ستون ای است یا غیرسرمایههای سرمایهای جزء هزینههزینه
ای قابل بازپرداخت های سرمایههزینه 4ای جای داده خواهد شد.های غیرسرمایههزینه

ها در قرارداد سقف دارند. سازوکار آن به این شکل است که هستند، اما این هزینه
های د و در صورت تأیید قابل بازپرداخت است. اگر هزینهها باید حسابرسی شوهزینه

شده از سوی پیمانکار کمتر از سقف مقرر باشد، مبلغ کمتر به پیمانکار ای انجامسرمایه
شده از سوی پیمانکار بیشتر از ای انجامهای سرمایهشود. اما چنانچه هزینهپرداخت می

ای تا سقف مقرر در قرارداد سرمایههای سقف مقرر در قرارداد باشد، صرفاً هزینه
 2شود و مبلغ مازاد بر سقف، به پیمانکار بازپرداخت نخواهد شد.بازپرداخت می

 
 ایهای غیرسرمایههزینه. 2. 1

اند از کلیۀ ( عبارتNon-capital costs/Non-capexای )های غیرسرمایههزینه
زوماً مربوط به انجام عملیات توسعه طور غیرمستقیم اما لهایی که برابر قرارداد، بههزینه

هایی که و دیگر هزینه 9(Iranian charges« )های دولتی ایرانهزینه»بوده، محدود به 
ها باشند. این هزینهشده، می ای مشخصهای غیرسرمایهدر قرارداد با عنوان هزینه

های و هزینههای فنی برداری، پشتیبانی و کمکای، بهرههای سرمایهمستقل از هزینه
ها، عوارض و دیگر حقوق دولتی ای با عنوان مالیاتهای غیرسرمایهبانکی هستند. هزینه
ها معموالً بالغ شوند و تعیین آن در قرارداد مقدور نیست. این هزینهبه دولت پرداخت می

ای های غیرسرمایهای هستند. مصادیق هزینههای سرمایهدرصد هزینه 45تا  42بر 

                                                      
های مدیریت پروژه تقسیم های مستقیم و هزینههای سرمایه ای خود به دو قسمت هزینههزینه .4

 شود. می
انعقاد  کرد این بود که تعیین دقیق سقف قرارداد در زمانمشکلی که در قراردادهای اولیه بروز می .2

ای به پس های سرمایهش، تعیین سقف هزینه4966ساز بود؛ به همین دلیل از سال قرارداد مشکل
 های قراردادهای فرعی موکول شد. ( و برگزاری مناقصهFEEDاز انجام مطالعات فید )

زینۀ های تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی و هرگونه هها، هزینهاند از مالیاتها عبارتاین هزینه 9.
شود. البته دیگری که از سوی مراجع دولتی ایران در راستای عملیات توسعه بر پیمانکار تحمیل می

  هزینۀ بیمۀ پروژه مشمول آن نیست.
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ند از مالیات، عوارض گمرکی، عوارض شهرداری، بیمۀ تأمین اجتماعی و مالیات اعبارت
 بر درآمد پیمانکار.

ای، بدون سقف بوده، کل آن به های سرمایهای برخالف هزینههای غیرسرمایههزینه
 پیمانکار بازپرداخت خواهد شد. 

 

 برداریهای بهرههزینه. 3. 1
ها و مخارجی اند از کلیۀ هزینه( عبارتOperating costs/Opexبرداری )های بهرههزینه

برداری یا تأمین قطعات که مستقیماً، لزوماً و انحصاراً در خصوص انجام عملیات بهره
یدکی، از تاریخ تولید نهایی تا زمان تحویل پروژه به کارفرما، از سوی پیمانکار صورت 

ردادهای بیع متقابل (. درست است که در قرا221، ص4939گرفته است )کاظمی، 
برداری و تولید برعهدۀ پیمانکار خصوصی )چه داخلی و چه خارجی( مرحلۀ بهره

تواند باشد، اما در برخی مواقع ممکن است پیمانکار هنگام عملیات توسعه، ملزم به نمی
ها باشد، یا اینکه ممکن است پروژه ( از بعضی چاهEarly productionتولید زودهنگام )

تولید نهایی رسیده باشد، اما هنوز تحویل کارفرما نشده باشد که در این  به مرحلۀ
برداری را همچنان ادامه دهد. در چنین صورت نیز پیمانکار ملزم است عملیات بهره

برداری به های بهرهشود، با عنوان هزینههایی که پیمانکار متحمل میشرایطی، هزینه
برداری بدون سقف و قابل بازپرداخت های بهرههپیمانکار بازپرداخت خواهد شد. هزین

برداری باید با تأیید طرف ایرانی قرارداد، یعنی شرکت ملی های بهرهاست. انجام هزینه
 4نفت ایران، باشد.

 
 های بانکیهزینه. 4. 1

های مربوط به تأمین منابع مالی و ( شامل کلیۀ هزینهBank chargesهای بانکی )هزینه
 شود. بهرۀ پول می

                                                      
های فنی به کارفرما ارائه . در برخی قراردادها نیز ممکن است پیمانکار پس از تحویل پروژه، کمک4

برداری یا با نام مستقلی همچون های بهرهان هزینهها نیز ممکن است با عنودهد. این هزینه
قابل بازپرداخت باشد. اگر عنوان مستقلی همچون « های فنیهای پشتیبانی و کمکهزینه»

هایی خواهد بود که پس از های فنی تعریف شده باشد، مربوط به هزینههای پشتیبانی و کمکهزینه
 گیرد. ورت میتحویل پروژه به کارفرما، از سوی پیمانکار ص
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ای از اولین روز ماه پس از انجام هزینه تا ای و غیرسرمایههای سرمایههمۀ هزینه
زمانی که بازپرداخت شود، مشمول نرخ بهره خواهد بود. نرخ بهره بر اساس نرخ لیبور 

درصد بوده  15/2شود. این درصد در بعضی قراردادها عالوه درصدی معین توافق میبه
ماهه پس از انجام های عملیاتی اگر در دورۀ سه(. هزینه221، 4939است )کاظمی، 

گردد. اما در صورت تأخیر در پرداخت، هزینۀ بازپرداخت شود، مشمول بهره نمی
 شود. های عملیاتی معوقه نیز مشمول بهره میهزینه

 
 الزحمه حق. 2

الزحمه است. حق های نفتی، پیمانکار در برابر انجام عملیات نفتی سزاواربر هزینهافزون
پذیری وی، مبلغ ثابتی در گذاری پیمانکار و ریسکبه عبارت دیگر، در برابر سرمایه

الزحمه اطالق شود که به آن حققرارداد به عنوان پاداش برای پیمانکار درنظر گرفته می
 گونه که درگیرد که به اهداف تولید )آنالزحمه زمانی به پیمانکار تعلق میشود. حقمی

(. 252، ص4966طرح جامع توسعه تعریف شده است( برسد )ابراهیمی و شیروی، 
 آمده است.  1.9الزحمه در بند توضیحات مربوط به سازوکار پرداخت حق

 
 های نفتیبازپرداخت هزینه. 3

برداری، پشتیبانی و ای، بهرهای، غیرسرمایههای سرمایههای نفتی از قبیل هزینههزینه
)در صورت وجود(، اگر طبق دستورالعمل حسابرسی که به قرارداد های فنی کمک

های بانکی همراه هزینهشود، به حساب پروژه منظور و تأیید شده باشد، بهپیوست می
ها در برابر تأمین مالی عملیات نفتی موضوع قرارداد، به پیمانکار بازپرداخت خواهد آن

نجام هزینه، محاسبه و به پیمانکار بازپرداخت ها از اولین روز ماه پس از اشد. این هزینه
خواهد شد. این بازپرداخت تا زمانی ادامه خواهد داشت که همۀ مبلغ استحقاقی 

 پیمانکار بازپرداخت شود. 
 ی که پیمانکار برای عملیات توسعهاای و غیرسرمایههای سرمایههزینه

رسی در حساب پروژه العمل حسابتا زمان تحویل پروژه متحمل شده و طبق دستور
های بانکی آن، به صورت اقساط برابر ماهانه و در طول همراه هزینهمنظور شده باشد، به
 First(، یعنی دورۀ اول استهالک )Cost recovery periodدوره بازپرداخت )
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amortization periodشود، بازپرداخت خواهد( که از تاریخ تحویل پروژه آغاز می 
 شد. 

ای که پیمانکار تا قبل از تکمیل عملیات توسعه ای و غیرسرمایهسرمایه هایهزینه
متحمل شده، اما پس از تحویل پروژه و تا قبل از مدت معینی )که به ماه مشخص 

های بانکی آن، به صورت اقساط برابر ماهانه همراه هزینهشود( پرداخت کرده است، بهمی
هالک، و از اولین روز ماه پس از انجام هزینه، و در طی مدت باقیمانده از دورۀ اول است

 بازپرداخت خواهد شد.
های دولتی ایران که پس از عملیات توسعه و تا مدت معینی از تاریخ تحویل هزینه

پروژه بر پیمانکار تحمیل و از سوی وی پرداخت شده باشد، در صورت ارائۀ اسناد مثبته، 
باقیمانده از دورۀ اول استهالک، و از اولین  به صورت اقساط برابر ماهانه و در طی مدت

عنوان هایی که پیمانکار بهروز ماه پس از انجام هزینه، بازپرداخت خواهد شد. هزینه
کند نیز در صورت ارائۀ اسناد مثبته )مفاصا ها پرداخت میمالیات بر درآمد شرکت

 حساب(، بازپرداخت خواهد شد.
عات یدکی که از تاریخ تولید اولیه تا زمان تحویل برداری و تأمین قطهای بهرههزینه

های ماهانه به پیمانکار وضعیتشود، با ارائۀ صورتپروژه از سوی پیمانکار انجام می
 پرداخت خواهد شد. 

های فنی که پس از تاریخ تحویل پروژه به کارفرما انجام های پشتیبانی و کمکهزینه
 شود. به پیمانکار پرداخت می وضعیت ماهانهگیرد، با ارائۀ صورتمی

های مربوط به های فنی و هزینهبرداری، پشتیبانی و کمکهای بهرهپرداخت هزینه
ها دیگر ( است و نسبت به پرداخت هزینهon current basisمالیات به صورت جاری )

وژه الزحمه( که به حساب پرای و بانکی و نیز حقای، غیرسرمایههای سرمایه)یعنی هزینه
(on account basisگذاشته می ) .شود، اولویت خواهد داشت 
 
 الزحمهبازپرداخت حق. 4

( مقرر در قرارداد Rate of Return/RORالزحمه بر اساس نرخ بازگشت سرمایه )حق
شود. نرخ بازگشت سرمایۀ مقرر در قرارداد، به صورت درصدی از سقف محاسبه می

ها، درصد متفاوتی کاریود. ممکن است برای اضافهشای تعیین میهای سرمایههزینه
درنظر گرفته شود. البته گفتنی است که نرخ بازگشت سرمایۀ قرارداد دارای سقف 
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های واقعی ( و اگر هزینهCeiling contractual rate of return/CRORباشد )می
یمانکار از سقف نرخ بازگشت سرمایۀ پ شده بیشتر شود وبینیهای پیشنهپیمانکار از هزی
نحوی نرخ بازگشت سرمایه را یکدیگر به ند، کارفرما و پیمانکار با توافقمربوط تجاوز ک

 نکند.  کاهش خواهند داد که از سقف مربوطه تجاوز
الزحمه از تاریخ تحویل پروژه )عملیات توسعه( و از اولین روز ماه پس از تحویل حق

بازپرداخت خواهد شد. « دورۀ اول استهالک»ن پروژه، به صورت اقساط ماهانه و تا پایا
درصورتی که کمیتۀ مدیریت مشترک و شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسند که 

های انجام یک سری کارهای اضافی ضرورت دارد و این کارها به افزایش سقف هزینه
شود. در می الزحمۀ پیمانکار نیز در پی آن، اصالح و تعدیلشود، حقای منجر میسرمایه

یابد. درصورتی که الزحمۀ پیمانکار تعدیل میصورت کاهش کار نیز به همین ترتیب، حق
به تشخیص کمیتۀ مدیریت مشترک و تأیید شرکت ملی نفت ایران، شرح کار تغییر 

الزحمه هیچ شوند و حقای اصالح میای و غیرسرمایههای سرمایهیابد، صرفاً هزینه
 کند.تغییری نمی

 ماههالزحمه در دورۀ سهاقساط حقنچه به دالیل منتسب به کارفرما، هریک از چنا
ماهۀ بعدی پرداخت های سهطور کامل پرداخت نشود، مبالغ باقیمانده در دورهمربوطه به

 خواهد شد. 
به دالیلی که « دورۀ استهالک اول»الزحمه تا پایان های نفتی و حقاگر هزینه

)قصور پیمانکار نباشد، یا اینکه اهداف عملیات توسعه محقق  منتسب به پیمانکار نیست
شده باشد(، بازپرداخت نشده باشد، مبالغ باقیمانده در طول مدت باقیمانده از قرارداد 
پرداخت خواهد شد. اگر مدت زمان باقیمانده برای بازپرداخت کافی نباشد، مدت قرارداد 

 شد. اندازۀ الزم تمدید خواهدبا توافق طرفین به
همچنین شایان ذکر است که هرگونه پرداختی به پیمانکار در طول دورۀ استهالک 

نحوی که باشد؛ بهاول، منوط به تحقق تولید نهایی و اهداف مربوط به عملیات توسعه می
 در طرح جامع توسعه و قرارداد آمده است.

 Cost recoveryهای معینی )الزحمه، دورهها و پرداخت حقبرای بازپرداخت هزینه

periodها و دورۀ پرداخت شود؛ یعنی دورۀ بازپرداخت هزینهبینی می( در قرارداد پیش
های معینی در قرارداد قید خواهد شد. به این الزحمه به صورت مستقل و برای ماهحق

هایی که باید در های مربوطه تقسیم شده، سقف هزینهها بر تعداد ماهمنظور، کل هزینه
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الزحمه بر تعداد شود. همچنین، همۀ حقبازپرداخت گردد، به دالر تعیین میهر ماه 
ای که باید در هر ماه پرداخت گردد، به الزحمههای مربوطه تقسیم شده، سقف حقماه

ها شود. بنابراین، مشخص است که در هر ماه چه میزانی از هزینهدالر تعیین می
داخت خواهد شد. البته در قراردادهای خدماتی الزحمه پربازپرداخت و چه میزانی از حق

درصد تولیدات میدان  62بار است و معموالً ها به صورت هر سه ماه یکایران، پرداخت
الزحمه اختصاص داده خواهد شد. اگر مبلغی که ها و پرداخت حقبرای بازپرداخت هزینه

ماهۀ های سهانده در دورهدرصد باشد، مبالغ باقیم 62پیمانکار باید دریافت دارد بیش از 
ترتیب با درصد کفایت نکند، اولویت به 62بعدی پرداخت خواهد شد و درصورتی که 

ها و سپس پرداخت برداری، بازپرداخت دیگر هزینههای بهرهبازپرداخت هزینه
ها و پرداخت باشد. کارفرما اختیار دارد که برای بازپرداخت هزینهالزحمه میحق
ل نقد به پیمانکار بپردازد یا اینکه درصد متناسبی از نفت تولیدی از الزحمه، پوحق

بفروشد. برای اجرای روش دوم، یک قرارداد فروش نفت خام به میدان را به پیمانکار 
ها را شود و درصورتی که کارفرما تصمیم داشته باشد هزینهقرارداد خدماتی ضمیمه می

ان کند، شرایط فروش، برابر شرایط مندرج در از طریق فروش نفت خام به پیمانکار جبر
 (.221، ص4939شده به قرارداد است )کاظمی، قرارداد، فروش نفت خام پیوست

 

 نتیجه
در این نوع قراردادهای خدماتی عراق، عملیات توسعه و تولید از میدان به صورت 

منافع حاصل از شود که پیمانکار در گردد. این سبب میزمان به پیمانکار واگذار میهم
این، در صورت کاهش تولید نیز پاسخگو برمدت درگیر شده، افزونمیدان به صورت بلند

 کند تولید صیانتی را تا اندازۀ ممکن رعایت کند.باشد؛ لذا تالش می
های تکمیلی؛ درحالی های نفتی و هزینهاند: هزینههای قرارداد عراق دو دستههزینه
ای، های سرمایهاند: هزینهقراردادهای خدماتی ایران چهار دستههای مندرج در که هزینه

طور که شرح آن رفت، در قراردادهای های بانکی. همانای، عملیاتی، و هزینهغیرسرمایه
تواند امتیازی های بانکی و کارمزد بانکی وجود ندارد و این میخدماتی عراق هزینه

 نسبت به قراردادهای خدماتی ایران باشد. 
گیرد. الزحمه بهره تعلق نمیهای نفتی و حقدر قراردادهای خدماتی عراق به هزینه

گیرد. نرخ بهره برای این های تکمیلی نیز فقط در صورت دیرکرد بهره تعلق میبه هزینه
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عالوه یک درصد است، اما در قراردادهای خدماتی ایران، به تمام مورد نرخ لیبور به
گیرد. نرخ بهره در برداری بهره تعلق میای و بهرهیرسرمایهای و غهای سرمایههزینه

 عالوه هفتادوپنج صدم درصد است. قراردادهای ایران، نرخ لیبور به
الزحمه تا های نفتی و پرداخت حقدر قراردادهای خدماتی عراق، بازپرداخت هزینه

مد مفروض درصد درآ 62های تکمیلی تا درصد درآمد مفروض و بازپرداخت هزینه 52
الزحمه ها و پرداخت حققرارداد است. در قراردادهای خدماتی ایران، بازپرداخت هزینه

درصد( تولید واقعی از میدان است. بدیهی  12تا  52درصد )بین  62معموالً تا میزان 
تواند مالک عمل در قراردادهای شده در قرارداد نفتی یک کشور نمیاست درصد تعیین
های هر پروژه و ، بلکه این درصد به صورت موردی با توجه به ویژگیکشور دیگری باشد

 شود. گذاری الزم تعیین میمیزان ریسک و سرمایه
عنوان شریک دولتی به پیمانکاران خارجی دولت عراق یک شرکت عراقی را به

کند، اما ای را در کنسرسیوم پرداخت نمیکند. این شریک دولتی هیچ هزینهضمیمه می
برد. حضور شریک دولتی در میان پیمانکاران خارجی درصد سهم می 25ود پروژه از س
این، دخیل بودن یک بربیشتر کارفرما مؤثر باشد. افزون تواند از حیث نظارت و کنترلمی

تواند به انتقال تکنولوژی و انتقال دانش مدیریت شرکت دولتی در فرایند پروژه، می
 فراوانی کند.  های بومی کمکپروژه به شرکت

در قراردادهای خدماتی عراق، پیمانکار مکلف به پرداخت مالیات است. البته برای 
بینی شده است و درصورتی که مبالغ پرداخت مالیات سقف مقرر در قانون پیش

درصد تجاوز کند، کارفرمای  95پرداختی پیمانکار به دولت عراق بابت مالیات از سقف 
درصد را به پیمانکار پرداخت خواهد کرد.  95غ پرداختی بیش از التفاوت مبلعراقی مابه

هایی که پیمانکار بابت هرگونه مالیات به اما در قراردادهای خدماتی ایران، تمام هزینه
ای به پیمانکار های غیرسرمایهکند، با عنوان هزینهمراجع دولتی ایران پرداخت می

 بازپرداخت خواهد شد. 
شود. عراق، کل درآمد پیمانکار در برابر هر بشکه تعیین میدر قرارداد خدماتی 

شود و در مند میبنابراین هرچه تولید از میدان بیشتر باشد، پیمانکار نیز از نفع آن بهره
کند. اما در قراردادهای برابر هر بشکه تولید بیشتر، درصد بیشتری را دریافت می

ای و پرداخت های سرمایهخت هزینهخدماتی ایران، درصدی از تولید برای بازپردا
گیرد که دارای سقف است؛ یعنی مبالغ استحقاقی الزحمه به پیمانکار تعلق میحق
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تواند از سقف معینی باالتر رود و در صورت پیمانکار در قراردادهای خدماتی ایران نمی
ا در گیرد، امافزایش تولید یا افزایش قیمت نفت، هیچ سهمی به پیمانکار تعلق نمی
گیرد کاهش صورت کاهش تولید یا کاهش قیمت نفت، درصدی که به پیمانکار تعلق می

 یابد.می
رسد که ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق در مقایسه با نظر میدرمجموع به

المللی های بینترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران، جذابیت بیشتری برای شرکت
های ترتیبات مالی قراردادهای تر است و پیچیدگییبات مالی هم سادهنفتی دارد. این ترت

تواند انگیزۀ کند که این امر میایران را ندارد و هم پیمانکار را در سود پروژه شریک می
ها به صنعت نفت المللی نفتی باشد و در جذب این شرکتهای بینفراوانی برای شرکت

باشد. بنابراین شایسته است که وزارت نفت و کمیتۀ و گاز آن کشور تأثیر بسزایی داشته 
 IPCبازنگری قراردادهای نفتی، در تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به 

ویژه ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی به نکات مثبت قراردادهای دیگر کشورها، به
 شند. عراق، که در این مقاله بررسی شده است، توجه کافی داشته با

 
 منابع و مآخذ

 الف( فارسی
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