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چکیده:
قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل ،بعنوان مهمترین ابزار جذب سرمایه خارجی منطبق بـا قـوانین
ایران ،قریب به دو دهه مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار است که بـا
وجود انتقادهایی که به آن شده ،منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت گردید .این ساختار حقـوقی
بتدریج تکامل یافته ،بگونه ای که امروزه نسل چهارم آن در حال رونمایی است .در ایـن مسـیر قانونگـذار
ایران با هوشمندی الزم استفاده از این قرارداد را عالوه بر مرحله اکتشـاف و توسـعه ،بـرای مرحلـه بهـره
برداری و تولید نیز تجویز نموده تا با تغییرات محتوایی آن بتواند در شرایطی که کشور نیازمنـد سـرمایه
گذاری خارجی است ،با استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت یهره برداری از منابع نفتی بخصوص در
میادین مشترک و در شرایط دشوار تأمین مالی بهره مند گردد.
در مقاله حاضر تالش شده به روش تحلیلی و با استقراء موارد به موضوع پرداخته شده و بـا ایضـاح نقـاط
قوت و ضعف استفاده از این قرارداد نفتی در هـر نسـل آن ،یـک پـژوهش کـاربردی در خصـوص ظهـور،
دگردیسی و تحول مرحله ای بیع متقابل در حقوق ایـران در بسـتر قانونگـذاری ارائـه شـده و در تبیـین
عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قرارداد بین المللی نفتی ،علـل رجـوع بـه ایـن شـیوه از قراردادهـا در
حقوق ایران تشریح گردد.
کلید واژه :بیع متقابل -تکنولوژی -سرمایه خارجی -قانون -اکتشاف -توسعه ˚ بهره برداری(تولید)
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مقدمه
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران

انرژی حاصل از نفت و گاز در برهه ای از تاریخ ملل سبب تحوّلی شگرف در زندگی بشر و نتیجتاً صنعتی
شدن جوامع گردید .از آنجا که غالباً مردم صاحب این منابع ارزشمند فاقد تکنولوژی و سرمایه الزم بـرای
بهره برداری بوده اند ،الجرم مبادرت به انعقاد قراردادهایی با شرکتهای خارجی صاحب نام در این عرصـه
می نمودند تا از این مهمترین مصداق ثروت عمومی استفاده نمایند .طـرف مقابـل نیـز در جهـت کسـب
منافع بیشتر خود از طریق انعقاد قراردادهایی اقدام می کرد که غالباً متضمّن مراعات مصـالح ملّـی ملـل
صاحب منابع نفتی نبوده و فرصتی را نیز برای مداخله آنان در شئون سیاسی این ملّتها فراهم مـی کـرده
است؛ لذا در راستای اِعمال حقّ مالکیت ملّتها بر این منابع ،بتدریج قراردادها نیز به سمتی حرکت کـرده
که حافظ منافع ملّی آنان باشد؛ کمااینکه در ایران نیز با لحاظ سابقه تلخ تـاریخی کـه از ایـن رهگـذر در
اذهان وجود داشت ،آرام آرام قراردادهای نفتی از حقّ االمتیاز به مشارکت در تولیـد و سـرمایه گـذاری و
النّهایه با لحاظ محدودیت های قانونی ،به سمت قراردادهای بیع متقابل حرکت نمود.
بنا به ضرورت استفاده از قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل بعنوان ساز و کار خاصی که مبتنی بـر
معیارهای قانونی ایران است ،قانونگذار نیز با توجّه به پیشـینه تـاریخی قراردادهـای نفتـی و آثـار آن بـر
سرنوشت سیاسی ملّت و منابع و ثروت های عمومی مربوط ،تالش کرده در مسیری حرکـت نمایـد تـا بـا
لحاظ اِعمال مالکیت بر منابع طبیعی ،ضمن استفاده از قراردادهای نفتی که آسیب کمتری بـر اقتصـاد و
سیاست کشور دارند ،بویژه در شرایط ناهموار سیاسی بین المللی ،منافع بیشتری برای توسعه کشـور بـه
ارمغان داشته باشد .از این رو نگرش خود را درباره بهـره بـرداری از منـابع طبیعـی زیرزمینـی ،از شـیوه
اعطای امتیاز به خارجیان و تسلّط و یا حتّی سهیم شدن آنان در استخراج و بهره برداری از منـابع نفـت،
به سمت قراردادهایی که بصورت پیمانکاری و خدماتی با حفظ مالکیت کامل دولت بر منابع نفتی کشـور
می باشند ،بتدریج تغییر داده است.
بهر حال توسعه صنعت نفت ،محتاج سرمایه گذاری و استفاده از سـرمایه و تکنولـوژی خـارجی بمنظـور
تسریع در اجرای برنامه های توسعه ای نیـز مقتضـی انعقـاد قراردادهـای مربـوط اسـت و در ایـن میـان
قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل نقشی شگرف ایفاء می کنند تا بخشـی از سـرمایه مـورد نیـاز و
تکنولوژی مناسب در خدمت صنعت نفت قرار گیرد.
سرمایه گذاری کالن برای توسعه میادین نفتی به ویژه میادین مشـترک از یکسـو و محـدودیت سـرمایه
داخلی و توسعه نیافتگی صنعت نفت و تعجیل همسایگان در برداشـت از مخـازن مشـترک و محـدودیت
های قانونی ،ضرورت انعقاد قراردادهای بین المللی نفتی بـه روش بیـع متقابـل را بعنـوان بهتـرین روش
سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت و گاز هر دولت صاحب منابع نفتی توجیه می نماید.
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تجارت متقابل نخستین بار پس از جنگ جهانی اول در دوران جمهوری وایمار آلمان رایج شـد .ایـن
کشور در شرایطی که پول ملّی بر اثر بی ثباتیِ بیش از حد ،نمی توانست وسـیله مبـادالت خـارجی قـرار
گیرد ،به شیوه تجارت متقابل متوسّل شد و به این ترتیـب ،توانسـت اقتصـاد خسـارت دیـده از جنـگ را
دوباره به حالت عادی بازگرداند .سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بین المللی
2
را بعنوان وسیله ای برای کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ ،بکار گرفتند.
بیع متقابل در عصر حاضر نیز معطوف به نوع خاصی از قراردادهای بین المللی است که قریب بـه سـه
دهه قبل در کشورهای اروپای شرقی ظهور کرد .این کشورها با توجه بـه شـرایط اقتصـادی نامناسـب از
جمله فقد توازن تجاری با غرب ،افزایش بدهی های خارجی و محـدودیت کاالهـای صـادراتی و تضـمین
3
کننده درآمد ارزی و نیاز به ادامه واردات کاالهای اولویت دار ،به بیع متقابل روی آوردند.
این فشارهای اقتصادی اکنون در کشورهای در حال توسعه نیـز بعلّـت محـدودیت منـابع ارزی بـرای
روزآمد کردن صنایع مربوط سبب رجوع به بیع متقابل گردید ،بگونه ای که بنظـر برخـی کشـورها نظیـر
اندونزی ،مکزیک و برزیل بیع متقابل اگر نخستین ابزار نباشد ،دست کم ابزار مهمی بـرای بهبـود موازنـه
تجاری است .بهرحال ،امروزه بیش از  41کشور جهان بـا اهـداف متفـاوت از جملـه صـرفه جـویی ارزی،
افزایش صادرات ،کسب بازارهای جدید و دسترسی به فناوری پیشرفته ،بخشی از تجارت خود را در قالب
9
بیع متقابل انجام می دهند.
قراردادهای بین المللی بیع متقابل ،شاخص ترین ابزار حقوقی در بهره برداری از منـابع ملّـی و ثروتهـای
عمومی توسط ملّتها و بارزترین چهره اِعمال حقّ تعیین سرنوشت 5است؛ زیرا این منابع از طریـق انعقـاد
قرارداد با شرکتهای خارجی بدون واگذاری مالکیت منـابع طبیعـی بـه بیگانگـان ،مـورد اسـتفاده کشـور
6
صاحب منابع طبیعی قرار می گیرد.
 -1جمهوری وایمار به نظام حکومتی آلمان طی سالهای  1414تا  1433میالدی اطـالق مـیشـود کـه در دوره تـاریخی حـد
فاصل پایان جنگ جهانی اول تا روی کار آمدن حکومت نازی ها در آلمان جریان داشت .جمهـوری وایمـار اولـین تـالش بـرای
ایجاد مردمساالری در آلمان بود که توسط سیاستمداران آلمانی در شهر وایمار مورد اجماع قرار گرفت.
 -2کالیوام .اشمیتوف" -حقوق تجارت بین الملل" ،ترجمه شده زیر نظر دکتر بهروز اخالقی ،انتشـارات سـمت  ،چـاپ ،1341
جلد اول
 -3اصغر زاده ،عبداله" -آشنایی با تجارت متقابل" -موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی1379 -
4
�- --Groenendaal, Willem J.H. van, Mohammad, Mazraati. )2116(, "A Critical Review of Iran
s Buyback
Contracts." Energy Policy, 39, 3714˚ 3718
5
- Self Determination
 -6حقّ تعیین سرنوشت بعنوان اصل اساسی حقوق بین الملل مشعر بـر احتـرام بـه حقـوق ملّتهـا در تعیـین سـاختار سیاسـی
حکومت و اعمال حاکمیت بر سرزمین و منابع طبیعی خود بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی می باشد .این اصـل مسـبوق
به منشور آتالنتیک  19اوت 1491است .دهه  1461اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتالی حقّ تعیین سرنوشت در بسـتر
استعمارزدایی بود .اعالمیه مربوط به تضمین استقالل مردم و کشورهای تحت استعمار بشماره  1519مورخ 19دسـامبر 1461
بیان داشته «همه مردم حقّ تعیین سرنوشت دارند ،به سبب این حقّ ،آنها آزادانـه وضـعیت سیاسـی خـود را تعیـین و توسـعه
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 -1قراردادهای بیع متقابل در گذر زمان
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 -4تأثیر مالحظات سیاسی و محدویت های قانونی بر رجوع به بیع متقابل و نوسازی آن
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بیع متقابل ،با توجّه به کارکرد مطلوب خود در تاریخ حقوق قراردادهـا ،مـؤثرترین شـیوه جـذب سـرمایه
خارجی در اقتصاد کشورها است؛ لذا بـه سـبب محـدودیت هـای قـانونی و اقتصـادی ،مناسـبترین روش
حقوقی استفاده از سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز ایران توأم با حفظ مالکیت دولـت بـر منـابع
نفتی می باشد.
محدودیت های بین المللی از جمله تحریم های اقتصادی ،هزینه های قراردادهای نفتی ایـران را بطـور
نسبی افزایش داده است .مع الوصف ،نظر به اینکه در صحنه بین المللـی ،ریسـک ملّـی از جملـه عوامـل
تعیین کننده از نظر سرمایه گذاران خارجی می باشد؛ با لحاظ فقـدان جایگـاهی مطلـوب بـرای ایـران از
حیث رتبه بندی ریسک ملّـی مبتنـی بـر گزارشـات موسسـه معتبـر تحقیقـات اکونومیسـت و اجتنـاب
شرکتهای خارجی از سرمایه گذاری ،1تحریم خرید نفت از سوی آمریکا بموجـب دسـتور اجرایـی رونالـد
ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا و متعاقباً تصویب قانون «داماتو» 2و آگاهی شرکتهای بزرگ نفتی از نیاز
ایران به سرمایه های خارجی و همچنین عـدم پـذیرش ریسـک تحـریم از سـوی سـرمایه گـذاران غیـر
آمریکایی ،قدرت چانه زنی ایران در مناقصه و انعقاد قراردادهای بخش نفت و گاز کاهش یافته است 3.این
وضعیت به مرور زمان با افزایش تحریمهای بین المللی و گستره آن تشدید نیز گردیده است.

فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادیشان را تعقیب می نمایند» .این اعالمیه فرمانبرداری مردم و انکار حقـوق اساسـی انسـانها را نفـی
کرده و خواستار اتخاذ اقدامات ضروری برای دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشت خود بدون هیچ قید و شرطی است .احتـرام
ق تعیین سرنوشـت ،معطـوف بـه رضـایت مـردم در تمـامی دولتهـای
به تمایالت و آرمانهای ملّتها ،بعنوان اصل دموکراتیک ح ّ
برخوردار از حاکمیت است که تقریباً در تمامی حیطه های حقوق سیاسی و مدنی و حقـوق اقتصـادی و اجتمـاعی و فرهنگـی
مطرح می شود .این حقّ با خاتمه جنگ جهانی دوم در بند  2ماده  1و ماده  55منشور ملل متحد قید شده و مبنـایی حقـوقی
� ).( James N. Hyde(1956
برای تغییـر نقشـه "جهـان سـوم" پـس از  1495گردیـد .ر.ک Permanent Sovereignty Over
�Natural Resources and Wealth
), The American Jornal of International Law, Vol. 50, No

موضوع حق تعیین سرنوشت در اعالمیه روابط دوستانه ( )Friendly Relations Declarationدر ضمیمه قطعنامـه شـماره 2625
سال  1471نیز مورد عنایت ملل متحد قرار گرفت .این اصل مضاف بر این اسناد نَـرم حقـوقی )Soft Low Documents (،بطـور
خیلی شفاف و الزام آور در ماده اول هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد ( )1446درج گردید.
عالوه بر این ،سران دولتها و کشورها در هزاره جدید از  6تا  8سپتامبر  ،2111در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویورک بار دیگـر
بر اعتقاد خود بر این سازمان و منشور آن بعنوان بنیانهای ضروری دنیایی مسالمت آمیـز تـر ،کامیـاب تـر و عادالنـه تـر صـحّه
گذاشتند و در بند  9اعالمیه هزاره  2 /1383بر تعهّد خود در مورد پشتیبانی از «...حق تعیین سرنوشت اقـوامی کـه همچنـان
تحت سلطه اشغال و استعمار خارجی هستند »..تاکید نمودند.
1
- T.N Machmud (1994),�Intrnational Oil And Gas Investment Moving Eastward�, edited by Tomas Wald,
Graham and Tortman.
2
- Keddie, Nikki R. [2003-10-01]. «Politics and Economics in Post-Khomeini Iran», Modern Iran: Roots and

� Results of Revolution. Yale University Press, 265. ISBN 0-300-09856-1.
the Clinton administration, under pressure
from Congress and the pro-Israeli lobby, announced a total embargo on dealings with Iran in April 1995. Trade with
� the United States, which has climbed after the war, virtually ended.

 -3علیرغم تحریم های آمریکا علیه ایران ،دولت توانسته از رهگذر انعقاد قراردادهای بیـع متقابـل حـدود  21میلیـارد دالر در
بخش نفت و گاز سرمایه خارجی جذب نماید و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی نیز از محل استحصال و فروش تولیدات نفـت
و گاز ،اصل سرمایه و سود خود را برداشت نمایند.
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Retrieved 15 July 2013.
7
- Haidar, J.I. , 2014. "Sanctions and trade diversion: Exporter-level evidence from Iran," Paris School of
Economics, Mimeograph
8
- Service Countract, the primary meaning of a contract, it is a contract offered or made by a retailer for maintaining
and repairing a product beyond its manufacturer's warranty coverage . But in a legal sense, it is a contract that is a
6

long-term contractual framework that governs the relation between a host government and international oil
�companies (IOCs) in ... It
s a contracts between host governments and international oil ...Ghandi, Abbas and C.-Y.
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تحریم های شورای امنیت در قالب قطعنامـههـای  ،1797 ،1737و  1813کـه مـأخوذ بـه فصـل هفـتم
منشور سازمان ملل تحت عنوان «تهدید و یا نقض صلح در جهان» وضع شده 1همـراه بـا قـانون تحـریمِ
ایران که کنگره آمریکا وضع کرده و در ماه دسامبر  2116منقضی میشـود 2و سـایر اقـدامات اجرایـی و
تقنینی ایاالت متحده و نیز تحریمهایی که کانادا و اتحادیه اروپـا وضـع نمودنـد ،سـبب کننـدی اقـدامات
توسعه ای ایران در برخی صنایع بخصوص در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی گردیده است.
اتحادیه اروپا که اولین تحریم خود را در بهمن سال ( 1386فوریه  )2117نسبت به برنامه هـای نظـامی
ایران تصویب نموده بود ،در سالهای بعد ،حمل و نقل هوایی و دریایی ،معـامالت بـانکی ،فـروش نفـت و
سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را نیز مشمول تحـریم قـرار داد .در ایـن راسـتا بانـک المبـرت
بروکسل در بلژیک ،3بانک کردیت سوئیس 9و بانک دویچ آلمان 5معامالت ارزی با ایران را در سال 2118
قطع نمودند 6.فی الواقع متعاقب گزارش یوکیا آمانو ،مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که همراه بـا
جزئیاتی از جنبههای احتمالی تالش ایران برای ساخت تسلیحات هستهای بود ،توافقهای جدیـدی بـین
غرب و ایاالت متحده آمریکا در خصوص تحریم علیه نظام بانکی ،صنایع پتروشـیمی ،نفـت و گـاز ایـران
صورت گرفت .بریتانیا کلیه تبادالت مالی خود را با همه بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی بطـور کامـل
قطع کردهاست .ایاالت متحده آمریکا تاکنون تحریم صنعت نفت و پتروشیمی را قطعی اعالم وکانـادا نیـز
از تحــریم اقتصــادی حمایــت و صــادرات تجهیــزات مربــوط بــه ایــن صــنایع را ممنــوع کــرد .فرانســه از
محدودیتهای جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران اعم از نفت ،گاز و پتروشیمی استقبال کرد و از
اروپا ،ژاپن ،کانادا و ایاالت متحده آمریکا نیز خواست که دارایـیهـای بانـک مرکـزی ایـران را مسـدود و
7
معامالت نفتی با ایران را قطع کنند.
بنابراین ،همانگونه که مالحظه می شود ،استراتژی تحـریم ،رشـد اقتصـادی و صـنعتی ایـران را متوقّـف،
سرمایه گذاری های خارجی را محدود ،ریال را ضعیف ،نرخ تورّم را چند برابـر کـرده و تولیـد و صـادرات
نفت و گاز را کاهش داده و نتیجتاً راه جذب سرمایه خارجی را ناهموار و سرمایه گذاری و توسعه را بسیار
دشوار نموده است.
8
علی ایحالٍ نظر به اینکه قرارداد بیع متقابل ،نوعی قرارداد خدمت است که در کشورهایی که قوانین آنها
هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می دانند ،مـورد اسـتفاده قـرار مـی
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گیرد؛ لذا شرکت سرمایه گذار خارجی عهده دار تأمین سرمایه و همچنین نصب تجهیزات و راه انـدازی و
انتقال تکنولوژی است و پس از راه اندازی ،به کشور میزبان واگذار می کند .بازگشت سرمایه و همچنـین
1
سود سرمایه از طریق فروش محصوالت بدست می آید.
عالوه بر مراتب معنون ،مالحظات حقوقی که در قراردادهای بیع متقابل وجود دارد ،بطور مشخص آنـرا از
حیث مباحث حقوقی حائز اهمّیت می کند .طبق این قرارداد کشور صاحب منابع هیدروکربوری حاکمیت
و مالکیت کامل بر آن داشته و هرگونه مشارکت با خارجیان منتفی است .قـوانین کشـور صـاحب منـابع
نفتی بر قرارداد و همچنین بر حکمیت در مواقع حدوث اختالف و قوانین پولی کشور صاحب منابع نفتـی
2
نیز بر روابط ارزی فیمابین حاکمیت دارد.
با اِعمال حقّ مالکیت و حاکمیت کشور بر تولید نفت و گاز و کنترل و نظارت فنّی و مـالی بـر قـرارداد
بیع متقابل و اجرای پروژه ،بازپرداخت هزینه های پیمانکار ،صرفاً از محل تولید مخـزن موضـوع قـرارداد
صورت می پذیرد و در هر حال بانک مرکزی یا دولت بازپرداخت این هزینه ها را تضـمین نمـی کنـد .در
این نوع قرارداد ،مشارکت فنّی ،مهندسی و ساختمانی داخلی باید به حداکثر برسد و پیمانکار ضمن آنکـه
موظّف به انتقال تکنولوژی و آموزش به داخل کشور است؛ متعهّد می باشد باالترین ضـریب برداشـت بـا
مالحظات فنّی و حفظ مخزن را تأمین نماید.
علی القاعده در انعقاد قراردادها راجع به ذخایر و منابع طبیعی منجمله نفت و گاز رعایت چارچوبهـای
معیّنه قانونی ضروری است .این الزامات قانونی شامل قانون اساسی ،3قـانون نفـت ،9قـوانین برنامـه هـای
توسعه 5....و احکام و تکالیف بودجه ای6می باشد.
Cynthia Lin (2014) Oil and Gas Service Contracts Around the World: A Review. Energy Strategy Reviews in press.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS- available on Gradworks.-

- M. Sonarajah (2004), �The International Law on Foreign Investment�, Second Edition, Cambridge University

1

Press
حقوقی ،سال سوم-

 -2صادقی ،جوانمرد" -جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل" ،مجله پژوهش های
چاپ ،1383
 -3بر اساس اصل  99قانون اساسی ،بخش دولتی محور اقتصاد ایران است و شامل تمام صنایع بزرگ و مـادر از جملـه نفـت و
گاز است که بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته و بنابراین بخش خصوصی ،امکان مالکیت در امور نفـت و گـاز
را ندارد .عالوه بر این ،وفق اصـل  81قـانون اساسـی اعطـای امتیـاز تشـکیل شـرکتها و موسسـات در امـور تجـاری ،صـنعتی،
کشاورزی ،معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .بنظر می رسد طبـق ایـن اصـل ،امکـان هرگونـه سـرمایه گـذاری
مستقیم خارجیان در بخش نفت و گاز وجود ندارد.
 -9قانون نفت مصوب 1366
 -5اجماالً احکام قوانین برنامه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم توسعه .....در زمینه معـامالت بیـع متقابـل عبارتنـد از - 1 :بنـد
«ی» تبصره  24قانون برنامه پنج ساله اول توسعه - 2 .بندهای «و» و «م» تبصره  22و بند «پ 3»-تبصره  25قـانون برنامـه
پنج ساله دوم توسعه - 3 .بندهای «ج»« ،د»« ،ه» و «و» ماده  85قانون برنامه سو توسعه -9 .مـاده  19قـانون برنامـه چهـارم
توسعه .مواد  126 ،125و  124قانون برنامه پنجم توسعه.
 -6قوانین بودجه سنواتی در هر سال سقف و میزان قراردادهای بیع متقابل را همراه با ذکـر محـل اجـرای پـروژه تعیـین مـی
کنند؛ کمااینکه از سال  1373تاکنون قانونگذار در مقام تبیین نحوه انعقاد قراردادهای بیع متقابل و میزان سـرمایه گـذاری بـر
آمده است .بنابراین دولت موظف است بر اساس قانون ،این قرارداد را در بخش های نفت و گاز تنظـیم کنـد .بعنـوان نمونـه در
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الف) -ظهور بیع متقابل در قانون نفت
قانون نفت متناوباً در سال های  1353 ،1336و  1356با فراز و نشیب هـایی تصـویب شـده و راجـع بـه
موضوع چگونگی مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران تغییراتی داشته است .قانون نفـت مصـوب
سال  1336شیوه مشارکت در سرمایه گذاری خارجی را مجاز شناخته ،لـیکن قـانون نفـت سـال ،1353
هرگونه قرارداد مشارکت که متضمّن تسلّط خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سـر چـاه
1
باشد را ممنوع و شیوه «خرید خدمت» برای اکتشاف ،توسعه و تولید را مجاز اعالم کرده است.
تحقیقاً ظهور بیع متقابل بعنوان قرارداد بین المللی نفتی در ایران ،مرهون قانونگذاری از سـال  1353بـه
بعد است .در قانون نفت مصوب  1353مقرر شده ،منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملّی است و اِعمال حقّ
مالکیت ملّت ایران در زمینه اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره بـرداری از منـابع نفتـی در سرتاسـر کشـور و
فالت قاره منحصراً بعهده شرکت ملّی نفت ایران است که رأساً و یا بوسـیله نماینـدگی هـا و پیمانکـاران
خود در آن باره اقدام خواهد کرد .این شرکت می تواند بمنظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفـت در
بخش های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضـی
بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا نماید.
پس از انقالب اسالمی ،قانون نفت با ابتنای به قانون اساسـی ،دچـار تغییراتـی گردیـد و بطـور مشـخص،
قراردادهای نفتی نیز با لحاظ نوع نگرش قانونگذار به منابع نفتی ،باید متناسب با آن تنظیم و منعقد مـی
شدند .بر این اساس ،از آنجا که بموجب ماده  2قانون نفت مصوب  1366منابع نفت کشور جـزء انفـال و
ثروتهای عمومی است ،طبق اصـل  95قـانون اساسـی در اختیـار حکومـت اسـالمی و کلیـه تأسیسـات،
تجهیزات ،دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسـط وزارت نفـت و شـرکتهای
تابعه بعمل آمده و یا خواهد آمد نیز متعلّق به ملّت ایران و در اختیار حکومت اسالمی است .اِعمـال حـقّ
حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی بر اسـاس مقـررات و اختیـارات مصـرح ایـن قـانون
بوسیله وزارت نفت و بر طبق اصول و برنامه های کلّی کشور صورت مـی پـذیرد .لـذا وفـق مـاده  6ایـن
قانون ،کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحد های عملیات به پیشنهاد وزارت نفت در بودجه کـل
کشور درج می شود .سرمایه گذاری خارجی در این عملیات بهیچ وجه مجاز نمی باشد.
بنابراین ،سرمایه گذاری خارجی که متضمّن مالکیت سرمایه گذار بر منابع ،تأسیسات و تجهیـزات باشـد،
منع شد .بر طبق ماده  12قانون نفت مصوب  ،1366هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغـی اسـت .مـع
الوصف ،نظر به اینکه انعقاد قرارداد به شیوه خرید خدمت در قـانون سـال  1353هیچگونـه مغـایرتی بـا
قانون مذکور ندارد ،علی القاعده جذب منابع مالی خارجی ،در بخش نفت و گاز منحصـر بـه شـیوه هـای

بودجه سال  1381مصوب مجلس شورای اسالمی مقرر شده «بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ،در سال جاری به وزارت نفـت
اجازه داده می شود 7/9میلیارد دالر قرارداد در قالب بیع متقابل هزینه کند».
 -1صادقی ،جوانمرد" -جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل" ،مجله پژوهش های حقوقی ،سال سوم-
چاپ ،1383
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 -3مبانی قانونی بیع متقابل در حقوق ایران
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خرید خدمت از جمله «بیع متقابل» است؛ زیرا این نوع حضور خارجیان متضمّن مالکیت آنان بـر منـابع،
1
تأسیسات و تجهیزات نمی باشد.
بهرحال ،علّت تأکید قانونگذار ایران به ملّی و انفال بودن منـابع نفتـی و همچنـین تعیـین نـوع عملیـات
استخراج و بهره برداری از آن ،تالش برای هماهنگی با اصل  95قانون اساسی است که بموجب آن انفـال
و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ،معادن ،دریاها......در اختیار حکومت اسالمی مـی
باشد تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آن عمل نماید.
اینکه قانونگذار در باب انعقاد قراردادهای نفتی ،دیدگاه جدیدی را مطـرح کـرده ،بـا لحـاظ دوران تسـلّط
بیگانگان بر منابع و ثروتهای ملّی و دخالت آنان در شئون سیاسی کشور و تحمیل اراده خود بر این ملّـت
بود؛ به همین سبب خواسته تا هرگونه قراردادی که منجر به اعطای امتیاز به بیگانگان می شود ،ممنوع و
قراردادها با حفظ مالکیت ایران بر منابع و معادن کشور تنظیم گردد؛ زیرا بموجب اصول  82 ، 81و 153
قانون اساسی استخدام کارشناس خارجی و اعطای امتیاز تشکیل شـرکتها و مؤسسـات در امـور تجـاری،
صنعتی ،کشاورزی ،معادن و خدمات به خارجیان و انعقاد هرگونه قـرارداد کـه موجـب سـلطه بیگانـه بـر
منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد ،مطلقاً ممنوع است.
بهرحال ،بر اساس اصل  99قانون اساسی ،بخش دولتی ،محور اقتصاد و شامل تمام صنایع بـزرگ و مـادر
از جمله نفت و گاز می باشد که بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است؛ بنابراین بخش
خصوصی ،امکان مالکیت بر منابع نفتی را ندارد و هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بخش بـاال
دستی نفت و گاز باید با احتیاط الزم باشد.
ب) -ظهور و تحوّل بیع متقابل در پرتو قوانین برنامه و بودجه کشور
 -1ب) -قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بیع متقابل ایران اولین بار در بند «ی» تبصره  24قانون برنامه اول توسعه  ...مصوب 1368/11/11مطرح
شده و بموجب این حکم ،دولت اجازه یافته بمنظور رفع قسمتی از نیازهـای بخـش صـنعت و معـدن در
امور مربوط به تولید ،صادرات و سرمایه گذاری های ذیربط ،به روش معامالت متقابل تا سقف ده میلیـارد
دالر اقدام نماید .در چارچوب ایـن قـانون ،آئیننامـه معـامالت متقابـل توسـط وزیـران عضـو کمیسـیون
اقتصادی هیأت دولت در جلسه مورخ 1364/3/21تصویب و نخستین قرارداد بیـع متقابـل نیـز از سـوی
کارشناسان بانک مرکزی در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی واقع شد.
علیرغم اینکه بیع متقابل مورد نظر مقنن ناظر به صنعت و معدن بوده ،عمالً در صنایع نفت و گـاز مـورد
استفاده قرار نگرفت تا اینکه قانونگذار بموجب جزء  1بند «ب» تبصره  24قانون بودجه سال  1373کـل
کشور صراحتاً بمنظور ظرفیت سازی مورد نیاز کشور در زمینه تولید نفت خـام ،گـاز طبیعـی و فـرآورده

 -1ایرانپور ،فرهاد" -مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی" -فصلنامه حقوق -مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی -دوره
 -9ش  -1سال()1384
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 -2ب) -قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
نظر به لزوم تسریع توسعه میادین نفتی و عنایت به کمبـود منـابع مـالی دولـت ،قانونگـذار در بنـد «و»
تبصره  22برنامه دوم توسعه ...مصوب 1373/4/21به دولت (وزارت نفت) اجازه داد تا سقف  6/5میلیـارد
دالر قرارداد بین المللی بیع متقابل با شرکتهای خارجی منعقد کند .با اعطای این مجوز بـه دولـت ،از آن
هنگام به بعد ،بموجب قوانین بودجه سنواتی بر جذب سرمایه خارجی از طریق انعقاد این نـوع از قـرارداد
2
بین المللی تأکید شده است.
این مجوزهای قانونی که جملگی دارای ارقام بسیار کالن بوده و هر سال نسبت به سال پـیش از افـزایش
مضاعفی برخوردار شده ،نمایانگر آن است که به رغم همه انتقاداتی که کارشناسان فنّی و حقوقی به ایـن
قالب قراردادی داشته اند ،دولت تمایل بیشتری به انعقاد قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل نشان داده
3
است.
آنچه حائز اهمیّت است اینکه نقطه شروع انعقاد قرارداد بیع متقابل و ظهور اولین نسـل ایـن قـرارداد در
ایران را باید مأخوذ به حکم جزء  1بند «ب» تبصره  24قانون بودجه سال  1373کل کشـور و همچنـین
بند «و» تبصره  22برنامه پنجساله دوم توسعه....دانست که نخستین بار مجلس شورای اسالمی به دولـت
(وزارت نفت) اجازه داد تا با توجه به کمبود منابع مالی دولت و لزوم تسریع در توسعه میادین نفت و گاز،
 -1بموجب جزء  1بند «ب» تبصره  24قانون بودجه سال  1373کل کشور جهت اجـرای طـرح هـای توسـعه میـادین گـازی
پارس جنوبی و شمالی و احداث پاالیشگاه میعانات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پاالیشگاه آبادان از محل فـروش نفـت کـوره
همان پاالیشگاه ،به شرکت ملّی نفت ایران اختیار داده رأساً حداکثر تا مبلغ سـه میلیـارد و پانصـد میلیـون دالر پـس از تأییـد
هیأت وزیران قراردادهای الزم را به صورت «بیع متقابل» با شرکتهای ذیصالح خارجی منعقـد نمایـد ،بنحـوی کـه بازپرداخـت
اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شـروع بهـره بـرداری بـرای طـرح عسـلویه
حداقل پنج ساله و برای طرح های میادین گازی پارس شمالی و جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرح هـا
به قیمت روز صورت پذیرد و هیچگونه تعهّدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران و دیگـر بانـک هـای کشـور
ایجاد نکند .قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنّی و تکنولوژی و آمـوزش
نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ،سـاخت و نصـب تجهیـزات و ماشـین
آالت ملزم گردند.
 -2بموجب بند «م» تبصره  22قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی « به دستگاه های اجرایی ذیربط اجـازه
داده می شود در چارچوب اعتبارات این قانون  ...سقف شش میلیارد و پانصد میلیون دالر با استفاده از روش های بیـع متقابـل
 ...و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون دالر از طریق تعهدات فایناس  ...اجرا نمایند.».
 -3عملکرد چهارساله 1379 -77مبیّن آن است که مجموعاً معادل  4/68میلیارد دالر مجوز سرمایه گـذاری صـادر شـده و بـا
توجّه به مجموع سرمایه گذاریها و تعهّدات مربوط به بیع متقابل و فاینانس طرحهای نفت و گاز ،درآمد ساالنه آن  7/1میلیـارد
دالر برآوردگردید؛ لیکن بر اساس بررسیها برای تأمین حدود  15میلیارد دالر هزینه سرمایه گذاری ،رقمی حـدود  19میلیـارد
دالر بهره بازپرداخت خواهد شد .ر.ک .موسسه مطالعات و پژوهشهای مجلس -گزارش ویژه نشریه شماره 27
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های نفتی اجازه انعقاد قرارداد بین المللی نفتی را صادر نمود 1.مبتنی بر این حکـم قـانونی ،اولـین نسـل
این قراردادها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و عمالً تا زمان تصویب قانون برنامه دوم توسعه ...سـاز و
کار حقوقی جذب سرمایه خارجی بین شرکتهای نفتی بین المللی و دولت ایران بوده است.
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تا سقف  6/5میلیارد دالر با شرکتهای خارجی قرارداد بیع متقابل منعقد کند .از این زمان به بعد ،قـوانین
1
بودجه سنواتی بطور مستمر مجوز دولت برای انعقاد این قرارداد بوده است.
بموجب مفاد قراردادهای بیع متقابل« ،عملیات توسعه» باید بنام شرکت ملّی نفت ایران انجـام گیـرد .بـا
ابتنای به همین موضوع حتّی کاالهای مربوط به پروژه نیز به نام این شرکت وارد میشود .در مقدمه ایـن
قرارداد ذکر شده «شرکت ملّ ی نفت ایران تمایل دارد تا پیمانکار را به نمایندگی از طرف خود و بنام خود
برای تأمین مالی و اجرای عملیات توسعه در منطقه قراردادی انتخاب کند» .این موضوع حسب مـورد در
2
سایر بندهای قرارداد تکرار شده است.
-3ب) -قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
در برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  74/1/17قانونگذار مجوز انعقاد قـرارداد بیـع
متقابل را در بند «هـ» ماده  85صادر کرده است .بموجب این حکم ،دولت موظّـف شـده طرحهـای بیـع
متقابل را در لوایح بودجه سالیانه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی اجراء نماید.
عالوه بر چارچوب و هدفگذاری که قانون برنامه سوم توسـعه ...در خصـوص اسـتفاده از قراردادهـای بیـع
متقابل در استخراج ،اکتشاف ،توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز مقرر کرده ،بطور مشـخص نقـش
آفرینی بیع متقابل برای «اکتشاف و توسعه» در میادین نفت و گاز ،اولین بار با قانون بودجه سـال 1382
3
متبلور شد.
با توجّه به مشخّصه بیع متقابل که بازپرداخت هزینـه هـای پـروژه از محـل درآمـد همـان پـروژه اسـت،
محتوای این قراردادها متناسب با شرایط بازار ،سیاست دولت و مقتضیات جدید ،محتاج تغییـر و اصـالح
بودند .به همین منظور قانونگذار در قـانون بودجـه  ،1382اجـازه داده از سـاز و کـار بیـع متقابـل بـرای
«اکتشاف و توسعه» میادین هیدرو کربوری استفاده شود .این امر نیازمند بازنگری در قراردادهای موجـود

 -1قانونگذار در جزء" "1بند (ل) تبصره  24قانون بودجه سال 1377کل کشور ،به دولت اجازه داده بـرای برخـی از طرحهـای
موَلّد و اشتغالزا به میزان  5/9میلیارد دالر به روش بیع متقابـل قـرارداد منعقـد نمایـد؛ «بازپرداخـت تسـهیالت مزبـور و تمـام
تعهدات ذیربط تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصوالت همان طرحها و بدون تعهـد بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی
ایران صورت خواهد گرفت» .عالوه بر این ،مقنن در بند (ل) تبصره  24قانون بودجـه سـال  1378کـل کشـور ،ضـمن اعطـای
اجازه به دولت برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل بمیزان معادل  7میلیارد دالر  ،مقررات جدیدی در خصوص بازیافت هزینههـا
مقرر نموده است .مطابق با بند  1-2تبصره مزبور« ،تمام پرداختهای مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزینههـای ذیـربط
باید از محل صدور محصوالت تولیدی همان طرح ها و پیش پرداخت از محل درآمدهای همان دستگاه انجام گیرد».
2
�- Groenendaal, Willem J.H. van, Mohammad, Mazraati. )2116(, A Critical Review of Iran
s Buyback Contract�,
Energy Policy, 39, 3714˚ .3718
 -3البته بموجب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خـارجی مصـوب  1381تشـخیص مصـلحت نظـام ،عـالوه بـر
قراردادهای بیع متقابل مجوز استفاده از قراردادهای "مشارکت مدنی" و "ساخت ،بهره برداری و واگذاری" در بخش باالدسـتی
صنعت نفت و گاز داده شده است.
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-Production sharing agreements (PS]) are a common type of contract signed between a government and a resource

1

extraction company (or group of companies) concerning how much of the resource (usually oil) extracted from the
country each will receive.- Production sharing agreements were first used in Bolivia in the early 1950s, although
their first implementation similar to today's was in Indonesia in the 1960s. Today they are often used in the Middle
East and Central Asia. In production sharing agreements the country's government awards the execution of
exploration and production activities to an oil company. The oil company bears the mineral and financial risk of the
initiative and explores, develops and ultimately produces the field as required. When successful, the company is
permitted to use the money from produced oil to recover capital and operational expenditures, known as "cost oil".
The remaining money is known as "profit oil", and is split between the government and the company, typically at a
rate of about 80% for the government, 20% for the company. In some production sharing agreements, changes in
international oil prices or production rate can affect the company's share of production.
 -2در قراردادهای بیع متقابل محدوده اجرای عملیات توسعه ( )Contract Areaدر قرارداد مشخص شده و این امر تا پایان

عملیات توسعه ثابت میماند.
-Early Production

3
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بیع متقابل و استفاده از ترتیبات مقرر در سایر قراردادها و به ویژه قراردادهای مشـارکت در تولیـد 1بـوده
است.
فی الواقع اندیشه تحوّل در محتوای نسل اول قرارداد بیع متقابـل بـا تصـویب و اجـرای حکـم مقـنن در
بند«ف» تبصره  21قانون بودجه سال  1382متبلور شده تا نسل دوم این قرارداد پا به عرصه ظهور بنهد.
بموجب این حکم و در اجرای مواد ( )85و ( )122قانون برنامه سوم توسعه ،...شـرکت نفـت ملّـی ایـران
اجازه یافته در کلیه مناطق کشورکه «عملیات اکتشافی» مربوط بـا ریسـک پیمانکـار انجـام و منجـر بـه
کشف میدان قابل تولید تجاری تا سقف یک میلیارد دالر با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه بـا
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شود ،مرحله «توسعه» را به دنبال مرحله «اکتشاف» و از طریق عقد
2
قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند.
هزینههای اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میدان ،منظـور
و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی همان میدان بازپرداخت شود .در صـورتی
که در پایان مرحله اکتشاف ،میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد ،قرارداد اکتشافی
خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حقّ مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
علی ایحالٍ ،در این نسل از قراردادهای بیع متقابل ،فعالیت پیمانکاران عالوه بـر عملیـات توسـعه ،شـامل
اکتشاف نیز بوده است؛ مع الوصف ،در ایـن قراردادهـا ممکـن اسـت عملیـات توسـعه در دو فـاز صـورت
پذیرفته و پس از انجام برخی از فعالیتهای لرزه نگاری و حفر چاههای توصیفی ،تولیـدی ،جمـع آوری و
تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل ،محدوده کار برای فاز دوم مشخص شود .عالوه بر این ،چنانچه در طـول
عملیات توسعه ،برداشت زود هنگام نفت وجود داشته باشد ،ممکن است پیمانکار مسئولیت بهـرهبـرداری
برای تولید زود هنگام 3را بعهده بگیـرد ،لـیکن در هـر حـال پـس از خاتمـه عملیـات توسـعه و تحویـل
تجهیزات و تأسیسات موجود به شرکت ملّی نفت ایران ،عملیات تولید از سوی این شرکت انجـام خواهـد
شد و پیمانکار هیچ نظارتی بر این عملیات نخواهد داشت.
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-9ب) -قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
ظهور نسل سوم قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در صنعت نفت ایران مرهون تفکّری است که تا
قبل از وضع ماده  19قانون برنامه چهارم توسعه ...مصوب  1383/6/11با تالش برای رفـع کاسـتیهای دو
نسل قبلی این قرارداد از حیث شیوه پرداخت حقّ الزحمه و پاداش و رفع دغدغه های پیمانکاران خارجی
در زمینه ریسک ناشی از افزایش غیر قابل پیش بینی هزینه های سـرمایه ای عملیـات توسـعه و تقریـب
سقف قرارداد به هزینه های واقعی و احاله آن به مدّت زمانی طوالنی تر به حدود دو سـال بعـد از انعقـاد
قرارداد مؤثر بوده و راهبری کرده است .مع الوصف ،بموجـب مـاده مرقـوم ،قانونگـذار چـارچوب و اصـول
مشخصی برای انعقاد قرارداد بین المللی نفتی بیع متقابل تدوین و اعالم کرده و بر انعقاد این نوع قرارداد
1
در زمینه های مختلف بویژه نفت و گاز تأکید نموده است.

 -1ماده  19ـ الف ـ دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده ( )161این قانون و همچنـین مؤسسـات
و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیشبینی و به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
ب ـ بمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک ،تشویق و حمایت از جـذب سـرمایههـا و
منابع خارجی در فعالیتهای باالدستی نفت و گاز بویژه در میادین مشترک و طرحهـای اکتشـافی کشـور ،اطمینـان از حفـظ و
صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور ،انتقـال و بکـارگیری فناوریهـای جدیـد در توسـعه و
بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی ،به شرکت ملّی نفـت ایـران اجـازه
داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبتبه انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میـدانها بـا تـأمین
منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صالحیت داخلی ،متناسب با شرایط هر میـدان بـا رعایـت اصـول و شـرایط
ذیل اقدام نماید:
1ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرّفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور2 .ـ عدم تضمین بازگشـت تعهـدات ایجـاد شـده
توسط دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکهای دولتی -3 .منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ،حـقالزحمـه و
یا سود ،ریسک و هزینههای تأمین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجادشده جهت اجرای طرح ازطریق تخصـیص بخشـی
از محصوالت میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول -9 .پذیرش خطرات و ریسک عدم دسـتیابی بـه اهـداف
موردنظر قراردادی ،غیراقتصادیبودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهالک تعهـدات مـالی ایجادشـده توسـط
طرف قرارداد 5 .ـ تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد ،متناسب با شرایط هرطرح و با رعایـت ایجـاد انگیـزه
برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری 6 .ـ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گـاز در طـول
دوره قرارداد7 .ـ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حـداکثر اسـتفاده از
توان فنی و مهندسی ،تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیالت بـهمنظـور صـدور خـدمات مصـوب
 -8 .1375/12/12رعایت مقررات و مالحظات زیست محیطی.
ج ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدانهای نفـت و گـاز تـا سـقف تولیـد اضـافی ،روزانـه یـک
میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی ،با اولویت میادین مشترک ،پس از تصویب توجیه فنی
و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مـدیریت و برنامـهریـزی کشـور اقـدام نمایـد و بازپرداخـت
تعهدات ایجادشده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی ،صرفاً ازمحل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهـای گـازی
از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجامدهد.
دـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود بهمنظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گـاز ،نوسـازی و بهینـهسـازی
تأسیسات نفتی ،تبدیل گاز طبیعی بهفرآوردههای مایع(... )DME, GTL, LNGتأسیسات پاالیش و بهینهسازی مصرف سـوخت
شامل طرحهای توسعه گازرسانی ،نسبتبه اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی ـ اقتصـادی طرحهـا در شـورای
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اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را از محلدرآمـد
اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ بمنظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و بکـارگیری فناوریهـای جدیـد
در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (بهاستثنای اسـتانهای خوزسـتان ـ بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمـد) کـه عملیـات
اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود ،به دولت اجازه داده میشـود در قالـب
ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژههـا در بودجـههـای سـنواتی توسـط مجلـس شـورای
اسالمی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور نسـبتبـه عقـد قراردادهـای بیـع
متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصـات اقـدام و پیمانکـار را مطـابق ضـوابط قـانونی انتخـاب نمایـد.
هزینههای اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و بـه همـراه هزینـههـای توسـعه از محـل
فروش محصوالت تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد .مجوزهای صادره دارای زمان محدود بـوده و در هرمـورد توسـط
وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشـد .در صـورتیکه در پایـان مرحلـه اکتشـاف ،میـدان تجـاری در هـیچ
نقطهای از منطقه کشف نشده باشد ،قراردادخاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
وـ آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامـهریـزی کشـور ،وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی،
وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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نظر به دالیل عدیده ای منجمله کمبود نقدینگی ارزی ،ضرورت انتقال فنـاوری ،عـدم وجـود پیمانکـاران
نفتی ایرانی توانمند و صاحب صالحیت برای پروژه های صنعت نفت ،فقد امکانـات داخلـی بـرای تـأمین
خدمات مهندسی و کاالی عملیات توسعه میادین نفتی و گازی ،نبود مدیریت کارآمد پـروژه و همچنـین
ضرورت حضور فعال در تعامـل بـا شـرکتهای بـزرگ بـین المللـی نفتـی و بازارهـای داخلـی و خـارجی،
قراردادهای بیع متقابل تا پیش از تصویب برنامه چهارم توسعه ...ساز و کار منحصر بـه فـرد بـرای جـذب
سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز ایران بوده که توانسته در خالل چند سال گذشته منبع جذب ده هـا
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی شود.
علیهذا ،قانونگذار در راستای بهبود اوضاع سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی الزم جهـت اجـرای
طرحهای توسعه ای صنعت نفت کشور ،مبانی حقـوقی جدیـدی را بـرای لحـاظ در روابـط قـراردادی بـا
پیمانکاران بین المللی خارجی در اصول هشتگانه منـدرج در بنـد «ب» مـاده  19قـانون برنامـه چهـارم
توسعه وضع و مقرر کرده با توجّه به تحقق چشم انداز آینده صنعت نفـت ایـران در افـق 21سـاله ،بـرای
تولید روزانه  7میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با میـانگین تولیـد روزانـه  5میلیـون و 811هـزار
بشکه نفت خام ایجاد ظرفیت شود.
با توجّه به این که میزان سرمایه گذاری مورد نیـاز در صـنعت نفـت کشـور در برنامـه چهـارم توسـعه 15
میلیارد دالر در سال بوده که حداقل  9تا  5میلیارد دالر آن از منابع داخلی و بقیه باید از منابع خـارجی
و استفاده از روش های مختلف از جمله بیع متقابل یا فاینانس تأمین می گردید؛ الجـرم لـزوم تشـویق و
حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بخش نفت و گاز در کشوری که بـیش از 131میلیـارد بشـکه نفـت
قابل استحصال و  27تریلیون متر مکعب گاز در اختیار دارد ،مقتضی سـرمایه گـذاری سـاالنه میلیاردهـا
دالر در توسعه منابع هیدروکربوری مربوطه است که این امر ،هم در برنامه چشم انـداز 21سـاله کشـور و
هم در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.
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تشویق برای جذب سرمایه خارجی بویژه برای عملیات توسعه میادین مشترک نظیر طرح توسـعه میـدان
نفتی آزادگان ،انتقال و بکارگیری فناوری های روزآمد ،اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر مخازن و
افزایش ضریب بازیافت با استفاده از فناوری های مدرن از اهداف مهم قانونگذار در ماده  19قانون برنامـه
چهارم توسعه است .نظر به اینکه در وضعیت کنونی کشـور ،علـی القاعـده شـرایط و امکانـات الزم بـرای
تأمین و برخورداری از همه فناوری هـای مـورد نیـاز صـنعت نفـت در داخـل وجـود نـدارد ،لـذا حضـور
شرکتهای نفتی خارجی در کشور و همکاری مشترک بـا آنهـا بـا لحـاظ چارچوبهـای دقیـق قـراردادی و
نظارت صحیح و مستمر بر اجرای آن ،موجب تضمین افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن است.
در همین راستا ،قانونگذار این امکان را به شرکت ملّی نفت ایران داده تا با رعایت اصول هشتگانه مقرر در
بند «ب» ماده  19این قانون و استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللـی و انعقـاد قراردادهـای
اکتشاف و توسعه و تأمین منابع مالی با طرف های خارجی و شرکتهای صاحب صالحیت داخلی ،تـا آخـر
برنامه چهارم توسعه روزانه حداقل یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام و  251میلیون متـر مکعـب
تولید گاز کشور را افزایش دهد.
این تصمیم قانونگذار در جهت نوسازی قرارداد بیع متقابل بر مبنای اصول معیّنه مذکور بود کـه بمنظـور
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های باالدسـتی نفـت و گـاز ،بـه ویـژه در میـادین
مشترک و پروژه های اکتشافی؛ اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر مخازن و افزایش ضریب بازیافت
و بهره برداری بهینه از آنها؛ انتقال و بکارگیری از فناوریهای روزآمد در مدیریت و بهره بـرداری بهینـه از
این میادین ،همچنین امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی متناسب بـا شـرایط هـر
میدان ،به وزارت نفت اجازه داده تا برای انجام عملیات اکتشاف ،توسعه ،بهـره بـرداری ،افـزایش بازیافـت
نفت و گاز ،نوسازی و بازسازی و بهینه سازی و تعمیرات چاه ها و تأسیسات باالدستی ،بتواند حسب مورد
و تشخیص این وزارتخانه و تصوی ب شورای اقتصاد ،از شیوه های مختلف قراردادی از قبیل بیع متقابـل،1
مشارکت مدنی ،2مشارکت در سرمایه گذاری ،3مشارکت در تولید ،9قراردادهای سـاخت ،بهـره بـرداری و
انتقال ،5قراردادهای ساخت ،اجرا و تحویل 6و قراردادهای خرید خدمت 7با رعایت اصـول و شـرایط مقـرر
مذکور استفاده کند.
از آنجا که امکان حضور پیمانکار خارجی در میادین هیـدروکربوری در اجـرای قراردادهـای بیـع متقابـل
موضوعی توافقی و محتاج تصمیم مدیریت کشور است ،در صورت احـراز ضـرورت اسـتفاده از فنـاوری و
مدیریت آنان در دوران بهره برداری ،این شرکتها نه تنها در دوره اکتشاف و توسعه ،بلکـه در دوران بهـره
برداری نیز در میدان خواهنـد مانـد و چنانچـه تضـمین تأسیسـات و تولیـد صـیانتی از مخـازن در ایـن
1

- Buy- Back
- Participation Agreement
3
- Joint-Venture
4
- Production Sharing
5
- Build, Operate and Transfer
6
- Build, Commissioning and Handover
7
- Service Contract
2
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-5ب) -قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
در تعاقب اصول مقرر در ماده  19قانون برنامه چهارم توسعه ...بموجب احکام مقرر در قانون برنامه پـنجم
توسعه ،...بستر تحوّلی شگرف در محتوای قراردادهـای بیـع متقابـل و نوسـازی آن در قالـب نسـلی نـو و
طرحی مدرن راجع به مراحل مختلف اعم از اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره برداری از منـابع نفتـی ایجـاد
شد 2.بر اساس حکم بند«الف» ماده  125این قانون ،وزارت نفــت مجـاز اسـت بـا ایجـاد فضـا و شـرایط
رقابتی ،نسبت به صدور پروانه اکتشاف ،توسعه و تولید مورد نیاز برای بهـره بـرداری از حـداکثر ظرفیتهـا
برای توسعه میادین نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سـال  1384تـا سـقف
تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت
میادین مشترک ،با تأکید بر توسعه میدان گـاز پـارس جنـوبی ،پـس از تصـویب گـزارش توجیـه فنّـی و
اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با اسـتفاده از
روشهای زیر اقدام نماید:
1ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف ،توسعه ،تولید در دوره زمانی معیّن در میادین نفت و گاز.
البتّه شرایط اساسی این روشها با حفظ حقّ مالکیت و اعمال تصرّفات مالکانه بـرای دولـت در سـال اول
برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیّه و به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
2ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده ( )19قانون برنامه چهـارم
توسعه.
وزارت نفت می تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میـادین مشـترک
3
شناخته شده اقدام و تالش الزم را بعمل آورد.
-1ابراهیمی،نصراهلل -تحوالت معاصر در صنعت باال دستی نفت و گاز -طراحی و پبشنهاد نسـل جدیـد قراردادهـای باالدسـتی
 -E&Pکنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش باالدستی نفت و گازWWW.upstream.ir-
 -2در حال حاضر ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی انرژی با در دست داشتن حدود  47میلیارد بشکه ذخایر نفتی و 26
تریلیون متر مکعب گاز طبیعی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی است.
 -3عالوه بر این ،قانونگذار در ماده  126این قانون نیز کماکان بمنظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منـابع نفـت و گـاز در
سراسر کشور و نیز انتقال و بکارگیری فناوریهای جدید در عملیـات اکتشـافی ،در کلیـه منـاطق کشـور بـه اسـتثناء اسـتانهای
خوزستان ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشـترک بـا همسـایگان کـه عملیـات اکتشـافی
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قراردادها پیش بینی شود ،باید شرایطی برای پیمانکار تمهید نمود تا بتواند این موارد را تضمین کند و به
یقین نمی توان از پیمانکار انتظار داشت تا تنها بمنظور حضور  5ساله خود در میـدان ،تضـمین 25سـاله
ای برای تولید از میادین نفت و گاز کشور بدهد .به همین منظور با ابتنای بـه اصـول و شـرایط مقـرر در
ماده  19قانون برنامه چهارم توسعه و متناسب با منافع کشور و شرایط و الزامـات میـادین نفتـی ،تحـوّل
قراردادهای بیع متقابل راهکار مطرحی است که بموجب آن با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بـر منـابع
نفت و گاز ،می توان با استفاده از آن در مدّت زمان طوالنیتری از خدمات شرکتهای سـرمایه گـذار بـین
1
المللی نفتی در افزایش بهرهوری از میادین بهره جست.
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مضاف بر مجوزهای مذکور ،مقنّن در بندهای «الف» و «ب» ماده  124این قانون ،وزارت نفـت را موظّـف
کرده ،در راستای اعمال حقّ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظـایف قـانونی خـود ضـمن
ایجاد مدیریت اکتشاف ،توسعه و تولید  ...برای فعالیتهای اکتشاف ،توسعه ،استخراج و تولیـد نفـت و گـاز
توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صالحیت ،با اتّخاذ ضوابط تولیـد صـیانتی ،پروانـه
بهره برداری بدون حقّ مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براسـاس طـرح مصـوب ،بـر عملیـات
اکتشاف ،توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهـای سـالمتی -
ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
قانونگذار با تصویب قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه ،...بستر تغییر محتوایی قراردادهای بیع متقابـل را
فراهم کرده تا دو لت با طرحی نو برای این قرارداد ،بمنظور برون رفت از شرایطی کـه در اثـر وضـعیتهای
نامساعد سیاسی بین المللی خصوصاً تحریم صنعت نفت و دشوار شدن جذب منابع مالی برای توسعه این
صنعت اصلی بر اقتصاد کشور حاکم گردیده ،بتواند گامهای استوارتری در جذب سرمایه خارجی به داخل
و انجام سرمایه گذاری برای اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره برداری از منابع نفتی و گازی و ظرفیت سـازی
بیشتر در اینخصوص بردارد 1.در این مسیر با تمهید مقدماتی برای طراحی نسلی جدیـد از قـرارداد بـین
المللی بیع متقابل ،بگونه ای که مراحل اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره بـرداری در قالـب یـک قـرارداد بـا
چارچوبی منسجم و مشخص در انطباق با موازینِ قانونیِ متضمّنِ رعایت مصالح ملّی ،قابل واگذاری باشد؛
اندیشیده شده است .بر اساس این اذن قانونی ،در نسل چهارم این قراردادهای نفتی ،الحاق مرحلـه بهـره
برداری و تولید به مراحل قبل و همچنین تمایل به سمت مشارکت در سرمایه گذاری شرکتهای خـارجی
مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود ،بـه وزارت نفـت اجـازه داده
در قالب ارقام مذکور در ماده ( )125این قانون و بودجه های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادلـه موافقتنامـه،
نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدیـد از طریـق برگـزاری مناقصـات اقـدام و طـرف
قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید .هزینههای اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مـذکور
منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد 3.مجوزهـای صـادره
دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابـل تمدیـد مـیباشـد .در صـورتی کـه در
پایان مرحله اکتشاف ،میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد ،قرارداد خاتمه مییابـد و طـرف قـرارداد حـق
مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
 -1انعقاد قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی ،محتاج طی فرآیندی طوالنی است .متعاقب اذن مقنن که
غالباً در بودجه های ساالنه مبتنی بر قوانین برنامه ای توسعه صادر و چارچوب کلّی و سقف مالی انعقاد آنرا در بخش صنایع و
معادن از جمله نفت و گاز تعیین می کند؛ اولویت های توسعه و بهره برداری حوزه های مختلف ارزیابی و هزینه های تقریبی
آن برآورد می شوند .پس از بررسی و تهیه گزارش های فنّی در زمینه طرح ها ی مختلفِ منتخب ،شرکت ملّی نفت ایران آنها
را از طریق همایش های داخلی و خارجی به مناقصه بین المللی می گذارد .پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از
ارزیابی ،درجه بندی و در اختیار کمیسیون معامالت ویژه طرح های بیع متقابل قرار داده شده تا مورد بررسی های حقوقی،
م الی و فنّی قرار گرفته و سرانجام به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران برسند .پس از آن ،طرح در اختیار شورای
نظارت بر طرح های بیع متقابل ،شامل سه نفر از نمایندگان مجلس (منتخب کمیسیون های مربوط) ،معاونان چهار وزارتخانه
امور اقتصاد و دارایی ،امور خارجه ،صنایع و نفت ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری
قرار می گیرد و از آنجا به شورای اقتصاد و سپس بانک مرکزی ارسال می شود .سرانجام پس از موافقت شورای اقتصاد و
تصویب قراردادهای مالی از سوی بانک مرکزی ،امکان عقد قرارداد فراهم می شود.
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 -1تکامل محتوایی قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل
در ایران ،لزوم سرمایه گذاری معادل حداقل  91میلیارد دالر در  11سال آینده با اولویت توسعه میـادین
مشترک بمنظور افزایش بیش از  1میلیون بشکه به ظرفیت تولید روزانه کشور بـا لحـاظ اهـداف برنامـه
پنجم توسعه ...دائر بر سرمایه گذاری حدود  211میلیارد دالر در بخش باالدستی صـنایع نفـت و گـاز و
نظر به شرایط تحریم اقتصادی کشور ،تدوین و رونمایی از نسل جدید قراردادهای بیع متقابـل در جهـت
افزایش انگیزه اقتصادی شرکتهای داخلی و خارجی برای سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه ،یـک ضـرورت
اجتناب ناپذیر و حتّی یک مزیّت اقتصادی برای کشور محسوب می گردد .از همین رهگـذر اسـت کـه بـا
کسب تجربه در این زمینه ،نسل جدید این قرارداد در خصوص سرمایهگذاری خارجی ظهور کرده کـه در
مقایسه با نسلهای قبلی خود دارای پیچیدگی های بیشتری است.

-- M. Sonarajah (2004), "The International Law on Foreign Investment, Second Edition" , Cambridge University

1

Press.
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و شرکتهای خصوصی توانمند ایرانی با ویژگی های خاص که مبیّن نوعی تحوّل در محتوای ایـن نسـل از
بیع متقابل است ،مشهود می باشد.
انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز ایران ،با توجّه به لزوم سرمایه گذاری در آن و فقـد
1
سرمایه داخلی و سایر محدودیت ها ،در حال حاضر روشی مناسب برای جـذب سـرمایه خـارجی اسـت،
لیکن نقایص و کاستیهای موجود در محتوای این قراردادها و اجرای آن ،باید مرتفع شود تا ضمن متنـوّع
کردن شیوه های سرمایه گذاری ،منافع کشور بیشتر تضمین شود.
بنا به آنچه در باب تقنین نظام کلّی مالکیت دولت بر منابع نفتی ایران بیان شد ،قانونگذار ایـران از سـال
 1353اِعمال حقّ مالکیت در زمینه اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره برداری از منابع نفتـی را بـه نیابـت از
مردم بر عهده دولت قرار داده تا مطابق مصلحت ملّت اقدام نماید .در این راستا شرکت ملّی نفت ایـران را
موظّف به بهره برداری از این منابع ملّی کرده تا بطرق مقتضی با رعایت حاکمیت و مالکیت ملّت بر نفت،
قراردادهای الزم را منعقد نماید .در این قانون امکان امضای قرارداد بر پایـه خریـد خـدمت پـیش بینـی
گردیده است.
نظر به اینکه قانونگذار سال  1366نیز با ابتنای به اصل  81قانون اساسی دائر بر ممنوعیت اعطای امتیـاز
تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان با لحاظ اینکـه طبـق اصـل  99تمـامی صـنایع بـزرگ بصـورت
مالکیت عمومی در اختیار دولت است؛ بصراحت در ماده  6قانون نفت تسلّط بیگانگان بـر منـابع نفتـی را
ممنوع نموده و هرگونه سرمایه گذاری خارجی را صرفاً با لحاظ حفظ مالکیت ملّت بر منابع نفتی ،ممکـن
و بنابراین سرمایه گذاری بر اساس بودجه واحدهای عملیات را مجاز اعـالم کـرده ،لـذا در شـرایط فعلـی
کشور قراردادی که بتواند متضمّن این شروط قانونی باشد و در عین حال ،راه جـذب سـرمایه خـارجی و
انت قال تکنولوژی برای اکتشاف ،توسعه و بهره برداری را هموار نماید ،قرارداد بین المللی بیع متقابـل مـی
باشد که در مسیر تحوّالت قانونی تا به امروز در خدمت صنعت نفت ایران بوده است.
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آنچه که در باب دگردیسی و تکامل محتوایی قرارداد بین المللی نفتی بیع متقابل مشـهود اسـت ،اینکـه
تمرکز اصلی نسل اول این قراردادها بر توسعه و نسل دوم آن روی اکتشاف و توسعه بوده است .نسل اول
این قرارداد ،برای حضور کوتاه مدّت پیمانکاران خارجی با هدف توسعه میادین قدیمی 1جهت بازسـازی و
افزایش میزان برداشت ،طراحی شد؛ در حالیکه نسل دوم آن با توجّه به ضرورت بهره بـرداری از میـادین
بکر ،2امکان حضور پیمانکار خارجی در هر دو مرحله اکتشاف 3و توسعه 9را فراهم آورد و وی بـا پـذیرش
ریسک و به هزینه خود اقدام به جستجو و اکتشاف میادین نفتی جدید می نمود و در صورت کشف نفـت
به میزان تجاری ،از حقّ ترجیحی برای مذاکره و انعقاد قرارداد توسعه برخوردار می گردیـد؛ مـع الوصـف
چنانچه طرفین موفّق به انعقاد قرارداد توسـعه نمـی شـدند ،کارفرمـا بـا بازپرداخـت کامـل هزینـه هـای
اکتشافی انجام شده پیمانکار ،حقّ داشت با سایر متقاضیان برای انجام توسعه میدان به مذاکره بپردازد.
در قراردادهای نسل اول ،حجم سرمایه گذاری دارای سقف محدودی بـود کـه در آغـاز قـرارداد مشـخّص
می شد ،در نسل دوم ،سقف قرارداد بر اساس قیمت کشـف شـده از مناقصـه ای فرعـی و در آسـتانه آغـاز
عملیات اجرایی ،تعیین می گردید.
آنچه در قراردادهای بیع متقابل نسلهای اول و دوم متجلّی است اینکه پیمانکار مکلّف به توسعه میـدان و
تضمین انجام فعالیتهایی مشخّص برای رساندن سطح تولید به میزان معیّنی بوده و ناکامی در نیل به این
سطح از تولید می توانست سودآوری پروژه را بصورت جدّی کاهش دهد .طرفین در زمان انعقـاد قـرارداد
باید سقف هزینه های سرمایه ای 5الزم برای نیل به سطح تولید مورد توافـق را بطـور دقیـق معـیّن و در
6
قرارداد قید کنند؛ به همین دلیل گاه از این دسته قراردادها ،با نام قراردادهای سـقف سـرمایه ای ثابـت
7
یاد می شود.
بدین ترتیب ،در فرضی که پیمانکار بعلّت حدوث عواملی مانند نوسانات احتمالی قیمت مواد اولیـه و نیـز
قطعی نبودن اطالعات موجود مخزن ،تخمین اولیه سقف هزینه های سرمایه ای و تفـاوت ایـن مـوارد بـا
واقعیت موجود در طول اجرای پروژه ،ناگزیر به انجام هزینه بیش از سقف مقرر در قـرارداد مـی گردیـد،
امکان بازیافت آنرا نداشت و چنانچه نیل به اهداف تولید مستلزم انجام هزینـه ای بیشـتر از سـقف مـورد
توافق می بود ،از نظر تئوریک پیمانکار مکلّف بود برای ایفای تعهّدات قراردادی خود و رسیدن بـه سـطح
تولید تعهّد شده ،مابه التفاوت سقف معیّنه در قرارداد و هزینه های واقعی انجام شده را شخصاً عهـده دار
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 -7ابراهیمی ،نصـراهلل -اصـالح یـا جـایگزینی قراردادهـای بیـع متقابـل ،راهکـار یـا ضـرورت -شـبکه اطـالع رسـانی نفـت و
انرژی(شانا) ˚ 1389
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شده و بپردازد.
نسل سوم قراردادهای بیع متقابل ،با لحاظ اینکه انگیزه اصلی حرکـت از نسـل اول بـه سـمت نسـل دوم
افزایش منافع کارفرما از طریق اکتشاف ذخایر جدید هیدروکربوری بود ،در مقام پاسخ به یکی از دغدغـه
های اساسی پیمانکاران خارجی در زمینه ریسـک ناشـی از افـزایش غیرقابـل پـیش بینـی هزینـه هـای
سرمایهای 2عملیات توسعه ،پا به منصّه ظهور گذاشت.
تالش طراحان نسل سوم بیع متقابل با هدف کاستن از میزان این ریسک و نزدیکتر کردن سقف منـدرج
در قرارداد با هزینه های واقعی از طریق عدم تثبیت سقف هزینه های سـرمایه گـذاری در هنگـام انعقـاد
قرارداد و موکول کردن آن به مدّت زمانی قریب به دو سال پس از انعقاد قرارداد ،بعـد از انجـام مطالعـات
دقیقتر و جزیی تر فنّی و نیز متعاقب انجام مناقصات اصلی پروژه از سـوی پیمانکـار صـورت پـذیرفت تـا
بدین ترتیب ریسک ناشی از عدم قطعیت های فنّی 3و همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه و تجهیزات تـا
حدودی برای پیمانکار کاسته شود .به همین دلیل گاه از این قراردادها بعنوان قراردادهای مناقصه بـاز 9و
6
یا سقف باز 5یاد می شود.
علی ایحالٍ در نسل سوم کاستیهای دو نسل پیشین از حیث تعهّدات متقابل طـرفین تـا حـدودی مرتفـع و
شیوه پرداخت حقّ الزحمه و پاداش نیز اندکی تغییر نمود و بهرحال با استفاده از این سه نسـل قراردادهـای
بیع متقابل ،تاکنون  611هزار بشکه در خشکی و دریا به ظرفیت تولید روزانه کشور افزوده شده است.
مع الوصف ،بمنظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی نسل جدیـدتری از قراردادهـای بیـع متقابـل بـا
رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به سرمایه گذاران در حال ظهـور مـی
باشد که با نسل های قبلی متفاوت است .بنابراین ،در میان نسلهای مختلف بیع متقابل ،نسل چهارم ایـن
قرارداد بگونه ای طراحی شده که باید آنرا بیع متقابل پیشرفته نامیـد .نظـر بـه اینکـه نسـل جدیـد بیـع
متقابل با رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به سـرمایه گـذاران بمنظـور
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و الحاق مرحله تولید و بهره برداری بـه مرحلـه توسـعه و همچنـین
تمایل آن به نوعی مشارکت در سرمایه گذاری از ابتدای مرحله اکتشاف تا مرحله توسعه و بهـره بـرداری
در حال ظهور است ،لذا از لحاظ محتوا با نسل های قبلی متفاوت می باشد.

- Abdolhossein Shiravi and Seyed Nasrollah Ebrahimi (2006), �Exploration and Development of Iran,s Oil fields
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 -5اهداف قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابلل از ظهلور تلا تکاملل در مسلیر تحلول و
دگردیسی
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران

بطور مشخّص هدف قراردادهای بیع متقابل ،مطابق الگوی قانونی آن در ایران ،تحصیل منابع مالی خارجی و تکنولوژی
و تخصص مورد نیاز برای اقدام پرهزینه ،پرخطر و پیچیده اجرای پروژه های نفت و گاز توأم با تضمین حاکمیت دولـت
بر منابع نفتی و نظارت دولت بر عملیات اجرای پروژه ها بنحو مقرر در قانون اساسی ،قوانین نفـت  1353و  1366مـی
باشد .برخی از بندهای قرارداد بیع متقابل ،بطور خاص برای دستیابی به این اهداف تنظیم گردیده اند.
بهر حال ،از آنجا که قرارداد بیع متقابل ،تنها یک روش انجام معامله است و کارآمد بودن آن بـه مفـاد و شـرایط لحـاظ
شده در قرارداد ،کیفیت اجرای مفاد و شرایط مربوط وابسته است و ربطی به ماهیت قرارداد بیع متقابل ندارد ،هـدف از
تحوّل در محتوای آن نیز ایجاد شرایط مطلوب برای ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور است تـا
بازار برای نفت تولیدی بنحو شایسته ای ساماندهی گردد ،لذا طراحی نسل جدید قراردادهای بیـع متقابـل ،مبتنـی بـر
تالش برای جذب سرمایه و بسیج مالی برای توسعه میادین نفتی و گازی؛ استمرار در حفظ ثبات اقتصادی کشور برای
فراهم آوردن زمینه های اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهره برداری از میادین جدید نفت و گاز؛ اتّخاذ سیاست های متفـاوت
در مواجهه با کنشگران سیاسی در خاورمیانه ،ایجاد تعامل سالم میان آنها و همچنین میان مصرف کنندگان و دارندگان
این منابع؛ ایجاد زمینه و محیط مناسب برای تحقّق عملیات و اصالحات گوناگون برای جذب سرمایه گذاری از طریـق
اصالح قیمت ها؛ شیوه های مصرف و مشارکت و روشهای قراردادی و مقاطعه کاری ،به ویژه رشد و ارتقای پیمانکـاران
1
داخلی و حمایت از توانایی ها و امکانات داخل کشور می باشد.
از آنجا که بموجب قراردادهای بیع متقابل پیمانکار متعهّد است سهم خود از نفت تولیدی میـدان را خریـداری نمایـد،
تاکنون بر اساس شاخصه های نسلهای قبلی قرارداد بیع متقابل این موضوع در کشور محقّق نگردیـده و از ایـن امکـان
استفاده نشده است؛ مع الوصف با تغییر رویکرد ،اگر فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی با مشـکل روبـه رو شـود،
نفت تولیدی در سقف سهم پیمانکار به وی فروخته می شود.
بهرحال نظر به ضرورت جذب سرمایه و بسیج مالی برای توسعه میـادین نفتـی و گـازی و همچنـین رشـد و ارتقـای
پیمانکاران داخلی و حمایت از توانایی ها و امکانات داخل کشور ،قراردادهای بیع متقابل مهمتـرین ابـزار حقـوقی بـرای
تحقّق این اهداف در کشورهای صاحب منابع نفتی در شرایط کمبود منابع مالی و فقد تکنولوژی داخلی است.
 -6چالش های نسل گذشته قردادهای بین المللی نفتی متقابل
واکاوی دالیل عدول از استفاده از نسلهای قبلی قراردادهای بیع متقابل که بعلّت وجود کاستی ها و نارسایی های آنها
سبب کاهش رغبت شرکتهای بزرگ سرمایه گذار بین المللی و پیمانکاران توانمند عرصه تولید ،اکتشاف و بهره برداری،
جهت سرمایه گذاری و حضور در عملیات اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران شده است ،بمنظـور تعبیـه زیرسـاخت
های موردنیاز برای این تغییرات و تعیین مسیر حرکت در این گذرگاه واجد اهمّیت است .بنابراین ،ذیالً به برخی از این
موارد اشاره می شود:

-Hooman Farnejad, �How Competitive is the Iranian Buy-Back contracts in comparison to contractual production
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متضمّن منفعتی برای پیمانکار نیست ،سبب کاهش رغبت شرکتهای سرمایه گذار خارجی در فعالیتهـای
نفتی ایران می شود؛ لذا برای جبران این نقیصه باید در این نوع قراردادها ترتیبی داده شود که در صورت
صرفه جویی ،مبلغ پاداش پیمانکار نیز متناسب و بدون هیچ محـدودیتی در سـقف مقـدار صـرفه جـویی
اعمال شده ،افزایش یابد.
ب :از آنجا که در نسلهای قبلی بیع متقابل ،امکان پرداخت پاداش بیشتر از سقف معیّنـه متناسـب بـا
افزایش تولید بیشتر ملحوظ نشده و بنابراین برای پیمانکار جهت افـزایش میـزان تولیـد در قـرارداد بیـع
متقابل انگیزه ای وجود نداشته ،لذا برای جبران این کاستی مشهود ،لحاظ شرط امکان پرداخـت پـاداش
به پیمانکار برای برداشت هر بشکه اضافه تر نسبت به میزانی که پیش بینی شده ،سبب رغبت پیمانکاران
خارجی و همکاری آنان در بهره برداری بیشتر از میدان مکشوفه خواهد شد.
ج :یکی از عمده چالش های نسل های قبلی قراردادهای نفتی بیع متقابل ،فقدان انگیـزه در پیمانکـار
برای استفاده از فناوری ها در پروژه ها است که در دراز مدّت به نفع پروژه بود و سبب می شـد پیمانکـار
بمنظور بازیافت هزینه های انجام شده ،با ازدیاد تولید بدون رعایت قواعد صیانتی برای پایان یافتن پروژه
انگیزه قوی داشته باشد؛ لذا ضرورت دارد در جهت رفـع ایـن نقصـان زیانبـار ،بـا اتّخـاذ تـدبیر مقتضـی،
پیمانکار را متعهّد به حضور در میدان در مدّت طوالنی تر نمود تا با استفاده از فناوریها و تکنولوژی هـای
مدرن در جهت ازدیاد تولید با رعایت ترتیبات تولید صیانتی اقدام نماید.
د :یکی از مضایق قراردادهای بیع متقابل برای پیمانکاران خـارجی ،وجـود سـقف بـرای هزینـه هـای
سرمایه ای است که آنها در اجرای طرحها و پروژه های نفتی با این معضل روبـه رو مـی باشـند .آنـان در
زمان ارائه پیشنهاد قیمت خود در هنگام برگزاری مناقصه براساس متغیّرهای بازار داخلی و بـین المللـی؛
مسائل فنّی ،سیاسی و اجتماعی اقدام می نمایند ،لیکن در طول مدّت زمان اجرای پروژه در می یابند که
شاخص های قیمت گذاری تأثیر گذار بر روی هزینه اجرای پروژه ها نظیر افزایش تورّم جهانی ،باال رفتن
قیمت سیمان و فوالد و به ویژه افزایش قیمت نفت که معیار پیشنهاد آنها برای ارائه قیمت بـوده ،تغییـر
یافته است .در این صورت اگر پیمانکار بخواهد مازاد بر سقف هزینه های سرمایه ای منـدرج در قـرارداد،
مطالبه کند ،مورد موافقت کارفرما قرار نمی گیرد ،زیرا طرفین نسبت به یک سقف معیّن از هزینـه هـای
سرمایه ای توافق کرده اند و از آنجا که قراردادهای بیع متقابل جزء قراردادهای خدماتی ریسک پذیر می
باشد ،بدیهی است ریسک هرگونه تغییر یا افزایش در هزینه های عملیات توسعه میدان به عهده پیمانکار
خارجی می باشد؛ لذا ضرورت دارد در نسل جدید قراردادهای نفتی بیع متقابل در اینخصوص تدبیر شود.
ه :در هیچیک از قراردادهای بیع متقابل منعقد شـده در صـنعت نفـت ،شـرطِ ثبـاتِ قـراردادیِ مـوردِ
درخواستِ شرکتهای نفتی بین المللی پذیرفته نشده؛ بنابراین هیچ تعهّدی نیز وجود نـدارد کـه افـزایش
هزینه های ناشی از نوسانات بازار به این شرکتها پرداخت شود که البتّه ممکن است به اختالف حادّ میان
پیمانکار و کارفرما تبدیل شده و عمالً روند پیشرفت عملیات توسعه میدان را نیز متوقّف یا کنند نماید.
و :از آنجاکه در قرارداد بیع متقابل نرخ برگشت سرمایه ثابت است ،لذا بطورکلّی انگیزه ای برای بهبـود

دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران

الف :محدود بودن انگیزه پیمانکار در صرفه جویی در هزینـههـا از آن جهـت کـه ایـن صـرفه جـویی
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عملکرد یک پروژه ،توسط پیمانکار ایجاد نمی کند .اگرچه ممکن است در زمانی که قیمت نفت تنزّل می
یابد ،بنفع پیمانکار باشد.
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران

ز :نظر به اینکه دوره قراردادهای بیع متقابل موجود کوتاه است ،پیمانکار خارجی انگیزه کمی بـرای
بکارگیری معیارهای افزایش بهره وری دارد؛ در نظرگرفتن این معیارها ،حداقل به یک دوره  21ساله نیاز
دارد .ضمن آنکه به همین علّت پیمانکار خارجی انگیزه ای هم برای انتقـال تکنولـوژی بـه داخـل کشـور
ندارد و عالوه بر این ،با توجّه به اینکه کشور صاحب منابع طبیعی نفتی ،کنترل تولید و بهره برداری را به
1
دست می گیرد ،طرف خارجی حاضر به بکارگیری تکنولوژیهای برتر در بیع متقابل نخواهد بود.
ح :با عنایت به اینکه شرایط این قراردادها انعطاف ناپذیر است و هیچگونه تعـدیلی ملحـوظ نشـده،
لذا در مواقعی که گسترش کار در شرایط پیش بینی نشده محتاج انجام هزینه باشـد ،بازپرداخـت آن در
ذمّه کارفرما قرار نمی گیرد و بر عهده خود پیمانکار است.
ط :از چالشهای قرارداد بیع متقابل که بر کاهش رغبت پیمانکاران خارجی در انعقاد این قرارداد بسـیار
مؤثر است ،محدود شدن پیمانکار به شروط یکجانبه کارفرما است که حتّی بعضـاً سـلب انگیـزه پیمانکـار
خارجی جهت سرمایه گذاری شده است.
ی :شرایط فعلی ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت و گاز بعنوان یکی از شاخصه های قرارداد بیـع متقابـل،
وابسته به شرایط زمانی انعقاد آن می باشد که فی الواقع چالش دیگر مؤثر بر کاهش انگیزه سرمایه گـذار
خارجی در صنعت نفت کشورمان محسوب می شود.
ک :از لحاظ فنّی و تکنیکی در قراردادهای بین المللی بیع متقابـل ریسـک سـرمایه گـذاری بصـورت
کامل به پیمانکار(شرکت سرمایه گذارِ مجری پروژه) منتقل می شـود و کارفرمـا هیچگونـه تضـمینی بـه
پیمانکار در خصوص برگشت سرمایه نمی دهد .میزان درآمد پیمانکار از محل اجـرای قـرارداد در حـدود
 %3تا  %9از کل ذخیره قابل برداشت (از نظر ارزشی) خواهد بود و  %47بـه کشـور صـاحب منـابع نفتـی
(دولت میزبان) خواهد رسید ،در صورتیکه در قراردادهای مشارکت در تولید این مقـدار بـه  %11تـا %12
بنفع پیمانکار خواهد بود و این امر از لحاظ مقایسه ای ،از میل و رغبـت سـرمایه گـذاری خـارجی را بـه
انعقاد قرارداد بیع متقابل می کاهد.
علی ایحالٍ مطابق آنچه که بیان شد ،می توان چالشهایی که نسلهای قبلی قرارداد بـین المللـی نفتـی
بیع متقابل با آنها مواجه بودند ،را بطور اجمال بشرح ذیل دسته بندی و بیان نمود:
 -1تعیین سقف برای هزینههای سرمایهای و نحوه مواجهه با عوامل غیرمترقّبه فنّی ،مالی و قـراردادی
به ویژه مسائل مربوط به ناشناخته های میدان و مخزن؛
 -2فقدان انگیزه الزم برای پیمانکار برای تکمیل سریع عملیات توسعه و افزایش تولید مازاد بـر مقـدار
مندرج در طرح جامع توسعه؛
 -3عدم انتقال مناسب فناوری ،دانش فنّی و آموزش نیروهای بومی؛
 -9ابهام در موضوع انجام کار در اجرای قراردادهای بیع متقابل؛
 - 1نیکدل ،دالرام ˚ "بررسی کلّی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت

و گاز" - oillaw.blogfa.com/tag -
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 -7ظهور نسل جدید قراردادهای نفتی بیع متقابل ایران()IPC
همانگونه که مالحظه شد ،نسل اول قراردادهای بیع متقابل ،ناظر به مرحله توسعه بوده و زمان انجـام،
شرح کار پروژه و سقف هزینهها ،سه ویژگی اصلی آن بوده اند که تا پایان مرحله توسـعه ،بهنگـام انعقـاد
قرارداد ثابت میماندند و با ابتنای به این ویژگیها ،هرگونه هزینه اضـافی بـر مبلـغ قـراردادی بـر عهـده
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 -5پیامدهای منفی تغییر قوانین و مقررات کشور بر اقتصاد پروژه؛ کـاهش نـرخ بازگشـت سـرمایه بـه
دالیل غیر انتسابی به پیمانکار؛
 -6عدم حضور و دخالت پیمانکار در فعالیت های بهرهبرداری و تولید؛ پیامدهای منفی بر زمانبنـدی و
اقتصاد پروژه ناشی از تولید و برداشت صیانتی از مخزن در دراز مدّت؛
 -7رعایت قانون حداکثر استفاده از توانایی و امکانات داخلـی کشـور مصـوب سـال 1375؛ بکـارگیری
نیروهای محلی و بومی؛ فقد تناسب ساز و کار بیع متقابل برای برخی از پروژههای نفتـی بـه ویـژه طـرح
های جدید که شامل اکتشاف و توسعه می باشد.
 -8نحوه تعیین پرداخت هزینهها و بازگشت سرمایه به پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل کـه شـامل
اکتشاف و توسعه است.
 -4نحوه جبران هزینهها و ریسک پیمانکار در مرحله اکتشاف ،در فـرض عـدم موافقـت بـا ادامـه کـار
پیمانکار؛
 -11عدم شفافیت الزم قراردادی و قانونی نسبت به ارجاع اختالفات به داوری؛ ثبت شرکتهای خارجی
و وضعیت حقوقی آنها در داخل کشور؛ الزام به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه ایرانـی و فقـد بسـتر
حقوقی و اجرایی مناسب و الزم برای انعقاد و اجرای قراردادهای بیع متقابل.
علی ایحالٍ آنچه مسلّم است اینکه هر پیمانکار نفتی بهنگام انعقاد قرارداد برای انجام فعالیتهای مربوط
با مالحظه هزینه های مترتّب بر فعالیت خود و نهایتاً برآورد درآمد و سود نهایی اقدام مـی کنـد .در ایـن
مسیر چنانچه با مطالعه و یا بر اثر تجربه دریابد که با انعقاد قرارداد و شروع فعالیت در چـارچوب آن ،نـه
تنها سودی نخواهد کرد بلکه حتّی امکان بازیافت هزینه های خود را ندارد ،علی القاعده از ادامه همکاری
با کارفرما امتناع خواهد کرد.
بررسی عملکرد پیمانکاران بین المللی نفت حاکی از آن است که علّت عدم اسـتقبال شـرکتهای نفتـی
غربی از صنعت نفت و گاز ایران متن و مدلول قراردادهای بیع متقابل است .ضمن آنکه باال رفـتن سـن و
پیر شدن میادین نفتی و ضرورت اجرای طرح ها برای بازیافت از این میادین نیز مزید بـر علّـت افـزایش
هزینه های پیمانکاران نفتی بین المللی در قراردادهای بیع متقابل سنّتی بوده است و به همین دالیل در
شرایط حاضر برای افزایش ضریب بازیافت ،این قراردادها خیلی مفید نیسـتند و بیشـتر در میـادینی کـه
برای نخستین بار به تولید می رسند ،کارایی دارند.
در کنار این چالشها ،عامل مهم دیگری نیز بسیار مؤثّر بوده و آن نیز تحریم های بـین المللـی بعنـوان
مهمترین مانع فعالیت شرکتهای نفتی بین المللی غربی است که البتّه تا زمانی که این تحریم هـا مرتفـع
نشود ،این شرکتها رغبتی برای بازگشت به ایران نخواهند داشت.
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پیمانکار قرار گرفته و کارفرما در قبال آن تعهّدی نداشته است.
نسل دوم ،شامل مراحل اکتشاف و توسعه بصورت توأمان بوده و بر این اساس ریسک اکتشاف بر عهده
سرمایهگذار خارجی قرار میگرفت و عالوه بر خصوصیت مذکور ،واجد خصوصـیات قـرارداد بیـع متقابـل
نسل اول نیز بوده است.
در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل که همانند نسل دوم ،ناظر به توسعه توأم با اکتشاف میادین بوده،
سقف هزینههای پروژه پس از مدّت زمان معیّنی که درصد مشخصی از کار توسـط پیمانکـار انجـام شـد،
ثابت فرض شده و در طول عمر میدان ،پیمانکار با مطالعـه رفتـار مخزنـی کـه کارفرمـا مسـئول اداره آن
است ،می توانست برای توسعه مراحل بعدی مورد نظـر در قـرارداد اقـدام و عـالوه بـر آن در دوره تولیـد
1
بموجب قراردادی بعنوان پشتیبانی تولید ،حضور یابد.
بهر حال ،اگرچه قراردادهای بیع متقابل نسلهای اول تا سوم قریب بـه بـیش از دو دهـه ،بـرای کشـور
بسیار مفید بوده و در جهت حداکثرسازی منافع ملّی از طریق بکارگیری تکنولوژیهـای خـاص و سـرمایه
خارجی به سمت توسعه صنعت نفت حرکت کرده ،لیکن در وضعیت فعلی کشور علیرغم افـزایش میـزان
ذخایر اثبات شده نفت خام قابل استحصال ،آنچنانکه باید نمیتواند در بخشهای اکتشاف ،توسعه ،تولید و
2
بهرهبرداری ،سبب جذب سرمایهگذاران خارجی شود.
با ابتنای به تجاربی که از رهگذر بکارگیری نسلهای اول تا سـوم قراردادهـای بـین المللـی نفتـی بیـع
متقابل حاصل شده و عنایت به لزوم تسریع در توسعه میادین نفتی بخصوص در میادین مشترک ،و نظـر
به کمبود منابع مالی داخلی و فقد دانش و تکنولوژی برای فعالیتهای اکتشاف ،توسـعه و بهـره بـرداری از
منابع نفتی و همچنین شرایط سیاسی فعلی کشور در روابط بین المللـی ،قانونگـذار بـا وقـوف بـه مبـانی
مذکور راه طراحی و تدوین نسل جدیدی از قراردادهایی کـه بتوانـد در ایـن گـذرگاههای سـخت سـبب
حرکت توسعه نفتی کشور و تحصیل مناب ع مالی و ثروت شود را ترسیم و مجریان را ملزم به اقدام در این
مسیر تعیین شده کرده است .در این راستا متخصصان حقوقی ،فنّی و مالی صنعت نفت با بررسیهایی که
در اجالس های مربوط بعمل آورده اند ،نوعی قرارداد نفتی ایرانی 3را طراحی کرده اند که فی الواقع بایـد
به آن عنوان بیع متقابل پیشرفته داد.
 -1در این نسل از قراردادهای بیع متقابل ،حضور پیمانکار در مرحله تولید هم پیشبینی شده و سقف مبلـغ قـرارداد همچنـان
باز نگه داشته شده تا چنانچه در مسیر اجرای پروژه مشکلی حادث گردد ،با لحاظ شرایط قراردادی ،هزینهها در سـقف قـرارداد
ملحوظ و به آن افزوده شود .این امر در حالی است که شرح کار پروژه در مرحله توسعه متناسب با رفتار مخزن به آسانی تغییـر
نمی کند و بعبارتی انعطاف الزم در این وضعیت وجود ندارد .ضمن آنکه در صورتی که عوایـد حاصـل از تولیـد میـدان افـزایش
یابد ،به سو د پیمانکار افزوده نخواهد شد و دوره بازپرداخت سرمایه و سود پیمانکار محدود بوده و عالوه بـر آن در صـورتی کـه
بخشی از هزینه ها در پایان دوره قراردادی ،بازیافت نشـود ،قابـل بازپرداخـت نخواهـد بـود .مضـاف ًا شـرایطی کـه رونـد اجـرای
پروژههای موضوع قراردادهای بیع متقابل از حیث تأیید فنّی و مالی کارفرما دارد ،سبب تعویق روند انجام پروژه شده و با توجّـه
به لزوم حضور مؤثر پیمانکار در مرحله تولید برای بهبود برنامه تولید و توسـعه فازهـای بعـدی ،کـاهش سـود سـرمایه گـذاری
پیمانکار سبب کاهش رغبت سرمایه گذاران بزرگ نفتی برای حضور در صنعت نفت ایران شده است.
 - 2کاتبی ،آیه" -مختصری بر بای بک در صنعت نفت ایران" -مجله انرژی خاورمیانه امروز ـ سال  -1343صفحه  38و 34
�Iranian
s Petroleum Contract-3
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 -8ویژگی های نسل جدید قراردادهای نفتی بیع متقابل با توجه به تحول و دگردیسی های آن
علی القاعده قرارداد بیع متقابل در همه نسلهای آن دارای ویژگی های عمومی منحصر بفرد می باشند.
بموجب این قراردادها شرکتهای نفتی خارجی بعنوان پیمانکـار شـرکت ملّـی ایـران طـرف قـرارداد بیـع
متقابل واقع شده و وظیفه آنها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف ،توسعه ،نوسازی و بازسازی
میادین و بهره برداری و تولید است.
بازپرداخت کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکار خارجی در پروژه متحمّل مـی شـده ،بهمـراه بهـره
سرمایه های استفاده شده و نرخ سود مورد توافق ،از محل درآمد حاصل از فروش محصوالت ،صورت می
پذیرد که البتّه نرخ بازده ساالنه سرمایه گذاری ،متناسب با پروژه ،متغیّر بوده و در قالب اقسـاط مسـاوی
به پیمانکار پرداخت می گردد.
پس از پایان دوره پرداخت اصل سرمایه و سود آن ،پیمانکار دارای هیچگونه حقّی در میادین نفت و
1

- Per Barrel
 - 2طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی مورد توجّه و استقبال پیمانکاران نفتی بین المللی واقع شده است .بطوری که برخـی
از این شرکتها نظرات و دیدگاه های خود در تنظیم این قراردادها را به تهران منتقل کـرده انـد .از جملـه کسـانی کـه صـراحتاً
راجع جذّابیت مدل جدید قرارداد بیع متقابل اظهارنظر کرده،کریستوف دومارژری مدیرعامل شرکت فرانسوی توتـال اسـت .وی
اعالم نموده که ایران قصد دارد به محض لغو تحریم های تجاری ،ضوابط و شرایط بهتری را بـرای توسـعه میـادین نفـت و گـاز
خود به شرکت های بین المللی نفتی خارجی پیشنهاد دهد و عزم آن دارد که قراردادهای جدید نفتی و افزایش همکاری هـای
بین المللی را معرفی نماید ،زیرا مطمئن است که تحریم ها برداشته می شود.
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در نسل جدید این قرارداد که فی الواقع برای توسعه و بهره برداری از میـادین و مخـازن نفتـی اسـت،
پیمانکار و کارفرما باید در قالب یک قرارداد بین دو برنده و با هدف تولید صیانتی فعالیت کنند .بخشی از
این قرارداد وابسته به سرمایه گذاری و توسعه میدان و بخش دیگـر آن مربـوط بـه دوره بهـره بـرداری و
حفاظت از میدان است .در این بخش عددی به ازای تولید هر بشکه نفت1محاسبه می شود که بخشـی از
آن هزینه بهره برداری و بخشی سود پیمانکار است.
در مدل جدید قراردادهای بین المللی نفت ،مدّت زمان اجرای قرارداد بین  21تـا  25سـال اسـت کـه
بخشی از تعهّدات ،مربوط به دوره زمانی است تا میدان توسعه یابد و به ظرفیت الزم تولید برسد و بخـش
دیگر آن مربوط به دوران بهره برداری است؛ درحالیکه این مدّت در مقایسه با زمـان تعیـین شـده بـرای
اجرای نسلهای قبلی قراردادهای بیع متقابل که بین  9تا  6سال و دوره بازگشت سرمایه نیز بـین  6تـا 8
سال بوده؛ مبیّن ایجاد تغییرات شگرف در نسل جدید این قراردادهـا در جهـت منـافع ملّـی و همچنـین
ایجاد انگیزه و واکنش مثبت پیمانکاران بین المللی نفت به طراحی نسل جدید قراردادهـای بیـع متقابـل
2
است.
علی ایحالٍ این نسل پیشرفته قراردادهای بیع متقابل که با رفع نقایص و کاستیهای قراردادهـای قبلـی
تدوین شده ،واجد خصوصیات و ویژگی های منحصر بفردی است که راه جذب سرمایه گذاری خارجی را
با رعایت مصالح کشور و حقوق پیمانکاران بزرگ نفتی در جهت حداکثر سـازی منـافع ملّـی همـوار مـی
کند.
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گاز کشور میزان نمی باشد و در خاتمه عملیات اجرایی پروژه ،کنترل عملیات را به کارفرمـا سـپرده و در
هر حال در این سرمایه گذاری مشترک فاقد سهم است.
بنابراین همانگونه که مالحظه می شود ،در بیع متقابل پیمانکـار خـارجی وظیفـه تـأمین مـالی طـرح،
مسئولیت اجرایی و مهندسی ،سفارشات ،ساخت و نصب ،درخواست تصویب آن از کشـور صـاحب منـابع
نفتی بوسیله کمیته مشترک مدیریت ،انتقال تکنولوژی ،آموزش و راه اندازی میدان پس از توسعه و بهره
برداری آنرا بعهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنّی و مالی دولت میزبان صورت می گیرد.
اگرچه پروژه ها از آن جهت که همگی در میادین دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز بـه اجـرا در مـی
آیند ،فاقد خطر پذیری اکتشاف اند و خطر پذیری قیمت پروژه نیز به کارفرمـا منتقـل و پرداخـت وجـوه
مورد توافق تضمین می شود؛ مع الوصف ،ریسک پیمانکار در سرمایه گـذاری از طریـق قراردادهـای بیـع
متقابل ،که امری علیحده از قیمت پروژه می باشد ،از ویژگی های این قرارداد بین المللی نفتی اسـت کـه
به دو گروه عمده تقسیم می شود .نخست ،عدم دسترسـی بـه تولیـد کـافی ناشـی از کـاهش نفـت قابـل
برداشت در مخزن برای بازپرداخت هزینهها و دوم ،افزایش هزینههای سرمایه ای مورد نیاز پروژه از سقف
قرارداد به دالیل غیر منتسب به مدیریت بهینه پیمانکار مانند مؤلّفه های ناشناخته میدان.
پذیرش ریسک سرمایه گذاری و احیاناً اجرای قرارداد زیر سقف قرارداد ،وابسته به توان مالی پیمانکار و
انگیزه ای است که برای اجرای پروژه در کشور میزبان دارد .در اکثر قراردادهای بیع متقابل هزینـه هـای
سرمایه ای نسبت به سقف مبلغ مندرج در قراردادها افزایش داشـته ،در عـین حـال شـرکتهای بـزرگ و
معتبر بین المللی طرف قرارداد به تعهّدات قراردادی خود پایبند بوده و طرحهای اجرایی را با هزینه های
1
خود تکمیل کرده و به شرکت ملّی نفت تحویل داده اند.
بهر حال آنچه از رهگذر تحـوّل و دگردیسـی قراردادهـای بـین المللـی نفتـی بیـع متقابـل منبعـث از
رویکردهای حقوقی و فنّی مؤثّر در طراحی و تدوین نسل جدید آنها ،بعنوان مهمترین ویژگیهـای مربـوط
قابل توجّه می باشد ،بشرح ذیل است:
الف) الحاق مرحله تولید به مرحله توسعه
از مهمترین ویژگی های منحصر بفرد نسل جدید قراردادهای نفتی بیع متقابل ،الحاق مرحله عملیـات
بهرهبرداری یا تولید به مرحله توسعه است .به عبارت دیگر ،نتیجه حاصل از اجـرا و مـدّت زمـان قـرارداد
سابق که فقط شامل مرحله توسعه تا تولید اولیه و مدّت زمان محدودی بـرای تولیـد آزمایشـی بـود ،بـه
مدّت زمان تعهّدات و حضور پیمانکار در پروژه برای بهره برداری و تولید افزوده شده است .بدین ترتیـب،
 -1موضوع شرکت اینپکس بسیار نادر است ،زیرا سابقه نداشته پیمانکار بیع متقابل بی درنگ پـس از انعقـاد قـرارداد و قبـل از
اجرایی کردن عملیات توسعه و انجام شرح کار مندرج در DMPتقاضای اصالح سـقف قـراردادی و مـذاکره مجـدد روی قیمـت
قرارداد کند .شرکت توتال بعنوان شریک «اینپکس» برای حضور در این طـرح پیشـنهاد مشـارکت  15درصـد از سـهم میـدان
آزادگان با شرکت اینپکس را داده که مورد موافقت شرکت ملی نفت قرار گرفته و در صدد ارائه ضمانتنامه از شرکت مادر خـود
در فرانسه بوده تا به محض ارائه چنین ضمانتنامه ای این مشارکت قطعیت یابد .شرکت اینپکس بارها اعالم کرده که به اجـرای
این پروژه پایبند است و تصمیم دارد این پروژه را اجرا کند ،لیکن مقامات شرکت ملّی نفت ایران چنـدین بـار آشـکارا تقاضـای
شرکت اینپکس مبنی بر ازدیاد سقف هزینه های سرمایه ای مندرج در قرارداد اولیه را رد کرده اند.
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ب) رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز
طراحی نسل جدید قراردادهای بیع متقابل با رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه هـای
نفت و گاز بمنظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرفته که ویژگی خاص این نسـل و از
مهمترین مؤلّفه های تحوّل و ارتقاء بیع متقابل محسوب شده و خصوصیت منحصر به فردی است کـه بـا
دوراندیشی الزم در راستای برخورداری عادالنه طرفین قرارداد از مزایای بیشـتر آن و حفـظ منـافع ملّـی
کشور ملحوظ شده است 1.نسل قبلی قرارداد بیع متقابل ایران از سوی دولت عراق الگو برداری شده و بـا
تغییراتی در آن کشور در مقطعی به اجرا درآمده است؛ لیکن بعلّت وجود همان نقاط ضـعف ،رفتـه رفتـه
2
قراردادهای دیگری جایگزین آن می شوند.
ج) توسعه میادین مشترک
ویژگی دیگر ناشی از تحوّل اخیر در قراردادهای نفتی بیع متقابل ،امکان انعقاد آن برای توسعه میادین
مشترک است .توسعه و افزایش تولید از میادین مشترک نفتی با استفاده از قراردادهای جدید در اولویـت
قرار دارد.
د) انعطاف پذیری قراردادهای بیع متقابل
اصوالً قرارداد نفتی باید متناسب با شرایط پروژه در مرحله اجرا مورد بازنگری قرار گرفتـه و از انعطـاف
الزم برخوردار باشد تا با لحاظ حفظ منافع طرفین در جهـت اسـتمرار فعالیـت توسـعه ای کشـور سـبب

 -1با توجّه به لزوم قانونی سرمایه گذاری بمیزان حداقل حدود  211میلیارد دالر در بخـش باالدسـتی صـنایع نفـت و گـاز در
برنامه پنجم توسعه و وجود شرایط تحریم ،تدوین و رونمایی از قراردادهای جدید بیع متقابل بمنظور افزایش انگیـزه اقتصـادی
سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار با اهمّیت است .همانگونه که بیان شد ،ایـن قراردادهـای جدیـد مطـابق بـا دسـتورالعمل
اجرایی بند یک ماده  125قانون برنامه پنجم توسعه تهیّه و پیش نویس آن برای تصـویب بـه شـورای اقتصـاد ارسـال شـده تـا
ضمانت اجرایی در صنعت نفت کشور پیدا کند.
 -2عراق با انجام دو مناقصه توسعه و برگزاری یک مناقصه اکتشاف و توسعه ،بیش از  21قرارداد بزرگ توسعه میـادین نفـت و
گاز و بلوک های اکتشافی را به کنسرسیومی از شرکتهای خـارجی واگـذار کـرد .در ایـن قراردادهـا بـرخالف قراردادهـای بیـع
متقابل ،بندی گنجانده شده که مطابق با آن میزان پاداش از محل هر بشکه تولید نفت پرداخت میشود و شرکت خـارجی هـم
بـرای دریافـت درآمـد بیشـتر بــا اجـرای روشهـای صـیانتی قصـد دارد در بلندمــدت بیشـترین اسـتخراج نفـت را از مخــازن
هیدروکربوری داشته باشد .از سوی دیگر دولت برای توسعه این میـادین  %35مالیـات در قراردادهـا وضـع کـرده ،بطـوری کـه
تاکنون با واگذاری این میادین نفتی درآمـدی چنـدین میلیـارد دالری از محـل اخـذ مالیـات کسـب کـرده اسـت .بـه اعتقـاد
کارشناسان حقوقی قراردادهای بیع متقابل عراق نوعی قرارداد خدماتی است و شرکت ملّی نفت ایران هـم قصـد دارد در نسـل
جدید قراردادهای بیع متقابل از قراردادهای جدید خدماتی با مزیت هایی بیشتر را رونمـایی کنـد .در اینصـورت پیمانکـاران در
بلندمدت با اتخاذ سیاست های برداشت صیانتی عالوه بر در اختیار داشتن چاههای نفت ،پاداش خود را از محل تولید هر بشـکه
نفت و یا هر مترمکعب گاز طبیعی برداشت میکنند.
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نرخ پرداخت هم با مکانیسمی خاص و غیرخطی به سمت «به ازای هر بشکه» تولیـد نفـت رفتـه اسـت،
اگرچه مکانیسم پرداخت سابق برای مرحله توسعه با اصالحاتی به همان صورت باقی خواهد ماند.
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پویایی آن گردد .بنابراین قرارداد متناسب با شرایط توسعه یافتگی ،فناوری و مدیریتی کشور و بـا لحـاظ
رقابتی بودن بازار نفت دنیا تنظیم می شود تا در شرایط رقابتی پاسخگوی نیاز صنعت نفت باشد.
تبدیل صنعت نفت به عامل محرّک در عرصه فعالیتهای توسعه ای از طریق ایجاد جذّابیت های الزم با
جذب سرمایه خارجی ،مالزمه با ایجاد انعطاف در ایـن نـوع از قراردادهـا دارد کـه البتّـه بایـد بگونـه ای
بازنگری شود که تضمین کننده منافع ملّی باشد .این قراردادهای جدید نفتی نیاز بـه تغییـر یـا تصـویب
قوانین تازه برای بازنگری ندارند و در چارچوب قوانین جاری کشور قابلیت اصالح دارند.
در باب انعطاف قراردادی آنچه حائز اهمیت اسـت اینکـه در هـر حـال چـارچوب ،اصـول و محورهـای
ساخت و همچنین نظام حقوقی حاکم بر آن حفظ خواهد شد ،لیکن ممکن است مفاد قـرارداد بسـته بـه
شرایط مخزن و خواست طرف قرارداد مواجه با تغییراتی شود.
علی القاعده تدوین مناسب ترین ساختار حقوقی بـرای قراردادهـای نفتـی کـاری پیچیـده و قـرارداد
حقوقی یک بسته جامد است ،لیکن مخزن نفت مانند یک موجود زنـده رفتـاری متغیّـر دارد؛ بنـابراین از
آنجا که رفتار نقطه به نقطه مخازن نفتی در حال تغییر و دگرگونی است ،متناسب سازی به موقع و بدون
تأخیر قراردادها هم ضروری است و شاید بر همین اساس ،الزم باشد که شیوه مدیریت مخازن هم اصالح
شده و مدیریت مجزایی برای هر میدان -که متشکّل از متخصّصین حرفه ای است -اعمال شود .علیـرغم
آنکه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز یک طرح جامع توسعه( )MDPاولیه 1وجود دارد کـه بـر اسـاس
اطالعات اولیه مخزن تعیین می شود ،لیکن رفتار مخزن بر اساس مشخصـات میـدان و سـنگ در طـول
دوره تولید ،اطالعات دقیقتری بدست می دهد که مستلزم انعطاف قـراردادی بـرای اصـالح طـرح جـامع
توسعه در ادامه مسیر اجرای عملیات پروژه است .بنابراین اگرچه اینگونه بنظر می رسد که نسـل چهـارم
قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل ،در صدد رفع کاستیها و بیان بایسته های الزم در مسـیر روابـط
حقوقی ،مالی و فنّی بین کارفرما و پیمانکار است ،لیکن در نگاه دقیقتـر ،ایـن دگردیسـی و تحـوّل صـرفاً
معطوف به چارچوب های قراردادی نیست ،بلکه متضمّن و مبیّن طرح کلّی توسعه است.
ه) انتقال دانش فنّی و کسب فنّاوری های جدید.
از جمله ویژگی های نسل جدید قرارداد بین المللی نفتی بیع متقابل ،که در زمـره رویکردهـای اصـلی
طراحان آن بوده ،انتقال دانش فنّی به داخل کشور و کسب فنّاوری های جدید در این عرصه است کـه از
طریق آنها پیمانکار خارجی در چارچوب قراردادی ،دانش فنّی مربوط را به کارشناسان کارفرمـا منتقـل و
با استفاده از تکنولوژی روز ،فناوری های جدید دنیا را در این عرصه وارد صنعت نفت کشـور مـی نمایـد.
البتّه الزم به ذکر است علّت عدم انتقال دانش فنّی در نسلهای قبلی قراردادهای نفتی بیع متقابل ،بیشـتر
- Master Development Plan (MDP) is the ultimate objective of most of the full field integrated studies. It is

1

designed to maximize the field production and optimize the MDP is a real objective in terms of reservoir
management and surface facilities performances. The integration of simulation results and surface versus subsurface field behaviors is the success key for production improvement.However, The need for Master Development
Plan requires involving many specialists: reservoir engineers, simulation experts, field engineers, field architects,
drilling/completion engineersú The benefit , i.e.is a better understanding of the field potential by through the
improvement of wells�placing, completion, artificial lift and reduction of bottlenecking whatever is the selected
production scenario and existing facilities.
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و) تمایل قرارداد بیع متقابل به مشارکت در سرمایه گذاری
با ملحوظ داشتن مکانیزم مشخّصی برای انتقال دانش فنّی ،در نسل جدید قرارداد بـین المللـی نفتـی
بیع متقابل ،شرکتهای توانمند داخلی از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی 1در فعالیتهای موضوع ایـن
قراردادها شرکت کرده و نتیجتاً صنعت بومی نفت و گاز تقویت خواهد شد؛ لذا انعقاد و اجرای ایـن نسـل
از قراردادها بگونه ای است که همزمان با تسهیل استفاده از دانش فنّی شرکتهای بین المللی ،توانمنـدی
شرکتهای داخلی نیز افزایش یافته و صنعت داخلی امکان ایجاد ساختارهای الزم و رشد منظّم و همزمان
را درکنار پیمانکاران بزرگ نفتی بین المللی نظیر شل ،توتال و  ...می یابد و در آینده مـی توانـد بصـورت
مستقل در صحنه های بزرگ بین المللی حضور یابد.
در این قرارداد زمینه همکاری شرکتهای خصوصی ایرانی با شـرکتهای خـارجی و شـرکت ملّـی نفـت
فراهم شده و در فرض انعقاد قراردادی با شرکتهای خارجی ،حجم عمده ای از موضوع و عملیات اجرایـی
پیمان بموجب قانون استفاده از حداکثر توان فنّی و مهندسی ،تقریبـاً تـا  %51توسـط شـرکتهای ایرانـی
انجام خواهد شد .مجری ضمن برنامه ریزی برای توسعه و کنترل کیفی ،دانش فنّی الزم را نیز بـه داخـل
منتقل کرده و اجرای کار را بر عهده شرکتهای ایرانی می گذارد.
2
این ساختار حقوقی جدید ایرانی که در واقع یک قرارداد بین المللی نفتی بیـع متقابـل پیشـرفته مـی
باشد و به سمت مشارکت در سرمایه گذاری 3بین شرکتهای خصوصی ایرانی با یک شرکت معتبـر نفتـی
بین المللی 9متمایل شده ،در تحلیل محتوایی مربوط بطور ضمنی در صدد ترسیم مسـیر حرکـت وزارت
نفت در اکتشاف ،توسعه ،بهره برداری و تولید به سمت مقصد معیّنه در قوانین باال دسـتی و چشـم انـداز
توسعه کشور است و عالوه بر آن مبیّن تکلیف بخش خصوصی در شناسایی اهداف دراز مدّت مربوط برای
سامان دهی امور مربوط ،برنامه ریزی الزم همراه با سازمان مناسب است تا وضـعیت و موقعیـت خـود را
هماهنگ با پیشرفت های تکنیکی روز ارتقاء دهد.
هر شرکت ایرانیِ دارایِ قابلیتِ تشکیلِ جوینت ونچر با شرکتهای نفتی معتبر بین المللی ،با اثبات خود
به آنها از رهگذر انعقاد این قرارداد بین المللی پیشرفته می تواند در اجرای پروژه های نفتی و گازی ایران
فعالیت نماید.
ز) بوکینگ یا رزرو ذخایر در ترازنامه
از تحوّالت شگرف بیع متقابل که ویژگی برجسته مالی نسل جدید این قـرارداد محسـوب مـی گـردد،
- A joint venture agreement establishes a joint venture between two or more companies. The agreement may

1

establish a business purpose, governance structure and operational rules for the joint venture, The agreement should
also set forth the terms and conditions under which the joint venture may be terminated, as well as the choice of law
�and venue for resolving any disputes. In fact, This Model Contract is
nt a framework for a joint venture between two
�( Parties to establish a jointly-owned company
�JVC
).
2
- Iran petroleum contract(IPC)- In fact, that is an International developed buyback contract.

-Joint venture

3

)- Internationa Oil Company (IOC

4
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معلول فقدان مکانیزم انتقال فنّاوری و بکارگیری نیروهای نامتناسب بود.
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بوکینگ یا رزرو 1است .به این مفهوم که شرکت بین المللی نفتی خارجی مایل است بجای نفت ،که یـک
بار تولید و به فروش می رسد؛ در ترازنامه خود ،ذخایر نفتی را که به سادگی با اضافه کردن دارایـی هـای
جدید جایگزین می شود ،رزرو نماید .بطور کلّی این ذخایر با استفاده از یک مـدل جریـان نقـدی تنزیـل
3
شده 2در برابر قیمت آینده نفت ،ثبت می شود.
در مؤلّفه بوکینگ ذخایر در قراردادهای جدید بیع متقابل ،فرصتی بـرای شـرکت سـرمایه گـذار بـین
المللی خارجی ایجاد شده تا با ثبت ارزش ذخایر مخزن موضوع قرارداد ،که در آینده قابل حصـول اسـت،
در ترازنامه مالی خود بعنوان دارایی قابل حصول در یک مدل جریان نقدی تنزیل شده ،امکان آنـرا بیابـد
در بازارهای بین المللی منجمله ب ورس ،ارزش سهام خود را حفظ کرده و یا ارتقـاء داده و از ایـن رهگـذر
9
نیز منافعی برای خود و صاحبان سهام مربوط تحصیل نماید.
بموجب قراردادهای نفتی بیع متقابل ،به هیچ وجه اصل ذخایر نفتی قابل رزرو در ترازنامـه شـرکتهای
خارجی نمی باشد؛ زیرا وفق قوانین ایران نفت و گاز موجود در زیر زمین و بطورکلّی منـابع نفتـی ،انفـال
بوده و متعلّق حقّ ملّت ایران است و مالکیت آن قابل انتقال نمی باشد .بنابراین ،نه تنها صرف طـرح ایـن
موضوع که در صورت عدم اذن به شرکت خارجی به ثبت ذخایر نفتی موجود در زیر زمـین بنـام دارایـی
خود در ترازنامه مربوط ،تأمین مالی برای توسعه میادین جدید دشـوار شـده و بودجـه جـاری نیـز بـرای
کفاف آنرا نمی کند و در نتیجه اجرای عملیات پروژه تولید اساساً گران تر می شود ،بـدون ارائـه هرگونـه
راه حلّی در اینخصوص ،راهگشا نخواهد بود؛ همچنین متقابالً صرف ثبت میزان سهم پیمانکـار از نفـت و
گاز قا بل استحصال نیز بمنزله انتقال اصل ذخایر نفتی کشور به بیگانه نیسـت .چنانچـه بتـوان بـا اتّخـاذ
تدابیر مقتضی ،فرصتی برای شرکت سرمایه گذار بین المللی ایجاد نمـود تـا بـا رعایـت دقیـق قـوانین و
مقررات و حفظ چارچوب های قراردادی و مصالح ملّی ،امکان بهره مندی از مزایای انعقاد قرارداد نفتی از
طرق مختلف منجمله برآورد ارزش قراردادی و بهای سهم درآمـد وی از محـل نفـت موجـود در مخـزن
موضوع قرارداد و ثبت آن بعنوان ارزش ذخایر نفتی قابل استحصال در کنلِّ دوران قـرارداد وجـود داشـته
باشد ،تحقیقاً و تصدیقاً سبب ایجاد انگیزه برای سرمایه گـذاری در کشـور و کـاهش هزینـه تولیـد نفـت
خواهد شد.
رزرو ارزش نفت یا گاز سهم برآوردی پیمانکار که از میدان و مخزن قابل استحصال اسـت ،در ترازنامـه
1

- Booking is recorded for future income recoverable oil in the oil wells
- DCF (discounted cash flow(.
 -3علی االصول ذخایر نفت و گاز به سه دسته تقسیم می شوند :اثبات شده ،امکان پذیر و محتمل .بطور طبیعی ذخـایر اثبـات
شده بیشترین ارزش را دارند؛ زیرا شناخته شده ،در حال استخراج بـوده و وجـود دارنـد .عـالوه بـر ایـن ،برخـی از ذخـایر نیـز
شناخته شده و قابل استخراج می باشند .ذخایر محتمل اگرچه ذخایری هستند که احتمال اسـتخراج آنهـا وجـود دارد ،لـیکن
واجد ارزش کمّی کمتری اند.
 -9بعنوان مثال ،فرض شود یک شرکت پیمانکار خارجی سرمایه گذار بعد از دوره اکتشافی ،مخزنی بـا قابلیـت تولیـد را ارائـه
کند؛ در این حالت در ضمیمه صورتهای مالی به ازای نوع قرارداد می تواند برآورد آتی درآمـد خـود را افشـاء کنـد ،یعنـی اگـر
مدّت قرارداد  21سال باشد ،وی می تواند برآورد  21ساله حاصل از این مخزن را در اولین سـال مـالی خـود ،بعنـوان مثـال 5
میلیارد بشکه ،اعالم کند و به مجردی که قرارداد قطع شد ،باید گزارش مالی خود را تغییر دهد.

2
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ح :سایر ویژگی ها
عالوه بر ویژگی های فوق االشاره ،طوالنی شدن زمان قراردادها ،اعطای امتیاز به پروژه های مربوط بـه
مناطق دارای ریسک ،توجّه به توسعه صیانتی مخازن ،تضمین منافع طرفین ،رویکرد بُـرد -بُـرد ،کـاهش
قوانین دست و پاگیر اداری ،شفافیت بیشتر مفاد قرارداد و حداکثرسازی منافع ملّی از جمله ویژگی هـای
دیگر نسل جدید قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل ایران خواهند بود.
علی ایحالٍ با لحاظ آنچه که بعنوان مهمترین ویژگـی هـای ایـن نسـل بیـان شـد ،در توسـعه بخـش
باالدستی صنایع نفت و گاز ایران فعالیتهای متعددی دیده شده که عالوه بر ویژگی های موصوف ،بعنوان
برخی از مهمترین آنها در این زمینه ذیالً اشاره می شود:
 -1در قراردادهای اکتشافی ،پیمانکار باید عملیات اکتشاف شامل لرزه نگاری ،حفـاری اکتشـافی را بـه
منظور کشف یک میدان تجاری انجام دهد و کنلّ ریسک فعالیت های اکتشافی را نیز برعهده بگیرد.
 -2توسعه میادین نفت و گازی براساس رفتار مخزن انجام خواهد شد ،بطوریکه توسعه ابتـدا بـا تولیـد
زودهنگام 2آغاز و براساس رفتار مخزن فازهای مختلف توسعهای تعریف می شود.
 -3در توسعه میادین ،سقفی برای انجام هزینه های سرمایه گذاری تعبیه نشده و کارشناسـان کارفرمـا
بصورت ساالنه رفتار مخزن را پایش و بررسی کرده و سپس بودجه توسعه آنرا تصویب و به پیمانکار ابالغ
می کنند.
 -9در نسل جدید قراردادهای بیع متقابل ،نظام پاداش تعریف شـده و چنانچـه پیمانکـاری بـا کـاهش
هزینهها ،صرفهجویی در مراحل مختلف توسعه میدان را در دستور کار قرار دهـد ،مشـمول پـاداشهـایی
� -Caroline Hornby.
�Iran
�s New Oil Contracts Won
�t Allow Reserves Booking
, Written on March 12, 2014 in
� Iran.available at http://www.oilgaspost.com/2014/03/12/
foreign oil companies hoping to invest in Iran as sanctions
�are relaxed won
t be able to count Iranian reserves among their assets under the draft terms of new contracts.�The
ability to book reserves is an important valuation metric for oil companies, so this does come as a blow to
international oil companies eyeing opportunities in the region. Instead, foreign investors may be allowed to wholly
own Iranian oil services companies, or to partner with them in joint ventures internationally as Iran seeks to expand
its oil interests overseas. These options may be an intriguing option to companies that are otherwise disappointed by
the inability to book reserves.
2
- Early Production
1
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شرکت سرمایه گذار خارجی برای افزایش سرمایه ،منافاتی با مالکیت ایران بر منابع نفتی مربـوط نـدارد؛
زیرا وی بر مبنای توافق قراردادی مستحق اجرت و بازیافت سرمایه مربوط است و نتیجتاً مادام کـه نفـت
یا گاز در واقع امر تولید و فروخته نشده ،وجهی دریافت نخواهد کرد ،لیکن به میـزان معیّنـه در قـرارداد
مستحق دریافت مابه االزاء مربوط است و ثبت این مابه االزاء برآوردی در طول مدّت قرارداد در ترازنامـه
شرکت سرمایه گذار با درج شرط تغییرِ بدون ادعای گزارش مالی و قطع جریان ثبـت در ترازنامـه و رفـع
آثار مالی و حقوقی آن بمحض انقطاع قراردادی(بهر شکل و دلیلی که صورت پذیرد) بنظر نمی رسـد کـه
تعارضی با قوانین ایران و حقوق مالکیت ملّت بر منابع نفتی داشته باشد؛ لیکن در تنظـیم مفـاد قـرارداد
باید هوشمندانه توجّه داشت تا هیچگونه حقّی برای طرف مقابل به ادعای تعلّق آن به وی ایجاد نشود تـا
1
بتواند در فرض حدوث اختالف قراردادی ،مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه مابه االزای آنرا نماید.
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خواهد شد.
 -5میزان سود پیمانکار برای توسعه میادین نفت و گاز مطابق با میزان افـزایش تولیـد نفـتوگـاز و بـا
احتساب اِعمال قواعد تولید صیانتی محاسبه خواهد شد و برخالف مدل های قراردادی عراق ،میزان سـود
عدد ثابتی نیست ،بلکه براساس میزان افزایش تولید این پاداش افزایش یا کاهش می یابد.
 -6با تعبیه مکانیزمی در نسل جدید این قرارداد ،انعطاف الزم برای توسعه میادین نفت و گاز خشـکی
و دریایی ،اکتشافی ،میادین با ریسک باالی توسعه ،توسعه میادین آبهای عمیق و میادین در حال توسـعه
بمنظور افزایش ضریب بازیافت از طریق انعقاد این قرارداد فراهم شده است و بدین ترتیـب قـرارداد بیـع
متقابل جدید ،قراردادی منعطف برای شرایط مختلف محسوب می گردد.
 -7تکمیل و هماهنگی بین زنجیره اکتشاف ،توسعه و بهره برداری سبب افزایش انگیزه سرمایه گـذاران
داخلی و خارجی و حتّی امکان رقابت بیشتر پیمانکاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنّی و
مهندسی می شود که البتّه از رویکردهای اصلی طراحی و ویژگی منحصر بفرد این نسـل از قـرارداد بـین
المللی نفتی بیع متقابل است.
بنابراین با توجّه به این ویژگی ها ،قرارداد مذکور از آن جهت که مهمترین ابزار جذب سرمایه خـارجی
و انتقال دانش فنّی به داخل ا ست ،متضمّن صرفه جویی در منابع ارزی کشور بوده و در عین حـال از آن
جهت که شرکت خارجی متعهّد به بکارگیری مدرن ترین تکنولوژی و فناوریهای پیشـرفته بـرای توسـعه
میادین و تولید صیانتی نفت از مخازن در دراز مدّت است ،با لحاظ خصوصـیت جوینـت ونچـری کـه در
نسل جدید این قرارداد ملحوظ شده ،سبب آموزش نیروهای داخلی و پـرورش اسـتعدادها و توانمنـدی و
ارتقاء تجربه و تخصص شرکتهای داخلی برای فعالیت در این عرصه می شـود .عـالوه بـر آن ،از آنجاکـه
شرکتهای سرمایه گذار خارجی بعنوان پیمانکار پروژه از رهگذر ازدیاد تولید و فروش محصول ،به منابع و
سود بیشتری نائل می شوند و تالش خواهند نمود تا تولید بیشتر گردد ،سبب افزایش صادرات کشور می
شود .ضمن آنکه با بکارگیری نسل جدید قراردادهای نفتی بیع متقابل و اکتشاف و توسعه میادین جدیـد
بویژه در حوزه میادین مشترک ،ازدیاد تولید نفت و گاز محتـاج بازارهـای جدیـد فـروش و کسـب سـهم
بیشتری در بازار نفت دنیا خواهد بود؛ لذا با برون رفت از وضـعیت فعلـی سیاسـی بـین المللـی و انعقـاد
قراردادهای نفتی جدید ،بستر کسب بازارهای جدید فراهم خواهـد شـد کـه فـی حـد نفسـه در تقویـت
مناسبات بین المللی و روابط سیاسی کشور و توسعه امنیت پایدار ملّی مؤثر خواهد بود.
نتیجه
همانگونه که بیان شد ،تحقیقاً ظهور بیع متقابل بعنوان قرارداد بـین المللـی نفتـی در ایـران ،مرهـون
قانونگذاری از سال  1353به بعد است .بموجب این قوانین ،منابع نفتی جزء انفال و صـنعت نفـت ایـران
ملّی و اِعمال حقّ مالکیت ملّت ایران در زمینه اکتشاف ،توسعه ،تولید و بهـره بـرداری از منـابع نفتـی در
سرتاسر کشور و فالت قاره منحصراً بعهده شرکت ملّی نفت ایران است که رأساً و یا بوسیله نمایندگی هـا
و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.
با انعقاد اولـین قـرارداد بیـع متقابـل در سـال  1379کـه تمرکـز اصـلی آن روی توسـعه بـود ،حجـم

دانش حسابرسی -سال چهاردهم ˚ شماره  ˚ 58بهار 49

دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران
دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر حقوق ایران

سرمایهگذاری نیز دارای سقف محدودی بود که در آغاز قرارداد مشخّص مـیشـد .نسـل اول قراردادهـای
بیع متقابل ،برای حضور کوتاه مدّت پیمانکاران خارجی با هدف توسعه میادین قدیمی که بعلّـت گذشـت
زمان نیازمند بازسازی و افزایش میزان برداشت بودند ،طراحی شد .بتدریج در سنوات بعد نیاز بـه کشـف
میادین جدید و سرمایه گذاری در این حوزه سبب تحوّل در این قرارداد و ظهور نسـل دوم بیـع متقابـل
شد.
نسل دوم قرارداد بیع متقابل ناظر به اکتشاف و توسعه بوده که با توجّـه بـه ضـرورت بهـره بـرداری از
میادین بکر ،مدل جدید این قرارداد که امکان حضور پیمانکار در هر دو مرحله اکتشاف و توسعه را فراهم
آورد ،تدوین شد .در این ساختار جدید ،مرحله اکتشاف نیز موضوع مناقصات بـین المللـی قـرار گرفـت و
سقف قرارداد نیز بر اساس قیمت کشف شده از مناقصه ای فرعی و در آستانه آغاز عملیات اجرایی ،تعیین
می گردید .پیمانکار خارجی با پذیرش ریسک و به هزینه خود اقدام به جستجو و اکتشاف میـادین نفتـی
جدید می نمود و در صورت کشف نفت به میزان تجاری ،از حقّ ترجیحی برای مـذاکره و انعقـاد قـرارداد
توسعه برخوردار می گردید.
در نسل سوم این قراردادها با توجه به انگیزه اصلی حرکت از نسل اول به سمت نسل دوم کـه افـزایش
منافع کارفرما از طریق اکتشاف ذخایر جدید هیدروکربوری و فی الواقع در مقام پاسخ به یکـی از دغدغـه
های اساسی پیمانکاران خارجی در زمینه ریسک ناشی از افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های سرمایه
ای عملیات توسعه بود ،کاستیها و ضعفهای دو نسل پیشین از حیث تعهّدات متقابل پیمانکار و کارفرما تا
حدودی مرتفع و شیوه پرداخت حقّ الزحمه و پاداش نیز اندکی تغییر نمود و بهرحال بـا اسـتفاده از ایـن
سه نسل قراردادهای بیع متقابل ،تاکنون  611هزار بشکه در خشکی و دریا به ظرفیت تولید روزانه کشور
افزوده شده است.
مع الوصف ،بمنظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی نسل جدیدتری از قراردادهای بیع متقابل بـا
رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به سرمایه گذاران در حال ظهـور مـی
باشد که با نسل های قبلی متفاوت است .این بیع متقابل پیشرفته ،عالوه بر اینکه شامل مراحل اکتشـاف
و توسعه است ،شامل مرحله تولید و بهره برداری نیز می باشـد .ایـن مراحـل در قالـب یـک قـرارداد بـه
یکدیگر ملحق شده و با مدّت زمان طوالنی و شرایط مطلوب مالی ،درحالیکه محتوائاً متمایل به مشارکت
در سرمایه گذاری است ،به پیمانکار واگذار می شود.
بنظر میرسد قرارداد جدید آنچنانکه باید از نوع قراردادهای خدمت و یا مشارکت در تولید نباشد ،زیرا
مدل پیشرفتهای از قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل است که مفهومی ،شفاف و بر محور مشـارکت
داخلی در ساختار حقوقی مشترک و بلند مدّت با سرمایهگذاران خارجی با رعایت حقوق پیمانکار و لحاظ
سود متعارف و متقارن قراردادهای فعلی نفتی دنیا توأم با حفظ منافع ملّی در افق و چشمانداز دراز مدّت
میباشد.
یکپارچگی مراحل اکتشاف ،توسعه و تولید در قالب یک ساختار حقوقی تحت نظام بُردـ بُرد با طرفهای
خارجی بصورت همکاری و مشارکت برای اجرای پروژه از طریق صدور پروانههای اکتشاف ،توسعه و تولید
همراه با نظارت عالیه وزارت نفت و توأم با ملحوظ داشتن منافع پیمانکار و کارفرمـا و هـم راسـتا نمـودن
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این منافع ،ضمن آنکه مستلزم تغییر ساختارهای داخلی موجود است ،سبب میشـود تـا توسـعه میـدان
نفتی توأم با استفاده از روش های ازدیاد برداشت ،بصورت مرحله به مرحله در یک دوره بلند مدّت صـورت
پذیرد .طراحی قرارداد جدید بیع متقابل در قالب نظام همکاری و مشارکت بین طرفین ،چهره بارز تحوّل
قرارداد بین المللـی نفتـی بیـع متقابـل در جدیـدترین نسـل آن اسـت .بلنـد مـدّت بـودن قراردادهـا ،از
شاخصههای اصلی و خروجی این نسل از قراردادهای بیع متقابل میباشد ،تا برای انجـام سـرمایهگـذاری
کالن که متضمّن سه متغیّر اصلی اجرای پروژههای بزرگ صـنعتی شـامل سـرمایه ،تکنولـوژی و نیـروی
انسانی متخصص است ،منجر به تحقق نتایج مثبت که تضمین کننده منافع ملّی و شتاب دهنـده توسـعه
صنعت نفت و ثبات در بازار تولید و فروش نفت میباشد ،با رعایت حقوق و منـافع مطلـوب سـرمایهگـذار
خارجی ،گردد.
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