نظم نوي نفتی ايران و بازتاب آن در طرانی الگوهای قراردادی پروژههای
باالدستی صنعت نفت




داوود زارع شیبانی

محمدعلی بهمئی

چکیده
با وجود معرفی بیع متواب به عنوان تنها بستر اجرای پروژههای باالدسرتی صرنعت
نفت و گاز ،به موجب وانین باالدستی همچون وانین بودجه و برنامههای توسرعه
در سالهای پ

از انوال  ،اواخر دهه  61و اوای دهه  21مورررات جدیردی بره

تصویب رسید که نمایانگر شک گیری نظمی نروین در زمینره اجررای پرروژههرای
باالدستی صنعت نفت است .نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگررش
نسبت به مووله سرمایه گ اری خارجی منعود شده بود ،با تغییر در لمررو مداخلره
بخش خصوصی در ا تصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعوراد راردادهرای
متنوع نفتی ،بالنده شد .همگام با تحوالت مطر در قروزه رانونگر اری ،وزارت
نفت نیز یک مدل جدید راردادی تحت عنوان « رارداد نفتی ایران» یا «آیپیسی»
را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده ،اما ایرن
پرسش همچنان با ی است که آیا در این طراقی از تمامی ظرفیتهرای پریشبینری
شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکران پررورش و برداشرت دیگرر
ترتیبات راردادی همچون مشارکت در تولید نیز ،در این فضا فراهم است؟ هردف
این پژوهش ،شناخت مبانی و محتوای ایرن نظرم ،نسربت ررارداد جدیرد برا ایرن
تحوالت و سرانجام ابلیت اعمال دیگر الگوهای راردادی است.

واژگان كلیدی :خصوصیسازی ،سرمایهگ اری خارجی ،رارداد جدید نفتی ایران ،مشارکت
در تولید ،نظم نوین نفتی.
––––––––––––––––––––––––––––––––
* استادیار دانشکده قووا دانشگاه شهید بهشتی ،تهران (نویسنده مس ول)
** دانشجوی دکتری قووا نفت و گاز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
تاریخ دریافت0928/12/91 :

ma-bahmaei@sbu.ac.ir
davood.zareh67@gmail.com

تاریخ پ یرش0921/19/96 :
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مقدمه
عملیات نفتی در قوزه باالدستی ،از ویژگیهای ممتازی برخوردار است کره آن را
از سایر فعالیتهای نفتی و دیگر فعالیتهای ا تصادی جردا مریسرازد بره گونرهای کره
قضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در تأمین منابع مالی و اجرای عملیات نفتری،
ضرورتی گریزناپ یر است .ایفای چنین نوشی ،وابسته به فضای قوو ی اسرت کره ررار
است سرمایهگ اری در آن صورت گیرد .از آنجایی که سرمایهگ اری در قروزه نفرت و
گاز از رهگ ر راردادهای نفتی صرورت مریپر یرد ،بایرد روانین نراظر برر چگرونگی
سرمایهگ اری و انعواد راردادهای نفتی شناسایی و تحلی شوند.
در کشور ما ،پ
مصو

از تصویب آخرین انون نفت ب از انورال

 ،21یعنری رانون

 0929و انعواد  8دسته از راردادهای خدمت بر مبنای آن ،صنعت نفت و گاز با

و فهای قدوداً  91ساله در این قوزه روبرو بوده است .به بیان دیگر ،نره رانونگر اری
جدیدی صورت گرفته و نه در قوزه باالدستی رارداد جامعی جهت اکتشاف و توسرعه
منعود شده است .پ

از این و فه بیست ساله ،به موجب وانین بودجه سرنواتی انعوراد

رارداد جدیدی در صنعت نفت ایران مجوز گرفت که بعدها بیع متواب نام یافرت و ترا
چند سال یگانه رارداد قاکم بر قوزه فعالیرت هرای باالدسرتی نفرت و گراز بره شرمار
میرفت و هنوز هم ،به عنوان یکی از مدلهرای رراردادی ازجملره شریوههرای اجررای
پروژههای صنعت نفت و گاز به شمار می رود .0با این قال ،در اواخر دهره  61و اوایر
دهه  21موررات جدیدی به تصویب رسید که قدا

در ظاهر الهام بخرش ترسریم یرک

فضای قوو ی جدید در صنعت نفت و گاز است .این رگه های تغییر در وانین بودجره
سنواتی ،وانین مربو به برنامه های توسعه ای کشور ،رانون نفرت و رانون وظرایف و
اختیارات وزارت نفت ،به چشم میخورد .در این راستا ،ساال اب طر این اسرت کره
اوالً سرمایه گ اری بخش خصوصی در عملیات نفتی در نظام قوو ی ایران ،امکان پر یر
استیا خیر؟ و در صورت پ یرش ،قدود و ثغور این سرمایهگ اری کجاست؟ ثانیاً ،آیرا
اساساً نظم نوینی در این قوزه شک گرفته است و در فر ،پیریزی این نظم ،منرابع و
محتوای آن چیست؟ همچنین آیا میتوان از خالل وانین متعددی کره بره بیران پرارهای
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شرو در ارتبا با راردادهای نفتی اشاره میکنند ،به مجموعهای تحت عنروان شررو
عمومی راردادهای نفتی دست یافت؟
همسو با تحوالت قادث شده در قوزه انونگ اری ،وزارت نفت نیز ا رداماتی را
در راستای طراقی یک مدل جدید راردادی ،جهت اجرای پروژههای باالدسرتی تحرت
عنوان " رارداد نفتی ایران" 0موسوم به "آیپیسی" انجام داد کره در وا رع مسرتظهر بره
مبانی و مفاهیم مطر در نظم نوین نفتی ایران است .در این راسرتا ،الزم اسرت بررسری
شود که این مدل راردادی دربرگیرنده چره تحروالتی اسرت و ترا چره قرد در اجررای
پروژههای نفتی کارایی دارد.
برای پاسخگویی به سااالت فوا ،این مواله در دو بخش نگاشرته شرده اسرت؛ در
بخش نخست ،جهت تبیین نظم نوین نفتی ایران ،منابع و محتروای ایرن نظرم در زمینره
طراقی و اجرای راردادهای نفتی بررسی خواهد شد .بخش دوم ،به بازتا

نظم نروین

نفتی ایران در اجزای متعدد رارداد جدید نفتی ایران (آی.پی.سی) و تأثیر ایرن نظرم برر
امکان بهکارگیری دیگر الگوهای راردادی بهویژه مشارکت در تولید اختصراص خواهرد
یافت.
 .1تبیی نظم نوي نفتی
جهت تبیین نظم نوین نفتی ایران ،باید منابع و محتوای این نظم مورد بررسی ررار
گیرند .منظور از منابع ،وانین دربرگیرنده تغییر نگرشهای انونگ ار نسبت بره گ شرته
است .هم چنین منظور از محتوا ،اصول و شرو عمرومی قراکم برر راردادهرای نفتری
است.
 .1-1منابع
نظم نوین نفتی ایران بر مبنای دو گروه عمده از وانین وام یافتره اسرت .دروا رع،
––––––––––––––––––––––––––––––––
 0جهت مالقظه مستندات انونی و سیر تاریخی راردادهای بیع متواب رجوع کنید بره( :ابراهیمری و شریریجیان،
.)8-2 :0929
2 . Iran Petroleum Contract (IPC).
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هر دسته از این وانین با رویکردها و نگرشهای متفاوتی که نسبت به روانین پریش از
خود دارند ،این توانایی را داشته که به عنوان پایههرای قورو ی ایرن نظرم نروین تلوری
شوند .گروهی که دربرگیرنده تغییرر نگررش رانونگر ار نسربت بره جر

و قضرور

سرمایههای بخش خصوصی در صنعت نفت بوده و وانینی که نمایانگر اراده انونگ ار
در پ یرش نظام راردادی چند الگویی است.
 .1-1-1قوانی مرتبط با تغییر نگرش به مقوله سرمايهگذاری :پیرامرون سررمایه-
گ اری بخش خصوصی در صرنعت نفرت ،نخسرت بایرد ظرفیرت رانونی الزم جهرت
قضور بخش غیردولتی در ا تصاد فراهم شود و در مرقله بعد باید دیرد کره بره فرر،
وجود امکان انونی الزم جهت قضور بخش خصوصی در ا تصاد ،آیا چنرین مسر لهای
اختصاص به بخش خصوصی داخلی داشته و یا بخش خصوصی خارجی نیرز از چنرین
فرصتی بهرهمند است؟
 سرمايهگذاری خارجینخستین جر ههای شک گیری نظم نوین نفتی ایران در انون تشوی و قمایرت از
سرمایهگ اری خارجی به همراه آییننامه اجرایی آن ،سالهرای  0961-60آشرکار شرد.
اگرچه این انون اختصاص به قوزه نفت و گاز ندارد ،با این قرال بره دلیر شرمولیت
عامی که با خود به همراه میآورد بر قوزه صنعت نفت نیز قاکم اسرت ،زیررا در هریچ
جای این انون یدی مبنی بر اختصاص این انون بره قروزه خراص وجرود نردارد .از
سوی دیگر ،در ماده  9مربو به شرایط عمومی پ یرش سرمایه خرارجی و در بنرد "د"
که مرتبط با تعیین سهمیه جهت تولید کاال و خدمات ناشی از سررمایهگر اری خرارجی
است ،سرمایهگ اری جهت تولید کاال و خدمات به خارج از کشور ،جز نفت خرام را از
سهمیهبندی معاف دانسته است؛ بنابراین ،سرمایهگ اری در قوزه نفت چه تولید کراال و
یا خدمات ،مشمول این انون است ،در غیر این صورت دلیلی بر استثنا کردن آن وجود
نداشت .افزون بر این ،در جدول منضم به آییننامه مربو به بخشهای زیرمجموعه بند
"د" این ماده ،در سمت مربو به معادن از نفت خام و گاز طبیعری صرحبت بره میران
آورده و قوزههای اکتشاف ،استخراج و انتوال را مشمول فعالیتهرای موضروع مراده 9
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این انون میداند.
در وا ع ،مهمترین وجه ممیزه این انون ،در موایسه با رانون نفرت  0988آشرکار
میشود .در ماده  8انون نفت  0988بیان شده که سرمایهگر اری خرارجی در عملیرات
نفتی به هیچ وجه مجاز نیست .مشرو م اکرات مجلر

در بحرف پیرامرون کلیرات و

تکتک مواد بیانگر قساسیت و نگرانی شدید نمایندگان است کره مبرادا در زیرر نورا
راردادهای جدید ،اعطای امتیاز به بیگانگان از سرگرفته شود و در این مورام مکررراً بره
مفاد اص  60انون اساسی استناد کرردهانرد (موقرد)68 :0918،؛ بنرابراین ،ایرن موررره برا
تفسیری خاص از اص  60انون اساسی ناظر بر ممنوعیت اعطای امتیاز تشکی شرکت
به خارجیان ،به تصویب رسیده بود و از ضا ،نزدیرک بره بیسرتوانردی سرال پر
انوال

از

 0921سرمایهگ اری خارجی چندانی در قوزه نفت و گاز صورت نگرفرت .در

وا ع ،انون اساسی جمهوری اسالمی ایرران برا توجره بره رخردادهای تراریخی بر از
انوال  ،انعواد راردادهای امتیازی و هر شیوهای که منجر به سرلطه بیگانگران برر منرابع
طبیعی کشور شده و قاکمیت ملی کشور را نفی کنرد ،ممنروع کررده برود و داللتری برر
ممنوعیت تمام شیوههای سرمایهگ اری خارجی نداشت.
از جمع بین موررات رانون اجررای سیاسرتهرای کلری اصر  00رانون اساسری
(موضوع سمت بعد) و انون مح بحف ،میتوان نتیجه گرفت؛ سرمایهگ اری خارجی
در قوزه پاییندستی مجاز اسرت و الزامری بره سررمایهگر اری در چرارچو

ترتیبرات

راردادی بند" " ماده  9نیست .با این قال ،در ارتبا با قوزه باالدستی ،صرفنظرر از
مجاز بودن یا نبودن فعالیت بخش خصوصی در این قوزه ،بایرد گفرت بره داللرت بنرد
" ”ماده  ،9سررمایهگر اری خرارجی در چرارچو

ترتیبرات رراردادی مجراز اسرت

) .(Shiravi & Amin Majd, 2015: 277-8به عبرارت دیگرر ،سررمایهگر اری در عملیرات
باالدستی مستلزم انعواد رارداد بین سرمایهگ ار خارجی و یک دسرتگاه دولتری (وزارت
نفت یا شرکتهای وابسته) است.
ماده  9انون تشوی  ،سرمایه گ اری خارجی را عی دو گروه "الرف" و " " عکرر
کرده و دسته اول را سرمایه گ اری مستویم خرارجی نرام نهراده و دسرته دوم را نیرز بره
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داللت ماده  9آیین نامه اجرایی ،می توان سرمایه گ اری در چارچو

ترتیبرات رراردادی

اطالا کرد .الزم به عکر است که این دو دسته و عکر عبارت مستویم برای دسته نخست،
ناظر به انواع سرمایه گ اری خارجی نیست .در توضیح این مطلب می توان گفت در یک
توسیم بندی کلی ،سرمایه گ اری به دو دسته سرمایه گر اری مسرتویم 0و سررمایه گر اری
غیرمسرتویم (پورتفولیرو) 9توسریم مریشرود .مرالک ایرن توسریم ،عنصرر کنتررل اسرت
()M. Sornarajah, 2009: 518؛ به ایرن صرورت کره در سررمایهگر اری غیرمسرتویم برین
مالکیت سهام از یک سو و مدیریت و کنترل بنگاه از سوی دیگرر ،جردایی وجرود دارد.
سرمایه گ اری غیرمستویم خارجی ،عبارت است از به جریان انداختن پول جهت خریرد
سهام شرکتها یا دیگر اوراا بهادار .در قرالی کره ،سررمایه گر اری مسرتویم خرارجی
عبارت است از انتوال اموال مادی و غیرمادی از یک کشور به کشرور دیگرر ،بره منظرور
تولید ثروت در آن کشور تحت کنترل کلی یا جزئی سرمایهگر ار خرارجی (زارع شریبانی،

 .)96 :0920در نتیجه ،انون گ ار برا توسریم بنردی موررر در مراده مزبرور ،در مورام بیران
چگونگی پ یرش سرمایه گ اری خارجی در بخش های مختلف ا تصادی است و از ضا
ترتیبات مورر در بند " " ماده  9این انون ،تماماً از روش های سرمایه گر اری مسرتویم
خارجی است (قاتمی و کریمیان.)981-6 :0929 ،

 خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسیصدر اص  00انون اساسی فعالیتهای وسیعی را در کنتررل بخرش دولتری ررار
داده است .قرکت به سمت خصوصیسازی ،به مودماتی نیاز داشرت کره ازجملره ایرن
موارد؛ امکان انونی خصوصیسازی بود .از آنجایی که وجود اص  00به عنوان مرانعی
بزرگ بر سر راه این مسیر جلوه میکرد ،در راستای برداشرتن ایرن مرانع ،در بردو امرر،
سیاستهای کلی اص  00مستند به بند  0اص  001انون اساسی ابرالغ شرد .در ادامره
نیز انون "اصال موادی از انون برنامه چهارم توسعه ا تصادی ،اجتمراعی و فرهنگری
جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلری اصر  00رانون اساسری" در سرال
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Foreign Direct Investment
2. Foreign Portfolio Investment

نظم نوین نفتی ایران و بازتا

آن در طراقی الگوهای...

35

 0961به تصویب رسید که در سال  0921به " انون اجرای سیاستهای کلری اصر 00
انون اساسی"تغییر نام یافت.
در ماده دو این انون ،فعالیتهای ا تصادی عی سه گروه ،دستهبندی شرده اسرت.
به موجب انون اجرای اص  00به استثنای بخشی از فعالیتها که کماکان در اختیرار و
انحصار دولت با ی مانده (گروه سروم) ،سرایر مروارد ترا میرزان  61درصرد بره بخرش
غیردولتی واگ ار شده است (گروه دوم) .دیگر قوزههای ا تصادی نیز اص بر سررمایه-
گ اری و فعالیت بخش خصوصی است (گروه اول) .با توضیحات فوا روشن میشرود
که تغییر عمده این انون در بخش پاییندستی ،صنعت نفت و گاز اسرت زیررا شررکت
ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز جزء دسته سوم لمرداد
شده و لمرو فعالیت بخش دولتی در نظر گرفته شده و عبارتهای م کور همگی اشاره
به فعالیتهای باالدستی دارند .از سوی دیگر ،این نتیجه اب استنبا اسرت کره قروزه
پاییندستی صنعت نفت ،به جوالنگاه بخش خصوصی تبدی شده است.
با این همه ،انون اص  00در ارتبا با قوزه باالدستی نیز ساکت نیسرت زیررا بره
موجب تبصره  0بند"ج"ماده  ،9علریرغرم اینکره فعالیرتهرای دسرته سروم در لمررو
اختصاصی دولت رار دارد ،خرید خدمات مالی ،فنی ،مهندسری و مردیریتی مرورد نیراز
این قوزه ،از بخش غیردولتی مجاز دانسته شده است .همچنرین ،در سرالهرای پر

از

تصویب این انون و البته همزمان با تحریمها ،شرکت ملی نفت با امضای چندین فورره
موافوتنامه اصولی ،0سعی در ج

سرمایهگر اری بخرش خصوصری داخلری جهرت

توسعه زود هنگام برخی از میادین داشت؛ امری که به نوبره خرود مبریّن عردم مغرایرت
فعالیت و سرمایهگ اری بخش خصوصی در قوزه باالدستی نفرت و گراز اسرت .بررای
مثال ،موافوت نامه های اصولی منعوده با شرکت های وابسته به صندوا های بازنشسرتگی،
برای توسعه میادین آعر و بند کرخه را میتوان نام برد.
 .1-1-2قوانی مرتبط با طرح انعقاد قراردادهای جديد :در این بند ،بره معرفری
دیگر مبنای مهم این نظم نو ،یعنی طر انعواد راردادهای جدید پرداخته میشرود .ایرن
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .2موسوم به )Heads of Agreement (HOA
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رگههای تغییر در وانین بودجه سنواتی ،وانین مربو به برنامههای توسعهای کشرور و
وانین اختصاصی قوزه نفت به چشم میخورد.
 قوانی عاممنظور از وانین عام ،آن دسته از وانینی هستند که اختصاصی به قوزه نفت و گاز
نداشته و در برگیرنده کلیه فعالیتهای ا تصادی کشور است و در عرین قرال ،مورراتری
نیز در قوزه نفت و گاز دارا هستند.
 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگنی جمهنوریاسالمیايران مصوب 1383
به موجب بند " "ماده  00این انون ،..." :به شرکت ملی نفت ایرران اجرازه داده
میشود تا سوف تولید اضافی مندرج در بند "ج" این ماده ،نسبت به انعواد راردادهرای
اکتشافی و توسعه میدانها ،با تأمین منابع مالی با طررفهرای خرارجی یرا شررکتهرای
صاقب صالقیت داخلی ،متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصرول و شررایط عیر
ا دام نماید" ... :
در این بند ،بدون عکر روش خاصری برا کراربرد لفرظ مطلر روشهرای مختلرف
راردادی بینالمللی ،فضای اب انعطافی را جهت استفاده شرکت ملی نفت از امکانرات
و سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از
میادین نفت و گاز کشور فراهم آورده است؛ بنابراین ،به شررقی کره در ادامره مریآیرد
امکان طراقی و انعواد دیگر شیوههای راردادی غیر از بیع متواب نیز ،با رعایت شررو
 6گانه این ماده فراهم است .به عالوه ،امکان استفاده از بیع متواب در قوزه نفت و گاز
در بند "ه"همین ماده پیشبینی شده است؛ بنابراین منظور انونگ ار در بند " "ماده 0
فراهم آوردن امکان طراقی و انعواد راردادهایی غیر از بیرع متوابر -البتره برا رعایرت
اصول کلی قاکم بر انون اساسی -بوده است.
 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسنعه اقتصنادی ،اجتمناعی و فرهنگنی جمهنوریاسالمی ايران مصوب 1389
در بند  0ماده  092عبارت استفاده از انواع روشهای اکتشراف ،توسرعه ،تولیرد در
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دوره زمانی معین جهت نی به اهداف موردنظر ،در زمینره صرنعت نفرت بره کرار رفتره
است .کاربرد لفظ انواع روشها بره شریوه عرام ،مبریّن ایرن مطلرب اسرت کره از منظرر
انونگ ار شیوه اجرای پروژههای باالدستی نفت و گاز دیگر منحصر بره بیرع متوابر و
نس های سهگانه این مدل راردادی نیسرت .مدا ره در بنرد  9همرین مراده نیرز ،چنرین
استنباطی را تائید میکند .به موجب این بند ،یکی دیگر از راهکارهرای نیر بره اهرداف
فوا عبارت است از :استفاده از روش بیع متواب با رعایت اصول و شرایط موضوع بنرد
" "ماده  00انون برنامه چهارم توسعه .نف

عکر عبارت بیرع متوابر در بنرد  9مراده

 092به صورت همعر ،با عبارت انواع روشها در بند اول همرین مراده ،بره روشرنی
قکایت از صد و اراده انونگ ار در پر یرش دیگرر شریوههرای رراردادی در اجررای
پروژههای باالدستی نفت و گاز دارد .در غیر این صورت ،دلیلی به عکر دو بند جداگانره
در این زمینه وجود نداشت.
 بند "ق"تبصره  2قانون بودجه سال  1393كل كشوراین تبصره ،بدون تفکیک فعالیتهای باالدسرتی و پراییندسرتی بره وزارت نفرت
اجازه داده که از طری شرکتهای دولتی تابعه عیربط به منظور اجرای طر های نفرت
و گاز ،تا سوف یکصد میلیارد دالر نسبت به انعواد راردادهرای بیرع متوابر  ،سراخت،
بهرهبرداری و تحوی  0و سایر روشهای منردرج در بنرد " "مراده  900رانون برنامره
پنجم توسعه یا اعطای مجوز سرمایهگ اری ا دام کند.
نکته مهم این مورره تجویز استفاده از راردادهای متعدد جهت اجرای پرروژههرای
نفت و گاز است .از آنجا که صدر بند راجرع بره هرر دودسرته پرروژههرای باالدسرتی و
پاییندستی صحبت کرده است ،روشهای معرفی شده جهت اجرای پروژههای صرنعت
نفت نیز به صورت عام عکر شده است .به گونهای که برخی مختص عملیات باالدسرتی
و برخی صرفاً مختص پاییندستی است؛ اما برخی از روشهای نرام بررده شرده امکران
استفاده در هر دو قوزه را دارا هستند .در نتیجه ،در قرالی کره روانین بودجره سرالیان
پیشین صرفاً به معرفی بیع متواب جهت اجرای پروژههای باالدستی نفرت مریپرداخرت
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. BOT
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( ،)Shiravi & Ebrahimi, 2006: 199این انون برا انعطراف ابر مالقظرهای راه را بررای
انعواد دیگر راردادها نیز باز گ اشته است.
 قوانی خاصعالوه بر وانین عامی که قاوی مورراتی جدید در زمینه اجرای راردادهای نفتی
به شمار میروند ،برخی از وانین خاص قوزه نفت نیز در این زمینه ،اب توجه بوده
که در زیر بررسی خواهد شد.
 قانون اجازه به شركت ملی نفت ايران جهت اجرای طرحهای اكتشاف ،توسعه وبهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دريايی خزر مصوب 1379
به موجب این انون "به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود جهت اجرای
طر های اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر با انعواد
راردادهای الزم با شرکتهای داخلی و خارجی ا دام کند".
مالقظه میشود که انونگ ار ،رارداد خاصی را مشخص نکرده و از واژه مطلر
راردادهای الزم استفاده کرده است .به نظر میرسرد هردف رانونگر ار ،براز گ اشرتن
دست مجریان در انعواد رارداد بوده است .این تفسیر ،با توجه به وضعیت ویژه دریرای
خزر و فضای ر ابتی قاکم بر بهرهبرداری از این منطوه نیز اب توجیه است.
 قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391به موجب جزء سوم بند "ت" ماده  9عی عنوان امور سرمایهگ اری و تأمین منرابع
مالی ،یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت چنین برشرمرده شرده اسرت” :جر

و

هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری ،با اولویت
میادین مشرترک از طریر طراقری الگوهرای جدیرد رراردادی؛ ازجملره مشرارکت برا
سرمایهگ اران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتوال مالکیت نفرت و گراز موجرود
در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده".
برخی از نویسندگان قوو ی معتودند مورره کلی و مجم م کور در بند  9توانایی
آن را ندارد که اصول انون اساسی و سایر وانین عادی را کنار گ اشرته و رانون سرال
 0998را اقیا کند (شیروی .)992 :0929 ،با این همه ،گروه دیگری از نویسندگان ،تصویب
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این انون را به منزله مهر پایانی بر سه دهه کشمکش راجع به اعمال و یرا عردم اعمرال
الگوهای راردادی جدید در قوزه صنعت نفت میدانند .از نظر این دسرته ،ایرن رانون
ظرفیت انونی الزم جهت پ یرش الگوهرای مشرارکتی؛ ازجملره مشرارکت در تولیرد و
مشارکت در سرمایهگ اری را در ایران فراهم کررده اسرت (نیکبخرت و آریرن.)000 :0929 ،

عده دیگری نیز معتودند ،شیوه مشارکت پیشبینی شده در این بنرد مشرارکت در سرود،
مشارکت در سرمایهگ اری و قتی با مسامحه و اغما ،،مشارکت در تولید را نیز در بر
میگیرد (قاتمی و کریمیان.)821 :0929،

به نظر میرسد ،باید رانون وظرایف و اختیرارات وزارت نفرت را از چنرد جهرت
قاوی پیامی جدید و دربرگیرنرده تحرولی بنیرادین ،در زمینره نظرام رراردادی اجررای
پروژههای نفت و گاز به شمار آورد .نخست اینکه ،در صدر این بند اهتمام ویرژهای بره
مس له میادین مشترک شده است .با توجه به اینکه ایران ،دارای میادین مشرترک نفرت و
گاز متعددی بوده و در برخی از قوزهها همسایگان کشور به دالی متعردد؛ ازجملره در
اختیار داشتن مدلهای راردادی که منجر به تشوی و ج

سررمایهگر اران داخلری و

خارجی جهت قضور در آن میادین میشود موف تر عمر کرردهانرد ،انونگر ار برر آن
شده که با تجویز امکان استفاده از راردادهای جدید ،بخشری از موانرع عردم توفیر در
بهرهبرداری از میادین مشترک را از میان بردارد.
نکته دیگر ،الفاظ و واژگان به کار رفته در متن انون است :طراقی الگوهای جدید
راردادی از جمله مشارکت .در این مورره ،از طرفی ،سخن از طراقی است و از سروی
دیگر ،بحف الگوی جدید راردادی مطر اسرت .و تری ایرن نکتره بره عنروان یکری از
وظایف وزارت نفت در نظر گرفته شود ،تغییر به وجود آمده کامالً ق

خواهد شد .به

عبارت بهتر ،با تصویب این انون و واگ اری امور قاکمیتی به وزارت نفت ،این نهراد
از طرفی مجوز انونی طراقی راردادها را یافته است زیرا مسر لهای قراکمیتی اسرت و
به موجب ماده  9انون نفت  0988اعمال ق قاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتری
به عهده وزارت نفت است .از سوی دیگر ،این الگوها باید جدیرد و غیرر از الگوهرای
مطر و اب استفاده کنونی باشد .منظور از الگوی جدید ،الگوهای استفاده نشرده پر
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از انوال

است.

کوتاه سخن اینکه ،نزدیک به دو دهه است که در زمینه اجرای پروژه های صرنعت
نفت ،نظمی نوین در قال شک گیری بوده است .نطفه این نظرم کره در ابتردا برا تغییرر
نگرش نسبت به مووله سرمایهگ اری خارجی منعود شده بود ،با تغییر در لمرو مداخله
بخش خصوصی در ا تصاد پرورش یافت ،با معرفی و تجویز انعواد راردادهرای متنروع
نفتی بالنده شد و سرانجام با این مورره بره تکامر رسرید .برا ایرن تحلیر  ،نظرم نروین
نفتیایران بهمثابه پازلی میماند که از طعات متعدد و غیر هموزن تشکی شده است کره
با رار دادن اجزای متعدد این پازل ،تصویر روشنی قاص خواهد شد .بهگونهای که از
سیر استورایی در منابع و محتوای نظم نوین نفتی ایرران و کنرار هرم ررار دادن اجرزای
متعدد این پازل ،می توان به تصویر نسبتاً کراملی دسرت یافرت؛ بنرابراین بردون نگررش
جامعی به این سیر تاریخی و کشف اراده انونگ ار که مبتنی بر نیازهای صرنعت نفرت
بوده و مبتنی بر توجه به رشرد و توسرعه ا تصرادی کشرور اسرت ،نمریتروان بره درک
صحیحی از این مورره نائ شد.
 .1-2محتوای نظم نوي نفتی ايران
در گفتار پیش بیان شد که علیرغم اجازه انعواد راردادهرای جدیرد ،ایرن اختیرار
نامحدود نبوده و در طراقی و انعواد راردادها شروطی عکر شده که باید رعایت شروند.
شرو پیش گفته در برگیرنده اصول مدنظر انونگر ار در زمینره طراقری راردادهرای
نفتی به شمار رفته و به نوعی محتوای این نظم نوین نفتی نیز شرک گیرری مجموعرهای
تحت عنوان شرو عمومی راردادهای نفتری اسرت .در وا رع ،ایرن شررو بره منزلره
کاتالیزور عم کرده و نوش سنجه و سنگ محک انطباا راردادهای موضروع بحرف برا
خطو

رمز نظام قوو ی را ایفا میکنند .این گفتار ،به بررسی و تحلیر محتروای ایرن

شرو جهت روشن شدن معنا و مفهوم آنها و همچنین چگونگی تأثیر آنها بر طراقی
راردادها اختصاص خواهد داشت .ب از شروع بحف ،عکر ایرن نکتره الزم اسرت کره
وانین مورد اشاره در گفتار ب  ،در معرفی این شرو از انسجام الزم برخوردار نبروده،
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به گونهای که برخی شرو در اکثر وانین تکرار شده و در جاهای دیگر نیامرده اسرت.
به نظر نمیرسد انونگ ار از اتخاع چنین رویکردی نسخ دیگر وانین را -که به معرفی
سایر شرو پرداختهانرد -اراده کررده باشرد زیررا از طرفری ،برخری از ایرن شررو از
قمایتهای اسناد باالدستی کشور برخوردارند و از سروی دیگرر ،بره گونره منظمری در
وانین دو دههی اخیر تکرار شدهاند؛ به عبارت دیگر ،نف

تکرار این شرو در روانین

مختلف و درک فلسفه و مفهوم آن -به شرقی که در سطور بعرد مریآیرد -قکایرت از
اهمیت و اعتبار این شرو در دیدگاه انونگ ار داشته ،به گونه ای که از سیر اسرتورایی
در وانین میتوان به عمومیت این شرو پی بررد .بنرابراین ،نظرر بره تکررار و اهمیرت
برخی از شرو عکر شده در وانین پراکنده ،به نظر میرسد اراده ضمنی انونگر ار برر
شک گیری مجموعه ای ،تحت عنوان شرو عمومی راردادهای نفتی تعلر گرفتره ،بره
گونه ای که رعایت این شرو در کلیرهی راردادهرا الزم الرعایره اسرت و در مجمروع،
شام شش شر بوده که این شش عنوان در دو دسته کلی شرو اساسی (و یا عاتی) و
همچنین شرو فرعی (عرضی) جای میگیرند .منظور از شرو اساسی شروطی هستند
که عاتی یک رارداد بوده ،به گونهای که وجه ممیزه یک مدل راردادی از دیگر نمونهها
به شمار میروند .شرو فرعی نیز شروطی هستند که وجود یا عدم آنهرا وجره ممیرزه
یک رارداد از رارداد دیگر به شمار نمیآید ،بلکه رعایت آن ها در یرک ررارداد سربب
میشود که رارداد با اهداف و مالقظات خاص یک نظام قوو ی انطباا بیشتری یابرد.
مسائلی همچون ،قداکثر استفاده از توان داخ  ،رعایت الزامات زیستمحیطری و تولیرد
صیانتی در همین زمرهاند .نظرر بره ترأثیری کره شررو اساسری در طراقری مردلهرای
راردادی ایفا میکنند ،در این گفتار به بررسی این شرو پرداخته خواهد شد.
.1-2-1نفظ ناكمیت و اعمال تصرفات مالکانه :این شر در وانین عیر بره
کار گرفته شده است :بنرد " "مراده  00رانون برنامره چهرارم توسرعه ،تبصرره  0بنرد
"ج" ماده  9انون اص  ،00تبصره عی بند  0ماده  092انون برنامه پنجم ،بند " "ماده
 092همان انون و سرانجام جزء سوم بند "ت"ماده  9انون وظایف و اختیارات نفت.
از مهمترین آثار قاکمیت ،وضع واعد و موررات و به طور کلی سیاسرتگر اری
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جهت کنترل و نظاممند کردن فعالیتهای ا تصادی کشور است .تبلور مفهروم قاکمیرت
در قوزه نفت و گاز عبارت است از :تمسک به ابزارهرای رانونی و شررو

رراردادی

نظیر وانین ناظر بر میزان مالیات ،ق امتیاز ،قووا گمرکی ،الزامات و تعهردات ناشری
از نحوه اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی ،نحوه واگر اری زمرین بعرد از عملیرات
اکتشافی ،شرایط توسعه ،نرخ بازپرداخت هزینهها (ایرانرور.)00 :0968 ،

مالقظه شد که در متون انونی ایران در کنار واژه قاکمیت ،به لفرظ مالکیرت نیرز
اشاره شده است .از طرفی مالکیت رابطهای است بین اشرخاص و امروال ،در قرالی کره
قاکمیت ناظر به ا تدار و مو عیتی است که نظام سیاسی یرک کشرور نسربت بره شر ون
اجتماعی جامعه دارد .با توجه به اینکه در وانین گاه این تعابیر کنار هم به کرار رفتره و
گاه انونگ ار یکی از آنها را به تنهایی به کار گرفته است ،الزم اسرت مشرخص شرود
نسبت بین قاکمیت و مالکیت چیست؟ با توجه به اینکره ریشره ایرن اصر بره رانون
اساسی باز میشود و در رانون اساسری معرادن و ازجملره نفرت و گراز جرزء انفرال و
ثروتهای عمومی تلوی شده است ،بهتر است ریشه و مبانی این مفاهیم در ادبیات فوهرا
بررسی شود.
در فوه راجع به کیفیت مالکیت امام بر انفال نظررات متعرددی ابرراز شرده اسرت.
فوهای متودم و پیشینیان ائ به مالکیت مطل شخص قویوی امام شدهاند ،برخری ائر
به والیت تصرف شدهاند ،یعنی منظور از مالکیت والیت بروده ،گرروه سروم نیرز نظریره
قاکمیت امام و مالکیت غیر شخصی را پ یرفتهاند ،یعنی امرام اختیرار اداره آنهرا را در
چارچو

صال و صرفه مسلمین داراست .از این نظریه سوم نیز ،خوانشهای متعددی

ارائه شده که مهمترین آنها ،خوانش مالکیت شخصیت قوو ی امرام یرا همران والیرت
اداری امام است .بدین معنا که انفال متعل به منصب امامت اسرت (رمضرانی روامآبرادی و
سیمایی صراف.)6-00 :0929 ،

در آرای فوهای معاصر بر اثر آشنایی برا مفراهیم جدیرد نظیرر مفهروم قاکمیرت و
شخصیت قوو ی از مفهوم سنتی مالکیت فاصله گرفته و این نهاد را به قاکمیت تأویر
کردهاند .اص  02انون اساسی نیرز ظراهراً از نظریره مالکیرت فاصرله گرفتره و ضرمن

نظم نوین نفتی ایران و بازتا

آن در طراقی الگوهای...

43

پ یرش نظریه قاکمیت ،تدبیر غبطه و مصلحت عمومی را به پریشبینری روانین عرادی
واگ ار کرده است )رمضانی وامآبادی و سیمایی صراف.)6-00 :0929 ،

با توجه مودمات م کور ،به نظر میرسد مس له اساسی انونگ ار ایرانی در معرفری
این شر همانا مفهوم "قاکمیت" است؛ به عبارت دیگر ،عبارت مالکیت باید در پرترو
مفهوم قاکمیت مورد تفسیر رار گیرد زیرا مشخص شد از منظرر رانون اساسری آنچره
موضوعیت دارد ،قفظ قاکمیت بر منابع نفتی است و مالکیرت در ایرن راسرتا بایرد بره
عنوان مبرز این مفهوم مالک عم

رار گیرد .به تعبیر سادهتر ،اعطای مالکیتی کره منجرر

به نوض قاکمیت نشود ،ممنوع نشرده اسرت .در وا رع ،از آن جرایی کره دولرت دارای
قاکمیت مطل نسبت به منابع سرزمینی است ،این قاکمیت در چهرره مالکیرت دولرت
نسبت به این منابع رهنمون داشته و بدین معناست که تمرامی عملیرات نفتری نراظر بره
اکتشاف ،توسعه و تولید و انتوال نفت بدون اجازه و نظارت دولرت امکرانپر یر نیسرت
(.)Alshiatii, 1987:56

همچنین ،منظور از قاکمیت بر منابع نفتری نیرز همانرا ا تردار و توانرایی نراظر برر
سیاستگ اریهای کالن ،وضع روانین و مورررات ،تردوین اصرول و شررو عمرومی
راردادها ،اعطای مجوز فعالیت در قوزه صنعت نفت ،مردیریت ،کنتررل و نظرارت برر
منابع و فعالیتهای نفتی است .قاکمیت در این معنا مفهرومی اسرت متعلر بره قروزه
قووا عمومی و قال آنکه مالکیت که ناظر بر رابطه شیء و شرخص اسرت ،ریشره در
قووا خصوصی دارد .بر مبنای همین تفسیر ،عبارت به کار رفتره در رانون وظرایف و
اختیارات وزارت نفت به عنوان یکی از شرو

انونگر ار جهرت تردوین راردادهرای

نفتی مبنی بر بدون "انتوال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن"معنایی واضح مییابرد
که در مبحف دوم ،به آن پرداخته خواهد شد.
 .1-2-2خودكفايی اقتصادی قرارداد :خودکفایی ا تصادی رارداد به عنوان یکی
از اصول مهم و خطو

رمز انونگ ار در طراقی راردادهای نفتی بایرد لحراظ شرود.

این اص در متون انونی در الب دو شر "بازگشت پ یری سررمایهگر اری از طریر
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تولیدات و عواید قاص از همان پروژه "0و "عدم تضمین دولرت یرا بانرک مرکرزی و
دیگر بانکها" 9تبلور یافته است .اگرچه در متون انونی ،این دو شر به صورت مجرزا
به کار رفته اما تحلی محتوای این شرو مبیّن این است کره ایرن دو مفهروم مسرتو از
یکدیگر نبوده و در وا ع ،دو روی یک سکهاند .از اینرو در این نوشتار ،هرر دو شرر
عی یک مفهوم بررسی شدهاند .این اص  ،در وانین عی عکر شده اسرت :رانون نفرت
خزر ،بند " "ماده انون تشوی  ،9بند " "ماده  00انون برنامه چهارم :مروارد دوم و
سوم ،ماده  098انون برنامره پرنجم .ایرن خصیصره را مریتروان خودکفرایی ا تصرادی
راردادها نامید زیرا رارداد از قیف ا تصادی جهت اجررا و بازگشرت سررمایه صررف
شده ،به منبع دیگری متص نیست و هر آنچه که الزم است باید از دل رارداد استخراج
شود.
همانطور که مالقظه میشود  ،خودکفایی ا تصرادی ررارداد در روانین متعرددی
تکرار شده است .با توجه به همین مس له و نظر به اینکه این اصر در وا رع مبتنری برر
منط ا تصادی و درک وا عیتهای صنعت نفت ایران است ،به نظر میرسد بایرد آن را
در زمره شرو عمومی قاکم بر طراقی راردادهای نفتری در نظرم نروین نفتری ایرران
دانست .در توضیح این موضوع میتروان گفرت ،پرروژههرای نفتری برهویرژه در قروزه
باالدستی در زمره صنایع سرمایهبر محسو

شده و عموماً دولتهای نفتخیز در تالش

هستند پیشبرد این پروژهها از محلی غیر از منابع داخلی خودشان صرورت گیررد زیررا
معموالً یا چنین سرمایه ای را در اختیار ندارند و یا اینکه اساساً بنا به دالیلی هرم چرون
تخصیص منابع به دیگر بخشهای صنعت ،ترجیحشان بر ج

سرمایه مورد نیراز ایرن

بخشها از خارج بوده و تمایلی به افزودن به بار تعهدات خود در برال ایرن پرروژههرا
نداشته و سعی بر اجرای پروژه با کمترین تضرمین و تعهرد از جانرب خودشران دارنرد
(نیکبخت و موسوی .)09 :0929،از سوی دیگرر ،اجررای موفر ایرن پرروژههرا ،علریرغرم
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Return of Investment Based on the Revenues Generated only from the Implementation of
the Investment Project.
2. Not Based on the Guarantees Provided by the Government or the Central Bank and other
Banks.
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راردادی خواهد کرد .در

نتیجه ،بهتر است بار مس ولیت و ریسک ا تصادی نیز به همین طررفهرا تحمیر شرود.
نکته دیگر اینکه ،و تی طرف مواب با وجود چنین شررطی ررارداد منعورد کررده و بره
اجرای آن مبادرت ورزد ،طبیعتاً سعی و تالش بیشتری نیز جهت اجرای موف پروژه بره
کار خواهد بست.
این مالقظات ،در ارتبا با ایران نیز صادا است .در نتیجره ،اگرچره رانونگر ار
اجازه طراقی و انعواد راردادهای جدید را اعطا کرده است ،امرا جهرت تحرت پوشرش
رار دادن این موارد ،بیان داشته که این راردادها نباید بره گونرهای طراقری شروند کره
منجر به ایجاد نگرانی و بار مالی بررای دولرت شرود؛ بنرابراین تعهردات بایرد از محر
خروجی موف همان طر بازپرداخت شده و در این راستا دولرت از تضرمین تعهردات
ممنوع است .با این تحلی  ،راردادهایی هم چون راردادهای خدمت بدون ریسرک کره
در آنها پیمانکار اجرای تعهداتی را در مواب کارفرما و در ازای دریافت ق الزقمرهای
معین ،بدون توجه به نتیجه قاصله ،بر عهده میگیررد ،از شرمول قمایرت رانونگر ار
جهت اجرای یک پروژهی باالدستی خارج است.
 .1-2-3تقبل ريسک از جانب طرف مقابل قنرارداد :یکری دیگرر از مهرمتررین
شرو مدنظر انونگ ار در طراقی و تردوین راردادهرای جدیرد نفتری ،بحرف توبر
ریسک از سوی طرف مواب

راردادی است .رعایت این شر در سرمت چهرارم بنرد

" " ماده  00انون برنامه چهارم توسعه ،بیان شده است .اگرچه چنین عبارتی در سرایر
متون انونی به کار نرفته ،اما رعایت این شر به گونهای از "اص خودکفایی ا تصرادی
رارداد" نیز اب استنتاج است .به این معنا که منو کرردن بازپرداخرت تعهردات مرالی
ایجاد شده از مح عواید قاص از همان میدان ،به منزله تحمی ریسک به طرف مواب
رارداد است زیرا در فر ،عدم تحو نتیجه مورد نظر ،بازپرداختی در کار نخواهد بود.
از سوی دیگر ،در عرف صنعت نفت نیز رارداد نفتی باالدستی ،اشارهای به راردادهرای
توأم با ریسک دارد .در وا ع ،خطر ،یکی از ارکان اساسی ایرن گونره راردادهرا بروده و
سبب میشود که راردادهای نفتی از سایر راردادهای تجراری برینالمللری و یرا دیگرر
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راردادهررای طرروالنی مرردت توسررعهی ا تصررادی متمررایز شررود (ایرانرررور.)08 :0968 ،
همچنین ،کمرانی نفتی در اصطال صنعت نفت نیز ،نهاد ا تصادی توانمنردی اسرت کره
در کنار به دست آوردن مزایای فراوان ا تصادی ،از توانرایی پر یرش ریسرکهرای ایرن
راردادها نیز برخوردار است .از طرفی ،دولتهای نفتخیز غالباً تمایلی به توب ریسک
در اجرای پروژههای سنگین از خود نشان نمیدهند زیرا صد آنران از فعالیرت در ایرن
قوزهها افزایش توان ا تصادی جهت پاسخگویی به نیازهای ا تصادی کشورشان بوده و
نمیخواهند از این رهگ ر متحم مس ولیتی شوند؛ بنابراین به نظر میرسد ،ایرن شرر
نیز به عنوان یکری از شررو عمرومی مردنظر رانونگر ار بایرد در طراقری و تردوین
راردادهای نفتی مورد لحاظ رار گیرد .از اینرو ،طب این تعریف راردادهای خردمت
بدون ریسک از لمرو شمول قمایتی انونگ ار خارج است.
 .2بازتاب نظم نوي نفتی ايران در طرانی الگوهای قراردادی باالدستی
در این مبحف ،بازتا

نظم نروین نفتری ایرران در اجرزای متعردد ررارداد جدیرد

(آی.پی.سی) و تأثیر این نظم بر امکان بهکارگیرری دیگرر الگوهرای رراردادی برهویرژه
مشارکت در تولید بررسی خواهند شد.
 .2-1بازتاب نظم ننوي نفتنی در طراننی الگنوی قنراردادی جديند موسنوم بنه
"آیپیسی"
در راستای تغییر و تحوالت قادث شده در قوزه انونگر اری ،وزارت نفرت نیرز
راردادی تحت عنوان " رارداد نفتی ایران" موسروم بره "آیپریسری"را معرفری کررد.
همچنین ،هی رت وزیرران مورررهای تحرت عنروان شررایط عمرومی ،سراختار و الگروی
راردادهای باالدستی نفت و گاز به تصویب رساند 0که در وا ع ،چارچو

کلی رارداد

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .0این تصویبنامه ،ابتدا در آبان ماه سال  0920هجری خورشیدی به تصویب هی ت وزیران رسید .مجدداً در
مردادماه  0922سند دیگری به تصویب رسید که جایگزین متن بلی شد .البته در شهریور ماه همان سال نیز
اصالقات اندکی نسبت به متن بلی به انجام شد.
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جدید را به تصویر میکشد .در این گفترار ،ضرمن بررسری اجمرالی مهرمتررین اجرزای
رارداد جدید ،انطباا این رارداد با نظم نوین نفتی ایران نیز مورد بررسری ررارخواهرد
گرفت.
 .2-1-1رژيم مديريتی و اجراينی قنرارداد :سراختار مردیریتی و اجرایری یرک
رارداد نفتی نیز از اجزای مهم یک رارداد به شمار رفته و به گونهای سبب تمرایز یرک
مدل راردادی از انواع دیگر خود خواهد شد .برای مثال ،در راردادهای امتیازی اجرای
عملیات نفتی به عهده دارنده امتیاز بوده و دولت میزبان ،نظارتی بر عملکرد طرف مواب
ندارد .با این قال ،در راردادهای مشارکت در تولید ،علریرغرم اینکره اجررا بره عهرده
پیمانکار است اما دولت میزبان از ق نظارت کام بر اجررای پرروژه برخروردار اسرت
( .)Blinn,1986:81رارداد جدید نفتی ایران ،دارای ویژگیهای خاصی در زمینره اجررا و
مدیریت پروژه بوده که در عی مورد بررسی رار خواهد گرفت.
 نضور شركت های ايرانی اكتشاف و تولید 1به عنوان شنريک پنروژه در اجنرایقرارداد
در مدل جدید ،راردادی در زمینه انتوال فناوری ،ا دامی عملری اتخراع شرده و در
بند"الف " ماده  0مورر شده که در هر رارداد بر قسب شرایط ،شرکت یا شررکتهرای
ایرانی اکتشاف و تولید که صالقیت آنها طب ضوابط ابالغری وزارت نفرت بره تأییرد
شرکت ملی نفت ایران میرسد به عنوان شریک شررکت یرا شررکتهرای معتبرر نفتری
خارجی قضور دارند .در راستای تضمین تحو چنین هدفی؛ اوالً ،طررف دوم ررارداد
موظف به ارائه برنامه انتوال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه «مرالی عملیراتی
ساالنه» است .ثانیاً ،ا دامات عملیاتی و سیاستهای اجرایی برای تحو این هردف بایرد
به عنوان "پیوست فناوری رارداد" آورده شود.
با توجه به اینکه برنامه مالی عملیاتی ساالنه ،باید به تأیید طرف اول رارداد برسرد
از اینرو ،شرکت ملی نفت ایران و یا زیرمجموعههای آن ،از اختیار و فرصرت مناسرب
––––––––––––––––––––––––––––––––
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برای درج اصول و رویههای مرتبط با مباقف انتوال دانرش فنری برخروردار اسرت و برا
توجه به مفاد تصویبنامه ،شرایط به گونه ای فراهم شده که انتوال فناوری و دانش فنری
از یک قالت شرعاری خرارج شرده و تبردی بره موولرهای عملیراتی شرود .هرمچنرین،
ازآنجاییکه ا دامات عملیاتی و سیاستهرای اجرایری بره عنروان پیوسرت ررارداد درج
میشود ،از اینرو طرف دوم ،متعهد به پیادهسازی این سیاسرتهرا بروده و در صرورت
تخلف میتواند با ضمانت اجراهای نوض ررارداد روبررو شرود .البتره شریوه مشرارکت
پیشبینی شده در بند "الف" که مبتنی بر مشارکت شرکت خارجی با شرکتی ایرانری بره
رهبری شرکتی خارجی است ،مبتنی بر فر ،غالب و درک وا عیتهرای صرنعت نفرت
ایران بوده و از طرفی اقتمال و وع آن نیز بیشتر اسرت (موسروی .)902 :0922،از آنجرا
که بر خالف راردادهای خدمت کشور عراا که بره موجرب آن یکری از شررکتهرای
دولتی عرا ی به عنوان شریک  92درصدی شرکت خرارجی در اجررای پرروژه قضرور
دارد (اصغریان ،)910 :0922 ،در"آیپیسی" قضور شررکت ایرانری بخرش خصوصری
ضروری تلوی شده است و از این رو ،به نظرر مریرسرد فرصرتی طالیری بررای بخرش
خصوصی ایران فراهم شده ترا در تعامر مناسرب برا شررکتهرای معتبرر خرارجی برر
توانمندیهای خود افزوده و در آینده بتوانند به صورت مستو راهبری پرروژههرا را در
اختیار داشته باشند.
 كارگروه مشترک مديريتهمچنین در رارداد ،کارگروهی به نام کارگروه مشترک مدیریت تشرکی مریشرود
(بند"ت”ماده  6تصویبنامه) .وظیفه این کارگروه نظارت عالیه بر عملیرات نفتری اسرت
که به موجب تصویب نامه نظارت بر کلیه عملیات طر را بر عهده دارد .ایرن کرارگروه
به تعداد مساوی از نمایندگان طرف های اول و دوم رارداد با ق رأی مساوی تشرکی
میشود .تصمیمات این کارگروه ،به اتفاا آرا بوده و باید به تائید موام مجاز در شررکت
ملی نفت ایران برسد .نکته جالب اینکه ،در نسخه بلی تصویبنامه همانند راردادهرای
بیع متواب پیش بینی شده بود که در صورت عدم تواف  ،مدیران ارشد تصمیم میگیرنرد.
سمت انتهایی این بند به این دلی که خالف شأن نظرارتی کارفرمرا تلوری مریشرد ،برا
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از انتشار نسخه نخست تصویبنامه روبرو شرد (درخشران )1:0920،و بره

همین دلی در نسخه اصالقی ق ف و به جای آن ،تائید موام مجاز شرکت ملری نفرت
گنجانده شد .با توجه به اینکه در فر ،عدم تواف مدیران ارشرد طررفین ،ممکرن برود
پروژه با بنبست اجرایی روبرو شود ،از این قیف لزوم تائید مورام مجراز شررکت ملری
نفت در مورد تصمیمات کارگروه میتواند گرهگشا باشد .با این قال ،اقاله موضروع بره
تصمیم مدیران ارشد در فر ،عدم اتفاا آرای طرفین نیز نمریتوانرد نرا ض اختیرارات
نظارتی کارفرما باشد زیرا تصمیمات کارگروه مشترک ،عالوه بر انطباا با رارداد باید با
برنامه مالی عملیاتی ساالنه منطب باشد و از طرفی ،این برنامه بره تصرویب طررف اول؛
یعنی کارفرما رسیده و پیمانکار مکلف به اجرای پرروژه برر اسراس آن اسرت و طبیعتراً
نهتنها اعضا کارگروه ،بلکه مدیران ارشد نیز به مفاد این سند توجه کافی خواهند داشت.
همچنین ،تمام عملیات اجرایی با مس ولیت و ریسک طرف دوم انجام میپ یرد؛ بنابراین
پیمانکار در راستای مس ولیت راردادی خویش مکلف به تبعیت از رارداد ،برنامه مرالی
عملیاتی ساالنه و تایید کارفرما است .در نتیجه ،در هر قال نوش نظارتی کارفرما قفرظ
میشد.
 نضور طرف دوم در عملیات بهره برداری و اجرای عملیات بهره برداری به وسیلهشركت ايرانی
عدم قضور پیمانکار در مرقله تولید و بهرهبرداری در بیع متواب  ،مسر لهای برود
که مورد انتواد طرف دوم رارداد وا ع بود ( ،)Bunter,2009:11زیرا در صورت کاهش
تولید به دلی ناکارآمدی بهرهبردار میدان ،پیمانکار نیز در بازیافت هزینهها ضرر میکرد.
از طرفی ،همین مس له به نوعی میتوانست به ضرر شرکت ملی نفت نیز تمام شود زیررا
در صورت افت تولید میدان ،طبیعتاً کشور از درآمدهای نفتی محروم میشد .از ایرنرو،
در راستای رفع این نویصره ،موررر شرد در"آیپریسری" ،پیمانکرار در مرقلره تولیرد و
بهرهبرداری نیز قضور داشته باشد .اگرچه در"آیپیسی"عملیات بهرهبرداری بره عهرده
طرف دوم رارداد است اما بره جهرت اینکره شررکتهرای ایرانری ،چره دولتری و چره
خصوصی ،از مرقله بهرهبرداری دورنمانده و هم از توانمندیهایشان استفاده شده و هم
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از تجربه ،فناوری و دانش فنی شرکتهای خارجی استفاده کنند ،ترتیبات ویژهای جهت
مداخله شرکتهای ایرانی در عملیات بهرهبرداری در نظر گرفته شده کره مرورد اول در
بند "الف" ماده  00و مورد دوم ،در تبصره این بند انعکاس یافته است.
به موجب این بند ،از زمان شروع بهرهبرداری در مورد طر های توسعه میدانهرای
کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشری از عملیرات پیمانکرار در طرر هرای
بهبررود ی را افررزایش ضررریب بازیافررت ،تولی رد و بهرررهبرررداری از تأسیسررات ،بررا قفررظ
مس ولیت های طرف دوم رارداد ،توسط شرکتی ایرانی انجام میگیرد .باید توجه داشرت
که در اینجا ،شرکت ایرانی تعریف نشده است .برا توجره بره مورررات قراکم برر ثبرت
شرکتها در ایران و مس له تابعیت آنها ،به صرف اینکه شررکتی در ایرران ثبرت شرود،
ایرانی تلوی شده ولو اینکه تمامی سهام آن متعل به اتباع خارجه باشد (به موجب مراده
 0انون ثبت شرکتها مورخ  0901/9/00هر شرکتی که در ایران تشکی و مرکز اصرلی
آن در ایران باشد ،شرکت ایرانی محسو

است) .از ایرنرو ،در صرورت تحور چنرین

موردی ،اساساً هدف به کارگیری شرکتهای ایرانی در عملیرات تولیرد و بهررهبررداری
محو نشده است .البته ،به موجب عبارت داخ پرانتز در بند "الف" ،شرکت ایرانی کره
رار است تولید و بهررهبررداری از تأسیسرات را برر عهرده داشرته باشرد ،بایرد از نظرر
صالقیت قرفهای به تائید کارفرما برسد و در نتیجره ،شررکت ملری نفرت مریتوانرد از
اعطای مجوز به شرکت ثبت شده از سوی خارجیان -که رعایت میرزان سرهام و کنتررل
مورد بول از سوی اشخاص ایرانی را نکرده است -خودداری کند .قالت دوم ،مداخلره
شرکتهای ایرانی در عملیات تولید و بهرهبرداری مربو به میدانهای در قال تولیرد و
بهرهبرداری است که بهرهبرداری از آنها ،در اختیار شرکتهای تابعه شرکت ملی نفرت
است .برخی از این میادین ،نیازمند طر های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت بروده و
به همین جهت ،در این تصویبنامه نیز راردادهای ویژهای بررای ایرن میرادین طراقری
شده است که به موجب ماده  9به راردادهای دسته سوم شهرت دارد .بره موجرب بنرد
"پ" ماده  9در مورد این دسته از راردادها نیز ،اعدتاً بهرهبرداری به عهرده طررف دوم
رارداد است .با این قال ،به موجب تبصره بند "الف" ،در مورد ایرن دسرته از میرادین،
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چنانچه طرف اول رارداد برای عملیات بهرهبرداری انجام عملیات را با مشرارکت یکری
از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و به تائید وزارت نفت نیز برسرد ،برین طررف
دوم رارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران "موافوتنامرهی عملیراتی مشرترک"
امضا میشود .تعریف موافوت نامه عملیاتی مشترک نیز ،پیش از این در بنرد "ع" مراده 0
تصویب نامه اول آمده بود که در نسخه اصالقی ،ق ف شد .در وا ع ،عملیات با قفرظ
مس ولیت پشتیبانی و نظارت کام فنی ،مرالی ،قورو ی و تخصصری طررف دوم و نیرز
تأمین تجهیزات از سوی وی به صورت مشترک انجام خواهد شد.

 .2-1-2رژيننم مننالکیتی قننرارداد :در ارتبررا بررا مسرر له مالکیررت بررر عخررایر
هیدروکربوری ،باید گفت رارداد جدید دنباله رو رارداد ساب خدماتی ایران؛ یعنی بیرع
متواب است .به این معنا که پیمانکار ،به موجب رارداد هیچ گونه قوی نهتنها بر مالکیت
نفت و گاز موجود در مخازن ،بلکه قتی بر نفت و گاز تولیدی نیز نخواهرد داشرت .در
وا ع ،اگرچه به موجب رارداد جدید ،امکان باز پرداخت مطالبات از طریر اختصراص
بخشی از محصوالت میدان وجود دارد ،اما چنین مس لهای به صورت یک اختیار 0بررای
شرکت ملی نفت ایران تلوی شده و رارداد ،در این زمینره قوری بررای پیمانکرار ایجراد
نمیکند .در تصویب نامه اول ،مورخ آبان ماه  0920چنین مس له ای پیش بینی نشده بود و
در نتیجه ممکن بود این عهنیت پیش آید که امکان تخصیص نفت بره عنروان بخشری از
مطالبات در رارداد وجود دارد (ایمانی و درخشان .)9:0920،برا ایرن قرال ،برا اصرال
تصویبنامه در مرداد  0922و افزودن ید انتهایی بند "پ"ماده  ،9امکان تخصیص نفت
به عنوان ق الزقمه ،بره موجرب خرود ررارداد نفتری از برین رفرت و ایرن مسر له بره
صالقدید شرکت نفت واگ ار شد .همچنرین یرد «ترا پایران بازپرداخرت» ،در سرمت
انتهایی بند ،ماید این مطلب است که شرکت ملی نفت نمیتوانرد ایرن تشرخیص را در
مرقله انعواد رارداد اعمال کند ،بلکره چنرین صرالقدیدی مربرو بره مرقلره اجررا و
پرداخت مطالبات است .از طرفی ،اصال بند "ث"ماده  00تصرویبنامره مرورخ مررداد
 0922مجدداً در شهریور ماه همان سال و به فاصله یک مراه از مصروبه بلری ،اسرتنبا
––––––––––––––––––––––––––––––––
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فوا را توویت میکند .به کار بردن واژه «اعمال قووا مالکانه» در متن جدید ماید ایرن
ادعاست زیرا ازجمله قووا مالکانه اختیار و تصمیم به فرروش محصرول تولیردی ،بره
تشخیص و صالقدید کارفرما است.
با توجه به تفسیری که در مباقف پیشین از مفهوم مالکیت و تأوی آن به قاکمیت
ارائه شد و همچنرین تفسریر عبرارت "بردون انتورال مالکیرت نفرت و گراز موجرود در
مخازن"م کور در انون وظایف و اختیارات نفت ،بره عنروان یکری از شررو طراقری
مدلهای جدید راردادی ،اتخاع چنین رویه غیر منعطفی ،اب انتواد اسرت .بره عبرارت
دیگر ،انونگ ار قتی از رویه موجرود در رانون نفرت  0929کره در برگیرنرده اصرول
مربو به قاکمیت ملی بر منابع طبیعی بوده و در راستای مفاهیم نظرم نروین ا تصرادی
بینالمللی به تصرویب رسریده برود ،نیرز پیرروی نکررده و صررفاً بره شریوه مر کور در
راردادهای بیع متواب بسنده کرده است.
بند "چ "ماده  9نیز مربو به مس له مالکیت بر تأسیسات است .به موجب این بنرد،
تمام عملیات پیمانکرار از تراریخ شرروع بره نرام و از طررف کارفرمرا و کلیره امروال و
تأسیسات سطح االرضی و تحت االرضی نیز متعل به کارفرما است .با توجره بره اینکره
بخشی از کاالها و تجهیزات موردنیاز پروژه ،به صرورت سرفارش سراخت از داخر یرا
خارج بوده به موجب این اص  ،پیمانکرار بایرد تعلر مالکیرت کراال بره کارفرمرا را در
راردادهای خود با سازندگان ید کند .قساسیت نسبت به مالکیت کاالهرا ،تجهیرزات و
تأسیسات پروژه نفتی عالوه برر ریشره هرای تراریخی (موسروی )991 :0922 ،از قیرف
قوو ی نیز دارای آثار مهمی است زیرا میتواند پیمانکار را ،در فر ،اختالف راجع بره
تأسیسات و تجهیزات ،از استناد به ق قمایت دیرلماتیک در قووا بین المل عرفری و
یا ق ا امه دعوای مستویم علیه دولرت از سروی سررمایه گر ار خرارجی  -مر کور در
معاهدات دوجانبه سرمایه گ اری -باز دارد .گرچه ،الزمره امکران ا امره چنرین دعروایی
صدور مجوز بلی سرمایهگ اری از سوی سازمان سرمایهگ اری و کمکهرای ا تصرادی
و فنی ایران نیز است.
 .2-1-3نظام مالی قرارداد :نظام مالی از مهمترین اجزای یک رارداد نفتی بوده و
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به نوعی لب ترنده رارداد به شمار رفته و از مهمترین وجوه ممیزه یک مدل راردادی
از مدلهای دیگر به شمار میرود .نظام مالی ،یک رارداد نفتی از اجزای متعددی به
شر عی تشکی میشود.
 انواع هزينههابند "پ" ماده  9با موضوع اصول قاکم بر آی.پی.سری از انرواع هزینرههرا تحرت
عنوان؛ هزینه های مستویم ،غیرمستویم ،هزینه های تأمین مالی و هزینه هرای بهرره بررداری
یاد میکند .به موجب این بند ،پرداخت کلیه این هزینهها و همچنین دسرتمزد ،از طریر
اختصاص بخشی از محصوالت اضافی میدان یا عواید قاص از اجرای رارداد برر پایره
یمت روز ،فروش محصول خواهد بود؛ بنابراین ،این رارداد نیز از مصادی شریوههرای
کلی تأمین مالی پروژه 0است زیرا در شیوههای مختلف ترأمین مرالی پرروژه هزینرهکررد
طرف دوم رارداد باید از مح عواید قاصر از اجررای خرود ررارداد پرداخرت شرود
( .)Fight,2006:1چنانکه بند " "ماده  9نیز بیان داشرته کره تعهردات ایجراد شرده در
رارداد نباید از سوی دولت ،بانک مرکزی و یرا بانرکهرای دولتری تضرمین شروند کره
ترجمان همان اص خودکفایی ا تصادی رارداد است.
به دلی انتواداتی که بر راردادهای بیع متواب و بهویژه نس اول این راردادهرا بره
دلی بسته بودن سوف رارداد مطر شد (ابراهیمی ،صاد ی و سراج )9 :0920 ،و گفتره
میشد که چنین راردادهایی موجبات تضرر پیمانکاران را فراهم ساخته ،در نس جدید
رارداد نفتی ایران سوف هزینهها به صرورت براز تعیرین شرده اسرت .ایرن مسر له ،بره
صراقت در بند "ث" ماده  6بیان شده که این نوع از رارداد به لحاظ ماهیت آن سروف
هزینه ثابت در هنگام انعواد رارداد نداشته و سوف باز هزینرههرای سررمایهای اسرت و
ار ام ابتدایی صرفاً جنبه برآوردی و پیش بینی دارد ،هزینههای وا عی تأیید شده براساس
برنامههای مالی عملیاتی ساالنه 9کره منطبر برا رفترار میردان و شررایط برازار مصرو
میشود ،به قسا

طر منظور میشود .البته به تعبیر برخی از نویسندگان ،راردادهرای
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Project Finance
2 . Annual Work Program and Budget.
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جدید را نمیتوان صرفاً از نوع راردادهای با سوف باز تلوی کرد ،بلکره ایرن راردادهرا
قد وسط میان راردادهای با سوف ثابت و سوف باز هستند (موسوی.)989 :0922 ،

 بازپرداخت هزينههابند "الف" ماده  01بیان داشته که از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیره (در
مورد میادین کشف شده) و یا تولید اضرافی( 0در مرورد مخرزن هرای در قرال تولیرد)،
هزینههای مستویم سرمایه ای ،هزینههای غیرمستویم و هزینههای تأمین مالی طب دورهی
تعیین شده در رارداد محاسبه ،توسیط و بازپرداخت میشود .به موجب بنرد " " مراده
 01هزینههای بهرهبرداری و هزینههای غیرمستویم دوره بهرهبرداری از شروع تولید اولیه
به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت میشود؛ بنابراین ،برخالف هزینههای مربو بره
دوره اکتشاف و توسعه که به صورت مدتدار پرداخت میشوند ،پرداخرت هزینرههرای
بهرهبرداری به صورت جاری بوده و با شروع عملیات تولید پرداخت نیز آغراز خواهرد
شد .همچنین پرداخت دستمزد مربو به پیمانکار نیز از همان زمان (یعنی تولیرد اولیره)
آغاز خواهد شد.
از طرفی به موجب بندهای "پ" ماده  8و  01بازپرداخت میتواند از محر خرود
تولیدات و یا عواید آن ها باشد و در هرقال نباید از  21درصرد در مرورد نفرت خرام و
میعانات گازی و یا  12درصد در مورد گراز طبیعری تجراوز کنرد .البتره در انتهرای بنرد
"پ"ماده  8تصویبنامه ید شده که پایان دوره رارداد مانع از بازپرداخرت هزینرههرای
با یمانده با شرایط مندرج در راداد نمیشود؛ بنابراین برخالف راردادهای بیرع متوابر
پیمانکار با ریسک سوخت شدن مطالبات روبررو نیسرت و قردا

بخشری از ریسرک

مربو به راردادهای خدمت از دل رارداد ق ف شده است؛ بنابراین ،توب ریسک کره
یکی از سه ضلع مثلف محتوای نظم نوین نفتی ایرران بره شرمارمری رود ،در ایرن مردل
راردادی کمرنگ شده است .در نتیجه ،تعیرین سروف جهرت بازپرداخرت هزینره هرا و
پرداخت دستمزد به پیمانکار ،مس لهای است که صرفاً در کوتاهمدت میتوانرد وضرعیت
پیمانکار را متأثر ساخته و در فر ،کاهش یمرت محصروالت وی را برا زیران مواجره
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .0منظور تولید اولیه اضافی م کور در بند ش ماده  0تصویب نامه است .
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سازد .با این قال ،در درازمدت هزینههای وی جبران خواهد شد .از این جهت ،به نظرر
میرسد تصویبنامه در این زمینه به شیوه مناسبی نگاشرته شرده اسرت زیررا از طرفری،
پیمانکار را مکلف کرده تا در بازه زمانی رارداد به اهداف پیشبینی شده دسرتیافتره و
قتی در فر ،کاهش یمت محصوالت با به کارگیری روشهای نوین فراتر از اهرداف
مورر در طر توسعه قرکت کند و سرانجام نیز مطالبراتش براز پرداخرت خواهرد شرد.
نهایتاً اینرکه ،اگرچه ترجیح طرف های خارجری بر عدم محدودیت بازپرداخت از مح
تولرریدات همرران میردان اسررت

)1999: 81

 ،(Bindemann,بررا ایررن قررال در اینجررا نیرز

بازپرداخت باید صرفاً از مح تولیدات همان میدان باشد .مطلبی که از اص خودکفرایی
ا تصادی رارداد نیز اب استنبا است.
 -دستمزد

1

در رارداد جدید نفتی ایران ،مفهوم "ق الزقمه" 9در راردادهای بیرع متوابر بره
"دستمزد " تغییر یافته و در وا ع فرمول "دستمزد به ازای هر بشکه" 9معرفی شده است.
به موجب بند "ع"ماده  0تصویبنامه دستمزد عبارت است از ر می که متناسب برا هرر
بشکه نفت خام اضافه ،هر بشکه میعانات گازی اضرافی و یرا هرر هرزار فروت مکعرب
استاندارد گاز طبیعی اضافی ناشی از عملیرات طررف دوم ررارداد تعیرین مریشرود .از
طرفی ،منظور از اضافی بودن این تولیدات در بند "ف" ماده  0مشخص شده اسرت .بره
موجب این بند ،در ارتبا برا میردان یرا مخرزن کشرف شرده 0،میرزان تولیرد محصرول
هیدروکربوری را قسب مورد نفت ،گاز و یا میعانات گازی اضافی گویند در قالی کره
در ارتبا با میدان یا مخزن در قال تولید ،2نفت ،گاز یا میعانات گرازی مرازاد برر خرط
پایه تخلیه (بند غ ماده  ،)0اضافی تلوی خواهد شد .سازوکار تعیین دسرتمزد در ررارداد
جدید نفتی ایران ،ازجمله نوا مثبت این مدل راردادی و در راستای تعریف یک بازی
برد-برد برای طرفین است .نخست اینکه ،دستمزد بر مبنای تولید هر بشکه نفت اضرافی
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Fee
2. Remuneration Fee
3. Fee Per Barrel
4 .Green Fields
5. Brown Fields
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است؛ بنابراین هرچه تولیدات میدان بیشتر باشد ،پیمانکرار نیرز مسرتح دریافرت مبلرغ
بیشتری است .از این رو ،وی ترغیب شده که با به کارگیری فناوریهای نوین و پیشرفته
بر میزان تولیدات میدان بیفزاید زیرا در ایرن صرورت مسرتح پراداش بیشرتری اسرت؛
بنابراین برخالف راردادهای بیع متواب که در صورت تجاوز تولیدات از سوف خاصی،
دریافتی پیمانکار تغییر نمیکرد و به انتوادی تحت عنوان عردم انعطراف ابزارهرای مرالی
رارداد تعبیر میشد (ابراهیمی ،صاد ی و سراج )0 :0920،در "آیپیسی" نظام مرالی ررارداد
با انعطاف بیشتری همراه بوده و هرچه تولید بیشتر باشرد دسرتمزد پیمانکرار نیرز بیشرتر
است .از این جهت ،تعیین دستمزد به منزله ساز و کاری انگیزشی تلوی میشود .ثانیاً ،از
آنجایی که یکی از اصول قاکم بر این رارداد تولید به شیوه صیانت شده اسرت ،تولیرد
بیشتر ،قسب فر ،،به گونه ای صورت خواهد گرفت که مضر به قال میدان و موازین
تولید صیانتی نباشد .سرانجام اینکه ،در"آیپیسری" سروف هزینرههرای سررمایهای براز
است .از اینرو ،چنانچه رار بود همانند راردادهای بیع متواب قر الزقمره برر مبنرای
درصدی از هزینه های سرمایه ای تعیین میشد ،ریسک متورم کرردن هزینرههرا از سروی
پیمانکار وجود داشت؛ اما در اینجا که سازوکار تعیین دستمزد بر مبنای تولیدات اضرافی
میدان است و نه درصدی از هزینره هرای سررمایه ای؛ در نتیجره ،ریسرک مترورم کرردن
هزینهها نیز از بین رفته و از این جهت بین اجزای متعدد نظام مرالی ررارداد همراهنگی
وجود دارد.
.2-2نظم نوي نفتی ايران و قابلیت به كارگیری قرارداد مشاركت در تولید
در گفتار پیشین ،روشن شد که رارداد جدید به نحرو کامر  ،مرنعک کننرده نظرم
نوین نفتی ایران نبوده و بر مبنای یک خوانش قردا لی از منرابع و محتروای ایرن نظرم
تدوین یافته است .به این معنی که وزارت نفت ،از تمام ظرفیت هرای پریش بینری شرده
استفاده نکرده و می توانسته راردادهای دیگری را نیز معرفی کنرد .قرال آنکره بره نظرر
میرسد ،دستیابی به اهداف زیربنایی این نظم ،نیاز به جهشهایی جسرورانهترر داشرته و
رارداد جدید قدا

در پاره ای از قوزهها (هم چون قروزه نفتری خرزر) فا رد چنرین

نظم نوین نفتی ایران و بازتا

آن در طراقی الگوهای...

57

ظرفیتی است .از ایرنرو ،ضررورت بررسری و ابلیرت بره کرارگیری دیگرر مردلهرای
راردادی مطر میشود .از میان انرواع متعردد مردلهرای رراردادی ،در اینجرا ررارداد
مشارکت در تولید بحف خواهد شد.
 .2-2-1مفهوم قرارداد مشاركت در تولید :مشارکت در تولیرد ،رراردادی اسرت
که برای اولین بار در دههی  0281میالدی در اندونزی به کار گرفته شرد و عمرده آثرار
قوو ی در قوزه نفت از این کشور به عنوان خاستگاه رارداد مشرارکت در تولیرد یراد
میکنند ( .)Fabrikant,1975:31به موجب این رارداد ،که بین شرکت ملری نفرت و یرک
شرکت خارجی منعود میشود ،شرکت اخیر باید در محردوده معینری و مطراب شررایط
رارداد به اکتشاف و استخراج برردازد و در موابر منرافع تولیرد نفرت برین دو شررکت
توسیم میشود

(1996:44

 .)Taverne,به موجب این رارداد دولت به عنوان مالرک منرابع

معدنی ،مبادرت به استخدام یک شرکت نفتی خارجی به عنروان پیمانکرار جهرت ارائره
خدمات فنی و مالی برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه میکند ،چنانکره در ررارداد
بیع متواب نیز شرکت خارجی بره عنروان پیمانکرار شررکت ملری نفرت عمر مریکنرد
(Khouzani & Ebrahimi,2003:9

 .)Shiraviدر صورت کشف میردان تجراری و موفویرت

آمیز بودن عملیات نفتی ،شرکت نفتی خارجی در بال ریسک کار و ارائه خدمات مورر،
مستح دریافت بخش معینی از نفت یا گاز پ

از تولیرد بروده و مالکیرت آن در نوطره

تحوی به پیمانکار منتو می شود (سخایی .)908 :0961،نفت تولید شده بر مبنای موررر در
رارداد ،به دو سمت "نفت هزینه" 0و "نفت سرود" 9توسریم مری شرود .نفرت هزینره،
بخشی از نفت یا گاز تولیدی است که به بازپرداخرت هزینرههرای پیمانکرار اختصراص
می یابد .نفت سود ،نفتی است که بعد از کسر بهره مالکانره ،نفرت هزینره و مالیرات برر
درآمد اقتمالی با ی می ماند و مطراب

ررارداد برین پیمانکرار و شررکت دولتری توسریم

می شود .به بیان دیگر ،دولت در سود قاص از مشارکت و مالیرات برر درآمرد شررکت
میکند

(1015-18

 .)Atwell,1980:برنامههای اکتشاف ،توسعه و تولید و هرگونه تغییرر در
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 .Cost Oil
2 .Profit Oil
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آنها باید به تأیید کارفرما برسرد .تصرویب برنامره و بودجره سرالیانه نیرز از اختیرارات
کارفرماست .نظارت و کنترل دولت میزبان از طری تأسی

یک کمیته مشترک مردیریت

انجام میپ یرد که هر دو طرف ،به تعداد مسراوی در آن دارای عضرو هسرتند؛ بنرابراین
نظارت و کنترل کارفرما در این دسته راردادها گسرترده و وسریع اسرت (شریروی:0929 ،
.)981

 .2-2-2قابلیت اعمال قرارداد مشاركت در تولید از نیث قنانونی :مهرم تررین
شبهه ای که در زمینه عدم امکان به کارگیری این رارداد در نظام قورو ی ایرران مطرر
بوده ،بحف مالکیت است .بدین تفصی که از آنجاییکه به موجرب ایرن ررارداد طررف
مواب  ،در نفت تولیدی از منابع زیرزمینی متعلر بره دولرت میزبران شرریک مریشرود،
بنابراین به نوعی دارای مالکیت بر منابع نفتی شده است .در پاسخ به این شبهه بایرد بره
مفهوم شر اعمال قاکمیت و تصرفات مالکانه و تفسیر آن در نظرم نروین نفتری ایرران
توجه کرد .همان طور که پیش از این بیان شد ،عبرارت مالکیرت بایرد در پرترو مفهروم
قاکمیت مورد تفسریر ررار گیررد زیررا مشرخص شرد از منظرر رانون اساسری آنچره
موضوعیت دارد ،قفظ قاکمیت بر منبع نفتی است و مالکیرت در ایرن راسرتا بایرد بره
عنوان مبرز این مفهوم مالک عم

رارگیرد .به تعبیر سادهتر ،اعطای مالکیتی که منجر به

نوض قاکمیت نشود ممنوع نشده است .همچنین ،منظور از قاکمیت بر منابع نفتی نیرز
همانا ا تدار و توانایی ناظر بر سیاستگ اریهای کرالن ،کنتررل و نظرارت برر منرابع و
فعالیتهای نفتی است .از قیف قاکمیتی ،باید گفت به هیچ عنوان این ررارداد نرا ض
اختیارات قاکمیتی کشور میزبان نیست زیرا ظهور این رارداد قاص برخی نگرانیهای
قاکمیتی کشورهای نفت خیز و دارای وانین اساسی مشرابه مرا در ایرن زمینره بروده و
نهایتاً در این رارداد طرف مواب به عنوان پیمانکار دولت میزبان عم میکنرد .از جنبره
مالکیتی نیز باید به تفکیک مشهور بین قووا سهگانه در این رارداد توجه شده تا ابعراد
امر روشن شود .گفته شده که در یک رارداد نفتی ،میتروان برین سره دسرته از قوروا
معدنی ،استخراجی و ا تصادی ائ به تفکیک شد .قووا معدنی ناظر به مالکیت مرواد
معدنی درون مخزن ،قووا استخراجی ناظر به استحصرال و اسرتخراج مرواد معردنی از
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از

زیرزمین به سطح زمین و سرانجام قووا ا تصادی ناظر به مالکیت مواد معدنی پر

استخراج است ( .)Nathan,2000:37-8قووا سه گانره مر کور ،در ررارداد مشرارکت در
تولید به دولت میزبان تعل داشته و صرفاً سمتی از قووا ا تصادی است کره در نوطره
خاصی یعنی تحوی یا صادرات ،به عنوان یک ق

رراردادی بره طررف موابر منتور

میشود .قوو ی که جنبه منوول داشته و انتوال آن به هیچ عنوان نوض قاکمیت نیسرت.
وجود شواهد انونی دال بر این مطلب هم چون عبارت "بدون انتورال مالکیرت نفرت و
گاز موجرود در مخرازن " مر کور در رانون وظرایف و اختیرارات وزارت نفرت بردین
معناست که انونگ ار انتوال مالکیت نفت و گاز موجود در مخزن را ممنوع دانسرته بره
این علت که چنین انتوال مالکیتی منتهی به نوض قاکمیت مریشرود زیررا نفرت و گراز
موجود در مخزن تا ب از استخراج و تولید بره منزلره جزئری از زمرین بروده و هنروز،
موجودیت مستولی پیدا نکرده است .در نتیجه ،انتوال بخشری از محصروالت میردان بره
طرف مواب در نوا خاصی مث نوطه صادرات ،یعنی جایی که ارتبا نفرت برا لمررو
دولت میزبان طع میشود ،بالمانع است .طعاً چنین توافوی نهتنها نوض قاکمیت نبوده
که خود از مصادی اعمال قاکمیت است.
مانع دیگر به کارگیری این رارداد ،استناد به بند  9ماده  9انون نفرت  0929بروده
است (سخایی )029 :0961 ،زیرا به موجب این رانون ،شررکت ملری نفرت ایرران ،صررفاً
میتوانست برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه (و نه تولید و بهررهبررداری) ررارداد
پیمانکاری منعود کند.
الزم به عکر است از آنجایی که به موجب انون اصال

انون نفت ،مصو

0920

این انون صراقتاً نسخ شد ،بنابراین این مانع نیرز از میران برداشرته شرده اسرت .قتری
گروهی از نویسندگان نسخ صریح این انون را زمینهساز قرکت به سروی راردادهرای
مشارکت در تولید دانستهاند (موسوی.)919 :0922 ،

 .2-2-3مطلوبیت اعمال قرارداد مشاركت در تولید :مطلوبیرت اسرتفاده از ایرن
مدل راردادی ناشی از تطاب با اصول مطر شده از سروی رانونگر ار در نظرم نروین
نفتری ایرران ،جهرت طراقری و تردوین راردادهرا اسرت .ریسرکپر یری پیمانکرار در
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راردادهای مشارکت در تولید ،یکی از اصول بنیادین این دسرته از راردادهرا محسرو
میشود (نیکبخت و آرین .)22 :0929 ،به بیان دیگر ،هزینه عملیرات اکتشراف و توسرعه برا
پیمانکار بوده و پیمانکار ریسک عدم تولید تجاری از میدان را توب میکند .قجم باالی
سرمایه مورد نیاز و ریسک مترتب بر اجرا در برخی از قوزهها ،ضرورت بره کرارگیری
راردادی هم چون مشارکت در تولید کره ضرمن تحمیر ریسرک بره طررف موابر از
ظرفیت الزم جهت ج

سرمایهگ اری خارجی نیز برخوردار باشد ،دوچندان میکنرد.

برای مثال ،میتوان قوزه نفتی خزر را نام برد که به تعبیرر یکری از نویسرندگان جهرت
اجرای یک عملیات قفاری در آن نزدیک به  011میلیون دالر هزینه شده ،در قالی کره
همین هزینه در خلیجفارس نزدیک به  01میلیون دالر است (سخایی .)999 :0961 ،نظر بره
اینکه هزینه های پیمانکار ،صرفاً از مح عواید قاص از اجرای پروژه بازپرداخت شرده
و به هیچ تضمین بیرونی هم چون تضامین دولت یا بانک مرکرزی متکری نیسرت ،ایرن
رارداد در برگیرنده اص خودکفایی ا تصادی نیز است .افرزون برر ایرن ،ررارداد را در
وضعیت ر ابتی مطلو تری رار مریدهرد زیررا الرزام بازپرداخرت هزینرههرا از طریر
تخصیص بخشی از محصول تولیدی به موجب خود رارداد وجرود داشرته و بره ماننرد
راردادهای بیع متواب و آی.پی.سی این مس له صرفاً به عنوان یک اختیار برای کارفرمرا
نبوده که بتواند عین یا یمت محصول را ،قسب مورد ،برردازد .در وا ع ،سهیم بودن در
قووا ا تصادی موضوع رارداد نهتنها موجب ج

سرمایهگ اران و پیمانکاران جهرت

ورود به پروژه های نفتی شده ،بلکه آنان را ترغیب به استفاده از تکنولوژی و دانش فنری
بهروز و پیشرفته کرده تا از این رهگ ر هرم خودشران و هرم دولرت میزبران بره منرافع
ا تصادی بیشتری نائ آیند .با توجه به ماهیت پیمانکاری ایرن نروع از ررارداد ،دغدغره
کنترل و نظارت کارفرما نیز به خوبی لحاظ شده و نهایتراً اینکره بره دلیر مردت زمران
رارداد و نیز قضور پیمانکرار در مرقلره بهرره بررداری و نیرز سرهیم برودن در قوروا
ا تصادی موضوع ررارداد ،مسر له تولیرد صریانتی نیرز در وضرعیت بهترری نسربت بره
راردادهای خدماتی رار خواهد داشت .در وا ع ،با توجه به اصول مهندسی مخرزن ،در
بدو کار میتوان رفتار مخزن را مدل سازی کرد؛ اما این مدل سازی بر اساس رفتار وا عی
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مخزن به مرور زمان به وا عیت نزدیکتر شرده و اصرال مریشرود .از ایرن قیرف ،در
الگوی مشارکت در تولید چون پیوستگی بین مرقله توسعه و تولیرد وجرود دارد ،بهترر
میتوان به مووله تولیرد صریانتی دسرت یافرت (سرخایی .)922 :0961 ،همچنرین ،قضرور
طوالنیمدت سرمایهگ ار خارجی این انگیزه را به وی مریدهرد ترا بره موولره آمروزش
نیروی انسانی توجه کرده و ظرفیتسازی و کمرک بره بخرش خصوصری را بررای وی
توجیهپ یر کند .برای نمونه ،میتوان از تجربه عملری موفر کشرورهایی چرون مرالزی،
اندونزی ،زا ستان ،ر یزستان ،آنگوال و جمهروری آعربایجران یراد کررد (سرخایی:0961 ،
.)922

نتیجهگیری
انعواد رارداد در بخش باالدستی جهت اجرای پروژههرای صرنعت نفرت ،پر

از

انوال  ،با ظهور گونه جدیدی از راردادهای خدمت موسوم به بیرع متوابر در روانین
بودجه سنواتی کلید خورد .با توجه به نیاز روز افرزون کشرور بره جر

سررمایههرای

داخلی و خارجی در راستای نی به رشد و توسعه ا تصادی و تردوین چشرمانردازها و
برنامههای توسعه ای ،تعدیالتی در نگرش انونگر ار نسربت بره موولره ترأمین مرالی و
قضور بخش خصوصی در اکثر قوزههای ا تصادی ازجمله صنایع نفت و گاز به وجود
آمد .تحوالت اخیر نظام انونگ اری ایران ورود و ج

سرمایههای بخش خصوصری

در پاره ای از قوزهها را به نحو گستردهای مجاز اعالم کرده است .بررسی این تحوالت،
نمایانگر شک گیری نظم نوینی در قوزه اجرای راردادهای نفتی است .این نظم ،بر دو
پایه تغییر نگرش نسبت به مووله سرمایهگ اری از یکسو و معرفی و تجویز راردادهای
جدید نفتی از سوی دیگر ،وام یافته است .نوطه آغازین ایرن جهرش ،موولره جر

و

تشوی سرمایههای خارجی بود که بر قوزهی نفت و گاز نیز تسری مییافت .در ادامره
نیز به موجب انون اص  ،00مودمات پ یرش بخش خصوصی فراهم شرد .هرمچنرین،
علیرغم ناهماهنگی وانینی که به معرفی شرو پراکنردهای جهرت انعوراد راردادهرای
جدید نفتی پرداختهانرد ،امکران گرردآوری مجموعرهای تحرت عنروان شررو عمرومی
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راردادهای نفتی فراهم است.
رارداد جدید نفتیایران موسوم به "آیپیسی" نیز همچنان گونهای از راردادهرای
خدمت بوده و تنها در برگیرنده برخی تعدیالت نسبت به بیع متواب اسرت .عمرده ایرن
تغییرات عبارتند از :قضرور طررف موابر در دوره بهررهبررداری ،طروالنی شردن دوره
رارداد ،یکرارچگی عملیات اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری ،قضرور شرریک ایرانری در
کنار طرف خارجی به عنوان طرف مواب شرکت ملی نفت ایران و همچنین سراز و کرار
تعیین دستمزد .به نظر میرسد بیشتر این تغییرات ،در راستای پاسخگویی بره انتوادهرای
وارده بر راردادهای بیع متواب  ،در رارداد جدید گنجانرده شردند و تغییرر بنیرادینی در
ماهیت رارداد ایجاد نکردهاند .بررسیهای این پژوهش نشان داد اگرچه ررارداد جدیرد
بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده ،اما نتوانسته از تمامی ظرفیت پیشبینری شرده
استفاده کند .در وا ع ،الگوی راردادی جدید ،صرفاً یکری از ثمررات نظرم نروین نفتری
ایران به شمار رفته و برداشتی قدا لی از این فضا صورت گرفته اسرت .ایرن در قرالی
است که امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات رراردادی نیرز موجرود اسرت .چنرین
امری ،بهویژه در مورد راردادهای مشارکت در تولید ،اب توجه است .بررسیهای ایرن
پژوهش نشان داد که نه تنها ررارداد مرورد اشراره از قیرف رانونی ابلیرت اعمرال در
صنعت نفت و گاز ایران را دارد ،بلکه با اصول قوو ی قاکم بر راردادهرای مطرر در
نظم نوین نفتی ایران نیز سازگار بوده و سرانجام به دلی برخی ویژگریهرا از وضرعیت
مطلو تری نسبت به راردادهای خدماتی از نوع بیرع متوابر و آی.پی.سری ،در قروزه
ج

سرمایهگ اری ،تولید صیانتی ،آموزش نیروی انسانی و به کارگیری دانش فنی بره

روز و پیشرفته برخوردار است .پیشنهاد میشود وزارت نفت به جرای اسرتفاده از نظرام
راردادی تک الگویی ،نظام چند الگویی را برگزیرده و شررایط مطلرو ترری را جهرت
استفاده از ظرفیت و سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم آورد .به بیران
دیگر ،اینکه انون گ ار صرفاً به معرفی یک روش خاص جهرت انعوراد ررارداد بسرنده
نکرده و بلکه به معرفی شروطی جهت انعواد رارداد پرداخته و از دیگرر سرو ،پریش از
این نیز تغییر نگرشهایی را نیز نسبت به مووله سرمایهگ اری خارجی و قضرور بخرش
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خصوصی در ا تصاد پ یرفته ،میتواند به عنوان بستری مناسب جهت طراقی چند مردل
راردادی و استفاده از هرکدام متناسب با شرایط ویژه یک میردان نفتری تلوری شرود .در
قوزههایی مانند میادین مشترک ،که موضوع ر ابت با کشورهای همسرایه بروده ،طبیعتراً
باید راردادی را انتخا

کرد که بیشترین میزان ج

سرمایهگ اری خرارجی و انتورال

دانش فنی را به همراه داشته باشد .در شرایط فعلی نیز که وزارت نفت شرایط عمرومی،
ساختار و اصول قاکم بر آی.پی.سی را بیان کرده اسرت و صرد آن وجرود داشرته کره
نسبت به راردادهای بیع متواب وضعیت مطلو تری را ترسیم کند ،میتواند برا برخری
تعدیالت به این مهم نائ آید .مهمترین مس له در این زمینه که میتواند ایرن ررارداد را
به راردادی همچون مشارکت در تولید تبدی کنرد ،بحرف تخصریص نفرت بره عنروان
بخشی از مطالبات پیمانکار در متن رارداد و نه صرفاً به عنروان یرک گزینره در اختیرار
شرکت ملی نفت است.
منابع
الف .فارسی
ابراهیمی ،سید نصراهلل و شیریجیان (« )0920محمد ،راردادهای باالدستی نفت و گاز جمهوری
اسالمی ایران و تبیین داللت های انونی و الزامات راردادهای جدید» ،فصلنامه اقتصاد
انرژی ايران ،سال سوم ،شماره  ،01بهار ،0929صص .0-92
ابراهیمی ،سید نصراهلل ،صاد ی مودم ،محمدقسن و سراج ،نررگ

(« ،)0920انتوادهرای وارده

بر راردادهای بیع متواب صنعت نفت و گاز ایران و پاسرخهرای آن» ،فصنلنامه نقنوق،
مجله دانشکده نقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،09زمستان ،0،صص.0-02
اصغریان ،مجتبی ( ،)0922قراردادهای بی المللی نفتی خدماتی در بخش باالدستی و قابلیت
اعمال آنها در نقوق ايران ،رساله دکتری قووا بینالمل  ،دانشگاه شهید بهشتی.
ایرانرور ،فرهاد (« ،)0968مبانی عمومی راردادهای نفتی» ،فصلنامه نقنوق ،مجلنه دانشنکده
نقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،91پائیز ،9 ،صص .0-96
ایمانی ،موصود و درخشان ،مسعود (« .)0920نشست از دارسی تا آیپیسی» ،اب مشاهده در:
از-دارسی-تا-آی-پی-سی ،http://icmstudy.ir/tag/به تاريخ  22نوامبر 2015
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