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معاونتبرنامهریزیونظارتبرمنابعهیدروکربوریوزارتنفت علیخواجوی*

بررسی متن یازده ماده ای تصویب شده ی هیأت وزیران در خصوص چارچوب کلی قراردادهای توسعه ی میادین 
نفت و گاز ایران )IPC( حاکی از آن است که چارچوب کلی استفاده شده، شباهت بسیاری با نظام الگوی قراردادهای 
 IPC خدماتی عراق دارد. در این مقاله نقاط قوت و ضعف قراردادهای عراق بررسی و با چارچوب کلی قراردادهای
مقایسه شده اس��ت. همچنین در پایان راهکارهایی جهت درج در جزئیات قراردادهای IPC برای حداکثرسازی 
منافع کشورمان ارائه شده که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: پاداش تولید درنظر گرفته شده براي شرکت هاي 
پیمانکار عالوه بر مرتبط بودن با مقدار تولید، باید به زمان بندي اجراي پروژه، درصد تحقق اهداف ارائه ش��ده در 
زمان برگزاری مناقصه و همچنین سطح فن آوری و عملیات مورد استفاده برای افزایش یا نگهداشت توان تولید نیز 
بستگي داشته باشد. همچنین اگر شرکت های خارجی بیش از 51 درصد از توان داخلی استفاده کنند، مقداری از 
آن درصد در بازه های مختلف به عنوان پاداش این شرکت ها پرداخت شود. پیشنهاد دیگر مشخص کردن حداقل کار 
و سرمایه گذاري در هر مرحله از طول عمر میدان است. ضمن اینکه زمان و مقدار بازگشت سرمایه نباید به نحوی 
تنظیم شود که شرکت هاي  پیمانکار نسبت به هزینه هاي عملیاتي و نرخ افت تولید در سال هاي پایاني قرارداد که 

نیازمند اجراي طرح هاي متعدد نگهداشت توان تولید و افزایش ضریب بازیافت است بی تفاوت باشند.

قراردادهای توسعه ی میادین نفت 
و گاز
IPC 

قراردادهای عراق
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بیشترین تأثیر دست یابی به توافق هسته ای و اجرایی 
شدن آن در بخش های مختلف اقتصادی را می توان 
در صنعت نفت و گاز کش��ور انتظار داشت. صنعت 
نفت و گاز که کانون اقتصاد کش��ور اس��ت پس از 
تحم��ل یک دوره ی بس��یار س��نگین از تحریم های 
ظالمانه که مراوادت بین المللی این صنعت را به شدت 
محدود کرده بود شاهد فضایی بسیار متفاوت خواهد 
بود که مهم ترین وجه تمایز آن حضور شرکت های 
خارجی در بخش های مختلف صنعت نفت اس��ت. 
هرچن��د انتظار نمی رود در س��ال های نخس��ت پس 
از رف��ع تحریم ها، حج��م س��رمایه گذاری خارجی 
از مح��دوده ی خاص��ی فراتر رود اما اب��راز عالقه ی 
ش��رکت های خارجی در فاصله ی پذی��رش برجام 
تا کن��ون حاکی از عالقه ی وافر آنه��ا به حضور در 

صنعت نفت و گاز ایران است.
بازگش��ت مجدد صنعت نفت کشور به صحنه ی 
بین المللی در ش��رایطی خواهد بود که طی سال های 
گذش��ته تح��والت قابل توجهی در فضاي کس��ب 
و کار ای��ن صنع��ت در جهان و منطقه اتف��اق افتاده 
اس��ت. ارائه ی چارچوب جدید قراردادهای نفت و 
گاز عراق )قرارداده��ای خدماتی TSC2( و جذب 
چشمگیر ش��رکت های خارجی که منجر به افزایش 
تولید بیش از 2 میلیون بش��که در روز به نفت عراق 
طی پنج س��ال گذشته شده یکی از تحوالت مهم در 
منطقه بوده اس��ت. همچنین تولی��د بیش از 4 میلیون 
بشکه در روز از منابع نامتعارف نفت خام در آمریکا 
و افت قیمت های جهانی نفت خام که انتظار می رود 
در میان مدت نیز تداوم یاب��د از دیگر تحوالت مهم 

بین المللی بوده است.
با توجه به این تحوالت و نیاز چش��مگیر صنعت 
نف��ت ای��ران به ج��ذب و هم��کاری ش��رکت های 
بین المللی، وزارت نفت از دو سال گذشته به درستی 
بازنگ��ری قراردادهای توس��عه ی میادین نفت و گاز 
را در دس��تور کار خود ق��رار داده که به دنبال آن در 
مهر ماه 1394 هی��أت دولت کلیات این قراردادها را 
به تصویب رساند. با انتشار متن یازده ماده ای مصوب 
هیأت وزیران، امکان بررسی و مقایسه ی چارچوب 
قراردادهای جدید که به نام IPC معرفی شده با سایر 
الگوه��ای ق��راردادی از جمل��ه قرادادهای خدماتی 

عراق )TSC( که الگوی اصلی در طراحی IPC بوده 
امکان پذیر شده است.

در این مقاله ابتدا چارچوب قراردادهای خدماتی 
عراق با ارائه ی نتایج بررسی اقتصادی قرارداد یکی از 
میادین واگذار ش��ده بیان و نقاط قوت و ضعف این 
قراردادها بررس��ی می ش��ود. در ادامه به تفاوت های 
چارچوب کلی قراردادهای IPC با قراردادهای عراق 
اشاره می گردد. در پایان نیز با توجه به تجربه ی عراق 
در اجرای قراردادهای IPC طی پنج س��ال گذش��ته، 
پیشنهادهایی برای گنجاندن در جزئیات این قراردادها 

ارائه می شود.

1-معرفیچارچوبکلیقراردادهایعراق
1-1-نوعومدتقرارداد

قراردادهاي توسعه ی میادین نفت و گاز عراق از 
نوع خدماتي و شامل مراحل اکتشاف، توسعه و تولید 
است. طول دوره ی این قراردادها بیست سال از تاریخ 
تنفیذ درنظر گرفته ش��ده که این زمان با درخواست 
پیمان��کار و موافق��ت دولت عراق تا پنج س��ال قابل 
افزایش است. حداکثر سهم شرکت هاي خارجي 75 
درصد است و مابقي آن متعلق به یکي از شرکت هاي 
دولتي عراق خواهد بود که این شرکت ها به صورت 

کنسرسیوم فعالیت خواهند کرد.
میادین واگذار شده شامل میادین اکتشافی توسعه 
نیافته3، میادین توسعه یافته ی قدیمی جهت توسعه ی 

مجدد4 و بلوک های اکتشافی است.

1-2-هزینههايقرارداد
تمام هزینه هاي طرح توسط طرف خارجي تأمین 

مي شود که شامل موارد زیر است:
 هزینه ي نفت که شامل تمامي هزینه هاي مربوط 
به تولید نفت اس��ت. )هزینه هاي س��رمایه گذاري5 و 

هزینه هاي عملیاتي6(
 هزینه ي پشتیباني که شامل آن دسته از هزینه هاي 
قابل بازپرداخت اس��ت که مستقیماً به عملیات تولید 

نفت مربوط نمي شود.
 هزینه ي آم��وزش و انتقال ف��ن آوري به طرف 

عراقي که به صورت سالیانه درنظر گرفته می شود.
 پاداش امضاء قرارداد که س��ي روز پس از مؤثر 

شدن قرارداد، طرف خارجی باید به حساب شرکت 
نفت عراق واریز نماید )این مبلغ بازپرداخت نخواهد 
شد(. البته به علت جذابیت کم میادین و بلوک های به 
مناقصه گذاشته شده، این مورد در دور سوم و چهارم 
مناقص��ات واگ��ذاری میادی��ن گازی و بلوک های 
اکتش��افی عراق حذف گردید تا اندکی به جذابیت 

مناقصه افزوده شود.

1-3-بازپرداخ�تهزینهه�ايق�راردادودرآم�د
شرکتهایخارجی

 ب��ر اس��اس قرارداده��اي منعق��ده، بازپرداخت 
هزینه هاي انجام ش��ده پس از آغاز تولید تجاري از 
میدان )در خصوص میادین توس��عه نیافته( یا پس از 
افزای��ش 10 درص��دي تولید میدان نس��بت به زمان 
واگ��ذاري )در خصوص میادین در حال توس��عه ي 

مجدد( آغاز مي شود.
 بازپرداخ��ت هزینه هاي مربوط ب��ه تولید نفت، 
حداکثر ش��امل 50 درصد درآمدهاي ناشي از تولید 

نفت میدان خواهد بود.
 به هزینه هاي س��رمایه ای و عملیاتی انجام ش��ده 
توسط شرکت های خارجی بهره تعلق نخواهد گرفت 

)هزینه ي تأمین مالی(.
 بازپرداخت هزینه هاي پش��تیباني حداکثر تا 60 
درصد درآمدهاي ناشي از تولید منهاي بازپرداخت 
هزینه ه��اي تولید نف��ت خواهد بود. ب��ه هزینه هاي 
پش��تیباني بهره اي برابر با نرخ لیب��ور به اضافه ي یک 

درصد )LIBOR+%1( تعلق خواهد گرفت.
 هزینه ه��اي مربوط به آم��وزش و پاداش امضاء 

قرارداد بازپرداخت نخواهد شد.
 طرف عراقي حاضر در کنسرس��یوم بدون تقبل 
هیچ گونه هزینه اي در توس��عه ي می��دان، از درآمد 

حاصل از تولید میدان 25 درصد سهم مي برد.
 پس از آغاز تولید تجاري از میدان، به ازاي تولید 

)7RF( هر بشکه، پاداش تولید پرداخت مي شود
 هزینه ها و پاداش تولید از محل نفت تولیدي در 
مبادي صادراتي یا به صورت نقدي پرداخت خواهد 

شد.
 )RF تمامي درآمده��ا )از جمله پ��اداش تولید 

مشمول پرداخت مالیات )35 درصد( است.
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1-4-پرداختپاداشتولید
همان طور که اشاره شد در قراردادهای عراق، پس 
از آغاز تولید تجاري از میدان به ازاي تولید هر بشکه، 
پاداش تولید پرداخت مي  ش��ود. این پاداش تولید در 
میادی��ن در حال توس��عه ي مجدد، ب��ه نفت تولیدي 
مازاد بر روند تولید فعلي میدان تعلق مي گیرد؛ یعني 
ابتدا نرخ تولید فعلي و همچنین نرخ افت توان تولید 
از میدان )ب��ا فرض اینکه در میدان س��رمایه گذاری 
صورت نگیرد( محاس��به می ش��ود و سپس به نفت 
تولیدي بیشتر از این سطح تولید که توسط      سرمایه 
گذاری ش��رکت های طرف قرارداد محقق می شود 

)نفت مازاد(، پاداش تولید تعلق می گیرد.
پ��اداش تولی��د RF به عن��وان س��ود اصلي طرف 
خارجی قرارداد بر اس��اس دو عامل اساسي تعدیل و 

مشخص مي شود:

:R-Factor-1-4-1
عبارت است از نسبت کل درآمدهاي شرکت هاي 
خارجی از ابتداي قرارداد تا زماني مش��خص به کل 
هزینه هاي انجام شده طي همان دوره. در واقع با توجه 
به قیمت هاي نفت خام و درآمدي که ش��رکت هاي 
خارجی بابت توسعه ي میدان کسب مي کنند پاداش 
تولید متغیر خواهد بود. به عبارت دیگر افزایش قیمت 
نفت خام با مقدار پاداش تولید پرداختي نسبت عکس 
دارد. براي R بازه هاي مختلفي تعیین شده که در آنها 
درصد مش��خصي از نرخ پاداِش مش��خص گردیده 
در قرارداد، به طرف خارجی پرداخت مي ش��ود. در 
قراردادهاي واگذار شده ي عراق R به شرح جدول-1 

است.

:)PF:Performance Factor(1-4-2-شاخصعملکرد
عبارت است از درصد تحقق اهداف تولیدي ارائه 
ش��ده در زمان برگزاري مناقصه توسط شرکت هاي 
ط��رف ق��رارداد. در واق��ع ای��ن ش��اخص جه��ت 
جلوگیري از بزرگ نمایي توان تولیدي میدان توسط 
شرکت هاي بین المللي، جهت برتري بر سایر رقبا در 
زمان برگزاري مناقصه طراحي ش��ده است. مثاًل اگر 
در برنامه ي تولید، یک میلیون بشکه تعهد شده باشد 
اما 800 هزار بش��که محقق گ��ردد 80 درصد از نرخ 

پاداش قابل پرداخت خواهد بود.

خاطر نشان مي شود طبق مفاد قرارداد، پاداش تولید 
پس از کسر 35 درصد مالیات قابل پرداخت خواهد 
ب��ود. همچنین از آنجا ک��ه طبق ق��رارداد، حداکثر 
س��هم ش��رکت هاي خارجي 75 درصد تعیین شده 
شرکت های عراقی مش��ارکت کننده در قرارداد نیز 
معادل 25 درصد از پاداش تولید را دریافت می کنند. 
در نتیجه با کس��ر مالیات و س��هم ش��رکت عراقی، 
حداکثر 48 درصد از نرخ پاداش تولیِد منظور شده در 

قرارداد به شرکت های خارجی قابل پرداخت است.
البته نگاهی به درص��د قابل پرداخِت پاداش تولید 
نش��ان مي دهد حتی در ش��رایطی که مقدار دریافتی 
پیمانکار بیش از دو برابر سرمایه گذاری انجام شده ي 
او در میدان باش��د نیز همچنان پاداش تولید پرداخت 

مي شود.

1-5-زمانبنديمراحلمختلفتوسعهيمیدان
تولید میادین واگذار شده طي قراردادهاي خدمات 

فني عراق به چهار دوره ي مختلف تقسیم مي شود:

الف( مرحله ي توانبخشي مجدد )8RP( در میادین 
تولیدی موجود )در حال توسعه ي مجدد( که مي تواند 
تا سه سال پس از تنفیذ قرارداد ادامه یابد یا مرحله ي 
راه اندازی تولید زودهنگام از میدان در میادین جدید 
)توسعه نیافته( که نباید بیش از سه سال از موافقت با 

طرح توسعه به طول بیانجامد.
ب( مرحله ي توس��عه میدان که براي آن سه سال 

زمان درنظر گرفته شده است.
ج( مرحل��ه ي تولی��د پایدار که ط��ي آن تولید از 
میدان به مدت هفت س��ال پای��دار خواهد ماند. نرخ 
تولید پایدار براي میادین مختلف متفاوت اس��ت اما 
زمان دست یابي به این نرخ نباید بیش از شش سال از 

تاریخ مؤثر شدن قرارداد به طول بیانجامد.
د( مرحل��ه ي آخر، حفظ توان تولی��د از میدان و 
دوره ي پایان قرارداد اس��ت که مدت آن هفت سال 
مي باش��د. در این دوره افت تولی��د از میدان پس از 
تولید حداکثری مرحله ي قبل آغاز شده که پیمانکار 
با اقداماتي از افت تولید جلوگیری به عمل می آورد.

R-factor
FR%

0<R<1
100%RF

1<R<1.25
80%RF

1.25<R<1.5
60%RF

1.5<R<2
50%RF

2<R
30%RF

RF
$/b

Rumail 0.975 0.78 0.585 0.4875 0.2925 2.0

West 
Qurna-1 0.92625 0.741 0.55575 0.463125 0.27788 1.9

Zubair 0.975 1.60 1.20 0.4875 0.2925 2.0

1  پاداش تولید RF در میادین واگذار شده طي دور اول مناقصات عراق )میادین توسعه 
یافته( پس از كسر مالیات و سهم طرف عراقي و با اعمال R )دالر/بشکه(

R-factor
FR%

0<R<1
100%RF

1<R<1.25
80%RF

1.25<R<1.5
60%RF

1.5<R<2
40%RF

2<R
20%RF

RF
$/b

West 
Qurna-1 0.56 0.4485 0.3364 0.2243 0.1121 1.15

Majnoon 0.6776 0.5421 0.4066 0.2711 0.1355 1.39

Halfaya 0.6825 0.546 0.4095 0.273 0.1365 1.4

Gharraf 0.7264 0.5811 0.4358 0.2906 0.1453 1.49

Badra 2.2813 2.145 1.6088 1.0725 0.5363 5.5

Qaiyara 2.4375 1.95 1.4625 0.975 0.4875 6.0

Najma 2.925 2.34 1.755 1.17 0.585 6.0

2  پاداش تولید RF در میادین واگذار شــده دور دوم مناقصات عراق )میادین توســعه 
نیافته( پس از كسر مالیات و سهم طرف عراقي و با اعمال R )دالر/بشکه(
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2-نتایجبررسیاقتصادیقراردادهایعراقدریکي
ازمیادیننفتیواگذارشده

در این قس��مت جه��ت اس��تخراج دقیق تر نقاط 
ق��وت و ضع��ف قرارداده��ای خدماتی ع��راق، بر 
اس��اس اطالعات مندرج در قرارداد یکی از میادین 
واگذار شده، نتایج بررسی اقتصادی ارائه شده است. 
فرض هاي پایه و نتایج ارزیابي اقتصادي قرارداد این 

میدان به شرح جدول-3 است.
همچنی��ن نتای��ج آنالیز حساس��یت ق��رارداد این 
میدان نس��بت به تغییرات هزینه های سرمایه گذاری، 
هزینه ه��اي عملیات��ي و قیمت نفت خ��ام در نموادار 

شکل  هاي-1 تا 5 ارائه شده است.
نتایج آنالیز حساس��یت نسبت به تغییرات هزینه ي 
سرمایه گذاري این میدان نشانگر آن است که افزایش 
هزینه هاي سرمایه گذاري، موجب کاهش IRR طرح 
می ش��ود. بنابراین طرف خارجی تالش خواهد کرد 
تا با کاهش هزینه هاي س��رمایه گذاري، IRR پروژه 
را افزایش دهد و تمایلي به افزایش بي مورد هزینه ها 

نخواهد داشت. )شکل-1(
بررسي تأثیر تغییرات نرخ هزینه هاي بهره برداري 
نش��ان مي دهد با وجود اینکه IRR قرارداد نسبت به 
این هزینه ها حساس��یت زیادي ندارد اما افزایش این 
هزینه ه��ا می تواند تأثی��رات منفی اندک��ی بر مقدار 
IRR بگذارد. بنابراین ش��رکت های خارجی تمایلی 
 ب��رای افزایش هزینه های عملیاتی نخواهند داش��ت. 

)شکل-2(
افزای��ش قیمت نفت خام، IRR پ��روژه را اندکي 
افزای��ش مي دهد که علت آن بازپرداخت س��ریع تر 
هزینه ه��ا و افزایش درآمد ناش��ی از دریافت پاداش 
تولید اس��ت. البته IRR پروژه نس��بت به تغییر قیمت 

نفت خام حساسیت زیادي ندارد. )شکل-3(
افزایش و کاهش نرخ تولید میدان نس��بت به مفاد 
قرارداد ب��ر IRR پروژه اثر می گ��ذارد؛ به نحوی که 
10 درصد افزایش نرخ تولید نسبت به مفاد قرارداد، 
0/63 به IRR پروژه برای شرکت های خارجی اضافه 
می کند. البته حساس��یت IRR پروژه نس��بت به نرخ 
تولید کمتِر از مفاد  قرارداد، اندکی بیشتر از افزایش 

نرخ تولید از میدان است. )شکل-4(
آنالیز حساس��یت قرارداد نسبت به نرخ افت تولید 

سال هاي پس از تولید حداکثري بیانگر آن است که 
افزایش نرخ افت تولی��د میدان پس از طي مرحله ي 
 IRR تولید حداکثري تأثی��ر چنداني بر کاهش نرخ
ش��رکت هاي بین الملل��ي نخواهد داش��ت. در واقع 
ش��رکت  های طرف ق��رارداد تا زمان دس��ت یابی به 
تولی��د حداکث��ری از می��دان، تالش خ��ود را برای 
حداکثرس��ازي س��ود خود خواهند کرد و با شروع 
دوره ي افت تولید انگیزه ي الزم برای سرمایه گذاری 

بیشتر را از دست خواهند داد )شکل-5(.
 )9MEES( بررسی های نشریه ي بین المللی میس
در خصوص می��دان رمیله که با تولی��د بیش از 1/3 
میلیون بش��که در روز بزرگ ترین میدان نفتی عراق 
است و در مناقصات نفتی این کشور به کنسرسیومی 
از ش��رکت های BP و CNPC واگ��ذار ش��ده، 
نش��ان می دهد که با قیمت 50 دالر به ازاي هر بشکه 
نفت خام، طي کمتر از چهار س��ال تمامي هزینه هاي 
س��رمایه اي و عملیات��ي ش��رکت های خارجی طی 
دوره ي ق��رارداد قابل بازگش��ت اس��ت. اگر قیمت 
نفت خام را 80 دالر به ازاي هر بش��که درنظر بگیریم 

این مدت به کمتر از سه سال کاهش مي یابد.
با توجه به نرخ س��ریع بازگشت س��رمایه در این 
قراردادها و مقایس��ه ي آن با مقدار س��رمایه گذاري 
برنامه ریزي شده براي سال های نخست، کنسرسیوم 
خارجی اساساً نیازي به تأمین سرمایه ي الزم برای کل 

طرح نخواهد داشت و مي تواند از محل درآمدهاي 
خود در همان سال هاي ابتدایي، هزینه هاي آتی میدان 
را ب��راي دوره ي قرارداد تأمین نماید. البته تحقق این 
امر تا حدودی نیز به قیمت نفت خام بستگي خواهد 

داشت.

3-نقاطقوتوضعفقراردادهایخدماتیعراق
3-1-نقاطقوت

 در قراردادهاي عراق مالکیت میادین همچنان در 
اختیار دولت است و شرکت هاي طرف قرارداد تنها 
نقش توسعه دهنده و بهره بردار را بر عهده دارند. در 
واقع ضمن حفظ مالکیت ذخائر، عراق امکان استفاده 
از س��رمایه و فن آوري شرکت هاي بین المللي را نیز 

براي خود به وجود آورده است.
 سودآوري قراردادهاي منعقده ي عراق بیشترین 
حساس��یت را به هزینه ي سرمایه گذاري و نرخ تولید 
میدان دارد. بدین ترتیب کنسرسیوم خارجي انگیزه ي 
الزم براي کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و افزایش 

برداشت از میدان را خواهد داشت.
 مقدار سرمایه گذاري الزم براي توسعه ي میدان 
در ابتداي قرارداد و به صورت ثابت تعیین نمي ش��ود 
بلک��ه طي مراحل خری��د کاال و تجهیزات توس��ط 
پیمانکار و با نظارت کارفرما هزینه های سرمایه گذاری 

قطعي خواهد شد.

مالحظات واحد مقدار شاخص ها
براي 3 سال ثابت هزار بشکه در روز 15 تولید زودهنگام

براي 7 سال ثابت هزارب شکه در روز 170 تولید حداكثري

درصد 5
 افت تولید سالیانه ي

 پس از تولید حداكثري
نفت خام

دالر/بشکه 50 قیمت نفت خام

میلیارد دالر 4 هزینه ي توسعه

دالر/بشکه 3 هزینه ي عملیات

درصد 5 نرخ تنزیل

سال 20 طول عمر پروژه

درصد 7/36 IRR

میلیون دالر 294/3 NPV

3  مفروضات محاسبات اقتصادی یکی از قراردادهای خدماتی عراق
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1  آنالیز حساسیت قرارداد نسبت به تغییرات هزینه هاي سرمایه گذاري

6 
 

 مالحظات واحد مقدار هاشاخص

 سال ثابت 3براي  بشكه در روز هزار 15 توليد زودهنگام

 سال ثابت 7براي  شكه در روزهزارب 170 توليد حداكثري

 خامنفتيافت توليد ساليانه
 پس از توليد حداكثري

 درصد 5
 

 دالر/بشكه 50 خامقيمت نفت

 ميليارد دالر 4 توسعهيهزينه

 دالر/بشكه 3 عمليات يهزينه

 درصد 5 نرخ تنزيل

 سال 20 طول عمر پروژه

IRR 7,36 درصد 

NPV 294,3  دالرميليون 

  
هاي عملياتي و هزينهگذاري، هاي سرمايههمچنين نتايج آناليز حساسيت قرارداد اين ميدان نسبت به تغييرات هزينه

  ارائه شده است. 5تا  1-هاينموادار شكلخام در قيمت نفت

  
  گذاريهاي سرمايههزينه تغييرات بهنسبت آناليز حساسيت قرارداد . 1شكل 

  
  

هاي ه افزايش هزينهست كا ميدان نشانگر آناين گذاري سرمايه يتغييرات هزينه نسبت به سيتنتايج آناليز حسا
هاي تالش خواهد كرد تا با كاهش هزينه طرف خارجي بنابراين. شودميطرح  IRR موجب كاهش، گذاريسرمايه
 واهد داشت.ها نخمورد هزينهپروژه را افزايش دهد و تمايلي به افزايش بي IRRگذاري، سرمايه

  

2  آنالیز حساسیت قرارداد به تغییرات هزینه هاي عملیاتي

7 
 

  هاي عملياتيهزينهتغييرات  آناليز حساسيت قرارداد به. 2شكل 

  
  

ها قرارداد نسبت به اين هزينه IRRاينكه  با وجوددهد نشان ميبرداري هاي بهرهثير تغييرات نرخ هزينهأبررسي ت
 بنابراين. بگذارد IRR رمقدابر ثيرات منفي اندكي أتتواند ها ميندارد اما افزايش اين هزينه زياديحساسيت 

  هاي عملياتي نخواهند داشت.هاي خارجي تمايلي براي افزايش هزينهشركت

  
  خامقيمت نفت تغييرات آناليز حساسيت قرارداد به. 3شكل

  
  

و افزايش  هاتر هزينهدهد كه علت آن بازپرداخت سريعپروژه را اندكي افزايش مي IRRخام، افزايش قيمت نفت
  زيادي ندارد.خام حساسيت پروژه نسبت به تغيير قيمت نفت IRRاست. البته از دريافت پاداش توليد درآمد ناشي 

  
  دالر) 50قيمت  با( ميدانتوليد آناليز حساسيت قرارداد نسبت به نرخ . 4شكل

 پاداش تولید ش��رکت هاي بین المللي با توجه به 
میزان تحقق برنامه هاي ارائه شده در زمان عقد قرارداد 
پرداخت مي شود )براي کنترل عملکرد و جلوگیري 

از بزرگ نمائي در ارائه ي برنامه تولید(.
 کنسرسیوم خارجي عالوه بر دوران توسعه، طي 
مرحل��ه بهره برداري نیز حضور دارد. این امر س��بب 
می شود فرآیند توسعه به نحوي انجام شود که طرف 
عراقي تا حدود زیادي نسبت به کارآیي تأسیسات و 

تجهیزات استفاده شده اطمینان حاصل کند.
 یک��ی از جذابیت های مهم برای ش��رکت های 
خارجی در این قراردادها بازگش��ت س��ریع سرمایه 
است. موضوعي که در اظهارات مدیران شرکت های 
BP، Lukoil و Statoil و ... بر آن تأکید فراوان شده 

است.
 در قراردادهاي خدماتي عراق مالیات واقعي و به 

میزان 35 درصد اخذ مي شود.
 طبق قراردادهاي منعقده با وجود تأمین هزینه ي 
مورد نیاز براي توس��عه و عملیات در میدان توس��ط 
ش��رکت هاي بین المللي، هزینه اي ب��ا عنوان هزینه ي 

تأمین منابع مالي به طرف عراقي تحمیل نمي شود.
 اس��تفاده از توان داخلي ع��راق با درنظر گرفتن 
س��هم حداقل 25 درصدي از توسعه ي میدان و لزوم 

آموزش پرسنل عراقي درگیر در پروژه.
 )Signature Bonuses( پرداخت پاداش وی��ژه 
برای امضاء قرارداد توسط شرکت های خارجی. در 
مجموع دو مناقصه ي نفتي برگزار شده، دولت عراق 
بیش از 2/3 میلیارد دالر از این طریق کس��ب درآمد 

کرده است.
 تغییرات ن��رخ R-Factor ک��ه کنترل کننده ي 
مقدار دریافتي ش��رکت هاي بین المللي اس��ت نشان 
مي دهد عراق براي ش��رکت هایي ک��ه در دور اول 
مناقصه حضور یافته اند نس��بت به ش��رکت هایي که 
در دورهاي بع��دي اعالم حضور کرد ه اند، امتیازات 

بیشتري درنظر گرفته است.

2-3-نقاطضعف
 بر اس��اس مکانیزم پرداخ��ت در این قراردادها، 
شرکت هاي بین المللي تا قبل از پایان مرحله ي تولید 
حداکثري، تمامي هزینه هاي سرمایه گذاري و قسمت 
عمده اي از پاداش تولید کل دوره ي قرارداد خود را 

دریافت مي کنند. بنابراین در سال هاي پایاني قرارداد 
که نیاز به اجراي طرح هاي حفظ توان تولید و افزایش 
ضریب بازیافت میدان است پیمانکار از انگیزه ي الزم 

برخوردار نیست.
 در این قراردادها سقف باالي بازگشت سرمایه 
براي ش��رکت هاي بین المللي به نحوی است که مبلغ 
پرداخت ش��ده طی سال های نخس��ت پس از آغاز 
تولید، فراتر از هزینه هاي سرمایه اي و عملیاتي آنها در 
میدان است؛ در واقع با این مکانیزم به جز در سال هاي 
ابتدایی توسعه ي میدان، در سایر سال ها براي توسعه، 
از مناب��ع درآمدي خود میدان اس��تفاده مي ش��ود و 
ش��رکت هاي خارجي تنها مدیریت پروژه و تضمین 
به کارگیري فن آوري هاي به روز را برعهده خواهند 

داشت.

 نح��وه ي تنظی��م قرارداده��اي خدمات��ي عراق 
به نحوي اس��ت که این قرارداده��ا در میادین بزرگ 
جذاب هس��تند و در میادیني با تولی��د کمتر از 500 
هزار بشکه در روز، نرخ IRR به کمتر 10 درصد افت 
ک��رده و جذابیت کمي براي ش��رکت هاي خارجي 

خواهد داشت.
 در قراردادهاي منعقده الزامي براي ایجاد و استفاده 
از ظرفیت هاي ط��رف عراقي وجود ن��دارد و تنها به 
اختصاص بودجه اي مش��خص براي آموزش پرسنل 
عراقي بسنده شده اس��ت. هر چند در حال حاضر در 
عراق ظرفیت و توان قابل توجهي نیز براي استفاده در 
طرح هاي نفت و گاز این کش��ور وجود ندارد اما طي 
این قراردادها فرض ش��ده طي بیس��ت س��ال آتي نیز 

ظرفیت مفیدي در این کشور ایجاد نخواهد شد.
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4-چارچ�وبکل�یقرارداده�ایجدیدتوس�عهی
)IPC(میادیننفتوگازایران

هیأت دولت در جلس��ه 8 مهر ماه 1394 بر اساس 
جزء-3 بند-ت ماده ی-3 و به استناد ماده ی-7 قانون 
وظایف و اختی��ارات وزارت نفت، چارچوب کلی 
قراردادهای جدید توسعه ی میادین نفت و گاز کشور 
را که توسط وزارت نفت پیشنهاد شده بود تصویب 

کرد.
بررس��ی متن یازده ماده ای تصویب ش��ده حاکی 
از آن اس��ت ک��ه چارچوب کلی و الگوی اساس��ی 
در تنظی��م قراردادهای IPC ش��باهت زیادی با نظام 
اس��تفاده ش��ده در قراردادهای خدماتی عراق دارد. 
بنابراین بسیار ضروری است که با اتخاذ تمهیداتی در 
ای��ن چارچوب کلی و جزئیات قراردادهای IPC، از 
تکرار نقاط ضعف قراردادهای عراق که به آنها اشاره 
شد جلوگیری به عمل آید. با بررسی چارچوب کلِی 
تصویب شده توس��ط هیأت دولت مشاهده می شود 
که نقاط ضعف قراردادهای عراق در چارچوب کلی 
قراردادهای IPC بطورکامل مرتفع نشده است )البته 
ممکن اس��ت در جزئیات ای��ن قراردادها اصالحات 
الزم به عمل آید(. همچنین در مصوبه ي هیأت دولت 
و چارچوب کلی تصویب ش��ده ب��رای قراردادهای 
IPC نقاط ضعف دیگری وجود دارد که در ادامه به 

آنها اشاره خواهد شد:
 م��اده ی-1 ای��ن مصوب��ه که ش��امل تعاریف و 
اصطالح��ات اس��ت نیازمند اصالحی کلی اس��ت. 
اشاره به "مخازن روزمینی" در تعریف "میادین نفتی" 
)بند-3-1 ماده ی-1( یا "هزینه های انجام مرمت" در 
"بازسازی و نوس��ازی مخازن تولیدی" )بند-1-16 
ماده ی-1( و مواردی از این دس��ت، حکایت از لزوم 

کار بیشتر در بازنویسی تعاریف دارد.
 یک��ی از نقاط ضعف قراردادهاي بیع متقابل که 
در س��ال های پیش از تحریم در ایران استفاده می شد 
انگیزه ی کم پیمان��کار در صرفه جویي هزینه ها بود. 
چراکه این صرفه جویي نه تنها نفعي براي وي به دنبال 
نداش��ت بلکه از آنج��ا که به هزینه هاي س��رمایه اي 
پیمانکار، بهره و س��ود نیز تعلق مي گرفت، پیمانکار 
تالش می کرد بر اس��اس محدودیت های قراردادی، 
هزینه ها را تا حد ممکن افزایش دهد. این نقطه ضعف 
مه��م در قراردادهاي خدمات فن��ي عراق با مکانیزم 

طراحی ش��ده برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار 
اصالح شد. چراکه در قراردادهای عراق به سرمایه ی 
تأمین شده توسط پیمانکار هیچ سود و بهره اي تعلق 
نمي گیرد و س��ود پروژه تنه��ا از بابت افزایش تولید 
پرداخت مي گردد. بنابراین پیمانکار به دنبال افزایش 
کارآیي سرمایه گذاري در میدان و کاهش هزینه هاي 

پروژه است.
این در حالی اس��ت که در کلی��ات قراردادهای 
IPC، مصوب شده که هزینه ی تأمین مالی پیمانکار 
اع��م از هزینه ه��ای س��رمایه گذاری و هزینه ه��ای 
عملیاتی، توس��ط ایران پرداخت می شود )بند 3-6 
ماده ی-6 و بن��د 11-6 ماده ی-11(. بنابراین یکی از 
نقاط ضعف قراردادهای بیع متقاب��ل در قراردادهای 

IPC نیز تکرار شده و بدین ترتیب پیمانکار همچنان 
از افزایش هزینه های س��رمایه گذاری خود در طول 

دوره قرارداد سود خواهد برد.
همچنی��ن همان ط��ور ک��ه اش��اره ش��د نحوه ی 
بازپرداخت قراردادهای خدمات��ی عراق و به تبع آن 
قراردادهای IPC به نحوی است که در فاصله ی کمی 
از آغاز تولید تجاری میدان، تمامی س��رمایه گذاری 
الزم برای هزینه های سرمایه ای و عملیاتی کل دوره ی 
قرارداد به حس��اب پیمانکار واریز می شود و بنابراین 
درنظر گرفتن هزینه ه��ای تأمین مالی برای پولی که 
قب��ل از اجرا به پیمانکار پرداخت ش��ده، جای تأمل 
بیشتری دارد. ضمن اینکه شرط الزم برای اعطای کار 
به ش��رکت طرف قرارداد، برخورداری از منابع مالی 

3  آنالیز حساسیت قرارداد به تغییرات قیمت نفت خام

7 
 

  هاي عملياتيهزينهتغييرات  آناليز حساسيت قرارداد به. 2شكل 

  
  

ها قرارداد نسبت به اين هزينه IRRاينكه  با وجوددهد نشان ميبرداري هاي بهرهثير تغييرات نرخ هزينهأبررسي ت
 بنابراين. بگذارد IRR رمقدابر ثيرات منفي اندكي أتتواند ها ميندارد اما افزايش اين هزينه زياديحساسيت 

  هاي عملياتي نخواهند داشت.هاي خارجي تمايلي براي افزايش هزينهشركت

  
  خامقيمت نفت تغييرات آناليز حساسيت قرارداد به. 3شكل

  
  

و افزايش  هاتر هزينهدهد كه علت آن بازپرداخت سريعپروژه را اندكي افزايش مي IRRخام، افزايش قيمت نفت
  زيادي ندارد.خام حساسيت پروژه نسبت به تغيير قيمت نفت IRRاست. البته از دريافت پاداش توليد درآمد ناشي 

  
  دالر) 50قيمت  با( ميدانتوليد آناليز حساسيت قرارداد نسبت به نرخ . 4شكل

4  آنالیز حساسیت قرارداد نسبت به نرخ تولید میدان )با قیمت 50 دالر(

8 
 

  
  

درصد افزايش  10نحوي كه به گذارد؛مي اثرپروژه  IRR ميدان نسبت به مفاد قرارداد برافزايش و كاهش نرخ توليد 
 IRRكند. البته حساسيت هاي خارجي اضافه ميپروژه براي شركت IRRبه  63/0نرخ توليد نسبت به مفاد قرارداد، 

  افزايش نرخ توليد از ميدان است. قرارداد، اندكي بيشتر از  مفاد از پروژه نسبت به نرخ توليد كمترِ

  
  حداكثري از توليد پسهاي د سالآناليز حساسيت قرارداد نسبت به نرخ افت تولي. 5شكل

  
  

ثير أتوليد حداكثري ت يپس از طي مرحله افزايش نرخ افت توليد ميدان ست كها آناليز حساسيت فوق بيانگر آن
زمان ي طرف قرارداد تا هاشركتدر واقع  المللي نخواهد داشت.هاي بينشركت IRRچنداني بر كاهش نرخ 

 يسود خود خواهند كرد و با شروع دوره سازيتالش خود را براي حداكثر ،يدانيابي به توليد حداكثري از مدست
  گذاري بيشتر را از دست خواهند داد.هيسرما الزم براي يتوليد انگيزه افت

توليد با در خصوص ميدان رميله كه ) MEES9( المللي ميسبين يعمل آمده توسط نشريهههاي ببررسي همچنين
در مناقصات نفتي اين كشور به  و استترين ميدان نفتي عراق بزرگيون بشكه در روز ميل 3/1فعلي بيش از 

 ،خامنفتهر بشكه ازاي بهدالر  50قيمت  بادهد كه نشان مي ،واگذار شده CNPCو  BPي هاشركتكنسرسيومي از 
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است. بنابراین الزم است همانند قراردادهای خدماتی 
عراق، با حذف هزینه های تأمین مالی به نحوی عمل 
شود که ش��رکت های طرف قرارداد تنها از عملکرد 
خود در میدان س��ود ببرند )پ��اداش تولید به ازای هر 
بشکه( و نه از محل افزایش هزینه های سرمایه گذاری.
در ضمن اش��تراک منافع شرکت هاي بین المللي 
ب��ا کارفرم��ا، ت��ا زم��ان بازپرداخ��ت هزینه ه��ا و 
حق الزحمه ی پیمانکار اس��ت و از آن به بعد پیمانکار 
با کارفرما اشتراک منافعي ندارند. بنابراین زمان کوتاهِ 
بازپرداخت هزینه هاي انجام ش��ده توس��ط پیمانکار 
به هم��راه هزین��ه ی تأمین مال��ی آن و پ��اداش تولید 
مي توان��د منجر به عدم دس��ت یابی به تمامی اهداف 

مورد نظر کارفرما از عقد قرارداد گردد.
 در تبصره ی-2 بند-6-1 ماده ی-6 مصوبه هیات 
دولت، تشخیص صالحیت ش��رکت های داخلی و 
خارجی ب��رای عقد قراداد بر عهده ی ش��رکت ملی 
نفت ایران گذاش��ته شده اس��ت که علی القاعده این 
مهم باید بر عهده ی وزارت نفت باشد؛ همان طور که 
تعیین ریسک مناطق و میادین مختلف در این قرارداد 
بر عهده ی وزارت نفت است )تبصره ی-1بند-2-6 

ماده ی-6(.
 در چارچ��وب کل��ی قرارداده��ای IPC، هیچ 
مکانیزمی برای نظارت و وض��ع عواقب عدم انتقال 
فن آوری طبق قرارداد به طرف ایرانی و همچنین عدم 
دست یابی به اهداف تولیدی بیان شده در زمان عقد 

قرارداد مشخص و بیان نشده است.
 موضوع چالش��ی دیگر نحوه ی همکاری طرف 
ایرانی با ش��ریک خارجی است. بدیهی است هرچه 
ش��رکت هاي داخل��ي در این پروژه ها مس��ئولیت و 
ریسک بیش��تری قبول کنند یادگیري و رشد دانش 
بیش��تری خواهند داش��ت. اما برخالف قراردادهای 
عراق که سهم داخلی به شرکت های دولتی واگذار 
می شود و این شرکت های داخلی بدون مشارکت در 
تأمین سرمایه تنها 25 درصد در مقدار درآمد شریک 
هس��تند، در قراردادهای IPC قرار است شرکت های 
غیردولتی به عنوان ش��ریک شرکت های خارجی در 
قرارداد مشارکت کنند. این مهم گامی مثبت است؛ 
اما از آنجا که تأمین س��هم س��رمایه ی شرکت های 
ایرانی بر عهده ی خود آنهاس��ت این موضوع بسیار 
چالش برانگیز خواهد بود. از آنجا که ش��رکت های 

ایران��ی غالباً از لح��اظ مالی ورشکس��ته اند و امکان 
تأمین مال��ی در مقیاس زیاد را ندارن��د و با توجه به 
وضعیت بدهی ها و موجودی های صندوق توس��عه 
ی ملی )حتی با حساب پول های آزاد شده ی پس از 
تحریم(، اتکاء به تأمین سرمایه از محل این صندوق 

نیز برطرف کننده ی این مشکل نخواهد بود.
 بر اساس بند-11-3 ماده ی-11 پیمانکار می تواند 
بر اس��اس اطالعات حاصله در طول اجرای قرارداد، 
برنام��ه ی بازنگ��ری در اه��داف تولی��دی، برآورد 
هزینه ها، زمان بندی قرارداد و پ��اداش تولید را ارائه 
کند. به نظر می رسد با وجود این بند، قرارداد منعقده 
از ثبات الزم برخوردار نبوده و همواره چانه زنی برای 
کسب بیشترین منفعت توسط پیمانکار و کارفرما در 

جریان باشد.
در مجم��وع به نظر می رس��د با توجه ب��ه مکانیزم 

پرداخت هزینه ی تأمین مالی و همچنین تأمین بخشی 
از س��رمایه ی الزم توس��ط ش��رکت های خصوصی 
داخل��ی و پرداخ��ت مالی��ات کمت��ر، س��ودآوری 
قراردادهای IPC برای شرکت های بین المللی بیشتر 
از قرادادهای خدماتی عراق اس��ت و در کِل دوره ی 
قرارداد، نسبت به قراردادهای عراق درآمد کمتری را 

نصیب ایران می کند.

5-ارائهیپیش�نهادهایاصالحیجهتپیادهسازی
IPCقراردادهای

 پاداش تولید درنظر گرفته شده براي شرکت هاي 
پیمانکار نباید تنها به مقدار تولید بستگی داشته باشد 
و باید زمان بندي اجراي پ��روژه نیز در مقدار پاداش 
دخیل باش��د. همچنین ضروری اس��ت نوع عملیات 
و س��طح فن آوری مورد اس��تفاده ب��رای افزایش یا 

5  آنالیز حساسیت قرارداد نسبت به نرخ افت تولید سال هاي پس از تولید حداكثري

8 
 

  
  

درصد افزايش  10نحوي كه به گذارد؛مي اثرپروژه  IRR ميدان نسبت به مفاد قرارداد برافزايش و كاهش نرخ توليد 
 IRRكند. البته حساسيت هاي خارجي اضافه ميپروژه براي شركت IRRبه  63/0نرخ توليد نسبت به مفاد قرارداد، 

  افزايش نرخ توليد از ميدان است. قرارداد، اندكي بيشتر از  مفاد از پروژه نسبت به نرخ توليد كمترِ

  
  حداكثري از توليد پسهاي د سالآناليز حساسيت قرارداد نسبت به نرخ افت تولي. 5شكل

  
  

ثير أتوليد حداكثري ت يپس از طي مرحله افزايش نرخ افت توليد ميدان ست كها آناليز حساسيت فوق بيانگر آن
زمان ي طرف قرارداد تا هاشركتدر واقع  المللي نخواهد داشت.هاي بينشركت IRRچنداني بر كاهش نرخ 

 يسود خود خواهند كرد و با شروع دوره سازيتالش خود را براي حداكثر ،يدانيابي به توليد حداكثري از مدست
  گذاري بيشتر را از دست خواهند داد.هيسرما الزم براي يتوليد انگيزه افت

توليد با در خصوص ميدان رميله كه ) MEES9( المللي ميسبين يعمل آمده توسط نشريهههاي ببررسي همچنين
در مناقصات نفتي اين كشور به  و استترين ميدان نفتي عراق بزرگيون بشكه در روز ميل 3/1فعلي بيش از 

6  مقایسه ي نرخ IRR قراردادهای مختلف واگذار شده ي عراق )Deutche Bank, December 8, 2010( ،خامنفتهر بشكه ازاي بهدالر  50قيمت  بادهد كه نشان مي ،واگذار شده CNPCو  BPي هاشركتكنسرسيومي از 

11 
 

  
 
 هاي طرف عراقي وجود ندارد و تنها به اختصاص ه الزامي براي ايجاد و استفاده از ظرفيتدر قراردادهاي منعقد

 و توان ظرفيتدر عراق . هر چند در حال حاضر عراقي بسنده شده است پرسنلي آموزش اي مشخص برابودجه
 بيستهاي نفت و گاز اين كشور وجود ندارد اما طي اين قراردادها فرض شده طي طرح درتوجهي براي استفاده قابل

 ايجاد نخواهد شد. در اين كشور سال آتي نيز ظرفيت مفيدي

  

 )IPCميادين نفت و گاز ايران ( يد توسعهقراردادهاي جدي چارچوب كلي -4
ف و اختيارات قانون وظاي 7-يو به استناد ماده 3-يت ماده-بند 3- بر اساس جزء 1394ت دولت در مهر ماه أهي

ميادين نفت و گاز كشور را كه توسط وزارت نفت پيشنهاد  يوزارت نفت، چارچوب كلي قراردادهاي جديد توسعه
  كرد.شده بود تصويب 

اي تصويب شده حاكي از آن است كه چارچوب كلي و الگوي اساسي در تنظيم قراردادهاي ماده يازدهرسي متن بر
IPC  با اتخاذ تمهيداتي  كهبسيار ضروري است  بنابراين. استدر قراردادهاي خدماتي عراق شده  استفادههمان نظام
نها اشاره شد ه آب باالاردادهاي عراق كه در از تكرار نقاط ضعف قر IPCقراردادهاي چارچوب كلي و جزئيات در 

نقاط ضعف كه شود ت دولت مشاهده ميأتصويب شده توسط هي با بررسي چارچوب كليِ البتهعمل آيد. هجلوگيري ب
ممكن است در جزئيات اين قراردادها  البتهمرتفع نشده است. ( IPCقراردادهاي عراق در چارچوب كلي قراردادهاي 

 نقاط ضعف ديگري نيز IPCت دولت و چارچوب كلي قراردادهاي أدر مصوبه هي .عمل آمده باشد)هاصالحات الزم ب
  ه آنها اشاره خواهد شد.ب ادامهوجود دارد كه در 

 زميني مخازن روبه  اشاره .استكلي  ينيازمند اصالح است اصطالحاتو تعاريف اين مصوبه كه شامل  1- يماده
-(بند بازسازي و نوسازي مخازن توليدي انجام مرمت درهاي هزينهيا  )1-يادهم 1- 3-(بند نفتي ياديندر تعريف م

 تعاريف دارد. كار بيشتر در بازنويسي لزوماز و ... حكايت  )1-يماده 16-1

 ي كمانگيزه شدهاي پيش از تحريم در ايران استفاده ميكه در سال متقابلبيع قراردادهاياز نقاط ضعف  يكي 
كه به  بلكه از آنجا داشتندنبال هنفعي براي وي بتنها نهجويي صرفه اين كهچرا بود.ها جويي هزينههپيمانكار در صرف

هاي بر اساس محدوديت كردميگرفت، پيمانكار تالش اي پيمانكار، بهره و سود نيز تعلق ميهاي سرمايههزينه
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نگهداش��ت توان تولید در تعیین ن��رخ پاداش تعیین 
کننده باشد؛ به نحوی که پیمانکار بداند با استفاده از 
فن آوری های جدیدتر و انجام عملیات های پیچیده 
از پاداش بیش��تری برخوردار خواهد شد. مثاًل نرخ 
پاداش تولی��د حاصل از اجرای عملیات روش های 

اولیه10 با روش های ثانویه11 و ثالثیه12 متفاوت باشد.
 براي جلوگی��ري از بزرگ نمائ��ي در ارائه ی 
اهداف تولید در زمان مناقصه باید ضرایب مشخصي 
درنظر گرفت تا پاداش تولید شرکت های خارجي با 

آنها تنظیم شود )درصد تحقق اهداف ارائه شده(.
 می ت��وان در اجرای قرارداده��ا، برای خرید و 
استفاده از توان داخلی بیش از درصد مشخص شده 
در قانون )51 درص��د( پاداش مالی درنظر گرفت. 
به ط��وری ک��ه در بازه های مختل��ف، درصدی از 
مقداری که شرکت های خارجی بیشتر از 51 درصد 
از توان داخل اس��تفاده کنند به عنوان پاداش به آنها 
پرداخت ش��ود. بدین ترتیب شرکت های خارجی 
تشویق به مشارکت یا تأسیس شرکت های ساخت 
تجهیزات در داخل و خرید از آنها در طول اجرای 

قرارداد خواهند شد.
 حضور ش��رکت هاي بین الملل��ي در مرحله ی 
بهره برداري مزیت هاي فراوان��ي دارد. اما باید این 
حضور به نحوي سامان یابد که در هر مرحله از عمر 
میدان، حداکثر اس��تفاده از توان فني شرکت هاي 
خارج��ي به عم��ل آی��د. بنابراین ضروری اس��ت 
در ه��ر مرحل��ه از طول عمر می��دان حداقل کار و 

سرمایه گذاري مدنظر در قرارداد گنجانده شود.
 ب��ا توجه به اهمیت س��هم بخ��ش خصوصی 
داخل��ی در مش��ارکت ب��ا طرف ه��ای خارجی و 

بنیه ی ضعیف مالی ش��رکت های داخلی، می توان 
تأمین مالی سهم ش��رکت های ایرانی را بر عهده ی 
شرکت های خارجی طرف قرارداد گذاشت. البته 
باید شرکت های خصوصی داخلی هزینه ی تأمین 

مالی را به شرکت های خارجی بپردازند.
 زمان و مقدار بازگشت سرمایه ی شرکت هاي 
خارجي نباید به نحوی تنظیم ش��ود که شرکت هاي  
پیمانکار نس��بت به هزینه هاي عملیاتي و نرخ افت 
تولید در سال هاي پایاني قرارداد )یعنی زمان اجراي 
طرح هاي متعدد نگهداش��ت توان تولید و افزایش 
ضریب بازیافت( بی تفاوت باشند. بنابراین پیشنهاد 
می ش��ود مقدار بازگشت س��رمایه به نحوی تنظیم 
ش��ود که سرمایه گذاری انجام شده در هر مرحله از 
دوره ی عمر میدان در طول همان مرحله تقسیط شود 
و یا بازپرداخت هزینه های س��رمایه گذاری انجام 
شده پس از رسیدن به دوره تثبیت تولید آغاز شود.

 ب��ا اختصاص بخش��ي از هزینه هاي آموزش 
مطالعات��ی  قرارداده��ای  قال��ب  در  و  ق��رارداد 
میادین واگذار ش��ده به دانشگاه ها توسط دولت 
یازده��م، در هر ی��ک از قرارداده��اي واگذار 
شده، ش��رکت هاي بین المللي موظف به تشکیل 
کنسرس��یومي از مراکز تحقیقاتي و دانش��گاهي 
داخل��ي و خارج��ي ب��ا محوری��ت موضوعات 
مطالعاتي مرتبط با میدان ش��وند. این کنسرسیوم 
بای��د از طری��ق هدای��ت ش��رکت های پیمانکار 
خارج��ي و با در اختیار داش��تن اطالعات به روز 
آن میدان به صورت مستمر مسئول ارائه ی بهترین 
روش هاي تولی��د جهت افزایش ضریب بازیافت 

و حل مشکالت تولیدي میدان باشد.

 براي خروج شرکت هاي بین المللي از قرارداد 
در ط��ول دوره ی پروژه ش��رایط و ضوابط ویژه اي 
درنظر گرفت. جایگزینی یک شرکت معتبر به جاي 
شرکت نخست از جمله مواردي است که مي توان 
وضع نمود. همچنین باید جهت پیشگیری از شرایط 
مش��ابه سال های گذش��ته، به صورت مشخص بیان 
شود که تنها تحریم های بین المللی وضع شده توسط 
سازمان ملل می تواند سبب قطع همکاری ها شود و 

نه تحریم های یک یا چند جانبه علیه ایران.
 حق امکان افزایش سهم کارفرما در دوره هاي 

زماني مشخص قرارداد درنظر گرفته شود.
 اخذ مالیات واقعي و غیرقابل برگش��ت، عدم 
پرداخت هزینه ی تأمین مالي به پیمانکار و افزایش 
هدفمن��د ظرفیت آم��وزش و انتقال ف��ن آوری در 

قراردادهاي جدید منظور شود.
 ب��راي ش��رکت هایي که در نخس��تین دعوت 
براي حضور در ایران اعالم آمادگي مي کنند نرخ 
پاداش بیشتری لحاظ شود. به تدریج و با ورود سایر 

شرکت ها مي توان نرخ پاداش را کاهش داد.
 به کارگیري تیمی واحد برای واگذاری تمامی 

قراردادها به جای تعدد تصمیم گیران.
در پایان تأکید می شود اقدام انجام شده در جهت 
اصالح الگوی قراردادهای نفت و گاز کش��ور از 
اقدامات اساسی و بسیار مناسب وزارت نفت بوده و 
امید است با تمهیدات اندیشیده شده بتوان حداکثر 
استفاده را از برطرف شدن تحریم ها و همکاری با 
شرکت های بین المللی به عمل آورد و در سال های 
آتی شاهد شکل گیری شرکت های داخلی توانمند 

در عرصه منطقه و جهان باشیم.


