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بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گا ز (مطالعه موردی ایران و ونزوئال)
احسان حیدری پور* ،صباح باقری دانشگاه عالمه طباطبائی

قراردادهای خدماتی ،چارچوبی قراردادی هستند که از سوی بعضی از دولتهای میزبان برای جذب دانش فنی و
سرمایهي شرکتهای بینالمللی نفت ،بدون اینکه مجبور به واگذاری میدان و حق تولید نفت به این شرکتها شوند ،بهکار
میرود .مقاله حاضر به بررسی نظام مالی قراردادهای خدماتی در حوزهي باالدستی نفت در دو کشور تولیدکنندهي نفت
اوپک ،ایران و ونزوئال ،میپردازد .در این راستا انواع قراردادهای خدماتی برگزیده هر دو کشور بررسی و به تفاوتهای این
قراردادهای خدماتی با یکدیگر پرداختهشده است .بررسی قراردادهای خدماتی در دو کشور ایران و ونزوئال نشان میدهد
قانونی موجود در دوره زمانی انعقاد قراردادهای خدماتی از یکسو و
حاکمیتی دو کشور و محدودیتهای
که نگرانیهای
ِ
ِ
فنی شرکتهای بینالمللی از سوی دیگر موجب شده است که تمایل برای تنظیم
نیاز به جذب سرمایهگذاری و دانش ِ
قراردادهای خدماتی افزایش پیدا کند .با این حال ،این قراردادها در دو کشور از نقاط تمایزی برخوردار میباشند که این
تفاوتها را میتوان در موضوع قرارداد ،طول مدت قرارداد ،نحوه تعیین سقف هزینه و نحوهي سهمبریِ شرکتهای نفتی
از نفت استخراجی از میادین مشاهده نمود.

24

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()ehsan.heydaripoor@gmail.com

* دریافت:

94/5/11

* ارسال برای داوری:

94/5/19

* پذیرش:

94/8/14

قراردادهای خدماتی
بیعمتقابل
ایران
ونزوئال

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی  / 127مهر ماه 1394

تجربه در حوزه انعقاد قراردادهای نفتی نشانگر
بر اس��اس پیشبینیهای آژانس بینالمللی
این واقعیت است که در صورت نبود شناخت و
ان��رژی 1در چش��مانداز  ،2035نف��ت س��هم
آگاهی از مباحث مالی قراردادی ،ممکن است
بهس��زایی در بی��ن انرژیه��ای اولی��ه ب��ه خود
مخاط��رات قابل مالحظهای در زم��ان مذاکره،
اختصاص داده و برای پاس��خ ب��ه تقاضای نفت
ب��رای هری��ک از طرفی��ن پدید آی��د .بنابراین،
در ای��ن چش��مانداز نیاز ب��ه  10تریلی��ون دالر
در مقاله حاضر س��عی ش��ده است که آگاهی و
س��رمایهگذاری در بخش نفت و گاز میباشد.
شناختی نسبت به نظام مالی قراردادهای خدمات
بیشترین سهم سرمایهگذاری در بخش باالدستی
حاصل شود و س��پس ،قراردادهای خدماتی در
اس��ت و جهت توس��عه منطقه اصلی 2که نقش
ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادي ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي در
دو کش��ور ای��ران و ونزوئال مورد بررس��ی قرار
تعیینکنن��دهای در جبران تقاضای جهانی دارد،
زﻣﺎن ﻣﺬاﻛﺮه ،ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
گیرد .بدی��ن منظور در بخش اول مقاله ،ماهیت
بالغبر  100میلیارد دالر س��رمایهگذاری ساالنه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ،ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و
قراردادهای خدماتی بهطورکلی بررس��یش��ده
تا س��ال  2035موردنیاز اس��ت ]1[.ای��ن نیاز به
وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ
است .س��اختار نظام مالی قراردادهای خدماتی
حجم باالی سرمایهگذاری ،ضرورت همکاری
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ و ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
دو کش��ور ایران و ونزوئ�لا و تحوالت صورت
بین کش��ورها و ش��رکتهای بینالمللی نفت را
در آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶﻫﻲ دوم و ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻧﻮاع
گرفت��ه در آنه��ا موض��وع بخشه��اي دوم و
نشان میدهد .در این خصوص نوع قراردادهای
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻣﻲﭘﺮدازد.
س��وم مقاله را تش��کیل میدهد و بخش چهارم،
منعق��ده و نظامه��ای مالی طراحیش��ده ،نقش
به بررس��ی تفاوته��ای انواع مختل��ف قرارداد
مهمی در آمادگی ش��رکتهای بینالمللی نفت
ﻗﺮاردادﻫﺎي
س��رمایهﻣﺎﻟﻲ
-1در ﻣﺎﻫﻴﺖ
خدماتی با یکدیگر ميپردازد.
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲنفت ایفا
ظرفی��ت تولی��د
گذاری و
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﻳﺎدآورنفتی با
قرارداده��ای
ﺳﻤﺖه��ای انعقاد
کند .رویه
می
خدماتی ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﺳﻤﺖ
ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺖ
ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻬﻢ
ﻛﻪ
ﻃﻮر
ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
1966
ﺳﺎل
در
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 -1ماهیت مالی قراردادهای
توجه ب��ه نظامهای اقتصادی حقوق��ی و قانونی
ﻫﺎي
ﺷﺮﻛﺖ
قراردادهایﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﺴﺒﺖبه ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
ﻧﻔﺖ و
مختلفﺟﻬﺎﻧﻲ
کشورهای ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل
یادآور
خدماتی
سمت
حرکت
گردد .از
تعیین می
ﺗﻮﻟﻴﺪ،رایج در
ﺟﻬﺖ
امتیازیﺳﻮبه ﺑﻪ
های از ﻳﻚ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
متونﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﺳﺖ،
تنوع 60
در دﻫﻪ
س��وی
ﻗﺮاردادﻫﺎي سیس��تم
حرکتی مش��ابه از
رﺳﺪ نفتی
قراردادهای
ﺑﻮده در
زی��ادی
اﻟﻤﻠﻠﻲرو،
ﺑﻴﻦ این
ﺷﻜﻞ
س��الاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ
قراردادهایﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ
وجودﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و داﻧﺶ
خورد؛ باﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ی ﺟﻬﺖ
دﻳﮕﺮ مﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ و از
ﻧﻔﺖباشد.
 1966می
مش��ارکت در
ﺳﻮيچشم
مختلف به
ﻣﺴﺎﺋﻞکشورهای
س��مت و
دوﻟﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن
عامل ﺑﻴﻦ
ترینراﺑﻄﻪ
اﺳﺖم ﻛﻪ
همانﻗﺮا
مالیﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ
ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در
اﺳﺖ ].[3
حرکت به
رداديکه مه
ط��ور
مبنای نظام
ﻗﺮاردادﻫﺎيو گاز بر
قراردادهای نفت
ﮔﺮﻓﺘﻪ این،
7
ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ و
دادﻫﺎي
دﺳﺘﻪي ﻛﻠﻲِ ﻗﺮار
ﻣﻲﻛﻨﺪ و
مخالفت با کنترل
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ تولید،
مشارکت در
قراردادهای
ﻧﻔﺖيراکلیِ
امتیازی3ﺑﻪ ودورژیم
ﺗﻨﻈﻴﻢرژیم
اﻟﻤﻠﻠﻲدسته
ﺑﻴﻦ به دو
ﺷﺮﻛﺖآنها
ﺛﺎﺑﺖ
حاکمیتیﺷﺮﻛﺖ
مس��ائل درﻳﺎﻓﺘﻲ
ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ،
ق��راردادی4ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓ
نظامﮔﻔﺖ در ﻳﻚ
ش��وند.ﺗﻮان
ﺷﻮد .ﻣﻲ
قراردادیﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
نس��بت به
نفت و
قیمتﺎً جهانی
ﻣﻲمی
تقس��یم
ﺑﺴﺘﮕﻲ
درﻳﺎﻓﺘﻲِ ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ،
نظام ﺧﺪﻣﺎﺗﻲِ
ﻗﺮارداد
اﺳﺖ اﻣﺎ
ﭘﺮوژهدر دهه
ﺣﺎﺻﻞبینازالمللی
ﻧﻔﺘﻲتهای
درآﻣﺪﻫﺎي شرک
منابع ﺑﻪطبیعی توسط
مش��ارکت در
قراردادهای
اﺳﺎس دو
خودﺑﺮش��امل
اﺳﺖ ].[4
دادهمیﺷﺪه
ﺷﻜﻞ1-
 ]2[.و ﮔﺎز در
باش��دﻧﻔﺖ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
ﻛﻠﻲوﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ
دارد .ﻧﻤﺎي 5
حرکت به سمت
رس��د
ﻧﺸﺎنهنظر
اس��ت ،ب
 60بوده
ﻗﺮاردادﻫﺎي 6می
قراردادهای خدمات
تولی��د

ﺷﻜﻞ  -1ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 1قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﻛﻪي اﺻﻠﻲ 8ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ،
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻔﺖﺧﺎمِ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،آنﻫﺎ را در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ و ﻧﻔﺖﺧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪيﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ روي

قراردادهای خدماتی نيز از یکسو به جهت مسائل
حاکمیتی و از سوی دیگر به جهت نیاز به سرمایه و
دانش فنی شرکتهای بینالمللی نفت شكل گرفته
است[ . ]3قراردادهای خدماتی در چارچوب نظام
مالی قراردادی است که رابطه بین دولت میزبان و
ش��رکت بینالمللی نفت را تنظیم میکند و به دو
دس��تهي کلیِ قرارداده��ای خدماتی خطرپذیر و
قراردادهاي صرفاً خدماتی تقسیم میشود .میتوان
گفت در یک قرارداد صرفاً خدماتی ،حقالزحمه
دریافتی شرکت ثابت اس��ت اما بر اساس قرارداد
خدماتیِ خطرپذیر ،7دریافتیِ شرکت به درآمدهای
نفتی حاصل از پروژه بستگی دارد .نمای کلی نظام
مالی قراردادهای باالدستی نفت و گاز در شکل1-
نشان دادهشده است [.]4
8
عامل محرکهي اصلی که کشورهای مختلف،
انواع متنوع قراردادهای خدماتی را مورد پذیرش
ق��رار دادهان��د ،نگرانی ب��رای در اختیار داش��تن
حاکمیت بر منابع طبیعیشان است .بر اساس یک
قرارداد خدماتی ،کشورها مالکیت میادین خود را
حفظ میکنند و در اغلب موارد ،مالکیت نفتخا ِم
تولیدی را بهطور مش��ابه در اختی��ار دارند و آ ن را
به شرکتهای خارجی واگذار نمیکنند .بنابراین
کش��ورها ،بهدليل آنک��ه قرارداده��ای خدماتی،
آنه��ا را در کنترل ب��ر میادین نفت��ی و نفتخام
تولیدیشان کمک کرده ،به قراردادهای خدماتی
روی آوردن��د ،درحالیکه میتوانند از دانش فنی
و سرمایه شرکتهای خارجی نیز استفاده کنند[]3
 .قراردادهای خدماتی از یک چارچوب مالی ساده
پیروی میکنند به این صورت که پیمانکار در ازای
ارائه خدماتی که منجر به تولید میشود ،حقالزحمه
دریافت میکند .تمامی تولیدات در اختیار دولت
بوده و معموالً پیمانکار ،همه هزینههای اکتشاف و
توس��عه را تأمین میکند .در مقابل ،اگر اکتشاف
موفقیتآمیز باش��د ،از طریق اس��تخراج و فروش
نفت و گاز اکتشافی ،هزینههای اکتشاف و توسعه
بهعالوه حقالزحمه بازگشت داده میشود.
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-2قرارداد خدماتی نفت و گاز در ایران

در ایران بر حس��ب مفاد قوانی��ن جاری(بهویژه
قانون اساس��ی و قانون نفت  1366با اصالحیه سال
 ، 9)1390رویهه��ای رای��ج در انعق��اد قراردادهای
نفتی(نظیر قراردادهای مشارکت در تولید یا امتیازی
و )...طی سه دههي گذشته مورد استفاده قرار نگرفته
و در مقاب��ل ،روی��هی جدیدی با رعایت س��اختار
عمومی قراردادهای نفتی خدماتی بر مبنای شرایط
بيعمتقابل 10رایج گشته است.
قراردادهای بیعمتقابل ک��ه از گروه قراردادهای
خدماتی خطرپذیر میباش��د ،یک روش قراردادی
و تأمین مالی برای توس��عه میادین نفت و گاز بوده
که پس از انقالب اس�لامی در ایران مورد استفاده
قرار گرفته است .بهموجب قراردادهای بیعمتقابل،
پیمان��کار نس��بت به طراح��ی و مهندس��ی ،تأمین
تجهیزات و ماش��ینآالت و در نهایت ،س��اخت و
نصب اقدام میکند .البته تأمی��ن مالی این پروژهها
نیز توس��ط خود پیمان��کار انجام میش��ود .پس از
موفقیت پیمانکار در رس��یدن به اهداف تولید نفت
و گاز موردنظر ،هزینههای پیمانکار به همراه سود از
طریق اختصاص بخشی از تولید به پیمانکار بازیافت
میش��ود [ .]5بیعمتقابل معموالً ش��امل  4تا  5سال
دوره توسعه و انجام عملیات اجرایی است و مدتی
نیز برای بازپرداخت هزینهها و س��ود در نظر گرفته
میش��ود که حدود  7تا  9س��ال به طول میانجامد،
درحالیکه س��ایر قراردادهای نفتی معم��والً از 25
سال تجاوز میکنند  ]6[.قراردادهای اولیه بیعمتقابل
بر مبنای ش��رایط مفروض در قراردادهای خدماتیِ
خطرپذیر توس��ط شرکت کونوکو طراحی گردید
و مبن��ای مذاکرات قرار گرف��ت[ .]7بعدها قرارداد
مذاکره ش��دهي م��ورد بحث بهدلی��ل تمدید دوره
اِعم��ال محدودیته��ای بانکی ،مال��ی و اقتصادی
علیه کش��ور به شرکت توتال فرانس��ه ارجاع شد و
آن ش��رکت نیز پس از اعم��ال تغییرات مختصری
در آن ،اولین قرارداد نفتی برمبنای شرایط پرداخت
بیعمتقابل را امضا ک��رد [ .]7بنابراین میتوان گفت
ک��ه قرارداده��ای بیعمتقابل از گ��روه قراردادهای
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خدماتی خطرپذیر میباشد .طی سالهای گذشته،
قراردادهای امضاء ش��ده بر مبنای شرایط بیعمتقابل
دچار تغییراتی ش��ده که تغییرات مزبور نس��لهای
متعددی از قراردادهای بيعمتقابل را در کشور رایج
ساخته است بهطوریکه در حال حاضر ،عنوان نسل
اول ،دوم و س��وم قراردادهای بیعمتقابل برای اشاره
به ش��رایط متفاوت من��درج در نس��خههای متعدد
قراردادهای امضا شده ،بهکار میرود.
نس��ل اول قراردادهای بیعمتقابل از س��ال 1373
( 1994می�لادی) به پروژههای باالدس��تی صنعت
نفت ایران معرفی ش��د که بر اساس آن قراردادهای
متعددی در این خصوص با شرکتهای بینالمللی
نفت��ی منعق��د و اجرا ش��د .نس��ل دوم قراردادهای
بيعمتقابل متعاقب قانون بودجه س��ال 2003( 1382
میالدی) ش��کل گرفت که بر اس��اس آن ،شرکت
ملی نفت ای��ران مجوز انعقاد قراردادهای بیعمتقابل
را با ش��رکتهای خارجی بهص��ورت توأمان برای
اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز دریافت نمود.
نسل س��وم قراردادهای بيعمتقابل متعاقب با سومین
بازنگ��ری در این قراردادها توس��ط ش��رکت ملی
نفت مطرح ش��د ]9[ 11که البته بر اس��اس آن هیچ
قرارداد بزرگی نهایی نشد .خاطر نشان میگردد که
چارچوب قراردادهای نسل سوم بیعمتقابل در جهت
رعای��ت ضوابط و مق��ررات عام و خاص کش��ور
بهویژه ماده 14-قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی کشور 12توسعه پیدا کرده است
[ .]9قراردادهای بیعمتقابل در طول نسلهای مختلف
تغییرات عمدهای داش��ته که در ادامه ،س��عی شده
به بررس��ی ویژگیها و تغییرات عم��ده در این نوع
قراردادها پرداخته شود.
 -1-2هدف از قراردادهای بیعمتقابل

هدف از قراردادهای بیعمتقابل ،تضمین حاکمیت
توگاز و حفظ نظارت
و مالکیت دولت بر منابع نف 
توگاز اس��ت .هدف عمدهي
دولت بر عملیات نف 
دیگر از اس��تفاده از ق��رارداد بیعمتقاب��ل در ایران،
دس��ت یافتن به ارز خارج��ی و تخصص موردنیاز

برای انج��ام كاري پرهزینه ،پرخطر و پیچید ه يعني
توگاز ميباشد .ازاینرو،
توس��عهي پروژههای نف 
در قراردادهای بیعمتقابل ،مس��ئولیت تأمین مالی و
اجرای عملیات توسعه ،صرفاً بر عهده شرکت نفتی
پيمانكار قرار دارد [.]10
 -2-2سازوکار قراردادهای بیعمتقابل ایران

بهموجب قراردادهای بیعمتقابل ،ش��رکتهای
نفت��ی خارجی متعهد ب��ه تأمین س��رمایه و اجرای
عملی��ات توس��عه در ارتباط با یک می��دان نفتی یا
گازی میگردند .در مقابل ،شرکت ملی نفت ایران
هزینهها و حقالزحمه را از طریق اختصاص سهمی
از تولی��دات پروژه ،بازپرداخ��ت خواهد کرد .این
س��هم معموالً حدود  50ت��ا  60درصد کل تولید را
ش��امل ميگردد .ازآنجائيکه ش��رکتهای نفتیِ
خارج��ی هیچ حقی بر نفت درج��ا یا نفت موجود
در مخزن و نيز نقطه صادرات ندارند ،شرکت ملی
نفت ایران ،سهم مزبور را به شرکت نفتی خارجی به
قیمت بازار فروخته ،عواید آن را در صورتحس��اب
پ��روژه بهعنوان بازپرداخ��ت هزینهها و حقالزحمه
منظور خواهد ک��رد .در روش دیگر ،امکان اینکه
شرکت ملی نفت ایران سهم مزبور را بهطرف ثالثی
فروخت��ه و ترتیبی برقرار کند تا طرف ثالث ،عواید
را بهطور مستقیم برای بازپرداخت هزینه به شرکت
نفتی خارجی پرداخت نمايد نيز وجود دارد [.]5
 -3-2مدت و دورههای قرارداد

استفاده از قراردادهای بيعمتقابل در آغاز بیشتر
برای توسعه میادین نفتی بهکار گرفته ميشد؛ بدین
منظور ،ابتدا فعالیتهای اکتش��افی توسط شرکت
ملی نفت یا پیمانکاران آن انجام میگرفت تا معلوم
گردد که آیا توس��عه میدان به لحاظ امکانسنجی
توجي��ه اقتصادی دارد یا خیر .بع��د از تأیید تجاری
ِ
اطالعات بهدس��ت آمده در
ب��ودن میدان ،دادهها و
نتیجه عملیات اکتشاف در اختیار شرکتهای نفتی
خارجی قرار داده میشد تا طرح جامع توسعه میدان
را پیشنهاد کنند [ .]10در نسلهای ِ
بعدی قراردادهای
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بيعمتقابل که هم برای اکتش��اف و هم برای توسعه
مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد ،م��دت و دورههای
قراردادی طوالنی گردیده است.]7[]11[ .
 -4-2شرح کار قرارداد

در قرارداده��ای نس��ل اول ،ش��رح کار قرارداد
بهصورت گامبهگام صورت میگرفت .قراردادهای
نس��ل اول عموماً ش��امل عملیات اکتشافی/ارزیابی
(برای میادین بکر )13بهصورت یک بس��تهي کاری
مستقل عملیات توسعه و تولید پیش از تحویل پروژه،
برای میادین کشف و تجاری اعالمشده ،بهصورت
جداگانه بود .چنانچه پیمانکار به اهداف طرح جامع
توسعه دس��ت نمییافت ،هزینههای سرمایهگذاری
شده بازپرداخت نمیگردید .در نسلهای بعدی از
قراردادهای مذکور ،شرحکار قرارداد طوری تنظیم
و تدوین گردید ک��ه اختیار تصمیمگیری راجع به
ادامه کار(پس از اتمام عملیات اکتشافی و ارزیابی
و اثبات تجاری بودن تولید از میدان موردنظر) طبق
شرایط پیشبینی ش��ده در قرارداد به پیمانکار اعطا
میگردید [.]7[]11
 -5-2نرخ جبران تأمین مالی

در قراردادهای نس��ل اول و دوم بيعمتقابل ،نرخ
جبران منابع س��رمایهگذاری شده شامل یک بخش
متغیر (نرخ لیب��ور) بهعالوه یک بخش ثابت تعیین
ش��د که این نرخ در برخی از قراردادهای نسل سوم
نیز اعمال گردید .بهتدریج بنا به دالیل متعدد(نظی ِر
ب��اال رفتن هزین��ه تأمین مالی و تحوالت گس��ترده
مال��ی و اقتصادی طی س��الهای اخی��ر ،تنگناهای
ناش��ی از وضع محدودیتهای مالی و اقتصادی و
ن دست) ،نرخ هزینههای بانکی بهطور
عواملی از ای 
قابلمالحظهای(از طریق باال بردن درصد ثابت سود
حاشیهای) افزایش یافت [.]10[ ]7
 -6-2سقف هزینهي سرمایهگذاری در قرارداد

در نسل اول و دوم قراردادهای بيعمتقابل ،سقف
هزینههای سرمایهای از همان ابتدا تعیین و در قرارداد

درج شده و مصوبات مربوطه نیز بر اساس این مبلغ
از مراجع ذیصالح اخذ میشود .ولی در قراردادهای
نسل س��وم ،پس از مدتزمان معینی ،پس از تنفیذ
ق��رارداد ،پیمانکار موظف اس��ت مطالع��ات الزم
را همراه با طراحی مهندس��ی انجام دهد و س��پس
مناقصات را با حضور ،کنترل و مش��ارکت شرکت
ملی نفت ایران به اتمام رس��اند تا درنهایت ،سقف
هزینههای س��رمایه ِ
ای طرح مشخص و تعیین شود
[ .]8بهطورکل��ی ،در قرارداده��ای بيعمتقابل چهار
دس��ته هزینه پیشبینی میگردد :الف -هزینههای
س��رمایهای :کلیه هزینههایی اس��ت که مستقیماً به
اجرای عملیات توس��عه آنگونه ک��ه در رویههای
حس��ابداری ضمیم��ه ق��رارداد دستهبندیش��ده،
مربوط میگردد .ب -هزینههای غیر سرمایهای :به
هزینههایی اشاره دارد که مشخص کردن آنها در
هنگام انعقاد قرارداد دشوار بوده و عمدتاً هزینههایی
اس��ت ک��ه در رابطه با عملیات توس��عه ب��ه مراجع
ایران پرداخ��ت میگردد ،مانند مالیاتها ،عوارض
گمرکی و . ...ج -هزینههای بهرهبرداری :هزینههایی
است که پیش از آنکه پروژه کامل و به شرکت ملی
نفت ایران تحویل داده ش��ود ،مستقیماً ،ضرورتاً و
منحصرا ً برای تولید ،ایجاد و پرداختش��دهاند .د-
هزینههای بانکی :به هزینههای تأمین مالی اشاره دارد
[.]10
جبران هزینهی مراحل اکتشاف و توسعه تنها در
صورت تأیید تجاری بودن میدان توس��ط کارفرما
انجام خواهد شد .در صورت عدم تأیید ،هیچگونه
پرداخت��یاي به پیمان��کار انجام نمیش��ود .جبران
هزینهی مرحله توسعه نیز پس از انجام فعالیتهای
توسعهای و انجام کلیه تعهدات اجرایی پیمانکار و با
تأیید کارفرما صورت خواهد پذیرفت [.]8
 -7-2مذاکره مجدد
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در قرارداده��ای بيعمتقاب��ل ،مذاک��رهي مجدد
پیشبینی شده اس��ت .این مذاکرات مجدد معموالً
ناش��ی از اطالعاتی اس��ت که در نتیجه حفاریها و
مطالعات جدید بهدس��ت میآید و نیاز است شرح

کار و نح��وهی اجرای پروژه نیز به تناس��ب اصالح
ش��ود .در قرارداده��ای بيعمتقابل ب��رای مذاکرهي
مج��دد راهکاری پیشبینی ش��ده اس��ت؛ اول باید
موضوع در «کمیته مدیریت مشترک »15مطرح شود.
این کمیته از تعداد مس��اوی ( 3تا  5نفر) نمایندگان
کارفرما و پیمانکار تش��کیل شده که تصمیمگیری
در آن ب��ه اتف��اق آرا خواه��د ب��ود .درصورتیکه
کمیته مزبور نتواند در خص��وص موضوع مذاکره
تصمیمی بگیرد ،در این صورت موضوع به مدیران
لو
ارشد طرفین ارجاع میش��ود که موضوع را ح 
فصل نمایند .در صورت عدم توافق مدیران ارش�� ِد
طرفین ،موضوع قابل ارجاع به داوری خواهد بود .اما
بهطورکل��ی هرچه طول مدت یک قرارداد افزایش
پی��دا کند نیاز ب��ه مذاکرهي مج��دد در آن بیشتر
میشود [.]12
 -8-2تغییر در شرایط بازپرداخت اقساط بدهی

در ن َُس��خ اولیهي قراردادهای بيعمتقابل ،بهطور
قاطعانه قید میش��د که شروع دورهيبازپرداخت
هزین ه من��وط به تکمی��ل کلیه عملی��ات موضوع
قرارداد ،راهان��دازی و تحویل پ��روژه به کارفرما
خواهد بود .بنابرای��ن چنانچه در اجرای طرحهای
عملیات��ی تأخیری به وقوعميپیوس��ت ،حس��ب
مفاد ق��رارداد ،هزینههای بانکی به مانده حس��اب
سرمایهگذاری تعلق نمیگرفت و در واقع شرکت
نفتی پیمانکار (بهدلیل عدم احتساب بهره طی دوره
تأخی��ر پیش آمده) با هزینه فرصت گزافی روبهرو
میگردید و نرخ بازگش��ت س��رمایهگذاری وی
بهطور متناسب تقلیل مییافت .در نسلهای بعدی
قرارداده��ای مزبور ،ش��رایط بازپرداخت به طرق
مختلف در جهت تس��هیل و تس��ریع تأدیه اقساط
سوق داده شد .باید توجه داشت که یکی از دالیل
مهم انجا م تغییرات متنوع در ش��رایط بازپرداخت
قرارداده��ای نفت��ی بيعمتقاب��ل ،ورود پیمانکاران
داخل��ی در عرصه اجرای عملی��ات نفتی بهعنوان
پیمانکار اصلی طرف قرارداد میباشد [.]7
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 -9-2نظام قراردادی پاداش و تنبیه

نظ��ام ق��راردادی پ��اداش و تنبی��ه در برخی از
قرارداده��ای نس��ل دوم بيعمتقاب��ل و در کلی��ه
قراردادهای نسل س��وم آن پیشبینی شده است .به
این صورت که اگر پیمانکار بتواند ضریب بازیافت
از میدان را افزایش دهد و به تولید بیش��تری دست
پیدا کند ،متناسب با این افزایش ،نرخ اولیه بازگشت
س��رمایهاش به نرخ ثانوی بازگش��ت سرمایه تبدیل
میگ��ردد که در این حالت غالب��اً یک درصد و یا
کونیم درصد به نرخ بازگشت سرمایهي اولیهي
ی 
وی افزوده میگردد .متقاب ً
ال چنانچه تولید میدان در
دورهي بهرهبرداری ،از تولید معین قراردادی مندرج
در طرح جامع توس��عه میدان کاهش پیدا کند ،در
ازای ه��ر درصد کاهش ،درص��دی از حقالزحمه
وی نیز کاس��ته میشود .در نسل س��وم قراردادهای
بيعمتقاب��ل پ��اداش ویژهای نیز در نظر گرفته ش��ده
است ،به این نحو که چنانچه پیمانکار خارجی بتواند
تولید پیشبینی ش��ده را افزایش دهد ،س��قف نرخ
بازگش��ت سرمایه او نیم تا یک درصد افزایش پیدا
خواهد کرد .همچنین درصورتیکه پیمانکار درصد
استفاده از امکانات داخلی کشور را از پنجاهو یک
درصد افزایش دهد ،حقالزحمهاش افزایش خواهد
یافت [.]11
 -3قرارداد خدماتی نفت و گاز در کشور ونزوئال

از اوای��ل ده��ه  1910می�لادی ،تاری��خ صنعت
نفت ونزوئال ش��اهد س��ه دوره مذاکرهي مجدد در
قراردادهای نفتی بوده اس��ت .در س��ال  ،1943همه
امتیازات نفتی موجود به قراردادهای امتیازی جدید
بر مبن��ای قانون مص��وب  1943ونزوئال ،با ضوابط
مالی س��ختتر و کنترل بیشتر دولت ،تغییر یافت.
در سالهای  1958تا  1974امتیازات مصوب در دهه
 40و  ،50بر مبنای قانون  ،1943با هدف افزایش در
دریافتیه��ای دولت از طریق افزایش منظم در نرخ
مالیات��ی فعالیتهای نفتی و تصوی��ب مالیاتهای
اضافه دنبال ش��د .این تغییرات ،دریافتیهای دولت
را از ح��دود  50درص��د در دهه  40و  50به بیش از
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 65درص��د در دهه  60و نهایت��اً  94درصد در دهه
 70رساند [ .]13در سال  ،1975صنعت نفت ونزوئال
ملی شد .در نهایت بعد از بازگشایی مجدد صنعت
نفت در دهه  ،90در سالهای  2004و  2007دولت
بار دیگر با اجبار به مذاک��رهي مجدد در نرخ بهره
مالکان��ه و درآمدهای مالیات��ی قراردادهای نفتی و
تبدیل قراردادها به مالکیتهای مشترک (مشارکت
در س��رمایهگذاری) 16ب��ا کنت��رل دولتی (ش��امل
 60درصد یا بیش��تر از سهام س��رمایه دولتی) یک
ملیسازی مجدد جزئی در بخش نفت 17انجام داد
[.]14[]13
بعد از ملی شدن صنعت نفت در ونزوئال ،در سال
 1976صنع��ت نفت در اختیار دول��ت قرار گرفت
اما در اوایل دهه  90هنگامی که دولت از یکس��و
افزای��ش تولید نف��ت در جهت افزای��ش درآمد را
دنبال مينمود و از س��وی دیگر با مش��کالت مالی
مواج��ه بود ،تصمیم به بازگش��ایی صنعت نفت در
جه��ت س��رمایهگذاری خصوص��ی 18گرفت .در
س��الهای  1991و  ،1992س��رمایهگذاری خارجی
با پیش��نهاد تعدادی از میدانهای نفت��ی فرعی 19به
ش��رکتهای نفتی بینالمللی آغاز ش��د [ .]13این
میدانها از آنجهت فرعی نامیده میش��دند که در
آنها یا هزینه استخراج باال بوده و نفت استخراجی
از درجه کیفی مناس��بی برخوردار نبود و یا به انجام
س��رمایهگذاریهای زیادی نیاز داش��تهاند[ .]15اما
چارچ��وب قانونیاي که برای بازگش��ایی صنعت
نفت به روی سرمایهگذاران خارجی از آن استفاده
ش��د ،پیچی��ده ب��ود .دولتهای��ی ک��ه در ونزوئال
رژیم س��رمایهگذاری جدی��د را طراحی و اجرایی
20
کردند عب��ارت بودند از دولت رئیسجمهور پرز
( ،)93-89والس��کز )94-93( 21و بهخص��وص
کال��درا )99-1994( 22ک��ه اکثریت کنگ��ره را در
اختیار نداشتند .بنابراین تمام تالش خود را در جهت
عدم ورود به مش��کالت فرآیندهای قانونی به کار
بردند .دولت و شرکت دولتی نفت ونزوئال (پدوسا)
از فض��ای محدودی که بهواس��طه م��اده 5-قانون
ملی نفت به دولت برای همکاری با س��رمایهگذار

خارجی اعطا شده بود ،استفاده کردند .ماده 5-تنها با
مشارکت خارجی در قالب سرمایهگذاری مشترک
با کنترل پدوسا و با تصویب کنگره ،موافقت کرده
بود که در راس��تای جذب سرمایهگذاری خارجی،
پدوس��ا تفاس��یر مناس��بی در این راس��تا از قانون،
توس��ط دادگاه عالی ونزوئال بهدست آورد .در این
چارچوب ،پدوسا از یک ماهیت حقوقیِ مستقل از
دولت ،برای انعقاد قرارداد با سرمایهگذار برخوردار
شد [ .]16در راستای بازگشایی صنعت نفت به روی
س��رمایهگذاران خارجی ،دولت ونزوئال از سه نوع
قرارداد اس��تفاده کرد :الف -قراردادهای خدمات
عملیاتی( 24)OSAک��ه اولین دور از مناقصهي آن
از س��ال  1991ش��روع و در س��ال  1992ادامه پیدا
کرد .نهایتاً در س��ال  ،1997نوع سوم این قراردادها
به مناقصه گذاش��ته ش��د .ب -قرارداد مش��ارکت
( 25)AAنفت فوقس��نگین برای دنبال کردن چهار
پ��روژه پاالی��ش و اس��تخراج نفتس��نگین منطقه
اورینک��و ( .)1997-1993ج -موافقتنامهه��ای
ریسکی اکتشاف ( 26)REدر  8منطقه که مناقصهي
آن در س��ال  1996برای حق اکتش��اف و استخراج
نفت انجام ش��د .از آنجاييک��ه در مقاله حاضر به
دنبال بررسی قراردادهای خدماتی هستیم ،در ادامه
به بررس��ی این نوع از قراردادها در ونزوئال خواهیم
پرداخت.
 -1-3قراردادهای خدمات عملیاتی ونزوئال

ِ
خدم��ات عملیات��ی تنها
اص��والً قرارداده��ای
برای میدانهای فرعی نفت که به س��رمایهگذاری
معنیداری برای بازیاف��ت ثانویه در جهت افزایش
تولید نیاز داشت ،پیشنهاد ش��ده بودند و با توجه به
نرخهای متداولی که در دههي  90توس��ط پدوس��ا
پرداخت میش��د ( 16/67درصد نرخ بهره مالکانه،
 67درصد مالیات بر درآمد) ،برای پدوسا در اختیار
داش��تن اپراتوری این میدانها س��ودآور نبود .براي
اینکه این پروژهها از لحاظ مالی قابل قبول باش��ند،
در تمامی قراردادهای خدمات عملیاتی ،اپراتور تنها
همان نرخ مالیات  34درصد برای درآمد غیر نفتی را
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پرداخت مینمود و پدوسا عهدهدار بهرهي مالکانه
ميگرديد(که در بعضی موارد کاهش یافته بود) .با
اینحال ،این نوع از قراردادها نه تنها برای میدانهای
فرعی بلکه در موارد بیش��تری ب ه کار برده ش��د؛ در
ِ
خدمات عملیات در دو مورد
نوع سوم قراردادهای
27
قرارداده��ای موقت  ،میدانهای نفت��ی با بازدهی
بیشتر و محدوده گستردهتر به قراردادهای خدمات
عملیاتی اختصاص داده ش��د .طب��ق آن قراردادها،
اپراتورها از آزادی عمل بیش��تری در اکتش��اف و
اس��تخراج بلوکهای واگذار شده نسبت به دو نوع
اول ،برخوردار بودند [.]13
 -1-1-3قرارداده�ای خدم�ات عملیات�ی دور
اول و دوم

در دو دورهي اول و دوم ،میدانهای نفتی بر مبنای
دو پارامتر به مناقصه گذاش��ته شد )1 :حداقل هزینه
عملیاتی که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده
اس��ت ( 28)Opfeeو  )2حداقل سه سال از برنامهي
اولیه تولید تضمین ش��ود .در این دور از قراردادها،
پدوسا دو نوع حقالزحمه در نظر گرفت ؛ نخست،
حقالزحمه هر بش��که نفت که حقالزحمه علمیاتی
( 29)Opfeeنامی��ده میش��ود .ای��ن حقالزحم��ه،
هزینهه��ای علمیاتی و س��ود پیمانکار را پوش��ش
میدهد .دوم ،حقالزحمهي سرمایهای ( )capfeeکه
به پیمانکار اجازهي بازیافت هزینههای سرمایهایاش
را در یک دورهي  10ساله با نرخ بهرهي آن میدهد.
مجم��وع دو ن��وع حقالزحمهي مزب��ور( Opfeeو
 )capfeeو ن��رخ بهره در هر فصل نمیتواند از یک
حداکث��ر کل حقالزحم��ه ( )MTFک��ه به قیمت
یک س��بد نفتخام ارتباط داده شده است ،بیشتر
ش��ود .حقالزحمهای که در یک فصل ،از حداکثر
حقالزحمهي تعیین ش��ده بیشتر باشد ،میتواند به
سایر فصلها انتقال داده شود .با اینحال ،پیمانکاران
با ریس��ک عدم بازیافت این مبالغ در صورت پایان
مدت قرارداد روبهرو هستند [.]14
طول مدت قرارداد  20س��اله بود که میتوانست
تا  30س��ال نیز تمدید شود .بر اس��اس قراردادهای

خدمات عملیاتی ،همه اختالفات قراردادی میتواند
در داوری خصوص��ی 30مورد بررس��ی قرار گیرد.
در دور او ِل ای��ن نوع قرارداده��ا هرگونه اختالف
ِ
داوری خصوصی در ونزوئال
میتوانس��ت در یک
حلو فصل ش��ود .در دور دو ِم قراردادهای مذکور
نیز ،اختالفات همچنان تاب��ع داوری خصوصی در
ونزوئال بود ،اما مشخص شد که قانون حاکم ،قانون
اتاق بازرگانی بینالمللی 31باشد .در مقابل ،در دور
ِ
داوری بینالمللی انتخاب شد .نظام مالی این
س��وم،
قراردادها صعودی اس��ت ،به این دلیل که دریافتیِ
نهایی دولت (ش��امل آنچه پدوسا نزد خویش نگه
میدارد) به ازای یک افزایش در قیمت نفت ،خیلی
زیاد بوده و نزدیک به  100درصد میباشد که هزینه
کل با افزایش قیمت نفت افزایش نمییافت [.]13
 -2-1-3دور سوم قراردادهای خدمات عملیاتی

در دور سوم قراردادها که در  1997اجرایی شد،
برای مناقصه ابتدا یک ِ
پاداش امضاء 32در زمان ارائهي
پیشنهاد ،دریافت میشد .مناقصه را سرمایهگذارانی
برنده میش��دند که باالترین پیش��نهادها را نس��بت
به انتظار کارشناس��ان ارائه داده باشند .تقریباً میزان
پیش��نهادی برای هم��ه میادین نفتیِ واگذار ش��ده،
بیشتر از آنچه که تحلیلگران انتظار داشتند ،بوده و
پدوسا حدود  2/2میلیارد دالر امریکا را جذب کرد
(معادل  20درصد از درآمدهای مالی در آن س��ال)
[ .]13در ای��ن دوره از قراردادها ،میزان پرداختی به
اپراتور بر مبنای ارزش نهایی تولید )NIV( 33و نرخ
بازدهی داخلی پروژه )IRR( 34مش��خص میشود.
در عمل این ن��وع قرارداد بیشتر ش��بیه به قرارداد
تسهیم س��ود 35اس��ت .ارزش نهایی تولید از ارزش
نفت تولید ش��ده منهای هزینهها ،نرخ بهره مالکانه
و هزینههای اداری و اجرایی بهدست میآید .برای
اپراتور ارزش نهایی تولی��د با توجه به نرخ بازدهی
خالص متفاوت میباش��د .در دور سو ِم قراردادهای
مزبور ،داوری بینالمللی ب ه صورت قطعی و غیرقابل
فسخ در شهر نیویورک با قانون حاک ِم اتاق بازرگانیِ
بینالمللی تعیین شده بود .احکام دیوان داوری باید

مورد پذیرش و الزامآور برای طرفین باشد و اجرای
احکام توسط هر یک از دادگاههای صالح بدون نیاز
به بازنگری مجدد ،صورت پذیرد .طرفین از هرگونه
درخواست تجدیدنظرخواهی در احکام داوری منع
شد ه و پدوسا از هرگونه مصونیت قانونی-قضائی که
ممکن است بهعنوان یک شرکت دولتی برخوردار
باش��د و یا از هرگونه مصونیتی در خصوص اجرای
توقی��ف اموالش منع ش��ده اس��ت [ .]13جدول1-
میدانهای واگذار شده در سه دور مناقصهي انجام
ش��ده در قرارداده��ای خدمات عملیاتی را نش��ان
میدهد.
همانط��ور ک��ه از ج��دول 1-مش��هود اس��ت،
بیشتری��ن تعداد میدا ِن واگذار ش��ده در قالب نوع
س��وم بوده اس��ت .درحالي كه پیشبینی میشد از
میدانهایی که در س��ال  1991واگذار ش��ده ،تنها
 70هزار بش��که در روز تولید محقق شود ،درعمل
با این قراردادها در س��ال  2004تولي��د روزانه 500
هزار بشکه نفت محقق گرديد .این پیشبینی بسيار
بیش از میزان مورد انتظار بهوقوع پیوست و در اوج
تولید در سال  ،2005تولید کل میدانهایی که تحت
قراردادهای خدماتی عملیاتی واگذار شده بودند ،به
 600هزار بشکه در روز رسید [.]13
 -3-1-3تبدیل به مشارکت در سرمایهگذاری
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بع��د از انتخاب چ��اوز 37به ریاس��ت جمهوری
ونزوئال در سال  ،1998وی قراردادهای منعقد شده
در دهه  90را غیرقانونی اعالم نمود .در س��ال 2001
دول��ت چاوز ،قانون جدید نفت را با هدف افزایش
بهرهي مالکانه ،حداکثر کردن کنترل پدوسا بر روی
پروژههای جدید و لزوم ایجاد یک سرمایهگذاری
مشترک برای س��رمایهگذاری خارجی به تصویب
رسانید .اگرچه این قانون برای پروژههای خصوصیِ
موج��ود اعمال نش��د و دول��ت آنه��ا را تنها برای
پروژهه��ای جدی��د درنظ��ر گرف��ت  ]18[]17[.اما
در آوری��ل  2005وزی��ر ان��رژی ونزوئ�لا ،رافائل
ِ
خدمات عملیاتی
رامی��رز ، 38اظهار کرد  32قرارداد
اجرایی بخش خصوصی بهص��ورت غیر قانونی به
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امضا رسیده اس��ت و باید قانون نفت  2001درباره
آنها اعمال ش��ود .وی اعالم کرد که قراردادهای
موجود باید بهصورت مشارکت در سرمایهگذاری
ب��ا مالکیت حداق��ل  51درصدی پدوس��ا و بهرهي
مالکانهي  30درصد اعمال ش��ود  ]17[.در سالهای
 2006و  30 ،2007قرارداد از  32قرارداد با موفقیت،
فرآیند تبدیل به شرکت سرمایهگذاری مشترک را
پش��ت سرگذاشته و دو قراردا ِد باقیمانده با توافقات
بعدی تسویهحساب شدند [.]14
 -4تفاوت قراردادهای خدمات در دو کشور ایران
و ونزوئال

با نگاهی ب��ه موضوع قرارداده��ای خدماتی دو
کش��ور ای��ران و ونزوئال ،مش��خص میش��ود که
قراردادهای خدماتی امضاء شده در ایران ،بیشتر به
بخش توسعهای مربوط میشود و حضور پیمانکار
در بحث بهرهبرداری محس��وس نبوده است .اما در
قرارداده��ای خدمات��ی ونزوئال ،ای��ن قراردادها به
ِ
تفاوت موضوع
بخش بهرهبرداری مربوط بوده و این
قرارداد ،باعث تفاوت در طول دوره قرارداد ش��ده
اس��ت ،بهطوریکه قرارداده��ای خدماتی ایران در
دورهای کوت��اه و قرارداده��ای ونزوئال بهصورت
ل ذکر است که در
بلندمدت تنظی م گرديده است .قاب 
قراردادهای نسل سو ِم بيعمتقابلِ ایران ،پیشبینی شده
است که پیمانکار پس از تحویل تولید به بهرهبردار،
یعنی شرکت ملی نفت ،کماکان در میدان حضور
داشته و بر اس��اس قرارداد ارائه خدمات حمایت و
پشتیبانی از تولید ،موظف به ارائه خدمات تخصصی
و فنیِ تولید و بهرهبرداری میباشد.
تفاوت دیگر ،تعیین سقف هزینههاي نفتی است؛
در اغل��ب قرارداده��ای بيعمتقابلِ ایران ،ش��رکت
بینالمللیِ نفت حق تغییر سطح هزینه سرمایه را بعد

از امضا ق��رارداد ندارد .چنی��ن محدودیتی میتواند
ریسک شرکتهای بینالمللی نفت در این قراردادها
را باال ببرد زيرا تعیین سقف هزینه با توجه به ماهیت
پروژههای باالدس��تی صنعت نف��ت که در چرخهي
حیات خود پیوس��ته با عوامل غیرمترقبهي فنی ،مالی
و قراردادی مخصوصاً مس��ائل ناش��ناختهي میدان و
مخزن مواجهاند ،امکانپذیر نيس��ت .درحالیکه در
قراردادهای خدماتی نفت ونزوئال ،چنین سقفی تعیین
نش��ده و با تعامل دو طرف صورت میپذیرد و تنها
برای حقالزحمه پرداختی به ش��رکت ،سقف تعیین
ل ذکر است که این تعیین سقف
شده اس��ت .اما قاب 
هزینه در نس��لهای اول و دوم بيعمتقابل بوده ،اما در
نسل س��وم قراردادهای بيعمتقابل میزان سقف مالی
هزینهها ،پس از انعقاد قرارداد و پیرو انجام مطالعات
مهندسی پیشرفته و انجام مناقصات واگذاری کارها
به پیمانکاران فرع��ی ،تعیین میگ��ردد .در قرارداد
خدماتی نوع س��وم ونزوئال ،شرکت بینالمللی نفت
نسبت به سهمی از تولید نفتخام مستحق میباشد،
در صورتیکه در سایر قراردادهای خدماتی ونزوئال
و قرارداده��ای خدماتی ایران ،ش��رکت با مالکیت
دولت��ی ،مالکیت نفتخام تولیدی را در اختیار دارد.
ل��ذا این امر ویژگی منحصر بهف��رد قراردادهای نوع
س��وم ونزوئال تلقی میش��ود .از آنجاییکه شرکت
بینالمللی نفت ،معموالً از "نفت س��ود" در قرارداد
خدماتی س��همی نمیبرد ،اجرت و دستمزد وی تنها
از سودش در س��رمایهگذاری است .در قراردادهای
بيعمتقابل خدماتی ،اجرت بر اس��اس یک نرخ ثابت
از درآمد شرکت بینالمللی نفت در پروژه ،محاسبه
میش��ود .درحالیکه در نوع اول و دوم قراردادهای
خدماتی ونزوئ�لا ،اجرت بر مبنای واحد بش��کهي
تولیدی محاس��به گرديده و در نوع سو ِم قراردادهای
ونزوئال ،برای حقالزحمه شرکت بینالمللی بر مبنای

 1قراردادهای خدمات عملیاتی در ونزوئال[]18
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دور دوم 1992

11

دور سوم 1997
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نرخ بازدهی داخلی پروژه ،یک مکانیزم پلهای در نظر
گرفته میشود .لذا همه قراردادهای خدماتی با توجه
به ریسکی که شرکت بینالمللی نفت در معرض آن
قرار میگیرد ،شبیه به یکدیگر نيستند .قراردادهای
خدماتی به نس��بت تقس��یم ریس��ک بین ش��رکت
بینالمللی نفت و شرکت ملی نفت متفاوت میباشند.
نتیجهگیری

در بررس��ی قراردادهای خدماتی در دو کشور
ای��ران و ونزوئ�لا ،مش��خص گردید ک��ه تمایل
ب��رای تنظیم قراردادهای خدمات��ی را میتوان در
نگرانیهای حاکمیتی دو کشور و محدودیتهای
قانونی موجود در آن دورهي زمانی از یکسو و نیاز
به جذب سرمایهگذاری و دانش فنی شرکتهای
بینالمللی از س��وی دیگر جستوجوكرد .نیاز به
سرمایه و دانش فنیِ شرکتهای خارجی ،کشور
ایران را بر آن داشت که در جهت تحقق انتظارات
ش��رکتهای نفتی و توجه ب��ه دغدغههای آنها
در طول نس��لهای مختلف بيعمتقاب��ل ،اقدامات
مناس��بی را اتخاذ کن��د؛ از آنجمل��ه میتوان به
تعیین سقف هزینههای س��رمایهای اشاره کرد که
هنگام��ی محاس��به و تعیین میگ��ردد که جذب
پیمانکاران فرعی از طریق مناقصه صورت گرفته
باشد .اقدامات مناسب ديگر ،در نظر گرفتن روش
پ��اداش در نتیجهي تولید مازاد بر مقدار پیشبینی
شده و نيز تغییر در روش بازپرداخت و حقالزحمه
سرمایهگذار میباشد .در ونزوئال برای بازگشایی
س��رمایهگذاری خارجی بعد از ملی شدن صنعت
نفت آن کش��ور ،به دلیل فضای قانونی و سیاسی
حاکم بر آن کش��ور ،شرایط بازار بینالمللی نفت
ِ
برداری تعدادی
در دهه  90و باال بودن هزینه بهره
از میدانه��ای نفتی و یا نی��از به تکنولوژی خاص
آن میادین ،از قراردادهای خدماتی استفاده شد و
توانست در دور سو ِم این قراردادها با اقبال مناسب
از سوی شرکتهای بینالمللی روبهرو گردد .اما
تغییر در ش��رایط بازار بینالملل��ی نفت در دههي
اخیر از جمله افزایش قیمت ،موجب شد که دولت
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 بر اس��اس قانون حاکم بر،اقتصادی و هم حقوقی
 قص��ور در هر یک از. معقول باش��د،آ ن قرارداد
 در طول دوره قرارداد مشکالتی ایجاد،این مسائل
ِ چنانچه در مسائل اقتصادی و حقوقی.خواهد کرد
 نشان از عمر کوتاه آن،قراردادها قصوری رخ دهد
.قرارداد خواهد داشت

ِ
ش��خص آگاه و آشنا به قراردادهای
نيستند و هر
 در،نفتیِ بینالمللی میداند که قرارداد خوب و بد
همه قراردادهای خدماتی وجود دارد؛ همانطوری
ک��ه در قراردادهای مش��ارکت در تولید میتواند
 لذا برای اینکه یک قرارداد در.وجود داشته باشد
 باید هم از نظر،زمره قراردادهای خوب قرار گیرد

 آنها،ونزوئال با غیر قانونی خواندن این قراردادها
را به سرمایهگذاری مشترک با سهم غالب پدوسا
 مهمترین تجربهای که از پایان دادن.تبدیل نماید
به قراردادهای خدماتی و تغییر به س��رمایهگذاری
مشترک در کش��ور ونزوئال حاصل میگردد این
اس��ت که هم��ه قراردادهای خدمات��ی ناکارآمد
پا نویس ها
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 و بند «ب» تبصره68  اجتماعی و فرهنگی سال، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی29  از قوانین مرتبط دیگر نیز می توان به بند «ی» تبصره.9
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 چگونگی برآورد سقف، یکی از ویژگی های این گونه قراردادها که در واقع وجه تمایز آن با قراردادهای دو نسل قبلی بیع متقابل است.11
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 طی، تحت نظارت و مشارکت شرکت ملی نفت ایران،قرارداد پس از انعقاد قرارداد و انجام طراحی مهندسی و برگزاری مناقصات
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 قانون بودجه سال3  جزء «الف» بند،88  قانون بودجه سال6  جزء «الف» بند،87  قانون بودجه سال6 بند،86  قانون بودجه سال2
 قانون11  بند «ج» تبصره9  جزء،85  قانون بودجه س��ال11  بند «ه» تبصره4  جزء،86  قانون بودجه س��ال11  جزء «ب» تبصره،89
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