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نظرات خبرگان و صاحب  نظران صنعت نفت 
در خصوص بازنگری در قراردادهای نفتي

دومینوی تحریم ها یکی پس از دیگری در 
حال فروریختن است. بدون شك برنامه ریزی 
و آماده سازی شرایط برای صنعت نفتي بدون 
تحریم از مهم  ترین اولویت های کنونی است. 
مقدم��ه ورود جهانی��ان به صنع��ت نفت ایران 
ارائه نس��ل نوینی از قراردادهای نفتی اس��ت؛ 
قراردادهای��ی که در عین تضمی��ن منافع ملی 
کشور، ش��رایط برد-برد را برای طرفین پدید 

آورد.
در همی��ن راس��تا کارگ��روه بازنگ��ری در 
قراردادهای نفتی با دس��تور وزیر محترم نفت 
تشکیل شد تا صاحب  نظران این حوزه گردهم 
آمده و نسخه ای نوین و امروزی برای قراردادها 
ارائه دهند. قرار است نخستین هم  اندیشی نظام 
جدید قراردادهای صنعت نفت ایران با هدف 
تبیی��ن چارچوب های جدی��د وزارت نفت و 
توس��عه تعامل با ش��رکت های معتبر داخلی و 
بین  الملل��ی در این قراردادها، 3و4 اس��فندماه 

سال جاری در تهران برگزار گردد.
به جهت اهمیت ای��ن موضوع، نظرات تني 
چند از اعضای کارگ��روه مذکورجمع  آوري 
شده که در ادامه گزارش آنرا خواهید خواند. 
این گزارش ش��امل نظ��رات آقایان حس��ینی 
)معاون اس��بق بین  الملل وزارت نفت و رئیس 
کارگ��روه بازنگ��ری در قرارداده��ای نفتی(، 
کارُدر )مع��اون س��رمایه گذاری و تأمین منابع 

مالی شرکت ملی نفت(، منوچهری )مدیرعامل 
اسبق ش��رکت پتروپارس(؛ زین  الدین )معاون 
حقوقی اس��بق ش��رکت ملی نفت( و اسپیاری 
)مدیرعامل اسبق شرکت ملي مناطق نفت  خیز 
جنوب( در س��ه بخ��ش قراردادهای گذش��ته 
صنع��ت نفت، چالش ه��ا و نقاط ضعف عمده 
قرارداده��ای پیش��ین و راهکاره��ای بهبود و 

برنامه  هاي کارگروه بازنگری قراردادهاست.

نف�ت  صنع�ت  گذش�ته  قرارداده�ای  ال�ف( 
)بيع  متقابل(

حس�ينی: در دهه 70 خورش��یدی زمانی که 
صنعت نفت کش��ور به  سراغ قرارداد بیع  متقابل 
)By Back( رف��ت س��ه مطل��ب مدنظ��ر بود. 

نخس��ت اینکه قراردادهای قبلی چندان خوب 
نبود. دوم وجود محدودیت های قانونی و سوم 
آنکه باید ب��دون هیچ هزینه ای میادین خود را 
توس��عه دهیم. قرارداده��ای بیع  متقابل در ابتدا 
جهت توس��عه میادین نفتی مطرح شد و سپس 
میادی��ن گازي نیز به آن اضافه گردید. پس از 
آن بیع  متقابل در اکتشاف و افزایش بازیافت نیز 
اضافه شد. شاید این نوع قراردادها پاسخگوی 
همه آن کارها نبود. در قراردادهای بیع  متقابل 
محدودیت  های��ی وجود داش��ت که ضرورت 
آن دوره از زم��ان )تقریباً بیس��ت س��ال پیش( 
ب��ود. طی این مدت، هم ش��رکت ملي نفت و 

هم ش��رکت های بین  المللی تجربیات بسیاری 
به  دست آورده  اند. قراردادهای بیع  متقابل مدل 
جدیدی از قرارداد بود که توس��ط ایران ابداع 
شد. به  هر حال ش��رکت های خارجی در ایران 
پروژه های زیادی در قالب این قراردادها اجرا 
کردن��د. میلیاردها دالر س��رمایه گذاری انجام 
شد، پارس  جنوبی ش��کل گرفت و پروژه های 
فراوانی مثل سیری، دارخوین، درود، آزادگان 
و ... اجرا گردید که همه این میادین یا توسعه 

پیدا کردند یا در حال توسعه هستند.
ایران در چارچ��وب قراردادهای بیع  متقابل 
توانس��ت 200 میلیون مترمکع��ب در روز گاز 
و 350 ه��زار بش��که در روز میعان��ات گازی 
برداشت کند. همچنین تولید نفت  خام نیز800 
ه��زار بش��که در روز افزای��ش یاف��ت. بر این 
اساس ظرف یك  سال حجم س��رمایه گذاری 
به 35 میلیارد دالر رس��ید و 20 قرارداد در این 
چارچوب منعقد ش��د. در مس��یر این اتفافات، 
صنعت نفت تجربه کسب کرد. همه فهمیدیم 
ک��ه در پروژه ه��ای مختل��ف ای��رادات کار 
در کجاهاس��ت. ش��رکت های بین  الملل��ی نیز 
فهمیدند کجای قرارداد ممکن اس��ت برایشان 
مش��کل ایجاد کن��د و به  دلیل اش��کاالت این 
نوع قراردادها بود که ش��رکت ها از آن فاصله 

گرفتند.
کاردر: در آن زمان ش��رکت ها معتقد بودند 

مجتبی کريمی  پژوهشگاه صنعت نفت
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که زیان کرده  اند؛ البت��ه زیان  کردن به معناي 
س��ود کمتر یا بدون  س��ود بودن پ��روژه. در 
محافل مختلف توس��ط ش��رکت  های طرف 
قراردادهاي بیع  متقابل اظهار نظرهایی درباره 
س��ود بس��یار کم یا ضرر و زیان این پروژه  ها 
براي سرمایه  گذاران مطرح شد. اما اطالعات 
و صورت ه��ای مالی این ش��رکت ها و مبانی 
هزینه ه��ای آنه��ا در قرارداده��اي بیع  متقابل 
به  صورت رسمی منتشر نش��د و در این زمینه 
اطالع��ات دقیقی در دس��ت نیس��ت. گرچه 
اطالعاتی از هزینه تجهی��زات و قراردادهای 
پیمان��کاران فرعی وجود دارد اما چون حوزه 
تأمین منابع مالی این قراردادها از منابع داخلی 
ش��رکت ها بوده در این خصوص و در زمینه 
برخ��ی از هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه مدیریت 
پروژه ها اطالعاتی در اختیار نیست و نمی توان 

میزان سوددهی دقیق آنها را محاسبه کرد.
منوچهری: درب��اره قراردادهای بیع  متقابل 
باید به چند نکته اش��اره کرد: نخس��ت آنکه 
عم��ده افزایش تولید نفت و گاز کش��ور در 
اثر همی��ن قرارداده��ا بود. از س��وي دیگر 
ش��رکت های خارجی نظیر توتال، ش��ل و... 
هم ادعا مي  کنند که ضرر کرده اند یا س��ود 
چندانی عایدشان نشده است. این شرکت ها 
مدعی هس��تند که قرارداد بیع   متقابل برایشان 
ج��ذاب نیس��ت. دیگ��ر آنکه در ای��ن نوع 
قراردادها،تأمین مال��ی به  عهده طرف مقابل 
اس��ت. کمترین مبلغ قرارداده��ای نفتی نیز 
یك میلی��ارد دالر اس��ت. ق��رارداد هر فاز 
پارس  جنوبی ح��دود 3 میلیارد دالر اس��ت 
و آزادگان و مجموعه ه��ای نفت��ی جن��وب 
دالری  میلی��ارد  چن��د  قرارداده��ای  ه��م 
دارن��د. همچنین زمان��ی بیع متقابل می تواند 
موفقیت آمی��ز باش��د ک��ه مطالع��ات کافی 
در خص��وص مخ��زن، طراح��ی، وندورها، 
تخصی��ص مناب��ع، حض��ور پیمانکاره��ا و 
ش��رکت های خدماتی مناس��ب انجام ش��ده 
باش��د. ضمن اینکه تأمین مالی پ��روژه باید 
کاماًل بررس��ی و مدیریت شده و سندیکای 
بین  بانکی الزم نیز ایجاد ش��ده باشد تا زمانی 
که پ��روژه آغاز می ش��ود فرآینده��ا با هم 

پیشرفت کنند.

ب( چالش  ها و نقاط ضعف عمده قراردادهای 
پيشين

حس�ينی: یک��ی از نق��اط ضع��ف اصل��ي 
قرارداده��ای بیع  متقابل آن بود که متن برخی 
مف��اد آن به  قدری محکم ب��ود که باید گفت 
در آن  زمان مذاکره  کنندگان یك  طرفه به نفع 
ای��ران مذاکره کرده بودن��د. در بعضي جاها 
ق��رارداد آنقدر یك  طرفه بود که ش��رکت ها 
حتی ب��ه مناف��ع اقتص��ادی م��ورد تفاهم در 
قرارداد نیز دس��ت نیافتند. این بدان معناست 
که ش��رکت مذک��ور متضرر ش��ده  و دیگر 

حاضر به عقد قرارداد نمی شود.
مسأله دیگر آنست که بخشی از هزینه های 
قابل  پرداخت  توس��ط ش��رکت  ها  انجام شده 
نبود. برای مثال طبق یك قرارداد شرکتی باید 
در میدانی 800 میلیون دالر س��رمایه گذاری 
مي  ک��رد اما در عم��ل وقتی می��دان به تولید 
می رسید این ش��رکت بیش از یك میلیارد و 
300 میلی��ون دالر س��رمایه گذاری کرده بود 
و ش��رکت نفت قادر به پرداخت مابه التفاوت 
این رقم نبود. نرخ بازگش��ت سرمایه هم که 
مث��اًل 15 درصد بود به  دلیل هزینه های اضافی 
در واقع به 30 درصد می رسید. همین موضوع 
باعث ش��ده ب��ود جذابی��ت قراردادهایی که 
زمانی شرکت ها برای آن صف می کشیدند از 
بین رفته و به  دنبال آن شرکت های بین المللی 
نفتی به تدری��ج از قراردادهاي بیع  متقابل دور 
شوند. به  نظر می  رس��د عمر قرارداد بیع  متقابل 
که نزدیك به 20 س��ال از تولد آن گذش��ته، 

دیگر به پایان رسیده است.
کاردر: این موضوع مهم است که اشکاالت 
قرارداد از چه دیدگاهي بررس��ي می شود. از 
دیدگاه پیمانکار باید گفت ش��رکت ها ادعا 
داش��تند به  دلیل افزایش هزینه سرمایه گذاری 
اولیه، پروژه ه��ا گران  تر به اتمام مي  رس��د و 
در نتیجه س��ود چندانی نصی��ب آنها نخواهد 
شد. در همان زمان وقتی قیمت نفت و قیمت 
جهان��ی فوالد و به تبع آنه��ا قیمت تجهیزات 
نفتی نیز افزایش یافت عربستان طي یك اقدام 
جدید اعالم کرد در قراردادهاي این کش��ور 
فرآین��د خرید با حضور مش��ترک کارفرما و 
پیمانکار انجام خواهد ش��د ت��ا قیمت ها پایه 

هزینه سرمایه گذاری قرار گیرد. این در حالی 
 بود که قراردادهای عربس��تان از نوع EPC و

 Service Contract ب��ود. ام��ا ای��ن کش��ور 
مکانیزم قراردادها را تغییر داد و شرکت های 
برن��ده را ب��ر اس��اس کمترین درصد س��ود 
هزینه سرمایه گذاری مشخص کرد. این نوع 
قرارداده��ا بر صنع��ت نفت ایران هم س��ایه 
انداخت و مدیریت گذش��ته تصمیم به تولید 
قراردادهاي نس��ل دوم و س��وم گرفت. البته 
در ای��ن قراردادها با رش��د قیمت ها، تعدیل 
قیم��ت هم به اجرا گذاش��ته می ش��ود و این 
امکان وج��ود دارد که بدون تعدیل قرارداد، 
کارفرم��ا و پیمانکار با ه��م در خرید حضور 
داش��ته، نرخ ها را اس��تخراج کنن��د و هزینه 

سرمایه گذاری مشخص گردد.
از دیدگاه کارفرما نیز چند اش��کال به این 
قراردادها وارد است. نخست اینکه متخصصان 
زی��ادی عقیده دارند که ممکن اس��ت با این 
نوع قراردادها در زمان تولید به مخزن آسیب 
برس��د. چراک��ه تولید در کوتاه م��دت انجام 
می شود و به  عنوان نمونه تضمین حفظ سطح 
تولی��د در محدوده زماني 21 روز از 28 روز، 
از نظر قراردادی کفایت نمی کند و این زمان 
باید طوالنی تر شود. شرکت های پیمانکاری 
هم اع��الم کردند ک��ه در ص��ورت افزایش 
زمان دوره تضمین تولی��د، باید پیمانکار هم 
حضور داش��ته باش��د. چراکه ب��دون حضور 
پیمانکار ممکن است مدل برداشت از مخزن 
تغییر کند و دیگر تضمین��ي براي نرخ تولید 
وجود نخواهد داش��ت. برای رفع این اشکال 
در قرارداده��اي  نس��ل بع��د، دوره تولی��د و 
بهره برداری نیز به قرارداد بیع متقابل اضافه شد 
و قرارداد به اکتش��اف، توسعه و تولید تبدیل 
گردی��د. عمده ترین چال��ش، اصل صیانت و 
تضمین پیمانکار برای رسیدن به منحنی تولید 
بود که این اش��کال در عمل با زمان بندی در 

دوره تولید پوشش داده شد.
ریسك قیمت نفت از دیگر اشکاالت این 
قرارداده��ا بود که البته به نف��ع کارفرما تمام 
ش��د. ایران در قراردادهای نس��ل اول درصد 
کمتری از س��ود تولید می��دان را به پیمانکار 
م��ی داد. چراکه در ازای قس��ط پیمانکاران با 
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قیمت بیشتر نفت، میزان نفت کمتری تحویل 
پیمانکار مي  شد که طبعاً پیمانکاران از این امر 
راضي نبودن��د. همچنین از دیگر چالش های 
نس��ل قبلی قراردادها این بود که پیمانکاران 
س��هم 51 درصدي ساخت داخل را به  سختی 
رعای��ت می کردند و به این دلیل که پروژه ها 
از یکدیگر جدا بود، مدیریت مناسبي وجود 
نداش��ت. چراک��ه هر ش��رکت ب��رای خود 
نیازه��ای س��خت افزاری و تجهیزات خاصی 
اع��الم می کرد و بدی��ن ترتی��ب پیمانکاران 
معتق��د بودند که ش��رکت های داخلی ایران 
شرایط مناس��بي ندارند تا خرید از آنها انجام 
گ��ردد. با همۀ ای��ن توجیه��ات، پیمانکاران 
نی��ز به  دلی��ل بی انگیزگی و اقتص��ادی نبودن 
قراردادها پتانسیلي براي ساخت داخل ایجاد 

نکردند.
منوچه�ری: همان  گون��ه که بیان ش��د در 
قرارداد بیع متقابل دو مورد باید نقد و اصالح 
شود. نخس��تین مورد جذابیت قرارداد از دید 
برگشت سرمایه براي سرمایه گذار است. در 
حال حاضر افزایش سقف هزینه ها و ریسك 
بازگشت س��رمایه برعهده سرمایه گذار است 
که این امر نرخ بازگش��ت سرمایه را محدود 
می کند. در یك میدان نفتی که ممکن است 
بازگشت ذاتی س��رمایه آن 50 تا300 درصد 
باشد آنچه در قراداد بیع متقابل به سرمایه  گذار 
داده می ش��ود 12 ت��ا 18 درص��د اس��ت. در 
حقیق��ت س��هم پرداختي ب��ه س��رمایه گذار 
ربطی به بازگش��ت ذاتی میدان ندارد. ضمن 
اینک��ه همین مق��دار12 تا 18 درص��د هم با 
ریس��ك های زیادی روبرو است و اگر بهره 
بانکی نیز در نظر گرفته شود عماًل تنها 3 تا 5 
درصد سود نصیب سرمایه گذار می شود. پس 
نخست باید از طریق ترکیب دو عامل کاهش 
ریسك های مربوط به افزایش نرخ بازگشت 
س��رمایه و افزایش س��ود، انگیزه کافي برای 
حضور سرمایه گذار فراهم شود. چراکه همه 
ریسك ها قابل تبدیل به پول و IRR است. به 
هرحال قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که 
سرمایه گذار احس��اس کند با حضور در آن 

منافع دراز مدتي خواهد داشت.
م��ورد دوم که به کش��ور، مناف��ع ملی و تا 

حدی پیمانکار برمی گردد آنس��ت که پروژه 
بیع متقاب��ل در ی��ك میدان صرف��اً یك کار 
فیزیکی نیس��ت ک��ه پیمانکار انج��ام دهد و 
ترخیص ش��ود. مسائل مربوط به چاه و حوزه 
باالدس��تی عماًل یك فعالی��ت دراز مدت و 
دینامیك اس��ت. با آغاز تولید، فشار و سطح 
آب ب��ا گاز و نفت پیوس��ته تغیی��ر کرده و با 
عملک��رد الیه ه��ای مختلف مخزن��ی روبرو 
هس��تیم. بنابراین تضمی��ن تولید بای��د براي 
ی��ك دوره 20 یا 30 س��اله ص��ورت گیرد؛ 
یعني همان چیزی که در مهندس��ی مخزن به 
Plato مع��روف اس��ت. در قراردادهای فعلی 

ب��ا اتمام کار و ترخیص پیمانکار عماًل مخزن 
بی صاحب می  ماند. چراکه شرکت ملي نفت 
بهره بردار خواهد بود و پایش ش��رایط تولید 
نفت و گاز و آب برعهده این ش��رکت بوده 
و اینکه در مخزن چه اتفاقات یا واکنش هایي 
در حال وقوع است )مثاًل سه سال دیگر فشار 
چقدر افت می کند ی��ا چه زماني آب یا گاز 
اضافی تولید می ش��ود( بررسی نخواهد شد. 
در حالی که قرارداد باید به  گونه ای باش��د که 
از ابتدا برنامه ریزی برای دوره  هاي آتي تولید 
ه��م صورت گی��رد. بنابراین بای��د مدل های 
جدی��د قراردادی تنظیم گ��ردد که در مدت 
عمر پ��روژه، به  طور پیوس��ته مطالع��ه و کار 

اصالحی انجام شده و تولید حفظ گردد.

ج( راهكارهاي بهب�ود و برنامه های کارگروه 
بازنگری قراردادها

حس�ينی: اصلی تری��ن مح��ور کارگ��روه 
بازنگری قراردادها حفظ منافع ملی است که  
قزاز است با رعایت این مهم، مدل قراردادی 
جدیدي تدوین ش��د. براي این هدف، منافع 
اقتصادی ناشی از توسعه میادین، منافع فنی-

تکنولوژیك و منافع اقتصادی ناشی از توسعه 
میادین گاز، اکتشافات و همه این موارد لحاظ 
گردید. در نهایت این نتیجه حاصل ش��د که 
ضروري اس��ت کارگروه، مدل های جدیدی 
از قرارداد طراحی کند. بنابراین باید به قواعد 
بازی دقت داش��ت و بر اس��اس ای��ن قواعد 
در ب��ازار رقابتی امروز منطقه که ش��رکت ها 
جذب پول، سرمایه و فن  آوري می شوند باید 

مثل عراق، قطر، کویت و کش��ورهای شمال 
آفریقا حرکت کرد. ضروری اس��ت با توجه 
به ب��ازار رقابتی، همه موارد ارزیابی ش��ده و 
برنامه  ریزي  ها به  گونه  اي صورت گیرد که در 
این رقابت برنده باشیم و بتوانیم شرکت ها را 
جذب کنیم. گفته می ش��ود کشور ما به 150 
میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری نی��از دارد که 
طبیعتاً نباید انتظار داشت چنین حجم بزرگی 
از س��رمایه گذاری از طری��ق بودجه عمومی 
کش��ور تأمین گردد. قاعده بازی آنس��ت که 
این هزینه باید از سرمایه خارجی جذب شود.

خصلت ویژه شرکت های نفتی اینست که 
معموالً در ی��ك چارچوب قراردادی خاص 
باقي نمی مانند و س��عی در تغیی��ر آن دارند. 
تنها چارچوب قراردادی که شرکت ها تقریباً 
به آن پایبند هس��تند قراردادهای مش��ارکت 
اس��ت.   )Production Sharing( تولی��د  در 
ام��ا صاحب��ان نفت هم بس��ته به ن��وع میدان 
نظ��رات دیگری دارند. مث��اًل در قراردادهای 
میادین��ی ک��ه در عمق آب هس��تند صاحبان 
مخ��زن قراردادهایي از نوع س��رمایه گذاری 
مش��ترک)Joint Venture(  را می پسندند که 
مش��ارکت نفتی در آن نصف-نصف است. 
همچنین مطلوب شرکت های نفتی آنست که 
در ریس��ك های تولید حضور داشته باشند و 
با ریس��ك  ها رابطه برقرار کنند. چراکه برای 
این ش��رکت  ها تولیِد بیشتر به  منزله سود بیشتر 

است.
در ای��ران ب��ا مل��ی ش��دن صنع��ت نفت 
قراردادهای امتیازی برای همیشه دفن شد؛ هر 
چند دوره این امتیازات در دنیا به  پایان نرسیده 
است. در حال حاضر بخشی از قراردادها در 
دنیا )به  ویژه در کش��ورهای صنعتی و مثاًل در 
اروپا( از نوع قراردادهای امتیازی اس��ت. این 
کارگ��روه، محاس��ن و معای��ب قراردادهای 
مشارکت در تولید را بررسی کرده ولي با این 
وجود قرار نیست تنها از قرارداد مشارکت در 
تولید استفاده شود؛ گرچه برخی کارشناسان 
عقی��ده دارن��د ک��ه اس��تفاده از قراردادهای 
مش��ارکت در تولی��د در برخی م��وارد نظیر 

میادین مشترک چندان هم بد نخواهد بود.
در ای��ن خصوص دو مبح��ث وجود دارد. 
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نخست مدل قراردادهای ملی است. قراردادها 
ع��الوه ب��ر تأمین منافع کش��ور بای��د قدرت 
جذب شرکت ها را نیز داشته باشند. اما برخي 
قراردادها خاص هس��تند. با وجود آنکه قرار 
نیس��ت از این قراردادها استفاده شود اما اگر 
قرار باشد در مناطق بسیار پرخطر مثل آب های 
عمیق دریای خزر یا مناطق مرکزی کویر که 
پتانس��ل کم و ریس��ك زیادي دارند یا حتی 
میادین مشترک )که سرعت عمل بسیار مهم 
است( صدها میلیون دالر سرمایه گذاری شود 
در صورتي  که شرکت سرمایه گذار امتیازات 
ویژه  ای بخواهد این مس��ئله باید به عنوان یك 
قاعده مدنظر قرار گیرد؛ چراکه میزان ریسك 
سرمایه گذار باید با مقدار پاداش دریافتی آن 

مناسب باشد.
هزینه کردن س��رمایه کش��ور در اکتشاف 
مناطق��ي که ریس��ك زیادي دارند درس��ت 
نیست. بلکه باید ش��رکت  هاي خارجي براي 
این  گون��ه مناطق جذب  س��رمایه  گذاري در 
شوند. چراکه در صورت عدم سرمایه گذاری 
ای��ن ش��رکت ها، نفت کش��ورمان در دریاي 
خزر و کویر مرکزی همیشه توسعه  نیافته باقی 
خواهد ماند. همچنین بدیهي اس��ت که براي 
جذب س��رمایه  گذاران خارجي جهت توسعه  
این پروژه  ها باید پاداش  هایی متناس��ب با هر 

پروژه و ریسك هاي آن نیز پرداخت گردد.
در این کارگروه قرار است چارچوب  هاي 
درستي براي قراردادها تعریف شود. یکي از 
چارچوب  هاي قانونی آنست که دست  کم 51 
درصد سهام هر قراردادی باید متعلق به ایران 
باشد. این بدان معني است که باید 51 درصد 
کارها Local Content باش��د؛ به عبارتي باید 
مش��ارکت صنعت، س��اخت داخل کشور و 
کارشناس��ان داخلي در هر قرارداد دست  کم 
51 درصد باش��د. دوم اینک��ه باید قالب  هایی 
طراحی ش��ود که صنعت داخلی کش��ور نیز 
در چارچوب��ي ب��ا س��اختار طراحی ش��ده و 
منظم رش��د کرده و توان داخلي نیز در کنار 
شرکت های بزرگ نفتی مثل شل، توتال و... 
افزایش یابد ت��ا در آینده بتوانیم در کنار این 
شرکت  ها یا به  صورت مستقل در صحنه های 
بین  المللی حضور یابیم. بنابراین چارچوب ها 

باید به  شکلي طراحي ش��وند تا در قالب آنها 
توانایی داخلی برای تبدیل ش��دن کش��ور به 

صادرکننده فن  آوری های نفت افزایش یابد.
کالم آخ��ر اینکه قرارداده��ای جدید که 
چارچوب آن تا پایان امس��ال به وزارت نفت 
ارائ��ه خواهد ش��د باید رقابتی تر از گذش��ته 
بوده و جاذبه قراردادهای عراق، قطر و س��ایر 
کشورها را داشته باشد، حافظ منافع ملی بوده، 
نیاز به سرمایه گذاری فراوان در میادین نداشته 
باشد و در عین حال در چارچوب آن کشور 

بتواند به صادرکننده فن آوری مبدل گردد.
اس�پياری: تأمی��ن مال��ي پروژه ه��اي نفت 
مهم  ترین مس��أله توس��عه صنعت نفت است. 
ایران در صنعت نفت جهان 105 س��ال سابقه 
دارد و پس از ایاالت متحده دومین کشوري 
اس��ت که به این صنعت دست یافته است. از 
سال 1908 که نفت در مسجدسلیمان کشف 
ش��د در تمامي س��ال هایي که ش��رکت نفت 
انگلی��س و بعدها کنسرس��یوم نفت��ي ایران و 
انگلیس در دهه 50 خورشیدي مدیریت منابع 
نفت را در دست گرفت، پیمانکاران خارجي 
در ایران حضور داش��ته  اند. در واقع در طول 
س��ال  هاي پس از انقالب بود که کارشناسان 
ایران��ي چرخ��ه صنع��ت نفت کش��ور را در 
دس��ت گرفتند و متخصصان خبره  اي به  ویژه 
در حوزه  هاي باالدس��ت و پایین  دست تربیت 
شدند. مس��أله اصلي صنعت نفت تأمین مالي 
و سرمایه  گذاري است و همه تالش کارگروه 
معطوف به جذب س��رمایه  گذار خارجي در 
صنعت نفت کشور است. این امر تنها با ایجاد 
جذابیت  هاي الزم براي سرمایه  گذاران محقق 

نمي  شود.
از  در ح��ال حاض��ر ح��دود60 درص��د 
قرارداده��اي نفت��ي جهان امتی��ازي و حدود 
35 درصد به  شیوه مشارکت در تولید هستند. 
کمتر از 5 درص��د از قراردادها نیز به  صورت 
بیع  متقابل یاT.S.A  منعقد مي  ش��ود. به  عنوان 
مث��ال در ع��راق با اج��راي دو نوع ق��رارداد 
مختلف با کش��ورهاي خارج��ي ، دو تجربه 
متفاوت در ش��مال و جنوب این کش��ور در 
حال اجراست. در جنوب عراق قراردادهایي 
از نوع س��رویس خدمات فني براي اکتشاف 

میادین، توس��عه و تولید براي مدت 20 س��ال 
و تمدید آن تا 5 س��ال، س��بب جذب سرمایه 
خارجي به میزاني بی��ش از 100 میلیارد دالر 
شده اس��ت. این در حالي است که در شمال 
این کش��ور و در ش��هر س��لیمانیه ب��ا اجراي 
قراردادهای��ي ب��ا جذابی��ت بیش��تر، زمینه  اي 
ایجاد ش��ده تا شرکت  هاي خارجي از بعضي 
قراردادهاي جنوب عراق دس��ت کش��یده و 
به  سوي انعقاد قراردادهاي جدید در این منطقه 
روي آورند. بنابرای��ن با توجه به موارد باال و 
ایج��اد رقابت  هاي بین  المللي جذب س��رمایه 
و همچنین ریس��ك هاي س��رمایه گذاري در 
کشف و توس��عه میادین، نمي  توان مسئولیت 
همه ریسك هاي قراردادهاي بیع  متقابل را بر 
عه��ده پیمانکار )س��رمایه  گذار( نهاد. چراکه 
قرارداده��ا باید زمینه و جذابیت الزم را براي 
حضور س��رمایه گذار جهت کشف و توسعه 

میادین نفت و گاز کشور فراهم نماید.
از جمل��ه راهکارهای��ي ک��ه ب��راي حفظ 
منافع کش��ور و همچنین تأمی��ن منافع معقول 
س��رمایه گذاران می توان به آنها اش��اره کرد 
عبارتن��د از: طوالني تر ک��ردن زمان قرارداد، 
نرخ بازگش��ت س��رمایۀ )ROR( جذاب  تر و 
سریع  تر، برداشتن سقف هزینه  هاي سرمایه  اي، 
درنظ��ر گرفتن پرداخت پاداش  هاي مناس��ب 
جهت اجراي کیف��ي کار، توجه به جنبه  هاي 
صیانت��ي مدیریت می��دان و در نهایت درنظر 
گرفتن حفظ منافع طرفین در راس��تاي ایجاد 

نتیجه برد- برد.
رفع محدودیت های گذش��ته نیز می  تواند 
س��بب افزایش تمایل ش��رکت  هاي خارجی 
ش��ود. مدت زمان قراردادهاي پیشین صنعت 
نفت با ش��رکاي خارجي کوت��اه بود و براي 
سهم مشارکت این ش��رکت  ها سقفي وجود 
داش��ت. ای��ن در حالي اس��ت ک��ه مطلوب 
پیمانکار خارجي آنست که این سقف وجود 

نداشته باشد یا به  صورت شناور باشد.
همچنین وقتي قراردادي براي یك شرکت 
جذابیت داشته باش��د مي  تواند پشتوانه ورود 
ش��رکت هاي پیمان��کار ب��ه بازاره��اي پولي 
و س��رمایه ش��ده و زمینه  س��از اعتبار و تأمین 
منابع باش��د. پیمانکار عالوه بر سود به امنیت 
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س��رمایه گذاري هم نیاز دارد. باید ریس��ك 
اکتشاف به  حداقل رسیده و مخازن کشور هم 
محفاظت ش��وند. تنها قراردادهاي بلند مدت 
اس��ت که مانع آسیب رساني به مخازن توسط 
پیمانکار خواهد بود. ضمن اینکه منابع کشور 
به  ش��کل تأس��ف  باري در میادین مش��ترک 
مصرف مي  شود. بدون حضور سرمایه  گذاران 
خارج��ي امکان بهره  برداري از س��ایر میادین 
وجود ندارد و باید به  س��رعت و با ش��دت در 

این مناطق وارد عمل شد.
زين  الدي�ن: در س��ال  های اخی��ر در اث��ر 
تحریم  ه��ا ورود ش��رکت  های بین  الملل��ی به 
عرصه نفت و گاز ایران با مش��کل روبرو بود 
و مس��أله کنونی اینس��ت که صنعت با نوعی 
عقب  افتادگی در سرمایه  گذاری مواجه است. 
به  دلیل نقش مهم ای��ران در بازار نفت و گاز 
جهان انتظ��ار می  رود با کاه��ش تحریم  ها و 
رف��ع محدودیت  ه��ا، موج��ی از تقاضاهاي 
ش��رکت  های بزرگ نفتی برای ورود به بازار 
ایران آغاز شود. در این صورت بدیهی است 
ک��ه باید آماده مواجهه با ش��رایط تازه بود تا 
هم قدرت چانه  زنی کش��ور افزای��ش یابد و 
هم طرف  ه��ای مقابل انگیزه  های الزم را پیدا 

کنند.
نکت��ه دیگر آنک��ه قرارداده��ای نفتی دنیا 
چارچوب  ه��ای مش��خصی دارن��د و تقربی��اً 
مشخص است که هر ش��رکتی در هر کشور 
چگونه عمل می  کند و با چه چارچوبی وارد 
ش��ده اس��ت. مطالعه چارچوب قراردادهای 
کشورهای حاش��یه خلیج  فارس و همسایگان 
دریای خ��زر می  تواند نش��ان  دهنده این مهم 
باش��د که چ��ه چارچوبی در کج��ا عملکرد 
بهتري داشته اس��ت. باید از همه این تجربه  ها 
استفاده کرد و با تلفیق تجارب و ایده  های نو 

به نقطه  اي بهینه رسید که منافع طرفین را دربر 
داشته باشد و به اصطالح وضعیت برد–برد را 

برای دو طرف رقم بزند.
همچنین به نظر بنده در بازنگری قراردادها 
بای��د پروژه  ه��ا در اولویت ق��رار گیرند. در 
میادی��ن مش��ترک بای��د به یك ش��یوه عمل 
کرد و در مناطق مرزی به  ش��یوه  اي دیگر. هر 
پروژه و مختصات آن می  تواند تا حد زیادی 
بر چارچوب قرارداد اثرگذار باش��د. از سوي 
دیگ��ر تدوین این چارچوب  ها بدون توجه به 
سیاس��ت  های وزارت نفت و اسناد باالدستی 
آن )مثل برنامه  های 5 س��اله( اجرایی نخواهد 

شد.
عم��ده فعالیت  ه��ای کارگ��روه بازنگری 
تعیی��ن چارچوب ب��رای قراردادهای صنعت 
نفت، فرآینده��ای مذاکره و اجراس��ت. در 
این کارگ��روه هم اولویت  ه��ای کالن )مثاًل 
رجحان اکتش��اف و توس��عه ب��ر یکدیگر در 
مناط��ق مختل��ف( و هم ابع��اد حقوقی و فنی 
قراردادهای کنونی و مش��وق  های آتي مورد 

بررسی قرار می  گیرد.
کاردر: شکل قراردادی مشارکت در تولید 
تبعاتي برای کش��ور به  هم��راه دارد و فضای 
سیاس��ی هم بر این قبیل تصمیمات تأثیرگذار 
اس��ت. برای نمونه در ابتدا قرارداد بیع متقابل 
ب��رای بس��یاري از کارشناس��ان نامفهوم بود. 
آق��ای زنگنه نخس��ت قرارداده��ای EPC و 
س��پس قراردادهای بیع   متقابل را وارد صنعت 
نفت کرد که اجرای آنها با مشکالت بسیاري 
روبرو ب��ود. از طرفی اکنون این نظریه مطرح 
شده که میزان توس��عه یافتگی و صنعتی شدن 
یك کش��ور در نوع قراردادهایش تأثیر گذار 
اس��ت. مثاًل آمریکایی ه��ا به  راحتی می توانند 
قرارداده��ای امتیازی ببندند اما کش��ورهای 

فقیرت��ر نباید از ای��ن نوع قراردادها اس��تفاده 
توس��عه یافته  کش��ورهای  همچنی��ن  کنن��د. 
می توانند قرارداد مش��ارکت در تولید داشته 
باش��ند ولی این نوع قرارداد برای کشورهای 

کمتر توسعه  یافته مناسب نیست.
شاید عجیب باش��د که بدانیم انگلیس در 
دریای ش��مال قرارداد امتی��ازی اعطا کرده 
یا مش��ارکت در تولی��د دارد. آیا دولت این 
کش��ور ش��رایطی پدی��د آورده ک��ه تحت 
اس��تعمار سایر کش��ورها و ش��رکت ها قرار 
گیرد؟! پاس��خ منفي اس��ت؛ چراکه در آنجا 
مفاهی��م این  گونه نیس��ت و مباحث دیگری 
مطرح اس��ت. هدف دولت ه��ای بزرگ از 
بین  المللي،  ب��زرگ  ش��رکت های  حض��ور 
توس��عه صیانتی میدان و تولید اس��ت. برای 
نمونه ایران نیز در دریای شمال یك قرارداد 

امتیازی با انگلیس دارد.
ب��ا ای��ن حال ب��ه اعتق��اد بن��ده در میادین 
مشترک کشور بهتر است قراردادها به  صورت 
مش��ارکت در تولید باشد. چراکه در غیر این 
صورت ممکن اس��ت تولید غیر صیانتی انجام 
شده و سبب آسیب مخزن گردد. در حالی که 
با قرارداد مشارکت در تولید می توان به  راحتی 
از این آسیب جلوگیری کرد. ضمن اینکه در 
قانون هم به صراحت از مش��ارکت در تولید 

نام برده شده است.
براي برخی از میادین هم می توان این مدل 
را تعریف کرد که دولت میدان را به شرکت 
ملي نفت پیشنهاد دهد تا این شرکت میدان را 
در قالب قرارداد مشارکت در تولید به شرکت 
س��ومي واگذار کند. در این صورت شرکت 
نفت نیز جزء س��هام داران مشارکت در تولید 
بوده و درصد س��هام می تواند ت��ا 90 درصد 

باشد.
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