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واکاوی نظرات و اشکاالت وارده به قراردادهای جدید نفتی

حامد خرمی*، سید محمدحسین امامی1، مدیریت نظارت بر تولید نفت وگاز  

ــوع  ــدم تن ــا ع ــن آنه ــه از مهم تری ــده ک ــی وارد ش ــد نفت ــای جدی ــه قرارداده ــددی ب ــکاالت متع اش
قــراردادی، نقــض حاکمیــت ملــی، تضعیــف ابهــام انتقــال فــن آوری، خــط پایــه ی تخلیــه، مدیریــت 
تولیــد و نبــود ســاز و کار جریمــه ی طــرف خارجــی در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات بیــان شــده  
اســت. در مقالــه ی حاضــر ســعی می کنیــم ایــن نظــرات و انتقــادات را بررســی نماییــم. همچنیــن بــا 
بررســی ایــن مــوارد، نقــاط ضعــف و قوتــی بــرای ایــن الگــو جهــت بررســی های کارشناســی بیشــتر 
ارائــه خواهــد شــد. بایــد توجــه کــرد کــه هــر الگــو قــراردادی نقــاط ضعــف و قــوت مختــص به خــود 
را دارد و بنابرایــن بــا توجــه بــه نهایــی شــدن فرمــت ایــن الگــو ضــروری اســت کارشناســان صنعــت 
نفــت بــا بررســی ایــن مــوارد، ســعی خــود را بــر حداکثرســازی منافــع صنعــت نفــت کشــور در زمــان 

مذاکــرات قــراردادی معطــوف کننــد.
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پـــس از اجرایـــی شـــدن برجـــام نحـــوه ی 
باالدســـتی  بخـــش  در  ســـرمایه  جـــذب 
و  مهم تریـــن  از  یکـــی  گاز  و  نفـــت 
چالش برانگیزتریـــن موضوعـــات حـــوزه ی 
ــوده  ــر بـ ــدت اخیـ ــی مـ ــور طـ ــرژی کشـ انـ
ـــی  ـــی اصل ـــوان متول ـــت به عن ـــت. وزارت نف اس
ـــع  ـــدید صنای ـــاز ش ـــا درک نی ـــوع ب ـــن موض ای
باالدســـتی نفـــت و گاز بـــه ســـرمایه گذاری، 
یازدهـــم  دولـــت  آغازیـــن  ماه هـــای  از 
ـــد  ـــن الگـــوی جدی ـــرای تدوی کارگروهـــی را ب
قراردادهـــای نفتـــی تشـــکیل داد. قالبـــی کـــه بـــا 
ـــت  ـــای مثب ـــار نظره ـــی از اظه ـــار آن موج انتش
ــاز  ــه آغـ ــث در جامعـ ــد و بحـ ــی و نقـ و منفـ
شـــد. اگرچـــه بـــه دالیـــل مختلـــف دامنـــه ی 
ــیع  بحـــث در ایـــن خصـــوص به قـــدری وسـ
شـــده کـــه الیه هـــای مختلـــف اجتماعـــی را 
درگیـــر کـــرده و رویکردهـــای غیرفنـــی و 
ـــوع  ـــن موض ـــل ای ـــر تحلی ـــز ب ـــی نی غیرتخصص
غالـــب شـــده اند امـــا منتقـــدان و موافقـــان 
ایـــن  خـــود  دیـــدگاه  از  نیـــز  حرفـــه ای 
ــد. در  ــی کرده انـ ــد و بررسـ ــا را نقـ قراردادهـ
ـــن  ـــی از مهم تری ـــده برخ ـــعی ش ـــه س ـــن مقال ای
ایـــرادات و ابهامـــات مطـــرح شـــده توســـط 
ــی  ــراردادی بررسـ ــن الگـــوی قـ ــدان ایـ منتقـ

گردیـــده و مـــوارد بـــا توجـــه بـــه واقعیـــات 
ــت و گاز  ــتی نفـ ــت باالدسـ ــاری در صنعـ جـ
واکاوی شـــوند. همچنیـــن به منظـــور اجـــرای 
ـــنهادهایی  ـــراردادی، پیش ـــوی ق ـــن الگ ـــر ای بهت

ارائـــه شـــده اســـت.

ـــوی  ـــه الگ ـــادات وارده ب 1- واکاوی انتق
ـــراردادی ـــد ق جدی

ـــرد  ـــوی منف ـــک الگ ـــر ی ـــرار ب 1-1- اص
بـــرای کّل حـــوزه ی انـــرژی به جـــای 

ـــراردادی ـــوع ق ـــبد متن ـــتفاده از س اس
یکــی از ایــرادات وارده بــه الگــوی پیشــنهادی 
وزیــران(  هیــأت  )مصــوب  نفــت  وزارت 
ــف  ــن مختل ــن میادی ــرار گرفت ــرای ق ــرار ب اص
توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه بــا درجــه ی 
ــراردادی  ــبد ق ــک س ــاوت در ی ــک متف ریس
ــداق دارد  ــی مص ــزاره در حالت ــن گ ــت. ای اس
کــه قراردادهــای باالدســتی همگــی در شــکلی 
ــن شــوند. حــال آنکــه  مشــابه و یکســان تدوی
ــد  ــای جدی ــوی قرارداده ــوان الگ ــه به عن آنچ
نفتــی شــناخته می شــود تنهــا یــک قالــب 
ــرارداد  ــه یــک ق ــراردادی مصــوب اســت؛ ن ق
ــه  ــت ک ــخص اس ــاًل مش ــاد. کام ــاده ی انعق آم
مفــاد قــرارداد در قالــب الگویــی ثابــت شــامل 

ــی  ــرای میادین ــعه، ب ــره ی توس ــتره ی زنجی گس
ــات و ریســک متفــاوت  ــا شــرایط، خصوصی ب
ــرات  ــل مذاک ــوردی در مراح ــورت م و به ص
الگــوی  و  می گــردد  تدویــن  قــراردادی 
قــراردادی صرفــاً چارچــوب مذاکــرات را 
مشــخص خواهــد کــرد. همچنیــن ارائــه ی 
ــا توجــه  ــراردادی ب یــک ســاختار و الگــوی ق
ــروی انســانی متخصــص در  ــه محدودیــت نی ب
باالدســتی  قــراردادی  مختلــف  حوزه هــای 
موجــب  می توانــد  کشــور  نفــت  صنعــت 
تمرکــز نیروهــای داخلــی بــر نقــاط قــوت 
ــرات  ــده و در مذاک ــو ش ــک الگ ــف ی و ضع
هــر میــدان، بــر اســاس نقــاط قــوت و ضعــف 
قــراردادی  ریســک های  قــرارداد،  الگــوی 
را بــرای صنعــت نفــت کشــور بــه حداقــل 

ــاند. رس
ــد  ــوی جدیـ ــن الگـ ــن، تدویـ ــر ایـ ــالوه بـ عـ
کـــه  نیســـت  معنـــا  بدیـــن  قـــراردادی 
ســـایر  از  اســـتفاده  امـــکان  نفـــت  وزارت 
چارچوب هـــای قـــراردادی کـــه تـــا قبـــاًل از 
آنهـــا بهـــره می بـــرده را نـــدارد. به همیـــن 
دلیـــل در مـــواد-1۵و12 مصوبـــه ی هیـــأت 
در   9۵/۰۵/13 مـــورخ  وزیـــران  محتـــرم 
و  خصـــوص شـــرایط عمومـــی، ســـاختار 
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ـــت و گاز  ـــتی نف ـــای باالدس ـــوی قرارداده الگ
بـــر ایـــن امـــر تأکیـــد مجـــدد شـــده اســـت.

ــر  ــی ب ــرکت های خارج ــلط ش 1-2- تس
ــت  ــض حاکمی ــی و گازی و نق ــع نفت مناب

ملــی
ـــازه ی  ـــد، ب ـــی جدی ـــای نفت ـــدان قرارداده منتق
طوالنی مـــدت قـــرارداد و واگـــذاری بخـــش 
وزارت  حاکمیتـــی  اختیـــارات  از  وســـیعی 
ــن  ــی در ایـ ــرکت های خارجـ ــه شـ ــت بـ نفـ
ــی  ــی را نقـــض حاکمیـــت ملـ مـــدت طوالنـ
ــان  ــدان بیـ ــر منتقـ ــوی دیگـ ــد. از سـ می داننـ
می کننـــد کـــه در ایـــن قراردادهـــا وزارت 
نفـــت نســـبت بـــه بازپرداخـــت هزینـــه و 
ـــی  ـــی در صورت ـــرارداد )حت ـــرف ق ـــتمزد ط دس
ـــائل  ـــل مس ـــدان به دلی ـــد از می ـــف تولی ـــه توق ک
ـــت  ـــی باشـــد( متعهـــد شـــده اســـت. واقعی غیرفن
آنســـت کـــه بـــازه ی طوالنی مـــدت قـــرارداد 
کـــه توســـط منتقـــدان به عنـــوان نقطه ضعـــف 
ــه ی  ــاً نقطـ ــود، اتفاقـ ــوان می شـ ــی عنـ بزرگـ
قـــراردادی اســـت؛  الگـــوی  ایـــن  قـــوت 
چراکـــه طوالنـــی شـــدن زمـــان قـــرارداد 
هم راســـتایی  و  شـــدن  نزدیـــک  باعـــث 
ــور  ــکار و کشـ ــرکت پیمانـ ــع شـ ــتر منافـ بیشـ
ـــه  ـــوزه ب ـــن ح ـــرارداد در ای ـــده و ق ـــان ش میزب
ــه  ــت بهینـ ــری جهـ ــز کمتـ ــارت و تمرکـ نظـ
کـــردن منافـــع کشـــور میزبـــان نیـــاز دارد. 
بیع متقابـــل  قراردادهـــای  قبلـــی  تجربـــه ی 
نشـــان می دهـــد کـــه در پروژه هـــای توســـعه 
یـــا ازدیـــاد برداشـــت میادیـــن بـــا دوره ی 
هزینه هـــای  بازپرداخـــت،  کوتاه مـــدت 
ـــکار  ـــناریوهای پیمان ـــرارداد و س ـــرف دوم ق ط
بـــرای توســـعه و بهره بـــرداری در راســـتای 
ــدان  ــد( از میـ ــد )درآمـ ــازی تولیـ حداکثرسـ
در ســـال های اولیـــه ی بهره بـــرداری ارائـــه 
ــدت  ــر در طوالنی مـ ــن امـ ــه ایـ ــود کـ می شـ
می توانـــد بـــه میـــدان آســـیب رســـانده و 
ـــی از میدان/مخـــزن  ـــت نهای ـــت بازیاف ســـبب اف
شـــود. ضمـــن اینکـــه نداشـــتن تعهـــد کامـــل 
ـــدم  ـــدان و ع ـــد از می ـــده ی تولی ـــه آین ـــبت ب نس
حضـــور در دوره ی بهره بـــرداری نیـــز یکـــی 
از نقـــاط ضعـــف قراردادهـــای بیـــع متقابـــل 

بـــود کـــه در الگـــوی جدیـــد قراردادهـــا، 
ـــف  ـــاط ضع ـــن نق ـــده ای ـــف ش ـــیم تعری مکانس

را مرتفـــع کـــرده اســـت.
نقـــض حاکمیـــت ملـــی به دلیـــل اعطـــای 
بـــه  نفـــت  وزارت  حاکمیتـــی  اختیـــارات 
طـــرف دوم قـــرارداد نیـــز ســـخن صحیحـــی 
ــاده ی-3  ــف مـ ــد. در بند-الـ ــر نمی رسـ به نظـ
الگـــوی  و  ســـاختار  عمومـــی،  شـــرایط 
ـــوب  ـــت و گاز مص ـــتی نف ـــای باالدس قرارداده
هیـــأت وزیـــران "اعمـــال حـــق حاکمیـــت و 
ـــر  ـــع و ذخای ـــه ی مناب ـــر کلی مالکیـــت عمومـــی ب
ـــق وزارت  ـــور از طری ـــی کش ـــت و گاز طبیع نف
ــوری  ــی از طـــرف جمهـ ــه نمایندگـ نفـــت بـ
اســـالمی ایـــران" به عنـــوان یکـــی از اصـــول 
حاکـــم بـــر ایـــن قراردادهـــا ذکـــر شـــده 
اســـت. همچنیـــن در بنـــد-ث مـــاده ی-11 
ـــات گازی  ـــا میعان ـــت، گاز ی ـــت: "نف ـــده اس آم
ـــوع  ـــازن موض ـــود در مخ ـــواد موج ـــر م و دیگ
ـــالمی  ـــوری اس ـــه جمه ـــق ب ـــرارداد کاًل متعل ق
ایـــران و نفـــت، گاز یـــا میعانـــات گازی و 
ــه  ــی حاصلـ ــرآورده ی جانبـ ــه فـ ــز هرگونـ نیـ
ــه کارفرماســـت". در  از تولیـــد کاًل متعلـــق بـ
مقدمـــه ی پیش نویـــس نیـــز بیـــان شـــده کـــه 
ـــعه ی  ـــدف توس ـــا ه ـــراردادی ب ـــوی ق ـــن الگ ای
میادیـــن  اولویـــت  بـــا  میدان ها/ مخــــزن ها 
توســـعه ی  اجـــرای طرح هـــای  مشـــترک، 
تـــا  اکتشـــاف  از  جدیـــد  میادین/مخـــازن 
بهره بـــرداری، اجـــرای طرح هـــای صیانـــت از 
ـــت(  ـــب بازیاف ـــش ضری ـــود و افزای مخـــزن )بهب
ــه یـــک  ــه ی روزانـ ــد اضافـ ــقف تولیـ ــا سـ تـ
میلیـــون بشـــکه نفت خـــام و 2۵۰ میلیـــون 
مترمکعـــب گاز طبیعـــی طراحـــی شـــده اســـت. 
یعنـــی در بهتریـــن حالـــت و پـــس از اجـــرای 
کامـــل ایـــن پروژه هـــا و در ســـقف تجمعـــی 
ـــا، حـــدود 2۰ درصـــد  ـــی قرارداده ـــد تمام تولی
ــد گاز  ــد از تولیـ ــد نفـــت و 2۰ درصـ از تولیـ
کشـــور از محـــل ایـــن قراردادهـــا محقـــق 
ـــن  ـــرض غیرممک ـــن ف ـــا ای ـــه ب ـــد ک ـــد ش خواه
کـــه تمامـــی تولیـــد نفـــت و گاز حاصـــل از 
ـــان  ـــورت همزم ـــراردادی به ص ـــوی ق ـــن الگ ای
ـــز در  ـــرد نی ـــرار گی ـــار یـــک شـــرکت ق در اختی
مقابـــل تولیـــد نفـــت و گاز کشـــور ســـهم 

حـــدود 2۰ درصـــدی را خواهـــد داشـــت 
و ایـــن شـــرایط نمی توانـــد بـــه حاکمیـــت 
کشـــور در حـــوزه ی نفـــت و گاز خدشـــه وارد 

نمایـــد.
ــر ایـــراد ذکـــر شـــده در ایـــن حـــوزه،  دیگـ
دســـتمزد  و  هزینه هـــا  بازپرداخـــت  لـــزوم 
ــورت کاهـــش/ ــرارداد در صـ طـــرف دوم قـ
توقـــف تولیـــد بـــه دالیـــل غیرفنـــی اســـت. 
طبیعـــی اســـت پیمانـــکاری کـــه ریســـک 
ســـرمایه ای،  هزینه هـــای  پـــروژه،  انجـــام 
تأمیـــن مالـــی و ســـایر هزینه هـــای جانبـــی را 
ـــرکت  ـــارت ش ـــت نظ ـــدان را تح ـــه و می پذیرفت
ـــد رســـانده، انتظـــار داشـــته  ـــه تولی ـــی نفـــت ب مل
ــه ای  ــن گزینـ ــدان آخریـ ــد از میـ ــد تولیـ باشـ
باشـــد کـــه بـــا دالیـــل غیرفنـــی کاهـــش 
ــتمزد طـــرف دوم  ــا و دسـ می یابـــد و هزینه هـ
ــی  ــای غیرفنـ ــرایط کاهش هـ ــرارداد در شـ قـ
ــه در  ــت کـ ــت اسـ ــردد. درسـ ــت گـ پرداخـ
حـــال حاضـــر شـــرکت های E&P داخلـــی 
نداریـــم امـــا منتقـــدان بایـــد بـــه ایـــن ســـؤال 
 E&P ـــرکت ـــک ش ـــر ی ـــه اگ ـــد ک ـــخ دهن پاس
ــن آوری و  ــرمایه، فـ ــطوح سـ ــا سـ ــی بـ داخلـ
ــی  ــرکت های بین المللـ ــک شـ ــرش ریسـ پذیـ
ـــعه ی  ـــا کار توس ـــت آی ـــود داش ـــور وج در کش
ــب  ــن قالـ ــرداری را در همیـ ــدان و بهره بـ میـ
یـــا خیـــر؟ آیـــا  قـــراردادی می پذیرفـــت 
ـــده  ـــعه داده ش ـــدان توس ـــد از می ـــش تولی کاه
ــا  ــی را می پذیرفـــت یـ ــل غیرفنـ تحـــت دالیـ
ــه  ــود کـ ــول بـ ــش قابل قبـ ــا برایـ ــر؟ آیـ خیـ
ـــد  ـــنگین و در موع ـــرمایه گذاری س ـــس از س پ
عـــدم  به دلیـــل  هزینه هـــا،  بازپرداخـــت 
ــش را  ــت هزینه هایـ ــدان، دریافـ ــد از میـ تولیـ
ــاً پاســـخ  به حالـــت تعلیـــق درآورنـــد؟ طبیعتـ
ـــزء  ـــور ج ـــرط مذک ـــن ش ـــت. بنابرای ـــی اس منف
ــه  ــراردادی اســـت کـ ــر قـ ــر هـ تفکیک ناپذیـ
ریســـک ســـرمایه گذاری را به طـــرف مقابـــل 
ـــه  ـــوط ب ـــت را من ـــد و بازپرداخ ـــل می کن منتق
ـــن توســـعه داده  ـــد )در مـــورد میادی تحقـــق تولی
ـــن  ـــورد میادی ـــد )در م ـــه تولی ـــا اضاف ـــده( ی نش
ــر  ــوی دیگـ ــد. از سـ ــه( می نمایـ ــعه یافتـ توسـ
ــت  ــرای ممانعـ ــراردادی بـ ــب قـ ــن قالـ در ایـ
از بازپرداخـــت هزینه هـــای ســـرمایه گذاری 
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شـــده از محـــل محصـــوالت ســـایر میادیـــن 
ـــد  ـــف تولی ـــه کاهش/توق ـــار ب ـــرایط اجب در ش
ــد-خ  ــی، بنـ ــای غیرفنـ ــل محدودیت هـ به دلیـ
ــورت  ــی دارد: "در صـ ــراز مـ ــاده ی-4 ابـ از مـ
)قـــوه ی  فورس مـــاژور  شـــرایط  وقـــوع 
قاهـــره( در هـــر کـــدام از دوره هـــای توســـعه 
و بهره بـــرداری کـــه ممکـــن اســـت موجـــب 
ـــز  ـــرارداد نی ـــخ ق ـــا فس ـــق ی ـــد، تعلی ـــقوط تعه س
ــی  ــورد مطالباتـ ــاب در مـ ــردد، تسویه حسـ گـ
مســـتحق  قـــرارداد  طبـــق  پیمانـــکار  کـــه 
ــع  ــان رفـ ــا زمـ ــد، تـ ــا می باشـ ــت آنهـ دریافـ
شـــرایط فورس مـــاژور معلـــق گردیـــده و 
ــوب  ــرایط در چارچـ ــن شـ ــع ایـ ــس از رفـ پـ
می پذیـــرد".  صـــورت  قـــرارداد  ضوابـــط 
مطابـــق منطـــق و قاعـــده ی عقلـــی، اگـــر 
را  میدانـــی  ایـــران  نفـــت  ملـــی  شـــرکت 
ـــائلی  ـــا مس ـــی ی ـــل فن ـــا به دالی ـــد ی ـــعه ده توس
ــک  ــقف اوپـ ــم و سـ ــد جنـــگ و تحریـ ماننـ
مایـــل بـــه کاهـــش تولیـــد باشـــد اگـــر ایـــن 
ـــرکت  ـــه ش ـــد ک ـــته باش ـــی داش ـــی فن ـــر دلیل ام
ــا  ــد بـ ــی می توانـ ــران به راحتـ ــت ایـ ــی نفـ ملـ
اثبـــات ادلـــه ی خـــود شـــرکت های خارجـــی 
ـــالیانه  ـــه ی س ـــری در برنام ـــه بازنگ ـــور ب را مجب
و برنامـــه ی توســـعه  ی میـــدان کنـــد. اگـــر 
موضـــوع جنـــگ در میـــان باشـــد طبـــق 
انجـــام  پرداختـــی  فورس مـــاژور  شـــرایط 
نمی شـــود. ســـقف اوپـــک نیـــز هیـــچ گاه 
ــت  ــده ی حاکمیـ ــل نقض کننـ ــوان عامـ به عنـ
عمـــل  میادیـــن  بـــر  عضـــو  کشـــورهای 
ــه  ــور بـ ــد کشـ ــورت تعهـ ــد و در صـ نمی کنـ
کاهـــش اختیـــاری تولیـــد می تـــوان ایـــن 
کاهـــش را از ســـایر میادیـــن محقـــق کـــرد. 
ــم  ــد تحریـ ــی می مانـ ــه باقـ ــی کـ ــا حالتـ تنهـ
قالـــب حالـــت  اســـت. اگـــر تحریـــم در 
شـــده  گنجانـــده  قـــرارداد  فورس مـــاژور 
ـــام  ـــی انج ـــرف خارج ـــه ط ـــی ب ـــد، پرداخت باش
ــم  ــرایط تحریـ ــر شـ ــا اگـ ــد. امـ ــد شـ نخواهـ
محســـوب  فورس مـــاژور  شـــرایط  جـــزء 
ــن حالـــت  ــد ایـ ــر می رسـ ــه به نظـ ــود )کـ نشـ
مدنظـــر وزارت نفـــت باشـــد( ایـــن موضـــوع 
ــی  ــیر بازاریابـ ــوان یـــک مسـ ــد به عنـ می توانـ
به کمـــک  نفت خـــام در شـــرایط تحریـــم 

ــد  ــروش عوایـ ــل فـ ــد و از محـ ــور بیایـ کشـ
میادیـــن تحـــت قـــرارداد، راه مفـــّری بـــرای 
ـــد  ـــد بای ـــر چن ـــد. ه ـــاد کن ـــت ایج ـــت نف صنع
ـــا  ـــذب میلیارده ـــه ج ـــگاه ب ـــه ن ـــرد ک ـــه ک توج
دالر ســـرمایه گذاری خارجـــی در صنایـــع 
نفـــت و گاز کشـــور )و در گام بعـــدی در 
ســـایر صنایـــع( در راســـتای ارتبـــاط مؤثـــر و 
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــورها خواه ـــایر کش ـــا س ـــدار ب پای
در ایـــن شـــرایط، تحریم هـــای بین المللـــی 

نقـــض غـــرض خواهـــد بـــود.
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ ــح اسـ الزم به توضیـ
و  غیرفنـــی  و  فنـــی  مختلـــف  متغیرهـــای 
ــی نفـــت،  ــای تولیـــدی شـــرکت ملـ برنامه هـ
نفـــت و گاز  از میادیـــن  تولیـــد  اولویـــت 
جزئـــی  )به عنـــوان  مختلـــف  شـــرایط  در 
ــت( در  ــرکت نفـ ــاری شـ ــای جـ از فرآیندهـ
ـــن  ـــت تعیی ـــی نف ـــرکت مل ـــد ش ـــت تولی مدیری
ــن  ــد ایـ ــر می رسـ ــن به نظـ ــردد. بنابرایـ می گـ
ــراردادی  ــر قـ ــرم در هـ ــد الجـ ــه بایـ ــد کـ بنـ
ــی  ــد چالشـ ــد، نمی توانـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
ـــت  ـــی نف ـــرکت مل ـــد ش ـــت تولی ـــرای مدیری ب

ــد. ــاد کنـ ــت آن ایجـ ــال حاکمیـ و اعمـ
همچنیـــن آیـــا طـــی چنـــد ســـال اخیـــر و 
متناســـب بـــا کاهـــش تولیـــد، هزینه هـــای 
ـــان  ـــدت زم ـــت در م ـــی نف ـــرکت مل ـــاری ش ج
یافتـــه  کاهـــش  نفت خـــام  فروش/تولیـــد 
کـــه انتظـــار کاهـــش هزینه هـــای جـــاری، 
متناســـب بـــا تولیـــد در شـــرایط کاهـــش 
تولیـــد از طـــرف دوم قـــرارداد وجـــود دارد.

تخصصــی  ظرفیــت  تضعیــف   -3-1
شــرکت ملـــی نفــت، شــرکت های تابعــه 

و بخــش خصوصــی
ایـــن قراردادهـــا موجـــب رشـــد، ارتقـــاء 
می شـــود.  خصوصـــی  بخـــش  پویایـــی  و 
بنـــد-ب مـــاده ی-4 پیش نویـــس مصـــوب 
قـــرارداد  دوم  "طـــرف  می کنـــد:  عنـــوان 
ملـــزم بـــه حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان فنـــی، 
مهندســـی، تولیـــدی، صنعتـــی و اجرایـــی 
ـــتفاده  ـــر اس ـــون حداکث ـــاس قان ـــر اس ـــور ب کش
از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی در تأمیـــن 
ــر  ــا در امـ ــت آنهـ ــور و تقویـ ــای کشـ نیازهـ

ــد-پ از  ــن بنـ ــد". همچنیـ ــادرات می باشـ صـ
ــرف دوم  ــی دارد: "طـ ــان مـ ــاده بیـ ــن مـ همیـ
قـــرارداد متعهـــد می شـــود بـــه اســـتفاده ی 
حداکثـــری از نیـــروی انســـانی داخلـــی در 
اجـــرای قـــرارداد و ارائـــه ی برنامـــه ی جامـــع 
ـــا  ـــن نیروه ـــی ای ـــاء کیف ـــت ارتق ـــی جه آموزش
و انجـــام ســـرمایه گذاری های الزم در قالـــب 
ـــام  ـــرای انج ـــرمایه ای ب ـــتقیم س ـــای مس هزینه ه
برنامه هـــای آموزشـــی و تحقیقاتـــی از جملـــه 
ارتقـــاء و به روزرســـانی مراکـــز تحقیقاتـــی 
تحقیقاتـــی  مراکـــز  ایجـــاد  و  موجـــود 
مشـــترک یـــا اجـــرای طرح هـــای تحقیقاتـــی 
ـــوان  ـــتفاده از ت ـــن اس ـــط". بنابرای مشـــترک مرتب
فنی-تخصصـــی داخلـــی در ایـــن ســـاختار 
ـــه اســـت.  ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تأکی ـــراردادی م ق
ــه  ــه داشـــت کـ ــد توجـ ــر بایـ از ســـوی دیگـ
ــا و ایـــن حجـــم  ــال شـــدن ایـــن پروژه هـ فعـ
ــب  ــی موجـ ــور طبیعـ ــرمایه گذاری به طـ از سـ
ـــور شـــده و به طـــور  ـــاد کش ـــرک در اقتص تح
شـــرکت های  از  زنجیـــره ای  غیرمســـتقیم 
ــرد. ــه کار می گیـ ــور را بـ ــی در کشـ خصوصـ

عملیــات  در  شــرکت  در  ابهــام   -4-1
فــن آوری انتقــال  و  مشــترک 

ایجـــاد و  قراردادهـــای جدیـــد،  منتقـــدان 
از  را  ایرانـــی   E&P شـــرکت های  تقویـــت 
ـــن می داننـــد.  ـــا غیرممک ـــن قرارداده ـــیر ای مس
آنهـــا معتقدنـــد کـــه انتقـــال دانـــش فنـــی 
از طریـــق مشـــارکت ایـــن شـــرکت ها بـــا 
شـــرکت های بین المللـــی انجـــام نخواهـــد 
بـــه  تنهـــا  داخلـــی  شـــرکت های  و  شـــد 
ــی  ــرکت های بین المللـ ــرای شـ ــده ای بـ نماینـ
ـــروری  ـــا م ـــد. ب ـــد ش ـــل خواهن ـــور تبدی در کش
به نظـــر  مصـــوب  پیش نویـــس  متـــن  بـــر 
می رســـد ایـــن مبحـــث چنـــدان صحیـــح 
نیســـت. بند-الـــف مـــاده ی-4 پیش نویـــس 
ــرارداد  ــر قـ ــد: "در هـ ــان می کنـ ــوب بیـ مصـ
بـــر حســـب شـــرایط شـــرکت/ شرکــــت های 

ایرانـــــی اکـتشـــــــاف و تولــــــید 
)Exploration & Production - E&P( کـــه 
صالحیـــت آنهـــا طبـــق ضوابـــط و شـــرایطی 
ـــد  ـــه تأیی ـــد  ب ـــالغ می کن ـــت اب ـــه وزارت نف ک
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ـــوان  ـــران می رســـد به عن ـــی نفـــت ای شـــرکت مل
ــر  ــرکت های معتبـ ــا شـ ــرکت یـ ــریک شـ شـ
ـــور  ـــا حض ـــد و ب ـــور دارن ـــی حض ـــی خارج نفت
ـــال  ـــکان انتق ـــرارداد، ام ـــرای ق ـــد اج در فرآین
و توســـعه ی دانـــش فنـــی و مهارت هـــای 
ـــر  ـــا میس ـــه آنه ـــزن ب ـــی مخ ـــی و مهندس مدیریت
می گـــردد. طـــرف دوم قـــرارداد موظـــف 
بـــه ارائـــه ی برنامـــه ی انتقـــال و توســـعه  ی 
برنامـــه ی  از  بخشـــی  به عنـــوان  فـــن آوری  
ــر  ــد. در هـ ــاالنه می باشـ ــی سـ ــی عملیاتـ مالـ
ــرارداد سیاســـت های اجرایـــی و اقدامـــات  قـ
ـــد  ـــد بای ـــن بن ـــاد ای ـــق مف ـــرای تحق ـــی ب عملیات
ـــرارداد آورده  ـــن آوری ق ـــت ف ـــوان پیوس به عن
ـــراردادی در  ـــوی ق ـــن الگ ـــان ای ـــود". طراح ش
ـــن آوری  ـــال ف ـــر انتق ـــره ب ـــک تبص ـــا ی ـــه ب ادام
بـــه شـــرکت های E&P تأکیـــد کرده انـــد. 
ایـــن تبصـــره اظهـــار مـــی دارد: "طـــرف دوم 
قـــرارداد ملـــزم بـــه اعمـــال بندهـــای انتقـــال 
ــی در  ــرارداد اصلـ ــن آوری قـ ــعه ی فـ و توسـ
قراردادهـــای منعقـــده بـــا پیمانـــکاران فرعـــی 
ــاهده  ــد". مشـ ــورد می باشـ ــب مـ ــود حسـ خـ
ــن آوری  ــال فـ ــور از انتقـ ــه منظـ ــود کـ می شـ
به صراحـــت انتقـــال توســـعه ی دانـــش فنـــی و 
ــزن  ــی مخـ ــی و مهندسـ ــای مدیریتـ مهارت هـ
ذکـــر شـــده اســـت. به نظـــر می رســـد آنچـــه 
مدنظـــر  فـــن آوری  به عنـــوان  آن  انتقـــال 
طراحـــان ایـــن الگـــو قـــرار گرفتـــه دقیقـــاً نقـــاط 
پروژه هـــای  اجـــرای  در  داخلـــي  ضعـــف 
ـــوده  ـــن نفـــت و گاز ب ـــد از میادی توســـعه و تولی
اســـت. اینکـــه پروژه هـــای توســـعه ای مـــا در 
ســـال های اخیـــر بـــا هزینـــه ای بســـیار بیشـــتر 
ـــی  ـــا کیفیت ـــی و ب ـــول جهان ـــای معم از هزینه ه
ـــده  ـــردار ش ـــل بهره ب ـــر تحوی ـــب کمت ـــه مرات ب
ـــل  ـــی )از قبی ـــل تحمیل ـــر عوام ـــالوه ب ـــت، ع اس
انـــواع  در  ضعـــف  از  ناشـــی  تحریم هـــا( 
مدیریـــت  جملـــه  از  فنـــی  مدیریت هـــای 
مدیریـــت  و  پـــروژه  مدیریـــت  کیفیـــت، 
مخـــزن بـــوده اســـت. از ســـوی دیگـــر بایـــد 
توجـــه داشـــت کـــه انتقـــال دانـــش فنـــی در 
ـــاق  ـــی اتف ـــورت تدریج ـــب و به ص ـــتر مناس بس
ـــوی  ـــی الگ ـــل طراح ـــی از دالی ـــد و یک می افت
نیـــز  طوالنی مـــدت  به صـــورت  جدیـــد 

ـــول  ـــاً در ط ـــت. قطع ـــوده اس ـــوع ب ـــن موض همی
حـــدود دو دهـــه، انضبـــاط کاری، نظـــم، 
ســـاختار ســـازمانی و کاری و مهارت هـــای 
فنی-مدیریتـــی شـــرکت هایی کـــه تجربـــه ی 
ـــد،  ـــا را دارن ـــف دنی ـــاط مختل ـــق در نق کار موف
بـــه بدنـــه ی شـــرکت های ایرانـــی انتقـــال 
مـــاده ی-4  بنـــد-ت  در  اینکـــه  می یابـــد. 
اشـــاره شـــده کـــه "ســـمت های مدیریتـــی 
در شـــرکت مشـــترک چرخشـــی بـــوده و 
ســـمت های مدیریـــت اجرایـــی به تدریـــج 
بـــه اتبـــاع ایرانـــی واگـــذار می شـــود" در 
ــیر اســـت. همچنیـــن  ــتا قابل تفسـ همیـــن راسـ
کـــه  می کننـــد  بیـــان  منتقـــدان  برخـــی 
ــال  ــورت انتقـ ــی در صـ ــرکت های خارجـ شـ
دانـــش فنـــی بـــه طـــرف ایرانـــی خـــود بایـــد 
ایـــران را تـــرک کننـــد و بنابرایـــن از انجـــام 
ــد. در ایـــن  ــال خـــودداری می کننـ ایـــن انتقـ
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــت ک ـــد گف ـــم بای ـــورد ه م
بـــه نحـــوه ی مدیریـــت پیمانـــکار و تـــوان 
کارفرمایـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
ملـــی  شـــرکت های  اگـــر  دارد.  بســـتگی 
نظیـــر اســـتات اویل، پترونـــاس، پتروبـــراس و 
ـــرکت های  ـــا ش ـــکاری ب ـــق هم CNPC از طری
ــود  ــای خـ ــته اند مهارت هـ ــی توانسـ بین المللـ
را افزایـــش دهنـــد، شـــرکت ملـــی نفـــت 
ــح  ــرای صحیـ ــا اجـ ــد بـ ــم می توانـ ــران هـ ایـ

قراردادهـــا بـــه ایـــن مهـــم دســـت یابـــد.

1-5- خط پایه ی تخلیه و مدیریت تولید
خــط پایــه ی تخلیــه مفهومــی اســت کــه بــرای 
تعییــن مقــدار افزایش تولیــد )در مــورد میادین 
ــرارداد و  ــه( در نتیجــه ی اجــرای ق توســعه یافت
ــرد  ــنجش عملک ــرای س ــاخصی ب ــوان ش به عن
طــرف دوم قــرارداد تعریــف می شــود. طبیعتــاً 
دقیقــاً  نیــز  خارجــی  طــرف  ســود  مقــدار 
متناســب بــا ایــن افزایــش تولیــد تعریــف 
شــده تــا بــا به کارگیــری شــیوه های نویــن 
IOR / EOR بازیافــت نهایــی از میــدان توســط 
شــرکت بین المللــی بــه باالتریــن ســطح خــود 
ــط  ــف خ ــوص تعری ــدان در خص ــد. منتق برس
تعریــف  اوالً  کــه  معتقدنــد  تخلیــه  پایــه ی 
خــط پایــه ا ی کاهنــده بــرای بلندمــدت از 

ابتــدای قــرارداد بــا اصــول فنــی تطابــق نــدارد؛ 
اطالعــات  تدریجــی  افزایــش  بــا  چراکــه 
ــن  ــت ای ــت واقعی ــن اس ــدان ممک ــد از می تولی
ــای  ــاً فعالیت ه ــود. ثانی ــر ش ــار تغیی ــط دچ خ
ــا  ــر چاه ه ــر تعمی ــد نظی ــوان تولی ــت ت نگهداش
ــه کــه در شــرکت های  و حفــر چاه هــای اضاف
ملــی  شــرکت  زیرمجموعــه ی  بهره بــردار 
ــد  ــود بای ــام می ش ــول انج ــور معم ــت به ط نف
در محاســبه و تعریــف خــط پایــه ی تخلیــه 
شــرکت  واقــع  در  و  شــود  گرفتــه  درنظــر 
اضافــه  تولیــد  افزایــش  بــه ازای  بین المللــی 
ــج در صنعــت  ــر عملیات هــای معمــول و رای ب

ــد. ــت کن ــتمزد دریاف ــور، دس ــت کش نف
بـــرای ورود بـــه ایـــن مبحـــث مـــرور بخشـــی 
جدیـــد  الگـــوی  مـــاده ی-1  بنـــد-ع  از 
قراردادهـــای نفتـــی خالـــی از لطـــف نیســـت: 
"خـــط پایـــه ی مذکـــور بایـــد بـــه تأییـــد 
شـــورای عالـــی مهندســـی مخـــازن نفـــت 
برســـد. وظایـــف، ترکیـــب و نحـــوه ی انتخـــاب 
اعضـــاء و تصمیم گیـــری ایـــن شـــورا بـــه 
ـــأت  ـــب هی ـــه تصوی ـــت و ب ـــر نف ـــنهاد وزی پیش
وزیـــران خواهـــد رســـید". طبیعتـــاً تصویـــب 
ــه  ــورا کـ ــن شـ ــه در ایـ ــه ی تخلیـ ــط پایـ خـ
ظرفیـــت تخصصـــی مهندســـی مخـــازن در 
ـــر  ـــا درنظ ـــت ب ـــد گرف ـــه کار خواه ـــور را ب کش
ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــب فن ـــی جوان ـــن تمام گرفت
ــات  ــی عملیـ ــه برخـ ــر اگرچـ ــوی دیگـ از سـ
در  هم اکنـــون   IOR/EOR بـــه  مربـــوط 
شـــرکت های تابعـــه ی شـــرکت ملـــی نفـــت 
ـــتفاده  ـــن آوری اس ـــوع ف ـــا ن ـــود ام ـــام می ش انج
ـــن  ـــام ای ـــه ی انج ـــی و هزین ـــطح کیف ـــده، س ش
عملیـــات نســـبت بـــه شـــرکت های معتبـــر 
اســـت.  پایین تـــری  در ســـطح  بین المللـــی 
ضمـــن اینکـــه بایـــد توجـــه داشـــت کـــه 
ــه عملیـــات نگهداشـــت/ افزایـــش  ــر گونـ هـ
تولیـــد بـــا ریســـک و هزینـــه همـــراه اســـت 
ـــه ی  ـــط پای ـــق خ ـــن دقی ـــا تعیی ـــوان ب ـــه می ت ک
ــات  ــه و ریســـک عملیـ ــوع هزینـ ــه و نـ تخلیـ
ـــا  ـــد ت ـــرای نگهداشـــت/افزایش تولی ـــف ب مختل
ـــرمایه گذاری  ـــدار س ـــده، مق ـــد ش ـــطوح تعه س
و دســـتمزد طـــرف دوم قـــرارداد را تعییـــن 

نمـــود.
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1-6- عــدم وجــود ســاز و کار جریمــه ي 
طــرف خارجــی در صــورت عــدم ایفــای 

تعهــدات
ــد اگرچــه  منتقــدان قراردادهــای نفتــی معتقدن
در صــورت عــدم دســت یابی بــه افزایــش 
تولیــد در میادیــن در حــال تولیــد، هزینه هــای 
ــا  ــود ام ــت نمی ش ــرارداد پرداخ ــرف دوم ق ط
بایــد به دلیــل  در صــورت کاهــش تولیــد، 
عــدم ایفــای تعهــدات اضافــه ی تولیــد یــا 
ــز  ــه ای نی ــزن جریم ــه مخ ــاندن ب ــیب رس آس
ــه ای کــه  ــکار درنظــر گرفــت. نکت ــرای پیمان ب
در چنیــن دیدگاهــی از نظــر مغفــول مانــده 
میلیــارد  چنــد  هزینــه ی  و  ســرمایه گذاری 
توســعه ی  در  بین المللــی  شــرکت  دالری 
میــدان اســت. در واقــع شــرکت طرف قــرارداد 
تمامــی ریســک های ناشــی از عملیــات ناموفــق 
را بــر عهــده گرفتــه و خــود او نخســتین قربانــی 
ــت.  ــروژه اس ــداف پ ــه اه ــت یابی ب ــدم دس ع
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از چنیــن زیــان 
ــی در  ــود عملیات ــازی س ــی و حداکثرس هنگفت
ــه  ــات اولی ــرارداد اوالً مطالع ــی ق ــدت طوالن م
را به صــورت کامــل و بــا دقــت فــراوان انجــام 
خواهــد داد و ثانیــاً حداکثــر تــالش خــود 
از  نهایــی  بازیافــت  کــه  کــرد  خواهــد  را 
ــه  ــه ب ــای بهین ــری روش ه ــا به کارگی ــدان ب می
ــود  ــن وج ــد. بنابرای ــود برس ــد خ ــترین ح بیش
می رســد.  به نظــر  بی معنــی  عمــاًل  جریمــه 
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه طــرف اول 

قــرارداد نیــز بــا تأییــد نتایــج مطالعــات و طــرح 
توســعه ی میــدان، بخشــی از مســئولیت اجــرای 
ــت. ــد پذیرف ــدان را خواه ــعه ی می ــرح توس ط

نتیجه گیری
بـــرای بررســـی یـــک قالـــب قـــراردادی 
باالدســـتی  صنایـــع  ماننـــد  حـــوزه ای  در 
نفـــت کـــه توانایـــی جـــذب میلیاردهـــا دالر 
آن  به تبـــع  و  خارجـــی  ســـرمایه گذاری 
ـــق  ـــور و رون ـــاد کش ـــرک در اقتص ـــاد تح ایج
صنایـــع را دارد بایـــد نگاهـــی کالن و فـــارغ 
داشـــت.  معمـــول  جزئی نگری هـــای  از 
می رســـد  به نظـــر  رویکـــردی  چنیـــن  بـــا 
جدیـــد  الگـــوی  بـــه  وارده  انتقـــادات 
قراردادهـــای باالدســـتی نفـــت و گاز جامعیـــت 
ـــدارد. از ســـوی دیگـــر اســـتدالل هایی  الزم را ن
کـــه از لحـــاظ فنـــی به عنـــوان پشـــتوانه ی 
ایـــن انتقـــادات ذکـــر شـــده چنـــدان محکـــم 
نیســـت. همچنیـــن بایـــد پذیرفـــت کـــه هـــر 
ـــاط  ـــرا نق ـــه ی اج ـــراردادی در مرحل ـــوی ق الگ
ضعـــف و قوتـــی دارد کـــه ضـــروری اســـت 
قبـــل از عقـــد قـــرارداد ایـــن مـــوارد توســـط 
ــوان در  ــا بتـ ــود تـ ــایی شـ ــان شناسـ کارشناسـ
مذاکـــرات قـــراردادی حداکثـــر منافـــع ملـــی را 
به دســـت آورد. در ایـــن خصـــوص پیشـــنهاد 
می شـــود کارشناســـان ضمـــن توافـــق بـــر 
ــر  ــوب، بـ ــراردادی مصـ ــب قـ ــاختار و قالـ سـ
ــن  ــراردادی و همچنیـ ــرات قـ ــرایط مذاکـ شـ

ـــا  ـــا متمرکـــز شـــوند ت ـــای اجـــرای آنه فرآینده
بازدهـــی ایـــن قراردادهـــا بـــرای کشـــور بـــه 
ـــد.  ـــل برس ـــه حداق ـــا ب ـــک آنه ـــر و ریس حداکث
ـــر  ـــور ب ـــاع کش ـــه اجم ـــت ک ـــه داش ـــد توج بای
ــراردادی،  اجـــرای یـــک الگـــوی خـــاص قـ
ـــی در اجـــرای  ـــژه عـــزم مل ـــد و به وی عـــدم تردی
ـــرمایه گذاری  ـــک س ـــش ریس ـــبب کاه آن، س
خارجـــی و در نتیجـــه کاهـــش هزینه هـــای 
نهایـــی ســـرمایه گذاری خواهـــد شـــد. تبییـــن 
نقـــش شـــرکت های تابعـــه ی شـــرکت ملـــی 
ـــول  ـــراردادی از اص ـــد ق ـــدل جدی ـــت در م نف
ــن  ــاد ایـ ـــد در انعقـ ــه بای ــت کـ ــی اسـ مهمـ
ـــش  ـــرد. نق ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــا م قرارداده
ایـــن شـــرکت ها بایـــد به گونـــه ای درنظـــر 
ــری،  ــب به کارگیـ ــه موجـ ــود کـ ــه شـ گرفتـ
ـــص  ـــانی متخص ـــروی انس ـــاء نی ـــت و ارتق تقوی
ایـــن شـــرکت ها گـــردد. در مجمـــوع به نظـــر 
ـــب  ـــرای قال ـــت در اج ـــز و دق ـــد تمرک می رس
ــری  ــراردادی مصـــوب و به کارگیـ ــد قـ جدیـ
ظرفیـــت تخصصـــی کشـــور در نظـــارت بـــر 
ــد  ــات رشـ ــا، موجبـ ــن قراردادهـ ــرای ایـ اجـ
و تعالـــی بیـــش از پیـــش صنعـــت باالدســـتی 
نفـــت و گاز کشـــور را فراهـــم آورد. همچنیـــن 
حساســـیت های موجـــود در تدویـــن الگـــوی 
ــان  ــتر در زمـ ــا شـــدت بیشـ ــد بـ ــرارداد بایـ قـ
مذاکـــرات و اجـــرای قراردادهـــا مطـــرح شـــود 
ــا موجـــب بهبـــود و حداکثرســـازی ســـود  تـ

کشـــور در قراردادهـــای منعقـــده گـــردد. 
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