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از آنجا که پروژه های موضوع قراردادهای نفت و گاز پيچيده، طوالنی مدت، پرريس��ك و پرهزينه اند پيمانکار يا ش��رکت 
نفتی صاحب امتياز اکتش��اف، توس��عه و بهره برداری ممکن اس��ت توان اج��رای انفرادی عمليات نفت��ی را با پذيرش 
ريس��ك انحصاری از حيث فنی يا مالی نداش��ته باشد يا به علت گستردگی منطقه ی اکتشافی و نياز به کسب اطالعات 
زمين شناس��ی در منطقه ی قراردادی به تنهايی قادر به اجرای عمليات لرزه نگاری و حفاری چاه های اکتش��افی نباشد. 
به همين دليل معموالً شرکت های درگير در پروژه از پذيرش انفرادی انجام چنين عملياتی اجتناب می کنند؛ از جنبه ی 
تأمين منابع مالی نيز بانك ها يا مؤسس��ات مالی به دليل وجود ريس��ك ها و چالش های مذکور به ندرت اقدام به تأمين 
مالی اين عمليات می کنند. به دليل الزامات يادشده و جهت مقابله با اين مشکالت در سال های اخير نوعی از ترتيبات 
قراردادی با عنوان فارم اوت در صنعت نفت و گاز بسيار رواج يافته است. به دليل اين ترتيب قرادادی که شيوه ی خاصی 
از واگذاری قرارداد محس��وب می ش��ود پيمانکار اصلی طرف قرارداد پايه )اعم از امتيازی، مشارکت در توليد، مشارکت 
در س��رمايه گذاری، خدمت و بيع متقابل( که متصدی اجرای عمليات نفتی است متعهد می شود بخشی از سهم الشرکه 
يا حقوق مش��ارکتی خود را به ش��رکت نفتی ديگری واگذار کند؛ مشروط به اينکه شرکت اخير تعهدات محوله به خود 

را به دليل چنين قراردادی انجام دهد.
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درآمدی بر قراردادهای فارم اوت در صنعت نفت

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

اغلب قراردادهای نفتی حاوی ش��روطی هس��تند که ب��ه پیمانکار اصلی 
اجازه ی انتقال یا واگذاری حقوق، تعهدات و منافع خویش را در ش��رایط 
خاصی به شخص ثالث اعطا می کنند. به دلیل اینکه این قراردادها و عملیات 
موض��وع آنها از پرهزینه ترین، طوالنی ترین و پرریس��ک ترین قراردادهای 
س��رمایه گذاری محس��وب می ش��وند. بنابراین ممکن اس��ت یک شرکت 
پیمانکار یا کنسرسیومی از پیمانکاران به تنهایی قادر به انجام تمامی عملیات 
موضوع پروژه های نفتی نباش��د. بنابراین پیش بینی راه کارهایی در قرارداد 
که به موجب آنها بتوان ریس��ک انجام عملیات را کاهش داده وپروژه را به 
سرانجام مطلوب تری رساند، مناسب و در راستای منافع طرفین خواهد بود. 
واگ��ذاری3 یا انتقال موقعیت قراردادی یک��ی از راه کارهای نیل به اهداف 
مذکور اس��ت. واگذاری قرارداد عبارت اس��ت از اینکه یک طرف، وضع 
حقوقی و موقعیت قراردادی خود را اعم از حقوق و تعهدات، به طور کلی 
یا جزئی به شخص ثالث انتقال دهد ]1[. در جهت تحقق اهداف مذکور و 
کاهش بار مالی و ریس��ک شرکت های درگیر در پروژه در سال های اخیر 
قراردادهای فارم اوت که شیوه ی خاصی از واگذاری منافع قراردادی است 
)چه در قرارداد اجاره و چه در سایر قراردادهای نفتی بین المللی( در عرف 
صنعت نفت رواج بسیاری یافته که از طریق آن از یک طرف شرکت های 
درگیر در عملیات نفتی ریس��ک و هزینه ی ناشی از انجام عملیات و تأمین 
مالی پروژه را با ش��خص ثالثی که ممکن اس��ت از ش��رکت های وابسته به 
دولت میزبان یا ش��رکت مس��تقل دیگری باشد تقس��یم می کنند. در خالل 
ای��ن واگذاری، ش��رکت های منتقل الیه عالقمند به ش��رکت در پروژه های 

مختلف با هدف کسب تجربه و دانش فنی و مهم تر از همه کسب اطالعات 
زمین شناس��ی و سهیم ش��دن در منافع ناش��ی از اجرای عملیات وارد یک 

رابطه ی مشترک با پیمانکار اصلی خواهند شد.
قراردادهای فارم اوت در کنار اجاره و عملیات مشترک سه ابزار و عامل 
مهم پیش��رفت و توس��عه ی صنعت نفت و گاز هس��تند. از این بین قرارداد 
اجاره از همه پرسابقه تر و با اهمیت تر است و مفسران و دادگاه های بسیاری 
ت��ا کنون در م��ورد این قراردادها نظ��ر داده و آنها را تفس��یر کرده اند. اما 
همان طور که پروفس��ور جان لو در مقاله ی خود در خصوص قراردادهای 
فارم اوت اش��اره می کن��د ]12[، از زمان پایان جن��گ جهانی دوم تا کنون 
اهمی��ت قراردادهای فارم اوت در صنعت نف��ت و گاز تقریباً با اهمیتی که 
قراردادهای اجاره در این صنعت دارد برابر ش��ده اس��ت. به عقیده ی او این 
افزایش اهمیت به دلیل افزایش ریسک های ناشی از حفاری چاه های عمیق 
و هزینه ها در این زمینه و تعدد شرکت های کوچک مشتاق به انعقاد قرارداد 
با ش��رکت های بزرگ است. این مقاله ضمن تعریف قراردادهای فارم اوت 
و تش��ریح ماهیت آن ویژگی های کلی��دی و همچنین انواع و کارکردهای 
ای��ن قرارداد را بیان می کند. س��پس تعهدات طرفی��ن و در نهایت ضمانت 

اجرای عدم انجام آنها بررسی خواهد شد.

1- ماهیت قراردادهای فارم اوت
واژه ی فارم اوت ریش��ه در رویه ی رومی ه��ا در جمع آوری مالیات دارد 
که حق جمع آوری مالیات ها را در ازای دس��تمزدی مش��خص به ش��خص 
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ثالث واگذار می کردند. این رویه بعدها به اس��کاتلند، انگلس��تان و فرانسه 
منتقل شد اما طولی نکشید که استفاده از این روش به دلیل سوءاستفاده هایی 
که از آن می ش��د کنار گذاشته ش��د ]17[ . قرارداد فارم اوت نفت و گاز به 
قراردادی گفته می شود که در آن طرف صاحب امتیاز یا حق حفاری، تمام 
یا بخشی از آن منافع یا حقوق را در مقابل انجام عملیات حفاری و آزمایش 
آن، به طرف دیگر واگذاری می کند ]16[. شخص صاحب حقوق حفاری 
را واگذارکننده و ش��خص دریافت کننده ی حقوق در ازای انجام عملیات 
حفاری را واگذارشونده می نامند. اما به دلیل اینکه فارم اوت به عنوان ابزاری 
جهت تأمین منابع مالی نیز به کار می رود، این کارکرد فارم اوت در تعریف 
مذکور مغفول مانده است؛ بر همین مبنا بهتر است به تعریف دیگری از این 
قرارداد که در برخی نوش��ته ها آمده اشاره ش��ود: قراردادهای فارم اوت به 
 مناسباتی اطالق می شود که در آن یک طرف )واگذارکننده( منافع خود را 
در مقابل انجام بخش��ی از تعه��دات یا پرداخت مبلغی جه��ت تأمین مالی 
در خص��وص انج��ام عملیات موض��وع ق��رارداد پایه به ش��خص دیگری 
)واگذارش��ونده( منتقل می کند؛ گاهی اوقات به ف��ارم اوت، Farm-in هم 
گفت��ه می ش��ود که ه��ر دو به یک معنی هس��تند ]13[. یک مثال س��اده از 

مکانیزم واگذاری حقوق و منافع در فارم اوت بدین شرح است:
 واگذارکننده 100 درصد منافع یک قراردادی را کسب کرده است

 واگذارشونده می پذیرد که بخش مشخصی از تعهدات واگذارکننده در 
قرارداد اصلی را انجام دهد )یا هزینه ی آنرا بپردازد(

 در مقاب��ل، واگذارکننده متعهد می ش��ود 50 درصد از منافع قرارداد را به 
واگذارشونده منتقل کند و 50 درصد را هم برای خویش نگه دارد

در اغل��ب م��وارد واژه ی promote ک��ه در قرارداده��ا ب��ه کار می رود 
نشان دهنده ی نسبت منافعی اس��ت که در ازای هزینه کرد واگذارشونده به 
او تعلق می گی��رد. برای مثال ش��اخص Promote )یک به یک( بدین معنی 
اس��ت که مثاًل اگر واگذار ش��ونده به همان نس��بت 50 درصد منافعی که 
واگذارکنن��ده به او می دهد هزینه کرده، در مقابل همان 50 درصد منافع را 
دریافت می کند؛ اما شاخص دوبه یک جایی به کار می رود که واگذارشونده 
ب��ه میزان دو برابر منافعی که به او تعلق می گی��رد هزینه می کند؛ یعنی اگر 
قرار باش��د 50 درصد منفعت به او تعلق گیرد موظف اس��ت تا 100 درصد 
هزینه ی عملیات را متقبل ش��ود. این شاخص ثابت نیست و بسته به عملیات 

و مراحل کاری ممکن است تغییر کند.
پیش��نهاد انعقاد قرارداد ف��ارم اوت معموالً از ط��رف واگذارکننده ارائه 
می ش��ود. واگذارکننده ها معموالً مدل قراردادی اس��تاندارد خود را دارند 
اما جایی که ش��رکت واگذارشونده از واگذارکننده بزرگ تر باشد ممکن 
اس��ت به واگذارشونده اعالم کنند که متن پیشنهادی خود را ارائه دهد. در 
گذشته بس��یاری از فارم اوت ها به صورت غیررس��می و با رد و بدل کردن 
نامه انجام می شد ]9[ اما با گذشت زمان و همزمان با پیچیده تر شدن مسائل 
مالی و مالیاتی اس��تفاده از این شیوه، دیگر مناسب به نظر نمی رسید. بنابراین 
شرکت ها هر یک به نوبه ی خود مدل قراردادی مخصوص به خود را تنظیم 

کردند ]10[.
قراردادهای ف��ارم اوت به طور معمول به عنوان روش��ی برای انتقال منافع 
قرارداد نفتی بین المللی استفاده می شود. این قراردادها در قراردادهای نفتی 
اصلی بین المللی که تنظیم کننده ی حقوق و تعهدات مربوطه ی دولت میزبان 
و ش��رکت های نفتی بین المللی است گنجانده می شوند. چنین قراردادهایی 
قالبی مج��زا و متفاوت از قرارداد اصلی نفتی محس��وب نمی ش��وند؛ بلکه 
توس��ط این ترتیبات قراردادی ش��خص جدیدی به طرفی��ن قرارداد اصلی 
اضافه ش��ده یا تغییری در سهم الشرکه ی اشخاص موجود ذینفع در قرارداد 
اصل��ی ایجاد می ش��ود که این امر اغلب مش��روط به اخ��ذ تأییدیه ی قبلی 
دولت میزبان اس��ت ]4[. ذکر واژه ی غالباً بدین دلیل است که شرکت های 
نفتی وابس��ته به دولت میزبان به دلیل عدم توانایی فنی، مالی و فن آوری در 
بس��یاری از موارد وارد عملیات نفتی به ویژه مرحله ی پرریس��ک اکتشاف 
نمی ش��وند و انجام این عملیات به شرکت های صاحب صالحیت خارجی 
محول می ش��ود که ش��خصیت مالی و فنی آنها نیز ب��رای دولت میزبان از 
اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت؛ بر همین مبنا و از آنجا که قید مباشرت 
در انجام عملیات نفتی برای ش��رکت های نفتی بین المللی در قرارداد شرط 
می ش��ود، واگذاری منافع قراردادی به غیر )به غیر از ش��رکت های وابسته به 
دولت میزبان( منوط به اخذ مجوز قبلی دولت میزبان است که به عنوان ناظر 
اس��تصوابی در انجام عملیات بر ش��رکت های نفتی عم��ل می کند؛ از منظر 
قواعد عمومی قراردادها و حقوق تعهدات نیز انجام تعهد توس��ط شخصی 
غیر از متعهد در تعهداتی که مباشرت متعهد یا شخصیت وی در انجام تعهد 
شرط ش��ده مستلزم جلب رضایت متعهدله اس��ت )مستنبط از ماده ی-268 

قانون مدنی(.
قراردادهای فارم اوت باید در تعامل و هماهنگی کامل با قراردادهای پایه 
و اصلی منعقد و اجرا ش��وند؛ در صورتی که نتوان یک قرارداد فارم اوت را 
مطابق با شرایط قرارداد اصلی و با رعایت الزامات قانونی محلی منعقد کرد 

مشکالت جدی حقوقی پدیدار می گردد.
همان طور که اش��اره ش��د دولت میزبان هرگونه انتقال منفعت قراردادی 
را تحت ی��ک قرارداد اصل��ی بین المللی مش��روط به اخ��ذ موافقت خود 
می کند؛ اما ش��رایط و چارچوبی که بر مبنای آنه��ا دولت ها انتقال قرارداد 
را از طری��ق ف��ارم اوت تأیید ی��ا رد می کنند معم��والً در قوانین و مقررات 
نفتی یا قراردادهایش��ان وجود ندارد؛ بنابراین تقدیم پیشنهاد انعقاد قرارداد 
فارم اوت به دولت میزبان جهت تأیید ممکن اس��ت مسیر مذاکره ی مجدد 
برای قرارداد اصلی نفتی را هموار کند. به دلیل اینکه قرارداد اصلی منعقده 
در ای��ن موارد نقش قانون خصوصی را برای طرفین بازی کند و زمانی که 
یک قرارداد فارم اوت منعقد می ش��ود ممکن است تعهدات طرفین اصلی، 
ب��ر ق��رارداد پایه تأثیر بگذارد ک��ه از این منظر و ب��رای جلوگیری از بروز 
اختالف بین قرارداد اصلی و وابس��ته، قرارداد پای��ه نیز در صورت لزوم و 
جه��ت ابهام زدایی از حقوق و تعهدات طرفین اصالح می ش��ود. اما چیزی 
که در عمل در این مورد مشاهده می شود اینست که دولت های میزبان متن 
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موافقت نامه های فارم اوت را مش��اهده نمی کنند. در صورتی که باید جهت 
تأیید واگذاری منافع به متن آن توجه داش��ته تا چنین سازوکاری مؤثر واقع 
شود. طرفین قرارداد فارم اوت در مواقعی که قرارداد فارم اوت پیش از اخذ 
رضایت دولت میزبان منعقد می ش��ود ریسک ناشی از اعتراض یا رد دولت 

میزبان نسبت به این امر را می پذیرند ]6[.

1-1- ویژگی های كلیدی و شاخص های قراردادهای فارم اوت
الف( به موجب این قراردادها یک طرف در اکتش��اف، توس��عه یا تولید 
میدان نفتی مشارکت کرده و در مقابل به میزان مشارکت در عملیات نفتی 
سهم الش��رکه دریافت خواهد ک��رد. آورده ی منتقل الی��ه در این قراردادها 
ممکن اس��ت وجه نق��د یا کاال و خدم��ات باش��د؛ در حالی که در عوض 
س��رمایه گذاری به او سهم الش��رکه تعلق خواهد گرفت و به تناس��ب میزان 
سهم الش��رکه و بر مبن��ای ماهیت قرارداد پایه در تولی��دات میدان یا عواید 
حاص��ل از فروش آن س��هیم خواهد بود. الزم به ذکر اس��ت ک��ه باید بین 
آورده ی واگذارش��ونده و محل به کارگی��ری آن از یک طرف و دریافت 
سهم الشرکه از عملیاتی که در آن به هر نحو مشارکت کرده از طرف دیگر، 

وابستگی متقابل و منطقی وجود داشته باشد ]1[.
ب( قراداده��ای ف��ارم اوت از دو جنبه با قراردادهای عملیاتی مش��ترک 
متفاوتن��د؛ بدین ص��ورت که در ق��رارداد فارم اوت، یک ط��رف با انجام 
عملی��ات مش��خص به دنبال تحصیل سهم الش��رکه در عملیات نفتی اس��ت 
در حالی که در قرارداد عملیاتی مش��ترک هر یک از اعضای کنسرس��یوم 
سهم الش��رکه ی از قبل مشخص ش��ده در عملیات نفتی دارند و تنها جهت 
تنظیم روابط پیمانکاری خود اعم از تأمین مالی، اجرای پروژه، مدیریت و 
نظارت بر عملیات اجرای��ی اقدام به انعقاد چنین قراردادی می کند. تفاوت 
دیگر دو قرارداد در اینس��ت که در قرارداد فارم اوت واگذارش��ونده اقدام 
ب��ه اجرای تعه��دات قراردادی اع��م از اجرای عملیات مش��خص یا تأمین 
مالی آنه��ا می کن��د، در حالی که در ق��رارداد عملیاتی مش��ترک اعضای 
کنسرس��یوم با تقسیم وظایف و بر اساس تشریفات قرارداد هر یک به میزان 
سهم الش��رکه ی خود اقدام ب��ه تأمین مالی عملیات مش��ترک کرده و یکی 
از اعض��ا، تصدی گ��ری و اجرای عملیات را برعه��ده می گیرد. از دیدگاه 
دیگر قرارداد عملیاتی مشترک هم می تواند پیش از انعقاد قرارداد فارم اوت 
باش��د و هم بعد از آن؛ بدین صورت که اگر کنسرس��یومی از پیمانکاران، 
طرف قرارداد اصلی بوده و جهت تنظیم روابط فیما بین اقدام به انعقاد یک 
قرارداد عملیاتی مش��ترک کرده باشند واگذارشونده پس از انعقاد قرارداد 
فارم اوت به عنوان ش��ریک جدید به اعضای کنسرس��یوم می پیوندد و اگر 
پیمان��کار واحد طرف قرارداد باش��د یا اگر قرارداد عملیاتی مش��ترک بین 
پیمانکاران متعدد وجود نداش��ته باشد ممکن اس��ت بعد از انعقاد فارم اوت 
بین شریک جدید )واگذارش��ونده( و واگذارکننده جهت تعیین حقوق و 

تعهدات و تنظیم روابط یک قرارداد عملیاتی مشترک منعقد گردد ]10[.
پ( قراردادهای فارم اوت ممکن است به دو شکل الزام آور یا غیرالزام آور 

منعقد ش��ده و بر این اساس ضمانت اجرای تخلف واگذارشونده از اجرای 
تعهدات تعیین خواهد شد. در فارم اوت غیرالزام آور واگذارشونده اجرای 
عملی��ات مش��خصی را در مقابل دریافت سهم الش��رکه متقبل می ش��ود اما 
ضمان��ت اجرایی برای تخلف از تعهدات ق��راردادی وجود ندارد و تنها از 

سهم مشارکت محروم می شود.
اب��زار دیگری که این نوع ق��رارداد در اختیار واگذارکننده قرار می دهد 
اینس��ت که قبل از واگذاری قطعی سهم الش��رکه به واگذارشونده می تواند 
آنرا به ش��خص ثالثی انتقال دهد. در مقاب��ل، در قرارداد فارم اوت الزام آور 
تخل��ف از اجرای تعهدات از س��وی هر یک از طرفین می تواند مش��مول 
ضمان��ت اجراهای مقرر در ق��رارداد فی مابین ش��ود. ام��ا در قراردادهای 
کنونی واگذاری ک��ه هدف آنها اختصاص ریس��ک های مراحل مختلف 
اجرای پروژه به اش��خاص ذی صالح و دست یابی به منابع مالی و سرمایه ی 
مورد نیاز جهت اجرای عملیات نفتی اس��ت عموم��اً قراردادهای فارم اوت 
به صورت الزام آور منعقد می ش��وند که طرف واگذارکننده بتواند از خالل 
انعقاد قراردادهای فارم اوت و تضامین مندرج در آنها به اهداف قراردادی 

خود نائل گردد ]14[.
ت( بر مبنای مفاد قرارداد و قلمروی تعهدات واگذارشونده ی سهم الشرکه 
ب��ه وی اختصاص خواه��د یافت؛ بدین ص��ورت که اگر تعهد او اکتس��اب 
سهم الشرکه در ازای حفاری باشد واگذارشونده در صورتی که مطابق اوصاف 
زمین شناس��ی مقرر در قرارداد و عمق تعیین ش��ده اقدام به حفاری و درپی آن 
آزمایش چاه کند مس��تحق دریافت سهم الش��رکه خواهد ب��ود؛ معموالً اگر 
هدف از انعقاد قرارداد فارم اوت انجام فعالیت های اکتشافی و به دست آوردن 
اطالعات زمین شناس��ی باشد قرارداد به احتمال بسیار زیاد به صورت اکتساب 
سهم الش��رکه درازای حفاری بس��ته خواهد ش��د. از طرف دیگ��ر اگر تعهد 
واگذارش��ونده اکتساب سهم الشرکه در ازای تولید نفت باشد، واگذارشونده 
در صورتی مس��تحق دریافت سهم الشرکه است که عملیات حفاری به تولید 
نفت با اوصاف مقرر در قرارداد منتهی گردد. الزم به ذکر اس��ت که یکی از 
عوامل اساس��ی در تعیین قلمروی تعهدات واگذارش��ونده در اهداف طرفین 
قراردادهای فارم اوت نهفته است؛ بدین صورت که اگر طرفین با هدف تولید 
نفت یا افزایش ضریب بازیافت نفت چنین قراردادی منعقد کنند سهم الشرکه 
با تحقق اهداف مذکور به واگذارشونده تعلق خواهد گرفت و در مقابل اگر 
هدف از انعقاد تنها دس��تیابی به اطالعات زمین شناسی در منطقه ی قراردادی 
باشد تعلق سهم الش��رکه به واگذارشونده منوط به اکتس��اب این اطالعات و 

رعایت سایر شرایط مقرر در قرارداد خواهد بود ]12[.
ث( ش��اخص مه��م دیگری ک��ه در قرارداد ف��ارم اوت تعیی��ن تکلیف 
می ش��ود تعداد چاه هایی اس��ت که موضوع موافقت نامه ق��رار می گیرند؛ 
در قراردادهای مرس��وم منعقد ش��ده در س��ال 1987 تنها بر حفر یک چاه 
توافق می ش��د ]12[. امروزه رویه ی مرسوم در این خصوص، انعقاد قرارداد 
با موضوع حفر چندین چاه اس��ت. مس��ائلی ک��ه در قراردادهای فارم اوت 
چندچاهی مورد توجه قرار می گیرد ممکن اس��ت حول محور موضوعاتی 
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مث��ل محدوده ی زمانی بین تکمیل حفاری یک چاه تا ش��روع حفاری چاه 
دیگر، الزام به آزمایش آنها، منافعی که در صورت توقف عملیات حفاری 
در اثر تقصیر واگذارکننده نصیب واگذارش��ونده می ش��ود و لزوم یا عدم 

لزوم حفر چاه های دیگر باشد. 
ج( نکته ی مهم دیگر در این قراردادها نوع منافع تحصیل شده است که به 
دو دسته ی غیرمشاع و مشاع تقسیم می شود. در قرارداد فارم اوت غیرمشاع، 
واگذارکننده و واگذارش��ونده منافع خود را در مناطق جداگانه ای تحصیل 
می کنند. مثاًل اگر در نتیجه ی اجرای قرارداد، واگذارش��ونده تمامی منافع 
موجود در س��ایت حفاری را در مقاب��ل حفاری چاه ها تحصیل کند حقوق 
واگذارکننده منحصر به سایر نواحی موجود در منطقه ی قراردادی خواهد 
بود. در مقابل ممکن اس��ت سهم متعلق به واگذارشونده مشاع تعیین شود؛ 
سهم مش��اع ناظر به فرضی اس��ت که هر یک از طرفین قرارداد به صورت 
مشاع و به تناسب سهم مشارکت دارای سهم الشرکه در منطقه ی قراردادی 
خواهند بود بدون آنکه حقوق ایشان در این منطقه تجزیه شود؛ مثاًل فرض 
کنید واگذارش��ونده در ازای پرداخت 75 درص��د هزینه های حفاری، 75 
درصد س��هم مش��ارکت را در اجرای عملیات نفتی در منطقه ی قراردادی 
کس��ب کرده باشد؛ در این صورت حقوق طرفین و منافع حاصل از اجرای 
عملیات نفتی به صورت مش��ترک و مشاع در کل منطقه ی قراردادی منتشر 

است ]3[. 
چ( ش��اخص نهایی قراردادهای فارم اوت زمان و اعتبار تحقق واگذاری 
سهم الش��رکه است. این ش��اخص بر مبنای ش��روط قراردادهای پایه تعیین 
می ش��ود که یکی از مهم ترین آن شرایط اخذ رضایت دولت میزبان است. 
اگر قرارداد اصلی این مورد را برای انعقاد قرارداد فارم اوت ضروری بداند 
عدم رعایت این ش��رط از س��وی طرفین نه تنها منجر به عدم اعتبار قرارداد 
منعق��ده می گردد بلک��ه تمام قرارداده��ای بعدی آنرا نیز از اعتبار س��اقط 
می کند؛ این شرط در قراردادهای بیع متقابل ایران نیز پیش بینی می شود ]3[.

1-2- موضوعات و شروط ضروری جهت انعقاد قرارداد فارم اوت
در حال حاضر تعدادی از قراردادهای اس��تاندارد شده فارم اوت در بازار 
اس��تفاده می شود که مهم ترین آنها مدل قرارداد فارم اوت انجمن بین المللی 
مذاکره کنندگان نفتی4 اس��ت که در س��ال 2004 منتشر شد و اکنون نیز در 
حال به روز ش��دن است. اگرچه این مدل های استاندارد شده می تواند مسیر 
مذاکرات و توافقات طرفین را آس��ان تر کند اما بدین معنی نیس��ت که این 
قرارداده��ا تمامی مالحظات و الزامات��ی را که در ق��رارداد پایه پیش بینی 
شده اند در بر می گیرد. بنابراین در راستای احترام به اصل آزادی قراردادی 
و تحقق اهداف قرارداد پایه و قوانین و مقررات کشور میزبان )به خصوص 
جایی که موضوع قرارداد اجرای پروژه های نفت و گاز اس��ت( باید برخی 

از مفاد آنها اصالح یا حذف شود یا در آنها تغییراتی اعمال گردد.
در این قس��مت به اختصار به برخی از مس��ائل و موضوعات که در تمام 
قرارداده��ای فارم اوت پیش بینی ش��ده و از اجزای اساس��ی آن قراردادها 

محسوب می شوند اشاره می گردد:
  واگ�ذاری مناف�ع؛ در قرارداده��ای ف��ارم اوت منافع��ی ک��ه بای��د به 
واگذارش��ونده منتقل گردد به صورت دقیق مش��خص می شود و انتقال این 
مناف��ع در موعد مقرر و م��ورد توافق جزء تعهدات اساس��ی واگذارکننده 
محسوب می شود؛ در طرف مقابل نیز واگذار شونده موظف است در زمان 

مذکور منافع را قبول کند ]13[.
  زم�ان انتقال منافع؛ زمان انتقال منافع در قراردادهای فارم اوت معموالً 
به دو ص��ورت پیش بینی می ش��ود: اول؛ بالفاصله بعد از انعق��اد قرارداد و 
 Earn-in دوم؛ بعد از انجام تعهدات توس��ط واگذارش��ونده. مورد اخیر به
معروف اس��ت؛ زیرا در صورتی واگذارشونده مستحق دریافت منافع است 
که تعهدات محوله ی خود را به نحو احس��ن و مطلوب واگذارکننده انجام 
داده باش��د. معموالً واگذارشونده ها تمایل دارند منافع را همزمان با اجرای 
ق��رارداد دریافت کنن��د )البته بعد از طی مراحل مقدمات��ی الزم مانند اخذ 
رضایت دولت میزبان و ...(؛ چراکه این روش باعث می شود آنها از کسب 
مناف��ع خوی��ش اطمینان حاصل ک��رده و همچنین می توانن��د در خصوص 
تصمیماتی ک��ه در قرارداد عملیاتی مش��ترک5 گرفته می ش��ود همزمان با 
انج��ام عملیات قرارداد فارم اوت نقش بیش��تری ایفا کنن��د. از طرف دیگر 
واگذارکنندگان تمایل دارند منافع را بعد از انجام تعهدات واگذارش��ونده 

به او منتقل کنند.
  پیش شرط ها؛ اگر قرار است منافع همزمان با اجرای قرارداد به واگذارشونده 
منتقل ش��ود، انجام یک سری پیش شرط های الزم برای این انتقال ضروری 
به نظر می رس��د. مثاًل در اکثری��ت قریب به اتفاق کش��ورها، اخذ رضایت 
دولت میزبان جهت مؤثر واقع ش��دن این انتقال ضروری ش��مرده می شود. 
عالوه بر آن اگر پیش از قرارداد فارم اوت قرارداد عملیاتی مشترک وجود 
داش��ته باشد به دلیل اینکه ش��رکا در فروش یا انتقال سهام شریک دیگر از 
حق تقدم6 برخوردارند اخذ رضایت س��ایر ش��رکا نیز الزم است. همچنین 
در ش��رایطی که یک یا چند شریک از حق تقدم یا برتر برخوردارند لغو یا 
انصراف از چنین حق��ی در ارتباط با طرفین قرارداد فارم اوت باید به عنوان 
پیش ش��رط در قرارداد پیش بینی ش��ود. اگر هیچ قرارداد عملیاتی مشترکی 
پیش از قرارداد فارم اوت وجود نداش��ته باش��د ممکن اس��ت طرفین بر سر 
انعقاد آن توافق کنند که این مس��أله نیز باید به عنوان پیش شرط در قرارداد 
آورده ش��ود؛ به هر حال جهت اطمینان بیش��تر بهتر اس��ت همزمان با انعقاد 
قرارداد فارم اوت، در خصوص مدل و چارچوب قرارداد عملیاتی مشترک 
ه��م مذاکره صورت گیرد و در نهایت هر دو قرارداد همراه یکدیگر مورد 

توافق و امضا واقع شوند.
در حالتی هم که قرارداد به صورت Earn-in منعقد می ش��ود و منافع بعد 
از انجام تعهدات به واگذارشونده منتقل می گردد به دلیل انتقال قانونی منافع 
و نفوذ آن باید تمامی پیش شرط های مذکور انجام گردد؛ اگر چنین روشی 
اتخاذ ش��ود بای��د مراقبت های الزم به عمل آید تا بع��د از انجام تعهدات از 
طرف واگذارش��ونده انتقال منافع به او با مانعی جدی روبه رو نش��ود )مانند 
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مخالفت شرکای قرارداد عملیاتی مشترک یا عدم رضایت دولت میزبان به 
این انتق��ال(. در بریتانیا واگذارکننده ها اصوالً به  دلیل رفع موانع مذکور از 
سازمان انرژی و تغییرات آب و هوایی درخواست می کنند که با این انتقال 
موافق��ت نماید. این س��ازمان هم برای اینکه بتواند تصمیم مناس��بی در این 
خصوص اتخاذ کند اطالعات کافی از این واگذاری درخواس��ت می کند. 
به هر حال اخذ موافقت س��ازمان مذکور به طرفین اطمینان می دهد که برای 
انتقال منافع بعد از انجام تعهدات توس��ط واگذارشونده مانعی از طرف آن 

سازمان وجود نخواهد داشت.
قرارداده��ای فارم اوت معموالً مدتی را که طی آن باید پیش ش��رط های 
الزم در آن تحقق یابد به صورت مضبوط مشخص می کنند و اگر در موعد 
مقرر ش��رایط و فرآیندهای الزم انجام نشود بس��ته به موضوع، طرفین حق 
فسخ قرارداد را خواهند داشت. متعاقب فسخ قرارداد باید سازوکاری برای 
بازپرداخ��ت هزینه هایی که تا آن زمان واگذارش��ونده در راس��تای انجام 

عملیات متقبل شده مشخص گردد.
  مالکیت منافع؛ الزم است در قراردادهای فارم اوت مشخص شود که قرار 

اس��ت چه نوع منافعی از قراداد پایه به واگذارش��ونده منتقل شود. همچنین 
باید این مسأله در قرارداد عملیات مشترکی که بین طرفین منعقد می شود یا 
قباًل بین شرکا وجود داشته پیش بینی شود و اگر الزم است در این خصوص 

و متناسب با اهداف جدید، اصالحاتی در قرارداد صورت گیرد.
  ه�دف ی�ا اه�داف اصلی؛ دلی��ل اصل��ی واگذارکننده در ی��ک قرارداد 

فارم اوت می تواند تأمین مالی بخش��ی از پروژه، انتقال بخش��ی از تعهدات 
پروژه ی اصلی )مثاًل انجام عملیات لرزه نگاری یا حفاری یک یا چند چاه( 
به واگذارشونده، دسترسی به بازار، به دست آوردن ذخایر، تقسیم ریسک، 
حفظ قرارداد پایه، اکتش��اف و ارزیابی یا ترکیبی از اینها باش��د ]12[. مدل 
پیشنهادی 2004 انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی هر دو نوع را در بر 
می گیرد؛ یک مدل برای زمانی که موضوع و هدف قرارداد انجام بخشی از 
تعهدات قرارداد اصلی اس��ت و یک مدل برای زمانی که موضوع پرداخت 
نقدی یا تأمین مالی است. با این وجود موضوع قراردادهای فارم اوت به این 
دو مورد محدود نمی ش��ود و تنوع زی��ادی دارد. اما به هر حال هر موضوع 
ی��ا هدفی که به دلیل آن ق��رارداد فارم اوت منعقد می ش��ود باید به صورت 

مشخص و دقیق در قرارداد ذکر شود ]13[.
زمانی که تعهد واگذارشونده ی تأمین مالی قسمتی از پروژه باشد، ممکن 
اس��ت قرارداد بر مبنای پرداخت قس��متی از تعهدات مال��ی واگذارکننده 
منعقد ش��ود )مثاًل برای آن س��قف در نظر گرفته می شود یا عنوان می کنند 
که واگذارش��ونده باید طی زمان و تحت ش��رایط خاص��ی مبلغی بپردازد؛ 

مانند رسیدن به تولید اولیه(.
اگر تعهد واگذارش��ونده، انجام بخش��ی از پروژه باش��د باید جزئیات و 
حد و حدود آن مش��خص ش��ده و تعریف دقیقی از آن به عمل آید؛ بدین 
ترتی��ب طرفین از اختالفاتی که ممکن اس��ت در آینده در خصوص اینکه 
آیا تعهدات به صورت کامل انجام شده یا خیر جلوگیری می کنند. تعریف 

دقیق حوزه ی کاری معموالً به شرایط فنی، حقوقی و تجاری طرفین بستگی 
دارد. اگر قرارداد فارم اوت ش��امل تعهد حفر چاه باشد باید مکان، عمق و 
ویژگی ه��ای دقیق چاه مورد نظر در ق��رارداد ذکر گردد )یا مکانیزم توافق 
در خص��وص آن در قرارداد فارم اوت یا عملیاتی مش��ترک که بین طرفین 
منعقد می ش��ود پیش بینی گردد(. در قرارداده��ای فارم اوت فرجه ی زمانی 
که باید در آن تعهدات کاری انجام گردد مقرر ش��ده و بعضاً اس��تانداردها 
یا ش��اخص هایی که کارها باید بر مبنای آنها انجام شود نیز ذکر می گردد. 
در قرارداده��ای فارم اوت معموالً ش��روطی گنجانده می ش��ود که حداقل 
تعهدات کاری را برای واگذارشونده پیش بینی می کند تا از حجم عملیات 
در حال انجام رضایت حاصل ش��ود. مانن��د تعیین حداقل هزینه ای که باید 

واگذارشونده در شرایطی خاص متقبل شود.

1-3- تفاوت فارم اوت با قراردادهای پشتیبانی
قراردادهای دیگری نیز در زمینه ی حفاری یا منافع میدان نفتی در صنعت 
نف��ت و گاز رایج اس��ت که مبنای ش��کل گیری آنها هم��کاری یا االینس 
غیرمش��ارکتی اس��ت؛ این قراردادها که جهت ایجاد انگیزه برای پیمانکار 
حف��اری در حف��اری چاه های نف��ت و گاز منعقد می ش��وند، قراردادهای 
پش��تیبانی یا قراردادهای همکاری نامیده می شوند؛ بر مبنای این قراردادها 
صاحب مج��وز یا طرف قرارداد نفت��ی بین المللی خود اق��دام به حفر چاه 
می کند؛ بدون آنکه این عمل را به شخص دیگری واگذار کند. طرف دوم 
ب��ا تأمین مالی از این عمل حفاری پش��تیبانی می کند یا این کار را از طریق 
منافعی که از س��ایر مناطق تحت کنترل خود کس��ب می کند انجام می دهد 
]6[؛ قراردادهای مزبور بر حس��ب موضوع عملیات و هدف طرفین قرارداد 

به سه نوع عمده تقسیم می شوند:
 قرارداد پش��تیبانی می تواند به ش��کل موافقت نامه ی حفاری چاه خش��ک 

منعقد شود که بر اساس آن یکی از طرفین، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای 
حفاری چاه توس��ط طرف دیگر را بر عه��ده می گیرد و در مقابل داده های 
زمین شناس��ی و اطالعات ناش��ی از عملیات حفاری را از پیمانکار حفاری 
دریاف��ت خواهد کرد؛ اعم از اینکه عملیات حفاری موفقیت آمیز بوده و به 

کشف چاه نفتی انجامیده باشد یا چاه حفاری شده خشک باشد.
 قرارداد پش��تیبانی همچنین می تواند در قال��ب موافقت نامه ی حفاری چاه 

تا عمقی مش��خص منعقد شود که بر مبنای این نوع از موافقت نامه، یکی از 
طرفین تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حفاری چاه توس��ط طرف دیگر و 
تا عمقی مش��خص را در مقابل دریافت داده های زمین شناس��ی و اطالعات 

حفاری بر عهده می گیرد.
 ن��وع دیگری از ق��رارداد پش��تیبانی ق��رارداد مش��ارکت در منافع میدان 
اس��ت که شبیه به قراداد چاه عمیق اس��ت. با این تفاوت که در این نوع از 
قراردادها یکی از طرفین که امتیاز اکتشاف و استخراج میدان نفتی را دارد 
طرف دیگ��ر را در مقابل حفاری چاه و دریافت داده های زمین شناس��ی و 
اطالعات حفاری از او در منافع میدان شریک می کند؛ در این نوع قرارداد 
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حق الزحم��ه و هزینه ی پیمانکار حفاری به ج��ای پرداخت نقدی به صورت 
منافع و تولیدات میدان مستهلک می شوند.

بنابراین قراردادهای پشتیبانی که موجب پیشرفت فعالیت های اکتشاف و 
توصیفی منطقه ی مشخص می شوند کاماًل شبیه قراردادهای فارم اوت هستند 
و اغلب در مراحل امکان س��نجی و ارزیابی اقتص��ادی و فنی پروژه و تأمین 
وجوه مورد نیاز در آنها در قبال دریافت اطالعات حاصل از فرآیند ارزیابی 
ص��ورت می پذیرد. اما نقش طرفین برعکس اس��ت؛ بدین صورت که طبق 
قراردادهای پشتیبانی، حفاری چاه به وسیله ی صاحب فعلی حقوق مشارکتی 
در ق��رارداد نفتی بین المللی یا اجاره انجام می ش��ود. در حالی که طرف دوم 
مناب��ع مالی را تأمی��ن می کند. اگر طرفی که تأمین مالی بر عهده ی اوس��ت 
اطالعات مفیدی از چاهی که توس��ط طرف اول حفر ش��ده به دست بیاورد 
ممکن است پیش��نهاد انعقاد یک قرارداد فارم اوت را بدهد. به عبارت دیگر 
در قراردادهای فارم اوت یک طرف منافعی را در زمین طرف دیگر به دست 
آورده و در آن زمین مبادرت به انجام عملیات نفت و گاز می کند. در حالی 
که در قراردادهای پش��تیبانی طرفی که اطالعات را می فروشد این اطالعات 

را در نتیجه ی عملیات نفتی در زمین خود به دست آورده است ]2[.

1-4- منافع یا حقوق غیرمشاركتی
یک شرکت نفتی که مالک حقوق یا منافع مشارکتی )عملیاتی( در یک 
قرارداد نفتی اس��ت می تواند اش��کال دیگری از مناف��ع را ایجاد کند که به 
آنها منافع یا حقوق غیرمشارکتی اطالق می شود. این منافع کاماًل متمایز از 
منافعی است که تحت تملک سهام داران یک قرارداد نفتی بین المللی، یک 
قرارداد عملیاتی مش��ترک یا قرارداد فارم اوت است. مثاًل دارنده ی حقوق 
اکتش��افی یا تولیدی در یک قرارداد امتیازی، اجاره، مش��ارکت در تولید 
ی��ا یک مجوز، ممکن اس��ت به تزریق منابع مالی و س��رمایه ی نقدی برای 
انجام حفاری در منطقه ی قراردادی نیاز داش��ته باش��د. این شخص ممکن 
اس��ت جهت تأمین چنین س��رمایه ای حق بهره ی مالکانه ی باالس��ری خود 
را به ش��خص ثالثی بفروش��د. البته اگر دولت میزبان چنی��ن اجازه ای را به 
وی بدهد. در این حالت ش��خص ثال��ث درصدی از هزینه های تولیدات را 
تقبل خواهد کرد. صاحب حقی که با کمبود وجه نقد مواجه ش��ده ممکن 
اس��ت س��ود خالص منافع خود را که معادل درصدی از سهم سود خالص 
عملیاتی پروژه نفتی است، جهت تأمین منابع مالی به شخص ثالث بفروشد. 
محاس��به ی منافع خالص باید با دقت توسط طرفین قرارداد جهت مشخص 
کردن هزینه ها یا س��ایر موارد مانند بهره ی مالکانه صورت گیرد تا روش��ن 
ش��ود کدامیک از هزینه ها قابل قبول یا جزء کسورات قانونی هستند و باید 
از درآمد کس��ر گردند. حق مش��ارکت در سود خالص تنها در صورتی که 
درآمد پروژه از هزینه های آن بیشتر باشد به شخص ثالث اجازه ی بازیافت 
هزینه ها را می دهد. الزم به ذکر است که چه پروژه سودآور باشد چه نباشد 
شخص ثالث باید به تعهدش مبنی بر تأمین منابع مالی پروژه عمل کند؛ این 
شخص همچنین می تواند وجوه را به صورت پیش پرداخت به مالک حقوق 

عملیات��ی تحویل ده��د و آن وجوه را به همراه نرخ بهره و صرف ریس��ک 
م��ورد نظر خود تنه��ا از محل فروش س��هم دارنده ی حق تولی��د بازیافت 
کند )صرف ریس��ک مورد نظر یا پاداش تحمل ریس��ک وجهی است که 
دارنده ی حق عملیاتی به دلیل تقبل ریس��ک مازاد بر اصل و فرع س��رمایه، 
به س��رمایه گذار پرداخ��ت می کند و به آن انتظار س��رمایه گذار از افزایش 
در بازده به میزان تقبل ریس��ک بیشتر هم گفته می ش��ود(. در چنین حالتی 
به صاحب اصلی حق در ق��رارداد اصلی، انتقال دهنده ی حق عملیاتی گفته 
می شود که اگر تولیدی حاصل نشود هیچ تعهدی به بازپرداخت هزینه ها و 
سرمایه ها نخواهد داشت و به شخصی که تأمین منابع مالی پروژه را در ازای 
حق مشارکت در سود خالص متقبل می ش��ود انتقال گیرنده گفته می شود. 
هیچ ی��ک از ای��ن قراردادها ح��ق مش��ارکتی)طبق یک ق��رارداد عملیاتی 
مش��ترک یا یک قرارداد نفتی بین المللی( ایجاد نمی کند یا مالک جدیدی 

برای منافع کاری معرفی نمی کند.

1-5- تفاوت فارم اوت با قراردادهای خرید و فروش منافع
   مالحظ�ات؛ در قرارداده��ای خرید و فروش مالحظ��ات و هدف طرفین 

از انعقاد ق��رارداد معموالً پول یا برخورداری از نقدینگی کافی اس��ت. اما 
در قرارداده��ای فارم اوت ه��دف اولیه و اصلی انجام بخش��ی از تعهدات 

قراردادی یا تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشی از عملیات است ]13[
   انتقال بخش�ی از منافع؛ در قراردادهای خرید و فروش، فروش��نده ممکن 

است تمامی منافع خود در قرارداد را به خریدار بفروشد. اما در قراردادهای 
ف��ارم اوت واگذارکننده اغلب تنها بخش��ی از منافع ق��راردادی خود را به 

واگذارشونده انتقال می دهد
   زمان بن�دی؛ در قرارداده��ای خرید و فروش به ن��درت اتفاق می افتد که 

فروش��نده انتقال منافع را مشروط به پرداخت هزینه ی آن از طرف خریدار 
کند. اما در قراردادهای فارم اوت معموالً واگذارکننده منافع را بعد از انجام 

تعهدات واگذارشونده و اتمام قرارداد فارم اوت به او منتقل می کند
   تف�اوت اعم�ال این قراردادها در مراحل توس�عه ی می�دان؛ قراردادهای 

خرید و فروش می توانند در هر یک از مراحل توس��عه ی میدان از اکتشاف 
تا تولید منعقد شوند. اما قراردادهای فارم اوت معموالً در مراحل اکتشاف، 
توصیف و توسعه استفاده می شوند و دیگر به مرحله تولید وارد نمی شوند.

2- الزامات انعقاد قراردادهای فارم اوت
به ط��ور کلی دالیل و الزامات انعق��اد قراردادهای فارم اوت هم می تواند 
اقتصادی و مالی باشد و هم زمین شناسی و فنی؛ یک شرکت نفتی بین المللی 
طرف قرارداد اصلی ممکن اس��ت توانایی و امکانات اکتش��افی و توصیفی 
خود را در جاهای دیگر به کار گرفته یا ممکن است توانایی مالی کافی برای 
انجام این امور را نداش��ته باش��د. در این حالت از طریق انعقاد یک قرارداد 
فارم اوت، ش��رکت نفتی بین المللی به عنوان واگذارکننده، بخشی از حقوق 
و منافع قراردادی خود را از طریق انتقال بخشی از منافع و حقوق مشارکتی 
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در مقابل انجام عملیات اکتشافی یا توصیفی مشخص و در محدوده ی زمانی 
مقرر با رعایت ش��روط قرارداد پایه به طرف واگذارشونده محول می کند؛ 
همچنین بدین دلیل که ممکن است دیدگاه های زمین شناسان متفاوت باشد 
و ش��رکت های نفتی بین المللی نیز خواهان کسب اطالعات بیشتر درباره ی 
آینده ی یک پروژه هس��تند نیز قراردادهای فارم اوت مفید به نظر می رسد؛ 
چراک��ه اکث��ر پیش بینی ه��ا و برآوردها در خصوص آین��ده ی یک پروژه 
برای توجیه عملیات و هزینه های پروژه ی مربوطه کافی به مقصود نیس��ت. 
مثاًل یک ش��رکت نفتی بین المللی ک��ه در عملیات یک منطقه ی قراردادی 
مجاور شرکت می کند ممکن اس��ت لرزه نگاری یا دیگر اطالعات مرتبط 
ب��ا آن منطقه را با یک قرارداد بین المللی دیگر پوش��ش دهد زیرا منطقه ی 
قراردادی در یک میدان یا مخزن مش��ترک واقع شده است. عالوه بر اینکه 
ش��رکت نفتی بین المللی به عنوان واگذارش��ونده از قرارداد فارم اوت منتفع 
می ش��ود اجازه می یابد اطالعات لرزه نگاری و منافع اضافی دیگری را نیز 

در منطقه ی مجاور به دست آورد.
پیش��نهاد انعقاد قراردادهای فارم اوت در ص��ورت تجویز دولت میزبان 
ممکن اس��ت توسط برنده ی مناقصه پس از اینکه امتیاز انعقاد یک قرارداد 
نفتی بین المللی را به دس��ت آورد ارائه و به قرارداد اصلی ضمیمه ش��ود. در 
اکثر مواق��ع دولت میزبان تا زمانی که حداقل تعهدات کاری و اکتش��افی 
قراردادی توس��ط طرف قرارداد انجام نش��ود اجازه ی انعق��اد قراردادهای 
ف��ارم اوت را نمی دهد یا انعقاد آنها را با یک س��ری از محدودیت ها مواجه 
می کند؛ زیرا ش��خصیت فنی، مالی و فن آوری پیمانکار اصلی برای دولت 
صاحب منابع از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت. برنده ی مناقصه ممکن 
اس��ت در صورت اجازه ی دولت میزبان پیش��نهاد زودهنگام انعقاد قرارداد 
فارم اوت را به ش��رکت هایی که در فرآیند مناقص��ه ی قرارداد اصلی نفتی 

برنده نشده اند عرضه کند.

3- شرایط انعقاد قراردادهای فارم اوت
در اغل��ب نمون��ه قراردادهای ف��ارم اوت در بند مربوط ب��ه واگذاری به 
روش��نی بیان می شود که انتقال منافع مش��ارکتی مشروط به رعایت شرایط 
مقدماتی اس��ت که طبق آن واگذارشونده باید مراحل مقدماتی مربوطه را 
به ص��ورت کامل و با موفقیت طی کند. نکت��ه ی مهمی که باید بدان توجه 
شود اینست که قرارداد فارم اوت به تنهایی برای انجام عمل واگذاری کافی 
نیست و واگذاری معموالً سندی اس��ت که به قرارداد فارم اوت به صورت 
پیوس��ت ضمیمه می ش��ود و تنها زمانی این قرارداد نافذ و قابل اجرا خواهد 
ب��ود که مراحل مقدماتی با موفقیت گذرانده ش��ود. به دلی��ل تأکید فراوان 
به اس��تفاده از ای��ن ش��رایط مقدماتی، مدل ف��ارم اوت انجم��ن بین المللی 
مذاکره کنن��دگان نفتی و همچنین س��ایر مدل های ف��ارم اوت یک دور هم 
وقتی انتظار را در قراردادهای خویش تعریف می کنند که از تاریخ اجرای 
قرارداد بین واگذارکننده و واگذارش��ونده آغاز شده و تا تاریخ تصویب یا 
رد ش��رایط مقدماتی از جانب دولت میزبان ادام��ه یابد. در طول این دوره 

واگذارش��ونده ش��رایط مقرر ش��ده در یک قرارداد نفتی اصلی و عملیاتی 
مش��ترک را قبول کرده و تا زمانی که در منافع قرارداد فارم اوت مشارکت 

دارد خود را ملزم به رعایت آنها می کند ]6[.
برخی مراحل یا ش��رایط مقدماتی دیگری که معموالً باید پیش از انجام 

واگذاری رعایت شود به قرار زیر است:
   اخ��ذ موافقت دولت میزب��ان به همان کیفیتی که مدنظ��ر قرارداد اصلی 

است.
   اخذ مجوز مبنی بر حق اس��قاط هر گونه حقوق ترجیحی س��ایر اعضا از 
قبیل طرفین قرارداد عملیاتی مش��ترک با هدف جلوگیری از کس��ب منافع 
انتقال داده شده؛ با وجود این برخی از قوانین و مقررات نفتی دولت میزبان 
مقرر می کند که ش��رکت ملی نفت آن کش��ور  حق خرید هر گونه منفعتی 

که پیشنهاد انتقال آن داده شده را دارد.
اگر ش��رایط مقدماتی در تاریخی که در قرارداد فارم اوت تصریح شده 
رعایت نگردد عالوه بر اینکه هر یک از طرفین حق فس��خ قرارداد را دارند 
واگذارشونده نیز نمی تواند هیچگونه منفعتی را چه از طریق سند واگذاری 

و چه در خالل قرارداد اصلی نفتی کسب کند.
اگر قرارداد فسخ شود واگذارکننده معموالً ملزم می شود که طبق شرایط 
موجود تمامی هزینه های پرداخت شده توسط واگذارشونده را بازپرداخت 
کند. طرفین ممکن است مقرر کنند که اگر دولت میزبان در آینده شرایط 
محدودکننده و س��خت تری را ب��ر طرفین تحمیل کرد حق فس��خ قرارداد 
را خواهن��د داش��ت. دولت های میزبان معم��والً در قراردادها مقرر می کند 
ک��ه هیچ انتقال منافعی بدون اخذ موافقت از دولت میزبان یا ش��رکت های 
نفتی مورد قب��ول آنها معتبر نخواهد بود. دولت ه��ای میزبان به نحو ویژه و 
قابل توجهی به ش��هرت، امکانات و توانایی شرکت های نفتی بین المللی )یا 
ش��رکت های ملی نفت سایر کش��ورها( که با واگذاری اکتشاف، ارزیابی، 
توصی��ف و بهره برداری منابع معدنی خود از حضور فعاالنه ی آنها بهره مند 
می ش��وند توجه داشته و آن مهارت ها و ویژگی ها را جهت تأیید یا رد آنها 
م��الک عمل ق��رار می دهند. به ع��الوه، دولت های میزب��ان از این ایده که 
حقوق اعطا ش��ده ی نفتی و گازی باید انحصاری باش��د حمایت نمی کنند 
و انتظ��ار دارن��د در مواقعی که یک ق��رارداد نفتی اصل��ی منعقد می کنند 
نظارت بس��یاری بر آن داشته باشند بدون اینکه س��همی برای واسطه ها که 
معموالً به دنبال اکتساب منفعت از طریق فروش یا انتقال منافع توسط انعقاد 

قراردادهایی نظیر فارم اوت هستند درنظر بگیرند.
بنابراین احتمال بروز کش��مکش هایی بین دولت میزبان و ش��رکت نفتی 
بین المللی به دلیل وابس��تگی توانایی شرکت های درگیر در پروژه در تأمین 

مالی به انتقال بخشی از منافع خویش به دیگری وجود دارد.
ف��رم اس��تاندارد قرارداد عملیاتی مش��ترک ن��روژ به بیان برخ��ی از این 
موضوعات به این صورت می پ��ردازد: طرف قرارداد تا زمانی که برنامه ی 
کاری ال��زام آور و حداق��ل تعهدات کاری انجام نش��ده، ح��ق واگذاری 
نخواهد داش��ت. کش��ور نروژ جهت کاهش جنبه ی انحص��اری انتقال، هر 
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یک از طرفین که متمایل به واگذاری کلی یا جزئی س��هم خود از قرارداد 
اس��ت را ملزم می کند که در وهله ی اول شرایط مربوطه و اوضاع و احوال 
را به وزیر ذیصالح اطالع دهد. س��پس دول��ت نروژ چهل روز برای خرید 
و کس��ب منافع پیشنهاد ش��ده زمان دارد. در قراردادهای عملیاتی مشترکی 
که اخیراً در نروژ منعقد شده، این حق انحصاری دولت حذف شده است.

طرفی��ن قرارداد فارم اوت می توانند بر س��ر موضوعات مقدماتی دیگری 
نی��ز توافق کنند؛ مانند انجام ارزیابی زیس��ت محیطی در منطقه ی قراردادی 
یا مذاکره بر س��ر انعقاد قرارداد عملیاتی مشترک دوجانبه که ممکن است 
در نتیجه ی آن واگذارشونده ی جدیدی به عنوان طرف قرارداد اضافه شود. 
معموالً ه��م واگذارکننده و هم واگذارش��ونده متقاب��اًل موافقت می کنند 
ک��ه به صورت معقول از تمام امکانات تجاری خود جهت رعایت ش��رایط 
مقدمات��ی مرتبط با واگ��ذاری ق��رارداد از طریق فارم اوت به��ره گیرند و 
هیچ یک از مقررات و دستورالعمل های موجود در قرارداد اصلی یا متعاقب 

آن در فارم اوت را نقض نکنند.
قراردادهای فارم اوت اغلب حاوی ش��روطی هس��تند که دربرگیرنده ی 
دستورالعمل ها و مقررات مختلف است؛ تعهدات مالیاتی، حفظ محرمانگی 
اطالعات، قوه ی قاهره، قانون حاکم، حل و فصل اختالف و .... نمونه هایی 
از این مقررات هس��تند. این شروط معموالً در هر قراردادی به عنوان شروط 
مرجع و اس��تاندارد جه��ت جلوگیری از بروز اختالف یا تفس��یر حقوق و 
تعهدات طرفین گنجانده می ش��ود. ویژگی منحصر به فرد مدل قراردادهای 
فارم اوت انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی اینست که چندین بخش 
مرتبط با این مس��ائل کاماًل همس��ان و همانند با مواردی هستند که در مدل 

قراردادهای عملیاتی مشترک انجمن مذکور آورده شده است.

4- انواع قراردادهای فارم اوت
قراردادهای فارم اوت یکی از چند روش مورد استفاده جهت انتقال منافع 
در یک قرارداد نفتی بین المللی اس��ت؛ برخی از ای��ن ابزارهای قراردادی 
اگرچه اشتباهاً بدین نام استفاده می شوند اما در واقع متفاوت از قراردادهای 
فارم اوت هس��تند. زمانی می توان به مبادله ای نام فارم اوت نهاد که از طریق 
آن شخصی به نام منتقل الیه یا واگذار شونده در ازای تقبل هزینه های تأمین 
منابع مالی برای اجرای عملیات مشخص، حق مشارکت مستقیم و مداوم را 
در عملیات اکتش��اف یا توسعه ی منطقه قراردادی به دست می آورد. هدف 
واگذارشونده از انعقاد چنین قراردادی اینست که هم عرض صاحب امتیاز، 
صاحب مجوز یا پیمانکار تحت پوشش یک قرارداد اصلی بین المللی قرار 
گیرد که هم تعهدات کاری را انجام دهد )مانند حفاری یک چاه یا بیشتر( 
و ه��م مبلغی پول را جهت ایفای تعه��دات کاری مقرر در قرارداد صرف 
کند. بدون در نظر گرفتن این ویژگ��ی منحصربه فرد چنین قراردادی یک 

قرارداد فروش منفعت است نه فارم اوت؛ 
قراردادهای فارم اوت را می توان در مرحله ی اکتش��اف، ارزیابی، توسعه 
یا تولید نیز اس��تفاده کرد؛ در قراردادهای فارم اوت اکتشافی واگذارشونده 

متقبل می شود حجم مشخصی از فعالیت های لرزه نگاری، عملیات اکتشافی 
یا حفر یک یا چند چاه را انجام دهد که به آن حداقل تعهد حفاری یا حفر 
حداقل چاه مورد نیاز برای دریافت حق الزحمه نیز فاصله اطالق می ش��ود. 
الزم به ذکر اس��ت در مرحله ی اکتش��اف قراردادهای نفتی که به درستی به 
گربه ی وحش��ی تعبیر شده، شرکت های اصلی طرف قرارداد تمایل زیادی 
به واگذاری حقوق عملیاتی خود به واگذارش��ونده در میدان تحت پوشش 
قرارداد ندارد؛ )به ویژه به صورت غیرمش��روط در میادینی که تولید در آنها 
موفقیت آمیز باشد و اینکه از حق عملیاتی و مشارکتی خود در انجام عملیات 
نفت��ی کاماًل صرف نظر کنند( و در اکثر موارد فارم اوت را با حق اس��ترداد 
منافع منتقل ش��ده منعقد می کنند. همچنین در پروژه هایی که موضوع آنها 
بعد از عملیات اکتش��اف تا قبل از مرحله ی توس��عه است واگذارکننده در 
خصوص واگذاری مراحل حس��اس و شاه کلید ی پروژه بسیار محتاط عمل 
می کند. در عوض، طرف قرارداد بیش��تر متمایل ب��ه واگذاری آن میادینی 
است که در حاشیه قرار گرفته و در پی کسب اطالعات مفید از آنها جهت 

مکان یابی دقیق نخستین میدان برای توسعه و تولید است ]14[.
ف��ارم اوت توصیفی ی��ا ارزیابی زمانی اتفاق می افتد که ش��رکای درگیر 
در عملی��ات احتم��ال می دهند در منطقه ی تحت پوش��ش قراردادی، نفت 
و گاز وجود دارد. تعهد کاری واگذارش��ونده در ای��ن نوع قرارداد تعیین 
اندازه و ابعاد، تجاری بودن یا نبودن نفت و گاز و حفاری یک یا چند چاه 
توصیفی با ویژگی های زمین شناسی خاص است؛ گاهی اوقات سازوکاری 
طراحی می ش��ود که ب��ه انتقال گیرنده این حق را می ده��د که در صورت 
مواجهه با ش��رایط دشوار عملیات حفاری را ترک کرده و به جای آن چاه 
جایگزی��ن دیگری حفر نماید. معموالً قرارداده��ای فارم اوت در مرحله ی 
ارزیابی و امکان سنجی نسبت به قراردادهای فارم اوت در مرحله ی اکتشاف 
پیچیدگی بیشتری دارند و بر تعداد چاه های بیشتری تمرکز می کنند ]13[.

قرارداده��ای فارم اوت توس��عه ش��امل تمامی اقدامات م��ورد نیاز برای 
بهره ب��رداری از ی��ک مخ��زن و تولید نفت ی��ا گاز اس��ت. در این حالت، 
زمانی که مش��خص شود یک کش��ف در مقادیر تجاری یا اقتصادی تحقق 
یافته، دارن��ده ی اصلی حق��وق عملیاتی معموالً به دنب��ال دیگر روش های 
تأمین مالی توس��عه ای است که مس��تلزم انتقال منفعت خالص در مرحله ی 
تولید نیست. در طول مدت زمان تولید یا بهره برداری از میدان ممکن است 
قرارداده��ای فارم اوت به ویژه با ش��رکت های کوچک تری که عالقمند به 
ش��رکت در پروژه هایی هس��تند که با کاهش تولید مواجه ش��ده اند منعقد 

گردد.

5- كاركردهای قراردادهای فارم اوت و انگیزه های طرفین از انعقاد آن
قراردادهای ف��ارم اوت در طول زمان تغییرات زی��ادی به خود دیده اند؛ 
قراردادهای فارم اوت اولیه عموماً بس��یار مختصر و ساده بود اما امروزه این 
قراردادها بس��یار پیچیده تر و روند انعقاد آنها نیز مشکل تر شده است. یکی 
از محقق��ان قراردادهای فارم اوت امروزی را ب��ه فارم اوت های چاق تعبیر 
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کرده و با وجود اینکه بزرگ تر از قراردادهای س��ابق ش��ده اند اما کماکان 
با مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم می کنند. این فارم اوت های چاق در قالب 
س��نتی خود منعقد نمی ش��وند بلکه بیش��تر به عنوان قراردادهای مشارکتی، 
موافقت نامه های اکتش��اف یا مشارکت در س��رمایه گذاری جهت تفکیک 
بین مدل های جدید با نمونه های س��ابق ش��ناخته می شوند. هنوز هم عوامل 
و عناص��ری کلیدی ک��ه در قراردادهای س��ابق موجود ب��ود در مدل های 
امروزی هم یافت می ش��ود. در فضای کنونی، تمایل غول های نفتی بیش��تر 
به سمت وسوی واگذاری قراردادهای نفتی پایه از طریق انعقاد قراردادهای 
فارم اوت پیش می رود تا حفظ یکپارچگی قراردادهای پایه؛ این امر به ویژه 
زمانی که قرارداد اصلی منعقده یک منطقه ی وسیع را پوشش می دهد و تعهد 
شرکت نفتی بین المللی مرحله ی اکتشاف را نیز دربر می گیرد نمود بیشتری 
می یابد؛ از این رو ش��رکت های نفتی از قراردادهای فارم اوت جهت کسب 
بیش��تر اطالعات زمین شناسی و کاهش ریس��ک در مراحل اولیه و ابتدایی 
عملیات اس��تفاده می کنند. قراردادهای امروزی فارم اوت همزمان با اینکه 
پوش��ش مناسبی برای مدیریت ریس��ک های موجود در عملیات محسوب 
می ش��وند بسیاری از نکات کلیدی قراردادهای سابق را نیز دربر می گیرند. 
بنابراین قراردادهای فارم اوت معاصر دربرگیرنده ی ش��روطی هس��تند که 
اج��رای تعهدات قراردادی و س��ایر الزامات اجرای��ی را تضمین کرده و به 
حفظ محیط زیست نیز پایبند هستند؛ از طرف دیگر مکانیزم های تخفیفی و 
تش��ویقی نیز دارند و بعضاً واگذارشونده را به ارائه ی سپرده و تضمین مالی 
و بعضاً افتتاح حساب امانی خارجی با هدف تضمین اجرای تعهدات محوله 
به وی مل��زم می کنند. فرآیند انعقاد قراردادهای فارم اوتی که موضوع آنها 
حوزه های نفتی وسیعی است در ابتدا از طریق یک تفاهم نامه ی کلی که در 
آن رئوس توافقات نوشته می شود آغاز گردیده و نسبت به مدل های سنتی 

خود چندوجهی تر بوده و روند مذاکره ی پیچیده تری دارند.
به طور کلی موضوع فارم اوت های س��نتی و ساده معموالً حفاری یک یا 
چن��د چاه بود و به همین دلیل انگیزه و دالی��ل واگذارکننده عموماً یا عدم 
توانایی مالی جهت حفر چاه و در اختیار نداش��تن دکل مناس��ب یا نداشتن 
اطالعات و اطمینان کافی از منطقه ی اکتشافی جهت صرف هزینه ی حفاری 
در آن بود. اما امروزه با پیچیده تر شدن فعالیت ها موضوع این قراردادها هم 
دس��تخوش تحوالت فراوان گردیده و انگیزه های طرفین جهت انعقاد آن 

گسترده تر و متنوع تر شده که برخی از آنها از قرار زیر هستند ]5[:
الف( قرارداد فارم اوت به عنوان یک ابزار جایگزین تأمین سرمایه؛

عموماً دلیل پذیرفتن ریس��ک ناش��ی از ورود ب��ه قراردادهای فارم اوت 
بس��تگی به طرفین قرارداد و تمایالت آنه��ا دارد. اما به هرحال مبنای اصلی 
و مش��وقی که در ورای انعقاد اکثر قراردادهای فارم اوت وجود دارد تأمین 
مالی پروژه اس��ت. مثاًل یک واگذارکننده ممکن اس��ت به این نتیجه برسد 
که ریس��ک تأمین منابع مالی در مرحله ی اکتش��اف از یک منطقه در یک 
پروژه ی اکتش��افی و تولید زیاد اس��ت و در نتیجه تصمیم بگیرد تا بخش��ی 
از کار را به ش��خص ثالثی که ممکن است یک شرکت متخصص در امرا 

کتشاف باش��د واگذار نماید. با انعقاد این قرارداد واگذارکننده که ممکن 
است یک ش��رکت نفتی بین المللی باشد در مقابل از دست دادن بخشی از 
منافع و سهام خود، انجام تعهدات و تقبل ریسک را با شخص ثالث شریک 

شده و عالوه بر آن موجب تزریق سرمایه ای تازه به کل پروژه می شود.
ب( قرارداد فارم اوت به عنوان یک ابزار کسب سود و منفعت؛

انگی��زه ی دیگری که ممکن اس��ت برای واگذارش��ونده وجود داش��ته 
باش��د این است که او منافعی را که ریش��ه در قرارداد اصلی دارد از طریق 
انعق��اد یک ق��رارداد فارم اوت ب��ا واگذارکننده که ط��رف اصلی قرارداد 
اس��ت دریافت می کند و این مس��أله ای است که در ش��رایط عادی امکان 
تحصیل آن وجود نداشته یا بسیار مشکل است یا در بعضی از مواقع مشوق 
واگذارش��ونده ممکن است تنها اس��تفاده از توانایی نیروهای انسانی فنی و 

متخصص خویش و حفظ آنها باشد ]18[.
پ( ق��رارداد ف��ارم اوت به عنوان یک ابزار تقس��یم ریس��ک و مدیریت 

هزینه ها
ت( قرارداد فارم اوت به عنوان یک س��ازوکار انتقال فن آوری و کس��ب 

دانش فنی
ث( قرارداد فارم اوت به عنوان یک ابزار جهت دخالت دادن شرکت های 
محلی دولت میزبان در اجرای پروژه و افزایش توانمندی و ظرفیت س��ازی 

آنها
ج( قرارداد فارم اوت به عنوان ابزار تسهیل اجرای عملیات نفتی و کسب 

اطالعات زمین شناسی
دالیل ب��اال از موارد اصلی الحاق به یک ق��رارداد فارم اوت و در خالل 
آن انج��ام عملیات نفتی یا تأمین مالی آنهاس��ت که موجب افزایش انگیزه 

واگذارشونده و واگذارکننده به انعقاد این قرارداد می شود ]15[.

6- تعه�دات طرفین در قراردادهای ف�ارم اوت و ضمانت اجرای عدم انجام 
آنها

6-1- تعهدات واگذارشونده و امور مربوط به وی
کارهای عملیاتی که باید توس��ط واگذارشونده در راستای بند تحصیل 

منفعت انجام شود معموالً از قرار زیر است ]3[:
   انجام عملیات لرزه نگاری و تحلیل و بررسی داده های حاصل از آن

   حفر چاه اکتش��افی با عمق مش��خص جهت آزمای��ش منطقه در ناحیه ی 

مورد توافق
   اجرای برنامه ی کاری که به قرارداد فارم اوت به صورت پیوست ضمیمه 

شده است
قراردادهای فارم اوت اغلب حاوی ش��روطی اس��ت که به واگذارشونده 
امکان می دهد س��ود مش��خصی را در ازای هزینه کردن مبالغ معین و انجام 
عملیات مورد توافق در محدوده ی مش��خص دریافت کند حتی اگر کار به 
اتمام نرسیده باش��د. بنابراین چنین شروطی ریسک واگذارشونده را به نحو 
قابل توجهی پوش��ش می دهد. اگر واگذارش��ونده ای که متعهد به حفاری 
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چاه ش��ده با مشکالت متعددی مواجه شود که نتواند از پس حجم عملیات 
اکتشافی و هزینه های آن برآید و ادامه ی عملیات نیز مقرون به صرفه نباشد 
اگر هزینه های صرف ش��ده توسط واگذارش��ونده از حداقل هزینه ها بیشتر 
شود و واگذارشونده حداقل تعهدات کاری مقرر شده را انجام دهد انجام 
عملی��ات حفاری با هم��ان حجم از ط��رف وی رضایت بخش خواهد بود. 
چنین ش��رطی همچنین مشکالت مربوط به تعیین مبالغ خسارت در مواقعی 
که واگذارش��ونده نتوانسته به تعهدات خویش وفا کند را برطرف می سازد 
و در نتیجه واگذارش��ونده متعهد می شود مبلغی که به صورت شرط ضمن 
عقد در قرارداد پیش بینی ش��ده بابت عدم انجام تعهدخویش تضمین کرده 

را بپردازد.
طرفین موافقت می کنند که ریسک تأخیر یا عدم انجام عملیات برعهده ی 
واگذارش��ونده خواهد بود و در غیر این صورت یعنی اگر واگذارش��ونده 
حاض��ر به انجام عملیات نش��ود یا نتوان او را به انج��ام عملیات ملزم کرد، 
واگذارکنن��ده می توان��د خود با هزینه ی واگذارش��ونده، ام��ور قراردادی 
محوله به وی را انجام دهد. بعد از آنکه عملیات انتقال بخش��ی از تعهدات 
ب��ه واگذارش��ونده پایان یافت وی متعهد می ش��ود س��هم خ��ود از تمامی 
هزینه هایی که ممکن اس��ت در آینده بر اس��اس ق��رارداد اصلی یا قرارداد 

عملیاتی مشترک به وجود بیاید را نیز بپردازد.
طرفی��ن می توانند جهت پرداخت های نقدی و تزریق منابع مالی به پروژه 
روش های گوناگونی را اتخاذ کنند. واگذارشونده ممکن است به پرداخت 
مبلغ معینی از پول متعهد ش��ود که می تواند مع��ادل درصدی از هزینه های 
تحمیل ش��ده به واگذارکننده از تاریخ نفوذ قرارداد باشد، به اضافه ی تمامی 
هزینه های��ی که ممکن اس��ت در آین��ده در طول مدت ق��رارداد اصلی یا 
قرارداد عملیاتی مش��ترک پیش آید؛ همچنین ممکن اس��ت واگذارشونده 
موافقت کند بخش��ی از هزینه های آتی انجام عملیات توسط واگذارکننده 
را که ممکن است بعد از تاریخ نفوذ قرارداد فارم اوت برای او حادث شود 
پرداخ��ت کند. همچنین در اغلب موارد به واگذارکننده حق رس��یدگی و 
حسابرس��ی به تمامی هزینه ه��ا و پرداختی ها داده می ش��ود و هر دو طرف 

قرارداد نیز حق دادن درخواست رسیدگی به حساب ها را خواهند داشت.
به طور خالصه در قراردادهای فارم اوت، واگذارش��ونده عملیات مربوط 
به واگذارکننده را با تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام داده و سپس به نسبت 
سهم الش��رکه ای که در قرارداد اصلی به او تعلق می گیرد هزینه های خود را 

از تولیدات به دست آمده مستهلک خواهد کرد.

6-2- تعهدات واگذاركننده
تعهد اصلی واگذارکننده، آگاه کردن واگذارشونده از تمامی امکانات 
توسعه ای پیش بینی شده در قرارداد اصلی یا عملیاتی مشترک و خودداری 
از انج��ام هر گونه اقدام یا اس��تفاده  از ابزاری اس��ت ک��ه طی مدت موقتی 
انتظار تأثیر معکوس بر روند پیش��رفت کار می گ��ذارد؛ هرچند این موارد 
در دوره ی ش��رایط مقدماتی و اجرای کلیات موافقت نامه ی مقدماتی است 

)و قرارداد در این دوره هنوز نافذ نش��ده( اما واگذارشونده ملزم به رعایت 
موارد باالس��ت. قرارداد فارم اوت ممکن اس��ت واگذارکننده را ملزم کند 
پیش از اتخاذ تصمیم بر مبنای قرارداد اصلی یا عملیاتی مش��ترک طی این 
مدت، با واگذارش��ونده مش��ورت کند. البته در مدل قراردادهای فارم اوت 
انجم��ن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی ش��رط جایگزینی وجود دارد که 
به واگذارکننده اختیار می دهد پس از مش��ورت با واگذارشونده به جای او 

تصمیم گیری کند و رأی دهد ]6[.
اگر واگذارش��ونده نتواند وظیفه ی اختصاصی خود را به موقع انجام دهد 
مرتکب تخلف ش��ده است؛ مگر اینکه در قرارداد عملیاتی مشترک ترتیب 
دیگری برای این مورد مقرر شده باشد؛ مثاًل واگذارشونده باید مبلغی پول 
یا منافع را در ازای کار انجام نش��ده بپردازد. ع��الوه بر این، واگذارکننده 
می تواند واگذارش��ونده را به اس��ترداد تمامی منافع منتقل شده به وی ملزم 
کند. ممکن اس��ت در قرارداد فی مابین چنین مقرر ش��ود که این اس��ترداد 
مناف��ع ب��رای واگذارکننده هزینه ای در پی نداش��ته باش��د؛ اگرچه طرفین 
می توانند بر س��ر بازپرداخت مقداری از هزینه ها که واگذارشونده متحمل 

شده، به توافق برسند.

نتیجه گیری
همان طور که بیان ش��د به دلیل پیچیدگی ها و مشکالتی که ممکن است 
حین اج��رای پروژه های نف��ت و گاز به وجود آید و جه��ت جلوگیری از 
توق��ف کارها و خس��اراتی که ممکن اس��ت از این حیث ب��ه طرفین وارد 
ش��ود، پیش بینی راه کارها و مکانیزم هایی جه��ت مقابله با وضعیت مذکور 
ضروری اس��ت. یکی از این راه کارها انعقاد قرارداد فارم اوت است که در 
آن طرف واگذارکننده بخش��ی از منافع قراردادی و سهم الشرکه ی خود را 
در ازای انج��ام عملی��ات یا پرداخت هزینه ی آنها به طرف واگذارش��ونده 
انتق��ال می دهد. کمبود منابع مالی یا فن آوری یا کس��ب اطالعات بیش��تر 
در خص��وص ویژگی ه��ای می��دان می توان��د موج��ب افزای��ش انگیزه ی 
واگذارکننده به انعقاد این قراردادها ش��ود. مس��أله ی بس��یار مهم دیگر در 
خصوص این قراردادها وجود پیش شرط ها و الزاماتی است که طرفین باید 
قب��ل از انعقاد قرارداد رعایت کنند. ل��زوم اخذ رضایت دولت میزبان یکی 
از اصلی ترین و مهم ترین پیش شرط هایی است که تقریباً در تمام نظام های 
حقوق��ی در خصوص قرارداده��ای نفتی مقرر ش��ده و در غیر این صورت 
قرارداد منعقده بین واگذارکننده و واگذارشونده نافذ و معتبر نخواهد بود؛ 
چراکه علی االصول دولت قرارداد را با ش��خصی منعقد می کند که از نظر 
او صاحب صالحیت و توانایی کافی جهت انجام عملیات موضوع قرارداد 
است. بنابراین هرگونه تغییر در این مورد نیازمند موافقت و تصویب دولت 
مربوطه اس��ت. قراردادهای فارم اوت را می توان هم در مرحله ی اکتش��اف 
و هم در مراحل توصیف و توس��عه اس��تفاده کرد اما اص��والً در مرحله ی 
تولی��د انعقاد چنی��ن قراردادهایی رایج نیس��ت. قراردادهای ف��ارم اوت را 
نباید با قراردادهای پش��تیبانی اشتباه گرفت، موضوع قراردادهای فارم اوت 
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اص��والً انجام بخش��ی از کار یا تأمین مالی آن در ازای دریافت بخش��ی از 
سهم الشرکه است، در حالی که در قراردادهای پشتیبانی، نقش اصلی طرف 
دوم، تأمین مالی اس��ت که در ازای آن سهم الش��رکه ای دریافت نمی کند 
بلک��ه هزینه های خود را از طریق دریافت اطالعات یا بخش��ی از محصول 

میدان بازیافت می کند.
همان طور که مالحظه شد س��ادگی فارم اوت های سنتی و عدم مطابقت 
آنها با نیازهای صنعت نفت و پروژه های بزرگ نفتی با هدف پاس��خ گویی 
بهتر به نیازهای فعاالن صنعت نفت باعث تجدیدنظر و گنجاندن مقرره هایی 
در آنها ش��د. یکی از تفاوت های فارم اوت های س��نتی و مدرن اینست که 
در گذشته انعقاد قراداد فارم اوت به ش��یوه ی غیررسمی و با نامه نگاری بین 
اش��خاص انجام می شد اما امروزه به دلیل مس��ائل مالی و مالیاتی گسترده و 
حساسیت هایی که ممکن است به دلیل ابهام در حقوق و تعهدات طرفین در 
قرارداد به وجود آید این شیوه ی معمول کنار نهاده شد و شرکت های نفتی 
بین المللی هر کدام به نوبه ی خ��ود مدل قراردادی فارم اوت تنطیم کردند. 
نکته ی حائز اهمیت دیگر در خصوص قراردادهای فارم اوت، تفاوت آن با 
قراردادهای عملیاتی مشترک است. همان طور که گفته شد در قراردادهای 
عملیاتی مش��ترک میزان سهم الش��رکه ی اعضا از قبل مش��خص اس��ت و 
معم��والً یکی از اعضا که متصدی نام دارد وظایف عملیاتی و س��ایر اعضا 
)غیرمتصدی��ان( تأمین مالی پروژه و نظ��ارت بر اجرای آنرا انجام می دهند. 
ام��ا در قراردادهای فارم اوت، یک طرف با انجام عملیات نفتی یا پرداخت 
هزینه ی آن به دنبال تحصیل سهم الش��رکه در عملیات نفتی است. همچنین 

واگذارشونده می تواند بعد از انعقاد قرارداد فارم اوت با واگذارکننده یک 
قرارداد عملیاتی مش��ترک منعقد ک��رده یا به عضویت قراردادی که قبل از 

آن بین شرکای طرف قرارداد اصلی وجود داشت درآید.
اگرچه رش��د و توسعه ی اس��تفاده از این مدل قراردادی به دلیل اینکه اوالً 
س��اختار و ش��رایط انعقاد این قراردادها بسیار متنوع اس��ت و ثانیاً به صورت 
غیررسمی بین شرکت های مجرب استفاده می شود به کندی پیش می رود اما 
قراردادهای فارم اوت سال هاست که در صنعت نفت آمریکا و کانادا استفاده 
می ش��وند و امروزه نیز انعقاد آن در صنعت نفت رواج فراوانی دارد؛ به همین 
منظور شرکت های نفتی بین المللی از نمونه ی قراردادهای استاندارد فارم اوت 
به همراه ش��روط اس��تاندارد مندرج در آنها که توسط مؤسسات بین المللی از 
جمله انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی تهیه شده استفاده می کنند. پس 
از جنگ جهانی دوم قراردادهای فارم اوت در آمریکا در واکنش به افزایش 
ریسک ها و هزینه های حفاری عمیق و رشد و افزایش روزافزون شرکت های 
نفتی کوچک پا به عرصه ی وجود گذاشتند. به همین نحو و در کنار رشد این 
شرکت ها، ش��رکت های نوظهور مستقل نفتی نیز در س��طوح فراملی شروع 
ب��ه س��رمایه گذاری در پروژه ها و تعامالت بین الملل��ی کردند و در عرصه ی 
صنعت نفت در انعقاد این قراردادها با غول های نفتی ای که از قبل در صحنه 
حضور داش��تند فعاالنه مش��ارکت کردند. از این رو در دنیای کنونی صنعت 
نفت، انعقاد قراردادهای فارم اوت به عنوان ابزاری جهت مدیریت ریس��ک و 
تقسیم هزینه های رایج است و طرفین قراردادهای نفتی با استفاده از این قالب 

قراردادی بهتر می توانند به اهداف مدنظر خود دست یابند. 
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