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شیرکو بهادری*، سرپرست مدیر مهندسی طرح های شرکت منطقه ویژه اقتصادی الوان 

 EPC کلیات قراردادهای
قرارداده��ای 1EPC ن��وع خاص��ی از ق��رارداد 
پیمانکاری اس��ت ک��ه در آن، پیمان��کار متعهد به 
انج��ام بخش های مهندس��ی، تدارکات و س��اخت 
پروژه می باش��د. فیدیک )FIDIC(2 یا فدراس��یون 
بین المللی مهندسان مشاور از واژه کلید در دست3  
نیز به عنوان معادل EPC اس��تفاده می کند. بعضی 
اوقات همچنین از اصطالح قرارداد "کلید در دست 
قیمت مقطوع4" برای این مدل قراردادی اس��تفاده 
می ش��ود تا بر مس��ئولیت های پیمان��کار مبنی بر 
تحویل پروژه در موعد مقرر، بر اساس قیمت توافق 

شده و با عملکرد مندرج در قرارداد تأکید گردد.
همچن��ان که در ش��کل-1 مش��اهده می گردد 
ممکن اس��ت فقط دو مرحله از مراحل س��ه  گانه 
مهندس��ی، تدارکات و س��اخت به پیمانکار جهت 
اجرا داده ش��ود. در صورتی ک��ه فقط برای مراحل 
مهندس��ی و ت��دارکات با پیمانکار ق��رارداد منعقد 
گردد، به آن قرارداد مدیریت پروژه5 گفته می شود. 
در ای��ن حال��ت کارفرم��ا ق��راردادی ب��ا پیمانکار 
به منظور طراحی و تداراکات پروژه منعقد می کند. 
معم��والً پیمان��کار در حکم مدیر پ��روژه بوده و بر 
کلیه مراحل اجرای پروژه نظارت می کند. کارفرما 
ممکن اس��ت که فقط به منظور اجرای بخش های 
تدارکات و ساخت با پیمانکار قرارداد منعقد نماید 
ک��ه این مدل ق��راردادی را خدمات��ی6  می نامند. 
همچنین صرفاً می توان بخش طراحی و س��اخت7 
ی��ک پروژه را به پیمانکار واگ��ذار نمود که در این 
ص��ورت مي باید یک ق��رارداد طراحی و س��اخت  
منعق��د گ��ردد. در صورتی که پیمان��کار متعهد به 
اجرای هر سه بخش مهندسی، تدارکات و ساخت 

باشد، آن را قرارداد EPC می نامند.
الگوی ق��راردادی EPC برای اج��رای پروژه ای 

مناسب است که در آن:

1. ب��رای کارفرما اجرای پروژه براس��اس هزینه و 
زمان توافق شده، دارای اهمیت باال باشد.

2. پیمانکار کلیه مسئولیت های طراحی، تدارکات 
و اجرا را بر عهده گرفته و نظارت کارفرما در طول 

اجرای پروژه حداقل باشد.
3. پیمان��کار ریس��ک افزای��ش هزین��ه و افزایش 

مدت زمان اجرای پروژه را برعهده بگیرد.
ل��ذا تحت این الگوی ق��راردادی، پیمانکار کلیه 
مراح��ل اجراي پ��روژه را برعهده گرفت��ه و پروژه 
را به ص��ورت آماده و کلید در دس��ت جهت انجام 
عملی��ات بهره ب��رداری تحویل کارفرم��ا می دهد. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در این الگوی ق��راردادی کلیه 
ریس��ک های قراردادی همانن��د افزایش قیمت و 
مدت زمان پروژه برعهده پیمانکار می باشد، قیمت 
ارائه ش��ده عالوه بر فعالیت های پیش بینی ش��ده، 
فعالیت های پیش بینی نشده را نیز در بر می گیرد 
تا این مبلغ اضافی، ریسک افزایش قیمت یا مدت 

زمان اجرای پروژه را برای پیمانکار پوش��ش دهد. 
لذا کارفرما مبلغ بیش��تری برای قراردادهای کلید 
در دس��ت یا EPC ب��ه منظور انتقال ریس��ک به 

پیمانکار خواهد پرداخت.
از دیگر ویژگی های مهم قرارداد کلید در دست 
ی��ا EPC، لزوم اثب��ات عملکرد درس��ت کارخانه 
یا تجهیزات س��اخته شده می باش��د. بندهایی در 
قرارداد جهت آزمای��ش، راه اندازی و تحویل پروژه 
گنجانده می ش��ود که پیمانکار متعه��د به اجرای 
آنهاست. لذا در برخی از پروژه های کلید در دست 
عالوه بر اتمام پروژه بر اس��اس قیمت و زمان توافق 
ش��ده، امکان تولید و عملکرد کارخانه یا تجهیزات 
بر اساس ظرفیت طراحی نیز دارای اهمیت باالیی 
اس��ت. عملکرد پ��روژه زمانی از اهمیت بیش��تری 
برخوردار خواهد بود که پروژه توس��ط یک شخص 
ثالث تأمین مالی شده باشد، زیرا بازپرداخت منابع 
مال��ی از مح��ل درآمدهای پروژه ص��ورت خواهد 
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   EPCكليات قراردادهاي 

هاي نوعي خاصي از قرارداد پيمانكاري است كه در آن پيمانكار متعهد به انجام بخش 1EPCقراردادهاي 
از واژه  المللي مهندسان مشاوريا فدراسيون بين FIDIC(2 (فيديكباشد. مهندسي، تداركات و ساخت پروژه مي

كليد در "از اصطالح قرارداد  همچنين اوقات بعضي كند.استفاده مي EPCبه عنوان معادل نيز  3كليد در دست
هاي پيمانكار مبني بر تحويل شود تا بر مسئوليتبراي اين مدل قراردادي استفاده مي "4دست قيمت مقطوع

  پروژه در موعد مقرر، بر اساس قيمت توافق شده و با عملكرد مندرج در قرارداد تأكيد گردد.

  
  و انواع قراردادهاي زير مجموعه آن EPC: قرارداد 1 شكل
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گزارش

پذیرفت.
 EPC مهمترین ریس��ک هایی که در یک پروژه
ی��ا کلید در دس��ت به پیمانکار منتق��ل می گردد، 

عبارتند از:
1. ریسک تکمیل پروژه مطابق قیمت توافق شده

2. ریس��ک تکمیل پروژه مطابق زمان برنامه ریزی 
شده

3. ریس��ک تکمیل پروژه مطابق عملکرد و کیفیت 
مدنظر کارفرما

در نتیجه، با توجه به انتقال عمده ریس��ک ها به 
پیمانکار در این مدل قراردادی، ممکن اس��ت یک 
طرح یا پروژه خود به چند پروژه کوچک تر تقسیم 
ش��ده و به چندین پیمانکار بر اس��اس تخصص و 
توانمندی آنها داده ش��ود. مثاًل در خصوص توسعه 
ی��ک می��دان نفتی ممکن اس��ت بخ��ش حفاری، 
خطوط لول��ه جریانی، اح��داث تفکیک گر و دیگر 
مخازن، پمپ های انتقال نفت و قسمت سیویل هر 
کدام به یک پیمانکار مجزا که در اجرای آن بخش 

تخصص و سابقه دارد، داده شود.
یکی از معایب قراردادهای EPC مربوط به مرحله 
مهندس��ی و طراح��ی می باش��د. معم��والً همزمان 
با برگ��زاری مناقص��ه، طراحی اولیه پروژه توس��ط 
مناقصه گ��ر ارائه می گ��ردد و این طراح��ی مبنای 
قرارداد و اجرای پروژه اس��ت. ام��ا با توجه به اینکه 
مهل��ت مناقصه گره��ا برای تهیه این س��ند محدود 
بوده و تمایل آنها ب��رای هزینه کردن قبل از انعقاد 
قرارداد کم می باش��د، این طراحی ها دارای جزئیات 
کام��ل نبوده و در اغلب اوقات پس از انعقاد قرارداد، 
بر اس��اس خواس��ته کارفرما تکمیل شده و یا تغییر 
می کند. تغییر ش��رح کار و تعدی��ل قیمت قرارداد 
هم��واره یک��ی از چالش ه��ای اساس��ی در این نوع 
قراردادها در کش��ور ما بوده است. در صورت تغییر 
در شرح کار عالوه بر توافق طرفین بر تغییرات، آنها 
باي��د بر روی قیمت و زمان اج��رای تغییرات نیز به 
توافق برسند که این خود نیازمند مذاکرات و اضافه 

شدن الحاقیه به قرارداد اصلی می باشد.
 EPC یکی دیگ��ر از معایب اصل��ی قراردادهای

آن اس��ت که همزمان هر س��ه مرحله مهندس��ی، 
تدارکات و س��اخت به پیمانکار داده ش��ده و وی 
متعه��د به اجرای پروژه مطابق ب��ا قیمت، زمان و 
کیفیت توافق ش��ده می باش��د، در حالی که ابعاد و 
جزئیات پروژه معموالً بعد از انجام مرحله مهندسی 
مش��خص می گردد. به عنوان یک راهکار جایگزین 
می توان ق��رارداد EPC را در دو مرحله اجرا نمود: 
در مرحله اول، مطالعاتFEED 8  توسط پیمانکار 
ص��ورت پذیرد. در ط��ول این مرحل��ه ابعاد پروژه 
کاماًل مشخص شده و پیمانکار با قطعیت بیشتری 
می تواند در خصوص قیم��ت و زمان اجرای پروژه 
متعهد گ��ردد. مرحله دوم نیز مربوط به تدارکات، 
ساخت، آزمایش، راه اندازی و تحویل  باشد. در واقع 
در این الگوِی دو مرحله اِی قرارداد EPC، آیتم های 
اصلی ق��رارداد همانند قیمت و زمان اجرای پروژه 
پ��س از اجرای بخش اول مش��خص می گردد. هر 
دو مرحل��ه می تواند طی یک قرارداد مش��روط، به 
پیمان��کار اعطا گ��ردد اما ریس��ک آن وجود دارد 
که پس از انج��ام مرحله FEED دو طرف بر روی 

قیمت و مدت زمان اجرا به توافق نرسند.
در قراردادهای EPC پیمانکار متعهد به اجرای 
پ��روژه مطاب��ق با زم��ان تعیین ش��ده در قرارداد 
می باش��د اما در اکثر اوقات، پروژه به  موقع و طبق 
زمان بندی توافق شده به پایان نمی رسد. تأخیر در 
اجرای پروژه ممکن اس��ت منتسب به کارفرما و یا 
پیمانکار باشد. به عنوان مثال ممکن است کارفرما 
به موقع زمین را در اختی��ار پیمانکار قرار ندهد یا 
اینکه خود پیمان��کار در اجرای پروژه تعلل نماید. 
اثب��ات این موضوع ک��ه دالیل تأخی��ر در اجرای 

پروژه منتس��ب به کدام یک از طرفین اس��ت، نیز 
از بحث ه��ای چالش برانگیز در این الگوی قرادادی 
است. الزم است تا حد امکان این موارد در قرارداد 
پیش بین��ی گردد تا تعارض طرفین در مرحله اجرا 

به حداقل برسد.
نح��وه اج��رای قراردادهای EPC بدین ش��کل 
اس��ت که هزینه های پیمانکار بر اساس زمان بندی 
و در مراح��ل از پی��ش توافق ش��ده، در ازای ارائه 
به منظ��ور  پرداخ��ت می گ��ردد.  صورت وضعی��ت 
اطمین��ان از اج��رای تعهدات توس��ط پیمانکاران، 
ضمانت نامه انجام تعهدات و حس��ن  انجام کار اخذ 
ش��ده و در صورت انجام تعه��دات مطابق قرارداد، 
ضمانت نامه ها و مبلغ حس��ن انجام کار به پیمانکار 

مسترد می گردد.

EPCF کلیات قراردادهای
قرارداده��ای EPCF نوعی از ق��رارداد در روابط 
بین کارفرما و پیمانکار اس��ت که در آن، پیمانکار 
عالوه ب��ر مهندس��ی، ت��دارکات و س��اخت پروژه، 
تأمین مالی پروژه را نیز بر عهده دارد )ش��کل-2(. 
این الگ��وی ق��راردادی توس��ط کارفرمایانی اجرا 
می گردد ک��ه از مناب��ع مالی الزم جه��ت اجرای 
پروژه برخوردار نيستند. لذا پیمانکار عالوه بر انجام 
مراحل مهندس��ی، تدارکات و ساخت، تأمین مالی 
پروژه را نیز بر عه��ده می گیرد. در نتیجه، عالوه بر 
دس��تمزد و حق الزحمه اج��رای بخش EPC، الزم 
اس��ت ن��رخ بهره مناب��ع مالی تأمین ش��ده نیز به 

پیمانکار بازپرداخت گردد.
نوع دیگری از تلفیق قراردادهای EPC و تأمین 

EPC در مقایسه با قراردادهای ساخت و EPCF 2  قرارداد 

به پيمانكار اعطا گردد اما  مشروط، تواند طي يك قراردادهر دو مرحله ميگردد. اجراي بخش اول مشخص مي
  فق نرسند.دو طرف بر روي قيمت و مدت زمان اجرا به توا FEEDريسك آن وجود دارد كه پس از انجام مرحله 

باشد اما در اكثر ميپيمانكار متعهد به اجراي پروژه مطابق با زمان تعيين شده در قرارداد  EPCدر قراردادهاي 
رسد. تأخير در اجراي پروژه ممكن است منتسب بندي توافق شده به پايان نميموقع و طبق زمانپروژه به ،اوقات

موقع زمين را در اختيار پيمانكار قرار ندهد يا ثال ممكن است كارفرما بهعنوان مبه كارفرما و يا پيمانكار باشد. به
اينكه خود پيمانكار در اجراي پروژه تعلل نمايد. اثبات اين موضوع كه داليل تأخير در اجراي پروژه منتسب به 

حد امكان اين  االزم است ت .است اين الگوي قرادادي در برانگيزهاي چالشكدام يك از طرفين است، نيز از بحث
  بيني گردد تا تعارض طرفين در مرحله اجرا به حداقل برسد.موارد در قرارداد پيش

بندي و در مراحل از پيش هاي پيمانكار بر اساس زمانبدين شكل است كه هزينه EPCنحوه اجراي قراردادهاي 
منظور اطمينان از اجراي تعهدات توسط پيمانكاران، گردد. بهوضعيت پرداخت ميتوافق شده، در ازاي ارائه صورت

ها و نامهانجام كار اخذ شده و در صورت انجام تعهدات مطابق قرارداد، ضمانت نامه انجام تعهدات و حسنضمانت
  گردد.مبلغ حسن انجام كار به پيمانكار مسترد مي

  

  EPCFكليات قراردادهاي 

بر مهندسي، پيمانكار عالوه ،است كه در آن ابط بين كارفرما و پيمانكاردر رونوعي از قرارداد  EPCFقراردادهاي 
توسط كارفرماياني  اين الگوي قراردادي .)2- (شكلبر عهده دارد را نيز تداركات و ساخت پروژه، تأمين مالي پروژه

بر انجام مراحل عالوه. لذا پيمانكار برخوردار نيستندمنابع مالي الزم جهت اجراي پروژه از گردد كه اجرا مي
الزحمه بر دستمزد و حقعالوه ،در نتيجه گيرد.مهندسي، تداركات و ساخت، تأمين مالي پروژه را نيز بر عهده مي

 نرخ بهره منابع مالي تأمين شده نيز به پيمانكار بازپرداخت گردد. الزم است ،EPCاجراي بخش 

  

  

  

  

  

  
Construction Contract 

EPC Contract 

EPCF Contract 

+(Design & Procurement) 

+(Finance)

EPCدر مقايسه با قراردادهاي ساخت و  EPCF: قرارداد 2 شكل
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مالی، الگوی قراردادی EPC+F می باش��د. در این 
الگوی ق��راردادی پیمان��کار عالوه بر قب��ول تعهد 
اج��رای بخش EPC متعه��د به پی��دا کردن یک 
س��رمایه گذار جهت تأمین مالی پروژه می باشد. در 
واقع، در این حالت به جای یک قرارداد، دو قرارداد 
مج��زا وج��ود دارد؛ یک قرارداد EPC ب��ا پیمانکار 
اجرای پروژه و یک قرارداد با س��رمایه گذار معرفی 
شده توسط پیمانکار جهت تأمین مالی پروژه. این 
نوش��تار س��عی بر تحلیل قراردادهای EPCF دارد 
هرچن��د قرارداده��اي EPC+F نیز ش��باهت های 

زیادی به الگوی قراردادی EPCF دارند.
 EPCF مهم ترین مس��ئله ای که در قراردادهای
بای��د در نظر گرفته ش��ود )عالوه بر مس��ائلی که 
در خص��وص قراردادهای EPC در م��ورد تکمیل 
به موقع، بر اس��اس هزینه توافق ش��ده و کیفیت 
ق��راردادی بیان گردی��د(، نرخ به��ره تأمین منابع 
مال��ی، نحوه بازپرداخت و درصد تأمین مالی پروژه 
اس��ت. همچنی��ن در صورت��ی که ق��رارداد از نوع  
EPC+F باشد، میزان نظارت تأمین کننده مالی نیز 

یکی از موارد مهم اس��ت؛ زی��را عمدتاً بازپرداخت 
منابع مالی از محل تولیدات پروژه صورت می گیرد 
و تأمین کنن��ده مالی به منظور حصول اطمینان از 
اجرای درس��ت و به موقع پروژه بر مراحل مختلف 

اجرای پروژه نظارت دارد. 
ن��رخ بهره تأمین منابع مال��ی یکی از مهم ترین 
بندهای قراردادهای EPCF به شمار می رود. در این 
خص��وص باید بین نرخ بهره اخ��ذ وام و نرخ بهره 
تأمی��ن منابع مالی پروژه تمایز قائل ش��د. با توجه 
به اینکه ریس��ک بانک یا سرمایه گذار برای تأمین 
مالی یک پروژه نسبت به پرداخت وام بیشتر است 
)چون وام یکجا پرداخت شده و جهت بازپرداخت 
آن وثیق��ه دریاف��ت می گ��ردد و ق��رض گیرن��ده 
صرف نظر از اینکه پول را به چه نحوی هزینه کرده 
باشد و سرمایه گذاری وی موفق بوده یا با شکست 
مواجه ش��ده باش��د، بای��د وام را بازپرداخت نماید 
وگرنه وثیقه ي وی به اجرا گذاشته می شود. اما در 
تأمین مالی پروژه، منابع بر اس��اس پیشرفت پروژه 

تزریق می گردد و معموالً وثیقه سرمایه گذار همان 
پروژه ب��وده و بازپرداخت ها بس��تگی ب��ه عایدات 
پروژه دارد(، در نتیجه هزینه تأمین مالی پروژه نیز 

بیشتر از نرخ بهره اخذ وام می باشد.
 EPCF از دیگ��ر پارامترهای مه��م قراردادهای
دوره  اس��ت.  مال��ی  مناب��ع  بازپرداخ��ت   نح��وه 
ب��از پرداخ��ت بای��د به ش��کلی تنظیم گ��ردد که 
متناس��ب با می��زان تولی��دات و درآمدهای پروژه 
باش��د. در صورت طوالنی ب��ودن دوره بازپرداخت، 
می��زان  و  مال��ی  مناب��ع  تأمین کنن��ده  ریس��ک 
تجمع��ی بهره پرداختی توس��ط کارفرم��ا افزایش 
می یاب��د. در مقاب��ل، در صورت کوت��اه بودن دوره 
بازپرداخت، ممکن اس��ت درآمدهای پروژه کفاف 
اقس��اط بازپرداخت را ننماي��د. نکته مهم دیگر در 
خصوص بازپرداخت منابع مالی آن است که شروع 
بازپرداخ��ت باید منوط به بهره برداری پروژه گردد 
زیرا بای��د درآمدی محقق گردد ک��ه از محل آن، 
منابع تأمین شده بازپرداخت شود و به دوره تأخیر 
در بهره برداری )با توجه به اینکه پیمانکار پروژه و 
تأمین کننده مالی یک شخص واحد است( بهره ای 

تعلق نگیرد.
همچنی��ن اکث��ر تأمین کنندگان مال��ی تمایلی 
ب��ه تأمین 100 درصد منابع پ��روژه ندارند و مایل 
هس��تند کارفرما نیز بخشی از هزینه های پروژه را 
تقبل نماید. در این حالت، به نوعی منافع کارفرما 
و سرمایه گذار همسو خواهد شد چون هر دو طرف 
بخش��ی از هزینه های اجرای پروژه را تقبل کرده و 
بازگشت س��رمایه ي هر دو منوط به اجرای موفق 

پروژه می باشد.

مقایسه قراردادهای EPCF با بیع متقابل
الگوی ق��راردادی بیع   متقابل س��الیان متمادی 
است که در کشور به عنوان یکی از شیوه های مهم 
توس��عه میادین مورد استفاده قرار می گیرد. اولین 
ق��رارداد نفتی در این قالب بین ش��رکت ملی نفت 
ایران و ش��رکت توتال فرانسه برای توسعه میادین 
سیری "آ" و "ئی" در سال 1374 منعقد گردید. بر 

اساس قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار باید میدان 
نفت��ی/گازی مورد تواف��ق را با اس��تفاده از منابع 
مال��ی خود9  توس��عه دهد. در مقاب��ِل هزینه های 
توس��عه، نرخ بهره بانکی و پاداش به پیمانکار تعلق 
می گیرد10. لذا کلیدی ترین تفاوت بین قراردادهای 
بیع متقابل و EPCF در خصوص پرداخت پاداش به 

پیمانکار است. 
پاداش پرداخت��ی در قالب قراردادی بیع متقابل 
به دلیل ریس��ک تولیدی اس��ت که پیمانکار تقبل 
می کن��د. در این راس��تا، بازپرداخت ب��ه پیمانکار 
صرف��اً زمانی ص��ورت می گیرد که تولی��د میدان 
به می��زان مورد تواف��ق در قرارداد برس��د. لذا در 
این الگوی ق��راردادی، پیمان��کار عالوه بر تضمین 
کیفیت و ظرفیت تأسیس��ات روزمینی نصب شده، 
در خص��وص تولی��د از مخ��زن نیز متعهد اس��ت. 
درحالی که در قراردادهای EPCF، پیمانکار عالوه بر 
تأمین منابع مالی صرفاً در مقابل کیفیت ساخت و 
ظرفیت تولید پروژه برای تجهیزات س��طح االرضی 
متعهد می باش��د. پ��س از اتمام پ��روژه در هر دو 
الگ��وی قراردادی بیع متقابل و EPCF، تأسیس��ات 
جهت بهره برداری به کارفرما تحویل داده می شود.

IPC با EPCF مقایسه قراردادهای
هی��أت وزی��ران در تاری��خ 1394/8/11 الگوی 
ق��راردادی IPC را تحت عنوان ش��رایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت مصوب 
و سپس بخش هایی از آن را در مورخ 1395/5/16 
اص��الح و مصوبه جدیدی را جایگزین مصوبه قبلی 
نمود. بر اس��اس این مدل قراردادی، پیمانکار باید 
ب��ا هزینه خود، میدان نفتی/گازی را توس��عه داده 
و س��پس هزینه های انجام شده توسط پیمانکار11  
به عالوه ي هزینه تأمین منابع مالی12 و دستمزد13  
به وی بازپرداخت می گردد. در این مدل قراردادی 
پیمانکار عالوه بر توس��عه، بهره برداری از میدان را 
نیز برای یک دوره مش��خص بر عهده دارد. انتقال 
دوره بهره برداری به پیمانکار و پرداخت دس��تمزد 
به ازای هر واحد تولید به وی در راس��تای هم س��و 
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ش��دن منافع طرفین در این قرارداد گنجانده شده 
است. در الگوی قراردادی بیع متقابل، بسته به نوع 
میدان و پروژه ممکن است نوعی تضاد منافع بین 
طرفین وجود داشته باشد14 زیرا منافع پیمانکار در 
راس��تای افزایش تولید در دوره کوتاه   مدت جهت 
افزایش خالص ارزش فعلی خود در این دوره بوده 
و وی انگی��زه ای برای برداش��ت صیانتی و حداکثر 
ک��ردن خال��ص ارزش فعلی می��دان در بلندمدت 
ندارد. اما با تحویل بهره برداری میدان به پیمانکار 
)عالوه بر توس��عه( بر اس��اس قراردادهای IPC با 
حداکثر شدن خالص ارزش فعلی پیمانکار در دوره 
قرارداد، خالص ارزش فعلی میدان از منظر کارفرما 

نیز افزایش می یابد15. 
به می��زان   IPC ق��راردادی  الگ��وی  واق��ع،  در 
بیش��تری نس��بت به الگوی قراردادی بیع متقابل، 
از قرارداده��ای EPCF فاصله می گیرد. در قرارداد 
EPCF اج��رای پ��روژه و تأمین مال��ی به عالوه ي 

تضمین کیفیت تأسیسات و تجهیزات سطح االرضی 
بر عهده پیمانکار می باش��د و پس از اجرای پروژه، 
بهره برداری بر عهده کارفرما می باشد، در حالی که 
در قرارداده��ای IPC عالوه بر اج��را و تأمین مالی 
پروژه، ریس��ک رفتار مخزن و تولی��د از آن نیز بر 
عه��ده پیمانکار اس��ت و وی بعد از اتم��ام پروژه، 
بهره ب��رداری از آن را نیز مطاب��ق مدت زمان توافق 
ش��ده بر عه��ده دارد. ب��ا توجه به اینکه ریس��ک 
پیمانکار در این حالت بیشتر می باشد، لذا عالوه بر 
بازپرداخ��ت مبالغ هزینه ش��ده و ن��رخ بهره آنها، 
مبلغی نیز تحت عنوان دس��تمزد به ازای هر واحد 

تولید به پیمانکار پرداخت می گردد.
در خص��وص ای��ن موض��وع ک��ه ک��دام الگوی 
ق��راردادی، یک الگوی برتر جهت توس��عه میادین 
می باش��د، باید خاطرنش��ان کرد که هر یک از این 
الگوه��ا را می توان به عنوان ی��ک ابزار فرض نمود. 
ش��اید این س��وال به نوعی ش��باهت زیادی به آن 
داش��ته باش��د که آیا اس��تفاده از چاقو مناسب تر 
اس��ت یا تبر؟ در پاس��خ بايد ابتدا پرسید که برای 
چه منظ��وری و انجام چه کاری؟ اگر هدف بریدن 

ی��ک درخت باش��د تبر ابزار مناس��ب تری اس��ت 
ولی اگر مقصود آش��پزی باش��د اس��تفاده از چاقو 
مناس��ب تر اس��ت. در نتیجه به منظور اس��تفاده از 
قالب ق��راردادِی بهینه باید کلیه ش��رایط مخزنی، 
تجربیات پروژه های مشابه، تکنولوژی در دسترس، 
توان مالی و مدیریتی، ش��رایط سیاسی، اجتماعی 
و دیگر موارد کارفرما در نظر گرفته ش��ود. ممکن 
اس��ت برای حالتی ک��ه مخزن قباًل توس��عه یافته 
و مح��دوده و رفت��ار مخ��زن برای کارفرم��ا کاماًل 
مش��خص بوده و تکنولوژی توسعه نیز در دسترس 
وی می باش��د ولی تنها محدودی��ت کارفرما منابع 
مالی می باش��د، بهترین گزینه اس��تفاده از الگوی 
EPCF باش��د. اما اگر رفتار مخزن پیچیده بوده و 

نیاز ب��ه انجام عملیات بهبود و ازدیاد برداش��ت با 
تکنولوژی باال در حین عملیات بهره برداری باشد، 

الگوی قراردادی IPC انتخاب بهتری باشد. 

ارائ�ه پیش�نهاد جهت اص�اح قرارداده�ای EPC و 
EPCF

در این بخش تمرکز بر نحوه اجرای قراردادهای 
EPC و EPCF در ش��رکت ملی نف��ت ایران بوده 

و راهکارهای��ی ب��ه منظ��ور بهب��ود نح��وه انعقاد 
قراردادهای فعلی پیشنهاد می گردد.

ال��ف: مواردی ک��ه باید در اج��رای قراردادهای 
EPC مدنظر قرار گیرد:

1. با توجه به اینکه مجوز اجرای هر پروژه مي بايد 
از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اخذ گردد، 
فرایند تصویب خواهی این پروژه ها به گونه ای تغییر 
 FEED یاب��د که ابتدا، مطالعات مهندس��ی پایه یا
ص��ورت گیرد ت��ا ابعاد و جزئیات پروژه مش��خص 
گردد. س��پس هیئت مدیره این ش��رکت بر اساس 
اطالع��ات و جزئیات کافی در خصوص اجرا یا عدم 
اجرا و هزینه ه��ای آن تصمیم گیری نماید. مطابق 
روی��ه فعلی، در خصوص عمده پروژه ها بر اس��اس 
مطالعات مفهومی تصمیم گیری می شود که عیب 
اساس��ی آن عدم ام��کان ب��رآورد و تصویب دقیق 
هزینه اج��رای پروژه ب��وده که این ب��ه نوبه خود 

توجیه اقتص��ادی صورت گرفته را نیز زیر س��وال 
خواهد برد.

2. برآورد هزینه پروژه ها به دو بخش ریالی و ارزی 
)متناسب با میزان ارز بری پروژه( تقسیم گردد. در 
خصوص بخش ریالی، با توجه به نوس��انات تورم و 
ریس��ک باالی پیمانکار در برابر افزایش قیمت ها، 
ام��کان تعدیل بخش ریالی مطابق ب��ا نرخ تورم و 
یا بر اساس فهرس��ت بهای اعالمی توسط سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی پیش بین��ی گردد. بدیهی 
اس��ت در صورتی که پروژه بر اس��اس مکانیس��م 
رقابت��ِی مناقص��ه واگذار گ��ردد، با توج��ه به علم 
مناقصه گران نس��بت به این موض��وع، هزینه های 
تورم ریالی س��ال های آتی را در نرخ پیش��نهادی 
لح��اظ ننم��وده و این عمل باع��ث افزایش قیمت 
پ��روژه نمی گردد. همچنین در این حالت حتی در 
صورت بُروز شوک های قیمتی، پیمانکار توان ادامه 
فعالیت را داشته و اجرای پروژه متوقف نمی گردد.

3. مکانیس��م انتخ��اب و غربالگ��ري پیمان��کاران 
به گون��ه ای طراحی گ��ردد که س��وابق پیمانکاران 
به منظور انجام و اجرای پروژه های جدید تأثیرگذار 
باش��د. این مقوله مي بايد فراتر و جامع تر از امتیاز 
فنی-بازرگانِی تعیین ش��ده در قانون مناقصات مد 
نظر قرار گیرد. این غربالگري و درجه اعتبار مي بايد 
به صورت متمرکز و در یک نهاد مشخص بر اساس 
توانمندی های پیمان��کاران )اعم از نوع تجهیزات، 
دانش و توانمندی نیروی انس��انی، نوع تجهیزات، 
تکنولوژی در دس��ترس( و سوابق کلیه پروژه های 

صورت گرفته محاسبه و به روزرسانی گردد.
4. این قراردادها به منظور اجرای پروژه هایی به کار 
گرفته شود که ریس��ک های آن آشکار و مشخص 
باشد. مثاًل نصب یک توربوکمپرسور یا احداث یک 
واحد نمک زدایی دارای ریس��ک آشکار و مشخص 
است. در این نوع قراردادها پیمانکار از ابتدا نسبت 
به ریس��ک های پروژه واقف بوده و می توان وی را 
ملزم به عملکرد صحیح پروژه بر اس��اس ظرفیت و 
کیفیت م��ورد توافق نمود. اما اگر از این قراردادها 
در زمینه توس��عه میادین استفاده نمود، نمی توان 
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پیمان��کار را ملزم به نتیجه کرده و انتظار داش��ت 
که پیمان��کار میزان تولید مش��خصی را از میدان 
مذک��ور تعهد نماید. تعهد به یک تولید مش��خص، 
دارای ریس��ک باالیی بوده و پاداش مشخصی نیز 
مي بايد برای آن در نظر گرفته شود که این الگوی 

قراردادی دارای چنین مکانیسمی نمی باشد.
ب: مواردی که الزم است در اجرای قراردادهای 

EPCF مدنظر قرار گیرد:

1. این مدل قراردادی نیز همانند الگوی قراردادی 
EPC مناس��ب پروژه هایی که دارای ریس��ک نهان 

هستند، نمی باشد. تنها تفاوت این الگوی قراردادی 
با EPC آن اس��ت که در این حالت، کارفرما منابع 
مالی کافی جهت اجرای پروژه در اختیار ندارد. لذا 
به صورت هم زم��ان اجرا و تأمین مالی پروژه را به 

پیمانکار واگذار می نماید.
2. نرخ بهره ریالی و ارزی به گونه ای باشد که میزان 
تورم و ریسک های پروژه را پوشش دهد. در صنعت 
نفت برای پوش��ش نرخ تورم ارزی معموالً استفاده 
 EURIBOR یا LIBOR از ش��اخص هایی همانند
مرسوم است، اما چنین شاخصی برای ریال وجود 
ندارد. به منظور کاهش ریس��ک پیمانکار می توان 
ن��رخ بهره پرداختی را بر اس��اس ن��رخ تورم ریالی 
به عالوه ي یک مبلغ ثابت16 برای میزان اصل مانده 

در هر دوره در نظر گرفت.
3. ق��رارداد به نح��وی تنظیم گردد ک��ه بازپرداخت 
من��وط به تکمیل پروژه باش��د. زی��را در هر دو نوع 
ق��رارداد EPCF و EPC+F یا پیمانکار رأس��اً منابع 
مالی را تأمین می کند یا تأمین کننده منابع مالی را 

خود معرفی می نماید. همچنین یکی از دالیل اصلی 
اج��رای پروژه در این قالب ع��دم وجود منابع مالی 
توسط کارفرما بوده و وی به دنبال بازپرداخت منابع 
از محل محصوالت پروژه می باش��د. بدیهی است در 
این حالت پیمانکار صرف��اً در صورت تکمیل پروژه 
مستحق دریافت اصل و فرع سرمایه خود می باشد.   
4. دوره بازپرداخ��ت مناب��ع مالی ب��ه پیمانکار به 
صورت بهینه تعیین گردد به گونه ای كه نه آن قدر 
کوتاه باش��د که درآمد ناش��ی از محصوالت طرح 
جوابگوی بازپرداخت هزینه های پروژه نباشد، نه به 
شکلی طوالنی گردد که هزینه های تأمین مالی باال 
رفته و همچنین تأمین کننده مالی انگیزه ای برای 

تأمین مالی پروژه نداشته باشد. 
5. به منظ��ور هم راس��تایِی منافِع طرفین، بخش��ی 
از هزینه ه��ای مالی پروژه توس��ط کارفرما تأمین 
گ��ردد. در این حالت با توجه به اینکه بخش��ی از 
منابع کارفرما درگیر پروژه می باشد، وی نیز سعی 
در تسهیل و تس��ریع اجرای پروژه نموده و تالش 
خواهد نمود که دسترس��ی ها و مجوزهای الزم در 

اسرع وقت اخذ گردد.

نتیجه گیری
قرارداده��ای EPC ب��رای اج��رای پروژه های��ی 
مناس��ب اس��ت که در آن، کارفرما مایل اس��ت تا 
ریسک های افزایش قیمت، افزایش زمان و کیفیت 
اجرای پروژه را به پیمان��کار منتقل نماید. اين در 
حالي است كه در الگوی قراردادی EPCF  عالوه بر 
این م��وارد، کارفرم��ا منابع مالی کاف��ی را نیز در 

اختیار نداشته و به دنبال تأمین منابع پروژه توسط 
پیمانکار می باش��د. در هر دو حالت، ریس��ک های 
پروژه مي بايد مش��خص بوده و نمی توان پیمانکار 
را متعهد به پذیرش ریس��ک هایی همانند ریسک 

مخزن و میزان تولید از آن نمود.
تفاوت اساس��ی قرارداده��ای EPC و EPCF با 
قراردادهای بیع متقابل و IPC در آن اس��ت که در 
دو الگوی ق��راردادی اخیرالذک��ر، پیمانکار متعهد 
به تولید مش��خصی از میدان بوده و در مقابل این 
ریسک، مبالغی در قالب پاداش یا دستمزد دریافت 
می کن��د. لذا اس��تفاده از هر ی��ک از این الگوهای 
قراردادی بس��تگی ب��ه نوع پ��روژه، وضعیت مالی 
کارفرما، نوع مخزن، تکنولوژی در دسترس و دیگر 
پارامتره��ای محیطی دارد و به عنوان یک نس��خه 
کلی نمی ت��وان پیش��نهاد نمود که ک��دام الگوی 

قراردادی، بهترین الگوی ممکن می باشد.
در پای��ان، به منظ��ور اجرای بهت��ر قراردادهای 
EPC و EPCF پیشنهاد می گردد که قبل از انجام 

مناقص��ه، مطالعات پایه یا FEED صورت گرفته تا 
ریس��ک طرفیِن ق��رارداد کاه��ش یاب��د. ارزیابی 
توانمندی ها و س��وابق پیمانکاران نیز در یک نهاد 
مش��خص و به ص��ورت متمرک��ز انجام ش��ده تا به 
پیمانکاران این هش��دار داده ش��ود که رفتار فعلی 
آنه��ا بر درآمد و اعتبار آت��ی آنها تأثیرگذار خواهد 
ب��ود. همچنی��ن در حالت عدم ثب��ات پارامترهای 
کالن اقتصادی، مکانیسمی طراحی گردد که مبلغ 
پروژه و نرخ بهره منابع مالی، متناسب با نرخ تورم 

تعدیل گردد.

پانویس هاپانویس ها
1. Engineering, Procurement, Construction
2. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils
3. Turnkey
4. Lump Sum Turnkey )LSTK(
5. Project Management Agreement
6. Service Contract Agreement
7. Design-Build Agreement
8. Front End Engineering Design

9. ممکن اس��ت پیمانکار منابع مالی خود تأمین نماید و یا اینکه این منابع را رأس��اً از یک موسسه مالی یا بانک طرف 
قرارداد خود اخذ نماید.

10. این هزینه ها در صورتی به پیمانکار تعلق می گیرد که تولید میدان به میزان مورد توافق برس��د و اصطلالحاً وی 

آزمایش تولید 21 از 28 روز را با موفقیت انجام دهد
11. در قالب هزینه های مستقیم، غیر مستقیم و عملیاتی

12. Cost of Money 
13. FEE

14. البته بایس��تی ذکر گردد که این تضاد منافع بس��تگی به ویژگی های میدان و پروژه دارد و بسته به 
نوع پروژه ممکن است بیشتر یا کمتر باشد.

15. البته خالص ارزش فعلی در این حالت از منظر کارفرما لزوماً حداکثر نمی گردد ولی هم راستایی منافع طرفین در 
قرارداد IPC بیشتر از قرارداد بیع متقابل می باشد. البته این بدان معنی نیست که الگوی قراردادی IPC همراه بهتر 
از الگوی قراردادی بیع متقابل  اس��ت. انتخاب الگوی بهینه قراردادی بس��تگی به ش��رایط سنگ و سیال مخزن، توان 

مالی کارفرما، تکنولوژی در دسترس و توان مدیریتی طرفین قرارداد و دیگر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دارد.
16. Margin Rate


