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قراردادهای نفت و گاز یکی از مهم ترین مســائلی اســت که باید در صنعت 
نفت و گاز در نظر گرفته شــود. با این حال کارشناسان در این زمینه اعتقاد 
دارنــد که یک قرارداد نفت و گاز به شــدت به ویژگی های خاص هر منطقه 
یا کشــور بستگی دارد و این که قرارداد می تواند برخی قابلیت های خاص را 

نشان دهد.]16[ 
اگرچه قراردادهای نفت و گاز می توانند به طور گســترده ای در جزئیات خود 
متفاوت باشند، دو مسئله ی مهم در تمامی آنها هست: چگونه سود بین دولت 
و شرکت های شرکت کننده تقسیم می شود و چگونه هزینه ها تقسیم می شود. 
چه مذاکرات پیچیده ای در ســطح باالی عدم  قطعیت به وســیله ی اطالعات 

ناقص و یا حتی غلط به وجود می آید. 
به طور معمول، نه شرکت نفت و نه دولت میزبان با اطمینان در زمان امضای 
قرارداد می داند چقدر هزینه برای کشــف و توسعه ی یک میدان خواهد بود، 
اینکــه آیا قیمت های آینده ی نفت و گاز ایــن هزینه ها را توجیه می کند و یا 
اینکه چه مقدار نفت و گاز در این میدان اســت. از هر 10 تالش اکتشــاف 9 

تالش ضرر می کند.]13[

مذاکــرات قراردادی نیازمنــد چانه زنی ماهرانه برای پیــدا کردن یک تعادل 
مناســب و مورد قبول طرفین بین منافع ســرمایه گذار و دولت است. اغلب، 
دولت هــای میزبان از کارشناســان مالی و حقوقــی بین المللی در طول این 

مذاکرات استفاده می کنند.]15[
ســه نوع قرارداد اصولــی برای قراردادهای دولت میزبان وجود دارد شــامل: 

امتیازی1، مشارکتی2 و خدمات3. 

2- معرفی انواع قراردادها
1-2- قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیــازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شــمار 
می رونــد. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشــخص 
است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یاد شده، سرمایه گذاری در عملیات 

اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. 
سیستم امتیاز انحصاري همان سیستم بهره ی مالکانه/ مالیات4 است. در این 
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با توجه به ضرورت طراحی روش های تامین مالی جدید، این تحقیق بررســی کرده که اساسا شرایط و قوانین 
جاری کشــور داللت بر اســتفاده از چه نوع روش تامین مالی در پروژه های باالدستی صنعت نفت و گاز دارند؟ 
مالحظات و چارچوب پیشــنهادی خبرگان در طراحی این روش تامین مالی چگونه است؟ در این تحقیق ابتدا 
با مرور ادبیات، معیارهای موثر در انتخاب و نیز روش های تامین مالی خارجی مشــخص شد. تحقیق حاضر به 
صورت توصیفی ـ پیمایشی است و از روش سرشماری، برای انتخاب خبرگان استفاده شده است. نتایج تحقیق 
نشــان داد که روش قرارداد نفتی ایران بهترین روش تامین مالی انتخاب شــد. نتایج به دســت آمده حاکی از 
آن بود که الزامات مســلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با این روش تامین مالی دارد و در عین حال با توجه 
بــه  اینکه نیاز اصلی ایران برای تغییر نوع قرارداد، نیازهای تامین مالی، تولید صیانتی و انتقال فناوری و دانش 
فنی بوده است. باتوجه به محدودیت های قانونی حال حاضر کشور و معایب قرارداد نفتی ایران، اصالحاتی برای 
بهبود قرارداد نفتی ایران پیشنهاد شد. مهم ترین اصالحات پیشنهادی با توجه به دغدغه های کشور پیش بینی 
اصول بهره برداری مطلوب، برنامه ریزی مناسب برای صیانت و حفاظت منابع، افزایش هدفمند ظرفیت آموزش 

و انتقال فناوری در قراردادهای جدید و عدم پرداخت هزینه های تامین مالی به پیمانکار بود.
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سیســتم، طبق قوانین حاکم بر کشــور به خصوص قوانیــن و مقررات حاکم 
بر بخش نفت، دولت امتیاز اکتشــاف و تولید نفت در منطقه ی مشــخصی را 
در دوره ی زمانی معین و طبق شــرایط مشــخص به شرکت عملیاتی واگذار 
می کند، در مقابل، شــرکت عملیاتی تعهد می کند که پس از ســرمایه گذاري 
و بهره بــرداري از ذخایر نفت، مبالغی تحت عنوان بهره ی مالکانه و مالیات به 

دولت پرداخت کند.  
قرارداد امتیازی مدرن به طور کلی این ویژگی ها را دارد:

 چارچــوب زمانی قرارداد امتیازی مدرن محدود شــده با امکان تمدید، اگر 
نفت هنوز در مقادیر تجاری در پایان دوره تولید شد یا اگر که نفت پیدا نشد، 

قرارداد امتیازی در 12 سال فسخ می شود. 
 قرارداد امتیازی جدید استخدام افراد دولت میزبان را تضمین کرده. شرکت 
نفت بین المللی مجبور به اســتخدام کارکنان ملی است و دولت میزبان بر کار 

کنترل دارد. 
 مزایای مالی ناشــی برای دولت میزبان شامل پرداخت ها بر مبنای تولید و 

شکل بهره ی مالکانه به ازای هر حجم تولید است. 
 به دولت میزبان اختیار در کنترل برخی تصمیمات شرکت نفتی بین المللی 
داده می شــود، برای مثال نیاز به برنامه ی کار اکتشاف حداقلی، مشارکت در 

فرآیند تصمیم گیری و تصویب هزینه های اکتشاف و هزینه ها.]18[

2-2- قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی متفاوت از امتیازی هستند که در آن 
حق مالکیت نفت داده نمی شود. اندونزی در سال 1966 قراردادهای مشارکت 
در تولیــد را ایجاد کرد. دولت اندونزی تصمیــم گرفت به عنوان یک حرکت 
ملی، از قراردادهای امتیازی به ســمت این قراردادها برود. دولت، مالک تولید 

نفت باقی می ماند و به شرکت های بین المللی حق اکتشاف را می داد. 
از 1966 تا 2008، مشــارکت در تولید، پنج نســل را به خود دیده و عمده ی 
تحوالت پنج نسل، مربوط به رژیم مالی بوده است. در این تحوالت، شش اصل 

بر مشارکت در تولید حاکم است. این شش اصل عبارت است از:
1-  خطرات ناشی از عدم تولید تجاري بر عهده ی پیمانکار است. 

2-  تامین مالی پروژه بر عهده ی پیمانکار است. 
3-  مالک نفت تولیدي دولت اســت و پیمانکار، تحت نظارت او انجام تکلیف 

می کند. 
4- کلیه ی تجهیزات و سازه ها ملک دولت میزبان است. 

5-  استهالك هزینه ها از طریق دریافت تمام یا بخشی از نفت تولیدي است. 
6- پس از کسر هزینه ها نفت تولیدي میان دولت و شرکت تقسیم می شود.]12[

از لحاظ نظري، مشــارکت در تولید نوعی قــرارداد خدماتی )خرید خدمت( 

است که سهم پرداختی به شرکت نفتی، نوعی پرداخت )دستمزد( است که از 
جانب دولت به شرکت نفتی در نقطه ی صادرات محقق می شود. 

بر این اســاس، ماهیت مشارکت در تولید را نمی توان نوعی امتیاز دانست زیرا 
در امتیاز، تمام نفت تولیدي و همچنین وسایل و تجهیزات در مالکیت شرکت 
اســت اما در مشــارکت در تولید کلیه ی نفت تولیدي و تجهیزات در مالکیت 
دولت است. عالوه  بر این، در امتیازی قدرت دولت در نظارت بر شرکت نفتی 
محدود اســت ولی در مشارکت در تولید، شــرکت نفتی تحت کنترل دولت 

فعالیت می کند.]12[ 
به طور کلی ساختار قراردادی مشارکت در تولید به این شرح می باشد:

 شــرکت به عنوان عامل دولت میزبان، برای دوره ی مشخص و در منطقه ای 
مشخص می باشد. 

 شــرکت عامل، خطرپذیری و همه ی هزینه ها را با شرایط مندرج در قرارداد 
و نظارت دولت میزبان بر عهده می گیرد. 

 هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است اما شرکت عامل مجاز به ذخیره ی 
بخشــی از تولید برای جبران هزینه های عملیات و تامین هزینه های توســعه 

می باشد ودرآمد او مشمول مالیات بر تولید است. 
 بقیه ی تولید بر مبنای فرمول توافق شده تقسیم می شود. 

 بعد از جبران کامل هزینه های توســعه، کلیه ی ســرمایه ها به دولت میزبان 
تعلق می گیرد. 

 در مواردی از قرارداد، دولت میزبان معموال شرکت عامل را ملزم به بازاریابی 
ســهمیه ی نفت تولیدی کشــور میزبان می کند و همچنیــن او را به تامین 

نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم می سازد.]6[ 
از جملــه محدودیت های قراردادهای مشــارکت در تولید و یا ســود به ویژه 
در رابطــه با قوانیــن و مقررات جاری کشــور ایران، عدم امــکان واگذاری 
سهم الشــرکه ی تولید توافق شــده به پیمانکاران خارجــی در نقطه ی صدور 

تولیدات و محصوالت هیدروکربوری پروژه های نفتی است.]14[ 

3-2- قراردادهای خدماتی
حرکت به ســمت قراردادهای خدماتی یادآور حرکتی مشابه از سیستم های 
امتیازی به ســوی قراردادهای مشــارکت در سال 1966 است. همان طور که 
مهم ترین عامل حرکت به ســمت قراردادهای مشارکت در تولید، مخالفت با 
کنترل قیمت جهانی نفت و مســائل حاکمیتی نسبت به منابع طبیعی توسط 

شرکت های بین المللی در دهه ی 60 بوده است. 
به نظر می رســد حرکت به سمت قراردادهای خدماتی نيز از یک سو به جهت 
مســائل حاکمیتی و از ســوی دیگر به جهت نیاز به ســرمایه و دانش فنی 

شرکت های بین المللی نفت شكل گرفته است.]10[ 
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قراردادهاي خدماتي عمدتا با توجه به درجه ی ريسک پذيري فعالیت ها توسط 
طرفین قرارداد به دو گروه عمده تقســیم مي شوند که عبارتنداز: قراردادهاي 

خدماتي محض )بدون ريسک( و قراردادهاي خدماتي خطرپذير.]3[ 
قراردادهاي صرفا خدماتــي5: در قراردادهاي خدماتي محض، ريســک 
فعالیت ها متوجه شــرکت يا کشور میزبان اســت و جبران هزينه ی پیمانکار، 
تنها در برابر ارائه ی خدمات، قابل انجام خواهد بود و هیچ گونه مبلغ اضافه اي 
به عنوان جبران قبول ريســک فعالیت ها به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. در 
صنعت نفت، هدف اين دســته از قراردادها فعالیت هاي اکتشافي نیست بلکه 

فعالیت هاي تولیدي است. 
پاداش اين قرارداها معموال نقدي اســت و بهاي مقطوع و مشــخصي دارد، 
اين گونه از قراردادها بیشــتر جنبه ی انتقال تکنیک از کشــورهاي صاحب 
تکنولوژي را دارد تا انتقال ســرمايه و منابع مالي. به همین دلیل اين دسته 
از قراردادها در کشــورهاي ثروتمند که مشــکل مالي يا تامین مالي طرح ها 
را ندارنــد و تنهــا نیازمند تجربه، دانش فني يا مديريت مي باشــند، کاربرد 

زيادي دارد. 
قراردادهاي خدماتي خطرپذير6: به گروهي از قراردادهاي خدماتي گفته 
می شود که تمام يا بخشي از ريسک فعالیت ها به پیمانکار انتقال يابد. در اين 
دســته از قراردادها جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت هاي خدماتي انجام 
شــده، پذيرش ريسک ســرمايه گذاري و نیز حسن انجام کار به عبارتي انجام 

کامل تعهدات قراردادي می شود. 
در اين گونه قراردادها جبران خدمات پیمانکار شــامل هزينه هاي ســرمايه اي 
و غیرســرمايه اي، هزينه هاي بانکي و دستمزد به همراه جبران ريسک پذيري 
طرح توســط پیمانکار مي باشــد که با توجه به نوع قرارداد مستقال يا از محل 
تولیــدات طرح يا درآمد حاصل از فروش محصــوالت تولیدي طرح پرداخت 

خواهد شد.
در صنعت نفت، بر اســاس اين قراردادها و در چارچوب فعالیت هاي اکتشافي 
و توســعه اي میادين نفت و گاز، مالکیت مخزن و محصوالت تولید شده از آن 
در اختیار و مالکیت کشور میزبان قرار خواهد گرفت و بازپرداخت هزينه هاي 
طرح و خدمات پیمانکار از طريق پرداخت بخشــي از درآمد حاصل از فروش 

محصوالت تولیدي طرح جبران خواهد شد. 
قراردادهــاي خدماتي خطرپذير با توجه به میــزان و درجه ی خطرپذيري به 
دو گروه عمده ی قراردادهاي خدماتي کامال خطرپذير و قراردادهاي خدماتي 

بیع متقابل تقسیم مي شوند. 
دوره ی زمانی قراردادهای خدماتی، بســیار کوتاه تر از عمر میدان اســت که 
با احتســاب یک دوره  ی معموال سه ســاله، برای انجام عملیات ساختمانی و 

احداث تاسیسات، 8 تا 10 سال به طول می انجامد. 
در حالی  که دوره ی کامل عمر میدان های واقع شــده در خشکی، حداقل 40 

سال است که به مراتب طوالنی تر از دوره ی زمانی حضور پیمانکار در پروژه ی 
مربوطه می باشد. 

4-2- قراردادهای جدید نفتی ایران7
کارشناســان با اســتفاده از تجربیات حاصله از ســه نســل اول قراردادهای 
بیع متقابل و با توجه به دغدغه ها و نگرانی هایی که نســبت به این دســته از 

قراردادها وجود دارد، اقدام به طراحی نسل جدید قراردادی کردند. 
در طراحی این نوع قراردادها ســعی شــده اســت که با فرض احکام قوانین 
حاکمیتــی از حیث مالکیــت، مدیریت، انتقال و نظارت بــر عملیات و... کل 
عملیات باالدستی در داخل یک قرارداد واحد دیده شود. همچنین ساختار و 
مفاد این قرارداد آنقدر از انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار باشــد که بتواند 
به بهترین وجه به جذب سرمایه و آخرین تکنولوژی های شرکت های توانمند 

خارجی به میادین کشور منجر شود.
در قراردادهای جدید نفتی ایران ضمن تاکید بر استفاده ی حداکثری از توان 
داخلی کشــور این امکان فراهم شــده که از ظرفیت شرکت های بین المللی 
نفتی در کلیه ی عملیات باالدســتی )از اکتشاف تا تولید( استفاده شود، اما به  
منظور ارتقای سطح اثربخشی حضور شرکت های بین المللی نفتی بر کارآمدی 
شرکت های داخلی پیش بینی شده که طرفین در تمامی مراحل انجام عملیات 

بر میدان از روش "همکاری مشترک" استفاده کنند.
در طراحــی این قرارداد کل عملیات باالدســتی میدان بــه چهار مرحله ی: 

اکتشاف، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت8 تقسیم شده است.]1[
بر طبق قراردادهای جدید نفتی، اکتشاف، تولید، توسعه، بهره بردای و فروش 
نفت و مالکیت مخازن به مدت 25 سال به عهده ی طرف خارجی خواهد بود. 
50درصد محصول متعلق به شرکتهای خارجی خواهد بود. ایران به هر دلیلی 
)درخواســت اوپک و...( برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی 

اجازه بگیرد. 
قرارداد نفتی ایران به صورت کلی دارای این قالب است:

1- در نحوه ی اجرای عملیات نفتی: ســاختار جوینت ونچر9 )مشارکت در 
سرمایه گذاری(

2- در ســازوکار بازپرداخــت هزینه ها )تخصیص نفــت هزینه به 
پیمانکار(: ساختار مشارکت در تولید]7[ 

مهم تريــن وجه تمايز اين قراردادها با قراردادهای بيع متقابل، حضور پيمانكار 
در دوره ی بهره برداری و بلندمدت بودن طول دوره ی قرارداد است.

همچنين دستمزد پيمانكار بر اساس ميزان توليد از ميدان است که نسبت به 
فاکتورهای مختلفی همچون قيمت نفت، عاملR، ســطح توليد و نوع ميدان 

شناور است. 



71

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 191 

3- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف به دلیل اینکه می توان از نتایج آن 
برای تبیین معیارهای اساســی و مهم برای تصمیم گیری های مرتبط با تامین 
مالی پروژه های باالدستی نفت و گاز استفاده کرد از نوع کاربردی است و نتایج 
می تواند برای انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی بومی ایران مفید باشد. در 

این تحقیق، سعی در کنترل متغیرهای تحقیق نمی شود. 
پــس از انجام تحقیق و اخذ نتایج و تجزیه وتحلیــل آنها، کل فرآیند تحقیق 
به صورت توصیفی گزارش می شــود و با توجه به اینکه در بخشی از تحقیق، 
اطالعات از طریق ابزار میدانی )پرسشنامه( گردآوری شده است، بنابراین روش 
کلی این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشــی اســت، راهبرد تحقیق نیز کیفی 
اســت. رویکرد تحقیق نیز با توجه به چارچوب توســعه یافته در این پژوهش، 
به کاربران جهت تصمیم گیری بهینه یاری می رساند. در نتیجه می توان بیان 
کرد که رویکرد این پژوهش تحقیق در عملیات اســت. در پژوهش حاضر، به 
منظور رتبه بندی و انتخاب قراردادهای صنعت نفت و گاز رویکردی مبتنی بر 

روش های آماری و روش تحلیل سلسله مراتبی10 ارائه می شود. 
در مرحلــه  ی اول، طی مرور ادبیات موضوع، معیارها و روش های تامین مالی 

پروژه های باالدستی نفت و گاز از منابع کتابخانه ای و خبرگان و فعاالن صنعت 
نفت و گاز استحصا شده و در ادامه، طی پرسشنامه، خبرگان، به وزن دهی به 
معیارهای موثر بــر انتخاب قراردادهای صنعت نفت و گاز می پردازند. با روی 
نمودار بردن وزن های ارائه شده توسط خبرگان، رتبه بندی معیارهای موثر بر 
تصمیم گیری تامین مالی پروژه های باالدســتی نفت و گاز با توجه به شرایط 
ایران به دســت می آیند. خبرگان، برای رتبه بندی بین روش های تامین مالی، 
به هر یک از روش های تامین مالی با در نظر گرفتن هر معیار، به طور جداگانه 

وزن دهی می کنند.

4- تجزیه وتحلیل داده ها
در این بخش با توجه به داده ها و اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه، 
به تجزیه وتحلیل کمی داده های حاصل از مقایســات زوجی انجام شــده در 
پرسشــنامه ها می پردازیم. بــرای تحلیل داده ها و اســتخراج نتایج حاصل از 
مقايسات زوجي معيارها و گزينه ها از نرم افزار اکسپرت چویس نسخه ی 11 11 

استفاده شده است. 

 1   درخت سلســله مراتبی / منبع: یافته های پژوهش                            
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مباحث ویژه

   1    رتبه بندی و ارزش وزنی معیارهای دسته بندی قراردادی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/231برداشت صیانتی از مخزن1
0/222حاکمیت و مالکیت2
0/193مالکیت مخزن3
0/174مدیریت و نظارت4
0/065انعطاف پذیري قرارداد5
0/056تبیین مکانیزم حمایتی و تشویقی6
0/047مدت زمان قرارداد7
0/048محدوده ی قرارداد8

   2    رتبه بندی انواع قرارداد در دســته بندی قراردادی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/4361قرارداد خدماتی1

0/3832قرارداد نفتی ایران2

0/1323قرارداد مشارکت در تولید3

0/0504قرارداد امتیازی4

   3    رتبه بندی و ارزش وزنی معیارهای دســته بندی محیطی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/311قوانین و مقررات کشوری1

0/252تاثیر شرایط سیاسی کشور دارای منابع نفت و گاز2

0/183برخورداری از نیروی انسانی نفت3

0/154رقابت بین المللی صنعت و دسترسی به پیمانکاران4

0/115مالحظات محیط زیستی5

   4    رتبه بندی انواع قرارداد در دســته بندی محیطی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/3981قرارداد خدماتی1

0/3952قرارداد نفتی ایران2

0/1553قرارداد مشارکت در تولید3

0/0524قرارداد امتیازی4

   5    رتبه بندی و ارزش وزنی معیارهای دســته بندی مالی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/341توان تامین مالی داخلی در کشور میزبان1

0/202هزینه فرصت از دست رفته2

0/133بودجه و برنامه ی کاری سالیانه3

0/134هزینه ی تمام شده ی پروژه4

0/095احتمال نوسان قیمت محصوالت5

0/076ریسک افزایش هزینه های بهره برداری6

0/057تناسب سود و ریسک7

   7    رتبه بندی و ارزش وزنی معیارهای دســته بندی فنی و فناوری

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف
0/401برخورداری کشور میزبان از توان فنی و مهندسی1
0/362انتقال دانش فنی2
0/243عالقه مندی کشور میزبان به آموزش و اکتساب فناوری3

   8    رتبه بندی انواع قرارداد در دســته بندی فنی و فناوری

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/5821قرارداد نفتی ایران1

0/2582قرارداد خدماتی2

0/1153قرارداد مشارکت در تولید3

0/0464قرارداد امتیازی4

   6    رتبه بندی انواع قرارداد در دســته بندی مالی

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف

0/3541قرارداد نفتی ایران1

0/2582قرارداد مشارکت در تولید2

0/2153قرارداد خدماتی3

0/1734قرارداد امتیازی4

   9    رتبه بنــدی قراردادها در ارتباط با هدف

نرخ سازگاري کلي نیز برابر 0.02 مي باشد که کمتر از سطح 0.1 مي باشد. در مجموع رتبه بندي 
گزینه هاي روش سلسله مراتبي یا همان انواع قراردادها به این قرار به دست مي آید:

رتبهارزش وزنينام مولفهردیف
0/4101قرارداد نفتی ایران1
0/2832قرارداد خدماتی2
0/1983قرارداد مشارکت در تولید3
0/1094قرارداد امتیازی4

* منابع جداول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 یافته های پژوهش می باشد.
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نتیجه گیری
از بررسی و تحلیل قراردادهای باال به این نتیجه می رسیم که برخی از قراردادها 
مانند امتیازی و مشارکت در تولید باید با توجه به شرایط و مقررات کشور ما 
اصالح شوند. قرارداد امتیازی در انتقال تکنولوژی، ساختار مدیریت و عملیات، 
ســاختار خطرپذیری و ساختار مالکیت نامطلوب است و این روش برای ایران 
منســوخ شده فرض شده است. در قراردادهای مشــارکت در تولید، مالکیت 
مخازن منتقل نمی شــود بلکه آنچه منتقل می شود، تولید است. صرف نظر از 
اینکه کارگزاران این نوع قــرارداد را مجاز می دانند یا نه، اگر این نوع قرارداد 
با شرایط مطلوب، ســهیم کردن شرکت عامل و لحاظ کردن شرایط مطلوب 
منعقد شــود، می تواند در مواردی برای میادین مشترک بسیار مطلوب و بهتر 
از قرارداد خدماتی باشــد. روش بیع متقابل به عنوان چارچوب جهان سومی و 
راه حل منطقه ای جای خود را باز کرده که از ویژگی های آن می توان به جذب 
سرمایه، ایجاد اشتغال مولد و جدید، به کارگیری شرکت های داخلی، کمک به 
تولیدکنندگان داخلی و انتقال فناوری اشاره کرد که قانون گذار در این زمینه 
اختیارات قانونی را برای شرکت کلی نفت ایران فراهم کرده است، اما در اجرا 

باید کمبودهای این روش تعدیل و اصالح شود. 
این کاستی ها عبارتند از: 

الف( انتقال فناوری و به کارگیری عملی شــرکت های داخلی که متاسفانه در 
بعضی از پروژه ها انجام نشده یا اقدامات کمی در این زمینه انجام شده است. 

ب( فراهم کردن فرصت برای سرمایه گذاران ایرانی در بیع متقابل 
ج( تقویت کادر مدیریت و فنی کارفرما 

د( انجام مطالعات مهندسی پایه کارفرما قبل از انعقاد قرارداد بیع متقابل 
ه( برداشت صیانتی از مخازن مورد قرارداد

نتیجه ی اولویت بندی قراردادها حاکی از انتخاب قرارداد نفتی ایران به  عنوان 

مناســب ترین قرارداد برای صنعت نفــت و گاز بود. مدیران صنعت مربوطه با 
توجــه به دوران پســا برجام و لزوم انعقاد قراردادهای متنوع با شــرکت های 
داخلــی و خارجی نیازمند چنین رویکردی بــرای انتخاب بهینه ترین قرارداد 
با توجه به شــرایط خاص کشــور هســتند. در حال  حاضر، عمده ی موانع و 
محدوديت هاي اجرايي ســد راه توسعه ی صنعت نفت و گاز ايران منابع مالي 
مورد نياز، عدم دسترسي به دانش فنی و تولید صیانتی است، بنابراين جذب 
ســرمايه گذاري خارجي كه بتواند اين كاستي ها را تامین کند موضوع بسيار 
مهمي خواهد بود كه الزم اســت بســتر آن فراهم شود. از سوي ديگر، موانع 
و محدوديت هايــي از جمله محدوديت هاي قانوني به كارگيري انواع روش هاي 
قراردادي در ارتباط با جذب ســرمايه گذار خارجي وجود دارد كه باعث كند 

شدن ورود منابع مالي و دانش فني به داخل كشور شده است. 

ارائه ی پیشنهادهای اصالحی جهت پیاده سازی در قرارداد نفتی ایران
مباحث مطرح شده در این پژوهش حاکی از آن است که از زمان آغاز استفاده 
از قراردادهــای خدماتی در صنعت نفت و گاز ایران، تحوالت عدیده ای اتفاق 
افتاده اســت که در هر یک از آنها تغییرات موردنظر صنعت نفت و گاز ایران 
بوده اســت. معیارهای یاد شــده، بیانگر نســخه ی کامل تر روابط قراردادی، 
حقوقی، مالی و اقتصادی بین شرکت ملی نفت ایران و سرمایه گذاران خارجی 
اســت. اصول حاکم بر قراردادهای صنعت نفت و گاز را باید بر اساس شرایط، 
اوضاع و احوال موجود مورد بررسی قرار داد. خوشبختانه پس از تصویب قانون 
اصالح قانون نفت مصوب 1390 شــرایط بهتر بــرای تامین مالی نفت و گاز 
ایجاد شده و امید است در آینده ی نزدیک شاهد نسل جدیدی از قراردادهای 

خدماتی باشیم که تمامی نگرانی های جذب سرمایه گذاری را رفع کند.    
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تبیین مکانیزم های حمایتی و تشویقی

پاداش تولید در نظر گرفته شده برای شرکت های پیمانکار نباید تنها به مقدار تولید بستگی داشته باشد و باید زمان بندی اجرای پروژه نیز 
در مقدار پاداش دخیل باشد.

پرداخت پاداش مناسب به پیمانکار در صورت افزایش استفاده از توان داخلی و در مقابل مکانیزم توبیخی و مجازات در صورت کاهش 
استفاده از توان داخلی.

افزایش هدفمند ظرفیت آموزش و انتقال فناوری در قراردادهای جدید منظور شود.آموزش و انتقال دانش فنی

برداشت صیانتی از مخزن
برنامه ریزی مناسب برای صیانت و حفاظت منابع

پیش بینی اصول بهره برداری مطلوب

اخذ مالیات واقعی و غیرقابل برگشتپرداخت مالیات و عوارض گمرکی

حق امکان افزایش سهم کارفرما در دوره های زمانی مشخص قرارداد در نظر گرفته شود.انعطاف پذیری قرارداد

پیش بینی راه های جبران آثار منفی رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورافزایش و تداوم سطح تولید جاری

برنامه ریزی مناسب جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطیمالحظات محیط زیستی

پانویس هاپانویس ها
1. Concession
2. Sharing

3. Service Contract )SC(
4. Royalty/Tax

5. Pure Service Contracts
6. Risk Service Contracts

 ادامــه پانویس ها و منابــع در )دبیرخانه( 
موجود است.


