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قوانیــن نفتی به عنوان مهم ترین منبع قانونی برای صنعت نفت ایران به طور 
متناوب در ســال های 1336، 1353، 1366 و 1390 تصویب شده و راجع به 
چگونگی فعالیت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران تغییرات عدیده ای داشته 
است، به نحوی که قانون نفت مصوب سال 1336 مشارکت در سرمایه گذاری 
خارجی را مجاز شــناخته، لیکــن قانون نفت ســال 1353 هرگونه قرارداد 
مشارکت که متضمن تسلط خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت تولیدی سر 
چاه باشــد را ممنوع و قراردادهای خدماتی را مجاز اعالم کرده است و قانون 
نفت 1390 نیز قانون نفت 1353 را منســوخ اعالم کرده و اختیارات مربوطه 

را به نوعی به وزارت نفت واگذار کرده است.
بنابراین از زمان حفر اولین چاه نفت تاکنون، دو دوره ی  حقوقی کامال متمایز 

از لحاظ قانون گذاري در صنعت نفت ایران می توان یافت:
دوره ی  نخســت در ایران دوره ی  اعطای امتیازات عدیده به ســرمایه گذاران 
خارجی به ویژه اتباع و شــرکت های انگلیســی و روسی است. اين وضعيت تا 
نخستين اقدام مجلس بعد از لغو امتياز دارسي وجود داشت و در همين زمان 

قانوني وضع شد به نام "قانون ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد امتياز 
نفت با خارجيان" كه در تاريخ 1323/9/11 به تصويب مجلس شــوراي ملي 
رسيد و مشتمل بر سه ماده بود كه محدوديت هايي را براي وزرا و نمايندگان 
مجلس جهت مذاكره با اشــخاص خارجي راجع به امتياز نفت ايجاد كرده بود 
و براي متخلفين نيز مجازات هايي تعيين شده بود.]1[ سپس مهم ترين تحول 
در صنعت نفت ايران قبل از انقالب يعني طرح ملي شدن نفت در سال 1330 
رخ داد و در ادامه اولين قانون اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در سراسر 

کشور و فالت قاره مصوب سال 1336 تدوین شد.
دوره ی  دوم قانون گــذاري در نفت، مربوط به بعد از انقالب اســالمی اســت 
کــه اولين اقدام قانوني در این خصوص، تصويب ماده واحده ی ســال 1358 
كميسيون شوراي انقالب اسالمي مي باشد كه بر این اساس كليه ی قراردادهاي 
مشاركتي و پيمانكاري قبل از انقالب ملغي و عطف به اصول 44 و 45 قانون 
اساســی صنایع مادر و معادن نيز ملی اعالم شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی، 
به دلیل شــرایط خاص کشــور و به وجود آمدن مشکالتی در صادرات نفت و 
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اوليــن اقدام قانوني در خصوص قراردادهاي نفتي بعد از انقالب اســالمی ایران، تصويب ماده واحده ی ســال 
1358 كميســيون شوراي انقالب اسالمي است كه بر این اســاس كليه ی قراردادهاي مشاركتي و پيمانكاري 
قبل از انقالب ملغي و عطف به اصول 44 و 45 قانون اساســی صنایع مادر و معادن ملی اعالم شــد و در ادامه 
به منظور جذب ســرمایه گذاری خارجــی و در جهت افزایش تولید و توان داخلی برای توســعه ی میدان های 
هیدروکربوری، قانون تشــویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تصویب شد كه در این قانون، سرمایه گذاری 
در قالب روش های مختلف قراردادی از جمله بیع متقابل به دولت تجویز شــد. بر همین اســاس، قراردادهای 
بیع متقابل در دهه ی 70 در شــرکت ملی نفت ایران طراحی شــد و تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل 
که به تدریج تکامل یافته اند مورد استفاده قرار گرفته است و در روند تکاملی خود برای جذب و تشویق هرچه 

بیشتر شرکت های نفتی خارجی، قرارداد جدید ایران تحت عنوان IPC طراحی و اجرایی شد.
شــایان ذکر است که به کارگیری قرارداد مشــارکت در تولید علی رغم برتری نسبت به سایر قراردادهای نفتی 
در ایران همواره منع قانونی داشــته است. بنابراین ارزیابی ویژگی ها و عملکرد قراردادهای بیع متقابل و IPC در 
مقایسه با یکدیگر و در قیاس با قرارداد مشارکت در تولید و تعیین شرایط مطلوب جهت تفکیک و اولویت بندی 
میدان های هیدروکربوری برای استفاده ی بهینه تر از هریک از قراردادهای مورد اشاره کمک شایانی در راستای 

تامین حداکثری منافع ملی ایران می کند.
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مباحث ویژه

تامین و تجهیــزات مورد نیاز صنایع و کارخانجــات تولیدی، از طرف دولت 
اقداماتی از طریق مبادله ی نفت در مقابل کاال )تهاتری( با شرکت های خارجی 
به عمل آمد. این قراردادها از طریق کمیته ای موســوم به )BTC(]2[ متشکل 
از نمایندگان وزارت بازرگانی، نفت و نماینده ی بانک مرکزی منعقد می شد و 
قراردادهای موردی]3[ برای مبادله ی کاال منعقد و توازن مبادالت به صورت 
100درصد نفت در مقابل 50 تا 80درصد کاال و بقیه به ارز آزاد انجام می شد 
و تــا پایان ســال 1361 از طریق کمیته ی مورد اشــاره قراردادهایی با چند 
شــرکت اتریشی، سوئیسی و ایتالیايی جهت خرید دارو، ماشین آالت صنعتی، 
لوازم یدکی و مواد اولیه ی مورد نیاز کارخانه ها منعقد شد. در ادامه سه تحول 
مهم]4[ در زمینه ی چگونکی قرارداد و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور 

پیش آمد که عبارتند از:
تحول اول: تصویب قانون تشــویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است 
كه در این قانون، به دولت اجازه ی ســرمایه گذاری در قالب روش های مختلف 

قراردادی نظیر مشارکت مدنی، بیع متقابل و B.O.T  داده می شود.
تحــول دوم: مربوط بــه قانون بودجــه ی مصوب ســال 1382 )تبصره ی 
21 بند"ف"( می باشــد که در این قانون برای نخســتین بــار در قراردادهای 
بیع متقابل به صورت توأمان عملیات اکتشــاف و توسعه نیز مورد تجویز قرار 

گرفت.)نسل دوم بیع متقابل(
تحول ســوم: تصویب ماده ی 14 بند"ب"  قانون برنامه ی چهارم توسعه ی 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی ایران اســت که در آن امکان اســتفاده از 
روش های مختلف قراردادی پیش بینی شــده اســت. یعنی قانون گذار، دست 
شرکت ملی نفت را باز گذاشته است تا بتواند بر مبنای مصالح کشور و شرایط 
میدان ها از روش های مختلف قراردادی بین المللی اســتفاده کند.)نسل سوم 

)IPC بیع متقابل و
لذا بر اســاس مطالب مطرح شده، این مقاله مشتمل بر سه فصل است: فصل 
اول به پیشینه و ادبیات موضوع اختصاص دارد و در فصل دوم عالوه بر تشریح 
ویژگی های اهم قراردادهای بیع متقابل و IPC به چگونگی مشخصات و نحوه ی 
به  کارگیری قرارداد مشــارکت در تولید در ایران اشاره شده است. فصل پایانی 

نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است.

1- پیشینه ی موضوع  و بررسی نظریه های سایرین
طیف مطالعات نظری و کاربردی در خصوص مقایسه ی کارکرد انواع قراردادها 
بسیار گسترده است، عده ای از محققان بر اساس الگوهای محاسباتی و برخی 
بر مبنای مســتندات میدانی به مقایسه ی انواع قراردادها پرداخته اند و از آنجا 
که قراردادهای بیع متقابل بیش از 20 سال در کشور مبنای توسعه ی میدان ها 

بوده است بنابراین بیشترین مطالعه در این خصوص انجام شده است.

تا قبل از طراحی IPC بیشــترین مقایســه در رابطه با قراردادهای بیع متقابل 
و قراردادهای مشــارکت در تولید بوده است و درصد کمی از مطالعات نیز به 
مقایسه ی قراردادهای مشــارکت در تولید و  IPC یا مقایسه ی تلفیقی از هر 

سه مدل اختصاص یافته است.
البته الزم به ذکر اســت کــه در رابطه با ارزشــیابی قراردادهای نفتی مورد 
استفاده در صنعت نفت ایران مطالب فراوانی گفته شده است که بیشتر نقاط 
ضعف و قوت قراردادها را دربرمی گیرد. هدف از بررســی نظرات دیگران این 
اســت که با ارزیابی و جمع بندی نتایج حاصله بتوان به قراردادی دست یافت 

که تامین کننده ی هرچه بیشتر منافع ملی باشد.
در همین رابطه، درخشــان در تحقیق خود به بررســي ويژگي هاي مطلوب 
قراردادهــاي نفتي مي پردازد و بیان می کند در قراردادها هدف شــركت هاي 
نفتي، حداكثرســازي سود و تامين منافع سهامداران است که این اقدام را در 
تعارض با هدف شركت ملي نفت كه تامين منافع ملي از منابع نفتي كشور در 
بلندمدت اســت، مي داند و اين موضوع را علت اصلي لغو قراردادها يا اصالح و 
تجديدنظر آنها عنوان می کند و همچنین راه رسيدن به قرارداد مطلوب نفتي 
را در ضرورت همكاري نزديــك اقتصاددانان و متخصصان مالي و حقوقدانان 

نفتي با كارشناسان و متخصصان فني نفت عنوان می کند.]5[

1-1- پیشینه ی مقایســه ی قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید 
)IPC( ایران

يكــي از تفاوت هاي بارز قراردادهاي مشــاركت در توليد و بيع متقابل، تفاوت 
در شيوه ی بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار است، به طوری که در قراردادهاي 
مشاركت در توليد، زماني شركت خارجي مالك نفت خام توليدي مي شود كه 
توليد نفت طبق قرارداد به مقدار معيني برســد، ســپس شركت خارجي در 
نفت خام توليدي كه ممكن اســت بر اساس درصدهاي متفاوتي نظير50/50 
باشــد، تصرفــات مالكانه مي کنــد. امــا در قراردادهاي بيع متقابــل، اگرچه 
بازپرداخــت هزينه ها پس از تحقق توليد در ســقف مقدار معيني از محصول 
است، هيچ گونه مالكيتي براي پيمانكار نسبت به نفت تولیدی ايجاد نمي شود 
بلكه تمام هزينه هاي ســرمايه اي، غيرســرمايه اي و عملياتي از طريق فروش 
نفت خام توليدي يا عوايد حاصل از آن يا تخصيص بخشي از محصول توليدي 

انجام خواهد شد.
در تحقیق شــافع و رحیمی)1394(، ضمن مقایسه ی قراردادهای بیع متقابل 
و IPC  به این نتیجه رســیده اند که طراحی مــدل IPC عالوه بر رفع نقایص 
قراردادهــای بیع متقابل، مورد توجه و اســتقبال پیمانکاران نفتی بین المللی 
نیز واقع شــده است، به طوری که کریســتوف دومارژری مدیرعامل شرکت 
فرانســوی توتال صراحتا راجع به جذابیت مدل IPC اظهارنظر و اعالم کرده 
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که ایران قصد دارد به محض لغو تحریم های تجاری، قراردادهای جدید نفتی 
)IPC( با ضوابط و شرایط بهتری را برای توسعه ی میدان های نفت و گاز خود 

به شرکت های بین المللی نفتی خارجی پیشنهاد دهد.]6[
در پژوهشــی که دیباوند و همکاران)1397( روی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی 
انجام دادند به مقایسه ی ابعاد مالی قراردادهای بیع متقابل و IPC پرداخته اند، 
با فرض یکسان بودن شرایط و توســعه ی ضابطه مند به همراه  نظارت کامل 
در هر دو مدل، با توجه به نحوه ی توزیع درآمد، این گونه برداشت کرده اند که 
عایدي دولت در بیع متقابل طــی دوره ی قرارداد کمتر بوده و منافع عمده ی 
دولــت با اتمام قرارداد و تا پایان برداشــت فازها حاصل می شــود، به طوری 
که برای پیمانکار و ســرمایه گذار نسبت دســتمزد به هزینه ی سرمایه اي در  
IPC بیــش از 3 برابر بوده اســت، در حالی که این نســبت در بیع متقابل در 

حدود 84درصد می باشــد که بیانگر این است که عایدي پیمانکار از آورده ی 
سرمایه ی خود در IPC نسبت به بیع متقابل بسیار بیشتر است. 

همچنین عایدي دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره ی برداشت از فازهاي 
4 و 5 بــه طور قابل توجهی بیش از IPC اســت، به عبارتی حضور پیمانکاران 
در دوره ی برداشــت از میدان در IPC  منجر به افت درآمد دولت شــده و در 
بیع متقابل بیشتر متضمن منافع دولت می باشد که با احتساب میزان نرخ افت 
ساالنه، این نتیجه حاصل می شود که از منظر منافع مالی براي دولت میزبان، 

IPC بر قرارداد بیع متقابل ارجحیت دارد.]7[

در همین رابطه فرخی و عباییان)1397( پژوهشی بر اساس مستندات مربوط 
به میدان اناران انجام داده اند و به مقایسه ی اقتصادی قراردادهای بیع متقابل 
و IPC  پرداخته اند و چنین عنوان کرده اند که حتی با مفروضات مالی یکسان، 
طبیعی اســت که هر چقدر انعطاف قراردادی بیشتر باشد و هر قدر سازوکار 

پاداش دهنده موثرتر باشد، جذابیت قراردادی نیز بیشتر خواهد بود. 
بنابراین انتخاب IPC در میدان هایی که توســعه ی سخت تری دارند اهمیت 
بیشــتری پیدا می کند، چراکــه در این میدان ها پیمانــکار خطر باالتری را 
متحمل می شــود و نیاز به انعطاف بیشــتری نیز دارد و قرارداد را به سمت 

برد ـ برد پیش می برد.]8[
در تحقیق دیگری از فرنودی و همکاران)1397( نتايج حاصل از مقايســه ی 
تاثير هريك از عوامل ريسكي بر نرخ بازده پيمانكار در قراردادهاي بيع متقابل 
و IPC  نشــان مي دهد تاثير عوامل ريســكي بر كاهش نرخ بازده پيمانكار در   
IPC كمتر از قراردادهاي بيع متقابل اســت و به طور كلي قيمت نفت و سطح 

توليد و هزينه هاي عملياتي تاثير چشمگیری بر نرخ بازده پيمانكار در دو نوع 
قرارداد نداشته است. 

در قراردادهاي بيع متقابل هزينه هاي ســرمايه اي بيشــترين تاثير را داشــته 
است كه ريســك آن در IPC مديريت شده اســت. وجود عوامل ريسكي در 
قراردادهــاي بيع متقابــل مي تواند تهديد بالقوه اي براي حضور شــركت هاي 

بین المللــی خارجي در صنعت نفت ايران باشــد كه در IPC تاثير اين عوامل 
ريسكي بر نرخ بازده پيمانكار به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.]9[

ســلیمانی و توکلیان)2017( ابعاد مالی قرارادهای بیع متقابل و  IPC را مورد 
مقایســه قرار داده اند و با فرض داشتن سه سناریوی قیمتی با مبالغ هزینه ای 
)کم، متوســط و زیاد( این دو قــرارداد را تحلیل و عنوان کرده اند که IPC نه 
تنها براي پیمانکار نسبت به بیع متقابل مطلوب تر است بلکه برای کارفرما نیز 
با وجود میزان دریافتی کمتر به لحاظ سایر شرایط قابل قبول می باشد.]10[

صاحب هنر و همکاران)1396( به ارزیابی مالی، اقتصادي IPC در فاز ســوم 
دارخوین پرداخته و نتیجه گرفته اند که عایدی پیمانکار بســیار اندك و نرخ 
دســتمزد مهم ترین عاملی اســت که براي افزایش دریافتی و نرخ بازگشــت 

سرمایه در اختیار سرمایه گذار است. 
لــذا باید در انتخاب نرخ پایه ی دســتمزد توجه کافی صورت گیرد. همچنین 
یکی از اشــکاالت اساســی این قرارداد از لحاظ مالی وجــود انگیز ه ی انجام 
هزینه هاي اضافی و غیرضروري توســط پیمانکار اســت که به دلیل استفاده 
از مکانیســم عامل کنترل سودآوري انباشــتی پیمانکار به وجود می آید که 
اســتفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادي مرتفع 

کند.]11[

2-1- پیشینه ی مقایسه ی  قراردادهای بیع متقابل با قرارداد مشارکت 
)IPC( در تولیدایران

در اولین مقایســه ی قراردادهــای بیع متقابل با مشــارکت در تولید، باید به 
پژوهشــی که منظور و کهن هوش نژاد و همکاران)1395( روی مســتندات 
مربوط به پروژه های میدان های نفتی آزادگان، ســروش، نوروز و فروزان انجام 
داده اند، اشاره کرد که ضمن مقایسه و بررسی حقوقی قراردادهای بیع متقابل 
و قرارداد مشــارکت در تولید بر این باور است که از دیدگاه شرکت های نفتی، 
قراردادهای مشارکت در تولید بر سایر چارچوب های حقوقی ترجیح دارد، زیرا 
شرایطی را فراهم می سازد تا شرکت نفتی در تولیدات حاصل از میدان شریک 
شــود. به نظر می رسد چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید می تواند میان 
اهداف دولت ها و شــرکت های نفتی توازن برقرار کند، زیرا هدف دولت ها نیز 
این است که تولید حاصل از میدان های نفتی در طول عمر میدان به حداکثر 
برسد که اصطالحا به آن تولید صیانتی گفته می شود. از این رو، در قراردادهای 
مشــارکت در تولید، دولت ها و شرکت های نفتی می توانند هم زمان به اهداف 
خود دســت یابند که در پرتو این قراردادها نیز تولید صیانتی محقق می شود. 
به عالوه، در این گونه قراردادها، شرکت های نفتی می توانند از مدیران باتجربه 
و تجهیزات پیشرفته برای توسعه ی میدان ها استفاده کنند زیرا ازدیاد برداشت 
از میدان ها و افزایش ضریب بازیافت با منافع تجاری آنها همســو می باشــد. 
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مباحث ویژه

همچنین مقایسه ی میزان ســهم بری پیمانکار خارجی بر اساس ارزش فعلی 
خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشــان می دهد انعقاد قراردادهای 
مشارکت در تولید در میدان های مورد اشاره نسبت به بیع متقابل برای کشور 

ایران می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.]12[
این موضوع در مطالعه ی دیگری که کاظمی و دیگران)1394( بر روی فازهای 
2 و 3 و همچنین 4 و5 میــدان گازی پارس جنوبی انجام داده اند نیز تصریح 
شــده اســت. در این پژوهش قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی 
مورد ارزش گذاری قرار گرفته  و با قرارداد مشــارکت در تولید مقایسه شده اند 
که ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای 

آنها شبیه  سازی شده است. 
پس از استخراج ســناریوی برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر 
دو پروژه مشخص شــد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد 
مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، 
برای ایران مطلوب تر بوده اند، هرچند که با تغییر شرایط در فاز 4 و 5 نسبت 
به فاز 2 و 3 نتایج نیز تغییر می یابند و ســهم طرفین تابعی از شرایط است و 

قابل تعمیم به کل نیست.]13[
مومنی وصالیان و همکاران)1389( نیز در پژوهشــی با هدف تعیین روش 
بهینــه ی قراردادهــا در تامین مالی و اجرای پروژه ها در بخش باالدســتی، 
برای میدان های مســتقل و مشــترک نفت و گاز ایران، دو روش قراردادی 
بیع متقابل و مشارکت در تولید را مورد بررسی قرار داده و این دو قرارداد را 
با اســتفاده از مدل تحلیل فرآیند سلسله مراتبی )AHP( با یکدیگر مقایسه 
کرده اند و به این منظــور، معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در 
بخش باالدستی صنایع نفت و گاز به دو دسته ی کلی معیارهای پیش از عقد 
قرارداد و معیارهای درون قرارداد تقســیم شده و با ورود داده ها به نرم افزار  
ECو تجزیه وتحلیل هــای مربوطه، این نتیجه حاصل شــده که به کارگیری 

روش قراردادی مشــارکت در تولید نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری 
دارند.]14[

در مطالعه ی حســن تاش و صبحی)1388(، ضمن مقایســه ی تطبیقی انواع 
قراردادهای توســعه ی باالدســتی در صنعت نفت، خصوصا به تفاوت دو نوع 
قــرارداد مشــارکت در تولید و خدماتی، بــه  ویژه از منظر نحوه ی تســهیم 
دریافتی ها میان شــرکت های بین المللی نفتــی و دولت های میزبان پرداخته 
شده اســت و نحوه ی تاثیرگذاری روندهای مختلف قیمت های نفت بر میزان 
این دریافتی ها مورد بررســی قرار گرفته اســت و چنین نتیجه گرفته اند که 
قراردادهای خدماتی بیع متقابل در شرایطی که قیمت های جهانی نفت پایین 
هســتند، با این تصور که ادامه ی روند موجود در هر قیمتی بدون نوســان یا 
روند کاهشی وجود دارد، برای پیمانکار جذابیت دارد. در شرایطی که پیمانکار 
انتظار افزایــش قیمت های جهانی نفت را دارد، انتخــاب گزینه ی قراردادی 

مشــارکت در تولید را ترجیح می دهد، چراکــه در صورت افزایش هزینه های 
ســرمایه ای، ســهم وی از نفت نیز افزایش می یابــد و در ادامه چنین عنوان 
کرده انــد که با افزايش هزينه هاي ســرمايه اي، خالص ارزش حال پروژه براي 
پيمانكار در قراردادهاي خدماتي بيع متقابل با شيب تندتري كاهش مي يابد و 
در رابطه با تحليل حساسيت قيمت نفت نيز، در صورت افزايش قيمت جهاني 

نفت، پيمانكار قرارداد مشاركت در توليد را ترجيح مي دهد.]15[
نتایج مطالعات ســاالری و دهقانی)1392( نیز بیانگر این اســت که در اغلب 
پروژه های اجرا شــده بــه روش بیع متقابل، اهداف قراردادی تامین نشــده و 
هزینه ی اســتفاده از سرمایه برای صنعت نفت ایران بســیار بیشتر از میزان 

برنامه ریزی شده ی اولیه شده است.]16[
در ارزیابــی که امیــن زاده و آقابابایی)1393( انجام داده انــد با بهره گيري از 
روش توصيفي و تحليلي و رجوع به منابع اصيل حقوق نفت، پس از بررســي 
نظام مالي و تحلیل شــروط غيرمالي قرارداد مشــارکت در توليد و در نهايت 
کارآيي آن در مقایســه با بيع متقابل واکاوي شــده و به اين نتيجه رسیده اند 
که قراردادهای مشــارکت در توليد در قياس با بيع متقابل، جذابیت بیشتری 

دارد.]17[
در ادامــه باید بــه پژوهــش Ghandi & Lawell )2017( اشــاره کرد که 
قراردادهای بیع متقابل، مشــارکت در تولید و مدل قــرارداد خدماتی منعقد 
شده در میدان رمیله ی عراق که بسیار نزدیک به  IPC ایران است را مقایسه 
کرده و نتیجه گیری کرده که جذابیت قراردادی برای ســرمایه گذار، به ترتیب 

مشارکت در تولید، قرارداد خدماتی و بیع متقابل می باشد.]18[
فنگ و همکاران)2014( با مقایســه ی ســطوح تولید و سرمایه گذاری در دو 
قرارداد مشــارکت در تولید و بیع متقابل با اســتفاده از یــک مدل تئوریک، 
نشــان داده اند قراردادهای مشــارکت در تولید منجر به ســطوح باالتری از 
سرمایه گذاری نســبت به بیع متقابل می شوند ولی چنانچه سهم سود شرکت 
پیمانکار افزایش یابد، آنگاه سطوح سرمایه گذاری در بیع متقابل بیشتر خواهد 

بود.]19[
در پژوهــش برمکی یــزدی و همــکاران)1399( تابع منفعــت طرفین در 
قراردادهای باالدســتی مبنای مقایســه و ارزیابی قرار گرفته است که نتایج 
حاصل از مدل پیشــنهادی با اســتفاده از الگوریتم ژنتیک بیانگر بهینه بودن 
قرارداد مشــارکت در تولید نسبت به سایر الگوهای خدماتی و حتی امتیازی 
اســت و کمترین هزینه ی نمایندگی را داشــته و می تواند منافع ملی را بهتر 

تامین کند.]20[
امانی و حمیدزاده)1394( نیز ضمن بررسی علل عدم به کارگیری قراردادهای 
مشــارکت در تولید پیشــنهاد می دهند که مســئوالن ایرانی می بایســت با 
بهر ه گیری از تجربیات کشــورهایی همچون اندونزی، روســیه و آذربایجان، 
قانون مخصوص مشارکت در تولید را در قالب سیستم منعطف وضع و سپس 
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آن را در میدان های مشکل و سخت و میدان های مشترک به کار گیرند.]21[
همچنیــن در جدیدترین مطالعه ای که اســاتید دانشــگاه عالمه طباطبایی 
)میبدی، داشــاب و همکاران در ســال 1400( بر روی طرح توسعه ی یکی 
از میدان های مشــترک نفتی ایــران و عراق انجام داده اند ضمن مقایســه ی 
قراردادهای نفتی از نوع خدماتی این دو کشــور با الگوی قراردادی مشارکت 
در تولیــد، به این نتیجه رســیده اند که قرارداد مشــارکت در تولید، کارآیی 
اقتصادی باالتری داشته و با توجه به شرایط و تغییر متناوب قیمت ها در بازار 
نفت و رقابتی که میان کشــورهای نفتی وجود دارد استفاده از این قراردادها 

مناسب تر است.]22[

3-1-پیشینه ی مقایسه ی IPC با قرارداد مشارکت در تولید
از نخســتین مطالعــات در این زمینه می تــوان به پژوهــش صاحب هنر و 
همکاران)1396( در مورد مقایســه ی مالی بین IPC با قرارداد مشــارکت در 
تولید اشــاره کرد که در این تحقیق از اطالعات فنــی و اقتصادی مربوط به 
طرح توســعه ی میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده و 
شاخص های مالی همچون نرخ ســودآوری، دریافتی، بازدهی و طول دوره ی 
بازگشت ســرمایه مبنای محاسبه و مقایسه قرار گرفته است و به فرض ثابت 
بودن زمان بندی و حجم ســرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید، میزان تاثیر 
تغییــر مولفه های مالی قــرارداد بر متغیرهای کلیــدی همچون نرخ بازدهی 
داخلی و دریافتی طرفین محاســبه شــده که نتایج حاصــل از این پژوهش 
نیز نشــان می دهد که IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نســبت به 
قراردادهای مشــارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیــت این قراردادها به 
خصوص در میدان های با هزینه ی باالتر، کمتر است که دلیل آن وجود برخی 
محدودیت های تعیین شده همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای، 
طوالنی تر بودن دوره ی بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد 

پیمانکار و درآمد حاصل از میدان در IPC است. 
در رژیم مالی مشــارکت در تولید، شــرکت خارجی تنهــا در صورت افزایش 
شدید قیمت از سودآوری بسیار باالتر برخوردار می شود، حال آنکه اگر شرکت 
ملــی نفت به نمایندگــی از دولت بخواهد جذابیــت IPC در صورت افزایش 
قیمت نفت حفظ شــود، باید از ابتدا نرخ پایه ی دستمزد باال قرار گیرد که در 
این صورت ریســک عدم افزایش قیمت بــر عهده ی دولت بوده و پیمانکار در 
طــول دوره ی قرارداد حتی اگر قیمت افزایش نیابد از نرخ ســود باالتر از حد 

متعارف برخوردار خواهد شد. 
در واقع با افزایش قیمت در قراردادهاي مشارکت در تولید، دریافتی پیمانکار 
تقریبا ثابت باقی می ماند، اما در IPC که ارتباط مستقیم و موثري میان قیمت 
و نرخ دســتمزد وجود ندارد، دریافتی پیمانکار با قیمت نفت ارتباط معکوس 

دارد که بیانگر کاهنده بودن رژیم مالی این قرارداد است.]23[
عسکری و همکاران)1394( معتقدند قرارداهای مشارکت در تولید، بیع متقابل 
و IPC به  منزله ی ســه رقیب در حوزه ی صنعت نفت کشور  به  شمار می روند 
و با هدف تبیین ظرفیت های اقتصادی این ســه قرارداد نســبت به یکدیگر و 
بر مبنای روش بهینه ســازی ایستا، آنها را از منظر دو مولفه ی اقتصادی مهم 
سطح ســرمایه گذاری و تولید بهینه ی نفت مقایسه کرده، سرانجام بر مبنای 
رویکرد ســاختاری نتیجه گرفته اند قراردادهای مشــارکت در تولید، IPC و 

بیع متقابل به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.]24[

IPC 2- قراردادهای نفتی مشارکت در تولید، بیع متقابل و
1-2- قراردادهای مشارکت در تولید

اولین بار مفهوم مشــارکت در تولید50درصد در کشور بولیوی به کار گرفته 
شد اما قراردادهای مشــارکت در تولید به شکل کنونی که بین یک کشور از 
یک سو و ســرمایه گذار از طرف دیگر در حوزه ی نفت اعمال شده، مربوط به 
کشــور اندونزی در سال1960 است و پس از آن بود که به تدریج مورد اقبال 

و شناسایی شرکت های بین المللی نفت و گاز واقع شد.]25[
البتــه با گذر زمان کشــورهای مصر، ســوریه، عمان، فیلیپین، ســودان، 
تایلند، پرو، لیبی، مالزی، آنگوال، چین، هند، نیجریه، روســیه، آذربایجان 
و قزاقســتان از آن استقبال و متناسب با وضع مالی خود، تغییراتی در آن 

کردند.]26[ اعمال 
برخی از کشــورها نظیر ایران، عمان و مکزیک برای جذب سرمایه و افزایش 
تولیــد، تغییراتی کلی در مدل قراردادهای مشــارکتی خود به وجود آورده و 
برخی دیگر از کشورها نظیر مصر به گونه ای دیگر در الگوهای خود )مشارکت 

در تولید( و یا کویت )خدماتی( عمل کرده اند.]27[
شــایان ذکر است که قراردادهای مشارکت در تولید متشکل از سه مرحله ی: 
اکتشاف، توسعه و تولید می باشد که مجموعا حدود30  سال طرفین را درگیر 
اجرای تعهدات می کند، برخالف الگوی امتیازی که دارای ناحیه ی قراردادی 
بسیار وسیعی بودند، در قرارداد مشارکت در تولید محدوده ی عملیاتی بسیار 
محدود است. در این قراردادها شیو ه ی بازیافت هزینه و سود به این نحو است 
کــه درصد معینی )10 تا 30درصد( از نفت تولیــدی برای بازیافت هزینه ها 
اختصاص یافته و طی یــک دوره ی زمانی معین هزینه های پیمانکار بازیافت 
می شــود، به این میزان نفت "نفت هزینه"]28[ می گویند. پس از کسر میزان 
نفت هزینه، باقی مانده "نفت فایده"]29[ می باشــد که بین طرفین تقســیم 

می شود.]30[
در ایــن قراردادها، شــرکت پیمانکار موظــف به تامین مالی، فراهم ســازی 
تجهیزات و میز انجام عملیات در فازهای اکتشــاف، توســعه و بهره برداری از 
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مباحث ویژه

میدان های نفتی کشــور میزبان اســت، گرچه در برخی از انواع قراردادهای 
مشــارکت در تولید ممکن است دولت میزبان در تامین هزینه های مربوط به 

بخشی از عملیات مشارکت کند.]31[
هزینه ها در این مدل قراردادها شامل: هزینه های بازیافت و هزینه های غیرقابل 
بازیافت می باشــد که هزینه های قابل بازیافت به هزینه های عملیات اکتشاف، 
توســعه، برآورد تجاری بودن و هزینه های اداره و بهره برداری از میدان اطالق 
می شــود که قابل بازیافت بودن آن در برنامه ی کاری و بودجه ی ســالیانه به 
تصویب کمیته ی مدیریتی مشــترک رسیده باشد. در مقابل هرگونه هزینه ای 
که خارج از حوزه ی عملیــات محوله به پیمانکار بوده و یا جایگاهی برای آن 
فعالیت ها در برنامه ی کاری و بودجه ی ساالنه پیش بینی نشده باشد، غیرقابل 
بازیافت محسوب می شود، برای مثال در قراردادهای مالزی کلیه ی هزینه های 
مربوط به اجاره و خرید تجهیزات، ماشین آالت و کارخانجات که بدون تصویب 
قبلی شــرکت ملی نفت و یا فراتر از قیمت معین شــده، به عمل آمده باشد، 

غیرقابل بازیافت محسوب می شوند.]32[
در خصوص تامین نیاز داخل کشور به نفت تولیدی در این قراردادها، هرچند 
که پیمانکار محق اســت تمام سهم خود از نفت تولیدی را به خارج از کشور 
صادرکند، لیکن این اختیار به واسطه ی تعهد پیمانکار به تامین نفت مورد نیاز 

بازار داخلی کشور میزبان محدود می شود. 
با وجود اینکه ســهم مورد اشاره بر مبنای نرخ یارانه ای از پیمانکار خریداری 
می شــود اما در مقابل بــه جهت حمایت از پیمانکار، ســازوکارهای حمایتی 
متعددی پیش بینی شده تا در اوضاع و احوال مختلف، تعادل قراردادی حفظ 
شود، برای مثال، نرخ مالیات و بهره ی مالکانه سهم نفتی، کمتر از نرخی وارد 

بر نفت صادراتی است.]33[
بر همین اساس در برخی از کشورها، دولت صاحب نفت، اختیار خرید بخش 
معینی از ســهم پیمانکار از تولید را به قیمتــی پایین تر از قیمت بازار تحت 

عنوان "الزام بازار داخلی" دارد.]34و35[
بهره ی مالکانه بالفاصله از درآمد ناخالص )درآمد ســر چاه( کم می شود. این 
پرداخت یا به صورت خالص محاسبه می شود و یا هزینه های حمل ونقل از آن 
کم می شــود که میزان نرخ بهره ی مالکانه معموال بین 8 تا 15درصد درآمد 
ناخالص اســت و بدون توجه به سودآور بودن یا نبودن عملیات نفتی از محل 
فروش نفت یا گاز به دولت پرداخت می شــود.]36[ در این قراردادها نرخ های 
مالیاتی متفاوتی دیده می شــود و به نظر می رسد این امر وابستگی کاملی به 
مواردی نظیر: اخذ یا عدم اخذ بهره ی مالکانه، پاداش ها، شرایط زمین شناسی 
و میزان ذخایر نفتی دارد و اکثر کشــورهایی کــه بهره ی مالکانه نمی گیرند، 
در عوض مالیات بر درآمد ســنگینی وضع می کنند، مثل کشــور هند که در 
هشت آگهی مناقصات ســال های 1994 و 1995 مالیات بر درآمد 50درصد 
را پیشنهاد کرد اما در عوض ســقفی برای هزینه های عملیاتی معین نکرد و 

اسمی از پاداش و بهره ی مالکانه نیز به میان نیاورد.]37[
در این قراردادها، پس از تخصیص نفت فایده، پیمانکار مکلف است مالیات بر 

درآمد را طبق قانون میزبان پرداخت کند.]38[
ضمــن آنکه بین میزان مالیات بر درآمد پیمانکار و بهره ی مالکانه ی پرداختی 
از ســوی وی به دولت میزبان باید یک تناســبی برقرار باشد، بدین صورت که 
با افزایش نرخ مالیات بر درآمد می بایســت نرخ بهــره ی مالکانه کاهش یابد 
تــا مجموع پرداختی پیمانکار به دولت میزبان تامین کننده ی نرخ بازگشــت 

سرمایه ی مورد توافق باشد.]39[
در برخی از كشورهاي در حال توسعه، مانند سوریه و مصر، شركت ملي نفت 
همراه وزارت نفت این قـرارداد را از سـوي دولـت به عنوان طرف اول منعقد 
می كنند و طرف دوم بـــه منزله ی پیمانكـــار، مجـوز انحـصاري اكتـشاف و 
اســتخراج نفت را براي دوره ی معین و مكان مشــخص، از طرف اول دريافت 
می كند. پیمانكـار با تحمل ریسك های پروژه، متعهد به ارائه ی خدمات مالی 
و فني در قالب انجام فعاليت هـــاي اكتشاف، توســعه و استخراج و بازاريابي 
می شود. در مقابل، طـــرف اول متعهـد مـي شـود بـــا تولید تجاری سهمي 

از آن را بابت جبران ریسك و خـدمات بـه پیمانكـار پرداخـت كنـد.]40[
در رابطه با بازیافت هزینه ها، پیش از تسهیم تولید، پیمانکار مجاز به بازیافت 
هزینه های خود از درآمدهای خالص است و در اکثر قراردادهای مشارکت در 

تولید، سقفی برای این بازیافت وجود دارد. 
هزینه های تحمیلی به پیمانکار مانند هزینه ی ســرمایه گذاری و عملیاتی باید 
از نفت هزینه ای بازیافت شــود و اگر بازیافت همه ی هزینه ها در یک دوره ی 
مالی امکان پذیر نباشــد برای بازیافت به دوره های آتی منتقل می شود.]41[ 
نکتــه ی حائزاهمیت در قراردادهای مشــارکت در تولید در آن اســت که در 
قراردادهای مشــارکت در تولید، شرکت نفتی به نسبت سهم خود مالک نفت 
اســتخراجی می شــود.]42[ از آنجا که در این قراردادها مشارکت شرکت و 
دولت منتهی به مالکیت مشــترك طرفین بر نفت تولیدي اســت لذا تامین 
هزینه و ریســک ناشی از آن نیز به عهده ی طرفین قرارداد است.]43[ در این 
قراردادها، صرف نظر از ســازوکار پرداخت پاداش، تا زمانی که تولید میدان به 
میزان تجاری نرســد، هیچ کدام از طرفین مستحق دریافت سهمی نمی باشند 
امــا به محض تولید تجاری از میدان، بخش دولتی ســهم هایی را به طور غیر 
نقــدی تحت عنوان بهــره ی مالکانه، نفت مالیاتی و بخشــی از نفت منفعتی 
دریافت می کند. در طرف مقابل، سرمایه گذار نیز نفت هزینه و بخشی از نفت 

منفعتی را جهت بازیافت هزینه و حق الزحمه ی خود اخذ می کند.]44[
در این قراردادها پیمانکار یا بهره بردار موظف است بر اساس برنامه ی عملیاتی 
در مراحل اکتشــاف]45[ و یا توسعه]46[ همچنین مطابق با "برنامه ی کاری 
و بودجه ی ســالیانه"]47[ اقدام به فعالیت در منطقه ی عملیاتی قرارداد کند 
و در صورتی که این عملیات به کشــف میدان تجاری منتهی نشــود، قرارداد 
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خاتمه یافته و هزینه های انجام شده در این مرحله قابل بازیافت نخواهد بود، 
مگر آنکه مبتنی بر توافق طرفین، دوره ی اکتشاف تمدید شود.]48[

1-1-2- به کارگیری قراردادهای مشــاركت در تولید از منظر قوانین 
باالدستی ایران

1- برخی از کارشناسان نفتی معتقدند به لحاظ قانونی نمی توان از قراردادهای 
مشارکت در تولید استفاده کرد.

در بررســی موانع قانونی در مورد انتخاب الگــوی قراردادی حاکم در صنعت 
نفــت و گاز ایران، اصــول 43، 44، 45، 81 و 153 در زمره مفادی از قانون 
اساســی هســتند که برای توضیح تعارض قراردادهای امتیازی، مشارکتی به 
آن اســتناد می کنند و بر همین اساس مطابق اصل 45 قانون اساسی، منابع 
هیدروکربوری از مصادیق انفال محســوب شده و مالکیت آن به صورت مطلق 
در اختیار حاکمیت اســالمی بوده و واگذاری هر بخــش از این منابع در هر 

قالبی به بیگانگان جایز نیست. 
همچنین طبق اصل 153 این قانون هرگونه قرارداد که موجب سلطه ی بیگانه 
بر منابع طبیعی کشــور شود، ممنوع است. لذا از آنجایی که مقتضای قرارداد 
مشارکت در تولید، الاقل مســتلزم تحقق مالکیت شرکت های نفتی خارجی 
بیگانگان بر بخشــی از منابع استحصالی از میدان های هیدروکربوری می شود 
لذا می توان نتیجه گرفت که مشــروعیت قراردادهای مشــارکت در تولید از 
منظر قانون اساســی با تردیدهای جدی مواجه می باشد و با مراجعه به قانون 
نفت ســال 1366 و همچنین اصالحیه ی قانون نفت ســال 1390 مشخص 
می شــود که به کارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز 

ایران با موانع و محدودیت هایی مواجه است.]49[
2- برخی از حقوقدانان نفتی معتقدند منع قانونی در اســتفاده از قراردادهای 

مشارکت وجود ندارد.
پس از انقالب اسالمی ایران قانون گذار با تدوین قانون اصالح معادن، استفاده 
از الگــوی امتیازی را تجویز کــرد اما این اتفاق پــس از تصویب قانون نفت 
1390 و قانــون وظایف و اختیارات وزارت نفــت 1391 در صنعت نفت رخ 
نداد،)علی رغم تاکید کارشناســان مربوطه و ارجحیت قراردادهای مشــارکت 
در تولید به امتیازی( بنابراین از آنجا که از نظر قانون گذار اســتفاده از الگوی 
امتیــازی بــرای بهره برداری معادن بالمانع اســت لــذا ا به کارگیری قرارداد 

مشارکت در تولید هم نباید منعی داشته باشد.]50[
ضمن آنکه برخی کارشناســان معتقدند که قراردادهای مشارکت در تولید با 
اکثر اصول 8گانه ی بند"ب" ماده ی 14 برنامه ی چهارم توســعه ی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ســال 1384 مطابقت داشته و استفاده از سایر روش های 
قراردادی با شــرایطی داده شده اســت.]51[ بر همین اساس در قراردادهای 

مشــارکت در تولید، مالکیت نفت در مخزن به طرف خارجی منتقل نمی شود 
و حــق هرگونه نظارت و مدیریت بر عملیات نفتــی را برای بخش دولتی به 
رســمیت می شناســند، لذا می توان این قراردادها را کامــال منطبق با قانون 

اساسی کشور ایران دانست.]52[

2-2- قراردادهای بیع متقابل]53[
بيع متقابل در مفهوم بين المللي به  عنوان يكى از شــيوه هاى تجارت متقابل از 
سوى كميســيون اقتصادى ملل متحد براى اروپا تعريف شده و عبارت است 
از فروش تجهيزات، تكنولوژي و كارخانه در مقابل تعهد قراردادي فروشــنده 
مبنــي بر خريد محصوالت توليد شــده از تجهيــزات و تكنولوژي و در واقع 
قرارداد بيع متقابل در ســاده ترين شــكل خود، قراردادى دو جانبه  است كه 
حقــوق و تعهدهاى مربوط به  فروش تجهيزات و تكنولوژى در قرارداد اوليه و 
تعهدهاى مربوط به  فروش محصول به  دست آمده بر اثر  به كارگيرى تجهيزات 
و فناورى گفته شــده در قرارداد بيع متقابل درج مى شود و طرفين معامله به  
ترتيب، نقش فروشــنده و خريدار را در مقابل طــرف ديگر به  عهده خواهند 
داشــت. اين نوع معامله تركيبي اســت از كارخانه و عمليات تجاري كه بهاي 
معامله نه به  ارز، بلكه با تحويل محصوالت ساخته شده پرداخت مي شود.]54[

بنابراین رواج بيع متقابل جديد را بايد در ســه دهه ی قبل و در كشــورهاى 
اروپاى شــرقى جستجو كرد که با توجه به  شرايط اقتصادى نامناسب، از جمله 
نبود توازن تجارى با غرب، افزايش بدهى هاى خارجى، نياز به  ادامه ی واردات 
كاالهاى اولويت دار، محدوديت كاالهــاى صادراتى و تضمين كننده ی درآمد 
ارزى، سازمان هاى اقتصادی و تجارت خارجى خود را به  معامالت بيع متقابل 
فراخواندنــد.]55[ در مورد تجارت متقابل )نظیــر بيع متقابل( بايد گفت كه 
مجموعه اي از روش هاي تجاري اســت كــه در آن صادركننده يا واردكننده 
تعهد مي کند در ازاي كاال يا خدمات صادره به كشور خريدار يا وارده از كشور 
فروشــنده، خدماتي را به ارزش كل معامله يا بخشي از آن خريداري يا صادر 

کند.]56[
برخى كشــورهاى جهان ســوم مانند، اندونزى، مكزيك و برزيل معتقدند كه 
بيع متقابل اگر نخســتين ابزار نباشــد، الاقل ابزار مهمى براى بهبود موازنه ی 
تجارى است و تا پايان دهه ی 1980 حدود 100 كشور جهان حداقل بخشى 

از تجارت خود را در قالب تجارت متقابل انجام داده اند.]57[
برخی نیز با مقایسه ی قراردادهای سایر کشورها بر این باورند که قراردادهاي 
بيع متقابل به عنوان قراردادهايي با ریســک و خطرپذيري كم، هزينه ی اندك 
و نـــرخ بازگشت سرمايه ی قابل قبول )حدود 20درصد( در دنيا مطرح شده 

است.]58[
برخــی از صاحب نظران معتقدنــد بهره گیری از قراردادهــای بیع متقابل ذاتا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 16

https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3307-fa.html


80

مباحث ویژه

سرمایه آور است، به خصوص در صنایع باالدستی نفت و گاز که نیاز به جذب 
ســرمایه دارند، در بهینه ســازی و توســعه ی میدان های نفت و گاز، عالوه بر 
ارتقــای ضریب امنیت ملی، بر تامین منافع ملی جمهوری اســالمی ایران در 

حوزه های داخلی، منطقه ای و جهانی نیز تاثیرگذار بوده است.]59[
در واقـــع يكـــي از اصلي ترين انگيزه ي كشورهاي نفت خيـز در اسـتفاده از 
قـراردادهاي خـــدمت بـراي انجـام عمليات باالدستي، حفظ حاكميت است 
زيرا، قراردادهـــاي خـدمت، سازوكار قراردادي مناسبي براي حفظ حاكميت 
دولت هاي ميزبان بر منابع خود هســتند.]60[ لذا به کارگيري سایر الگوهای 
قراردادی کــه موجبات انتقــال مالكيت مخازن به ســرمايه  گذاران خارجي 
را فراهم مي ســازد، در ايران غیر قانونی اســت و يكي از داليل اســتفاده از 
قراردادهاي بيع متقابل اين اســت که هيچ مالكيتي به شــرکت هاي خارجي 

واگذار نمي شود.]61[

1-2-2- نسل اول قراردادهای بیع متقابل
نسل اول قراردادهای بیع متقابل جهت توسعه ی میدان های هیدروکربوری از 
ســال 1372 و به موجب بند "ب" تبصره ی 29 قانون بودجه ی سال 1372 
طراحی شــد و تا ســال 1381 نیز تداوم داشــت که اولین قرارداد با شرکت 
فرانســوی توتال برای توسعه ی میدان های ســیری A و E در تیرماه 1374 

منعقد شد. 
البته با وجود آنکه اعتبــارات مورد نیاز این بند از محل بند "ی" تبصره ی 29 
قانون برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی کشور تامین می شد و پشتوانه ی قانونی 
قراردادهای نسل اول مبتنی بر مفاد مرتبط قوانین برنامه های اول، دوم و سوم 
توســعه به عالوه قوانین بودجه ی سال های 1372 تا 1381 کشور می باشد و 
بــا وجود آنکه ایــن قراردادها در مراحل ابتدایی خــود از ضمانت مالی بانک 
مرکزی برخودار بودند ولی بعدها مقرر شد که بانک مرکزی و دولت هیچ گونه 

تضمینی در خصوص این قراردادها ارائه ندهند.]62[
ســاختار هزینه ای در قراردادهای نسل اول مشتمل بر هزینه های سرمایه ای، 
غیرســرمایه ای، عملیاتی، بانکی و آموزشی اســت که به عالوه ی حق الزحمه، 

قابل بازپرداخت به پیمانکار می باشد.]63[
از ويژگي هاي عمده ی قراردادهای نســل اول بیع متقابل می توان به تعيين 
سقف هزينه هاي سرمايه ای اشاره کرد به نحوی كه هزينه هاي مورد اشاره 
جز در صــورت انجام كارهاي اضافــي قابل تغيير نبــود. همچنین "طرح 
جامع توســعه"]64[ که از ســوي پيمانكار تهيه و به تصويب شركت نفت 

می رسید.]65[
مهم ترین قراردادهای بیع متقابل نســل اول مشتمل بر قراردادهای توسعه ی 
میدان های نفتی ســیری  A و E، درود، بالل، سروش و نوروز، نصرت و فرزام، 

سلمان، دارخوین، فروزان و اسفندیار، رگ سفید اهواز، پارس جنوبی، آزادگان 
و نیز توسعه ی فازهای 1 تا 8 و 12 میدان گازی پارس جنوبی است.]66[

2-2-2- نسل دوم قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای نســل دوم بیع متقابل جهت بر طــرف کردن نقاط ضعف موجود 
در نســل اول نظیر نداشتن بخش اکتشــاف به موجب بند "ف" تبصره ی 21 
قانون بودجه ی ســال 1382 پا به عرصه ی کشــور گذاشت و بر این اساس به 
شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا این نهاد بتواند برای هر نقطه از ایران 
به اســتثنای برخی مناطق، قراردادهای بیع متقابل را از مرحله ی اکتشــاف با 
شــرکت های پیمانکار منعقد کرده و در پی اکتشاف تجاری میدان از فرصت 
توسعه ی همان نیز برخودار باشد. البته با تمدید این مجوز در  قالب بند "ی" 
تبصره ی 21 قانون بودجه ی سال 1383و بند "ج" تبصره ی 2 قانون بودجه ی 
ســال 1384 این نســل قراردادی تا سال 1384 که نســل سوم قراردادهای 

بیع متقابل طراحی شد تداوم پیدا کرد.]67[
البتــه به منظور رفع برخی نگرانی های داخلــی و خارجی، موارد جدیدی در 
متن قراردادها گنجانده شد نظیر کاهش سقف سهم بازپرداخت پیمانکار و یا 

تاکید بر استفاده از توان داخلی.]68[
در نسل دوم، پیمانکار اکتشافی استحقاق دارد در صورت موفقیت در عملیات 
اکتشــاف و تجاری بودن میدان]69[ مســتقیما و بدون انعقاد قرارداد جدید، 
عملیات توســعه را نیز به عهده گیرد. تجاري بودن قراردادهاي نســل دوم با 
اول تفـــاوت هایی دارد: اول اينكـــه، زمان موردنظر براي توليد و فروش در 
این قراردادها به جاي 15 ســال، 20 سال اســت و دوم، نرخ تنزيل به جاي 
30درصد، 20درصد تعيين شد، به عالوه بازپرداخـــت هزينـه هـا و دستمزد 
از حداكثر60درصد عوايد يا محصول ميدان در مواعد معين پرداخت شــود و 
در صورتی که اســتحقاق پيمانكار بيشتر باشد، باقيمانده ی آن به موعد بعدي 

منتقل مـي شـود.]70[
شــرکت های نفتی خارجی به لحاظ اقتصادی تمایلی بــه انعقاد قراردادهای 
بیع متقابل جهت مراحل اکتشاف میدان های هیدروکربوری ندارند زیرا همواره 
ریســک و خطر عدم موفقیت در قراردادهای اکتشافی وجود دارد که در این 

صورت تمامی هزینه های انجام شده به عهده ی طرف خارجی است.]71[
سازوکار استهالک هزینه های مربوط به عملیات اکتشاف و پرداخت حق الزحمه 

در صورتی که به پیمانکار واگذار شده باشد دو حالت دارد:
حالت اول: در صورتی که مرحله ی اکتشاف به عنوان بخشی از قرارداد باشد 

که در بازپرداخت هزینه ها از محل تولیدات میدان انجام می شود. 
حالت دوم: در زمانی اســت که مرحله ی اکتشاف در قالب یک قرارداد مجزا 
و مســتقل از قرارداد توسعه ی میدان منعقد شده باشد که اگر عملیات منجر 
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به کشف نفت شود بازپرداخت هزینه های مربوطه به همراه عملیات توسعه در 
مرحله ی تولید میدان انجام می شود.]72[

در بودجه ی 1383 تعــداد 51 بلوک نفتی به عنوان اهداف آتی صنعت نفت 
شناسایی و 16 بلوک نیز به مناقصه گذاشته شد.]73[

ســاختار هزینه ای در نســل دوم بیع متقابل به سه بخش: اکتشاف، توصیف و 
توســعه ی میدان تقسیم می شود. هزینه های اکتشاف و توصیف از هزینه های 
ســرمایه ای و غیرســرمایه ای تشــکیل شــده ولی هزینه های توسعه شامل 
هزینه های سرمایه ای، غیرسرمایه ای، عملیاتی، بانکی و حق الزحمه است.]74[

نســل دوم قراردادهای بیع متقابل به صورت توامان مشــتمل بر اکتشــاف و 
توســعه در خالل ســال های 1382 تا 1385 در بلوک های نفتی اناران، مهر، 

منیر، توسن و فارس منعقد شد.

3-2-2- نسل سوم قراردادهای بیع متقابل
نسل ســوم قراردادهاي بيع متقابل از ســال 1385 بر اساس قوانین برنامه ی 
چهارم و پنجم توســعه ی کشــور به ويژه ماده ی 14 قانــون برنامه ی چهارم 
توسعه، طراحی و عملیاتی شد]75[ و اهم ویژگی های شاخص آن عبارتند از:

1- حفــظ حاکمیت و اعمــال تصرفات مالکانه ی دولت بــر منابع نفت و گاز 
کشور.

2- عدم تضمین بازگشــت تعهدات ایجاد شده از ســوی دولت و بانک های 
دولتی و مرکزی ایران.

3- منوط کردن بازپرداخت اصل ســرمایه، حق الزحمه یا ســود، ریســک و 
هزینه هــای تامین منابع مالی و ســایر هزینه های جانبی ایجاد شــده جهت 
اجرای طرح از طریق تخصیص بخشــی از محصــوالت میدان یا عواید آن بر 

پایه ی قیمت روز فروش محصول.
4- پذیرش خطرات و ریســک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی، 
غیر اقتصادی بودن میدان یا ناکافی بودن محصول برای اســتهالک تعهدات 

مالی ایجاد شده از سوی پیمانکار.
5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط 
هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف، 

توسعه و بهره برداری.
6- تضمین برداشــت صیانتی از مخازن نفــت و گاز در طول دوره ی قرارداد 
)تمام اصول مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و 
 )MER( تحت عنوان مدیریت جامع مخزن شــامل بهینه سازی صیانت مخزن
مورد توجه و توافق شــرکت ملی نفت قرار گیرد( لذا پيمانكار مكلف است در 
طول دوره ی ميدان نفت با تاييد شــرکت ملي نفت از طریق طرح هاي ازدياد 
ضريب برداشت]76[ يا بهينه سازي ضريب برداشت]77[ سرمايه گذاري الزم 

را انجام دهد.]78[
7- پیش بینی شــده اســت که تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتماالت 
ممکــن در طرح جامع توســعه مورد بررســی قرار گیرد تا عمال بخشــی از 
سرمایه گذاری مرتبط با تولید اولیه ی میدان از طریق فروش محصول تولیدی 

و عوائد حاصل از میدان نفتی و گازی مستهلک شود.
8- بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی 
و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات 

و رعایت مقررات و مالحظات زیست محیطی.
9- عملیات اکتشــافی، توصیفــی و تولیدی میدان بر اســاس یک برنامه ی 
توسعه ی جامع که بر اساس پیشنهاد اولیه ی پیمانکار و بررسی و تایید شرکت 
ملی نفت ارائه می شــود، انجام می پذیــرد به نحوی که عالوه بر رعایت اصول 
و اســتانداردهای بین المللی نفت و گاز، ضوابط و مقررات داخلی شرکت ملی 

نفت و درخواست ها و مطالبات آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.
10- تمام مطالعات مهندســی میدان نفت و گاز به صورت مبانی مهندســی 
طراحی یا مهندسی پایه و یا "مهندسی و طراحی تکمیلی"]79[ خواه قبل یا 
پس از الزم االجرا شدن )E.D( قرارداد با مشارکت و تایید کارشناسان صنعت 

نفت انجام خواهد شد.
11- در این قراردادها، واگذاری تمامی قراردادهای دســت دوم یا فرعی]80[ 
پس از الزم االجرا شــدن قرارداد با مشارکت کارشناسان نفتی و تایید شرکت 
ملی نفت انجام می شود به نحوی که استراتژی های واگذاری، رعایت استفاده ی 
حداکثر از امکانات، توانایی های داخل کشور و نحوه ی خرد کردن پیمان های 
دســت دوم و همچنین مدیریت کردن بر آنها باید قبل از انعقاد قرارداد مورد 

توافق و تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد.
12- تاســیس مرکــز و محل عملیات اداری، اجرایی، مالی یا غیره از ســوی 
پیمانکار صرفا در ایران مجاز شــناخته می شود و اگر پیمانکار بخواهد مراکز 
دیگری را در سایر کشورها تاسیس کند، مجاز نخواهد بود هزینه های مربوطه 

را به حساب پروژه منظور کند.
13- تحویــل و تحول عملیات توســعه ی میدان پــس از تحقق اهداف مورد 
اشــاره در طرح جامع توسعه  )MDP( بر اســاس روش ها و رویه های تحویل 
مورد تایید شــرکت ملی نفت انجام شده و پیمانکار مکلف است ضمن رعایت 
تمــام ضوابط و دســتورالعمل های تحویل و تحول میدان، کارکنان شــرکت 
ملی نفــت را با آموزش های تخصصی مناســب و آمادگی های الزم اجرایی و 
فنی، با مقتضیات بهره برداری آشــنا کرده تا بهره برداری بر اســاس اصول و 

استانداردهای بین المللی انجام شود.
14- پیمانکار مکلف به حداکثرســازی توانمندی هــای داخل ایران در تمام 
فعالیت های مطالعاتی، مهندســی، پیمانکاری، ساختمانی، تامین تجهیزات و 
کاالها و امور بازرگانی ذیربط است. از طرفی برای تضمین تحقق اهداف مهم 
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مباحث ویژه

ساخت داخل در کشور، مکانیزم قراردادی پاداش و جریمه )R&P( در صورت 
افزایــش یا کاهش حداقل 51درصد میزان مقرر قراردادی، پیش بینی شــده 
اســت. ضمنا وجه التزام مزبور، مانع از اعمال ضمانت اجراهای قانونی مندرج 

در قانون مزبور و آیین نامه های ذیربط قانونی نخواهد بود.
15- پیمانکار مکلف است ضمن رعایت منافع ایران در اجرای پروژه و رعایت 
حاکمیت قوانین و مقررات کشور ایران، به شرکت نفت ایران اجازه ی دسترسی 
به تمام حســاب های مالی و فنی پــروژه را داده و تنها هزینه های قابل تایید 
از ســوی صنعت نفت قابل بازپرداخت خواهد بود و تنها می تواند از فهرســت 
بلند پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تایید شده ی شرکت ملی نفت در پروژه 
استفاده کرده و تایید شرکت ملی نفت را در واگذاری تمام قراردادهای تامین 

کاال و پیمانکاری باالتر از چند صد هزار دالر اخذ کند.
16- برای نخســتین بار دســتورالعمل انتقال فناوری و دانش فنی پیوســت 
قرارداد شده است. بر این اساس پیمانکار نسبت به انتقال آخرین دستاوردهای 
فنــی و صنعتی اعم از "دانش فنی اســتفاده شــده"]81[ و "دانش فنی در 
مالکیت"]82[ ملزم شــده است و پیمانکار در طول دوره ی توسعه ی عملیات، 
دوره ی بهره برداری و تولید می بایســت کارشناســان معرفی شــده از سوی 
شــرکت ملی نفت ایران را طوری آموزش دهد که این کارکنان قادر به انجام 
تمام عملیات نفتی اعم از توســعه و بهره برداری باشند. ضمنا کمیته ی فرعی 
مدیریت مشترک به صورت منظم و مستمر ضمن نظارت و کنترل بر استفاده 
از تکنولوژی ثابت شــده یا مالی، گزارش های دوره ای ماهانه و فصلی خود را 
در خصوص انتقال و توســعه ی تکنولوژی و دانش فنی و مکانیسم های آن به 
کمیته ی اصلی مدیریت مشــترک )jmc( پروژه و متعاقبا به شرکت ملی نفت 

ارائه خواهد کرد.
17- پیچیدگی های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری، مخاطرات ناشی 
از عــدم اطمینان فنی در خصوص ذخایــر نفت و گاز، مدیریت بهینه ی زمان 
مذاکرات، انعقاد و اجرای قراردادهای باالدســتی، تضمین و حفظ سطح تولید 
در بلندمدت، تضمین صیانتی تولید، افزایش یا بازیافت آن، حفظ زمان بندی 
الزم در ســازمان کارفرما جهت دریافــت و اعطای مجوزهــا و تاییدیه های 
قراردادی و تعیین ســقف برای هزینه های ســرمایه ای و نحــوه ی مواجهه با 
پیشامدهای غیرمترقبه ی فنی، مالی و قراردادی به خصوص مسائل مربوط به 
ناشــناخته های مخزن که به صورت دقیق در نسل سوم بیع متقابل به درستی 

مورد توجه قرارگرفته است.
18- به نظر می رســد برخالف تصور، نسل ســوم بیع متقابل به صورت سقف 
باز]83[ اجرا نمی شود بلکه قرارداد با یک تخمین اولیه از هزینه های سرمایه ای 
منعقد می شــود و ســقف قطعی هزینه های ســرمایه ای این نــوع قراردادها 
که ترکیبی از هزینه های مســتقیم، درصد معینــی از هزینه های مدیریت و 
هزینه هــای اجرای برخــی از فعالیت های انحصاری از ســوی شــرکت های 

وابســته ی پیمانکاران بین المللی است، پس از انعقاد قرارداد و انجام اقدامات 
مهندســی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف 
مدت معینی تعیین می شود. لیکن بعد از تعیین هزینه های سرمایه ای، بعد از 
انجام مناقصات و صدور سفارش خرید تجهیزات، سقف تعیین شده ثابت بوده 
و طی اقساط مساوی به پیمانکار بازپرداخت می شود. به عبارت دیگر، ریسک 
افزایــش هزینه های ســرمایه ای از عهده ی پیمانکار خارج شــده اما کماکان 

ریسک افزایش هزینه های عملیاتی وجود دارد.
19- توسعه ی میدان های نفت و گاز به صورت تدریجی و فازبندی شده انجام 
می شــود و تمام طرح های توسعه ی میدان بر اساس اطالعات فنی از مخزن و 
شرایط حاکم بر آن بر اساس فاز مشخص توسعه انجام می شود و عمال ریسک 
ســرمایه گذاری در طرح های باالدســتی به اندازه ی اطالعات قابل دسترس و 
به روز میدان اســت. هر اندازه اطالعات میدان در طول دوره ی توسعه بیشتر 
شــود پیمانکار مکلف به ارائه ی طرح توسعه ی جامع برای فاز بعدی یا حتی 
فاز افزایش بازیافت تولید بر اساس پیشنهاد خود و قبول و تایید شرکت ملی 

نفت خواهد بود.
20- پــس از اتمام عملیات توســعه و انجام موفق عملیــات تحویل فاز اول، 
پیمانکار متعهد است ضمن انجام )DTAP(]84[ نتایج حاصل را جهت بررسی 
و تصمیم گیری برای اجرای عملیات توســعه ی فاز بعدی به شرکت ملی نفت 

ایران ارائه دهد.
21- ســاختار هزینه در این قراردادها مشــتمل بر هزینه های ســرمایه ای، 
غیرســرمایه ای، عملیاتی، بانکــی و هزینه های کمک و پشــتیبانی از تولید 
می باشــد. عالوه بر این هزینه هــا، حق الزحمه ی پیمانکار نیــز جزو اقالمی 
اســت که بایستی به پیمانکار بازپرداخت شود. حق الزحمه ی پیمانکار در این 
قراردادها با توجه به درصد تعیین شــده در قرارداد از هزینه های ســرمایه ای 
و نیز نرخ بازگشــت ســرمایه، بالفاصله پس از تعیین مبلغ قطعی هزینه های 
سرمایه ای مشــخص خواهد شد. این مبلغ با توجه به افزایش یا کاهش شرح 

کار تعدیل خواهد شد.]85[
قراردادهای بیع متقابل نســل ســوم شــامل: الــف( قراردادهای توســعه ی 
میدان های، یادآوران، گلشــن و فردوس، پارس شمالی، آزادگان شمالی، جفیر، 
میــدان گازی کیش و نیز فاز 11 پارس جنوبی و ب( قراردادهای اکتشــاف و 

توسعه ی بلوک های: دیر، دانان و مغان می باشد.]86[

4-2-2- ارزیابی عملکرد قراردادهای بیع متقابل از نسل اول تا سوم
بررســی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن اســت که تنها نســل 
اول قراردادهای توســعه به مرحله ی اجرا درآمده اســت و از میان نسل سوم 
قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران اجرایی شــده است. به طوری 
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که در دوره ی مورد بررســی )1379تا 1393( در خوشبینانه ترین حالت، تنها 
58درصد از سطح تولید نفت مورد اشاره محقق شده است.)587.4 هزار بشکه 
در روز که قرار بود به 1006 بشــکه در روز برســد( به نظر می رسد مشکالت 
ســاختاری در قراردادهای بیع متقابل، انگیزه ی کافــی برای تولید صیانتی و 
حداکثری توســط پیمانــکار خارجی را  ایجاد نکرده اســت و در اکثر موارد 
پیمانکار به دنبال رســاندن هرچه ســریع تر میدان به ســطح تولید برنامه ی 
قراردادی در دوره ی زمانی 21 روزه بوده اســت تا به این وســیله بازپرداخت 
هزینه ی ســرمایه ای و پــاداش خود را محقق کنــد. در کل درآمد حاصل از 
اجرای این قراردادها در مجموع فقط 72 میلیارد دالر معادل متوسط سالیانه 
8/4 میلیارد دالر بوده اســت. در حالی که در صورت عدم افزایش قیمت نفت 
بعد از معرفی و انعقاد این قراردادها، درآمد مورد اشــاره از 26 تا 38 میلیارد 
دالر فراتر نمی رفت و شــرکت ملی نفــت در بازپرداخت مطالبات پیمانکاران 
با محدودیت جدی مواجه می شــد، در پایان سال 1393 حدود 8/6 میلیارد 
دالر از تعهدات کشــور به پیمانکاران بیع متقابل نفتی تسویه نشده که بیش 
از 72درصــد این مبلغ مربوط به دو پروژه ی آزادگان و فاز1 یادآوران اســت. 
همچنیــن، 8/7 میلیارد دالر نیز مانــده ی تعهدات مربوط به طرح های گازی 
قراردادهــای بیع متقابل بوده که 94درصد آن مربوط به فاز 12 پارس جنوبی 

است.]87[
در نسل اول قراردادهای بیع متقابل، 16پروژه ی باالدستی )10 پروژه ی نفتی 
و 6 پروژه ی گازی( به پیمانکارانی همچون توتال، شل، انی و سایر شرکت های 
خارجی و داخلی واگذار شــد که هدف آن دســتیابی به افزایش تولید 1006 
هزار بشــکه در روز نفت خام و 343 میلیون متر مکعب گاز و 510 هزار بشکه 

میعانات گازی با جذب حدود 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری بود.
هر چند این قراردادها در زمینه ی توسعه ی پروژه های گازی )فازهای مختلف 
پارس جنوبــی( موفق بودند و اهداف مدنظر برای افزایش تولید گاز و میعانات 
گازی تا حدود زیادی محقق شــدند )به جز فاز 12 پارس جنوبی که نیمه کاره 
ماند و بعدا توســط شــرکت های داخلی تکمیل شد( اما در زمینه ی نفت این 

قراردادها کارنامه ی بسیار منفی بر جای گذاشتند.
میــدان پارس جنوبی نیز بزرگ ترین میدان گازی جهان اســت که بین ایران 
و قطر مشترک اســت. گرچه برای عقد قرارداد فازهای 2 و 3 مناقصه برگزار 
نشــده که بتوان زمان الزم بــرای عقد قرارداد را از زمــان برگزاری مناقصه 
محاسبه کرد، اما در سایر فازهای پارس جنوبی تقریبا دو سال زمان صرف عقد 
قرارداد شــده است. انتخاب پیمانکار پاالیشــگاه در قرارداد بیع متقابل نسبت 
به ســایر پیمانکاران فرعی روند طوالنی تری دارد، زیرا پیمانکار اصلی پس از 
تهیه ی لیست شرکت های شرکت کننده در مناقصه، باید این لیست را به تایید 
شرکت نفت برســاند. همچنین پس از انتخاب پیمانکار برنده باید تاییدیه ی 
شــرکت نفت را مجددا اخذ کند. اعالن مناقصه ی قرارداد ســاخت پاالیشگاه  

فازهای 2 و 3 در 10 اسفند 1376 برگزار  شد اما قرارداد آن 13 ماه بعد در10 
فروردین 1378 امضا  شد.]88[

ضمن آنکه همان گونه که گفته شــد از میان میدان های واگذار شده به نظر 
می رســد که تنها تولید متوســط ســالیانه ی میدان های دارخوین و بالل تا 
حدود زیادی به ســطح موردنظر قرارداد رسیده اســت و مابقی میدان های 
مورد اشاره در هیچ سالی به سطح موردنظر قرارداد نرسیده اند و در بسیاری 
از موارد فاصله ی میان مقدار محقق شــده و هــدف قرارداد قابل توجه بوده 
اســت. در مابقی پروژه هــا تولید تحقق یافته یا به ســطح پلتو )مورد توافق 
در قرارداد( نرسیده  اســت و یا پس از دوره ی آزمایشی 21 روزه به سرعت 

کاهش یافته  است.
قرارداد توســعه ی میدان نفتی آزادگان که به  صورت بیع متقابل بین شرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت اینپکس با سهم 75درصد و مشارکت تامین مالی 
نیکو با ســهم 25درصد در فوریه ی سال 2004 منعقد شد. اما شرکت ژاپنی 
پس از چند سال معطلی عمال و به بهانه های عدم امنیت منطقه ی عملیاتی و 
افزایش شدید قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش شدید هزینه ی سرمایه ای با 
دریافت 120 میلیون دالر از قرارداد خارج و جای خود را به شرکت توسعه ی 
پتروایران داد. بررسی اقدامات دوره ی اپراتوری شرکت پتروایران نشان می دهد 
کــه بی نظمی و بی برنامگی و عدم قدرت بر تصمیم گیری به  شــدت بر فضای 
پروژه حاکم بوده  و میدان با تاخیرات بسیار به تولید اولیه رسیده است.]89[

بر اســاس طرح نهایی توســعه ی میدان نفتی آزادگان، میزان تولید پس از 
گذشــت 4 سال در ســال 2007 به  صورت آزمایشی 50 هزار بشکه خواهد 
بود که در اواسط سال 2008 تولید به 150 هزار بشکه نفت افزایش خواهد 

یافت.]90[ )هرچند که نتایج حاصله مطلوب نبود.( 
در خصوص طرح توسعه ی میدان های نفتی سروش و نوروز که پس از سال ها 
افــت تولید از این دو میــدان، در اواخر دهــه ی 1370 وزارت نفت قرارداد 
بیع متقابل با شــرکت شل منعقد کرد. بر اســاس این قرارداد مقرر شده بود 
میزان تولید به 190 هزار بشــکه در روز برسد. این در حالی است که متوسط 
تولید در مدت زمان 16 ماه از زمان تحویل پروژه تا دی ماه 1385 در حقیقت 

41درصد کمتر از هدف پروژه بوده است.]91[
به تعبیر کارشناسان شرکت نفت فالت قاره می بایست در مرحله ی تولید اولیه  
میدان سروش 60 هزار بشکه و بعد از 44 ماه از تاریخ عقد قرارداد )تیرماه 82( 
به سطح 190  هزار بشکه در روز می رسید. در حالی که با تاخیر دو ساله پروژه 
با نواقص و مشــکالت متعددی نظیر وقوع خوردگی وسیع در تجهیزات و عدم 
کارآیی سیستم نمک زدایی در مهرماه 1384 تحویل کارفرما شده و در نهایت، 
متوســط تولید در سال 1385به 141.5 هزار بشــکه در روز رسیده و در سال 
1386 به بیشــترین میزان خود 165.3 هزار بشــکه در روز رسیده و بعد از آن 

کاهش چشمگیری داشته است.
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مباحث ویژه

در مورد طرح توســعه ی فروزان و اســفندیار نیز شرکت ملی نفت ایران طی 
قــرارداد بیع متقابل اقدام به توســعه و افزایش ظرفیت تولیــد این میدان با 
شــرکت توســعه ی پتروایران کرد. با این وجود پس از چند ســال و به دلیل 
مشــکالت حاصله و عدم پیشرفت مناسب و عمال متوقف شدن آن، مجددا بر 
اساس قرارداد بین شرکت نفت فالت قاره و پترو ایران و با تامین مالی از منابع 
داخلی شرکت ملی نفت ایران شکل گرفت. بر اساس مصوبه ی شورای اقتصاد 
)1379(، شــرط افزایش میزان تولید به 105 هزار بشکه در روز به مدت 15 
سال نیز آمده اســت. روند اجرای پروژه حاکی از انحراف بسیار زیاد در ابعاد 
مختلف طرح از جمله، زمان اجرا، هزینه و حتی شرح خدمات و اهداف کمی 

پروژه است.]92[
میدان های ســلمان، فروزان، اسفندیار، نصرت، فرزام، میدان آزادگان جنوبی و 
ســایر میدان های هیدروکربوری نیز هر چند که مورد توسعه واقع شدند ولی 

هیچ گاه نتیجه ی موردنظر به دست نیامده است.
میدان مســجد ســلیمان نیز تنها دو ماه در ســطح پلتو باقی مانده است و 
ســپس ظرف حدودا یک ســال تولید آن کامال متوقف شده است، به  گونه ای 
که تولید انباشــتی این میدان در طول دوره ی اجــرای طرح بیع متقابل تنها 
3.7درصد تولید انباشتی پیش بینی شده در طرح جامع توسعه ی میدان بوده 
اســت و می توان گفت که مقوله ی تولید صیانتی یکی از مهم ترین عوامل در 
پروســه ی بهره برداری یک میدان است که بر اساس بند 7 ماده ی یک قانون 
اصــالح قانون نفت مصوب 1390 توليد صيانتی از منابع نفت عبارت اســت 
از کليــه ی عملياتي که منجر به برداشــت بهينه و حداکثري ارزش اقتصادي 
توليد از منابع نفتي کشــور در طول عمر منابع مورد اشاره و باعث جلوگيري 
از اتالف ذخاير در چرخه ی توليد نفت بر اساس سياست هاي مصوب مي شود. 
بنابراین مسئله ی تولید صیانتی به معنی حداکثرسازي استخراج در هر زمان 
نیســت بلکه به معنی حداکثرسازي اســتخراج در طول عمر میدان است که 

شرکت هاي نفتی در خصوص شیوه ی تولید دو روش اتخاذ می کنند:
1- روشی که منجر به جابجایی سریع نفت شود ولی نرخ بازده کاهش می یابد.

2- روشــی که منجر به جابجایی آهسته تر نفت می شــود ولی نرخ بازیافت، 
باالتر خواهد بود.]93[ 

بنابرايــن دو نكته ی مهم در اين قانون مورد توجه قرار گرفته اســت که يكي 
از آنها حداکثرسازي ارزش اقتصادي و ديگري طول عمر مخزن است.]94[

از اشــكاالت عمــده ی قراردادهاي بيع متقابل اين اســت کــه عمر اين گونه 
قراردادها در حدود 5 تا 6 ســال که بسيار کوتاه است، می باشد و غيرصيانتي 
بودن توليد، از نتايج کوتاه بودن مدت طرح ها اســت.]95[ هر چند که حفظ 
توليد صيانتي در قراردادهاي بيع متقابل از وظايف اصلي کارفرما )شرکت ملي 

نفت ايران( در عمل به عنوان بهره بردار از اين میدان ها بوده است.
به طور کلی در قراردادهای نســل اول تا ســوم، بررســی های فنی و مستند 

نشــان از عدم رعایت موازین تولید صیانتی از میدان ها دارد. به گونه ای که در 
میدان های ســیری )A و E( توان تولید میدان ها به میزان مقادیر توافق شده 
نبوده اســت و به همین دلیل نسبت گاز به نفت بعضی از چا ه ها در سال های 
انتهایی اجرای پروژه بســیار باال رفته و مخزن قدرت ادامه ی تولید را نداشته 
است. در میدان سروش و نوروز نیز تولید زودهنگام فراتر از متوسط تولید در 
توافقات بوده و نظارت کافی بر ســقف تولید از چاه ها نبوده و در میدان درود 
به جهت دستیابی  سریع تر به تولید قراردادی، تزریق آب نسبت به گاز ترجیح 

داده شده است.)اقدام غیر صیانتی(
بر اســاس آمار وزارت نفت در سال های گذشــته هیچ گاه تولید نفت ناشی از 
پروژه های بیع متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته و تولید انباشتی به 
دســت آمده برابر با 1329 میلیون بشکه بوده است و متاسفانه تنها در حدود 
50درصد از اهداف در نظر گرفته شــده را پوشــش می دهد. در مجموع 16 
قرارداد در نسل اول توسعه، 7 قرارداد در نسل اول اکتشاف، 4 قرارداد در نسل 
دوم اکتشــاف و توســعه و 8 قرارداد در نسل سوم توسعه منعقد شد. از میان 
سه نسل از قراردادهای بیع متقابل، اجرایی ترین عملکرد مربوط به قراردادهای 
بیع متقابل نسل اول است. نسل دوم قراردادهای اکتشاف و توسعه به نتیجه ی 
مطلوب منتهی نشد و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، تنها توسعه ی 

میدان یادآوران، آزادگان شمالی، یاران شمالی و آذر اجرایی شده است.

)IPC 3-2- نسل جدید قراردادهای نفتی ایران]96[ )تحت عنوان
به دنبال تصویب نامه ی شــماره 104089/ت 52445 ه مــورخ 1394/8/11 
هیات وزیران در مورد شــرایط عمومی و ســاختار الگوی قراردادهای باالدستی 
نفت و گاز، ســرانجام نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران موســوم به  IPC در 
آذرماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شــد. در این الگوی قراردادی جدید، 
وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دور ه ی زمانی بیش از 20 
سال به عهده ی پیمانکار خواهد بود. طراحی  IPC با رویکرد خدماتی و به منظور 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام شده که در راستای افزایش منافع 
طرفین به عالوه حفظ منافع ملی کشــور ملحوظ شــده است.]97[ کمیته ی 
بازنگری قراردادهای نفتی بعد از واکاوی قراردادهای نفتی سایرکشورها )بیش 
از 30 کشــور( و با در نظر گرفتن تحریم های تحمیلی به این نتیجه رسید که 
استفاده از مدل قراردادهای خدماتی کماکان برای ایران مناسب تر است.]98[

IPC يــك قرارداد خدمت حــاوي حق خريد نفت و گاز اســـت كه صرفا به 

صورت ظاهري مشــابه قرارداد مشــاركت در توليد است اما با توجه به اينكه 
ايـــن حق صرفا محدود به بازپرداخت هزينه ها با نرخ بازگشت ســـرمايه ی 
ثابـــت و مقيـد بـه زمـان مشخص است، در نهايت نمي بایست اين قرارداد را 

تحت شـمول قراردادهـاي مـشاركت در توليد قرار داد. 
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زیرا در قـــرارداد مـشاركت در توليـــد، پيمانكار هيچ حق مالكانه و يا حق 
برخورداري از عوايد را نسبت بـــه نفـت درجـا پیدا نمي كند اما پس از كشف 
تجـــاري ميـدان و پـس از پرداخـت بهـــره ی مالكانـه درصـدي از توليدات 
ميدان تحت عنوان نفت هزينه برای بازپرداخت هزينه هاي جاري و سرمايه اي 
بـــه وي تخصيص مي يابد و باقيمانده ی آن تحت عنوان نفت سود بين دولت 
ميزبـــان و پيمانكـــار به نسبت و درصد مشخص تقسيم مي شود و مالكيت 
پيمانكار نسبت به نفت هزينه و نفـت سود در يك نقطه ی مشخص كه ممكن 
است در سر چاه يا در پايانه ی صـــادراتي يـــا هـر نقطه ی مورد توافق ديگر 

باشد، محقق مي شود.]99[
کل عملیات باالدستی میدان به چهار مرحله )اکتشاف، توسعه، تولید، ازدیاد 
برداشــت( تقسیم شــده اســت که در تمامی مراحل انجام عملیات از روش 

همکاری مشترک بهره می برند.]100[
در ضمــن اگر نحوه ی بازپرداخــت هزینه ها و دســتمزد از طریق تخصیص 
بخشــی از محصوالت میدان به پیمانکار واگذار شــود، شاید بتوان این نوع از 
قرارداد خدمت را همانند قراردادهای خدمت عراق یک نوع مشارکت در تولید 
کنترل شده نامید و پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای 
استحقاق داشته باشند و این امر به آنها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت 
اســتحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شــرکتی خود ثبت کنند. در واقع در 
IPC مشابه قرارداد خدمت عراق]101[ پس از آغاز توليد تجـــاري از ميدان، 

به ازاي هر بشكه توليد، دستمزد پرداخت مي شود. اين دستمزد در ميدان های 
در حـــال توســعه ی مجدد، به نفت توليدي مازاد بر روند توليد فعلي ميدان 
تعلق مـي گيـرد، يعنـي ابتـدا نرخ توليد فعلي و همچنين نرخ اُفت توان توليد 
از ميدان محاسبه مي شود و سپس به نفت توليدي بيشتر از ايـــن ســـطح 
توليـد كـه در نتيجه ی سرمايه گذاري شركت هاي طرف قرارداد محقق شـده 

اسـت،)نفـت مـازاد( دسـتمزد تعلـق مي گيرد.
با توجه به ماده ی 8 بند "ت" شــرايط عمومی، ســاختار و الگوی قراردادهای 
باالدســتی، مديريت قراردادها در IPC  به عهده ی کمیته ی مديريت مشترک 
طرفین می باشد.)يکی از نوآوری های IPC ايجاد یک شرکت عملیاتی مشترک 
بــرای توســعه و بهره برداری از میدان ها اســت( به اين صورت که شــرکت 
بین المللی نفتی برای ســرمايه گذاری در هر يک از میدان های ايران، موظف 

است يک شريک ايرانی داشته باشد. 
به موجب بند "ذ" ماده ی 1 و بند "الف" ماده ی 4 )همان تصویب نامه( شرکت 
یا مشــارکتی از شرکت های صاحب صالحیت نفتی )خارجی و ایرانی(، جهت 
ســرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و 
بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه ی آنها 
به صورت پیوســته، طی فرآیند قانونی انتخاب و به عنوان طرف دوم قرارداد، 
پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه ی آن، به عنوان طرف اول 

قرارداد می گویند.
در ادامــه باید افزود که پیــرو بند "ع" ماده ی 1 تصویب نامه ی مورد اشــاره 
شرکت و یا هرگونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین ایران توسط طرف دوم 
قرارداد در ایران )با مشــارکت شــرکت های صاحب صالحیت ایرانی( به ثبت 
رســیده و یا منعقد می شــود و تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی 
طرف دوم قرارداد، مســئولیت انجام کلیه ی عملیات توسعه و بهره برداری از 
تاسیســاتی که به موجب قرارداد برای تولیــد نفت و گاز و دیگر فرآورده های 

جنبی احداث می شود را بر عهده می گیرد. 
تشــکیل این شــرکت و واگذاری اجرای قــرارداد به آن، رافــع هیچ یک از 
مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست. ضمن آنکه تمام عملیات پیمانکار از 
تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه ی اموال 

از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد.

IPC 1-3-2- اصول اساسی حاکم بر
1- حفــظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه ی کشــور ایران از طریق وزارت 

نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور
2- عدم تضمین تعهدات ایجاد شــده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران و بانک های دولتی
3- بازپرداخت کلیه ی هزینه های مســتقیم، غیرمستقیم، هزینه های تامین 
مالــی و پرداخت دســتمزد و هزینه های بهره برداری طبــق قرارداد از طریق 
تخصیص بخشی )حداکثر50درصد( از محصوالت میدان و یا عواید حاصل از 

اجرای قرارداد بر پایه ی قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.
4- کلیه ی  ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری 
یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان 
برای اســتهالک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده ی طرف دوم قرارداد است 
و در صــورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شــده برای بازپرداخت 

هزینه های انجام شده در دوره ی طوالنی تری بازپرداخت می شود.
در اصــل بــرای یک شــرکت بین المللــی نفتی ایــن قــرارداد، صرفا یک 
ســرمایه گذاری ریسک پذیر با یک شرکت ملی نفتی در قالب تشکیل شرکت 
عملیاتی مشترک]102[ یا موافقت نامه ی عملیاتی مشترک]103[ با مشارکت 
یک شــرکت داخلی است که از یک طرف در ابتدای امر این مشارکت شرکت 
خارجی با شــرکت داخلی هــم از جانب خود، به عنوان طــرف دوم و هم از 
جانب شــرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه ی مقرر آن، به عنوان طرف اول، 
می بایست کلیه ی سرمایه ی الزم برای تشکیل و انجام موضوع قرارداد را تعهد 
و پرداخــت کند و از طــرف دیگر باید دانش فنی الزم بــرای تحقق موضوع 
قرارداد را با لحاظ حداکثر اســتفاده از تــوان داخلی طرف مقابل تامین کند. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 16

https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3307-fa.html


86

مباحث ویژه

به این ترتیب ســاختار مدل جدید قرارداد نفتی باالدســتی ایران به گونه ای 
طراحی شده که عالوه بر الزامات جداگانه ی مقرر در سایر قوانین، خودش نیز 
به تنهایی توانایی الزم بر الزامی کردن اســتفاده از توانمندی های داخلی را به 

همراه داشته باشد.  
این توانمندی ساختاری با مکلف کردن طرف قرارداد به ایجاد شرکت عملیاتی 
مشترک با مشارکت شرکت ایرانی، جهت انعقاد و اجرای موضوع این قرارداد 
نفتی باالدستی، پیاده سازی شده است. در این شرکت، کارشناسان ایرانی در 
کنار کارشناســان طرف خارجی قرار می گیرند تا به مرور با آخرین فناوری ها 
و روش های مدیریتی آشــنا شوند و اگرچه در ابتدا، مدیریت این شرکت های 
عملیاتی مشــترک، با شرکت  خارجی است اما به تدریج و با یک شیب تند به 

شرکت ایرانی واگذار می شود.
مکانیزم مالیاتی پیمانکاران در IPC معافیت مالیاتی اســت، میزان مالیات در 
قراردادهــای نفتی می تواند درآمد بااليی را نصیب کشــور کند ولی همچون 
بیع متقابل و مطابق تبصره ی1 ماده ی1 شرايط عمومی قراردادهای باالدستی، 
تمام هزينه های دريافتی تحت عنوان هزينه های غیرمســتقیم از طرف دوم، 

مجدد به طرف دوم قرارداد مسترد می گردد.]104[
تفاوت مهم روش مالي IPC با بيـع متقابـــل در این است که در بيـع متقابل، 
حق الزحمه بر اساس نرخ بازگشت سرمايه با لحـــاظ ســـقف هزينـه هـــاي 
ســـرمايه اي، برآورد هزينه هاي غيرسرمايه اي و نرخ بهره تعيين مي شود، در 
حـالي كـــه در IPC، پيمانكار مستحق دريافت دستمزدي خواهد بود كه بر 
اساس ميزان توليد از ميدان و يا در مورد طرح هاي بهبود و يا افزايش ضريب 
بازيافت، توليد اضافي ميدان تعيين مـي شـــود. همچنین در IPC به لحـاظ 
ماهيـــتی ســقف هزينه ی ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و به صورت 
ســـقف بـاز است و ارقـام ابتـــدايي صرفا جنبه ی برآوردي دارد. هزينه هاي 
واقعي بر اساس برنامه هاي مالي عمليـــاتي منطبـق بـا رفتار ميدان و شرايط 
بازار تعيين مي شود که البتـه ايـن خطر نيز وجود دارد كه پيمانكار با استفاده 
از اين ظرفيت قراردادي به نحو مســتمر به ايجاد هزينه در پروژه پرداخته و 

عمال طرح را با قيمتي گران تمام كند.]105[
اســتفاده از مكانيزم ســقف بــاز در قراردادها مزايا و معايبــي دارد. معموال 
قراردادهاي با ســقف باز در مورد پروژه هـــاي بلندمدتي كــه كيفيت كار از 
قيمت آن براي كارفرما مهم تر اســت مناســب بوده و بعضا از پروژه هاي بـــا 
قيمـــت ثابـــت هم ممكن است ارزان تر تمام شــود. زيرا در صورت تنظيم 
مناسب مدل مـالي ـ اقتصـادي قـــرارداد، پيمانكـار انگيـزه ی چنداني براي 
گرا ن تر تمام كردن پروژه و پوشش دادن ريسك هاي خود از اين طريق ندارد. 
از معایب آن می توان گفت که اطمينان كمتري نسبت به اينكه قيمت نهايي 
پروژه چه ميـزان خواهـد بـود، وجود دارد. به عالوه نظارت و كنترل مضاعفي 
بايد از سوي كارفرما اعمال شود تا از متورم نشدن هزينه هـا توسـط پيمانكـار 

اطمينان حاصل شــود، با توجه به اينكه پيمانكار احســاس خطري از جانب 
هزينه ها نمـي كنـد، احتمـاال در رابطـه بـا هزينه ها با كارآيي كمتري نسبت 

قراردادهاي با سقف بسته عمل خواهد كرد.
در IPC مشابه قرارداد بيع متقابل، بازپرداخـت كليه ی هزينـه هـاي سرمايه اي 
مستقيم، غيرمستقيم، هزينه هاي تامين مالي و هزينه هاي بهـره بـــرداري و 
پرداخـــت دستمزد از طريق تخصيص بخشي از محصوالت ميدان و يا عوايد 
حاصــل از اجراي قرارداد )حداكثر تا 50درصد از نفت خام يا ميعانات توليدي 
اضـــافي در ميـدان های نفتـي و تـــا 75درصد از گاز طبيعي اضافي و ديگر 
محصوالت در ميدان های گازي و يا عوايـــد آنهـا بـر پايه ی قيمت روز فروش 
محصــول پس از رســيدن به توليد اوليه( انجام خواهد شـــد و همچنین در 
صورت كافي نبودن ميزان توليد تخـــصيص داده شـــده بـراي بازپرداخـت 
هزينه هاي انجام شده توسط پيمانكار در طول قرارداد هزينه هاي بازپرداخت 
نشــده در دوره ی طوالني تري كه در قرارداد پيش بيني مي شــود، بازپرداخت 

می گردد.
 AHP که از تجزیه وتحلیل داده ها و با اســتفاده از روش IPC  عوامل موثر در

به دست آمده شامل این موارد است:
1- ممانعت از اعمال تحریم های تحمیلی بیشتر در آینده 

2- افزایش رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت
3- راهکار مناسبی جهت انتقال فناوری و دانش فنی

4- متناسب با تجربیات فنی مهندسی موجود در کشور
5- تامین کننده ی منابع مالی و ارتقای مهارت های مدیریتی

6- متناسب با قوانین کشور]106[
برای دستیابی به شناخت بهینه بودن دقيق IPC نيـــاز است تا نتایج حاصل 
از چندین پروژه در موقعیت های متفاوت )میدان های ســخت و مشترک و یا 

سایر میدان ها( مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتیجه گیری
بــراي دســتیابی به یک قرارداد مطلوب ضروری اســت كــه كليه  ی مراحل 
قراردادی اعم از قبل و بعد از انعقاد بيشتر مورد ارزيابي قرار گيرد. به عبارتي، 
مراحل انعقاد يك قرارداد نفتي، از هر نوعي هم كه باشــد تالشــي در جهت 
هم راســتا كردن منافع يك شركت ملي به عنوان کارفرما و يك شركت نفتي 

خارجی به عنوان پیمانکار در هدف موردنظر می باشد.
ضرورت داشــتن اتخاذ ســازوکارهای کاربردی برای انجام اصالحات مجاز در 
روش های قراردادی از نکات حائزاهمیت اســت که بر همین اساس "سازوکار 
پاداش به واحد بشــکه ی تولید شده"]107[ در IPC انگیزه های الزم را برای 
پیمانکار ایجاد می کند تا با افزایش تولید پایدار در مدت زمان معقول، به تولید 
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تجمعی بیشتر و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند و از آنجا 
که در قراردادهای بیع متقابل، طــول مدت قرارداد محدود بود و پیمانکار در 
مدت بهره برداری در میدان حضور نداشت، پیشنهادهای پیمانکار برای تولید 
لزوما به تولید صیانتی منجر نمی شد، زیرا عامل وادارکننده ای وجود نداشت و 
پیمانکار یا شرکت های نفتی خارجی در افزایش بهبود روش های برداشت نیز 

تمایلی از خود نشان نمی دادند. 
منفعــت پیمانکار در این بود تا با افزایش موقــت تولید در مدت زمان کوتاه 
بتواند سرمایه ی خود را بازگردانده و میدان را ترک کند همانند اقدامی که در 
میدان های سروش و نوروز انجام شد و با ترک پیمانکار مربوطه به دلیل پایان 
قرارداد )فشــار به مخازن جهت ازدیاد برداشــت غیر صیانتی در مدت زمان 
کم به منظور جبران و تامین ســود و سرمایه ی پیمانکار( مخازن مورد اشاره 

به علت تولید غیر صیانتی و تحمل فشار باال دچار آسیب و افت شدید شد.
در حالــی که در IPC مشــکالت مربوط به قراردادهــای بیع متقابل تا حدود 
زیادی مرتفع شده و روش های تشویقی جدید منجر به ازدیاد برداشت )هرچه 
تولید بیشــتر شود ســود پیمانکار افزایش می یابد( و بهبود کیفی مخزن )با 
به کارگیری طرح های صیانتی( شــده است که در صورت اجرای صحیح مفاد 
قرارداد و نظارت دقیق، افزایش ضریب بازیافت مخزن را نیز دربرخواهد داشت 
و با توجه به افزایش مدت زمان قرارداد، پیمانکار برای رسیدن به انتفاع بیشتر 
می بایست تالش خود را برای استفاده ی هرچه بهتر از دانش روز به کار گیرد 
تا تولید نفت از نظر زمانی )مدت زمان بیشتر( و به لحاظ حجمی )مقدار نفت 

تولیدی بیشتر( افزایش یابد.
هر چند رژیم مالی قراردادهاي IPC از جوانب مختلف نســبت به قراردادهاي 
بیع متقابل بهبود یافته اســت اما کماکان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید 
کاستی هایی دارد و باید اذعان کرد که قراردادهاي مشارکت در تولید از منظر 
انعطاف پذیــري و کمتر بودن زیان نهفته  )DWL(نســبت به IPC ارجحیت 

بیشتری دارد. 
همچنین سیستم مالی IPC  در صورت افزایش قیمت نسبت به سیستم مالی 
مشارکت در تولید از فزایندگی بیشتری برخوردار است.)اما در صورت کاهش 
قیمت، این سیستم کاهنده بوده و سهم دولت از منافع پروژه نسبت به شرکت 
ســرمایه گذار به اندازه ی کافی کاهش پیدا نمی کند که این مســئله نیز برای 
شــرکت های بین المللی نفتی چندان خوشایند نیســت.( بر اساس مدل های 
محاسباتی این نتیجه حاصل شده که به کارگیری روش قراردادی مشارکت در 
تولید در میدان های مستقل 65/7درصد و در میدان های مشترک 68/3درصد 

نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری دارند.
لذا با بررســی نظرات محققان در خصوص قــرارداد مطلوب می توان این گونه 
نتیجه گیــری کرد که اهــداف موردنظر در قراردادهــای بیع متقابل به خوبی 
تامین نشــده و هزینه ی استفاده از این قراردادها برای شرکت ملی نفت ایران 

بســیار بیشتر از میزان برنامه ریزی شــده ی اولیه بوده است، اما IPC ریسک 
قیمتــی کمتری را در زمان افت قیمت نفت به دولت وارد می کند و در حالت 

ایستا جذابیت بیشتری نسبت به قراردادهای بیع متقابل دارند. 
به عالوه IPC دارای سازوکار تشویق در مقابل افزایش هر بشکه نفت تولیدی 
است که عامل مهمی در جذب شرکت های نفتی برای سرمایه گذاری محسوب 
می شود ولی از نظر میزان تحمل ریسک در شرایط زمانی خاص نظیر کاهش 
ناگهانی قیمــت نفت، تحلیل محققان حکایــت از بهینه تر بودن قراردادهای 
مشــارکت در تولید دارد، زیرا کمترین میزان ریسک را  نسبت به قراردادهای 

بیع متقابل و IPC به دولت تحمیل می کند. 
همچنین در پروژه های با مبالغ پایین و متوســط، دریافتی شرکت بهره بردار 
در قرارداد IPC نســبت به قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر است ولی در 
پروژه های ســنگین و پرهزینه، دریافتی پیمانکار در IPC کاهش چشمگیری 

نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید دارد.
نتیجه گیری پایانی گویای این مطلب اســت که IPC  نســبت به قراردادهای 
بیع متقابل در برخی پارامترهــا قابلیت بهتری دارد ولی جذابیت قراردادهای 
مشــارکت در تولید در اکثر ابعاد مربوطه در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل  
و IPC  بیشــتر اســت، البته این جذابیت در راســتای تمایل هرچه بیشــتر 
شرکت های نفتی خارجی در سرمایه گذاری در پروژه های ملی است و به نظر 
می رسد با این همه نظر کارشناسی که مطلوب بودن قراردادهای مشارکت در 
تولید را تایید می کند، می توان با وضع قانون و به صورت آزمایشی در برخی از 
میدان های سخت و پرهزینه از این قرارداد )مشارکت در تولید( استفاده کرد 
و در صورت حصول نتیجه ی موردنظر و تامین منافع ملی در سایر میدان های 

مشخص شده نیز به کار گرفت.
البته با تفکیک میدان ها بر اساس موقعیت، حجم و میزان ذخایر هیدروکربور 
 IPC ،تولیدی و قابل استحصال، می توان از هر سه الگوی قراردادی )بیع متقابل
و مشارکت در تولید( بر اساس شاخص های مطروحه و شرایط ژئوپلیتیکی به 

این شکل استفاده کرد:
در میدان های مســتقل و کوچک، میدان های فاقــد پیچیدگی نظیر مخازن 
آســماری و بنگستان و میدان های با ریســک پایین نظیر آزادگان استفاده از 

قراردادهای بیع متقابل در اولویت است. 
در میدان های مشــترک و بزرگ، میدان های پر خطر و پروژه های با مبالغ باال 
و پرهزینــه و با پیچیدگی های فنی باال نظیر الیه ی نفتی میدان پارس جنوبی 
یــا میدان ســردار جنگل )به طور کلــی میدان های واقــع در حوزه ی خزر( 
قراردادهای مشارکت در تولید بهترین روش است.)البته تا زمان تجویز قانون، 

IPC مطلوب ترین جایگزین می باشد.(

نکته ی حائزاهمیت در این تحقیق این اســت که IPC حد واسط بین قرارداد 
بیع متقابــل به عنوان قرارداد خدماتی و قرارداد مشــارکت در تولید به عنوان 
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مباحث ویژه

قرارداد مشــارکتی اســت، به نحوی که IPC را می توان قــراردادی خدماتی 
مشارکتی نامید.

نکته ی مهم پایانی این اســت که مسئوالن باالدســتی نفت ايران می بایست 
اهتمام بیشتری به کسب درآمد از محل مالیات در قراردادها نشان دهند، زیرا 

از محل مالیات در IPC و یا ســایر قراردادها می توان درآمد زیادی به دســت 
آورد، همچون کشور عراق که با وضع 35درصد مالیات توانسته میلیاردها دالر 

کسب کند. لذا نیاز است تا در این موضوع نیز بازنگری اساسی به عمل آید.
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