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هاي حقوقي و قراردادي رايج جهت تأمين مالي و   سازوكارها و از اوايل دهه هفتاد شمسي يكي از شيوه
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  مقدمه
رسد و بيش از شصت سال است كه ايران از  صد سال مي از يكسابقه توليد نفت در ايران به بيش

وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از . شود توليدكنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب مي
هاي اخير، سبب افزايش قابل  صدور نفت خام و گاز طبيعي و افزايش قيمت نفت خام در سال

هاي بلندمدت در  ريزي بنابراين انجام برنامه. ه استاي كشور شد هاي توسعه اي در طرح مالحظه
ناپذير است و تدوين  هاي مشترك، ضرورت اجتناب خصوصاً توسعه ميدان،بخش نفت و گاز

در اين خصوص يكي از مباحث . ساله توسعه در جهت تحقق همين مهم بوده استهاي پنج برنامه
برداري از  مالي جهت اكتشاف و بهرهگذاري و تأمين منابع  اصلي صنعت نفت، موضوع سرمايه

چارچوب  قرارداد بيع متقابل داراي. هاي مشترك استويژه ميدانهاي نفتي و گازي بهميدان
هاي نفتي و نا است كه شركت ملي نفت ايران از آن براي توسعه ميديحقوقي ـ قراردادي مشخص

المللي  هاي فني شركت بين انمندي تو توسعهگذاري و همچنين منظور تأمين مالي و سرمايهگازي به
اندركاران حوزه نفت   دست، توضيح آنكه از اوايل دهه هفتاد شمسي1.نمايد نفتي يا گازي استفاده مي
گذاري خارجي و  هاي حقوقي ـ قراردادي جهت جذب سرمايه ها و سازوكار و گاز كشور، يكي از شيوه

بيع متقابل در بخش «راردادهايي موسوم به هاي نفتي و گازي را در انعقاد ق تأمين مالي پروژه
تبصره ) ب(موجب بند  به. اند دانسته و آن را سرلوحه كار خود قرار داده» باالدستي صنعت نفت و گاز

، 1374، 1373هاي   قانون بودجه سال29 كل كشور و همچنين تبصره 1372 قانون بودجه سال 29
ساله دوم توسعه، ماده   قانون برنامه پنج22صره تب) و( و همچنين بند 1379 و 1378، 1377، 1376

ساله توسعه   قانون برنامه پنج126 و همچنين ماده 125 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و بند 14
گذاري به  ، جذب سرمايه1390جمهوري اسالمي ايران و همچنين قانون اصالح قانون نفت مصوب 

هاي نفتي كشور مجاز شناخته شده و بر اين اساس نيز روش بيع متقابل و اكتشاف و توسعه ميدان
اين نوشتار در صدد آن است كه . تاكنون قراردادهاي بيع متقابل بسياري منعقد و اجرا شده است

ضمن بررسي جايگاه اين نوع قراردادها در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز، آن را با قراردادهاي 
واع قراردادهاي رايج بخش باالدستي نفت و گاز در جهان كه يكي ديگر از ان» مشاركت در توليد«

 .است، مقايسه نمايد

  
  مفهوم و سابقه قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالدستي نفت و گاز. 1

 شمسي در خصوص نوع 1353قانون نفت مصوب  طرح مباني قراردادهاي بيع متقابل، ابتدا در

 
1. A. Ghandi, C-Y C., Lin, “An Analysis of Risk and Rate of Return to International Oil Companies 
From Iran’s Buy-back Service Contracts: The Case of Soroosh and Nowrooz”, 2011, p.1. (available at: 
http://www.ucdavis.edu). 
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بعد از انقالب اسالمي ايران براي اولين بار  2.قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمات وضع شد
در اين سال مجلس .  در صنعت نفت و گاز ايران منعقد شد1373قرارداد بيع متقابل در سال 

 ميليارد دالر 2/3شوراي اسالمي به شركت ملي نفت ايران اجازه داد قراردادهايي با حداكثر مبلغ 
هاي نفتي خارجي منعقد  با مشاركت شركتهاي گازي پارس جنوبي آمريكا براي توسعه ميدان

 3.ها بازپرداخت شودهاي توسعه از طريق توليدات اين ميدان نمايد، به شرط اينكه تمامي هزينه
 ميالدي، نمايندگان شركت ملي نفت ايران اعالم 1998در ژوئيه لندن همچنين در كنفرانس 

 بخش نفت و گاز ايران تحت گذاري خارجي در نمودند كه شرايط جديدي براي حضور سرمايه
 البته بايد گفت كه نام اين نوع قراردادها در 4.اند بيني كرده پيش» شروط بيع متقابل«عنوان 

 و لذا عنوان بيع متقابل كه از 5صنعت نفت و گاز ايران، قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمات است
 بكباي خي از نويسندگان،توضيح آنكه بر. شده است، صحيح نيست گرفته» buy-back«ترجمه 

بندي قرارداد بيع متقابل   علت طبقه6.اند ترجمه نموده» خريد محصولتوافق بازخريد يا پس«را به 
هاي نفتي قراردادهاي مزبور به  در رديف قراردادهاي خريد خدمت اين است كه بازپرداخت هزينه

هاي نفتي يا عوايد حاصل از  دهگذاري آن از محل نفت، مايعات گازي و فرآور همراه سود سرمايه
  7.پذيرد صورت نقدي يا تحويل محصول صورت ميها به گيرد و درنتيجه پرداخت آن صورت مي

درستي شناخت، چه درهرصورت بايد سازوكار بيع متقابل در صنعت نفت و گاز ايران را به
 مدنظر قرار داد كه اينكه جهت تأمين منابع ملي در قراردادهاي بيع متقابل بايد شرايط ذيل را

  :اند ازعبارت
  هاي نفت و گاز؛ـ شناخت جامع ميدان1
  ـ شناخت دقيق مسائل حقوقي قراردادهاي بيع متقابل؛2
  ـ آشنايي كامل با انواع قراردادهاي باالدستي صنعت نفت و گاز؛3
هاني كنندگان ماهر و آشنا با فنون مذاكره و مطلع از مسائل جاري اقتصاد ج ـ وجود مذاكره4

  و بازارهاي سرمايه؛
 

2. A. Shiravi, and S. N. Ebrahimi, Exploration and Development of Iran’s Oilfield Through Buy-back, 
Natural Resources Forum 30, Blackwell Publishing Ltd., 2006, p. 200. 

3. Ibid, p. 200. 

4. M. Bunter, “The Iranian Buy-Back Agreement”, vol. I, Issue # 02, March, 2003, p. 2. (available at: 
www.goeconsulting.co.uk).  

، پاييز 2، شهر دانش، ش هاي حقوقي مجله پژوهش، »تأملي بر بيع متقابل در قراردادهاي نفتي ايران«صحرانورد، اسداهللا،  .5
 .101، ص 1382ـ زمستان 

، رساله دكتري دستي نفت و گاز و آثار حقوقي آندر بخش باال) Buy-Back(ابل قراردادهاي بيع متق صابر، محمدرضا، .6
  .43، ص 1385ـ 1386المللي،  عالي بين هاي الملل، دانشگاه آزاد اسالمي، مركز آموزش حقوق تجارت بين

 .47، ص 1386 ، انتشارات ميالن افزار،قراردادهاي طرح و ساختليال دادگري،   وزاده، عليرضا  ميالني.7
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  المللي؛ هاي نفتي بين المللي نفت و شركت ـ آشنايي كافي با بازارهاي بين 5
  8.ـ رعايت اصل حاكميت ملي در قراردادهاي بيع متقابل 6

اي كه در آن يكي از طرفين،  معامله«: گونه تعريف شده است الملل اين بيع متقابل در تجارت بين
كننده يا شخص منتخب  كنند كه تهيه سازد و طرفين اين معامله توافق مي م ميامكانات توليد را فراه

كننده، فناوري، دانش و مهارت فني و   تأمين،اغلب .شده را خريداري نمايد از طرف او كاالهاي تعيين
 نامه معامالت  در آيين9.»كند اي از موارد، قطعات و مواد الزم براي توليد كاال را فراهم مي در پاره

 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 29تبصره ) ي(متقابل، موضوع بند 
 هيئت وزيران، در تعريف معامالت متقابل موضوع بند مذكور آمده 30/4/1372اسالمي ايران مصوب 

االها يا كننده، بخش يا تمام ك موجب آن، تأمين شود كه به به انواع معامالتي اطالق مي... «: است
خدمات موردنياز جهت ايجاد، توسعه، بازسازي، اصالح يا ادامه توليد واحدهاي توليدي كشور را در 

پرداخت، به  دهد و بهاي كاالها و خدمات مزبور، پس از كسر مبالغ پيش اختيار توليدكننده قرار مي
 يا خدمات توليدي شده از طريق تحويل كاالها هاي متعلق بر اساس قرارداد منعقد اضافه هزينه

ربط از طريق تحويل ساير كاالهاي صنعتي و معدني و  كننده يا درصورت تأييد وزارتخانه ذي توليد
خصوص صنعت نفت و گاز   اما در. »شود كننده يا خريدار پرداخت مي خدمات توليدي در كشور به تأمين
توسعه ذخاير نفت و گاز طراحي شده برداري و  منظور استخراج، بهره ايران، قراردادهاي بيع متقابل به

شود كه در واقع بايد  عنوان پيمانكار خارجي محسوب مي گذار خارجي در اين قراردادها به سرمايه. است
 گذار خارجي در اين قراردادها سرمايه. نوعي قرارداد پيمانكاري خريد خدمت بدون ريسك ناميدآن را 

ي نفت و گاز را با سرمايه و تأمين مالي خود طي مدت معين هاعنوان پيمانكار، عمليات توسعه ميدان به
برداري ميدان را به شركت ملي نفت تحويل  انجام داده و با شروع توليد، پيمانكار كليه عمليات بهره

الزحمه به  ها و حق عنوان استهالك هزينه  درصد محصول توليدي پروژه را به60دهد و حداكثر  مي
توان نتيجه   بنابراين مي10.نمايدپنج تا هفت سال، به قيمت روز دريافت ميمدت معين توافقي، مثالً 

هاي نفت و گاز، توسعه گرفت كه موضوع قراردادهاي بيع متقابل نفتي، اكتشاف و توصيف ميدان
پيمانكار در اين قراردادها بعد از اتمام عمليات فوق . ربط است ميدان نفتي و گازي و انتقال خدمات ذي

هاي نفت و گاز وصول كند كه بهاي آن را كالً يا جزئاً با خريد محصول توليدي از ميدان يموافقت م
  .كند

 
، تابستان 34، ش مجله مجلس و پژوهش، »برداري از منابع نفت و گاز هاي بهره منافع ملي و سياست« درخشان، مسعود، .8

 .24، ص 1381

، 9، شهر دانش، ش هاي حقوقي مجله پژوهش، »گذاري خارجي ابعاد حقوقي انتقال فناوري از طريق سرمايه«السان، مصطفي،  .9
 .213، ص 1385بهار ـ تابستان 

 .101، ص همان صحرانورد، .10
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هاي صنعت نفت و گاز بايد علل  هاي تجارت متقابل در انجام پروژه  تنوع روشبا توجه بهاما 
  :استفاده و تأكيد بر روش قرارداد بيع متقابل را ناشي از دو امر مهم دانست

شود و نظارت  داد بيع متقابل، حاكميت دولت ايران بر منابع نفت و گاز تضمين مياوالً در قرار
  .شود هاي وابسته به شركت ملي نفت ايران اعمال مي دولت در قالب شركت

المللي نفتي كه از دانش فني و توانمندي  هاي بزرگ بين  ضرورت تعامل با شركتبا توجه بهثانياً 
خوردارند، دانش فني و تخصص موردنياز بر اساس شرايط قراردادي مديريتي در عرصه نفت و گاز بر

  . شود يافتن به ارز خارجي ممكن مي واسطه اين قراردادها دستهمچنين به. شود مابين تأمين مي في
شود بلكه اين توافق در اجراي  البته از قرارداد بيع متقابل، صرفاً در صنعت نفت و گاز استفاده نمي

 و همچنين اكتشاف و استخراج مواد خام، معادن طبيعي و ساير معامالت عمده هاي صنعتي پروژه
رساند موافقت  لذا پيمانكاري كه تعهدات خود را به انجام مي. رود كار مي المللي نيز به تجاري بين

   11.وصول كند) شده ساخته(شده  كند كه بهاي آن را كالً يا جزئاً با خريد محصول تأسيسات انجام مي
نيافته را از جمله توان علل استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در كشورهاي توسعه ين ميهمچن

گذاري غيرنقدي خارجي دانست كه  كمبود ارز معتبر و تسهيالت اعتباري براي پرداخت سرمايه
  .گيرد صورت فناوري و تجهيزات فني و خدمات مديريتي صورت ميغالباً به

 ،منابع نفتي و صنعت نفت ايران«: دارد  مقرر مي1353صوب  قانون نفت م3بند يك ماده 
ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، 

عهده شركت ملي نفت  برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فالت قاره منحصراً به توليد، بهره
بر اين . »باره اقدام خواهد كرد ها و پيمانكاران خود در آن ايندگيوسيله نم ايران است كه رأساً يا به

هاي نفتي خارجي به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران در قالب پيمانكار عمل  اساس شركت
لذا انعقاد هرگونه قرارداد مانند قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد كه در آن . نمايند مي

پذير  نظر شركت ملي نفت ايران نبودند امكان عنوان پيمانكار، تحت  هاي نفتي خارجي به شركت
  12. نوعي قرارداد خريد خدمات خطرپذير را تجويز نمود،جاي آن قانونگذار به. نيست

هاي  و شركت ايران بين نفتي هاي ميدان ون در ارتباط با توسعهكه تاكن قراردادهاي بيع متقابل
ها عظيم بوده و مبالغ بسياري در آن هزينه شده  اين پروژهدهد كه  خارجي منعقد شده، نشان مي

هاي بيع متقابل، استفاده از  هاي بسيار سنگين در اجراي پروژه  هزينهبا توجه به لذا 13.است
نظر شركت ملي نفت ايران قرار   مد،هاي او گذاري شركت نفتي خارجي و توانمندي سرمايه

يع متقابل بين شركت ملي نفت ايران و شركت آمريكايي اگرچه اولين قرارداد به شيوه ب. گيرد مي
 

 .252، ص 1378 سمت، بهروز اخالقي و ديگران، جلد اول،: ، ترجمهالملل حقوق تجارت بين اشميتوف، كاليوام، .11

12. A. Shiravi, and S. N. Ebrahimi, op. cit., p. 200. 

  .344، ص1389 ، سمت،الملل حقوق تجارت بين شيروي، عبدالحسين، .13
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 دليل اعمال تحريم عليه ايران توسط  شدن به  امضا شده بود، اين قرارداد قبل از اجراييكونوكو
   14. ملغي شدكلينتونآمريكا در زمان رياست جمهوري 

 باالدستي نفتي، هاي هاي فني، اقتصادي، مالي، بازرگاني و قراردادي در پروژه دليل پيچيدگي به
قراردادهاي بيع متقابل توسط شركت ملي نفت ايران و پيمانكار پس از طي مذاكراتي تقريباً طوالني 

 كه يكي از ضمايم اصلي قرارداد 15شرح كامل وظايف پيمانكار در برنامه كالن توسعه. شود منعقد مي
 قراردادي دوره زماني از تاريخ  در چنين16.شود بيع متقابل است، توسط شركت ملي نفت ايران تهيه مي

طي عمليات توسعه، پيمانكار . شود بيني مي االجراشدن قرارداد تا پايان زمان پيمان پيش قطعي الزم
ربط و تحت كنترل و هدايت يك كميته مديريتي مشترك كه  عنوان مجري طرح در ميدان ذي به

نفت ايران انتخاب شده باشد عمل طور مساوي از سوي پيمانكار و شركت ملي  تعداد اعضاي آن به
اي و  اي و غيرسرمايه هاي سرمايه كننده كليه هزينه زماني، پيمانكار، تأمين هدوردر اين . كند مي

هاي   هزينه17.است) هاي نفتي هزينه(هاي عملياتي در جريان اجراي عمليات توسعه  همچنين هزينه
هاي غيرمستقيمي است كه پيمانكار  ليه هزينهاي در چارچوب قرارداد بيع متقابل، شامل ك غيرسرمايه

هاي  ها، هزينه ها صرفاً دربرگيرنده ماليات اين هزينه. در اجراي عمليات توسعه پرداخت كرده است
در . ها و عوارض گمركي ايران و همچنين هزينه آموزش كاركنان ايراني است تأمين اجتماعي، هزينه

پس از امضاي . به اعضاي كميته مديريت مشترك ارسال شودهايي  كليه مراحل انجام كار بايد گزارش
گونه قراردادها نيز مراجع نظارتي كشور از قبيل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور،  اين

صورت كه در هريك  اختيارات نظارتي خود را براي كنترل رعايت صالح و صرفه اقتصادي دارند، بدين
رت نفت يا شركت ملي نفت ايران ابهامي وجود داشته باشد با هاي وزا از مراحل اگر در گزارش

در واقع يكي از محاسن استفاده از . شود درخواست نهادهاي مذكور، موارد مذكور بررسي و رفع مي
روش قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت و گاز كشور اين است كه اصوالً اين روش، يك شيوه از 

ت چه اينكه اين روش در ايران متناسب با منافع و نيازهاي ايران و گذاري غيراستقراضي اس سرمايه
سازي  گذاري و رعايت انتظارات آن، بهينه حال ايجاد انگيزه براي شركت خارجي جهت سرمايهدرعين

نقش اول آن، . نمايد  بنابراين در اين نوع قراردادها، شركت نفتي خارجي دو نقش ايفا مي18.شده است
 سازماندهي عمليات ،بودن آن است كه بر اساس آن، پيمانكار ت و نقش دوم، پيمانكارگذاري اس سرمايه

 
سازي قرارداد در  مدل بهينه سازي و تحليل قراردادهاي بيع متقابل و ارائه مدل« حمدرضا و محمد مزرعتي، مقدم، م.14
 .1385 ، آذر و دي76ش مجله تحقيقات اقتصادي،  ،»ايران

15. Master Development Plan 
  .62، ص 1379ند ، اسفمجله اقتصاد انرژي، »ماهيت قراردادهاي بيع متقابل ايران«ادوارد،   جانكوفسكي،.16
 .62، ص همان .17

، نشريه مركز امور حقوقي حقوقي مجله، »)دعاوي نفتي(غرامت  المللي درباره رويه داوري بين« محبي، محسن، .18
 .14، ص 1385، 35المللي، ش  بين
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را انجام و توليد آن را به شركت ملي نفت ايران واگذار ... نفتي ميدان، شامل ساخت تأسيسات و 
  :شود صراحت مشخص مي البته در قراردادهاي بيع متقابل نفتي ايران، موارد زير به19.كند مي

   سرمايه اوليه در طول دوران اكتشاف، توصيف و توسعه ميدان؛ـ توزيع1
  هاي فني؛  هاي مربوط به پرداخت و ساير تبصره ـ محدوديت2
  هاي بانكي؛ ـ هزينه3
  ؛ هاي بانكي و بازپرداخت آن ـ جدول توزيع اصل سرمايه، هزينه4
  20.گذار  ـ پاداش يا همان جبران خدمات سرمايه5

 مجدداً به كارفرما ،ات نفتي، امور مربوط به توليدات ميدانهمچنين پس از انجام عملي
كننده توليد ميدان است،  در اين مرحله چون كارفرما اداره. شود منتقل مي) شركت ملي نفت ايران(

برداري از ميدان است  در اين دوره كه مرحله بهره. هاي ميدان را خود متقبل شود بايد كليه هزينه
مالي ميدان را تا پايان قرارداد بيع متقابل كه شامل دوره عمليات اكتشاف و پيمانكار صرفاً منافع 

ها در قالب قراردادهاي بيع متقابل است، مطابق قرارداد  توسعه و همچنين دوره بازپرداخت هزينه
  :شود اين منافع اصوالً به دو دسته عمده ذيل تقسيم مي. دارد فيمابين دريافت مي

  عالوة يك سود مطلوب؛  به21ليبورربط به نرخ  هاي ذي بر بهره عالوههاي نفتي ـ كليه هزينه1
  22.الزحمه اجراي عمليات نفتي ـ حق2

يكي از اصول حاكم بر قرارداد بيع متقابل، موضوع بازپرداخت هزينه از محل محصوالت ميدان نفتي 
توسعه فراتر رود ژة درحال درصد كل درآمد عمليات توليد ميدان يا پرو60و گازي است كه نبايد از حداكثر 

 البته نرخ 23.گيرد  درصد مابقي آن به شركت ملي نفت ايران تعلق مي40كه در اين صورت حداقل 
گونه  هاي مختلف اين  در قراردادهاي بيع متقابل، نرخ ثابتي نيست و اين فرآيند در نسل24بازگشت سرمايه

البته همواره طرفين در خصوص . ن مقاله استقراردادها داراي نمودار خاصي است كه خارج از حوصله اي
 . رسند درصد مقرر نرخ بازگشت سرمايه در قرارداد با يكديگر مذاكره كرده و به يك نرخ توافقي مي

هاي قراردادهاي بيع متقابل نفتي و گازي در ايران آن است كه دولت، مالكيت خود  از ديگر ويژگي

 
19. J. Wright, & A-H. Byrknes, “Buy-back Contract Risk Modeling Using System Dynamics”, 
Sustainability in the Third Millennium, 2000, p. 2. 

 .165، ص همان مقدم و مزرعتي، .20

 است كه در ساعات لندننرخ بهره پيشنهادي بين بانكي  London Inter Bank Offer Rate يا همان (LIBOR) ليبور .21
  .قابل دسترسي استرويترز شود و در منبع  هاي زماني، هفتگي، ماهانه تا يك ساله اعالم مي مختلف براي دوره

 .62، ص همانجانكوفسكي،  .22

 .62ص  ،همان .23

24. Rate of Return (ROR) 
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 25.دهد و مالكيت كامالً محفوظ است رزميني از دست نميرا نسبت به نفت و گاز موجود در ذخاير زي
براي مثال بر . در اين نوع قراردادها، كليه اموال و تأسيسات، متعلق به شركت ملي نفت ايران است

هاي تحصيلي و اموالي كه در ارتباط با اجراي   نمونه قرارداد بيع متقابل، كليه زمين11ـ2اساس بند 
لياتي ايجاد شده يا مورد استفاده قرار گرفته، اموال شركت نفت و متعلق عمليات توسعه در منطقه عم

درهرحال . آالت و وسايلي كه اجاره شده يا موقتاً وارد شده است به آن است مگر در مورد ماشين
هاي عميق، استفاده از  هاي مشترك يا آبهاي نفتي و گازي نظير ميدانممكن است در برخي ميدان

 برنامه 14موجب ماده  لذا به. پذير نبوده يا به صرفه و صالح مملكت نباشد امكانروش بيع متقابل 
تواند از  تنها ميچهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور، شركت ملي نفت ايران نه

 جهت جلب  قراردادهاي بيع متقابل استفاده كند، بلكه اين اختيار را دارد كه از ديگر راهكارهاي مناسب
  26. نيز بهره بگيرد هاي نفتي خارجي گذاري خارجي و خدمات شركت مايهسر

 خود را تجربه كرده 27قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالدستي نفت و گاز تاكنون سه نسل
  .ها بررسي خواهد شد هاي هر يك از آن است كه ذيالً ويژگي

  
  بيع متقابل نسل اول. 1ـ1

هاي نفتي و شد كه ميدان نسل اول به قراردادهايي گفته ميقراردادهاي بيع متقابل نوع اول يا 
هاي مزبور، گازي مربوط به آن، پيشاپيش داراي اطالعات كافي اكتشافي و توصيفي بوده و ميدان

. ها بسيار كم بودگذاري در اين ميدان بالطبع ريسك سرمايه. داشتند آمادگي الزم را براي توسعه
ها ثابت بوده  راردادهاي بيع متقابل اين بود كه مبلغ قرارداد در آناز ديگر مشخصات اين نسل از ق
  .اي برخوردار نبود هاي توسعه و عمالً از انعطاف الزم در هزينه

  
  بيع متقابل نسل دوم. 2ـ1

ها همراه  قراردادهاي بيع متقابل نسل دوم، شامل قراردادهايي است كه با اكتشاف و توسعه ميدان

 
رساني نفت و  شبكه اطالع، »اصالح يا جايگزيني قراردادهاي بيع متقابل، راهكار يا ضرورت«نصراهللا،  سيد  ابراهيمي،.25

 .8/11/1384، شانا، مصاحبه مورخ انرژي

 .همان .26

هاي قراردادهاي خدمات پيمانكاري باالدستي صنعت نفت و گاز ايران رسماً  كه اصطالح بيع متقابل در نمونهن همچنا.27
صورت رسمي در قراردادهاي منعقده در بخش هاي اول، دوم و سوم نيز به كار نرفته است، اصطالح بيع متقابل نسل به

فلسفه استفاده از اصطالحات . مورد استفاده قرار نگرفته استربط  باالدستي صنعت نفت و گاز يا در قوانين و مقررات ذي
 .ها از يكديگر است مذكور در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز صرفاً جهت شناسايي بهتر اين نوع قراردادها و تمايز آن
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كه در  طور اي است، همان اردادهاي نسل اول صرفاً شامل قراردادهاي توسعهكه قر حالي  در28.است
 تفاوت رد تا بين مراحل اكتشاف و استخراج،باال بيان شد دولت ميزبان، تمايل اساسي و جدي دا

 باوجود اين، پيمانكار اين حق را براي خود قائل است كه درصورت اكتشاف ميدان 29.قائل شود
بودن آن، مستقيماً و بدون قرارداد جديد با سقف مشخص و ثابت، عمليات  هيدروكربوري و تجاري

در اين نوع قراردادها دو مرحله اكتشافي و استخراجي در قالب شروط .  عهده گيرد توسعه را به
شود و با انجام مرحله اكتشاف و با احراز اين مهم كه نفت و گاز  قراردادي واحد، تدوين و تجميع مي

شود، شركت نفتي خارجي وارد توسعه مخازن و النهايه توليد  زن، تجاري محسوب ميموجود در مخا
 30.شوند صورت واحد تلقي شده و فقط مراحل اجراي كار متمايز ميدر اين روش، قرارداد به. شودمي

  . هجري شمسي شكل گرفت1382اين نسل از قراردادهاي بيع متقابل، متعاقب قانون بودجه سال 
  
  قابل نسل سومبيع مت. 3ـ1

 در صنعت نفت آغاز شده و تاكنون چند 1384قراردادهاي نسل سوم بيع متقابل عمالً از سال 
المللي منعقد شده و  هاي بين قرارداد بزرگ در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز با شركت

اين در حالي است كه قراردادهاي اين نسل، نواقص مربوط به . اكنون نيز در حال اجراست هم
  31.اكنون نواقص آن به حداقل ممكن رسيده استهاي گذشته را بررسي و مرتفع نموده و هم نسل

چارچوب قراردادهاي نسل سوم بيع متقابل در جهت رعايت ضوابط و مقررات عام و خاص كشور 
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و همچنين دستورالعمل 14  ويژه ماده به
 قانون برنامه 14ماده ) الف( در بند 32.مديره شركت ملي نفت ايران بنا شده استاي مصوبه هيئت  ماده8

هاي  هاي بيع متقابل دستگاه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف شده است طرح
 را در لوايح ها  اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك160موضوع ماده 

ماده فوق بيان ) ب(ضمن آنكه بند . بيني و به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند بودجه ساالنه پيش
 

 متقابل صنعت نفت انتقادهاي وارده بر قراردادهاي بيع« ،سراج نرگس  ومقدم حسن صادقي محمد، يدنصراهللا سابراهيمي، .28
 ، زمستان4، ش 42دانشگاه تهران، دوره  سياسي وعلوم حقوق دانشكده، مجلهفصلنامه حقوق، »هاي آن و گاز ايران و پاسخ

 .2، ص 1391

سياسي دانشگاه  وعلوم، مجله دانشكده حقوقفصلنامه حقوق، »مالكيت و مفهوم آن در قراردادهاي نفتي« ايرانپور، فرهاد، .29
 . 63، ص 1389، بهار 1، ش 40دوره تهران، 

 .63، ص همان .30

، دوره 468، نشريه كاركنان صنعت نفت ايران، ش مشعل، »نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل«نصراهللا،   ابراهيمي، سيد.31
 .9، ص 17/08/1388جديد، 

باالدستي،  ثير آن بر قراردادهايأهاي حاكم بر قراردادهاي بيع متقابل و ت واكاوي ويژگي« ،سيدنصراهللا  ابراهيمي،.32
 .37، ص 1392، 52، نشريه شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران، ش »فراساحل اروند
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منظور افزايش توليد نفت و حفظ ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از  به«: دارد مي
هاي مشترك و  ويژه در ميدان هاي باالدستي نفت و گاز به ها و منابع خارجي در فعاليت جذب سرمايه

هاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هرچه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن  طرح
هاي نفتي و  برداراي از ميدان هاي جديد در توسعه و بهره كارگيري فناوري نفت و گاز كشور، انتقال و به

المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده  ي بينهاي مختلف قرارداد گازي و امكان استفاده از روش
اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ) ج(شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند  مي

هاي صاحب صالحيت داخلي، متناسب با  هاي خارجي يا شركت ها با تأمين منابع مالي با طرف ميدان
حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت . »اقدام نمايد...  و شرايط شرايط هر ميدان با رعايت اصول

ها در  تضمين دولت يا بانك مركزي جهت بازپرداخت هزينه بر منابع نفت و گاز كشور و همچنين عدم 
 .هاي قراردادهاي بيع متقابل است هاي نفتي از ديگر ويژگي اكتشاف چاه صورت عدم 

  اين قرارداد، استفاده حداكثري از توان فني و مهندسي، توليدي،از ديگر مباحث مهم مندرج در

صنعتي، خدماتي و اجرايي كشور بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و 
منظور صدور خدمات مصوب  ها و ايجاد تسهيالت به صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه

وان قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين  و اصالحيه آن تحت عن12/12/1375
هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات104ها در امر صادرات و اصالح ماده  نيازهاي كشور و تقويت آن

بيني شده است كه توليد  همچنين در قراردادهاي نسل سوم بيع متقابل پيش.  است1/5/1391
ت ممكن در برنامه كالن توسعه مورد بررسي قرار گيرد تا عمالً عنوان يكي از احتماال زودهنگام به

گذاري مرتبط با توليد اوليه ميدان از طريق فروش محصول توليدي و عوايد حاصل از  بخش يا سرمايه
 تأسيس مركز و محل عمليات اداري، اجرايي، مالي، ،بر آن عالوه.ميدان نفتي و گازي مستهلك شود

آيد كه هزينه آن نيز از سوي  شمار مي يمانكار در ايران از تعهدات پيمانكار بهفني يا غيره از سوي پ
گذار بخواهد مركز يا محل عمليات اداري  كه اگر شركت سرمايه شود، درحالي دولت ميزبان پرداخت مي

 در اين .هاي ديگر تأسيس كند، هزينه آن از سوي دولت ميزبان پرداخت نخواهد شد خود را در كشور
 يا مهندسي 33صورت مباني مهندسي طراحي دادها تمامي مطالعات مهندسي ميدان نفت و گاز بهقرار
 قرارداد با مشاركت و تأييد كارشناسان صنعت 35شدن االجرا  خواه قبل يا بعد از تاريخ نفوذ و الزم34،پايه

د از تاريخ  خواه قبل يا بع36همچنين تمام مطالعات مهندسي و طراحي تكميلي،. نفت انجام خواهد شد
در اين . شدن قرارداد نيز با شركت و تأييد كارشناسان صنعت نفت انجام خواهد شد االجرا نفوذ و الزم

 
33. Basis of Design (BOD) 

34. Basic Design (B.D) 

35. Effective Date (E.D) 
36. Front End Engineering Design (FEED) 
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شدن  االجرا  پس از تاريخ نفوذ و الزم37قراردادها، واگذاري تمامي قراردادهاي دست دوم يا فرعي
كه  نحوي پذيرد، به يقرارداد با مشاركت كارشناسان صنعت نفت و تأييد شركت ملي نفت صورت م

هاي داخل كشور و نحوه شكست  هاي واگذاري، رعايت استفاده حداكثري از امكانات و توانايي راهبرد
ها بايد قبل از انعقاد قرارداد به توافق و تأييد   آن دوم و همچنين مديريتهاي دست كردن پيمان يا خرد

 سوم از طريق هاي بيع متقابل نسل داي قراردا هاي سرمايه  سقف هزينه38.شركت ملي نفت برسد
دوم در زمان معين پس از هاي اجرايي پروژه جهت پيمانكاران فرعي و دست برگزاري مناقصات بسته

تنفيذ قرارداد مشخص خواهد شد و به همين دليل، اين قراردادها در صنعت نفت ايران به قراردادهاي 
 اين درحالي است كه قراردادهاي .عروف شده است م40»اي باز هاي سرمايه هزينه« يا 39»مناقصه باز«

شود بلكه قراردادهاي مزبور با  اي منعقد نمي هاي سرمايه صورت سقف هزينه سوم بيع متقابل بهنسل 
اي اين نوع  هاي سرمايه شود و سقف قطعي هزينه اي منعقد مي هاي سرمايه يك تخمين اوليه از هزينه

هاي اجراي   و هزينه41هاي مديريتي  مستقيم، درصد معيني از هزينههاي قراردادها كه تركيبي از هزينه
المللي است، پس از  هاي وابسته پيمانكاران بين هاي انحصاري و خاص از سوي شركت برخي از فعاليت

 و برگزاري مناقصات تحت نظارت شركت ملي نفت ايران FEEDانعقاد و انجام مهندسي پيشرفته 
 همچنين در قراردادهاي فوق، هم پيمانكار و هم كارفرما به 42.دشو ظرف مدت معيني تعيين مي

هاي مرتبط با حفظ صيانت مخزن قبل از  رعايت ضوابط مديريت صيانتي مخزن و تمام ضوابط و رويه
 تحت عنوان 43سازي مخزن شوند و همه موارد مربوط به بهينه انعقاد قرارداد مذاكره مكلف مي

لذا در اين نوع قراردادها . گيرد و توافق شركت ملي نفت قرار ميمورد توجه » مديريت جامع مخزن«
شود   فاز اول، پيمانكار متعهد مي44پس از اتمام عمليات توسعه و انجام موفق عمليات تحويل و تحول

 نتايج حاصله را جهت بررسي 45هاي چاه، كه ضمن انجام برنامه توصيف مخزن از طريق آزمايش داده
 در گذشته . فاز بعدي به شركت ملي نفت ايران ارائه دهد راي عمليات توسعهگيري براي اج و تصميم

ابراز تمايل پيمانكاران بيع متقابل نسبت به انجام كار با  نسبت به قراردادهاي بيع متقابل از قبيل عدم 
هاي  جويي از هزينه تعديل، عدم تعيين پاداش ويژه براي پيمانكار در صرفهقابل سقف ثابت و غير

اي، عدم رعايت صيانت مخزن، فقدان سازوكار الزم براي انتقال فناوري يا فقدان انگيزه براي  رمايهس
 

37. Subcontracts 

 . 9، ص همان، »ل سوم قراردادهاي بيع متقابلنس« ابراهيمي، .38

39. Open tender 

40. Open capex 

41. Project Management Costs (PMC) 

 .9، ص همان، »نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل« ابراهيمي، .42

43. Maximum Efficient Rate (MER) 

44. Handover 

45. Data Test Appraisal Program (DTAP) 
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شد ليكن كليه اين   انتقاداتي مطرح مي،وي در استفاده از فناوري و دانش فني درازمدت در پروژه
يان اصالح د يا اشكاالت مزبور در جرش انتقادات، يا از درك ناصحيح قراردادهاي مذكور ناشي مي

رسد با  نظر مي  درهرحال به46. سوم برطرف شده استقراردادهاي بيع متقابل در قراردادهاي نسل
شود در  بيني مي تر شده و پيش گذشت زمان، قراردادهاي بيع متقابل به بلوغ واقعي خود نزديك

 متقابل نيز اي نزديك، نسل چهارم قراردادهاي بيع مديريت جديد صنعت نفت و گاز كشور در آينده
  .المللي معرفي شود توسعه يافته و به بازار داخلي و بين

  
  قراردادهاي مشاركت در توليد. 2

 ميالدي با شركت ملي نفت اندونزي منعقد شد و متعاقباً 1966اولين قرارداد مشاركت در توليد در اوت 
هاي نفتي براي نخستين  كت در واقع از اين زمان به بعد شر47.كننده نفت راه يافت به كشورهاي توليد

هاي  قراردادهاي مشاركت در توليد در صنعت نفت با چارچوب. را ايفا كردند» پيمانكاران« نقش ،بار
بايد توجه داشت كه واژه . هاي كشاورزي مشابهت زيادي دارد برداري از زمين حقوقي براي بهره

مصداق ) بيع متقابل(ادهاي خدمت فقط در خصوص قراردادهاي مشاركت در توليد و قرارد» پيمانكار«
 موظف به اجراي عملياتي است كه در قرارداد تصريح شده است و اساساً ،دارد چه اينكه پيمانكار

در قراردادهاي مشاركت در توليد، شركت نفتي خارجي، . دست آورد تواند مالكيت ذخاير نفتي را به نمي
عهده داشته  د و مديريت در قلمرو قرارداد را بهكليه خطرات مربوط به عمليات اكتشاف و همچنين تولي

و هنگامي كه نفت و گاز توليدي به سطح ميزان اقتصادي رسيد، شركت نفتي خارجي حق خواهد 
گذاري خود از محل نفت خام توليدي از قلمرو قرارداد اقدام  هاي سرمايه داشت نسبت به بازيافت هزينه

يد از قراردادهايي است كه مطابق آن، دولت، حقوق انحصاري  در واقع قرارداد مشاركت در تول48.نمايد
كاوش، اكتشاف، توسعه و توليد منابع معدني از يك منطقه خاص را براي يك مدت معين به يك 

شده به  شود عمليات را در مدت تعيين گذار متعهد مي نمايد و در مقابل، سرمايه گذار اعطا مي سرمايه
 اولين قراردادي كه در ايران در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد 49.هزينه و ريسك خود انجام دهد

بر اساس اين قرارداد، طرفين با .  ايتاليا بودانيمنعقد شد بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفتي 
شده در  موجب آن، نفت توليد  تشكيل دادند و بهايران سيريپ شركت مستقلي به نام ،سهام مساوي

 
 .19ـ1 صص ،همانسراج،  و مقدم حسن صادقي ابراهيمي، محمد: ك. ن،العه بيشتر در اين خصوصبراي مط .46

، سال المللي مجله حقوقي بين، »المللي نفت و گاز شرط داوري در سير تحوالت حقوق قراردادهاي بين«كيا،رضا،   آريان.47
 .204، ص 1388، 41، ش 26

48. Y. Omorogbe, The Oil and Gas Industry: Exploration and Production Contracts, Malthouse Press 
Ltd., 1997, p. 60. 

، انتشارات شركت مهندسي و نظام حقوقي قرارداد مشاركت در توليد در صنعت نفت و گاززاده انصاري، مصطفي،   تقي.49
  .7، ص 1385توسعه نفت، 
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رسيد و منافع حاصله بين دو شركت به نسبت  اني بود و توسط وي به فروش ميمالكيت شركت اير
 يا مشاركت 51 قرارداد مشاركت در توليد را نبايد با قرارداد مشاركت در درآمد50.شد مساوي تقسيم مي

.  اشتباه گرفت، چه اينكه قراردادهاي مذكور، ماهيت خاص قراردادهاي خريد خدمت را دارند52در سود
هاي اصلي قراردادهاي پيمانكاري و خريد خدمت در اين است كه در قراردادهاي  فاوتيكي از ت

شود اما در قراردادهاي خريد خدمت، براي شركت  پيمانكاري، براي پيمانكار، مالكيت ايجاد مي
  53.شود گذار، صرفاً سهمي از سود حاصله منظور مي سرمايه

، آن است كه توافق اصلي طرفين اين خصوص قراردادهاي مشاركت در توليد نكته مهم در 
كه حقوق مالكانه نسبت به ذخاير، متعلق به دولت  حالي قراردادها بر سهم توليد استوار است در

هاي متفاوتي  توسعه عمدتاً انگيزهحال كشورهاي در درفقيت قراردادهاي مشاركت در توليد  مو54.است
ر شناخته شده و صرفاً مستحق سهمي از توليد عنوان پيمانكا دارد كه در آن شركت نفتي خارجي به

در توليد در صنعت نفت و گاز  خصوص استفاده از قراردادهاي مشاركت   درهرصورت در55.است
شود، بلكه حسب تفاسير مختلف و مضيق  گونه قراردادها ديده نمي تنها تمايلي به انعقاد اين نهايران،

، 43ول قي از قبيل اصول مندرج در قانون اساسي نظير اصقانوني، انعقاد اين قراردادها با موانع حقو
رسد يكي از مشكالت اساسي استفاده از قراردادهاي  به نظر مي. سترو  نيز روبه81 و 45، 44

گونه قراردادهاست كه در آن شركت پيمانكار، به نسبت  مشاركت در توليد، خصيصه اصلي اين
د و اين مسئله با اصل مالكيت دولت بر منابع شو شده، مالك محصول توليدي مي مشاركت تعيين

گذار به  شده بين دولت و سرمايه زميني و توليدي زيرزميني منافات دارد چه اينكه نفت و گاز توليد
  56.شود نسبت توافقي نظير پنجاه ـ پنجاه تقسيم مي

 
  مقايسه قراردادهاي بيع متقابل و مشاركت در توليد در بخش باالدستي نفت و گاز. 3

هاي آن با بيع متقابل   توضيحات فوق درباره قراردادهاي مشاركت در توليد، تفاوتبا توجه به
  .شودبررسي مي

.  در بخش نفت ممنوع است1366 قانون نفت مصوب 6گذاري خارجي طبق ماده  ـ سرمايه1
 

، »ادهاي نفتي از قراردادهاي معاوضي به سوي قراردادهاي مشاركتيانواع قراردادهاي نفتي، تحول قرارد« ايرانپور، فرهاد، .50
 .35، ص 1387 ، تابستان2، ش 38سياسي دانشگاه تهران، دوره وعلوم، دانشكده حقوقفصلنامه حقوق

51. Revenue sharing contracts 

52. Profit sharing contracts 

 .91ـ 90، صص 1389 ، دادگستر، گازبيع متقابل در بخش باالدستي نفت و صابر، محمدرضا، .53

 .79، ص 1384، رساله دكتري، مدرسه عالي شهيد مطهري، بيع متقابل از ديدگاه فقه و حقوقعزيزاللهي، محمدرضا،  .54

55. N. Beredjick, and T. Walde, Petroleum Investment Policies in Developing Countries, Graham & 
Trotman Ltd., 1998, p. 90. 

56. Y. Omorogbe, op. cit., p. 60. 
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ب مجوز در واقع جهت انجام عمليات نفتي و استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد، نياز به كس
 اما استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت در قوانين برنامه و 57.قانوني وجود دارد

  .بيني شده است ساله توسعه كشور پيش هاي پنج بودجه ساالنه و همچنين قوانين برنامه
كاررفته براي توليد   تأسيسات و تجهيزات به1366 قانون نفت مصوب 2ـ بر اساس ماده 2
. اين امر در قراردادهاي بيع متقابل صراحتاً ذكر شده است. ر حاكميت و مالكيت دولت باشدبايد د

  .اما در قراردادهاي مشاركت در توليد، بسته به نوع قرارداد، اين مسئله متغير است
چه  اگر. ـ ميزان پذيرش ريسك در قراردادهاي مشاركت در توليد با بيع متقابل متفاوت است3

موفقيت شركت خارجي  درصورت عدم ) پذيرنده سرمايه( مزبور، دولت ميزبان در قراردادهاي
صورت موفقيت در امر  شود و در اي نمي هاي نفتي متقبل هيچ هزينهدر اكتشاف ميدان) گذار سرمايه(

تفاوت اما نمايد،  گرفته را از محل توليد جبران مي هاي صورت اكتشاف توسط شركت خارجي هزينه
توضيح آنكه در قراردادهاي بيع متقابل، . هاي مزبور است رارداد در سقف هزينهاين دو دسته ق

اي پيمانكار تا ميزان سقف مبلغ موردتوافق به شرط حصول نتيجه در امر اكتشاف  هاي سرمايه هزينه
حالي است كه در قراردادهاي مشاركت در  اين در. شود و توسعه، توسط دولت ميزبان پرداخت مي

اي مزبور داراي  هاي سرمايه اي، استهالك هزينه رت موفقيت در پروژه اكتشافي و توسعهصو توليد در
گرفته را از محل توليد مطالبه  هاي انجام تواند كليه هزينه سقف مشخصي نبوده و طرف خارجي مي

نظر از وجود سقف مشخصي براي ريسك  همچنين در قراردادهاي بيع متقابل، صرف. نمايد
چون دوره بازپرداخت . اي، مشروط به قيمت نفت خام است هاي سرمايه خت هزينهپيمانكار، پردا

هاي نفتي در قراردادهاي بيع متقابل معين شده است، چنانچه پيمانكار به دليل كاهش قيمت  هزينه
پرداخت به  هاي نفتي را طي دوره بازپرداخت مزبور مستهلك نمايد، ريسك عدم  نفت نتواند هزينه

هاي نفتي  حالي است كه در قراردادهاي مشاركت در توليد، كليه هزينه اين در. ار استعهده پيمانك
  . حتي اگر الزم باشد دوره بازپرداخت تمديد شود،شود بازپرداخت مي

 سه دسته است كه ،گذار در قراردادهاي مشاركت در توليد هاي سرمايه ريسك تنوع ـ4
  : اند از عبارت
   اقتصادي ميدان نفتي؛ كشف تجاري و ريسك عدم) الف
  دستيابي به توليد يا توليد كافي؛ ريسك عدم ) ب
  .هاي نفتي تكافوي ميدان جهت بازيافت هزينه هاي توسعه و توليد و عدم  ريسك افزايش هزينه) ج

  :اند ازحالي است كه ريسك پيمانكار در قراردادهاي بيع متقابل عبارت اين در
  ادي ميدان؛كشف تجاري و اقتص ريسك عدم ) الف

 
نامه  ، پايان)استراتژي قراردادها(اي  توسعه هاي پروژه ارائه چارچوبي جهت تعيين نوع قراردادهايآرنوش،  شاكري، .57

 .12ـ13، صص 1384كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، تابستان 
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  دسترسي به توليد يا توليد كافي؛ ريسك عدم ) ب
  ريسك كاهش قيمت نفت در ميدان؛) ج
  .شده قراردادياي از سقف تعيين هاي سرمايه ريسك افزايش هزينه) د
هاي اين دو قرارداد است چه اينكه دوره زماني  ـ دوره زماني و مدت قرارداد از ديگر تفاوت 5

كه دوره زماني  حالي تر از طول عمر ميدان موضوع قرارداد است در يار كوتاهقرارداد بيع متقابل بس
هاي خارجي،  تر از زمان فوق است و اين امر در شركت  بسيار طوالني،قراردادهاي مشاركت در توليد

 مدت طوالني اين نوع با توجه بهبر اين اساس . كندجهت كسب سود بيشتر، ايجاد انگيزه مي
دليل   اما در قراردادهاي بيع متقابل به58.داند  خارجي نفع خود را در توليد بيشتر ميقراردادها، شركت

شود صرفه   اينكه شركت خارجي تنها يك پيمانكار محسوب ميبا توجه بهبودن قرارداد و مدت كوتاه
البته اين وجه تفاوت در قراردادهاي بيع متقابل نسل سوم تا حدي . شود اقتصادي متوجه وي نمي

 اجازه حضور پيمانكار 1390 اينكه قانون نفت مصوب سال با توجه بههمچنين . طرف شده استبر
شود نسل چهارم بيع متقابل  بيني مي دهد، پيش برداري از ميدان نفتي را نيز مي در دوره توليد و بهره

  .بيني نمايد اي و توليدي پيش بتواند طول عمر ميدان را براي پيمانكاران اكتشافي، توسعه
اوت در شيوه هاي بارز قراردادهاي مشاركت در توليد و بيع متقابل، تف تفاوتـ يكي از  6

پيمانكار است چه اينكه در قرارداهاي مشاركت در توليد، زماني شركت هاي  بازپرداخت هزينه
از آن . شود كه توليد نفت طبق قرارداد به مقدار معيني برسدخارجي مالك نفت خام توليدي مي

ركت خارجي در نفت خام توليدي كه ممكن است بر اساس درصدهاي متفاوتي نظير پنجاه پس، ش
ها  اما در قراردادهاي بيع متقابل، اگرچه بازپرداخت هزينه. نمايد ـ پنجاه باشد، تصرفات مالكانه مي

گونه مالكيتي براي پيمانكار نسبت  پس از تحقق توليد در سقف مقدار معيني از محصول است، هيچ
اي و عملياتي از  اي، غيرسرمايه هاي سرمايه  بلكه تمام هزينه59شود ه نفت استحصالي ايجاد نميب

طريق فروش نفت خام توليدي يا عوايد حاصل از آن يا تخصيص بخشي از محصول توليدي به 
  .پيمانكار، حسب قرارداد انجام خواهد شد

 ميدان به كارفرما توسط پيمانكار، ـ پس از انجام پروژه در قراردادهاي بيع متقابل و تحويل7
استثناي  مسئوليتي نسبت به توليد ميدان به گذار عمالً در ميدان حضور ندارد و لذا هيچ سرمايه

 و قرارداد همكاري پشتيباني 60نامه همكاري فنيتعهدات مندرج در قراردادهاي جانبي موافقت
بودن   شريكبا توجه بهدر توليد كه در قراردادهاي مشاركت  حالي  ندارد، در61براي توليد

 
 .66، ص همان جانكوفسكي، .58

، »، مفهوم، ماهيت و تشريفات انعقاد(Buy-Back)گذاري بيع متقابل  هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه جنبه «صادقي، جوانمرد، .59
 .128، ص 1383، بهار ـ تابستان 5شهر دانش، ش هاي حقوقي،  مجله پژوهش

60. Technical Support/Service Agreement (TSA) 
61. Production Support and Assistance Contract (PSAC) 



    1392پاييز ـ زمستان / 49شماره / المللي  حقوقي بينمجله  
___________________________________________________________________  

230

گذار خارجي، وي تا انتهاي پروژه در ميدان حضور داشته و لذا مسئوليت توليد ميدان در  سرمايه
  .برداري را نيز به عهده دارد دوره بهره

 برداري هاي عمليات در مراحل مختلف اكتشاف، توليد و بهره در قراردادهاي مشاركتي، هزينهـ  8
شود زيرا كليه عمليات اكتشافي،  طرف قرارداد توسط دولت ميزبان كنترل نميهاي  توسط شركت

گذار است و فقط دولت ميزبان عمالً در تصويب  اي و توليدي در اختيار شركت سرمايه توسعه
كه در  حالي كند، در شده ورود پيدا مي هاي انجام برنامه و بودجه و همچنين حسابرسي هزينه

الذكر در  بر مراتب فوق ، مديريت، نظارت و كنترل دولت ميزبان عالوهقراردادهاي بيع متقابل
هاي نفتي، خواه از ابتدا يا پس از  ضمن آنكه هزينه. شود هاي متفاوت ديگري نيز اعمال مي اليه

  .مرحله مطالعات مهندسي پيشرفته، داراي سقف معيني است
 

  نتيجه
توان در تضمين  ستي صنعت نفت و گاز را ميعلت رجوع به قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالد

ضرورت تعامل با  اين نوع قراردادها در حاكميت و مالكيت دولت ايران بر منابع نفت و گاز،
گذاري  مالي و جذب سرمايه تر، تأمين گاز و از همه مهم المللي نفتي در عرصه نفت و ي بينها شركت

اندكاران و دولتمردان حوزه باالدستي نفت و گاز،  دسترو ازاين. گذاران خارجي دانست ويژه سرمايه به
اند و  گونه قراردادها را در دستور كار قرار داده المللي جهت انعقاد اين هاي بين مذاكره با شركت

نوع مرسوم ديگري از قراردادهاي . تاكنون سه نسل از اين نوع قراردادها در ايران منعقد شده است
رغم داشتن تشابهات فراوان  دهاي مشاركت در توليد وجود دارد كه عليباالدستي تحت عنوان قراردا

ممكن ) طرف مشاركت(گذار  با قراردادهاي بيع متقابل به دليل اعطاي سهمي از توليد به سرمايه
است با مقررات مندرج در قوانين كشور از جمله قانون اساسي و قوانين نفت همخواني نداشته يا 

  .ي، خالف قوانين موضوعه تفسير شودحسب تفاسير مضيق قانون
دهد كه قراردادهاي مذكور از اين جهات داراي  مقايسه اين دو نوع قرارداد نشان مي

از جهت تجويز قانوني، حاكميت و مالكيت دولت بر منابع زيرزميني و تأسيسات : هايي است تفاوت
هاي  ، تنوع ريسكگذار پذيري سرمايه رفته جهت توليد، ميزان ريسك كار و تجهيزات به

برداري از ميدان، نحوه محاسبه  پذيري در دوره توليد و بهره گذار، مدت قرارداد، مسئوليت سرمايه
ها و نحوه مديريت ميدان از دوره اكتشاف، توصيف، توسعه و  نرخ بازگشت سرمايه، طبقات هزينه

 .ها پرداخته شددر اين مقاله به اين تفاوت .برداري بهره
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