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Reciprocal contracts lead to the transfer of technology to developing countries, then to 

develop oil and gas fields and expand investment in this area, the Ministry of Oil and 

Gas has no choice but to conclude reciprocal contracts with other governments and 

foreign private companies. According to Iranian law, because oil and gas resources are 

part of public wealth, the right to sovereignty over resources is the responsibility of the 

Iranian government, so it is concluded through the method of reciprocal sale. Therefore, 

with the analytical-descriptive method and in the form of a library, we try to examine 

the reciprocal sales contracts related to the oil and gas industry in order to make the 

necessary structural adjustments and adjustments to achieve optimal conditions and 

mechanisms. Research shows. Due to the nature of the laws of the Islamic Republic of 

Iran, reciprocal sale agreements are appropriate and thus neither the oil and gas industry 

is dominated by foreigners nor the government loses its dominance over oil and gas 

resources. The interests of both parties to the contract are secured. In the present study, 

we will explore these contracts and provide solutions for concluding cross-selling 

agreements as well as possible, including the enactment of new laws in accordance with 

current conditions and legal-commercial principles. 
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 چکیده

نفت  نیادیتوسعه م یبراسپس  شود،یدر حال توسعه م یبه کشورها یمتقابل باعث انتقال تکنولوژ عیبقرارداد های 

سرما سترش  سا عیبقراردادهای جز انعقاد  یچاره ا و گاز حوزه وزارت نفت نیدر ا یگذار هیو گاز و گ  ریمتقابل با 

های  ء ثروت. بر اسرراق قوانین ایراچ چوچ منابع نفت و گاز جزندارد یخارج یخصررو رر یلت ها و شرررکت هاود

عمومی محسرروم می شررود، حک حاکمیت بر منابع بر عحده حکومت ایراچ می باشررد به همین جحت از روش بیع 

سعی داریم قراردادهای بیع متقابل  –متقابل منعقد میگردد. فلذا با روش تحلیلی  تو یفی و به  ورت کتابخانه ای 

الت ساختاری الزم برای رسیدچ به شرایط و ساز در ارتباط با  نعت نفت و گاز را در جحت انجام ا الحات و تعدی

و کارهای بحینه مورد بررسی قرار دهیم.تحقیقات نشاچ می دهد که با توجه به ماهیت قوانین جمحوری اسالمی ایراچ، 

سلطی بر  نعت نفت و گاز از طرف خارجیاچ  ورت می  سب بوده و از این طریک نه ت قراردادهای بیع متقابل منا

ومت تسررلط خود را بر منابع نفت و گاز از دسررت می دهد از این طریک منافع دو طرف قرارداد تامین گیرد و نه حک

حاضرررر امی گردد.  کا نیدر پژوهش  ها را مورد کن ها ادهدقرار  شقرارداد کار چه بحتر  یبرا ییو راه  قاد هر انع

متناسررب با شرررایط امروزی و ا ررول داد که از جمله آنحا وضررع قوانین جدید  میارائه خواهی بیع متقابل قراردادها

 تجاری می باشد. –حقوقی 
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 مقدمه

راه سط کشورهای سوسیالیستی مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری کشورهای  نعتی تو در ابتدا روش بیع متقابل

بین روسرریه و  را می تواچداشررته باشررند که نمونه محم آچ  روابط قتصررادیبا کشررورهای  ررنعتی و بتوانند  پیدا کنند

این  کنونی دنیایدر  (Hennart,1990, p 259 ) مشاهده کردو چین با کشورهای  نعتی اروپا  شرقیکشورهای 

شته اند.روش منحصر به این کشورها نمی باشد و کشورهای پیشرفته و  نعتی ه حتی بعد از  م قدم در این راه گذا

شوروی ، اهمیت بیع متقابل  شی  شدفروپا شوروی دوچنداچ  سابک   International Trade) .در بین بلوک های 

Finance,1989, p 4 سیوم ( از جمله محم ترین قراردادهای بیع متقابل سر ست که بین یک کن شکیل قراردادی ا ت

می بایست از سیبری شد. طبک این قرارداد، کنسرسیوم  آلمانی منعقدو  الیایی ، انگلیسیایت، فرانسویاز شرکتحای شده 

 و کرده بازخرید رسررد می اروپا به لوله خط این از که را گازی تا نماید موافقت و بکشررد وپاخط لوله گازی را به ار

 (Forker,1990, p 13) مستحلک نماید. طریک آچ از را خود های هزینه

بالغ بر  خارجی اچسرررمایه گذار تعدا زیادی ازو  بیع متقابل برای توسررعه  ررنایع نفت و گاز خود بحره بردایراچ از 

سرررمایه گذار  این نوع از بیع متقابل. در وارد کشررور شرردندنفت و گاز  میادیناز طریک بیع متقابل در  میلیاردها دالر

توسررعه دهد. هزینه  چه از نظر مالی و چه فنین منابع را با تأمی یا گازی یک میداچ نفتی متعحد می شررود کهخارجی 

سرمایه گذار و   Shiravi and ) .فروش بخشی از نفت یا گاز مطابک قرارداد تامین می گرددآچ از طریک  سودهای 

Ebrahimi,2006, p 201 ) 

گاز دارای چه ویژگی در حوزه نفت و  دوللذا سرروال تحقیک این می باشررد که قراردادهای بیع متقابل ایراچ با سررایر 

هایی می باشند و چگونه می تواچ آناچ را ا الح کرد؟ فرضیه ما این است که قراردادهای بیع متقابل ایراچ بر اساق 

شوند و تنحا از طریک ا الح قانوچ می تواچ بر ایرادات  حاکمیت مطلک دولت ایراچ بر  نعت نفت و گاز منعقد می 

سپس ماهیت آنحا را از منظر حقوق ایراچ  ه واردادهای خارجی را مورد بررسی قرار دادآچ فائک آمد. لذا ابتدا مفحوم قر

سپس  سی مورد توجه قرار خواهیم داد و  سا شاف م یمتقابل برا عیقرارداد ب و قانوچ ا و موازین  نفت و گاز نیادیاکت

با  عیب یقراردادهاقانونی و ویژگی های آچ را مورد بررسررری قرار خواهیم داد. سرررپس  فت و گاز مرتبط  قابل ن مت

شاف یقراردادها شاف و توسعه یقراردادها یها یژگیو و یقانون نیموازی، اکت متقابل نفت  عیب یقراردادهاو  توأم اکت

را بحث خواهیم نمود و  در پایاچ پیشررنحاداتی به وزارت نفت  توأم اکتشرراف و توسررعه یو گاز مرتبط با قراردادها

مباحث طرح شده  هم نتیجه گیری  در پایاچ ازادهای بیع متقابل نفت و گاز خواهیم داد و و ا الح قرارد بحبود جحت

 خواهیم نمود. 

 

 مفحوم قراردادهای بیع متقابل  -1

شده و کاالها عیب یدر قراردادها به  یدیتول ندیفرا کیشوند در  یم دیخر که متقابال ییمتقابل، کاال و خدمات  ادر 

ستند. در ا گریکدی ضه  کیشود تا از طر یمتعحد م یشرکت خارج کیاردادها، قر نیمرتبط ه و ارائه ، الزم ادموعر

و در  کند یراه انداز یک واحد تجاری و تولیدی رابه کشررور وارد کننده کمک کند تا  کمک های مالیو  یفن ا ررول
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. دینظر مسررتحلک نما محصرروالت حا ررل از بار تازه مورد دیبازخر کیخود را از طر نهیکند تا هز یموافقت م مقابل

سح ست مو یو امکانات گوناگون التیت د که از جمله محم ترین آنحا در رنیمتقابل قرار گ عیب یوع قراردادهاضممکن ا

شد س التحیست نی. ا نعت نفت و گاز می با ست جحت تأ ساز شگاه،پاالی یک سیممکن ا تجاری بین پروژه  یباز

به  رهیو غ نفت و گاز های لوله راه اندازی و توسررعهنفت و گاز،  یها چاه اسررتخراا از ،المللی مرتبط با نفت و گاز

 (1394، ص 1394)شیروی، کار گرفته شود. 

ستفاده قرار می گیرد. در  سنگین و گراچ قیمت مورد ا سعه و راه اندازی پروژه های  بیع متقابل معموال برای ایجاد، تو

خیلی زیاد اسرت که ممکن اسرت به  ردها میلیوچ دالر برسرد. مقایسره با خرید متقابل، قیمت این پروژه ها معموال 

(OECE,1981, p 23 ) می شود،منعقد و ایراچ نفت و گاز بین شرکتحای خارجی  موردقراردادهای بیع متقابل که در 

می رود. )شرریروی، بالغ آچ از  رردها میلیوچ دالر فراتر چراکه م دهنده بزرگ بودچ حجم پروژه ها می باشرردنشرراچ 

 (.345و  344،  ص 1394

شکل  معموال بیع متقابل ست.از دو قرارداد مت شود کهدر قرارداد اول  ادر کننده  ا خدماتی را در مقابل  متعحد می 

صیثمن م سعه یک واحد تجحت  شخ سط  ادر کننده و یا وام تأمین نیز ارائه نماید. ثمن  تجاریو ست تو ممکن ا

صوالت تولیدی را بازخرید  کندتعحد می شود. در قرارداد دوم  ادر کننده  شی از مح  منظر. بنابراین، از نمایدکه بخ

 (Mcvey,1980, p 202) حقوقی محصوالت باز خرید شده، ثمن محسوم نمی شود.

 ماهیت قرارداد بیع متقابل نفت در حقوق ایراچ  -2

سال  خیدر اواخر جنگ، در تار شد و ا13۶۶نحم محرماه   یگذار هیسرما یبرا طیشرا نباری، قانوچ نفت مجددا عوض 

در  ررنعت نفت را  یخارج یگذار هیهرگونه سرررما دیقانوچ جد ۶. ماده دیممکن گرد ریدر  ررنعت نفت غ یخارج

مطابک  یاتیعمل یبودجه واحدها تمامی سررررمایه گذاری ها باید بر اسررراق قانوچ نیا ۶ممنوع اعالم کرد. وفک ماده 

شنحاد وزارت نفت صو آچ هم بعدو  پی شوددر بودجه  یمجمع عموم بیاز ت شوری لحاظ  همچنین در این مورد . ک

طبک این قانوچ منابع نفت کشررور ( در واقع 5۶و  55،  ررص 1393سرررمایه گذاری خارجی ها ممکن نیسررت)پیراچ، 

که  تعلک داردمنابع و تأسیسات نفتی به حکومت اسالمی  برجزء انفال و ثروت های عمومی است و اعمال حاکمیت 

این قانوچ به وزارت نفت و شرکت های وابسته به  5به عحده وزارت نفت است. هرچند در ماده  انوچ مربوطهمطابک ق

های  مانند شرررکت ملی نفت ایراچ اجازه می دهد تا با افراد با شرررکت های داخلی یا خارجی برای اعمال پروژه آچ

 ( ۶0، ص 1388اا، )سر نفت و گاز با تصویب مجلس شورای اسالمی قرارداد منعقد کنند.

 یگذار هیسررررما هرگونهب، یترت نیبد«. اسرررت یقانوچ ملغ نیبا ا ریمغا نیهرگونه قوان»قانوچ،  نیهم 12بنا بر ماده 

و  رانهیسرررخت گ اریروش بسررر نی. طبعا ابودممکن  یدولت یدر  رررنعت نفت  ررررفا از محل بودجه عموم دیجد

. بودجه نبوداسررت قابل اعمال  هیسرررما یمینفت که همواره محتاا مبالغ عظ میانزواطلبانه در خصرروص  ررنعت عظ

که از مختصات  نعت  نهیبزرگ و پرهز یحایگذار هیسرما برایوجه  چیبه ه راچیا یارز یدولت و درآمدها یعموم

، امکاچ فتقرار می گر مورد تصویببعد  یبودجه که در سالحا نیعلت در قوان همین. به کافی نبودنفت و گاز است 

سرما سال  ینیب شیمجددا پ یخارج یگذار هیجذم  ساله، برنامه اول 13۶9شد. در  س شور به دولت اجازه  پنج ط ک
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سقف ده م صورت تعحد متقابل برا اردیلیداد تا  ساله   نعت و معدچ تعحد قبول کند. در برنامه پنج یازهاین یدالر ب

در  زین یبودجه آت ی نعت و معدچ  ادر شد. برنامه ها یازهایرفع ن یدوم  راحتا اجازه معامالت بیع متقابل را برا

 لیبدل ،یاسرررالم نقالمدادند. لذا پس از ا یمتقابل را م عیبرنامه پنجسررراله اجازه قبول تعحدات بصرررورت ب یاجرا

 در گشررت. جیرا یخارج هیجذم سرررما یبرا ینفت یمتقابل در قراردادها عیب یالگو ،یو عمل یقانون یها تیمحدو

 قرادادهای به همه از بیش متقابل بیع نفت،  نعت در خارجی گذاری سرمایه قراردادهای مختلف های نسل با قیاق

ه راه را بر هرگونه سرررمایه گذاری مسررتقیم ک اسررت کشررورهایی به مختص معموال متقابل بیع. دارد شررباهت خدمت

دور زدچ قوانین محدود کننده سرمایه گذاری  دیگر، معنایخارجی در اقتصاد یا بخشی از اقتصاد مسدود می کنند. به 

شویک  شد. البته قانوچ حمایت و ت شده با شود و هم محدویت های قانونی رعایت  سب  سرمایه الزم ک ست تا هم  ا

سال  سرمایه گذاری  1381سرمایه گذاری خارجی که در  شد و آیین نامه اجرایی آچ،  راحتا بیع متقابل را  تصویب 

سوم می سرمایه گذاری  خارجی مح ست که در پروژه ای  کند. در اینگونه قراردادها طرف خارجی نوعی پیمانکار ا

اضافه بحره مناسبی برداشت می نماید. پیمانکار در ابتدای ه می کند و سپس از محل تولیدات آچ پروژه، ا ل سرمایه ب

تأمین کرده و کلیه امور طراحی، اکتشاف،  کار نقش سرمایه گذار مستقیم را بازی می کند و هزینه های مالی پروژه را

محندسی و تامین تجحیزات الزم را رأسا بعحده می گیرد. طرف داخلی که معموال یک شرکت دولتی است، بیشتر نقش 

نظارتی دارد و در شرررایط مطلوم انتقال تکنولوژی نیز همراه با پروژه بعمل می آید. پس از پایاچ پروژه و راه اندازی 

هزینه های پیمانکار از محل فروش محصوالت مستحلک می شود. بدیحی است سود مناسبی نیز به وی تعلک آچ، کلیه 

ستقیم  می گیرد. سرمایه گذاری م سبت به  سی و قانونی ن سیا در ایراچ بعد از انقالم، طبعا با توجه به نگرش منفی 

سل به مدل بیع متقابل نبود. هما شد،  نعت خارجی در  نعت نفت، راه دیگری جز تو شاچ  نگونه که قبال خاطرن

نه بودچ قراردادها،  یل محرما به دل ند.  به این روش روی آورد که  ند  گاز اولین بخش از اقتصررراد ایراچ بود فت و  ن

اطالعات دقیقی از سررررمایه گذاری هایی که با این روش بعمل آمده و جزئیات قراردادها در دسرررت نیسرررت. بنا بر 

کنسرررسرریومی متشررکل از توتال فرانسرره و گاز پروم روسرریه و پتروناق مالزی  13۷۶اطالعات رسررانه ها، در سررال 

جنوبی با ایراچ به امضا رساندند. پارق جنوبی بزرگ  میلیارد دالر برای توسعه میداچ گاز پارق 2قراردادی به ارزش 

توسعه میادین نفتی سیری ترین میداچ گازی مستقل جحاچ بوده و بین ایراچ و قطر مشترک است. پیش از این قرارداد، 

 (5۶و  55،  ص 1393)پیراچ،  نیز به روش بیع متقابل عمل شده بود.

 گاز و نفت بخش در استفاده مورد متعارف یقراردادها گرید از را آنحا که قراردادها، از رشته نیا یها یژگیو از یکی

شارکت و یازیامت یقراردادها)  سط گاز نفت دیتول تیمالک و مخزچ تیمالک»  کند، یم زیمتما دیتول در م شور تو  ک

ست«  مخزچ عمر یها سال ی هیکل در زباچیم ساق بر. ا  با رابطه در یحق گونه چیه مانکاریپ یقراردادها گونه نیا ا

شت نخواهد مخزچ داتیتول و مخزچ تیمالک شور)  قرارداد نیطرف توافک با تنحا و دا  ،( مانکاریپ و زباچیم شرکت ک

 نیا در. شود داده مانکاریپ به طرح یها نهیهز بازپرداخت یراستا در تواند یم یدیتول محصوالت محصول از یبخش

 و ینفت متقابل عیب یها طرح در. اسررت ریپذ امکاچ یرنقدیغ و ینقد  ررورت به وجوه بازپرداخت قراردادها، گونه

 یم انجام دیتول آغاز و طرح یبردار بحره از پس یگذار هیسرررما سررود و التیتسررح ا ررل بازپرداخت معموال، یگاز

صوالت ریسا و  گاز خام، نفت لیتحو محل از و شود صوالت نیا فروش از حا ل یدرآمدها با یدیتول مح  مح
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 از و داشررته اایاحت یادیز یمال منابع به که ییها طرح انجام یبرا یمال نیتأم روش نیا، یکل طور به. گردد یم نیتأم

 عمومأ، روش نیا در. ردیگ یم قرارد اسررتفاده مورد، برخوردارند ییباال سررکیر و یتیریمد و یفن، ییاجرا یدگیچیپ

 متقابل عیب یخدمات یقراردادها. اسررت باالتر، وام اخذ کیطر از یمال نیتأم روش با سررهیمقا در هیسرررما نهیهز نرخ

ست عی نا در عمدتا سعه یها تیفعال گاز و نفت یباالد ستفاده مورد(  یا تو  قرارداد چارچوم در. رندیگ یم قرار ا

سئول مانکاریپ، یگاز با یتفت طرح کی متقابل عیب سعه اتیعمل هیکل تیم  طرح یها نهیهز هیکل و گرفته برعحده را تو

سعه اتیعمل دوره یط سرمایغ یها نهیهز ،1(Capex) یا هیسرما یها نهیهز شامل، تو ، 2( Capex -Non) یا هیر

سعه اتیعمل با مرتبط 3(Opex) یاتیعمل یها نهیهز س و محدود دوراچ در تو  نیهمچن و، طرح یانداز راه کوتاه اریب

 (139۶)خالقی،  .شد خواهد متقبل را یمال نیتأم یها نهیهز

 

 

 قرارداد بیع متقابل در قانوچ اساسی جمحوری اسالمی ایراچ  -3

سرمایه گذاراچ خارجی  ،به دلیل حمایت از منابع ملی سیاری را برای  سی محدودیت های ب سا شده ققانوچ ا ائل 

 .قانوچ اساسی 139و  125 81، ۷۷، 44، مانند ا ول است

سی  81مطابک ماده  سا سات در امور قانوچ ا س شرکت ها و مو شکیل  شاورزی،دادچ امتیاز ت ، تی نعمعادچ،  ک

واست نخست وزیر وقت، از شورای نگحباچ در خ 13۶0در سال می باشد. و خدمات به خارجیاچ ممنوع تجاری 

سیر نماید. سخ داد: کرد تا ا ل مزبور را تف ستگاه شورای نگحباچ پا ولتی دهای  شرکت های خارجی که با د

د های منعقده ، می توانند جحت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردامی کنندمنعقد  یقرارداد

 81 ا ا لبموضوع مغایرتی قانوچ ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایراچ مبادرت نمایند و این  3طبک ماده 

سی ندارد.  سا صود از ب( 43-42،  ص 1381، نگحباچ یشورا اتیمجموعه نظر)قانوچ ا سد که مق ه نظر می ر

اکثر  و شده شکیلدر ایراچ تموسسات و شرکت هایی است که آچ  ،تشکیل شرکت ها به خارجیاچ و امتیاز دادچ

مور آناچ را ادر مورد و اختیار تصمیم گیری  می باشدآناچ مربوط به شرکت های بیگانه و یا اتباع خارجی سحام 

 (.2۶۷، ص 1393) فایی،  .نیز داشته باشند

سی  ۷۷مطابک ماده  سا صویب مللی باید به عحدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین القانوچ ا ت

 .مجلس شورای اسالمی برسد

                                                           
1. Capital Expenditure 
2. Non - Capital Expenditure 
3. Operation Expenditure 
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صویب قراردادهای بین المللی ست ینظر و لزوم آچ شورای نگحباچ در مورد ت برای مثال در مورد . ارائه نموده ا

نامه منعقد می  قراردادهایی که بر مبنای موافقت که نظر داده اسرررت بین لیبی و ایراچنامه همکاری فنی  موافقت

 (41، ص 1395) الحی، . برسندبه تصویب مجلس قانوچ اساسی باید  ۷۷مطابک ماده شوند 

شورای نگحباچ  ستدالل  شد،ا چوچ این قراردادها از  مبنا قرار گیرد ندنمی توا که این قراردادها بین المللی نمی با

صادیک بارز قراردادهای بین المللی  شورای نگحباچ  بوده و محتمالم شد که می تواند اینمنظور  ضوع با این  مو

وین و عرف بین  198۶و  1۶۶9گونه قراردادها معاهده بین المللی به شررمار نمی آیند. اما طبک کنوانسرریوچ های 

المللی تنحا توافک های به عمل آمده میاچ تابعاچ مسررتقیم حقوق بین المل، یعنی کشررورها و سررازماچ های بین 

شود لذ سوم می  ا دیگر پیماچ ها از جمله قرارداد های نفتی، به دلیل آچ که یکی المللی، معاهده بین المللی مح

صادیک قرارداد بین المللی نبوده و از آثار و احکام آچ نیز  ست، از م صیت حقوق بین الملل ا شخ از طرفین فاقد 

 (108، ص 1392د. )انصاری، برخوردار نخواهند بو

شرکت ملی نفت با یک  صویب مجلس  طرفقراردادهای بیع متقابل که بین  شود، نیازی به ت خارجی منعقد می 

ضوع زیرا ندارد،  ضوع آچ تجاری  نبوده وتابع حقوق بین الملل عمومی  بیع متقابلمو شدمو و تابع قواعد  می با

قانوچ اسرراسرری اعمالی از  125و  ۷۷. در حقیقت باید گفت که ا ررول می تواند قلمداد شررودعمومی قراردادها 

دولت در مقام یک قدرت عمومی و سرریاسرری انجام می دهد و در ا ررطالح به آنحا  دولت را دربر می گیرد که

اعمال حاکمیتی گفته می شررود. در مقابل گاهی دولت حسررب اقتضررا در لباق یک تاجر یاهر می شررود و در 

قانوچ اساسی منصرف از این  125و  ۷۷ا طالح اعمال تصدی گری را انجام می دهد که به نظر می رسد ا ل 

بر اسرراق ا ررل مذکور، بخش دولتی محور اقتصرراد ایراچ را تشررکیل می دهد. بنابر این واگذاری  باشررد. اعمال

شکار با ا ل  ضاد و تناقض آ صو ی در ت سیاری از بخش های دولتی از جمله  نایع بزرگ به بخش خ  44ب

شت از نفت و گاز را به ست که حک بردا سالمی تنحا مرجعی ا ست.لذا حکومت ا سی ا سا هر نحو که  قانوچ ا

ستقیم در بخش نفت و گاز را  سرمایه گذاری م سی امکاچ هر گونه  سا  الح بداند، دارد. این ا ل از قانوچ ا

ست. سته ا ست های کلی نظام، ورود بخش های غیردولتی، تعاونی و خصو ی  2در بند  غیرقابل قبول دان سیا

سات دولتیدر  س شرکت ها و مو ست های کلی  2در بند الف ماده  د. با این حالشمجاز  بخش بزرگی از  سیا

ست. علت این امر را باید ماده  شده ا ستثناء  شمول این بند ا ستی نفت و گاز از  قانوچ نفت  2نظام،  نایع باالد

شور جز ثروت های عمومی 13۶۶ ست، چرا که مطابک این ماده منابع نفت ک ا ل  مطابک و و انفال بوده باید دان

. بر این اساق هر گونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که می باشدحکومت اسالمی قانوچ اساسی در اختیار  45

تجحیزات باشد، منع شده است و تنحا  متضمن حضور سرمایه گذار بیگانه به همراه مالکیت بر منافع تاسیسات و

د خرید مذکور قراردادهای بیع متقابل را که نوعی قراردا 2خرید خدمت مجاز می باشرررد. بدین ترتیب ماده 

 (43و  42،  ص 1395) الحی،  خدمت است را نفی نمی کند.

 

 قرارداد بیع متقابل برای اکتشاف میادین نفت و گاز -4



 

1544 

ت 
 نف

ت
صنع

در 
ل 

قاب
 مت

یع
د ب

ردا
قرا

گ -
ان

ایر
ی 

 ها
ری

ذا
 گ

ت
اس

سی
در 

ن 
ش آ

 نق
ز و

ا
 

 
شعبه ای در ایراچ  شرکت نفتی خارجی به عنواچ یک پیمانکار عمل نموده و  شاف،  در قراردادهای بای بک برای اکت

و  خارجی در ایراچ ثبت می نماید. سرررپس مطابک توافکجحت رعایت الزامات قانونی برای فعالیت شررررکت های 

قرارداد، شرررکت خارجی همه سرررمایه ی الزم را به منظور انجام فعالیت های اکتشررافی به عحده گرفته و تامین می 

را انجام می دهد. در پایاچ عملیات اکتشرراف، عملیات توسررط  اکتشررافنماید و فعالیت های الزم مرتبط با عملیات 

اعالم می گردد، یا غیر تجاری. اگر عملیات غیر تجاری اعالم گردد، قرارداد خاتمه  یا تجارینفت ایراچ شرررکت ملی 

شرکت ملی نفت  شاف تجاری نفت،  سکحا و هزینه ها برطرف خارجی تحمیل می گردد. در فرض اکت یافته وهمه ری

اچ توسعه میداچ کشف شده می باشد، وارد ایراچ و شرکت خارجی باید به منظور انعقاد قرارداد برای فاز بعد، که هم

 (۶3- ۶2،  ص 1388)سراا،  مذاکره گردند.

شرکت خارجی که عملیات اکتشاف را انجام داده است،  رفا حک نخستین مذاکره را با شرکت ملی نفت ایراچ دارا  

شود، حتی سعه منتحی نمی  ضرورتا به قرارداد تو شاف  شد و در واقع قرارداد اولیه اکت در  ورتی که نفت به  می با

اگر طرفین به توافک رسیدند، قرارداد توسعه میداچ ( Bindemann,1999, p 78 - 79)میزاچ تجاری کشف شود. 

نیز بین آنحا منعقد می گردد و پرداخت هزینه های اکتشاف حک الزحمه تعیین شده به  ورت اقساط با شروع تولید 

توسعه پس از انجام مراحل مناقصه با شرکت خارجی دیگری منعقد و پرداخت می شود. در غیر این  ورت قرارداد 

شرکت اول یا به  شخص پرداخت می گردد. پرداخت به  شرکت طبک فرمولی م شروع تولید، هزینه های هر دو  پس 

ست، انجام می پذیرد به  شده را منعقد کرده ا شرکت نفتی خارجی دوم که قرار داد برای توسعه میداچ کشف  وسیله 

شرکت دوم ملزم به واگذاری این  شرکت اولی خواهد بود که اگر او  30 ورت که  شارکت به  سحام م در د از 

بپذیرد پرداخت هزینه ها و حک الزحمه توسررط او  ررورت می گیرد. )شرررکت خارا دومی که چنین پرداختی را از 

شرکت ملی نفت ایراچ انجام می دهد به نو ستحک خودبه سوی   سود و هایش هزینه سایر و لغمبا این پرداخت باز م

شاچ توافقات با مطابک معین، شد می بین شرکت ملی نفت  (Prespective,2007, p 10 ) (با سیله  ستقیما به و یا م

شرکت اول  ست که  سراا، در د مذکور را نپذیرد 30ایراچ پرداختحا  ورت می گیرد و این در  ورتی ا ( .1388 ،

 (۶3ص 

 

 موازین قانونی و ویژگی های قراردادهای اکتشافی بیع متقابل  -5

اول  یقانوچ برنامه  29متقابل، در تبصرررره  عیب یاز قراردادها یریمرتبط با بحره گ یچارچوم قانون نینخسرررت

صاد یتوسعه  صوم  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقت ست. در بند  فیتعر 13۶8بحمن  11م صره به  نیا« ح»شده ا تب

پارق و پارق  یگاز نیادیاز م یمتقابل به منظور بحره بردار عیاجازه عقد قرارداد ب راچیت انف یشررررکت مل

 :ستاداده شده  ریبه شرح ز یجنوب

 ،یمصررارف داخل یبرا ازیگاز مورد ن نیشررود به منظور تأم یداده م اریاجازه و اخت راچینفت ا یشرررکت مل به»

با ضمانت  مشترک می باشد، ی و پارق که با قطر پارق جنوب یگاز نیادیاز م ی ادرات و بحره بردار ،یخارج

 سررتیو دو اردیلیسرره م تا میزاچ را یخارج یبا شرررکت ها یقراردادها راچ،یا یاسررالم یجمحور یبانک مرکز
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 رررورت  نیادیم داتیاز محل تول ،یگذار هیسررررما یها نهیکه بازپرداخت هز یطور د،یدالر منعقد نما وچیلیم

 «.ردیگ

شاره شده است که دولت اجازه دارد برای تامین نیاز بخش های معدچ و نفت در مورد  ادرات و  در بند )ی( ا

تولید و سرررمایه گذاری های الزمه، از طریک بیع متقابل تا ده میلیارد دالر اقدامات الزم را انجام دهند و دسررتگاه 

 این بند را اجرا خواهند نمود. های اجرایی دولتی و بانک مرکزی با ارائه ضمانت نامه ها، 

 تنظیم «پذیر خطر کامال خدماتی قراردادهای» روش اساق بر ایراچ نفت  نعت در اکتشافی های فعالیت انجام 

سک تمامی روش، این در. شود می شافی های فعالیت ری ست پیمانکار برعحده ی اکت ه قراردادها، گون این در. ا

پس از انجام کلیه فعالیت های اکتشافی، در  ورت عدم دستیابی پیمانکار به سطح قابل قبولی از ذخایر نفت و 

پیمانکار در  موفقیتگاز که تولید آچ از نظر اقتصرررادی قابل توجیه باشرررد، قرارداد منعقد شرررده به دلیل عدم 

 انجام های هزینه جبراچ مورد در هیچ گونه حقیپیمانکار فعالیتحای اکتشرررافی خاتمه می یابد. در این شررررایط، 

شت نخواهد شده شافی های فعالیت موفقیت  ورت در اما. دا ستیابی و اکت  مقیاق در گاز و نفت ذخایر به د

 به کارفرما توسط پاداش دستمزد، به مربوط های هزینه کلیه انضمام به اکتشافی های هزینه بازپرداخت اقتصادی،

 (39، ص 139۶)خالقی،  پرداخت خواهد شد.مانکار پی

سعه ای یک میداچ، که تجاری بودچ آچ به ستای انجام فعالیت های تو ست، طرفین پیمانکار  در را سیده ا اثبات ر

شاف و کارفرما در مورد انجام شرایط انجام فعالیت ها، مذاکره خواهند نمود.  بخش اکت سعه ی میداچ و  طرح تو

ساق فرم در  ورتی که مذاکرات، مو سعه )بر ا شود،  قرارداد تو شد و توافک بین طرفین حا ل  فقیت آمیز با

 اثبات از پس ماه ۶ مدت طی طرفین که  ررورتی در شررد. پیوسررت قرارداد اکتشرراف( بین طرفین امضررا خواهد

( به توافک نرسررند، MDPمورد انجام فعالیت های توسررعه ای و طرح جامع توسررعه )در  میداچ، شرردچ تجاری

ملی نفت ایراچ به عنواچ کارفرما، می تواند در شرایط رقابتی، پیمانکار اکتشافی و نیز سایر پیمانکاراچ را شرکت 

برای ارائه ی طرح توسررعه ی میداچ، دعوت به همکاری نماید. در  ررورت انتخام پیمانکار اکتشررافی به عنواچ 

سعه ی میداچ، کلیه ی هزینه های مربوط به فعا شاف و تو یف میداچ، پیمانکار مرحله ی تو لیتحای مرتبط با اکت

سعه، شرایط مندرا در قرارداد تو ساق  شد. در  ورت عدم موفقیت پیمانکار  بر ا به پیمانکار پرداخت خواهد 

فعالیت های توسررعه ای میداچ، و انتخام پیمانکار دیگری برای انجام این  اکتشررافی در کسررب اجازه برای انجام

اکتشافی در فعالیت های توسعه ای به  ایراچ ترتیباتی را به منظور مشارکت پیمانکارفعالیت ها، شرکت ملی نفت 

 در د فراهم خواهد نمود.  30میزاچ 

  

 قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز مرتبط با قراردادهای اکتشافی -۶

، بیش از یک دهه از کاربرد قراردادهای بیع متقابل در  ررنعت نفت و گاز ایراچ گذشررته 1380با اواسررط دهه ی 

اسرررت. طی این دوراچ، اگرچه تعدیالتی در متن قراردادهای منعقده )با توجه به تجربیات قبلی( انجام پذیرفته 
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ه ای که از سررروی شررررکتحای پیمانکار، توجه به انتقادات قابل مالحظ ، با1380اسرررت، اما در اواسرررط دهه ی 

سات مختلف ارائه  سمینارها، مطبوعات، و جل ساچ و گروه های مختلف در مورد این گونه طرح ها در  شنا کار

سط  شکاالت و انتقادات وارده بر این گونه طرح ها تو سی دامنه داری در مورد چگونگی ا دفتر »شده بود، برر

نتایج این ( 51، ص 139۶)خالقی، ک طرح پژوهشررری آغاز شرررد. در قالب ی« فناوری های ریاسرررت جمحوری

شاچ  سی ن ضمن  می دهد کهبرر شید و  شرایط قراردادهای بیع متقابل را بحبود بخ می تواچ با انجام تمحیداتی، 

تأمین منافع ملی، زمینه ی مناسب برای حضور بیشتر شرکت های بین المللی را در طرح های نفت و گاز کشور، 

عقاد قراردادهای بیع متقابل فراهم نمود. این واقعیت که در آینده، توسرررعه ی میادین پیچیده با طرح از طریک ان

های ازدیاد برداشت، بیش از پیش در برنامه ی کاری شرکت ملی نفت ایراچ قرار خواهد گرفت، ضرورت انجام 

از کشور را امری اجتنام ناپذیر این تمحیدات، در راستای تداوم مستمر فعالیت های توسعه ای میادین نفت و گ

ساماندهی جدید برخی  می کند. ساختار و  ستای ا الح  شنحادی عمدتا در را تمحیدات و اقدامات ا الحی پی

های مرتبط با این گونه طرح ها در شررررکت ملی نفت ایراچ، و برخی دیگر از این تمحیدات در مورد  فعالیت

 . )به هماچ  ورتی که تاکنوچ نیز انجام شده است( بوده استانجام تغییراتی در قراردادهای بیع متقابل 

 

 توأم اکتشاف و توسعه یقراردادها یها یژگیو و یقانون نیمواز -۷

قانوچ  21تبصررره « ف»در بند  ر،یخطر پذ یخدمات یمرتبط با نسررل دوم قراردادها یچارچوم قانون نینخسررت

 یسرروم توسررعه  یقانوچ برنامه  122و ماده  85ماده  یاجرا یکل کشررور، و در راسررتا 1382سررال  یبودجه 

 یتوسررعه  سرروم قانوچ برنامه 122و  85مواد  ی: در اجرااسررتشررده  فیتعر یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصرراد

شده به شرکت ملی نفت ایراچ اجازه داده  1382جمحوری اسالمی ایراچ، در سال ی و فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

، مغاچ، به اسرتثنای خزر )که بر  جازموریاچ سریسرتاچ، ،جمله مناطک مکراچ، طبسدر مناطک کشرور از اسرت که 

با ریسک که و بوشحر  یلویه و بویراحمدگاساق قانوچ خود، عمل خواهد شد(، استاچ های خوزستاچ، ایالم، کح

شافی پیمانکار  شودو   ورت پذیردعملیات اکت سقف یک میلیامیداچ کشف  صاد تا  شورای اقت صویب  رد ، با ت

سازماچ مدیریت و برنامه ریزی،  مبادله آچ و بادالر و پس از  سعه را می تواند موافقت نامه با  همراه با مرحله تو

شاف شاف،  پس از. شروع کندبیع متقابل  به  ورتعقد قرارداد با پیمانکار،  باو  اکت میداچ تجاری  اگرپایاچ اکت

هیچ گونه وجحی را نخواهد  دریافتافت و طرف قرارداد حک نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد ی پیدادر منطقه 

شت. شافی در مناطک خا ی از کشور را بر  دا شرکت ملی نفت ایراچ می تواند انجام عملیات اکت در این مجوز، 

اکتشررافی، محدوده عملیات  قراردادهایاسرراق این نوع قرارداد به انجام رسرراند. این امر در حالی اسررت که در 

اکتشافی در برخی از قراردادها مشخص نشده است و تنحا شرایط انجام فعالیت مبنی بر انجام اکتشافات، اثبات 

شرکت ملی  شافی، در  ورت موافقت  سط پیمانکار اکت سعه تو تجاری بودچ میداچ، و در نحایت، ادامه طرح تو

ست شده ا شافی، هیچ گونه الزامی مبنی بر انعقاد قرارداد  قراردادهایدر  .نفت ایراچ به عنواچ کارفرما، مطرح  اکت

شافی وجود ندارد. شرکت ملی نفت ایراچ با پیمانکار اکت سط  سعه تو اما بر  ( 54-53،  ص 139۶)خالقی،  تو

ساق بند  صره « ف»ا سال  21تب ، در  ورت تجاری شدچ میداچ، شرکت ملی نفت ایراچ 1382قانوچ بودجه ی 
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ستی ق ساق این مجوز، در بای شافی منعقد کند. به عبارت دیگر، بر ا سعه ی آچ میداچ را با پیمانکار اکت رارداد تو

 ررورت موفقیت مرحله ی اکتشرراف، دوره فعالیت پیمانکار اکتشررافی در کشررور میزباچ )ایراچ( به میزاچ قابل 

  مالحظه ای افزایش خواهد یافت.

 

 توأم اکتشاف و توسعه یبا قراردادها متقابل نفت و گاز مرتبط عیب یقراردادها -8

سیار  از آنجا که بحره گیری از قراردادهای خدماتی کامال خطرپذیر در فعالیت سک ب شافی، همواره از ری های اکت

سئله  ست. این م سیار کوتاه ا شور میزباچ نیز ب ست. از طرف دیگر، دوره فعالیت پیمانکار در ک باالیی برخوردار ا

اچ خارجی و به عبارتی، جریاچ سررررمایه گذاری خارجی در این بخش، تأثیر منفی قابل بر تمایل سررررمایه گذار

میادین نفت و گاز، « توسعه»و « اکتشاف»مالحظه ای داشته است. بر اساق شرایط جدید، قراردادهای مربوط به 

سعه»تنحا در قالب یک قرارداد  شاف و تو سعه»و با نام قرارداد خدماتی « اکت شاف و تو شامل دو مرحله ، «اکت و 

شاف)»فعالیت  سعه»و « اکت شوند«( تو شاف )  .منعقد و اجرا می  ستی  MEP)4در این مرحله، طرح جامع اکت بای

( و JMCضرررورت با تأیید کمیته ی مدیریت مشررترک ) MEPتوسررط پیمانکار تحیه شررود، و هرگونه تغییر در 

شافی شرکت ملی نفت ایراچ به عنواچ کارفرما،  ورت می گیرد. در م شاف، حداقل هزینه های اکت رحله ی اکت

ست و پیمانکار مویف به هزینه کردچ حداقل  شده ا شخص  شود، در قرارداد م سط پیمانکار انجام  که باید تو

حداقل تعحدات »ارقام هزینه های تعیین شرررده در قرارداد می باشرررد مگر آنکه قبل از هزینه کردچ کامل آچ، 

پیمانکار موفک به کشف میداچ تجاری شده باشد(. پس از انجام فعالیتحای اکتشافی انجام گرفته باشد یا « اکتشافی

ست طرح جامع تو یف ) 90و  شاف چاه تجاری، پیمانکار مویف ا را تحیه کند و برای  MAP)5روز پس از اکت

های در راسررتای اثبات تجاری بودچ میداچ، هزینه  تصررویب به شرررکت ملی نفت ایراچ )کارفرما( تحویل دهد.

مراحل اکتشرراف و تو رریف، و هزینه های قابل انتظار برای توسررعه ی میداچ، شررامل هزینه های سرررمایه ای، 

غیرسرررمایه ای، بانکی، و دسررتمزد پیمانکار و همچنین هزینه های عملیاتی تولید از یک طرف، و از طرف دیگر 

ساله با قیمت توافقی  20ک دوره درآمدهای ناشی از فروش کلیه ی هیدروکربورهای کشف شده ی میداچ طی ی

بین شرررکت ملی نفت ایراچ و پیمانکار )در  ررورت عدم توافک بر اسرراق قیمت های اعالم شررده توسررط منابع 

معتبر بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سرپس ارزش فعلی خالص درآمدها و هزینه های طرح بانرخ 

ر  ررورتی که ارزش فعلی خالص درآمدها و هزینه های طرح در ررد برآورد خواهد شررد. د 20معموال  تنزیل

، پس از اثبات تجاری بودچ میداچ، توسررعه میادین در مرحلهد. شررو مثبت باشررد، آچ میداچ تجاری شررناخته می

( را تحیه و برای تصرویب به شررکت MDPپیمانکار مویف اسرت حداکثر طی چحار ماه، برنامه جامع توسرعه )

ا ارائه نماید. سقف هزینه مورد نیاز مرحله ی توسعه توسط پیمانکار پیشنحاد می شود، و ملی نفت ایراچ )کارفرم

صوم،  سقف هزینه م سد. افزایش  شرکت ملی نفت ایراچ می ر صویب  سی های الزم، به ت این مبلغ پس از برر

                                                           
4. Master Exploration Plan (MEP) 
5. Master Appraisal Plan (MAP) 
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یراچ ( و شرکت ملی نفت اJMCو تأیید و تصویب کمیته ی مدیریت مشترک ) MDPتنحا در  ورت تغییر در 

 ( 5۷-5۶،  ص 139۶)خالقی،  امکاچ پذیر خواهد بود.

 

 پیشنحادات به وزارت نفت جحت بحبود و ا الح قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز  -9

ارتقای توانمندی شرررکت ملی نفت ایراچ در انجام مطالعه ی مسررتقل و جامع مخزچ، برای آماده سررازی اولیه یا 

ستای انجام  حیح یک  (MDPتأیید نحایی طرح جامع توسعه ) شرکت ملی نفت ایراچ در را و یکی از ویایف 

شرکت طرف قرارداد برای  شنحادی از طرف  صویب برنامه های پی طرح در چارچوم قراردادهای بیع متقابل، ت

شرکت ملی  سط  ست. الزمه انجام چنین امری تو شرکت ملی نفت ایراچ ا سط  سعه یا تولید میادین نفتی تو تو

ود توانمندیحای تخصصی و محندسی در بخش مخزچ و تولید است. یکی از تمحیدات پیشنحادی نفت ایراچ، وج

ستا، نایر بر تحیه سعه ) در این را شرکت ملی نفت ایراچ به  ( طرحMDPطرح جامع تو سط  سعه ای تو های تو

ویب شرح کار انجام این امر می تواند در اعمال حک قراردادی شرکت ملی نفت در تص. عنواچ کارفرما می باشد

و تحیه  اولیه و پیشرررنحاد یا تصرررویب هرگونه تغییر بعدی در آچ )که در قراردادهای فعلی نیز کامال وجود دارد(

شرکت ملی نفت ایراچ کمک نماید صویب آچ توسط  سعه یک مخزچ توسط پیمانکار و تأیید و ت  طرح جامع تو

شکافانه  سی مو شده(، به طور کلی نبا MDP)از طریک برر ستی از نظر کیفی اختالف قابل مالحظه ای با تحیه  ی

داشته « توسط شرکت ملی نفت ایراچ و تصویب و تأیید آچ توسط شرکت طرف قرارداد MDPتحیه ی »موضوع 

سد که با  شرکت ملی نفت ایراچ خواهد بود. به نظر می ر شد، زیرا در هر دو  ورت، نظارت تامه و کامل با  با

فایده، انتخام هر یک از روشرررحای فوق الذکر برای نحایی نمودچ طرح جامع  در نظر گرفتن بررسررریحای هزینه

( بالاشکال باشد، اما این واقعیت همواره بایستی مدنظر قرار گیرد که در هر دو  ورت، MDPتوسعه ی مخزچ )

شنحادات فوق الذکر غیرقابل اجتنام  وجود نیروهای متخصص و کارآمد محندسی مخزچ در اجرای هر یک از پی

تحیه ی »است. بنابراین، در  ورت عدم وجود چنین پتانسیل های انسانی کارآمد، انتخام روش اول پیشنحادی 

MDP نیز نمی تواند بر کارایی طرح های بیع متقابل بیفزاید یا مشکالت احتمالی « توسط شرکت ملی نفت ایراچ

 عملیاتی آچ را در بلندمدت تضمین نماید.

سقف هزینهتاکنوچ در طرح های بیع م سرمایه گذاری اولیه ) تقابل، ابتدا  سپس Capexای  ( تعیین می گردید و 

شدید بازار، به ویژه بازار  سانات  شد. اما با توجه به نو صه، انتخام می  شرکت پیمانکار از طریک برگزاری مناق

ه پیش بینی شررده در کاال و تجحیزات مرتبط با طرح های نفت و گاز، این امر همواره به دلیل عدم تکافوی هزین

برنامه و قرارداد برای تکمیل و اجرای طرح، مشکالتی را به همراه داشته است )تعدیل هزینه های طرح(. عالوه 

بر این، پیمانکاراچ فعال در این گونه طرححا نیز، به دلیل وجود واقعیت های فوق الذکر در راسرررتای کاهش 

سرمایه گذاری، نرخ بازدهی باالتری را د سک  شنحادات ری ساق پی ر اجرای طرح ها مدنظر قرار می داده اند.بر ا

سقف  شده، تعیین  شد. این  Capexارائه  شنحادات پیمانکاراچ، انجام خواهد  صه و دریافت پی پس از انجام مناق

امر موجب می شررود که ضررریب اطمیناچ انجام طرح، با هزینه های پیش بینی شررده ی اولیه افزایش یافته و از 
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در این فرایند پیشنحادی، در ابتدا انجام طرح  ، سقف پر بازدهی سرمایه برای پیمانکار نیز کاهش یابد.طرف دیگر

سقف  سپس، پس از تعیین  صاد مورد تأیید قرار می گیرد و  شورای اقت سط  از  Capexبه روش بیع متقابل تو

ش صاد ارائه خواهد  شورای اقت صویب نحایی به  صه، طرح برای ت د. بنابراین، الزمه ی انجام و طریک انجام مناق

صاد خواهد بود.  شورای اقت سوی  شنحادی، پذیرش این روش از  ،  ص 139۶)خالقی، تحقک چنین روش و پی

 (111و  110

یکی از نکاتی که عمدتا در قراردادهای بیع متقابل مورد نقد قرار می گیرد، عدم توجه به تولید  یانتی و افزایش 

در بررسی های انجام شده توسط دفتر فناوری ریاست جمحوری، این امر  ار است.ضریب بازیافت توسط پیمانک

از نظر و افزایش بازیافت  وسررعه، تولیدقراردادهای بیع متقابل، برای مراحل ت»بدین گونه بیاچ شررده اسررت که 

سب  شند، زیرا حقوقی منا ساقنمی با ندارد و با توجه به  سنخیتیاز میادین نفتی  حمایتیبیع متقابل با تولید  ا

مطالب مذکور، به نظر می رسررد که فلسررفه بحره گیری از قراردادهای بیع متقابل که دارای ماهیتی کوتاه مدت و 

سال برای دستیابی به توسعه ی کامل میداچ(، تنحا برای انجام برنامه های توسعه  5-۶میاچ مدت هستند )حداکثر 

از طریک مکانیزم های  یانتی مناسب و در راستای حفظ سطح تولید و ای اولیه است، نه الزوما مدیریت مخزچ 

تخصصی  افزایش سطح تولید. بنابراین، ضروری است شرکت ملی نفت ایراچ از طریک ایجاد سازماچ محندسی و

ستمر برعحده گیرد. بنابراین، نه تنحا قراردادهای  شور را به طور م مدیریت مخازچ،  یانت از منابع نفت و گاز ک

سرراله  5-۶توسررعه ای بیع متقابل، بلکه هیچ نوع قرارداد توسررعه ای دیگری که بر اسرراق یک دوره کوتاه مدت 

، 139۶)خالقی،  تعریف شده باشد، نمی تواند مسئولیت  یانت از منابع نفت و گاز یک کشور را برعحده گیرد.

 (113و  112 ص 

صمهمچنین  ست که در قراردادهای منعقده، امکاچ ت یم گیری و توافک کارفرما و پیمانکار منطبک با مراحل الزم ا

ضریب بازیافت میادین جدید یا موجود مطرح  ضوع افزایش  شرایطی که مو شد. همچنین، در  سر با جدید، می

صمیم گیری و توافک طرفین در مراحل گوناگوچ ممکن، و در قرارداد منعقده پیش  ست که امکاچ ت شد، الزم ا با

شررنحاداتی که در راسررتای  رریانت از منابع نفت و گاز مطرح می شررود، نظارت مسررتمر بر یکی از پی .بینی گردد

سئله، ایجاد کمیته ی نظارت بر تولید با حضور  ستای تحقک این م ست. در را تولید نفت و گاز توسط پیمانکار ا

میت و دخالت( نمایندگانی از پیمانکار اولیه قرارداد بیع متقابل در توسرررعه ی میداچ )بدوچ داشرررتن حک حاک

بدوچ فراهم نمودچ مشرروق های مناسررب و کافی برای پیمانکار یک  پیشررنحاد می شررود. تحقک چنین پیشررنحادی

طرح، امکاچ پذیر نیست. اما ایجاد سازماچ محندسی و تخصصی مدیریت مخزنی، که به آچ اشاره گردیده است، 

 شد. در  ورت پیگیری مؤثر و مستمر، می تواند راهگشای مشکل فوق با
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 نتیجه گیری

با بررسی ا ول قانوچ اساسی و سیاست های جمحوری اسالمی ایراچ که از بدو انقالم آچ ها را دنبال می کرد، 

صارا در اختیار دولت قرار گرفته و هیچ  سیم که اعمال حاکمیت بر  نایع نفت و گاز انح ضوع می ر به این مو

ری خارجی در این  ررنعت وجود ندارد. از این نظر تنحا نوعی تسررلطی از طرف سررایر طرف ها یا سرررمایه گذا

قراردادی که می تواند امتیازات، سطح تولید، مشارکت و دسترسی و سایر موارد را به شیوه احسن تضمین کند، 

قراردادهای بیع متقابل می باشررد. همین قراردادها بر اسرراق قانوچ ایراچ بحترین شرریوه حفظ منافع ملی و سررلطه 

ت و گاز و از طرف دیگر امکاچ حضررور سرررمایه گذار خارجی در این  ررنعت را فراهم می سررازد. دولت بر نف

طرف مذاکره دولت ایراچ )عمدتا شرررکت نفت( همواره سررعی می کند ا ررول و سرریاسررت های نظام را در 

دولت قراردادهای نفت و گاز با طرف های خارجی اعمال کند و طرف مقابل هم با این پیش زمینه که قوانین 

ایراچ در این عر ه محدود می باشد، اقدام به بیع متقابل با ایراچ می کند که البته بعد ها مشکالتی را برای ایراچ 

شتر از آنکه بر رویه  شی از قوانین ایراچ در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بی به وجود می آورد. محدودیت های نا

ین اثر سوء می گذارد. در این زمینه باید عالوه بر مشکل قانونی، عدم قراردادی آچ تاثیر بگذارد، بر توافقات طرف

اعمال رویه  حیح اداری، ضعف مدیریتی، مشکل زباچ انگلیسی، عدم به کارگیری متخصص کارآمد نفت و گاز 

ست که بر رویه ها و  شد و بدیحی ا ست و... را باید افزود که بر بیع متقابل نفت و گاز ایراچ تاثیرگذار می با سیا

های نفتی و گازی ایراچ هم اثر گذار است. به نظر می رسد مشکل ریشه ای در این حوزه، قوانین ایراچ باشد که 

محدودیت های فراوانی را ایجاد می نماید و به قولی دسرررت و پای هر دو طرف را برای ایجاد قرارداد بحتر می 

گذاراچ باشد. قراردادهایی که مطابک قوانین ایراچ منعقد بندد. ا الح قانوچ ایراچ در این حوزه باید مدنظر سیاست

می شرروند به نوعی عقیم و بعضررا غیر قابل اجرا می شرروند چراکه بیشررتر منافع ایراچ را مدنظر قرار می دهند تا 

اینکه کمترین توجحی را به منافع سرررمایه گذار خارجی و سررود و زیاچ او داشررته باشررند.  یعنی به نوعی نگاه و 

سئله سلطه  شد. م یکجانبه از طرف ایراچ وجود دارد که که از منظر ا ول تجارت بین الملل هم  حیح نمی با

دیگر هم مدنظر قراردادچ سیاست های خارجی ایراچ بر این نوع از قراردادها می باشد. درست است که کشورها 

ست های خود را بر قراردادهای نفتی خود به نوعی اعمال می کنند ولی بای شت که روند حقوقی سیا د توجه دا

ست های ایراچ  – سیا شود.  تجاری این نوع قراردادها توام با ماهیت بین المللی آچ نباید مورد بی توجحی واقع 

تجاری این نوع  –در حوزه نفت و گاز باید بر عر رره جحانی تاثیرگذار بوده و نوعی تداعی کننده روند حقوقی 

از قراردادها را به دنیا نشاچ دهد نه سیاست زدگی قراردادهای نفتی. البته قابل درک است که تحریم های امریکا 

علیه ایراچ از جمله تحریم  نعت نفت بر این روند تاثیر گذار است ولی می تواچ با سیاست های نفتی  حیح 

قرارداد بیع متقابل قابل توجیحی را با طرف های خارجی انعقاد  توام با توجه به ماهیت حقوقی و تجاری آچ ها،

نقطه عطفی  1390کرد که این روند باید از داخل کشور و با ا الح قوانین همراه باشد.  البته قانوچ نفت مصوم 

در این حوزه محسررروم می شرررود که نسرررل چحارم قراردادهای نفتی را رقم زده و راه را برای انعقاد چنین 

ضور کوتاه قرارد شارکت کرده و ح سرمایه گذاراچ خارجی در تولید هم می توانند م ست که  ادهایی باز کرده ا

 مدت را به حضور بلند مدت تبدیل کنند. 
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