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مقدمه 
قرارداده��ای نفت��ی در ای��ران از جه��ت اندازه 
بازیگ��ری دولت ای��ران و طرف ق��راردادش در 
عملی��ات نفتی به ویژه در فعالیت های باالدس��تی 
در س��ه چهره نمود یافته اس��ت: قرارداد امتیازی، 
قرارداد مش��ارکتی و قرارداد خدماتی. هم اکنون 
گفته می ش��ود قرارداد نفت ای��ران )IPC( گونه 
چهارم از قراردادهای نفتی است. برای رسیدن به 
جای��گاه و اعتبار حقوقی و راهبردی الگوی نو از 
قراردادهای نفتی که از سوی وزارت نفت پیشنهاد 

شده است، بیان پیشینه اندکی بایسته است.
نخس��تین ق��راردادی ک��ه ب��ه نفت یاب��ی و 
بهره برداری از آن انجامید، امتیازنامه دارسی بود. 
این قرارداد اندکی پی��ش از جنبش قانون گرایی 
و مش��روطه خواهی و در س��ال 1280 خورشیدی 
)1901( بسته شد و دو س��وی قرارداد، شاه ایران 
و ویلیام دارس��ی انگلیسی بود. امتیازنامه از جهت 
گس��تره زمینی، گس��تره عملیات نفتی و گستره 
زمانی در مجموع به س��ود دارس��ی بود. صاحب 
امتیاز آزادی بس��یار داش��ت و دهن��ده امتیاز نیز 
بهره اندک. گس��تره زمانی شصت ساله دارسی و 
درون مایه یک س��ویه این امتیازنامه از یک سو و 
تنگناهایی که این امتیازنامه برای دیگر قراردادها 

مانند امتیازنامه نفت ش��مال برای شرکت اس��تاندارد اویل در سال 1300 
از جهت گس��تره زمینی پدید آورده بود، س��بب ش��د تا دولت ایران در 
گردن ده��ی به آن دچار تردید ش��ود و به کنار گذاش��تن آن اقدام کند. 
با این حال جانش��ین قرارداد دارسی یعنی قرارداد 1933، تفاوت خاصی 
با قرارداد پیش��ین نداش��ت. در این قرارداد اختیار و به��ره دولت ایران از 
عملیات نفتی افزایش یافته ولی حق انحصاری همه فعالیت های باالدستی 

و پایین دستی در دست صاحب امتیاز بود.
 ب��ا آنکه دولت ایران گام به گام به س��مت اصالح قراردادهای نفتی 
می رفت، جنبش ملی ش��دن صنعت نفت این نظم گام به گام را بر هم زد 
و دولت ایران پیش��تاز ملی کردن صنعت نفت در جهان در س��ال 1329 
گردید. پیامد ملی ش��دن صنع��ت نفت، نه اص��الح قراردادهای نفتی یا 
نگارش نمونه های نو از آنها بلکه کوشش همه سویه برای زدودن شرایط 
قرارداد 1933 و خلع ید انگلیس��ی ها از فعالیت های باالدس��تی شد. پس 
از کن��ار رفتن دولت مصدق، ملی ش��دن صنعت نفت تأثیر ش��گرفی در 
قراردادهای نفتی نگذاش��ت و تنها به بهبود اندک آنها انجامید. در س��ال 
1333 در قرارداد کنسرس��یوم بین ایران و چند ش��رکت بیگانه که بیشتر 
آمریکایی بودند، به طور ظاهری ملی ش��دن نفت ایران پاس داشته شد و 
حتی در عنوان قرارداد »فروش نفت«، مورد تأکید قرار گرفت و همچنین 
فعالیت های باالدس��تی و شرکت ها نیز به عنوان عوامل شناسانده تغییر نام 
یافتن��د ولی در عمل این قرارداد برای جبران زیان قرارداد ش��رکت نفت 
ایران و انگلیس به کار گرفته شد و افزون بر آن، کلیه بنیادها و سازه های 
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وزارت نفت در آذرماه 94 در همایش�ی با حضور ش�رکت های نفتی داخلی و خارجی از الگوی جدید قراردادهای 
نفتی رونمایی کرد. این قراردادهای جدید با عنوان قرارداد نفت ایران )IPC( خوانده می شود که قرار است جانشین 
قراردادهای بیع متقابل شود که نزدیک به دو دهه در فعالیت های باالدستی نفتی به کار گرفته می شدند. ناکارآمدی 
قراردادهای بیع متقابل در حوزه اکتش�اف، گرایش اندک ش�رکت های نفتی بیگانه به این قراردادها، بایستگی های 
دگرگونی در قراردادها به ویژه در فضای سیاسی و اقتصادی پسابرجام از جمله دالیل مهم برای پیشنهاد الگوی جدید 

است. این گزارش الگوی جدید قراردادهای نفتی را از منظر حقوقی و راهبردی بررسی می کند.

تحلیل
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نفتی نیز در اختیار کنسرس��یوم بود. ازای��ن رو تا تصویب قانون نفت در 
س��ال 1336، هنوز قراردادهای نفتی از چهره امتی��ازی بیرون نرفته بود 
ولی با تصویب این قانون، قراردادهای مشارکتی، جانشین بازمانده های 
قراردادهای امتیازی ش��د. با این حال قرارداد کنسرس��یوم هنوز نیرویی 
اجرایی داش��ت ولی با آنکه گستره زمانی این قرارداد تا سال 1358 باید 
ادامه می یافت، باز سرنوش��ت دیگر قراردادهایی را داش��ت که دولت 

ایران پس از چندی از پذیرش آنها سرباز می زد.

 ماده واحده الغای قرارداد عقد با کنسرس��یوم نفت 1333 در س��ال 
1352 تصویب ش��د که اجازه می داد تا طب��ق ضمیمه این قرارداد ملغی 
ش��ده، خرید و ف��روش نفت، ب��ه نمایندگی از دولت ایران و ش��رکت 
ملی ایران با ش��رکت های خارجی به اجرا گذاش��ته ش��ود. در این زمان 
اوپک بنیاد گرفت��ه بود و ایران یکی از بازوهای پرنیروی آن به ش��مار 
می رفت. در س��ال 1353 قان��ون دیگری برای نفت پیش بینی ش��د که 
نس��ل س��وم قراردادهای نفتی یعن��ی قراردادهای خدمات��ی را برچید، 
قراردادهایی که شرکت های نفتی تنها دریافت کننده حقوق فعالیت های 
نفتی خود بودند. در این قانون بر ملی ش��دن صنعت نفت پافش��اری شد 
و برای نخس��تین بار ش��رکت ملی نفت ایران از جایگاه باال در نگارش 
قراردادهای نفتی با طرف های بیگانه خود کوشید. این قانون گام پایانی 
عملیات باالدس��تی یعنی بهره برداری را از قراردادهای پیمان کاری کنار 
گذاش��ت و قراردادها را تنها به دو گام نخست یعنی اکتشاف و توسعه 
محدود کرد. این قانون برای انتقال فناوری های نو در حوزه نفت، حتی 

پیمان کاران بیگانه را وادار می کرد تا ش��رکت 
فرعی با تابعیت ایرانی بنیاد کنند.

پس از انقالب اسالمی، نخستین گام برای 
س��اماندهی به صنعت نفت، تش��کیل وزارت 
نفت در 1358 از سوی شورای انقالب بود که 
ش��رکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و دیگر 
ش��رکت های مل��ی در زیر آن ج��ای گرفتند. 
در همین س��ال کمیس��یون خ��اص قرارداهای 
نفتی با تصویب ش��ورای انقالب پیش بینی شد 
ت��ا با گزینش اعضای آن از س��وی وزیر نفت، 
قرارداده��ای نفتی در حال اجرا را با قانون ملی 
ش��دن نفت تطبیق دهد که اگر با آن ناسازگار 
بود، کنار گذاشته شوند. قراردادهای نفتی پس 
از انقالب تا پیش از قانون نفت 1366، بیش��تر 
از درون مای��ه قان��ون س��ال 53 و رویه پیش از 
انق��الب پیروی می کرد و حتی بر اس��اس این 
رویه پررن��گ بود که چهارچ��وب قراردادها 
بای��د بر پایه قان��ون پیش بینی ش��ود. از این رو 
قراردادهای نفتی تا سال 1366 شفاف و قانونی 
بود تا جایی که بخشایش و ارسال رایگان نفت 
به س��وریه در سال های نخس��ت جنگ ایران و 
ع��راق ب��ر پایه قانون ب��ه طور مرتب هر س��اله 
پیش بینی می شد. ولی بر پایه ماده 5 قانون سال 
66، انعق��اد قراردادهاي مه��م فیمابین وزارت 
نفت ی��ا واحدهاي عملیات نفتي با اش��خاص 
حقیقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخیص 
موارد مه��م تابع آیین نامه دولت ش��د. از این 
زمان، قراردادهای نفتی بر پایه رویه روش��ن و 
مش��خص نبود و بس��ته به مورد از قراردادهای 
مش��ارکتی و ی��ا خدماتی یا گونه ه��ای دیگر 
بهره گرفته می ش��د. از دهه هفت��اد گونه ای از 
قرارداده��ا به نام بیع متقابل میان ش��رکت ملی 
نفت و ش��رکت های نفتی پدی��د آمد که گفته 
می ش��ود از جهت برآوردن س��ود و خواس��ته 
دول��ت ایران، از همه قراردادهای پیش��ین بهتر 

ب�ا آغ�از تحریم ه�ای بین الملل�ی در پرونده 
هس�ته ای ای�ران، قرارداده�ای بی�ع متقابل، 
ان�دک هواخواه�ان خود را نیز از دس�ت داد و 
در فضای پس�ابرجام به عنوان چالشی بزرگ 
درآم�ده که آی�ا قراردادهای بی�ع متقابل هنوز 
یارای جذب پیمانکاران از دس�ت رفته را دارد 
یا الگوی نوی از قراردادها باید درانداخته شود
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بود ولی در س��نجش با دیگر کشورهای نفتی 
که از این قرارداده��ا بهره نمی گرفتند، جذب 
پیمانکار نفتی معتبر برای دولت ایران دش��وار 
بود. با آغاز تحریم ه��ای بین المللی در پرونده 
هس��ته ای ایران، قراردادهای بیع متقابل، اندک 
هواخواهان خود را نیز از دست داد و در فضای 
پسابرجام به عنوان چالشی بزرگ درآمده که 
آیا قرارداده��ای بیع متقابل هنوز یارای جذب 
پیمان��کاران از دس��ت رفته را دارد ی��ا الگوی 
نوی از قراردادها باید درانداخته شود تا بتواند 
ش��رکت های ب��زرگ نفتی را به س��مت ایران 
روان��ه کند؛ ب��ه ویژه آنکه بن��د 3 از بخش ت 
ماده یک قانون وظای��ف و اختیارات وزارت 
نف��ت مصوب اردیبهش��ت 1391، که در میانه 
تحریم ه��ای بین المللی بر ض��د ایران تصویب 
و الزم االجرا ش��ده اس��ت، وزارت نفت را به 
»جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی 
به منظ��ور توس��عه میادی��ن هیدروکربوری با 
اولوی��ت میادین مش��ترک از طری��ق طراحی 
الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با 
سرمایه گذاران و پیمان کاران داخلی و خارجی 
ب��دون انتقال مالکیت نف��ت و گاز موجود در 
مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده« 
تکلیف می کن��د. هرچند که پیش از آن قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران مص��وب 1389 که تا پایان س��ال 1394 
معتبر اس��ت، اس��تفاده از روش بی��ع متقابل با 
رعایت اصول و شرایط موضوع بند )ب( ماده 
)14( قانون برنامه چهارم توسعه )بند 3 از بخش 

الف ماده 125( را تجویز می کند.

پیش نیازها و چالش های قراردادهای نفتی
نف��ت و گار پش��توانه بزرگ اقتص��اد ایران به 
ش��مار می روند و اکنون که بیش از صد سال 
از بهره برداری نفتی در ایران می گذرد، جامعه 

ایرانی همچنان وابس��ته ب��ه صادرات نفت و گاز اس��ت. دولت و جامعه 
ایرانی بخش��ی از واقعیت وابستگی به نفت و گاز را چنین می پندارد که 
قراردادهای نفتی در ایران در بیش��تر زمان ها به سود شرکت های نفتی و 
دولت های بیگانه بوده و نتوانس��ته به بنیادگیری زیرساخت های اقتصادی 
و دریافت فناوری های بایسته بیانجامد. از این رو این نگاه به قراردادهای 
نفتی س��بب ش��ده اس��ت تا هم قانون اساس��ی و هم قانون ه��ای عادی، 
قراردادهای نفتی را کنترل و محدود کنند، به گونه ای که قراردادها بدون 

این پیش نیازهای قانونی بسته نمی شوند.
طبق اصل چهل و پنج قانون اساس��ی، انفال و ثروت هاي عمومي در 
اختیار حکومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل 
نماید و طبق اصل هش��تاد و یک قانون اساس��ی نیز دادن امتیاز تش��کیل 
شرکتها و مؤسس��ات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و 
خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. طبق ماده 2 قانون نفت 1366 که 
در سال 1390 اصالح شده است کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت های 
عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به 

نمایندگی از طرف حکومت اسالمی بر عهده وزارت نفت است.
مس��تندهای قانونی پیش گفته، برجسته سازی ملی بودن صنعت نفت 
و اقدام به تعطیل رس��می کردن روز ملی ش��دن صنعت نفت، وابستگی 
آن به انفال و حکومت اس��المی، ناوابس��تگی به ش��رکت ها و دولتهای 
بیگانه و نگاه منفی به قراردادهای نفتی پیش از انقالب س��بب ش��د تا در 
سال های پس از انقالب نه تنها الگویی از قراردادهای نفتی شکل نگیرد 
بلکه ایران در فعالیت های باالدس��تی به ویژه در میدان های مشترک نفت 
و گاز از دیگر کش��ورهای حوزه خلیج فارس، پس بماند. این آشفتگی 
در حالی بود که در دهه ش��صت دولت ایران به شیوه همان قراردادهای 
پی��ش از انقالب رفت��ار می کرد تا اینکه در ده��ه هفتاد الگوی جدیدی 
از قرارداده��ا ب��ه نام بیع متقابل1 ش��کل گرفت. قرارداده��ای بیع متقابل 
گونه ای از قراردادهای خدمت به شمار می روند که شرکت بیگانه انجام 
فعالیت های باالدستی نفت و گاز را با هزینه و سرمایه خویش می پذیرد، 
در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند که همه هزینه های شرکت نفتی 
خارجی را با بهره مش��خص و قسط های برابر و از رهگذر فروش نفت یا 
گاز به دس��ت آمده از همان حوزه عملیاتی پرداخت نماید. قراردادهای 
بیع متقابل اگرچه گونه ای قراردادهای خدمتی است ولی چون پیمانکار 
تا اندازه معینی از هزینه ها برخوردار است، در سطح جهان کاربرد اندکی 
دارد ولی اصلی ترین قراردادهای نفتی پس از انقالب به ش��مار می روند. 

1. buy back
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این قراردادها به طور ویژه در گام اکتشاف که پیوند با منابع و معادن ملی 
دارد، کمتر به کار گرفته ش��ده اس��ت. به سخن دیگر بیشتر قراردادهای 
بیع متقابل برای گام پس از اکتش��اف یعنی توسعه بوده است و به همین 
دلیل عملیات اکتش��اف یک��ی از محورهایی بود که پ��س از انقالب به 
ویژه در میدان های مش��ترک و فالت قاره ها کمتر در قراردادهای نفتی 
گنجانده شد و در این زمینه سهم بزرگی از اکتشاف نفتی و سپس توسعه 

و بهره برداری از آن از سوی دیگر کشورها انجام شد.
قراردادهای بیع متقابل از جهت ماهیت حقوقی، پوشیده و چندپهلو اند. 
از جهت ب��ودن نفت و گاز به عن��وان منابع ملی برجس��ته، قراردادهای 
عمومی یا اداری دانس��ته می ش��وند ولی در اصل درون مایه قراردادهای 
خصوصی را دارند به ویژه آنکه از سال 1366 مجلس شورای اسالمی از 
تصویب قراردادهای نفتی کنار گذاشته شد و قراردادها به عنوان پیوندی 
میان وزارت نفت و ش��رکت های نفتی شناس��انده ش��دند. همچنین این 
قراردادها چهره بین المللی هم دارند، چون بیشتر شرکت های نفتی بیگانه 
طرف قرارداد هس��تند ولی چون دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش 
اختالف ه��ای قراردادی نفتی س��رباز می زند و پیمان بین المللی منش��ور 
انرژی مصوب 1996 نیز شکل قراردادهای انرژی را در اختیار طرف های 
قرارداد نهاده اس��ت، ماهیت خصوص��ی قراردادهای بیع متقابل بر دیگر 
جنبه ها اولویت دارد. با این حال چالش بنیادین قراردادهای بیع متقابل که 
نزدیک به دو دهه در ایران به کار گرفته می ش��وند، در محرمانه شمردن 
آنهاس��ت. رازگرایی قراردادهای نفتی در دهه های هفتاد و هشتاد سبب 
شده تا دسترسی و نقد این قراردادها دشوار باشد. قانون نفت 1366 بستن 
قراردادهای نفتی با ش��رکت های داخلی و خارج��ی را بر عهده وزارت 
نفت نهاد و رویه این وزرات به س��مت محرمانگی رفت که با پش��توانه 
قانونی نیز همراه است. از جمله تبصره1 ماده 3 قانون ارتقاء سالمت نظام 
اداري و مقابله با فس��اد مصوب 1387 مجلس ش��ورای اس��المی و تأیید 
1390 مجمع تشخیص مصلحت، قراردادهایي که ماهیت نظامي یا امنیتي 
دارد و نی��ز مواردي که به موجب قوانین، افش��ای اطالعات آنها ممنوع 

مي باشد و یا قراردادهاي محرمانه از شمول این حکم مستثني است.
م��وردی و نایکنواخت بودن، پوش��یده و محرمانه بودن و توس��عه 
مح��ور ب��ودن قراردادهای بی��ع متقابل کاس��تی هایی بود ک��ه زمینه را 
برای ش��کنندگی آنه��ا در دوره تحریم های بین المللی فراهم س��اخت. 
تحریم های بین المللی نش��ان داد که قراردادهای بیع متقابل هم از جهت 
گستره زمانی و هم به جهت سوددهی و گیرایی های قراردادی، همانند 
دیگر قراردادهای نفتی نیستند و رها کردن چنین قراردادهایی به جهت 

تنش ها و چالش های سیاس��ی به ویژه تحریم 
آسان اس��ت. از همه برجسته تر، بایستگی های 
صنعت نفت در پس��ابرجام اس��ت. با برداشته 
ش��دن تحریم های بین الملل��ی نمی توان همان 
وضعی��ت پی��ش از تحریم ه��ای بین المللی را 
نسبت به قراردادهایی داشت که شرکت های 
نفتی چندان گرایش��ی به آن نداشتند. روشن 
است که باید دگرگونی هایی در قراردادهای 
نفت��ی انجام بگی��رد تا هم بس��تن قراردادهای 
نفتی ش��تاب گیرد و هم زیان های گس��ترده 
دوره تحریم های بین المللی تا اندازه ای جبران 
ش��ود. این ام��ر تنها با پیش��نهاد الگوی جدید 
قراردادهای نفتی ش��دنی اس��ت ک��ه دولت 
یازده��م از آغاز کار به این نکته پی برد. ولی 
آیا الگوی جدید قراردادهای نفتی به راس��تی 
جدی��د، مؤثر و پایه پیش��رفت صنعت نفت و 

آوردن فناوری های نو است؟

بایسته های الگوی جدید قراردادهای نفتی
الگ��وی جدی��د قرارداده��ای نفتی ب��ا عنوان 
قرارداد نفت ای��ران )IPC(1، در آذرماه 94 از 
س��وی وزیر نفت در تهران رونمایی شد. قرار 
است نسخه انگلیسی آن نیز در لندن رونمایی 
ش��ود.  IPC پیش از این برای ش��رکت نفت 
عراق2 به کار گرفته می ش��د. اینکه نام قرارداد 
به عنوان قرارداد نفت ایران یاد ش��ود، بیش��تر 
چهره تبلیغی دارد تا ماهوی. همچنان که عنوان 
قرارداد گونه و ماهیت آن را روش��ن نمی کند 
ولی تعبیر »نفت ایران« خود جنبه تبلیغی برای 
ق��رارداد و حتی فرات��ر از آن برای نفت و گاز 

ملی ایران دارد.
 الگ��وی جدید قرارداده��ای نفتی در پی 
مصوبه دولت در مهرماه 1394 رونمایی ش��د 

1. Iran Petroleum Contract
2. Iraq Petroleum Company
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که این مصوبه چهارچ��وب کلی قراردادها را 
روشن می کند. طبق ماده 5 قانون نفت 1366، 
انعقاد قراردادهاي مهم فیمابین وزارت نفت یا 
واحدهاي عملیات نفتي با اش��خاص حقیقي و 
حقوقي داخلي و خارجي و تش��خیص موارد 
مهم ام��ری درون کابینه ای اس��ت و نیازی به 
تصویب ی��ا تأیید نهادهای دیگر نیس��ت ولی 
قرارداده��اي منعق��د فیمابی��ن وزارت نفت با 
دولته��ا، طبق اص��ل 77 قانون اساس��ي عمل 
مي ش��ود. از آنجا که بیش��تر شرکت های مهم 
نفتی غیردولتی اند، دولت در قراردادهای نفتی 
خود با ش��خص حقوقی داخلی یا خارجی بر 
پایه آیین نامه های خود رفتار می کند ولی چون 
گاهی شرکت ملی نفت با برخی شرکت های 
دولتی به ویژه ش��رکت هایی از چین و ونزوئال 
هم��کاری می کند، بایس��ته اس��ت ک��ه همه 
قراردادهای شرکت ملی نفت با این شرکت ها 
که هم بیگانه و هم دولتی اند، طبق اصل 77 به 
تصویب مجلس برسد. همین امر سبب می شود 
تا ش��رکت ملی نفت به درس��تی شرکت های 
نفتی غیردولتی را به جای ش��رکت های دولتی 

گزینش کند. 
پیشنهاد الگوی جدید قراردادهای نفتی هم 
ضروری بود و هم چهره قانونی دارد. ضروری 
از آن جه��ت ک��ه دول��ت یازده��م در حالی 
صنع��ت نفت را در دس��ت گرفت که از یک 
س��و به جهت تحریم های بین المللی و کاهش 
بهره ب��رداری نفتی در آس��تانه فروپاش��ی قرار 
گرفته بود و از س��وی دیگر به جهت مدیریت 
پیش��ین بر وزرات نفت، بخشی از فعالیت های 
باالدستی نفتی و نیز فعالیت های پایین دستی آن 
در اختی��ار نهادها و ش��رکت هایی قرار گرفته 
بود که به جهت نبوِد پیشینۀ کاری و تخصص 
بایسته نتوانستند کاستی های نبوِد شرکت های 
بزرگ نفتی در دوران تحریم های بین المللی را 

جبران کنند و حتی بیش��تر برنامه های خود را بر سر دورزدن تحریم های 
بین المللی برای فروش نفت گذاشتند که با فسادهای کالن نفتی، ارتشاء 
و اختالس فروش��ندگان و واس��طه گران، ارزان فروشی نفت و دریافت 
کاال در برابر نفت به جای ارز معتبر همراه بود. در چنین بس��تری، یکی 
از نخستین سیاس��ت های وزارت نفت در دولت یازدهم، فراهم ساختن 
زمینه ه��ای دگرگونی در قراردادهای نفت��ی از رهگذر کمیته بازنگری 

قراردادهای نفتی بود. 

به صورت قانونی، از آن جهت که متصدی ویرایش و دگرگونی در 
قراردادهای نفتی، وزیر نفت است، به موجب جزء )3( بند )ت( ماده )3( 
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، از جمله وظایف 
و اختیارات آن وزارت خانه در امور س��رمایه گذاری و تأمین منابع مالی 
عبارت اس��ت از جذب و هدایت س��رمایه های داخلی و خارجی برای 
توس��عه میادی��ن هیدروکربوری ب��ا اولویت میادین مش��ترک از طریق 
طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و 
پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در 
مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت ش��ده. این قانون واپسین مقرره 
درباره قراردادهای نفتی و به گونه ای جانشین تجویز قانون پنجساله دوم 
درباره قراردادهای بیع متقابل است. به استناد ماده 7 قانون شرایط عمومی 
قرارداده��ای نفتی نیز با پیش��نهاد وزیر نفت به تصوی��ب هیأت وزیران 

با برداشته شدن تحریم های بین المللی نمی توان همان 
وضعی�ت پی�ش از تحریم های بین المللی را نس�بت به 
قراردادهایی داشت که شرکت های نفتی چندان گرایشی 
به آن نداش�تند. روشن است که باید دگرگونی هایی در 
قراردادهای نفتی انجام بگیرد تا هم بستن قراردادهای 
نفت�ی ش�تاب گی�رد و ه�م زیان ه�ای گس�ترده دوره 
تحریم های بین المللی تا اندازه ای جبران شود. این امر 
تنها با پیش�نهاد الگوی جدید قراردادهای نفتی شدنی 
اس�ت که دولت یازدهم از آغاز کار به این نکته پی برد
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قراردادهای نفتی

می رسد. در همین راستا، وزیر نفت متنی را به هیأت وزیران پیشنهاد داده 
که این هیات در مهرماه 1392 این متن پیشنهادی را تصویب کرده است.

در کنار هدف های کالن قراردهای جدید نفتی، از همه برجس��ته تر 
»انعقاد قراردادهای اکتشاف،  توسعه،  تولید و بهره برداری از میدان ها،  با 
شرکت های صاحب صالحیت نفتی که می توانند تأمین کننده دانش فنی 
روز،  منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون 
انتق��ال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و با رعایت موازین 
تولید صیانت شده،  با ارزیابی روش هایی که تاکنون در کشور مورد عمل 
قرار گرفته و نیز با بهره گیری از تجارب منطقه ای و بین المللی« است که 
گستره قراردادهای نفتی را به همه فعالیت های باالدستی می افزاید. در این 
قراردادها، در برابر شرکت ملی نفت یا شرکت های وابسته به آن، طرف 
دوم قرارداد یا پیمانکار قرار دارد که شرکت یا مشارکتی از شرکت های 
صاحب صالحیت نفتی است که جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک 
از عملیات اکتش��اف، توصیف، توس��عه، تولید و بهره برداری و اجرای 
طرح ه��ای بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت ی��ا همه آن ها به صورت 

پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوطه را امضا می کند.
قرارداده��ای نفت��ی بر س��ه دس��ته اند: قراردادهای اکتش��اف و در 
صورت کشف میدان-مخزن تجاری، توسعه میدان- مخزن و در ادامه، 
بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باش��د. دسته 
دوم، قراردادهای توس��عه میدان ها-مخزن های کش��ف شده  و در ادامه،  
بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد. دس��ته س��وم، 
قرارداده��ای انج��ام عملیات بهبود و ی��ا افزایش ضری��ب بازیافت در 
میدان ه��ا- مخزن های در ح��ال بهره برداری بر پایه مطالعات مهندس��ی 
مخ��زن و در ادام��ه،  بهره ب��رداری از آنها به ترتیب و ت��ا مدت مقرر در 

قرارداد.
در هر قرارداد بر حس��ب شرایط، ش��رکت های صاحب صالحیت 
ایران��ی ب��ا تأیید کارفرم��ا،  به عنوان ش��ریک ش��رکت های معتبر نفتی 
خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال 
و توس��عه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندس��ی مخزن به آنها 
میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه 
فناوری به عنوان بخش��ی از برنامه مالی عملیاتی س��االنه می باشد. ضمن 
اینکه پیمانکار به استفاده حداکثری از نیروهای انسانی داخلی در اجرای 

قرارداد ملزم است.
در الگ��وی جدی��د هم افزای��ش دریاف��ت نقدی و ه��م تحویل 
محصول، چهره دوگانه خدمتی و مش��ارکت در عواید را به قراردادها 

می دهد تا انگیزه ش��رکت های نفتی در بستن 
ق��رارداد را افزای��ش ده��د. می��زان تولید از 
میدان- مخزن و ی��ا در مورد طرح های بهبود 
و ی��ا افزایش ضریب بازیاف��ت،  تولید اضافی 
میدان،  مبنای تعیین دستمزد پروژه به صورت 
دالر آمری��کا و یا معادل آن برای هر بش��که 
نف��ت در میدان ها-مخزن های نفت��ی و برای 
ه��ر ه��زار فوت مکع��ب گاز و یا هر بش��که 
میعانات گازی در میدان ها-مخزن های گازی 
مس��تقل، می باشد. این دستمزد با هدف ایجاد 
انگیزه برای به کارگی��ری روش های بهینه در 
اکتشاف، توس��عه تولید و بهره برداری حسب 
شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی 
نظیر س��طح توان تولید هر می��دان- مخزن و 
نیز رعایت ضرایب ریس��ک مناطق اکتشافی، 
شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی 
نفت و میعانات گازی و نیز قیمت های منطقه 
یا ق��راردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل 
محصول تعیین می ش��ود و ب��ه قیمت روز از 
ش��روع تولی��د اولیه ت��ا پایان دوره ق��رارداد 
پرداخت خواهد ش��د. در واق��ع پایه انگیزش 
برای بستن قراردادها بیشتر موردی است و در 

زمان قرارداد تعیین می شود.
در ه��ر قرارداد وزرات نفت مجاز اس��ت 
دوره ق��رارداد را متناس��ب با زم��ان مورد نیاز 
اجرای طرح ه��ا و حداکثر به مدت 20 س��ال 
از تاریخ ش��روع عملیات توسعه در نظر بگیرد 
که متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر 

طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می باشد.

تراز قراردادهای جدید نفتی
الگ��وی جدی��د قراردادهای نفتی ک��ه بر پایه 
مصوبه هیأت وزیران رونمایی ش��ده اس��ت، 
چهارچ��وب مح��ور اس��ت ول��ی جزئی��ات 
قراردادها روش��ن نیس��ت؛ به این دلیل که در 
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متن مصوبه، جایگاه زمانی و مکانی در بس��تن 
قرارداد و حتی خواس��ته ط��رف دوم می تواند 
تأثیرگذار باشد. جدا از این، گفته شده که متن 
انگلیس��ی الگو با متن فارسی آن تفاوت هایی 
دارد. از س��وی دیگر دولت کوشیده تا در این 
زمینه شفاف س��ازی کند همچنانکه در نشست 
رونمای��ی از الگوی جدی��د قراردادها، معاون 
حقوقی رئیس جمهور بر ویژگی شفاف سازی 
نس��ل نو از قراردادها پرداخته است. کاستی ها 
یا پوش��یدگی های الگوی جدید از یک سو و 
بایس��تگی اصالح قراردادهای پیشین از سوی 
دیگر س��بب شده تا مخالفان و موافقان در این 

زمینه بکوشند. 
مخالف��ان بر این باورند ک��ه قراردادهای 
جدید به راستی قرارداد جدید نیستند و همان 
قرارداده��ای خدمت��ی به ش��مار می آیند که 
در پی��ش از انقالب به کار گرفته می ش��دند. 
از ای��ن فرات��ر، قراردادهای جدی��د حتی از 
قرارداد بی��ع متقابل نیز دور نش��ده اند و تنها 
ش��رایط بهتری برای طرف دوم در نظرگرفته 
شده است. همین طور ابهام در روش انتخاب 
توس��عه دهنده میادین اکتشاف نشده، ابهام در 
می��زان مالیات ش��رکت های نفت��ی، ابهام در 
مصادیق هزینه های تأمین مالی، طوالنی بودن 
مدت قرارداد از جمله نقدهای دیگر اس��ت. 
همچنی��ن نه��ادن هزینه های خطر اکتش��اف 
بدون دس��تاورد بر عهده طرف دوم نیز مورد 
انتقاد قرارگرفته اس��ت چ��ون با فناوری های 
دقیق ک��ه اکتش��اف را به بهره می رس��انند، 
نمی توان همانند گذش��ته از ظاهر این ش��رط 
به��ره و کاس��تی های آن را نادی��ده گرفت. 
همینطور ش��رط شراکت یک شرکت ایرانی 
با ط��رف دوم ب��رای دریاف��ت فناوری های 
جدید ب��ا تضمین های بایس��ته هم��راه نبوده 
اس��ت. جدا از این خرده های م��وردی، گاه 

ایراد گرفته می شود که دولت چندین دهه به پیش برگشته و کاری را 
می آغازد که در زمانه کنونی ناروا اس��ت. ضمن اینکه با روی آوردن 
به قانون اساس��ی و سیاست های کالن ابالغ شده، قراردادهای جدید و 
انگیزه دهی به ش��رکت های نفتی بیگانه، وابس��تگی به نفت را پررنگ 
می کند و نمای این وابستگی در دهه های آینده را نیز ترسیم می کند. 
به وی��ژه آنکه در الگوی جدید، بهره گیری از عواید برای طرف دوم 
نیز پیش بینی ش��ده که نش��ان می دهد قراردادهای جدید در اصل در 
پی خام فروش��ی اند تا دریافت فناوری برای فعالیت های پایین دس��تی 
و صنایع پتروش��یمی. این نکته هنگامی برجس��ته تر می شود که پیمان 
پاری��س در آذرماه 1394 درباره نجات زمین از آالیندگی ها، کاهش 
وابستگی به سوخت های فسیلی را برجسته تر از پیش کرد که می تواند 
هش��دار جدی برای کاهش ارزش نفت در آینده و ناوابستگی گام به 
گام کش��ورها به نفت و گاز باشد. برای چنین فضای نگران کننده ای، 
قراردادهای نفتی که پایه خود را بر خام فروشی می گذارند، آینده ای 
را بازت��اب می دهد که ایران همچنان به اقتصاد نفتی خود می نگرد که 

راه به سوی فروپاشی دارد.
در مقاب��ل موافق��ان بر این باورن��د که قرارداده��ای جدید بدون 
روی گردانی از قانون اساس��ی و سیاس��ت های کالن به گونه ای تنظیم 
شده تا شرکت های نفتی بیگانه را خوشنود کند زیرا در این قراردادها 
هیچ ش��رکت بیگانه ی��ا دولت بیگانه در مخزن و منابع طبیعی کش��ور 
ش��رکت نمی کن��د بلکه در آورده های آن س��هم می گیرد. به س��خن 
دیگ��ر، نفت و گاز درجا در زمره منابع ملی و نه بیرون آمده با فناوری 
و تالش قلمداد می ش��ود. همین ط��ور، قراردادهای نفت��ی جدید باید 
بلندمدت بسته ش��وند؛ چون طبق قراردادهای نفتی، شرکت های نفتی 
بای��د با ثبات و زمان الزم همه فعالیت های عملیات نفتی و گازی را به 
س��رانجام برسانند. به این منظور نباید بر تنش های سیاسی و تهدیدهای 
نظامی بیجا و ش��عاری دست زد تا بس��تر توفیق در صنعت نفت فراهم 
ش��ود. ولی از همه برجسته تر فروپاشی صنعت نفت در پی تحریم های 
بین الملل��ی این گمان را کن��ار می زند که برای زنده نگه داش��تن این 
صنع��ت و هماوردی با دیگر کش��ورها، باید طرحی ن��و از قراردادها 
درانداخته شود که از قراردادهای پیشین مؤثرتر باشند. به سخن دیگر، 
هرچند به جهت س��ودگرایی ش��رکت های نفتی و نیز گوناگونی آنها 
در سطح جهان، این دولت است که می تواند به شیوه و خواست خود 
قراردادها را پیش��نهاد کند، ولی در وضعیتی که کش��ورهای همس��ایه 
از هر جه��ت در صنعت نفت و گاز از ایران پی��ش افتادند و نیز وقتی 
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اقتصاد ایران و حتی در پرداخت یارانه نقدی شهروندان به نفت وابسته 
است، نمی توان به دیدگاه ش��رکت های بزرگ نفتی روی نکرد. پس 
قراردادهای نفتی جدید همچنین پاس��خی ب��ه وضعیت دوران تحریم 
نیز هس��ت. همین طور شفاف سازی قراردادهای نفتی سبب می شود تا 
کمیسیون گیری، ارتشا، فساد و اعمال نفوذ در صنعت نفت کاهش یابد. 
تمرکز بر شرکت های نفتی بیگانه به عنوان طرف دوم قراردادها همین 
طور س��بب می شود تا صنعت نفت همچنان در دست دولت بماند زیرا 
در فض��ای تحریم های بین المللی با آنکه صنعت نفت به طور صریح از 
فرآیند خصوصی س��ازی کنار گذاشته شده بود ولی بخش هایی از آن 
به ویژه در حوزه فروش در اختیار نهادهای غیردولتی و حتی اشخاص 
ق��رار گرفت. این نکته نش��ان داد که صنعت نفت ای��ران می تواند هم 
از س��وی ش��رکت های نفتی بیگانه که به س��ود خویش می اندیش��ند، 
تهدید شود و هم از سوی نهادها و مقام های داخلی. قراردادهای نفتی 
جدید توان دورکردن این تهدیدهای دو طرفه را دارد با این شرط که 

شفاف سازی آن دنباله داشته باشد.
موافق��ان همین طور بر این باورند که در قراردادهای بیع متقابل که 
در سال های اخیر اجرا می شد، شرکت های خارجی در پروژه های نفتی 
س��هم مدیریتی نداش��ته و صرفا به عنوان پیمانکار با ش��رکت ملی نفت 
ایران کار می کردند ولی در قراردادهای جدید هم از امتیاز بیش��تر و هم 
از مش��ارکت در برخی فعالیت ها برخوردارن��د. در قراردادهای جدید، 
برخ��الف قراردادهای فعلی موس��وم به بیع متقاب��ل، حلقه های مختلف 
صنعت نفت )اکتش��اف، توس��عه و تولید( به صورت یکپارچه واگذار 
می ش��ود و در نتیجه انتقال تکنولوژی در ای��ن قراردادها به عنوان یک 

هدف مهم دانسته می شود. 
در فضای پس��ابرجام چون مهم ترین اولویت های س��رمایه گذاری 
صنع��ت نفت ای��ران در دوران لغو تحریم ها طرح توس��عه میدان های 
مش��ترک نفتی و پروژه های اکتش��افی اس��ت، در قراردادهای جدید، 
برنامه توس��عه میدان های نفتی انعطاف پذیر اس��ت و بازگشت هزینه ها 
از زمان نخستین برداشت آغاز می شود. در این قرارداد برنامه و بودجه 
س��االنه کار در مقابل هزینه ها ثابت نگاه داش��ته می ش��وند. بازگشت 
هزینه کامل، به کارگیری روش تعادل میان ریس��ک – پاداش، پاداش 
انعطاف پذیر ب��ا درنظرگرفتن تحوالت قیمت ه��ای جهانی نفت خام، 
اصالح روند تصمیم س��ازی و ش��انس فعالیت های اکتش��افی بیشتر در 
بلوک های همسایه در صورت ناموفق بودن ، از دیگر ویژگی های این 

نوع قراردادها است.

نتیجه گیری
در فضای پس��ابرجام و کن��ار رفتن تحریم های 
بین المللی، بی گمان نخس��تین صنعتی که باید 
از رکود و پریش��انی بی��رون رود، صنعت نفت 
اس��ت. قرارداده��ای نفتی مهمتری��ن ابزارهای 
بهره گی��ری از ذخیره های طبیعی نفت و گاز و 
روزآمدکردن فناوری های مربوط به آن است. 
از این رو دولت یازدهم به درستی دانسته است 
که بای��د طرح نوی از قرارداده��ای نفتی برای 
جذب س��رمایه گذاری بیرونی و آوردن دوباره 
شرکت های نفتی معتبر در ایران را تدوین نماید. 
الگ��وی جدید قرارداده��ای نفتی بیش از 
هرچیز از این جهت ارزشمند خواهند بود که 
شفاف سازی شوند. چنانکه روشن است فضای 
محرمانگی که ب��ر قرارداده��ای نفتی پس از 
انقالب حاکم شد، پیامدهای منفی بسیار مهمی 
از جمله کمیسیون گیری و فساد داشت. چه بسا 
اگر صنعت نفت با شفاف سازی قانونی همراه 
بود، وضعیت خطرناک تحریم های بین المللی 
زودت��ر و واقعی ت��ر درک می ش��د ولی چون 
قراردادهای نفت��ی به دور از چش��م منتقدان، 
دانش��گاه یان و حقوق دان��ان بس��ته می ش��ود، 
درک از موقعیت ه��ای خطرناک را کم رنگ 
می کند. نتیجه آنکه رونمایی از الگوی جدید 
گام نخست اس��ت و قراردادهای نفتی جدید 
هنگامی که به قراردادهای موردی با ش��رکت 
های نفتی نیز می رسند باید شفاف سازی شوند، 
تا بار دیگر آزموده ش��ود که توفیق گذش��ته 
صنعت نفت ایران در سنجش با دیگر کشورها، 
همین شفاف سازی و نقدپذیری از یک سو و 
گریز از رویکرد سنتی خام فروشی و پرداختن 
به فناوری های جدید که وابستگی اقتصادی به 

نفت را کاهش دهد، از سوی دیگر است.

الگوی جدید 
قراردادهای نفتی




