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چکيده
قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل ،به عنوان مهمترین ابزار جذب رذرمایهی
خارجی منطبق با قوانین ایران ،قریب به دو دهه ،مبنای روابذِ تاذاملی حقذوقی بذین
ایذذران و کذذریتهای نفتذذی رذذرمایهگبار بذذودا ارذذا بذذا وجذذود انتقادهذذایی یذذه بذذه
قراردادهای مبیور کدا ،منشاء خدمات زیادی در حوزا صذناا نفذا کذدااند ایذن
راختار حقوقی به تدریج تکامل یافته ،به گونهای یه امروزا نسل پیشرفتهی آن تحا
عنوان قرارداد نفتی ایران ( )IPCدر حال ظهور ارا در این مسیر ،قانونگذبار ایذران
با هوکذمندی زز ،،ارذتفادا از ایذن قذرارداد را از مرحلذهی ایتشذا و تورذاه بذه
مرحلهی بهرابرداری و تولید نیز تامیم دادا ارا؛ تا با تغییرات محتذوایی بتذوان در
کرایطی یه یشور نیازمند ررمایه گباری ارذا ،زمینذهی ارذتفادا بیشذتر از منذابع
خارجی در جها بهرابرداری از منذابع نفتذی بذه خ ذو در میذادین مشذتر  ،را
فراهم نمود مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررری موضوع پرداختذه ،و بذا ایحذا
نقاط قوت و ضاف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن ،یذ پذهوهک یذاربردی در
خ و ماهیا آنها در مواجهذهی بذا ت ریسذات حقذوقی موجذود بذه ویذها عقذود
ارالمی در حقوق ایران ارائه دادا ارا در این رارتا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی
این قراردادها در بستر قانونگباری و نیز علل رجوع بذه ایذن کذیوا از قراردادهذا در
حقوق ایران تبیین کدا ارا
واژگان کلیدی :بیع متقابل ،ررمایه خذارجی ،ایتشذا نفذا ،تورذاه نفتذی ،بهذرا
برداری نفتی

 .1استادیار گروه حــقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحـــد تــهران شمال (نویســـنده
مسئول) :رایانامه:
 .1استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
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مقدمه

انرژی حاصل از نفت در برههای از تاریخ ملل سبب تحـولی شـگرد در صـن تی شـدن
جوامع گردید .به علت فقدان فناوری و سرمایهی الزم در کشـورهای صـاحب منـابع نفتـی
بهرهبرداری از این مهمترین مصداق ثروت عمومی ناگزیر از ان قاد قـرارداد بـا شـرکتهای
خارجی م تبـر در ایـن عرصـه میگشـته کـه لالبـات مت ـمن مراعـات مصـالح ملـی نبـوده و
میتوانسته فرصتی برای مداخلهی بیگانگان در شؤون سیاسی کشورها را به وجود آورد .لذا
در راستای اِعمال حق مالکیت ملتها بر منابع مزبور به تدریج قراردادها نیز بـه ایـن سـمت
حرکت نمود کما اینکه در ایران نیز با لحاظ سوابق تلخ تاریخی به مرور از حق االمتیاز بـه
مشارکت در تولید و سرمایه گذاری و در نهایت با لحاظ محدودیتهای قانونی بـه سـوی
قراردادهای بیع متقابل با تحولی روبرو گشتهایم که در مقایسهی با سـایر عقـود منحصـر بـه
فرد است.
قانونگذار با لحاظ پیشینهی تاریخی قراردادهای نفتی و آثار آن بـر سرنوشـت سیاسـی و
ثروتهــای عمــومی کشــور در راســتای اِعمــال مالکیــت بــر منــابع یبی ــی بــه کــارگیری
قراردادهای نفتیای که آسیب کمتری بر اقتصاد و سیاست کشور دارند را مورد توجه قـرار
داده تا منافع بیشتری عاید کشور شود .از این رو به تدریج نگرش خود پیرامون بهرهبـرداری
از منابع یبی ی زیرزمینی را از شیوهی اعطای امتیاز به بیگانگان و یا حتی سهیم نمـودن آنهـا
در استخراج و بهرهبرداری از منابع نفت به سمت قراردادهایی متحول نمـوده کـه بـا حفـظ
مالکیت کامل دولت بر منابع نفتـی کشـور بـه صـورت پیمانکـاری و خـدماتی و متمـایز از
تأسیسات حقوقی مرسوم و متداول در حقوق داخلی و بینالمللی میباشند.
در این جستار تحلیلی تالش شده تا با تبیین صحیح این سـاختار حقـوقی مقایسـهای نیـز
در انطباق با تأسیسات حقوق اسالمی صـورت پذیرفتـه و بـا ابتنـای بـر اصـل آزادی اراده و
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تراضی یرفین آن؛ ظهور تحول و دگردیسی این نهاد نـوین حقـوقی در بسـتر قانونگـذاری
ایران تبیین شود .بـه هـر حـال توسـ هی صـن ت نفـت محتـاج سـرمایهگذاری و اسـتفاده از
فناوری خارجی از یریق ان قاد قراردادهای مربوط است کـه بـا توجـه بـه محـدودیت منـابع

مالی داخلی و توس هنیافتگی صن ت نفت و ت جیل کشورهای همسایه در برداشت از میادین

خارجی در توس هی صنایع نفت و گاز کامالت ضروری مینماید.
 .1پيدایش قراردادهاي بيع متقابل

نخستین بار تجارت و بیع متقابل پس از جنگ جهـانی اول در دوران جمهـوری وایمـار
آلمان در شرایطی که پول ملی بر اثر بی ثباتیِ بیش از حد نمیتوانسـت وسـیلهی مبـادالت
خارجی قرار گیرد رایج گردیـد و ایـن کشـور بـه ایـن ترتیـب توانسـت اقتصـاد خسـارت
دیدهی از جنگ را دوباره به حالت عادی بازگرداند .سایر کشورهای اروپایی نیز از سیسـتم
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مشترک و محدودیتهای قانونی توس هی میادین نفتی به ویژه میادین مشـترک از مجـرای
ان قاد قراردادهای بینالمللی نفتی به روش بیع متقابل به عنوان بهتـرین روش سـرمایهگذاری



تهاتری و ترتیبات تسویهی بین المللـی بـه عنـوان وسـیلهای بـرای کمـب بـه بهبـود اوضـا
اقتصادی ب د از جنگ استفاده نمودند(.اشمیتود )۳۰7 :1۳۹۰
ابزار تجاری مذکور در عصر حاضر م طود به نـو خاصـی از قراردادهـای بینالمللـی
است که قریب به سه دههی قبل در کشورهای اروپای شرقی ایجـاد شـد .شـرایق اقتصـادی
نامناسب از جمله فقدان توازن تجاری با لـر ،افـزایش بـدهیهای خـارجی و محـدودیت
کاالهـای صــادراتی و ت ــمین کننـدهی درآمــد ارزی و نیــاز بـه ادامــهی واردات کاالهــای
اولویتدار موجب به کارگیری بیـع متقابـل روی شـد (اصـدرزاده  .)۴۳ :1۳7۴اکنـون نیـز
چنین فشارهای اقتصادیای به علت محدودیت منابع ارزی برای روزآمـد کـردن صـنایع در
کشورهای در حال توس ه سبب رجو به بیع متقابـل شـده اسـت؛ بـه گونـهای کـه بـه نرـر
برخی کشورها نریـر انـدونزی مکزیـب و برزیـل اگـر بیـع متقابـل نخسـتین ابـزار نباشـد
دستکم ابزار مهمی برای بهبود موازنهی تجاری است .به هـر تقـدیر امـروزه بـیش از نـود
کشور جهان با اهدافی متفاوت بخشـی از تجـارت خـود را در ایـن قالـب انجـام مـی دهنـد
(.)Groenendaal,2006: 3718-3709
ایــن ســاختار قــراردادی شــاخ ترین ابــزار حقــوقی در بهرهبــرداری از منــابع ملــی و
ثروتهای عمومی در مسیر اِعمال حق ت یین سرنوشت1است؛ زیرا از یریق ان قاد قرارداد بـا

1. Self Determination
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شرکتهای خارجی بدون واگذاری مالکیـت منـابع یبی ـی بـه بیگانگـان ایـن منـابع مـورد
استفاده کشورِ صاحب قرار میگیرد.
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 .2ماهيت حقوقی قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

در حقوق تجارت بینالملل بیع متقابل از نقطه نرر کمیسیون اقتصادی ملل متحـد بـرای
اروپا شیوهای از داد و ستد تلقی میشود که موضو م امله ماشین آالت تجهیـزات حـق
اخترا اکتشاد و دانش فنی یا کمبهای فنی میباشد و به عنـوان تجهیـزاتف فنـاوری بـه
منرور نصب و استقرار امکانات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار میگیـرد و یـرفین
توافق میکنند که مت اقبات فروشنده تولیدات بـه دسـت آمـده را از خریـدار اولیـه خریـداری
نماید (اشمیتود  .)۳1۴ :1۳۹۰بنابراین از نررگاه حقوقی بیع متقابل عقدی بین دو شـخ
و در سادهترین حالت و در وضـ یت مت ـارد قـرارداد دوجانبـهای اسـت کـه از یـب سـو
م طود به حقوق و ت هدات مربوط به فروش تجهیزات -فناوری و از سوی دیگـر نـاظر بـر
ت هدات مربوط به فروش محصوالتِ ناشی از به کارگیری تجهیزات مـذکور میباشـد؛ کـه
نوعی قرارداد خرید خدمات پیمانکاری توأم با تأمین سرمایه و منابع مالی محسو ،میشـود
که به موجب آن سرمایهگذار خارجی عهدهدار تأمین سـرمایهی الزم و نصـب تجهیـزات و
راهاندازی پروژه و انتقال فناوری بوده که ب دات سـرمایه و همننـین سـود حاصـل از آن را از
یریق فروش محصـوالت تولیـدی همـان میـدان تحصـیل میکنـد( Groenendaal, 2006:
.)۳7۰۹-۳718

 .3قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل در رویارویی با عقود اسالمی

با نگاهی ژرد بینانه قرارداد بینالمللـی نفتـی بیـع متقابـل تأسـیس حقـوقی مسـتقلی در
مقایسه با سایر نهادهای حقوقیِ ناظر بر م امالت و عقودِ حوزهی حقوق بینالملـل اقتصـادی
و تجارت بینالملل به نرر میرسد .از آنجا که تقسیمبندی عقود به م ین و نـام ین محصـول
اندیشهی علمای حقوق اسالمی است به نرر میرسـد بیـع متقابـل بـه لحـاظ پینیـدگیها و
ظرافتهای خاص مربوط و اینکه مرکب از دو قرارداد کامالت جدا از یکـدیگر میباشـد بـا
هیچ کدام از عقود م ین در فقه و از جمله بیع قابل انطباق نیست.
32

معالوصف بهرلم نرریه توقیفی بودن عقود و توقف ان قاد و الزمالوفـا بـودن عقـد بـر

میباشد که بنا به نیاز جام ه به وجود میآیند (امام خمینی  .)27 :1۳7۹بنابراین ظـاهرات ایـن
قرارداد در زمرهی قراردادهای نام ین میباشد که تراضی یـرفین بـرای لـزوم و صـحت آن
کافی بوده و تحت عموم آیه «اوفوا بال قود» قرار میگیرد.
از لحاظ تطبیقی اساسات بیع متقابل با عقد بیع تفـاوت مـاهوی دارد؛ زیـرا از منرـر فقـه و
قانون مدنی ایران بیع تملیب عین است به عوض م لوم؛ لذا «عین» فارق بـین مفهـوم بیـع از
سایر عقودی است که م وض در آنها چیزی لیر از عین باشد؛ در حالی که موضو در بیع
متقابل اراقهی تجهیزات فناوری و ت هد به استقرار کارخانه یا تأسیسات مربوط بـه صـن ت
مورد نرر است .البته از نگاه ق ایی مبادلهی کاال با پـول خریـد و فـروش اسـت هـر چنـد
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ن و تنفیذ شـار مقـد بنـا بـه اقت ـاقات اقتصـادی جوامـع در عصـر کنـونی عمـوم و
ایالقاتی مانند آیه شریفه «اوفوا بال قود» ناظر بـه همـهی قراردادهـا اعـم از م ـین و عقـودی



یرفین آن را م اوضه بدانند؛ لیکن این وض یت در بیع متقابل وجود نـدارد؛ زیـرا هیچگونـه
پرداخت نقدی صورت نمیپذیرد و بازپرداخت هزینهها و سود پیمانکار نیز از محـل عوایـد
حاصل از فروش محصول انجام میگیرد .عالوه بـراین بیـع عقـدی تملیکـی اسـت کـه بـه
مجرد وقو بایع مالب ثمن و مشتری مالب مبیع میشود؛ در حالی که بیع متقابـل عقـدی
عهدی است؛ امری که با تدقیق در ماده یب نمونه قرارداد بیـع متقابـل کمیسـیون اقتصـادی
اروپا قابل استنباط است .ضمن آنکه در عقد بیع ضرورتی به وجود مالزمهی میـان ثمـن و
مبیع نیست و لزومی ندارد که یکی محصول و نتیجهی دیگری باشـد؛ لـیکن در بیـع متقابـل
این مالزمه داقر بر اینکه همان محصول تولیـدی از رهگـذر سـرمایهگذاری پیمانکـار بابـت
تدارک هزینههای وی به خود او فروخته شود وجود داشته و از شروط ذاتـی ایـن قـرارداد
است.
به هر روی نمیتوان بیع متقابل را به آسانی عقـد بیـع در مفهـوم سـادهی حقـوق مـدنی
دانست؛ زیرا نفت یا گاز پس از استخراج کماکان در مالکیت دولت است و ایـن موضـو
به وضوح از لحاظ حقوقی مالزمه با نفی امکان مالکیت پیمانکار بر نفت استخراجی از چاه
و نتیجتات تسلق و تملب بیگانه بر منابع اولیه اقتصادی دارد (صادقی.)128 :1۳8۳
بیع متقابل با عقد شرکت موضو ماده ( )571قانون مدنی نیـز مشـابهتی نـدارد؛ زیـرا بـه
داللت مادهی مرقوم شرکت اجتما مالکین مت ـدد در شـی واحـد بـه نحـو اشـاعه اسـت.
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بنابراین تملیکی بودن عقد شرکت و مالکیت مشاعی مال و در واقع اذن در تصرد هر یـب
از شرکا در سهمالشرکهی مشاعی و قابل رجو بودن اذن مزبور و به تبع جایز بـودن عقـد
جز شاخصههای آن است1.در حالیکه در بیع متقابـل اشـاعه در مالکیـت مفهـومی نـدارد و
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یــرفین قــرارداد مت هــد بــه واگــذاری تجهیــزات و فنــاوری و پرداخــت عــوض از محــل
محصوالت تولیدی میباشند .از این رو با ابتنای بر اصالهاللزوم عقدی الزم قلمدا میشـود
و بدین ترتیب خریدار تجهیزات و فنـاوری مالـب مطلـق آن محسـو ،میشـود و بـا عقـد
شرکت که یب مبادلهی مختلق و مرکبی است کـه سـبب اشـاعهی در مالکیـت و اعطـای
نیابت در تصرد میشود ماهیتات تفاوت اساسی دارد.
قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل با قرارداد اجاره به شـرط تملیـب نیـز متفـاوت اسـت؛
زیرا اجاره به شرط تملیب عقد اجارهای است کـه یـی آن شـرط شـود مسـتأجر در پایـان
2
مدت اجاره و در صورت عمل به شرایق مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالب گـردد.
بنابراین مستأجر با پرداخت آخرین قسق اجاره مالب کاالی مورد اجاره میگـردد بـدون
اینکه نیاز به عمل حقوقی دیگری داشته باشد .در نتیجه با توجـه بـه قصـد مشـترک یـرفین
تملیب م لق بر پرداخت تمام اقساط اجاره [ثمن] میباشد (کاتوزیـان 77 :1۳78و بـه ب ـد).
در حالی که نمیتوان در بیع متقابل فرض نمود که تجهیزات و فناوری تا زمـان بازپرداخـت
بها از محل محصوالت ناشی از آن به صورت اجـاره باشـد و بهـا بـه صـورت اقسـاط و بـه
شکل اجاره به شرط تملیب یبق برنامه زمانبندی شده به سـرمایهگذار خـارجی پرداخـت
گردد و در پایان با پرداخـت آخـرین اجـاره بهـا تجهیـزات و وسـایل همگـی بـه ملکیـت
خریدار در آید؛ زیرا ارتباط مسـتقیم بـین ماشـینآالت و تجهیـزات صـن تی و فنـاوری وارد
شــده و کــاالی تولیــدیِ حاصــل از ایــن تجهیــزات مهمتــرین ویژگــی قــرارداد بیــع متقابــل
میباشــد بــه یــوری کــه مقــداری از محصــوالت تولیــدی بــه وســیلهی همــین امکانــات
سرمایهگذاری شده به عنوان بهای این سرمایهگذاری پرداخت میگردد لیکن در اجاره بـه
شرط تملیب این ارتباط میان محصوالت تولیدی و اجاره بها وجود نـدارد و بـه هـر شـکلی
که توافق صورت گیرد قرارداد اجاره به شرط تملیب محقق میباشد .با اینحـال در فـرض
اینکه در اجاره به شرط تملیب اجارهی ماشـین آالت از سـوی مـوجر بـه جـای فـروش از
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 . 1ر.ک :م ( )578ق.م.
 . 2آییننامه تسهیالت اعطایی بانکی مصو 1۳62 ،هیات وزیران اصالحی به تاریخ 2۰ف5ف.1۳81

سوی وی مت من ت هد متقابل خرید محصوالت تولیدی این ماشـینآالت باشـد و بـه ایـن

مدت اجاره به مالب اصلی بر میگردد بنابراین تفاوت ماهوی بیع متقابل با اجاره بـه شـرط
تملیب محرز میباشد.
بیع متقابل در مقایسه با ج اله نیز تفاوتهایی دارد .فارغ از اختالد نرری کـه راجـع بـه
ماهیت ج اله از حیـ ایقـا یـا عقـد بـودن آن وجـود دارد (لنگـرودی ۳25 :1۳7۹و۳26؛
شهیدی 11۰ :1۳82؛ کاتوزیان 1)۴۰2 :1۳8۴وفـق مـاده ( )561قـانون مـدنی ج الـه التـزام
شخ

به ادای اجرت م لوم در مقابل عملی اعم از اینکـه یـرد م ـین باشـد یـا لیـرم ین

میباشد .اساسات توقف در این که قرارداد بیع متقابل ج اله است موجـه نخواهـد بـود (عزیـز
اللهی )166 :1۳8۴؛ زیرا با ت ریفـی کـه مقـررات آنسـیترال از قـرارداد بـای بـب2بـه عمـل
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یریق اجارهبها دریافت گردد (اصـدر زاده  )25 :1۳7۴در ایـن صـورت نیـز از آنجاکـه بـا
پرداخت آخرین قسق فناوری و دانش فنی به مالکیت مستأجر در نمیآید بلکه با خاتمهی



آورده و آن را عرضهی تجهیزات و فناوری از یب یرد مشروط بـه بازپرداخـت ثمـن از
یریق محصوالت از یرد مقابل قلمداد نموده شاقبهی قابلیت تطبیق با ج الـه را بـه وجـود
آورده است؛ لیکن با مداقه در خصوصیات ج اله میتوان به آسانی دریافت کـه بیـع متقابـل
به لحاظ اینکه از دو قرارداد جداگانه تشکیل شده است نمیتواند ج الـه محسـو ،گـردد.
کما این که از منرر فقهی چناننه مالب م دن برای عامل استخراج مواد م ـدنی انتفـا از
آن را مباح گرداند آننه که استخراج میشود مت لق به عامل است؛ لیکن اگـر شـرط شـود
مت اقب استخراج مواد م دنی نصف آن مت لق به عامل باشد م امله بایـل اسـت؛ خـواه در
قالب اجاره باشد و خواه ج الـه؛ زیـرا در هـر دو فـرض عـوض مجهـول اسـت و جهـل بـه
عوض سبب بطالن عقد است .بنابراین آن چه که استخراج شده است به مالب م دن ت لـق
دارد و عامل فقـق مسـتحق اجرتالمثـل اسـت (عالمـه حلـی  .)271 :1۴1۴در فرضـی کـه
مالب بخواهد با عامل شرط نماید که اجرت عامل سهمی از مـواد م ـدنی اسـتخراج شـده

 .1صاحب جواهر و امام خمینی (ره) م تقدند با توجه به اینکه در ج اله مقارنهای بـین ایجـا ،وقبـول وجـود نـدارد در
حالی که اگر از عقود به این مقارنه نیازمند هستند؛ ج اله ایقا است .درحالی که عدهای از فقها مانند شیخ یوسی در
مبسوط آن را عقد دانسته اند .البته برخی حقوقدانان نیز با استنباط متفاوت از ت ریف ج اله در قانون مـدنی در ماهیـت
آن اختالد نرر دارند.
2. Buy back
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باشد از آن جهت که عوض ج اله باید م لوم باشد و در این فرض تراضی یرفین به تسهیم
مواد م دنی استخراج شده به نصف یا ربع به عنـوان اجـرت عامـل بـه لحـاظ م لـوم نبـودن
عوض سبب بطال ن آن تراضی خواهد بود؛ ولی اگر تراضی بر این باشد کـه اجـرت عامـل
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در صورت موفقیت وی به استخراج مواد م دنی ده درهم باشد چون این عوض م لـوم و
اجرت مشخ

است ج اله صحیح است (عالمه حلی  )۴۰۴ :1۴1۴و از یرفی چون مـواد

م دنی استخراج شده مالب م دن ت لق دارد این تراضی با مشکلی روبرو نیست؛ لیکن اگر
تراضی نمایند که هر آننه استخراج میشود مت لـق بـه عامـل باشـد و عامـل هـزار دینـار بـه
مالب بدهد این تراضی بایل است (عالمه حلی .)1۳1 :1۴1۴
توافق دولت با یرد خارجی در تطبیق قراردادهای امتیاز با این م یار در قالب قـرارداد
من قد میشود .چناننه واگذاری امتیاز استخراج نفت و م ـدن بـه قصـد ت لـق مسـتخرجات
م دن به یرد به ازا پرداخت بهره مالکانه م دن به مالب باشـد؛ و یـا در راسـتای قـرارداد
مشارکت در تولید توافق شود که سهمی از تولیدات حاصل از استخراج نفت یـا م ـدن بـه
عامل ت لق گیرد قرارداد با بطالن روبرو است .اما از منرـری دیگـر اساسـات اکتشـاد مـواد
م دنی در قالب عقد ج اله صحیح و در چارچو ،اجاره بایل میباشـد زیـرا مـورد م املـه
مجهول است (شـهید اول  .)67 :1۴1۴تراضـی میـان مالـب م ـدن و عامـل مبنـی بـر ت لـق
مستخرجات م دن به عامل به ازا پرداخت مبلدی به مالب به علت مجهـول بـودن موضـو
م امله بایل است (شیخ یوسی  .)27۹ :1۳87با تدقیق در مواضع مذکور به نرر مـی رسـد
که ت یین اجرت عامل به عنـوان نصـابی از مـواد م ـدنی اسـتخراجی بـا ایـن شـرط کـه در
صورت استخراج اجرتی به عامل داده خواهد شـد از آن جهـت کـه موضـو کـار عامـل
مجهول است چناننه در قالب اجاره باشد بایل است ولی اگر در قالب ج اله باشد چون
جهل در این موضو سبب بطالن آن نمیباشد صحیح است (شهید اول .)67 :1۴1۴
هر چند ام ان نرر در برخی خصوصیات ج اله نریر قبول ابهامـات در مت اقـدین میـزان
خدمت و اجرت آن 1قابلیت ت میمِ وسیع از حی یرفین قرارداد و موضـو عـدم انحصـار
آن به امور خدماتی با وجود لفظ «عمل» و امکان واگذاری اعیان یا موضوعات دیگر از این
یریق2تشابه بیع متقابل را با آن تداعی میکند لیکن نرر به این که قراردادهـای بیـع متقابـل
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 . 1مواد ( )565و ( )566قانون مدنی.
 . 2مواد ( )561تا ( )56۴قانون مدنی.

از دو قرارداد جداگانه تشکیل شدهاند و یرفین قرارداد م ین و ت هدات و حقوق آنـان نیـز

خودداری نماید و در صورت نقض ت هـدات مربـوط از سـوی هـر یـب از یـرفین نـاقض
قرارداد خسارت سنگینی را بر عهده خواهد داشـت تشـبیه آن بـه ج الـه کـه بـیش از یـب
التزام ساده و م مولی نیست موجه نخواهد بود .به عالوه و فارغ از تشابه نسبی بین دو نهـاد
حقوقی مذکور از این جهت که مشخ نیست یرد قرارداد تا چه مدت و بـه چـه میـزان
باید به منرور نیل به هدد مقرر در قرارداد ف الیت و هزینـه نمایـد؛ در بیـع متقابـل کارفرمـا
مت هد است با کشف میدان تجاری مبلدی م ین به ازای تحمل ریسب به پیمانکار پرداخـت
نماید و در صورت عدم نیل به هدد م ین چیزی بر عهده کارفرمـا نخواهـد بـود؛ بنـابراین
ریسب ناشی از عدم اکتشاد و یا توس هی ظرفیت مورد ت هد بر عهده پیمانکار اسـت؛ لـذا

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

مشخ میباشد و موارد ابهامی نیز وجود ندارد با التفات به تکالیف و حقـوقِ دقیقـات م ـینِ
شرکت سرمایهگذار از یب سو و این که بدون دلیل فنی و حقوقی نمیتواند از انجام عمـل



به لحاظ اتحاد عامل و جاعل در نتیجه و هدد مورد نرر و تحمیل هزینههای انجام شـده بـر
یرفین به نرر میرسد اساسات قراردادهای بیع متقابل مسیری خارج از قالب ج اله دارند.
 .4قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل ،نهاد حقوقیِ نوین تابع اصل آزادي اراده

فارغ از ماهیت متفاوتی که قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل با سـایر تأسیسـات حقـوقی
دارد در کشــورهای صــاحب منــابع نفتــیِ نیازمنــد توســ ه روش مطلــوبی بــرای اجــرای
پروژههای صن ت نفت و گاز میباشـد و لالبـات بـه علـت وجـود تنگناهـای مـالی منب ـ از
الزامات قانونی و اقتصادی من قد میشود .ارادهی یرفین در انشـا و تراضـی آنـان بـه قبـول
ت هدات مندرج در این قرارداد عنصر سازندهی آن است.
به موجب اصل آزادی قراردادهـا ارادهی یـرفین بـرای انشـا و ایجـاد عقـد شـروط و
اوصاد و نو ت هد امری الزم و مجرد تراضی آنان برای ایجاد التزام کافی است (حاقری
)۳۹ :1۳76؛ لذا با وحدت مالک مواد ( )1۰و ( )21۹قانون مدنی در صـورتی کـه قـرارداد
من قد شده مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .بنابراین نرر بـه ایـن کـه حاکمیـت اراده
مقید و منحصر به قالب حقوقی خاصی نمیباشد و هدد از اصلی کـه در مـواد مرقـوم بیـان
شده جز در موانع مصرح در قانون ابتنای قراردادها بر مفـاد تراضـی و اراده یـرفین اسـت؛
لذا آننه که بر روابق یرفین ت هد در یب قرارداد حاکم میباشد ارادهی آزاد آنان است.
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در انطباق با حقوق داخلی قرارداد بیع متقابل نوعی قرارداد نام ین است که با توجه بـه
گسترهی اصل حاکمیـت اراده و آزادی قراردادهـا و مبـانی حـاکم بـر ایـن اصـل میـان دو
شخ مبتنی بر تراضی آنان من قد میشود کـه بـا لحـاظ عـردِ حـاکم و مـأخوذ بـه مـواد
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قانونی در قالب بیع متقابل تبلور یافته و به علت عدم مخالفت با موازین قانونی میان یـرفین
نافذ و م تبر است .بنابراین قانونات برای ایجاد ت هد و التزام ضرورتی ندارد تراضـی و توافـق
اشخاص در قالب عقد ویژهای از عقود م ین باشد بلکه چناننه قراردادها بـه یـور کلـی بـه
هر شکل و قراردادهای اداری و دولتی با رعایت چـارچو ،و اصـول کلـی قـانونی من قـد
شوند تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و نافذ و م تبرند؛ لذا به اعتبار اصل لـزوم وفـای بـه
عهد ت هـدات فـارغ از عنـوانی کـه دارنـد در هـر قـالبی الزمالوفـا بـوده و بـرای یـرفین
محترمند 1و قرارداد نفتی بیع متقابل نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.
در ماده ( )1۰قانون مدنی مراد از لفظ «صریح قانون» تأیید اصل اباحهی قراردادها و بـه
مفهوم عدم منع قانونگذار است واال قـرارداد مخـالف روح قـانون بایـل اسـت.این موضـو
ناظر به قوانین امری بوده تا از تجلی توافق ارادهی یرفین برخالد چنین قـوانینی جلـوگیری
شود (صفایی  .)5۰ :1۳82بدین لحاظ از آنجاکه یکی از شروط قراردادی در بیـع متقابـل
پرداخت سود و بهرهی وجوه به صـاحب سـرمایه میباشـد ممکـن اسـت شـاقبهی مخالفـت
صریح با شر و قانون را به ذهن متبادر نماید لکـن ایـن شـبهه جـای تأمـل دار زیـرا اوالت بـا
فرض حرمت پرداخت سود و بهره بـه شـرکت خـارجی چنـین شـریی بایـل اسـت لـیکن
موجب بطالن قرارداد نمیباشد و با بقا صـحت قـرارداد میتـوان آن را همننـان مشـمول
ماده ( )1۰قانون مدنی دانست؛ ثانیات حرمت پرداخت چنـین سـودی کـه اسـتهالکی نبـوده و
عملیاتی انتاجی و تولیدی است در فقه اسالمی ثابت و قط ی نیست یا حداقل محل تردیـد
و اختالد میباشد؛ ثالثات پرداخـت سـود سـرمایهگذاری بنـا بـه مصـلحت و منـافع اقتصـادی
جام ه و اقت اقات جهانی توسق مجمع تشخی مصـلحت نرـام شـرعی و قـانونی شـناخته
شده کما اینکه الیحه قانونی استفاده از منابع مالی خارجی در قالب فاینـانس کـه از سـوی
شورای نگهبان خـالد شـر اعـالم شـد سـرانجام در مجمـع بـه تصـویب رسـید؛ بنـابراین
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 . 1ماده ( )21۹قانون مدنی.

پرداخت سود سرمایه به بیگانگان در بیع متقابل عالوه بـر اینکـه مخـالفتی بـا قـانون نـدارد

شرایق و اوصاد و ت ریف آن امروزه به نرر میرسد بتوان عنوان عقدی م ـین بـه آن داد؛
با این وجود به لحاظ ماهیت خاص ایـن نـو از قراردادهـا فـارغ از اسـتنبایات متفـاوت از
عنوان بیع متقابل این اصطالح در مقابل اصطالح خارجی «بای بب»1وضع شده کـه اکنـون
انطباق کاملی با ماهیت این قرارداد ندارد بلکه باید آن را نهاد نوینی با ویژگیهـا و شـرایق
مخصوص به خود و مبتنی بر اصل تراضی و اراده آزاد یـرفین دانسـت کـه در قراردادهـای
دیگر اعم از داخلی و خارجی یافت نمیشود.
کلمه «بای بب» در بیان قانونگذار «بیع متقابل» و در ادبیات حقوقدانان «توافق بازخرید
محصول» «تهاتر تولیدی» «پس خرید» و یا «خرید بازیافتی» است .اسـت مال لفـظ «بیـع» در

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

موافق مقررات جاری قانونی نیز میباشد (عزیزاللهی .)87 :1۳8۴
نرر به ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل و عطـف بـه تصـویب قـوانین مختلـف در بیـان



ترجمه «بای بب» ممکن است مت من القا این شبهه باشد که این قرارداد نوعی بیع با همان
شرایق و ارکان بیع داخلی و حتی بینالمللی است؛ درحالیکـه همـان گونـه کـه بیـان شـد
اساسات مشابهتی بین آنها وجود ندارد .در این راستا بـه نرـر میرسـد عنـوان «توافـق بازخریـد
محصول» از آن جهت که مبین ویژگیهای مهـم بیـع متقابـل از حیـ ایجـاد ارتبـاط میـان
تولید کاالها و خدمات صادر شده و کاالها و خدمات بازخرید شـده اسـت مناسـبتر و بـا
ماهیت خاص این قرارداد نیز سازگارتر باشد .بنابراین از این منرر که بیـع متقابـل قـراردادی
پینیده و مرکب از دو یا چند قرارداد فرعـی دیگـر بـوده کـه یـرفین یـی آن قصـد انشـای
قراردادی جدید با شرایق کامالت متفاوت از سایر عقود را دارند و هیچگونه قصدی مبنی بـر
ان قاد قرارداد در قالبهای حقوقی مانند بیع ندارند باید سـاختار نـوین حقـوقی منحصـر بـه
فرد تحت نرام مستقل حقوقی به شمار آید.
 .5تکامل محتوایی قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

لـزوم ســرمایهگذاری م ــادل حــداقل چهــل میلیـارد دالر در ده ســال آینــده بــا اولویــت
توس هی میادین مشترک به منرور افزایش بیش از یب میلیون بشکه به ظرفیت تولید روزانه
با لحاظ اهداد برنامه پنجم توس ه داقر بـر سـرمایهگذاری حـدود دویسـت میلیـارد دالر در
1. Buy back
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بخش باالدستیِ صنایع نفت و گاز از یب سو و شـرایق تحـریم اقتصـادی کشـور از یـرد
دیگــر یراحــی نســل جدیــد قراردادهــای نفتــی در جهــت افــزایش انگیــزهی اقتصــادی
شــرکتهای داخلــی و خــارجی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه را یــب ضــرورت

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اجتنا،ناپذیر و حتی یب مزیت اقتصادی میگرداند؛ هر چند در مقایسه با نسلهای پیشـین
خود از پینیدگیهای بیشتری برخوردار است.
آننه که در با ،تکامل محتـوایی قـرارداد بینالمللـی نفتـی بیـع متقابـل مشـهود اسـت
تمرکز اصلی نسل اول این قراردادها بر توسـ ه1و نسـل دوم آن بـر اکتشـاد و توسـ ه2بـوده
است .نسل اول این قرارداد برای ح ور کوتاه مدت پیمانکاران خـارجی بـا هـدد توسـ ه
میادین قدیمی۳جهت بازسازی و افزایش میزان برداشت یراحی شـد؛ در حالیکـه نسـل دوم
با توجه به ضرورت بهرهبرداری از میادین بکر۴امکان ح ـور پیمانکـار در هـر دو مرحلـهی
مذکور را فراهم آورد و وی با پذیرش ریسب و به هزینهی خود اقدام بـه اکتشـاد میـادین
نفتی جدید نموده و با کشف نفت به میزان تجـاری از حـق ترجیحـی بـرای ان قـاد قـرارداد
توس ه برخوردار میگردید .با این وجـود چناننـه یـرفین موفـق بـه ان قـاد قـرارداد توسـ ه
نمیشدند کارفرما با بازپرداخت کامل هزینههای اکتشافی انجـام شـده بـا سـایر متقاضـیان
برای انجام توس هی میدان مذاکره مینمود .عالوه بر این در قراردادهـای نسـل اول حجـم
سرمایهگذاری سقف محدودی داشت که در آلاز قرارداد مشخ و در نسـل دوم سـقف
قـرارداد بـر اسـا قیمــت کشـف شـده از مناقصـهای فرعــی و در آسـتانهی آلـاز عملیــات
اجرایی ت یین میگردید .در این قـرارداد پیمانکـار مکلـف بـه توسـ هی میـدان و ت ـمین
انجام ف الیتهایی مشخ برای رساندن سطح تولید به میزان م ینی بـوده و ناکـامی در نیـل
به این سطح از تولید میتوانست سودآوری پروژه را به صورت جدی کاهش دهـد .یـرفین
در زمان ان قاد قرارداد باید سقف هزینههای سرمایهای5الزم برای نیل به سـطح تولیـد مـورد
توافق را به یور دقیق م ین و در قرارداد قید کنند که موجب تسمیهی آن به قـرارداد سـقف

1. Development
2. Exploration & Development
۳. Brown Field
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۴. Green Field
5. Capex

سرمایهای ثابت1شده است .بدین ترتیب در فرضی که پیمانکار بـه جهـت حـدوو عـواملی

پروژه ناگزیر به انجام هزینهای بیش از سقف مقرر در قرارداد گردد امکان بازیافـت آن را
نداشت و چناننه نیل به اهداد تولید مستلزم انجام هزینـهای بیشـتر از آن میبـود پیمانکـار
مکلف بود برای ایفای ت هدات مربوط و نیل به سطح تولید ت هد شـده مابـهالتفاوت سـقف
م ین شده و هزینـههای واق ـی انجـام شـده را متقبـل شـود ( Shiravi & Ebrahimi, 2۰۰6:
.)F.30
با لحاظ اینکه انگیزه اصـلی حرکـت از نسـل اول بـه سـمت نسـل دوم قراردادهـای بیـع
متقابل افزایش منافع کارفرما از یریق اکتشاد ذخایر جدید هیدروکربوری بود نسـل سـوم
در مقام پاسخ به یکی از دلدلههای اساسی پیمانکاران خارجی در زمینهی ریسب ناشـی از

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

مانند نوسانات احتمالی قیمت مواد اولیه و نیز قط ی نبودن ایالعات موجود مخـزن تخمـین
اولیه سقف هزینههای سرمایهای و تفاوت ایـن مـوارد بـا واق یـت موجـود در یـول اجـرای



افزایش لیرقابل پیش بینی هزینههای سرمایهای عملیات توس ه پا به منصه ظهـور گذاشـت.
تالش یراحان آن با هدد کاستن از میزان این ریسب و نزدیب تـر کـردن سـقف منـدرج
در قرارداد با هزینـههای واق ـی از یریـق عـدم تثبیـت سـقف هزینـههای سـرمایهگذاری در
هنگام ان قاد قرارداد و موکول کردن آن به مـدت زمـانی قریـب بـه دو سـال پـس از ان قـاد
قرارداد ب د از انجام مطال ات دقیقتر و جزییتر فنی و نیز مت اقـب انجـام مناقصـات اصـلی
پروژه از سوی پیمانکار بود تا بدین ترتیب تا حـدودی ریسـب ناشـی از عـدم قط یتهـای
فنی2و همننین نوسانات قیمت مواد اولیه و تجهیزات کاسته شـود .بـه همـین دلیـل از آن بـه
عنوان قراردادهای مناقصه باز۳و یا سقف باز۴یاد میشود (ابراهیمی .)1۳8۴
به هر تقدیر در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل کاسـتیهای نسـلهای پیشـین از حیـ
ت هدات یرفین تا حدودی مرتفع و شیوهی پرداخت حقالزحمه و پـاداش نیـز انـدکی تدییـر
نمود .با استفاده از این سـه نسـل قراردادهـای بیـع متقابـل تـاکنون ششصـد هـزار بشـکه در

1. Fixed Capex Contracts
2. Technical Uncertainties
۳. Open Tender
۴. Open Capex
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خشکی و دریا به ظرفیت تولید روزانه کشـور افـزوده شـده اسـت1.بـا ایـن حـال بـه منرـور
جذ ،سرمایههای داخلی و خارجی نسل جدیدتری از قراردادهای نفتی با رویکرد خدماتی
و واگذاری مدیریت و راهبری چاههـای نفـت و گـاز بـه سـرمایه گـذاران در حـال پیـدایی

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

میباشد که میتوان آن را بیع متقابل پیشرفته نامید .نرر به اینکه این قرارداد به منرور تـأمین
مالی و الحاق مرحله تولید و بهرهبرداری به مرحله توسـ ه و هـم چنـین تمایـل آن بـه نـوعی
مشارکت در سرمایهگذاری از ابتدای مراحل اکتشاد تا توس ه و بهرهبرداری یراحی شده
لذا از لحاظ محتوا با نسلهای قبلی متفاوت میباشد .با این وجود به یـور مشـخ هـدد
این قرارداد نفتی نیز همانند اسـالد و مطـابق الگـوی قـانونی جـذ ،سـرمایهی خـارجی و
فناوری و تخص

مورد نیاز برای اقدام پرهزینه پرخطر و پینیدهی اجرای پروژههای نفتی

توأم با ت مین حاکمیت بر منابع نفتی و نرارت دولـت بـر عملیـات اجـرا بـه نحـو مقـرر در
قانون اساسی قوانین نفت و قوانین برنامه توس ه میباشد.
اصوالت بیع متقابل تنها یب روش انجام م امله است و کارآمدی آن به مفـاد و شـرایق
ملحوظ در قرارداد و کیفیت اجـرای آن هـا وابسـته اسـت و ارتبـایی بـه ماهیـت آن نـدارد.
بنابراین هدد از تحول در محتوای آن نیز ایجاد شرایق مطلو ،برای ورود سرمایه خارجی
و فناوری روز دنیا است تا بازار برای نفت تولیدی به یرز شایستهای ساماندهی گردد ثبـات

 -1نسل سوم قرارداد بیع متقابل ایران از سوی دولت عراق الگو برداری شده و با تدییراتـی در آن کشـور در مقط ـی بـه
اجرا درآمده است؛ لیکن به علت وجود همان نقاط ض ف به تـدریج قراردادهـای دیگـری جـایگزین آن میشـوند.
عراق با انجام دو مناقصهی توس ه و برگزاری یب مناقصهی اکتشاد و توس ه بیش از بیست قرارداد بـزرگ توسـ ه
میادین نفت و گاز و بلوکهای اکتشافی را به کنسرسیومی از شرکتهای خـارجی واگـذار کـرد .در ایـن قراردادهـا
برخالد قراردادهای بیع متقابل بنـدی گنجانـده شـده کـه مطـابق آن میـزان پـاداش از محـل هـر بشـکه تولیـد نفـت
پرداخت میشود و شـرکت خـارجی هـم بـرای دریافـت درآمـد بیشـتر بـا اجـرای روشهـای صـیانتی قصـد دارد در
بلندمدت بیشترین استخراج نفت را از مخازن هیـدروکربوری داشـته باشـد .از سـوی دیگـر دولـت بـرای توسـ ه ایـن
میادین  %۳5مالیات بر قراردادها وضع نموده به یوری که تاکنون بـا واگـذاری ایـن میـادین نفتـی درآمـدی چنـدین
میلیارد دالری از محل اخذ مالیات کسب کرده است .قراردادهای بیع متقابل عـراق نـوعی قـرارداد خـدماتی اسـت و
شرکت ملی نفت ایران هم قصد دارد از قراردادهای جدیـد خـدماتی بـا مزیتهـای بیشـتری رونمـایی کنـد .در ایـن
صورت پیمانکاران در بلندمدت با اتخاذ سیاستهای برداشت صیانتی عالوه بر در اختیار داشتن چاههای نفت پاداش
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خود را از محل تولید هر بشکه نفت و یا هر متـر مک ـب گـاز یبی ـی برداشـت میکننـد.ر.ک :حـاتمی و کریمیـان
(« )1۳۹۳حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری» تهران :تیسا.

اقتصادی کشور بـرای فـراهم آوردن زمینـههای اکتشـاد توسـ ه تولیـد و بهرهبـرداری از

شــود و محــیق مناســب بــرای تحقــق عملیــات و اصــالحات گونــاگون بــرای جــذ،
سرمایهگذاری از یریق اصـالح قیمتهـا فـراهم شـده و شـیوههای مشـارکت و روشهـای
قراردادی و مقای هکاری تنریم گردیـده و بسـتر رشـد و ارتقـای پیمانکـاران و تواناییهـا و
امکانات داخل کشور مهیا گردد (.)Farnejad,14-16
 .6چالشهاي قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

واکاوی دالیل اعراض از قراردادهای بیع متقابل کـه بـه علـت کاسـتیهای آنهـا سـبب

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

میادین جدید استمرار یابد سیاستهای متفاوت در تقابل با کنشگران سیاسی در خاورمیانـه
اتخاذ و ت امل سالم میان آنها و همننین میان مصردکنندگان و دارندگان این منـابع برقـرار



کاهش رلبت شرکتهای بـزرگ و توانمنـد بینالمللـیِ عرصـهی تولیـد اکتشـاد و بهـره
برداری جهت سرمایهگذاری و ح ور در عملیات اکتشاد و توس هی میادین نفتـی ایـران
شده است در راستای ت بیهی زیرساختهای مورد نیـاز بـرای ایـن تدییـرات و ت یـین مسـیر
حرکت در این گذرگاه واجد اهمیت است .برخی از این دالیل عبارتند از:
الف .عدم صرفهجویی در هزینهها از آن جهت که مت من منف تی برای پیمانکار نیست
سبب کاهش رلبت وی در ف الیتهای نفتی ایران میشود؛ لذا برای جبران این نقیصـه بایـد
در قراردادها ترتیبی داده شود که در صورت صرفه جویی مبلغ پاداش پیمانکار نیز متناسب
و بدون هیچ محدودیتی در سقف مقدار صرفهجویی افزایش یابد.
 .،از آنجا که در این قراردادها امکان پرداخت پـاداش بیشـتر از سـقف م ـین شـدهی
متناسب بـا افـزایش تولیـد بیشـتر ملحـوظ نشـده و پیمانکـار جهـت افـزایش میـزان تولیـد
انگیزهای ندارد لذا برای جبران این خأل لحاظ شرط امکـان پرداخـت پـاداش بـه پیمانکـار
برای برداشت هر بشکه اضافهتر نسبت به میزانی که پیشبینـی شـده سـبب رلبـت آنـان بـه
همکاری در بهرهبرداری بیشتر از میدان مکشوفه خواهد شد.
ج .در دراز مدت استفاده از فناوری در پروژهها به نفع پروژه است و مانع از آن میشـود
که پیمانکار به منرور تدارک هزینههای انجام شده مبادرت به ازدیاد تولیـد بـدون رعایـت
قواعد صیانتی برای پایان یافتن پروژه نماید .لذا در جهت رفع این نقصان زیانبـار ضـرورت
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دارد با اتخاذ تدبیر مقت ی پیمانکار مت هد به ح وری یوالنیتر در میدان برای استفاده از
فناوریهای مدرن در جهت افزایش تولید با رعایت ترتیبات صیانتی شود.
د .وجود سقف برای هزینههای سرمایهای در اجرای یرحها و پروژههای نفتـی یکـی از

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

تنگناها است .پیمانکار در زمان اراقهی پیشنهاد قیمـت در مناقصـه براسـا

متدیرهـای بـازار

داخلی و بینالمللی و مساقل فنی سیاسی و اجتماعی اقـدام مینمایـد لـیکن در یـول زمـان
اجــرای پــروژه در مییابــد کــه شــاخ های قیمتگــذاری مــؤثر بــر روی هزینــهی اجــرای
پروژهها نریر افزایش تورم جهانی باال رفتن قیمت سیمان فوالد و نفـت کـه م یـار پیشـنهاد
آنها برای اراقهی قیمت بوده تدییر یافته است .در این صورت اگر مازاد بر سقف هزینـههای
سرمایهای مندرج در قرارداد را مطالبه کند مـورد موافقـت کارفرمـا قـرار نمیگیـرد زیـرا
یرفین نسبت به یـب سـقف م ـین از هزینـههای سـرمایهای توافـق کردهانـد و از آنجـا کـه
قراردادهـای بیـع متقابـل جــز قراردادهـای خـدماتی ریســبپذیر میباشـند بـدیهی اســت
ریسب هرگونه تدییر یا افزایش در هزینههای عملیات توس هی میدان بـه عهـدهی پیمانکـار
خارجی میباشد؛ لذا ضرورت دارد در نسل جدید قراردادهای نفتی در این خصوص تـدبیر
شود.
ه .در هیچ یب از قراردادهای بیـع متقابـل صـن ت نفـت شـرط ثبـاتِ قـراردادیِ مـوردِ
درخواستِ پیمانکاران پذیرفته نشده؛ بنابراین هیچ ت هـدی کـه افـزایش هزینـههای ناشـی از
نوسانات بازار به این شرکتها پرداخت شـود وجـود نـدارد کـه میتوانـد بـه اخـتالد میـان
پیمانکار و کارفرما تبدیل شده و عمالت روند پیشرفت عملیات توسـ ه میـدان را نیـز کنـد یـا
متوقف نماید.
و .از آنجاکه نرخ برگشت سرمایه ثابت است لذا انگیزهای برای پیمانکار جهـت بهبـود
عملکرد یب پروژه ایجاد نمیکند؛ گرچه ممکـن اسـت در زمـانی کـه قیمـت نفـت تنـزل
مییابد به نفع پیمانکار باشد.
ز .نرر به کوتاه بودن دورهی قراردادهای بیع متقابـل پیمانکـار خـارجی انگیـزه کمـی
برای بکارگیری م یارهای افزایش بهرهوری و انتقال فناوری به داخـل کشـور دارد و عـالوه
بر این با توجه به اینکه دولـت کنتـرل تولیـد و بهرهبـرداری را بـه دسـت میگیـرد یـرد
خارجی حاضر به بکارگیری فناوریهای برتر در بیع متقابل نخواهد بود (مقـدم و مزرعتـی
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ح .محدود شدن پیمانکار به شروط یبجانبـهی کارفرمـا شـرایق ان طادناپـذیر ایـن

سبب کاهش انگیزهی وی شود.
ط .از لحــاظ فنــی و تکنیکــی در قراردادهــای بینالمللــی نفتــی بیــع متقابــل ریســب
سرمایهگذاری به صورت کامل به پیمانکار منتقل میشود و کارفرما هیچگونـه ت ـمینی در
خصوص برگشت سرمایه نمیدهد .میزان درآمد پیمانکار از محل اجرای قرارداد در حـدود
 %۳تا  %۴از کل ذخیرهی قابل برداشت (از نرر ارزشی) خواهد بود و  %۹7به کشور صاحب
منابع نفتی خواهد رسید درحالی که در قراردادهای مشارکت در تولید ایـن مقـدار  %1۰تـا
 %12بوده و به نفع پیمانکار خواهد بود که موجب کاهش رلبت سرمایهگذاری خـارجی در
ان قاد قرارداد بیع متقابل خواهد شد.

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

قراردادها و عدم لحاظ هیچ گونه اقدام ت دیلی سبب میشود در مواق ی که گسـترش کـار
در شرایق پیش بینی نشده محتاج انجام هزینه باشد این امر بر عهده پیمانکار قـرار گرفتـه و



به هر تقدیر آننه مسلم است اینکه هر پیمانکار نفتی به هنگام ان قاد قرارداد هزینههای
مترتب بر ف الیت خود و نهایتات برآورد درآمد و سود نهایی را در نرر میگیرد .در این جهت
چناننه با بررسی و یا به تجربه دریابد که با ان قاد قرارداد و شرو ف الیت در چارچو ،آن
نه تنها سودی نخواهد کرد بلکه حتـی امکـان تـدارک هزینـههای خـود را نـدارد منطقـات از
ادامهی همکاری با کارفرما امتنا خواهد کـرد .بررسـی عملکـرد پیمانکـاران حـاکی از آن
است که دلیل عدم استقبال شرکتهای نفتی خارجی متن و مدلول قراردادهای بیـع متقابـل
ایران است .ضمن آنکه باال رفتن سن و پیر شدن میـادین نفتـی و ضـرورت اجـرای یرحهـا
برای بازیافت از این میادین نیز مزید بر علت افزایش هزینههای پیمانکاران بوده اسـت؛ و بـه
همین دالیل در شرایق حاضر برای افـزایش ضـریب بازیافـت ایـن قراردادهـا خیلـی مفیـد
نیستند و بیشتر در میادینی که برای نخستین بار بـه تولیـد میرسـند کـارایی دارنـد .ایـن در
حالی است که تحریمهای بینالمللی نیز به عنوان مهمترین مـانع ف الیـت شـرکتهای نفتـی
بینالمللی لربی چالش دیگری است که تا رفع آن ها این شرکتها رلبتی بـرای بازگشـت
به ایران نخواهند داشت.
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 .7پيدایش نسل جدید قراردادهاي نفتی ایران

1

مطابق آننه بیان گردید نسل اول بیع متقابل ناظر به مرحلهی توس ه بوده و زمان انجام
شرح کار پروژه و سقف هزینهها سه ویژگی اصلیای بودهاند که تا پایان این مرحلـه ثابـت
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میماندند و با ابتنای به این ویژگیها هرگونه هزینهی اضافی بر مبلغ قراردادی بر عهـدهی
پیمانکار قرار گرفته و کارفرما در قبال آن ت هـدی نداشـته اسـت .نسـل دوم شـامل مراحـل
اکتشاد و توس ه به صـورت توأمـان بـوده و بـر ایـن اسـا

ریسـب اکتشـاد بـر عهـدهی

سرمایهگذار خارجی قرار میگرفت و عالوه بر آن واجد خصوصیات بیع متقابـل نسـل اول
نیز بوده است .در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل که هماننـد نسـل دوم نـاظر بـر توس هی
توأم با اکتشاد میادین بوده سقف هزینههای پروژه پس از مدت زمـان م ینـی کـه درصـد
مشخصی از کار توسق پیمانکار انجام شد ثابت فرض شده و پیمانکار در یول عمر میدان
با بررسی رفتار مخزنی که کارفرما مسـؤول ادارهی آن اسـت مـیتوانسـت بـرای توسـ هی
مراحل ب دی مورد نرر در قرارداد اقدام و در دوره تولید نیز به موجب قـراردادی بـه عنـوان
پشتیبانی تولید ح ور یابد (منترر  .)۴5-۳1 :1۳۹2با این حال این قرارداد قریب به بـیش
از دو دهه است که در جهـت حداکثرسـازی منـافع ملـی از یریـق بکـارگیری فناوریهـای
خاص و سرمایه خارجی و حرکت به سمت توس ه مورد استفاده میباشد لیکن در وض یت
ف لی به رلم افزایش میزان ذخایر اثبات شدهی نفت خامِ قابل استحصـال آنننـان کـه بایـد
نمیتواند در اکتشاد توس ه تولیـد و بهـرهبـرداری سـبب جـذ ،سـرمایه خـارجی شـود
(کاتبی .)۳8-۳۹ :1۳۹۳
با ابتنای به تجاربی ناشی از به کارگیری این قراردادها و لزوم تسریع در توس هی میادین
نفتی به خصوص در میادین مشترک و نرر به کمبود منابع مالی داخلـی و فقـدان دانـش و
فناوری برای ف الیتهای اکتشاد توسـ ه و بهرهبـرداری از منـابع نفتـی و همننـین شـرایق
ف لی کشور در روابق بینالمللی قانونگذار با وقود به مبانی مذکور راه یراحـی و تـدوین
نسل جدیدی از قراردادها که در این گذرگاههای سخت بتواند سبب حرکـت توسـ ه نفتـی
کشور و تحصیل منابع مالی و ثروت شود را ترسیم و مجریان را ملزم به اقدام در ایـن مسـیر
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کرده است .در این راستا نوعی قرارداد نفتی ایرانی1یراحی شده که بایـد بـه آن عنـوان بیـع

مخازن نفتی است پیمانکار و کارفرما باید در قالب یب قرارداد میان دو برنـده و بـا هـدد
تولید صیانتی ف الیت کنند .بخشی از این قرارداد وابسته به سرمایهگذاری و توس هی میـدان
و بخش دیگر مربوط به دورهی بهرهبرداری و حفاظت از میدان است .در این بخش عـددی
به ازای تولید هر بشکه نفت2محاسبه میشود که بخشـی از آن هزینـه بهرهبـرداری و بخشـی
نیز سود پیمانکار است.
در این مدل جدید قراردادی مدت زمان اجرا بـین  2۰تـا  25سـال اسـت کـه بخشـی از
ت هدات مربوط به دورهی زمانیای اسـت تـا میـدان توسـ ه یابـد و بـه ظرفیـت الزم تولیـد
برسد؛ و بخش دیگر مربوط به دوران بهرهبرداری است .درحالی که این مدت در مقایسه بـا

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

متقابل پیشرفته داد.
در این ساختار حقوقی که در واقع قـراردادی بـرای توسـ ه و بهرهبـرداری از میـادین و



زمان ت یین شده برای اجرای قراردادهای بیع متقابل که میـان  ۴تـا  6سـال و دوره بازگشـت
سرمایه نیز بین  6تا  8سـال بـوده مبـین ایجـاد تدییـرات شـگرد در جهـت ایجـاد انگیـزه و
واکنش مثبت پیمانکاران بینالمللی نفت به آن است.
در هــر صــورت ایــن نســل از قراردادهــای نفتــی ضــمن رفــع نقــای و کاســتیهای
قراردادهای قبلی واجد ویژگیهای منحصر به فـردی اسـت کـه راه جـذ ،سـرمایهگذاری
خــارجی را بــا رعایــت مصــالح کشــور و حقــوق پیمانکــاران بــزرگ نفتــی در جهــت
حداکثرسازی منافع ملی هموار میکند.
 .8ویژگیهاي نسل جدید قراردادهاي نفتی با توجه به تحول و دگردیسیهاي آن

علی القاعده قرارداد نفتی بیع متقابل در همهی نسلهای آن دارای ویژگیهـای عمـومی
منحصر به فرد میباشد .به موجب این قرارداد شـرکت نفتـی خـارجی بـه عنـوان پیمانکـار
یرد قرارداد واقع شده و وظیفهی وی تأمین همـه سـرمایه مـورد نیـاز عملیـات اکتشـاد
توس ه نوسازی و بازسازی میادین و بهرهبرداری و تولید است .بازپرداخت هزینـههایی کـه

1. Iranian’s Petroleum Contract
2. Per Barrel
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در پروژه متحمل میشود به همراه بهرهی سرمایههای استفاده شده و نرخ سود مورد توافق
از محل درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت صـورت مـی پـذیرد کـه البتـه نـرخ بـازده
ساالنهی سرمایه گذاری متناسب با پروژه متدیر بوده و در قالـب اقسـاط مسـاوی پرداخـت
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میگردد .پس از پایان دورهی پرداخت اصل سرمایه و سود آن پیمانکـار حقـی در میـادین
نفتی کشور نخواهد داشـت و در خاتمـهی عملیـات اجرایـی پـروژه کنتـرل عملیـات را بـه
کارفرما میسپارد و در این سرمایهگذاری فاقد سهم است .بنابراین در بیع متقابل پیمانکار
خارجی وظیفهی تأمین مـالی یـرح مسـؤولیت اجرایـی و مهندسـی سفارشـات سـاخت و
نصب انتقال فناوری آموزش و راهاندازی میدان پس از توسـ ه و بهرهبـرداری از آن را بـه
عهده دارد و کلیه مراحل تحت نرارت فنی و مالی دولت صورت میگیرد.

1

اگرچه پروژهها از آن جهت که همگی در میادین دارای ذخایر اثبات شده نفـت و گـاز
به اجرا در میآیند فاقد خطرپذیری در اکتشاد هستند و خطرپذیریِ قیمت پـروژه نیـز بـه
کارفرما منتقل و پرداخت وجوه مورد توافق ت مین میشود .این وجـود پـذیرش ریسـب
سرمایهگذاری توسق پیمانکار که امری خارج از قیمت پروژه میباشد از ویژگیهای ایـن
قرارداد بینالمللی نفتی است که به دو گروه عمده تقسیم میشود .نخست عدم دسترسی بـه
تولید کافی ناشی از کاهش نفت قابل برداشت در مخزن برای بازپرداخـت هزینـهها؛ و دوم
افزایش هزینههای سرمایهای مورد نیاز پـروژه از سـقف قـرارداد بـه دالیـل لیـر منتسـب بـه
مدیریت بهینهی پیمانکار مانند مؤلفههای ناشناخته میدان .پذیرش ریسـب سـرمایهگذاری و
احیانات اجرای قراردادِ زیر سقف قرارداد به توان مالی پیمانکار و انگیزه ای وابسته اسـت کـه
برای اجرای پروژه در کشـور دارد .در اکثـر قراردادهـای بیـع متقابـل هزینـههای سـرمایهای
نسبت به سقف مبلغ مندرج در قراردادها افزایش داشته است لـیکن شـرکتهای بـزرگ و
م تبر بینالمللی به ت هدات قراردادی خود پایبند بوده و یرحهـای اجرایـی را بـا هزینـههای
خود تکمیل و به شرکت ملی نفت ایران تحویل دادهاند .صردنرر از چگونگی اجرای ایـن
قراردادها ویژگیهای مهم آنها با مالحرهی رویکردهای حقوقی و فنی مؤثر در یراحـی و
تدوین نسل جدید قرارداد نفتی ایران به شرح ذیل است.
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 . 1ماده ( )1۴قانون برنامه چهارم توس ه و مواد ( )126( )125و ( )12۹قانون برنامه پنجم توس ه.

 .8-1الحاق مرحله توليد به مرحله توسعه

و مدت زمان قرارداد سابق که فقـق شـامل مرحلـهی توسـ ه تـا تولیـد اولیـه و مـدت زمـان
محدودی برای تولید آزمایشی بود به مـدت زمـان ت هـدات و ح ـور پیمانکـار در پـروژه
برای بهرهبرداری و تولید افزوده شده است .بدین ترتیب نـرخ پرداخـت هـم بـا مکانیسـمی
خاص به سمت «به ازای هر بشکه» تولید نفت رفته اسـت اگرچـه مکانیسـم پرداخـت سـابق
برای مرحلهی توس ه با اصالحاتی به همان صورت باقی خواهد ماند.
 .8-2رویکرد خدماتی و واگذاري مدیریت و راهبري چاههاي نفت و گاز

یراحی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با رویکرد خدماتی و واگـذاری مـدیریت و
راهبری چاههای نفت و گاز صورت پذیرفتـه کـه ویژگـی خـاص ایـن نسـل و از مهمتـرین

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

از مهمترین ویژگیهای منحصر به فـرد نسـل جدیـد قراردادهـای نفتـی الحـاق مرحلـه
عملیات بهرهبرداری یا تولید به مرحله توس ه است .به عبارت دیگر نتیجهی حاصل از اجـرا



مؤلفههای تحول و ارتقای بیع متقابل در راسـتای برخـورداری عادالنـهی یـرفین قـرارداد از
1
مزایای بیشتر محسو ،میشود.
 .8-3توسعه ميادین مشترک

ویژگی دیگر ناشی از تحول در قراردادهای نفتی امکان ان قاد آن برای توسـ ه میـادین
مشترک است .توس ه و افزایش تولیـد از میـادین مشـترک نفتـی بـا اسـتفاده از قراردادهـای
جدید در اولویت قرار دارد.
 .8-4انعطاف پذیري قراردادهاي نفتی

اصوالت قرارداد نفتی باید در مرحلهی اجرا متناسب با شرایق پروژه مورد بـازنگری واقـع
و از ان طاد الزم برخوردار باشد تا با لحاظ حفظ منافع یـرفین در جهـت اسـتمرار ف الیـت
توس های کشور سـبب پویـایی آن گـردد و متناسـب بـا شـرایق توسـ ه یـافتگی فنـاوری و
مدیریتی کشور و با لحاظ رقابتی بـودن بـازار نفـت دنیـا تنرـیم شـود تـا در شـرایق رقـابتی

 .1با توجه به لزوم قانونی سرمایهگذاری به میزان حداقل حدود دویست میلیارد دالر در بخـش باالدسـتیِ صـنایع نفـت و
گاز در برنامه پنجم توس ه و وجود شرایق تحـریم تـدوین و رونمـایی از قراردادهـای جدیـد نفتـی ایـران بـه منرـور
افزایش انگیزهی اقتصادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی بسـیار بـا اهمیـت اسـت .همـان گونـه کـه بیـان شـد ایـن
قراردادهای جدید مطابق با دستورال مل اجرایی بند یب ماده ( )125قانون برنامه پنجم توسـ ه تهیـه و پیشنـویس آن
برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده تا ضمانت اجرایی در صن ت نفت کشور پیدا کند.
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پاسخگوی نیاز صن ت نفت باشد .از این رو ان طاد قراردادی با حفظ چارچو ،اصـول و
محورهای ساخت و همننین نرام حقوقی حاکم بـر آن ویژگـی ایـن قـرارداد جدیـد نفتـی
میباشد لیکن ممکن است مفاد قرارداد بسته بـه شـرایق مخـزن و خواسـت یـرد قـرارداد

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مواجه با تدییراتی شود.
اصوالت تدوین مناسبترین ساختار حقوقی برای قراردادهای نفتی کاری پینیده اسـت؛ و
قرارداد حقوقی یب بستهی جامد است لیکن مخزن نفت مانند یب موجـود زنـده رفتـاری
متدیر دارد؛ بنابراین از آنجا که رفتار نقطه به نقطهی مخازن نفتی در حال تدییر و دگرگـونی
است متناسب سازی به موقع و بدون تأخیر قراردادها هم ضروری اسـت و شـاید بـر همـین
اسا

الزم باشد که شیوهی مـدیریت مخـازن هـم اصـالح و مـدیریت مجزایـی بـرای هـر

میدان که متشکل از متخصصین حرفه ای است اعمال شود.
بهرلم آنکه در قراردادهای باالدستیِ نفت و گاز یب یـرح جـامع توسـ ه1اولیـه وجـود
دارد کـه بـر اسـا ایالعـات اولیـه مخـزن ت یــین میشـود؛ لـیکن رفتـار مخـزن بـر اســا
مشخصات میدان و سنگ در یول دوره تولید ایالعـات دقیـقتری بـه دسـت میدهـد کـه
مستلزم ان طاد قراردادی برای اصالح یرح جامع توس ه در ادامهی مسـیر اجـرای عملیـات
پروژه است .بنابراین به نرر میرسد قرارداد نفتی ایران نه تنها در صدد رفع کاستیها و بیان
بایستههای الزم در مسیر روابق حقوقی مالی و فنی بین کارفرما و پیمانکار اسـت بلکـه در
نگاه دقیقتر مت من و مبین یرح کلی توس ه نیز میباشد.
 .8-5انتقال دانش فنی و کسب فناوريهاي جدید

انتقال دانش فنی به داخل و کسب فناوریهای جدید در این عرصه شریی است که بـه
موجب آن پیمانکار خارجی در چارچو ،قراردادی دانش فنـی مربـوط را بـه کارشناسـانِ
کارفرما منتقل و با استفاده از تکنولوژی روز فناوریهای جدید دنیا را در ایـن عرصـه وارد
صن ت نفت کشور مینماید .البته علت عدم انتقال دانش فنی در نسلهای قبلی قراردادهـای
نفتـی بیـع متقابــل بیشـتر م لـول فقــدان مکانیسـم انتقـال فنــاوری و بـه کـارگیری نیروهــای
نامتناسب بود.
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 .8-6تمایل به مشارکت در سرمایه گذاري

خارجی در ف الیتهای موضو این قراردادهـا حاضـر و نتیجتـات صـن ت بـومی نفـت و گـاز
تقویت خواهد شد .بنابراین ان قـاد و اجـرای ایـن نسـل از قراردادهـا بـه گونـهای اسـت کـه
همزمان بـا تسـهیل اسـتفاده از دانـش فنـی شـرکتهای بینالمللـی توانمنـدی شـرکتهای
داخلی نیز افزایش یافتـه و صـن ت داخلـی امکـان ایجـاد سـاختارهای الزم و رشـد مـنرم و
همزمان در کنار پیمانکاران بزرگ نفتی بینالمللی نریر شـل توتـال را مییابـد و در آینـده
میتواند به صورت مستقل در صـحنههای بـزرگ بینالمللـی ح ـور یابـد .در ایـن قـرارداد
زمینه همکاری شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی و شرکت ملی نفـت ایـران فـراهم

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی

با مالحره مکانیسم مشخصی برای انتقال دانش فنی در نسل جدید قرارداد نفتی ایـران
مفروض آن است که شرکتهای توانمند داخلـی از یریـق جوینـت وننـر1بـا شـرکتهای



شده و در فـرض ان قـاد قـراردادی بـا شـرکتهای خـارجی حجـم عمـدهای از موضـو و
عملیات اجرایی پیمان به موجب قانون استفاده از حـداکثر تـوان فنـی و مهندسـی تقریبـات تـا
 %51توسق شرکتهای ایرانی انجام خواهد شد .مجری ضمن برنامهریزی بـرای توسـ ه و
کنتـرل کیفــی دانــش فنــی الزم را نیــز بــه داخـل منتقــل کــرده و اجــرای کــار را بــر عهــده
شرکتهای ایرانی میگذارد.
در تحلیل محتوایی این ساختار حقوقی جدید ایرانی که در واقع یب قرارداد بینالمللـی
نفتی بیع متقابل پیشرفته بوده که بـه سـمت مشـارکت در سـرمایهگذاری2میـان شـرکتهای
ایرانی با یب شرکت م تبر نفتی بینالمللـی متمایـل شـده اسـت بـه یـور ضـمنی مشـخ
میشود که در صدد ترسیم مسیر حرکت وزارت نفت در اکتشـاد توسـ ه بهرهبـرداری و
تولید به سمت مقصد م ین شده در قوانین باال دستی و چشمانداز توس ه کشور است .عالوه
بر آن مبین تکلیف بخش خصوصی در شناسایی اهداد دراز مدت برای سـاماندهی امـور
مربوط و برنامهریزی الزم همراه با سـازمان مناسـب بـوده تـا موق یـت خـود را هماهنـگ بـا
پیشرفتهای تکنیکی روز ارتقا دهـد .هـر شـرکت ایرانـیِ دارایِ قابلیـتِ تشـکیلِ جوینـت
وننر با شرکتهای نفتی م تبر بینالمللی با اثبات خود به آنها از رهگذر ان قاد این قـرارداد
بینالمللی پیشرفته میتواند در اجرای پروژههای نفتی و گازی ایران ف الیت نماید.
1. Joint venture
2. Joint venture
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 .8-7مؤلفههاي فعاليت

عــالوه بــر ویژگیهــای فوقالــذکر یــوالنی شــدن زمــان قراردادهــا اعطــای امتیــاز بــه
پروژههای مربوط به منایق دارای ریسب توجه به توسـ ه صـیانتی مخـازن ت ـمین منـافع
یرفین رویکرد بُرد -بُرد کاهش قوانین دست و پاگیر اداری شفافیت بیشتر مفـاد قـرارداد
و حداکثرسازی منافع ملی از جمله رویکردهای یراحی نسل جدید قرارداد بینالمللی نفتـی
ایران است.
با لحاظ آننه بیان شد این قرارداد در توس هی بخش باالدستیِ صنایع نفت و گاز ایـران
مت من مؤلفههای مت دد ف الیت است که بـه برخـی از مهمتـرین آنهـا در ایـن زمینـه اشـاره
میشود:
 .1در قراردادهای اکتشافی پیمانکار باید عملیات اکتشاد اعم از لرزهنگاری و حفـاری
اکتشافی را به منرور کشـف یـب میـدان تجـاری انجـام دهـد و کُـل ریسـب ف الیتهـای
اکتشافی را نیز برعهده بگیرد.
 .2توس ه میادین نفت و گاز براسا رفتار مخزن انجام خواهد شد؛ به یـوری کـه ابتـدا
توس ه با تولید زودهنگام1آلاز و براسا رفتار مخزن فازهـای مختلـف توسـ های ت ریـف
میشود.
 .۳در توســ ه میــادین ســقفی بــرای انجــام هزینــههای ســرمایهگذاری ت بیــه نشــده و
کارشناسان کارفرما به صورت ساالنه رفتـار مخـزن را پـایش کـرده و بودجـه توسـ ه آن را
تصویب و به پیمانکار ابالغ میکنند.
 .۴در این قرارداد نرام پاداش ت ریف شـده و چناننـه پیمانکـاری بـا کـاهش هزینـهها
صرفهجویی در مراحل مختلف توس هی میدان را در دستور کار قرار دهد مشمول پـاداش
خواهد شد.
 .5میزان سود پیمانکار جهت توس هی میادین نفت و گاز مطابق با میزان افزایش تولید و
با احتسا ،اِعمال قواعد تولید صیانتی محاسبه خواهد شد و بـرخالد مـدلهای قـراردادی
عراق میزان سود عدد ثابتی نیست بلکه براسا میزان افزایش تولید این پاداش افزایش یا
کاهش می یابد.
 .6با ت بیه مکانیسمی در این قرارداد و به منرور افزایش ضـریب بازیافـت ان طـاد الزم
برای توس ه میادین نفت و گاز خشکی و دریایی اکتشافی میادین با ریسب باالی توسـ ه
1. Early Production
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میادین آ،های عمیق و میادین در حال توس ه از یریق ان قاد این قرارداد فراهم شده است.
 .7بین زنجیره اکتشاد توس ه و بهرهبرداری هماهنگی برقرار شـده کـه سـبب افـزایش
انگیزه سرمایهگذاران و حتی امکان رقابت بیشتر میان آنان به منرور صادرات خـدمات فنـی
و مهندسی میشود.
بنابراین با توجه به این مؤلفهها و ویژگیها قرارداد مـذکور از آن جهـت کـه مهمتـرین
ابزار جذ ،سرمایه خارجی و انتقال دانش فنی به داخل است مت من صرفهجویی در منـابع
ارزی کشور میباشد .در عین حال این قرارداد از آن جهـت کـه یـی آن شـرکت خـارجی
مت هد به استفاده از مدرنترین فناوریهای پیشرفته برای توس ه میادین و تولید صیانتی نفـت
از مخازن در دراز مدت میباشد با لحـاظ خصوصـیت جوینـت وننـری کـه در ایـن نسـل
قرارداد نفتی لحـاظ شـده اسـت سـبب آمـوزش نیروهـای داخلـی و پـرورش اسـت دادها و
توانمندی و ارتقا تجربه و تخص شرکتهای داخلی برای ف الیت در این عرصـه خواهـد
شد.
عالوه بر آن از آن جا که پیمانکار پروژه از رهگذر ازدیاد تولید و فروش محصول بـه
منابع و سود بیشتری نایل میشود در افزایش تولید تالش خواهد نمـود کـه نتیجـهی آن در
افزایش صادرات کشور تبلور مییابد .از آنجا که اکتشاد و توس ه میادین جدیـد بـه ویـژه
در حوزه میادین مشترک و ازدیـاد تولیـد نفـت و گـاز محتـاج بازارهـای جدیـد فـروش و
کسب سهم بیشتری در بازار نفت دنیا خواهد بود؛ لذا با برونرفت از وض یت ف لـی سیاسـی
بینالمللی و ان قاد قراردادهای نفتی بستر کسب بازارهای جدید فراهم خواهـد شـد کـه در
تقویت مناسبات بینالمللی و روابق سیاسی کشور و توس ه امنیت پایدار ملـی مـؤثر خواهـد
بود.
نتيجهگيري

قرارداد نفتی بیع متقابل عقدی الزم منجز و م وض میباشد که ارتبـاط میـان کاالهـا و
تجهیزات صادراتی با کاالهای بازخرید شده را در مـدت نسـبتات یـوالنی مشـخ میکنـد.
برخی عنوان این سـاختار حقـوقی را ترجمـه اصـطالح "بـای بـب" و برخـی مـدل اصـالح
شدهی آن میدانند .قرارداد نفتی بیع متقابل از لحاظ مفهـومی یـب قـرارداد خـدمت1اسـت
که در نرام حقوق بینالملل اقتصادی و تجارت بینالملل تأسیسی منحصر به فـرد میباشـد.

1. Service Contract
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این نهاد نوین حقوقی آن چنان که از فحوای ت ابیر مربوط استنباط میشـود ترکیبـی از دو
یا چند قرارداد مجزا است که موضو قرارداد نخست خرید فناوری تجهیـزات و خـدمات
از یرد کشور سرمایهپذیر؛ و موضو قراردادهای ب دی فروش محصوالت تولیدیِ همان
سرمایهگذاری به شرکت سرمایهگذار جهت تدارک هزینهها سود سرمایه و بهرهی مربـوط
به سرمایه میباشد.
بیــع متقابــل ماهیتـات بــا مــوارد حقــوقی خــارجی نریــر قراردادهــای مشــارکت در تولیــد
مشارکت در سرمایهگذاری ساختارهای امتیازی و همننین نهادهای حقـوقی داخلـی ماننـد
بیع م اوضه ج اله و اجاره به شرط تملیـب متفـاوت و مـدلی خـاص بـا مـاهیتی مشـخ
میباشد که در حال حاضر در حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتوان بین
این نو از قراردادهای بینالمللی با هیچیب از تأسیسـات حقـوق داخلـی و خـارجی تشـابه
کاملی را تصویر نمود .این قرارداد بـه عنـوان عمـدهترین سـاز و کـار حقـوقی بـرای ورود
پیمانکاران خارجی به منرور توس هی میادین نفت و گـاز قریـب بـه دو دهـه اسـت کـه در
کشــور بــرای میــادینی کــه پیشتــر کشــف شــده بودنــد مبنــای روابــق حقــوقی در جــذ،
سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت میان سرمایهگذار خارجی و شرکت ملی نفـت ایـران
قرار گرفته است.
تحقیقات یرح قرارداد خدمت در صن ت نفت ایران مرهون قانونگذاری از سال  1۳5۳بـه
ب د است .با این وجود با ان قاد اولین قرارداد بیع متقابل در سال  1۳7۴که تمرکز اصـلی آن
بر توس ه بود به مرور نسل دوم قرارداد برای ح ور یوالنیتر پیمانکار در مراحل اکتشاد
و توس ه نمایان گردید .نسل سوم این قراردادها نیز در جهـت افـزایش انگیـزه بـرای ازدیـاد
منافع یرفین و رفـع دلدلـههای اساسـی پیمانکـاران خـارجی در زمینـهی ریسـب ناشـی از
افزایش لیرقابل پیشبینی هزینههای سرمایهای عملیات توس ه با مرتفـع سـاختن کاسـتیها و
ضـ فهای دو نســل پیشــین از حیـ ت هــدات متقابــل پیمانکــار و کارفرمــا بــا تدییــر شــیوه
پرداخت حق الزحمه و پاداش سبب حرکت این ساختار در نرام حقوقی قراردادها شد.
بــا وجــود ایــن بــه منرــور جــذ ،ســرمایههای داخلــی و خــارجی نســل جدیــدتری از
قراردادهای نفتی با رویکرد خدماتی و واگذاری مدیریت و راهبری چاههای نفت و گاز بـه
سرمایهگذاران در حال شکلگیری میباشند که از نسـلهای قبلـی متمـایز اسـت .ایـن مـدل
قــرارداد نفتــی عــالوه بــر اینکــه شــامل مراحــل اکتشــاد و توسـ ه اســت مرحلــه تولیــد و
بهرهبرداری را نیز در بر میگیرد و در قالب یب قرارداد به یکدیگر ملحق و با مدت زمـان
یــوالنی و شــرایق مطلــو ،مــالی درحــالی کــه از نرــر محتــوا متمایــل بــه مشــارکت در

سرمایهگذاری است به پیمانکار واگذار میشود.

قرآن کریم
 .1ابراهیمی نصراهلل 1۳8۴ش اصالح یا جایگزینی قراردادهای بیع متقابل :راهکار یا
ضرورت بیجا شانا بیچا.
 .2اصدر زاده عبداله 1۳7۴ش آشنایی با تجارت متقابـل بیجا موسسـه مطال ـات و
پژوهشهای بازرگانی چ.1
 .۳ایرانپــور فرهــاد 1۳8۹ش مالکیـت و مفهــوم آن در قراردادهــای نفتــی فصــلنامه
حقوق دانشگاه تهران ش.1.۴
 .۴حاتمی علی و کریمیـان اسـماعیل 1۳۹۳ش حقـوق سـرمایهگذاری خـارجی در
پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری بیجا تیسا بیچا.
 .5حاقری علی 1۳76ش شرح حقوق مدنی تهران کتابخانه گنج دانش چ.1
 .6خمینی [امام] روحاهلل 1۳7۹ش تحریرالوسیله تهران مؤسسـه تنرـیم و نشـر آثـار
امام خمینی (ره) چ 1ج.۴
 .7شهید اول 1۴1۴ق الدرو بیجا مؤسسه النشر االسالمی بیچا ج..۳
 .8شهیدی مهدی 1۳82ش حقوق مدنی :عقود م ین تهران انتشارات مجد چ.1
 .۹صــادقی جــوانمرد 1۳8۳ش جنبــههای حقــوقی قراردادهــای ســرمایهگذاری بیــع
متقابل پژوهشهای حقوقی ش.5
 .1۰صــفایی سیدحســین 1۳82ش دوره مقــدماتی حقــوق مــدنی :قواعــد عمــومی
قراردادها تهران نشر میزان چ.1
 .11یوســی محمــدبن حســن 1۳87ق المبســوط فــی الفقــه االمامیه بیجا المکتبــه
المرت ویه ج.۳
 .12عزیزاللهی محمدرضا 1۳8۴ش بیع متقابل از دیدگاه فقـه وحقـوق مدرسـه عـالی
شهید مطهری چ.1
 .1۳عالمه حلی 1۴1۴ق تذکره الفقها بیجا مکتب الرضـویه ححیا اآلثـار الج فریـه
بیچا ج.2
 .1۴ــــــــــــــــــــ قواعد الفقهیه بیتا بیجا بینا چ 1ج.2

قرارداد بینالمللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن رد رویارویی با عقود اسالمی
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ش حقـوق تجـارت بینالملل ترجمـه زیـر نرـر بهــروز1۳۹۰ کالیـوام اشـمیتود
.1  ج۴اخالقی تهران سمت چ
ش مدلسازی و تحلیل قراردادهای بیـع1۳85 مقدم محمدرضا و مزرعتی محمد
.76متقابل و ارایه مدل بهینهسازی قرارداد در ایران مجله تحقیقات اقتصادی ش
ش دالیــل اســتفاده از قراردادهــای بیــع متقابــل در بخــش1۳۹2 منترــر مهــدی
.۴7 باالدستی صن ت نفت و گاز ایران مجله حقوقی بینالمللی ش
ش جواهر الکـالم فـی شـرح شـرایع االسـالم1۳6۳ نجفی اصفهانی محمد حسن
.۴1 ج۳بیجا دارالکتب االسالمیه چ
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