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چکيده
هنمی ای
رناردادهیی  ،الملل یل  ،ملقی لو ا عوااد مزاتن ا زار بهذ
ایرب موار ی راا  ،ا نادو رن ب ا دم دهاو مرویی رما هِ تههیمل ع قهار ه،
ههنمی ا ههذار ههاده ا ه  .ههی مبههاد ا لقیدهههی کهها هها
ا ههناد م شههنکلزیی یل ه
رناردادهیی مذکار شاهو موتیء اامیر یدی در ا ه صوه یه شهاها ها .ا ه
یالیر قار ا تار ج تکیمل یفلاو ا ا اای کا امنم ه رل پ،تنفلای آد تح
عوااد رنارداد یل ا ناد ( )IPCدر یل ظزار ا  .در ا مر،نو ری ا گهذار ا هناد
ی هاشهموای ال و ا هلییده ا ا ه رهنارداد را ا من لهای اکلتهی م تا هها ها
من لای زنه نداری م تال،ا ،ز تهم،ا داده ا ه تی ی تغ،،نار محلهاا لهااد در
شنا ا کا کتار ،ی موا نمی ا ذاری ا ه و م،وهای ا هلییده ،تهلن ا موهی
ایرب در بز زنه نداری ا موهی یله ها اصهاص در م،هید متهلنجو را
ماراع پنداالهاو م هی ا حهیح
فناها ماد .مقیلا یرن ا رمش تحل،ل ا نر
قیط رار م رهف ا رناردادهیی یل در هن رل آدو ه پههمهش کهیر ندی در
اصاص میه ،آ زی در ماابزها ی هی تق ،رهیر قهار مابهاد ها م ههه عقهاد
ا الم در قان ا ناد ارائا داده ا  .در ا را لی عاامل مؤمن در تکیمل تار ج
ا رناردادهی در رلن ری ا گذاری م ،ز علل رباع ها ا ه شه،اه ا رناردادههی در
قان ا ناد تر ،،شاه ا .
واژگان كليدي ، :ملقی لو نمی ا اهیرب و اکلتهی یه و تا هها یله و زهنه
نداری یل .

 .1استاديار گروه حددقوق تجارت بينالملل دانشکده حقوقدانشگاهآزاداسالميواحددددتددهرانشمال(نويسدددندهمسئول)
رايانامهRahimif_law@yahoo.com :
 .1استاديار گروه حقوق تجارت بينالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
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مقدمه

انرژي حاصل از نف
جوام ،گرديد .به عل

در برههاي از تاري ملل سبب تحدولي شدگرف در صدنعتي شددن
فقدان فناوري و سرمايهي الزم در کشدورهاي صداحب منداب ،نفتدي،

بهرهبرداري از اين مهمترين مصداق ثروت عمومي ناگزير از انعقاد قرارداد بدا شدرک هداي
خارجي معتبر در ايدن عرصده مدي گشدته ،کده غالبد ًا متضدمن مراعدات مصدالح ملدي نبدوده و
ميتوانسته فرصتي براي مداخلهي بيگانگان در شؤون سياسي کشورها را به وجود آورد .لذا
در راستاي اِعمال حخ مالکي

مل ها بر مناب ،مزبور ،به تدريا قراردادها نيز بده ايدن سدم

حرک نمود ،کما اينکه در ايران نيز با لحاظ سوابخ تل تاريخي ،به مرور از حخ االمتياز بده
مشارک در توليد و سرمايه گذاري ،و در نهاي با لحاظ محدودي هاي قانوني ،بده سدوي
قراردادهاي بي ،متقابل با تحولي روبرو گشتهايم که در مقايسهي با سداير عقدود ،منحصدر بده
فرد اس .
قانونگذار با لحاظ پيشينهي تاريخي قراردادهاي نفتي و آثار آن بدر سرنوشد سياسدي و
ثددروتهدداي عمددومي کشددور ،در راسددتاي اِعمددال مالکيد بددر مندداب ،فبيعددي ،بدده کددارگيري
قراردادهاي نفتي اي که آسيب کمتري بر اقتصاد و سياس کشور دارند را مورد توجه قدرار
داده تا مناف ،بيشتري عايد کشور شود .از اين رو به تدريا نگرش خود پيرامون بهرهبدرداري
از مناب ،فبيعي زيرزميني را از شيوه ي اعطاي امتياز به بيگانگان و يا حتي سهيم نمدودن آنهدا
در استخراج و بهره برداري از مناب ،نف  ،به سم قراردادهايي متحول نمدوده کده بدا حفد
مالکي کامل دول بر مناب ،نفتدي کشدور ،بده صدورت پيمانکداري و خددماتي و متمدايز از
تلسيسات حقوقي مرسوم و متداول در حقوق داخلي و بينالمللي ميباشند.
در اين جستار تحليلي تالش شده تا با تبيين صحيح اين سداختار حقدوقي ،مقايسدهاي نيدز
در انطباق با تلسيسات حقوق اسالمي صدورت پذيرفتده و بدا ابتنداي بدر اصدل آزادي اراده و
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تراضي فرفين آن ظهور ،تحول و دگرديسي اين نهاد ندوين حقدوقي در بسدتر قانونگدذاري
ايران تبيين شود .به هدر حدال توسدعهي صدنع نفد  ،محتداج سدرمايهگدذاري و اسدتفاده از
فناوري خارجي از فريخ انعقاد قراردادهاي مربو اس کده بدا توجده بده محددودي منداب،

مالي داخلي و توسعهنيافتگي صنع

نف

و تعجيل کشورهاي همسايه در برداش

از ميادين

خارجي در توسعهي صناي ،نف

و گاز کامالً ضروري مينمايد.

 .1پيدايش قراردادهاي بيع متقابل

نخستين بار تجارت و بي ،متقابل پس از جنگ جهداني اول در دوران جمهدوري وايمدار
آلمان در شرايطي که پول ملي بر اثر بي ثباتيِ بيش از حد ،نميتوانسد وسديلهي مبدادالت
خار جي قرار گيرد ،رايا گرديدد و ايدن کشدور بده ايدن ترتيدب ،توانسد اقتصداد خسدارت
ديده ي از جنگ را دوباره به حال

عادي بازگرداند .ساير کشورهاي اروپايي نيز از سيسدتم

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

مشتر و محدودي هاي قانوني ،توسعهي ميادين نفتي به ويژه ميادين مشدتر از مجدراي
انعقاد قراردادهاي بين المللي نفتي به روش بي ،متقابل به عنوان بهترين روش سدرمايهگدذاري



تهاتري و ترتيبات تسويهي بين المللدي بده عندوان وسديلهاي بدراي کمدک بده بهبدود اوضداع
اقتصادي بعد از جنگ ،استفاده نمودند(.اشميتوف)312 :1311،
ابزار تجاري مذکور در عصر حاضر معطوف به نوع خاصدي از قراردادهداي بدينالمللدي
اس

که قريب به سه دههي قبل در کشورهاي اروپاي شرقي ايجداد شدد .شدراي اقتصدادي

نامناسب از جمله فقدان توازن تجاري با غرب ،افدزايش بددهيهداي خدارجي و محددودي
کاالهداي صددادراتي و تضددمين کننددهي درآمددد ارزي و نيدداز بده ادامددهي واردات کاالهدداي
اولوي دار ،موجب به کارگيري بيد ،متقابدل روي شدد (اصدغرزاده .)33 :1323 ،اکندون نيدز
چنين فشارهاي اقتصادي اي به عل محدودي مناب ،ارزي براي روزآمدد کدردن صدناي ،در
کشورهاي در حال توسعه ،سبب رجوع به بي ،متقابدل شدده اسد بده گوندهاي کده بده نظدر
برخي کشورها نظيدر انددونزي ،مکزيدک و برزيدل ،اگدر بيد ،متقابدل نخسدتين ابدزار نباشدد،
دس کم ابزار مهمي براي بهبود موازنهي تجاري اس  .به هدر تقددير ،امدروزه بديش از ندود
کشور جهان با اهدافي متفاوت ،بخشدي از تجدارت خدود را در ايدن قالدب انجدام مدي دهندد
(.)Groenendaal,2006: 3718-3709
ايددن سدداختار قددراردادي ،شدداخصتددرين ابددزار حقددوقي در بهددرهبددرداري از مندداب ،ملددي و

ثروتهاي عمومي در مسير اِعمال حخ تعيين سرنوش  1اس

زيرا از فريخ انعقاد قرارداد با

1. Self Determination
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شرک هاي خارجي بدون واگذاري مالکيد

منداب ،فبيعدي بده بيگانگدان ،ايدن منداب ،مدورد

استفاده کشورِ صاحب قرار ميگيرد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .2ماهيت حقوقی قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

در حقوق تجارت بين الملل ،بي ،متقابل از نقطه نظر کميسيون اقتصادي ملل متحدد بدراي
اروپا ،شيوهاي از داد و ستد تلقي ميشود که موضوع معامله ،ماشين آالت ،تجهيدزات ،حدخ
اختراع ،اکتشاف و دانش فني يا کمکهاي فني ميباشد و به عندوان تجهيدزات /فنداوري بده
منظور نصب و استقرار امکانات توليدي براي خريدار مورد استفاده قرار ميگيدرد و فدرفين
توافخ مي کنند که متعاقباً فروشنده توليدات بده دسد آمدده را از خريددار اوليده خريدداري
نمايد (اشميتوف .)313 :1311،بنابراين از نظرگاه حقوقي ،بي ،متقابل عقدي بين دو شدخص
و در سادهترين حال و در وضدعي متعدارف ،قدرارداد دوجانبدهاي اسد کده از يدک سدو
معطوف به حقوق و تعهدات مربو به فروش تجهيزات -فناوري و از سوي ديگدر نداظر بدر
تعهدات مربو به فروش محصوالتِ ناشي از به کارگيري تجهيزات مذکور مديباشدد کده
نوعي قرارداد خريد خدمات پيمانکاري توأم با تلمين سرمايه و مناب ،مالي محسوب ميشدود
که به موجب آن سرمايهگذار خارجي عهدهدار تلمين سدرمايهي الزم و نصدب تجهيدزات و
راه اندازي پروژه و انتقال فناوري بوده که بعداً سدرمايه و همچندين سدود حاصدل از آن را از
فريخ فروش محصوالت توليددي همدان ميددان تحصديل مديکندد( Groenendaal, 2006:
.)3709-3718

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

با نگاهي ژرف بينانه قرارداد بينالمللدي نفتدي بيد ،متقابدل ،تلسديس حقدوقي مسدتقلي در
مقايسه با ساير نهادهاي حقوقيِ ناظر بر معامالت و عقودِ حوزهي حقوق بينالملدل اقتصدادي
و تجارت بينالملل به نظر ميرسد .از آنجا که تقسيمبندي عقود به معين و ندامعين محصدول
انديشهي علماي حقوق اسالمي اس  ،به نظر ميرسد بيد ،متقابدل بده لحداظ پيچيددگيهدا و
ظراف هاي خاص مربو و اينکه مرکب از دو قرارداد کامالً جدا از يکديگر مديباشدد ،بدا
هيچ کدام از عقود معين در فقه ،و از جمله بي ،،قابل انطباق نيس .
32

م،الوصف ،بهرغم نظريه توقيفي بودن عقود و توقف انعقاد و الزمالوفداء بدودن عقدد بدر

ميباشد که بنا به نياز جامعه به وجود ميآيند (امام خميني .)22 :1321 ،بنابراين ،ظداهراً ايدن
قرارداد در زمرهي قراردادهاي نامعين ميباشد که تراضي فدرفين بدراي لدزوم و صدح

آن

کافي بوده و تح عموم آيه «اوفوا بالعقود» قرار ميگيرد.
از لحاظ تطبيقي ،اساساً بي ،متقابل با عقد بي ،تفداوت مداهوي دارد زيدرا از منظدر فقده و
قانون مدني ايران ،بي ،تمليک عين اس
ساير عقودي اس

به عوض معلوم لذا «عين» فارق بدين مفهدوم بيد ،از

که معوض در آنها ،چيزي غير از عين باشد در حالي که موضوع در بي،

متقابل ،ارائه ي تجهيزات ،فناوري و تعهد به استقرار کارخانه يا تلسيسات مربو بده صدنع
مورد نظر اس  .البته از نگاه قضايي مبادلهي کاال با پدول ،خريدد و فدروش اسد  ،هدر چندد
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نص و تنفيذ شدارع مقددس ،بندا بده اقتضدائات اقتصدادي جوامد ،در عصدر کندوني ،عمدوم و
افالقاتي مانند آيه شريفه «اوفوا بالعقود» ناظر بده همدهي قراردادهدا اعدم از معدين و عقدودي



فرفين آن را معاوضه بدانند ليکن اين وضعي در بي ،متقابل وجود ندارد زيدرا هديچگونده
پرداخ نقدي صورت نميپذيرد و بازپرداخ هزينهها و سود پيمانکار نيز از محدل عوايدد
حاصل از فروش محصول انجام ميگيرد .عالوه بدراين ،بيد ،،عقددي تمليکدي اسد کده بده
مجرد وقوع ،باي ،مالک ثمن و مشتري مالک مبي ،ميشود در حالي که بي ،متقابدل ،عقددي
عهدي اس امري که با تدقيخ در ماده يک نمونه قرارداد بيد ،متقابدل کميسديون اقتصدادي
اروپا ،قابل استنبا اس  .ضمن آنکه در عقد بي ،،ضرورتي به وجود مالزمهي ميدان ثمدن و
مبي ،نيس و لزومي ندارد که يکي محصول و نتيجهي ديگري باشدد لديکن در بيد ،متقابدل
اين مالزمه دائر بر اينکه همان محصول توليدي از رهگدذر سدرمايهگدذاري پيمانکدار ،بابد
تدار هزينه هاي وي به خود او فروخته شود ،وجود داشته و از شرو ذاتدي ايدن قدرارداد
اس .
به هر روي ،نميتوان بي ،متقابل را به آساني عقدد بيد ،در مفهدوم سدادهي حقدوق مددني
دانس زيرا نف يا گاز پس از استخراج ،کماکان در مالکي دول اس و ايدن موضدوع
به وضوح از لحاظ حقوقي ،مالزمه با نفي امکان مالکي پيمانکار بر نف استخراجي از چاه
و نتيجتاً تسل و تملک بيگانه بر مناب ،اوليه اقتصادي دارد (صادقي.)123 :1333
بي ،متقابل با عقد شرک موضوع ماده ( )221قانون مدني نيدز مشدابهتي نددارد زيدرا بده
دالل

ماده ي مرقوم ،شرک

اجتماع مالکين متعددد در شديء واحدد بده نحدو اشداعه اسد .
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بنابراين تمليکي بودن عقد شرک

و مالکي

مشاعي مال و در واق ،اذن در تصرف هر يدک

از شرکاء در سهمالشرکهي مشاعي و قابل رجوع بودن اذن مزبور و به تب ،جايز بدودن عقدد،
جزء شاخصههاي آن اس  1.در حاليکه در بي ،متقابل ،اشداعه در مالکيد مفهدومي نددارد و

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

فددرفين قددرارداد متعهددد بدده واگددذاري تجهيددزات و فندداوري و پرداخدد

عددوض از محددل

محصوالت توليدي ميباشند .از اين رو ،با ابتناي بر اصالهاللزوم ،عقدي الزم قلمدا ميشدود
و بدين ترتيب خريدار تجهيزات و فناوري ،مالدک مطلدخ آن محسدوب مديشدود و بدا عقدد
شرک  ،که يک مبادلهي مختل و مرکبي اس کده سدبب اشداعهي در مالکيد و اعطداي
نياب

در تصرف ميشود ،ماهيتاً تفاوت اساسي دارد.
قرارداد بينالمللي نفتي بي ،متقابل با قرارداد اجاره به شدر تمليدک نيدز متفداوت اسد

زيرا اجاره به شر تمليک ،عقد اجارهاي اس کده فدي آن شدر شدود مسدتلجر در پايدان
2
مدت اجاره و در صورت عمل به شراي مندرج در قرارداد ،عين مستلجره را مالک گردد.
بنابراين مستلجر با پرداخ آخرين قس اجاره ،مالک کاالي مورد اجاره ميگدردد ،بددون
اينکه نياز به عمل حقوقي ديگري داشته باشد .در نتيجه با توجده بده قصدد مشدتر فدرفين،
تمليک معلخ بر پرداخ تمام اقسا اجاره [ثمن] ميباشد (کاتوزيدان 22 :1323و بده بعدد).
در حالي که نميتوان در بي ،متقابل فرض نمود که تجهيزات و فناوري تا زمدان بازپرداخد
بها از محل محصوالت ناشي از آن ،به صورت اجداره باشدد و بهدا بده صدورت اقسدا و بده
شکل اجاره به شر تمليک فبخ برنامه زمانبندي شده ،به سرمايهگدذار خدارجي پرداخد
گردد و در پايان با پرداخد آخدرين اجداره بهدا ،تجهيدزات و وسدايل ،همگدي بده ملکيد
خريدار در آيد زيرا ارتبا مسدتقيم بدين ماشدينآالت و تجهيدزات صدنعتي و فنداوري وارد
شددده و کدداالي توليددديِ حاصددل از ايددن تجهيددزات ،مهمتددرين ويژگددي قددرارداد بيدد ،متقابددل
مدديباشددد ،بدده فددوري کدده مقددداري از محصددوالت توليدددي بدده وسدديلهي همددين امکانددات
سرمايه گذاري شده به عنوان بهاي اين سرمايهگذاري پرداخ ميگردد ،ليکن در اجاره بده
شر تمليک اين ارتبا ميان محصوالت توليدي و اجاره بها وجود نددارد و بده هدر شدکلي
که توافخ صورت گيرد ،قرارداد اجاره به شر تمليک محقخ ميباشد .با اينحدال ،در فدرض
اينکه در اجاره به شر تمليک ،اجارهي ماشدين آالت از سدوي مدوجر بده جداي فدروش از
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سوي وي ،متضمن تعهد متقابل خريد محصوالت توليدي اين ماشدينآالت باشدد و بده ايدن

مدت اجاره به مالک اصلي بر ميگردد ،بنابراين تفاوت ماهوي بي ،متقابل با اجاره بده شدر
تمليک محرز ميباشد.
بي ،متقابل در مقايسه با جعاله نيز تفاوتهايي دارد .فارغ از اختالف نظري کده راجد ،بده
ماهي جعاله از حيدث ايقداع يدا عقدد بدودن آن وجدود دارد (لنگدرودي322 :1321 ،و323

شهيدي 111 :1332 ،کاتوزيان 1)312 :1333 ،وفخ مداده ( )231قدانون مددني جعالده التدزام
شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينکده فدرف ،معدين باشدد يدا غيدرمعين
ميباشد .اساساً توقف در اين که قرارداد بي ،متقابل جعاله اس  ،موجده نخواهدد بدود (عزيدز
اللهي )133 :1333 ،زيرا با تعريفي کده مقدررات آنسديترال از قدرارداد بداي بدک 2بده عمدل

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

فريخ اجارهبها درياف گردد (اصدغر زاده ،)22 :1323 ،در ايدن صدورت نيدز از آنجاکده بدا
پرداخ آخرين قس  ،فناوري و دانش فني به مالکي مستلجر در نميآيد ،بلکه با خاتمهي



آورده و آن را عرضه ي تجهيزات و فناوري از يک فرف ،مشرو بده بازپرداخد ثمدن از
فريخ محصوالت از فرف مقابل قلمداد نموده ،شائبهي قابلي تطبيخ با جعالده را بده وجدود
آورده اس ليکن با مداقه در خصوصيات جعاله ميتوان به آساني درياف کده بيد ،متقابدل
به لحاظ اينکه از دو قرارداد جداگانه تشکيل شده اس  ،نميتواند جعالده محسدوب گدردد.
کما اين که از منظر فقهي ،چنانچه مالک معدن ،براي عامل استخراج مواد معددني انتفداع از
آن را مباح گرداند ،آنچه که استخراج ميشود متعلخ به عامل اس ليکن اگدر شدر شدود
متعاقب استخراج مواد معدني ،نصف آن متعلخ به عامل باشد ،معامله بافدل اسد خدواه در
قالب اجاره باشد و خواه جعالده زيدرا در هدر دو فدرض ،عدوض مجهدول اسد و جهدل بده
عوض ،سبب بطالن عقد اس  .بنابراين آن چه که استخراج شده اس به مالک معدن تعلدخ
دارد و عامل فق مسدتحخ اجدرتالمثدل اسد (عالمده حلدي .)221 :1313 ،در فرضدي کده
مالک بخواهد با عامل شر نمايد که اجرت عامل ،سهمي از مدواد معددني اسدتخراج شدده

 .1صاحب جواهر و امام خميني (ره) معتقدند با توجه به اينکه در جعاله مقارنهاي بين ايجداب وقبدول وجدود نددارد ،در
حالي که اگر از عقود به اين مقارنه نيازمند هستند جعاله ايقاع اس  .درحالي که عدهاي از فقها مانند شي فوسي در
مبسو آن را عقد دانستهاند .البته برخي حقوقدانان نيز با استنبا متفاوت از تعريف جعاله در قانون مددني در ماهيد
آن اختالف نظر دارند.
2. Buy back
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باشد ،از آن جه

که عوض جعاله بايد معلوم باشد و در اين فرض تراضي فرفين به تسهيم

مواد معدني استخراج شده به نصف يا رب ،به عندوان اجدرت عامدل ،بده لحداظ معلدوم نبدودن
عوض ،سبب بطالن آن تراضي خواهد بود ولي اگر تراضي بر اين باشد کده اجدرت عامدل

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در صورت موفقي

وي به استخراج مواد معدني ،ده درهم باشد ،چون اين عوض ،معلدوم و

اجرت مشخص اس  ،جعاله صحيح اس

(عالمه حلي )313 :1313 ،و از فرفي چون مدواد

معدني استخراج ش ده مالک معدن تعلخ دارد ،اين تراضي با مشکلي روبرو نيس ليکن اگر
تراضي نمايند که هر آنچه استخراج مي شود متعلدخ بده عامدل باشدد و عامدل هدزار ديندار بده
مالک بدهد ،اين تراضي بافل اس
توافخ دول

(عالمه حلي.)131 :1313 ،

با فرف خارجي در تطبيخ قراردادهاي امتياز با اين معيار ،در قالب قدرارداد

منعقد ميشود .چنانچه واگذاري امتياز استخراج نف و معددن بده قصدد تعلدخ مسدتخرجات
معدن به فرف به ازاء پرداخ بهره مالکانه معدن به مالک باشدد و يدا در راسدتاي قدرارداد
مشارک در توليد ،توافخ شود که سهمي از توليدات حاصل از استخراج نف يدا معددن بده
عامل تعلخ گيرد ،قرارداد با بطالن روبرو اس  .اما از منظدري ديگدر ،اساسداً اکتشداف مدواد
معدني در قالب عقد جعاله صحيح و در چارچوب اجاره بافل ميباشدد ،زيدرا مدورد معاملده
مجهول اس (شدهيد اول .)32 :1313 ،تراضدي ميدان مالدک معددن و عامدل مبندي بدر تعلدخ
مستخرجات معدن به عا مل به ازاء پرداخ مبلغي به مالک به عل مجهدول بدودن موضدوع
معامله بافل اس (شي فوسي .)221 :1332 ،با تدقيخ در مواض ،مذکور ،به نظر مدي رسدد
که تعيين اجرت عامل به عندوان نصدابي از مدواد معددني اسدتخراجي ،بدا ايدن شدر کده در
صورت استخراج ،اجرتي به عامل داده خواهد شدد ،از آن جهد کده موضدوع کدار عامدل
مجهول اس  ،چنانچه در قالب اجاره باشد ،بافل اس  ،ولي اگر در قالب جعاله باشد ،چون
جهل در اين موضوع سبب بطالن آن نميباشد ،صحيح اس (شهيد اول.)32 :1313 ،
هر چند امعان نظر در برخي خصوصيات جعاله نظير قبول ابهامدات در متعاقددين ،ميدزان
خدم و اجرت آن 1،قابلي تعميمِ وسي ،از حيث فرفين قرارداد و موضوع ،عددم انحصدار
آن به امور خدماتي با وجود لف «عمل» و امکان واگذاري اعيان يا موضوعات ديگر از اين
فريخ 2تشابه بي ،متقابل را با آن تداعي ميکند ،ليکن نظر به اين که قراردادهاي بيد ،متقابدل
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از دو قرارداد جداگانه تشکيل شده اند و فرفين قرارداد ،معين و تعهدات و حقوق آندان نيدز

خودداري نمايد و در صورت نقض تعهددات مربدو از سدوي هدر يدک از فدرفين ،نداقض
قرارداد خسارت سنگيني را بر عهده خواهد داشد  ،تشدبيه آن بده جعالده کده بديش از يدک
التزام ساده و معمولي نيس  ،موجه نخواهد بود .به عالوه ،و فارغ از تشابه نسبي بين دو نهداد
حقوقي مذکور ،از اين جه که مشخص نيس فرف قرارداد تا چه مدت و بده چده ميدزان
بايد به منظور نيل به هدف مقرر در قرارداد فعالي
متعهد اس

و هزينده نمايدد در بيد ،متقابدل کارفرمدا

با کشف ميدان تجاري مبلغي معين به ازاي تحمل ريسک به پيمانکار پرداخد

نمايد و در صورت عدم نيل به هدف معين ،چيزي بر عهده کارفرمدا نخواهدد بدود بندابراين
ريسک ناشي از عدم اکتشاف و يا توسعهي ظرفي مورد تعهد بر عهده پيمانکار اسد لدذا

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

مشخص ميباشد و موارد ابهامي نيز وجود ندارد ،با التفات به تکاليف و حقدوقِ دقيقداً معدينِ
شرک سرمايه گذار از يک سو و اين که بدون دليل فني و حقوقي نميتواند از انجام عمدل



به لحاظ اتحاد عامل و جاعل در نتيجه و هدف مورد نظر و تحميل هزينههاي انجام شدده بدر
فرفين ،به نظر ميرسد اساساً قراردادهاي بي ،متقابل مسيري خارج از قالب جعاله دارند.
 .4قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل ،نهاد حقوقیِ نوين تابع اصل آزادي اراده

فارغ از ماهي متفاوتي که قرارداد بينالمللي نفتي بي ،متقابل با سداير تلسيسدات حقدوقي
دارد ،در کشددورهاي صدداحب مندداب ،نفتدديِ نيازمنددد توسددعه ،روش مطلددوبي بددراي اجددراي
پروژههاي صنع نف و گاز مي باشدد و غالبد ًا بده علد وجدود تنگناهداي مدالي ،منبعدث از
الزامات قانوني و اقتصادي منعقد ميشود .ارادهي فرفين در انشداء و تراضدي آندان بده قبدول
تعهدات مندرج در اين قرارداد ،عنصر سازندهي آن اس .
به موجب اصل آزادي قراردادهدا ،ارادهي فدرفين بدراي انشداء و ايجداد عقدد ،شدرو و
اوصاف و نوع تعهد ،امري الزم و مجرد تراضي آنان براي ايجاد التزام کافي اس

(حائري،

 )31 :1323لذا با وحدت مال مواد ( )11و ( )211قانون مدني ،در صدورتي کده قدرارداد
منعقد شده مخالف صريح قانون نباشد ،نافذ اس  .بنابراين نظر بده ايدن کده حاکميد اراده،
مقيد و منحصر به قالب حقوقي خاصي نميباشد و هدف از اصلي کده در مدواد مرقدوم بيدان
شده ،جز در موان ،مصرح در قانون ،ابتناي قراردادها بر مفداد تراضدي و اراده فدرفين اسد
لذا آنچه که بر رواب فرفين تعهد در يک قرارداد حاکم ميباشد ،ارادهي آزاد آنان اس .
37



در انطباق با حقوق داخلي ،قرارداد بي ،متقابل ،نوعي قرارداد نامعين اس

که با توجه بده

گستره ي اصل حاکميد اراده و آزادي قراردادهدا و مبداني حداکم بدر ايدن اصدل ،ميدان دو
ف حداکم و مدلخوذ بده مدواد
شخص مبتني بر تراضي آنان منعقد مي شود کده بدا لحداظ عدر ِ

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قانوني ،در قالب بي ،متقابل تبلور يافته و به عل

عدم مخالف

با موازين قانوني ،ميان فدرفين

نافذ و معتبر اس  .بنابراين ،قانوناً براي ايجاد تعهد و التزام ،ضرورتي ندارد تراضدي و توافدخ
اشخاص در قالب عقد ويژهاي از عقود معين باشد ،بلکه چنانچه قراردادها بده فدور کلدي بده
هر شکل ،و قراردادهاي اداري و دولتي با رعاي چدارچوب و اصدول کلدي قدانوني منعقدد
شوند ،تاب ،قواعد عمومي قراردادها بوده و نافذ و معتبرند لذا به اعتبار اصل لدزوم وفداي بده
عهد ،تعهددات فدارغ از عندواني کده دارندد ،در هدر قدالبي الزمالوفداء بدوده و بدراي فدرفين

محترمند 1،و قرارداد نفتي بي ،متقابل نيز از اين قاعده مستثني نميباشد.
در ماده ( )11قانون مدني مراد از لف «صريح قانون» ،تلييد اصل اباحهي قراردادها و بده
مفهوم عدم من ،قانونگذار اس واال قرارداد مخدالف روح قدانون بافدل اسد .ايدن موضدوع
ناظر به قوانين امري بوده تا از تجلي توافخ ارادهي فرفين برخالف چنين قدوانيني جلدوگيري
شود (صفايي .)21 :1332 ،بدين لحاظ ،از آنجاکه يکي از شرو قراردادي در بيد ،متقابدل،
پرداخ سود و بهره ي وجوه به صاحب سدرمايه مديباشدد ممکدن اسد شدائبهي مخالفد
ال بدا
صريح با شرع و قانون را به ذهن متبادر نمايد ،لکدن ايدن شدبهه جداي تلمدل دار زيدرا او ً
فرض حرم پرداخ سود و بهره بده شدرک خدارجي ،چندين شدرفي بافدل اسد لديکن
موجب بطالن قرارداد نميباشد و با بقاء صح قدرارداد ،مديتدوان آن را همچندان مشدمول
ماده ( )11قانون مدني دانس ثانياً حرم پرداخ چندين سدودي ،کده اسدتهالکي نبدوده و
عملياتي ،انتاجي و توليدي اس  ،در فقه اسالمي ثاب و قطعي نيس يا حداقل محل ترديدد
و اختالف ميباشد ثالثاً پرداخ سدود سدرمايهگدذاري بندا بده مصدلح و منداف ،اقتصدادي
جامعه و اقتضائات جهاني توس مجم ،تشخيص مصدلح نظدام ،شدرعي و قدانوني شدناخته
شده ،کما اينکه اليحه قانوني استفاده از مناب ،مالي خارجي در قالب فايندانس ،کده از سدوي
شوراي نگهبان خدالف شدرع اعدالم شدد ،سدرانجام در مجمد ،بده تصدويب رسديد بندابراين
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پرداخ

سود سرمايه به بيگانگان در بي ،متقابل ،عالوه بدر اينکده مخدالفتي بدا قدانون نددارد،

شراي و اوصاف و تعريف آن ،امروزه به نظر ميرسد بتوان عنوان عقدي معدين بده آن داد
با اين وجود به لحاظ ماهي

خاص ايدن ندوع از قراردادهدا ،فدارغ از اسدتنبافات متفداوت از
1

عنوان بي ،متقابل ،اين اصطالح در مقابل اصطالح خارجي «باي بک» وض ،شده که اکندون
انطباق کاملي با ماهي اين قرارداد ندارد ،بلکه بايد آن را نهاد نويني با ويژگيهدا و شدراي
مخصوص به خود و مبتني بر اصل تراضي و اراده آزاد فدرفين دانسد
ديگر اعم از داخلي و خارجي ،ياف

کده در قراردادهداي

نميشود.

کلمه «باي بک» در بيان قانونگذار« ،بي ،متقابل» و در ادبيات حقوقدانان «توافخ بازخريد
محصول»« ،تهاتر توليدي»« ،پس خريد» و يا «خريد بازيافتي» اس  .اسدتعمال لفد «بيد »،در

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

موافخ مقررات جاري قانوني نيز ميباشد (عزيزاللهي.)32 :1333 ،
نظر به ماهي حقوقي قرارداد بي ،متقابل و عطدف بده تصدويب قدوانين مختلدف در بيدان



ترجمه «باي بک» ممکن اس متضمن القاء اين شبهه باشد که اين قرارداد نوعي بي ،با همان
شراي و ارکان بي ،داخلي و حتي بينالمللي اس درحاليکده همدان گونده کده بيدان شدد،
اساساً مشابهتي بين آنها وجود ندارد .در اين راستا به نظدر مديرسدد عندوان «توافدخ بازخريدد
محصول» ،از آن جه که مبين ويژگي هاي مهدم بيد ،متقابدل از حيدث ايجداد ارتبدا ميدان
توليد کاالها و خدمات صادر شده و کاالها و خدمات بازخريد شده اسد  ،مناسدبتدر و بدا
ماهي خاص اين قرارداد نيز سازگارتر باشد .بنابراين از اين منظر که بيد ،متقابدل قدراردادي
پيچيده و مرکب از دو يا چند قرارداد فرعدي ديگدر بدوده کده فدرفين فدي آن قصدد انشداي
قراردادي جديد با شراي کامالً متفاوت از ساير عقود را دارند ،و هديچگونده قصددي مبندي
بر انعقاد قرارداد در قالب هاي حقوقي مانند بي ،ندارند ،بايد ساختار نوين حقوقي منحصر بده
فرد تح نظام مستقل حقوقي به شمار آيد.
 .تکامل محتوايی قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

لزوم سدرمايه گدذاري معدادل حدداقل چهدل ميليدارد دالر در ده سدال آيندده بدا اولويد
توسعه ي ميادين مشتر به منظور افزايش بيش از يک ميليون بشکه به ظرفي توليد روزانه
با لحاظ اهداف برنامه پنجم توسعه دائر بر سدرمايهگدذاري حددود دويسد

ميليدارد دالر در
1. Buy back
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بخش باالدستيِ صناي ،نف

و گاز از يک سو و شدراي تحدريم اقتصدادي کشدور از فدرف

ديگددر ،فراحددي نسددل جديددد قراردادهدداي نفتددي در جهدد افددزايش انگيددزهي اقتصددادي
شددرک هدداي داخلددي و خددارجي بددراي سددرمايهگددذاري در ايددن حددوزه را يددک ضددرورت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اجتناب ناپذير و حتي يک مزي

اقتصادي ميگرداند هر چند در مقايسه با نسلهاي پيشدين

خود از پيچيدگيهاي بيشتري برخوردار اس .
آنچه که در باب تکامل محتوايي قدرارداد بدين المللدي نفتدي بيد ،متقابدل مشدهود اسد ،
تمرکز اصلي نسل اول اين قراردادها بر توسعه 1و نسل دوم آن بدر اکتشداف و توسدعه 2بدوده
اس  .نسل اول اين قرارداد ،براي حضور کوتاه مدت پيمانکاران خدارجي بدا هددف توسدعه
ميادين قديمي3جه

بازسازي و افزايش ميزان برداش  ،فراحي شد در حاليکده نسدل دوم

با توجه به ضرورت بهرهبرداري از ميادين بکر 3امکان حضور پيمانکدار در هدر دو مرحلدهي
مذکور را فراهم آورد و وي با پذيرش ريسک و به هزينهي خود اقدام بده اکتشداف ميدادين

نفتي جديد نموده و با کشف نف به ميزان تجداري ،از حدخ ترجيحدي بدراي انعقداد قدرارداد
توسعه برخوردار ميگرديد .با اين وجدود چنانچده فدرفين موفدخ بده انعقداد قدرارداد توسدعه
نميشدند ،کارفرما با بازپرداخ کامل هزينههاي اکتشافي انجدام شدده ،بدا سداير متقاضديان
براي انجام توسعهي ميدان مذاکره مينمود .عالوه بر اين ،در قراردادهداي نسدل اول ،حجدم
سرمايه گذاري سقف محدودي داش که در آغاز قرارداد مشخص و در نسدل دوم ،سدقف
قدرارداد بدر اسداس قيمد کشدف شدده از مناقصدهاي فرعددي و در آسدتانهي آغداز عمليددات
اجرايي ،تعيين ميگرديد .در اين قدرارداد ،پيمانکدار مکلدف بده توسدعهي ميددان و تضدمين
انجام فعالي هايي مشخص براي رساندن سطح توليد به ميزان معيني بدوده و ناکدامي در نيدل
به اين سطح از توليد ميتوانس سودآوري پروژه را به صورت جدي کاهش دهدد .فدرفين
در زمان انعقاد قرارداد بايد سقف هزينههاي سرمايهاي 2الزم براي نيل به سطح توليدد مدورد
توافخ را به فور دقيخ معين و در قرارداد قيد کنند که موجب تسميهي آن به قدرارداد سدقف

1. Development
2. Exploration & Development
3. Brown Field
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4. Green Field
5. Capex

سرمايهاي ثاب  1شده اس  .بدين ترتيب ،در فرضي که پيمانکار به جهد

حددوث عدواملي

پروژه ،ناگزير به انجام هزينهاي بيش از سقف مقرر در قرارداد گردد ،امکان بازيافد
نداش

آن را

و چنانچه نيل به اهداف توليد مستلزم انجام هزينهاي بيشدتر از آن مديبدود ،پيمانکدار

مکلف بود براي ايفاي تعهدات مربو و نيل به سطح توليد تعهد شده ،مابدهالتفداوت سدقف
معين شده و هزينههاي واقعي انجدام شدده را متقبدل شدود ( Shiravi & Ebrahimi, 2006:
.)F.30
با لحاظ اينکه انگيزه اصدلي حرکد

از نسدل اول بده سدم

نسدل دوم قراردادهداي بيد،

متقابل افزايش مناف ،کارفرما از فريخ اکتشاف ذخاير جديد هيدروکربوري بود ،نسدل سدوم
در مقام پاس به يکي از دغدغههاي اساسي پيمانکاران خارجي در زمينهي ريسک ناشدي از

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

مانند نوسانات احتمالي قيم مواد اوليه و نيز قطعي نبودن افالعات موجود مخدزن ،تخمدين
اوليه سقف هزينههاي سرمايه اي و تفاوت ايدن مدوارد بدا واقعيد موجدود در فدول اجدراي



افزايش غيرقابل پيش بيني هزينههاي سرمايهاي عمليات توسعه ،پا به منصه ظهدور گذاشد .
تالش فراحان آن با هدف کاستن از ميزان اين ريسک و نزديک تدر کدردن سدقف منددرج
در قرارداد با هزينههاي واقعي از فريدخ عددم تثبيد سدقف هزيندههداي سدرمايهگدذاري در
هنگام انعقاد قرارداد و موکول کردن آن به مددت زمداني قريدب بده دو سدال پدس از انعقداد
قرارداد ،بعد از انجام مطالعات دقيختر و جزييتر فني و نيز متعاقدب انجدام مناقصدات اصدلي
پروژه از سوي پيمانکار بود تا بدين ترتيب تا حدودي ريسدک ناشدي از عددم قطعيد هداي
فني 2و همچنين نوسانات قيم مواد اوليه و تجهيزات کاسته شود .بده همدين دليدل از آن بده

عنوان قراردادهاي مناقصه باز 3و يا سقف باز 3ياد ميشود (ابراهيمي.)1333 ،
به هر تقدير در نسل سوم قراردادهاي بي ،متقابل ،کاستيهاي نسدلهداي پيشدين از حيدث
تعهدات فرفين تا حدودي مرتف ،و شيوهي پرداخ حخالزحمه و پداداش نيدز انددکي تغييدر
نمود .با استفاده از اين سده نسدل قراردادهداي بيد ،متقابدل ،تداکنون ششصدد هدزار بشدکه در

1. Fixed Capex Contracts
2. Technical Uncertainties
3. Open Tender
4. Open Capex
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توليد روزانه کشور افدزوده شدده اسد  1.بدا ايدن حدال ،بده منظدور

خشکي و دريا به ظرفي

جذب سرمايههاي داخلي و خارجي نسل جديدتري از قراردادهاي نفتي با رويکرد خدماتي
و واگذاري مديري و راهبري چاه هداي نفد و گداز بده سدرمايه گدذاران در حدال پيددايي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ميباشد که مي توان آن را بي ،متقابل پيشرفته ناميد .نظر به اينکه اين قرارداد به منظور تدلمين
مالي و الحاق مرحله توليد و بهرهبرداري به مرحله توسدعه و هدم چندين تمايدل آن بده ندوعي
مشارک در سرمايه گذاري از ابتداي مراحل اکتشاف تا توسعه و بهرهبرداري فراحي شده،
لذا از لحاظ محتوا با نسلهاي قبلي متفاوت ميباشد .با اين وجود ،به فدور مشدخص هددف
اين قرارداد نفتي نيز همانند اسدالف و مطدابخ الگدوي قدانوني ،جدذب سدرمايهي خدارجي و
فناوري و تخصص مورد نياز براي اقدام پرهزينه ،پرخطر و پيچيدهي اجراي پروژههاي نفتي
توأم با تضمين حاکمي بر مناب ،نفتي و نظارت دولد بدر عمليدات اجدرا بده نحدو مقدرر در
قانون اساسي ،قوانين نف و قوانين برنامه توسعه ميباشد.
اصوالً بي ،متقابل ،تنها يک روش انجام معامله اس و کارآمدي آن به مفداد و شدراي
ملحوظ در قرارداد و کيفي اجدراي آن هدا وابسدته اسد و ارتبدافي بده ماهيد آن نددارد.
بنابراين هدف از تحول در محتواي آن نيز ايجاد شراي مطلوب براي ورود سرمايه خارجي
و فناوري روز دنيا اس تا بازار براي نف توليدي به فرز شايستهاي ساماندهي گردد ،ثبدات

 -1نسل سوم قرارداد بي ،متقابل ايران از سوي دول
اجرا درآمده اس

ليکن به عل

عراق الگو برداري شده و با تغييراتي در آن کشور در مقطعدي بده

وجود همان نقا ضعف ،به تدريا قراردادهداي ديگدري جدايگزين آن مديشدوند.

عراق با انجام دو مناقصهي توسعه و برگزاري يک مناقصهي اکتشاف و توسعه ،بيش از بيس
ميادين نف

قرارداد بدزرگ توسدعه

و گاز و بلو هاي اکتشافي را به کنسرسيومي از شرک هاي خدارجي واگدذار کدرد .در ايدن قراردادهدا

برخالف قراردادهاي بي ،متقابل ،بنددي گنجاندده شدده کده مطدابخ آن ميدزان پداداش از محدل هدر بشدکه توليدد نفد
پرداخ

ميشود و شدرک

خدارج ي هدم بدراي دريافد

بلندمدت بيشترين استخراج نف

درآمدد بيشدتر بدا اجدراي روشهداي صديانتي قصدد دارد در

را از مخازن هيددروکربوري داشدته باشدد .از سدوي ديگدر دولد بدراي توسدعه ايدن

ميادين  %32ماليات بر قراردادها وض ،نموده ،به فوري که تاکنون بدا واگدذاري ايدن ميدادين نفتدي درآمددي چنددين
ميليارد دالري از محل اخذ ماليات کسب کرده اس  .قراردادهاي بي ،متقابل عدراق ندوعي قدرارداد خددماتي اسد و
شرک

ملي نف

ايران هم قصد دارد از قراردادهاي جديد خددماتي بدا مزيد هداي بيشدتري رونمدايي کندد .در ايدن

صورت پيمانکاران در بلندمدت با اتخاذ سياس هاي برداش
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صيانتي عالوه بر در اختيار داشتن چاههاي نف  ،پاداش

خود را از محل توليد هر بشکه نف و يا هر متر مکعدب گداز فبيعدي برداشد

مديکنندد.ر : .حداتمي ،و کريميدان،

(« ،)1313حقوق سرمايهگذاري خارجي در پرتو قانون و قراردادهاي سرمايهگذاري» ،تهران :تيسا.

اقتصادي کشور براي فراهم آوردن زميندههداي اکتشداف ،توسدعه ،توليدد و بهدرهبدرداري از

شددود ،و محددي مناسددب بددراي تحقددخ عمليددات و اصددالحات گوندداگون بددراي جددذب
سرمايه گذاري از فريخ اصالح قيم هدا فدراهم شدده و شديوههداي مشدارک

و روشهداي

قراردادي و مقافعهکاري تنظيم گرديده و بسدتر رشدد و ارتقداي پيمانکداران و توانداييهدا و
امکانات داخل کشور مهيا گردد (.)Farnejad,14-16
 .6چالشهاي قراردادهاي بينالمللی نفتی بيع متقابل

واکاوي داليل اعراض از قراردادهاي بي ،متقابل که بده علد

کاسدتيهداي آنهدا ،سدبب

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

ميادين جديد استمرار يابد ،سياس هاي متفاوت در تقابل با کنشگران سياسي در خاورميانده
اتخاذ و تعامل سالم ميان آنها و همچنين ميان مصرفکنندگان و دارندگان اين منداب ،برقدرار



کاهش رغب شرک هاي بزرگ و توانمندد بدينالمللديِ عرصدهي توليدد ،اکتشداف و بهدره
برداري ،جه سرمايه گذاري و حضور در عمليات اکتشاف و توسعهي ميادين نفتدي ايدران
شده اس  ،در راستاي تعبيهي زيرساخ هاي مورد نيداز بدراي ايدن تغييدرات و تعيدين مسدير
حرک

در اين گذرگاه واجد اهمي

اس  .برخي از اين داليل عبارتند از:

الف .عدم صرفهجويي در هزينهها از آن جه که متضمن منفعتي براي پيمانکار نيس ،
سبب کاهش رغب وي در فعالي هاي نفتي ايران ميشود لذا براي جبران اين نقيصده بايدد
در قراردادها ترتيبي داده شود که در صورت صرفه جويي ،مبلغ پاداش پيمانکار نيز متناسب
و بدون هيچ محدوديتي در سقف مقدار صرفهجويي ،افزايش يابد.
ب .از آنجا که در اين قراردادها ،امکان پرداخ پداداش بيشدتر از سدقف معدين شددهي
متناسب بدا افدزايش توليدد بيشدتر ملحدوظ نشدده ،و پيمانکدار جهد افدزايش ميدزان توليدد،
انگيزهاي ندارد ،لذا براي جبران اين خأل ،لحاظ شر امکدان پرداخد پداداش بده پيمانکدار
براي برداش

هر بشکه اضافهتر نسب

به ميزاني که پيشبيندي شدده ،سدبب رغبد

همکاري در بهرهبرداري بيشتر از ميدان مکشوفه خواهد شد.
ج .در دراز مدت استفاده از فناوري در پروژهها به نف ،پروژه اس

آندان بده

و مان ،از آن ميشدود

که پيمانکار به منظور تدار هزينههاي انجام شده ،مبادرت به ازدياد توليدد بددون رعايد
قواعد صيانتي براي پايان يافتن پروژه نمايد .لذا در جه رف ،اين نقصان زيانبدار ضدرورت
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دارد ،با اتخاذ تدبير مقتضي ،پيمانکار متعهد به حضوري فوالنيتر در ميدان براي استفاده از
فناوريهاي مدرن در جه افزايش توليد با رعاي ترتيبات صيانتي شود.
د .وجود سقف براي هزينههاي سرمايهاي در اجراي فرحها و پروژههاي نفتدي يکدي از

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تنگناها اس  .پيمانکار در زمان ارائه ي پيشنهاد قيمد

در مناقصده براسداس متغيرهداي بدازار

داخلي و بينالمللي و مسائل فني ،سياسي و اجتماعي اقدام مدينمايدد ،لديکن در فدول زمدان
اجراي پروژه در مييابدد کده شداخصهداي قيمد گدذاري مدؤثر بدر روي هزيندهي اجدراي
پروژهها نظير افزايش تورم جهاني ،باال رفتن قيم سيمان ،فوالد و نفد کده معيدار پيشدنهاد
آنها براي ارائهي قيم

بوده ،تغيير يافته اس  .در اين صورت اگر مازاد بر سقف هزينههداي

سرمايهاي مندرج در قرارداد ،را مطالبه کند ،مورد موافقد کارفرمدا قدرار نمديگيدرد ،زيدرا
فرفين نسب به يک سقف معدين از هزيندههداي سدرمايهاي توافدخ کدردهاندد و از آنجدا کده
قراردادهاي بي ،متقابدل جدزء قراردادهداي خددماتي ريسدکپدذير مديباشدند ،بدديهي اسد
ريسک هرگونه تغيير يا افزايش در هزينههاي عمليات توسعهي ميدان بده عهددهي پيمانکدار
خارجي مي باشد لذا ضرورت دارد در نسل جديد قراردادهاي نفتي در اين خصوص تددبير
شود.
ي مدور ِد
ت قدرارداد ِ
ه .در هيچ يک از قراردادهاي بيد ،متقابدل صدنع نفد  ،شدر ثبدا ِ
درخواس ِ پيمانکاران پذيرفته نشده بنابراين هيچ تعهدي کده افدزايش هزيندههداي ناشدي از
نوسانات بازار به اين شرکتها پرداخ شود وجدود نددارد ،کده مديتواندد بده اخدتالف ميدان
پيمانکار و کارفرما تبديل شده و عمالً روند پيشرف عمليات توسدعه ميددان را نيدز کندد يدا
متوقف نمايد.
و .از آنجاکه نرخ برگش سرمايه ثاب اس  ،لذا انگيزهاي براي پيمانکار جهد بهبدود
عملکرد يک پروژه ،ايجاد نمي کند گرچه ممکدن اسد در زمداني کده قيمد نفد تندزل
مييابد ،به نف ،پيمانکار باشد.
ز .نظر به کوتاه بودن دورهي قراردادهاي بي ،متقابدل ،پيمانکدار خدارجي انگيدزه کمدي
براي بکارگيري معيارهاي افزايش بهرهوري و انتقال فناوري به داخدل کشدور دارد و عدالوه
بر اين ،با توجه به اينکه دول  ،کنترل توليدد و بهدرهبدرداري را بده دسد مديگيدرد ،فدرف
خارجي حاضر به بکارگيري فناوريهاي برتر در بي ،متقابل نخواهد بود (مقددم و مزرعتدي،
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.)122-132 :1332

ح .محدود شدن پيمانکار به شرو يکجانبهي کارفرمدا ،شدراي انعطدافناپدذير ايدن

سبب کاهش انگيزهي وي شود.
 .از لحدداظ فنددي و تکنيکددي در قراردادهدداي بددينالمللددي نفتددي بيدد ،متقابددل ريسددک
سرمايه گذاري به صورت کامل به پيمانکار منتقل ميشود و کارفرما هيچگونده تضدميني در
خصوص برگش سرمايه نميدهد .ميزان درآمد پيمانکار از محل اجراي قرارداد در حددود
 %3تا  %3از کل ذخيرهي قابل برداش

(از نظر ارزشي) خواهد بود و  %12به کشور صاحب

مناب ،نفتي خواهد رسيد ،درحالي که در قراردادهاي مشارک

در توليد ايدن مقددار  %11تدا

 %12بوده و به نف ،پيمانکار خواهد بود که موجب کاهش رغب
انعقاد قرارداد بي ،متقابل خواهد شد.

سرمايهگذاري خدارجي در

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

قراردادها و عدم لحاظ هيچ گونه اقدام تعديلي ،سبب ميشود در مواقعي که گسدترش کدار
در شراي پيش بيني نشده محتاج انجام هزينه باشد ،اين امر بر عهده پيمانکار قدرار گرفتده و



به هر تقدير ،آنچه مسلم اس اينکه هر پيمانکار نفتي به هنگام انعقاد قرارداد ،هزينههاي
مترتب بر فعالي خود و نهايتاً برآورد درآمد و سود نهايي را در نظر ميگيرد .در اين جه
چنانچه با بررسي و يا به تجربه دريابد که با انعقاد قرارداد و شروع فعالي در چارچوب آن،
نه تنها سودي نخواهد کرد بلکه حتي امکدان تددار هزيندههداي خدود را نددارد ،منطقداً از
ادامهي همکاري با کارفرما امتناع خواهد کدرد .بررسدي عملکدرد پيمانکداران حداکي از آن
اس که دليل عدم استقبال شرک هاي نفتي خارجي ،متن و مدلول قراردادهاي بيد ،متقابدل
ايران اس  .ضمن آنکه باال رفتن سن و پير شدن ميادين نفتدي و ضدرورت اجدراي فدرحهدا
براي بازياف از اين ميادين نيز مزيد بر عل افزايش هزينههاي پيمانکاران بوده اسد و بده
همين داليل در شراي حاضر براي افدزايش ضدريب بازيافد  ،ايدن قراردادهدا خيلدي مفيدد
نيستند و بيشتر در مياديني که براي نخستين بار به توليدد مديرسدند ،کدارايي دارندد .ايدن در
حالي اس که تحريمهاي بينالمللي نيز به عنوان مهمترين مان ،فعاليد شدرک هداي نفتدي
بينالمللي غربي چالش ديگري اس که تا رف ،آن ها ،اين شرک ها رغبتي بدراي بازگشد
به ايران نخواهند داش .

45



 .7پيدايش نسل جديد قراردادهاي نفتی ايران

1

مطابخ آنچه بيان گرديد ،نسل اول بي ،متقابل ،ناظر به مرحلهي توسعه بوده و زمان انجام،
شرح کار پروژه و سقف هزينهها ،سه ويژگي اصلياي بودهاند که تا پايان اين مرحلده ثابد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ميماندند ،و با ابتناي به اين ويژگيها ،هرگونه هزينهي اضافي بر مبلغ قراردادي بر عهددهي
پيمانکار قرار گرفته و کارفرما در قبال آن تعهددي نداشدته اسد  .نسدل دوم ،شدامل مراحدل
اکتشاف و توسعه به صدورت توأمدان بدوده و بدر ايدن اسداس ريسدک اکتشداف بدر عهددهي
سرمايهگذار خارجي قرار ميگرف

و عالوه بر آن ،واجد خصوصيات بي ،متقابدل نسدل اول

نيز بوده اس  .در نسل سوم قراردادهاي بي ،متقابل که همانندد نسدل دوم ،نداظر بدر توسعهي
توأم با اکتشاف ميادين بوده ،سقف هزينههاي پروژه پس از مدت زمدان معيندي کده درصدد
مشخصي از کار توس پيمانکار انجام شد ،ثاب فرض شده و پيمانکار در فول عمر ميدان،
با بررسي رفتار مخزني که کارفرما مسدؤول ادارهي آن اسد  ،مديتوانسد بدراي توسدعهي
مراحل بعدي مورد نظر در قرارداد اقدام و در دوره توليد نيز به موجب قدراردادي بده عندوان
پشتيباني توليد ،حضور يابد (منتظر .)32-31 :1312 ،با اين حال ،اين قرارداد ،قريب به بديش
از دو دهه اس که در جه حداکثرسدازي منداف ،ملدي از فريدخ بکدارگيري فنداوريهداي
خاص و سرمايه خارجي و حرک به سم توسعه مورد استفاده ميباشد ،ليکن در وضعي
فعلي به رغم افزايش ميزان ذخاير اثبات شدهي نف خامِ قابل استحصدال ،آنچندان کده بايدد
نميتواند در اکتشاف ،توسعه ،توليدد و بهدرهبدرداري ،سدبب جدذب سدرمايه خدارجي شدود
(کاتبي.)33-31 :1313،
با ابتناي به تجاربي ناشي از به کارگيري اين قراردادها و لزوم تسري ،در توسعهي ميادين
نفتي ،به خصوص در ميادين مشتر  ،و نظر به کمبود مناب ،مالي داخلدي و فقددان داندش و
فناوري براي فعالي هاي اکتشاف ،توسعه و بهدرهبدرداري از منداب ،نفتدي و همچندين شدراي
فعلي کشور در رواب بين المللي ،قانونگذار با وقوف به مباني مذکور راه فراحدي و تددوين
نسل جديدي از قراردادها که در اين گذرگاههاي سخ بتواند سبب حرکد توسدعه نفتدي
کشور و تحصيل مناب ،مالي و ثروت شود را ترسيم و مجريان را ملزم به اقدام در ايدن مسدير
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1. IPC

کرده اس  .در اين راستا نوعي قرارداد نفتي ايراني 1فراحي شده که بايد بده آن عندوان بيد،

مخازن نفتي اس  ،پيمانکار و کارفرما بايد در قالب يک قرارداد ميان دو برندده و بدا هددف
توليد صيانتي فعالي

کنند .بخشي از اين قرارداد وابسته به سرمايهگذاري و توسعهي ميددان،

و بخش ديگر مربو به دورهي بهرهبرداري و حفاظ از ميدان اس  .در اين بخش عدددي
به ازاي توليد هر بشکه نف  2محاسبه ميشود که بخشي از آن هزينه بهدرهبدرداري و بخشدي
نيز سود پيمانکار اس .
در اين مدل جديد قراردادي ،مدت زمان اجرا بدين  21تدا  22سدال اسد

کده بخشدي از

تعهدات ،مربو به دورهي زماني اي اسد تدا ميددان توسدعه يابدد و بده ظرفيد الزم توليدد
برسد و بخش ديگر مربو به دوران بهرهبرداري اس  .درحالي که ايدن مددت در مقايسده

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

متقابل پيشرفته داد.
در اين ساختار حقوقي ،که در واق ،قراردادي بدراي توسدعه و بهدرهبدرداري از ميدادين و



با زمان تعيين شده براي اجراي قراردادهاي بي ،متقابل که ميان  3تا  3سال و دوره بازگشد
سرمايه نيز بين  3تا  3سدال بدوده ،مبدين ايجداد تغييدرات شدگرف در جهد ايجداد انگيدزه و
واکنش مثب پيمانکاران بينالمللي نف به آن اس .
در هددر صددورت ،ايددن نسددل از قراردادهدداي نفتددي ضددمن رفدد ،نقددايص و کاسددتيهدداي
قراردادهاي قبلي ،واجد ويژگيهاي منحصر به فردي اسد کده راه جدذب سدرمايهگدذاري
خددارجي را بددا رعايدد مصددالح کشددور و حقددوق پيمانکدداران بددزرگ نفتددي در جهدد
حداکثرسازي مناف ،ملي هموار ميکند.
 .8ويژگیهاي نسل جديد قراردادهاي نفتی با توجه به تحول و دگرديسیهاي آن

علي القاعده قرارداد نفتي بي ،متقابل در همهي نسلهاي آن داراي ويژگيهداي عمدومي
منحصر به فرد ميباشد .به موجب اين قرارداد ،شدرک

نفتدي خدارجي بده عندوان پيمانکدار،

فرف قرارداد ،واق ،شده و وظيفه ي وي تلمين همده سدرمايه مدورد نيداز عمليدات اکتشداف،
توسعه ،نوسازي و بازسازي ميادين و بهرهبرداري و توليد اس  .بازپرداخ هزينههدايي کده

1. Iranian’s Petroleum Contract
2. Per Barrel
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در پروژه متحمل ميشود ،به همراه بهرهي سرمايههاي استفاده شده و نرخ سود مورد توافخ،
از محل درآمدد حاصدل از فدروش محصدوالت ،صدورت مدي پدذيرد ،کده البتده ندرخ بدازده
ساالنه ي سرمايه گذاري ،متناسب با پروژه ،متغير بوده و در قالدب اقسدا مسداوي پرداخد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ميگردد .پس از پايان دورهي پرداخ
نفتي کشور نخواهد داشد

اصل سرمايه و سود آن ،پيمانکدار حقدي در ميدادين

و در خاتمدهي عمليدات اجرايدي پدروژه ،کنتدرل عمليدات را بده

کارفرما ميسسارد و در اين سرمايهگذاري ،فاقد سهم اس  .بنابراين ،در بي ،متقابل ،پيمانکار
خارجي وظيفه ي تلمين مدالي فدرح ،مسدؤولي اجرايدي و مهندسدي ،سفارشدات ،سداخ و
نصب ،انتقال فناوري ،آموزش و راهاندازي ميدان پس از توسعه و بهدرهبدرداري از آن را بده
عهده دارد و کليه مراحل تح

نظارت فني و مالي دول

صورت ميگيرد.

1

اگرچه پروژهها از آن جه که همگي در ميادين داراي ذخاير اثبات شده نفد و گداز
به اجرا در ميآيند ،فاقد خطرپذيري در اکتشاف هستند ،و خطرپذيريِ قيم پدروژه نيدز بده
کارفرما منتقل ،و پرداخ وجوه مورد توافخ تضمين ميشود .اين وجدود ،پدذيرش ريسدک
سرمايهگذاري توس پيمانکار ،که امري خارج از قيم پروژه ميباشد ،از ويژگيهاي ايدن
قرارداد بينالمللي نفتي اس که به دو گروه عمده تقسيم ميشود .نخس  ،عدم دسترسي بده
توليد کافي ناشي از کاهش نف قابل برداش در مخزن براي بازپرداخ هزيندههدا و دوم،
افزايش هزينههاي سرمايه اي مورد نياز پدروژه از سدقف قدرارداد بده داليدل غيدر منتسدب بده
مديري بهينهي پيمانکار مانند مؤلفههاي ناشناخته ميدان .پذيرش ريسک سدرمايهگدذاري و
احياناً اجراي قراردادِ زير سقف قرارداد ،به توان مالي پيمانکار و انگيزه اي وابسته اسد کده
براي اجراي پروژه در کشور دارد .در اکثدر قراردادهداي بيد ،متقابدل هزيندههداي سدرمايهاي
نسب به سقف مبلغ مندرج در قراردادها افزايش داشته اس  ،ليکن شدرک هداي بدزرگ و
معتبر بين المللي به تعهدات قراردادي خود پايبند بوده و فرحهاي اجرايدي را بدا هزيندههداي
خود تکميل و به شرک ملي نف ايران تحويل دادهاند .صرفنظر از چگونگي اجراي ايدن
قراردادها ،ويژگيهاي مهم آنها با مالحظهي رويکردهاي حقوقي و فني مؤثر در فراحدي و
تدوين نسل جديد قرارداد نفتي ايران ،به شرح ذيل اس .
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 . 1ماده ( )13قانون برنامه چهارم توسعه و مواد ( )123( ،)122و ( )121قانون برنامه پنجم توسعه.

 .1-8الحاق مرحله توليد به مرحله توسعه

و مدت زمان قرارداد سابخ که فقد شدامل مرحلدهي توسدعه تدا توليدد اوليده و مددت زمدان
محدودي براي توليد آزمايشي بود ،به مددت زمدان تعهددات و حضدور پيمانکدار در پدروژه
براي بهرهبرداري و توليد افزوده شده اس  .بدين ترتيب ،ندرخ پرداخد هدم بدا مکانيسدمي
خاص به سم

«به ازاي هر بشکه» توليد نف رفته اسد  ،اگرچده مکانيسدم پرداخد

سدابخ

براي مرحلهي توسعه با اصالحاتي به همان صورت باقي خواهد ماند.
 .2-8رويکرد خدماتی و واگذاري مديريت و راهبري چاههاي نفت و گاز

فراحي نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران با رويکرد خدماتي و واگدذاري مدديري و
راهبري چاههاي نف و گاز صورت پذيرفته کده ويژگدي خداص ايدن نسدل و از مهدمتدرين

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

از مهمترين ويژگي هاي منحصر به فدرد نسدل جديدد قراردادهداي نفتدي ،الحداق مرحلده
عمليات بهرهبرداري يا توليد به مرحله توسعه اس  .به عبارت ديگر ،نتيجهي حاصل از اجدرا



مؤلفههاي تحول و ارتقاي بي ،متقابل در راسدتاي برخدورداري عادالندهي فدرفين قدرارداد از
1
مزاياي بيشتر محسوب ميشود.
 .3-8توسعه ميادين مشترك

ويژگي ديگر ناشي از تحول در قراردادهاي نفتي ،امکان انعقاد آن براي توسدعه ميدادين
مشتر اس  .توسعه و افزايش توليدد از ميدادين مشدتر نفتدي بدا اسدتفاده از قراردادهداي
جديد در اولوي

قرار دارد.

 .4-8انعطاف پذيري قراردادهاي نفتی

اصوالً قرارداد نفتي بايد در مرحلهي اجرا ،متناسب با شراي پروژه مورد بدازنگري واقد،
و از انعطاف الزم برخوردار باشد تا با لحاظ حف مناف ،فدرفين در جهد اسدتمرار فعاليد
توسعه اي کشور سدبب پويدايي آن گدردد و متناسدب بدا شدراي توسدعه يدافتگي ،فنداوري و
مديريتي کشور و با لحاظ رقابتي بدودن بدازار نفد

دنيدا تنظديم شدود تدا در شدراي رقدابتي

 .1با توجه به لزوم قانوني سرمايهگذاري به ميزان حداقل حدود دويس

ميليارد دالر در بخش باالدستيِ صدناي ،نفد و

گاز در برنامه پنجم توسع ه و وجود شراي تحدريم ،تددوين و رونمدايي از قراردادهداي جديدد نفتدي ايدران بده منظدور
افزايش انگيزهي اقتصادي سرمايه گذاران داخلي و خارجي بسديار بدا اهميد

اسد  .همدان گونده کده بيدان شدد ،ايدن

قراردادهاي جديد مطابخ با دستورالعمل اجرايي بند يک ماده ( )122قانون برنامه پنجم توسعه تهيده و پديشندويس آن
براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال شده تا ضمان

اجرايي در صنع

نف

کشور پيدا کند.
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نف

باشد .از اين رو ،انعطاف قراردادي با حف چارچوب ،اصدول و

محورهاي ساخ و همچنين نظام حقوقي حاکم بدر آن ويژگدي ايدن قدرارداد جديدد نفتدي
ميباشد ،ليکن ممکن اس مفاد قرارداد بسته بده شدراي مخدزن و خواسد فدرف قدرارداد
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مواجه با تغييراتي شود.
اصوالً تدوين مناسبترين ساختار حقوقي براي قراردادهاي نفتي کاري پيچيده اسد

و

قرارداد حقوقي يک بسته ي جامد اس  ،ليکن مخزن نف مانند يک موجدود زندده رفتداري
متغير دارد بنابراين از آنجا که رفتار نقطه به نقطهي مخازن نفتي در حال تغيير و دگرگدوني
اس  ،متناسب سازي به موق ،و بدون تلخير قراردادها هم ضروري اسد

و شدايد بدر همدين

مخدازن هدم اصدالح و مدديري

مجزايدي بدراي هدر

اساس ،الزم باشد که شيوه ي مدديري

ميدان ،که متشکل از متخصصين حرفه اي اس  ،اعمال شود.
ي نف و گاز يک فرح جدام ،توسدعه 1اوليده وجدود
بهرغم آنکه در قراردادهاي باالدست ِ
دارد که بدر اسداس افالعدات اوليده مخدزن تعيدين مديشدود لديکن رفتدار مخدزن بدر اسداس
مشخصات ميدان و سنگ در فول دوره توليد ،افالعات دقيختدري بده دسد مديدهدد کده
مستلزم انعطاف قراردادي براي اصالح فرح جام ،توسعه در ادامهي مسدير اجدراي عمليدات
پروژه اس  .بنابراين به نظر ميرسد قرارداد نفتي ايران ،نه تنها در صدد رف ،کاستيها و بيان
بايسته هاي الزم در مسير رواب حقوقي ،مالي و فني بين کارفرما و پيمانکار اسد  ،بلکده در
نگاه دقيختر ،متضمن و مبين فرح کلي توسعه نيز ميباشد.
 . -8انتقال دانش فنی و کسب فناوريهاي جديد

انتقال دانش فني به داخل و کسب فناوريهاي جديد در اين عرصده ،شدرفي اسد کده
به موجب آن پيمانکار خارجي در چارچوب قراردادي ،دانش فني مربو را به کارشناسدانِ
کارفرما منتقل و با استفاده از تکنولوژي روز ،فناوريهاي جديد دنيا را در ايدن عرصده وارد
صنع نف کشور مينمايد .البته عل عدم انتقال دانش فني در نسلهاي قبلي قراردادهداي
نفتدي بيد ،متقابددل ،بيشدتر معلدول فقدددان مکانيسدم انتقدال فندداوري و بده کدارگيري نيروهدداي
نامتناسب بود.
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1. MDP

 .6-8تمايل به مشارکت در سرمايه گذاري

خارجي در فعالي هاي موضوع اين قراردادهدا حاضدر و نتيجتد ًا صدنع
تقوي

بدومي نفد

خواهد شد .بنابراين انعقداد و اجدراي ايدن نسدل از قراردادهدا بده گوندهاي اسد

و گداز
کده

همزمان با تسهيل استفاده از داندش فندي شدرک هداي بدينالمللدي ،توانمنددي شدرک هداي
داخلي نيز افزايش يافتده و صدنع

داخلدي امکدان ايجداد سداختارهاي الزم و رشدد مدنظم و

همزمان در کنار پيمانکاران بزرگ نفتي بينالمللي نظير شل ،توتدال را مدييابدد و در آيندده
ميتواند به صورت مستقل در صحنههاي بدزرگ بدينالمللدي حضدور يابدد .در ايدن قدرارداد
زمينه همکاري شرک هاي ايراني با شرک هاي خارجي و شرک ملي نفد ايدران فدراهم

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

با مالحظه مکانيسم مشخصي براي انتقال دانش فني در نسل جديد قرارداد نفتي ايدران،
مفروض آن اس که شرک هاي توانمند داخلي از فريخ جويند ونچدر 1بدا شدرک هداي



شده و در فرض انعقداد قدراردادي بدا شدرک هداي خدارجي ،حجدم عمددهاي از موضدوع و
عمليات اجرايي پيمان به موجب قانون استفاده از حدداکثر تدوان فندي و مهندسدي ،تقريبداً تدا
 ، %21توس شرک هاي ايراني انجام خواهد شد .مجري ضمن برنامهريزي بدراي توسدعه و
کنتدرل کيفددي ،دانددش فنددي الزم را نيددز بدده داخدل منتقددل کددرده و اجددراي کددار را بددر عهددده
شرک هاي ايراني ميگذارد.
در تحليل محتوايي اين ساختار حقوقي جديد ايراني که در واق ،يک قرارداد بينالمللدي

نفتي بي ،متقابل پيشرفته بوده که به سم مشارک در سدرمايهگدذاري 2ميدان شدرک هداي
ايراني با يک شرک معتبر نفتي بين المللدي متمايدل شدده اسد  ،بده فدور ضدمني مشدخص

ميشود که در صدد ترسيم مسير حرک وزارت نف در اکتشاف ،توسدعه ،بهدرهبدرداري و
توليد به سم مقصد معين شده در قوانين باال دستي و چشمانداز توسعه کشور اس  .عالوه
بر آن ،مبين تکليف بخش خصوصي در شناسايي اهداف دراز مدت براي ساماندهدي امدور
مربو و برنامه ريزي الزم همراه با سدازمان مناسدب بدوده تدا موقعيد خدود را هماهندگ بدا
پيشرف هاي تکنيکي روز ارتقاء دهدد .هدر شدرک ايرانديِ دارايِ قابليد ِ تشدکيلِ جويند
ونچر با شرک هاي نفتي معتبر بينالمللي ،با اثبات خود به آنها از رهگذر انعقاد اين قدرارداد
بينالمللي پيشرفته ميتواند در اجراي پروژههاي نفتي و گازي ايران فعالي

نمايد.
1. Joint venture
2. Joint venture
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 .7-8مؤلفههاي فعاليت

عالوه بدر ويژگديهداي فدوق الدذکر ،فدوالني شددن زمدان قراردادهدا ،اعطداي امتيداز بده
پروژههاي مربو به منافخ داراي ريسک ،توجه به توسدعه صديانتي مخدازن ،تضدمين منداف،
فرفين ،رويکرد بُرد -بُرد ،کاهش قوانين دس و پاگير اداري ،شفافي بيشتر مفداد قدرارداد
و حداکثرسازي مناف ،ملي از جمله رويکردهاي فراحي نسل جديد قرارداد بينالمللي نفتدي
ايران اس .
با لحاظ آنچه بيان شد ،اين قرارداد در توسعهي بخش باالدستيِ صناي ،نف و گاز ايدران
متضمن مؤلفههاي متعدد فعالي اس که به برخدي از مهدمتدرين آنهدا در ايدن زمينده اشداره
ميشود:
 .1در قراردادهاي اکتشافي ،پيمانکار بايد عمليات اکتشاف اعم از لرزهنگاري و حفداري
اکتشافي را به منظور کشف يدک ميددان تجداري انجدام دهدد و کُدل ريسدک فعاليد هداي
اکتشافي را نيز برعهده بگيرد.
 .2توسعه ميادين نف و گاز براساس رفتار مخزن انجام خواهد شد به فدوري کده ابتددا
توسعه با توليد زودهنگام 1آغاز و براساس رفتار مخزن ،فازهاي مختلدف توسدعهاي تعريدف
ميشود.
 .3در توسددعه ميددادين ،سددقفي بددراي انجددام هزينددههدداي سددرمايهگددذاري تعبيدده نشددده و
کارشناسان کارفرما به صورت ساالنه رفتدار مخدزن را پدايش کدرده و بودجده توسدعه آن را
تصويب و به پيمانکار ابالغ ميکنند.
 .3در اين قرارداد ،نظام پاداش تعريف شده و چنانچده پيمانکداري بدا کداهش هزيندههدا،
صرفهجويي در مراحل مختلف ،توسعهي ميدان را در دستور کار قرار دهد ،مشمول پداداش
خواهد شد.
 .2ميزان سود پيمانکار جه توسعهي ميادين نف و گاز مطابخ با ميزان افزايش توليد و
با احتساب اِعمال قواعد توليد صيانتي محاسبه خواهد شد ،و برخالف مددلهداي قدراردادي
عراق ،ميزان سود عدد ثابتي نيس  ،بلکه براساس ميزان افزايش توليد ،اين پاداش افزايش يا
کاهش مي يابد.
 .3با تعبيه مکانيسمي در اين قرارداد و به منظور افزايش ضدريب بازيافد  ،انعطداف الزم
براي توسعه ميادين نف و گاز خشکي و دريايي ،اکتشافي ،ميادين با ريسک باالي توسدعه،
1. Early Production


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

ميادين آبهاي عميخ و ميادين در حال توسعه از فريخ انعقاد اين قرارداد فراهم شده اس .
 .2بين زنجيره اکتشاف ،توسعه و بهره برداري هماهنگي برقرار شدده کده سدبب افدزايش
انگيزه سرمايه گذاران و حتي امکان رقاب بيشتر ميان آنان به منظور صادرات خددمات فندي
و مهندسي ميشود.
بنابراين با توجه به اين مؤلفهها و ويژگيها ،قرارداد مذکور از آن جهد کده مهدمتدرين
ابزار جذب سرمايه خارجي و انتقال دانش فني به داخل اس  ،متضمن صرفهجويي در منداب،
ارزي کشور ميباشد .در عين حال اين قرارداد از آن جهد کده فدي آن شدرک خدارجي
متعهد به استفاده از مدرنترين فناوريهاي پيشرفته براي توسعه ميادين و توليد صيانتي نفد
از مخازن در دراز مدت مي باشد ،با لحداظ خصوصدي جويند ونچدري کده در ايدن نسدل
قرارداد نفتي لحداظ شدده اسد  ،سدبب آمدوزش نيروهداي داخلدي و پدرورش اسدتعدادها و
توانمندي و ارتقاء تجربه و تخصص شرک هاي داخلي براي فعالي در اين عرصده خواهدد
شد.
عالوه بر آن ،از آن جا که پيمانکار پروژه از رهگذر ازدياد توليد و فروش محصول ،بده
مناب ،و سود بيشتري نايل ميشود ،در افزايش توليد تالش خواهد نمدود کده نتيجدهي آن در
افزايش صادرات کشور تبلور مييابد .از آنجا که اکتشاف و توسعه ميادين جديدد بده ويدژه
در حوزه ميادين مشتر و ازد يداد توليدد نفد و گداز ،محتداج بازارهداي جديدد فدروش و
کسب سهم بيشتري در بازار نف دنيا خواهد بود لذا با برونرف از وضعي فعلدي سياسدي
بين المللي و انعقاد قراردادهاي نفتي ،بستر کسب بازارهاي جديد فراهم خواهدد شدد کده در
تقوي مناسبات بينالمللي و رواب سياسي کشور و توسعه امني پايدار ملدي مدؤثر خواهدد
بود.
نتيجهگيري

قرارداد نفتي بي ،متقابل ،عقدي الزم ،منجز و معوض ميباشد که ارتبدا ميدان کاالهدا و
تجهيزات صادراتي با کاالهاي بازخريد شده را در مدت نسدبتاً فدوالني مشدخص مديکندد.
برخي عنوان اين سداختار حقدوقي را ترجمده اصدطالح "بداي بدک" و برخدي مددل اصدالح
شدهي آن ميدانند .قرارداد نفتي بي ،متقابل از لحاظ مفهومي يدک قدرارداد خددم  1اسد
که در نظام حقوق بينالملل اقتصادي و تجارت بينالملل ،تلسيسي منحصر به فرد مديباشدد.

1. Service Contract
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اين نهاد نوين حقوقي ،آن چنان که از فحواي تعابير مربو استنبا ميشدود ،ترکيبدي از دو
يا چند قرارداد مجزا اس که موضوع قرارداد نخس  ،خريد فناوري ،تجهيدزات و خددمات
از فرف کشور سرمايه پذير و موضوع قراردادهاي بعدي ،فروش محصوالت توليديِ همان
سرمايهگذاري به شرک سرمايهگذار جه تدار هزينهها ،سود سرمايه و بهرهي مربدو
به سرمايه ميباشد.
بيدد ،متقابددل ،ماهيتداً بددا مددوارد حقددوقي خددارجي نظيددر قراردادهدداي مشددارک در توليددد،
مشارک در سرمايهگذاري ،ساختارهاي امتيازي و همچنين نهادهاي حقدوقي داخلدي مانندد
بي ،،معاوضه ،جعاله و اجاره به شر تمليدک متفداوت و مددلي خداص بدا مداهيتي مشدخص
مي باشد که در حال حاضر در حوزه نف و گاز مورد استفاده قرار ميگيرد ،و نميتوان بين
اين نوع از قراردادهاي بينالمللي با هيچ يک از تلسيسدات حقدوق داخلدي و خدارجي تشدابه
کاملي را تصوير نمود .اين قرارداد ،به عندوان عمددهتدرين سداز و کدار حقدوقي بدراي ورود
پيمانکاران خارجي به منظور توسعهي ميادين نف و گداز ،قريدب بده دو دهده اسد کده در
کشدور بدراي ميداديني کده پدديشتدر کشدف شدده بودنددد ،مبنداي روابد حقدوقي در جددذب
سرمايه گذاري خارجي در بخش نف ميان سرمايه گذار خارجي و شرک ملي نفد ايدران
قرار گرفته اس .
تحقيقاً فرح قرارداد خدم در صنع نف ايران ،مرهون قانونگذاري از سال  1323بده
بعد اس  .با اين وجود با انعقاد اولين قرارداد بي ،متقابل در سال  1323که تمرکز اصدلي آن
بر توسعه بود ،به مرور نسل دوم قرارداد براي حضور فوالنيتر پيمانکار در مراحل اکتشاف
و توسعه نمايان گرديد .نسل سوم اين قراردادها نيز در جهد افدزايش انگيدزه بدراي ازديداد
مناف ،فرفين و رف ،دغدغدههداي اساسدي پيمانکداران خدارجي در زميندهي ريسدک ناشدي از
افزايش غيرقابل پيشبيني هزينههاي سرمايهاي عمليات توسعه با مرتف ،سداختن کاسدتيهدا و
ضعف هداي دو نسدل پيشدين از حيدث تعهددات متقابدل پيمانکدار و کارفرمدا بدا تغييدر شديوه
پرداخ حخ الزحمه و پاداش ،سبب حرک اين ساختار در نظام حقوقي قراردادها شد.
بددا وجددود ايددن ،بدده منظددور جددذب سددرمايههدداي داخلددي و خددارجي نسددل جديدددتري از
قراردادهاي نفتي با رويکرد خدماتي و واگذاري مديري و راهبري چاههاي نف و گاز بده
سرمايهگذاران در حال شکلگيري ميباشند که از نسلهداي قبلدي متمدايز اسد  .ايدن مددل
قددرارداد نفتددي ،عددالوه بددر اينکدده شددامل مراحددل اکتشدداف و توسددعه اسد  ،مرحلدده توليددد و
بهرهبرداري را نيز در بر مي گيرد ،و در قالب يک قرارداد به يکديگر ملحخ و با مدت زمدان
فددوالني و شددراي مطلددوب مددالي ،درحددالي کدده از نظددر محتددوا متمايددل بدده مشددارک در

سرمايهگذاري اس  ،به پيمانکار واگذار ميشود.
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