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چكيده
ـناخت مناسـب مـديران و         اي امروزه تنـوع قراردادهـاي پيمانكـاري بـه گونـه      ـترش يافتـه اسـت. عـدم ش چشـمگير گس

ايجـاد  مشـكالتي  ،هاي اين قراردادها موجب گرديده كه در تنظيم روابط كـاري بنديها از تقسيماندركاران بنگاهدست
تـوان ماهيـت  رسد مطالعات داخلي در اين زمينه كافي نبوده كه يكـي از علـل آن را مـي   . از طرف ديگر به نظر ميشود
مبادلـه، يعنـي سـاخت يـا     معيار اقتصـاد هزينـه  اي مسائل پيمانكاري دانست. در اين راستا پژوهش حاضر مسألهرشتهميان

بندي قراردادهاي پيمانكاري بـه دو گـروه سـاخت يـا خريـد، واژگـان       خريد را به عنوان مبناي عمل قرار داده و با تقسيم
ـين قراردادهـاي     معادل هر دو گروه را با شرح مفاهيم مربوطه  ارائه نموده است. در اين ارتباط ساختار مقالـه در شـكل تبي

ـيم يافتـه اسـت. رويكـرد ارائـه       پيمانكاري به دو گروه ساخت يا خريد همراه با ذكر مصاديقي از صنعت نفت ايـران تنظ
ـيم اي بوده و نتايج حاكي از آن است كه بهبود شناخت از اقتصاد پيمانكـاري و  رشتهمطالب ميان هـاي ذيـربط   بنـدي تقس

ها را به اخذ تصميمات بهتر هدايت نمايد.سازان بنگاهتواند مديران و ساير تصميممي

,JEL:.K12بنديطبقه K49, L24, L25, O16

ي مبادله، قـرارداد، سـاخت، خريـد،    پيمانكاري، اقتصاد هزينهاقتصاد هاي كليدي:واژه

صنعت نفت ايران.

مقدمه-1

هاي صنعتي هاي امروز دنيا مولود اجراي طرحآوريها و فنبخش قابل توجهي از پيشرفت

ها با توجه به مزيت هر منطقه يا گوناگون در كشورهاي مختلف است. اجراي اين طرح

توان گفت دهند و به تبع آن ميها را پوشش ميكشوري، هر يك نوع خاصي از فعاليت

استاديار دانشگاه صنعت نفت.1

shokouhi@put.ac.ir
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هايي زايي مولد و پويا دارند. با توجه به مزيتري و اشتغالكه سهم به سزايي در رشد فناو

آيد در بسياري از كشورها اين الگوي توسعه، مبناي ي صنعتي پديد ميكه از طريق توسعه

ي صنعتي الجرم ابعاد مختلفي ي اقتصادي نيز قرار گرفته است. به جهت نيل به توسعهتوسعه

ي، حقوقي، اجتماعي، زيست محيطي و... مورد از موضوعات از قبيل مباحث اقتصادي، فن

گردد و لذا با توجه به اين مطالب الزم است بستري قانوني به جهت تعريف بحث واقع مي

ها و دولت پديد آيد. يكي از نهادهاي اصلي تعريف روابط، روابط اشخاص، بنگاه

ز، قرارداد مفهومي نام دارد. در ادبيات اقتصادي، حقوقي، فني و... دنياي امرو"قرارداد"

آيد و لذا بررسي آن در موارد زيادي استفاده به عمل مي"قرارداد"گسترده داشته و از نهاد 

در يك پژوهش مستلزم تعيين چارچوب خاص خود است.

آيد كه هاي داد و ستد بازاري به حساب ميي پيمانكاري از مهمترين مؤلفهمسأله

در حالي كه جا دارد اقتصاددانان گيردمد نظر قرار ميتمركز بر آن بيشتر از سوي مهندسين 

ي پيمانكاري بر مبناي قرارداد(اعم از رسمي، . هر رابطهنيز بيشتر به اين حوزه ورود نمايند

گيرد. اما آنچه كه توجه بدان اهميت دارد بررسي اقتصادي عرفي و غير آن) شكل مي

بط پيمانكاري در هر اقتصادي، كه خود روابط قراردادي است. لذا نظر به سهم باالي روا

بيانگر اهميت مباحث است، برآنيم تا در يك پژوهش توصيفي و مسأله محور به بررسي 

موضوع بپردازيم. لذا مسأله تحقيق چگونگي تبيين اقتصاد پيمانكاري در صنعت نفت ايران 

هاي تحليلتواند شود. به طور معمول گستردگي مفاهيم علمي، حسب مورد، ميبيان مي

هاي خاصي روبرو سازد. لذا در چنين مواقعي تعيين حدود سئوال ذيربط را با دشواري

تحقيق بيشتر الزم است. بنابراين در ارتباط با تبيين مسأله، دو رويكرد انجام كار، يعني 

ي معيار مورد توجه قرار گرفته است. پرسش ساخت يا خريد مسأله1"خريد يا ساخت"

است اما پژوهش حاضر فقط تا حد نياز بيان موضوع از 2"ي مبادلهاد هزينهاقتص"ي نظريه

شود. مزيت اتخاذ رهيافت ي مذكور استفاده نموده و لذا وارد جزئيات نظريه نمينظريه

ي ساده به جهت تبيين روابط در هم تنيدهاساخت يا خريد اين است كه از يك طرف شيوه

نمايد و از طرف ديگر رويكرد قدرتمندي براي درك و ميي قراردادي را ارائه و پيچيده

تأكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه هدف پژوهش حاضر در گام سازد.تحليل مهيا مي

1. Make or Buy
2. Transaction Cost Economics(TCE)
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ي قراردادها، به منظور رعايت ي درك بهتر از ساختار پيچيدهنخست فراهم نمودن زمينه

سي قراردادي را چندان در دستور شنااصول اقتصاد پيمانكاري است. لذا اين تحقيق آسيب

كار قرار نداده اما اميد است كه ساير تحقيقات آتي ساير پژوهشگران اين مهم را به انجام 

تر را به تر و كارآمدتواند اتخاذ تصميمات صحيحبرسانند. از آنجا كه افزايش آگاهي مي

1آيد.يدنبال داشته باشد لذا اين امر نيز از اهداف مهم پژوهش به حساب م

، مطالب در چند بخش ارائه شده است. در ابتدا و نظر به تحقيقبه منظور سازماندهي 

آشنايي با گردند.برخي از مفاهيم مرتبط با قرارداد مرور مي،اي پژوهشرشتهماهيت ميان

هاي انجام سازند. سپس مختصري پيرامون روشاين مفاهيم راه را براي تفاسير بهتر مهيا مي

گيرد. ها مورد بررسي قرار ميهاي اجراي طرحت بحث شده و در قسمت بعدي سيستمفعالي

بندي در اين قسمت بر مبناي الگوي ساخت يا خريد، قراردادها به دو دسته كلي تقسيم

تواند يك درك يا زبان مشترك براي فهم بندي در عين سادگي ميشوند. اين تقسيممي

ي را فراهم نمايد. در بخش بعدي گذري بر پيشينه و شيوهبهتر ساختارهاي متنوع قراردادي 

گردد. در اين قسمت مطالب قبلي با تأمل انجام فعاليت در صنعت نفت ايران ارائه مي

و "الف"هاي گيرند. موارد تكميلي اين قسمت نيز در پيوستبيشتري مورد بحث قرار مي

ها براي درك بهتر موضوع وستاند. موارد مطروحه در پيمورد بررسي قرار گرفته"ب"

ي مصاديق بحث، در قسمت ششم قراردادهاي باالدستي ساليان اند. به جهت ارائهارائه شده

بندي اخير شركت ملي نفت ايران از منظر ساخت يا خريد، به دو گروه اصلي تقسيم

از ي چنين مباحثي بتواند هدف اصلي مقاله كه همان درك بهتراند. اميد كه ارائهشده

ساختارهاي متنوع قراردادي به منظور رعايت اصول اقتصاد پيمانكاري است را مهيا نمايد.

قرارداد و مفهوم آن-2

ي مفاهيمي همچون قول، قرار، عقد و قرارداد به عنوان نهادهاي حقوقي و با قدمتي به اندازه

ي خاكي، در زندگي انسانها و در جوامع مختلف كاربرد تاريخ زندگي بشر بر كره

گيران ساختارهاي متنوع قراردادي، در ميان تصميمتفاهم، در حوزه. تجربيات شخصي نگارنده نشان از وجود سوء 1

دارد كه اين خود يكي از علل اصلي انجام اين پژوهش بود.
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توان چنين بيان داشت كه عقد و قرارداد در علم حقوق مفهومي در اين راستا مي1اند.داشته

عقد عبارت "كند: عقد را چنين تعريف مي183انون مدني ايران در ماده معادل دارند. ق

است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد 

قرارداد يا عقد، عملي دو طرفه "اند:همچنين در تعريف عقد چنين گفته2"قبول آنها باشد.

شود. به طور مثال خريدار و ايجاد، آثار حقوقي محقق ميي و اراده3است كه با قصد

كنند كه كاالي فروشنده به مالكيت مشتري و پول مشتري در فروشنده توافق و اراده مي

در حقوق ممالك ديگر نيز كمابيش چنين 4"مقابل آن، به مالكيت فروشنده در آيد.

دهند ا در عرض قانون قرار مينويسندگان قانون مدني فرانسه عقد ر"احكامي وجود دارند. 

گويد: قانون مدني(فرانسه) مي1134ي نمايند. مادهو آن را در حكم قانون قلمداد مي

توافق متعاملين براي آنها حكم قانون را دارد به شرطي كه آن توافق برخالف قانون «

منظور "دهد:) نيز در كتاب خود مفهوم قرارداد را چنين توضيح مي1388شاول(5"»نباشد.

هاي من از قرارداد ذكر خصوصيات اعمالي است كه اشخاص معين قرار است در زمان

كنند به عمل آورند. اعمالي كه نوعاً مختلف و عموماً در مقام ايفاي شرايطي كه مقرر مي

به تحويل كاالها، انجام خدمات و پرداخت پول و موارد و شرايطي از قبيل احتماالت 

6"گردند.ي طرفين و پيامهاي ارسالي آنها مربوط مينامعين، اقدامات قبل

از آنجا كه نگارنده قصد ورود به مباحث تخصصي حقوق را ندارد،  لذا مباحث حقوقي مطرح شده در اين قسمت .1

اند. بديهي است كه جا كه براي بيان منظور الزم بوده مطرح گرديدهمشتمل بر بحث قراردادها، به طور كلي و تا آن

پردازند و اندركاران هنگام مواجهه با يك چنين مسائلي با عمق بيشتري به بررسي مطالب مياساتيد حقوق و ساير دست

نمايند.نقدهاي خاص خود را نيز ارائه مي

دارد: تعهدات ناشي از عقود تابع قانون وع عقد چنين بيان ميقانون مدني در ارتباط با محل وق968ماده همچنين .2

محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند. بنگريد به كتاب 

).1387قانون مدني(

3. Intention
.86)، ص 1388ره پيك(.4

.300)، ص1386به نقل از طباطبائي مؤتمني(.5

) منابع مناسبي جهت تحقيق در 1388. اين كتاب به همراه كتاب كوتر و يولن(343-4)، صص 1388به نقل از شاول(.6

آيند. ي حقوق و اقتصاد به حساب ميحوزه
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ي مكرر معموالً انعقاد قرارداد به عنوان يك نهاد مورد استفاده1در بازار رسمي مبادالت

گردد كه معموالً توافق، شرايط و است. در هر موضوع، قرارداد از سه قسمت تشكيل مي

توان اصول شوند. مجموع اين سه عامل را ميالزامات عمومي و شرايط خصوصي ناميده مي

ي خصوصي، قوق، قراردادها به سه دستهكلي حاكم بر قراردادها نام نهاد. در علم ح

شوند كه هر يك از اين دسته قراردادها تابع حقوق بندي ميتقسيم2الملليعمومي و بين

گردد و تابع خاص خود است. قراردادهاي خصوصي بين اشخاص خصوصي منعقد مي

صي قانون مدني در ارتباط با نافذ بودن قراردادهاي خصو10ي حقوق خصوصي است. ماده

اند در قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده"كند:چنين حكم مي

طبعاً قوانين و مقرراتي از اين دست در "صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

المللي نيز وجود دارد. با توجه به وزن قراردادهاي ارتباط با قراردادهاي عمومي و بين

نمايد طرف آن دولت است، به خصوص در حوزه نفت و گاز، الزم ميپيمانكاري كه يك

ي از مباحث اقراردادهاي عمومي زير مجموعهكنيم. تا بيشتر بر قراردادهاي عمومي تأكيد 

منظور از قرارداد عمومي 3باشند.هاي حقوق عمومي است، ميحقوق اداري كه از شاخه

تگاههاي دولتي و يا موسسات عمومي غير قراردادهايي است كه يك طرف آن دولت، دس

باشند كه اين قراردادها تابع حقوق عمومي داخلي و عمدتاً ها ميدولتي همچون شهرداري

المللي بين دول و يا سازمانها و نهادهاي ي سياسي هستند. قراردادهاي بينبدون جنبه

سياسي در آن مشهود است. ي الملل بوده و جنبهگردد و تابع حقوق بينالمللي منعقد ميبين

هاي حقوق عمومي بوده كه مباحثي همانطور كه آمد حقوق اداري يكي از شاخه

همچون سازمان اداري كشور، روابط دستگاههاي اداري و مسائلي از اين دست را مورد 

دهد. بديهي است كه نقش نهاد دولت در حقوق اداري برجسته و بحث و بررسي قرار مي

ا شناخت ماهيت آن تا حد ضرورت بحث حاضر الزم است. دولت را چشمگير است لذ

توان شخص حقوقي ناشي از قدرت جمعي توصيف نمود و مبناي عملكرد دولت قانون مي

اساسي و قوانين و مقررات عادي است. دولتها بطور كلي داراي حق اعمال حاكميت و 

تواند يك گزينه باشد.در بازار غير رسمي نيز انعقاد قرارداد مي.1

).1393المللي بنگريد به گادوين(از بينبراي ديدن بحثي پيرامون قراردادهاي ساخت و س.2

) پيگيري كرد.1387) و حسيني(1386توان در طباطبائي مؤتمني(مباحث تكميلي را مي.3
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حق دولت مباحث مفصلي قابل اگرچه در ارتباط با اين دو 1باشند.امور ميگريتصدي

مطرح كردن است اما در حد ضرورت بحث حاضر نگاهي اجمالي به ماهيت اين دو حق 

(اعمال حاكميت) ناشي از قدرت عمومي، در انحصار دولت و داراي "نمايد. كفايت مي

خصيصه اقتداري و الزامي است، در اين خصوص صالحيت دولت در مفهوم كلي، ذاتي، 

الزم به ذكر است قراردادهايي كه در راستاي اعمال حاكميت 2"ت.عام و مطلق اس

توان مصاديق حاكميت را نيز مي3باشند به شكل صدور فرامين و در قالب ايقاع هستند.مي

ها، امنيت ملي و... دانست. ديده هاي پولي و بانكي، مالياتتصميمات مرتبط با سياست

اند در بر گيرد و بنابراين تعريف آن نيز تا توشود كه حاكميت امور مختلفي را ميمي

اما در يك تعريف كلي و مستنط از اظهارات علماي حقوق و علوم "حدودي مشكل است 

حاكميت يعني قدرت برتر و يا قدرت مافوق و منحصر كه در «توان گفت: سياسي مي

عموالً قراردادهاي حاكميتي م4"».شودي خاصي اعمال ميدرون يك سرزمين و محدوده

هايي همچون استفاده از هايي كه در زمينهگردند: الحاقي مانند پيماندر دو نوع تنظيم مي

گيرند و ارشادي و استاندارد مانند خدمات آب، برق، گاز و... مورد استفاده قرار مي

5شوند.قراردادهايي كه در ارتباط با اموري همچون عقود بانكي، بيمه و... تدوين مي

ي مختلفي قابل مطرح كردن با حق دوم دولت يعني اعمال تصدي، مباحث و ادلهدر ارتباط

گري دولت به سبب اجراي گردد. اعمال تصدياي از آنها ارائه مياست كه به اجمال پاره

قانون تعيين ي يك تبصرهوظايف ذاتي و حاكميتي خود براي انجام برخي از امور است. 

. قانون مديريت فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و136و 135مواد .1

ها نيز مواردي را مطرح نموده است.اين زمينهدر 1386خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه 

.18)، ص 1387(حسيني.2

در مقابل عقد، ايقاع يك عمل ارادي يك طرفه(قرارداد يا عقد دو طرفه "توان چنين تعريف نمود: ايقاع را مي.3

كند. به طور مثال، ابراء به معناي ساقط كردن يك دين، باشد) است كه با قصد يك طرف، اثر حقوقي ايجاد ميمي

شود.(به نقل از لي بدهكار باعث از بين رفتن دين ميگيرد و بدون نياز به قبوعملي است كه توسط طلبكار صورت مي

". )86)، ص 1388ره پيك(

.50)، ص 1386شعباني(.4

توان در كتب حقوق اساسي جستجو نمود. براي مثال هاي تكميلي را ميدر ارتباط با موضوع حاكميت، بحث.5

) در ارتباط با موضوع نفت و حاكميت ملي مطالبي را 1386) را ببينيد. همچنين مومر(1386) و شعباني(1381عاليخاني(

منعكس ساخته است.
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شمسي، اعمال تصدي را 1307ارديبهشت ماه 19مصوب ت مرجع دعاوي بين افراد و دول

چنين تعريف نموده است: اعمال تصدي اَعمالي است كه دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه 

و استيجار و امثال دهد مانند خريد و فروش امالك و غالت و اجارهاَعمال افراد انجام مي

مصوب ه دعاوي بين اشخاص و دولت ي چهارم قانون راجع بي مادهآن. همچنين تبصره

كند: اعمال تصدي اَعمالي است كه اعمال تصدي را چنين تعريف مي1309آبان ماه 13

دهد مانند خريد و فروش اجاره و دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه اَعمال افراد انجام مي

دولت آن. لذا در جهت انجام وظايف ذاتي و اعمال حاكميت،استيجاره و امثال 

هايي دارد كه الزم است از طريق عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي نيازمندي

براي مثال اگر دولت به جهت انجام امور اقتصادي مختلف نيازمند 1و خارجي رفع نمايد.

ي يك ميدان نفتي و... آوري آمار، احداث ساختمان، توسعهانجام اموري همچون جمع

قيقي و حقوقي داخلي و خارجي تحت حقوق قراردادهاي دولتي از باشد، با اشخاص ح

گونه قراردادها كه عموماً جنبه اين"گردد. هاي ذيربط وارد قرارداد ميطريق دستگاه

كمكي و پشتيباني دارد تابع قواعد و مقررات قراردادهاي خصوصي و تحت حاكميت 

ير قوانين و مقررات خاص و عام هاي ساقوانين مدني، تجاري، ... و الزامات و ممنوعيت

هايي مهم از صنعت نفت گردد كه به علت دولتي تلقي شدن بخشمتذكر مي2"باشد.مي

تر توانند داراي ماهيتي دولتي باشند. اين بحث وقتي جديايران، قراردادهاي مرتبط نيز مي

ن و يا دولتي هاي تابعه وزارت نفت از باب ملي بودشود كه در ارتباط با ماهيت شركتمي

3طلبد.اي را ميبودن مباحثي را بگشاييم كه البته اين خود بحث جداگانه

دادها، اختالفات و همچنين مسائل قراردادهاي دولتي، نفتي و مطالب جهت تكميل بحث در ارتباط با مباحث قرار. 1

سازمان توسعه صنعتي )،1386)، طباطبائي مؤتمني(1379تا)، مبصر و ديگران(زاده انصاري(بيمرتبط بنگريد به: تقي

)، 1388،1387)، ره پيك(1385تيكر()، وايت1387)، حسيني(1389پاكدامن()،1383)(UNIDOملل متحد(

اي مبسوط قراردادهاي ) به گونه1387). الزم به ذكر است كه لوبوالنژه(1389) و عليدوستي شهركي(1388شاني(كا

هاي خارجي را از منظر حقوقي مورد بحث و بررسي قرار داده است. همچنين مركز مطالعات ها با شركتدولت

بط همچون موارد مهم در تنظيم قرارداد، )، پيمانكاري در نفت و مسائل مرت1389تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف(

توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعت نفت كشور و ساير مسائل و مشكالت مرتبط پيمانكاري در صنعت نفت را 

مورد بحث و بررسي قرار داده است.

.19)، ص 1387حسيني(. 2

).1392شكوهي(براي مطالعه بيشتر در باب ماهيت شركت ملي و مباحث مربوطه بنگريد به.3
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گري دولت، پس از ذكر اين مختصر در باب قرارداد، اعمال حاكميت و اعمال تصدي

الزم است خاطر نشان گردد كه بررسي قراردادها و مسائل مرتبط با آن، امروز از مرز علم 

1ي قرارداد،است. براي مثال در علم اقتصاد، نظرياتي همچون نظريهحقوق فراتر رفته 

و... هر يك به نوعي 4طراحي سازوكار3ها،ي بازينظريه2كارگزار،- ي كارفرمامسأله

ي مطالعاتي حقوق و اند. همچنين زمينهي قراردادها را مورد بحث و بررسي قرار دادهمسأله

5ه بحث قراردادها پرداخته است.ي ديد خود باقتصاد نيز از زاويه

هاي انجام فعاليتروش-3

به طور كلي فرد، بنگاه يا دولت براي انجام يك فعل مورد نياز، سه گزينه بيشتر ندارد: يا 

خود بنگاه فعاليت را انجام دهد(ساخت) يا آن را به نيروهاي بازار واگذار كند(خريد) و 

6ي ساخت يا خريد است.بي از هر دو شيوهگزينه آخر نيز انجام فعل به صورت تركي

ي مذكور در ها از طريق سه گزينهمجموع فعل و انفعاالت اقتصادي براي انجام فعاليت

ناميم. عطف به اين تعريف، اقتصاد جامعه تقريباً جامعه را اقتصاد يا صنعت پيمانكاري مي

ها در هر جامعه از طريق انعقاد رسمي مترادف اقتصاد پيمانكاري است چرا كه انجام فعاليت

توجه 7گيرد.هزاران قرارداد، ترتيبات قراردادي يا توافقات قراردادي شكل ميو غير رسمي 

رساند كه متأسفانه به اين موضوع و اندكي تأمل پيرامون آن اهميت اقتصاد پيمانكاري را مي

تعريف ارائه شده در فوق كلي است و لذا به آنطور كه بايد و شايد بدان توجه نشده است.

1. Contract Theory
2. Principal- Agent Problem
3. Games Theory
4. Mechanism Design

) در فصل سوم مباحث مرتبط با قراردادها را از منظر 1388) در فصل ششم و هفتم و شاول(1388كوتر و يولن(.5

اند. حقوق و اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار داده

هايي براي اهداف مقاله ايجاد نمايد لذا به جهت تواند پيچيدگي) ميHybridبررسي حالت تركيبي(از آنجا كه.6

نمائيم.ي اول يعني ساخت يا خريد تمركز ميسهولت، بيشتر بر دو گزينه

ي بحث حاضر الزم به ذكر است كه ترتيبات قراردادي، توافقات قراردادي و قرارداددر ارتباط با زمينه.7

)Contractual Arrangements, Contractual Agreements and Contract هر سه معنايي معادل ،(

سازند كه معموالً بسته به فراخور بحث در متون مربوطه از يكي از آنها استفاده دارند و يك مفهوم را متبادر مي

گردد.مي
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تار حاضر تحديد حدود آن الزم است. در بحث حاضر اقتصاد جهت رعايت اهداف نوش

1دانيم.ها ميها و پروژههاي عمراني به قصد اجراي طرحپيمانكاري را محدود به فعاليت

هاي عمراني براي احداث هر طرح دو گروه فعاليت الزم است: گروه اول شامل فعاليت

هاي پيمانكاري ساختماني و يا ها معموالً توسط شركتاحداث طرح است. اين فعاليت

گروه دوم 2رسند. مشخصه بارز اين گروه، كيفيت مديريت پروژه است.صنعتي به انجام مي

هاي ذيربط است. مشخصه اصلي نيز شامل صنعت ساخت تجهيزات براي استفاده در طرح

اين گروه نيز كيفيت فناوري به كار رفته در ساخت تجهيزات است. پس براي اجراي هر

هاي پيمانكار و سازندگان ها سروكار داريم: شركتطرح عمدتاً با دو گروه از شركت

تجهيزات. با توجه به اهداف نوشتار حاضر، براي بحث پيرامون اقتصاد پيمانكاري بيشتر بر 

هاي پيمانكار(صنعت احداث) و روابط فيمابين آنها موارد مرتبط با گروه اول يعني شركت

خواهيم كرد. البته چند صباحي است كه جامعه پيمانكاري كشور ترجيح با كارفرما تمركز 

هاي گروه براي فعاليت"صنعت احداث"ي از واژه"صنعت پيمانكاري"داده به جاي لفظ 

الذكر ي تمايز فعاليت دو گروه فوقاول استفاده نمايد كه شايد يكي از داليل آن ارائه

شود كه دولت(سازمان مفهوم طرح با پروژه متفاوت است. در ايران معموالً طرح به يك پروژه بزرگ اطالق مي.1

نمايد. اين مجوز ريزي كشور) براي تخصيص بودجه و اجراي آن مجوز و شماره طرح صادر ميمديريت و برنامه

رد، موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان معموالً به موافقتنامه مشهور است و دستگاه ذيربط براي مجوز خرج ك

ريزي كشور براي طرح ذيربط است. معموالً هر طرح از چند پروژه بزرگ كه هر كدام نيز زير مديريت و برنامه

توان به طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان اشاره داشت. شود. به عنوان مثالي براي طرح ميهايي دارند تشكيل ميپروژه

ي موافقتنامه، نمايند و لذا مبادلهي دولت استفاده ميها معموالً از بودجههاي اجرايي براي اجراي طرحهالبته دستگا

ي ي موافقتنامهباشد. اما داستان مبادلههاي در دست اجراي آنها نيز ميي كشور به طرحمجوز تخصيص بودجه از خزانه

هاي ريزي كشور به جهت اينكه ساختار اجرايي و روشرنامهي وزارت نفت با سازمان مديريت و بهاي تابعهشركت

هاي ي موافقتنامهها فرق دارد، مقداري متفاوت است. بدين معني كه مبادلهتأمين مالي در وزارت نفت با ساير دستگاه

عات از آوري اطالها و جمعطرحي سنواتي به جهت مديريت عاليهوزارت نفت، بيشتر تكليف قانوني قوانين بودجه

هاي ي موافقتنامهگيرد. لذا تعجبي ندارد كه مبادلهي تخصيص بودجه كمتر مورد توجه قرار ميباشد و جنبهآنها مي

رسد چرا كه هاي پاياني سال و آنهم به طور صوري به انجام ميها، بيشتر در ماهوزارت نفت، بر خالف بيشتر دستگاه

ي خود، عموماًٌ نيازي به تخصيص هاي تأمين مالي ويژهبا دولت و روشي مالي خاص خودوزارت نفت به جهت رابطه

هاي هايش را ندارد. به هر تقدير به جهت احتراز از پديد آمدن پيچيدگيي عمومي از خزانه به جهت انجام طرحبودجه

بريم.به كار ميغير ضرور، در اين مقاله، مفهوم طرح و پروژه را معادل هم فرض نموده و حسب مورد به جاي هم 

).1390ي مديريت پروژه منابع نسبتاً زياد هستند. براي نمونه بنگريد به گالبچي و فرجي(در زمينه.2



1394پاييز ، 16، شماره چهارماقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه 40

صنعت "رسد: فيق دو صنعت به منصه ظهور ميپس به اختصار هر پروژه توسط تل1باشد.

. با اندكي تسامح، مجموع فعاليت اين دو گروه يعني "صنعت ساخت"و "احداث

توان معادل كل توليد حقيقي اقتصاد هر كشوري قلمداد نمود مستحدثين و سازندگان را مي

و "انكارياقتصاد پيم"ي اقتصادي كشور را و لذا بيراه نخواهد بود كه مهمترين مسأله

مسائل وابسته بدان قلمداد نمائيم. حال چرا توجه به چنين امر مهمي كمتر در دروس 

گيرد خود جاي سئوال دارد.هاي محققين مد نظر قرار ميآكادميك و پژوهش

ي اصلي هر تحقيقي تبيين و تحديد اهداف و مسائل آن به هر تقدير از آنجا كه هسته

ي توان هدف تحقيق را ارائهگفته در اين قسمت مياست؛ لذا عطف به مقدمات پيش

يا سئوال تحقيق را نيز چنين بيان درآمدي بر اقتصادي پيمانكاري مطرح نمود و مسأله

از طريق كاربرد رويكرد ساخت يا خريد چگونه "صنعت احداث"داشت: روابط نهادها در 

هاي پروژه توسط شركتشود كه حدود بحث به مسائل اجرايقابل تبيين است؟ ديده مي

ساختماني يا صنعتي(صنايع احداث) محدود شده است و لذا توجه به مسائل صنعت 

طلبد. بنابراين از اين به بعد اگر به پيمانكاري و سازندگان تجهيزات خود مجالي ديگر را مي

گردد منظور پيمانكاري مرتبط با صنعت احداث است مگر اينكه موارد ذيربط آن اشاره مي

2خالف آن بيان گردد.

و اقتصاد آنها را معادل "صنعت احداث"و "صنعت پيمانكاري"عطف به رعايت چنين مقتضياتي، در اين مقاله . 1

نمائيم.فرض مي

اي بر اقتصاد پيمانكاري به قصد تشويق ورود ساير پژوهشگران ر بيان مقدمهدر اين مقاله هدف نگارنده بيشت.2

ها نظير بخصوص اقتصاددانان به اين حوزه است. در گام نخست مطالب مطروحه ممكن است مرتبط با ساير رشته

ين رسالت علم عمران، حقوق و... به نظر آيد؛ اما همانطور كه بيان شد موضوع داراي اهميت باالي اقتصادي است و ا

هاي ارائه شده اندكي بندينمايد. همچنين شايد تقسيماقتصاد به عنوان علمي اجتماعي در بررسي موضوع را ديكته مي

نمايد و هايي طبيعي ميغامض به نظر برسند. با توجه به اهميت و گستردگي موضوع، پديد آمدن چنين پيچيدگي

)، در ارتباط با موضوع قراردادهاي 1389در اين راستا هينزي(طلبد.هاي بيشتري را نيز ميهمزمان پژوهش

) يا همان قراردادهاي ساخت، مطالب مرجع، مفيد و استانداردي ارائه نموده Construction Contractsساختماني(

) نيز مطالب مناسبي تحت عنوان گام اول در قراردادهاي مهندسي ارائه نموده است.1389است. همچنين خسرواني(
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هاهاي اجراي طرحسيستم-4

و ساير مفاد قانوني و مقرراتي ذيربط، قراردادهاي 1قانون مدني29و 10عطف به مواد 

گردند. امروزه بر مبناي هاي مختلفي بين كارفرما و پيمانكار منعقد ميپيمانكاري به شيوه

هاي متنوعي از توافقات قراردادي ارائه بنديمشخصات كلي هر گروه قراردادي، تقسيم

تواند داشته دي هر گروه سه ويژگي ميي شايان توجه اينكه ترتيبات قرارداگردد. نكتهمي

تواند با ها مشتركاتي داشته باشد، دوم قرارداد ميباشد. اول اينكه با قراردادهاي ساير گروه

قراردادهاي هم گروه خود مشتركاتي داشته باشد و سوم اينكه بسته به ماهيت مبادله و مفاد 

هاي منحصر بفرد خاص خود تواند صاحب ويژگيتوافقات صورت گرفته، هر قرارداد مي

2نيز باشد.

گروه 3بندي كرد:ي كلي تقسيمتوان دو دستهقراردادهاي پيمانكاري را مي

اول(ساخت) قراردادهايي است كه پرداخت به آنها براساس پيشرفت كار توأم با نظارت و 

گيرد. در يك چنين قراردادهايي كارفرما به طور دخالت مستقيم كارفرما صورت مي

مثال يك چنين نمايد.مستقيم دخالت داشته و پيشرفت عمليات را مديريت و راهبري مي

توان آن را معادل قرارداداست كه به طور تقريبي مي4وضعيتي، قراردادهاي روزمزد

مطابق تعاريف استانداردهاي 6در نظر گرفت.5"قيمت تمام شده بعالوه سود تعيين شده"

اند در صورتي كه مخالف صريح قانون قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده-10ماده .1

نباشد نافذ است.

هاي ذيل را دارا باشند:ممكن است اشخاص نسبت به اموال عالقه-29ماده 

اعم از عين يا منفعت).مالكيت (-1

حق انتفاع.-2

ير.حق ارتفاق به ملك غ-3

توان در دو منبع مفيد تر را ميهاي اجراي طرح و قراردادها، مطالب مبسوطدر ارتباط با مباحث مرتبط با سيستم.2

) يافت.1385) و هينزي(1388دورسي(

كه در ارتباط با قراردادهاي صنعت حفاري نفت و گاز Corts & Singh(2004)ي بندي مقالهمبناي اين تقسيم.3

ها حسب ضرورت موضوع مورد بررسي صورت پذيرفته است.ساير تعميمباشد.است، مي
4. Day Rate Contracts
5. Cost Plus

ي قيمت تمام شده بعالوه سود تعيين شده را ترجمه183)، در فرهنگ حقوقي خود در ص 1384رمضاني نوري(. 6

را چنين Cost Plus Contractsيواژه، Cost Plusي آورده است. البته ايشان پس از واژهCost Plusبراي 

شود و هنوز عمالً ساخته نشده توضيح داده است: قرارداد رأس المالي: قسمتي از كاال را كه به سفارش كسي ساخته مي

آورند.به حساب خريد سفارش دهنده و جز فروش سازنده به حساب مي



1394پاييز ، 16، شماره چهارماقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه 42

قراردادي است كه كارفرما مخارج Cost Plusنكاري، قرارداد حسابداريِ قراردادهاي پيما

مابين، به عنوان دهد و بر طبق توافقات فيانجام شده در قرارداد را به پيمانكار عودت مي

ي ثابت و يا درصد معيني را بر مبناي مخارج به پيمانكار االزحمهالزحمه، كارفرما حقحق

Mark-Upگذاري ي قيمتتوان معادل واژهرا ميCost Plusي قرارداد پردازد. واژهمي

در اقتصاد به حساب آورد كه مطابق آن در دنياي واقع اكثر توليدكنندگان و ارائه دهندگان 

ي متوسط خود، گذاري هستند به نحوي كه بر هزينهخدمات تا حدي داراي قدرت قيمت

ا خدمت خود را تعيين درصدي بعنوان سود اضافه نموده و بدين ترتيب قيمت كاال ي

نمايند.مي

گروه دوم(خريد) از قراردادهاي پيمانكاري، قراردادهاي مشهور به قراردادهاي كليد 

توان آن را معادل قراردادهاي قيمت هستند كه به طور تقريبي مي1در دست يا كليد گردان

Fixed-Price Contractsي براي واژه3در نظر گرفت.2ثابت، قطعي، معين و يا مقطوع

توان آن رود كه مينيز به كار ميHigh-Powered Formal Contractsعبارت معادل

را قراردادهاي رسمي مؤثر ترجمه نمود. بر طبق تعاريف استانداردهاي حسابداري، قرارداد 

قراردادي است كه كارفرما مبلغ ثابتي را به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغ خاصي 4مقطوع

5پردازد.ر واحد انجام كار به پيمانكار ميرا براي ه

هاي مديريتي به گيرييكي از مسائل مهم در تصميم6"تصميم ساخت يا خريد"ي مسأله

اقتصاد "اند كه يكي از مهمترين آنها آيد و نظريات علمي مختلفي بدان پرداختهشمار مي

ي كمكي براي تبيين موضوع نگاهي بدان به عنوان يك نظريهاست كه نيم7"ي مبادلههزينه

ي مبادله ي معيار اقتصاد هزينهنوشتار حاضر مفيد فايده است. تصميم ساخت يا خريد مسأله

1. Turnkey Contracts
2. Fixed-Price Contracts

) قراردادهاي قيمت ثابت را در مقابل قراردادهاي نقدي از منظر تخصيص ريسك مورد مطالعه قرار 1987پولينسكي(. 3

) آمده است. 2003اي از آن در پولينسكي(داده كه خالصه

4. Fixed-Price
)، 11المللي شماره ينهاي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري(به عنوان مثال استاندارد ببرخي استانداردهاي حسابداري.5

اند.) ارائه گرديده1387مدد و ملك آرايي(در علي

6. Make or Buy Decision
7. Transaction Cost Economics
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ي در اقتصاد هزينه2با توجه به ويژگيهاي مبادله است.1"ساختار سازماندهي"به جهت تبيين 

و تكرار 4عدم اطمينان3عبارتند از اختصاصي بودن دارايي،هاي مبادالتمبادله ويژگي

ي مبادله دال بر وجود سئوال اساسي . بنابراين با استفاده از نظريات اقتصاد هزينه5مبادالت

ي معيار شروع تحليل و استفاده از ساير منابع متنوع قراردادي ساخت يا خريد به عنوان نقطه

بندي نمود:توان به تقريب چنين طبقهلي قراردادي را ميذيربط، واژگان معادل دو گروه اص

الف) واژگان معادل گروه اول

ي سود تعيين ي اماني، قرارداد روزمزد، قراردادهاي قيمت تمام شده بعالوه، شيوه6ساخت

هاي قابل پرداخت(قراردادهاي بازپرداخت ، قراردادهاي هزينه7شده(قرارداد سود  افزوده)

درون سپاري، توليد ،9، انجام درونيMark upگذاري ، روش قيمت8ها)جبرانيِ هزينه

دروني، قرارداد به صورت پيمان مديريت، قرارداد اماني، قرارداد بر اساس مواد و دستمزد، 

ريزي پيشرفت كار و... .، انجام كار بر اساس برنامه10قراردادهاي قيمت نقدي

ب) واژگان معادل گروه دوم

، قرارداد قيمت 12سپاريپيماني، روش كليد در دست يا كليد گردان، برون، شيوه11خريد

، 14، قرارداد پرداخت يكجا13ثابت، قرارداد قيمت قطعي، قراردادهاي قيمت مقطوع

1. Governance Structure
، )2002)، ويليامسون(1392)، شكوهي(1385مبادله بنگريد به نصيري اقدم(اقتصاد هزينهبيشتر در زمينهبراي مطالعه.2

).1991) و مستن و ديگران(1995ويليامسون و مستن(

3. Asset Specificity
4. Uncertainty
5. Frequency
6. Make
7. Cost Plus Contracts
8. Cost Reimbursable contracts
9. In House Production
10. Spot-Price Contracts
11 Buy
12 Outsource
13 Fixed-Price Contracts
14 Lump Sum Contracts
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، 3ي كاال و ساخت)، طراحي و ساخت(طراحي، تهيهEPC2، 1قراردادهاي رسمي مؤثر

)، MCمان مديريتي يا عامل چهارم(، قرارداد بر اساس فهرست بها، روش پي4معامله يكجا

-ي قراردادهاي پيمانكاريقرارداد بر اساس برآورد كلي، قرارداد قيمت ثابت، مجموعه

و... .5متقابل، قراردادهاي بيعBOTتأمين مالي، قراردادهاي همگروه 

كاهد. به بندي خاصي از پيچيدگي متون متنوع قراردادي ذيربط ميچنين طبقهارائه

ديگر عليرغم انتساب اسامي مختلف، روش انجام كار به تقريب تنها همان ساخت يا عبارت

گيرد باشد. بدين معني كه در هر مرحله كارفرما تصميم ميخريد(در سطوح مختلف) مي

سپاري كند. اگر براي انجام تمام كه تمام يا قسمتي از فعل را خود انجام بدهد يا آن را برون

سپاري را انتخاب كند در اين مرحله پيمانكار كه خود در نقش ونيا قسمتي از فعل، بر

گيرد(حسب قرارداد يا عرف ذيربط) كه شود دوباره تصميم ميكارفرماي جديد ظاهر مي

سپاري كند و اين مسأله به طور آيا تمام يا قسمتي از فعل را خود انجام دهد يا آن را برون

يابد.وار ادامه ميسلسله

هنگامي كه شركت ملي نفت ايران تصميم به اجراي يك طرح به صورت براي مثال 

گيرد بدين معني است كه گزينه خريد را انتخاب نموده است. حال شركتي كه متقابل ميبيع

تصميمWBS(6شود با توجه به ساختار شكست پروژه(در نقش پيمانكار كل ظاهر مي

اين 7سپاري كند.چه مواردي را برونهايي را خود انجام دهد و گيرد كه چه قسمتمي

گيري توسط پيمانكاران فرعي كه به نوعي در نقش كارفرماي موضوع فرآيند تصميم

تواند تا سطوح خُرد، براي مثال حتي تا سطح پيچ و مهره شوند نيز ميقرارداد خود ظاهر مي

رواري است كه تنيده، گسترده و زنجينيز ادامه يابد. بررسي اقتصادي چنين روابط درهم

1. High- Powered Formal Contracts
2. Engineering, Procurement, Construction
3. Design and Construct
4. Package Deal
5. Buy Back Contracts
6. Work Breakdown Structure

هاي اي بزرگ به پروژهه) فرآيندي است كه طرح را به طور سلسله مراتب از پروژهWBSساختار شكست پروژه(.7

هاي اصلي حفاري، ساخت سكو، لوله گذاري و كند. براي مثال توسعه يك ميدان دريايي شامل پروژهريزتر خرد مي

وار تا سطح شوند و اين فرآيند به طور سلسلهتوانند به چند بخش ريزتر تقسيم ميها... است. هر يك از اين پروژه

نمايد.يابد. اين شكست كار به برآورد هزينه طرح نيز كمك شاياني ميپروژه ادامه ميخاصي(مثالً پنج سطح) براي هر 
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سازد. بديهي است كه در هر مرحله اهميت اقتصاد پيمانكاري را به وضوح روشن مي

ي مهمترين مسائل مديريتي هر بنگاه به حساب از جمله"تصميم به ساخت يا خريد"

آيد.مي

گذارند و برخي از رويكردهايي نظير مكتب حقوق مالكيت پا را از اين هم فراتر مي

را از جنس 1"كارفرما و كارگزار"آن نظير دمستز و آلچيان، قرارداد بين پردازاننظريه

توان حالت دانند. بنابراين طبق اين رويكرد ميقرارداد بين خريدار و فروشنده در بازار مي

ها را معادل خريد در نظر گرفت. يعني اينكه تمام ساخت را نيز ناديده گرفت و تمام فعاليت

اي از قراردادهاي نوشته و نانوشته اداره گاه به صورت مجموعهامور حتي در درون بن

2شود.شوند و يا به عبارتي ديگر همه چيز فقط خريداري ميمي

گرديم. با ناديده انگاشتن رويكرد حدي فوق به مبحث ساخت يا خريد متعارف بازمي

نتخاب كند ي خريد را اعطف به موارد مطروحه براي انجام يك فعل، اگر بنگاه گزينه

ي كليد در دست خواهيم داشت. در غير اينصورت آنگاه قراردادهاي پيمانكاري از خانواده

اگر راه حل ساخت انتخاب شود آنگاه عمدتاً بنگاه براي انجام كار دو گزينه را به انجام 

ز رساند و (شايد به طور توأم) برخي ارساند: برخي از امور را با پرسنل خود به انجام ميمي

كند. همچنين همانطور كه شرح آن آمد، در هنگام استفاده سپاري امور فعل ذيربط را برون

و Cost-Plusي قراردادي پيمانكاري ي خريد(كليد در دست) هر دو گزينهاز گزينه

Fixed-Priceمراتبي پي در پي تا سطوح پايين نيز امكان ظهور دارند. در به طور سلسله

ي ساخت كامل عمالً امكان بروز ندارد چرا كه توجه داشت كه گزينهاين ارتباط بايستي

3ساخت كامل بدين معنا است كه يك فرد يا بنگاه تمام امور جهان را خود به انجام برساند.

به تصوير كشيده شده است:1ي اين مباحث در نمودار خالصه

1. Principal & Agent
) و 1988و 1990)، هارت و مور(1986ي بيشتر در اين زمينه بنگريد به گروسمن و هارت(براي مطالعه.2

اند كه ني بنگاه مطالبي را ارائه نموده) در زمينه سازماندهي درو1976). همچنين جنسن و مكلينگ(2004گاروست(

) آمده است.2003ي ايشان در جنسن و مكلينگ(ي مقالهخالصه

در حالت افراطي ساخت كامل، فرد يا بنگاه تمام ملزومات نظير خودكار، كاغذ، رايانه و... يا به عبارتي ديگر كل .3

ك چنين حالتي در عالم واقع امكان بروز ندارد. ي توليد جهاني را خود بايد بسازد. پر واضح است كه يزنجيره
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روش كلي انجام كار يا فعاليت-1نمودار 

+

گردند. فروض اين تحقيق نيز مشخص مي، مفاهيم ساخت يا خريد طبق 1بنابر نمودار 

شوند: يا قرارداد لذا به طور خالصه، قراردادهاي پيمانكاري به دو گروه عمده تقسيم مي

هستند. الزم 2باشند و يا قرارداد قيمت مقطوعمي1قيمت تمام شده بعالوه سود تعيين شده

به ذكر است كه هر يك از اين دو رويكرد قراردادي نقاط قوت و ضعف خاص خود را 

-Costگردد. در قرارداد دارند كه معموالً حسب مورد و ضرورت كار، يكي انتخاب مي

Plusتر است به طوري كه تر بوده و شكل نوشتاري آن سادهروند انعقاد قرارداد راحت

گيرد و خريدار خدمت(كارفرما) ي كمتري را ميرارداد زمان و هزينهمذاكرات و انعقاد ق

حين پيشرفت پروژه انعطاف بيشتري در تعديل ويژگيهاي كار دارد. اما از طرف ديگر 

هاي بيش از حد نيروي هزينهFixed-Price(4(نسبت به قرارداد 3امكان دارد كه پيمانكار

1. Cost-Plus
2. Fixed-Price
3. Agent

تواند نمود يابد. البته اگر از ابتدا ) ميMoral Hazard، مشكل خطر اخالقي(Fixed-Priceبسته به مفاد قرارداد .4

به كارفرما تحميل نمايد. لذا در اين شيوه هاي بيش از حد راتواند هزينهها بسته شود ديگر پيمانكار نميسقف هزينه

، مشكل خطر اخالقي كمتر نمود دارد.Cost-Plusنسبت به روش 

كارفرما از ساخت +سهم پرسنل 

ي سود گروه قراردادهاي قيمت تمام شده بعالوه

Cost-Plusتعيين شده يا مجموعه قراردادهاي 

خريد

گروه قراردادهاي كليد در دست يا 

Fixed-Priceمجموعه قراردادهاي 

ساخت

روش كلي انجام كار
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پس اگرچه در اين روش انعطاف وجود دارد اما نمايد.ارائه 1كار و مواد را به كارفرما

است نيز توجه داشت. بنابراين در اين حالت 2بايستي به مشكل آن كه همان خطر اخالقي

ي كار با ي كمتري براي انجام بهينهكند يعني اينكه پيمانكار انگيزهها بروز ميمشكل انگيزه

الزم است پيش از Fixed-Priceحداقل هزينه را دارد. از طرف ديگر در قراردادهاي 

3انعقاد قرارداد به دقت احتماالت و مشخصات اجزاي پروژه را احصاء نمود و برآورد هزينه

را با دقت باال به انجام رساند. طبيعي است كه در اين حالت فرآيند مذاكرات و انعقاد 

خواهد Cost-Plusتر از حالت بر است و شكل قرارداد نيز حجيم و پيچيدهقرارداد هزينه

تري از پذيري پايينانعطافFixed-Priceهمچنين در هنگام اجرا، قراردادهاي 4بود.

دارند. Cost-Plusقراردادهاي 

عمدتاً ناشي از Fixed-Priceو Cost-Plusظهور مشكالت مطروحه در قراردادهاي 

تند. اين مباحث هس5مسأله عدم تقارن اطالعات مشتمل بر خطر اخالقي و انتخاب نامساعد

گيرند. لذا بحث مختصري مورد بحث و بررسي مبسوط قرار مي6در اقتصاد اطالعات

ي خطر نمايد. در علم اقتصاد وجود دو مسألهپيرامون آنها به درك مطلب كمك مي

آورد. خطر اخالقي مواردي مشكالتي را در مبادالت پديد مي8و انتخاب نامساعد7اخالقي

تواند عمل كشد كه يك گروه ميعات بين طرفين را به تصوير مياز عدم تقارن اطال

اي داشته باشد كه از آن بدون اطالع طرف ديگر در جهت منافع خود و به ضرر مخفيانه

ديگري استفاده نمايد. انتخاب نامساعد نيز در مواردي كه عدم تقارن اطالعات به شكل 

ود. در اين حالت گروه صاحب اطالعات راطالعات مخفي در روابط وجود دارد به كار مي

تواند اطالعات را مكارانه و به نفع خود در روابط كاري و قراردادي مورد مخفي مي

يك گروه امكان "خطر اخالقي"استفاده قرار دهد. پس به طور خالصه در وضعيت بروز 

1. Principal
2. Moral Hazard
3. Cost Estimation

گيرند عموماً قرار ميFixed-Priceي قراردادهاي الگوي قراردادهاي بيع متقابل صنعت نفت ايران نيز كه در زمره.4

هايي نسبتاً هاي باال و ضمائم هستند. براي مثال معموالً به اين قراردادها حسب ضرورت، ضميمهحجيم با پيچيدگي

) و ... الحاق گرديده است. Accounting Procedureي حسابداري(حجيم همچون رويه

5. Moral Hazard & Adverse Selection
6. Information Economics
7. Moral Hazard
8. Adverse Selection
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ده از يك طرف امكان استفا"انتخاب نامساعد"دارد و در حالت بروز 1انجام عمل مخفي

را دارد. خطر اخالقي و انتخاب نامساعد در بازارهاي مختلف از جمله 2اطالعات مخفي

توان آن را به ساير روابط نيز تعميم داد. يكي از گيرند و ميبازار بيمه مورد توجه قرار مي

هاي پيمانكاري است. خطر اخالقي و انتخاب نامساعد در هر دو گروه اين موارد فعاليت

هاي ساخت يا خريد مطروحه امكان بروز دارد اما شدت ظهور هر يك تابع عوامل قرارداد

توان شهرت طرفين قلمداد نمود. بدين معني كه هر مختلفي است كه مهمترين آنها را مي

چقدر شهرت و اعتبار طرفين مبادله بيشتر باشد آنگاه انتظار داريم كه خطر اخالقي و 

توان اظهار نمود كه كداميك از د. لذا به طور قطع نميانتخاب نامساعد كمتر بروز نماين

قراردادهاي ساخت يا خريد كمتر مشكل خطر اخالقي يا انتخاب نامساعد را دارند. اما 

هاي محدودي شبيه آنچه كه در مورد خطر اخالقي پيش از اين آمد را شايد بتوان بحث

تي را در قراردادها پديد تواند مشكالمطرح نمود. انتخاب نامساعد نيز حسب مورد مي

توان اظهار نمود كه مشكالت خطر اخالقي و انتخاب نامساعد در آورد. بنابراين با ترديد مي

قراردادهاي خريد، شايد كمتر بروز نمايند چرا كه اين قراردادها با دقت بيشتري نوشته 

3.شوند اما اين امر كليت نداردهاي كار به دقت احصاء ميشوند و ويژگيمي

هاي الگوهاي قراردادي ساخت يا خريد بهتر است به پس از برشمردن برخي از ويژگي

خالصه نمائيم:1هاي آنها را در جدول طور خالصه تعدادي از ويژگي

ي دو الگوي قراردادي ساخت و خريدمقايسه-1جدول 

نوع 

قرارداد
نام معادل

انگيزه 

پيمانكار
مذاكرات

احصاء ويژگيهاي 

در قراردادپروژه 

ي هزينه

قرارداد

انعطاف 

قرارداد

باالكمكمكوتاهپايينCost-Plusساخت

-Fixedخريد Priceپايينزيادزيادبرزمانباال

1. Hidden Action
2. Hidden Information

)، فصل ششم.1391متقابل و مشكالت پيش گفته بنگريد به شكوهي(براي ديدن بحثي پيرامون قراردادهاي بيع.3
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به 1فايده انجام داد.-توان يك تحليل هزينهبراي انتخاب از بين اين دو رويكرد مي

كورت و Fixed-Priceو Cost-Plusعنوان مثال در ارتباط با ارزيابي تطبيقي دو قرارداد 

اثر تكرار تعامالت بر انتخاب نوع قرارداد را با در نظر گرفتن شواهدي از 2)2004سينگ(

ي مذكور چنين استدالل شده اند. در مقالهصنعت حفاري دريايي مورد بررسي قرار داده

ي قراردادهاي توان آن را در زمره(كه مي3راري يا كنش متقابل تكراريكه ارتباط تك

)، Fixed-Priceقلمداد نمود) و قراردادهاي رسمي مؤثر(Cost-Plusروزمزد و يا 

تواند بسته به اثر انتخاب از بين اين دو رويكرد مي4توانند جانشين و يا مكمل باشند.مي

هاي قرارداد، جانشين و يا مكمل زه و هزينهنسبي تعامل مكرر بر روي مشكالت انگي

ي مذكور حكايت از اين دارد كه به هنگام تعامل تكراري ي مقالهيكديگر باشند. يافته

ي جانشيني تعامل گردد بنابراين فرضيهانتخاب ميCost-Plusزياد، احتماالً قرارداد 

ي قرار گرفته و فرضيه) با قراردادهاي مقطوع مورد تأييد Cost-Plusتكراري(قرارداد 

) Cost-Plusتر كارفرما در قرارداد ساخت(مكمل بودن رد گرديده است. به عبارت ساده

-Fixedي اجتناب از مشكالت انگيزشي پيمانكار را دارد اما در قرارداد خريد(هزينه

Priceده ي مذكور به طور ساي مقالهو نتيجه5هاي باالي عقد قرارداد مواجه است) با هزينه

ي عقد قرارداد ي مشكالت انگيزشي را بيشتر از هزينهاين است كه تكرار تعامالت، هزينه

توان مي6ي جانشيني دو رويكرد مورد تأييد قرار گرفته است.دهد لذا فرضيهكاهش مي

شود و گيري اعتماد و اعتبار دو طرفه ميچنين استنباط نمود كه تعامل مكرر منجر به شكل

اصلي هر شركت اعتبار آن است لذا اگرچه شركت پيمانكار در قراردادهاي يچون سرمايه

Cost-Plusتواند بهينه عمل نكند و براي مثال هزينه تراشي نمايد اما چون به روابط مي

... همچون انتقال تكنولوژي، توان موارد منبعث از خطر اخالقي، انتخاب نامساعد وهاي اين تحليل را ميمؤلفه.1

هاي قرارداد، شهرت و... در نظر گرفت.هاي اطالعات، هزينههاي كنترل، هزينههزينه

2. Corts & Singh (2004)
3. Repeated Interaction

توانند جانشين و يا مكمل باشند.به عبارت ديگر قراردادهاي ساخت و خريد مي.4

هايي روبروست.ر نيز به طور متقابل با يك چنين هزينهالزم به ذكر است كه پيمانكا.5

اند در اين مقاله رهيافت عمومي و بويژه كاربرد متغيرهاي ) گفته2006همانطور كه جبلونوفسكي و كليت(.6

) در مقابل Choice of Internalپيمانكاري حفاري براي بيان اينكه در قرارداد حفاري در دريا، انتخاب دروني(

ي شود، مناسب نيستند. به عبارتي ديگر شايد بتوان گفت ايشان اگرچه مقالهكليد در دست چگونه انجام ميقرارداد 

اند.هاي مبادالت ذيربط را به خوبي احصاء نكردهاند اما ويژگيخوبي نگاشته
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انديشد، از دست زدن به چنين رويكردي قراردادي بلندمدت و كسب و حفظ شهرت مي

ورزد.تا حد ممكن اجتناب مي

در صنعت نفت ايرانهاي انجام فعاليتبر پيشينه و شيوهگذري -5

مختلفي كه بعضاً مورد قرارداديهايپس از ذكر كليات پيش گفته، الزم است روش

تواند درك مناسبي گيرند را بيشتر تشريح نماييم. آشنايي با اين مباحث مياستفاده قرار مي

پوشش داده شده "الف"در پيوست از تنوع قراردادها به دست دهد. مباحث تكميلي نيز

است.

)1(روش امانيانجام كار توسط كارفرما. 5-1

هاي مربوط به اجراي عمليات را دستگاه اجرايي راساً انجام كليه فعاليت2طبق روش اماني،

گيرد و با تأمين و تهيه و تدارك كليه عوامل و امكانات، كار را به هزينه خود و بر عهده مي

شود. اگر نمايد. روش اماني روش تك عاملي هم ناميده ميتحت مسئوليت خود اجرا مي

تواند مطلوب اين شيوه معموالً با توجه به ماهيت كار ميطرح داراي ابعاد كوچك باشد 

با توجه به الزامات كار باشد. براي مثال اداراتي همچون ادارات راهسازي و شهرداري

كنند. معموالً اين قبيل ادارات داراي پرسنل، دفاتر خود، تا حدودي از اين شيوه استفاده مي

انجام كار به صورت اماني هستند. همچنين آالت و ساير امكانات جهت مهندسي، ماشين

اي براي انجام آالت اجارهتوانند از كارگران موقت و ماشيناين نهادها در موارد الزم مي

امور خاص استفاده نمايند. اگر حجم كار مستلزم اين باشد كه پرسنل و كارگران تمام وقت 

تواند نتايج مطلوبي ط كارفرما ميي اماني و يا انجام كار توسمشغول كار گردند آنگاه شيوه

ي سازمان مجري را به دنبال داشته باشد. در اين روش مسئوليت انجام كار نيز بر عهده

جويي زماني در ارتباط با انجام مراحل كار يا ي اماني رعايت صرفهاست. از مزاياي شيوه

خواهد بر خدمت است. براي مثال فرض نماييد كه شهرداري جهت انجام خدمات خود ب

اساس مناقصه عمل نمايد.

اماني در لغت از معناي امانت اخذ شده است..1

2. In House
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پرواضح است كه اين شيوه در مورد موارد اضطراري تعميرات و نگهداري كه عامل 

ها معموالً در دهد. لذا شهرداريكند، جواب نميزمان نقش اساسي در آن ايجاب مي

اشته ارتباط با انجام خدمات شهري داراي فوريت بايستي خود نيروهاي الزم را در اختيار د

نشان، هاي آتشباشند تا بتواند در موارد الزم سريعاً واكنش نشان دهند. وجود نيرو

تعميرات و نگهداري خدمات شهري و ... شاهدي بر اين مدعاست اگرچه برخي از نيروها 

همچنين براي برخي از 1نمايند.به صورت دريافت مزد روزانه يا ماهانه با شهرداري كار مي

گيرد اما الزم است كارآمدي عمليات ذيربط هايي صورت ميسپارينخدمات شهري برو

حفظ گردد. از طرف ديگر در ارتباط با انجام كارهايي كه حجم بزرگتري دارند از قبيل 

آالت و هاي ساختماني و يا ساخت يك واحد توليدي نياز به مهندس، كارگر، ماشينپروژه

اي دولتي است. در اين ارتباط تجربه نشان داده تجهيزاتي است كه فراتر از امكانات كارفرم

برتر و ناكارآمدتر از روش انتخاب كه انجام كار از طريق مستقيم يا همان اماني هزينه

پيمانكار است.

در صنايع نفتي كشور انجام پروژه به طريق اماني توسط وزارت نفت از طريق 

ي ساليان گذشته انجام اين هاي فراواني بوده و طهاي دولتي ذيربط محل بحثشركت

در مطالعه نظام اجرايي صنعت "روش اجرا در وزارت نفت تقريباً ممنوع گرديده است. 

ها به يكي از مهمترين اشكاالتي كه تشخيص داده شد، اجراي طرح1376نفت در سال 

أساً بود. به اين ترتيب كه معموالً مهندسي مفهومي و پايه ر» شبه اماني«و يا » اماني«صورت 

شد، سپس توسط واحدهاي تابعه و يا در مواردي با انتخاب مهندس مشاور انجام مي

فهرست كاالهاي مورد نياز براي خريد، تهيه و از طريق شركت كاالي نفت و يا از طرق 

مشابه نسبت به خريد كاالهاي مورد نياز از فروشندگان متعدد اقدام و سپس اين كاالها انبار 

هاي كاري متعدد ساختمان و نصب با بكارگيري پيمانكاران، در جزيرهشد و در مرحلهمي

شد. در اين روش آموزش با تحويل كاال از طريق كارفرما، اجراي طرح دنبال مي

بردار يا كافي نبوده و يا بعلت طوالني شدن زمان اجرا افراد برداري به گروه بهرهبهره

تر از ت اين رويه براي اهل فن بديهيشدند. اشكالآموزش ديده جذب ساير واحدها مي

هاي بزرگ، جز اتالف آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. اين رويه به ويژه براي طرح

يروهاي شهري به صورت رسمي و غير رسمي مستخدم شهرداري هستند.براي مثال رفتگران و برخي از ن.1
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پول و زمان عايدي ديگري در بر نخواهد داشت. بعضي از اشكاالت مهم اين روش 

عبارتست از:

عدم هماهنگي در طراحي، خريد و اجرا•

برداريدر نتيجه تأخير در بهرهها وعدم شفافيت مسئوليت•

زماني و طوالني شدن زمان اجرانبود امكان كنترل برنامه•

نبود امكان كنترل هزينه•

ايجاد انبارهاي متعدد كاالهاي غير قابل مصرف•

1"افزايش نيروي انساني پس از اجراي هر طرح به ويژه افراد غير متخصص•

هاي رآن داشت تا نظام اجرايي طرحاشكاالت برشمرده شده مديران صنعت نفت را ب

ي كاال و يا همان طراحي، تهيه EPCصنعت نفت را از حالت اماني به سمت قراردادهاي 

ساخت سوق دهند. در اين بين اجراي طرحهاي صنعت نفت به طريق اماني با ابالغ 

رين ها با آخبه منظور انطباق نظام اجرايي طرح"2هايي ممنوع اعالم گرديد.بخشنامه

سازي در روابط عوامل اجرايي(مجري، ها و شفافتجربيات جهاني، تفكيك مسئووليت

پيمانكار، مشاور ...) كمك به توسعه ظرفيتهاي داخلي و استفاده حداكثر از توان داخلي 

هاي صنعت نفت و گاز تدوين و همزمان با اصالح ساختار در كشور، نظام اجرايي طرح

ها از كتهاي تابعه ابالغ شد. در اين نظام، روش اجراي طرحبراي اجرا به شر1378سال 

ها به حالت اماني و يا تهيه كاال توسط كارفرما و اجرا توسط پيمانكار، به سمت اجراي طرح

) سوق داده شد..... پارادايم(سرمشق) نظامِ اجراي جديد، EPCصورت كليد در دست(

) و به كار گيري مديريت EPCم(حركت به سمت استفاده از روشهاي طرح و ساخت توأ

(گزارش وزير).20)، ص1384اداره كل روابط عمومي وزارت نفت(.1

هايي ممنوع بيژن نامدار زنگنه وزير نفت وقت با انجام كار به صورت اماني مخالف و اين رويه را با صدور بخشنامه.2

وزير نفت 8/32-1507به شماره 8/6/78ي مورخ ي دوم بخشنامهد پنجم از صفحهاعالم كرده بود. براي مثال در بن

8/32-2016شماره بخشنامهمطابقامانيشكلبهمربوطفعاليتهايوهاپروژهطرحها،اجراي-5"چنين آمده است: 

طبقودرجپيوستاجرايينظامدركهموارديدرتنهاآنبراستثناءوبودهممنوعكماكان18/7/77مورخ 

استثناءمواردباشد. درميقبولسوم) قابلنوعطرحهايخريددر بخشاست(تنهاشدهشمردهمجازشرايطي

اين "گرديدصادر خواهدنفتوزيرتوسطكماكانكلييامورديصورتبهامانيشكلبهكارمجوزهاي انجام

بوده است. اخيراً شركت كاالي نفت تهران در راستاي ي جديد وزارت نفت نيز كماكان ممنوعممنوعيت در دوره

همين سياست منحل گرديد.
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) و به مفهوم كلي واگذاري وظايف تصدي و مسئوليت به پيمانكاران و MCساخت(

بازگرداندن نقش حاكميتي به كارفرماست. نظام نوين اجراي طرح در صنعت نفت با تهيه و 

نامه، دستورالعمل و راهنما سير تكامل خود را طي جلد آئين40ابالغ تدريجي بيش از 

هاي اين نظام و اجراي كامل ها و دستورالعملنامهده است. تكميل و روزآمدكردن آئينكر

1"آن، راه اجراي طرحهاي جديد صنعت نفت را هموارتر خواهد كرد.

هايي بود كه كتي اماني نياز به شربه هر تقدير با ممنوع شدن انجام طرح به شيوه

هاي عظيم صنعت نفت را به انجام و پروژههابتوانند به صورت كليد در دست اجراي طرح

هاي مفصل حذف رويه اماني موافقان و مخالفاني داشته است. صرفنظر از استدالل2برسانند.

توان بطور خالصه نتايج را چنين بيان داشت كه هر دو گروه تا هريك از طرفين مي

به ماهيت ناكارآمد اند. وزير وقت و نيروهاي ستادي نفت با توجه اي محق بودهاندازه

ي دولتي است، رويكرد واگذاري اشركت ملي نفت ايران كه در حقيقت به شكل اداره

EPCي گري يا به عبارتي حذف روش اماني و جايگزيني رويهها و كاهش تصديفعاليت

اند. مخالفان(بخصوص نيروهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با عرق را انتخاب نموده

و غيرت ملي مخصوص به خود) با اين تصور كه شركت ملي نفت ايران به واقع يك 

شركت است و بايستي امور اجرايي را با نيروهاي خود به انجام برساند با رويكرد اتخاذ 

شود كه تقريباً نمودند. بنابراين بار ديگر ديده ميت ميشده توسط ادارات مركزي مخالف

گردد ي آن بر ميي شركت ملي نفت ايران و ماهيت تعريف شدهي ادارههمه چيز به نحوه

اي ديگر كه اگر اصالحات اساسي در صنعت نفت ايران صورت بگيرد آنگاه قضايا به گونه

رقم خواهند خورد.

توان بيان ي اول اينكه ميي اساسي هستند. نكتهدو نكتهي موارد مطروحه در بردارنده

ي دولتي، به طور ذاتي توان اجراي امور تخصصي را ندارد و داشت كه يك بنگاه يا اداره

سپاري نمايند. به عبارتي لذا دستگاههاي دولتي الزم است اين امور را تا حد امكان برون

ستي به حداقل مقدار الزم تقليل يابد و گري امور در دستگاههاي دولتي بايديگر تصدي

وظايف حاكميتي نيز به طور دقيق تعريف شود. براي مثال يك دستگاه دولتي نظير وزارت 

(گزارش وزير).20و 21)، صص 1384اداره كل روابط عمومي وزارت نفت(.1

هاي پتروپارس و توسعه پتروايران به عنوان پيمانكار كل يا عمومي در پاسخ به همين وضعيت بوده تولد شركت.2

است.
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تواند اموري همچون پژوهش، طراحي، ساخت و... را به نحو احسن به انجام نفت نمي

هاي ن) انگيزهرساند چرا كه اصوالً كارمند دولت(به خصوص با توجه به شرايط نهادي ايرا

ي اماني از ديد ي دوم تعريف واژهالزم براي انجام مطلوب اين قبيل امور را ندارد. نكته

گري بيش از حد اندركاران كشور است. بدين طريق كه اگر دستگاه دولتي تصديدست

ي انجام كار به روش اماني نام توان شيوهمجاز را در دست بگيرد آنگاه آن رويكرد را مي

. ترمينولوژي ارائه شده در اين تحقيق نيز كمابيش بر اين استنتاج استوار است. به نهاد

عبارتي ديگر اگر وزن قسمت ساخت بيش از حد مجاز شود آنگاه آن رويكرد را 

كنند.ي اماني نامگذاري مياندركاران امر شيوهدست

1قرارداد كليد در دست-5-2

دادهاي متعارف پيمانكاري امروز دنياست. در اين ي قراراز جمله2قرارداد كليد در دست

ي مراحل انجام طرح به پيمانكار صاحب صالحيت منتقل شود تقريباً كليهقرارداد سعي مي

توان چنين برشمرد:گردد. ويژگيهاي اين نوع قرارداد را مي

به طور معمول، در قرارداد كليد در دست مسئوليت كامل طراحي تا اجرا به پيمانكار •

گردد. وجه تسميه كليد در دست يا كليد گردان نيز از همين ويژگي نشأت محول مي

گيرد به طوري كه پس تحويل طرح، اصطالحاً كارفرما تنها با گرداندن يك كليد مي

برداري از طرح و تأسيسات مرتبط را آغاز نمايد.تواند بهرهمي

فرآيند برگزاري مناقصه و نظارت معموالً دخالت كارفرما يا مشاور او، تنها منحصر به •

عاليه است. در صورتي كه طرح با روش ترك تشريفات مناقصه واگذار شود تنها دخالت 

كارفرما نظارت عاليه حين انجام طرح خواهد بود.

1. Turnkey Contract
هاي زيادي با قراردادهاي كليد در دست دارند و به نوعي صورت جديدتر نيز شباهتEPCو EPقراردادهاي .2

روند. البته با وجود شباهت، تفاوتهايي نيز با هم دارند از جمله اينكه در قراردادهاي كليد در دست سنتي به شمار مي

كارفرما در مراحل كار EPCپيمانكار بازتر است اما در قراردادهاي قراردادهاي كليد در دست، در انجام كار، دست

ها به پيمانكار ي مسئوليتشود كليههايي دارد. در قراردادهاي كليد در دست سعي ميمثالً طراحي و ساخت دخالت

منتقل گردد.
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ي پيمانكار ي از طرح به عهدهااي در هر مرحلهبه عنوان يك قاعده، وجود هر نقيصه•

بنابراين از آنجا 1د راست طيف واگذاري مسئوليت است.است.  قرارداد كليد در دست ح

شود، اگر نقصي پيش كه مراحل طراحي و اجرا توسط خود پيمانكار مديريت و اجرا مي

آيد نياز به تفكيك مسئوليت مراحل طراحي، خريد و اجرا نيست و مسئوليت كل كار 

كماكان با پيمانكار است.

ي طراحي تا ساخت يكجا به پيمانكار كل مرحلهاز آنجا كه در قرارداد كليد در دست •

به تبع اين 2يابدشود لذا نياز به برگزاري مناقصه از چند بار به يكبار كاهش ميواگذار مي

يابد. هاي هدر رفته كاهش يافته و كل زمان اجراي پروژه نيز كاهش ميوضعيت، زمان

ي يابد. مرحلهكاهش مي4رحهاي اجراي طميسر و به تبع آن هزينه3اجراي سريعِ طرح

گيرد چرا كه كارفرما مناقصه وقت و نيروي زيادي هم از كارفرما و هم از پيمانكار مي

هاي پيمانكاران و بايستي منابع و نيروي زيادي جهت برآورد كلي طرح، اطمينان از قابليت

ي وقت و هاي پيشنهادي آنها صرف نمايد. از طرف ديگر پيمانكار نيز بايستبررسي طرح

نيروي زيادي به جهت اطمينان از قيمت، قابليت اجرايي و سودآوري پيشنهاد خود صرف 

تواند در مواردي فرسايشي و يا نمايد. مراحل اجراي مناقصه و مذاكرات مرتبط با آن مي

جويانه باشد.حتي رانت

ي يك دولت بنگاه را به مثابهتوان دو طيف چپ و راست را در اين ارتباط تعريف نمود. اگربه تأسي از اقتصاد مي.1

ي باالي دولت در اقتصاد است، در اينجا معادل روش اماني يا كوچك در نظر بگيريم طيف چپ كه طرفدار مداخله

باشد و طيف راست كه طرفدار واگذاري امور به بخش خصوصي است در اينجا معادل رويكرد كليد در ساخت مي

ها، طيف چپ حالت اماني يا ساخت و طيف راست حالت كليد در دست طرحباشد. پس در ارتباط با اجرايدست مي

دو تعريف نمود. در ارتباط با تبيين مرزهاي عمودي بنگاه نيز هاي قراردادي را بين اينتوان ساير حالتاست. مي

ت تعريف نمود. سپاري فعاليتوان طيف چپ را انجام دروني فعاليت توسط خود بنگاه و طيف راست را معادل برونمي

بندي فوق به جهت سهولت تحليل است.تقسيم

تواند حذف شود؛ اگر جهت انجام طرح، در صورت لزوم، ترك تشريفات مناقصه اجرا شود همين يكبار هم مي.2

متقابل. البته خود پيمانكار كل براي انتخاب پيمانكاران فرعي ممكن هاي بيعمثل انعقاد قرارداد براي برخي از طرح

ي دولتي را ي برگزاري مناقصهاي طبعاً فرآيند طوالني و پيچيدهاست مناقصه برگزار كند اما برگزاري چنين مناقصه

ندارد.

3. Fast Track Construction
هاي هاي اجراي آنها، كاهش هزينهتوان چنين برشمرد: كاهش تعداد مناقصات و هزينههاي اين كاهش را ميمنشاء.4

از هماهنگي بوجود آمده بين طراح و مجري و كاهش اصطكاك بين كارفرما و پيمانكار و... .مبادله ناشي 
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تحت رويكرد كليد در دست، درگيري كارفرما با مراحل اجرايي طرح(از طراحي تا•

اجرا) به حداقل كاهش يافته و نقش او بسته به مفاد قرارداد، مديريت كالن، مرور و يا تأييد 

ها خواهد بود.ها و واگذاريطراحي

در ابتداي انعقاد قرارداد كليد در دست، كارفرما نيازها، الزامات و شروط خود را •

خصات فني بايستي ي كار، طراحي، احجام، مقادير و مشكند. در مراحل اوليهمشخص مي

به طور نسبتاً كامل و روشني تهيه گردند و روش پرداخت نيز بايستي مورد توافق قرار گيرد. 

تواند به صورت يك قلم، فهرست بهايي، بر اساس محصول و... باشد. معموالً پرداخت مي

باشد. بهتر است در پس از امضاي قرارداد موضع كارفرما در طول اجرا چندان قوي نمي

ي هاي طراحي انجام شده توسط پيمانكار در مرحلهرارداد ترتيباتي اتخاذ گردد تا هزينهق

اندازي، تحويل و الزامات آن بايستي به مناقصه لحاظ گردد. چگونگي اجراي مراحل راه

روشني در قرارداد مشخص گردند.

را پوشش توانند براي كل طرح نباشند بلكه قسمتي از آنقراردادهاي كليد در دست مي•

دهند. اگر كارفرما از قرارداد كليد در دست براي انجام قسمتي از طرح استفاده كند معموالً 

نامند. هر چه درگيري كارفرما در مي1آن را كليد در دست بخشي و يا نيمه كليد در دست

طرح(به طور مستقيم، از طريق مهندسين مشاور و يا از طريق پيمانكاران مستقل از پيمانكار

كليد در دست) افزايش يابد، به طور نسبي مسئوليت كارفرما(در قبال اموري كه به پيمانكار 

كليد در دست واگذار نشده و همچنين هماهنگي با پيمانكار كليد در دست) نيز افزايش 

يابد.مي

تأمين مالي-قراردادهاي پيمانكاري. 5-3

توان تحت ليد در دست دارند را ميي ديگري كه قرابت نزديكي با قراردادهاي كمجموعه

هاي زير بنايي به تأمين مالي بررسي نمود. لزوم اجراي طرح- عنوان قراردادهاي پيمانكاري

ي مديريت پروژه است كه ها عمدتاً نيازمند توجه به دو نكته است. اول مسألهدست دولت

ي كنند. دوم مسألهها در اين مورد مطلوب عمل نميهاي اجراييِ دولتمعموالً دستگاه

ها مولد مشكالتي بوده و در تواند براي دولتها است كه اين مورد نيز ميتأمين مالي طرح

1. Partial Turnkey or Semi Turnkey
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حل توأم اين دو مسأله تولد قراردادهاي نوين 1ها نيز خارج باشد.مواردي از توان دولت

مهندسي نوين را موجب - يا به عبارتي ديگر قراردادهاي اقتصاديNEC(2مهندسي(

هاي بزرگ ملي نيازمند بسترسازي شرايطي است كه جذب گرديده است. تأمين مالي طرح

ي الزم(داخلي يا خارجي) را ميسر گرداند. همچنين مطلوب است كه اجراي اين سرمايه

عهدات دولتي را در پي داشته باشد. سازي تاي صورت گيرد كه سبكها به گونهقبيل طرح

مجموع اين مسائل طي ساليان اخير تولد قراردادهاي نوين مهندسي در اشكال گوناگون در 

كشورهاي مختلف را سبب گشته است. 

هاي عمراني توأم با حل مشكل تأمين مالي در ايران نيز در پي نياز به اجراي طرح

قانون 1380اسفند ماه 19در اين راستا در تاريخ قانونگذار تمهيداتي را انديشيده است. 

گذاري خارجي به تصويب رسيد. طبق موادي از اين قانون انعقاد تشويق و حمايت سرمايه

ماده "دارد:ي سوم قانون مذكور چنين بيان ميشود. مادهقراردادهاي نوين مجاز شمرده مي

شوند از تسهيالت و ون پذيرفته ميهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانگذاريسرمايه–3

:به دو طريق زير قابل پذيرش هستندها گذاريحمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه

هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن گذاري مستقيم خارجي در زمينهسرمايه–الف 

باشد.مجاز مي

» مشاركت مدني«وشهاي ها در چارچوب رهاي خارجي در كليه بخشگذاريسرمايه–ب 

سرمايه و منافع حاصله صرفاً كه برگشت» برداري و واگذاريساخت، بهره«و » بيع متقابل«، 

گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه

بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.

» برداري و واگذاريساخت، بهره«مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي–تبصره 

است، اعمال حق مالكانه مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده

گذار خارجي نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه

"باشد.مجاز مي

هاي مستقل دانشگاهي هاي بحث مبسوطي هستند كه در قالب رشتهمباحث مديريت پروژه و تأمين مالي خود زمينه. 1

اند.تعريف شده

2. New Engineering Contracts



1394پاييز ، 16، شماره چهارماقتصاد انرژي ايران، سالپژوهشنامه 58

اردادهاي كليد در دست قرار قراردادهاي توأم با تأمين مالي معموالً در گروه قر

شهرت دارند كه اگر عنصر EPCگيرند. همان طور كه آمد گروهي از اين قراردادها به مي

ناميد. همچنين از آنجا كه در EPCFتوان آن را به قرارداد ملحق گردد مي1تأمين مالي

آن را به توان نيز وجود دارد مي2اينگونه قراردادهاي همكاري، معموالً عنصر مديريت

نيز در نامگذاري برخي از قراردادهاي EPCMي عنوان قرارداد الحاق نمود و از واژه

نيز EPCMFمتقابل ايران را ذيربط استفاده كرد. در اين راستا شايد بتوان قراردادهاي بيع

اي از قراردادهاي كليد در دست كه طراحي، خريد تجهيزات، نامگذاري نمود. يعني گونه

يريت و تأمين مالي طرح را توأم با نظارت عاليه كارفرما به يك يا چند شركت ساخت، مد

ي اجمالي پيرامون قراردادهاي پيمانكاري توأم با كنند. پس از ذكر اين مقدمهواگذار مي

پردازيم:گونه قراردادها ميتأمين مالي، به معرفي برخي از انواع  اين

BOT(3(واگذاري-برداريبهره-قرارداد ساخت-5-4

ي جديدترين قراردادهاي پيمانكاري واگذاري از جمله-برداريبهره-قراردادهاي ساخت

هاي دولت تركيه به جهت تأمين زيرساخت1980ي توأم با تأمين مالي هستند. اوايل دهه

مورد نياز خود اعطاي امتياز احداث چند نيروگاه را به مناقصه گذاشت. پس از آن روش 

واگذاري(انتقال) كه مستلزم تأمين مالي بدون فشار بر -برداريبهره-اث)ساخت(احد

ي دولت است به ادبيات فني و مالي مربوطه افزوده گشت. كشورهاي جهان بودجه

اي و زيربنايي از قبيل هاي توسعهبخصوص كشورهاي جهان سوم به جهت اجراي پروژه

ضالب، تأسيسات مخابراتي، پااليشگاه، احداث راه، پل، نيروگاه، فرودگاه، سد، آب و فا

تأسيسات پتروشيمي و...  مواجه با مشكالت تأمين مالي هستند. بنابراين كشورهاي در حال 

تأمين مالي كه از طريق بخش خصوصي - توسعه به سمت روشهاي نوين قراردادي

اي اند كه يكي از اين روشهنمايند، متمايل شدهگذار داخلي و خارجي جذب ميسرمايه

در اين روش اكثر ) است. BOTواگذاري(- برداريبهره-نوين، رويكرد ساخت

هاي پروژه از دستگاه اجرايي دولتي، كه به تقريب ناكارآمد است، به ها و ريسكمسئوليت

1. Finance
2. Management
3. Build-Operate-Transfer
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هايي اينچنين، جذابيت اين روش شود و مزيتبخش خصوصي داخلي يا خارجي منتقل مي

سازد.يشتر ميها ببراي دولتبخصوص قراردادي را 

گردد كه حسب مورد و با به انواعي تقسيم ميBOTهاي نوعي يك قرارداد ريسك

هاي قراردادهاي گيرد. انواع ريسكتوجه به مفاد قرارداد توزيع آنها بين طرفين صورت مي

BOTمحيطي، ريسك مصادره(سلب عبارتند از: ريسك ساخت يا تكميل پروژه، ريسك

ي قهريه)، ريسك اقتصادي، ريسك مالي، ريسك فورس ماژور(قوهمالكيت يا خلع يد)،

ريسك عملياتي، ريسك سياسي، ريسك رقابت براي تسهيالت و ... .

توسط يك شركت كه اصطالحاً برداري پروژهساخت و بهره،BOTدر قراردادهاي 

گيرد. پس از برگزاري مناقصه شركت پروژه توسط شود، انجام ميشركت پروژه ناميده مي

گذار تأسيس و انتقال پروژه به كارفرما نيز طبق قرارداد پس از گذشت يك يا چند سرمايه

درصد 30تا 20گيرد. معموالً ت ميي زماني معيني با كسب درآمد توافق شده صوردوره

نامه از بانكها و موسسات مالي سرمايه توسط شركاء تأمين و مازاد بر آن با عقد موافقت

شود. اهم وظايف شركت پروژه شامل طراحي، تأمين مالي، احداث پروژه و تأمين اعتبار مي

نكار اجرايي، شركت ها، موسسات مالي، پيماحسب مورد عقد موافقتنامه با كارفرما، بانك

پذير) در طول گذار بر اساس مجوز دستگاه اجرايي(سرمايهباشد. سرمايهبردار و... ميبهره

مدت مشخصي از محل درآمد حاصل از محصول پروژه، اصلِ سرمايه و سود خود را 

واگذاري با مذاكرات اوليه بين - برداريبهره- ي ساختيك پروژه"كند. بازيافت مي

خطوط اصلي 1اي انحصاريشود. با امضاي تفاهم نامهپذير آغاز مياران و سرمايهگذسرمايه

گيرد تا طي مدت مشخصي مسايل فني، مالي و مشاركت دو طرف مورد توافق قرار مي

منجر گردد. زمان امضاي 2نامهحقوقي بين دو طرف تفاهم شود و به امضاي موافقت

بر تحقق تاريخ قطعيت 4نامه(است). شروط مقدمقتمواف3نامه به عنوان تاريخ نفوذموافقت

نامه، گردد و پس از آن با تحقق شرايط قطعيت موافقتنامه تعيين ميپروژه در متن موافقت

گردد. پس از تلقي مي6نامهي مجاز موافقتيابد و آغاز دورهتحقق مي5تاريخ قطعيت

1. Memorandum of Understanding(MOU)
2. Agreement
3. Effective Date
4. Precedence Conditions
5. Closing Date
6. Authorization Period
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و احداث پروژه آغاز گرددتأسيس مي1نامه، شركت پروژه(شركت)قطعيت موافقت

پروژه 2برداري تجاريبهرهي احداث، دورهي احداث). پس از اتمام دورهشود(دورهمي

شود. طي اين مدت، شركت با دريافت درآمد حاصل از فروش محصول پروژه، آغاز مي

كند. را بازيافت مي4ي خودبازپرداخت و اصل و سود سرمايه3اصل و سود وام دريافتي

پذير به سرمايه5نامه، انتقال پروژهبرداري تجاري و انقضاي موافقتي بهرهتمام دورهپس از ا

در ارتباط با مسائل شركت پروژه الزم به ذكر است كه پس از اخذ 6"گيرد.صورت مي

توافقات الزم، شركت پروژه به صورت خصوصي و در قالب مسئوليت محدود توسط 

اسناد مالي به جهت اخذ تسهيالت الزم از طريق گردد. سپس مجريان پروژه تأسيس مي

تواند يك گردند. فروش سهام شركت پروژه نيز مياستقراض و يا اوراق قرضه تنظيم مي

هاي قرارداد موضوع فعاليت داران شركت پروژه نيز در ريسكمرحله از كار باشد. سهام

مشاركت خواهند داشت.

پذير دريافت ي را از كارفرما و يا سرمايه، شركت پروژه امتيازBOTدر قراردادهاي 

آورد و گذاري در پروژه را به دست ميدارد كه بر مبناي آن حق انحصاري سرمايهمي

اي مابين مورد حمايت قرار دهد. دورهگذاري را طبق عقود فيكارفرما متعهد است سرمايه

اصل و سود خود را از اي كهگذاري است به انضمام دورهكه شركت پروژه مجاز به سرمايه

شود. معموالً شناخته مي"ي مجازدوره"سازد تحت عنوان محل عوايد پروژه مستهلك مي

ها و عوارض براي موضوع هايي در پرداخت مالياتنظام حقوقي كشورهاي مختلف معافيت

هاي زير گيرند. از آنجا كه پروژهي مجاز در نظر ميفعاليت شركت پروژه در طول دوره

ي مجاز آنها به طور معمول حدود بيست تا سي بر هستند لذا دورهايي معموالً بسيار سرمايهبن

ي احداث دوره"، "شروط مقدم"ي ي مجاز متشكل از سه مرحلهكشد. دورهسال طول مي

ي دوره"پروژه است. مقدم بر اين سه مرحله نيز "برداري تجاريي بهرهدوره"و "پروژه

ي انجامد. دورهقرار دارد كه معموالً يك تا سه سال به طول مي"افقتنامهمذاكره و تنظيم مو

1. Project Company
2. Commercial Operation Period
3. Debt Capital
4. Equity Capital
5. Transfer

-برداريبهره-نامه ساخت)، موافقت1387ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور(به نقل از معاونت برنامه.6

ي يك.، صفحه469ي واگذاري، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي، نشريه شماره
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ي موافقتنامه ترين دورهبرداري طوالنيي بهرهسال است و دورهاحداث تقريباً چهار تا پنج

ي اجرايِ شروط مقدم، شركت پروژه بايد شرايطي را كه براي دهد. در دورهرا تشكيل مي

هاي تأمين مالي، نامههيا نمايد. اين شرايط از قبيل اخذ موافقتقطعيت پروژه الزم است م

تحصيل مجوزهاي دولتي وفق قوانين و مقررات حاكم و.... است. پس از تاريخ قطعيت 

مابين به شود كه با توجه به ماهيت پروژه و توافقات فيي احداث شروع ميپروژه، دوره

انجامد.طول مي

به معني 1برداري تجاريتاريخ بهره"اري تجاري است. بردي بهرهقسمت بعد مرحله

برداري تجاريِ كل ها تاريخ بهرهپايان عمليات احداث پروژه است. در برخي از پروژه

هاي مختلف و متعددي افتد و در فازها، واحدها و سيستمپروژه در زماني واحد اتفاق نمي

تواند ظرفيت محدودي را ي آب شيرين كن، مييابد. به طور مثال، فاز اول پروژهتحقق مي

د و در فازهاي بعدي، ظرفيت نهايي پروژه تكميل شود. در اين صورت، تاريخ پوشش ده

برداري تجاري متعددي وجود خواهد داشت و به همين اعتبار، دو طرف در آغاز بهره

ي برداري را مبناي شروع دورههاي بهرهبرداري تجاري، يكي از تاريخي بهرهدوره

برداري تجاري، شركت(پروژه) ي بهرهدر دورهدهند.برداري تجاري پروژه قرار ميبهره

ي محصول پذير يا دريافت كنندهبرداري از پروژه است و سرمايهمتعهد به بهره

مابين)، متعهد به دريافت محصول پروژه و پروژه(حسب ماهيت پروژه و توافقات في

ني پروژه، برداري تجاري، به اقتضاي شرايط في بهرهپرداخت بهاي آن است. در طي دوره

هاي متفاوتي تقسيم شود. به عنوان تواند به بخشي پرداخت به شركت(پروژه) مينحوه

ي مثال، براي تأمين ظرفيت توليد و نگهداري اين ظرفيت، به يك نظام پرداخت بر پايه

برداري از ظرفيت پروژه، برداري تجاري، نياز است. بهرهي بهرهدر دوره"بهاي ظرفيت"

ي است. به عنوان مثال، در پروژه"بهاي توليد"ي پرداخت ديگري بر پايهموضوع نظام 

ي بهاي ظرفيت سازي ظرفيت مشخصي براي ترانزيت گاز، مبناي تعرفهترانزيت گاز، آماده

پرداختمعمول،طوربهي بهاي توليد است. و انجام عمليات ترانزيت گاز، مبناي تعرفه

و پرداخت بهاي توليد 2"نبري(بردار يا بپرداز)چهبريبچهبپرداز"اساسبرظرفيتبهاي

پذير به شود. سرمايهپذير توافق مياز سوي سرمايه3"ببر و بپرداز(بردار و بپرداز)"به صورت 

1. Commercial Operation Date(COD)
2. Take or Pay
3. Take and Pay
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تواند محصول پروژه را دريافت نمايد عنوان منتفع از ظرفيت آماده شده توسط شركت، مي

د و در غير اينصورت، بدون دريافت محصول و بهاي ظرفيت و بهاي توليد را پرداخت كن

بنابراين قالب قرارداد اجرايي بين شركت 1"پروژه، مكلف است بهاي ظرفيت را بپردازد. 

هايي است يا ديگر روش2"بردار يا بپرداز"پروژه و كارفرما يا عوامل آن معموالً به صورت 

الزم به ذكر 3دارد.ه ميهاي كاهش تقاضا مصون نگرا در مقابل ريسككه شركت پروژه

الذكر تواند تعديالتي در موضوعات فوقاست كه با توجه به جزئيات هر قرارداد، مي

گيرد و با توجه به كارفرما تضمين هيچ وامي را بعهده نميBOTدر روش 4صورت پذيرد.

ي دولتي نيست بنابراين فشار گذاري مستقيمِ موضوع فعاليت، از بودجهاينكه سرمايه

ي ساخت يابد. در اين روش انتقال ريسك مرحلهي عمومي كاهش ميستقراض بر بودجها

پذيرد. آوريهاي نوين نيز به بخش خصوصي صورت ميو همچنين ريسك استفاده از فن

برداري همكاري دولتي با بخش داخلي و خارجي خصوصي در مراحل ساخت و بهره

فع و تجربيات زيادي براي بخش دولتي ها، مناتواند مولد فرصتميBOTقراردادهاي 

پذير باشد.كشور سرمايه

تعديالتي صورت پذيرد آنگاه شاهد قراردادهاي مشابه و هم BOTاگر در قراردادهاي 

نوعي از قرارداد است BOO(5برداري(خانواده خواهيم بود: قرارداد احداث، تملك و بهره

برداري پروژه براي هميشه گذار خصوصي نسبت به ساخت، تملك و بهرهكه سرمايه

هاي ها و ساير هزينهورزد. درآمد پروژه به جهت پرداخت عوارض، اجارهمبادرت مي

گردد. گذار تلقي ميها به عنوان سود سرمايهشود و درآمد مازاد بر هزينهپروژه استفاده مي

دولت نسبت به خريد خدمات و يا BOOنين حسب مورد و توافق، در قرارداد همچ

-برداريبهره-نامه ساخت)، موافقت1387ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور(به نقل از معاونت برنامه.1

.14ي ، صفحه469ي واگذاري، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي، نشريه شماره

2. Take or Pay
اند. در اين مقاله مفاد ق كارا در قراردادهاي بلند مدت را مطالعه نمودهي خود انطبا) در مقاله1985مستن و كروكر(.3

ي تئوريك براي صنعت گاز طبيعي، قراردادهاي مربوطه و عوامل موثر بر آن با پشتوانه"بردار يا بپرداز"قراردادهاي 

قوي مورد بررسي قرار گرفته است. 

) و قرارگاه 1387ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور(برنامهبراي ديدن جزئيات بيشتر به منابعي همچون معاونت.4

) مراجعه نمائيد.1382سازندگي خاتم االنبياء(ص) (

5. Build, Own, Operate
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هاي الزم به مشروط به اعطاي تضمينBOOمحصول پروژه مختار است. در قراردادهاي 

گذاري، حسب مورد و توافق، ممكن است گذار جهت استهالك مخارج سرمايهسرمايه

دستگاه سومي منتقل سازد. قرارداد برداري و نگهداري پروژه را به دولت مراحل بهره

نوع ديگري از توافقات قراردادي با توجه BOOT(1برداري، انتقال(ساخت، تملك، بهره

گذار به ماهيت پروژه است. در اين قرارداد حسب موافقتنامه، پروژه توسط سرمايه

به برداري طبق توافقات، پروژه ي بهرهگردد و پس از دورهخصوصي ساخته و تملك مي

2بردارييا قرارداد احداث، انتقال و بهرهBTOگردد. قرارداد كشور ميزبان منتقل مي

هاي مربوطه پروژه را گذار با قبول مسئوليتي بعدي است. در اين قرارداد سرمايهنمونه

برداري از آن را به بهرهسازد. سپس در حاليكه دولت به ظاهر مالك پروژه است حقمي

گذار، ي بعد سرمايهكند. در مرحلهايي به طريق نمايندگي اعطاء ميي اجريك موسسه

گيرد و در قالب توافقات، ي مذكور بر عهده ميي پروژه را از طرف موسسهاداره

نمايد. قرارداد گذاري خود اقدام ميگذار نسبت به استهالك اصل و فرع سرمايهسرمايه

در اين 4اينگونه ترتيبات قراردادي است.نوعي ديگر از BLT(3احداث، اجاره و انتقال(

رساند و پروژه گذار خصوصي طبق قرارداد ساخت پروژه را به انجام ميحالت سرمايه

گذار هاي سرمايهشود و سپس تحت توافقات طرفين، هزينهتوسط دولت اجاره داده مي

قرارداد 5دد.گري اجاره، مالكيت پروژه به دولت منتقل ميگردد. پس از دورهمستهلك مي

دهد و گذار انجام ميقراردادي است كه ساخت پروژه را سرمايهBT(6ساخت و انتقال(

گردد. برداري به كشور ميزبان منتقل ميمابين پروژه جهت بهرهسپس تحت توافقات في

7گردد.گذار طبق توافقات پرداخت ميهاي سرمايهاصل و فرع هزينه

1. Build, Own, Operate, Transfer
2. Build, Transfer, Operate
3. Build, Lease, Transfer

هاي تواند نامگذاري شود. حسب ظرافتنيز ميBRT(Build, Rent and Transfer)اين قرارداد به صورت .4

توان از هر يك از اين دو نام استفاده نمود.، ميBRTيا BLTهر يك از قراردادهاي 

تواند حسب مورد نيز ميBTL(Build, Transfer and Lease)اي ديگر از اين ترتيبات قراردادي با نام گونه.5

انتخاب گردد.

6. Build, Transfer
تواند بيشتر از موارد مطروحه بسته به مندرجات هر قرارداد ميBOTي قراردادهاي بايستي توجه داشت كه خانواده.7

بسيار متنوع هستند.BOTي قراردادهاي باشد. در حقيقت خانواده
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1(قراردادهاي فاينانس)كت ماليقراردادهاي تأمين يا مشار-5-5

بندي توان در يك گروه قراردادي خاص طبقهقراردادهاي فاينانس را به طور صريح نمي

ي سرمايه براي اجراي طرحي خاص نمود. اين قراردادها حسب مورد، فرآهم آورنده

ردادها منبع ي خود را نيز دارند. در اينگونه قراهستند و لذا در تنظيم موافقتنامه شرايط ويژه

گذاران مالي مورد نياز عمدتاً از طريق غير دولتي حسب مورد توسط پيمانكاران، سرمايه

هاي داخلي و خارجي با لحاظ شرايطي از سوي آنها تأمين بخش خصوصي و يا بانك

گذار، پذير و سرمايهگردد. در قراردادهاي تأمين مالي، طرفين قرارداد، مشتمل بر سرمايهمي

ها و نجام مذاكرات در مورد شرايط و انجام توافقات الزم پيرامون مسئوليتپس از ا

نمايند. مفاد مندرج هاي الزم به انعقاد قرارداد مبادرت ميي تضمينتعهدات طرفين و ارائه

در اينگونه قراردادها متفاوت است اما معموالً مواردي همچون تعاريف، ميزان 

تسهيالت، نرخ بازگشت تسهيالت، مرجع رسيدگي گذاري، شرايط استفاده از سرمايه

كننده به اختالفات و... بين قراردادهاي تأمين مالي، مشترك است. همچنين معموالً 

مابين، قوانين و مقررات كشور پذير مجوزها و مداركي دال بر اينكه مفاد قرارداد فيسرمايه

گذار به طور طبيعي نگران سرمايهاز آنجا كه 2نمايد.پذير را نقض ننموده ارائه ميسرمايه

هاي الزم، كه ها و يا وثيقهپذير مكلف است تضمينباشد لذا سرمايهسرمايه خود مي

هاي دولتي نيز باشد را ارائه نمايد. در صنعت نفت ها و وثيقهتواند مشتمل بر تضمينمي

اي پتروشيمي رواج هدستي از جمله فعاليتايران قراردادهاي فاينانس بيشتر در امور پايين

دارد. در مواردي نيز از اين نوع قراردادها براي حمايت از اجراي طرحهاي باالدستي 

ها يك يا چند بانك و يا موسسات مالي وامي را شود. در اين طرحصنعت نفت استفاده مي

دهند و معموالً بدون اينكه تعهدي مشروط به اجراي طرح معيني در اختيار متقاضي قرار مي

ا براي به ثمر نشستن طرح بپذيرند در سررسيدهاي مورد توافق اقساط اصل و فرع سرمايه ر

دارند.را دريافت مي

گذاري، در استفاده از قراردادهاي فاينانس، به منظور نيل به دستاوردهاي مثبت سرمايه

كارفرما بايد دقت مضاعفي بكار بندد چرا كه منافع قرارداد فاينانس در تفاوت بين نرخ 

يابد. ها و مؤسسات مالي تجلي ميي وام دريافتي از بانكگذاري و نرخ بهرهبازدهي سرمايه

1. Finance Contracts
گردد.ئه و تأييد ميي حقوقي معتبر معموالً داخلي، ارامدارك مذكور توسط يك موسسه.2
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فاده از اصول صحيح اقتصادي از قبيل تحليل هزينه و فايده در انتخاب اين الگو بنابراين است

از ميان ساير الگوها، به جهت سودآوري آن بسيار موثر است. براي مثال اگر دستيابي به 

، به صورت ميان يا بلندمدت امكانپذير باشد، مشروط به برقراري مطلوب پايين وامنرخ بهره

آميز تلقي شود. چنانچه براي تواند موفقيتي فاينانس ميه از گزينهساير شرايط، استفاد

پذيري بيني شوند، به نحوي كه رقابتاي پيشهاي تضمين شدهمحصوالت توليدي، مشتري

ي گذاري با بهرهآن محصوالت نيز تضمين گردند و همچنين سود حاصله از سرمايه

آنگاه استفاده از الگوي فاينانس مناسب پرداختي به بانك تفاوت معناداري داشته باشد،

ي بهينه از الگوي فاينانس، بايستي به توان مديريتي خواهد بود. در ارتباط با استفاده

پذير نتواند به موقع از تسهيالت پذير نيز توجه خاصي داشت. براي مثال اگر سرمايهسرمايه

كه در سررسيد پرداخت اقساط فاينانس براي تكميل طرح استفاده نمايد، طبيعي خواهد بود

ي كشور حاكي از آن است ي ساليان گذشتهدچار مشكل خواهد شد. در اين راستا تجربه

ي نامناسب، عدم كه به دليل ناكارآمدي بخش دولتي، در مواردي همچون انتخاب پروژه

ي منابع و مديريت ضعيف تكميل طرح، بازپرداخت بدهي اعتبارات تخصيص بهينه

كه به برخي از طرحهاي دولتي تخصيص يافته با مشكل مواجه شده است. لذا با فاينانسي

توان بيان داشت كه انتخاب الگوي فاينانس براي كارفرماي بخش دولتي اندكي تسامح، مي

توان چنين اظهار داشت كه معموالً چندان مناسب نيست. با توجه به اين موارد مي

تر از ساير توافقات قراردادي دارند ياز به مديريتي قويقراردادهاي فاينانس به جهت اجرا، ن

پذيري محصوالت در اين نوع از قراردادها حرف اول را چرا كه زمان، مديريت و رقابت

هاي فاينانس، وجه ذيربط در هزارتوي بروكراسي دولتي هضم يا زنند. اگر در اين طرحمي

شود بازپرداخت اعتبارات از ي ميچيزي كه نصيب كارفرماي دولتناپديد شود آنگاه آن

المال است. اگر اين امر در شركت ملي نفت ايران رخ دهد آنگاه اين محل بودجه بيت

بازپرداخت به طور نامحسوس از منابع زير زميني هيدروكربوري پرداخت خواهد شد.

ين توان بدان اشاره داشت ااز موارد ديگري كه در ارتباط با قراردادهاي فاينانس مي

آوري داشته باشد آنگاه الگوي پذير نياز به واردات فناست كه اگر كشور سرمايه

تواند خيلي مناسب باشد چرا كه در اين روش تنها سرمايه به طور قراردادي فاينانس نمي

هاي رقابت محصوالت و تواند قابليت خاصي در زمينهفيزيكي وارد كشور شده و نمي

نساني براي كشور مقصد به ارمغان آورد. همچنين اگر اقتصاد ارتقاء سطح كيفي نيروهاي ا
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پذير متكي به درآمد نوع خاصي از محصول(براي مثال نفت) باشد آنگاه كشور سرمايه

هايي براي كشور باشد. براي مثال نوسانات تواند مولد ريسكدريافت اعتبارات فاينانس مي

1تسهيالت را تحت تأثير قرار دهد.تواند درآمدهاي ارزي و بازپرداختقيمت نفت مي

-اي ديگر از قراردادهاي تأمين مالي وجود دارند كه به مشاركت عموميالبته گونه

هاي بخش ي پروژهشهرت دارند. از اين الگو بيشتر براي توسعهPPPs(2خصوصي(

-ساخت- شود. الگويي از قراردادهاي تأمين مالي نيز با عنوان طراحيعمومي استفاده مي

از خانواده قراردادهاي كليد در دست نيز DBOMF(3تأمين مالي(- نگهداري-عمليات

به طور هاي بخش عمومي، قابل استفاده است.حسب نياز، به ويژه در ارتباط با پروژه

به خصوص در ارتباط با 4ساخت- خالصه استفاده از الگوي ترتيبات قراردادي طراحي

هاي ي مختلف نظير هزينه، زمان، مديريت و .... مزيتهاهاي بخش عمومي از جنبهپروژه

5اي دارد.قابل مالحظه

به جهت تبيين بهتر موضوعات و همچنين رعايت اختصار، ساير مباحث مرتبط با 

به جهت آشنايي با همچنينارائه گرديده است."الف"بندي قراردادها در پيوست تقسيم

به مقاله افزوده شده تا از آن طريق "ب"مراحل اجراي يك طرح پيمانكاري، پيوست 

درك بهتري نسبت به موضوعات مطروحه حاصل آيد.

) و فيروز زارع و 1390)، رضوي(1387اي بنگريد به: يسكومب(براي ديدن مطالبي پيرامون تأمين مالي پروژه.1

آيد و اي به شمار مي) يك كتاب مرجع تأمين مالي پروژه1387). در راستاي موضوع حاضر، يسكومب(1390برجي(

هاي انرژي خصوصاً در كشورهاي در حال ون تأمين مالي پروژه) نيز يك كتاب مرجع پيرام1390همچنين رضوي(

شود.توسعه قلمداد مي

2. Public-Private Partenerships(PPPs)
3. Design-Build-Operate-Maintain-Finance(DBOMF)
4. Design-Build

هاي ارزيابي اقتصادي پروژه)، فصل نهم. فصل مذكور به2012براي مطالعات بيشتر بنگريد به للَند و تاركوئين(. 5

پردازد.بخش عمومي مي
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بندي قراردادهاي باالدستي صنعت نفت ايران: رويكرد ساخت يا تقسيم-6

خريد

گفته حال نوبت آن رسيده كه از منظر ساخت يا خريد نيز به پس از بيان مباحث پيش

نظري داشته باشيم. در اين راستا در گروه قراردادهاي قراردادهاي شركت ملي نفت ايران

اي از قراردادهاي تأمين مالي هستند، بيشتر نمود متقابل كه گونهخريد، قراردادهاي بيع

دارند.

ي در قوانين ايران، براي اولين بار در تبصره"متقابلقراردادهاي بيع"ي استفاده از واژه

ها آورده در ارتباط با امور بانك1370ماه بهمن10مصوب1371ي سال قانون بودجه34

هاي متقابل بيشتر براي اجراي طرحاما گفتني است كه شهرت قراردادهاي بيع1شده است.

اي باالدستي صنعت نفت كشور بوده و لذا در ارتباط با طرحهاي صنعت نفت، اولين توسعه

» ب«به كار رفته است به طوريكه بند متقابل ي بيعواژه1372ي سال بار در قانون بودجه

كل كشور به شركت ملي نفت ايران اجازه داده كه 1372ي سال قانون بودجه29ي تبصره

هاي مورد نياز مندرج در بند مزبور از طريق ي طرحميليارد دالر جهت توسعه6/2تا مبلغ

حوي كه بازپرداخت هاي ذيصالح خارجي ايجاد تعهد نمايد، به نانعقاد قرارداد با شركت

اقساط مربوط به هر يك از واحدهاي فوق از محل صادرات توليدات همان واحد انجام 

متقابل را كه در آينده بكار رفتند، بيان شود. اين طريق بيان مطلب تعريف قراردادهاي بيع

كل كشور:1371ي سال قانون بودجه34ي تبصره".1

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،29تبصره "ي"به منظور تسهيل اجراي بند 

گردد:ميايران مقررات زير وضع

متقابل را ماشين آالت و قطعات آنها و ساير اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهاي بيعبانكها موظفند مواد اوليه، -1

خود در اين نوع قراردادها قبول نمايند.به عنوان وثيقه تضمينات 

ارزشيابي وثيقه با نرخ شناور خواهد بود.-2

متقابل در حكم قراردادهاي بيعاسناد قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي طرف -3

شوند و براي ايفاي حقوق بانكها قابل ارائه به محاكم قضايي و االجرا تلقي ميسند الزماسناد رسمي به عنوان قرارداد و 

باشند.مراجع اداري مي

رايي و ستادي متقابل منعقده و تعهدات ناشي از آنها باقي است تصميمات دستگاههاي اجمادام كه قراردادهاي بيع-4

هاي توقف اجراي آنها شود، نسبت به قراردادهاي قبلي نافذ نخواهد بود. وزارتخانهكشور كه به هر طريق موجب

"بند است.متبوع و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مسئول نظارت بر اين 
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نحوي متقابل به نمايد. بر طبق مفاد قوانين مرتبط، بازپرداخت تعهدات در قراردادهاي بيعمي

گيرند كه بار مالي براي دولت نداشته باشند يا به عبارتي ديگر بايستي اقساط صورت مي

ي تعهدات از محل درآمد خود طرح قابليت استهالك داشته باشند و بدين ترتيب بودجه

متقابل در عمومي دولت نيز تحت فشار قرار نگيرد. الزم به ذكر است كه قراردادهاي بيع

خريد خدمت جا داشته و بيشتر در بخش باالدستي صنعت نفت بكار رديف قراردادهاي

ارجاع 1متقابل باالدستي صنعت نفتشوند. قالب اجرا در قراردادهاي بيعگرفته مي

مديريت، تأمين مالي و اجراي طرح به يك پيمانكار اصلي توأم با نظارت عاليه شركت ملي 

متقابل، پيمانكار مكلف است از اد بيعنفت ايران است. به عبارت ديگر حسب مفاد قرارد

ي عمليات توافق شده در طرح جامع اكتشافي و طرف و به نام شركت ملي نفت ايران كليه

برداري ي بهرهاي را اجرا نمايد. در انتها نيز پيمانكار يا پيمانكاران اصلي، طرح آمادهتوسعه

نمايند.يرا به صورت كليد در دست به شركت ملي نفت ايران تحويل م

گروه ديگر، قراردادهاي ساخت در شركت ملي نفت ايران هستند كه مديريت اجرايي 

شود. هم و تأمين مالي آنها بيشتر از طريق ساختار خود شركت ملي نفت ايران متبلور مي

ي گفته و در جهت اهداف مقالهاكنون وقت آن رسيده كه با توجه به توضيحات پيش

ردادهاي ساخت يا خريد در بخش باالدستي صنعت نفت ايران ارائه حاضر مصاديقي از قرا

هاي ساليان اخير شركت ملي نفت ايران در دو گروه طرح2گردند. لذا در جدول 

بندي جدول سازد كه تقسيممتقابل(خريد) و ساخت ارائه گرديده است. خاطر نشان ميبيع

پذيرفته است.شده در نوشتار حاضر صورت بر مبناي مباحث ارائه2

، مطالب مبسوطي را ارائه نموده است.)، در ارتباط با قراردادهاي بيع متقابل مشتمل بر مسائل حقوقي آن1389صابر(. 1



69... بررسي رويكرد ساخت يا خريددرآمدي بر اقتصاد پيمانكاري در صنعت نفت ايران:

هاي ساخت يا خريد در شركت ملي نفت ايرانطرح-2جدول 
هاي گروه اول(خريد)طرح

(اجراي طرح از طريق انعقاد قرارداد بيع متقابل)

هاي گروه دوم(ساخت)طرح

هايي كه توسط خود شركت ملي نفت ايران (طرح

رسند)مديريت و به انجام مي

نام طرحرديف
نام شركت 

مجري
نام طرح

نام شركت 

مجري

1
ي ميدان گازي پارس توسعه

1فاز -جنوبي

نفت و گاز 

پارس

-ي ميدان گازي پارس جنوبيتوسعه

10و 9فازهاي 

نفت و گاز 

پارس

2
ي ميدان گازي پارس توسعه

3و 2فازهاي -جنوبي

نفت و گاز 

پارس

-ي ميدان گازي پارس جنوبيتوسعه

16و 15فازهاي 

نفت و گاز 

پارس

3
ي ميدان گازي پارس توسعه

5و 4فازهاي -جنوبي

نفت و گاز 

پارس

-ي ميدان گازي پارس جنوبيتوسعه

18و 17فازهاي 

نفت و گاز 

پارس

4
ي ميدان گازي پارس توسعه

8و 7و 6فازهاي -جنوبي

نفت و گاز 

پارس

-ي ميدان گازي پارس جنوبيتوسعه

21و 20فازهاي 

نفت و گاز 

پارس

5
هاي نفتي پارس ي اليهتوسعه

جنوبي

نفت و گاز 

پارس

-ي ميدان گازي پارس جنوبيتوسعه

12فاز 

نفت و گاز 

پارس

6
ي ميدان گازي پارس توسعه

شمالي

نفت و گاز 

پارس

ي ميدان نفتي رسالتتوسعه
فالت قاره

7
توسعه ميادين گلشن و 

فردوسي(گازي)

نفت و گاز 

پارس

رشادتتوسعه ميدان نفتي 
فالت قاره

فالت قارهتوسعه ميدان الوانمتن(*)توسعه ميادين گلشن و فردوسي8

8
ي ميدان نفتي توسعه

دارخوين(فاز يك و دو)
متن

توسعه ميدان هنگام
فالت قاره

متني ميدان مشترك سلمانتوسعه9
ي ميادين مشترك خارگ: توسعه

فروزان و اسفنديار
فالت قاره

متنتوسعه ميدان نفتي بند كرخهمتنميدان مسجد سليماني توسعه10

11
ي ميدان مشترك نفتي توسعه

آزادگان
متن

توسعه ميدان نفتي چنگوله
متن

متنتوسعه ميدان منصوري آسماريمتني ميدان نفتي جفيرتوسعه12

13
ي ميدان مشترك نفتي توسعه

آزادگان شمالي
متن

توسعه ميدان گازي كيش
متن

14
ي ميدان مشترك نفتي توسعه

يادآوران
متن

توسعه ميدان نفتي آذر
متن

متنتوسعه ميدان نفتي بالل15
مناطق نفتخيز توسعه مخزن گازي خليج آغاجاري

جنوب

مناطق نفتخيز توسعه ميدان گازي خامي مارونمتني ميدان نفتي دورودتوسعه16
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جنوب

 Aي ميدان نفتي سيري توسعه17

& E
متن

مناطق نفتخيز توسعه مخزن گازي خامي پازنان

جنوب

18
ي ميادين نفتي سروش و توسعه

نوروز
متن

مناطق نفتخيز توسعه مخزن گازي خامي كرنج

جنوب

19
ي ميادين نفتي نصرت و توسعه

فرزام
متن

نفت مناطق توسعه ميدان گازي سپيد زاخور

مركزي

20

ي ميادين نفت طرح توسعه

بسيار سنگين(ميدان سنگين و 

موند)

متن

ي ميادين نفت سنگين و طرح توسعه

متنبسيار سنگين(ميدان فردوسي و زاغه)

نفت(*) متن= شركت مهندسي و توسعه

توأمان شركت ملي نفت ايران از هر دو رويكرد ساخت يا خريد، متضمن استفاده

به عبارت 1براي شركت ملي نفت ايران بوده است.هاي مبادالتي هايي در هزينهجوييصرفه

هاي مبادالتي نسبت به استفاده از ديگر استفاده از رهيافت تركيبي موجب گرديده تا هزينه

فقط رويكرد خريد يا ساخت كاهش يابند.

تا بدينجا مباحث ارائه شده به منظور درك بهتر از ساختار متنوع قراردادها به منظور 

تواند بار مي"اصول اقتصاد پيمانكاري"تصاد پيمانكاري بوده است. واژه رعايت اصول اق

طلبد. اما با توجه به معنايي وسيعي داشته باشد و پرداختن بدان خود مجال ديگري را مي

هايي همچون تأسيس توان اصول اقتصاد پيمانكاري را در زمينهوجوه مختلف قراردادها مي

روشهاي مشاركت مشتمل بر كنسرسيوم و شركت هاي پيمانكاري، و تقويت شركت

هاي انتقال فناوري، آموزش و ... مورد ، مباحث مرتبط با شركت پروژه، بحث2مختلط

بررسي قرار داد. متأسفانه عدم توجه به اين مباحث موجب گرديده كه در قراردادهاي 

اقتصاد پيمانكاري و لذا اگر مطالعات بيشتري بر روي 3متقابل به حد كافي موفق نباشيم.بيع

).1393. بنگريد به شكوهي(1

2. Joint Venture
هاي ديگري همچون وضعيت دانيم و شاخص. الزم به ذكر است كه موفقيت را فقط توليد نفت و گاز نمي3

براي مثال پس از اجراي دهها ميليارد دالر پروژه در كشور، باشد. هاي پيمانكاري، فناوري و ... مد نظر ميشركت

ENRبندي پيمانكاران يا همان متأسفانه حتي يك شركت ايراني در فهرست رتبه (Engineering News-

Record)حضور ندارد. لذا پرسش اصلي اين است: چرا چنين است؟



71... بررسي رويكرد ساخت يا خريددرآمدي بر اقتصاد پيمانكاري در صنعت نفت ايران:

تواند موجب بهبود امور خصوصاً در ارتباط با قراردادهاي هاي آن صورت پذيرد ميجنبه

در اين نوين نفتي گردد، امري كه در اين پژوهش برخي از مقدمات آن را مطرح نموديم.

ط هاي ذيرببنديبهبود شناخت از اقتصاد پيمانكاري و تقسيمتوان بيان داشت كه راستا مي

ها را به اخذ تصميمات بهتر هدايت نمايد.سازان بنگاهتواند مديران و ساير تصميممي

وري خواهد بود. تمام اينها نيز ي اين امر نيز بهبود كارايي و اثربخشي و در نتيجه بهرهنتيجه

تواند در اقتصاد كشور نمود قابل توجهي داشته باشد.مي

گيريخالصه و نتيجه-7

امروزه تنوع قراردادهاي پيمانكاري گستردگي خاصي پيدا نموده اما متأسفانه اگرچه 

ي اين اند. هدف از ارائهمطالب زيادي پيرامون ويژگيهاي آنها به طور مدون ارائه نگرديده

مقاله تا حدودي پوشش اين كاستي و بيان اين مطلب بوده كه همگي اين قراردادها به دو 

ي حاضر چگونگي ي مقالهبندي هستند و لذا مسألهقابل تقسيمي كلي ساخت يا خريددسته

بندي از آن حيث تبيين قراردادهاي پيمانكاري به دو گروه ساخت يا خريد است. اين تقسيم

شايان توجه است كه مديريت بنگاه را به جهت شناخت ماهيت قراردادهاي متنوع، توانا 

نمايد. ذ تصميمات كارآمد هدايت ميساخته و به تبع آن هيأت مديره را در جهت اخ

هاي اقتصاد، حقوق، اي مشتمل بر رشتهرشتهشناخت اين مهم با استفاده از مطالعات بين

علوم مالي، مديريت، حسابداري و فني امكانپذير گرديده است.

در اين ارتباط دو گروه واژگان قراردادي كه هر يك معادل ساخت يا خريد هستند، 

ر طول بحث، بسط مفاهيم مذكور مشتمل بر نقاط قوت و ضعف هر روش معرفي شدند. د

بندي قراردادهاي باالدستي در حد ضرورت مقاله آورده شد. همچنين بياني از تقسيم

متقابل(خريد) و غير آن(ساخت) ارائه گرديد. يادآوري اين شركت ملي نفت ايران به بيع

باشند و حسب رويكرد ئه شده مطلق نميهاي ارابندينكته ضروري است كه ساختار تقسيم

تواند تغييراتي در آنها پديد آيد.مورد استفاده مي

اي گيري نمود كه براي انجام كارآمد هر مبادلهتوان چنين نتيجهاز مطالب ارائه شده مي

توسط بنگاه، داشتن بصيرت الزم نسبت به تنوع قراردادها به همراه توجه به ماهيت و 

مبادله در انتخاب رويكرد قراردادي مناسب بسيار مؤثر است. به عبارت هاي آنويژگي

اي مشخص نمود توان از قبل براي تمام مبادالت بنگاه الگوي از پيش تعيين شدهديگر نمي
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و بنگاه را ملزم نمود كه بايستي در چارچوب آن حركت نمايد بلكه با توجه به ويژگيهاي 

ي مناسب از بين دو گروه ساخت يا خريد انتخاب گزينههر مبادله مديران بايستي دست به

ي مبادله مشهور است. طبق اين اي است كه به دستاورد اقتصاد هزينهبزنند و اين همان نتيجه

دستاورد ساختار سازماندهي بنگاه(ساخت يا خريد) براي هر مبادله، يا تعيين مرزهاي 

ابعي از ويژگيهاي مبادله است.ت2يا همان ميزان ادغام عمودي،1عمودي بنگاه،

ي مقدماتي پيرامون اقتصاد سازد كه هدف اصلي اين مقاله ارائهدر انتها خاطر نشان مي

پيمانكاري به منظور تشويق به مطالعات بيشتر در اين زمينه بوده، چرا كه پيمانكاري قلب هر 

توان چنين بيان داشت كه ميرود. لذا با تسامح و در يك تعبير كلي اقتصادي به شمار مي

اي نيز هستند، ي اقتصاد هر جامعهروابط بين اشخاص و نهادهاي جامعه، كه مسلماً سازنده

باشد.چيزي بيش از يك سري قراردادهاي پيمانكاري رسمي و غير رسمي نمي

هاپيوست-8

ساير ترتيبات قراردادي پيمانكاري-پيوست الف-1

اماني(ساخت) و كليد در دست، خود هر يك به زير روش انجام كار به صورت 

توان به نوعي در شوند. در حقيقت ساير توافقات قراردادي را ميهايي تقسيم ميمجموعه

ها كه يكي از اين دو گروه اصلي جاي داد. بدين منظور در زير چند مورد از زير مجموعه

اهميت بيشتري دارند آورده شده است.

EPCو EPقراردادهاي -8-1

ها تحول در قراردادهاي سنتي كليد در دست را طلب الزامات اجراي طرحها و پروژه

) و طراحي، خريد و EPنمود. در راستاي اين نياز، قراردادهاي طراحي و خريد(مي

ي آن هستند هاي قراردادهاي كليد در دست و هم خانوادهكه از قابليتEPC(3ساخت(

EPCو EPابداع گرديدند. معموالً دخالت كارفرما در مراحل اجراي طرح با الگوي 

گيري كارفرما در ارتباط با اين نسبت به الگوي كليد در دست سنتي بيشتر است كه تصميم

1. Vertical Boundaries
2. Vertical Integration
3. Engineering, Procurement and Construction



73... بررسي رويكرد ساخت يا خريددرآمدي بر اقتصاد پيمانكاري در صنعت نفت ايران:

با توجه به ويژگيها و الزامات طرح صورت مسأله و انتخاب الگوي قراردادي، معموالً

پذيرد.مي

اي الزم است و آن اينكه ممكن ، ذكر نكتهEPCپيش از ورود به مبحث قراردادهاي 

هاي مختلف توسط كارفرماي است حسب مورد، پس از شكست كار به زير مجموعه

جراي اجزاي اصلي، قراردادهاي مختلفي به طور مسلسل با پيمانكاران مختلف به جهت ا

و يا EPCكار منعقد گردد كه بسته به نوع كار ممكن است تعدادي از آنها ماهيتاً از نوع 

EPتوان قرارداد هاي يك طرح چنين وضعيتي اتفاق افتد نميباشند. اگر در ارتباط با پروژه

ي كليد در دست به شمار آورد. در نتيجه در چنين حالتي رويكرد آن طرح را در زمره

خواهد بود. به عبارت ديگر اگر كل "ساخت"خاب شده توسط بنگاه همان رويكرد انت

است در غير اينصورت رويكرد "خريد"باشد آنگاه رويكرد كارفرما EPCقرارداد طرح 

باشند. در EPCاست ولو اينكه برخي از قراردادهاي اجزاي طرح از نوع "ساخت"همان 

ي مديريت اجرايي طرح را در دست بگيرد و حسب حالت اخير الزاماً كارفرما خود بايست

مورد با پيمانكاران مختلف وارد انواع قراردادهاي الزم گردد. مثال بارز اين وضعيت در 

ي نفت(متن) ها توسط شركت مهندسي و توسعهشركت ملي نفت ايران اجراي برخي طرح

ي هندسي و توسعهها كه توسط شركت مبه عبارت ديگر به غير از برخي طرح1باشد.مي

ها از الگوي شوند، ساير طرحمتقابل(كليد در دست) اجرا مينفت در قالب قرارداد بيع

نمايند. يعني اينكه شركت مهندسي و توسعه نفت(متن) به عنوان كارفرما مذكور تبعيت مي

كند و انجام هر يك از آنها را در قالب قراردادهاي طرح را به اجزاي خُرد تقسيم مي

كند. لذا همانطور كه آمد اين حالت نيز معادل الگوي ساخت سپاري ميلف خود برونمخت

شود.تلقي مي

ها الزم به ذكر است كه سه جزء اصلي اجراي طرح عبارتند از در ارتباط با اجراي طرح

. اجراي اين سه مرحله از طرح 2طراحي، خريد(فرآهم آوري و تأمين تجهيزات) و ساخت

هاي درگير است. تنظيم سازي مجموعهستلزم مديريتي قوي در هماهنگتوسط كارفرما م

شركت مهندسي و توسعه نفت(متن)، شركت فرعي شركت ملي نفت ايران بوده و بازوي مهندسي شركت ملي نفت .1

شود.ايران تلقي مي

شوند. معموالً مراحل خريد و ساخت قسمت اعظم اجراي كار را به خود تلقي ميEPCاين سه جزء معادل همان .2

يابد.ي طرح نيز به اين دو قسمت اختصاص ميدهند و بنابراين قسمت اعظم بودجهمياختصاص 
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تواند مشكل باشد كه در حقيقت يكي از داليل اصلي وجود عامل اين هماهنگي بعضاً مي

ي مديريتي كارفرماست كه در اين راستا الگوهاي )، به سبب پوشش اين نقيصهMCچهارم(

اند.پيشنهاد گرديدهEPCو EPقراردادي 

هاي دولتي ذيربط به سبب پوشش ضعف مديريتي زارت نفت نيز از طريق شركتو

1را برگزيده است.EPCو EPها از طريق روش اماني، رويكرد قراردادي اجراي طرح

در بخشهاي پايين دستي صنعت نفت كشور(بخصوص EPCو EPالبته اجراي الگوي 

براي  EPCي طرح به طريق صنعت پتروشيمي) از قدمت بيشتري برخوردار است. اجرا

مزيت بيشتري دارد چرا كه تداوم پيوستگي مراحل طرح، از EPكارفرما نسبت به روش 

پيمانكار افزايش و مسئوليت كارفرما گردد و در نتيجه مسئوليتابتدا تا پايان كار حفظ مي

نسبت به EPCيابد. به عبارت ديگر به علت حفظ پيوستگي كار، قرارداد كاهش مي

هاي مبادالتي كمتري برخوردار باشد و بنابراين از ديد تواند از هزينهميEPقرارداد 

نيز باشد آنگاه قراردادهايي 2كارفرما مرجح است. اگر قرارداد شامل تأمين مالي(فاينانس)

به فرم 4"نصب"ي نامند. گاهي اوقات نيز با افزودن واژهميEPCF3از اين دست را 

قراردادي مذكور(براي مثال در ارتباط با ساخت سكوهاي نفتي) فرم قراردادي پيشين را 

EPCIنامند.نيز مي

به دالئل مختلف تا EPCFو EPCمعموالً پيمانكاران داخلي در اجراي الگوهاي 

حدي مشكل دارند و بنابراين ممكن است بخش اجرا و تأمين مالي از پيمان حذف گردد و 

) مدنظر برخي قرار گيرد. در صورتيكه كارفرما براي تأمين EPگوي طراحي و خريد(ال

ي عمومي دولت مشكل خاصي نداشته باشد و يا مالي طرح از منابع داخلي بنگاه و يا بودجه

دار ها و مؤسسات مالي داخلي و يا خارجي را عهدهخود كارفرما تأمين منابع از بانك

هاي داخلي مورد نظر را يافت كه به جهت اجراي طرحهاي بزرگ، توانايي اجرا به البته شايد به راحتي نتوان شركت.1

EPCكرد به سمت الگوهاي داشته باشند. اين معضلي بود كه وزارت نفت در تغيير رويEPو يا حتي EPCصورت 

ها(نظير پتروپارس و پترو ايران) را به منظور رفع اين با آن مواجه گرديد و بنابراين تأسيس و پشتيباني از برخي شركت

هاي با پشتيباني نيروهاي نظامي در طرحهاي شود كه يكي از داليل حضور شركتمعضل آغاز نمود. چنين عنوان مي

صه بوده است.مختلف كشور و امور اقتصادي، به سبب رفع اين نقي

2. Finance
3. Engineering, Procumbent, Construction and Finance
4. Installation
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) خواهد بود. بنابراين EPCلگوي طراحي، خريد و ساخت(گردد، الگوي مناسب همان ا

تواند داشته باشد. هاي زيادي را ميظرافتEPCشود كه روند كاري قراردادهاي ديده مي

) چه براي ارائه قيمت و يا پس از آن براي انجام كار، E.P.C) و يا (E.Pهاي (در پروژه"

ت كه مطالعات اوليه پروژه و يا )، الزم اسBasic Design(براي) طراحيهاي بنيادي(

Feasibility Study) همراه با طراحيهاي محتواييConceptual Design انجام شده (

هاي باشد. بدون وجود چنين مطالعات مقدماتي كه براساس آن شرح نياز با طراحي

شود. ها ميسر نميمحتوايي تثبيت گرديده باشد، ارائه قيمت در فرصت محدود مناقصه

وه عدم تثبيت مباني پروژه در مدارك مناقصه منجر به ارائه پيشنهادات همسو توسط بعال

گيري در مورد پيشنهادات دريافتي را براي گردد كه اين وضعيت تصميمپيمانكاران نمي

1"نمايد.كارفرما دشوار مي

ها معموالً شامل طراحي پايه، طراحي تفصيلي، خريد، حمل و نقل،مراحل اجرايي طرح

باشند. از آنجا كه معموالً مراحل مذكور داراي همپوشاني قابل مي2اندازياحداث و راه

مولد EPCو EPي كليد در دست نظير خانوادهتوجهي هستند استقاده از روشهاي هم

ي اجراي طرح خواهد بود كه اي مبادلههاهاي قابل توجه و در نتيجه كاهش هزينههماهنگي

هاي كليد در دست است. از مزاياي ديگر روشهاي ابل توجه خانواده پيماناين از امتيازات ق

EP وEPC.حين انجام كار، مشتمل 3توان انطباق باال با تغييرات است از آنجا كه تغييرات

است، لذا 4هاي بزرگكاري، طبيعت محتمل اجراي پروژه، بخصوص براي پروژهبر اضافه

ي قراردادهاي كليد در دست ميسر است اما به جذب تغييرات طرح در الگوهاي خانواده

جهت الزامات قانوني و مقرراتي كارفرماي دولتي، اعمال تغييرات توسط كارفرما مشكل 

است. در اين ارتباط اگر مسئوليت با كارفرما باشد معموالً مواجهه با مشكلي به اسم 

پيمانكار محتمل الوقوع است كه اين موضوع از مباحث بحث 5و ادعاييهاي اضافيهزينه

. منبع مذكور كه در مواردي مورد استفاده 105-6)، صص 1382به نقل از قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص)(.1

اري است.نوشتار حاضر قرار گرفته مرجع مناسبي براي تبيين قراردادهاي پيمانك

2. Commissioning
ي اين تغييرات ممكن است باال باشد.بسته به مورد هزينهالبته. 3

4. Mega Size Projects
5. Claim
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مسئوليت اجراي طرح، مديريت طرح، EPCهاي در پيمان1برانگيز بين طرفين خواهد بود.

ي پيمانكار است اما اگر بنابر الزامات، قسمت كنترل كيفي، كنترل پروژه و ... به عهده

هاي اي از مسئوليتب گردد قسمت عمدهانتخاEPساخت از طرح تفكيك و الگوي 

گيرد. كند، قرار ميي كارفرماي دولتي كه معموالً ناكارآمد هم عمل ميمذكور بر عهده

در صورتي كه اجراي طرح نياز به استفاده از خدمات پيمانكار يا پيمانكاران فرعي داشته 

تري جهت عقد قرارداد پذيري باالنسبت به كارفرماي دولتي انعطاف2باشد، پيمانكار اصلي

با اين پيمانكاران دارد چرا كه كارفرماي دولتي معموالً طبق مقررات بايستي تشريفات 

EPCو EPمناقصه را برگزار و طبق مقررات حداقلِ قيمت عمل نمايد. در الگوهاي 

EPاندازي پروژه با يكديگر تفاوت دارند. در الگوي اندازي و راهمراحل پيش راه

تواند تنها به اعزام كارشناس محدود گردد در حالي كه در الگوي پيمانكار ميمسئوليت

EPC مسئوليت پيمانكار اصلي تا پايان كار تداوم دارد و با توجه به آشنايي تيم اجرايي با

اندازي طرح معموالً با توفيق باالتري همراه مراحل مختلف طرح و جزئيات نصب، راه

ي كليد در الزم به توضيح است كه اگرچه قراردادهاي خانوادهدر پايان اين قسمت 3است.

هايي است دست براي كارفرماي دولتي جذاب هستند اما يك مشكل اساسي يافتن شركت

هاي ي الزم براي اجراي اينگونه قراردادها را داشته باشند. معموالً شركتكه توان و تجربه

بزرگ را دارند و اين خود مباحث EPCاي داخليِ اندكي توان الزم براي اجراي قرارداده

ي اين نوشتار خارج است.انگيزد كه از حوصلهچالشي مفصل ديگري را برمي

قرارداد بر اساس فهرست بها-8-2

در قرارداد بر اساس فهرست بها به جهت سهولت برآورد، بهاي آحاد اقالم قرارداد، توسط 

قرارداد به 4ياي محاسبه و تخمين هزينهمراجع ذيصالح اعالم و اين موضوع مبنايي بر

تر است به طوري كه شايد بتوان چنين گفت كه موضع كارفرما در قبال ادعاي پيمانكار به طور معمول ضعيف.1

مانكار بدهد.كارفرما معموالً بايستي تن به درخواست پي

2. Main Contractor
وجود دارند.  براي مثال EPCهاي قراردادي ديگري هم خانواده شايان ذكر است كه در صنعت نفت، گونه.3

تواند به هايي كه نياز به حفاري دارند ميدر پروژهEPD(Engineering, Procurement, Drilling)قرارداد 

كار گرفته شود.

4. Cost Estimation
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دهد. مبلغ قرارداد، حاصل جمع مقاديري است كه يا به صورت منفرد مورد تجزيه دست مي

منظور شده است. 1و تحليل قرار گرفته و يا به صورت مقطوع در فهرست بها و يا واحد بها

يا قيمت مقطوع 2ت ثابتتوان در گروه قراردادهاي قيمقرارداد بر اساس فهرست بها را مي

باشد و اين روش به حساب آورد. در اين قراردادها قيمت كار قبل از شروع مشخص مي

آيد.هاي معمول انجام كار به حساب مياجرا در قراردادهاي پيمانكاري از روش

قرارداد به صورت پيمان مديريت-8-3

است، پيمانكار با اخذ درصد Cost-Plusي قراردادهاي در اين روش كه زير مجموعه

رساند. از معيني(بر مبناي توافق با كارفرما) از مخارج صورت گرفته،كار را به انجام مي

ي ي خرج تراشي پيمانكار كه ناشي از مسألهتوان به انگيزهمشكالت اجرايي اين روش مي

اي رابطهخطر اخالقي است اشاره داشت، چرا كه سود پيمانكار با مخارج صورت گرفته 

ها، كاغذ بازي و سوءظن را افزايش داده و در نتيجه اشكال مستقيم دارد. اين مسأله كنترل

اي كه هاي مرتبط پيمانكار است. نكتهاين روش قراردادي بحث خطر اخالقي و انگيزه

پيش از برخي از اين "قرارداد"و يا "روش"ي بايستي بدان توجه داشت اين است كه كلمه

كند. براي مثال روش پيمان مديريتي به معناي استفاده از مفهوم را عوض مياصطالحات

است، درحالي كه قرارداد به صورت پيمان مديريت همان است كه در MCعامل چهارم يا 

اينجا شرح آن آمد.

قرارداد اماني-8-4

ي قرارداد به صورت و به نوعي زير مجموعهCost-Plusاين روش از گروه قراردادهاي 

شود. طبق اين آن مبلغ كار از قبل مشخص ميپيمان مديريت است با اين تفاوت كه در

روش از طريق برگزاري مناقصه بين چند پيمانكار و يا از طريق مذاكره و توافق بين كارفرما 

گيرد. بدين نحو كه ار ميقرگردد كه اين نرخ مبناي محاسبهو پيمانكار نرخي مشخص مي

گردد و بر مبناي نرخ مذكور كليه مخارج صورت گرفته توسط پيمانكار پرداخت مي

درصدي به عنوان سود يا مخارج باالسري حاصل از انجام كار نيز به پيمانكار تعلق 

1. Unit-Price
2. Fixed Price
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گيرد. در اين سيستم برقراري سيستم پاداش يا تنبيه نيز مقدور است كه آن را قرارداد مي

ها را نسبت به نامند. بدين نحو كه بر مبناي توافق، چنانچه پيمانكار هزينهريت شرطي ميمدي

گردد. سيستم پاداش و مبلغ مورد توافق كاهش دهد تشويق و در غير اينصورت تنبيه مي

در اين نوع "1تنبيه در ارتباط با زمان اجراي پروژه نيز ممكن است مورد توافق قرار گيرد.

شود و در ازاي رج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار پرداخت ميقرارداد، مخا

كند. اي ثابت دريافت ميالزحمهخدماتي كه انجام داده است درصد معيني از مخارج يا حق

تفاوت دارد. در روش اماني، كارفرما براي قرارداد اماني با روش انجام كار بطور اماني

كند بلكه طرح را با استفاده از عوامل و انكار منعقد نمياجراي طرح، قراردادي با پيم

قرارداد بر اساس مواد 3."2كندهاي مربوطه را راساً پرداخت ميكاركنان خود اجرا و هزينه

نيز مشابه قرارداد اماني است بدين ترتيب كه پيمانكار موضوع پيمان را در برابر 4و دستمزد

ي قيمت مواد، شده در ساعت و همچنين محاسبهدريافت دستمزد مستقيم با نرخ مشخص

رساند.مصالح و ساير موارد، طبق توافقات به انجام مي

مراحل اجراي يك طرح پيمانكاري-پيوست ب -9

آشنايي با شماي كلي مراحل اجراي يك طرح پيمانكاري به جهت بدست آوردن درك 

لذا در اين قسمت برآنيم تا به ها مفيد است.ها و پروژهالزم پيرامون چگونگي انجام طرح

اجمال مراحل انجام يك طرح را معرفي نماييم. مراحل مختلف انجام يك كار پيمانكاري 

طرحهاي بلندمدت پيمانكاري "دودي مشابه است. در بخش عمومي و خصوصي تا ح

اگرچه سازوكار روش قرارداد مديريت شرطي، انگيزشي است اما در عمل چندان موفقيت آميز نبوده است..1

هاي اجرايي ) توسط دستگاهCost Plusهاي عمراني كه به صورت اماني(دولت مكلف است در اجراي پروژه.2

و ماشين آالت همچنين حقوق كارمندان و كارگراني كه از محل بودجه تجهيزاتگردد هزينه استهالك انجام مي

نمايد، سازمان برنامه و بودجه موظف نمايند را محاسبه و از هزينه اجراي پروژه كسرجاري دستگاه حقوق دريافت مي

قانون برنامه 6يد.(تبصره هاي عمراني موارد فوق را ملحوظ نماهاي اجراي طرحنامهاست در تنظيم و مبادله موافقت

).1373آذر 20ساله (دوم) توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب پنج

.4)، ص 1387مدد و ملك آرايي(به نقل از علي.3

4. Time and Material Contracts
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شود معموالً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي

كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:

اول: مطالعات مقدماتي طرحمرحله•

مطالعات شناسايي.1

تهيه طرح مقدماتي.2

طالعات تفصيلي طرحمرحله دوم: م•

هاي تفصيليتهيه نقشه.1

تهيه اسناد و مدارك مناقصه.2

مرحله سوم: اجراي طرح•

ارجاع كار به پيمانكار.1

انعقاد قرارداد پيمانكاري.2

عمليات اجرايي.3

تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها.4

تحويل موقت.5

1"تحويل قطعي.6

توان مراحل مختلف مينمايند. حسب نيازمراحل فوق يك شماي كلي از اجرا را بيان مي

مهندسي يك طرح را نيز به ترتيب چنين بيان كرد:

)Conceptual Designطراحي مفهومي(.1

)Process Engineeringمهندسي فرآيند(.2

)Basic Engineeringمهندسي پايه(.3

)Detailed Engineeringمهندسي تفصيلي(.4

)Procurementتهيه و خريد تجهيزات(.5

)Constructionساخت(.6

)Pre Commissioningاندازي(راهپيش .7

)Commissioningاندازي(راه.8

)Start Upشروع به كار كردن(.9

.9) ص 1387مدد و ملك آرايي(به نقل از علي.1
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)Operationبرداري(عمليات بهره.10

نيز FEED1اي تحت نام در ارتباط با مراحل مهندسي فوق، برخي اوقات از مرحله

ايه اي از مهندسي طرح، پس از مهندسي پتوان مرحلهرا ميFEEDشود. نامبرده مي

)Basic Design) و قبل از مهندسي تفصيلي (Detailed Design قلمداد نمود. البته (

ي كار ترسيم ي فيد نقشهتر است بطوريكه در مرحلهوزن آن به مهندسي تفصيلي نزديك

گردد.مي

گردد: يك سازمان پيمانكاري براي انجام كار حداقل از سه قسمت اصلي تشكيل مي

مهندسي، قسمت اجراي عمليات موضوع پيمان و قسمت حسابداري. قسمت برآورد و امور

اي البته الزم به ذكر است كه برخي از مراحل فوق توسط مهندسين مشاور و يا حتي در پاره

رسند. در اينجا الزم به ذكر است كه مراحل از موارد توسط نيروهاي كارفرما به انجام مي

ي ثابت نبوده و بسته به ماهيت خاص هر قاعدهكلي و يا مراحل مهندسي طرح و پروژه يك

توان موارد ديگري را مد نظر قرار داد.طرح و يا پروژه مي

منابع-10

الف) فارسي

- 1383نفت و توسعه در يك نگاه «)، 1384(اداره كل روابط عمومي وزارت نفت-1

1376«.

المللي(شرح و متن كامل بينآيين تنظيم قراردادهاي )، 1389(پاكدامن، رضا-2
، انتشارات خرسندي، تهران.قراردادهاي نمونه صنعتي، مهندسي و مالي)

نظام حقوقي قرارداد مشاركت در توليد در )، ريختادون (بزاده انصاري، مصطفيتقي-3
، شركت مهندسي و توسعه نفت، واحد پژوهش و توسعه، تهران.صنعت نفت و گاز

-اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي(مباحث علمي)، 1387(يلحسيني، سيد اسماع-4
، انتشارات بهنامي، تهران.كاربردي)

، انتشارات فدك ايساتيس.گام اول در قراردادهاي مهندسي)، 1389(خسرواني، محمد-5

1. Front End Engineering and Design(FEED)
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، ترجمه محمود هاي اجراي پروژه در صنعت ساختمانسيستم)، 1388(دورسي، رابرت-6

ي، انتشارات دانشگاه تهران.گالبچي و امير فرج

، هاي انرژي در كشورهاي در حال توسعهتأمين مالي پروژه)، 1390(رضوي، حسين-7

پور، نشر چالش.سعيد قهرمانترجمه

، ويرايش پنجم، نشرخط سوم.فرهنگ حقوقي مدين)، 1384(رمضاني نوري، محمود-8

، انتشارات خرسندي، تهران.حقوق مدني، حقوق قراردادها)، 1387(ره پيك، حسن-9

ي علم حقوق، انتشارات خرسندي، تهران.)، مقدمه1388ره پيك، حسن(

راهنماي تنظيم قراردادهاي )، UNIDO()1383سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(- 10
، ترجمه و تدوين ضمائم رضا پاكدامن، مؤسسه گذاري مشترك صنعتيالمللي سرمايهبين

بازرگاني، تهران.مطالعات و پژوهشهاي 

محسن اسماعيلي، مركز ، ترجمهمباني تحليل اقتصادي حقوق)، 1388(شاول، استيون- 11

هاي مجلس شوراي اسالمي.پژوهش

، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسالمي ايران)، 1386(شعباني، قاسم- 12

انتشارات اطالعات، تهران.

، »رتيبات قراردادي در شركت ملي نفت ايرانتبيين ت«)، 1391(شكوهي، محمدرضا- 13

دكتراي علوم اقتصادي دانشگاه تهران.رساله

ساختار سازماندهي و توصيفي از قراردادها در صنعت )، 1392(شكوهي، محمدرضا- 14
، انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السالم.نفت ايران

زماندهي در شركت ملي نفت هاي مبادالتي ساهزينه")، 1393(شكوهي، محمدرضا- 15

.13، شماره پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران، "ايران

، مؤسسه انتشارات بيع متقابل در بخش باالدستي نفت و گاز)، 1389(صابر، محمدرضا- 16

دادگستر، تهران.

، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم حقوق اداري)، 1386(طباطبائي مؤتمني، منوچهر- 17

شگاهها(سمت)، تهران.انساني دان

هاي كارشناسي علوم سياسي و حقوق حقوق اساسي دوره)، 1381(عاليخاني، محمد- 18
، انتشارات دستان، تهران.قضايي
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، انتشارات گذاري خارجيحقوق سرمايه)، 1389(عليدوستي شهركي، ناصر- 19

خرسندي، تهران.

حسابداري قراردادهاي )، 1387مدد، مصطفي و نظام الدين ملك آرايي (علي- 20
حقيقات تخصصي حسابداري و ، سازمان حسابرسي، مركز تبلندمدت پيمانكاري

، تهران.حسابرسي

، تأمين مالي: مفاهيم، ابزارها و تجارب)، 1390زارع، علي و معصومه برجي (فيروز- 21

."نص"انتشارات موسسه علمي فرهنگي 
)، تدوين جهانگير منصور، نشر ديدار.1387قانون مدني (- 22

)، مديريت طرحهاي عمراني، انتشارات 1382قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) (- 23

موسسه مهندسين مشاور طرح جامع.

ميادين نفت و گاز: ساختارها و رويكردهاي توسعه)، 1388(كاشاني، سيد صادق- 24
هاي مجلس شوراي دفتر مطالعات انرژي صنايع و معادن، مركز پژوهش، اجراي پروژه

اسالمي.

يداله دادگر و حامده ، ترجمهحقوق و اقتصاد)، 1388كوتر، رابرت و تامس يولن (- 25

هزاوه، انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و انتشارات نور علم.اخوان

هاي المللي به همراه تفسير فرمادهاي ساخت و ساز بينقرارد)، 1393(گادوين، ويليام- 26
، ترجمه محمد صالح جابري، انتشارات تيسا.طراحي و ساخت فيديك

، انتشارات دانشگاه هاي صنعتيمديريت پروژه)، 1390گالبچي، محمود و امير فرجي (- 27

تهران.

، ترجمهارجيهاي خها با شركتقراردادهاي دولت)، 1387(لوبوالنژه، فيليپ- 28

زاده انصاري، شركت مهندسي و توسعه نفت، واحد پژوهش و توسعه، تهران.مصطفي تقي

هاي صنعت گذاريكالبد شكافي سرمايه)، 1379(مبصر، داريوش و ديگران- 29
، انتشارات كوير، تهران.نفت(قراردادهاي بيع متقابل)

، پيمانكاري در نفت)، 1389(مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف- 30

انتشارات گروه مطالعات توسعه توان صنعتي، تهران.
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-نامه ساختموافقت")، 1387(ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامه- 31

، نشريه شماره "واگذاري، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي- برداريبهره

469.

، مترجم: عليرضا حميدي يونسي، موسسه نفت و حاكميت ملي)،1386(مومر، برنارد- 32

المللي انرژي، تهران.مطالعات بين

ي پنج.، شمارهجستارهاي اقتصادي، »اقتصاد هزينه مبادله«)، 1385نصيري اقدم، علي (- 33

پيك، حسن ره، ترجمهاصول قراردادها در حقوق فرانسه)، 1385(تيكر، سيمونوايت- 34

خرسندي، تهران.انتشارات 

تقي بانكي، انتشارات محمد، ترجمهقراردادهاي ساختماني)، 1385(هينزي، جيمي- 35

اطالعات.

طهماسب مظاهري و ، ترجمههااصول تأمين مالي طرح)، 1387(يسكومب، اي، آر- 36

امير حسين توكلي، انتشارات شركت سهامي بيمه البرز.
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