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 دهیچک
ی قرارداده ا  ب ه  ورودی متقاض  ی ها شرکت و رانیا نفتی مل شرکت نیبی اطالعات تقارن نبودِ      

. اس ت  نظ ر  م ورد ی قراردادها در نامناسب انتخاب ۀ دیپد بروز ساز نهیزم گاز و نفتی ا توسعه
 تیریم د ی قرارداد وی حقوقی راهکارها که است پرسش نیا به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش

 ،دی  تول و اکتشافی هاشرکت انتخاب ندیافر ایآ و نداکدام نامناسب انتخاب ازی ناش مخاطرات
 عل   ی ه ا  افت ه ی منظ ور نیب د  ؟ریخ ای کندیم نیتضم را نامناسب انتخاب ۀدیپد ازی ریجلوگ
ی ق رارداد  وی حقوقی ابزارهایی شناسا هدف با نامناسب انتخاب الگوی ارچوبهچ در اقتصاد
    تیص الح  نی ی تع ن د یافری بررس  . اس ت  ش ده  گرفت ه  ک ار به مزبور مخاطرات تیریمد برای

 وی ابی  ارز منظ ور هب   اتخاذش ده ی ها روش که است آن ازی حاک دیتول و اکتشافی هاشرکت
 از یک ی  توان د  م ی  مزب ور  ن د یافر و است نبوده برخوردار الزم تیکفا از انیمتقاضی غربالگر
 مانک اران، یپی ابی  ارز ج ام   نظ ام  اس تقرار  و یطراح  . باشد نامناسب انتخاب ۀدیپد مصادیق
 تی  ظرف از اس تفاده  وی اعتب ار ی بند رتبه مؤسسات به مانکارانیپی مال توانی ابیارزی واگذار
یی راهکاره ا  ازجمل ه  ،یغربالگر وی ده عالمتی الگوهای ساز ادهیپ منظورهبی قرارداد شروط
 .بکاهد را نامناسب انتخاب ازی ناش مخاطرات تواند یم که است
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 مقدمه
 در گاز و نفت نیادیم ةتوسعی برا مصوبی راردادقی سازوکارهالی و ما منابع تیمحدود
ای در نقش  توسعه یها پروژه غالب در رانیا نفتی مل شرکت که است شده سبب کشور
 شرطپیش را معامله مالی منابع بینی پیش نیز مناقصات برگزاری قانون. 1پذیر ظاهر شود سرمایه
 است موظف ایران نفت ملی شرکت ،وصف این با .2است دانسته مناقصه برگزاری ندیافر آغاز
 انتخاب به نسبت قانونی سازوکارهای طریق از کشور گاز و نفت میادین ةتوسع منظورهب

 اقدام کشور گاز و نفت میادین ةتوسع و مالی منابع تأمین برای دارصالحیت نفتی های شرکت
 .دکن

ی قراردادها به ورودی متقاضی ها شرکت و رانیا نفتی مل شرکت نیبی اطالعات تقارن نبودِ
. است نظر موردی قراردادها در 3نادرست انتخاب ۀ دیپد بروز ساز نهیزم گاز و نفتی ا توسعه
 به ،است شده مطرح اطالعات اقتصاد ةینظر لیذ که نامناسب انتخاب ای ینیکژگز مفهوم
 نیا و ستین کسانی معامله موضوع به نسبت نیطرف اطالعات آن در که دشو یم گفتهی طیشرا
 ؛کند اشتباه دچار خود انتخاب در را فروشنده ای داریخر است ممکن ،یاطالعات تقارن نبودِ
 از یاطالعبی لیدله ب داریخر که است محتمل دوم دست یخودرو کی دیخر در ،مثال برای
 به عمر ةنام مهیب فروش در ای و 4شود وارد بار خسارتی ا معامله به کارکردهی خودرو تیوضع
 .گردد خسارت متحمل مهیب شرکت گذار، مهیب سالمت تیوضع از یاطالعبی لیدل

 نیا از هدف. کندیم شنهادیپ دهیپد نیا تیریمدی برایی راهکارها 5قراردادها ةینظر
ی برگزار ةمرحل در ریپذ هیسرما عنوان به رانیا نفتی مل شرکت مخاطراتیی شناسا ،پژوهش

                                                           
وظاایف و  شامارگذاری و تأمین منابع ماالی در  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امور سرمایه 3 ۀاز ماد «ت»در بند . 1

 وی اتوساعهی هاطرح دییتأ. 1اختیارات وزارت نفت قرار گرفته است. در این راستا وزارت نفت وظایف زیر را برعهده دارد: 
 جاادیا. 2 شاتر؛یب ۀافازود ارزش جاادیا و دیتول ۀریزنج لیتکم منظوربهی شیپاال وی میپتروش از،گ نفت، صنعتی گذارهیسرما
 توان داشتنگه و حفظ وی اتوسعهی ها طرحی اجرا منظوربهی خارج وی داخل ازین موردی مال منابع جذبی برا مؤثر کاروساز
 از مشاتر  نیادیام تیااولو بای دروکربوریه نیادیم ةسعتو منظوربهی خارج وی داخل یهاهیسرما تیهدا و جذب. 3 د؛یتول
 .یخارج و یداخل مانکارانیپ و گذاران هیسرما با مشارکت ازجمله ،یقرارداد دیجدی الگوهای طراح قیطر
« ب» بناد موضوعی ها دستگاه که است آن بر مشروط قیطر هر به معامله انجام مناقصات، برگزاری قانون 10 ۀماد براساس. 2
 اساناد در مراتاب و نادینما حاصل نانیاطم قرارداد مدت در معاملهی مال منابعی نیب شیپ به نسبتی مقتض نحو به قانون 1 ۀماد

 طیشرا در صراحت به دیبا معامله انجام یبرا تعهدات ریتأخ ضمان ۀنحو و یمال منابع ینیب شیپ موضوع. باشد شده دیق مرتبط
 .شود تعهد و دیق گزار مناقصه دستگاهی سو از مناقصه اسناد و

3. Adverse Selection 
 کارد ارائه« بازار سازوکار و تیفیک ازی نانینااطم(: مویل) لگنی هالیاتومب بازار» عنوان بای امقاله آکرلوف جورج بار نیخست. 4
 از طبیعای لیاتحل نیلااو آکرلاوف مقالاه، نیاا در. رودیما شماربه اطالعات اقتصاد اتیادب در شدهانجام مطالعة نیترمهم که

   .دکر مطرح« نامطلوب انتخاب» عنوان با را نامتقارن اطالعات مسئلة دچاری بازارها
5. Contract Theory 
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برای ی قرارداد وی حقوقی راهکارها ةارائ و کشور گاز و نفتی ا توسعهی ها پروژه مناقصات
 .است نامناسب انتخاب الگوی ارچوبهچ در مخاطرات تیریمد
ی بند رتبه وی ابیارز ها، سکیری بند دسته ها، سکیریی شناسا شامل سکیر تیریمد ندیارف
 هک داشت توجه دیبا .(Aleshin, 2001: 221)ست ها آن به پاسخ و لیوتحلهیتجز و ها سکیر

( RBS) 1سکیر شکست ساختار است ممکن گوناگونی قراردادها و مختلفی ها پروژه

 عمر ةچرخ در ریپذ هیسرما مخاطرات شناخت .(Hillson, 2003: 87) باشند داشتهی متفاوت
 ةچرخ. استی ضرور قرارداد اهداف بهی ابیدستی برا مزبور مخاطرات تیریمد و قراردادها

 دارد ادامه قرارداد بستن تا قرارداد انعقاد از قبل یزمانبازۀ  از نفت یالملل نیب یقراردادها اتیح
 پروژهی اجرا تیدرنها وی بعدی ها دوره تواند یم قرارداد از ایدوره در حیصح تیریمد نبودِ و
 الزمی ها یآمادگ و طیشرا نساخت فراهم. (34: 1394 جواندل، و ابراهیمی) دهد قرار ریتأث تحت را
 خواهد تیاهم آن از شیب ای و قرارداد متن میتنظ در دقت ۀانداز به قرارداد کی به ورودی برا

 بنا آن بر قرارداد ساختمان که است ییبنا سنگ حکم در مناقصه یبرگزار چراکه ؛داشت
. گردد یم آغاز مناقصه یبرگزار ةمرحل از ،قرارداد مخاطرات تیریمد ندیافر نیبنابرا. شود یم

 و نیتدو ها شرکت ۀریمد أتیه سطح در دیبا سکیر رشیپذ یبرا دهشفیتعر یها تیمحدود
 از کیهر تیریمد بارۀدر تیمسئولی دارا افرادی برای کاربرد یها تیمحدود عنوان به سپس
  .(Hull, 2012: 28) گردد فیتعر سازمان در ها سکیر

 

 پژوهش پيشينة بری مرور. 1

 از گاز و نفت های قرارداد بهینگی بررسی به ،مقاله عنوان بارۀدر شدهانجام های پژوهش بیشتر
 غالب در نکهیا با وجود. اند پرداخته اخالقی مخاطرات و نامناسب انتخاب های الگو منظر
 بر قراردادها نبودن نهیبه و قرارداد نیطرف نیب یاطالعات تقارن نبودِ بر گرفتهانجام قاتیتحق
ی راهکارها به کمتر است، شده اذعانی قاخال مخاطرات و نامناسب انتخابی الگوهای مبنا
 .است شده پرداخته مربوطه مخاطرات تیریمد

ی نفتی قراردادهای راهبرد تیریمد» عنوان بای ا مقاله در (1396) ناخدا وی عامر راغفر،
 به ،«نامناسب انتخاب وی اخالق مخاطرات مدل دو ارچوبهچ در دیتول در مشارکت
 کشور نفت صنعت ۀندیآ در دیتول در مشارکتی قرارداد قالب از استفادهی اقتصادی سنج امکان
 لحاظ به دیتول در مشارکت یقراردادها بودن نهیبه اثبات ضمن پژوهش این در. اند پرداخته
 توسعه وی برداربهره اکتشاف،ی قراردادها عقد برایی قرارداد قالب نیای ریکارگهب ،یاقتصاد
 در (1397) درویش و هندی. است شده توصیه رکشو گاز و نفت صنعت یباالدست بخش در

                                                           
 1. Risk Breakdown Structure 
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 مناقصات ةمرحل در خارجی نفتی های شرکت ضدرقابتی رفتارهای» عنوان با خود پژوهش
 حضور موضوع به ،«آن قبال در رقابت قواعد اجراهای ضمانت و سی.پی.آی قراردادهای
 ایرانی ریکش انتخاب ۀنحو و سی.پی.آی قراردادهای مناقصات در خارجی نفتی های شرکت
 و فنی ناتوانی به توجه با که است آن از حاکی تحقیق نتایج. اند پرداخته ها شرکت آن توسط
 تعداد کاهش همچنین و نفتی بزرگ های پروژه به مستقل ورود در ایرانی های شرکت مالی

 بیم تحریم، سبب به ایران نفتی میادین مناقصات در حضور به مند عالقه خارجی های شرکت
 مناقصات روند در ها آن تبانی یا مسلط موقعیت از استفادهسوء و ضدرقابتی رفتارهای زبرو

 ملی هایشرکت و (2IOC2) نفت المللیبین هایشرکت همکاری (2004) 1پانگسیری. دارد وجود
 حیتشر ضمن نگارنده. کندمی بررسی تولید در مشارکت قراردادهای قالب در را (NOC) 3نفت
 و نامناسب انتخاب ازی ناش مخاطرات ،جهیدرنت و قرارداد نیطرف نیبی اطالعات تقارن نبودِ

 مشارکت قراردادهای موفقیت تضمین منظوربه کارگزار برای انگیزه ایجاد ،یاخالق مخاطرات
 دانسته ضروریرا  قرارداد عمر طول در نفتی میادین اقتصادی ارزش یحداکثرساز و تولید در

 نفت ملی شرکت های ریسک شناسایی ضمن خود ةمقال در (1392) فر یسلیم و فرد طاهری. است
 شرکت و میزبان کشور بین ریسک توزیع قرارداد، طرفین عنوانه ب المللی بین نفتی شرکت و

 ةگان سه های نسل در را پروژه اقتصاد بر ها ریسک از هریک آثار و دهکر مطالعه را نفتی
 .اند داده ارقر بررسی مورد متقابل بیع قراردادهای

 

ی ناش مخاطرات و گاز و نفتی ا توسعهی مال نيتأمی قراردادها مناقصات. 2
 نامناسب انتخاب از

هیأت دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی  ةنام تصویب 5 ۀمادبراساس  
به تصویب رسید، قراردادهای  13/05/1395قراردادهای باالدستی نفت و گاز که در تاریخ 

نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معامالت شرکت ملی نفت ایران  تصویبموضوع 
نامه مقرر  اجرای قراردادهای موضوع تصویب ۀنحو بارۀدر 6 ۀمادحال گردد. درعین منعقد می

های  داشته است که شرکت ملی نفت ایران باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت
نماید. بنابراین منظور از برگزاری دعوت پیشنهاد  ةارائبرای تی و صاحب صالحیت نف معتبر

های نفتی  مذکور، مناقصات محدود است که در آن صالحیت شرکت ةنام تصویبمناقصه در 
ها باید قبالً به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده  داخلی و خارجی برای حضور در پروژه

عنوان صاحب پروژه و ه بین شرکت ملی نفت ب تقارن اطالعاتی نبودِ ،در این میانباشد. 

                                                           
1. Pongsiri 
2. International Oil Company 
3. National Oil Company 
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 برایعنوان شرکت اکتشاف و تولید ه متقاضی احراز صالحیت ب در نقشِهای نفتی  شرکت
جاری کشور در  ةروی ،ورود به قراردادها، منشأ بروز ریسک انتخاب نامناسب است. در ادامه

انتخاب معکوس در  های باالدستی نفت و گاز از منظر الگوی برگزاری مناقصات پروژه
 بارۀپذیر در قراردادها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مخاطرات سرمایه ةنظریارچوب هچ

 شود. انتخاب نامناسب برشمرده می
 

 گاز و نفتی باالدستی ها پروژه مناقصاتی برگزار دری جار ةیرو .2. 1
 مندرج ارچوبهچ تیرعا با دیبای دولت مناقصات تمامی مناقصات،ی برگزار قانون مفاد براساس

 ةنیزم در دولتی ارشادی ها استیس عمالاِ هدف با یادشده قانون. دگرد انجام قانون نیا در
          یاقتصاد اهداف به دستیابی یبرا دولت دیخر قدرت از استفاده ،یاقتصاد یها تیفعال
 متیق و تیفیک با خدمات و کاالها بهی دسترس وی داخل داتیتول از تیحما مانند خصوص،هب

 یدولت یدهایخر ،قانون نیا بیتصو از شیپ تا. است دهیرس بیتصو به 1383 سال در مناسب
 معامالت ةنامنییآ عمدتاً) متعدد نیقوان تابع هاوزارتخانه و یدولت ینهادها ها،شرکت در

ی دهایخر در قهیسل اعمال مناقصه،ی برگزاری ها روش تعدد موجب که امر نیا. بود( هاشرکت
ی مناسب هیتوج ،بود دهش مناقصاتی برگزار ندیافری مستندساز عدم و تیشفاف نبودِ ،یدولت
 1.آورد فراهمی دولت مناقصاتی برگزار بارۀدر واحد یقانون نیتدوی برا

 کپارچهی رای دولتی دهایخر به ناظر مقررات و نیقوان تا است پی آن در ،اوالً :قانون نیا
 و ردیگ انجام مناقصه ندیافر قیطر از ممکن حد تای دولتی دهایخر که رددا دیتأک ،اًیثان ؛کند
 برابر فرصت جادیا دنبال به ،ثالثاً ؛شود محدود ییاستثنا موارد به مناقصه فاتیتشر تر  موارد
 در گزار مناقصهی ها دستگاهی طرف یب رابعاً، ؛است خدمات و کاالها کنندگانعرضهی تمامی برا

 مشخص با خامساً، ؛کند تأمین ،کرده شنهادیپ را متیق نیتر مناسب کهی گر مناقصه انتخاب
یی پاسخگو ،یدولتی دهایخر در لیدخی ها ونیسیکم و ها تهیکم اراتیاخت و فیوظا کردن
 مناقصاتی برگزار قانون 12 ۀماد .(73: 1385 ،یرویش) دکن نیتضم را گزار مناقصهی هادستگاه
 و خدمات تیفیک نیتضم شامل نظر موردی ها مال  ،انگر مناقصه یفیکی ابیارز بارۀدر

 ای کار ةپروان داشتن سابقه، حسن نظر، مورد ةنیزم در دانش و تجربه داشتن محصوالت،

                                                           
 و مؤسسات و هاسازمان وزارتخانه، از اعم ،رانیای اسالمی جمهور ةگان سه یقوا قانون، نیا کی ۀماد از «ب» بندی مبنا بر. 1

 مطابق .کنند تیرعا را قانون نیا مقررات مناقصهی برگزار در نداموظف رانیا نفتی مل شرکت ازجمله ،یدولتی ها شرکت
 در مناقصه نوع نییتع -ب ؛یمال بعمنا تأمین -الف: است ذیل مراحل شامل بیترت به مناقصات یبرگزار ندیافر قانون، 9 ۀماد

 در گران مناقصهی فیکی ابیارز -د ؛مناقصه اسناد ةیته -ج ؛(محدود ای یعموم ،یا دومرحله ای یا مرحلهک)ی بزرگ معامالت
 .قرارداد انعقاد و مناقصه ۀبرند نییتع زا ؛شنهادهایپی ابیارز  و شنهادهایپ فراخوان ا ها ؛لزوم صورت
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 نیهمچن و لزوم صورت در کار انجامی برای متقاضی مال توان و تیصالحی ها نامهیگواه
 روش وی ریگ اندازهی ها اخصش نییتع اما ،برشمرد را گران مناقصهی فیکی ابیارز مراحل
 یادشده ةنام نییآ. کرد موکول رانیوز أتیه در مربوطهیی اجرا ةنام نییآ بیتصو به رای ابیارز
ی ابیارز ةنیزم دریی ها ینوآور اگرچه ،دیرس بیتصو به سالدو  از پس و ریتأخ با که

 و بود دهیگرد نیتدو خدمات و کاال نیتأم مناقصات به ناظر ،داشت همراهه ب گران مناقصه
 وی مال نیتأم ندیافر ازجمله ،گاز و نفتی باالدست ةتوسع اتیعمل با مرتبطی ها تیواقعی برخ

 نامه    نییآ شش ۀماد در ،مثال ؛ برایبود نشده دهید آن در قرارداد انعقاد نیح و قبل مذاکرات
 تعهدات انجام یبرای مال نیتأم به نسبت ،یابیارزی آگه انتشار از قبل که است شده مقرر

. دردگ اقدام هاآن رینظا و ریمقاد فهرست ها، نقشه مطالعات، بیتصو و هیته و مناقصه موضوع
 مالحظات ،قانون نگارش زمان در گذارقانون که دارد تیواقع نیا از تیحکا ماده نیا مفاد
 رای نفتی الملل نیبی ها شرکتی گذار هیسرما ضرورت و گاز و نفت میعظی ها پروژه به مربوط
 به مشروط مناقصات، قانون 26 ۀماد در محدود ةمناقصی برگزار زیتجو. است نداشته مدنظر
 ازی دولت صالح یذ مراجع توسط شدهیمعرف دارِتیصالح گران مناقصهی ها فهرست وجود
 مرتبطیی اجرای ها نامه نییآ و مناقصات قانون در. رود یم شمارهب قانون نیای ها ینوآور گرید
ه بی ول است شده گرفته نظر در عادالنه و کاملی ابیارز کی یاجرای برا ازین مورد موارد ،آن با
 و گزار مناقصه نیبی اطالعات تقارن عدم کاهشی برا منظورشدهی راهکارها رسد یم نظر

  1.ستین برخوردار الزم تیکفا از گران مناقصه
 و نیقوان تعدد نمودن چاره و نیقوانی سازکپارچهی هدف با باال، قانون بیتصو با وجود

 اراتیاخت و فیوظا قانون ،یدولت یهاشرکت معامالت ةنامنییآ در موجود هایکاستی رفع
 تیرسم به را رانیا نفتی مل شرکت معامالت ةنام   نییآ از استفاده دیگربار 2نفت وزارت
 توسعه، اکتشاف، به مربوطی ها طرحی اجرا وی واگذار قانون، نیا 11 ۀماد براساس. شناخت

    تیرعا با فقط و نفت ریوز دییتأ با گاز و نفت مشتر  نیادیم داشتِنگه و ریتعم د،یتول
 . دیگرد امستثن مناقصاتی برگزار قانون شمول از رانیا نفتی مل شرکت معامالت ةنامنییآ

                                                           
ی ابیارز ندیفرا در گران مناقصه که شود اثبات اگر» :است داشته مقرر 12 ۀمادیی اجرا ةنامنییآ 9 ۀماد «ت» دبن ،مثال رایب. 1
 خودی شنهادهایپ قبولی برا آن رینظا و رشوه ع،یتطم د،یتهد واقع، خالف اطالعات ای یجعل مدار  از ،گران مناقصهی فیک

 نامه نییآ نیا موضوعی کارها ارجاع از سال دو حداقل مدت به اتیشکا بهی دگیرس تأیه صیتشخ به اند، کرده استفاده
 .است محتملنا و دهیچیپ اریبسی ندیافر مستلزم ذکرشده مفروضات اثبات اما ؛«شوند یم محروم

 کی طرح عنوان با که نفت وزارت اراتیاخت و فیوظا قانون ،رانیای اسالمی جمهوری اساس قانون 123 اصلی اجرا در. 2
 دییتأ و 19/2/1391 مورخی علن ةجلس در بیتصو با بود، دهیگرد میتقدی اسالمی شورا مجلس به نفت وزارت قانونی تیفور
 .دیگرد ابالغ نگهبان،ی شورا
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و میادین مشتر  نفت  ةسازی برگزاری مناقصات مرتبط با توسع این تخصیص با هدف ساده
میدان مشتر  با کشورهای  24 نزدیک بهبرداری از  دهی توسعه و بهره گاز در راستای شتاب

ترتیب وزیر نفت است تا بدین انجام شدهمجاور و افزایش سهم ایران در رقابت با همسایگان 
های مشتر  نفت و گاز را برداری از میدان بتواند بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره

 مؤسسات و افرادی که در نظر دارد واگذار کند. به 

 نامناسب انتخابی الگو و قراردادها ةینظر .2.2
رقابت کامل در بازار قوت گرفت.  ةنظریقراردادها با مخدوش شدن یکی از فروض  ةنظری

ها  اطالعات کاملی از قیمت ،کنندگان در بازارشرکت ةهمفرض مزبور بر این مبنا استوار بود که 
 ؛های اقتصاد حکایت از شرایطی متفاوت داشت واقعیت امامچنین فناوری در اختیار دارند. و ه

ساز پیدایش  گونه برای طرفین مهیا و آشکار نبود. این امر زمینهچراکه اطالعات مورد نیاز بدین
موضوع اقتصاد اطالعات گردید که به بررسی چگونگی توزیع اطالعات بین عامالن اقتصادی و 

تقارن  نبودِپردازد. در شرایط  اطالعات بر رفاه عامالن اقتصادی می نبودِوجود یا  ثیرِأت ۀنحو
مبادله در اختیار دارد  دربارۀاطالعاتی بین عوامل اقتصادی که در آن یکی از طرفین، اطالعاتی 

کند از  اطالع است، معموالً فرد مطلع تالش می اطالع یا کم که طرف دیگر نسبت به آن بی
ایجاد تسلط بر طرف دیگر بهره ببرد. این پدیده سبب بروز دو نوع رفتار  برایعات خود اطال

 ۀمخاطرکژمنشی ) انعقاد قرارداد و ةمرحلعنوان کژگزینی )انتخاب بد( در  باطلبانه  فرصت
 . ( :15Bolton & Dewatripont, 2005)گردد  اجرای قرارداد می ةمرحلاخالقی( در 
ای نفت و گاز از طریق شرکت در  های توسعه برای ورود به پروژه های نفتی همواره شرکت

صورت عمومی برگزار شود یا محدود، ه کنند. فارغ از اینکه مناقصه ب مناقصات دولتی تالش می
آید و او ناگزیر باید  میشمار گزار به چالشی جدی برای مناقصه ،گران ارزیابی فنی مناقصه ۀنحو

الیش اطالعات و دستیابی به ارزیابی دقیق و واقعی از وضعیت راهکاری برای دریافت و پا
صالحیت، بیهای  شرکت ،پیمانکاران بیندیشد. اگر این ارزیابی به طور مناسب انجام نگیرد

های نفتی ایرانی جهت  ارزیابی شرکتیند افرامکان ورود به قراردادها را خواهند داشت. در 
عنوان شرکت اکتشاف و تولید، با توجه به ه نفتی ب های احراز صالحیت برای ورود به پروژه

های متقاضی، زمینه برای بروز کامل نبودن اطالعات شرکت ملی نفت ایران از وضعیت شرکت
های  انتخاب نامناسب فراهم بوده است. انتخاب نامناسب ممکن است به افزایش هزینه ۀپدید

 ،مثالبینجامد؛ برای داف مورد انتظار اجرای پروژه و یا حتی شکست پروژه در دستیابی به اه
اگر شرکت متقاضی ورود به پروژه با علم به اینکه توان اجرای پروژه با قیمت مورد نظر را 

تر از سایر رقبا ارائه  به تعویق انداختن مشکالت مالی خود به آینده، قیمتی پایین ۀانگیزندارد، با 
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نیست،  پذیر ای پروژه با قیمت برنده امکانتواند در مناقصه برنده شود و چون اجر می کند،
 خواهد شد.  روروبهشرکت ملی نفت با ریسک انتخاب معکوس 

برای کارفرما حالتی است که در آن قرارداد طوری  آرمانیحالت  ،قراردادها ةیرنظبراساس 
در  ،کند میزان خدمتی که تابع مطلوبیت کارفرما را حداکثر می ،تنظیم شود که هر نوع کارگزار

)راغفر و به طوری که سود خودش حداقل و سود کارفرما حداکثر شود  ؛حداقل قیمت ارائه دهد

شرایطی  ،دوم ةبهینشود. موقعیت  اول گفته می ةبهینموقعیت  ،. به این حالت(134: 1396همکاران، 
 ،شود و به عبارتی های کارگزار برای پنهان کردن اطالعات مدیریت می است که در آن انگیزه

ضمن  روازاینمراه دارد. ه های بیشتری نسبت به افشای آن به اطالعات برای او هزینهندادنِ 
 . دکن میارائه طلب  پاداش متناسب با سطح خدمات قابل ،اطالعات ةارائ

ها بخشی از  انگیزه ةنظریاند.  ها طرح شده انگیزه ةنظریهای کژگزینی عمدتاً ذیل  الگوی
های انسانی و عامل  ها به عنوان موتور محر  فعالیت انگیزه ،ر آنقراردادهاست که د ةنظری
تعامالت بازیگران اقتصادی معموالً در  ،شوند. در این نظریه گیری تعامالت مطالعه می شکل

ای  به گونه ؛گیرد تقارن اطالعات مورد تحلیل قرار می قالب کارفرما و کارگزار در شرایط نبودِ
: 1394)طغیانی و همکاران، برای آشکار کردن اطالعات را داشته باشد الزم  ۀانگیزکه شخص مطلع 

طرفین دارای  ۀانگیزدستیابی به قراردادی بهینه است که در آن  ،هدف از الگوهای کژگزینی .(17
ه سو گردیده و مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را به حداقل برساند. باطالعات نامتقارن هم

جایگزینی میان رانت  ةرابطحاصل  ،انتخاب نامناسب الگویینه در قرارداد به ،دیگرسخن 
 .(Bolton & Mathias, 2005: 104)هاست  اطالعاتی و انگیزه

 
 نامناسب انتخاب سکیر تیریمدی ابزارها ؛یغربالگر وی ده عالمت .2. 2. 1
العات کمتر مقابله با مشکل کژگزینی، هم افراد با اطالعات بیشتر و هم افراد با اط منظورهب

توسط فرد دارای اطالعات بیشتر و  1دهی توانند عدم تقارن اطالعات را کاهش دهند. عالمت می
 . شود می انجامتوسط فرد با اطالعات کمتر  2غربالگری
آورد که  کننده، شرایطی فراهم میآن انتخاب شود که در می گفتهدهی به شرایطی  عالمت
کنیم  عات کاملی از وضعیت خود ارائه نماید. فرض میاطال تا کند شونده را مجاب انتخاب

یکی از میادین نفتی را برعهده بگیرد و شرکت  ةتوسع، تمایل دارد دارشرکت نفتی صالحیت
مزبور به یک شرکت صاحب صالحیت را دارد. در  ۀپروژملی نفت ایران نیز قصد واگذاری 

ای برای مخفی کردن  نگیزهسوست و شرکت نفتی ا منافع هر دو شرکت هم ،این شرایط
ولی در شرایطی که شرکت نفتی از صالحیت کافی برای ورود به پروژه  ،اطالعات ندارد

                                                           
1. Signaling 
2. Scrining 



 

 51 پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای توسعۀ باالدستی نفت و گاز...  مدیریت مخاطرات سرمایه

تصویری غیرواقعی  ةارائو  درستنااطالعات  ةارائد با وشینیست، احتماالً خواهد ک برخوردار
این . در کندهای خود، شرکت ملی نفت را نسبت به واگذاری پروژه مجاب  از توانمندی

دهی شرکت نفتی توجه نکند و یا برای  شرکت ملی نفت ایران یا باید به عالمت ،شرایط
بر بودن  هزینه ،کی از راهکارهایای بیندیشد.  ارسالی چاره عالمتبودن درستاطمینان از 

اگر متقاضی شرکت در مناقصه بداند در صورت نمایان شدن  ؛ برای مثال، دهی است عالمت
احتماالً از دادن اطالعات  ،سنگینی بر او تحمیل خواهد شدم یجرا ،ادرستاطالعات ن ةارائ

 . (Maynard Smith, 1976: 44)غلط پرهیز خواهد کرد 
اطالع برای دریافت اطالعات از فرد  غربالگری نیز به معنای اقدامی است که توسط فرد کم

ها مصاحبه و آزمون از آن کارفرما برای استخدام نیروی کار ،مثال ؛ برایدشو می انجامآگاه 
ها  باخبر شود و یا بانک ،ها مطلع نیستندآن بارۀگیرد تا از توانایی و اطالعاتی که در ورودی می

کنند. مؤسسات  برای پرداخت اعتبار به مشتریان خود نسبت به اعتبارسنجی آنان اقدام می
نموده و براساس آوری  دگرهای بزرگ را  بندی اعتباری، اطالعات مالی مرتبط با شرکت رتبه

ی اطالعات توسط تحلیل تفصیلی عملیات و مدیریت هر شرکت و با تحلیل کیفی و کمّ
: 1394خانزاده،  و )صادقیند کن میهای اعتباری اقدام  های ریاضی پیشرفته، نسبت به انتشار رتبه مدل

 ةمرحل. در دشومی انجامای نفت و گاز طی دو مرحله  های توسعه . غربالگری در پروژه(208
نوان شرکت اکتشاف و تولید از طریق ارزیابی دار به عهای صالحیت فهرست کوتاه شرکت ،اول

دوم ارزیابی در زمان  ةمرحلگردد.  های متقاضی ورود به قراردادهای مزبور استخراج می شرکت
های شرکت  برگزاری هریک از مناقصات و با توجه به ماهیت کار و تناسب توانمندی

های متقاضی حضور  گر با شرح کار مورد نظر، در قالب اعطای امتیازات فنی به شرکت قصهمنا
 .دشو می انجامدر پروژه 

 

  رانیا نفتی مل شرکتی برا نامناسب انتخاب با مرتبط مخاطرات .2. 3

 نفتی مل شرکت گاز، و نفتی ها پروژه گران مناقصهبارۀ در کامل اطالعات بهنیافتن  دست
 مخاطرات نیترمهم ،ادامه در. دهد یم قرار معکوس انتخاب سکیر معرض رد را رانیا

 .ردیگ یم قرار اشاره مورد نامناسب انتخاب الگوی منظر از گزار مناقصه
 

 گران مناقصه توسطی قرارداد تعهداتی فایا در ناتوانی سکیر .2. 3. 1

 هاپیشنهادران ضمن ارزیابی گ برگزاری مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصهیند افرکی از مراحل در ی
محدود برای تعیین فهرست کوتاه مناقصه است. اگر این  ةمناقصو یا ارزیابی پیش از اجرای 

گزار نتواند به اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی  د و یا مناقصهشون انجامارزیابی با دقت کافی 
اد قرارداد برخوردار نخواهد مناقصه از صالحیت الزم برای انعق ۀبرندد، یابگران دست  قصهامن
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به نیافتن  شود. دست انتخاب نمی هبرندبود و یا پیمانکار دارای باالترین صالحیت به عنوان 
های حاضر در  های توانمندی فنی، مدیریتی و مالی شرکت اطالعات کافی در هریک از زمینه

در اجرای  مناقصه، شرکت ملی نفت ایران را در معرض ریسک انتخاب نامناسب و شکست
های  مستلزم تعیین مال  ،اوالً :نحو مورد انتظار قرار خواهد داد. پوشش این ریسکه قرارداد ب

شده های تعیین توانایی ارزیابی دقیق و کامل براساس مال  ،صحیح و جامع برای ارزیابی و ثانیاً
  است.

 

 مناقصه ةبرند نييتع وی برگزار ندیافر دری تبان و فساد بروز سکیر .2. 3. 2

 در فساد بروز ساز نهیزم ،مناقصهی برگزار ندیافر در کامل اطالعات بهی دسترس و تیشفاف نبودِ
ی ابیارز زمان در غلط اطالعات رشیپذ و ارائه. است آن ۀبرند نییتع و مناقصهی برگزار ندیافر
ی مبنا است ممکن. است مناقصاتی برگزار در فساد قیمصاد از گران مناقصهی غربالگر و

ی برگزار فاتیتشر مثال،ی برا ؛باشد شده استوار ناسالمی ها هیرو بر ابتدا از قراردادی ریگ شکل
 نیهمچن ؛باشد انجام شده نفوذ اعمال و رشوه افتیدر با قرارداد انعقاد ای نشده برگزار مناقصه
 آن در انعقاد از پس اما باشد، گردیده منعقد حیصح صورت به ابتدا قرارداد است ممکن
 بهی اساس راتییتغ با مجدد ۀمذاکر از پس قرارداد طیشرا نکهیا ازجمله باشد، شدهی دستکار
 نمودن محدود. (117: 1396 ،یمراد شاه و ییوشانلویینور) باشد شده روروبهی ردولتیغ طرف نفع

 برای ناسالم تفاهمات انعقاد ای وی تبان بروز به تواند یم که استی عوامل از گران مناقصه فهرست
 .دبینجام قرارداد در حضور ازیامت ازی مند بهره
 

 گران مناقصه جانب ازی رقابت ضدی رفتارها بروز سکیر .2. 3. 3

 ازی ا پاره در آنانی رفتارها و گران مناقصه به نسبت گزار مناقصه کاملی اطالعات اشراف نبودِ
 رفتارها نیا ازی برخ. دامانج یمگران مناقصه جانب ازی رقابت ضدی رفتارها بروز به موارد
 کردن مشروط ای رمنصفانهیغ طیشرا لیتحم منظوربه مسلط تیموقع از استفادهسوء از نداعبارت
 و مناقصه ازی چرخش ای وی جزئ کامل،ی ریگ کناره بر توافق ،مرتبطنا شروط به قرارداد انعقاد
 نیا وقوع احتمال. (598: 1397، درویش و )هندی نفعانیذ ای و رقبا ریسا با حساس اطالعات تبادل
ی ها پروژه به ورودی متقاضی ها شرکت تعداد کاهش به توجه با میتحر طیشرا در دهیپد

ی رانیا کیشر کی انتخاب بهی خارجی ها شرکت الزام .ابدی یم شیافزا گاز و نفتی ا توسعه
 است مختاری خارج شرکت که موضوع نیا دیق و رانیای نفت دیجدی قراردادها به ورودی برا
 نیا بروز احتمال ،کند اقدامی رانیا کیشر انتخاب به نسبت بداند صالح کهی قیطر هر به
 عنوانه بی رانیا شرکتی معرف تواند یمی خارج شرکت چراکه ؛ کند یم دوچندان را سکیر
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 منظوربه زینی رانیا شرکت و مشروط کند خود نظر مورد شروط رشیپذ به را خود کیشر
 شروط آن رشیپذ از ریناگز ،یخارج شرکت کیشر عنوانه ب قرارداد به ورود ازیامت از استفاده
 .بود خواهد

 
 مناقصه ةبرند گر مناقصه نکول سکیر .2.  3. 4

ی قرارداد تعهداتی اجرا در مانکاریپ نکول به است ممکن گران مناقصه ازی کاف اطالعات نبودِ
 نییتع و مناقصه ندیافر لیتکم از پس که است نیا گر مناقصه نکول سکیر از منظور. دبینجام
 صورته ب و بزند باز سر قراردادی اجرا و کار انجام از میتحر مانندی ا بهانه به مانکاریپ برنده،

 معلق را قرارداد موضوع ،میتحر ةبهان به مانکاریپ گرید شکل در. کند  تر  را قرارداد طرفهکی
 به آزادگان نیادیم ةتوسعی واگذار اتیتجرب. دکن یمی خوددار آنی اجرا به شروع از و نموده
 لیتحم ازی حاک فرانسه توتال شرکت بهی جنوب پارس یازده فاز و نیچ CNPC شرکت
 نکول ازی ناش سکیر ةواسطه ب دیتول ةرفت دست از فرصت ةنیهز شامل نیسنگ خسارات

 . است بودهی الملل نیبی ها میتحر ةبهان به مانکاریپ

 

 منظر از ديتول و توسعه اکتشاف،ی ها شرکت تيصالح نييعت ندیافر. 3
 نامناسب انتخابی الگو

های با معرفی قالب جدید قراردادهای نفتی ایران، وزارت نفت تصمیم گرفت تعدادی از شرکت
های اکتشاف و تولید ارتقا دهد تا بتوانند ضمن  پیمانکاری نفت و گاز کشور را به سطح شرکت

خود را در این جایگاه رشد داده و تثبیت  رفتهرفته ،المللی معتبر بین های مشارکت با شرکت
اکتشاف و  های های نفتی یا شرکت بر این فرض استوار بود که شرکت راهبرد یادشده. ندکن

(OSC) های خدماتی طور کلی عملکردی متفاوت با شرکته ، ب(E&P)12تولید
3

داشته و عمومًا  
خرید و ساخت و یا   پیمانکاری شامل مهندسی تفصیلی،EPC  هیچ ورود مستقیمی در خدمات

گذاری، طراحی  های سرمایه ها عموماً وظایف و مسئولیت گونه شرکتحتی حفاری ندارند. این
ها،  برای هر مخزن، مدیریت پروژه MDP 4ئةاراو مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، 

گیرند و برای عملیات مورد  نفتی را برعهده می برداری از تأسیسات باالدستی تأمین مالی و بهره
و یا سازندگان تجهیزات، حسب  EPC ها، پیمانکارانOSC نیاز خود در این مسیر از ظرفیت

 کنند. مورد استفاده می

                                                           
1. Exploration & Production 
2. Exploration & Production 
3. Oil Service Company 
4. Master Development plan 
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شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای » ةنام تصویب 4 ۀماد «الف»بند  ،در این راستا
در هر قرارداد برحسب شرایط »دارد:  می ن مقرروزیرات أهی« وگازنفت باالدستی

ها طبق ضوابط و شرایطی که  های ایرانی اکتشاف و تولید ... که صالحیت آن شرکت/شرکت
عنوان شریک شرکت یا  رسد، به کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می وزارت نفت ابالغ می

اجرای قرارداد، امکان یند افرر های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/دارند و با حضور د شرکت
 «.گردد... ها میسر می های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن دانش فنی و مهارت ةتوسعانتقال و 

تعیین  ۀنحو ةنامشیوه» 1394نامه، وزیر نفت در آذرماه  پیرو تکلیف مقرر در تصویب
 . دکرابالغ  را« های نفت و گازهای اکتشاف، توسعه و تولید از میدان صالحیت شرکت

ها و معیارهای ارزیابی  مال  ،های اکتشاف و تولید تعیین صالحیت شرکت ۀنحو ةنام شیوه
دانست و کارگروهی نیز برای تعیین جزئیات معیارهای ارزیابی  زیرها را شامل موارد  شرکت
 :1کردهای ایرانی تعیین  صالحیت شرکت بارۀها و سپس بررسی و اظهارنظر نهایی در شرکت
 ؛مهندسی مخازن هیدروکربوری ۀحوزدارا بودن تجربه و ظرفیت در  .1
 ؛مدیریت اجرای تأسیسات باالدستی نفت. 2
 ؛سرمایه و توان تأمین مالی. 3
  .برداری از تأسیسات توانمندی برای بهره. 4

دریافت تأیید به عنوان  برایهای متقاضی  همچنین مقرر گردید در صورتی که شرکت
های مزبور را  به مرور فعالیت ،های پیمانکاری هستند ولید دارای فعالیتشرکت اکتشاف و ت

 ند. کنکنار گذاشته و بر وظایف مرتبط با اکتشاف و تولید تمرکز 

های ایرانی متقاضی فعالیت در  نامه، فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت براساس این شیوه
وزارت نفت پس از  در ادامه،م شد و اعال 1395ماه سال اکتشاف و تولید در اردیبهشت ۀحوز

، در (E&P) های اکتشاف و تولید های متقاضی برای فعالیت در قالب شرکت ارزیابی شرکت
در این حوزه تعیین و معرفی  دارهای ایرانی صالحیت شرکت را به عنوان شرکت هفدهمجموع 
ا نیز تأیید شرکت اکتشاف و تولید خارجی ر 34 ،دیگریندی افر. وزارت نفت طی 2کرد

                                                           
کارگروهی به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی  -2 بند. 1

ها و سپس بررسی و اظهارنظر نهایی در  ها و معیارهای ارزیابی شرکت ولیت تعیین مال ئمس نفت ایران به انتخاب مدیرعامل،
ها توسط معاون وزیر در امور مهندسی  ا برعهده دارند. ضوابط ارزیابی این شرکتر E&P های ایرانی مورد صالحیت شرکت
 .ابالغ و اعالن خواهد شد

های پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، انرژی دانا، توسعه پتروایران، نفت و گاز مپنا )گروه مپنا(، قرارگاه شرکت. 2
نفت و گاز پرشیا  ةیران )سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(، توسعهای صنعتی ا االنبیا، مدیریت طرح سازندگی خاتم

گذاری غدیر، گسترش انرژی پاسارگاد، پتروگوهر فراساحل کیش، مهندسی و ساخت  سرمایه )ستاد اجرایی فرمان امام )ره((،
لوبال پتروتک کیش و تأسیسات دریایی ایران، کیسون، توسعه صنعت ایران افق، مهندسی و خدمات پارس پترو زاگرس، گ
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های خارجی مستقالً و با اختیار تام و بدون لزوم  گاه مقرر شد که شرکت صالحیت نمود. آن
برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شرکت ایرانی مورد نظر خود نموده و پس از انعقاد قرارداد 
 مشارکت با شرکت ایرانی مورد نظر، در قالب مشارکت حاصله، در مناقصات شرکت ملی نفت

درویش،  و )هندیکنند رقابت خارجی برای اخذ پروژه -های ایرانی رکتشورود یافته و با دیگر 

1397 :574). 
 

 ةحوز در تيفعالی متقاضی رانیای ها شرکت تيصالحی ابیارزی ارهايمع .3. 1
 ديتول و اکتشاف

 سهیندی افر ،اکتشاف و تولید ۀحوزهای متقاضی فعالیت در  در راستای ارزیابی شرکت
نفت  ۀحوزهای فعال در  ها تعریف شد که طی آن شرکت ای برای سنجش کیفی شرکت مرحله

نامه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب پرسش ةمرحلو گاز کشور با تکمیل سه 
قرار گرفتند.  داریتهای صالح حداقل امتیاز الزم در مجموع مراحل در فهرست کوتاه شرکت

2ارزیابی، پیش1بالگری اولیهمراحل ارزیابی شامل غر
3و ارزیابی کیفی صالحیت 

بود. معیارهای  
گذاری، توان حضور در  توان مالی، توان سرمایه :مرحله غربالگری عبارت بود از ةگانشش

و ی راهبردالمللی، توان منابع انسانی مدیریتی، توان منابع انسانی فنی/تخصصی و  بازارهای بین
دوم  ةمرحلاکتشاف و تولید. مال  ورود به  ۀحوزوکار شرکت به مدیریت تغییر کسب ةبرنام

 امتیاز بوده است.  هزارامتیاز از مجموع  ششصدارزیابی کسب حداقل 
با  پرسش 92ارزیابی در قالب  ۀحوز یازدهضمن تعریف  ،ارزیابییعنی پیش ،دوم ةمرحل
ای متقاضی را در دستور کار ه تری از وضعیت شرکت بررسی دقیق ،تهاسناد مثبِ ةارائالزام به 

امتیاز امکان  هزارامتیاز از مجموع  پانصدهای متقاضی در صورت کسب  خود داشت و شرکت
 نهایی ارزیابی را داشتند. ةمرحلورود به 
خدمات  ۀحوزمدیریت و رهبری،  ۀحوزکلیدی شامل  ۀحوزسوم ارزیابی، سه  ةمرحلدر 

ها در نظر گرفته شد و در  ابی صالحیت شرکتفنی/تخصصی برای ارزی ۀحوزمالی و ستادی و 
های  اصلی تعریف گردید. همچنین ذیل حوزه ۀحوزفرعی ذیل سه  ۀحوز نوزده مجموع
معیار امتیاز معینی در نظر  ها تعیین و برای هر معیار جهت ارزیابی شرکت 72شده جمعاً تعریف

تأیید یند افرایانی از پ ةمرحلعنوان ه صالحیت در این مرحله براز گرفته شد. مال  اح

                                                                                                                                        
 هایی بودند که به مجوز فعالیت به عنوان شرکت ایرانی اکتشاف و تولید گستر سینا( شرکتحفاری شمال )هلدینگ انرژی

(E&P) ند.یافتهای نفتی دست  در ساختار قرارداد 

1. SCREENING  
2. PRE-QUALIFICATION 
3. QUALIFCATION 
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کسب حداقل  ،های اکتشاف و تولید های ایرانی برای ورود به فهرست شرکت صالحیت شرکت
 امتیاز بود. هزارامتیاز از مجموع  سیصد

 
 

 ارزیابی ةمرحل
تعداد 

 معيارها
مجموع 

 امتيازات
 امتياز الزم برای پذیرش

 600 1000 6 غربالگری
 500 1000 92 ارزیابی پیش
 300 1000 72 ابیارزی

 های تحقیق منبع: یافته

شده توسط خود بر مدار  و مستندات ارائهیند افریند ارزیابی، اتکای کامل ادر فر مهم ةنکت
شده توسط متقاضیان و ها بر روی مدار  تولید و ارائه بررسی ةهمای که  به گونه ؛ها بود شرکت
ال موفقیت در کسب امتیازات الزم برای رو احتم. ازاینشد انجامخوداظهاری آنان  ةبر پای

ها در تولید مدار  و مستندسازی سوابق با  احراز صالحیت وابستگی زیادی به توانایی شرکت
 ای داشت.  سه مرحلهیند افرتوجه به معیارهای در نظر گرفته شده در 

 

ی ها شرکت تيصالح نييتع در رانیا نفتی مل شرکت عملکردی ابیارز .3. 2
 ديتول و اکتشاف
های ایرانی در نقش شرکت اکتشاف  یک از شرکت مزبور هیچ ةنام شیوهکه پیش از اجرای ازآنجا

های اکتشاف و تولید  رسد منظور از تعیین صالحیت شرکت نظر میه ب ،اند و تولید فعالیت نکرده
های دارای زمینه برای تبدیل شدن به شرکت اکتشاف و تولید و کمک  کشور، شناسایی شرکت

های اکتشاف و تولید.  نه یافتن شرکت ،ه آنان برای دستیابی به این سطح از عملکرد بوده استب
ه های متقاضی فعالیت ب شده برای احراز صالحیت شرکتارچوب تعیینهحال بر مبنای چبااین

نهایی ارزیابی برای  ةمرحلدر  هزاراز  سیصدعنوان شرکت اکتشاف و تولید، کسب امتیاز 
وان شرکت اکتشاف و تولید منظور گردید. حال اگر صالحیت کامل را برابر با عنه پذیرش ب

ها  سوم از مجموع صالحیتهایی با کمتر از یک کسب امتیاز کامل در نظر بگیریم، شرکت
 اکتشاف و تولید ایرانی به ثبت برسانند. هایاند نام خود را به عنوان یکی از شرکت توانسته

توان گفت معیارهای  ها می ر گرفته شده برای ارزیابی شرکتهای در نظ با تحلیل شاخص
اصلی مدیریت و  ۀحوزها در سه  شده از کفایت الزم برای احراز توانمندی شرکتتعیین

منظور هب ،مثال ؛ برایرهبری، خدمات مالی و ستادی و فنی و تخصصی برخوردار نیستند
ذیل شاخص  پرسشها به طرح سه  ها در تأمین منابع مالی طرح ارزیابی توانایی شرکت
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سازمان چگونه منابع مالی مورد نیاز عملیات و یا  ،اول اینکه :بسنده شده است 1مدیریت مالی
سازمان چگونه  ،د؟ دوم اینکهکن های جدید را به موقع تأمین می گذاری های سرمایه نیازمندی
تأمین  ةبرنامو اثرات ه اختسن های مالی مدوّ تأمین مالی خود را متناسب با نیازمندی راهبرد

های  و شیوهها  راهبردچگونه  ،؟ سوم اینکهدکن میها بررسی  مالی خود را بر سودآوری طرح
شود پاسخ به این  گونه که مالحظه میگیرند؟ همان می مالی، مورد بررسی و بهبود قرار

ورد نیاز برای اجرای ها و توانایی شرکت نفتی در تأمین منابع مالی م تواند قابلیت ها نمی پرسش
اعتبارسنجی مالی متقاضیان بر مبنای خوداظهاری آنان  ،دیگر سخنطرح را به اثبات برساند. به 

ها در  بررسی ادعاهای شرکت منظوربهبندی اعتباری  و نقشی برای مؤسسات رتبه انجام شده
 در نظر گرفته نشده است. زمینهاین 

های  چراکه احراز قابلیت ؛هبری مطرح استتوانمندی مدیریت و ر بارۀهمین موضع در
ها و  ، فعالیتیندهاافرمدیریتی، مدیریت های  منظاوکار، مدیریت مدیریتی شامل مدیریت کسب

ی توانمندی آن شرکت در مدیریت یک طرح اها در یک شرکت پیمانکاری لزوماً به معن دارایی
عنوان شرکت اکتشاف و تولید  هشده بهای معرفی میدان نیست. حال آنکه غالب شرکت ةتوسع
 ای نفت و گاز برخوردار نیستند. های توسعه در طرح E&Pمدیریتی در نقش  ةتجرباز 

ه آفرینی ب های ایرانی در نقش شرکت ةتجربفنی/تخصصی نیز با توجه به فقدان  ۀحوزدر 
 ةرائاشرکت نفتی برای  ةبرنام ةارائها با هدف  شاخص ۀعمد ،عنوان شرکت اکتشاف و تولید

فنی  ۀحوزارزیابی در  ةمرحل هایپرسش بیشتر ،خدمات فنی طراحی شده است. در این راستا
طرح  ،«دهد؟ سازمان چگونه ... )خدمات مورد نظر فنی/تخصصی( را ارائه می»با عبارت 

نتایج تجربیات گذشته و  ةارائاند. این در حالی است که ارزیابی معتبر در این زمینه از  شده
 گردد. خدمات فنی تخصصی حاصل می ۀحوزت شده در سوابق ثب

های  المللی از حضور در پروژه های نفتی بین شرکت پرهیزدر مقام عمل با توجه به 
های  چندانی از حضور شرکت ةتجربدلیل شرایط تحریم، ه ای نفت و گاز کشور ب توسعه

عملکرد  اما های خارجی وجود ندارد، اکتشاف و تولید ایرانی به عنوان شریک شرکت
عنوان شرکت اکتشاف و تولید در مناقصات برگزار شده ه شده بهای ایرانی پذیرفته شرکت

توان  ای بوده است که می به گونه 2داشت و افزایش توان تولید نفتهای نگه تحت عنوان طرح

                                                           
1. Manage Funds 

طرح » ،شرکت ملی نفت ایران ۀهیأت مدیر 19/9/1396شت و افزایش توان تولید نفت کشور در تاریخ دادر راستای نگه. 1
 ،«به همراه تأمین مالی آن EPC/EPDارچوب قراردادی هداشت و افزایش توان تولید نفت شرکت ملی نفت ایران در چنگه

میلیارد دالر(،  5.8های مستقیم ) ر شامل هزینهمیلیارد دال 7.2گذاری طرح  های سرمایه به تصویب رساند. مجموع هزینه
 979ه درصد )های تأمین مالی طرح با نرخ متوسط نُ میلیون دالر( و هزینه 499های غیرمستقیم )مالیات ارزش افزوده  هزینه

وز )طی هزار بشکه در ر 281داشت و افزایش متوسط تولید نفت خام به میزان . هدف از اجرای طرح، نگهاستمیلیون دالر( 
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 ؛ برایدر نظر گرفت« انتخاب معکوس» الگویاز  یهای مزبور را مصداق انتخاب شرکتیند افر
های نفتی ایرانی به  داشت و افزایش توان تولید نفت با الزام شرکتمناقصات طرح نگه ،مونهن

درصد( برگزار  بیستها )به میزان  تأمین مالی بخشی از مبالغ مورد نیاز برای اجرای طرح
ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، شرط مزبور  رکتناتوانی شولی در ادامه با احراز  ،گردید
به  ،ازجمله پرداخت بر مبنای پیشرفت کار ،ها با اعمال شرایط پیمانکاری و غالب طرح حذف
های بعدی و ارزیابی عملکرد  مجدد گذاشته شد. اثبات فرض فوق مستلزم بررسی ةمناقص
 . استهای اکتشاف و تولید  های معرفی شده در قراردادهای منعقدشده با شرکت شرکت

 

 نامناسب انتخاب  سکیر کاهش ادیقرارد و حقوقی ابزارهای. 4

 نیکمتر که برندب شیپی ا گونه به را قرارداد انعقاد ندیافر کنند یم تالش همواره گزاران مناقصه
 عنوان لیذ (2UNCTAD2) 1ملل سازمان ةتوسع و تجارت کنفرانس. شود سازمان متوجه سکیر

 در گزار مناقصه اتمخاطر کاهشی راهکارها نیترمهم ،3رقابتی برقراری قانون الگوی
ی واگذار در سالم رقابتی برقرار به کهی شنهادیپی قانون مفاد قالب در رای رقابت مناقصات

 در تیمحدود جادیا شامل این الگو مفاد. است داده ارائه ،کند یم کمک خدمات ای کاال نیتأم
    به وطمربی ها تیمحدود جادیا و( گران مناقصه) بیرقی هاشرکت نیبی احتمال توافقات
 مخاطرات کاهش ،اقدامات نیا از هدف. است بازار در خود قدرت از گران مناقصه ۀاستفادسوء
 ای کاال نیتأم از امتناع دری هماهنگ مت،یق نییتع بارۀدری تبان ازجمله ،گزار مناقصه ۀ عمد

 تیمحدود جادیا ز،یآمضیتبعی گذار متیق رقبا، حذف هدف با نییپای ها متیق ةارائ خدمت،
ی ابیارزی ارهایمع نبودِ. است خاصی تجار طیشرا لیتحم و خاص طیشرا وضع و

 مانکاران،یپی ابیارز در خطا ره،یغ و کارفرما تیحما وی دولت مانکارانیپ وجود گران، مناقصه
ی بررس در کارفرما ضعف وی تجربگ یب ،یاسیس مالحظات قرارداد، طرف و هاابیارز نیبی تبان
 قیدق پروژه،ی اجرای برا نامناسب زمانی نیب شیپ مشاور،ی سو از شدهانجام مطالعات کنترل و

                                                                                                                                        
 ةبست 34های این طرح در قالب  در نظر گرفته شد. تعداد پروژه 96ابتدایی سال  ة( نسبت به شش ماه1400تا  1398سه سال 
 ۀعمد ،. از این میاناستهای اجتماعی  مسئولیت ةمربوط به هزین ةمیدان/مخزن به همراه یک بست 29گذاری در  سرمایه
شرکت نفت فالت قاره ایران  ۀخیز جنوب )خشکی( و مابقی در حوزلی مناطق نفتفعالیت شرکت م ۀهای کاری در حوز بسته

خیز  جغرافیایی هفت استان نفت ۀها در محدود )فراساحل( و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )خشکی( قرار دارد. این پروژه
 شوند. جرا میبویراحمد( ا و هرمزگان، کرمانشاه، ایالم و کهگیلویه ،کشور )خوزستان، بوشهر، فارس

ی کپارچگی هدف بای الدیم 1964 سال در ،شود یم دهینام آنکتاد اختصاربه که ملل سازمان ةتوسع و تجارت کنفرانس .1
 است متحد ملل سازمانی عموم مجمعی فرع هایرکن ی ازکی آنکتاد. شد سیتأسی جهان اقتصاد با توسعه حال دری کشورها

 .است  شده بنا سازماناین ی عموم مجمع ةقطعنامی برمبنا و
 2. United Nations Conference on Trade and Development 
 3. Model Law on Competition 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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 برآورد در اشتباه ،یخصوص وی عموم طیشرا و نامهموافقت شاملی قرارداد اسناد نبودن کامل و
 مرتبط مخاطرات ازجمله قوۀ قاهره، و قرارداد انعقاد در ریتأخ رشفاف،یغ کار شرح مان،یپ ةیاول
برای یی راهکارها ،ادامه در. (34-25: 1394 جواندل، و ابراهیمی) هستند مناقصهی ربرگزا ةمرحل با

 .گردد یم ارائه نامناسب انتخاب ازی ناش سکیر تیریمد وی اطالعات تقارن عدم کاهش
 

 مانکارانيپی برای ابیارز جامع نظام استقرار وی طراح .4. 1
و  انجام شودهای زمانی منظم  در دورهو  پیوستهارزیابی پیمانکاران باید به صورت یند افر

های اکتشاف  صالحیت به عنوان شرکت دارایهای  انتخاب شرکت ةمرحلمحدود به یک یا چند 
م نظاو تولید نباشد. برای جلوگیری از این آسیب ضروری است پیش از برگزاری مناقصه یک 

کیفیت مورد انتظار و  ضوابط ارزیابی مناسب تدوین و عوامل مورد نظر شامل زمان پیشنهادی،
قابلیت اتکای پیشنهاددهندگان در آن در نظر گرفته شود. قابلیت اتکای پیمانکاران از بررسی 
ظرفیت انجام کار توسط پیشنهاددهنده و تناسب امکانات در اختیار او با شرح کار پروژه قابل 

گران و  خاب مناقصهانت ۀدن دایرکرمحدود  ،ارزیابی خواهد بود. راهکار دیگر در این زمینه
. (Van Thuyet, Ogunlana & Dey, 2007: 192) ای است گران معتبر و حرفه دعوت از مناقصه

های اجرایی آن  نامه دن مناقصات نفت و گاز از لزوم اجرای قانون مناقصات و آیینا کرمستثن
بماند.  بهره سبب شده است صنعت نفت از مزایای نظام ارزیابی منظورشده در این قانون بی

روزرسانی و هباید براساس اقتضائات خاص صنعت نفت و گاز ب یادشدهیندهای افرحال درعین
 بازطراحی گردد.

 

 مؤسسات به ديتول و اکتشافی ها شرکتی مال توانی ابیارزی واگذار .4. 2
 اعتباری بندی رتبه
مؤسسات ن را به گرا تواند اعتبارسنجی مالی مناقصه شرکت ملی نفت ایران می زمینهدر این 
   گر های مناقصهتا هم ارزیابی قابل اتکایی از توان مالی شرکتد کنواگذار  بندی اعتباری رتبه
دست آورد و هم ارزیابی را به مدت زمان برگزاری مناقصه محدود نکند. ازجمله وظایف هب

تخصصی  رهنمودهای ةارائتوان ارتقای شفافیت در بازار،  بندی اعتباری می مؤسسات رتبه
گذاران و مشتریان را  های موجود به سرمایه براساس مطالعات کارشناسی و شناساندن ریسک

کند، شفافیت بیشتر اطالعاتی  برشمرد. ازآنجاکه اطالعات نقش حیاتی در بازارهای مالی ایفا می
در  بلکه از وقوع شکست بازار که ،افزاید تنها بر کارایی و دقت عملکرد بازارهای مالی مینه

    .(7: 1388، و همکاران )تهرانید کن میوجود آید، جلوگیری ه اثر اطالعات نامتقارن ممکن است ب
گزار  های مناقصه گران در مناقصات نفت و گاز بر عهده دستگاه ارزیابی مالی مناقصه اکنونهم

 است که این امر از قابلیت اتکای نتایج ارزیابی کاسته است.
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 وی ده عالمتی هاالگوی ساز ادهيپ برایی قرارداد شروط تيفظر از استفاده .4. 3
 یغربالگر

های ناشی از انتخاب نامناسب در قراردادهای  کاهش ریسک برایترین راهکارها یکی از مهم
گوناگونی های  الگواستفاده از ظرفیت شروط حقوقی و قراردادی است.  ،ای نفت و گاز توسعه
ها برای جلوگیری از پیامدهای انتخاب معکوس  بازی ةنظریا ها و ی انگیزه ةنظریارچوب هدر چ

تواند به مدیریت ریسک  ارائه شده است که در صورت تبدیل شدن به شروط قراردادی می
قابل مالحظه در م یجرا ةمحاسبدرج شروطی مبنی بر  ،مثال ؛ برایمزبور کمک شایانی کند

این اقدام را  ةهزینتواند  می ،گران قصهاطالعات نادرست از خود توسط منا ةارائصورت اثبات 
. دسازاطالعات کامل و درست فراهم  ةارائبرای را های الزم  افزایش دهد و انگیزه هاآنبرای 

عنوان شروط الزم ه تواند ب منظور غربالگری متقاضیان نیز میهطراحی شده بیند افرهمچنین 
ای در نظر  های توسعه حدود پروژهگران در مناقصات م کوتاه مناقصهست فهرورود به  برای

ای نفت و گاز به این  بخشی از شروط قراردادی در قراردادهای توسعه اکنونهمگرفته شود. 
 ۀسپردنظام جبران خدمات در قالب تعیین  ،نمونه؛ برای موضوع اختصاص یافته است

ز ظرفیت قابل هنو اما ،انجام کار به تکمیل کار و ایفای کامل تعهدات وابسته شده است حسن
 دهی و غربالگری در قراردادها وجود دارد. عالمتهای الگوسازی  ای برای پیاده مالحظه

 
 اطالعاتی گذار اشتراک به طریق از شتريب تيشفاف جادیا. 4.4

در گزارش کنفرانس  1افتهی های اقتصادی گروه کشورهای توسعه سازمان توسعه و همکاری
ترین راه  برگزاری رقابت صحیح را اصلی ،«مومیگذاری رقابت و خریدهای ع سیاست»

کنترل  ةمقولکند. رویکرد اقتصادی به  جلوگیری از بروز فساد در خریدهای عمومی معرفی می
 & ,Bliss) دبینجامهای فسادآمیز  تواند به کاهش فعالیت افزایش رقابت میکه فساد معتقد است 

Tella, 1997:1001).  برگزاری مناقصات نیز به تضمین اینکه منابع ند یافرایجاد شفافیت بیشتر در
کند. در سطح جهانی نیز حرکت به سمت  شوند کمک می در جهت منافع عمومی مدیریت می

افشای قراردادها را  ،علنی کردن انعقاد قراردادهاست و بانک جهانی برای اعطای منابع مالی
احتمال بروز فساد  ،اقصات باالتر باشدبرگزاری منیند افرهر اندازه شفافیت در  داند. الزامی می

گران،  ازجمله رقبا، مناقصه ،چراکه چشم هوشیار ناظران بیرونی ؛در آن کاهش خواهد یافت
برگزاری مناقصه را رصد و ابهامات و یند افرها با دقت اتفاقات مرتبط با  متخصصان و رسانه

ارچوب قراردادهای هسناد مناقصه، چانتشار ا ،. در این راستاندکن میخطاهای احتمالی را گوشزد 

                                                           
1. Organization for Economic Cooperation and Development )OECD( 
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 ۀبرندو تعیین  هاپیشنهادارزیابی یند افرهای ارزیابی پیمانکاران،  ها و مال  مورد مناقصه، روش
 .کردکمک شایانی به تضمین سالمت برگزاری مناقصات خواهد  ،مناقصه
 

  نتيجه
لی نفت ایران از منظر های اکتشاف و تولید ایرانی توسط شرکت م انتخاب شرکتیند افربررسی 

به  ؛اول قرار ندارد ةبهینمزبور در موقعیت یند افرالگوی انتخاب نامناسب حاکی از آن است که 
 بارۀاطالعات کامل در ةارائکافی برای  ۀانگیزهای مورد نظر ابتدائاً از  که شرکت ااین معن
انتخاب یند افردر  دوم ةبهینهای خود برخوردار نیستند. همچنین ایجاد موقعیت  توانمندی
و در معرفی  اکنونهماست که  یتدابیر کارگیریبهتولید مستلزم  های اکتشاف و شرکت
طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. طراحی و استقرار نظام ه های اکتشاف و تولید ب شرکت

ه های اکتشاف و تولید ب جامع ارزیابی برای پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی شرکت
های الگوسازی  پیادهرای بندی اعتباری، استفاده از ظرفیت شروط قراردادی ب مؤسسات رتبه

ازجمله  ،گذاری اطالعات دهی و غربالگری و ایجاد شفافیت بیشتر از طریق به اشترا  عالمت
ناشی از انتخاب نامناسب را برای شرکت ملی نفت  خطرهایتواند  راهکارهایی است که می

 د.ایران کاهش ده

 
 ه نبود تعارض منافعيانيب
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Abstract 
The information asymmetry between the National Iranian Oil Company and 
the companies applying to enter into oil and gas development contracts is the 
cause of the phenomenon of adverse selection in those contracts. This study 
seeks to answer this question: what are the legal and contractual solutions for 
managing risks due to adverse selection, and whether the selection process 
of exploration and production companies guarantees the prevention of 
adverse selection or not. For this purpose, the findings of economics have 
been used in the framework of the adverse selection model with the aim of 
identifying legal and contractual tools to manage these risks. Examination of 
the evaluation processes of exploration and production companies indicates 
that the methods adopted for the evaluation and screening of applicants are 
not sufficient and this process can be considered as an example of adverse 
selection e. In this regard, designing and establishing a comprehensive 
contractor evaluation system, assigning the evaluation of financial capacity 
of contractors to credit rating agencies and using the capacity of contractual 
conditions to implement signaling and screening patterns are some of the 
strategies that can minimize client risks relevant to adverse selection. 
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