
 

 
 

 یهاپروژه یقرارداد یالگوها یو بازتاب آن در طران يرانا    ینفت ي ظم نون

 صنعت نفت یباالدست

  

 یبانیداوود زارع ش                       بهمئی یمحمدعل

 

 یدهچک
صرنعت   یباالدسرت  یهاپروژه یمتواب  به عنوان تنها بستر اجرا یعب یبا وجود معرف

توسرعه   یهابودجه و برنامه ینهمچون  وان یباالدست ینگاز، به موجب  وان و  نفت
بره   یردی مورررات جد  21دهه  ی و اوا 61پ  از انوال ، اواخر دهه  یها در سال

 یهرا پرروژه  یاجررا   ینره زم در یننرو  ینظم یریگشک  یانگرنما که یدرس یبتصو
 نگررش  رییابتدا با تغ که در رانیا ینفت نینظم نو      صنعت نفت است. نطفه یباالدست

   مداخلره   لمررو  در رییتغ با بود، شده منعود یخارج یگ ار هیسرما مووله به نسبت
 ی راردادهرا  انعوراد  زیتجو و یمعرف با و افتی   پرورش ا تصاد در یخصوص بخش

 وزارت ،یگر ار  . همگام با تحوالت مطر  در قروزه  رانون  شد بالنده ی،نفت متنوع
 «یس یپ یآ» ای   «نرایا    ینفت رارداد » عنوان تحت ی رارداد دیجد مدل کی   زین نفت

ایرن   استوار بوده، اما رانیا ینفت نینو نظم یمبان بر اگرچه که کرد یمعرف و هیته را
 ینر یبشیپر  یهرا تیظرف یاز تمامبا ی است که آیا در این طراقی  همچنانپرسش 

 گرر ید برداشرت  و پررورش  امکران  شده و یا استفاده نوین نفتی ایران نظم در شده
؟ هردف  است فراهم فضا نیا در ،زین دیتول در مشارکت همچون ی رارداد باتیترت

 نیر برا ا  دیر نظرم، نسربت  ررارداد جد    نیر ا یو محتوا یشناخت مباناین پژوهش، 
 .استی  رارداد یالگوها گریاعمال د تیتحوالت و سرانجام  ابل

مشارکت  ران،یا    ینفت دی رارداد جد ،یخارج یگ ارهیسرما، یسازیخصوص: یدیكل گانواژ

 .ینفت نینو نظم، دیتول در

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
  ma-bahmaei@sbu.ac.ir  * استادیار دانشکده قووا دانشگاه شهید بهشتی، تهران )نویسنده مس ول(        

  davood.zareh67@gmail.com        وا نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران** دانشجوی دکتری قو

 96/19/0921پ یرش:  تاریخ                      91/12/0928تاریخ دریافت: 

mailto:Davood.zareh67@gmail.com
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 مقدمه
برخوردار است کره آن را   یممتاز یهایژگیاز و ی،دستدر قوزه باال ینفت یاتعمل 

کره   یا   سرازد بره گونره   یجردا مر   یا تصاد یهایتفعال یگرو د ینفت یهایتفعال یراز سا

 ی،نفتر  یاتعمل یو اجرا یمنابع مال یندر تأم یو خارج یداخل یقضور بخش خصوص

اسرت کره  ررار     یقوو  یوابسته به فضا ی،نوش ینچن یفایا   است.  یرناپ یزگر یضرورت

و   نفرت    در قروزه  گ اری یهسرما که یی آنجا  از .یرددر آن صورت گی گ اریهاست سرما

 ینراظر برر چگرونگ    ینبایرد  روان   پر یرد،  یصرورت مر   ینفت یگاز از رهگ ر  راردادها

 شوند. ی و تحل ییشناسا ینفت یو انعواد  راردادها یگ ار یهسرما

  رانون  یعنری  ،21 انورال   از  ب  نفت  انون آخرین تصویب از پ  ما، کشور در 

 با گاز و نفت صنعت آن، بر مبنای خدمت  راردادهای از دسته 8 انعواد و 0929 مصو 

 گر اری   رانون  نره  به بیان دیگر،. است بوده روبرو قوزه این در ساله 91 قدوداً ای و فه

 توسرعه  و اکتشاف جهت جامعی  رارداد باالدستی قوزه در نه و گرفته صورت جدیدی

 انعوراد  سرنواتی  بودجه  وانین موجب به ساله، بیست و فه این از پ . است شده منعود

 ترا  و یافرت  نام متواب  بیع بعدها که گرفت مجوز ایران نفت صنعت در جدیدی  رارداد

 شرمار  بره  گراز  و نفرت  باالدسرتی  هرای  فعالیرت  قوزه بر قاکم  رارداد یگانه سال چند

 اجررای  هرای  شریوه  ازجملره   رراردادی  هرای  مدل از یکی عنوان به هم، هنوز و رفت می

 اوایر   و 61 دهره  اواخر در با این قال، .0رود می شمار به گاز و نفت صنعت های پروژه

 یرک  ترسریم  بخرش  الهام ظاهر در قدا   که رسید تصویب به جدیدی موررات 21 دهه

 بودجره   وانین در تغییر های رگه این .است گاز و نفت صنعت در جدید قوو ی فضای

 و وظرایف   رانون  و نفرت   رانون  کشور، ای توسعه های برنامه به مربو   وانین سنواتی،

اسرت کره    ینساال  اب  طر  ادر این راستا، . خورد می چشم به نفت، وزارت اختیارات

 پر یر  امکان ایران،   قوو ی  نظام در نفتی عملیات در خصوصی بخش گ اری سرمایهاوالً 

 یرا آ ثانیاً، کجاست؟ گ اریسرمایه این ثغور و قدود پ یرش، صورت در و خیر؟ یا  است

نظم، منرابع و   ینا    ریزی یقوزه شک  گرفته است و در فر، پ ینا    در ینیاساساً نظم نو

 یا   پراره  یران کره بره ب   یمتعدد یناز خالل  وان توان یم یاآ ینچنیست؟ همآن چ یمحتوا
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تحت عنروان شررو     یابه مجموعه کنند، یاشاره م ینفت یشرو  در ارتبا  با  راردادها

 یافت؟   دست ینفت ی راردادها یعموم

را  یا ردامات  یزوزارت نفت ن ی،گ ار با تحوالت قادث شده در قوزه  انون همسو

تحرت   یباالدسرت  یهاپروژه یجهت اجرا ی،ارداد ر یدمدل جد یک یطراق یدر راستا

"یرانا   ی رارداد نفت"عنوان 
کره در وا رع مسرتظهر بره     داد  انجام     "سی پی یآ"موسوم به  0

 یالزم اسرت بررسر   ،راسرتا  ینا دراست.  یرانا   ی نفت ینمطر  در نظم نو یمو مفاه یمبان

 یاسرت و ترا چره قرد در اجررا      یچره تحروالت   یرندهدربرگ یمدل  رارداد ینا    شود که

 دارد. ییکارا ینفت یهاپروژه

در  ؛نگاشرته شرده اسرت    بخشمواله در دو  ینا    به سااالت فوا، ییپاسخگو یبرا

 ینره نظرم در زم  یرن ا یمنابع و محتروا  یران،ا   ی نفت یننظم نو یینبخش نخست، جهت تب

 ینبه بازتا  نظم نرو  ،دوم بخش .خواهد شد یبررس ینفت ی راردادها یو اجرا یطراق

نظرم برر    یرن ا یر( و تأثی.سی.پی)آ یرانا ینفت یدمتعدد  رارداد جد یدر اجزا یرانا ینفت

اختصراص خواهرد    یدمشارکت در تول یژهو به ی رارداد یالگوها یگرد یریگکارامکان به

 .یافت

 

 ینفت ي نظم نو یی تب .1

 ررار   ینظم مورد بررس ینا یمنابع و محتوا باید  یران،ا    ینفت یننظم نو یینجهت تب

گ ار نسبت بره گ شرته     انون یهانگرش ییرتغ یرندهدربرگ ین. منظور از منابع،  وانیرندگ

 ینفتر  یقراکم برر  راردادهرا    یمنظور از محتوا، اصول و شرو  عمروم  ینچن است. هم

 است.

 منابع. 1-1

 ،اسرت. دروا رع   یافتره    وام  یندو گروه عمده از  وان یبر مبنا یرانا   ی نفت یننظم نو

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
شریریجیان،   و )ابراهیمری  :بره  کنید رجوع متواب  بیع  راردادهای تاریخی سیر و  انونی مستندات مالقظه جهت 0

0929  :2-8.) 

2 . Iran Petroleum Contract (IPC). 
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از  یشپر  ینکه نسبت به  روان  یمتفاوت یهاو نگرش یکردهابا رو ین وان ینا    هر دسته از

 یتلور  یننظرم نرو   یرن ا    یقورو   یهرا یهرا داشته که به عنوان پا ییتوانا ینا    خود دارند،

گر ار نسربت بره جر   و قضرور       نگررش  رانون   ییرر تغ یرندهکه دربرگ ی. گروهشوند

گ ار  اراده  انون یانگرکه نما ینیدر صنعت نفت بوده و  وان یبخش خصوص یها یهسرما

 است. ییچند الگو ینظام  رارداد یرشدر پ 

-یهسررما  یرامرون پ: یگذاريهنگرش به مقوله سرما ییرمرتبط با تغ ی قوان .1-1-1

الزم جهرت   ی رانون  یرت ظرف یرد نخسرت با  ،در صرنعت نفرت   یبخش خصوص یگ ار

کره بره فرر،     یرد د یددر ا تصاد فراهم شود و در مرقله بعد با یدولتیرقضور بخش غ

 یا مسر له  ینچنر  یاآ   در ا تصاد،  یالزم جهت قضور بخش خصوص یوجود امکان  انون

 یناز چنر  یرز ن یخارج یبخش خصوص یا   داشته و یداخل یاختصاص به بخش خصوص

 مند است؟هبهر یفرصت

 یخارج یگذاريهسرما -
از  یرت و قما ی در  انون تشو یرانا   ی نفت یننظم نو یریگ شک  یهاجر ه یننخست

آشرکار شرد.    0961-60 یهرا آن، سال یینامه اجرایینبه همراه آ یخارج یگ اریهسرما

 یتشرمول  یر  بره دل  با این قرال  گاز ندارد،  و   انون اختصاص به قوزه نفت ینا    اگرچه

 یچقاکم اسرت، زیررا در هر    یزبر قوزه صنعت نفت ن آورد یکه با خود به همراه م یعام

 انون بره قروزه خراص وجرود نردارد. از       ینا    بر اختصاص یمبن یدی انون   ینا یجا

  "   د"و در بنرد   یخرارج  یهسرما پ یرش  یعموم یطمربو  به شرا 9در ماده  ی دیگر،سو

 یخرارج  یگر ار یهاز سررما  یکاال و خدمات ناش یدجهت تول یهسهم یینکه مرتبط با تع

کاال و خدمات به خارج از کشور، جز نفت خرام را از   یدجهت تول یگ ار یهاست، سرما

   کراال و  یددر قوزه نفت چه تول یگ اریهسرما ین،معاف دانسته است؛ بنابرا یبندیهسهم

بر استثنا کردن آن وجود  یلیصورت دل ینا    یردر غ ، انون است ینا    خدمات، مشمول یا

بند  یرمجموعهز یهامربو  به بخش نامه ییندر جدول منضم به آ افزون بر این،نداشت. 

 یران صرحبت بره م   یعری ماده، در  سمت مربو  به معادن از نفت خام و گاز طب ینا    "د"

    9موضروع مراده    یهرا یتاکتشاف، استخراج و انتوال را مشمول فعال یهاآورده و قوزه
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 داند.ی انون م ینا

آشرکار   0988با  رانون نفرت    یسهدر موا ، انون ینا     یزهوجه مم ینترمهم ،در وا ع

 یرات در عمل یخرارج  یگر ار یهشده که سرما یانب 0988 انون نفت  8شود. در ماده یم

 و کلیرات  پیرامرون  بحرف  در مجلر   م اکرات مشرو . یستوجه مجاز ن یچبه ه ینفت

نورا    یرر دگان است کره مبرادا در ز  ینانم شدید نگرانی و قساسیت بیانگر مواد تک تک

مورام مکررراً بره     ینا    گرفته شود و درسر از یگانگانبه ب یازامت یاعطا ید،جد ی راردادها

موررره برا    یرن ، این؛ بنرابرا (68: 0918)موقرد،  انرد  استناد کررده  ی انون اساس 60مفاد اص  

شرکت  ی تشک یازامت یاعطا یتناظر بر ممنوع ی انون اساس 60خاص از اص   یریتفس

سرال پر  از    انردی  و یسرت بره ب  یرک نزد ،بود و از  ضا یدهرس یببه تصو یان،به خارج

در  گاز صورت نگرفرت.  و  در قوزه نفت یچندان یخارج یگ اریهسرما 0921انوال  

 بر  از   یخیترار  یبرا توجره بره رخردادها     ایرران  ی اسالم یجمهور ی انون اساس ،وا ع

برر منرابع    یگانگران که منجر به سرلطه ب  ای   یوهو هر ش یازیامت یانوال ، انعواد  راردادها

برر   یممنروع کررده برود و داللتر     ،کنرد  یکشور را نف یمل یتکشور شده و قاکم یعیطب

 نداشت. یخارج یگ اریهسرما یهایوهتمام ش یتممنوع

 ی رانون اساسر   00اصر    یکلر  یهرا یاسرت س ی رانون اجررا  موررات  یناز جمع ب

 یخارج یگ اریهسرما ؛گرفت یجهتوان نتمی بحف، مح   انون و( بعد  سمت)موضوع 

 یبرات در چرارچو  ترت  یگر ار یهبره سررما   یمجاز اسرت و الزامر   دستی ییندر قوزه پا

نظرر از   صرف  ی،در ارتبا  با قوزه باالدست با این قال، یست.ن 9ماده   "    "بند ی رارداد

قوزه، بایرد گفرت بره داللرت بنرد       ینا    در یبخش خصوص یتنبودن فعال یامجاز بودن 

مجراز اسرت    ی ررارداد  یبرات در چرارچو  ترت  یخرارج  یگر ار یه، سررما 9ماده  ”    "

(Shiravi & Amin Majd, 2015: 277-8).  یرات در عمل یگر ار یهسررما  یگرر، به عبرارت د 

)وزارت  یدسرتگاه دولتر   یک  و  یگ ار خارجیهسرما ینمستلزم انعواد  رارداد ب یباالدست

 وابسته( است. یهاشرکت یانفت 

 عکرر  " " و "الرف " گروه دو عی  را خارجی گ اری سرمایه تشوی ،  انون 9  ماده

 بره  یرز ن دوم را  دسرته  و نهراده  نرام  خرارجی  مستویم گ اری سرمایه را اول  دسته و کرده
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  رراردادی  ترتیبرات  چارچو  در گ اری سرمایه توان می اجرایی، نامه آیین 9  ماده داللت

 نخست، دسته برای مستویم عبارت عکر و دسته دو این که است عکر به الزم. کرد اطالا

 یک در توان گفت می این مطلب در توضیح. نیست خارجی گ اری سرمایه انواع به ناظر

 گر اری  سررمایه  و 0مسرتویم  گر اری  سرمایه  دسته دو به گ اری سرمایه کلی، بندی توسیم

 عنصرر کنتررل اسرت    یم،توسر  یرن . مرالک ا شرود  مری  توسریم  9(پورتفولیرو ) غیرمسرتویم 

(M. Sornarajah, 2009: 518)برین  غیرمسرتویم  گر اری  سررمایه  در کره  صرورت  ایرن  به ؛ 

. دارد وجرود  جردایی  دیگرر،  سوی از بنگاه کنترل و مدیریت و سو یک از سهام مالکیت

 خریرد  جهت پول انداختن جریان به از است عبارت خارجی، غیرمستویم گ اری سرمایه

 خرارجی  مسرتویم  گر اری  سررمایه  کره،  قرالی  در. بهادار اوراا دیگر یا هاشرکت سهام

 منظرور  بره  دیگرر،  کشرور  به کشور یک از غیرمادی و مادی اموال انتوال از است عبارت

 شریبانی، )زارع  خرارجی  گر ار سرمایه جزئی یا کلی کنترل تحت کشور آن در ثروت تولید

 بیران  مورام  در مزبرور،   مراده  در موررر  بنردی  توسریم  برا  گ ار  انون نتیجه، در (.96 :0920

  ضا از و است ا تصادی مختلف های بخش در خارجی گ اری سرمایه پ یرش چگونگی

 مسرتویم  گر اری  سرمایه های روش از تماماً  انون، این 9  ماده " " بند در مورر ترتیبات

 (.981-6 :0929 کریمیان، و قاتمی) است خارجی
 

 یقانون اساس 44اصل  یهایاستس یو اجرا یسازیخصوص -

 ررار   یرا در کنتررل بخرش دولتر    یعیوس یهایتفعال ی انون اساس 00صدر اص  

 یرن ا    داشرت کره ازجملره    یازن یبه مودمات سازی، یداده است. قرکت به سمت خصوص

 یبه عنوان مرانع  00که وجود اص   ییبود. از آنجا یسازیخصوص یامکان  انون ؛موارد

 ،مرانع، در بردو امرر    یرن ا    برداشرتن  یکرد، در راستایجلوه م یرمس ینا    بزرگ بر سر راه

 ابرالغ شرد. در ادامره    ی انون اساس 001اص   0مستند به بند  00اص   یکل های یاستس

 یو فرهنگر  یاجتمراع  ی،از  انون برنامه چهارم توسعه ا تصاد یاصال  مواد" انون  یزن

 سرال  در  "   ی رانون اساسر   00اصر    یکلر  یهایاستس یو اجرا ایران ی اسالم یجمهور

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Foreign Direct Investment 

2. Foreign Portfolio Investment 
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 00اصر    یکلر  یهاسیاست اجرای انون " به 0921 سال در که رسید تصویب به 0961

 .یافت   نام ییرتغ "   ی انون اساس

. اسرت   شرده  یبند دسته ،گروه  سه ی ع یا تصاد یهایتفعال ، انون ینا    در ماده دو

و  یرار ها که کماکان در اختیتاز فعال یبخش یبه استثنا 00اص   یبه موجب  انون اجرا

درصرد بره بخرش     61 یرزان مروارد ترا م   یرمانده )گروه سروم(، سرا   یانحصار دولت با 

-یهاص  بر سررما  یزن یا تصاد یهاقوزه یگرواگ ار شده است )گروه دوم(. د یردولتیغ

شرود  یفوا روشن م یحاتاست )گروه اول(. با توض یبخش خصوص یتو فعال یگ ار

و گاز اسرت زیررا شررکت      صنعت نفت ی،دستیین انون در بخش پا ینا    عمده ییرکه تغ

خام و گاز جزء دسته سوم  لمرداد   نفت یداستخراج و تول یها و شرکت یراننفت ا یمل

اشاره  یم کور همگ یهادر نظر گرفته شده و عبارت یبخش دولت یتشده و  لمرو فعال

    اب  استنبا  اسرت کره قروزه    یجهنت ینا    ، یگردسوی دارند. از  یباالدست یهایتبه فعال

 .شده است ی تبد یبه جوالنگاه بخش خصوص ،صنعت نفت دستی یینپا

زیررا بره    یسرت ساکت ن یزن یدر ارتبا  با قوزه باالدست 00 انون اص   ،همه ینا    با

دسرته سروم در  لمررو     یهرا یرت کره فعال ینا    رغرم  ی، علر 9ماده  "   ج"بند 0موجب تبصره 

    یراز مرورد ن  یریتیو مرد  یمهندسر  ی،فن ی،خدمات مال یددولت  رار دارد، خر یاختصاص

پر  از   یهرا در سرال  ین،چنر  نسته شده است. هممجاز دا یردولتیاز بخش غ ،قوزه ینا

فورره   ینچند ینفت با امضا یها، شرکت ملیمزمان با تحر  انون و البته هم ینا    یبتصو

جهرت   یداخلر  یبخرش خصوصر   یگر ار یهدر ج   سرما یسع ،0ینامه اصول موافوت

 یرتعردم مغرا   یّنخرود مبر    نوبره   که به یامر ؛داشت یادیناز م یهنگام برخ توسعه زود

 بررای  و گراز اسرت.    نفرت  یدر قوزه باالدست یبخش خصوص یگ اریهو سرما یتفعال

 بازنشسرتگی،  های صندوا به وابسته های شرکت با منعوده های اصولی نامه موافوت مثال،

 .برد نام توان می را کرخه بند و آعر میادین توسعه برای

 یبره معرفر   ،بند ینا    در: يدجد یمرتبط با طرح انعقاد قراردادها ی قوان .2-1-1

 یرن . ا   شرود یپرداخته م یدجد یطر  انعواد  راردادها یعنی  نظم نو،  ینا    مهم یمبنا یگرد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Heads of Agreement (HOA). موسوم به 2
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کشرور و   یا   توسعه یها مربو  به برنامه ین وان ی،بودجه سنوات یندر  وان ییرتغ یهارگه

 .خورد یقوزه نفت به چشم م یاختصاص ین وان

 عام ی قوان -

و گاز   به قوزه نفت یهستند که اختصاص ینیعام، آن دسته از  وان ینمنظور از  وان

 یمورراتر  و در عرین قرال،   کشور است یا تصاد های یتفعال یهکل یرندهبرگ نداشته و در

 .هستنددر قوزه نفت و گاز دارا  یزن

 یجمهنور  یو فرهنگن  یاجتماع ی،اقتصاد ی  قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه -

 1383مصوب  ايران یاسالم

...، به شرکت ملی نفت ایرران اجرازه داده   " انون:  ینا 00ماده  " "به موجب بند 

نسبت به انعواد  راردادهرای   ،این ماده  "   ج"شود تا سوف تولید اضافی مندرج در بند  یم

 یهرا  هرای خرارجی یرا شررکت     تأمین منابع مالی با طررف  با ها، یدانتوسعه م اکتشافی و

صاقب صالقیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصرول و شررایط عیر     

 "ا دام نماید: ... 

مختلرف   یهرا  برا کراربرد لفرظ مطلر  روش     یبدون عکر روش خاصر  ،بند ینا    در

نفت از امکانرات   یرا جهت استفاده شرکت مل ی اب  انعطاف یفضا المللی، ینب ی رارداد

از  یبرداراکتشاف، توسعه و بهره یبرا یو خارج یداخل یبخش خصوص یهایهو سرما

 یرد آیکره در ادامره مر    ی، به شررق یننفت و گاز کشور فراهم آورده است؛ بنابرا یادینم

شررو    یتبا رعا یز،متواب  ن یعاز ب یرغ ی رارداد یهایوهش یگرو انعواد د یامکان طراق

متواب  در قوزه نفت و گاز  یعامکان استفاده از ب ،ماده فراهم است. به عالوه ینا    گانه  6

 0ماده  "    "گ ار در بند  منظور  انون ینشده است؛ بنابرا بینی یشماده پ ینهم "   ه"در بند 

 رعایرت  برا البتره  - متوابر   یرع از ب یرغ ییو انعواد  راردادها یفراهم آوردن امکان طراق

 بوده است. -اساسی  انون بر قاکم کلی اصول

 یجمهنور  یو فرهنگن  یاجتمناع  ی،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسنعه اقتصناد   -

 1389مصوب  ايران ی اسالم
در  یرد اکتشراف، توسرعه، تول   یها عبارت استفاده از انواع روش 092ماده  0در بند 
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صرنعت نفرت بره کرار رفتره       ینره در زم ،به اهداف موردنظر ی جهت ن ینمع یدوره زمان

مطلرب اسرت کره از منظرر      یرن ا یّنمبر  ،عرام  یوهبره شر   ها انواع روش است. کاربرد لفظ

متوابر  و   یرع منحصر بره ب  یگرنفت و گاز د یباالدست یهاپروژه یاجرا یوهگ ار ش  انون

 ینچنر  یرز، مراده ن  ینهمر  9نیسرت. مدا ره در بنرد     یمدل  رارداد ینا   گانه  سه یهانس 

بره اهرداف    یر  ن یاز راهکارهرا  یگرد یکی ،بند ینا    موجب بهکند. یم یدرا تائ یاستنباط

موضوع بنرد   یطاصول و شرا یتمتواب  با رعا یعاز: استفاده از روش ب  ستا فوا عبارت

مراده   9متوابر  در بنرد    یرع  انون برنامه چهارم توسعه. نف  عکر عبارت ب 00ماده  "    "

 یبره روشرن  مراده،   ینها در بند اول همر  عر، با عبارت انواع روش به صورت هم 092

 یدر اجررا  ی ررارداد  یهرا یوهشر  یگرر د یرشگ ار در پر   از  صد و اراده  انون یتقکا

به عکر دو بند جداگانره   یلیدل ،صورت ینا    یرنفت و گاز دارد. در غ یباالدست یهاپروژه

 وجود نداشت. ینهزم ینا    در

 كل كشور 1393قانون بودجه سال  2تبصره "   ق"بند  -

بره وزارت نفرت    یدسرت یینو پرا  یباالدسرت  یهایتفعال یکبدون تفک ،تبصره ینا 

نفرت   یهاطر  یربط به منظور اجرایتابعه ع یدولت یهاشرکت ی اجازه داده که از طر

متوابر ، سراخت،    یرع ب یدالر نسبت به انعواد  راردادهرا  یلیاردم صد یک  تا سوف ،و گاز

 رانون برنامره    900مراده   "    "منردرج در بنرد    یهاروش یرو سا 0ی و تحو یبردار بهره

 ا دام کند. یگ اریهمجوز سرما یاعطا یاپنجم توسعه 
 یهرا پرروژه  یمتعدد جهت اجرا یاستفاده از  راردادها یزمورره تجو ینمهم ا نکته

و  یباالدسرت  یهرا نفت و گاز است. از آنجا که صدر بند راجرع بره هرر دودسرته پرروژه     

صرنعت   یهاپروژه یشده جهت اجرا یمعرف یهاصحبت کرده است، روش یدست یینپا

 یباالدسرت  یاتمختص عمل یکه برخ یابه گونه .به صورت عام عکر شده است یزنفت ن

نرام بررده شرده امکران      یهااز روش یاست؛ اما برخ یدستیینصرفاً مختص پا یو برخ

 یانبودجره سرال   ینکره  روان   یالدر قر  یجه،استفاده در هر دو قوزه را دارا هستند. در نت

پرداخرت   ینفرت مر   یباالدست یهاپروژه یمتواب  جهت اجرا یعب یصرفاً به معرف یشینپ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. BOT 
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(Shiravi & Ebrahimi, 2006: 199)یراه را بررا  یا مالقظره   انون برا انعطراف  ابر     ین، ا 

 است. یز باز گ اشته راردادها ن یگرانعواد د

 خاص ی قوان -

 ینفت ی راردادها یاجرا ینهدر زم یدجد یموررات یقاو که ی عام ینعالوه بر  وان 

 اب  توجه بوده  ینه،زم ینا    در یزخاص قوزه نفت ن یناز  وان یروند، برخیبه شمار م

 خواهد شد. یبررس یرکه در ز
اكتشاف، توسعه و  یها طرح یجهت اجرا يراننفت ا یقانون اجازه به شركت مل -

 1379خزر مصوب  يايینفت و گاز در های یداناز م یبردار بهره

 یجهت اجرا شود یاجازه داده م یراننفت ا یبه شرکت مل "    انون  ینا    به موجب

خزر با انعواد  یاینفت و گاز در های یداناز م یبردار اکتشاف، توسعه و بهره یها طر 

 ."دا دام کن یو خارج یداخل یها الزم با شرکت ی راردادها

را مشخص نکرده و از واژه مطلر    ی رارداد خاص ،گ ار شود که  انونیمالقظه م 

براز گ اشرتن    ،گر ار  رسرد هردف  رانون   یالزم استفاده کرده است. به نظر م ی راردادها

 یرای در یژهو یتبا توجه به وضع یر،تفس یندر انعواد  رارداد بوده است. ا یاندست مجر

 است. یه اب  توج یزمنطوه ن ینا    از یبردار قاکم بر بهره یر ابت یخزر و فضا

 1391وزارت نفت مصوب  یاراتو اخت يفقانون وظا -

منرابع   ینو تأم گ اری یهعنوان امور سرما ی ع 9ماده   "   ت"به موجب جزء سوم بند 

جر   و   ”   برشرمرده شرده اسرت:     ینوزارت نفت چن یاراتو اخت یفاز وظا یکی   ی،مال

 تیبا اولو ی،دروکربوریه نیادیبه منظور توسعه م یو خارج یداخل یها هیسرما تیهدا

ازجملره مشرارکت برا     ی؛ ررارداد  دیر جد یالگوهرا  یطراقر   یر مشرترک از طر  نیادیم

نفرت و گراز موجرود     تیبدون انتوال مالک یو خارج یداخل مانکارانیو پ گ اران هیسرما

 ."شده انتیص دیتول نیمواز تیدر مخازن و با رعا

 ییتوانا 9و مجم  م کور در بند  یکل  معتودند مورره یقوو  سندگانیاز نو یبرخ 

را کنار گ اشرته و  رانون سرال     یعاد نی وان ریو سا یآن را ندارد که اصول  انون اساس

    بیتصو سندگان،یاز نو یگریگروه د ،همه نیا    . با(992: 0929 ،یروی)شکند  ایرا اق 0998
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عردم اعمرال    یرا  بر سه دهه کشمکش راجع به اعمال و یانیمهر پا  منزله   انون را به نیا

 رانون   نیر ا    ،دسرته  نیا    . از نظردانند یصنعت نفت م   در قوزه دیجد ی رارداد یالگوها

و  دیر ازجملره مشرارکت در تول   ی؛مشرارکت  یالگوهرا  رشیالزم جهت پ  ی انون تیظرف

 (.000: 0929 ن،یر و آر کبخرت ی)نفراهم کررده اسرت    رانیدر ا ی راگ ار هیمشارکت در سرما

بنرد مشرارکت در سرود،     نیا    شده در ینیب شیمشارکت پ وهیش ،معتودند زین یگرید   عده

 در بر زیرا ن دیمشارکت در تول ،با مسامحه و اغما، یو قت یگ ار هیمشارکت در سرما

 (.821: 0929ان،یمیو کر ی)قاتم ردیگ یم

 جهرت  چنرد  از را نفرت  وزارت اراتیر اخت و فیوظرا   رانون  دیبا رسد، یبه نظر م

 یاجررا  ی ررارداد  نظرام   نره یدر زم ،نیادیر بن یتحرول   رنرده یدربرگ و دیجد یامیپ یقاو

بره   یا   ژهیر بند اهتمام و نیکه، در صدر انیا    نخست    .آورد شمار به نفت و گاز یها پروژه

مشرترک نفرت و    نیادیم یدارا ،رانیا   که نیا    مشترک شده است. با توجه به نیادیم  مس له

ازجملره در   ؛متعردد   یکشور به دال گانیها همسا از قوزه یبوده و در برخ یگاز متعدد

و  یداخلر  گر اران  هیو ج   سررما   یکه منجر به تشو ی رارداد یها داشتن مدل اریاخت

انرد،  انونگر ار برر آن     تر عمر  کررده   شود موف  می نیادیجهت قضور در آن م یخارج

در   یر از موانرع عردم توف   یبخشر  د،یجد یامکان استفاده از  راردادها زیشده که با تجو

 .بردارد انیمشترک را از م نیادیاز م یبردار بهره

 دیجد یالگوها یطراق: است  انون متن در رفته کار به واژگان و الفاظ گر،ید  نکته

 یاست و از سرو  یسخن از طراق ی،از طرف ،مورره نیا    مشارکت. در جمله از ی رارداد

از  یکر ی   نکتره بره عنروان    نیر ا    یمطر  اسرت. و تر   ی رارداد دیجد یبحف الگو ،گرید

به وجود آمده کامالً ق  خواهد شد. به  رییوزارت نفت در نظر گرفته شود، تغ فیوظا

نهراد   نیا    به وزارت نفت،  یتیامور قاکم ی انون و واگ ار نیا    بیعبارت بهتر، با تصو

اسرت و   یتیقراکم  یا است زیرا مسر له  افتهی راردادها را  یطراق یمجوز  انون یاز طرف

 ینسبت به منابع نفتر  تیو مالک تیاعمال ق  قاکم 0988 انون نفت  9ماده  به موجب 

 یاز الگوهرا  ریر و غ دیر لگوها باید جدا نیا     ،گریدسوی وزارت نفت است. از    به عهده

استفاده نشرده پر     یالگوها د،یجد یباشد. منظور از الگو یکنون  استفاده مطر  و  اب  
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 از انوال  است.

 صرنعت  یها پروژه یاجرا  نهیدر زم که است دهه دو به کیکه، نزدنیکوتاه سخن ا 

 رییر نظرم کره در ابتردا برا تغ     نیا      نطفه. است بوده یریگ شک  قال در نینو ینظم نفت،

   در  لمرو مداخله رییمنعود شده بود، با تغ یخارج یگ ار هینگرش نسبت به مووله سرما

متنروع   یانعواد  راردادهرا  زیو تجو یبا معرف افت،یدر ا تصاد پرورش  یبخش خصوص

 یننظرم نرو   ، یر تحل نیر ا    . برا دیمورره بره تکامر  رسر    نیا    بالنده شد و سرانجام با ینفت

شده است کره    یوزن تشک هم ریکه از  طعات متعدد و غ ماند یم یپازل  مثابه به رانیا   ینفت

 از که ای گونه به. شد خواهد قاص  یروشن ریپازل، تصو نیا    متعدد  یبا  رار دادن اجزا

 اجرزای  دادن  ررار  هرم  کنرار  و ایرران  نفتی نوین نظم محتوای و منابع در استورایی سیر

بردون نگررش    نیبنرابرا  یافرت؛  دسرت  کراملی  نسبتاً تصویر به توان می پازل، این متعدد

صرنعت نفرت    یازهایبر ن یگ ار که مبتن  انون   و کشف اراده یخیتار ریس نیا    به یجامع

بره درک   تروان  یکشرور اسرت، نمر    یا تصراد    بر توجه به رشرد و توسرعه   یبوده و مبتن

 مورره نائ  شد. نیا    از یحیصح

 

 رانيا    ینفت  ينظم نو یمحتوا .2-1

 اریر اخت نیر ا     د،یر جد ی راردادهرا  انعواد   اجازه رغم یعل که شد انیب شیدر گفتار پ

شروند.   تیعکر شده که باید رعا یو انعواد  راردادها شروط ینامحدود نبوده و در طراق

 ی راردادهرا  یطراقر    نره یگر ار در زم  وناصول مدنظر  ان   رندهیگفته در برگ شیشرو  پ

 یا   مجموعره  یریر گ شرک   زینفتی نین نظم نو نیا یمحتوا یبه شمار رفته و به نوع ینفت

   شررو  بره منزلره    نیر ا    ،اسرت. در وا رع   ینفتر  ی راردادها یتحت عنوان شرو  عموم

موضروع بحرف برا     یعم  کرده و نوش سنجه و سنگ محک انطباا  راردادها زوریکاتال

 نیر ا یمحتروا   یر و تحل یبه بررس ،گفتار نیا    کنند. می فایا   را  یخطو   رمز نظام قوو 

 یبر طراق ها آن ریتأث یچگونگ نیچن ها و هم شرو  جهت روشن شدن معنا و مفهوم آن

نکتره الزم اسرت کره     نیر ا    عکر ، راردادها اختصاص خواهد داشت.  ب  از شروع بحف

شرو  از انسجام الزم برخوردار نبروده،   نیا    یدر معرف ،مورد اشاره در گفتار  ب  نی وان
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اسرت.   امرده ین گرید یتکرار شده و در جاها نیشرو  در اکثر  وان یکه برخ یا   به گونه

 یکه به معرف-را  نی وان گرینسخ د یکردیرو نیگ ار از اتخاع چن  انون رسد یبه نظر نم

شررو  از   نیر ا    از یبرخر  ی،اراده کررده باشرد زیررا از طرفر     -نرد ا شرو  پرداخته ریسا

در   یمنظمر    بره گونره   ،گرر ید یکشور برخوردارند و از سرو  یاسناد باالدست یها تیقما

 نیشرو  در  روان  نیا    تکرار نف  ،گرید عبارت به؛ اند شده تکرار ریاخ ی  دهه دو نی وان

از  تیر قکا -دیر آ یکه در سطور بعرد مر   یبه شرق -مختلف و درک فلسفه و مفهوم آن

 ییاسرتورا  ریکه از س یا   گ ار داشته، به گونه  انون دگاهیشرو  در د نیا    و اعتبار تیاهم

 تیر نظرر بره تکررار و اهم    ،نیبنرابرا  .بررد  یشرو  پ نیا    تیبه عموم توان یم نیدر  وان

گر ار برر     انون یضمن   اراده رسد یپراکنده، به نظر م نیاز شرو  عکر شده در  وان یبرخ

تعلر  گرفتره، بره     ینفت ی راردادها یتحت عنوان شرو  عموم ی،ا   مجموعه یریگ شک 

 ،اسرت و در مجمروع   هیر  راردادهرا الزم الرعا  ی  هیر شرو  در کل نیا    تیکه رعا یا   گونه

( و یعات ای   )و یشرو  اساس یکل   دسته در دو شش عنوان نیا    شام  شش شر  بوده که

هستند  یشروط ی. منظور از شرو  اساسرندیگ یم ی( جای)عرض یشرو  فرع نیچن هم

 ها نمونه گرید از ی رارداد مدل کی     زهیکه وجه مم یا    رارداد بوده، به گونه کی   یکه عات

  زهیر مم وجره  هرا  آن عدم ایوجود  که هستند یشروط زین یفرع شرو . روند یم شمار به

 سربب   ررارداد  کیر    در ها آن تیرعا بلکه د،یآ ینم شمار به گرید  رارداد از  رارداد کی

. ابرد ی   یشتریب انطباا یقوو  نظام کی   خاص مالقظات و اهداف با  رارداد که شود یم

 دیر و تول یطر یمح ستیالزامات ز تیهمچون، قداکثر استفاده از توان داخ ، رعا یمسائل

 یهرا  مردل  یدر طراقر  یکره شررو  اساسر    یریاند. نظرر بره ترأث    زمره نیدر هم یانتیص

 شرو  پرداخته خواهد شد. نیا    یگفتار به بررس نیا    کنند، در می فایا   ی  رارداد

بره    یر ع نیشر  در  وان نیا : مالکانه تصرفات اعمال و تینفظ ناكم.1-2-1

بنرد   0    رانون برنامره چهرارم توسرعه، تبصرره      00مراده    "    "کار گرفته شده است: بنرد  

ماده   "    "پنجم، بند     انون برنامه 092ماده   0بند   یع   ، تبصره00 انون اص   9ماده   "   ج"

 .نفت اراتیو اخت فی انون وظا 9ماده   "   ت"همان  انون و سرانجام جزء سوم بند  092

 یگر ار  اسرت یس یوضع  واعد و موررات و به طور کل ت،یآثار قاکم نیتر از مهم 
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 تیر کشور است. تبلور مفهروم قاکم  یا تصاد یها تیمند کردن فعال جهت کنترل و نظام

 یو شررو   ررارداد   ی رانون  یهرا  از: تمسک به ابزار ستا نفت و گاز عبارت   در قوزه

 یالزامات و تعهردات ناشر   ،یقووا گمرک از،یق  امت ات،یمال زانیناظر بر م نی وان رینظ

 اتیر بعرد از عمل  نیزمر  یواگر ار    نحوه ،یو استخراج یاکتشاف اتیعمل یاجرا   از نحوه

 (.00: 0968 رانرور،یا   )ها  نهیتوسعه، نرخ بازپرداخت هز طیشرا ،یاکتشاف

 یرز ن یرت به لفرظ مالک  یت،قاکم   در کنار واژه ایران   ی مالقظه شد که در متون  انون

کره   یاشرخاص و امروال، در قرال    یناست ب یا   رابطه یتمالک یاشاره شده است. از طرف

کشرور نسربت بره شر ون      یرک    یاسیاست که نظام س یتیناظر به ا تدار و مو ع یتقاکم

 کنار هم به کرار رفتره و   یرتعاب ینا    گاه ینکه در  وانینا    جامعه دارد. با توجه به یاجتماع

الزم اسرت مشرخص شرود     ،به کار گرفته است ییها را به تنها از آن یکی  گ ار  گاه  انون

اصر  بره  رانون     یرن ا      یشره کره ر ینا    با توجه به یست؟چ یتو مالک یتقاکم یننسبت ب

معرادن و ازجملره نفرت و گراز جرزء انفرال و        یشود و در  رانون اساسر   باز می یاساس

فوهرا   ادبیاتدر  یممفاه ینا    یو مبان یشه، بهتر است رشده است یتلو یعموم یها ثروت

 شود. یبررس

ابرراز شرده اسرت.     یامام بر انفال نظررات متعردد   یتمالک یفیتدر فوه راجع به ک 

 ائر    یاند، برخر  امام شده یویمطل  شخص قو یت ائ  به مالک یشینیانمتودم و پ یفوها

   یره نظر یرز بروده، گرروه سروم ن    یتوال یتمنظور از مالک یعنی   اند، تصرف شده یتبه وال

هرا را در   آن   اداره یرار امرام اخت  یعنی اند، یرفتهرا پ  یشخص یرغ یتامام و مالک یتقاکم

 یمتعدد یها خوانش یز،سوم ن   یهنظر ینا    داراست. از ینمسلم   چارچو  صال  و صرفه

 یرت همران وال  یرا    مامرا  یقوو  یتشخص یتها، خوانش مالک آن ینتر ارائه شده که مهم

و  یآبراد   روام  ی)رمضران  معنا که انفال متعل  به منصب امامت اسرت  ینامام است. بد یادار

 (.6-00: 0929صراف،  یماییس
و  یرت مفهروم قاکم  یرر نظ یرد جد یمبرا مفراه   ییمعاصر بر اثر آشنا یفوها یدر آرا

 یر  تأو یتنهاد را به قاکم ینا    فاصله گرفته و یتمالک یاز مفهوم سنت یقوو  یتشخص

فاصرله گرفتره و ضرمن     یرت مالک  یره ظراهراً از نظر  یرز ن ی انون اساس 02اند. اص   کرده
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 یعراد  ین روان  بینری  یشرا به پر   یغبطه و مصلحت عموم یرتدب یت،قاکم   یهنظر یرشپ 

 (.6-00: 0929صراف،  یماییو س یآباد  وام یرمضان(واگ ار کرده است 

    یدر معرفر  یرانیا   گ ار   انون یاساس  مس له رسد یم کور، به نظر مبا توجه مودمات 

در پرترو   یدبا یتعبارت مالک یگر،است؛ به عبارت د  "یتقاکم "شر  همانا مفهوم  ینا

آنچره   یزیرا مشخص شد از منظرر  رانون اساسر    یرد رار گ یرمورد تفس یتمفهوم قاکم

راسرتا بایرد بره     یرن ا    در یرت ست و مالکا یبر منابع نفت یتدارد، قفظ قاکم یتموضوع

کره منجرر    یتیمالک یتر، اعطا ساده یر. به تعبیردمفهوم مالک عم   رار گ ینعنوان مبرز ا

 یکره دولرت دارا   ییاز آن جرا  ،نشود، ممنوع نشرده اسرت. در وا رع    یتبه نوض قاکم

 دولرت  یرت در چهرره مالک  یتقاکم یناست، ا ینیمطل  نسبت به منابع سرزم یتقاکم

بره   نراظر  نفتری  عملیرات  تمرامی  که معناست بدین و داشته رهنمون منابع این به نسبت

 نیسرت  پر یر بدون اجازه و نظارت دولرت امکران  و انتوال نفت  یداکتشاف، توسعه و تول
(Alshiatii, 1987:56). 

نراظر برر    ییهمانرا ا تردار و توانرا    یرز ن یبر منابع نفتر  یتمنظور از قاکم ین،چن هم

 یاصرول و شررو  عمروم    ینو مورررات، تردو   ینکالن، وضع  روان  های گ اری یاستس

کنتررل و نظرارت برر     یریت،صنعت نفت، مرد   در قوزه یتمجوز فعال یاعطا ، راردادها

  اسرت متعلر  بره قروزه     یمعنا مفهروم  ینا    در یتاست. قاکم ینفت های یتمنابع و فعال

در  یشره و شرخص اسرت، ر   یءش  رابطه که ناظر بر یتقال آنکه مالک و ی قووا عموم

و  یفعبارت به کار رفتره در  رانون وظرا    یر،تفس ینهم یدارد. بر مبنا یقووا خصوص

 ی راردادهرا  ینگر ار جهرت تردو    از شرو   انون یکی  وزارت نفت به عنوان  یاراتاخت

 یابرد  یواضح م ییمعنا "   نفت و گاز موجود در مخازن یتانتوال مالک"بر بدون  یمبن ینفت

 به آن پرداخته خواهد شد. ،که در مبحف دوم

 یکی رارداد به عنوان  یا تصاد ییخودکفا: قرارداد یاقتصاد يیخودكفا .2-2-1

. شرود بایرد لحراظ    ینفت ی راردادها یگ ار در طراق از اصول مهم و خطو   رمز  انون

 یر  از طر گر اری  یهسررما  یریپ    بازگشت"در  الب دو شر   یاص  در متون  انون ینا
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0قاص  از همان پروژه یدو عوا یداتتول
و  یبانرک مرکرز   یرا دولرت   ینعدم تضم"و  "

"ها بانک یگرد
دو شر  به صورت مجرزا   ینا    ی،است. اگرچه در متون  انون یافته   تبلور 9

دو مفهروم مسرتو  از    یرن ا    است کره  ینا    یّنشرو  مب ینا یمحتوا ی به کار رفته اما تحل

هرر دو شرر     ،نوشتار ینا    رو در ینا    اند. از سکه یک   یدو رو ،نبوده و در وا ع دیگریک

عکر شده اسرت:  رانون نفرت     ی ع یندر  وان ،اص  ینا    اند.  شده یمفهوم بررس یک   ی ع

چهارم: مروارد دوم و      انون برنامه 00ماده  " "، بند 9 ی ماده  انون تشو  "    "خزر، بند 

 یا تصراد  ییخودکفرا  تروان  یرا مر  یصره خص یرن پرنجم. ا     انون برنامره  098ماده  سوم، 

صررف    یهجهت اجررا و بازگشرت سررما    یا تصاد یفاز ق  رارداد زیرا ید راردادها نام

د از دل  رارداد استخراج و هر آنچه که الزم است بای یستمتص  ن یگریشده، به منبع د

 د.شو

 دیمتعرد  ین ررارداد در  روان   یا تصراد  ییخودکفا ،   شود یطور که مالقظه م همان 

برر   یاصر  در وا رع مبتنر    ینا    کهینا    مس له و نظر به یناست. با توجه به هم تکرار شده

آن را     بایرد  رسد یبه نظر م ،است یرانا   صنعت نفت  های یتو درک وا ع یمنط  ا تصاد

 یرران ا    ینفتر  یندر نظرم نرو   ینفتر  ی راردادها یقاکم بر طراق یشرو  عموم   در زمره

  در قروزه  یرژه و بره  ینفتر  یهرا  پرروژه  تروان گفرت،   در توضیح این موضوع میدانست. 

در تالش  یزخ نفت یها محسو  شده و عموماً دولت بر یهسرما یعصنا   در زمره یباالدست

زیررا   یررد خودشان صرورت گ  یاز منابع داخل یرغ یها از محل پروژه نیا     یشبردهستند پ

هرم چرون    یلیکه اساساً بنا به دالینا     یا   ندارند و یاررا در اخت ای   یهسرما ینچن یامعموالً 

 یرن ا    یراز مورد ن  یهبر ج   سرما یحشانصنعت، ترج یها بخش یگرمنابع به د یصتخص

هرا   پرروژه  یرن ا    به افزودن به بار تعهدات خود در  برال  یلیها از خارج بوده و تما بخش

و تعهرد از جانرب خودشران دارنرد      ینتضرم  ینپروژه با کمتر یبر اجرا ینداشته و سع

رغرم   یهرا، علر   پرروژه  یرن ا    موفر   یاجررا  یگرر، دسوی از (. 09: 0929ی،و موسو یکبخت)ن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Return of Investment Based on the Revenues Generated only from the Implementation of 

the Investment Project. 
2. Not Based on the Guarantees Provided by the Government or the Central Bank and other 

Banks. 
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خواهد کرد. در  یمواب   رارداد یها طرف یبنص یزن یفراوان، سود سرشار های یسکر

شرود.   یر  هرا تحم  طررف  ینبه هم یزن یا تصاد یسکو ر یتبهتر است بار مس ول یجه،نت

 ررارداد منعورد کررده و بره      یشررط  ینطرف مواب  با وجود چن یو ت ،کهینا    یگرد  نکته

 موف  پروژه بره  یجهت اجرا یزن یشتریو تالش ب یسع یعتاًآن مبادرت ورزد، طب یاجرا

 کار خواهد بست.

گر ار   اگرچره  رانون   یجره، صادا است. در نت یزن یرانا   مالقظات، در ارتبا  با  ینا 

جهرت تحرت پوشرش     امرا را اعطا کرده است،  یدجد یو انعواد  راردادها یطراق   اجازه

شروند کره    یطراقر  یا    راردادها نباید بره گونره   ینا    داشته که یانموارد، ب ینا     رار دادن

تعهردات بایرد از محر      یندولرت شرود؛ بنرابرا   بررای   یو بار مال ینگران یجادنجر به ام

تعهردات   ینراستا دولرت از تضرم   ینا    شده و در بازپرداختموف  همان طر   یخروج

کره   یسرک خدمت بدون ر یهم چون  راردادها یی راردادها ی ،تحل ینا    با    ممنوع است.

 یا   ق  الزقمره  یافتدر یرا در مواب  کارفرما و در ازا یتعهدات یاجرا یمانکارها پ در آن

گر ار    رانون  یرت از شرمول قما  گیررد،  یقاصله، بر عهده م  یجهبدون توجه به نت ین،مع

 خارج است. یباالدست ی  پروژه یک   یجهت اجرا

 ینترر  از مهرم  یگرر د یکری   : از جانب طرف مقابل قنرارداد  يسکتقبل ر .3-2-1

بحرف توبر     ی،نفتر  یرد جد ی راردادهرا  ینو تردو  یگ ار در طراق نظر  انون شرو  مد

شر  در  سرمت چهرارم بنرد     ینا    یتاست. رعا یطرف مواب   رارداد یاز سو یسکر

 یردر سرا  یعبارت ینشده است. اگرچه چن یانب ، انون برنامه چهارم توسعه 00ماده   "    "

 یا تصراد  ییاص  خودکفا"از  یا   شر  به گونه ینا    یتعانرفته، اما ر به کار یمتون  انون

 یکه منو  کرردن بازپرداخرت تعهردات مرال    به این معنا  اب  استنتاج است.  یزن  " رارداد

به طرف مواب   یسکر ی تحم   به منزله یدان،قاص  از همان م یدشده از مح  عوا یجادا

در کار نخواهد بود.  یبازپرداخت ،مورد نظر  یجه رارداد است زیرا در فر، عدم تحو  نت

 یبه  راردادهرا  یا   اشاره ی،باالدست ی رارداد نفت یزدر عرف صنعت نفت نیگر، دسوی از 

گونره  راردادهرا بروده و     یرن ا    یاز ارکان اساس یکی ،خطر ،دارد. در وا ع یسکتوأم با ر

 یگرر د یرا    و المللری  ینبر  یتجرار  ی راردادها یراز سا ینفت یکه  راردادها شود یسبب م
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(. 08: 0968 یرانرررور،شررود )ا یزمتمررا یا تصرراد ی  مرردت توسررعه یطرروالن ی راردادهررا

اسرت کره    یتوانمنرد  ی، نهاد ا تصادیزدر اصطال  صنعت نفت ن ینفت یکمران ین،چن هم

 یرن ا هرای  یسرک ر یرشپر   ییاز توانرا  ی،فراوان ا تصاد یایدر کنار به دست آوردن مزا

 یسکبه توب  ر یلیغالباً تما یزخ نفت یها دولت ی،برخوردار است. از طرف یز راردادها ن

 یرن ا    در یرت زیرا  صد آنران از فعال  دهند یاز خود نشان نم ینسنگ یها پروژه یدر اجرا

کشورشان بوده و  یا تصاد های یازبه ن ییجهت پاسخگو یتوان ا تصاد یشها افزا قوزه

شرر    یرن ا    رسد، یبه نظر م ینشوند؛ بنابرا یتیم  مس ولرهگ ر متح ینا    از خواهند ینم

 ینو تردو  یگر ار بایرد در طراقر    مردنظر  رانون   یاز شررو  عمروم   یکری    به عنوان یزن

خردمت   ی راردادها یفتعر ینا    رو، طب  ینا    از. یردمورد لحاظ  رار گ ینفت ی راردادها

 گ ار خارج است.  انون یتیاز  لمرو شمول قما یسکبدون ر

 

 یباالدست یقرارداد یالگوها یدر طران يرانا    ینفت ي بازتاب نظم نو .2

 یرد متعردد  ررارداد جد   یدر اجرزا  یرران ا ینفتر  ینبازتا  نظم نرو  ،مبحف ینا    در

 یرژه و بره  ی ررارداد  یالگوهرا  یگرر د یرری گکاربه امکان بر نظم این یرتأث و( ی.سی.پی)آ

 خواهند شد. یبررس یدمشارکت در تول

 

موسنوم بنه    يند جد یقنرارداد  یالگنو  یدر طرانن  ینفتن  ي بازتاب نظم ننو . 1-2

    "سی پی یآ"

 یرز وزارت نفرت ن  ی،گر ار   انون  و تحوالت قادث شده در قوزه ییرتغ یدر راستا

 کررد.  یرا معرفر "سری  پری  یآ"موسروم بره    "ایران   ی  رارداد نفت"تحت عنوان  ی رارداد

 یسراختار و الگرو   ی،عمروم  یطتحرت عنروان شررا    یا   موررره  یرران وز ی رت ه ین،چن هم

 رارداد  یچارچو  کل ،که در وا ع 0رساند یبنفت و گاز به تصو یباالدست ی راردادها

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
هجری خورشیدی به تصویب هی ت وزیران رسید. مجدداً در  0920نامه، ابتدا در آبان ماه سال  تصویب . این 0

سند دیگری به تصویب رسید که جایگزین متن  بلی شد. البته در شهریور ماه همان سال نیز 0922مردادماه 

 اندکی نسبت به متن  بلی به انجام شد. اصالقات 
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 یاجرزا  ینترر  مهرم  یاجمرال  یضرمن بررسر   ،گفترار  ین. در اکشد یم یررا به تصو یدجد

خواهرد   ررار  یمورد بررسر  یزن یرانا    ینفت ین رارداد با نظم نو ینا    انطباا ید، رارداد جد

 گرفت.

 کیر  یری اجرا و یتیریمرد  سراختار : قنرارداد  ينی اجرا و یتيريمد ميرژ .1-1-2

 کیر  زیتمرا  سبب یا گونه به و رفته شمار به  رارداد کی مهم یاجزا از زین ینفت  رارداد

 یاجرا یازیامت ی راردادها در ،مثال یبرا. شد خواهد خود گرید انواع از ی رارداد مدل

 مواب  طرف عملکرد بر ینظارت ،زبانیم دولت و بوده ازیامت دارنده هعهد به ینفت اتیعمل

 عهرده  بره  اجررا  نکره یا رغرم  یعلر  ،دیتول در مشارکت ی راردادها در با این قال،. ندارد

 اسرت  برخروردار  پرروژه  یاجررا  بر کام  نظارت ق  از زبانیم دولت اما است مانکاریپ

(Blinn,1986:81)و اجررا   نره یزم در یخاص یها یژگیو یدارا ،رانیا   ی نفت دی.  رارداد جد 

 .گرفت خواهد  رار یبررس مورد  یع در که بوده پروژه تیریمد

 یپنروژه در اجنرا   کيبه عنوان شنر  1دیتول و اكتشاف یرانيا یها نضور شركت -

 قرارداد

اتخراع شرده و در    یعملر  یا دام ،یانتوال فناور   نهیدر زم ی رارداد د،یدر مدل جد

 یهرا  شررکت  ای  شرکت  ط،یمورر شده که در هر  رارداد بر قسب شرا 0ماده    "   الف"بند

 دأییر وزارت نفرت بره ت   یها طب  ضوابط ابالغر  آن تیکه صالق دیاکتشاف و تول یرانیا

 یمعتبرر نفتر   یهرا  شررکت  ایر   شررکت   کیبه عنوان شر رسد یم رانینفت ا یشرکت مل

طررف دوم  ررارداد    ،اوالً ی؛هدف نیتحو  چن نیتضم یقضور دارند. در راستا یخارج

 یاتیر عمل یمرال »از برنامه  یبه عنوان بخش یفناور   انتوال و توسعه   موظف به ارائه برنامه

هردف بایرد    نیا    تحو  یبرا ییاجرا یها استیو س یاتیا دامات عمل ،اًیاست. ثان« ساالنه

 آورده شود.  "    رارداد یفناور وستیپ"به عنوان 

 طرف اول  رارداد برسرد  دأییبه ت باید  ،ساالنه یاتیعمل یبرنامه مال نکهیا    با توجه به

و فرصرت مناسرب    اریاز اخت ی آن،ها رمجموعهیز ای   و رانیا   نفت  یشرکت مل ،رو نیا    از

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Exploration &Production )E&P) 
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برخروردار اسرت و برا     یمرتبط با مباقف انتوال دانرش فنر   یها هیدرج اصول و رو یبرا

 یو دانش فنر  یفراهم شده که انتوال فناور یا   به گونه طیشرا ،نامه بیتوجه به مفاد تصو

 ،نیچنر  شرود. هرم   یاتیر عمل یا   بره موولره    یخرارج شرده و تبرد    یقالت شرعار  کیاز 

 ررارداد درج   وسرت یان پبره عنرو   یری اجرا یهرا  استیو س یاتیا دامات عمل که ییآنجا از

بروده و در صرورت    هرا  اسرت یس نیا    یساز ادهیمتعهد به پ ،طرف دوم رو نیا    از شود، یم

مشرارکت     وهینوض  ررارداد روبررو شرود. البتره شر      یبا ضمانت اجراها تواند یتخلف م

بره   یرانر یا    یبا شرکت یبر مشارکت شرکت خارج یکه مبتن  "   الف"شده در بند  ینیب شیپ

صرنعت نفرت    یهرا  تیبر فر، غالب و درک وا ع یاست، مبتن یخارج یشرکت یرهبر

از آنجرا   (. 902: 0922،یاسرت )موسرو   شتریب زیاقتمال و وع آن ن یبوده و از طرف رانیا

 یهرا  از شررکت  یکر ی  خدمت کشور عراا که بره موجرب آن    یکه بر خالف  راردادها

پرروژه قضرور    یدر اجررا  یت خرارج شرک یدرصد 92 کیبه عنوان شر یعرا  یدولت

 یبخرش خصوصر   یرانر یقضور شررکت ا  "یس یپ یآ"   (، در910: 0922 ان،یدارد )اصغر

بخرش   یبررا  یری طال یفرصرت  رسرد  یبه نظرر مر   و از این رو، شده است یتلو یضرور

برر   یمعتبرر خرارج   یهرا  ترا در تعامر  مناسرب برا شررکت      شدهفراهم  رانیا    یخصوص

هرا را در   پرروژه  یبتوانند به صورت مستو  راهبر ندهیخود افزوده و در آ یها یتوانمند

 داشته باشند. اریاخت

 تيريكارگروه مشترک مد -

 شرود  یمر   یتشرک  تیریمد مشترک کارگروه نام به یکارگروه  رارداد، در نیچنهم

 اسرت  ینفتر  اتیر عمل بر هیعال نظارت کارگروه نیا      فهیوظ(. نامه بیتصو 6ماده   ”   ت")بند

 کرارگروه  نیر ا. داردبر عهده  را طر  اتیعمل   هیکل بر نظارت نامه بیتصو موجب به که

  یتشرک  یمساو یرأ ق  با  رارداد دوم و اول یها طرف ندگانینما از یمساو تعداد به

 شررکت  در مجاز موام دیتائ به دیبا و بودهاتفاا آرا  به ،کارگروه نیا    ماتیتصم. شود یم

 ی راردادهرا  همانند نامه بیتصو ی بل  نسخه در ،نکهیا    جالب  نکته .برسد رانیا    نفت یمل

. رنرد یگ یم میتصم ارشد رانیمد تواف ، عدم صورت در که بود شده ینیب شیپ متواب  عیب

 برا  شرد،  یمر  یتلور  کارفرمرا  ینظرارت  شأن  خالف که  یدل نیا    به بند نیا    ییانتها  سمت
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( و بره  1:0920،درخشران ) شرد  روبرو نامه بیتصو نخست   نسخه انتشار از پ  یانتوادات

نفرت   یموام مجاز شرکت ملر  دیتائ ،آن یق ف و به جا یاصالق   در نسخه  یدل نیهم

ممکرن برود    ن،یارشرد طررف   رانیدر فر، عدم تواف  مد نکهیا    شد. با توجه به گنجانده 

 یمورام مجراز شررکت ملر     دیلزوم تائ فیق نیا    روبرو شود، از ییبست اجرا پروژه با بن

موضروع بره     اقاله با این قال، گشا باشد.  گره تواند یکارگروه م ماتینفت در مورد تصم

 اراتیر نرا ض اخت  توانرد  ینمر  زین نیطرف یارشد در فر، عدم اتفاا آرا رانیمد میتصم

با  باید عالوه بر انطباا با  رارداد  ،کارگروه مشترک ماتیکارفرما باشد زیرا تصم ینظارت

 ؛طررف اول  بیبرنامه بره تصرو   نیا    ی،ساالنه منطب  باشد و از طرف یاتیعمل یمال  برنامه

 عتراً یپرروژه برر اسراس آن اسرت و طب     یمکلف به اجرا مانکاریو پ دهیکارفرما رس یعنی  

خواهند داشت.  ید توجه کافسن نیا   به مفاد  زیارشد ن رانیتنها اعضا کارگروه، بلکه مد نه

 نیبنابرا ؛ردیپ  یطرف دوم انجام م سکیو ر تیبا مس ول ییاجرا اتیتمام عمل ،نیچن هم

 یمرال   از  رارداد، برنامه تیمکلف به تبع شیخو ی رارداد تیمس ول یدر راستا مانکاریپ

کارفرما قفرظ   یدر هر قال نوش نظارت ،جهیکارفرما است. در نت دییساالنه و تا یاتیعمل

 .دش  یم

  لهیوس به یبردار بهره اتلیعم یاجرا و یبردار بهره اتینضور طرف دوم در عمل -

 یرانيا    شركت

برود   یا متواب ، مسر له  عیدر ب یبردار و بهره دیتول  در مرقله مانکاریعدم قضور پ 

صورت کاهش (، زیرا در Bunter,2009:11که مورد انتواد طرف دوم  رارداد وا ع بود )

. کرد یضرر م ها نهیهز افتیدر باز زین مانکاریپ دان،یبردار م بهره یناکارآمد  یبه دل دیتول

تمام شود زیررا   زینفت ن یبه ضرر شرکت مل توانست یم یمس له به نوع نیهم ی،از طرف

 ،رو نیر ا    شد. از محروم می ینفت یکشور از درآمدها عتاًیطب دان،یم دیدر صورت افت تول

و  دیر تول  در مرقلره  مانکرار ی، پ"یسر  یپر  یآ"   موررر شرد در   صره، ینو نیرفع ا یر راستاد

  بره عهرده   یبردار بهره اتیعمل"یس یپ یآ"   قضور داشته باشد. اگرچه در زین یبردار بهره

و چره   یچره دولتر   ،یرانر یا یهرا  شررکت  نکره یا    بره جهرت  اما  طرف دوم  رارداد است

استفاده شده و هم  شانیها یدورنمانده و هم از توانمند یبردار بهره   از مرقله ،یخصوص
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جهت  یا   ژهیو باتیترت ند،کناستفاده  یخارج یها شرکت یو دانش فن یاز تجربه، فناور

در نظر گرفته شده کره مرورد اول در    یبردار بهره اتیدر عمل یرانیا یها شرکت  مداخله

 است. افتهی  بند انعکاس  نیا     در تبصره ،مورد دوم و 00ماده    "   الف"بند 

 یهرا  دانیم  توسعه یها در مورد طر  یبردار از زمان شروع بهره ،بند نیا    به موجب

 یهرا  در طرر   مانکرار یپ اتیر از عمل یناشر  یاضاف دیتول دنیرس جهیبه نت ای  کشف شده 

 قفررظ بررا سررات،یتأس از یبررردار بهررره و دیررتول افررت،یباز بیضررر شیافررزا ایرر  بهبررود 

 داشرت  توجه دیبا. ردیگ یم انجام یرانیا یشرکت توسط  رارداد، دوم طرف یها تیمس ول

 ثبرت  برر  قراکم  مورررات  بره  توجره  برا . است نشده فیتعر یرانیا    شرکت ،نجایا    در که

 شرود،  ثبرت  رانیر ا    در یشررکت  نکهیا    صرف به ها، آن تیتابعمس له  و رانیا    در ها شرکت

مراده   به موجب ) باشد خارجه اتباع به متعل  آن سهام  یتمام نکهیا    ولو شده یتلو یرانیا   

ایران تشکی  و مرکز اصرلی      هر شرکتی که در 00/9/0901ها مورخ   انون ثبت شرکت 0

 نیدر صرورت تحور  چنر    ،رو نیر ا زات(. محسو  اس ایرانی شرکتباشد،  ایران درآن 

 یبرردار  و بهرره  دیر تول اتیر در عمل یرانیا یها شرکت یریاساساً هدف به کارگ ،یمورد

کره   یرانیا   ، شرکت "الف"به موجب عبارت داخ  پرانتز در بند  ،محو  نشده است. البته

را برر عهرده داشرته باشرد، بایرد از نظرر        سرات یاز تأس یبرردار  و بهرره  دی رار است تول

از  توانرد  ینفرت مر   یشررکت ملر   ،جره یکارفرما برسد و در نت دیبه تائ یا   قرفه تیصالق

سرهام و کنتررل    زانیر م تیکه رعا- انیخارج یمجوز به شرکت ثبت شده از سو یاعطا

  مداخلره  ،دوم قالتکند.  یخوددار -را نکرده است یرانیاشخاص ا یمورد  بول از سو

و  دیر در قال تول یها دانیمربو  به م یبردار و بهره دیتول اتیدر عمل یرانیا یها شرکت

نفرت   یشرکت مل  تابعه یها شرکت اریدر اخت ،ها از آن یبردار است که بهره یبردار بهره

بروده و   افتیباز بیضر شیافزا ای   بهبود و یها طر  ازمندین ،نیادیم نیا    از یاست. برخ

 یطراقر  نیادیر م نیر ا یبررا  یا   ژهیو ی راردادها زین نامه بیتصو نیا    در ،جهت نیبه هم

سوم شهرت دارد. بره موجرب بنرد      دسته یبه  راردادها 9ماده  شده است که به موجب 

طررف دوم    به عهرده  یبردار  اعدتاً بهره ،زیدسته از  راردادها ن نیا    در مورد 9ماده   "   پ"

 ن،یادیر دسرته از م  نیر ا    ، در مورد"الف"بند   به موجب تبصره با این قال،  رارداد است. 
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 یکر ی  را با مشرارکت   اتیعمل    انجام یبردار بهره اتیعمل یچنانچه طرف اول  رارداد برا

طررف   نیبرسرد، بر   زیوزارت نفت ن دیدانسته و به تائ یخود ضرور  تابعه یها از شرکت

 "مشرترک  یاتیر عمل ی نامره  موافوت" رانیا   نفت  یشرکت مل  دوم  رارداد و شرکت تابعه

 0مراده    "   ع" بنرد  در نیا    از شیپ ،زین مشترک یاتیعملنامه  موافوت فیتعر. شود یمامضا  

 قفرظ  با اتیعمل وا ع، در. شد ق ف ی،اصالق  نسخه در که بود آمده اول  نامه بیتصو

 زیر ن و دوم طررف  یو تخصصر  یقورو   ،یمرال  ،یفن کام  نظارت و یبانیپشت تیمس ول

 .شد خواهد انجام مشترک صورت به یو یسو از زاتیتجه نیتأم

 ریعخررا بررر تیرردر ارتبررا  بررا مسرر له مالک: قننرارداد یتیمننالک ميننرژ .2-1-2

 عیر ب یعنی   ؛رانیا    یخدمات ساب   راردادرو  دنباله دیجد  رارداد گفت باید ی،دروکربوریه

 تیمالک بر تنها نه یقو گونه چیه  رارداد موجب به ،مانکاریپ که به این معنا. است متواب 

 در. داشرت  نخواهرد  زین یدیتول نفت و گاز بر یقت بلکه مخازن، در موجود گازنفت و 

 اختصراص   یر طر از مطالبات پرداخت باز امکان د،یجد  رارداد موجب به اگرچه ،وا ع

 یبررا  0اریاخت کیصورت  به یا مس له نیچن اما دارد، وجود دانیم محصوالت از یبخش

 جراد یا مانکرار یپ یبررا  یقور  نره یزم نیا    در ،شده و  رارداد یتلو رانینفت ا یشرکت مل

 و بود نشده ینیب شیپ یا مس له نیچن 0920 ماه آبان مورخ ،اول  نامه بیدر تصو. کند ینم

ز ا یبخشر  عنروان  بره  نفت صیتخص امکان که دیآ   شیپ تیعهن نیا    بود ممکن جهینت در

برا اصرال     برا ایرن قرال،   (. 9:0920یمانی و درخشان،ا   مطالبات در  رارداد وجود دارد )

نفت  صی، امکان تخص9ماده   "   پ"بند  ییانتها دیو افزودن   0922در مرداد  نامه بیتصو

مسر له بره    نیر ا    رفرت و  نیاز بر  یبره موجرب خرود  ررارداد نفتر      ،الزقمه به عنوان ق 

در  سرمت   ،«بازپرداخرت  انیر ترا پا » دیر   نیچنر  شرکت نفت واگ ار شد. هم دیصالقد

را در  صیتشرخ  نیر ا    توانرد  ینفت نم یمطلب است که شرکت مل نیا    دیما ،بند ییانتها

اجررا و    مربرو  بره مرقلره    یدیصرالقد  نیبلکره چنر   ،انعواد  رارداد اعمال کند  مرقله

مرورخ مررداد    نامره  بیتصرو  00ماده   "   ث"اصال  بند  ی،پرداخت مطالبات است. از طرف

اسرتنبا    ،ی بلر   مراه از مصروبه   کی    سال و به فاصله ماه همان وریمجدداً در شهر 0922

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Option 
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 نیر ا    دیما دیدر متن جد« اعمال قووا مالکانه»  . به کار بردن واژهکند یم تیفوا را توو

بره   ی،دیر به فرروش محصرول تول   میو تصم اریادعاست زیرا ازجمله قووا مالکانه اخت

 ست.ا کارفرما دیو صالقد صیتشخ
 تیآن به قاکم  یو تأو تیاز مفهوم مالک نیشیکه در مباقف پ یریبا توجه به تفس

نفرت و گراز موجرود در     تیر بردون انتورال مالک   "    عبرارت  ریتفسر  نیچنر  ارائه شد و هم

 یاز شررو  طراقر   یکر ینفت، بره عنروان    اراتیو اخت فیم کور در  انون وظا"   مخازن

بره عبرارت    اب  انتواد اسرت.   ی،منعطف ریغ  هیرو نیاتخاع چن ،ی رارداد دیجد یها مدل

اصرول    رنرده یکره در برگ  0929موجرود در  رانون نفرت      هیاز رو یگ ار قت  انون دیگر،

 یا تصراد  نینظرم نرو   میمفاه یبوده و در راستا یعیبر منابع طب یمل تیمربو  به قاکم

مر کور در    وهینکررده و صررفاً بره شر     یرویر پ زیر برود، ن  دهیرسر  بیبه تصرو ی الملل نیب

 متواب  بسنده کرده است. عیب ی راردادها

 ،بنرد  نیا    موجب به. است ساتیتأس بر تیمالکمس له  به مربو  زین 9ماده "   چ"بند 

 و امروال  هیر کل و کارفرمرا  طررف  از و نرام  بره  شرروع  خیترار  از مانکرار یپ اتیعمل تمام

 نکره یا    بره  توجره  با. ستا کارفرما به متعل  زین یاالرض تحت و یاالرض سطح ساتیتأس

 ایر    داخر   از سراخت  سرفارش  صرورت  به ،پروژه ازیموردن زاتیتجه و کاالها از یبخش

 در را کارفرمرا  بره  کراال  تیر مالک تعلر   بایرد   مانکرار یپ ،اص  نیا    موجب به بوده خارج

 و زاتیر تجه کاالهرا،  تیمالک به نسبت تیقساس. کند دی  سازندگان با خود ی راردادها

 فیر ق از( 991 :0922 ،ی)موسرو  یخیترار  یهرا  شره یر برر  عالوه ینفت  پروژه ساتیتأس

 بره  راجع اختالف فر، در را، مانکاریپ تواند یم زیرا است  یمهم آثار یدارا زین یقوو 

 و یعرفر  المل  نیب قووا در کیرلماتید تیقما ق  به استناد از زات،یتجه و ساتیتأس

 درمر کور   - یخرارج  گر ار  هیسررما  یسرو  از دولرت  هیعل میمستو یدعوا  ا امه ق  ای  

 ییدعروا  نیچنر  ا امره  امکران  الزمره  ،گرچه. دارد باز -یگ ار هیسرمادوجانبه  معاهدات

 یا تصراد  یهرا و کمک یگ ارهیسازمان سرما یاز سو یگ ارهیسرما ی بل مجوز صدور

 است. زین رانیا یو فن

بوده و  ی رارداد نفت یک یاجزا ینتر از مهم ینظام مال :قرارداد ینظام مال .3-1-2
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 یمدل  رارداد یک    یزهوجوه مم ینتر  رارداد به شمار رفته و از مهم   لب ترنده یبه نوع

به  یمتعدد یاز اجزا ی رارداد نفت یک ی،. نظام مالرود یبه شمار م یگرد یها از مدل

 .شود یم ی تشک ی شر  ع

 ها نهيانواع هز -

 تحرت  هرا  نره یاز انرواع هز  ی.سر ی.پیآ   با موضوع اصول قاکم بر  9ماده   "   پ"بند  

 یبرردار  بهرره  یهرا  نهیهز و یمال نیتأم یها نهیهز م،یرمستویغ م،یمستو یها نهیهز ؛عنوان

  یر از طر ،دسرتمزد  نیچن و هم ها نهیهز نیا     هیپرداخت کل ،بند نیا    موجب به. کند یم ادی  

  هیر  رارداد برر پا  یقاص  از اجرا دیعوا ای   دانیم یاز محصوالت اضاف یاختصاص بخش

 یهرا  وهیشر   یاز مصاد زی رارداد ن نیا    ،نیفروش محصول خواهد بود؛ بنابرا ،روز متی 

کررد   نره یپرروژه هز  یمرال  نیمختلف ترأم  یها وهیدر ش است زیرا 0پروژه یمال نیتأم یکل

خرود  ررارداد پرداخرت شرود      یقاصر  از اجررا   دیطرف دوم  رارداد باید از مح  عوا

(Fight,2006:1 چنانکه بند .)"    "   شرده در   جراد یداشرته کره تعهردات ا    انیب زین 9ماده

شروند کره    نیتضرم  یدولتر  یهرا  بانرک  ایر    و یدولت، بانک مرکز ی رارداد نباید از سو

  رارداد است. یا تصاد ییترجمان همان اص  خودکفا
 راردادهرا بره    نیا    نس  اول ژهیو به و متواب  عیب یر  راردادهاب که یانتوادات  یبه دل

( و گفتره  9: 0920و سراج،  یصاد  ،یمیبسته بودن سوف  رارداد مطر  شد )ابراه  یدل

 دیرا فراهم ساخته، در نس  جد مانکارانیموجبات تضرر پ یی راردادها نیکه چن شد یم

بره   ،مسر له  نیر . ااسرت  شرده  نیری تع براز  صرورت  به ها نهیهز سوف رانیا    ی رارداد نفت

آن سروف   تینوع از  رارداد به لحاظ ماه نیا    شده که انیب 6ماده   "ث"صراقت در بند 

اسرت و   یاهیسررما  یهرا نره یثابت در هنگام انعواد  رارداد نداشته و سوف باز هز نهیهز

 براساس شده دییتأ یوا ع یهانهیهز دارد، ینیب شیو پ یصرفاً جنبه برآورد ییار ام ابتدا

 مصرو   برازار  طیشررا  و دانیر کره منطبر  برا رفترار م     9ساالنه یاتیعمل یمال یهابرنامه

 ی راردادهرا  سندگان،ینو از یبرخ ریالبته به تعبشود.  شود، به قسا  طر  منظور می یم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Project Finance 
2 . Annual Work Program and Budget. 
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 راردادهرا   نیر ا    بلکره  کرد، یتلو باز سوف با ی راردادها نوع ازصرفاً  توان ینم را دیجد

 (.989: 0922 ،یموسو) با سوف ثابت و سوف باز هستند ی راردادها انیقد وسط م
 ها نهيبازپرداخت هز -

)در  هیر اول دیتول به مخزن ای   دانیم دنیرس زمان از که داشته انیب 01ماده   "   الف"بند 

(، دیر در قرال تول  یهرا  )در مرورد مخرزن   0یاضراف  دیتول ای   و( شده کشف نیادیم مورد

 ی  طب  دوره یمال نیتأم یها نهیو هز میرمستویغ یها نهیهز ،یا   هیسرما میمستو ی  ها نهیهز

مراده    "    ". به موجب بنرد  شود یو بازپرداخت م طیشده در  رارداد محاسبه، توس نییتع

 هیاول دیتولاز شروع  یبردار بهره  دوره میرمستویغ یها نهیو هز یبردار بهره یها نهیهز 01

مربو  بره   یها نهیبرخالف هز ،نی؛ بنابراشود یمحاسبه و بازپرداخت م یبه صورت جار

 یهرا  نره یپرداخرت هز  شوند، یدار پرداخت م اکتشاف و توسعه که به صورت مدت  دوره

آغراز خواهرد    زیپرداخت ن دیتول اتیبوده و با شروع عمل یبه صورت جار یبردار بهره

( هیر اول دیر تول یعنی  از همان زمان ) زین مانکاریبه پ مربو پرداخت دستمزد  نیچن شد. هم

 آغاز خواهد شد.

 خرود  محر   از تواند یبازپرداخت م 01و  8ماده   "   پ" یها به موجب بند یاز طرف

 و خرام  نفرت  مرورد  در درصرد  21 از دینبا هرقال در و باشد ها آن دیعوا ای   و داتیتول

 بنرد  یانتهرا  در البتره . کنرد  تجراوز  یعر یطب گراز  مورد در درصد 12 ای   و یگاز عاناتیم

 یهرا  نره ی رارداد مانع از بازپرداخرت هز   دوره انیشده که پا دی  نامه بیتصو 8ماده   "   پ"

متوابر    عیر ب یبرخالف  راردادها نی؛ بنابراشود یمندرج در  راداد نم طیبا شرا ماندهیبا 

 سرک یاز ر یو قردا   بخشر   سرت یبات روبررو ن سوخت شدن مطال سکیبا ر مانکاریپ

کره   سکیتوب  ر ،نیخدمت از دل  رارداد ق ف شده است؛ بنابرا یمربو  به  راردادها

 مردل  نیر رود، در ا یمر شرمار  بره  رانیر ا ینفت نینظم نو یاز سه ضلع مثلف محتوا یکی

 و هرا  نره یهز بازپرداخرت  جهرت  سروف  نیری تع جه،ی. در نتاست شده کمرنگ ی رارداد

 تیوضرع  توانرد  یممدت  کوتاه درصرفاً  که است یا مس له مانکار،یپ به دستمزد پرداخت

 مواجره  انیر ز برا  را یو محصروالت  مرت ی  کاهش فر، در و ساختهمتأثر  را مانکاریپ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 تصویب نامه است . 0اضافی م کور در بند ش ماده   منظور تولید اولیه.  0
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به نظرر   ،جهت نیا    از. شد خواهد جبران یو یها نهیهز درازمدت در با این قال،. سازد

 ی،از طرفر  زیررا نگاشرته شرده اسرت     یمناسب  وهیبه ش نهیزم نیا    در نامه بیتصو رسد یم

و  افتره ی  شده دسرت  ینیب شی رارداد به اهداف پ یزمان  را مکلف کرده تا در بازه مانکاریپ

فراتر از اهرداف   نینو یها روش یریمحصوالت با به کارگ متیدر فر، کاهش   یقت

براز پرداخرت خواهرد شرد.     مطالبراتش   زیمورر در طر  توسعه قرکت کند و سرانجام ن

 مح  از بازپرداخت تیبر عدم محدود یرخارج یها طرف حیاگرچه ترج ،رکهنیا     تاًینها

 زیررجررا ننیا    در بررا ایررن قررال  ،(Bindemann, 1999: 81)اسررت  دانیررم همرران داتیرتولرر

 ییکفرا خود اص  از که یمطلب. باشد دانیم همان داتیتول مح  ازصرفاً  باید بازپرداخت

  اب  استنبا  است. زی رارداد ن یا تصاد

 1دستمزد -

"الزقمه ق " مفهوم ران،یا    ینفت دیدر  رارداد جد
 بره  متوابر   عیر ب یدر  راردادها 9

"بشکه هر یازا بهدستمزد " فرمول وا ع در و افتهی   رییتغ  "   دستمزد"
شده است.  یمعرف 9

 هرر  برا  متناسبکه  یاز ر م عبارت است  دستمزد نامه بیتصو 0ماده   "   ع"به موجب بند 

 مکعرب  فروت  هرزار  هرر  ایر    و یاضراف  یگاز عاناتیمهر بشکه  اضافه، خام نفت بشکه

 از. شرود  یمر  نیری تع  ررارداد  دوم طررف  اتیر عمل از یناش یاضاف یعیطب گاز استاندارد

اسرت. بره   مشخص شده  0ماده    "   ف"در بند  داتیتول نیا    بودن یاضاف از منظور ی،طرف

محصرول   دیر تول زانیر م 0،شرده  کشرف  مخرزن  ایر    دانیر بند، در ارتبا  برا م  نیا    موجب

کره   یدر قال ندیگو یاضاف یگاز عاناتیم ای   را قسب مورد نفت، گاز و یدروکربوریه

 خرط  برر  مرازاد  یگراز  عاناتیم ای، نفت، گاز 2دیمخزن در قال تول ای دانیدر ارتبا  با م

  ررارداد  در دسرتمزد  نییتع سازوکارخواهد شد.  یتلو ی(، اضاف0)بند غ ماده  هیتخل  هیپا

 یباز کی   فیتعر یو در راستا یمدل  رارداد نیا    مثبت نوا ازجمله  ،رانیا   ی نفت دیجد

 یهر بشکه نفت اضراف  دیتول یدستمزد بر مبنا ،کهنیاست. نخست ا نیطرف یبرد برا-برد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Fee 
2. Remuneration Fee 
3. Fee Per Barrel 
4 .Green Fields 
5. Brown Fields 
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مبلرغ   افرت یمسرتح  در  زیر ن مانکرار یباشد، پ شتریب دانیم داتیهرچه تول نیاست؛ بنابرا

 شرفتهیپ و نینو یها یفناور یریکارگ به با که شده بیترغ یو ،رو نیا    است. از یشتریب

اسرت؛   یشرتر یصرورت مسرتح  پراداش ب    نیر ا    در زیرا دیفزایب دانیم داتیتول زانیم بر

 ،یاز سوف خاص داتیمتواب  که در صورت تجاوز تول عیب یبرخالف  راردادها نیبنابرا

 یمرال  یتحت عنوان عردم انعطراف ابزارهرا    یو به انتواد کرد ینم رییتغ مانکاریپ یافتیدر

 ررارداد   ینظام مرال  "یس یپ یآ"   در( 0: 0920و سراج، یصاد  ،یمی)ابراهشد  یم ری رارداد تعب

 شرتر یب زیر ن مانکرار یباشرد دسرتمزد پ   شتریب دیهمراه بوده و هرچه تول یشتریبا انعطاف ب

 از ،اًی. ثانشود یم یتلو یزشیانگ یساز و کار  دستمزد به منزله نییتع ،جهت نیا    است. از

 دیر شده اسرت، تول  انتیص  وهیبه ش دی رارداد تول نیا    از اصول قاکم بر یکی که یی آنجا

 نیو مواز دانیه قال مصورت خواهد گرفت که مضر ب یا   قسب فر،، به گونه شتر،یب

براز   یا   هیسررما  یهرا  نره یسروف هز  "یسر  یپ یآ"   در ،کهنیا    نباشد. سرانجام یانتیص دیتول

 یمبنرا  برر الزقمره   قر   متواب  عیب یچنانچه  رار بود همانند  راردادها ،رو نیا    از .است

 یسرو  از هرا  نره یهز کرردن  متورم سکیر شد، یم نییتع یا   هیسرما یها نهیهز از یدرصد

 یاضراف  داتیتول یمبنا بر دستمزد نییتع سازوکارجا که نیا    در اما؛ داشت وجود مانکاریپ

 کرردن  مترورم  سرک یر ،جره ینت در ی؛ا  هیسررما  یهرا  نره یهز از یدرصد نه و است دانیم

 ی ررارداد همراهنگ   یمتعدد نظام مرال  یاجزا نیجهت ب نیا    از و رفته نیب از زین ها نهیهز

 وجود دارد.

 

 دیتول در مشاركت قرارداد یریكارگ به تیقابل و رانيا    ینفت  ينظم نو.2-2

کننرده نظرم    مرنعک   ،به نحرو کامر    دیروشن شد که  رارداد جد ،نیشیدر گفتار پ

نظرم   نیر ا یاز منرابع و محتروا   یقردا ل  خوانش کی   یمبنا بر و نبوده رانیا    ینفت نینو

 شرده  بینری  پریش  هرای  ظرفیت تمام از نفت، وزارتکه  یمعن نی. به ااست افتهی   نیتدو

. قرال آنکره بره نظرر     کنرد  معرفی نیز را دیگری  راردادهای توانسته می و نکرده استفاده

ترر داشرته و    جسرورانه  ییها به جهش ازینظم، ن نیا    ییربنایبه اهداف ز یابیدست رسد، یم

 نیخرزر( فا رد چنر    ینفتر    ها )هم چون قروزه  از قوزه یا   قدا   در پاره دی رارداد جد
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 یهرا  مردل  گرر ید یریکرارگ  بره  تیر و  ابل یضررورت بررسر   ،رو نیر ا    است. از یتیظرف

 ررارداد   نجرا یا    در ،ی ررارداد  یهرا  اع متعردد مردل  نرو ا انیم از. شود یم مطر  ی رارداد

 بحف خواهد شد. دیمشارکت در تول
 اسرت  ی ررارداد  ،دیر مشارکت در تول: دیدر تولمفهوم قرارداد مشاركت  .1-2-2

و عمرده آثرار    شرد  گرفته کار به یدر اندونز یالدیم 0281 ی  دهه در بار نیاول یبرا که

 ادیر  دیر کشور به عنوان خاستگاه  رارداد مشرارکت در تول  نیدر قوزه نفت از ا یقوو 

 یرک  و نفرت  ملری  شرکت بین که  رارداد، این موجب به. (Fabrikant,1975:31) کنندیم

 شررایط  مطراب   و معینری  محردوده  در باید اخیر شرکت شود،می منعود خارجی شرکت

 شررکت  دو برین  نفرت  تولیرد  منرافع  موابر   در و برردازد استخراج و اکتشاف به  رارداد

 رارداد دولت به عنوان مالرک منرابع    ینا    . به موجب(Taverne, 1996:44)شود می توسیم

  جهرت ارائره   یمانکرار به عنروان پ  یخارج یشرکت نفت یک  مبادرت به استخدام  ی،معدن

  ررارداد  در چنانکره  کند، یاکتشاف و توسعه م یاتعمل یاجرا یبرا یو مال یخدمات فن

 کنرد مری  عمر   نفرت  ملری  شررکت  پیمانکرار  عنروان  بره  خارجی شرکت نیز متواب  بیع

(Ebrahimi,2003:9 & Shiravi Khouzani).  یرت و موفو یتجرار  یردان صورت کشف مدر 

کار و ارائه خدمات مورر،  یسکدر  بال ر یخارج یشرکت نفت ی،نفت یاتبودن عمل یزآم

  آن در نوطره  یرت بروده و مالک  یرد گاز پ  از تول یااز نفت  ینیبخش مع یافتمستح  در

 در موررر  مبنای بر شده تولید نفت(. 908: 0961سخایی،)شود  منتو  می یمانکاربه پ ی تحو

"هزینهنفت "  سمت دو به  رارداد،
"نفت سرود "و  0

 ینره، شرود. نفرت هز   مری  یمتوسر  9

اختصراص   یمانکرار پ هرای  ینره است که به بازپرداخرت هز  یدیگاز تول یا  از نفت  یبخش

 برر  مالیرات  و هزینره  نفرت  مالکانره،   بهره کسر از بعد که است نفتی سود، نفت. یابد یم

 توسریم  دولتری  شررکت  و پیمانکرار  برین   ررارداد  مطراب   و ماند می با ی اقتمالی درآمد

 شررکت  درآمرد  برر  مالیرات  و مشارکت از قاص  سود در به بیان دیگر، دولت. شود می

در  ییرر و هرگونه تغ یداکتشاف، توسعه و تول یها برنامه (.Atwell,1980: 1015-18)کند  می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Cost Oil 

2 .Profit Oil 
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 یرارات از اخت یرز ن یانهبرنامره و بودجره سرال    یبکارفرما برسرد. تصرو   دأییبه ت یدها با آن

 یریتمشترک مرد   یتهکم یک   ی تأس ی از طر یزبانکارفرماست. نظارت و کنترل دولت م

 ینعضرو هسرتند؛ بنرابرا    یدر آن دارا یبه تعداد مسراو  ،که هر دو طرف پ یرد یانجام م

 :0929 یروی،)شر  اسرت  یعدسته  راردادها گسرترده و وسر   ینا    نظارت و کنترل کارفرما در

981.) 
 نیترر  مهرم : مشاركت در تولید از نیث قنانونی  قرارداد    اعمال تیقابل .2-2-2

مطرر    رانیر ا   ی  رارداد در نظام قورو   نیا    یریکارگ به امکان عدم  نهیزم در که یا   شبهه

 ررارداد طررف    نیر ا    به موجرب  که ییکه از آنجا  یتفص نیاست. بد تیبوده، بحف مالک

 شرود،  یمر  کیشرر  زبران یمتعلر  بره دولرت م    ینیرزمیاز منابع ز یدیمواب ، در نفت تول

شبهه بایرد بره    نیا    شده است. در پاسخ به یبر منابع نفت تیمالک یدارا یبه نوع نیبنابرا

 رانیر ا   نفتری  ین آن در نظرم نرو   ریو تصرفات مالکانه و تفس تیمفهوم شر  اعمال قاکم

در پرترو مفهروم    یرد با یرت شد، عبرارت مالک  انیب نیا    از شیپ که طور همان .کرد توجه

آنچره   یمشرخص شرد از منظرر  رانون اساسر      زیررا  یررد  ررار گ  یرمورد تفسر  یتقاکم

راسرتا بایرد بره     یرن ا    در یرت است و مالک یبر منبع نفت یتدارد، قفظ قاکم یتموضوع

که منجر به  یتیمالک یتر، اعطا ساده یرتعب. به یردمفهوم مالک عم   رارگ ینا    عنوان مبرز

 یرز ن یبر منابع نفت یتمنظور از قاکم ین،چن نشود ممنوع نشده است. هم یتنوض قاکم

کرالن، کنتررل و نظرارت برر منرابع و       های گ اری یاستناظر بر س ییهمانا ا تدار و توانا

 ررارداد نرا ض    ینا    عنوان یچباید گفت به ه یتی،قاکم یفاست. از ق ینفت های یتفعال

 یها ینگران ی رارداد قاص  برخ نیا    ظهور زیرا یستن یزبانکشور م یتیقاکم یاراتاخت

بروده و   نره یزم نیر مشرابه مرا در ا   یاساس نی وان یو دارا زینفت خ یکشورها یتیقاکم

  . از جنبره کنرد  یعم  م زبانیدولت م مانکاری رارداد طرف مواب  به عنوان پ نیا    در تاًینها

 رارداد توجه شده تا ابعراد   نیا    گانه در سه  قووا  نیمشهور ب کیباید به تفک زین یتیمالک

سره دسرته از قوروا     نیبر  تروان  یم ی، رارداد نفت کی   امر روشن شود. گفته شده که در

مرواد   تیناظر به مالک یشد. قووا معدن کی ائ  به تفک یو ا تصاد یاستخراج ،یمعدن

از  یناظر به استحصرال و اسرتخراج مرواد معردن     یدرون مخزن، قووا استخراج یمعدن
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پر  از   یمواد معدن تیناظر به مالک یو سرانجام قووا ا تصاد نیبه سطح زم نیرزمیز

 ررارداد مشرارکت در   در  ،مر کور    گانره  سه  قووا  (.Nathan,2000:37-8)استخراج است 

  نوطره  در کره  است یا تصاد قووا از ی سمتصرفاً  و داشته تعل  زبانیم دولت به دیتول

 منتور   موابر   طررف  بره  ی ررارداد  ق  کیعنوان  به ،صادرات ای    یتحو یعنی   یخاص

. سرت ین تیقاکم نوض عنوان چیه به آن انتوال و داشته منوول  جنبه که یقوو . شود یم

نفرت و   تیر بدون انتورال مالک "مطلب هم چون عبارت  نیا    بر دال ی انون شواهد وجود

 نیوزارت نفرت برد   اراتیر و اخت فیمر کور در  رانون وظرا     "   گاز موجرود در مخرازن  

    نفت و گاز موجود در مخزن را ممنوع دانسرته بره   یتگ ار انتوال مالک  انونمعناست که 

زیررا نفرت و گراز     شرود  یمر  یتبه نوض قاکم یمنته یتیانتوال مالک ینعلت که چن ینا

 ،بروده و هنروز   یناز زمر  یجزئر   بره منزلره   یدموجود در مخزن تا  ب  از استخراج و تول

بره   یردان از محصروالت م  یانتوال بخشر  یجه،نکرده است. در نت یداپ یمستول یتموجود

که ارتبا  نفرت برا  لمررو     ییجا یعنیصادرات،    مث  نوطه یطرف مواب  در نوا  خاص

نبوده  یتتنها نوض قاکم نه یتوافو ینشود، بالمانع است.  طعاً چنیم طع  یزباندولت م

 است. یتاعمال قاکم ی که خود از مصاد
بروده   0929 انون نفرت   9ماده  9 رارداد، استناد به بند  نیا    یریکارگ به گریمانع د

صررفاً   ران،یر ا نفرت  یملر  شررکت   رانون،  نیا موجب به زیرا( 029: 0961 ،یی)سخااست 

  ررارداد ( یبرردار بهرره  و دیتول نه وتوسعه ) و اکتشاف اتیعمل یاجرا یبرا توانست یم

 .کند منعود یمانکاریپ

    0920 مصو  ،نفت  انون اصال   انون موجب به که  ییالزم به عکر است از آنجا

 یبرداشرته شرده اسرت. قتر     انیر از م زیر مانع ن نیا    نی انون صراقتاً نسخ شد، بنابرا نیا

 ی راردادهرا  یقرکت به سرو  ساز نهیزم   انون را  نیا    حینسخ صر سندگانیاز نو یگروه

 (.919: 0922 ،ی)موسواند  دانسته دیمشارکت در تول

 نیر ا    از اسرتفاده  تیر مطلوب:  مشاركت در تولید قرارداد    اعمال تیمطلوب. 3-2-2

ین گر ار در نظرم نرو     رانون  یاز تطاب  با اصول مطر  شده از سرو  یناش یمدل  رارداد

 در مانکرار یپ یریپر     سرک یر .سرت ا  راردادهرا  نیتردو  و یطراقر  جهرت  ،رانیر ا    ینفتر 
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دسرته از  راردادهرا محسرو      نیا    نیادیبن اصول از یکی   د،یتول در مشارکت ی راردادها

اکتشراف و توسرعه برا     اتیر عمل  نهیهز به بیان دیگر، (.22: 0929 ن،یو آر کبختی)ن شود یم

 ی. قجم باالکند یرا توب  م دانیاز م یتجار دیعدم تول سکیر مانکاریبوده و پ مانکاریپ

 یریها، ضرورت بره کرارگ   از قوزه یمترتب بر اجرا در برخ سکیو ر ازیمورد ن  هیسرما

بره طررف موابر  از     سرک یر  یر کره ضرمن تحم   دیهم چون مشارکت در تول ی رارداد

. کنرد  یچندان م دو  برخوردار باشد،  زین یخارج یگ ار هیالزم جهت ج   سرما تیظرف

 جهرت  سرندگان ینو از یکر ی   ریر خزر را نام برد که به تعب ینفت  قوزه توان یم ،مثال یبرا

 کره  یقال در شده، نهیهز دالر ونیلیم 011 به کینزد آن در یقفار اتیعمل کی   یاجرا

    بره  نظر (.999: 0961 ،ییسخا)است  دالر ونیلیم 01 به کینزد فارس جیخل در نهیهز نیهم

 شرده  بازپرداخت پروژه یاجرا از قاص  دیعوا مح  ازصرفاً  ،مانکاریپ یها نهیکه هزنیا

 نیر ا    سرت، ین یمتکر  یمرکرز  بانک ای   دولت نیتضام چون هم یرونیب نیتضم چیه به و

 ررارداد را در   افرزون برر ایرن،   است.  زین یا تصاد ییاص  خودکفا  رندهی رارداد در برگ

  یر از طر هرا  نره یبازپرداخرت هز  الرزام  زیررا  دهرد  ی رار مر  یترمطلو  یر ابت تیوضع

به موجب خود  رارداد وجرود داشرته و بره ماننرد      یدیاز محصول تول یبخش صیتخص

 کارفرمرا  یبرا اریاخت کیمس له صرفاً به عنوان  نیا ی.سی.پیمتواب  و آ عیب ی راردادها

 در بودن میسه ،محصول را، قسب مورد، برردازد. در وا ع متی  ای نینبوده که بتواند ع

 جهرت  مانکارانیپ و گ اران هیسرما ج   موجب تنها نه  رارداد موضوع یا تصاد قووا

 یدانش فنر  و یتکنولوژ از استفاده به بیترغ را آنان بلکه شده، ینفت یها پروژه به ورود

بره منرافع    زبران یرهگ ر هرم خودشران و هرم دولرت م     نیا    از تا کرده شرفتهیپ وروز  به

  نروع از  ررارداد، دغدغره    نیر ا    یمانکاریپ تید. با توجه به ماهنیآ    نائ  یشتریب یا تصاد

 زمران  مردت   یر کره بره دل  نیا     تراً یلحاظ شده و نها یبه خوب زیکنترل و نظارت کارفرما ن

 قوروا  در برودن  میسره  زیر ن و یبرردار  بهرره   مرقلره  در مانکرار یپ قضور زین و  رارداد

 بره  نسربت  یبهترر  تیوضرع  در زیر ن یانتیصر  دیر تولمسر له    ررارداد،  موضوع یا تصاد

 در مخرزن،  یمهندس اصول به توجه با ،وا ع در. داشت خواهد  رار یخدمات ی راردادها

 یبر اساس رفتار وا ع یساز مدل نیا    اما ؛کرد یساز مدل را مخزن رفتار توان یم کار بدو
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در  ف،یر ق نیر ا    شرود. از  و اصرال  مری   شرده  تر کینزد تیمخزن به مرور زمان به وا ع

وجرود دارد، بهترر    دیر مرقله توسعه و تول نیب یوستگیچون پ دیمشارکت در تول یالگو

قضرور   ،نیهمچنر (. 922: 0961 ،یی)سرخا  افرت ی   دسرت  یانتیصر  دیر تول  به مووله توان یم

ترا بره موولره آمروزش      دهرد  یمر  یرا به و زهیانگ نیا    یخارج گ ار هیسرمامدت  یطوالن

 یو یرا بررا  یو کمرک بره بخرش خصوصر     یساز تیتوجه کرده و ظرف یانسان یروین

 ،یچرون مرالز   ییموفر  کشرورها   یعملر   از تجربه توان یم ،نمونه یکند. برا ریپ  هیتوج   

: 0961 ،ییکررد )سرخا   ادیر  جران یآعربا یال و جمهرور آنگو زستان،ی ر   زا ستان، ،یاندونز 

922.) 

 

 گیرییجهنت

صرنعت نفرت، پر  از     یهرا  پروژه یجهت اجرا یانعواد  رارداد در بخش باالدست 

 ینمتوابر  در  روان   یرع خدمت موسوم به ب یاز  راردادها یدیانوال ، با ظهور گونه جد

 هرای  یهروز افرزون کشرور بره جر   سررما      یازخورد. با توجه به ن یدکل یبودجه سنوات

انردازها و   چشرم  ینو تردو  یبه رشد و توسعه ا تصاد ی ن یدر راستا یو خارج یداخل

و  یمرال  ینگر ار نسربت بره موولره ترأم      در نگرش  انون یالتیتعد ی،ا   توسعه یها برنامه

نفت و گاز به وجود  یعازجمله صنا یا تصاد یها در اکثر قوزه یقضور بخش خصوص

 یبخش خصوصر  های یهورود و ج   سرما یرانا    یگ ار نظام  انون یرآمد. تحوالت اخ

تحوالت،  ینا    یمجاز اعالم کرده است. بررس یا   ها را به نحو گسترده از قوزه یا   در پاره

بر دو  ،نظم ینا    است.  ینفت ی راردادها یاجرا  در قوزه ینینظم نو یریگ شک  یانگرنما

 ی راردادها یزو تجو یو معرف سو یکاز  گ اری یهسرما  نگرش نسبت به مووله ییرتغ  یهپا

جر   و    موولره  ،جهرش  یرن ا ینآغاز  است. نوطه  یافته   وام  یگر،د یاز سو ینفت یدجد

. در ادامره  یافت یم یتسر یزنفت و گاز ن ی  بود که بر قوزه یخارج های یهسرما ی تشو

 ین،چنر . هرم شرد فراهم  یبخش خصوص یرشدمات پ ، مو00به موجب  انون اص   یزن

 یجهرت انعوراد  راردادهرا    یاشرو  پراکنرده  یکه به معرف ینی وان یرغم ناهماهنگیعل

 یتحرت عنروان شررو  عمروم     یامجموعره  یانرد، امکران گرردآور   پرداخته ینفت یدجد
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 فراهم است. ینفت ی راردادها

 ی راردادهرا  از یا   گونههمچنان  زین "یس یپ یآ" به موسوم  رانیا   ینفت دی رارداد جد

 نیر ا     عمرده . اسرت  متواب  عیب به نسبت التیتعد یبرخ   رندهیبرگ در تنها و بوده خدمت

  شردن دوره  یطروالن  ،یبرردار  بهرره    از: قضرور طررف موابر  در دوره     عبارتند راتییتغ

 در یرانر یا    کیقضرور شرر   ،یبردار اکتشاف، توسعه و بهره اتیعمل یکرارچگی   رارداد، 

 کرار  و سراز  نیچن هم و رانیا    نفت یمل شرکت مواب  طرف عنوان به یخارج طرف کنار

 یبره انتوادهرا   ییپاسخگو یدر راستا ،راتییتغ نیا    شتریب رسد یم نظر به. دستمزد نییتع

در  ینیادیر بن رییر گنجانرده شردند و تغ   دیمتواب ، در  رارداد جد عیب یهادوارده بر  راردا

 دیر پژوهش نشان داد اگرچه  ررارداد جد  نیا یها یبررس. اند نکرده جادی رارداد ا تیماه

شرده   ینر یب شیپ تیظرف یاستوار بوده، اما نتوانسته از تمام رانیا    ینفت نینظم نو یبر مبان

 ینفتر  نیاز ثمررات نظرم نرو    یکر ی   صرفاً د،یجد ی رارداد یاستفاده کند. در وا ع، الگو

 یدر قرال  نیر فضا صورت گرفته اسرت. ا  نیا    از یقدا ل یبرداشت و رفته شمار به رانیا   

 نیموجرود اسرت. چنر    زیر ن ی ررارداد  باتیترت گریاست که امکان پرورش و برداشت د

 نیر ا یها ی اب  توجه است. بررس ،دیمشارکت در تول یدر مورد  راردادها ژهیو به ی،امر

اعمرال در   تیر  ابل ی رانون  فیر از ق مرورد اشراره   ررارداد      تنها  پژوهش نشان داد که نه

مطرر  در   یقاکم بر  راردادهرا  یرا دارد، بلکه با اصول قوو  رانیصنعت نفت و گاز ا

 تیوضرع  از هرا  یژگر یو یبرخ  یدل به سرانجام و بوده سازگار زین رانیا    ینفت نینظم نو

   ، در قروزه ی.سر ی.پیمتوابر  و آ  عیر از نوع ب یخدمات ینسبت به  راردادها یترمطلو 

بره   یدانش فن یریو به کارگ یانسان یرویآموزش ن ،یانتیص دیتول ،یگ ار هیج   سرما

 نظرام  از اسرتفاده  یجرا  به نفت وزارت شودیم شنهادیپبرخوردار است.  شرفتهیروز و پ

 جهرت  را یترر مطلرو   طیشررا  و دهیر برگز را ییالگو چند نظام ،ییالگو تک ی رارداد

به بیران  . آورد فراهم یخارج و یداخل یخصوص بخش یهاهیسرما و تیظرف از استفاده

 بسرنده   ررارداد  انعوراد  جهرت  خاص روش کی یمعرف بهگ ار صرفاً   انون نکهیا دیگر،

 از شیپر  ،سرو  گرر ید از و پرداخته  رارداد انعواد جهت یشروط یمعرف به بلکه و نکرده

و قضرور بخرش    یخارج یگ ارهیسرما مووله به نسبت زین را ییها نگرش رییتغ زین نیا
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چند مردل   یمناسب جهت طراق یبه عنوان بستر تواند یم رفته،یدر ا تصاد پ  یخصوص

 درشرود.   یتلور  ینفتر  دانیر م کی ژهیو طیو استفاده از هرکدام متناسب با شرا ی رارداد

 عتراً یطب ،بروده  هیهمسرا  یکشورها با ر ابت موضوع که ،مشترک نیادیم مانند ییهاقوزه

و انتورال   یخرارج  یگ ارهیسرما ج   زانیم نیشتریب که کرد انتخا  را ی رارداد باید

 ،یعمروم  طیشرا نفت وزارت که زین یفعل طیشرا دررا به همراه داشته باشد.  یدانش فن

 کره  داشرته  وجرود  آن  صرد  و اسرت  کرده انیرا ب ی.سی.پیآ بر قاکم اصول و ساختار

 یبرخر  برا  تواند یم کند، میترس را یترمطلو  تیوضع متواب  عیب ی راردادها به نسبت

 را  ررارداد  نیر ا تواندیم که نهیزم نیا درمس له  نیترمهم. دیآ نائ  مهم نیا به التیتعد

 عنروان  بره  نفرت  صیبحرف تخصر   ،کنرد   یتبد دیهمچون مشارکت در تول ی رارداد به

 اریر اخت درگزینره   کیر  عنروان  بهصرفاً  نه و  رارداد متن در مانکاریپ مطالبات از یبخش

 است. نفت یمل شرکت

 منابع
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 تهران: انتشارات تیسا. ،گذاری قراردادهای سرمايه

 راردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیراد برداشرت: رویکررد    ( »0929) درخشان مسعود

، بهار و تابسرتان  پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی دو فصلنامه علمی، «ا تصاد مواومتی

 .1-29، صص 9
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، گنذاری  الملنل سنرمايه   گذاری در نقنوق بنی    مفهوم سرمايه(، 0920) داوودزارع شریبانی،  

 المل ، دانشگاه شهید بهشتی. ی کارشناسی ارشد قووا تجارت بین نامه پایان

 نشر میزان. ، تهران:نقوق نفت و گاز( 0929) شیروی، عبدالحسین

، مجله اقتصاد اننرژی ، «ساله  راردادهای نفتی پ  از درنگی بیست( »0918) موقد، محمدعلی

 .12-61، صص 9 و 9بهار، 

قراردادی خندمت در بخنش باالدسنتی    نقوقی الگوی  تحلیل( 0922قسن )موسوی، سید 

 ،«(سنی  پنی  آی   »با تأكید بر تحلیل الگوی قرادادی جديند  )ايران،  صنعت نفت و گاز
 رساله دکتری قووا خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.

ی   طراقی الگوهای  راردادی جدید برای توسرعه ( »0920نیکبخت، قمیدرضا و آرین، محمد )

فصلنامه تحقیقات ، «ایران: بررسی و نود  انون جدید وزارت نفت   هیدروکربوری  میادین 

 .12-091، صص 10، پائیز، نقوقی

راردادهای اصول و ساختار الگوی جدید  ( »0920) نیکبخت، قمیدرضا و موسوی، سید قسن

 .92-82، صص 19، زمستان، فصلنامه تحقیقات نقوقی، «ایران   نفتی 
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