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مقدمه.1
شود كه كشورهاي در حال توسعه نفتي فاقد سرمايه كافي، دانش فني معموالً چنين استدالل مي

هاي در حوزه1بر نفتيمناسب و توان مديريتي الزم براي اجراي طرحهاي بزرگ و سرمايه

ري است و اكتشاف، حفاري، توسعه و توليد هستند و لذا حضور شركتهاي بزرگ نفتي ضرو

ميالدي 1908شمسي مطابق 1287باشد. با وجود اين، از سال كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نمي

در مسجد سليمان به نفت تجاري رسيد، صنعت نفت ما به ويژه در 2كه حفاريهاي اكتشافي دارسي

ن تجربه و بخش باالدستي تجارب زيادي اندوخته است. سؤال اين است كه چرا با بيش از يك قر

هاي خود را در تأمين ايم كاستيچندين دهه حضور فعال شركتهاي نفتي در ايران، هنوز نتوانسته

بخش جبران كنيم؟ پاسخ به اين سؤال چندان سرمايه، دانش فني و توان مديريتي به نحو رضايت

و فرهنگي ساده نيست زيرا مستلزم مالحظات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اداري، حقوقي، تاريخي

كنيم: از منظر است. در اين مقاله، با رويكرد تاريخي، فقط به يك وجه از اين پاسخ توجه مي

الذكر كدام است؟ آيا در هاي فوقاقتصادي، ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي براي رفع كاستي

ويژگيها بوده خالل يك قرن تجربه نفتي، قراردادهاي منعقده با شركتهاي خارجي اساساً فاقد اين 

شود كه چرا اجراي اين قراردادها نقشي در است؟ اگر پاسخ منفي است آنگاه اين سؤال مطرح مي

رود.به معناي نفت و گاز به كار مي» نفت«. در اين مقاله، واژه 1

سكاتلند توانست به كمك يك ايراني گرجي تبار به نام آنتوان از اهالي اWilliam Knox D′Arcyويليام ناكس دارسي . «2

السلطان، صدر اعظم مظفرالدين شاه به شمار كتابچي خان كه مديريت كل گمرك ايران را برعهده داشت و از دوستان نزديك امين

شمسي و 1280مطابق با 1901مه28آمد و با حمايت مهندس الممالك غفاري وزير معادن و مشيرالدوله وزير امور خارجه، در مي

هجري قمري امتيازنامه نفت را به امضاي مظفرالدين شاه برساند ... عمليات حفاري نخست در منطقه قصر شيرين و چاه سرخ 1319

پا با فوراني بيش 1180در عمق 1908مه 26انجام شد كه منجر به كشف نفت تجاري نشد اما عمليات حفاري در مسجد سليمان در 

هفده متر ارتفاع به نتيجه رسيد و تجاري بودن آن اثبات شد. چاه دوم نيز ده روز بعد به نفت رسيد. بدين ترتيب نخستين ميدان از

زد پيدا شد ... چند ماه بعد شركت نفت انگليس و ايران نفتي خاور ميانه كه سرنوشت اين قسمت از جهان را با نفت گره مي

Anglo-Persian Oil Companyشروع شد 1909سيس شد ... عمليات مقدماتي ساختمان پااليشگاه نفت آبادان در اكتبر تأ

الذكر به عمل آمد توافقي بين دولت بريتانيا و شركت فوق1914مه 20صادر شد ... در 1912و اولين محموله نفت خام ايران در 

مجموعه قوانين و (امور حقوقي شركت ملي نفت ايران، .» كه بر وفق آن اكثريت سهام كمپاني در اختيار دولت انگليس قرار گرفت

اين مجموعه در كه شود ، صفحات پانزده تا هفده.) خاطرنشان مي1381، مقررات نفت، گاز و پتروشيمي پيش از مشروطيت تاكنون

.يه قراردادهاي نفتي استاست و تنها مرجع رسمي اين مقاله در اكثر قوانين و كلبه چاپ رسيده1389و 1381سه مجلد در سالهاي 

اغالطدراين سه مجلد كتاب، برخي رسد كه نظر مياز اين به بعد به اختصار تحت عنوان امور حقوقي ذكر خواهد شد. بهاين منبع، 

در همان صورتها بهشد كه نقل قولها وجود دارد اما جهت حفظ امانت، ترجيح دادهدر متن قراردادها و قوانين و اساسنامهتايپي

براي رفع ابهامات احتمالي، به اصل منبع مراجعه شود.  لطفاً اين مقاله وارد شود. 
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تواند در طراحي قراردادهاي جديد ها ايفا نكرده است؟ پاسخ به اين سؤاالت ميرفع اين كاستي

برداري از ذخاير هيدروكربوري كشور مورد استفاده واقع شود.براي بهره

كنيم. اين وار بيان ميش دوم اين مقاله، ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي را فهرستدر بخ

توانند بر آن بيفزايند يا آن را اصالح و تعديل فهرست قطعاً كامل و جامع نيست اما پژوهشگران مي

كنند. نگاهي اجمالي به سير تحوالت قراردادهاي نفتي كه تاكنون در ايران منعقد شده است 

هاي مطلوب را بتوان ويژگيتا كند باشد كه در واقع زمينه مناسبي فراهم ميع بخش سوم ميموضو

ل مالكيت و حاكميت ملي بر منابع نفتي، رعايت ودر هر يك از اين قراردادها بررسي كرد. اص

و ،حقوق و منافع ملي در جريان عمليات نفتي، انتقال دانش فني مناسب و تربيت نيروي انساني

هاي مطلوب قراردادهاي نفتي در سير تحول ش سهم دولت از عوايد نفتي به عنوان ويژگيافزاي

گيري موضوع بندي و نتيجهشوند. جمعقراردادها، به ترتيب در بخشهاي چهارم تا هفتم بررسي مي

بخش هشتم است.

ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي از منظر منافع شركتهاي نفتي و كشور .2
نصاحب مخز

كند. شركتهاي نفتي داخلي و ويژگيهاي هر قرارداد نفتي را اهداف طرفين قرارداد تعيين مي

اند كه منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاهداري، هدفي جز تأمين منافع المللي بنگاههاي اقتصاديبين

سهامداران خود در فضاي رقابتي ندارند. شركتهاي ملي نفت به نمايندگي از دولتها منطقاً 

بايست تأمين منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده از منابع نفتي را مدنظر قرار دهند. بنابراين، منطق مي

كند كه شركتهاي نفتي، فارغ از نوع قرارداد و رژيم حقوقي حاكم بر آن، بنگاهداري ايجاب مي

موجود در گذاريهاي خود را با توجه به محدوديتهاي نخست حداقل بازده قابل قبول براي سرمايه

كنند و سپس قراردادي را بپذيرند كه عايدي ناشي از آن، در مقايسه با بازار جهاني سرمايه محاسبه 

اند، كامالً رقابتي و قابل قبول باشد. البته قراردادهاي ديگري كه در ساير كشورها منعقد كرده

لذا منافع بين زماني را نيز شركتهاي بزرگ نفتي معموالً رويكرد پويايي به قراردادهاي نفتي دارند و

دهند، بدين ترتيب كه حاضرند سودهاي بالنسبه كمتري را براي برخي قراردادها مدنظر قرار مي

دركشور مورد نظر بپذيرند بدين اميد كه با تثبيت حضور خود در آن كشور بتوانند با تجديدنظر در 

ودهاي هنگفتي دست يابند. به عنوان آن قراردادها و يا انعقاد قراردادهاي جديد در آينده به س

مثال، هنگامي كه جمهوري اسالمي ايران، بعد از حدود يك دهه از پيروزي انقالب اسالمي، 
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المللي را در چارچوب نظام پيمانكاري و مجوزهاي قانوني براي حضور شركتهاي بزرگ نفتي بين

تمايل چنداني به اين قراردادها متقابل صادر نمود بسياري از اين شركتها اساساًقراردادهاي بيع

شد كه قطعاً سهام اين اي براي آنها محسوب مينداشتند اما حضور در ميادين نفتي ايران امتياز ويژه

توانست هاي اقتصادي ميالمللي و آثار سوء تحريمشركتها را تقويت ميكرد ضمن آنكه شرايط بين

.نويدبخش روزهاي خوبي در آينده براي ايشان باشد

حاصل آنكه هر قرارداد نفتي اساساً متضمن اجتماع دو فرآيند متعارض در اهداف است: تأمين 

منافع سهامداران توسط شركتهاي نفتي طرف قرارداد و تأمين منافع ملي بلندمدت توسط شركتهاي 

ملي نفت. بيش از صد سال تجربه نفتي كشور، متأسفانه حكايت از آن دارد كه تالش در بهبود 

ردادهاي نفتي نهايتاً چيزي جز كوشش براي افزايش سهم ايران از عوايد حاصل از عمليات نفتي قرا

نبوده است. در اين مقاله نشان خواهيم داد كه ساير ويژگيهاي مطلوب در قراردادهاي نفتي (كه در 

با ادامه پردازيم) صرفاً شعارهاي زيبايي بوده و هست كه هيچگاه به تحقق نرسيده وادامه به آن مي

هاي حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي، از شرايط موجود نيز به تحقق نخواهد رسيد. رژيم

دهد كه قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي بيع متقابل يا صورتهاي تركيبي و تلفيقي آنها نشان مي

كشور صاحب بري شركت طرف قرارداد و وجه تمايز اين قراردادها با يكديگر صرفاً در نحوه سهم

مخزن از توليدات يا از درآمد و سود حاصل از عمليات نفتي بوده است. به عبارت ديگر، مروري 

دهد كه محور اصلي در مذاكرات طوالتي با شركتهاي نفتي اجمالي بر قراردادهاي نفتي نشان مي

بهره مالكانه المللي عمدتاً مالحظات مالي و حسابداري همچون ميزان ماليات بر درآمد و سود،بين

االرض، نحوه تقسيم درآمد و سود و توليد حاصل از ميدان و ميزان سود و پاداش متعلقه به يا حق

گذاريها بوده است و به مسائل اساسي همچون راهكارهاي اجرايي براي توانمندسازي سرمايه

ايران به مهندسي و مديريتي و ارتقاء جايگاه شركت ملي نفت -صنعت نفت كشور به لحاظ فني

كوچكترين توجهي نشده است.1الملليبين-هاي  مليسطح شركت

، با توجه به شرايط و مقتضيات »برد-برد«الذكر به شرايط تبديل دو فرآيند متعارض فوق

برداري از مخازن مستلزم درك صحيح از مصاديق منافع ملي بلندمدت در بهرهمخازن نفتي كشور،

برد، مستلزم اجتماع  - توان گفت كه تحقق شرايط بردالت كلي مينفتي است. باوجود اين، درح

مواردي به شرح ذيل است: تقويت دانش فني مناسب براي مديريت بهينة مخازن بزرگ نفتي 

الگوهاي توليد صيانتي در خالل عمر مخازن، تقويت دانش مديريتي الزم براي كشور و به ويژه

1. National-International Oil Companies
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تقويت دانش مالي در خصوص بازارهاي مالي در جهان بر نفتي، اجراي طرحهاي بزرگ سرمايه

براي تأمين سرمايه، تقويت دانش اقتصادي در خصوص تحوالت آتي بازار جهاني نفت به ويژه 

روند قيمت نفت و سوختهاي جايگزين، تقويت دانش حقوقي درخصوص ويژگيها و ساختار 

وند تحوالت آتي انرژيهاي قراردادهاي نفتي در ساير كشورها، تقويت دانش فني درخصوص ر

تجديدپذير و سوختهاي فسيليِ غيرمتعارف، تقويت دانش سياسي و مديريتي درخصوص ساختار و 

اي و جهاني و سرانجام عملكرد شركتهاي بزرگ نفتي و جايگاه اين شركتها در سياستهاي منطقه

وه براين، نبايد فراموش تقويت مهارتهاي الزم در فنون مذاكرات براي انعقاد قراردادهاي نفتي. عال

القاعده پذيرد عليكند يا آن را ميكرد كه قراردادهاي نفتي كه شركت ملي نفت ايران پيشنهاد مي

برداري از مخازن نفتي كشور باشد. بايد چارچوب حقوقي مناسبي براي تحقق سياستهاي بهينه بهره

) MER(1»حداكثر بازيافت كارا«ل رو، بدون مالحظه اين سياستها كه مهمترين آن تحقق اصازاين

از مخازن به منظور حداكثرسازي ارزش اقتصادي ذخاير نفتي در خالل عمر مخازن و نه در خالل 

توان راجع به ويژگيهاي بهينة قراردادهاي نفتي اظهارنظر كرد. باشد، نميعمر قرارداد مي

وار به دهاي نفتي را فهرستتوان ويژگيهاي مطلوب قراردابا توجه به آنچه گذشت، اكنون مي

شرح ذيل بيان نمود:

رعايت اصول مالكيت و حاكميت ملي بر منابع نفتي.1

رعايت حقوق و منافع ملي در جريان عمليات نفتي، شامل.2

بازرسي از حوزه عمليات،•

ها و درآمدها)،بازرسي از كليه صورتحسابهاي مالي (هزينه•

ط با عمليات،هاي مرتبدسترسي به كليه گزارشها و يافته•

مهندسي قبل از شروع عمليات درخالل عمر قرارداد،-هاي فنيتأييد كليه برنامه•

برداري از منابع نفتي با روشهاي فني صحيح و مناسب به منظور صيانت از مخازن در خالل بهره•

عمر مخازن،

انتقال دانش و مهارتهاي فني مناسب و تربيت نيروي انساني متخصص.3

ت ملي نفت ايران از عوايد نفتيافزايش سهم شرك.4

1. Maximum Efficient Recovery
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1الملليبين-مديريتي شركت ملي نفت ايران به سطح شركتهاي ملي-ارتقاء سطح فني.5

الذكر در در بخشهاي چهارم تا هفتم اين مقاله، به بررسي هر يك از ويژگيهاي مطلوب فوق

پردازيم تا معلوم شود بل ميقراردادهاي بيع متقاهاي رويتر و دارسي تاقراردادهاي نفتي از امتيازنامه

كه نوآوري و دستاورد هر قرارداد نسبت به قرارداد قبلي چه بوده است. با وجود اين، ضروري 

است كه نخست مروري اجمالي بر سير تحول قراردادهاي نفتي در ايران داشته باشيم.

نگاهي به سير تحول قراردادهاي نفتي در ايران.3
كنيم ها، قراردادها و قوانين نفتي كشور را به اجمال مطرح ميامتيازنامهدر اين بخش، ساختار كلي 

تا زمينه مناسبي براي بررسي ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي در بخشهاي چهارم تا هفتم فراهم 

شود.

رويترنامه امتياز -الف
در زمان ناصرالدين شاه برداري از منابع معدني كشور از جمله نفت خام براي نخستين بارامتياز بهره

عيسوي مطابق هيجده شهر 1872بيست و پنجم ژوئيه سنه «شمسي برابر با 1251قاجار در سال 

انگليسي اعطا شد. اين امتيازنامه، سيزده سال بعد از 3به رويتر2»هجري1289االولي سنه جمادي

اعطاي امتيازات «ه چنين بود: عنوان اين امتيازنام4تولد صنعت جديد نفت در جهان به امضاء رسيد.

حقوق از جانب اعليحضرت همايون شاهنشاهي به بارون جولي يوس دو رويتر، كمپاني همايوني 

). 8تا1(امور حقوقي، صفحات » آهن و اعمال مفيده عامه در ايران.ايراني و انگليسي به جهت راه

برداري از ميادين نفتي ايران بود. در هشود كه دامنه اين امتيازنامه به مراتب بيش از بهرمالحظه مي

دولت عليه ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز «ماده (فقره) دوم اين قرارداد چنين آمده است: 

آهن بحر خزر الي خليج فارس را به بارون دو رويتر و به شركاء يا مخصوص و انحصار قطعي راه

يز در اين مقاله كه است ما ن. با توجه به اينكه در كليه قوانين و قراردادهاي نفتي كشور كوچكترين توجهي به اين مسئله مهم نشده1

ايم.مربوط به ارزيابي عملكرد قراردادهاست به آن نپرداخته

.1، صفحه . به نقل از متن امتيازنامه رويتر2

3. Baron Julius de Reuter
 .Eآورند. در آن سال چاهي كه يك آمريكايي به نام كلنل دريك (را سال تولد صنعت جديد نفت به حساب مي1859سال . «4

C. Drake(متري به نفت رسيد و در پي آن يك رشته حفاريهاي ديگر انجام شد...21كرد در عمق در ايالت پنسيلوانيا حفر مي «

، صفحه چهارده).1381(امور حقوقي، 
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دهد ايشان حق مخصوص و انحصاري و قطعي مينمايد و همچنين به به وكالء اعطا و واگذار مي

آهن كه مناسب بدانند خواه به جهت اتصال واليات و شهرها در داخله خاك كه هر شعبات راه

ايران خواه به جهت اتصال راههاي ايران به راههاي آهن ممالك خارجي از هر نقطه از نقاط 

»ر بيندازند.سرحدات ايران رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به كا

دولت عليه ايران به حكم امتيازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب اين «، »فقره يازدهم«به موجب 

دهد كه در مدت طول اين امتياز در تمام امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي

ر كه ممالك ايران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غيره را و هر معدن ديگ

ايشان مناسب بدانند كار بكنند و از آنها تمتع بردارند به غير از معادني كه ملك مردم است ... هر 

معدني كه كمپاني پيدا كند مثل زمين ساده و عادي محسوب خواهد شد و از جانب كمپاني به 

ن را قيمت متداوله آن واليت خريده خواهد شد و اگر الزم شود دولت، صاحب يا اصحاب آن زمي

مجبور خواهد كرد كه آن را به قيمت متداوله آن ملك به كمپاني بفروشد. دولت معادن طال و نقره 

از محصوالت خالص هر معدني «و به موجب فقره دوازدهم، » دارد.و جواهر را براي خود نگاه مي

رر خواهد كه كمپاني به كار بيندازد دولت ايران از منافع خالص آن سالي صد پانزده مرسوم و مق

»داشت.

شمسي مطابق با 1268عوض در سال عمل نرسيد اما دردانيم اين امتيازنامه به مرحلهچنانكه مي

كه ادعاي خسارت از ميالدي، به رويتر1889ژانويه 30هجري قمري برابر با 1306االول جمادي27

)، به مدت 15تا9صفحات ، (امور حقوقي، »امتيازنامچه بانك شاهنشاهي ايران«دولت ايران داشت

دولت «...سال اعطا شد. نكته جالب توجه اين است كه به موجب فصل يازدهم اين امتيازنامه، 60

دهد كه در تمام وسعت به بانك مزبور و در تمام مدت اين امتياز نامچه امتياز مانع للغير قطعي مي

و مانگانز و بورق و آميانت مملكت ايران، معادن آهن، مس و سرب و ذيبق و ذغال سنگ و نفط 

از منافع خالص...دولت عليه ايران سالي شانزده «...و » باشد...داير نمايد.را كه متعلق به ديوان مي

).13(فصل» درصدش را اخذ خواهد نمود.

امتيازنامه دارسي-ب
ت موسوم به امتيازنامه دارسي، (امورحقوقي، صفحا» امتيازنامچه نفت و موم طبيعي معدني«

ميالدي از طرف 1901مه 28هجري قمري و 1319شمسي مطابق با 1280)،  در سال 19تا16
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به موجب فصل اول اين امتيازنامه، 1مظفرالدين شاه قاجار به دارسي از اهالي اسكاتلند اعطا شد.

دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران ... اجازه مخصوصه به جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و «

ج و بسط دادن و حاضر كردن براي تجارت و نقل و فروش محصوالت ذيل كه عبارت از استخرا

گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي باشد در تمام وسعت ممالك ايران در مدت شصت سال از 

اين امتيازنامه شامل واليات آذربايجان و «... به موجب فصل ششم، » نمايند.تاريخ امروز اعطا مي

ندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولي به شرط اينكه دولت عليه به هيچ كس گيالن و ماز

در فصل 2»هاي نفت به طرف رودخانه و سواحل جنوبي ايران تأسيس نمايند.اجازه ندهد كه لوله

دهد كه يك يا چند شركت دولت عليه ايران به صاحب امتياز اجازه مي«نهم تصريح شده است كه 

اگر در مدت دو سال از «و به موجب فصل شانزدهم » از آن امتياز، تأسيس نمايد...به جهت انتفاع

تاريخ اين امتيازنامه، صاحب امتياز نتواند شركت اولي مذكوره در فصل نهم را تأسيس نمايد اين 

»امتياز از درجه اعتبار به كلي ساقط است.

10تصميم مزبور در تاريخ «د و سرانجام رضاشاه اين قرارداد را به صورت يك جانبه لغو كر

اي كه ) از سوي مجلس شوراي ملي ايران تأييد شد. در ابالغيه1932(اول دسامبر 1311آذر ماه 

دولت به اين مناسبت صادر كرد آمده بود كه امتياز دارسي پيش از مشروطيت اعطا شده و حقوق 

است اما اگر شركت آمادگي داشته كند و لذا دولت آن را لغو كرده و منافع ايران را تأمين نمي

باشد كه قرارداد جديدي براساس عدالت و انصاف تنظيم گردد و تضمين كافي براي رعايت منافع 

سال قبل از انقالب مشروطيت به امضاء رسيد. 6. اين امتيازنامه 1

الدوله وزير امور خارجه (به امر دولت) از (خوشتاريا)، توسط وثوق» يعيامتياز استخراج نفت و موم طب«شمسي 1294. در سال 2

يك طرف و مسيو اكاكي مدديويچ خوشتاريا از طرف ديگر براي اكتشاف و استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم طبيعي در 

ماده به امضاء رسيد. 12زنامه دارسي و در سال و با شرايطي كم و بيش مشابه امتيا70اياالت گيالن و مازندران و استرآباد به مدت 

مراحل قانوني طي نكرده «شمسي به دليل آنكه 1300آذر 23). با وجود اين، امتياز خوشتاريا در 26تا 24(امور حقوقي، صفحات 

در » آمريكاييقانون واگذاري نفت شمال به كمپاني استاندارد اويل«). همچنين، 28اعالم شد. (امور حقوقي، صفحه » كان لم يكن

ماده به تصويب 5براي استخراج نفت در اياالت آذربايجان و خراسان و گيالن و استراباد و مازندران در 1300آبان 30تاريخ 

قانون شرايط اساسي «، 1302خرداد 23). اين قانون نيز به مرحله اجرا درنيامد. در 37مجلس شوراي ملي رسيد (امور حقوقي، صفحه 

ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد (امور حقوقي، 32در » شمال به يك كمپاني معتبر مستقل آمريكايي (اتازوني)امتياز نفط 

قانون شرايط اساسي «، مجلس شوراي ملي 1302خرداد 30)، اما سرنوشتي مشابه قانون قبلي داشت. حتي در 39تا 29صفحات 

اي به ماده تصويب نمود كه نتيجه3را در » زندران به كمپاني معتبري از اتباع داخلهامتياز معادن نفط يكي از دو واليات گيالن يا ما

شرايطي كه در شرايط اين امتياز براي دولت، از «كند كه اين قانون تصريح مي2دنبال نداشت. نكته جالب توجه اين است كه ماده 

(امور حقوقي، صفحه » ي مقرر شده نبايد كمتر مساعد باشد.مصوبه مجلس شوراي مل1302برج جوزا 23قانون امتياز نفط مورخه 

40.(
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به موجبايران داده شود دولت اصوالً مخالفتي با آن نخواهد داشت ... سرانجام قرارداد جديدي 

1933(مطابق با 1312در سال 1»دقانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران محدو«

بايستي در ميالدي) به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ... كه مدت امتياز [سابق] را كه مي

(امور حقوقي، صفحات بيست و سه و بيست و » تمديد كرد.1993به پايان برسد تا پايان سال 1961

).50چهار و 

دامه امتيازنامه دارسي)امتيازنامه شركت نفت انگليس و ايران (ا-ج
تا 50(امورحقوقي، صفحات » قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران محدود«

ماده به تصويب مجلس شوراي ملي 27در 1933آوريل 29مطابق با 1312خرداد 7) در تاريخ 65

از جديدي به جاي امتيازي به قصد برقرار كردن امتي«خوانيم: رسيد. در مقدمه اين قرارداد چنين مي

به ويليام ناكس دارسي داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطاء و كمپاني 1901كه در تاريخ 

»نمايد.نفت انگليس و ايران محدود، آن را قبول مي

دولت ... حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود «بر طبق ماده اول اين قرارداد، 

كند و همچنين حق انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي ز به كمپاني اعطاء ميحوزه امتيا

كه خود تحصيل كرده و تهيه آن براي تجارت، خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت 

خاك ايران به كمپاني حق غيرانحصاري و حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه 

اين امتيازنامه » نمايد.مچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطاء ميآن براي تجارت و ه

1329شمسي)، اما با ملي شدن صنعت نفت در سال 1372يا 1993دسامبر 31سال بود (تا 60براي 

خاتمه يافت.

اعطاي دو امتيازنامه در خارج از حوزه عمليات شركت نفت انگليس و ايران -د
(امور » طاي امتياز نفت قسمتي از شرق و شمال شرق به شركت نفت آمريك و ايرانقانون اع«-1

به 1937مطابق با سوم ژانويه 1315بهمن 15ماده مصوب 29در )، 85تا 70حقوقي، صفحات 

دولت بر طبق مقررات اين امتياز در حوزه امتياز براي تفتيش و «سال. به موجب ماده اول، 60مدت 

دهد و به عالوه در گمانه زدن و استخراج نفت، حق انحصاري به شركت ميتفحص و جستجو و

1. Anglo- Persian Oil Company Limited
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تمام خاك ايران حق غيرانحصاري حمل و تصفيه نفت و عمل آوردن آن به هر طريقه كه آن را 

قابل تجارت كند و انبار كردن و فروختن نفت در ايران و صادر كردن آن را به شركت اعطاء 

» نمايد.مي

انعقاد قراردادهاي اكتشاف و استخراج معادن دو ناحيه معينه با شركت هالندي قانون اجازه«-2

26ماده مصوب 29در )، 127تا 109(امور حقوقي، صفحات » الگمين اكسپلوراتي ماچاپاي

ساختار اين قراردادهاي امتيازي كم و بيش مشابه امتيازنامه شركت نفت انگليس و .1318فروردين 

توان به اصل ز مواردي در ميزان عايدي دولت كه براي مالحظه جزئيات ميباشد به جايران مي

قرارداد مراجعه نمود.

ملي شدن نفت و تأسيس شركت ملي نفت ايران: نقطه عطف قراردادهاي نفتي-ه
1329آذر 8در تاريخ » پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران«به كوشش دكتر محمد مصدق، 

بنام سعادت ملت ايران و به منظور «مجلس شوراي ملي مطرح شد: توسط جمعي از نمايندگان 

نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام كمك به تأمين صلح جهاني امضاءكنندگان ذيل پيشنهاد مي

برداري در مناطق كشور بدون استثناء ملي اعالم شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره

، كميسيون 1329اسفند 17). در تاريخ 139حقوقي، صفحه (امور » دست دولت قرار گيرد.

نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله «مخصوص نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را پذيرفت: 

به كميسيون نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون 

ه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالع

(امور حقوقي، » نمايد.كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي

، مجلس شوراي ملي به رياست رضا حكمت تصميم 1329اسفند 24). سرانجام در 141صفحه 

تصويب كرد. اين كميسيون مخصوص نفت را در ماده واحد با دو تبصره 1329اسفند 17مورخ 

زاده مورد تأييد مجلس سنا به رياست حسن تقي1329اسفند 29تصميم قانوني در جلسه مورخ 

) و بدين ترتيب صنعت نفت در سراسر كشور ملي اعالم 142و 141رسيد (امور حقوقي صفحات 

گرديد. 

(امور »ورطرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كش«به موجب 

نفر از 5، هيئت مختلطي مركب از 1330ارديبهشت 9مصوب )،143و 142حقوقي، صفحات 

نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب هر يك از مجلسين و 5نمايندگان مجلس سنا و 
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وزير دارايي وقت يا قائم مقام او تشكيل شد تا بالفاصله از شركت نفت انگليس و ايران خلع يد 

هيئت مختلط بايد هر چه زودتر اساسنامه شركت ملي «... اين طرح قانوني، 5ند. به موجب ماده ك

بيني شده باشد تهيه و براي نفت را كه در آن هيئت عامله و هيئت نظارتي از متخصصين پيش

براي تبديل تدريجي متخصصين «، 6همچنين، به موجب ماده » تصويب به مجلسين پيشنهاد كند.

اي محصل به طريق نامه فرستادن عدهه متخصصين ايراني، هيئت مختلط مكلف است آيينخارجي ب

هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوط به صنايع نفت به مسابقه در هر سال براي فراگرفتن رشته

كشورهاي خارج را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا 

» ج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد شد.گذارد. مخار

60در )، 167تا 152(امور حقوقي، صفحات » اليحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران«

نظر به قانون مصوب نهم ارديبهشت «، 1. به موجب ماده 1به تصويب رسيد1331آذر ماه 5ماده در 

برداري از قبيل ايران براي اكتشاف و استخراج و بهره، شركتي به نام شركت ملي نفت 1330ماه 

گردد و داراي شخصيصت تصفيه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن تأسيس مي

حقوقي است و مدت عمليات شركت نامحدود است. مركز اصلي شركت، خرمشهر است و در 

برطبق » وزستان قرار دهد.تواند مركز را در يكي از شهرهاي ديگر خصورت اقتضاء شركت مي

به طور كلي مقررات و طرز كار شركت بر طبق اصول بازرگاني با در نظر گرفتن «... ، 2ماده 

حوزه عمليات «همچنين، » برداري و سرعت عمل و مسئوليت و اعتماد خواهد بود.مصالح بهره

موقع ملي شدن شركت در ايران همان حوزه عمليات صنعتي شركت سابق نفت انگليس و ايران در

). برخي موارد قابل توجه در اين اساسنامه به شرح ذيل است:3(ماده » صنعت نفت خواهد بود.

همكاري و هماهنگي با شركتهاي خارجي مربوط به نفت با تصويب هيئت وزيران و تا «... 

به «).4(بند هشتم ماده » حدودي كه منافي با قانون ملي شدن صنعت نفت و مصالح كشور نباشد.

دست آوردن اسرار و اطالعات محرمانه (از طريق خريداري يا طريق قانوني ديگر) درباره 

به 1333دي 25شود كه بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، اين اساسنامه تجديدنظر شد و متن جديد در تاريخ .خاطرنشان مي1

مراجعه شود. اساسنامه 265تا 246مه به امور حقوقي صفحات تصويب مجلس رسيد. براي مالحظه متن تجديدنظر شده اساسنا

به » قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران«تحت عنوان 28/2/1339شركت ملي نفت بار ديگر تجديدنظر شد و در تاريخ 

» اساسنامه شركت ملي ايرانقانون «). تجديدنظر بعدي در اساسنامه، تحت عنوان 486تا 466تصويب رسيد. (امور حقوقي، صفحات 

مجدداً شاهد تصويب متن جديدي 20/5/1353). در تاريخ 1087تا 1060به تصويب رسيد (امور حقوقي، صفحات 15/2/1347در 

). و باالخره بايد از قانون اساسنامه شركت ملي 1891تا 1862حقوقي، صفحات از اساسنامه شركت ملي نفت ايران هستيم (امور

).1956تا 1927نام برد. (امور حقوقي، صفحات 17/3/1356مصوب نفت ايران 
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شركت ). «4(بند نهم ماده » هاي صنعتي كه مورد استفاده قرار گيرد.اختراعات و طرحها و طريقه

االرضي نفت مطابق آخرين ترقيات علمي ممكن اقدام موظف است ... براي حفظ مخازن تحت

شركت بدون تحصيل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزي خود آنچه ). «7(ماده »نمايد.

مصالح ساختماني و امثال آنها -مواد شيميايي-قطعات يدكي-دستگاههاي فني-آالترا از ماشين

كه منحصراً براي عمليات خود در ايران الزم دارد ... بدون تشريفات و پرداخت حقوق و عوارض 

شركت موظف است براي تهيه وسائل صنعتي يا ). «8(بند الف ماده » ارجه وارد نمايد.گمركي از خ

موارد مصرفي خود، با توجه به مرغوبيت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشور، نسبت 

االمكان محصوالت و به كاالهاي متشابه داخلي حق تقدم قائل شود و وسائلي برانگيزد كه حتي

شركت هر ساله قيمت فروش ). «8(تبصره بند ب ماده » به مصرف برساند.مصنوعات داخلي را

محصوالت نفتي داخله ايران را با رعايت حداقل سود و ازدياد مصرف و در نظر گرفتن مقتضيات 

باشد كه سود آن شركت يك مؤسسه بازرگاني انتفاعي مي). «14(ماده » داخلي تعيين خواهد نمود.

شود و حق ندارد اضافه بر آنچه مقررات و وظايف قانوني معمول و ميبه وسيله دولت عايد ملت

نمايد بودجه خود را صرف هرگونه مخارجي حتي امور اجتماعي منافع مستقيم شركت ايجاب مي

تواند به شركت اجازه دهد تا حدود صدي و خيريه و عمراني و عمومي بنمايد، ولي دولت مي

لت را ... طبق برنامه مصوب، صرف آبادي و عمران استان بيست از سهميه متعلق به خزانه دو

).15(ماده » خوزستان و رفاه اهالي و كارمندان در آن استان بنمايد.

نكته حائز اهميت در ساختار اجرايي شركت ملي نفت توجه ويژه به تخصص و تجربه است كه 

ز يك مديرعامل ايراني ... و هيئت مديره مركب خواهد بود ا«اساسنامه بيان شده است: 25در ماده 

كننده يكي از اركان اصلي عمليات شركت مدير قسمت به شرح ذيل كه هر يك مسئول و اداره4

بوده و در رشته بخصوص داراي سوابق علمي و عملي الزم باشند. مديران قسمتهاي شركت نيز 

و تصويب قوه مقننه اصوالً ايراني خواهند بود ولي در صورت لزوم و با موافقت هيئت وزيران 

مدير -مدير استخراج، سوم-مدير پااليشگاه، دوم-ممكن است از اتباع خارجه انتخاب شوند. اول

مديرعامل و اعضاي هيئت «تأكيد دارد كه 39همچنين، ماده » مدير امور اداري.-بازرگاني، چهارم

تخاراً يا به طور مضاعف داشته مديره و هيئت بازرسي نبايد اشتغالي اعم از دولتي و يا غيردولتي اف

»باشند ... [در غير اينصورت] مستعفي شناخته خواهند شد.
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قرارداد كنسرسيوم-و
اليحه قانوني راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و «تحت عنوان 1قرارداد كنسرسيوم

ميالدي) 1954(1333اه مهر م29)،  در 243تا174، (امور حقوقي، صفحات »طرز اداره عمليات آن

در مجلس سنا به تصويب رسيد. قسمت اول اين اليحه 1333آبان 6در مجلس شوراي ملي و در 

ماده 5است و قسمت دوم آن مشتمل بر » قرارداد فروش نفت«ماده تحت عنوان 51مشتمل بر 

هاي ناشي از ملي كردن صنعت نفت در ارتباط با شركت نفتدرخصوص حل و فصل غرامت

باشد. اين قرارداد، دو ضميمه دارد كه به ترتيب مربوط به مختصات نواحي انگليس و ايران مي

سال تعيين 25، مدت اين قرارداد 49عمليات و اصالح قانون ماليات بر درآمد است. بر طبق ماده 

نفت ساله قابل تمديد بود. در اندك زماني بعد از امضاي قرارداد، شركت5هاي شد كه براي دوره

تغيير نام يافت.2انگليس و ايران به شركت نفت بريتانيا

و » شركت اكتشاف و توليد نفت ايران«به موجب اين قرارداد، دو شركت تحت عناوين 

اند، بر طبق قوانين ايران به ثبت رسيد. كه به شركتهاي عامل معروف» شركت تصفيه نفت ايران«

دو شركت و تأسيس چندين شركت بازرگاني، كليه بدين ترتيب كنسرسيوم توانست از طريق اين

عمليات صنعت را در نواحي عمليات (كه به موجب ضميمه اول قرارداد تعريف شده است)، از 

دار اكتشاف و حفاري و توسعه و توليد نفت خام تا پااليش و حمل و بازاريابي و فروش را عهده

يحه قانوني ... فروش نفت و گاز و طرز اداره ال«شود. با وجود اين، قرارداد كنسرسيوم تحت عنوان 

رسد ناشي از حساسيت سياسي جامعه بعد از شكست كه به نظر ميبه تصويب رسيد» عمليات آن

باشد.نهضت ملي كردن صنعت نفت مي

):175، صفحه امورحقوقي. شركتهاي عضو كنسرسيوم عبارت بودند از (1

• Gulf Oil Corporation (پنسيلوانيا)

• Socony Vacuom Oil Company Incorporated (نيويورك)

• Standard Oil Company (نيوجرسي)

• Standard Oil Company of California (كاليفرنيا)

• The Texas Company (نيويورك)

• Anglo-Iranian Oil Company (لندن)

• N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij (هلند)

• Company Francaise Des Petroles (پاريس)

2. British Petroleum
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و منظور از اين مذاكرات كه در «... خوانيم: در مقدمه اين قرارداد (پاراگراف ششم) چنين مي

نجام شده آن بوده كه از طرفي براي دولت ايران و شركت ملي نفت ايران بازار سطح دوستانه ا

صدور مقدار معتنابهي نفت ايران تأمين شود و موجبات افزايش منافع مادي و سعادت مردم ايران 

فراهم گردد و از طرف ديگر شركتهاي مذكور با تأمين الزم اطمينان داشته باشند كه در ازاء آنكه 

اندازند اجرت و وسايل خود را در راه تجديد فعاليت صنعت نفت ايران به كار ميمنابع مالي

سعادت مردم «به هر حال، اين قرارداد استعماري كه قرار بود » عادالنه به دست خواهند آورد.

قانون الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم «با تصويب 8/5/1352را به ارمغان آورد در تاريخ » ايران

از طريق توافق شركت ملي نفت و اعضاي كنسرسيوم خاتمه يافت و قرارداد ...» 1333مصوب سال

قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت «ديگري تحت عنوان 

عضو به تصويب 14در همان روز در قالب كنسرسيوم جديدي با ،»ايران و شركتهاي خارجي

).1662تا 1558رسيد (امور حقوقي، صفحات

سه بار درمواردي همچون تغيير )1333شود كه قرارداد اوليه كنسرسيوم (مصوب خاطرنشان مي

و اضافه شدن اعضاي كنسرسيوم، پس گرفتن قطعاتي از ناحيه قرارداد كه كنسرسيوم اقدامي در 

آن مورد و نظاير 1بود، مسائل مالياتي، ميزان پرداخت مشخص يا حق االمتياز آنجا نكرده

اليحه قانوني اجازه مبادله قرارداد الحاقي به «تجديدنظر قرار گرفت. اولين تجديدنظر تحت عنوان 

كه به قرارداد الحاقي اول معروف است » 1333قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 

نامه ز موافقتماده و يك ضميمه مربوط به اصالح قانون ماليات بر درآمد و ني9شامل يك مقدمه و 

). 516تا 499به تصويب مجلس رسيد. (امور حقوقي، صفحات 30/10/1343مفاصا، كه در تاريخ 

قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقي دوم به قرارداد فروش نفت و گاز «دومين تجديدنظر تحت عنوان 

سه ماده و يك كه به قرارداد الحاقي دوم معروف است شامل يك مقدمه، » 1333مصوب آبان ماه 

). 1055تا 1042به تصويب رسيد (امور حقوقي، صفحات 19/4/1346ضميمه كه در تاريخ 

كه به » قانون قرارداد الحاقي سوم به قرارداد فروش نفت و گاز«تجديدنظر سوم تحت عنوان 

به تصويب مجلس رسيد. (امور حقوقي، صفحات 6/2/1350قرارداد الحاقي سوم معروف است در 

).1251تا 1242

1.Stated Payment = Royalty
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1(اولين قانون نفت)1336قانون نفت -ز

، (امور حقوقي، »قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره«

به تصويب مجلس 1336تير ماه 20ماده در 16)، موسوم به قانون نفت در 297تا285صفحات 

سنا رسيد و حدود وظايف شركت ملي نفت به تصويب مجلس 1336مرداد 7شوراي ملي و در 

به «گويد: ايران را در خارج از حوزه عمليات كنسرسيوم تعيين كرد. ماده اول اين قانون چنين مي

منظور تسريع در توسعه عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره 

به عنوان 1333ت مصوب ششم آبان به استثناي آن قسمت از اراضي كه طبق قرارداد فروش نف

حوزه عمليات كنسرسيوم تعيين گرديده است و همچنين به منظور توسعه سريع عمليات تصفيه و 

حمل و نقل و فروش كليه نفتي كه در خارج از حوزه عمليات كنسرسيوم به دست خواهد آمد در 

شود كه طبق داده ميسراسر كشور و نيز در خارج از كشور، به شركت ملي نفت ايران اجازه 

»اصول و شرايط مندرج در اين قانون عمل نمايد.

تواند به منظور اجراي عمليات تفحص و شركت ملي نفت ايران مي«به موجب ماده پنجم، 

اكتشاف و استخراج، اراضي كشور و فالت قاره را به جز ناحيه موضوع قانون قرارداد فروش نفت 

تقسيم كند كه مساحت هر يك حداكثر از هشتادهزار هايي، به بخش1333مصوب ششم آبان 

تواند از بخشهاي مزبور آنچه را كه مقتضي بداند از نظر كيلومتر مربع تجاوز ننمايد. شركت مي

»اجراي عمليات مقرر در اين قانون آزاد اعالن نموده و نسبت به آن پيشنهاد انعقاد قرارداد بپذيرد.

دانند. اين امر بدان معني نيست كه قبل از اين تاريخ، قانونگزار در مورد معادن و ن قانون نفت ميرا اولي1336. معموالً قانون نفت 1

توان ذكر كرد:ذخاير نفتي ساكت بوده است بلكه موارد زير را مي

ر) ها، اعطاي امتيازات (انحصانامهها و مقاولهبستن عهدنامه«شمسي: 8/10/1258قانون اساسي مشروطيت مصوب 24اصل •

تجارتي و صنعتي و فالحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد به استثناي 

)19(امور حقوقي، صفحه « هايي كه استتار آنها صالح دولت و ملت باشد.عهدنامه

تي و سنگهاي قيمتي ... منحصر به دولت است و حق استخراج معادن نفت و مواد نف: «16/11/1317قانون معادن مصوب 3ماده •

(امور حقوقي، صفحه » نامه مخصوص با موافقت بين دولت و مالكين معين خواهد شد.حقوق مالكين اين معادن به موجب آيين

107(

شوند: ... ميگانه زير تقسيمبرداري به طبقات سهمواد معدني از نظر اكتشاف و بهره: «21/2/1336قانون معادن مصوب 1ماده •

طبقه سوم عبارت است از كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواكتيو مانند راديوم، توريوم، اورانيوم و كليه موادي كه 

باشد و بهاي ملك كه معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت مي«2بر طبق بند ج ماده » رود.جهت استفاده نيروي اتمي به كار مي

).284و 283(امور حقوقي، صفحات » ن طبقه سوم در آن واقع شده است ... به قيمت عادالنه ... پرداخت خواهد شد...معد
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ه شركت ملي نفت ايران اجازه داده شد كه با شركتهاي براي نخستين بار در اين قانون ب

گذاري مشترك انجام دهد و مشاركت در توليد داشته باشد ضمن آنكه از سود خارجي، سرمايه

ماده اول اين قانون، دو اصطالح 5و 4هاي شركتهاي طرف قرارداد ماليات اخذ كند. در تبصره

سازمان مشترك، هر «ل تعريف شده است: به شرح ذي» دستگاه مختلط«و » سازمان مشترك«

اي است كه قسمتي از آن متعلق به يك شخص و قسمت ديگر متعلق به شركت ملي نفت مؤسسه

منظور از دستگاه مختلط ... هر دستگاه عامليتي است كه شركت ملي نفت ايران از «، و »ايران باشد

باشند بدون اينكه در اثر اين يك طرف و يك يا چند شخص از طرف ديگر تواماً ايجاد نموده 

نكته مهم اين است كه به موجب ماده ششم، » اي به وجود آيد.اختالط شخصيت حقوقي جداگانه

شركت ملي نفت ايران بايد در هر يك از سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلط الاقل به «

»ميزان سي درصد سهيم باشد.

برداري ثر بيست و پنج سال از تاريخ شروع بهرهمدت اصلي قرارداد در مورد هر ناحيه حداك«

تجارتي در آن ناحيه خواهد بود ولي ممكن است مدت قرارداد به درخواست هر يك از طرفهاي 

(بند د ماده هفتم).» شركت ملي نفت ايران حداكثر براي سه دوره پنج ساله تمديد شود.

1336قراردادهاي منعقده براساس قانون نفت -ك
مورد سهقرارداد با شركتهاي خارجي به شرح ذيل منعقد شد. 12، جمعاً 1336انون نفت براساس ق

بريم زيرا كه ساختارهاي مشابهي كنيم و ساير موارد را صرفاً نام مياول را به اجمال معرفي مي

دارند.

برداري نفت بين شركت ملي نفتنامه قرارداد تفحص و اكتشاف و استخراج و بهرهموافقت«-1

ماده 47در )336تا 298(امور حقوقي، صفحات ، »1ايران و شركت ايطاليايي آجيپ مينراريا

. به موجب اين قرارداد، شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ، يك شركت 2/6/1336مصوب 

به نفع «... ) تحت قوانين ايران تشكيل دادند تا 2سهامي بنام شركت نفت ايران و ايتاليا (سيريپ

مليات مربوط به اكتشاف و توليد نفت خام و ساير مواد هيدروكاربور طبيعي و همچنين طرفين، ع

فروش مواد مستخرجه و كليه عملياتي را كه براي فروش اين مواد الزم و مفيد باشد انجام خواهد 

پنجاه درصد از سرمايه اوليه شركت سيريپ را شركت ملي نفت «، 4). به موجب ماده 1(ماده» داد.

1. Agip Mineraria

2. Sirip
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... و پنجاه درصد ديگر را شركت آجيپ ... تأديه خواهند نمود. ... بدين ترتيب نصف عده ايران 

اعضاي هيئت مديره و ... هيئت بازرسي حسابها ... از طرف شركت ملي نفت ايران و نصف ديگر 

از طرف شركت آجيپ انتخاب خواهند شد. ... مديرعامل كه در عين حال سمت مديريت كل را 

شود ... اداره امور فني شركت (اكتشاف و ت از طرف شركت آجيپ معين مينيز خواهد داش

برداري و حمل و نقل و بارگيري نفت) به دست كارمنداني سپرده خواهد شد كه به توسعه و بهره

، بيست 35مدت قرارداد به موجب ماده » معرفي آجيپ و به انتخاب مديرعامل تعيين خواهند شد...

ساله قابل 5روع به فروش نفت، معتبر خواهد بود ... [كه براي سه دوره و پنج سال از تاريخ ش

از سود ويژه ... نصف به عنوان ماليات و حقوق دولتي به «، 17تمديد است]. و به موجب ماده 

دولت ايران پرداخت خواهد گرديد و نصف ديگر بالمناصفه بين شركت ملي نفت ايران و آجيپ 

»مينراريا تقسيم خواهد شد.

برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران و نامه تفحص و اكتشاف و بهرهموافقت«-2

45در )390تا 348(امور حقوقي، صفحات » شركت سهامي پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن

دستگاه «طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً «، 2. به موجب ماده 29/12/1336ماده مصوب 

اين دستگاه مختلط » كنند و ... به طور متساوي [در آن] شركت خواهند نمود.را ايجاد مي»مختلطي

كليه «، 3نامگذاري نمودند كه داراي تابعيت ايراني بود. به موجب ماده » شركت پان امريكن«را 

و آالت نفتي كه به موجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين

ها و اموال ديگري كه به موجب اين قرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل لوله

گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه 

راي هايي كه تأمين و پرداخت آن بهاي الزم براي عمليات اين قرارداد (به جز مخارج و هزينههزينه

عمليات اكتشافي تنها برعهده طرف دوم است) به وسيله طرفين يعني پنجاه درصد به وسيله طرف 

اول و پنجاه درصد به وسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد 

، 24و به موجب ماده » كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه نمايد.

شود در سر چاه به ملكيت طرف اول و پنجاه درصد پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات مي«

، بيست و پنج سال 34مدت اين قرارداد به موجب ماده » ديگر به ملكيت طرف دوم درخواهد آمد.

باشد.ساله قابل تمديد مي5است كه براي سه دوره 
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برداري و فروش بين شركت ملي نفت ايران و شركت نامه تفحص و اكتشاف و بهرهموافقت«-3

ماده مصوب 45در )441تا 391كانادايي، (امور حقوقي، صفحات » سافاير پتروليومز ليميتد

، دستگاه مختلطي به 3. مشابه دو قرارداد قبلي، طرفين اين قرارداد به موجب بند 25/4/1337

به ثبت » شركت نفت ايران كانادا«ان صورت شركت سهامي تشكيل دادند و در ايران تحت عنو

هر «رساندند و به صورت پنجاه درصدي در آن شركت مشاركت نمودند. به موجب همين بند، 

يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه 

قرارداد 24قيقاً همان ماده اين قرارداد در مورد نحوه مالكيت نفت در سر چاه د24ماده » نمايد.

باشد. ساير موارد نيز كم و بيش مشابه الذكر) ميشركت ايران پان امريكن (مورد دوم فوق

قراردادهاي ديگر است.

همزمان به صورت 24/11/1343پنج فقره ديگر قرارداد نفتي كه اليحه قانوني آنها در تاريخ 

باشد.به تصويب مجلس رسيد به شرح ذيل مي

)، در 573تا518، (امور حقوقي، صفحات 1»دوپكو«رارداد شركت نفت فالت قاره دشتستان ق-4

مصوب 2ماده: قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و باتافه پتروليوم ماتشاپاي ن.و43

. مشابه قراردادهاي قبلي، شركت دوپكو تحت قوانين ايران به ثبت رسيد و طرفين 26/10/1343

اد به صورت پنجاه درصد در آن مشاركت داشتند. قرارد

فالت قاره ايران، (امور حقوقي، 1، بخش 3»ايروپكو«قرارداد شركت نفت فالت قاره ايران -5

ماده: قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و هفت 43)، در 628تا 574صفحات 

يس شركت سهامي ايروپكو، مشابه ، از طريق تأس26/10/1343شركت نفتي آمريكايي مصوب 

قراردادهاي قبلي. 

فالت قاره ايران، (امور 1، بخش 4»ايمينوكو«المللي دريايي ايران قرارداد شركت نفت بين-6

ماده: قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و 43)، در 685تا 629حقوقي، صفحات 

، از طريق تأسيس شركت 27/10/1343، مصوب سه شركت نفتي ايتاليايي، آمريكايي و هندي

سهامي ايمينوكو، مشابه قراردادهاي قبلي. 

1. DOPCO: Dashtestan Offshore Petroleum Company
2. Bataafse Petroleum Maatschappij N. V.
3. IROPCO: Iranian Offshore Petroleum Company
4. IMINOCO: Iranian Marine International Oil Company
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ماده: قرارداد 43)، در 734تا 686(امور حقوقي، صفحات 1»الپكو«قرارداد شركت نفت الوان -7

، 28/10/1343دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و چهار شركت نفتي آمريكايي مصوب 

س شركت سهامي الپكو، مشابه قراردادهاي قبلي. از طريق تأسي

ماده: 43)، در 797تا 749، (امور حقوقي، صفحات 2»اف.پي.سي«قرارداد شركت نفت فارسي -8

، 29/10/1343قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و سه شركت فرانسوي، مصوب 

اي قبلي.از طريق تأسيس شركت سهامي اف.پي.سي، مشابه قرارداده

»اليحه قانوني راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج قرارداد نفتي«شود كه خاطرنشان مي

به تصويب مجلس رسيد و از اين رو 24/11/1343الذكر) جملگي در روز فوق8تا 4هاي (شماره

).519و 518(امور حقوقي، صفحات به اليحه قانوني پنج فقره قرارداد نفت معروف است.

ماده: 43)، در 863تا 811، (امور حقوقي، صفحات »پگوپكو«رارداد شركت نفت خليج فارس ق-9

، از 21/4/1344قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و هفت شركت آلماني، مصوب 

طريق تأسيس شركت سهامي پگوپكو، مشابه قراردادهاي قبلي.

، 1344اهيم ديد، بعد از قرارداد پگوپكو در سال چنانكه در بند ل اين بخش از مقاله خو-نكته

گيري قراردادهاي نفتي به سمت قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري متمايل شد به طوري كه جهت

، مجدداً 1350سه قرارداد در اين زمينه به امضاء رسيد. اما از سال 1348تا 1345در فاصله زماني 

قانون «، 6/10/1350هستيم. در تاريخ 1336قانون نفت شاهد رونق قراردادهاي مشاركتي مبتني بر 

به منظور اجراي 1336قانون نفت 2به استناد ماده » اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت

برداري و فروش و صدور با دو شركت آمريكايي و گروه عمليات تفحص و اكتشاف و بهره

).1267مور حقوقي، صفحه شركتهاي ژاپني به شرح ذيل به تصويب رسيد، (ا

قرارداد بوشكو: قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت آمريكايي آمرادا هس -10

ماده در 40)، در 1315تا 1268(شركت نفت بوشهر)، (امور حقوقي، صفحات 3كورپوريشن

به امضاء رسيد و به موجب آن شركت مختلط بوشكو براي انجام عمليات1350مرداد 5تاريخ 

موضوع اين قرارداد تأسيس شد.

1. LAPCO: Lavan Petroleum Company
2. F.P.C: Farsi Petroleum Company
3. Amerada Hess Corporation
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قرارداد هوپكو: قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت آمريكايي موبيل اويل -11

ماده كه در 40)، در 1364تا 1316(شركت نفت هرمز)، (امور حقوقي، صفحات 1كورپوريشن

ام عمليات به امضاء رسيد و به موجب آن شركت مختلط هوپكو براي انج1350مرداد 5تاريخ 

موضوع اين قرارداد تأسيس شد. 

جين قرارداد اينپكو: قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و گروههاي شركتهاي ژاپني تي-12

ماده در تاريخ 40)، در 1413تا 1365(شركت نفت ايران و ژاپن)، (امور حقوقي، صفحات 2ليميتد

لط اينپكو براي انجام عمليات موضوع به امضاء رسيد و به موجب آن شركت مخت1350مرداد 5

اين قرارداد تأسيس شد. 

سه قرارداد خدمت (پيمانكاري) منعقده قبل از تصويب قانون نفت -ل
(پيمانكاري)، با ساختاري مشابه قراردادهاي بيع متقابل1353

منعقد شد و به اجمال در بند ك مطرح 1366قراردادي كه براساس قانون نفت 12عالوه بر 

يا پيمانكاري به شرح ذيل منعقد 3رديد، چند قرارداد ديگر نيز در چارچوب قراردادهاي خدمتگ

شد:

و 4»اراپ«قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركت فرانسوي -1

ماده، 44در )1000تا 942شركت فرانسوي سوفيران (وابسته به اراپ) (امور حقوقي، صفحات 

، 2قرارداد قبلي كامالً متفاوت است. به موجب ماده 12. ساختار اين قرارداد با 19/9/1345وب مص

شركت اراپ و يا شركتهاي وابسته به آن در قبال انجام خدمات فني، مالي و بازرگاني 

اراپ ... وجوه الزم براي عمليات «... ، 3اي دريافت خواهند كرد. به موجب بند ب ماده الزحمهحق

تشاف و در صورت پيدايش نفت، جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه در اختيار شركت ملي اك

نفت ايران خواهد گذارد. وجوه مزبور مربوط به عمليات اكتشافي، به صورت وام بدون بهره تأديه 

خواهد شد و استرداد آن موكول به كشف و توليد نفت به مقادير تجارتي خواهد بود. وجوه مربوط 

خارج ارزيابي و توسعه، وام با بهره تلقي شده و طبق روش مقرر در اين قرارداد مسترد خواهد به م

اراپ به عنوان واسطه، مقادير معيني از نفت خام را از طرف «به موجب بند ج همين ماده، » شد.

1. Mobil Oil Corporation
2. Tijin Limited
3. Service Contract
4. Erap
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شركت ملي نفت ايران در بازارهاي جهان به فروش خواهد رسانيد و طبق مقررات اين قرارداد، 

متي از وجوه حاصله از فروش را شركت ملي نفت ايران و دولت ايران براي خريد كاال و قس

، مدت قرارداد براي 4ماده 3، و 2، 1بر طبق اجزاي » خدمات فرانسوي به مصرف خواهند رسانيد.

سال است كه براي دو دوره دوساله اضافي در نواحي خشكي و يك دوره سه 6مرحله اكتشاف 

25برداري، نواحي دريايي قابل تمديد است. مدت اين قرارداد براي مرحله بهرهساله اضافي در

سال از تاريخ شروع توليد تجاري خواهد بود.

شركت ملي نفت ايران « ، 5ماده 1نكته قابل توجه به لحاظ مالي اين است كه به موجب جزء 

ه عهده خواهد داشت با اين در همه اوقات مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را ب

تفاهم كه كليه وجوه الزم براي انجام عمليات اكتشافي و ارزيابي و توسعه از طرف اراپ تأمين 

خواهد شد و اين وضع ادامه خواهد داشت تا زماني كه وجوه حاصله از عمليات موضوع اين 

نفت بتواند گردد به حدي برسد كه شركت مليقرارداد كه عايد شركت ملي نفت ايران مي

تمام نفتي كه به «، 6ماده 1و به موجب جزء » مخارج عمليات ارزيابي و توسعه را رأسا تأمين كند.

» شود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت ايران تعلق خواهد داشت.موجب اين قرارداد توليد مي

هاي يات و بودجههاي عملبرداري، برنامهدر طول مدت بهره«، 22با وجود اين، به موجب ماده 

مربوطه به وسيله پيمانكار كل [شركت سوفيران] با مشورت شركت ملي نفت تهيه و ... به مورد 

»اجرا گذارده خواهد شد.

رسد قرارداد پيمانكاري اراپ ساختاري كامالً مشابه با قراردادهاي بيع در مجموع به نظر مي

شود و شركت ملي نفت از كت خارجي تأمين ميها نهايتاً از طرف شرمتقابل دارد زيرا كليه هزينه

ها را به عالوه بهره به شركت خارجي پرداخت محل توليدات مربوط به همين قرارداد، اين هزينه

توان نقطه شروع قراردادهاي بيع متقابل كند. بنابراين، قرارداد اراپ را به لحاظ تاريخي ميمي

دانست.

(امور » يد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپاييقرارداد پيمانكاري اكتشاف و تول«-2

بين شركت ملي 1969مارس 3برابر 1347اسفند 12)، در تاريخ 1166و 1108حقوقي، صفحات 

نفت ايران و اراپ فرانسوي، آجيپ ايتاليايي و يك شركت اسپانيايي، يك شركت بلژيكي و يك 

به تصويب مجلس 31/3/1348ه آن در ) منعقد شد و قانون مربوط بOMVشركت اطريشي (

الذكر دارد. ماده ساختاري مشابه با قرارداد اراپ مندرج در بند يك فوق39رسيد. اين قرارداد در 
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(امور ،»قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كنتينتال«-3

منعقد 1969آوريل 6مطابق با 1348روردين ف17كه در تاريخ )، 1219تا 1166حقوقي، صفحات 

ماده ساختاري 41به تصويب مجلس رسيد. اين قرارداد در 2/7/1348شد و قانون مربوط به آن در 

اين قرارداد 41مشابه با دو قرارداد قبلي دارد. نكته قابل تأمل و جالب توجه اين است كه ماده 

در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و 1336مقررات قانون معادن مصوب «كند كه تصريح مي

قوانين و مقرراتي كه كالً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارد 

»نسبت به مقررات اين قرارداد، بال اثر خواهد بود.

1353قانون نفت -ز
30ين قانون نفت است كه در )، دوم1698تا 1682، (به امور حقوقي، صفحات 1353قانون نفت 

در مجلس شوراي ملي به تصويب 1353در مجلس سنا و در هشتم مرداد 1353تير ماه 31ماده در 

منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت «، 3رسيد. به موجب بند يك ماده 

برداري و پخش نفت در رهملت نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، به

سرتاسر كشور و فالت قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأسا يا به وسيله 

نكته حائز اهميت اين است كه قبل » ها و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهد كرد.نمايندگي

اي ملي و مجلس سنا برسد در بايستي به تصويب مجلس شوراز اين قانون كليه قراردادهاي نفتي مي

قراردادهاي مزبور بعد از تأييد «كند: حالي كه به موجب اين قانون، تأييد هيئت وزيران كفايت مي

، 30ماده 6). همچنين به موجب بند 3ماده 2(بند » هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ر كشور و فالت قاره مصوب هفتم قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراس«

»گردد.از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و اين قانون جايگزين آن مي1336مرداد 

، چارچوب پيمانكاري را براي قراردادهاي نفتي پذيرفته است 1353با توجه به اينكه قانون نفت 

ان موضوع (قراردادهاي خدمت) و نحوه پرداخت به شركتهاي خارجي از محل توليدات ميد

توان اين قانون را كند، لذا ميقرارداد يا ساير مياديني است كه شركت ملي نفت ايران تعيين مي

سرآغاز رژيم حقوقي بيع متقابل دانست كه بعد از انقالب اسالمي الگوي رايج قراردادهاي نفتي 

، 1345تيب در آذر شد. با وجود اين، چنانكه قبالً در بند ل اين بخش اشاره شد سه قرارداد به تر

در چارچوب پيمانكاري منعقد گرديد در حالي كه قانون مربوط به 1348و فروردين 1347اسفند 



75…تاريخي -ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي: رويكرد اقتصادي

گانه به تصويب رسيد. با مقايسه متن قراردادهاي سه1353قراردادهاي پيمانكاري در سال 

هاي اساسي آنها كامالً روشن است.مشابهت1353الذكر با قانون نفت فوق

مدت قراردادهاي پيمانكاري ... به دو مرحله «، 1353قانون نفت 10ماده 1بند به موجب

متوالي اكتشاف و توسعه تقسيم خواهد شد. طول مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي 

هاي عمليات اكتشاف و توسعه را تعيين ، نحوه تأمين هزينه12ماده » سال خواهد بود.5قرارداد تا 

هاي اكتشافي كه متحمل طرف قرارداد حق خواهد داشت كه در برابر ريسك هزينه«...كند: مي

هاي عمليات توسعه كه برعهده گرفته است ... مقداري از گرديده و نيز در برابر تعهد تأمين هزينه

سال تجاوز نخواهد 15نفت ميدان مكشوفه را از تاريخ آغاز توليد تجاري ... و در طي مدتي كه از 

يداري نمايد. [اين مقدار] ... در هر حال از پنجاه درصد نفت توليد شده ميدان مكشوفه كرد خر

تجاوز نخواهد نمود ... بهاي نفت فروخته شده به طرف قرارداد ... به اندازه مجموع دو تخفيف زير 

ر با تخفيفي كه رقم كل آن در هر سال براب-از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد: الف

يك دهم مجموع مبالغي باشد كه طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز توليد تجاري از 

تخفيفي -هاي عمليات اكتشاف و توسعه در ناحيه قرارداد متحمل شده است ... ببابت هزينه

درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد، كه اين تخفيف5حداكثر معادل 

»ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواهد داشت.

باشد كه در ادامه معرفي مورد مي6قراردادهاي پيمانكاري منعقده براساس قانون مذكور جمعاً 

خواهند شد. نكته جالب توجه اين است كه به موجب اسناد حقوقي منتشر شده وزارت نفت، 

فت در مجلس شوراي ملي منعقد شد. قراردادهاي دوم قرارداد اول دو روز قبل از تصويب قانون ن

روز بعد از تصويب و قراردادهاي پنجم و 8و سوم در همان روز تصويب قانون، قرارداد چهارم 

روز بعد از تصويب اين قانون، به امضاء رسيدند.25و 21ششم به ترتيب 

1353شش قرارداد پيمانكاري منعقده براساس قانون نفت -م
رداد پيمانكاري براي اكتشاف و توسعه نفت بين شركت ملي نفت ايران و شركت فرانسوي قرا-1

ماده كه در پنجم مرداد 27)، در 1725تا 1699، (امور حقوقي، صفحات 1پي)-نفت (سي.اف

منعقد شد. به موجب اين قرارداد، شركت توتال ايران به عنوان پيمانكار كل تأسيس شد و 1353

براي عمليات اكتشاف و توسعه و هر نوع هزينه ديگر را در اختيار شركت ملي كليه وجوه الزم 

1. Compagnie Francaise Petroles: (CFP)
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نفت ايران قرار داد ضمن آنكه ريسك عمليات اكتشاف را پذيرفت. دقيقاً مشابه قراردادهاي 

اي پرداخت شود هاي توسعهپيمانكاري موضوع بند ل اين بخش، وجوهي كه به منظور تأمين هزينه

درصد 45شركت ملي نفت ... «... اين قرارداد، 15اهد شد. به موجب ماده وام با بهره محسوب خو

نفت خام توليد شده و به دست آمده از ميدان [را با رعايت شرايط تخفيف] به شركت فرانسوي 

» نفت يا نماينده او خواهد فروخت.

ت آلماني قرارداد پيمانكاري براي اكتشاف و توسعه نفت بين شركت ملي نفت ايران و شرك-2

1353ماده كه در هشتم مرداد 27)، در 1751تا 1726(شيراز) ،(امور حقوقي، صفحات 1دمينكس

منعقد شد. به موجب اين قرارداد، شركت نفت دمينكس ايران به عنوان پيمانكار كل تأسيس شد. 

ساير شرايط با تغييرات اندك مانند قرارداد قبلي است. 

كتشاف و توسعه بين شركت ملي نفت ايران و شركت آلماني قرارداد پيمانكاري براي ا-3

1353ماده كه در هشتم مرداد 27)، در 1777تا 1752دمينكس (آبادان)، (امور حقوقي، صفحات 

منعقد شد. مجدداً شركت نفت دمينكس ايران به عنوان پيمانكار كل تأسيس شد. 

ملي نفت ايران و شركت انگليسي قرارداد پيمانكاري براي اكتشاف و توسعه بين شركت -4

1353ماده كه در شانزدهم مرداد 27)، در 1804تا 1778،(امور حقوقي، صفحات 2اولترامار ليميتد

منعقد شد. به موجب اين قرارداد، شركت نفت اولترامار ايران به عنوان پيمانكار كل تأسيس شد. 

ركت ملي نفت ايران و پان كانادين قرارداد پيمانكاري براي اكتشاف و توسعه نفت بين ش-5

ماده كه در بيست و نهم مرداد 27در )، 1833تا 1805(امور حقوقي، صفحات ،3پتروليوم ليميتد

خارجي طرف قرارداد با شركت ملي هاي رغم عنوان اين قرارداد، شركتمنعقد شد. علي1353

ريكايي است و پايان كانادين نفت عبارت بودند از اشلند اويل اينكور پوريتد كه يك شركت آم

اند. گروه پتروليوم كه كانادايي است و در اين قرارداد مجتمعاً به عنوان گروه اشلند ناميده شده

اشلند يك شركت فرعي پيمانكار كل اين قرارداد بود. شرايط اين قرارداد بيش مانند قراردادهاي 

باشد. قبلي مي

وسعه نفت بين شركت ملي نفت ايران و آجيپ قرارداد پيمانكاري براي اكتشاف و ت-6

منعقد 1353ماده كه در سوم شهريور27)،  در 1861تا 1834(امور حقوقي، صفحات ،4اس.پ.آ

1. DEMINEX
2. Ultramar Company Limited
3. Pancanadian Petroleum Limited
4. Agip S.P.A
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شد. شركت نفت آجيپ ايران به عنوان پيمانكار كل اين قرارداد تأسيس شد. شرايط اين قرارداد 

نيز كم و بيش مانند قراردادهاي قبلي است. 

دهد كه قرارداد ديگري تا انقالب اسالمي ايران در ي شركت ملي نفت نشان مياسناد حقوق

منعقد نشده است. 1357سال 

قراردادهاي نفتي بعد از انقالب اسالمي و قوانين –ح 
18/10/1358به شرح ذيل در تاريخ ايبعد از پيروزي انقالب اسالمي، شوراي انقالب ماده واحده

ردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاصي كه از طرف وزير نفت كليه قرا«تصويب نمود: 

شود مغاير با قانون ملي شدن صنعت در ايران تشخيص داده شود كان لم يكن تلقي تعيين مي

گرديده و دعاوي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها به رأي اين كميسيون قابل حل و فصل 

(مصوبات شوراي » نده وزارت امور خارجه خواهد بود.باشد. اين كميسيون با شركت نمايمي

).20/11/1385، تاريخ انتشار روزنامه رسمي 10185انقالب، شماره ثبت روزنامه رسمي 

قانون الزام دولت جهت «شايد اولين موردي كه قانونگزار به قانون نفت توجه كرده است 

اسالمي است كه به موجب ماده مجلس شوراي 15/12/1361مصوب » تنظيم اليحه قانوني نفت

4از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت نفت موظف است ظرف مدت «واحده مقرر كرده است كه 

ماه اليحه نفت و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازين اسالمي و قانون اساسي 

، »مي تقديم نمايدقانون اساسي، به مجلس شوراي اسال74جمهوري اسالمي ايران تهيه و طبق اصل 

ماه) 4رسد كه اين مصوبه در مدت زمان تعيين شده (). به نظر مي2143ه(امور حقوقي، صفح

سال بعد، قانون نفت به تصويب رسيد. 5اجرايي نشد اما 

1366قانون نفت •
)، در واقع سومين قانون نفت كشور 2171تا 2168، (امور حقوقي، صفحات 1366قانون نفت 

1به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. در ماده 9/7/1366ماده در تاريخ 12ه در باشد كمي

در معناي موسع و جامع شامل كليه فعاليتهاي فني، مالي، تجاري، » عمليات نفتي«اين قانون، 

آموزشي، محيط زيستي و نظاير آن در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي تعريف شده است. با 

بررسي ها و برنامه ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد «مين ماده، توجه به اينكه در ه

رسد كه تعريف شده است به نظر مي» عمليات نفتي«بخشي از » قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره

قانونگزار انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي را در چارچوب نظام حقوقي پيمانكاري 
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از منظر نظام حقوقي قراردادها، 1366مي شناسد. از اين رو، قانون نفت (قراردادهاي خدمت) مجاز 

باشد. مي1353مشابه قانون نفت 

45منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت هاي عمومي است و طبق اصل «، 2به موجب ماده 

بع باشد ... اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به مناقانون اساسي در اختيار حكومت اسالمي مي

و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسالمي است كه براساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون 

5ساز و كار انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي را ماده ...». باشد به عهده وزارت نفت مي

فتي با انعقاد قراردادهاي مهم في مابين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات ن«تعيين كرده است: 

اي خواهد بود كه نامهاشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد مهم، تابع آئين

اي هيچگاه نامهمتأسفانه چنين آئين». با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

انين مربوط به نامه، در واقع معادل همان قورسد كه اين آئينتهيه نشد. از سوي ديگر، به نظر مي

بايستي به تصويب مجلس قراردادهاي نفتي است كه قبالً از انقالب اسالمي رايج بوده و همواره مي

، 1353، همچون قانون نفت 1366توان گفت يكي از نوآوري هاي قانون نفت برسد. بنابراين مي

سوي از1تضعيف جدي قدرت مجلس در تصويب قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي است.

گذاريها براساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت كليه سرمايه«، 6به موجب ماده ،ديگر

گذاري شود. سرمايهنفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج مي

عبارت آخر در اين ماده قابل تأمل است.». خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود

قراردادهاي بيع متقابل •
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 29بند ح تبصره 

به «براي نخستين بار به شركت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده است كه 11/11/1368مصوب 

ري از ميادين گازي پارس و بردامنظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهره

پارس جنوبي (مشترك با قطر)، با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، قراردادهاي الزم 

صالح خارجي را حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون دالر منعقد نمايد، به با شركتهاي ذي

(امور ». يادين فوق صورت گيردگذاري از محل توليدات مهاي سرمايهنحوي كه بازپرداخت هزينه

... مقرر 29/7/1381. ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسالمي بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي اجرايي مصوب 1

ليه مراحل قراردادها، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي و كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در ك«كند كه مي

حسب مورد كميسيونهاي تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسالمي را از نحوه اقدام مطلع نمايند ... و موظف اند اطالعات الزم 

) 2663(امور حقوقي، صفحه ». را در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار دهند
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). با اينكه در اين قانون واژه بيع متقابل به كار نرفته است اما مجوز حقوقي 2181حقوقي، صفحه 

انعقاد اين قراردادها به موجب همين تبصره صادر شد. 

) 12/11/1371كل كشور (مصوب 1372الذكر، نخستين بار در قانون بودجه سال از مجور فوق

قانون برنامه 29تبصره 1از محل بند (ي)«گويد: اين قانون چنين مي29د. بند (ب) تبصره استفاده ش

اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به شركت ملي نفت ايران اجازه 

ميليارد دالر جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير:  6/2شود تا مبلغ داده مي

سازي پااليشگاه بندرعباس، احداث پااليشگاه تكميل پااليشگاه بندر عباس، احداث روغنطرح 

توسعه ميادين نفتي بالل و سيري و بازسازي و نوسازي تأسيسات مايعات گازي بندر عسلويه، 

صالح خارجي ايجاد ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهرگان، از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذي

ايد به نحوي كه بازپرداخت اقساط مربوط به هر يك از واحدهاي فوق از محل صادرات تعهد نم

شود كه در اين قانون ). مالحظه مي2217(امور حقوقي، صفحه » توليدات همان واحد انجام شود.

نيز از واژه بيع متقابل استفاده نشده است. 

ران اجازه انعقاد قراردادهاي كل كشور نيز به شركت ملي نفت اي1373در قانون بودجه سال 

سازي مورد به منظور ظرفيت«اين قانون، 29بند ب تبصره 1بيع متقابل صادر شد. به موجب جزء 

هاي نفتي ... شركت ملي نفت ايران نياز كشور در زمينه هاي توليد نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده

ر پس از تأييد هيئت وزيران قراردادهاي ميليارد دال5/3اختيار خواهد داشت رأسا حداكثر تا مبلغ 

صالح خارجي منعقد نمايد ... و هيچگونه تعهدي الزم را به صورت بيع متقابل با شركتهاي ذي

(امور ». براي دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ديگر بانكهاي كشور ايجاد نكند

بيع متقابل به كار رفته است. ). در اين تبصره براي نخستين بار واژه2252حقوقي، صفحه 

در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

اين 22، بر اجراي قراردادهاي بيع متقابل تأكيد شده است. بند (و) تبصره 20/9/1373مصوب 

اي ... معامالت بيع سعهجهت اجراي طرحهاي زيربنايي و تو«قانون به دولت اجازه داده است كه 

ربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد. شركتهاي دولتي يا متقابل في مابين طرحهاي ذي

). 2257ه(امور حقوقي، صفح». باشندخصوصي عامليت معامالت بيع متقابل را عهده دار مي

يع متقابل، صدور كاالهاي در قراردادهاي مربوط به ب«بند م همين تبصره، 3همچنين به موجب جزء 

ر مي رسد كه به جاي بند (ي) بايد بند (ح) باشد. . به نظ1
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(امور حقوقي، ،»ربط تضمين و تعهد شده باشدتوليدي مطابق قرارداد توسط شركتهاي خارجي ذي

.)2259صفحه 

قانون 29حاصل آنكه اولين قرارداد نفتي در چارچوب بيع متقابل، براساس بند ب تبصره 

1374تيرماه 22در Eو Aيري با شركت فرانسوي توتال براي توسعه ميادين س1372بودجه سال 

اي از قراردادهاي بيع متقابل است كه با شركتهاي خارجي منعقد كه سرآغاز مجموعه1منعقد شد

گرديد.

، تصريح نشده است كه قراردادهاي نفتي با شركتهاي 1366با توجه به اينكه در قانون نفت 

قراردادهاي بيع متقابل عمالً خارجي بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد، دسترسي به 

) و 1251باشد. كليه قراردادهاي نفتي منعقده قبل از انقالب اسالمي، از زمان رويتر (پذير نميامكان

اما قراردادهاي رسيد، ) به آگاهي عمومي مي1353) تا قرارداد پيمانكاري آجيپ (1280دارسي (

رو، برخالف روال گذشته در اين از اينبعد از انقالب اسالمي محرمانه تلقي شد.نفتي منعقده 

هاي موجود در قراردادهاي بيع متقابل اشاره كرد زيرا كه اين قراردادها توان به ويژگيمقاله، نمي

اساساً به صورت رسمي در دست نيست. با وجود اين، كليات اين قراردادها كه در چارچوب 

الً روشن است كه به آنها اشاره خواهد باشد كامحقوقي پيمانكاري به صورت قرارداد خدمت مي

شد. 

به امضاء رسيد 1382تا 1374آن دسته از قراردادهاي بيع متقابل كه در فاصله زماني سالهاي 

هاي خود را براي توسعه ميادين براي توسعه ميادين بود، بدين ترتيب كه شركتهاي خارجي پيشنهاد

كردند و هاي مرتبط، مطرح ميتوسعه و هزينهمورد نظر شركت ملي نفت، در قالب الگوهاي فني

با توجه به اينكه در قراردادهاي بيع متقابل، كرد.شركت ملي نفت بهترين پيشنهاد را انتخاب مي

عالوه سود و پاداش پيمانكار بايد از محل توليد همان ميدان تأمين شود لذا انعقاد ها بهكليه هزينه

قانون بودجه سال 21رو، بند ف تبصره منطقاً غيرممكن بود. از اينقرارداد بيع متقابل براي اكتشاف 

122و 85در اجراي مواد «)، اين مشكل را به صورت زير حل كرد: 11/12/1381(مصوب 1382

شود در كليه مناطق ميبه شركت ملي نفت ايران اجازه داده1382...، در سال 2قانون برنامه سوم 

كه براساس قانون خود عمل خواهد كرد)... كه عمليات اكتشافيِ مربوط، كشور ... به استثناي خزر(

. سايت شركت ملي نفت ايران1

ها و تعهدات كشور در سال آخر كند كه ارزش حال خالص بدهياست كه تصريح مي85بند ب ماده 2. منظور قانونگذار، جزء 2

). 2391حه ميليارد دالر نباشد (امور حقوقي، صف25) بيش از 17/1/1379برنامه سوم (مصوب 
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به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، تا سقف يك ميليارد دالر 

با تصويب شوراي اقتصاد پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و 

مرحله توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان ريزي كشور، برنامه

در قالب قرارداد بيع پيمانكار به روش بيع متقابل آغاز نمايد. هزينه اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم)

هاي توسعه از محل فروش شود، منظور و به همراه هزينهمتقابل كه براي توسعه ميدان منعقد مي

توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، محصوالت 

اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد اكتشافي خاتمه خواهد يافت و ميدان تجاري در هيچ نقطه

(امور حقوقي، مجلد سوم صفحه » گونه وجوهي را نخواهد داشت.طرف قرارداد حق مطالبه هيچ

است عمالً ، امكان رقابت بين شركتهاي نفتي براي توسعه مياديني كه كشف شده. بدين ترتيب1)22

شود كه قرارداد توسعه ميدان را از بين رفت زيرا كه شركت ملي نفت به موجب اين ماده متعهد مي

شود كه است. خاطرنشان ميبا همان شركتي منعقد نمايد كه عمليات اكتشاف را انجام داده

هاي اكتشاف است و لذا رقابت شركتهاي خارجي در ميدان چندين برابر هزينههاي توسعه هزينه

مرحله توسعه معموالً از اهميت بيشتري نسبت به مرحله اكتشاف برخوردار است.

نسل دوم «به باشد اصطالحاًقراردادهاي بيع متقابل كه شامل مراحل اكتشاف و توسعه مي

ند كه اين اصطالح جنبه رسمي ندارد و در اسناد حقوقي هرچمعروف است» قراردادهاي بيع متقابل

1382است. نكته جالب توجه اين است كه قانون بودجه سال وزارت نفت مالحظه نشده

بايستي براساس قانون برنامه سوم توسعه باشد كه در آن مجوزي براي انعقاد القاعده ميعلي

ده است. با وجوداين، مجوز مزبور در قراردادهاي اكتشاف و توسعه به صورت همزمان صادر نش

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت «به شرح ذيل صادر شده است: 14در بند ب ماده 11/6/1383

ها و منابع خارجي در يهو ارتقاء سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرما

هاي باالدستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از فعاليت

حفظ و صيانت هرچه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به 

و گازي و امكان استفاده از برداري از ميادين نفتي كارگيري فن آوريهاي جديد در توسعه و بهره

شود... نسبت به المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميروشهاي مختلف قراردادهاي بين

است.رسد كه اين بند به لحاظ ويرايشي اشكاالتي دارد اما عيناً نقل قول شده. به نظر مي2
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هاي هاي خارجي يا شركتها با تأمين منابع مالي با طرفانعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدان

علي رغم اين نكته كه هيچ ». ام نمايدصاحب صالحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان ... اقد

دليلي وجود ندارد كه صيانت از مخازن در قراردادهاي همزمان اكتشاف و توسعه در چارچوب بيع 

امكان استفاده از «متقابل بهتر از قراردادهاي نسل اول (توسعه ميدان) به تحقق برسد، عبارت 

انگيز است زيرا اين عبارت منطقاً  بحثدر اين ماده كامالً» الملليروشهاي مختلف قراردادي بين

متضمن قراردادهاي نفتي خارج از چارچوب بيع متقابل نيز هست كه قطعاً منظور قانونگذار نبوده 

است. 

1390قانون نفت •
ماده در جلسه علني روز يكشنبه 9است كه در 1366درواقع اصالح قانون نفت 1390قانون نفت 

9د اوراي اسالمي و تأئيد شوراي نگهبان رسيد. هريك از اين موبه تصويب مجلس ش22/3/1390

كند و يا آنكه ماده جديدي به آن قانون را اصالح مي1366گانه يا برخي از مواد قانون نفت 

رسد كه است. به نظر ميماده شده16افزايد به نحوي كه نهايتاً قانون اصالح شده نفت، شامل مي

كليه منابع نفتي جزء انفال و «، 2شرح ذيل است: به موجب ماده مهمترين موارد اصالحي به 

ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از 

نظارت بر اعمال حق «3به موجب ماده » طرف حكومت اسالمي بر عهده وزارت نفت است.

كه » هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي استحاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده

تركيب اعضاء و شرح وظايف آن را در بخش چهارم اين مقاله خواهيم ديد. ضمناً به موجب ماده 

متأسفانه محرمانه »لغو ميگردد.8/5/1353از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب «، 16

وزارت نفت و «است: ن به صراحت ذكر شدهبار در اين قانوبودن قراردادهاي نفتي براي نخستين

شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع 

صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمي تسليم شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه... را به

)15نمايد. (مادهمي

هاي قراردادها و قوانين نفتي، اكنون به بررسي ويژگيبعد از ذكر اجمالي ساختار و كليات 

هاي مطلوب پردازيم. در بخش دوم اين مقاله، ويژگيمطلوب در هر يك از اين قراردادها مي

ها را قراردادهاي نفتي را به چهار بخش تقسيم كرديم و در ادامه اين مقاله، هر يك از اين ويژگي

ي ايران بررسي خواهيم كرد. در سير تحول قراردادها و قوانين نفت
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رعايت اصول مالكيت و حاكميت ملي بر منابع نفتي .4
الملل منابع نفتي از اصول پذيرفته شده در حقوق بينبر و از جمله 1اصل حاكميت بر منابع طبيعي

توانند قراردادهاي ها در همه كشورها مياست كه ريشه در اصل مالكيت دارد. بهمين دليل، دولت

حقوق «ي را به صورت يك جانبه لغو و از شركتهاي نفتي خارجي خلع يد كنند به شرط آنكه نفت

بايستي به نفع توسعه ملي و ها در حاكميت دائمي بر ثروت و منابع طبيعي خويش، ميمردم و ملت

2»سعادتمندي مردم كشور مزبور اعمال شود.

دهد كه بعد سوم اين مقاله نشان ميبررسي اجمالي تاريخ تحوالت قراردادهاي نفتي در بخش 

از لغو هر قراردادي با يك شركت يا گروهي از شركتها، قرارداد ديگري با همان شركت يا همان 

بري طرفين قرارداد از و با تغييراتي در سازوكار سهمگروه (و معموالً با افزايش تعداد شركتها)

نفتي با شركتهاي خارجي بعد از انقالب اسالمي است. لغو كليه قراردادهاي عوايد نفتي، منعقد شده

و عدم انعقاد قرارداد جديد تا بيش از يك دهه، تنها استثناء دراين مورد است.

اكنون به بررسي اصول حاكميت و مالكيت در سير تحول قراردادهاي نفتي در كشور 

ه توجهي به اين امر نشده گونميالدي)، هيچ1872مطابق با 1251پردازيم. در امتيازنامه رويتر( مي

(ناصرالدين شاه قاجار) اعطا » اعليحضرت همايون شاهنشاهي«است زيرا كه اين امتيازنامه از طرف 

دولت عليه ايران ... به رويتر «شده بود و نه ملت ايران. به موجب فقره (ماده) اول اين امتيازنامه، 

و به هر شرايطي كه خود مشخص نمايد يكي دهد كه در فرنگستان به هر اسماجازه و اختيار تام مي

يا چندين كمپاني ها تأسيس و احداث بكند كه در تمام خاك ايران به آن كارهاي مفيده كه در 

بنابراين شركتهاي عامل كه قرار بود » اين امتيازنامه مذكور است اقدام بكند و آنها را مجري دارد.

گرفتند. با وجود اين، مالكيت بر ين ايران قرار نميبه موجب اين امتيازنامه تأسيس شوند تحت قوان

دولت عليه «بود زيرا به موجب فقره يازدهم، » اعليحضرت همايون شاهنشاهي«مخازن همچنان با 

دهد كه در مدت طول ايران... به اصحاب اين امتياز، حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي

، كه كاشف از عدم انتقال ».. كار بكنند و آنها تمتع بردارند...اين امتياز...معادن... پطرول و غيره را .

اي نيست كه مدت زمان معيني نداشته باشد و منطقاً مالكيت است. از سوي ديگر، هيچ امتيازنامه

توان براي مدت زمان معين، منتقل كرد. به هرحال، چنانكه در بخش سوم ديديم، مالكيت را نمي

1.Permanent Sovereignty over Natural Resources, (U.N. Doc. A/5217, 1962)
2.«The right of people and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and 

resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being 
of the people of the State concerned. «(همان منبع)
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توسط ناصرالدين شاه لغو شد كه مصداقي از اعمال حاكميت است، 1268امتيازنامه رويتر درسال 

هاي سال به رويتر اعطا گرديد كه عالوه بر فعاليت60به مدت » امتيازنامچه بانك شاهنشاهي«ولي 

داد.بانكي، حق استخراج معادن از جمله نفت را نيز به رويتر مي

ميالدي)  قبل از تصويب قانون اساسي 1901مطابق با 1280نظر به اينكه امتيازنامه دارسي(

شمسي)، از طرف مظفرالدين شاه قاجار به دارسي اعطاء شد، هيچ 8/10/1285مشروطيت (مصوب 

اي در اين امتيازنامه به اصل مالكيت و حاكميت ملي بر ذخاير نفتي نشده است. با وجود اين، اشاره

دهد كه يك يا چند شركت به ز اجازه ميدولت عليه ايران به صاحب امتيا«به موجب فصل نهم، 

جهت انتفاع از آن امتياز تأسيس نمايد. اسامي و نظامنامه آن شركتها به توسط صاحب امتياز معين 

خواهد شد مشروط بر اينكه در ايجاد هر شركتي، صاحب امتياز، آن ايجاد را رسماً به توسط 

...». توسط خود او انتخاب خواهند شد كميسر به دولت اطالع بدهد ... و مديرهاي شركتها به 

گرفتند. لغو اين امتيازنامه بنابراين مشابه قرارداد رويتر، شركتهاي عامل، تحت قوانين ايران قرار نمي

از اعمال حق كاشف، 10/9/1311تاريخ به توصيه رضا شاه و تصويب مجلس شوراي ملي در 

.استحاكميت بر منابع نفتي 

ميالدي قرارداد جديدي تحت عنوان امتيازنامه شركت 1933مطابق با 1312متعاقباً در سال 

نفت انگليس و ايران به تصويب رسيد كه در واقع ادامه همان امتيازنامه دارسي در شكل جديد 

اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد «... كند كه اين امتيازنامه مقرر مي21است. ماده 

سيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچ يك از دستورات و نظامات مقررات آن در آتيه به و

، كه آشكارا با اصل حاكميت ملي بر »اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود

ذخاير نفتي كشور مغايرت دارد. 

و ، امتيازنامه شركت نفت انگليس1329اسفند 29چنانكه ديديم با ملي شدن صنعت نفت در 

قرارداد كنسرسيوم با محوريت همين شركت و هفت شركت نفتي 1333ايران لغو شد اما در سال 

ديگر به تصويب مجلس رسيد. نخستين باري كه به رعايت اصل مالكيت در قراردادهاي نفتي 

نفت خام و گاز «باشد: همين قرارداد كنسرسيوم مي18جزء (د) ماده 3صريحاً اشاره شده است بند 

عي كه شركت ملي نفت ايران به شركتهاي بازرگاني مي فروشد در سر چاه به ملكيت طبي

رسد كه اصل حاكميت ملي بر ذخاير نفت و با وجود اين، به نظر مي». آيدشركتهاي مزبور در مي

گونه اقدام قانونگذاري يا هيچ«گاز كشور در قرارداد كنسرسيوم به درستي رعايت نشده است: 
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مستقيم يا غير مستقيم و يا عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در اداري اعم از 

ايران (اعم از مركزي و محلي) اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصالح يا تغييري 

ر به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن نخواهد شد. الغاء يا اصالح يا تغيي

) 41(جزء ب ماده ». مزبور فقط در صورت توافق طرفهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود

لغو شد و بالفاصله قرارداد ديگري در قالب 1352نيز درسال 1333قرارداد كنسرسيوم مصوب 

سال منعقد گرديد كه در واقع 20كنسرسيوم جديدي با تعداد بيشتري از شركتهاي خارجي براي 

رسد كه اصول حاكميت و همان قرارداد كنسرسيوم قبلي بود. به نظر مي» تعديلتجديدنظر و «

ايران... تصميم گرفته «... مالكيت در مقدمه اين قرارداد جديد با صراحت بيشتري ذكر شده است: 

ها و اداره است كه حق تمام و كامل مالكيت و تصدي و كنترل ذخاير هيدروكربور و دارايي

». ت ملي نفت ايران اعمال شود...صنعت به وسيله شرك

كه مربوط به عمليات نفتي درخارج از ناحيه عمليات كنسرسيوم است، 1336در قانون نفت 

توجه چنداني به رعايت اصل مالكيت و حاكميت ملي بر ذخاير نفتي نشده است، فقط در بند (ط) 

نفتي كه هر «... است كه اين قانون، در خصوص مسئله مالكيت به همين قدر اكتفا شده11ماده 

» آيد.عامل از چاههاي موضوع عمليات خود توليد نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه در مي

منعقد شده است 1366قراردادي كه براساس قانون نفت 12متأسفانه اين قاعده حقوقي در همه 

قرارداد 12مجموعه شود. به عنوان مثال در قرارداد سيريپ (اولين قرارداد از مالحظه نمي

منعقد گرديد توجهي به مسئله مالكيت نشده است اما در قرارداد 1336الذكر) كه در سال فوق

بند ك بخش سوم اين مقاله) به موجب 12منعقد شد (قرارداد شماره 1344پگوپكو كه در سال 

لكيت طرف اول و شود در سر چاه به مدرصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد مي50«، 23ماده 

شركت آلماني طرف قرارداد) 7درصد ديگر به ملكيت طرف دوم (50شركت ملي نفت ايران و 

». در خواهد آمد

(قراردادهاي خدمت يا 1353در سه قرارداد پيمانكاري كه قبل از تصويب قانون نفت 

ور توجه جدي پيمانكاري) منعقد شد به  رعايت اصول مالكيت و حاكميت ملي بر ذخاير نفتي كش

تمام «كند كه مقرر مي6ماده 1)، جزء 1345نشده است. به عنوان مثال در قرارداد اراپ (مصوب 

شود كالً در سر چاه به شركت  [ملي نفت] تعلق خواهد نفتي كه به موجب اين قرارداد توليد مي

كت ملي نفت ايران و دقيقاً مشابه اين ماده در قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شر». داشت
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نفتي كه به موجب مقررات اين قرارداد توليد «شود: ) مالحظه مي1348شركتهاي اروپايي (مصوب 

). قرارداد 6(جزء يك ماده ». شود كالً در سر چاه به شركت ملي نفت تعلق خواهد داشتمي

) نيز 1348وب پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كنتينتال (مص

متأسفانه به اين حقيقت توجه نشده است كه .)6ماده1(مجدداً در جزء ،اي داردوضعيت مشابه

مالكيت ملي بر ذخاير و توليدات نفتي نياز به تصريح در قراردادهاي نفتي و تصويب مجلسين 

ندارد. 

چنان قدرت و با 1353شعار رعايت اصول حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي در قانون نفت 

تأكيدي بيان شده است كه گويي قانونگزار براي نخستين بار به اين امر خطير توجه كرده است: 

منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران «

و فالت قاره منحصراً سر كشورتابرداري و پخش نفت در سردر زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، بهره

ها و پيمانكاران خود در آن به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأسا يا به وسيله نمايندگي

). اما نكته قابل توجه در اين قانون، اين است كه كليه 3ماده 1(بند ». باره اقدام خواهد كرد

قرارداد ملزم خواهد بود طرف «هاي طرف قرارداد بايد به تصويب شركت ملي نفت برسد: برنامه

ماده 2(بند ». هاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهدكه كليه فعاليت

برداري از ذخاير نفتي است. از سوي ). اين ماده، مصداقي از اعمال حاكميت ملي بر نحوه بهره18

در مالكيت شركت ملي نفت ايران نفت توليد شده از منابع نفتي ايران «، 19ديگر، به موجب ماده 

تواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشده است به غير خواهد بود. شركت مزبور نمي

».انتقال دهد

كه در واقع سومين قانون نفت كشور و اولين قانون نفت بعد از انقالب 1366در قانون نفت 

به شرح ذيل بيان شده 2ي در ذيل ماده اسالمي است اصول مالكيت و حاكميت ملي بر منابع نفت

قانون اساسي در 45منابع نفت كشور جزو انفال و ثروت هاي عمومي است و طبق اصل «است: 

باشد ... اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي اختيار حكومت اسالمي مي

مصرح اين قانون به عهده وزارت متعلق به حكومت اسالمي است كه براساس مقررات و اختيارات 

...» باشد نفت مي

است اصل حاكميت بر منابع 1366كه در واقع قانون اصالح قانون نفت 1390در قانون نفت 

كليه منابع نفتي جزء انفال و « ) به شرح ذيل اصالح شده است: 1366قانون نفت 2نفتي (ماده 
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عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت 

3). همچنين ماده 1390قانون نفت 2(ماده » طرف حكومت اسالمي بر عهده وزارت نفت است.

نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت « به شرح ذيل اصالح شده است: 1366قانون نفت 

ت كه به موجب اين قانون و با اس» هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي« عمومي بر منابع نفتي به عهده 

معاون برنامه ريزي و نظارت -2وزير نفت به عنوان دبير هيئت، -1شود: تركيب زير تشكيل مي

رئيس كل بانك مركزي جمهوري -4وزير امور اقتصادي و دارايي، -3راهبردي رئيس جمهور، 

كميسون برنامه و رئيس -6رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، -5اسالمي ايران، 

دونفر از معاونين وزارت -8دادستان كل كشور، -7بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي، 

). فقدان تركيب تخصصي نيروها در هيئت 1390قانون نفت 3(ماده ،»نفت به انتخاب وزير نفت.

اين قانون، 7ماده 2مالً مشهود است به ويژه آنكه به موجب بند اعالي نظارت بر منابع نفتي ك

بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در «مسئوليت خطير 

فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از 

برعهده اين هيئت عالي است! » منابع مذكور

ردادهاي بيع متقابل محرمانه تلقي شده و  در دسترس نيست با توجه به اينكه متأسفانه متن قرا

توان در خصوص رعايت حقوق مالكيت و حاكميت ملي بر ذخاير نفتي در اين قراردادها نمي

اظهارنظر نمود. با وجود اين، چون قراردادهاي بيع متقابل در چارچوب حقوقي پيمانكاري منعقد 

مالكيت و حاكميت ملي، حداقل مشابه ساير توان استنتاج كرد كه اصولشده است پس مي

قراردادهاي خدمت، رعايت شده است. 

رعايت حقوق و منافع ملي در جريان عمليات نفتي.5
پردازيم. بحث خود را در اين بخش، به بررسي رعايت حقوق و منافع ملي در قراردادهاي نفتي مي

بازرسي از كليه صورت حسابهاي مالي كنيم: بازرسي از حوزه عمليات،به موارد ذيل محدود مي

هاي هاي مرتبط با عمليات، تأييد كليه برنامهها و درآمدها)، دسترسي به كليه گزارشها و يافته(هزينه

برداري از مخازن با فني قبل از شروع عمليات درخالل عمر قرارداد، صيانت از منابع نفتي و بهره

روشهاي فني صحيح مناسب. 

اي كه ناظر به رعايت حقوق و ميالدي)، هيچ ماده1872مطابق با 1251رويتر(در امتيازنامه

الذكر باشد موجود نيست، اما در امتيازنامه دارسي منافع ايران در جريان عمليات نفتي به شرح فوق
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ميالدي) مواردي وجود دارد كه حقوق و منافع دولت را مدنظر قرار داده 1901مطابق با 1280(

عليه مختار است كه يك نفر كميسر معين نمايد كه اين كميسر طرف شور صاحب دولت «است: 

امتياز و مديران شركتها خواهد بود ... و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتياز هرگونه 

تفتيشي كه مفيد بداند به عمل خواهد آورد ... صاحب امتياز همه ساله ابتدا از تاريخ تشكيل 

، (فصل يازدهم). مالحظه »زار ليره انگليسي به كميسر دولتي حق خواهد دادشركت اول، مبلغ ه

شود! شود حقوق ناظري كه دولت ايران تعيين كرده است توسط شركت خارجي پرداخت ميمي

بعد از «توان در فصل پانزدهم امتيازنامه دارسي مالحظه كرد: مورد ديگر از تأمين منافع ملي را مي

ين امتياز، تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجوده شركت به جهت استخراج و انقضاي مدت معينه ا

گونه غرامت از اين بابت نخواهد انتفاع معادن، متعلق به دولت عليه خواهد بود. شركت حق هيچ

» داشت.

ميالدي) كه در واقع ادامه 1933مطابق با 1312در امتيازنامه شركت نفت انگليس و ايران(

ارسي به شكل جديد است، به حقوق و منافع ملي توجه بيشتري شده است. به موجب همان امتياز د

و كمپاني 1بند ب ماده دوم، حدود اين امتياز نبايد از يكصد هزار ميل مربع انگليسي تجاوز نمايد

الذكر تعيين و كتباً ، قطعات مورد نظر خود را با رعايت ضابطه فوق1938بايد تا قبل از پايان سال 

كليه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته «، 12دولت اطالع دهد. همچنين بر طبق بند ج ماده به 

شود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپاني، دولت را و آب يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا مي

...».از كشفيات مزبور مطلع سازد 

«... تري بيان شده است: ريحبه صورت ص21رعايت حقوق و منافع دولت ايران در ماده 

نمايد كه در هر وقت و هر موقع، حقوق و امتيازات و منافع دولت را در كمپاني صريحاً تعهد مي

اما ...» نظر داشته و اقدام به هيچ عملي يا خودداري از عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد 

راردادهاي بعدي نيز مغفول مانده است نكته اساسي كه معموالً نه تنها در اين قرارداد بلكه در ق

شناخت مصاديق اين منافع و يا ممانعت از اقداماتي است كه موجب زيان دولت در جريان عمليات 

شود. فقدان دانش و تخصص و تجربه كافي در شناخت اين مصاديق، عامل اصلي در عدم نفتي مي

ارجي بوده و هست. سرانجام، در اجزاء تأمين منافع ملي در قراردادهاي منعقده با شركتهاي نفتي خ

درموقع ختم امتياز، خواه به واسطه «اين امتيازنامه مقرر شده است كه 20دوم و سوم بند ب ماده 

.متر است1609هر ميل برابر با .  1
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انقضاي عادي مدت و يا به هر نحو ديگر پيشامد كرده باشد، تمام دارايي كمپاني در ايران شامل 

هاي حمل و چاهها و سدهاي دريايي و راهها و لولهها و ساختمانها وتمام اراضي و ابنيه و كارخانه

ها و ماشين ها و مؤسسات و تجهيزات (و نظاير آن) در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون پل

شود اين ماده، دقيقاً مشابه ماده خاطر نشان مي» گردد.هيچ مخارج و قيدي متعلق به دولت ايران مي

تمام اسباب و ابنيه و «با اين اختالف كه در قرارداد دارسي از عبارت قرارداد اوليه دارسي است 15

استفاده شده است در حالي كه در » ادوات موجوده شركت به جهت استخراج و انتفاع معادن

هاي اضافه شده است كه نتوان آثار حقوقي اين ماده را به دارايي» در ايران«امتيازنامه جديد، واژه 

ان توسعه داد.شركت در خارج از اير

در مورد حق نظارت دولت ايران بر عمليات شركت نفت انگليس و ايران، چند ماده به شرح 

نمايد كه ... هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كمپاني تعهد مي«ذيل در اين امتيازنامه وجود دارد: 

ناد راجع به ها و ساير مدارك و اسها و رسمكند سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشهمي

االرضي و طبقات االرضي و حفر چاههاي مربوط به حوزه امتيازيه كه موجود دارد وضعيت سطح

به وزارت ماليه بدهد. به عالوه، در تمام مدت امتياز، كمپاني تمام اطالعات مهم علمي و فني را كه 

). قلمرو 13(ماده ، »از نتيجه عمليات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

دولت به ميل خود در هر موقع «يابد: نظارت دولت در ماده چهاردهم اين امتيازنامه توسعه مي

مناسبي حق خواهد داشت امر به تفتيش عمليات فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين 

... وسايل و مقصود از اهل خبره و متخصصين فني مأمورين بگمارد. كمپاني مدارك و اسناد و

آالت اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورين خبره و متخصص دولت خواهد گذارد 

و به عالوه، مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصيل هرگونه 

يين دولت حق تع«، 15). به موجب ماده 14، (بندهاي الف و ب ماده »اطالعي را خواهند داشت.

تواند] يك نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهي) ناميده شده و [مي

هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در در تمام جلسات هيئت مديره و كميته

).15ماده2، (بند »مسائل راجع به روابط دولت و كمپاني تشكيل شده باشد حضور بهمرساند

سازوكار نظارت دولت بر عمليات يك شركت نفتي خارجي، براي اولين بار در تاريخ صنعت 

نفت كشور به صورت كامالً دقيقي در امتيازنامه شركت نفت انگليس و ايران تبيين شده است، اما 

بحث اصلي در تأمين منافع ملي، وجود افراد صادق، متعهد، دلسوز، متخصص و با تجربه است كه 
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هاي جدي در همكاري با شركتهاي توانند عهده دار امر خطير نظارت شوند. اين مسئله از كاستيب

نفتي خارجي است. 

رعايت موازين توليد صيانتي از مخازن نفتي كشور براي نخستين بار در همين امتيازنامه تصريح 

طابق اين قرارداد در كمپاني راجع به عملياتي كه م«كند كه مقرر مي12شده است. بند الف ماده 

جويي و استفاده كامل از عمليات نمايد جميع وسايل معمول و مناسب را براي تأمين صرفهايران مي

االرضي نفت و براي استفاده از امتياز خود به طرزي كه مطابق خود و براي حفظ مخازن تحت

صحيح اين ماده نيز با وجود اين، اجراي ». آخرين ترقيات علمي وقت باشد به كار خواهد برد

هاي ايراني از وضعيت و رفتار مخازن و روشهاي صحيح مستلزم آگاهي متخصصان و كارشناس

ازدياد برداشت براي توليد صيانتي از مخازن نفتي است. بدون حضور اين متخصصان و كارشناسان 

شابه در ساير در اين امتيازنامه، يا موارد م12به ميزان الزم و كافي، تأكيداتي همچون ماده 

قراردادها شعاري بيش نيست و عملكردها نيز مؤيد اين ادعاست. 

1315ناگفته نماند كه  رعايت حقوق و منافع ملي در قرارداد شركت آمريك ايران مصوب 

ميالدي)، 1940(1318) ميالدي و شركت هلندي الگمين اكسپلوراتي ماچاپاي مصوب 1937(

كت، بازرسي دفاتر مالي شركت و نظاير آن دقيقاً مشابه موارد همچون  نظارت بر عمليات فني شر

مذكور در قرارداد شركت نفت انگليس و ايران است.

ميالدي)  بر رعايت حقوق و 1954(1333آبان  6تأكيد فراوان قرارداد كنسرسيوم مصوب 

بت به ايران ، مهمترين تعهدات شركتهاي عامل نس4منافع ملي كامالً چشمگير است. جزء (و) ماده 

اين جزء، شركتهاي عامل متعهد هستند به 6كند. به موجب بند و شركت ملي نفت را تعيين مي

الذكر، تقريباً در تمام عبارت فوق». توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود«

خورد. يناً به چشم ميقراردادهايي كه بعداً منعقد شد و ساختاري مشابه با قرارداد كنسرسيوم دارند ع

در نواحي كه شركت اكتشاف و توليد، «مقرر شده است كه 5) جزء ب ماده 1همچنين در بند (

عمليات اكتشاف و تهيه وسائل توليد را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولي شركت ملي 

ز طبيعي مورد احتياج اي از لحاظ تأمين نفت خام و گانفت ايران عمليات مزبور را در چنين ناحيه

تواند به براي تهيه محصوالت نفتي مصرفي در داخل كشور مقرون به صالح تشخيص دهد مي

عمليات اكتشاف و حفاري مبادرت كرده و نفت خام و گاز طبيعي براي تأمين مصرف داخلي 

تواند تأمين رضايت ايران براي آنكه هر عضو كنسرسيوم ب». محصوالت نفتي خود را توليد نمايد
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حقوق و منافع خود را به ديگري واگذار كند از ديگر مواردي است كه در قرارداد كنسرسيوم 

هر عضو كنسرسيوم حق خواهد داشت كه ... تمام يا «، 39درنظرگرفته شده است. به موجب ماده 

يك قسمت حقوق يا منافعي را كه باي نحو كان كه به موجب اين قرارداد داشته باشد به شخص 

ري بفروشد يا واگذار يا منتقل كند به شرط آنكه ... تا ايران به آن رضايت كتبي نداده اعتبار ديگ

ايران از دادن اين رضايت بدون دليل موجه «ضمناً در همين ماده تصريح شده است كه » پيدا نكند.

» خودداري نخواهد نمود.

توان مليات نفتي ميدر خصوص رعايت حقوق ايران در كسب اطالعات فني و بازرسي از ع

به تقاضاي شركت «، 4جزء (ز) ماده 2به سه مورد در قرارداد كنسرسيوم اشاره كرد. به موجب بند 

ملي نفت ايران و در ظرف مدت معقولي، شركتهاي عامل به خرج خود هرگونه اطالعي را كه 

ومقاطع و ها هاي دقيق طرحها و نقشهشركت ملي نفت ايران الزم بداند از قبيل رونوشت

شناسي و ژئوفيزيك و حفاري توليد و تصفيه و ساير امور برداري و زمينگزارشهاي مربوط به نقشه

به » مربوطه در ناحيه عمليات كه جنبه قطعيت يافته به شركت ملي نفت ايران تسليم خواهند كرد.

ه متخصصين شركتهاي عامل وسايلي فراهم خواهند كرد ك«همين جزء و همين ماده، 4موجب بند 

فني منتخب از طرف شركتهاي ملي نفت ايران، عمليات فني آنها را در مواقع مناسبي بازرسي 

گيري و سنجش و نمايند و كليه اسناد و اطالعات مربوط به مسائل علمي و فني و وسايل اندازه

ماده جزء ح همين 1با وجود اين، بند » آزمايش را در اختيار متخصصين مزبور خواهند گذاشت.

اعمال نظارت به صورتي نخواهد بود كه مانع پيشرفت يا موجب بطوء  جريان «كند كه مقرر مي

» عمليات شركتهاي عامل بشود و يا اثر سوء در اين عمليات ببخشد.

، 4جزء (و) ماده 1شود. بند تأكيد بر توليد صيانتي به وضوح در قرارداد كنسرسيوم مالحظه مي

انطباق عمليات خود با روش خوب صنعت نفت و تبعيت از «كند به عهد ميشركتهاي عامل را مت

اصول صحيح مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكاربور و در اداره فني ميدانهاي نفت و پااليشگاه 

و در اقدامات مربوط به آماده كردن به طريقي كه در عمليات مشابه، متداول و معمول است (كالً 

» در ناحيه عمليات).

فقط محدود به 1336برداري از ذخاير نفتي در قانون نفت عايت حقوق و منافع ملي در بهرهر

توان نتيجه گرفت كه حقوق و منافع ملي در مالحظات توليد صيانتي از مخازن است و لذا مي

«...است. بر طبق بند (و) ماده نهم تأمين شده1336سيوم به مراتب بهتر از قانون نفت رقرارداد كنس
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عامل بايستي متعهد شود كه عمليات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً 

همچنين به » در مورد حفاظت ذخاير هيدروكاربور از اصول صحيح فني و مهندسي تبعيت نمايد.

هيچ عاملي مجبور نخواهد بود كه نفت را به مقداري زايد بر «... موجب بند (ي) ماده يازدهم، 

...» از لحاظ فني جايز است توليد كند آنچه 

1336قرارداد براساس قانون نفت 12چنانكه در بند (ك) بخش سوم اين مقاله ديديم، جمعاً 

1336منعقد شده است. به عنوان نمونه، رعايت حقوق و منافع ملي در نخستين قرارداد كه در سال 

داد سيريپ معروف است، به شرح ذيل اجماالً با شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا منعقد شد و به قرار

رعايت حقوق و «كند: ، به يكي از تعهدات سيريپ صراحتاً اشاره مي8شود. بند (هـ) ماده بيان مي

قرارداد 4، كه دقيقاً مشابه جزء (و) ماده »منافع ايران در اجراي عمليات اكتشاف و توسعه

قراردادي كه به موجب 12الذكر در جميع قباشد. نكته جالب اينكه عبارت فوكنسرسيوم  مي

خورد. منعقد شده است به چشم مي1336قانون نفت 

درصد از سرمايه اوليه شركت 50«قرارداد سيريپ مبني بر اينكه 4علي رغم تصريح ماده 

درصد ديگر را شركت آجيپ تأديه خواهند نمود ... [و 50سيريپ را شركت ملي نفت ايران ... و 

متأسفانه » گروه مزبور در مورد تشكيل هيئت مديره نيز داراي حقوق متساوي خواهند بودلذا] دو

مديرعامل كه در عين حال «... در همين ماده، حقوق و منافع ملي به شرح ذيل نقض شده است: 

شود ... و اداره سمت مديريت كل را نيز خواهد داشت از طرف شركت آجيپ مينراريا يا معين مي

شركت به دست كارمنداني سپرده خواهد شد كه به معرفي آجيپ مينراريا و به انتخاب امور فني

برداري مديرعامل تعيين خواهند شد ... منظور از اداره امور فني، اداره امور اكتشاف و توسعه و بهره

شافي و هاي اكتتهيه نقشه«، 8به ترتيبي مشابه، بر طبق ماده » باشد.و حمل و نقل و بارگيري نفت مي

» باشد.همچنين تعيين شرايط و طرز اجراي آنها بر عهده آجيپ مينراريا مي

سيريپ «كه 12مسئله بسيار مهم توليد صيانتي در اين قرارداد مغفول مانده است به جز ماده 

مكلف خواهد بود كليه مساعي ممكنه را براي اينكه ميزان فروش نفت تا حداكثر افزايش يابد 

به اين منظور ميزان توليد هر يك از ميدانها را با استفاده از كليه امكانات توليد در مبذول دارد و 

...». حدودي كه با جديدترين طرق فني معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد داد 

به هيچ وجه داللت » جديدترين طرق فني معموله صنعت نفت«شود كه كاربرد عبارت مالحظه مي

كند ضمن آنكه تأكيد بر حداكثرسازي توليد در اين ماده، موازين توليد صيانتي نميبر رعايت
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خالف توليد صيانتي است.

گانه ديگر را ندارد. آنچه در قرارداد سيريپ گفته شد قابليت تعميم به ساير قراردادهاي دوازده

ك بخش سوم اين مقاله) مندرج در بند12) (قرارداد شماره 1344به عنوان مثال، قرارداد پگوپكو (

رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت «بر رعايت موازين توليد صيانتي تأكيد دارد: 

). 13ماده 1، (بند »ذخاير هيدروكربور و در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد به طور عموم.

اهم كردن وسايل براي فر«اين قرارداد تصريح شده است: 13ماده 4همچنين حق نظارت نيز در بند 

گيري و نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازه

...». سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند 

(پيمانكاري) منعقد 1353در سه قرارداد خدمت (پيمانكاري) كه قبل از تصويب قانون نفت 

2ع ملي صراحتاً بيان شده است. به عنوان مثال بند (ز) جزء شد، بدون استثناء رعايت حقوق و مناف

توجه دائم به حقوق و «كند به ، شركت خارجي را متعهد مي1345قرارداد اراپ مصوب 11ماده 

اين عبارت در دو قرار ديگر نيز دقيقاً به همين صورت ذكر ». منافع ايران در جريان عمليات خود

كپي برداري )1333قرارداد كنسرسيوم (4جزء (و) ماده 6اً از بند دانيم عينشده است و چنانكه مي

سعي كامل در اينكه «كند به همين ماده، پيمانكار را ملزم مي2است. هچنين بند الف جزء شده

عمليات اكتشافي در نواحي اصلي و واگذاري در خشكي و دريا به حد اعالء طبق اصول صحيح 

فراهم كردن وسايل، «همين ماده، 2بر طبق بند (ج) جزء ». يابدفني معمول به صنعت نفت جريان 

تا نمايندگان شركت ملي نفت ايران بتوانند در هر موقع معقولي عمليات مقرر در اين قرارداد را 

در «كند كه مقرر مي22ماده 1از جمله تعهدات اراپ است. با وجود اين، جزء » بازرسي نمايند

هاي عمليات و بودجه هاي مربوطه به وسيله پيمانكار كل با مشورت امهبرداري، برنطول مدت بهره

اين ماده به وضوح با منافع » شركت [ملي نفت ايران] تهيه و ... به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

است. ملي ناسازگاري دارد زيرا جايگاه شركت ملي نفت را به سطح مشاور تنزل داده

ر اين سه قرارداد پيمانكاري به جز قرارداد سوم، صراحتاً بيان رعايت موازين توليد صيانتي د

نشده است. در قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپايي 

به عنوان معيار توسعه ميادين استفاده شده است: MER1) براي نخستين بار از واژه 1348(مصوب 

ميدان مربوطه با رعايت روش MERها هيچگاه نبايد از حدود افته ميدانظرفيت توليد توسعه ي«...

Maximum Efficient (كارا)بازيافتنرخ (يا . حداكثر 1 Rate (or Recovery
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«... ، 21ماده 4). همچنين به موجب جزء 21ماده 1(بند ب جزء ». صحيح صنعت نفت تجاوز كند

برداري هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه توسعه ميدان (يا ميدانها) را تا حداكثر قابليت بهره

». ت نمايد و طرف ديگر با چنين تقاضايي مخالفت نخواهد كرد...درخواس(MER)ميدان 

طرف قرارداد مكلف «چنين بيان شده است: 28، تأمين منافع ملي در ماده 1353در قانون نفت 

خواهد بود كه در اجراي تعهداتي كه به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ايران را 

كامالً 1333قرارداد كنسرسيوم مصوب 4جزء (و) ماده 6ا بند مشابهت اين ماده ب» ملحوظ دارد.

مشهود است. 

قانون 18ماده 2و 1هاي طرف قرارداد در بندهاي نظارت شركت ملي نفت ايران بر فعاليت

شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در مورد هر «به روشني بيان شده است: 1353نفت 

امل و موثر در عمليات پيمانكار كل اعمال نمايد. طرف قرارداد ملزم قرارداد، نظارت و بازرسي ك

هاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و خواهد بود كه كليه فعاليت

هرگونه اطالعات را طبق نظر و دستور شركت ملي نفت ايران به نحو جامع و رضايت بخش تهيه و 

اين قانون مقرر 17ماده 2يت موازين توليد صيانتي از مخازن نفتي، بند درمورد رعا» تسليم نمايد.

بيني شود كه انجام عمليات توسعه و تهيه در مورد هر ميدان تجاري بايد ترتيباتي پيش«كند كه مي

ترين مدت و با رعايت برداري كامل از آن ميدان را در مناسبوسائل الزم جهت استفاده و بهره

شود كه تأكيد اين قانون بر مالحظه مي» و اصول صحيح مهندسي تضمين نمايد.شرايط اقتصادي

توليد صيانتي از مخازن نفتي چندان قوي نيست.

منعقد 1353قرارداد پيمانكاري كه براساس قانون نفت 6رعايت  حقوق و منافع ايران در كليه 

قرارداد شركت 8سه، بند (ز) ماده قرارداد سي.اف.پي با فران8شده است وجود دارد: بند (ز) ماده 

8قرارداد شركت آلماني دمينكس (آبادان)، بند (ز) ماده 8آلماني دمينكس (شيراز)، بند (ز) ماده 

قرارداد پان كانادين (اشلند) و بالخره بند (ز) ماده 8قرارداد شركت اولترامار انگليسي، بند (ز) ماده 

به تصويب رسيدند دقيقاً مشابه 1353ي در سال قرارداد شركت ايتاليايي آجيپ، كه همگ8

، كه همان  »توجه دائم به حقوق و منافع ايران در انجام عمليات خود«يكديگر بوده و چنين است: 

به كار گرفته شد و در قريب 1333بار در قرارداد كنسرسيوم (شعار معروفي است كه بري نخستين

شدن صنعت نفت به امضاء رسيد عيناً نقل شده است. به اتفاق قراردادهايي كه قبل و بعد از ملي

تنها موردي كه به رعايت حقوق و منافع ملي در جريان عمليات نفتي 1366در قانون نفت 
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وزارت نفت مكلف است كه در جريان «كند: است كه بر توليد صيانتي تأكيد مي7اشاره شده ماده 

و مراقبت كامل جهت صيانت ذخاير نفتي و ريزيهاي صحيح، نظارت عمليات نفتي ضمن برنامه

حفاظت منابع و ثروت طبيعي و تأسيسات و جلوگيري از آلودگي محيط زيست (هوا، آب و 

». ربط به عمل آوردخاك) با هماهنگي سازمانهاي ذي

ارزيابي ويژگي رعايت حقوق و منافع ملي در قراردادهاي بيع متقابل نيازمند دسترسي رسمي به 

توان در خصوص اين ويژگي در دهاست. با توجه به محرمانه بودن اين قراردادها نمياصل قراردا

توان با اطمينان گفت كه شركتهاي نفتي مطلقاً نگران قراردادهاي بيع متقابل اظهار نظر كرد، اما مي

ي نيستند زيرا آنچه شركتهاي نفت» توجه دائم به حقوق و منافع ايران در انجام عمليات خود«عبارت 

را نگران مي كند تخصص، مهارت و تجربه كارشناسان و مهندسان ايراني در تشخيص مصاديق 

حقوق و منافع ملي در عمليات نفتي است.

است و 1366درواقع قانون اصالح قانون نفت 1390چنانكه در بخش سوم ديديم، قانون نفت 

است. ديده1366سطح قانون نفت لذا رعايت حقوق و منافع ملي در قراردادهاي نفتي را در همان 

است كه به » هيئت نظارت بر منابع نفتي«هاي اين قانون، تأسيس با وجود اين، يكي از نوآوري

بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي... در فرآيند «اين قانون، مسئوليت 7ماده2موجب بند

مصاديق رعايت حقوق و منافع ملي است را برعهده دارد كه يكي از » صيانت از منابع نفت و گاز...

اين مقاله گذشت.4بخش آن در مباحث پاياني هاي كاستيو شرح 

هاي فني مناسب انتقال دانش و مهارت.6
هاي اي به مسئله انتقال دانش و مهارتهيچ اشارهميالدي)1872مطابق با،1251در قرارداد رويتر (

دولت «... كشور نشده است به جز فقره (ماده) بيست و سوم: برداري از مخازن نفتي فني در بهره

عليه ايران نيز از طرف خود عالوه بر آن عمله جات خارجه كه كمپاني مختار است به ميل خود 

اجير نمايد هر قدر عمله كه كمپاني به جهت اجراي اين اعمال مختلفه الزم داشته باشد به قيمت 

»!دا خواهد كردمتداوله مملكت از براي كمپاني پي

گونه توجهي به تربيت نيروي ميالدي) نيز هيچ1901مطابق با،1280در امتيازنامه دارسي (

صاحب امتياز مكلف «... انساني در صنعت  نفت نشده است. به موجب فصل هشتم اين امتيازنامه، 

استخراج به است كه بدون تاخير و به خرج خود، اجزاي علمي الزمه با اسباب و آالت و ادوات 
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ريزي طرح«كند كه فصل پنجم نيز مقرر مي» جهت تعميق و كندن چاهها و امتحانات الزمه بفرستد.

تنها موردي » ها به توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود او خواهد بود.و نقشه كار گذاشتن لوله

باشد كه مقرر دهم ميكه به استفاده از نيروهاي ايراني در عمليات نفتي اشاره شده است فصل دواز

عمله و فعله كه در تأسيسات فوق كار مي كنند بايد رعيت شاهنشاه باشند به استثناي «كند مي

»! اجزاي علمي از قبيل مدير و مهندس و عماق و مباشرين

مسئله انتقال دانش فني و تربيت نيروي انساني براي اولين بار در امتيازنامه شركت نفت انگليس 

ميالدي) كه در واقع ادامه همان امتيازنامه دارسي به شكل جديد 1933مطابق با،1312و ايران (

مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و «است به صورت مشخص بيان شده است: 

صالح و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران اي كه اشخاص ذيتجاري خود را به اندازه

د و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني كمپاني منحصراً از اتباع ايران انتخاب خواهد كر

نمايند در طرفين موافقت مي«همين ماده، 4و 3). بر طبق بندهاي 16، (بند دو ماده »خواهند بود.

اينكه طرح عمومي، مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمين غير ايراني را 

ترين مدت ممكن از اتباع ايران بگمارند. داده و به جاي آنها به طور تصاعدي در كوتاهتقليل

كمپاني ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اينكه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط 

شود كه تحقق اهدافبه سهولت مالحظه مي» به صناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد.

نظر و متعهد در صنعت نفت كشور است كه بتوانند در اين ماده، مستلزم وجود مديران صاحب

هاي فني نقش اساسي ايفا كنند زيرا كه گزينش افراد مستعد، آموزش و انتقال دانش و مهارت

شركتهاي خارجي بنا به اقتضاي منافع شركتي خود، هيچ گاه تمايل واقعي ندارند كه ايرانيان را به 

حوي تربيت كنند كه جايگزين نيروهاي خارجي شوند. عملكرد شركتهاي طرف قرارداد در طول ن

تاريخ صنعت نفت مؤيد اين فرضيه است. 

اي كه به دو شركت نفتي در خارج از حوزه عمليات شركت نفت و انگليس و در دو امتيازنامه

قرارداد شركت 18ماده 4و 3اي بندهاست. توجه شدهيب نيروي انساني بايران اعطا شد نيز به تر

امتيازنامه شركت 16ماده 4و 3ميالدي) دقيقاً همان بندهاي 1937(1315آمريك ايران مصوب 

ساليانه «، شركت آمريك ايران 18ماده 4نفت انگليس و ايران است با اين تفاوت كه به موجب بند 

مريكا علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را مبلغ ده هزار ليره استرينگ براي اينكه اتباع ايران در آ

قرارداد اكتشاف و استخراج معادنِ دو ناحيه معينه با «. همچنين،»فراگيرند تخصيص خواهد داد...
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ميالدي) نيز به استفاده از 1940(1318مصوب » شركت هلندي الگمين اكسپلوراتي ماچاپاي

). 20ماده2نيروهاي ايراني توجه دارد، (بند 

از ملي شدن نفت، توجه به تربيت نيروي انساني در صنعت نفت مورد توجه جدي بعد 

طرح قانوني دائر به «قانونگزار قرار گرفت. در بند (هـ) بخش سوم اين مقاله ديديم كه به موجب 

، هيئت 1330ارديبهشت 9مصوب » طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور

مجلسين و وزير دارايي وقت يا قائم مقام او تشكيل شد تا بالفاصله از مختلطي به انتخاب هر يك از 

براي تبديل «... اين طرح قانوني، 5شركت نفت انگليس و ايران خلع يد كند. به موجب ماده 

نامه فرستادن تدريجي متخصصين خارجي به متخصصين ايراني، هيئت مختلط مكلف است آئين

هاي مختلف معلومات و تجربيات هر سال براي فراگرفتن رشتهاي محصل به طريق مسابقه در عده

مربوط به صنايع نفت به كشورهاي خارج را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران به وسيله 

وزارت فرهنگ به موقع اجرا بگذارد. مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد 

) 143و 142(امور حقوقي، صفحات » شد.

ين در بند (هـ) بخش سوم اين مقاله ديديم كه اليحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت همچن

،  يكي از وظايف اساسي 4به تصويب رسيد. بند نهم ماده 1331آذرماه 5ماده در 60ايران در 

به دست آوردن اسرار و اطالعات محرمانه (از «است: شركت ملي نفت ايران را چنين تعيين كرده

هاي صنعتي كه مورد اري يا طريق قانوني ديگر) درباره اختراعات و طرحها و طريقهطريق خريد

شركت موظف است ... براي حفظ مخازن «اين اليحه، 7بر طبق ماده » استفاده قرار گيرد.

بنابراين، در اولين اساسنامه » االرضي نفت، مطابق آخرين ترقيات علمي ممكن اقدام نمايد.تحت

ران نيز بر توليد صيانتي از مخازن نفتي كشور تأكيد شده است. شركت ملي نفت اي

بر استفاده از نيروهاي ايراني و تربيت ايرانيان براي 1333آبان 6در قرارداد كنسرسيوم مصوب 

استخدام حداقل كارمندان خارجي و «هاي كليدي تأكيد جدي شده است: تصدي مسئوليت

عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقوالً

شوند كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات 

تهيه طرح و «كند كه جزء (و) همين ماده مقرر مي5). همچنين بند 4جزء( و) ماده 4(بند » بيابند.

نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك ها با مشورت شركت ملي برنامه

مساعي براي اجراي آن به منظور اينكه ايرانيان با فراگرفتن تعليم الزم در كوتاهترين مدتي كه 
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عمالً ممكن باشد جايگزين كارمندان بيگانه شوند و هر نوع فرصت ممكنه براي اينكه ايرانيان در 

با چنين تأكيدي كه » غل مقامات مهم بشوند، فراهم گردد.اين عمليات شركتهاي عامل، شا

اكنون كمبودي در بر تربيت نيروي انساني داشته است منطقاً بايد هم1333قانونگزار در سال 

نيروهاي تخصصي در صنعت نفت نداشته باشيم و حال آنكه هنوز هم تربيت نيروي انساني يكي از 

قاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي است. بنابراين، اهداف اصلي مسئولين وزارت نفت در انع

هاي موجود ريشه موانع تربيت نيروي انساني در صنعت نفت را بايد در جاي ديگر و نه در كاستي

در  قراردادهاي نفتي جستجو كرد. 

، اساساً توجهي به تربيت نيروي انساني و انتقال دانش فني نشده است. 1336در قانون نفت 

قراردادي كه بر طبق اين قانون با شركتهاي خارجي منعقد گرديد 12س، در بعضي از  برعك

شود كه مانع جدي در انتقال دانش فني نيز هست. به عنوان مثال، به نخستين مواردي مالحظه مي

با شركت آجيپ مينراريا منعقد شد و به قرارداد 1336قرارداد نفتي كه بر طبق اين قانون در سال 

اداره امور فني «... اين قرارداد، 4كنيم. به موجب ماده معروف است به اجمال اشاره ميسيريپ

شركت به دست كارمنداني سپرده خواهد شد كه به معرفي آجيپ مينراريا و به انتخاب مديرعامل 

شود] تعيين خواهند شد ... منظور از اداره امور فني، اداره [كه توسط شركت آجيپ منصوب مي

به ترتيبي مشابه، بر » باشد.برداري و حمل و نقل و بارگيري نفت مياكتشاف و توسعه و بهرهامور 

هاي اكتشافي و همچنين تعيين شرايط و طرز اجراي آنها بر تهيه نقشه«اين قرارداد، 8طبق ماده 

د به شود كه در اين قرارداد، متخصصان ايراني از ورومالحظه مي» باشد.عهده آجيپ مينراريا مي

4اند و اين در حالي است كه به موجب ماده مهندسي و كسب مهارتهاي فني منع شده-مسائل فني

درصد از سرمايه اوليه شركت سيريپ را شركت ملي نفت ايران ... تأديه خواهد 50«اين قرارداد، 

» كرد.

ازده گانه نيست. آنچه در مورد قرارداد سيريپ گفته شد البته قابل تعميم به ساير قراردادهاي دو

بند ك بخش سوم اين مقاله) كه در سال 12به عنوان مثال، در قرارداد پگوپكو (قرارداد شماره 

، شركت پگو پكو 13ماده 5اي شده است : بند منعقد شد به تربيت نيروي انساني توجه ويژه1344

تا حدودي كه معقوالً استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه«كند به را متعهد مي

عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت پگو پكو [نتواند] 

6همچنين، به موجب بند » ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابد.
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همكاري در اجراي آنها ها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تهيه طرح و برنامه«،همين ماده

هاي مذكور، تقليل تدريجي و مرتب كارمندان با توجه به اين هدف كه در نتيجة اجراي برنامه

خارجي به نحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا، عده كارمندان خارجي شركت 

نمايد و مقامات باشند تجاوز نپگوپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت مي

درصد كل مقامات اجرايي موجود 49عالي اجرايي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 

» بيشتر نباشد.

منعقد شد توجه به استفاده از 1353در سه قرارداد پيمانكاري كه قبل از تصويب قانون نفت 

قرارداد اراپ مصوب 11د (و) ماده نيروهاي ايراني مدنظر قانونگزار بوده است. به عنوان نمونه، بن

استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا «كند به ، شركت را متعهد مي1345

حدودي كه معقوالً عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه پيمانكار كل 

» مقامات بيابد.نتواند ايرانياني حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن

بر استفاده از نيروهاي ايراني و تربيت كارشناسان و متخصصان ايراني 1353تأكيد قانون نفت 

استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي «شود: اين قانون به وضوح مالحظه مي20در ماده 

در اختيار نباشد مجاز خواهد بود كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه الزم براي تصدي آنها

... استخدام كارمند خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد 

گرفت و شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد 

در رأس براي مدت محدود و آنهم مشروط به تهيه وسائل كارآموزي ايرانياني باشد كه بتوانند 

»مدت مقرر، جايگزين كارمند خارجي گردند.

نيز همچون اكثر قوانين و قراردادهاي نفتي كه قبل از آن تاريخ به تصويب 1366قانون نفت 

اي به تربيت نيروهاي ايراني و جايگزين نمودن آنان با مهندسان و كارشناسان رسيده بود توجه ويژه

هارت نيروهاي ايراني از سوي ديگر داشته است. به خارجي از يك سو و ارتقاء سطح علمي و م

وزارت نفت مكلف است نسبت به تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد «اين قانون، 10موجب ماده 

هاي مختلف صنعت نفت، به طرق يابي به تكنولوژي پيشرفته و رشد و توسعه در رشتهنياز و راه

هاي زارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامههاي ومقتضي و با هماهنگي و تبعيت از سياست

هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي به طور مستمر آموزشي و تشكيل مراكز تعليماتي و تأسيس مجتمع

بكوشد و با اتخاذ تدابير موثر در راه باال بردن سطح دانش و اطالعات علمي و عملي كاركنان و 
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ويق عناصر كارآمد متعهد و متخصص اقدام كارشناسان و ايجاد محيط مناسب براي جذب و تش

» نمايد.

است و لذا دسترسي رسمي به متن دانيم قراردادهاي بيع متقابل محرمانه تلقي شدهچنانكه مي

پذير اين قراردادها براي آگاهي از ساز و كار انتقال دانش فني و تربيت نيروي انساني امكان

است زيرا برخي اي به اين امر معطوف بودهتوجه ويژهرسد كهباشد. با وجود اين، به نظر مينمي

هايي تحت عنوان انتقال دانش فني است.قراردادهاي بيع متقابل داراي پيوست

هاي فني در تربيت نيروي انساني توجهي به انتقال دانش و مهارت1390متأسفانه در قانون نفت 

است و چنانكه قبالً 1366ع اصالح قانون نفت است زيرا اين قانون، درواقدر قراردادهاي نفتي نشده

تأكيدي بر انتقال دانش فني و تربيت نيروي انساني در قراردادهاي نفتي 1366ديديم قانون نفت 

است.نداشته

افزايش سهم شركت ملي نفت ايران از عوايد نفتي .7
نفتي، محور اصلي توجه جدي به افزايش سهم دولت ايران (و شركت ملي نفت ايران) از عوايد 

است. اين امر ريشه در نگرش مسئوالن و قراردادهاي نفتي در طول تاريخ صنعت نفت كشور بوده

سياستگزاران صنعت نفت از يك سو و رويكرد قانونگزاران و مديران ارشد نظام از سوي ديگر به 

طول تاريخ صنعت رسد كه قانونگزاران و مديران ارشد درنفت و توسعه اقتصادي دارد. به نظر مي

اند و نفت، همواره مخازن نفتي كشور را به مثابه منبعي براي تأمين ارز مورد نياز كشور تلقي كرده

لذا مديران صنعت نفت نيز براي افزايش توليد و درآمد حاصل از عمليات نفتي هرگونه اقدام 

نفت و گاز كشور، از جمله هاي بخش اند. بنابراين ريشه مشكالت و نارساييمقتضي را  انجام داده

بايستي فراتر از ساختار و نظام سياستگذاري در  هاي موجود در قراردادهاي نفتي  را ميكاستي

لغزشها و خطاهاي موجود در رويكرد قانونگزاران و بايستي مينفت جستجو كرد. به عبارت ديگر، 

وسعه نيافتگي صنعت نفت مديران ارشد نظام به نقش نفت در توسعه اقتصادي را  علت اصلي ت

دانست. 

ساز و كارهاي افزايش سهم دولت از عوايد نفتي در قراردادها در خالل تاريخ صنعت نفت 

كنيم قدر اكتفا ميطلبد. در اين مقاله به هميناي را ميكشور بحث مفصلي است كه مقالة جداگانه

است.زي دولت نبودهكه هدف اصلي در قراردادهاي نفتي چيزي جز افزايش درآمدهاي ار
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از محصوالت «ميالدي) 1872مطابق با 1251به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتيازنامه رويتر (

خالص هر معدني كه كمپاني به كار بيندازد دولت ايران از منافع خالص آن سالي صد پانزده 

ي)، ساز و كار سهم ميالد1901مطابق با،1280در امتيازنامه دارسي(» مرسوم و مقرر خواهد داشت.

بين صاحب امتياز از يك «دولت از درآمدهاي نفتي به موجب فصل دهم، چنين تعيين شده است: 

طرف و شركتي كه تشكيل كند از طرف ديگر، قرارداد خواهد شد كه يك ماه بعد از تاريخ 

هزار 20هزار ليره انگليسي نقداً و 20تأسيس رسمي شركت اول، صاحب امتياز مكلف است مبلغ 

هايي كه ليره ديگر اسهام پرداخت شده به دولت عليه بدهد. عالوه بر آن، شركت و تمام شركت

تأسيس خواهند شد مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود، صدي شانزده به دولت 

» عليه سال به سال كارسازي كنند.

ميالدي) كه در 1933مطابق با ، 1312بري در امتيازنامه شركت نفت انگليس و ايران (سهم

هاي واقع ادامه همان قرارداد دارسي به شكل جديد است سازوكار ديگري دارد كه به برخي جنبه

حسب اين قرارداد از طرف مبالغي كه بر«، 10ماده 1كنيم. بر طبق بند آن به اجمال اشاره مي

بيني شده) به شرح ذيل د ديگر پيشكمپاني بايد به دولت تأديه شود (عالوه بر مبالغي كه در موار

4شود و به مبلغ شروع مي1933حق امتياز ساليانه كه از اول ژانويه –گردد: الف تعيين مي

براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر 1شيلينگ

ليره به صاحبان سهام عادي 671250درصد آنچه اضافه بر 20پرداخت مبلغي معادل با –شود. ب 

مجموع مبالغي كه براي هر سال مسيحي بر –گردد. ج كمپاني نفت انگليس و ايران توزيع مي

هزار 750شود نبايد هرگز از هاي الف و ب از طرف كمپاني به دولت ايران تأديه ميحسب جزء

» ليره كمتر باشد.

مدت سي سال اول عمليات خود در ايران، از كمپاني براي «، 11از سوي ديگر به موجب ماده 

پرداخت هرگونه مالياتي ... معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود: 

ميليون تن نفتي كه بابت سنه گذشته 6پنس بابت هر تن از 9سال اول ... 15در  مدت -الف

گردد و شش پنس بابت هر مي10ف از ماده بند ال1االمتياز مذكور در جزء مسيحي مشمول حق

كند كمپاني تأمين مي-ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود. ب6تن نفت اضافه بر رقم 

هزار ليره استرلينگ 255نمايد هيچ وقت از مبلغ الذكر تأديه ميمبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوق

1 .Shilling پنس بود. در 12شيلينگ و هر شيلينگ برابر با 20ميالدي. هر پوند انگليسي برابر با 1971، واحد پول انگليس تا سال

پنس اعالم شد. 100، شيلينگ از سيستم پولي انگلستان حذف و هر پوند برابر با 1971سال 
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ميليون تن نفتي كه بابت 6ك شيلينگ بابت هر تن از در مدت پانزده سال بعد، ي-ج » كمتر نباشد.

پنس 9گردد و مي10االمتياز مذكور در جزو يك بند الف از ماده سنه گذشته مسيحي مشمول حق

كمپاني تضمين –ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود. د 6بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 

هزار ليره استرلينگ 300نمايد هيچ وقت از قبل تأديه ميكند مبالغي كه بر طبق جزو (ج) ما مي

شود كه عالوه بر پيچيده شدن نحوه محاسبات مربوط به سهم دولت از مالحظه مي» كمتر نباشد.

عوايد نفتي، هيچ منطق روشن و قابل قبولي در تعيين اين ارقام و اين نسبت ها وجود ندارد و 

المللي، تا ي كودكانه با ارقام نيست. شركتهاي نفتي بينتوان گفت كه نهايتاً چيزي جز بازمي

چندين دهه، همه كشورهاي در حال توسعه نفتي و از جمله ايران را سرگرم همين محاسبات غير 

بودند. منطقي كرده

، دو قرارداد ديگري كه براي اكتشاف و توليد 1329تا قبل از ملي شدن صنعت نفت در سال 

اي بري تقريباً مشابهات شركت نفت انگليس و ايران منعقد شد الگوي سهمدر خارج از حوزه عملي

با امتيازنامه شركت نفت انگليس و ايران داشت. در امتيازنامه شركت نفت آمريك و ايران مصوب 

شيلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف 4االمتياز ساليانه، مبلغ حق«ميالدي)، 1937(1315

)، به 6تعيين گرديد (بند الف ماده » رسد و يا از ايران صادر شودفروش ميداخلي در ايران به 

(بند ب همين » شوددرصد منافعي كه به سهام عادي شركت توزيع مي20مبلغي معادل «عالوه 

سال 25هاي زماني در خالل مدت امتيازنامه كه هاي پرداخت به تفكيك دورهماده). ميزان حداقل

اين امتيازنامه، 8براين، به موجب بند الف ماده است. عالوههمين ماده بيان شدهبود نيز در بند ج 

ميليون تن نفتي 6پنس بابت هر تن از 9فوريه هر سال مبلغ 28در تاريخ «شركت موظف بود كه 

پنس بابت هر تن نفت اضافه بر 6گردد و االمتياز ... ميكه بابت سال گذشته مسيحي مشمول حق

شود كه بازي با ارقام همچنان ادامه داشت. بپردازد. مالحظه مي» يون تن مذكور در فوقميل6رقم 

در قرارداد اكتشاف و استخراج معادن دو ناحية معينه با شركت هلندي الگمين اكسپلوراتي 

، 6االمتياز ساليانه تغيير كرد. به موجب ماده ميالدي)، فرمول حق1940(1318مصوب » ماچاپاي

االمتياز درصد آن را به عنوان حق50ز تمام درآمد ساليانه خود پس از وضع مبالغ ذيل، شركت ا«

هاي اكتشافي، ذخيره براي تعمير و پردازد: هزينه حقيقي استخراج و هزينهساليانه به دولت مي

و به موجب ماده نهم، ...». تجديد اموال، ذخيره استهالك سرمايه، ارزش يك صدم مواد مستخرجه 

ركت در تمام مدت امتياز ... از هرگونه ماليات ... معاف بوده و در عوض هر سال مبلغي معادل ش«
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» پردازد.االمتياز ساليانه ... به دولت ميدرصد حق4

بري شركت ملي نفت ايران از عوايد حاصل از عمليات نفتي در قرارداد ساز و كار سهم

اي بيان شده است كه به جاي تلخيص پيچيدهبه صورت كامال1333ًآبان 6كنسرسيوم مصوب  

آن در اين مقاله، بايد به اصل قرارداد مراجعه نمود. با وجود اين، صرفاً براي مقايسه با ساز و 

، 13كنيم. به طبق جزء الف ماده كارهاي موجود در قراردادهاي قبلي به چند مورد اشاره مي

شركت استخراج و –) 1زير خواهند بود: بند (هايالعملحق به دريافت حقشركتهاي عامل، ذي«

شركت –) 2نمايد. بند (توليد: يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه ... تحويل مي

» نمايد.تصفيه : يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه ... تصفيه مي

مقدار نفت خامي كه شركت ملي نفت ايران بابت«14جزء (هـ ) ماده 2و 1به موجب بندهاي 

العمل حق-[تحويل مي گيرد] وجوه زير را پرداخت خواهد نمود: به شركت اكتشاف و توليد

هاي جاري شركت مزبور، اين قرارداد و قسمت صحيحي از كليه هزينه13شركت مزبور طبق ماده 

ه مذكور و قسمت صحيحي از كلي13العمل شركت مزبور طبق ماده حق-و به شركت تصفيه

» هاي شركت مزبور.هزينه

شركت ملي «مقرر كرده است كه 17جزء (د) ماده 1در مورد مشاركت در تأمين سرمايه، بند 

را » اي مجازهاي سرمايههزينه«نفت ايران و شركت عامل مربوطه، تأمين سرمايه الزم براي انجام 

زاني كه شركت عامل مربوطه بالتساوي بر عهده خواهند داشت و شركت ملي نفت ايران به همان مي

در پرداخت سرمايه سهيم بوده به شركت مزبور بدهكار خواهد شد و اين دين را شركت ملي نفت 

ايران در ده قسط متساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود و سررسيد پرداخت اولين قسط ظرف مدت 

دين مزبور توليد شده يك سال پس از شروع استفاده از تأسيساتي خواهد بود كه براي ايجاد آن،

5/12هر شركت بازرگاني معادل «اشاره كرد: 22توان به جزء الف ماده و سرانجام مي» است.

درصد قيمت اعالن شده مربوطه مقادير نفت خامي كه آن شركت بازرگاني [خريداري كرده 

بال گفته چنانكه ق» است] به عنوان پرداخت مشخص به شركت ملي نفت ايران تأديه خواهد نمود.

بري طرفين قرارداد در قرارداد كنسرسيوم بسيار پيچيده و شد مسائل مربوط به ساز و كار سهم

توان در جالب توجه است و لذا بهتر است به همين قدر اكتفا كنيم. توضيحات و تفصيل بيشتر را مي

اصل قرارداد مالحظه كرد. 

كرد و براي نخستين بار الگوي به كلي تغيير1336بري در قانون نفت ساز و كار سهم
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گذاري مشترك با شركتهاي نفتي خارجي براي اكتشاف و توسعه ميادين نفتي در خارج از سرمايه

شركت ملي نفت ايران بايد در «اين قانون، 6حوزه عمليات كنسرسيوم معرفي شد. به موجب ماده 

» درصد سهيم باشد.30ان ، الاقل به ميز1هر يك از سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلط

هر شخصي كه ... «االرض به شركت ملي نفت ايران نيز مدنظر قانونگذار بوده است: پرداخت حق

با شركت ملي نفت ايران قرار داد منعقد نمايد بايد در طي دورة قرارداد، مبلغي ساليانه به عنوان 

لي نفت ايران با توجه به وسعت االرض براي تمام ناحيه موضوع قرارداد به ميزاني كه شركت محق

ناحيه و خصوصيات مناطق مورد اكتشاف و استخراج، مخصوصاً احتماالت پيدايش نفت و سهولت 

عرضه محصول ناحيه در بازارهاي خارج، تعيين خواهد نمود به شركت ملي نفت بپردازد. ... عامل 

كه يكجا پرداخت نموده جزء االرض ساليانه را به انضمام اقساط ساليانه و مبلغيمجاز است حق

). 9(بند الف ماده » هزينه عمليات جاري سازمان يا دستگاه يا شخص منظور نمايد.

شركت ملي «االرض، پرداخت ماليات نيز از تعهدات شركت نفتي خارجي است: عالوه بر حق

جزو هزينه نمايد بايستي اقالمي را كه عامل مجاز است نفت ايران در هر قراردادي كه منعقد مي

عمليات جاري خود منظور نمايد تصريح كند تا در احتساب ماليات بر درآمدي كه به عامل تعلق 

مقرر 11). با وجود اين، بند (ز) ماده 11(بند هـ ماده » هاي مزبور محسوب گردد.مي گيرد هزينه

ه در قانون ماليات بر نرخ ماليات بر درآمدي كه عاملين بايد ... بپردازند از آنچه ك«... كند كه مي

وجوهي كه از بابت ماليات «از سوي ديگر، ». مقرر شده تجاوز نخواهد كرد...1335درآمد مورخ 

شود به دالر االرض به شركت ملي نفت ايران يا دولت ايران پرداخت ميبر درآمد و پذيره و حق

ملي نفت ايران تعيين و آمريكايي يا ليره انگليسي يا هر پول رايج ديگري خواهد بود كه شركت 

شود كه اين بند، از نوآوريهايي است ). خاطر نشان مي11(بند ح ماده » در قرارداد تصريح نمايد...

شود. مالحظه مي1336كه فقط در قانون نفت 

1336قرارداد براساس قانون نفت 12چنانكه در بند (ك) بخش سوم اين مقاله ديديم، جمعاً 

بري در اين قانون، به قرارداد منعقده با شركت آجيپ ي بيشتر با نحوه سهممنعقد شد. براي آشناي

منعقد شد و به 1336كنيم كه نخستين قراردادي است كه بر طبق اين قانون در سال ايتاليا اشاره مي

قرارداد شركت نفت ايران و ايتاليا يا سيريپ (شركت عاملي كه متعاقباً تأسيس شد) معروف است. 

پنجاه درصد از سرمايه اوليه «، 4دادها ساختاري مشابه با اين قرارداد دارند. به موجب ماده ساير قرار

است. اين اصطالحات در بند (ز) بخش سوم اين مقاله تعريف شده. 1
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شركت سيريپ را شركت ملي نفت ايران و يا شركتهاي تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد 

، 5به موجب ماده » ديگر را شركت آجيپ مينراريا يا شركتهاي تابعه آن تأديه خواهند نمود.

نمايند كه سرمايه اوليه شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ مينراريا موافقت ميشركت«

از سوي ديگر، بر طبق ماده » سيريپ ... بر حسب احتياج عمليات شركت، به تدريج افزايش يابد.

نمايند كه هر يك نصف وجوه مورد نياز شركت ملي نفت ايران و آجيپ مينراريا تقبل مي«، 29

ا تهيه نمايند. فروش نفت خام محصول عمليات سيريپ ... در بازارهاي جهاني به عمليات سيريپ ر

ارزهاي قابل قبول شركت ملي نفت ايران و آجيپ مينراريا يا ارزهاي اعالن شده به وسيله بانك 

ملي ايران انجام خواهد شد. همچنين، فروش ممكن است به ارزي كه فقط مورد قبول يكي از 

ردد مشروط بر آنكه طرف مذكور متعهد شود كه سهميِ طرف ديگر را به ارز طرفين باشد انجام گ

» مورد قبول او پرداخت كند.

مشخص شده 17سهم دولت ايران و شركت ملي نفت از عمليات شركت سيريپ در ماده 

هاي جاري عمليات خواه از سود ويژه، يعني مجموع درآمد ناويژه پس از كسر كليه هزينه«است: 

ن و خواه در خارجه كه شامل مخارج اداري و استهالك و زيانهاي مندرجه در بند (د) ماده در ايرا

نيز خواهد بود، نصف به عنوان ماليات و حقوق 1328قانون راجع به ماليات بر درآمد مورخ 35

دولتي به دولت ايران پرداخت خواهد گرديد و نصف ديگر بالمناصفه بين شركت ملي نفت ايران 

قراردادي كه به موجب قانون 12الذكر در كليه موارد فوق» مينراريا تقسيم خواهد شد.و آجيپ 

االرض مالحظه منعقد شده است با درجات مختلف پيچيدگي و نيز دريافت حق1336نفت 

شود كه براي بررسي بيشتر بايد به اصل قراردادها مراجعه شود. مي

تا 1345عاً سه قرارداد خدمت در خالل سالهاي در بند (ل) بخش سوم اين مقاله ديديم كه جم

در چارچوب نظام پيمانكاري منعقد شد، و اين درحالي است كه قانون پيمانكاري، درسال 1348

بري در اين قراردادها بدين ترتيب بود كه شركت خارجي به تصويب رسيد. الگوي سهم1353

هاي كرد و در عين حال هزينهفت مياي درياالزحمهبابت خدمات فني، مالي و بازرگاني، حق

مربوط به اكتشاف و ارزيابي و توسعه ميادين را به صورت وام در اختيار شركت ملي نفت ايران 

شد. براي توضيحات بيشتر به داد به شرحي كه در بند (ل) بخش سوم اين مقاله مالحظهقرار مي

ه موجب جزء اول اين ماده، شركت ملي كنيم. ب) اشاره مي1345در قرارداد اراپ (مصوب 29ماده 

برداري يا تصحيح درصد از ظرفيت توليد قابل بهره45درصد تا 35نفت ايران متعهد است كه از 
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در همين ماده، » هاي [تعيين شده] به صورت فوب ... به اراپ بفروشد.شده هر ميدان را به قيمت

ه در نظر گرفته شده است كه نهايتاً برابر است هاي تعيين شداي براي قيمتساز وكار تقريباً پيچيده

التفاوت بين قيمت واقعي هر بشكه ... و جمع اقالم [مربوط به درصد از مابه50مبلغي معادل «با 

و 29ماده 2هاي عمليات ارزيابي و توسعه و ...] (بند و جزء هاي اكتشاف، هزينهاستهالك هزينه

بري دراين قراردادها براي آشنايي بيشتر با سازوكار سهماشاراتي به ساير بندهاي اين ماده).

ضروري است به اصل قراردادها مراجعه شود. 

كه مبتني بر نظام پيمانكاري است به اجمال 1353بري در قانون نفت ترتيبات مالي و نحوه سهم

ر اولين قرارداد از بري ددر بند (ز) بخش سوم اين مقاله بيان شد. به عنوان نمونه، به ساز و كار سهم

كنيم. ساير قرارداد پيمانكاري كه در چارچوب اين قانون منعقد شده است اشاره مي6مجموعه 

در قرارداد پيمانكاري با 8ماده 2و 1قراردادها نيز وضعيت مشابهي دارند. به موجب بندهاي 

ي اين قرارداد روز از تاريخ اجرا30پيمانكار كل ظرف «شركت فرانسوي نفت، (سي.اف.پي)، 

ميليون دالر آمريكايي به شركت ملي نفت ايران خواهد 6پيمانكاري، پذيره نقدي به مبلغ 

ميليون دالر آمريكايي براي 40اكتشاف، حداقل مبلغ پرداخت. پيمانكار كل در ظرف دوره

،8ماده 6بر طبق جزء (ط) بند ...». عمليات اكتشاف در ناحيه مشخص شده، خرج خواهد كرد 

ميليون دالر 5پيمانكار كل، پذيره توليد به شرح زير به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت: «

5ميليون بشكه بالغ شود و 35آمريكايي، وقتي كه جمع مقادير توليد از ميدان توسعه يافته ... به 

» ه بالغ شود.ميليون بشك70ميليون دالر آمريكايي ديگر وقتي كه جمع مقادير توليد مزبور ... به 

پيمانكار كل، تمام وجوه الزم براي عمليات اكتشاف و «، 6ماده 3و 2و 1به موجب بندهاي 

توسعه ميدان ... تا تاريخ آغاز توليد تجاري از آن را تأمين خواهد نمود ... وجوه فوق... در ده قسط 

هد شد ... نرخ بهره ساليانه پس از آغاز توليد تجاري، توسط شركت ملي نفت ايران مسترد خوا

... خواهد بود به اضافه يك درصد Banque De Franceمعادل نرخ رايج تنزيل طبق اعالم 

كند كه مقرر مي15ماده 1بند » درصد در سال تجاوز نخواهد كرد.9كه در هر حال مجموعاً از 

سال با 15به محض آغاز توليد تجاري ... شركت ملي نفت ايران يك قرارداد فروش به مدت «

درصد نفت خام توليد شده [با 45شركت فرانسوي نفت منعقد خواهد نمود كه به موجب آن ... 

همين 3و 2ميزان تخفيف را بندهاي » تخفيف] به شركت فرانسوي نفت ... فروخته خواهد شد.

هاي اكتشاف ... به اضافه يك دهم مبلغي معادل يك دهم جمع كل هزينه«كند: ماده تعيين مي
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اي ... به هاي توسعهاي ... كه پرداخت گرديده است ... مبلغي معادل يك دهم جمع كل هزينهپذيره

درصد قيمت بازار در مقابل ريسكي كه 5اضافه جمع كل بهره قابل پرداخت ... و تخفيفي معادل 

هد سال ادامه خوا15هاي اكتشاف بر عهده گرفته است [كه] براي پيمانكار كل در مورد هزينه

شود كه ترتيبات مالي قراردادهاي پيمانكاري منعقده در چارچوب به وضوح مالحظه مي» داشت.

، با اندك تفاوتهايي، مشابه قراردادهاي بيع متقابل است. 1353قانون نفت 

، 1366قانون نفت 1بند ح بخش سوم اين مقاله ديديم، در ماده 1با توجه به آنچه در جزء 

يمانكاري به صورت بخشي از عمليات نفتي تعريف شده است كه موضوع اين انعقاد قراردادهاي پ

رسد كه به موجب اين قانون، همكاري با شركتهاي خارجي صرفاً قانون است. از اين رو به نظر مي

انعقاد قراردادهاي مهم «، چون از سوي ديگردر چارچوب نظام پيمانكاري مجاز شناخته شده است. 

اي خواهد بود نامهبا اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ... تابع آئينفي مابين وزارت نفت 

)، و نظر به اينكه اين 5(ماده » كه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

بري در اين قانون، توان راجع به ترتيبات مالي و سهمنامه هيچگاه تهيه نشد، لذا نميآئين

اظهارنظري كرد. 

باشد با توجه به اينكه قراردادهاي بيع متقابل محرمانه تلقي شده و لذا رسماً در دسترس نمي

الزحمه پيمانكار اظهار نظر نمود. فقط به همين قدر توان راجع به ميزان و نحوه محاسبه حقنمي

اي آيد كه اين سازوكار بسيار مشابه قراردادهكنيم كه از شواهد موجود چنين بر مياكتفا مي

هاي مربوط به اكتشاف و است. به عبارت ديگر، كليه هزينه1353منعقده بر طبق قانون نفت 

شود و ارزيابي و توسعه ميدان كه در متن قرارداد ذكر شده است از طرف پيمانكار تأمين مي

الزحمه و سود و پاداش پيمانكار از محل فروش درصدي از توليدات همان ميدان (يا ساير حق

) به صورت اقساط ساليانه و درخالل مدت زمان معين، تأديه خواهد شد. هرگاه توليد از ميادين

ميدان به سطح مقرر در قرارداد رسيد و استمرار آن با شرايط مندرج در قرارداد تطبيق كرد آنگاه 

توان از شركت طرف قرارداد شود، هر چند ميمديريت ميدان به شركت ملي نفت ايران منتقل مي

نوان مشاور در مرحله توليد نيز استفاده نمود. در فرآيند بهبود قراردادهاي بيع متقابل، ساز و به ع

گذاري مندرج در قرارداد را هاي سرمايهتوان هزينهكارهاي معرفي شده است كه به موجب آن مي

ورد شود، به صورت محدود مبا توجه به  شناخت دقيق تري كه  از رفتار مخزن در زمان حاصل مي

پذيري با توجه به انعطافتواند ميتجديدنظر قرار داد. بديهي است كه مدت زمان قرارداد نيز 
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پذير باشد. ، انعطافميدانهاي توسعهسرمايه در چارچوب تعديل برنامه

نتيجه گيريجمع بندي و.8
و مالكيت بر ايم: حاكميتدراين مقاله، چهار ويژگي مطلوب در قراردادهاي نفتي را بررسي كرده

هاي فني ملي در جريان عمليات نفتي، انتقال دانش و مهارتمنابع نفتي، رعايت حقوق و منافع

هاي مطلوب كه مناسب و افزايش سهم دولت از عايدات نفتي. اين چهار ويژگي، و ساير ويژگي

طرحهاي در اين مقاله بررسي نشده است همچون ارتقاء توان مديريتي شركت ملي نفت در اجراي

بين المللي نفتي، نهايتاً در راستاي -بزرگ نفتي و يا ارتقاء شركت ملي نفت به سطح شركتهاي ملي

تأمين منافع ملي از منابع نفتي كشور در بلند مدت است. از سوي ديگر، هدف شركتهاي نفتي 

اران خارجي كه براساس اصول بنگاهداري عمل ميكنند حداكثرسازي سود و تأمين منافع سهامد

است. عملكرد اين دو فرآيند متعارض، علت اصلي لغو قراردادها يا اصالح، تعديل و تجديدنظر 

آنها بوده است.

بررسي كليه قراردادهاي نفتي در طول تاريخ نفت كشور، كه در بخش سوم اين مقاله اجماالً به 

گاه نسبت به رعايت دهد كه مقامات قانونگزاري و اجرايي كشور هيچ آن پرداخته شد، نشان مي

اند. با وجود اين، آنچه نهايتاً در هاي چهارگانه در قراردادهاي نفتي بي تفاوت نبودهاين ويژگي

شكل ظاهري و عملكرد قراردادها ظاهر شده است ميزان درك قانونگزاران و دولتمردان نفتي از 

به كارشناسان و ها از يك سو و سطح دانش، مهارت و تجرابعاد مختلف و عمق اين ويژگي

متخصصان نفتي كشور از وضعيت مخازن و پيشرفت هاي دانش فني در كليه سطوح عمليات نفتي، 

هاي از سوي ديگر است. بديهي است كه آگاهي از تحوالت بازار جهاني نفت و ساير حامل

هاي تانرژي، جايگاه و نقش بازيگران اصلي اين بازار به ويژه شركتهاي نفتي بين المللي، پيشرف

جديد در اقتصاد سياسي نفت، ساختار و سازوكار بازار جهاني سرمايه براي تأمين سرمايه، مسائل 

تاريخي قراردادها در كشورهاي مختلف و سرانجام، تسلط -حقوقي نفت، تحوالت ساختاري

ين كافي به فنون مذاكرات نفتي از ديگر شرايط دستيابي به قراردادهاي بهينه نفتي در راستاي تأم

باشد. از اين رو، تنظيم و اجراي صحيح قراردادهاي نفتي مستلزم منافع ملي در بلندمدت مي

همكاري نزديك اقتصاددانان و متخصصان مالي، صاحب نظران روابط بين الملل، تاريخ دانان و 

حقوق دانان نفتي با كارشناسان و متخصصان فني نفت است.
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تي منعقده و يا طراحي قراردادهاي جديد، بدون ارزشيابي و سنجش دقيق قراردادهاي نف

مالحظه نقش اين قراردادها در تحقق سياستهاي ملي انرژي امكان پذير نمي باشد. سياستهاي ملي 

انرژي در خالل زمان و با توجه به تغيير در وضعيت و شرايط مخازن نفتي، انرژيهاي جايگزين و 

ميكند. به عنوان مثال، اگر فرض كنيم كه هم اكنون اي و جهاني تغيير شرايط اقتصاد ملي، منطقه

ازدياد برداشت از مخازن نفتي و رعايت موازين توليد صيانتي در اولويت سياستهاي ملي انرژي 

است و يا اگر ارتقاء سطح تخصص و مهارت هاي فني در بخش باالدستي و يا بهبود توان مديريتي 

و كسب جايگاهي همرديف شركتهاي بزرگ شركت ملي نفت در اجراي طرحهاي بزرگ نفتي 

بين المللي نفت از اهم سياستهاي ملي انرژي محسوب مي شود آنگاه قراردادي مطلوب -ملي

خواهد بود كه كارايي الزم براي تحقق اين اهداف را داشته باشد. درغير اينصورت، ملحوظ كردن 

، فريبنده و تزئيني نخواهد بود.هاي مطلوب در قراردادهاي نفتي، چيزي جز شعارهاي زيباويژگي

رعايت حقوق مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي در قراردادها كه موضوع بخش چهارم اين 

مقاله بود، درواقع فضاي مناسب قانوني و اجرايي براي تأمين حقوق و منافع ملي در جريان عمليات 

، 1329نون ملي شدن نفت مصوب كند. چنانكه در بخش چهارم ديديم، بعد از قانفتي را فراهم مي

مالحظه 1353اعمال حقوق حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي براي نخستين بار در قانون نفت 

اعمال حق حاكميت و مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي... منحصراً به عهده شركت « شود: مي

توليد شده از منابع نفتي ايران در نفت«، 19)، و به موجب ماده 3ماده1(بند» ملي نفت ايران است...

تواند هيچ قسمت از نفت را مادام مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود. شركت مزبور نمي

» كه استخراج نشده است به غير انتقال دهد.

سال بعد از تصويب اين قانون، نهادي براي نظارت بر اعمال 40متأسفانه قانونگزار، تا حدود 

قانون نفت مصوب 3مالكيت بر منابع نفتي تعيين نكرد تا آنكه به موجب ماده حق حاكميت و 

هيئت عالي «برعهده » نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي«، 1390

ه، خارج از حوزاز ايشاننفر5نفر است كه 9قرارگرفت كه متشكل از » نظارت بر منابع نفتي

توان انتظار داشت كه دانش و تجربه كافي براي انجام وظايف نميو لذا1تخصصي نفت هستند

هاي هيئت«توان انتظارداشت كه بدون باشند. بنابراين، چگونه ميتخصصي اين هيئت عالي را داشته

عالي با اكثريت غير با تجربه و مستقل، اين هيئتنفتيِمتشكل از كارشناسان و خبرگان » يتخصص

دادستان كل كشور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك 1 .

مركزي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلش شوراي اسالمي.
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بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه «خطيري همچون تخصصي، بتواند وظايف

هاي مصوب وزارت نفت درفرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و 

بررسي و ارزيابي متن، «) و 7ماده 2(بند » حداكثرسازي ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور

) را به خوبي 7ماده3(بند » مهم نفت و گاز در جهت صيانت... حجم مالي، تعهدات... قراردادهاي 

هاي تخصصي كامالً انجام دهد؟ متأسفانه قانونگزار، درخصوص ضرورت تشكيل اين هيئت

)، اشاره 4(تبصره ماده» چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيئت عالي...«ساكت است و صرفاً به 

كند.مي

توجه دائم شركت هاي نفتي خارجي به حقوق و منافع «معروف اين، چه فايده از شعار برعالوه

امتيازنامه شركت نفت انگليس و 21كه صورت اوليه آن در ماده » ايران در جريان عمليات نفتي

) ساخته و پرداخته شد و سپس در 1333) و صورت نهائي آن در قرارداد كنسرسيوم (1312ايران (

ت، درحالي كه تخصص و دانش كافي براي شناخت مصاديق كليه قراردادهاي بعدي نيز به كار رف

اين حقوق و منافع و نظارت بر حسن اجراي آن وجود نداشت. نكته جالب توجه اينكه حتي برخي 

مصاديق اين حقوق و منافع از ديرباز مورد توجه قانونگزار قرارگرفته بود. به عنوان مثال، تأكيد 

ي نفت بر عمليات مالي و فني شركتهاي خارجي به ويژه قانونگزار در امر خطير نظارت شركت مل

رعايت موازين توليد صيانتي كه براي نخستين بار در امتياز نامه شركت نفت انگليس و ايران  

) و سپس در كليه قراردادهاي بعدي نيز كپي برداري گرديد، نه تنها 14و 13ملحوظ شد (مواد 

هاي الزم و مشوقو با تجربه است بلكه نيازمند مستلزم وجود مهندسان و كارشناسان متخصص 

فضاي حمايتي براي اعمال نظارت بر عمليات شركتهاي خارجي است. 

، تربيت نيروهاي فني و متخصص مورد توجه هارغم تأكيد در قوانين و اساسنامهمتأسفانه علي

ريخي اشاره مي كنيم: حقيقت، به چند نكته تااين جدي مقامات نفتي كشور نبوده است. براي تبيين 

آذر 8كه توسط جمعي از نمايندگان در تاريخ » پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران«به موجب 

صنعت نفت ايران در تمام مناطق «... به مجلس شوراي ملي تقديم شد، پيشنهاد گرديد كه 1329

داري در دست بركشور بدون استثناء ملي اعالم شود، يعني عمليات اكتشاف، استخراج و بهره

نيروهاي درحال كه دولت فاقد به تصويب رسيد، 1329اسفند 29اين پيشنهاد در » دولت قرارگيرد.

طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي «دربود. براي مديريت اين صنعت عظيم الزم تخصصي 

ل آئين نامه فرستادن عده اي محص«مقررشد كه 1330ارديبهشت 9مصوب » شدن صنعت نفت
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» هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوط به صنايع نفت به كشورهاي خارج...براي فراگرفتن رشته

مقررشد كه 11/9/1333قانون ترميم حقوق فرهنگيان مصوب 21تدوين شود. همچنين، در تبصره 

وزارت فرهنگ و وزارت دارايي مكلف اند... با كمك شركت ملي نفت... دانشكده نفت «

). بنابراين صنعت نفت ملي شد 245(امور حقوقي، صفحه» در آبادان تأسيس نمايند.خوزستان را 

براي مديريت آن وجود داشته باشد. ملي به ميزان الزمبدون آنكه نيروهاي 

رعايت حقوق و منافع ملي در برايحاصل آنكه در گذشته، علي رغم شعارهاي زيبا و انقالبي 

مالي بر -دانش و تجربه كافي براي نظارت هاي فنيقراردادهاي نفتي، متأسفانه تخصص،

اكنون كه خوشبختانه تعداد قراردادها به منظور تأمين منافع ملي، بسيار ضعيف بود. اما هم

كارشناسان و متخصصصان نفتي كشور افزايش يافته و به سرعت درحال توسعه مي باشد، 

)، محرمانه تلقي شده است. بنابراين، 1390ت قانون نف15قراردادهاي نفتي، به حكم قانونگزار (ماده

چه فايده از تأكيدات قانونگزار بر رعايت حقوق و منافع ملي در قراردادهاي نفتي، درحالي كه 

تشخيص مصاديق اين حقوق و منافع، به علت عدم دسترسي كارشناسان مستقل نفتي به قراردادها، 

عمالً منتفي است.

فني كه سومين ويژگي مطلوب در قراردادهاي نفتي است انتقال دانش و كسب مهارت هاي

وضعيتي مشابه با دو ويژگي قبلي دارد. توجه به اين ويژگي، از ديرباز مورد تأكيد قانونگزار 

ماده شانزدهم امتيازنامه شركت 4است. چنانكه در بخش ششم اين مقاله ديديم، به موجب بند بوده

هزار ليره استرلينگ براي اينكه 10ساليانه مبلغ «شركت ، اين1312نفت انگليس و ايران مصوب 

از » داد.اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگيرند تخصيص خواهد

آن زمان به بعد، انتقال دانش فني و تربيت نيروي انساني در كم و بيش همه قراردادهاي نفتي به 

انونگزار بوده است. اما ثمره اين همه تأكيد و توجه در قراردادها چه ويژه بيع متقابل مورد توجه ق

سال بعد از تصويب امتيازنامه نفت 70، يعني حدود 1380بوده است؟ وزير وقت نفت در سال 

به انتقال دانش فني بر  انگليس و ايران و اجراي آنهمه قراردادهاي نفتي از آن زمان تاكنون با تأكيد 

ويژه در قراردادهاي بيع متقابل(كه دربخش سوم اين مقاله ديديم)، چنين نساني بهو تربيت نيروي ا

نفر مهندس نفت وجود ندارد. اين مجموعه عظيم را 150در تمام صنعت نفت كشور «مي گويد: 

1»نفر است.7نفر اداره كرد. كل استادان باالدستي صنعت نفت كشور نيز كمتر از 150توان با نمي

، 1380مرداد 14از روزنامه رسالت، يكشنبه سخنراني مهندس بيژن زنگنه وزير نفت در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، به نقل 1.

.56، صفحه 1381وزارت نفت، شهريور ) 2نفت و توسعه(. همچنين در كتاب4صفحه 
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راردادهاي نفتي نشان مي دهد كه شركتهاي نفتي خارجي در چارچوب قراردادهاي عملكرد ق

اند. هاي فني و تربيت نيروهاي متخصص ايفا نكردهمنعقده، نقش فعالي در انتقال دانش و مهارت

) و يا بعد از 1350و 1340اگر رشدي در اين زمينه، قبل از انقالب اسالمي (به ويژه در دهه هاي 

است ناشي از تالش دانشجويان مستعد و استادان متعهد و دلسوز مي حاصل شدهانقالب اسال

دهد كه سوابق تاريخي نشان مي1دانشگاهي و حمايت برخي مديران ارشد دستگاه نفت بوده است.

از قراردادهاي نفتي نمي توان انتظار چنداني در انتقال دانش فني و تربيت نيروهاي متخصص داشت 

سازي علمي و فني هاي داخلي، به رشد درون زا درظرفيتا اتكاء به توانمنديبايست ببلكه مي

براي ي، سازوكارهاي مناسبآوريهاي جديدفندست يافت و با شناخت دقيق از نياز صنعت نفت به 

هاي فني طراحي نمود.ارتقاء تخصص و مهارتانتقال آن و 

تحول قراردادهاي نفتي ايران نشان پردازيم. تاريخ اكنون به جمع بندي ويژگي چهارم مي

دهد كه قصد جدي قانونگزار در سيراين تحوالت، صرفاً افزايش سهم دولت از عايدات نفتي مي

است. چنانكه در بخش هفتم اين مقاله ديديم، چانه زني در سهم بري درچارچوب قراردادهاي بوده

تر شبيه بازيهاي كودكانه با ارقام است. امتيازي و مشاركتي، اساساً فاقد مباني اقتصادي بوده و بيش

هاي حقوقي در قراردادهاي خدمت (پيمانكاري) ايجاب مي كند كه سازوكار باوجود اين، ويژگي

سهم بري طرفين قرارداد، تا حد زيادي مبتني بر اصول و پايه هاي منطقي باشد.

قراردادها اين كه اوالً در ايم، نشان دادهنفتيحاصل آنكه با دقت در ساختار كليه قراردادهاي 

است، زيرا كه اين سياستها يا اساساً هيچگاه به سياستهاي ملي انرژي در بخش نفت توجه نشده

است. ثانياً، و يا آنكه داللت آنها درتنظيم قراردادهاي نفتي چندان مشخص نبودهتدوين نشده

نفتي، رعايت حقوق و منافع هاي مطلوبي همچون اعمال حاكميت و مالكيت ملي بر منابع ويژگي

هاي فني صرفاً شعارهاي زيبا بوده اند كه قراردادهاي ملي در عمليات نفتي و انتقال دانش و مهارت

مجلس و پژوهش ها در سالهاي قبل از انقالب اسالمي به مقاله اول مرحوم دكتر علي سعيدي در براي آشنايي با اين پيشرفت1.

، رشته مهندسي نفت در 1380درسال «كنيم كه هاي بعد از انقالب اسالمي، خاطرنشان ميرفتمراجعه شود. درمورد پيش34شماره 

دانشجو در مخازن هيدروكربوري 4سطح دكتري با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت با پذيرش 

)، و اين روند به سرعت توسعه 60، صفحه )2(نفت و توسعه» ( و يك دانشجو در اكتشاف و يك دانشجو در حفاري تأسيس شد

در دانشگاه امام صادق عليه 1386يافت. همچنين، دكتري مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز براي نخستين بار در سال 

و كردز به كارطباطبايي آغادر دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه 1388السالم و دكتري اقتصاد نفت و گاز براي نخستين بار درسال 

مهندسي نفت و علوم اقتصادي، مديريتي و حقوقي -اي درحوزه هاي فنيفضاي مناسبي براي همكاريهاي بين رشتهبدين ترتيب 

فراهم گشت. 
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اند. ثالثاً، دركليه قراردادهايي كه تاكنون منعقد شده است، به بهبود توان نفتي را مزين كرده

بين المللي مطلقاً توجهي نشده است. مديريتي شركت ملي نفت و ارتقاء آن به سطح شركتهاي ملي

به مثابه تأمين ،هاي سه گانه را نه تنها بايد در نگرش دولتمردان به بخش نفتعلت اين كاستي

جستجو كرد بلكه فقدان دانش و تخصص كافي به ويژه در ،كننده اصلي نيازهاي ارزي كشور

بداري، حقوقي و سياسي نفت را نيز هاي فني، اقتصادي، مالي، حسامطالعات بين رشته اي در حوزه
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