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گونه شناسی و آسیب شناسی حقوقی قراردادهای باالدستی نفت و گاز 

 با توجه به حاکمیت و امنیت ملی

 1رضا آقاموسی طهرانی
 2محمد نعمتی

 27/05/1398تاريخ پذيرش:                                                   23/02/1398تاريخ ارسال:  

 چکیده
امنیت ملی کشورهايی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز 

به ؛ قراردادها استتشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر اين نوع 
هد دامنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترين بخش اقتصادی کشور را تشکیل می عبارت ديگر

باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در اين میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می تأثیرتحت 
از  های صورت گرفتهباتوجه به تحلیلهد شد. قراردادها رعايت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خوا

های فراتحلیل و تحلیل محتوای پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش
ا، هکیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری

در دو مقوله اصلی ارزيابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های )مالکیت دولت،  قراردادهای باالدستی نفت وگاز،
مديريت دولت میزبان، إعمال حاکمیت( و ارزيابی حقوقی با مؤلفه های )قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، 

االدستی ادهای بانواع قراردحقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی( بررسی شده و 
بر اساس میزان تطبیق با عوامل نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی 

 ارائه گرديده است. شده و راهکارهای حقوقی متناسب آسیب شناسیفوق، 

قراردادهای نفتی، قرارداد امتیازی، قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد خدماتی، حاکمیت و  واژگان کلیدی:

 امنیت ملی.
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 . مقدمه1
توجه به نوع و مفاد قراردادهای نفتی برای تضمین تا زمانی که اقتصاد ملی وابسته به درآمدهای نفتی باشد 
ان است و قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت امنیت ملی، سازوکاری تثبیت شده در جمهوری اسالمی اير

داند تا با رعايت حق حاکمیت ملی، از قراردادهای نفتی برای ايجاد امنیت و پیشبرد اهداف ايران را مجاز می
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده کند. در ادبیات روابط بین الملل، امنیت غالبا به معنی احساس آزادی در 

 استملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده تعقیب اهداف 
(. لذا ديگر امنیت، يک فرآيند يک جانبه نیست که فقط بتوان با افزايش قدرت نظامی آن 104:1368بهزادی،)

ل توازن عوامل تشکیرا افزايش داد. بلکه امروزه حفظ امنیت هر واحد سیاسی از راه افزايش قدرت ملی و ايجاد 
وانند تدهنده آن میسر است و افزايش يکی از اين عوامل اگر متناسب با افزايش در عوامل ديگر نباشد، می

( سیاست های کلی برنامه 20(. الزم به ذکر است در بند )26:1388بلنديان،گردد )موجب تهديد امنیت نیز 
ر مقام بر شمردن عوامل تقويت امنیت و اقتدار ملی مقام معظم رهبری که د 1385چهارم توسعه ابالغی سال 

می باشند، صراحتا به عامل قدرت اقتصادی اشاره شده است. به همین جهت از جمله راه های افزايش قدرت 
ملی يا به عبارت ديگر حاکمیت ملی، تقويت قدرت اقتصادی محسوب می شود که در کشورهايی نظیر جمهوری 

حاکمیت کامل بر ذخاير نفت وگاز، عینیت می يابد. بايد افزود طرح اين نوع از اسالمی ايران، در تسلط و 
قراردادها که با شاخصه حفظ حاکمیت و امنیت ملی همراه باشد در قبل از انقالب، صرفا به قانون نفت ايران 

خش ه در بگردد. لکن بعد از انقالب، حفاظت از حاکمیت و به تبع آن امنیت ملی بويژمحدود می 1353مصوب 
های اقتصادی و باتمرکز بر نفت و گاز، در سیاست های کلی، قوانین و مقررات اهمیت و جايگاه مضاعفی پیدا 

ابالغی مقام  1404افق کرده که اهم موارد آن به قرار ذيل است؛ سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در 
، 12/8/1382غی مقام معظم رهبری در تاريخ ، سیاست های کلی نظام ابال13/8/1382معظم رهبری در تاريخ 

قانون اساسی ابالغی  44بند )الف( سیاست های کلی اصل  2قانون اساسی، جزء  153و  44،45،152اصول 
در  1386قانون اساسی مصوب  44، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 1384مقام معظم رهبری در سال 

نامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری قانون بر 14(، بند )ب( ماده 3( و )2مواد )
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری در سال  27، بند 1383اسالمی ايران مصوب 

سیاست های کلی  12، بند 129و  126، 125در مواد  1389، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1387
قانون برنامه ششم توسعه  48بند )ج( ماده  1، جزء 1394وسعه ابالغی مقام معظم رهبری در سال برنامه ششم ت

 3و بند )ت( ماده  1، ماده 1/4/1390قانون اصالح قانون نفت مصوب  1ماده  17، بند 21/12/1395مصوب 
نون اساسنامه شرکت قا 83ماده  2و تبصره  39، تبصره ماده 1391مصوب  قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت

 .1395ملی نفت ايران مصوب 
در اين بین حقوق نفت از زمان پیدايش تاکنون با تحولی بنیادين روبرو بوده که قراردادهای نفتی را به شدت 

های جديد در انعقاد قرار داده است. اين تحوالت با قراردادهای امتیازی شروع و با ابداع شیوه تأثیرتحت 
وند. شتداوم يافت. اين قراردادها امروزه به قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خدماتی تقسیم میقراردادهای نفتی 

پژوهش حاضر تالشی برای آشکار نمودن ماهیت قراردادهای نفتی در ايران، همواره مورد اختالف بوده است. 
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ختلف نفتی ز قراردادهای مو تبیین علمی و حقوقی نسبت آسیب پذيری امنیت و حاکمیت ملی در قبال استفاده ا
با توجه به مالحظات حقوقی، کدام يک از انواع قراردادهای »باشد و سعی براين است که مشخص شود می

 «نمايد؟ تأمینتری تضمین و تواند حاکمیت ملی و بالتبع امنیت ملی را به نحو مطلوبنفتی می
مهم همراه بوده که مالکیت منابع زير زمینی  اريخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با اينت

حاکمیت دولت ها برای کشور صاحب . تا جايی که امروزه نفت و گاز در يد مبسوط دولت میزبان باقی بماند
 تاس را شناسايی کردهحق اخذ غرامت حداکثر، مخزن حق انحصاری ايجاد می کند و برای شرکت خارجی نیز 

قراردادهای نفتی را نبايد فقط در چارچوب البته برخی از اساتید معتقدند . (1394)امین زاده و نیک بخش،
مالحظات حقوقی و از منظر انطباق با قانون اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخاير نفتی بررسی نمود. 

 درخشان،شود )اين مالحظات از شروط الزم در قراردادهای نفتی است اما مطلقا از شروط کافی محسوب نمی
توان نتیجه گرفت که اعطای قانون اساسی می 153و  43،44،45،81(. برخی معتقدند با مطالعه اصول 1393

المللی بین هایهربخشی از مالکیت و حاکمیت میادين نفت وگاز در هر قالبی به غیر امکان پذير نبوده و شرکت
فت امتیاز و يا حق مالکیت از سوی به عنوان صاحب سرمايه، حق سرمايه گذاری که در مقابل منجر به دريا

(. لکن براساس 1393ابراهیمی و شیريجیان،داشت )ايشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور بگردد را نخواهند 
های کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری امکان سرمايه گذاری در اين بخش از سیاست 12بند 

مجاز  44های کلی اصل یت )در مرحله اکتشاف( و در چارچوب سیاستاقتصاد کشور با شرط عدم تحقق مالک
اعالم شده است. موضوع اعمال حق حاکمیت ملی بر منابع و صیانت از مخازن، تقريبا اصلی ترين عاملی است 
که از سوی ايران به عنوان کشوری که دارای ذخائر عظیم نفتی است با حساسیت جدی دنبال می شود و 

دهد. لذا باتوجه به استفاده گسترده از دادی خاصی را در حوزه اين صنعت پیش روی قرار میهای قرارقالب
قراردادهای نفتی و ابهام در تفسیر اين قراردادها و مسائل مربوط به حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در 

رفتن ويژگی تا با در نظرگقراردادهای نفتی مختلف، ناگزير به بررسی انواع قراردادهای نفتی بین المللی هستیم 
ها، مزيت ها و معايب آنها از منظر حقوقی بتوانیم تشخیص دهیم هر نوع قرارداد تا چه میزان اهداف حاکمیت 

 نمايد.می تأمینو امنیت ملی کشور را 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
بیانیه ) یعیبطبر منابع  تالش هايی برای تبیین مفهوم حاکمیت دائمی با تاسیس کمیسیون حاکمیت دائمی

مجمع  1803، بیانیه 1962دسامبر  14( آغاز شد. در 1958دسامبر  12مجمع عمومی سازمان ملل در  1324
در خصوص فعالیتهای صنعت نفت، اعمال  "4"عمومی سازمان ملل، تصويب شد. متن اين بیانیه و بويژه بند 

حاکمیت دولت، نسبت به منابع  حق حاکمیت دائمی را شناسايی نموده است. مباحث پیرامون دامنه و قلمرو
به نتیجه رسید و در همان سال  1974طبیعی و اجرای اصول حقوق بین الملل در دعاوی ملی شدن در سال 

مه  1، 3202و  3201مجمع عمومی سه بیانیه مهم برای پايه گذاری يک نظم نوين اقتصاد بین المللی )بیانیه 
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( را صادر کرد. 1974دسامبر  12، 3281)بیانیه  1ادی دولتها( و همچنین معاهده حقوق و تعهدات اقتص1974
ايی ضیشود )می محسوب  از مصاديق قواعد آمره بین المللیامروزه اصل حاکمیت دايمی بر منابع طبیعی 

حقوق بین الملل در راس قرار می گیرند و هر قاعده  منابعدر سلسله مراتب اين قواعد (. 438:1390بیگدلی،
لذا دولت ها می  ويه و عملکردی که با آنها در تعارض باشد بی اعتبار محسوب می شود.ر هر ديگر و حتی

توانند حتی بر خالف مفاد قراردادی و با اکتفا به پرداخت غرامت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی نسبت 
اين رو، تنظیم و اجرای  از (.253:1389امانی،) ندينمابه اعمال حقوق حاکمه خود در راستای منافع عمومی اقدام 

صحیح قراردادهای نفتی مستلزم همکاری نزديک اقتصاددانان و متخصصان مالی، صاحب نظران روابط بین 
(. مالکیت بر 1392الملل، تاريخ دانان و حقوق دانان نفتی با کارشناسان و متخصصان فنی نفت است )درخشان،

رو نابع طبیعی است، لذا بنظر می رسد حاکمیت عملی در گمنابع نفتی يکی از فروع و نتايج اصل حاکمیت بر م
( و تابعی از دانش و تجربه 1393عامری و شیرمردی دزکی،است )داشتن دانش کافی برای اعمال نظارت موثر 

قانون نفت مصوب  3(. به موجب ماده 92)درخشان، وزارت نفت و يا شرکت ملی نفت دولت های میزبان است
ع هیئت عالی نظارت بر مناب»بر عهده  «حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی نظارت بر اعمال» 1390
نفر از ايشان، خارج از حوزه تخصصی نفت هستند و لذا نمی  5نفر است که  9قرار گرفت که متشکل از  «نفتی

اشند بتوان انتظار داشت که دانش و تجربه کافی برای انجام وظايف تخصصی اين هیئت عالی را داشته 
 با اوتیجديد تف امتیازی قراردادهای در نفتی منابع به نسبت مالکیت قراردادی و قانونی رژيم (.1393درخشان،)

 هب نسبت میزبان مالکیت کشور موضوع قرارداد، سه هر در و ندارد خدمات و تولید در مشارکت قراردادهای
طبق ارزيابی حقوقی و حاکمیتی صورت  .(1393)عامری و شیرمردی دزکی، گردد می تصريح نفتی مخازن
قرار گرفته اند.  تأيید(، قراردادهای مشارکت در تولید مورد 1391امانی و شفیع زاده خولنجانی،توسط )گرفته 

( و درنظر گرفتن منافع ملی، قراردادهای مشارکت در 1996تاورن،طبق ارزيابی حقوقی صورت گرفته توسط )
کهن ط )اقتصادی صورت گرفته توس-فقهی-برتری دارند. طبق ارزيابی حقوقیتولید نسبت به بقیه قراردادها 

شده و بیان شده است که قراردادهای بیع متقابل بسیار  تأيید(، قراردادهای مشارکت در تولید 1395هوش نژاد،
د تولینیز از نظام مالیاتی معیوب رنج می برند و نوعی مشارکت در  IPCايرادات ماهوی دارند و قراردادهای 

درصد پیش  20تا  15درصد است لکن در اين قراردادها  5تا  4عالوه بر اين، نرخ بهره متعارف در دنیا هستند. 
(، بیان شده 1392طبق ارزيابی حقوقی صورت گرفته توسط )درخشان، (.124:1395بینی شده است )رحیمی،

ل يکسان بوده و وجه تمايز در نحوه سهم بری است رژيم های حقوقی در انواع قراردادها از امتیازی تا بیع متقاب
 طرفین از منافع است.

 . روش شناسی پژوهش3
ای هبستر سازی جهت اجرای موافقتنامهاين مطالعه يک پژوهش کیفی و با ماهیت کاربردی است و به منظور 

ش تحقیق روالمللی، يکپارچه سازی و توسعه میادين مشترک با کشورهای همسايه تالیف گرديده است. بین

                                                           
1 Charter of economic rights and duties of states 
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وان روش تبنابراين تحلیل محتوای کیفی را می؛ باشدبصورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا می
سازی و تم یدکدبن مند،بندی نظامهای متنی از طريق فرآيندهای طبقهتحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوايی داده

تحلیل معموال به سه صورت تحلیل اولیه،  (.1390ايمان و نوشادی، دانست )شده يا طـراحی الگوهای شناخته
م و اـغل ادنبادکه به، تحلیلافرد يکرروساساً ا (.25:1389عبداللهی،شود )تحلیل ثانويه و فراتحلیل انجام می 

تجزيه يا تحلیل اى شى براز روتر ايا فروت متفاان چندى چیز، ستاى اه ـخلامدو ى ـهشوپژت اـب مطالعـترکی

سپس کشف و هش وچند پژاز حاصل ت طالعااترکیب اى برارى بزايا جعبة د يکرروتحلیل ارف. ها نیستداده

، هیرو وداد)قاضىطباطبايى  تـافتنى نیسـت يـسادى درـنفو اگانه اجدت مطالعااز ست که زه اى ابط تاروا
باتوجه به مطالب ذکر شده فوق و به منظور آسیب شناسی حقوقی قراردادهای باالدستی نفت  (.38 - 37: 1389

زة حودر  مصوب، ىـهشوپژــ ى ـعلم اتريـنشه در دـشپاـچت مقاالوگاز از منظر حاکمیت و امنیت ملی، 
فوق  هایوهشگیرد تا براساس اطالعات بدست آمده از پژمورد بررسی قرار می قراردادهای باالدستی نفت وگاز

عوامل مرتبط با حاکمیت و امنیت ملی در قراردادهای باالدستی نفت وگاز، عالوه بر عوامل موجود در ادبیات 
بر اساس میزان تطبیق با عوامل مطرح تحقیق استخراج شده و سپس، انواع قراردادهای باالدستی نفت و گاز 

ــ ى ـعلم اتريـنشه در دـشپاـچت مقاال ،حاضرهش وپژرى ماآ جامعةگردد. شده فوق، آسیب شناسی می
حجم نمونه پژوهش شامل  قراردادهای باالدستی نفت وگاز می باشد.زة حودر  مصوب وزارت علوم، ىـهشوپژ

ى نمونهگیرروش به کهمقاالت مندرج در نشريات فوق در زمینه قراردادهای باالدستی نفت وگاز می باشد 
ان عنوس سااند. گزينش مقالهها برا هتحلیل شدو تجزيه ارى و گانه کدگذاجدر بهطوب و نتخاا »رىشمامتما«
قرارداد، نفت/ نفت وگاز، مشارکت در تولید، بیع متقابل، خدماتی، امتیازی، )، با کلید واژه های هر مقالهة چکیدو 

و کلیه مقاالت  سته اشدم نجاا (EPCو  IPCقرارداد جديد نفتی، بین المللی، باالدستی، حاکمیت، امنیت، 
مرتبط با موضوع از مجالت علمی پژوهشی که با کلید واژه های )انرژی، نفت، اقتصاد/ اقتصاد/ حقوق، بین 
الملل/ حقوق/ میان رشته ای/ علوم سیاسی و روابط بین المللی، حقوق/ میان رشته ای/ علوم اسالمی/ راهبرد 

ديريت( در پايگاه جامع علوم انسانی جستجو شده اند، استخراج گرديده )میان رشته ای(، تاريخ، صنعت نفت، م
ی، ااز طريق رجوع به منابع کتابخانهنحوه جمع آوری اطالعات  .است و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند

از متون مقاالت، از طريق پرسشنامه معکوس صورت  های معتبر و همچنینها و سايتقوانین، مقاالت، گزارش
گرفته است. در روش تحلیل محتوا نیز بايد پرسشنامه ای تهیه شود و با مطالعه آثار مورد نظر تکمیل شود، اما 
از آنجا که داده ها )مقاالت( در اختیار محقق قرار دارند و صرفا استخراج پاسخ از آنها مد نظر است، آن را 

عکوس می خوانند. حصول اعتبار جهت مقوله بندی مقاالت و محتوای آن از طريق صوری و پرسشنامه م
آزمون -به روش آزمونپايايی تحقیق نیز  محتوايی و با مراجعه به متخصصین موضوع صورت گرفته است.

مهر، شود )محمدیبرای سنجش پايايی از روش کدگذاران مستقل استفاده میفراهم گرديده است. لذا،  1مجدد
1387.) 

 

                                                           
1 Test- retest 
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 :(1فرمول شماره ) فرمول روش هولستی عبارت است از 
 

PAO  1 درصد توافق مشاهده شده )ضريب پايايی(؛M تعداد توافق در دو مرحله کدگذاری؛n1  تعداد واحدهای
تعداد واحدهای کد گذاشته در مرحله دوم است. در صورتی که خروجی فرمول  n2کد گذاشته در مرحله اول و 

 شود.باشد پايايی حاصل می %80بیشتر از 

 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 هاداده تحلیل و تجزیه. 4-1

 قراردادهای باالدستی نفتهای کیفی بدست آمده از روش فراتحلیل و آسیب شناسی برای تجزيه و تحلیل داده
ت به دار نسبتحلیل محتوا با رويکرد جهتدار استفاده شده است. و گاز، از روش تحلیل محتوای کیفی جهت

به طور کلی  (.1390ايمان و نوشادی،) استهای تحلیل محتوا از فرآيند ساختارمندتری برخوردار ديگر روش
های کیفی، سه روش کدگذاری وجود دارد: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و وتحلیل داده تجزيهجهت 

عه ها، پديده مورد مطالگذاری و تعیین مقولهشود، با عنوانانتخابی. در روش کدگذاری باز تالش می کدگذاری
های کبه مثابه بلو ها هستند؛ اين مفاهیمگذاری و تعیین مقولهعنوان محصولتجزيه وتحلیل شود. مفاهیم، 

 باز مستلزم کاربرد شیوه کدگذاریکنند. اجرای روش سازی داده بنیاد عمل میساختمانی در ساختار تئوری
در اين  .شودتر، تعیین مقوله نامیده میبندی مفاهیم در سطح باالتر و خالصهای است. فرآيند گروهمقايسه

برای سنجش پايايی، از آزمون پايايی هولستی برای تمامی شود و تحقیق، از روش کدگذاری باز استفاده می
با توجه به نتايج بررسی و جستجوی مجالت علمی پژوهشی در  گردد.ها در تمام مقوالت استفاده میکدگذاری

عنوان مجله  62پرتال جامع علوم انسانی و با استفاده از کلیدواژه هايی که باالتر به آنها اشاره گرديد، تعداد 
 هر مقالهة چکیدان و عنوس ساابر در هر مجله، گزينش مقالههاعلمی پژوهشی در اين زمینه استخراج شده و 

که به دلیل محدوديت صفحات، مختصری از جدول مربوط  ستفاده از کلید واژه های مربوطه انجام گرديدبا ا
 نشان داده شده است.

 ( نتايج جستجوی مقاالت در مجالت علمی پژوهشی پرتال جامع علوم انسانی1جدول شماره )

 
 مجالت علمی پژوهشی

قرارداد
ت وگاز 

نف
ت در  

مشارک

تولید
 

.... 

ی
خدمات

ی 
امتیاز

ی 
ن الملل

بی
 

ت
حاکمی

 

ت
امنی

 

 32 17 26 10 26 .... 33 3 37 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران

 34 16 23 3 33 ..... 3 61 40 پژوهشها و سیاست های اقتصادی

 728 433 664 67 210 .... 104 524 730 مجموع مقاالت در هر کلیدواژه

                                                           
1 Percentage of Agreement Observation 

𝑃𝐴𝑂 =
2𝑀

𝑛1 + 𝑛2
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طبق بررسی صورت گرفته در مقاالت فوق، کلیه مقاالت مرتبط با موضوع شناسايی شده و از متن و نتیجه آنها 
به منظور تحلیل محتوا استفاده شده است و همچنین منابع ارجاع داده شده در مقاالت مذکور نیز به منظور 

سیب شناسی حقوقی قراردادهای باتوجه به هدف آتحلیل محتوا، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
شده استخراج گرديد که طبق روش باالدستی نفت وگاز، عوامل متعددی باتوجه به پژوهش های علمی انجام

دار که در باال توضیح داده شد و استفاده از روش کدگذاری باز، به شرح زير استخراج تحلیل محتوای کیفی جهت
 شده است:

 آمده از تحلیل محتواعوامل بدست ( 2جدول شماره )
 سطح سوم سطح دوم )مؤلفه( سطح اول )مقوله(

(1) 
ارزيابی حاکمیت و 

 مالکیت

 الف( مالکیت دولت
 -مالکیت نفت تولیدشده -مالکیت نفت درجا

 مالکیت داده ها و اطالعات -مالکیت تجهیزات

  ب( مديريت دولت میزبان

 ج( اعمال حاکمیت
 

 قانون حاکم

 هزينه و غرامت( -)شرايطفسخ قرارداد 

 نظام حل و فصل اختالفات

 اثر تغییر قوانین و مقررات
 )قابلیت مذاکره مجدد وتغییر قرارداد(

(2) 
 ارزيابی حقوقی

  الف( قوانین و مقررات داخلی

 قاعده نفی سبیل -اقطاع -مشترکات عامه -انفال ب( قواعد فقهی

  ج( حقوق و آراء بین المللی

  استانداردهای مالی و حسابداری بین المللید( 

ها در تمام مقوالت استفاده گرديده و به برای سنجش پايايی از آزمون پايايی هولستی برای تمامی کدگذاری
قوله شده برای هر ماين منظور کدگذار مستقل متخصص در موضوع، در نظر گرفته شده است. ضرايب محاسبه

 از عوامل، به شرح جدول زير بدست آمده است:و بصورت کلی برای هردسته 

 آزمون پايايی هولستی( 3جدول شماره )
=PAO (عامل 9) تیمالکارزيابی حاکمیت و  (1  87/0  

M=3 85/0 مالکیت دولتالف(    
 M=1 1 مديريت دولت میزبانب( 

M=3 85/0 اعمال حاکمیت ج(  

 PAO=1 (عامل 4ارزيابی حقوقی ) (2

  M=1 1 داخلی الف( قوانین و مقررات 
 M=1 1 ب( قواعد فقهی 

 M=1 1 ج( حقوق و آراء بین المللی 

 M=1 1 د( استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی 
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. دهندشده را نشان میهستند، پايايی کدگذاری انجام 8/0مقدار ضرايب موجود در جدول باال که همگی بزرگتر از 
جداول ارزيابی قراردادهای باالدستی نفت و گاز از منظر میزان تطبیق با عوامل بدست آمده از فراتحلیل، به 
منظور آسیب شناسی قراردادها بصورت کامل تهیه شده و کلیه مقاالت مورد استفاده که بصورت خاص، قراردادی 

ل محدوديت صفحات بصورت مختصر، در ذيل که به دلی اند در جداول جايگذاری شده استيا رد نموده تأيیدرا 
 نشان داده شده است.

 ارزيابی حاکمیت و مالکیت (4جدول شماره )

 ارزيابی حاکمیت و مالکیت

 ج( اعمال حاکمیت ب( مديريت دولت میزبان الف( مالکیت دولت نتايج انواع قراردادها

 
 قرارداد امتیازی

 ( مقاله7) ( مقاله4) ( مقاله8) تأيید

 ( مقاله3) ( مقاله2) مقاله( 4) تأيیدعدم 

 قرارداد مشارکت
 در تولید

 مقاله (17) ( مقاله10) ( مقاله37) تأيید

 ( مقاله2) ( مقاله0) ( مقاله5) تأيیدعدم 

 
 

قرارداد 
 خدماتی

 
 بیع متقابل

 ( مقاله7) ( مقاله2) ( مقاله25) تأيید

 ( مقاله20) ( مقاله7) 1( مقاله0) تأيیدعدم 

IPC 
 

 ( مقاله10) ( مقاله5) ( مقاله10) تأيید

 ( مقاله5) ( مقاله5) ( مقاله6) تأيیدعدم 

EPCF 
 

 ( مقاله8) ( مقاله4) ( مقاله7) تأيید

  ( مقاله2)  تأيیدعدم 

 ارزيابی حقوقی، قوانین و مقررات داخلی (5جدول شماره )
 ارزيابی حقوقی

 الف( قوانین و مقررات داخلی

 قرارداد امتیازی نوع

 
 
 تأيید

ب بند  -قانون معادن 14ماده  -1377قانون معادن مصوب  10ماده  3تبصره  -1377قانون معادن مصوب  2ماده 
ظايف ن وقانو -1389ل ساب برنامه پنجم توسعه مصون قانو 125ده لف ماابند  -توسعهرم برنامه چهان قانو 14ده ما
ظايف و نقانواز بند پ(  5و  4و )جزء  (3ده ما "ت"بند  3جزء ) -1391يبهشت اردب نفت مصورات وزارت ختیاو ا
قانون اصالح  14و 12، 8، 2، ماده 1بند غ ماده  -1390قانون معادن مصوب  -1391ب نفتمصورات وزارت ختیاو ا

بان نگه نظر تفسیری شورای -سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه 27منطوق بند  -1390قانون معادن مصوب 
سیاست های کلی ابالغی مقام معظم  -قانون اساسی 81درخصوص اصل  2/2/1360مورخ  1775صادره به شماره 
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1384قانون اساسی ابالغی مورخ  44سیاست های کلی اصل  رهبری از جمله

ابالغی مقام معظم نامه ششم توسعه سیاست های کلی بر 12بند  -سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 15بند  -
قانون الحاق برخی مواد  1بند ی ماده  -1396قانون برنامه ششم توسعه مصوب  48از بند ج ماده  1جزء  -رهبری 

 .1393( مصوب 2قررات مالی دولت  )به قانون تنظیم بخشی از م
 

                                                           
 عدم تايید وجود ندارد ولی تايیدات فوق، حاصل محدوديت های قانونی است. 1 
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قانون برنامه پنجم  129)ب( ماده  بند -جهدن بونیاقو - 66ل ساب نفت مصون قانو 6ماده  -قانون اساسی 81اصل  تأيیدعدم 
 .1389توسعه 

 قرارداد مشارکت در تولید نوع

 
 
 
 
 تأيید

تصويب به عنوان  -1391( قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت مصوب 3ماده )« ت»بند سوم بخش ( و 1ماده )
قانون اساسی و قیود مربوط به  81 مفاد اصل -قبل از پیروزی انقالب اسالمی قانون از سوی مجلس شورای ملی

قانون  -قانون برنامه چهارم توسعه 14ماده  -قانون مدنی 10ماده  -قانون اساسی 45اصل  -تفسیر اول اصل مزبور
حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهیالت به 

قانون اصالح  12ماده  -1390قانون نفت  3قسمت سوم بند ت از ماده  -12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  1بند الف ماده  -1390قانون نفت مصوب 

 1بند  -نفتقانون اصالح قانون  14ماده  2تبصره  -قوانین بودجه سنواتی 1بند الف تبصره  -1393( مصوب 2)
قانون اساسنامه شرکت  83ماده  2و تبصره  75و  71و  70مواد  -قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ايران 6ماده 

های کلی برنامه ( سیاست12بند ) -1396قانون برنامه ششم توسعه مصوب  65ماده  -1395ملی نفت ايران مصوب 
 .1394ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری در سال 

 
 تأيیدعدم 

قانون اساسی  45و  44اصول  -13911قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت مصوب  (3ماده )« ت»بند سوم بخش 
بند  -قانون برنامه پنجساله پنجم 129ماده  -های توسعه پنج ساله چهارم و پنجم و قوانین بودجهقوانین برنامه -
قانون اساس نامه شرکت  35و بند )ط( ماده  4ماده  -1389( قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 129ماده )« ب»

 .21/12/13952قانون برنامه ششم توسعه مصوب  48بند )ج( ماده  1جزء  -ملی نفت ايران

 قرارداد بیع متقابل نوع

کر ذدر مؤيدات قانونی بیع متقابل مخالفتی وجود ندارد. لذا، به دلیل محدوديت صفحات، قوانین مربوط در جدول  تأيید
 نشده است.

 IPC نوع

شرايط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت وگاز  -8/7/1394هیأت محترم وزيران در تاريخ مصوبه   دتأيی
قانون حداکثر استفاده از توان فنی  -24/3/96و  10/6/95و اصالحات نهايی آن در تاريخ های  13/5/95مصوب 

اجرايی کشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب مهندسی، تولیدی، صنعتی و 
12/12/1375. 

عدم 
 دتأيی

 

 

قانون اجرای  -های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 15و  13،14بندهای  -81قانون اساسی و اصل  43،44،45اصول 
مصوبه  3بند د ماده  -هیئت دولت مصوبه 8بند ت ماده  -اصالح قانون نفت 2ماده  -44های کلی اصل سیاست

 هیئت دولت.
 

 EPCF نوع

                                                           
مشخصا در مقام  1394( سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری در سال 12ضمن انطباق با سیاق بند ) 1 

 از درون مخازن می باشد و نه ساير مراحل و موارد آن.بیان عدم انتقال مالکیت نفت و گ

مبنی بر رعايت سیاست  1395قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ايران مصوب   83( ماده 2تبصره ) مغاير با الزامات قانونی مقرر در 2 
است.  مضافا اينکه تالی فاسد ممنوعیت انتقال مالکیت نفت و گاز تولید  نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام های کلی

 شده الجرم به توقف جريان فروش نفت و گاز کشور نیز سرايت می کند که طبعا چنین امری مقصود نظر مقنن نبوده است.
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 دتأيی

 

مصوبه  -1383قانون برگزاری مناقصات مصوب  2و بند الف ماده  1ماده  -قانون برنامه چهارم توسعه 14ماده  
قانون برنامه پنجساله  82تبصره ماده  -قانون محاسبات عمومی 62شورای اقتصاد يا هیئت دولت و مجوز ماده 

هندسی، تولیدی، صنعتی و اجرايی کشور در قانون حداکثر استفاده از توان فنی م -1389پنجم توسعه ايران مصوب 
استفاده از صندوق توسعه ملی  -12/12/1375اجرای پروژه ها و ايجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران. 84موضوع ماده 

عدم 
 دتأيی

عدم پاسخگويی قوانین موجود خصوصا قانون برگزاری مناقصات و آيین نامه های آن درباره اعمال روش قراردادی  

EPCF-  تضاد قوانین داخلی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرايی کشور
با برخی از قواعد بین المللی  12/12/1375وب در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مص

 فاينانس.

 ارزيابی حقوقی، قواعد فقهی (6جدول شماره )
 ب( قواعد فقهی 

 

 

 

 

در  تأيید
کلیه 

 قراردادها

 (.651: 1415)الخلوتی،-( 91: 1420ابن جزی،؛ 487: 1421)دسوقی،امتیاز(:  اعطاء)مربوط به  اقطاع تملیک
 (.220: 2ج ،1379)امام خمینی، –(678وسیله النجاه مع حواشی االمام الخمینی:، 1352: )اصفهانی،جعاله

 ( مقاله42)و ...( 17: 1429) بروجردی، -(98: 5،ج1384بهجت،) -(220: 2ج  ،1379)امام خمینی،: مشترکات عامه
 ديگر.
)مکارم  -(499565 استفتاء:)امام خامنه ای، (، 30567استفتاء شماره  :1393؛ مظاهری،71: 1434)اراکی،: انفال

 ( مقاله26)و....  (477377)سیستانی، استفتاء -(220: 2،ج1379)امام خمینی، -(9309240134استفتاء شیرازی،
 ديگر.

فی مملکه العربیه   النظام األساسی للحکم الماده االولی-(2004الدستور الدائم لدوله قطر) 1الماده : قاعده الزام
عربیه دستور دوله االمارات ال 7الماده-(1962الدستور الکويتی) 2الماده  -السابعة المادة (1992السعوديه)
المادة -(1996القانون الدستوری سلطنه عمان)( 2مادة )ال-( 2002دستور مملکه البحرين) 2الماده -(1971المتحده)

 (.2005( دستور جمهوريه العراقیه)2)
  (.13؛ جاثیه 255؛ بقره،56؛ عنکبوت،10؛ زمر،97؛ نسا،64؛ هود،73؛.اعراف،128)اعراف، :قرآن

 قاعده نفی سبیل تأيیدعدم 

ارزيابی حقوقی، حقوق و آراء بین المللی   (7جدول شماره )  

 ارزيابی حقوقی

 ج( حقوق و آراء بین المللی   انواع قراردادها

 
 

 قرارداد امتیازی

 
 
 دتأيی

 -آراء بین المللی مويد قراردادی بودن حق حاصل از قرارداد امتیازی است)پرونده های لیبی(
لمعارف دايره ا -اصل حاکمیت و مالکیت دائمی دولتها بر منابع و ثروتهای طبیعی 1803قطعنامه 

دسامبر  12، 3281معاهده حقوق و تعهدات اقتصادی دولتها )بیانیه  -بین المللی حقوق تطبیقی
پیمان  - (193کنوانسیون حقوق درياها به عنوان يک معاهده بین المللی در ماده ) -(1974

ديوان بین المللی دادگستری الهه در پرونده کنگو علیه  - (18( ماده )1منشور انرژی در بند )
 .1982کنوانسیون حقوق درياها مصوب  300ماده  -اوگاندا

 
 

 
 

رين دکت  -اصل حاکمیت و مالکیت دائمی دولتها بر منابع و ثروتهای طبیعی 1803قطعنامه 
دايره المعارف بین المللی حقوق  -در پرونده لیبی المللیرويه قضايی بین -الحقوق کامن

کنوانسیون  -(1974دسامبر  12، 3281معاهده حقوق و تعهدات اقتصادی دولتها )بیانیه   -تطبیقی

https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government
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قرارداد مشارکت در 
 تولید

( 1پیمان منشور انرژی در بند ) -(193اها به عنوان يک معاهده بین المللی در ماده )حقوق دري دتأيی
 300ماده    -ديوان بین المللی دادگستری الهه در پرونده کنگو علیه اوگاندا -(18ماده )

، 3201بیانیه )  -18و  13معاهده انرژی اروپايی ماده  -1982کنوانسیون حقوق درياها مصوب 
دسامبر  12، 3281معاهده حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها ) بیانیه  –( 1974مه  1، 3202
1974.) 

 
قرارداد 
 خدماتی

بیع 
 متقابل

دعوای نفتی مطروح در ديوان داوری امین اويل و کويت؛اعضای کنسرسیوم و ايران؛آموکو و  دتأيی
 ايران، رويه ديوان داوری ايران و آمريکا.

IPC  عدم
 دتأيی

دعوای نفتی مطروح در ديوان داوری )امین اويل و کويت؛اعضای کنسرسیوم و ايران؛آموکو و 
 ايران(. 

 ( ارزيابی حقوقی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی8جدول شماره )

 د( استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی  
 )عدم انتقال مالکیت در کلیه قراردادها(

حسابداری انگلستان در عدم بوک کردن نفت مخزن در دفاتر، ترازنامه و صورت های مالی حتی در قراردادهای سیستم 
 69،استاندارد حسابداری شماره "های مالینحوه ارائه صورت"( تحت عنوان 1امتیازی،استاندارد بین المللی حسابداری شماره )

 بريتانیا، اسناد دويچه بانک. 2001آمريکا،بیانیه رويه های توصیه شده سال 
Financial accounting standards board(FASB),Generally accepted accounting 

principles(GAAP), 

Securities and exchange commission(SEC),accounting standards board(ASB), 

international accounting standards board(IASB),Oil industry accounting 

committee(OIAC),Statements of recommended practice(SORP),International financial 

reporting standards(IFRS). 

 

 پژوهش هاییافته. 4-2
مچنین کشور بويژه در حفظ ذخاير و ه مدتکوتاهبايد در نظر داشت تکیه بر يک نوع قرارداد، نه منطبق با مصالح 

دی کشور از جمله حداکثرسازی ارزش اقتصا بلندمدتبین المللی است و نه با مصالح  یهاميتحرعبور از موانع و 
زيرا جمهوری اسالمی ايران با کشورهای همسايه خود دارای میادين ؛ میادين و تولید صیانتی سنخیتی دارد

در توسعه مشترک آنها با کشورهای همسايه که الزمه  ریتأخمتعدد و مهم نفتی و گازی هم مرز بوده و هرگونه 
آن قابلیت بکارگیری انواع قراردادهای نفتی رايج بین المللی است، حسب مورد موجب از بین رفتن و محبوس 

به سمت قلمرو کشورهای مجاور از جمله در مورد قطر در میدان مشترک پارس  هاآنو يا مهاجرت  ريذخاماندن 
دادهای بیع متقابل اگر چه از حیث حقوقی واجد مجوزهای قانونی الزم می باشد لکن قطع قرارجنوبی است. 
نیازهای فنی و بکارگیری تکنولوژی های روزآمد، از نقطه نظر امنیتی نیز منافع ايران را  تأمیننظر از عدم 

 یهاميحرتو باوجود  نکرده است. چرا که برای فروش نفت در اين برهه خاص زمانی تأمینتاکنون بصورت بهینه 
در عرضه و فروش روبرو ساخته  يیهایدشواربانکی، کشور را با  یالمللنیبشديد و عدم وجود نظام پرداخت 

است. اين در حالی است که در قراردادهای امتیازی جديد و قراردادهای مشارکت در تولید، مسئله فروش و 
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اکمیت و مديريت دولت باشد، با سهولت بیشتری عرضه نفت در صورت درج شروطی که تضمین کننده حق ح
 یهانظامانعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی در کشورهايی که دارای  قابل مرتفع شدن خواهد بود.

راق، ( هستند از قبیل چین، عربستان، قطر، عیدارهيو سرمامختلف حقوقی و اقتصادی )سوسیالیستی، اسالمی 
، باشدیملیبی، نروژ، انگلستان و ... که در تمام آنها حفظ مالکیت دولت میزبان بر منابع نفتی نقطه مشترک 

انعقاد چنین  و اندندادهحاکمیت و مالکیت خود را در معرض خطر قرار نشان دهنده آن است که اين کشورها 
رون د و گازنسبت به ذخاير نفت  هادولتمنافاتی با حقوق انحصاری  گونهچیهحقوقی  قراردادهايی از جنبه

درصد قراردادها مشارکت  35تا  30درصد قراردادها امتیازی،  65تا  60مخازن و میادين نخواهد داشت. چنانچه
کت رمشای هااردادقر بهی وارده هادنتقاه اعمد. خدماتی است ی نفتی از نوعدو درصد قراردادهافقط در تولید و 

تفسیر س ساامالکیت برل نتقاالیل شبهه دها به اردادين قرده از استفان امکام اعدان، يراصنعت نفت در تولید در 
ه يژوبهر نین کشواپرتو قودر تولید در کت رمشای هااردادقرانعقاد  دجووين است. با ده اساسی بون اقانواز مضیق 

با موانع قانونی مواجه نبوده و بلکه تجويز شده به نظر ، 1391ب ت مصونفرات وزارت ختیاو اظايف ن وقانو
آن با  از نوع و ماهیت نظرقطععدم انتقال مالکیت ذخاير نفت و گاز به طرف قرارداد  مسئلهاينکه  مضافاً است.

. ستا سیدهرت ثباانیز به  یالمللنیبو همچنین استانداردهای مالی و حسابداری  یالمللنیبرجوع به حقوق و آراء 
در حالی که در  ديآیمنسبت به نفت و گاز تولید شده حق اقتصادی بوجود  صرفاًدر قراردادهای امتیازی، 

بلکه استهالک  ديآینمتولیدی بوجود  و گازقراردادهای مشارکت در تولید حتی اين حق اقتصادی نیز به نفت 
ملک دولت در ت تماماًمیدان است و لذا منابع نفتی تولیدی  براساس ترتیبات قراردادی از محل تولیدات هانهيهز

 سیتأسین دست نیز )حسب مورد اگر در موضوع قرارداد بخش پاي خصوصاً(. 118:2013است )دويچه بانک، 
طرف قرارداد بجای تعلق بر نفت و گاز  الزحمهحقپااليشگاه و مجتمع پتروشیمی( وارد شده باشد و بويژه 

ر ین دست قرار گرفته باشد. به عبارت ديگپاي ساتیتأساستحصالی از  یهافرآوردهتولیدی بر روی درصدی از 
اشتغال  در یتوجهقابل ثمرات تواندیم هاتحريم کردن بی اثر از غیر که انرژی حوزه در هوشمندانه استراتژی

 رد تولیدی گازی میعانات و نفت تمام اندازه به گازی میعانات و نفت 1فرآورش فیتظر افزايش باشد داشته نیز
 ایمنطقه بازار اب متناسب آن از مناسبی سهم برای نیز پتروشیمی ارزش زنجیره تکمیل به صورتی که است کشور
ی بررس یهاپژوهشهای صورت گرفته از باتوجه به تحلیل .شود و در قراردادها مورد توجه جدی قرار گیرد مهیا

های فراتحلیل و تحلیل محتوا توسط روش کدگذاری باز، شده به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش
باتوجه به حاکمیت و امنیت ملی، در دو مقوله اصلی ارزيابی حاکمیت و مالکیت  و گازقراردادهای باالدستی نفت 

 گردد.شده که نتايج آن به شرح ذيل ارائه می یشناسبیآسو ارزيابی حقوقی 
  

                                                           
 پااليش نفت خام به سوخت و همچنین فرآوری و تبديل آن به انواع محصوالت پتروشیمیايی 1 
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 ارزیابی حاکمیت و مالکیت( 1

 الف( مالکیت دولت
در زيرمقوله مالکیت دولت با عنايت به عوامل مالکیت نفت درجا، مالکیت نفت تولیدشده، مالکیت تجهیزات، 

تا زمان استخراج و درآمد )و اطالعات و باتوجه به عدم ثبت مخازن جديد کشف شده به عنوان  هادادهمالکیت 
در ترازنامه،  هاآندارايی شرکت نفتی و عدم ارائه  نيترمهم عنوانبهذخاير  یگذارارزشفروش( و عدم امکان 

از  کيچیه( در 30و  41و  71:1397توکلی و اسحاق زاده، ) یالمللنیبطبق استانداردهای مالی و حسابداری 
قراردادی معمول صنعت نفت و گاز و حتی در قراردادهای امتیازی، امکان ثبت ذخاير کشف شده  یهامدل

مالی و ترازنامه متصور نخواهد بود و همچنین  یهاصورتدارايی در  عنوانبهتجاری موجود در درون مخزن 
 یالمللنیبسازمان ملل( و همچنین آراء  1803ود )قطعنامه طبیعی خ منابع بر کشورها دائمی حاکمیت طبق اصل

 در نفتی منابع به نسبت مالکیت قراردادی و قانونی بويژه در دعاوی مرتبط با قراردادهای امتیازی، رژيم
 نوع قرارداد سه هر در و ندارد خدمات و تولید در مشارکت قراردادهای با جديد تفاوتی امتیازی قراردادهای

باتوجه به فراتحلیل  .گرددیم و نفت درجا تصريح نفتی مخازن به نسبت میزبان استمرار مالکیت کشور موضوع
 یدتأيمتعددی مقوله مالکیت دولت را نسبت به ذخاير درجا در تمام انواع قراردادی آن  یهاپژوهشانجام شده، 

در مقیاس تجاری و ايفاء تعهدات قراردادی،  و گازتولید نفت  در صورتدر قراردادهای امتیازی،  .اندنموده
خواهد بود و بهره مالکانه به دولت میزبان پرداخت  و گازتولیدشده در اختیار شرکت نفت  و گازمالکیت نفت 

 تولیدشده، در و گاز(. در قرارداد مشارکت در تولید نیز مالکیت نفت 92:1397توکلی و اسحاق زاده،شد )خواهد 
 ساتیتأسمنتقل شده و همچنین دولت از ابتدا مالک تجهیزات و  و گازبه شرکت نفت  نقطه فروش از دولت

و ای نفت بج و گازنفتی موضوع قرارداد است. در برخی کشورها نیز ممکن است پیمانکار در نقطه فروش نفت 
تولید  در مشارکت قراردادهای برخالف (.95:1397توکلی و اسحاق زاده،) دينماتولیدشده، وجه نقد دريافت  گاز

جديد  قراردادهای امتیازی در ،دانندیم میزبان کشور به متعلق نیز تولید هنگام را نفت مالکیت که خدمات و
 در که اين به نظر .گرددیم صاحب امتیاز منتقل به چاه در سردر صورت ايفاء تعهدات قراردادی  نفت مالکیت

 از خود مالی حقوق دريافت جهت دولت میزبان که است شده فراهم امکان اين جديد امتیازی قراردادهای
 اين در یداخل بازار نیاز تأمین تعهد درج نظر به چنین هم و نمايد دريافت نفت نقد، پول جای به امتیاز، صاحب

ل شده ح کشورها از بسیاری برای امروزه نفت، مالکیت خصوص در گفتهشیپتفاوت  رسدیم نظر به قراردادها،
خزن تعلق حق مالکانه به مهرگونه های طبیعی نافی ها بر منابع و ثروتحاکمیت دائمی مردم و ملتاصل است. 

اينکه بايد توجه کرد که به لحاظ نظری، مشارکت در تولید نوعی قرارداد خدماتی است  و و نفت درون آن است
درات فتی در نقطه صاکه سهم پرداختی به شرکت نفتی، نوعی پرداخت است که از جانب دولت به شرکت ن

چه آنکه سهم استحقاقی پیمانکار قراردادهای مشارکت در تولید  (. لذا71:1986بلین و ديگران، شود )محقق می
فت مالکیت به صورت قهقرايی نسبت به ن، در هر دو فرض ميینماتلقی عینی آن را حق يا بدانیم و حق دينی را 

، به حسابداری و استاندارهای یالمللنیب و آراءصرف نظر از اصول  کند چراکهموجود در مخزن تسری پیدا نمی
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مبنای انتقال مالکیت و ضمان نقطه تسلیم ، 1کاال یالمللنیبکنوانسیون بیع  69و  68، 67، 30مواد موجب 
ی وققح اينکه بر اساس نظام مضافاً .و تا پیش از آن هیچگونه انتقال مالکیتی رخ نخواهد داد معاوضی خواهد بود
شرايط اساسی صحت انتقال ملکیت، معین و معلوم بودن و مقدورالتسلیم بودن جمله از  ،ايران جمهوری اسالمی
که در اعماق زمین و درون مخزن قرار دارد محل  یدر حالی که هر دو شرط در مورد نفت ؛مورد معامله است

ه از اين رو در فرضی ک و غیرممکن بودهچراکه تعیین میزان دقیق نفت موجود در مخازن تقريباً  .ترديد است
ت مبادرت به ثبت يا گزارش ارزش نف گذارانهيسرماپیمانکار حسب مورد به منظور افزايش سرمايه و يا ترغیب 

، منافاتی با استمرار مالکیت منابع نفتی برای دينمایميا گاز سهم برآوردی خود از میدان و مخزن در ترازنامه 
مستحق اجرت و بازگشت سرمايه مربوط در صورت  صرفاًزيرا پیمانکار ؛ نخواهد داشتدولت صاحب مخزن 

مادام که تعهدات قراردادی ايفاء نگرديده و يا نفت و گاز در واقع امر  جتاًینتايفاء تعهدات قردادی خود است و 
تا  وشمندانه عمل نمودتولید و فروخته نشده، وجهی دريافت نخواهد کرد. لیکن در تنظیم مفاد قرارداد بايد ه

قبل از انجام کامل عملیات موضوع قرارداد، هیچگونه حقی برای طرف مقابل به ادعای تعلق آن به وی ايجاد 
 دينمانشود تا بتواند در فرض حدوث اختالف قراردادی، مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه مابه ازای آن را 

ردادهای امتیازی فرض ثبت دارايی و ايجاد حق عینی تنها در بايد ياد آور ساخت در قرا(. 241:1395رحیمی،)
بلین و اشد )بحالتی متصور است که نفت و گاز از میدان تولید شده باشد تا امکان برآورد قطعی آن محقق شده 

همچنین قراردادهای هیبريدی چین که در واقع ترکیبی از قراردادهای مدرن امتیازی و  .(70:1986ديگران، 
و بر مبنای نظام اقتصاد سوسیالیستی که با تمرکز بر حفظ مالکیت دولت،  های مشارکت در تولید بودهقرارداد

که در اين دسته از قراردادها هیچگونه انتقال مالکیتی  آن استعملی  ديمؤ(، 10:1994شکل يافته )ژياگوگائو،
 (.123:1393( و )امانی، 161:1994)ژياگوگائو، دهدینمنسبت به مخزن و يا نفت درون آن رخ 

 ب( مدیریت دولت میزبان
در زيرمقوله مديريت دولت میزبان، نقش قراردادهای مشارکت در تولید و سپس قراردادهای امتیازی مدرن مورد 

ع وقرار گرفته است لکن به دلیل فقدان ترکیب تخصصی اعضاء در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موض تأيید
ی حیاا، در عمل اعمال نظارت و مديريت بهینه را دشوار نموده است. 1390قانون اصالح قانون نفت مصوب 

 وابسته است.جا درستحصالی يا حتی نفت امالکیت بر نفت از  فراترملی ابه عو، امنیت تأمین متعاقباًو حاکمیت 
حاکمیت  رسدیم به نظرمالکیت بر منابع نفتی يکی از فروع و نتايج اصل حاکمیت بر منابع طبیعی است، لذا 

( و تابعی از 1393عامری و شیرمردی دزکی،است ) مؤثرعملی در گرو داشتن دانش کافی برای اعمال نظارت 
از بعضی وزه در مرا(. 92ان،درخشاست )میزبان  یهادولتدانش و تجربه وزارت نفت و يا شرکت ملی نفت 

را در کت رمشاو خله اکثر مدالت حد، دوشرکت عملیاتی عنوانبهک با تشکیل شرکت مشترزی متیای اهااردادقر
نسبتاً وط شراز يکی عنوان به ارداد قرن در لت میزبادوکت رمشا .(1387ايرانپور،کند )یمل عمای اتولیدت عملیا
مد در درآ ،تسرمايه عملیای از صددربا تعهد تأمین ن لت میزبادوطرفی از . ستا یزمتیای اهااردادقر در جديد

                                                           
1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)  
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لت دوکت به ريگر مشاف دطرو از  گرددیمشريک ری( کشف تجااز پس آن  یهانهيهزهمچنین وژه )و پر
 2ماده )در جمهوری اسالمی ايران اصل حاکمیت بر منابع نفتی . دهدیمز را متیااصاحب ف طرر در حضوزه جاا

ال عمومی است. اعم یهاثروتکلیه منابع نفتی جزء انفال و »( به شرح ذيل اصالح شده است 1366قانون نفت 
ماده ) «حق حاکمیت و مالکیت بر منابع مذکور به نمايندگی از طرف حکومت اسالمی بر عهده وزارت نفت است

نظارت بر اعمال حق »اصالح شده است  به شرح ذيل 1366قانون نفت  3(. همچنین ماده 1390قانون نفت  2
 (.1390قانون نفت  3ماده ) «استحاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی 

 ج( اعمال حاکمیت
در زيرمقوله اعمال حاکمیت با توجه به عوامل قانون حاکم، فسخ قرارداد، نظام حل و فصل اختالفات و اثر تغییر 

مصداق نقض  اوالًچنانچه رفتار دولت متولی منابع نفتی  .گرددیمقوانین و مقررات، نتايج به شرح ذيل ارائه 
ردادی از قبیل حق فسخ و يا ساير حقوق مشابه تعهدات قراردادی تلقی گرديده و در راستای اعمال حقوق قرا

از سوی مرجع حل اختالف مشروع شناخته شده و به منظور اعمال حق حاکمیت ملی  یاًثانشناسايی نگردد و 
بر منابع طبیعی و برای حفظ نفع عامه باشد، دولت موظف است بر اساس ضابطه حداقل جبران و  هادولت

رت خوانده شده و عبا مالک انتظار معقول و مشروع معیار غرامت مناسب و ياپرداخت غرامت که به تعبیر ديگر 
است از ارزش واقعی اموال مادی و عینی در زمان سلب مالکیت، به اضافه يک ارزش ديگری در زمان سلب 

کن ل مالکیت به عنوان منافع آتی مال که مفهومی غیر از عدم النفع دارد، غرامت طرف قرارداد را پرداخت نمايد.
چنانچه نقض تعهدات قراردادی نامشروع تشخیص داده شده و در مقام حفظ منافع عامه تلقی نگردد، ضابطه 

)در صورت تعذر خسارتی معادل  شودیمحداکثر جبران و پرداخت غرامت که شامل اعاده وضع به حالت سابق 
و  ییرمادغنی در برگیرنده خسارات آن که بر مبنای ضابطه غرامت کامل بوده( و عالوه بر خسارات مادی و عی

آن میزان خسارات پرداخت گردد که  بايستیم، بکار گرفته خواهد شد. در اين حالت شودیمعدم النفع نیز 
با اين حال چنانچه در قرارداد، مالک واحدی مبنای محاسبه معادل اعاده وضع به حالت قبل از نقض تعهد باشد. 

ت معقول طرف قرارداد قرار گرفته باشد، مانند نرخ بازگشت سرمايه در پرونده و به تعبیر ديگر انتظارا ديعوا
نوع قرارداد ايفای نقش چندانی نکرده و همان مالک، ضابطه  صورت نيا( در 1982) لياوقرارداد امتیازی امین 

تاج داوری لیامکو استن یرأاز  يژهوبهنکته حائز اهمیتی که از آراء مذکور و محاسبه غرامت را تشکیل خواهد داد. 
در قراردادهای  طبعاً، باشندیموقتی قراردادهای امتیازی خود تابع اصول قراردادها  اوالًکه  آن است شودیم

راضی و توافق و از ابتدا بر اساس ت شوندیمنفتی که به صورت مشارکت يا پیمانکاری از قبیل بیع متقابل منعقد 
دولتی قرارداد، وضع امتیاز يا حق خاصی که حاکم بر قراردادهای اداری و ، برای طرف گردندیمطرفین تنظیم 

قراردادهای امتیازی هیچگونه  يژهوبهقراردادهای نفتی و  در یاًثان (.36: 1385محبی، ) یستندولتی است، متصور 
نیز نسبت  ر معقولیحق قراردادی و يا انتظا متعاقباًانتقال مالکیتی نسبت به نفت و گاز درون مخازن رخ نداده و 

ع بر مناب هاملتاصل حاکمیت دائمی  اوالًزيرا ؛ شودینمکشف شده برای طرف قرارداد ايجاد  يرذخابه ارزش 
 صرفاً در آراء مذکور حسب مورد یاًثانبه رسمیت شناخته شده و  المللینبيکی از اصول حقوق  عنوانبهطبیعی 

 در صورت استمرار کهآنیت شده و همچنین سود يا منافع آتی ارزش اموال مادی و عینی که از آن سلب مالک
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پرونده لیامکو( و يا نرخ بازگشت سرمايه که مبنای انتظارات معقول قراردادی را شد )یماجرای قرارداد حاصل 
به پرداخت غرامت شناسايی شده و  هادولت)پرونده امین اويل( مالک محکومیت و مسئولیت  دادهیمتشکیل 

ن داوری ديوا یرأاينکه بر مبنای  يتاًنهاهیچ يک به ارزش ذخاير کشف شده درون مخزن تسری نیافته است. 
 یهاارچوبچايران و امريکا در پرونده کنسرسیوم، در صورتی که قرارداد با توافق طرفین خاتمه يابد و يا در قالب 

خ اعمال گردد، طرف مقابل جز مطالبات دفتری و همچنین ارزش اموال عینی و قراردادی نسبت به آن حق فس
، هیچگونه حق مطالبه ديگری از جمله ادعای منافع آتی قراردادی آيدیممادی خود که به تملک طرف مقابل در 

ت که اسشده  دیتأکدر خصوص انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی نیز و يا عدم النفع را نخواهد داشت. 
(، 77:1379عابدخراسانی،گرفته )و در برخی قراردادها ترتیبات ديگری مورد توافق  هادولتهرچند در رويه عملی 

سازمان ملل متحد و ماهیت  1803بر منابع طبیعی موضوع قطعنامه  هادولتاصل حاکمیت دائمی  موجببهلکن 
مچنین عمومی بودن مالکیت منابع نفتی و نقش و ه (438:1390)ضیايی بیگدلی، المللنیبآمره آن در حقوق 

 مجاز به انتخاب قانونی جز قانون ملی خود هادولتدر تصرف بر اين منابع، اصوالً  هادولتنیابت و تولیت عموم 
از اين موهبت طبیعی در هر  یبرداربهرهنظام حقوقی حاکم بر  ( و بلکه1384در قراردادهای نفتی نبوده )صبور،

(. لذا از منظر حقوق 1386ايرانپور،) رديپذیموفق قوانین و مقررات همان کشور صورت  ستيبایمکشوری 
عمومی، اگرچه در مرحله انعقاد چنین قراردادهايی، اراده مشترک طرفین تعیین کننده حقوق و تعهدات آنها 

تغییرات بعدی  تواندیمی است، لیکن با انعقاد قرارداد و به اقتضای احترام به حق حاکمیت دولت سرمايه پذير، و
تغییر قوانین و مقررات از ديگر را به صرف اراده مستقل خود و در قالب قواعد موضوعه دولتی اعمال کند. 

 اندکردهخارجی تلقی  گذارانهيسرمامصادره غیرمستقیم حقوق قراردادی را  آناست که برخی  يیهامقوله
و تصريح شده باشد که چه در زمان انعقاد و چه در  دیتأکراردادی ( لکن چنانچه در مفاد ق104:1392)فیروزمند، 

از  یاعمدهزمان اجرا، قرارداد تابع قوانین و مقررات موضوعه دولت صاحب میدان است، در اين صورت بخش 
تبعات ناشی از تغییر در قوانین و مقررات از حیث حقوقی و قراردادی نسبت به دولت مرتفع خواهد شد و بر اين 

 گاهچیهدولت  شودیمساس است که در راستای اعمال حاکمیت و امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران توصیه ا
مسئولیت اتخاذ اقدامات  صورت نيامحدود نساخته چراکه در غیر  1اين حق قانونی خود را با درج شرط ثبات

د دولت را بر عهده خواهد گرفته است. البته محدو ئتیهحاکمیتی ناشی از تغییر در قوانین و مقررات مجلس و يا 
ناشی از رفتار و عملکرد دولت میزبان و کارفرمای پروژه در قرارداد و وضع ترتیبات  2کردن دامنه جبران خسارات

ديگری  به نحو تواندیمو شرايط برای نیل به آن از ديگر مواردی است که از حیث تعیین سقف جبران خسارت 
که از  نکته حائز اهمیتی امنیت ملی کشور در انواع قراردادهای نفتی تلقی گردد. متعاقباًیت و حافظ حق حاکم

 ژهيوبهآن است که در قراردادهای نفتی و  شودیمملی کردن، مصادره و لغو قراردادهای نفتی برداشت 
در مقابل الغاء  صورت نياغیر  ، زيرا درديآینمقراردادهای امتیازی هیچگونه مالکیتی برای دارنده امتیاز بوجود 

در حالی که  شدیمما به ازای آن نیز به طرف قرارداد رد  ستيبایمقرارداد و بازگشت مالکیت به مالک اولیه 
حقوق انتظاری از قرارداد که منصرف از مابه ازاء  صرفاًاز قبیل امین اويل، آموکو، لیامکو  یالمللنیبحسب آراء 

                                                           
1 Stabilization clause 
2 . Liquidated damages 
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درجای میدان بوده مبنای محاسبه غرامت قرار گرفته است. انطباق ماهیت جعاله بر قراردادهای امتیازی  ريذخا
اختالفات، همانگونه که  وفصلحل(. در خصوص مقوله نظام 165:1393امانی، باشد )مؤيد اين موضوع  تواندیم

بر  هاملتاکمیت دائمی مردم و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشته اصل ح 1803اشاره شد قطعنامه 
ايست تابع بآن، قراردادهای منعقده مربوط به منابع طبیعی می موجببهمنابع طبیعی به رسمیت شناخته شده و 

مرجع  ستيبایممحاکم جمهوری اسالمی ايران  اصوالًقوانین و مقررات موضوعه دولت میزبان باشد. لذا 
اشد موضوعی به داوری ارجاع شود، از آنجا که يک طرف اختالف دولت رسیدگی به اختالفات بوده و اگر قرار ب

 139)شرکت ملی نفت ايران( و اموال عمومی و دولتی است، اين امر منوط به رعايت ترتیبات مقرر در اصل 
ر دقانون اساسی خاصه مصوبه مجلس شورای اسالمی در فرضی که يک طرف دعوا خارجی باشد، خواهد بود. 

قانون اساسی مقرر داشته صلح دعاوی راجع به اموال عمومی  139ل و فصل اختالفات، اصل خصوص نحوه ح
و دولتی يا ارجاع آن به داوری با طرف دعوای خارجی و يا موارد مهم داخلی، منوط به اخذ مصوبه مجلس بوده 

فرض راين بهبناب ؛و اگر طرف دعوی داخلی محسوب شود، حسب مورد مستلزم اخذ مصوبه هیئت وزيران است
گذاری مشترک میان ايران و برخی کشورهای خارجی از قبیل فرانسه و آلمان و وجود وجود موافقتنامه سرمايه

خارجی بر قراردادهای نفتی،  یگذارهيسرماشرط داوری در اين اسناد قانونی و علی فرض تسری قوانین 
قانون اساسی فاقد اعتبار و وجاهت قانونی  الوصف هرگونه ارجاع به داوری قبل از طی تشريفات مقرر درمع

به موجب تبصره قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به کنوانسیون شناسايی . به همین جهت خواهد بود
، ايران اين کنوانسیون را مشروط پذيرفته 1380و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیويورک مصوب 

مقرر داشته ارجاع به داوری  ابديیممومی و دولتی که در موضوع بحث مصداق و در خصوص داوری بر اموال ع
ی اسالمی اراصه مصوبه مجلس شوقانون اساسی خ 139 در اصلمنوط به رعايت ترتیبات مقرر  یالمللنیب

 یگذارهيسرماتشويق و حمايت اختالفات در قانون  وفصلحلباتوجه به شرايط الزم به ذکر است . خواهد بود
اصل بر صالحیت محاکم ايران در رسیدگی و ، 19شورای اسالمی بند )ب( ماده  مجلس 1380خارجی مصوب 

قانون  139بر اموال عمومی و دولتی منوط به رعايت مفاد اصل حل فصل اختالفات است و هرگونه داوری 
 .اساسی خواهد بود

 ( ارزیابی حقوقی2

 الف( قوانین و مقررات داخلی
که در ساختار حقوقی و اقتصادی قراردادهای امتیازی جديد نسبت به امتیازات سنتی  یاعمدهنظر به تغییرات 

ع و که به خصوص به لحاظ تنو های نفتیقرارداددسته از اين  یريپذانعطافصورت گرفته است و با توجه به 
رسد باشد، به نظر میلف را دارا میشروط مالی آن، امکان تطبیق با شرايط خاص کشورهای مخت یريپذانعطاف

آن به طرف قرارداد و همچنین از حیث فنی  ريذخااز حیث حقوقی به جهت فقدان انتقال مالکیت میدان نفتی و 
مرتبط با صنعت نفت در اجرای  یهایتکنولوژ نيبروزتردر استفاده از آخرين و  طرف قراردادبه دلیل تمايل 

تواند می ها با رعايت مالحظات ناظر بر اعمال حق حاکمیت و مديريت دولت،قرارداداستفاده از اين پروژه، 
ا حداقل ب عموماًکه  یبرداربهرهالزم به ذکر است مجوز فعالیت و پروانه اکتشاف و  .منافع باشد کنندهنیتأم
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یث ماهیت منصرف اعمال نظارت و کنترل دولت در طول دوره مجوز به نسبت قراردادهای نفتی همراه است از ح
ا داوری پرونده لیامکو، ب یرأاز قراردادهای امتیازی معمول بوده و تابع احکام ايقاعات بوده و با عنايت به مفاد 

ه يکجانبه خواهد بود. لکن ب صورتبهوضع قوانین و مقررات و به اراده دولت قابل تغییر، لغو يا محدود شدن 
، واجد مفهوم امتیاز بوده و اعطاء آن به خارجیان به کندیمری ايجاد جهت آنکه برای دارنده آن موقعیت انحصا

 44کلی اصل  یهااستیسداخلی( در معادن بزرگ وفق ) یخصوصقانون اساسی و يا به بخش  81استناد اصل 
قانون اساسی منع شده است. هرچند چنین امتیازی منصرف از هرگونه انتقال مالکیت ذخاير درون مخزن بوده 

در مقام ايجاد حق انتفاع از تولیدات میدان باشد. لکن قراردادهای امتیازی معمول ماهیت عقد داشته،  اًصرفو 
موقعیت انحصاری ايجاد نکرده و حسب مورد در چارچوب جعاله و يا اجاره اشخاص قابل تحلیل بوده و امکان 

قانون اساسی است. با اين  81ل اعمال مديريت دولت به نحو مطلوب متصور خواهد بود و منصرف از شمول اص
قانون اساسی  44کلی اصل  یهااستیسکلی برنامه پنجم توسعه و مفاد  یهااستیس 27حال از منطوق بند 

، مالکیت و یگذارهيسرماممنوعیت ناظر بر واگذاری  شودیمهر دو ابالغی مقام معظم رهبری نیز مستفاد 
به معادن بزرگ نفت و گاز اختصاص يافته و لذا واگذاری حتی امر مديريت  منحصراًمديريت به بخش خصوصی، 

نفتی و گازی فاقد وصف معادن بزرگ، منصرف  یهابلوکناظر بر معادن کوچک نفت و گاز و يا  یگذارهيسرماو 
 نيترديجد. از منظر حقوقی به موجب 1کلی ابالغی مقام معظم رهبری است یهااستیساز منع قانونی مندرج در 

( قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت 3( بند )ت( ماده )3در حوزه نفت و گاز در جزء ) یگذارقانونتحول 
، مقنن با صراحت کامل امکان استفاده از ساير الگوهای قراردادی برای توسعه منابع نفتی را 1391مصوب 

( 1393)عامری و شیرمردی دزکی،  اندهنمودبر اين اساس همانطور که برخی نیز تائید کرده است.  ینیبشیپ
تنها شرط استفاده از الگوهای مختلف قراردادی، عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن عنوان شده 

امروزه به موجب اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی که در امتداد اصول مبتنی بر حقوق بشر  آنکهحالاست. 
نه در قراردادهای امتیازی جديد و نه در هیچ مدل  شودیمتلقی  یالمللنیبه آمره شناسايی شده و به عنوان قاعد

ديگر قراردادی چنین انتقال مالکیتی رخ نخواهد داد. لذا انعقاد قراردادهای جديد امتیازی برای میادين نفت و 
قانون  81 اصلدر خصوص  2/2/1360مورخ  1775گاز به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان صادره به شماره 

ز ايجاد منصرف ا نظر بهوزارت نفت بويژه برای میادين مشترک نفت و گاز  اراتیاختو قانون وظايف و  2اساسی
زمینه همکاری مشترک با کشورهای  شودیمموقعیت انحصار بوده و مجاز و بالمانع است و اين مهم موجب 

قراردادی معمول صنعت نفت  یهامدلالب انواع همسايه در تولید و توسعه میادين هم مرز با يکديگر، در ق

                                                           
سرمايه گذاری در استحصال و  مقام معظم رهبری 1387های کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی ( سیاست27( و )22بندهای ) .1 

)تجويز واگذاری سرمايه قانون اساسی 44های کلی اصل و معادن مشترک با کشورهای همسايه با رعايت سیاستاستخراج گاز و نفت 
در صنايع بزرگ پائین دستی نفت و گاز و منع آن نسبت به معادن بزرگ نفت و گاز( را  گذاری، مالکیت و مديريت بخش خصوصی

 مد نظر قرار داده است.
ه های دولتی ايران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت .شرکت های خارجی که با دستگا2 

قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل  3های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 
 قانون اساسی مغايرتی ندارد.  81
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فراهم خواهد گردد. با اين حال نظر به اينکه در تمام قوانین و مقررات اخیر التصويب رعايت ضوابط مندرج در 
 ( قانون اساسی ابالغی44کلی اصل ) یهااستیسکلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله  یهااستیس

( 12کلی اقتصاد مقاومتی مفروض و واجب دانسته شده و از طرفی با عنايت به بند ) یهااستیسو  1384 مورخ
( قانون برنامه 48( از بند )ج( ماده )1کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری و جزء ) یهااستیس

 یبرداربهرهبخش غیردولتی در مراحل اکتشاف، توسعه و  یگذارهيسرماکه جذب  1396ششم توسعه مصوب 
از میادين نفت و گاز را مجاز دانسته، لذا امکان انعقاد قراردادهای امتیازی جديد در نظام حقوقی جمهوری 

 یهااستیس 15ناظر بر منع خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند  داتیتأکاسالمی ايران با رعايت 
 دولت( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 1کلی اقتصاد مقاومتی و بند )ی( ماده )

ن یتوسعه و تولید تا ورود به بخش پايکه مستلزم گسترش موضوع قرارداد از مرحله اکتشاف،  1393 مصوب 2
از عدم انتقال مالکیت ذخاير  نظررفص، باشدیمپتروشیمی  یهامجتمعدست و حسب مورد ساخت پااليشگاه و 

موجود در مخازن نفت و گاز، منوط به رعايت ضوابط ديگری از جمله حفظ مالکیت و مديريت انحصاری بخش 
(، 1که از طريق درج شروط قراردادی مرتبط قابل تحقق خواهد بود. بند )غ( ماده ) باشدیمدولتی بر اين ذخاير 

اولی مؤيد قانونی  قيطر به تواندیم 1390 مصوب( قانون اصالح قانون معادن 12) ماده تاًينها( و 2بويژه ماده )
در  یبرداربهرهاين تحلیل محسوب گردد. چرا که در عین واگذاری حق انتفاع از ذخیره معدنی به دارنده پروانه 

شده اين  دیتأکز، به نرخ رو سر معدنبهای آن در يک دوره معین و در ازاء دريافت درصدی از ماده معدنی يا 
. همانگونه باشدیمقانون اساسی و اعمال حق حاکمیت دولت بر معادن کشور  45و  44مهم در اجرای اصول 

نیز صدور مجوز فعالیت و  1391مصوب ( قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت 3( از بند )پ( ماده )5که جزء )
برای اشخاص حقوقی واجد صالحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادين  یبرداربهرهپروانه 

نفت و گاز کشور را در اختیار وزارت نفت جمهوری اسالمی ايران قرار داده که البته در راستای تضمین بیش از 
ورد تولیدات در جزء آخر تکمیل زنجیره ارزش، حسب م تواندیمپیش حاکمیت و امنیت ملی اين مهم 

زش موصوف يا ار یهافرآوردهنفتی و پتروشیمی تعلق گیرد و طرف قرارداد در ازاء تأديه درصدی از  یهافرآورده
استفاده از قراردادهای تولیدی را در يک دوره معین بدست آورد.  یهافرآوردهآن به نرخ روز، حق انتفاع از 

اده م مالکیت مخازن و ذخاير درون آن و همچنین به استناد نیز به جهت منتفی بودن انتقالمشارکت در تولید 
 ، وحدت مالک قانون اصالح قانون معدن(1391قانون وظايف و اختیارهای وزارت نفت )مصوب ارديبهشت  3

کلی  یهااستیسو به قیاس اولويت از مجاز دانستن بکارگیری قراردادهای امتیازی، با رعايت ضوابط مندرج در 
اساسی و اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری بويژه در حفظ مديريت و اعمال حاکمیت  قانون 44اصل 

صاحب میادين  یکشورهابا  دوجانبه یهایهمکارجمهوری اسالمی ايران، مجاز بوده و لذا زمینه توسعه 
اعطاء حق به جهت  IPCالگوی جديد قراردادهای نفتی موسوم به  هموار گرديده است. مشترک بیش از پیش

ر با ضوابط مغاي صراحتاًبه طرف قرارداد )اتخاذ تصمیم در کمیته مديريت مشترک با اجماع طرفین(  مؤثرمديريت 
ابالغی مقام معظم رهبری در حفظ مديريت میدان برای دولت جمهوری  44کلی اصل  یهااستیسمقرر در 

عدم  در تکمیل زنجیره ارزش، اقتصاد مقاومتی کلی یهااستیس حاکم براصول  با مغايرتاسالمی ايران است. 
 ترغیب پیمانکار به افزايشوجود نظام هوشمند جريمه درصورت عدم نیل به اهداف قراردادی و نیز فسخ قرارداد، 
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و کاهش قیمت نفت برای افزايش نرخ دستمزد اهم ايراداتی است که بر اين نوع از قراردادهای نفتی  هانهيهز
 .باشدیممتصور 

 ( موازین فقهیب
عامه اين منابع را جزئی از زمین پیرامونی ندانسته و داخل در عنوان  فقهادر خصوص منابع هیدروکربوری عموم 

به موجب نص نبوی )صلی  تاًينهاقلمداد نموده و  و برخی هم منابع موصوف را در حکم فیء انددادهماء قرار 
اهلل و علیه و آله و سلم(: الناس شرکاء فی الثالث ... اين منابع را داخل در مشترکات عامه دانسته اند. از اين رو 

حاجت و  قدربهمحدود  اًیثانبه نیابت از عموم مردم و  اوالً ستيبایمدولت و حکومت اسالمی صاحب مخزن، 
صیانت از مخزن و نیاز ساالنه متناسب با جمعیت تحت قلمرو، بر اين  یهاصشاخنیاز متعارف خود، با رعايت 

اين منابع  ريذخامالکیتی بر  هادولتنمايند. بر اين اساس  یبرداربهرهدسته از منابع طبیعی تصرف و اقدام به 
و گاز  نفت ريذخا از یبرداربهرهاولی انعقاد هرگونه قراردادی که در جهت اکتشاف، توسعه و  قيبه طرنداشته و 

وان عن ريذخاصورت پذيرد، منصرف از انتقال مالکیت میدان و ذخیره موجود در آن خواهد بود. چنانچه بر اين 
معدن نیز اطالق گردد، فقهای عامه بر اين امر اجتماع دارند که چنانچه اين منابع در اراضی متعلق به دولت و 

با رعايت مصالح  ستيبایمدائمی دولت و حاکم اسالمی بوده و  تحت قلمرو ديتردیبيا اراضی عمومی باشند، 
در فقه امامیه نیز نظرات مختلفی در اعمال تصرف نمايند.  ريذخاعامه و بدون اضرار به حقوق ايشان بر اين 

نفت و گاز بیان شده است. بعضی از فقها مالکیت معدن و مواد معدنی را تابع مالکیت  ريذخاخصوص مالکیت 
که در آن کشف شده است. گروه دوم معتقدند نفت از مشترکات عامه است و گروه سوم نیز آن  دانندیمزمینی 

ملکیت عمومی و يا مشترکات عامه دانستن  رسدیم نظر بهالبته  .دانندیمرا متعلق به حاکم اسالمی و از انفال 
 باشند؛یماشته بلکه هر دو در امتداد يکديگر معادن، مغايرتی با نظريه انفال و در اختیار امام بودن اين منابع ند

نسبت به برخی از  تواندیمدر اختیار امام است لکن ايشان  اصالتاًمعادن  خصوصاًبه عبارت ديگر منابع طبیعی و 
عادن، از جمله ماعالم نمايد و نسبت به برخی ديگر  مباحات عامه() تصرفآنها با جمع شرايطی برای افراد اباحه 

 یکاز نوع تمل اقطاع رقابلیغنفت و متعلقات آن را  جملهمنصادر نمايد و برخی نیز را  )تملیک( اقطاعاجازه 
را بدون انتقال مالکیت معدن و ذخیره معدنی درون آن برای مدت معین  هاآناز  یبرداربهرهحق  صرفاًو اعالم 
ابراز داشت  توانیمعظام نیز  فقهااز (. بر اساس آراء برخی 1397)سعدی و آقاموسی طهرانی، نمايدواگذار 

پیمانکار بر اساس درصدی از محصول استخراجی از معدن مورد اکتشاف  الزحمهحقچنانچه در قرارداد شرط شود 
محدود کننده  یهانظاممشابه آنچه در قراردادهای امتیازی و در فرض عدم اعمال ساير گردد )و توسعه محاسبه 

 نوانعبه، اين قرارداد به علت علم اجمالی به عوض، درآمد از جمله نرخ بازگشت سرمايه و ... متصور می باشد(
 .(1352:678؛ اصفهانی،220: 2ج  ،1379امام خمینی،بود )جعاله صحیح خواهد  عنوانبهاجاره باطل است، اما 

به جهت معین و معلوم بودن حدود تعهدات هم از  در فرض عدم تعلق حق عینی بر محصول تولیدی و لکن
که در قراردادهای خدماتی  گونهآن-حیث شرح کار اجرای موضوع قرارداد و هم از حیث بودجه و نظام مالی 

 باشدیماجاره اشخاص با تعهد به نتیجه  یقراردادهااز نظر ماهیت قابل انطباق با  -بیع متقابل معمول است
قراردادهای مشارکت در تولید فعلی نیز وضعیت مشابهی از  رسدیم به نظر( و 1397)عسگری و شیريجیان،
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حیث ماهیت با قراردادهای خدماتی و بیع متقابل داشته و لذا اين دسته از قراردادهای نفتی هم تحت عنوان 
 .باشندیم لیتحلقابلاجاره اشخاص با تعهد به نتیجه 

 یالمللنیبج( حقوق و آراء 
توضیح داده  مفصالًو باالتر در قسمت اعمال حاکمیت  شودیماستنتاج  یالمللنیبنکته حائز اهمیتی که از آراء 

و  انتقال مالکیتی نسبت به نفت گونهچیهقراردادهای امتیازی  ژهيوبهقراردادهای نفتی و  که در آن استشد، 
ه کشف شد ريذخاحق قراردادی و يا انتظار معقولی نیز نسبت به ارزش  متعاقباًگاز درون مخازن رخ نداده و 

قراردادی شامل  یهاوهیشانعقاد انواع  ،1. باتوجه به معاهده انرژی اروپايیشودینمبرای طرف قرارداد ايجاد 
که در  نشان دهنده آن است وضوحبهامتیازی و ساير موارد نافی حق حاکمیت و مالکیت بر منابع طبیعی نبوده 

حقوقی مانند سوسیالیستی )چین(، اسالمی )عراق، قطر، عربستان،  یهانظامنظام حقوقی اروپايی مشابه ساير 
ون انتقال مالکیتی نسبت به ذخاير در گونهچیهکويت(، کامن ال )آمريکا و انگلیس( و رومی ژرمنی )فرانسه( 

ل بر اص دیتأکنیز با  یالمللنیبه در نظام حقوق . همانطور کدهدینمامتیازی رخ  یهامدلمخازن نفتی حتی در 
 حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی اين موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 یالمللنیبد( استانداردهای مالی و حسابداری 
 توانیمبريتانیا  2001توصیه شده سال  یهاهيروآمريکا و بیانیه  69از مجموع استاندارد حسابداری شماره 

. در بند دهم استاندارد شوندینمبه عنوان دارايی محسوب  گاهچیه نفت و گاز نتیجه گرفت که ذخاير اثبات شده
 تراسبمن یریگمیتصمنیست، جهت  و گاز، افشای اطالعات مربوط به ذخايری که در تملک شرکت نفت 69

الزم دانسته شده لکن درج آن  باشندیم هاشرکتدر حال مقايسه وضعیت  دائماًسهامداران و بستانکارانی که 
لکن در الزامات حسابداری بريتانیا، حتی الزامی به افشای اطالعات چنین  ، ممنوع شده است.هايیدارادر طبقه 

به دلیل ابهامات موجود در افشای اطالعات ذخاير، کمیسیون اوراق بهادار آمريکا يک ذخاير نیز وجود ندارد. 
صادر نمود و برای برآورد ذخاير تحت تملک پیمانکار در قراردادهای مشارکت  2001بیانیه تفسیری در مارس 

در تولید روش تعیین مالکیت ذخاير با استفاده از منافع اقتصادی را که سهم پیمانکار از ذخاير از تقسیم مجموع 
 نيترمناسبرا  ودشیمنفت هزينه و نفت منفعت بر قیمت هر بشکه نفت خام در پايان سال گزارشگری محاسبه 

که سهم  آن استنکته حائز اهمیت  .دانست 69روش قلمداد و اين روش را در راستای مفاد استاندارد شماره 
رون درجا و د و گازنفت  شامل گاهچیهتولیدی است و  و گاز، منصرف به نفت و گازپیمانکار از ذخاير نفت 

به عبارت ديگر طبق استانداردهای حسابداری مالی در  .(236:1397توکلی و اسحاق زاده،شد )مخزن نخواهد 
آن، ازجمله پارامترهای تعیین حجم ذخیره اثبات شده مخزن جهت  69استاندارد حسابداری شماره و  2آمريکا

بنا به استاندارد حسابداری شماره  .باشدیم، قوانین و مقررات دولت صاحب مخزن یالمللنیب یهابورساعالم به 
در نفت  اًصرف برداربهرهردادهايی که بهره مالکانه تعیین شده )امتیازی و مشارکت در تولید( شرکت ، در قرا69
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. در ردیگینم( و مالکیتی نسبت به ذخیره مخزن صورت 105:2013تولیدشده شريک بوده )دويچه بانک، و گاز
قابل توجه نفت و گاز،  یهاتیفعالبا  ی تجاریهاشرکت (IFRS) یمالگزارشگری  یالمللنیباستانداردهای 

العات اط عنوانبهمالی ساالنه، مقادير ذخاير ثابت شده نفت و گاز را  یهاصورتکامل از  یامجموعههنگام ارائه 
اين اطالعات بايد آگاه باشند که روند  کاربران مالی. یهاصورتبخشی از  عنوانبه، اما نه کنندیمتکمیلی افشا 

بسیار پیچیده است و درنتیجه، برآورد اين مقادير بسیار با میزان  یعیگاز طبنفت خام و ارزيابی مقادير ذخاير 
مالی  یهاصورتواقعی انحراف داشته و متغیر است و نسبت به منابع ديگر، دارای کمترين دقت برای افشا در 

ات از ماهیت قرارداد(، نتواند ذخاير اثب نظرصرفدلیل برای اينکه شرکت نفتی ) لذا، بهترين. (IFRSباشد )یم
 یهاصورتدارايی ثبت کند همین است که در  عنوانبهشده نفت و گاز درون میدان موضوع قرارداد خود را 

مالی ارائه شده و اين صورت ها مبنای عمل بورس  یهاصورت یالمللنیب یهابورسزيرا در  شودینممالی وارد 
 تکمیلی خواهند داشت. بوده و ساير اطالعات جنبه

 و پیشنهادها یریگجهینت. 5
 یریگجهینت. 5-1

)مالکیت دولت، مديريت دولت میزبان و اعمال  یهامؤلفهدر مقوله ارزيابی حاکمیت و مالکیت با توجه به 
و  باشدیم، مالکیت نفت درجا در اختیار دولت میزبان و گازنفت  یالمللنیبحاکمیت(، در تمام انواع قراردادهای 

ده گردد و فقط در قراردادهای امتیازی مالکیت نفت تولید شمنتقل نمی یالمللنیببه هیچ وجه به شرکت نفتی 
با درج شروط قراردادی مثل مشارکت دولت میزبان  هم آنکه  باشدیم یالمللنیبسر چاه متعلق به شرکت نفتی 

ولی در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت تولیدشده در اختیار دولت  گرددیمبازار داخلی تعديل  تأمینو يا 
. در زيرمقوله مديريت دولت میزبان، نقش قراردادهای مشارکت در تولید و سپس قراردادهای ماندیممیزبان باقی 

رت اقرار گرفته است ولی به دلیل فقدان ترکیب تخصصی نیروها در هیئت عالی نظ تأيیدامتیازی مدرن مورد 
یمداد آنچه در يک قرارگیرد. در زيرمقوله اعمال حاکمیت، بر منابع نفتی، نظارت و مديريت بهینه صورت نمی

جانده شده در و تضمینات گن هاتیمسئولمتضمن بروز سود يا زيان گردد مفاد قرارداد، نحوه تعیین تکلیف  تواند
هزينه غرامت را که در جهت  توانیمراردادی مناسب . لذا، با درج مفاد قنام يک قرارداد صرفاًآن است و نه 

مثال، تکمیل زنجیره ارزش و تعلق حق  عنوانبهبه حداقل آن کاهش داد.  گرددیماعمال حاکمیت پرداخت 
الزحمه و تسويه مطالبات طرف قرارداد با درصدی از فرآورده، تصمیم گیری و مديريت موضوع قرارداد بر اساس 

 هيرماسنرخ بازگشت نظر نهايی دولت میزبان و نه با اجماع نظرات طرفین قرارداد، قراردادن مبنای واحدی مثل 
(I.R.R) سود و يا ضريب کنترل (R- FACTOR)  برای محاسبه غرامت و يا درج حق فسخ ناشی از اعمال

محدود به ارزش دفتری اموال مندرج در دفاتر  صرفاًرساند و حاکمیت در قرارداد، هزينه غرامت را به حداقل می
شود. لذا، باتوجه به اين موارد از هر نوع قراردادی باتوجه گردد و حتی شامل عدم النفع و منافع آتی نیز نمیمی

قراردادی  یهاتیمسئولدر جهت منافع کشور استفاده نمود. در جهت تحديد  توانیمبه نوع و ريسک میادين 
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تعهدات مالی به مبلغ مندرج در قرارداد و  محدود کردندر راستای  1از شیوه مبلغ مقطوع توانیمدولت میزبان، 
ین درج شرط محدود کننده مسئولیت جبران خسارات بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد، استفاده نمود و همچن

 نمود. ینیبشیپيا شروطی را برای قابلیت مذاکره مجدد و تغییر قرارداد 
، یالمللنیب)قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء  یهامؤلفهدر مقوله ارزيابی حقوقی با توجه به 

تقابل، از از امتیازی تا بیع م و گازنفت  یالمللنیب(، انواع قراردادهای یالمللنیباستانداردهای مالی و حسابداری 
يکسان هستند و وجه تمايز در مفاد قرارداد و نحوه سهم بری طرفین  هاآننظر اصول و قواعد حقوقی حاکم بر 

قانونی در جهت استفاده از انواع قراردادها ارائه گرديد. در  داتيمؤ، قوانین داخلی مقوله ريزاز منافع است. در 
 یبردارهرهباقطاع از نوع اختصاص حق  تاًينها، انفال و مشترکات عامه و اجاره زيرمقوله قواعد فقهی مبانی جعاله،

 ه است.تولید بیان شد استفاده از انواع قراردادها از جمله امتیازی و مشارکت در تأيیدو نه اقطاع تملیک در جهت 
مجمع عمومی سازمان ملل و ساير آراء مربوط  1803به موجب قطعنامه  یالمللنیبدر زيرمقوله حقوق و آراء 

مکو، امین لیا یهاپروندهخدشه بوده و با توجه به  رقابلیغبر منابع طبیعی  هاملتاصل حاکمیت دائمی مردم و 
 یهاارچوبچدر صورتی که قرارداد با توافق طرفین خاتمه يابد و يا در قالب گرديد  تأيیداويل و کنسرسیوم، 

مطالبات دفتری و همچنین ارزش اموال عینی و  قراردادی نسبت به آن حق فسخ اعمال گردد، طرف مقابل جز
ادی دادعای منافع آتی قرار ازجملهحق مطالبه ديگری  گونهیچه، آيدیممادی خود که به تملک طرف مقابل در 

انداردهای استبر اساس ، یالمللنیبدر زيرمقوله استانداردهای مالی و حسابداری  و يا عدم النفع را نخواهد داشت.
توصیه شده  یهاهيروآمريکا و بیانیه  69استاندارد حسابداری شماره و  (IFRS) یمالگزارشگری  یالمللنیب

نتیجه گرفت که ذخاير اثبات شده منصرف به نفت  توانیم اسناد دويچه بانک،بريتانیا و همچنین  2001سال 
درجا و درون مخزن و ازجمله پارامترهای تعیین حجم ذخیره اثبات شده  و گازتولیدی است و نه نفت  و گاز

حجم ذخاير باشد. لذا ، قوانین و مقررات دولت صاحب مخزن مییالمللنیب یهابورسمخزن جهت اعالم به 
تفاده اطالعات تکمیلی جهت اس عنوانبه صرفاًاسبات تخمینی و غیرقطعی و پیچیده، اثبات شده به دلیل مح

دارايی محسوب  عنوانبه گاهچیههای مالی و لذا، بخشی از صورت عنوانبهنه  شودیمسهامداران و ذينفعان افشا 
 هم وجود ندارد.استانداردهای حسابداری بريتانیا، حتی الزامی به افشای اين اطالعات شوند. طبق نمی

 کاربردی یهاشنهادیپ. 5-2
 در دعاوی مرتبط با قراردادهای ژهيوبه یالمللنیب( با توجه به اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، آراء 1

و قواعد فقهی و عدم انتقال مالکیت ذخاير مخزن در  یالمللنیبامتیازی، استانداردهای مالی و حسابداری 
حقوقی و قانونی ارائه شده، استفاده از انواع  داتيمؤبه  با توجهاز انواع قراردادهای نفتی و همچنین  کدامچیه

ردد ولی گباتوجه به شرايط مختلف میادين نفت و گاز پیشنهاد می و گازباالدستی نفت  یالمللنیبقراردادهای 
یل زنجیره ارزش و از جمله توجه به تکمدرج مواد و مفاد قراردادی مربوط به افزايش حاکمیت و امنیت ملی 

 الزحمهحقو ايجاد اشتغال، تعلق  هاميتحرکردن  اثریب منظوربهین دست در موضوع قرارداد ورود به بخش پاي
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دولت میزبان و درج حق فسخ  مؤثرطرف قرارداد بر درصدی از فرآورده و نه نفت و گاز تولیدی، اعمال مديريت 
 .باشدقراردادی ضروری می

و يا  (I.R.R) هيسرما، مالک واحدی مثل نرخ بازگشت و گازنفت  یالمللنیبدر قراردادهای  کهیدرصورت( 2
، مبنای محاسبه باشد، هاآندر صورت برطرف نمودن ايرادات عملی  (FACTOR -R) ضريب کنترل سود

گردد با نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می تأثیرهمان مبنای محاسبه غرامت خواهد بود و نوع قراردادی در آن 
استفاده از اين مبنا، در قراردادها غرامت پرداختی در صورت اعمال حاکمیت در جهت منافع ملی را به حداقل 

 کاهش دهیم.

، حق فسخ ناشی از اعمال حاکمیت درج گردد که در و گازنفت  یالمللنیبشود در قراردادهای ( پیشنهاد می3
محدود به ارزش دفتری اموال مندرج در  صرفاًی محاسبه غرامت در صورت اعمال حاکمیت، مبنا صورت نيا

 شود.دفاتر خواهد بود و حتی شامل عدم النفع و منافع آتی نیز نمی

محدود در راستای  1از شیوه مبلغ مقطوع توانیمقراردادی دولت میزبان،  یهاتیمسئول( در جهت تحديد 4
مسئولیت جبران خسارات بر  محدودکنندهتعهدات مالی به مبلغ مندرج در قرارداد و همچنین درج شرط  کردن

 مبنای درصدی از مبلغ قرارداد، استفاده نمود.

 های آتی. پیشنهاد برای پژوهش5-3
با  (R- FACTOR) و يا ضريب کنترل سود (I.R.R) هيسرمابه منظور درج مبنای محاسبه نرخ بازگشت  

شود بررسی اقتصادی برای اعمال حاکمیت، پیشنهاد می کهیدرصورتهدف حداقل نمودن غرامت پرداختی 
 دينمایممقايسه اين دو مبنا صورت گیرد تا مبنايی که غبطه و صرفه و صالح کشور را به نحو بیشتری تضمین 

 انتخاب گردد. و گازنفت  یالمللنیبدر قراردادهای 
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 منابع و مأخذ
 منابع فارسی

 ،نظام جمهوری  و گازقراردادهای باالدستی نفت (. 1393محمد ) شیريجیان،سیدنصراهلل و  ابراهیمی
، فصلنامه اقتصاد انرژی ايران، انونی و الزامات قراردادهای جديدق یهاداللتاسالمی ايران و تبیین 

 .39-1، 10سال سوم، شماره 

 مشارکت در تولید»(. تطابق ساختار قراردادهای 1391) مصطفی ،زاده خولنجانیشفیعو  مسعود ،امانی »

 .171-141(، 72)19،و راهبرد مجلس . با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی

 ( 1389امانی، مسعود) .المللی نفت، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(.حقوق قراردادهای بین 

 ( 1393امانی، مسعود)،  تهران، دانشگاه امام صادق )ع(.دوم چاپ ،نفت یالمللنیبحقوق قراردادهای ، 

 ها بر مالکیت و (. مطالعة تطبیقی حق دولت1394) علی ،ک بخش شرفشادهنیو  الهام ،مین زادها

 .16-1(، 1)1، نشريه مطالعات حقوق انرژی ،حاکمیت منابع نفت و گاز

 ( مبانی عمومی 1386ايرانپور، فرهاد .)فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم قراردادهای نفتی ،
 .28-1، 3، شماره 37سیاسی، دوره 

 انواع قراردادهای نفتی؛ تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی (. 1387انپور، فرهاد )اير

، ش 38فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره  سوی قراردادهای مشارکتی،به
2 ،25-38. 

 ،پژوهش، سال سوم، شماره (. تحلیل محتوای کیفی1390محمودرضا ) وشادی،محمدتقی و ن ايمان ،
6 ،15-44. 

 ( 1388بلنديان، غالمحسین .)دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.ی امنیت داخلی، شناسجامعه 

 ( 1368بهزادی، حمید .) تهران.، دهخدا، و سیاست خارجی المللنیبو روابط اصول 

 ( حسابداری صنايع نفت و گاز، موسسه مطالعات 1397توکلی و اسحاق زاده ،)انرژی:  یالمللنیب
 .71و  30،41

 تاريخی به  -مطلوب قراردادهای نفتی: رويکرد اقتصادی یهایژگيو(. 1392) مسعود ،درخشان

 .113-53( 9) ،3 رانياپژوهشنامه اقتصاد انرژی  ،عملکرد قراردادهای نفتی در ايران

 ( 1393درخشان، مسعود).  قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدياد برداشت: رويکرد اقتصاد

 52-7، ص 12، شماره 6دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، دوره  مقاومتی،

  ،نفت و  یالمللنیبتحول تدريجی قراردادهای ، و گازحقوق قراردادهای نفت (. 1395) اهللفتحرحیمی
 .گنج دانش، گاز
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 و گاز  برداری از منابع طبیعی نفتضوابط بهره(. 1397رضا ) آقاموسی طهرانی، سعدی، حسینعلی و
)پیاپی  1سال يازدهم، شماره ، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، مبتنی بر فقه اسالمی و مقارن

21 ،)27-48.  

 ( 1384صبور، مسعود .) چندجانبه تضمین  آژانستوسط  یگذارهيسرماشروط الزم برای تضمین
 .98صفحه ، 79، شماره مسلسل 3، فصلنامه صنعت بیمه، شماره یگذارهيسرما

  ،انتشارات گنج دانش،  ويرايش جديد، عمومی، المللینبحقوق . (1390) محمدرضاضیايی بیگدلی
 .تهران ،41چاپ 

 لد ، نشر دادگستر، جالمللنیبت از بیگانگان در حقوق سلب مالکی(. 1379) عابد خراسانی، محمودرضا
 .77اول، ص 

 ،قراردادهای امتیازی جديد و منافع کشورهای (. 1393) محمدرضا شیرمردی دزکی، فیصل و عامری
 پژوهش ،تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مديريت دولت میزبان و رژيم مالی قرارداد تولیدکننده نفت:
 .108-636،شماره  ،سال دوم ،حقوق خصوصی

 ( 1389عبداللهی، محمد .) فصلنامه علوم فارسی موجود یهامقالههويت ملی در ايران: فرا تحلیل ،
 .35-1، 50اجتماعی، شماره 

 (. تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه 1397محمد )، شیريجیان ی ومحمدمهد ،عسکری
 .54-31(، 20)10،مطالعات اقتصاد اسالمی ،از منظر فقه امامیهباالدستی صنعت نفت و گاز 

 ( 1392فیروزمند، محمودرضا ،)از شصت سال کشمکش  يیهادرس -در جستجوی ثبات قراردادی
، کتاب نخستین همابش ملی حقوق انرژی، ی صاحب منابع نفتیهادولتخارجی و  گذارانهيسرمامیان 

 .104ص انتشارات دادگستر، چاپ دوم، 

 ،ی اجتماعی و رفتاریهاپژوهشیل در فراتحل(. 1389ابوعلی ) ودادهیر، محمود و قاضی طباطبايی ،
 تهران، جامعه شناسان.

  ،طراحی شکل جديد قراردادهای نفتی ايران در جهت ارتقای (. 1395) اهللروحکهن هوش نژاد
، رساله دکتری تخصصی به کارکردهای اقتصادی قراردادها در چارچوب الزامات حقوقی و فقهی

 .دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد -انشگاه امام صادق علیه السالم راهنمايی داوود منظور، د

 یلالملنیبمجله حقوقی ، (غرامت )دعاوی نفتی دربارهالمللی بین ويه داوریر(. 1385محسن ) ،محبی ،
23(35 ،)9-70. 

 گنجینه علوم ، روش تحلیل محتوا، )راهنمای عملی تحقیق(، تهران(. 1387) ی مهر، غالمرضامحمد
 .انسانی

 
 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37554/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37554/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37554/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/964461
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/964461
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=29940&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&qd=6


 73                                                                             1398 تابستان، دوازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

 منابع التین
 Blinn K. W., C. Duval, H. L. Leuch & A. Pertuzio (1986), International 

Petroleum Exploration and Exploitation Agreements:    Legal, Economic and 

Policy Aspects, Borrows Publications. 

 Deutsche Bank(25 January 2013), Industry Oil & Gas for Beginners, A guide 

to the oil & gas industry,  AG/London. 

 Taverne, Bernard (1996b). Co-operative Agreements in the Extractive 

Petroleum Industry, Kluwer Law International Ltd, London. 

 zhiago gao (1994), “Indonesia focuses upstream toward sweeter terms, gas”, 

ogj, January 31, p 29-34. 

 


