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  چکیده

هاي رویتر و دارسی تا  بعد از بررسی اجمالی قراردادهاي نفتی ایران از امتیازنامه

شرح ذیل هاي مطلوب قراردادهاي نفتی را به  هاي بیع متقابل، ویژگیقرارداد

 زنجیره  : حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی درایم بررسی کرده

، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. فنی هاي عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت

نشان  تاکنون، )1251( از رویتر ساله،140ارزیابی قراردادهاي نفتی در یک دوره 

ها همواره معطوف به افزایش درآمدهاي ارزي  دهد که توجه اصلی دولت می

 در قراردادها حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی اعمال. درحالت کلی، است بوده

درحقوق است زیرا  و شرکتهاي نفتی نبوده ها معموالً محل نزاع بین دولت

است. نکته بسیار  اخته شدهبه رسمیت شنر منابع طبیعی ب حاکمیت دولتهاالملل،  بین

هاي این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهاي خارجی  ، تشخیص داللتمهم

، کم و بعديژگی  دو وی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است.

از بدون آنکه نتیجه ملموسی  است مورد توجه بودهبیش در تمام قراردادهاي نفتی 

 زا براي کوششی درون مستلزمزیرا ثمربخشی این دو ویژگی  باشد آن حاصل شده

و همچنین تغییر رویکرد  نفت هاي فنی در صنعت سطح دانش و مهارت  ارتقاء

 انعقاد است. درغیر اینصورت، از در توسعه اقتصادينفت  جایگاه مقامات دولتی به

توان کارشناسی و  ارتقاء توان نمیقراردادهاي نفتی با شرکتهاي نفتی بین المللی 

 بین المللی را - مدیریتی شرکت ملی نفت براي نیل به سطح شرکتهاي نفتی ملی

داشت. انتظار
  

قراردادهاي نفتی، منافع ملی، انتقال دانش فنـی، حاکمیـت و مالکیـت بـر منـابع       هاي کلیدي: واژه

  بري در قراردادهاي نفتی. نفتی، سازوکار سهم

JEL: Q35 ،Q38 ،Q39بندي  طبقه

 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی  safipour1360@gmail.com
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    مقدمه .1

شود که کشورهاي در حال توسعه نفتی فاقد سرمایه کافی، دانش فنی  معموالً چنین استدالل می

بر نفتی مناسب و توان مدیریتی الزم براي اجراي طرحهاي بزرگ و سرمایه
1

هاي  در حوزه 

ري است و اکتشاف، حفاري، توسعه و تولید هستند و لذا حضور شرکتهاي بزرگ نفتی ضرو

میالدي  1908شمسی مطابق  1287باشد. با وجود این، از سال  کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی

که حفاریهاي اکتشافی دارسی
2
در مسجد سلیمان به نفت تجاري رسید، صنعت نفت ما به ویژه در  

ن تجربه و بخش باالدستی تجارب زیادي اندوخته است. سؤال این است که چرا با بیش از یک قر

هاي خود را در تأمین  ایم کاستی چندین دهه حضور فعال شرکتهاي نفتی در ایران، هنوز نتوانسته

بخش جبران کنیم؟ پاسخ به این سؤال چندان  سرمایه، دانش فنی و توان مدیریتی به نحو رضایت

و فرهنگی  ساده نیست زیرا مستلزم مالحظات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، اداري، حقوقی، تاریخی

کنیم: از منظر  است. در این مقاله، با رویکرد تاریخی، فقط به یک وجه از این پاسخ توجه می

الذکر کدام است؟ آیا در  هاي فوق اقتصادي، ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی براي رفع کاستی

ویژگیها بوده خالل یک قرن تجربه نفتی، قراردادهاي منعقده با شرکتهاي خارجی اساساً فاقد این 

شود که چرا اجراي این قراردادها نقشی در  است؟ اگر پاسخ منفی است آنگاه این سؤال مطرح می 

  رود.به معناي نفت و گاز به کار می» نفت«. در این مقاله، واژه 1

سکاتلند توانست به کمک یک ایرانی گرجی تبار به نام آنتوان از اهالی ا William Knox DArcyویلیام ناکس دارسی . «2

السلطان، صدر اعظم مظفرالدین شاه به شمار  کتابچی خان که مدیریت کل گمرك ایران را برعهده داشت و از دوستان نزدیک امین

شمسی و  1280مطابق با  1901 مه 28آمد و با حمایت مهندس الممالک غفاري وزیر معادن و مشیرالدوله وزیر امور خارجه، در  می

هجري قمري امتیازنامه نفت را به امضاي مظفرالدین شاه برساند ... عملیات حفاري نخست در منطقه قصر شیرین و چاه سرخ  1319

پا با فورانی بیش  1180در عمق  1908مه  26انجام شد که منجر به کشف نفت تجاري نشد اما عملیات حفاري در مسجد سلیمان در 

هفده متر ارتفاع به نتیجه رسید و تجاري بودن آن اثبات شد. چاه دوم نیز ده روز بعد به نفت رسید. بدین ترتیب نخستین میدان  از

زد پیدا شد ... چند ماه بعد شرکت نفت انگلیس و ایران  نفتی خاور میانه که سرنوشت این قسمت از جهان را با نفت گره می

Anglo-Persian Oil Company شروع شد  1909سیس شد ... عملیات مقدماتی ساختمان پاالیشگاه نفت آبادان در اکتبر تأ

الذکر به عمل آمد  توافقی بین دولت بریتانیا و شرکت فوق 1914مه  20صادر شد ... در  1912و اولین محموله نفت خام ایران در 

مجموعه قوانین و (امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، .» که بر وفق آن اکثریت سهام کمپانی در اختیار دولت انگلیس قرار گرفت

این مجموعه در که شود  ، صفحات پانزده تا هفده.) خاطرنشان می1381، مقررات نفت، گاز و پتروشیمی پیش از مشروطیت تاکنون

 .یه قراردادهاي نفتی استاست و تنها مرجع رسمی این مقاله در اکثر قوانین و کل به چاپ رسیده 1389و  1381سه مجلد در سالهاي 

 اغالطدراین سه مجلد کتاب، برخی رسد که  نظر می از این به بعد به اختصار تحت عنوان امور حقوقی ذکر خواهد شد. بهاین منبع، 

در  همان صورت ها به شد که نقل قول ها وجود دارد اما جهت حفظ امانت، ترجیح داده در متن قراردادها و قوانین و اساسنامه تایپی

  براي رفع ابهامات احتمالی، به اصل منبع مراجعه شود.  لطفاً این مقاله وارد شود. 
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تواند در طراحی قراردادهاي جدید  ها ایفا نکرده است؟ پاسخ به این سؤاالت می رفع این کاستی

  برداري از ذخایر هیدروکربوري کشور مورد استفاده واقع شود. براي بهره

کنیم. این  وار بیان می ش دوم این مقاله، ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی را فهرستدر بخ

توانند بر آن بیفزایند یا آن را اصالح و تعدیل  فهرست قطعاً کامل و جامع نیست اما پژوهشگران می

کنند. نگاهی اجمالی به سیر تحوالت قراردادهاي نفتی که تاکنون در ایران منعقد شده است 

هاي مطلوب را  بتوان ویژگیتا کند  باشد که در واقع زمینه مناسبی فراهم می ع بخش سوم میموضو

ل مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی، رعایت ودر هر یک از این قراردادها بررسی کرد. اص

و  ،حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، انتقال دانش فنی مناسب و تربیت نیروي انسانی

هاي مطلوب قراردادهاي نفتی در سیر تحول  ش سهم دولت از عواید نفتی به عنوان ویژگیافزای

گیري موضوع  بندي و نتیجه شوند. جمع قراردادها، به ترتیب در بخشهاي چهارم تا هفتم بررسی می

  بخش هشتم است.

  

ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی از منظر منافع شرکتهاي نفتی و کشور  .2

  نصاحب مخز

کند. شرکتهاي نفتی داخلی و  ویژگیهاي هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین می

اند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاهداري، هدفی جز تأمین منافع  المللی بنگاههاي اقتصادي بین

سهامداران خود در فضاي رقابتی ندارند. شرکتهاي ملی نفت به نمایندگی از دولتها منطقاً 

بایست تأمین منافع نسل فعلی و نسلهاي آینده از منابع نفتی را مدنظر قرار دهند. بنابراین، منطق  می

کند که شرکتهاي نفتی، فارغ از نوع قرارداد و رژیم حقوقی حاکم بر آن،  بنگاهداري ایجاب می

موجود در گذاریهاي خود را با توجه به محدودیتهاي  نخست حداقل بازده قابل قبول براي سرمایه

کنند و سپس قراردادي را بپذیرند که عایدي ناشی از آن، در مقایسه با  بازار جهانی سرمایه محاسبه 

اند، کامالً رقابتی و قابل قبول باشد. البته  قراردادهاي دیگري که در سایر کشورها منعقد کرده

لذا منافع بین زمانی را نیز  شرکتهاي بزرگ نفتی معموالً رویکرد پویایی به قراردادهاي نفتی دارند و

دهند، بدین ترتیب که حاضرند سودهاي بالنسبه کمتري را براي برخی قراردادها  مدنظر قرار می

درکشور مورد نظر بپذیرند بدین امید که با تثبیت حضور خود در آن کشور بتوانند با تجدیدنظر در 

ودهاي هنگفتی دست یابند. به عنوان آن قراردادها و یا انعقاد قراردادهاي جدید در آینده به س

مثال، هنگامی که جمهوري اسالمی ایران، بعد از حدود یک دهه از پیروزي انقالب اسالمی، 
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المللی را در چارچوب نظام پیمانکاري و  مجوزهاي قانونی براي حضور شرکتهاي بزرگ نفتی بین

تمایل چندانی به این قراردادها  متقابل صادر نمود بسیاري از این شرکتها اساساً قراردادهاي بیع

شد که قطعاً سهام این  اي براي آنها محسوب می نداشتند اما حضور در میادین نفتی ایران امتیاز ویژه

توانست  هاي اقتصادي می المللی و آثار سوء تحریم شرکتها را تقویت میکرد ضمن آنکه شرایط بین

  .نویدبخش روزهاي خوبی در آینده براي ایشان باشد

حاصل آنکه هر قرارداد نفتی اساساً متضمن اجتماع دو فرآیند متعارض در اهداف است: تأمین 

منافع سهامداران توسط شرکتهاي نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع ملی بلندمدت توسط شرکتهاي 

ملی نفت. بیش از صد سال تجربه نفتی کشور، متأسفانه حکایت از آن دارد که تالش در بهبود 

ردادهاي نفتی نهایتاً چیزي جز کوشش براي افزایش سهم ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی قرا

نبوده است. در این مقاله نشان خواهیم داد که سایر ویژگیهاي مطلوب در قراردادهاي نفتی (که در 

با ادامه  پردازیم) صرفاً شعارهاي زیبایی بوده و هست که هیچگاه به تحقق نرسیده و ادامه به آن می

هاي حقوقی حاکم بر قراردادهاي نفتی، از  شرایط موجود نیز به تحقق نخواهد رسید. رژیم

دهد که  قراردادهاي امتیازي تا قراردادهاي بیع متقابل یا صورتهاي ترکیبی و تلفیقی آنها نشان می

کشور صاحب بري شرکت طرف قرارداد و  وجه تمایز این قراردادها با یکدیگر صرفاً در نحوه سهم

مخزن از تولیدات یا از درآمد و سود حاصل از عملیات نفتی بوده است. به عبارت دیگر، مروري 

دهد که محور اصلی در مذاکرات طوالتی با شرکتهاي نفتی  اجمالی بر قراردادهاي نفتی نشان می

بهره مالکانه  المللی عمدتاً مالحظات مالی و حسابداري همچون میزان مالیات بر درآمد و سود، بین

االرض، نحوه تقسیم درآمد و سود و تولید حاصل از میدان و میزان سود و پاداش متعلقه به  یا حق

گذاریها بوده است و به مسائل اساسی همچون راهکارهاي اجرایی براي توانمندسازي  سرمایه

ایران به مهندسی و مدیریتی و ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت  - صنعت نفت کشور به لحاظ فنی

المللی بین - هاي  ملی سطح شرکت
1
  کوچکترین توجهی نشده است. 

، با توجه به شرایط و مقتضیات »برد - برد«الذکر به شرایط  تبدیل دو فرآیند متعارض فوق

برداري از مخازن  مستلزم درك صحیح از مصادیق منافع ملی بلندمدت در بهره مخازن نفتی کشور،

برد، مستلزم اجتماع   - توان گفت که تحقق شرایط برد الت کلی مینفتی است. باوجود این، درح

مواردي به شرح ذیل است: تقویت دانش فنی مناسب براي مدیریت بهینۀ مخازن بزرگ نفتی 

الگوهاي تولید صیانتی در خالل عمر مخازن، تقویت دانش مدیریتی الزم براي   کشور و به ویژه

1. National-International Oil Companies
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تقویت دانش مالی در خصوص بازارهاي مالی در جهان بر نفتی،  اجراي طرحهاي بزرگ سرمایه

براي تأمین سرمایه، تقویت دانش اقتصادي در خصوص تحوالت آتی بازار جهانی نفت به ویژه 

روند قیمت نفت و سوختهاي جایگزین، تقویت دانش حقوقی درخصوص ویژگیها و ساختار 

وند تحوالت آتی انرژیهاي قراردادهاي نفتی در سایر کشورها، تقویت دانش فنی درخصوص ر

تجدیدپذیر و سوختهاي فسیلیِ غیرمتعارف، تقویت دانش سیاسی و مدیریتی درخصوص ساختار و 

اي و جهانی و سرانجام  عملکرد شرکتهاي بزرگ نفتی و جایگاه این شرکتها در سیاستهاي منطقه

وه براین، نباید فراموش تقویت مهارتهاي الزم در فنون مذاکرات براي انعقاد قراردادهاي نفتی. عال

القاعده  پذیرد علی کند یا آن را می کرد که قراردادهاي نفتی که شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می

برداري از مخازن نفتی کشور باشد.  باید چارچوب حقوقی مناسبی براي تحقق سیاستهاي بهینه بهره

»حداکثر بازیافت کارا«ل رو، بدون مالحظه این سیاستها که مهمترین آن تحقق اص ازاین
1
 )MER (

از مخازن به منظور حداکثرسازي ارزش اقتصادي ذخایر نفتی در خالل عمر مخازن و نه در خالل 

  توان راجع به ویژگیهاي بهینۀ قراردادهاي نفتی اظهارنظر کرد.  باشد، نمی عمر قرارداد می

وار به  دهاي نفتی را فهرستتوان ویژگیهاي مطلوب قراردا با توجه به آنچه گذشت، اکنون می

  شرح ذیل بیان نمود:

رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی.1

رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، شامل.2

،بازرسی از حوزه عملیات

ها و درآمدها)، بازرسی از کلیه صورتحسابهاي مالی (هزینه

ط با عملیات،هاي مرتب دسترسی به کلیه گزارشها و یافته

مهندسی قبل از شروع عملیات درخالل عمر قرارداد، - هاي فنی تأیید کلیه برنامه

برداري از منابع نفتی با روشهاي فنی صحیح و مناسب به منظور صیانت از مخازن در خالل  بهره

عمر مخازن،

انتقال دانش و مهارتهاي فنی مناسب و تربیت نیروي انسانی متخصص.3

ت ملی نفت ایران از عواید نفتیافزایش سهم شرک.4

1. Maximum Efficient Recovery 
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المللی بین - مدیریتی شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکتهاي ملی - ارتقاء سطح فنی.5
1

الذکر در  در بخشهاي چهارم تا هفتم این مقاله، به بررسی هر یک از ویژگیهاي مطلوب فوق

پردازیم تا معلوم شود  بل میقراردادهاي بیع متقا هاي رویتر و دارسی تا قراردادهاي نفتی از امتیازنامه

که نوآوري و دستاورد هر قرارداد نسبت به قرارداد قبلی چه بوده است. با وجود این، ضروري 

  است که نخست مروري اجمالی بر سیر تحول قراردادهاي نفتی در ایران داشته باشیم.

  

  نگاهی به سیر تحول قراردادهاي نفتی در ایران .3

کنیم  ها، قراردادها و قوانین نفتی کشور را به اجمال مطرح میامتیازنامهدر این بخش، ساختار کلی 

تا زمینه مناسبی براي بررسی ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی در بخشهاي چهارم تا هفتم فراهم 

  شود.

  

  رویترنامه امتیاز  -الف

در زمان ناصرالدین شاه  برداري از منابع معدنی کشور از جمله نفت خام براي نخستین بار امتیاز بهره

عیسوي مطابق هیجده شهر  1872بیست و پنجم ژوئیه سنه «شمسی برابر با  1251قاجار در سال 

»هجري 1289االولی سنه  جمادي
2

به رویتر 
3

انگلیسی اعطا شد. این امتیازنامه، سیزده سال بعد از  

تولد صنعت جدید نفت در جهان به امضاء رسید.
4

اعطاي امتیازات «ه چنین بود: عنوان این امتیازنام 

حقوق از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به بارون جولی یوس دو رویتر، کمپانی همایونی 

). 8 تا 1(امور حقوقی، صفحات » آهن و اعمال مفیده عامه در ایران. ایرانی و انگلیسی به جهت راه

برداري از میادین نفتی ایران بود. در هشود که دامنه این امتیازنامه به مراتب بیش از بهرمالحظه می

دولت علیه ایران از براي مدت هفتاد سال امتیاز «ماده (فقره) دوم این قرارداد چنین آمده است: 

آهن بحر خزر الی خلیج فارس را به بارون دو رویتر و به شرکاء یا  مخصوص و انحصار قطعی راه

یز در این مقاله که است ما ن . با توجه به اینکه در کلیه قوانین و قراردادهاي نفتی کشور کوچکترین توجهی به این مسئله مهم نشده1

  ایم. مربوط به ارزیابی عملکرد قراردادهاست به آن نپرداخته

   .1، صفحه . به نقل از متن امتیازنامه رویتر2

3. Baron Julius de Reuter
 .Eآورند. در آن سال چاهی که یک آمریکایی به نام کلنل دریک ( را سال تولد صنعت جدید نفت به حساب می 1859سال . «4

C. Drake (  متري به نفت رسید و در پی آن یک رشته حفاریهاي دیگر انجام شد... 21کرد در عمق  در ایالت پنسیلوانیا حفر می «

  ، صفحه چهارده).1381(امور حقوقی، 
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دهد  ایشان حق مخصوص و انحصاري و قطعی مینماید و همچنین به  به وکالء اعطا و واگذار می

آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال والیات و شهرها در داخله خاك  که هر شعبات راه

ایران خواه به جهت اتصال راههاي ایران به راههاي آهن ممالک خارجی از هر نقطه از نقاط 

  »ر بیندازند.سرحدات ایران رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کا

دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این «، »فقره یازدهم«به موجب 

دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام  امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاري و قطعی می

ر که ممالک ایران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگ

ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند به غیر از معادنی که ملک مردم است ... هر 

معدنی که کمپانی پیدا کند مثل زمین ساده و عادي محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به 

ن را قیمت متداوله آن والیت خریده خواهد شد و اگر الزم شود دولت، صاحب یا اصحاب آن زمی

مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت معادن طال و نقره 

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

رر خواهد که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مق

  »داشت.

شمسی مطابق با  1268عوض در سال  عمل نرسید اما در دانیم این امتیازنامه به مرحله چنانکه می

که ادعاي خسارت از  میالدي، به رویتر 1889ژانویه  30هجري قمري برابر با  1306االول  جمادي 27

)، به مدت 15تا 9صفحات ، (امور حقوقی، »امتیازنامچه بانک شاهنشاهی ایران« دولت ایران داشت

دولت «...سال اعطا شد. نکته جالب توجه این است که به موجب فصل یازدهم این امتیازنامه،  60

دهد که در تمام وسعت  به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیاز نامچه امتیاز مانع للغیر قطعی می

و مانگانز و بورق و آمیانت مملکت ایران، معادن آهن، مس و سرب و ذیبق و ذغال سنگ و نفط 

از منافع خالص...دولت علیه ایران سالی شانزده «...و » باشد...دایر نماید. را که متعلق به دیوان می

  ).13(فصل» درصدش را اخذ خواهد نمود.

  

  

  امتیازنامه دارسی -ب

ت موسوم به امتیازنامه دارسی، (امورحقوقی، صفحا» امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی«

میالدي از طرف  1901مه  28هجري قمري و  1319شمسی مطابق با  1280)،  در سال 19تا16
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مظفرالدین شاه قاجار به دارسی از اهالی اسکاتلند اعطا شد.
1

به موجب فصل اول این امتیازنامه،  

دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران ... اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و «

ج و بسط دادن و حاضر کردن براي تجارت و نقل و فروش محصوالت ذیل که عبارت از استخرا

گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از 

این امتیازنامه شامل والیات آذربایجان و «... به موجب فصل ششم، » نمایند. تاریخ امروز اعطا می

ندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرط اینکه دولت علیه به هیچ کس گیالن و ماز

»هاي نفت به طرف رودخانه و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.اجازه ندهد که لوله
2

در فصل  

دهد که یک یا چند شرکت  دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می«نهم تصریح شده است که 

اگر در مدت دو سال از «و به موجب فصل شانزدهم » از آن امتیاز، تأسیس نماید... به جهت انتفاع

تاریخ این امتیازنامه، صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل نهم را تأسیس نماید این 

  »امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.

 10تصمیم مزبور در تاریخ «د و سرانجام رضاشاه این قرارداد را به صورت یک جانبه لغو کر

اي که  ) از سوي مجلس شوراي ملی ایران تأیید شد. در ابالغیه1932(اول دسامبر  1311آذر ماه 

دولت به این مناسبت صادر کرد آمده بود که امتیاز دارسی پیش از مشروطیت اعطا شده و حقوق 

است اما اگر شرکت آمادگی داشته کند و لذا دولت آن را لغو کرده  و منافع ایران را تأمین نمی

باشد که قرارداد جدیدي براساس عدالت و انصاف تنظیم گردد و تضمین کافی براي رعایت منافع 

  سال قبل از انقالب مشروطیت به امضاء رسید.  6. این امتیازنامه 1

الدوله وزیر امور خارجه (به امر دولت) از (خوشتاریا)، توسط وثوق» یعیامتیاز استخراج نفت و موم طب«شمسی  1294. در سال 2

یک طرف و مسیو اکاکی مددیویچ خوشتاریا از طرف دیگر براي اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی در 

ماده به امضاء رسید.  12زنامه دارسی و در سال و با شرایطی کم و بیش مشابه امتیا 70ایاالت گیالن و مازندران و استرآباد به مدت 

مراحل قانونی طی نکرده «شمسی به دلیل آنکه  1300آذر  23). با وجود این، امتیاز خوشتاریا در 26تا  24(امور حقوقی، صفحات 

در » آمریکایی قانون واگذاري نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل«). همچنین، 28اعالم شد. (امور حقوقی، صفحه » کان لم یکن

ماده به تصویب  5براي استخراج نفت در ایاالت آذربایجان و خراسان و گیالن و استراباد و مازندران در  1300آبان  30تاریخ 

قانون شرایط اساسی «، 1302خرداد  23). این قانون نیز به مرحله اجرا درنیامد. در 37مجلس شوراي ملی رسید (امور حقوقی، صفحه 

ماده به تصویب مجلس شوراي ملی رسید (امور حقوقی،  32در » شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی)امتیاز نفط 

قانون شرایط اساسی «، مجلس شوراي ملی 1302خرداد  30)، اما سرنوشتی مشابه قانون قبلی داشت. حتی در 39تا  29صفحات 

اي به ماده تصویب نمود که نتیجه 3را در » زندران به کمپانی معتبري از اتباع داخلهامتیاز معادن نفط یکی از دو والیات گیالن یا ما

شرایطی که در شرایط این امتیاز براي دولت، از «کند که این قانون تصریح می 2دنبال نداشت. نکته جالب توجه این است که ماده 

(امور حقوقی، صفحه » ی مقرر شده نباید کمتر مساعد باشد.مصوبه مجلس شوراي مل 1302برج جوزا  23قانون امتیاز نفط مورخه 

40.(  
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 به موجبایران داده شود دولت اصوالً مخالفتی با آن نخواهد داشت ... سرانجام قرارداد جدیدي 

»دقانون اعطاي امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدو«
1

 1933(مطابق با  1312در سال  

بایستی در  میالدي) به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید ... که مدت امتیاز [سابق] را که می

(امور حقوقی، صفحات بیست و سه و بیست و » تمدید کرد. 1993به پایان برسد تا پایان سال  1961

  ).50چهار و 

  

  

  دامه امتیازنامه دارسی)امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (ا -ج

تا  50(امورحقوقی، صفحات » قانون اعطاي امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود«

ماده به تصویب مجلس شوراي ملی  27در  1933آوریل  29مطابق با  1312خرداد  7) در تاریخ 65

از جدیدي به جاي امتیازي به قصد برقرار کردن امتی«خوانیم:  رسید. در مقدمه این قرارداد چنین می

به ویلیام ناکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی  1901که در تاریخ 

  »نماید. نفت انگلیس و ایران محدود، آن را قبول می

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

کند و همچنین حق انحصاري تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی  ز به کمپانی اعطاء میحوزه امتیا

که خود تحصیل کرده و تهیه آن براي تجارت، خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت 

خاك ایران به کمپانی حق غیرانحصاري و حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه 

این امتیازنامه » نماید. مچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطاء میآن براي تجارت و ه

 1329شمسی)، اما با ملی شدن صنعت نفت در سال  1372یا  1993دسامبر  31سال بود (تا  60براي 

  خاتمه یافت.

  

  

  اعطاي دو امتیازنامه در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران  -د

(امور » طاي امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریک و ایرانقانون اع« - 1

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

دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز براي تفتیش و «سال. به موجب ماده اول،  60مدت 

دهد و به عالوه در  گمانه زدن و استخراج نفت، حق انحصاري به شرکت می تفحص و جستجو و

1. Anglo- Persian Oil Company Limited
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تمام خاك ایران حق غیرانحصاري حمل و تصفیه نفت و عمل آوردن آن به هر طریقه که آن را 

قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطاء 

  » نماید. می

انعقاد قراردادهاي اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هالندي  قانون اجازه« - 2

 26ماده مصوب  29در )، 127تا  109(امور حقوقی، صفحات » الگمین اکسپلوراتی ماچاپاي

ساختار این قراردادهاي امتیازي کم و بیش مشابه امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و  .1318فروردین 

توان به اصل  ز مواردي در میزان عایدي دولت که براي مالحظه جزئیات میباشد به ج ایران می

  قرارداد مراجعه نمود.

  

  ملی شدن نفت و تأسیس شرکت ملی نفت ایران: نقطه عطف قراردادهاي نفتی -ه

 1329آذر  8در تاریخ » پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران«به کوشش دکتر محمد مصدق، 

بنام سعادت ملت ایران و به منظور «مجلس شوراي ملی مطرح شد: توسط جمعی از نمایندگان 

نماییم که صنعت نفت ایران در تمام  کمک به تأمین صلح جهانی امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می

برداري در  مناطق کشور بدون استثناء ملی اعالم شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره

، کمیسیون 1329اسفند  17). در تاریخ 139حقوقی، صفحه (امور » دست دولت قرار گیرد.

نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله «مخصوص نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت: 

به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون 

ه در اطراف اجراي این اصل باقی نیست قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی براي مطالع

(امور حقوقی، » نماید. کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملی تقاضاي دو ماه تمدید می

، مجلس شوراي ملی به ریاست رضا حکمت تصمیم 1329اسفند  24). سرانجام در 141صفحه 

تصویب کرد. این کمیسیون مخصوص نفت را در ماده واحد با دو تبصره  1329اسفند  17مورخ 

زاده  مورد تأیید مجلس سنا به ریاست حسن تقی 1329اسفند  29تصمیم قانونی در جلسه مورخ 

) و بدین ترتیب صنعت نفت در سراسر کشور ملی اعالم 142و  141رسید (امور حقوقی صفحات 

  گردید. 

(امور »ورطرح قانونی دائر به طرز اجراي اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کش«به موجب   

نفر از  5، هیئت مختلطی مرکب از 1330اردیبهشت  9مصوب  )،143و  142حقوقی، صفحات 

نفر از نمایندگان مجلس شوراي ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و  5نمایندگان مجلس سنا و 
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وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل شد تا بالفاصله از شرکت نفت انگلیس و ایران خلع ید 

هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی «... این طرح قانونی،  5ند. به موجب ماده ک

بینی شده باشد تهیه و براي نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش

براي تبدیل تدریجی متخصصین «، 6همچنین، به موجب ماده » تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

اي محصل به طریق   نامه فرستادن عده ه متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیینخارجی ب

هاي مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به  مسابقه در هر سال براي فراگرفتن رشته

کشورهاي خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا 

  » ج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.گذارد. مخار

 60در )، 167تا  152(امور حقوقی، صفحات » الیحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران«

به تصویب رسید 1331آذر ماه  5ماده در 
1

نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت «، 1. به موجب ماده 

برداري از قبیل  ایران براي اکتشاف و استخراج و بهره، شرکتی به نام شرکت ملی نفت 1330ماه 

گردد و داراي شخصیصت  تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن تأسیس می

حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است. مرکز اصلی شرکت، خرمشهر است و در 

برطبق » وزستان قرار دهد.تواند مرکز را در یکی از شهرهاي دیگر خ صورت اقتضاء شرکت می

به طور کلی مقررات و طرز کار شرکت بر طبق اصول بازرگانی با در نظر گرفتن «... ، 2ماده 

حوزه عملیات «همچنین، » برداري و سرعت عمل و مسئولیت و اعتماد خواهد بود. مصالح بهره

موقع ملی شدن  شرکت در ایران همان حوزه عملیات صنعتی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در

  ). برخی موارد قابل توجه در این اساسنامه به شرح ذیل است:3(ماده » صنعت نفت خواهد بود.

همکاري و هماهنگی با شرکتهاي خارجی مربوط به نفت با تصویب هیئت وزیران و تا «... 

به « ).4(بند هشتم ماده » حدودي که منافی با قانون ملی شدن صنعت نفت و مصالح کشور نباشد.

دست آوردن اسرار و اطالعات محرمانه (از طریق خریداري یا طریق قانونی دیگر) درباره 

به  1333دي  25شود که بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، این اساسنامه تجدیدنظر شد و متن جدید در تاریخ  .خاطرنشان می1

مراجعه شود. اساسنامه  265تا  246مه به امور حقوقی صفحات تصویب مجلس رسید. براي مالحظه متن تجدیدنظر شده اساسنا

به » قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران«تحت عنوان  28/2/1339شرکت ملی نفت بار دیگر تجدیدنظر شد و در تاریخ 

» اساسنامه شرکت ملی ایرانقانون «). تجدیدنظر بعدي در اساسنامه، تحت عنوان 486تا  466تصویب رسید. (امور حقوقی، صفحات 

مجدداً شاهد تصویب متن جدیدي  20/5/1353). در تاریخ 1087تا  1060به تصویب رسید (امور حقوقی، صفحات  15/2/1347در 

). و باالخره باید از قانون اساسنامه شرکت ملی 1891تا  1862حقوقی، صفحات از اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هستیم (امور

  ).1956تا  1927نام برد. (امور حقوقی، صفحات  17/3/1356مصوب نفت ایران 
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شرکت ). «4(بند نهم ماده » هاي صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد. اختراعات و طرحها و طریقه

االرضی نفت مطابق آخرین ترقیات علمی ممکن اقدام  موظف است ... براي حفظ مخازن تحت

شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزي خود آنچه ). «7(ماده  »نماید.

مصالح ساختمانی و امثال آنها  - مواد شیمیایی - قطعات یدکی - دستگاههاي فنی - آالت را از ماشین

که منحصراً براي عملیات خود در ایران الزم دارد ... بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض 

شرکت موظف است براي تهیه وسائل صنعتی یا ). «8(بند الف ماده » ارجه وارد نماید.گمرکی از خ

موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادي کشور، نسبت 

االمکان محصوالت و  به کاالهاي متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی

شرکت هر ساله قیمت فروش ). «8(تبصره بند ب ماده » به مصرف برساند. مصنوعات داخلی را

محصوالت نفتی داخله ایران را با رعایت حداقل سود و ازدیاد مصرف و در نظر گرفتن مقتضیات 

باشد که سود آن  شرکت یک مؤسسه بازرگانی انتفاعی می). «14(ماده » داخلی تعیین خواهد نمود.

شود و حق ندارد اضافه بر آنچه مقررات و وظایف قانونی معمول و  می به وسیله دولت عاید ملت

نماید بودجه خود را صرف هرگونه مخارجی حتی امور اجتماعی  منافع مستقیم شرکت ایجاب می

تواند به شرکت اجازه دهد تا حدود صدي  و خیریه و عمرانی و عمومی بنماید، ولی دولت می

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

  ).15(ماده » خوزستان و رفاه اهالی و کارمندان در آن استان بنماید.

نکته حائز اهمیت در ساختار اجرایی شرکت ملی نفت توجه ویژه به تخصص و تجربه است که 

ز یک مدیرعامل ایرانی ... و هیئت مدیره مرکب خواهد بود ا«اساسنامه بیان شده است:  25در ماده 

کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت  مدیر قسمت به شرح ذیل که هر یک مسئول و اداره 4

بوده و در رشته بخصوص داراي سوابق علمی و عملی الزم باشند. مدیران قسمتهاي شرکت نیز 

و تصویب قوه مقننه اصوالً ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران 

مدیر  - مدیر استخراج، سوم - مدیر پاالیشگاه، دوم - ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند. اول

مدیرعامل و اعضاي هیئت «تأکید دارد که  39همچنین، ماده » مدیر امور اداري. - بازرگانی، چهارم

تخاراً یا به طور مضاعف داشته مدیره و هیئت بازرسی نباید اشتغالی اعم از دولتی و یا غیردولتی اف

  »باشند ... [در غیر اینصورت] مستعفی شناخته خواهند شد.
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  قرارداد کنسرسیوم -و

قرارداد کنسرسیوم
1

الیحه قانونی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و «تحت عنوان  

میالدي)  1954( 1333اه مهر م 29)،  در 243تا174، (امور حقوقی، صفحات »طرز اداره عملیات آن

در مجلس سنا به تصویب رسید. قسمت اول این الیحه  1333آبان  6در مجلس شوراي ملی و در 

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

 هاي ناشی از ملی کردن صنعت نفت در ارتباط با شرکت نفت درخصوص حل و فصل غرامت

باشد. این قرارداد، دو ضمیمه دارد که به ترتیب مربوط به مختصات نواحی  انگلیس و ایران می

سال تعیین  25، مدت این قرارداد 49عملیات و اصالح قانون مالیات بر درآمد است. بر طبق ماده 

نفت  ساله قابل تمدید بود. در اندك زمانی بعد از امضاي قرارداد، شرکت 5هاي  شد که براي دوره

انگلیس و ایران به شرکت نفت بریتانیا
2
  تغییر نام یافت. 

و » شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران«به موجب این قرارداد، دو شرکت تحت عناوین 

اند، بر طبق قوانین ایران به ثبت رسید.  که به شرکتهاي عامل معروف» شرکت تصفیه نفت ایران«

دو شرکت و تأسیس چندین شرکت بازرگانی، کلیه  بدین ترتیب کنسرسیوم توانست از طریق این

عملیات صنعت را در نواحی عملیات (که به موجب ضمیمه اول قرارداد تعریف شده است)، از 

دار اکتشاف و حفاري و توسعه و تولید نفت خام تا پاالیش و حمل و بازاریابی و فروش را عهده

یحه قانونی ... فروش نفت و گاز و طرز اداره ال«شود. با وجود این، قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان 

رسد ناشی از حساسیت سیاسی جامعه بعد از شکست  که به نظر می به تصویب رسید» عملیات آن

  باشد. نهضت ملی کردن صنعت نفت می

  ):175، صفحه امورحقوقی. شرکتهاي عضو کنسرسیوم عبارت بودند از (1

 Gulf Oil Corporation (پنسیلوانیا)

 Socony Vacuom Oil Company Incorporated (نیویورك)

 Standard Oil Company (نیوجرسی)

 Standard Oil Company of California (کالیفرنیا)

 The Texas Company (نیویورك)

 Anglo-Iranian Oil Company (لندن)

 N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij (هلند)

 Company Francaise Des Petroles (پاریس)

2. British Petroleum
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و منظور از این مذاکرات که در «... خوانیم:  در مقدمه این قرارداد (پاراگراف ششم) چنین می

نجام شده آن بوده که از طرفی براي دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار سطح دوستانه ا

صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین شود و موجبات افزایش منافع مادي و سعادت مردم ایران 

فراهم گردد و از طرف دیگر شرکتهاي مذکور با تأمین الزم اطمینان داشته باشند که در ازاء آنکه 

اندازند اجرت  و وسایل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار می منابع مالی

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

قانون الغاي قرارداد نفت با کنسرسیوم «با تصویب  8/5/1352را به ارمغان آورد در تاریخ » ایران

از طریق توافق شرکت ملی نفت و اعضاي کنسرسیوم خاتمه یافت و قرارداد ...» 1333 مصوب سال

قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت «دیگري تحت عنوان 

عضو به تصویب  14در همان روز در قالب کنسرسیوم جدیدي با  ،»ایران و شرکتهاي خارجی

  ).1662تا  1558 رسید (امور حقوقی، صفحات

سه بار درمواردي همچون تغییر   )1333شود که قرارداد اولیه کنسرسیوم (مصوب خاطرنشان می

و اضافه شدن اعضاي کنسرسیوم، پس گرفتن قطعاتی از ناحیه قرارداد که کنسرسیوم اقدامی در 

بود، مسائل مالیاتی، میزان پرداخت مشخص یا حق االمتیاز  آنجا نکرده
1

آن مورد و نظایر  

الیحه قانونی اجازه مبادله قرارداد الحاقی به «تجدیدنظر قرار گرفت. اولین تجدیدنظر تحت عنوان 

که به قرارداد الحاقی اول معروف است » 1333قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 

نامه ز موافقتماده و یک ضمیمه مربوط به اصالح قانون مالیات بر درآمد و نی 9شامل یک مقدمه و 

). 516تا  499به تصویب مجلس رسید. (امور حقوقی، صفحات  30/10/1343مفاصا، که در تاریخ 

قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز «دومین تجدیدنظر تحت عنوان 

سه ماده و یک که به قرارداد الحاقی دوم معروف است شامل یک مقدمه، » 1333مصوب آبان ماه 

). 1055تا  1042به تصویب رسید (امور حقوقی، صفحات  19/4/1346ضمیمه که در تاریخ 

که به » قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز«تجدیدنظر سوم تحت عنوان 

به تصویب مجلس رسید. (امور حقوقی، صفحات  6/2/1350قرارداد الحاقی سوم معروف است در 

  ).1251تا  1242

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

، (امور حقوقی، »قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره«

به تصویب مجلس  1336تیر ماه  20ماده در  16)، موسوم به قانون نفت در 297تا285صفحات 

سنا رسید و حدود وظایف شرکت ملی نفت به تصویب مجلس  1336مرداد  7شوراي ملی و در 

به «گوید:  ایران را در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین کرد. ماده اول این قانون چنین می

منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره 

به عنوان  1333ت مصوب ششم آبان به استثناي آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نف

حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات تصفیه و 

حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در 

شود که طبق  داده میسراسر کشور و نیز در خارج از کشور، به شرکت ملی نفت ایران اجازه 

  »اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید.

تواند به منظور اجراي عملیات تفحص و  شرکت ملی نفت ایران می«به موجب ماده پنجم، 

اکتشاف و استخراج، اراضی کشور و فالت قاره را به جز ناحیه موضوع قانون قرارداد فروش نفت 

تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتادهزار  هایی ، به بخش1333مصوب ششم آبان 

تواند از بخشهاي مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر  کیلومتر مربع تجاوز ننماید. شرکت می

  »اجراي عملیات مقرر در این قانون آزاد اعالن نموده و نسبت به آن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد.

دانند. این امر بدان معنی نیست که قبل از این تاریخ، قانونگزار در مورد معادن و  ن قانون نفت میرا اولی 1336. معموالً قانون نفت 1

  توان ذکر کرد: ذخایر نفتی ساکت بوده است بلکه موارد زیر را می

 ر) ها، اعطاي امتیازات (انحصا نامه ها و مقاوله بستن عهدنامه«شمسی:  8/10/1258قانون اساسی مشروطیت مصوب  24اصل

تجارتی و صنعتی و فالحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شوراي ملی برسد به استثناي 

)19(امور حقوقی، صفحه « هایی که استتار آنها صالح دولت و ملت باشد. عهدنامه

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

(امور حقوقی، صفحه » نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد. حقوق مالکین این معادن به موجب آیین

107(

 شوند: ...  می گانه زیر تقسیم برداري به طبقات سه مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره: «21/2/1336قانون معادن مصوب  1ماده

طبقه سوم عبارت است از کلیه مواد نفتی، قیر، گازهاي طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریوم، اورانیوم و کلیه موادي که 

باشد و بهاي ملک که  معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت می« 2بر طبق بند ج ماده » رود. جهت استفاده نیروي اتمی به کار می

  ).284و  283(امور حقوقی، صفحات » ن طبقه سوم در آن واقع شده است ... به قیمت عادالنه ... پرداخت خواهد شد...معد
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ه شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد که با شرکتهاي براي نخستین بار در این قانون ب

گذاري مشترك انجام دهد و مشارکت در تولید داشته باشد ضمن آنکه از سود  خارجی، سرمایه

ماده اول این قانون، دو اصطالح  5و  4هاي  شرکتهاي طرف قرارداد مالیات اخذ کند. در تبصره

سازمان مشترك، هر «ل تعریف شده است: به شرح ذی» دستگاه مختلط«و » سازمان مشترك«

اي است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر متعلق به شرکت ملی نفت مؤسسه

منظور از دستگاه مختلط ... هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از «، و »ایران باشد

باشند بدون اینکه در اثر این یک طرف و یک یا چند شخص از طرف دیگر تواماً ایجاد نموده 

نکته مهم این است که به موجب ماده ششم، » اي به وجود آید. اختالط شخصیت حقوقی جداگانه

شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمانهاي مشترك یا دستگاههاي مختلط الاقل به «

  »میزان سی درصد سهیم باشد.

برداري  ثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهرهمدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداک«

تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهاي 

  (بند د ماده هفتم).» شرکت ملی نفت ایران حداکثر براي سه دوره پنج ساله تمدید شود.

  

  1336قراردادهاي منعقده براساس قانون نفت  -ك

مورد  سهقرارداد با شرکتهاي خارجی به شرح ذیل منعقد شد.  12، جمعاً 1336انون نفت براساس ق

بریم زیرا که ساختارهاي مشابهی  کنیم و سایر موارد را صرفاً نام می اول را به اجمال معرفی می

  دارند.

 برداري نفت بین شرکت ملی نفت نامه قرارداد تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره موافقت« - 1

ایران و شرکت ایطالیایی آجیپ مینراریا
1

ماده  47در  )336تا  298(امور حقوقی، صفحات ، »

. به موجب این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ، یک شرکت 2/6/1336مصوب 

سهامی بنام شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ
2

به نفع «... ) تحت قوانین ایران تشکیل دادند تا 

ملیات مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و سایر مواد هیدروکاربور طبیعی و همچنین طرفین، ع

فروش مواد مستخرجه و کلیه عملیاتی را که براي فروش این مواد الزم و مفید باشد انجام خواهد 

پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت «، 4). به موجب ماده 1(ماده» داد.

1. Agip Mineraria

2. Sirip
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... و پنجاه درصد دیگر را شرکت آجیپ ... تأدیه خواهند نمود. ... بدین ترتیب نصف عده ایران 

اعضاي هیئت مدیره و ... هیئت بازرسی حسابها ... از طرف شرکت ملی نفت ایران و نصف دیگر 

از طرف شرکت آجیپ انتخاب خواهند شد. ... مدیرعامل که در عین حال سمت مدیریت کل را 

شود ... اداره امور فنی شرکت (اکتشاف و ت از طرف شرکت آجیپ معین مینیز خواهد داش

برداري و حمل و نقل و بارگیري نفت) به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به  توسعه و بهره

، بیست 35مدت قرارداد به موجب ماده » معرفی آجیپ و به انتخاب مدیرعامل تعیین خواهند شد...

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

از سود ویژه ... نصف به عنوان مالیات و حقوق دولتی به «، 17تمدید است]. و به موجب ماده 

دولت ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ 

»مینراریا تقسیم خواهد شد.

برداري و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و  نامه تفحص و اکتشاف و بهره موافقت« - 2

 45در  )390تا  348(امور حقوقی، صفحات » شرکت سهامی پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن

دستگاه «طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً «، 2. به موجب ماده 29/12/1336ماده مصوب 

این دستگاه مختلط » کنند و ... به طور متساوي [در آن] شرکت خواهند نمود. را ایجاد می »مختلطی

کلیه «، 3نامگذاري نمودند که داراي تابعیت ایرانی بود. به موجب ماده » شرکت پان امریکن«را 

و آالت  نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین

ها و اموال دیگري که به موجب این قرارداد به هزینه مشترك طرفین خریداري و یا تحصیل  لوله

گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه 

راي هایی که تأمین و پرداخت آن ب هاي الزم براي عملیات این قرارداد (به جز مخارج و هزینه هزینه

عملیات اکتشافی تنها برعهده طرف دوم است) به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف 

اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد. هر یک از طرفین حق دارد 

، 24و به موجب ماده » که سهم نفت خود را براي خود یا براي نماینده خود به جنس مطالبه نماید.

شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد  پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات می«

، بیست و پنج سال 34مدت این قرارداد به موجب ماده » دیگر به ملکیت طرف دوم درخواهد آمد.

باشد. ساله قابل تمدید می 5است که براي سه دوره 
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برداري و فروش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت  نامه تفحص و اکتشاف و بهره موافقت« - 3

ماده مصوب  45در  )441تا  391کانادایی، (امور حقوقی، صفحات » سافایر پترولیومز لیمیتد

، دستگاه مختلطی به 3. مشابه دو قرارداد قبلی، طرفین این قرارداد به موجب بند 25/4/1337

به ثبت » شرکت نفت ایران کانادا«ان صورت شرکت سهامی تشکیل دادند و در ایران تحت عنو

هر «رساندند و به صورت پنجاه درصدي در آن شرکت مشارکت نمودند. به موجب همین بند، 

یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را براي خود یا براي نماینده خود به جنس مطالبه 

قرارداد  24قیقاً همان ماده این قرارداد در مورد نحوه مالکیت نفت در سر چاه د 24ماده » نماید.

باشد. سایر موارد نیز کم و بیش مشابه  الذکر) می شرکت ایران پان امریکن (مورد دوم فوق

قراردادهاي دیگر است.

همزمان به صورت  24/11/1343پنج فقره دیگر قرارداد نفتی که الیحه قانونی آنها در تاریخ 

باشد. به تصویب مجلس رسید به شرح ذیل می

»دوپکو«رارداد شرکت نفت فالت قاره دشتستان ق - 4
1

)، در 573تا 518، (امور حقوقی، صفحات 

ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و باتافه پترولیوم ماتشاپاي ن.و 43
2
مصوب  

. مشابه قراردادهاي قبلی، شرکت دوپکو تحت قوانین ایران به ثبت رسید و طرفین 26/10/1343

اد به صورت پنجاه درصد در آن مشارکت داشتند. قرارد

»ایروپکو«قرارداد شرکت نفت فالت قاره ایران  - 5
3

فالت قاره ایران، (امور حقوقی،  1، بخش 

ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و هفت  43)، در 628تا  574صفحات 

یس شرکت سهامی ایروپکو، مشابه ، از طریق تأس26/10/1343شرکت نفتی آمریکایی مصوب 

قراردادهاي قبلی. 

»ایمینوکو«المللی دریایی ایران  قرارداد شرکت نفت بین - 6
4

فالت قاره ایران، (امور  1، بخش 

ماده: قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و  43)، در 685تا  629حقوقی، صفحات 

، از طریق تأسیس شرکت 27/10/1343، مصوب سه شرکت نفتی ایتالیایی، آمریکایی و هندي

سهامی ایمینوکو، مشابه قراردادهاي قبلی. 

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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»الپکو«قرارداد شرکت نفت الوان  - 7
1
ماده: قرارداد  43)، در 734تا  686(امور حقوقی، صفحات  

، 28/10/1343دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و چهار شرکت نفتی آمریکایی مصوب 

س شرکت سهامی الپکو، مشابه قراردادهاي قبلی. از طریق تأسی

»اف.پی.سی«قرارداد شرکت نفت فارسی  - 8
2

ماده:  43)، در 797تا  749، (امور حقوقی، صفحات 

، 29/10/1343قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت فرانسوي، مصوب 

اي قبلی.از طریق تأسیس شرکت سهامی اف.پی.سی، مشابه قرارداده

 »الیحه قانونی راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج قرارداد نفتی«شود که  خاطرنشان می

به تصویب مجلس رسید و از این رو  24/11/1343الذکر) جملگی در روز  فوق 8تا  4هاي  (شماره

).519و  518(امور حقوقی، صفحات  به الیحه قانونی پنج فقره قرارداد نفت معروف است.

ماده:  43)، در 863تا  811، (امور حقوقی، صفحات »پگوپکو«رارداد شرکت نفت خلیج فارس ق - 9

، از 21/4/1344قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و هفت شرکت آلمانی، مصوب 

طریق تأسیس شرکت سهامی پگوپکو، مشابه قراردادهاي قبلی.

، 1344اهیم دید، بعد از قرارداد پگوپکو در سال چنانکه در بند ل این بخش از مقاله خو - نکته

گیري قراردادهاي نفتی به سمت قراردادهاي خدمت یا پیمانکاري متمایل شد به طوري که  جهت

، مجدداً 1350سه قرارداد در این زمینه به امضاء رسید. اما از سال  1348تا  1345در فاصله زمانی 

قانون «، 6/10/1350هستیم. در تاریخ  1336قانون نفت شاهد رونق قراردادهاي مشارکتی مبتنی بر 

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

برداري و فروش و صدور با دو شرکت آمریکایی و گروه  عملیات تفحص و اکتشاف و بهره

).1267مور حقوقی، صفحه شرکتهاي ژاپنی به شرح ذیل به تصویب رسید، (ا

قرارداد بوشکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی آمرادا هس  - 10

کورپوریشن
3

ماده در  40)، در 1315تا  1268(شرکت نفت بوشهر)، (امور حقوقی، صفحات  

 به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مختلط بوشکو براي انجام عملیات 1350مرداد  5تاریخ 

موضوع این قرارداد تأسیس شد.

1. LAPCO: Lavan Petroleum Company
2. F.P.C: Farsi Petroleum Company
3. Amerada Hess Corporation
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قرارداد هوپکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی موبیل اویل  - 11

کورپوریشن
1

ماده که در  40)، در 1364تا  1316(شرکت نفت هرمز)، (امور حقوقی، صفحات  

ام عملیات به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مختلط هوپکو براي انج 1350مرداد  5تاریخ 

موضوع این قرارداد تأسیس شد. 

جین  قرارداد اینپکو: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و گروههاي شرکتهاي ژاپنی تی - 12

لیمیتد
2
ماده در تاریخ  40)، در 1413تا  1365(شرکت نفت ایران و ژاپن)، (امور حقوقی، صفحات  

لط اینپکو براي انجام عملیات موضوع به امضاء رسید و به موجب آن شرکت مخت 1350مرداد  5

این قرارداد تأسیس شد. 

  

سه قرارداد خدمت (پیمانکاري) منعقده قبل از تصویب قانون نفت  -ل

  (پیمانکاري)، با ساختاري مشابه قراردادهاي بیع متقابل1353

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

ردید، چند قرارداد دیگر نیز در چارچوب قراردادهاي خدمتگ
3

یا پیمانکاري به شرح ذیل منعقد  

  شد:

»اراپ«قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوي  - 1
4

و  

ماده،  44در  )1000تا  942شرکت فرانسوي سوفیران (وابسته به اراپ) (امور حقوقی، صفحات 

، 2قرارداد قبلی کامالً متفاوت است. به موجب ماده  12. ساختار این قرارداد با 19/9/1345وب مص

شرکت اراپ و یا شرکتهاي وابسته به آن در قبال انجام خدمات فنی، مالی و بازرگانی 

اراپ ... وجوه الزم براي عملیات «... ، 3اي دریافت خواهند کرد. به موجب بند ب ماده  الزحمه حق

تشاف و در صورت پیدایش نفت، جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی اک

نفت ایران خواهد گذارد. وجوه مزبور مربوط به عملیات اکتشافی، به صورت وام بدون بهره تأدیه 

خواهد شد و استرداد آن موکول به کشف و تولید نفت به مقادیر تجارتی خواهد بود. وجوه مربوط 

خارج ارزیابی و توسعه، وام با بهره تلقی شده و طبق روش مقرر در این قرارداد مسترد خواهد به م

اراپ به عنوان واسطه، مقادیر معینی از نفت خام را از طرف «به موجب بند ج همین ماده، » شد.

1. Mobil Oil Corporation
2. Tijin Limited
3. Service Contract
4. Erap
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شرکت ملی نفت ایران در بازارهاي جهان به فروش خواهد رسانید و طبق مقررات این قرارداد، 

متی از وجوه حاصله از فروش را شرکت ملی نفت ایران و دولت ایران براي خرید کاال و قس

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

سال است که براي دو دوره دوساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره سه  6مرحله اکتشاف 

 25برداري،  نواحی دریایی قابل تمدید است. مدت این قرارداد براي مرحله بهره ساله اضافی در

سال از تاریخ شروع تولید تجاري خواهد بود.

شرکت ملی نفت ایران « ، 5ماده  1نکته قابل توجه به لحاظ مالی این است که به موجب جزء 

ه عهده خواهد داشت با این در همه اوقات مسئولیت مالی کلیه عملیات موضوع این قرارداد را ب

تفاهم که کلیه وجوه الزم براي انجام عملیات اکتشافی و ارزیابی و توسعه از طرف اراپ تأمین 

خواهد شد و این وضع ادامه خواهد داشت تا زمانی که وجوه حاصله از عملیات موضوع این 

نفت بتواند  گردد به حدي برسد که شرکت ملی قرارداد که عاید شرکت ملی نفت ایران می

تمام نفتی که به «، 6ماده  1و به موجب جزء » مخارج عملیات ارزیابی و توسعه را رأسا تأمین کند.

» شود کالً در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت. موجب این قرارداد تولید می

هاي  یات و بودجههاي عمل برداري، برنامه در طول مدت بهره«، 22با وجود این، به موجب ماده 

مربوطه به وسیله پیمانکار کل [شرکت سوفیران] با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و ... به مورد 

  »اجرا گذارده خواهد شد.

رسد قرارداد پیمانکاري اراپ ساختاري کامالً مشابه با قراردادهاي بیع  در مجموع به نظر می

شود و شرکت ملی نفت از  کت خارجی تأمین میها نهایتاً از طرف شر متقابل دارد زیرا کلیه هزینه

ها را به عالوه بهره به شرکت خارجی پرداخت  محل تولیدات مربوط به همین قرارداد، این هزینه

توان نقطه شروع قراردادهاي بیع متقابل  کند. بنابراین، قرارداد اراپ را به لحاظ تاریخی می می

دانست.

(امور » ید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي اروپاییقرارداد پیمانکاري اکتشاف و تول« - 2

بین شرکت ملی  1969مارس  3برابر  1347اسفند  12)، در تاریخ 1166و  1108حقوقی، صفحات 

نفت ایران و اراپ فرانسوي، آجیپ ایتالیایی و یک شرکت اسپانیایی، یک شرکت بلژیکی و یک 

به تصویب مجلس  31/3/1348ه آن در ) منعقد شد و قانون مربوط بOMVشرکت اطریشی (

الذکر دارد.  ماده ساختاري مشابه با قرارداد اراپ مندرج در بند یک فوق 39رسید. این قرارداد در 
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(امور  ،»قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینتال« - 3

منعقد  1969آوریل  6مطابق با  1348روردین ف 17که در تاریخ )، 1219تا  1166حقوقی، صفحات 

ماده ساختاري  41به تصویب مجلس رسید. این قرارداد در  2/7/1348شد و قانون مربوط به آن در 

این قرارداد  41مشابه با دو قرارداد قبلی دارد. نکته قابل تأمل و جالب توجه این است که ماده 

در مورد این قرارداد مجري نخواهد بود و  1336مقررات قانون معادن مصوب «کند که  تصریح می

قوانین و مقرراتی که کالً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودي که مباینت دارد 

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

  

  1353قانون نفت  -ز

 30ین قانون نفت است که در )، دوم1698تا  1682، (به امور حقوقی، صفحات 1353قانون نفت 

در مجلس شوراي ملی به تصویب  1353در مجلس سنا و در هشتم مرداد  1353تیر ماه  31ماده در 

منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت «، 3رسید. به موجب بند یک ماده 

برداري و پخش نفت در رهملت نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، به

سرتاسر کشور و فالت قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأسا یا به وسیله 

نکته حائز اهمیت این است که قبل » ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. نمایندگی

اي ملی و مجلس سنا برسد در بایستی به تصویب مجلس شور از این قانون کلیه قراردادهاي نفتی می

قراردادهاي مزبور بعد از تأیید «کند:  حالی که به موجب این قانون، تأیید هیئت وزیران کفایت می

، 30ماده  6). همچنین به موجب بند 3ماده  2(بند » هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ر کشور و فالت قاره مصوب هفتم قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراس«

  »گردد. از تاریخ تصویب این قانون ملغی و این قانون جایگزین آن می 1336مرداد 

، چارچوب پیمانکاري را براي قراردادهاي نفتی پذیرفته است 1353با توجه به اینکه قانون نفت 

ان موضوع (قراردادهاي خدمت) و نحوه پرداخت به شرکتهاي خارجی از محل تولیدات مید

توان این قانون را  کند، لذا می قرارداد یا سایر میادینی است که شرکت ملی نفت ایران تعیین می

سرآغاز رژیم حقوقی بیع متقابل دانست که بعد از انقالب اسالمی الگوي رایج قراردادهاي نفتی 

، 1345تیب در آذر شد. با وجود این، چنانکه قبالً در بند ل این بخش اشاره شد سه قرارداد به تر

در چارچوب پیمانکاري منعقد گردید در حالی که قانون مربوط به  1348و فروردین  1347اسفند 
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گانه  به تصویب رسید. با مقایسه متن قراردادهاي سه 1353قراردادهاي پیمانکاري در سال 

  هاي اساسی آنها کامالً روشن است. مشابهت 1353الذکر با قانون نفت  فوق

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

متوالی اکتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد. طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجراي 

هاي عملیات اکتشاف و توسعه را تعیین  ، نحوه تأمین هزینه12ماده » سال خواهد بود. 5قرارداد تا 

هاي اکتشافی که متحمل  طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه «...کند:  می

هاي عملیات توسعه که برعهده گرفته است ... مقداري از  گردیده و نیز در برابر تعهد تأمین هزینه

سال تجاوز نخواهد  15نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاري ... و در طی مدتی که از 

یداري نماید. [این مقدار] ... در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مکشوفه کرد خر

تجاوز نخواهد نمود ... بهاي نفت فروخته شده به طرف قرارداد ... به اندازه مجموع دو تخفیف زیر 

ر با تخفیفی که رقم کل آن در هر سال براب - از بهاي فوب رایج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد: الف

یک دهم مجموع مبالغی باشد که طرف قرارداد از تاریخ اجراي قرارداد تا آغاز تولید تجاري از 

تخفیفی  - هاي عملیات اکتشاف و توسعه در ناحیه قرارداد متحمل شده است ... ب بابت هزینه

 درصد بهاي فوب رایج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد، که این تخفیف 5حداکثر معادل 

  »ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواهد داشت.

باشد که در ادامه معرفی  مورد می 6قراردادهاي پیمانکاري منعقده براساس قانون مذکور جمعاً 

خواهند شد. نکته جالب توجه این است که به موجب اسناد حقوقی منتشر شده وزارت نفت، 

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

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

  روز بعد از تصویب این قانون، به امضاء رسیدند. 25و  21ششم به ترتیب 

  

  1353شش قرارداد پیمانکاري منعقده براساس قانون نفت  -م

رداد پیمانکاري براي اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوي قرا - 1

پی)- نفت (سی.اف
1

ماده که در پنجم مرداد  27)، در 1725تا  1699، (امور حقوقی، صفحات 

منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت توتال ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد و  1353

براي عملیات اکتشاف و توسعه و هر نوع هزینه دیگر را در اختیار شرکت ملی کلیه وجوه الزم 

1. Compagnie Francaise Petroles: (CFP)
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نفت ایران قرار داد ضمن آنکه ریسک عملیات اکتشاف را پذیرفت. دقیقاً مشابه قراردادهاي 

اي پرداخت شود  هاي توسعه پیمانکاري موضوع بند ل این بخش، وجوهی که به منظور تأمین هزینه

درصد  45شرکت ملی نفت ... «... این قرارداد،  15اهد شد. به موجب ماده وام با بهره محسوب خو

نفت خام تولید شده و به دست آمده از میدان [را با رعایت شرایط تخفیف] به شرکت فرانسوي 

» نفت یا نماینده او خواهد فروخت.

ت آلمانی قرارداد پیمانکاري براي اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرک - 2

دمینکس
1

 1353ماده که در هشتم مرداد  27)، در 1751تا  1726(شیراز) ،(امور حقوقی، صفحات  

منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت نفت دمینکس ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد. 

  سایر شرایط با تغییرات اندك مانند قرارداد قبلی است. 

کتشاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آلمانی قرارداد پیمانکاري براي ا - 3

 1353ماده که در هشتم مرداد  27)، در 1777تا  1752دمینکس (آبادان)، (امور حقوقی، صفحات 

منعقد شد. مجدداً شرکت نفت دمینکس ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد. 

ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی قرارداد پیمانکاري براي اکتشاف و توسعه بین شرکت  - 4

اولترامار لیمیتد
2
 1353ماده که در شانزدهم مرداد  27)، در 1804تا  1778،(امور حقوقی، صفحات  

منعقد شد. به موجب این قرارداد، شرکت نفت اولترامار ایران به عنوان پیمانکار کل تأسیس شد. 

رکت ملی نفت ایران و پان کانادین قرارداد پیمانکاري براي اکتشاف و توسعه نفت بین ش - 5

پترولیوم لیمیتد
3

ماده که در بیست و نهم مرداد  27در )، 1833تا  1805(امور حقوقی، صفحات ، 

خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی هاي  رغم عنوان این قرارداد، شرکت منعقد شد. علی 1353

ریکایی است و پایان کانادین نفت عبارت بودند از اشلند اویل اینکور پوریتد که یک شرکت آم

اند. گروه  پترولیوم که کانادایی است و در این قرارداد مجتمعاً به عنوان گروه اشلند نامیده شده

اشلند یک شرکت فرعی پیمانکار کل این قرارداد بود. شرایط این قرارداد بیش مانند قراردادهاي 

  باشد.  قبلی می

وسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ قرارداد پیمانکاري براي اکتشاف و ت - 6

اس.پ.آ
4

منعقد  1353ماده که در سوم شهریور 27)،  در 1861تا  1834(امور حقوقی، صفحات ،

1. DEMINEX
2. Ultramar Company Limited
3. Pancanadian Petroleum Limited
4. Agip S.P.A
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شد. شرکت نفت آجیپ ایران به عنوان پیمانکار کل این قرارداد تأسیس شد. شرایط این قرارداد 

  نیز کم و بیش مانند قراردادهاي قبلی است. 

دهد که قرارداد دیگري تا انقالب اسالمی ایران در  ی شرکت ملی نفت نشان میاسناد حقوق

  منعقد نشده است.  1357سال 

  

  قراردادهاي نفتی بعد از انقالب اسالمی و قوانین  –ح 

 18/10/1358به شرح ذیل در تاریخ  اي بعد از پیروزي انقالب اسالمی، شوراي انقالب ماده واحده

ردادهاي نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت کلیه قرا«تصویب نمود: 

شود مغایر با قانون ملی شدن صنعت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی  تعیین می

گردیده و دعاوي ناشی از انعقاد و اجراي این قراردادها به رأي این کمیسیون قابل حل و فصل 

(مصوبات شوراي » نده وزارت امور خارجه خواهد بود.باشد. این کمیسیون با شرکت نمای می

  ).20/11/1385، تاریخ انتشار روزنامه رسمی 10185انقالب، شماره ثبت روزنامه رسمی 

قانون الزام دولت جهت «شاید اولین موردي که قانونگزار به قانون نفت توجه کرده است    

اسالمی است که به موجب ماده مجلس شوراي  15/12/1361مصوب » تنظیم الیحه قانونی نفت

 4از تاریخ تصویب این قانون، وزارت نفت موظف است ظرف مدت «واحده مقرر کرده است که 

ماه الیحه نفت و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسالمی و قانون اساسی 

، »می تقدیم نمایدقانون اساسی، به مجلس شوراي اسال 74جمهوري اسالمی ایران تهیه و طبق اصل 

ماه)  4رسد که این مصوبه در مدت زمان تعیین شده ( ). به نظر می2143 ه(امور حقوقی، صفح

  سال بعد، قانون نفت به تصویب رسید.  5اجرایی نشد اما 

 1366قانون نفت   

)، در واقع سومین قانون نفت کشور 2171تا  2168، (امور حقوقی، صفحات 1366قانون نفت 

 1به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. در ماده  9/7/1366ماده در تاریخ  12ه در باشد ک می

در معناي موسع و جامع شامل کلیه فعالیتهاي فنی، مالی، تجاري، » عملیات نفتی«این قانون، 

آموزشی، محیط زیستی و نظایر آن در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است. با 

بررسی ها و برنامه ریزي و طراحی فنی و اقتصادي و انعقاد «مین ماده، توجه به اینکه در ه

رسد که  تعریف شده است به نظر می» عملیات نفتی«بخشی از » قراردادهاي پیمانکاري و مشاوره

قانونگزار انعقاد قراردادهاي نفتی با شرکتهاي خارجی را در چارچوب نظام حقوقی پیمانکاري 
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از منظر نظام حقوقی قراردادها،  1366می شناسد. از این رو، قانون نفت (قراردادهاي خدمت) مجاز 

  باشد.  می 1353مشابه قانون نفت 

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

بع باشد ... اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منا قانون اساسی در اختیار حکومت اسالمی می

و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسالمی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون 

 5ساز و کار انعقاد قراردادهاي نفتی با شرکتهاي خارجی را ماده ...». باشد  به عهده وزارت نفت می

فتی با انعقاد قراردادهاي مهم فی مابین وزارت نفت یا واحدهاي عملیات ن«تعیین کرده است: 

اي خواهد بود که  نامه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آئین

اي هیچگاه  نامه متأسفانه چنین آئین». با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

انین مربوط به نامه، در واقع معادل همان قو رسد که این آئین تهیه نشد. از سوي دیگر، به نظر می

بایستی به تصویب مجلس  قراردادهاي نفتی است که قبالً از انقالب اسالمی رایج بوده و همواره می

، 1353، همچون قانون نفت 1366توان گفت یکی از نوآوري هاي قانون نفت  برسد. بنابراین می

تضعیف جدي قدرت مجلس در تصویب قراردادهاي نفتی با شرکتهاي خارجی است.
1

سوي  از 

گذاریها براساس بودجه واحدهاي عملیاتی از طریق وزارت  کلیه سرمایه«، 6به موجب ماده  ،دیگر

گذاري  شود. سرمایه نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می

  عبارت آخر در این ماده قابل تأمل است.». خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود

 قراردادهاي بیع متقابل  

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،  29بند ح تبصره 

به «براي نخستین بار به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده است که  11/11/1368مصوب 

ري از میادین گازي پارس و بردا منظور تأمین گاز مورد نیاز براي مصارف داخلی و صادرات و بهره

پارس جنوبی (مشترك با قطر)، با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، قراردادهاي الزم 

صالح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون دالر منعقد نماید، به  با شرکتهاي ذي

(امور ». یادین فوق صورت گیردگذاري از محل تولیدات م هاي سرمایه نحوي که بازپرداخت هزینه

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

لیه مراحل قراردادها، کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي و کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند در ک«کند که  می

حسب مورد کمیسیونهاي تخصصی مربوطه در مجلس شوراي اسالمی را از نحوه اقدام مطلع نمایند ... و موظف اند اطالعات الزم 

  ) 2663(امور حقوقی، صفحه ». را در اختیار کمیسیون هاي مربوطه قرار دهند
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). با اینکه در این قانون واژه بیع متقابل به کار نرفته است اما مجوز حقوقی 2181حقوقی، صفحه 

  انعقاد این قراردادها به موجب همین تبصره صادر شد. 

) 12/11/1371کل کشور (مصوب  1372الذکر، نخستین بار در قانون بودجه سال  از مجور فوق

از محل بند (ي)«گوید:  این قانون چنین می 29د. بند (ب) تبصره استفاده ش
1
قانون برنامه  29تبصره  

اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه 

میلیارد دالر جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زیر:   6/2شود تا مبلغ  داده می

سازي پاالیشگاه بندرعباس، احداث پاالیشگاه  تکمیل پاالیشگاه بندر عباس، احداث روغنطرح 

توسعه میادین نفتی بالل و سیري و بازسازي و نوسازي تأسیسات مایعات گازي بندر عسلویه، 

صالح خارجی ایجاد  میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرگان، از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهاي ذي

اید به نحوي که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهاي فوق از محل صادرات تعهد نم

شود که در این قانون  ). مالحظه می2217(امور حقوقی، صفحه » تولیدات همان واحد انجام شود.

  نیز از واژه بیع متقابل استفاده نشده است. 

ران اجازه انعقاد قراردادهاي کل کشور نیز به شرکت ملی نفت ای 1373در قانون بودجه سال 

سازي مورد  به منظور ظرفیت«این قانون،  29بند ب تبصره  1بیع متقابل صادر شد. به موجب جزء 

هاي نفتی ... شرکت ملی نفت ایران  نیاز کشور در زمینه هاي تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده

ر پس از تأیید هیئت وزیران قراردادهاي میلیارد دال 5/3اختیار خواهد داشت رأسا حداکثر تا مبلغ 

صالح خارجی منعقد نماید ... و هیچگونه تعهدي  الزم را به صورت بیع متقابل با شرکتهاي ذي

(امور ». براي دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دیگر بانکهاي کشور ایجاد نکند

  بیع متقابل به کار رفته است.  ). در این تبصره براي نخستین بار واژه2252حقوقی، صفحه 

در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

این  22، بر اجراي قراردادهاي بیع متقابل تأکید شده است. بند (و) تبصره 20/9/1373مصوب 

اي ... معامالت بیع   سعهجهت اجراي طرحهاي زیربنایی و تو«قانون به دولت اجازه داده است که 

ربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکتهاي دولتی یا  متقابل فی مابین طرحهاي ذي

). 2257 ه(امور حقوقی، صفح». باشند خصوصی عاملیت معامالت بیع متقابل را عهده دار می

یع متقابل، صدور کاالهاي در قراردادهاي مربوط به ب«بند م همین تبصره،  3همچنین به موجب جزء 

  ر می رسد که به جاي بند (ي) باید بند (ح) باشد. . به نظ1
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(امور حقوقی،  ،»ربط تضمین و تعهد شده باشد تولیدي مطابق قرارداد توسط شرکتهاي خارجی ذي

   .)2259صفحه 

قانون  29حاصل آنکه اولین قرارداد نفتی در چارچوب بیع متقابل، براساس بند ب تبصره 

 1374تیرماه  22در  Eو  Aیري با شرکت فرانسوي توتال براي توسعه میادین س 1372بودجه سال 

منعقد شد
1

اي از قراردادهاي بیع متقابل است که با شرکتهاي خارجی منعقد  که سرآغاز مجموعه 

  گردید.

، تصریح نشده است که قراردادهاي نفتی با شرکتهاي 1366با توجه به اینکه در قانون نفت   

قراردادهاي بیع متقابل عمالً خارجی باید به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد، دسترسی به 

) و 1251باشد. کلیه قراردادهاي نفتی منعقده قبل از انقالب اسالمی، از زمان رویتر ( پذیر نمی امکان

اما قراردادهاي رسید،  ) به آگاهی عمومی می1353) تا قرارداد پیمانکاري آجیپ (1280دارسی (

رو، برخالف روال گذشته در این  از این بعد از انقالب اسالمی محرمانه تلقی شد.نفتی منعقده 

هاي موجود در قراردادهاي بیع متقابل اشاره کرد زیرا که این قراردادها  توان به ویژگی مقاله، نمی

اساساً به صورت رسمی در دست نیست. با وجود این، کلیات این قراردادها که در چارچوب 

الً روشن است که به آنها اشاره خواهد باشد کام حقوقی پیمانکاري به صورت قرارداد خدمت می

  شد. 

به امضاء رسید  1382تا  1374آن دسته از قراردادهاي بیع متقابل که در فاصله زمانی سالهاي 

هاي خود را براي توسعه میادین  براي توسعه میادین بود، بدین ترتیب که شرکتهاي خارجی پیشنهاد

کردند و  هاي مرتبط، مطرح می توسعه و هزینه مورد نظر شرکت ملی نفت، در قالب الگوهاي فنی

با توجه به اینکه در قراردادهاي بیع متقابل، کرد. شرکت ملی نفت بهترین پیشنهاد را انتخاب می

عالوه سود و پاداش پیمانکار باید از محل تولید همان میدان تأمین شود لذا انعقاد  ها به کلیه هزینه

قانون بودجه سال  21رو، بند ف تبصره  منطقاً غیرممکن بود. از اینقرارداد بیع متقابل براي اکتشاف 

 122و  85در اجراي مواد «)، این مشکل را به صورت زیر حل کرد: 11/12/1381(مصوب  1382

قانون برنامه سوم 
2

شود در کلیه مناطق  می به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده 1382...، در سال  

که براساس قانون خود عمل خواهد کرد)... که عملیات اکتشافیِ مربوط، کشور ... به استثناي خزر(

  . سایت شرکت ملی نفت ایران1

ها و تعهدات کشور در سال آخر  کند که ارزش حال خالص بدهی است که تصریح می 85بند ب ماده  2. منظور قانونگذار، جزء 2

  ). 2391حه میلیارد دالر نباشد (امور حقوقی، صف 25) بیش از 17/1/1379برنامه سوم (مصوب 
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به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاري شود، تا سقف یک میلیارد دالر 

با تصویب شوراي اقتصاد پس از تصویب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و 

مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان ریزي کشور،  برنامه

در قالب قرارداد بیع   پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم)

هاي توسعه از محل فروش  شود، منظور و به همراه هزینه متقابل که براي توسعه میدان منعقد می

تولیدي همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، محصوالت 

اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و  میدان تجاري در هیچ نقطه

(امور حقوقی، مجلد سوم صفحه » گونه وجوهی را نخواهد داشت. طرف قرارداد حق مطالبه هیچ

22(
1

است عمالً  ، امکان رقابت بین شرکتهاي نفتی براي توسعه میادینی که کشف شده. بدین ترتیب

شود که قرارداد توسعه میدان را  از بین رفت زیرا که شرکت ملی نفت به موجب این ماده متعهد می

شود که  است. خاطرنشان می با همان شرکتی منعقد نماید که عملیات اکتشاف را انجام داده

هاي اکتشاف است و لذا رقابت شرکتهاي خارجی در  میدان چندین برابر هزینههاي توسعه  هزینه

  مرحله توسعه معموالً از اهمیت بیشتري نسبت به مرحله اکتشاف برخوردار است.

نسل دوم «به  باشد اصطالحاً قراردادهاي بیع متقابل که شامل مراحل اکتشاف و توسعه می  

ند که این اصطالح جنبه رسمی ندارد و در اسناد حقوقی هرچ معروف است» قراردادهاي بیع متقابل

 1382است. نکته جالب توجه این است که قانون بودجه سال  وزارت نفت مالحظه نشده

بایستی براساس قانون برنامه سوم توسعه باشد که در آن مجوزي براي انعقاد  القاعده می علی

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

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت «به شرح ذیل صادر شده است:  14در بند ب ماده  11/6/1383

ها و منابع خارجی در  یهو ارتقاء سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرما

هاي باالدستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك و طرحهاي اکتشافی کشور، اطمینان از  فعالیت

حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به 

و گازي و امکان استفاده از برداري از میادین نفتی  کارگیري فن آوریهاي جدید در توسعه و بهره

شود... نسبت به  المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می روشهاي مختلف قراردادهاي بین

  است. رسد که این بند به لحاظ ویرایشی اشکاالتی دارد اما عیناً نقل قول شده . به نظر می2
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هاي  هاي خارجی یا شرکت ها با تأمین منابع مالی با طرف انعقاد قراردادهاي اکتشافی و توسعه میدان

علی رغم این نکته که هیچ ». ام نمایدصاحب صالحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان ... اقد

دلیلی وجود ندارد که صیانت از مخازن در قراردادهاي همزمان اکتشاف و توسعه در چارچوب بیع 

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

انگیز است زیرا این عبارت منطقاً   بحثدر این ماده کامالً» المللی روشهاي مختلف قراردادي بین

متضمن قراردادهاي نفتی خارج از چارچوب بیع متقابل نیز هست که قطعاً منظور قانونگذار نبوده 

  است. 

 1390قانون نفت

ماده در جلسه علنی روز یکشنبه  9است که در  1366درواقع اصالح قانون نفت  1390قانون نفت 

 9د اوراي اسالمی و تأئید شوراي نگهبان رسید. هریک از این موبه تصویب مجلس ش 22/3/1390

کند و یا آنکه ماده جدیدي به آن قانون  را اصالح می 1366گانه یا برخی از مواد قانون نفت 

رسد که  است. به نظر می ماده شده 16افزاید به نحوي که نهایتاً قانون اصالح شده نفت، شامل  می

کلیه منابع نفتی جزء انفال و «، 2شرح ذیل است: به موجب ماده مهمترین موارد اصالحی به 

ثروتهاي عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از 

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

که » هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی است حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده

ترکیب اعضاء و شرح وظایف آن را در بخش چهارم این مقاله خواهیم دید. ضمناً به موجب ماده 

متأسفانه محرمانه  »لغو میگردد. 8/5/1353از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب «، 16

وزارت نفت و «است:  ن به صراحت ذکر شدهبار در این قانو بودن قراردادهاي نفتی براي نخستین

شرکتهاي تابعه یک نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع 

صورت محرمانه به مجلس شوراي اسالمی تسلیم  شده و قراردادهاي اکتشاف و توسعه... را به

  )15نماید. (ماده می

هاي  قراردادها و قوانین نفتی، اکنون به بررسی ویژگیبعد از ذکر اجمالی ساختار و کلیات 

هاي مطلوب  پردازیم. در بخش دوم این مقاله، ویژگی مطلوب در هر یک از این قراردادها می

ها را  قراردادهاي نفتی را به چهار بخش تقسیم کردیم و در ادامه این مقاله، هر یک از این ویژگی

  ی ایران بررسی خواهیم کرد. در سیر تحول قراردادها و قوانین نفت
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  رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی  .4

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
1

الملل  منابع نفتی از اصول پذیرفته شده در حقوق بینبر و از جمله  

توانند قراردادهاي  ها در همه کشورها می است که ریشه در اصل مالکیت دارد. بهمین دلیل، دولت

حقوق «ی را به صورت یک جانبه لغو و از شرکتهاي نفتی خارجی خلع ید کنند به شرط آنکه نفت

بایستی به نفع توسعه ملی و  ها در حاکمیت دائمی بر ثروت و منابع طبیعی خویش، می مردم و ملت

»سعادتمندي مردم کشور مزبور اعمال شود.
2

  

دهد که بعد  سوم این مقاله نشان میبررسی اجمالی تاریخ تحوالت قراردادهاي نفتی در بخش   

از لغو هر قراردادي با یک شرکت یا گروهی از شرکتها، قرارداد دیگري با همان شرکت یا همان 

بري طرفین قرارداد از  و با تغییراتی در سازوکار سهم  گروه (و معموالً با افزایش تعداد شرکتها)

نفتی با شرکتهاي خارجی بعد از انقالب اسالمی است. لغو کلیه قراردادهاي  عواید نفتی، منعقد شده

  و عدم انعقاد قرارداد جدید تا بیش از یک دهه، تنها استثناء دراین مورد است.

اکنون به بررسی اصول حاکمیت و مالکیت در سیر تحول قراردادهاي نفتی در کشور   

ه توجهی به این امر نشده گون میالدي)، هیچ1872مطابق با  1251پردازیم. در امتیازنامه رویتر(  می

(ناصرالدین شاه قاجار) اعطا » اعلیحضرت همایون شاهنشاهی«است زیرا که این امتیازنامه از طرف 

دولت علیه ایران ... به رویتر «شده بود و نه ملت ایران. به موجب فقره (ماده) اول این امتیازنامه، 

و به هر شرایطی که خود مشخص نماید یکی  دهد که در فرنگستان به هر اسم اجازه و اختیار تام می

یا چندین کمپانی ها تأسیس و احداث بکند که در تمام خاك ایران به آن کارهاي مفیده که در 

بنابراین شرکتهاي عامل که قرار بود » این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجري دارد.

گرفتند. با وجود این، مالکیت بر  ین ایران قرار نمیبه موجب این امتیازنامه تأسیس شوند تحت قوان

دولت علیه «بود زیرا به موجب فقره یازدهم، » اعلیحضرت همایون شاهنشاهی«مخازن همچنان با 

دهد که در مدت طول  ایران... به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاري و قطعی می

، که کاشف از عدم انتقال ».. کار بکنند و آنها تمتع بردارند...این امتیاز...معادن... پطرول و غیره را .

اي نیست که مدت زمان معینی نداشته باشد و منطقاً  مالکیت است. از سوي دیگر، هیچ امتیازنامه

توان براي مدت زمان معین، منتقل کرد. به هرحال، چنانکه در بخش سوم دیدیم،  مالکیت را نمی

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 ناصرالدین شاه لغو شد که مصداقی از اعمال حاکمیت است،  1268امتیازنامه رویتر درسال 

هاي  سال به رویتر اعطا گردید که عالوه بر فعالیت 60به مدت » امتیازنامچه بانک شاهنشاهی«ولی 

  داد. بانکی، حق استخراج معادن از جمله نفت را نیز به رویتر می

میالدي)  قبل از تصویب قانون اساسی  1901مطابق با  1280نظر به اینکه امتیازنامه دارسی(

شمسی)، از طرف مظفرالدین شاه قاجار به دارسی اعطاء شد، هیچ  8/10/1285مشروطیت (مصوب 

اي در این امتیازنامه به اصل مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی نشده است. با وجود این،  اشاره

دهد که یک یا چند شرکت به  ز اجازه میدولت علیه ایران به صاحب امتیا«به موجب فصل نهم، 

جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه آن شرکتها به توسط صاحب امتیاز معین 

خواهد شد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی، صاحب امتیاز، آن ایجاد را رسماً به توسط 

...». توسط خود او انتخاب خواهند شد کمیسر به دولت اطالع بدهد ... و مدیرهاي شرکتها به 

گرفتند. لغو این امتیازنامه  بنابراین مشابه قرارداد رویتر، شرکتهاي عامل، تحت قوانین ایران قرار نمی

از اعمال حق  کاشف، 10/9/1311تاریخ به توصیه رضا شاه و تصویب مجلس شوراي ملی در 

  .استحاکمیت بر منابع نفتی 

میالدي قرارداد جدیدي تحت عنوان امتیازنامه شرکت  1933مطابق با  1312متعاقباً در سال 

نفت انگلیس و ایران به تصویب رسید که در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی در شکل جدید 

این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد «... کند که  این امتیازنامه مقرر می 21است. ماده 

سیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات مقررات آن در آتیه به و

، که آشکارا با اصل حاکمیت ملی بر »اداري و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود

  ذخایر نفتی کشور مغایرت دارد. 

و  ، امتیازنامه شرکت نفت انگلیس1329اسفند  29چنانکه دیدیم با ملی شدن صنعت نفت در 

قرارداد کنسرسیوم با محوریت همین شرکت و هفت شرکت نفتی  1333ایران لغو شد اما در سال 

دیگر به تصویب مجلس رسید. نخستین باري که به رعایت اصل مالکیت در قراردادهاي نفتی 

نفت خام و گاز «باشد:  همین قرارداد کنسرسیوم می 18جزء (د) ماده  3صریحاً اشاره شده است بند 

عی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهاي بازرگانی می فروشد در سر چاه به ملکیت طبی

رسد که اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و  با وجود این، به نظر می». آید شرکتهاي مزبور در می

گونه اقدام قانونگذاري یا  هیچ«گاز کشور در قرارداد کنسرسیوم به درستی رعایت نشده است: 



85…تاریخی  -ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادي

مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگري از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در اداري اعم از 

ایران (اعم از مرکزي و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصالح یا تغییري 

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

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

لغو شد و بالفاصله قرارداد دیگري در قالب  1352نیز درسال  1333قرارداد کنسرسیوم مصوب 

سال منعقد گردید که در واقع  20کنسرسیوم جدیدي با تعداد بیشتري از شرکتهاي خارجی براي 

رسد که اصول حاکمیت و  همان قرارداد کنسرسیوم قبلی بود. به نظر می» تعدیلتجدیدنظر و «

ایران... تصمیم گرفته «... مالکیت در مقدمه این قرارداد جدید با صراحت بیشتري ذکر شده است: 

ها و اداره  است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدي و کنترل ذخایر هیدروکربور و دارایی

  ». ت ملی نفت ایران اعمال شود...صنعت به وسیله شرک

که مربوط به عملیات نفتی درخارج از ناحیه عملیات کنسرسیوم است،  1336در قانون نفت 

توجه چندانی به رعایت اصل مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی نشده است، فقط در بند (ط) 

نفتی که هر «... است که  این قانون، در خصوص مسئله مالکیت به همین قدر اکتفا شده 11ماده 

» آید. عامل از چاههاي موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه در می

منعقد شده است  1366قراردادي که براساس قانون نفت  12متأسفانه این قاعده حقوقی در همه 

قرارداد  12مجموعه شود. به عنوان مثال در قرارداد سیریپ (اولین قرارداد از  مالحظه نمی

منعقد گردید توجهی به مسئله مالکیت نشده است اما در قرارداد  1336الذکر) که در سال  فوق

بند ك بخش سوم این مقاله) به موجب  12منعقد شد (قرارداد شماره  1344پگوپکو که در سال 

لکیت طرف اول و شود در سر چاه به م درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید می 50«، 23ماده 

شرکت آلمانی طرف قرارداد)  7درصد دیگر به ملکیت طرف دوم ( 50شرکت ملی نفت ایران و 

  ». در خواهد آمد

(قراردادهاي خدمت یا  1353در سه قرارداد پیمانکاري که قبل از تصویب قانون نفت 

ور توجه جدي پیمانکاري) منعقد شد به  رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی کش

تمام «کند که  مقرر می 6ماده  1)، جزء 1345نشده است. به عنوان مثال در قرارداد اراپ (مصوب 

شود کالً در سر چاه به شرکت  [ملی نفت] تعلق خواهد  نفتی که به موجب این قرارداد تولید می

کت ملی نفت ایران و دقیقاً مشابه این ماده در قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شر». داشت
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نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید «شود:  ) مالحظه می1348شرکتهاي اروپایی (مصوب 

). قرارداد 6(جزء یک ماده ». شود کالً در سر چاه به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت می

) نیز 1348وب پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینتال (مص

متأسفانه به این حقیقت توجه نشده است که  .)6ماده 1(مجدداً در جزء  ،اي دارد وضعیت مشابه

مالکیت ملی بر ذخایر و تولیدات نفتی نیاز به تصریح در قراردادهاي نفتی و تصویب مجلسین 

  ندارد. 

چنان قدرت و با  1353شعار رعایت اصول حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قانون نفت 

تأکیدي بیان شده است که گویی قانونگزار براي نخستین بار به این امر خطیر توجه کرده است: 

منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران «

و فالت قاره منحصراً  سر کشور تا برداري و پخش نفت در سر در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره

ها و پیمانکاران خود در آن  به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأسا یا به وسیله نمایندگی

). اما نکته قابل توجه در این قانون، این است که کلیه 3ماده  1(بند ». باره اقدام خواهد کرد

قرارداد ملزم خواهد بود طرف «هاي طرف قرارداد باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد:  برنامه

ماده  2(بند ». هاي خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد که کلیه فعالیت

برداري از ذخایر نفتی است. از سوي  ). این ماده، مصداقی از اعمال حاکمیت ملی بر نحوه بهره18

در مالکیت شرکت ملی نفت ایران نفت تولید شده از منابع نفتی ایران «، 19دیگر، به موجب ماده 

تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر  خواهد بود. شرکت مزبور نمی

  ».انتقال دهد

که در واقع سومین قانون نفت کشور و اولین قانون نفت بعد از انقالب  1366در قانون نفت 

به شرح ذیل بیان شده  2ی در ذیل ماده اسالمی است اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفت

قانون اساسی در  45منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت هاي عمومی است و طبق اصل «است: 

باشد ... اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی  اختیار حکومت اسالمی می

مصرح این قانون به عهده وزارت متعلق به حکومت اسالمی است که براساس مقررات و اختیارات 

  ...» باشد  نفت می

است اصل حاکمیت بر منابع  1366که در واقع قانون اصالح قانون نفت  1390در قانون نفت 

کلیه منابع نفتی جزء انفال و « ) به شرح ذیل اصالح شده است: 1366قانون نفت  2نفتی (ماده 
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عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از ثروتهاي عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت 

 3). همچنین ماده 1390قانون نفت  2(ماده » طرف حکومت اسالمی بر عهده وزارت نفت است.

نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت « به شرح ذیل اصالح شده است:  1366قانون نفت 

ت که به موجب این قانون و با اس» هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی« عمومی بر منابع نفتی به عهده 

معاون برنامه ریزي و نظارت  - 2وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت،  - 1شود:  ترکیب زیر تشکیل می

رئیس کل بانک مرکزي جمهوري  - 4وزیر امور اقتصادي و دارایی،  - 3راهبردي رئیس جمهور، 

کمیسون برنامه و رئیس  - 6رئیس کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی،  - 5اسالمی ایران، 

دونفر از معاونین وزارت  - 8دادستان کل کشور،  - 7بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی، 

). فقدان ترکیب تخصصی نیروها در هیئت 1390قانون نفت  3(ماده  ،»نفت به انتخاب وزیر نفت.

این قانون،  7ماده  2مالً مشهود است به ویژه آنکه به موجب بند اعالی نظارت بر منابع نفتی ک

بررسی و ارزیابی اجراي سیاستهاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در «مسئولیت خطیر 

فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثري ارزش افزوده اقتصادي از 

  برعهده این هیئت عالی است! » منابع مذکور

ردادهاي بیع متقابل محرمانه تلقی شده و  در دسترس نیست با توجه به اینکه متأسفانه متن قرا

توان در خصوص رعایت حقوق مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی در این قراردادها  نمی

اظهارنظر نمود. با وجود این، چون قراردادهاي بیع متقابل در چارچوب حقوقی پیمانکاري منعقد 

مالکیت و حاکمیت ملی، حداقل مشابه سایر  توان استنتاج کرد که اصول شده است پس می

  قراردادهاي خدمت، رعایت شده است. 

  

  رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی .5

پردازیم. بحث خود را  در این بخش، به بررسی رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهاي نفتی می

بازرسی از کلیه صورت حسابهاي مالی  کنیم: بازرسی از حوزه عملیات، به موارد ذیل محدود می

هاي  هاي مرتبط با عملیات، تأیید کلیه برنامه ها و درآمدها)، دسترسی به کلیه گزارشها و یافته (هزینه

برداري از مخازن با  فنی قبل از شروع عملیات درخالل عمر قرارداد، صیانت از منابع نفتی و بهره

  روشهاي فنی صحیح مناسب. 

اي که ناظر به رعایت حقوق و  میالدي)، هیچ ماده 1872مطابق با  1251رویتر( در امتیازنامه

الذکر باشد موجود نیست، اما در امتیازنامه دارسی  منافع ایران در جریان عملیات نفتی به شرح فوق
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میالدي) مواردي وجود دارد که حقوق و منافع دولت را مدنظر قرار داده 1901مطابق با 1280(

علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که این کمیسر طرف شور صاحب دولت «است: 

امتیاز و مدیران شرکتها خواهد بود ... و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه 

تفتیشی که مفید بداند به عمل خواهد آورد ... صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل 

، (فصل یازدهم). مالحظه »زار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد دادشرکت اول، مبلغ ه

شود!  شود حقوق ناظري که دولت ایران تعیین کرده است توسط شرکت خارجی پرداخت می می

بعد از «توان در فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی مالحظه کرد:  مورد دیگر از تأمین منافع ملی را می

ین امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انقضاي مدت معینه ا

گونه غرامت از این بابت نخواهد  انتفاع معادن، متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچ

  » داشت.

میالدي) که در واقع ادامه  1933مطابق با  1312در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران(

ارسی به شکل جدید است، به حقوق و منافع ملی توجه بیشتري شده است. به موجب همان امتیاز د

بند ب ماده دوم، حدود این امتیاز نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی تجاوز نماید
1

و کمپانی  

الذکر تعیین و کتباً  ، قطعات مورد نظر خود را با رعایت ضابطه فوق1938باید تا قبل از پایان سال 

کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته «، 12دولت اطالع دهد. همچنین بر طبق بند ج ماده به 

شود باید براي دولت حفظ شود و فوراً کمپانی، دولت را  و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می

  ...».از کشفیات مزبور مطلع سازد 

«... تري بیان شده است:  ریحبه صورت ص 21رعایت حقوق و منافع دولت ایران در ماده  

نماید که در هر وقت و هر موقع، حقوق و امتیازات و منافع دولت را در  کمپانی صریحاً تعهد می

اما ...» نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداري از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید 

راردادهاي بعدي نیز مغفول مانده است نکته اساسی که معموالً نه تنها در این قرارداد بلکه در ق

شناخت مصادیق این منافع و یا ممانعت از اقداماتی است که موجب زیان دولت در جریان عملیات 

شود. فقدان دانش و تخصص و تجربه کافی در شناخت این مصادیق، عامل اصلی در عدم  نفتی می

ارجی بوده و هست. سرانجام، در اجزاء تأمین منافع ملی در قراردادهاي منعقده با شرکتهاي نفتی خ

درموقع ختم امتیاز، خواه به واسطه «این امتیازنامه مقرر شده است که  20دوم و سوم بند ب ماده 

  .متر است1609هر میل برابر با .  1
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انقضاي عادي مدت و یا به هر نحو دیگر پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران شامل 

هاي حمل و  چاهها و سدهاي دریایی و راهها و لوله ها و ساختمانها و تمام اراضی و ابنیه و کارخانه

ها و ماشین ها و مؤسسات و تجهیزات (و نظایر آن) در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون  پل

شود این ماده، دقیقاً مشابه ماده  خاطر نشان می» گردد. هیچ مخارج و قیدي متعلق به دولت ایران می

تمام اسباب و ابنیه و «با این اختالف که در قرارداد دارسی از عبارت قرارداد اولیه دارسی است  15

استفاده شده است در حالی که در » ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن

هاي  اضافه شده است که نتوان آثار حقوقی این ماده را به دارایی» در ایران«امتیازنامه جدید، واژه 

  ان توسعه داد.شرکت در خارج از ایر

در مورد حق نظارت دولت ایران بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران، چند ماده به شرح 

نماید که ... هر موقعی که نماینده دولت تقاضا  کمپانی تعهد می«ذیل در این امتیازنامه وجود دارد: 

ناد راجع به ها و سایر مدارك و اس ها و رسم کند سوادهاي صحیح از تمام طرحها و نقشه می

االرضی و طبقات االرضی و حفر چاههاي مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد  وضعیت سطح

به وزارت مالیه بدهد. به عالوه، در تمام مدت امتیاز، کمپانی تمام اطالعات مهم علمی و فنی را که 

). قلمرو 13(ماده ، »از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

دولت به میل خود در هر موقع «یابد:  نظارت دولت در ماده چهاردهم این امتیازنامه توسعه می

مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و براي اجراي این 

... وسایل و  مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد. کمپانی مدارك و اسناد و

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

و به عالوه، مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاك ایران حق تحصیل هرگونه 

یین دولت حق تع«، 15). به موجب ماده 14، (بندهاي الف و ب ماده »اطالعی را خواهند داشت.

تواند]  یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و [می

هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که براي مذاکره در  در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته

  ).15 ماده 2، (بند »مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند

سازوکار نظارت دولت بر عملیات یک شرکت نفتی خارجی، براي اولین بار در تاریخ صنعت 

نفت کشور به صورت کامالً دقیقی در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران تبیین شده است، اما 

بحث اصلی در تأمین منافع ملی، وجود افراد صادق، متعهد، دلسوز، متخصص و با تجربه است که 
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هاي جدي در همکاري با شرکتهاي  توانند عهده دار امر خطیر نظارت شوند. این مسئله از کاستیب

  نفتی خارجی است. 

رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور براي نخستین بار در همین امتیازنامه تصریح 

طابق این قرارداد در کمپانی راجع به عملیاتی که م«کند که  مقرر می 12شده است. بند الف ماده 

جویی و استفاده کامل از عملیات  نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را براي تأمین صرفه ایران می

االرضی نفت و براي استفاده از امتیاز خود به طرزي که مطابق  خود و براي حفظ مخازن تحت

صحیح این ماده نیز با وجود این، اجراي ». آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد

هاي ایرانی از وضعیت و رفتار مخازن و روشهاي صحیح  مستلزم آگاهی متخصصان و کارشناس

ازدیاد برداشت براي تولید صیانتی از مخازن نفتی است. بدون حضور این متخصصان و کارشناسان 

شابه در سایر در این امتیازنامه، یا موارد م 12به میزان الزم و کافی، تأکیداتی همچون ماده 

  قراردادها شعاري بیش نیست و عملکردها نیز مؤید این ادعاست. 

 1315ناگفته نماند که  رعایت حقوق و منافع ملی در قرارداد شرکت آمریک ایران مصوب 

میالدي)،  1940( 1318) میالدي و شرکت هلندي الگمین اکسپلوراتی ماچاپاي مصوب 1937(

کت، بازرسی دفاتر مالی شرکت و نظایر آن دقیقاً مشابه موارد همچون  نظارت بر عملیات فنی شر

  مذکور در قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است.

میالدي)  بر رعایت حقوق و 1954( 1333آبان   6تأکید فراوان قرارداد کنسرسیوم مصوب 

بت به ایران ، مهمترین تعهدات شرکتهاي عامل نس4منافع ملی کامالً چشمگیر است. جزء (و) ماده 

این جزء، شرکتهاي عامل متعهد هستند به  6کند. به موجب بند  و شرکت ملی نفت را تعیین می

الذکر، تقریباً در تمام  عبارت فوق». توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود«

خورد.  یناً به چشم میقراردادهایی که بعداً منعقد شد و ساختاري مشابه با قرارداد کنسرسیوم دارند ع

در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید، «مقرر شده است که  5) جزء ب ماده 1همچنین در بند (

عملیات اکتشاف و تهیه وسائل تولید را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولی شرکت ملی 

ز طبیعی مورد احتیاج اي از لحاظ تأمین نفت خام و گا نفت ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه

تواند به  براي تهیه محصوالت نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون به صالح تشخیص دهد می

عملیات اکتشاف و حفاري مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی براي تأمین مصرف داخلی 

تواند تأمین رضایت ایران براي آنکه هر عضو کنسرسیوم ب  ». محصوالت نفتی خود را تولید نماید
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حقوق و منافع خود را به دیگري واگذار کند از دیگر مواردي است که در قرارداد کنسرسیوم 

هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که ... تمام یا «، 39درنظرگرفته شده است. به موجب ماده 

یک قسمت حقوق یا منافعی را که باي نحو کان که به موجب این قرارداد داشته باشد به شخص 

ري بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آنکه ... تا ایران به آن رضایت کتبی نداده اعتبار دیگ

ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه «ضمناً در همین ماده تصریح شده است که » پیدا نکند.

  » خودداري نخواهد نمود.

توان  ملیات نفتی میدر خصوص رعایت حقوق ایران در کسب اطالعات فنی و بازرسی از ع

به تقاضاي شرکت «، 4جزء (ز) ماده  2به سه مورد در قرارداد کنسرسیوم اشاره کرد. به موجب بند 

ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی، شرکتهاي عامل به خرج خود هرگونه اطالعی را که 

ومقاطع و ها  هاي دقیق طرحها و نقشه شرکت ملی نفت ایران الزم بداند از قبیل رونوشت

شناسی و ژئوفیزیک و حفاري تولید و تصفیه و سایر امور  برداري و زمین گزارشهاي مربوط به نقشه

به » مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.

ه متخصصین شرکتهاي عامل وسایلی فراهم خواهند کرد ک«همین جزء و همین ماده،  4موجب بند 

فنی منتخب از طرف شرکتهاي ملی نفت ایران، عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی 

گیري و سنجش و  نمایند و کلیه اسناد و اطالعات مربوط به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه

ماده جزء ح همین  1با وجود این، بند » آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.

اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطوء  جریان «کند که  مقرر می

  » عملیات شرکتهاي عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.

، 4جزء (و) ماده  1شود. بند  تأکید بر تولید صیانتی به وضوح در قرارداد کنسرسیوم مالحظه می

انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از «کند به  عهد میشرکتهاي عامل را مت

اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهاي نفت و پاالیشگاه 

و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه، متداول و معمول است (کالً 

  » در ناحیه عملیات).

فقط محدود به  1336برداري از ذخایر نفتی در قانون نفت  عایت حقوق و منافع ملی در بهرهر

توان نتیجه گرفت که حقوق و منافع ملی در  مالحظات تولید صیانتی از مخازن است و لذا می

 «...است. بر طبق بند (و) ماده نهم  تأمین شده 1336سیوم به مراتب بهتر از قانون نفت رقرارداد کنس
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عامل بایستی متعهد شود که عملیات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً 

همچنین به » در مورد حفاظت ذخایر هیدروکاربور از اصول صحیح فنی و مهندسی تبعیت نماید.

هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را به مقداري زاید بر «... موجب بند (ي) ماده یازدهم، 

  ...» از لحاظ فنی جایز است تولید کند آنچه 

 1336قرارداد براساس قانون نفت  12چنانکه در بند (ك) بخش سوم این مقاله دیدیم، جمعاً 

 1336منعقد شده است. به عنوان نمونه، رعایت حقوق و منافع ملی در نخستین قرارداد که در سال 

داد سیریپ معروف است، به شرح ذیل اجماالً با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا منعقد شد و به قرار

رعایت حقوق و «کند:  ، به یکی از تعهدات سیریپ صراحتاً اشاره می8شود. بند (هـ) ماده  بیان می

قرارداد  4، که دقیقاً مشابه جزء (و) ماده »منافع ایران در اجراي عملیات اکتشاف و توسعه

قراردادي که به موجب  12الذکر در جمیع  قباشد. نکته جالب اینکه عبارت فو کنسرسیوم  می

  خورد.  منعقد شده است به چشم می 1336قانون نفت 

درصد از سرمایه اولیه شرکت  50«قرارداد سیریپ مبنی بر اینکه  4علی رغم تصریح ماده 

درصد دیگر را شرکت آجیپ تأدیه خواهند نمود ... [و  50سیریپ را شرکت ملی نفت ایران ... و 

متأسفانه » گروه مزبور در مورد تشکیل هیئت مدیره نیز داراي حقوق متساوي خواهند بود لذا] دو

مدیرعامل که در عین حال «... در همین ماده، حقوق و منافع ملی به شرح ذیل نقض شده است: 

شود ... و اداره  سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت آجیپ مینراریا یا معین می

شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ مینراریا و به انتخاب  امور فنی

برداري  مدیرعامل تعیین خواهند شد ... منظور از اداره امور فنی، اداره امور اکتشاف و توسعه و بهره

شافی و هاي اکت تهیه نقشه«، 8به ترتیبی مشابه، بر طبق ماده » باشد. و حمل و نقل و بارگیري نفت می

  » باشد. همچنین تعیین شرایط و طرز اجراي آنها بر عهده آجیپ مینراریا می

سیریپ «که  12مسئله بسیار مهم تولید صیانتی در این قرارداد مغفول مانده است به جز ماده 

مکلف خواهد بود کلیه مساعی ممکنه را براي اینکه میزان فروش نفت تا حداکثر افزایش یابد 

به این منظور میزان تولید هر یک از میدانها را با استفاده از کلیه امکانات تولید در مبذول دارد و 

...». حدودي که با جدیدترین طرق فنی معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد داد 

به هیچ وجه داللت » جدیدترین طرق فنی معموله صنعت نفت«شود که کاربرد عبارت  مالحظه می

کند ضمن آنکه تأکید بر حداکثرسازي تولید در این ماده،  موازین تولید صیانتی نمی بر رعایت
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  خالف تولید صیانتی است.

گانه دیگر را ندارد.  آنچه در قرارداد سیریپ گفته شد قابلیت تعمیم به سایر قراردادهاي دوازده

ك بخش سوم این مقاله)  مندرج در بند 12) (قرارداد شماره 1344به عنوان مثال، قرارداد پگوپکو (

رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت «بر رعایت موازین تولید صیانتی تأکید دارد: 

). 13ماده  1، (بند »ذخایر هیدروکربور و در اجراي عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.

اهم کردن وسایل براي فر«این قرارداد تصریح شده است:  13ماده  4همچنین حق نظارت نیز در بند 

گیري و  نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه

  ...». سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند 

(پیمانکاري) منعقد  1353در سه قرارداد خدمت (پیمانکاري) که قبل از تصویب قانون نفت 

 2ع ملی صراحتاً بیان شده است. به عنوان مثال بند (ز) جزء شد، بدون استثناء رعایت حقوق و مناف

توجه دائم به حقوق و «کند به  ، شرکت خارجی را متعهد می1345قرارداد اراپ مصوب  11ماده 

این عبارت در دو قرار دیگر نیز دقیقاً به همین صورت ذکر ». منافع ایران در جریان عملیات خود

کپی برداري  )1333قرارداد کنسرسیوم ( 4جزء (و) ماده  6اً از بند دانیم عین شده است و چنانکه می

سعی کامل در اینکه «کند به  همین ماده، پیمانکار را ملزم می 2است. هچنین بند الف جزء  شده

عملیات اکتشافی در نواحی اصلی و واگذاري در خشکی و دریا به حد اعالء طبق اصول صحیح 

فراهم کردن وسایل، «همین ماده،  2بر طبق بند (ج) جزء ». یابدفنی معمول به صنعت نفت جریان 

تا نمایندگان شرکت ملی نفت ایران بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در این قرارداد را 

در «کند که  مقرر می 22ماده  1از جمله تعهدات اراپ است. با وجود این، جزء » بازرسی نمایند

هاي عملیات و بودجه هاي مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت  امهبرداري، برن طول مدت بهره

این ماده به وضوح با منافع » شرکت [ملی نفت ایران] تهیه و ... به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

  است.  ملی ناسازگاري دارد زیرا جایگاه شرکت ملی نفت را به سطح مشاور تنزل داده

ر این سه قرارداد پیمانکاري به جز قرارداد سوم، صراحتاً بیان رعایت موازین تولید صیانتی د

نشده است. در قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي اروپایی 

 MER) براي نخستین بار از واژه 1348(مصوب 
1

به عنوان معیار توسعه میادین استفاده شده است:  

میدان مربوطه با رعایت روش  MERها هیچگاه نباید از حدود  افته میدانظرفیت تولید توسعه ی«...

Maximum Efficient  (کارا )بازیافتنرخ (یا . حداکثر 1 Rate (or Recovery
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«... ، 21ماده  4). همچنین به موجب جزء 21ماده  1(بند ب جزء ». صحیح صنعت نفت تجاوز کند

برداري  هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت بهره

  ». ت نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد...درخواس (MER)میدان 

طرف قرارداد مکلف «چنین بیان شده است:  28، تأمین منافع ملی در ماده 1353در قانون نفت 

خواهد بود که در اجراي تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ایران را 

کامالً  1333قرارداد کنسرسیوم مصوب  4جزء (و) ماده  6ا بند مشابهت این ماده ب» ملحوظ دارد.

  مشهود است. 

قانون  18ماده  2و  1هاي طرف قرارداد در بندهاي  نظارت شرکت ملی نفت ایران بر فعالیت

شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در مورد هر «به روشنی بیان شده است:  1353نفت 

امل و موثر در عملیات پیمانکار کل اعمال نماید. طرف قرارداد ملزم قرارداد، نظارت و بازرسی ک

هاي خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد و  خواهد بود که کلیه فعالیت

هرگونه اطالعات را طبق نظر و دستور شرکت ملی نفت ایران به نحو جامع و رضایت بخش تهیه و 

این قانون مقرر  17ماده  2یت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی، بند درمورد رعا» تسلیم نماید.

بینی شود که انجام عملیات توسعه و تهیه  در مورد هر میدان تجاري باید ترتیباتی پیش«کند که  می

ترین مدت و با رعایت  برداري کامل از آن میدان را در مناسب وسائل الزم جهت استفاده و بهره

شود که تأکید این قانون بر  مالحظه می» و اصول صحیح مهندسی تضمین نماید. شرایط اقتصادي

  تولید صیانتی از مخازن نفتی چندان قوي نیست.

منعقد  1353قرارداد پیمانکاري که براساس قانون نفت  6رعایت  حقوق و منافع ایران در کلیه 

قرارداد شرکت  8سه، بند (ز) ماده قرارداد سی.اف.پی با فران 8شده است وجود دارد: بند (ز) ماده 

 8قرارداد شرکت آلمانی دمینکس (آبادان)، بند (ز) ماده  8آلمانی دمینکس (شیراز)، بند (ز) ماده 

قرارداد پان کانادین (اشلند) و بالخره بند (ز) ماده  8قرارداد شرکت اولترامار انگلیسی، بند (ز) ماده 

به تصویب رسیدند دقیقاً مشابه  1353ی در سال قرارداد شرکت ایتالیایی آجیپ، که همگ 8

، که همان  »توجه دائم به حقوق و منافع ایران در انجام عملیات خود«یکدیگر بوده و چنین است: 

به کار گرفته شد و در قریب 1333بار در قرارداد کنسرسیوم ( شعار معروفی است که بري نخستین

  شدن صنعت نفت به امضاء رسید عیناً نقل شده است.  به اتفاق قراردادهایی که قبل و بعد از ملی

تنها موردي که به رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی  1366در قانون نفت 
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وزارت نفت مکلف است که در جریان «کند:  است که بر تولید صیانتی تأکید می 7اشاره شده ماده 

و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و ریزیهاي صحیح، نظارت  عملیات نفتی ضمن برنامه

حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تأسیسات و جلوگیري از آلودگی محیط زیست (هوا، آب و 

  ». ربط به عمل آورد خاك) با هماهنگی سازمانهاي ذي

ارزیابی ویژگی رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهاي بیع متقابل نیازمند دسترسی رسمی به 

توان در خصوص این ویژگی در  دهاست. با توجه به محرمانه بودن این قراردادها نمیاصل قراردا

توان با اطمینان گفت که شرکتهاي نفتی مطلقاً نگران  قراردادهاي بیع متقابل اظهار نظر کرد، اما می

ی نیستند زیرا آنچه شرکتهاي نفت» توجه دائم به حقوق و منافع ایران در انجام عملیات خود«عبارت 

را نگران می کند تخصص، مهارت و تجربه کارشناسان و مهندسان ایرانی در تشخیص مصادیق 

  حقوق و منافع ملی در عملیات نفتی است.

است و  1366درواقع قانون اصالح قانون نفت  1390چنانکه در بخش سوم دیدیم، قانون نفت   

است.  دیده 1366سطح قانون نفت لذا رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهاي نفتی را در همان 

است که به » هیئت نظارت بر منابع نفتی«هاي این قانون، تأسیس  با وجود این، یکی از نوآوري

بررسی و ارزیابی اجراي سیاستهاي راهبردي... در فرآیند «این قانون، مسئولیت  7ماده 2موجب بند

مصادیق رعایت حقوق و منافع ملی است را برعهده دارد که یکی از » صیانت از منابع نفت و گاز...

  این مقاله گذشت. 4بخش آن در مباحث پایانی هاي  کاستیو شرح 

  

  هاي فنی مناسب  انتقال دانش و مهارت .6

هاي  اي به مسئله انتقال دانش و مهارت هیچ اشاره  میالدي) 1872 مطابق با ،1251در قرارداد رویتر (

دولت «... کشور نشده است به جز فقره (ماده) بیست و سوم: برداري از مخازن نفتی  فنی در بهره

علیه ایران نیز از طرف خود عالوه بر آن عمله جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود 

اجیر نماید هر قدر عمله که کمپانی به جهت اجراي این اعمال مختلفه الزم داشته باشد به قیمت 

  »!دا خواهد کردمتداوله مملکت از براي کمپانی پی

گونه توجهی به تربیت نیروي  میالدي) نیز هیچ 1901 مطابق با ،1280در امتیازنامه دارسی (

صاحب امتیاز مکلف «... انسانی در صنعت  نفت نشده است. به موجب فصل هشتم این امتیازنامه، 

استخراج به است که بدون تاخیر و به خرج خود، اجزاي علمی الزمه با اسباب و آالت و ادوات 
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ریزي  طرح«کند که  فصل پنجم نیز مقرر می» جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات الزمه بفرستد.

تنها موردي » ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود. و نقشه کار گذاشتن لوله

باشد که مقرر  دهم میکه به استفاده از نیروهاي ایرانی در عملیات نفتی اشاره شده است فصل دواز

عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار می کنند باید رعیت شاهنشاه باشند به استثناي «کند  می

  »! اجزاي علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین

مسئله انتقال دانش فنی و تربیت نیروي انسانی براي اولین بار در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس 

میالدي) که در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی به شکل جدید  1933 مطابق با ،1312و ایران (

مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و «است به صورت مشخص بیان شده است: 

صالح و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران  اي که اشخاص ذي تجاري خود را به اندازه

د و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران انتخاب خواهد کر

نمایند در  طرفین موافقت می«همین ماده،  4و  3). بر طبق بندهاي 16، (بند دو ماده »خواهند بود.

اینکه طرح عمومی، مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را 

ترین مدت ممکن از اتباع ایران بگمارند.  داده و به جاي آنها به طور تصاعدي در کوتاه تقلیل

کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براي اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط 

 شود که تحقق اهداف به سهولت مالحظه می» به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد.

نظر و متعهد در صنعت نفت کشور است که بتوانند در  این ماده، مستلزم وجود مدیران صاحب

هاي فنی نقش اساسی ایفا کنند زیرا که  گزینش افراد مستعد، آموزش و انتقال دانش و مهارت

شرکتهاي خارجی بنا به اقتضاي منافع شرکتی خود، هیچ گاه تمایل واقعی ندارند که ایرانیان را به 

حوي تربیت کنند که جایگزین نیروهاي خارجی شوند. عملکرد شرکتهاي طرف قرارداد در طول ن

  تاریخ صنعت نفت مؤید این فرضیه است. 

اي که به دو شرکت نفتی در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت و انگلیس و  در دو امتیازنامه

قرارداد شرکت  18ماده  4و  3اي بندهاست.  توجه شدهیب نیروي انسانی بایران اعطا شد نیز به تر

امتیازنامه شرکت  16ماده  4و  3میالدي) دقیقاً همان بندهاي  1937( 1315آمریک ایران مصوب 

سالیانه «، شرکت آمریک ایران 18ماده  4نفت انگلیس و ایران است با این تفاوت که به موجب بند 

مریکا علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را مبلغ ده هزار لیره استرینگ براي اینکه اتباع ایران در آ

قرارداد اکتشاف و استخراج معادنِ دو ناحیه معینه با « . همچنین،»فراگیرند تخصیص خواهد داد...
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میالدي) نیز به استفاده از  1940( 1318مصوب » شرکت هلندي الگمین اکسپلوراتی ماچاپاي

  ). 20ماده 2نیروهاي ایرانی توجه دارد، (بند 

از ملی شدن نفت، توجه به تربیت نیروي انسانی در صنعت نفت مورد توجه جدي بعد 

طرح قانونی دائر به «قانونگزار قرار گرفت. در بند (هـ) بخش سوم این مقاله دیدیم که به موجب 

، هیئت 1330اردیبهشت  9مصوب » طرز اجراي اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل شد تا بالفاصله از مختلطی به انتخاب هر یک از 

براي تبدیل «... این طرح قانونی،  5شرکت نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. به موجب ماده 

نامه فرستادن  تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آئین

هاي مختلف معلومات و تجربیات  هر سال براي فراگرفتن رشتهاي محصل به طریق مسابقه در  عده

مربوط به صنایع نفت به کشورهاي خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله 

وزارت فرهنگ به موقع اجرا بگذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد 

  ) 143و  142(امور حقوقی، صفحات » شد.

ین در بند (هـ) بخش سوم این مقاله دیدیم که الیحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت همچن

،  یکی از وظایف اساسی 4به تصویب رسید. بند نهم ماده  1331آذرماه  5ماده در  60ایران در 

به دست آوردن اسرار و اطالعات محرمانه (از «است:  شرکت ملی نفت ایران را چنین تعیین کرده

هاي صنعتی که مورد  اري یا طریق قانونی دیگر) درباره اختراعات و طرحها و طریقهطریق خرید

شرکت موظف است ... براي حفظ مخازن «این الیحه،  7بر طبق ماده » استفاده قرار گیرد.

بنابراین، در اولین اساسنامه » االرضی نفت، مطابق آخرین ترقیات علمی ممکن اقدام نماید. تحت

  ران نیز بر تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور تأکید شده است. شرکت ملی نفت ای

بر استفاده از نیروهاي ایرانی و تربیت ایرانیان براي  1333آبان  6در قرارداد کنسرسیوم مصوب 

استخدام حداقل کارمندان خارجی و «هاي کلیدي تأکید جدي شده است:  تصدي مسئولیت

عملی باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتی استخدام  اطمینان از اینکه تا حدودي که معقوالً

شوند که شرکتهاي عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی براي احراز آن مقامات 

تهیه طرح و «کند که  جزء (و) همین ماده مقرر می 5). همچنین بند 4جزء( و) ماده  4(بند » بیابند.

نفت ایران براي کارآموزي و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک ها با مشورت شرکت ملی  برنامه

مساعی براي اجراي آن به منظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیم الزم در کوتاهترین مدتی که 
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عمالً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه براي اینکه ایرانیان در 

با چنین تأکیدي که » غل مقامات مهم بشوند، فراهم گردد.این عملیات شرکتهاي عامل، شا

اکنون کمبودي در  بر تربیت نیروي انسانی داشته است منطقاً باید هم 1333قانونگزار در سال 

نیروهاي تخصصی در صنعت نفت نداشته باشیم و حال آنکه هنوز هم تربیت نیروي انسانی یکی از 

قاد قراردادهاي نفتی با شرکتهاي خارجی است. بنابراین، اهداف اصلی مسئولین وزارت نفت در انع

هاي موجود  ریشه موانع تربیت نیروي انسانی در صنعت نفت را باید در جاي دیگر و نه در کاستی

  در  قراردادهاي نفتی جستجو کرد. 

، اساساً توجهی به تربیت نیروي انسانی و انتقال دانش فنی نشده است. 1336در قانون نفت 

قراردادي که بر طبق این قانون با شرکتهاي خارجی منعقد گردید  12س، در بعضی از  برعک

شود که مانع جدي در انتقال دانش فنی نیز هست. به عنوان مثال، به نخستین  مواردي مالحظه می

با شرکت آجیپ مینراریا منعقد شد و به قرارداد  1336قرارداد نفتی که بر طبق این قانون در سال 

اداره امور فنی «... این قرارداد،  4کنیم. به موجب ماده  معروف است به اجمال اشاره می سیریپ

شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ مینراریا و به انتخاب مدیرعامل 

شود] تعیین خواهند شد ... منظور از اداره امور فنی، اداره  [که توسط شرکت آجیپ منصوب می

به ترتیبی مشابه، بر » باشد. برداري و حمل و نقل و بارگیري نفت می اکتشاف و توسعه و بهرهامور 

هاي اکتشافی و همچنین تعیین شرایط و طرز اجراي آنها بر  تهیه نقشه«این قرارداد،  8طبق ماده 

د به شود که در این قرارداد، متخصصان ایرانی از ورو مالحظه می» باشد. عهده آجیپ مینراریا می

 4اند و این در حالی است که به موجب ماده  مهندسی و کسب مهارتهاي فنی منع شده- مسائل فنی

درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران ... تأدیه خواهد  50«این قرارداد، 

  » کرد.

ازده گانه نیست. آنچه در مورد قرارداد سیریپ گفته شد البته قابل تعمیم به سایر قراردادهاي دو

بند ك بخش سوم این مقاله) که در سال  12به عنوان مثال، در قرارداد پگوپکو (قرارداد شماره 

، شرکت پگو پکو 13ماده  5اي شده است : بند  منعقد شد به تربیت نیروي انسانی توجه ویژه 1344

تا حدودي که معقوالً  استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه«کند به  را متعهد می

عملی باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتی استخدام شوند که شرکت پگو پکو [نتواند] 

 6همچنین، به موجب بند » ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی براي احراز آن مقامات بیابد.
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همکاري در اجراي آنها ها براي کارآموزي و تعلیم صنعتی و فنی و  تهیه طرح و برنامه« ،همین ماده

هاي مذکور، تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان  با توجه به این هدف که در نتیجۀ اجراي برنامه

خارجی به نحوي میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا، عده کارمندان خارجی شرکت 

نماید و مقامات باشند تجاوز ن پگوپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می

درصد کل مقامات اجرایی موجود  49عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از 

  » بیشتر نباشد.

منعقد شد توجه به استفاده از  1353در سه قرارداد پیمانکاري که قبل از تصویب قانون نفت 

قرارداد اراپ مصوب  11د (و) ماده نیروهاي ایرانی مدنظر قانونگزار بوده است. به عنوان نمونه، بن

استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا «کند به  ، شرکت را متعهد می1345

حدودي که معقوالً عملی باشد بیگانگان فقط براي تصدي مقاماتی استخدام شوند که پیمانکار کل 

  » مقامات بیابد. نتواند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه الزم براي احراز آن

بر استفاده از نیروهاي ایرانی و تربیت کارشناسان و متخصصان ایرانی  1353تأکید قانون نفت 

استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی «شود:  این قانون به وضوح مالحظه می 20در ماده 

در اختیار نباشد  مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه الزم براي تصدي آنها

... استخدام کارمند خارجی در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد 

گرفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود احراز کند که استخدام خارجی در هر مورد 

در رأس براي مدت محدود و آنهم مشروط به تهیه وسائل کارآموزي ایرانیانی باشد که بتوانند 

  »مدت مقرر، جایگزین کارمند خارجی گردند.

نیز همچون اکثر قوانین و قراردادهاي نفتی که قبل از آن تاریخ به تصویب  1366قانون نفت 

اي به تربیت نیروهاي ایرانی و جایگزین نمودن آنان با مهندسان و کارشناسان  رسیده بود توجه ویژه

هارت نیروهاي ایرانی از سوي دیگر داشته است. به خارجی از یک سو و ارتقاء سطح علمی و م

وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروي انسانی مورد «این قانون،  10موجب ماده 

هاي مختلف صنعت نفت، به طرق  یابی به تکنولوژي پیشرفته و رشد و توسعه در رشته نیاز و راه

هاي  زارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامههاي و مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست

هاي تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر  آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع

بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه باال بردن سطح دانش و اطالعات علمی و عملی کارکنان و 
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ویق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام کارشناسان و ایجاد محیط مناسب براي جذب و تش

  » نماید.

است و لذا دسترسی رسمی به متن  دانیم قراردادهاي بیع متقابل محرمانه تلقی شده چنانکه می

پذیر  این قراردادها براي آگاهی از ساز و کار انتقال دانش فنی و تربیت نیروي انسانی امکان

است زیرا برخی  اي به این امر معطوف بوده توجه ویژه رسد که باشد. با وجود این، به نظر می نمی

  هایی تحت عنوان انتقال دانش فنی است. قراردادهاي بیع متقابل داراي پیوست

هاي فنی در تربیت نیروي انسانی  توجهی به انتقال دانش و مهارت 1390متأسفانه در قانون نفت   

است و چنانکه قبالً  1366ع اصالح قانون نفت است زیرا این قانون، درواق در قراردادهاي نفتی نشده

تأکیدي بر انتقال دانش فنی و تربیت نیروي انسانی در قراردادهاي نفتی  1366دیدیم قانون نفت 

  است. نداشته

  

  افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از عواید نفتی  .7

نفتی، محور اصلی توجه جدي به افزایش سهم دولت ایران (و شرکت ملی نفت ایران) از عواید 

است. این امر ریشه در نگرش مسئوالن و  قراردادهاي نفتی در طول تاریخ صنعت نفت کشور بوده

سیاستگزاران صنعت نفت از یک سو و رویکرد قانونگزاران و مدیران ارشد نظام از سوي دیگر به 

طول تاریخ صنعت  رسد که قانونگزاران و مدیران ارشد در نفت و توسعه اقتصادي دارد. به نظر می

اند و  نفت، همواره مخازن نفتی کشور را به مثابه منبعی براي تأمین ارز مورد نیاز کشور تلقی کرده

لذا مدیران صنعت نفت نیز براي افزایش تولید و درآمد حاصل از عملیات نفتی هرگونه اقدام 

نفت و گاز کشور، از جمله هاي بخش  اند. بنابراین ریشه مشکالت و نارسایی مقتضی را  انجام داده

بایستی فراتر از ساختار و نظام سیاستگذاري در   هاي موجود در قراردادهاي نفتی  را می کاستی

لغزشها و خطاهاي موجود در رویکرد قانونگزاران و بایستی  مینفت جستجو کرد. به عبارت دیگر، 

وسعه نیافتگی صنعت نفت مدیران ارشد نظام به نقش نفت در توسعه اقتصادي را  علت اصلی ت

  دانست. 

ساز و کارهاي افزایش سهم دولت از عواید نفتی در قراردادها در خالل تاریخ صنعت نفت 

کنیم  قدر اکتفا می طلبد. در این مقاله به همین اي را می کشور بحث مفصلی است که مقالۀ جداگانه

  است. زي دولت نبودهکه هدف اصلی در قراردادهاي نفتی چیزي جز افزایش درآمدهاي ار
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از محصوالت «میالدي)  1872مطابق با  1251به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (

خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده 

ي)، ساز و کار سهم میالد1901 مطابق با ،1280در امتیازنامه دارسی(» مرسوم و مقرر خواهد داشت.

بین صاحب امتیاز از یک «دولت از درآمدهاي نفتی به موجب فصل دهم، چنین تعیین شده است: 

طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر، قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ 

هزار  20هزار لیره انگلیسی نقداً و  20تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 

هایی که  لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. عالوه بر آن، شرکت و تمام شرکت

تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود، صدي شانزده به دولت 

  » علیه سال به سال کارسازي کنند.

میالدي) که در  1933مطابق با ، 1312بري در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران ( سهم

هاي  واقع ادامه همان قرارداد دارسی به شکل جدید است سازوکار دیگري دارد که به برخی جنبه

حسب این قرارداد از طرف  مبالغی که بر«، 10ماده  1کنیم. بر طبق بند  آن به اجمال اشاره می

بینی شده) به شرح ذیل  د دیگر پیشکمپانی باید به دولت تأدیه شود (عالوه بر مبالغی که در موار

 4شود و به مبلغ  شروع می 1933حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه  –گردد: الف  تعیین می

شیلینگ
1

براي هر تن نفتی که براي مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر  

لیره به صاحبان سهام عادي  671250درصد آنچه اضافه بر  20پرداخت مبلغی معادل با  –شود. ب 

مجموع مبالغی که براي هر سال مسیحی بر  –گردد. ج  کمپانی نفت انگلیس و ایران توزیع می

هزار  750شود نباید هرگز از  هاي الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می حسب جزء

  » لیره کمتر باشد.

مدت سی سال اول عملیات خود در ایران، از کمپانی براي «، 11از سوي دیگر به موجب ماده 

پرداخت هرگونه مالیاتی ... معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود: 

میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته  6پنس بابت هر تن از  9سال اول ...  15در  مدت  - الف

گردد و شش پنس بابت هر  می 10ف از ماده بند ال 1االمتیاز مذکور در جزء  مسیحی مشمول حق

کند  کمپانی تأمین می - میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب 6تن نفت اضافه بر رقم 

هزار لیره استرلینگ  255نماید هیچ وقت از مبلغ  الذکر تأدیه می مبالغی را که بر طبق جزوهاي فوق

1 .Shilling پنس بود. در  12شیلینگ و هر شیلینگ برابر با  20میالدي. هر پوند انگلیسی برابر با  1971، واحد پول انگلیس تا سال

  پنس اعالم شد.  100، شیلینگ از سیستم پولی انگلستان حذف و هر پوند برابر با 1971سال 



9شماره     ومساقتصاد انرژي ایران    سال فصلنامه     102

میلیون تن نفتی که بابت  6ک شیلینگ بابت هر تن از در مدت پانزده سال بعد، ی - ج » کمتر نباشد.

پنس  9گردد و  می 10االمتیاز مذکور در جزو یک بند الف از ماده  سنه گذشته مسیحی مشمول حق

کمپانی تضمین  –میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د  6بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 

هزار لیره استرلینگ  300نماید هیچ وقت از  قبل تأدیه میکند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ما  می

شود که عالوه بر پیچیده شدن نحوه محاسبات مربوط به سهم دولت از  مالحظه می» کمتر نباشد.

عواید نفتی، هیچ منطق روشن و قابل قبولی در تعیین این ارقام و این نسبت ها وجود ندارد و 

المللی، تا  ي کودکانه با ارقام نیست. شرکتهاي نفتی بینتوان گفت که نهایتاً چیزي جز باز می

چندین دهه، همه کشورهاي در حال توسعه نفتی و از جمله ایران را سرگرم همین محاسبات غیر 

  بودند.   منطقی کرده

، دو قرارداد دیگري که براي اکتشاف و تولید 1329تا قبل از ملی شدن صنعت نفت در سال 

اي  بري تقریباً مشابه ات شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شد الگوي سهمدر خارج از حوزه عملی

با امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران داشت. در امتیازنامه شرکت نفت آمریک و ایران مصوب 

شیلینگ براي هر تن نفتی که براي مصرف  4االمتیاز سالیانه، مبلغ  حق«میالدي)،  1937( 1315

)، به 6تعیین گردید (بند الف ماده » رسد و یا از ایران صادر شود فروش میداخلی در ایران به 

(بند ب همین » شود درصد منافعی که به سهام عادي شرکت توزیع می 20مبلغی معادل «عالوه 

سال  25هاي زمانی در خالل مدت امتیازنامه که    هاي پرداخت به تفکیک دوره ماده). میزان حداقل

این امتیازنامه،  8براین، به موجب بند الف ماده  است. عالوه همین ماده بیان شدهبود نیز در بند ج 

میلیون تن نفتی  6پنس بابت هر تن از  9فوریه هر سال مبلغ  28در تاریخ «شرکت موظف بود که 

پنس بابت هر تن نفت اضافه بر  6گردد و  االمتیاز ... می که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق

  شود که بازي با ارقام همچنان ادامه داشت.  بپردازد. مالحظه می» یون تن مذکور در فوقمیل 6رقم 

در قرارداد اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیۀ معینه با شرکت هلندي الگمین اکسپلوراتی 

، 6االمتیاز سالیانه تغییر کرد. به موجب ماده  میالدي)، فرمول حق 1940( 1318مصوب » ماچاپاي

االمتیاز  درصد آن را به عنوان حق 50ز تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل، شرکت ا«

هاي اکتشافی، ذخیره براي تعمیر و  پردازد: هزینه حقیقی استخراج و هزینه سالیانه به دولت می

و به موجب ماده نهم، ...». تجدید اموال، ذخیره استهالك سرمایه، ارزش یک صدم مواد مستخرجه 

رکت در تمام مدت امتیاز ... از هرگونه مالیات ... معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ش«
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  » پردازد. االمتیاز سالیانه ... به دولت می درصد حق 4

بري شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد  ساز و کار سهم

اي بیان شده است که به جاي تلخیص  پیچیده به صورت کامالً 1333آبان  6کنسرسیوم مصوب  

آن در این مقاله، باید به اصل قرارداد مراجعه نمود. با وجود این، صرفاً براي مقایسه با ساز و 

، 13کنیم. به طبق جزء الف ماده  کارهاي موجود در قراردادهاي قبلی به چند مورد اشاره می

شرکت استخراج و  –) 1زیر خواهند بود: بند ( هاي العمل حق به دریافت حق شرکتهاي عامل، ذي«

شرکت  –) 2نماید. بند ( تولید: یک شیلینگ براي هر متر مکعب نفت خامی که ... تحویل می

  » نماید. تصفیه : یک شیلینگ براي هر متر مکعب نفت خامی که ... تصفیه می

مقدار نفت خامی که  شرکت ملی نفت ایران بابت« 14جزء (هـ ) ماده  2و  1به موجب بندهاي   

العمل  حق - [تحویل می گیرد] وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود: به شرکت اکتشاف و تولید

هاي جاري شرکت مزبور،  این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینه 13شرکت مزبور طبق ماده 

ه مذکور و قسمت صحیحی از کلی 13العمل شرکت مزبور طبق ماده  حق - و به شرکت تصفیه

  » هاي شرکت مزبور. هزینه

شرکت ملی «مقرر کرده است که  17جزء (د) ماده  1در مورد مشارکت در تأمین سرمایه، بند 

را » اي مجاز هاي سرمایه هزینه«نفت ایران و شرکت عامل مربوطه، تأمین سرمایه الزم براي انجام 

زانی که شرکت عامل مربوطه بالتساوي بر عهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان می

در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت 

ایران در ده قسط متساوي سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت 

دین مزبور تولید شده  یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که براي ایجاد آن،

 5/12هر شرکت بازرگانی معادل «اشاره کرد:  22توان به جزء الف ماده  و سرانجام می» است.

درصد قیمت اعالن شده مربوطه مقادیر نفت خامی که آن شرکت بازرگانی [خریداري کرده 

بال گفته چنانکه ق» است] به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.

بري طرفین قرارداد در قرارداد کنسرسیوم بسیار پیچیده و  شد مسائل مربوط به ساز و کار سهم

توان در  جالب توجه است و لذا بهتر است به همین قدر اکتفا کنیم. توضیحات و تفصیل بیشتر را می

  اصل قرارداد مالحظه کرد. 

کرد و براي نخستین بار الگوي  به کلی تغییر 1336بري در قانون نفت  ساز و کار سهم
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گذاري مشترك با شرکتهاي نفتی خارجی براي اکتشاف و توسعه میادین نفتی در خارج از  سرمایه

شرکت ملی نفت ایران باید در «این قانون،  6حوزه عملیات کنسرسیوم معرفی شد. به موجب ماده 

هر یک از سازمانهاي مشترك یا دستگاههاي مختلط
1

» درصد سهیم باشد. 30ان ، الاقل به میز

هر شخصی که ... «االرض به شرکت ملی نفت ایران نیز مدنظر قانونگذار بوده است:  پرداخت حق

با شرکت ملی نفت ایران قرار داد منعقد نماید باید در طی دورة قرارداد، مبلغی سالیانه به عنوان 

لی نفت ایران با توجه به وسعت االرض براي تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت م حق

ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج، مخصوصاً احتماالت پیدایش نفت و سهولت 

عرضه محصول ناحیه در بازارهاي خارج، تعیین خواهد نمود به شرکت ملی نفت بپردازد. ... عامل 

که یکجا پرداخت نموده جزء  االرض سالیانه را به انضمام اقساط سالیانه و مبلغی مجاز است حق

  ). 9(بند الف ماده » هزینه عملیات جاري سازمان یا دستگاه یا شخص منظور نماید.

شرکت ملی «االرض، پرداخت مالیات نیز از تعهدات شرکت نفتی خارجی است:  عالوه بر حق

جزو هزینه نماید بایستی اقالمی را که عامل مجاز است  نفت ایران در هر قراردادي که منعقد می

عملیات جاري خود منظور نماید تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدي که به عامل تعلق 

مقرر  11). با وجود این، بند (ز) ماده 11(بند هـ ماده » هاي مزبور محسوب گردد. می گیرد هزینه

ه در قانون مالیات بر نرخ مالیات بر درآمدي که عاملین باید ... بپردازند از آنچه ک«... کند که  می

وجوهی که از بابت مالیات «از سوي دیگر، ». مقرر شده تجاوز نخواهد کرد... 1335درآمد مورخ 

شود به دالر  االرض به شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت می بر درآمد و پذیره و حق

ملی نفت ایران تعیین و آمریکایی یا لیره انگلیسی یا هر پول رایج دیگري خواهد بود که شرکت 

شود که این بند، از نوآوریهایی است  ). خاطر نشان می11(بند ح ماده » در قرارداد تصریح نماید...

  شود.  مالحظه می 1336که فقط در قانون نفت 

 1336قرارداد براساس قانون نفت  12چنانکه در بند (ك) بخش سوم این مقاله دیدیم، جمعاً 

بري در این قانون، به قرارداد منعقده با شرکت آجیپ  ی بیشتر با نحوه سهممنعقد شد. براي آشنای

منعقد شد و به  1336کنیم که نخستین قراردادي است که بر طبق این قانون در سال  ایتالیا اشاره می

قرارداد شرکت نفت ایران و ایتالیا یا سیریپ (شرکت عاملی که متعاقباً تأسیس شد) معروف است. 

پنجاه درصد از سرمایه اولیه «، 4دادها ساختاري مشابه با این قرارداد دارند. به موجب ماده سایر قرار

  است.  این اصطالحات در بند (ز) بخش سوم این مقاله تعریف شده.  1



105…تاریخی  -ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادي

شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران و یا شرکتهاي تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد 

، 5به موجب ماده » دیگر را شرکت آجیپ مینراریا یا شرکتهاي تابعه آن تأدیه خواهند نمود.

نمایند که سرمایه اولیه شرکت  ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا موافقت می شرکت«

از سوي دیگر، بر طبق ماده » سیریپ ... بر حسب احتیاج عملیات شرکت، به تدریج افزایش یابد.

نمایند که هر یک نصف وجوه مورد نیاز  شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا تقبل می«، 29

ا تهیه نمایند. فروش نفت خام محصول عملیات سیریپ ... در بازارهاي جهانی به عملیات سیریپ ر

ارزهاي قابل قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا یا ارزهاي اعالن شده به وسیله بانک 

ملی ایران انجام خواهد شد. همچنین، فروش ممکن است به ارزي که فقط مورد قبول یکی از 

ردد مشروط بر آنکه طرف مذکور متعهد شود که سهمیِ طرف دیگر را به ارز طرفین باشد انجام گ

  » مورد قبول او پرداخت کند.

مشخص شده  17سهم دولت ایران و شرکت ملی نفت از عملیات شرکت سیریپ در ماده 

هاي جاري عملیات خواه  از سود ویژه، یعنی مجموع درآمد ناویژه پس از کسر کلیه هزینه«است: 

ن و خواه در خارجه که شامل مخارج اداري و استهالك و زیانهاي مندرجه در بند (د) ماده در ایرا

نیز خواهد بود، نصف به عنوان مالیات و حقوق  1328قانون راجع به مالیات بر درآمد مورخ  35

دولتی به دولت ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران 

قراردادي که به موجب قانون  12الذکر در کلیه  موارد فوق» مینراریا تقسیم خواهد شد.و آجیپ 

االرض مالحظه  منعقد شده است با درجات مختلف پیچیدگی و نیز دریافت حق 1336نفت 

  شود که براي بررسی بیشتر باید به اصل قراردادها مراجعه شود.  می

تا  1345عاً سه قرارداد خدمت در خالل سالهاي در بند (ل) بخش سوم این مقاله دیدیم که جم

در چارچوب نظام پیمانکاري منعقد شد، و این درحالی است که قانون پیمانکاري، درسال  1348

بري در این قراردادها بدین ترتیب بود که شرکت خارجی  به تصویب رسید. الگوي سهم 1353

هاي  کرد و در عین حال هزینه فت میاي دریا الزحمه بابت خدمات فنی، مالی و بازرگانی، حق

مربوط به اکتشاف و ارزیابی و توسعه میادین را به صورت وام در اختیار شرکت ملی نفت ایران 

شد. براي توضیحات بیشتر به   داد به شرحی که در بند (ل) بخش سوم این مقاله مالحظه قرار می

ه موجب جزء اول این ماده، شرکت ملی کنیم. ب ) اشاره می1345در قرارداد اراپ (مصوب  29ماده 

برداري یا تصحیح  درصد از ظرفیت تولید قابل بهره 45درصد تا  35نفت ایران متعهد است که از 
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در همین ماده، » هاي [تعیین شده] به صورت فوب ... به اراپ بفروشد. شده هر میدان را به قیمت

ه در نظر گرفته شده است که نهایتاً برابر است هاي تعیین شد اي براي قیمت ساز وکار تقریباً پیچیده

التفاوت بین قیمت واقعی هر بشکه ... و جمع اقالم [مربوط به  درصد از مابه 50مبلغی معادل «با 

و  29ماده  2هاي عملیات ارزیابی و توسعه و ...] (بند و جزء  هاي اکتشاف، هزینه استهالك هزینه

بري دراین قراردادها  براي آشنایی بیشتر با سازوکار سهم اشاراتی به سایر بندهاي این ماده).

  ضروري است به اصل قراردادها مراجعه شود. 

که مبتنی بر نظام پیمانکاري است به اجمال  1353بري در قانون نفت  ترتیبات مالی و نحوه سهم

ر اولین قرارداد از بري د در بند (ز) بخش سوم این مقاله بیان شد. به عنوان نمونه، به ساز و کار سهم

کنیم. سایر  قرارداد پیمانکاري که در چارچوب این قانون منعقد شده است اشاره می 6مجموعه 

در قرارداد پیمانکاري با  8ماده  2و  1قراردادها نیز وضعیت مشابهی دارند. به موجب بندهاي 

ي این قرارداد روز از تاریخ اجرا 30پیمانکار کل ظرف «شرکت فرانسوي نفت، (سی.اف.پی)، 

میلیون دالر آمریکایی به شرکت ملی نفت ایران خواهد  6پیمانکاري، پذیره نقدي به مبلغ 

میلیون دالر آمریکایی براي  40اکتشاف، حداقل مبلغ  پرداخت. پیمانکار کل در ظرف دوره

 ،8ماده  6بر طبق جزء (ط) بند ...». عملیات اکتشاف در ناحیه مشخص شده، خرج خواهد کرد 

میلیون دالر  5پیمانکار کل، پذیره تولید به شرح زیر به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت: «

 5میلیون بشکه بالغ شود و  35آمریکایی، وقتی که جمع مقادیر تولید از میدان توسعه یافته ... به 

  » ه بالغ شود.میلیون بشک 70میلیون دالر آمریکایی دیگر وقتی که جمع مقادیر تولید مزبور ... به 

پیمانکار کل، تمام وجوه الزم براي عملیات اکتشاف و «، 6ماده  3و  2و  1به موجب بندهاي 

توسعه میدان ... تا تاریخ آغاز تولید تجاري از آن را تأمین خواهد نمود ... وجوه فوق... در ده قسط 

هد شد ... نرخ بهره سالیانه پس از آغاز تولید تجاري، توسط شرکت ملی نفت ایران مسترد خوا

... خواهد بود به اضافه یک درصد  Banque De Franceمعادل نرخ رایج تنزیل طبق اعالم 

کند که  مقرر می 15ماده  1بند » درصد در سال تجاوز نخواهد کرد. 9که در هر حال مجموعاً از 

سال با  15به محض آغاز تولید تجاري ... شرکت ملی نفت ایران یک قرارداد فروش به مدت «

درصد نفت خام تولید شده [با  45شرکت فرانسوي نفت منعقد خواهد نمود که به موجب آن ... 

همین  3و  2میزان تخفیف را بندهاي » تخفیف] به شرکت فرانسوي نفت ... فروخته خواهد شد.

هاي اکتشاف ... به اضافه یک دهم  مبلغی معادل یک دهم جمع کل هزینه«کند:  ماده تعیین می
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اي ... به  هاي توسعه اي ... که پرداخت گردیده است ... مبلغی معادل یک دهم جمع کل هزینه پذیره

درصد قیمت بازار در مقابل ریسکی که  5اضافه جمع کل بهره قابل پرداخت ... و تخفیفی معادل 

هد سال ادامه خوا 15هاي اکتشاف بر عهده گرفته است [که] براي  پیمانکار کل در مورد هزینه

شود که ترتیبات مالی قراردادهاي پیمانکاري منعقده در چارچوب  به وضوح مالحظه می» داشت.

  ، با اندك تفاوتهایی، مشابه قراردادهاي بیع متقابل است. 1353قانون نفت 

، 1366قانون نفت  1بند ح بخش سوم این مقاله دیدیم، در ماده  1با توجه به آنچه در جزء 

یمانکاري به صورت بخشی از عملیات نفتی تعریف شده است که موضوع این انعقاد قراردادهاي پ

رسد که به موجب این قانون، همکاري با شرکتهاي خارجی صرفاً  قانون است. از این رو به نظر می

انعقاد قراردادهاي مهم «، چون از سوي دیگردر چارچوب نظام پیمانکاري مجاز شناخته شده است. 

اي خواهد بود  نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ... تابع آئینفی مابین وزارت نفت 

)، و نظر به اینکه این 5(ماده » که به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

بري در این قانون،  توان راجع به ترتیبات مالی و سهم نامه هیچگاه تهیه نشد، لذا نمی آئین

  اظهارنظري کرد. 

باشد  با توجه به اینکه قراردادهاي بیع متقابل محرمانه تلقی شده و لذا رسماً در دسترس نمی

الزحمه پیمانکار اظهار نظر نمود. فقط به همین قدر  توان راجع به میزان و نحوه محاسبه حق نمی

اي آید که این سازوکار بسیار مشابه قرارداده کنیم که از شواهد موجود چنین بر می اکتفا می

هاي مربوط به اکتشاف و  است. به عبارت دیگر، کلیه هزینه 1353منعقده بر طبق قانون نفت 

شود و  ارزیابی و توسعه میدان که در متن قرارداد ذکر شده است از طرف پیمانکار تأمین می

الزحمه و سود و پاداش پیمانکار از محل فروش درصدي از تولیدات همان میدان (یا سایر  حق

) به صورت اقساط سالیانه و درخالل مدت زمان معین، تأدیه خواهد شد. هرگاه تولید از میادین

میدان به سطح مقرر در قرارداد رسید و استمرار آن با شرایط مندرج در قرارداد تطبیق کرد آنگاه 

توان از شرکت طرف قرارداد  شود، هر چند می مدیریت میدان به شرکت ملی نفت ایران منتقل می

نوان مشاور در مرحله تولید نیز استفاده نمود. در فرآیند بهبود قراردادهاي بیع متقابل، ساز و به ع

گذاري مندرج در قرارداد را  هاي سرمایه توان هزینه کارهاي معرفی شده است که به موجب آن می

ورد شود، به صورت محدود م با توجه به  شناخت دقیق تري که  از رفتار مخزن در زمان حاصل می

پذیري  با توجه به انعطافتواند  میتجدیدنظر قرار داد. بدیهی است که مدت زمان قرارداد نیز 
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  پذیر باشد.  ، انعطافمیدان هاي توسعه سرمایه در چارچوب تعدیل برنامه

  

  نتیجه گیري جمع بندي و .8

و مالکیت بر  ایم: حاکمیت دراین مقاله، چهار ویژگی مطلوب در قراردادهاي نفتی را بررسی کرده

هاي فنی   ملی در جریان عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارتمنابع نفتی، رعایت حقوق و منافع

هاي مطلوب که  مناسب و افزایش سهم دولت از عایدات نفتی. این چهار ویژگی، و سایر ویژگی

طرحهاي  در این مقاله بررسی نشده است همچون ارتقاء توان مدیریتی شرکت ملی نفت در اجراي

بین المللی نفتی، نهایتاً در راستاي  - بزرگ نفتی و یا ارتقاء شرکت ملی نفت به سطح شرکتهاي ملی

تأمین منافع ملی از منابع نفتی کشور در بلند مدت است. از سوي دیگر، هدف شرکتهاي نفتی 

اران خارجی که براساس اصول بنگاهداري عمل میکنند حداکثرسازي سود و تأمین منافع سهامد

است. عملکرد این دو فرآیند متعارض، علت اصلی لغو قراردادها یا اصالح، تعدیل و تجدیدنظر 

  آنها بوده است.

بررسی کلیه قراردادهاي نفتی در طول تاریخ نفت کشور، که در بخش سوم این مقاله اجماالً به   

گاه نسبت به رعایت دهد که مقامات قانونگزاري و اجرایی کشور هیچ  آن پرداخته شد، نشان می

اند. با وجود این، آنچه نهایتاً در  هاي چهارگانه در قراردادهاي نفتی بی تفاوت نبوده این ویژگی

شکل ظاهري و عملکرد قراردادها ظاهر شده است میزان درك قانونگزاران و دولتمردان نفتی از 

به کارشناسان و ها از یک سو و سطح دانش، مهارت و تجر ابعاد مختلف و عمق این ویژگی

متخصصان نفتی کشور از وضعیت مخازن و پیشرفت هاي دانش فنی در کلیه سطوح عملیات نفتی، 

هاي  از سوي دیگر است. بدیهی است که آگاهی از تحوالت بازار جهانی نفت و سایر حامل

هاي  تانرژي، جایگاه و نقش بازیگران اصلی این بازار به ویژه شرکتهاي نفتی بین المللی، پیشرف

جدید در اقتصاد سیاسی نفت، ساختار و سازوکار بازار جهانی سرمایه براي تأمین سرمایه، مسائل 

تاریخی قراردادها در کشورهاي مختلف و سرانجام، تسلط  - حقوقی نفت، تحوالت ساختاري

ین کافی به فنون مذاکرات نفتی از دیگر شرایط دستیابی به قراردادهاي بهینه نفتی در راستاي تأم

باشد. از این رو، تنظیم و اجراي صحیح قراردادهاي نفتی مستلزم  منافع ملی در بلندمدت می

همکاري نزدیک اقتصاددانان و متخصصان مالی، صاحب نظران روابط بین الملل، تاریخ دانان و 

  حقوق دانان نفتی با کارشناسان و متخصصان فنی نفت است.
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تی منعقده و یا طراحی قراردادهاي جدید، بدون ارزشیابی و سنجش دقیق قراردادهاي نف  

مالحظه نقش این قراردادها در تحقق سیاستهاي ملی انرژي امکان پذیر نمی باشد. سیاستهاي ملی 

انرژي در خالل زمان و با توجه به تغییر در وضعیت و شرایط مخازن نفتی، انرژیهاي جایگزین و 

میکند. به عنوان مثال، اگر فرض کنیم که هم اکنون اي و جهانی تغییر  شرایط اقتصاد ملی، منطقه

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و رعایت موازین تولید صیانتی در اولویت سیاستهاي ملی انرژي 

است و یا اگر ارتقاء سطح تخصص و مهارت هاي فنی در بخش باالدستی و یا بهبود توان مدیریتی 

و کسب جایگاهی همردیف شرکتهاي بزرگ شرکت ملی نفت در اجراي طرحهاي بزرگ نفتی 

بین المللی نفت از اهم سیاستهاي ملی انرژي محسوب می شود آنگاه قراردادي مطلوب  - ملی

خواهد بود که کارایی الزم براي تحقق این اهداف را داشته باشد. درغیر اینصورت، ملحوظ کردن 

  ، فریبنده و تزئینی نخواهد بود.هاي مطلوب در قراردادهاي نفتی، چیزي جز شعارهاي زیبا ویژگی

رعایت حقوق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی در قراردادها که موضوع بخش چهارم این   

مقاله بود، درواقع فضاي مناسب قانونی و اجرایی براي تأمین حقوق و منافع ملی در جریان عملیات 

، 1329نون ملی شدن نفت مصوب کند. چنانکه در بخش چهارم دیدیم، بعد از قا نفتی را فراهم می

مالحظه  1353اعمال حقوق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی براي نخستین بار در قانون نفت 

اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی... منحصراً به عهده شرکت « شود:  می

تولید شده از منابع نفتی ایران در  نفت«، 19)، و به موجب ماده 3ماده 1(بند» ملی نفت ایران است...

تواند هیچ قسمت از نفت را مادام  مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی

  » که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.

سال بعد از تصویب این قانون، نهادي براي نظارت بر اعمال  40متأسفانه قانونگزار، تا حدود   

قانون نفت مصوب  3مالکیت بر منابع نفتی تعیین نکرد تا آنکه به موجب ماده حق حاکمیت و 

هیئت عالی «برعهده » نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی«، 1390

 ه، خارج از حوزاز ایشان نفر 5نفر است که  9قرارگرفت که متشکل از » نظارت بر منابع نفتی

تخصصی نفت هستند
1

توان انتظار داشت که دانش و تجربه کافی براي انجام وظایف  نمی و لذا 

هاي  هیئت«توان انتظارداشت که بدون  باشند. بنابراین، چگونه می تخصصی این هیئت عالی را داشته

عالی با اکثریت غیر   با تجربه و مستقل، این هیئت نفتیِمتشکل از کارشناسان و خبرگان » یتخصص

دادستان کل کشور، معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس کل بانک 1 .

  مرکزي، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلش شوراي اسالمی.
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بررسی و ارزیابی اجراي سیاستهاي راهبردي و برنامه «خطیري همچون  تخصصی، بتواند وظایف

هاي مصوب وزارت نفت درفرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و 

بررسی و ارزیابی متن، «) و 7ماده  2(بند » حداکثرسازي ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذکور

) را به خوبی 7ماده 3(بند » مهم نفت و گاز در جهت صیانت... حجم مالی، تعهدات... قراردادهاي 

هاي تخصصی کامالً  انجام دهد؟ متأسفانه قانونگزار، درخصوص ضرورت تشکیل این هیئت

)، اشاره 4(تبصره ماده» چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی...«ساکت است و صرفاً به 

  کند. می

توجه دائم شرکت هاي نفتی خارجی به حقوق و منافع «معروف این، چه فایده از شعار  بر عالوه  

امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و  21که صورت اولیه آن در ماده » ایران در جریان عملیات نفتی

) ساخته و پرداخته شد و سپس در 1333) و صورت نهائی آن در قرارداد کنسرسیوم (1312ایران (

ت، درحالی که تخصص و دانش کافی براي شناخت مصادیق کلیه قراردادهاي بعدي نیز به کار رف

این حقوق و منافع و نظارت بر حسن اجراي آن وجود نداشت. نکته جالب توجه اینکه حتی برخی 

مصادیق این حقوق و منافع از دیرباز مورد توجه قانونگزار قرارگرفته بود. به عنوان مثال، تأکید 

ی نفت بر عملیات مالی و فنی شرکتهاي خارجی به ویژه قانونگزار در امر خطیر نظارت شرکت مل

رعایت موازین تولید صیانتی که براي نخستین بار در امتیاز نامه شرکت نفت انگلیس و ایران  

) و سپس در کلیه قراردادهاي بعدي نیز کپی برداري گردید، نه تنها 14و  13ملحوظ شد (مواد 

هاي الزم و  مشوقو با تجربه است بلکه نیازمند مستلزم وجود مهندسان و کارشناسان متخصص 

  فضاي حمایتی براي اعمال نظارت بر عملیات شرکتهاي خارجی است. 

، تربیت نیروهاي فنی و متخصص مورد توجه ها رغم تأکید در قوانین و اساسنامه متأسفانه علی  

ریخی اشاره می کنیم: حقیقت، به چند نکته تااین جدي مقامات نفتی کشور نبوده است. براي تبیین 

آذر  8که توسط جمعی از نمایندگان در تاریخ » پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران«به موجب 

صنعت نفت ایران در تمام مناطق «... به مجلس شوراي ملی تقدیم شد، پیشنهاد گردید که  1329

داري در دست بر کشور بدون استثناء ملی اعالم شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره

نیروهاي درحال که دولت فاقد به تصویب رسید،  1329اسفند  29این پیشنهاد در » دولت قرارگیرد.

طرح قانونی دائر به طرز اجراي اصل ملی «در بود. براي مدیریت این صنعت عظیم الزم تخصصی 

ل آئین نامه فرستادن عده اي محص«مقررشد که  1330اردیبهشت  9مصوب » شدن صنعت نفت
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» هاي مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهاي خارج ...براي فراگرفتن رشته

مقررشد که  11/9/1333قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب  21تدوین شود. همچنین، در تبصره 

وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مکلف اند... با کمک شرکت ملی نفت... دانشکده نفت «

). بنابراین صنعت نفت ملی شد 245(امور حقوقی، صفحه» در آبادان تأسیس نمایند.خوزستان را 

  براي مدیریت آن وجود داشته باشد.  ملی به میزان الزمبدون آنکه نیروهاي 

رعایت حقوق و منافع ملی در  برايحاصل آنکه در گذشته، علی رغم شعارهاي زیبا و انقالبی   

مالی بر  - دانش و تجربه کافی براي نظارت هاي فنی قراردادهاي نفتی، متأسفانه تخصص،

اکنون که خوشبختانه تعداد  قراردادها به منظور تأمین منافع ملی، بسیار ضعیف بود. اما هم

کارشناسان و متخصصصان نفتی کشور افزایش یافته و به سرعت درحال توسعه می باشد، 

)، محرمانه تلقی شده است. بنابراین، 1390ت قانون نف 15قراردادهاي نفتی، به حکم قانونگزار (ماده

چه فایده از تأکیدات قانونگزار بر رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهاي نفتی، درحالی که 

تشخیص مصادیق این حقوق و منافع، به علت عدم دسترسی کارشناسان مستقل نفتی به قراردادها، 

  عمالً منتفی است.

فنی که سومین ویژگی مطلوب در قراردادهاي نفتی است  انتقال دانش و کسب مهارت هاي  

وضعیتی مشابه با دو ویژگی قبلی دارد. توجه به این ویژگی، از دیرباز مورد تأکید قانونگزار 

ماده شانزدهم امتیازنامه شرکت  4است. چنانکه در بخش ششم این مقاله دیدیم، به موجب بند  بوده

هزار لیره استرلینگ براي اینکه  10سالیانه مبلغ «شرکت  ، این1312نفت انگلیس و ایران مصوب 

از » داد. اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد

آن زمان به بعد، انتقال دانش فنی و تربیت نیروي انسانی در کم و بیش همه قراردادهاي نفتی به 

انونگزار بوده است. اما ثمره این همه تأکید و توجه در قراردادها چه ویژه بیع متقابل مورد توجه ق

سال بعد از تصویب امتیازنامه نفت  70، یعنی حدود 1380بوده است؟ وزیر وقت نفت در سال 

به انتقال دانش فنی بر  انگلیس و ایران و اجراي آنهمه قراردادهاي نفتی از آن زمان تاکنون با تأکید 

ویژه در قراردادهاي بیع متقابل(که دربخش سوم این مقاله دیدیم)، چنین  نسانی بهو تربیت نیروي ا

نفر مهندس نفت وجود ندارد. این مجموعه عظیم را  150در تمام صنعت نفت کشور «می گوید: 

»نفر است. 7نفر اداره کرد. کل استادان باالدستی صنعت نفت کشور نیز کمتر از  150توان با  نمی
1
   

، 1380مرداد  14از روزنامه رسالت، یکشنبه سخنرانی مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به نقل 1.

  .56، صفحه 1381وزارت نفت، شهریور ) 2نفت و توسعه( . همچنین در کتاب4صفحه 
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راردادهاي نفتی نشان می دهد که شرکتهاي نفتی خارجی در چارچوب قراردادهاي عملکرد ق  

اند.  هاي فنی و تربیت نیروهاي متخصص ایفا نکرده منعقده، نقش فعالی در انتقال دانش و مهارت

) و یا بعد از 1350و  1340اگر رشدي در این زمینه، قبل از انقالب اسالمی (به ویژه در دهه هاي 

است ناشی از تالش دانشجویان مستعد و استادان متعهد و دلسوز  می حاصل شدهانقالب اسال

دانشگاهی و حمایت برخی مدیران ارشد دستگاه نفت بوده است.
1

دهد که  سوابق تاریخی نشان می

از قراردادهاي نفتی نمی توان انتظار چندانی در انتقال دانش فنی و تربیت نیروهاي متخصص داشت 

سازي علمی و فنی  هاي داخلی، به رشد درون زا درظرفیت ا اتکاء به توانمنديبایست ب بلکه می

براي  ی، سازوکارهاي مناسبآوریهاي جدید فندست یافت و با شناخت دقیق از نیاز صنعت نفت به 

  هاي فنی طراحی نمود. ارتقاء تخصص و مهارتانتقال آن و 

تحول قراردادهاي نفتی ایران نشان پردازیم. تاریخ  اکنون به جمع بندي ویژگی چهارم می  

دهد که قصد جدي قانونگزار در سیراین تحوالت، صرفاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی  می

است. چنانکه در بخش هفتم این مقاله دیدیم، چانه زنی در سهم بري درچارچوب قراردادهاي  بوده

تر شبیه بازیهاي کودکانه با ارقام است. امتیازي و مشارکتی، اساساً فاقد مبانی اقتصادي بوده و بیش

هاي حقوقی در قراردادهاي خدمت (پیمانکاري) ایجاب می کند که سازوکار  باوجود این، ویژگی

  سهم بري طرفین قرارداد، تا حد زیادي مبتنی بر اصول و پایه هاي منطقی باشد.

قراردادها این که اوالً در  ایم ، نشان دادهنفتیحاصل آنکه با دقت در ساختار کلیه قراردادهاي   

است، زیرا که این سیاستها یا اساساً  هیچگاه به سیاستهاي ملی انرژي در بخش نفت توجه نشده

است. ثانیاً،  و یا آنکه داللت آنها درتنظیم قراردادهاي نفتی چندان مشخص نبوده تدوین نشده

نفتی، رعایت حقوق و منافع هاي مطلوبی همچون اعمال حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع  ویژگی

هاي فنی صرفاً شعارهاي زیبا بوده اند که قراردادهاي  ملی در عملیات نفتی و انتقال دانش و مهارت

مجلس و پژوهش ها در سالهاي قبل از انقالب اسالمی به مقاله اول مرحوم دکتر علی سعیدي در  براي آشنایی با این پیشرفت1.

، رشته مهندسی نفت در 1380درسال «کنیم که  هاي بعد از انقالب اسالمی، خاطرنشان می رفتمراجعه شود. درمورد پیش  34شماره 

دانشجو در مخازن هیدروکربوري  4سطح دکتري با همکاري دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت با پذیرش 

)، و این روند به سرعت توسعه 60، صفحه )2( نفت و توسعه» ( و یک دانشجو در اکتشاف و یک دانشجو در حفاري تأسیس شد

در دانشگاه امام صادق علیه  1386یافت. همچنین، دکتري مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت وگاز براي نخستین بار در سال 

و  کرد ز به کارطباطبایی آغادر دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه  1388السالم و دکتري اقتصاد نفت و گاز براي نخستین بار درسال 

مهندسی نفت و علوم اقتصادي، مدیریتی و حقوقی  -اي درحوزه هاي فنی فضاي مناسبی براي همکاریهاي بین رشتهبدین ترتیب 

  فراهم گشت. 
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اند. ثالثاً، درکلیه قراردادهایی که تاکنون منعقد شده است، به بهبود توان  نفتی را مزین کرده

بین المللی مطلقاً توجهی نشده است.  مدیریتی شرکت ملی نفت و ارتقاء آن به سطح شرکتهاي ملی

به مثابه تأمین  ،هاي سه گانه را نه تنها باید در نگرش دولتمردان به بخش نفت علت این کاستی

جستجو کرد بلکه فقدان دانش و تخصص کافی به ویژه در  ،کننده اصلی نیازهاي ارزي کشور

بداري، حقوقی و سیاسی نفت را نیز هاي فنی، اقتصادي، مالی، حسا مطالعات بین رشته اي در حوزه

  . نمودنباید فراموش 
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