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 مقدمه .1
هایوگازهموارهدرصددهستندتامنافعخودراازپروژهکشورهایدارایذخائرغنینفت

 Natural Resource Governance)نفتیبهطرقمختلفقراردادیویاغیرقراردادیافزایشدهند

Institute, 2015: 1.)اینروش صنعتنفتیکیاز جدیدیدر نوعیرویکرد به که وگازها

رابرایاستکهردپایآن7«توانداخل»هایمربوطبهزارهاوابگردیده،استفادهازسیاستتلقی

طورگستردهوجوکردکهپسازآنبهدرنروژجست7513تواندراوایلدههنخستینبارمی

یا9هایبازاریابیعنوانبخشیازسیاستبه0هایمعظمنفتیتوسطسایرکشورهاینفتیوشرکت

های.روش(Kalyuzhnova  et al, 2016: 15)ادهقرارگرفتمورداستف1مسئولیتاجتماعیشرکتی

طیفوسیعیازاقداماتشامل،هایکشورمیزبانإرتقایتوانداخل،بستهبهاهدافواولویت

هایگمرکیتادخالتمستقیمدولتباپرداختیارانهبهتولیدکنندگانداخلیوضعمحدودیت

دربرمی ازطریقوضعقوانینومقررات(Tordo et al, 2013: ix)گیردرا ایناقداماتمعموالً .

مربوطهویاتهیهوتنظیمشروطقراردادیودرجآندرتوافقاتفیمابینشرکتملینفتکشور

 پذیرد.المللیصورتمیمیزبانوشرکتنفتیبین

ظرفیت از استفاده داخلو توان دغدغهموضوع یکیاز همواره ایران در هایهایموجود

است؛چراکهپسازگذشتقریببهبیشازوگازبودهمسئولینکشورخصوصاًدربخشنفت

صدسالازاکتشافتجاریمیادیننفتیدرایرانووابستگیاقتصادکشوربهاینصنعت،یک

هایهنوزقسمتعمدهانجامیکپروژهشاملتکنولوژیوتجهیزاتنفتیمتکیبهتوانشرکت

هایداخلیدراینزمینهناچیزبودهودراکثرموارد،انجامینفتیاستورشدشرکتالمللبین

سازیپذیرد.قانونگذارایرانبادرکنیازبهبومیعملیاتباصرفهزینهوزمانبیشتریانجاممی

هایزمانیمختلفنسبتبهتصویبقوانینمرتبطباتوانداخلمبادرت،دربازهصنعتدرکشور

یازهایننیدرتأمیوخدماتیدیقانونحداکثراستفادهازتوانتول»رزیدهکهدرحالحاضر،و

درامرصادراتواصالحماده)تیکشوروتقو قانونمال731آنها عنوانبه9«میمستقیهااتی(

باالدستی سیاستمهمترینسند الزاماتو ، به تبیینهایمختلفمربوط را داخل ارتقایتوان
                                                                                                                                                                                                        
1. Local Content. 
2. International Oil Companies (IOC). 
3. Marketing. 
4. Social Corporate Responsibility. 

هاوایجادقانونحداکثراستفادهازتوانفنیومهندسیتولیدیوصنعتیواجراییکشوردراجرایپروژه».قانوناصالح9
منظورصدورخدمات تسهیالتبه کهدر7919مصوب« بهاینبوده فعلیقانونحداک»عنوانترتیببامقاله ثر » قانون»و

مورداشارهقرارخواهندگرفت.«حداکثرپیشین
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نمو ارتقایتوانداخلده موضوع ارتباطمستقیمیبا مهمتریناینالزاماتکه برخیاز است.

،الزامبه٪97الزامبهانجامکار،الزامرعایتحداقلنصاب،بهارجاعکار از:الزامداشتهعبارت

اینقانوناطالع بهدلیلوجودخألهایاساسیدر نظارتوکنترلاست. به الزام کهرسانیو

هاوسندیکاهایمختلفداخلیقرارگرفته،کارگروهیدرحالتهیههموارهمورداعتراضانجمن

چنانایبرقانونمذکوربودهکهجلساتاینکارگروهدرزماننگارشمقالهحاضرهماصالحیه

ضمنبررسیمهمترینالزاماتقانونی تا تالشدارند نویسندگانمقاله درحالبرگزاریاست.

تبطباارتقایتوانداخل،خألهایموجودرانیزبررسیوحسبموردراهکارهاوپیشنهاداتیمر

نمایند.منظوراصالحاینقانونارائهبه


 داخل توان تعریف .2
یداخلمفهومتوان  اولویتاستکه برحسباهداف، دغدغهتعریفآن الزامات، ها،ها،

 ,Acheampong et al)گیریهرکشورمتفاوتاستزهسازیومعیارانداهایپیادهابزار،روش

میدرعین(.285 :2016 که وجهی چند است امری داخل توان -فنیدیدگاهازتوانحال،

وتجزیهوبررسیمورد...ومدیریتی،قانونی،قراردادیمالی،اقتصادی،تکنولوژیک،مهندسی،

ائهتعریفیجامعومانعازتوانداخلبامشکلشودتااراینموضوعباعثمی.گیردقرارتحلیل

عنواناندبااستفادهازعناصرمشترک،تعریفیرابهروبروباشد.بااینوجود،محققانسعیکرده

کارگیریآنقدرمتیقناینمفهومارائهنمایند.شایانذکراستکهاگرچهمفهومتوانداخلوبه

،اماوروداینمفهومبهادبیاتآکادمیک(Ngoasong, 2014:  271)درصنعتسابقهطوالنیدارد

 سال 7587در 7گراسمنتوسط یافت از(Kazzazi & Nouri, 2012: 2166)تحقق یکی در .

کلارزشافزوده»است:ترتیبتعریفشدهبدین،توانداخلگرفتهجدیدترینتحقیقاتصورت

مواداولیه،تجهیزاتوکاالهای،نیرویانسانیکارگیریخدماتبهاقتصادیککشورازطریقبه

(.Acheampong & Ashong, 2016: 286)«هایمختلفاقتصادیآنتولیدیآنکشوردربخش

ارائهیکیازنویسندگانمدعیاستکهپسازبررسیبیشازهشتادمقاله،تعریفمناسبقابل

درطولیملداتیکردنارزشتولنهیشیب»صنعتعبارتاستازکیساختداخلدرسطحاز

ذرهیزنج تکنولوژنفعانیارزش انتقال قالب در صنعت انسان،یآن منابع یارتقا،یتوسعه

:7950)یقطین،«کنندگاننیکنندگانوتأمدانش،توسعهسازندگان،عرضهتیریهاومدمهارت
                                                                                                                                                                                                        
1. Gene M. Grossman, (1981), The Theory of Domestic Content Protection and Content 
Preference, Q J Econ (1981) 96 (4): 583-603. 
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تداخلاست.تعاریفایراداینتعریفآناستکهتوانداخلمفهومیغیرازصرفساخ.(7

دیگرینیزدرجامعهآکادمیکمطرحگردیدهولیازآنجاکهموضوعاصلیمقالهحاضر،بررسی

و ایران مقررات و قوانین به ادامه در فلذا مقرراتبوده؛ و چهارچوبقوانین در مفهوم این

  شد.اشارهخواهدگازونفتیغنرئذخایدارایازکشورهایبرخیچهارچوبساختار

 

 ایران قوانین در داخل توان مفهوم .3
آنهادرتیکشوروتقویازهایننیدرتأمیوخدماتیدیقانونحداکثراستفادهازتوانتول»

وبه«میمستقیهااتیمال(قانون731امرصادراتواصالحماده) بهعنوانقانونمرجع،صراحتاً

دهندهاینمفهومشاملعناصرتشکیل،اینوجودطورمستقلتعریفیازتوانداخلارائهنکرده؛با

تولید»و«کاردرداخلکشور»،«شرکتایرانی»،«ارجاعکار»،«طرح»مواردیازجملهاصطالح

00/5/7951مصوب«یمعامالتدولتنیتضمنامهنیآئ»7است.بهطورمستقلتعریفشده«داخلی

درمعامالتاستکهیازجملهمتونقانوننیزرانیوزئتیه واژگانواصطالحاتپرکاربردرا

همانندرویهقانونحداکثرفعلی،تعریفیازتوانداخلارائهوجود،،باایننمودهفیتعریدولت

فرآیندارجاع»،«پیمانکاری»،«کارفرما»مفهومنمایدوبهارائهتعریفعناصرکلیدیازجملهنمی

 (.7959:7زاده،بسندهنمودهاست)هاشماتمرتبطوسایراصطالح«ساخت»،«دیتول»،«کار

اینوجوددرضمیمه با حداکثر»اگرچهدرقانونتعریفیمستقلازتوانداخلارائهنشده،

7-9بهاینمفهوماشارهشدهکهمطابقبند0338قراردادبیعمتقابلمدل0«استفادهازتوانایرانی

(اشخاص7شدهتوسطشدهوخدماتارائهکارهایانجامارزشکل»آن،منظورازتوانایرانی،

 ایرانی، شرکت0حقیقی ) و ایرانی جوینت9های مشارکتایرانی( با شرکتی/قراردادی ونچر

.در«عنوانتوانایرانیبهطورکاملمحاسبهخواهدشدجهتانجامبخشیازپروژهبودهکهبه

انسانیایرانی،توانمهندسی،توانساخت،توانتجهیز،کارگیرینیرویهایبههمینراستا،روش

طورجداگانهموادوخدماتراکههمگیبهنوعیعناصراصلیسازندهتوانداخلهستندرابه

9کند.مشخصمی

                                                                                                                                                                                                        

مقالهتبیینگردیدهاست.اینهایمختلفمورددربخشاینمفاهیمحسب .7
2. APPENDIX N:MAXIMUM UTILISATION OFIRANIAN CONTENT. 

ذکراستکهعمدهقراردادهایبیعمتقابلازجملهبیعمتقابلنسلسومدرزمانحاکمیتقانونحداکثرپیشینشایان .9
 دیگران، )ابراهیمیو 7959منعقدشده مبنای79: بر قرارداد ضمیمه در مقرر عناصر و قرارداد متن و تنظیم( قانون این

اند.شده
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  کشورها برخی قوانین در داخل توان مفهوم .4
گازموردونفتقوانینبرخیازکشورهایدارایذخائرغنی،جهتتبیینمفهومتوانداخل

توسعهتوسعهویاحداقلبررسیقرارگرفتکهبرخیازاینکشورهادرزمرهکشورهایدرحال

یافتهقراردارند.

ارزشافزودهمیزان»،توانداخلبهمعنای:0379دربخشتعاریفقانوننفتتانزانیامصوب

دهمؤثرازمنابعانسانیومواداولیهوخدماتیاایجادشدهدراقتصادکشورتانزانیاازطریقاستفا

عملیات نفتدر صنعت ظرفیتوگاز توسعه و ارتقا منظور بهبه تشویق و تانزانیا اتباع های

است.«گذاریومشارکتمحلیسرمایه

 ماده اندازه»0مطابق روش به راجع واگذاریریگدستورالعمل در داخل وهایتوان

مکزیک،توانملی)یاوزارتاقتصاد 0371نوامبر79مصوب7«واستخراجاکتشافیقراردادها

بهمعنای بیانگرارزشپزویمکزیک»داخلی( نیرویدرکاالها0درصدیاستکه خدمات، ،

ایازارزشکلبرمبنایمحلیومنطقههایفیزیکیوزیرساختتکنولوژیکار،آموزش،انتقال

«.لاستشدهدردستورالعمپولتعریف

مصوب9«مجموعهمقرراتنفت)توانداخلومشارکتداخلی(»از15درکشورغنا،ماده

تأمین»نماید:درتعریفتوانداخلمقررمی0379 میزانیادرصدموادتولیدی،نیرویانسانی،

وگازدرداخلکهبهصورتپولیقابلمالی،ارائهکاالوخدماتدرزنجیرهارزشصنعتنفت

«.ارزیابیباشد

 موجبماده نفت»731به صنعت توان توسعه نیجریهقانون 1«وگاز توان0373مصوب ،

میزانارزشافزودهیاارزشایجادشدهبهاقتصادنیجریه»است:ترتیبتعریفشدهنیجریاییبدین

منابعوخدماتدرکارگیریمؤثرنیرویانسانی،هاازطریقبهباتوسعهنظامندظرفیتوتوانمندی

«.وگازنیجریهصنعتنفت

دیرآمدگان کشورهایگروه جمله از نروژ رویکردسیاستاستکه9کشور و هایاینها

(و7985:791،کشوردرارتقایتوانداخلهموارهبهعنوانالگو،مطرحبوده)یقطینودیگران
                                                                                                                                                                                                        
1. Methodology to Measure the Local Content in Assignments and Exploration and 
Extraction Contracts. (“Methodology”) – Published by the Ministry of Economy on 
November 13, 2014. 
2. MexicanPesos. 
3. Petroleum (Local Content and Local Participation) Regulations, 2013. 
4. Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act, 2010.  
5. Late Comer.  



59بستانتا،95،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 46
 

 

درقوانیناین،(Heum, 2008: 8)لمترقیدرزمینهتوانداخهاورویکردهایباوجودسیاست

است.کشورتعریفیازاینمفهومارائهنشده


 ایران قوانین در داخلی توان از استفاده به الزام تاریخی سیر .5
ایران 7081خرداد9)پسازاکتشافتجارینفتدر توانداخلو( وصنعتیشدنآن،

لینوقانونگذارانبودهکهحسبفضایهایمسئوهایمختلفآنهموارهیکیازدغدغهجنبه

نمودند.پیشازبررسیحاکموامکاناتموجود،برتحققیکیاچندعنصرسازندهآنتأکیدمی

ضروریاستنگاه،وگازالزاماتفعلیحاکمبراستفادهحداکثریازتوانداخلدرصنعتنفت

  تهباشیم:اجمالیبهالزاماستفادهازتوانداخلدرطولزمانداش
 

 انقالب از پیش داخل توان . الزامات1-5

بودهکهدرمقررهموجودنیترحیوصرنیازنخستیکی،بحثاستفادهازنیرویانسانیایرانی

(رانیز05/70/7905قانونملیشدنصنعتنفت)7امتیازدادرسیبهآناشارهشدهاست.70ماده

مهمدربهدستگرفتنکلیهاموراتمربوطبهنفتتوسطتوانبهعنواننخستینسندقانونیمی

تریناهدافدولتایرانقلمدادنمودکهدرآن،رویکردبهتوانداخلیکیازمهمترینوبنیادی

0است.بوده
در،قراردادهاینفتیمتنوعیالبتهپیشازتصویباینقانونونیزپسازتصویبآن 

امتیازومشارکتد قالبقرارداد به که تولیدمنعقدگردیده ور تصویبدرمجلسسنا واسطه

است.دراینقراردادها،حسبمورد،شروطشورایملی،بهحالتمادهواحدهقانونیدرآمده

آموزش مختلفیدرراستایالزامبهرعایتتوانداخلدرقالباستخدامنیرویانسانیایرانی،

 به ایرانی کارمندان جایگزینی ازمنظور استفاده ترجیح اولویتو و خارجی کارکنان با آنها

می میکاالهایساختداخلمشاهده تقریباً قراردادهایمشارکتدرشود. در توانگفتکه

است.صورتتیپدرآمدهوباکمیتغییرعیناًتکرارشدهتولید،اینشروطبه

)شدنصنعتنفتدرسراسرکشوریاصلملیقانونطرزاجرا» نیزباهدف5/0/7993« )

اجرائینمودنقانونملیشدنصنعتنفت،یکیازوظایفخودرادرارتباطباتوانداخلدر
                                                                                                                                                                                                        

کنندبایدرعیتاعلیحضرتشاهنشاهباشندباستثنایاجزایفصلدوازدهم:عملهوفعلهکهدرتأسیساتفوقکارمی» .7
«.ماقومباشرینعلمیازقبیلمدیرومهندسوع

نمائیمکهصنعتنفتمنظورکمکبهتأمینصلحجهانی،امضاکنندگانذیلپیشنهادمینامسعادتملتایرانوبهبه» .0
برداریدردستدولتایراندرتماممناطقکشوربدوناستثناءملیاعالمشودیعنیتمامعملیاتاکتشاف،استخراجوبهره

«.قرارگیرد
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برلزومآموز1ماده شنیرویمتخصصایرانیبهمنظورجایگزینیمتخصصینخارجیتأکید،

دارد.

ق» فالت و کشور سراسر در نفت استخراج و اکتشاف و تفحص به مربوط «ارهقانون

وگازدرایراندانستکهشئونات(راشایدبتواننخستینقانونرسمیراجعبهنفت03/1/7991)

می مقرر بحثرجحاندارد.وموضوعاتمختلفقراردادهاینفتیرا مشروطآنبه رویکرد

)زمان عاملاصلیپروژه لحاظچهار کیفیت(کاالیساختداخلبا کمیتو قیمت، بسیار، ،

شود.رزیابیمیمترقیا

باجایگاهیمشابهقانون(08/73/7919)«کشوریداخلعیازصناتیقانونحمامادهواحده»

وابستهیهاوسازمانیدولتیهاشرکتهاوهاودستگاهوزارتخانهحداکثراستفادهازتوان،کلیه

خودرامنحصراًتاجایاحتعاملاصلیپروژه،1مشروطبهرعایتنمودتامیمکلفرابهدولت

میندینمایداریخریداخلکارخانجاتاز را قانون این مستقلمربوطبه. نخستینقانون توان

وگازقلمدادنمود.استفادهازتوانداخلدرکلیهصنایعکشورازجملهنفت

نامهمعامالتنییآ»(و01/1/7911«)رانیاعیصنایسازمانگسترشونوسازسیقانونتأس»

بودند.(نیزباهدفارتقایتوانداخلتصویبشده01/70/7915)«یتدول

نفت قانون 7999در تشکیلشرکتایرانیبه به الزام کلجهتانجامنیز پیمانکار عنوان

وموارد،استفادهازساختداخلهاعملیاتنفتی،الزامبهاستخدامکارکنانایرانیوآموزشآن

مالکیتاستثنا شرکتملی، أتنفتبر باسیساتو مقرراتمرتبط جمله از وارداتی کاالهای

می محسوب داخل توان ارتقای ماده در ایران نفت ملی شرکت که مقام00شود عنوان به

کنندهبراجرایمفاداینقانونتعیینشدهبود.نظارت


 انقالب از پس داخل توان الزامات .2-5

خرو انقالباسالمیو پیروزی بروزپساز متعاقباً خارجیو متخصصان و کارشناسان ج

تالشجنگتحمیلیوواردشدنصدماتجدیبهتجهیزاتنفت هائیبهمنظورارتقایوگاز،

بهرهتوانداخلصورت قبیلاولویتتولیدنفتو بهدالیلیاز اما چاهپذیرفت؛ وبردایاز ها

سرمایهکافیجهتتأمینمالیباعثحفظسطحتولید،ضعفدانشفنیوتکنولوژیک،فقدان

اینروندکماکانادامه.(0-7957:7،اشد)اُفقههاباموفقیتچشمگیریروبرونباینتالششدتا
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هایاخیرومشکالتناشیازآن،اقداماتیدرسطحملیدرپیشکهبابروزتحریمداشتتااین

زاتیوژهساختدهگروهخانوادهکاالوتجهپر»توانبههامیشدکهازجملهمهمترینآنگرفته

اولویت صنعتنفتدار ادامهاشاره« در باالدستیوقوانین،کرد. اجمالیبهمهمتریناسناد نگاه

مرتبطباإرتقایتوانداخلوالزاماتآنخواهدشد.

کشور(بهعنوانیکیازمهمتریناسنادباالدستی7998قانوناساسیجمهوریاسالمیایران)

،جلوگیری(0)اصلتوجهخاصیبهبحثتوانداخلداشتهوبراستقاللسیاسیواقتصادیکشور

،استفادهازسلطهاقتصادیبیگانهبراقتصادکشور،منعاسرافوتبذیردرکلیهشئونمربوطبهاقتصاد

شیافزاوتصادکشورازعلوموفنونوتربیتافرادماهربهنسبتاحتیاجبرایتوسعهوپیشرفتاق

ایتأکیدویژهیوابستگرهائیازکشوروخودکفائی،یعمومیازهاینجهتتأمینیصنعتداتیتول

 (.19داشتهاست)اصل

راجعبهصنعت07/1/7953)اصالحمصوب7911قانوننفت مهمترینمتنقانونیموجود )

کیازایناصول،الزاماتتوانداخلبودهنماید.یراتبیینمیوگازبودهکهاصولحاکمبرآننفت

 برآموزشوتربیتنیرویانسانیتأکیددارد.73کهدرماده

 ازتوانفنیو»درراستاینیازبهوجودقانونتخصصیتوانداخل، قانونحداکثراستفاده

صدورهاوایجادتسهیالتبهمنظورمهندسی،تولیدی،صنعتیواجراییکشوردراجرایپروژه

نمایندگانبهتصویبمجلسشورایاسالمییشنهادیبهصورتطرحپ7919مصوب«خدمات

بسی تالش علیرغم که دارد اهمیت جهت آن از موضوع این صنعتگران،اررسید. گسترده

بهدلیلمخالفت،تدولتئتولیدکنندگانوسازندگاندرجهتپیشبردطرحازطریقهی عمالً

.عدمپذیرشنظارتفراسازمانی(بهنتیجهنرسیدبهدلیلذیربط)یهاهزارتخانازویگستردهتعداد

،ینظارت-ئیاجرایوکارهاسازیوفقدانطراحانیازجملهعدماهتماممتولیلئاینقانونبهدال

سال تا آیین7983عمالً نهایتاً باقیماندو سالنامهبالاقدام تا یهاگام7981هایآنتدوینو

ثرقانونبرداشتهشد.پسازآنبهؤمیاجرایالزمبرایوکارهاواستقرارسازیدرطراحیمهم

شورالیدل کمیادغام در مدونیسیاقتصاد سازمان انحالل دولت، برنامهتیریاقتصاد یزیرو

کهتفاوتساختاریبامهوریریزیونظارتراهبردیریاستجتشکیلمعاونتبرنامهکشورو

برنامهیریتوسازمانمد شدقیوتعلیبوتهفراموشاجرایقانونبهریزیکشورداشت، سپرده

.(0-7953:7)شریفی،

(قانونبرنامه779کشورواصالحماده)عیصناینوسازلیازمقرراتتسهیبخشمیقانونتنظ»
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د،جهتایجا7980مصوب«رانیایاسالمیجمهوریوفرهنگیاجتماع،یسومتوسعهاقتصاد

افزایشاشتغالوسهمساختداخل افزایشتوانوکارائیپیمانکارانداخلی، شرایطرقابتی،

صدوربااعطایتسهیالتبانکی،طارتباسازوکارهائیرادر،هایصنعتیوعمرانیکشورطرح

هایگمرکیاندیشیدهاستکهتمامیاینعناصردرارتقایتوانداخلنامه،رفعمعافیتضمانت

 کنند.سزائیایفاءمیشبهنق

 دارد، ارتقایآن و داخل بحثتوان با مستقیمی ارتباط که قوانینی از دیگر قانون»یکی

برگزاریمناقصات آنمی7989مصوب« در تشریفاتمقرر الزاماتو بایستتوسطاستکه

،ضروری79ماده«د»هایدولتیذیربطموردتبعیتقرارگیرد.درهمینراستا،مطابقبنددستگاه

المللیرعایتشود.استموازینقانونحداکثرحسبمورددرمناقصاتبین

موانعتولیقانونرفعبرخ» می (1/9/7981)«یصنعتیگذارهیوسرمادیاز نوعیرا توانبه

تریبهبحثمکملقانونحداکثراستفادهازتوانداخلدرنظرگرفتکهنسبتبهآننگاهجامع

اشتهورفعموانعتولیدشاملمباحثمختلفواصالحاتموردنیازدرقوانینومقرراتازتولیدد

جملهبحثتجمیععوارض،حمایتازصادرات،تسهیالتونوسازیصنایع،حقبیمهوترکیب

سهمحقبیمهکارگر،کارفرما،دولتوکسوراتحقبیمهکارگران،اصالحاتیدرقانونکاردر

هایبرقصنعتی،گازونیزمباحثگمرکی،اشتغال،انرژیمصرفیدرکارخانهجهتحمایتاز

ارزیپیشتأمینمالیپروژه حسابذخیره هایتولیدیاز دیگران،بینیشده است)حسینیو

7951:98.) 

 وظا»مطابق اختفیقانون وزارتنفتاراتیو وزارتجهت7957مصوب« این تحقق،

جمیکلیهااستیس بخشنفترانیایاسالمیهورنظام سودر ،یراهبر،یاستگذاریگاز،

برکلیزیربرنامه نظارت پایباالدستاتیعملهیو پتروشیدستنییو گاز، نفت، ویمیصنعت

هایموردنیازصنعتجانبهتخصصوبرنقشآنجهتتقویتوارتقایهمهشدهلیتشکیشیپاال

کاالتیفینظامجامعکنیتدویموردنیازصنعت،انسانهیسرمانفتوگازشاملتدویننظامجامع

ازیتیحمایهااستیواعمالسیوخدماتداخلداتیتولتیفیکیوخدماتبهمنظورارتقا

یتیحمایهااستیاتخاذس،صنعتازینموردساتیوتأسزاتیوساختتجهیوطراحیسازیبوم

یتوانرقابتشیوافزایهمنظورتوانمندسازحوزهصنعتبیهاومؤسساتداخلموردشرکتدر

است.یتأکیدشدهومهندسیوصدورخدماتفنزاتیآنهاجهتساختتجه
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کشورویازهایننیدرتأمیوخدماتیدیقانونحداکثراستفادهازتوانتول»درحالحاضر،

)تیتقو ماده اصالح و صادرات امر در مال731آنها قانون «میمستقیهااتی( 7957مصوب

صنعتنفتوکاروالزاماتمربوطبهتوانداخلبودهکهمهمترینقانونموجوددرارتباطباساز

ازآنتبعیتمی نیز همانندقانونحداکثرپیشینبهصورتطرحبهوگاز اینقانوننیز نماید.

،7957سالتصویببودجهمجلسارائهگردید.بررسیاینطرحهمزمانباموضوعاتیازقبیل

وبرگزاریدوردومانتخاباتاجرایفازدومهدفمندییارانه بررسیوها مجلسباعثشدتا

شتابتصویبطرحبا وسایرزدگیفراوانهمراه سندیکاها اعتراضکارشناسان، ومورد بوده

هایزیادیهمیندلیلاینقانونبااشکاالتوخأل(وبه7957:7افرادذینفعقرارگیرد)ایتان،

هایدیگرمقالهحاضرموردبررسیقرارخواهدگرفت.روبروستکهحسبمورددربخش

توانبهعنوانرامی7950درسالابالغیازسویرهبری«هایکلیاقتصادمقاومتیسیاست»

درابالغیآنهایسیاستترینسندباالدستیموجوددرارتباطباتوانداخلدانستکهشاخص

سیاستوتکمیلسیاستادامه قانوناساسیوباچنین11هایکلیاصلهایگذشته،خصوصاً

تدوین بهنگاهی کشور اقتصاد حرکتصحیح راهبرد و مشخصسویاهدافشده را مقرر

هایمذکوربرحولمحورارتقایجایگاهتوانداخلقراردارد.تمامیسیاستنمایدوبهنوعیمی

هیئتوزیرا الگو،یعمومطیشرا»ندرخصوصمصوبه و یباالدستیقراردادهایساختار

نیزبیانگرجدیدترینرویکردقانونیدرساختار 01/9/7951واصالحی7959مصوب«وگازنفت

آی.پی.سی به موسوم جمله7قراردادهای از داخل توان ارتقای راهکارهای آن در که بوده،

یهاومهارتیانتقالوتوسعهدانشفنیخارجیجهتهاهایایرانیباشرکتمشارکتشرکت

هایهایمدیریتیوواگذاریتدریجیسمتیمخزنوچرخشیبودنسمتومهندسیتیریمد

(.درمتنمصوبه،شرکتخارجی1است)بندبمادهشدهمدیریتاجرائیبهاتباعایرانیاشاره

بایستبهطورحداکثریازنیرویراستامینفعلیبودهودرایقانونحداکثرمتعهدبهرعایت

 برنامهانسانیداخلیبهره هایآموزشیوتحقیقاتیبردوجهتارتقایتوانکیفیایننیروها،

 مرتبطراباهزینهخودتدارکببیند.

قانون جایگاه به امورمختلفازجملهباتوجه هایبرنامهتوسعهدرتحققاهدافدولتدر

وکالن،رویکرددولتنسبتبهتوانداخلنیزیکیازمهمترینموضوعاتیاستکهاقتصادخرد

مقرراتینیزپنجموچهارمسوم،توسعهبرنامهقوانیناست.دردراینقوانینمورداشارهقرارگرفته
                                                                                                                                                                                                        
1. Iranian Petroleum Contract- Integrated Petroleum Contract. 
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اقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون»تصویبلحاظبهاینخصوصدرجگردیدهکهدر

موادقوانینپیشیناجتناببررسیاز،7959مصوب«ایراناسالمیجمهوریفرهنگیویاجتماع

گرددمی می. را ششم برنامه قانون داخل الزاماتتوان مواردمهمترینمحورهای این در توان

 نمود: نخالصه از نوآور،یاستانیبومیروهایاستفاده کشورهایجذبدانشو صاحبیاز

،یرانیایوکاالهایومهندسی(خدماتفنیوکشوریی)کاالیصادراتیارهاتوسعهبازی،فناور

ن جذباساتیرویاعزام برادیکار، متخصصان تکنولوژیو انتقال یروهاینیبرایآموزشو

،ناروایهاضیازاعمالتبعیریجلوگجهتیالحاقبهسازمانتجارتجهانیتالشبرا،یرانیا

تیوبااولومیبهشکلمستقیداخلدیتولرهیدرزنجیاومنطقهیمعتبرجهانیهاجذبشرکت

سرما تولگذارانهیمشارکتبا افزابهیداخلدکنندگانیو ویریپذرقابت،یتوانمندشیمنظور

خدماتتول و دیصادراتکاالها تجاریارزیهااستیاصالحسی، تعرفهیو رویاو کردیبا

است.صادراتیداخلبرادیتولینکاالهاساختریپذورقابتتیفیکیرتقاا

مهمترینبهادامهدرگردید،بررسیداخلتوانبامرتبطباالدستیاسنادمهمترینکهحال

  .شودمیاشارهخصوصایندرقانونیالزامات

 

 داخل توان از استفاده الزام مخاطبین .6
ا ضروری داخل توان از حداکثری استفاده الزامات بررسی وپیشاز مخاطبین ابتدا ست

این تخلفاز ضمانتاجرای و الزاماتقانونی متعاقباً تا شده الزاماتشناسائی این مشمولین

الزاماتبراینمخاطبینبارشود.بهجهتاهمیتشناسائیمشمولینالزاماتتوانداخل،درقانون

نیشروحازتابعانومشمولبهنحومحداکثرفعلینیزپسازارائهتعریفاصطالحات،دومینماده

نیا یاکندیمادیقانون ماهیتعمومی داشتن به توجه با را خود مخاطبان راستا، این در و

اساس،درصدرماده،نماید.براینخصوصیحسبموردملزمبهرعایتمفادومقرراتقانونمی

تابعهآنشاملشرکتیهاتشدهازجملهوزارتنفتوشرکنامبردهیهانهادهاوسازمانکلیه

وشیپاالیوشرکتملیمیپتروشعیصنایشرکتملران،یگازایشرکتملران،ینفتایمل

نرانیاینفتیهاپخشفرآورده فرعیهاشرکتزیو و آنیتابعه قانون مشمول دروبودهها

عموم بودجه از استفاده از اعم یهرحال، درآمدهاایدولتو یاز و اعتباراتواایخود ز

.پسازندینماتیاندمقرراتقانونرارعا،موظفمذکوریهادستگاهیالیوریارزالتیتسه

الیقانونگذاردرذی،حکماصل مقررمییمادهحکمنیتبصره کهبراساسآننمایددیگررا
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هاروژهپیتادراجراانددهیموظفگردیوخارجیداخلیواحدهاونهادهااعمازخصوصهیکل

والتیتسهزانیبهمکنندیدولتاستفادهمیالیارییارزالتیکهدرآنهاازتسهییهاطرحای

.ندینماتیتوانداخلرارعاالزامات،مورداستفادهیامکاناتدولت

 ماده متقابل)مصوبآئین1مطابق بیع قراردادهای انعقاد شیوه اجرائی و71/1/7981نامه )

نحداقلدرصدالزامیساختداخلدرمتنقراردادبینشرکتملینفتایرانوتبصرهآن،بیا

پیمانکارالزامیاستودرقراردادهاییکهتأمینمالیآنباشرکتخارجیاست،حداقلدرصد

شود.توسطشورایاقتصادتعیینمی

ردادهایطرحاستدرخصوصیکیازشروطرایجدرقرانکتهمهمیکهدراینقسمتقابل

شود.سازمانتوسعهوهمکاریعنوانشروطجغرافیایینیزیادمیتأمینمالیبودهکهبعضاًازآنبه

اعتباراعطائیرادر٪89اقتصادینیزاعتباردهندگانکشورهایعضوخودراملزمنمودهتاحداقل

 دیگران، )بابائیو نمایند هزینه خود 7981کشور را9: در الزام این ستایتقویتتوانکشور(.

کشوراعتبارگیرندهدرموضعضعفقرارخواهدگرفت،چراکهپولیکه اعتباردهندهبودهوعمالً

میمی کشور آن تولیدیصنایع توان نوعیبایستصرفارتقای به وارادتکاال با عمالً شد،

ننیزبهنوعیاتفاقجایگزینتولیداتداخلیخواهدشد.متأسفانهاینترتیباتدرصنعتنفتایرا

وامکمبهرهصرف٪89(طبققرارداد،73و5افتادهاست.برایمثالدرواماخذشدهدرفازهای)

است.باتوجهبهترکیبواموامتجاریصرفخریدهایخارجیشده03۲خریدهایخارجیو

درنهایتحداقل الزاماً گردید)کاشانی،۲واماعطائیصرفخریدهایخارجی13اعطاءشده،

بروزتحریم7988:091 با درمثالدیگر، شده،هاوعدمامکانپرداختقیمتنفتخریداری(.

ازآنجاکهچین ازطریقگشایشخطاعتباریبرایایرانفراهمنمود. نیچترتیباتفاینانسیرا

.کردیمنییراتعزاتیوساختتجهمانکاریپیهاشرکتوندورکلکارو،بودیخطاعتباریدارا

هایایرانیشرکتبهاینترتیبتجهیزاتوکاالهایچینواردبازارایرانشدوارجاعکاربهجای

تجربهداتجهیزاتسالبرخیدرزمینهساختکه شدکهبرخیازبهشرکتچینیدادهشتندها

.(79/5/7950:7)یقطین،هاشایدیکسالبیشترتجربهنداشتندآن

0338قراردادبیعمتقابلمدل7-79استایتعیینمخاطبرعایتالزامتوانداخل،مادهدرر

نمایدتاجهتتصدیعملیاتتوسعه،بلکهپیمانکارانفرعیویرانیزمکلفمی،نهتنهاپیمانکار
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داخلدراولویتقراردهند.تکلیفرعایتتوان7داررامطابققوانینایرانصالحیتاتباعایرانی

است.شدهضمیمهقراردادبیعمتقابلنیزتأکید8-9توسطپیمانکارانفرعیدرماده

 

 مربوط به ارجاع کار و انجام کار در داخل یالزام قانون .7
یکیازمهمترینمباحثمربوطبهالزاماتاستفادهحداکثریازتوانداخل،موضوعارجاع

مفهوماستکهاینتمایزدرقانونحداکثرپیشینرعایتکاروانجامکاروتفاوتبینایندو

قانونبودامادرقانونفعلی،بینایندومفهومخلطگردید.درواقع،فلسفهاصلیوروحشده

ی)پیمانکارعمومی/پیمانکارساختداخل-یطراحمانکاریپیهاشرکتگاهیجاارتقایحداکثر،

وهرگونهالزامبه (7987:719،یزدیینیاست)حسیبخشعمومیهاپروژهیدراجرا0اصلی(

.بهعنوانعاملثانویحائزاهمیتاستیداخلزاتیازموادوتجهیاستفادهحداکثر

مانکاریبرپدیکأ)باتداخلیهایبهشرکتارجاعکاراصلیواولیهبرالزامدرقانونپیشین،

9«(باپیمانکارخارجییفرما)بخشعمومارتباطکار»دراینصورتبود.(EPCساخت-یطراح

بهپیمانکارپیمانکارخارجیکارراشدوتبدیلمی«ارتباطپیمانکارایرانیباپیمانکارخارجی»به

وتجربیاتپیمانکارخارجیبهپیمانکارایرانیمنتقلیازاینطریق،فناوردادومیایرانیتحویل

وضمن،بااخذمجوزشورایاقتصادشرکتایرانیمیسرنبودارجاعبهامکانچنانچهد.یگردمی

97۲حداقلرعایت یارزشسهم طرفایرانیکار به کار خارجیارجاع-ایرانیمشارکت،

عالوهبهدستشرکتایرانیباشد.یحقوقایویمشارکتکاریرهبر،ترتیباینشدتابهمی

نیمأ،کارفرماموظفبهنظارتبرتارجاعکاردر(97۲)حداقلیرانیبرحفظسهمغالبطرفا

تجه97۲حداقل مواد، نزات،یاز داخلکشورگردازیخدماتمورد از دردهیپروژه که بود

امکانرعا ازشوراازمندینت،یصورتعدم )شیرویوپوراسماعیلی،بوداقتصادیاخذمجوز

7953:97).

،درشدهارجاعکارمخلوطموضوعپروژهبابحثنظرازصرفدیخربحث،فعلیدرقانون
                                                                                                                                                                                                        

 قانونکار.707.بندالفماده7
2. General Contractor/Main Contractor. 

هایتکرارپذیر)نظیرفازهایپارسجنوبی(ارجاعکاربهپیمانکارانخارجیتوسطکارفرمایدولتی.دربرخیازپروژه9
دراکثرمواقعاسنادومدارکتکنولوژیکوفنیقراردادبهدلیلعدمظرفیتوتوانمندیصورتپذیرفتکهمتاسفانه

هاوهایآتیونیزبهبهانهوصفمحرمانهوسریبودن،اینمدارکدراختیارشرکتکارگیریآندرپروژهکارفرمادربه
استکهدرصورتمشارکتشرکتایرانیوالیشد.ایندرحهنگرفتوبهبوتهفراموشیسپردپیمانکارانداخلیقرار

د.شوهایآتیفراهممیخارجی،امکانانتقالدانشفنیونیزاستفادهشرکتایرانیازاینتجربیاتدرپروژه
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حداکثرساختیدرمفهومعامقانونمذکورلزوماًبهمعنیحداکثراستفادهازتوانداخلکهحالی

هایداخلیجهتمدیریتوهدفاصلیایجادتوانمندیوقابلیتدرشرکتبلکه؛ستیداخلن

موضوعخریدساختداخلبرنگر(کهاینامربوده)نگاهکلEPCبزرگیهایمانکاریادارهپ

اقتصادویشورابیدومباتصو97۲مهمدراجازهعدولازنیواشتهغلبهدا)نگاهجزءنگر(

عدولاز استمشخصنیشی(درمتنقانونپیخارج-یرانی)مشارکتااول97۲عدماجازه

۲پروژهرابهخارجیواگذارکرد.733توانولیدرقانونفعلیمی(7987:711،یزدیینی)حس

آنکهاینتأکیدبرخریدتولیداتساختداخلدرقانونحداکثردرحالیاستکهقوانینضمن

ایرانیکاالهایخریدبههادستگاهالزامبروزیرانهیئتمصوباتیاوبودجهدیگرمثلقوانین

شوددرنسخهاصالحی،پیشنهادمیاصراردارند.ایسرمایهوبادواممصرفیکاالهایخصوصاً

همانندقانونپیشینبهنقشپیمانکارانعمومیصریحاًاشارهشود.

نفتویباالدستیقراردادهایساختاروالگو،یعمومطیشرا»1خوشبختانهدربندالفماده

هایهایایرانیاکتشافوتولیدباشرکت،مشارکتشرکت7951واصالحی7959مصوب«گاز

وجود،ترتیباتاستامابااینخارجیدرفرآینداجرایقراردادبهعنوانیکالزامدرجگردیده

مشارکتومیزانسهمطرفایرانیمشخصنیست.



  نصاب حداقل رعایت به مربوط قانونی الزام. 8
درارجاعکاروانجام٪97درقانونفعلیهمانندقانونپیشین،معیاررعایتحداقلعددی

توانباارجاعتمامکاربهشرکتخارجیکارتعیینشدهاستبااینتفاوتکهدرقانونفعلیمی

خارجیبا-درقانونپیشین،ارجاعکاربهمشارکتایرانیکه؛درحالیازاینمعیارعدولکرد

(الزامیبود.٪97حداقلسهمارزشیکارطرفایرانی)

هایممکندرتعیینیکیازشیوهاستفادهازتوانداخلالزامتیدرصدثابتدررعانییتع

اند)مثلنیجریه،قزاقستانوضابطهحداقلبودهوبرخیازکشورهاازاینضابطهاستفادهنموده

توانTordo et al, 2013: 48) کارگیرینیرویانسانیآنگوالدربه از وبرخیسقفاستفاده )

یجیتدرپیشرفتونسبتبهمراحلیطورموردبههرپروژهاصبنابراوضاعواحوالخداخلرا

.(Atsegbua, 2012: 487 &Tordo et al, 2013: 170-173)کنندتعیینمیپروژهکییاجرا

و7919نکتهقابلتوجهدرسیاستحداقلدرصداعالمیکشورایرانایناستکهدرسال
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سالبعد71بودوحداقلعددیتعیینگردیدهعنوانبه٪97تصویبقانونپیشین،معیارعددی

سال معیارعددی7957در مجدداً قانونگذار به97٪، گوئیتوانداخلکشور تعیینکرده را

 درخصوصکلیهصنایعوهمانترتیبسابقبوده ایستا تعییندرصدثابتو ایننحوه است.

شودتاقانونگذارایستهنبودهوپیشنهادمیهاوخألهایهرصنعتشهابدونلحاظتوانمندیپروژه

دستگاه یکاز هر بررسیاز انجام پساز تا ذیربطدرخواستنماید موشکافانههای و7های

مستندبهگزارشارزیابیدقیقتوانمندی هایمکتوبوهایهرصنعت،حداقلدرصدثابترا

کهدرصداعالمیبهصورتسقفنحویه،بطورمجزااعالمنمایندموثقبهمقامناظرقانونبه

بهاوضاعواحوالپروژهوپیشرفتتدریجیآنقابلبازبودهومتناسببا ایناصالحباشدتا

هایصوریمتوقفهایدورزدنقانونوسندسازیترگرددوراهترتیب،نتیجهبهواقعنزدیک

گردد.

توان»درترکیب«داخل»اضر،تعریفاصطالحهایبسیارمهممرتبطباموضوعحیکیازبحث

،عنوانمثالکرد.بهتوانبااستفادهازپارامترهایمختلفتعریفاست.ایناصطالحرامی«داخلی

 ثبت مربوطه کشور استدر ممکن کار انجام یا کار جهتارجاع نظر وشرکتمورد شده

شدهولیویااینکهدرکشورموردنظرثبتباشندسهامدارنآننیزتابعیتهمانکشورراداشته

یابعضاًخارجیباشندویااینکهشرکتدرخارجازمرزهایکشورموردنظر سهامدارانآنکالً

 (.Tordo  et al, 2013: 2)باشدولیسهامدارنآناشخاصمتبوعکشورموردنظرباشدشدهثبت

مالکیتسهامومحلثبتشرکتبه ایران، عنوانعناصراصلیتعریفشرکتداخلیدر

عبارتازشرکت،شرکتایرانی»است.برایناساس،مطابققانونحداکثرفعلی،تعیینگردیده

یحقوقاییقیسهامآنمتعلقبهاشخاصحق733۲داخلکشورکهیشدهدرمراجعقانونثبت

تعر.«استیرانیا افیدر نمود،یرانیشرکت تالش قرارقانونگذار مبنا با تا تابعه تیدادن

یرانیشرکتایصرفثبتشرکت،امکاندورزدنقانوندرتلقاریازمعریسهامدارنشرکتغ

هایچینیباثبتشرکتدرمناطقآزاددردورهحاکمیتیدکهبرایمثال،شرکترامحدودنما

سهام733۲بایداردکهشرکتامکانوجودنی،افیتعرنیارغمیعلدادند.قانونپیشینانجاممی

ایخارج اثبترانیدر و نیشده سهامدار ثبتشده سیسأالتدیشرکتجد733۲شرکت

درشودیمشنهادیداشت.پالزمرانخواهدییصورتضابطهقانونگذارکارانیاباشد.دریگرید

سلسهمراتبثبتکهبالحاظسهامدارانآندریرانیایحقوق»عبارتف،یتعرنیاریقسمتاخ
                                                                                                                                                                                                        
1. Due Diligence. 
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.شوداضافه«باشدیرانیسهاممتعلقبهاتباعا733۲همچنانیشرکت

 برخیاز تا باعثشده داخلکشور ثبتدر تولیهاشرکتتعیینمعیار کهدیاکتشافو

بهرانیدرخارجازایاتیعملیهابرضرورتاستوبنایرانیهامتعلقبهاشخاصاسهامآن733۲

عنوانشریکنتوانندبهطورقانونی،به(رانیپتروپارسوپتروایها)مانندشرکتندادهیثبترس

صیباتشخهایخارجیدرقراردادهایآی.پی.سیهمکارینمایند.برایرفعاینمعضل،شرکت

وزارتنفتدأییوت در«نفتوگازیباالدستیقراردادهایساختاروالگو،یعمومطیشرا»،

یمعتبرنفتیهاشرکتکیبهعنوانشرهابتواننداصالحشدهتااینشرکت01/9/7951تاریخ

ویفنامکانانتقالوتوسعهدانشاینترتیبحضوریافتهوبهقراردادیاجراندیدرفرآیخارج

میتیریمدیهامهارت ترتیباتیدرخصوصتلقیاین.شودسریبهآنها استقانونگذار شایسته

درقانوننیزفراهمنماید.«هایایرانیعملیشرکت»عنوانههابشرکت



  رسانی  اطالع به مربوط قانونی . الزام9
رسانیاستکهازیکیازمهمتریناقداماتالزمدرجهتارتقایتوانداخل،بحثاطالع

ساکنبههایخودراابتدابهاندتانیازمندیهایموضوعقانونمکلفگردیدهیکطرف،دستگاه

ایننهادبهعنوانمتولیامرصنعتدرکشور، معدنوتجارتاعالمنمایندتا وزارتصنعت،

برنامه مقابلنسبتبه در اینخصوصمبادرتنماید. منسجمدر اینوزریزیصحیحو ارت،

به اختیارمکلفاستتا در ساختداخلرا به راجع اطالعاتالزم روزآمد، مقتضیو نحو

قانونحداکثرفعلی(.9یانقراردهد)مادهمتقاض

لیروشبهدلنیمهرعدمساختبود.اافتیهاازخارجمنوطبهدردستگاهدیدرگذشتهخر

شدویادیزیفسادهاسازنهیزمک،یستماتینظارتستیکاالهاوعدمقابلادیزاریبسیگستردگ

نفتوزارتدنوتجارتازیکسوووزارتصنعت،مع.خوشبختانهدیلذابهمرورحذفگرد

ازبسترفناوریاطالعاتموفقبه استفاده ،کدایرانکدونفتیاندازراهنیزازسویدیگربا

باکهگردیدندوزارتنفتیکاالیکیالکتروننیسامانهتأمسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتو

داخلیدهایخرتیهداهدف وادولتاز در فرآباقعصورتپذیرفت. یندهایشفافشدن

شود،یمدیمشابهکهدرداخلکشورتولیکاالهایدهایازخریادیزتعداد،ازاینطریقدیخر

شدهمشخص ضمانتو اعمال نظارتو ترتیبامکان این تسهیلبه قانون تخلفاز اجرای
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مراجعهبهآنجهترفعویادادهگاهیپاجادیمربوطبهاباتیترتنیا(.7957:7گردد)ایتان،می

ازییمربوطبهتوانداخلکشورهایهااستیوسنیدرقوانیضرورتاساسکیعنوانبهازهاین

است.دهیوغنادرجگردهیجرینل،یبرزک،یجملهنروژ،مکز

کندتافهرستی،پیمانکاررامکلفمی0338ضمیمهبیعمتقابلمدل1-9درهمینراستا،ماده

کنندهکاالوخدماترابالحاظکیفیت،قیمتوهاومؤسساتتأمینقیقی،شرکتازاشخاصح

هایهایموجوداستفادهکردهونیزبررسیبایستازدادهاینمنظورمیکنندوبهزمانتحویلتهیه

آورد.عملهایمتناسبباالزاماتپروژهبههاوظرفیتالزمرابرایشناختتوانمندی



  داخل توان از استفاده نصاب ارزیابی نحوه و عیارم .11
عناصرشدهازارائهفیتعارسازیتوانداخل،گیریوکمییکیازموضوعاتمهمدراندازه

 Acheampong)بودهکهحسبمورددرکشورهایمختلفمتغیراستدهندهمفهومآنتشکیل

et al, 2016: 286)یدراجرااندتافشدهقانونموظی،مشمولینقانونحداکثرفعل1.مطابقماده

پروژههیکل پروژهنهیهز»97۲کنندکهحداقلیزیربرنامهیاگونهبهها در»صورتبه«هر کار

یهاتیسهمارزشفعال»مطابقتعریفقانونی،منظورازکاردرداخلکشور،.دکشورباش«داخل

آناستکهتوسططرفقراردادبهساتیتأسساختمانون،یبهجزارزشزمیمختلفاقتصاد

ایدیدرداخلکشورتولیخارجاییرانیشرکتاشخاصثالثاعمازاقیازطرایمیطورمستق

اعمیمحصوالتایخدماتزات،یکاال،تجهدیعبارتازتول»منظورازتولیدداخل.«شودیاجرام

اییرانیانیمتخصصی۲آنباطراح733استکه«برند»ونشانیافزار،نرمافزار،فناورازسخت

درخصوصقسمتاخیر.«شودیانجاممیوفناوریفنانتقالدانشایمعکوسیمهندسقیبهطر

درتعریفتولیدداخلی، یناموداراصاحبیهاازشرکتیاریبس،یکنونیصنعتیایدنعمالً

تمیهایتکنولوژ سازنده اجزاامبرتر، مشتریدیتولیکاالیقطعاتو عموماً و نبوده یخود

داشتهباشندویصنعتتیهافعالکشورریممکناستدرسایهستندکهحتیگریدیهاشرکت

واینتعریفبهنوعیستندینخودمحصوالت733۲یقادربهطراحزیحالتننیترنانهیبدرخوش

می محدود را ساختداخل کاالهای )هاشممحدوده کند 7959زاده، واقع7: در نگاه،( این

ملی کلپروسه به اجراییدارد،یداخلدیتولگرایانه امکان هدفاستنه روحقانوننه با و

همهاجزاءوموادودینهتولباشد«پروژه»بایستمیهدفقانونفعلی،چراکهستیهماهنگن
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ازآنجاییزاتیتجه ،فرآیندبسیارکارگیریتوانداخلبهگیریارزشافزودهناشیازکهاندازه.

نیستپیچیده سادگیمیسر به برخیموارد در که ارائه،(Acheampong, 2016:  285)ایبوده

افزاید.چنینتعاریفیبیشازپیشبرپیچیدگیاینفرآیندمی

کمی و ارزیابی نحوه خصوص ودر پیشین حداکثر قانون نسخ با داخل، توان سازی

،(قانونحداکثراستفاده9هایمربوطهازجملهدستورالعملنظارتبراجرایماده)دستورالعمل

هستیم. روبرو خأل با زمینه این در پیشاین استکه تحتعنواننامهنویسآئیندرحالی ای

قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدر1تا7دستورالعملنظارتبراجرایمواد»

 کشورتأمین انجمن«نیازهای انجمنتوسط جمله از قانون اجرای در ذینفع سندیکاهای و ها

دروزارتصنعت،معدنونویس،ولیاینپیشسازندگانتجهیزاتصنعتنفتایرانتهیهشده

است)صمیمیدهکردی،تجارتمسکوتماندهواقدامیدرخصوصابالغآنصورتنپذیرفته

7959:7.)
 

 داخل توان از استفاده حداکثر قانونی الزام رعایت بر وارد ئاتاستثنا .11
کهاشارهشد،بحثارجاعکاروانجامکارمهمترینموضوعاتمطرحدرقانونگونههمان

بایستحداقلنصابمقررقانونیدرخصوصآنهارعایتگردد.یکیازحداکثرهستندکهمی

استف الزام هرسؤاالتمطرحآناستکهآیا الزامیاستمطلقکهدر توانداخل، از حالاده

گانهپروژهیعنیزمان،قیمت،1بایسترعایتشودویااینکهالزامیاستمشروطبهعواملمی

عاملپروژهگاهی1کیفیتوکمیت.تعییندرصدثابتوالزامبهرعایتآنبدوندرنظرگرفتن

دضمنآنکههزینهاجرایپروژهباالرود،کیفیتشواوقاتداراینتیجهعکسبودهوباعثمی

الشعاعقرارگیرد.انجامکارنیزبهطوراساسیتحت

اتیقراردادفروشنفتوگازوطرزادارهعملشایدبتواننخستینردپایایننگرانیرادر

از،پساینقرارداد91جزءجمادهمشاهدهکردکهدر(ومی)قراردادکنسرس7999آنمصوب

آنباسهیمذکورهبامقایایکهاشدیقنیباا...:»داردیاشعارمتقریرالزامرجحانکاالیداخل

الحصولبودنآنوسهلمتیلحاظنوعجنسوقمساعدازطیباهمانشرایمشابهخارجاءیاش

شدهدرآنمنظوریکهبرایوقابلمصرفبودنآندرموردازیموردنریدرموقعلزومبهمقاد

هیکرارانیشدهدراایشدهومهساختهاءیبااشیوارداتاءیاشمتیقسهی.درمقادیایبدستبهرانیا

باشدپرداختمزبورقابلیوارداتاءیاشقراردادنسبتبهنیکهطبقایوهرگونهحقوقگمرک
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رقیمتنهائیکاالیقسمتاخیراینمادهدرمحاسبهحقوقوعوارضگمرکیب«.ملحوظگردد

توانیکیازمقرراتمترقیدانست.وارداتیرامی

یوارتقاریپذرقابتدیقانونرفعموانعتول»19مادهریاخدرقوانینومقرراتفعلی،قسمت

0مطابقمادهکیفیتوومتیلحاظکردندوعاملقموضوع7951مصوب«کشورینظاممال

سازیبحثهمسنگبهوزارتنفت«معامالتیسازوشفافیداخلدیازتولتینامهحماوهیش»

است.هایگمرکیاشارهشدهقیمتکاالهایداخلیوخارجیبالحاظعوارضوتعرفه

متقابلعی،قراردادباطالقیاتقییدالزاممربوطبهحداقلاستفادهازتوانداخلدرخصوص

تیموظفبهرعایزمانمانکاریبهتوانداخل،پمربوطمهیدرضمیمقررنکردهاست،ولیحکم

تجه کاالها، که توانداخلبوده از استفاده مربوطبه خدماتموردزاتیالزام بهازینو پروژه

قیاندازهکاف صورت،نیاریموجودباشددرغیاخلدیمناسبدربازارهاتیفیوکمتیوبا

ایوستندیمطلوببرخوردارنتیفیازکایوجودنبودهمرانیکهدربازارایتوانداقالمیممانکاریپ

نوعخارجقابلمت،یازنظرق شایرقابتبا ازخارجکشورواردکنند. ذکرانیخودنباشندرا

استفادهازتوانداخلطیدرخصوصشرایاحدوهیمتقابلروعیبیقراردادها،استکهدرعمل

برامتعدداعمالشدهیاردادهادرقریمختلفیارهایومعنداشتهاتخاذ مثالدرقراردادیاست.

تناسباقالمبااهدافپروژهوت،یکمت،یفیکاریمع،یپارسجنوبزیگادانیم70توسعهفاز

(.0-7950:817ان،یمیوکریاست)حاتمنشدهیااشارهمتیشدهوبهقدیقلیدورهتحو

بدرقانونحداکثرفعلیمقررنشدهواینامرمصادیقامکانعدولازحداقلنصا،متأسفانه

بهتشخیصباالترینمقامدستگاهذیصالحواگذارگردیدهکهدرادامهبهاینموضوعپرداخته

خواهدشد.


 استثنائات وارد بر انجام کار .1-11

هرطرحوپروژهبهنهی۲هز97حداقلقانونفعلی،پسازتقریرالزامبهرعایت1درماده

مقررشدهکهچنانچهامکانانجامکارباتوجهبهفهرستتولیداتداخلیصورتکاردرداخل

 ماده امکان9موضوع اجرائیدستگاهقانون باالترینمقام توافق اینصورتبا در نباشد، پذیر

 توانندنیازهایخودراازخارجتأمینکنند.ذیربطووزیرصنعت،معدنوتجارتمی

ا یکیاز آناستکه استثنادأییتمرجعیراداتوارد نمءموارد مقامنیباالترتواندیمنطقاً
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کهردیقرارگینهادومرجعفرابخشکیبرعهدهدیآنبای)کارفرما(باشدوتولنفعیدستگاهذ

ایندرحالیاستکهدرازاینخصیصهبرخوردارنیست.نیز،معدنوتجارتوزارتصنعت

عنوانیکنهادفرابخشیدرهرحالتنیازبود.خذمصوبهشورایاقتصادبهقانونپیشین،ا


 کار ارجاع بر وارد استثنائات. 2-11

بایستنخستبهاینموضوعبهلحاظمنطقیبحثارجاعکاربرانجامکارمقدمبودهومی

می اینپرداخته بر عالوه قانونگذار شد. رعایتنکرده، را ترتیبمنطقی این ترتیباتکه بلکه

پیشیندرخصوصانجامکارارجاعداده بهمفادماده مربوطبهاستثنایواردبرارجاعکاررا

هایهایخودرابهشرکتهاوپروژهقانونفعلی،مخاطبینقانونمکلفندتاطرح9است.درماده

ایرانی شرکت توسط خدمات ارائه عدم صورت در و داده ارجاع ایرانی فعالیتذیصالح ،

-باتأییدباالترینمقاماجرائیدستگاهذیربطبهمشارکتایرانی1موردنظررابارعایتمفادماده

خارجییاخارجیواگذارنمایند.

خصوصشرا  عدمیاستثناطیدر و واگذارقانون طرفایامکان به کار در،یرانیکل

مطرحنشد(،ابتدازیلذادرصحننقرارنگرفتوونیسیکمبیطرح)کهموردتصوسینوشیپ

-یخارجیهاامکان،مشارکتشرکتودرصورتعدمیخارج-یرانیایهامشارکتشرکت

ازمتنشیطرح)کهبسینوشیبخشازپنیچرااستی.مشخصنبودمجازشمردهشدهیرانیا

حمایفعل تولتیمتضمن کمدیاز توسط است( استونیسیداخل درحالیحذفشده که؛

قانوناستکهحالیایندر.ایرانیهمچناندرمتنقانونوجوددارد-تعریفشرکتخارجی

قائلئیاستثنایخارج-یرانیمشارکتااییرانیدرموردضرورتارجاعکاربهشرکتانیشیپ

بایستحداقلسهمودرهرحالمیممنوعبودیشدوارجاعکاملکاربهشرکتخارجینم

گردید.رعایتمی٪97طرفایرانیارزشیکار

در9و1موادیمحتوا،درخصوصمرجعصالحجهتصدورمجوزعدولازمقررهقانونی

یسردرگمیهارادچارنوعامر،باهمدرتناقضاستودستگاهتیریومدیخصوصسامانده

مقامنیاالترتنهاموافقتبیدرخصوصاستثنائاتقانون،درچهمواردستیکند.مشخصنیم

)مادهجارتصنعت،معدنوتریموافقتوزی(ودرچهموارد9است)مادهیکافئیدستگاهاجرا

.(7957:7)ایتان،الزماستزی(ن1
 داخل توان از استفاده حداکثر الزام یاجرا بر کنترل و نظارت .12
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وضمانتهایمطرحدرخصوصاجرایهرقانونی،موضوعنظارتیکیازمهمترینبحث

اجرایتخلفوعدمتبعیتازمفادقانوناست.درخصوصقانونحداکثرفعلینیزبحثمربوط

به نظارتوکنترلازمباحثاساسیاست، طوریکهیکیازمهمتریندالیلتدوینطرحبه

شود.قانونحداکثرفعلیونسخقانونحداکثرپیشینبههمینموضوعمربوطمی

ی،نظارتوکنترلاجرایالزاماتقانونحداکثرحسبموردبرعهدهباالتریندرقانونفعل

رسدخارجنمودنیبهنظرممقاماجرائیدستگاهذیربطووزارتصنعت،معدنوتجارتاست.

فرابخشیمتول سطح از قانون بر نظارت برنامه)ی و مدیریت سازمان ویشوراریزی، اقتصاد

ذینفعووزارتصنعت،مقامدستگاهنیآنبهباالترضی(،وتفویابخشفریهاونهادهاسازمان

وطرحبرداریازبسیاریازپروژهمتولیبهرهمعدنوتجارتکه ها روحهایصنعتیاست، با

.مهمتناقضآشکارداردنیاینظارتمستقلبراجرا

راهیقوهقضائپیشینقانونفعلیدریکرویکردجدیدنسبتبهقانون00درعینحال،ماده

تامکلف برایعمومیهاازدادگاهیشعباتایشعبهنموده وصدورحکمتخلفاتیدگیرسیرا

نکتهاولآنکهتااختصاصدهد.یردولتیوغیدولتیهاقانونتوسطبخشنیایازعدماجرایناش

ت.ثانیاًارجاعرسیدگیبهلحظهنگارشمقالهحاضر،قوهقضائیهچنینترتیباتیراایجادننمودهاس

هایعمومیبالحاظتخلفاتناشیازعدماجرایالزاماتتوانداخلبهشعبیاشعبیازدادگاه

نفت ووماهیتخاصصنایعخصوصاً محرمانگیآنبهصالحنبوده لحاظپیچیدگیو به گاز

گردد.یتشکیلهایکارشناسینظارتمخصوصجهترسیدگبایستدراینزمینهکارگروهمی

همینضعفعدموجودسازوکارشفاف قانونحداکثرپیشیننیزاز شایانذکراستکه

سالپسازتصویبقانوناجرائینشدتا1بردوبههمینعلتتاحدودنظارتوکنترلرنجمی

سال در اجرا7980اینکه )یدستورالعملنظارتبر استفاده9ماده قانونحداکثر تصویب( و،

ریزیونیزشورایمقرراتیدراینخصوصوضعگردید.اماباانحاللسازمانمدیریتوبرنامه

اجرایقانونبدونمتولیباقی آییناقتصاد، یا دستورالعملو هنوز قانونفعلینیز در نامهماند.

تصویبنشده قانون نظارتبر اینمرتبطبا در آئیناست. پیش، سال سه حدود 7ایامهنراستا،

                                                                                                                                                                                                        
وتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون1تا7مواداجرایبرنظارتدستورالعمل» عنوانتحتنامهآئینایننویسپیش.7

هایشرکتصنفیانجمنایران،نفتصنعتتجهیزاتسازندگانانجمنتوسطکهبوده«کشورنیازهایتأمیندرخدماتی
انجمنوایرانصنعتیتجهیزاتسازندگانانجمنایران،مشاورمهندسانجامعهبرق،صنعتسندیکایصنعتی،اتوماسیون
استشدهتهیهپتروشیمیوگازنفت،پیمانکاریومهندسیهایشرکت سازندگانانجمنتوسطنامهآئیناینمتن.

مشابهحدیتاکهگفتتوانمیبررسیازپسکهقرارگرفتهمقالهایننگارندهاختیاردرایراننفتصنعتتجهیزات



59بستانتا،95،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 66
 

 

،معدنتجارتارائهگردیداماهایصنعتیتهیهبهوزارتصنعتهاوتشکلتوسطمجمعانجمن

است.نپذیرفتهخصوصابالغایندستورالعملصورتتاکنونهیچاقدامیدر

صنعتنفت اهمیتبحثنظارتدر و ایرانعلیرغمخألقانونیموجود سازوگاز وکار،

است.مطابققراردادوضمیمهبیعربوطبهانجامکاردرقراردادتعبیهشدهجرایتعهدمنظارتبرا

تواندردومرحلهوچندالیهبهشرحذیلتبیین،نظارتبرتوانداخلرامی0338متقابلنمونه

کرد:


 استفاده حداکثر برنامه تهیه مرحله -الف 

برداریازیمشترکبرایبهرهکمیتهفرع»درابتدا،کمیتهمدیریتمشترکموظفاستتا

شدهتوسطتهیه«برنامهحداکثراستفادهازتوانایرانی»راتشکیلدادهواینکمیته،7«توانایرانی

تعدیلوهایموجودآنراجرحوظرفیت«ساختارشکستکارها»اساسپیمانکاررابررسیوبر

ندسیوسایرتغییراتحاصلهمتناسبباپیشرفتاینبرنامهاولیه،متعاقبانجاممطالعاتمهاید.نم

شدهبهکمیتهمدیریتمشترکارائهخواهدشد.پسازبررسیوکارتغییرکردهونسخهاصالح

می ارسال ایران نفت ملی شرکت به نهائی تصویب برای برنامه این وتأیید، )حاتمی گردد

  (.7959:810کریمیان،
 

 برنامه اجرای مرحله -ب

ازتصویببرنامهازسویشرکتملینفتایران،کمیتهفرعیمشترکموظفاستتاپس

0درمراحلمختلفپروژهبراجرایعملیاینبرنامهوتحققاهدافمقرردرآننظارتنماید.


 داخل توان به مربوط الزامات رعایت عدم اجرای ضمانت  .13
اجرایقوانینومقررات،تعیینضمانتیکیازسازوکارهایقانونگذاردرعملیاتینمودن

                                                                                                                                                                                                        
.باشدمیپیشینقانون9مادهبرنظارتدستورالعملدرمندرجساختار

7. Joint Iranian Content Subcommittee.
.نمایدمیاعالمراجنوبیپارسمختلففازهایدرداخلتوانشدهمحققدرصدهایذیل،جدول.0


73و85و1و91و91و70مربوطهفاز/عنوانردیف
9793139797قرارداددرداخلساختدرصد7
؟19901090۲9یافتهتحققداخلساختدرصد0

(.7988:091کاشانی،)
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تضمیننماید. قانونرا کارآمد و اجرایمؤثر آن، پشتوانه به تا تخلفبوده موارد مناسبدر

ضمانت فعلی، حداکثر قانون در الزاماتقانونیمقررمتأسفانه خصوصتخلفاز اجرائیدر

 ماده هرچند 00نگردیده، قضائقانون، مکلفنمودهیقوه را شعبه تا دادگاهیشعباتایه یهااز

یهاقانونتوسطبخشنیایازعدماجرایوصدورحکمتخلفاتناشیدگیرسیرابرایعموم

غیدولت کهاختصاصدهد.یردولتیو هستیم روبرو مقررات خأل با قسمت این در بنابراین

مخاطبیندوالزامارجاعکاررو،بالحاظبایستبهعموماتقوانینموجودمراجعهشود.ازاینمی

قائلبهتفکیکشد.متناسبیاجراضمانتافتنیبایستجهتوانجامکارمی

همان کهگفته طرحگونه یا ارجاعکاریکوظیفهکارفرمائیبودهکهحسبپروژه شد،

دستگاه از یکی شرکتتوسط به قانون موضوع اجرائی ایرانیهای مشارکت یا داخلی -های

پذیرد.ازطرفدیگر،پسازارجاعکار،بحثانجامکارتوسطرجیویاخارجیانجاممیخا

بایستالزاماتمقرردرخارجییاخارجیبودهکهمی-هایداخلییامشارکتایرانیشرکت

 رعایتنماید)ابراهیمیودیگران، 7959قانونرا اصلی،79: بنابرایندرمرحلهارجاعپروژه .)

اجرایاجرایمناسبتخلفدستگاهاجرائیودرمرحلهانجامکار،ضمانتتضمانتبایسمی

نمود.متناسببرایپیمانکارذیربطراتعیین

شود.درخصوصفسادوتخلفدستگاهاجرائیدراجرایقانونحداکثردوبحثمطرحمی

هکارارجاعی.چنانچهنخستبحثرسیدگیبهتخلفمقامذیربطودوماقداماتقانونیراجعب

دستگاهاجرائیدراجرایقانونحداکثربهعنوانقانونمصوبمجلستخلفنماید،مطابقآئینو

( کشور عمومی محاسبات قانون در مندرج اصالحیه7911مقررات آن(و دیوانهای قانون ،

کلکشوریسازمانبازرسلیتشکوقانونآن(یهاهیواصالح7917)کشورمحاسباتعمومی

بهاینتخلفاترسیدگیوحسبموردبهعنوانتخلفاداریویاآن(یهاهیواصالح7913)

اجرایمربوطهاعمالخواهدشد.پسازاثباتتخلفدرمرجعذیربط،شخصضمانت،اعالمجرم

دهایمنعقدهتواندازدادگاهصالح،ابطالکلیهاقداماتمربوطبهارجاعکارازجملهقرارداذینفعمی

خارجایننوشتاراجراهاازچهارچوبرادرخواستنماید.بررسیجزئیاتهریکازاینضمانت

بودهونیازمندنگارشمقالهمستقلیاست.

رسدکهقانونگذارعامدانهواردترتیباتقراردادیفیدرارتباطبابحثانجامکار،بهنظرمی

نعطافومذاکرهدوجانبهرابینطرفینقراردادیتسهیلنمایدمابیننشدهتاازاینطریقامکانا
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قرارداد9-01کهقراردادهاینفتینیزازاینموضوعمستثنینیستند.درهمینراستا،مطابقماده

چنانچهپیمانکارازتعهدمربوطبهاستفادهازتوانداخلبهمیزانحداقل،0338بیعمتقابلمدل

استکهعبارتنداز:حقشرکتبینیشدهاینمنظورپیشاجرابهضمانتتخلفنماید،دو97٪

الزحمهپیمانکارمتناسببامیزانانحرافازدرصدملینفتایرانبهخاتمهقراردادیاکاهشحق

شایانمشخص است. نسخهشده در استکه مدلذکر همانند متقابل بیع قرارداد هایپیشین

بود.بااینالزحمهمورداشارهقرارگرفتهاجرایمربوطبهکاهشمیزانحق،صرفاًضمانت0339

شود،وجود،باتوجهبهاینکهبحثتوانداخلجزءتعهداتاساسیوعمدهقراردادمحسوبمی

قراردادبودهودرهرحالشرکتملینفتایران تخلفازآنبهنوعینقضاساسیوعمده

قرارمی خاتمه برخیازتوانستحق در گفتنیاستکه نماید. اینخصوصاعمال در را داد

یکازاینمیدانگازیپارسجنوبیبههیچ70قراردادهایبیعمتقابل،همانندقراردادتوسعهفاز

.(7959:819ان،یمیوکری)حاتمبودنشدهاجراهااشارهضمانت

نوآوری بیعمتقابلنسبتبهنسلیکیاز تعیینمکانیسمپاداشوهاینسلسوم هایقبلی،

مانکارپیالزحمهحق،٪97ازشیبهبیسهمتوانداخلشیبهطورمثالباافزاجریمهپلکانیاست.

فرمول.(7957:9؛ابراهیمیودیگران،7959:03)ابراهیمیوشیریجیان،افتیخواهدشیافزازین

شدهوبرحسبتعیین97۲ازتوانداخلیشدهبهاینصورتاستکهحداقلاستفادهطراحی

 بیشاز توانداخلیبه از استفاده افزایشدرصد 97میزان ماخذ پاداشبه میزان ،۲xدرصد

درصورتیالزحمهقراردادیافزایشمیحق برعکس، کهپیمانکارکمترازدرصدمقررازیابد.

الزحمهقراردادیاوبهتناسبازحق97۲توانداخلاستفادهنماید،برحسبهردرصدکاهشاز

x(.1-7959:819شد)حاتمیوکریمیان،درصدبهعنوانجریمهکسرخواهد



 داخل  توان از استفاده در موفق نمونه نروژ، .14
دارایکشورهایدربرآننظارتنحوهواجرائیهایشیوهداخل،توانارتقایاهدافاگرچه

بهنروژکشورامابودهمشابهتقریباًغیرهوانگلستانوروسیهنیجریه،تان،قزاقسجملهازنفتیمنابع

بهآنازهموارهوگردیدهتلقیاستثناءیکداخلتوانهایسیاستسازیپیادهدرواقعیمعنی

Huem, 2008: 3)شودمییادالگویکعنوان سازیپیادهمراحلوتاریخیسیربررسی(.

موضوعازکهبودهمستقلپژوهشینیازمندکشورایندرداخلتوانهایسیاستآمیزموفقیت
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آنداخلتوانارتقایراهکارهایمهمترینبهادامهدروجود،اینبااستخارجحاضرمقاله

.شودمیاشاره

ریزیبرنامهاساس،اینبرکهبودهملیواصلیهدفیکنروژدولتنگاهدرداخلتوانمقوله

رویکرد،اینبا.نمودتدوینمدتکوتاهومدتمیانبلندمدت،سطحسهدرراخودایهسیاستو

درکهطوریبهشداعمالمتفاوتایگونهبهمختلفهایزماندردولتدخالتومشارکتنحوه

ابتدایدرمثال،برای.شدکاستهحمایتمیزانازادامهدروحمایتیشدتبهآنرویکردآغاز،

تفعالی حتیوآوردمیعملبهداخلیهایشرکتازایویژهحمایتدولت،7اویلاستات

دیدبهبناتوانستمی کنندگانشرکتلیستبهرانروژیهایشرکتخود،تشخیصوصالح

0افتاداتفاقیکبارصرفاًمناقصهبرندهردعمل،درالبتهکهنمایدردرامناقصهبرندهیاوواردمناقصه

(Kalyuzhnova et al, 2016: 88.)ورقابتیفضایحفظجهتدرحمایتیرویکردادامهوجود،اینبا

ملیهایشرکتاکثرکهاستدرحالیاین.گشتتعدیلمونوپولیوانحصاربروزازجلوگیری

ایجادباعثامراینوبودهخودهایدولتحمایتتحتچنانهمخاورمیانهحوزهدرفعالنفت

(.Margonelli, 2014: 1)استگردیدههاآنانحصاریومونوپولیهجایگا

وجود،اینبااستنشدهارائه«داخلتوان»ازتعریفیهیچنروژ،نفتیمقرراتوقوانیندر

موجببهکهبودهداخلتوانازاستفادهقاعدهمتضمن7510،9مصوبسلطنتیفرمان91پاراگراف

وکیفیتقیمت،جملهازرقابتیشرایطوجودصورتدرنروژیایهشرکتخدماتوکاالهاآن

پس(.Bjørknes, 2014: 1) شوددادهترجیحواولویتهاشرکتسایربربایستمیزمانبندیبرنامه

وتوسعهبهراجعطرحتاکردمیملزمرانفتیهایشرکتآن09ماده،7589نفتقانونتصویباز

بایستمیطرحاینکهنمایندارائهتأییدجهتانرژیونفتوزارتبهرانفتیذخایرازبرداریبهره

فراهمونروژتأمینزنجیرهباهمکاریومشارکتمیزانجملهازداخلتوانالزاماتبرمشتمل

موردنظرپروژهنگهداریوبرداریبهرهتوسعه،درخدماتارائهوکاالتأمینجهتفرصتنمودن

(.CCSI, 2016: 7)باشد

واستخراججهتراامتیازیقراردادهایسازوکارنروژدولتقراردادی،نظامخصوصدر
                                                                                                                                                                                                        

7  عنوانتحتنیزدیگرشرکتدوادامهدر.شدتاسیسنفتملیشرکتیکعنوانبهاویلاستات،7510سالدر.
مهمینقشکهشدندتشکیل(خصوصیدرصد733)پترولیومساگاو(دولتیسهامدرصد97اکثریتبا)هیدورنورسک

.نمودندایفاداخلتوانارتقایدر
.ندارداجرائیمحملدیگرمقررهاین،7551مصوباروپااقتصادیمنطقهنامهموافقتتصویبباکهاسترذکشایان. 0

3. Royal Decree of December 8, 1972 (“1972 Royal Decree”). 
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جهتیکازنروژامتیازیسیستم.یافتترنزدیکخودمقصودبهگازونفتمنابعازبرداریبهره

تیشرکچهکهگرفتمیتصمیمدولتآنکهوداشتاساسیتفاوتامتیازیقراردادهایسایربا

نمایدمشارکتاویلاستاتبا امکانکهگردیدطراحیایگونهبهامتیازیقراردادهایساختار.

راآفشوروشورآنتکنولوژیکامورزمینهدرنروژیمتخصصانوکارشناسانارتقایوپیشرفت

(.Kalyuzhnova et al, 2016: 87)کردمیفراهمزمانطولدر

بهمربوطهایفعالیتانجامجهتنفتیالمللیبینهایشرکت،(7519)امتیازدوراولیندر

بودندنروژدرخودفرعیشرکتتشکیلبهموظفتوسعهواکتشاف هایشرکتاینتشکیل.

امتیازقراردادحال،عیندر.گردیدتجاربوفنیدانشمدیریتانتقالدرمهمیعاملفرعی،

محقق7نروژدرمستقرهایشرکتطریقازبایستمیفیاکتشاهایفعالیتکهبودامراینمتضمن

الزام)مشارکتیالزاماتایجادونفتیمعظمالمللیبینهایشرکتجذببادولت،واقعدر.گردد

کهشدباعث(داخلیهایشرکتبامشارکتیاونروژداخلدرعملیاتیهایشرکتتشکیلبه

استقراربادیگرطرفازونروژیاتباعاستخدامباطرفیکازها،شرکتاینزمانمروربه

نمودهفراهمراداخلیگازونفتهایشرکتتوسعهموجباتنروژکشوردرخودتأمینزنجیره

المللیبینهایشرکتازمدیریتوتولیدتجاربگاز،ونفتفنیدانشانتقالفرآیندامرهمینو

 (.Heum, 2008: 9)نمایدتسهیلرانروژیهایشرکتبهنفتی

هایشرکتبینتکنولوژیانتقالنامهموافقت،(7515)امتیازقرارداددورچهارمیندر 

نفتیالمللیبینهایشرکتمشارکتآن،مطابقکهگردیدتدویننروژدولتونفتیالمللیبین

شدمیتضمینشمالدریایخاصتکنولوژیوسرمایهدر یدهپیچوضعیتآن،اصلیدلیل.

بودخاصهایتکنولوژیازاستفادهلزوموشمالدریای دولتقرارداد،اینامضایباواقعدر.

وهاروشبهراجعتوسعهوتحقیقکهآوردفراهمراترتیباتیهوشمندانهطوربهنروژ

شودانجامنروژخاکدرمربوطههایتکنولوژی زمینهدرایعمدهتحقیقاترو،ازاین.

صورتنفتیسکوهایوحفاریهایدکلکشتی،حملحفاری،نگاری،لرزههایتکنولوژی

گردیدتأمینخارجیگذارانسرمایهازدریافتیهایمالیاتازنیزآنهایهزینهکهپذیرفت

(Kalyuzhnova et al, 2016: 178-9.)ازنفتقیمتافزایش،7513طولدرکهاستذکرشایان

بهدیگرسویازنفتیجدیدمنابعبهدسترسیجهتنفتیالمللیبینهایشرکتتمایلوسویک

بگنجاندامتیازیقراردادهایدرراخودداخلتوانهایسیاستبتواندتاکردکمکنروژدولت
                                                                                                                                                                                                        
1. Base. 
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وتکنولوژیانتقالموجود،هایظرفیتتوسعهدرمشارکتبهرانفتیالمللیبینهایشرکتو

 (.Bjørknes, 2014: 29)نمایدملزمتجارب

وذیربطهایارگانازهریکنقشدقیقتعریفبانروژدولتشده،گفتهمواردبرعالوه

خوبیبهوظائفتقسیمطریقازداخل،تواناهدفتحققدرایشانمسئولیتحدودتعیین

ازهاستفادکهباورنداینبربرخیحال،عیندر.نمایدپیادهراخودموردنظرهایسیاستتوانست

بینرقابتوجودنیزو (Heum, 2008: 11-12)سازیکشتیومهندسیبالفعلظرفیت

استمهمیمواردجملهازخارجیتولیدکنندگانبارقابتنیزویکدیگرباداخلیتولیدکنندگان

بخشودولتبینونروژدولتینهادهایبینمسئولیتواختیاراتتقسیمسیاستکناردرکه

راستا،ایندر.استداشتهایکنندهتعییننقشنروژنفتصنعتتوسعهوپیشرفتدرخصوصی،

دولتتجاریمنافعبرنظارتوراهبریاداره،مسئولیتنفت،ملیشرکتعنوانبهاویلاستات

بهتوانمیآنجملهازکهآوردعملبهداخلیصنعتازایویژههایحمایتوداشتهبرعهدهرا

بزرگهایپروژهدرآمریکائیمهندسیهایشرکتبانروژمهندسیهایشرکتتمشارکایجاد

(.Kalyuzhnova et al, 2016: 85)کرداشارهنروژقارهفالت



 گیری نتیجه .15
شودتامحوریموجبمیمحوریوتخصصماهیتخاصصنعتنفتبهدلیلتکنولوژی

خد تجهیزاتو صرفخرید پروژه هزینه تالشقسمتعمده میزبان کشورهای گردد. مات

ایننیازهاراباتکیهبرتوانداخلمرتفع،هایمختلفازجملهتصویبقوانینکنندتاباروشمی

ازعملیاتنفتیحداکثرنمایند.قانونگذارایراننیزبا نمودهوازاینطریقمنافعوسودخودرا

ارتقایهایزمانیمختلفدرکاهمیتاینموضوعدربازه نسبتبهتصویبقوانینمرتبطبا

یوخدماتیدیقانونحداکثراستفادهازتوانتول»،است.درحالحاضرتوانداخلمبادرتنموده

یهااتی(قانونمال731آنهادرامرصادراتواصالحماده)تیکشوروتقویازهایننیدرتأم

منعکسمالزامات،یسندباالدستنیبهعنوانمهمتر«میمستق کهدینمایمربوطبهتوانداخلرا

یاینالزاماترانفتیهاتادرپروژهمکلفندتابعهوزارتنفتیهاقانونازجملهشرکتنیمخاطب

هایایرانیودرصورتعدمهاینفتیبهشرکتنمایندازجمله:الزامبهارجاعکارپروژهرعایت

بهمشارکتایرانی الزامبهانجامکاروتأمینتجهیزاتو،تخارجیخارجییاشرک-وجود،
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صورتهرطرحوپروژهبهنهی۲هز97 الزامرعایتحداقلنصاب،هایداخلیخدماتازشرکت

هایخودودرخصوصنیازمندیتابعهوزارتنفتیهاشرکت رسانی،الزاماطالعکاردرداخل

نظارتو،الزامدنوتجارت)ونیزنفت(مع،هایموجودتوسطوزارتصنعتاطالعتوانمندی

وزارتصنعت،معدنوتجارتبررعایتنصاب.باالترینمقاماجرائیوحسبموردکنترل

اشارهنروژکشوربهتوانمیداخلتوانهایسیاستسازیپیادهدرموفقنمونهیکعنوانبه

قانونگذاریدولت،سنجیدهوفعالحضوردرتوانمیراآنموفقیتدالئلمهمترینکهنمود

ازبرداریبهرهواستفادهنیزوشرکتیونهادیسازمانی،رقابتفضایحفظسطوح،تمامدردقیق

.کردخالصهموجودمهندسیوصنعتیتجاری،موجودهایظرفیتوتوان

گاهیبهجادنیقوتبخشاستفادهازتواناوالًوروحقانونحداکثریفلسفهاصلاینکهباتوجهبه

داخل-یطراحمانکاریپیهاشرکت اجرایاصلمانکاری/پیعموممانکاری)پیساخت در ی(

بخشعمومیهاپروژه بوده،فلذامواردذیلجهتکیتکنولوژتیقابلجادیای)ونفتی(وثانیاً

 شود:رفعخألهایقانونحداکثرپیشنهادمی

ساخت-یطراحمانکاریپیهاشرکتنقشاصالحمقررهمربوطبهارجاعکارباتأکیدبر -

 ی؛داخل

کاربهشرکتخارجیوحفظحداقلیدرصدمشارکتطرف733۲حذفامکانارجاع -

 ایرانی؛

 تبیینسازوکارونحوهمشارکتبینطرفایرانیوخارجی؛ -

شدهدرعبارتازشرکتثبت،یرانیشرکتا»ترتیب:ایناصالحتعریفشرکتایرانیبه -

کهبالحاظیرانیایحقوقاییقی۲سهاممتعلقبهاشخاصحق733باداخلکشوریانونمراجعق

مراتبثبتشرکت سلسه در آن یسهامداران ا733۲همچنان اتباع به متعلق .باشدیرانیسهام

ئیهاشرکتتبصره: آن733۲که اشخاصاسهام متعلقبه بنایرانیها یهابرضرورتاستو

عنوانشرکتبه«مقامفرابخشی»،درصورتموافقتانددهیبهثبترسرانیزادرخارجایاتیعمل

؛«ایرانیعملیتلقیخواهندشد

هایتعیینحداقلنصابرعایتتواندرهرصنعتبهطورسالیانهوباتوجهبهتوانمندی -

ایمکتوبهبالقوهوبالفعلآنصنعتوبراساسپیشنهاددستگاهاجرائیذیربطمستندبهگزارش

؛«مقامفرابخشی»وموثقوتصویبنهائیمقام
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اوضاعواحوالمتناسبباروزسازیآنبهوشدهدرهرپروژهبازبودنسقفنصابتعیین -

 پروژهوپیشرفتتدریجیمراحلآن؛

و - فرابخشی نهادهای به آن تشخیص تفویض و قانون رعایت استثنای موارد تعیین

 فراسازمانی؛

 وفراسازمانی؛یفرابخشتوسطنهادهایبرقانونوکنترلنظارتزوکارایجادسا -

گیریمیزاناستفادهازتوانداخلدرسازیواندازهتهیهدستورالعملکاربردیجهتکمی -

 مراحلمختلفحیاتپروژه؛

تعیینضمانت - تخلفاتو فرابخشیجهترسیدگیبه مفادتعیینمقام اجرایتخلفاز

 مات.هریکازالزا
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