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ارزیابی قوانین مرتبط با نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات 

 صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی


 2علیرضا غفاری - 1آبادی عباس کاظمی نجف

 
 9/1/1918پذیرش:  -11/8/1911دریافت: 

 
 دهیچک

ودیتولنهیزمدرتجربهسالکصدیازشیبیبرخورداروجودباکشورنفتصنعت
تروانازیبررداربهررهوزادرونصورتبههاتیفعالانجامبهقادرهمچناننفت،تجارت
صنعتیهابخشنیازمهمتریکی.ستینییاجراویاتیعملیهابخشیتمامدرداخل

زکشروروابسرتهاسرت،بخرشبهخرار اینفتکشورکههمچنانبهشکلقابلتوجه
تیراهمبرهتوجرهبرااسرت.یصرنعتدربخرشباسدسرتنیراازیموردنزاتیتجهنیتأم

یپردرپرژوهشنیرا،یباسدسرتبخرشدرگرازونفتصنعتزاتیتجهداخلساخت
ومناسر تیرحماکشرورنفرتحقروقمنراب ایرآکهاستیاساسپرسشنیپاسخبها

مطالعره،نیراق،یتحقسوالبهپاسخیبرادارند؟زاتیهتجنیاساخت یصناازیمتناسب
کارشناسراننظررازیریرگوبرابهررهیمدلمفهرومکیهیپابررایاستانداردیارهایمع

منراب حقروقیابیرمناب حقوقنفتموجود،بهارزنییخبرهاستخرا نمودهوپسازتب
نفرتیاصرلنیسرتکرهقروانازآنایحاکجیپرداختهشدهاست.نتانهیزمنینفتدرا

توجرهیبرشرده،اسرتخرا یارهایمعمربوطبهالزامسهمداخلنسبتبهنیکشوروقوان
سراختازیفیضرعتیرحمازیرنرانیرانفرتیشررکتملریهرااساسرنامهنیقوانوبوده
 .آورندیمعملبهموصوفزاتیتجه

 
صرنعتیسدسرتبابخرش،ینفترزاتیرتجهساختنفت،حقوقمناب :یدیکل واژگان

گازونفت
                                                                                                                                                                                                     

)نویسندهمسئول(،تهران،ایرانیئطباطباعالمهدانشگاهدیارحقوقخصوصیاستا.8
 kazeminajafabadi@atu.ac.ir

 ،تهران،ایرانیطباطبائعالمهدانشگاهاقتصادنفتوگاز،گرایشحقوققراردادهاینفتوگازیردکت.2

ar.ghafari@yahoo.com
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 مقدمه
میلیاردبشکهمعادلنفتخرامازخخرایراابراتشرده9/963صنعتنفتایرانبادارابودن

نفتوگازطبیعی،درجایگاهنخستازمنظرحجممجموعخخایرااباتشدهنفرتوگرازدر

امنیتملریوبدونشکمهمترینصنعتکشوربهلحاظاقتصادی،سیاسیو8جهانقراردارد

شود.سهماینصنعتدرتولیدناخالصداخلیکشورازبیشازنیمقررنگششرتهمحسوبمی

درصدکراهش82هایپسازآنازدرصدبودهوطیسال22،هموارهافزونبر8916تاسال

وفرراهم8931هرایاقتصرادیازاواخررسرال(.باکراهشتحرریم8931:82نیافتهاست)نیلی،

هایصادراتنفرت،سرهمایرنبخرشازتولیردناخرالصداخلری،مجرددا برهطررزنهشدنزمی

شودباخرو ایاستمتحدهازبرجرامواعمرالبینیمیچشمگیریافزایشیافت.هرچندپیش

هایجدید،امکانکاهشآنوجودداشتهباشد.تحریم

وتولیردمینرهزدریکصردسرالتجربرهازبریشبرخروردارینفتکشوربراوجرودصنعت

هرابرهقرادربرهانجرامفعالیرتهمچنرانتجارتگاز،بخشدرسالهچهلسابقهونفتتجارت

نیسرت.اجراییوعملیاتیهایبخشدرتمامی2«توانداخل»برداریاززاوبهرهصورتدرون

،باسهمحضورنسبتا قابلتوجهدرعملیراتنفتریکشرور9المللیهاینفتیبینکماکانشرکت

هرایصرنعتنفرتوگرازنمرودهوازایرنخصوصا عملیاتباسدستی،اقدامبهاجررایپررو ه

جنروبیمیدانگازیپرار 1الی8نمایند.توسعهفازهایحیث،انتفاعمالیفراوانیکس می

شمالی،گلشنوفردوسیوتوسعهمیادیننفتیهایگازیپار ،توسعهمیدان1وسیهنفتیآن

(،سلمان،مسرجدسرلیمان،آزادگران،جفیرر،آزادگران2و8فردوسی،دارخوین)فازگلشنو
                                                                                                                                                                                                     

یعیدررتبهاولدارندگانخخایرگازطبیعریتریلیونپایمکع خخایرگازطب8228(،ایرانبا2285بیپی).بهگزارش8
میلیاردبشکهنفتدرجا،پسازونرزوئال،عربسرتانسرعودیو1/863جهانقراردارد.همچنینطبقهمانگزارش،ایرانبا

هرربشرکهنفرت»توانبراسا نسبتکانادادررتبهچهارمبزرگتریندارندگانخخایرنفتخامجهانقرارگرفتهاست.می
(.8918درخصوصمیادینگازیمعادلسازینمود)سعیدی،«هزارپایمکع گاز5معادل

2. Local Content.  
3. IOCs: International Oil Companies. 

.برایتوسعهنخستینفازهایمیدانپار جنروبی،برهعلرتفقردانتجربرهکرافیبررایتوسرعهمیرادیندریراییازتروان1
لمللیاستفادهگردید.پسازآن،باافزایشسطحآشناییکارشناسانومهندسانایرانیازیکسروواهاینفتیبینشرکت

هایالمللیازسویدیگرتمرکزاصلیتوسعهفازهایپار جنوبیبرمبنایحضورچشمگیرشرکتهایبیناعمالتحریم
هایایرانیازجملهپتروپار ،پتروسیناآریرا،داخلیانجامشد.بهاستنادگزارشرسمیشرکتنفتوگازپار ،شرکت

صدرا،مهندسیوساختمانصنای نفت،مهندسیوساختتأسیساتدریاییایرانوآریانفتشهابدرفازهایبعدی،بره
(.8931:811اند)غفاریوتکلیف،عنوانپیمانکارعملیاتتوسعهاینفازهارابهعهدهداشته
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فررزام،درقالر -نروروزونصررت-،سرروشEوAشمالی،یادآوران،بالل،دورود،سریری

المللریواگرشارشردههراینفتریبرینمتقابل،طیچندسالگششتهبرهشررکتقراردادهایبی 

8.است

هرایعظریموانظرفیتصنعتنفتکشورنیسرتوکماکرانظرفیرتالبتهاینبهمعنیپای

هرایجدیردودقیرقدرخصروصقابلتوجهیدراینزمینهوجودداردکهلزومسیاستگشاری

نماید.باتوجهبهجایگاهیکرهصرنعتنفرتایررانازآنبرخرورداراسرت،آنراضروریمی

کهدراینرابطرهاهردافباشد،بهطوریاندازاینصنعتازاهمیتبسیاریبرخوردارمیچشم

گوناگونیبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.

هایکلرینفرتوساله،سیاستاندازبیستبهاعتباراسنادسیاستیباسدستینظیرسندچشم

هرایموجرودهایعلموفناوریوبرنامهششمتوسعهکشوروباعنایتبهظرفیتگاز،سیاست

ضعیتمطلوبیبررایصرنعتنفرتکشرورترسریمشردهاسرتکرهمهمترریندراینصنعت،و

 بهتصویرکشیدهشدهاست.8هایآندرجدولشاخص

 
 شرايط موجود و مطلوب صنعت نفت و گاز ايران -1جدول 

 اختالف وضعیت مطلوب وضعیت موجود شاخص
طولعمرمخازنباتولید

درصدی82صیانتی)افزایش
ضری بازیافت(

سال222سال39

گشاریموردنیازسرمایه
میلیارددسرطی862-222

سالپنج


تولیدنفت

میلیونبشکهدر89/1
درصدتولید6/1-روز

نفتروزانهجهانو
درصددر82حدود

اوپک

درصدازتقاضایبازار3
8121جهانیدرافق



تولیدگاز
میلیونمترمکع 322

درروز
کع درمیلیونمترم8222

پایانبرنامهششم


                                                                                                                                                                                                     

.32-53(،انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(،صص8931ی).بهنقلازشکوه 8
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درصد8کمترازتجارتگاز
درصدتقاضایجهانی82-1

وسومین8121گازدرافق
تولیدکنندهگازجهان



خامفروشیولزومایجاد
ظرفیتپاسیشینفتخام


میلیون2-2/2

بشکه

خخایرکشفنشده
12تا26

میلیاردبشکه
تعدادمیادینمشتركفعال

تولیدی
8822

تولیدمحصوستپتروشیمی
میلیونتندرسال62

8936

8121میلیونتندرافق812
واولینتولیدکننده

محصوستپتروشیمیمنطقه


وابستگیدرتجهیزاتمورد
نیازصنعتنفت



خریدخارجی
هزارقلم823

کاسی
غیرتکراریبه
ارزشتقریبی

8میلیارددسر1

 141-193: 1931ران، منبع: مقدم و همکا
 

هایصنعتنفرتکشرورمشخصاست،یکیازمهمترینبخش8گونهکهدرجدولهمان

کهباوض مطلوبفاصلهزیادیداشتهوهمچنانبهشرکلقابرلتروجهیبرهخرار ازکشرور

وابستهاست،بخشتأمینتجهیزاتموردنیازاینصنعتدربخشباسدستیاسرت.مقصروداز

آنهراسراختوکرهطراحریعتنفتوگازدربخشباسدستی،تجهیزاتیاسرتتجهیزاتصن

حامررلباسدسررتی،عملیرراتدرآنهرراکررارگیریباشررد،بررهفناورانررهاصررولعلمرریوبرررمبتنرری

وفنریتسرتفرآینرددرپرشیرشنیازمنردبودهولشااسرتفادهازآنهراتوجهیقابلهایریسک

باشد.الحخیصمراج ازکیفیتگواهینامهوجود

بخشرریازمهمترررینوپرکرراربردترینتجهیررزاتصررنعتنفررتوگررازدربخررشباسدسررتی

گیرری(،ای،الماسرهومزرزههایحفاری)شاملصرخرههایحفاری،انواعمتهعبارتنداز:دکل
                                                                                                                                                                                                     

باشدکهبهعنواننمونهدردستر ،خکرگردیدهاست.می8932لزایت8911.اینآمارمربوطبهسال8
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هرایگرازی،کمسرسرورهایشیرهایکنترلی،ایمنیوتجهیزاتجانبی،گرلحفراری،تروربین

هرایمزرزی،چراهیوسررچاهی،لولرههایدرونیهوایابزاردقیق،پمپگازی،کمسرسورها

هرا،زدایری،حراللهرا،مروادنمرکسرنجهایحفاریوجریرانی،جریرانهایجداری،لولهلوله

گیریدرحفاری.شیرآستسرچاهی،باطریشار رهایصنعتیوابزارهایاندازه

تکهبررایتولیردنفرتبرودهوبرهکشرفمنظورازعملیاتباسدستینیزکلیهعملیاتیاس

شود.درواق هرگونهعملیراتنفترینفت،استخرا وتولیدآنازمخازنزیرزمینیمربوطمی

گیررد،عملیراتکهبهطورمستقیممربوطبهمخازننفتیاستوبرررویمخرزنصرورتمری

گوینردولیردنیرزمریباسدستیاست.بههمینجهتبهعملیاتباسدستی؛عملیاتاکتشرافوت

(.93-8939:91آبادی،)کاظمینجف

باعنایتبهاهمیتاینتجهیزات،اینمقالهبهدنبالپاسخبهاینپرسرشاساسریاسرتکره

آیامناب حقوقنفتکشور،حمایتمناس ومتناسبیازصنای سراختتجهیرزاتنفتریکره»

هایملحوظبینیشودکهپیشادعامی«د؟گیرند،دارندربخشباسدستیمورداستفادهقرارمی

هایجدیهمراهاسرت.ازدرمناب حقوقنفتکشوربرایحمایتازصنای مشکورباکاستی

داخلریسراختازحمایرتدرکشرورنفرتحقوقرو،دراینمطالعهدرنظراستتامناب این

تهوپیشرنهادهاییارائرهباسدستی،موردبررسیقرارگرفبخشدرگازونفتصنعتتجهیزات

گردد.

بهمنظورگسترشبحث،ابتدابهمیزانوابستگیصنعتنفرتکشروربرهخرار درقسرمت

شرود.درادامره،سرازوکارهرایسرازماندهیارزیرابیمنراب حقروقنفرتدرمریاولپرداخته

وقموضوعبحثدرقسمتدومتشریحخواهدشد.درقسمتسوم،فرآیندارزیابیمناب حقر

نفررتدرموضرروعبحررثارائررهودرآنچررارچوب،بررهچگررونگیانتخررابکارشناسررانبرررای

شود.شناساییمعیارهرایاسرتانداردبررایپاسخگوییبهسواستدرقسمتچهارمپرداختهمی

ارزیابیمناب حقوقنفتوبررسریمنراب حقروقنفرتکشروردرحمایرتازسراختداخلری

گیریانجامخواهردموششماینمقالهاست.درانتها،نتیجههایپنجتجهیزات،موضوعقسمت

شد.
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 کشور نفت صنعت تجهیزات بخش وابستگی .1

کشورهایمیزبان)ازجملهایران(ازدیربازتاکنون،ضمنآشناییاولیرهبراصرنعتنفرتو

یدرافزایشسطحآگاهیعلمیوفنیاتباعخودوباتوجهبهلزوماستفادهازمناب عظریمنفتر

هراینفتریهایاقتصادداخلری،برهایرننتیجرهرسریدندکرهشررکتبهگردشدرآوردنچرخ

المللیرابهاستفادهازکاسهاوخدماتداخلیخودمتعهدکنند.البتهایرنتعهردازدیربراز،بین

فرعبروجودسهشرطبود:اول،کمتریامساویبودنقیمرتکراسیراخردماتداخلری،دوم،

ابرابربودنکیفیتکاسیاخردماتداخلریوسروم،دردسرتر وفرراهمبرودنکراسوبهتری

بیران8995قرانوننفرت88مراده«و»خدماتداخلیدرمقیا موردنیاز.بهعنوانمثالدربند

توانردکراسییراکرهنیرازداردواردکنردکرهالمللی،درصورتیمیشدهکهشرکتنفتیبین

(.8939:11آبادی،یداخلیاستفادهنماید)کاظمینجفنتواندازکاس

هرایمروردنیرازایرنمیلیرونقطعرهیراامکانراتوفنراوری6/2بااینوجود،ازمیانحدود

شرودکرهارزشریبرال بررهفرتدرصدآنهاازمناب خارجیترأمینمری32صنعت،نزدیکبه

ریزیونظرارت(.گزارشمعاونتبرنامه8931:83میلیارددسردارد)میریمقدموهمکاران،

(،حاکیازآناستکهنزدیکبهنیمیازکاسهراو8932برمناب هیدروکربنیوزارتنفت)

8باشد.تجهیزاتموردنیازاینصنعت،وارداتیمی

هایفیزیکیصنعتنفتشاملتأسیساتوتجهیرزاتشایانخکراست،ارزشفعلیدارایی

میلیارددسراستکهاینرقمباتوجهبرهتوسرعه122دستیاینصنعتبال برباسدستیوپایین

2روزافزونصنعتنفتکشور،منطقا درحالافزایشاست.

سرالهپرنجمتوسرعهجمهروریاسرالمیایرران،حجرمناگفتهنماند،طبرققرانونبرنامرهپرنج

درصردآنبره52بودهکرهمیلیارددسر222گشاریموردانتظاردرصنعتنفتکشورسرمایه

کرهالبترههرگرز9خریدکاس،تجهیزاتوطراحیمهندسریاختصراصداشرته)سرامانهقروانین(

                                                                                                                                                                                                     

.83/3/8932مهر،مصاحبهباخبرگزاریشانا،.محسنخجسته8
هرایاقتصرادمقراومتی،بنیران،تبلروراجررایسیاسرت.گزارشمعاونتپژوهشیوزارتنفت.همایشصنعتنفتدانش2

.8936فروردین
هرررررایمجلرررررسشرررررورایاسرررررالمیبرررررهنشرررررانی.مقصرررررود،سرررررامانهالکترونیکررررریمرکرررررزپرررررژوهش9

http://rc.majlis.ir/fa/law/searchکهتمامیقوانینومقرراتکشورراازجملرهمصروباتمجلرسشرورایاست
نماید.صوباتمجم تشخیصمصلحتنظام،مصوباتهیاتوزیرانو...ارائهمیاسالمی،مصوباتشورایانقالب،م
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محققنگردیدهاست.

هراتوجهبهموضوعنوسازی،نگهداشتوتعمیراتاینتجهیزات،ارزشاقتصادیاینپررو ه

2الری6/8(،سرالیانهتنهرا2289)8یآنروتوتروردوسرازد.برهگرزارشرابیشازپیشنمایانمری

گردد.بهاعتبارگرزارشها،صرفهزینهنوسازی،نگهداشتوتعمیراتمیدرصدارزشدارایی

(،ایرن8931مدیرکلراهبرینظامنگهداریوتعمیراتمعاونرتامرورمهندسریوزارتنفرت)

ازعمررتأسیسرات»باشرد.المللرینفرتمریهایپیشروبرینبرابرشرکت6/2عدددرایرانحدود

هراینفرتمروردسروراخلولره22شرد.روزانرهگریسالمر52بیشازصنعتنفتوگازکشور

2«.باشدگشاریمیسرمایهمیلیارددسر82نوسازیتجهیزاتنفتنیازمندوشودگزارشمی


 داخليی  صنایع توسعه در نفت حقوق منابع ارزیابی سازماندهی کارهای و ساز .2

 تجهیزات ساخت
ضرررورتخصرروصدرنفررتکارشناسررانحترریوارشرردمرردیرانجامعررهدراگرچررههنرروز

نردارد،لریکنوجرودنظررازساختداخلتجهیرزاتنفتریاتفراق9کشورحمایتدستگاهنفت

موضوعتوسعهصنای داخلیسراختتجهیرزاتنفتریاهمیتازنشانکشورهایمشابه،تجربه

(در2289)1نهرادارد.مطالعرهتروردووهمکرارانبرایدستگاهنفتوبهطورکلیحاکمیتآ

(در2286)6(درنرو وسیانتو8939برزیلوآنگوس،معاونتپژوهشوفناوریوزارتنفت)

درنفتریتجهیرزاتسراختداخلریصرنای توسرعهموضروعاهمیرتاندونزیبهوضوحمؤیرد

عهصنای سراختتجهیرزاتهایگستردهتوسکشورهایتولیدکنندهنفتمشکوربودهوبرنامه

نماید.نفتیدراینکشورهاراتشریحمی

نفرتصرنعتحوزهازخار موضوعا اینمقوله،کهباورنداینبربرخیسویکدرایران،از

ونفتریمخرازنازصریانتیتولیردنهایتا نفت،باسدستیبخشمدیریتاصلیهدفکهزیرااست

تحقرقبررایلشاوباشدمیبازیافتضری افزایشطریقازخخایراقتصادیارزشحداکثرسازی

وبهتررینکشور،داخلدرنفتتجهیزاتساختبرایریزیبرنامهجایبهبایستیمیهدف،این
                                                                                                                                                                                                     
1. Tordo and Anouti. 

.8935بهمن22.وزیرنفت،2
هایاصلیتابعهاست..مقصود،وزارتنفت،شرکتملینفتایرانوشرکت9

4. Tordo et al. 
5 . Layanto. 
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آنراندیگرر،سرویاز.کرردخریرداریالمللیبینبازارهایازراموجودهایفناوریترینمناس 

نفتریقراردادهرای:دارندنظراختالفآنراهکارهایوردمدرپشیرندمیرااهمیتاینمقولهکه

تضرمینونفتریتجهیرزاتداخلریسازندگانازمالیهایحمایتالمللی،بیننفتیهایشرکتبا

سراختبررایخرارجیهرایشررکتبرامشتركگشاریسرمایهآنها،تولیداتبرایفروشبازار

فنری-علمریمراکرزسایروهاپژوهشگاهوهاپژوهشکدهتوسعهوتأسیسنفتی،تجهیزاتداخلی

بررایمناسر راهکارهرایعنوانبهها،دانشگاهباصنعتاینبیشترتعاملونفتصنعتداخلدر

انتظرارمروردنترایجمعمروس امرارسریده،اجررامرحلهبهمواردبرخیدروشدهمطرححصولآن

.(8931:91است)درخشانوتکلیف،نشدهحاصل

نفرت،برامررتب ملریقروانیننفتری،قراردادهرایشرامل کلری،منراب حقروقنفرتبهطور

علمراینظریراتونفرتعرفریحقروقالملرل،برینحقروقمقرراتچندجانبه،ودومعاهدات

(.برایمشخصشدنحردودبحرثنسربتبرهاحصرا 33-8939:35)شیروی،باشدمیحقوق

بهبازارهایموجرودبررایتقاضرایتجهیرزاتمناب حقوقمرتب باموضوعاینتحقیق،توجه

باشد.شوند،ضروریمینفتیمورداستفادهدربخشباسدستیکهدرداخلکشورساختهمی

بهطورکلی،بازارصنای ساختتجهیزاتیکهدربخشباسدسرتیصرنعتنفرتوگرازکشرور

رگیریایرنتجهیرزاتدربخرشکراشرود:برازاراول،برهکاربرددارد،ازدوبازارفعالتشرکیلمری

باسدستیصنعتنفتوگازکشوروبرازاردوم،صرادراتایرنتجهیرزاتبررایاسرتفادهدربخرش

باسدستیصنای نفتوگازدیگرکشرورها.دربرازاراول،ظهرورتقاضرابررایتجهیرزاتایرانریدر

گازیدرکشرور،وابسرتگیبرداریازیکمیداننفتییاعملیاتاکتشاف،توسعهویادرطولبهره

گردد.زیادیبهشخصیداردکهعاملعملیاتمربوطهدربخشباسدستیمحسوبمی

باتوجهبهحجمعظیموگستردهعملیاتباسدستیوباعنایرتبرهطرولعمرریرکمیردان

نفتییاگازی،چنانچهشرکتملینفتایرانبهموج یکقراردادنفتیباسدسرتی،یرکیرا

بخشویااحیانا تمامعملیاتباسدستییکمیدانرابرایمدتی)کهاینمردتمنطقرا ازچند

تراست(بهیکیاچندواحدعملیاتییااشخاصحقیقییراحقروقیدرطولعمرمیدانکوتاه

داخلیاخار ازکشورواگشارکردهباشد،آنگاهطررفمقابرلشررکتملرینفرتایرراندر

وخریدارتجهیزاتساختداخلخواهدبرود.درچنرینشررایطی،قروانینوقرارداد،متقاضی
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مقرراتموضوعهوالزاماتمندر درقراردادمشکوربهترغی ،تشویقیاالزامطرفقرارداد

بدیهیاسرتدرطرولعمررنماید.باشرکتملینفت،برایخریدتجهیزاتداخلیکمکمی

دستییکمیدانبهغیرواگشارنشدهباشد،آنگاهشررکتمیدان،درهرزمانیکهعملیاتباس

تواندطرفخریدارتجهیزاتساختداخلباشد.ملینفتایرانمی

کرارگیریتجهیرزاتسراختداخرلدرصرنای نفرتوگرازدیگرردربازاردوموبرایبه

هایسازندهتجهیرزاتنفتریکشورها،دوروشمشخصوجوددارد.روشاول،ایجادشرکت

هرایخاصریبرایدستیابیبهنشان)برند(دراینزمینهاست.امروزهدرسطحجهران،شررکت

اندمخاطبانخودرادرمیادیننفتوگرازسراسررهستندکهبادستیابیبهنشان)برند(،توانسته

روشدوم،8جهانیافتهونیازهایتجهیزاتیباسدستیآنانرابهکاسهایخودمنحصرنماینرد.

باشدتابااستفادهازتوانایرنالمللیمیهایایرانیاکتشافوتولیددرسطحبینیجادشرکتا

هادردریافتقراردادهاینفتیباسدستیدرسایرکشورها،امکاناستفادهازتجهیرزاتشرکت

هرایایرانریفرراهمگرردد.متأسرفانهتراکنونساختداخلباپشیرشریسکازسویشرکت

هایمشکوردرصادراتتجهیزاتساختداخلعملیاتینشدهاست.روشیکازهیچ

کارگیریتجهیرزاتسراختداخرلدرصرنای نفرتوگرازبنابرایندربازاردوموبرایبه

ترواندونروعخریردارتعریرفنمرود.یکریازانرواعخریردارانتجهیرزاتدیگرکشورها،می

اکتشرافوتولیردباشرندکرهبرهواسرطهیرکهایایرانیتوانندجز شرکتساختداخل،می

انرد.قراردادنفتی،موفقبهپشیرشعملیاتباسدستیدرصنای نفتوگازدیگرکشورهاشرده

هایملینفتدیگرکشورهاهستندکهبررایهاینفتیخارجیویاشرکتگروهدومشرکت

نماینرد.اسرتفادهمریهایباسدستیصنای نفتوگرازخرودازتجهیرزاتسراختایررانبخش

 کشد.توصیفیازبازارهایقابلوقوعبرایتجهیزاتساختداخلرابهتصویرمی2جدول

                                                                                                                                                                                                     

تررینمعروفهمچنیندرساختکمسرسوراشارهنمود.KlarkوRollsRoyce،TBتوانبهنشان.بهعنواننمونهمی8
 هایسازندهتجهیزاتنفتیعبارتنداز:شرکت

Baker International, Haliburton, Hughes Tools, Schlumberger, Smith International, 
Dresser Industries, Weatherford. 

سازندهتجهیزاتنفتی،آمریکاییهستندودلیلاینامررابایددرسرابقهطروسنیهایمعتبرشودکهاکثرشرکتخاطرنشانمی
هایمناسر بررایهایبنیادینوعملیاتیدرصنعتوظرفیتجشبوزمینهسوورشددانشصنعتنفتدراینکشورازیک

-شرار »تحرتعنروانشررکت8321ترولزدرسرالوزیرهاجستجوکرد.بهعنوانمثرال،شررکتهبرداریازاینظرفیتبهره
اکنرونیکریازبزرگتررینهاینفتیدرآمریکاتأسیسشدوهرموبهمنظورساختتجهیزاتسزمبرایحفاریچاه«هیوزتولز

(.8931:62)درخشانوتکلیف،ویژهبرایصنعتنفتاستسازندگانابزاروتجهیزاتفنیبه
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 بازارهای قابل تعريف برای تجهیزات ساخت داخل - 2جدول 

قال قراردادیخریدارمحلمصرف

داخلکشور
شرکتنفتیخارجی

قراردادفرعیخیلقراردادباسدستی
وتولیدایرانیشرکتاکتشاف

قراردادخریدکاسازسازندگانداخلیهایاصلیتابعهشرکتملینفتوشرکت

خار از
کشور

شرکتنفتیخارجی
قراردادفرعیخیلقراردادباسدستی

شرکتاکتشافوتولیدایرانی
برحس توافقشرکتملینفتسایرکشورها

 مأخذ: مطالعات تحقیق  

 

کارگیریتجهیزاتساختداخل،قراردادهاینفتیباسدسرتیایررانایتدربهازمنظرحم

باشندهمگیمتأارازقوانینجراریکشرورهسرتند.درحرالکهدرحالحاضرقابلاستفادهمی

(وIPCحاضرصرفا قال قراردادیخدمتشاملالگویقراردادجدیدنفتیایران)موسومبره

ستفادهدرباسدستیصنای نفتوگازایرانرادارند.تنهاقرانوننراظرالگویبی متقابلامکانا

برحمایتازتجهیزاتنفتیساختداخلدرالگرویقرراردادجدیردنفتریایرران)موسرومبره

IPC(قانونحداکثر،)89/6/8936نامهمرورختصوی 1ازماده"ب"استکهدربند8(8938

می،ساختاروالگویقراردادهایباسدستینفتوگازایرانهیئتوزیرانباعنوانشرای عمو

بهآناشارهشدهاست.

متقابل،پیمانکاردرصرورتیمکلرفبرهاسرتفادهازظرفیرتوقراردادبی Nمطابقضمیمه

توانداخلیاستکهکاسها،تجهیزاتوخدماتموردنیازپرو ه،بهاندازهکافیوباقیمتو

صرورتپیمانکرارقرادراسرتبازارهایداخلیموجودباشرند؛درغیررایرنکیفیتمناس در

اقالمیکهدربازارایرانموجودنبودهیاازکیفیتمطلوبیبرخوردارنیستندویاازنظرقیمرت،

قابلرقابتبانوعخارجیخودنباشندراازخار ازکشورواردکند.درایرنراسرتاپیمانکرار

کمیتهفرعریمشرترك»راتهیهکردهوبه2«حداکثراستفادهازتوانایرانیبرنامه»مکلفاست

ارائهدهد.اینکمیتهنیزبرنامهتهیهشدهتوس پیمانکاررا9«برداریازظرفیتایرانیبرایبهره
                                                                                                                                                                                                     

-وانتولیدیوخدماتیدرترأمیننیازهرایکشروروتقویرتآنهرادرامررصرادراتقانونحداکثراستفادهازت».مقصود،8
شود.یادمی(«8938قانونحداکثر)»استکهبرایرعایتاختصارازاینقانونبهعنوان«8938مصوبسال

2. Iranian Content Plan. 
3. JICSC: Joint Iranian Content Subcommittee. 
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هراوتروانداخلریدرهریرکازونقرشظرفیرت8«ساختارتجزیهوتفکیککارهرا»براسا 

دهردعهدادهوبررایتصروی برهکمیترهمردیریتمشرتركتحویرلمریکارهایمشکور،توس

(.ایرنشررای لحراظشردهدرالگرویقراردادهرایبیر 132-8939:132)حاتمیوکریمیران،

باشدکرهبیرانمی8969قانوننفت21الساعهنیستوبرگرفتهازمادهمتقابل،یکشرای خلق

اتدرهررقرراردادازمنراب داخلریکشرورتهیرهوکاسهاوخدماتموردنیرازعملیر»کند:می

خواهدبرودکرهکاسهراوتحصیلخواهدشد.استفادهازکاسهاوخدماتخارجیوقتیمجاز

شودبهتشخیصشرکتملینفتایرانازلحاظکیفیتخدماتیکهدرایرانتهیهوعرضهمی

رموردنیازدردستر نباشدویاآنکهمناس نباشدویابهمقادیبرایرف نیازمندیعملیات

بیسرتقیمتکاسهاوخدماتعرضهشدهدرایررانبرهتشرخیصشررکتملرینفرتبریشاز

)سامانهقوانین(.«درصدازقیمتکاسهاوخدماتخارجیگرانترباشد

ازسویدیگر،قراردادهایخریدکاسازسازندگانداخلیکهتوس شررکتملرینفرتیرا

گردنرد،همگریمترأارازقروانینهایاصلیتابعهباسازندگانایرانیتجهیزاتمنعقردمریشرکت

الزامسهمداخرلدر»باشند.بایدتوجهداشتکهجاریکشور،بهویژهقوانینالزامسهمداخلمی

بایسرترعایرتشرود.بنرابراینبررخالفحالحاضریکالزاممطلقاستکرهدرهررحرالمری

لزامسهمداخلمشروطیامقیدبهعوامرلچهارگانرهپررو هیعنریقیمرت،زمران،وضعیتقبلی،ا

باشد.تعییندرصداابتوالزامبهرعایرتآنبردوندرنظررگررفتنچهرارکیفیتوکمیتنمی

هاینفتوگازبهدلیلماهیتخاصفناورمحوریوایمنیموردنیراز،گراهیعاملاصلیپرو ه

شودضمنآنکههزینهاجرایپرو هباسرود،کیفیرتبودهوباعثمیاوقاتداراینتیجهعکس

(.8935:221)قاسمیمقدم،«الشعاعقرارگیردوایمنیانجامکارنیزبهطوراساسیتحت

باشردوبازارصادراتتجهیزاتساختداخرلفعرالنمری-بنابراین،باتوجهبهاینکه:الف

قراردادهراینفتریباسدسرتی-رداخلموضوعیتدارد؛بکارگیریتجهیزاتصرفا دربازابه

کشور)کهدرحالحاضرامکاناستفادهدارند(وقراردادهایخریدکاسازسازندگانداخلری

باشند،لشادراینمقاله،قوانینملیمرتب بانفتارزیرابیتماما متأارازقوانینجاریکشورمی

ینفرتنسربتبرهتقویرتحضرورسرازندگانداخلریدرشوند.هرچند،حمایتقوانینملرمی

گیرد.ایوجهانینیزموردتوجهقرارمیبازارهایمنطقه
                                                                                                                                                                                                     
1. Work Breakdown Structure. 
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 بحث موضوع در نفت حقوق منابع کفایت ارزیابی فرآیند .3
نفت،برهصنعتتجهیزاتداخلساختازحمایتبهنسبتنفتحقوقمناب ارزیابیبرای

هرا،ابتردابرامررورادبیراتاست.برایشناساییاینسرنجههاومعیارهایاستانداردینیازسنجه

بخرشتجهیرزاتداخرلسراختصرنعتتوسرعهدرهایموجرودموضوعوبانگرشبهچالش

هرایکرالنکشروربرویژهگیرریازسیاسرتکشروروهمچنرینبرابهررهگرازونفرتباسدستی

ای،معیارهرایاولیرههرایبرنامرهششرمتوسرعهکشرورهایاقتصادمقراومتیوسیاسرتسیاست

استخرا گردید.سسسبهمنظروراستانداردسرازیمعیارهراوافرزایشدقرتدرانتخرابآنهرا،

نفرررازکارشناسرانخبرررهارجرراعگردیردوازطریررقمصرراحبه82معیارهرایانتخررابشردهبرره

لحضوریموردبحثقرارگرفت.پسازتحلیلنتایج،معیارهایابتداییبهچهرارمعیرارتقلیر

یافت.برایپاسیشدقیقاطالعاتومعیارهاوحصولاطمینانازصحتانتخاب،یرکجلسره

طوفانفکریبهاتفاقتمرامیکارشناسرانمررتب برگرزارگردیردوتمرامیمعیارهرابرهبحرث

گشاشتهشد.تعدادیازمعیارهاحشفوتعدادینیزاضافهشد.

درآنافرادتحتترأایریکردیگربرهعوامرلمنظورپیشگیریازضایعهتفکرگروهیکهبه

ایتهیهشدهویکهفتهپسازجلسه،بینآنانتوزیر گردیرد.نترایجدهند،پرسشنامهرایمی

دهد:مراحلشناساییمعیارهارانشانمی8تحلیلباخروجیجلسهمطابقتداشت.شکل


 يت منابع حقوق نفتمراحل شناسايي معیارهای استاندارد برای ارزيابي كفا -1شکل 

 



ای  مطالعات كتابخانه 

و استخراج 

 معیارهای اولیه

ارجاع معیارهای اولیه به 

كارشناسان خبره و انجام 

 مصاحبه حضوری

انتخاب معیارها با 

توجه به نتايج 

 مصاحبه

برگزاری جلسه 

 طوفان فکری

طراحي و تکمیل  انتخاب نهايي معیارها

 پرسشنامه
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 سواالت به پاسخگویی برای کارشناسان انتخاب .4
کارشناسانمرتب باحوزهساختداخلتجهیزاتصنای باسدستیازدرونبرازیگرانایرن

لباشند.برازیگرانصرنعتسراختتجهیرزاتنفتری،درسرهگرروهقابرصنعتقابلانتخابمی

باشند.تقسیممی

باشند.ایرنگرروهسازندگانتجهیزاتصنعتنفتوگازکشورمی،اول گروه بازیگران

بازیگران،تشکلیراجهتسراماندادنبرهامرورمشرتركواحردهایخرودبراعنروانانجمرن

تروانبرهعنروانانرد.برازیگرانگرروهاولرامریسازندگانتجهیزاتصنعتنفتایجادنموده

تلقینمود،زیرااینگروهازسازندگانهستندکهتجهیزاتنفتیساختداخرل«رضهبخشع»

نمایند.رابهبازارعرضهمی

فعالدرصنای باسدستینفرتکشرورقرراردارنرد.ایرن8پیمانکاراندوم، گروه گرانیباز

«ضرابخرشتقا»شروند.ایرنگرروهبرهعنروانپیمانکاران،عاملعملیاتباسدستیمحسوبمری

رسد.قلمدادشده،چونتقاضایبازارداخلتوس اینگروهازبازیگرانبهمنصهظهورمی

باشرند.درایرنقابلتفکیرکمری«کنندهبخشهماهنگ»بهعنوانسوم، گروه بازیگران

هایاصلینفتکشورقراردارند.برهموجر گروه،وزارتنفت،شرکتملینفتوشرکت

اراتوزارتنفتواساسنامههفرتمشررکتملرینفرتایرران،وظرایفوقانونوظایفواختی

کننردههاییدرحوزهحمایتازساختتجهیرزاتنفتریبرهعهردهبخرشهماهنرگمسئولیت

گشاشتهشدهاست.اینبخرشکرهحلقرهواسر برینبخرشعرضرهوبخرشتقاضرامحسروب

سراختداخرلبرهعهردهکارگیریتجهیزاتگردند،نقشکلیدیدرچگونگیمدیریتبهمی

دارند.

بهمنظورپیشگیریازاارمداخلهسالیقسرازمانیدرنتیجرهمطالعره،معیارهرایابترداییبره

کارشناسررانخبرررهدربررازیگرانگررروهسررومارجرراعشرردهاسررت.متأسررفانهسررالیقسررازمانیو

ردد.گرهایغیرعلمیدرعملکرردگرروهبرازیگراناولودومبرهشردتمشراهدهمریدیدگاه

هررایمتعررددیحضرروریافتررهوهرراوسررخنرانیمحققرراندرطررولتحقیررقخرروددرهمررایش

هایینیزباکارشناسانگروهاولودومترتی دادندکهدرمواردبسیاریباایننقیصرهمصاحبه
                                                                                                                                                                                                     

.ازوا هپیمانکاربهایندلیلاسرتفادهگردیردهاسرتکرهبرهموجر قروانینکشرور،اسرتفادهازقالر قرراردادیغیرراز8
(.8913باشد.عاملدرقراردادهایخدمت،پیمانکاراست)امانی،پشیرنمیقراردادهایخدمتدرایرانامکان
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مواجهگردیدند.

اایبرهایحقوقیمیادینمشرتركبرهارائره(درنشستچالش8931بهعنوانمثال،منتظر)

پرداخترهو«هرایپیمانکرارایرانریدرمیرادینمشرتركهرایحقروقیشررکتچالش»موضوع

هایپیمانکاربهخریدتجهیزاتازداخرلرایرکچرالشجردیقلمردادموضوعالزامشرکت

قانونوظرایفواختیراراتوزارتنفرت،ایرن88خوشبختانهباابالغماده»نمودوبیانداشت:

.8«تچالشکمرنگگردیدهاس

(،رئیسهیاتمدیرهانجمنسرازندگانتجهیرزاتنفرتدر8936ازسویدیگر،خیامیان)

،سازندگانداخلی«هایاقتصادمقاومتیبنیان؛تبلوراجرایسیاستصنعتنفتدانش»همایش

رانسبتبهساختتمامیانواعتجهیزاتموردنیرازدرصرنعتنفرتتوانمنرددانسرتهوضرمن

ها،تنهاچالشموجودراعدمتبعیضسازندگانخرارجینسبتبهانواعحمایتنیازیاعالمبی

نماید.نسبتبهداخلیمعرفیمی

گروهقلم82(،متولیساختمتهحفاریدربرنامهساخت8936مصاحبهمحققانباطیبی)

کاسهایموردنیازدرباسدستیصنعتنفرتوگرازکشرور،نشرانازآنداردکرهسرازندگان

داخلیاعتقاددارنردبرهدلیرلتمایرلبرهاسرتفادهازکاسهرایخرارجی،فرآینردبرهکرارگیری

ایاستکهاستفادهاصولیازتجهیزاتصورتنگرفتهتاایرنتجهیزاتساختداخلبهگونه

تجهیزاتراناکارآمدجلوهدهند.بهدورازقضاوتدرخصوصاینادعاوهمچنرینفرارغاز

گروهریدردسرتهاولودومازگرروهبرازیگرانصرنعتسراختایدرونهرتوجهبهگررایش

تجهیزاتنفتی،اینمسئلهبهتنهایینشاندهندهعدموجوداعتمرادمتقابرلبرینایرندوگرروه

مهمدرصنعتمشکوراست.

مشاکرهومصاحبهباکارشناسانگروهسوم،نتایجقابلقبولیبرایمحققانبههمراهداشرته

اینخصوص،بهترینمرج برایاسرتفادهازنظرراتکارشناسری،مردیریتپشرتیبانیاست.در

ساختوتأمینکاسیشرکتملینفتاستکرهبرهعنروانواحردهماهنرگکننردهانتخراب

گردید.

                                                                                                                                                                                                     

هراینفتریباسدسرتی،ازتبعیضریکرهواننماینردهپیمانکرارانایرانریدرپررو ه.نکتهحائزتوجهآناستکهمنتظربهعن8
هاینفتیخارجیوداخلیقائلاست،برهعنروانچرالشدیگرریدرایرنشرکتملینفتبرایانعقادقراردادبینشرکت

کند.زمینهیادمی



 121تتجهیزاتارزیابیقوانینمرتبطبانفتدرتوسعهصنایعداخلیساخ
 

هراابترداسرواستیکرهارائهشدهاست.درمصاحبه9فهرستافرادمصاحبهشدهدرجدول

شدندوافرادبستهبهتخصصوآگاهیخود،برهمسرئلهورودوقبال طراحیشدهبودندمطرح

هرامطررحمطالبیرادرخصوصسواستبیاننمودند.البتهعالوهبرسواستیکرهدرمصراحبه

شد،برخیازمصاحبهشوندگاننکاتدیگرینیزمطرحنمودندکرهگرچرهدرحروزهاصرلی

ققانداشت.مطل موردبحثنبود،امااهمیتزیادیبرایمح
 

 مصاحبه شوندگان از بازيگران گروه سوم -9جدول 
مدركتحصیلیمحلخدمتمشخصهمصاحبهشوندهردیف
کارشناسیارشدمعاونتمهندسیوحمایتازساختداخل8-الف8
کارشناسیمعاونتمهندسیوحمایتازساختداخل2-الف2
کارشناسیمعاونتمهندسیوحمایتازساختداخل9-الف9
کارشناسیارشدمعاونتمهندسیوحمایتازساختداخل1-الف1
کارشناسیارشدادارهبازرسیفنی6-الف6
کارشناسیمعاونتخدماتتخصصی5-الف5
کارشناسیارشدمعاونتخدماتتخصصی3-الف3
کارشناسیارشدمعاونتخدماتتخصصی1-الف1
کارشناسیورکاسمعاونتتدارکاتوام3-الف3
کارشناسیمعاونتتدارکاتوامورکاس82-الف82



هرا،کدگرشاریونکراتمهرمآنهرادرچرارچوبروشتحقیرق،درپسازانجاممصاحبه

خصوصمعیارهایارزیابیمناب حقوقنفتاستخرا گردید.



   نفت حقوق منابع کفایت یابیارز یبرا استاندارد یارهایمع ییشناسا .5
رهایانتخابشدهدرچارچوبروشتحقیقبرایارزیابیمناب حقوقنفرتازطریرقمعیا

وشکل1هادرجدولهایموجوددرمصاحبهها،استخرا وکدگشاریگزارهتحلیلمصاحبه

ارائهشدهاست.درادامه،هرمعیارمعرفیشدهوسسسبهارزیابیمناب حقوقنفرتازمنظرر2

پرداخت.اینمعیارهاخواهیم
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 زاتیتجه ساخت صنعت فناورانه ییپا هم -اول اریمع
پراییفناورانرهدرارزیابیمناب حقوقنفتدرحمایتازسراختتجهیرزاتنسربتبرههرم

(دوموضوعحائزتوجهاست.چنانچرهمنراب 2285کشوردراینعرصه،بهتأسیازمجیدپور)

ی)ازطریقتحقیقوتوسعهبرومی(وانتقرالوحقوقنفتکشوربردومنب توسعهفناوریبوم

المللی(تأکیدداشرتهباشرد،آنگراهحرائزسازیدانشخارجی)ازطریقانتقالفناوریبینبومی

حمایتقویبوده،اگرفق بهیکیازمناب فروقتوجرهکنرد،ازحمایرتضرعیفیبرخروردار

توانبیانداشتکرهمنراب حقروقگاهمیبودهوچنانچهایندومنب راموردنظرقرارندهد،آن

توجهاست.نفتکشورنسبتبهاینمعیارمهمبی



 زاتیتجه یبرا استاندارد پوشش جادیا -دوم اریمع
هرایبدونشکاجرایعملیاتنفتیدربخشباسدستیصنای نفتوگازدارایریسرک

ناپشیریرابهصاح مخزنوتواندصدماتجبرانبسیارزیادیاستکهعدمتوجهبهآنهامی

توانردنقرشکلیردیدرمردیریتعاملعملیاتباسدستیواردنماید.یکیازاجزایریکرهمری

ریسکعملیاتباسدستیداشتهباشرد،اسرتفادهازتجهیرزاتاسرتاندارداسرت.بنرابراینتصرور

ایبرودهوازمنظرردهاعتمادبهتجهیزاتفاقداستانداردهایمعتبرواستفادهازآنها،تصوربیهو

توانصاح مخزنویاعاملعملیراتباسدسرتیراملرزمبرهگاهنمیمالحظاتاقتصادی،هیچ

استفادهازتجهیزاتنفتیفاقداستانداردهایسزمنمود.

شرودکرهدارایامروزهدرصنای باسدستینفتوگازجهان،عموما ازتجهیزاتیاستفادهمری

باشرند.وجرودایرنمنروگراممیEuro StampوAPIوASMEالمللیمانندربینهایمعتبمنوگرام

باشد.ایرناسرتانداردهانرهتنهرامؤیدانطباقکیفیتتجهیزاتموصوفبااستانداردهایمرج می

دهند،بلکهممیزیوارزیرابیآمرادگی)بلروغ(فنراوریکیفیتمحصولراموردارزیابیقرارمی

جاریوتأییدخ تولیدمحصولرادرچارچوبشبکهآزمایشرگاهیمرجر درتولیدمحصولت

بهعهدهدارند.برایناسا ،عاملعملیاتباسدستیبراآسرودگیخراطرمبرادرتبرهاسرتفادهاز

 کند.تجهیزاتنمودهونتایجدلخواهرانیزازمصرفاینتجهیزاتدریافتمی

نفتایرانهایخریداریشدهدرحوزهصنعتلسیانسفنیومتأسفانه،تقریبا تمامیدانش
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هایانجامشدهبرایتجهیزاتوبرویژهمرواردخراصآندرهمکراریخارجیبودهوطراحی

تنگاتنررگشرررکتصرراح لیسررانسبرراسررازندگانمرروردنظرررویصررورتپشیرفتررهونیررازو

برهمجموعرهمزبروروابستگیخریدارانلیسانسراتاپایراناجررایطررحوحتریپرسازآن،

بخشد.درحقیقت،زمانیکهاسنادمهندسیپایهکرهعمردتا خرارجیهسرتند،تهیرهاستمرارمی

آستبهعنوانیکیازملزوماتیکرهمشخصراتآنشوند،جدوللیستتجهیزاتوماشینمی

گردد.هایفرآیندیتعیینشده،ارائهمیبراسا طراحی

یرامراجر ارائرهدهنردهگواهینامرهکیفیرتاسرتانداردمنشرا هراکهکلیهشرکتازآنجایی

خارجیدارند،درحالحاضرطیفوسیعیازسازندگانداخلیبرامشرکالتمتعرددیدربره

گیرریهامواجههستندولشااینامرموجر عردمحمایرتوبهررهدستآوردناینگواهینامه

خارجی(ازدانشوتجربهحاصلشردهصاحبانلیسانسوطراحانتجهیزات)اعمازداخلییا

ایچالشیبرایتجهیزاتداخلریتلقریگردد.بنابرایناینحوزه،بهعنوانحوزهدرکشورمی

شدهوتازمانیکهاینمحصوستداراینامتجاری،استانداردهاوکیفیتشرناختهشردهنباشرند

توس هیچطراحیمورداستفادهقرارنخواهندگرفت.

نفررتکررهموظررفبررهرعایررتزمانبنرردی،قیمررتویگررر،پیمانکررارانصررنعتازسرروید

گرشاری،سرمایههایکیفیدرتامینتجهیزاتهستند،بهمنظورحداقلنمودنریسکمشخصه

نمایندکهطبعا دربهناچارازتجهیزاتقابلحصولوتضمینشدهباقیمتمناس استفادهمی

شود.صنای داخلیکمترمدنظرواق میچنینروندی،نگرشبهحمایتاز

IPSگیررد،براعنرواننفتکشورکههرسالهنیزموردبازنگریقرارمریاستانداردصنعت
1

هایمرج والمللیشکلگرفتهکهموضوعآزمایشگاهشناختهشدهوبرپایهاستانداردهایبین

کاربردبودهوتنهادرمحدودهداخلیالمللی،فاقدهادیدهنشده،لشاازنظربینمحصولدرآن

گردد.اعمالمی

برررایاابرراتایررناسررتانداردسزماسررتتررامحصررولیکررهبرررپایررهآنسرراختهشرردهرادر

هایمرج تستنمودهوپسازتأیید،بهعنوانیکمحصولجدیدابتنمرود.بررآزمایشگاه

ارد،ضامنایجادبرازارمصررفآنهراایناسا ،ساختتجهیزاتباکیفیتقابلقبولواستاند

خواهدبودکهاطمینانازرعایتاستانداردها،حکمبهممیزیوارزیابیخر تولیردوکیفیرت
                                                                                                                                                                                                     
1. Iranian Petroleum Standard. 



89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 191
 

 

دهد.اینمحصوستمی

هرایبراسا نظرخبرگان،ایجادپوششاستانداردبرایتجهیزاتباسدستیجز اولویرت

راینچنانچهمنراب حقروقنفرتکشروربرهاصلیحمایتازتجهیزاتساختداخلبودهوبناب

توانمناب حقوقمشکوررامشرمولحمایرتطرقمقتضیبهاینمسئلهتوجهنمایند،آنگاهمی

هایاقتصادمقاومتینیرزسیاست21مناس قلمدادنمود.شایانتوجهاستکهاینمعیاردربند

تصریحشدهاست.
 

 ها كدگذاری مصاحبه -4جدول 
مشخصهمصاحبهشوندهزارههایموجوددرمصاحبههاگ8هامضمون

پاییفناورانههم
صنعتساخت

تجهیزاتنفتوگاز

9-والف8-الفهایپیشرفتهسازاستفادهسازندگانداخلیازفناوریزمینه
1-والف8-الفبهسازندگانداخلیپیشرفتههایفناوریانتقالساززمینه
3-والف9-الفصنای داخلیدرپیشرفتههایفناوریتوسعهساززمینه

هرراوتجهیررزاتنفترریدردانشررگاهپیشرررانتوسررعهدانررش
مراکزتولیدعلموفناوری

و9-الف-8-الف
5-الف

ایجادپوشش
استانداردبرای

تجهیزات

متضمنایجرادامکانراتسزمبررایتخصریصگواهینامره
استانداردبهتجهیزاتداخلی

3-فوال6-الف

زمینهسازانجامتستهرایسزممطرابقبرااسرتانداردهای
API 

و6-والف2-الف
1-الف

ساختتجهیزاتبه
عنوانجزئیاززنجیره
ارزشصنعتنفتو

گاز

توجهجردیبرهموضروعسراختداخرلدرقراردادهرای
نفتی

82-والف3-الف

رلزومتفکیکفرآیندهایفناورانهازکاسهرایفناورانرهد
عملیاتباسدستی

5-الف-9الف

لزومسنجشمیزاناستفادهازتجهیزاتساختداخرلدر
سرریزفناوریهایحاصلازساخت

و2-والف8-الف
82-الف

نشانسازیتجاریو
تقویتحضوردر
بازارهایمنطقهو

جهان

5-الفالزامپیمانکارانخارجیبهصادراتمحصوستایرانی
ایمعتبررربرررایایجررادپایگرراهسرراختدعرروتازشرررکته
تجهیزاتدرداخل

82-والف9-الف

ایجررادپیمانکررارانعمررومیقررویوالررزامبررهاسررتفادهاز
محصوستایرانیدرفعالیتهایبینالمللی

-والف1-الف-8-الف
3

                                                                                                                                                                                                     
1. Theme 
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 از یجزئي  عنيوان  بيه  زاتیتجه ساخت یداخل عیصنا توسعه به توجه -سوم اریمع

 کشور گاز و نفت عتصن ارزش رهیزنج
هایاقتصادمقاومتیکهمروردتوجرهوتأکیردکارشناسرانخبررهحروزهسیاست86دربند

افرزایشارزشافرزودهازطریرقتکمیرلزنجیررهارزش»ساختتجهیزاتنفتریقررارداردبره

اشارهشدهاست.بردیهیاسرتزنجیررهارزشصرنعتنفرتوگرازصررفا «صنعتنفتوگاز

گونرهکرههایپاییندستینیست.هماندستیابیبهمحصوستنهاییدربخشحرکتبهسوی

هایاقتصادمقاومتیتصریحشرده،تکمیرلزنجیررهارزشدرصرنعتنفرتوگرازدرسیاست

موردتأکیدبودهولشاباتوجهبهاهمیتصنای ساختتجهیزاتنفتری،توسرعهایرنصرنای بره

گردد.برایناسا مناب حقوقنفترادرنفتتلقیمیعنوانجزئیاززنجیرهارزشصنعت

توانباشرای حمایتیمناس قلمدادنمودکهبهتوسعهصرنعتسراختتجهیرزاتصورتیمی

بهعنوانبخشیاززنجیرهارزشصنعتبزرگنفتکشورتوجهنماید.



 جهان و منطقه یبازارها در حضور تیتقو و یتجار یساز نشان -چهارم اریمع
کارگیریتجهیزاتساختداخلکهدربخرشدرقسمتدومبیانشدکهبهطورکلی،به

پرشیراسرت.درحالرتدوم،دوباسدستیصنعتنفتوگازکاربرددارد،بهدوحالرتامکران

هایسازندهتجهیزاتنفتریبررایدسرتیابیبرهنشرانروشمشخصوجوددارد.ایجادشرکت

المللی.هایایرانیاکتشافوتولیددرسطحبینادشرکت)برند(دراینزمینهوایج

چنانچهمناب حقوقنفتکشوربرایندوروشتأکیدداشرتهباشرد،آنگراهحرائزحمایرت

قویبوده،اگرفق بهیکیازموضوعاتفوقتوجهکنند،ازحمایتضعیفیبرخرورداربروده

توانبیانداشتکرهمنراب حقروقآنگاهمیوچنانچهایندوموضوعراموردنظرقرارندهند،

توجهاست.نفتکشورنسبتبهاینمعیارمهمبی
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 ها استخراج شده از مصاحبه های مضمونالگوی  -2شکل 

 

 نفت صنعت زاتیتجه یداخل ساخت از تیحما در کشور نفت حقوق منابع بررسی .6
شراملقروانیناصرلینفرتمررتب برانفرت،قروانینتمامیتاشودمیتالشقسمتدراین

منظررهایشرکتملینفتایرانوقوانینمربوطبهالزامسهمداخلازکشور،قوانیناساسنامه

درچرارچوبمعیارهرایچهارگانرهاسرتخرا حمایتازساختداخلتجهیزاتصنعتنفرت

.شودبررسیشده
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 کشور نفت یاصل نیقوان. 1-6

شرودازآنهایادمریمتونومطالعاتعلمیدرتمامیقوانیناصلینفتدرایرانکهتقریبا 

بهلحاظتاریخیعبارتنداز:

اکتشافواستخرا نفتدرسراسررکشروروفرالت،قانونمربوطبهتفحصقانوناول:-

؛8995مصوبقاره

؛8969سالقانوننفتقانوندوم:-

؛8955سالنفتسوم:قانونقانون-

(.8931:863)غفاریوتکلیف،8932مصوب8955اصالحقانوننفتقانونقانونچهارم:-

بررسیقوانیناولودومنفتکشورازدیدگاهموضوعاینمطالعهنشراندهنردهآناسرت

کهقانونگشارتنهابهشرای رجحانتجهیزاتداخلینسبتبهخارجیبهشرحجردولشرماره

پرداختهاست.6
 

 ل در قوانین اول و دوم نفت كشورحمايت از ساخت داخ - 5جدول 

عنوان
تاریخ
تصوی 

شروطرجحانتجهیزداخلیبهخارجی
مرج تشخیصِ

رجحان

قانون
اول

مرداد3
8995

بودنآندرموق لزومالحصولنوعجنسوقیمتوسهل
قابلمصرفبودنآندرموردیکهبهمقادیرموردنیازو

منظورشدهبرایآن
رررر

قانون
ومد

مرداد1
8969

درصرد22کیفیت،مقرادیرمروردنیراز،قیمرت)تراسرقف
کاسهایمشابهخارجی(

ملیشرکت
ایراننفت

1مأخذ: امور حقوقي
 

 

اولنفرتقانوندودرنفتیتجهیزاتداخلساختازحمایتنحوهتاریخیبررسیدرمااینکه

وشررای مرشکورنفرتقروانینکرهاسرتآنامررهواقر درایرم،شدهسوابقیارائهبهموفقدوم،و

بره،8955سرالنفرتقرانوندرکهآنجاییاز.بودندکردهتشریحرانفتیقراردادهایانعقادضواب 

برهقرانونایرنکرهداشرتبیرانتروانمریلشااست،نشدهایاشارهنفتیقراردادهایانعقادچگونگی
                                                                                                                                                                                                     

وعهامورحقوقیشرکتملینفتایران،مجموعهقوانینومقررراتنفرت،گرازوپتروشریمیمجم»شودخاطرنشانمی .8
صفحهدرجلردسرومدر953صفحهپیوستهدرجلدهایاولودومو2559درسهمجلدشامل«پیشازمشروطیتتاکنون

نمرج رسمی،ازاینبهبعردویرایشوتجدیدچا شدهاست.ای8939بهچا رسیدهودرسال8913و8918هایسال
خکرخواهدشد.«امورحقوقی»بهاختصارتحتعنوان
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درکارانعقادقراردادهراینفتریو.سازداردقبلیقانوندوباچشمگیریهایتفاوتمحتواییلحاظ

مرابینوزارتنفرتیراانعقادقراردادهایمهرمفری»یینکردهاست:عتاینقانون6رامادهقانونسوم

واحدهایعملیاتنفتیبااشخاصحقیقیوحقوقیداخلیوخارجیوتشخیصمواردمهرم،تراب 

متأسرفانه،«تنفتبهتصوی هیئتوزیرانخواهدرسریدایخواهدبودکهباپیشنهادوزارنامهینیآ

برهنحروه8955بنابراینقانوننفرتسرال.(8932:31)درخشان،ایهیچگاهتهیهنشدنامهینیچنینآ

ایکارگیریتجهیزاتساختداخرلمشرابهبراسرایرمسرائلمطررحدرقراردادهراینفتریاشرارهبه

ایراینقانونراشناسایینمرود.درقرانونچهرارم،اصرالحیهتوانرویکردحاکمدننمودهولشانمی

قانوننفتسومایراندرخصوصشرای انعقادقراردادهاینفتریاعمرالنشردهوبنرابراین6برماده

بینیدقیقینسبتبهحمایتازساختتجهیزاتنفتیلحاظنشدهاست.پیش

سومنفت،موضوعتوسرعهفنراوریبرومیازدیدگاهمعیارهایارزیابیچهارگانه،درقانون

82بهصورتکلیوبدوناشارهخاصبهتوسعهفناوریبومیدرساختتجهیرزات،درمراده

مصروب8955اشارهشدهاست.باتوجهبهعدمتزییرایرنمرادهدرقرانوناصرالحقرانوننفرت

زبرههمرانشرکل)قانونچهارم(،لشاموضوعتوسعهفناوریبرومیدرقرانونچهرارمنیر8932

 باقیماندهاست.

 1ارزيابي قوانین اصلي نفت كشور -1جدول 

قوانیناصلی
نفتکشور

معیارارزیابی

پاییفناورانههم
ایجاد
پوشش
استاندارد

توسعهصنای 
ساختتجهیزات
بهعنوانجزئیاز
زنجیرهارزش
صنعتنفت

نشانسازیتجاریو
تقویتصادرات

توسعه
فناوری
بومی

انتقال
فناوری

المللیبین

نشان
سازی

حمایت
هایشرکت

E&P 

OOOOOOقانوناول
OOOOOOقانوندوم
OOOOO+قانونسوم
OOOOO+قانونچهارم

 منبع: بررسیهای تحقیق

                                                                                                                                                                                                     

(بیانگرحمایتکاملهررمنبر حقروقی،++مشخصه)3و5،1.درتمامیجداولارزیابیدراینقسمت،شاملجداول8
حثاست.(حاکیازعدمحمایتمنب حقوقیموردبOمشخصه)+(نشاندهندهحمایتضعیفومشخصه)
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   رانیا نفت یمل شرکت یها اساسنامه. 2-6

براردرقرانوننقالباسالمیایران،پنجازابتدایتشکیلشرکتملینفتایرانتاپیروزیا

رغرم،لیکنپسازپیروزیانقرالباسرالمی،علری8اساسنامهشرکتملینفتتجدیدنظرشد

،اساسنامهشرکتملینفتایرانموردتجدیرد8936تأکیداتمکررقانونگشار،نهایتا درسال

هرایقبلریشررکتملرینامهبهبررسیموضوعاینمقالهدراساس3نظرقرارگرفت.درجدول

نفتایرانپرداختهشدهاست.
 

 های شركت ملي نفت پیش از انقالب اسالمي حمايت از ساخت داخل در قوانین اساسنامه -7جدول 

 عنوان
تاریخ 
 تصویب

شروط رجحان تجهیز 
 داخلی به خارجی

مرجع 
تشخیص 

 رجحان
 موارد قابل توجه

اساسنامه 
 اول

آخر6
8998

جنسشارزومرغوبیت
مصالحرعایتو

اقتصادی
رررنامشخص

اساسنامه
دوم

دی26
8999

جنسارزشومرغوبیت
مصالحرعایتو

اقتصادی
رررنامشخص

 اساسنامه
 سوم

25
اردیبهشت
8993

وارزشجنسمرغوبیت
ورعایتمصالح

اقتصادی
نامشخص

کهدرایران»...اضافهکردنعبارت
3بهماده...«شودنظیرآنساختهنمی

استکهدرآن،شرکتملینفت
ایرانرامجازبهوارداتانواع

تجهیزاتنمودهودرهرسهاساسنامه
تکرارشدهاست.

 اساسنامه
 چهارم

اردیبه86
شت
8913

قیمتومقدارونوعو
مشخصاتمرغوبیتو

شرکتملی
نفتایران

مشابهاساسنامهسوم

 اساسنامه
 پنجم

مرداد22
8969

متومقدارونوعوقی
مشخصاتمرغوبیتو

نامشخص

نفتملیشرکتتشخیص»تصریح
کاسیازاستفادهرجحانبر«ایران
درخارجیکاسیبهنسبتداخلی
شدهحشفچهارماساسنامهبامقایسه

                                                                                                                                                                                                     

(8931هایقبلیشرکتملینفتایرانبهطاهریفردوهمکراران)هایاساسنامه.برایمطالعهدقیقدرخصوصویژگی8
مراجعهکنید.



89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 191
 

 

ناباوری،کمالدرهمچنین.است
وارداتدرشدهاعمالمحدودیت
وجودصورتدرخارجیکاسهای

سومهایاساسنامهدرکهاخلیدمشابه
اینازبود،شدهاضافهچهارمو

.استشدهحشفاساسنامه

 اساسنامه
 ششم

خرداد83
8965

قیمتومقدارونوعو
مشخصاتمرغوبیتو

نامشخص

وفرعیهایشرکت»نامکردناضافه
(«ایراننفتملیشرکتبه)وابسته

ومحصوستازاستفادهجهت
.باشدمیکشورمصنوعات

 مأخذ: امور حقوقي

 

اساسرنامهاول،دربنرد1ازدیدگاهمعیارهایارزیابیچهارگانه،دربندچهارمونهممراده

"ح"و"ه"وبنرد1ماده" "اساسنامهدوم،دربند6ماده"ط"وبند"د"وبند1ماده"ب"

هرایچهرارم،پرنجموساسرنامها"ط"و"و"وبنرد1مراده" "اساسنامهسومودربند6ماده

حمایتازساختتجهیزاتبهعنوانجزئریاز»ششمبااستفادهازمفادنسبتا مشابه،بهترتی به

توجهشدهاست.باتوجهبهمفرادبنردهایمرشکور،«سازینشان»و«زنجیرهارزشصنعتنفت

گردند.ارزیابیمی«ضعیف»و«کامل»هابهترتی اینحمایت

،محتوایحمایتازصنای داخلیساختتجهیرزاتدگرگرونشردهودر8اسنامههفتمدراس

هرایکمرکوحمایرتازشررکت»باشرد.درایرناساسرنامه،اوس قابلتبییننمری3قال جدول

بنیانواشخاصایرانیراج بهطراحیوتولیدتجهیزاتموردنیازعملیراتموضروعایرانیدانش

جز وظایفواختیاراتاینشررکتمنظرورشردهاسرت.اانیرا ،«لکشورفعالیتشرکتدرداخ

بنیاندرطراحیوتولیدتجهیزاتمروردنیرازدرداخرلهایداراینشاندانشاستفادهازشرکت»

جز وظایفواختیاراتمردیرعامرل«هایشرکتکشورواستفادهازتولیداتداخلیدرفعالیت

نباسترینمقاماجراییاینشرکتقراردارد.درکنارایرنمروارد،شرکتملینفتایرانبهعنوا

ازتولیدکننرده»ایطراحیشدهکهتزییرنگرشمحسوسیبهصرنعتنفرتاساسنامههفتمبهگونه

تروانازآنرامری«وفروشندهنفتخامبهیکیازموتورهایمحرکهبرایتوسعهصنعتیکشرور

هرایگشاریمستقلیرامشرتركدرفعالیرتسرمایه»اعطایوظیفهبرداشتنمود.بهعنواننمونه،
                                                                                                                                                                                                     

.8936اردیبهشت29.مصوب 8
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هراوراهبردهرایوزارتدرداخرلوخرار کشروربراسرا سیاسرت8مرتب باموضوعشرکت

هایداخلی،برهبهشرکتملینفتایرانومسئولیتتهیهبستهکمکوحمایتازشرکت«نفت

هرایفنراوری،پژوهشری،مشتملبرحمایرتهایصادراتی،بنیانوتشکلهایدانشویژهشرکت

برداریدرداخلکشوروصادراتآنهادرراسرتایتولیدی،حقوقیوبازرگانیرابهمنظوربهره

تحققاقتصادمقاومتیجهتافزایشتوانصادراتیوارتقرایتروانمهندسری،علمری،پژوهشری،

هرایایرانریدارایادشررکتفناوری،خدماتی،تولیدوتوسعهصنعتنفتکشورباهردفایجر

نشان)برند(بههیئتمدیرهشرکتملینفت،ازجملهآناست.

حمایرتاز»،«سرازینشران»،«توسرعهفنراوریبرومی»ترواناساسرنامههفرتمرادررو،مریازایرن

حمایرتازسراختتجهیرزاتبرهعنروانجزئریاززنجیرره»و«هایاکتشافوتولیدداخلیشرکت

هایشررکتدارایحمایتمناس ارزیابینمود.برایناسا ،قوانیناساسنامه«نفتارزشصنعت

شوند.ازدیدگاهموضوعاینمطالعهارزیابیمی1ملینفتایراندرقال جدولشماره
 

 ارزيابي قوانین اساسنامه شركت ملي نفت -8جدول 

قوانیناساسنامه
شرکتملینفت

معیارارزیابی

ورانهپاییفناهم
ایجاد
پوشش
استاندارد

توسعهصنای 
ساختتجهیزات
بهعنوانجزئیاز
زنجیرهارزش
صنعتنفت

نشانسازیتجاریو
تقویتصادرات

توسعه
فناوری
بومی

انتقال
فناوری

المللیبین

نشان
سازی

حمایت
هایشرکت

E&P 

OOO+++Oاساسنامهاول
OOO+++Oاساسنامهدوم

OOO+++Oنامهسوماساس
OOO+++Oاساسنامهچهارم
OOO+++Oاساسنامهپنجم
O O O +++Oاساسنامهششم
++++++OO++اساسنامههفتم
 های تحقیق منبع: بررسي

                                                                                                                                                                                                     

هرایتصردیوانجراماساسنامه،موضوعفعالیرتشررکتعبرارتاسرت:ازمردیریتوراهبرریفعالیرت6.بهاستنادماده8
هرایکلریملیاتباسدستینفتوصنای وابستهونیزتجارتنفتدرداخلوخار ازکشوردرراستایتحقرقسیاسرتع

اقتصادمقاومتی.
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 «داخل سهم الزام» به مربوط نیقوان. 3-6

مسهمداخلرانوعی(،الزا2288)8المللیانجمنحفاظتازمحی زیستصنعتنفتبین

هرایصرنعتنفرتوگرازوازارزشافزودهایجادشدهبرایکشورمیزبرانحاصرلازفعالیرت

گشاریبهمنظورتوسرعهدانرشواشرتزالنیررویکراروطریقمحاسبهمجموعهعواملسرمایه

هایخدماتنفتریهمچنینتوسعهتوانمندیساختکاسها،ارائهخدماتنفتیوایجادشرکت

غالبرا برهاکشرکال«سرهمداخرل»نماید.ناگفترهنمانردکرهدرمترونفارسری،داخلیتوصیفمی

استفادهشدهاست)بنگریرد«محتوایداخلی»کاررفتهاست.دربرخیمتون،ازوا همختلفیبه

تروان»و«ظرفیتداخلری»(همزمانازترجمه8939(.حاتمیوکریمیان)8916:823بهزارع،

(نیرزدرترجمره8911(.صمصرامی)8939:153اند)حاتمیوکریمیران،ستفادهکردها«داخلی

منرردشرردهاسررتبهررره«الررزاممحلرری»الملررل)تئرروریوسیاسررت(ازمعررادلکترراباقتصررادبررین

تررینمناسر «سهمداخل»(.ازدیدگاهنگارندگان،965-2،8911:963)کروگمنواوبیسفیلد

ینعبارتاستفادهشدهاست.سهقانونخیرلبرهطروراختصاصریوا هفارسیاستولشاازهم

اند:بهموضوعسهمداخلپرداخته

هرا)ازایکلیهدستگاه:اینقانونطیمادهواحده9قانونحمایتازصنای داخلیکشور-8

جملهشرکتملینفت(رامکلفنمودهکهدرمواردیکهکاسهرایسراختکشرورازمنظرر

وقابلیتاستفادهمشابهکاسهایوارداتیمروردنیرازآنهراباشرد،احتیاجراتمشخصات،قیمت

کننرردهداخلرریخریرردارینماینررد.درکمررالنابرراوری،خررودرامنحصرررا ازکارخانجرراتتهیرره

تشخیصشروطفوقبهوزارتاقتصادمحولشدهاست.

رایریکشروردرقانونحداکثراستفادهازتوانفنری،مهندسری،تولیردیوصرنعتیواج-2

قرانوناوس ارجراعایرنبرراسرا :1هاوایجادتسهیالتبهمنظورصدورخدماتاجرایپرو ه

قراردادهایخدماتمهندسیمشاور،پیمانکاریساختمانی،تاسیساتی،تجهیزاتیوخدماتیبه

-هایخرارجیممنروعبرود،مگررآنکرهشررکتخرارجیدرقالر مشرارکتایرانریشرکت

گرفررت.اانیررا سررهمخررارجیدرهرریچصررورتاماینگونررهامرروررابرررعهرردهمرریخررارجیانجرر
                                                                                                                                                                                                     
1. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association- IPIECA. 
2. Krugman and Obstfeld. 

 .8919دی21.مصوب9

شود.یادمی(«8936قانونحداکثر)»منبعدبرایرعایتاختصارازاینقانونبهعنوان-8936اسفند82.مصوب1
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گفترهحرداقلسرهمقرانونپریش9باشد.االثا ،تبصرهیکمرادهدرصد13توانستبیشازنمی

مناب داخلریدرقراردادهرایخردماتمهندسریمشراوروپیمانکراریسراختمانی،تاسیسراتی،

(.8939:85)ابراهیمیوهمکاران،نکردهبودتعییدرصد68تجهیزاتیوخدماتیرا

کارگیریتجهیزاتداخلی،(:دراینقانونبهمنظورحمایتازبه8938قانونحداکثر)-9

برهاجررایقرراردادراهزینرهدرصرد68حرداقلریزینمایدکرهایبرنامهگونهپیمانکاربایدبه

برهسرهمارزش«اردرداخلکشورک».برایناسا صورتدهدصورتکاردرداخلکشور

هایمختلفاقتصادیبهجزارزشزمرین،سراختمانوتاسیسراتآناسرتکرهتوسر فعالیت

طرفقراردادبطورمستقیمیاازطریقشررکتاشرخاصاالرثاعرمازایرانرییراخرارجیدر

«تولیردداخلری»شود،تعریرفشردهاسرت.همچنریندرتعریرفداخلکشورتولیدیااجرامی

افرزار،عبارتازتولیردکراس،تجهیرزات،خردماتیرامحصروستیاعرمازسرخت:»آمدهاست

آنبراطراحریمتخصصرینایرانرییرابرهطریرقتمراماستکه(برند)افزار،فناوریونشاننرم

«.شودیمهندسیمعکو یاانتقالدانشفنیوفناوریانجامم

بره،ایرناسرتکرهبررخالفقرانونسرابقنکتهقابلتوجهدیگردرخصوصقانونجدیرد

حداکثراستفادهازتوانپژوهشی،طراحیوخدماتیدرکنرارتروانفنری،مهندسری،تولیردی،

هرایمشرمولقرانونازصنعتیواجرایینیزتاکیدشدهاست.بهبیاندیگر،قانونگرشاردسرتگاه

نپژوهشری،طراحریوهرایتابعرهرابرهحرداکثراسرتفادهازترواجملهوزارتنفتوشررکت

شردخدماتیمکلفکردهاستدرحرالیکرهدرمقررراتگششرتهچنرینتکلیفریدیردهنمری

بنابراینبهسب اصلقانونیحداکثراستفادهازتروانفنریو(.8939:83)ابراهیمیوهمکاران،

مهندسی،تولیردیوصرنعتیواجرایریکشرور،پیمانکرارمکلرفاسرتضرمنحداکثرسرازی

هرایمطالعراتی،مهندسری،پیمانکراری،هایداخلایراندرتمرامفعالیرتوتوانمندیامکانات

اسرض،تأمینتجهیزاتوکاسهاوامروربازرگرانیاسرضیوتحتساختمانی،تاسیساتسطح

هایفکریویراهایموضوعمالکیتخیرب ازآخرینتکنولو یودانشفنیحتیتکنولو ی

.(8938:85،همکارانصوصاستفادهکند)ابراهیمیوتکنولو یمالیدراینخ

توانبهتعریفتولیدداخلریدرقرانونازدیدگاهمعیارهایچهارگانهاینتحقیق،صرفا می

(اشارهنمود.دراینتعریف،تولیدنشان)برند(بهعنوانجزئیازاجرزا تولیرد8938حداکثر)
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اینقرانونازتولیرداتداخلری،مشرمولآننیرزهایداخلیمحسوبشدهولشامنطقا حمایت

شود.می


 ارزيابي قوانین سهم داخل -3جدول 

قوانینسهم
داخل

معیارارزیابی

پاییفناورانههم
ایجاد
پوشش
استاندارد

توسعهصنای 
ساختتجهیزات
بهعنوانجزئیاز
زنجیرهارزش
صنعتنفت

نشانسازیتجاریو
تقویتصادرات

توسعه
اوریفن

بومی

انتقالفناوری
المللیبین

نشان
سازی

حمایت
هایشرکت

E&P 

8919OOOOOOقانون
قانونحداکثر

(8936)OOOOOO

قانونحداکثر
(8938)OOOO+O

 های تحقیق منبع: بررسي



 گیری نتیجه
ایجراد»،«پراییفناورانرهصرنعتسراختتجهیرزاتهرم»دراینتحقیقمشخصگردیدکه

توجهبهتوسعهصنای داخلیسراختتجهیرزاتبرهعنروان»،«پوششاستانداردبرایتجهیزات

سازیتجراریوتقویرتحضروردرنشان»و«جزئیاززنجیرهارزشصنعتنفتوگازکشور

معیارهایاساسریارزیرابیمنراب حقروقنفرتکشروردرحمایرتاز«بازارهایمنطقهوجهان

یساختتجهیزاتنفتیقلمدادشدهوموردتوجرهکارشناسرانخبررهفعرالتوسعهصنای داخل

باشند.دراینصنعتمی

باتوجهبهمناب حقوقنفتکشور،قوانینملیمررتب برانفرتشراملقروانیناصرلینفرت

هایشرکتملینفتایرانوقوانینمربوطبهالزامسرهمداخرلمروردکشور،قوانیناساسنامه

لعهقرارگرفت.اینقوانیندرتمامیقراردادهاینفتیکشوردربخرشباسدسرتیبررسیومطا

 اند.بهعنوانقوانینناظربرحمایتازتجهیزاتنفتیساختداخلمورداستفادهقرارگرفته
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بهمنظورپاسخبهسوالتحقیق،نتایجاینمطالعهنشاندهندهآناستکهمناب حقوقنفت

مایرتمناسربیازصرنای سراختداخرلتجهیرزاتنفتریدرچرارچوبکشوربهطورکلریح

معیارهایچهارگانهاحصا شدهندارند،برهنحرویکرهنیازهرایاساسریایرنصرنای درمنراب 

اند.حقوقنفتکشوربدونحمایتمناس مانده

درقوانیناصلینفتکشور،بهاستثنایتوجهضعیفقوانینسوموچهارمنفرتکشروربره

اند.همچنریندرقروانینوعتوسعهفناوریبومی،سایرقوانینبهمعیارهایارزیابینسرداختهموض

هایشرکتملینفتایراننیزپوششجامعینسبتبرهنیازهرایقرانونیایرنصرنعتاساسنامه

هایشرکتملرینفرت،موضروعتوسرعهصرنای سراختشود.درقوانیناساسنامهمشاهدهنمی

سرازیجزئیاززنجیرهارزشصنعتنفتموردتوجهقرارگرفتهوازنشانتجهیزاتبهعنوان

هاییبهعملآمده،لیکنبهاستثنایاساسرنامههفرتم،سرایرمعیارهرایاینتجهیزاتنیزحمایت

ارزیابیموردتوجهنبودهاست.دراساسرنامههفرتمنیرزبرهتوسرعهفنراوریبرومیوحمایرتاز

توجهشدهاست.قوانینمربوطبهالزامسهمداخرلنیرزنسربتبرههایاکتشافوتولیدشرکت

باشند.تنهاحمایتضعیفقابلخکر،توجهبهتولیدنشانتمامیمعیارهایارزیابیمسکوتمی

باشد.بهعنوانجزئیازاجزایتولیدداخلیمی

ر،برههرایپرژوهشوبراتوجرهبرهاهمیرتسراختتجهیرزاتنفتریدرکشرواستنادیافتهبه

شرودگشارانومتولیانتنظیمنظامحقوقیبخشباسدستینفتوگازکشرورتوصریهمریقانون

هایناشیازتداوموضعیتموجود،برهاصرالحمنراب حقروقنفرتدرکهضمنتوجهبهزیان

حمایتازصنای ساختتجهیزاتبخشباسدستیاهتمامورزند.برایرف مشرکالتموجرود

(راهگشاخواهد3(و)1(،)5هایاشارهشدهدرجداول)نفت،توجهبهنقصاندرمناب حقوق

بود.

توجهبهابعاداقتصادیساختداخلیتجهیرزاتبخرشباسدسرتینفرتوگرازکشرور،در

هایبعردیمردنظرقررارتوانددرپژوهشتوسعهمطالعاتمربوطبهاینتحقیقمفیدبودهومی

گیرد.







89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 112
 

 

 منابع
 فارسی -الف

 ها کتاب

تهران:انتشاراتدانشگاهامام،نفتیالمللنیبیحقوققراردادها،(8913)،مسعود،یامان -

 .)ع(صادق

ومقررراتنفرت،گرازونیقروانمجموعه(،8939)،مورحقوقیشرکتملینفتایرانا -
،چرا دوم،تهرران:روابر عمرومیدوماولو جلرد،(کنونتاتیازمشروطشی)پیمیپتروش

 تملینفتایران.شرک

قانونپرتودریخارجیگشارهیسرماحقوق،(8939)کریمیان،اسماعیلوعلیحاتمی، -
 .تیساانتشارات:تهراناول،چا ،یگشارهیسرمایقراردادهاو

ینگراهبرایجهانتجارتسازمانویخارجیگشارهیسرما(،8916زارع،محمدحسین،) -
 ونشربازرگانی.،تهران:شرکتچا رانیاتیوضعبه

چرا اول،تهرران:،ینفتریبراقراردادهراییآشنا(،8939)،عبا ،یآبادنجفیکاظم -

 .انتشاراتشهردانش

 .زانی،تهران:نشرمحقوقنفتوگاز(،8939)ن،یعبدالحس،یرویش -

 
 ها گزارشاسناد و 

صرنعترویکرداقتصادمقاومتیدرنگهداشتوتعمیرات(،8931اصلعربی،علیرضا،) -

،گزارشادارهکلراهبررینظرامنگهرداریوتعمیرراتمعاونرتنفتجمهوریاسالمیایران

 ،تهران.امورمهندسیوزارتنفت

قراردادهرایالگرویوسراختارعمرومی،شررای موضروعبراوزیررانهیئتنامهتصوی  -

.ایراناسالمیجمهوریرسمیروزنامه،(89/6/8936)گازونفتباسدستی

رهبرمعظمانقرالبیازسوی(،ابالغ8932بهمن23)،یاقتصادمقاومتیکلیاهاستیس -

 .یاسالم

رهبررمعظرمانقرالبیازسویابالغ،(8931ریت3ششمتوسعه،)برنامهیکلیهااستیس -

 .یاسالم
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رهبررمعظرمیازسرویابالغر،(8939وریشرهر23)،یعلرموفنراوریکلریهرااستیس -

 .یانقالباسالم

 (.8932ریزیونظارتبرمناب هیدروکربنیوزارتنفت)اونتبرنامهگزارشمع -

گزارشمعاونتپژوهشیوزارتنفتدرهمایشصنعتنفتدانشبنیان،تبلوراجررای -

 (.8936هایاقتصادمقاومتی)سیاست

دریاقتصرادملرشررانیصرنعتنفرتپ،(8939)،وزارتنفتیمعاونتپژوهشوفناور -

درانیروحرکتدانرشبنیجهشتوسعهفناورکردیبارویقتصادمقاومتایهااستیسیاجرا

روابر -تهررانیری،راهبردهراواقرداماتاجرایشنهادیبستهپی،عمومیمانکاریپیهاشرکت

 وزارتنفت.یعموم

،رانیرایدربخرشنفرتورشرداقتصرادیگشارهیگزارشسرما،(8931)،مسعود،یلین -
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