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بینی نموده است،  را پیش یالمللی باالدست مختلف بین يها نه تنها امکان استفاده از روش یادین،از م یديو گاز تول
  .اجازه داده است یزبرداري ن و بهره یدقرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تول يبلکه انعقاد و واگذار

  
ی،خـارج گذاري یهسرمانفت،صنعتباالدستیهاي پروژهمتقابل،  یعب قراردادهاي:یدواژگانکل

  ).BITS(گذاري  ي سرمایه دوجانبهمعاهداتیران،اینقوان
  

  مقدمه
یشبکهاي منطقهدرخودیکاستراتژویکژئوپولتموقعیتي  هواسط بهیرانااسالمیجمهوري

يانرژینتأمي هعمدکانوندوینبدرگرفتنقراروداراستراجهانيانرژمنابع% 60از 
انگذار سرمایهتوجه جلبيبرایمطلوبیاربسیطشراازفارسیجخلوخزریايدری نیدروکربه

وداشتهقرارنفت ي هیپابرعمدهطوربهیزنیرانااقتصادیگر،دسوياز. استی برخوردارخارج
یاوضعفو لذا است جانبههمه یافتگی توسعهمسیردريکشورهاجزویراناین،ابر عالوه. دارد

ممکنآنیباالدستهاي ویژه پروژه بهنفتصنعتمختلفهاي عرصهدریکیتکنولوژي ناکارآمد
  ).، ب1384یمی،ابراه(آن را فراهم سازدي ناکارآمد یاو یوارداتيتکنولوژبهیوابستگموجبات است

ی درخارجيهاگذار سرمایهبهنسبتیمنفيها دیدگاهیبرخ یرانا یاسالمانقالبیانجردر
کرد که یدا پبازتابیزنمربوطینقوانیگردویاساسقانوندرها دیدگاهیناوگرفتشکلیرانا

. شدندی قلمدادملّهاي ثروتومنابعغارتعاملیخارجگذار سرمایهيها شرکت،بر اساس آن
یز ن یاز طرف. خورد یمبه چشمیاساسقانوندر اصول یزن یمنف یکردهاينوع رو یناز ا آثاريلذا

یجاد ایرانادریخارجهاي  یهسرماجذبيبراراهایی چالشجنگ،وانقالبازیناشتحوالت
نامسـاعد  یخـارج  هاي جلب سرمایهیطشرایخارجيهایمتحروفشارهایشکرد و عمالً با افزا

موجب ورفتباالگذاري سرمایه ي هینزمدرياقتصادویاسیسیسکری،شد و به طور کّل یتلّق
  ).همان(شدیخارجگذاري سرمایهکاهش
کشـور   یسـازندگ  ي هبـا شـروع دور   یـران ا یـه عراق عل تحمیلیجنگپایانازپسکشورنگاهاما

. بردنـد ی پـ  یـران در ا یخـارج  يگـذار  از سـرمایه  یـت و حما یقو همگان به ضرورت تشو یافتییرتغ
مثبـت  وگسـترده ربسـیا پتانسـیل ازاسـتفاده بـه خصـوص نگـاه همگـان    یـن در اکـه  اسـت   یهیبـد 

این خصوصدرمتفاوتیراهکارهايوبودایراننفتصنعتباالدستیهاي پروژهدرگذاري سرمایه
عـا کـرد کـه   اد تـوان  یکه امروز مـ اي گونه به است،گرفتهقراراستفادهموردنیزعملدرشده،مطرح
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ــرانصــنعت نفــت ایباالدســتبخــش ــه مراتــب ب ی ــکشــور م یعصــنا یگــراز د یشــترب ــهوّف جلــب ق ب
در جلـب  آل ایـده ي هنقطـ بـه رسـیدن تـا نفت صنعتگرچها. استشدهیخارج يهايگذار سرمایه
ي سـاز ینـه بهاستفاده و رسد ینظر مهب یولد،فاصله داریباالدست يها ویژه پروژه بهخارجیهاي سرمایه

یـران  در ایخارجگذاري  هسرماییادازدوجلببرايمناسبییکارآبتواندکهییراهکارها ي هیاز کل
گـذاري   سـرمایه در امـر شـفّاف والزمینقـوان وضـع قالـب درکـه  ییهایوهویژه آن ش بهباشند،داشته

کـه شـود اتّخـاذ یريتـداب خصوص الزم است ینا در. باشد یمیرناپذاجتناب يامر باشد، یم ضروري
نفـت  صنعتباالدستیبه بخشاديقراردوقانونیي هشدشناختهراهکارهايبایخارجگذار سرمایه

  ).همان(ورزد مبادرتطوالنی مدتهاي گذاري سرمایهبهصنعتایندروکندپیداورودایران
بـر  حـاکم و مقـرّرات  قـوانین کامـل شناسـایی ضـمن کـه اسـت آندرصـدد حاضـر ي همقالـ 
،متقابلیع ب التیویژه به روش تسهبه، کشورنفتصنعتیباالدستبخشدریخارجگذاري  سرمایه

از یقتشـو در خصـوص جـذب و   معاصـر یتحـوالت حقـوق   سـیر کـه دهـد پاسـخ سؤال مهماینبه
پذیرفتـه چگونـه صـورت  متقابـل بیـع ویـژه  بـه مطروحـه قراردادهايقالبدرگذاري خارجی سرمایه
  !است؟
  

  یرانایاسالميجمهوریاساسـ قانون1
ط هـا  محـدودیت برخـی ایـران، اسالمیانقالبگیري شکلازپس مـورد  دراساسـی قـانون توسـ

 از تعـدادي خـاص در طـور بـه خـارجی گـذاران  سـرمایه وعـام طـور بـه خصوصـی بخشمشارکت
،)44اصل (شد اعالمملّیاقتصاد،هاي بخشازتعداديراستا،ایندر. گردیدمقرّراقتصاديهاي فعالیت

، اسـتخدام 1)81اصـل  (ممنوع شدندامتیازگونههر یلتحص وایراندرشرکتتشکیلحّقازخارجیان
  ).153اصل (گردید ممنوعمنابع طبیعیبربیگانگاني سلطهو) 82اصل (شد محدودخارجیکارشناسان

ی يقرارداديالگوبهيااشارهیرانایاسالميجمهوریاساسقانونچه اگر مـورد  درخاصـ
، 44اصول نظیرآناصولازیبرخامااست،نکردهو گازنفتفروشویدتولتوسعه،اکتشاف،

                                                                                                                                                     
وقشمیش، کیصنعتي ـ  تجارآزادمناطقيهانسازما1380سالي هبودجنامهیبتصو20ي هتبصر4بنددر.1

وابسـته  یا تابعه و  يهاها به شرکتسازمان ياز سو ياقتصاد یتالز هر گونه فعصدور مجو«: دارد یمقرّر م1چابهار
الزم بـه  .»ممنـوع اسـت   ،باشد یتالفع يانحصار ي هن اجازآن متضم که مفاد یو خارج یگذاران داخلیهسرما یاو 

بهمربوطقانون،ایرانخارجیگذاري سرمایهازحمایتوشویقتانونق  2ي هماد ي هاست که مطابق تبصر یحتوض
هـر بـه وینزمـ نـوع هرکتمّللذا. باشد یمیباقخودتقوبهکماکان6/3/1310بمصویرمنقولغاموالکتمّل

،یمـی ابراه ؛ك. ، ریشـتر ب آگـاهی يبـرا (باشد  ینممجازقانونیناچارچوبدریخارجگذاریهسرمانامبهیزانم
  ).25- 15صص : 1383
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گاز ونفتمورددرمناسبيقرارداديالگوانتخاببرکهاستیاحکاممتضمن 153و  81، 45
ي اقتصادنظام که،آنتوضیح). 1386:166، یمحب(کند  یمیجاداراییها محدودیتوگذارد یمیرتأث

بخش استوار است ویدولتبخشیتمحوربایصوصخویتعاونی،دولتبخشسهي هیپابریرانا
و شود می ادارهی عموممالکیتصورتبهکهشود یمبزرگمعادنوبزرگیعصناشاملیدولت
و یدولتهاي  ي بخشبرارایتاولوکشور،یاساسقانونگذار قانونظاهرًا. استدولتیاراختدر

شناخته  رسمیتها به بخشیناي همحدوددرصرفًارایخصوصبخشواستده شقائلیتعاون
بخـش   ي ه، محـدود مذکورهاي بخشقلمروشدنمشخّصازپسیب،ترتینبد). 44اصل (است 

  . شود یمیین تعیگردهاي بخشلمکمبلکهمستقل،بخشیکعنوانبهنهیخصوص
ت صـورت بـه رابـزرگ معـادن فقـط یاساسـ قـانون  دولـت یـار اختدرویعمـوم مالکیـ

معـادن یصتشخ، 1364آن ي هیاصالحو1362سال مصوبمعادنقانون).لبند او:همان(داند یم
ويبـردار بهـره آن،موجـب بـه کـه اسـت دادهقـرار معـادن یعـال يشـورا يهعهدرا بربزرگ

یدولتـ يهـا  شـرکت ومؤسسـات وفلـزّات ومعـادن وزارتي هبر عهـد بزرگمعادناستخراج
اعمـال بـا مـوارد یرسـا اسـتخراج شـود و  یمـ انجـام باشد،دولتبهتعلّقصددرصد مکهربط يذ

،1382، یهاشم(شود  یممحولیرانیایخصوصاشخاصویتعاونيها شرکتبهمذکوروزارت
یدولتـ کامًالشود، یممادریعصناوبزرگمعادنجزءکهگازونفتبخشین،بنابرا). 1:357ج

بهتـر ویشـتر بتواند یموداردیشتريباییکاروكتحّریکلّطوربهکهیخصوصو بخشاست
  .استشدهمحرومیراناگازونفتاموردرفعالیتاز،کنداستفادهیخارجیمالمنابع از

رهـا  یـا مـوات يهـا ینزمـ یلقبازیعمومهاي ثروتوانفالیقانون اساسیزنیگردطرفاز
بـه  دولـت ازاعـم معنـاي به(ی اسالمحکومتیاراختدررا... وها یاچهدرویاهادرشده، معادن،

بـا  ). 45اصـل  (ید نماعملهاآنبهنسبتعامهمصالحطبقبرتادهد یمقرار) مجریه ي قوهمعناي
و بـوده دولـت یـار اختدرگـاز ونفـت ویژه بهبزرگمعادنکهشود یمامر مشاهدهینابهتوجه
بِـالوارث  ارثیزنومعادنیلقبازیعمومهاي ثروتوانفال. گرددید ادارهبایدولتبخشطبق

ها آنبهنسبتعامهمصالحطبقبرکهاستیاسالمحکومتیاراختدر ،المالکمجهولاموالو
یار اختدرعملدرمواتیاراضومراتعیاها،درها، رودخانهها، مانند جنگلانفالاما. یدنماعمل

یـه  فقیـار اختدرشـود،  یمـ یـده نام1یهحسـب امـور گـاه کـه 45یق اصـل  دمصایرساواستدولت
  ).1386:167ی،محب(باشد  یمیطراالّشجامع

                                                                                                                                                     
  .المالکمجهولاموالوبِالوارثارثباباز. 1
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مطـابق  . اسـت شـده ممنـوع مطلقـًا یـان خارجبـه ها شرکتیلتشکیازامتدادن،81اصلطبق
م سـها صد در صدکهیشرکتیستأسچونآمده،عملی بهاساسقانوناصلیناازکهیريتفس
ي گـاز  وینفتـ امـور درکـه یخارجيها شرکتباشد و ینممجازباشد،ها یخارجبهمتعلّقآن

  .دهندیلتشکیرانیاشرکتتوانند ینمدارند،فعالیت
و هـا  یمبـ ازیحـاک واسـت یکـ مّت» یلسـب ینفـ «ي  قاعـده بـر یـز ن1اساسیقانون 153اصل شمول

یـران  اسـابق یـم رژدرهـا  یخارجبهیوابستگوکشوريادارهي یوهشمورددرکهاستییهاینگران
 کـه شـود یرتفسـ يطـور توانـد  یمـ یاساسـ قـانون ازاصـل یـن ااطـالق وعمـوم  .اسـت داشتهوجود

سـالیان   کـه داشـت دورنظرازیدنباهمرانکتهیناالبتّه. بداندآور سلطهراالمللی بینمهمقراردادهاي
احسـاس عـدم  یـل دلبـه اساسـی قـانون اصول فـوق از ایران،درمیاسالانقالبوقوعازپسمتمادي

یر نشـده  تفسـ جـامع ویـق دقطـور بـه یخـارج گذاري سرمایهجذبي هلأنسبت به مس یضرورت کاف
و انـواع و اسـتفاده از خـارجی گذاري سرمایهازتشویقوجذببحثکهیرخايهاسالدراما. است
پـذیر   صـنایع بـزرگ سـرمایه   درویـژه  بـه 2خارجیگذاري سرمایهازحمایتوتشویقمتعددهاي شیوه

ینابر به عمل آمده است وآنازیديجدیرتفاسشده،مطرحجامعهدريتريجدصورتبهکشور
 44اصـل ياجـرا یکّلـ ي هـا یاستسموجب بهوياقتصادي توسعهچهارموسومي برنامهدراساس،

در دويرهبـر مقامیده است و توسطرسنظام مصلحتیصتشخمجمعیبتصوبهکهیاساسقانون
توجه قـرار موردگاز،وبخش نفتدريسازیخصوصي  مسألهشده،ابالغ1385و1384درمرحله
گـاز نفـت و یدستیینپابخشیع بزرگصناشامليسازیخصوصکه اصلاینباالبتّهاست،گرفته

ونفـت خـام  یـد تولواسـتخراج يهـا  شرکتو گاز و شرکت ملّی نفتو یباالدستبخشنهشود یم
ت درومـردم عمـوم بـه ی متعلّقنفتمنابعونفتواقع،در. 3اند شدهیمستثنآنازگاز یعمـوم مالکیـ

یدولتـ یعمـوم امـوال  شماردرچاهسرتولیدبه اصطالحوگازواستخراج نفتازپساست، لیکن
هـا  آنازیگـري دنحـو  بـه یـا بفروشـد وکنـد مالکانـه رّفآن تصدرتواند یمدولت وگیرد یمقرار

ینفـ چـه متضـمن  چنـان را،ینفتـ يقراردادهـا انعقـاد یاساسقانون مزبوراگرچه اصول. کنداستفاده
                                                                                                                                                     

ي،اقتصـاد ویعـی طبمنـابع بـر یگانگـان بي هسـلط موجبکهقراردادهرگونه: یاساسقانون153اصلطبقبر.1
  .استممنوعگرددکشورشؤونیگردوارتشفرهنگ،

واردکشوربهیخارجگذاریهسرماطتوسکهينقدیرغیاوينقدازاعمیخارجي هیسرماانواعخصوص  در.2
 یافزودن ي لیه، قطعات منفصله و مواد اویدکیابزار و قطعات یزات، تجهوآالتینماش ي،نقدوجوهشامل،شودیم

سـود سـهام قابـل انتقـال     ،یصـ تخصو خـدمات  يو عالئـم تجـار   ی، اسـام یاختـراع، دانـش فّنـ    حّقی،و کمک
  ).45ص : 1383یمی،ابراه ؛ك. ر(یران ادولت تئیه یبمجاز با تصو مواد یرسای،خارج يگذاریهسرما

  .1بند،12/4/1385ا؛ .ا.ج.ا.ق44اصلیکّليهایاستس) ج(بند خصوصدريرهبرمعظّم مقامي هیابالغ .3
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کـم حیچهـ ، امااند کردهاعالمممنوعباشد،آنمالکیتدر محدودیتیجادایا نفتیعموممالکیت
بـه راآنندارنـد و يقـرارداد يالگـو ونفتصنعتوینفتمنابع ي دارهاي یوهشمورد دريدستوریا

).170:همان(اند ي گذاردهعادقانوني عهده
  

  نفتـ قانون2
ی منفـ نگـرش یشافـزا آنمتعاقـب و)ا. ق45و44اصل(معادنومادرصنایعشدناعالمیمّلبا
قـانون نفـت  کـه بودیرانا یهبر علعراقتحمیلیجنگیطیرانادریخارجگذاري سرمایهبهنسبت
ط 1366سـال  ت یـک قـانون یـن ا.1شـد یبتصـو مجلـس توسـهرگونـه  بـه نسـبت یکّلـ محـدودی

تمـام  قـانون، یـن ااسـاس بـر . اسـت کـرده یجـاد اگـاز ونفـت يهـا  زمینـه دریخارجگذاري سرمایه
 ,Shiravi and Ebrahimi(گرفتقرارنفتوزارتنظارتوکنترلتحتنفتبهمربوطيها فعالیت

2006: P. 3 .(  
 45اصـل طبـق وشـوند  محسوب مـی یعمومهاي ثروتوانفالجزوکشورنفتمنابعی،طرفاز

ت حـّق  اعمالوباشد یمیاسالمحکومتیاراختدریاساسقانون ت وحاکمیـ بـه  نسـبت مالکیـ
ت حـّق ایـن  1366سالاز) 2ي هماد(است یاسالمحکومتبهمتعلّقنفتمنابع ـط  حاکمیـتوس

حضـور  متضـمن کـه ی خـارج یممسـتق گـذاري  سـرمایه یعنـی شـود؛  یماعمالشرکت ملّی نفت
اسـت  شـده اسـت، منـع  یـزات تجهویسـات تأسومنابعبرمالکیتهمراهبهیخارجگذار سرمایه

دریروشـن مقرّرات 1353مصوب نفتقانونخالفبر 2قانونیناواقع،در. )64: 1381یگی،بحسن(
                                                                                                                                                     

آنگـاه ویاسـالم يشـورا مجلسیبتصوبه1366سالدرکهاستتبصره3وماده12برمشتملقانونینا .1
  .یدرسنگهبانيشوراییدتأ
در صنعتخارجیگذاري سرمایهگونههرخصوصدررامطلقیممنوعیتقانون؛ این1366سالمصوبنفتقانون.2

وزارتو نظـارت کنترلتحتبایدنفتیهاي فعالیتتمامیکهدارد میمقرّرقانوناین. است  کردهبینی پیشگاز،ونفت
وداردتعلّقایرانبه ملّتکهاستعمومیاموالازبخشینفتیمنابعکهدارد میمقرّرقانوناین2ي هماد. گیردانجامنفت

گـاز ونفـت هـاي  در پـروژه بایـد کـه هایی هزینهتمامیقانون،این6ي همادطبق. باشد میدولتنظارتواختیارتحت
مزبورقانون5ي همادوجود این، با. گردددرجساالنهي هبودجدرتاشدهپیشنهادنفتوزارتتوسطگردد،گذاري مایهسر
گاز ونفتهاي پروژهاجرايبرايتادهد ایران اجازه مینفتملّیشرکتمثالبرايوابسته،هاي شرکتونفتوزارتبه
استفادهایران،دولتمشیخّط،60ي هدهاوایلدر. مبادرت ورزندخارجی،یابومیايه شرکتوافرادباقراردادانعقادبه
دقیقًاکارشرحقراردادها،اینموجببه. بود EPCیادستدرقراردادهاي کلیدتحتخارجینفتیهاي شرکتخدماتاز

اساسیقانونمقرّراتباقراردادهاایناگرچه. دبوثابتنمود، میفراهمبایدکه پیمانکارخدماتیوموادهاي قیمتومعین
بـراي اي بودجـه عمـومی، درآمدهايمحّلازبایدکهآننخست. گردیدایجادخاصیعمل مشکالتدرامابودند،منطبق

کهدوم آن. نبودموجودصنعتروزافزوننیازهايبهپاسخگوییبرايکافیارزاگرچهشود،گرفتهدر نظرنفتیدرآمدهاي
وقـوع  هنگـام بـه کهبودالزم،رو نایاز.بوددشوارپیش،ازودقیقنحويبهباالدستینفتیهاي پروژهشرح کاريتعیین
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بر منعیدتأکویاساسقانوناصولازیبرخمفادتکرارباونداردینفتيقراردادهايالگومورد
وگـذاري  سـرمایه خصـوص الزم در یتشـفّاف  عـدم ونفـت مـورد دریخـارج گـذاري  سـرمایه 

یلقبینایقانونیگاهجاونفتي هاداري هنحومورددراضطرابوابهامموجباتی،فّنیساتتأس
  1.)1386:171، یمحب(است ساختهفراهمراها گذاري سرمایه

                                                                                                                                                     
جدید، اعمالشرایطباقراردادتطبیقبرمبنیمتعدددستوراتصدورقرارداد،حیاتطیدرنشدهبینی پیشهاي وضعیت

  .گذاشت میقراردادطولوپروژهي هاولیي هبودجبرسوءتأثیراتمزبور،دستورات. شود
. استشدهنسخ1390تیرمصوبنفتونقانون بر اساس قانون اصالح قان ینا؛ 1353سالمصوبنفتقانون.1

ایـران ملّتمالکیتحّقاعمالواستملّیایراننفتصنعتونفتیمنابعکهداشت میمقرّرنفتقانون3ي هماد
ي قـاره فـالت وکشـور سرتاسـر درنفـت پخـش وتولیدتوسعه،اکتشاف،ي هزمیندرایراننفتیمنابعبهنسبت

بـاره آندرخـود پیمانکارانوها نمایندگیي  هوسیل بهیارأسًاکهاستایراننفتملّیشرکتي هعهدبهمنحصرًا
تولیـد وتوسعهاکتشاف،امردرخارجینفتیهاي شرکتفعالیتقانونی،مقرّراتاینبر اساس. کردخواهداقدام

عمـل پیمانکـار عنوانبهایراننفتملّیشرکتازنمایندگیبهخارجیهاي شرکتکهگردیدموارديبهمحدود
نفتیهاي شرکتآندرکهانتفاعیمشارکتیاتولیددرمشارکتامتیازي،قبیلازقرارداد،هرگونهانعقاد. کردند می

فرمـان درآن،جـاي بـه . شـد اعـالم ممنـوع نبودنـد، ایـران نفتملّیشرکتنظرزیرپیمانکاروانعنبهخارجی
ایـن . گردیـد منعقـد نیزنوعاینازقراردادتعداديوشدآشکارخطرپذیرخدماتخریدقراردادنوعیقانونگذار

قراردادهـاي هماننـد ثابـت قیمـت ومعـین کـاري شرحیکبادستدرکلیدقراردادنوعازخدماتقراردادهاي
 (Reward)الزّحمه حّقومالیگذاري سرمایهوکاريشرححیثازبلکهنبودند،(EPC)ساختوتهیهمهندسی،
کهبودهخارجینفتیهاي شرکتي هعهدبرمرتبطهاي ریسکوتوسعهواکتشافهاي هزینه. بودندپذیر انعطاف

وشـد  مـی کشـف تجـاري میـدان یکاگرمقابل،در. نمودند میفعالیتراناینفتملّیشرکتپیمانکارعنوانبه
هـا   هزینـه بازپرداخـت منظـور بهبازاررایجقیمتبهمیدانازشدهتولیدنفتازبخشیکرد، میپیداتوسعهمتعاقبًا

تـا بـود حقممربوطهخارجینفتیشرکتعالوه، به. شد میفروختهخارجینفتیشرکتآنبه،)سودوسرمایه(
بـه ) بـازار قیمـت ازکمتردرصد5(تخفیفباهمراه،)درصد 5اندازةبه(را میداندرشدهتولیدنفتازدرصدي

ویافتـه خاتمهقراردادشد، نمیکشفتجاريمیدانهیچاگر. نمایدخریداريریسکپذیرفتنبرايپاداشعنوان
قراردادهاينفت،تولیدکنندهکشورهايازبسیاريدر. گردید میتحمیلخارجینفتیشرکتبرتنهاییبهها هزینه

مشـارکت قراردادهـاي نیجریهمثال دربراي. اند دادهتولیددرمشارکتقراردادهايبهراخودجايامتیازيقدیمی
هـاي شرکتنفت،صنعتدرمعمولخدماتیقراردادهايدر. اند شدهدادهترجیحخدماتیقراردادهايبرتولیددر

باشـد، شریکیاامتیازصاحبکهآنبدونپیمانکار،یکعنوانبهخارجینفتیهاي شرکتخدماتازنفتملّی
؛ به گردد میپرداختخام،نفتقالبدرنهونقدًامعموًالخارجینفتیهاي شرکتي  هالزحم حّقگیرند و میبهره

اولتـرا محـدود مسـئولیت باشرکتوایراننفتملّیشرکتبینمنعقدهخدماتیقراردادبهکنیدعنوان نمونه نگاه
  ؛ك.ریشتر؛باطّالعاتيبرا.(Reprinted in OPEC, 1976: 57-76)یرما

Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah. (2006). “Exploration and 
Development of Oilfields through Buy-Back”, Natural Resources Forum, Vol. 30, No. 
3, August 2006, (Available at: www.ingentaconnect.com); Petrossian, Vahe. (2004b). 
Iran Buyback Trail Adds to Output Total, Upstream, 9(39), 24 September; Atsegbua, 
L. (2000). The Development and Acquisition of Oil Licenses and Leases in Nigeria. 
OPEC Review, 23(1): 55-78, March;  Blinn, K.W., Duval, C., le Leuch, H., Pertuzio, A. 
(1986). International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements- Legal, 
Economic and Political Aspects. Barrows Co., New York.
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ت دریخـارج هـاي  یهسـرما جلـب کـه گرفتیجهنتتوان یمشدهذکرموادبهتوجهبا الیـيهـا  فع
در قـانون که اینبهنظرو1مزبورقانون12ي هماد یرتفس بااست، اماممنوعگازونفتیعصنایباالدست

قـانون یرتی بـا مغـا یچ هیوهشیناوشده استدانستهمجاز» خدمات«ي یوهش1353سالمصوبنفت
ت ی معنـ بـه یخارجگذار سرمایهحضور» خدمات«ي  یوهشدریراز؛2ندارد1366سالمصوب مالکیـ

بـه یـران احاضـر در حـال در کـه » خـدمات «روشازتوان یمیست،نیزاتتجهویساتتأسومنابعبر
باالدسـتی در بخـش یخـارج یمالمنابع جذبدرشده،معروف Buy Back(3(متقابل بیعيقراردادها

گـذار  سـرمایه متضمن حضـور کهیخارجیم مستقگذاري سرمایهفقطیعنی؛کرداستفادهگازونفت
ازاسـتفاده بنـابراین، . شـده اسـت  منعباشد،یزاتتجهو یساتتأسومنابعبرمالکیتهمراهبهیخارج

محسـوب ایـران درتثبیـت شـده  مکـانیزمی گـاز ومیـادین نفـت  ي توسعهبرايمتقابلبیعدادهايقرار
متقابـل بیعقراردادهايتادارند یممجاز راایرانشرکت ملّی نفتجاري،مقرّراتوقوانین. گردد یم

ـ بـرد،  کـار بهمیادیني براي توسعههمواکتشافبرايهمرا ب    قـانون  اامبـه  یـاز ن 1366نفـت مصـو
رانفـت قـانون اصـالح طرحاسالمی، مجلس شوراي1390ماهیردر تیتاً داشت و نها یادياصالحات ز

بـه بـود، گردیـده تقـدیم اسـالمی شـوراي به مجلسگازونفتقانونیک فوریتیطرحعنوانباکه
ایـن کـه  ایـن لـه جماسـت؛ از واردنیـز اصـالحیه بر اینفراوانیایراداتمتأسفانه که4رسانیدتصویب
مقـرّرات  ینفتـ  يقراردادهـا  يدر خصـوص الگـو  1366مصـوب نفـت قـانون چـون  نیز هـم اصالحیه

نسـخ را هـم  1353قـانون نفـت مصـوب     یـن، ارائه نداده است و عالوه بـر ا  يندارد و راهکار یروشن
 ینقـوان  یربـه سـا  اسـت الزمینفتـ  يانعقـاد قراردادهـا   یقانون ي هاجاز یافتنيبرابنابراین،.5موده است

                                                                                                                                                     
  .»استیملغقانونینابایرمغاینقوانهرگونهقانون،ینایبتصوبا«: استآمدهمذکورقانون12ي هماددر.1
مصـوب نفتقانونوشدنسخ1390تیرمصوبنفتقانوناصالحقانوناساسبر 1353مصوبنفتقانون.2

  .استشدهاصالحقانونهمیناساسبر1366
بازپرداخـت آندرکهکردمعرّفی» خطرپذیرخدماتخرید«قرارداد یکعنوانبهتوان میرامتقابلبیعقرارداد.3

تولیدوي،طرفازشدهارائهخدماتي نتیجهدرکهگازيونفتازبخشیتخصیصطریقازپیمانکارهاي هزینه
یک،اي سرمایههاي هزینهسقفیکمشخّص،کاريقلمرویکي پایهبرمتقابلبیعقرارداد. گیرد میصورتشده،
  ؛ك.یشتر، رباطّالعاتيبرا.  باشد میسرمایهاستهالكبرايمعیني دورهیکوثابتي الزحمه حّق

Shiravi and Ebrahimi. (2006), “Exploration and Development of Oilfields through Buy-
Back”, Natural Resources Forum, Vol. 30, No. 3, August 2006 (Available at:
www.ingentaconnect.com).

دیگربرخیوهستند1366مصوبنفتقانوناصالحاتآنازبرخیباشد که میماده16برمشتملقانوناین.4
  .اند شدهاضافهبداننیز
5.نفتقانونقانون،نیابیوتصخیتاراز«: داردیمقرّر مقانون اصالح قانون نفت16ي هماد 8/5/1353بمصـو

  .»گرددیملغو
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کشـور یو فرهنگـ  یاجتماع ،اقتصادي ي هتوسع ي هسالبرنامه پنج ینقوان،از جمله ینهزم ینمربوط در ا
  .2مراجعه نمود 1)چهارم و پنجم(

  
  3یخارجگذاري سرمایهیتحماویقتشوـ قانون3

نظـام  یـک فقداني هواسط بهیرانا،1364سال دریخارجگذاري سرمایهقانوناولینازپس
ي هـا یینارسـا ومشـکالت وجـود . بودرو روبهيجديهاچالشباینهزمینادرکارآمدیحقوق

گـذاري   سـرمایه یـت حماویقتشوقانونسال،48حدودگذشتازپستایدگردباعثموجود
در مـؤثّر یگـام یب،ترتینبدتابرسدیاسالميشورامجلسیبتصوبه1380سالدریخارج
پس از جنگيها سالکه درآن یحتوض. 4شودبرداشتهموجوداشکاالتونواقصیمترمجهت

یدا پ یتقطع یشاز پ یشب یگذاري خارج در کشور رونق گرفت، ضرورت سرمایه یکه سازندگ
یالت تسـه مختلـف جلـب و جـذب    يها شیوهجهت استفاده از يمتعدد ینکرد و مقرّرات و قوان

ي هـا  شـیوه  یگـر د یامتقابل و  یع، بیوزانس، ینانسفا يراردادهاچه در قالب ق5یخارجمنابعیمال
                                                                                                                                                     

پـنجم ي هسـال  پـنج ي هبرنامـ قـانون 125ـ129موادوچهارمي هسال پنجي هبرنامقانون14ي همادکهآنتوضیح.1
ه بـر  عالو یالمللینب يمختلف قرارداد يهااز روش استفادهامکانبهکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي، ي هتوسع

  .پردازد میمتقابل یعب يقراردادها
بار  ینلاو يبرا1ي هماد 4در بند است که ینا1390ب مصونفتقانوناصالحقانونمثبتنکاتازیکی.2

اقداماتوهاتیالفعمطالعات،ي یهکلّ«: شرح ارائه داده است ینبدنفتیباالدستاتیعملاز یروشنیف تعر
آنصادراتويساز رهیذخانتقال،،ینفتمنابعازانتیصويبردار بهرهاستخراج،،يارفّحاکتشاف،بهمربوط

آب،گاز،قیتزرها،چاهیفّنخدماتوحفر،یمیژئوشک،یزیژئوف،یشناس نیزم،يبردار نقشه،ییجویپمانند
ي هتوسـع واحـداث زیـ نوگـردد ینفتمنابعازياکثرحدونهیبهبرداشتبهمنجرکهی تیالفعهرایوهوا
کردنعرضهقابلودیتولاتیعمليبراهاآنحراستوحفاظتحدود،دیتحدوابسته،عیصناوساتیتأس

رینظيموارد. را شامل شوددستی یینپایاتعمليبراعرضهایواستفادهصادرات،ه،یلاويجداسازحددرنفت
،یمنیاطیشراحفظوجادیا،یانسانيرویننیتأموآموزش،یصنعتموادوکاالهانیتأمبرنظارتوتیریمد

یبانیپشـت يبرايفناورانتقالوارتقاءجاد،یاجهتالزميهاتیالفعیۀ کلّانجاموستیزطیمحوبهداشت
  .»شودیممحسوبیباالدستاتیعملوجزفوقاتیعمل

3. Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA).
ـ کلازقـانون، یـن امشـمول یخـارج يهـا يگـذار یهسـرما  .4 يبـرا کـه یالتیتسـه وهـا  یـت حماحقـوق، ي هی

کـه یتحماویقتشوقانون8ي هماد(باشند یمبرخورداریکسانطوربهاست،موجودیداخليهايگذاریهسرما
  ).است1334مصوبیتحماوجلبقانون3ي همادمشابه

درمشـارکت يهـا روشچهـارچوب دریخـارج  يگـذار یهسرمادمتعد يهایوهو شانواعخصوصرد.5
،(.B.O.T)ي واگـذار ويبـردار بهرهساخت،،(Buy-Back)متقابلیعب،  (Joint Ventureيگذاریهسرما

Project)طـرح یمـال ینمأتـ يهـا روشیرسـا و(B.OO.T)يواگـذار ويبـردار بهره،یتمالکساخت،
Financing))75ص : 1383یمی،ابراه ؛ك. ر.(  



  92پاییز ، 40دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  46

یش ، افزایشغل يهافرصت یجادمتعدد به منظور ا يهاطرح ینچنهم. وضع شده است یمال ینمأت
،یو صـنعت  یمعـدن  يهـا کشـور و مجتمـع   یـد تول ي هیـر زنج يهاحلقه یل، تکمینفت یرصادرات غ

ی ، نفتینیزم یراز منابع ز يبرداراکتشاف، توسعه و بهره ت در عملیاتبلندمديهاگذاري سرمایه
ت کمیشافـزا رقابـت، بـازار بـه یدنبخشرونقها،آنشاروو فر يو گاز ت کویـ وکاالهـا یفیـ

  .2اندو آغاز شده یفمعر1ّیراناینسرزمدرها یمتقکاهشوخدمات،
قراردادي بیع چهارچوبی،ارجخ يگذار سرمایه یتو حما یقتشوقانوناساسبرراستا و ینا در

یک اسـتراتژ بخـش دریخـارج گـذاري  سـرمایه جلبويسازفعاليبرایمناسبي هیوشمتقابل
یق و تشوقانونياجراي هنام یینآ). 1381:100صحرانورد، (آید  یمحساببهگازونفتباالدستی

گـاز  وخـام نفـت مشـمول قانونیناکهاستکردهیحتصریخارجگذاري سرمایهازیتحما
 یديجدلتحو یکقانون  یناعمًالکهشود یمهمانتقالواستخراجواکتشافبخشدریعیطب

. کند یمیحی اعمالتصریایحیصورت تلوهحاکم بر شرکت ملّی نفت بيقراردادها یستمرا در س
ینمأتـ يها شیوهي هیکلازکهداداجازههمیدولتيهاشرکتبهدولتي همصوبکهیناضمن

  .یندنمااستفادهی خارجگذاري سرمایه یتو حما یققانون تشو 3ي هماد »ب«بنددرمندرجیمال
مقـرّرات  وینقـوان یرسـا یترعاباوقانونینااساسبریخارجگذاري سرمایهیرشپذالبتّه 

ي و کشاورز،3یمعدنی،صنعتازاعمیديتولفعالیتويآبادوعمرانمنظوربهبایدکشوريجار
ها در  بخشیتمامدریخارجگذاري سرمایهو) 2ي هماد(یرد پذصورتضوابطاساسبرخدمات

برگشت  کهيواگذارويبرداربهرهساخت،متقابل،یعبی،مدنیمشارکتيها روشچهارچوب
                                                                                                                                                     

1. یخـارج يهـا یهسـرما یتحماوجلبقانونپوششتحتیخارجيگذاریهسرمایرشپذضوابط2ه يماد،
ي هجلسیرانوزتئیهي هبمصو15945شماره؛30/8/1378یرسمي هروزنامدرمنتشره28/7/1378خمور.  

 ی،خـارج  ي هیانـواع سـرما   یـران، در حقـوق ا  یرگیمصالح تصمياکز ذمری،خارجيگذاریهسرماخصوص در.2
 ،غرامـت پرداخـت ویخـارج يگـذار یهسـرما ینتضـم  یران،ایفّنوياقتصاديهاکمکويگذاریهسرماسازمان

شـرکت يگـذار یهسـرما يبرايسازینهزمویبررس ي،ورافنویفّندانشانتقالویمهندسویفّنخدماتي  ارائه
ي هارائـ  ی،خـارج يهـا شرکتویرانیااشخاصینبمنعقدهيقراردادهاییاجرایاتعملانجامیران،ادریخارج

ت المجاز فع يهاینهزمی،خارجشرکتخدماتیاکاالهافروشازبعدخدمات در  یخـارج  یاشـخاص حقـوق   یـ
یالتتسهي هارائ ی،خارجيگذاریهسرمادرارزویهسرماانتقالونقل ی،صنعتويتجارآزادمناطقیسسأت یران،ا

بـه   یالتتسـه  ي هو ارائـ  یـت حمای،خـارج گـذار یهسـرما يبـرا اشـتغال وکـار ي  هپرواناقامت،ي هاجاز،یدرواد
ي هیسرماازیتحماوجلبيهایتمحدودوموانعخرهو باألیات مالاز پرداخت یتمعافی،خارج يگذاریهسرما

  ).همان( استصالحيذیدولتدستگاهاززمجوبهیازمندنکهییهاتیالفعانجام یگانگان،بیخارج
) يفـرآور واسـتخراج واکتشـاف ) معـادن یرسـا و(انتقال واستخراج،اکتشاف(یعی طبگازوخامنفتمنظور.3

  .است



47...هاي باالدستی  گذاري خارجی در پروژه مقررات حاکم بر سرمایه  
  

ی کـ مّتشود ویناشگذاري سرمایهموردطرحياقتصادعملکردازصرفًاحاصلهمنافعویهسرما
ي هماد» ب«بند(١استشدهدانستهمجازنباشد،ها بانکیایدولتيها شرکتدولت،ینتضمبه
» ) BOT(ي واگذارويبرداربهرهساخت،«ي ها روشموضوعیخارجي هیسرماکهیمادام). 3

ماندهیباقي هیسرماسهمبهنسبتمالکانهحقّاعمالاست،نشدهمستهلکآنبرمترتّبو سود
اگرچـه در . باشـد  یمـ مجـاز یخـارج گـذاري  سـرمایه توسـط یرپـذ یهسـرما ياقتصـاد در بنگـاه 

واسـتخراج ،اکتشـاف (یعـی  طبگازوخامنفتبهمعدنبخشدرقانونیناییاجراي هنام یینآ
مقـرّرات مشـمول یـز نو گازنفتیباالدستيها پروژهدهد یمنشانکهاستاشاره شده) انتقال
بـرداري  بهـره ساخت،روشآیاکهاینامااست،یخارجگذاري سرمایهیتحماو یقتشوقانون

نظـر  بـه سـاده بسـیار دارد،  راگازونفتیباالدستيها پروژهبهنسبتاعمالو واگذاري قابلیت
جـذب درروشایـن ازاسـتفاده عـدم درتـاکنون نفتصنعتعملکردکهآنرسد، ضمن ینم

  ).2  :الف ،1384، یمیابراه(کند  یماثباتراآنخالفباالدستی،بخشدرهاي خارجی سرمایه
و یمعظـ منـابع وجـود ویاییجغرافیمی،اقلخاصیطشراي هواسط بهیرانادرحال، اگرچههردر

ي بـرا مناسـب  مسـتعد و یاربسـ   يبسـترها یمی،پتروشـ   وگـاز نفت، ي هینزم  درویژه یرزمینی بهزیغن
ینتـر رهگـذر، مهـم  ینادرامااست،فراهمآنيدستاوردهاازاستفادهویجخارهاي یهسرماجذب 

یپلماتیـک دیاسـی و سی،اجتماعي،اقتصادمختلفجوانبازمطلوبثباتویتامنینتأمهمانا نکته
در یخـارج گـذاري  ین سـرمایه تضـم یقانونيهایسممکانویحقوقياستانداردهاازاستفادهیژهوو به

صـرف وجـود   البتّـه ). 1384:130ماندگار، (است انگذار سرمایهخروجوحضورورود،فمختلمراحل
ی، فّنـ ي هجنبـ ازوباشـد شـده یبتصـو وینتدووجه ینبهتربههرچندیخارجگذاري سرمایهقانون
مناسـب و  قـانون ازصـحبت یوقتـ بلکـه بـود، ی نخواهدکافهرگزباشد،مطلوبياقتصادویحقوق

مقـوالت مربـوط   یرسادرشفّافینقوانینتدویاووجودید،آیشپیالمللینبيانداردهااستبامنطبق
  .2نماید یمیرانکارناپذیزن... ویاسیسویفرهنگی،اجتماعي،اقتصادمسائلبه

                                                                                                                                                     
قیتشـو یرسـم نهـاد تنهـا یـران ایفّنـ وياقتصـاد يهـا کمـک ويگـذار یهسرماسازماناست کهذکریانشا .1

واسـت یخـارج يهـا يگـذار یهسـرما بـه مربوطاموريیهکلبهیدگیرسوکشوردریخارجيهايگذاریهسرما
خـروج ویريکـارگ هبـ ورود،یرش،پـذ جملهازربط يذامورخصوصدریخارجگذاران یهسرمايهادرخواست

یخـارج يگـذار یهسـرما یـت حماویقتشـو قـانون ،5ي مـاده (گـردد  یمتسـل سـازمان آنبهیستبایمیهسرما
  .)85ص :1383ابراهیمی،چنین،همو،www.investiniran.ir؛ ك.ریشتر،باطّالعاتيبرا(1381مصوب

بحـران  فضـاي درویـژه  بـه نفتصنعتباالدستیهاي پروژهمالیتأمینموضوعامروزهکههایی روشرغم علی.2
وکارهایی جدیدسازبهخصوصایندرنفتیالمللی بینوملّیهاي شرکتوباشد میاقتصاديتحریمیاوصادياقت
برخـی درعضـویت نظیـر نیزدیگريالمللی بینحقوقیراهکارهايبررسیکنند، میپیدادستفردبهمنحصرو
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  یفرهنگویاجتماعي،اقتصادي هتوسعي هسال پنجي هبرنامینقوانـ 4
اجـازه دولـت بـه 1369یفرهنگـ ویاجتمـاع ي،اقتصـاد ي هتوسـع اولي هسال پنجي هبرنامقانون

یازهـاي نرفـع يبـرا ويمرکـز بانکینتضمبارادالریلیاردمدهسقفتامتقابلکه معامالتداد یم
و گـاز ونفـت منـابع ازیشـتر بهرچـه  ي هاستفادمنظوربه). 29ي هماد» ي«بند (دهد انجامصنعت و معدن

ینتـأم یز نوگازونفترفتنهدرومهاجرتازیريجلوگویگانهمساباکشورمشتركي هایدانم
مـورد یعماسوخت يجابهگازیگزینیجاظرفیتیشافزاویمیپتروشي هاولیاز محصوالتیبخش

5يبـرا شـد تـا منحصـراً   دادهاجازهیراناشرکت ملّی نفتبهقانونینایبتصویختاراز کشوریازن
معـادل مبلـغ بـه روزانه حـداقل یوزانستعهدیجادایقطرازخود ي هتابعيها شرکت1يضرورطرح 

یـل دلبـه امـر یـن ادر واقـع،  و) 36ي همـاد (یـد  نمااقـدام سالسهمدتدرخامنفتشکهبیکصد هزار
کـه جـا آنازوبـود از جنـگ بعـد دورانآندریفرهنگـ ویاجتمـاع ي،اقتصاداحوال بدواوضاع

  .2افتادندخارجازیمالین منابعتأمفکربهامریانمتوّلبود،یافتهکاهشبه شدتیزنینفتيدرآمدها
از استفادهامکانبه، 1372سالي بودجهقانونیروپ،1374دوم ي ساله پنجي برنامهقانوندر سپس

ي هـا طـرح ياجـرا جهـت داد یمـ اجـازه دولـت بهقانونینا. شداشارهها طرحدرمتقابلیعبي  یوهش
ت یشافـزا ینچنهمي،او توسعهیربناییز ي هـا طـرح ي محـدوده درکشـور یصـادرات یـدي تولظرفیـ

ازياعتباریا بِالعوضیمالیالتتسهینتضمیااخذبهنسبتقانون،ینادرضوابط مندرجومصوب
ذي ربطيهان طرفیبمایفمتقابلیعبمعامالتینچنهمواقدامیالمللینبویخارجی مالمؤسسات

سـقف تـا یخـارج گذاري ي سرمایه اجازهینچنهمو... یدنمایلتسهکشوریبانکیستمسیق طرازرا
  .3)22ي هتبصر» و«بند (بود دادهیع متقابلبيها روشازاستفادهبارادالریلیونمو پانصدیلیاردمشش

                                                                                                                                                     
گـذاري  از سرمایهحمایتوتشویقدرمؤثّرسیاربطرقازگذاري سرمایهبامرتبطالمللی بینمعاهداتوها سازمان
17تـاریخ ایـران در راسـتا، همیندر. باشد میها ضروري گذاري سرمایهنوعاینحدودتعیینچنینهموخارجی
اقداماتاز جملهاقدامایندرآمد که (MIGA)گذاري سرمایهتضمیني هچندجانبآژانسعضویتبه 2003دسامبر
گرفت وخارجی صورتگذاران سرمایهوها گذاري سرمایهازبیشترحمایتوتشویقجهتدرکهودبمفیديبسیار
گازونفتي هخصوص حوزبهومختلفهاي زمینهدرخارجیهاي گذاري سرمایهازبیشترتضمیناتانجامامکان
  ).163: 1387زاده،  و قلی  Ebrahimi, 2007, a، 1386، همان، 1387: ، همان1385ك؛ ابراهیمی، .ر(آمد فراهم

دشتگازانتقالخّطبالل،يوسّکيبرداربهرهویلتکمیمان،سليوسّکيبازساز:ازبودندعبارتها طرحینا .1
.یکپالستویکالستي هیلاوموادیدتولطرحویجانآذرباگازانتقالخّط،نکاء

ي هیمی، شمارپتروشگاز،نفت،ي مجلّهگاز،ونفتنعتصدريگذاریهسرمايهارضا، چالش؛ بختیاري،ك.ر(.2
  ).38ص :31،1384
ویلیاردمششسقفتا... شود یمدادهاجازهربط يذییاجرايهادستگاهبه«که شدمقرّرینچنهمقانوندر این.3

یلیاردمسهسقفتا... ییاجرايهاطرحمتقابل،یعبيهاروشازاستفادهبادالر) 000/000/500/6(یلیونمپانصد
  .»یدنمااجرا ...ینانسفاتعهداتیقطرازدالر) 000/000/500/3(یلیون مپانصدو
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نفـت وزارتبهيسازیخصوصیشنگرباهم1379ي هتوسعسومي هسال پنجي هبرنامقانون
یـد نمااسـتفاده متقابـل یعبروشازشده،ذکربرنامهینادرکهییهاطرحيبرابود تااجازه داده

،اکتشـاف بـه مربـوط امـور دريزیـ ر برنامـه ويگذاراستیس،اساسینابر.1)85ي هماد»ه«بند (
در،آنیفرعـ ویاصـل يهـا  فـرآورده وینفتموادشیپاالوخامنفتدیتولواستخراجتوسعه،
ات بـه مربـوط يهـا  فعالیتانجامتواندیمدولتواستدولتانحصار وپخـش ش،یپـاال عملیـ

درانحصـار موجـب کـه ينحـو بـه راآنیفرعـ ویاصـل يها فرآوردهوینفتموادنقلوحمل
نیتضمخدماتي هارائاستمرارونشودیحاکمیتاموردردولتاریاختسلبوی ردولتیغبخش
یتمـام مذکورقانونطبق. )33ي هماد(دینماواگذاریداخلیحقوقویقیحقاشخاصبه،گردد

بـه یـد بایـدي تولمحصـوالت فـروش ویـابی بازاریـد، تولاستخراج،،اکتشافبه مربوطعملیات
هرگونـه ینفـ وشرکت ملّی نفتتوسطیدروکربنیهمنابعبرمالکیتو حاکمیتاعمالمنظور

نظـارت وکنتـرل تحـت گـاز، ونفتیداتتولومخازنومنابعبریخارجحاکمیتومالکیت
  .شد یمانجامالزمیناتتضماخذباو شرکت ملّی نفتکامل

ت حفظ کهگفتیدبا1383ي هچهارم توسع ي هبرنامقانونخصوصدراما اعمـال  ومالکیـ
توسـط  شـده یجـاد اتعهـدات بازگشتینتضمعدمگاز،وفتنمنابعبردولتمالکانهتصرّفات

ي هـا  هزینـه یه،سرمااصلبازپرداختی،دولتيهابانکویرانایاسالميجمهوريمرکزبانک
نظـر  مـورد اهدافبهیابیدستعدمیسکروخطراتیرشپذوشدهیجادایسکرویمالینتأم

شـمار  بـه یخـارج يهـا گـذاري  سرمایهيبراقانونیناي هشدیفتعراصولجملهازي،قرارداد
 ي هسـهمی ارتقايوحفظونفتتولیدافزایشمنظوربهکه آن یحتوض). 1385:3، یمیابراه(آید یم

ت درخـارجی منـابع وهـا  سـرمایه جـذب ازحمایـت وتشویقاوپک،تولیددرایران الیـهـاي   فع
از اطمینـان کشـور، اکتشـافی هـاي  طـرح ومشـترك هاي میداندرویژه بهگاز،ونفتباالدستی

و انتقـال کشـور، گـاز ونفـت مخـازن ازبازیافـت ضریبافزایشبابیشترهرچهصیانتوحفظ
امکـان  وگـازي ونفتـی هـاي  میـدان ازبـرداري  بهـره وتوسعهدرجدیدهاي فناوريکارگیري به

شـود   میدادهاجازهایرانفتشرکت ملّی نبهالمللی، بینقرارداديمختلفهاي روشازاستفاده
 ي هتوسـع واکتشـافی قراردادهـاي انعقـاد بـه نسـبت ی،اضـاف  یـد به سقف تول یدنمنظور رستا به

داخلی، صالحیتصاحبهاي شرکتیاخارجیهاي طرفبامالی،منابعتأمینجهتها، میدان
  ).14ي هماد» ب«بند (نمایدشرایط، اقدامواصولرعایتومیدانهرشرایطبامتناسب

                                                                                                                                                     
  .داردتوجهواشارهیزن1375بمصواکثرحدقانونبه85ي هتبصر» ج«بند  1وجزدرقانونیناالبتّه.1
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و نفتهاي میدان ي هتوسعواکتشافدرباالدستیقراردادهايبرحاکماصولمزبور،قانون
صـنعت  یباالدستبخشدرخارجیقراردادهايانعقادبرحاکمقرمزخطوطعنوان بهکشورگاز

  ): 14ي هماد(اعالم نموده است یرنفت کشور را به شرح ز
.رّفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشورحاکمیت و اعمال تص حفظ* 
 یاسـالم  يجمهـور  يدولت، بانک مرکـز  يشده از سو یجادبازگشت تعهدات ا ینتضم عدم* 

.یدولت يها و بانک یرانا
منـابع  تـأمین هـاي  هزینـه وریسـک سود،الزّحمه یا حقّسرمایه،اصلبازپرداختکردنمنوط* 

از بخشـی تخصـیص طریـق ازطـرح اجـراي جهـت شـده جـاد ایجنبـی هـاي  هزینـه سایرومالی
.محصولفروشروزقیمتي هپایبرآنعوایدیامیدانمحصوالت

بـودن  غیراقتصـادي قـراردادي، نظـر مـورد اهدافبهدستیابیعدمریسکوخطراتپذیرش* 
  .دادقرارطرفسويازشدهایجادمالیتعهداتاستهالكبرايمحصولبودنناکافییامیدان

 یتهر طرح و با رعا یططرف قرارداد، متناسب با شرا يبرا گذاري یهنرخ بازگشت سرما تعیین* 
.يبردار در اکتشاف، توسعه و بهره ینهبه يها روش یريکارگبه يبرا یزهانگ یجادا

.از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد یانتیبرداشت ص تضمین* 
  .محیطی زیستمالحظاتو1مهندسیویفّنتوانازاستفادهحداکثر* 

صـنعت  یباالدسـت  هـاي  پروژهمتقابل یعب قراردادهاياست کهفوقاصولاساسبراصل،  در
یـع  نسـل سـوم ب   یـران که صنعت بزرگ نفت و گاز اامروزه. شود یممنعقدومذاکرهگازونفت

مـورد توجـه   هـارم کشـور  چ ي هقـانون برنامـ   14ي هاصول مزبور در ماد کند، یمتقابل را تجربه م
ت اصول فوق تبع ازمتقابل بیعجدیديچارچوب قراردادهاکه اي گونهبه  ،قرار گرفتهي ایژهو یـ 
فـوق و   اصـول متقابل که بـر اسـاس   یعب يسوم در قراردادها يبازنگر درکهآن توضیح. کند یم

 یـران نفـت ا  شـرکت ملّـی   ي هیرمـد  تئـ یمصـوب ه  ياهمـاد  هشـت خاصین دستورالعملچنهم
ي  هدر دسـتور مـذاکر   یـا منعقـده و   يقراردادهـا  ي هیـ دو سال گذشـته در کل  از وگرفت صورت
ازجدیـدي مـوارد  گیرد، یت قرار گرفته و مو دقّ یتو گاز مورد رعانفت یباالدست يها فعالیت

وتشـویق درشـک بـدون کـه اسـت شـده بینـی  پیشحقوقیومالی، اقتصاديفنّی،موضوعات
  .2داشتخواهدبسزایینقشگازونفتباالدستیبخشدرگذاري خارجی سرمایهازیتحما

                                                                                                                                                     
ياجـرا درکشـور یـی اجراویصـنعت ویـدي تولی،دسـ مهنویفّنـ توانازاستفادهاکثرحدقانونبهدارداشاره.1

  .1375مصوب خدماتصدورمنظوربهیالتتسهیجاداوها پروژه
  ).46- 45صص : 1388؛ ابراهیمی،ك.ر(یشتر،باطّالعاتيبرا .2
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ازاسـت کـه  یافتـه اجـازه دولـت چهـارم  ي هقـانون برنامـ  14ي همـاد موجـب بههر حال،  در
منـابع ویهسـرما جـذب ازیـت حماویقتشـو يبـرا یالمللـ ینبـ يقراردادهـا ي مختلـف ها روش
کشـور مقـرّرات وینقـوان حسـب مـاده، یناکه موضوعرسد یمظربه ن.1یدنمااستفاده یخارج

درمشـارکت ،2یمانکـار پیسـک ربـا خـدمت یـد خرمتقابـل، یـع بيقراردادهـا شـامل  توانـد  یمـ 
ت بدون حـّق گذاري سرمایه يقراردادهـا گـاز، ونفـت میـادین ازتولیـد یـا ومخـازن بـر مالکیـ

چـه هـر اکتشافوییشناسامنظوربهینچنهم. دگرد... و 3(BOT)انتقال ويبرداربهرهساخت،
یـق طرازیاکتشـاف عملیاتکهشدهدادهاجازهیراناشرکت ملّی نفتبه گازونفتمنابعیشترب

 یسـک رالبتّـه . آوردعمـل بـه یخارجیمانکارانپبا4عملیات اکتشافي خدمات براقراردادعقد
ات يهـا  هزینهي هیکل ه يتجـار  یـدان دم کشـف م صـورت عـ   دریاکتشـاف عملیـ یمانکـار پمتوجـ

شـود، منجـر يتجـار  میـدان یـد جداکتشافبهعملیات مزبورکهیصورتدراام است،یخارج
ات پیمانکـاري خـدمات قـرارداد قالـب میـدان در هماني هتوسعمستحّقیمانکارپ 5توسـعه عملیـ

  ).14ي هماد »ه«بند (خواهد بود
نفـت  بخشيبرایازنمورديارزمنابعجذبخصوصدروسعهچهارم ت ي هبرنامیکماقالم

یالت تسهچهارچوب درچهیه،سرماجذبيبرانفتیباالدستبخشدستکهاستآنیايگو
تأمین هاي دیگر روشیاوفاینانسازاعمیخارجگذاري سرمایهچهارچوبدرچهومتقابلیعب

ي قراردادهـا مختلـف  يهـا  روشتـا از یافتـه هاجـاز دولـت واستشدهگذاشتهبازکامًالمالی،
هـر حـال،  در . 6کنـد اسـتفاده یخـارج منابعویهسرماجذبازیتحماویقتشويبراالمللی بین

                                                                                                                                                     
هـایی  اهمتفسوءبروزباعثمادهینادر» يقرارداديهاروشیرساازاستفاده«مفهوم کهاستذکربهالزمالبتّه.1

يقـرارداد يهاروشیرساازاستفادهي هاجازدولتمادهینااستنادبهکهاند کردهگمانیبرخچهاست، چنانشده
انجمـن ؛ FIDIC(ییـد مـورد تأ  يو اقسـام قراردادهـا   (PSC)یـد تولدرمشارکتيقراردادهاجملهازیالمللینب

که همان گونـه کـه در   یدر صورت. ت نفت را خواهد داشتصنع یباالدست يهادر پروژه) یمشاور جهان ینمهندس
بخش را خواهند داشـت کـه   ینانعقاد و اجرا در ا یتقابل ییذکر شده است تنها قراردادها یزه نماد ینا یرخاقسمت 

  .باشند 1366و قانون نفت  یاز جمله قانون اساس ینقوان یردر مطابقت با سا
2. Risk Taking Contracts

3.Build, Operate & Transfer (BOT) .نفـت و گـاز اسـتفاده    یروش در صنعت باالدست ینه تاکنون االبّت
ي،اقتصـاد  ی،مـال  ی،فّن ي هجامع و گسترد يهایلها و تحلیبه بررس یازمندصنعت ن ینآن در ا ایینشده است و کار

  ).، الف1384یمی،ابراه؛ ك.ر. (دارد یو حقوق يقرارداد
4. Service Contract for Exploration Operations
5. Service Contract for Development Operations

ـ کلمـذکور ي همـاد چهـارچوب دراکتشافقابلي هحوزکهاستذکریانشا .6 ياسـتثنا بـه کشـور منـاطق ي هی
ي مـه برناي هیحـ الیکمـ جداولمطابقواستشدهینیبیشپیراحمدبوویلویهکهکبوشهر،خوزستان،يهااستان
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از یار متفاوتبسنفتبخشدریخارجگذار سرمایهجلبینهزمدرچهارم توسعه ي هبرنامیکردرو
ین چنهم. شود یمیابی ارزنفتصنعتيیازهانواقتصادشدنیجهانروندباهماهنگوگذشته

  .1باشدکشوریملّمنافع بهترینتأمحائزتواند یميقراردادمختلفيهاچهارچوبینیبیشپ
ه قابلومهمبسیارقوانینجملهازنیز1390ي هتوسعپنجم ي هسال پنج ي هبرنامقانون در توجـ
صنعت نفت کشور یباالدست يها ژهدر پرو یخارجگذاري سرمایهازحمایتوتشویقخصوص

قسمت مربـوط بـه قـانون    ـ در  قبالً کهگونههمانباشد؛ زیرا یمربوطه م ینفت يو انعقاد قراردادها
انعقـاد  ي هاجـاز ،1390مـاه   یـر در تنفـت قـانون اصالحقانونتصویبازقبلتاذکر شد، ـ   نفت

از قـانون نفـت مصـوب    1366مصـوب نفـت قـانون  12ي همـاد تفسیربانفتی عمومًاقراردادهاي
قـانون   بیاز تصـو  پـس یولـ ،شـد  یاخذ مـ  ،است یمانکاريپ يکه همان انعقاد قراردادها1353

توسـعه کشـور    ي هسـال پـنج  ي هبرنامـ  ین، قوان1353قانون نفت مصوب نسخقانون نفت واصالح
ي هچهـارم توسـعه و مـاد    ي هامقانون برن 14ي هها مادقرار گرفتند که اهم آن یشتريبمورد توجه

پنجم توسعه گـام را فراتـر    ي هالبتّه قانون برنام. باشند یکشور م ي هپنجم توسعي هقانون برنام 125
 ي هاجـاز موضـوعه، قـوانین سـایر منـدرج در  یطتمام اصـول و شـرا  و توجه بهییدو با تأگذاشته

نیـز بـرداري  بهـره وتولید ي همرحلتاسعهتوواکتشافمراحلبررا عالوهنفتیقرادادهايانعقاد
ل تا نسـل  او نسلیباالدست قراردادهاياز یکهیچمزبور یختا تاربه ذکر است الزم. استداده
یـا وداخلـی پیمانکـاران بهبرداري بهرهوتولیديهاي فعالیتامکان واگذاريبهمتقابل بیعسوم

یاوتوسعهیاواکتشافي  هدوردرمنحصرًامزبوریباالدستو قراردادهايبودنپرداختهخارجی
  .توسعه بودواکتشافتوأمان
به نتوانداگریخارجگذاري سرمایهویهسرماجذبجهتمندرجارقامینیبیشپحالینابا

هـاي  بخـش درتوسعهي هبرنامتحقّقدرگذار قانوناهدافاستممکنگردد،مدیریتدرستی
راسـتاي درياقتصـاد اصـالحات ي هادامـ اگرچـه . نسـازد محقّـق راکشورزگاونفتباالدستی

گـاز ونفـت ویـژه  بـه کشـور زیرسـاختی هـاي  پـروژه بـراي خارجیوداخلیهاي جذب سرمایه
و  یریتمـد  يالزم بـرا  يابزارهـا  ي هیـ است عـالوه بـر آن از کل   الزمامارسد، یمنظر ي بهضرور

یـران ااسالمیجمهوريکهیمادامکهآنتوضیح. نمودتفادهاسنیزژئوپلتیکهاي یسکریل تقل
                                                                                                                                                     

یزانمبهیخارجيگذاریهسرماودالریلیاردم17/3یزانمبهمتقابلیعبیالتتسهازاستفادهامکاني هتوسعچهارم
  .استشدهینیبیشپتوسعهچهارمي هبرنامطولدردالریلیاردم13/9
از  ربـط اعـم   ذيو مقـرّرات   ینقوان یگربدون نگاه به د یالمللینمختلف ب يهااالصول استفاده از روشیلَع البتّه.1

  .باشد نمیپذیر امکانآن ي هیقانون اصالح و1366بنفت مصو قانونیژهوبه يعاد ینو قوان یقانون اساس
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وکنـد اسـتفاده درستیبهدوستکشورهايباتعاملي هبهینهاي فرصتازنتواندیک طرفاز
بـه راغیردوسـت کشورهايي هخصمانتعامالتازناشیهاي چالشنباشدقادرطرف دیگر،از

درمندرجياقتصاداهدافکسبکند،یلتبدخارجیگذاري سرمایهجذبهاي بزرگ فرصت
  ).1382:7، یريم(قابل دسترس خواهد بود یبه سختوانین قینا

  
  کشورلّکُي  هیانسالي هبودجینقوانـ 5

ینقـوان نفـت، صـنعت یباالدسـت بخـش درگـذاري  سـرمایه بـه مربـوط ي هبودجینقواناهم
 يهـا  پـروژه  ي هاولـین تجربـ   يسـتا را در. باشـد  یمـ تـاکنون 1372سـال ازشـده اي وضـع  بودجه
ازاسـتفاده مجـوز مشـخّص طـور بـه 1372سـال ي هبودجـ قـانون گاز کشـور،  نفت و یباالدست

ي هتبصر(بود دادهاي بودجهسالهماندررانفتصنعتیازهايني رفعبرامتقابلیعبیالتتسه
میلیارد6/2حداکثرارزشباینفتقراردادهايتابوددادهاجازهشرکت ملّی نفت ایرانبهو)29

  :کهآنبرمشروطنماید،منعقدخارجینفتیهاي با شرکتآمریکادالر
و گـردد پرداخـت پـروژه ازحاصـله تولیداتصادراتمجرايازمنحصرًابازپرداختاقساط* 

  ؛نشوددادهتولیددرکاهشهرگونهبرايضمانتیهیچبنابراین،
؛آیدعملبهنصبوساختمهندسی،طرّاحی،درایرانموجودتوانازاستفادهحداکثر* 
و داخلـی هـاي  شـرکت مـابین انتفـاعی مشـارکت هـاي  نامـه موافقتطریقازتکنولوژيانتقال* 

؛خارجی
، ص 12، ش 1372، یـران ا یرسـم  ي هروزنامـ (گیرد قراراستفادهموردداخلیتوانازدرصد 30کم دست* 
7.(  

ا  گردیـد، ایجـاد 1372سـال ي هبودجـ قـانون وسیله بهدر ابتداعملدرابلمتقبیعمفهوماگرچه امـ
آن موجـب بـه کـه گردیـد ذکـر 1373سـال ي هبودجـ قـانون دربـار نخستین1»متقابلبیع«اصطالح 

میـادین  ي هتوسـع وعسـلویه گـاز پاالیشـگاه انـدازي  راهبـراي تـا گردیدمجازایرانشرکت ملّی نفت
آمریکـا  دالرمیلیـارد  5/3سـقف تـا متقابـل بیـع قراردادهـاي انعقـاد بـه جنوبیوپارس شمالیگازي

  .ورزدمبادرت
                                                                                                                                                     

مسامحهگازونفتصنعتباالدستیقراردادهايبرايمتقابلبیعاصطالحازکه استفادهاستتذکّربهالزم.1
باشد  می(Service Contract)خدماتیپیمانکاريقراردادهايقراردادها،اینصحیحعنوانزیرااست؛در تعبیر

اجراي ریسکوالزحمه  و حق نفتیهاي هزینهبازپرداختمالیروشبهناظرصرفاًمزبورمتقابلبیعو اصطالح
  .باشد میها پروژه
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ازناشـی عوایدمحّلازبرابراقساطدربایدسودهاوها هزینهکهداشت یممقرّرمزبورقانون
گـاز پاالیشـگاه بـراي سـاله  5ي هدوریـک دربـازار قیمـت بـه پروژهازحاصلهتولیداتفروش

نفتـی شـرکت بـه جنـوبی وشـمالی پـارس میـادین ي هتوسعبرايساله10ي هدوریکوویهعسل
نفـت هاي قیمتکاهشهرگونهیاتولیددرکاهشهرگونهصورتدر. پرداخت گرددخارجی

وهـا  هزینـه بازپرداخـت جهتدولتیمؤسساتیاایرانیهاي بانکسويازهیچ ضمانتیگاز،و
اجـازه خـارجی نفتـی هـاي  شـرکت قـوانین، اینموجببه ).7ص : همان(گردید  ینمارائه سودها
بیـع روشاسـاس بربود،شدهمعرّفیالمللی بینبازارهايدرکهگازونفتهاي در پروژهیافتند

  .1نمایندگذاري متقابل سرمایه
شددادهاجازهدولتبهنیزیاسالميشورامجلسکشورکّل1377سالي  هبودجقانوندر

قـرارداد  متقابلیعبروشبهدالریلیاردم5/4یزانمبهزا اشتغالومولّدهاي طرحازیبرخيبراتا
درآمـد  از محـل تنهـا ربـط  يذيدهاتعهـ تمـام ومزبـور یالتتسـه بازپرداخـت کهنمایندمنعقد

ی اسـالم يجمهـور يمرکـز بانـک تعهـد بـدون وها طرحهمانمحصوالتصادراتازحاصل
ي هتبصـر » و«بنـد  مشموليهادستگاهي ههمینچنهم).29ةتبصر» ل«بند (گرفت  یمصورتیرانا

قرارداد ومعاملههرگونهانجاميبرابودند،خاصمقرّراتيداراکهییهادستگاهوین قانونا2
درج یـا المللـی  بـین محـدود مناقصهیقطرازتنهاشدندفمکلّدالریلیونمیکازیشبیخارج

نیـز  ییاسـتثنا مـوارد وینـد نمااقدامیخارجویداخلیراالنتشارکثيهاروزنامهدرقصهمنایآگه
  ).29ةتبصر» ح«بند (رسید  یماقتصاديشوراییدتأبهیدبا

عمـل  بـه کشـور درنفتصنعتتوسعهبهخاصیتوجههمبعدهاي سالي هبودجینقواندر
» ل«بنـد  بـه تـوان  یمـ کهیافتاختصاصموضوعینابهيمتعدديهاتبصرهکه يابه گونه آمد،
سـمت بـه نفـت درراگـذاري  سرمایهمزبورقانون .کرداشاره1378سالي هبودج29ي هتبصر

دادهسـوق یخـارج طرفبهآنانتقالخطر،صورتدرویريپذخطربدونيها شیوهیرش پذ
دریـدي جدمقـرّرات تقابـل، میـع بيقراردادهـا انعقاديبرادولتبهاجازهياعطاو ضمناست

                                                                                                                                                     
يهاطرحدرمتقابلیعبروشازتفادهاسبهوضوحبه1376ي سال بودجهقانون 29ي تبصره» ل«بند مطابق.1

که1366نفتقانون6ي  مادهقانون،ایناساسبرکههستندمعتقدبرخیاگرچه. بودشدهیدتأکو گازنفت
است،گردیدهاصالحضمنیطور بهنماید، میممنوعراگازونفتهاي پروژهدرخارجیگذاري هرگونه سرمایه

ممنوعیتازمرادکهنموداظهارتوان می1353مصوبنفتقانونومادهاینبینجمعدرممکن استاما
) تولیددرمشارکتیاوامتیازينحوبه(گذاري  سرمایهنوعهر1366مصوبقانوندرگذاري خارجی سرمایه

ازتولیديمحصوالتوگازونفتومخازنبرنفتملّیشرکتودولتمالکیتوبا حاکمیتکهاست
  .داشته باشدمنافاتمیدان
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هرگزيارزمصارفکهنمود مقرّرمزبوري هتبصر.1استداشتهمقرّرها هزینهیافتبازخصوص 
کـه یخارجهاي یهسرمااگرتر، روشنعبارتبه. شوددولتيارزتعهداتیشافزاباعث یدنبا
نفـت یدسـت یینپاویالدستبايها فعالیتي هتوسعيبراهستند،ینانسفایامتقابلیعبصورت به

راآنریسـک وّالزّحمـه  حـق ویهسـرما اصلیدات خود،تولمحّلازبتوانندیدباشوند، استفاده
  .یندنماپرداخت

بـه  یـز نراینـانس فايقراردادهـا انعقاد ي هاجازبودجهینقواندردولتشد،گفتهکهچنانهم
لـذا . شـود  یمـ یـین تعبودجهینقواندریالتتسهگونهیناسقفکهاستدادهشرکت ملّی نفت

ي بـرا دالریلیـون مششصـد مبلغتاداداجازهیراناشرکت ملّی نفتبه1379سالدرگذار قانون
مـدت   یـان موبلندمـدت یمـال يقراردادهـا انعقـاد یـق طرازنفـت یدتولبخشدرگذاري سرمایه

بـه  یـار اختایـن  بودجـه  یسنواتینقواناغلبدر.2یدنمااستفادهيمرکزبانکیقطراز» ینانسفا«
 عکسلکن،کندیلتبدمتقابلیعببهراینانسفايقراردادهاتااستشدهدادهشرکت ملّی نفت

  .استنشمردهمجازراآن
انعقـاد  و محـل یـزان مکشـور سـاالنه ي هبودجـ یبتصـو زمـان دریاسـالم يشـورا مجلـس 

بـر اسـاس   شـد موظّـف دولـت ین،بنـابرا . کند یممشخّصیقدقطوربهرامتقابلیعبيقراردادها
بـه  ). 1381:65، یگـی حسـن ب (کندیمتنظگازونفتهاي بخشدرراقراردادینامجلس،مصوبات

اجـازه نفـت وزارتبـه توسعه،سومي هبرنامقانونبر اساس1381سالي هبودجدرمثالعنوان
شـرکت ملّـی   یـن، ابـر عـالوه . یدنماینههزتقابلمیعبقالبدرقرارداددالریلیاردم4/7داده شد

یجـاد اتعهـدات ،)خوزسـتان استاندر(آزادگان ینفتمیدان ي هتوسعدریافتاجازهیرانانفت
همـان ي هروزانـ یـدات تولمحّلرا ازدالریلیاردم2/8سقفتامتقابلیعبقرارداددر قالبشده

  ).29ي هتبصر» ي«و » ك«بند (کندیدان پرداختم
                                                                                                                                                     

شود تا مبلغ یمدادهاجازهدولتبه«: کهاستشدهاشاره1378ي  بودجهي یحهال29ي  تبصره» ل«بند در.1
یعبروشبهها طرحیرساونفتیادینمي هتوسعيهاطرحياجرايبرادالریلیونمصدچهاریلیارد ومپنج

ازحاصـل درآمدمحلّازصرفاًطرحهرتعهداتتمامومزبوریالتتسهبازپرداخت. یدنمااستفادهمتقابل
یبانکنظامتعهدبدوندستگاههمانيدرآمدهامحلّازپرداخت یشپوطرحهمانیديتولمحصوالت صدور

یرانانفتیملّشرکتبه ...یستندنینانسفابهیلتبدقابلجزءیناموضوعيهاطرح. خواهد گرفتصورت
ازنفتیدتولبخشدريگذاریهسرمايبرادالر)000/000/600(یلیونمششصدمبلغشود که یمدادهزهاجا
یرانایاسالميجمهوريمرکزبانکیقطراز» ینانسفا«مدت یانموبلندمدتیمالي قراردادهاانعقادیقطر

  .»یدنمااستفاده
  .بودآمدهیزن1378ي هبودجقانون29ي هتبصر» ل«بند درموردینا .2
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سـوم  ي هبرنامـ اهدافتحقّقمنظوربه،1381سال ي هبودجقانون21ي هتبصر» ل«بند مطابق
هـاي  طـرح ياجـرا يبـرا تـا  شـد دادهاجـازه یـران اشرکت ملّـی نفـت  بهنفت،بخشتوسعه در

يمرکـز بانـک یهمـاهنگ با) ینانسفا(یخارجمنابعازاستفادهیقطرازینفتیساتتأسي نوساز
یـدي تولمحصـوالت فـروش محـّل ازراحاصـله تعهـدات ودنـ کاقدامیرانایسالماي جمهور

قـانون 120ي همـاد »الـف «بنـد درمـذکور مـوارد یاو) خامنفتاستثناءبه(اجرا شده هاي طرح
  .کندتوسعه بازپرداختسومي هبرنام

خـارجی گذاري یهسرماجذبومتقابلبیعکهاینبرعالوهیزن1382سالي هبودجقانوندر
صـورت بـه بـار نخسـتین بـراي بود،شدهشمردهمجازقبالًتوسعه،عملیاتبراينفتیدر میادین

ص : 1387، یمـی ابراه(گرفـت  قـرار گذار قانونتجویزموردیزن» توسعهواکتشاف«توأمان عملیات 
صـنعت الدسـتی بابخـش درخـارجی هـاي  سرمایهجذبدرمتقابلبیعمکانیزمازاستفاده. 1)26

  .استکردهیداپادامهیزنبعدبه1383هاي سالي هبودجینقواندرینوعبهو گازنفت
المللی حاکم بـر  بین ياز قراردادها یکیعنوان همتقابل صنعت نفت ب یعب يقراردادهابنابراین، 

صددال درس یانمیادین نفت و گاز کشور از سال ي هاز اکتشاف و توسع اعم یباالدست يها پروژه
بـه . المللـی نفـت و گـاز بـوده اسـت      بـین  يهـا  و تعامل با شـرکت  یخارج يگذار جذب سرمایه

قانون 29ي هتبصر ینچنکشور و هم لّک1372ُسال ي هقانون بودج29ي هتبصر »ب«موجب بند 
یبترتبهتوسعهچهارموسومي هبرنامینچنهمو 1376ـ 1374،1379، 1373يها سالي هبودج

متقابـل نمـوده اسـت و     یـع بي هیوگذاري بـه شـ   سرمایه یزکه اقدام به تجو14و29ي هار تبصرهد
بـه  1384ه کـه در سـال  مـاد 11متقابـل مشـتمل بـر    یـع ب يقراردادهـا  ي هیوشـ  ییاجراي هنامیینآ

  .2منعقد و اجرا شده است یاريمتقابل بس یعب يقراردادها ید،دولت رست ئیه یبتصو
                                                                                                                                                     

شـرکت ایـران، گـذار قانونبود،موفّقنفتبخشدرخارجیگذاري سرمایهجذبدرمتقابلبیعکهآنجاییاز.1
درنفتـی میـادین ي هتوسـع بـراي هـم واکتشافبرايهمرامتقابلبیعمکانیزمتامجاز دانستهراایراننفتملّی

  :ك.ر(ببرد بکارکشورازخاصینواحی
Petrossian, Vahe. (2004b), Iran Buyback Trail Adds to Output Total. Upstream, 9(39), 24 September.

گردیـد، کشفاکتشافعملیاتي همرحلدرتجاريمیداناگرقراردادهانوعایناساسبرکهاستذکربهالزم.2
غیـر ومسـتقیم مخارجوها هزینهوگردد میواگذارپیمانکاربهمتقابلبیعمکانیسمیکي هپایبرمیداني هتوسع

حاصـله تولیداتازبخشیاختصاصطریقازوشدخواهدگنجاندهتوسعهقرارداددراکتشافبهمربوطمستقیم
صـورت بـه متقابـل بیـع قراردادهـاي انعقادبرايگذاريقانوني هاجازاساسبر. شدخواهدبازپرداختپروژهاز

بـه گردیـد، مشـخّص قانوندرکهمناطقیازمختلفنواحیدرنفتیبلوك51توسعه،واکتشافتعملیاتوأمان
هـزار 253کـه بلـوك  16بلـوك،  51ایـن از. شـدند شناساییتوسعهواکتشافمقاصدبرايآیندهاهدافعنوان
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بیـع  المللی بینقراردادهايسومنسلحالیدرکشورگازونفتصنعتدستیباالهاي پروژه
دالرمیلیـارد هـا  ده موفقیـت، توانسـته اسـت بـا    قراردادهـا ایـن کـه کنـد  یمـ تجربـه رامتقابـل 
ینـک  مزبور هـم ا  يها از پروژه یاريکه بس یدصنعت جذب نما ینرا در ا یخارج يگذار سرمایه

  .باشند یشور مبه ک یو سودده یددر حال تول
استآغاز شدهنفتصنعتدرپیشسالدوازکهمتقابلبیعقراردادهايسومنسلرسد یم نظر به

المللی منعقد شده و بیني ها نفت و گاز با شرکت یباالدستبخشدربزرگقراردادچندینتاکنونو
حـل  راگذشـته نواقصت تامبا موفّقیاستتوانستهگذراند، یخود را م ياجرا ي هها دوراز آن یبرخ
جذب قابلیتالمللی بینو در حد استانداردهايرساندخوداي حرفهبلوغبهراقراردادهانوعاینوکند

نسل قراردادهايچارچوب.باشدداشتهرانفت و گازصنعت باالدستیدرمدت طوالنیگذاري سرمایه
قـانون 14ي  مـاده ویـژه  بـه کشـور عـام و خـاص  اتو مقرّرضوابطراستاي رعایتدرمتقابلبیعسوم
ي  همصوب ي هدستورالعمل هشت ماد ینچنو هم یفرهنگوی اجتماعي اقتصادي،  توسعه چهارم ي هبرنام

البتّه با توجه. گردد یآن مذاکره و منعقد م یطو شرا مفادو یمتنظ یرانشرکت ملّی نفت ا ي یرهمد یئته
ین چنـ و هـم ) 129ي هتـا مـاد   125ي همـاد (پنجم  ي هسالپنج ي هبرنامدرشورک یخیر قانونابه تحوالت 

ي مختلـف قـرارداد   يهـا  از روش اسـتفاده عـالوه بـر امکـان   ، 1390نفت مصـوب قانوناصالحقانون
ی اسـالم  يدولـت جمهـور   يبـرا  یدحاکمیت و مالکیت مخازن و تولعنصر مهمالمللی با حفظ دو بین

نسل سوم آن به نسل چهارم کـه در آن  يارتقا ونیزمتقابل یعب يقراردادهایافتگی  هسعتو، امکانیرانا
  .1داردوجودشده باشد، بینی پیش یمانکارانبرداري به پ و بهرهید بخش تول يواگذار
  

  گذاري سرمایهازیناشاختالفاتفصلوحّلبرحاکمـ قانون6
یدگی رسـ ي دسـته سـه دریحقـوق هـاي  نظـام دراتاختالففصلوحّليبراتصورقابليها شیوه

راه کـه انـد  شـده يبنـد دسـته  2(ADR)اختالفـات  فصـل وحـّل یگزینجايها شیوهويداورئی،قضا
                                                                                                                                                     

در2004ي هژانویـ 29و28درایراننفتملّیشرکتسويازکهکنفرانسیدردادند، میپوششرامربعکیلومتر
  .شدندگذاشتهمناقصهبهگردید،برگزارالهه

عمـومی  وخصوصیبخشمشارکتو(BOT)تی.او.بیقبیلازمتفاوتیالمللی بینقراردادياشکالچهاگر.1
(PPP)، تجاريهاي ائتالف(Aliances)،مشتركبرداري بهره(JOA)،ندازيا و راهساختوکاالتأمینو مهندسی

است،تجربه نشدهایرانو گازنفتصنعتباالدستیبخشدر  (EPFTK)دستدرکلیدصورتبهمالیتأمینبا
  .داردگاز راونفتصنعتهم باالدستیودستی پایینهاي حوزهدرهماعمالقابلیتقراردادهاقبیلاینولی

2. Alternative Dispute Resolution (ADR) or  Amicable Dispute Resolution (ADR)
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متـداول  ي یوهشـ همـان یـز نیـران ادریخـارج گـذاري  سـرمایه ازیناشـ اختالفـات فصـل واصلی حل
  .1استالمللی بینيداوریعنیالمللی بین

در ابتـدا یراناگذار قانوناند، یرفتهپذرايداوریربازدازکهیحقوقویفقهابقسوبرعالوه
ه مـورد رايداوری،حقـوق محاکماتاصولقانونضمن1289سال پـس،  آناز. دادقـرار توجـ
ي داوریدگیرسـ بهمربوطمقرّراتوقواعدويداوربهاختالفاتارجاعامکانيمتعددینقوان

ي هـا يداوربـه نسـبت یکسانییکردرو1376سال ازقبلیرانایحقوقنظام. دندکرینیبیشپرا
قواعـد تـابع المللـی،  بـین وداخلـی هـاي  داوريي هیـ لککهنحويبهداشت،المللی بینویداخل
  .بودندیمدنیدادرسیینآقانوندري مقرّرداور

ویـان خارجبـا ياقتصـاد ويتجـار يهـا يهمکـار در اختالفاتفصلوحّلي یوهشیتاهم
قـانون يداورمقـرّرات درموجـود یصنقـا طـرف و  یـک ازینـه زمینادريداوریلبدیبنقش 

یگـر، دطـرف ازالمللـی  بـین و قواعـد هـا  یـه روعـرف،  بـا آنيناسازگارویمدنیدادرسیین آ
سـال درالمللـی  بـین يتجـار ي داورقـانون  یبتصـو بـا کـه سـاخت یرنـاگز رایـران اگذار قانون
یارهـاي معبـا یـادي زحـد  تـا  کـه دهـد قـرار یمتفـاوت نظـام تابعراالمللی بیني هايداور،1376

  . المللی سازگار است بین
یکـی  است،يداورخصوصدرمقرّراتدو دستهيدارایرانایحقوقنظامحاضر،حالدر

ي تجـار يرداوقـانون یگـري دواسـت یداخلـ ي هـا يداوربـر نـاظر کهیدادرسیینآمقرّرات
ي داورقانون  ).1386:215، یانيشهباز(شود یماعمال المللی بینيتجاريهايداوربرکهالمللی بین

ي عمدتًاداوري ینهزمدریرانايگذار قانونتحولینترو مهمینآخرعنوانبهالمللی بینيتجار
یبرخ. یدرسیب تصوبهلیالمل بینیحقوقنظامبایهماهنگیکنواختی وويداوریجتروهدفبا
بـا نظـام  قابـل قبـول  یهماهنگ: برشمردشرحینبدتوان یمقانون راینايهایژگیوینترمهماز

یاصلاز قرارداد يداوري نامه موافقتاستقاللیرشپذ ،2ينهادي داوریرشپذ،المللی بینیحقوق
 موقّـت توسـط داور،  ستوردصدورامکانخود،یتصالحیینتعي براداوریتصالحي قاعدهو

                                                                                                                                                     
و فصل  حّل یرقضائیو غ) يداور(ئیقضاشبه ئی،مختلف قضا يهاروش يهاها و شباهتخصوص تفاوت در.1

  ك؛.ر ،اختالفات
Ebrahimi, S.N. (2007). “Litigation and Arbitration with State-Owned Oil Companies", K2B 
Conference on Contract Risk Management for Upstream Oil and Gas.

شکل  ي،نهاد يشود و داوریم یمتقس ينهاد يو داور يمورد يداور ي هبه دو دست يبه ذکر است که داور الزم.2
  .است یخارج يگذاریهدر اختالفات مربوط به سرما يداور یجرا
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داورانیگزینیجاو جرحبهمربوطمقرّراتینیبیشپ،حاکمیین قانونتعدرینطرفیاراختیرشپذ
  .ی منصفانهدادرساصولبریدتأکو

پـس از یـران ایاسالم يجمهور یران،در ا يداور ینظام حقوق يسازینهارتقا و به يراستا در
ي راسـتا دراقـدام ینتـر مهـم یدشـا ویندومـ عنوانبهوللیالم بینيتجاريداورقانونیبتصو

یـن  ابـه یوسـتن پبا. یرفتپذیشمس هجري 1380سالدررا 1یویوركنیونکنوانسي،داوربسط 
ي آراياجـرا امکـان ویافتـه بهبـود يداوربارابطهدریراناالمللی بینیحقوقیطمحیونکنوانس

ياپـاره در، ینبر ا عالوه. 2استشدهفراهمجهانشورک150ازیشبدریراناازصادرهيداور
انـد،   یدهرسـ یبتصـو ي بـه داوریـا یخـارج گذاري سرمایهي دربارهخاصطوربهکهینقواناز 

اشـتراك نقطۀکه3شده استینیبیشپالمللی بینيتجاراختالفاتفصلوحّليبرایی ها شیوه
هـا  از آن یبه برخ یالًذکهاستیاصلي یوهشوانعنبهيداورشناختنرسمیتمقرّرات، بهینا

  .شود یاشاره م
  

عضـو سـازمان   يکشورهاینمابیفگذاري سرمایهینتضمویتحماارتقاء،ي نامه موافقت) 6ـ1
  4یاسالمکنفرانس

دريهمکـار ی،اسـالم يکشـورها ینبـ مـا یفـ روابـط درکهینابهاعتقادبانامه موافقتینا
آن،ي هواسـط  بـه واسـت ياقتصـاد يهايهمکاري هعمدمواردازیکیذاريگ سرمایه ي هینزم

وینتـأم متقابـل منـافع ومشـترك یـق عاليمبنـا بـر کشورهاینایاجتماعي واقتصادي  هتوسع
بهماده،25درگذاري، سرمایهيبرامساعديفضاي هتوسعویجادابه منظوروگردد یمیبترغ

يبـرا يداوروسـازش یزممکـان بـه است ویدهرسیاسالمکنفرانسعضو سازماندولیبتصو
  ).17ي هماد(است پرداختهنامه موافقتازیناشاختالفات فصلوحّل

                                                                                                                                                     
  .1958یویورك؛نی ـ خارج ياحکام داور يو اجرا ییشناسا یونکنوانس .1
اندکردهمتقابلعملبهمنوطرایونکنوانسياجرا،یراناهمانندکشورهاینااغلبکهداشتهتوجیدبایکنل .2
یـن ادرياکننـده یـین تعنقش،یونکنوانسمفادياجرادرییقضامراجعخصوصاًیرانایعملي یهرو، رویناازو
  .داشتخواهدینهزم
  .1380خارج؛ يگذاریهسرمایتحماویقتشوقانون19ي هماددرجملهاز.3
موجببه19/4/1373یختاردریراناوشدمنقعد 1360خرداد 15بامطابق1981ژوئن5درنامه موافقتاین.4

استشدهملحقآنبهواحدهي هماد.  
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 مرکزیجادابهراجعیقاآفرویاآسیمشورتیحقوقي هیتکمویراناینبي هنام موافقت) 6ـ2
  1تهرانيداوراي منطقه
در المللـی  بینيتجاريداوریجتروجملهازمرکزیفوظا،مذکوري هنام موافقتموجببه

بـه  مسـاعدت منطقـه، درموجـود يداوريهـا مؤسسـه بهمساعدتوها فعالیتیهماهنگمنطقه، 
یعنـی  شـود؛  یمـ انجـام یترالآنسـ قواعد طبقها يداورکهيموارددریژهوبهيموردي هايداور

  .2)1ي هماد(باشد یممرکزنظرتحتيرداويبرگزارويداوريآراياجرابه کمک
  
  3ایرانبازرگانیاتاقداوريمرکز) 6ـ3

. شـد یراناقانونینظامواردیسازمانيداورمفهومباریننخستيبراي،داورمرکزیلتشکبا
یمدنیدادرسیینآقانونمقرّراتطبقیدگیرسی،داخليهايداوردر،مرکزي هطبق اساسنام

المللـی  بـین يتجـار يداورقـانون طبـق المللی بینيهايداوردرو) هفتم باب(يداوري هدربار
  .4)10ي هماد(شود  یمانجام1376مصوب 

  
  )متقابل یعب(یخدمات يقراردادها 32ي هماد) 6ـ4

و اخـذ  يمذاکرات قـرارداد  یلمتقابل جهت تسه یعب یخدمات يقرارداها 32ي همادیربازاز د
را در خصـوص اختالفـات راجـع بـه عملیـات      يداور یزممکـان  ی،خارج يگذار موافقت سرمایه

بینـی شـده در قـرارداد    پیش ينوع داور کهینبه ا نظروبودبینی کرده پیشنفت و گاز یباالدست
آیـین وتشـریفات نسـبت بـه   ینلـذا طـرف   باشـد،  یمـ  يمورد يداور یاAd Hocمزبور به صورت

روشبـر عـالوه .نمایند یمتوافقومذاکرهاصلیقرارداددرپیوستیصورتبهداوريدادرسی
مـذاکره ویـژه  بـه ،(ADR)اختالفات فصلوحّلیگزینجايها شیوهاز استفادهیران،ادريداور

                                                                                                                                                     
1.Tehran Regional Arbitration Centre (TRAC) ؛»يجمهوردولتینبنامه قانون موافقتي واحدهي هماد

یختاردر» تهرانيداوريامنطقهمرکزیجادابهراجعیقاییآفرویاییآسیمشورتیحقوقي هیتکمویرانایاسالم
یصتشـخ مجمـع ییـد تأبـه 1382یبهشتارد20درویدرسیاسالميشورامجلسیبتصوبه1380مرداد23

  .استیدهرسنظاممصلحت
  .www.trac.irقابل دسترس در ؛تهران يرداو يامرکز منطقه یداخل مقرّرات.2
معـادن وصـنایع بازرگانی واتاقاصالحقانونازموادياصالحقانون»5«ي هماد» ح«بند اجرايدرمرکزینا .3

ي هاساسـنام قـانون «مبنـاي  بـر خارجی،وداخلیبازرگانیاختالفاتفصلوحّلمنظوربه،1373مصوب ایران
  .یدگردیستأس1380مصوب ،»ایراناقاتداوريمرکز

  www.arbitration.ir.در یقابل دسترس یران؛امعادنویعصناویبازرگاناتاقيداورمرکزي درباره.4
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بـه )) متقابـل  یـع ب(یخدماتي ، قراردادها32ي هماد(گاز ونفتصنعتباالدستیقراردادهايدر
یـت حماویقتشـو قـانون  دراختالفـات فصـل وحـّل یگزینجـا يهـا  شـیوه ازیکـی عنـوان 
بـه یگـر ديکشـورها بـا  یـران اگـذاري  سـرمایه يهانامه موافقتیتمامویخارجگذاري سرمایه
بارابطهدریمقرّراتهمواره یزنیسدادریینآینقواندر. استشدهذکریماتمقدي همرحلعنوان
193تـا 178یـز مـواد  نحاضـر حـال دروداردوجـود سازشیقطرازيدعوفصلوحّلامکان
واسـتناد قابـل ازشسبهارجاعیمدناموردرانقالبویعموميهادادگاهیدادرسیینآقانون

قـانون 139اصلزم به ذکر است که ال). 1386:227، یـا نيشهباز(باشد یماختالفطرفین ي هاستفاد
  .1آورد ینموارد اختالفاتفصلوحّلطرقیناازاستفادهبهيالطمهیزنیاساس

  
  2(BITs)گذاري  سرمایهي هدوجانبـ معاهدات7

واسـت جبـران قابـل دیگـر طـرق بـه نیـز شفّافمقرّراتوقوانینوجودازناشیخألنهایت،در
چهـارچوب معاهـدات  درمـوارد ازبسیاريدربیشتر،تضمیناتکسبجهتخارجیگذاران سرمایه
منـد  بهـره ایـن معاهـدات  درمقـرّر هاي حمایتازوکنند میعملها دولتمیانمنعقدهگذاري سرمایه

مـورد درکشـور میزبـان  رفتـار تعیـین وگـذاري  سـرمایه تشـویق معاهـدات ایـن هـدف . شـوند  مـی 
گـذار  سـرمایه متبوعمقابل دولتدرکند،نقضرامعاهدهاینبانمیزکشوراگر. استگذاري سرمایه

  ).1377:205سري، طارم(3پذیرا باشدراالمللی بینهاي مجازاتخطربایدواستمسئولخارجی
ــهپاســخدر ــاکــهپرســشایــنب ــرانســويازمنعقــده BITsآی تشــویق وجلــبدرمــؤثّرای

اعالم بایدابتدادراست؟کشورگازونفتصنعتباالدستیي هحوزدرخارجیگذاريسرمایه
عوامـل  ازاي مجموعـه وجـود بـه حـوزه ایندرخارجیگذاري سرمایهتشویقوجلبکهنمود

  :است، که برخی عبارتند ازوابسته
و گـذاري  سرمایهازحمایتدرکشوررسمیمقاماتاقتصاديوسیاسیهاي دیدگاهوـ مواضع

  .BITsجملهازالمللی بینتعهداتوداخلیقوانینباآنانطباقومواضعثبات
                                                                                                                                                     

ارشـد سـی کارشنادرسـی دوره ي هجـزو ؛ كراصـل، اینبهراجعآمدهعمل بهي همتعددتفاسیرخصوصدر.1
  ).45- 35صص : 1388طباطبایی،عالمهدانشگاهسیاسیعلوموحقوقي  دانشکدهگاز،ونفتحقوقابراهیمی،

2. Bilateral Investment Treaties (BITs). 
3. See: Peterson, Luke Eric. (2004). “Bilateral Investment Treaties and Development Policy-
Making”, and Brewer, Thomas L & Young, Stephen. (1998). “The Multilateral Investment 
System and Multinational Enterprises”.
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عمـل ي هسـابق وگـذار  سـرمایه بـا برخـورد وپذیرشدرکشوررسمیمراجعمناسبـ عملکرد
  .BITsجملهازالمللی بینتعهداتوداخلیقوانینباانطباقها درآن

تکامل ومقرّراتاینثباتو BITsویژه هبالمللی بینموازینباداخلیمقرّراتوقوانینـ انطباق
  .گذار سرمایهازبیشترحمایتدرآن

  .اقتصاديوسیاسیحیثازالمللی بینمناسباتدرکشورروابطگسترشوموقعیتـ افزایش
موقعیـت  ارتبـاطی، هـاي  راهجملـه ازاقتصـادي هـاي  سـاخت زیروضعیتتناسبیاوـ آمادگی

ه بـا انسـانی نیرويوعیطبیمنابعجغرافیایی، ونیـاز میزبـان  مـورد گـذاري سـرمایه نـوع بـه توجـ
  .گذار سرمایهمندي عالقه

بـا  BITsدرمنـدرج گـذاري  سـرمایه ازحمایـت اجرایـی هـاي  مکـانیزم وحمایتیسطحـ انطباق
  .گذار سرمایهانتظارات

بررسـی از قبلخارجیرگذا سرمایهکهاستآنواقعیتعواملاینتأخّروتقدمبارابطهدر
عواملسایربهآنبازمان همیاو BITs)مفادوداخلیمقرّرات(میزبانکشورحقوقیهاي ظرفیت

خـارجی گذاري سرمایهجلببرايکشورهامیانشدیدرقابتکه شرایطیدرلذااندیشد، مینیز
بهپارلمانیادولتتغییرباکشوررسمیمقاماتاقتصاديوسیاسیمواضعچه چناندارد،وجود
یـا ومواضعیاباشدمتفاوتاقدامي نحوهبانیزشدهاعالممواضعویابدتغییرگذار سرمایهضرر
تغییرباونداشتههماهنگی BITsجملهازشده پذیرفته معاهداتوداخلیقوانینبااقدامي نحوه

درروزافزونطور بهوپیوستهکشورگردد،وقّفمتها آناجرايیاویابندتغییرنیزقوانینمواضع،
آنازناشـی ي گسـترده هـاي  تحـریم والمللـی  بینمقرّراتنقضبهمربوطاتّهاماتانواعمعرض

ارتباطدرآنداخلیمقرّراتگیرد،قراریافته توسعهکشورهايویژه بهوها سازمانتوسطاتّهامات
ایـن ونباشـد شـده پذیرفتـه  BITsنیزوالمللی بینموازینابمنطبقیاوشفّافگذاري، سرمایهبا

درباشد،وجود داشتهنیزمتعاهددیگرطرفکشورهايبرخیمورددرتفاوتکمیباوضعیت
بـراي راهـاي اجرایـی   مکانیزمترین مناسبوحمایتنوعبهترین BITsاگرحتّیشرایطیچنین

  .ندارندگذاري خارجی سرمایهجلبدرچندانیتأثیرباشند،قائلخارجیگذاري سرمایه
سـایر  بـا مقایسـه درگـاز ونفتصنایعبخشدرخارجیگذاران سرمایهحضورنماندناگفته

بــراي درازمــدتوسرشــارســودازناشــیســو،یــکازایــراندرگــذاري ســرمایهموضــوعات
و درآندرآمدهايوایعصناینبهکشوراقتصاديشدیدوابستگیدیگر،سويازگذار و سرمایه

عملکـرد  ومواضعاعالمدرکشوررسمیمقاماتبیشتردوراندیشیوحزموضعیتایني هنتیج
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مفادوقوانینبااقداماتومواضعآنانطباقوثباتحیثازخارجیگذار سرمایهبهنسبتهاآن
BITنداخلیِمقرّراتثباتنیزوهـایی   گذاري سرمایهچنینبهنسبتویژهحمایتیقواعدمتضم

  .است
نفت و یدر صنعت باالدست یخارج يگذار سرمایه يدر کنار قراردادهاچه چناناستبدیهی
کشورهاي بینگذاري سرمایهجانبه چندیادومعاهداتالزميهایتقرارداد از حما ینگاز، طرف

هـاي   خألوشده استمحقّقاطمینانقابلگذاري سرمایهتضمینوامنیتباشند،برخوردارعضو
حمایتی قراراي معاهدهحقوقیهاي نظامپوششتحتطریقبدیننیزفیمابینمنعقدهقراردادهاي

  .گرفتخواهند
  

  یجهنت
متعلّقینفتمنابعونفت،یاساسقانوناست که در نیا دیآیم برشدهیبررسمطالبازچهآن

بهیدولتیعموماموالجزوچاه،سردرواستخراجزاپساام،استیملّواستمردمعمومبه
چهچنانزینینفتيقراردادهاانعقادوکندمالکانهفتصّرآندرتواندیمدولتودیآیمحساب
از آنجاو استممنوعباشند،آنمالکیتدرمحدودیتجادیااینفتیعموممالکیتینفمتضمن

یرسای وضعاصلچهارچوبواقع،دراست،ینهزمینادرموجودینقوانینترمهمازقانونیناکه
یتحماو یقتشوقانونو1366نفتقانوناز جملهینقوانیرساین،بنابرا.باشد یمینقوان

ي یدهااگر ی، حتّیبترت ینبد. اند شدهوضعقانونینابر اساسیرهغویخارجگذاري سرمایه
همیگريدنفت قانونهرگونهکهیمباشداشتهتوجهیدبایم،رانبپروسردرهمرانفتقانونییرتغ

  .باشدیاساسقانوناصولیناباکاملتطابقدریدباشود،وضعبخواهدکه
ایران شرکت ملّی نفتخیر،اهايسالدرنفتوزارتسويازاعالمیهاي برنامهبهتوجهبا

سـطح  اسـت الزمکـه چـرا بـردارد؛ رجیخانفتیهاي شرکتجذببرايبیشتريهاي گامباید
بـا بیشـتري رقابـت درکـه اسـت آگـاه ایـران شـرکت ملّـی نفـت   . دهـد افـزایش رافعلـی تولید

ه ونفتـی هاي شرکتانتظاراتتحقّقبرايوگرفتخواهدقرارتولیدکنندهکشورهاي بـه توجـ
بـه هـا  دغدغـه وتظـارات انایـن ازبرخـی . اسـت نمودهاتّخاذرامثبتیاقداماتهاآنهاي دغدغه

ایـن درمناسـب قـوانین وضـع بـه نیـاز واسـت خـارج ایرانشرکت ملّی نفتي هعهدتنهایی از
یداخلـ يهاحوزهدریرانایاسیسي ـ اقتصاداوضاعبهبودبهیدامکهآن توضیح. داردخصوص

درآناعتبـار رفـتن بـاال وکشـور یـن اياقتصـاد ویاسـی سیسـک رکاهشموجب المللی بینو
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یـن ادرهـا  پـروژه بهتـر یمـال ینتـأم یجه،نتدروالمللی بینيهاواماخذيبراالمللی بیني هعرص
  .بودخواهدعرصه
و1366قـانون نفـت مصـوب     4و2،3مـواد ی،اساسـ  قـانون 81و44،45اصـول بهتوجهبا

کـه رسـد  یمـ بعیـد بسـیار نظـر بـه یانه،سال يهاساله و بودجهپنج ي هبرنام ینقوان وآن ي هیاصالح
واکتشـاف بـراي تولیـد درمشـارکت یـا و  امتیـازي قراردادهـاي یريگنفت شاهد شکلصنعت 

الگوياصالحدریرانالبتّه ابتکار شرکت ملّی نفت ا.گرددایراندرگازونفتمیادین ي هتوسع
قـرار هـا  شرکتتقبالاسموردخارجینفتیهاي شرکتباتعاملراستايدرمتقابلبیعنسل سوم

هـاي  دغدغـه وانتظـارات متقابـل بیـع قراردادهـاي سـوم نسـل کـه رود یمـ امیـد . گرفتـه اسـت  
البتّه با تحـوالت صـورت  . دهدقرارتوجهموردمعقولینحوبهرانفتدر صنعتگذاري سرمایه
سالمصوبنفتنقانواصالحقانونوپنجم ي هسال پنج ي هبرنامقانوندرخیراقانونی ي هپذیرفت
ت وحاکمیتحفظشرایطاساسبرالمللی بینمختلفهاي روشاستفاده ازامکان1390 مالکیـ

بنـابراین، . اسـت شـده بینـی  پـیش سـاله  پـنج ي هبرنامـ قـانون 14ي هماددراصول مصرّحهدیگرو
بخـش تمشـارک و (BOT)تـی .او.بـی قبیـل ازمتفـاوتی المللـی  قـراردادي بـین  اشـکال اگرچـه 

و (JOA)مشـترك بـرداري  بهـره ،(Aliances)تجـاري هـاي  ، ائـتالف (PPP)عمـومی وخصوصـی 
  (EPFTK)دسـت درکلیـد صورتبهمالیتأمینبااندازي و راهساختوکاالتأمینمهندسی،

ت قراردادهـا قبیـل اینولیاست،نشدهتجربهایرانو گازنفتصنعتباالدستیبخشدر قابلیـ
  .داردراگازونفتصنعتباالدستیهمدستی و پایینهايحوزهدرهماعمال

یخـارج یمالمنابعصاحبانیقتشوویخارجگذاري یهسرماانجامیلتسهيراستادرحال، در هر 
شرایطوچارچوبیرنظیموضوعاتاستيضرورگازونفتباالدستیيها طرحدرمشارکتجهت

بازگشـت نـرخ تعیـین گـذاري، سـرمایه هاي هزینهسقفتعییني هونحالمللی، ینبقراردادهاياساسی
مـورد خـارجی گـذاري  سرمایهازناشیهايهزینهاستهالكوپیمانکارسودیاوالزّحمهحّقسرمایه و

وتسـهیل یـل قبازیگـري دیقـانون ويادارمباحـث شـک، بدون. یردگقرارکارشناسانهیقدقی بررس
درتسهیلگازي،ونفتیهاي پروژهبهمربوطتجهیزاتوکاالهادراتصاووارداتکاهش تشریفات

روادیـد اعطـاي وخـارجی کارکنانبرايکارمجوزاعطايدرتسهیلجملهازدولتیاخذ مجوزهاي
اخـذ درتسـهیل ومضـاعف هـاي مالیـات ازاحتـراز گـذار، سـرمایه کارکنـان بـراي و خـروج ورود
مرکـزي، بانـک بـا الزمهـاي همـاهنگی ایجاداجتماعی،تأمینوارضعووهاي مالیاتیحسابمفاصا
هـاي  شـیوه بـه اختالفـات فصـل وحـّل وکشورربط ذيمؤسساتوهاو سازمانکارگزارهايبانک
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ـا  چالشبرآمدنئقفايراستادر. استیادي برخوردارزیتاهماز... ومناسب ـا  گلوگـاه وه مـذکور يه
ـا  عرصـه درنفتصنعتروزافزونو توانیلندگباآنیمنطقي هیجنتکه خواهـد المللـی  ینبـ ویداخلـ يه

ـا  طـرح ياجـرا ینـد آفریده سامانویتتقوخصوصدريساختاری اصالحاتبرخاستيضروربود، ه
ه مسـأل  یژهونگرش. یردپذانجام ش ویخـارج گـذاري  یهسـرما جـذب «ي هـب بهتـر، عبـارت بـه و» یفنّـ داـن

بلندمـدت ینـد آفریـن ادرکـه اسـت یاتیضـرور جملـه از» یانسـان یروينیریت مد«و » یفنّدانشیریتمد«
  .نماید یمیرناپذ اجتناب

انـداز،  چشـم سـند درشـده یـین تعاهـداف بـه حصـول يراسـتا دریـد بایـران انفـت صـنعت 
جانبـه  همـه يهـا  تـالش یـن ا. دهـد قرارمدنظربلندمدتدررايا گستردهوجانبه ي همهها تالش

ینظـام چـارچوب درکـه باشـند يا برنامـه اهـداف بـه حصـول ي هکننـد ینتضـم تواند  یمیمانز
مباحـث بـا صـنعت یـن انمسـئوال کامـل یآگـاه ی،نظامینچني  الزمهویرندپذانجاممند قانون
ینچنـ یجـاد ايراستادرین،نابراب. بودخواهدصنعت فعالیتابعادي لیهکدريقراردادویحقوق
منسـجم، ومـؤثّر کارآمـد، قـراردادي ــ نظـام حقـوقی  داشـتن نفت،صنعتدريمند نونقانظام

سـند ازبرخـورداري اجرایـی، ربـط  هـاي ذي  نامـه  آیـین شفّاف،مقرّراتوقوانینازبرخورداري
ه ازاسـتفاده صـنعت نفـت،  ي مجموعـه درمـدت  طـوالنی قـراردادي وحقـوقی راهبردي ي کلیـ
سـخت ي تا کلیهماهرومتخصصانسانینیروهايازاعمکشورداخلهايتوانمنديوامکانات

و قـراردادي حقوقیخدماتکیفیوکمیي توسعهوارتقايجهتالزمافزارهاينرموافزارها
ایران درقرارداديـیحقوقالمللی بینیگاهجايارتقاوکشورنفتعظیمصنعتي مجموعهدر

  .رسد یمنظر بهضروريازگونفتمخصوصًاانرژيبخش
دنیا بسیار نفتصنعتدرگذاريسرمایههايشیوهینچنو هم یخارج ي یهانواع سرماکهینابهنظر

المللـی   ینبـ ي قراردادهـا ازینمعـ روشیکبهرویکرددرانحصاريهیچوباشدمیمختلفومتعدد
از یريگبهرهنفت وصنعتدریپژوهشویقاتتحقيها گروهیريگ شکلبااستیعیطبندارد،وجود

و یینتبامکاني ملّت، خانهمحترمیندگاننمايهمکاریزنوینهزمینادرمتخصصومتعهدمتخصصان
  .یدگردخواهد فراهمالمللی ینبيقراردادمختلفهاي یوهشوها یزممکانانواعیفتعر

 129تا  125ویژه مواد نفت و گاز به ي هدر حوز يگذار قانونخیر دراتحوالتکه، آن خاتمه
قـانون اصـالح    ینچنهمویو فرهنگ یاجتماع ،اقتصادي ي هپنجم توسع ي هسالپنج ي هبرنامقانون

 گـذار ضـمن حفـظ دو اصـل مهـم     از آن دارد کـه قـانون   یـت حکا 1390یرتقانون نفت مصوب
ازاسـتفاده امکـان تنهـا نـه ادین،میـ ازتولیديگازونفتوبر ذخایردولتحاکمیت و مالکیت
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قرارداد را  يانعقاد و واگذاربلکهاست،نمودهبینی را پیشالمللی باالدستی بینمختلفهاي روش
که الزماستیهیبد. اجازه داده است یزبرداري ن بهرهو یدو تولدر ادوار مختلف اکتشاف، توسعه

مـورد متقابـل بیـع قراردادهـاي سومنسلویژه نفت بهباالدستی صنعتموجودقراردادهاياست
 یقـانون  یـد صادره در منابع جد يمجوزهاگذار و قانونقرار گرفته تا خاستگاهیکارشناسبازبینی

  .منعکس گرددیکشور در آن به درست
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