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 اقتصاد انرژي ایران پژوهشنامه

  1-26 ، صفحات1393 پاییز، 12سال سوم، شماره 

 

  اصول قانونی حاکم بر قراردادهاي خدماتی باالدستی 

  صنعت نفت و گاز ایران 

  

  3، فرزاد مسعودي2منتظر، مهدي 1سید نصراهللا ابراهیمی

  

 
  13/11/1393 تاریخ پذیرش:        19/07/1393 تاریخ دریافت:

  

  :دهیچک

قراردادهاي خدماتی باالدستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهاي بین المللـی حـاکم   

حـال در صـدد    بر پروژه هاي باالدستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشـور از گذشـته تـا بـه    

ایـن قراردادهـا در    ،جذب سرمایه گذاري خارجی و تعامل با شرکت هاي بین المللی نفت و گاز بوده اسـت 

پروژه هاي باالدستی صنعت نفت و گاز ایران حاوي اصولی قانونی است که شالوده تشـکیل ایـن قراردادهـا    

ل مـی شـود تـا منـافع کارفرمـا و      اصول قانونی مزبـور بـه نحـوي در ایـن قراردادهـا اعمـا       .محسوب می شود

این در حالی اسـت کـه اصـول مزبـور      ،کندپیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین 

واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهـاي خـارجی در   

بر این اساس مقاله حاضر بـه بررسـی انـواع     .بخش باالدستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد

   .تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد اصول قانونی قراردادهاي خدماتی باالدستی و

  

 JEL :k1,k2,k3  يبند طبقه
 

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -1

Email: snebrahimi@ut.ac.ir 
  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند/ نویسنده مسئول -2

Email: mhdmontazer@yahoo.com 
 خصوصیدانشجوي دوره دکتراي حقوق  -3
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قراردادهاي خدماتی باالدستی، اصول قانونی، حاکمیت و مالکیت، عـدم   :ها دواژهیکل

  تضمین بازگشت سرمایه، برداشت صیانتی، مقررات زیست محیطی

  

  مقدمه - 1

که همیشه مورد توجـه بـوده و موجـب    ترین نیازهاي جوامع بشري است اقتصاد یکی از مهم

ــی   ــدگی م ــرفت و بالن ــودپیش ــت .ش ــازه   دول ــوم ت ــاد مفه ــه اقتص ــا از دریچ ــود  ه ــه خ   اي ب

  گیرند و در قالب نظام اقتصادي اقدام بـه تـدوین اقتصـاد سیاسـی کشـور متبـوع خـویش        می

اقتصاد اسالمی که مبناي تدوین بخش اقتصادي قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی      .کنندمی

اصـل سـوم قـانون     12مویـد ایـن ادعـا بنـد      ،تبلوري از اصول اقتصادي اسـالمی اسـت  است 

ریزي اقتصـاد صـحیح و عادالنـه    پی«دارد: اساسی جمهوري اسالمی ایران است که مقرر می

بر طبق ضوابط اسالمی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیـت در  

پـر واضـح اسـت کـه نـابرابري       .»بهداشـت و تعمـم بودجـه    هاي تغذیه، مسـکن، کـار،  زمینه

در ایـن وضـعیت    ؛اسـت پذیر گر و سلطهاقتصادي کشورها همواره مروج دو نوع نظام سلطه

گـر  کشورهاي توسعه نیافته یا کمتر توسـعه یافتـه در برابـر کشـورهاي توسـعه یافتـه و سـلطه       

هـاي کشـورهاي توسـعه    واسـته داراي موقعیت اقتصادي مطلوبی نبوده و مجبور به پذیرش خ

ها را باید در تربیت نیـروي انسـانی مسـتعد،    گرچه علل برتري اینگونه کشورا .شوندمییافته 

بررسی علل و تفـاوت دو   ،هدفاما  تحقیقات علمی، ذخایر و استعدادهاي سرزمینی دانست

   .نظام فوق نیست

 ر فـراوان نفتـی و گـازي   در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروي انسـانی مسـتعد و ذخـای   

تعیین مدل قراردادي منطبق با نیازهاي کشـور، قـانون اساسـی و در عـین حـال ایجـاد زمینـه        

مقاله حاضر حاوي اصولی  .تعامل اقتصادي با دنیاي مدرن امروز امري الزم و ضروري است

است که باید در قراردادهاي خدماتی بخـش باالدسـتی نفـت و گـاز در جهـت دسـتیابی بـه        

القاعــده بایــد در اصــول موضــوع بحــث را علــی .اف فــوق مــورد اســتفاده قــرار گیــرداهــد

 .کـرد قراردادهاي نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جسـتجو  
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 3  صنعت نفت و گاز ایران اصول قانونی حاکم بر قراردادهاي خدماتی باالدستی

 

 

عبارتنـد از: حفـظ    ،گیرنـد اصول مورد نظر قانونی که در این مقالـه مـورد بررسـی قـرار مـی     

پـذیري پیمانکـار و عـدم تضـمین     ت و گـاز، ریسـک  حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفـ 

هـاي  هاي دولتی، بازپرداخت هزینـه بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزي و بانک

نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصوالت میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی 

گـذاري متناسـب بـا    از مخازن نفت و گاز در مدت قـرارداد، تعیـین نـرخ بازگشـت سـرمایه     

شرایط هر طرح، ضرورت واگذاري قراردادهاي فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از 

ات ظـ توان فنی و مهندسی، تولیـدي و صـنعتی و اجرایـی کشـور، رعایـت مقـررات و مالح      

  .زیست محیطی

  

  حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز  - 1

متأثر از این واقعیت است که به دنبال اسـتقالل   1االدستیماهیت قراردادهاي خدماتی بخش ب

بسیاري از کشورهاي صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملـی نسـبت بـه منـابع زیرزمینـی،      

ها به نحو موثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقـال منـابع نفتـی و     دولت

تـا  هسـتند  اي  ابطـه داراي مقـررات آمـره   و در ایـن ر کنـد  مـی گازي در سرزمین خود اقدام 

در  .گونه قراردادي از امتیـازات مالکانـه برخـوردار نگردنـد    هاي خارجی تحت هیچ شرکت

، 3281، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شـماره  1974دسامبر سال  12این خصوص در 

هرکشـوري  «دارد: کـه بیـان مـی   کـرده  ها را صادر  معاهده حقوق و تکالیف اقتصادي دولت

ایـن حـق مالکیـت، اسـتفاده و در      ،حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حـق را اعمـال کنـد   

 44مطابق اصـل   ،»اختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادي است

از ایـن رو منـابع    ،شـود قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولـت واگـذار مـی   

شوند و مالکیت نند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب میزیرزمینی ما

ایـن  بـا مطالعـه    .)1391(منتظـر و ابراهیمـی،    .»گذار خارجی نیستآنها قابل انتقال به سرمایه

هـر بخشـی از مالکیـت و     ياعطـا  ،توان نتیجه گرفت  کـه بـر مبنـاي قـانون اساسـی     اصل می

 

1- Upstream Service Contract 
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) در هر قالبی به غیر امکانپذیر نبـوده و  هستندبه منزله انفال حاکمیت میادین نفت و گاز (که 

گذاري که در مقابـل منجـر بـه    المللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایههاي بینشرکت

شـود،  دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوي ایشان نسبت به منـابع هیـدروکربوري کشـور    

 44رو گفته شده است که طبـق اصـل    از این .)1392(ابرهیمی و شیریجیان،  نخواهند داشت

 کنـد؛ مـی مداخله مستقیم » بخش دولتی«قانون اساسی، دولت در اقتصاد کشور تحت عنوان 

بـه دلیـل نیـاز بـه      -به عنوان فعالیـت بـزرگ اقتصـادي   -چه اینکه فعالیت در بخش باالدستی 

دولـت جمهـوري    بـدین سـبب   ،سرمایه کالن و دیربازدهی آن باید در اختیـار دولـت باشـد   

اسالمی ایران در مقام حافظ منافع ملی و تامین اهداف عدالتخواهانه نظـام، وظیفـه سـنگین و    

  .)1391(هاشمی،  در عین حال خطیري را در امر اقتصاد بر عهده دارد

اي اسـت کـه   حاکمیت عبارت از قدرت عالیه«در تعریف حاکمیت گفته شده است که 

اقتدار و برتـري بالمنـازع دارد، بـه ترتیبـی کـه همگـان در داخـل        ، بر کشور و مردم آن اوالً

را به رسمیت شناخته و مـورد احتـرام    ، کشورهاي دیگر آنکشور از آن اطاعت کنند و ثانیاً

حاکمیت ملی عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یـا امکـان    .)1391(هاشمی،  »قرار دهند

هاي اعمال ایـن حاکمیـت    شده است یکی از راه گفته ،هاي دیگر هاي فوق ارادهاعمال اراده

ها، تمسک به ابزارهاي قانونی و شروط قراردادي نظیـر قـوانین نـاظر بـر میـزان       توسط دولت

مالیات، حق امتیـاز، حقـوق گمرکـی، الزامـات و تعهـدات ناشـی از نحـوه اجـراي عملیـات          

شـرایط توسـعه، نـرخ    اکتشافی و استخراجی، نحوه واگذاري زمین بعد از عملیات اکتشافی، 

هایی کـه   هاي قراردادي براي حق امتیاز، مالیاتها، شرایط مربوط به قیمت بازپرداخت هزینه

هـاي ناشـی از عملیـات تجـاري و      ، مالیـات شـود مـی نسبت به سود حاصل از فعالیـت وضـع   

باید در نظر داشت که از نواقص قراردادهـاي   .)1386است (ایرانپور، همچنین دوره قرارداد 

چـه اینکـه    ؛هاي اخیر کاسته شـده اسـت  خدماتی با توجه به جنبه عملیاتی بودن آنها در سال

داراي دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمـال تصـرفات مالکانـه     قراردادهااین 

هاي سیاسـی   خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزه ؛هستنددولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز 

ع قرارداها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و در انعقاد این نو
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نظر از لحـاظ تـاریخی اولـین سـاختار حقـوقی      قراردادهـاي مـورد   .دهد ها را میییکلیه دارا

توانند به دولت میزبان اطمینان دهند حداکثر کنتـرل دولتـی (ملـی) بـر توسـعه      هستند که می

د کـه  نـ ده بـه دولـت میزبـان اجـازه مـی     یادشـده  قراردادهـاي   ،دکنننفت و گاز را اعمال می

و همزمـان مشـارکت یـک پیمانکـار را نیـز      کرده مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ 

منجـر بـه تولیـد نفـت و     گفته شده استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهاي  .کندتضمین 

اعالمـی  هاي  از نظر سیاسی، انگیزه .دشو گاز توسط دولت میزبان بجاي مشارکت دولتی می

از ایـن   شـود  سبب جایگزینی قراردادهاي فوق به جاي دیگر قراردادهاي نفتی و گـازي مـی  

ملـی   که بر مالکیت بر منابع زیرزمینـی و اسـتقالل   توسعه است رو به نفع کشورهاي در حال

ی طراحـی  اي وضـعیت خصیصه دوم اینکـه قراردادهـاي خـدماتی باالدسـتی بـر      .1کنندتأکید 

کننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گـاز تلقـی شـوند    اند که کشورهاي تولید شده

که اعطاي اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفاي نقش در قالب پیمانکـار نـه تنهـا     در حالی

دهد بلکه وي را مالک نفت و گـاز   به وي حقی براي منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمی

 .2شودمیو صرفاً وي مستحق خرید متقابل مقداري از نفت خام کند ینمتولیدي نیز 

  

پذیري پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طـرف دولـت،   ریسک -2

  هاي دولتیبانک مرکزي و بانک

قـانون برنامـه اول توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی        29تبصره » ي«در گذشته براساس بند 

ــران  ــار ضــمانت بانــک مرکــزي از   11/11/1368مصــوب جمهــوري اســالمی ای ــین ب ــراي اول ب

قراردادهاي بیع متقابل جهت جذب سرمایه مورد نیـاز بـراي بازسـازي و توسـعه میـادین تخریـب       

هـاي نفتـی بـراي فعالیـت در      گـذار و شـرکت   شده بر اثر جنگ و همچنین جلب اطمینان سـرمایه 

تبصـره فـوق اشـعار    » ي«بند  .ی شده بودبین کشور در شرایط حساس و بحرانی پس از جنگ پیش

شود به منظور رفع قسـمتی از نیازهـاي بخـش هـاي صـنعت و       به دولت اجازه داده می«داشت:  می

 

1- Zhiguo Gao 
2- Ibid, p.138 
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هاي ذیـربط، بـه روش معـامالت     گذاري در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه معدن متقابالً

بانــک مرکــزي جمهــوري  .مایــد) اقــدام ن000/000/000/10متقابــل تــا ســقف ده میلیــارد دالر (

هاي الزم مفاد این بند را اجرا خواهنـد   هاي اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت اسالمی ایران و دستگاه

ادامه داشت تا اینکه در قسمت یک بنـد (ل) قـانون بودجـه سـال      1377این شرایط تا سال  .»نمود

، تنها از محل درآمـد حاصـل   بازپرداخت تسهیالت مزبور و تمام تعهدات ذیربط«شد مقرر  1377

 ».ها و بـدون تعهـد بانـک مرکـزي صـورت خواهـد گرفـت       از صادرات محصوالت همان طرح

سـرمایه کـافی بـراي عملیـات     شـوند  هاي نفتی خارجی به موجب این قراردادها ملزم مـی شرکت

شــوند (شــیروي و هــاي قـراردادي  و در ایــن خصــوص متحمـل ریســک کـرده  توسـعه را تــامین  

   .)2006 ابراهیمی،

ها و سود پیمانکار از محل تولیـدات  در این خصوص انتقاداتی مبنی بر بازپرداخت هزینه

 ،اوالً :گذاران خارجی مطرح شده که در پاسخ گفته شده اسـت همان میدان از سوي سرمایه

رسد امـا مصـالح   گذاري خارجی وارد به نظر میاگر چه این انتقاد از دید پیمانکار و سرمایه

هـا و سـود پیمانکـار    کند تضمین منافع متقابل بازپرداخت هزینهملی نفت ایجاب میشرکت 

تا پیمانکار در اجراي پروژه دقت کـافی بـه   کند را فقط از محل تولیدات همان میدان تامین 

قـانون برنامـه چهـارم     14مـاده   3مطـابق بنـد    ،ثانیـاً  .)1392(ابراهیمی و تاجیک،  عمل آورد

قانون برنامه پنج سـاله   125ماعی و فرهنگی کشور که در بند الف ماده توسعه اقتصادي، اجت

 .د قـرار گرفتـه اسـت   ) نیـز مـورد تاکیـ   1390-1394پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران (  

الزحمه و یا سود، ریسـک و هزینـه تـامین منـابع مـالی و سـایر       پرداخت اصل سرمایه، حقباز

از طریـق تخصـیص بخشـی از محصـوالت     هاي جنبی ایجاد شده جهت اجـراي طـرح   هزینه

بنـابراین عـدم    .)1391(ابراهیمی، صـادقی مقـدم و سـراج،     همان میدان و یا عواید آن است

هـاي دولتـی بـه     تضمین بازگشت سرمایه انجام شده توسط دولـت، بانـک مرکـزي و بانـک    

ود ایـن  بـا وجـ   .گیردعنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار می

بـارز قراردادهـاي نفتـی،    اسـت کـه مشخصـه    آنچه باید مورد توجه قرار گیـرد، آن  موضوع 

تعبیـر  » پـذیري خطر«نفـت و گـاز اسـت کـه از آن بـه       قطعی اکتشاف و استخراجماهیت غیر
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یکی از ارکان اساسی اینگونه قراردادها تلقـی شـده و ایـن    » خطرپذیري«رو  از این ،شود می

بلندمدت است (ایرانپـور،  دادهاي خدماتی با سایر قراردادهاي تجاري امر موجب تمایز قرار

پذیري و یا مدیریت ریسک حقوقی در ایـن نـوع قراردادهـا در    همچنین نحوه خطر .)1386

  قابل تصور است: زیر سه طریق مختلف 

عـدم توفیـق در    الف) خطرپذیري کامل توسط شرکت سرمایه گذار خارجی:

هاي ناشی از عدم توفیـق در اکتشـاف، اسـتخراج و تولیـد      عملیات اکتشافی و نیز تمام هزینه

گونـه تعهـدي در ایـن زمینـه     و دولـت میزبـان هـیچ    اسـت تجاري به عهده شرکت خـارجی  

   .گیرد برعهده نمی

خیـز، جـدایی بـین مرحلـه اکتشـاف و      ش غالب در بسیاري از کشورهاي نفتامروزه گرای

در قراردادهاي خدماتی با خطرپذیري پیمانکار، اصـوالً   .استتوسعه در صنعت نفت و گاز 

پیمانکار خارجی بعد از طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل اسـتخراج و استحصـال و   

یـد مبـادرت بـه    تواند بـا ارائـه پیشـنهاد جد   ، میکندبا حجم تجاري قابل قبول دسترسی پیدا 

کـه مبـانی آن در   - اگرچـه در ایـن نـوع قراردادهـا     .کندانعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه 

رسـد کـه ریسـک     به نظـر مـی   -قراردادهاي بیع متقابل به صورت مشخص متبلور شده است

در صورت کشف منابع نفـت و گـاز قابـل     .به عهده شرکت خارجی است عملیات اکتشافی

که بتواند از شود ق براي شرکت نفتی خارجی ایجاد میتجاري، این ح استحصال به صورت

  هــاي  محــل توســعه و تولیــد میــدان و فــروش آتــی نفــت آن، نســبت بــه بازپرداخــت هزینــه 

  .دگذاري خود اقدام کنسرمایه

هایی که اصوالً امکـان اکتشـاف بـه حـد ضـعیف       در زمینه ب) خطرپذیري مشترك:

طـرف   گذاران خارجی نباشـد دو  مطلوب سرمایه ،ه نظر تجاريوجود داشته باشد و یا از نقط

    .ندکن هاي موجود شرکت می در ریسک

در ایـن نـوع از قراردادهـا،     پذیري دولت میزبـان: ج) قراردادهاي نفتی با خطر

 ،گیـرد  هاي مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهـده مـی   دولت میزبان تمامی ریسک
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اي از ایـن قراردادهـا تلقـی     محض(قراردادهاي صـرفاً خـدماتی) نمونـه   قراردادهاي خدماتی 

چه اینکه به موجب قراردادهاي فوق دولت میزبـان بـا تـأمین منـابع مـالی در صـدد        ؛شود می

انـدازي  انعقاد قرارداد پیمانکاري در قالب قراردادهاي طراحی، ساخت، تولیـد، نصـب و راه  

کلید در «ی مهندسی، تأمین کاال و ساخت به صورت بوده و با انعقاد قراردادي کامل، طراح

   .)1386(ایرانپور،  گیرد هاي ناشی از عدم استخراج را به عهده می تمام هزینه» دست

ریسک نرخ بازگشت سرمایه مربوط به مدل ایرانی قراردادهاي بیع متقابل با بررسی 

ت سرمایه شرکت نرخ واقعی بازگش«میدانی قرارداد منعقده با شرکت شل چنین است: 

المللی در ایران  براي وي یک تهدید واقعی است که با حضور شرکت نفتی بین» شل«

معذلک در  ،گردد صنعت نفت و گاز ایران از طریق قرارداد خدماتی بیع متقابل ایجاد می

نماید که قابلیت تغییر و بهینه  ، پیشنهاد می1این تحقیق مدل تقسیم ریسک جدول نقدینگی

در واقع هنگامی که قرارداد خدماتی بیع متقابل  .داد با تقسیم ریسک وجود داردسازي قرار

تواند از طریق  گردد، شرکت ملی نفت ایران می ها و تأخیر وي مواجه می با سر ریز هزینه

هاي  الزحمه پیمانکار و پذیرش تأخیرات حاصله و پوشش هزینه افزایش متناسب حق

از این رو به وسیله اصالح  ،المللی را کاهش دهد هاي نفتی بین اضافی، ریسک شرکت

هاي نفتی به نرخ واقعی بازگشت سرمایه  قراردادهاي مذکور در تقسیم ریسک، شرکت 

در این  .نزدیک تر شده حتی زمانی که قرارداد با سر ریز هزینه ها یا تأخیر مواجه می گردد

چنانچه  .ق تجاوز خواهد کردفرض نرخ واقعی بازگشت سرمایه از نرخ قراردادي مورد تواف

شرکت ملی نفت ایران تمایل به ادامه بکارگیري از مدل قراردادي مذکور(بیع متقابل) را 

المللی  هاي نفتی بین اصالحات مذکور به منظور ایجاد انگیزه براي شرکت ،داشته باشد

 »رسد یناپذیر و حیاتی به نظر م گذاري در صنعت نفت و گاز  ایران اجتناب جهت سرمایه

 .)2(قندي و لین

  

 

1- Cash Flow 
2- C-Y. Cynthia Lin  
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هاي نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصوالت میدان بازپرداخت هزینه -3

  و یا عواید آن

هـاي بسـیار    هاي نفتـی بـه صـنایع باالدسـتی کشـور، هزینـه       یکی از دالیل مهم ورود شرکت

ها متعهـد   این شرکت است به همین جهتسنگین اکتشاف و استخراج تولید در میادین نفتی 

هـا و   بوده و با سرمایه اولیه خود و یا اخذ وام از بانـک  (شیروي و ابراهیمی) به تامین سرمایه

هـا را بـر عهـده گرفتـه و در ازاي آن، انتظـار       المللی، تأمین مالی این قبیل پروژه نهادهاي بین

دهاي نفتی بایـد  قراردا که در این خصوص گفته شده است .دریافت سودي مناسب را دارند

به نحوي تنظیم شود که کلیه منابع مالی مورد نیاز توسط پیمانکار خصوصی اعـم از داخلـی   

و بعـد از اجـراي قـرارداد و تحقـق تولیـد، بازگشـت سـرمایه و سـود         شـود  و خارجی تامین 

ــود    ــام ش ــرارداد انج ــان ق ــراي هم ــد اج ــار از عوای ــیروي،  پیمانک ــن رو در  .)1393(ش از ای

خدماتی (بیع متقابل) عـوض تعهـدات در صـورت اسـتخراج، همانـا اخـذ سـود        قراردادهاي 

در قراردادهاي فـوق   است، بنابراینسرمایه گذاري بدون تعلق سهمی از نفت و گاز تولیدي 

 1»موافقتنامـه دراز مـدت فـروش نفـت خـام     «اصوالً شرکت پیمانکار نفتی خارجی در قالـب  

هــایی کــه شــرکت  هزینــه .)1386(ایرانپــور، کنــد مــیهــا و ســود معهــود را دریافــت  هزینــه

  ست از: ا عبارت ،دهد گذار نفتی انجام می سرمایه

هایی که پیمانکار بر اساس مفاد قـرارداد از تـاریخ    هزینه اي: هاي سرمایه الف) هزینه

این هزینه مسـتقیماً و ضـرورتاً در    .شود موثر شدن قرارداد تا اتمام عملیات توسعه متحمل می

ارتباط با اجراي عملیات توسعه بر اساس کارها و خدماتی است که در برنامه کـالن توسـعه   

  .بینی شده استپیش

هایی اسـت کـه بـر اسـاس قـرارداد بـه پیمانکـار         هزینه اي: هاي غیرسرمایه ب) هزینه

هایی هستند کـه جهـت    ، هزینهها این دسته از هزینه ،تحمیل و توسط وي پرداخت شده است

 

1- Long Term Crude Oil Sales Agreement 
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 ،،،اجراي عملیات توسعه از قبیل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، آمـوزش و 

  .ضروري است

ید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضـرورتاً  یهایی است که با تأ هزینه ج) هزینه عملیاتی:

ولید زودرس تا تاریخ تحویل هاي عملیاتی (از تاریخ ت و منحصراً در ارتباط با اجراي فعالیت

د شو پروژه)، تأمین قطعات یدکی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید زودرس تأمین می

اي پـروژه کـه توسـط پیمانکـار     و حق بیمه جزیی قابل اعمال (در صورتی کـه پوشـش بیمـه   

   .گیرد تأمین شده خارج از مرحله توسه هر فاز باشد) صورت می

 برداري:و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره هاي مساعدت د) هزینه

هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و  ها، هزینه منظور از این نوع هزینه

نکـار تحمیـل و   به منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولیـد بـه پیما  

 .دشو توسط وي پرداخت می

  

  تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد - 4

سـابقه ایـن موضـوع کـه      .ترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی اسـت یکی از مهم

ــه دهــه    ــار در ایــاالت متحــده آمریکــا مطــرح شــد ب ــر مــی 1930اولــین ب د گــردمــیالدي ب

نون اصـالح قـانون نفـت مصـوب     موضوع تولید صیانتی براي اولین بـار در قـا   .(نوراحمدي)

ماده یک این قانون، تولید صـیانت شـده    7بر اساس بند  .تعریف شده است 1390خرداد ماه 

کلیه عملیاتی که منجر به برداشـت بهینـه و حـداکثري ارزش    « :است از از منابع نفت عبارت

جلـوگیري  اقتصادي تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شـود و باعـث   

دو نکته مهـم   ».گردد هاي مصوب می از اتالف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست

  در این تعریف وجود دارد: 

الــف) حداکثرســازي ارزش اقتصــادي: حداکثرســازي ارزش اقتصــادي منــابع نفتــی در  

فراتـر   حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرآیند استخراج نفت و گاز و تولید نفت و گاز خـام 
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بـه   .برده و به دنبال تولید محصوالت نهایی حاصل از نفت و گـاز تولیـدي در کشـور اسـت    

(شـکراهللا زاده و   شـوند  نفت و گاز دیگـر یـک محصـول نهـایی محسـوب نمـی       ،دیگر رتعبی

هاي نفتی، حداکثرسازي سود در کوتاه و میـان مـدت اسـت    اگرچه هدف شرکت .بهبهانی)

  .)1393(درخشان،  د از میدان در بلندمدتسازي فرآیند تولینه بهینه

هاي قانون اصـالحی جدیـد نفـت توجـه بـه نگـاه        ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگی

هاي تولیدي باید بـه میـزان    برنامه تولید مخزن است از این رو در انتخاب برنامه درازمدت به 

      .قابل استحصال ذخائر در طول عمر مخزن توجه شود

زم جهت بهینگی قراردادهاي نفتـی، رعایـت مـوازین تولیـد صـیانتی و      یکی از شروط ال

 ازدیاد برداشت در بلندمـدت، یعنـی در خـالل عمـر مفیـد مخـزن و نـه عمـر قـرارداد اسـت          

در تولید صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخـرن در خـالل   از این رو  .)1393(درخشان، 

خصوصـیات طبیعـی و فعلـی مخـزن توجـه       هاي ناشی ازعمر مفید آن با توجه به محدودیت

است که نسبت  درصد 26ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود  .کرد

بشکه نفـت   100معنا که در مقابل هر  است به اینبسیار پایین  درصد) 35(به متوسط جهانی 

ار و دانـش  هـاي در اختیـ   موجود در مخزن نفتی، شرکت ملی نفت ایران با توجه بـه فنـاوري  

بـه منظـور افـزایش     کنـد بنـابراین  بشـکه از آن را استحصـال    26موجود خود تنها قادر است 

-بینی شـده در چشـم  میزان استخراج نفت خام در کشور و به منظور دستیابی به اهداف پیش

باید ضمن استفاده بهینه از میادین و مخازن نفتی موجود به کشف میادین جدیـد   1404انداز 

هاي بازیافت ثانویه و ثالثیـه بـه منظـور افـزایش     استفاده از روش ،در کنار این امر .شوداقدام 

 توانـد راهگشـا باشـد   ضریب بازیافـت بـا اسـتفاده از آخـرین تکنولـوژي و دانـش فنـی مـی        

در این خصوص گفته شده است که در راستاي تضمین صیانتی از میـدان،   .)1390(اسعدي، 

بیع متقابل، بر اساس شروط مندرج در متن قـرارداد اصـلی و    نسل سوم قراردادهاي خدماتی

منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف بـه رعایـت    به اینهمچنین پیوست تخصیص یافته 

ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه هاي مرتبط با حفظ صـیانت  

ان مـدیریت جـامع مخـزن همـه مـوارد      مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنو
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 سازي صـیانت مخـزن مـورد توجـه و توافـق شـرکت ملـی نفـت قـرار گیـرد          مربوط به بهینه

  .)1391(ابراهیمی، صادقی مقدم و سراج، 

  

  گذاري متناسب با شرایط هر طرحسرمایهتعیین نرخ بازگشت  -5 

گـذاران انتظـار بازگشـت     سرمایهتواند سودآور تلقی شود که  گذاري زمانی می یک سرمایه

بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه       درخشـان  .اصل سرمایه و دریافت سـود بیشـتري را داشـته باشـند    

قراردادهاي نفتی را نباید فقط در چارچوب مالحظات حقوقی و از منظـر انطبـاق بـا قـانون     «

ط ایـن مالحظـات از شـرو    .اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخایر نفتی بررسی نمود

یکـی از   .1»الزم در قراردادهاي نفتی است اما مطلقـا از شـروط کـافی محسـوب نمـی شـود      

نـرخ  «، روش اسـت ها متداول  ترین پروژه هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادي روش

قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت  14ماده » ب«قسمت  5بند  .است 2»بازگشت سرمایه

ت که نرخ بازگشت سرمایه براي پیمانکـاران را متناسـب بـا شـرایط هـر      ایران اختیار داده اس

  ي بهینـه در اکتشـاف، توسـعه و    هـا طرح و با رعایـت ایجـاد انگیـزه بـراي بکـارگیري روش     

در قراردادهـاي خـدماتی بیـع متقابـل ضـابطه پـذیرش یـا رد پـروژه          .کندبرداري تعیین بهره

اصوالً  .پذیرد رخ بازگشت سرمایه صورت مینام نه گذاري بر اساس معیاري بجهت سرمایه

دارد و معموالً محاسبه این نرخ بـا  نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادي پروژه را بیان می

 .پـذیرد استفاده از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام می

هـا،   لـی درآمـدها و هزینـه   از تساوي قـراردادن ارزش فع  ،براساس روش ارزش فعلی خالص

درآمـدها و   در روش دیگـر، بـا مسـاوي قـراردادن     .شـود  نرخ بازگشت سرمایه حاصـل مـی  

در ایـن نـوع    .)1384نـژاد،  (اسـکویی  تـوان بـه ایـن نـرخ دسـت یافـت       هاي سالیانه می هزینه

بـرداري از میـدان توسـعه یافتـه بـه       قراردادها وقتی میدان به سطح تولیـد کامـل برسـد، بهـره    

هاي خـود بـه عـالوه     المللی هزینه د و شرکت نفتی بینشو شرکت ملی نفت ایران واگذار می

 

  .22درخشان، مسعود، پبشین، ص  -1

2- Rate of Return (ROR) 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 13  صنعت نفت و گاز ایران اصول قانونی حاکم بر قراردادهاي خدماتی باالدستی

 

 

الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسـعه یافتـه بـر اسـاس یـک نـرخ        حق

  .)قندي و لین( ندک ایه توافق شده بازیافت میبازگشت سرم

هاي جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیـه  نسلاي قابل توجه آنکه نکته

اي ایـن نـوع   هـاي سـرمایه  اي منعقـد مـی شـود و سـقف قطعـی هزینـه      هـاي سـرمایه  از هزینه

-و هزینـه  2هـاي مـدیریت  هزینه، درصد معینی از 1هاي مستقیمقراردادها که ترکیبی از هزینه

هـاي وابسـته بـه    هـاي انحصـاري و خـاص از سـوي شـرکت     هاي اجرایـی برخـی از فعالیـت   

است، پس از انعقـاد قـرارداد و انجـام مهندسـی پیشـرفته و مناقصـات        3المللیپیمانکاران بین

     .شودتحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می

 

  ضرورت واگذاري قراردادهاي فرعی از طریق مناقصه  -6

دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهاي بیع متقابل که در هزار و پانصد و هفتاد و 

 4به تصویب رسـید  13/3/1386هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 

مبـالغ   ،دستورالعمل فـوق  3-2 موجب بنده ب .است کردهبه ضرورت برگزاري مناقصه اشاره 

در نتیجه انجام کلیه مناقصات با حضور، مشارکت و تأئید شرکت ملی نفـت   5دست آمدهه ب

دسـت  ه ایران مطابق با دستورالعمل توافق شده بـین شـرکت ملـی نفـت ایـران و پیمانکـار بـ       

بینــی  ایــن دســتورالعمل شــامل فرآینــد واگــذاري قراردادهــاي فرعــی، پــیش  .خواهــد آمــد

، فهرست پیمانکاران 6کنندگان و سازندگان کاال برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تأمین

، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکت هاي محتوي پیشنهادهاي فنی، بازرگـانی  7فرعی

 

1- Direct Costs 
2- Project Management Costs 
3- Contractor’s in House Special Service  

اي مصوب شرکت ملی نفت ایران معروف بوده که مبناي بازنگري سـوم  این دستورالعمل به دستورالعمل هشت ماده -4

  (نسل سوم) در قراردادهاي بیع متقابل است. 

  اي پروژه است.  هاي سرمایه منظور هزینه -5

6- Vendors List 
7- Subcontractors List 
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یشـنهادهاي مـذکور، اتخـاذ تصـمیم در خصـوص تعیـین       و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پ

  .برنده مناقصه و نهایتاً واگذاري قراردادهاي مزبور خواهد بود

بنابراین به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهـاي بیـع متقابـل    

ت هـاي  در هنگام تنظیم قراردادهاي بیع متقابل معموالً دستورالعملی در قالب یکـی از پیوسـ  

گیـرد کـه بـر اسـاس آن کلیـه       قراردادي فیمابین کارفرما و پیمانکـار مـورد توافـق قـرار مـی     

کننــدگان قراردادهــاي فرعــی اعــم از قراردادهــاي فیمــابین پیمانکــار و فروشــندگان، تــأمین

کننـده خـدمات جهـت    سازندگان کاال و همچنین انعقاد قرارداد بـا پیمانکـاران فرعـی ارائـه    

کـه مبـین   یادشـده  وسعه مربوط به فازهاي اول و دوم بر اساس دسـتورالعمل  انجام عملیات ت

 .شود ، منعقد میاستطی تشریفات مناقصه 

  

 حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور   - 7

 از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهاي بیع متقابل کـه قانونگـذار ایرانـی همـواره آن را    

مورد تاکید قرار داده است، اسـتفاده از تـوان فنـی و مهندسـی، تولیـدي، صـنعتی و اجرایـی        

 اسـت؛ هاي باالدستی نفت و گاز به ویژه قراردادهاي خدماتی داخل کشور در اجراي پروژه

چه اینکه در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهاي خدماتی بیع متقابل در برنامـه اول توسـعه   

حـداکثر اسـتفاده از تـوان فنـی و مهندسـی، تولیـدي،       «یش از تصویب قانون پ 1368مصوب 

قانونگذار بـر بکـارگیري امکانـات تولیـدي داخلـی      » 1375صنعتی و اجرایی کشور مصوب 

در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان    . است کردهتاکید 

قـانون فـوق    ،شد 12/12/1375ور در تاریخ فنی و مهندسی، تولیدي و صنعتی و اجرایی کش

ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هرچه بیشتراز توان فنـی و مهندسـی،   از مهم

تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده اسـت و بـر اسـتفاده از تـوان داخـل در اجـراي       

ایـن در حـالی    .)1390(شـیروي و پوراسـماعیلی،    کنـد  یـد مـی  یهاي اقتصادي کالن تأپروژه

قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیـدي و       23بـه موجـب مـاده     گفته شـده است که قانون 

) قـانون  104خدماتی در تامین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده (
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دلیـل اینکـه   ه با وجود این بـ  ،شدبه طور صریح نسخ  1/5/1391هاي مستقیم مصوب مالیات

راردادهاي بیع متقابل از جمله بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قـانون منسـوخ   عمده ق

الرعایـه در  ، بـدواً بـه بررسـی قـانون فـوق بـه عنـوان یکـی از الزامـات الزم         شـده فوق منعقد 

ــی      ــه بررس ــپس ب ــه و س ــدماتی پرداخت ــاي خ ــانون   قرارداده ــاي ق ــوآوري ه ــرات و ن تغیی

  .شودپرداخته میالتصویب جدید

  هــا، موسســات،  هــا، ســازمان کلیــه وزارتخانــه 1375مصــوب  ...قـانون حــداکثر اســتفاده «

قانون محاسبات عمـومی)، موسسـات    5(موضوع ماده  هاي دولتی یا وابسته به دولتشرکت

و نهادهاي عمومی غیردولتی، موسسات عمومی یا عـام المنفعـه، بنیادهـاو نهادهـاي انقـالب      

هـا و واحـدهایی کـه    هـا و مؤسسـات، دسـتگاه   ها، شـرکت اسالمی و همچنین تمامی سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملـی گـاز   

ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوري، سازمان صـدا و سـیما، شـرکت ملـی     

خـود را داشـته و یـا از    فوالد و شرکت ملی صنایع مس ایـران، اعـم از اینکـه قـانون خـاص      

 .گرفت میتابعه و وابسته به آنها را دربرهاي  نمایند و شرکت قوانین و مقررات عام تبعیت می

ها و نهادهاي مشمول قانون مذکور موظـف گردیدنـد در ارجـاع کارهـاي خـدمات      سازمان

اینکـه  هاي خود اعم از  مهندسی مشاور، پیمانکاري، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه

از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهاي خود و یا از اعتبارات و تسـهیالت ارزي و ریـالی   

در صدر مـاده یـک قـانون فـوق،      .)1(ماده» .کنند، بر اساس این قانون اقدام کننداستفاده می

هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدي کشور بیان شـده  

در خصـوص اعمـال    .تبعیت نمایند یـا قـانون خـاص داشـته باشـند      ز اینکه از قانون عاماعم ا

اول آنکـه ارجـاع کـار یـک وظیفـه کارفرمـایی        کرد؛به دو نکته مهم توجه  بایدقانون فوق 

چه اینکه کارفرمـا موظـف بـوده     ،1است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفه پیمانکاري است

و مراد قانونگذار از این مهـم آن اسـت کـه بـازار کـار       کندرجاع کار را به پیمانکار ایرانی ا

 .بـود  شدهبینی  قانون فوق این امر پیش  3ها دانسته و در ماده  اجرایی پروژه را مختص ایرانی
 

  ».روح قانون حداکثر، واگذاري مسئولیت پروژه ها به کارآفرینان ایرانی است«میزگرد  -1
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هـاي ذیـل    طبق تبصره .استنکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار 

 –شود یـا ایرانـی اسـت و یـا مشـارکت ایرانـی       این قانون، کسی که طرف قرارداد می 3ماده 

با این توضیح که موسسات دولتـی مشـمول قـانون فـوق در وهلـه نخسـت مکلـف         .خارجی

بودند قراردادهاي خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاري سـاختمانی، تاسیسـاتی، تجهیزاتـی و    

هـاي  هاي داخلی منعقد سـازند و در صـورتی کـه شـرکت    ا موسسات و شرکتخدماتی را ب

و یا اصـالتاً شـرکتی در زمینـه مـورد      کنندبا موسسات دولتی قرارداد منعقد  وانستندنتداخلی 

داشت، بدواً موسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به نظر موسسات دولتی وجود نمی

هـاي خـارجی   انعقاد قرارداد با شرکت -با تصویب این شورا- کردشوراي اقتصاد ارسال می

در این فرض نیـز سـهم طـرف ایرانـی الزامـاً       ،صرفاً در قالب مشارکت تجاري امکانپذیر بود

اوالً ارجـاع قراردادهـاي خـدمات     اعالمـی بود بنـابراین بـر اسـاس قـانون     درصد می 51باید 

هـاي  مهندسی مشاور، پیمانکاري سـاختمانی، تاسیسـاتی، تجهیزاتـی و خـدماتی بـه شـرکت      

خـارجی انجـام    -خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشـارکت ایرانـی  

توانسـت بـیش از   ثانیاً سهم خارجی در هیچ صورت نمی .گرفتاینگونه امور را بر عهده می

حـداقل سـهم منـابع داخلـی در      پـیش گفتـه  قـانون   3ثالثاً، تبصره یک ماده  .درصد باشد 49

قراردادهــاي خــدمات مهندســی مشــاور و پیمانکــاري ســاختمانی، تاسیســاتی، تجهیزاتــی و  

اسـتفاده  ءاین تبصره جهت جلوگیري از سو ،خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود

ضع شده بود تا پس از انعقـاد قـرارداد، بخـش اعظـم کـار را از      احتمالی پیمانکاران ایرانی و

و  1385(شـیروي،   طریق قراردادهاي فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکننـد 

قانون مورد بحث حاوي نکاتی بـوده کـه اگرچـه بـه طـور       ،)1390شیروي و پوراسماعیلی، 

  :کردز آن استنتاج را ازیر توان موضوعات  می اماصریح به آنها اشاره نشده 

  هاي داخلی الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجاد فرصت براي شرکت

  هاي مدیریت طراحی و پیمانکاري عمومی    ب) ایجاد شرکت
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هاي خـارجی در جهـت افـزایش    ج) تشویق صنعتگران داخلی براي مشارکت با شرکت

  .1(ابراهیمی) اي هسهم کاالهاي صنعتی ایران از بازارهاي منطق

در قراردادهاي خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکـار مکلـف اسـت تـا طبـق برنامـه       

تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد در خصوص استفاده حداکثر از توان و نیـروي  

  کند.انسانی ایرانی اقدام 

قـانون دیگـري تحـت عنـوان قـانون حـداکثر        1/5/1391در تـاریخ   اشاره شـد که  همان طور

استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي کشـور و تقویـت آنهـا در امـر اصـالحات و      

در ایـن   .هاي مستقیم به تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی رسـید     قانون مالیات 104اصالح ماده 

جـامعی در خصـوص طـرح (پـروژه)، ارجـاع کـار،        قانون، قانونگذار ضمن ارائـه تعریـف نسـبتاً   

خـارجی برخـی از    - ایرانی و شـرکت ایرانـی   - شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی

تولیـد  «و » کار در داخل کشـور «نقاط ضعف قانون سابق را در خصوص فقدان تعریف جامعی از 

هـاي  ش فعالیـت بـه سـهم ارز  » کـار در داخـل کشـور   «بر این اساس  .است کردهبرطرف » داخلی

مختلف اقتصادي به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن اسـت کـه توسـط طـرف قـرارداد      

بطور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولیـد یـا   

عبـارت از  «آمـده اسـت:   » تولیـد داخلـی  «همچنـین در تعریـف    .شود، تعریف شده استاجرا می

» برنـد «افزار، فناوري و نشان افزار، نرمتولید کاال، تجهیزات، خدمات یا محصوالتی اعم از سخت

%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریـق مهندسـی معکـوس یـا     100است که صد در صد (

  .»انتقال دانش فنی و فناوري انجام می شود

دیگر در خصوص قانون جدید این است کـه بـرخالف قـانون سـابق بـه       توجهنکته قابل 

حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیـدي،  

قانونگذار دستگاه هاي مشمول قانون از  ،به بیان دیگر .صنعتی و اجرایی نیز تاکید شده است

هاي تابعه را به حـداکثر اسـتفاده از تـوان پژوهشـی، طراحـی و      تجمله وزارت نفت و شرک

از شـد  که در مقررات گذشته چنین تکلیفی دیده نمـی  است در حالی کردهخدماتی مکلف 
 

  .40، ص »ها، راهکارها چالش -دورنماي صنعت نفت ایران«ابراهیمی، سید نصراهللا، جزوه آموزشی  -1
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بر اساس قراردادهاي بیع متقابل، تمام مطالعات مهندسی میدان نفت یا گاز و طراحی  این رو

شدن قرارداد با مشارکت و تایید کارشناسان  جرااالتکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و الزم

صنعت نفت و بر اساس استفاده از آخرین استانداردها، فناوري و به دانش فنی انجام خواهـد  

همچنین باید گفت در قراردادهاي بیع متقابل پیش بینی شده است که تولید زودهنگـام  . شد

گیرد تا عمال ه مورد بررسی قرار میبه عنوان یکی از احتماالت ممکن در برنامه کالن توسع

گذاري مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدي و عواید بخش یا سرمایه

بنـابراین بـه سـبب     )1392(منتظر و ابراهیمـی،   حاصل از میدان نفتی یا گازي مستهلک شود

و اجرایـی کشـور و    اصل قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي و صـنعتی 

ــات و     ــف اســت ضــمن حداکثرســازي امکان ــا، پیمانکــار مکل ــن قرارداده اعمــال آن در ای

هاي مطالعاتی، مهندسی، پیمانکـاري، سـاختمانی،   هاي داخل ایران در تمام فعالیتتوانمندي

االرض، تامین تجهیزات و کاالها و امور بازرگانی ذیـربط از  االرضی و تحتتاسیسات سطح

هـاي فکـري و یـا    تکنولوژي و دانش فنی حتـی تکنولـوژي هـاي موضـوع مالکیـت     آخرین 

  .)1391کند (ابراهیمی، صادقی مقدم و سراج، تکنولوژي مالی در این خصوص استفاده 

  

  رعایت مقررات و مالحظات زیست محیطی - 8

توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی بـه فضـاي   زیست را میاصطالح محیط

 2یـا الیـه حیـاتی کـه یونسـکو      1اصطالح بیوسفر ،کردرا احاطه کرده اطالق  رجی که آنخا

بـه آن   در ادامـه  ترین تعاریف مطابقت دارد کـه  برد با یکی از وسیعخصوصا آن را بکار می

ضرورت حفظ محـیط زیسـت، اصـل غیرقابـل تردیـدي اسـت کـه داراي         .شودپرداخته می

وري و بــه دنبــال آن بــروز امقبولیـت بــوده و ایــن ضــرورت بــه مــوازات رشـد صــنعت و فنــ  

هاي اخیـر و ادامـه   رشد ناموزون صنایع در سال ،ها، اهمیت بیشتري پیدا کرده است آلودگی

بنـابراین هـدایت    ،دهـد  ر داده و مـی ها را به شدت تحت تأثیر قـرا  روند فعلی آن، اکوسیستم

 

1- Biosphere 
2- UNESCO 
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اي که کمترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد، امـري   هاي صنعتی به گونه فعالیت

  . رسد ناپذیر به نظر میاجتناب

مــیالدي) در  1988سـازمان ملــل متحـد در برنامــه یونسـکو در رابطــه بشـر و یونســکو (سـال      

محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهـان کـه بنـا بـه     «د: تعریف خود از محیط زیست بیان می دار

در تعریـف   .)1379(کیس، اچ سند و النـگ،   »دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد

هـاي   از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگـی «آلودگی محیط زیست گفته شده است که 

فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی یا رادیواکتیوي هر بخش از محیط زیسـت ماننـد آب، هـوا یـا     

ي محـیط  ها و یا انجام اعمال آالینـده بـه نحـوي کـه در سـودمند      زمینی با تخلیه یا انباشتن آالینده

زیان آوري بگذارد و شـرایطی پـیش بیـاورد کـه بـراي بهداشـت         زیست یا هر بخشی از آن تأثیر

ها و دیگر آبزیـان و گیاهـان مخـاطره     انسان و بهزیستی او، سالمتی پرندگان، حیات وحش، ماهی

هـاي آینـده نـامرغوب،     آمیز یا شدیداً خطرناك باشد و محیط زیست را براي نسل امروز و نسـل 

 .)1390(صادقی و منجینی،  »مطمئن و یا غیرقابل استفاده کندنا

المللی است که توسـط  ترین اصول در عرصه داخلی و بینحاکمیت دولت یکی از کهن

قلمرو دولـت نـه تنهـا شـامل خشـکی       .هاي حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته استاکثر نظام

لـت نیـز مـی شـود کـه در      هاي سرزمینی واقع در محدوده مرزهـاي یـک دو  بلکه شامل آب

 .شـود آب زیرزمینـی مـی   هـا و در عمـق شـامل   هـا، دریاچـه  هـا، خلـیج  سطح شامل رودخانه

هاي باز و جزایـر واقـع در آن   هاي معینی از دریاي ساحلی شامل خلیجشامل بخش همچنین

مایـل دریـایی دارنـد، تحـت صـالحیت انحصـاري دولـت سـاحلی          24که فاصله کمتري از 

مایلی از طول خط ساحلی با تاکید بر نظـارت   12حیت سرزمینی همچنین تا این صال ،هستند

(کـیس، اچ سـند و النـک،     هاي خارجی مجاز اسـت ضرر کشتیدر این محدوده و عبور بی

توانـد بـه واسـطه وجـود     با توجه به اینکه موضوع قراردادهاي بیع متقابل مـی ) بنابراین 1379

 .باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشـت منابع نفتی و گازي در خشکی یا دریا 

مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گازهاي همراه نفت اسـت  

که یکی از دغدغه هاي اصلی زیست محیطی در ایران محسوب مـی شـود بـه اضـافه اینکـه      
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کنـد  آنهـا را آلـوده   هـاي زیرزمینـی آب لطمـه وارد کـرده و     هاي مزبور نباید به سفرهپروژه

عبارتنـد   ،از همین حیث قوانینی که حاوي مقررات زیست محیطی هسـتند  .)1393(شیروي، 

ــوب     ــت مص ــیط زیس ــازي مح ــت و بهس ــانون حفاظ ــوب   28/3/1353از ق ــالحیه مص و اص

، اصل پنجاهم قانون اساسی، قـانون نحـوه جلـوگیري از آلـودگی هـوا مصـوب       24/8/1371

، کتــاب پــنجم قــانون مجــازات 20/2/1383ماندها مصــوب، قــانون مــدیریت پســ3/2/1374

) و 696و  691، 690، 689، 688، 686، 680، 679، 675(مـواد   2/3/1375اسالمی مصـوب  

  .بعضی دیگر از قوانین راجع به محیط زیست

اسـت   کـرده وزارت نفت را مکلف  9/7/1366قانون نفت مصوب  7عالوه بر اینها ماده 

هاي صحیح، نظارت و مراقبـت کامـل جهـت    ریزيضمن برنامه در جریان عملیات نفتی«که 

صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تاسیسات و جلوگیري از آلـودگی محـیط زیسـت    

همچنـین مقـررات و    .عمـل آورد ه هـاي ذیـربط بـ   (آب و هوا و خاك) با هماهنگی سازمان

بـور درسـرزمین   صـنعتی مشـابه مقـررات مز    -ضوابط محیط زیسـت در منـاطق آزاد تجـاري   

باشد و واحدي از اداره محیط زیست که در سازمان هر یـک از منـاطق آزاد    اصلی ایران می

باشد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجراي قـوانین و مقـرارت محـیط     تجاري مستقر می

  ».پردازد زیست در این مناطق می

محـیط زیسـت   هـت حفـظ   هـایی را در ج مقررات عمومی کشور، سیاست ،بر این اساس

قــانون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی  105مــاده  مقــرر داشــته اســت؛

هـاي  هـا و پـروژه  در کلیـه طـرح  «دارد: بیان می 17/1/1379جمهوري اسالمی ایران مصوب 

سـنجی و  بزرگ تولیدي و خدماتی باید پـیش از اجـرا و در مرحلـه انجـام مطالعـات امکـان      

ضوابط پیشـنهادي شـوراي عـالی حفاظـت محـیط زیسـت و مصـوبات        یابی، بر اساس مکان

رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریـان   .هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد

قـانون فـوق آمـده     104همچنین در بند (ج) ماده  .»هاي مذکور الزامی استها و پروژهطرح

بمنظور کاهش آلوده کننده محیط زیست، بـاالخص در مـورد منـابع طبیعـی و منـابع      «است: 
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آب کشور، واحدهاي تولیدي موظفند براي تطبیق مشخصات فنـی خـود بـا ضـوابط محـیط      

  ...».زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند

چـه اینکـه    ،شود موارد موجب مسئولیت کیفري می آلودگی زیست محیطی در برخی از

  شود:   اگر آلودگی زیست محیطی داراي دو شرط ذیل باشد جرم تلقی می

  الف) نقض شدید تعهد

    .استب) تعهد نقض شده داراي اهمیت اساسی براي حفاظت محیط زیست 

حال در مواردي کـه پیمانکـار خـارجی در قـرارداد بیـع متقابـل نفتـی جهـت اکتشـاف،          

برداري از نفت، نقض شدید تعهد مربوط بـه عـدم آلـودگی محـیط     توسعه، استخراج و بهره

المللـی و داخلـی بـراي تعهـد نقـض شـده، مسـئولیت         زیست را انجام دهد و در قـوانین بـین  

کیفري تعیین شده باشد، قطعاً موجبات مسئولیت کیفري وي را از طرف شرکت ملـی نفـت   

  .آورد میو دیگر سازمانهاي ذیربط فراهم 

یـابی و محـل دفـن     با توجه به رشد و گسترش مسایل مربوط به حوزه نفت و گاز، مکـان 

هاي جدید براي حفاظـت از محـیط زیسـت در برخـی از      پسماندهاي حفاري، یکی از روش

 .هاي تابعه شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیـز جنـوب اسـت   شرکت

هـاي مـدیریت    ماندهاي ناشـی از حفـاري نصـب سـامانه    آوري پسـ  هاي جمـع  از دیگر روش

هاي حفاري است که از ورود هرگونه آالینده شیمیایی ناشـی از حفـاري    پسماند روي دکل

هـاي کنتـرل    هـاي حفـاري کـه بـه وسـیله دسـتگاه       و کنـده  کرده به محیط زیست جلوگیري

بـه محـل    شود، پس از عملیات بهسـازي بـه صـورت جامـد و تثبیـت شـده       جامدات جدا می

  .شود مخصوص حمل و به طور استاندارد دفن می

-کـه الزم اسـت اوال پیمانکـاران بـین    بـوده  بنابراین مالحظات محیط زیستی از مواردي 

  هاي باالدستی نفتـی مطالعـات جـامع میـدانی انجـام دهنـد و       المللی نفتی قبل از شروع پروژه

ناسـایی و ارزیـابی کننـد و    هاي احتمالی نسبت به محـیط زیسـت و محـیط سـبز را ش    ریسک

هاي زیست محیطی را در پروژه به نحـو مطلـوب   ها و آسیبهاي پیشگیرانه از آلودگیطرح

مالحظه کرده و توافقنامه جامع با سازمان ها و یا مراکز ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست 
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ایمنـی و  هـاي بهداشـت،    سـازي برنامـه   رو جهـت بهینـه   از ایـن  )1392(ابراهیمی،  اخذ کنند

  بینی شده است که عبارتند از:  هاي پیشمحیط زیست در صنعت نفت سیاست

هـاي اصـلی و   الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنـی، محـیط زیسـت در شـرکت    

  فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات   

هاي ایجاد حوادث و اثـرات سـوء بـر افـراد و محـیط زیسـت و کـاهش         ب)حذف زمینه

  در مناطق نفتخیز  احتمالی آنها 

هـاي تولیـد شـده هیـدروکربوري بـه سـطح اسـتانداردهاي         ج) ارتقاء استاندارد فرآورده

  ها  جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده

هاي مصرف بهینه منابع پایه مانند: مدیریت مصرف انـرژي، آب، مـواد    د) اعمال سیاست

دیل آن بـه محصـوالت بـا ارزش    اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهاي همراه و تب

  .1(ابراهیمی) افزوده باال و بازیافت در مناطق مذکور

  

  نتیجه - 9

مباحث ارائه شده در این مقاله حاکی از آن است که از زمان آغـاز اسـتفاده از قراردادهـاي    

اي اتفاق افتاده است کـه در هـر یـک    خدماتی در صنعت نفت و گاز ایران، تحوالت عدیده

از ایـران  نظر قانونگذار و یا صنعت نفت و گـ  مطمحهاي خاصی یرات و یا ویژگیاز آنها تغی

تري از روابط قـراردادي، حقـوقی،   تر و شفاف، عمالً نسخه کاملاصول یاد شده .بوده است

گـذاران  مالی و اقتصادي فیمابین شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از یکسو و سرمایه

  .دهدخارجی از سوي دیگر را ارائه میو پیمانکاران داخلی و 

اصول قانونی حاکم بر قراردادهاي خدماتی صنعت نفت و گاز را باید بر اساس شـرایط،  

خوشـبختانه پـس از تصـویب قـانون      .اوضاع و احوال موجود مورد تحلیل و بررسی قرار داد

نفت و گاز  فضاي بهتري براي انعقاد قراردادهاي باالدستی 1390اصالح قانون نفت مصوب 

قراردادهاي باالدستی ایران ادامه پیـدا   کردنایجاد شده است که اگر فرایند تحول و به روز 
 

  . 39ها و راهکارها، پیشین، ص  و گاز ایران، چالشابراهیمی، سید نصراهللا، دورنماي صنعت نفت  -1
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اي نزدیک شاهد نسل جدیدي از قراردادهاي خدماتی موسوم به نسل چهـارم  کند در آینده

هـاي مربـوط بـه جـذب     ها و نگرانـی قرارداد خدماتی بیع متقابل خواهیم بود که همه دغدغه

قراردادهـاي خـدماتی کـه در حقیقـت چهـره توسـعه        .کندگذاري خارجی را مرتفع هسرمای

اند نظرات مثبت بسیاري از متخصصان و کارشناسـان  تري از قبل دارند، توانستهیافته و کامل

با وجود این، اصول مـورد بررسـی در ایـن مقالـه را     کنند دو طرف قرارداد را به خود جذب 

 زیـر اهم نتایج حاصله به شرح از این رو  ردادهاي خدماتی دانستتوان حاکم بر کلیه قرامی

  است:

  حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز -1

هاي جبران آثار و تبعات منفی رعایت قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان     بینی راه پیش -2

  تولیدي و خدماتی  کشور توسط شرکت ملی نفت ایران

هاي حمایتی و تشویقی (براي مثال پرداخت پاداش مناسب بـه  یزمتبیین و اعمال مکان -3

پیمانکار) در صورت افزایش استفاده از توان داخلی از یک طرف و از طرف دیگر تبیـین و  

  هاي توبیخی و مجازات در صورت کاهش استفاده از توان داخلیاعمال مکانیزم

  ایی و امکانات داخلی کشوررعایت اصول کمی، کیفی و رقابتی در استفاده از توان -4

اي قرارداد از طریق برگزاري مناقصـه در مـدت معـین     هاي سرمایه تعیین سقف هزینه -5

وفق قرارداد پس از تاریخ نفوذ یا مؤثر شدن قرارداد و انجـام مطالعـات مهندسـی و طراحـی     

  ) و برگزاري مناقصات تحت نظارت کارفرما و تایید نهایی ويFEEDتکمیلی(

المللی برداري مورد پذیرش (مطلوب) در صنایع بینهاي بهرهبینی اصول و رویهپیش -6

  نفت و گاز در قالب یک پیوست مستقل منضم به قراردادهاي خدماتی

بینی دو سطح متفاوت در نـرخ بازگشـت سـرمایه تحـت عنـوان نـرخ بازگشـت        پیش -7

توضـیح آنکـه    .در قـرارداد سرمایه اولیه مندرج در قرارداد و حداکثر نرخ بازگشت سـرمایه  

در قراردادهـاي خــدماتی (قراردادهــاي بیــع متقابــل نســل ســوم) دو ســطح متفــاوت از نــرخ  

بازگشت سرمایه تحت عنوان اولین سقف قراردادي نرخ بازگشت سـرمایه و دومـین سـقف    

حـال   ،شـود قراردادي نرخ بازگشت سرمایه در هر فاز مربوط به توسعه میدان پیش بینی مـی 
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، طبیعـی  شـود هاي دیگر توسعه میدان نیز توسط همان پیمانکـار انجـام   شود فازمقرر چنانچه 

هاي اولیه و ثانویه مزبور مجـدداً مـورد مـذاکره طـرفین قـرارداد قـرار خواهـد        است که نرخ

  .گرفت

هاي ریزيتکلیف وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران در جهت اتخاذ برنامه -8

   .منابع و جلوگیري از ایجاد آلودگی هاي زیست محیطیصحیح براي صیانت و حفاظت 

  

  منابع  -10

   الف) فارسی

میزگرد هم اندیشی نظام جدید قراردادهاي صنعت نفـت، کمیتـه   ، )1392( ابراهیمی، سیدنصراهللا - 1

  .موسسه ارتباط گستران انرژي، جلد دوم، چاپ اول، بازنگري قراردادهاي نفتی وزارت نفت

قراردادهـاي باالدسـتی نفـت و گـاز     «، )1392( ابراهیمی، سیدنصراهللا و محمد شـیریجیان  -2

، »نظام جمهوري اسالمی ایران و تبیـین داللـت هـاي قـانونی و الزامـات قراردادهـاي جدیـد       

  .10باطبایی، سال سوم، شماره ، دانشکده اقتصاد عالمه طفصلنامه اقتصاد انرژي ایران

انتقادهـاي  «،  )1391( نرگس ،سراجمحمدحسن و  ،صادقی مقدم، ابراهیمی، سیدنصراهللا -3

، فصلنامه حقـوق ، »وارده بر قراردادهاي بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ هاي آن

  .4، شماره 42سیاسی، دوره  مجله دانشکده حقوق و علوم

سـرمایه گـذاري   مقررات حاکم بـر  «، )1392( ابراهیمی، سید نصراهللا؛ و تاجیک، مهرزاد -4

، »خارجی در پروژه هاي باالدستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسـهیالت بیـع متقابـل   

  .40سال پانزدهم، شماره  پژوهشی حقوق عمومی،-فصلنامه علمی

  بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران؛ وضـعیت کنـونی و   «، )1390( اسعدي، فریدون -5

هـاي مجلـس شـوراي    فصـلنامه مرکـز پـژوهش   ش، ، مجله مجلس و پژوه»1404انداز چشم

  .66، سال هجدهم، شماره اسالمی

هـاي  اقتصـاد مهندسـی یـا ارزیـابی اقتصـادي پـروژه      ، )1384( نژاد، محمدمهدياسکویی -6
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  .انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ بیست و یکم تهران: ،صنعتی

، مجله دانشکده فصلنامه حقوق، مبانی عمومی قراردادهاي نفتی، )1386( ایرانپور، فرهاد -7

  .3، شماره 37حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 

قراردادهاي نفتی از منظر تولیـد صـیانتی و ازدیـاد برداشـت:     «، )1393( درخشان، مسعود -8

 سـال  ،اسـالمی  اقتصـاد  مطالعـات  پژوهشـی  –دوفصـلنامه علمـی   ، »رویکرد اقتصاد مقـاومتی 

  .12 پیاپی دوم، شماره ششم،

میزگرد روح قانون حداکثر، واگذاري مسئولیت پروژه ها بـه کارآفرینـان ایرانـی اسـت،      -9

  1383، شهریور و مهر 63-64، شماره فصلنامه اقتصاد انرژي

  .، انتشارات میزان، چاپ اولحقوق نفت و گاز، )1393( شیروي، عبدالحسین -10

ــه  )1385( شــیروي، عبدالحســین - 11 ، مقایســه قــانون برگــزاري مناقصــات بــا موافقتنامــه نــاظر ب

  .3، شماره 10، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانیخریدهاي دولتی در سازمان تجارت جهانی، 

، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخـل  )1390( شیروي، عبدالحسین و علیرضا پور اسماعیلی -12

، مجلـه حقـوقی دادگسـتري   جـارت جهـانی،   در قوانین و مقررات ایران و مقررات سـازمان ت 

  .74، شماره 75سال 

، انتشـارات  HSEقوانین و مقررات ، )1390(غزاله  ،منجینیصادقی بنیس، محمدرضا و  -13

  .فن آوران، تهران

 کــیس، الکســاندر، پیتــر اچ ســند و ویــن فرایــد النــگ، ترجمــه حبیبــی، محمــد حســن -14

  .دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، بهار، انتشارات حقوق محیط زیست، )1379(

  1390، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ویژه نامه نوروز، مشعل -15

  1390بهمن  9، دوره جدید، 579، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره مشعل -16

بیع متقابل  دالیل استفاده از قراردادهاي«، )1391( منتظر، مهدي و سیدنصراهللا ابراهیمی -17

، نشـریه مرکـز امـور    مجله حقوقی بین المللـی ، »در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز ایران

  .47حقوقی بین المللی ریاست جمهوري، سال بیست و نهم، شماره 

جایگاه قراردادهاي بیع متقابل در پروژه «، )1392( منتظر، مهدي، سید نصراهللا ابراهیمی -18
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مجلـه  ، »یـران و مقایسـه آن بـا قراردادهـاي مشـارکت در تولیـد      هاي باالدستی نفت و گـاز ا 

  .زمستان -، پاییز49، شماره حقوقی بین المللی

ــد، »صــیانت از تولیــد صــیانتی«نوراحمــدي، مهــدي،  -19 ، نشــریه شــرکت فراســاحل ارون

  .52مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شماره 

جمهوري اسـالمی ایـران، اصـول و مبـانی     حقوق اساسی ، )1391( هاشمی، سید محمد -20

  . ، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، پاییزکلی نظام

حقـوق اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران، حاکمیـت و       ، )1391( هاشمی، سید محمـد  -21

  .، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، تابستاننهادهاي سیاسی

  ب) انگلیسی

1-  Abbas  Ghandi  &  C-Y،  Cynthia  Lin,”An  Analysis  of  Risk  and  Rate  of 

Return  to  International  Oil  Companies  from  Iran’s  Buy–Back  Service 
Contracts:  The  Case  of  Soroosh  And  Nowrooz”,(http://Pubs،its 

ucdavis،edu/Publication_detail،php). 

2- Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah,” Exploration and 
Development  of  Iran’s  Oil  Fields  through  Buy-Back”,  Natural Resources 
Forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006. 

3- Zhiguo Gao,J،S،D, International Petroleum Contracts, Current Trends and 

New Directions, Graham & Trotman Limited, 1994, P،138.  
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