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 اقتصاد انرژي ايرانپژوهشنامه 

 123-152 ، صفحات1394بهار ، 14، شماره چهارمسال 

هاي شركت ملي نفت ايران در دوره  بررسي تطبيقي اساسنامه
  *: ارائه اصولي براي اساسنامه جديد1356تا  1333زماني 

 3محمدرضا مهرافشان، 2محمد شیریجیان، 1فرد طاهری علی

26/03/1394تاريخ پذيرش:     29/06/1393 تاريخ دريافت:

 چکیده:
بنگتاه اقتصتادی کشتور     نيتتر  ( به عنوان دومین شرکت ملي بزر  نفت دنیا و بزر NIOCشرکت ملي نفت ايران )

 ریهای اقتصادی و سیاستي جامعته تتاث    از اهمیت انکارناپذيری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامي عرصه
کشتور   یو قانونگتذار  يتي کته در محافتل اجرا   استه سال رانينفت ا يگذارد. موضوا اصالح اساسنامه شرکت مل مي

محتدوده   نیتی تع ،گتری  یاز تصتد  يتیحتاکم  فيوظتا  كیاز جمله تفک يليدال توان يمنظور م نيا یمطرح است. برا
مقالته بتا هتدف     نيت را برشتمرد. ا  ديت جد يباالدستت  نیزائتد و تطتابق بتا قتوان     ازاتیت شرکت نفتت، حتذف امت   اراتیاخت

 «برختوردار استت    يو اصتول  هتا  يژگت ياز چته و  رانينفت ا ياساسنامه مطلوب شرکت مل»سئوال که  نيبه ا ييپاسخگو
 ایت نفتت منتختب دن   يملت  یهتا  شرکت یها شرکت و اساسنامه نيا نیشیپ های منظور اساسنامه نيا یشده است. برا میتنظ

حتاکم بتر    يباالدستت  نیبر قتوان  ينفت مبتن ياساسنامه شرکت مل میقرار گرفت و همچون تنظ یبند و جمع يمورد بررس
 يتیاز ورود بته امتور حتاکم    زیت و متعاقباً پره ييو اجرا گری ینفت به امور تصد يصنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت مل

نفت و گتاز بته وزارت    يباالدست اتیکنترل و نظارت بر عمل انت،یمربوط به ص اراتیو اخت فيتمام وظا یواگذار زیو ن
 نيت ا هتای  تیفعال دينفت با يشرکت مل فيوظا یو تجار يتخصص تیبا توجه به ماه نیشده است. همچن شنهادینفت پ

کته   يخاص انجام شتود. البتته تتا زمتان     یانحصار ازاتیگونه امت از هر یو به دور از برخوردار يرقابت ييشرکت در فضا
 نيريرقابتت بتا ستا    یاز توان الزم برا رد،یخود قرار نگ های تیفعال يذات های سكينفت در معرض انواا ر يشرکت مل

   برخوردار نخواهد شد.
 

 JEL:K10, K12, Q48, Q49بندیطبقه

   يتیامور حاکم ،یساز یتجار ،يباالدست نینفت، اساسنامه، قوان يشرکت ملهای کلیدی:واژه
 

 دانشگاه امام صادق )ا( ستاديارا -1
Email: taherifard1361@yahoo.com 

 نويسنده مسئول -مطالعات فناوریالمللي نفت و گاز، پژوهشگر پژوهشکده  دانشجوی دکتری مديريت قراردادهای بین -2
Email: mhm.shiri@gmail.com 

 المللي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق)ا( دانشجوی دکتری مديريت قراردادهای بین -3
Email: Mehrafshan@yahoo.com 

کته  استت  « نويس اساسنامه شرکت ملي نفتت ايتران   چارچوب نظری و مستندات تدوين پیش»مقاله برگرفته از طرحي با عنوان  نيا * 
 طترح  ايتن  تتالیف  در کته  محققیني تمام از دانیم انجام پذيرفته است. برخود وظیفه مي« موسسه مطالعات انرژی سبحان» تيريتحت مد
 .نمائیم تشکر نهصمیما اند، داشته ولمبذ موثری همکاری
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 مقدمه -1
به عنوان اولین شرکت ملي بزر  نفت دنیتا از نظتر    1(NIOCشرکت ملي نفت ايران  )

تتترين بنگتتاه اقتصتتادی کشتتور از اهمیتتت    و بتتزر  2مجمتتوا ذختتاير هیتتدروکربوری 
های اقتصتادی   انکارناپذيری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامي عرصه

گذارد. به اين لحاظ، قوانین ناظر بر اداره و فعالیت اين شرکت  و سیاسي جامعه تاثیر مي
رستد دارای اهمیتت    و مخصوصاً اساسنامه آن که در قالب قانون به تصويب مجلس متي 

ای است. اين اهمیت از آن جهت کته کشتور متا دارای اقتصتادی متکتي بته نفتت         ويژه
 شود.  است، دو چندان مي

قتتانون تاستتیس وزارت نفتتت را بتته  1358شتتورای انقتتالب در هشتتتم مهتتر متتاه ستتال 
ای به نام وزارت نفت تاستیس   تصويب رساند. به موجب ماده يك اين قانون وزارتخانه

شرکت ملي نفت ايران، شترکت ملتي صتنايع پتروشتیمي، شترکت ملتي گتاز و        شده و 
های تابعه در ساختار سازماني وزارت نفت قرار گرفت و وابسته به آن شد. پیرو  شرکت

شورای انقالب متمم اليحه قانوني تاسیس وزارت نفت را به  1359اين مصوبه، در سال 
از ايجتاد وزارت نفتت را اعمتال     تصويب رساند که در آن اليحه ذيل ماده يك، هدف

اصل مالکیت و حاکمیت ملي ايران بر ذختاير و منتابع نفتت و گتاز کشتور و صتنايع و       
 کند.  تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمي اعالم مي

های تابعه  در ماده سه اين اليحه وزارت نفت مکلف شده است که اساسنامه شرکت
وزيران آنها را اجرايي کند. موضوا  هیأت را تهیه کرده و پس از مصوب کردن آن در

، بته عنتوان   1366تغییر اساسنامه شرکت ملي نفت با تصرير بیشتری در قانون نفت سال 
ايتن قتانون آمتده     4تکلیف قانوني وزارت نفت آورده شده است. در تبصره ذيل متاده  

های  های شرکت وزارت نفت مکلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه»است: 

 

1- National Iranian Oil Company  

 157، شترکت ملتي نفتت ايتران بتا       2014از وضعیت انرژی جهان در ستال   BPبر اساس اطالعات سالنامه شرکت  - 2

میلیارد بشکه نفت ختام   8/362تريلیون مترمکعب ذخاير گاز و در مجموا معادل  8/33میلیارد بشکه ذخاير نفت خام و 

(Barrel of Equivalent (BOE)) در صدر شرکت ( های ملتيNOC و بتین ) ( المللتيIOC    نفتت دنیتا از نظتر )

 برخورداری از اين ذخاير قرار دارد.  
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نفت،گاز و پتروشیمي را ظرف مدت يکسال جهت تصويب به مجلس شورای استالمي  
 «تقديم کند.

ارائه ندادن اساسنامه جديد شرکت ملي نفتت مربتوط بته گترايش و طیتف خاصتي       
هتای بعتد از انقتالب تکترار شتده       نبوده و عدم تمايل در تقديم اساسنامه در همه دولت
س و پرهیتتز وزارت نفتتت از تصتتويب  استتت. نبتتودن تفتتاهم الزم بتتین دولتتت و مجلتت   

های زيادی برای اين شترکت ايجتاد کترده و بته تبتع آن در      ای که محدوديت اساسنامه
تترين داليتل عتدم اجترای ايتن       روند استخراج و صادرات نفت اخالل ايجاد شود، مهم

تکلیف قانوني بوده است. به هر حال بسیاری از تحلیلگران معتقدنتد موضتوا اساستنامه    
های بتزر  و افتت تولیتد از    فت در کنار مواردی همچون تامین سرمايه طرحشرکت ن

 .(1388،1، وثوقي) برخي مخازن به دردسری ديگر برای وزارت نفت تبديل شده است
صرفنظر از تکلیف قانوني، داليل متعددی وجود دارد کته تغییتر اساستنامه شترکت     

و  5-6، 1390، گرانيو د فرد یطاهرز )کند، از جمله عبارتند ا ملي نفت را ضروری مي
74-73:) 
آخرين اساسنامه شرکت ملي  گری:( ضرورت تفکیک وظايف حاکمیتي از تادی1

های ديگر، قبل از انقالب تدوين  است که مانند همه اساسنامه 1356نفت، اساسنامه سال 
شتتده استتت و از آنجتتا کتته در آن زمتتان وزارت نفتتت وجتتود نداشتتت در همتته ايتتن      

ها، بخش وسیعي از وظايف حاکمیتي به ايتن شترکت واگتذار شتده استت. بتا        اساسنامه
ای تدوين شتود کته شترکت نفتت مطتابق ايتن        زم است اساسنامهتشکیل وزارت نفت ال

گری و عملیات بپردازد و تمتامي وظتايف حتاکمیتي بته      اساسنامه فقط به وظیفه تصدی
وزارت نفت منتقل شود. به طتور اصتولي شترکت يتك بنگتاه تجتاری استت کته بايتد          

ت باشتد،  توانتد نماينتده حاکمیت    گتاه نمتي   داری عمل کنتد و هتی    براساس قواعد بنگاه
ای محول شود که مسئول آن مجموعه، يعني وزير  وظايف حاکمیتي نیز بايد به مجموعه

در برابر نمايندگان ملت، يعني مجلس شورای اسالمي پاسخگو باشد. به عبارت ديگتر،  
توانتتد همزمتتان  کنتتد، نمتتي گتتری تولیتتد و اکتشتتاف متتي  کستتي کتته در بختتش تصتتدی 

 عهده داشته باشد. سیاستگذاری، کنترل و نظارت را هم بر 

براساس های شرکت ملي نفت: ( لزوم محدود و مشخص کردن دايره فعالیت2
دستي به صتورت انحصتاری در   های باالدستي و پايین ، تمام فعالیت1356اساسنامه سال 

تفحص و »گويد: اختیار شرکت ملي نفت قرار گرفته است. ماده چهار اين اساسنامه مي
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ختام و گتاز طبیعتي و    نقتل و تصتفیه نفتت    و استخراج و حمتل  برداری و اکتشاف و نقشه
هیدروکربورهای طبیعي ديگر اعم از مايع و جامد )باستثنای ذغال ستنگ( و ستاختن و   

های اصلي نفت از قبیل گاز و گاز مايع و انتواا مشتتقات    بعمل آوردن هر نوا فرآورده
سوخت و قیر و آسفالت و  های گاز و اقسام بنزين و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت

هر نوا مواد نفتي که تولید نیرو کند. همچنین هرگونه عملیات بته منظتور قابتل عرضته     
کردن مواد مذکور و حمل و نقل و پخش و صتدور و فتروش آنهتا در داختل و ختارج      
کشور. اشتغال به مواد ياد شده در سراسر کشور و فالت قتاره منحصترا بعهتده شترکت     

 .«است...
هتای باالدستتي و    وه در اين ماده دايره عملیات شرکت نفت منحصر به حوزهبه عال 
دستي نفت نبوده بلکه مطابق بند )ز( هرگونه فعالیت بازرگاني و صنعتي با تصويب  پايین

مجمتتع عمتتومي بتترای شتترکت مجتتاز استتت. در صتتورتي کتته اگتتر قتترار باشتتد مطتتابق   
ستازی بته خصتوص در     ، بته ستمت خصوصتي   1قانون اساسي 44های کلي اصل  سیاست

هتای جتاری    پذيری را بر فعالیتت دستي حرکت کرد و به اين ترتیب رقابت صنايع پايین
هايي که امکان رقابت صنعت نفت حاکم کرد، بايد حیطه فعالیت شرکت نفت در حوزه

 ها وجود دارد محدود و يا ممنوا شود. و حضور بخش خصوصي در آن

هاای قاانوني باا هادف     ص و معافیت( لزوم حذف امتیازات، تسهی ت خا3
، شترکت  1356مطتابق اساستنامه ستال    پذيری شرکت ملي نفت:  توان رقابتارتقاء 

هتای گمرکتي و    هتا از جملته معافیتت    نفت مشمول طیف وسیعي از امتیازات و معافیتت 
ايتن اساستنامه آمتده استت:       9شتود. بته عنتوان مثتال، در بختش )ب( متاده        مالیاتي مي

فتي از پرداخت حقوق گمرکي و هر نوا مالیات و عوارض به دولت و صادرات مواد ن»
هتا بته واستطه     اعطتا ايتن قبیتل معافیتت    « ها معاف خواهد بود ادارات محلي و شهرداری

کاهش مصنوعي ريسك در معترض ايتن شترکت، موجتب عتدم شتفافیت در عملکترد        

 

هتای دولتتي    از ستهام بنگتاه   واگتذاری هشتتاد درصتد   قانون اساستي داللتت بتر     44های کلي اصل بند )ج( سیاست - 1

دارد. در  های عمومي غیردولتتي  های تعاوني سهامي عام و بنگاه های خصوصي، شرکت به بخش 44 مشمول صدر اصل

زمینه معادن بتزر ، صتنايع بتزر  و صتنايع      در فعالهای دولتي  بنگاهرديف شماره يك ذيل اين بند تصرير شده که 

یتد  هتای استتخراج و تول   شرکت ملي نفت ايران و شترکت  به استثنادستي نفت و گاز(  )ازجمله صنايع بزر  پايین مادر

 شوند. ، مشمول اين قانون مينفت خام و گاز
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دقت ارزيابي  واقعي و افزايش قدرت انحصاری آن شده و به اين ترتیب باعث تنزل در
 شود. سطر سودآوری و کارآيي آن مي

از ( لزوم تطابق مفهوم مالکیت و ساير مفاد اساسنامه با اسناد قانوني حاکم: 4
جمله موارد مهم در بحث اساسنامه، اعم از قانون نفت و يا هر قانون ديگری، نوا نگتاه  

هتا تاثیرگتذار استت و مکاتتب     گیتری  به مالکیت است. نگاه به مالکیت بر تمام تصتمیم 
مختلفي را به وجود آورده است. نوا نگاه به مالکیت نفت و گاز در حکومتت استالمي   

از مواردی است که بر تولید، توزيع، عدالت بین نسلي و... مؤثر است و وارد شدن ايتن   
 گذار خواهد بود.  نگاه در تمام ارکان اساسنامه تاثیر
مور مربوط به مجازات کارمنتدان و متديران شترکت    همچنین کیفیت قوانیني نظیر ا

نفت، قوانین استخدامي و حقوق و دستمزد، وضعیت حداکثر استفاده از توان داخل و... 
های پیشین بتا وضتع قتوانین بعتدی منستوخ شتده و يتا تغییتر يافتته و ديگتر            در اساسنامه

 جايگاهي در اساسنامه جديد شرکت ملي نفت نخواهد داشت.
ضتمانت اجترای اساستنامه از نوشتتن ختود      ها: هرای مفاد اساسنامه( ضرورت ا5

های قبلي مواد بسیار خوب و دقیقي وجتود دارد کته   تر است. در اساسنامهاساسنامه مهم
ترين نکاتي کته بايتد در نظتر گرفتت، ارائته       شود. يکي از مهمدر حال حاضر اجرا نمي

 د.چارچوبي است که اساسنامه ضمانت اجرايي داشته باش

تترين   توان بته ايتن نتیجته رستید کته يکتي از مهتم       با توجه به مطالب مطرح شده مي
اقدامات حقوقي و قانوني صنعت نفت و گاز کشور از ابتدای انقالب اسالمي تا کنتون،  

ای برای شرکت ملي نفت با ماهیت و اصول منطبق با اسناد باالدستي و تصويب اساسنامه
 بیني شده برای اين شرکت است. یشکننده وظايف و اهداف پ تامین

با طرح اين سئوال که يك اساسنامه مطلوب برای شرکت ملي نفت ايران واجد چته  
ها و اصولي است  در ادامه با هدف پاسخگويي جتامع بته ايتن مستئله، ابتتدا بته       ويژگي

شود تا از اين طريتق هتم بتا     های پیشین اين شرکت پرداخته ميبررسي تطبیقي اساسنامه
تدالل و تجربیات گذشتگان آشتنا شتده و هتم بتا اشتراف بته رونتد قتانوني گذشتته،          اس

ای از پیشنهادهای محتوايي هدفمند را جهت تنظیم مفاد اساسنامه مطلوب ارائه مجموعه
چنتد   گیتری از تجربیتات و دستتاوردهای جهتاني، اساستنامه     کرد. سپس با هتدف بهتره  

شتود و در پايتان بتا توجته بته مباحتث        منتخب واکاوی مي 1(NOCsشرکت ملي نفت )
 

1- National Oil Companies (NOCs) 
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مطروح شده اقدام به ارائه اصول پیشنهادی برای اساسنامه جديد شرکت ملي نفت ايران 
 گیری ارائه خواهد شد.  کرده و در نهايت نتیجه

 
های پیشین و ارائه پیشانهادهای محتاوايي بارای     بررسي تطبیقي اساسنامه -2

 اساسنامه هديد
م( تا به امروز پنج نسل 1951ش )1330ملي نفت از ابتدای تأسیس خود در سال  شرکت

گیتری اولتین نستل اساستنامه     متناوب اساسنامه فعالیت، تجربه کرده استت. منشتا شتکل   
قتانون مربتوط بته اعطتا اختیتارات بترای شتش متاه بته          »توان در شرکت ملي نفت را مي

وزير موظتف شتد بتا    اين قانون، نخستيابي کرد، چرا که به موجب ريشه« نخست وزير
ای اجرای قانون ملي شدن صنعت نفت در شش ماه اقتدام بته   رعايت مفاد قانون نه ماده

. به اين 1نويس اساسنامه اين شرکت به مجلس شورای ملي وقت کندتدوين و ارائه پیش
بته تصتويب    1331آذر  5در تتاريخ  « اليحه قانوني اساسنامه شرکت ملتي نفتت  »ترتیب 
نتويس در  وزير وقت )آقای دکتر مصدق( رسید، البته برختي از مفتاد ايتن پتیش    نخست
وزير قرار گرفت. بعتد از  مورد تجديد نظر نخست 1331دی ماه  2آذر و  27های تاريخ
و بر اساس طرح قانوني الغا تمام لتواير مصتوب آقتای دکتتر      1332مرداد  28کودتای 

کمیسیون مشترك مجلسین تقديم و با لحاظ  به قبلنويس اساسنامه دولت مصدق، پیش
مورد تصويب قرار گرفتت و بتر ايتن     1333دی ماه  25تغییراتي توسط ايشان در تاريخ 

 ظهور پیدا کرد.  1333اساس نسل اول اساسنامه شرکت ملي نفت در سال 
های مستمری که در آن مقطع زماني نسبت بته کارآمتدی اساستنامه وقتت     با بررسي

پذيرفت، اين اساسنامه بر مبنای تجربیتات حاصتله، بتارديگر    انجام مي شرکت ملي نفت
مورد تجديدنظر قرار گرفت و در نهايت نسل دوم اساسنامه شرکت ملي نفت در تاريخ 

در مجلس سنا  1339ارديبهشت  26در مجلس شورای ملي و در تاريخ  1338بهمن  19
در ارکتتان تشتتکیالتي تصتتويب شتتد. پتتس از توستتعه دامنتته عملیتتات شتترکت، نواقصتتي 

قانوني راجع به اجتازه تجديتدنظر    1343تیر  7اساسنامه تشخیص داده شد و بنابراين در 
بته   1339در فصول سوم، چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملي نفت مصوب ارديبهشتت  

تصويب رسید و به اين ترتیب زمینه برای تنظیم نسل جديد اساسنامه اين شرکت فراهم 
 

1- Brumberg (2007), p 3-4 
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 23تفاقات اصالحیه جديد اساستنامه شترکت ملتي نفتت ابتتدا در تتاريخ       شد. پیرو اين ا
در مجلتس شتورای    1347ارديبهشت  15در مجلس سنا و سپس در تاريخ  1346اسفند 

بتر نحتوه    1347ملي به تصويب نهايي رسید و به اين ترتیب نسل سوم اساسنامه در سال 
 فعالیت اين شرکت حاکم شد. 

نستتبت بتته اجتترای   1353متترداد  16ه دولتتت در بعتتد از مجتتوز قتتانوني مجلتتس بتت  
مترداد   20يعنتي در   ،های مصوب کمیسیون مجلسین، به فاصله چهتار روز بعتد   اساسنامه
رسد های پارلماني مجلسین به تصويب نهايي ميمصوب کمیسیون قانون اساسنامه 1353

 1353مترداد   20و به اين ترتیتب نستل چهتارم اساستنامه شترکت ملتي نفتت در تتاريخ         
شود. نسل پنجم اساسنامه شرکت ملي نفت ايران که در واقع آخترين نستل    تصويب مي
های اين شرکت محسوب شتده و تتا زمتاني کته قتانوني آن را ملغتي اعتالم        از اساسنامه

به تصتويب مجلستین رستید.     1356خرداد  17نکرده است، معتبر خواهد بود، در تاريخ 
 مه قتتانوني شتترکت ملتتي نفتتت ايتتران استتتايتتن اساستتنامه در حتتال حاضتتر تنهتتا اساستتنا

 (.484-486، 1392 ،ي)شکوه
های شرکت ملي نفت عالوه بر کسب شناخت نسبت به با ارزيابي پنج نسل اساسنامه

تتوان بتا   سال اخیر، متي  60رويکرد حاکم بر حوزه باالدستي صنعت نفت و گاز در طي 
اين شرکت آشنا شد و تا از  های پیشینهای کلیدی اساسنامهها و جنبهترين سرفصل مهم

های سیاستي مناسبي را برای تدوين نسل جديد اساسنامه شرکت ملي اين رهگذر توصیه
 نفت ارائه داد. 

سرفصتل   5هتای ايتن شترکت را در    تتوان تمتامي اساستنامه   در يك مرور کلتي متي  
ضمن  ها پرداخته و بندی کرد. در ادامه به تحلیل و مقايسه اين سرفصلعمومي زير دسته

 1کنیم.آن پیشنهادهايي برای تدوين نسل جديد اساسنامه ارائه مي
 
 
 فال اول: کلیات و سرمايه -2-1

سودآوری تجاری همواره يکي از اهداف اساسي شرکت ملتي نفتت ايتران بتوده استت      
بايست بته تحقتق ايتن مهتم توجته کتافي مبتذول        بنابراين در تدوين اساسنامه جديد مي

 

، 1333هتای  هتای شترکت ملتي نفتت ايتران در ستال      مطالب اين بخش با مطالعه و مقايسه پنج نسل پیشین اساسنامه  - 1

 تدوين شده است. 1356و  1353، 1347، 1338
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الزامات مهم تحقق سود مطمئن برای شترکت ملتي نفتت ايتران، تعیتین      داشت. يکي از 
ای متتورد نیتتاز ايتتن شتترکت استتت چتترا کتته ارزيتتابي عملکتترد و میتتزان و اجتتزا ستترمايه

پتذير نیستت.    سودآوری شرکت بدون دانستن میتزان و روش تتامین سترمايه آن امکتان    
از اين شترکت  همچنین هرگونه تصمیمي در خصوص افزايش يا کاهش سرمايه مورد نی

 پذير نیست.  از سوی مجمع، بدون دانستن مقدار دقیق سرمايه آن امکان
بتريم کته نحتوه تعیتین و تتامین میتزان سترمايه         های پیشین پتي متي  با مرور اساسنامه

شرکت در اين اسناد به طور مبرهن مشخص نشده است، از اين رو در تدوين اساستنامه  
به دقت تبیین و تعیتین شتود. بته عتالوه     مسأله  جديد الزم است که جزئیات مطلوب اين

های پیشین بر چه اساسي بايد معلوم شود که تقسیم سهام شرکت در چارچوب اساسنامه
بوده و چه ضرورتي برای آن وجود داشته و سپس اين موارد بايتد در تتدوين اساستنامه    

 جديد مشخص شود.
 
 فال دوم: موضوع شرکت، وظايف، حقوق و اختیارات -2-2

 اهم موضوعات مندرج در اين فصل در قالب موارد زير تبیین شده است: 
هتتای پیشتتین شتترکت و ستتاير عنتتوان وظتتايف، حقتتوق و اختیتتارات در اساستتنامه( 1

های ملي نفت خارجي وجود نداشته است، اما از آنجا که در زمان  های شرکت اساسنامه
ای از حقوق،  ت، بخش عمدههای پیشین، وزارت نفت وجود نداشته اس تدوين اساسنامه

ها لحاظ شده است. با توجته بته   وظايف و اختیارات وزارت نفت فعلي در اين اساسنامه
گذاری فعالیتت شترکت نفتت در چتاچوب     و هدف 1358تاسیس وزارت نفت در سال 

موضتوا فعالیتت   »اصول تجاری، مناسب است در اساسنامه جديد عنتوان فصتل دوم بته    
 تغییر کند.« شرکت

دستتي و حتتي    های باالدستي و پايین های پیشین تقريبا تمام فعالیتاساسنامه در تمامي ( 2
اشتتغال بته امتور يادشتده در     توزيع منحصرا در اختیار شرکت ملي نفت قترار گرفتته استت.    

سراسر کشور و فالت قاره منحصرا به عهده شرکت است مگتر در متواردی کته بته موجتب      
ات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده و يا بشتود و در  موسس مشارکت ،قوانین جداگانه

  عمل خواهد آورد.ه امور باين ر حسن جريان باين صورت شرکت نظارت کامل 
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قتانون اصتالح قتانون نفتت مصتوب ستال       » 1ماده  18در حال حاضر با استناد به بند 
گر و های ملي نفت، گاز، پتروشیمي و پااليش و پخش در عرض همدي شرکت 1«1390

های اصلي تابعه وزارت نفت هستند، از اين رو تعیین تکلیف برای آنها  به عنوان شرکت
های کلي  در اين اساسنامه صحیر نیست. از سوی ديگر با توجه به قانون اجرای سیاست

های پااليشي و پتروشیمي برداشته شده است و حضور  ، انحصار دولتي از بخش44اصل 
دستتتي صتتنعت نفتتت مجتتاز و حضتتور دولتتت و  يینهتتای پتتا بختتش خصوصتتي در بختتش

های دولتتي محتدود شتده استت. بنتابراين در صتورتي کته بختواهیم بته ستمت            شرکت
و افتزايش رقابتت در صتنعت نفتت بته خصتوص در        44خصوصي سازی، اجرای اصل 

دستي گام برداريم ابتتدا بايتد در تنظتیم اساستنامه جديتد حیطته فعالیتت و         صنايع پايین
هايي که امکان رقابت و حضتور بختش خصوصتي    لي نفت را در جنبهانحصار شرکت م

 وجود دارد، کاهش داد و يا ورود آن را ممنوا کرد. 
های پیشین مالکیت و حاکمیت نفت بته شترکت ملتي نفتت واگتذار       ( در اساسنامه3

« 1390قانون اصتالح قتانون نفتت مصتوب ستال      » 2شده است. اما اکنون بر اساس ماده 
اعمال حق حاکمیت و مالکیت  هستند وهای عمومي  انفال و ثروت وتي جزتمام منابع نف

عمومي بر منابع مذکور به نمايندگي از طرف حکومت اسالمي بتر عهتده وزارت نفتت    
 و بنابراين اين موضوا بايد در تدوين اساسنامه جديد مورد توجه قرار گیرد. است

صرا در اختیار شرکت ملتي  های پیشین، فروش نفت منح ( در زمان تدوين اساسامه4
هتا لحتاظ شتده    نفت بوده، از اين رو يکسری قوانین و مقررات برای فروش نفت در آن

است. در شرايط فعلي، مالك نفت وزارت نفت است و شرکت ملي نفت فقط به عنوان 
يك فروشنده عمل خواهد کرد و بنابراين نیازی به وضع اين نوا قتوانین در چتارچوب   

نیست. قوانین و مقررات مربوط به فروش نفت در صورت لزوم بايد در اساسنامه جديد 
هتای احتمتالي فروشتنده )از     قوانین باالدستي اساسنامه لحاظ شوند تا برای همه شترکت 

  آور باشند. جمله شرکت ملي نفت( الزام
های پیشین بته آن   ترين نکاتي است که در اساسنامه ( استفاده از توان داخل از مهم5
شده است. در نگاه نويسندگان ايتن استناد، استتفاده از نیتروی داخلتي جايگتاه        تصرير
ای دارد و تا زماني که نیروی ايراني متخصص يافت شود و يا امکان ارائه ختدمت  ويژه

 

های نفتتي   های ملي نفت، گاز، پتروشیمي و پااليش و پخش فرآورده اصلي تابعه وزارت نفت: شرکتهای  شرکت  -1

 ايران که تابع وزارت نفت هستند.
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تواند در آن بختش بته فعالیتت بپتردازد. ايتن مهتم در       از سوی او باشد فرد خارجي نمي
حتداکثر استتفاده از تتوان فنتي، مهندستي،      طرح قانون وزارت نفتت و همچنتین قتانون    

ديتده شتده   12/12/1375ها، مصتوب   تولیدی، صنعتي و اجرايي کشور در اجرای پروژه
 است و نیازی به اعمال آن در تنظیم محتوای اساسنامه جديد نیست.

هتای  ای در اکثتر حتوزه   های گستترده  های پیشین، معافیت ( در فصل دوم اساسنامه6
دستي و حتي نیازهای طبتي و... بترای شترکت ملتي      باالدستي، پايینصنعت نفت اعم از 

ای ستبب شتده استت شترکت      های گسترده نفت در نظر گرفته شده است. چنین معافیت
ملي نفت در يك فضای رقابتي تکامل نیابد. اين کاهش ريسك و کاهش توان و انگیزه 

لي نفتت در عرصته   رقابت در شرکت ملي نفت به تدريج منجر به ناکارآمدی شرکت م
المللي شده است. اين در حالي است که در کشوری مثتل برزيتل شترکت    داخلي و بین

دولتي پتروبراس بايد در مناقصات و مزايدات در کنار ساير رقبای خارجي برای برنتده  
پتتذيری منجتتر بتته ارتقتتاء ستتطر کتتارايي و  شتتدن تتتالش کنتتد. همتتین رقابتتت و ريستتك

المللي شده استت. در ستاير کشتورها مثتل چتین و      نکارآمدی اين شرکت در عرصه بی
 .(1390،گرانيو د فرد یطاهرنروژ نیز همین شرايط حاکم است

( رابطه مالي دولت با شرکت ملي نفت تا کنون با نوستانات متعتددی همتراه بتوده     7
است. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمي شرکت ملتي نفتت بته عنتوان شترکتي تجتاری،       

شد و مند مي ب مجمع عمومي از محل عايدات عملیات نفتي خود بهرهمستقیما با تصوي
اما بتا تشتکیل وزارت نفتت بعتد از      1کرد.بخشي از آن را نیز به حساب دولت واريز مي

اصتالحیه  »پیروزی انقالب اين رابطه دچار تغییراتي شد به ايتن صتورت کته بتر استاس      
ات حاصل از فروش نفت پتس از  تمامي عايد ،مقرر شد که اوال« 1390قانون نفت سال 

احتساب کسورات قانوني به خزانه واريز شده و از آن محتل و بتر مبنتای قتانون بودجته      

 

 تصتويب  با است مکلف شرکت»شرکت ملي نفت بیان شده است که؛  1356اساسنامه سال  50به طور مثال در ماده  - 1

 محتل  از نفتت  صتنعت  معمتول  طبق خود احتیاجات تأمین برای متناسب میزان به مخصوصي های اندوخته عمومي مجمع

 وضتع  از پتس  درآمتد  محتل  از آنچته »همین اساسنامه ذکر شتده استت کته     54و يا در ماده « .بگیرد نظر در کل درآمد

 «.شد خواهد پرداخت خزانه به بماند باقي شود مي پرداخت اساسنامه اين مقررات موجب به که مبالغي
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بتر ختالف گذشتته شترکت ملتي نفتت ديگتر         ،. دوما1های الزم صورت گیردتخصیص
گذاری های سرمايهتواند، راسا اقدام به برداشت از درآمد کل به منظور تامین هزينه نمي

گونه تخصیص اعتبار به اين شرکت بايد بر مبنتای قتوانین بودجته     ند بلکه هرو جاری ک
 . 2ساالنه و با نظارت وزارت نفت صورت گیرد

بايتد متدنظر قترار داد آن    ای که در تدوين اساسنامه جديد اين شرکت بنابراين نکته
نبايد است که تنظیم رابطه مالي شرکت و دولت )و به عبارتي با هر شخص ثالث ديگر( 

ای که وظیفه اصلي آن تعیین رابطه مالي اجزا داخلي ختود شترکت   در ساختار اساسنامه
است، لحاظ شود بلکه در اين مورد خاص، اسناد باالدستي، ساز و کتار قتانوني الزم را   

 کنند. بیني ميپیش

( در اساسنامه دوم و ستوم تصترير شتده استت کته محتل پرداختت ارزی بايتد از         8
د شرکت باشد و در دو اساسنامه آخر بیتان شتده استت کته از بودجته      درآمد ارزی خو

مصوب درآمدهای ارزی پرداخت شود. در حال حاضتر بتا توجته بته رويکترد تجتاری       
است بودجه آن از محل منابع داخلي خود شترکت تتامین شتود و      شرکت نفت، مناسب

شترکت کتافي   وابستگي آن به ساير منابع کاهش يابتد. در شترايطي کته منتابع داخلتي      
ها برای تأمین مالي تسهیالت اخذ کند. ايتن مکتانیزم    تواند مانند ساير شرکت نباشد، مي
شود که شرکت ملي نفت در معرض ريسك قرار داشته و به تدريج بته ستمت    منجر مي

 

تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت ختام،  »بیان کرده است؛  1390قانون اصالح قانون نفت مصوب سال  14ماده  - 1

طتور مستتقیم بته     گاز طبیعي و میعانتات گتازی در چهتارچوب قتانون برنامته پتس از کستر پرداختهتای بیتع متقابتل، بته           

( اين قتانون، طبتق قتوانین و    6( و )5) شود و درصدهای مقرر در مواد داری کل کشور نزد بانك مرکزی واريز مي خزانه

بته منظتور تتأمین منتابع امتور      » در متاده شتش همتین قتانون نیتز آمتده؛       « گردد. مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي

زيربنائي کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعي پس از کستر ارزش  

د. میزان درصد و چگونگي استتفاده از درآمتدهای حاصتله متذکور طبتق قتوانین برنامته و        ياب گاز وارداتي تخصیص مي

 «.شود بودجه ساالنه کل کشور تعیین مي

گتذاری و تتأمین    هتای سترمايه   به منظور اجراء و تحقق طرح»؛ 1390ماده پنج قانون اصالح قانون نفت مصوب سال  - 2

خام، گاز طبیعي و میعانات گازی تولیدی کته در قتوانین بودجته    های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت  هزينه

يابد تتا براستاس    ربط تخصیص مي های اصلي تابعه ذی شود، به وزارت نفت از طريق شرکت ساالنه کل کشور تعیین مي

 «.قوانین موضوعه هزينه شود
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ها گام بردارد. بنابراين مطلتوب   کارايي، کاهش وابستگي به منابع عمومي و تنزل هزينه
 ساز و کاری در اساسنامه جديد پیش بیني شود. است مقتضیات چنین 

های پیشین به نحوه تملك اراضي پرداخته شتده استت    ( در برخي از مفاد اساسنامه9
که در شرايط فعلي اين مفاد با توجه به اليحه قتانوني نحتوه خريتد و تملتك اراضتي و      

و نبايتد  های عمومي، عمراني و نظتامي دولتت منستوخ شتده      امالك برای اجرای برنامه
 ديگر جايگاهي در اساسنامه جديد داشته باشد. 

 
 فال سوم: ارکان شرکت -2-3

عتالي  هیتأت   ومتديره   هیتأت  بخش؛ مجمع عمومي صاحبان سهام، سهارکان شرکت از 
در  امتا  به بعد ثابت بوده استت 1347اسنامه بازرسي تشکیل شده است. اين ارکان از اس
در نظتر گرفتته شتده بتود کته در      « شتورای عتالي  »دو اساسنامه نخست رکني بتا عنتوان   

ها مشابه جايگتاه  در اين اساسنامه« شورای عالي»های بعدی حذف شد. جايگاه اساسنامه
قانون اصالح قتانون نفتت   » 3مقرر در ماده « هیات عالي نظارت بر منابع هیدروکربوني»

مختلتف   است. در شتورای عتالي نیتز ترکیبتي از نماينتدگان قتوای      « 1390مصوب سال 
 وجود داشته است.

هتای   ايتن مجمتع در اساستنامه دوره   شرکت ملي نفت؛  مجمع عمومي -رکن اول
مختلف تغییراتي داشته است. با توجه به تغییراتي که پس از انقالب اسالمي در ستاختار  
اداره نفت ايجاد شده است، اکنون بايد وزير نفت به عنوان باالترين مقام نفتي کشور به 

ای بته   گو باشد، از اين رو ضروری است در اساسنامه جديد جايگتاه ويتژه  مجلس پاسخ
وزير نفت داده شود تا در برابتر نتواقص و مشتکالت احتمتالي پاستخگو باشتد و بترای        
 مجلس شورای اسالمي نیز امکان نظارت بیشتر بر شرکت ملي نفت وجود داشته باشد.

قتوانین و مقتررات بستیار    در ايتن خصتوص    و مديرعامل؛مديره  هیأت -رکن دوم
هیتأت   بودن تمام اعضای های پیشین وضع شده بود، از جمله؛ ايراني خوبي در اساسنامه
مديره شرکت هیأت  مديره و مديرعامل درهیأت  سال عضويت رئیس 5مديره، حداقل 

از میان کارمندان رسمي شرکت ملي نفتت بتا ستابقه    هیأت  ملي نفت، انتخاب اعضا اين
داری مشاغل مهم( و يا از میان متخصصتیني  در صنعت نفت )و يا عهده سال خدمت 10
 . اقتصادی و حقوقي، مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي سوابق مشابه دربا 
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اعتم از  متديره   هیتأت  های پیشتین، موظتف بتودن اعضتای     از ديگر محاسن اساسنامه
و همچنتین عتدم اشتتغال بته     البدل و اصلي و تلقي استعفا ايشان در صورت تخطتي   علي
بتا هتدف حفتظ ثبتات و پرهیتز از      متديره   هیتأت  هتای سیاستي و حزبتي اعضتای     فعالیت

تصمیمات جناحي و سیاسي و... است. ايتن مفتاد داللتت بتر نگتاه علمتي و غیرسیاستي        
تدوين اساسنامه جديد نیز فرآيند  گذشتگان به صنعت نفت است و بي ترديد در سراسر

 الك عمل قرار گیرد. بايد چنین ديدگاهي م

 ترکیب در نظر گرفته شده در خصوص اعضای عالي بازرسي؛هیأت  -رکن سوم
شود.  های صنعت نفت را شامل مي ای است که اکثر فعالیتعالي بازرسي به گونههیأت 

 البته الزم است تا يك نفر متخصص حقوق نیز به اين ترکیب افزوده شود.
 
 سود و زيان فال چهارم: ترازنامه و حساب 2-4

در اين بخش اجزا درآمتدی شترکت ملتي نفتت احصتا و روش توزيتع آن نیتز در بتین         
هتای پیشتین   های مختلف مشخص شده است. با مطالعه ساز و کار متالي اساستنامه   محل
هتا از وضتعیت تقريبتاً مشتابهي از ايتن منظتر برختوردار هستتند.         يابیم که اکثر آندرمي

 ها عبارت است از:تمامي اين اساسنامهدرآمد کل شرکت ملي نفت در 
 

 = درآمد كل1اكتشاف + بهره مالکانه + سود ويژههاي حق االرض و يا بازگشت هزينه وجوه ناشي از پذيره،

 
ها تصرير شده که از وجوهي کته از محتل حتق االرض و يتا بهتره      در اين اساسنامه

هتا  هتا در ايتن اساستنامه   شود مالیاتي اخذ نشود. اما تخصتیص هزينته   حاصل مي 2مالکانه
کل( و  های ذخیره عمومي )معادل با يك يا دو درصد از درآمداغلب به صورت رديف

اندوخته مخصوص )متناسب با احتیاجات شرکت برای فعالیت در صتنعت نفتت( انجتام    
رشي از وضعیت درآمدی و مالي شود و شرکت موظف است هر سه ماه يك بار گزا مي

 خود به وزارت امور اقتصاد و دارائي ارائه کند. 

 

هتا و ستاير عملیتات مستتقیم      گتاز طبیعتي و فترآورده    ،سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش نفت ختام  -1

 های جاری و استهالك. هزينه  شرکت پس از وضع

2- Royalty 
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دهتي مجتدد صتنعت نفتت رابطته متالي دولتت و        با تشکیل وزارت نفتت و ستازمان  
ای که شرکت شرکت ملي نفت تا به امروز با تغییرات فراواني مواجه بوده است به گونه

الت خود را بته طتور کامتل بته     ملي نفت موظف است عايدات حاصل از فروش محصو
درصتد   5/14تواند در قالب قانون بودجه هر سال معادل حساب خزانه واريز کرده و مي

ای ختود  هتای جتاری و سترمايه   از کل عايدات فروش همان سال را صرف تامین هزينته 
 کند. 

های شرکت ملي نفت بته دولتت نیتز بتر مبنتای قتانون بودجته         پرداختگفتني است 
هايي همچون مالیات بر عملکترد شترکت نفتت،    ال و در چارچوب رديفعمومي هر س

مالیات معوقه شرکت نفت، سود سهم دولت از شرکت نفت و مازاد سود سهم دولت از 
الوصف در تدوين فصل ترازنامه اساسنامه جديد بايد بته   يابد. معشرکت نفت تحقق مي

 یتتز توجتته داشتتتآختترين وضتتعیت نحتتوه رابطتته متتالي دولتتت بتتا شتترکت ملتتي نفتتت ن 
  . (79-80، 1390،ينعمت)

 

 
 فال پنجم: ساير مقررات -5-2

های پیشین شرکت ملي نفت بته  بندی ارزيابي ساير مقررات مندرج در اساسنامهدر جمع
تواند در تدوين اساسنامه جديد شرکت نیز مفیتد باشتد،   ها ميموارد ذيل که توجه به آن

 .کنیماشاره مي
های پیشین سعي شده است که شترکت نفتت بتا دوری از مستائل     در تدوين اساسنامه* 

سیاسي و ايجاد يك آرامش و ثبات کاری بتواند به وظیفته خطیتر ختود بپتردازد. البتته      
عمالً در ادوار مختلف شاهد برخي تصمیمات و رفتارهای سیاستي بتا مجموعته صتنعت     

است عالوه بر تداوم ايم. از اين رو در تدوين اساسنامه جديد  ضروری نفت کشور بوده
و استحکام روند سابق، ترتیبات مناسبي هم برای تحقق عملي ايتن خواستته پتیش بینتي     

 شود.

های پیشین به عنوان يك قانون مرجع پذيرفته شتده استت.   قانون تجارت در اساسنامه* 
ها تصرير شده که تمامي عملیات شترکت تتابع اصتول    به اين صورت که در تمامي آن

آيتد آن استت کته بتا وجتود      ور قرار گیرد. تعارضي که در اينجا پیش ميبازرگاني کش
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های فراواني کته بترای ايتن شترکت در ايتن       انحصارات ، امتیازات، تسهیالت و معافیت
ها لحاظ شتده استت، انجتام عملیتات مبتنتي بتر اصتول بازرگتاني چته معنتايي            اساسنامه
جديد مطلوب است که ضمن توجته  تواند داشته باشد  بنابراين در طراحي اساسنامه  مي

تواند به های شرکت بر اصول و قوانین تجاری، از تدوين مفادی که مي به مباني فعالیت
 تضعیف اثرگذاری اين قبیل قوانین منجر شود، پرهیز کرد.

شرکت ای که در اغلب مواقع با اين شرکت بصورت ويژه برخورد شده است به گونه* 
از شمول مقررات و قتوانین  در بقیه حاالت  مقرر شده يربه طور صرکه  مواردیجز در 

ه و البتته در  دولتتي مستتثني بتود     سساتوو م هاشرکتها و  عمومي مربوط به وزارتخانه
هتای در نظتر گرفتته شتده بترای بختش       مواردی هم که بايتد تحتت شتمول محتدوديت    
فراهم سازی بستری بته  شود. بنابراين خصوصي قرار گیرد، باز از اين قوانین مستثني مي
هتای ايتن شترکت امتری مهتم در       منظور حاکمیت يکپارچه قوانین باالدستي بر فعالیتت 
 شود.  تنظیم محتوای اساسنامه جديد شرکت محسوب مي

های پیشین آمتده، يتا در قتوانین    البته بخشي از مقرراتي که در اين فصل از اساسنامه
تغییر کرده است و بنابراين ديگتر متالك    گذاری آنبعدی نسخ شده و يا جايگاه قانون

عمل نبوده و نیازی به تکرار آن در اساسنامه جديد نخواهد بود. به طور مثال قوانین دال 
بر مجازات مديران و کارمندان شرکت که موضوا آن در ساير قوانین مربوطه )از جمله 

يد ضرورت ندارد جد  قانون مجازات اسالمي( ديده شده است، برای تکرار در اساسنامه
و يا قوانیني که مستلزم کسب مجوز و يا هماهنگي با وزارت دارايي و يتا دفتتر نخستت    
وزيری بود، با توجه به تغییر ساختار تصمیم گیری و حاکمیتي کشور بايد حذف و يا با 

 توجه به مقتضیات فعلي اصالح شود. 
 

 منتخب (NOCs)های ملي نفت  های مطلوب در اساسنامه شرکت ويژگي -3

توانتد در   های ملي نفت در جهان مي گیری و تحوالت شرکت نگاهي به تاريخچه شکل
نوا نگاه محققین به کارکرد و مقررات حاکم بر شرکت ملي نفت ايران و کسب ايتده  

( به عنتوان  NOCsهای ملي نفت ) جهت تدوين مفاد اساسنامه جديد مؤثر باشد. شرکت
بیشتتر در   1سهام ايشان متعلتق بته دولتت متبتوا استت     هايي که همه يا بخشي از شرکت
تتازی  های شصت و هفتتاد قترن بیستتم يعنتي زمتاني کته صتنعت نفتت عرصته يکته           دهه

 

1- Accenture (2006), p.3 
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( بود، در شرايطي چالش برانگیز پا به عرصه وجتود  IOCsالمللي نفتي )های بین شرکت
شتت از  المللي نفتتي در توستعه و بردا   های بین ای که شرکت نهادند. وضعیت انحصاری

میادين ايجاد کرده بودند، بازار کشورهای تولیدکننده نفت را به لحتاظ تضتمین خريتد    
دچار تزلزل کرده بود. اين امر خطرات جدی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفتت  

 به همراه داشت. 
های فني و متديريتي و از   های انرژی، ارتقای توانايي لزوم استقالل در سیاستگذاری

تشتکیل   ،دانستند ای ملي مي ها که نفت را سرمايه پرستانه در ملتسات وطنطرفي احسا
های ملي نفت را به همراه داشت. اين امتر بته طتور عمتده بته موجتب قتانون يتا          شرکت

دستوری مبني بر ايجاد يك شرکت دولتي يا سهامي که سهام آن متعلق به دولتت و يتا   
کشورها همچون ايران و مکزيك تحت کنترل وی است، صورت پذيرفت. در برخي از 

(PEMEX      تاسیس شرکت ملي نفتت بتا ملتي کتردن امتوال شترکت ،)   المللتي   هتای بتین
(، ARAMCOای ديگتر از کشتورها مثتل عربستتان ستعودی )      صورت گرفت و در دسته

هتا  از طريق کسب تدريجي سهام اين شرکت 2(ADNOCو ابوظبي ) 1(KNPCکويت )
جز کشورهای صادرکننده نفت رفت. به مرور بنجام پذيو در قالب قراردادهای امتیازی ا

های نفتي کترده   که به منظور تضمین درآمدهای اقتصادی خود اقدام به تشکیل شرکت
بودند، کشورهای واردکننده نفت نیز بته منظتور تتامین نیتاز داخلتي، اقتدام بته تاستیس         

 های دولتي کردند.  شرکت
ملتي نفتت منتختب دريتافتیم کته ايتن       هتای   با واکاوی اساسنامه تعدادی از شترکت 

اند که بیشتتر  های مختلفي بوده گیری ها در خالل چند دهه فعالیت، دارای جهت شرکت
 :3بندی کرد ها را به قرار ذيل دستهتوان آنمي
 

 

1- Kuwait National Oil Company (KNPC) 

2- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 

اساستنامه  « نفتت ايتران  نتويس اساستنامه شترکت ملتي      چارچوب نظری و مستندات تتدوين پتیش  »در طرح پژوهشي -3

های ملي نفت کشورهای برزيل، نروژ، عربستان سعودی، قطر، چین و لیبي مورد ارزيابي قترار گرفتته استت. در     شرکت

مقاله حاضر نیز بتا توجته بته قرابتت جغرافیتايي فعالیتت و يتا ستاختار ستازماني بتا شترکت ملتي نفتت ايتران، اساستنامه                

 های خود قرار داديم. ر، برزيل و چین را مبنای تحلیلهای ملي نفت عربستان سعودی، قط شرکت
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 تجاری شدن  3-1

های ملي نفت با آنکه در ابتدا با هدف اعمال حاکمیت ملي بر ذخاير  بسیاری از شرکت
اند اما به تدريج به سمت تجاری شدن و پذيرش قواعتد حتاکم    سیس شدهنفت و گاز تا

هتا   سودآوری، شفافیت مالي، عدم برخورداری از معافیت :بر بنگاهداری که عبارتند از
به عنوان نمونه در اساستنامه  های ويژه، فعالیت در فضای رقابتي و... پیش رفتند.  و رانت
های اقتصادی مربوط به اهداف  فعالیت» :در ذيل ماده سه بند يك آمده است 1پتروبراس

 هتای ديگتر و بتا توجته بته شترايط بتازار...         شرکت بايد براساس رقابت آزاد با شترکت 
 « توسعه يابد.

توافقات تجاری که توسط پتروبراس برای خريد » :بیان شده است 59همچنین ذيل ماده 
شود بايد از طريق برگزاری يك مناقصه عتادی و بتر    مي کاالها يا کسب خدماتي امضا
 « طبق مقررات ... صورت گیرد.

های ختود را بتر    شرکت بايد فعالیت»خوانیم:  مي 6در اساسنامه آرامکو هم در ماده 
« های خصوصي تجاری پیش بترد.  مبنای تجاری و به منظور کسب سود همچون شرکت

شرکت به تنهتايي مستئول ديتون و وظتايفش     : »گويد مي  9در همین اساسنامه ذيل ماده 
بايتد قتدرت و اختیتار متديريت     مديره  هیأت »کند که:  نیز تاکید مي 19در ماده « است.

بودجته شترکت   » 25همچنین مطابق ماده « شرکت بر مبنای صرفا تجاری را داشته باشد.
 « بايد مطابق اصول تجاری عام شناخته شده تدوين شود.

قتوانین  »آمده است:  27در ماده  2اساسنامه شرکت ملي نفت قطربه همین ترتیب در 
ايتن  « شتود.  های تابعته آن اعمتال متي    و شرکت QPمالیاتي و عوارض نسبت به شرکت 
ای بته اصتول   کنندگان اين اساسنامه توجته ويتژه   ماده مبین اين حقیقت است که تدوين

 اند. های متبوا خود داشته سازی شرکت تجاری
مشاهده کرد. بته عنتوان نمونته     3توان در اساسنامه پتروچاينا ی را ميگیر همین جهت

اهداف شرکت عبارتنتد از پیتروی از قواعتد    »اساسنامه پتروچاينا آمده است:  9در ماده 
های تجاری، ... عرضه تولیدات بته صتورت    بازار، دنبال کردن روشهای مناسب فعالیت

ايتن    «برای حداکثر کردن سود شرکت.رقابتي به جامعه و تالش به بهترين وجه ممکن 

 

1- Petrobras 

2- Qatar Petroleum 

3- Petrochina 
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هتای ملتي بته ختارج از مرزهايشتان       های شرکت رويکرد منجر به گسترش دامنه فعالیت
 ها مؤثر است.   المللي برای اين شرکتای بینشده و در ايجاد وجهه

 

 گریتفکیک وظايف حاکمیتي و تادی -3-2
مقايسه آن با وضعیت پیشین، با تامل در ساختار جديد نفت و گاز کشورهای منتخب و 

اين نکته قابل استتنباط استت کته برختي کشتورهای متذکور )برزيتل، نتروژ، چتین( بتا           
گتتری و همچنتتین  رويکتترد تفکیتتك وظتتايف حتتاکمیتي و نظتتارتي از وظتتايف تصتتدی 

اند. به عنوان مثال انعکتاس ايتن    های نفت و گاز حرکت کرده انحصارزدايي در فعالیت
 توان تشرير کرد: نگونه ميرويکرد در برزيل را اي

هتای مترتبط بتا نفتت اعتم از       انحصار تمامي فعالیت 1997شرکت پتروبراس تا سال 
دستي را در کشور برزيل بر عهده داشت، پس از اين سال، قتانون ايتن    باالدستي و پايین

کشور تغییر کرد و اجازه حضور به کشورهای خارجي در اين کشور داده شد که به تبع 
کتته توستتط  OGX  ن انحصتتار هتتم اکنتتون شتترکت نفتتت ديگتتری بتته نتتام  شکستتتن ايتت

بترداری از میتادين    بازنشستگان صنعت نفت در برزيل تاسیس شده استت در حتال بهتره   
 نفت برزيل است. 

( به عنوان يك نهاد دولتي بر بخش نفت ANPهمچنین در برزيل آژانس ملي نفت )
ر مجتوز اکتشتاف و تولیتد از    برزيل نظارت دارد و اين آژانس است کته مستئول صتدو   

 . (10، 1393، شیريجیان) میادين و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و استانداردها است
، CNPCدر کشور چتین نیتز چنتد شترکت ملتي نفتت وجتود دارد کته عبارتنتد از:          

Sinopec ،CNOOC هتای زيتر مجموعته     و پتروچینا که خود از شرکتCNPC   .استت
شوند  ( اداره ميSASACرای نظارت و مديريت اموال دولتي )ها زير نظر شو اين شرکت

کند. همچنین در چین شورای ملي  عنوان نماينده سهامدار عمل مي که در واقع شورا به 
 ( وظیفه سیاستگذاری و تدوين مقررات را در بخش انرژی بر عهتده دارد NECانرژی )

 . (39-41، 1388، یاريشهر)
سه کشتور قبلتي در بختش انترژی کمتتر مشتاهده       در کشور قطر رويکرد ساختاری 

دستتي صتنعت    های باالدستي و پتايین  ( بخشQPشود. شرکت ملي نفت اين کشور ) مي
مديره  هیأت نفت و گاز را تحت انحصار خود دارد و از طرفي ديگر مديرعامل و رئیس
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يوستفي  ) دار شتد  شرکت نفت قطر سمت وزير صنعت و انرژی اين کشور را نیتز عهتده  
 .(62، ص 1384، یاييلیم

شورای عالي نفت و امور معدني تاسیس شد کته رياستت    2000در عربستان از سال 
آن بر عهده پادشاه عربستان است و اين شورا نقش سیاستگذاری در بخش نفت و گتاز  
و مواد هیدروکربوری را بر عهده دارد. سیاستهای کلي شرکت آرامکو مانند برنامه پنج 

های آينتده بتر عهتده شتورای عتالي       گذاری تولید نفت خام و سرمايهساله شرکت برای 
 نفت است. جايگاه اين شورا شبیه جايگاه مجمتع عمتومي در شترکت ملتي نفتت استت      

 .(1385، زادهیعل كی)ب
 

 سازي  خصوصي -3-3

استت   1سازی شتدن های ملي نفت حرکت به سمت خصوصي گیری ديگر شرکت جهت
شتدن و کتارآيي    و اين مهم باعث شفافیت در عملکترد شتده و عرصته را بترای رقتابتي     

. به عنوان نمونه در شرکت پتروبراس که  فقط 2سازد ها مهیا مي هرچه بیشتر اين شرکت
عالوه »اش آمده است:  اساسنامه 12درصد آن در تملك دولت است در ذيل ماده  7/55

ادهای حقوقي، چه برزيلي و چه خارجي، ستاکن و يتا   بر دولت فدرال، اشخاص و يا نه
درصتد ستهام    10همچنتین  « تواننتد ستهامدار شترکت باشتند.     غیر ساکن در کشتور متي  
عربستان ستعودی در تملتك    3درصد سهام شرکت سابیك 30شرکت پتروچاينا چین و 
شرکت ملي نفت عربستان سعودی )آرامکو( شرکتي دولتي بخش خصوصي است. البته 

درصد سهام آن به دولت مرکزی تعلق دارد. همچنین در اساسنامه شرکت صداست که 
 ده است. ملي نفت قطر از آن به عنوان شرکتي با انحصار عمومي ياد ش

هتای ملتي نفتت، مربتوط بته       ستازی شترکت  های موفق خصوصييکي ديگر از مدل
درصتد ستهام ايتن شترکت در      67اويل نروژ است کته در حتال حاضتر    شرکت استات 

و  فرد ی)طاهر شود اختیار دولت نروژ است و بقیه آن در بورس اوراق بهادار عرضه مي
 .(310، 1390گران،يد

 

 

1- Privatization 
2- Leis (2012), p.2 

3- Sabic 
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 فسادستیزی -3-4
های ملي نفت منتخب، موضتوا مبتارزه بتا فستاد      شرکت  از نکات مورد تاکید اساسنامه

 است که طي مواد مختلفي بر آن تاکید شده است: 
 اعضتتای»آمتتده استتت:  22ذيتتل متتاده  3در اساستتنامه شتترکت پتروبتتراس در بنتتد  

س اجرايي( بايد پیش از انتصتاب و پت  مديره  هیأت مشورتي ومديره  هیأت )مديره  هیأت
ای مبني بر میزان دارايي خود ارائه دهند که در شترکت   از ترك مسئولیتشان، اظهارنامه

و متديره   هیتأت  شترکت اعضتای  »گويتد:   متي  22و يتا در متاده   « ثبت و ضبط مي شتود. 
هتايي کته ستهم آنهتا در آن      مديران اجرايي در مذاکرات مربتوط بته عملیتات شترکت    

ای قبتتل از انتصابشتان در آنجتتا ستتمت   درصتتد استت و يتتا در دوره  10شترکت بتتیش از  
از نکات قابل تامل ديگر اين که در شترکت پتروبتراس   « ممنوا است. ،مديريتي داشتند

بازرسي منتخب مجمع عمومي بايد توسط وزير دارايتي  هیأت  يکي از اعضای پنج نفره
 به عنوان نماينده خزانه معرفي شود. 

 رئتتیس و اعضتتای »ده استتت: آمتت 21در اساستتنامه شتترکت آرامکتتو نیتتز در متتاده   
و ديگتر متديران شترکت نبايتد منفعتت شخصتي مستتقیم و غیرمستتقیم در         مديره  هیأت

های شرکت داشته باشتند و بتدون مجتوز شتورای عتالي يتك متدير         قراردادها يا پروژه
تواند در يك فعالیت تجاری در رقابت با شترکت، مشتارکت کنتد يتا مبتادرت بته        نمي
لیت تجتاری شترکت کنتد، متديران شترکت نبايتد مبتادرت بته         های مشابه با فعا فعالیت

 « تجارت نمايند.
بته ايتن مهتم پرداختته و بیتان       18در اساسنامه شرکت ملي نفتت قطتر هتم در متاده     

توانند بته طتور مستتقیم و غیرمستتقیم در      و ديگر اعضا نميمديره  هیأت رئیس»کند:  مي
هايي که از طرف شرکت تعهتد   وژهشود و يا در پر قراردادهايي که با شرکت منعقد مي

 «شود هی  گونه منفعت شخصي داشته باشند. مي
در اساسنامه شرکت پتروچاينا اين موضوا با تاکید بیشتری مورد توجه قترار گرفتته   

 در صتورتي کته متديری در موضتوعي کته در     »گويتد:   اين اساسنامه مي 97است. ماده 
ای معتاف   از حضور در چنتین جلسته   مورد بحث است دارای منفعتي باشد،مديره  هیأت

و « است و حق رأی ندارد و نبايد در حد نصاب الزم برای تشکیل جلسه به حساب آيد.
نسبت به تصمیمات ختود مستئولند. اگتر    مديره  هیأت اعضای»آمده است:  100در ماده 
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ناق  قانون، مقررات يا مواد اساستنامه شترکت باشتد و بته     مديره  هیأت تصمیم اعضای
اين تصمیم خسارت جدی به شرکت وارد آيد، مديراني که در تصتويب چنتین    موجب

اند مسئول خسارت وارد به شرکت هستند و در هر صورت اگر اين  تصمیمي نقش داشته
در هنگام رأی اعتراض کرده و مديره  هیأت امر ثابت شود که مديری صراحتا به تصمیم

ر مزبتور از مستئولیت ختود معتاف     باشتد، متدي  مديره  هیأت اين اعتراض در صورتجلسه
هتا،  اين اساسنامه، شرايطي را که در صتورت وقتوا آن   117همچنین در ماده « شود. مي

تواند به عنوان مدير کل، مديرعامل، نتاظر و... شترکت پتروچاينتا انتختاب      شخص نمي
 شود را احصا کرده است؛ 

 مديريتش آن شرکت منحل شده است.  ءمدير شرکتي که در اثر سو* 
 شخصي که ديون نسبتاً زيادی دارد که حال شده و آنها را نپرداخته است. * 
 اش به خاطر نق  قانون لغو شده است.  شخصي که مجوز تجاری* 
 و... . * 

اين اساسنامه، خسارتي کته شترکت در نتیجته نقت  وظتايف متديران        132مطابق ماده 
 توسط مديران جبران شود.  شود، بايد  متحمل مي

البته اين نکته را نیز نبايد ناديده گرفت که بايتد همیشته در کنتار قتوانین مبتارزه بتا       
پذيری را از متديران ستلب    گیری و ريسك فساد، مقرراتي را گنجاند که قدرت تصمیم

آمده استت: شترکت    23نکند. در همین راستا در اساسنامه شرکت پتروبراس ذيل ماده 
رای مديران حاضر و گذشته يك قرارداد بیمته دائتم بته نماينتدگي از آنهتا بترای       بايد ب

 های ناشي از اعمالشان يا عملکردشان منعقد کند.  حفظ آنان از مسئولیت
شرکت بايد »کند که:  بیان مي 29به همین ترتیب در اساسنامه شرکت آرامکو، ماده 
های کته بته طتور     مخارج و هزينهغرامت مديران و مسئوالن شرکت را در مقابل تمامي 

شود را پرداخت کند )مگر  شود يا علیه آنها طرح دعوا مي متعارف به مديران تحمیل مي
 «.رفتار مدير(ءمباالتي يا سو در موارد بي

 
 گیریو تامیم ساختار مديريتي -3-5

هتای ملتي نفتت بتا يکتديگر تفتاوت در ستاختار         يکي از تمايزات قابتل توجته شترکت   
ها است. بته طتور مثتال نظتام متديريتي شترکت پتروبتراس        گیری و مديريتي آنتصمیم

 :ذيل استمديره  هیأت متشکل از دو
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  مديره مشورتي  هیأت  -1
  اجراييمديره  هیأت -2

شوند ولي  مشورتي توسط مجمع عمومي سهامداران انتخاب ميمديره  هیأت اعضای
 مشتورتي استت.  متديره   هیتأت  هاجرايتي بتر عهتد   متديره   هیتأت  انتخاب و عزل اعضتای 

اجرايي بايد جلسات منظمي به صورت يك بار در هفتته بتا اکثريتت اعضتا     مديره  هیأت
رسانده مي شود بايد بته همتراه اظهتارنظر    هیأت  تشکیل دهد و مسائلي که به اطالا اين

 فني و يا اظهارنامه کمیته تجاری و در صورت لزوم به همراه يك نظر حقوقي باشد. 
شرکت، شتورايي بته نتام    مديره  هیأت ساختار مديريتي شرکت آرامکو عالوه بردر 

عضو است و تعیین ختط مشتي کلتي و عمتومي      10شورای عالي وجود دارد که دارای 
شترکت آرامکتو نیتز وزيتر نفتت و منتابع       مديره  هیأت شرکت با اين شورا است. رئیس

ر نفتت و فرمتان پادشتاه    عضتو دارد کته بته پیشتنهاد وزيت      8متديره  هیتأت   معدني است.
منصوب مي شوند، چهار نفر از اعضا بايد از مديران شرکت از جمله مديرعامل شرکت 

مديره  هیأت بايد حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه دهد و اجالسمديره  هیأت باشند،
 تنها در صورتي معتبر است که اکثريت مديران از جمله رئیس در آن حاضر باشند. 

و مديرعامل شرکت ملي نفت قطر از سوی امیتر قطتر انتختاب شتده و      مديره هیأت 
 کنند.  وزيران کار ميهیأت  زيرنظر
 
 هايي برای تدوين اساسنامه هديددرس -3-6
های ملي نفت خارجي، نکات ذيل را  شرکت  توان از نتیجه مطالعه و تطبیق اساسنامهمي

 نظر قرار داد:در تدوين محتوای اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مد 
هتتای ملتتي نفتتت در فضتتای رقتتابتي و     هتتا حضتتور شتترکت  در تمتتامي اساستتنامه  اول:
. در همین 1گیری بر اساس اصول تجاری به صورت جدی مورد توجه بوده است تصمیم

کته   شتود تتا آنجتايي    راستا در تدوين اساسنامه جديد شرکت ملي نفت هم پیشتنهاد متي  
ای شترکت را از شترايط    ای که به گونه هر ماده ها و ممکن است از انحصارات، معافیت

 کند خودداری شود. رقابتي دور مي

 

1- Tordo (2011), p. 23 
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هتا در خصتوص متوارد حتاکمیتي ماننتد تولیتد صتیانتي و         يك از اساسنامه در هی  دوم:
دهنتده تفکیتك وظتايف     نشتان مسأله همچنین مالکیت نفت مطلبي بیان نشده است. اين 

را در تهیه اساسنامه شرکت ملي نفت مورد  گری است. بايد اين نکته حاکمیتي و تصدی
 توجه قرار داده و وظايف حاکمیتي را به طور دقیق از اساسنامه خارج کرد.

هايي  شفافیت مالي و عملکردی يکي از مواردی است که به ويژه در مورد شرکت سوم:
شود به خوبي  مانند پتروبراس و استات اويل که بخشي از سهام آنها در بورس عرضه مي

قابل مشاهده است. به عبارت ديگر وجود معیارهايي برای ارزيتابي شترکت ملتي نفتت     
 ايران بسیار ضروری است. 

ستازی محتل    های پیشین نیز کوشیده شده است تا با شفافکه در اساسنامهناگفته نماند 
کرد و درآمد شرکت نفت تا حدودی اين شتفافیت تحقتق يابتد. بتا ايتن حتال تتا         هزينه
که شرکت نفت تنها بازيگر باالدستي صنعت نفت ايران است و حضور جتدی در   زماني

 ار خواهد بود.بازارهای خارجي ندارد ارزيابي عملکرد آن بسیار دشو
گونته   های ملي نفتي که مورد بررسي قرار گرفت هتی   های شرکت در اساسنامه چهارم:
شتتود. اينگونتته متتواد در  هتتای کشتتور مشتتاهده نمتتي  گتتذاری بتترای ستتاير بختتش  قتتانون
های پیشین شرکت ملي نفت ايران وجود دارد. در تدوين اساسنامه جديد بايتد   اساسنامه

به روابط داخلتي شترکت پرداختته شتود و از تعیتین قتانون و        اراده بر اين باشد که فقط
 ها اجتناب شود. مقررات برای ساير حوزه

های ملي نفت در کشورهای مختلف متفاوت است. اين  رابطه حاکمیت با شرکت  پنجم:
شترکت  مديره  هیأت رابطه در عربستان بسیار زياد است به طوری که هر يك از اعضای

عالي امور منتابع معتدني و نفتت ايتن کشتور توستط پادشتاه         سعودی آرامکو و شورای
 شود. اين رابطه در مورد نروژ کامال متفاوت است.  عربستان تعیین مي

شتود. رابطته    در شرکت استات اويل تمامي تصمیمات در چارچوب شرکت انجتام متي  
دولت و شرکت ملي نفت ايران چیزی میان اين دو تعريتف شتده استت. مجمتع شتامل      

مسأله گان دولت )سهامدار( است اما وزير نفت جايگاه ممتازی در آن دارد. اين نمايند
شود با وجود آنکه رابطه جدی میان دولت و شرکت ملي نفتت وجتود دارد     موجب مي

اما تصمیمات شرکت ملي نفت تا حتد زيتادی از رويکردهتای ناکارآمتد و غیرتجتاری      
 دور بماند.
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 هديداصول پیشنهادی برای اساسنامه  -4

هرچند موضوا اساسنامه شرکت ملي نفت به عنوان شرکتي دولتتي و تعیتین چتارچوبي    
نظری برای آن جای بحث و بررسي فراوان دارد، اما به طور خالصه بايد گفت شرکت 
ملي نفت ايران در ماهیت کنوني نه يك شرکت بلکه در واقع يك ارگان دولتي دارای 

ر عین حال به فعالیت تجتاری و اقتصتادی نیتز    وظايف و اختیارات حاکمیتي است که د
پردازد. بنابراين در مقام تتدوين اساستنامه آن ابتتدا بايتد مشتخص شتود آيتا هتدف          مي

قانونگذار تغییر ماهیت شرکت نفت و تبديل آن به يك بنگاه تجاری و اقتصادی صرف 
ار قصد و واگذاری وظايف و اختیارات حاکمیتي به وزارت نفت است يا اينکه قانونگذ

دارد ضمن حفظ ماهیت فعلي شرکت ملي نفتت )بته عنتوان يتك ارگتان دولتتي دارای       
وظايف، امتیازات و اختیارات حاکمیتي( فقط به منظور تحقق اهدافي همچتون نظتارت   

 پذيری، افزايش کارآيي و... اساسنامه موجود را اصالح کند. 
هتای   شترکت در حالت نخستت، اساستنامه شترکت ملتي نفتت چتارچوبي شتبیه         

تجاری خواهد داشت، اما در حالت دوم )اصالح اساسنامه ضمن حفظ ماهیت موجود(، 
فعلي شرکت ملي نفت برای اين منظور مناسب   رسد چارچوب کلي اساسنامه به نظر مي

 است و انجام اصالحات الزم بتر مبنتای همتین چتارچوب، بهتترين گزينته خواهتد بتود        
 .(1390،30 گران،يو د فرد ی)طاهر
های مطرح در فضای قانونگتذاری کشتور و قتوانین     در اين میان با توجه به بحث 

قتانون برنامته پتنجم     129مرتبط با حوزه باالدستي صنعت نفتت و گتاز )از جملته متاده     
، قانون وظايف و اختیارت وزارت نفتت  1390توسعه، قانون اصالح قانون نفت مصوب 

تر است و قصد  گذار به گزينه اول نزديكرسد اراده قانون ( به نظر مي1390مصوب سال 
نفتت و واگتذاری آنهتا بته وزارت      انتزاا وظايف و اختیارات حاکمیتي از شرکت ملي

نفت وجود دارد. اين موضوا، معنايي جز تغییر ماهیت شرکت ملي نفت و تبديل آن به 
کتاری و   يك شرکت فقط عامل و بنگاه تجاری ندارد زيرا در غیر اين صتورت متوازی  

ناپتذير خواهتد    داخل وظايف و اختیارات بین وزارت نفت و شرکت ملي نفت اجتنابت
ای تدوين شود که با اين ماهیت  بود. بنابراين اساسنامه شرکت ملي نفت نیز بايد به گونه

جديد تناسب معقول و منطقي داشته باشد. در عین حال با توجه به اينکته شترکت ملتي    
يك از  تر نخواهد داشت، ماهیت آن منطبق با هی نفت همچنان يك صاحب سرمايه بیش
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های تجاری متذکور در قتانون تجتارت نیستت و در واقتع نتوا خاصتي از         انواا شرکت
ای بته آن نشتده و    های تجاری محسوب خواهد شد که در قانون تجارت اشتاره  شرکت

 احکام و شرايط آن نیز تبیین نشده است. 
نیتز بتا عنايتت بته     رتبط با حتوزه صتنعت نفتت و    قوانین باالدستي مبنابراين بر مبنای 

در تجربیات و مستندات پیشین داخلي و دستاوردها و رويکردهای متعتارف ختارجي و   
پذيری و شفافیت و سالمت اقتصتادی شترکت ملتي     راستای حداکثر کارآمدی، نظارت

، اصول کلي ذيتل در تتدوين اساستنامه جديتد شترکت ملتي نفتت ايتران پیشتنهاد          نفت
 :شود مي
بتر  بايتد  اين اساسنامه  کم عدم تعارض با قوانین باالدستي؛( تطابق و يا دست1

قتانون اساستي،    44های کلي اصل  های کلي نظام، سیاست اساس قانون اساسي، سیاست
سال  قانون نفتهای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور، قوانین برنامه

قانون وظايف و اختیتارات وزارت  ، 1390سال  قانون اصالح قانون نفت مصوب، 1366
 تدوين شود.قانون اساسي  44های کلي اصل  و قانون سیاست 1390مصوب سال نفت 
اعمتال حتق حاکمیتت و    گری؛ حذف مفاد حاکمیتي و تنظیم وظايف تادی (2

مالکیت عمومي بر منابع نفت به نمايندگي از طرف حکومت اسالمي بتر عهتده وزارت   
بته منظتور تحقتق استناد باالدستتي بتر تمتام عملیتات          يتاد شتده  ارتخانته  نفت است و وز
 دستي صنعت نفت، گاز، پتروشتیمي و پااليشتي نظتارت دارد. ايتن در     باالدستي و پايین

اعمال حق مالکیت ملت ايران »حالي است که در اساسنامه قبلي موضوا فعالیت شرکت 
صتنعت    ره و اشتتغال بته عملیتات   نسبت به منابع نفتي و گازی سرتاسر کشور و فالت قا

بته ايتن    بتوده استت.   «نفت و گاز و پتروشیمي و صنايع وابسته در داخل و خارج کشور
بايست نوا فعالیت و اختیارات شرکت منحصر بته  ترتیب در اساسنامه جديد شرکت مي

 گری و اجرايي شود.امور تصدی
شترکت   تجاری بر حوزه باالدستي صنعت نفت و گاز؛  -( تمرکز تخااي3

مطرح  يك شرکت تخصصي تجاریبه موجب اساسنامه جديد بايد به عنوان ملي نفت، 
فقط به عملیات باالدستي نفت در داخل و خارج کشور اشتغال خواهتد داشتت    شود که

صنايع وابسته در داخل و عملیات باالدستي نفت و نیز بايد بر  و موضوا فعالیت شرکت
به دستي و صنايع وابسته  اشتغال شرکت به عملیات پايین البته .متمرکز شودخارج کشور 

تواند با کسب مجوز الزم از مقتام  در صورت ضرورت ميدر داخل و خارج کشور آن 
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اشتغال شترکت بته عملیتات باالدستتي انحصتاری نبتوده و        مربوطه میسر شود. در ضمن
بترداری از منتابع نفتتي را بته ستاير       تواند بهره راستای وظايف خود، مي وزارت نفت در

های داخلي يا خارجي بسپارد و ممکن است اين امر تحت نظارت شترکت ملتي    شرکت
 نفت )به عنوان شرکت مادر تخصصي( قرار گیرد.

شرکت ملي نفت، پذيری؛ ( پرهیز از انحاارگرايي و حرکت به سمت رقابت4
هتای   نحصاری و با ساز و کار تجاری و مشمول قواعد حاکم بتر بنگتاه  بايد شرکتي غیرا

تجاری باشد، چراکه يکي از الزامات مهم برای رشد و تکامل هر شترکت تخصصتي و   
هتای در معترض استت. ايتن شترکت فقتط بته دلیتل         تجاری مواجهه آن با انواا ريسك

در عین حال بايد واجتد   اماتواند دولتي مانده، درصد سهامش ميصدمالکیت دولت بر 
هايي يك شخصیت حقوقي مستقل باشد. در همین راستا وضع قوانین و طراحي مکانیسم

به منظور جلوگیری از فساد مالي و مديريتي در حین عملیتات میتداني و تجتاری امتری     
 ضروری است. 

تعیین سرمايه اساسنامه هديد معادل باا ارزش اماوال کناوني شارکت و      (5
امتوالي کته در حتال حاضتر     شتود   پیشنهاد مي ها؛محل بکارگیری آن کسب درآمد از

اموال اختصاصي اين شرکت است، تقويم شده و به عنوان سرمايه کنوني شرکت،  وجز
 قادر خواهد بود شرکتبه اين ترتیب گیرد.  در اساسنامه درج و در اختیار شرکت قرار 
زارت نفت جمهوری اسالمي ايران هايي که از و با استفاده از اموال خود و طبق سفارش
نستبت بته    ،کند و بر اساس قراردادهتای منعقتده   يا ساير کشورهای خارجي دريافت مي

 ،اوالبايد  کند. در تدوين اين قراردادها،  عملیات باالدستي نفت در داخل و خارج اقدام
. درآمتدهای  قترار گیترد  ستودآوری و منتافع شترکت متدنظر      ،دومامنافع ملي کشور و 

در قبال اجرای قراردادهايي که شرکت بتا وزارت نفتت يتا ستاير اشتخاص       هم شرکت
 .1کند تحصیل خواهد شد منعقد مي
 
 گیرینتیجه -5

ای است که قرار بتود بته همتراه    گانه اساسنامه شرکت ملي نفت ايران يکي از قوانین سه
رستد.  قوانین نفت و وزارت نفت در صحن مجلس شورای اسالمي طرح و به تصتويب ب 

 

 (1393نويس اساسنامه مجلس شورای اسالمي )پیش - 1
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که دو قانون اخیر در مجلس شورای اسالمي به تصويب رسیده است تا  1390اما از سال 
ای پیرامون اساسنامه اين شرکت به مجلس تقديم نشده استت. ايتن در   کنون هی  اليحه

حالي است که با وجود تحوالت فتراوان قتوانین حتاکمیتي مترتبط بتا صتنعت نفتت )از        
نفت( آخرين نسل اساسنامه مدون اين شرکت به سال جمله همین قوانین نفت و وزارت 

شود. بديهي است که به واسطه مقطع زماني تنظیم و تصويب ايتن اساستنامه   برمي 1356
بسیاری از نهادها و مقررات مندرج در آن هی  گونه تناسبي با اسناد و نهادهای قتانوني  

 مصوب بعد از انقالب ندارد. 
جديد اساسنامه شترکت ملتي نفتت ايتران را      های تدوين نسلاين پژوهش ضرورت

های ملي نفت بترای  تبیین کرده و با هدف استفاده از تجربیات داخلي و جهاني شرکت
بندی پتنج نستل پیشتین    تنظیم مفاد نسل جديد قراردادهای نفتي، اقدام به مطالعه و جمع

 هتای ملتي نفتت منتختب جهتاني     های شرکت ملي نفت کشور و ساير شترکت  اساسنامه
ها، مالحظات و اهدافي که برای شترکت ملتي   است. در نهايت از برآيند ارزيابي کرده

ای از اصول، برای تدوين نستل جديتد اساستنامه    نفت ايران تصوير شده است، مجموعه
 شرکت ملي نفت ايران پیشنهاد شده است. 

اساستنامه شترکت ملتي نفتت بايتد      براساس اين پژوهش نتیجه گرفته شده است کته  
 1404انتداز   تني بر قوانین باالدستي حاکم بر صنعت نفت و گاز )مشتمل بر سند چشممب

هتای کلتي    قتانون اساستي، سیاستت    44های کلي اصل  جمهوری اسالمي ايران، سیاست
های کلي برنامه پنجم توسعه جمهتوری استالمي ايتران و     نظام در بخش انرژی، سیاست

و قانون وظايف  1390قانون نفت مصوب  به همراه قانون اصالح 1366قانون نفت سال 
 ( تنظیم شود. 1390و اختیارت وزارت نفت مصوب سال 

يکي ديگر از اصول مهمي که در تدوين اساسنامه جديد بايد مدنظر قرار گیترد آن  
گتری و اجرايتي پرداختته و در امتور      است که شرکت ملي نفت، فقتط بته کتار تصتدی    

ر مقابل تمامي وظايف مربوط به صیانت، کنترل حاکمیتي هی  دخالتي نداشته باشد و د
و نظارت به عهده وزارت نفت قرار داده شود. همچنین با توجه بته ماهیتت تخصصتي و    

های اين شترکت در فضتايي رقتابتي و بته     تجاری وظايف شرکت ملي نفت بايد فعالیت
که تا گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. بديهي است  دور از برخورداری از هر
هتای ختود قترار    هتای ذاتتي فعالیتت   ها در معترض انتواا ريستك   زماني که اين شرکت

 نگیرند، از توان الزم برای حل مسائل و رقابت با سايرين برخوردار نخواهند شد.
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 منابع  -6
 الف( فارسي

(، مجموعته گتزارش کشتوری انترژی: عربستتان، تهتران،       1385بهتروز )  زاده،یت عل كیب  -1
 .المللي انرژی مؤسسه مطالعات بین

مصوب سال  رانينفت ا ملي شرکتاساسنامه »و مقررات کشور؛ لوح حق،  نیسامانه قوان -2
 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1333
مصتوب   رانيت نفتت ا  ملتي  شترکت اساسنامه  »، و مقررات کشور؛ لوح حق نیسامانه قوان -3
 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1338سال 
مصتوب   رانيت نفتت ا  ملتي  شترکت اساسنامه » ، و مقررات کشور؛ لوح حق نیسامانه قوان -4
 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1347سال 
مصتوب   رانيت نفتت ا  ملتي  شترکت اساسنامه » ، و مقررات کشور؛ لوح حق نیسامانه قوان -5
 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1353سال 
مصتوب   رانيت نفتت ا  ملتي  شترکت اساسنامه » ، و مقررات کشور؛ لوح حق نیسامانه قوان -6
 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1356سال 
، مرکتز  «1366قتانون نفتت مصتوب ستال     »، و مقررات کشتور؛ لتوح حتق    نیسامانه قوان -7

 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا یها پژوهش
قتانون اصتالح قتانون نفتت مصتوب ستال       »، و مقررات کشتور؛ لتوح حتق    نیسامانه قوان -8

 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1390
وزارت نفتت مصتوب ستال     سیقتانون تاست  »، و مقررات کشور؛ لتوح حتق   نیسامانه قوان -9

 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1358
وزارت نفتت   سیقتانون تاست   حته يمتتمم ال »، و مقررات کشور؛ لوح حتق  نیسامانه قوان -10

 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1359مصوب سال 
وزارت نفتت   اراتیت و اخت فيقتانون وظتا  »، و مقررات کشور؛ لتوح حتق   نیسامانه قوان -11

 .تهران ،ياسالم یمجلس شورا ی، مرکز پژوهش ها«1390مصوب سال 
از قراردادهتا در صتنعت    يفیو توص يساختار سازمانده»(، 1392) محمدرضا ،يشکوه -12
 .دانشگاه امام صادق )ا(، تهران ،«رانينفت ا
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و  زاتیت تجه المللتي  نیب شگاهينما ،«نیچ تيگزارش مامور»(، 1388) محمد ،یاريشهر -13
 .نیچ يمینفت و پتروش یتکنولوژ
 در باالدستتي  های بخش برای گیری مقايسه ساختار تصمیم»(، 1393شیريجیان، محمد ) -14

 .تهران سبحان، انرژی مطالعات موسسه ،«منتخب کشورهای
(، مجموعتته گتتزارش کشتتوری انتترژی: چتتین، مؤسستته   1384اهلل ) طتتاهرزاده، عنايتتت -15

 .المللي انرژی، تهران بینمطالعات 
چتتارچوب نظتتری و »(، 1390) گتترانيمهرافشتتان، محمدرضتتا و د، يعلتت فتترد، یطتتاهر -16

 ی، موسسته مطالعتات انترژ   « نويس اساسنامه شرکت ملتي نفتت ايتران    مستندات تدوين پیش
 .سبحان )فراساحل پتروگاز سابق(، تهران

نفتتت قبتتل و بعتتد از انقتتالب، دوره   هتتای و اساستتنامه نی(، قتتوان1388) یمهتتد ،ينعمتتت -17
 .نفت و گاز دانشگاه امام صادق )ا(، تهران المللي نیب یقراردادها تيريمد
 .، تهران «رانينفت ا يطرح اساسنامه شرکت مل»(، 1393) ياسالم یمجلس شورا -18
: شتود   ياساستنامه شترکت نفتت بتاالخره اصتالح مت       ايت آ»(، 1388 ریت رضتا )ت  ،يوثوق -19

 .، تهراننامه دانش نفت هفته، «پردردسراساسنامه 
(، مجموعه گزارش کشوری انرژی: قطر، تهتران، مؤسسته   1384فاطمه ) ،ييایمیل يوسفي -2

 .المللي انرژی، تهران مطالعات بین
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