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اصول عمدهی حاکم بر قراردادهای باالدستی نظام
جمهوری اسالمی ایران در صنایع نفت و گاز
امیر اسالمیه همدانی* ،سید نصراهلل ابراهیمی

دانشگاه تهران

سیده رویا موسوی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

قراردادهای بینالمللی نفت و گاز در جهان س��ابقهای یکصد س��اله دارد .با توجه به عملیاتی که در صنعت نفت و گاز انجام میشود اینگونه قراردادها به
دو نوع باالدستی و پاییندستی تقسیم میشوند .قراردادهای باالدستی با توجه به اهمیتی که در اقتصاد کشورهای نفتخیز دارند بهمراتب بیشتر از قراردادهای
پاییندستی مورد توجه و حساسیت قانونگذاران این کشورها قرار دارند .در کشور ما نیز همین حساسیت نسبت به قراردادهای باالدستی وجود دارد؛ بهطوری
که در قوانین مختلف ،قانونگذار اصول ویژهای را (بهویژه پس از انقالب اسالمی) برای این قراردادها مقرر کرده است .از جمله مهمترین این قوانین ،قانون
اساس��ی و قانون نفت س��ال ( 66با اصالحات س��ال  ،)90قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون وظایف و
اختیارات وزارت نفت مصوب  1391است .این مقاله با توجه به قوانین باال به بررسی و معرفی اصول حاکم بر قراردادهای باالدستی صنایع نفت و گاز کشور
میپ��ردازد و خواهی��م دید که همهی این اصول باید بدون تردید در تمام قراردادهایی که وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران با طرفهای مقابل منعقد
میکنند ،رعایت شوند.
قراردادهای باالدستی نفت و گاز ،اصول حاکم ،عملیات باالدستی نفت و گاز ،قوانین ایران ،شرکتهای سرمایهگذار خارجی
مقدمه
نفت��ی ،بدون رعایت این اصول منعقد ش��ود ،از قرارداد خاصی مث� ً
لا بیعمتقابل در صنعت
باالدس��تی نفت و گاز س��خن میگفت ،باید
اصول کلی ناظر بر قواعدی است که بیشتر باطل خواهد بود.
ریش��ه در قانون اساس��ی دارند و عمدتاً ناشی
شایان ذکر است تا قبل از نسخ کلی قانون این قرارداد چنان تفسیر میشد که طبق اصول
از صالحیتهای مجلس ميباشند .این اصول نف��ت  ،1353بس��یاری از اص��ول حاک��م بر قراردادی قانون  1353باش��د .اما پس از نسخ
قواعد ی کلی هس��تند که موارد اس��تثناء آنها قراردادهای باالدس��تی در اي��ن قانون تدوین این قانون ،اگرچه برخی اصول دیگر از سایر
تنها بر اس��اس مجوزهای مجلس میس��ر بوده ش��ده بود .اما پس از تصوی��ب قانون اصالح قوانین اس��تنباط میش��د اما این اصول بسیار
و در زم��ان ش��ک ،باید حکم ب��ه عدم جواز قانون نف��ت ( 1366مص��وب  ،)1390اصول کلی بود .بهعبارت دیگ��ر ،اگر مقن ّن پس از
و اجرای قاع��ده داد .عالوه بر این ،تخطی از مندرج در این قانون نیز نسخ گردید .اگرچه نس��خ این قانون ،از بیعمتقابل س��خن بگوید
اصول حاک��م ،موجب بطالن قرارداد خواهد فق��دان اصول مزبور خالء بزرگی محس��وب باید یا آنرا بر اساس عقود معین قانون مدنی
بود؛ چراکه طب��ق مادهي 10-قان��ون مدنی ،میش��ود اما بررس��ی قوانین موضوعه ما را به تفس��یر کرد یا آنک��ه به م��ادهی 10-و اصل
آزادی قراردادها تمسک جست.
قرارداده��ا نبای��د مخال��ف و نقضکنندهي برخی از این اصول رهنمون میسازد.
قوانی��ن (به خص��وص قوانین امری) باش��ند.
آنچن��ان که برخی مط��رح کردهاند توجیه
از بزرگترین خالءها آن اس��ت که تا قبل
بهعبارت دیگ��ر در صورتی که یک قرارداد از نس��خ قانون نفت  ،1353زمان��ی که مقن ّن هر قرارداد نفت��ی در نظام قانونی ایران ،بر هر
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ( )amireslamiyeh@gmail.com
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مقاالت تحليلي-كاربردي

غیرقابلتخط��ی ک��ه در قوانین عادی اش��اره
شده ،توسط مجلس شورای اسالمی قابلتغییر
خواه��د بود .اما س��ایر اصولی ک��ه در قانون
اساس��ی قید شده در شرایط خاصی قابلتغییر
خواهند بود و از اصول بنیادین هستند.

عقدی از عقود قانون مدنی راهگشا نیست [.]1
چراکه ش��روط قراردادهای باالدستی نفت و
گاز از چنان اهمیت انکارناپذیری برخوردار
است که برخی اصول ذکر شده در ذیل عقود
مدنی ،جایگزین مناس��بی ب��رای قانون نفت
 1353نیست .عالوه بر این ،بسیاری از اصول
مذک��ور در زمرهی قواعد تکمیلی اس��ت؛ نه  -1ع�دم انتقال مالکیت و مدیریت منابع نفت
قواعد آم��ره .بنابراین بای��د نتیجه گرفت که و گاز به اشخاص خصوصی
آنچه از اصول قانون اساسی استنباط میشود
اگ��ر قان��ون ه��م از بیعمتقابل یا ه��ر قرارداد
دیگری س��خن میگوید چیزی بیش از اصل این است که هیچ قرارداد نفتی باالدستی نباید
آزادی قراردادها و توافقات مدنظر ندارد .اما منجر به انتق��ال مالکیت ،کنت��رل و مدیریت
این آزادی اراده ،مطلق نیست و با اصولی که منابع نفت و گاز ب��ه بخش خصوصی اعم از
در ادامه خواهد آمد محدود شده است .الزم داخلی یا خارجی گ��ردد .این محدودیت بر
به ذکر اس��ت هماكن��ون آییننامهای جهت تمامی قراردادهای نفتی حاکم است .این امر
نحوهی انعقاد ق��رارداد بیعمتقابل وجود دارد در قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل44-
ام��ا در آن تصریح ش��ده که مرب��وط به امور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بر ای��ن اس��اس ،مجوزه��ای قانونی کلی
غیرنفتی است .عالوه بر این تا کنون شرکت
ملی نفت ای��ران و وزارت نفت بههیچوجه از مبنی بر اس��تفاده از انواع روشهای اکتشاف،
عن��وان بیعمتقابل اس��تفاده نکردهاند و عنوان توس��عه و تولی��د یا طراح��ی الگوهای جدید
 service contractرا بر قراردادهای خویش قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران
و پیمان��کاران داخلی و خارجی یا روشهای
قرار دادهاند.
با ای��ن وجود ب��ا تصویب قان��ون برنامهی مندرج در بند-ب مادهي 214-قانون برنامهی
چهارم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی پنجم توس��عه ،باید بهنحوی طراحی شوند که
(بند-ب مادهی 14-ای��ن قانون) ،قانونگذار به انتقال مالکیت ،کنترل یا مدیریت اشخاص
اصول کلی حاکم بر قراردادهای باالدس��تی خصوصی داخل��ی یا خارجی ب��ر منابع نفتی
نفت و گاز کش��ور را در قان��ون بهصراحت منجر نگردن��د .این ممنوعیت ش��امل اِعمال
برش��مرده است و هماکنون با توجه به تمدید مالکیت یا مدیریت بر نفت موجود در مخزن
این ماده برای قراردادهای بیعمتقابل در قانون است .در قانون برنامهی پنجم بهصراحت ذکر
برنامهی پنجم توس��عه (و ب��ا توجه به اهمیت ش��ده که روشهای ق��راردادی مزبور باید با
ضمنی این اصول برای س��ایر قراردادها) ،این حف��ظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه
قانون ،قانون اساسی و همچنین قانون نفت  66برای دولت انجام شود [.]2
با اصالحات سال  ،90مس��تند قانونی ماست.
ای��ن مقال��ه ده اصل ک��ه از قوانین یاد ش��ده  -2ممنوعیت اعطای امتیاز
اصل 81-مانعی بر س��ر راه سرمایهگذاری
اس��تخراج میش��ود را بررس��ی خواهد کرد.
در ادام��ه خواهیم دید که برخی از این اصو ِل خارجی ایجاد میکن��د .بهموجب این اصل،
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دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در
امور تجارتی ،صنعتی ،کش��اورزی ،معادن و
خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع اس��ت .این
اصل بهحدی عام و گس��ترده است که شامل
تمامی فعالیتهای اقتصادی میشود.
اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکتها،
اجازه ی تشکیل شرکت در ایران به خارجیان
باش��د معنای آن این اس��ت که بههیچ عنوان
و ب��رای هی��چ فعالیت اقتص��ادی نمیتوان به
خارجی��ان اج��ازه داد که در ایران ش��رکت
تش��کیل دهند .چنین برداشت عامی از اصل-
 81باع��ث خواهد ش��د که س��رمایه گذاران
خارج��ی فاقد یک��ی از ابزاره��ای ضروری
ب��رای فعالی��ت اقتصادی خود یعنی تش��کیل
ش��رکت در ایران باشند .این برداشت با تعهد
ب��ه عدمتبعیض بی��ن س��رمایهگذاران داخلی
و خارج��ی مندرج در معاه��دات دوجانبهی
سرمایهگذاری و قانون تشویق ،منافات دارد.
تصوی��ب قانون ثبت ش��عبه ی��ا نمایندگی
خارجی در س��ال  1376در عی��ن حال که از
طریق تأسیس ش��عبه و نمایندگی راه را برای
حض��ور س��رمایهگذاران خارج��ی در ایران
فراهم میکند ،بهط��ور ضمنی تأیید مینماید
ک��ه اجازهی ثبت ش��رکت ب��ه خارجیان منع
قانون اساس��ی دارد .بنابراین س��رمایهگذاران
خارجی تنه��ا میتوانن��د ب��رای فعالیتهای
اقتصادی خود در ایران ش��عبه ی��ا نمایندگی
تأسیس کنند.
برای اجتناب از ایجاد مانعي عام و گسترده
در تشکیل ش��رکت توسط س��رمایهگذاران
خارج��ی ،اعط��ای امتی��از در اص��ل 81-را
میت��وان بهمعنای مجوزهای ع��ام و کلی در
یک بخ��ش صنعتی ،تجاری یا خدماتی تعبیر
کرد ک��ه تداعیکنندهی قراردادهای امتیازی
انحصاری و اس��تعماری گذش��ته اس��ت .بر

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی  / 120بهمن ماه 1393

اساس تفسیر اخیر ،قانونگذار ابتدا طی قانون
چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
اجازه داد اشخاص خارجی بتوانند در مناطق
آزاد ،ش��رکت ایرانی ثب��ت کنند .با تصویب
قان��ون تش��ویق و حمایت از س��رمایهگذاری
خارجی عم ً
ال منع تأس��یس ش��رکت توس��ط
خارجیان در ایران رفع شد و امروز خارجیان
میتوانند با اخذ مجوز س��رمایهگذاری با هر
درصد س��هامی در ایران ش��رکت تأس��یس
کنند .با وجود اینکه در قوانین ایران مقررهی
صریحی وجود ندارد که خارجیان بتوانند در
ش��رکتهای ایرانی بیش از  49درصد سهام
داش��ته باش��ند ،قانونگذار در قانون حداکثر
اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
و اص�لاح م��ادهی 104-قان��ون مالیاتهای
مس��تقیم مص��وب  1391/05/01بهصح��ت
تش��کیل ش��رکتهای ایرانی با بی��ش از 49
درصد سهام خارجی صحه گذاشته است.
 -3اص�ل ممنوعیت صلح دع�اوی یا ارجاع به
داوری

ب��روز اختالف در روابط تج��اری (بهویژه
بینالمللی) ،امری غیرعادی نیس��ت .اما عادی
بودن این مسأله بهمعنای عادی بودن رجوع به
دادگاه یا داوری برای حل و فصل اختالفات
نیس��ت .مراجعه به داوری یا دادگاه ،عالوه بر
هزینهبر بودن ،ممکن است به حیثیت تجاری
طرفین لطم��ه وارد کند .در قراردادها س��عی
میشود ابتدا با استفاده از ابزارهای قراردادی،
ت��ا حد ممک��ن از بروز اخت�لاف جلوگیری
بهعم��ل آي��د و در ص��ورت ب��روز اختالف
بهجای مراجعه به مراجع قضایی ،از شیوههای
جایگزین حل اختالفات 1اس��تفاده ش��ود .از
جمل��هی ای��ن ش��یوهها میتوان ب��ه مذاکره،

رجوع به کارش��ناس ،سازش ،میانجیگری و
داوری اشاره كرد [.]2
داوری از مهمتری��ن روشه��ای ح��ل و
فصل اختالفات اس��ت .بر این اساس ،داوری
فرآیندی اس��ت که طرفین اختالف به فرد یا
افراد ثالثی اختیار و صالحیت میبخش��ند که
به اختالف رسیدگی کرده و مثل قاضی آنرا
فیصله دهد.
امروزه داوری بخش جداییناپذیر تجارت
بینالمل��ل اس��ت []3؛ بهگونهای ک��ه حل و
فصل اختالف��ات ناش��ی از قراردادهای نفتی
(بهخصوص قراردادهای باالدس��تی) ،نوعاً بر
اس��اس رجوع به داوری اس��ت .شرکتهای
نفتی مایل نیس��تند به دادگاههای ملی رجوع
کنن��د .یک��ی از دالیل این امر آن اس��ت که
ش��رکتهای نفتی تمایل دارند اصول حاکم
بر روابط آنه��ا ،اصول کل��ی حقوقی حاکم
بر تجارت بینالملل باش��د (بینالمللی شدن،
محصول رأی تاپکوست).
یکی از مسائل بحث برانگیز ،امکان استفاده
از روشهای جایگزین حل اختالفات است .بر
اساس اصل 139-قانون اساسی ،صلح دعاوی
راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به
داوری در هر مورد ،موکول به تصویب هیأت
وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد .در
مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در
م��وارد مهم داخلی باید بهتصویب مجلس نیز
برس��د .موارد مهم را قانون تعیین میکند .به
بیان دیگر در صورتی ک��ه دولت بخواهد از
این موارد استفاده کند تصویب هیأت وزیران
و در م��وارد مهم یا زمان��ی که طرف قرارداد
خارجی باشد تصویب مجلس الزم است.
دول��ت هم��واره در اج��رای اص��ل139-
اس��تدالل میکند ک��ه این اص��ل ،مربوط به
مواردی اس��ت که اختالف در قرارداد پیش

میآید و پس از اختالف ،طرفین قصد رجوع
به داوری میکنن��د .دولتمردان معتقدند ،این
اصل منصرف از مواردی است که در هنگام
قرارداد ،طرفین با درج شرط داوری ،بر عدم
صالحیت دادگاه محلی توافق دارند]4[ .
در حالی که بهنظر میرس��د تا قبل از نسخ
کلی قانون نفت  ،1353مادهی 23-این قانون،
مجوزی برای رجوع ب��ه داوری بود .زیرا در
این قانون ،مجوز کلی داوری صادر شده بود
(م��ادهی :23-هرگاه اختالفاتی بین ش��رکت
ملی نفت ای��ران و طرفهای ق��رارداد پیش
آمد ،اگر اختالف از طریق مذاکرهی دوستانه
و بهنحوی که در هر قرارداد پیشبینی خواهد
ش��د رفع نش��ود ،از طری��ق داوری قابلحل
خواه��د ب��ود .مق��ررات مرب��وط ب��ه ارجاع
اختالف��ات ب��ه داوری در هر ق��رارداد بهنحو
مقتضی پیشبینی میش��ود .آئین رس��یدگی
در م��ورد داوری طب��ق قوانین ای��ران و محل
داوری تهران خواهد ب��ود؛ مگر آنکه بعد از
بروز اختالف طرفین قرارداد نس��بت به محل
دیگری توافق کنند .اعتبار ،تفس��یر و اجرای
قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود).
ح��ال اين س��ؤال مط��رح ميش��ود كه آیا
صرف گنجاندن شرط داوری در قراردادهای
نفتی که با ش��رکتهای تابعه ی وزارت نفت
منعقد میش��ود ،ارجاع دعوی راجع به اموال
عمومی و دولتی ،تعبیر اصل 139-محس��وب
میشود؟
باید گف��ت گنجان��دن ش��رط داوری در
ق��رارداد بهمعن��ای ارجاع اخت�لاف فعلی به
داوری محسوب نمیشود .زیرا هنوز اختالفی
ب��روز نکرده اس��ت .دیدگاه مذک��ور از این
نظ��ر تقویت میش��ود که کلم��هی دعاوی و
صلح دعاوی میتواند در دعاوی فعلی ظهور
داشته باش��د .بر اساس این دیدگاه ،گنجاندن

33

مقاالت تحليلي-كاربردي

ش��رط داوری در قراردادهای نفتی اش��کالی
ندارد .چنانچه موضوع به اختالف منجر نشود
مشکلی پیش نمیآید و ضرورتی هم به اخذ
مجوز مقامات مذکور در اصل 139-نخواهد
ب��ود .در ص��ورت بروز اخت�لاف اگر طرف
دیگر قرارداد خواهان داوری باش��د ،شرکت
دولتی طرف قرارداد میتواند بهعنوان خوانده
در داوری شرکت کند و نیازی به اخذ مجوز
هیأت دولت یا مجلس نیس��ت؛ چون در مقام
دفاع است .اگر شرکت دولتی طرف قرارداد
خواهان داوری باش��د ،باید برای درخواست
داوری ،مج��وز الزم را از هی��أت دول��ت یا
مجلس اخذ کند [.]2
همچنی��ن در اصل 139-قانون اساس��ی به
اموال عمومی و دولتی اش��اره شده است .در
حالی که رفع اختالفات ناشی از یک قرارداد
را نمیت��وان در معنای دقی��ق کلمهی ارجاع
دع��وای راجع به اموال عمومی و دولتی تلقی
کرد.
مطل��ب مهم دیگر آن اس��ت که بهموجب
اساس��نامهی قانون��ی ش��رکتهای تابع��هي
وزارت نف��ت مثل ش��رکت ملی نف��ت ایران
(بن��د-ه ماده ی ،)35-ش��رکت مل��ی صنایع
پتروش��یمی (بن��د-م مادهی )25-و ش��رکت
ملی گاز ایران (بند-ل مادهی )25-گنجاندن
ش��رط داوری در قراردادها مجاز اعالم شده
اس��ت .مث ً
ال بهموجب بند-ه مادهی 35-قانون
اساس��نامهی ش��رکت ملی نفت ای��ران دادن
اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد
اختالفات و دعاوی شرکت و بهطور کلی هر
اقدام��ی که برای حفظ حقوق ش��رکت الزم
باش��د جزء اختیارات هیأت مدیرهی شرکت
ملی نفت ایران اس��ت .بنابراین اختیار مذکور
برای هیأت مدیرههای این ش��رکتها وجود
دارد که روی داوری توافق نمایند [.]2
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 -4تصویب قراردادهای بینالمللی در مجلس
شورای اسالمی

قراردادهای��ی که یک طرف آن وزارتخانه یا
مؤسس��ه یا ش��رکت دولتی و طرف دیگر آن
شرکت خصوصی خارجی باشد ،عهدنامهی
بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل-
 77قانون اساس��ی نیس��ت .بنابراین ش��ورای
نگهب��ان اص��ل 77-را تنه��ا به آن دس��ته از
قراردادهای بینالمللی ناظر دانست که جنبهی
معاه��دهای دارند و بین دولتها یا دولتها و
س��ازمانهای بینالمللی منعقد شدهاند .به این
ترتی��ب ،قراردادهای تج��اری بینالمللی که
بین یک دس��تگاه اجرایی دولتی و طرفهای
خارج��ی منعقد میش��ود به تعبی��ر این اصل،
قرارداد بینالمللی تلقی نمیش��وند و موضوع
از شمول آن خارج است.
در تبصرهی م��اده واحدهی قان��ون اجازه
به ش��رکت ملی نف��ت ایران جه��ت اجرای
طرحهای اکتشاف ،توس��عه و بهرهبرداری از
میادی��ن نفت و گاز دریایی خزر مقرر ش��ده
که در ص��ورت انعقاد ق��رارداد با دولتهای
خارجی باید قرارداد حس��ب مورد بهتصویب
مجلس ش��ورای اسالمی برس��د .از این ماده
اس��تنباط میش��ود که در قراردادهایی که با
دولتهای خارجی نیس��ت حت��ی اگر طرف
قرارداد ش��رکت دولتی خارجی باشد ،نیازی
به تصویب مجلس شورای اسالمی نیست.

بر اساس اصل 77-قانون اساسی عهدنامهها،
مقاولهنامهه��ا ،قرارداده��ا و موافقتنامههای
بینالملل��ی باید به تصویب مجلس ش��ورای
اس�لامی برس��د .ن��گارش مبه��م اصل77-
قانون اساس��ی ،موجب ایجاد تش��تّت آراء و
اختالفنظر در تفسیر این اصل شده است.
همانگونه ک��ه قب ً
ال گفته ش��د طبق قانون
نفت  66ب��ا اصالحات س��ال  ،1390وزارت
نفت و ش��رکت ملی نفت صالحی��ت انعقاد
قرارداده��ای نفت��ی را دارند .ع�لاوه بر این،
اش��خاص ف��وق توانای��ی انعق��اد ق��رارداد با
طرفهای ایرانی و خارجی را نيز دارند.
ت��ا زم��ان تصوی��ب قان��ون نف��ت ،1353
قراردادهای نفتی در ایران بهتصویب مجلس
شورای ملی و مجلس سنا میرسید .در قانون
نفت  1353س��رمایهگذاری و مش��ارکت در
فعالیته��ای باالدس��تی ممن��وع ش��د و تنها
قرارداده��ای پیمان��کاری ،آن هم ب��ه نیابت
از طرف ش��رکت ملی نفت ایران مجاز ش��د.
بههمین دليل دیگر ضرورتی نداشت که یک
ق��رارداد پیمان��کاری بهتصوی��ب قانونگذار
برس��د و تنها تأیی��د هیأت وزی��ران ضروري
خواهد بود .بههمین دلي��ل در ذیل مادهی3-
مقرر ش��د که قراردادهای مزبور پس از تأیید
هیات وزیران بهموقع اجرا گردد.
 -5اصل حداکثر استفاده از توان ملی
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی
قراردادهای نفتی نوعاً متضمن س��ه بخش
ای��ران ،اصل 77-مقرر نمود ک��ه عهدنامهها ،مهم س��رمایهگذاری ،تأمی��ن کاال و خدمات
مقاولهنامهه��ا ،قرارداده��ا و موافقتنامههای اس��ت .بر این اساس ،یکی از ضوابطی که در
بینالملل��ی باید به تصویب مجلس ش��ورای بهکارگی��ری الگوهای ق��راردادی بر وزارت
اسالمی برس��د .از آنجا که تصویب تکتک نفت حکمفرماس��ت اس��تفاده از ت��وان فنی،
قراردادهای بینالمللی توسط مجلس شورای مهندس��ی و تولیدی داخل اس��ت .حال باید
اسالمی غیرضروری و عم ً
ال غیرممکن است ،مش��خص ش��ود که الزام به اس��تفاده از توان
شورای نگهبان بهصراحت اظهار نظر کرد که :داخلی بر کدام یک از بخشهای س��هگانهی
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قراردادهای نفتی حکمفرماست .بدین منظور
در س��ال  ،1391قان��ون حداکثر اس��تفاده از
توان تولیدی و خدماتی بهتصویب رس��ید .با
این قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تأمین نیازهای کش��ور و تقویت
آنها در امر صادرات و اصالح مادهی 4-قانون
مالیاتهای مس��تقیم در س��ال  ،91جایگزین
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی
تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای
پروژهها و ایجاد تس��هیالت (بهمنظور صدور
خدم��ات مصوب  )1375ش��د .ب��ا تصویب
این قانون ،قانون  75بهکلی نس��خ ش��د .طبق
م��ادهی 5-این قان��ون ،کارفرمای��ان دولتی،
نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی و بخشهای
خصوص��ی و تعاونی هایی که از تس��هیالت
دولت��ی اس��تفاده میکنن��د بای��د پروژههای
خویش را به شرکتهای ایرانی ارجاع دهند.
طبق بند 3-مادهی 1-ش��رکت ایرانی عبارت
از ش��رکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل
کشور اس��ت که صد در صد سهام آن متعلق
به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی میباشد.
در صورتی که شرکت ایرانی چنین خدماتی
ارائ��ه نده��د کارفرمایان مذک��ور مجازند با
تأیید باالترین مقام ،از مشارکتهای ایرانی-
خارجی یا خارجی استفاده کنند .طبق بند6-
م��ادهی 1-ش��رکت ایرانی-خارجی عبارت
است از ش��رکت ثبت شده در ایران که بیش
از پنج��اه و ی��ک درصد س��هام آن متعلق به
اش��خاص حقیقی و حقوقی ایران��ی و مابقی
سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی
خارجی اس��ت .بر اس��اس بن��د 5-مادهی1-
ش��رکت خارجی عبارت اس��ت از ش��رکتی
که صد درصد س��هام آنها متعلق به اشخاص
حقیقی یا حقوقی غیرایرانی بوده و بر اس��اس
قوانی��ن جمهوری اس�لامی ایران در کش��ور

فعالیت میکند .در این ب��اره ،ظاهرا ً کارفرما
در ارجاع به ش��رکتهای ایرانی-خارجی یا
خارجی مختار است .اما تفسیر منطقی و لزوم
توجه به فلسفهی قانون ایجاب میکند که در
صورت تحقق اين امر ،مشارکتهای ایرانی-
خارجی بر طرفهای صرفاً خارجی اولویت
دارند.
ع�لاوه بر ای��ن در اج��رای پروژههای باال
بای��د حداق��ل در  51درص��د از هزینهه��ای
خدمات و تجهیزات ،از کار داخلی اس��تفاده
ش��ود و در صورت عدمامکان تحقق این امر،
کارفرمایان فوق در صورت موافقت باالترین
مقام دس��تگاه اجرایی ب��ا وزیر صنعت ،معدن
و تجارت میتوانن��د از محصوالت خارجی
اس��تفاده کنند .طب��ق بند 7-م��ادهی کار در
داخل کشور ،سهم ارزش فعالیتهای مختلف
اقتص��ادی بهج��ز ارزش زمین ،س��اختمان و
تأسیس��ات آن است که مستقیماً توسط طرف
قرارداد یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم
از ایرانی یا خارجی در داخل کش��ور تولید یا
اجرا میشود.
در این مورد چهار مسئله قابل طرح است:
نخس��ت؛ بر اس��اس مادهی 5-قانون فوق،
در صورت��ی اجازهي رجوع به ش��رکتهای
خارجی ی��ا ش��رکت ایرانی-خارج��ی داده
میشود که ش��رکت ایرانی خدمات مذکور
را ارائه ندهد.
اما اگر کاالها و نیز خدمات شرکت ایرانی،
کیفی��ت الزم را نداش��ته باش��د ،حکم قضیه
مش��خص نیست .الزم به ذکر است با توجه به
منط��ق ماده که بیان میکن��د پروژهها را فقط
به شرکتهای ایرانی ذیصالح ارجاع دهد و
در صورت عدمارائهی خدمات توسط ایرانی
به ش��رکت ایرانی-خارجی یا خارجی ارجاع
داده میش��ود ،میتوان اس��تنباط کرد که در

صورت عدم وجود شرکتهایی با کیفیت و
صالحیت الزم هم ،کارفرمایان مذکور ملزم
به ارجاع کار به طرف ایرانی نیس��تند؛ چراکه
باید پیمانکار مربوطه واجد صالحیت باشد.
دوم؛ بر اس��اس مادهی ،4-در صورتی که
پروژه به ش��رکتهای خارجی واگذار شود
شرکت مذکور ملزم اس��ت مطابق این ماده،
 51درصد از کارهای تأمین تجهیزات خود را
از پیمانکاران ایرانی و کاالهای ایرانی استفاده
کند.
س��وم؛ از تحلیلهای باال مش��خص شد که
تس��ری الزام��ات قان��ون فوق ب��ر تأمین کاال
ّ
و ارائ��هی خدمات مال��ی ،قطعی اس��ت .اما
مش��خص نیس��ت که آیا این الزام��ات ،قابل
گسترش به سرمایهگذاری نیز هست يا نه؟
پاسخ این است که ابتدا باید مشخص شود
که آیا سرمایهگذاری نوعی خدمات است يا
خير؟ در صورتی که پاسخ به این سؤال مثبت
باش��د الزامات مذکور بر س��رمایهگذاری نیز
متسری است.
ّ
بهنظر میرس��د که س��رمایهگذاری نوعی
خدم��ات نباش��د؛ چرا ک��ه مقن ّ��ن در بند8-
مادهی 1-قانون باال ،از عبارت تولید در کنار
کاال ،تجهی��زات و خدم��ات اس��تفاده کرده
است.
یعن��ی فعالیته��ای خدمات��ی از جمل��ه
فعالیتهای تولیدی اس��ت که بهای پرداختی
در قبال آن ،نوعی دس��تمزد میباش��د که به
فعالیتهای��ی که برای ایج��اد خدمات انجام
ش��ده تعلق میگیرد .در مقاب��ل ،فعالیتهای
سرمایهگذاری ،از جمله فعالیتهای تولیدی
نیس��ت و بهرهای ک��ه در قب��ال آن پرداخت
میش��ود بهنوعی ناشی از خود سرمایه یا افت
ارزش بازاری آن است.
چه��ارم؛ گاه��ی اوقات مث��ل قراردادهای
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بیعمتقاب��ل ،س��رمایهگذاری در قال��ب تأمین
فنآوری و تجهیزات اس��ت .بهنظر میرس��د
س��رمایهگذاری در این حال��ت ،منصرف از
الزامات قانونگذار نیست.
بنابرای��ن مش��موالن قان��ون ف��وق بای��د
فعالیته��ای خود را ب��ه پیمان��کاران ایرانی
واگ��ذار کنن��د .در صورتی ک��ه پیمانکاران
ایرانیِ با کیفیت وجود نداشته باشد میتوانند
کار را بهترتیب اولویت به پیمانکاران ایرانی-
خارجی یا خارجی ارجاع دهند.
عالوه بر این وزارت نفت و ش��رکتهای
تابع��ه در بهکارگیری الگوهای ق��راردادی،
جه��ت انج��ام خدمات فن��ی ،تأمی��ن کاال و
تجهیزات و سرمایهگذاریهایی که در قالب
تأمین تجهی��زات ،اموال و فنآوری اس��ت،
ملزم به رعایت قانون هس��تند .اما در صورتی
که سرمایهگذاری نقدی باشد چنین الزاماتی
برای وزارت نفت وجود ندارد.
 -6اصل عدم تضمین بازگشت سرمایه

بر اساس جزء 3-بند-ت مادهی 14-قانون
برنامهي چهارم توسعه ،یکی از شروط استفاده
از ان��واع روشهای ق��راردادی ،عدمتضمین
بازگش��ت تعهدات ایجاد شده توسط دولت،
بانک مرکزی و بانکهای دولتی است.
همانطور که قب ً
ال گفته شد در قراردادهای
نفت��ی ،در قب��ال س��رمایهگذاری و ارائ��هي
خدمات فن��ی ،دولتها مکل��ف به پرداخت
هزینه و سود شرکت هستند .حال باید پرسید
که با توجه به ریس��ک زیاد پروژههای نفتی،
اگر عملیات با شکس��ت روبرو شود تکلیف
بازپرداخ��ت هزینه و س��ود ش��رکت چگونه
خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت دو فرض متصور است:
فرض نخست اینکه دولت ریسک را بهعهده
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میگیرد .در این حالت ،در صورتی که تعهد
به نتیجه نباشد دولت متعهد است که هزینه و
سود پیمانکار را پرداخت کند.
فرض دوم اینکه دولت ریس��ک را نپذیرد و
آنرا به شرکت نفتی منتقل کند .در این صورت
دولت تعهدی به بازپرداخت هزینه و سود ندارد.
بنابراین بهنظر میرس��د ه��دف از تدوین الزام
مذکور ،انتقال این ریس��ک ب��ه طرف مقابل و
عدم پذیرش آن توسط دولت باشد.
اما با توجه به اتمام م��دت برنامهی چهارم
و اینکه در برنامهی پنجم تنها این شرط برای
بیعمتقابل تنفیذ شده ممکن است بیان شود در
صورتی که وزارت نفت در طراحی الگوهای
خود بخواهد از بیعمتقابل اس��تفاده کند ،ملزم
به تبعی��ت از این الزام اس��ت .اما در صورتی
که بخواهد از الگوهای دیگر اس��تفاده کند،
الزامی بر درج این شرط وجود ندارد.
در پاسخ باید گفت طبق بند-ب مادهی3-
قانون تش��ویق و حمایت از س��رمایهگذاری،
استفاده از روشهای قراردادی سرمایهگذاری
(بهنظ��ر میرس��د قراردادهای ذکر ش��ده در
بند-ب مادهي 3-همه از باب تمثیل اس��ت و
داللتی بر حصری ب��ودن وجود ندارد) منوط
به اقتصادی بودن اصل سرمایه و منافع حاصل
از مح��ل عملکرد پروژه اس��ت .به بیان دیگر
بر اس��اس این م��اده ،در طراح��ی الگوهای
قراردادی س��رمایهگذاری ،بازگشت سرمایه،
فاقد تضمین است [.]5
بنابراین در صورتی که وزارت نفت بخواهد
از بیعمتقاب��ل اس��تفاده کند ،بر اس��اس قانون
برنامهی پنجم ،ملزم به عدمتقبل ریسک است.
اما اگر بخواهد سایر قراردادهای نفتی را بهکار
بب��رد ،مبنای این الزام ،بند-ب مادهی 3-قانون
تشویق و حمایت از س��رمایهگذاری خارجی
خواهد بود.

 -7اص�ل انتق�ال ف�نآوری ،تولی�د صیانتی و
رعایت ضوابط محیط زیست

نخس��ت؛ ه��دف اصل��ی کش��ورهای در
حال توس��عه در انعق��اد قرارداده��ای نفتی،
تأمین س��رمایهی مالی و فنی م��ورد نیاز برای
اکتش��اف ،اس��تخراج ،بهرهبرداری و فروش
نف��ت اس��ت .بنابرای��ن هدف اساس��ی چنین
قراردادهای��ی انتق��ال فنآوری نیس��ت بلکه
کشورهای نفتخیز جهان سوم همیشه انتقال
ف��نآوری را بهعن��وان عنصر جنب��ی و فرعی
تلقی میکردهاند.
3
2
برخ��ورداری از دانش و مهارتهای فنی
و مدیریتی از ش��روط اساسی شرکت مستقیم
و فعال کش��ورهای میزبان در اداره و اجرای
عملیات نفتی است .بهعبارت دیگر برای اینکه
کشوری در حال توسعه بتواند با وابستگیهای
کمت��ری ،عملیات نفت��ی انجام ده��د باید از
قابلیت فنی و مالی الزم برخوردار باشد .انتقال
فنآوری از شرکتهای خارجی یا بهعبارت
دیگر ،از بازار بینالملل��ی در زمرهی راهها و
برنامههایی اس��ت که میتواند در تحول فنی
و صنعتی هر کش��ور نقش��ي حائز اهمیت ایفا
کند .از این منظ��ر و با هدف افزایش ظرفیت
فنی ،پیشبین��ی كردن راههایی ب��رای انتقال
فنآوری ،مهم و ضروري بهنظر میرس��د .از
جملهی این راهها میتوان به استخدام پرسنل
کشور میزبان ،آموزش پرسنل داخلی ،الزام به
تهیه و واگذاری اطالعات مربوط به عملیات
نفتی به کشور میزبان ،اس��تفاده از خدمات و
کااله��ای داخلی و واگذاری ل��وازم ،ابزار و
ماشینآالت مورد اس��تفاده در عملیات نفتی
[ ]6اشاره کرد.
دوم؛ یکی دیگر از اصول حاکم ،تأکید بر
تولید صیانتی 4است .به بیشترین مقدار تولیدی
که دو ویژگی داش��ته باش��د تولی��د صیانتی
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میگویند؛ نخس��ت؛ قابلبرنامهری��زی برای
دراز مدت باش��د و دوم؛ حداکثر بازیافت از
مخزن نفتی را داشته باشد [.]7
5
س��وم؛ رعایت ضوابط زیس��تمحیطی  ،با
ه��دف رعایت منافع نس��لهای ح��ال و آتی
است .ضرورت پرداختن به محیط زیست در
صنع��ت نفت و صنایع وابس��ته به آن هنگامی
روشنتر میشود که دریابیم حرکت در مسیر
توس��عهی پایدار صنعتی بدون توجه به محیط
زیست غیرممکن است [.]8
بهمنظور نیل به مفاهیم سهگانهی باال ،مقن ّن
در جزء 3-بند-ت م��ادهی 3-قانون وظایف
و اختی��ارات وزارت نف��ت و نیز در بند-الف
مادهی 125-و نیز مادهي 130-قانون برنامهي
پنجم بر موارد باالتصریح کرده است.
 -8اصل رعایت تشریفات مناقصه

روشه��ای انعق��اد ق��رارداد در قراردادهای
دولتی بسیار مهم است .بر این اساس ،طبق روش
انعقاد ،قراردادها به قراردادهای مبتنی بر توافق و
قراردادهای مسابقهای تقسیم میشوند .در روش
نخس��ت ،انعقاد قرارداد به مدیران واگذار شده
است .این روش متضمن انعقاد قرارداد بر اساس
مذاکرهی طرفین یا دریافت استعالم بهاست.
در روش دوم ،انتخ��اب ط��رف ق��رارداد بر
اساس سلس��له تش��ریفات انجام میش��ود .اگر
هدف از تشریفات ،کشف کمترین قیمت برای
تهیهی وس��ایل ،خدمات و کاالها باش��د به آن
مناقص��ه میگویند .اما اگر هدف از تش��ریفات
کش��ف بيش��ترین قیمت برای عرض��هی کاال و
خدمات باشد به آن مزایده میگویند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت تش��ریفات مناقصه در
قرارداده��ای دولت��ی ،با هدف ایج��اد رقابت و
حفظ مصالح عمومی است و بنابراین در اصول
و قواع��د مناقصه ،اصل بر آمره بودن اس��ت (نه

تکمیلی بودن).
مناقص��ات به س��ه ن��وع عموم��ی ،محدود و
اختیاری تقس��یم میش��وند .بر این اس��اس اگر
مناقص��ه بهص��ورت آگهی عموم��ی و با هدف
کشف کمترین قیمت باشد ،مناقصهای عمومی
اس��ت .اگر در مناقصهی عموم��ی ،مناقصهگر،
ش��رط انتخاب ط��رف قرارداد را مناس��بترین
قیمت پیشنهادی قرار داده باشد مناقصه اختیاری
محسوب میشود .مناقصهی محدود زمانی است
که دعوت به آن از طریق جراید عمومی نباش��د
و تنها با ارس��ال دعوت نامه به اش��خاص خاص
واجد صالحیت انجام ش��ود .مناقصهی محدود
نیز ممکن است اختیاری باشد [.]9
بر اس��اس بند-ب مادهی 1-قانون برگزاری
مناقص��ات مصوب س��ال  ،1383وزارت نفت و
شرکت ملی نفت ایران ملزم به رعایت تشریفات
مناقصه در انعقاد قراردادها هس��تند .بر اس��اس
بند-الف مادهی 20-این قانون ،مناقصات تحت
ش��مول قانون ف��وق ،اختیاری اس��ت و مجری
مناقصه ،برنده را بر اس��اس مناس��بترین قیمت
انتخ��اب میکند .ع�لاوه بر این ،ل��زوم رعایت
تش��ریفات مناقصه مربوط ب��ه معامالت بزرگ
است.
مادهی 3-طبقهبن��دی معامالت از نظر نصاب
(قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) معامالت کوچک :معامالتی که کمتر
از  550000000ريال باشند.
ب) معام�لات متوس��ط :معامالت��ی که مبلغ
مورد معامله بیش از س��قف معامالت کوچک
بوده و از  550000000ريال تجاوز نکند.
ب) معام�لات ب��زرگ :معامالتی ک��ه مبلغ
برآورد اولی��هی آنها بیش از  550000000ريال
باشد.
اما اگر انجام معامل��ه از طریق مناقصه ممکن
نباش��د ،ترک تش��ریفات منوط به اخذ مجوز از

هیأت ترک تش��ریفات است .الزم به ذکراست
اهمیت میادین مش��ترک منجر ش��د به اینکه در
قان��ون وظای��ف و اختی��ارات وزارت نفت ،در
ترک تش��ریفات ،تنه��ا صالحدی��د وزیر نفت
کاف��ی باش��د؛ طبق م��ادهی ،11-واگ��ذاری و
اجرای طرحهای مربوط به اکتش��اف ،توس��عه،
تولی��د ،تعمیر و نگهداش��ت میادین مش��ترک
نفت و گاز ب��ا تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت
آییننامهی معامالت ش��رکت ملی نفت ایران از
شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
بنابراین ش��رط صحت قرارداده��ای نفتی با
نص��اب معامالتی ب��زرگ ،رعایت تش��ریفات
مناقصه اس��ت؛ مگر آنکه رأی ترک تشریفات،
توسط هیأت ترکتش��ریفات صادر شود .طبق
م��ادهی 18-ترکیب هیأت تش��ریفات مناقصه،
این ترکیب ،موضوع م��ادهی 27-این قانون در
مورد دس��تگ اههای موضوع بن��د-ب مادهی1-
ای��ن قانون بدین ش��رح خواهد ب��ود :الف) در
مورد معامالت واحدهای مرکزی دس��تگاههای
موض��وع بند-ب مادهی 1-ای��ن قانون ،ترکیب
هیأت تش��ریفات مناقصه ،معاون مالی اداری یا
مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسهی دولتی حسب
مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر
دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه
به انتخاب باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط
خواهد بود.
در مورد میادین مش��ترک ،ترک تش��ریفات
تنها به مجوز وزیر نفت نیازمند است.
 -9تحم�ل ریس�ک اقتصادی قرارداد توس�ط
پیمانکار

قرارداده��ای نفت��ی ج��زء قرارداده��ای
ریسکی دستهبندی میش��ود .این ریسکها
شامل ریسک عدم اکتشاف اقتصادی میدان
و ع��دم تکاف��وی درآمدهای پ��روژه جهت
37

مقاالت تحليلي-كاربردي

بازپرداخت اصل س��رمایه و س��ود پیمانکار اقتصاد قرار گیرد.
میباشد که ممکن است ناشی از عدم تحقق
نتیجهگیری
تولید مدنظر یا کاهش قیمت نفت باشد.
تا قبل از نس��خ قانون نف��ت  ،1353اصول
طبق قانون ،تحمل ریس��کهای اقتصادی
ب��ه عه��دهي پیمانکار اس��ت و نباید وزارت مش��خصی بر قراردادهای نفتی ایران حاکم
نف��ت ی��ا ش��رکتهای تابع��ه متحم��ل این بود؛ چراک��ه قانون مزبور ق��راردادی نمونه
ریسکها شوند .طبق بند-4-ب مادهی 14-ش��ناخته میش��د .پس از نس��خ ای��ن قانون،
قان��ون برنام��هي چه��ارم توس��عه ،پذیرش اگرچه خالء بس��یاری از اصول اساس��ی آن
خطرات و ریس��ک عدمدس��تیابی به اهداف احس��اس میشود اما بررس��ی قوانین اساسی
مدنظ��ر ق��راردادی ،غیراقتص��ادی ب��ودن و موضوعه ،ما را ب��ه اصول و قواعد آمره ی
میدان یا ناکافی ب��ودن محصول میدان برای حاکم بر طراحی و بهکارگیری قراردادهای
اس��تهالک تعهدات مالی ایجاد شده توسط نفتی هدایت میکند.
وزارت نف��ت و ش��رکتهای تابع��ه در
ط��رف ق��رارداد ،ج��زء ش��رایط الزامی این
بهکارگی��ری قراردادهای نفت��ی باید اصول
قراردادهاست.
گفت��ه ش��ده را رعایت کنن��د .با اس��تناد به
 -10تعیین نرخ بازگش�ت س�رمایهی متناسب مادهی 10-قانون مدن��ی ،ضمانت تخلف از
اين اصول ،بطالن قرارداد خواهد بود .اصول
هر میدان
6
نرخ بازگشت سرمایهگذاری نشاندهندهی مذكور عبارتند از:
قراردادهای باالدستی نفتي نباید بهنحوی
مقدار س��وددهی اجرای یک پروژه اس��ت.
در قرارداده��ای بیعمتقاب��ل ،نرخ بازگش��ت طراحی ش��وند که به انتقال مالکیت ،کنترل
س��رمایهگذاری حدود  15تا  16درصد بوده یا مدیریت اش��خاص خصوص��ی داخلی یا
که این رقم در قراردادهای بیعمتقابل داخلی خارجی بر منابع نفت و گاز باالدس��تی منجر
بعضاً به  18درصد نیز رس��یده است .در بند -گردد .این ممنوعیت شامل اِعمال مالکیت یا
-5ب م��ادهی 14-قان��ون برنام��هي چهارم مدیریت بر نفت موجود در مخزن ،چاههای
توس��عه ،به ش��رکت ملی نفت ای��ران اختیار حفر ش��ده ،تأسیسات سرچاهی ،تأسیسات و
داده ش��ده که نرخ بازگش��ت س��رمایه برای کارخانجات فرآورش نف��ت ،فرآیند تولید
پیمان��کاران را متناس��ب با ش��رایط هر طرح نفت یا نفت تولید شده تا زمان تحویل است.
و ب��ا رعایت ایجاد انگیزه ب��رای بهکارگیری در قانون برنامهی پنجم بهصراحت ذکر شده
روشهای بهینه در اکتش��اف ،توسعه و تولید که روشهای ق��راردادی مزبور باید با حفظ
حق مالکیت و اِعمال تصرفات مالکانه برای
تعیین نماید.
البته بهدليل اينكه بهموجب تکلیف قانونی دولت انجام شود.
اصل 81-قانون اساس��ی بیان میکند که
دیگر ،توجیه فن��ی ،اقتصادی و مالی طرحها
باید به تصویب ش��ورای اقتصاد برس��د ،هر دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در
نرخی که ش��رکت ملی نف��ت ایران با طرف ام��ور تجارتی ،صنعتی ،کش��اورزی ،معادن
مقابل توافق کند در نهایت باید در چارچوب و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع اس��ت.
اقتص��ادی بودن پروژه ،مورد تأیید ش��ورای برای اجتناب از ایجاد مانعي عام و گس��ترده
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در تش��کیل شرکت توسط س��رمایهگذاران
خارج��ی ،اعط��ای امتی��از در اص��ل 81-را
میتوان بهمعنای مجوزه��ای عام و کلی در
یک بخش صنعتی ،تجاری یا خدماتی تعبیر
کرد که تداعیکنندهی قراردادهای امتیازی
انحصاری و اس��تعماری گذش��ته اس��ت .بر
اس��اس تفس��یر اخیر ،قانونگ��ذار ابتدا طی
قانو ِن چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری-
صنعت��ی اج��ازه داد که اش��خاص خارجی
بتوانن��د در مناطق آزاد ش��رکت ایرانی ثبت
کنند .با تصویب قانون تش��ویق و حمایت از
س��رمایهگذاری خارجی ،عم ً
ال منع تأسیس
ش��رکت توس��ط خارجیان در ایران رفع شد
و هماکنون خارجیان میتوانند با اخذ مجوز
سرمایهگذاری با هر درصد سهامی در ایران،
شرکت تأسیس نمایند.
در ح��ل و فص��ل اختالف��ات ناش��ی از
س��رمایهگذاری خارج��ی ،وزارت نف��ت
و ش��رکتهای تابع��ه ،مجاز به اس��تفاده از
روش مذاکره هس��تند .در خصوص ش��رط
داوری و محدودی��ت مندرج در اصل139-
قانون اساس��ی ،بهموجب اساسنامهی قانونی
شرکتهای تابعه ی وزارت نفت مثل شرکت
ملی نفت ایران (بند-ه مادهی ،)35-شرکت
ملی صنایع پتروشیمی (بند-م مادهی )25-و
شرکت ملی گاز ایران (بند-ل مادهی،)25-
گنجاندن ش��رط داوری در قراردادها مجاز
اع�لام ش��ده اس��ت .از طرفی بای��د گفت
گنجاندن ش��رط داوری در قرارداد بهمعنای
ارجاع اخت�لاف فعلی به داوری محس��وب
نمیشود؛ چراکه هنوز اختالفی بروز نکرده
است .بر اساس این دیدگاه ،گنجاندن شرط
داوری در قراردادهای نفتی اش��کالی ندارد.
اگر موضوع به اختالف منجر نشود ،مشکلی
پیشنمیآید و ضرورت��ی هم به اخذ مجوز
مقامات مذکور در اصل 139-نخواهد بود.
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در صورت ب��روز اختالف اگر طرف دیگر
قرارداد خواهان داوری باشد ،شرکت دولتیِ
طرف ق��رارداد میتواند بهعنوان خوانده در
داوری ش��رکت کند و نیازی به اخذ مجوز
هی��أت دولت یا مجلس نیس��ت؛ چراكه در
مقام دفاع اس��ت .طبیعتاً اگر شرکت دولتیِ
طرف ق��رارداد ،خواهان داوری باش��د باید
برای درخواس��ت داوری ،مجوز الزم را از
هیأت دولت یا مجلس اخذ کند.
همچنین در اصل 139-قانون اساس��ی به
اموال عمومی و دولتی اش��اره ش��ده است.
در حال��ی که رفع اختالفات ناش��ی از یک
ق��رارداد را نمیتوان در معنای دقیق کلمهی
ارج��اع دعوای راج��ع به ام��وال عمومی و
دولتی تلقی کرد.
ب��ا توجه به نظریهی تفس��یری ش��ورای
نگهب��ان (که اعالم ک��رده قراردادهایی که
ی��ک ط��رف آن وزارتخان��ه یا مؤسس��ه یا
ش��رکت دولتی اس��ت و ط��رف دیگر آن
ش��رکت خصوص��ی خارج��ی ،عهدنامهی
بینالمللی محس��وب نمیش��ود و مش��مول
اصل 77-قانون اساسی نیست) ،در خصوص
تصویب قرارداد در مجلس شورای اسالمی،
بهموجب اصل 77-قانون اساس��ی ،با توجه
پا نویس ها

ب��ه اینک��ه قرارداده��ای نفت��ی در زمرهی
قراردادهای تج��اری بینالمللی محس��وب
می ش��وند (ن��ه عهدنامه ه��ای بین المللی)،
بنابرای��ن نیازی به تصویب مجلس ش��ورای
اسالمی ندارند.
وزارت نف��ت و ش��رکتهای تابع��ه،
مل��زم ب��ه واگ��ذاری قرارداده��ای نفتی به
ش��رکتهای ذیص�لاح ایرانی هس��تند .اما
در ص��ورت عدمحضور ش��رکت با کیفیت
ایران��ی ،واگ��ذاری ق��رارداد به مش��ارکت
ایرانی-خارجی و س��پس ش��رکت خارجی
بالاش��کال اس��ت .در هر ص��ورت ،باید در
اين قراردادها 51 ،درصد از قیمت کاالها و
کار پروژه ،از کار و خدمات ایرانی استفاده
شود.
در انعقاد قراردادهای نفتی هیچ تضمینی
از س��وی دول��ت ،بانک مرک��زی ،وزارت
نفت و شرکت ملی نفت ایران برای تضمین
بازگشت س��رمایهی شرکت خارجی وجود
ندارد.
در انعقاد قراردادهای نفتی ،باید ضوابط
محی��ط زیس��تی ،تولی��د صیانت��ی و انتقال
فنآوری لحاظ شود.
وزارت نف��ت و ش��رکتهای تابعه باید
Sustainable production
5.
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6.
)Rate of return (ROR
4.

تش��ریفات مناقصه را در انعقاد قراردادهای
نفت��ی رعایت کنن��د .ترک تش��ریفات در
میادی��ن مش��ترک با صالحدی��د وزیر نفت
است.
طبق قانون ،تحمل ریسکهای اقتصادی
به عهدهی پیمانکار اس��ت و وزارت نفت یا
شرکتهای تابعه نباید متحمل این ریسکها
ش��وند .طبق بن��د-4-ب م��ادهی 14-قانون
برنامهی چهارم توس��عه ،پذی��رش خطرات
و ریس��ک عدمدس��تیابی به اه��داف مدنظر
قراردادی ،غیراقتصادی بودن میدان یا ناکافی
بودن محصول آن برای اس��تهالک تعهدات
مالی ایجاد ش��ده توسط طرف قرارداد ،جزء
شرایط الزامی این قراردادهاست.
نرخ بازگش��ت س��رمایه بای��د در ابتدای
قرارداد و متناسب با شرایط هر طرح و میدان،
توس��ط طرفین م��ورد توافق ق��رار گیرد .در
بند-5-ب م��ادهی 14-قانون برنامهی چهارم
توس��عه ،به ش��رکت ملی نفت ای��ران اختیار
داده ش��ده که نرخ بازگش��ت س��رمایه برای
پیمانکاران را متناس��ب با ش��رایط هر طرح و
ب��ا رعایت ایج��اد انگیزه ب��رای بهکارگیری
روشهای بهینه در اکتش��اف ،توسعه و تولید
تعیین نماید.
Alternative dispute resolution
2.
Science
3.
Know how
1.

منــــابع
[]1امانی ،مسعود ،حقوق قراردادهای بینالمللی نفت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام
صادق ،1389 ،ص 25-27
[]2ش��یروی ،عبدالحس��ین ،حقوق نفت و گاز چاپ اول ،تهران ،انتش��ارات میزان  ،تابس��تان
،1393ص 323
[]3شیروی ،عبدالحس��ین ،داوری تجاری بینالمللی ،چاپ نخس��ت ،تهران انتشارات سمت،
 ،1392ص 7
[]4صابر ،محمدرضا ،بیعمتقابل در بخش باالدس��تی نفت و گاز ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
دادگستر ،تابستان  ،1389ص 247
[]5ش��یروی ،عبدالحسین ،قراردادهای س��اخت ،بهرهبرداری و واگذاری (بی.او.تی) ،چاپ نخست،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،پردیس قم و شرکت مهندسی توسعهی نفت ،1384 ،ص 128

[]6عامری ،فیصل ،قراردادهای نفت و نقش آنها در انتقال فنآوری ،مجلهی حقوقی عمومی،
 ،1386شماره سه ،ص 40و41
[]7حمیدرضا طهماسپور (بیتا) ،تولید صیانتی و چند نکته قابل دسترسی در:
http://ennews.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=296:138940-53-22-26-03&catid=86:139007-08-07-20-03-

[]8کیپور ،جواد ،بررس��ی پیشنیازهای تدوین اس��تراتژی محیط زیستی صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی ،1378 ،قابلدسترسی در:
http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=5372

[ ]9انصاری ،ولیاهلل ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،چاپ شش��م ،تهران ،نش��ر حقوقدان،
 ،1390ص .131-134

39

