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بررسى ويژگى هاى قراردادهاي بين المللي نفتي 

قراردادهاي نفتي عموماً جنبه ي بين المللي دارند و با توجه به تغييرات اين قراردادها در اثر تحوالت سياسي و اقتصادي جهان، هر قرارداد از جنبه هاي 
خاصي حائز اهميت و مطالعه است. اين مقاله قصد دارد با نگاهى اجمالى به جنبه هاى حقوقى قراردادهاى بين المللي نفتي، ويژگى هاى هر روش را بررسى 
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را به نحوي عادالنه و متعارف برآورده سازد. اين تحقيق درصدد بررسى تغييرات شروط قراردادى به منظور انطباق هرچه بيشتر با منافع طرفين و حفظ تعادل 

قرارداد بوده و در پايان پيشنهادها و راه كارهايي جهت ايجاد توازن و تعادل در قراردادها ارائه خواهد شد.
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مقدمه
تاريخ تحوالت صنعت نفت و گاز در جهان 
ثابت مي كند كه نفع كشورهاى نيازمند انرژى 
نيز در برقراري توازن و تعادل قرارداد اســت؛ 
نه اخذ امتيازات انحصارى طوالنى مدت. عدم 
توجــه به اين مهــم در طــول تاريخ يك صد 
ســاله ي نفت ايران، به شــدت بر قراردادهاى 
نفتى بين المللى كشــور تأثير گذارده اســت. 
حتى در ســال هاى پس از انقــالب نيز به دليل 
بدبينــى بــه مدل هــاى قــراردادى امتيازى و 
مشاركتى از يك سو و نياز شديد صنعت نفت 
به جذب ســرمايه گذارى خارجى و توسعه ي 
مياديــن نفت و گاز از ســوي ديگر، قوانين و 
مقررات نفتــى تغييرات عديده اى داشــته اند. 
در ســند چشــم انداز 1404 در بخش صنعت 
نفــت تأكيد فراوانــي بر افزايــش توليد نفت 
و گاز شــده است. بر اين اســاس، ايران بايد 

توليدكننــده ي 7 درصد از نفت جهان باشــد 
و تا ســال هدف بايد ظرفيــت توليد نفت خام 
به هفت ميليون بشكه در روز و ظرفيت توليد 
گاز به 900 ميليون مترمكعب در روز برســد. 
از جمله ضرورى ترين ابزار رسيدن به اهداف 
ســند چشــم انداز، تدوين و معرفى مدل هاى 
قراردادى اســت كه هــم تأمين كننده ى منافع 
كشور باشــد و هم در بازار رقابت بين المللى، 

مزيتى نسبى براى تعامل با ايران به شمار رود.

قراردادهـاي  حقوقـي  سيسـتم هاي   -1
بين المللي نفت

قبــل از انعقاد قــرارداد، مراحلــى به عنوان 
نحــوه ي اعطاي قرارداد مطــرح مى گردد  اما 
هنــگام عقد قــرارداد نكات ديگــرى درنظر 
گرفته مى شود. نوع نفت خام و گاز و نحوه ي 
دســت يابى به آنهــا، عمر پروژه هــاى نفتى و 

گازى، قيمــت منابع هيدروكربنى، فن آوري، 
مناسبات سياسى و قوانين حاكم بر كشورهاى 
صاحــب ذخاير نفتى و گازى از جمله عوامل 
مؤثر در ايجاد شكل خاصى از قرارداد هستند. 
به طور كلي يك قــرارداد بين المللي نفتى در 
قالب يكي از سه نوع سيستم حقوقي عمده ى 
امتيازي، مشاركتى يا خدماتى تنظيم مى شود.

1-1- سيستم هاي امتيازي1
ترتيبات امتيازى قديمى ترين روش استفاده 
شــده اســت. در اين روش، شــركت نفتى با 
دريافــت انحصــار اكتشــاف و اســتخراج و 
تحمل مطلق ريســك، مالك نفت در نقطه ى 
ســرچاه اســت و به دولــت طرف قــرارداد، 
ماليات و بهره ى مالكانه پرداخت مى كند [1]. 
سيستم هاي امتيازي شــامل گونه هاي متنوعي 
از قراردادهاي امتيازي است. تا قبل از دهه ي 
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پاياني جنگ جهاني دوم، از شــكل ابتدايي و 
ســنتي اين قراردادها اســتفاده مى شد و سپس 
اقســام آن متنوع تر شــده يا تغيير شكل يافت. 
قراردادهايــى كه پس از دهــه ي 50 ميالدي 
در قالــب فرمــول تســهيم 50-50 مشــهور 
گرديــد نيز جزء همين گروه امتيازي اســت. 
در حال حاضر در 120 كشــور جهان فعاليت 
مشترك شركت هاي خارجي در چهارچوب 
قراردادهــاى امتيــازي نوين انجام مي شــود. 
اين نــوع امتيــازات عمدتاً به اشــكالى مانند 
پروانه ي  اعطاي  بهره برداري،  اجازه ي  اعطاي 
بهره برداري و اجاره منعقد مي شود و توافقات 

كلي متن آنها به شرح زير است:
 حفاري چاه ها تا تاريخ معين

 برگشــت مناطق تحت قــرارداد به دولت 
طرف قرارداد در تاريخ معين
 پرداخت بهره ي مالكانه

 درنظــر گرفتن مــواد قانوني بــراي تعيين 
مالك نهايي هر يك از ميادين كشف شده

با بررســي نظــام حقوقي امتيازهــاي نفتي 
نويــن درمي يابيم كه اين نظام در چهار محور 
عمده ي مدت زمان، منطقه ي امتيازي، تسهيم 
منافع و برنامه ي توليد بســيار متفاوت از شكل 

سنتي شده است [2].

1-2- سيستم هاي مشاركتى
1-2-1- قراردادهاى مشاركت در توليد2

بر اســاس قراردادهاي مشاركت در توليد، 
دولِت صاحــب نفت، پروانه ي بهره برداري را 
به شركت ســرمايه گذار نفتي واگذار مي كند 
و شــركت نفتي با انجام ســرمايه گذاري هاى 
الزم، تمامــي عمليــات توليــد و بهره برداري 
را به عهــده گرفته و حاصــل نفت توليدي كه 
در قرارداد مشــاركت قيد شــده طبق قرارداد 
ميان دولت و ســرمايه گذار تســهيم مي شود. 
در اين گونه قراردادها شــركت خارجي مثل 
قرارداد امتيازي ملزم به پرداخت ماليات (البته 
با نــرخ كمتر) بوده و بهــره ي مالكانه اندكي 
نيز به صاحب مخزن مي پــردازد. در صورت 
كشــف مخزن، مدت قرارداد 6-5 سال است 
و در صورت كشــف ميدان، مــدت قرارداد 

معادل عمر ميدان (حدود 40-25) سال است. 
به طور كلي ســاختار قراردادي مشاركت در 

توليد به شرح زير است [3]:
الف) شركت به عنوان عامل دولت ميزبان، 
بــراي دوره اي مشــخص و در منطقه اي معين 

فعاليت مى كند.
ب) شــركت عامل، خطرپذيــري و تمامي 
هزينه هــا را با شــرايط مندرج در قــرارداد و 

نظارت دولت ميزبان برعهده مي گيرد.
ج) هرگونــه توليد متعلق بــه دولت ميزبان 
اســت؛ اما شــركت عامل مجاز بــه دريافت 
بخشــي از توليــد بــراي جبــران هزينه هــاي 
عمليات و تأمين هزينه هاي توسعه خواهد بود. 
درآمد شــركت عامل نيز مشــمول ماليات بر 

توليد است.
د) مابقي توليد بر مبناي فرمول توافق شــده 

تقسيم مي شود.
هـ) پس از جبران كامل هزينه هاي توســعه، 
تمامــي ســرمايه ها بــه دولــت ميزبــان تعلق 

مي گيرد.
و) در مــواردي از قــرارداد، دولت ميزبان 
معموالً شــركت عامــل را ملزم بــه بازاريابي 
سهميه ي نفت توليدي ميزبان و همچنين تأمين 

نيازهاي تكنيكي و آموزشي ميزبان مي كند.
هرچند معمــوالً در اين گونه قراردادها حق 
مالكيــت مدنظر نيســت اما بعضــي دولت ها 
مبلغي را به عنوان حق مالكيت مطالبه مي كنند 

.[4]
عناصر اصلي قابل بحث اين گونه قراردادها 
ســه مؤلفه ي جبــران هزينه، تقســيم توليد و 

ماليات است.
جبران هزينه ي شركت عامل از طريق درنظر 
گرفتن 40-20 درصد از توليد انجام مي شود. 
پس از آن شركت ها به سراغ بخش ديگري از 
توليد كه به منظور بازگشت سرمايه ي شركت 
سرمايه گذار لحاظ شــده مي روند كه معموالً 
رقم آن بســته بــه مقدار توليد تغييــر كرده يا 
ثابت مي ماند. حق الســهم دولت ميزبان، همان 
بخشي از توليد و البته متناسب با بزرگي ميدان 
و بازده سرمايه، متغير است [5]. به اين ترتيب 
در واقع تركيــب دوگانه ي نرخ هاي ماليات و 

نرخ تسهيم توليد، سهم واقعي طرفين را تعيين 
مي كنــد. ضمن اينكــه نرخ هاي ماليــات نيز 
كمتر از نرخ هاي ماليات قراردادهاي امتيازي 
اســت. در حال حاضر قراردادهاي مشاركت 
نيــز رواج يافته و اخيراً نــوع جديدي از آن با 
عنــوان قراردادهاي خدمــات خطرپذير رايج 
شــده اســت. نوعي از اين قراردادها موسوم 
به مشــاركت در سود اســت كه طي آن يك 
يا چند شــركت ســرمايه گذار در هزينه هاي 
عملياتي ســهيم شده و در پايان عمليات توليد 
در عوض تسهيم توليد، فقط سود حسابداري 
حاصل از فروش را ميان شــركت ها تســهيم 
مي كنند. نوع ديگر اين قراردادها كه بيشتر در 
مشاركت  موافقت نامه هاي  بوده  متداول  قديم 
در توليد است كه طي دهه ي 60 ميالدي رواج 
يافــت. اين قراردادها كــه معموالً مخصوص 
شرايط خطرپذيرند مي توانند تمام انواع خطر 
را پوشــش دهنــد يا فقط شــامل خطرپذيري 
دوره ي اكتشــاف باشــند. در صــورت عدم 
كشــف نفت و گاز تمامي هزينه ها به عهده ي 
شــركت خطرپذير اســت. ايــن موافقت هاي 
مشــاركت در توليد بر سه محور اصلي استوار 

است:
 اكتشــاف؛ كــه در صورت كشــف نفت 
با مقادير اقتصادى، ادامــه ى فعاليت به روش 
ســرمايه گذاري مشــترك و به نسبت سهم هر 

يك از طرفين امكان پذير است.
 اداره ي فني و اجرايي عمليات؛ كه تنها در 
مرحله ي اكتشــاف برعهده ي طرف خارجي 
اســت. اما در مرحله ي بهره بــرداري از منابع، 
اعمــال مديريت از طريق برنامه اي مشــترك 

و مورد توافق طرفين صورت خواهد گرفت.
 بازاريابي؛ كه بر اساس قرارداد هر يك از 
طرفين سهم خود را برداشت مي كند. اما چون 
اين كار معموالً براي كشــورهاي نفتي دشوار 
اســت در متن قــرارداد به شــركت خارجي 

واگذار مي شود [6].

1-2-2- قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري3
اين قراردادها شكل ديگري از قراردادهاي 
مشاركت در توليد است كه البته نوع پيشرفته تر 
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آنها محسوب مي شود. به اين معنا كه هم دولت 
ميزبان و هم شركت عامل خارجي در سود و 
خطرپذيري توافق نامه هاي نفتي ســهيم هستند 
و دولت نيــز به مثابه يك شــريك، در توليد 
سهيم است و سهم هزينه هاي توليد مربوط به 
خود را يا مســتقيماً به شــركت عامل خارجي 
مي پردازد يا از طريق اختصاص سهمي از نفت 
توليــدي به آن شــركت بازپرداخت مي كند. 
دولــت عالوه بر مالياتي كــه مي گيرد درصد 
معيني از سود واقعي اين سرمايه گذاري را هم 
به خود اختصاص مي دهد. محورهاي اساســي 
بر  ســرمايه گذاري  در  مشاركت  قراردادهاي 

دو پايه استوار است:
 خطرپذيري اكتشــاف كه مستقيماً متوجه 

سرمايه گذار است.
 موافقــت بــر ســر تعييــن توليدكننده كه 
شــركت خارجي تا چه حد و در كدام موارد 
عمليات مي تواند بدون اجــازه ي قبلِي دولت 
ميزبان رأســا تصميم گيري كنــد. چراكه بايد 
در  جزئيات وظايف شركت خارجي صراحتاً 
عملياتي  موافقت نامه ي  به نــام  موافقت نامه اي 

ذكر شود [7].
به طور خالصــه ويژگي هــاي قراردادهاي 
مشــاركت در ســرمايه گذاري را مي توان در 

موارد زير خالصه كرد.
 چارچوب قرارداد بســيار شبيه به قرارداد 

مشاركت در توليد است.
 كشــور صاحب نفت در ســرمايه گذاري 
شركت مي كند و اين مشاركت دولت ميزبان 
به تناسب توان مالي و تكنيكي آن دولت تعيين 

شده و حداكثر تا 50 درصد قابل اجراست.
 دولــت ميزبان به نســبت ســهم خود در 
خطرپذيري هــا هم مشــاركت مي كند. با اين 
وجود اكثر اوقــات دولت ميزبان خطرپذيري 
مرحله ي اكتشــاف را از طريق موافقت نامه اي 
به شــركت نفتي منتقل مي كنــد و خود فقط 
پس از كشف نفت، مســئوليت سهم هزينه ي 

خود را عهده دار مي شود [8].

1-3- سيستم  قراردادهاي خدماتي4
ســابقه ي  كــه  نيــز  قراردادهــا  اين گونــه 

ميــالدي   60 دهــه ي  بــه  آن  به كارگيــري 
از  متفــاوت  كامــًال  گونــه اي  بازمي گــردد 
قراردادهــاي مشــاركت در توليــد هســتند. 
انــواع  اســاس  بــر  خدماتــي  قراردادهــاي 
معافيت هــاي غيررســمي از ديربــاز به عنوان 
اشــكال مختلف روابط قــراردادي بين افراد 
در جوامع شناخته شــده اند و در صنعت نفت 
و گاز نيز به دو شــكل صرفاً خدماتي و خريد 

خدمات خطرپذير رايج هستند.

1-3-1- قراردادهاي صرفًا خدماتى5
گونه ي ساده ي اين نوع قراردادها به صورت 
ارائه ي  براي  مقطــوع  حق الزحمه ي  پرداخت 
خدمات معين اســت كه طي آن دولت ميزبان 
مســاعدت هاي فني مورد نياز كشورش را از 
شــركت هاي عامل خارجي دريافت كرده و 
هيچ ســهمي از نفت خام توليــدي را براي آن 

پيش بيني نكرده است [9].
در قراردادهــاي صرفــاً خدماتــي پــاداش 
به صــورت نقــدي اســت اما جهت تشــويق 
ســرمايه گذار خارجي معموالً تمهيداتي نظير 
فروش قســمتي از نفــت توليدي بــه وي نيز 

پيش بيني مي كنند.
اين نوع از قرارداد كه در اواسط دهه ي 70 
ميالدي در ايران با شــركت فرانســوي آراپ 
منعقد شــد در زمــان خود خواهــان فراواني 
پيــدا كرد. ولي اكنون شــركت هاي تراز اول 
و صاحب فن آوري هــاي برتر، حاضر به عقد 
اين گونه قراردادها نيســتند. الزم به يادآوري 
اســت كه اين قراردادها فقط ويژه ي مرحله ي 

اكتشاف است [10].

خدمـات  خريـد  قراردادهـاي   -2-3-1
خطرپذير6

اين نوع قــرارداد خدماتي نســبت به انواع 
فقــط  و  دارد  كمتــري  كاربــرد  آن  ديگــر 
زماني مورد توجه قــرار مي گيرد كه مقوله ي 
خطرپذيري مطرح باشــد. در ايــن قراردادها 
بهــره ي مالكانــه و ماليات كمتــر مورد توجه 
اســت، تمامي توليد در اختيــار دولت ميزبان 
قرار مي گيرد و شركت عامل بابت بازپرداخت 

ســرمايه يا از مبلغي مقطوع به همراه نرخ بهره 
و خطرپذيري برخوردار مي شــود يا بر مبناي 
درآمد حاصل، پس از كســر ماليات، سهمي 
از توليد را برمي دارد. اگر ميدان نفتي كشــف 
نشــود قرارداد خودبه خــود منتفي خواهد بود 
امــا اگر نفت يا گاز كشــف شــود شــركت 
ملزم اســت آنرا به توليد برساند. دولت ميزبان 
مي تواند در صــورت تمايل، خود توليد را بر 

عهده گيرد [11].

1-3-3- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل7
طبقه بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي 
خريــد خدمــت بــه ايــن دليــل اســت كه 
بازپرداخت اصلي و سود ســرمايه گذاري از 
محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده هاي 
نفتــي خواهد بود و امــكان پرداخت نقدي و 
غيرنقدي وجود دارد. شــركت سرمايه گذار 
مثل  ســرمايه گذاري  وجوه  تمامــي  خارجي 
نصب تجهيزات، انتقال فن آوري و راه اندازي 
تجهيــزات را برعهــده مي گيــرد و پــس از 
راه انــدازي آنها را به كشــور ميزبان واگذار 
مي كند. بازگشــت ســرمايه و همچنين سود 
ســرمايه ي شــركت ســرمايه گذار به شــكل 
دريافــت محصــوالت توليــدي خواهد بود. 
در حقيقت شــركت خارجــي نقش پيمانكار 
را بــر عهده دارد و وظيفــه ي او تأمين تمامى 
ســرمايه ي مــورد نيــاز عمليات اكتشــاف و 
توسعه، نوســازي و بازســازي ميادين است. 
پــس از پايان دوره ي عمليات اجرايي پروژه، 
شــركت خارجي توليد را آغــاز مي كند اما 
مســئوليت كنترل بهره برداري، تأمين هزينه ها 
و عمليــات جاري بر عهده ي كشــور ميزبان 

خواهد بود [12].
در اين ســرمايه گذاري مشــترك پيمانكار 
خارجي فاقد ســهم است و به نسبت آورده ى 
خــود و نــرخ بــازده ســاالنه ى آن كــه در 
قرارداد معين شــده (نرخ بازده ســاالنه ى اين 
ســرمايه گذاري نيز متناســب با پروژه متغير و 
معموالً حدود 20 درصد اســت كه به صورت 
اقســاط مســاوي به پيمانكار پرداخت خواهد 
شــد) و پس از پايــان دوره ى پرداخت اصل، 
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بهــره و ســود ســرمايه گذاري ها، پيمانــكار 
هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشــور 
نخواهد داشــت. اين گونــه قراردادها  ميزبان 
كــه در صنعت نفــت رايج اســت معموالً در 
كشــورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت 
بخــش خصوصي يــا خارجي را بــر صنعت 
نفت ممنوع مي كند منعقد مي شــود. شــايان 
ذكر اســت پروژه هاي عمليات توسعه شبيه به 
پروژه هاي اكتشــاف نيستند كه با خطرپذيري 
و ريســك مخزن مواجه باشند. چراكه تمامى 
اين پروژه ها در ميادينى با ذخاير اثبات شده ى 
نفت و گاز اجرا  مي شوند و خطرپذيري قيمت 
نيز معموالً به كشــور ميزبان منتقل شده است. 
دولت ميزبان نيز پرداخت وجوه توافق شــده 
در قــرارداد را ضمانت كــرده و در عوض بر 
اجراي فني و مالي طرح نظارت مي نمايد[13].

اهــم مــواردي كه هنــگام عقــد اين گونه 
قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل 
از نظر دولت ميزبان لحاظ مي شود عبارتند از:

الف) اعمــال حق كنترل و نظــارت فني و 
مالــي طرح و به دســت گرفتن كامــل كنترل 
توليد پس از اكتشــاف و آغاز توليد توســط 

پيمانكار خارجي
ب) حاكميــت قوانيــن دولــت ميزبــان بر 
قــرارداد و همچنيــن بر موضــوع حكميت و 
حاكميــت دادن قوانين پولي خــود بر روابط 

ارزي با پيمانكار خارجي
ج) انتقــال فن آوري هايــي كــه پيمانــكار 
خارجي جهت تأســيس، راه انــدازي و نصب 
تأسيســات خود اجرا مي كند به داخل كشــور 
در  قــرارداد  در  مــواردي  درج  و  ميزبــان 
خصوص لزوم آموزش نيروي انســاني كشور 
ميزبان به منظــور آماده ســازي جهت تحويل 

پروژه به نيروهاي متخصص داخلي
د) دولــت ميزبــان بازپرداخــت اصــل و 
بهره ى مبالغــي كه پيمانــكار خارجي جهت 
ســرمايه گذاري آورده و همچنين نرخ سودي 
كــه قبًال در قرارداد توافق كرده اند را از محل 
توليد مخزن انجام خواهد داد و به اين ترتيب 
از قبل هيچ گونــه تضمين بانكــي يا ضمانت 

دولتي در قرارداد لحاظ نمي كند [14].

ه) دولــت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را 
اين گونه اعمال مي كند كه معموالً در قرارداد 
خواستار به كارگيري منابع و امكانات داخلي 
توليدي، مهندسي و ساختماني و نيز استخدام 
30 درصــد از كل نيروي انســاني مــورد نياز 
پروژه از افــراد بومي با هدف ايجاد اشــتغال 
مي شــود. دولت ميزبــان در مورد برداشــت 
از مخزني كــه مالكيت آنرا بــه عهده دارد با 
لحاظ كــردن اصــل حفظ مخــزن، تقاضاى 
تضمين بيشــترين ضريب برداشــت را در حد 
اســتاندارد دارد. در مقابل، پيمانكار خارجي 
نيز ضمن برخورداري از نرخ بازده ســاالنه ى 
ســرمايه گذاري متناســب با پروژه و همچنين 
با اطمينان نزديك به يقين از اكتشــاف نفت، 
اين گونــه قراردادهاي خريــد خدماتي را در 

چارچوب بيع متقابل منعقد مي كند.

2- اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران
به طور كلى مى توان قراردادهاي بين المللي 
نفتــي ايران را از ابتدا تا كنون به هفت دســته 

تقسيم كرد:
 قراردادهاي استاندارد (معروف به دوران 

امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران)
(كنسرســيوم  كنسرســيوم  قراردادهــاي   
نخســت در ســال 1333 معروف به 50-50 و 
كنسرســيوم دوم در ســال 1352 معــروف به 

قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم نخست)
 قراردادهاي مشــاركت (معروف به 25-

(75
 قراردادهــاي خريد خدمــت (معروف به 

پيمانكاري)
 قــرارداد فــروش و خريــد نفــت ايــران 

(معروف به كنسرسيوم دوم در سال 1352)
 قراردادهــاي فروش مســتقيم (معروف به 

پاياپاي)
بــه  (معــروف  بيع متقابــل  قراردادهــاي   

باي بك)

2-1- قراردادهاي امتيازي 1901
بر اساس نخســتين قرارداد، در سال 1280 
خورشيدى امتياز تفحص (اكتشاف)، استخراج 

(توليد)، حمل و نقل، فروش نفت و مشــتقات 
آن و اجازه ى انجام تمامى عمليات در سراسر 
كشــور به جز پنج استان شــمالي به مدت 60 
ســال به ويليام ناكس دارسي اعطا شد كه اين

 قرار داد تا 1311 ادامه داشت [15]. به موجب 
اين قــرارداد دولــت به عنوان مالــك مخزن 
و ميدان نفتــي، مخزن را به شــركت واگذار 
مي كرد و شــركت ســرمايه گذاري، عمليات 
اكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي را بر 
عهده مي گرفت. در مقابِل اين هزينه ها شركت 
سرمايه گذار، نفت توليدى را به فروش رسانده 
و از درآمد آن، بهره ى مالكانه، حق االرض و 
درصــدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات 

به دولت مي پرداخت.
در اين قرارداد شــركت عامــل، مالكيت، 
حاكميت و تصدي گري را عهده دار اســت و 
در طــول تمامى دوران اين قــرارداد امتيازى، 
شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت 
عامــل فعاليت مي كرد. طبق قرارداد دارســي 
16 درصــد از منافع خالِص شــركت به ايران 
پرداخت مي شد. در ســال 1311 اين قرارداد 
به طور يك جانبه توسط دولت ايران لغو شد و 
يك سال بعد قرارداد امتيازي ديگري به جاي 

آن امضاء و مبادله گرديد [16].
در مقابل، شــركت عامل بر اســاس امتياز، 
پرداخــت را بابت نفت و گاز توليدي و به دو 
نوع مختلف به صاحب مخزن انجام مي دهد؛ 
يكي پرداخت حق االرض يا بهره ى مالكانه و 
ديگري درصدي از درآمد خالص در قرارداد 
امتيازي. ذخاير نفــت و گاز وتمامى توليد به 
شركت عامل متعلق بوده و در دوره ى امتياز، 
اين شركت بر تمامى عمليات حاكميت دارد. 
در قــرارداد 1312 (1933 ميــالدى) به علــت 
تغيير سيســتم، درآمــد دولت ايــران عبارت 
بود از 4 شــيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت 

صادراتي به اضافه ى 20 درصد سود سهام.

2-2- قرارداد كنسرسيوم نخست
اين قرارداد پس از ملي شــدن صنعت نفت 
كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي گري 
ملت بــر تمامــى تأسيســات و مخــازن نفتي 
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به تصويب رســيده بود و متعاقب كودتاي 28 
مرداد 1332 در مورد بهره برداري از منابع نفت 
ايران، بين شــركت ملي نفت و كنسرســيومي 
مركب از هشــت شــركت بزرگ نفتي كه با 
يكديگر كنسرســيومي بين المللي را تشــكيل 
داده بودند به امضاء رســيد. اين هشت شركت 
شامل پنج شــركت آمريكايي (كه بعداً تعداد 
آنها به هفده شركت با 40 درصد سهام افزايش 
يافت)، شركت انگليسي بريتيش پتروليوم با 40 
درصد سهام، شركت هلندي-انگليسى شل با 
14 درصد سهام و شــركت سى اف پى فرانسه 
با 6 درصد ســهام بودند. مدت اين قرارداد 25 
ســال و براي سه دوره ى پنج ساله ى ذكر شده 
قابل تمديــد بود [17]. اهم رئوس اين قرارداد 

به شرح زير بود:
استخراج،  اكتشــاف،  حق  واگذاري  الف) 
تصفيــه و حمل و نقــل در حــوزه ى قرارداد 
و اعطــاي حق اســتفاده ى قســمتي از اموال و 

دارايي موجود در اين حوزه
ب) تشكيل دو شركت به نام شركت سهامي 
اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه ى 
نفت ايــران به عنوان شــركت هاي عامل نفت 
كشــور (كه در هلند به ثبت رسيد) و عضويت 
دو نفر ايراني در هيأت مديره ى هر يك از اين 

شركت ها جهت انجام وظايف
ج) تقســيم 50-50 منافع و احتســاب آن بر 
مبناي بهاي اعالم شده ى نفت در خليج فارس. 
حاكميــت كامل فــروش و توليد در دســت 
اعضــاي كنسرســيوم بــود و طبــق مــاده اي 
از قــرارداد، درآمــد ايــران طوري بــود كه 
مي توانســت تا معادل 4 برابر قبل از ملي شدن 
نفت برسد. عالوه بر آن توافق شد 12/5 درصد 
قيمت اعالم شــده ى فروش نفت خام صادراتي 

به عنوان حق االرض به ايران پرداخت گردد.
د) تعهد شــركت هاي عامل نفــت ايران به 
تأميــن تمامى مــواد نفتي مورد نيــاز مصرف 
داخلي كشــور، فروش آن به بهاي تمام شــده 
به شــركت ملي نفــت ايران و احالــه ى انجام 
عمليــات غيرصنعتي از قبيل بهــداري، منازل، 
ســاختمان، آموزش، حفاظــت، حمل و نقل، 
خواربــار، امور اجتماعي و ... به شــركت ملي 

نفــت ايران و با هزينه ى عمومي شــركت هاي 
عامل

در قرارداد كنسرسيوم 1333، درآمد دولت 
عبــارت بــود از 50 درصد قيمت اعالم شــده 
منهــاي هزينــه ى توليــد از هــر بشــكه نفت 

صادراتي.

2-3- قراردادهاي مشاركت
طــي 10 ســال بعــد از زمــان عقد قــرارداد 
كنسرسيوم، به دليل اينكه برخى كارشناسان نفتي 
از قــرارداد الحاقي شــماره ى-10 ناراضى بودند 
و انعقــاد قراردادهايــي به اين شــكل را منطقي 
نمي دانســتند، راه حــل جديدي جهــت عبور از 
چارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي و رسيدن به 
نوع جديدى از قرارداد به نام مشــاركت پيشنهاد 
كردند. در قراردادهاي امتيازي سابق سرمايه گذار 
تمامــي هزينه ها را تقبل مي كرد و در طول مدت 
امتيــاز، مخازن نفــت و گاز، توليد، اكتشــاف، 
بهره بــرداري، حاكميــت و فــروش آن متعلق به 
همان ســرمايه گذار بود. همچنين ســرمايه گذار 
جهت اجراي اين موارد شــركت عاملي تأسيس 
مي كرد كه عمليات امور نفــت را در اختيار آن 
قرار مــي داد. اما دولــت امتيازدهنــده هيچ گونه 
اختيــاري نداشــت. در اين گونــه قراردادهــاي 
مشــاركت، حقوق مالكانه متعلــق به دولت بوده 
و شــركت خارجي مكلف به پرداخت ماليات و 

آموزش نيروي انساني است [18].
نخستين قرارداد مشــاركت در ايران يك ماه 
پــس از تصويب قانــون نفت 1336 با شــركت 
ايتاليايــي آجيپ مينراريا منعقد شــد و به موجب 
آن طرفين با ســرمايه ى مساوي شــركتي ايراني 
به نــام شــركت نفــت ايــران و ايتاليــا ســيريپرا 
تأســيس كردنــد. در فاصله ى ســال هاى 1337 
تــا 1344 قراردادهاى مشــاركت ديگرى منعقد 
شــد كه در اين آنها، ســهم ايران تــا 75 درصد 
قيمت اعالم شــده منهاي هزينه ى هر بشكه نفت 

صادراتي تعيين گرديد.

2-4- قراردادهـاي خريـد خدمت معروف به 
پيمانكاري

در ســال 1345 نخســتين قــرارداد خريــد 

خدمت بين شــركت ملي نفت ايران و گروه 
فرانســوي اراپ منعقد شــد. طى اين قرارداد 
مؤسسه ى اراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني 
الزم را به نفع شــركت ملي نفت انجام مي داد. 
عمليات اجرايــي بر عهده ى شــركتى فرعي 
و غيرانتفاعــي به نام شــركت فرانســوي نفت 
ايران (ســوفيران) بود كه شــركت نفت ايران 
آنرا به عنوان پيمانــكار كل و انحصاري خود 
منصوب مي كرد. در اين گونه قراردادها مانند 
قراردادهــاي مشــاركت در صورتي كه نفت 
به مقدار اقتصادى كشــف نشــود بازپرداخت 
هزينه ها توسط شــركت ملي نفت ايران ميسر 
نخواهــد بود. اما در صورت كشــف ميدان با 
توليد اقتصــادى تمامى هزينه هــاي عمليات، 
منظور شــده و به پيمانكار مســترد مي شــود. 
در قراردادهــاي خدمت يا پيمانــكاري مانند 
قرارداد شــركت فرانســوي اراپ بيش از 90 
درصد درآمد بــه ايران تعلــق مي گرفت كه 
در قياس با ســاير اشــكال قبلي متضمن منافع 

بيشتري براي كشورمان بود.

2-5- قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد 
نفت 1352 خورشيدي

قبل از پايان مدت قرارداد كنسرســيوم كه 
قبًال در ســال 1333 منعقد شــد و تحميل آن 
بر مردم ايران با مخالفت و فشــار بيگانگان و 
اينكه به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت، 
كشــور به ناچار تا 1973 ميالدي آنرا پذيرفته 
بود و عمل مي كرد، طي دو اين دهه تحوالت 
زيــادي در نحوه ى عقــد قراردادهــاي نفتي 
كشــورهاي هم جوار به وقوع پيوسته بود كه با 
تأسيس سازمان اوپك در 1960، اين سازمان 
حق قيمت گذاري نفت را به جاي شركت هاي 
نفتي به كشورهاي توليدكننده داد. پس از آن 
قيمت نفت خام با توجه به شرايط بازار، ميزان 
تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده 
در اجالس هاي كنفرانس اوپك تعيين مي شد. 
بنابراين پس از آنكه كنسرسيوم طرف قرارداد 
با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 ناحيه هايى از 
مناطق قبلي مشــمول را به ايران مســترد كرد، 
دولــت، قراردادهاي بســيار مطلوب تــر و با 
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درآمد بيشــترى را با ساير شــركت ها امضاء 
نمــود. همچنين با توجه به فضاي مثبت حاكم 
بر جهــان آن دوران دولت ايران توانســت با 
همان شركت هاي بين المللي عضو كنسرسيوم، 
قرارداد فروش جديــدي به نام قرارداد فروش 
و خريد نفت به مدت 20 ســال و با شــرايطى 
جديد منعقد كند. اين قرارداد كه در حقيقت 
نوعي تجديد نظر در كنسرســيوم نخست بود 
در تاريــخ 1352/05/09 به تصويب نهايي دو 
مجلــس رســيد و در نتيجــه ى آن حاكميت، 
مديريت و مالكيت به شركت ملي نفت ايران 
واگذار شد. از جمله تغييرات حاصل مي توان 
به كاهش ناحيه ى قرارداد به ميزان يك سوم، 
احاله ى اداره ى پااليشــگاه آبادان به شركت 
ملــي نفــت ايــران و طراحــي و برنامه ريزي 
عمليات ســاالنه ى توليد و صدور نفت اشاره 
كــرد. زيرا از آن پس مســؤليت ايــن امور بر 

عهده ى شركت ملي نفت قرار داده شد.

نفـت  مسـتقيم  فـروش  قراردادهـاي   -6-2
(معروف به پاياپاي)

شــركت ملي نفت ايــران مانند هر صاحب 
مخزني از ابتدا عالقه داشــت مســتقيماً اختيار 
فروش و عرضه ى نفت خود را داشــته باشــد. 
در اين زمينه براي نخستين مرتبه در 1346 كه 
روابط كشــورمان با كشورهاي اروپاي شرقي 
توســعه يافت اعضــاي كنسرســيوم موافقت 
كردنــد حــدود 20 ميليون تــن نفت خام در 
اختيار اين شركت بگذارند تا آنرا براي مدت 
پنج سال جهت معامالت تهاتري با كشورهاي 
اروپاي شرقي اســتفاده كند. سپس در 1352 
نيز با توجه به عقد قرارداد فروش و خريد نفت 
1352 روزانه حدود 200 هزار بشكه نفت خام 
در اختيار شــركت ملي نفت ايــران قرار داده 
شــد كه در 1357 اين ســهميه به حدود 900 
هزار بشــكه در روز افزايــش يافت. دليل اين 
افزايش نيز عملى نشــدن تعهدات كنسرســيم 
از 1355 به بعد بود. بنابراين صادرات مستقيم 
شــركت ملي نفــت از مقدار پيش بيني شــده 
بيشتر شــد. اهم قراردادهاي فروش مستقيم به 

شرح زير است:

بــه  نفت خــام  فــروش  قــرارداد  الــف) 
هندوســتان و آفريقاي جنوبي جهت مصرف 
پااليشــگاه هاي مــدرس هند و ســالزبورگ 
آفريقاي جنوبي كه ايران در اين پااليشگاه ها 

سرمايه گذاري كرده بود.
ب) تحويــل نفت خــام به رژيم اشــغالگر 
قــدس و نيز اختصاص مقاديري براي عبور از 
خط لوله ى ترانزيت اســرائيل كه ايران نيز در 

احداث آن مشاركت داشت.
ج) فروش نفت خام به پنج كشــور اروپاي 
شــرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني 
كه پرداخت هاي اين معامالت اغلب به شكل 

تهاتري بود.
د) فــروش نفت خــام بــه شــركت نفــت 
يوگســالوي در ازاى اجراي پروژه ى دستگاه 

تقطير الوان
هـ) تعهدات فروش نفت خام به شركت هاي 
مختلــف جهــان در ازاى اجــراي طرح هاي 
و  بندرعبــاس  در  فــوالد  قبيــل  از  صنعتــي 

نيروگاه هاي اتمي
ازاى  در  نفت خــام  فــروش  تعهــدات  و) 
خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيماهاي 

جنگي، هلي كوپترها و ساير ادوات جنگي

الزم به ذكر اســت پس از پيروزي انقالب 
ســابق  قراردادهاي  تمامــى  ايــران  اســالمي 
كأن لم يكن اعالم شــده، فروش نفت خام كًال 
در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت 
و اين شركت با فروش نفت خام تك محموله 
و قراردادهاي كوتاه مــدت (حداكثر 9 ماهه) 

عمليات صادرات را انجام داد.

2-7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت
در ايــن نــوع قراردادهــا كــه عمومــاً در 
دسته ى قراردادهاي خريد خدمت طبقه بندى  
مي شــوند، شــركت ســرمايه گذار خارجــي 
تمامــى وجــوه ســرمايه گذاري مثــل نصب 
تجهيــزات، راه اندازي و انتقــال فن آورى را 
برعهده گرفته و پس از راه اندازي به كشــور 
ميزبان واگذار مي كند. بازگشــت ســرمايه و 
همچنين ســود سرمايه ى شركت سرمايه گذار 

از طريق دريافت محصــوالت توليدي انجام 
مى شود [19].

بازپرداخت اصلي و سود سرمايه گذاري از 
محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي است و امكان پرداخت نيز هم به صورت 
نقدي و هم به صــورت غيرنقدي وجود دارد. 
مهم تر يــن ويژگي هــاي اين گونــه قراردادها 

به شرح زير است:
 شــركت هاي خارجي پيمانكار هســتند و 
وظيفه ى تأمين تمامى ســرمايه ى مورد نياز را 

بر عهده دارند.
 بازپرداخت تمامى مخــارج و هزينه هايى 
كــه پيمانــكار در طول پــروژه تقبــل كرده 
به همراه بهره ى ســرمايه هاي اســتفاده شده و 
همچنيــن نرخ توافق شــده، از محــل درآمد 

حاصل از فروش نفت يا گاز خواهد بود.
 نرخ بازده ســاالنه ى ســرمايه گذاري كه 
متناســب با پــروژه متغير اســت (معموالً 20 
درصدد)، طي اقســاط مســاوي بــه پيمانكار 

بازپرداخت خواهد شد.
 پس از پايان دوره ى پرداخت اصل، بهره 
و سود ســرمايه گذاري ها، پيمانكار هيچ گونه 
حقــي در مياديــن نفت و گاز كشــور ميزبان 

ندارد.
 پــس از پايــان دوره ى عمليــات اجرايي 
پروژه، راه اندازي و آغاز توليد، كشور ميزبان 
كنترل عمليات را بر عهــده خواهد گرفت و 
مســؤل تأمين هزينه ى عمليات جاري خواهد 

بود.
 پيمانكار خارجي در اين سرمايه گذاري هاي 

مشترك فاقد سهم است.
 پروژه ها فاقد خطرپذيري اكتشــافند؛ زيرا 
همگي در مياديني با ذخاير اثبات شده ى نفت 
و گاز به اجــرا درخواهند آمد. افزون بر اين، 
خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده 
و ميزبان پرداخت وجوه توافق شده را تضمين 

كرده است.

نتيجه گيري
اينكه چــه نوع قراردادي و با چه شــرايطي 
بتوانــد منافــع هر يــك از طرفين قــرارداد را 
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تأميــن كند بــه عوامل متعددي بســتگي دارد 
كه قرارداد، محصول اين عوامل متعدد اســت. 
شــركت هاي نفتي و كشورهاي ميزبان با توجه 
به شرايط متفاوت، عالقه مندي خود را به انعقاد 
يكي از انواع متفاوت قرارداد نشــان مي دهند. 
امــا گرايش به عقــد هر نوع قــرارداد لزوماً به 

معناي انتخاب بهترين نوع قرارداد نيست.
اينكه دولت صاحب نفت از چه مناســبات 
سياســي و اقتصــادي در عرصــه ى روابــط 
بين الملــل برخوردار اســت و همچنين قوانين 
داخلي كشور ميزبان انعقاد كدام يك انواع از 
قرارداد را ممكن دانسته و از عقد كدام يك از 
انواع قراردادهــا ممانعت به عمل مي آورد در 

انتخاب نوع قرارداد بسيار مؤثر است.
در پايان با توجه به آنچه گفته شــد به طور 
كلي مي توان مطالــب مهم مطروحه در مورد 
قراردادهــاي بين المللــي نفت و گاز سراســر 
جهــان را از منظر نظــام حقوقي در پنج مؤلفه 

بيان كرد:
 آنچــه ســبب رضايت بخش بــودن يك 

قرارداد براي طرفين مي شــود نرخ هاي مورد 
توافق مندرج در قرارداد اســت و همان گونه 
كــه گفته شــد هيــچ قــراردادي را نمي توان 
فقــط به دليل نوع يا چارچوب آن خوب يا بد 

دانست.
  ضعــف يا قوت قوانين داخلي، فرســوده 
يا پيشرفته بودن مجموعه ى بروكراسي اداري، 
حضور يا عدم حضور فعال در ســطح مجامع 
معتبر بين المللي و آشــنايي يــا بيگانه بودن با 
واقعيات روز اقتصاد جهانــي كه عدم اعتماد 
ســرمايه گذار به دليــل فقدان امكانات ســالم 
سرمايه گذاري مالي را در پي خواهد داشت، 
تأثيــر تعيين كننــده اي بر انتخــاب چارچوب 

قراردادها در كشورهاي نفت خيز دارد.
 نظــام حقوقي صحيح و وجــود زمينه هاي 
نظارت قانوني براي حفظ و توســعه ى ســالم 
منابــع در برقراري امنيت ســرمايه  در كشــور 
ميزبان تأثير تعيين كننــده اي بر انتخاب انواع و 
چگونگي درج شرايط بهينه در قراردادها دارد.

 هر يك از قراردادها نقاط قوت و ضعف 

ويژه اى دارنــد. گاهي بى توجهى يا برعكس؛ 
اصرار براي دســت يابي به يك هدف ممكن 
اســت احتمال دســت يابي به هدفى ديگر را 

كاهش يا افزايش دهد.
 نرخ هاي توافق شــده در هر قــرارداد نفتي 
متأثر از مؤلفه هاي واقعي از جمله شرايط بازار 
جهاني نفت و انتظارات نسبت به آن و نرخ هاي 
خطرپذيري اكتشاف و توليد و تجارت خواهد 
بود. بنــا به اين داليل شــرايطي مثل عضويت 
در كنوانســيون هاي پذيرفته شده ى جهاني در 
زمينه هاى سياســي، اقتصادي و تجاري و حتي 
مشــاركت و حضور فعال در سطح پيمان هاي 
منطقــه اي نيــز به دليل اعتبار يافتــن آن دولت 
در ســطح بين المللــى، نرخ هــاي مذكور در 
قراردادهاي نفتي را به شــدت به ســود دولت 
ميزبان تعيين مى كند. اين مهم در نهايت به نفع 
مردم آن كشور اســت و در بردارنده ى منافع 
ملي و در نتيجه رســيدن به رشــد و توسعه ى 
اقتصادي و رفاه كلى يعنى همان تحقق اهداف 

اصلي قانون اساسي مي باشد.


