
57

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 195 

ســرمایه گذاری و فضای حقوقی مناسب برای سرمایه گذاری در کشور   میزبان 
تنها زمانی ارزش واقعی دارد که در تمام مدت سرمایه گذاری، محیط مساعد 
و شــرایط مناسب برای ســرمایه گذاری تداوم یابد و کشور   میزبان که عمدتا 
از آن به عنوان دولت  میزبان ســخن به   میان   می آید، با اقدامات خودســرانه و 

تصمیمات داخلی خود، حقوق مالی سرمایه گذاران را به خطر نیندازد. 
لذا از یک طرف ســرمایه گذاران خارجی   می بایســت در قراردادهای خود به 
خصوص با دولت هایی که با ریســک سیاسی متنوع دست وپنجه نرم  می کنند، 
تضمین هایی را پیش بینی کرده تا وقوع اصالحات و تغییرات آتی نامطلوب در 

قوانین داخلی دولت  میزبان، حقوق مالی آنان را به مخاطره نیندازد. 
از طرف دیگر، دولت  میزبان نیز   می بایســت با وجود تضمینی در قراردادهای 
منعقده ی خویش، از نگرانی تغییر یا فســخ قرارداد از سوی شرکت های طرف 
قرارداد خارج شود. لذا   می توان گفت شناسایی این چالش ها و درک روش های 
مقابله با آنها از مولفه های اساســی حرکت به سوی ثبات قراردادی و کاهش 

مخاطرات قراردادی است.]1[
همچنین باید توجه داشــت که دولت در قراردادهــای منعقده ی خویش در 
موضع حاکمیت قرار داشــته که این امر به نوبه ی خود و علی رغم مقبولیت و 
گستردگی این گونه قراردادها، مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متعددی 

را به همراه خواهد داشت. 
مهم ترین مســئله ی مورد بحث در ایــن زمینه نابرابری قــراردادی طرفین 

قراردادهای دولتی اســت. در نتیجه ی این نگرانی هــا طرفین قرارداد دولتی 
به ویژه ســرمایه گذار خارجی ممکن است دچار تردیدهایی در مورد آینده ی 
قرارداد شــوند. به همین دلیل اســت که روش هایی به منظور مقابله و تقلیل 
ریســک قراردادها ابداع شده اند.]2[ عالوه بر آن، دولت  میزبان در قراردادهای 
خویش، به دنبال جذب اعتماد هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی در مراحل 
آغازین ســرمایه گذاری است تا فضای حقوقی حاکم بر قرارداد را مساعد و به 

دور از مخاطرات نمایش دهد. 
اکتشــاف و تولید منابع نفت و گاز دارای ماهیت حساس بوده و همواره دارای 
عدم قطعیت های فراوانی بوده اســت. شناســایی مخــازن زیرزمینی نفت از 
یک ســو و ارزیابی اقتصادی مرتبط با تولید و توســعه ی  میادین نفتی از سوی 
دیگر دارای ریســک ها و مخاطراتی اســت که چنانچه شناســایی نشود و در 
زمان عقد قرارداد و ســرمایه گذاری تمهیدات الزم برای آنها و روبرویی با آنها 
اندیشــیده نشود،   می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای سرمایه گذار به عنوان 

پیمانکار و همچنین دولت  میزبان به عنوان کارفرما تحمیل کند. 
از طرف دیگر، در کشورهای نفت خیز توسعه ی  میادین نفتی از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب 
سرمایه و فناوری خارجی هستند. در این راستا کشورهایی موفق خواهند بود 
که همراه با تحــوالت صنعت نفت، اقدام به کاهــش و مدیریت مخاطرات و 

ریسک های این صنعت کنند. 

  احسان سعادت زاده، کارشناسی ارشد مدیریت مخازن هیدروکربوری دانشگاه صنعت نفت  محمدرضا شــکوهی*، عضو هیات علمی دانشــگاه صنعت نفت   

روش های مدیریت ریســک در قراردادها یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران است. با کاربرد 
این روش ها سرمایه گذار خارجی یا دولت  میزبان قادر نخواهد بود تا مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله ی 
دیگر بدون رضایت طرف دیگر تغییر دهد. به عبارتی، حق هرگونه تغییر یک جانبه و یا فسخ یکطرفه ی قرارداد 
را خارج از ضوابط و شــرایط توافقات فیمابین نداشــته باشــند. در این مقاله به معرفی و بررسی اهمیت انواع 
کلی ریســک در قراردادهــا خواهیم پرداخت و در ادامه نقش روش های مقابله با ریســک ها را در قراردادهای 
نفتی با توجه به ماهیت حســاس اکتشــاف و اســتخراج   میادین نفتی تحلیل خواهیم کرد. الزم به ذکر است 
کــه در قراردادهــای نفتی با توجه به حضور دولت در یک طرف قرارداد، اهمیت مدیریت ریســک قرار داد دو 

چندان  می شود.
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مباحث ویژه

مخاطراتــی مانند ملی کــردن، جنگ داخلی، اختالفات   میــان دولت  میزبان 
و شــرکت خارجی ســرمایه گذار، ســلب مالکیــت، تغییر قوانین و مســائل 
زیســت محیطی از جمله مواردی هســتند که در صورت بروز و عدم مدیریت 
صحیح،   می توانند نقش عمده ای در کاهش انگیزه ی ســرمایه گذاران خارجی 

داشته باشند.]3[
ســرمایه گذار خارجــی انتظــار دارد که در یــک بازه ی زمانی مشــخص به 
سودی متناسب با   میزان ســرمایه گذاری خویش دست یابد. به عبارت دیگر، 
ســرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش باالدستی صنعت نفت، نخست 
تحلیل هزینهـ  فایده را انجام داده و پس از آن که سوددهی احتمالی قرارداد را 
باال و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری  می کنند.

قراردادهای بین المللی نفت با توجه به ماهیت خاص خود و ویژگی هایی نظیر 
طوالنی بودن، دولتی بودن یک طرف قرارداد و نیاز به ســرمایه گذاری عظیم، 

در معرض ریسک های مختلفی هستند. 
به همین دلیل ریسک، جزء جدانشــدنی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی 
و به خصــوص قراردادهای صنعت نفت اســت. بنابراین بــرای جذب کردن 
ســرمایه گذاران و رونق ســرمایه گذاری نیاز به تقلیل و مدیریت ریسک های 
قراردادی است. پیش از قرارداد، شرکت سرمایه گذار اقدام به تبیین و شناسایی 
ریسک های احتمالی قرارداد کرده و تاثیرات احتمالی آنها را در نظر   می گیرد. 
سپس اقدام به انتخاب نوع روش مقابله با چالش ها و ریسک ها   می کند.]4[ از 
جمله روش های مدیریت ریسک های قراردادی   می توان به روش های حقوقی 

و غیرحقوقی اشاره کرد. 
با این مقدمه، نخست به معرفی انواع کلی ریسک ها و چالش های قراردادهای 

نفتی و در ادامه به روش های مقابله با آنها   می پردازیم.

2- چالش ها و ریسک های پیِش روی قراردادهای نفتی
ریســک های قراردادهای نفت و گاز   می توانند به دو دسته ی بیرونی و درونی 
طبقه بندی شــوند. منظور از ریسک های درونی ریسک هایی است که در بطن 
خــود پروژه و قرارداد وجود دارد و ناشــی از اهداف مــورد انتظار قرارداد یا 

تعهدات سرمایه گذار است. 
منظور از ریسک های بیرونی ریســک هایی هستند که خارج از قرارداد وجود 
داشته و ناظر بر آن است. مانند ریسک های سیاسی، اقتصادی و فورس ماژور 

که ناشی از عوامل بیرونی هستند.

1-2- ریسک های درونی
در اکثر قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز، ریسک هایی در درون پروژه 

مرتبط با قرارداد منعقده وجود دارد و در بخش های مختلفی مطرح است که 
هم متوجه کارکنان و هم تجهیزات و هم ســرمایه های سرمایه گذار   می شود. 
این ریسک ها شامل ریسک های تجاری، ریسک های بهره برداری و ریسک های 

داخلی پروژه هستند.

1-1-2- ریسک تجاری
این ریســک از چگونگی تجاری شدن   میدان پس از اکتشاف و در فاز اولیه ی 
  میدان رخ   می دهد. منظور از آن این اســت که آیــا این   میدان به فاز تجاری 
  می رســد یا خیر. این مهم در محدوده ی قراردادهای باالدستی صنعت نفت و 

گاز حتما وجود دارد.

2-1-2- ریسک بهره برداری
در فــاز بهره برداری و تولید از   میادین نفتی، متغیر های اقتصادی نظیر قیمت 
نفت و گاز مســتقیما اثرگذار بوده و شرکت های سرمایه گذار به تناسب مدت 

زمان قرارداد و شرایط قرارداد حتما مشمول این ریسک   می شوند.

3-1-2- ریسک های پروژه
این ریســک ها مشــمول پیشــبرد کلی پروژه، فارغ از نوع پروژه و ساخت و 
طراحی پروژه هســتند که متغیرهای اقتصادی به صورت غیرمستقیم بر آنها 

اثر گذارند.

2-2-ریسک های سیاسی
یکی از مهم ترین ریسک های بیرونی، ریسک های سیاسی کشور   میزبان برای 
ســرمایه گذاری خارجی است. این امر تاثیر زیادی بر هزینه ی سرمایه و بازده 

موردانتظار شرکت ها دارد. 
بدیهی است کشوری که بر اساس رتبه بندی بین المللی در رده های پرریسک 
قرار داشته باشد، ناچار به ارائه ی امتیاز و سطوح باالتر بازده به سرمایه گذاران 

خارجی خواهد بود. 
از ســوی دیگر، ثبات سیاسی، تامین زیرســاخت های موردنیاز، تضامین الزم 
جهت انتقال آســان اصل و سود ســرمایه گذاری، مسائل مربوط به مصادره و 
ملی سازی، از عواملی هستند که به عنوان ریسک های سیاسی در قراردادهای 

باالدستی در نظر گرفته   می شوند.
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3-2- ریسک های اقتصادی
با توجه به بلندمدت بودن قراردادهای باالدســتی نفتی )معموال باالی 20 سال( 
نوســان فاکتور های اقتصادی دخیل در ســودآوری پروژه به شدت باال است 
و ایــن مهم، عدم قطعیــت پیش بینی های مربوط به   میزان و جهت نوســان 
فاکتورهای مورد اشاره را افزایش داده و متعاقبا ریسک شرکت های بین المللی 
را متاثر   می ســازد. مهم ترین این عوامل عبارتند از: نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت 

نفت و گاز. عمدتا مبنای چنین ریسکی عرضه و تقاضا و شرایط بازار است.

4-2- ریسک های فورس ماژور
عوامل خارج از پروژه و غیرقابل کنترل از سوی طرفین قرارداد است. همچون 
بالیای طبیعی و جنگ و تحریم. عدم مدیریت چنین ریســک هایی   می تواند 
باعث ایجاد فجایع بشری شود. ریسک های فورس ماژور در حقوق کشورهای 
گوناگون آثار و احکام و ضمانت های اجرای متفاوتی داشته و نمی توان به طور 
قطع در مورد آنها اظهارنظــر کرد. در صورت بروز حوادث قهری، مرجع حل 
اختــالف، قرارداد را به نحوی تعدیل   می کند تا طرفین قرارداد در حاشــیه ی 

امن قرار گیرند.

3- روش های مقابله و کاهش ریسک در قراردادهای نفتی
چنان که بیان شــد ریسک های زیادی در صنعت نفت وجود دارد که اگر هر 
کــدام از آنها مخاطره ای ایجاد کند، به طور حتم خســارات زیادی به همراه 

خواهد داشت. 
برای حل این ریســک ها و یا کم اثرســازی آنها نیاز اســت تا در قراردادهای 
باالدســتی نفت و گاز، مواردی که راهگشا بوده با ذکر جزئیات آورده شوند تا 
بتوان در صورت نیاز شــرایط را مدیریت کرد. از جمله این روش ها   می توان به 
شــروط ثبات، شرط داوری، بیمه ی قراردادی و آژانس تضمین سرمایه گذاری 

اشاره کرد.

1-3- شروط ثبات در قراردادها  و انواع آن
شــروط ثبات تعهدات ویژه ای هســتند که بر اســاس آن هیچ یک از طرفین 
قرارداد نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وســیله ی دیگری بدون 

رضایت طرف مقابل تغییر دهد.
فلســفه ی اصلی شروط ثبات حمایت سرمایه گذار در برابر تغییرات و اصالحات 
آتی در دولت   میزبان و جلوگیری از زیان از پیش تعیین نشده ی دولت   میزبان 
است. بدین منظور این تقسیم بندی کلی برای شروط ثبات به وجود آمده است.

1-1-3- شرط ثبات به معنای خاص1
طبق این گونه از شرط ثبات، طرفین قرارداد هرگونه تغییر یا اصالح در قرارداد 
را منوط به توافق مشترک   می کنند و دولت   میزبان با قانونگذاری عام یا خاص 
خویش و یا از طریق هرگونه اقدام اداری یا اجرایی دیگر اقدام به فسخ یا تغییر 

مفاد قرارداد حاضر نخواهد کرد.

2-1-3- شرط انجماد2
طبق این شــرط، کلیه ی قوانین موجود در زمان انعقاد قرارداد، ثابت در نظر 
گرفته   می شوند و در واقع در نقطه ای از زمان منجمد در نظر گرفته     می شوند. 
به عبارت دیگر، دولت قادر است سایر حقوق و قوانین داخلی خویش را تغییر 
دهد، منتها این تغییر به قراردادهایی که شرط انجماد در آنها ذکر شده است، 

سرایت نمی کند.

3-1-3- شرط عدم تسری3
این شرط از نظر آثار حقوقی تا حد زیادی شبیه به شرط انجماد است. به این 
معنی که دولت   میزبان از اصالح قوانین خود پس از انعقاد قرارداد منع نشده 
است اما نمی تواند قانون اصالح شده ی خویش را بر قرارداد منعقده که دارای 

شرط عدم تسری است حاکم کند.

4-1-3- شرط عدم مداخله4
شــرط عدم مداخله نسبت به دو شرط پیشین از روش دیگری بهره     می گیرد. 
در واقع شــرط عدم مداخله از اصالحات و تغییرات قانونی آتی توسط دولت 
  میزبان جلوگیری به عمل     می آورد. الزم به ذکر اســت که به دلیل اینکه هیچ 
حکومت یا دولتی تمایل به محدود ســاختن حاکمیت خویش ندارد، شــرط 
مورد اشاره به ندرت توسط دولت های   میزبان پذیرفته     می شود. از سوی دیگر، 
شــیوه ای که طرفین برای این منظور به کار می گیرند درج شرطی در قرارداد 
اســت که به موجــب آن در صورتی که دولت به تصویــب قوانینی در آینده 
بپردازد که با منافع ســرمایه گذار یا مفاد قرارداد منعقده مغایر باشــد، مفاد 

قانون جدید بر قرارداد فیمابین اعمال نمی شود.

5-1-3- شرط موازنه ی اقتصادی5
این شــرط غالبا در قراردادهای مدرن دولتی به چشم     می خورد. هدف از این 
شرط حفظ منافع ســرمایه گذار در برابر نقاط ضعف مالی حاصل از تغییرات 
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قانونی در دولت   میزبان است. دولت   میزبان در تغییر یا اصالح قوانین خویش 
آزاد اســت اما متعهد     می شود تا غرامت هرگونه خسارت احتمالی که به خاطر 
اصالحــات جدید به وجود آمده و تــوازن مالی و اقتصادی در قرارداد منعقده 
را برهم زده، بپردازد. به این ترتیب شــرط موازنه ی اقتصادی، عالوه بر ایجاد 
ثبــات در قرارداد، امکان مذاکره ی مجدد با دولت   میزبان با حفظ بازده اصلی 

قرارداد را فراهم     می سازد.

6-1-3- شروط ثبات کامل
شروطی هستند که هدفشان حفاظت کامل و جامع در برابر تغییرات متعاقب 
در قوانیــن ملی بدون هیچ محدودیتی درباره ی ثابت شــدن قوانین اســت. 
این گونه شــروط کامــل عمال برای دولت   میزبان دارای مزیت اســت. چراکه 
دولت   میزبان با پذیرش آن دوســتدار سرمایه گذار جلوه     می کند اما مستقیما 

در قدرت قانونگذاری خویش محدودیتی را متوجه خود نخواهد دید.

7-1-3- شروط ثبات محدود
معموال این دولت های   میزبان هســتند که در تالشند تا استفاده ی مقتضی از 
شــرط تثبیت را حتی االمکان محدود کنند. زیرا این مسئله تاثیر مستقیم بر 
قانونگذاری های آتی دولت ها خواهد داشت. اگر سرمایه گذاران خواستار شرط 
ثبات مطلق و کامل باشــند، توافق بر شــرط اثبات محــدود صرفا در برخی 
حوزه های قانونگذاری معقول به نظر     می رسد. چراکه در این شرایط هم دولت  
 میزبان    می تواند در برخی حوزه های مدنظر خویش تغییرات قانونگذاری اعمال 
کند و هم شرکت ســرمایه گذار     می تواند در حوزه های مدنظر خویش، منافع 
خــود را تثبیت و محافظت کند. محدودیت های گفته شــده هم در زمینه ی 
قانونگــذاری دولــت   میزبان و هــم در مدت زمان قــرارداد و هم در حوزه ی 

کاربردی مفاد قرارداد     می تواند در نظر گرفته شود.

8-1-3- شروط ثبات در قراردادهای نفتی
با در نظر گرفتن ماهیت حساس در پروژه های اکتشاف و استخراج   میادین نفتی، 
درج شــروط ثبات در قراردادهای باالدستی نفت و گاز نه تنها تامین کننده ی 
بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در برخی موارد همانند شرط 
موازنه ی اقتصادی در جهت منافع دولت   میزبان نیز     می باشــد. اعمال شروط 
ثبات در قراردادهای نفتــی که دولت ها در آنها از موقعیت ممتازی برخوردار 

هستند بسیار حائزاهمیت بوده و منافع سرمایه گذار باید تثبیت شود.
یکی از اقداماتی که شــرکت های طرف قــرارداد نفتی انجام     می دهند، تالش 
برای به حداقل رســاندن ریسک ناشــی از کنترل بر قرارداد است. چراکه در 

قراردادهای نفتی، دولت   میزبان، شــرکت خارجی سرمایه گذار و منابع نفت و 
گاز در محدوده ای که ریســک   ســرمایه گذاری و نوسان سرمایه و سود وجود 
دارد به یکدیگر پیوند     می خورند. پس امنیت روند قراردادها بسیار حائزاهمیت 
اســت. الزم به ذکر اســت که منابع با عمر طوالنی مانند اکتشاف و استخراج 
نفت در مقایســه با طرح های کوتاه مدت به ثبات و پایداری بیشتری نیازمند 
هســتند. یکی از شــرایط برقراری این ثبات استفاده از تعهدات ویژه ای است 
کــه مانع از تغییر مفاد قراردادی بدون رضایت طرفین قرارداد در طول مدت 
قرارداد     می شــود که همان شــروط ثبات در قراردادهــای بین المللی نفتی 

    می باشد. تقسیم بندی شروط ثبات در قراردادهای نفتی به این قرار است:
الف( شروط ثبات سفت و سخت

طی این شــرط دولت   میزبان متعهد     می شــود تا قانون تصویب شده پس از 
تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به توافقنامه اعمال نشود.

ب( شرط ثبات نامحسوس
طی این شــرط به اســتثنای شــرایط مطروحه در قرارداد، اختیارات دولت 

محدود نمی شود.
ج( شرط موازنه ی اقتصادی

مشابه آنچه پیشتر گفته شد شرط مورد اشاره به دلیل ایجاد فضای مذاکره ی 
مجدد دولت   میزبان و شــرکت   ســرمایه گذار، در اکثر موارد قراردادی بسیار 

مورد توجه بوده و مصالحه ی   میان طرفین قرارداد را در پی دارد.

9-1-3- قلمرو دولت ها
دولت ها در امور داخلی سرزمین خود و افعال شهروندان خویش کنترل کامل 
داشته و حاکمیت مطلق دارند. در حوزه ی قراردادهای داخلی آنچه که حاکم 
اســت، اراده ی دولت در وضع و تفســیر و نظارت بر قوانین و قراردادها است. 
اما پس از ورود دولــت به حوزه ی قراردادهــای بین المللی، قلمرو حاکمیت 
دولت محدود شده و نیاز به تغییر مواضع و قوانین و ایجاد سازگاری با قوانین 
معاهــدات بین المللی دارد. چراکه در حــوزه ی بین المللی دیگر فقط  قوانین 
داخلی و تصمیمات داخلی مقامات کشــور حکمفرمــا نبوده و این قراردادها 

دارای ماهیت حقوقی خاص  هستند.
دولت و   ســرمایه گذار در حوزه ی اجرایی قراردادها برابر نیستند، چراکه دولت  
   می تواند قانون حاکم بر قراردادها را تغییر دهد. مثال دولت به منزله ی فشــار 
بر   ســرمایه گذار     می تواند مالیات، قوانین امنیت، سالمت، محیط زیست و کار 

را تغییر دهد. 
این امور از اختیارات دولت ها اســت، اما آیا در چنین شرایطی   سرمایه گذاری 

به نفع شرکت های   سرمایه گذار طرف قرارداد است؟
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10-1-3- کاربرد شروط ثبات
شــروط ثبات در کلیــه ی قراردادها به ویــژه قراردادهــای بین المللی نفتی 
جایــگاه ویژه دارند. چراکه از تصویب قوانین مغایر با قانون حاکم بر قراردادها 

جلوگیری     می کنند. 
کاربردهای شروط ثبات به این قرار هستند:

 تثبیت قابل قبول برابری قراردادی دولت با   سرمایه گذار
 جلوگیری از اصالحات یک جانبه ی طرف های قرارداد

 جلوگیری از اصالح قانون با تاثیر مستقیم و معارض با تعهدات قراردادی
 تثبیت قانون زمان قرارداد

 جبران زیان و خسارت ناشی از اصالح یا تغییر قانون

11-1-3- اعتبار شروط ثبات در قراردادهای نفتی
اعتبار شــروط ثبات زمانی حائزاهمیت و جلوه گر است که مناقشه و اختالفی 
پیرامون دولت و   ســرمایه گذار حادث شود. چراکه تفسیر شروط ثبات نیاز به 

استدالل های حقوقی دارد.
از منظر بین المللی دادگاه تنها در صورتی حاضر به معتبر شــناختن شــروط 
ثبــات و قابلیت اعمال آن پــس از تغییرات یک جانبه     می شــود که حقوق 
بین الملل از عناصر حاکم بر قرارداد باشــد. چراکه اگر ضمانتی خارج از حدود 
اختیارات قانونی مذاکره کنندگان قــراردادی در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته 
شود، این ضمانت مورد پذیرش حقوق بین الملل نیست. به عالوه برخی اصول 
بنیادین ناظر بر حقوق بین المللی قراردادی هســتند، از آن جمله     می توان به 
اصل وفای به عهد که در تما  می  نظام های حقوقی دارای قداست بوده و ریشه 

در فطرت انسانی دارد و یا اصل اعتماد در قراردادهای تجاری اشاره کرد.

2-3- شرط داوری
داوری یکی از روش های حل وفصل اختالفات اســت کــه جایگزین دادگاه ها 
اســت. داوری در عرض سیستم دولتی عمل     می کند و یک سیستم خصوصی 
اســت. داور در یک قضیه قاضــی مخصوص منتخب طرفین اســت. داوری 
بین المللی به طرفین اجازه     می دهد تا خود را از سیســتم قضایی محلی خارج 
کــرده و اختالف خود را به مرجعی بی طرف در جهت حل وفصل واگذار کنند. 
در واقع شرط داوری به منزله ی قانونی خصوصی است که بر اختالفات طرفین 

در خصوص موضوع قرارداد اصلی حاکم است. 
قلمرو شــرط داوری با رضایت طرفین قرارداد تعیین     می شــود. الزم است که 
در زمان انعقاد قرارداد، طرفین در خصوص شــمول شرط داوری بر جنبه های 

خاص قرارداد تصمیم گیری کنند. 

حتــی نوع داوری از قبیل موردی یا ســازمانی باید در قرارداد گفته شــود تا 
طرفین در صورت بروز مشکل، مشخص شود به خدمات سازمان های حقوقی 

داوری باید مراجعه کنند یا خواهان داوری موردی هستند. 
محــل یا مقــر داوری از جمله موضوعــات مهم در تنظیم شــرط داوری در 
قراردادها اســت. چراکه مقر داوری     می تواند بر قانون حاکم بر داوری اثرگذار 
باشد. یعنی قانون مقر داوری، چارچوب شناسایی و اجرای موافقت نامه و آرای 
داوری بوده و در اغلب کشورها مقر داوری، تابعیت رأی را تعیین     می کند و با 

اجرای رأی، ارتباط مستقیم دارد. 
تعداد، شــیوه ی انتخاب و ویژگی های داوران به عنوان قاضی حل اختالف نیز 
باید در قرارداد گفته شود. مدت زمان داوری نیز از شرایط مندرج در قرارداد 
اســت. از آنجاکه در اغلب قراردادهای منعقــده در حوزه ی انرژی نفت و گاز، 
یک طرف قرارداد دولت   میزبان است، لذا در زمان تهیه ی قرارداد داوری طرف 
خصوصی باید از طرف دولتی درخواســت کند تا از مصونیت خود اعراض کند 

و این اعراض باید از مصونیت قضایی و اجرای رأی باشد.

3-3- بیمه ی قراردادی
یکی دیگر از موارد مدیریت ریســک های قراردادی، اعمال بیمه ی قراردادی 
است. در این رویکرد هدف، انتقال ریسک از طرفین قرارداد به شخص ثالث یا 
بیمه گر اســت. پیش از قرارداد باید ریسک های قرارداد شناسایی شده،   میزان 
بیمه پذیری آنها بررسی شده و در نهایت ریسک های بیمه پذیر حمایت شوند 
تا   ســرمایه گذاران خارجی از مخاطرات مورد اشــاره دور مانده و در حاشیه ی 

امن قرار گیرند.

1-3-3- بیمه ی ریسک های سیاسی / اقتصادی
این نوع بیمه ی قراردادی در عمل انواع متنوع ریسک های بیرونی، ریسک های 
سیاســی، قضایی، قانونگذاری و اقتصادی را پوشش     می دهد. برای مثال اکثر 
بیمه ی ریســک های سیاســی مواردی از قبیل ناممکن بــودن تبدیل پول یا 
محدودیت هــای وارد بــر انتقال پول و اعتبارات مالی، دسترســی نداشــتن 
بــه نهاد های قضایی یا داوری را در کنار ریســک های مصادره ی مســتقیم و 
غیرمستقیم   ســرمایه گذاری و ریسک های ناشی از شورش، انقالب و جنگ را 

دربر  می گیرد.

2-3-3- صندوق های بیمه
در اغلب کشورها، صندوق های بیمه و حمایت از   سرمایه گذاری خارجی وجود 
دارد تا از   سرمایه گذاران تابع آن کشورها در مقابل ریسک های سیاسی موجود 
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در کشورهای خارجی که در آن   ســرمایه گذاری کرده اند، حمایت کنند. این 
موسسات ممکن است دولتی یا خصوصی باشند.

3-3-3- بیمه ی ریسک های درونی پروژه
این نوع بیمه شامل بیمه ی دوره ی نصب، از نصب تا شروع آزمایشی تا بیمه ی 
ماشــین آالت و تجهیزات پروژه و بیمه ی مسئولیت عمو  می  و بیمه ی کارکنان 
درگیر پروژه ی مرتبط با قرارداد     می شــود و مشــتمل بر شرایط و ریسک ها و 

مخاطرات حاصل از درون پروژه و قرارداد است.]5[

4-3- آژانس بین المللی چندجانبه ی تضمین   سرمایه گذاری )میگا(
مهم ترین نهاد بیمه گر در ریسک های سیاسی است. در سال 1985 دولت های 
عضو بانــک جهانی تصمیم گرفتند تــا نهاد بین المللــی چندجانبه ای برای 
تضمین   ســرمایه گذاری خارجی و با هدف تضمین کردن ریسک های سیاسی 
در کشورهای جهان سوم که اغلب نظام سیاسی با ثباتی نداشتند، ایجاد کنند 
و بدین سان   سرمایه گذاران خارجی را به   سرمایه گذاری در این کشورها ترغیب 
کنند. در نهایت این نهاد در ســال 1988 تاسیس شد و واشنگتن به منزله ی 
مقر آن معین شــد. این نهاد در سال 1990 فعالیت خود را رسما آغاز کرد و 
در حال حاضر 164 کشــور از جمله جمهوری اســال  می  ایران در آن عضویت 

دارد که بیانگر موفقیت این نهاد است.

4- نمونه ی شروط ثبات و شروط داوری در قراردادهای نفتی
نقش داوري هــاي بین المللی در حل اخـتـالفـــات مربوط به شــرط ثبات 
قراردادهاي نفتی منشأ دعاوی نفتی، اغلب نقض قرارداد یا ملی کردن حقـوق 
و منافع شــرکت های نفتی خارجی توسط دولت های صاحـــب نفت بوده که 
طبعا باعث طرح دعوا علیـــه طـــرف دولـتـــی قرارداد و به دنبال آن ایجاد 

رویه های قضایی یا داوری شـده است. 
به عنوان مثال، ممکن است کشور   میزبان بدون اعـالم و اخطار قبلی و کتبی، 
مالیات را افزایش دهـــد یـا شـــروط تثبیت کننده ی قرارداد را که تاثیرگذار 
بر منافع   ســرمایه گذار خارجی   می باشــد، با تصویب قوانین یا آیین نامه های 
جـدیـد نقض کند. بنابراین یک   سرمایه گذار خارجی نکته سنج بـا درج شرط 
داوری در قرارداد پترولیوم )نفت و گاز(، تصریـح   می کند که چنانچه اختالف 

توسط طرفین حـل نشـد، بـه داوری رجوع کنند. 
عالوه بر مـوارد باال، شـرط داوری بایستی اعالم دارد که حکم داوری برای هر 
دو طرف قرارداد در تبیین شــرط ثبات در قراردادهاي نفتی قطعی و الزام آور 

است. 

اغلــب دول   میزبان ترجیح   می دهند از سیســتم حقوقــی و قانونی خود در 
حل وفصل اختالفات بهره ببرند که البته ممکن اســت به حال   ســرمایه گذار 
خـارجـی مفید نباشد، زیرا امکان دخالت دولت   میزبان در تصـمـیـم محکمه 

وجود دارد. 
در مورد اختالفات مربوط به شرط ثبات، اغلب از نهـادهـای داوری بین المللی 
مانند مرکز بین المـلـلـــی حـل وفصـل اختالفات   سرمایه گذاری و کمیسیون 
حقوق تجارت بـیـن الملل که دو نهاد داوری آزاد هستند، استـفـاده   می شـود. 
هنگامی که طرفین نسبت به اعتبار شرط ثـبـات یـا شـرط مذاکره ی مجدد 
توافق ندارند، به اســتناد شــرط داوری مـنـــدرج در توافقنامه ممکن است 
اختالف به داوری ارجـــاع شـود.]6[ مهم ترین و مرتبط ترین بخش از رویه ی 
داوری نفتی با مباحث ما، یکی از حیث ســلب مالکیت و ملی کردن قرارداد 
و به ویـــژه تعهدات و مسئولیت های قراردادی طرفین و دیگری ضابطـــه ی 
غرامت قابل پرداخت در صورت ملی کردن یا تخلف طـــرف دولتی از قرارداد 

  می باشد. 
مهـم تـریـــن آرای داوری کـــه بیشترین تاثیر را در تشکیل رویه ی داوری 

مربوط به مسئـلـه ی غرامت داشته اند، این آرا   می باشند:
الف( پرونده ی شرکت با مسئولیت محدود لِنا ُگلدفیلدز و اتـحـاد جماهیر شوروی 
ب( پرونده ی شــرکت نفت بین المللی ســافیر با مسئولیت محدود و شرکت 

ملی نفت ایران
ـ آمریکایی آرامکو ج( پرونده ی شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عـربـی 

د( پرونده ی شــرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پـــی.و دولت 
جمهوری عربی لیبی

ه( پرونده ی شــرکت نفت ماورای بحار تگزاکو / شـرکـــت نـفـــت آسیایی 
کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی 

و( پرونده ی شرکت نفت لیبیاییـ  آمریکایی و دولت جـمـهـوری عربی لیبی. 
جمهوری مرد  می کنگو

ز( پرونده ی دولت کویت و شرکت نفت آمریکایی ایندیـپـنـدنـت
در ادامه ی این مبحث به بررســی و تبیین سه مورد از پرونده های مورد اشاره 

    می پردازیم.

الف( پرونده ی شــرکت با مســئولیت محدود لِنا ُگلدفیلدز و اتحاد 
جماهیر شوروي

در 12 اکتبر 1930 یک شرکـت تقریبا ورشکسته ی انگلیسی اقدام به شروع 
داوری علیه یـــک دولت متخاصم و بزرگ خارجی کرد که قبال بـه عـنـوان 
شرط ارجاع اختالف به داوری در قرارداد امتـیـاز کـتبی منعقده   میان طرفین 

بر آن توافق شده بود. 
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روابط فرهنگـــی هنگا  می  آغاز شد که شرکت لناگلدفیلدز در سال 1908 بـا 
هدف تحصیل 70درصد از سهام شرکت روسی لناگلدفیلدز که در سال 1955 
برای توســعه ی معادن طالی رودخانه ی لنا و رودهای فرعی آن در ســیبری 

تاسیس شده بود، اقـدام بـه مشارکت کرد. 
طرفین تا ژوئیه ی ســال 1918، یعنی زمانی که دولت جدید شوروی همه ی 
معادن را که ســهام شرکت روســـی لنا نیز از آن جمله بود، بدون پرداخت 

غرامت، ملـی اعـالم کرد، روابط حسنه ای داشتند. 
در ســال 1925 پـــس از دو ســال مذاکره ی پیچیده   میان دولت شوروی و 
لناگلـدفـیـلـــدز، شرکت یک قرارداد امتیازی را به تصویب رسانیـــد کـــه 
بـــه لناگلدفیلدز حق استثنا کردن معادن طال و دیگـــر فـلـزات موجود در 
منطقه ی ارال و بخش هایی از ســیبری را   می داد. مدت امتیاز در یک بخش، 

30 سال و در بخش دیـگـر 50 سال بود. 
لناگلدفیلــدز بر اســاس قرارداد امتیاز شـــروع به کار کرد. بــه هر حال در 
ســـال 1929، دولـت اتـحـــاد جماهیر شوروي تعدادي از سیاست هایی را 
که قراردادهـــاي امتیاز با سرمایه داران خارجی را منع   می کرد، پذیرفـت. در 
نتیجه لناگلدفیلدز به شدت تابع رفتار دولت طرف قـــرارداد بود و به همین 

دلیل توانایی انجام موضوع قرارداد امتیاز را نداشت. 
به دلیل مزاحمت و ممانعت رسمی  اتحاد جماهـیـر شوروي که موجب ناتوانی 
شرکت لناگلدفیلـــدز از اجـــراي قرارداد امتیاز شــد و نیز به علت شکست 
مذاکرات راجـع به حل اختالف فیمابین، لناگلدفیلدز موضوع را بـر مـبـنـاي 
شــرط داوري مندرج در قرارداد، به مرجع داوري ارجاع داد. این پرونده اولین 

داوري است که حاوي شرط انتخاب قانون و شرط ثبات   می باشد. 
ماده ی 89 قرارداد کـــه دربـردارنـــده ی شــرط قانون بود، مقرر   می داشت: 
»طرفین روابط خویش را به این قرارداد و بر اصول قصد خیر و حســن نیت و 

همچنین تفسیر متعارف مفاد و عبارات قرارداد مبتنی   می کننـد.« 
ماده ی 76 حاوي شرط ثبات بود که بـــر اسـاس آن اتـحـاد جماهیر شوروي 
تعهد   می کرد تا هرگونه تـغـیـیـري را در قرارداد به وسیله ی دستور، حکم یا 
دیگر اعمال یک جانبه به جز با رضایت لناگلدفیلدز انجام ندهد. به علت تاثیر 
متقابل   میان شــروط قرارداد، دیوان داوري در همان ابتدا اظهار داشــت که 
قرارداد   میـان یـــک شـخـص خصوصی و یک دولت مستقل باید بین المللی 

تلقـی شـود. 
دیــوان داوري چنیــن رأي داد که قرارداد   میان لناگلدفیلــدز و دولت اتحاد 
جماهیر شــوروي، هر چند از حیث مســائل عادي محکوم به حقوق روسیه 
است، لکن آنجا که به تضمین هـاي قراردادي موقعیت شرکت ارتباط   می یابد، 
تابع اصول کـلـی حقوقی بوده است. به هر حال دیوان شرط ثبات قـرارداد را 

با توجه به ماده ی 76، مورد بررسی و نقد قرار نداد. 
نمی تـوان اهمیت رأي دیوان داوري را در این مورد نادیده گرفت، چراکه براي 

اولین بار، دیوان داوري اظهار داشــت، قوانین دیگـــر در کنار قوانین داخلی 
  می توانند بر رابطه ی قـــراردادي   میـــان یک شرکت خارجی و یک شخص 

خصوصی حاکم بـاشـنـد.

ب( پرونده ی شــرکت نفت عربستان سعودي و شـرکـــت نفت 
عربی-آمریکایی)آرامکو(

در سال 1945، دولـــت عربستان سعودي قراردادي را با شرکت نفتکش هاي 
دریایی عربستان سعودي و مالک آن شرکت، آریستوتل انـاسـیـــس منعقد 
کرد که بر اساس آن به شرکت حق تـقـــدم نـفـت عربستان سعودي را براي 

مدت 30 سال   می داد. 
قـرارداد اعطاي امتیاز به شرح مورد اشاره، با قرارداد شرکت نفت عربـیـ   آمریکایی 
تعارض آشکار داشت. شـرکـت نـفـت عـربـیـ  آمریکایی ادعا کرد، قرارداد امتیاز 
نفتـی در سـال 1933 توسط عربستان سعودي اعطا شده که به موجـب آن بـه 
شرکت عربی ـ آمریکایی حق انحصاري داده شده بود تـــا از منطقه ی امتیازي 
خود در عربســتان سعودي، نفت اســتخراج و حمل کند. به دلیل این تعارض، 
در سـال 1955 دیـــوان داوري   میان پادشاهی عربستان سعودي و شرکت 
نفت عربی ـ آمریکایی در ژنو بر اســاس ارجاع به داوري موردي، اظـهـــار 
داشت که شرط ثبات در قرارداد امتیاز شـرکـــت عـربـی ـ آمریکایی وجود 

داشته است.
دیوان رأي داد که بـــه دلـیـل حاکمیت مطلق دولت در قلمرو سرزمیـنـی، 
دولـــت داراي اختیار تضمین حقوق است و بر همین اساس   می تواند خـود را 

از انصراف از قرارداد پیش از انقضاي دوران امتیاز، ممنوع کند. 
در سال 1958 دیوان داوری با صدور رأی بـه نـفـع شرکت عربی ـ آمریکایی 
اظهار داشت که دولت عربستان بـر توافق خویش با شرکت عربی ـ آمریکایی 
پایبنـــد است.)و بنابراین قرارداد شرکت اناسیـس بـا قرارداد اخیر در تعارض 
است.( این پرونـــده از آن جـهـــت اهمیت دارد که پس از پرونده ی سافیر، 
اولین موردی اســت که اعتبار شــروط ثبات به موجب حقــوق بین الملل به 

رسمـیـت شناخته شده است.

ج( پرونده ی شرکت نفت بین المللی ســافیر با مسئولیت محدود و 
شرکت ملی نفت ایران

یکی دیگر از داوری های مشهور حاوی شرط ثبات، پـرونـــده ی سافیر است. 
قرارداد اعطای امتیاز توسط دولـــت ایـران دربردارنده ی شرط انتخاب قانون، 
شبیه پرونده ی لناگلدفـیـلـدز بود که بر اساس آن شرط، طرفین توافق کرده 

بودند که مفاد قرارداد را بر اساس اصول حسن نیت انجام دهند. 
شرط بیان   می داشت: »هیچ مصوبه ی عمو  می  یا قانون، هیچ اقدام یا حکـــم 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

5.
7.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.195.7.0
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3235-fa.html


64

مباحث ویژه

اداری از هر نوعی که باشــد خواه توسط دولت یا هر یـــک از مقامات دولتی 
که در ایران مرکزی یا محلی از جمله شــرکت ملی نفت ایران صادر شــود، 
نمی تواند قرارداد را باطل کـــرده یا مفاد آن را تغییــر دهد و یا مانع اجرای 
قرارداد شــده یا آن را به تاخیــر اندازد. هیچ گونه ابطــال، اصالح یا تغییری 
نمی تواند روی دهد، جز در مواردی که طرفین نســبت به آن بـــا هم توافق 
کنند.« داور در ابتدا اظهار داشت کـــه قـرارداد، شرط صحیح انتخاب قانون 
را دربرندارد، در نتیجه چنـیـــن تصمیم گرفت که قرارداد   میان طرفین باید 
در پرتو مفاد و عبارات رایج که بین طرفین شرط شده، شبیـه قـرارداد   میان 

ایرانیان، تفسیر شود. 
داور سپس اظهار داشت امنیـــت حقوقی   ســرمایه گذاری ها، مسئولیت ها و 
مخـاطـــرات قـابـــل توجه شرکت خارجی، با اعمال کامل قانون ایـران کـه 
در اختیار دولت ایران بوده و قابل تغییر اســـت، نـمـی تـوانـد تضمین شود. 
بنابرایــن داور رأی داد که عالوه بر اصول کلی حقوقــی، قوانین ایران نیز بر 
قرارداد حاکم است. بـه هـر حال داور از شرط ثبات قرارداد امتیاز چشم پوشی 
کـــرده و چنین رأی داد که دولت ایران از شرط تخلف کرده اســـت، اگرچه 

دیوان داوری تشخیص داد در مواردی کـــه قـــرارداد امتیاز نابهنگام خاتمه 
داده شود، وظیفه ی پرداخـت غـرامـت وجود دارد.]7[

نتیجه گیری
روش های مقابله با ریســک های قراردادی من جمله شروط ثبات در بسیاری 
از قراردادهــای نفتی به کار گرفته     می شــوند و وظیفه ی آنها حفظ تعادل در 

قراردادها است. این شروط الزم االجرا و الزام آور هستند. 
اما بر تمام شرکت های   سرمایه گذار که به دنبال عقد قراردادهای بین المللی در 
حوزه ی نفت و گاز هستند الزم است تا با آگاهی کامل و دانش حقوقی کافی 
از شرایط قرارداد و شرایط سیاسی و اقتصادی دولت های   میزبان وارد قرارداد 
شــده و از ارگان های نظارتی بین المللی جهت نظارت و تضمین حسن اجرای 
قرارداد و شــروط تثبیت وضعیت و مدیریت ریسک در قراردادها  بهره گیرند 

تا منافع اولیه ی آنها طی قرارداد تامین شود.

منابعپانویس ها
]1[.  ارزیابی ریسک در تصمیم گیری   ســرمایه گذاری در پروژه های باالدستی نفت و گاز، تالین منصوریان، ماهنامه ی 

علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ی 127، آبان 1394.
]2[. شــروط ثبات معامالت نفتی بین المللی، مارگاریتا تی.بیو کول، ترجمه ی مصطفی الســان/ علی رضایی، مجله ی 
حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره ی 37، ص168 

تا 191، 1386.
]3[. آثار شروط تثبیت و مذاکره ی مجدد در قراردادهای بین المللی نفتی، منصور خسروی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد 

حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده ی حقوق، مرداد1391.

]4[. تنظیم شــرط حل وفصل اختــالف در قراردادهای بین المللــی نفت و گاز، فریده شــعبانی جهرمی، ماهنامه ی 
علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ی 158، شهریور 1397.

]5[. بیمه ی ریســک های موجود در پروژه های نفتی، احمد مومنی زاده/ مصطفی مداحی نسب، مطالعات حقوق انرژی، 
دوره ی 2، شماره ی 1، ص145 تا 166، بهار و تابستان 1395.

]6[. شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفتی، بتول دوست محمدی، کنفرانس جهانی مدیریت و اقتصاد،     می 2016.
]7[. شــرط ثبات در قراردادهای دولتی، محمد شمســایی، فصلنامه ی پژوهش حقوق خصوصی، ســال پنجم، 

شماره ی 18، 1396.

پانویس هاپانویس ها
1. Stabilization clause
2. Freezing clause
3. Non-application clause

4. Non-intervention clause
5. Economic equilibrium clause
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