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 چکیده

 عنوان بهاستفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز ايران از اوايل دهه هفتاد شمسي 

خارجي قرار گرفت که دليلل نن  گذاري  سرمايه ويژه هبگذاري  قراردادي رايج در جذب سرمايههاي  سازوکاريكي از 

داليلل  تلرين   عمده ،اين وجود سياسي، اقتصادي و حقوقي جستجو نمود. باهاي  برخي از محدوديترا بايد در وجود 

و  34قانوني از قبيلل اصلو    هاي  يا محدوديتتوان وجود الزامات  مي استفاده از قراردادهاي مذکور در اين حوزه را

اکميت دولت بر منابع و مخلازن  قانون اساسي و همچنين رعايت اصولي از قبيل اصو  مالكيت و ح 18و 34و  33

مصالح کشور و ضرورت توسعه اقتصادي دانست. قرارداد بيلع متقابلل در بخلش باالدسلتي      تأميننفتي و گازي و 

مالكيلت يلا    گونه هيچ ،ي طراحي شده است که دولت ميزبان به دليل الزامات قانوني فوقنحو بهصنعت نفت و گاز 

و انلدازي   راهنمايد تلا سلا از    مي رسميت نشناخته و وي را مكلف ارجي بهخ گذار سرمايهمشارکتي را براي شرکت 

 توليد، ميدان را به شرکت ملي نفت ايران )کارفرما( واگذار نمايد.
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 مقدمه

رسد. وابستگي بخشي از اقتصاد ايران به درنمدهاي حاصل از  مي صد سا  توليد نفت در ايران به بيش از يکسابقه 

سبب  ،ي اخيرها سا صدور نفت خام و گاز طبيعي نيز هر روز در حا  افزايش است و افزايش قيمت نفت خام در 

مدت در  بلندهاي  ريزي رورت انجام برنامهدر درنمدهاي ارزي کشور شده است. بنابراين ضاي  همالحظ افزايش قابل

هاي  ناسذير است و مواد مندرج در برنامه يک ضرورت اجتناب ،مشترک هاي ميدانبخش نفت و گاز خصوصاً توسعه 

يكي از انواع قراردادهاي  ،جهت تحقق همين مهم بوده است. قرارداد بيع متقابل خصوص نيز در  اين  ساله کشور در سنج

مالي و  تأمينمنظور  نفتي و گازي به هاي ميدانکه شرکت ملي نفت ايران از نن براي توسعه  باالدستي است

 موجب به (1)نمايد. مي ي نفتي يا گازي استفادهالملل بينفني شرکت هاي  و همچنين استفاده از توانمنديگذاري  سرمايه

، 8431، 8433، 8434ي ها سا دجه قانون بو 92تبصره  ،کل کشور 8439قانون بودجه سا   92تبصره  «ب»بند 

قانون  83اده م ،رانساله دوم توسعه جمهوري اسالمي اي قانون برنامه سنج 99تبصره  «و»، بند 8432، 8431، 8433

قانون برنامه سنجم توسعه و همچنين قانون اصالح قانون نفت  891و ماده  894ماده  4بند  ،برنامه چهارم توسعه

مجاز  ،به روش بيع متقابلگذاري  جذب سرمايه ،8428و اختيارات وزارت نفت مصوب  و قانون وظايف 8421مصوب 

 است. بسياري منعقد و اجرا شده اساس تاکنون قراردادهاي بيع متقابلِ اين شناخته شده و بر

از قراردادهاي بيع متقابل نفتي و گازي به داليل استفاده هاي  لذا در اين نوشتار سا از بيان مفهوم و ويژگي

 .ه خواهد شدسرداخت اين نوع قراردادها در بخش باالدستي نفت و گاز

 

 های آن  مفهوم بیع متقابل و ویژگی .1

 8444در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز به قانون نفت مصوب  (2)طرح استفاده از قراردادهاي خدماتي سيمانكاري

در  (3)در حوزه نفتي ايران منعقد شد. 8439بيع متقابل در سا  از اي  هنمون ،گردد. سا از انقالب براي اولين بار مي باز

ميليارد دالر نمريكا جهت  9/4اين سا  مجلا به شرکت ملي نفت ايران اجازه داد تا قراردادهايي با حداکثر مبلغ 

ي متخصص خارجي منعقد نمايد به شرط اينكه تمامي ها شرکتگازي سارس و سارس جنوبي با  هاي ميدانتوسعه 

ذکر اين  (4)بازسرداخت گردد. ،از فروش نن يا عوايد حاصل ها ميداناز طريق تخصيص بخشي از توليدات اين ها  زينهه

 

1. A. Ghandi, & Lin, C-Y Cynthia, “Do Iran’s Buy-back Service Contracts Lead to Optimal Production? The Case 

of Soroosh and Nowrooz”, 2011, p.1. (available at: http://www.ucdavis.edu). 

بله  شلده اسلت و    در دسلت توليلد اسلتفاده ملي     هلاي  ميلدان سيسلات فرسلوده   بدواً جهت بازسازي و نوسازي تأاز اين نوع قراردادها  .2
عنوان قرارداد سيمانكاري شناخته شده و  اين نوع قراردادها تحت 8444. در ماده يک قانون نفت است قراردادهاي خريد خدمت نيز معروف

ناحيله معينلي از    مسئوليت اجلراي برخلي از عمليلات نفتلي را در     ،طرف قرارداد ،موجب نن قراردادي که به»: است دهشعريف گونه ت بدين
 .  «گيرد عهده مي مقررات اين قانون برطرف شرکت ملي نفت ايران و با نام نن شرکت بر طبق 

، نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع  متاابع    اکتشاف و توسعه میادین، نصراهلل سيد شيروي، عبدالحسين و ابراهيمي، .3
، 38ششلم، شلماره    و المللي رياست جمهوري، سا  بيسلت  ، نشريه مرکز امور حقوقي بينالمللي مجله حقوقي بينترجمه مجتبي اصغريان، 

 .933ل934 ص، ص8411زمستان ل ساييز
4. A. Shiravi, and S. N. Ebrahimi, “Exploration and Development of Iran’s Oil Fields Through Buyback”, Natural 

Resources Forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006, p. 200.  
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قراردادهاي  ننكه برگرداني ناصحيح از اين نوع قراردادهاست. با ،اين نكته ضروري است که اصطالح بيع متقابل

گردد، قراردادهاي مزبور به  مي منعقد (5)كاريعنوان قراردادهاي خدمات سيمان باالدستي صنعت نفت و گاز تحت

ت اطالق قراردادهاي بيع متقابل به اين دسته از قراردادهاي قحقي که در ه استقراردادهاي بيع متقابل شهرت يافت

که باشد  (6)«مدت نفت خام نامه فروش طوالني موافقت»نامه موسوم به  باالدستي ممكن است از بابت انعقاد موافقت

خصوص استفاده از اصطالح   . اما درشود مي نامه سيوست قرارداد اصلي خدمات سيمانكاري شناخته سند موافقت نعنوا به

وزيران نمده  هيئت 91/18/8412امالت متقابل مصوب نامه مع الزم به ذکر است که در ماده يک نيين ،معامله متقابل

 ،يک طرف ،گردد و ضمن نن مي قوقي منعقدعقدي است که بين دو شخص حقيقي يا ح ،معامله متقابل»است: 

مبني بر توليد و تحويل مقدار معيني کاال يا کاالهاي مشخص  «صادرکننده» ،در مقابل طرف ديگر «کننده تأمين»

 نالت، قطعات و خدمات مورد نمايد مواد، ابزار، ماشين مي کشور طي زمان مورد توافق، تعهد جهت صدور به خارج از

به کارکرد بيع متقابل در صنعت نفت و  توجه . ليكن با«دهد براي ايفاي تعهدش در اختيار وي قرارنياز نن طرف را  

برداري ذخاير موجود نفت و  توليد و بهره ،توسعه ،نه قراردادها در اکتشاف، استخراجگو توان گفت از اين مي گاز ايران

منابع مالي، دانش فني،  تأمينگردد که با  مي ي متعهدخارج گذار سرمايهشود. در اين قراردادها شرکت  مي گاز استفاده

نن از طريق تخصيص  الزحمه حقو  گذار سرمايههاي  يک ميدان را توسعه دهد. هزينه ،ه تجهيزات و مواد الزمئارا

 بر (7)شود. مي يا اختصاص بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام بازيافت گذار سرمايهبخشي از نفت توليدي به 

شرکت  ،نن موجب بهخاصي است که هاي  توان گفت قراردادهاي بيع متقابل ايران داراي ويژگي مي اساس اين

نفتي يا گازي را به هزينه خود هاي  سيمانكار، کليه عمليات توسعه يا اکتشاف و توسعه ميدان عنوان بهي نفتي الملل بين

داده و سا از تحقق توليد به ميزان مقرر در قرارداد، مالي نن با تعهد خود در مدت مشخصي انجام  تأمينيا از طريق 

تواند درصد  مي و در مقابل دهد ميبرداري تحويل  ميدان را به کارفرما )شرکت ملي نفت ايران( جهت توليد و بهره

و ها  در مدت معين جهت استهالک اقساط سرمايه، هزينه الزحمه حق عنوان بهمشخصي از محصو  توليدي را 

توان به حفظ حاکميت و اعما  تصرفات  مي بيع متقابلهاي  به قيمت روز دريافت نمايد. از ديگر ويژگي الزحمه حق

گونه ضمانتي توسط دولت و بانک مرکزي بابت از کشور و همچنين عدم ارائه هرمالكانه دولت ايران بر منابع نفت و گ

خطرات و ريسک  ،سيمانكار ،و در مقابلاشاره نمود  هاي نفت و گاز ميدانعدم اکتشاف يا عدم تحقق توليد 

 نمايد. مي شده را تقبل انجامهاي  امكان بازسرداخت هزينه نتيجه عدم قرارداد و در در توافق دستيابي به اهداف مورد عدم

 

 از بیع متقابل . دالیل استفاده2

 . الزام قانونی2ـ1

ي از نن قانونگلذار ک حقيقلي بلوده و حلق    دارد کله خداونلد مالل    ملي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايلران اشلعار  

کليله قلوانين و مقلررات ملدني، جزائلي، ملالي، اقتصلادي،         ،اصلل چهلارم قلانون اساسلي ايلران      موجلب  بهاوست. 

 ،قللانون مللذکور 34بايللد بللر اسللاس مللوازين اسللالمي باشللد. اصللل    هاداري، فرهنگللي، نظللامي، سياسللي و  يللر 
 

5. Service Contract 

6. Long Term Crude Oil Sales Agreement 

 .81، ص سيشينشيروي و ابراهيمي،  .7
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قلانون اساسلي    33اصلل   علالوه  بله  و ور ممنلوع کلرده اسلت   کشل  هرگونه سلطه اقتصلادي خلارجي را بلر اقتصلاد    

بخش دولتلي شلامل کليله صلنايع بلزرا، صلنايع ملادر، بازرگلاني خلارجي، معلادن بلزرا و ...            »... دارد:  مي مقرر

انفلا  و   ،هملان قلانون   34اصلل  «. صلورت مالكيلت عملومي و در اختيلار دوللت اسلت...       هاست که بله  و مانند اين

 قللانون مللذکور نيللز مقللرر  18داده اسللت. اصللل  تحللت اختيللار حكومللت اسللالمي قللرار عمللومي را هللاي  ثللروت

ات در امللور تجللاري و صللنعتي و کشللاورزي و معللادن و   مؤسسللو هللا  دادن امتيللاز تشللكيل شللرکت »دارد:  مللي

هرگونله مالكيلت    ،خالصله قلانون اساسلي جمهلوري اسلالمي ايلران       طلور  بله «. خدمات به خارجيان ممنوع اسلت 

قللراردادي هللاي  کللارگيري مللد  هبللر منللابع زيرزمينللي را ممنللوع نمللوده اسللت. در نتيجلله بلل   نخارجيللا مسللتقيم

 ان خللارجي را فللراهمگللذار سللرمايهامتيللازي و مشللارکت در توليللد کلله موجبللات انتقللا  مالكيللت مخللازن بلله     

ابين انعقلاد قلرارداد فيمل    8411رسلد. قلانون نفلت مصلوب سلا        ملي  نظلر  ه، در ايران منتفي و  يرممكن بل سازد مي

نمايلد. ممنوعيلت مالكيلت     ملي  شرکت ملي نفلت ايلران و اشلخاص حقيقلي و حقلوقي داخللي و خلارجي را اجلازه        

معنللاي منللع کنتللر  خللارجي بللر منللابع زيرزمينللي  خللارجي بللر منللابع زيرزمينللي در جمهللوري اسللالمي ايللران بلله

 عنلوان  بله توانلد   يمل  ايلن تفسلير بلدين معناسلت کله شلرکت نفتلي خلارجي صلرفاً          نتيجله  درده اسلت.  شل تفسير 

اسللتفاده از قراردادهللاي بيللع  (8)مالللک و اصلليل. عنللوان بللهسيمانكللار شللرکت ملللي نفللت ايللران عمللل نمايللد نلله  

در قلوانين مختلفلي    قانونگلذار بله حقلوق ايلران همخلواني داشلته باشلد. للذا         متقابل بايد با اصو  و مباني مربلوط 

نملوده اسلت تلا دوللت از قراردادهلاي بيلع        بينلي  شسلي بله صلنعت نفلت و گلاز را      اصو  مرتبط با حقلوق مربلوط  

 نفت و گاز استفاده نمايد. گذاري خارجي در بخش باالدستيِ متقابل در راستاي جلب سرمايه

 

 اصل مالکیت الف( 

بلكه مالكيت  است بع نفتي در اختيار حكومت اسالمياتنها مالكيت بر مخازن و من نه ،در قراردادهاي بيع متقابل

هاي خارجي، تحت هيچ عنوان  گيرد. بنابراين شرکت نمي اکتشاف نيز در تملک بيگانگان قرار  مورد ۀزمين منطق

شروع عمليات اکتشافي يا  برايمجوز الزم را  ،مزبوري ها شرکتند. البته شو اکتشاف نمي  مالک زمين منطقه مورد

. را انجام دهندزادانه تكاليف قراردادي خود نمايند تا بتوانند ن مي از شرکت ملي نفت اخذ ها ميدانها و  توسعه چاه

 خارجي نسبت به معادن در ايران به ممنوعيت اعما  کنتر  خارجي تفسير گذار سرمايهممنوعيت اعما  مالكيت 

سيمانكار شرکت ملي نفت  عنوان بهتواند  مي خارجي گذار سرمايهضرورتاً به اين معناست که  . اين تفسيردشو مي

  (9)نه مالک اصلي يا اصيل.ايران عمل نمايد 

رو منابع  اين د. ازشو گذار ميقانون اساسي، زمين و معادن جهت اداره امور به دولت وا 33مطابق اصل 

انتقا  به  قابل اه مالكيت نن شوند و مشترکات و اموا  عمومي محسوب مي عنوان بهزيرزميني مانند نفت و گاز 

 
8. C. Ule, & A. Brexendroff, “Iran Investing in the Oil & Gas Industry (From a Business and Legal Perspective)”, 

M. Legal, Frankfurt am Main, 2005, pp. 13-14. (www.mena-legal.com).  
9. M. Bunter, “The Iranian Buy-back Agreement”, vol. I, Issue # 02, March 2003, p. 2. (www.goeconsulting.co.uk).  

http://www.mena-legal.com/
http://www.goeconsulting.co.uk/
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مالک زمين و منابع زيرزميني به مفهوم ها  که دولت استاين امر نن شايد دليل  (10).نيست خارجي گذار سرمايه

حقوقي از قبيل هاي  موجود در حقوق خصوصي نيستند تا بتوانند نن را به ديگران منتقل نمايند. البته در برخي نظام

 (11)ته است.سذيرش قرار گرف  مورد ،، مالكيت خصوصي بر منابع هيدروکربوني از نخستين روز استخراج نفتمريكان

مالک خاص »و ضابطه اصلي در شناسايي مصاديق انفا  را بايد  است  ميه معادن به انفا  تعبير شدهدر فقه اما

نمايند.  معادن ظاهر و معادن باطن تقسيم مي ۀفقها معادن و منابع زيرزميني را به دو دست (12)دانست.« نداشتن

چنداني ندارد و معادن باطني معادني  يا تا سطح زمين فاصلهار دارد معادن ظاهري معادني است که روي زمين قر

از  (13).است اش نيازمند انجام فعل و انفعاالتي شده از معدن براي ابراز خصايص معدني که ماده استخراج است

نن را حيازت نمايد مالک نن  از نن معادن برداشت و معادن دسته او  معتقدند که هر کارو در مورد  اين

در اين راستا نظريه ديگري وجود دارد که منابع و معادن را متعلق به عامه دانسته و حكومت اسالمي  (14)د.شو مي

  در مورد معادن باطن نيز همان دو ديدگاه (15)با رعايت حقوق ساير افراد و جامعه دارد. به ا يار حق واگذاري نن را

 وجود دارد.

 گونه هيچبيع متقابل در زمينه نفت و گاز اين است که  رو يكي از داليل استفاده از قراردادهاي اين از

ي رايج نفتي الملل بينکه استفاده از ديگر قراردادهاي  حالي در ،دشو هاي خارجي واگذار نمي به شرکتمالكيتي 

 3خصوص ماده  اين  د. درشوممكن است به تجربه تلخ استفاده از قراردادهاي امتيازي در دوران قاجار منتهي 

موضوع شرکت عبارت است از »دارد:  اشعار مي 83/4/8441اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب قانون 

اعما  حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي و گازي سرتاسر کشور و فالت قاره و اشتغا  به عمليات 

 «الف»صل در بند همچنين اين ا«. صنعت نفت و گاز و ستروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج کشور...

بدين  شوراي انقالب نيز 92/4/8442ماده يک اليحه قانوني متمم اليحه قانوني تأسيا وزارت نفت مصوب 

اعما  اصل مالكيت و حاکميت ملي ايران بر  ،هدف از ايجاد وزارت نفت» :تأکيد قرار گرفته است  مورد شرح

برداري و بازاريابي  ستروشيمي و وابسته به نن در بهره ،نفت، گاز تأسيساتبر صنايع و  ،ذخاير و منابع نفت و گاز

 ...«.است 

 قرار قانونگذارمورد حمايت  ،مجلا شوراي اسالمي نيز اصل فوق 2/3/8411قانون نفت مصوب  9در ماده 

 34هاي عمومي است و طبق اصل  جزء انفا  و ثروت ،منابع نفت کشور»دارد:  گرفته است. ماده فوق مقرر مي
 

جللد او ، دفتلر    بررسی الگوهای مناسب برای تعممین معالی در ب عا باتدسعتی نفعا و  عاز       گروه مشلاوران،   .10
 .1، ص 8413هاي فناوري معاونت انرژي رياست جمهوري، دي ماه  همكاري

، هلاي حقلوقي   مجله سژوهش، صوصی بر مناب  نفا و  از در حاوق ایاتت متحده آمریكامالكیا خشهبيز، شافع، مير .11
 .444، ص 8411، بهار و تابستان 81سا  هفتم، شماره 

مجلله  ، مالک تمیز انفال و نسبا آن با سایر عناوین مالكیعا عمعومی  حسن و نجارزاده هنجني، مجيد،  حبيبي، محمد .12
 .41، ص 8411، ساييز و زمستان 84، سا  ششم، شماره حقوق خصوصي

 .39ل34 ص، ص8412، انتشارات دانشگاه امام صادق، المللی نفا حاوق قراردادهای بیناماني، مسعود،  .13

 .41، ص سيشينحبيبي، و نجارزاده هنجني،  .14

نامله   سايلان ، هاالمللی نفتی ایران با قراردادهعای سعایر کشعور      بررسی تطبیای قراردادهای بینرضا جعفريه، احمد .15
 .84، ص 8411واحد تهران مرکزي،  اسالمي، ، دانشگاه نزادکارشناسي ارشد
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هايي که  گذاري ها و سرمايه و تجهيزات و دارايي تأسيساتباشد و کليه  ساسي در اختيار حكومت اسالمي ميقانون ا

عمل نمده و يا خواهد نمد، متعلق به ملت ايران و  هاي تابعه به در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت

نفتي متعلق به  تأسيساتنسبت به منابع و در اختيار حكومت اسالمي خواهد بود. اعما  حق حاکميت و مالكيت 

باشد که بر طبق  عهده وزارت نفت مي مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به بر اساسحكومت اسالمي است که 

نيز  8421قانون اصالح قانون نفت مصوب  9در ماده كه نن مضافاً«. هاي کلي کشور عمل نمايد اصو  و برنامه

هاي عمومي است. اعما  حق حاکميت و مالكيت عمومي بر  ع نفتي جزء انفا  و ثروتکليه مناب»مقرر شده است: 

 .«منابع مذکور به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر عهده وزارت نفت است

خصوص   اي در از اهميت ويژه ،به سوابق گذشته توجه د اصل مالكيت باشو که مالحظه مي طور همان

 83ماده  «ب»در بند يک قسمت  قانونگذارر در حقوق ايران برخوردار است. در صنعت نفت کشوگذاري  سرمايه

کشور در  نيز صراحتاً بر اعما  تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز 8414قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 

 هنگام انعقاد قراردادهاي اکتشاف و توسعه تأکيد نموده است.

 

 مخازن اصل حاکمیت دولت بر منابع و ب(

مخازن و معادن را در کشور ايران  توانند مالكيت منابع، ي نفتي نميالملل ي بينها شرکتبه بحث سيشين،  توجه با

که جهت  را دارندهمواره اين حق ها  دارا باشند. البته بديهي است با حفظ حقوق مالكانه و حاکميتي خود، دولت

مخازن و منابع  دهاي خارجي در راستاي حفظ منافع،انعقاد قراردا اقدام به ،عمرانيهاي  اداره امور کشور و سيشرفت

هاي نينده است. اين واژه داراي مفهومي عام است که از  ملي نمايند. منافع ملي شامل منافع نسل فعلي و نسل

  (16)گيرد. چون سياست و فرهنگ را نيز در برميهايي  هرود و حوز مي قلمرو اقتصادي فراتر

 

 حاکمیت ملی (1

از قبيل معادن نفت و گاز در اختيار بخش دولتي هستند که  «معادن بزرا»، قانون اساسي 33اصل  بر اساس

 بر منابع طبيعي خود در خاک و زيرها  اند. حاکميت دولت قرار گرفته« مالكيت عمومي و در اختيار دولت»صورت  به

رد منابع موجود در فالت قاره نيز صادق خاک و قلمرو دريايي تا عمق نامحدود گسترده است. اين امر در مو

باشد که در اختيار حكومت  مي« هاي عمومي انفا  و ثروت»جزء  ،، معادن همچنين بر اساس اصل فوق (17)است.

هاي  گذاري اسالمي است تا مطابق مصالح عامه با نن رفتار نمايد. رعايت اصل حاکميت ملي در همه سرمايه

و هرگونه اقدام در  است نفت و گاز الزامي ه روش بيع متقابل در بخش باالدستيِگذاري ب سرمايه ويژه هبخارجي 

 مناطق نفتي و گازي، چه در زمينه اکتشاف يا توسعه ميدان بايد منطبق با اين اصل باشد. 

 

 
 

، 43، شلماره  مجلله مجللا و سلژوهش   ، برداری از مناب  نفا و  عاز  های بهره مناف  ملی و سیاسادرخشان، مسعود،  .16
 .84، ص 8418

 .892، ص 8412شهر دانش، ،  المل مناب  نفا و  از مشترک از منظر حاوق بینکاشاني، جواد،  .17
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 حاکمیت دولت (2

بر منابع و اصل حاکميت دولت  ،شدن صنعت نفت ايران مورد توجه قرار گرفته از جمله اصولي که سا از ملي

گيرد. در واقع يكي از داليل استفاده  نظر قرار مي مخازن نفتي است که در کليه قراردادهاي منعقده در اين حوزه مد

قراردادها هيچ  گونه ايننن است که با انعقاد  ،از قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز

شود و از ن از تا سايان قرارداد، مالكيت در اختيار  خارجي منتقل نميمالكيتي از معادن و منابع توليدي به طرف 

و همچنين قانون اصالح قانون نفت  8411قانون نفت مصوب  9. اين اصل در ماده استشرکت ملي نفت ايران 

قرار گرفته  تأکيدمورد  الملل نيز به اين صورت بيني شده است. اصل فوق در حقوق بين سيش 8421مصوب سا  

که اساساً دولت نزاد است صالحيت سرزميني انحصاري خود را اعما  کند، البته با اطمينان از اينكه سرزمين  تاس

قانون برنامه  83ماده  «ب»در بند يک قسمت  (18).کار گرفته نشود هاو براي منظوري مغاير با منافع دولت ديگر ب

عما  تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز حفظ حاکميت و ا»چهارم توسعه صراحتاً از اين اصل در قالب 

توسعه و توليد نفت و گاز از جمله  قراردادهاي اکتشاف، همواره در انعقاد بايدنام برده شده است که « کشور

تعداد زيادي قرارداد بيع متقابل  8428تا سا   8433رو از سا   اين مورد توجه قرار گيرد. از ،قراردادهاي بيع متقابل

مالكيتي براي سيمانكاران اعم از  گونه هيچ ها ننخش باالدستي نفت و گاز به امضا رسيده است که بر اساس در ب

باالدستي و انجام هاي  مالي سروژه تأميننظر گرفته نشده است و مشارکت خارجي تنها به   داخلي يا خارجي در

  (19)شود. خدمات سيمانكاري محدود مي

 

 خارجیری گذا و جذب سرمایه تأمین .3

توان جلب و  مي گاز ايران را صنعت نفت و از جمله داليل استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش باالدستيِ

استقراض خارجي توسط دولت و شرکت ملي نفت   سرمايه و عدم تأمينگذاري خارجي در  جذب سرمايه و سرمايه

در حوزه نفت و سذير  توسعه و کشورهاي سرمايه حا  در همواره کمبود منابع مالي در کشورهاي زيرا ايران دانست

اکتشاف و توسعه  ،شود. از سوي ديگر هاي اساسي نن کشورها در رشد صنايع نفت و گاز محسوب مي گاز از د د ه

که خود يكي از موجبات انعقاد قراردادهاي  استسيشرفته و نيروهاي متخصص  فناورينفتي نيازمند  هاي ميدان

تمايل  ،توسعه حا  بسياري از کشورهاي در ،در گذشتهكه نن باشد. توضيح مي باالدستي در اين صنعتي الملل بين

نداشتند و  گرفت مي مليتي صورت چندي ها شرکتمستقيم خارجي که توسط گذاري  چنداني به گسترش سرمايه

لكه حاکميت و استقال  ملي ب  ارت منابع کشورهاي ميزبان هستندنه تنها در فكر  ها شرکتکه اين  معتقد بودند

اخير ديدگاه ي ها سا ليكن در  (20)ند.شو مي خطر انداخته و موجب وابستگي اقتصادي کشور نيز به ننان را

مستقيم خارجي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي گذاري  سرمايه مؤثردليل نقش  توسعه به حا  کشورهاي در

 
 .849، ص همان .18

 مصلاحبه اختصاصلي بلا شلانا،    ، اصالح یا جایگزینی قراردادهای بی  متااب   راهكار یا ضرورت، نصراهلل سيدابراهيمي،  .19
 .1/88/8413مورخ 

 .849، ص 8412دادگستر، تابستان  بی  متااب  در ب ا باتدستی نفا و  از رضا،  صابر، محمد .20
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 (21)دگرگون شده است.

باالدستي صنعت نفت و گاز الزم است دانش تخصصي و هاي  مالي سروژه تأمين رسد در راستاي مي نظر به

مالي گفته شده است که نن  تأمينمالي در بازيگران اين صنعت وجود داشته باشد. در تعريف  تأمين ايِ هحرف

هاي مختلف را جهت جذب نقدينگي به بهترين ساختار و کمترين هزينه  بخش از دانش مالي است که روش

هاي مختلف  بندي دقيق و روشني بين روش اگرچه تقسيم (22)دهد. مايه، ابداع يا مورد کنكاش قرار ميسر

ي الملل بينصندوق  ويژه ننكتاد و هالمللي ب گذاري خارجي وجود ندارد، کشورهاي مختلف و نهادهاي بين سرمايه

امروزه  (23)اند. کردههاي زيادي  تالشري گذا هاي سرمايه نمودن راه در زمينه ارائه مد  و طرحي براي موازي ،سو 

در راستاي گسترش صادرات ها  در کشورهاي زيادي، مطابق با الزامات ناشي از کمبود منابع مالي و سياست دولت

به ارز حاصل از صادرات کاالها يا درنمدهاي  ، يرنفتي، بازگشت اصل و سود سرمايه و تسهيالت مالي خارجي

  (24)بيل منابع مالي ارتباط دارد.ارزي واحد سذيرنده اين ق

سذيرد و  هاي خارجي صورت مي اعتبار توسط شرکت تأمين ،اصوالً در قراردادهاي بيع متقابل نفت و گاز ايران

مالي سروژه به عهده  تأمينخصوص نه تنها  اين هاي قراردادهاي بيع متقابل در ايران است و در اين يكي از ويژگي

گذار  سذيرفته توسط شرکت سرمايه مالي صورت تأمينکارفرما نيست، بلكه وي  نوانع بهشرکت ملي نفت ايران 

 نفتي و گازي تضمين نيز نخواهد کرد. هاي ميدانخارجي را در زمينه اکتشاف و توسعه 

عالوه  گذار سرمايهشود: گروه او  شامل مواردي است که  مي خارجي به دو گروه عمده تقسيمگذاري  سرمايه

عهده دارد که به اين نوع  لكيت بر سرمايه، کالً يا بعضاً مديريت و کنتر  سرمايه را نيز بهبر اعما  ما

گذاري  سرمايه»گذاري به  شود. نوع ديگر سرمايه مي گفته (25)«مستقيم خارجيگذاري  سرمايه»ي، گذار سرمايه

 گذار سرمايهي، گذار سرمايهع معروف است که در اين نو (27)«سورتفوليو»گذاري  يا سرمايه (26)« يرمستقيم خارجي

  (28)دنبا  سود و منفعت است. هدنبا  کنتر  و مديريت سرمايه نيست بلكه ب به

توسط  ،سلطه گذاري خارجي در گرفتن امتياز انحصاري از کشورهاي ضعيف و تحت ترين سرمايه قديمي

 
تلا، ص   ، بلي 848لل 849، شلماره  مجله اطالعات سياسي ل اقتصلادي  ،  ذاری مستایم خارجی جلب سرمایهرحماني، فريده،  .21
813. 

الملللي انلرژي،    سسه مطالعلات بلين  ؤ، مها های تممین مالی پروژه جزوه آموزشی روشامامي ميبدي، علي و رادان، مهسا،  .22
 .9، ص 8419

 یری چنعد شاخصعه فعازی بعرای انت عاه شعیوه مناسعب         کاربرد مدل تصمیمحملد،  صارمي، محمود و جمالي، ا .23
، زمسلتان  92، شماره فصلنامه سژوهشنامه،  ذاری خارجی در ب ا باتدستی صنعا نفا جمهوری اسالمی ایران سرمایه
 .832، ص 8419

، وزارت املور اقتصلادي و دارايلي   مجلله اقتصلادي   ، های تجهیز و توسعه مناب  مالی خارجی بررسی راهقاسمي، سامان،  .24
 .44، ص 8419، نبان و نذر 94ل91شماره 

25. Foreign direct investment (FDI) 

26. Foreign indirect investment 

27. Portfolio investment 

 .331، ص 8412، سمت، المل  حاوق تجارت بینشيروي، عبدالحسين،  .28
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دادن امتيازات دوران سلطنت  اين مسئله مربوط به نمونه (29)خارجي صورت سذيرفته است.هاي  و دولتها  شرکت

دو الگو جهت قراردادهاي  ،گذاري خارجي هاي انگليسي بوده است. اما در روش جديد جلب سرمايه قاجار به کمپاني

مربوط  8418گذاري خارجي مصوب  خورد. اولين الگو به قانون تشويق و حمايت سرمايه بيع متقابل به چشم مي

گانه مندرج  بر اساس شرايط هشت ويژه هبخارجي به روش بيع متقابل گذاري  د و دومين نن به جذب سرمايهشو مي

مربوط است. امروز جذب  8414قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور مصوب  83در ماده 

است.  ي دچار چالش جدي شدهمتعدد اقتصادهاي  دليل اعما  تحريم در صنعت نفت و گاز ايران بهگذاري  سرمايه

اقتصاد ايران »در اين مورد حائز اهميت است. او معتقد است:  هاسكينز  جاناستاد دانشگاه  راجر استونگزارش 

 ، اينکه امكان صادرات نفت خام از ايران گرفته شود محصو  نفت خام وابسته است و درصورتي شدت به تک به

 دهد: فرسايش مي عامل، صادرات نفت خام اين کشور را دو»افزايد:  او مي«. دولت قادر به اداره کشور نخواهد بود

  افت طبيعي توليد مخازن نفتي که ا لب در نيمه دوم عمر خود قرار دارند. ل8

 (30)«.افزايش سهم مصرف داخلي از طريق افزايش سرشتاب مصرف داخلي ل9

براي  لحت نظاممجمع تشخيص مص 8418خارجي مصوب گذاري  حا ، قانون تشويق و حمايت سرمايه هر در

خارجي گذاري  سرمايه ،اين قانون 9ماده  موجب بهدارد.  مي را مقررهايي  خارجي در ايران محدوديتگذاري  سرمايه

بايد از طرفي موجب رشد اقتصادي گردد و از طرف ديگر امنيت ملي و منافع عمومي و ... را تهديد نكند. همچنين 

  (31)ا در موقعيت انحصاري قرار دهد.ر گذار سرمايهخارجي نبايد گذاري  سرمايه

موجود بر سر  سياسي، اقتصادي و حقوقيِهاي  به محدوديت توجه دهد که با مي نمده نشان عمل بههاي  بررسي

در گذاري  سازي و سرمايه توان شيوه مناسبي جهت فعا  مي خارجي در ايران، بيع متقابل راگذاري  راه سرمايه

ترين  لذا يكي از عمده (32)از منابعي چون نفت و گاز دانست. برداري بهرهخراج و اکتشاف، است راهبرديهاي  بخش

قراردادهاي بيع متقابل، ورود سرمايه خارجي است. در اين نوع  ي نفتي در مد  ايرانيِالملل بينشرکت هاي  نقش

شده از طريق درنمدهاي  مانجاهاي  نمايد و هزينه مي مالي سروژه تأمينخارجي مبادرت به  گذار سرمايهقراردادها، 

 بازسرداخت در قرارداد شده بيني سيش حاصله از درصد مشخصي از نفت و گاز توليدي به وي سا از تحقق توليدِ

دستيابي به  منظور بهگردد. البته  مي محاسبه (33)لندن ليبورنرخ بانكي بر اساس  صورت بهگردد. بهره بانكي نيز  مي

 

، 8438، مجله حقوقي و قضلايي دادگسلتري  ، قانون اساسی 18در ایران و اص   ذاری خارجی  سرمایهخزاعي، حسين،  .29
 .9ص 

ماهنامه فنلي و تخصصلي اکتشلاف و    ، ها ها و فرصا توسعه صنعا نفا و  از در ایران  موان   چالامدرسي، ميترا،  .30
 .1ل1، ص 8412، بهمن 31، شماره توليد

العه تطبیای الزام سهم داخ  در قوانین و ماررات سازمان تجارت مطشيروي، عبدالحسين و سوراسماعيلي، عليرضلا،   .31
 .43، ص 8421، تابستان 33، شماره 34، سا  مجله حقوقي دادگستري، جهانی

( مفهعوم  ماهیعا و   Buy-back عذاری بیع  متاابع       های حاوقی قراردادهای سعرمایه  جنبهصادقي، جلوانمرد،   .32
 .844، ص 8414تابستان ل ، بهار4، شماره يهاي حقوق مجله سژوهش، تشریفات انعااد

هاي زملاني هفتگلي،    همان نرخ بهره سيشنهادي بين بانكي لندن است که در ساعات مختلف براي دوره ،ليبورمنظور از نرخ بانكي  .33
  ن.ک:شود. براي اطالع بيشتر  سا  اعالم مي ماهانه تا يک

E. Ferran, “Principles of Corporate Finance Law”, Oxford University Press, First Published, 2008, p. 323. 
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 خارجي سرداخت گذار سرمايهصورت مستمري ساليانه به  نيز بهاي  الزحمه حقيسک، م با رأتوگذاري  بازگشت سرمايه

(34)گردد. مي د که ميزان نن از طريق مذاکره فيمابين طرفين قرارداد توافقشو مي
 

نفتي از قبيل نصب تجهيزات، هاي  خارجي کليه هزينه گذار سرمايهچه در اين نوع قراردادها، شرکت اگر

 تأسيساتميدان و  اندازي راهرا سا از  ها ننو انتقا  فناوري و دانش فني را بر عهده دارد، موظف است اندازي  راه

 هاي ميداناز  برداري بهرهحق توليد و  ،اين بر عالوه (35)به شرکت ملي نفت ايران واگذار نمايد. ،منصوبه

قانون برنامه سنجم  892و  891و  894د البته در موا (36).است نيز متعلق به شرکت ملي نفت ايرانيافته  توسعه

 يا خارجي با حفظ مالكيت و حاکميت دولت، عم از داخليا صالح ذيشده است که سيمانكار  بيني سيش، توسعه

برداري از جانب شرکت ملي نفت ايران  ، به عمليات توليدي و بهرهاي هبر عمليات اکتشافي و توسع تواند عالوه مي

 بپردازد.

 

 لح کشور و توسعه اقتصادیمصا تأمین .4

نظرگرفتن  يكي ديگر از اصو  بنيادي مربوط به انعقاد قراردادهاي بيع متقابل نن است که مصالح کشور با در

نفتي و گازي مربوط به قرارداد  هاي ميدانوري از  سيشرفت و توسعه نن در قراردادها رعايت گردد و همچنين بهره

توان در جهت رعايت اصل  مي ليد صيانتي و اصل توسعه اقتصادي کشور رارو اصل تو اين به حداکثر برسد. از

 گيرد. که ذيالً مورد بررسي قرار مي مذکور دانست

 

 اصل تولید صیانتی .4ـ1

ده حداکثر رساننفتي در طو  عمر ميدان به  هاي ميداناصل توليد صيانتي، اصلي است که در نن، توليد حاصل از 

و  گيردنفتي صورت  هاي ميدانيد صيانتي نن است که حداکثر استفاده از توليدات حاصل از واقع اصل تول در (37)شود.

گونه  به حداکثر برسد. از اشكاالت مطروحه در مورد قراردادهاي بيع متقابل اين است که عمر اين ها ميدان اين توليدات

سا   1تا  4ها است. توضيح اينكه  بودن مدت طرح بودن توليد، از نتايج کوتاه  يرصيانتي»قراردادها بسيار کوتاه است و 

از همين حيث برخي کارشناسان عقيده دارند  (38)«.معناي سايان عمر سروژه نيست عمر متوسط قراردادهاي بيع متقابل، به

 
34. J. Wright. & A. Byrknes, “Buy-back Contract Risk Modeling Using System Dynamics”, Sustainability in the 

Third Millennium, August 2000, p. 2.  

، 8432، انتشلارات کلوير،   نعا نفا  قراردادهای بی  متاابع (  ذاری نفتی ص شكافی سرمایهکالبدگروه نويسندگان،  .35
 .44ص 

36. A. Ghandi, & Lin, C-Y Cynthia, “An Analysis of Risk and Rate of Return to International Oil Companies 

From Iran’s Buy-back Service Contract: The Case of Soroosh and Nowrooz”, 2011, p. 7. (available at: 

http://www.ucdavis.edu).  
 .سيشين ... اصالح یا جایگزینی ابراهيمي،  .37

هلاي   مجلله سلژوهش  ، سازی قراردادهای بی  متااب  در صنعا نفا ایران مالحظاتی پیرامون بهینهاخالقي، بهروز،  .38
 .94، ص 8413، 84شماره  ،حقوقي
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راد البته ساسخ به اين اي (39).نيستحافظ اين اصل  ،نحو مناسب به وجه  هيچ  که قالب کنوني قراردادهاي بيع متقابل به

 (41)بردار و نه عامل يا بهره (40)سيمانكار عنوان بهي نفتي در قراردادهاي بيع متقابل الملل بيني ها شرکتنن است که 

ييد أتهيه يا ت که توسط شرکت ملي نفت توسعه کار جامع و شرح هاها، دستور تنها مجري برنامه ها ننحضور دارند و لذا 

نفت و از طرف نن نسبت به مديريت مخزن مستقالً تصميم گرفته و عمليات  براي شرکت مليه ننك باشند و نه ميشده 

مورد سطح توليد و توليد صيانتي به گيري در انتساب تصميم ،ريزي و مديريت نمايند. بنابراين در اصل نفتي را برنامه

ر سا از انجام عمليات سيمانكاكه نن سيمانكاران بيع متقابل، ناشي از درک ناصحيح ماهيت اين قراردادها است. ضمن

و با رسيدن به اهداف عمليات مزبور  (44)و توسعه (43)توصيف (42)،جامع اکتشافهاي  اکتشاف و توسعه بر اساس برنامه

نقشي در توليد و  کند و عمالً مي بردار اين شرکت واگذار بهرهي ها شرکتو تحقق توليد، ميدان را به شرکت ملي نفت و 

اهد داشت. بنابراين اساساً برنامه توليد از ميدان نفتي و گازي در دست سيمانكاران خارجي نبوده برداري از ميدان نخو بهره

 . است و نيست و لذا موضوع رعايت صيانت ميدان توسط سيمانكاران خارجي سالبه به انتفاي موضوع

فت عبارت است از شده از منابع ن توليد صيانت 8421قانون اصالح قانون نفت مصوب  8ماده  3بر اساس بند 

کليه عملياتي که منجر به برداشت بهينه و حداکثري ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي کشور در طو  عمر منابع 

بنابراين دو  شود. هاي مصوب مي مذکور و باعث جلوگيري از اتالف ذخاير در چرخه توليد نفت بر اساس سياست

حداکثرسازي ارزش اقتصادي و ديگري طو   ها ننته است که يكي از قرار گرف  توجه نكته مهم در اين قانون مورد

  (45).است عمر مخزن

اليحه قانوني متمم اليحه قانوني تأسيا وزارت نفت مصوب  8ماده  «ب»اصل توليد صيانتي در بند 

رداي ب صيانت ذخاير و بهره ،الذکر ماده فوق «ب»بيني شده بود. در بند  شوراي انقالب نيز سيش 92/4/8442

ت اصل فوق با رعاي زيرا شده استصحيح و مناسب از منابع نفت و گاز کشور از جمله وظايف وزارت نفت قيد 

گيري شده و تأثيرات اقتصادي خواهد داشت. اين امر در قانون  رفت منابع زيرزميني سيشتوسط نهاد مجري از هدر

 رار گرفته است.ق تأکيدالتصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت نيز مورد  جديد

وزارت نفت مكلف است که در جريان »تصريح شده است که  8411قانون نفت  3همچنين در ماده 

«. عمل نورد هاي صحيح، نظارت و مراقبت کامل جهت صيانت ذخاير نفتي... به ريزي عمليات نفتي ضمن برنامه

صورت صيانتي  او ، دوم و سوم بهتوسعه نفتي را در قراردادهاي نسل هاي  اگرچه سيمانكار موظف است طرح

، حفظ توليد صيانتي در دهدروز متوالي نن را به کارفرما تحويل  91روز از  98توليد نموده و سا از تست 

او  و دوم و سوم بيع متقابل از وظايف اصلي کارفرما )شرکت ملي نفت هاي  در قراردادهاي نسل ها ميدان
 

 .34ل31، ص سيشينگروه مشاوران،  .39

40. Contractor 

41. Operator 

42. Master Exploration Plan (MEP) 
43. Master Appraisal Plan (MAP) 

44. Master Development Plan (MDP) 

سلومين سلالگرد    و ، ويلژه سلي  مشعل، انقلالب در نفلت  ، تفاوت تولید نفا قب  و بعد از اناالهزاده بهبهاني، حسن،  شكراهلل .45
 .18ص  تا، سيروزي انقالب اسالمي، بي
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. البته تحو  جديدي که در باشد ها مي اين ميدانکننده از  بردار و توليد بهره ،ايران( بوده است زيرا وي در عمل

که سيمانكار  شود مي بيني سيشنن است که در اين نوع قراردادها  هنسل سوم قراردادهاي بيع متقابل ايجاد شد

 هاي دانميهاي صيانتي را حسب نياز  برداري در ميدان حضور داشته و متعهد است تا طرح در طو  دوره بهره

شده است که  بيني سيشدر نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل  ننكه و اجرا نمايد. توضيحگذاري  نفتي سرمايه

جلوگيري از کاهش زودرس فشار مخزن يا هرگونه عواملي که بازدهي مخزن را  يا صيانت از مخزن منظور به

سازي ضريب برداشت  ضريب برداشت يا بهينه هاي ازدياد در عمر نن کوتاه يا با ضريب سايين مواجه سازد، طرح

IORهاي  عنوان طرح تحت
(47)يا  (46)

EOR  لذا سيمانكار در اين قراردادها مكلف است که در طو   و گردداجرا

هاي مزبور وجود داشته باشد، با تأييد شرکت ملي نفت از  دوره ميدان نفت، چنانچه ضرورت براي اجراي طرح

  (48).گذاري کند در اين زمينه سرمايه EORو  IORهاي  طريق اجراي طرح

 

 اصل توسعه اقتصادی کشور. 4ـ2

 هاي يگذار سرمايهشود و  مي خارجي نجر به جذب ميلياردها دالر سرمايهم ،به اينكه قراردادهاي بيع متقابل توجه با

توليدي از هاي  سرمايهاز  و بالطبع عوائد حاصل شود مي نفتي و گازي هاي ميدانربط منجر به توليد بهينه از  ذي

اصل توسعه  بايدرسد که  مي نظر بهلذا  ،منابع هيدروکربني در توسعه اقتصادي کشور نقش مستقيم خواهد داشت

داده و لوازم  نظر قرار نفتي و گازي باالدستي مدهاي  يگذار سرمايهاصل ضروري در جذب  عنوان بهاقتصادي را 

نمود. بنابراين اصل توسعه  بيني سيشو استفاده بهينه از عوائد نن ي گذار اجراي نن را در طو  فرايند سرمايه

نظر قرار  گذاري خارجي مد اقتصادي کشور بايد همواره توسط شرکت ملي نفت ايران در هنگام سذيرش سرمايه

هاي شغلي و انتقا   رشد و توسعه اقتصادي و افزايش فرصت ،گذاري خارجي در کشور زيرا هدف از سرمايه گيرد

گيري در  اي در سرعت و جهت کننده نقش تعيين ،رو قوانين و مقررات اين . ازاستدانش فني و افزايش توليد و ... 

هاي  اقتصادي خصوصاً صنعت نفت و گاز دارد. لذا شفافيت قوانين و مقررات داخلي يكي از شاخصهاي  بخش

قانون تشويق و حمايت  9. ماده است ه کشورگذاري و متعاقباً سيشرفت و توسع بسيار مهم در تعيين جذب سرمايه

گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با  دارد که سذيرش سرمايه مي مقرر 8418خارجي مصوب گذاري  سرمايه

نبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني،  عمران، منظور به بايدرعايت ساير قوانين و مقررات جاري کشور 

هاي شغلي و  کيفيت توليدات، افزايش فرصت يوري، ارتقاافن ي، ارتقاشد اقتصاديموجب رکشاروزي و خدمات، 

 د.شوافزايش صادرات کشور 

 

 
46. Improved oil recovery 

47. Enhanced oil recovery 
مشلعل،  ، سازی قراردادهای باتدستی صنعا نفا: نس  سوم بیع  متاابع    نگاهی به بهینه نصراهلل، سيد ابراهيمي، .48

 .2، ص 311، شماره 8411نبان  83، نشريه کارکنان صنعت نفت ايران
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 نتیجه

 سفانهفراوان، متأذخاير عظيم نفت و گاز و همچنين نيروي انساني کارنمد و امكانات بالقوه  داشتنر م  ايران علي

منظور  رو است. بدين هاي روب خارجي با مشكالت عديدهگذاري  سرمايه خصوصاًگذاري  از ديرباز از نظر جذب سرمايه

استفاده از مد  قراردادي بيع متقابل در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز به فكر  اندرکارانِ دولتمردان و دست

سي ل دهه هفتاد شميباالدستي صنعت نفت و گاز ايران افتاده و از اواهاي  استفاده از قراردادهاي مزبور در سروژه

 نمايند. مي مد  قراردادي در اين بخش استفادهترين  اصلي عنوان بهتاکنون از نن 

عمومي هاي  انفا  و ثروت عنوان بهمنابع نفت و گاز  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 34بر اساس اصل 

نابراين اصل حاکميت ب ؛تلقي گرديده که در اختيار حكومت اسالمي است تا مطابق مصالح عامه با نن رفتار نمايد

 تأمينملي در کنار اصو  ديگري همچون اصل مالكيت مردم و حاکميت دولت بر منابع و مخازن نفتي و لزوم 

به شيوه بيع متقابل در گذاري  ويژه سرمايه ههاي خارجي ب يگذار سرمايهمصالح کشور و توسعه اقتصادي در کليه 

 بخش باالدستي نفت و گاز بايد رعايت گردد.

، 34به الزامات قانوني از قبيل اصو   توجه ي طراحي شده است که بانحو بهقراردادها  گونه اينختار حقوقي سا

 داده است.  قانون اساسي، اعما  حاکميت و مالكيت ملي بر منابع نفت و گاز را در اختيار دولت قرار 18و 34، 33

ادهاي رايج در بخش باالدستي از جمله به ضرورت رعايت اصو  مذکور در بين قرارد توجه بنابراين با

 ،منافع دولت ميزبان تأمينتواند ضمن  مي قراردادهاي امتيازي، مشارکت در توليد و ... تنها شيوه قراردادي که

 . است خارجي را در اين بخش فراهم نمايد، استفاده از مد  قراردادي بيع متقابل گذار سرمايهامكان حضور 

طراحي شده تالش نموده است تا به نيازها و  8413دادهاي بيع متقابل که از سا  حا  نسل سوم قرار هر در

 به قراردادهاي بيع متقابل را و کرده را رفع گذشته باالدستي ساسخ مناسب داده، نواقصهاي  مقتضيات جديد سروژه

 در مدت ى طوالنىگذار ايهسرم جذب قابليت ى،الملل بين حد استانداردهاى در که جايى تا برساند خود اىحرفه بلوغ

 بيع سوم نسل قراردادهاى چارچوبگردد که  مي نشان داشته باشد. خاطر را گاز و نفت صنعت باالدستى بخش

 اقتصادى توسعه چهارم برنامه قانون 83ماده  ويژه هب کشور خاص و عام مقررات و ضوابط جهت رعايت در متقابل

 است. توسعه سيدا کرده  ،فرهنگى کشور و اجتماعى

امكان  8421قانون اصالح قانون نفت مصوب  ويژه هبتحوالت جديد قانوني در صنعت نفت و گاز کشور 

خارجي قادر  گذار سرمايهصورت  اين سازد که در مي طراحي قراردادهاي بيع متقابل نسل چهارم را نيز فراهم

برداري نيز حضور طوالني مدت  يد و بهرهبر حضور در دوره اکتشاف و توسعه ميدان، در دوره تول خواهد بود عالوه

و  باشد حق مالكانه نسبت به ذخاير نفتي و گازي يا منابع توليدي نفت و گاز داشته ننكه داشته باشد، بدون

 ثير قرار گيرد.أت تحت ،حاکميت کشور در سلطه بر منابع نفت و گاز ننكه همچنين بدون
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