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 فصل اول: مبانی
 مفاهیم نفت و گاز –مبحث اول 

 و

 و

منابع حقوق نفت و ارتباط   -صفحه مطلب در رابطه با تعریف حقوق نفت  30گوشزد: بعد از حدود  

سوال   5حقوق نفت با شاخه های دیگر به مبحث چهارم می رسیم. ضمنا از سه مبحث قبلی کمتر از  

دکتری سوال آمده بود. بنابراین نمونه را از مبحت تاریخ نفت که کاربردی تر بوده در آزمون 

 آوردیم. 

 تاریخ نفت -مبحث چهارم
“اولین چاه نفت شرسير      1287)سرا    1908نيم قرن پس از فوران اولين چاه نفت در اياالت متحده آمريكا سرراناا  در سرا  

 1901يعن  درسررت تفت سررا  پس از ام“ررار اقرارداد  خاورمیانه نیز در “مسجدسسجلیمان ایرانف فوران خود را آزاز کرد 

چنانچ  راس تفت سرا  مسييات هفرن نفت و  نتيا  نرسرد مو روت امتياز مي   دارسر   ه  هساان  نفت  ااري  ععدد هرده وود  

اود ترگز و  ايران نيامد ليكن ط  مكاعبات مديران اهساان  نفت  ورم  وي  ،امتياز   اواتد گرديد  اويييا  ناهس دارسر    ارا  ِ

ت در تسان سرا  و  دلي  ييراقتارادي وودن نتيا  ووده اسرت و ودتر اسر تا در مدت تفت سرا  و را قانع سراات  وودند ه   فاري

وود ه  ارينولدز ان ييير   گزار  ويهه اود را و    1908ماه م    26مسييات و  هار اهتفرا  پايان وشفرد“ او  ناگدان در اربح اه 

 اورت زير و  مديران اود در شرهت نفت ورم  مشاوره نسود:

پا، از چاه شررساره يف فوران هرد و وا   1180ت ايران، نفت در مسق ارربب و  وق  4»مفتشر  گزار  هنم سررحرگاه امروز در سررامت 

  انفتون  ميرراد  قنيز در منط  2گذشررت در مااورت آن چاه شررساره روز ه  از فوران نشيررتين چاه نفت در ايران م   7گذشررت 

ووي شرديد  اار  از گازتاي و  نفت رسريد در شررايط  ه  ففرار ويريار زياد گاز آن قاو  هنتر  نبود و  ،پا  1010سرييسان  در مسق 

  1909“لذا »شجرکت نفت ایران و انللی«  در سجال آزاد شرده چاتداي نفت  سرراسرر منطق  ميراد سرييسان را اشربات هرده وود،  

 برداری رسجیس در آبادان به بهره 1913با دو میلیون لیره سجرمایه در لنسن تسسجی« شجس و ياگیهجلاه آبادان در سجال 

از آناا ه   ان ييررتان ط  دو ينج يدان  او  و دو  سرروات ناوگان درياي  اود را وا نفت ايران ع ذي   اتسيت  ياع  نفت ايران

گذاري هالن نياز گردد، چون ميراي  ناشر  از ا داخ ال لول  و پااليفر اه وراي انتقا  اين نفت و  سررماي نسوده اسرت آشركار م 

اي و  ه  از طريق ال لول   1912ا اردور نفت اا  از ايران را عا سرا  نسود و لذم  الز داشرت، اردور نفت عوسرل يف شررهت را 

اند و  ععويق انداات، و  دلي  تسين اتسيت اسرتراعهيف تزار عن نفت اا  و  اارج ارادر نسوده  42  برای نخسجتین باروندر آوادان 

سردا  ويييا  ناهس دارسر  را و  دولت درارد از   50دو ميييون سردم وا  ق راي، ماسوما   1914وود ه  سرراناا  چرچي  در سرا  

دار ياي زين دارسر  شرده و آن دولت و  طور رسرس  وارد وازار  ان ييرتان منتق  هرد و در  قيقت دولت ان ييرتان و  منوان سردا 

 “اي ه  سرمنفار وقايع وزرگ عاريخ معاار ايران شدنفت ايران گرديد، ورود نااوانده

به هنگ م اننق ل ستتم م يدارا ش هتتر  از دا ستتي به انوا  ا ن  ز    كه دولت انگلستتن   از جمله حقوقي  

گ دام ش واژ  سم  را ش بداش يود ايذ كدد اب  ت  از »حق تع  ن دو  راد« و »حق وتو« د  كل ه تصم م

پس از پيروزي انقالب اسرالم ، قرارداد هنيررسريو  مي    و در  پيرامون موارد اسرتراعهيف وود“  هتدكت نتت اادا  و انگل  

تاي نفت  يديد وراسراس نيازتاي دااي  و وعدده گرفت و سرياسرت شررکت ملی نفت ایرانهيي  امور ارنعت نفت را   1357سرا  

 “يييون وفك  رسيدم 9/2و   1358ن  نيازتاي انعت  وي ان  شك  گرفت ه  در پ  ايراي آن متوسل اادرات نفت ايران در سا  
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 رامتیاز نامه رویت -گفتار اول 

 و

 و

 و

 امتیاز دارسی -گفتار دوم

 و

 و

 و

 1933امتیاز  -گفتار سوم

 و

 و

 و

 اعطای دو امتیازنامه در خارج از حوزه عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران -گفتار چهارم

 و

 و

 و

 قرارداد کنسرسیوم -گفتار پنجم

 و

 و

 و

 1336مصوب قانون نفت  -گفتار ششم

 و

 و

 و

 و
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 1353قانون نفت  -گفتار هفتم

در مايس    1353در مايس سنا و در تفتم مرداد    1353عير ماه    31ماده در    30ه  در    دومین قانون نفت است  ،1353قانون نفت  

اين قانون در  در ایران را فراهم کرد. 1353تهکیل اويک زمینه های تصویب قانون نفت  شوراي مي  و  عاوي  رسيد“ 

  1353دن عطاوق دارد“ قانون نفت ادد عحقق وشفيدن و  مي  شدن انعت نفت عنظيم شده است و مفاد آن وا اقت“اتاي مي  ش

قانونی نسبتا تفصیلی است که دارای ساختاری منطقی و عباراتی شفاف است و به وضوح حق حاکمیت کشور بر منابع 

  نفتی را مراعات می کند.

تقسیم  دو مرحله متوالی اکتشاف و توسعه، »مدت قراردادتاي پيسانكاري “““ و  1353قانون نفت  10ماده  1و  موي  وند 

تاي ، نحوه عأمين تزين 12“« ماده سا  اواتد وود 5 داهثر از عاريخ ايراي قرارداد عا طو  مدت مر ي  اهتفا  خواهد شد. 

تاي اهتفاف  ه  متحس  د: »“““ طر  قرارداد  ق اواتد داشت ه  در وراور رييف تزين هنمسييات اهتفا  و عوسع  را ععيين م 

تاي مسييات عوسع  ه  ورمدده گرفت  است “““ مقداري از نفت ميدان مكفوف  را از عاريخ آياز گرديده و نيز در وراور ععدد عأمين تزين 

در هر حال از ينداه درصس اريداري نسايد“ ]اين مقدار[ “““    کرد  سال تداوز نخواهس 15از  عوليد عااري “““ و در ط  مدع  ه   

به اندازه مجموع دو “““ وداي نفت فروات  شده و  طر  قرارداد “““  نفت تولیس شسه میسان مکهوفه تداوز نخواهس نمود

 : تخفیف زیر از بهای فوب رایج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد
عشفيف  ه  رقم ه  آن در تر سا  وراور وا يف دتم ماسوت مبال   واشد ه  طر  قرارداد از عاريخ ايراي قرارداد عا آياز عوليد  -الن

 تاي مسييات اهتفا  و عوسع  در نا ي  قرارداد متحس  شده است “““ عااري از واوت تزين 

وازار نفت فروات  شده و  طر  قرارداد، ه  اين عشفين ظر  عسا  مدت امتبار دراد وداي فوب رايج    5عشفيف   داهثر معاد     -ب

 قرارداد فرو  ادام  اواتد داشت“«

 :چارچوب پيسانكاري را وراي قراردادتاي نفت  پذيرفت  است )قراردادتاي ادمت  1353وا عوي  و  اينك  قانون نفت  نکته ،

ت ميدان مو وت قرارداد يا ساير ميادين  است ه  شرهت مي  نفت ايران و نحوه پرداات و  شرهتداي ااري  از مح  عوليدا

توان این قانون را سرآزاز رژیم حقوقی بیع متقابل دانست که بعس از انقالب اسالمی لذا میهند، ععيين م 

فروردين   و 1347، اسفند 1345وا ويود اين، س  قرارداد و  عرعي  در آذر  )مهم(اللوی رایج قراردادهای نفتی شس.

و  عاوي    1353در چارچوب پيسانكاري منعقد گرديد در  ال  ه  قانون مرووط و  قراردادتاي پيسانكاري در سا   1348

 تاي اساس  آندا هامالً روشن است“مفاودت 1353الذهر وا قانون نفت گان  فوق رسيد“ وا مقايي  متن قراردادتاي س  

ز نوآوری ها و نکات مهمی برخوردار است که مهمترین آنها در ایندا به نسبت به قوانین قبلی ا 1353قانون نفت 

 :شودمیشرح زیر بیان 

 تاکید بر ملی شدن صنعت نفت -1

،  3ماده  1و  موي  وند  بر ملی شسن صنعت نفت و حق حاکمیت کهور بر منابع نفتی تاکیس زیاد دارد. 1353قانون نفت 

امسا   ق مالكيت ميت نيبت و  مناوع نفت  ايران در زمين  اهتفا ، عوسع ، عوليد،   »مناوع نفت  و انعت نفت ايران مي  است و

تا ورداري و پشش نفت در سرعاسر هفور و فالت قاره منحاراً و  مدده شرهت مي  نفت ايران است ه  رأسا يا و  وسيي  نسايندگ ودره

قبل از این قانون کلیه قراردادهای نفتی يت اين است ه  و پيسانكاران اود در آن واره اقدا  اواتد هرد“« نكت   ائز اتس

به موجب این قانون، تأیید هیئت وزیران  در  ال  ه   بایستی به تصویب مدل« شورای ملی و مدل« سنا برسسمی

چنين و  موي   “ تس3ماده    2: »قراردادتاي مزوور وعد از عأييد تيئت وزيران و  موقع ايرا گذارده اواتد شد“« )وند  کندکفایت می

از عاريخ   1336، »قانون مرووط و  عفحص و اهتفا  و استشراج نفت در سراسر هفور و فالت قاره ماوب تفتم مرداد 30ماده  6وند 

 گردد“«عاوي  اين قانون مي   و اين قانون ياي زين آن م 
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ده وودند عا ععار   وا قانون مي  شدن انعت نيز شرهتداي نفت  طر  قرارداد و  منوان مام  عيق  ش  1336تر چند در قانون نفت  

در ااوص مالكيت نفت  اما قراردادها عمال با حق حاکمیت و ملی شدن صنعت نفت تنافی روشن داشتند. نفت پيدا نكند؛ 

 مزوور  اواتد وود“ شرهت رانينفت ا   شرهت مي  تيدر مالك  رانيا   شده از مناوع نفت  دينفت عول  نيز چنين مقرر هرده وود: »  19ماده  

 «انتقا  دتد“ رياست و  يقيست از نفت را مادا  ه  استشراج نفده چيت عواند نس

 ممنوعیت ترتیبات مشارکتی و تجویز قراردادهای پیمانکاری  -2

با مهارکت در تولیس را به جز قراردادهای  گذاریسرمایه هرگونه قرارداد نفتی امتیازی  مهارکت در  53قانون نفت 

شدن اقت“ا دارد ه  اارييان ور نفت ايران امم از نفت مويود در مشزن و يا نفت سرچاه  اهسيت مي   خسماتی ممنوع کرد.

   ق وا مفارهت در عوليد ميتيز گذاريسرماي  نداشت  واشند“ از آناا ه  قراردادتاي امتيازي و مفارهت چ  و  اورت مفارهت 

تنها قرارداد نفتی که در این قانون تدویز شسه است؛   وناوراين در اين قانون مسنوت شده است“ اهسيت ااري  ور نفت است و  

و  منظور  عواند  م رانينفت ا   شرهت مي »  3ماده  2طبق وند  است. قدا داده ش يدار ير  ت بد  بن ش پ م نک  ش

 راي  مذاهره شود و قراردادتا وارد  و ااري  رانيوا تر ششص امم از ا  آزاد نفت يوشفدا اهتفا  و عوسع  نفت در  اتيمسي يايرا

 «“ديام“ار نسا و ميقانون عنظ نيمقررات و مار ات ا تيو وا رما يسانكار يپ يوداند ور مبنا  ه  مقت“

سال  20مهروط به اینکه مهارکت مزبور حساکثر برای ري ؛ قانون مزوور، مفارهت وا اششاص ايران  و اا 3ماده  3طبق وند 

وند مزوور مقرر م   درصس نباشس؛ در فعالیتهای ياگیهلاههای مداز اعالم شسه است. 50و سهم شرکت نفت کمتر از 

مفارهت   قياز طر  ايدر داا  هفور رأساً    نفت  شيپاال  اتيمسي  يو ايرا  ف اهيپاال  ااديو  منظور ا  عواند م  رانينفت ا   شرهت ميدارد:»

 “«دينسا اقدا   و ااري  رانيششص امم از اوا تر

 تشکیل شرکت ایرانی برای اجرای قرارداد -3

بایس یک شرکت ایرانی زیر انتفاعی برای اندام عملیات نفتی ثبت اين قانون، شرهتداي طر  قرارداد  8ماده  3طبق وند 

متعدد   هنند م  ام“ار  رانينفت ا   وا شرهت مي  يسانكار يه  و  شرح واال قرارداد پ   اششاا  ايششص    وند مزوور مقرر م  دارد:»  کننس.

دتند و مطاوق مقررات قانون   يعفك  رانيا تيعاوع وا  شرهت فرم فيقرارداد  يام“ا خيعار روز از  60اواتند وود ه  ظر  مدت 

 سازند“ منتق   رانيدارند و  آن شرهت ا يسانكار يو  موي  قرارداد پرا ه    قوق و ععدداع  يهيوآن را و  ثبت ورسانند  رانيا

و و    انتفام ريو عوسع  را و  اورت ي اهتفا  اتيمسي يايرا رانينفت ا  شرهت مي "ه  سانكار يپ"مزوور و  منوان   رانيا شرهت

 واوت از  رانينفت ا  دتندگان را در وراور شرهت ميانتقا  ايدتنده امر ذم  انتقا  نيا كنيمدده اواتد داشت لموي  قرارداد ور

 «هرد“ نشواتدي و ععددات مندرج در قرارداد ور تدايميئول

 حذف مرحله بهره برداری از شمول قراردادها -4

تر چند قراردادتاي نفت  شام  س  فعاليت ااي  اهتفا ، عوسع  و ودره ورداري است؛ در قراردادتاي پيسانكاري مو وت   نکته مهم:

 1“منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتهاف و توسعه شسه استمسييات نفت   1353قانون نفت 

ماده   1شرهت مي  نفت ايران عحوي  م  داد“ طبق وند پيسانكار پس از عحقق عوليد عااري موظن وود پروژه را وراي ودره ورداري و  

 نيا 112ه  و  موي  ماده  يسانكار يپ قرارداد و شود م فيقرارداد عفك  يمزوور از نا  دانيم دان،يتر م يعاار  ديوا آياز عول :»14

 
اهتفا  و عوسع   اتيمسي ي و  منظور ايرا عواند م رانينفت ا  شرهت مي صرفا به اکتهاف و توسعه تصریح کرده است:»اين قانون،  3ماده  2وند نکته:  - 1

مقررات و مار ات   تيو وا رما  يسانكاريپ   يوداند ور مبنا   ه  مقت“  راي   مذاهره شود و قراردادتا  وارد و ااري   رانيوا تر ششص امم از ا   آزاد نفت  يوشفدا  نفت در

 «“ديام“ار نسا و ميقانون عنظ نيا
 :طر  قرارداد در مر ي  اهتفا  يتدايميئول - 11ماده  - 2

 اواتد داشت“ مدده را ور  اهتفاف اتياناا  مسي يويوه الز  ورا  يهي نيعأم تيطر  قرارداد ميئول - 1

 وفود“ يعاار دانيم هفن منار و  اتيويوه مزوور اواتد وود ه  مسي افتيميتحق واز  طر  قرارداد فقل وقت - 2

 اواتد شد“مزوور آياز دانيعوسع  م اتيمسي وندديعحقق وا و  شود م بيه  در قرارداد مرووط عار  مطاوق  واوط يعاار دانيه  هفن م  در اورع - 3

 طر  قرارداد اواتد وود“ مدده ور رانينفت ا  در اورت دراواست شرهت مي زيعوسع  ن  اتيويوه الز  يدت مسي نيعأم

 گردد“  نيو شيقانون در تر قرارداد پ نيا 12ماده  مقررات اواتد وو ه  ور اساس  واال مطاوق مقرراع 3و  2 يوازپرداات ويوه مذهور در وندتا - 4
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در تر    اتيمسي   يهي  يايرااين ماده عاريب شده است ه :»    2« در وند  “اودي ااعس  م  دانيم  است نيبت و  آن  شده نيوشيقانون پ

 «اواتد وود“ رانينفت ا  مدده شرهت مي ور رأساً دانيآن م يعاار  ديآياز عول خياز عار  يعاار  دانيم

 استفاده از کاالها و خدمات داخلی: -5

تشخیص لزوم استفاده از  مورد عاهيد ااص قرار گرفت  است و  53قانون ماوب  24استفاده از هاالتا و ادمات دااي  در ماده 

 اتيمسي از يهاالتا و ادمات مورد ن طبق اين ماده:» کاالها و خدمات خارجی را به شرکت نفت ملی ایران محول کرده است.

اواتد وود ه  هاالتا مااز   وقت  شد“ استفاده از هاالتا و ادمات ااري اواتد  يو عحا  يهفور عد  در تر قرارداد از مناوع دااي

 مناس   اتيمسي  يازمنديرفع ن  يورا  تيفياز لحاظ ه  ران ينفت ا   شرهت مي  صيو  عفش  شود  و مر   م    يعد  رانيدر ا  ه    ادماع  و

  شرهت مي صيو  عفش رانيهاالتا و ادمات مر   شده در ا ستيآن ه  ق اي در دسترس نباشد و از يمورد ن ريو  مقاد اينباشد و 

 «گرانتر واشد“  هاالتا و ادمات ااري ستياز ق درصد ستیب از  شينفت و

 رعایت الزامات زیست محیطی -6

مورد   53و ييوگيري از آلودگ  محيل زييت در ايراي قراردادتاي مو وت قانون ماوب  حفظ منابع طبیعی و ثروتهای عمومی

مرووط تر   اتيمسي انيمكين اواتد وود ه  در ير رانينفت ا  شرهت مي اين قانون:» 26عاهيد قرار گرفت  است و  موي  ماده 

توا )  ليمح   آلودگ  از ي  ريييوگ  ني  تسچن عيطب  يگازتامشاوااً)   عيهام  را يدت  فظ مناوع ثروت طب  مراقبت  قرارداد دقت و

    شرهت مي  ايواب عوسل دولت و    نيدر ارا ه    اود مقرراع  اتيمسي    و  مس  آورد طر  قرارداد ميز  اواتد وود ه  در نيو آب و زم

در ااوص   ههيو  و مادهنيا مفاد يدر ايرا ديرا ه  وا   واوط رانينفت ا  “ شرهت ميدينسا تيرما گردد م اوالغ امال  و رانينفت ا

مس  از سوزاندن و و  تدر دادن نفت مورد يرينفت، ييوگ  نيرزميز  مشازن  دتودره  شيمادد نفت، افزا افتيواز  ،  فظ مناوع نفت

 «و امال  اواتد هرد“ نيعدو رديقرار گ

 جبران هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار  -7
مطاوق مقررات اين قانون، وراي يبران تزين  تاي  ه  پيسانكار وراي ايراي مسييات اهتفا  و عوسع  متحس  شده است و تسچنين 

درصس تولیس  50سال و تا  15شرکت ملی نفت ایران حساکثر به مست  ق الز س ، سود و رييكداي  ه  عقب  هرده است؛ 

ه  پيسانكار وراي اناا  فعاليتداي  گذاريسرماي  هيي  تزين  تاي فروش می رسانس. آن میسان را به يیمانکار با تخفیفاتی به 

  قسط  10به اهتفاف  و عوسع  اي عا زمان عحقق عوليد عااري و عحوي  پروژه و  شرهت نفت اناا  داده است؛ يف هاس  شده و 

)تخفیف هير م  گردد“  شود م سانكار فروات   تر سا  يف قيل از قيست نفت  ه  و  پي  سال   10و به مدت    شودم مياوي عقييم  

 {مهم}اول(

د مفسو  ودره وانك  و  ميزان عوانم  اما تزين  تاي عوسع  اي  ي  قرارداد  شودمی مشمول بهره بانکی نتزين  اي اهتفاف  

 مقرر در قرارداد شود“

درصد بهای  5حداکثر تا  531قانون نفت ماوب  12وراي  ق الز س  و رييكداي  ه  پيسانكار عقب  هرده است و  موي  ماده 

ه  اين عشفين در طو  مدت امتبار قرارداد   شودمیفوب رایج بازار نفت فروخته شده به پیمانکار برای تخفیف در نظر گرفته  

 {مهم})تخفیف دوم(سا  امسا  م  گردد“ 15و  داهثر وراي مدت 

 
 : 12ماده  - 1

منعقد  قرارداد و طر  رانيت انف  شرهت مي نيو قرارداد فرو  وستيو  عحقق پ شود م بيعار يسانكاريپ ه  در قرارداد مرووط  هفن شده، مطاوق  واوط دانيوودن م يوعد از آن ه  عاار - 1

 ه   در اورعمدده گرفت  است )عوسع  ه  ور اتيمسي يتان يتز نيدر وراور ععدد عأم زين  و دهيه  متحس  گرد  اهتفاف يتان يتز يفيقرارداد  ق اواتد داشت ه  در وراور ر طر  اواتد شد“

سا  عااوز نشواتد هرد  پانزده ه  از  مدع  مقرر در قرارداد فرو  و در ط ليشراعحت يعاار ديآياز عول خيعار از مكفوف  را دانياز نفت م يور مدده طر  قرارداد واشد  مقدار تان يتز نيا نيعأم

 مكفوف  عااوز نشواتد نسود“  دانيشده م ديدراد نفت عول پنااه در تر  ا  از شود ماده و  طر  قرارداد فروات  م نيه  و  موي  مقررات ا  نفت “دينسا يداريار

 ارزانتر واشد“ وازار نفت مزوور جيفوب را ياز ودا ريز نيعشف دو محاسب  اواتد شد ه  و  اندازه ماسوت يطور ينفت فروات  شده و  طر  قرارداد يودا - 2

  يو عوسع  در نا  اهتفا  اتيمسي يتان يتزاز واوت يعاار ديقرارداد عا آياز عول يايرا خياز عار قرارداد واشد ه  طر   دتم ماسوت مبال  فيه  رقم ه  آن در تر سا  وراور وا   فيعشف - الن

  منظور اواتد شد“ در اورع نيعشف نيا اهتفا  در محاسب  اتيمسي يتان يشد فقل تزنباعوسع  ور مدده طر  قرارداد اتيمسي ويوه الز  يدت نيه  عأم  قرارداد متحس  شده است“ در اورع

ه  ماسوت  يسرشكن اواتد شد و  نحو دانيچند م اي دو آن نيمقرر در قرارداد مرووط و   يمزوور و  عرع يتان يواشد ماسوت مبالغ تز شدههفني عاار دانيچند م ايقرارداد دو   ينا  فيه  در 
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است ه  مبالغ امطاي  و  پيسانكار ماددا مفسو  ماليات ور درآمد در ايران  شايان ذهر است ه  استفاده از رو  عشفين وراي آن 

 نفود“

 اختالفات  فصل و حل بر حاکم قانون عنوان به ایران قانون کردن مشخص -8
 عاريب م  هند ه :  53قانون نفت ماوب 

 قوانين و مقررات ايران است“قانون  اهم ور قراردادتاي نفت اوگ  ◆

   و فا  ااتالفات ناش  از قراردادتاي نفت  از طريق اريات و  داوري مطاوق وا مقررات آيين رسيدگ  داوري اناا   ثانیا  ◆

اواتد  مح  داوري نيز ايرانو  شودم اناا   مطاوق وا مقررات آيين رسيدگ  داوري ايرانو مح  اريات و  داوري  شودم 

 وود“

  مذاهره قيتر گاه از طر د يآ شيقرارداد پ يو طرفدا رانينفت ا   شرهت مي نيه  و  تالفاعاا اين قانون مقرر م  دارد:» 23ماده  

   اواتد شد“ مقررات مرووط و  اريات ااتالفات   يداور   قينفود از طراواتد شد رفع   نيوشيه  در تر قرارداد پ  يدوستان  و  نحو

عدران  يداور  و مح  رانيا نيمطاوق قوان يمورد داور در   دگيرس نيي“ آگردد م  نيوشيپ  مقت“ در تر قرارداد و  نحو يو  داور 

قراردادتا عاوع   يو ايرا ريعفي  امتبار و  “نديعوافق نسا  ي ري د  قرارداد نيبت و  مح   نياواتد وود م ر آن ه  وعد از وروز ااتال  طرف

 «“وود اواتد رانيا نيقوان

واشد“ نكت  يال  عوي  اين است ه  و  موي  اسناد  قوق  مورد م  6قراردادتاي پيسانكاري منعقده وراساس قانون مذهور يسعاً 

منعقد شد“ قراردادتاي دو  و سو  در  منتفر شده وزارت نفت، قرارداد او  دو روز قب  از عاوي  قانون نفت در مايس شوراي مي  

روز وعد از عاوي  اين  25و  21روز وعد از عاوي  و قراردادتاي پنام و شفم و  عرعي   8تسان روز عاوي  قانون، قرارداد چدار  

 1قانون، و  ام“ار رسيدند“

 : 1353شش قرارداد پیمانکاری منعقده براساس قانون نفت 

  : پی( -اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت )سی.افقرارداد پیمانکاری برای    -1
منعقد شد“ و  موي  اين قرارداد، شرهت عوعا  ايران و  منوان پيسانكار ه  عأسيس شد و هيي     1353ماده ه  در پنام مرداد    27در  

تيار شرهت مي  نفت ايران قرار داد  سن آنك  رييف مسييات  ويوه الز  وراي مسييات اهتفا  و عوسع  و تر نوت تزين  دي ر را در اا

اي تاي عوسع اهتفا  را پذيرفت“ دقيقاً مفاو  قراردادتاي پيسانكاري مو وت وند   اين وشش، ويوت  ه  و  منظور عأمين تزين 

دراد نفت اا  عوليد شده   45“““  اين قرارداد، »“““ شرهت مي  نفت    15پرداات شود وا  وا ودره محيوب اواتد شد“ و  موي  ماده  

 و و  دست آمده از ميدان ]را وا رمايت شرايل عشفين[ و  شرهت فرانيوي نفت يا نساينده او اواتد فروات“«

در    :)شیراز( قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آلمانی دمینکس  -2
منعقد شد“ و  موي  اين قرارداد، شرهت نفت دمينكس ايران و  منوان پيسانكار ه  عأسيس شد“   1353مرداد  ماده ه  در تفتم    27

 ساير شرايل وا ع ييرات اندک مانند قرارداد قبي  است“

در   :قرارداد يیمانکاری برای اکتهاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آلمانی دمینک« )آبادان( -3
 منعقد شد“ ماددًا شرهت نفت دمينكس ايران و  منوان پيسانكار ه  عأسيس شد“ 1353ر تفتم مرداد ماده ه  د 27

  27  در    :قرارداد يیمانکاری برای اکتهاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انللیسی اولترامار لیمیتس  -4
 ترامار ايران و  منوان پيسانكار ه  عأسيس شد“اول نفت تشره قرارداد، اين موي  و “ شد منعقد 1353  مرداد شانزدتم  در  ه  ماده

 
 نيارج شده است معاد  واشد“ اقرارداد  يو عوسع  ه  در نا  اهتفا ي تان يماسوت تز دتمفيوا  شود و  طر  قرارداد فروات  م دانداياز ماسوت م ترسال  ه   ور ماسوت نفت ناظرفاتيعشف

   اواتد داشت“ادام يعاار ديآياز عول خياز عار سا  ظر  مدت ده نيعشف

 جيفوب را يودا نييعع رو  فرو  ادام  اواتد داشت“ظر  عسا  مدت امتبار قرارداد نيعشف نيه  ا قرارداد وازار نفت فروات  شده و  طر  جيفوب را ي داهثر معاد  پنج دراد ودا  فيعشف - ب

 يدر تر قرارداد فرو  مندرج اواتد شد“ ورا الز  مقررات ريپرداات ودا و سامقررات رايع و  طرز نينفت و تسچن يريو وارگ  يعحو ورنام   نيو شيمقرر در شق ب و پ نيعشف  قطع زانيوازار و م

ي تان يتد گرفت“ ودره متعيق و  تزوي  ودره ععيق نشوا چيو  ت  اهتفاف يتان يتزي ورا كنياواتد شد ل نيقرارداد مرووط معه   داهثر آن در رديععيق گ ياودره مسكن است ياعوسع  يتان يتز

 ور درآمد نشواتد وود“ اتيمفسو  مالوند نيمطاوق ا ياعوسع 
1 -  
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  27 در  :قرارداد يیمانکاری برای اکتهاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و يان کانادین يترولیوم لیمیتس -5
 نفت  مي   شرهت وا قرارداد طر  ااري  تايشرهت قرارداد، اين منوان ريممي “ شد منعقد 1353 مرداد ندم و وييت در  ه  ماده

است و در اين قرارداد   هاناداي  ه  پتروليو  هانادين پايان و  است آمريكاي  شرهت  يف  ه  پوريتد اينكور   اوي  اشيند از  وودند مبارت

رداد ويش  اند“ گروه اشيند يف شرهت فرم  پيسانكار ه  اين قرارداد وود“ شرايل اين قراماتسعاً و  منوان گروه اشيند ناميده شده

 واشد“مانند قراردادتاي قبي  م 

  در  ه   ماده 27 در   :قرارداد يیمانکاری برای اکتهاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ اس.پ.آ -6

  ايل اين قرارداد نيز هم وشر“ شد عأسيس قرارداد اين ه  پيسانكار  منوان و  ايران آييپ نفت شرهت“ شد منعقد 1353شدريور  سو 

 ويش مانند قراردادتاي قبي  است“

 منعقد نفده است“ 1357دتد ه  قرارداد دي ري عا انقالب اسالم  ايران در سا  اسناد  قوق  شرهت مي  نفت نفان م 

 :شش فقره قرارداد ادماع )پيسانكاري  عحت منوان قرارداد پيسانكاري شرهت فرانيوي   1353و  استناد قانون نفت  نکته

نفت} س “ ا “ پ { قرارداد پيسانكاري دمينكس}شيراز{ قرارداد پيسانكاري دمينكس}آوادان{ قرارداد پيسانكاري شرهت  

 منعقد شد“ 1353يند{ و قرارداد پيسانكاري آييپ}اس“پ“ آ{ در سا  اولترامار ليسيتد، قرارداد پيسانكاري پان هانادين}اش
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  دکتریسواگت 
، کدام مورد، در خصرو  ترتیبات مشرارکتی در عملیات 1353: به موجب قانون نفت  94سروال دکتری حقوق نفت و گاز سرال  

 باالدستی و پایین دستی، صحیح است؟
   در تردو مسنوت شد“ 1

 دراد نباشد“  50  در تردو مااز شد، مفروط و  اينك  سدم شرهت نفت هستر از 2

 دراد نباشد و در دوم  مسنوت شد“ 51  در اول  مااز شد، مفروط و  اينك  سدم شرهت نفت هستر از 3

 دراد نباشد“  50  در اول  مسنوت و در دوم  مااز شد، مفروط و  اينك  سدم شرهت نفت هستر از 4

 احيب است“ 4گزين  

 ؟نیست، کدام مورد صحیح 1353: براساس قانون نفت مصوب 94سوال دکتری حقوق نفت و گاز سال 
 تاي ااري  نيبت و  ا داخ پااليف اه اقدا  هند“عواند از طريق قراردادتاي مفارهت وا شرهت  شرهت مي  نفت ايران نس 1

 ي اناا  مسييات نفت  در اارج از هفور از طريق قراردادتاي مفارهت اقدا  هند“عواند ورا  شرهت مي  نفت م 2

   امسا   ق مالكيت ميت ايران نيبت و  مناوع نفت  ايران در سرعاسر هفور و فالت قاره، منحاراً و  مدده شرهت مي  نفت ايران است“3

تاي آزاد نفت ، وا تر شرشص ايران  و ااري ، قرارداد پيسانكاري منعقد وششعواند وراي اناا  مسييات نفت  در    شررهت مي  نفت ايران م 4

 نسايد“

 احيب است“ 1گزين  

 احيب است؟ Signature Bonusهدا  مورد در ااوص : 98سوال دکتری حقوق نفت و گاز سال 

 ميييون دالر ععيين شده وود“  20  در قرارداد سيريپ و تسچنين در قرارداد دمينكس، پيش وين  و مبيغ تر دو 1

   در قراردادتاي ويع متقاو  اهتفا  و عوسع ، پيش وين  و رقم آن  ي  مورد، وا عوافق طرفين ععيين شده است“ 2

 ميييون دالر ععيين شده وود“ 12و مبيغ آن   در قرارداد دمينكس منعقده قب  از انقالب، پيش وين  3

   در قراردادتاي ويع متقاو ، پيش وين  و رقم آن يف اد ميييون دالر ععيين شده است“ 4

 احيب است“ 3گزين  
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 1353متن قانون نفت مصوب 

حال مطالب آن در دکتری محل سوال نسخ شده است اما به هر  90هر چند این قانون توسط قانون نفت اصالحی سال توجه: 

 بوده است؛ بنابراین مطالعه این قانون به داوطلب کمک شایانی در حل تستهای احتمالی آزمون دکتری خواهد کرد. 

 :راتییاصالحات و تغ _1ماده 

 ماده اواتد وود“ نيمفروح در ا ميو مفات نيقانون وكار ورده شود شام  ععار نيترهاا ه  در ا ريوهيسات ز ااطال ات

مشتين از نفت   اتيمسي  ي يووس  ايشود و    افتي   عيامم از آنك   الت طب  عيما  يدروهروورتايت   ياسفالت و هي  ، عيمبارت است ازنفت اا ، گاز طب  »نفت«

ترگون    اي  ي ايسيش  س م   يعاف   اي  عيگاز و  ما   يعبد  ي يه  از مواد مزوور ووس   عسام  س ين  اياستفاده    يايتر فرآورده مد  زييدا شود و ن   عياا  و گاز طب

 “ديمعسو  شود ودست آ ندهيامم از آنچ  اهنون معسو  است و آنچ  در آ ي ريد ق يطر

 و

 و

 و

 و

 و
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 قرارداد های پس از انقالب -گفتار هشتم

در تاریخ ایران  وزارت نفت   بداش اول ن ب  »گیحه تاسی« وزارت نفت  را تصویب کرد و    58شورای انقالب در سال  

اين اليح :»وزارعشان  اي و  نا  وزارت نفت عاسيس م  گردد“ شرهت مي  نفت ايران و شرهت مي    1و  موي  ماده  ایداد شس.

 داي عاوع  در اوواب يسع  وزارت نفت قرار م  گيرند و واويت  و  آن اواتند وود“«انايع پتروشيس  و شرهت مي  گاز ايران و شرهت

اعشاذ عاسيم در مورد قراردادتاي نفت  مويود از دي ر ع ييرات مسده در  قوق نفت ايران است ه  در سا  او  پيروزي انقالب 

هيي     تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهای نفتی«به موجب »الیحه قانونی راجع به  اسالم  اناا  شد“ شوراي انقالب  

قراردادتاي نفت  را ه  م اير وا قانون مي  شدن انعت نفت در ايران است؛ هان لم يكن امال  نسود و عفشيص موارد م اير را و  

دا هرد ه  نيبت و  “ اين  هسيييون تسچنين ااتيار پيشودم هسيييون ااا  محو  نسود ه  ام“اي آن عوسل وزير نفت ععيين 

   و فا  ااتالفات ناش  از قراردادتاي مزوور اقدا  هند“ و  موي  اين اليح  قانون ، مفاد قراردادتاي نفت  واالدست  مويود م اير  

وا اقت“اتاي مي  شدن انعت نفت عفشيص داده شد و ل و گرديد“ ل و اين قراردادتا منار و  دماوي متعددي از سوي شرهتداي  

ارداد شد“ شرهتداي آمريكاي  نيز در قال  دماوي ايران و آمريكا مطالبات اود را و  داوري مزوور اريات نسودند“ عاوي  قانون طر  قر

  1366ا اف  ور آن قانون نفت ماوب  اساس  يسدوري اسالم  ايران از دي ر عحوالت عاثير گذار در  وزه  قوق نفت و گاز وود“

 مشتار و ماس  است“  قانون   1353وراال  قانون نفت 

 :عا  دي ه  عوسل  1353عاريح  نداشت؛ قانون نفت  1353در مورد نيخ قانون نفت  1366از آناا ه  قانون نفت  نکته

در سال  1366با اصالح قانون نفت قانون مزوور يا ساير قوانين ل و يا ع يير پيدا نكرده وود؛ معتبر عيق  م  شد“ ندايتا 

 1صراحتا نسخ گردیس. 5313  کل قانون نفت 1390

 :وا ااال ي   1366قانون نفت امروزه قوانين و مقررات متعددي ناظر و   قوق نفت ويود دارد ه  از مدسترين آندا  نکته

قانون )عا  دودي ه  در قانون ورنام  پنام عنفيذ شده است  قانون ورنام  پنام عوسع ، قانون ورنام  چدار  عوسع ، 1390

 است“  قوانين وودي  ساليان و  وظاين و ااتيارات وزارت نفت

آمريت و مفارهت و نظارت شرهت  ، فظ  اهسيت ،در اين راستا  فظ  اهسيت نفت عوسل هفور و مد   واگذاري آن و  پيسانكار 

ياي زين  قرارداد تاي پيسانكاري و  ياي مواردي وودند ه  در قراردادتاي يديد مد نظر  ، مي  نفت ايران در هيي  مسييات عوسع  

قرار گرفتند“ اين قراردادتا وا استفاده از عارويات دوره تاي قب  و و  منظور عٌامين منافع ويفتر وراي هفورمان طرا   شدند و 

ي ايااد شده منافع شرهت تا را مانند گذشت  در ور  نداشت و عحسي  ان و  شرهت تا هار دشواري ووده است“ چرا ه  قراردادتا

-1379سشت عر م  نسود“)مبار  گذاريسرماي  عحريم تا و ييره نيز شرايل را وراي يي    ،محدوديت تاي قوانين ف“اي سياس  

20   

 :ورنام  استفاده از مناوع ااري  وراي گردد“ در اين طرح استفاده از قراردادتاي ويع متقاو  و  ورنام  او  عوسع  ور م  نکته

واييت وراساس قراردادتاي ويع متقاو  عاٌمين مال   ميييارد دالر و  عاوي  رسيد ه  م  30ايراي طرح تاي ااص  دود 

م  شد“ اما در مس  انعقاد قراردادتاي ويع متقاو  وراي استفاده از مناوع ااري  ميير ن رديد و در موض عاٌمين مال  طرح 

هفور را وا انباشت ععددات ااري  و ععويق واز  ،وا شيوه پوزانس عحقق يافت ه  در اواار دوره ايراي ورنام  او  عوسع تا 

 پرداات ودت  تا مواي  هرد“

 :مورد ارزياو  قرار گرفت و استفاده از  از دو زاویه فاینانس و بیع متقابلدر ورنام  دو  عوسع  وحث عاٌمين مال   نکته

ميييارد دالر)شش و  10هي  منتف  شد“ در اين ورنام  و  دولت ايازه داده شد عا ط  پنج سا  ورنام  عا سقن يوزانس و  

نيم ميييارد دالرد از ويع متقاو  و س  و نيم ميييارد دالر از مسييات فاينانس  يدت طر داي مفشص از مناوع عاٌمين امتبار 

 ااري  استفاده نسايد“

 
و اليح  قانون  متسم اليح  قانون  عأسيس وزارت نفت، ماوب  8/7/1358    از عاريخ عاوي  اين قانون، اليح  قانون  عأسيس وزارت نفت، ماوب  ـ15ماده  - 1

  .گرددم ل و  29/3/1359
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

  :ف يا ويع متقاو  و  و  دموت هرد عا در قال  قراردادتاي واي السييويناز شرهت تاي نفت   1370ايران از سا   نکته

و مفارهت در مسييات اهتفاف  ذاائر يديد و تسچنين عوسع  ميادين نفت  و گازي مويود و وازسازي و   گذاريسرماي 

اناا  شده و  با شرکت توتال فرانسه 3701اولين  رهت وا مذاهرات ن  چندان طوالن  در سا   نوسازي آندا واردازند“

و   ،جهت توسعه میادین پنج گانه تنگه هرمز با شرکت های ملی نفت ژاپنسريعاً متوقن گرديد“ وعد از آن مذاهراع  

در تسين   انجام شد که منجر به امضای توافق نامه با آنها گردید.  1371در سال  شرکت اکتشاف ژاپن)ژاپکس(

عوافقاع  وا شرهت تاي ژاپن  دي ر وراي عوسع  ميدان وال  آياز شد“ شرهت ژاپكس وعداً اواستار ع يير ميادين و   ،زمان

آواي و وال  عا مر ي  نداي  پيش رفت اما و  ميت   ، ميدان سيري نسود و مورد موافقت قرار گرفت و قراردادتاي سيري

 . به امضا نرسیدففارتاي آمريكا و  ژاپن قراردادتا 

 :وراي ميادين سيري آ و اي اناا  گرفت و اولين مذاهرات وا شرهت تاي   السييوينمناقا  محدود  1372در سا   نکته  

الن و هونوهو اورت گرفت و پس از ادام   ،استات لوي  ،نورييف تايدور  ،هيتا  ،آپاچ  ،آموهو ،ايي   ،پ  پ   ،چون ش 

  اولین قرارداد بیع متقابل با شرکت معتبر نفتی آمریکایی 1374مذاهرات و   مدت دو سا  سراناا  در اسفند ماه 

و از ايراي   ملغی اعالم شدوي  هيينتون    ، ه  البت  اين قرارداد و  دستور رئيس يسدور وقت آمريكا  کونوکو به امضا رسیس

 وگيري و  مس  آمد“آن يي

 :و  ام“ا رسيد ه  در زمان اود تم از نظر ع يير ديدگاتداي  شرکت فرانسوی توتالقراردادي وا  1375در عيرماه  نکته

در وشش نفت و گاز  گذاريسرماي  اليح  عحريم  1996تم از لحاظ سياس  موفقيت  وزرگ و  شسار م  آمد“در سا   ،نفت 

ميييون  40د ويش از عوانس  ايران در مايس قانون ذاري آمريكا عاوي  شد“ و  موي  اين قانون تر شرهت وا تر مييت  ن

ميييون دالر عقيي  داده شد در يير   20و   1997  اين مبيغ در سا  هند“)ه  البت گذاريسرماي دالر در وشش انرژي ايران 

قرارداد فاز دو و س  پارس ينوو  وا هنيرسيو    1998در سا   اين اورت مورد ماازات دولت آمريكا قرار اواتد گرفت“

 شرهت تاي عوعا  فراني  و گاز پرو  روسي  و پتروناس مالزي و  ام“ا رسيد“

 دهای نفتی که منعقد شده عبارت است از:برخی از انواع قراردا

موفق و  مقد دو قرارداد ويع متقاو    1376و    1375وزارت نفت در سالداي    :قرارداد پارس جنوبی توسعه میادین سیری آ و ای

اي ووده عوسل شرهت مي  نفت ايران و شرهت عوعا  شد ه  يك  از اين قراردادتا مرووط و  عوسع  ميادين نفت  سا ي  سيري آ و 

 “  متقاو  منعقد گفت عيو  اورت و 1374ماه  ريدر ع  ه  است

به شرکت پتروپارس واگذاری و قرارداد آن به صورت بیع   1376ايراي قرارداد مذهور اواار سا  : فاز یک پارس جنوبی

  متقابل تنظیم شده است.

قرارداد عوسع  فازتاي چدار و پنج عوسع  ميدان پارس ينوو  در : فازهای چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبی

بیع  منعقد شد“ اين قرارداد تا و  اورت  %60% و  40وا شرهت پتروپارس و اييپ و  عرعي  وا سدم  1379عاريخ شش مرداد ماه 

 شده است“ ميعنظ متقابل

سدم منعقد گفت“ شرهت   % 45سدم و اييپ وا  %55وا  پتروليو  ايراناين قرارداد ما وين شرهت تاي الن : طرح توسعه دورود

 “طرح دورود در منطق  اارک در اييج فارس واقع شده است الن ماري اين طرح وود“
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

ه الوان در اييج فارس واقع شده و در سا   يرهييومتري ينوب يرو  يز 98ميدان نفت  وال  در : طرح توسعه میدان نفتی بالل 

   سدم منعقد شد“ %15سدم و يو ول  انرژي وا  % 85قرارداد عوسع  وال  وا مفارهت شرهت تاي الن وا    هفن شده است“   1346

وين شرهت مي  نفت ايران و شرهت رويا   1378آوان ماه  13قرارداد عوسع  اين ميدان در : طرح میادین نفتی سروش و نوروز

   منعقد شد“ در قالب قرارداد خرید خدمت و براساس شرایط بیع متقابل داچ ش  

 منعقد گفت“ مدتبا شرکت توسعه پترو ایران   1379اين قرارداد در سا  : طرح میادین نفتی نصرت و فرزام

ايراي فاز ن  و ده طرح عوسع  ميدان ميناً مفاو  فازتاي چدار و پنج است“ ايرا و ساات پااليف اه :  پارس جنوبی  10و    9فازهای  

و  مفارهت شرهت تاي مدندس  و سااتسان  انايع  به صورت فاینانس   1381سكوتاي درياي  و اطوط لول  دريا در اسفند ماه 

 واگذارشده است“ نفت

طرح عوسع  ميدان و  اورت مفاو  وترهدا  و  منظوراستحاا  13و12و11فازتاي: یپارس جنوب13و12و11فازهای

 يزي شده است“ر عر  ورنام  ميييون مترمكع  گاز 6/39

 “استااتااص يافت  1طرح عوسع  مشزن پارس ينوو  و  عوليدي “ع “ا 14فاز : پارس جنوبی14فاز

ميييون 50عوليد مشزن و از  تر مكع  گاز مميييون 6/56ايراي اين دوفاز يدت استحاا  روزان : پارس جنوبی16و15فازهای 

 است“ مترمكع  گازطبيع  عافي  شده ورنام  ريزي شده

هييات  1377درنيس  او  سا  1377قانون وودي  سا  29عباره " "وند4يزرواعوي  و  : فازیک –طرح بیع متقابل گازرسانی  

س  تاي الز  و  وزارت ر ور رسان  يدت عاوي  شوراي اقتااد ارسا  گرديده  متعاقبا شوراي اقتااد پس از  طرح ويع متقاو  گاز 

اناا   قالب تسهیالت بیع متقابل  دررا انتقا  وعوزيع گازطبيع  ، ماسوم  پروژه تاي پيفندادي امم ازپااليش نفت ايازه داد عا

 دتد“
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  دکتریسواگت 
 است؟ حی  صح1390کسام مورد  در خصوص قانون اصالح قانون نفت مصوب : 94سوال دکتری نفت و گاز سال 

 را نيخ هرده است“ 1366  قانون نفت ماوب سا   1

 است“را نيخ هرده  1353  قانون نفت ماوب سا   2

 وزارت نفت امسا  هرده است“ اراتيو اات نينيبت و  قانون وظا ي تاتي  محدود3

 آندا، ااالح هرده است“  را  سن  فظ امتبار قانون 1366و  1353نفت سا   ني  قوان4

 صحیح است.  2گزینه

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 اصلی نفت و گاز  هایفرآورده -ميندمبحث 
  مدسترين مار  نفت و گاز در سطب يدان  عامين گرما و سوات است“

 نفتی هایفرآورده -گفتار اول
 ، نفت سفيد، نفت هوره و قير“3، گازوئي 2، سوات يت1نفت  مبارعند از ونزين تايفرآوردهمدسترين 

 گيرد“تيدرو هرووري و  رنج است ه  وراي وساي  روشناي ، گرمايف  و پشت و پز مورد استفاده قرار م   ايماده   نفت سفید:  نکته:

 از تيدرو هروورتاي وييار سن ين عفكي  شده و در شرايل متعار   الت يامد دارد“ قیر: نکته:

از تيدرو هروورتاي سن ين مويود در واقيسانده عقطير نفت اا  عفكي  شده است“ اين نفت در عاسيياع  ويفتر  نفت کوره:  نکته:

آن،  ي  تاتا و آاليندگ هارورد دارد ه  امكان ا تراق آن از طريق مفع  ويود دارد“ و  ريم ارزان وودن اين فرآورده، و  دلي  نااالا 

 اتش است“مار  نفت هوره روز و  روز در  ا  ه
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 گوشزد: مباحث ادامه يیسا می کنس و بعس از چنسین مبحث وارد فصل دو می شویم:
 

 

 
 آيد“اين مايع شفا  مسدعا از پااليش نفت اا  و وع“ا از ميعانات گازي و  دست م نکته:   - 1

 اين سوات وايد مايع ووده و در  الت مايع واق  وساند“نکته:   - 2

 از فراورده تاي نفت  است ه  وراي سوات موعورتاي ديزل  و عاسييات  رارع  و  هار م  رود“نکته:   - 3

  در نوسان باشس.  12تا  5تعساد اتمهای کربن بنزین می توانس بین 

  باشس. می 16تا  8تعساد اتمهای کربن سوخت جت بین 

  و حتی باگتر در نوسان است. 20تا  14تعساد اتمهای کربن گازوئیل بین 

  باشس.می 26تعساد اتمهای کربن قیر بیش از 
)دکتر شیروی(    
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 نفت و گاز حقوق قراردادهای عمومیفصل دوم: 
 ي وود“ اما روشن است ه  تس  قراردادتا  اواتد  یقرارداد دولتواشد،  از موسيات مسوم    ه  يف طر  آن دولت يا يك  يتر قرارداد

دانيت“ ويك    يكيان  را عاوع نظا   قوق  دولت يتس  قراردادتا عواننس  “ لذايتنديوراوردار ن  يكيان تياز دري  و اتس  دولت

  م يرا و  دو نوت عقي  دولت يعوان قراردادتاو عاارعند از اين منظر م   دارند ه  عاوع قانون مدن ويودي ار يوي  دولت يقراردادتا

 :هرد

نظر ا كا   اهم ور آن،   از  از نظر عفريفات انعقاد و تم - شود ه  تم اطالق م  يو  قرارداد ،يقرارداد ادار  :قرارداد اداری ❖

 است“  ااص و  قوق مسوم نيعاوع قوان

و     عاوع مقررات مسوم انعقاد، تر چند از نظر عفريفات  -شود ه   گفت  م   ي و  قرارداد يادار  ريقرارداد ي اداری: ریقرارداد غ ❖

 است“ عاارت و  مدن  عاوع ا كا   قوق ااوا ت،يدر مات  واشد؛ ولقوامد آمره م 

از سازماندا يا   يك ه  است يقرارداد ،يرا اين ون  ععرين نسوده است؛ قرارداد ادار  يادار  يدر هتاوش، قراردادتا یانصار دکتر

منظور اناا  يف مس  يا ادمت مرووط و  منافع  و  ،  يا  قوق  قياز آندا، وا تر يف از اششاص  ق  يا و  نسايندگ  موسيات دولت

 “ است يادار  يدادگاتدا تياز آن در اال   ااتالفات ناش و   دگيو رس هندم وا ا كا  ااص منعقد  ، مسوم

 حاکم در قراردادهای دولتی قانون
اما  “ن واشداهفور اودش قانون ، دولت يعساي  دارند ه  قانون  اهم ور قراردادتا ف يو اا   هاالو منبع تس زوانيم يهفورتا

 یتابع اصول کلوايد    يادار  يه  اين نوت از قراردادتا  معتقدند دارند  السيي وين  تيمات  ، نفت  يوا اين استناد ه  قراردادتا  انيااري

 هنند“عحت منوان  قوق عاار استناد م   مرف يقوامد واشد و مسدعا و  المللیبینحقوق تجارت 

 یادار یقراردادها یها یویژگ

مقايي  وا طر  دي ر  در  تيتند ودين معنا ه  دولت در اين نوت از قراردادتا دار بیسطح ش در يقراردادتا ،يادار  يقراردادتا

هسبود وودي     يودل دعواندولت مثال م   يعن “است وراوردار  يو اقتدارات ويهتا حاتيقرار دارد و از عري يورعر تيقرارداد در موقع

یکطرفه و  مورد استفاده در مو وت قرارداد، آنرا  ي وودن عكنولوژ   قديس وواسط  السث   نسايد يا ف قيقرارداد اود را يكطرف  ععي 

 نسايد“ یکجانبه فسخ

 ( قرارداد مقاطعه کاری)  مانیي قرارداد
قرارداد و  وشش  انعقاد از وظاين محول  اود آندا را از طريق  و اناا  وشف  مسوم يازمنديداين نيعأم ياوقات دولت ورا  گات

 سااتسان  اود  را     زيروناي  يو يا پروژه تا  دريافت  را   ، و  اين نوت قراردادتا ه  دولت ور اساس آن ادماعهندم واگذار     ااوا

 گويند“  م   مسوم سانيرساند را پ  سد و “““) و  اناا  م ،ياده ،تا

دولت از طريق  يتافعاليت از ي شود چرا ه  وشش زيادمحيوب م  يادار  يعرين قراردادتا  از مدسترين و ااي  يك  مسوم سانيپ

 شود“ نوت از قراردادتا اناا  م  نيتس

  واشد:و  قرار ذي  م   داييويهگ يقرارداد دارا اين

يف  اوال لذا واشدم  را دارا يادار  يقراردادتا يدايتس  ويهگ  شود“ يعنمحيوب م  ييف قرارداد ادار  سان،ياينك  پ او  ◆

 نيمو وت قرارداد عأم  سوما است“      قوق  است دوما طر  دي ر قرارداد يف ششص    طر  اين قرارداد  تسا يف وا د دولت

از   مسوم سانيوه ور ااطالح پدر متون و مقررات، مال اينك  ا چهارماست   يا ارائ  يف ادمت مسوم  مسوم از ييف ن

نيبت و     داييو ورعر ازاتيامت ي در اين قرارداد از يف سر دولت نا  ورده شده است“ زيو مقاطع  ن سانيااطال ات قرارداد پ

  دار   ي قرارداد در سطب ش) طر  مقاو  اود وراوردار است

  دولت يتا قرارداد  اهم ور  مالوه ور اينك  از شرايل مسوم  يعن“ است نيمع ياينك  اين قرارداد يف قرارداد ادار  دو  ◆

وودي  ساوق اادر هرده مفشص شده   و  ه  سازمان ورنام  يداياين قرارداد تم عوسل اوالي  شرايل ااتااا كنديم تيعبع

وبندد و   سانيعواند پم   تسانند وشش دولت زين   ااوا وشش شود“محيوب م  يادار  نياست، وناوراين يزو مقود مع
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مورد نظر ماست ه     سانيه  پ دتدم نفان " مسوم"مبارت  واگذار هند ول قرارداد را از طريق يشتافعاليتاز   وشف

 منعقد شود“  دولت عوسل وشش

 یعموم مانیپ یمنابع حقوق
قانون   23است“ ماده  1351قانون ورنام  و وودي   23 ماده در ايران  يسانكار يپ يقراردادتا ميعنظ ييا مبنا  مدسترين منبع  قوق

  ر يو ي  مسران يتا طرح را داده است ه  در   تسيان يايااد قراردادتا ار يااتو ورنام  ريزي   مديريت ورنام  وودي   و  سازمان

نسايد“ وناوراين مقا   ميدولت را عنظ يمقاطع هار  يتافعاليتو   مسوم يساندايپ  و شرايل مسوم رديمورد استفاده قرار گ  مسران

“ دولت هندم   يرا مدون ساز   سانيپ  نيو قوان  ميرا عنظ  سانيپ   شرايل مسوم  است  داده  يه  قانون ذار و  و  يور اساس ايازه ا  يادار 

  ،  مسران  ي مرووط و  طر دا  يقراردادتا   مسوم  لي و شرا    ااو  هي  نيو استانداردتا و تسچن  ارتايمع  نييععو    يورا  23ور اساس ماده  

 يو دست اتدا  نسايدم اوالغ    ي ايرا  يوراساس آن دستور العس  الز  و  دست اتدا  رانيوز   أتيت   يو پس از عاو   يعد  ينام  ا  نييآ

 واشند“آن م  تيموظن و  رما ي ايرا

 باشد.اعتبار می یهنوز هم دارا 51قانون برنامه و بودجه مصوب  نکته:

 گويند“  م پيع يقراردادتا تسيان و يا يه  ااطال ا و  آن قراردادتا هندم را ايااد   ورنام  و وودي ، قراردادتاي قانون

تسيان و    يو قراردادتا    مسوم يساندايپ  نام  ايراي نيشد ه  ور اساس اين آئ   نام  ايراي نييف آئ ي، دارا  23ماده   52سا    در 

 نسايد: ميرا عنظ  مسوم يقراردادتا يا سانينوت پ  3دولت ايازه دارد   شونديعنم  ميگروه عقي 3

 يهرده و وشش تا اوالغ  ساوق)تيتند ه  سازمان ورنام  و وودي    سانداييپ ساندا،ياين پ :(االجراالزم یمانهایپ) گروه اول 

واشند نس   ي دي ر يو مااز و  استفاده از قراردادتا نسايند طرفا مكين تيتند از اين قراردادتا استفاده  ايراي يو دست اه تا  دولت

 ساندايمفاد آنرا ندارند“ پس در اين نوت از پ رييدر مفاد آن نبوده و امكان ع  يرييع  گون  چيمااز و  ت  دولت يسازمان تا نيتسچن

 نيمفاد چن ه  يتنديو  اينك  مااز ناستفاده هنند و د سانياو  اينك  دست اتدا ميز  تيتند فقل از اين نوت پ دارد دو نكت  ويود

 ودتند“ رييرا ع   سانيپ

 ي اينك  در فر  تا  ريم   مي  .یشرایط اختصاص  یاست و هم دارا  یشرایط عموم  یدارا  هم  ،  مسوم  سانيپ  يمد  قراردادتا  اين

از قب  عوسل دولت   يتم، عا  دود زياد شرايل اين  شده است ول  نيو شيپ زين  و ااتااا  شرايل ااوا ، مسوم سانيپ

 “و عار  در شرايل قرارداد را ندارند دا  امكان  ايراي يدست اتدا  يعن“ مفشص شده است

و   1378نام  در سا   وشش عحت منوان زين  يماده است و آارين اوالي 54 يدارا ، مسران يدر پروژه تا سانيپ  مسوم شرايل

 ااوا  وشش البت  است نكرده ع ييري اآلن عا او  نوت مسوم   و  وعد شرايل   73از سا      يعن“اوالغ شده است   ايراي  يدست اه تا

 است“  نكرده ع ييري  ا  و  عا ول  داشت  آن ااالح يدت زيادي پيفدادات

“ دياوالغ گرد  سانكارانيمفاور و پ  مدندسان  ،ي ايرا  يدست اه تا   و ور اساس وشفنام     سانيپ    ااوا  ليو شرا  سانيپ    مسوم  لياشر

  يت يوا  رود و م  و  شسار م  االيراالز )از نوت گروه او   و مقررات آندا سانيااوص پ ليو شرا  مسوم ليشرا ،موافقتنام  نيا

 ي ايرا دست اه“ هار نباشد از ين يماسوم ، و  طور هام  پاسش و نيه  ا ي“ در مواردرديتا مورد استفاده قرار گ سانيانعقاد پ يورا

مورد ايرا  و سازمان مديريت و ورنام  ريزي  دييعا پس از عا نسايدم  فنداديمورد نظر اود را و  سازمان ورنام  و وودي  پ راتييع 

آالت و   نيو ماش زاتيماالب ، عاد  ديار يتا ساني س  و نق  ، پ يتا سانيوشفنام  پ نيا   گذاشت  شود“ الز  و  ذهر است ط

 “نكرده است يريينوت او  عا اآلن ع   مسوم و  يعد يساندايپ

   ايراي   نظا  فن)آن     نام  ايراي  نيآئ  و  ورنام  و وودي   انونق  23و  استناد ماده    :(مانها یمنظور از گروه اول پ)اول بخشنامه  بند

 يزر است:  4 يدارا سانيقرارداد پ  مسوم سااتار 

 مبيغ پروژه و “““ قرارداد، نيطرف  ياز قب  مو وماع يزر او ، موافقتنام 

 “قرارداد در آن مندرج است  عسا  مفاد  قوقشام    يزر دو ، شرايل مسوم  

 و“““ ععدي    پرداات، نرخمرا  رينظ شود  يوايد عكس سانيه  وا عوي  و  نوت پ  اطالماعه  شام   شرايل ااوا   سو ، يزر 

 مرووط و  ساات پروژه و“““ اطالمات فدرست ودا، نقف  تا، ، اطالمات فن  ياز قب يتا موارد وستييزر چدار ،  سائم يا پ 
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گروه  تسا وايد از  اين در ارعباط وا  وشش دولت  يعن .است اگجراگزم است که استفاده از آنها  یقراردادهای :گروه دوم

دتند و وناوراين ايازه   ريياز مفاد آن را ع    ورا  ندعوانم     در شرايل ااوا  نياما طرف  “  ه  دولت امال  هرده استفاده هند   شرايط

 عوافق هنند“  قرارداد، در چاريوب شرايل ااوا  مفاد و شرايل مسوم از   داده شده است ه  ور سر ورا  و  وشش دولت

شده است    طرا    زميمكان  آن  در    ندارد منتد   ست وا گروه او  فرقااليراالز    ه  فرمت  ثينوت دو  اوال از اين    يقراردادتا  پس

 در شرايل   از مواد شرايل مسوم  ورا رييامكان ع  نيه  طرف

را فيخ نسايد“     مسوم  شرايل  در   را درج نسود ه  مواد مندرج  يعوان موادم    را داشت  واشند“ پس در قال  شرايل ااوا    ااوا

ذهر شده است،     ه  در شرايل مسوم   پاک شدن شروط  از   ه  مبارعند  رد يعواند اورت گس  اقدا  م    پس در متن شرايل ااوا 

 “ شرايل مسوم در  دادن مواد مندرج رييا اف  هردن مواد، ع 

 نيآالت است، مفسو  ا نيو ماش زاتيعاد  يآندا مرووط و  عد ن يدراد ورآورد تز 30از  فتريه  و  انعت زاتيعاد نا  نکته:

 “يتينسانيپ   ااوا ليشرا و سانيپ  مسوم ليوشفنام  شرا

امكان مذاهره    ول ستااليراالز شود ه  امال  م   ي است ه  استفاده از اين قرارداد، در آن شاا  ا  گروه دو  قراردادتا گروت پس

 واشد“م    در شرايل ااوا   مواد شرايل مسوم ااالح و عوافق ور سر آن ويود دارد ه  رو  مذاهره و عوافق در اين نوت قرارداد

ور اساس   قرارداد  ميدر عنظ   ااال الزام   يعن  ؛است  یو ارشاد  یا هیهمسان کامال توص  یقرارداد ها  این نوع از  :گروه سوم

ند از اين فر  استفاده وكنند يا نكنند عوانم   ايراي يويود ندارد و لذا دست اتدا هندم ه  دولت اوالغ   آن فر  و قرارداد تسيان

 ، ايرايي  محاو  را و  دست اتدا  ديعول  يفرايندتا  يورا   و دانش فن  يانسيل  يقرارداد واگذار   سازمان ورنام  ساوق  83سا   مثال در  

 يميز  و  ايرا   ايراي  يدست اتدا   يعن،  اين قرارداد، از نوت گروه سو  است   “اوالغ هرد و در وشفنام  امال  شد  سانكارانيان و پمفاور

 هنند“گروه سو  استفاده م    يواورت داوطيبان  از فر  تا  رند، يقرار ن   اعدا   اينك  در معرض  ي ورا   دولت  ياما نوما سازماندا  يتنديآن ن

 و

 و

 و

 و

 

 :نیدسته از انواع قراردادهای اداری مع سه

 .از مهمترین این قراردادها است ییک BOT که .یخصوص یمشارکت عموم یقراردادها

 انسیفان یقراردادها

 ینفت یقراردادها
ور ايااد يف پروژه    را مبن  يا  اين ون  است ه  اوتدا دولت پروان    ااوا  _    مفارهت مسوم  BOT  يرو  هار در قراردادتا  اساسا

“ شرهت پروژه از دولت پروان  و يا ايازه ا داخ پروژه را هندم  شود اادر م  دهينام  شرکت پروژهه  ااطال ا   يف شرهت يورا

 شود“و  شرهت پروژه واگذار م  BOTونا  قرارداد  يقرارداد يف “ اين پروان  و ايازه در قال هندم دريافت 

است در   BOTيو در ايران رايج است، انوات و اقيا  قراردادتا  ايه  تم اهنون در دن  يسانكار يرو  و مد  پ  آارين  BOT  قراردادتاي

 “كندينس نيعأم زيپروژه را ن يسرماي  ايرا  اين رو  دولت  ت

سهامداران   یعنیشود.  می  جادیموافقتنامه صاحبان سهام ا  ا یقرارداد    کیاست که بر اساس    یشرکت پروژه شرکت  نکته:

  سی با عنوان شرکت پروژه تأس یکنند که بر اساس آن، شرکتمی میموافقتنامه صاحبان سهام را تنظ گریکد ی متعدد با 

 شود.می

 نياقدا  و  انعقاد چن پروژه يف   تس يهسبود وودي  و  سنا ايرا  يور اين اساس است“ دولت و  دل BOTقرارداد  يمدلدا

وشش    عسام  شواتديم  سانكارياز هفور دارد لذا از پ   قيست  يرا ورا   آو   ورق  روگاهيمثال دولت قاد ا داخ يف ن  “كنديم   قراردادتاي

ورداري و در موض ايازه ودره  رد يپروژه ور مدده و   از يسرماي  مورد ن  نيساات را وعالوه عام  و  عدارک، مديريت  ، پروژه امم از طرا   يتا
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از مح  سود   زين سانكار يو پ دتديم سانكار يرا و  پ كننديه  وا تم عوافق م  يف دوره مفشص وا نرخ تاي يرا ورا پروژه از مو وت

 سانده يم    دولت واق  يپروژه ورا  تيلكورداري يا ما) و وعد از پايان دوره ودره كندياودت را ميتديف م  يورداري شده سرماي  گذار ودره

 گويند“  م Booشود ه  ااطال ا و  آن قرارداد منتق  م  سانكار يو  پ پروژه تيو يا اينك  مالك  وينديم BOTااطال ا و  آن 

  نيو شيچدار  پ ورنام  سا  قب  است و وعد از آن وود ه  اين نوت از قرارداد در  چنددر ايران مرووط و   BOT يقرارداد تا نياول

 “ميتيت Boo يشد“ در  ا   ا ر شاتد گيتر  و رواج استفاده از قراردادتا

 در   چندان  است ه  مناوع مال  دولتداي ياست ورا  اوب و مناسب ياز اوزارتا  قراردادتا يك اين

 “البت  مديريت تم ندارد و ندارند دست

ه  در آن،ساات    يدوره ا    عن“ يشده است   نيو  شي  پT)، انتقا      O)ورداري  ، ودره    B)ساات    يتافعاليت،    BOT  يقرارداد تا  در 

 “گيردم  ه  در آن انتقا  اورت   ورداري و زمانشود، دوره ودره اناا  م 

 شرهت  نيوندد ه  البت  ايااد تس  وا دولت قرارداد م BOTتا در قال  قراردادتا  شرهت پروژه پس

 سدا  داران متعدد است“ نيو ي اا  يف قرارداد و موافقتنام  ا پروژه

لذا اين شرهت پروژه تا    “يتندين   شرهت  نياين نكت  الز  است ه  يف نفر سدامدار و يا سدامداران يزر اساسا قادر و  ايااد چن  ذهر

ما  در وورس،     مثاال سدا  يف شرهت سدام  يعن“ شودم  ما  ايااد   ااص و يا در قال  شرهت سدام  يا در قال  شرهت سدام

 شرهت پروژه مفارهت هنند“ ا داخ وانند در عشود و لذا مرد  م منتفر م 

را عحت منوان قرارداد   قراردادتاي اود وايد  اناا  قرارداد ااي يشود، اين شرهت پروژه وراه  يف شرهت پروژه ا داخ م   زمان

وندد و    ويود دارد ه  شرهت پروژه آنرا وا دولت م   ااي قرارداد يف BOT يمنعقد هند و  مبارت دي ر در قراردادتا  فرم يتا

 پروژه:  مال نيمث  قرارداد عأم كنديا داخ پروژه منعقد م يشرهت پروژه ورا ه   ويود دارد  تم قرارداد فرم يععداد

و لذا  هندس ن نيرا عأم سرماي  ،BOT - يه  دولت در قراردادتا  از آنااي :سرمایه پروژه نیتأم یقراردادها : اسیقرارداد فان

   مال  نيقرارداد عأم)  اسيقرارداد فان  “وايد منعقد هند  پروژه  شرهت  را  قرارداد  نيهند پس اول  نيپروژه وايد عأم  سرماي  پروژه را شرهت

ي دوق تسكار پو  يا ان  السيي ويناندوق    ، مث  وانف يدان  السيي وينوانف و يا يف مؤسي     يف  است“ اين قرارداد را مسكن است وا

 “رديگ اورت پروژه از طريق انتفار اوراق مفارهت اسيمسكن است فان  و“““ منعقد هند و يا  ت  عوسع  اسالم يتا

مرووط و  ا داخ  اتيمسيشرهت پروژه عسا   يتيه  الز  ن  از آنااي :(ساخت یقراردادها ی)فرع یها  یمانکاریپ  یقراردادها 

پروژه را و   يمشتين ايرا يوشش تا  يعن“ كنديم يزر منعقد سانكارانيرا وا پ  را اود  اناا  ودتد لذا شرهت پروژه قراردادتاي

  يساات را وا ششص دي ر  يتافعاليتو    كنديمنعقد م   مفاور، قرارداد طرا   مدندس  مثال وا يف  كنديمتشاص واگذار م  سانكارانيپ

 “وندد  م

 زاتيهاالتا و عاد هنندگان نيرا وا عأم  پروژه، قراردادتاي شرهت :(زاتیخرید کاال ها و تجه)زاتی تجه نیتأم یقراردادها 

 “شود ا داخ شود وايد ژنراعور وارد روگاهيمثال اگر ونا واشد يف ن“ هندم منعقد 

و اطرات پروژه را يبران  تا است عا رييف از ين يا س يزياد پروژه، و  يف پوشش و ار يوي يوا عوي  و  رييف تا : مهیقرارداد ب

 از اعفاقات و وادخ را هاتش دتد“  ناش يتزين  تا ه  هندم منعقد  يا س يو يرا وا شرهت تا يپروژه، قرارداد نسايد لذا شرهت

 ك يساات وود، در ال دوره  يعن Bildدوره  يه  در واال گفت  شد ورا  قراردادتاي : Operat یا برداری دوره بهره یقرارداد برا

ورداري ورداري تم، يف قرارداد ودره ودره   دورت  يورا  توانديم  پروژه  ورداري تم ويود دارد“ وناوراين شرهتمالوه ور اين دوره، دوره ودره

را وا يف قرارداد واگذار   گيردم ورداري اورت  ايد در آن ودرهه  طبق قرارداد و  يسال  ا  25  دوره  السث    منعقد هند ه  ف  يو ن ددار 

 “هندم 

  “ است   يف شرهت دولت  ورق  شود؟ مثال در هفور ما ه  شرهت  ويت  م    اين قرارداد وا چ  هي  قرارداد فروش محصوالت پروژه:

ه  مر   هننده ورق واورت   است“ لذا در مواقع دولت ورق، ارفا وا شرهت ورق  ا داث روگاهين  قرارداد فرو  محاوالت نداي

 منعقد شود“ قراردادتا است، اين قرارداد وايد قب  از تس  يانحاار 

 و

 و
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 مبيغ و مدت پيسان در آن ويان شده است “    مو وت، مانند مفشاات دو طر ،  موافقت نام  سندي است ه  مفشاات ااي  پيسان، نکته:

ششص  قوق  است ه  و  منظور مديريت ايراي هار،در چارچوب ااتيارات ععيين شده در اسناد و مدارک پيسان،از سوي   مدير طرح،  نکته:
 شود“   هارفرما و  پيسانكار معرف  م 

ششص  قيق  يا  قوق  است ه  وراي نظارت ور ايراي هار،در چارچوب ااتيارات ععيين شده در اسناد و مدارک   مدندس مفاور،  نکته:
 شود“پيسان،از سوي هارفرما و  پيسانكار معرف  م  

ه در اسناد و مدارک پيسان و  پيسانكار  نساينده مقيم مدندس مفاور در هارگاه است و در چارچوب ااتيارات ععيين شد  مدندس ناظر، نکته:
 شودمعرف  م  

در مورد تر يف از اقال  هار مبارت است از وداي وا د آن قيم در فدرست وداي من“م و  پيسان وا امال   ري  پيسان و   نرخ پيسان، نکته:
نرخ محاسب    نرخ پيسان،  اد ودار تيتند،پيسانداي  ه  مفسو  ععدي  آ تاي پيش وين  شده در فدرست ودا و مقادير هار است“ در ري 
 “  واشد م  پس از امسا  ععدي  آ اد ودا  شده،

را  ، گزار  هام  هار تاي اناا  شده در آن ماه را عدي  نسايد“ شك  و چ ون   عدي  گزار   در پایان هر ماه پيسانكار مكين است ه   نکته:
مدندس مفاور ععيين م  هند “ اين گزار  شام  مقدار و دراد فعاليت تاي اناا  شده ، ميزان پيفرفت وا عااير نيبت و  ورنام  زمان   

آالت مويود و آماده و  هار، ععداد    عاديزات وارد شده و  هارگاه ، ععداد و نوت ماشين  عفايي ، مفكالت و موانع ايراي  ، نوت و مقدار ماالب و
“ در اورع  ه  يزئيات دي ري وراي چ ون   عدي  گزار  پيفرفت هار در اسناد  واشد م  و عشاص نيروي انيان  مويود و دي ر اطالمات الز   

 “ واشد م  ت آن  و مدارک پيسان ععيين شده واشد، پيسانكار موظن و  رماي
 و
 و
 و
 
 و
 و
 و
 و
 و
 و
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 هند“م   شرهت  و درمناقا   را دريافت  اسناد مناقا   ه   است يا  قوق    قيق   گر: ششا  مناقا   نکته:

 گزار انتشاب مناقا   مااز دست اه مقا   از سوي  اال يتدار ه  وازرگان    فن   م“و ابره  س  وا  داق  است : تيأع  وازرگان  فن   هسيت   نکته:
 گيرد“ م  را ورمدده  قانون  مقرر دراين  پيفندادتا و ساير وظاين  وازرگان   فن شود و ارزياو  م  

 شوند:م   عقييم  دست   س     و  معامي   )قيست  از نظر نااب معامالت  نکته:
 واشد“   ريا  20،000،000) ميييون  هستر از وييت  1382 سا  ثاوت  قيست و   ه   معامالع    :کوچک  معامالت ر 1
  هوچف  معامالت  ارز   وراور سقن و از ده  ووده  هوچف معامالت  مبيغ  از سقن  ويش مورد معامي   مبيغ  ه   معامالع   :متوسط  معامالتر 2 

 عااوز نكند“ 
 واشد“ کوچک  معامالت مبلغارزش   برابر سقف  از ده  بیشآندا  ورآورد اولي   مبيغ  ه   : معامالع بزرگ  معامالت ر 3 

 مناقصات انواع  بندیطبقه  نکته:
 شوند:م   وندي زيرطبق   انوات  و   وررس   ازنظر مرا    ر مناقاات الن

فنداد  پي پاهتداي مناقا   پيفندادتا نباشد“ در اين  وازرگان فن   ارزياو   و   نيازي در آن  ه   است ايمناقا   ای:مرحله  یک مناقصه ر 1 
 شود“م   ععيين  مناقا   ورنده  ييي  و در تسان  گفوده ييي   در يف  گران مناقا  

  ، هسيت  مناقا   واشد“ در اين  پيفندادتا الز   وازرگان   فن   گزار، وررس  مناقا   عفشيص و   ه   است اي مناقا   ای:دو مرحله  مناقصه ر 2
 ورنده   قانون  مفاد اين   هند و ور اساس م    گزار    مناقا    هسيييون   پيفندادتا را و    وازرگان   فن    ارزياو    يجنتا   شود وم   عفكي    وازرگان   فن  

 شود“ م   ععيين  مناقا  
 شوند“ م   ونديزير طبق   انوات  و   گرانمناقا   دموت از نظر رو   ر مناقاات  ب
 و
 و
 و
 و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نکات مهم قانون برگزاری مناقصات
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 شرایط عمومی پیمان و قراردادهای اداری و قانون برگزاری مناقصات تست از 
در صورتی که بین اسناد و مدارک پیمان مربوط به طرح های عمومی تناقضی وجود داشته باشد  در درجه اول.... در درجه دوم....  -1

 در درجه سوم.... در درجه چهارم ..... در درجه پنجم....... معتبر است؟

 نقف  تاي عفايي   -شرايل مسوم  پيسان -فدرست ودا -ميشاات فن  ااوا -پيسان -الن

 نقف  تاي عفايي   -شرايل مسوم  پيسان -مفشاات فن  ااوا  -فدرست ودا -پيسان -ب

 نقف  تاي عفايي  -شرايل مسوم  پيسان -مفشاات فن  ااوا  -پيسان -فدرست ودا-ج

 نقف  تاي عفايي  -مفشاات فن  ااوا  -پيسانشرايل مسوم   -پيسان -فدرست ودا-د

 دفترچ  شرايل مسوم  پيسان ماوب سازمان ورنام  و وودي  2ماده  2عباره  -الن احيب است

توانند جهت انجام امور قانونی و فعالتی های خود در حدود قراردادهای آیا شرکت های خارجی طرف دستگاه های دولتی ایران می  -2

 ت رسند؟منعقد در ایران به ثب

 قانون اساس  مطيقا مسنوت است 81ور اساس اا   -الن

 قانون اساس  م ايرع  ندارد 81اين امر وا اا   -ب

 قانون ثبت شرهت تا و  ثبت شع  اود در ايران مبادرت نسايند 3عوانند مطاوق ماده م  -ج

 گزين  ب و ج احيب است -د

 2/2/1360 -نظر استفياري شوراي ن دبان -د احيب است

 و

 و

 و

 و
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 بخش دوم:

 مقاگت و جزوات
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 اول: دکتر عبسالحسین شیروی

 

 
BOT  فیا بی او تی مخف: Buid-Operate-Transferاين قراردادتا   بهره برداری و انتقال است.  -و به معنای ساخت

 ور دو پاي  استوار است:

استفاده از قدرت معاملی کشورهای در حال توسعه جهت تحت فشار قرار دادن طرفهای تجاری)در کشورهای  .1

 صنعتی( به مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی آنان

 کشورهای در حال توسعه باشد.خصوصی سازی اقتصادی در پرژه های زیربنایی به نحوی که متناسب با نیازهای   .2

در قراردادتاي و  او ع  دولت  و  يف هنيرسيو  ااوا  متفك  از شرهتداي ااوا  امتياز م  دتد عا هنيرسيو  مطاوق 

قرارداد، عامين مال  يف طرح زيروناي  را مدده دار شده، آن را ويازد و در ازاي مشاري  ه  عقب  هرده وراي مدع  از پرژه ساات  

 و پس از سپری شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجانا به دولت منتقل نماید. دره ورداري هند شده و

و ق“ي  عوسع  هانا  سوئز ور م  گردد“ و  او ع  را مفارهت وشش مسوم  و  1834اولين نسون  قرارداد و  او ع  و  سا   نکته:

 “دتندم نيبت  1980ند را و  دت   ااوا  ناميده اند ه  نقط  آياز يدي اين فراي

ميالدي و تن ام  ه  دولت وقت عرهي  امطاي امتياز چند نيروگاه را و  مناقط  گذاشت؛   1980در دت     Botاولين وار ااطالح    نکته:

 رايج گرديد“

 طرفهای اصلی یک يروژه بی او تی:

    مالوه ور آن نداد دولت“  دولت است   “او“ع قرارداد و    ااي  ياز طرفدا   كي  Host Governmentدولت پذیرنده سرمایه:  -1

 دارند“ تدر پروژه داال ميميتق ريي اي ميوطور ميتق ز،ين  دولت رياز دوا ي ريپروژه است، معسوالً ععداد د  ميه  ميؤو  ميتق

شرهت عحت منوان  في است ه  در   هارگزار ااوا يععداد  “او“ع طر  دو  قرارداد و:  Consortiumومیکنسرس -2

 هنند“  از پروژه را عقب  م يساات، ايرا و ودره وردار  ، مال نيعأم تيمتفك  شده و وطور مفترک ميؤول و يهنيرس

 نيسدا  عأم ديار قيپروژه را از طر يورا از يمورد ن  ياز سرما  تيتند ه  وشف   قوق ايو   قياششاص  ق سهامداران: -3

 هنند“ م

پروژه، ساات پروژه،   ي مطالعات اوتدا  ف يمسكن است متنوت واشند ه  و   ي  مورد مسكن است وظ  سانكارانيپ  :مانکارانیپ  -4

 حتاجيما  ر ي و د  يمر   مواد اول ،يآالت، ودره وردار  نيساات پروژه، نا  ماش يورا از يآالت، اوزار و ماالب مورد ن نيمر   ماش

 “رنديرا و  مدده گ رهيو ي يودره وردار  يورا

  ا ي ي شود، مسكن است مار  هنندگان ندا  محاوالت پروژه و  آندا فروات  م ت يه  در ندا  هيانمحصوالت:  دارانیخر -5

 محاوالت را عقب  هرده اند“ ديار  نيواشند ه  وطور ع“س  دولت  اي   ااوا يشرهتدا

 ی.او.تیب یقراردادها یاصل یج( مهخصه ها

 است: ريز   مناار ااي يدارا ، “او“ع قرارداد متعار  و في

 هند“  را امطا م يپروژه اقتااد فيا داخ  از يامت و يدولت و  هنيرس 

 هند“  واگذار م و يو  هنيرس  نيمدت مع يساات  شده را ورا ياز پروژه اقتااد يودره وردار  از يدولت امت 

 پروژه است“  مال نيميؤو  عأم و يهنيرس 

 ميؤو  ساات پروژه است“ و يهنيرس 

 است“ و ياز پروژه در مدت مقرر و  مدده هنيرس يودره وردار  تيميؤول 

(تی -او -يروژه های ساخت  بهره برداری و انتقال)بیمقاله   
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 هند“  اناا  شده محيوب م يتا ن يتز يمنافع ودست آورده در آن مدت را و  ازا و يهنيرس 

 شود“  و  دولت مزوور منتق  م  انيشدن مدت مقرر، پروژه وطور را يپس از سار 

شود  یمطرح م یلرید نیتحت عناو یانسک رییبا تغ ی( گاهBOTو انتقال )  یساخت  بهره بردار زمیمکان استفاده از

 د:)مهم(شو یآنها اشاره م نیبه مهمتر ریکه در ز

 و

 و

 و

 و
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 دوم: دکتر عبسالحسین شیروی

 

 
قراردادتاي و  او ع  در مقايي  وا قراردادتاي  ه  و  اورت سنت  يدت عامين مال  پروژه تاي زير وناي  مورد استفاده قرار گرفت   

 در اين وشش سازگارعر است“ گذاريسرماي  اند؛ داراي انعطا  ويفتري تيتند و وا افزايش عقا اي 

 و  او ع  مبارت است از: مسده عرين دالي  استفاده از قراردادتاي

 هسایت سرمایه های بخش خصوصی بخ طرف طرح های زیر بنایی اقتصادی  ◆

 جذب سرمایه های خارجی ◆

 سرازیر کردن تکنولوژی و فن آوری های نوین به سوی کهور ◆

 استفاده از یک مسیریت کارآمس برای اداره و بهره برداری از يروژه های زیربنایی ◆

 عنوان کلی مورد بررسی قرار می گیرد: 4این دگیل تحت 

 خصوصی سازی -اول 
در يف ورداشت هي  ااوا  سازي ميتيز  هوچف هردن وشش دولت  و در مين  ا  عوسع  وشش ااوا  است“ معسوال مفدو   

شام  ااوا  سازي معاد  فرو  شرهتداي دولت  و انحال  آندا عيق  م  شود در  ال  ه  ااوا  سازي منحار و  آن نييت و  

يك  از راه تاي ااوا  سازي استفاده از قراردادتاي و  او ع  است“ قراردادتاي و  او ع  و  ااوص از  شيوه تاي متفاوع  است“

اين يدت داراي اتسيت است ه  پروژه ساات  شده عندا وراي مدت مفشا  در ااتيار وشش ااوا  قرار م  گيرد و ندايتا و  

 دولت منتق  م  شود“

 خارجی گذاریرمایهسجذب -دوم
 دليي  ه  سرماي     يك  از طرق يذب سرماي  تاي ااري  و تدايت آندا و  پروژه تاي زيروناي  استفاده از قراردادتاي و  او ع  است“

هنند؛ مفوق تا، عيديالت و معافيت تاي    گذاريسرماي گذاران ااري  عساي  پيدا هرده اند عا در پروژه تاي زير وناي  و  او ع  

ااري  ه  از طريق مكانيز  و  او ع  اناا  م  گيرد؛ مقرر م  دارد“ مفوق تا و عيديالت    گذاريسرماي  است ه  دولت متقا   وراي  

 مقرر معسوال و  س  گروه عقييم م  گردد: 

عشفيفات   -اين مفوق تا شام  هير تزين  تا و اريد عاديزات از درآمد قاو  ماليات  :مهوق های و معافیت های مالیاتی  .1

 هير تزين  تاي سرماي  اي از درآمد قاو  ماليات معا  -وشفودگ  تاي مالياع  -معافيت تاي مالياع  -مالياع 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

يروژه ها دگیل استفاده از قراردادهای بی. او. تی و نقش دولتها در موفقیت این   
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 (طباطبایی دانهلاه عالمه یار)استادباس کاظمی ندف آبادیدکتر ع -سوم

 

 
 مالکیت عمومی در نفت و آثار آن؛ -اول

اا   ق  اهسيت دائس     .  یکی از آثار مالکیت عمومی نسبت به منابع طبیعی و نفت و گاز استاا   اهسيت مي  ور مناوع طبيع   

حق حاکمیت مطلق ازجمله مالکیت  استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت های آن  ور مناوع طبيع  ودين معناست ه  تر هفوري  

را دارد و م  عواند و  تر نحو نيبت و  استشراج ودره ورداري و فرو  اقدا  هرده و وا و ع  کهور  منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی  

وانين و مقررات الز  نحوه مالكيت سرماي  گذاري، ودره ورداري و فرو  اين مناوع را هنتر  و عنظيم نسايد و تيچ ششص يا هفوري نس   ق

 “عواند و  استناد داشتن امتياز، قرارداد و ييره هفور اا   منبع را از اين  ق منع نسايد 

 اشاره هرد: موارد ذي  م  عوان و   از مهم ترین آثار عملی این حق 

 ماادره اموا  ناش  از آن )و  شرط پرداات يرامت مناس    و  ق مي  هردن مناوع طبيع   •

 وازن ري در قراردادتا يدت وراورداري از ودره مناس  از مناوع طبيع  مو وت قرارداد   •

 اريات ااتالفات و  دادگاه تاي مي    •

 مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران؛  -دوم

و موضوع مالکیت  در قراردادتاي نفت  اولي  ه  و  اورت امتيازي منعقد م  شد، آنچ  مو وت قرارداد قرار م  گرفت، امطاي امتياز وود 
وراي مثا  در قرارداد موسو  و  دارس ، و  منوان اولين قرارداد وين السيي  نفت، مو وت    نفت به صورت مصرح در قرارداد ذکر نمی گردید. 

  در فا  او  آمده است را امطاي »ايازه مشاوا  و  يدت عفتيش و عفحص و پيدا هردن و استشراج و ويل دادن و  ا ر هردن  قرارداد ه 

اين مبارت و  اورت   .وراي عاارت و نق  و فرو  محاوالت ذي  ه  مبارت از گاز طبيع  و نفت و قير و مو  طبيع  واشد« عفكي  م  دتد 

نفت اهتفا  و استشراج شده از سوي طر  دي ر قرارداد دارد، اما زمان و مكان مفشا  وراي آن ععيين نفده  ييرميتقيم داللت ور مالكيت 

ميان دولت ايران و »شرهت نفت ان ييس و ايران محدود« ه  ياي زين قرارداد موسو  و  دارس  م     1312است“ تسين روي  در قرارداد امتياز  

 1است“ شده عكرار  نيز  شود

ه  در شرايل  »قانون راجع به مبادله ی قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن  موسوم به »قرارداد کنسرسیوم   در  

وا اين   چهارچوب ظاهری قرارداد را یک قرارداد خدماتی تشکیل می دهد. مرداد و  عاوي  و ام“ا رسيد،  28سياس  وعد از هودعاي 

مقاو  قرارداد را عفكي  م  دتند )وند ج ماده يف ، از  ق »اهتفا  و  فاري و عوليد و استشراج و  عو يب ه  ام“اي هنيرسيو  ه  طر  

  و ساس نفت و گاز عوليدي را عوسل نسايندگان اود و  نا   4ورداشت نفت اا  و گاز طبيع « وراوردار اواتند وود )وند يف يزر الن ماده 

، »نفت اا  و گاز طبيع  ه  شرهت  18يزر دا  ماده    3  ور اساس وند  18ر الن و دا  ماده  شرهت تاي وازرگان  اريداري اواتند نسود“ )يز

مي  نفت ايران و  شرهت تاي وازرگان  م  فروشد، در سر چاه و  ميكيت شرهت تاي مزوور درم  آيد“« لذا وراال  قراردادتاي قبي ، در اين  

ت را دارد، عاريب م  شود ه  انتقا  مالكيت در سرچاه اواتد وود“ وايد دقت داشت   قرارداد ه   الت قرارداد پيسانكاري )ادمت  و فرو  نف

 .دارد  قانون قال  واشيم ه  اين قرارداد و  دلي  الزا  عاوي  از سوي مايس 

 و

 و

 و

 و

 و

 

 
نین حق انحصاری تصفیه و هر ماده اول. دولت بر طبق مقررات این امتیاز  حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حسود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می کنس و همچ  - 1

 .نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تدارت خواهس داشت

ی از منظر حقوق خصوص یالملل  نیب ینفت ی نفت در قراردادها تیمالک  
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 سجاد سلطان زاد ، سید نصراهلل ابراهیمیدکتر  -چهارم

 

 

پيفرو در زمين  رسيدگ  و  ااتالفات دولت سرماي  گذار  یک نهاد داوری مرهز    و فا  ااتالفات سرماي  گذاري )ايكييد  

 ااري  است“ ازاين رو، روي  داوري ايكييد در  وزه تاي مشتين شكي  و ماتوي از اتسيت زيادي وراوردار است“ 

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی گذار هی مرکز حل و فصل اختالفات سرما ی داور  هیدر رو ی گذار هیمفهوم سرما

( س یکسی)ا یخارج  

https://www.magiran.com/author/%d8%b3%db%8c%d8%af%20%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%20%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%20%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 ، سجاد سلطان زاد یمینصراهلل ابراه دیدکتر سپنجم: 

 

 

گذار ااري  اسرت“  دولت سرماي  ااتالفات  فا  ودر  وزه    یک نهاد داوری يیهروگذاري )ايكييد  فا  ااتالفات سرماي  ومرهز    

تاي دي ر  تا و اعبات دولت گذاري وين دولت فا  ااتالفات سرماي  وگذاري«، ترم در منوان مرهز و تم در هنوانييون    مبارت »سررماي  

اين  ه نهسه است. تعریفی از آن در متن کنوانسیون ارائ گونههیچ اورد ول  )هنوانييون ايكييد يا هنوانييون واشن تن  و  چفم م  

 یک دارایی یا  هنوانييون واشن تن، 25گذاري« وراي ايكييد  ايز اتسيت  ياع  است زيرا مطاوق ماده در  ال  است ه  عرعرين »سرماي 
 گذاری را بر آن اطالق کـرد. تواند مشمول صالحیت ایکسید قرار گیرد که بتوان عنوان سرمایه صورتی میاقتصادی در  فعالیت 

تاي  عفييري فراوان در ميان ديوان  نظرتايااتال   هنندگان هنوانييون، از تسان اوتدا موي  وروز ععرين اين مفدو  از سوي عدوين مرد  

قرن از زمان عاوي  ايرن هرنوانييون، تنوز امكان ارائ   گذاري شده است و اهنون وا گذشت نزديف و  نيم هننده و  ااتالفات سرماي رسيدگ 

نظر تسچنان ور فرايند داوري  قبو  ما  وراي معرف  اين مفدو  فراتم نفده است و اين ااتال  معيارتاي مورد  استشراج  وا د يايف ععرين 

 گيتر است“ گذار از يسي  در داوري ايكييد ساي  دولت ر سرماي  

  ها و اتباعگذاری بجین دولتج مایه فصل اختالفات سروجهت حل گذاري )ايكييد  فا  ااتالفات سرماي  و السيي     مرهز وين

ورراي امر“ا و عراوي  گفوده شد  1965 منوان وشف  از وانف يدان  عأسيس شده است“ هنوانييون واشن تن در سا  و   دیلر  های دولت

 االيرا شرد“ ، الز  1966اهتبر سا    14  در  هنندهام“ا  هفور   20و وا عوديع اسناد عاوي  از سوي  

گذاري ااوا   سررماي   يرريان واسط  ايااد ف“اي مطيوب و عيدي عقويت عوسع  اقتاادي و  کنوانسیون واشنلتن   هسف اولیه

طرفانه فصل بی و یک رژیـم مـؤثر بـرای حل  »ایجاد طريق السيي  است“ مقدم  هنوانييون، تد  »عوسع  اقتاادي« و عأمين آن از وين
 هند“ عأهيد م   گذاری« اختالفات سرمایه 

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

(دی کسی)ا  یخارج  یگذارهیمرکز حل و فصل اختالفات سرما یداور هیودر ر یگذارهیمفهوم سرما  
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 (  1399جزوه حقوق قراردادهای نفت و گاز مخصوص آزمون دکتری سال )

 دکتر بهروز اخالقی و دکتر اسداهلل صحرانوردم: شش

 

 
 

و    Counter Tradeتجارت متقابل در عاارت وين السي  يك  از مدسترين شكيدا و شيوه تاي  Buy-Back بیع متقابل یا

راتكارتاي   جزء نخستین و مهمترینشسار م  رود“ اگر چ  در انعت نفت و گاز يدان  هارورد محدودي داشت  اما در ساير زمين  تا  

را در انعت نفت و گاز داشت  است و وا   بیهترین کاربردرو   مورد استفاده وراي انتقا  عكنولوژي ووده است و در هفور ما اين

 عاوي  اين رو  الزامات و محدوديت تاي قانون   اهم هنار گذاشت  شده است“ 

است ه  و  موي  آن طر  ااري  اناا    نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری تم ويع متقاو  نفت  ايران    از لحاظ حقوقی

ور مدده م  گيرد“ در مقاو  شرهت مي  نفت ععدد    با هزینه و سرمایه خودمسييات عوسع  يا وازيافت يف ميدان نفت  يا گازي  را 

 وزه   اا  از تسان  با بهره مشخص و طی اقساط برابر و الزاما از طریق نفت یا گازم  هند عسا  تزين  تاي طر  ااري  را 

 مسيياع  و  او وازپرداات نسايد“

و  دلي  الزامات قانون   اهم، ودين  سازي سااتار آندا و  منظور  عدم امکان لغو و یا تبدیل اینگونه قراردادها وا عوي  و   نکته:

 عامين ععاد  و عوازن  قوق و ععددات وين اطرا  قرارداد و  اورت شفا ،  رورع  انكارپذير م  نسايد“

گی ای که در تمام قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیاز گرفته تا عاملیت و تا مهارکت و از مهارکت  دو ویژ

 تا خریس خسمت و یا بیع متقابل مهاهسه می شود:

   موضوع قرارداد استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز است که اغلب در مالکیت عموم و در اختیار دولت

 می باشد.

 مامی این قراردادها دولت و یا شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت اقدام به انعقاد قرارداد با کمپانی خارجی در ت

می نماید؛ در حالی که طرف دیگر قرارداد غالبا به عنوان یک شخص حقوقی مستقل از دولت متبوع خویش طرف 

 قرارداد واقع می شود. 

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

ی منشور انرژ مان یآن با پ ی و سازگار انریا یمتقابل نفت عیب یحقوق تیماه یبررس  
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  ی اش تعهد به خدمات عموم  یدر ماهیت قانونو انتقا  مالكيت  ييا و  مبارت دي ر قرارداد ا داخ، راه انداز  BOTقرارداد 

  BOTکه بر اساس سیستم    یاولین پروژه اوتوان گفت    شايد  قاو  هنتر  است“  يادار   يو ااو  قراردادتا  يو وا مباد  پروژه بوده

عحت منوان  ، وين السيي  و  طوريك  يف شرهت سدام به انجام رسید، پروژة احداث کانال سوئز و مدیریت آن بوده است.

فراني ، ان ييس و ساير    ار،م  يا داخ هانا  سوئز سدا  اود را وين هفورتا  ي سوئز ايااد شد و ورا   هانا  درياي   شرهت وين السيي

ه  نود و ن  سا  وود، زير    يد“ مديريت اين هانا  و  وسيي  شرهت مذهور در طو  مدت واگذار عوزيع نسو   هفورتا و مؤسيات ااري

ه  ور آندا اعفاق نظر شده وود، اناا  پذيرفت و در     نظر دولت مار و و  شرط ورگفت مالكيت پروژه و  دولت مار و ور اساس مقرراع

 پرداات“  و  دولت م يآن، شرهت ماليات ساليان  ا يازا

 B.O.Tمنعقده بر اساس سیستم  یقراردادها انواع

 عوان و  اورت زير عفكيف نسود:  و انتقا  مالكيت را م يا داخ، راه انداز  يقراردادتا انوات

 ( :B.O.Tو انتقال مالکیت )  یاحداث، راه انداز ی. قراردادهاالف

 گردد“  منعقد م  و ادمات مسوم  زيرونائ يا داخ پروژه تا يدر زمين  تا  و وشش ااوا  ه  وين وشش دولت  قراردادتاي

از پروژه    يكسرماي  گذار را يدت عأمين امتبار و ا داخ      قرارداد، ششص يا شرهت ااوا  يه  هسيت  ادار    قراردادتا تن ام  اين

 ياود“ )يالبًا يرض تسين است“   نسايد، عحقق م  انتشاب م  زير ونائ يتا

 ( :B.O.O.Tو انتقال مالکیت )  یاحداث، مالکیت، راه انداز ی. قراردادهاب

ا داخ يا ايااد پروژه،    م  واشد“ يعن  Build, Ownership, Operate, Transferمبارات    ي رو  ااتاار   B.O.O.T  ااطالح

آن در اال  اين مدت و در ندايت انتقا  مالكيت پروژه و   يآن در طو  مدت قرارداد،  ق راه انداز   مالكيت دارنده امتياز رسس

 قرارداد“ يدولت و يا طر  ادار 

 ( :B.O.O)  یاحداث، مالکیت و راه انداز ی. قراردادهاج

ا داخ، مالكيت مقيد پروژه در طو    م  واشد“ يعن Build, Operate, Ownershipمبارات  ي رو  ااتاار  B.O.O ااطالح

 “يدر اال  مر ي  واگذار يمدت قرارداد و  ق راه انداز

 ( :B.L.Tاحداث، اجاره و انتقال مالکیت )  ی. قراردادهاد

دولت، اياره آن از دولت و   يا داخ پروژه ورا   م  واشد“ يعن  Build, Lease, Transferمبارات    ي رو  ااتاار   B.L.T  ااطالح

 ساس انتقا  مالكيت پروژه و  دولت ور  ي  شرايل“ 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 انتقال یساخت بهره بردار B.O.Tقرارداد جزوه 
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اقدا  و  عنظيم مقررات تر هفروري وراي اهتفرا  و عوسرع  ميادين نفت  و  فرااور نظا   قوق  اود، شررايل اقتارادي و عواناي  تاي فن   

عوان مرعبل وا ارنعت نفت و ايااد چارچوب تاي قراردادي م  هند“ رو  تاي قراردادي يدت اهتفرا  و ودره ورداري از ميادين نفت  را م 

 از نقط  نظرِ دولت ميزوان و  چدار دست  هي  عقييم هرد:

عسا  مسييات اهتفرا  و عوسرع  را اود اناا  دتند“ در اين رو  دولت اقدا  و  شرود ه  عساي  دارند نشيرتين رو  مرووط و  دولت تاي  م 

گذاري م  هند و معسوال شررهت مي  نفت، مسييات پروژه را اناا  م  دتددر اين رو  هفرور مرووط   داق  نيازمند مفراوره تاي سررماي 

 فن  و عشاا  شرهت تاي نفت  ااري  است“

شود مطاوق قراردادتاي ادماع  محض دولت ميزوان متعدد م از قراردادهای خدماتی محض است.   استفاده دولت میزباندومين رو   

عا عسا  مشارج و تزين  تاي اهتفررا ، عوسررع  و عوليد نفت را واردازد و در مقاو  از ادمات شرررهت تاي نفت  ااري  اسررتفاده هند“ ودين 

ميادين نشواتند داشرت و عندا در وراور اراي  ي ادمات، مبال   را ور اسراس عرعي  شررهت تاي نفت  تيچ  ق مالكيت  نيربت و  نفت اا  

 قرارداد دريافت م  نسايند“ در اين رو  شرهت تاي نفت  نقش مفاور، ناظر يا تساتنج هننده را ور مدده دارند“

ور اال  رو  دو ، رييف   مطاوق اين رو  ومتساول ترین روش اکتهاف و توسعه ی میادین نفتی دانست.    توانروش سوم را می

گذاري و عامين مال  تزين  تاي تاي مال  ور مدده  شررهت تاي نفت  اسرت و آندا وايد  رسن مسييات اهتفرا ، عوسرع  و عوليد نفت و  سررماي 

 د“گيرپروژه نيز واردازند“ قراردادتاي امتيازي)سنت  و مدرن ، مفارهت در عوليد و قرارداد ادماع  در اين دست  قرار م 

گذاري و قرارداد مسييات مفرترک  اسرت ه  و  وسريي  ي آن دولت ميزوان رو  چدار  اسرتفاده از قراردادتاي مفرارهت )مفرارهت در سررماي 

گيرد ه  دولت ميزوان شرود“ معسوال اين رو  زمان  از سروي دولت ميزوان مورد اسرتفاده قرار م عامين وشفر  از سررماي  پروژه را متقب  م 

 ميزان نفت اا  مويود در ميدان)در مقياس عااري  اطسينان داشت  واشد“نيبت و  

 1  یموافقتنامه/قراردادهای امتیاز  -گفتار نخست
 نخستین قراردادهایی که میان دولت های دارنسه ذخایر نفتی و شرکت های نفتی خارجیوا ن ات  و  عاريخ متوي  م  شويم،     

وودند“ مطاوق اين عوافق، يف ششص  قيق  يا  قوق ،  ق انحااري اهتفا  نفت در   اعطای امتیازموافقتنامه های سنتی  منعقد گرديد  

يف هفور را و  دست م  آورد و در اورت موفقيت در اهتفا  نفت، شرهت نفت  وظيف  ي عوليد، وازارياو ، و انتقا  آن را و  وازارتاي تد  

ره ي مالكان  و ماليات و  دولت م  پرداات“ در آن دوران تد  دولت تاي ميزوان داشررت“ در مقاو  اين  قوق، شرررهت نفت  م  واييررت ود

 يسع آوري ماليات وود و عساي  چندان  و  مدااي  در انعت نفت نداشتند“ 

 موافقتنام  تاي سنت  امطاي امتياز داراي چنين ويهگ  تاي  تيتند:   

 ق انحاراري اهتفرا ، عوسرع ، استشراج و فرو  نفت است ودين عرعي    شررهت نفت  ااري  ه  امتياز را دريافت نسوده اسرت داراي -1

 هيي  رييف تا و تزين  تاي پروژه ور مدده ي شرهت نفت  ااري  است“

مي  االاررو  شرررهت ااري  ععددي و  فرو  نفت در وازار داا  هفررور و عامين نيازتاي دااي  آن هفررور ندارد“ و  مبارت دي ر  -2

عا نفت اسرتشراي  را و  تر وازار دي ري مر ر  نسايد“ وا ويود اين، مسكن اسرت در قرارداد امطاي امتياز شررهت ااري  آزاد اسرت 

شرط گردد ه  شرهت ااري  وايد درادي از نفت استشراي  را و  وازار دااي  مر   هند و يا در ااتيار دولت ميزوان قرار دتد“ در 

بود مناوع نفت  در هفرور اود روورو گردد و اين امكان ويود دارد ه  و  دلي  يير اين ارورت مسكن اسرت دولت ميزوان وا رييرف هس

 ففارتاي دااي  دولت ميزوان مابور و  امسا  مسنوميت در ادور نفت اا  از سوي شرهت نفت  ااري  شود“

ن ه  در موافقتنام  و  مالكيت عسا  عاديزات و  هار گرفت  شرده يدت اهتفرا  و استشراج نفت متعيق و  شرهت ااري  است م ر اي -3

 طريق دي ري عوافق شده واشد“

 

 
است یا  ، موافقتنامه ی امتیازی، توافقی است میان دولت و یک شخص خصوصی که به وسیله آن، حقوقی معین یا قدرتی که به طور عادی در اختیار دولت. مطابق تعریف »پروفسور فاتوروس«1

 .انتظار می رود، دولت آن را ایفا کند، به آن شخص اعطا می شود

 دکتر تهمینه رحمانی قراردادهای نفتی جزوه
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 خودسندی
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 اولین چاه نفت ایران در....حفر شده و اولین قانون نفت در سال .... تصویب شد.  .1
 1353 -مياد سييسان -الن

 1336  -ميادسييسان -ب

 1353 - آوادان  -ج

 1336-آوادان -د

اول ن ق نو   ،  1329و متعاق  مي  شدن انعت نفت ايران در سا   اولین چاه نفت در مسدس سلیمان حفر شسه  گزين  ب احيب است“  

  1336تحت عنوان »قانون مربوط به تفحص و اکتهاف و استخراج نفت در سراسر کهور و فالت قاره  در سال    نتت د  اادا 

 به تصویب رسیس. 

 ... مخازن نفت کشف شده، به صورت   شتریب .2
   گيي يتاي  ع  -الن

   سااتسان   نفت يتاعي   -ب

 تاي عاقديي   عي    -ج

 ي ا  ن يچ  عي  نفت   -د

 کننس: های نفتی را به دو دسته کلی تقسیم می زمین شناسان تله گزين  ج احيب است“ 

 های تاقسیسی  تله ◆

 های گسلی تله ◆

 های نفتی عبارتند از:این نوع تله دو نمونه 

اوردگ   و گي   اوردگ  شود ه  موام  عكنوعيك  از قبي  چين تاي نفت  اطالق م  و  آن دست  از عي  های نفتی ساختمانی: تله -الف 

 هند“مشزن  اوي نفت و گاز وروز م  

 مسدعا از اين نوت است“  جنوب غرب ایران است“ مشازن نفت  و گازي  به صورت تاقدیسیويفتر مشازن نفت هفن شده، نکته: 

  نحوي ياواا شده ه  از  شود ه  »سازند« در دو طر  گي  و تاي نفت  سااتسان  است ه  زمان  عفكي  م  زير ماسوم  عي  تله گسلی: 

 شود“فرار نفت و گاز ييوگيري م  

واشد“ گيرد؛ و  داليي  متشيش  نبوده و نفوذناپذير م  تاي  ه  روي سنج مشزن قرار م  زمان  اعفاق م  افتد ه  الي  تله نفتی چینه ای:    -ب

شود  سنج يف مشزن يف الي  سنج ييرقاو  نفوذ ويت  م  عرين آن وقت  است ه  روي  اي شام  انوات گوناگون  است ه  ساده عي  نفت  چين  

 دتد ه  نفت و گاز مويود در منافذ سنج مشزن فرار هند“ه  ايازه نس  

 ...  نینفت خام فوق سنگ «ی آ یپ ی»ا .3
 “واشد   م  10 ري ز -الن

 “واشد   م  33از  شيو -ب

 است“ واالعر 10و از   هستر  28از  -ج

 است“ واالعر 28و از   هستر  33از  -د

 شود:نفت اا  عوليدي ور اساس اي پ  اي و  س  قيست عقييم م  گزين  الن احيب است“ 

باشس. نفت سبک ارزشمنسترین و مرزوب ترین نوع نفت خام است؛   33سبک: نفتی است که ای يی آی آن بیش از  ◆

 های سبک ماننس بنزین است. زیرا حاوی مقادیر زیادی فرآورده

های نفتی به فراینس  کمتر است. برای تبسیل این نفت به فرآورده  28سنلین: نفت خامی بوده که ای يی آی آن از  ◆

 تصفیه يیچیسه تری نیاز است. 

تواننس این نوع نفت را تصفیه  های خاصی می باشس و تنها ياگیهلاه می  10فوق سنلین: نفتی که ای يی آی آن زیر  ◆

 کننس. 
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 ...انرای  یدی اکثر نفت تول .4
 است“  نينفت سن   -الن

   است“نفت سبف  -ب

 است“ نيفوق سن    نفت -ج

 تيچكدا  -د

هنند“ مانند نفت ميدان  اهثر نفت عوليدي ايران، نفت سن ين است“ ورا  ميادين نفت  نيز نفت سن ين عوليد م گزين  الن احيب است“ 

 شود“نفتداي وييار سن ين عيق  م  يزر  20و نفت ميدان نوروز وا اي پ  آي    19سرو  وا اي پ  آي  

 .شودی م  دهینام   ...درصد سولفور داشته باشد  1و چنانچه کمتر از  ...درصد سولفور داشته باشد  1از  شتر یکه ب  ینفت .5
    نی فوق سنگ  -نفت سبک  -الف

 ن یفوق سنگ  - نفت ترش  -ب

 نينفت سن   - نفت سبف  -ج

 نفت سبف    -نفت عر   -د

   نفت سبک دراد سولفور داشت  واشد؛    1و چنانچ  هستر از    نفت ترشدراد سولفور داشت  واشد؛    1نفت  ه  ويفتر از  گزين  د احيب است“  

 عيق  شود“   گازِ ترششود ه  در  ال  ه  نفت عر  معسوال سن ين است“ ويود سولفور تيدروژن در گاز وامث م  شود؛  ناميده م  

  »نمک زدایی« اهثر موارد تسراه وا نفت اا  عوليدي مقاديري آب نسف ويود دارد ه  وايد از نفت اا  يدا گردد ه  و  اين فرايند،  نکته:

گر     454دتد ه  يف پوند) دود شود“ يف پ  ع  و  نفان م  فت وا معيار)پ  ع  و   سنايده م  شود“ ميزان نسف مويود در ن اطالق م  

 نسف در تزار وفك  نفت اا  ويود دارد“ 

 ماهیت...نفت  یحقوق عرف .6
 منطق  اي دارد“  -الن

 مي  دارد“  -ب

 فرامي  دارد“   -ج

 امتيازي دارد“  -د

 قوق مرف  نفت يا  قوق نفت فرامي  منوان هي  وراي قوامد، ااو  و مقرراع     قوق مرف  نفت ماتيت فرامي  دارد“گزين  ج احيب است“ 

 است ه  در سطب يدان  مورد شناساي  قرار گرفت  يا و  هار رفت  است و در ااوص ااتالفات و ميائ  مرووط و  نفت قاو  امسا  است“

 .... نفت  یحقوق عرف .7
 “ و  هار رفت  است ايقرار گرفت   ي مورد شناسا   ه  در سطب يدان   است قوق نفت فراميتسان -الن

 اند“هرده    عيق   آن را الزام  تيو رما اند ده يو داوران و  آن وشف   است ه  در مس  فعاالن نفت ي از امتبار   قوق ناش  نيا ي  قدرت ايرا -ب

 است“  نفده نيعدو  يتا   يشده، مرفدا و رو نيعدو ي تا   يمرفدا و رو ،  نفت يتداياز مقررات ناظر و  فعال يانفت ماسوم      قوق مرف -ج

 تس  موارد  -د

منوان هي  وراي قوامد، ااو  و مقرراع  است ه  در سطب يدان  مورد   حقوق عرفی نفت یا حقوق نفت فراملی گزين  د احيب است“

ور  شناساي  قرار گرفت  يا و  هار رفت  است و در ااوص ااتالفات و ميائ  مرووط و  نفت قاو  امسا  است“ اين مقررات نانوشت  ووده و در هف

ي از مقرراع  است ه  تر چند وع“ا از نظا  تاي  قوق  مي   اواشد؛ ويك  ماسوم  ااا  و  ويود نيامده و مشاوص هفور ااا  نيز نس  

اند ول  امتبار آندا از نظا  مي  ااا  نفات ن رفت  است“ قدرت ايراي  اين  قوق ناش  از امتباري است ه  در مس  فعاالن نفت   اعشاذ شده

اي از مقررات ناظر و  فعاليتداي نفت ، مرفدا  ق مرف  نفت ماسوم  اند“ وناوراين،  قواند و رمايت آن را الزام  عيق  هرده و داوران و  آن وشفيده 

م   و روي  تاي عدوين شده، مرفدا و روي  تاي عدوين نفده، قراردادتاي استاندارد نفت ، شرايل مسوم  و آراي ق“اي  و داوري دارد“ اين ماسو

 هند“اول اود پيروي م  از  قوق نانوشت  از ساير قوانين و مقررات استقال  داشت ، از ااو  و  و

 

 و

 و
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