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چکیده 

در این پژوهش مطالعه تطبیقی قراردادهاي نفتی ایران و عربستان سعودي با رویکرد جلب و جذب سرمایه گذاري 
ز لحاظ ماهیت و تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي و ا. خارجی و توسعه اقتصادي مورد بررسی قرار گرفت 

تحلیلی بوده ، اطالعات و داده ها از طریق روش کتابخانه اي و با دیدگاه مطالعه –روش از نوع تحقیقات توصیفی 
یافته هاي تحقیق حاکی از آن است که سیاست ها و رفتارهاي چکشی ایران در طول . تطبیقی گردآوري شده است 

وستانه دیگر کشورهاي نفت خیز بخصوص عربستان سعودي با شرکت دوران صنعت نفت در مقابل سیاستهاي آرام و د
هاي بین المللی نفتی و همچنین تعدد تصمیم گیران و تصمیم سازان متعدد و تنوع قوانین اعم از قانون اساسی و 
قوانین عام و خاص بر عکس عربستان سعودي عموما بجاي اینکه این قوانین مکمل و تکمیل کننده همدیگر باشند ،
ناقض و الغاء کننده قوانین قبلی بوده و بعضی ها مسکوت مانده و بعضی نیز اجراي نشدند ، عدم ثبات و تفاسیر  مختلف 
قوانین ، دست اندرکاران و پیمانکاران نفتی را با ابهامات مواجعه نموده و در نتیجه مانع رونق سرمایه گذاري خارجی و 

کشور عربستان سعودي به علت شدت وابستگی به تک محصولی نفت ، و از طرفی. توسعه اقتصادي گردیده است  
این مقاله در حد توان به شفاف . امنیت اقتصادي این کشور در مقابل تهدیدات  خارجی و تروریستی آسیب پذیرتر است 

.سازي سرمایه گذاري خارجی در بخش نفت و متعاقب آن توسعه اقتصادي با رویکرد مقایسه اي پرداخته است 

مطالعه تطبیقی ، قراردادهاي نفتی ، جلب و جذب سرمایه گذاري خارجی ، توسعه اقتصادي: واژگان کلیدي 
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مقدمه
. فرآوردهاي نفتی در حیات اقتصادي جوامع بشري برکسی پوشیده نیستنقش منابع انرژي بویژه نفت وگاز واهمیت و

امنیتی جهان شده حتی عامل سیاسی وتصادي، اجتماعی وتحوالت بنیادي شگرفی در امور اقنفت سبب دگرگونیها و
است، نفت و فراورده هاي آن به عنوان یکی از منابع مهم انرژي کاربردهاي متعدد از جمله روشنائی، ایجادگرما، سوخت، 

ي نفت وگاز به عنوان یک کاال. می باشد... حمل ونقل، موادشیمیائی، صنعت، کشاورزي، خدمات، مصالح ساختمانی و
، درآمد، اشتغال و )GDP(استراتژیک موجب رشد اقتصادي، ایجاد سرمایه گذاري، افزایش تولید ناخالص ملیخاص و

حتی براي مصرف کنندگان  نفت به عنوان نهاده اقتصادي شده و صاحب مخازن ورفاه براي کشورهاي صادر کننده و
درصد انرژي مورد نیاز از طریق نفت وگاز 70بطوریکه حدود . متاسفانه یا خوشبختانه وابستگی به آن روبه افزایش است

کشورهاي صاحب نفت براي استخراج منابع . سبد انرژي جهان متصور نیستفعالً کاهش سهم آن درتامین می گردد و
توسعه یافته مدیریت موجود در کشورهاي مصرف کننده وگاز خود نیازمند سرمایه، دانش فنی ، تکنولوژي ونفت و

ستند و متقابالً کشورهاي مصرف کننده نفت نیازمند تامین انرژي از کشورهاي تولیدکننده و عالقمند به سرمایه ه
نگارنده از هدف اصلی . مشارکت در ارائه دانش و مدیریت در کشورهاي که جذابیت بیشتري دارند هستندگذاري و
ده از قراردادهاي پایدار نفتی موفق دنیا جهت سرمایه کاربردي و استفااین یادداشت ارائه چشم انداز علمی وتنظیم 

حفظ حاکمیت و مالکیت واقعی و نه تفسیرهاي گذاري خارجی بصورت صحیح با تکیه بر تجربیات علمی، البته با
صیانت از حقوق نسل هاي واقتصادي نادرست و غیر کارشناسانه و برنامه ریزي هاي استراتژیک به منظور توسعه پایدار 

.است ده آین

پیشینه پژوهش
مطالعات انجام گرفته حداقل از دید نگارنده تحقیقی با موضوع این پژوهش تاکنون انجام نگرفته ولیکن ضمن بررسیها و

ازجمله می توان به مقاله آقاي سیدنصراله ابراهیمی : شاراتی داشت امی توان به تحقیقات مشابه در این خصوص
اشاره نمود که نتیجه این تحقیق » ادهاي بیع متقابل صنعت نفت وگاز ایران وپاسخ هاي آنانتق« وهمکاران تحت عنوان

انتقادهاي وارده برقراردادهاي بیع متقابل ایران ریشه اي نبوده بلکه ناشی از عدم درك بیانگر این بود که بسیاري از
، اطالع رسانی ها، وتفاسیر واقعی از شرایط وشفاف سازيصحیح از ماهیت و شرایط و مفاد این قراردادها می باشد که با

صنعت نفت مفاد این قراردادها و اصول و رویه هاي حاکم بر مذاکره و تحوالت معاصر و جدید در عرصه قانونگذاري در
کشور شاهد انعقاد و اجراي صحیح نسل هاي جدید قراردادهاي بیع متقابل و یا دیگر مدل هاي قراردادي بین المللی 

افزایش قیمت نفت ، تهدیدي براي آینده انرژي « تحت عنوانکرمی ناوه کش  وهمکارانضمناٌ نتیجه مقاله آقاي .گردد
تناسب ساختاري انرژي هنگامی نمایان تر می شود که همه شاخص هاي انرژي نشان داد که عدم تعادل و» خاورمیانه 

درصد است اما بقیه 30صد ذخایر، سهمش از تولید تنها در65بامنطقه با بقیه جهان مقایسه شود، یعنی خاورمیانه
رابه خود اختصاص می دهند واین ) درصد70درحدود (درصد ذخایر ، حجم عظیمی از تولید 35جهان تنها باداشتن 

نتایج مقاله آقاي . گاز این منطقه می باشد یعنی عدم سرمایه گذاري صحیح وعدم توسعه اقتصادي دربخش نفت و
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» تجربه هاي عربستان و ژاپن : به کاوي اولویت هاي فن آورانه باال دستی صنعت نفت« یمی تحت عنوانمجتبی کر
امکانات موجود به دلیل اینکه محدودیت منابع قادر به سرمایه تخصیص بهینه منابع واستفاده مطلوب از- 1نشان داد  

اولویت هاي سرمایه گذاري - 2ی به شمار می رود توسعه نیستند امري حیاتتحقیق وگذاري گسترده درحوزه فناوري و
اولویت ها وبرنامه هاي -3استراتژي کاال اثربخش نخواهدبود زمینه توسعه بدون اطالع از جهت گیري کلی صنعت ودر

فناوري  رقباي اصلی ایران درحوزه توسعه صنعت نفت براي ترغیب مدیران و تصمیم گیران ارشد حوزه نفت بسیار 
توسعه آن در اکثر نحوه سرمایه گذاري وسیر تکامل صنعت ودراین تحقیق عالوه براشاره به تاریخچه و. رداهمیت دا

کشورهاي تولیدکننده و مصرف کننده نفت جهان بخصوص صنعت نفت عربستان سعودي و ایران به شرح ذیل بیان  
:گردیده است 

تاریخچه نفتی جهان) الف
Pensylvania Rock oilنام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا میالدي با1854نخستین کمپانی نفت درسال 

company براي حفر چاههاي نفت تشکیل گردید، نخستین عملیات حفاري براي پیداکردن و استخراج نفت از اعماق
Titusvillsدرمحلی بنام تیتوسویلE.Drakeسال پیش توسط کلنل ادوین دریک155یعنی 1859سال زمین در

اقتصاد ایاالت متحده آمریکا و بسیاري از کشورهاي .)15- 17، 1387ذوقی (ایالت پنسیلوانیاي آمریکا صورت گرفت در
داخل ایالت درصد از انرژي استفاده شده در40قریب به. دنیا بر نفت و گاز به عنوان منابع اصلی سوخت متکی بوده اند

ایاالت متحده )1391،17اصغریان ، ( کمک گاز طبیعی تامین می گردد درصد آن به 25و راه نفت متحده آمریکا از
اتحادیه اروپا سهم . است) روسیهپس ازعربستان سعودي و(بزرگترین مصرف کننده و سومین تولید کننده نفت جهان 
تمین رتبه درصد را دراختیار دارد و روسیه داراي هف1/1ناچیزي از ذخایر ثابت شده نفت کل جهان یعنی تقریباً 

) پس از عربستان  سعودي ( ذخایرنفتی و بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی  در جهان و دومین تولید کننده نفت 
جهان است، کشورهاي خاورمیانه داراي بیشترین ذخایر ثابت چین یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان انرژي در. است

57کشور منطقه خلیج فارس داراي 8. جهان در منطقه هستندبزرگترین تولید کننده  انرژيشده نفت درجهان و
درصد مصرف جهان می باشند و هزینه هاي سرمایه گذاري تولید نفت در7درصد تولید نفت و30درصد ذخایر نفت و

منابع نفتی اثبات شده قاره 2010درسال. نفت شمال می باشداین منطقه حدود یک سوم مناطق جهان بویژه آمریکا و
76ذخایر اثبات شدهاز) تعدادي کشور( سهم اُ پک درصد تولید کل جان بوده است و12درصد و 6/9افریقا برابر با 

) 1393بهجت، ترجمه قهرمان پور ،  (درصد کل جهان می باشد41م تولید سهدرصد و

تاریخچه نفتی ایران) ب
که تا ملی شدن نفت ادامه پیدا کرد حقوق نفت دوره اولدر .پیشینه حقوق نفت ایران به سه دوره قابل تقسیم است

حقوق نفت به سمت ،که از ملی شدن نفت تا پیروزي انقالب اسالمی است دوره دومدر قالب امتیازنامه ها بوده و در 
قالب از پیروزي اندوره سومنظام قانونی قراردادهاي مشارکت در تولید و خدمات یا پیمانکاري حرکت کرده و در 
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دردوره اول  که بعداز کشف نفت در .عصر حاضر است که تغییرات زیادي درحقوق نفت به وجود آمده استاسالمی تا
سال پیش با امتیازنامه 130حدود ) شمسی1263(میالدي 1884ایالت پنسیلوانیا آمریکا در قرن نوزدهم یعنی از سال

از معادن فلزات، نفت و قیر و کشیدن خط راه آهن و چاپ هاي هوتز، رویتر، بانک شاهنشاهی جهت بهره برداري 
. ( گردیدندسال به نتیجه اي نرسیدند ولغو این امتیاز نامه ها معموالً بعد از چند.اسکناس شروع و منعقد گردید 

م امتیاز نامه بین مظفرالدین شاه و یک 1901مهمترین تحول در قرن بیستم یعنی سال)  43-58، 1387ذوقی،
منعقد شد که از اولین امتیازنامه هاي نفتی درسطح جهان محسوب می 1»ویلیام ناکس دارسی « سی تبار بنام انگلی

.شود و شامل تمام وسعت ممالک ایران به استثناء پنج  والیات آذربایجان، گیالن، مازنداران، خراسان و استرآباد بود 
) م1932(شمسی1311رضا شاه در سال توسطامور داخلی ایراندلیل دخالت دولت انگلستان درمذکور بهامتیاز نامه

) م1933(شمسی1312آن را سوزاند و دستور الغاي آنرا صادر کرد و بعد از آن قرارداد امتیازي وهدرآتش انداخت
بیشتري و پرشین در امتداد امتیازنامه دارسی منعقد نمود که از قرارداد دارسی مفصل تر و داراي جزئیات -باشرکت آنگلو

1330(م 1951در دوره دوم حقوق نفت ایران بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال . سهم دولت ایران از نفت بیشتر شد
سهم پنجاه درصدي پرشین مبنی بر- شرکت آنگلوعربستان سعودي بادرخواست ایران هم مانند ونزوئال و) شمسی

آیت اهللا کاشانی به موجب مصوبه مجلس همکاري دکتر مصدق ودرآمدهاي نفتی به نتیجه اي نرسید که دراین سال با
پرشین از فروش نفت ایران ممانعت نمود و نهایتاً -در مقابله با این امر شرکت آنگلو. ملی ، نفت ملی اعالم شديشورا

نیم و ود دو موضوع با قبول غرامتی معادل بیست و پنج میلیون  لیره استلرینگ از سوي ایران خاتمه یافت  و درطی حد
هزار بشکه 664نابسامانیهاي داخلی تولید نفت ایران از سال به علت  عدم خرید نفت ایران توسط خریداران خارجی و

پس از سقوط دولت دکتر مصدق و ) شمسی 1333( م 1954سال در. هزار بشکه در روز تقلیل یافت 20در روز به 
فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات « مریکا قرارداد جدیدي تحت عنوان روي کار آمدن دولت زاهدي با پا در میانی آ

شیروي ، (ه هفت خواهران نفتی منعقد گردید کنسرسیوم مشهور ببین ایران و شرکت ملی نفت و» مشروحه در آن 
قوانین 1357سال دردوره سوم قراردادهاي نفتی ایران یعنی بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران در .)108- 127، 1393

الیحه قانونی تاسیس وزارت نفت « با تصویب 1358و مقررات ناظر به صنعت نفت متحول گردید ، بطوري که در سال 
شش قرارداد (کلیه قراردادهاي نفتی » الیحه قانونی راجع به تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتی « و » 

پس از .)149، 1393شیروي ،( منعقد شده بودند ملغی گردیدند 1353انون نفت که به استناد ق) خدماتی یا پیمانکاري
پیروزي انقالب اسالمی، نگرش نسبت به سرمایه و سرمایه گذاري بخصوص سرمایه گذاري خارجی نگرشی منفی و 

محدودیت هاي مذموم تلقی می شد ، در این دوره قراردادهاي نفتی ایران داراي الزامات و محدودیت هایی از جمله
هیچ 1373تا سال 1357قانونی ناشی از قانون اساسی ، قانون نفت ، بودجه اي و برنامه اي بود بطوري که از سال 

قرارداد باالدستی  نفت منعقد نگردید و سرمایه گذاري خارجی صرفا در بخش پایین دستی نفت قابلیت اجرایی داشت و 
نفتی از نوع بیع متقابل منعقد شده که به علت محدودیت هاي قانونی و به بعد تاکنون قراردادهاي1373از سال 

1 William Knox D Arcy
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همچنین در در این دوره تحریم . مشکالت اجرایی در امر توسعه و اقتصاد پایدار موفقیت چندانی حاصل نشده است 
قصه از دیگر هاي اقتصادي آمریکا ، مخاطرات سرمایه گذاري در ایران و محدودیت هاي اجرایی و لزوم برگزاري منا

گروه (رجی و توسعه اقتصادي گردیده است اتفاقات صنعت نفت که موجب تاثیرات منفی بیشتري بر سرمایه گذاري خا
میلیون جمعیت و یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار کیلومتر مربع 77کشور ایران با )99- 114، 1380نویسندگان ، 

. می باشد1میالدي طبق شکل 2013تا 1965دوده سال هاي داراي روند تولید و مصرف داخلی نفت در مح

تاریخچه نفت عربستان سعودي) ج
چه این کشور درمقایسه با ایران و عراق و الجزایر از استقالل بیشتري اگر عربستان سعودي قراردادهاي نفتی درخصوص 

با . قرار داشتنفتی رقابت شرکت هاي بین المللی برخوردار بود، اما با وجود این درحوزه توافق نامه خط قرمز و محدوده
این حال این شرکت ها چندان به آینده نفت در این کشور خوش بین نبودند و لذا رغبتی هم به این کشور نشان نمی 

سال بعد از ایران اولین پیشنهاد توسط شرکت استاندارد اویل به عربستان 31یعنی 1932سال حال دربه هر. دادند
سال به شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا براي استخراج نفت 60شاه عربستان امتیازي به مدت 1932در سال . شدداده

میالدي شرکت تگزاکو 1944سپس درسال . در عربستان نفت کشف شد1938در شرق عربستان داد و در سال 
بار مالی هزینه هاي 1947در سال . معروف شداین شرکت بعدها به نام آرامکو. امتیازي از شاه عربستان دریافت نمود

آن داشت تا شرکاي اروپایی را هم در منابع نفتی عربستان شریک نماید، ولی تولید و اکتشاف نفت شرکت آرمکو را بر
با تجاري شدن تولید میدان هاي نفتی در عربستان، قرارداد امتیاز عربستان . شاه عربستان با این موضوع مخالفت نمود
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-پنجاه(مورد مذاکره مجدد قرار گرفت و به تبعیت از سیستم ونزوئال طرفین بر تسهیم مساوي منافع 1950سال در
عربستان سعودي به تدریج با افزایش سهم دولت شرکت آرامکو را خریداري نمود و تا سال . موافقت نمودند) پنجاه

اسیس شرکت سعودي آرامکو که کامالً متعلق به با ت1988و در سال . بدست آوردصدرصد سهام این شرکت را1980
عربستان سعودي تاکنون موثرترین کشور .)21-1389،27امانی ، ( ه فعالیتهاي آرامکو را بدست گرفتدولت بود کلی

ذخایر یک چهارمتقریباً 2008در سال. تولید کننده نفت در جهان و به طور بالقوه تولیدکننده مهم گاز طبیعی است
درصد می 7/2درصد است، درحالی که مصرف آن 1/13سهم آن از تولید جهانی. ابت شده جهان را داشت نفتی  ث

برخالف دیگر شرکت هاي نفتی خارجی، آرامکو روابط خوبی با حکومت میزبان، عربستان سعودي و .)BP,2009(. باشد
یرانی و بریتیش پترولیوم بسیار متفاوت از میان مقامات ا1950مناقشه تند در اوایل دهه. با جمعیت محلی اش داشت 

، آن ها بر سر یک نظام تعدیل یافته تقسیم سود به 1950درسال . همکاري آرام میان آرامکو و حکومت سعودي بود
میان کشور میزبان و دارنده امتیاز بهره برداري تقسیم می 50- 50توافق رسیدند که طبق آن سود حاصل به صورت 

درصد افزایش و 60ان بهاین میزیک سال بعد. درصد سهم آرامکو شد25حکومت سعودي صاحب ، 1973درسال . شد
بل از اینکه ق. درصدي سعودي داشته باشد100به طور دوستانه موافقت شد که آرامکو باید مالکیت 1980در سال 

خارجی تحده آمریکا درکشورسرمایه گذاري ایاالت مشرکت بزرگترین شرکت باشد، این آرامکو مالکیت سعودي داشته 
www.Saudiarmco.com(بود , در عربستان سعودي تصمیم گیرندگان نهایی نفت صرفاً شرکت ملی آرامکو .)2009

گاز طبیعی  شوراي عالی پترولیوم و معادن بوده که نظارت بر بخش هاي نفت و سعودي و وزارت نفت و منابع معدنی و
حکومت سعودي صاحب شرکت هاي بیشماري از جمله شرکت کشتی . و آرامکو و طراحی استراتژي کلی را برعهده دارد

آمدهاي نفت براي ثبات عربستان، وابستگی شدید به دراز زمان کشف نفت در. رانی ملی عربستان سعودي است
درلیوم ، نقش رهبري عربستان سعودي ر جهانی پترواجتماعی، اقتصادي و سیاسی، سهم بزرگ نفت سعودي در بازا

میان کشورهاي صادر کننده نفت و امنیت حیاتی تاسیسات نفتی به عنوان زیر ساخت هاي مهم و حمایت از آنها در 
کشور ). 188-1393،194جودت، بهجت، ترجمه قهرمان پور ، (همیت فوق العاده اي برخوردار است برابر تهدیدات بیرونی از ا

میلیون جمعیت و دو میلیون و یکصدو چهل هزار کیلومتر مربع داراي تولید و مصرف 28ربستان سعودي با حدود ع
.می باشد2طبق شکل میالدي2013تا 1965داخلی نفت در محدوده سال هاي 
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مبانی نظري پژوهش
سیر تحول قراردادهاي نفت وگاز) الف 

این تکنولوژیک دره منابع زیرزمینی نفت وگاز وهمزمان با پیشرفت هاي فنی وبه دنبال پیدایش وسیع و دستیابی ب
وکارهاي قانونی و صنایع، اقدامات الزم براي بهره برداري وبهره مندي از این منابع درهمه ابعاد ازجمله تدوین ساز

سیاسی، داراي قالب ها ووقراردادي ازسوي دولت ها انجام پذیرفت؛ قراردادهاي نفتی برحسب الزامات فنی، قانونی
برخی کشورهاي چهارچوب هاي مختلفی هستند، به نحوي که از گذشته تا امروز شامل قراردادهاي اعطاي امتیاز در 

کاري انمپیمشارکت، خدمت وحال حاضر در کشورهاي اسکاندیناوي، قراردادهاي اجاره در کشور آمریکا ودر و خاورمیانه 
تکنولوژیک، قالب هاي قراردادي بخش باال دستی شوند؛ هم زمان با پیشرفت هاي فنی ومی انجام دیگر کشورها در

دراین بخش سعی می شود سیر تحول قراردادهاي نفتی درایران، از آغاز ایجاد آنها . صنایع نفت وگاز نیز، متحول شدند
و بیع ، خدمت )اجاره(متیازي نوین تا امروز، بررسی شده و نسل هاي مختلف این قراردادها شامل امتیازي، مشارکت، ا

قرارداد نفتی را 1390قانون صالح نفت سال16ماده .)610، 1393حاتمی وکریمیان ، ( متقابل تجزیه و تحلیل شوند
قرارداد نفتی توافقی دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهاي اصلی تابعه آن یا : اینگونه تعریف می کند

لیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس هر واحد عم
قسمتی از عملیات باالدستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده هاي نفتی و قوانین موضوعه، انجام تمام یا

.محصوالت پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد
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قراردادهاي امتیازي از قدیمی ترین و ابتدائی ترین قراردادهاي نفتی به شمار می روند، در این : 2ازيقراردادهاي امتی- 1
قراردادها صاحب امتیاز به سرمایه گذاري در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاریابی  محصوالت آن میدان می 

دولت صاحب ( مربوط را متقبل می شود و مالک مخزن این قرارداد شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه هايدر. پردازد
لغو قرارداد که تا اعاده منطقه امتیازي و3یکی پرداخت حق االرض یا بهره مالکانه. را به دو شکل جبران می کند) نفت

انند این نوع قرارداد به اشکال دیگري م. ادامه دارد و دیگر پرداخت درصدي از در آمد خالص مخزن به عنوان مالیات
نیز به کار می رود و به دلیل تسهیم منافع نسبت به 6و اجاره5، اعطاي پروانه بهره برداري4اعطاي اجازه بهره برداري

)20-1380،22گروه نویسندگان،(ه اي کرده است ظگذشته تغییرات قابل مالح

ابتدا 1960ست که در اواسط دهه قراردادهاي مشارکت در تولید روشی ا:psc(7(قراردادهاي مشارکت در تولید- 2
برخی کشورهاي خاورمیانه به کار گرفته سپس در کشورهاي آسیاي جنوب شرقی، آمریکاي التین وتوسط اندونزي و

قراردادهاي مشارکت در تولید به مجموعه اي از روشهاي معامالتی اطالق می شود که به موجب آن شرکتهاي نفتی .شد
مورد نیاز طرح نفتی صرفا به ) نقدي و غیرنقدي(تعهد می نمایند ضمن تامین منابع مالی ) پیمانکاري (بین المللی 

اتکاي عوائد حاصل از آن پروژه نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي، اصالح و یا روز آمد کردن طرح نفتی مزبور 
پیمانکار . انجام خواهد شدسرمایه گذاربهو بازپرداخت سرمایه گذاري از طریق اختصاص بخشی از تولیدات اقدام کنند

یا نفت حق در این قراردادها عملیات نفتی را براي کشور صاحب نفت انجام می دهد بدون اینکه درمخزن، تاسیسات و
تولید راعهده دار می شود و ریسک عدم کشف نفت یا پیمانکار کلیه هزینه هاي اکتشاف، توسعه و. مالکیت داشته باشد

درمقابل نفت تولید شده حسب درصد مقرر در قرارداد به دو . نیز به عهده می گیرددر آمدهاي حاصله راعدم تکافوي
نفت هزینه براي بازپرداخت هزینه هایی است که پیمانکار . تقسیم می گردد9»نفت سود « و8»نفت هزینه « بخش 

نفت و پیمانکارحسب درصد مورد توافق در قرارداد اما نفت سود بین دولت صاحب . براي اجراي پروژه متقبل شده است
» نفت سود« و» نفت هزینه « به ي مشارکت در تولید دولت قبل از تقسیم تولیدبرخی از قراردادهادر . تقسیم می شود

درصدي از تولید را به عنوان بهره مالکانه بر می دارد که در این صورت تقسیم تولید نسبت به باقیمانده  اعمال می
اما در . در مشارکت در تولید ، پیمانکار مالک نفت درجا نمی شود و همچنین مالک نفت تولید شده نیز نمی گردد. گردد

یک نقطه مشخص مثل نقطه صادرات یا نقطه اندازه گیري، دولت تقبل می کند که سهم پیمانکار از نفت تولیدي را به 

2 Concession Contracts
3 Royality
4 Permit
5 Licence
6 Lease
7 Production Sharing Contracts
8 Cost Oil
9 Profit Oil
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ختصاصی پیمانکار از نفت به وي منتقل می گردد وي تحویل دهد و از آن مکان به بعد مالکیت سهم ا
قراردادهاي مشارکت در تولید امضاء شده درایران داراي انواع مختلفی هستند که در برخی ، .)365-1393،366شیروي،(

تقی زاده انصاري ، (برخی دیگر در سود حاصل از فروش این تولیدات تحقق یافته است مشارکت در تولیدات نفتی و
نسل اول قراردادهاي مشارکت که با ملی شدن صنعت : سل هاي قراردادهاي مشارکت در تولید شاملن.)1390،116

( و قرارداد شرکت ایتالیائی بنام آجیپ مینر آریا ) م1954(شمسی 1333نفت شروع شده مانند قرارداد کنسرسیوم 
هدف جذب سرمایه گذاریهاي بیشتر باشمسی1337نسل دوم قراردادهاي مشارکت که از سال . منعقد شد) سریپ 

و شرکت ) پان امریکن- ایران(معروف به ایپاك ) آموکوایران(امریکن پترولیوم شرکت آمریکایی پانازجمله قرارداد با
نسل سوم  قرارداد مشارکت که در راستاي . کانادا می باشد-کانادایی سافایر پترولیومز لیمتد معروف به قرارداد ایران

مربوط به قانون راجع به اجازه مبادله  و اجراي  پنج  فقره قرارداد نفت به منظور 1343اده واحد مصوب اجراي م
درنسل چهارم قراردادهاي . حق االرض از طرف پیمانکار  بوده استافزایش سهم دولت ازجمله افزودن پرداخت پذیره و

ر دولت از جمله پیش بینی بهره مالکانه آغاز گردید به منظور افزایش سهم بیشت1350مشارکت که درسال 
)Royality (درصد سهم خود 16الی 5/12یعنی)به ) نفت خام(از منابع را به صورت نقدي و یا جنسی ) پیمانکار

اشاره  ... ایی موبیل اویل وشرکت ملی نفت ایران پرداخت یا تحویل دهند که می توان به قراردادهاي مثل؛ شرکت آمریک
)630-1393،644وکریمیان، حاتمی (نمود 

سیر تحول قراردادهاي نفتی به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، به شکل گیري نوع جدیدي از :10قراردادهاي خدمت- 3
کشورهاي قراردادها تحت عنوان قراردادهاي خدمت منجر شد؛ این امر در نتیجه بروز چالش بین شرکت هاي نفتی و

عملیات نفتی از سوي حب  بیشتر از منابع نفتی از یک سو و نظارت وکنترل موثرتر برنفت خیز و تالش دولت ها در تصا
ایران به عنوان پیشگام  این نوع ي خدمت که درنسل اول قراردادها: اي خدمت شاملقرارداده. دیگر محقق شد

شامل 1336وب و بر اساس قانون تفحص، اکتشاف  واستخراج نفت مص1348تا 1345قراردادها در بین سالهاي 
از مهمترین ویژگی این قراردادها، ارائه . و چند شرکت  دیگر منعقد گردید شرکت کنتینانتال قرارداد پیمانکاري آراپ  و 

خدمات فنی،  مالی و بازرگانی از سوي پیمانکار به شرکت ملی نفت درازاي بازیافت هزینه ها و دریافت حق الزحمه از 
دراین نوع قراردادها هیچ گونه مالکیتی در منابع و یا : استثالث و یا به خود پیمانکارمحل فروش تولیدات به اشخاص 

1333لغو قرارداد کنسرسیوم نسل دوم قراردادهاي خدمت که با. محصوالت تولیدي براي طرف خارجی ایجاد نمی شد
آغاز و در همان 1353قانون نفت که به عنوان  ملی شدن بهره برداري و فروش نفت یاد کرد با تصویب  1352سال در

ذخایر مالکیت منابع واز ویژگیهاي این نوع قرارداد، حاکمیت و.  سال به انعقاد شش قرارداد پیمانکاري منتهی گردید
عهده شرکت فالت قاره منحصراً برپخش نفت درسراسر  کشور وزمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداري ونفتی در

دامنه قرارداد محدود بوده ، بازیافت هزینه ها  ازسال بوده، وسعت و20زمان قرارداد محدود وکمتر از . ملی نفت است

10 Service Contracts
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مثبت براي کشور صاحب نفت قلمداد میيدیگر مزایاطریق فروش نفت محقق می شد و ریسک به عهده پیمانکار و
).646- 1393،652حاتمی،کریمیان ، (شد 

در قرارددهاي بیع متقابل که عموماً درطبقه قراردادهاي خرید خدمت دسته بندي می :11قراردادهاي بیع متقابل-4
شود، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاري همچون نصب تجهیزات راه اندازي و انتقال تکنولوژي را 

همچنین  سود سرمایه شرکت بازگشت سرمایه و. برعهده می گیرد و پس از راه اندازي  به کشور میزبان واگذار می کند
متقابل در رده  علت طبقه بندي قراردادهاي بیع . سرمایه گذار از طریق دریافت محصوالت تولیدي صورت می پذیرد

قراردادهاي خدمت خرید این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاري از محل مایعانات گازي، نفت خام و 
.)1380،35گروه نویسندگان، ( غیرنقدي امکان پذیراستپرداخت ها به صورت نقدي و. ی گیردقراردادهاي  نفتی صورت م

ایران  ایجاد شد ولی براي اولین بار قانون بودجه در1372مفهوم بیع متقابل درعمل به وسیله قانون بودجه  سال 
قراردادهاي بیع متقابل از بدو .)1393،658حاتمی وکریمیان ( استفاده کرده است» بیع متقابل « از اصطالح 1373

روش قراردادهاي اکتشاف تولد تاکنون چهار مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است درنسل اول قراردادهاي بیع متقابل با
یا توسعه میادین نفت و گاز مورد تاکید  قرار گرفت ولی در نسل دوم قراردادهاي بیع متقابل قراردادهاي توام با اکتشاف 

درنسل سوم قراردادهاي بیع متقابل استخراج هم به این قراردادها اضافه شد وبه قراردادهاي بیع . و توسعه تغییرکرد
متقابل توسعه  توام با اکتشاف و استخراج تغییرنام یافت و در نهایت  یعنی درنسل چهارم قراردادهاي بیع متقابل به 

بهره مندي حداکثري از یروي انسانی، انتقال تکنولوژي هاي نوین وتولید همراه با آموزش نصورت اکتشاف، توسعه و
هدف از همه قراردادهاي تجارت ) 1391،751تکلیف،( هاي داخلی مورد تصویب قرار گرفت خدماتی شرکت توان فنی و

در قراردادهاي بیع.)1392،131صابر،(ذاري درکشور سرمایه پذیر می باشدمتقابل، جلب سرمایه و سرمایه گ
یا بازیافت هزینه هاي پیمانکار به چهارگروه تقسیم می شوندکه بازپرداخت هرگروه تابع 12»هزینه هاي نفتی«متقابل

و15»هزینه هاي مدیریت«و14»هزینه هاي مستقیم«که شامل13»هزینه هاي سرمایه اي«گروه اول . نظام خاصی است
شامل مالیات ها، عوارض دولتی، تامین 16»مایه ايهزینه هاي غیرسر«گروه دوم . داراي سقف پرداخت می باشند

مقامات عمومی پرداخت می شوند و فاقد محدودیت سقف بوده وکل آن سایرحقوق دولتی که به دولت واجتماعی و
یا اداري است شامل هزینه هاي توسعه، بهره 17»هزینه هاي عملیاتی « گروه سوم.قابل پرداخت به پیمانکار است

ها و تاسیسات زود هنگام و فاقد سقف و با حسابرسی قابل باز پرداخت به پیمانکار می باشند،گروه چهارم برداري از چاه 

11 Buy-Back Contracts
12 Petroleum Cost
13 Capital Cost(Capex)
14 Direct Cost
15 project Management Costs(pmc)
16 Non-Capital Costs(Non-Capex)
17 Operating Costs(Opex)
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غیر سرمایه اي کلیه هزینه هاي سرمایه اي و. یا هزینه هاي تامین منابع مالی یا بهره پول است18»هزینه هاي بانکی«
روز پرداخت شوند مشمول 90یا )فصل بعد(ف سه ماه مشمول نرخ بهره می گردند و هزینه هاي عملیاتی  چنانچه ظر

در صورتیکه که پیمانکار به اهداف . نرخ بهره نمی شوند ولی اگر درپرداخت آن تاخیر شود، مشمول بهره بانکی می گردد
شیروي ، (رقرارداد محاسبه و پرداخت می شودمقرر د20»نرخ بازگشت سرمایه«بر اساس 19»حق الزحمه«تولید برسد 

1393 ،438-435(.

قراردادهاي امتیازي مدرن که در حال حاضر در کشورهاي انگلستان، تایلند، و ابوظبی : 21قراردادهاي امتیازي مدرن-5
میالدي شروع شده، محدوده 1950در حال اجرا هستند، برخالف قراردادهاي امتیازي سنتی که از حوالی سال 

به نسبت درآمد پیروي می کند؛ دادن امتیاز در یه از یک نظام قابل افزایشجغرافیایی امتیاز کاهش یافته و بهره مالکان
، مالکیت نفت در اختیار دولت و شرط تعهد به تولید و ریسک یک جانبه براي پیمانکار از دیگر )مزایده(شرایط رقابتی 

پاداش ) پاداش امضاي قرارداد ب) نظام مالی قراردادهاي مدرن امتیازي براساس الف. شرایط این نوع قراردادها بوده است
مشارکت دولتی، بوده که سهم ) مابه ازاي ویژه  سود ز) مالیات بر درآمد  و) بهره مالکانه  ه) سود سالیانه  د) ساالنه  ج

) 85-92، 1389امانی ، ( مین می شوددرصد تا90تا55دولت هاي صاحب نفت از عایدات نفتی درحال حاضر بین

22خارجی و توسعه اقتصاديسرمایه گذاري)  ب 

یکی از راه هاي اساسی رشد و توسعه اقتصاد ملی، سرمایه گذاري است بسیاري از کشورهاي تازه صنعتی شده مانند کره 
اثر بارز دیگر سرمایه . جنوبی و مالزي درصدي قابل توجه از تولید ملی خود را به امر سرمایه گذاري اختصاص می دهند

پل استوینس به عنوان ) 1393،3،همتی(صادي و افزایش درآمد ملی می باشد ، رشد و توسعه اقتگذاري، ایجاد اشتغال
منتشر کرده است 2015یکی از تحلیلگران ارشد بین المللی حوزه انرژي در گزارشی که توسط چاتهام هاوس در مارس 

ایران می کوشد سرمایه گذاران : استدر بخشی از گزارش وي آمده ، به بررسی وضعیت نفت و گاز ایران پرداخته است 
تالش هاي انجام گرفته براي ایجاد امنیت سرمایه گذاري خارجی چندان موفق نبوده 1990در دهه . نفتی را جذب کند

است زیرا شرایط قراردادي پیشنهاد شده به شرکت هاي بین المللی نفتی چندان جذاب نبود و مشکالت عملیاتی در این 
بخش نفت و گاز ایران دورانی بحرانی را پشت سر می گذارد و آینده اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر .راستا وجود داشت

که نه تنها وابسته به برداشته شدن سریع تحریم هاست، بلکه بستگی به این دارد که ایران مسائل نفت این کشور است
هادهایی را ارائه کند که براي این شرکت ها در قراردادهاي آتی نفتی خود با شرکت هاي بین المللی نفتی چه پیشن

اخیرا کاهش قیمت نفت، خود به خود از اقبال شرکت هاي بین المللی براي سرمایه گذاري در . جذابیت داشته باشد

18 Bank Charges
19 Remundation Fee
20 Rate OF Return(ROR)
21 Modern Concession Contracts
22 Economics Development And Foreign Investment
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در شرایط مدیریتی جدید تحت مدیریت آقاي رئیس جمهور روحانی، . نفت کاسته است حتی اگر تحریم ها لغو شوند
ر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در اقتصاد کشور افزایش یافته است هر چند سازوکار آن دقیق ایده نیاز به حضو

ایران نیاز شدید به توسعه فناوري و سرمایه گذاري توسط شرکت هاي بین المللی در بخش نفت و . مشخص نشده است
نفتی وجود دارد ولی این شرکت ها به با اینکه از طرف ایران، عالقه شدید به حضور شرکت هاي بین المللی . گاز دارد

معیاري تصمیم هاي سرمایه گذاري.)2015، 23پل استیونس( بیت هاي قراردادي جهت حضور هستندال یافتن جذابدن
وپروژه سایتمحل یابراي توسعه میدان وسرمایه گذاري مورد نیازشاملهزینهاین.هستندسود-هزینه وابسته به

و انتقاالت از محل نقل ، مورد نیاززیست محیطیالزامات:جملهعواملی ازتحت تاثیر هزینه ها . دعملیاتی انهزینه
مورد نیازآزمایشیهاي اضافی وحفاري،برنامه، توسعهشرایط زمین شناسی، ) در صورت وجود(پروژه تا مکان پاالیش

، 24ساب هس سی بهاتاچاریا (می باشندتولیدات جهت خروجبراي حمل و نقلدسترس قابلمحلی زیرساخت هايو، 
10جهان نیازمند ، 2035تا 2011براساس پیش بینی اخیرآژانس بین المللی انرژي، در سال هاي ).2011،200

همچنین براساس . تریلیون دالر سرمایه گذاري در بخش گاز می باشد5/9و تریلیون دالر سرمایه گذاري در بخش نفت 
به بیان دیگر براي تامین تقاضاي جهانی . آژانس اغلب منابع نفت وگاز از خاورمیانه تامین می شودي این پیش بینی ها

اغلب این سرمایه  . بهره برداري استنفت وگاز، منابع نفت وگاز در خاورمیانه نیازمند سرمایه گذاري براي توسعه و
عموماً ترجیح این شرکت ها براي سرمایه گذاري در . گذاري ها توسط شرکت هاي نفتی بین المللی صورت می پذیرد

با وجود پتانسیل هاي باالي منطقه خاور میانه براي سرمایه گذاري، . مناطقی است که وضعیت اقتصادي پایداري دارند
انرژي به ویژه )1391،8فتوحی مظفریان،(این مناطق استجذب سرمایه هاي خارجی مستلزم برقراري امنیت و ثبات در 

انرژي عامل اساسی . ت وگاز یکی ازمهمترین منابع سرمایه گذاري و درعین حال درآمدهاي  ملی یک  کشور می باشدنف
جزء مسایل امنیتی کشورها محسوب می شود هامروزو نقل بوده رشد و توسعه اقتصادي جهت تولید، تجارت و حمل و

درصد از در 80تا70درصد از در آمدهاي دولت و40نزدیک به . ساله میلیاردها  دالر صرف انرژي می شودکه هر
وجود تنش هاي سیاسی )  1392،64امین زاده ،(ز محل درآمدهاي نفتی بدست می آیدآمدهاي ارزي کشوري ایران ا

ایران با جهان خارج و تحریم هاي اقتصادي و فرامرزي آمریکا سبب شد هزینه هاي قراردادهاي نفتی این کشور افزایش 
البته خطر ملی هر کشور ، تنها از شرایط سیاسی متاثر نمی شود بلکه به عوامل دیگري چون ریسک سیاست . یابد 

برآورد ریسک سرمایه گذاري عالوه بر ثبات سیاسی ، . گذاري هاي اقتصادي ، ساختار اقتصادي و نقدینگی ارتباط دارد 
و هم چنین قدرت پرداخت بدهی هاي ملی به سیاست گذاري هاي پولی ، مالی ، ارزي، تجاري و تعدیل اقتصادي

تولید نفت ایران و عربستان .)1381،17مبصر ، (هدات مورد ارزیابی قرار می گیرد خارجی ها و تعادل میان منابع و تع
. نمایش داده می شود 3میالدي به صورت نمودار مقایسه اي در شکل 2013الی 1965سعودي فی مابین سال هاي 

23 Paul Stevens
24 Subhes C. Bhattacharyya
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،  نارسایی ها و پیشنهاداتنتایج 
بدین معنا که تصمیم . تعدد تصمیم گیران یکی از نارسایی هاي قراردادهاي نفتی ایران نسبت به عربستان است) الف 

گیران نهائی صنعت نفت عربستان شامل خود شرکت ملی آرامکو سعودي، وزارت نفت ومنابع طبیعی وشوراي عالی 
ه نظارت که فعالیت هاي نفتی عربستان را کنترل و راهبري می نمایند درصورتیکه پترولیوم ومعادن به عنوان دستگا

تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت نفت در ایران بسیار گسترده و متنوع بوده که این موضوع برخالف وحدت 
وي به این همه وزارت نفت را در پاسخگ.)6، 1393نجف بیگی، ( 25»هنري فایل« فرماندهی از اصول چهارده گانه 

صنعت نفت را افزایش در تعدد مدیریت این موضوع م کرده و از فعالیت اصلی باز مانده ودرگتصمیم گیر عاجز و سر
قانون اصالح قانون نفت سال 3داده و موجب تعارض و سردرگمی مدیران اجرایی شده است ، به عنوان مثال طبق ماده

هیات عالی نظارت برمنابع «الکیت عمومی بر منافع نفتی را بر عهده فقط نظارت براعمال حق حاکمیت  و م1390
اکثر اعضاء آن داراي اختیارات و فاقد مسئولیت بوده از جمله بانک مرکزي تضمینی  و عضو  9گذاشته که شامل » نفتی

رائی و معاون برنامه در خصوص قراردادهاي نفتی ندارد ولیکن اختیارات دارد و دیگر اعضاء مثل وزیر اموراقتصادي و دا
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

هم اینکه  مشغله  کاري اعضاء فرصت تفکر افراد مربوطه را شوراي اسالمی هم فاقد تخصصی کافی درحوزه نفت بوده و

25 H.Fayol
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و این عوامل موجب ضعف در امور سرمایه گذاري خارجی و توسعه در مسائل و مشکالت پیچیده نفت گرفته است
لذا ضرورت دارد اینگونه موانع و مشکالت مد نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان در سطح کالن . اقتصادي خواهد شد 

و با دید تخصصی تر از تعدد مدیریت که از معایب بزرگ مدیریت است جلوگیري نموده و وحدت کشور قرار گیرد 
. را در صنعت نفت تقویت نمایند) مدیریت (فرماندهی 

بعد از ونزوئال  به عنوان . سیاست ملی کردن صنعت نفت در کلیه کشورهاي نفت خیز فراگیر ولیکن متفاوت است) ب 
به فکر ملی کردن نفت افتادند در 1950اولین کشوري که نفت خود را  ملی نمود بقیه کشورهاي صاحب نفت دردهه 

) آرامکو(سهم دولت را از نفت با مذاکره و رفتار دوستانه باشرکت بین المللی  نفتی 1950ربستان سعودي  درسال ع
درصد مالکیت شرکت آرامکو  شد و یک سال بعد 25دولت سعودي صاحب 1973درصد افزایش داد و در سال 50به

صدرصد مالکیت نفت و شرکت آرامکو  از 1980درسال انهایتدرصد ارتقاء داد و با این روند  افزایشی60سهمش را به 
آن حکومت سعودي شد و بدین صورت بدون هیچ مناقشه و پرداخت غرامت و تعطیل صنعت نفت  و با حفظ انتقال 
تکنولوژي و صیانت از منابع نفتی  و با افزایش روند ذخایر و تولید و درآمد ارزي خود فعالیت ها و توسعه اقتصادي خود 

رشد داده است  و بدین نحو سیاست اعتماد سازي براي سرمایه گذاران خارجی فراهم گردیده در صورتیکه شرکتها ي را 
این در حالی است که . اعتماد به سرمایه گذاري در کشور عربستان نداشتندتمایل و1930دههبین المللی نفتی قبل از

خواست افزایش سهم رد دارسی توسط رضا شاه به خاطر دقراردا) م1932(شمسی1311ایران پس از اینکه در سال 
و آن را سوزاند در ادوار مختلف برخورد با قراردادهاي نفتی به جاي مذاکره وشد دولت ایران از نفت به آتش انداخته 

بصورت ناگهانی1329رفتار دوستانه جهت افزایش سهم دولت بصورت مناقشه و برخوردهاي چکشی بوده مثالً در سال 
انگلیس ملغی گردید و این امر موجب شد ایران غرامت سنگینی به شرکت خارجی پرداخت - قرارداد نفتی شرکت ایران

هزار بشکه در روز رسید و مطمئناً در طول این 20به تنهاهزار بشکه در روز 664نماید و حدود سه سال تولید نفت از 
رت فراوان شده و بازیافت مجدد آنها یقیناً هزینه هاي گزافی  را زمان تاسیسات و تجهیزات  و میادین نفتی دچار خسا

تحمل کرده است و این بدان معناست هر چند ذات ملی کردن نفت فی نفسه عمل بسیار مثبت و بجایی  بوده ولیکن 
ر سرمایه گذاري بوده است و این امهاياین روش ملی کردن موجب عقب افتادگی اقتصادي و از دست رفتن  فرصت

سال از ملی شدن صنعت نفت موجب توسعه بومی و ایرانی نشده و همچنان به بیگانه ها 64متاسفانه بعد از گذشت 
این روند از سال . لذا این روند با انجام مذاکره می توانست براي ایران بهتر از این اوضاع باشدوابستگی شدید وجود دارد 

درصد ارتقاء  یافت همچنین  از 85تا 75تولید، سهم دولت ایران کت دربا تغییر قراردادهاي امتیازي به مشار1333
به بعد با تغییر قراردادهاي نفتی بصورت خدمت خطر پذیر روند  مثبت و مناسبی در پیش 1353قانون نفت سال 

اجع به تشکیل با تصویب الیحه قانونی تصویب تاسیس وزارت نفت و الیحه قانونی ر1358گرفت ولی متاسفانه در سال 
منعقد شده بودند  بصورت 1353قرارداد نفتی که براساس قانون نفت 6کمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتی ، 

اکتشاف، تولید و توسعه در قرارداد نفتی1373عمالً تا سال ناگهانی  و یکطرفه ملغی گردید و با شروع جنگ تحمیلی 
عمالً با تغییر قراردادهاي  نفتی به بیع متقابل با مجوز قانونگذار و با هدف 1373از سال . باال دستی نفت منعقد نگردید
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انتقال ریسک به پیمانکار، انتقال فن آوري و تکنولوژي  حاکمیت و مالکیت کامل کشور ایران و صیانت از منابع نفتی 
رج ازا ین یادداشت است روبرو بوده که با چالش ها و مشکالتی که توضیح آن خاولیکن این نوع قراردادها انجام گردید، 

متاسفانه موفقیت الزم و کافی حاصل نگردیده و انگیزه اي براي سرمایه گذاري که موجب توسعه اقتصادي شود بوجود 
نسبت به عربستان سعودي موجب سرمایه گذاري و توسعه ایران لذا با جمیع جهات قراردادهاي نفتی . استنیامد

هرچند نوع قراردادها را نمی توان ماهیتا خوب یا بد دانست ولیکن با بررسی هاي انجام .استنشدهاقتصادي پایدار 
1353و 1336گرفته در مورد قراردادهاي نفتی ایران بهترین آنها قراردادهایی بوده که بر مبناي قوانین نفتی سال 

از منافع نفتی با حفظ انتقال ریسک به شرکت منعقد گردیداند و قراردادهاي مذکور گاها باعث شده سهم دولت ایران را
90تا صیانت از منابع نفتیو حفظ مالکیت و حاکمیت کامل کشور ایران و همچنین ) پیمانکار(هاي بین المللی نفتی 

درصد افزایش بدهد لذا به منظور ایجاد انگیزه براي سرمایه گذار و جلب و جذب سرمایه گذاري خارجی و متعاقب آن 
قتصادي پیشنهاد می گردد ساز و کاري تهیه و تنظیم شود که مبناي قراردادها باال دستی و حتی پایین دستی توسعه ا

.و مشارکت در تولید باشد) پیمانکاري (نفت بر اساس قراردادهاي خرید خدمت 

اعم از جغرافیاي امکانات مادي و معنوي  یک کشور . ملی براي کشورهاي نفت خیز متفاوت استاقتصادي و امنیت ) ج 
سیاسی، موقعیت سوق الجیشی، منابع طبیعی، جمعیت، ارزش هاي ملی، سطح توسعه اقتصادي، انسجام داخلی، ثبات 

تک محصول از جمله ياز عوامل  موثر برامنیت ملی کشورها، سیاسی و خاص این مقاله نفت وانرژي هرچند نسبی 
اقتصادي از بزرگترین عوامل انگیزش براي حضور - یک کاالي سیاسینفت، به عنوان. ایران و عربستان سعودي می باشد
لذا هر کشوري که به نفت به عنوان تنها پشتیبان  اقتصادي بیشتر وابسته باشد و. دولت هاي بیگانه در منطقه است

به دلیل ود چنانچه به هر دلیل صنعت نفت آن کشور دچار بحران شبخش هاي غیر نفتی دیگر آن غیر فعالتر باشد لذا
با این توصیف کشور عربستان . آن بیشتر مورد تهدید قرار می گیرداقتصادي امنیت متکی بودن به درآمدهاي نفتی، 

سعودي به عنوان یک کشور تک محصول  و وابسته به نفت بیشتر مورد تهدید و حمالت تروریستی  و دشمنان خارجی 
خواهد بود  و به همین دلیل است که سیاست ترتهدیدات آسیب پذیراست و بیشتر از سایر کشورها در برابر اینگونه 

مداران عربستان هزینه هاي گزافی بابت استقرار پایگاه هاي نظامی آمریکا  و ارتباط دوستانه با کشورهاي ابر قدرت 
سال جنگ کشور ایران به دلیل مقاومت ها از جمله تحمل هشت ولی درمقابل . پیش گسترش می دهدجهان را بیش از

تحمیلی و مقاومت در مقابل تحریم ها و اتکا کمتر از عربستان به اقتصاد نفتی  و سیاستهاي مقاومتی در مقابل تهدیدات 
خارجی کمتر از عربستان سعودي آسیب پذیر خواهد بود و این نکته قوت و مثبت  براي ایران است که به مرور زمان 

.به موازات ، سرمایه گذاري را در بخش هاي دیگر اقتصادي تقویت می نماید خود را از وابستگی به نفت رها نموده و 

توسعه اقتصادي اثر جذب سرمایه گذاري خارجی وتنظیم قوانین داخلی حاکم بر قراردادهاي  نفتی در جلب و) د 
؛ امتیازي سنتی یه نفتی ومثل قراردادهاي اول، شرایط قرارداد : قوانین حاکم برقراردادهاي نفتی عبارتند از . بخش اند

هم است جامعیت  قوانین آنچه م، ، و اصول کلی حقوقی )قوانین داخلی(سیستم قانون گذاري کشور طرف قرارداد
قرارداد :1عبارتند از   قراردادهاي نفتی قوانین حاکم برسعودي صرفا عربستان در حالی که در . استحاکم مهم 
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قانون معادن و نفت عربستان سعودي در سال :2شرایط خود قرارداد حاکم بوده 1933امتیازي شرکت آرمکو در سال 
موافقت نامه هائی که بین وزارت نفت و معادن عربستان سعودي و :3بوده و قوانین حاکم بر قراردادهاي نفتی 1963

کم برقراردادهاي نفتی در عدم تنوع قوانین حا.یی می گردداجراتصویب هیات وزیران طرف قرارداد در هر مورد و با 
بین المللی  نفتی را در جهت سرمایه گذاري صحیح و برنامه ریزي پیمانکاران عربستان سعودي وضعیت مجریان و 

توسعه اقتصادي مشخص  نموده و ابهامات کمتري درمقایسه با قراردادهاي نفتی ایران وجود دارد
www.iransama.org91) ( .قوانین داخلی حاکم برقراردادهاي نفتی به عنوان جنگلی از قوانین  ایران تنوع و تعددولی در

ها مسکوت ملغی کننده همدیگر هستند و بعضی همدیگر باشند، ناقض وو تکمیل کننده بجاي اینکه مکمل مقررات و 
قراردادهاي نفتی ، از قوانین حاکم بر عدم ثبات و تفاسیر مختلف .مانده اند و بعضی ها نیز هیچ موقع اجرایی نشده اند

و مانع از برنامه ریزي صحیح  سرمایه گذاري و توسعه اقتصادي مواجه نمودهدست اندرکاران قراردادهاي نفتی را با ابهام 
.  تنوع و تعدد قوانین حاکم برقراردادهاي نفتی ایران جهت مزید اطالع به شرح ذیل اعالم می گردد. گردد می 

ولی قرارداد امتیازي دارسی اداره می شدیالدي با شرایط قراردادي فی مابین ایران و م1901سال امتیازنامه دارسی
قانون واگذاري نفت  شمال به . نمایدمی و آن را ملغی جایگزین انگلیس - شرکت نفتی ایران) شمسی1312(1933

) آتازونی(معتبر  مستقل آمریکائی و قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به کمپانی کمپانی استاندارد اویل آمریکائی 
در آن زمان به عنوان اولین حقوق نفت ایران و کهبه تصویب مجلس ملی رسید 1302و1300که به ترتیب درسالهاي
درسال ) ملی شدن صنعت نفت(قانون تصویب کمیسیون مخصوص نفت . سرانجام نرسیدولی بهبه نوبه خود مترقی بود 

مجلس سنا و متعاقب آن طرح قانون دائر به طرز اجراي اصل  ملی شدن صنعت وتوسط مجلس شوراي ملی 1329
طرز اداره گاز وتوسط مجلس شوراي ملی ومجلس سنا ، قرارداد فروش نفت و1330نفت در سراسر کشور مصوبه سال 

ي ملی و مجلس مجلس شورا1333هفت خواهران نفتی مصوب با) انعقاد قرارداد کنسرسیوم ( عملیات مشروحه در آن 
توسط 1352به موجب ماده واحده ولیدر نظر گرفته شد 50-50سهم ایران از نفت به میزان علی رغم اینکه سنا 

قانون . درصورتی که با انجام مذاکره می توانست سهم دولت ایران را افزایش داد گردیدملغیسنا مجلس شوراي ملی و
در صورتی که توسط مجلس شوراي اسالمی ملغی گردید1381در سال 1334جلب و حمایت سرمایه گذاري در سال 

قانون مربوط . مصوبه جدید میتوانست نقاط قوت مصوبه قبلی را ادامه دهد و صرفا نقاط ضعف مصوبه قبلی حذف نماید 
نون در این قا؛1336قانون نفت معروف به اکتشاف  و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره به تفحص و

از جمله قرارداد نفتی آجیپ مینر آریا ، قراردادهاي مشارکت در تولید جاي آن  را گرفت قراردادهاي امتیازي ممنوع و
که این روند افزایشی و مثبت با درایت تصمیم گیران می توانست ادامه داشته یافتدرصد افزایش 75هم ایران به که س
قراردادهاي خرید خدمات با مشارکت در تولید را ممنوع کرد وازي وقراردادهاي امتی1353قانون نفت . باشد

الیحه قانونی متاسفانه درصد افزایش می داد ولی90که سهم منافع دولت ایران را از نفت تا پیمانکاران را مجاز دانست
شش فقره 1358ب الیحه قانونی راجع به تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهاي نفتی مصوتاسیس وزارت نفت و

1381قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی سال . نمودملغیرا بطور کلی 1353نفت قرارداد ناشی از قانون 
سرمایه گذار به عدم تضمین را ملغی نمود و ضعف آن برگشت سرمایه 1334که قانون جلب و حمایت سرمایه گذاري 
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. نست و در نتیجه سرمایه گذار انگیزه اي براي سرمایه گذاري در ایران ندارد دایا شرکتهاي دولتی دولت یا بانکها و
فاقد هرگونه توجیح ممنوع کرده وکه قانونی مختصر و مجمل و هرگونه سرمایه گذاري خارجی را 1366قانون نفت 

قوانین برنامه . سکوت نموده وتکلیف آنرا مشخص نکرده است1353و نیز در مورد قانون نفت معقول و منطقی است
. هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی  که هیچکدام بطور کامل اجرائی نشدند

را می توان حاکم بر 1393و1379، 1378، 1376،1377،  1373،1374،  1372قوانین بودجه سالیانه سالهاي 
در قانون برنامه . و به طور کامل اجرا نشده اند خاص خود را دارا هستندقراردادهاي نفتی نام برد که هر کدام مشکالت

استفاده از انواع قراردادهاي نفتی را مجاز دانسته بدون اینکه جزئیات و شرایط قانونی هرکدام را مشخص ، پنجم توسعه 
بدون اینکه ور کلی ملغی نمودرا بط1353، قانون نفت1366اصالحی قانون نفت 1390قانون اصالح قانون نفت . نماید

قانون 44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل . تکمیل کننده نقاط مثبت و منتفی کننده نقاط منفی آن باشد 
هرگونه سرمایه گذاري  خارجی یا داخلی را در عملیات باالدستی نفت به علت دولتی بودن ممنوع و صرفاً 1390اساسی

، 1391اختیارات وزارت نفتقانون وظایف و. ت پائین دستی  مجاز دانسته استعملیاسرمایه گذاري خارجی در در 
قانون اساسی 43دراصل . را ملغی اعالم نمود1358قوانین قبل از جمله الیحه قانونی تاسیس وزارت نفت سال 

ه گذاري خارجی جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد  کشور را ممنوع نموده که خود به خود محدودیت سرمای
قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ که صنایع 44در اصل . را جهت توسعه اقتصادي  به همراه دارد

که بر این اساس بخش خصوصی اعم از داخلی و یا منظور نمودهنفت را نیز شامل می شود جزء بخش انحصاري دولتی 
ه و سرمایه  گذاري خارجی را در این بخش با محدودیت مواجهه نموده خارجی در فعالیتهاي نفتی عمالً ممنوع شد

قانون اساسی  اموال و ثروتهاي عمومی  دراختیار حکومت اسالمی است یعنی سرمایه  گذاري که 45در اصل . است
81اصل . مستلزم مالکیت باشد منع شده یعنی قراردادهاي مشارکت در تولید و سرمایه  گذاري عمالً منع شده است

قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاري و صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به 
موسسات خارجیان  مطلقاً ممنوع نموده است که این امر نیز سرمایه گذاري خارجی را به دلیل عدم تشکیل شرکت و

جموع مقررات  ویژه اي در مورد صنایع نفت به صراحت مقرر قانون اساسی در م. تجاري را با محدودیت مواجهه نموده 
با .در قالب اصول فوق سرمایه گذاري در فعالیتهاي نفتی را با محدودیت قانونی مواجهه نموده استولیکن نکرده است 

نفتی این اوصاف ، با این همه قوانین متنوع و متعدد چیزي جزء سردرگمی و بالتکلیفی براي دست اندرکاران حوزه 
حاصل نخواهد شد لذا ضرورت دارد تصمیم گیران و تصمیم سازان نقاط قوت و نقاط ضعف کلیه قوانین حاکم بر 
قراردادهاي نفتی را شناسایی نموده و با تنظیم قانون کلی و جامع و  واحد نسبت به رفع موانع جلب و جذب سرمایه 

.ت توسعه اقتصادي اهتمام ورزندگذاري خارجی و داخلی در ارتباط با عملیات هاي نفتی جه


