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 دهیچک
 نفت کل که نیا و دولت تیحاکم و تیمالک اصل بر بنا رانیای باالدست دیجدی قراردادها در     

 تیماه به توجه با که است شدهی نیبشیپ اریاخت نیا ،است دولت به متعلقی استحصال
   بازپرداخت برایی استحصال نفت ازی بخش ه،شد انجامی مال نیمأت و قراردادیی وداتکاخ

 نفت سهم دارد اریاخت زبانیم دولت ،اساس نیا بر. شود گرفته نظر در مانکاریپی هانهیهز
ی نقد صورت به مانکاریپ بازپرداخت و بفروشد مربوطهی بازارها در را قرارداد در مقررشده

 با را شده داده صیتخص نفت محصول، فروش وی ابیبازار تیمسئول رشیپذ نبدو ای و باشد
 فروش بلندمدت قرارداد قیطر از قراردادها نیا در تهاتر ندیفرا. دکن تهاتر مانکاریپ مطالبات

 مانند ،یاساس قواعد تحت کهی باالدست قرارداد به فروش قراردادی وابستگ. دشو یم انجام نفت
 تیماه شناخت مستلزم نفت، فروشی تجار تیماه کنار در رد،یگیم رقرا تیحاکم و تیمالک

 بارو  پیش ةمقال. است المللنیب تجارت حقوق نظام در آن لیتحل و قراردادها از گونه نیا
 رهنمون جهینت نیبد آخر در و است تیماه نیا شناختی پ دری لیتحل وی فیتوصی کردیرو

 اراتیاخت ةغلب بای عموم وی خصوص حقوق قواعد ازی قیتلف ،قراردادها نیا تیماه که شودیم
 . است زبانیم دولتی عموم حقوق بری مبتن

 نفت فروش قرارداد تیماه ،ینفتی المللنیب شرکت ،یگذارهیسرما ،زبانیم دولت :گان کلیدیواژ
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  مقدمه
 زیخ نفت هایکشور برای 1970 ةده در عمدتاً خام، نفت فروشی المللنیب قراردادهای عنوان

 اتیعمل ۀریزنج بری نفت هایغول کامل تسلط لیدل به آن از شیپ رایز ؛کرد دایپ مفهوم و معنا
 به را خام نفت سودآور فروش امکان حاکم، فضای خام، نفت فروش وی ابیبازار ازجمله ،ینفت

 متیق نییتع با اوپک عضو کشورهای که 1970 ةده لیاوا از اما. دادینم زیخ نفت کشورهای
 طیشرا براساس متیق که تاکنون شدند، حاکم خام نفت بازار بر طرفه، کی صورت به خام نفت
 زیخ نفت کشورهایی نفت هایتیفعال جزء خام نفت فروش وی ابیبازار شود،یم نییتع بازار

 قرارداد زمان براساس ایدن در نفت فروش و دیخر .(97: 1396 ،و شیروی زاده یکاشان) شود یم شمرده
 ازی بخش ای کل ،بلندمدت حالت در .3شود یم انجام 2یامحموله تک و 1بلندمدت صورت دو به

 مهیضم نفت فروش بلندمدت قرارداد. شود یم فروختهی نیمع مدت در دانیم کی یدیتول نفت
 آن موجب به و گرددیم منعقد اجرای ط ایی باالدست قرارداد همراه به که است نوع نیا از

 ای قرارداد طرف گذارانهیسرما به دانیمی دیتول نفت ازی بخش تا کندیم موافقت زبانیم دولت
 جبرانی ازا در فروش نیا .(408 :1393 ،یرویش)فروخته شود  ،کنندیمی معرف ها آن کهی اشخاص

 نفت فروش قرارداد قیطر از کهی نفت زانیم. استی باالدست قرارداد در شده انجامی گذارهیسرما
 جبران ازی نگران رفع بر افزون است،ی الملل نیبی نفتی هاشرکت اریختا در مهیضم

ی برا گذارانهیسرما ریسا دیترد ای بیترغ و سهام ارزش کاهش ای شیافزا در ،یذارگ هیسرما
 زمان مدت نفت، متیق کاهش ،نیاوجود  با. دارد بسزای نقش هاشرکت نیا دری گذارهیسرما

 سکیری نوع خود که کند یم تریطوالن مانکارانیپی برا رای اهیسرمای هانهیهز بازپرداخت
 بازپرداخت در ریخأت به دهد، رخی بندزمان ةبرنام دری ریخأت اگر نیچن هم. دیآ یمشمار  به

و  تاش حسن) داشت خواهد سود بازگشت نرخ بر میمستق ریثأت که دانجام یم مانکاریپ به پاداش

 سطوح در کمتری( س.یپ.یآ) 4رانیای باالدستی قرارداد یالگو ازآنجاکه .(126 :1388 ،صبحی

                                                           
1. Long Term Crude Oil Sales Agreement 

2. Spot sales: This is the quick and dirty way where buyer and sellers of individual cargoes  

find each other and transact a deal, creating the spot market where prices for specific grades 

of crude are “discovered”. 

ی ا محموله تک صورت به رای مین و مدت یطوالن قرارداد صورت به را محصوالت ازی مین نفت، دکنندگانیتول ازی برخ. 3

 به که باشند داشته زینی ا محموله تک دیخر تا دهند یم اجازه مدت یطوالنی قراردادها در دارانیخر به ای فروشند یم

 در نفت فروش دری کاف ارتباط و مهارت عدم لیدل به زین دکنندگانیتول ازی برخ. است معروفی دیبریه فروشی قراردادها

 داشتند شرکت دیتول اتیعمل در کهی نفتی ها شرکت ای یالملل نیبی تجار سساتؤم از که دهند یم حیترجی الملل نیبی بازارها

 .ندینما واگذار ها آن به را خود نفت فروش تیمسئول و کنند استفاده
 

4. Iran Petroleum Contract 



 

   3پیمانکاران...          ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت بهبایسته

. است مشاهده قابل باره نیدرای اندکی قاتیتحق وی علم منابع است، شده شناختهی پژوهش
. است دشوار ،بودن محرمانه ازجمله ،مختلف لیدال به زین اول دستی داخل منابع بهی دسترس
 قرارداد ةمیضم نفت فروشی قراردادها تیماه به مستقل طور به مرتبط مقاالت در تاکنون
 . است نشده اشاره آن عناصر لیتحل وی باالدست

ی باالدست قرارداد به نفت فروش قراردادی وابستگ که است نیا ،پژوهش نیای اصل پرسش
 با گارندگانن گذارد؟یم قرارداد نیا تیماه بر یریثأت چه آن، بر ناظری تیحاکم الزامات و

 حقوق عناصر به توجه کنار در قراردادها نیا تیماه بری دولت وی تیحاکم روح ةغلب فرض
 گانسندینو تالش درواقع. دنپرداز یم موضوع مختلفی هاجنبهی بررس به ،یتجار وی خصوص

ی ریتصو تا دنده قرار هم کنار در را نفت فروش قرارداد پازل مختلفی هاتکه تا است آن بر
 نوع و مهیضم نفت فروش قرارداد تیماه نییتع ازآنجاکه .گردد انینما خوانندگانی برا روشن
 اریبس خسارت جبران زانیم و اختالف حل مراجع نییتع قرارداد، نقض هنگام در دولت، تعهد

 و مهیضم نفت فروش قرارداد انعقاد در دولت اریاخت مفهوم انیب از پس است، رگذاریثأت
 ،یعموم حقوق کردیرو با قرارداد نیا ،یدستباال قرارداد به آنی وابستگ و استقاللی ارهایمع

 منظر از آخر در و نیطرفی حقوق تیوضع و اقتدار سطح براساس ،(ناقص) لیتعد قابل قرارداد
 . شودیمی بررسی اقتصاد

  مهیضم نفت فروش قرارداد انعقاد در زبانیم دولت اریاخت مفهوم لیتحل. 1
ی گذارهیسرما و شده متقبلی هاسکیر قبال در مانکاریپ ران،یای نفت قرارداد دیجد الگوی در

 که استیی هانهیهز بازپرداخت ،دسته کی ؛ستهاپرداخت از دسته دو مستحق رفته،گ انجام
 بهی و دستمزد و سود بر ناظر ،گرید ةدست و است داده انجام دیتول و توسعه ۀدور طول دری و

 عوض وی گذارهیسرمای ازا در نفت فروش ،IPC قرارداد در. استی نفت مانکاریپ عنوان
 قرارداد کی ،راستا نیا در. است شدهی نیبشیپی نفتی المللنیب شرکتی باالدستی هاتیفعال

 توافق مورد قرارداد میضما ازی کی عنوان به گازی عاناتیم ای گاز نفت، فروش مدت یطوالن
 ةجنب نفتی مل رکتش برای گازی عاناتیم ای گاز نفت، فروش غالباً. ردیگیم قرار نیطرف
 تواندیم نفتی مل شرکت ،گرید سخن به .داردی الزام ةجنب مانکاریپ برای آن دیخر و ارییاخت

 دیعوا و درآمد از و فروخته رای استحصال نفت ازی بخش ،مانکاریپی استحقاق مبالغ جبران برای
 مطالبات یازا به را مربوطه نفت ازی بخش ماًیمستق ای و کند پرداخت را مانکاریپ پول آن

 نیا ازی ناشی نفت ریذخا نتواند مانکاریپ که شود یم باعث نکته نیهم. دکن تهاتر مانکاریپ
 بروز و ابهام موجب کهی مهم موضوع .(439: 1393 ،یرویش) کند ثبت خود دفاتر در را قراردادها

 فروش در دولت اریاخت عنوان شود، یم مهیضم نفت فروشی قراردادها ریتفس و فهم در مشکل
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 و دولت خود توسط فروش ای مانکاریپ بهی گذارهیسرما جبرانی برا روز متیق به نفت
 محصول فروش ،گاز و نفت حقوق استادان ازی کی باور به. است مانکاریپ به آن وجه پرداخت

 گاز و نفتی آت فروش به تعهد اما ،نداردی اشکالی تجاری قراردادها قالب در و دیتول از پس
 داریخری برای نیع حقوق ریسا جادیا ای و تیمالک انتقال به منجر که است حیصحی صورت در

 از قبل رای مشخص گاز و نفت بر گریدی نید حق هرگونه ای تیمالک نتواند داریخر و نشده
 رای حق تواند ینم نفت فروشی قراردادها ،دگاهید نیا به توجه با. (323 همان:) کند ادعا لیتحو
 رای و باشد، فروش خواهان نفتی مل شرکت کهی صورت در تنها بلکه ،کند جادیا داریخری برا

 و نفت وزارت تعهدات که شود میتنظی نحو به دیبای نفتی قراردادها. کند یم دیخر به ملزم
 وجه نیا حال. گردد میتقو نقد وجه صورت به مانکارانیپ به بازپرداخت در تابعهی ها شرکت

 نیبنابرا. گردد تهاتر روز متیق به گاز و نفتی ریمقاد شفرو قیطر از است ممکن نقد
 ،تابعهی هاشرکت ای نفت وزارت تعهدات که گردد میتنظی نحو به دینبای نفتی قراردادها

 در دیبای قانون فیتکل نیا تیرعای برا. باشد گاز و نفت نیمع ریمقاد لیتحو به تعهد مستلزم
 از را سود و نهیهز بازپرداخت تواند یم رانیا تنفی مل شرکت که شود دیقی نفتی قراردادها

 به نفت فروش ،صورت نیا در که کند جبران روز متیق بهی دیتول گاز و نفت فروش قیطر
 . داردی اجبار ةجنب مانکاریپی برا آن دیخر وی اریاخت ةجنب نفتی مل شرکتی برا مانکاریپ

 بند حیصر نص به توجه با ،که نیا نخست: است انیب قابل مهم ةنکت سه باال، مطلب نقد در
 ه،یسرما اصل بازپرداخت کردن منوط» ،توسعه چهارم ةبرنام قانون 14 ۀماد «ب» قسمت 3

 جادشدهیای جنبی هانهیهز ریسا وی مال منابع نیمأت یها نهیهز و سکیر سود، ای و الزحمه حق
 متیق ةیپا بر ،آن دیعوا ای و دانیم محصوالت ازی بخش صیتخص قیطر از طرحی اجرا جهت

ی گذارهیسرما جبرانی برا دانیم محصوالت ازی بخش صیتخص ۀاجاز ،«محصول فروش روز
. ندارد وجود مانکاریپ به دیتول از پس نفت میمستق فروش جهت ازی تیممنوع و است شده داده
ی الزام و است باز نفت فروش قرارداد انعقادی برا اول همان از زبانیم دولت دست واقع در
 دولت اریاخت مفهوم ،که نیا دوم ؛شودینم افتیدر ماده نیا از فروش بر تعهد عدم بری بنم
 هر در قراردادی اجرا هنگام در که ستین معنا نیا بهی خارج طرف به نفت فروش در زبانیم

 دیبا زین مانکاریپ رایز ؛نفروشد خواست هرگاه و بفروشد را نفت کرد اراده دولت کهی زمان ۀباز
 به نیبنابرا. کندی زیر برنامه شده یداریخر نفت مصرف ای عرضهی برا و بداند را خود فیتکل
 دیتول از قبل تینهادر  ای وی باالدست قرارداد از قبل تا فروش در دولت اریاخت رسدیم نظر

 ای و است فروش قیطر از ای هانهیهز جبران و بود نخواهد یاریاخت آن از پس و استی تجار
 گرید ۀدور در وی نقد صورت به دوره کی در جبران که کرد فرض توان ینمی. دنق صورت به
 قبل تا اریاخت نیا ،نیبنابرا. مانکاریپ تیرضا صورت در مگر ؛باشد محصول افتیدر صورت به
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 تعهد جادیا به توجه با فروش قرارداد انعقاد از بعد است، فروش مورد دری ریگمیتصم از
 تعهد قیطر ازی ستیبا و ستینی کافی گذارهیسرما پرداختباز صرف دولت،ی برا دیجد

 مانکاریپ مطلوب و دارد تیموضوع نجایا در فروش قرارداد واقع در. ردیگ انجامی قرارداد
 دو نیب بازپرداخت ۀنحو بارۀدر و داشته نگه معطل دانیم دیتول زمان تا را مانکاریپ که نیا. است
 که زمان هر اما ،استی نقد بازپرداخت مییبگو که نیا ای نشود ابهام رفعی رنقدیغ وی نقد نوع

 به اگرچه است، قبول به مجبور گرید طرف و میبده نفت پول،ی جا به میتوانیم میبخواه ما
 و دانیم کی نفتی باال حجم رایز ؛رسدینم نظر به منصفانه و عاقالنه ،است زبانیم دولت نفع

 به که ندارد رای تیقابل نیچنی اقتصاد وی اسیس ریتغم طیشرا به توجه با آن خاص نوع غالباً
 نیمأت ،یابیبازار ،یزیربرنامه ازمندین بلکه ،باشد داشته آماده یِمشتر آن، فروش ۀاراد محض

 از قبل تا زبانیم دولت گفت دیبا تینها در. استی فرآور و شیپاالی برا زاتیتجه و امکانات
 روش دو از کی هر تا است مختاری گذارهیسرما رداختبازپ ۀویش نییتعی برا خود ۀاراد اعالم

 از پس آن رییتغ ای میتصم نیا اعالم عدم که نیا بر افزون رسد یم نظر به اما ،کند انتخاب را
 رشیپذ به حاضر شده، گفته لیدال بنابر هم مانکاریپ ندارد،ی اقتصاد ویی عقال وجه اعالم،

 تیشفاف اصل با گذارهیسرما با برخورد ۀویش نیا رتیمغا هم سوم. بود نخواهدی وضع نیچن
 زانیمی نیبشیپ تیقابلی طیشرا نیچن در گذار هیسرما رایز ؛استی خارجی گذارهیسرما در

 نظام در موارد، نیا بر افزون .(39 :1400 ،و عسکری آزاد ینیحس) ندارد را خودی هاسکیر و سود
 در رای نفت منابع ثبت امکان مانکارانیپ زین تاس شدهیی اجرا که متقابل عیبی قراردادهای کنون

 استهالکی برا که نفت ازی مشخص مقدار و حد دری آت معامالت انجام و ایدن بورسی بازارها
 اقعو در .(10 :1391 ،دیگرانو  یمیابراه) دارند شود،یم داده صیتخص مانکاریپ ةالزحم حق و هانهیهز
     هیتوج را آنی ریپذبانک و پروژهی برای مال نیمأت امکان که است منابع صیتخص نیهم

  شبه حق کی اما ست،ینی نیع حق ،یاستحصال نفت بر مانکاریپ حقوق هرچند واقع در. کندیم
 نیچن اگرچه. است گرفته قراریی شناسا موردی المللنیبی مالی بازارها در که استی نیع

ی مال تعهد کی زبان،یم دولت تعهد تاًینها و ستین رشیپذ قابل رانیای حقوق نظام دری برداشت
 .شودیم دانستهی ارز ای یالیر وجه به میتقو قابل

 قرارداد به مهیضم نفت فروشی قراردادهای وابستگ و استقالل لیتحل. 2
 ی باالدست

 کی عنوان به ای شودی تلقی باالدست قرارداد ةرمجموعیز نفت فروش قرارداد که موضوع نیا
 آن حل و اختالف وقوع ادامه در و اجرا ۀنحو ت،یماه نییتع در ،دیآمار ش به مستقل قرارداد

 نیا اما ،دارد وجودیی هاارتباطی باالدست قرارداد و فروش قرارداد نیبگمان  بی. است رگذاریثأت
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 بحثی جا دهد، قراری اصل قرارداد ةرمجموعیز را فروش قرارداد تواندیمی ارتباط نیچن که
 ،میبدانی باالدست قرارداد به وابسته و مهیضم را نفت فروش بلندمدتی ادهاقرارد هچنانچ. دارد

 اگر واقع در. بود خواهد دفاع قابل مهیضم قرارداد به آن تیسرا وی اصل قرارداد تیماه نییتع
 ناچار به ،باشد داشته کل کهی تیماه هر م،یکنی تلقی باالدست قرارداد ازی جزئ را فروش قرارداد

 ای فسخ وی باالدست قراردادی اجرا در اختالف و مشکل بروز و کرد خواهد تیاسر هم ءجز به
 ةوابست را فروش قرارداد کهی صورت در نیچن هم. است رگذاریثأت فروش قرارداد بر آن قیتعل

 قرارداد از میتوانیم ،میشو رو روبه مشکل با فروش قرارداد ریتفس در و میبدانی باالدست قرارداد
 ازآنجاکه. میکن پر را فروش قراردادی هاخأل و میریبگ کمکیی بنای تراض نعنوا بهی اصل

 متن در ها آن ازی اریبس و شده انجامی باالدست قرارداد انعقادی برا مدت یطوالن مذاکرات
ی برای باالدست قرارداد در مطرح اتیکل و مذاکراتی بررس است، نشده مطرح فروش قرارداد

 تمسک م،یباش قرارداد نیا استقالل به قائل چنانچه حال. بود واهدخ دیمف فروش قرارداد ریتفس
 قرارداد بودن وابسته صیتشخی ها راه از مورد چند ،ادامه در. استی منتف فوق موارد تمام به

 .است شده انیبی اصل قرارداد به فروش
 
  قرارداد نیطرف ای گذار قانون حیتصر .2. 1

 بر را آن احکام و بداندی اصل قرارداد ةرمجموعیز را فروش قرارداد حاًیصر گذارقانون هچنانچ
 قانون، سکوت صورت در طور نیهم. ماندینم مجادلهی برایی جا کند، حمل فروش، قرارداد

 طور به تواند یم نظر نیا. دارد تیرسم گذارقانون نظر ۀانداز به هم فروش قرارداد نیطرف نظر
 قیتعو به هم فروش قرارداد ،یاصل قرارداد فسخ ای قیتعو با برای نمونه، ؛شود انیب همی ضمن

 .شود یم فسخ ای افتد  یم
 

  انعقادی زمان هم و قرارداد شکل .2.2
 دو هر امضا کی با فقط ای برسند امضا به هم کنار در و بسته کی در قرارداد دو هر هچنانچ

 به قرارداد دوی باالی تگوابس و ارتباط بری لیدل توان یم رای حالت نیچن شود، منعقد قرارداد
 .دانست گریکدی
 

  قراردادی اصل شروط و مفاد .2. 3
 اختالف، وفصل حل حاکم، قانون چون همی مهم موارد نفت فروش قرارداد در اگر رای نمونه،ب

 نیا ةنشان شود، ارجاعی اصل قرارداد به صرفاً  و نشود مطرح قرارداد مدت طول و فسخ موارد
 متفاوت قدر آن خاص شروط در که نیا مگر ؛استی اصل قرارداد تابع ،فروش قراردادکه  است
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 در فروش وی باالدست قرارداد دو نیب که همی حالت در. دیاین چشم بهی اصل شروط که باشد
ی گرید بر قرارداد کی تیارجح بری قبل حیتصر با معموالً ،دارد وجودی تفاوتی کسانی موضوع
 خاص ای خرأت و تقدم قواعد از توان یم ،باشد نداشته وجودی حیتصر اگر. شود یم حل مشکل

 .کرد استفاده مشکل رفعی برا بودن عام و
 

  قرارداد نیطرف .2. 4
 زین مانکاریپ و ردیگ قرار فروشنده گاهیجا دری اواسطه چیه بدونی و ۀندینما ای دولت هچنانچ
 ارتباط بری انهیقر تواندیم که هستندی کی فروش وی اصل قرارداد نیطرف باشد، داریخر خود،

 قرارداد نیطرف نفت، فروش قرارداد نیطرف اوقاتی گاه اما ،باشد گریکدی با قرارداد دو
ی کی است ممکن که دهد  یم رخ داریخر و مانکاریپ مورد در شتریب حالت نیا. ستندینی باالدست
 دولتی قبلی هایترمش از ای مانکاریپ طرف از شده یمعرف شخص داریخر برای نمونه، ؛نباشند

ی باالدست قرارداد در آنکهی ب ،دارد نفت بلندمدت دیخر به لیتما که باشد دیجد شخص ای
 نظر هم از قرارداد دویی جدابارۀ دری حدود تا توانیم ها، حالت نیا در که باشد داشته حضور

 .داد
 
  گریکدی ازی ریرپذیثأت .2. 5
ی راستا دری کی یریاثرپذ ،است هم به قرارداد دو نبود وابسته ةنشان کهی موارد از گریدی کی

 اثر گرید قرارداد بری قراردادی اجرا عدم ای اجرا اگر واقع در. استی گرید تحول و رییتغ
 مه،یضم نفت فروشی قراردادها مورد در. شودیم قلمدادی وابستگ بری انهیقر بگذارد، میمستق

-یفن لیدال به بنا اگر است،ی باالدست قرارداد زای دیتول نفت فروش، قرارداد موضوع ازآنجاکه
 شک بی شود، قطع ای کم دانیم از برداشت ست،یز طیمح وی منیا به مربوط امور ای یمهندس

. خوردیم مشکل بهی و طرف از شده یمعرف شخص ای مانکاریپ به نفت لیتحو تعهدی اجرا
 توقف وجود بای موارد در و سازد مشخص رای اثرگذار نیا حدود تواند یمی اصل قرارداد البته
 کهی صورت در نیچن هم. دهد لیتحو گرید قیطر به را شده مشخص نفت زانیم ،دیتول
 نیا جبران شود، هیاولی هاینیبشیپ از شتریب ای کمتری باالدست قرارداد در مانکاریپی ها نهیهز
 .  ردیپذیم تحقق شتریب ای کمتر نفت برداشت قیطر از ها  هنیهز

 چون همی اصول اعمال ،یباالدست قرارداد به نفت فروش قرارداد دانستن وابسته اثبات اثر
 ای زبانیم دولت نفع به آن از استفاده و قراردادها نیا بری عیطب منابع بر دائم تیحاکم حق

ی نفت شرکت نفع به آن از استفاده وی خارجی گذارهیسرما به مربوطی تیحما اصول اعمال
ی گذار هیسرما قرارداد مستقل طور به نتوان را مهیضم نفت فروش قرارداد چندهر درواقع. است
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 انواع نیترمهم از که استی باالدست قرارداد مهم و نفکیال ءجز شک یب اما ،دانست
 و کارشناسان است مطلوب البته .(Tienhaara, 2011: 15) 1دیآ یم شمار بهی خارجی گذار هیسرما

 انتظارات وی ماهوی بررس با و نکرده بسندهی اسم ای یشکلی گوابست بهصرفاً  پژوهشگران
 در دعوا اگرچه ،آرامکوی دعوا در ؛ برای نمونه،کنندی بررس را استقالل ایی وابستگ ،نیطرف

 به راجع فقط دعوا موضوع که نیا استناد به دادگاه اما ،بود شده اقامهی ازیامت قرارداد کی امتداد
 دائم تیحاکم اصلی اجرا از نفت، اکتشاف و دیتول نه و تاسیدر قیطر از نفت انتقال

ی وابستگ ةنشان که احصاشده موارد بر افزون ،نیبنابرا .(22: 1390 ،و اسماعیلی یامان) دکری خوددار
ی راستا در مهیضم نفت فروشی قراردادها ازآنجاکه است،ی باالدست قرارداد به قراردادها نیا

 چه و مانکاریپی گذارهیسرما و هانهیهز جبرانی برا چه ،یتباالدس قرارداد تعهدات به عمل
 اصل اعمال ةدامن در شوند، یم منعقد شیخو نفت سهم فروش در دولت به کمکی برا

 و دیتولی هانهیهز جبران به مربوط قاًیدق اول حالت در رایز ؛مانند یمی باق منابع بر تیحاکم
 . دیآ یم دست به آن قیطر ازی باالدست قرارداد فعمنا تمام زین ریاخ حالت در و هستند اکتشاف

  مهیضم نفت فروشی قراردادها تیماه مستقل لیتحل. 3
 نفت فروش قرارداد شناخت در ثرؤمی هایژگیو و تیماه میدار قصد نوشتار از قسمت نیا در

 رد،دای باالدست قرارداد با کهیی هاارتباط حداقل گرفتن نظر در با مجزا طور به را مهیضم
 مهیضم نفت فروش بلندمدتی قراردادها تیماهبارۀ دری مختلفی هالیتحل. میکنی بررس

 . میپرداز یم ها آن نقد و انیب به ادامه در که است انیب قابل موجودی حقوقی نهادها براساس

 یعمومی قراردادها کردیرو با مهیضم نفت فروشی قراردادها لیتحل .3. 1
 طرف کی از فراتر رایز ؛داردیی بسزا تیاهم دولت تیموقع ،یعموم حقوقی قراردادها در

 تیموقع بهی عمومی قراردادها در دولتی برتر. است مردم عموم منافع حافظ بودن، قرارداد
 قراردادها نیا. گردد یبازم تشیحاکم تحت مردم و قلمرو به نسبت او تیمسئول وی و خاص

 که اند شدهیی شناسای عموم وی ادار ،یدولت دادقرار ازجملهی متفاوت نیعناو با رانیا حقوق در
 ةلیوس به که است یعقدی دولت قرارداد. دارد وجودی واحد عناصر ،ها آن ةهم فیتعر در البته

 و گرید طرف از یحقوق ای و یقیحق اشخاص و طرف کی از یادار یها سازمان از یکی
. شود یم منعقد خاص احکام بقط بر یعموم منافع به مربوط خدمت ای عمل کی انجام منظور به
ی تلق محرمانه اسناد ءجزی طوالنی هامدت تا نفتی باالدستی قراردادها که نیا به توجه با

                                                           
1. The foreign investment contracts signed between IOCs (or consortiums of IOCs) and host 

states, which allocate rights to explore for and exploit hydrocarbons within an area of land (or 

an offshore block) over a fixed period of time.  
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 -مجلس ازجمله- زینی حکومتی نهادها ریسا بلکه ،نبوده عموم دسترس در تنها نه و شدند یم
 نامپنهان ماندن  ضرورت و نرایا نفت دیخر میتحر لیدل به زین اکنون هم و اندبوده خبر یب آن از

 بهی قرارداد اصالً هادهیشن به توجه با ای شوندیم منعقد محرمانه کامالً ای قراردادها داران،یخر
ی قیدق اطالعات شود،یم فروخته گرید طرق به نفت و نشده منعقد ،است ذهن در که معنا آن
 در ،است آن ازی جزئ که نفت فروش قرارداد ،یاول قیطر به وی باالدست قرارداد بارۀدر

 توانیم اما ؛میباش داشتهی عمومی قراردادها با مو موبهی اسهیمقا میبخواه تا ستین دسترس
 از نیبنابرا. کرد انیب یادشده موارد بای اصل قرارداد قیتطب مقام در وی کل صورت به رای نکات
 :است استخراج قابل ریز نکات مه،یضم نفت فروش قرارداد بای دولت قرارداد عناصر قیتطب

 یعموم سازمان ،یعموم حقوق شخص از منظور :یعموم حقوق شخص کی حضور لزوم
 ازی ندگینما به نفتی مل شرکت .است دولت به وابسته مؤسسات و یدولت یهاسازمان مانند

 ،ینفتی قراردادها موضوع ازآنجاکه. دارد برعهده را نفتی ابیبازار و فروش ةفیوظ ،دولت
 ای دولت آن طرف کی شهیهم جهیدرنت کشورهاست،ی مل ثروت ازی برداربهرهی نوع به

. کنند یم عملی مل منافع حفظ منظور به ملت، ازی ندگینما به که هستندی دولتی هاشرکت
 طرف در دولتی عموم حقوق شخص عنصر وجود ،ینفتی قراردادهای ژگیو نیتر مهم

 وزارت پوشش در دولتی گریتصد وی تیکمحا تیماه ازی قیتلف که استی نفتی قراردادها
 .(674 :1399 ،و سراج یرویش) دگیر یم دربر را نفتی مل شرکت و نفت

 ةفیوظزیرا  ؛باشد یعموم دیبا ،یدولت یقراردادها هدف :یادار یقراردادها یعموم هدف
 ادهاقرارد نیا هدف واقع در ؛یساز راه قرارداد مثل است، یعموم خدمات ةارائ و نیتأم دولت،

 بازپرداخت هم نفت فروش قرارداد هدف. است کشور کی مردم مشترک یهایازمندین رفع
 که نیا بر افزون. است کشور کی مردم حق ،آن منافع که استی اپروژه دری گذارهیسرما
 شود، یم مصرف ارانهی یاعطا با و مردم ةلیوس به و داخل دری دیتول گاز و نفت ازی مقدار
 در و شده زیواری مرکز ةخزان حساب به زینی نفت اتیعمل محصول ۀماند یباق از حاصل سود
 و ترقیدق نفت فروش قرارداد هرچه. شودیم نهیهز ملت و کشوری عمومی ازهاینی راستا

 مقدار در متیق ریثأت که نیا ؛ برای نمونه،شود یم نیمأت شتریب منافع نیا شود، بسته ترشرفتهیپ
 . استی مل منافع بر اثرگذار و قرارداد نیا فیظرا از باشد، طور چهی لیتحو

 نیبنابرا ؛استی عمومی ها ثروت و انفال ءجز گاز و نفت منابع نفت، قانون 2ۀ ماد مطابق
 گاز و نفت نیادیم ةتوسعی برای خارجی نفتی هاشرکت با نفتی مل شرکت کهیی قراردادها

 و بودهی شخص نفع فاقدی نفتی اردادهاقر. استی عموم امر کی یاجرا منظور به کند،یم منعقد
 مسئله نیا. استی همگان مصالح وی عموم منفعت به مربوط اهدافی ریگیپ ها،آن تیماه
 عنصر وجود بر و شده مطرح 1366 نفت قانون 2ۀ ماد وی اساس قانون 45 اصل در صراحت به
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 نفت منابع ،1366 تنف قانون 2ۀ ماد برابر. گذاردیم صحهی نفتی قراردادها دری عموم خدمت
 اریاخت در منابع نیا ،یاساس قانون 45 اصل طبق و استی عمومی هاثروت و انفال جزء کشور

 داخل در کهیی هایگذارهیسرما و هاییدارا زات،یتجه سات،یتأسیة کل و استی اسالم حکومت
 به تعلقم آمد، خواهد ای و آمده عمل به تابعهی هاشرکت و نفت وزارت توسط کشور خارج و

 و اداره منظور به کهیی قراردادها ن،یبنابرا .(30: 1399 ،لهیلو نصرا زاده نیام) بود خواهد رانیا ملت
 .است بودهی عموم منفعتی راستا در گردد،یم منعقدی عموم ثروت نیا ازی برداربهره

 نتوا یم رای اداری قراردادها در سوم عنصر :خاص احکام از یادار یقراردادها یرویپ
. استی ادار قراردادی عموم منافع هدف نیتأمة الزم که دانست خاص احکام ازی رویپ

 چند ای کیی دارا که گرددیمی تلقی اداری صورت در است، اداره آن طرف کی کهی قرارداد
 عنوان با خاص احکام ،ینفتی قراردادها در. باشدی خصوص حقوق به نسبتیی استثنا شرط
 و قدرت اعمال منظور به) کنترل و نظارت حق طرفه، کی فسخ قح شامل کهی حیترج قواعد
 تیحاکم اعمال ،یداخل گذارهیسرما از تیحما منظور بهی )تیحما وی اقتدار وی( عموم منافع

 ازی انمونه انیبی برا است؛ گرفته قرار توجه مورد( کردنیمل منظور به تیمالک سلب دولت،
. 1کرد اشارهی خارج گذارهیسرما از تیحما و قیتشو انونق 9ۀ ماد به توان یم ،یاقتدار قواعد

ۀ ماد براساس و نبوده مندبهرهی چندانی آزاد ازی نفتی قراردادها در نفتی مل شرکت نیچن هم
 اصوالً  مناقصات،ی برگزار قانون وی کشور محاسبات قانون و توسعه پنجمة برنام قانون 126
 ازی جدا. گردد یم محدودی ریچشمگ طور به دولتی آزاد که است مناقصه فاتیتشر تابع

 90ۀ ماد) بودهی کتب دیبای نفت قرارداد انعقاد ربط، یذ دستگاه فاتیتشر به مربوط تیمحدود
ی نفت قرارداد انعقادی برای قانون اریاخت همان ای تیصالحی دارا وی( دولت معامالتة نام نییآ

 تعهدات انجام به ملزم را فرد کهی صخصوی قراردادها برخالفی نفتی قراردادها در. باشد
 به قرارداد از حاصله تعهدات و ستین متعهد و دیمق مطلقاً  مردم، ازی ندگینما به دولت کند،یم
ی دارایی تنها به دولتۀ اراد و بوده منعطف دولت خاص ازاتیامت و تیحاکم حق وجود لیدل

همان: ) کند فسخ را آن کالً  خاص طیشرا در ای دهد رییتغ را آن تواندیمی و است،ی حقوق آثار

 نفت ۀصادرکنند یکشورها توسط نفت فروش بلندمدتی قراردادها در شده انجام راتییتغ .(35
ی ریپذانعطاف تا کنند درج رای شروطی آتی قراردادها در کنندگانمصرف تا شد موجب
 ادامه قرارداد به مچنانه زبان،یم دولت مواضع رییتغ صورت در بتوانند و ببرد باالتر را قرارداد

                                                           
 یندافر موجب به عمومی، منافع برای مگر ؛گرفت نخواهد قرار شدن ملی و مالکیت سلب مشمولِ خارجی گذاریمایه. 1

 از پس بالفاصله گذاریسرمایه آن واقعی ارزش خذأم به غرامت مناسب پرداخت مقابل در و آمیز غیرتبعیض روش به قانونی،

 مالکیت. سلب
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 رونق موجبی حدود تا قراردادها نیا در ادیز راتییتغ اعمال البته .(Mohnfeld, 1980: 9) دهند
 .بودند امان در رییتغ از قراردادها از گونه نیا رایز ؛دیگردی ا محموله تکی قراردادها

 (لیتعد لقاب) ناقص قرارداد عنوان به مهیضم نفت فروشی قراردادها لیتحل .3. 2
 یست و درنتیجهن ممکنی قرارداد شرایطی تمامی نیبشیپ بلندمدت،ی قراردادها نیطرفی برا

 شرایط ازی برخ گذاشتن مسکوت. گذارندیم مسکوت را قرارداد شرایط ازی برخ آنان
 یاد ناقص قرارداد عنوان به قراردادها این از دانان حقوق ازی برخ که است شده باعثی قرارداد

 که استی قرارداد کامل قرارداد. شود یم استفاده کامل، قرارداد مقابل در اصطالح این .کنند
 وجود قراردادی اجرا زمان در آن وقوع احتمال کهی حاالت تمام در نیطرف وظایف و حقوق
 را خود تعهدات که ندارندی ازین نیطرف حالت، این در و باشد شده نییتع قرارداد متن در دارد،

 مشاهده قابلی آتی شامدهایپ ناقص،ی قراردادها در اما. دهند رییتغ جدید العاتاط پرتو در
 قرارداد در ها آن تمام گرفتن نظر در که دهد رخی اریبس حوادث است ممکن زیرا ؛ستین

 و تعریف را نیطرف ةرابطی کل خطوط بایدتنها ی اصل قرارداد رو ازاین .ستین پذیر امکان
 یا ثالث شخص به را قرارداد لیتکم اریاخت یا کندی نیبشیپ ردادقرا لیتکمی برا رای قواعد
 به اغلب بلندمدت،ی قراردادها. (Statoil GTC, 2011: 54) بدهد قرارداد اختالف حل مرجع

 قراردادها این که شود یم موجبی کل موارد گرفتن نظر در و شودیم منعقد ناقص صورت
ی تجرب نظر از نیچن هم و باشند داشتهی شتریب نعطافا تیقابل مدت، کوتاهی قراردادها به نسبت
 دشوار اریبس قراردادها کیکالس حقوق قواعد بای طوالنی قراردادها ریتفس که است شده ثابت
 .است

 این کنندگانتوزیع نفت، خریداران که گفت دیبای طورکل به نفت فروشی قراردادها بارۀدر
 بازار ای خود کشوری داخل کنندگانصرفم خود، ةرمجموعیزی هاشرکت انیم در محصول

ی جهان ایی داخلی تقاضا امکان قرارداد،ی ابتدا در عیمب قیدق نییتع صورت در و هستندی جهان
 ضمن خریداران. (Contract Bulk Bonny, 2007: 5) دارد وجود شده   قتواف زانیم از کمتر یا شتریب

 از نباید باشند، داشته نانیاطم بازار ازین ۀزاندا به نفت بودن دسترس در به نسبت باید که این
 داشتهی اواهمه است، کمتر شده یخریدار نفت زانیم از بازاری تقاضا کهی زمان در آن ۀریذخ

 نانیاطم نفت فروش محل از ثابت سود کسب به نسبت باید زین فروشنده ،یطرف از. باشند
 و هانهیهز جبران منظور به ازین موردی الم منابع نیتأم به نسبت آسودهی خاطر با تا باشد داشته
 قواعد ازی یک که عیب در ثمن بودن نیمع اصل کند؛ برای نمونه، اقدام مجددی ها یگذارهیسرما
 جوامعی تجار وی اقتصادی ازهاین بای خوان همنا لیدل به ،دادهاسترقرا حقوق کیکالس
 این از زین مهیضم نفت فروش ندمدتبلی قراردادها. شودینم اعمال قراردادها این در ،یامروز
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 زمان در کیکالس حقوق وفق توانند ینم نیطرف ،قراردادها این در زیرا ؛ستندین مستثنا قاعده
 با زیرا ؛کنند توافق مشخص و معلوم صورت به ثمن مبلغ و عیمب زانیم بارۀدر قرارداد انعقاد
 بالتبع و مخزن از انتیص و تیریدم با ها آن ارتباط و قراردادها این بودنمدت بلند به توجه

 داخل، بازار ازین وی جهان بازاری تقاضا و متیق رییتغ امکان نیچن هم د،یتول زانیم بر ریثأت
 قرارداد بودن ناقص .(3 :1396 ،یمیفه وی باقر) دارد وجودی طوالن زمان در عیمب مقدار رییتغ احتمال
 نفت زانیم که منظر نیا ازی کی ؛تاسی بررس قابل زین گرید جهات از مهیضم نفت فروش
 هر به دیتول زانیم فتاُ صورت در و دارد دانیم دیتول زانیم به میمستقی وابستگ فروش، مورد

 تحت فروش قرارداد نده،یآ در فشار کاهش ازی ریجلوگ و مخزن از انتیص ازجمله ،یلیدل
 بشکهی مبنا بر کهی دعا نفت فروشی قراردادها برعکس لیدل نیهم به. ردیگ یم قرار ریثأت

ی دیتول نفت ازی درصدی مبنا بر قراردادها نیا در توافق که استی عقالن شود، یم منعقد
 در قیدق نییتع صورت در و ستین معلوم قیدق طور بهی دیتول نفت زانیم رایز ؛باشد دانیم

 همان از ندهکنبرداشت نام دارد امکان ،نیا بر افزون. دارد وجود رییتغ امکان د،یتولی ابتدا
 بهی دیجد کردیرو نیبنابرا. شود موکول ندهیآ به آن نییتع و نباشد مشخص قراردادی ابتدا

 است گرفته قرار نیطرف توافق مورد و آمده وجود به قراردادها ثباتی برا نیگزیجا کی عنوان
ی اقتصاد ازنتو جادیا به ،یحقوق ثبات بر تمرکزی جا به کردیرو نیا .(137: 1391 ،بییو حس یزمان)
 .دارد دیکأت

  نیطرفی حقوق تیوضع براساس مهیضم نفت فروش قرارداد لیتحل .3.3
 درآن را دوباره  ای و کنندیم استفاده خود شگاهیپاال در میمستق طور به را آن ای نفت دارانیخر

ی االدستب یقراردادها نوع به توجه با زین نفت فروشندگان ،یطرف از. ندفروشیمی الملل نیب بازار
 باشد، دیتول در مشارکت ای یازیامت قرارداد کهی صورت در. شوندیم مشخص نفت تیمالک و

 و دارد را آن فروش اریاخت و شودیم دانیم نفت ازی سهم ای کل مالک ،یالمللنیبی نفت شرکت
 را آن تواندیم و است نفت مالک دولت شود، منعقدی خدمات صورت به قرارداد کهی حالت در
 ابتدا که برسد فروش به هم دوم دست فروشندگان و تجار توسط نفت است ممکن. روشدبف

. فروشندیمی المللنیبی بازارها در و دهیخر زبانیم دولت ای یالمللنیبی نفت شرکت از را نفت
 به فروش کنار در خواه. بفروشند بازرگانان به را خود نفت که دارند لیتما کشورها ازی برخ
 تجار. هیجرین مانند ،بازرگانان به تنهای محدود موارد در ای و هیروس و آنگوال مانند ،هاشگاهیپاال

 کاری اسیس دشواری فضاها در ترآسان و دهندیم شتریبی ریپذ انعطاف بایی شنهادهایپ معموالً
ی حت و نفتی مل شرکت بری ادیز ریثأت توانند یم بازرگانان .(Schaik, 2012: 8) 1کنند یم

                                                           
1. Some NOCs opt to sell to traders, either in combination with end users, such as in Angola 

and Russia, or, in rare cases exclusively, as in Nigeria. Traders can offer financing and 
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 در و انجام شودی معدود تعداد توسط دیخر اگر ژهیو به ؛بگذارند زبانیم کشور مردان دولت
 و مرموز صورت به معموالًی بازرگانی ها شرکت نیچن هم. دیایب دری انحصار صورت به واقع
 .روند یم طفره اتیمال پرداخت و مقررات انجام از قیطر نیا از و کنند یم عمل انهیمخف

 نفت که باشند هاشگاهیپاال شانیهایمشتر تا دهند یم حیترج دکنندگانیتول از گریدی برخ
 پرداخت نفتی برا رای باالتر متیق هاشگاهیپاال معموالً. کنندیم لیتبد محصوالت به را
 ها آن همی باالتر متیق با که است محصوالت به نفت لیتبد قیطر از درآمدشان رایز ؛کنند یم
 انجامی گرید معامالت خام نفتی رو که واسطه روشندگانف برخالف ؛کنندیم عرضه را
 رایز ؛ببندند قرارداد بلندمدت صورت به شتریب دهندیم حیترج زین شگاهیپاال صاحبان .1دهند یم
 رای ریبارگ امر و نیمأتی شتریب نانیاطم با را خود شگاهیپاال خام مواد ،یسوی از کار نیا با

 تیقابل که شوندیم ساختهی نحو به شگاهیپاال ساتیسأت ،گرید سوی از و کنند یم تر آسان
. ستین هاشگاهیپاال صاحبان نفع به نفت نوع در رییتغ و دندار را نفت ازی خاص نوعی فرآور

 طیشرا در ؛ برای نمونه،است رگذاریثأت فروش نوع انتخاب بر همی اسیس عاوضا و طیشرا
 . هاستشگاهیپاال به میمستق فروش زا ترآسان دالالن و تجار ةلیوس به فروش ،میتحر

 شودیم منعقدی المللنیبی نفت شرکت یگذارهیسرما جبران هدف با کهیی قراردادها در
 دار،یخر خود کننده،برداشت وی نفتی المللنیب شرکت داریخر نفت،ی مل شرکت فروشنده،

 توسط کننده تبرداش. هستند نفتی مل شرکت موجودی هایمشتر ای و او به وابسته شرکت
ی کی انتخاب البته. بود نخواهد نفتی مل شرکت دییأت ازمندین او انتخاب و شده نییتع داریخر
 که نیا به است منوط کننده،برداشت عنوان به نفتی مل شرکت موجودی هایمشتر از

 فروشنده کهی فرض در. ردینگ قرار مخاطره معرض در نفتی مل شرکتی جاری قراردادها
 به فروش از حاصل دیعوا صیتخص و دانیمی دیتول خام نفت فروش وی ابیبازار به اقدام
 ازی مشکل و است فروشنده خود نفت، ۀکنند برداشت کند،ی( الملل نیبی نفت شرکت) داریخر
 داریخری المللنیبی نفت شرکت هچنانچ اما ،دیآینم وجود به هایمشتر دادن دست از ثیح

 نفتی مل شرکت منافع دینبای نفتی هامحمولهی برا شده نییعت مقصدی طیشرا چیه تحت باشد،
 ممکن مواردی برخ در. سازد رو روبه مخاطره با را خاصی شگاهیپاال ای شرکت کشور، در

 بلکه نشود، منعقد« نفتی مل شرکت» هفروشند و کننده برداشت نیبیی مجزا قرارداد است
ی لیدال به بنا را خام نفت فروش دمدتبلن قرارداد انعقاد از خود حق ازی بخش مانکاریپ

                                                                                                                                        
flexibility that end users sometimes lack, and are accustomed to operating in logistically or 

politically difficult environments.  

1. Producers’ preferred and most common customers are refineries, which process the crude 

into refined products. Refineries, which should pay the best price since they make their 

money from processing oil and selling refined products, rather than re-selling oil to other 

entities. 
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 وی بده مبالغ بازپرداخت کهی حد تا کننده، برداشت توسط توسعه اتیعملی مال نیمأت چون هم
ی گاز دانیم دوازده فاز ةتوسع ۀپروژ در ؛ برای نمونه،کند واگذار دهد، پوشش را آن فرع

 بای نانسیفا قرارداد مزبور، تایعملی مال نیمأت منظور به« پتروپارس» مانکاریپ ،یجنوب پارس
ی مال نیمأت مبالغ بازپرداخت نیتضم منظور به شد مقرر قرارداد نیا در. کرد منعقد کوین شرکت

  1یانحصار ۀکنند برداشت عنوان به را کوین شرکت مانکاریپ مانکار،یپ کو،ین به آن فرع و
 رانیا نفتی مل رکتش به مبالغ، فرع و اصل برگشت زانیم تا  LNGو LPG ،یگاز عاتیما

 ریاخ موجب به نفت برداشت سازوکار درواقع .(979 :1393 ،و کریمیان یحاتم) کندی معرف
 را مزبور موارد فروش بلندمدت قرارداد انعقاد دربارۀ خود حق مانکاریپ که است صورت نیبد
 واگذار نانسوریفا به کند، تیکفای مال نیمأت مبالغ فرع و اصل بازپرداختی برا کهی حد تا

 ،IPC قرارداد در مانکاریپی سو از کننده برداشت نییتعی اصلی کارکردها ازی کی نیبنابرا. کند
 به فروش بلندمدت قرارداد ازی بخشی واگذار با و سو کی از وام مبالغ فرع و اصل بازپرداخت

 به دیبا ادانعق زمان در قرارداد نیا البته. است گریدی سو از بازپرداخت نیا نیتضم نانسور،یفا
ی واگذار. شود پرهیزی وی آتی هامخالفت از تا باشد دهیرس نفتی مل شرکتی امضا و دییأت

 اریبس قرارداد شروط بنابر مانکاریپ توسطی باالدست قرارداد ةمیضم نفت فروشی قراردادها
 ملهازجی لیدل هر به و رسانده دیتول ةمرحل به را پروژه کهی مانکاریپ. استی کاربرد و محتمل
 ای گرید بخش دری گذارهیسرما به لیتما ای آن نبودن صرفه به ای دیتول ۀریزنج ةادام ناتوانی

ی گرید به فروش قرارداد از را خود حقوق تمام خواهد یم ش،یهاشگاهیپاال با نفت انطباق عدم
 فروش قراردادی واگذار برخالف. دینمای معرف داریخر عنوان به رای و و کند واگذار

 سازد، نگران داریخر پرداختیی توانا و تعهد به نسبت را فروشنده است ممکن که مهیمرضیغ
 در نفت فروش رایز ؛داشت نخواهد ینگران پرداخت بارۀدر فروشنده ،مهیضمی قراردادها در
 به فروشنده واقع در و انجام شده مانکاریپ توسط قبالً که استیی ها پرداخت و خدماتی ازا
 وجودی مال مسائل بارۀدر مخالفتی برای لیدل پس .(USCrudeGTC, 2014: 5) است بدهکاری و

 نیا با ،درآمد نیافتن کاهش ای دیجد ةنیهز جادیا عدم شرط به تواند یم تاًینها و ندارد
 مگر ؛است بازی فن وی رمالیغی لیدال به مخالفت باب هنوز اگرچه. کند موافقت درخواست

 . نشمارد مجاز رای تمخالف نیچنی اصل قرارداد که نیا

 یاقتصاد کردیرو با مهیضم نفت فروشی قراردادها لیتحل. 4
 در. ستین کسانی مهیضم نفت فروش قرارداد انعقاد برای نیطرف لیدال ،یاقتصاد منظر از

ی نفت شرکت توسط شده انجامی گذارهیسرما است متعهد نفتی مل شرکت ،IPC قرارداد

                                                           
1. Exclusive lifter 
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 زانیم به دنیرس و قراردادی اجرا در تیموفق صورت در شده فقتوا سود همراه به رای الملل نیب
 شرکت چنانچه. بازگرداندی و به آن داتیعا ای دانیم محصوالت از شده، نییتع شیپ از دیتول
 عیصنا در کشور ای باشد داشته خام نفت فروشی برای مناسبی ابیبازار توان نفتی مل
 وی فرآور را خام نفت بتواند که باشد دهیرسی افتگیتوسعه و شرفتیپ ازی حد بهی دست نییپا
 قرارداد ۀمذاکر در برساند، فروش به جهان دری باالتر متیق با و لیتبد متنوع محصوالت به

ی نفت شرکت توسط شده انجامی هانهیهز بازپرداخت که رفت خواهد سو نیا بهی باالدست
 استی دانیم همان داتیعا مچنانه بازپرداخت منبعی عنی ؛1باشدی نقد صورت به ،یالملل نیب

 ؛است شدهی نقد بازپرداخت نوعی ول ،است کار به مشغول آن دری المللنیبی نفت شرکت که
 حقستم تنها و ندارد دانیمی استحصال نفت بری حق چیهی المللنیبی نفت شرکت کهی نحو به

 نیا در. است ماتخد ةارائ وی گذارهیسرمای ازا دری نقد افتیدر قیطر از هانهیهز جبران
 لحظه نیآخر تا را آن فروش اریاخت و نفت تیمالک ،زبانیم دولت و نفتی مل شرکت شیوه،

 ةعرص در و ابندی دست باالتر سود به نفت تجارت ةنیزم در بتوانند تا کنندیم حفظ خودی برا
 معادالت دری سایس یابزار عنوان به ازیامت نیا از و کنند فایا رای شتریب نقش ایدنی انرژ نیمأت

 . رندیگ بهرهی جهان
 متیق با را خام نفتی ابیبازاریی توانا زبانیم دولت و نفتی مل شرکت کهی تیوضع در اما
 ،یابیبازار بخش دری تجربگ کم ازجملهی مختلف لیدال بهی جهان و منطقه سطح در مطلوب

 نیچن وجود صورت در ای باشند نداشته میتحر مانندی اسیس لیدال ای و نفت نییپا تیفیک
ی دیتول نفت تمام ةعرض ازی ناتوان و عرضه مازاد موجب کشور در نفتی باال دیتول ،یقدرت
 بخش به نفت دیتول ۀریزنج اتصالی برای کاف و الزم بستر و صنعت ،گرید سوی از و باشد
 متس نیا بهی باالدست قرارداد ۀمذاکر در ناچار به باشد، نداشته وجود کشور دری شگاهیپاال

 متفاوتی المللنیبی نفت شرکت ۀشد انجامی هانهیهز بازپرداخت ۀویش که کرد خواهد حرکت
ی حداکثر سود کسبیی توانا که دارد نانیاطم زبانیم دولت ،حالت نیا در. باشدی قبل حالت از
ی هانهیهز جبران ۀعهد از کهناک است میبی حت و داشت نخواهد خود نفت فروش قیطر از را

 به خاص طیشرا در نفت فروشی برای مشتر افتنی رایز ؛دیایبرن همی المللنیبی نفت شرکت
 انعقاد هنگام در نفت بلندمدت فروش بر توافق با زبانیم دولت نیبنابرا. بود نخواهدی سادگ

 زانیم به ،دیتول تحقق از بعد تا دهد یمی الملل نیبی نفت شرکت به را اجازه نیای باالدست قرارداد
 در ریذخا ثبت صورت نیا در .دکن برداشت دانیم نفت از شده، توافق سود وی ذارگهیسرما

                                                           
 و زبانیم دولتی زن چانه قدرت به بسته بلکه باشد، خام نفت نه وی نقد صورت به نه ،بازپرداخت است ممکن نیچن هم. 1

 خام نفت بری اافزوده ارزش ،حالت نیا در. ردیگ جامانی نفتی هافرآورده فروش قیطر از بازپرداخت ،یدست نییپا صنعت توان

 . گرددیمی داخلی هاشرکت ای دولت بینص که شودیم جادیا
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 سوی از .(79: 1396 ،و هادی یبدیمی امام) است ریپذ  نامکا مانکار،یپ استحقاق زانیم به مانکاریپ دفاتر
 استقبال مهیضم نفت فروشی قراردادها انعقاد از ریز لیدال بهی المللنیبی هاشرکت ،گرید
 شمرده ها آن سود وی گذارهیسرما بازپرداختی برای نیتضم فروش قرارداد .1: نندکیم
 بر است قرار کهی نفت زانیم ثبت با گاز، و نفت حقوق 1استادان ازی کی از نقل به .2؛ شود یم

 و داده شیافزا را خودی هاییدارا ارزش ،آورند دست به ندهیآ در نفت فروش قراردادی مبنا
 سطح دری نفتی هاشرکت اکثر .3؛ باشند داشتهی شتریبی سودآور هم سهام و بورس بازار در

 نیا از ها آنی دیعا دهندیم حیترج و هستند نیبنز پمپی حت و شگاهیپاال مالک ،جهان
 نیمأت زین را خود یِدست نییپا صنعت ازین مورد خام مواد تا باشد نفت صورت به قراردادها

 ۀکنند نیمأت با او تعهد و قرارداد نباشد، مطرح فوق لیدال از دامک چیه اگر . سرانجام4 ؛کنند
 افزون. دهدیم سوق نفت دیخر به را مانکاریپ خام، نفت صورت به وام بازپرداختی برای مال
 جنگ و میتحر ازجمله ،یالمللنیبی رخدادها ةجینت در نفت متیق نوسان ،گفته پیش موارد بر

 .است رگذاریثأت قراردادها نیا نیطرفی اقتصاد لیتحل بر ،نیرااوک و هیروس نیبی ریدرگ مانند
 

  جهینت
 دولتی برا حق نیا و است دولت به متعلق کامالً شودیم دیتول آنچه ،IPCیقراردادها در

 وی فن ،یاقتصاد طیشرا به توجه با قرارداد، براساس مانکاریپ مطالبات قبال در تا دارد وجود
 فروش در زبانیم دولت اریاخت رسدیم نظر به. دکن تهاتر رای الاستحص نفت ازی بخش ،یاسیس
 دولت اریاخت انعقاد، محض به ؛است نشده امضا ،مهیضم نفت فروش قرارداد که استی زمان تا

 .دیآیم شمار بهی خارج گذارهیسرما حقوق از و دیابیمی الزام ةجنب و شده تعهد به لیتبد
 سببی اقتصاد وی اسیسی دادهایرو ازی ریاثرپذ و مهیضم نفت فروش قراردادیی ایپو

 نیا تیماه نییتع رسدیم نظر به. باشد شرویپ آن عناصر نییتب مقام در نتواند گذارقانون تا شده
 ازی کی با انطباق و قانونی مبنا بر گرفته، شکل کشور حال طیشرا ةواسط به که قرارداد
 . باشد تناقض در -است یمتعدد عوامل دمولو که- قرارداد ذات با موجودی حقوقی نهادها

 فاصله موجب قرارداد، زمان مدتی حت و متیق فروش، زانیم نییتع در نیطرف ناتوانی
 و ریپذانعطافی قراردادها قالب در قراردادها نیا لیتحل و کیکالس حقوق اصول از گرفتن

 شک بی م،یباش ادهاقرارد نیا بر حاکم عناصر دنبال به اگر واقع در. است شده لیتعد قابل
 .است موارد نیا نیتر مهم ازی کی ،یریپذ  فانعطا

                                                           
  ابراهیمیهللدکتر سید نصرا. 1
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 دو انعقادی زمان هم و شکل ن،یطرف و طیشرا اصول، اتحاد ن،یطرف ای گذارقانون حیتصر
 گرید قرارداد به قرارداد کی یوابستگی ارهایمع از ،گریکدی ازی ریرپذیثأت زانیم و قرارداد

 که گفت دیبای باالدست قرارداد از مهیضم نفت فروش راردادقی ریاثرپذ زانیم بارۀدر. است
 گونه  نیا. است وابستهی باالدست قرارداد کاملی اجرا به مهیضم نفت فروش قرارداد اتیح
 دولت و شود منعقد آن از مستقل ای وی باالدست قرارداد از قبل نفت فروش قرارداد که ستین

 به مانکاریپ تعهد قبال در فروش به دولت هدتع. باشد نفت لیتحو به موظفی صورت هر در
 وی وابستگ نیا. شود یم دولت تعهدی انتفا موجب د،یتول عدم و است دیتول و توسعه اکتشاف،

 به را قرارداد دو تیماه تواندیم که قراردادهاست نیا بر حاکم عناصر از گریدی کی ،یریاثرپذ
 قرارداد منظر از مهیضم نفت فروش یقراردادهای بررس ،نیا بر افزون. سازد کینزد هم

 وی تیحاکم کردیرو ةغلب ةنشان ن،یطرفی حقوق تیوضع و اقتدار سطح براساس وی عموم
 . شود یم منعطفی خصوص حقوق شروط ازی برخ با البته که قراردادهاست نیا بری دولت

 
 

 نبود تعارض منافع هیانیب
 یاز دزد زیارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهکه تعارض منافع وجود ند دنکن یاعالم م گانسندینو 

و جعل  یساز ها، منبع جعل داده ای یساز داده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب
 .اند کرده تیکامل رعا طور به ره،یو غ سوءرفتارشونده،  پژوهش ایسوژه  هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract 
In the new model of Iran's oil contracts, the contractor is entitled to two 
types of payments for the risks incurred and the investment made. One is the 
reimbursement of expenses he incurred during the development and 
production period, and the other is the oversight of his profits as an oil 
contractor. In these contracts, according to the principle of ownership and 
sovereignty of the government and that all the extracted oil belongs to the 
government, it is foreseen that according to the nature of the contract and 
financing, part of the extracted oil is allocated to provide payment of these 
amounts. The offset process is done through the long-term oil sales contract. 
Dependence of the sales contract on the upstream contract, which is subject 
to basic rules such as ownership and sovereignty, along with the commercial 
nature of oil sales, require recognizing the nature of such contracts and 
analyzing them in the system of international trade law. This article seeks to 
understand this nature with a descriptive and analytical approach which 
finally leads to the conclusion that the nature of these contracts is a 
combination of private and public law rules with the predominance of 
powers based on public law of the host government. 
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