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Abstract 
Joint venture is a contract whereby two or more business partners participate in the 

execution of a specific economic plan and invest in that plan through cash or non-

cash. Joint venture is one of the international contracting styles that can be used in 

the oil industry as well. In Iran, although this contractual method was permitted 

under Oil Law of 1336, with the changes of oil laws, first the using of this method 

was limited in the "upstream operation" of the oil industry at Oil Law of 1353 and 

then oil law of 1366 prohibited the using of any type of cooperative method in the 

oil industry. Although the Oil Law of 1390, amended the provisions of the Oil Law 

of 1366 and repealed the provisions of the Oil Law of 1353, but the prohibition of 

the use of cooperative methods under the law remains. Is it allowed to use this 

contractual model under the new rules in oil and gas industry? With introduce of 

new oil contracts in the post-JCPOA that one of the country's top priorities is 

attracting foreign investment; it seems new laws have explicitly or implicitly 

permitted the use of this model of contract in the oil contracts. 
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 چکیده

است که به موجب  ن  د  یبا د بر كبریا ي باری ج بت       ی، قراردادی گذارهیدر سرمامشارکت 
در ی نقبری   یبا رنرنقبری،    هان ردهطریق ز اقتصادی مشخص مشارکت کرده   ااجرای یا طرح 

ی قبراردادی  هبا وهنكب  از يکب ی« یگبذار هیدر سبرما مشبارکت  »نمای ر. ی ميگذارهیسرماطرح  ن 
ایبن كبنوه مببابق     اگردبه يوانر در ص عت نفت ننز استفاده كود. در ایرا ، که مي است يالمللننب

اسبتفاده   1353نن نفت، ابترا در قانو  نفبت  م از كمرده كره بود، با يغننر قوان 1336قانو  نفت 
کلبي   طبور ببه  1366نفبت  صب عت نفبت   سبدر در قبانو      « دستيعملنات باال»از این ر ش در 

ببر  عبال ه 1390قبانو  نفبت   استفاده از هر نوع كنوۀ مشارکتي در ص عت نفت، مم وع اعالم كبر.  
اسبت، ببا ای کبه    کبرده  ملغبي   را 1353نفبت  ، مقبررات قبانو    1366نفبت  اصالح موادی از قانو  

مشارکتي براساس قانو  مزبور همچ ا  به قوت خبود بباقي اسبت،    های استفاده از ر شمم وعنت 
م باز     گباز استفاده از این مرل قراردادی در ص عت نفت  قواننن جریر،با يوجه به  رسريمنظر به

نفتي جریر در فضبای سبر از برجبام کبه در ن      ی كود. د انکه با ر نمایي از قراردادهاميكمرده 
كره است، قبواننن  ی اعالم گذارهیسرمای اصلي کشور جذب مشارکت خارجي در هاتیا لویکي از 

قبراردادی را در   مبرل  نیب ااسبتفاده از  ضبم ي   طبور ببه صراحت   برخبي  جریرالتصوی ، برخي به
ر از ذکر ارکا  این نوع قبرارداد   ذکبر سنشبن      . در این مقاله سانردانستهقراردادهای نفتي م از 

استفاده از این مرل قراردادی در ص عت نفت يالش خواهر كبر ببا يیلنبو قبواننن جریبر موضب        
 بررسي كود.   گازی در ص عت نفت مرل قرارداد قانونگذار در امکا  استفاده از این
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 مقدمه

زیرب ایي   ملي نناز مبرم برای کشورهای در حال يوسعه  یهادر سر ژه یگذارهیکه سرمايدرحال
يبممنن  یي ي  اها را بهاز سر ژه گونهنیالزم برای ا  قادر ننست ر سرمایاین کشورها معموالً است، 
صبورت  هبا ببه  ان بام سبر ژه   ،نبو در کشبورهای در حبال يوسبعه     یهارهیار  یکي از ازاین .ک  ر

اسبت کبه معمبوالً حضبور كبریا      ي المللب ننسنمانکاری داخلي   ب یهامشارکتي يوسط كرکت
در  كود.مالي سر ژه مي ک  رگا نن  يمم گذارا هیها موج  جذب سرماخارجي در این مشارکت

 ي   ملي مشارکت ک بر. یزیرب ا یهاهر يا در سر ژهد اق  این ر ش به بخش خصوصي امکا  مي
خاصبي در   ۀكبنو  ،قبانوني، سناسبي   اقتصبادی    یهاتیدر هر کشوری با يوجه به میر دالبته 

در بخبش انبرژی در طبول سبالنا       هبا وهنكاین كود   خارجي انتخاب مي یگذارهیجل  سرما
 متمادی يغننر اساسي یافته است.
ثر از منبزا   منفت   گاز دارای ي وع خاصي ببوده کبه خبود متب     قراردادهای جاری در ص عت

ناكي از عرم اکتشاف  هایيقسنم خبر ۀد لت منزبا    كرکت نفتي خارجي   نیو یریخبرسذ
 يس نم سود   درنمر است.  ۀن ایت نیودر   استخراج   

 «مالکانبه  ۀب بر »  یا  «اعبای حق امتناز»صورت بهارل  قراردادهای ا لنه در بخش نفت   گاز 
)با ریسا   بر   ریسا(، مشبارکت   مختلف همچو  خریر خرمت یهاوهنبوده است. اما بعرها ك

 .كر  بن  متقابو استفاده  یگذارهیسود، مشارکت در سرما ، مشارکت دررندر يول

انعقاد قرارداد   نیوۀ يممنن م باف   عوامو متعردی از جمله كرایط طرفنن   هرف ایشا  از 
کشبورهای  ننبز  نفتبي    ي المللب ننبب  یهاكرکتاست. ب ابراین  مؤثرانتخاب نوع قرارداد  نن ا در

ک  بر   ببه همبنن    قراردادهای متفا يي را انتخاب مبي ،   كرایط مختلف هازما دارای نفت در 
ب تبرین نبوع قبرارداد قلمبراد کبرد         ع بوا  بهيوا  یا نوع قرارداد را کلي نمي صورتبهدلنو 

نبوع   در حقنقبت  .يوانر م اف  طرفنن قرارداد را يضبمنن ک بر  که این نوع قرارداد مي معتقر بود
   خبرسبذیری  ریسابر ن  فاکتور ، عال هبستگي داردکه موضوع قرارداد است،  عمليقرارداد به 

در  ، در ضبمن نبوع قبرارداد اسبت   انتخباب  در  عوامو م ماز  هم يولنر منزا  س منیوه   ننز   
قرارداد   نبوع ن   كرایط های سناسي   اقتصادی همگي در يعننن ي متغنرالمللننبقراردادهای 

در انعقباد نبوع    عامبو اساسبي   طرف قبرارداد هبم   کشور  قررت  هامنزا  يوانم ری ،است مؤثر
کبه   ک  بر اقرام مبي قراردادهایي انعقاد کشورهای ضعنف به  کهیطوربه ،ر دكمار ميبه قرارداد
در قبرارداد   متعردیعوامو انساني، رنرانساني   مریریتي  ر ؛ ازاینی نن ا داردبنشتری برا  هزی 

 .که در يیلنو ن  بایر مورد يوجه قرار گنرد ن فته است
ج ت ان ام  ف ا ری مالي، علمي   یها هنضعف در زم   اسبهذخایر نفتي، ب ۀکشورهای دارنر

نفتبي ج بت    يالمللب ننبب ی هبا كبرکت  ز حضورا، ياز م اب  نفت یبرداريیقنقات، اکتشافات   ب ره
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 یهبا سنونبر منبا  كبرکت     ، قراردادهای نفتبي، حلقب  بنن . در اینک  رمي ان ام این امور استقبال
 يعبار  ۀ ده رياریخي قراردادهای نفتي نشا  مبالع هست ر، طرف قرارداد  یها  د لت يالمللننب

 ،اسبت نفتبي  در قالب  قراردادهبای   منزببا   نفتي خارجي با م اف  ملبي د لبت    یهام اف  كرکت
يقسنم   يسب نم  ننز    هایرنگمنکه امر زه به سمت نوعي از مشارکت در يصم ناسذیريعارضي انکار

 يوجبه  امردر يیلنو مباني قراردادهای نفتي بایر به این  نیسود   زیا  ناكي از فعالنت است. ب ابرا
به يفسنر نن ا سرداخت   در انتخاب نوع قرارداد نفتي  ادراردمزبور در قداكت   براساس مباني   یژه

 (.26: 1386، ایراندور) راهکار حقوقي مت اس  را برگزیر
هبای  در بخبش ننبز  خبارجي   یگذارهینسبت به سرماایرا  های اخنر ر یکرد قانونگذار در سال

رجي در خبا  یهبا هیجبذب سبرما   م ظبور ببه مختلف اقتصادی کشور يغننر کرده   قبواننن جریبر   
در این مقالبه ابتبرا موقعنبت ج باني ایبن نبوع قبرارداد           گوناگو   ض  گردیره است. یها هنزم

م ظور يبنبنن جایگباه مشبارکت    كود. سدر بهضر ری ن  بررسي ميارکا    میورهای  نیيرم م
ت   قراردادهبای مشبارک   1336ی در ص عت نفت ایرا ، ابترا به يشریح قانو  نفبت  گذارهیدر سرما
در ایبرا  سرداختبه    قبرارداد سنشن   این نبوع   ع وا بهی م عقره براساس این قانو  گذارهیدر سرما

كود که نیا در  ضعنت موجود با يوجه به قانو  اساسبي  كود   در ن ایت این مسئله بررسي ميمي
ا  نسببت  يبو مبي    گازنفت  در ص عت  اعتقاد برخي دال بر مم وعنت استفاده از این نوع قرارداد 

 ؟ی در حنبه نفت   گاز اقرام کرد یا خنرگذارهیدر سرمابه انعقاد قراردادهای مشارکت 
 

 یگذارهیدر سرماوصف جهانی قرارداد مشارکت 
ج اني كر  اقتصاد   ي ارت در عرص  حقوق ننز  ارد كره   اعمال حقوقي متعبردی همچبو    

متمثر ساخته است. قرارداد  الملوننبي ارت لنسانر، فرانشنز   ي ارت موازی را در قراردادهای 
های حقبوقي اسبت کبه در نظبام     ی یکي از جریريرین ر شگذارهیدر سرماي مشارکت المللننب

ر د. به دالیو مختلف از جملبه ننباز کشبورهای در حبال     کار ميبه الملوننبكرۀ ي ارت ج اني
ی نبوین   سنشبرفته،  جبود م باب      هایف ا ری خارجي، نناز مبرم نن ا به گذارهیسرمايوسعه به 

ر  كره اسبت. ببا ای کبه هبر     ر به با استقبالطبنعي   ننر ی کار ارزا    زیاد، این نوع مشارکت 
، لکبن ببه دالیبو    دانريمحاکم  هاكرکت گونهنیاکشوری قواننن   مقررات خاصي را بر فعالنت 

 ي ننز قرار گرفته است.مللالننبيیت يمثنر مقررات فراملي    هامشارکتمتعرد این 
ي، يوافق د  یا د ر كرکت متفا ت است که ثمبرۀ همکباری نن با    المللننبمشارکت ي اری 

در   ادک  رگا یا؛  لي است  ادک  رگا یايمسنر كرکت ثالثي با كخصنت حقوقي مستقو از 
ر  اق  انر   دكره س نمسود   زیا  كرکت جریر   خبرهای احتمالي مریریت به نسبت يعننن

 كود.ي میسوب ميالمللننبنوعي مشارکت انتفاعي یا ي ارت جمعي برای همکاری در عرص  
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قراردادهای مشارکت، همواره مبت ي بر قرارداد است   برای فعالنت خاصي بنن طرفنن م عقبر  
ل ی را دنببا گبذار هیسبرما گان  اکتشاف نفت، ان ام امور ببانکي    كود   اصوالً یکي از اهراف سهمي
يوان بر ببرای ان بام    ک  ر. ب ابراین در حقوق نفت ننز د  یا د ر كرکت نفتي از د ر کشور مبي مي

ک  ر سب نم كبونر. ایبن حقبوق         عوایر به نسبتي که يوافق مي ها هیهزامور مربوط به نفت در 
 ي قبرار گرفتبه کبه  اجبر  صبف     المللب ننبب ی يیت يمثنر مقررات   مبوازین  قرربهقراردادهای ن  

سبختي  نفبت اسبت   ببه    الملوننبی از حقوق اكاخهی معتقرنر این حقوق اعرهي بوده   المللننب
ی در این صب عت ننبز ج باني    گذارهیسرمار  ی از حقوق داخلي دانست، ازایناكاخهيوا  ن  را مي

ي هبم  نفت نیادنم عال هبهي هست ر. المللننبی هاكرکتدر این بخش  گذارا هیسرمااست   عمره 
ی نفتبي در دریاهبا   هبا حبوزه ي است   بسناری از المللننباکثراً مشترک بنن کشورها   از این نظر 

ي حقوق دریاها هسبت ر. انتقبال ف با ری در ایبن صب عت ننبز از       المللننبدارنر   ياب  مقررات  قرار
اهبر ببود.   ي خوالمللب ننبب گنرد   ياب  مقررات کشورهای بزرگ به کشورهای دارای نفت صورت مي

  نقبو حمبو  الملوننبكود   يیت سوكش حقوق ي ان ام ميالمللننب صورتبهنفت هم   نقوحمو
 الملبو ننبب ي ببا حقبوق   بب نمیسبت یزهمچو  خسبارات    نقوحمواست. خبرهای ناكي از این 

همبه بخشبي از حقبوق    ی ن  هبا فبرا رده م ر كره است. باالخره، خریر   فر ش ایبن کباال     نظام
كود. با يوجه به امور مذکور، اکثر قری  ببه ايفباق اختالفبات نفتبي ننبز      يلقي مي الملوننب ي ارت

 .كونريمي مريف  المللننباختالفات از جمله دا ری   فصوحوي المللننببراساس ابزارهای 
ر  ایبن  گنرنر   ازاینقانو  مرني كکو مي 10مادۀ  در داردوبدر ایرا  این نوع قراردادها 

 قانو  ي ارت ننست ر.  گانههفتی هاكرکتكرکت در قال  نوع 
 

 یگذارهیمشارکت در سرمای المللنیقراردادهای ب بررسی جایگاه و مفاد
هبای قبراردادی مبورد    ی یا جوی ت  نچبر یکبي از ر ش  گذارهیدر سرماد انکه ذکر كر، مشارکت 

در . قراردادهبای مشبارکت   استز ي )اکتشاف   استخراج( م اب  نفت   گابخش باالدستاستفاده در 
م ظور اجرای یا طرح اقتصبادی  ی عبارت است از ای که د  یا د ر كخص مستقو بهگذارهیسرما

 ک  ر.مشخص با هم متیر كونر   با مشارکت یکریگر نسبت به اجرای ن  طرح اقتصادی اقرام 
د كوي ع وا  نفت یگذارهیموضوعات متعردی ممکن است در یا قرارداد مشارکت در سرما

يا در مورد برخي از موضوعايي که يیت  است ن  این مبیث بر .نردگ   مورد يوافق طرفنن قرار
 ک بر. طور خالصه بیبث  به ،در ص عت نفت قابلنت طرح دارد یگذارهیقرارداد مشارکت در سرما

كبرکت   ع بوا  نمونبه ب برهایي از قبرارداد    است در این زمن ه به اقتضای مبل  ببه  كایا  ذکر
كر   ر كن م ظوربه ،1که بعراً به ن  سرداخته خواهر كر 1سنریپ() س امي نفت ایرا    ایتالنا

___________________________________________________________________ 
1. Ia socie'te' Iranoـ Iitalienne des Pe'troles(SIRIP) 
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ی نفتبي،  گبذار هیدر سبرما البته سنش از بررسي مفاد قراردادهای مشارکت  كره است. بیث ذکر
ی هر کرام از كبرکا نسببت   گذارهیدر سرمادر قراردادهای مشارکت  هرد ركایا  ذکر است که 

انبر، در قراردادهبای     يع رات   درنمبرها سب نم   هاسایر، مخاطرات، ها هیهزبه س م خود در 
نفتي مسئله انرکي متفا ت است   در  اق  در ایبن مبرل قراردادهبا،    ی گذارهیدر سرمامشارکت 

  هرگباه منبرا  ي باری     كبود يمي يممنن المللننبی نفتي هاكرکتهزی   اکتشاف کالً يوسط 
كره، ریسا ن  کالً به ع رۀ طرف خارجي خواهر ببود  ود، در این صورت قرارداد فسخکشف نش

ی قابو قبول به مرحل  ها هیهز ع وا بهربط ی ذیها هیهز  د انچه منرا  ي اری کشف كود، 
 .(363: 1393كود )كنر ی، يوسعه م تقو مي

 

 دستگاه مختلط ایو تأسیس شرکت ثالث  در قالب. مشارکت 1
یا خبارجي   الملليبنن كرکت ارادۀنتن   يوافق د  اراده است؛  ،یگذارهیمشارکت در سرما یادهاقرارد
نفبت  دگونگي يملبا  قرارداد، ضمن د لت منزبا    كرایط ارادۀ   دهر ی را ان ام ميگذارهیسرماکه 

ي ظبنم  دقبت  ببا  طرفنن   در قال  قبرارداد  بنن که  مبالبي استاز  ننزنفت   گاز يملا   گاز، زما  
صباح    ع بوا  ببه ی نفتبي، د لبت منزببا     گذارهیدر سرماكود؛ در  اق  در قراردادهای مشارکت مي

 طبور ببه ، مشارکت کرده   استي که دارای م اب  مالي   ف ي المللننبخارجي یا  گذارهیسرمامخز  با 
 ک  ر.ي در ص عت نفت   گاز مشارکت ميباالدستمشترک در ان ام عملنات 

كخصبنت  با »سب  يشکنو یا كرکت  ممکن استی گذارهیحقوقي، مشارکت در سرمایاظ لاز 
جراگانبه از  ، دارای كخصبنت حقبوقي   ای ادكبره  كرکت مستقو کهیطوربه كود،« مستقو حقوقي

این كخصنت حقوقي مسبتقو   ،دهريمرا ان ام    عملنات اکتشافي   استخراجي طرفنن قرارداد است
نفبت    ننبز     ي ب نرزمیيوانر در قال  قرارداد، مالبا م باب  ز  مير  ازاین که یا كرکت بومي است  

ن طبرفنن قبرارداد   يقسبنم سبود ببن   که .  اضح است ، كودكوديخراج مي استم اطق نفتی که از گاز
  الشبرک عنن نفت   گباز ببه نسببت سب م    ر  ازاینبوده    ریسذامکا  صورت يقسنم عنن نفت   گازبه

 (36: 1387، ایراندور) كوديزبا    كریا خارجي يقسنم مبنن د لت منایشا  
است که فاقبر كخصبنت   « ييشکنو دستگاه مختلب»، یگذارهیدیگر مشارکت در سرما نوع
)كبرکت   مشارکت طبرفنن  وعدر این نسذیرد؛ است   در قال  مشارکت مرني صورت ميحقوقي 

 لي به موج  قبرارداد،   ،ر ک كخصنت حقوقي خود را حفظ ميد لت منزبا (  –ی گذارهیسرما
يع بر  »ببه موجب  قبراردادی کبه     ننبز  را  ن  فیر کبه  ابا   دهيشکنو مي راسازما  مستقلي 

 منبزا  ، در ایبن صبورت   (.35: 1379، يفركبي ) ک  بر يعنبنن مبي   ،كبود نامنره مبي  «مشترک

                                                                                                                                        
ستخراج   ا يفیص  اکتشاف    نامقانو  مربوط به موافقتم ظور دسترسي به میتوای مواد قانو  مذکور به به .1

 مراجعه كود. 1336مردادماه  24مصوب  من راریا برداری نفت بنن كرکت نفت ایرا    كرکت ایتالنایي نجنپهب ر
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گرفت كکو خواهر « قرارداد ک سرسنوم»طرفنن در قال  يع رات   م اف  مالي    ننز مسئولنت
  .استاستخراجي  ی مالکنت طرفنن بر نفت   گازمع ابه ک سرسنوم لفظ اطالق   در این زمن ه 

كرکت ملي نفبت در عملنبات    مشارکت ج ت قانونگذار ایرا  ننز 1336 در قانو  نفت سال
 .بود هکرد ي نبشننوع مشارکت س د  سایر عملنات مربوطه،   استخراج   يولنر ،اکتشاف

از يشکنو كرکت با كخصنت حقوقي مستقو است که ببه موجب     اینمونه كرکت سنریپ
كرکت مسبتقلي ببه نبام ایبرا  سبنریپ   یبا       اقرام به يشکنو بوده    س ام مسا ی ، طرفننن 

ری ببه يملبا كبرکت    يولنكره   استخراجنفت  ،این قراردادکردنر. براساس كرکت نفت ایرا  
 طبرفنن قبرارداد  م باف  حاصبله ببنن    ، سدر رسنرش ميبه فر    ن لن سبه   نمريدرمایراني 

دستگاه مختلط که به ای اد كخصنت حقوقي مسبتقو   خصوصدر  كر.سا ی يقسنم ميي نیوبه
ن  طبرفنن   کبه مببابق   کرداكاره  1يوا  به قرارداد سا  امریکن ستر لنومميننز كود، م  ر نمي
 .كرنركره ميمالا نفت يولنربه نسبت سرمایه  ،در سر داهقرارداد 

 

 طرفین در مشارکت سرمایه. نسبت 2
ی مببرح  گبذار هیمشبارکت در سبرما  های در مذاکرات مربوط به قراردادمسائلي که  نیيرم ماز 
مالکنت هبر   منزا  .رینيدرم رکاكیا از هر  مالکنتس امي است که به  منزا ، يعننن كودمي

حقبوقي کبه هبر    دیگبری از جملبه    مو متعردقواننن کشور منزبا ، به عوابر عال ه، رکاكیا از 
بستگي دارد   طرفنن بایر به ایبن موضبوع    ن رد،دست ميبهمالکنت این س ام    اسبا بهیكر

ج بت ننبو ببه بسبناری از        زیادی مختلف حقوقي، مالي   اقتصادی یها اقف باك ر که ر ش
(. 23ب 25: 1372، ساکرامن) ،  جود داردكرکت است معموالً مريبط با درصر مالکنتکه اهراف 

  كبرکت   كر  در م باف    دارایبي   س نمن رد، دست ميكریا به زمن هاین در که حق اصلي 
حقوق معموالً ببه   گونهنیاکه  است نظارت بر كرکت مشترک ننزانتصاب مریرا     مشارکت در

 .كوداعبا مي ایشا به كرکت  ي اس  درصر مالکنت س امرارا  در سرمایه
 م عقبر كبود  به د ر كکو ممکن اسبت  ی گذارهیدر سرمامشارکت  کلي قراردادهای طوربه
اقلنت س ام در مالکنبت  ر؛ كونمي متمایزبرحس  مقررات راج  به مالکنت، از یکریگر  ارل که 

 )س  اه/ س  اه(. مسا ی نیومالکنت س ام به   اکثریت س ام در مالکنت خارجي، خارجي
يفیبص    مرحلب ؛ كوداساسي يقسنم مي  مرحل سهبه  ينفتي باالدستعملنات  در ص عت نفت،

. يممنن  جبوه الزم ج بت مصبرف    یبرداريولنر   ب ره  مرحل  در ن ایت  يوسعه  مرحل،   اکتشاف
 اسبت  طرف خارجيۀ در عملنات يفیص   اکتشاف، به موج  قراردادهای مشارکت، مبلقاً بر ع ر

يولنبر      فعالنت در مرحل  ادام ،به مقادیر ي اری م  ر كودعملنات به کشف نفت  کهيدرصوري  

___________________________________________________________________ 
1. Pan American Petroleum Corporation 
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  يممنن  جوه الزم برای ان بام   یگذارهیبود   در این مرحله است که سرما الزم خواهر یبردارب ره
 (.246: 1357، موحر) گنردعملنات يوسط هر د  طرف   به نسبت س ام نن ا صورت مي

كبرکت  نن با )  س  اه درصر يوسط هریبا از  طرفنن  ینسبت سرما ،قرارداد سنریپ 4در مادۀ 
 .( بوده استن   يابع یهایا كرکت1من راریانجنپ ن    كرکت  يابع یهاملي نفت ایرا  یا كرکت

دیگری که در مورد سرمایه بایر در قرارداد گ  انره كود،  ضبعنت کسب  سبرمایه    جبوه       نکت
سبنریپ   راردادقب  7مبادۀ   فبق  مثبال   ببرای  ن زمن هدر ای .است اضافي يوسط كرکت در صورت لز م

كبرکت سبنریپ    ، جوه اضافي دیگری لز م سنرا ک رسرداختي طرفي، سرداخت بر  جوه د انچه عال ه
، كبرکت ملبي   نشبود سنریپ موفق به استقرا  اگر نمایر   مياستقرا  يممنن  قین   جوه را از طر

 یا نصف  جوه مورد احتناج را ي نه نمای ر.نر هرانفت ایرا    كرکت نجنپ من راریا مکلف
يوانبر کبالً   بسته به قواننن کشور منزبا ، س ام م تشره بنن كبرکای كبرکت مشبترک مبي    

به اكبکال   ،نیرعمو ميکه از بابت س ام به یيهاكره یا قسمتي سرداخت كود. سرداخت سرداخت
ا راق  ،ا راق مشبارکت  ،) ام اليبسته به فراهم بود  امکا    كرایط يممنن مب الف( ذیو هست ر: 

ممکبن اسبت    ،كریا خارجي در كبرکت   الشرکكرکا   ارل  س م  الشرکس مب(  ؛قرضه  ...(
يوانر از طریبق مالکنبت   ؛ ج( همچ نن مشارکت كرکا مي  ي  نزات باكر نالتننصورت ماكبه

هبا    ت   دادههبای سبر،ی، اطالعبا   سبردازش  ،حق اختراع، عالئم ي اری، اسامي ي اریص عتي )
ها، اطالعات م  رسي   اطالعات مرببوط ببه نزمبایش، مشخصبات يولنبرات،      فرمول، دانش ف ي

 یهبا کباربرد، اطالعبات مرببوط ببه مبواد ا لنبه، م باب    مصبارف نن با، ر ش          یهادستورالعمو
     ک ترل کنفنت نن ا، نمونه بردس  يولنرات،  سایو يبلنغات   معرفي يولنرات ون يیلهیي ز

اجبازه دهبر کبه     قواننن میو ثببت كبرکت   کهيدرصوري(؛ د( 32: 1372، ساکرامنرنره( باكر )
 ده رمشترک ارائه مي باكر که كرکا به كرکت صورت خرماييالشرکه در سرمایه بتوانر بهس م

ایبن   ۀک  بر كره، ببرای كبرکای ارائبه   يوا  در مقابو خرمات ارائه)مثو سازمانرهي كرکت(، مي
ع بوا  سبرمایه   را بهمذکور های ر ش يمام 15در مادۀ  قرارداد سنریپ س ام صادر کرد. خرمات

مببابق ببا قبواننن    در حال حاضر ننز است که  كایا  ذکر؛ داده است سذیرفته   مالک عمو قرار
را دارد ع وا  سبرمایه در كبرکت مشبترک    به قابلنتيمامي موارد مذکور در فوق را  ایرا فعلي 

 (.خارجي یگذارهیانو  سرماق 1مادۀ )

 

  ی موضوع مشارکتنفت دانیتجاری بودن م .3
کبه   اقتصادی مقر   به صرفه نخواهبر ببود   نظراگر منرا  نفتي، قابلنت ي اری نراكته باكر از 

عملنبات   ،؛ ب ابراین د انچه منرا  نفتبي ي باری كب اخته كبود    عملنات اکتشاف صورت سذیرد

___________________________________________________________________ 
1. AGIP Mineraria 
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مبورد يوجبه   قبرارداد سبنریپ    8مادۀ « ه»در قسمت اخنر ب ر  این موضوع .كوديوسعه نراز مي
 قرار گرفته است.

بباقي   هبا  هیهززاني باكر که سر از کسر قابلنت يولنر منرا  نفت به مندر این قرارداد بایر 
 ي باكر. نبشنسمانر  سود مت اسبي قابو 

 

 اکتشافی یهاتیفعالتوجه به  .4
نفتبي بایبر مبورد يوجبه قبرار       یگذارهیای مشارکت در سرمایکي دیگر از نکايي که در قرارداده

حقبوق   است. زما  كر ع فعالنت اکتشافي، زمنن مبورد ننباز،   ياکتشاف یهاتنگنرد، ان ام فعال
اکتشافي   سایر اموری که برای فعالنبت   یهاتناريفاقي الزم، اختنارات كرکت ج ت ان ام فعال

طبور مفصبو در   رارداد لیاظ كود. اصبوالً ایبن امبور ببه    در ق راست بای ازناکتشافي الزم   موردن
خباص ببه ایبن مسبئله      طبور نمونبه مبوادی از قبرارداد سبنریپ ببه      رایبب  كود.مي ذکرقرارداد 
 ۀمن راریبا در يمبام د ر   سنریپ   همچ نن نجنپقرارداد مذکور،  24، براساس مادۀ انرسرداخته

  ببا رعایبت حقبوق اكبخاص ثالبث از      اکتشاف اختنار خواهر داكبت کبه ببرای عملنبات خبود      
متعلق به د لبت ایبرا  کبه مبورد اسبتفاده       یهاننکه مورد استفادۀ نن است   یا زم یيهاننزم

گچ   سایر مصالح ساختماني را هر نوع خاک   كن   نها   س گ    ،د لت   یا دیگرا  ننست
 نتن به ایبن برداكبت یبا     مشر ط بر ننکه خسارت  ارده بر اكخاص ثالبث را کبه در  ؛ کار برنربه

 .رک  ای جبرا  بشونر به منزا  عادلهاستفاده ممکن است متضرر 
 

 ریسک عدم کشف نفتمسئولیت  .5
قبرار   يوجبه در ص عت نفت بایر مبورد   یگذارهیموضوع دیگری که در قرارداد مشارکت در سرما

ریسبا عبرم    ،يدر قراردادهای نفتب  ه كرطورکه گفتریسا عرم کشف نفت است. هما  ،گنرد
كبریا  ۀ صورت کامو ببه ع بر  کشور منزبا  یا به ۀطور کامو بر ع رکشف نفت ممکن است به

خارجي گذاكته كود   یا ای که بنن كریا خارجي   کشور منزبا  مشترک باكر. ببا ای کبه در   
در ارلب  مبوارد     لبي  ،ننز اسبت  سای، مشارکت در ریگذارهی اق  م ظور از مشارکت در سرما

« د» بر  الً مبابق بگذارد. مثكریا خارجي مي ر منزبا  ریسا عرم کشف نفت را به ع رۀکشو
مخارج مربوط به  ،م في م ت ي كود  د انچه عملنات اکتشاف به نتن »قرارداد سنریپ  8مادۀ 

ۀ يمامباً ببر ع بر    ،من راریبا   سب م كبرکت ملبي نفبت ایبرا       امور اکتشافي اعم از س م نجنبپ 
 .«واهر بودمن راریا خنجنپ
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 فروش نفت . تعیین مسائل مربوط به بازاریابی و 6
يوانبایي فبر ش   ی اانبرازه به این مسئله بسبتگي دارد کبه يبا دبه      ،كرکت مشترک اصليموفقنت 

 نیير  حساس نیيرم ميوا  را ميبازاریابي ر  ؛ ازایندارد بنشتر را  يیصنو سود  خود میصوالت
کشبورهای   کبه ارلب  در  ملي نفبت   یها. كرکتكمار ن ردبهیا ص عت نفت جام   ۀقسمت ادار
   ببخشب ر  کوك ر يا با نفوذ در بازارهای ج اني موقعنت خود را اسبتیکام مي هست ر، صادرک  ره
اكببخاص ثالببث   مسببتقنماً بببه   برسبب ر کببه بتوان ببر نفببت خببود را بببر   مراخلبب یابببه مرحلببه

هر یا از كرکا بایبر سب م خبود را از    بنن طرفنن د قراردا  فق . اصوالًک  رک  رگا  عرضه مصرف
؛  لبي یبا طبرف    ببه فبر ش برسبانر    خبود  موردنظرر نفت يولنركره برداكت ک ر   ن  را در بازا

  به همنن  نفت خود را نرارد  معموالً بازار کافي موجود برای عرض ،كرکت ملي نفتیع ي  قرارداد
، موحبر ) را ننبز برداكبت   صبادر نمایبر    ک ر که س م كریا خبود  خارجي يع ر مي دلنو كریا

کشبورها   م باطقي    ی،گذارهیمشارکت در سرمادر  االصولاست که علي(. كایا  ذکر247: 1357
 كود.مشخص مي ، در قراردادطرفنن قرار گرفته استکه فر ش نفت   گاز به نن ا مورد يوافق 

گنرد، معافنت صر ر ار ميقرطرفنن قرارداد دیگری که در فر ش نفت   گاز موردنظر مبل  
سر انبه     كود کبه بر ن  مشخص ميعال هاست    ينفت   گاز از حقوق گمرکي   مالنات صادراي

 خنبر. در ایبن خصبوص   است یا  ازنيشریفات خاصي برای صر ر فر ش نفت   گاز حاصله موردن
گمرکبي    قرارداد سنریپ اكاره کرد که مببابق ن  صبر ر نفبت از حقبوق      32يوا  به مادۀ مي

دیگبری ببه    یهبا مالنات یا عوار  یبا سرداخبت   گونهچنمالنات صادرايي معاف بوده   مشمول ه
صر ر نفت از ایبرا  کبامالً    بر اینافز   ایرا  اعم از مرکزی یا میلي نخواهر بود.مقامات د لتي 

 سر انه   يشریفات خاصي نخواهر بود. گونهچن  میتاج به ه استنزاد 
ارز مبورد قببول    یگذارهینفت   گاز يولنركره، در قرارداد مشارکت در سرما در مورد فر ش

را مثبال زد  قرارداد سنریپ  29مادۀ  يوا مي ؛ در این زمن هكودناكي از فر ش ننز مشخص مي
در اسبت،   شمیصول عملنات سنریپ که برای صبادرات م ظبور  که مبابق ن  فر ش نفت خام 
من راریبا یبا ارزهبای    و قببول كبرکت ملبي نفبت ایبرا    نجنبپ      بازارهای ج اني به ارزهای قاب

همچ نن فر ش ممکبن اسبت ببه ارزی    . گرفتبانا ملي ایرا  ان ام خواهر    سنلكره بهاعال 
ننکه طرف مذکور متع بر كبود    د، مشر ط برگنرکه فقط مورد قبول یکي از طرفنن باكر ان ام 

 خت ک ر. را به ارز مورد قبول سردا گریکه س م طرف د
 

 مشارکت یهانهیحسابرسی هز .7
 صبورت را ببه كبرکت  که  ضعنت مبالي   ک ر استفاده یحسابرار یهار ش از كرکت مشترک بایر

ي باری را در اختنبار   صینح بازرگاني   ايخاذ يصمنمات  م ظوربهالزم  یهادقنق نشا  دهر   داده
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ننازهبای  بایبر  مربوط به امبور كبرکت    مشترک دفايری هایگذارهیبگذارد. در سرماكرکت  مریرا 
خبود   یگبذار هیبتوان ر نسببت ببه  ضبعنت  اقعبي سبرما      كرکا کهیطورباكر، به كرکا را ساسخگو
از طریق امور حسابراری   دفاير  این امر ي الزم باكر،ذخنرۀ  جوهدر مواردی که مبمئن باك ر   
 یهبا نامبه موافقبت بنشبتر  در و ببه همبنن دلنب    برای كرکا کامالً قابو درک باكبر. ي اری كرکت 

  ننبز   حسابرسبا  بایبر مبورد يمینبر يمبام كبرکا باكب ر        د کهكومشترک مقرر مي یگذارهیسرما
اطمن با   كبریا خبارجي   يبا   باك ر يالمللننحسابرسي دارای اعتبار ب  حسابرسا  از یا مؤسس

 د.ننز نك ایي دار ایشا حسابرسي کشور  یهابا ر ش حسابرسا داكته باكر که 
بایر این نکته ننز مشخص كود که سبودهای حاصبله،    یگذارهیدر قرارداد مشارکت در سرما

قبرارداد   17در این زمن ه مادۀ  .كودبنن كرکا يوزی  ميسود حاصله  ای که یا خواهر كرذخنره 
درصبر   50كبود    مالنات   حقوق د لتي م ظور مبي  ع وا بهدرصر سود حاصله را  50سنریپ 
  اصفه بنن كرکت ملي نفت ایرا    نجنپ من راریا يقسنم خواهر كر.  بالم مابقي

است که بایر در  های كرکت به ن  ارز نگ راری خواهر كر ننز از مواردیارزی که حسابنوع 
عملنايي دالر   برای  هابرای حساب قرارداد سنریپ 30مادۀ . ارز مزبور مبابق قرارداد مشخص كود

ی ریبالي  هبا افتیها   یا درسرداخت كره بود که سدر ، ریال يعنننگنردميکه به سول ایرا  ان ام 
 به دالر يبریو خواهر كر. هانرخ بازرگاني مترا ل بانا  ممخذ متوسبه ماهنان بر
 

 ناشی از مشارکت وفصل اختالفاتحل. 8
اكبتراک   به لیاظن  است که  یگذارهیدر سرماقراردادهای مشارکت  در زمن  نتقادات ا یکي از

بنن كرکا اختالفي حاصو كود، این مسئله سب  ای باد اخبتالل    کهيدرصوريی گذارهیسرمادر 
بر این يغننبرات ای ادكبره در قبواننن    در عملنات ي اری كرکت مشترک ننز خواهر كر، افز  

يوانبر سبب    کشور مزبور مبي  كرایط سناسي یا اقتصادیکشور صاح  نفت )منزبا (   يیوالت 
غننر   يعریو در كرایط قراردادهای مشارکت كود، با ع ایت به ای که حتي قراردادهبایي  ای اد ي

 الزم اسبت دارنبر،   هبا  به نزمكونر ننز حراقو اب امايي در برخي ي ظنم مي العادهفوقکه با دقت 
 هایي را مورد يوافق قرار ده ر.اختالفات احتمالي نيي ر ش  فصوحوطرفنن در خصوص 

در اختالفات طبرفنن قبرارداد       فصوحوسازش ج ت    ریپ ر ش مصالیهقرارداد سن در
 . ش دا ری ايخاذ گردیره استرالفات ناكي از يفسنر   يعبنر قرارداد هم مورد اخت

حبو م اسببي را   بایسبت راه  فصو اختالفات ف ي   میاسبايي ننز مبي حو زمن  قرارداد در 
داكبته   راهکبار م اسببي سبنش ر     ،د نن مشبکاليي  برگزی ر يا طرفنن قرارداد حنن مواج ه با

يعننن کارك اس با يوافق طرفنن   در صورت عرم ه زمن قرارداد سنریپ در این  43مادۀ  .باك ر
  برگزیره است. حوراه ع وا بهيوافق ایشا  دا ری را 
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 بر مشارکت قانون حاکم. 9
نوعي   در حقنقت قرارداد به است ننطرفبا يوجه به ای که قرارداد، قانو  حاکم در ر ابط بنن 

های حقوقي يع رات قراردادی را ر  در ارل  نظامای ادک  رۀ میر دیت يوسط نن است، ازاین
براسباس اصبو نزادی قراردادهبا       دراکهدان ر، ياب  قانو  مورد يوافق طرفنن در قرارداد مي

دان بر، ببر   را کبه كایسبته مبي    يوان ر قانو    قواعریاصو حاکمنت اراده، طرفنن قرارداد مي
خبود را   طبرفنن ارادۀ  ممکبن اسبت  ر ابط بنن خود حاکم سازنر. طبق اصبو حاکمنبت اراده   

صراحت ذکر ک  ر یا ای که صریح در قرارداد بنا  کرده   قانو  حاکم بر ر اببشا  را به طوربه
 امکا  اسبتخراج داد قانو  حاکم را صرییاً ذکر نک  ر که در این صورت با بررسي كرایط قرار

 ارادۀ ضم ي ایشا  خواهر بود.
صبریح در قبرارداد اعبالم     طبور ببه الح حاکم بر قبرارداد را  قانو  ص رفنن قراردادط کهيدرصوري

يوا  اقرام کبرد: ا ل  مي قید  طراختالفات ای ادكره بنن طرفنت از   فصوحونکرده باك ر، برای 
  فصبو حبو ر  ، ازایبن انبر نکبرده اسبتفاده   ن قانو  حباکم ننکه به لیاظ ننکه طرفنن از اختنار يعنن

 ا قبانو  میبو اجبرای عقبر    ی قانو  میو انعقاد عقراختالفات ایشا  ياب  قواننن عرفي حاکم نظنر 
با ع ایت به قراین   امارات حاکم ببر قبرارداد، ارادۀ ضبم ي    است که  خواهر بود، د منن راهکار ن 

هرد بر در ببنن قبراین   امبارات     حباکم را يعنبنن کبرد،     قانو  ن استخراج   براساس  طرفنن را
سایر امباکن مبورد   بنش از قانو  حاکم  ع وا   میو اجرای عقر به قرارداد میو انعقادالقاعره علي

به هر حال در مورد ارزش میو انعقباد   میبو اجبرای قبرارداد نبایبر       .يوجه طرفنن قرارداد است
عامو به ا ضاع   احوال   امارات دیگری هم که در يعنبنن   بر این د مبالغه كود   قاضي بایر عال ه

 (.204-212: 1385، الماسي) يوانر مورد استفاده  اق  كود يوجه نمایرقانو  صالحنترار مي
 دارد:قانو  مرني ایرا  در مبورد قبانو  حباکم ببر يع برات قبراردادی مقبرر مبي         968مادۀ 

مگر ای که متعاقرین ايباع خارجه ببوده   ،میو  قوع عقر استيع رات ناكي از عقود ياب  قانو  »
كبود قبانو    د انکبه مالحظبه مبي   «.   ن  را صرییاً یا ضم اً ياب  قانو  دیگری قرار داده باك ر

را معنن کرده،  لنکن در مورد قانو  حباکم   «يع رات ناكي از عقود»مرني ایرا  قانو  حاکم بر 
مبلبي ذکر نکرده است. در این مورد بایبر طببق    «ن ط اساسي ای اد قرارداد   يکوین كرای»بر 

اصوالً قانو  میو انعقاد  ،)اصو سرزمن ي بود  قواننن( قانو  مرني ایرا  5 ۀاصو م ررج در ماد
 968عبارت دیگر، مادۀ كره باكر. بهمگر ننکه خالف ن  يصریح ،عقر را قانو  صالحنترار براننم

است که كرایط انعقاد   نفبوذ قبرارداد ننبز يباب  قبانو        يعن لي طب .ق.م ناار به نثار عقر است
 (.376: 1385، کايوزیا ) كوداست که در نن ا  اق  مي يمیل

کلي حو يعار  در ۀ از یا ج ت به بنا  قاعر ،صرر ماده  قانونگذار ایرا  در جمل ،در  اق 
ز قرارداد ناكي كود، بایر قبانو   گاه يعار  ا ه است که هرکردقراردادها سرداخته   اعالم   زمن 
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با يوجه به قسمت اخنبر   ،دیگر حنث. از دانستمیو انعقاد را بر يع رات ناكنه از ن  عقر حاکم 
  (.75: 1376، نناارف ) كمول قواننن ایرا  را يعننن ک ر  ماده، قانونگذار خواسته است دام 

یع ي متعاقرین حق دارنر قبانو    ،دارد «اختناری  ج ب»این ماده  م ررج در ۀرسر قاعرنظر ميبه
: 1385، الماسبي ) )در حر د قواننن امبری(، خبود، انتخباب ک  بر     حاکم بر يع رات قراردادی خود را

اسبت کبه    قراردادهبا ببه ایبن مع    ۀنزادی اراده در يعننن قانو  قابو اجبرا درببار   ۀسذیرش قاعر(. 214
یا د بر کشبور،    راردادهای دارای سنونر با حقوق د ، یع ي قيالمللننطرفنن قراردادهای دارای  صف ب

 (.376: 1385، سل وقي) است بتوان ر نزادانه يعننن ک  ر قرارداد منا  نن ا ياب  کرام قانو 
ع وا  قانو  حاکم طور کلي در مواردی که طرفنن قانو  خاصي را بهطورکه گفتنم، بههما 

ع بوا  یبا نظبام    همبا  قبانو  ببه   گمبا   بي ،اك ربر قرارداد انتخاب   در قرارداد كرط کرده ب
ک ر   قرارداد را از جمن  ج ات حقوقي عن ي   مشخص، بر ر ابط قراردادی ایشا  حکومت مي

یا نظام حقوقي بنر نبي را کبالً یبا     ،گنرد، لکن در مواردی که طرفننكمول خود مي ۀدر حوز
ع وا  كرط قبراردادی مبورد يوافبق،    به میتوای ن  صرفاً ،ک  رجزئاً از طریق ارجاع انتخاب مي

 (.57: 1382، میبي) قابو اعمال   اجرا خواهر بود
نظبر ببه   » نمره اسبت:  گونهنینامه اقانو  حاکم بر این موافقت ۀقرارداد سنریپ دربار 40مادۀ  در

ترکي مزبور ياب  اصبول مشب    نامنامه، يعبنر   يفسنر   اجرای موافقتموافقت یهاطرف تناختالف مل
د نن اصبول اكبتراکي    کهيباكر   درصوريایتالنا موجود ميخواهر بود که بنن قواننن جاریه ایرا    

 باكبر  طبور عمبوم  موجود نباكر ياب  اصول حقوقي خواهر بود که مورد قبول کشبورهای متمبر  ببه   
 «.  كره باكر( المللي بر طبق ن  عموهای بننمخصوصاً اصولي که از طرف دادگاه)

 یهبا نامبه يمام اختالفات ناكي از موافقت در خصوص یرنگمنيصم م ظوربهقانو  مت اس  
الف( قبانو    يوانر قانو  ذیو باكر:ها مينامهمشترک از جمله يفسنر خود موافقت یگذارهیسرما

ج( قبانو   ؛ ب( قانو  کشور كریا خارجي کبه كبرکت در ن  ثببت كبره اسبت     ؛ کشور منزبا 
 .الملونند( برخي از قواعر حقوق ب؛ است ننثالث که مورد يوافق طرف بعضي از کشورهای

مقبررات     ی مایو ببه اعمبال    اصوالًبا حقوق کشور منزبا ،  طرف داخلي قراردادعلت نك ایي به
كرکت مشترک ننز طببق ایبن قبانو  ثببت        از طرف دیگر با يوجه به ای که است حقوق کشور خود

حباکم ببر ر اببط طبرفنن خواهبر ببود.        ایبن قبانو    ،قررات مغایر با ن كره است، در صورت فقرا  م
قراردادهبای  در  یبر با سر از قرارداد احتمالي   اختالفات جلوگنری از بر ز مشکالت م ظورهذا بهعلي

 است.در ر ابط بنن طرفنن حاکم يصریح كود که کرام قانو   یگذارهیدر سرمامشارکت 
ننن کشور منزبا  کامبو ننسبت   قبواننن کشبور دیگبری را      د انچه طرفنن دریاب ر که قوا

دا ری را انتخباب      است که برای حبو يمبام اختالفبات ر یب     نیانتخاب ک  ر، ب ترین طریق ا
در مورد يمام مسائو براساس قبانو  کشبور دیگبر خواهبر ببود.       یرنگمنيصریح نمای ر که يصم

هبا ببرخالف كبرط    ر یافت، مگر ننکه دادگباه قانو  کشور منزبا  قابلنت اجرا نخواه يرين برین
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قاببو   الملوننحقوق ب كوداست که يصریح  نیدا ری، صالحنت خود را بدذیرنر. احتمال دیگر ا
 (.134: 1372، ساکرامن) اعمال خواهر بود

کشورهای ننز    نفتي یهاكرکتاالصول علي، است حاکمکه بر قرارداد  نيقانو نوع در مورد
كبمار  ببه « اقتصبادی   قراردادهبای يوسبع  » جملبه  نفتي ازهای قراردادعتقرنر که م گذارهیسرما
ي حقبوقي خواه بر ببود      اصبول کلب  ي   المللب ننبب قبواننن   كمولر  در حنب  ازاینر نر   مي

منزبا  در این نوع قراردادها  کشورهایكونر، در مقابو نمي ن داخلي کشور منزبا واننقمشمول 
از حنبب  كبمول قبواننن    قراردادهای نفتي مشمول قبواننن داخلبي ببوده       بر این اعتقادنر که

 الملوننبحقوق انر. مبیث مربوط به قانو  حاکم در د  بخش يعار  قواننن   ي خارجالمللننب
اسبت کبه در   ۀ ن  ده بر نشا ي المللننبهای دا ریی قضایي   هاهیر بررسي كود   مبرح مي

ي میض المللننبقراردادهای نفتي نه قراردادی يفریط سرهنز كره   راط   ی حقوقي از افهاهیر 
رأی صبادره در  . در ایبن خصبوص   انركره  نه یا قرارداد سادۀ داخلي انگاكته  انركرهكمرده 

قبرارداد  « متواز    متعبادل    م ظوم»که به  1982امنن ا یو در سال  دعوای د لت کویت علنه
، نمونب   (Ripinsky & Williams, 2015: 2-10اكباره کبرده اسبت )   قبانو  حباکم   راسبتای  در 

 .استيفریط در يفسنر ماهنت قراردادهای نفتي م اسبي در خصوص عرم سذیرش افراط   
خصبوص در مبواردی کبه    د لبت کویبت( ببه   ) هم حق حاکمنت د لتِ طرف قرارداد در این رأی
طبرف   كبرکت خصوصبي  هبم حبق   ه   به رسمنت ك اخته كرم اف  عمومي اريباط قرارداد با نظم   

در  هرد بر حبر د انتظبارات معقبول دیبره كبره اسبت.        ا  درجببرا  خسبارات  ارده ببه    قرارداد   
قانو  داخلي کشور منزببا  اريبباط برقبرار كبره     مشارکتي نفتي بنن قرارداد   قراردادهای خرمايي   

 (.66ب 67: 1385، میبي) كودو  داخلي نام برده ميبه قان« ج بش بازگشت»ع وا  بهن   که از
 

 ایراندر حقوق  یگذارهیمشارکت در سرماقرارداد 
ببا     های امتنازی از ص عت نفت ایرا  حذف كرص عت نفت کشور رژیم كر  ملي در حقوق ایرا  با

 لبي از لیباظ   ؛ کرديمیر د ميا حر دی ایرا  را، کشور م اف   1954 سال قرارداد ک سرسنومای که 
قرارداد ، بر این مرل قراردادبود. عال ه 1قرارداد عاملنترفت   مشابه كمار نميحقوقي رژیم امتنازی به

 .كود ننز به رسمنت ك اخته كرمي ع وا  قرارداد مشارکت ك اختهکه يیت به  جریر دیگری
ت ایبرا  درصبرد   نعقاد قرارداد ک سرسنوم، د لا سال سر از 3یع ي  1336در سال در  اق  

ک سرسنوم که حر د د ارس  م مساحت کشور ببود، ببا    ۀبرنمر يا در خارج از م اطق نفتي حوز
نظارت ملبي ببر م باب    يمسنسبات نفتبي را        ي نه   يصوی  یا قانو  دقنق   سنشرفته، زمن 

ببر   ير ین   حاکمنت نسببي  1336سال  یاماده 9 جود ن رد. در راستای این خواسته، قانو  به

___________________________________________________________________ 
1. Agency Agreement 
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م اب  نفتي  اق  در خشکي   نبي اعمبال   حقبوق   يکبالنف كبرکت خبارجي طبرف قبرارداد        
 (.158: 1384)موسوی،  ركمشخص « عاملنت   مشارکت»صورت به

 یهبا م موعه مقررايي بود که اساس ر ابط بنن د لت   كرکت ،1336نفت قانو   همچ نن
نفت خبام   گباز طبنعبي        قو   يصفن ناستخراج، حمو اکتشاف، نفتي را در خصوص يفیص،

اعمال  ن هرف اصلي    ساختهنرر کربورهای دیگر در سراسر کشور   فالت قاره، مشخص مي
قرارداد ک سرسنوم بود. قراردادهبایي کبه براسباس     ۀحاکمنت ایرا  بر م اب  نفتي خارج از حوز

وجب  ایبن قبانو  در    كرکت ملبي نفبت ببه م    ع وا  مشارکت داكت. ،كرقانو  نفت م عقر مي
ببر ننکبه مالکنبت    عبال ه  کبه یطوربه ،كرعملنات نفتي از اختنارات  سنعي برخوردار مي  زمن 

هبا   مؤسسبات دیگبر يیبت     سبازما  كرۀ نفتي با كرکت ملي نفت بود، مخاز    م اب  ك اخته
ببرای  م باز ببه فعالنبت     ،م لبر كبورای ملبي     نظارت کامو كرکت ملي نفت ن  هم با مصوب

 (.  36 قانو  نفت 1)مادۀ  رگونه عملنات نفتي بودنره
ع بوا   كبر سباالنه مبلغبي ببه    )طرف د م( مواف مبي  به موج  این قانو ، كریا خارجي

کرد. در صورت عبرم کشبف   این مبلغ را كرکت ملي نفت ایرا  يعننن ميکه  االر  بدردازدحق
ف نفبت، كبرکت ملبي نفبت     بوده   در صورت کشب  ها هیهز يمامينفت، طرف خارجي، مسئول 

 يوسعه خواهر بود.   یها هیمواف به سرداخت س م خود از بابت هز
 نن نوع قرارداد ای اد كبرکت جریبری يوسبط   كر:ا ل ي نبشند  نوع مشارکت س مذکور، قانو 

که قسمت مشخصي يیت اختنار كرکت مزبور قرار  است يكرکت ملي نفت ایرا    كرکت خارج
ي نفتي يوسط  ی ان ام   سبر از سرداخبت مالنبات، سبود     دستنینساي   تباالدسگرفته   عملنات 

كخصبنت  ببود کبه    1يدسبتگاه مختلبب  حاصله بنن طرفنن يقسنم كود. د منن نوع قرارداد ای اد 
دسبتگاه  نفتبي يیویبو   عملنات م بق   مبابق قانو  نفت ایرا ، هرد رحقوقي مستقلي نراكت   

 گرفت.ميصورت ا كرکت ایراني يوسط ی ناتعمل،  لي يصری   ان ام گشتيمختلط م
ا لبنن   .جریبر از قراردادهبای نفتبي كبکو گرفبت      یاد ره 1336با  ضب  قبانو  نفبت    در  اق  

 بن بي که در قانو  نفبت سبنش   یايرينبات يازهبه بسته كر    را یقراردادی که براساس مشارکت در ا
جنپ من راریا بود. معامله با ایبن كبرکت   كره بود يیقق بخشنر، قرارداد كرکت ملي نفت با كرکت ن

جبای  فتح باب   ای اد سابقه برای عقر قراردادهای نوع جریبر، یع بي مشبارکت ببه     حنثایتالنایي از 
   (.61: 2536ي، ر حان) است امتناز، در ياریخ يیوالت ص عت نفت ایرا  دارای اهمنت خاصي

ي سب  ای اد حق نوعبهکه  مشارکتهای قرارداداستفاده از 1353قانو  نفت هرد ر مبابق 
كبر   اسبتفاده از قراردادهبای مشبارکت      كر، مم وعنفتي ميمالکنت كرکت خارجي بر م اب  

کبرد  ي را ای اد نمبي م اب  نفتي نفت که كائب  يسلط بنگانگا  بر دستنینساهای صرفاً در بخش

___________________________________________________________________ 
1. Joint Structure 
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نبر( فرمبول قراردادهبای    ي )اکتشباف، اسبتخراج   يول  باالدسبت م از ك اخته كر   در عملنبات  
 44اصبول  از سنر زی انقالب اسالمي  سرخرمايي جایگزین قراردادهای مشارکتي كر   م رداً 

شبور را مم بوع   کدر ص ای  بزرگ   ص ای  مبادر   ی خارجيگذارهیقانو  اساسي ننز سرما 81  
ایبن قبانو ،    6م رداً قانو  نفت يغننبر یافبت   مببابق مبادۀ      1366در سال بر این عال ه. کرد
ببا    زارت نفت مم وع گردیر. يخارجي در  احرهای عملنايي باالدست یگذارهیطور کلي سرمابه

  1391ی اخنر، مببابق قبانو   ابایف   اختنبارات نفبت      هاساليغننر در ر یکرد قانونگذار در 
گاز م باز  قانو  برنام  س  م يوسعه استفاده از قراردادهای مشارکتي را م رداً در ص عت نفت   

دانسته است که البته يغایر این قواننن با قانو  اساسي   برخبي قبواننن موضبوع  دیگبر سبب       
 (.66: 1388استفاده از این مرل قراردادی كره است )بل ری، ای اد يردیر در م از بود  

 

 در ایران یگذارهیقراردادهای مشارکت سرماسابقة استفاده از 
م عقبره در صب عت نفبت ایبرا         یگذارهیهای مشارکت در سرمادر این مبیث به ذکر قرارداد

 كود:خته ميسردا  اها   خصوصنات نن یژگي

 

 ایران با ایتالیا قرارداد نفتی. 1
یع ي سه ر ز سر از يصبوی  قبانو  نفبت     1336مرداد  12قرارداد با كرکت نجنپ من راریا در 

سنر. ببه موجب  ایبن قبرارداد طبرفنن      م لر س ا ربه يصوی   1336ك ریور  2كر   در  امضا
كبرکتي ایرانبي ببه نبام كبرکت       ،مسا ی  نعقاد قرارداد، مشترکاً با سرمایا ر ز سر از 60ارف 

عملنبات   قبرارداد  طرفنندر راستای م اف  )سنریپ( يشکنو دادنر يا  س امي نفت ایرا    ایتالنا
مخارج اکتشاف در این قرارداد هر. ان ام د مورد يوافقيولنر   فر ش نفت را در نواحي ، اکتشاف
نفبت ببه منبزا  ي باريي در یبا       ۀ جود ذخنر کهيفقط درصوريبود    ایتالنایيطرف  به ع رۀ

مسترد خواهر کرد   از ن  به بعر هم « نجنپ»مخارج مزبور را به « سنریپ» ،منرا  احراز كود
 هر گرفت.منرا  را مستقنماً بر ع ره خوا ن     يوسع یبردارمخارج ب ره
دلنبو  ببه یافبت    )س  اه ب س  اه( يشکنو مبي  مشارکت مزبور براساس يسا ی س امبا ای که 

، در بدبردازد  ببه د لبت   ع بوا  مالنبات  درنمر خود را بهاز درصر  50رهر یا از طرفنن بای ننکه
 ببرین لیباظ     گشبت كبریا خبارجي مبي   عایبر   قرارداد درصر از درنمر کو 25 حقنقت ي  ا

 مش ور بودنر. 75ب  25مذکور به قراردادهای مشارکت  یقراردادها
امبور  ، مخبارج مرببوط ببه    كبر يم في م ت ي مب   عملنات اکتشاف به نتن بر این اگر افز  

نجنبپ   ۀمن راریا   س م كبرکت ملبي نفبت ایبرا  يمامباً ببر ع بر        اکتشافي اعم از س م نجنپ
 .من راریا خواهر بود
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 کت پان امریکن ایران با شر قرارداد نفتی .2
در این سبال،   م عقر كر،د منن قرارداد مشارکت ننز براساس قانو  جریر نفت  1337در سال 

را نزاد  فارسجننفتي فالت قاره در خل ۀاز حوز یاكرکت ملي نفت ایرا  عملنات اکتشاف م بقه
نمبادگي   کشور ج ا  برای كرکت در م اقصبه اعبالم   9كرکت نفتي از  57اعالم کرد   متعاقباً 

كرکت موفق به كرکت در م اقصه كرنر. در این م اقصبه یکبي    14ي  ا  کردنر که از این يعراد
كرکت نفت سبا   »موسوم به  1«استانرارد ای ریانا»فرعي    ابسته به كرکت نفت  یهااز كرکت
 بااليرین سنش  اد برنره كر.  با ارائ« نمریکن

امضبا  ببه   1958در ژ ئبن   2)ایدباک ( ت ایبرا  قرارداد مشارکت سا  امریکن   كرکت ملي نف
كبود،  مبي  درصر 50 یهارسنر، از لیاظ مقررايي که به موج  قانو  نفت كامو حال مشارکت

اسبت؛ جبز ای کبه طبرفنن یبا دسبتگاه       من راریبا   طور کلي كبنه قرارداد نجنپاین قرارداد به
  كخصبنت حقبوقي جراگانب    انر که از ایبن اخبتالط   جود ن ردهمختلط   نه سازما  مشترک به

هر طرف جراگانه طبق سب م خبود در   طرفنن با یکریگر يوافق کرده بودنر که كود   ای اد نمي
 (.74: 2536، ر حاني) سر داه؛ مالا نفت يولنری خواهر كر

ع وا  عامو طرفنن عملنات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفنن   به ایداکكرکت 
از يع برات  قبرارداد   طببق عملنات اکتشافي کبه  ننز اجرای مورد ان ام    لنکن دراد؛ دان ام مي

)طبرف   عامو كرکت سا  امریکن ع وا ، كرکت مزبور فقط بهرفتكمار ميقرارداد بهطرف د م 
در سبر   ،عملنات يولنر كود  درصر از نفتي که در ناحن 50 فق این قرارداد  .کردعمو ميد م( 

 .نمرمي مدرصر دیگر به ملکنت طرف د  50داه به ملکنت طرف ا ل   
 

 نفتی با اروپا و آمریکاقراردادهای مشارکت . 3
ایبن قراردادهبا در بخبش     ،ركب كش قرارداد نفتي دیگر از نوع مشارکت م عقبر   1344در سال 

ار سبایي   نمریکبایي    یهبا كبرکت  ببا بنن كرکت ملي نفت ایرا  مافالت قاره  دیگری از م بق 
کبرد. در  نصبن  طبرفنن مبي    ي رام اسبب ، سبود   ایت به برخبي خصوصبنات  با عکه  كرم عقر 

 انر از:خورد که عبارتبه دشم مي یاگانه نکات م م   برجستهقراردادهای كش
 ۀكبر درصر س م صادرات طرف خارجي براساس ب ای اعالم 50ب سرداخت مالنات بر درنمر 

 ؛يخفنفي گونهچننفت خام بر   در نظر گرفتن ه
 ؛اصو يبعنت از قواننن مالنايي ر ز در طول مرت قرارداد با قنر عرم يبعنضب قبول 

 10ن  سر از گذكت  د مایسال    5د ارم از حوزه قرارداد سر از گذكت استرداد یا ب
 ؛سال به كرکت ملي نفت ایرا 

___________________________________________________________________ 
1. Standard of Indiana 
2. Iran–Pan American Oil Co.(IPAC) 



 17  ... «یگذارهیسرما در مشارکت»ی المللنیبقرارداد  ایگاهج

 

 ؛)به نف  ایرا ( با احتساب مالنات بر درنمر 75ب  25ب يس نم م اف  حاصله براساس فرمول 
راه از سبوی    درصر س م نفت خام كرکت ملي نفت ایرا  به ب بای ننمب   50 يماميب خریر 

 ؛1طرف خارجي
کنلبومتر مربب    يقلنبو    هشبت هبزار   ها به حبراکثر  عملنات این كرکت ۀب میر دیت حوز

کبه   یيهااکتشاف ي  ا حوزه ۀنقضای د را يرری ي ن    باالخره يع ر این امر که سر از
ر اببط  ) مختلط باقي بمانر یهاكره در اختنار كرکتبه منزا  ي اری یافتنفت در نن ا 

 (.18ب 19: يابي، عمومي ص عت نفت
فبالت قباره،    ۀاز حوز یيهاخارجي در بخش یهابا كر ع به کار عملنات نفتي يوسط كرکت

 ننم ظور يممکه طي ن  به كركرایط قراردادهای مشارکت همچو  قراردادهای گذكته ارزیابي 
 .كر خارجي مقرر یهابرای طرف یيرننهرده بنشتر م اف  ایرا ، كرایط س گ

ک  برۀ مالکنبت   ي يبراعي نبوع ببه ی گبذار هیدر سبرما د انکه ذکر كر قراردادهای مشبارکت  
که استفادۀ عملي از  است وندل  كایر به همنن  استنفتي کشور خارجي بر م اب   گذارهیسرما

قبانو  اساسبي، انفبال       45مببابق اصبو    دراکبه ذاكته كبره اسبت؛   این نوع قراردادها ک ار گ
نفتي ننز در حنب  ایبن اصبو قبرار       معاد  است ياسالمی عمومي در اختنار حکومت هاثر ت

اسبت کبه نفبت    ده رۀ ن  دارنر. لکن بایر گفت قراردادهای امتنازی متعرد قبو از انقالب نشا 
  اكبخاص را داكبته   در قبانو  مبرني ننبز مالکنبت        سبنل معاد ، امکا  يملبا ببه   يب بههم 

بیبث   1317فقه سذیرفته كره است. البته طبق قبانو  معباد  سبال     يب بهخصوصي بر معاد  
كر   بعراً حتي مشارکت خارجنا  در عملنات نفتي هم میر د   در  معاد  استث انفت از سایر 

ي نفبت  باالدسبت در عملنبات   هبا يجخبار ، هرگونه مشارکت ببا  1353ن ایت در قانو  نفت سال 
ي نفبت  باالدسبت ی در عملنبات  گذارهیسرمابه ااهر  هرد رانقالب،  مم وع اعالم كر. اما سر از

اصبالحي   1366  قبانو  نفبت سبال    44ی کلي اصو هااستنسدر قانو  اساسي   قانو  اجرای 
ی هبا سبال اری در يوا  گفت با يوجه به يیبوالت قانونگبذ  كره است،  لي ميمم وع 1390سال

ي   دبه  باالدسبت اخنر امکا  انعقاد این دسته از قراردادها در ص عت نفت   گاز ده در عملنبات  
قبانو  اساسبي قراردادهبای     77مبابق اصو  هرد ر دراکهي،  جود دارد، دستنینسادر عملنات 

 ،1390قبانو  نفبت اصبالحي سبال      2ي بایر يوسط م لر يصوی  كود، طببق مبادۀ   المللننب
ی عمومي است   اعمال حق حاکمنت   مالکنت عمومي هاثر تي جزء انفال   م اب  نفتيمامي 

بر م اب  مذکور به نمای رگي از طرف حکومت اسالمي بر ع رۀ  زارت نفت است. با ای که مبابق 
ی، اعم از داخلبي   خبارجي،   گذارهیسرماقانو  اساسي،  44ی کلي اصو هااستنسقانو  اجرای 

يوانبر ببا حفبظ    كبره اسبت   د لبت فقبط مبي     ي ص عت نفت، مم وع اعالم باالدستات در عملن

___________________________________________________________________ 
 .يولنر  هزی  مالنات بر درنمر د لت   ۀكره به اضاای ننمه راه عبارت است از م موع قنمت اعال ب  .1
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ک بر؛   اسبتفاده  يخصوصب صردرصر حاکمنت، از خرمات مالي، ف ي، م  رسي   مریریتي بخش 
   گبذارا  هیسبرما قبانو   ابایف   اختنبارات  زارت نفبت، مشبارکت       3بخبش ت مبادۀ    3ب ر 

ل مالکنبت نفبت   گباز موجبود در مخباز    ببا رعایبت        سنمانکارا  داخلي   خارجي بر   انتقا
 .دانريمموازین يولنر صنانت كره را م از 

 

 اخیر یهاسالی در گذارهیدر سرماگرایش جدید به قرارداد مشارکت 
نفبت   گباز را مم بوع اعبالم کبرد         در ص عت مشارکت یقراردادها 1366با ای که قانو  نفت 

 اب  معرني در اختنار حکومت اسالمي قرار دارد   مبابق اصو قانو  اساسي م 45براساس اصو 
ننز م اب  نفت   گاز در اختنار د لبت قبرار دارد      44ی کلي اصو هااستنس  قانو  اجرای  44

ننست   به همنن سب  هم ي  ا ر ش قراردادی مورد  ریسذامکا ر  مالکنت افراد خصوصي ازاین
ی اخنر ر یکبرد  هاسالادهای بن  متقابو بوده است، لکن در استفاده در ص عت نفت   گاز قرارد

م لر قانونگذار نسبت به انعقاد انواع قراردادهای نفتي يغننر کرده   ااهراً قواننن اخنر مصوب 
 احرۀ قبانو  اجبازه   در ماده کهیطوربه، انرداكتهدیر بازيری نسبت به انعقاد قراردادهایي نفتي 

ی نفبت    هبا را نب می از بردارب رهی اکتشاف، يوسعه   هاطرحج ت  به كرکت ملي نفت ایرا 
ی اکتشباف،  هبا طبرح م ظبور اجبرای   گاز دریای خزر، به این كرکت اجازه داده كره است که به

ی داخلي   خارجي اقرام ک ر. د انکه هاكرکتی با انعقاد قراردادهای الزم با بردارب رهيوسعه   
كرکت نفت امکا  انعقاد ن  را دارد در این قانو  مشبخص نشبره    است، نوع قراردادی که اضح 

اجازۀ  ، جود يفا ت اساسي قراردادهای نفتي قانو  برنام  س  م يوسعه ننز با 125است. در مادۀ 
های قراردادی برای اکتشاف، يوسعه   يولنر به  زارت نفت داده كره است. انواع ر شاستفاده از 

صبراحت امکبا  مشبارکت بخبش د لتبي      ایف   اختنارات  زارت نفت، ببه بر این قانو   اافز  
 خارجي   داخلي ذکر كره است. گذارا هیسرما) زارت نفت( با 
استفاده از قراردادهبای مشبارکتي در    رالذکرنقانو  اخ 3مادۀ « ت»ب ر  3ردیف  د انکه در

قبراردادی  ی هبا سبتفاده از مبرل  که ار  از نن ا ازایناجازه داده كره   منادین نفت   گاز کشور 
در  یگذارهیخارجي را ج ت سرما يريوانم ر گذارا هی  سرما برير یهايوانر كرکتمي مشارکت

سازد، بایر با يیلنو صینح قواننن   انعقباد   ره مو  کشوربه بخش باالدستي ص عت نفت   گاز 
ی ببردار ب بره  عت نفت   گباز  انتقال ف ا ری خارجنا  در صی   گذارهیسرماقراردادهای قوی از 

مف وم عام  مذکورد انچه اصبالح مشارکت در حقوق نفت   گاز م ررج در مادۀ اصولي را کرد؛ 
 ی،گبذار هیمشبارکت در سبرما   ،رنب در يولمف وم مشبارکت  يوانر به لیاظ اصبالحي داكته   مي
ا ع ایبت ببه ای کبه    ،   لکبن بب  را در برداكته باكر اتنمشارکت در عملننز درنمر    مشارکت در

گاز سخن گفته است قانونگذار در قسمت اخنر مادۀ مذکور از حق مالکنت د لت بر م اب  نفت   
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  بیث حفظ حق مالکنت حکومت در يمامي قواننن صراحتاً یا مضموناً لیاظ كره است، از یبا  
حبق   ای باد  خبود سبب   خبودی ببه  قراردادهای مشارکتي براساس مقررات عمبومي ای که    سو
 صبورت ببه قبرارداد از طبرف د لبت منزببا       کهيدرصورينت طرفنن خواهر كر   این حق مالک

یک انبه فسخ كود، همچ ا  باقي خواهر بود   با مبالب  كرکت طرف قرارداد نسبت به میتوای 
ي قابلنت اجرایي خواهر یافت،   این امر مغایر ببا نبص بسبناری از قبواننن موضبوعه      مخاز  نفت
 سبوی از  استي نص قانو  اساسي در خصوص عرم امکا  مالکنت بنگانگا  بر انفال کشور   حت

، بایر گفت م ظور قانونگذار از انعقاد انواع قراردادهای مشارکتي قبعباً مشبارکت در يولنبر    دیگر
نخواهر بود؛ دراکه براساس قرارداد مشارکت در يولنر از هما  ابترا حبق مالکنبت در خصبوص    

در ایبن  (   162: 1393)گبودرزی،   كبود يمب در داه به طرف قرارداد  اگبذار   گاز موجودنفت   
ی خصوصاً از نبوع كبرکتي کبه سبب  ای باد      گذارهیسرمازمن ه انعقاد قراردادهای مشارکت در 

از نظبر حقبوقي م باف      يوانبر يمب ، كبود يمب گاز با يخصص نفت   كخصنتي مستقو از د لت   
دلنبو ای کبه ببا یبا كبرکت      خبارجي ننبز ببه    گذارهیسرماكرکت ملي نفت را ننز حفظ ک ر   

 ي طرف قرارداد است، يمایو بنشتری به مشارکت خواهر داكت.المللننب
ی نفتي د ر مبرل قبراردادی  جبود دارد کبه     گذارهیسرمام ظور انعقاد قرارداد مشارکت در به
کاری مشبترک قبراردادی   هم، نفتي يالمللننب یهاكرکتاز همکاری مشترک قراردادی  انرعبارت
همکباری   ،خبرمات نفتبي   یهبا همکباری مشبترک قبراردادی كبرکت     ،بازرگاني نفتي یهاكرکت

نفتبي   خرمات یهاهمکاری مشترک كرکتي كرکت ،نفتي يالمللننب یهامشترک كرکتي كرکت
قراردادی   د  مبرل اخنبر   ی گذارهیکه سه مرل ا ل همکاری مشترک در قال  مشارکت در سرما

که هریا دارای مزایا   معای  خباص   است سذیركرکتي يیقق یگذارهیقال  مشارکت در سرمادر 
 طبور ببه ؛  لبي  طلببر يمخود هست ر   سرداختن به معای    مزایای این قراردادها م ال دیگری را 

 یهبا یف با ر ي جریبر   انتقبال   المللننبي بایر گفت که کاهش ریسا   دستنابي به بازارهای کل
 (.130-133: 1396از خصایص این نوع قراردادها بركمرد )ناامي،  يوا يمرا جریر 

خارجي ج ت  ر د به بازار نفت   گاز کشور  گذارا هیاستقبال سرما هرد ر علت اصلي عرم
ی هبا میيیرناكي از در ایرا   يخارج یهاطرف یگذارهیریسا سرما فزایشاخنر ای هادر سال

 ونب دل، به همبنن  خصوص در ص عت نفت   گاز کشور استبهرربي يیمنلي از سوی کشورهای 
خببر  سرمشبترک     یهبا را نب م ۀخصوص در حوزبهاز قراردادهای مشارکت  درررهياستفاده ب

 ؛اساسبي مريفب  كبود   ه   ننز قانو  قانوني موجود با قواننن موضوعيعار  مستلزم ن  است که 
بت به يعنبنن يکلنبف كبرایط انعقباد قراردادهبای      صریح نس طوربهقانونگذار  الزم استب ابراین 
ببر حفبظ   ی   اصالح قواننن متعار  اقرام ک ر يا در این زمن به عبال ه  گذارهیدر سرمامشارکت 

 خارجي يوانم ر ننز صورت سذیرد. گذارا هیسرمام اف  عمومي   ملي، جذب 
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 یریگجهینت
ببر ننکبه   های در حال يوسعه، عال هخصوص در کشورخارجي به گذارهیسرمااستفاده از مشارکت 

نمایر، به بخش خصوصي ننز را فراهم مي گذارا هیسرماامکا  جذب سرمایه   يممنن مالي برای 
 .دهريمی زیر ب ایي را هاسر ژهامکا  مشارکت در 

خاصي در جلب    ۀكنو ،قانوني، سناسي   اقتصادی یهاتیدر هر کشوری با يوجه به میر د
خبارجي در   یگبذار هیسبرما  جبذب  یهبا وهنك ر   ازاین كودارجي انتخاب ميخ یگذارهیسرما

یکي از ابزارهای مبورد اسبتفاده    بخش انرژی در طول سالنا  متمادی يغننر اساسي یافته است.
نیو ن  امر زه به است که استفاده ازي جوی ت  نچرالمللننببرای این م ظور، انعقاد قراردادهای 

 ي كره است. مللالننبی اگسترده
، رخبت ببر بسبت    «كبر   اصبو ملبي  »با يصبوی    «رژیم امتناز»ننکه  سر از ،در حقوق ایرا 

ی از انمونبه ، 1336قبانو  نفبت   نوعي از قبرارداد عاملنبت      ع وا به« 1954قرارداد ک سرسنوم »
. )با ای اد كخصنت حقوقي   بر   ای اد كخصبنت حقبوقي( را ای باد کبرد     مشارکتهای قرارداد
اصوالً قرارداد مشارکت را که مستلزم به رسمنت ك اخته كر  حبق   1353قانو  نفت ن ، سر از 

قبرارداد  »مم وع دانسبت   م یصبراً    ،كره در سر داه بودا كرکت خارجي به نفت استیصالليم
ع وا  قال  م اس  ببرای ر اببط حقبوقي كبرکت ملبي نفبت ایبرا           را بهیا سنمانکاری  «تاخرم

فرمبول قبرارداد   بر این اسباس،  اکتشاف   يوسعه   يولنر ي ویز کرد.   خارجي در زمن  یهاكرکت
نسببت ببه    یا، كبب ه در ن  خبارجي   که مراخل يدستنینمشارکت از ن  سر ي  ا در عملنات سا

ن   سبر از  يوانست مورد اسبتفاده  اقب  كبود.   ن رد، مينفت  ارد نمي ي نرزمیا ذخایر زلحق يم
شبور را مم بوع   کدر ص ای  ببزرگ   صب ای  مبادر     یگذارهیانو  اساسي ننز سرماق 81  44اصول 
طبور  این قانو ، ببه  6م رداً قانو  نفت يغننر یافت   مبابق مادۀ  1366در سال  بر اینافز  کرد. 

 مم وع گردیر. ، زارت نفت يخارجي در  احرهای عملنايي باالدست یگذارهیکلي سرما
هبای  خبارجي در بخبش   یگذارهیر یکرد قانونگذار نسبت به سرما های اخنردر سال هرد ر

در  خبارجي  یهبا هیمختلف اقتصادی کشور يغننبر کبرده   قبواننن جریبر ج بت جبذب سبرما       
  1391 قانو   ابایف   اختنبارات  زارت نفبت مصبوب    که  ره استكگوناگو   ض   یها هنزم

سال  س  م   قانو  برنام  س ج  گاز کشور استفاده از قراردادهای مشارکتي در منادین نفت  جواز
ی اکتشاف، يوسعه   يولنر از ایبن  هار شاستفاده از انواع در خصوص جواز 1390يوسعه مصوب 

خارجي از یا سبو   گذارا هیسرمافای انر از طریق  ننيمم. در هر صورت نناز کشور به انردسته
ی در صب عت نفبت     گبذار هیدر سرما   يعار  قواننن موجود در خصوص قراردادهای مشارکت

گاز از سوی دیگر، يصوی  قواننن جریر   رف  اب ام از قواننن موجود مبابق ننازهبای اقتصبادی   
 کشور، بایر بنشتر مورد يوجه قانونگذار قرار گنرد. 
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در خصبوص   ژهیب  ببه د انکه مشخص كر ر یکرد قانونگذار نسبت به انعقاد قراردادهای نفتبي  
كبره   گباه ببرای انعقباد قبرارداد هبنچ       ی لیباظ  نظري گي در طول زما  گاه با ستباالدعملنات 

میر دیتي ذکر نشره است   این يعارضايي را که در  ض  قبواننن در خصبوص انعقباد قبرارداد در     
يبوا  ببه   كود، نميص ای  ایرا  دیره مي نیيرحساس   نیيرم میا بخش د لتي ن  هم یکي از 

ی از ي ربب  ارزكبم ری کبه کشبور در     رنب گب بره . كایسته است قانونگذار با دیرۀ ارما  نگریست
ی از ي رب  سبایر  م رب رهی داكته است   ننز گذارهیسرما خصوص انعقاد قراردادهای مشارکت در

از این دسته از قراردادهبا در خصبوص    در استفادههمسایه  زنخنفتخصوص کشورهای کشورها به
ی خصوصي داخلبي یبا خبارجي    هاكرکتی مستقنم گذارهیسرمار خصوص انواع قراردادهایي که د

ببر جبذب سبرمای     کرده عال ه اا ارنظرصراحت يوانر م عقر كود، بهي نفت ميباالدستدر عملنات 
 خارجي، باب يفاسنر متعار    گاه مت اقض را در این خصوص بب رد. گذارا هیسرما
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 .1381ی خارجي مصوب گذارهیسرمااز  تی  حما  يشویق نامنینن .33

(  زارت امبور  85مبادۀ   « »)ب بر   دادهبای بنب  متقاببو رنرنفتبي    دگبونگي قرار   نامب نینن .34
 .1379 دارایي،  زارت بازرگاني مصوب اقتصادی  

خارجي، ضوابط حاکم ببر قراردادهبا، مشبارکت مبرني        یگذارهینامه راج  به سرمايصوی  .35
 .  بن  متقابو

 .1379اسالمي ایرا  مصوب  قانو  برنام  د ارم يوسع  اقتصادی، اجتماعي   فره گي جم وری .36

 .1383قانو  برنام  سوم يوسع  اقتصادی، اجتماعي   فره گي جم وری اسالمي ایرا  مصوب  .37

 .1381ی خارجي مصوب گذارهیسرماقانو  يشویق   حمایت از  .38
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