
 

 

 
 

 

 

 سازی منابع مشترک نفت و گاز یکپارچه

 در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

 

 2زادهتوحید قلی -  1جواد کاشانی
 

 30/7/1396 دریافت تاریخ 20/11/1395:دریافت تاریخ
 

 چکیده
هیات وزیران در  11/8/1394ه مورخ  52445 /ت104089نامه شماره به دنبال تصویب

نمونه قراردادهای  و ساختار الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز،مورد شرایط عمومی 
در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه  1394جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذرماه 

وظیفه اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره زمانی بیش از بیست سال بر عهده 
ایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی پیمانکار خواهد بود. در این شر

بینی سازوکار حقوقی/ قراردادی مناسب دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش
تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع ای، این مسئله میبرای مدیریت چنین پدیده

نویس الگوی جدید، مشترک بودن در پیش شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند
شده در این های انجامشده ولی بررسیبینیهای مجاور پیشساختار یا میدان نفتی بین بلوک

دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش تحقیق نشان می
ادی از کشورها، شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعد

های مجاور کشف هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوکحلراه
 شود، پیشنهاد گردد.می

 

سازی سازی داخلی، یکپارچهالگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، یکپارچه واژگان کلیدی:

 المللی، میدان و ساختار نفتی، منابع مشترک نفت و گازبین
                                                                                                     

 kashani.lawyer@gmail.com)نویسنده مسئول( دانشگاه عالمه طباطبائی خصوصی حقوقدانشیار .1

 الملل نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائی دانش آموخته دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین.2
gholizadeh.tohid@gmail.com 
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 دمهمق

نامه وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران متعاقب ابالغ تصویب 1394هفتم و هشتم آذرماه 

هیات وزیران در مورد شرایط عمومی، ساختار و  11/8/1394مورخ  52445 / ه ت104089شماره 

المللی اقدام به معرفی نمونه الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز، طی کنفرانس بین

نمود. در کنفرانس مذکور ساختار کلی قراردادهای جدید  IPCید نفتی موسوم به قراردادهای جد

تفاوت قراردادهای جدید با قراردادهای  جزئیات بیشتر به آینده موکول شد. معرفی شد و ارائه

پیشین که معروف به قراردادهای بیع متقابل بودند در این است که پیمانکار وظیفه انجام عملیات 

دیگر، قراردادهای جدید عبارتیابی، توسعه و تولید را بر عهده خواهد داشت. بهاکتشاف، ارز

هستند. در قراردادهای پیشین وظیفه تولید از میدان برعهده  شرکت ملی نفت  1قرارداد ترکیبی

طور جداگانه طی قراردادهای مجزا انجام ایران بود و عملیات اکتشاف، ارزیابی و توسعه به

بندی شده و طی اردادهای جدید مناطق با پتانسیل کشف منابع هیدروکربنی بلوکدر قر شدند.می

بین ممکن است ذخایر هیدروکربنی از مناقصه یا مذاکره به پیمانکاران واگذار خواهند شد. دراین

برداری آنها از های واگذارشده به یک پیمانکار عبور کرده و امکان بهرهمرزهای بلوک یا بلوک

برداری، ازاین به دلیل جدا بودن مراحل اکتشاف، توسعه و بهرهمیسر باشد. پیش بلوک مجاور

ای گونهقراردادی را به توانست بعد از کشف میدان یا مخزن، محدودهشرکت ملی نفت ایران می

که در تعیین کند که کل میدان یا مخزن توسط یک پیمانکار توسعه داده شود. درحالی

ها از ابتدا به پیمانکاران واگذار خواهند شد و مشخص نیست که ذخایر قراردادهای جدید بلوک

اند. در کشورهای دیگر چون انگلستان جغرافیایی گسترده شده هیدروکربنی احتمالی در چه منطقه

و آمریکا برای جلوگیری از هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع، دارندگان امتیاز را ملزم به 

نمایند. کشورهای مذکور صورت واحد میبرداری از آن بهمیدان و بهره سازی مخزن یایکپارچه

نویس اند. در متن پیشقوانین و مقررات متعددی را نیز در این خصوص تنظیم و تصویب نموده

سازی  در قراردادهای جدید ایران نیز به امکان مشترک بودن مخزن یا میدان و لزوم یکپارچه

 شده است.خزنی اشارهصورت کشف چنین میدان یا م

مؤثر و کارای  منظور توسعهای است که برای اولین بار در آمریکا بهشیوه 2سازییکپارچه
                                                                                                     

 الگوی جدید قراردادهای نفتی 2-1ماده .1
2. - Unitisation=unitization 
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آن  وسیلهمخازن نفتی مشترک بین قطعات مفروز به کار گرفته شد. این شیوه فرآیندی است که به

ای صورت منطقهباشد بهذخایر نفت و گاز در نواحی که مجوز آن در دست بیش از یک نفر 

گیرد. اگر میدان، مخزن یا ساختار نفتی در قلمرو دو یا چند کشور برداری قرار میواحد مورد بهره

ادی دو یا چند بین نواحی قرارد کهدرصورتیالمللی و سازیبینهمسایه گسترده شده باشد، یکپارچه

افزایش ضریب  1هد بود.سازیداخلی خواشده باشد، یکپارچهپیمانکار در قلمرو یک کشور واقع

های توسعه، جلوگیری از حفاری رقابتی بازیافت نهایی، جلوگیری از چند برابر شدن هزینه

سازیاست. عدم دقت به این غیرضرور و تولید صیانتی از مخزن یا میدان ازجمله فواید یکپارچه

ا ساختار نفتی مسئله و نداشتن سازوکارهای حقوقی/قراردادی مناسب برای مواقعی که میدان ی

های فراوانی را برای کشور تواند هزینهگردد، میقراردادی کشف می مشترک بین دو یا چند ناحیه

سازیبرای نخستین بار در قراردادهای نفتی با توجه به اینکه مفهوم یکپارچه به همراه داشته باشد.

های مختلف آن، رفع همنظور آشنایی با جنبشود. مطالعه و کنکاش بیشتر بهایران مطرح می

 .بود خواهد اجرایی صنعت نفت ضروری های قانونی و مقرراتی و نیز روشن سازی اذهان بدنهخلع

منابع حقوقی کشورهای مختلف با مواد مرتبط با  در این مقاله سعی شده است با بررسی و مقایسه

دادی مذکور سازیدر الگوی قراردادهای ایران نقاط ضعف و قوت الگوی قراریکپارچه

 شده و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای اصالح ارائه شود.مشخص

 

 روش تحقیق -1
نویس قراردادهای سازیدر متن پیشدر این تحقیق ضمن بررسی مواد مربوط به یکپارچه

باالدستی شرکت ملی نفت ایران به مقایسه آنها با قراردادها، مقررات و حقوق مشابه در کشورهای 

و « ورژاکلین وی»شده توسط خانم آوریشده است. بدین منظور از منابع جمعختهدیگر پردا

کنندگان نفتی و المللی مذاکرهدر طرح پژوهشی که به سفارش انجمن بین 2«آقای دیوید اسموز»

دانشگاه استین ایالت تگزاس انجام دادند به همراه منابع حقوقی الجزایر، روسیه و عراق 

                                                                                                     
صفحه،  324( 1393کاشانی، جواد.. منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل. چاپ دوم، )تهران:شهر دانش،  .1

 38ص 
2.- David Asmus & Jacqueline Weaver 
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شده صورت فرآیندی مطرح و بررسیبرای کمک به درک بهتر، موضوع بهشده است. استفاده

 سازیاز ابتدای کشف میدان یا ساختار نفتی تا مرحلهاست. سواالت زیر در فرآیند اجرای یکپارچه

 سازیمطرح خواهند شد:انعقاد قرارداد یکپارچه

های مختلفی برای تسازی  شود؟ در قراردادها و منابع حقوقی عبارچه چیزی باید یکپارچه .1

کاربرده شده است. تفاوت و تشابه آنها برداری شود بهآنچه باید با همکاری طرفین توسعه و بهره

 چیست؟

 هایی باشد؟برداری شود دارای چه ویژگیآنچه باید با همکاری طرفین توسعه و بهره .2

 سازیچیست؟هدف از یکپارچه .3

 سازیاجباری است یا اختیاری؟آیا یکپارچه .4

 سازیچگونه است؟یند تشخیص و تایید یکپارچهفرآ .5

 سازیچگونه است؟یکپارچه نامهفرآیند تهیه و تنظیم، تصویب و تایید موافقت .6

در صورت کشف گسترش میدان یا ساختار نفتی به بیرون از مرزهای سیاسی کشور،  .7

 چگونه باید عمل کرد؟

 

وتحلیل تجزیه سازی در الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران ویکپارچه -2

 تطبیقی آن
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای در خصوص  1نامه هیئت وزیراندر پی تصویب

ای که الگوی جدید قراردادهای نفتی نمود. در نسخه ، وزارت نفت اقدام به تهیهباالدستی نفت و گاز

سازی ر به لزوم یکپارچهنویس مذکوپیش 16ماده  23تا  20صورت غیررسمی منتشرشده، بندهای به

زمان با تهیه الگوی یافته است. هم در صورت کشف میدان یا ساختار نفتی مشترک اختصاص

های میدان منظور توسعهسازی بهیکپارچه نامهنویس موافقتپیش قراردادهای جدید، برای تهیه
                                                                                                     

ه را در مورد شرایط عمومی، ساختار و  52445/ ت104089نامه شماره تصویب 11/8/1394هیات وزیران در تاریخ  - .1
الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز صادر کرد که با انتقادهای زیادی از سوی برخی از افراد مواجه شد و در نهایت 

 16/5/1395ه را در تاریخ  53367ت /57225نامه جدید شماره  هیات وزیران با پذیرش برخی از نظرات ابراز شده، تصویب
نامه اعتبار اعالم نمود. در ضمن هیات وزیران بموجب تصویبنامه پیشین را بیآن، تصویب 16صادر کرد و بموجب ماده 

نامه شرایط نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی موضوع تصویب 16/5/1395ه مورخ  53367/ ت57222شماره 
 ر و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز را تعیین کرد.عمومی، ساختا
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گذاری وزارت رمایهمشترک ایران با کشور عراق در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت س

هایی انجام شد. مفاد مورداشاره در نمونه جدید که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، نفت تالش

شده مربوط به سازی اشارهیکپارچه نامهنویس موافقتسازی داخلی و پیشمربوط به یکپارچه

وشیده نیست و تقریباً در سازی بر کسی پالمللی است. منافع حاصل از یکپارچهسازی بینیکپارچه

المللی است. هرچند گاهی اختالفات موجود بین کشورها دست یافتن به بین شدن به رویهحال تبدیل

سازیداخلی چنین نیست یکپارچه کهیدرحالکند، المللی را دشوار میسازی بینیکپارچه نامهموافقت

سازی در سازی کند. مفاد مربوط به یکپارچههتواند پیمانکاران را ملزم به یکپارچو کشور میزبان می

 باشد:الگوی قراردادهای جدید به شرح زیر می

ها یا ساختار مشترکی که میدان جدیدی برای عملیات نفتی تشخیص برای همه میدان»

باشند، اند یا در حال حاضر تحت عملیات نفتی از طرف دیگر میدان )طرف مجاور( میشدهداده

مشترک مدیریت از پیمانکار بخواهد  یران ممکن است بر اساس نظر کمیتهشرکت ملی نفت ا

سازیمشترک با طرف مجاور را که منوط به بررسی و تایید شرکت ملی کاری برای یکپارچه برنامه

 نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران( 20-16 ماده) «.نفت ایران خواهد بود، تهیه نماید

ها، سازیرا بر اساس اصول، رویهکند طرح یکپارچهملزم میپیمانکار را  21-16ماده  

شده میدان از سوی شرکت ملی نفت ایران تهیه نماید. همچنین، ها و حدود تعییندستورالعمل

شده یا عدم توفیق در این زمینه مانع از این سازیگفتههمکاری با طرف ثالث در طرح یکپارچه

منظور توسعه و عملیات طور مستقیم با شخص ثالث بهنخواهد شد که شرکت ملی نفت ایران به

( و اگر مذاکره با شخص ثالث به نتیجه برسد، 22-16ماده  ) مشترک میدان به مذاکره بپردازد.

باشد در غیر این صورت باید عملیات نفتی در عملیات بر اساس آن می پیمانکار ملزم به ادامه

ابهاماتی که ازنظر نگارندگان در امه سعی شده است ( در اد23-16ماده  ) میدان را ترک کند.

گویی به سواالتی که در مقدمه آورده شد، موردبررسی در قالب پاسخشوند شروط فوق دیده می

 قرار گیرد.
 

 هایی باید داشته باشد؟سازیشود چیست و چه ویژگیآنچه باید یکپارچه -1-2

باید  آنچهفی برای مشخص نمودن در منابع حقوقی کشورهای موردبررسی واژگان مختل

و  «میدان»کاربرده شده است. در الگوی قراردادی ایران از دو اصطالح سازیشود بهیکپارچه
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ی ، الیه4، تله نفتی تولیدی3، میدان2، استخر1شده است. ذخایر نفتیاستفاده «ساختار نفتی و گازی»

ترس این تحقیق مورداستفاده کلماتی هستند که در منابع حقوقی در دس 6و مخزن 5تولیدی

 اند.قرارگرفته

گنجد و برای اطالع از تعاریف تعریف هر یک از اصطالحات فوق در مجال این مقاله نمی

طور ولی به 7شناسی نفت مراجعه کنند.های زمینتواند به هر یک از کتابآنها خوانندگان می

های یدروکربنی است که از بلوکهای فوق، ذخایر هتوان گفت که منظور از عبارتخالصه می

قراردادی صورت گیرد امکان تخلیه  مجاور قابل استحصال بوده  و اگر استخراجی در منطقه

ها از به کار بردن بنابراین  هدف دولت؛ های مجاور وجود خواهد داشتهیدروکربن بلوک

دنبال جلوگیری از  سازیشود، نیست  بلکه همگی بهاصطالحات فوق تمایز در آنچه باید یکپارچه

حفاری رقابتی و افزایش ضریب بازیافت نهایی مخزن و فراهم نمودن سهم منصفانه برای 

 «های نفت و گازمیدان»باشند. همچنین، با توجه به عمومیت بیشتر دو اصطالح دارندگان امتیاز می
وجود تفاوتی ااینرسد. بتر به نظر میاستفاده از آنها مناسب «شناسی نفتیساختارهای زمین»و 

زمان از هر دو اصطالح را در متن ضروری اساسی بین این دو مفهوم وجود دارد که استفاده هم

شناسی است که حاوی منابع نماید. منظور از ساختارهای نفتی و گازی، ساختارهای زمینمی

به  هاآنبودن و تجاری  هیدروکربنی بوده ولی هنوز تحت عملیات اکتشاف و ارزیابی قرار نگرفته

اثبات نرسیده و منظور از میدان نفتی و گازی نیز ساختارهای نفتی و گازی است که تجاری بودن 

 آنها به اثبات رسیده باشد. 

در صورت مشترک بودن باید  های نفتیالگوی ایران، ساختارها و میدان 20-16بر اساس ماده  

                                                                                                     
1. Petroleum deposit 

2. pool 

3. field 

4. Petroleum bearing trap 

5. Producing layer 

6. reservoir 

 برای نمونه می توان به دو کتاب زیر اشاره کرد: .7
 ) تهران: سمر(نفت شناسیزمین علی ،،) تهران: علوی(.و صیرفیان، نفت شناسی زمینرضایی، محمد رضا ،
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خوبی . عبارت میدان مشترک مبهم بوده و بهسازیتحت عملیات نفتی قرار گیرندصورت یکپارچهبه

قراردادی است را منتقل  تواند مفهوم موردنظرکه گسترش جغرافیایی میدان به بیرون از ناحیهنمی

موقعیت حقوقی طرفین نسبت به میدان نشده و بیشتر بهروشنی تعریفکند. مفهوم اشتراک نیز به

تواند شراکتی در میدان، مخزن یا ساختار نفتی با نمی پیمانکار خارجی کهیدرحالنفتی اشاره دارد. 

بر جدید بودن میدان یا ساختار برای توضیحات بعدی مبنیشرکت ملی نفت ایران داشته باشد. 

 برداری بودن میدان و یا ساختار نفتی از سوی دیگر آنو یا بهره توسعهدرحالعملیات نفتی و یا 

اند. ن مفهوم میدان یا ساختار نفتی مشترک آورده شدهمنظور شفاف کردتوسط طرف مجاور، به

 مناسب استفاده شود، نیازی به توضیحات مذکور نخواهد بود. واژگاناگر  کهیدرحال

از بین کشورهای موردبررسی، همگی گسترش جغرافیایی میدان به بیرون از مرزهای 

بر گسترش بین چین عالوهدراین اند.سازیدر نظر گرفتهعنوان شرط اول یکپارچهقراردادی را به

الگوی قراردادی که به اسناد مناقصه دور سوم ساحلی پیوست شده بود،  11-8 جغرافیایی، در ماده

میدان نفتی یا گازی با مرتبط کردن آن با تسهیالت موجود در بیرون از  اقتصادی شدن توسعه

 است. بردهشود، نامسازیمیرچهعنوان حالت دیگری که منجر به یکپاقراردادی را به منطقه

بر موارد فوق دلیل دیگری برای نیز عالوه در الگوی قرارداد مشارکت در تولید آنگوال

های کوچک سعی در سازیآورده شده  و آن زمانی است که با ارتباط دادن میدانیکپارچه

بودن میدان شرط دیگری تجاری  (27 ماده) کنند.برداری از آنها میاقتصادی نمودن توسعه و بهره

مسئله نیز  این. اندسازیدر نظر گرفتهشرط یکپارچهعنوان پیشاست که الجزایر، آنگوال و کلمبیا به

را ممکن است طرفین به گسترش میدان به نواحی قراردادی یکدیگر پی زی خالی از اشکال نیست؛

اکتشاف و ارزیابی  ورت برنامهبرده  ولی هنوز نیاز به اکتشاف و ارزیابی بیشتر باشد در این ص

صورت توسعه به مشترک باید تهیه گردد و در صورت به اثبات رسیدن تجاری بودن میدان برنامه

 شود. واحد تهیه می

 
 چیست؟ سازیهدف از یکپارچه -2-2

ها، جلوگیری از اتالف منابع در زیر و افزایش ضریب بازیافت نهایی از میدان، کاهش هزینه

باشند. سازیمی، جلوگیری از حفاری رقابتی و افزایش درآمدها ازجمله اهداف یکپارچهروی زمین
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از بین کشورهای موردبررسی آنگوال، چین، نیجریه، انگلستان و اکوادور در منابع حقوقی خود به 

 اند.کردهاهداف موردنظر اشاره

هایی که میدان ن توسعهسازیرا افزایش کارایی و تجاری نمودآنگوال و چین هدف از یکپارچه

و  1969اند. در مقررات نفت صورت جداگانه ازنظر اقتصادی توجیه توسعه ندارند، تعیین کردهبه

سازیحداکثر کردن نرخ بازیافت نهایی نفت، نیجریه هدف از یکپارچه 1979قرارداد خدماتی 

شده است. زن اعالمها، افزایش کارایی و جلوگیری از هدر رفت منابع مخحداقل نمودن هزینه

مقررات نفت انگلستان نیز اهداف مشابهی را در نظر گرفته است. به اهداف ذکرشده حفاظت از 

 توان افزود. زیست و فراهم نمودن سهم عادالنه برای دارندگان امتیاز یا پیمانکاران را نیز میمحیط

ها یا سازیمیدانپارچهرسد ذکر اهداف موردنظر از یکبا توجه به توضیحات باال به نظر می

زیرا هدف دولت  قراردادی خالی از لطف نباشد  ساختارهای نفتی مشترک بین دو یا چند ناحیه

سازیرا واضح می کند و صرف عمل به آن و عدم حصول نتیجه موردقبول میزبان از یکپارچه

ها کاهش هزینه بنابراین بهتر است دو هدف کلی یعنی افزایش ضریب بازیافت نهایی و باشد؛نمی

 نویس قرارداد نمونه ایران نیز گنجانده شود.در پیش
 

 مشترک توسعه سازیو تصویب برنامهفرآیند تشخیص و تایید یکپارچه -2-3

توسعه باید به این سوال پاسخ داد  سازیو برنامهپیش از بررسی فرآیند تشخیص و تایید یکپارچه

غیراز های تولیدکننده بهتیاری؟ در امریکا، تمام ایالتسازی اجباری است یا اخکه آیا یکپارچه

بستی است که در بر بندلیل این امر نیز غلبه 1سازی اجباری هستند.تگزاس دارای قوانین یکپارچه

این  2صورت عدم توافق طرفین بر سر مسائلی چون تعیین معیارهای همکاری پیش خواهد آمد.

شده است. از بین کشورهای تحت بررسی آنگوال، روسیه، المللی نیز تکرار رویه در سطح بین

اند. سازی را اجباری نمودهبرزیل، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر، نیجریه، عراق و انگلیس یکپارچه
                                                                                                     

 سازی  در آمریکا رجوع شود به:برای اطالع بیشتر از چگونگی اجباری شدن یکپارچه .1
-Kramer M.Bruce & Conin B.Gray , joint development and operation in International 
Petroleum Transactions,10th edition ( rocky mountain mineral law foundation, 2000), 
1140 pages . 
2.Weaver, Jacqueline Lang and Asmus, David F » Unitizing Oil and Gas Fields Around 

the World: A Comparative Analysis of National Laws and Private Contracts«. In: 
Houston Journal of International Law. Vol. 28. (2006)   
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سازی اقدام طور داوطلبانه نسبت به یکپارچهدر این کشورها، طرفین باید ابتدا تالش کنند که به

شده بینیسازی توسط دولت پیشطرح یکپارچه هایی برای تهیهدکنند و اگر موفق نشوند، فرآین

های اندکی تمایل دارند که دولت در کار آنها اند. شرکتاست که گاه با یکدیگر متفاوت

سازی اجباری داوطلبانه توان یکپارچهسازی معمول را میبنابراین چارچوب یکپارچه دخالت کند؛

 1باشد.سازی داوطلبانه میکه در آن یکپارچه نامید وآذربایجان تنها کشوری است

هایی که به نواحی سازی میدانقانون نفت الجزایر نیز پیمانکاران را ملزم به یکپارچه 54ماده  

که پیمانکاران نتوانند ظرف اند، کرده است. درصورتیمربوط به دو یا چند قرارداد گسترده شده

شده سازی را تهیه نمایند، یا اگر آژانس طرح ارائهکپارچهی مدت شش ماه از اعالم آژانس، برنامه

پیمانکاران از فهرستی که در  را تایید نکند، آژانس کارشناس مستقلی را برای تهیه طرح به هزینه

شده توسط کارشناس برای سازی تهیهقرارداد وجود دارد، انتخاب خواهد کرد. طرح یکپارچه

گسترش میدان به مناطقی فراتر از محدوده واگذارشده که  االجرا است. در صورتطرفین الزم

برداری انعقاد قرارداد بهره برای را ایمناقصه باید هنوز به شخصی واگذارشده است، آژانس

ارائه برنامه  برایشده گفته هیاز رونواحی مذکور برگزار نماید. امضاکننده یا امضاکنندگان قرارداد 

توان مطرح نمود، در خصوص این مواد ابهاماتی را نیز می کنند. یرویپباید سازی فوق یکپارچه

شده انتخاب شود، منظور از قرارداد بایستی کارشناس مستقل از فهرستی که در قرارداد مشخص

کدام است؟ اگر منظور قرارداد نفتی باشد که عموماً دو مورد از آن وجود دارد و قراردادی بین 

 2.ای نشده استحق اعتراض به رای کارشناس مستقل نیز اشارهطرفین وجود ندارد. بعالوه، 

سازی برعهده  الگوی مشارکت در تولید آنگوال تصمیم به یکپارچه 27بر اساس ماده   

پیمانکاران بعد از دریافت اعالم کتبی شرکت ملی نفت با همکاری و  باشد.شرکت ملی نفت می

مشترک از ذخایر مدنظر را تهیه و ارائه نمایند. برداری تالش یکدیگر باید طرح توسعه و بهره

چنانچه این امر در مدت مقرر محقق نگردد، شرکت ملی نفت مشاور مستقلی را که موردقبول 

تمامی طرفین باشد را به هزینه پیمانکاران جهت تهیه طرح انتخاب خواهد کرد. اگر پیمانکاران 

هایی از ناحیه  قراردادی به همراه ذخایر زیر آنها شده توسط مشاور را نپذیرند باید بخشطرح تهیه 
                                                                                                     

 13 ، ماده2000قانون نفت و گاز آذربایجان،  .1
2. Michael Polkinghorne , » Unitisation and Redetermination: Right or Obligation?« 
Journal of Energy & Natural Resources Law Vol 25 No 3(2007 ),page4 
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را تحویل شرکت ملی دهند. این مسئله هیچ اثری بر سایر تعهدات و حقوق پیمانکاران نسبت به 

سایر نواحی قراردادی نخواهد داشت. ابهاماتی در این فرایند وجود دارد برای مثال اگر شرکتی 

هایی که برای اکتشاف و ارزیابی نماید تکلیف هزینه نخواهد با همکاری دیگران به توسعه اقدام

توانند سرمایه  الزم برای توسعه آن بخش که متقبل شده چه خواهد بود؟ آیا سایر ذینفعان می

مانده را تأمین نمایند و اگر نتوانند آیا این حق را خواهند داشت که در بدون متصدی باقی

 ؟ های دیگر، عملیات نفتی را آغاز کنندبخش

های های مشترک با بلوکمقررات نفت برزیل، در صورت وجود میدان 27بر اساس ماده  

باشند و اگر طرفین نتوانند به توافق برسند شرکت مجاور، پیمانکاران ملزم به تسهیم تولیدات می

ملی نفت برزیل براساس نظر داوری تعهدات و حقوق طرفین را به نحوی منصفانه مشخص خواهد 

برزیل درج شده است در صورت کشف میدانی که به خارج  2003مدل قرارداد امتیازی  کرد. در

ساعت از پی بردن به آن، مسئله را  72یافته، دارنده  امتیاز باید ظرف مدت از ناحیه امتیاز گسترش

 به آژانس ملی نفت برزیل اعالم نماید. اگر دارنده امتیاز دیگری نسبت به ناحیه  مجاور حقی داشته

باشد، آژانس ملی نفت برزیل موضوع را به اطالع وی خواهد رساند. هدف از این کار گردآوری 

سازی تولید است و اگر بلوک تمامی طرفین ذینفع برای توافق بر سر توسعه مشترک و یکپارچه

مجاور به پیمانکاری واگذار نشده باشد و آژانس ملی نفت برزیل به صالحدید خود تشخیص دهد 

شده،  امکان دارد آژانس ها انجامسازی میدان یا میدانهای الزم در خصوص یکپارچهیابیکه ارز

سازی وارد مذاکره شود، گویی که خود دارنده  امتیاز آن ناحیه است. با طرف اول برای یکپارچه

به  تواند حین یا بعد از مذاکرات، ناحیه بدون دارنده امتیاز راهرچند در هرزمانی پیش، آژانس می

سازی امضاشده نامه یکپارچهشده موظف به اجرای موافقتمناقصه گذاشته و پیمانکار انتخاب

عنوان میانجی عمل خواهد بود. بعالوه، در صورت درخواست طرفین آژانس ملی نفت برزیل به

تا زمانی که   5-12بر اساس ماده  (2-12 ماده ) کرده و سعی در مصالحه خواهد داشت.

سازی نهایی و به تایید آژانس نرسد تمامی عملیات باید متوقف شوند. یکپارچه نامهموافقت

سازی که توسط آژانس نامه یکپارچههمچنین هر یک از دارندگان امتیاز حاضر به اجرای موافقت

شده و با گزارش داوری نیز مورد تایید قرارگرفته نشود، قرارداد وی فسخ و آژانس ملی تعیین

 خواهد شد. انرژی جایگزین 
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نامه عملیاتی مشترک برای تایید موافقت قانون هیدروکربن  85در اکوادور بر اساس ماده 

باشد. اند برعهده  وزارت انرژی و معدن میشدههایی که در نواحی دو یا چند قرارداد واقعمیدان

واحی دو یا اگر مخزن مشترکی به ن همچنین، بر اساس الگوی قرارداد مشارکت در تولید اکوادور

که شرکت سازی خواهند شد، درصورتیچند قرارداد گسترش یابد، پیمانکاران ملزم به یکپارچه

سازی است. تا زمانی که ملی نفت اکوادور  در ناحیه  مربوطه مشغول فعالیت باشد ملزم به یکپارچه

بر مشترک نیوزارت انرژی و معدن، مشترک بودن میدان را تایید نکرده و یا هیچ درخواستی مب

که برداری ادامه دهند. درصورتیتوانند به عملیات بهرهبودن میدان ارائه نشده باشد، پیمانکاران می

نامه توانند موافقتنامه توسعه مشترک به توافق برسند، میطرفین نتوانند بر سر مفاد موافقت

نامه نیز منوط به تایید وزارت کرده و بر اساس آن اقدام کنند. این موافقتعملیاتی موقتی را تهیه

نامه عملیاتی موقت به نتیجه برسند، باشد و اگر طرفین نتوانند در تهیه موافقتانرژی و معدن می

وزارت معدن و انرژی بر اساس درخواست طرفین عوامل و عناصر اصلی عملیات را تعیین خواهد 

 (8-8 ماده ) نمود.

دهد که با اعالم نکردن فرصت را به پیمانکار می شروط موجود در منابع حقوقی اکوادور این

سازی را به تأخیر اندازد. هیچ الزامی برای پیمانکار جهت اعالم مشترک بودن میدان، یکپارچه

بنابراین پیمانکاری که در حال تخلیه منابع ناحیه مجاور است،  مشترک بودن میدان وجود ندارد؛

 برداری خود ادامه دهد. ول، به عملیات بهرهشود تا زمان اعالم مقامات مسئتشویق می

مقررات نفت نیجریه اگر نماینده دولت با مشورت دارندگان امتیاز یا  47بر اساس ماده  

سازی شده توسعه صورت یکپارچهکنندگان به این نتیجه برسد که مخزن مشترک باید بهاجاره

است نماینده نسبت به تهیه و ارائه برنامه توسعه کنندگان باید با درخویابد، دارندگان امتیاز یا اجاره

شده به تایید نرسد، مشترک اقدام کنند. اگر در زمان معین برنامه را ارائه ندهند و یا برنامه ارائه

نماینده برنامه را تهیه خواهد نمود که این برنامه باید برای تمامی طرفین ذینفع، عادالنه و منصفانه 

 باشد.

با جزئیات بیشتری به  تی بین شرکت ملی نیجریه و یک شرکت خصوصیدر قرارداد خدما

ای برای شده، نکته جالب آنکه در این قرارداد تمهیدات جداگانهسازی پرداختهیکپارچه مسئله

مرحله اکتشاف، ارزیابی و توسعه اندیشیده شده است. هرگاه پیمانکار، ساختاری کشف کند که 
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کنندگان رده و به نواحی قراردادی سایر دارندگان مجوز یا اجارهاز مرزهای قراردادی وی عبور ک

یافته باشد، پیمانکار باید سریعاً مسئله را به شرکت ملی نفت نیجریه اعالم کند و شرکت گسترش

ملی نفت نیجریه باید تمام تالش خود را در زمینه  توافق ذینفعان بر سربرنامه اکتشاف و ارزیابی به 

زمانی که یک یا تعدادی از طرفین حاضر به  3-10( بر اساس ماده  1-10ماده  ) انجام برساند.

توانند به همکاری در برنامه اکتشاف نباشند، طرف یا طرفینی که موافق عملیات مشترک هستند می

هزینه و ریسک خود اقدام نمایند و اگر عملیات به کشف میدان تجاری مشترک بیانجامد و 

برداری داشته باشند اند تمایل به مشارکت در توسعه و بهرهشرکت نکردهطرفینی که در عملیات 

طرف مقابل بپردازند از را به های متعلقهها به همراه بهرهباید در تاریخ اعالم تمایل خود تمام هزینه

اند سوی دیگر، مبلغ پرداختی مذکور به آنها بازپرداخت نخواهد شد ولی طرفینی که ریسک کرده

 نه عملیات اکتشاف و ارزیابی را تحت قرارداد دریافت خواهند کرد. تمام هزی

مربوط به زمانی است که تجاری بودن میدان و گسترش آن به نواحی قراردادی  10-4ماده  

سایر پیمانکاران به اثبات رسیده است. بر اساس ماده  مذکور اگر میدان مشترکی کشف شود 

صورت واحد خواهد برداری از آن بهبه توسعه و بهرهشرکت ملی نفت نیجریه طرفین را ملزم 

نمود. پیمانکاران ذینفع باید برنامه توسعه مربوط را تهیه و برای تایید به شرکت ملی نفت ارائه 

کنند. در غیر این صورت شرکت ملی نفت با مشورت طرفین نسبت به تهیه برنامه و تعیین سهم هر 

شده نباشد، ظرف مدت سه ماه از یمانکاری موافق برنامه تهیهیک از آنان اقدام خواهد کرد. اگر پ

صورت کتبی به شرکت ملی نفت اعالم کند. تواند اعتراض خود را به، میتاریخ دریافت برنامه

اگر در این مرحله نیز توافقی حاصل نشود، مسئله به هزینه پیمانکار برای داوری ارجاع خواهد شد. 

 ابل بازپرداخت نخواهد بود. های این داوری نیز قهزینه

سازی و با توجه به مطالب فوق در نیجریه شرکت ملی نفت مسئول تشخیص ضرورت یکپارچه

ای نیز برای زمانی که طرفین نتوانند به توافق نیز تایید برنامه توسعه مشترک است. همچنین، رویه

رهای نفتی و گازی و ذکر در مورد نیجریه، تفکیک بین ساختاشده نکته قابلبرسند، مشخص

 ها نفتی و گازی است. میدان

شده است. بر اساس مقررات دیده 1بخشی بانام توسعه واحد انگلستان 1995در مقررات نفت 

                                                                                                     
1.Unit development 
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بایست برای سازی، دارندگان لیسانس میمجرد اعالن کتبی وزیر برای اقدام به یکپارچهمذکور به

را برای تایید ارائه  ایواحد همکاری نموده و مشترکا برنامه صورتتهیه برنامه توسعه میدان به

شده به تایید وزیر نرسد، وزیر شده ارائه نشود یا برنامه ارائه( اگر برنامه در مدت تعیین2-25) کنند.

شده برای تمامی طرفین ذینفع باید برنامه توسعه اقدام کند. برنامه تهیه تواند نسبت به تهیهمی

تمامی طرفین نیز ملزم به اجرا و رعایت همه مفاد آن  (4-25 ماده ) نصفانه باشد.عادالنه و م

 28شده از سوی وزیر اعتراض داشته باشد در مدت باشند. اگر دارنده  لیسانس به برنامه تهیهمی

( همانند سایر 5-25ماده  ) تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد.روز از زمان ارائه آن به وی، می

تواند طرفین را ملزم سازی در انگلستان اجباری است و وزیر به تشخیص خود میورها یکپارچهکش

گذاران، اداره معدن و تجارت وجود برای کاهش ریسک سرمایهسازی نماید. بااینبه یکپارچه

 . 1توضیحاتی در خصوص این الزام داده است

رفین وقت بیشتری به آنها خواهد داد. اول اینکه اگر طرفین به توافق نرسند، اداره با درک ط

و تجارت از ابتدای مذاکرات  عالوه، طرفین باید تالش کنند تا با در جریان گذاشتن اداره معدنبه

جویی کنند. از سوی دیگر، مبنای ارزیابی برنامه توسعه، تأمین منافع ملی انگلستان در زمان صرفه

زیرا ازنظر اداره مذکور حق  باشد؛یری نمیگاست و عادالنه بودن سهم طرفین مالک تصمیم

تواند به وجود آید که بر مبنای قوانین کشور استخراج مالکیت بر نفت و گاز تنها زمانی می

 گردند.

بینی نموده سازی را پیشیکپارچه ایران در قانون نفت خود مسئله عنوان همسایهعراق نیز به

چند قرارداد، ت گسترش منبع نفتی به نواحی دو یا قانون مذکور در صور 16بر اساس ماده   است.

سازی نامه یکپارچهسازی صورت گیرد موافقتیکپارچه برداری از آن باید به شیوهتوسعه و بهره

طرفین نتوانند به توافق برسند، شورای نفت  کهیدرصورتبرسد و  2باید به تایید شورای نفت و گاز

واهد کرد. اگر منبع نفتی به مناطقی گسترش یابد که گیری خو گاز ظرف مدت شش ماه تصمیم

برداری از آن باید با هماهنگی شورای نفت و گاز و بهره مربوط به هیچ قراردادی نیست، توسعه

بایست انجام شود. در صورت گسترش منبع نفتی به بیرون از مرزهای عراق نیز شورای وزیران می
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برداری حل مشترکی برای بهرهبا کشور همسایه راه در راستای محافظت از حقوق جمهوری عراق

شود شروط فوق بسیار کلی بوده و مسائل زیادی درآنها طور که مشاهده میاز منبع بیابند. همان

رسانی مانده است. مسائلی چون مرحله اکتشاف و ارزیابی، وظیفه پیمانکار در اطالعباقی نشدهحل

 ه تصمیم شورا، ادامه یا توقف عملیات و ...موقع، فرآیند اعتراض پیمانکار ببه

صورت که وزیر در اندکی بیشتر به جزئیات مسئله پرداخته  بدین 1قانون نفت کردستان عراق

صورت کشف مخازنی که به نواحی دو یا چند قرارداد گسترده شده است، طرفین را ملزم به 

میم خواهد گرفت و طرفین این حق کند و اگر طرفین به توافق نرسند، خود تصسازی مییکپارچه

بخش ) رادارند که در صورت مخالفت با تصمیم وزیر، مسئله اختالفی را به داوری ارجاع کند.

ای گسترده شود که مربوط به قرارداد دیگری نیست، وزیر ( اگر مخزن به ناحیه49اول ماده  

( این 49بخش چهار ماده  ) کند. سازی ملزمنامه یکپارچهممکن است پیمانکار را به انعقاد موافقت

است که در الگوی مشارکت در تولید کردستان عراق به نحو دیگری مقرر گردیده  کهیدرحال

منظور قرار دادن کل مخزن در ناحیه  الگوی مذکور در چنین شرایطی به 34است. بر اساس ماده  

به شرطی که پیمانکار حداقل  قراردادی پیمانکار، ناحیه بیشتری به قرارداد وی اضافه خواهد شد

برنامه کاری مناسبی را در خصوص ناحیه اضافی به دولت پیشنهاد کند. با توجه به اینکه در الگوی 

 شده است به نظر مغایرتی بین این دو وجود داشته باشد. مذکور به قانون نفت کردستان اشاره

های است بر اساس توصیه بر اساس الگوی قراردادهای نفتی ایران، شرکت ملی نفت ممکن 

مشترک مدیریت، پیمانکار را ملزم کند تا از طریق مذاکره با طرف همسایه نسبت به تهیه و  کمیته

اقدام کند. با این شرایط، شرکت ملی نفت باید با  2سازی میدانارائه برنامه فعالیت برای یکپارچه

دیگر ابتدا باید عبارتیرد. بهسازی بگهای کمیته مدیریت مشترک تصمیم به یکپارچهتوصیه

بندی برسد و سپس مسئله را به شرکت ملی نفت سازی به جمعمذکور در مورد یکپارچه کمیته

رسد با توجه به سیستم مدیریت قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در مورد اعالم نماید. به نظر نمی

مدیریت  یت قرارداد توسط کمیتهسازی اختیار کامل داشته باشد. مدیردستور الزام به یکپارچه

مشترک که مشتمل بر شش عضو با تعداد اعضای مساوی از طرف کارفرما و پیمانکار است، 
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گردد و اگر اعضا گیرد. تصمیم نهایی در کمیته بر اساس توافق تمامی اعضا اتخاذ میشکل می

اهد شد و اگر ایشان نتوانند ای به توافق برسند، مسئله به مدیریت ارشد ارجاع خونتوانند در مسئله

وفصل نمایند از سازوکارهای جایگزینی چون نظر کارشناس مستقل و در مدت معین مسئله را حل

شود و اگر مسئله در این مرحله یا میانجی که بر اساس توافق طرفین تعیین خواهند شد، استفاده می

سازی که با منافع چون یکپارچهگردد. واگذاری تصمیم مهمی نیز حل نشود، به داوری ارجاع می

رسد و در بین کشورهای بر منطقی به نظر نمیخورده به فرآیندی چنین طوالنی و هزینهملی گره

سازی را به اختیار پیمانکار گذاشته موردمطالعه تنها کشور آذربایجان است که تصمیم به یکپارچه

باشد. حتی در آمریکا که وزیر می است و در تمامی کشورها تصمیم نهایی با شرکت ملی نفت یا

بنابراین بهتر  سازی اجباری وجود دارد،شده است قوانین یکپارچهمالکیت خصوصی نفت پذیرفته

گیری در این خصوص در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد. در است در ایران نیز تصمیم

ها و ه رعایت اصول، رویهطرفین را ملزم ب 21-16خصوص تهیه برنامه عملیاتی مشترک نیز ماده  

شده از طرف شرکت ملی نفت ایران نموده است. محدود کردن فضای مذاکرات دستورات تعیین

رسد پیمانکاران با وضع قوانین و مقررات، احتمال بروز مشکل را افزایش خواهد داد. به نظر می

ا وضع مقررات از شرکت ملی نفت ایران باید بیشتر به دنبال اهداف مدنظر باشد تا اینکه ب

 پذیری فرآیند بکاهد.انعطاف

بایست در انجام مذاکرات برای تهیه برنامه عملیاتی مشترک، آزادی کافی پیمانکاران می

دست، باید این اطمینان را داشته داشته باشند و با توجه به پیچیده و طوالنی بودن مذاکراتی ازاین

و  22نطقی از تایید آن امتناع نخواهد کرد. بندهای باشند که شرکت ملی نفت ایران به دالیل غیرم

باشند. به این نحو که شرکت ملی نفت ایران این حق را خواهد برخالف این منطق می 16ماده  23

سازی شوند، خود رأسا با طرف مقابل وارد داشت که حتی اگر طرفین موفق به تهیه برنامه یکپارچه

افق بیانجامد، پیمانکار دیگر ملزم به اجرای آن خواهد بود. مذاکره شود و اگر این مذاکرات به تو

هایی همراه است و کافی با پیچیدگی اندازهسازی بهصورت یکپارچهبرداری بهتوسعه و بهره

آوردن موادی نظیر مواد مذکور به عدم اطمینان طرفین افزوده و احتمال رسیدن به موفقیت را 

کت ملی نفت ایران فقط به بررسی طرح توسعه پرداخته و کاهش خواهد داد. لذا بهتر است شر

 شده از طرف پیمانکاران اعمال نماید. وظیفه حاکمتی و نظارتی خود را تنها با تایید یا رد طرح ارائه
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 گیرینتیجه -4

سازی در نمونه جدید بررسی منابع حقوقی کشورها و مقایسه آنها با شروط مربوط به یکپارچه

سازی در منابع حقوقی خود تی ایران نشان داد که بیشتر کشورها به مسئله یکپارچهقراردادهای نف

اتفاق آنها با اند. هرچند شروط مذکور در این منابع خالی از اشکال نبود و قریب بهکردهاشاره

ابهامات و اشکاالتی همراه هستند. این مسئله در خصوص نمونه قراردادهای نفتی ایران نیز صادق 

گفته نکات زیر را برای پیشنابراین، با عنایت به شرایط مذکور و با در نظر گرفتن مطالب ب است

 توان پیشنهاد کرد. نمونه جدید قراردادهای نفتی ایران می

 وظیفه پیمانکار در صورت کشف میدان یا ساختار نفتی مشترک،

 منظور از میدان یا ساختار نفتی مشترک،

 سازی ،اهداف موردنظر از یکپارچه

سازی ووظیفه پیمانکاران بعد از رسانی به پیمانکاران در خصوص لزوم یکپارچهاطالع نحوه

 شده است.بینیکتبی شرکت ملی نفت ایران در مواد زیر پیش دریافت نامه

در صورت کشف میدان یا ساختار نفتی که به بیرون از ناحیه  قراردادی گسترده شده . 1 ماده 

صورت کتبی به شرکت اید ظرف مدت یک هفته از زمان اطالع، مراتب را بهاست، پیمانکار ب

 ملی نفت ایران اعالم کند.

شرکت ملی نفت ایران ممکن است به تشخیص خود و یا به درخواست . 2 ماده 

منظور دستیابی به حداکثر ضریب بازیافت نهایی و پیمانکار/پیمانکاران در راستای منافع ملی و به

برداری از میدان یا ها، تمامی طرفین درگیر را ملزم به بهرهصادی و حداقل نمودن هزینهکارایی اقت

 سازی کند.صورت یکپارچهساختار نفتی مذکور به

سازی، پیمانکاران مرتبط در پی دستور کتبی شرکت ملی نفت ایران به لزوم یکپارچه. 3 ماده 

سازی و تحویل آن به شرکت ملی نفت ایران چهنامه یکپاربایست با یکدیگر برای تهیه موافقتمی

 برای بررسی و تایید همکاری کنند.

مهلت  سازی وناحیه  یکپارچه دستور کتبی مورداشاره در ماده  قبل باید شامل نقشه. 4 ماده 

 سازی باشد.نامه یکپارچهشده برای تهیه و ارائه موافقتتعیین
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اعالم کرد که بایستی با همکاری یکدیگر ازاینکه شرکت ملی نفت به پیمانکاران پس

سازی را تهیه و ارائه کنند، مهلتی را نیز تعیین نماید و اقدامات الزم برای نامه یکپارچهموافقت

بینی کند. نامه مذکور اقدام کنند، پیشزمانی که طرفین نتوانند نسبت به تهیه و ارائه موافقت

 گردد:پیشنهاد می جهت ماده  زیربدین

سازی در مهلت مقرر تهیه و به شرکت ملی نفت ایران نامه یکپارچهاگر موافقت. 5 ه ماد

شده به تایید شرکت ملی نفت ایران نرسد، این شرکت نامه تحویل دادهتحویل نگردد و یا موافقت

شده باید برای نامه تهیهسازی اقدام خواهد کرد که موافقتنامه یکپارچهنسبت به تهیه موافقت

 ن عادالنه و منصفانه باشد.طرفی

شده توسط پیمانکاران و تاییدشده از سوی شرکت ملی نفت ایران و نامه تهیهموافقت. 6 ماده 

 االجرا خواهد بود. شده توسط شرکت ملی نفت ایران، برای تمامی طرفین الزمنامه تهیهیا موافقت

یران را نپذیرد آیا حق شده توسط شرکت ملی نفت ااگر یکی از پیمانکاران طرح ارائه

اعتراض چگونه خواهد بود؟ سه رویکرد را  اعتراض خواهد داشت؟ و اگر پاسخ مثبت است رویه

توان در این خصوص اتخاذ کرد. بر اساس رویکرد اول در صورت عدم پذیرش طرح می

قراردادی را پذیرد فسخ خواهد شد و پیمانکار باید ناحیه  شده، قرارداد طرفی که طرح را نمیارائه

ترک نموده و به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد. بر اساس رویکرد دوم در صورت عدم 

شده توسط شرکت ملی نفت، پیمانکار باید بخشی از ناحیه  قراردادی را که ارائه پذیرش طرح

سازی است، ترک کرده و به شرکت ملی نفت تحول دهد و نهایتاً در مربوط به ناحیه  یکپارچه

شود که مسئله را به کارشناس مستقل یا داوری البته به یکرد سوم به پیمانکار این اجازه داده میرو

هزینه خود ارجاع دهد. با توجه به اینکه هدف شرکت ملی نفت ایران از معرفی نمونه قراردادهای 

 باشد رویکردهای دوم و سوم باروحگذاری در صنعت نفت و گاز میجدید، جذب کردن سرمایه

توان برای دو رویکرد اخیر بکار شده سازگاری بیشتری دارند. شروط زیر را مینمونه قرارداد ارائه

 گرفت.

شده توسط شرکت ملی نفت نامه تهیهگزینه اول: اگر یکی از طرفین از اجرای موافقت. 7 ماده 

حیه  قراردادی خود را هایی از ناایران در مهلت مقرر امتناع ورزد، پیمانکار امتناع کننده باید بخش

باشد، ترک نموده و به شرکت ملی نفت ایران تحویل سازی شده میکه مربوط به ناحیه  یکپارچه
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مانده تحت این دهد. این امر هیچ خللی به تعهدات و حقوق پیمانکار در خصوص نواحی باقی

 قرارداد وارد نخواهد کرد.

شده توسط شرکت ملی نفت نامه تهیهموافقتی دوم: اگر یکی از پیمانکاران از اجرای گزینه

ایران در مهلت مقرر امتناع ورزد، پیمانکار امتناع کننده این حق را خواهد داشت که در مدت ... 

نامه مذکور، مسئله را به کارشناس مستقل بر اساس ماده  ...ارجاع دهد، روز بعد از دریافت موافقت

وجه از سوی شرکت ملی نفت هیچنکار خواهد بود و بههزینه چنین ارجاعی تماماً بر عهده پیما

 ایران بازپرداخت نخواهد شد.

را به شرکت ملی  گسترش میدان نفتی به بیرون از ناحیه  قراردادی خود اگر پیمانکار مسئله

نفت ایران اعالم ننماید، چه عواقبی برایش خواهد داشت؟ یافتن پاسخی مناسب برای این سوال 

توان در نظر گرفت. برای نمونه آیا قصور پیمانکار ت زیرا احتماالت متعددی را میبسیار دشوار اس

ضرر و زیانی را به شرکت ملی نفت ایران وارد نموده است یا خیر؟ در بررسی ضرر و زیان 

احتمالی باید چه مواردی در نظر گرفته شوند؟ اگر ناحیه  مجاور به پیمانکار دیگری واگذارشده 

یک از طرفین از مسئله مطلع و زیان بیشتر خواهد بود. همچنین تشخیص اینکه کدامباشد این ضرر 

ای نخواهد بود و اینکه آیا همه اند کار سادهبوده و به شرکت ملی نفت ایران اعالم نکرده

پیمانکارانی که از مشترک بودن ساختار نفتی مطلع بودند ولی نسبت به آشکار کردن آن اقدام 

ولیت یکسانی خواهند داشت؟ شاید به خاطر همین ابهامات باشد که در هیچ از منابع اند، مسئنکرده

ای در حال باید مادهبرخورد با قصور پیمانکار نشده است. بااین ای به شیوهموردبررسی اشاره

قرارداد گنجانده شود که در شرایط به وجود آمدن این مشکل بتوان به آن رجوع کرد. 

توان ماده  زیر را به متن تر نباشد. درنتیجه میه استنباط از مواد کلی و عمومیکه نیاز بنحویبه

 قرارداد اضافه کرد:

. اگر پیمانکار گسترش میدان یا ساختار نفتی به بیرون از ناحیه  قراردادی خود را عامداً 8ماده  

م و غیرمستقیم های مستقیبه اطالع شرکت ملی نفت ایران نرساند، مسئولیت جبران تمام هزینه

تجهیزات و تاسیسات اضافی ناشی از این قصور را بر عهده خواهد  غیرضرور، خسارات به مخزن،

 داشت.

حال اگر ساختار نفتی به بیرون از ناحیه  قراردادی گسترش یابدکه به پیمانکار دیگری واگذار 
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 نشده باشد، پیمانکار باید به چه نحوی عمل نماید؟ 

ای گسترش یابد که به پیمانکار دیگری واگذار یا ساختار نفتی به ناحیهاگر میدان . 9 ماده 

قرارداد فعلی اضافه نماید.  نشده باشد، شرکت ملی نفت ایران ممکن است آن ناحیه را به ناحیه 

ای به اجرا بگذارد گویی که گونهشده را بهپیمانکار باید تمامی عملیات نفتی الزم در ناحیه  اضافه

 از روز نافذ شدن قرارداد جزو آن بوده است.آن ناحیه 

های ای گسترش یابد که شرکت ملی نفت ایران یا یکی از شرکتاگر ساختار نفتی به ناحیه

توان باشند، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش میدر حال انجام عملیات نفتی در آن  تابعه

بایست شرکت ملی نفت ایران و ی میسازگفت، برای دستیابی به اهداف موردنظر از یکپارچه

 1سازی باشند. هرچند دخالت دو شرکت تابعه در قراردادهای تابعه نیز ملزم به یکپارچهشرکت

تر شدن مسئله شده و اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا بهتر است آن باعث پیچیده

به ناحیه قراردادی پیمانکار اضافه  بخش از ناحیه که مربوط به میدان یا ساختار هیدروکربنی است

 شود:

 یا ایران نفت ملی شرکت که یابد گسترش ایناحیه به نفتی ساختاری یا میدان اگر. 10 ماده 

 که مذکور  ناحیه از بخش آن باشند،می نفتی عملیات انجام حال در آن تابعه هایشرکت از یکی

 مانکاریپ یقرارداد  ناحیه به باشدمی مرتبط رپیمانکا سوی از شدهکشف نفتی ساختار یا میدان به

 اجرا به ایگونهبه را شدهاضافه ناحیه در الزم نفتی عملیات تمامی باید پیمانکاراضافه خواهد شد. 

 .است بوده قرارداد جزو قرارداد شدن نافذ روز از ناحیه آن گویی که بگذارد

شده که توسط شرکت وط به ناحیه  اضافههای مستقیم و غیرمستقیم مربتمامی هزینه. 11 ماده 

های این قرارداد محسوب شده شده بخشی از هزینهآن پرداخت های تابعهملی نفت ایران یا شرکت

 منظور بازپرداخت آنها به شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویهاست و تعدیالت الزم به

 حسابداری باید صورت گیرد. 

سازی، آیا نامه یکپارچهمذاکرات مربوط به تهیه و ارائه موافقتبا توجه به امکان طوالنی شدن 

آن وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال  در این فاصله، عملیات نفتی باید متوقف شود یا امکان ادامه

 توان از شرط زیر استفاده کرد:نیز می
                                                                                                     

مثال شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب به عنوان  .1
 شرکت درگیر در منطقه. 



188 
 

 1397 تابستانو سوم،  بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

و تایید  ان تهیهتمامی عملیات نفتی مرتبط با میدان یا ساختار نفتی مربوط تا زم. 12 ماده 

متوقف خواهند شد، مگر اینکه شرکت  1شده در ماده سازی به نحو تصریحنامه یکپارچهموافقت

 دیگری مقرر کرده باشد. ملی نفت ایران به صالحدید خود به گونه

سازی بهتر است شرط فرآیند یکپارچه برای جبران تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار درنتیجه.

 قرارداد اضافه نمود:زیر را به 

سازی تمام یا بخشی از تعهدات پیمانکار را که بر که فرآیند یکپارچهدرصورتی. 13 ماده 

شد، تحت تأثیر قرار دهد، آن دوره  زمانی اساس این قرارداد باید در دوره  زمان معینی انجام می

سازی تا زمان ی یکپارچهشده از زمان اعالم شرکت ملی نفت ایران براباید به میزان زمان سپری

ماه یا هرزمانی که  ...سازی تمدید گردد. تمدید مذکور نباید بیش از نامه یکپارچهتایید موافقت

 .شرکت ملی نفت ایران پذیرفته است، باشد

ای نامهدر صورت گسترش میدان یا ساختار هیدروکربنی به قلمرو کشور همسایه، اگر موافقت

شود و در غیر این صورت با آوردن ته باشد از مفاد آن استفاده میبا کشور همسایه وجود داش

شده از طرف شرکت ملی شروط کلی سعی در الزام پیمانکار به همکاری و رعایت اصول اعالم

سازی با کشورهای نامه یکپارچهگردد. بر این اساس، با علم به اینکه ایران دارای موافقتنفت می

 شود:پیشنهاد میباشد، شرط زیر همسایه نمی

اگر ساختار یا میدان نفتی به نواحی گسترده شود که قدرت شرکت ملی نفت ایران . 14 ماده 

اعمال نبوده و شرکت ملی نفت ایران بر این باور باشد که میدان یا ساختار نفتی در آن نواحی قابل

که دارای منافعی در  سازی شده و با همکاری تمامی پیمانکاران و طرفینیصورت یکپارچهباید به

آن هستند توسعه یابد، شرکت ملی نفت ایران ممکن است دستوراتی را در این خصوص صادر 

هایی از طرح توسعه االجرا بوده و ممکن است بخشنماید. این دستورات برای پیمانکار الزم

 پیمانکار را تغییر داده و یا حذف کند.

و برخی از مفاد قراردادهای اصلی پیمانکاران سازی نامه یکپارچهممکن است بین موافقت

سازی به تایید شرکت ملی نامه یکپارچهمغایرتی وجود داشته باشد. در این صورت اگر موافقت

 توان استفاده نمود:نفت ایران رسیده باشد از شرط زیر می

یک از  سازی و قراردادهای هرنامه یکپارچهدر صورت هرگونه مغایرت بین موافقت. 15 ماده 
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اینکه طور دیگری توافق سازی مالک عمل خواهد بود. مگر یکپارچه نامهپیمانکاران، موافقت

 شده باشد.
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