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چکید :
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهـان،
ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز دارد .نظـام قـانونی
ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایهگذاری خـارجی نداشـته و روشهـای متفـاوتی
توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است .در ایـن مقالـه
رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در ایـن خصـوص تحلیـل مـیشـود و بـا
بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیتها در باالدست و پاییندست نفـت،
مشخص میگردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانهای به سـرمایهگـذاری
خارجی ندارد اما در برنامههای موقت توسـعهای ،رویـه مسـالمتآمیـزی در پـذیرش
سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خـارجی
را ممکن دانسته است .در نهایت تالش مـیشـود تـا بـه قانونگـذار پیشـنهاد اتخـاذ
رویهای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.
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مقدمه
به موجب نص ماده  2قـانون مـدنی «قـوانین پـانزده روز پـس از انتشـار در سراسـر کشـور
الزماالجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شـده باشـد ».بـا
مقسم قرار دادن تعریف قانونی فوقالذکر ،عمالً قوانین نیز در نظام حقوقی ایران به دو دسـته
اصلی تقسیم می گردند .نخست قوانینی که ترتیب خاصی برای زمان اجرا در آنها مقرر نگشته
است و مفهوماً قوانین دائمی تلقی میگردند و دوم قوانینی که دوره اجـرای محـدود داشـته و
برای دوره موقتی اجرا خواهند شد.
رویکرد نظام قانونی ایران در حوزه سرمایهگذاری در بخش باالدستی صنعت نفـت بـه دو
بخش اصل تقسیم میگردد.
بخش اول مشتمل بر روشی است که در قوانین دائمی و به عنـوان رویکـرد ثابـت نظـام
تعیینی ایران اتخاذ شده و رویکرد دوم ،رویکرد قوانین موقتی اسـت کـه بـا لحـاظ ضـرورت
توسعه و در مدت زمان محدودی از تاریخ تصویب به اجـرا درخواهنـد آمـد .در ذیـل و در دو
بخش رویکردهای دائمی و موقتی نظام حقوقی ایران در حوزه سـرمایهگـذاری صـنعت نفـت
ارائه و بررسی خواهد شد.
 -9ق امین نائمی

از حیث تحلیلی رویکرد قوانین دائمی ایران به جذب سرمایهگذاری در بخش باالدستی نفـت
در سه حوزه قابلیت طرح را خواهد داشت .نخست رویکرد مبتنی بر قانون اساسی ،دوم رویکرد
مبتنی بر قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و سـوم رویکـرد مبتنـی بـر قـوانین
مختص بخش نفت.
 -9-9رویکرن مبادی بر قام ن اتاتی

قانون اساسی ایران همانگونه که در مقدمه آمده است انعکاس خواست قبلی امـت اسـالمی
است و در آن اقتصاد ،وسیله است نه هدف و در آن برنامـه اقتصـاد اسـالمی بـر اصـل رفـع
نیازهای استان در جریان رشد و تکامل وی استوار است و در آن به تمرکز و تکـاثر ثـروت و
سودجویی به عنوان ویژگی متباین با نظام اقتصاد اسالمی اشاره شده است .در همـین راسـتا
توسعه اقتصادی به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیتهای متفاوت انسانی
و به عنوان یک وسیله و نه یک هدف انگاشته شده است .البته نمیتوان رویکرد استثمارزدایی
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ناشی از ملی شدن صنعت نفت و نگرانیهای ناشی از حضور مـؤثر بیگانگـان در ایـران را در
نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی نادیده انگاشت .بـه موجـب بنـد 6
اصل  73قانون اساسی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بـر اقتصـاد کشـور ،یکـی از
ضوابط اصلی اقتصاد انگاشته شده است .متعاقب اصل مذکور و در اصـل  77قـانون اساسـی،
کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،معادن بزرگ از جملـه اجـزای بخـش دولتـی تلقـی شـده و
مالکیت بر آنها عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است .متعاقب اصل مذکور ،موج ملـی
کردن اموال متعددی که بنابر تفسیر مجریان قانون از جمله مصادیق فوقالذکر تلقی میشـد
به جریان افتاد و در جریان رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکا در دیوان داوری دعـاوی ایـران و
آمریکا ،مصادیق متعددی از سرمایهگذاری اتباع آمریکایی در صنایع و معادن بزرگ به جهـت
تباین عملی با مالکیت دولتی ،ملی تلقی و غرامات مربوطه پرداخت شد .اگرچه اصـل مـذکور
در مقام بیان تقسیم بندی کلی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی ،خصوصـی و تعـاونی اسـت،
ولی داللت لفظی متن مذکور و نیز شـیوه اجـرای آن بـه نحـوی بـوده اسـت کـه برخـی از
حقوقدانان 1به صراحت صنایع نفت اعم از باالدستی و پاییندستی را جـزو بخـش انحصـاری
دولتی تلقی نموده اند و برخی دیگر از حقوقدانان با بسط مفهـوم اصـل مـذکور ،بـه صـراحت
بخش خصوصی و تعاونی را از ورود به آن منع نمودهاند 2.البته اصل  75قانون اساسی کـه در
مقام بیان شرکتهای عمومی و در قالب فقهـی انفـال اسـت ،معـادن را در اختیـار حکومـت
اسالمی دانسته تا بر طبق مصالح عامه و به موجب قوانین عادی از آنها بهرهبـرداری نماینـد.
شاید رویکرد مبهم ناشی از تفسیر موسع قوانین مذکور جزئی از دالیل تصویب قانون اجـرای
سیاستهای کلی اصل  77قانون اساسی بوده است .این قانون که با اختالف بـین مجلـس و
شورای نگهبان در نهایت توسط مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام تصـویب گردیـده اسـت،
متضمن تفصیل در مواردی است که عمالً به موجب اصول 77 ،73و  75قانون اساسی مـبهم
و مجمل مانده بود .به موجب ماده  2قانون مذکور ،فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی
ایران شامل تولید ،خرید و فروش کاالها یا خدمات به سه گروه تقسیم شـدهانـد .بخـش اول
عمالً از حیطه مالکیت ،تملک و سرمایهگذاری دولت خارج و مقرر گردید سهام ،سهمالشرکه،
حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه ،حقوق مالکانه ،حق بهرهبرداری و مدیریت دولتی بـه
 .1عبدالحسین شیروی ،حقوق نفت و گاز (تهران :میزان.395 ،)1313 ،
 .2عبدالواحد قادری و دیگران ،بررسی اصول قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی جمهوری اسالمی ایران (تهـران:
کتاب آوا.35 ،)1317 ،
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بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار گردد .در بخش دوم میـزان مالکیـت
فعلی یا مالکیت متعاقب که ناشی از سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم دولتی خواهد بود تا
سقف  29درصد باشد و در بخش سوم عمالً سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت کـامالً دولتـی
خواهد بود .این بخش شامل موارد متعددی است که از جمله آنها شـرکت ملـی نفـت ایـران،
شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز میباشد.
به موجب تبصره ذیل بند ج ماده  2قانون مذکور شرایط سـختگیرانـهای بـرای فعالیـت
خدماتی بخش غیردولتی در فعالیتهای بخش سوم مقرر گردید و عمالً خرید خدمات مـالی،
فنی ،مهندسی و مدیریت طبق آییننامه اجرایی تبصره  1بند ج ماده  3موضوع خرید خـدمات
مالی ،فنی و مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش دولتی نیز خواهـد بـود کـه بـه موجـب
تصویبنامه شماره /11511ت 73936ک مورخ  1366/5/13به تصـویب کمیسـیون موضـوع
اصل  136قانون اساسی رسیده و به موجب آن عملیات تهیه کاال یا خدمات در امور مربوطـه
با تشخیص باالترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و به شرط حفـظ مالکیـت صـد
درصدی دولت مجاز دانسته شده است و به نظر میرسد که مصوبه مـذکور هـیچ تسـهیالتی
مزید بر نص قانون ندارد .علیهذا با مالک قرار دادن تعریف قانونی عملیات باالدستی نفت به
شرح نص جز  7ماده  1و با لحاظ جز  7همان ماده از قانون اصـالح قـانون نفـت مصـوب
1319/7/21؛ عمالً اکتشاف ،حفاری ،استخراج ،بهرهبرداری از منابع ،انتقـال ،ذخیـرهسـازی و
فروش نفت خام ،میعانات گازی ،گاز طبیعی ،قیر طبیعی ،پلمه سنگهای نفتی و ماسـههـای
آغشته به نفت که به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات باالدسـتی کشـف گردنـد جـزو
تعریف موضوع بخش  3ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  77قانونی اساسی بوده و
عمالً خدمات جانبی به صنایع باالدستی نفت را که مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تـأمین
کاال ،مواد صنعتی ،آموزش و تأمین نیروی انسانی ،ایجاد و حفظ شـرایط ایمنـی ،بهداشـت و
محیط زیست و نیز فعالیتهای الزم جهت ایجـاد ارتقـا و انتقـال فنـاوری بـرای پشـتیبانی
عملیات فوق را که نص قانون اصالح قانون نفت جزو عملیات باالدستی نفت تلقی نمـوده ،از
شمول بنگاههای بخش  3قانون اجرای سیاستهای اصل  77قانون اساسـی خـارج گردیـده
است .لذا در تجمیع موارد فوق باید اذغان داشت که کل عملیات باالدستی نفـت بجـز مـوارد
جانبی مشمول مالکیت  199درصدی دولت خواهند بود اما خدمات جنبی عملیات باالدستی به
استناد تعریف گروه یک در ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  77قانون اساسی ،در
حیطه فعالیتهای بخش غیردولتی قرار میگیرد.
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 -0-9رویکرن مبادی بر قام ن جذب و حمایت از ترمایهگذاری خارجی

روش جذب سرمایه خارجی چه از حیث دولت سـرمایهپـذیر و چـه از حیـث سـرمایهگـذار از
3
حساسترین موضوعات حقوقی انگاشته شده است.
در نظام قانونی ایران ،قانون حمایت و تشویق سـرمایهگـذاری خـارجی کـه بـا مخالفـت
شورای نگهبان و در تاریخ  1361/3/7به تصویب مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام رسـید،
رویکردی همسو با قانون اساسی دارد .در قانون مذکور و به موجـب مـاده  ،3دو روش بـرای
سرمایهگذاری خارجی قابل پذیرش مقرر گردیده است؛ روش سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی
در زمینههایی که فعالیت بخـش خصوصـی آن مجـاز مـیباشـد و روش سـرمایهگـذاری در
چهارچوب ترتیبات قراردادی در چهارچوب مشارکت مدنی ،7بیع متقابل ،5ساخت ،بهرهبرداری
و واگذاری 6مشروط بر اینکه برگشت سرمایه و صنایع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح
مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانـک و یـا شـرکتهـای دولتـی
نباشد 3.در حالی که به نظر میرسد عبارات به کار رفته در نصـوص قـانونی مـذکور عبـارات
دقیق نباشد و عبارت سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی 6در برابـر سـرمایهگـذاری غیرمسـتقیم
خارجی 1یا روش پروتفولیو به کـار گرفتـه مـیشـود  19و در روش متعـارف بـینالمللـی و در
بسیاری از موارد سرمایهگذار خارجی از روشهای قراردادی مذکور در ماده  3قانون تشویق و
حمایت از سرمایهگذاری خارجی مانند قراردادهای مشارکت و ساخت ،بهـرهبـرداری و انتقـال
برای سرمایهگذاری مستقیم استفاده مینماید 11لذا بـه نظـر مـیرسـد کـه نحـوه اسـتفاده از
اصطالح مذکور در نظام قانونی ایران متضمن هیچ مقسم بینالمللی متعارفی نیست.
در روش سرمایهگذاری مستقیم عمالً دو ویژگی به موجب بند ب ماده  7آییننامه اجرایی
قانون فوقالذکر دو شرط منصوص شده است ،اول مجاز بودن سـرمایهگـذاری بـرای بخـش
خصوصی و دوم عدم وجود محدودیت برای درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی.
 .3رودلف دالزر ،کریستف شروئز ،اصول حقوق بینالملل سرمایهگذاری ،ترجمـه سـید قاسـم زمـانی و بـهآذیـن
حسیبی (تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.133 ،)1313 ،
4. Joint Venture
5. Buy Back
6. Build, Operation, Transfer
7. Ali Mohammadi, Iran Encountering Globalization: Problems and Prospects (London-UK:
RoutledgeCurzon, 2006), 93-94.
)8. FDI (Foreign Direct Investment
)9. FPI (Foreign Protfolio Investment

 .19حسین پیران ،مسائل حقوقی سرمایهگذاری بینالمللی (تهران :گند دانش.11-29 ،)1361 ،
11. Kenneth A Froot, Foreign Direct Investment (Chicago-USA: University of Chicago, 1993),
183.
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شرط اول ،عمالً با ماده  2قانون نحوه اجرای سیاستهای اصـل  77قـانون اساسـی کـه
فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مجاز در آن را تعریف کرده است تأویل و تکمیل میگردد
و عمالً امکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در معادن نفت و گاز وجـود نـدارد .در خصـوص
امکان استفاده از ترتیبات قراردادی که عمالً روشهای مشارکتی ،بیع متقابل و بیاوتی است
و در بخشهایی از عملیات باالدستی نفت که ناظر بر مخازن است نیز همچنان رویه قـوانین
دائمی به استناد بند ج ماده  3قانون اجرای سیاستهای اصل  77قـانون اساسـی داللـت بـر
صالحیت انحصاری دولت برای سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت خواهـد داشـت و بـه نظـر
میرسد که اصل بر ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در عملیات باالدستی نفت است.
 -3-9رویکرن مبادی بر ق امین مخاص بخش مفت

از بیست و سوم دی ماه سال  1366تاکنون قانون نفت که البته مطابق با تعریف قانونی اعـم
از نفت ،گاز طبیعی ،ماسه های آغشته به نفت ،مایعات گازی و قیر طبیعـی اسـت ،حـاکم بـر
صنعت نفت ایران است .نص ماده  6قـانون مـذکور کـه در اصـالحات قـانونی نفـت مـورخ
 1319/7/21مصــون از ایــراد و اصــالح مانــده اســت ،بــه وضــوح بیــان مــیدارد« :کلیــه
سرمایهگذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفـت پیشـنهاد و پـس از
تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج مـیشـود .سـرمایهگـذاری خـارجی در ایـن
12
عملیات به هیچوجه مجاز نخواهد بود».
عملیات نفتی که در اصالحات سال  1319به عملیات باالدسـتی و پـاییندسـتی تقسـیم
گردیده است ،در نص ماده  6قانون نفت  1366به طور عام به کـار رفتـه و مـیتـوان چنـین
برداشت نمود که سرمایهگذاری خارجی در عملیات باالدستی و پاییندستی نفت ممنوع بوده و
تنها روش مجاز ،استفاده از منابع مالی دولتی است که از طریـق اختصـاص بودجـه سـنواتی
ممکن خواهد بود 13.در حالی که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلـی اصـل  77قـانون
اساسی مصوب  6بهمن 1366عمالً بجز معادن نفت و گاز که جزو بخش صد درصـد دولتـی
تلقی می گردد ،سایر صنایع وابسته به نفت مانند صنایع پاالیشگاهی ،خطوط لوله و مخابرات،
تجهیزات انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی جزو صنایع بـزرگ موضـوع اصـل  77قـانون
اساسی و از مصادیق بند ب ماده  3قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل  77قرار گرفته و اوالً
12. Anthony Cordesman, Energy Developments in Middle East (London-UK: Westport, 2004),
186.
13. Massoud Karshenas, Oil, State and Industrialization in Iran (NewYork: Cambridge
University Press, 1990), 97.
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به استناد بند مذکور مجموع ارزش سهام بخش دولتی به  29درصد تقلیـل یافتـه و ثانیـاً بـه
استناد بند ب ماده  7همان قانون «سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو
ماده  2این قانون برای بخشهای خصوصی ،تعاونی و مؤسسات و عمـومی غیردولتـی مجـاز
است»  .لذا در مقام اجرا بین مقررات قانون مذکور تعارض ایجاد خواهد شد چرا که بخشهای
مهمی از عملیات نفتی که به موجب ماده  6قانون نفت  1366سرمایهگذاری خارجی در آنهـا
ممنوع بوده است و روش سرمایهگذاری در آن صرفاً تزریق بودجه دولتی بوده است ،به بخش
غیردولتی واگذار گردیده که هم سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
آنها مجاز است و بجز معادن (یا به عبارتی مخازن) نفت و گاز ،سایر بخشهای عملیات نفت
را که مفهوماً ممکن است از مصادیق صنایع بزرگ تلقی گردند ،در اجرای سیاستهای کلـی
اصل  77قانون اساسی در دایره مجاز سرمایهگذاری خارجی و البته داخلی خواهند بود.
اگرچه نص ماده  6قانون نفت  1366در اصالحات سال  1319مصون از تغییر ماند ولکن
در سال  1331به موجب قانون اجازه به شرکت ملی نفـت ایـران جهـت اجـرای طـرحهـای
اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر به شرکت ملی نفت ایران،
مجوز قانونی جهت انعقـاد «قراردادهـای الزم بـه شـرکتهـای داخلـی و خـارجی» و حتـی
دولتهای خارجی داده شده است که البته قرارداد با دولتهای خارجی باید حسـب مـورد بـه
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد .عبارت «قراردادهای الزم» در کنار مشروط به منـدرج
در ماده واحده مذکور یعنی بازپرداخت کلیه هزینههای قرارداد از محل عواید حاصل از اجرای
طرحها و نیز لزوم تصویب توجیه فنی ،اقتصادی و مالی طرحها در شورای اقتصاد ،مفیـد ایـن
معناست که امکان انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری با شرکتهای داخلی ،خارجی و دولتهای
خارجی در حوزه نفت و گاز دریای خزر وجود خواهد داشت و عمالً مصـداق اجرایـی مـاده 6
قانون نفت با چندین مخصص قانونی منفصل مواجه شده است .در واقع حوزه اجرایی مـاده 6
قانون عمالً معادن نفت و گاز بجز صنایع نفتی دریای خزر است و در سایر بخشهای عملیات
نفتی جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ممکن و میسور است.
در سال  1311قانون وظایف و اختیارات وزات نفت به تصویب مجلس شـورای اسـالمی
رسید .به موجب بند ت ماده  3قانون مذکور « -1تأیید طرحهای توسعهای و سـرمایهگـذاری
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افـزوده
بیشتر؛  -2ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی بـه منظـور
اجرای طرحهای توسعهای حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات؛  –3جذب
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و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به منظور توسـعه میـادین هیـدروکربوری بـا اولویـت
میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران
و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و بـا رعایـت
موازین تولید صیانت شده «از جمله اختیارات وزارت نفت در امور سرمایهگذاری و تأمین منابع
مالی است .صرف نظر از اینکه این مقدار تعارض با ایـن حجـم تقنـین واقعـاً شایسـته نظـام
قانونگذاری ایران نیست و نظام حقوقی مربوطه را غیرشفاف نموده است» ،17سؤال اینجاسـت
که آیا این مقرره قانونی به منزله جواز وزارت نفت برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در کلیه بخشهای عملیات نفتی است؟ به موجب ماده  1و ماده  2قانون مذکور مقنن هم به
قانون اصالح قانون نفت  1319و هم بـه تعـاریف قـانونی و نیـز عملیـاتهـای باالدسـتی و
پاییندستی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیش نظر داشته است .مضاف آنکه قانون مذکور
از تمامی قوانین پیشگفته جدیدتر است و عنوان قانون معارض الحق را خواهـد داشـت و در
مجامع نفتی تصویب این بند پایانی بر مباحث ناظر بر سرمایهگذاری خـارجی انگاشـته شـده
است 15اما در نهای ت اینکه و باالخص در اوصافی که که شرایط عمومی قراردادهای نفتـی در
اجرای ماده  3قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است ،عمالً برداشـت متقنـی از
قانون مذکور نمیتوان داشت و در حقیقت نمیتوان در تعارض عملی قانون مذکور بـا قـانون
نفت و سایر قوانین و مقررات پیشگفته به صراحت اعالم نظر کرد که با تصویب بند ت ماده
 3قانون وظایف و اختیارات نفت  ،1311ماده  6قانون نفت  1366ملغیاالثر گردیـده اسـت و
یا بتوان ادعا کرد که این مقرره ،ماده  6قـانون نفـت  1366و بنـد ج مـاده  3قـانون اجـرای
سیاستهای کلی اصل  77قانون اساسی را نسخ و از تاریخ تصویب آن ،سرمایهگذاری خارجی
در صنعت نفت و گاز را تحت شرایط مقرر در متن ممکن دانسته است.16
به عبارت دیگر شاید بتوان همسو با برخی حقوقدانان اعالم کـرد کـه قـوانین و مقـررات
ایران شفافیت الزم را ندارند و بیشتر بر منع داللت دارند به خصوص وقتی که سرمایهگذاری
خارجی مطرح باشد 13عبارت صدر ماده  3قانون مذکور که بیان میدارد «وظایف و اختیـارات
 .17قادری و دیگران ،پیشین.33 ،

 .15عبدالحسین شیروی و فاطمه امین مجد« ،سرمایهگذاری خارجی در عملیات باالدستی نفت و گـاز» ،مجلـه
حقوق خصوصی .31 ،)1311( 21
 .16علی حاتمی ،اسماعیل کریمیان ،حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهـای سـرمایهگـذاری
(تهران :نیسا.613 ،)1313 ،
 .13شیروی ،حقوق نفت و گاز ،پیشین.329 ،
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نفت به شرح زیر است» بیان نمیدارد که آیا این ماده درصدد ارائه جواز قانونی به وزارت نفت
است یا صرفاً در مقام بیان وظایف و اختیاراتی است که در صورت ارائه مجوز قـانونی ،وزارت
نفت میتواند از آنها استفاده کند .در حقیقت نمیتوان به وضوح و با عنایت به مقام بیان مقنن
به وضوح جواز جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کلیه بخشهـای مصـرحه را از مـتن
مذکور دریافت آن هم در اوصافی که تکلیف قوانین و مقررات متعدد مغایر مشخص نگردیـده
است 16.به عبارت دیگر تفسیر قانون مذکور که از مفاد ماده  1در مقام تبیـین جایگـاه وزارت
نفت و نیز ماده  15در مقام قوانین مغایر که الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت  1356و متمم
 1351آن است ،صرفاً این نظر را متبادر مینماید که قانون در مقام تبیین اختیاراتی است کـه
وزارت نفت در صورت تجویز قوانین مرتبط دیگر خواهد داشت و نه تجویز اعمال اختیارات.
 -0ق امین م قت

به موجب بندهای  2و  3و  7ماده  1قانون برنامه و بودجه  ،1351سه قانون موقـت در نظـام
حقوقی ایران شناسایی شده است .این قوانین برای دورههای زمانی خاصی به تصویب رسیده
و پس از آن فاقد قدرت اجرایی خواهند بود .ایـن قـوانین بـه سـه دسـته تقسـیم مـیشـوند:
درازمدت؛ یعنی برنامهای که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یـا
طوالنیتر به عنوان راهنمای برنامهریزی مالی پندساله پیشبینی میشود ،میانمـدت؛ بـرای
مدت  5سال و ساالنه که به صورت سالیانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقـدیم مجلـس
میگردد.
صرفنظر از قوانین برنامهای بلندمدت ،عمالً قوانین برنامهای میانمدت 5ساله و قـوانین
برنامهای سالیانه ،جزو اسناد مهم و مؤثر در رویکردهای موقت دستگاههای اجرایی و از جمله
صنعت نفت در حوزههای مختلف راهبردی از جمله سرمایهگذاری میباشد .نکته حائز اهمیت
توجه به تعریف قانونی موضوع بندهای  3و  7ماده  1قانون برنامه و بودجه است که به استناد
آن و نیز مفهوم مخالف نصوص قانون مذکور ،عمالً استناد به قانونهای برنامهای در خارج از
بازه زمانی اجرای قانون ممکن نخواهد بود لذا مجوزات قانونیِ قوانین برنامهای به هـیچوجـه
دائمی نخواهد بود و رویه مستقر تا سال  1367که در آن به جای اصالح رویه تقنینی عمالً از
ظرفیت قوانین بودجه جهت اصالح قوانین استفاده میشد و برخالف هدف مقنن در تنصیص
ماده  2قانون برنامه و بودجه است.
18. Cordesman, op.cit., 192.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران پند برنامه میانمدت توسعه ای به اجرا گذاشته شده
است و تاکنون  25سال از اجرای قانون برنامـه اول توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی
مصوب  1366/11/11گذشته است در حالی که هیچ قانون بلندمدتی که مبین اصول و اهداف
حرکتی قوانین پندساله توسعهای باشد به تصویب نرسیده است .به عبـارت دیگـر بجـز سـند
چشمانداز جمهوری اسالمی ایـران در افـق  1797هجـری شمسـی کـه بـه صـورت ابـالا
سیاستهای کلی نظام و نه قانون در مورخ  1312/6/13توسط مقام معظم رهبری به ریاست
محترم جمهوری وقت برای چهار برنامه 5ساله ابالا شده است ،مـتن دیگـری وجـود نـدارد
علیهذا قوانین برنامه پندساله که عمالً رویکرد تقنینی موقت کشور جهت توسعه است نقش
مهم و در عین حال انکارناپذیری در رفع نواقص اجرایی قوانین عادی خواهد داشت چـرا کـه
اجرای قوانین عادی در مقام تعارض و تزاحم با قوانین توسعهای ممتنع خواهد بـود و همـین
ویژگی زمینه مـؤثری جهـت پیشـرفت در حـوزههـای مختلـف اقتصـادی و از جملـه جـذب
سرمایهگذاری در صنعت نفت ایجاد کرده است .در حال حاضر دوره اجرایی قانون برنامه پنجم
توسعه که در انتهای سال  1317به پایان رسیده بود با قانون اصالح ماده  235قـانون برنامـه
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  1317/12/16مجلس شورای اسالمی ایران تـا
پایان سال  1315تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالا آن ،اجرای قانونی مذکور ملغا
خواهد شد .به موجب بند ب ماده  217قانون مذکور جواز استفاده از روشهای سرمایهگذاری
در قالب ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ،ساخت و بهرهبرداری ،طرح و ساخت کلید در دسـت،
مشارکت بخش عمومی و خصوصی و یا ساخت ،بهرهبرداری و مالکیت با پیشبینی تضمینات
کافی به دولت ،البته با رعایت نظامات پیشگفته در حوزه قانون نحوه اجرای اصل  77قـانون
اساسی اعطا شده است .مجوز خاص وزارت نفت در ماده  125همان قانون منصوص گردیده
است .که به موجب آن اوالً ایجاد فضا و شرایط رقابتی ،ثانیاً اولویت میادین مشترک با تأییـد
بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی و ثالثاً رعایت تشریفات اداری شامل :تصویب توجیه فنـی و
اقتصادی طرح در شورای اقتصاد ،درج در قوانین بودجه سنواتی و در نهایت مبادله موافقتنامه
با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جزو ارکان تلقی شده است.
روشهای مجاز جهت جذب سـرمایهگـذاری در قـانون برنامـه پـنجم ،اسـتفاده از انـواع
روشهای اکتشاف ،توسعه تولید در دوره زمانی معین (با قابلیت یکبار تمدید) و انتشـار اوراق
مالی ر یالی و ارزی در داخل و خارج کشور بدون تضمین دولت و در نهایت روش بیع متقابـل
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با رعایت مقررات بند ب ماده  17قانون برنامه چهارم توسعه است .11در حالی کـه بـه عنـوان
اصل ،اول حفظ مالکیت و مدیریت دولت در مخازن نفـت و گـاز ،دوم اتخـاذ ضـوابط تولیـد
صیانتی ،سوم تقبل ریسک ناشی از سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار و در نهایت بازپرداخـت
هزینههای مستقیم یا غیرمستقیم اکتشاف و توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی همان
29
میدان مقرر گردیده است.
در واگذاری از طریق روش بیع متقابل به موجب ماده  126قانون برنامـه پـنجم توسـعه،
انجام و فرایند مناقصه الزم و ضروری انگاشته شده است در حالی که روش و فضای رقـابتی
موضوع صدر ماده 125؛ برگزاری مناقصه است که به موجب بند الف ماده  2قانون برگـزاری
مناقاصات ،عمالً تنها فرایند رقابتی است که دستگاههای دولتی از جمله شـرکتهـای تابعـه
وزارت نفت مکلف به اجرای آن هستند و از این حیث هیچ تفاوتی بین بیع متقابـل بـا سـایر
21
روشهای قراردادی فوقالذکر وجود نخواهد داشت.
در قراردادهای متقابل عالوه بر شرایط مذکور ،شروط مضاعفی به موجب ماده  17قـانون
برنامه چهارم توسعه و به استناد نص بند  3ماده  125قانون برنامه پنجم وجود خواهد داشـت.
این شروط شامل تعیین نرخ بازگشت به نحوی که منجر به ایجاد انگیزه برای بـه کـارگیری
روشهای بهینه در اکتشـافات توسـعه و بهـرهبـرداری شـود ،رعایـت مقـررات و مالحظـات
زیستمحیطی و در نهایت رعایت مقررات قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان فنـی و مهندسـی،
تولیدی صنعتی و اجرایی کشور است که عمالً بـه موجـب مصـوبه  1311/5/1مجلـس و بـا
تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهـای کشـور و تقویـت
آنها در امر صادرات و اصالح ماده  197قانون مالیاتهای مستقیم ملغیاالثر گردیده و قـانون
اخیرالذکر جایگزین آن گردیده است .به وضوح قابل مشاهده است که قوانین مذکور محـل و
موضع اجرای متفاوت دارند و حسب مـورد برخـی از شـروط قـانونی نـاظر بـه فعالیـتهـای
پاییندستی نخواهد شد در حالی که برخی از شروط مذکور در عملیات باالدست نفـت فقـدان

19. Roger Howard, Iran Oil: The New Middle East Challenge to America (NY-USA: Tauris,
2007), 32.

 .29عباس کـاظمی ،آشـنایی بـا قراردادهـای نفتـی (تهـران :مؤسسـه مطالعـات و پژوهشـهای حقـوقی شـهر
دانش.292-296 ،)1313،
 .21قادری و دیگران ،پیشین.33-65 ،
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کارایی و کاربرد هستند .مضاف بر موارد فوقالذکر میزان و محل انعقاد قراردادهای بیع متقابل
22
به موجب قوانین بودجهای تعیین میگردد.
در الیحه قانون برنامه ششم که کلیات آن با مخالفت مجلس مواجه و به دولـت مسـترد
گردید مقررات جدیدی در حوزه سرمایهگذاری نفتی وجود ندارد و عمالً بجز الزام دستگاههای
اجرایی به انجام مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی مصـوب ،1311
انجام مطالعات فنی ،مالی و زیستمحیطی ،با روش مناقصه و الزام به تکمیـل ظرفیـتهـای
بالاستفاده مانده قانون برنامه پنجم و قوانین برنامهای ماقبل ،23در واقع شرط جدیـدی وجـود
 .22گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق ،حقوق قراردادهای نفت و گاز (تهران :صابریون.111 ،)1313 ،
 .23تبصره  3ماده واحده قانون برنامه ششم توسعه« :به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع
اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلـی و
خارجی ،دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موارد زیـر را رعایـت
کنند:
 -1تمامی طرحهای دستگاههای اجرایی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )77قانون اساسی بـا
مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد ،باید دارای توجیه فنی ،اقتصـادی،
مالی و زیستمحیطی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیینشده تجاوز نکند .زمانبندی
در یافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجـه بـه ظرفیـتهـا ،امکانـات و
تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهـای کشـور و تقویـت
آنها در امر صـادرات و اصـالح مـاده  197قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم مصـوب  »1317و نیـز رعایـت شـرایط
زیستمحیطی در اجرای هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد؛
 -2استفادهکنندگان از تسهیالت مالی خارجی نظیر فاینانس و وامهای مستقیم و یا سایر روشهای تأمین مالی
که بازپرداخت آن از محل صادرات محصوالت انجام میشود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد ،جـدول
زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفادهشده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهـدات ارزی خـود را در
اختیار بانک مرکزی قرار دهند .پس از اجرایی شدن طرحهای مذکور ،گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود
وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و سازمان اعالم میشود؛
 -3تمامی معامالت و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیـون ( )1999999دالر باشـد بـا رعایـت قـوانین
مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و
ایجاد تسهیالت به مظور صدور خدمات مصوب  »1335/12/12و اصالح ماده  197قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم
مصوب  1311تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار و رسانههـای
الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود موارد استثنا به تأییـد کمیتـه سـهنفـره متشـکل از وزیـر امـور
اقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقـام اجرایـی
ذیربط میرسد .در کلیه مناقصهها ،حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی
و پروژه ها برای خریدار محفوظ است .وزیر یا باالترین مقام اجرایی ذیربط ،مسؤول حسـن اجـرای ایـن موضـوع
است .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است کـه
تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرایی ،مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد».
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نداشته و در صورت تصویب مقررات فعلی به نظر میرسد که رویه جـذب سـرمایهگـذاری در
صنعت نفت به مشکالت بغرنجی برخواهد خورد .در حالی کـه ظرفیـت پـذیرش سـرمایه در
قراردادهای نفتی ایران برای رسیدن به سطح تولید متـداول بـینالمللـی نفـت و گـاز کـه در
سالهای اخیر و به سبب وضع تحریمهای بینالمللی در وضعیت بسـیار نامسـاعدی بـه سـر
میبرد ،نیاز مبرم به تزریق حداقل  299میلیارد دالر را در بخشهای مختلف نمودار میکند و
حمایت موقت مقنن از روشهای سرمایهگذاری با برداشتن موانع جذب سرمایهگذاری متبلـور
خواهد شد نه ایجاد موانع جدید.

مایجه
صنعت نفت و گاز ایران ،نیازمند تزریق فوری حداقل  299میلیارد دالر در بخشهای مختلف
است .طبیعی است که نظام قانونی باید زمینه مساعد حمایت از این سرمایهگـذاری را فـراهم
آورد در حالی که نظام تقنینی قوانین ایران رویه مشتتی را در جـذب سـرمایهگـذاری دارد .در
رویکرد مبتنی بر قانون اساسی با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  77قانون اساسی ،بجز
مخازن نفت و گاز ،بخش مهمی از عملیات نفتی ،از حیطه انحصاری دولـت خـارج و میـزان
سرمایه بخش دولتی در قسمتهای مهم به  29درصد تقلیل پیدا کرده و سرمایهگذاری بخش
خصوصی مجاز شده است .در رویکرد مبتنی بـر قـانون جـذب و حمایـت از سـرمایهگـذاری
خارجی ،اوالً امکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهایی که فعالیت بخش خصوصی
در آن مجاز است ،ممکن گردیده و در سایر بخشها فقط استفاده از روشهای قراردادی مجاز
است .قانون نفت  1366به عنوان قانون خاص صنعت نفت دارای کمترین ظرفیـت در جـذب
سرمایهگذاری در نفت است به نحوی که سرمایهگذاری در عملیات نفتی صرفاً به روش دولتی
مجاز دانسته شده است و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  ،1311نمیتوانـد بـه معنـای
جواز جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت تلقی شود .در  25سال اخیر عمـده تحـول در نظـام
سرمایهگذاری از طریق قوانین برنامهای بوده است .قانون برنامه پنجم توسعه کـه اجـرای آن
تا اجرای قانون برنامه ششـم تمدیـد گردیـده اسـت ،شـروط متعـددی را بـرای قراردادهـای
سرمایهگذاری و از جمله قراردادهای بیع متقابل مقرر کرده است .در الیحه پیشنهادی قـانون
برنامه ششم ،عمالً اعمال روش مناقصه و نیز رعایت مقررات قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان
تولیدی و خدماتی داخلی  1311الزم شمرده شده است در حالی که به نظر میرسد که اعمال
دو روش اخیر باعث کاهش اشتیاق سرمایهگذاران در ورود به بازار ایران و عمالً باال بردن نرخ
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تمامشده سرمایهگذاری برای آنها بوده و نیز مشکالت اجرایی متعددی نیز برای دستگاههـای
مجری فراهم میآورد و پیشنهاد میشود مقنن در تصـویب قـانون برنامـه ششـم روشهـای
مساعد و سهلتری را برای جذب سرمایهگذاری خارجی مقرر دارد.
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Iran as second gas and third oil world power, has a good capacity to
absorb international investment but its legislation hasn’t took a fixed
policy for investment in petroleum. International investment in recent
decades take account as an acceptable method in petroleum however,
it was forbidden by some particular laws in oil and gas field. In
parallel with normal laws, there are some temporary laws, which are
performed in specified period. In performance period of these kind of
laws (which are nominated as development acts), any contrary law
don’t be execute. In this article firstly, it is tried to distinguish between
available investment methods in up-stream and down-stream.
Secondly, it is in attempt to find appropriate legal way to contracting
and finally, some suggestion to Iranian parliament have be presented
in order to take some easier approach for petroleum investors.
Keywords: Investment, Contract, Petroleum, Up-stream, Downstream.

