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 مقدمه -9

طور کل مالکیت اما بهفهوم مالکیت هنیشوه در تیییر است م

 نفت نیز .[1]5اسووتتشووکیل شووده 1«مالک»و  7«مال»از تتصوور 

 هایشرکت و خیزنفت کشورهای با رابطه در مختافی موضووتا 

 رد کشورها و هاشرکت میان رابطه ای  اصول ؛کتدمی ایجاد نفتی

 4سووتی، پایی  دسووتی و تجار  نفت و گاز )بالادنفتی قراردادهای

 3شود.مت کس می

 مربو  مباحث ی بالادسوتی،قراردادها در مطرح موضووتا  از

محرمانگی و . اسوووت نفتی تجهیزا  و سووویتوووا تا مالکیت به

است جوانب حقوقی به مت  قراردادها باتث شده دسوترسی دشوار

باشد. اگرچه بتویار  دارای خااء و ابهاممربو  صوت ت نفت و گاز 

 ؛تاس دسوتی کار شدهتحقیقاتی چتد در زمیته قراردادهای پایی 

که به دلیل ای  سوویتووا  و تجهیزا تقال مالکیت تااما متووهاه ان

ه محرمانگی ببر جتشود و صوور  شور  ضون  دری میبه اصوولا

نیاز به بررسووی و ارا ه راهکارهای متاسووب در  ،کید داردقرارداد تا

 ای  زمیته دارد. 

  یمااست. ت برتهیسودنور و در مقابل هز یصت ت نفت، صت ت

و توان کشوووور  ییدانا شیافزا و نن یپروژه، اجرا ازیمتوابع موردن

 لیبه دل  یبتابرا است.مهم پروژه  یهااز قتنت ا ینتبت به تنا

 یااز بتوده یکم نولوا یکشوووورهوا،  یموضوووور برا  یا تیواهن

ت. اس افتهیاختصاا ها انتقال مالکیت داراییله امتوقراردادها به 

خود دسوووت به ان قاد  طیمختاف با توجه به شووورا یکشوووورهوا

صادر کتتد  یحت ایرا وارد  زا یتجه توانتدیو م زنتدیقراردادها م

 یاف یموضوووع ضووو  .تدیاسوووتفاده ننا یاز توان داخا توانتدیم ای

 زا یو تجه توووا یسووواسووورنوشوووت ت یکشوووورها برا نتدقدرت

است که اب اد مختاف  و ضوروری کتتده خواهد بود، لذا لازم ییت 

خصوا نگارش کتب و موجود در یخاأها .شود یشر  بررس  یا

 ردیصور  گ یشتریب یهایکه بررس کتدیطاب م رهیمقالا  و غ

مختاف  یواکتش کشورها ،موضوور  یکاو درخصووا اودو با کت

در قراردادهای  زا یو تجه تووا یاسووت تینتووبت به انتقال مالک

 متافع یابیار بر دسوووتوتوامل م  یترو مهم دیده شوووودگوناگون 

 .کاهش اختاافا  و ختوووارا  مشوووخص شوووود یهاو راه  یطرف

 قراردادی شووور  ای  و موضوووور ای  به مقاله ای  در بتابرای 

 

7 Property 

1 Owner/ Properioter 

مال، موضور مالکیت است و مالکیت نیز یک رابطه اتتباری است که بی  مال  5

 شود؛ لذا ای  سه تتصر نباید با یکدیگر خاط گردند.و مالک ایجاد می

4 Upstream, Downstream & Trade 

ضی الارالارضی و تحتتوان به دو دسته سطحسویتا  و تجهیزا  را نیز میات 3

 پرداخته خواهد شد.

 کهای  مانتد دارد، را مختافی متا ل طرح قابیات شور ، ای 

 حوهن و زمانی لحاظ به تجهیزا  و سویتا ات مالکیت انتقال بحث

 ار مالکیت انتقال ای  ،قراردادها از ب ضی در اسوت  چگونه انتقال

 ای  ، برخیددهتمی قرار میزبان کشور به تجهیزا  ورود زمان در

 فرنیتد دیگر برخی در و دهتدمی قرار تنایا  انتهای در را امر

 صووور  تدریجی صووور به قرارداد اجرای طول در مالکیت انتقال

 شوورکت هایهزیته تتوانبه تجهیزا  ای  هزیته م نولا گیرد.می

 رد میزبان کشور سهم محاسبه در که شوودمی درنظرگرفته نفتی

 سوووایر در مالیا  محاسوووبه یا تولید در مشوووارکت قراردادهای

به دنبال نن هتتیم که بدانیم هنچتی   [.5]اسوت اروم قراردادها

نیووا طرفی  درگیر در قرارداد بووه طول دوره قرارداد و تنر مفیوود 

 ها، فتاورینیا با انتقال مالکیت داراییو  کتتد هوا توجه میدارایی

 گردد مربوطه نیز متتقل می 8و دانش فتی

 ،زا یو تجه توووا یسوووات تیانتقال مالک تیبر اهن تیبا تتا

موجود در نگارش شوورو   یموضووور به رفع خاأها  یا یبررسوو

 یبردارمورد بهره توانوودیمکتود و کنوک شوووایووانی می یقرارداد

 .ردیمرتبط با نفت و گاز قرار گ یکشورها
 

 قراردادهاي بالادستی)امتيازي، مشاركت و خدمت( -2

صاحب امتیاز  ، قراردادی است که در ننقرارداد امتيازي -2-9

اما در  اسوووت؛ گذاری را پذیرفتهتنام خطرا  مربو  به سووورمایه

دارای اختیار نتووبی برای اقدام به اکتشوواب و بهره برداری  ،مقابل

الووامتیوواز و بوده و در توض، مبووالیی را تحووت تتوان پووذیره، حق

دو ای  قراردادها به  .[11]کتدمالیا  به دهتده امتیاز پرداخت می

سیتا  شوود. هرچتد ادوا  و تاقتوم سوتتی و نوی  تقتویم می

صوواحب امتیاز اسووت که به تی، مت اق مربو  به انجام تنایا  نف

اما ب د از مد   اسووت؛هها را تهیه و به کشووور میزبان متتقل کردنن

شووود که صوواحب طولانی اسووتفاده در اسووتخرای نفت، تصووور ننی

ها را از کشوووور میزبان شووود با انجام هزیته مجدد، ننیل باامتیاز ما

خاری کتد. از طرب دیگر، ای  ادوا  و تجهیزا  اگرچه متوتهاک 

توانتد برای کشووور میزبان، مفید و مورد اسووتفاده اند، اما میشووده

 هایشد، یکی از دریافتاگر هزیته نن پرداخت ننی ،باشد. در واقع

های نفت و گاز قبل از کاهتده تقتووویم کرد؛ ی تی تجهیزاتی که در درون چاه

الارضی)مانتد تجهیزا  حفاری، تکنیل چاه اصای چاه هتتتد را تجهیزا  تحت

الارضی)مانتد تجهیزا  و بالای ای  موارد را تجهیزا  سطح [11]و چاه پینایی 

 .[8]گویتداصای اابت و جانبی  می

8 know-how 
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تتوان یک شووور  به تقریبا هوا بود. بتابرای ولوتغیرمتوووتقیم د

که ب د از  است شودهدر تنامی قراردادهای امتیازی ذکر  تنومی،

سوویتووا  و تجهیزا  انجام پروژه نفتی در پایان مد  قرارداد، تا

 متطقه باقی بناند و مت اق به کشور میزبان باشد.

های ای از روشبه مجنوتهدر تولید  مشاااركتقرارداد  -2-2

های نفتی شوووود که به موجب نن شووورکتمیم واماواتی اطااق 

می  متابع مالی)نقدی و اننوایتود ضووون  توالناای ت هود میبی 

ز د حاصوول اصوورفا به اتکای فوای از طرح نفتی ونیی  موردغیرنقد

پروژه نتووبت به ایجاد، توسوو ه، بازسووازی، نوسووازی، اصووااح و یا 

روزنموود کردن طرح نفتی مزبور اقوودام کتتوود و بووازپرداخووت بووه 

گذار گذار از طریق اختصوواا بخشووی از تولیدا  سوورمایهرمایهسوو

مکاف  ،. پینانکار در راستای تنای ننودن تنایا [7شوود]انجام 

نلا ، تجهیزا ، اسوت که تنام اقاام نقد و غیرنقد از جناه ماشی 

د می  کتادانش فتی و فتاوری مربوطه و متابع مالی مورد نیاز را ت

در ای  نور قراردادها،  اسوووتفاده نناید. و در تنایوا  از ای  موارد

ود و شر میزبان متتقل میسویتا  و تجهیزا ، به کشومالکیت تا

های در سووال ای به مرورهای سوورمایهوجوه نن تحت تتوان هزیته

با پایان قرارداد  ،گردد. در واقعبرداری از میدان، متتهاک میبهره

ت و با ادامه اسووو  زیوادی از تنر میودان بواقی موانودههتوز مود

برداری توسوط شرکت مای نفت یا تامل، تنایا  نفتی ادامه بهره

ها سووویتوووا  و تجهیزا  و تناک نناندن تخواهد یافت و باقی ما

و  سیتا اتوسوط دولت میزبان، لازمه ادامه ف الیت است. انتقال ت

تجهیزا ، منک  اسوووت بتوابر مفواد قرارداد در زمان نصوووب، یا 

و اسوووتهااز هزیته یا در زمان انقضوووای  هنزمان با پرداخت وجه

 .[5]گیردقرارداد صور  مد  

پذیر، خدمت سوه شکل مختاف خطردر  قرارداد خدمت -2-9

در  .قابل ارا ه است 11و قراردادهای متواتد  فتی 1محض)سواده 

سووویتوووا  و تجهیزا  در مالکیت قراردادهای قبای، ای  قبیل تا

کشور  نفت وشورکت نفتی بود که باید مالکیت نن به شرکت مای 

. اما در قراردادهای خدمت، از ابتدا ای  اقاام شدمیزبان متتقل می

شوووود و مت اق به کشوووور به نام شووورکت مای نفت خریداری می

با  طور تندهبهها میزبان اسوووت. در ای  نور از قراردادها ریتوووک

نانکار اسووت، اما ریتووک نوسووان قینت بر دوش کشووور میزبان پی

 .[5]خواهد بود

 

1. Pure service contract 

11. Technical assistance agreement 

 

 زمان انتقال مالكيت -9
 ،توووا یسووواتوو زا ،یتجه تیووحوواکم بر مووالک یحقوق میرژ

 نانکاریپروژه که توسط پ یهاییاموال و دارا ریو سوا نلا  یماشو

مختاف  یدر قراردادها گردد،یوارد م زبانیو به کشور م یداریخر

و براسوواس  یخیبه صووور  تار»گوناگون و مختاف اسووت.  ینفت

موجود  زا یمالک تنام تجه ازیصووواحب امت ،یازیامت یقراردادها

. بود ینفت ا یو خاری از نن جهت انجام تنا یدر متطقه قرارداد

 ایو  افتییخاتنه م یازیکوه قرارداد امتیقراردادهوا، زموان  یدر ا

دو روش مورد استفاده قرار  اصولا د،شیقرارداد مزبور فتخ م تکهیا

 ببه کشور صاح زا یبر تجه تی. در روش اول حق مالکگرفتیم

مزبور  زا یکه تجهیو در روش دوم، درصورت شودیقل متنفت مت

ظف وم نانکاریباشد، پ ییبالا یهاتهیهز یو دارا اسوتفاده رقابلیغ

 یالناا یب یهاهینحو درست و استاندارد براساس روکه به شودیم

اما براسووواس . فوق اقدام کتد زا یتجه دنیصوووت ت نفت به برچ

کشوووور  مت،خد یو قراردادها دیمشوووارکوت در تول یقراردادهوا

 ،قبل از خاتنه قرارداد اصووولا نفت یشوورکت ما ایصوواحب نفت 

انتقال  ینور از قراردادهوا برا  ی. در اگردنودیم زا یموالوک تجه

به کشوور صاحب نفت، سه روش مورد استفاده  زا یتجه تیمالک

 :ردیگیقرار م

 يها بر رودر زمان نصااآ  ن زاتيتجه تيانتقاال مالك 

بر  زا یروش به محض اسووتقرار تجه  یبر اسوواس ا: دانيم

 ودشینن به کشور صاحب نفت متتقل م تیمالک دان،یم یرو

 یاتهیهز چیمزبور بودون ه زا یاز تجه توانودیم نوانکواریو پ

 .دیاستفاده ننا

 در خاتمه قرارداد. زاتيتجه تيانتقال مالك 

 كه بازپرداخت  یدر زماان زاتيتجه تياانتقاال ماالك

. در تنام حالا  فوق رسدیم انیبه پا مانكاريپ يهانهیهز

به کشووور صوواحب نفت متتقل  زا یتجه تیکه مالک یو زمان

مزبور  زا یاز تجه گانیصوووور  رابه تواندیم نانکاریپ ،شووود

 انجام وصور  متاسب حفظ ننها به فهیاما وظ ؛دیاسوتفاده ننا

 است. نانکاریپ فیاز وظا نهیامور مربو  به ب

 یبه جا نانکاریاوقا ، پ یکه گاه گرددیاشووواره م ،تینهوادر

و  دکریاجاره مرا ها مورد اسوووتفواده خود، نن زا یتجه یداریوخر

مزبور  زا یتجه یامکان وجود داشوت که مالک اصا  یا شوهیهن

خود  زا یخواسووتار تجه ،اسووت دیدر حال تول دانیکه میحالدر
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 خاتنه یایبه هر دل نانکاریمالک و پ  یقرارداد اجاره ب ایشوووود و 

 یدر قراردادها ،یمشوووکاوات  یاز بروز چت یریجاوگ ی. براابودیو

به اجاره  لیمازم اسووت تا در صووور  تنا نانکاری، پشووده مت قد

 .[18]«دیکشور صاحب نفت را اخذ ننا تیاز قبل رضا زا ،یتجه

شده برای تنایک زمان ت یی  ،در قرارداد امتیازی نوی  مصور

هاست، به محض خریداری و تحصیل نن 11اراضی توسط کشور مصر

ن انتقال مالکیت متفاو  های اابت و متحرز زمااموا برای دارایی

طور متحرز بههای اابت و ییانتقوال مالکیت دارا اسوووت. گواهی

طور خودکار و به صوووور  تدریجیبهها ای  دارایی جز ی اسوووت؛

ها جز ی از دلیل نن نیز ای  است که ای  دارایی ؛دشوومتتقل می

درنتیجه  سووت؛اار گرفتهها حتوواش شووده و مورد بازیافت قرهزیته

ها و اطااتا  فتی ها باید دولت باشد. هنچتی  تنام ننونهمالک نن

باید بتا بر توافق شووورکت مای نفت یا در پایان قرارداد به میزبان 

های اابت و متحرز اییمالکیت دارگاهی نیز انتقال متتقل شووود. 

در پایان قرارداد یا در زمانی که مطابق ای   طورکای است؛ ی تیبه

ها از پینانکار به یابد، مالکیت ای  داراییقرارداد تنایوا  خواتنه 

 [.13]گرددشرکت مای نفت مصر متتقل می

ای تحت با اختصوواا دادن ماده ،قرارداد امتیازی نوی  برزیل

سیتا  را مطرح مباحث مربو  به تجهیزا  و تا12«کالاها»تتوان 

ای  ماده را به نه قتووونت  ،کرده اسوووت. برزیول در قرارداد خود

ا  سیتکالاها، تجهیزا ، تا»قتنت اول نن تقتیم کرده است که 

اسووت. سوواس مالکیت ای  اقاام را طبق قوانی  داخای  17«و مواد

و کشوور نیز اسوت که در متطقه تنایا  موجود برزیل درصوورتی

در دو حالت بیان ننوده اسووت: یکی  ،ها اسووتخواهان مالکیت نن

هوا فقط در یک متطقه کوه هنوه ای  اقاوام توسوووط کناوانیای 

امی که اقاکه باید به ماکیت برزیل درنید. دوم نن اسوووتتنایاتی 

های مختاف برای متطقه کوه در نقا  مختاف توسوووط شووورکت

، در طول مد  اسووتتنایا  نفتی موردامتیاز در حال اسووتفاده 

ب امتیواز حق اسوووتفاده از ای  تجهیزا  را دارد. قرارداد صووواحو

اد صاحب امتیاز مالک برزیل است اما در مد  زمان قرارد ،درواقع

 ها تا قبل ازد و اگر نتبت به مالکیت ننا دارها رحق اسوتفاده از نن

تکنیل شدن تنایا  اقدام نناید، مالکیت مت اق به صاحب امتیاز 

 .[14]خواهد بود

 

11Arab Republic of Egypt. 

12 Goods 

17 Goods, Equipment, Installations and Materials 

11 17.5: Subject to any right the Company may have to 

occupy any Land in terms of any other petroleum 

agreement and the terms of this clause, the Company shall 

at the end of the term of this Agreement or on the date of 

قراردادی  زی سوواحای کشوووور پاکتوووتان کهرداد امتیاقرااما 

باید مطابق قوانی   و مشترز میان چتد شخص و  پاکتتان است

برای اجرای تنایا  خود تنل کتتد، بتد  و مقررا  پواکتوووتوان

اموال مشووترز طرح  صووور ها به  به انتقال مالکیت داراییمربو

به ای  م تا که مالکیت هر دارایی با هر ماهیتی که  اسوووت؛شوووده

ابل پرداخت و محاسووبه در حتوواش مشووترز اسووت. ای  قرارداد ق

شوووامول ارا ه خدما  و قراردادهایی از قبیل خرید تجهیزا  نیز 

شووود که برای اقدام به ای  موارد، طبق اصووول متاقصووه رفتار می

کتتد. اگر اپراتوری به هر دلیای مجبور به ترز قرارداد شووود، می

 را داشته باشتد و تجهیزا  مالکی  باید لیتت تجهیزا  موردنیاز

اپراتوری که در حال ترز قرارداد اسووت را نیز دریافت ننایتد؛ در 

واقع مالکیت اموال، تحت اختیار قرارداد و دولت پاکتوتان است و 

ای بربه صووور  انحصوواری باید در تنایا  باقی بناند اما تنایک 

 .[21]صاحبان سهام است

انتقال مالکیت اموال متقول و  در قرارداد مشوووارکت در تولید،

یا گردد میغیرمتقول کوه توسوووط شووورکوت در تنان خریداری 

ا بد و هنچتی  مالکیت اموال متقولی که در ارتبا  شوساخته می

که ، زمانیدر پایان سال تقوینی اسوتتنایا  به تنان وارد شوده

طور خودکار به دولت بهاسووت، شوودههای ای  موارد بازیافت هزیته

 [23]رارداد مشوووارکت در تولید نامیبیاقدر اما  .دشوووومتتقل می

تجهیزا  را  پینانکار تا دو سال قبل از خاتنه قرارداد فرصت دارد

و اگر قبل از ای  مد  پینانکار اقدامی حوذب کتود یا بفروشووود؛ 

نید و ای  تجهیزا  بوه ماکیت دولت میزبان درمی ،انجوام نودهود

اسووت که با درخواسووت گفتهسوواس درخصوووا اموال غیرمتقول 

در زمان انصراب پینانکار یا تتایم قرارداد یا خاتنه قرارداد  دولت

اموال بوه ماکیوت میزبان  ای  ،یوا خواتنوه پیش از موتود قرارداد

اگر دولت فروش اموال متقول را از پینانکار برای خود  د.نیومیدر

ال نتقرای اکه ببخواهد پینانکار مجبور اسوووت باذیرد. مد  زمانی

برای تتایم یا انصراب باید کنتر از  اسوتدر ای  موارد ذکر شوده

روز قبل از خاتنه قرارداد باشوود و برای خت ی شوودن، کنتر از  11

 .11روز قبل از خاتنه قرارداد باید اقدام نناید 181

هووای زمی  در قرارداد مشوووارکوت در تولیوود ترکنتتوووتووان،

شوده برای تنایا  نفتی به محض خرید توسط پینانکار خریداری

any earlier  termination thereof or the earlier 

relinquishment or surrender of the License Area or any part 

thereof, if by notice in writing requested to do so by the 

Minister, deliver to the Government any plant, pipelines, 

pumps, machinery of an immovable nature and any other 

Immovable Assets owned and used by the Company in or 

in connection with the License Area. 
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جزء اموال دولت  ،نواموه خاتنه یابداز زموانی کوه ای  موافقوتیوا 

تقول که توسووط های متقول و غیرمهنه دارایی. [24]شوودخواهد 

 ،گردداست و برای تنایا  نفتی استفاده می پینانکار بدست نمده

ها در زودتری  . ای  داراییاسوووتها نزاد هوا و هزیتوهاز هنوه وام

اند یا در زمان خاتنه با اهداب مالیاتی تخفیف یافته کوه تواریخی

قرارداد مشوووارکت اما  .15نیتدبه مالکیت دولت در می ،ای  قرارداد

ای تحت تتوان مالکیت و کتترل کالاها با ماده ،[27]در تولیود غتا

داده است. وضو یت انتقال مالکیت ای  موارد را شرح  ،و تجهیزا 

طور هنزمان و در یک هوای فیزیکی و نفوت را بهموالکیوت دارایی

ماده تحت مالکیت دولت میزبان قرار داده اسوت و سه حالت برای 

اسووت: یکی انتقال  زمان انتقال مالکیت در ای  قرارداد بیان شووده

 ،مالکیت در زمان خاتنه قرارداد است که پینانکار تا قبل از خاتنه

. دیگری انتقال مالکیت 14قراردادی برای انتقال مت قد نکرده باشد

نتبت به فروش  و مورد سوم ها استان بازیافت کامل هزیتهدر زم

 اسوووت که اموال متقول و غیرمتقول اسوووتفاده شوووده در تنایا 

 پینانکار باید قینت م قولی به دولت میزبان ارا ه دهد.

ای با تتوان مادهدر  [21]قرارداد مشوووارکت در تولید اندونزی

از وض یت تنایک و در دو بتد مختصور و ساده  مالکیت تجهیزا 

اسوووت. برای انتقال مالکیت ای  اقاام به دولت: ای  تجهیزا  گفته

یکی بوه محض خرید در داخل و دیگری به محض ورود تجهیزا  

قرارداد نید. هنچتی  واردتی، بوه ماکیوت کشوووور اندونزی درمی

انتقال مالکیت نتبت به زمی  و  ،[28]تولید نیجریهمشوارکت در 

اموال متقول  ب د از خرید مشووارکتی پینانکار و میزبان با یکدیگر 

ها اسووت و تجهیزا  اابت خریداری شووده یا ب د از بازیافت هزیته

کتووب شووده توسووط پینانکار برای اسووتفاده در تنایا  نفتی با 

 .گیردخاتنه قرارداد به میزبان ت اق می

انتقال ، [21]قرارداد مشوووارکت در تولید کردسوووتان تراقدر 

دسووت نمده در طول دوره اکتشوواب توسووط های بمالکیت دارایی

پینوانکووار برای تنایووا  نفتی، بووایوود در مووالکیوت پینووانکوار یووا 

 موضور پینانکاران فرتی نن باقی بناند. اما در طول دوره توسو ه،

شووده برای تنایا  نفتی توسووط ، هنه تجهیزا  کتووب21ماده 
 

15 22.2: All Assets, whether fixed or movable, acquired 

and owned by Contractor for use in Petroleum Operations. 

Here under, shall become the property of Competent Body 

free from all mortgages and other encumbrances, upon the 

earlier of the date upon which: (i) such Assets have been 

fully depreciated for Turkmenistan’s Profit Tax purposes; 

or (ii) this Agreement is terminated. 

14 19.1: GNPC shall be the sole and unconditional owner 

of all physical assets other than those to which Article 19.3 

or 19.4 apply, which are purchased, installed, constructed 

or used in petroleum operations are from the time that the 

ده توسوووط شوووهای پرداختاز بازیافت کامل هزیتهپینوانکار ب د 

وان تتد. بهنیقرارداد به مالکیت دولت درمی پینوانکوار، یا در پایان

 [25]کشور تانزانیاقرارداد  نخری  ننونه قرارداد مشارکت در تولید،

های متقول داراییدر ای  قرارداد مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. 

یا خاتنه  ءمورد اسووتفاده در تنایا  مورد توافق در زمان انقضوووا

های اابت مت اق شوووود و  تنام داراییقرارداد به دولت متتقل می

یا خاتنه قرارداد با  در تنایا  نفتی در زمان انقضوووا ،به پینانکار

 ایدام به انتقال مالکیت ای  اموال کنتر از یک ماه فرصووت برای اق

هوای کوامول تنایک ای  تجهیزا  خاری از در زموانی کوه هزیتوه

های نفت و گاز بازیافت شده باشد به مالکیت شرکت توس ه هزیته

طبق  ،د، البته هرکدام که زودتر رخ دادنیودرمی 13نفوت توانزانیوا

شووود. ای  تنایک با اطاار کتبی به پینانکار انجام هنان تنل می

 هاینایا  مشترز نیز م ل داراییهای تشود. مالکیت داراییمی

 .[25]نیداابت به مالکیت شرکت توس ه نفت درمی

سووویتوووا  و تجهیزا  در قراردادهای ازمان انتقال مالکیت ت

تنامی  [71]خدمت نیز متفاو  است؛ در قرارداد خدمت فیایای 

جه کاری توسط پینانکار خریداری، که براساس برنامه و بود اموالی

باید تا زمان خاتنه قرارداد در مالکیت  ،شووودمینصووب یا سوواخته 

، پینانکار مکاف وی قرار داشوووته باشووود. به محض خاتنه قرارداد

شده از کارفرما مالکیت ای  با دریافت هزیته اموال خریداری است

های اموال را به کارفرما متتقل کتد. تنام مواد، تجهیزا ، شووواخه

گذاری شده در ایشده یا جسویتوا  نصوباشوده و دیگر تنصوب

د، توسوووط پینانکار در طول قوه قرارداد که قابایت انتقال دارمتط

یک سوووال ب د از خاتنه قرارداد به اداره امور انرژی واگذار خواهد 

 رد انیخارج تیمالک و مشارکت  ،یایایف یاسواسو قانون. 18شود

 هیسوورما درصوود چهل به محدود را یاقتصوواد یهاتیف ال اک ر

 جنهور سیر  کهیدرصووورت قانون  یهن طبق البته سووازد؛یم

 در یخارج یهاشووورکت با یمال و یفت یهاکنک نامهموافقت

 انگانگیب کامل تیمالک امکان کتد، امضووا بزرگ یهاپروژه تهیزم

 هک ینفت قراردادمدل  تتها  یایایف نفت قوانون در. دارد وجود

 قانون طبق و است یخدمات یقراردادها ،استشده شوتاخته مجاز

fill cost thereof has been recovered…ii) the agreement is 

terminated and contractor has not disposed of such 

assets… 

13 Tanzania Petroleum Development Corporation 

18 11.2: All materials, plants, equipment and other 

installations erected or placed on the contract area of a 

movable nature by the contractor shall remain the property 

of contractor unless not removed here from within one year 

after termination of this contract in which case, ownership 

shall be vested with the office of energy affairs… 
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 یقراردادها بر را اصوول  ،یایایف 1132 نفت توسوو ه و اکتشوواب

اما در قرارداد خدمت کشوووور  .اسوووت گذاشوووته محض یخدمات

 مصوووش ،ینفت یهاتیف ال قانون بیتصووو از قبل تا [71]ننگولا

 انجام یگذار هیسوورما در مشووارکت قالب در را هاپروژه ،2111

 و دیتول در مشووارکت یقراردادها سوونت به نن از ب د اما ؛دادیم

 یزیکی خریداری شووده توسووط پینانکارهای فدارایی .رفت خدمت

به مالکیت  ،هوای کواری و بودجوه، هتگام خریدبرای اجرای طرح

خاری از کشوووور  نیود و اگر درشووورکوت مای نفوت ننگولوا درمی

لا جزء اموال شوورکت به محض ورود به ننگو ،شووده باشوودخریداری

 تراق یاسوواسوو قانون به ینگاه با  د. هنچتیشووومای نفت می

 یقراردادها ،کردسوووتان یامتطقه حکومت در که دید دیخواه

 دخو یگاز و نفت متابع از یبرداربهره یبرا را دیتول در مشووارکت

 میرژ از تراق فوودرال حکومووت کووهیدرحووال کتوود،یم مت قوود

تنام  .[2]کتدیم اسوووتفاده ریپذتوووکیر یخدمات یقراردادهوا

  هایید و یا دارایینیکه توسوووط پینانکار بدسوووت میهایی دارایی

موضوووور  ،ا مطابق قراردادنهط بوا تنایوا  نفتی که هزیته نمرتب

ها به تراق مت اق به دولت تراق از ورود ننب د  ،بوازیوافوت اسوووت

 .11خواهد بود
 

 اي و اشخاص ثالث وضعيت اموال اجاره -4
موضوووتا  طورکای در بیشووتر قراردادهای بررسووی شووده، به

در . اسووت الث مورد توجه قرار گرفتهای و  اشووخاا ااموال اجاره

ها د و یا به هر دلیای خرید ننشوووویمورد اقاوامی که خریداری نن

 استفاده در پروژه اجاره توسط پینانکار برای منک  نیتت و صرفا

 شووود وت به دولت میزبان مطرح ننیبحث انتقال مالکی ،دشووومی

راتی در خصووا امکان بازگرداندن و صادرا  به نوتی حاوی مقر

گواهی اوقوا ، پینوانکار به جای  .اسوووتای نزادانوه اقاوام اجواره

د و کرها را اجاره میسوووتفواده خود، ننخریوداری تجهیزا  موردا

الک اصای تجهیزا  مزبور هنیشوه ای  امکان وجود داشوت که م

  خود خواسووتار تجهیزا ،ه میدان در حال تولید اسووتکحالیدر

مالک و پینانکار به هر دلیای خاتنه شوووود و یا قرارداد اجاره بی  

ی  مشوووکاواتی، در قراردادهای یوابود. برای جاوگیری از بروز چت

حاضر، پینانکار مازم است تا در صور  تنایل به اجاره  مت قدشده

 .[18]تجهیزا ، از قبل رضایت کشور صاحب نفت را اخذ نناید

صوحبتی درخصوا اموال  [21]کتوتاندر قرارداد امتیازی پا

 

11 Iraq Draft Technical Service Contract, 22.1: All assets 

acquired and/or provided by Contractor or Operator, in 

connection with or in relation to petroleum operations, the 

costs of which are subject to recovery in accordance with 

در قرارداد امتیازی مصر، پینانکار و شرکت است؛ اما ای نشدهاجاره

توانتد نزادانه به کشووور مصوور واردا  گذاری مشووترز میسوورمایه

افزار و ای نرمجز تجهیزا  رایانهای بهانجوام دهتود و اموال اجواره

قابل صووودور انتقال طورنزادانه افزار در پوایان قرارداد بهسوووخوت

در قرارداد امتیازی برزیل توجه نیز نکته جالب  .[13]بواشووودمی

طور واضوووح و به ،درواقع ؛اسوووت 21وجود دو کانوه اجاره و کرایه

نامه و های مربو  به اجاره کردن و اجارهمشخص اقداما  و هزیته

بهوای اجواره و کرایوه را جز ی از وظایف صووواحب  ،از طرب دیگر

متتقیم صحبتی درخصوا مالکیت طور بهد. اگرچه دانامتیاز می

اما بتووویار واضوووح اسوووت که تنامی  ،نیدای  اقاام به میان ننی

متوهولیت ای  اقاام بر دوش صواحب امتیاز است و در پایان زمان 

 .[14]گرددجر برمیواجاره، ای  اموال به مالکیت م

اموالی ای و اموال اجارهدر قراردادهای مشارکت در تولید نیز  

از مبحث را  نانکاران یا کارمتدان شوورکت اسووتکه مت اق به پی

یت را بر ای  موارد انتقال مالکیت خاری کرده است و مقررا  مالک

ریه، تانزانیا و قراردادهای ترکنتتوووتان، غتا، نیج د.کتاتنال ننی

ها و نتوووبت به دارایی ها رامقررا  ای  قرارداد کردسوووتان تراق

اده در تنایاتی که مت اق به شووخص االث یا تجهیزا  مورداسووتف

کشووور . دتدانمربو  به قراردادهای فرتی اسووت قابل اتنال ننی

درنمدهای حاصووول از فروش یا اسوووتفاده کتد که بیان می یبیل

توسوووط شوووخص االث از موادی که طبق ای  قرارداد جزء اموال 

 .اید انحصاراً مت اق به دولت باشددولت حتاش شدند ب

قراردادهای خدمت، م ل قرارداد ننگولا و تراق نیز مقررا  در 

ای جاری  مربو  بوه انتقوال موالکیوت را نتوووبوت به اموال اجاره

اگر اموالی در ره  باشد یا  ،داند و در قرارداد خدمت فیایای ننی

اشوووخاا اال ی نتوووبت به ای  موارد حقوقی پیدا کرده باشووود، 

 ه  یا تتویهرا متو  به فک رتواند پذیرش ای  اموال کارفرما می

 .[71]حقوق شخص االث نناید
 

 استفادهوضعيت اموال بلا -5
در مورد اموال باااسووتفاده، در قراردادهای امتیازی چیزی ذکر 

د ودن را بیان کردناست. برخی شر  سالم و قابل استفاده ب نشوده

اشد؛ باستفاده به میزبان نیز ویدی بر انتقال اموال بااتواند مکه می

استفاده نیز به هنان های انتقال، اموال بااسوایر روش یا نتوبت به

 .شکل به پینانکار یا میزبان و یا اشخاا دیگر متتقل شود

the provisions of this contract, shall become the property 

of ROC upon their landing in the Republic of Iraq. 

21 Lease & Rent 
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ری تنامی تجهیزا  دیگاما در قرارداد مشووارکت در تولید غتا 

و هنه تجهیزا  پینانکاران  که تحت شوونول ای  قرارداد نیتووت

ن ن ان فرتیفرتی، نزادانوه و رایگوان توسوووط پینانکار یا پینانکار

 .[27]دتواند صادر گردمی

سایر قراردادها از اموال باااستفاده در قراردادهای خدمت مانتد 

ارفرما که کدر قرارداد فیایای ، درصورتی است. زیاد سختی نگفته

ازی نداشته باشد، پینانکار مکاف است به برخی از اموال مذکور نی

به مدتی که طرفی   که ظرب یک سووال از تاریخ خاتنه قرارداد یا

اموال مزبور را به هزیته خود از ناحیه قرارداد خاری  کتتدتوافق می

در ای  قرارداد پینووانکووار مکاف اسوووت مووالکیووت  .[71]ننووایوود

رفرما انتقال هتتتد به کا طور کههای استفاده شده را هناندارایی

اسوووت که اموال  ننگولا تکایف شووودهخودموت در قرارداد دهود. 

خریداری شوووده باید در تنایا  نفتی مورداسوووتفاده قرار گیرد. 

تواند اموال خود را که مازاد بر نیاز پینانکار در متطقه کوارفرما می

موجود اسوووت از متطقه خاری نناید و در جای دیگری اسوووتفاده 

 .[71]ایری داشته باشدامالیا  ت ن که برکتد؛ بدون ن
 

 هاهاي مربوط به انتقال مالكيت داراییهزینه -6
ها، انتقوال موالکیت داراییهوای در مبحوث مربو  بوه هزیتوه

حقوق مربو  به و های داراییای  حق اسوووتفواده از بوه  م نولوا

قرارداد امتیازی مانتد  اسووت. شووده اشوواره ننها صووادرا  و واردا 

ار پینانکتتوان هب شرکت مای نفت ،توافقدر طول مد  که مصور 

 حقنفتی تنایا  در مشترز  صور هب گذاریو شورکت سورمایه

متحرز که در های اابت و برداری از تنام داراییاسوووتفاده و بهره

در ای  قتونت در سه  .[13]دارنداسوت را ای  قرارداد ذکر شوده

های مرتبط با هزیتهگروه امتیازی، مشوووارکت در تولید و خدمت، 

 ها بررسی خواهد شد.مالکیت دارایی

ه ب هاي امتيازي برزیل و پاكستان،قراردادنمونه در  6-9

است و بر  کید شودهاخرید خدما  و کالاها براسواس متاقصوا  ت

ه ب نتبت در تنایا دارنده امتیاز مشوترز است.  یمبتای حتواب

بها و سایر هموجود، متوهول است و هزیته خرید یا اجار تجهیزا 

های حفاری، موانده. اسوووتاتنوال دیگر بر دوش دارنوده امتیواز 

د و اندهتجهیزا  حفاری یا دیگر تجهیزاتی که به حدی نسیب دی

منک  اسوت در یک قینت توافق شده با  اند،غیرقابل ت نیر شوده

به شوند. تجهیزا ، ونقل محاسووتوجه به هزیته اسوتهااز و حنل

ب با نرخ رایج استفاده در تنایا  امکانا  و خدما  رفاهی متتاس

هوا و مخواری مربو  بوه تجهیزا  در ای  قرارداد، اسوووت. هزیتوه

هنواره محاسوبه خواهد شد و در صور  نسیب دیدن ای  اقاام با 

 .[21و  14]گیرندبرای جبران نن تصنیم می وگوو گفت فقتوا

تواند پینانکار می، قراردادهاي مشاركت در توليددر  6-2

 اما وظیفه حفظ ؛اده ننایدصور  رایگان از تجهیزا  مزبور استفبه

نیز از وظایف و  به بینه صووور  متاسووب و انجام امور مربها بهنن

 برای م ال در قرارداد ترکنتتوووتان و غتا، .[18]اسوووت پینانکار

در طول  اقاام را دارد اماده رایگان از ای  پینوانکوار حق اسوووتفوا

ها متوهول حفظ، ت نیر، پوشش متاسب و اسوتفاده از ای  دارایی

متقابل متووهول پرداخت شوورکت مای نفت . نگهداری ننها اسووت

 کهاسوووت هایی تجهیزا  و داراییی ت نیر یا جایگزیتی هاهزیته

 راهم شده باشد و پینانکارتوسط شرکت مای نفت برای تنایا  ف

نیز  در قرارداد نیجریه. [24و  27]باشووود نیازی نداشوووتهبه ننها 

که دولت تنایل به در صووورتیو  وضوو یت به هنی  شووکل اسووت

استفاده از ای  تجهیزا  در خاری از متطقه قراردادی داشته باشد، 

 دشرایط توافق شده بی  طرفی  باشای باید تحت چتی  اسوتفاده

ا ید بشووده باخریداری تجهیزا حق اسووتفاده پینانکاران از ای  و 

ام که زودتر رخ دهد ، متوقف )هر کدخاتنه قرارداد یا انقضوووا نن

 تانزانیا کردستان تراق ومشارکت در تولید های قرارداد[. 28]شود

های خصوووا هزیتهشووده دربررسووی هایی  ننونهتتوان نخربه

سوووایر رغم شوووباهت زیاد به تای ،هاییامربو  بوه موالکیوت دار

بیان شوووده  تریطااتا  دقیق، امشوووارکت در تولیدقراردادهای 

را ها های انتقال مالکیت دارایییکی از روش ای  دو قرارداد .اسووت

های که هزیته ؛ ی تی زمانیداندمیها براسووواس پرداخوت هزیتوه

ی نفت و گاز بازیافت هاکامل تنایک ای  تجهیزا  خاری از هزیته

 هایهای مالکیت داراییهزیتهدر ای  خصوا بازیافت شده باشد)

ها . دارایی ها باشوودروز از بازیافت هزیته 11موردنظر نباید ب د از 

 ،اسووت های نن بازیافت شوودهصوودی از هزیتهو تجهیزاتی که در

ان میزبها بازیافت شده باشد، رگاه بیش از پتجاه درصود هزیته ننه

ه طور کمگر نن ،گرددها میموالوک نن هزیتوها پرداخوت موابقی بو

جهیزاتی تسیتا  و اباشد. پینانکار نتبت به ت دیگری توافق شده

باید تقدم را به دولت میزبان  ،ها را داردکه قصووود فروش یا دفع نن

الناای و بینه بودهود و بوایود بهتری  اسوووتانداردهای و ترب بی 

و  21]  را مطوابق قرارداد برای ای  موارد رتایت کتد2111مودل)

25]. 

پين، قراردادهااي خادمت مانند قرارداد فيلير د 6-9

در تنایا  به کارفرما  که مالکیت داراییتوا زمانیعراق و  نگولا 

ای  اموال و ختارا   اسوت، متوهولیت نگهداری از متتقل نشوده
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. پینانکار حق دسووترسی 21ها بر تهده کارفرما قرار داردوارده به نن

تواند های موردنیاز تنایا  نفتی را خواهد داشوووت و میبه دارایی

که صوووورتینناید. در هزیتوه مربو  بوه ای  تجهیزا  را مطوالبه

یا  گذاری خود را در مواد، تجهیزا هطور کامل سوورمایپینانکار به

شده در متطقه سویتوا  نصوبهای متحرز یا دیگر تاهواردرخت

باید مالکیت ای  اقاام را ب د از اسوووتفاده،  کتد؛د بازیابی میقراردا

 .[71و  21]طور که هتت انتقال دهدهنان
 

 فناوري -7
از تجربه، دانش و مهار   ای پویاتوان مجنوتوهفتواوری را می

ن و انتقال ن د و خدما  کاربرد داردکه در فرنیتد تولیت ریف کرد 

دیگر البته وابتووته به شووکل و جایی از محای به محل ی تی جابه

اغاب شوورایط انتقال فتاوری  .[11]فتاوری موضووور انتقال اسووت

مقررا  کشووورهای داخای مقرر م اول الزامی اسووت که قوانی  و 

کتتد گونه قوانی ، نهادهای مربوطه را مازم میاسوووت؛ ای  ننوده

های خارجی چتی  الزاما  و کوه در قراردادهای خود با شووورکت

 :[1]ی را دری ننایتدمقررات
 ؛نموزش پرستل داخای -1

 ؛ استفاده از خدما  و کالاهای داخای -2

 ؛استخدام پرستل کشور میزبان -7

در تنایا   بردارینلا  مورد بهرهلوازم و ماشی  ،واگذاری ابزار -1

 ؛نفتی

 .اندازی پالایشگاه و صت ت پتروشینیأسیس، نصب و راها -5

انتقال فتاوری و مشوووارکت ندر  با در قراردادهای امتیازی به

در قرارداد اما برای م ال  ؛میزبان در تنایا  مواجه خواهیم شووود

یا قرارداد خدمت فیایای  کردسوووتان تراق مشوووارکت در تولید 

. ای تحت تتوان پرسوتل، نموزش و متاتد  فتی وجود داردماده

است به نموزش ای  پرستل اشاره شده در قرارداد کردسوتان تراق

پینانکار قبل از خاتنه  است. هزیته محتوش شده نفت جز ی از و

اولی  سوووال قرارداد بوایود بوه دولت در زمیته متووواتد  فتی و 

 جناه زمی  شووتاسووی در محاسووبه تدارکا  در تنایا  نفتی، از

تتوان متووابع طبی ی افزار و تجهیزا  دیگر بووهار، نرمافزسوووخووت

چتی  کنکی موردنیواز طبق ارزش دلار کنک کتد. البته شوووکل 

های تنایا  نفتی باید به توافق طرفی  رسووویده باشووود و هزیته

طبق مقررا  موجود در قرارداد توسوووط پینانکار بازیافت خواهد 

شووده، پینانکار  هنچتی  در ای  قرارداد تااوه بر موارد ذکر شوود.

 

21 RISK Service Agreement, Angola, 31.1: Physical 

assets, purchased by Contractor for the implementation of 

the work plans and budgets become the property of 

 ریتی استظف به انتقال فتاوری، تجربه و دانش در سووطح مدیوم

در هر سه  [.21]ی مبتدی و ساده نیتتمحدود به فتاور و صورفا

ها دولتنور قراردادهوای امتیازی، مشوووارکت در تولید و خدمت، 

اگر و  دبه خو تا یساو ت زا یتجه  یامالکیت با انتقال  توانتدیم

از  ی، نتبت به انتقال فتاورباشد فراهم شوده دیانتقال مف طیشورا

ی دارای کشوووورها . البتهتدیم کوس اقدام ننا یمهتدسووو قیطر

را ذکر  یمحرمانگ شووور  اصوووولا فتاوری برای حفظ برتری خود،

 .[1]نرود  یاز ب و انحصار خود یفتاورتا متافع دارنده  کتتدیم
 

   هاي صنعتیسایر قرارداد -8

 قراردادهاي بی.او.تی -8-9

 یل قراردادهایقراردادهای مختافی براساس ای  سیتتم، از قب

. ای  قرارداد به ای  م تا اسووت مت قد شوودهاو بی.او.او.تی یا بی.او.

ای با مجوز دولت توسووط یک شوورکت خصوووصووی اسووت که پروژه

شوووود و پس از سووواخوت، برای مدتی م ی  مورد سووواختوه می

و پس از انقضوووای موود   گیردبرداری نن شووورکوت قرار میهرهب

ای . تده[12]شودقرارداد، پروژه به دولت طرب قرارداد متتقل می

اند که قراردادهای بی.او.تی، نتوول جدید قراردادهای دهبر ای  تقی

توان گفت که اموا در مقوام مقایتوووه می اسوووت.اتطوای امتیواز 

که ؛ درحالیاسوووتقراردادهای امتیازی متحصووور به میادی  نفتی 

صوت تی هم استفاده های قرارداد بی.او.تی تااوه بر م ادن در طرح

ای از قراردادها اسووت که ه، قرارداد بی.او.تی مجنوتگردد. اانیامی

هر یوک در هر مرحاوه پروژه، جهوت نیول به مقصوووود، حقوق و 

که  قرارداد امتیازی از نناید؛ درحالیت هدا  طرفی  را تتظیم می

مد  قراردادهای امتیازی  ی  پیچیدگی برخوردار نیتوووت. اال ا،ا

 در قراردادهای امتیازی در مد  تر از بی.او.تی اسوت. راب ا،ولانیط

برداری، مبایی را طبق الگوی متوودری در قرارداد بووه دولووت بهره

کوه در بی.او.تی در مود  ننوایتود؛ درحوالیمیزبوان پرداخوت می

 گذار، مباییها و سود سرمایهبرداری تا استهااز کامل هزیتهبهره

. مقایتوووه ای  قرارداد با [17]شوووودننیبه دولت میزبان پرداخت 

دهد که محور اساسی در هر دو میقراردادهای ای.پی.سوی نشان 

کایوه اقوداما  لازم برای قرارداد، سووواخوت پروژه و مهیوا ننودن 

پیچیدگی و مد  ولی قرارداد بی.او.تی گتتردگی،  .سواخت است

برداری و نوبت به بهره ،زیرا ب د از سوواخت تری را دارد؛زمان بیشوو

سووواس انتقوال اسوووت کوه در ای  میوان وظایف دیگری نیز ایفا 

ود جز ی از ناید. شوواید بتوان گفت که قرارداد ای.پی.سووی خنمی

Sonangol when purchased in Angola, or if purchased 

abroad, when landed in Angola. 
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؛ زیرا شوورکت پروژه یا هنان کتتوورسوویوم، قرارداد بی.او.تی اسووت

اجرای ت هودا  در مورد سووواخوت پروژه را به پینانکاران مجرش 

.سووی ای  فرایتد نناید که در قالب هنان قرارداد ای.پیواگذار می

  مالی که اتطای تتهیاا  ستاوم ،از طرب دیگرشود. برگزار می

ننایتد که سووواخت پروژه را ننایتد، شووورکت پروژه را مازم میمی

به پینانکاران مجرش که توانایی فتی و  22صوور  کاید دردسوتبه

اجرایی لوازم برخوردارنود، واگوذار ننواید تا ریتوووک و مخاطرا  

 .[12]یابدشرکت کاهش 

مين اقراردادهاي ساااخت پروژه یا همان ارا،ی، ت -8-2

 تجهيزات و ساخت

 یت.او.یب یقراردادها یهابخش  یترمهم از یکی قراردادها  یا

 بخش  یا در شرکت هیسورما و یمال متابع  یشوتریب رایز ؛اسوت

 ا یتنا یاجرا وهیشوو و یطراح تیفیک ،ایاان و شووودیم تهیهز

 و ساخت دوره در پروژه مخاری بر ییتزاب ریاات تا ،یسات ساخت

 خواهد یبرداربهره دوره در پروژه یوربهره و ییدرنمدزا انیجر

 ناار هپروژ اقتصاد بر ساخت ا یتنا لیتکن در ریخات ،اال ا ،داشت

 قرارداد  یا از استفاده ریاخ یهاسال در. ذاردگیم یجا بر یمخرب

 پروژه ساخت یبرا ،دردست دیکا یقراردادها ،متامحه یکن با ای

 . برایاست داشوته یریگچشوم رشود ییربتایز یهاپروژه ژهیو به

یار مشوووابه های پروژه، ای  قراردادها بتوووانتقوال مالکیت دارایی

و نتوووبت به برچیدن کارهای ناقص و  اسوووتقراردادهای خدمت 

های وارده به که اگر نواقص و نسیب شوده سوازی پروژه گفتهپاز

ب د از  ،سوویتووا  به سوورتت در سووایت پروژه قابل رفع نباشوودات

را  دیدهفرما، پینانکار مجاز اسوت اقاام ناقص یا نسیبرضوایت کار

از سوایت پروژه خاری کتد و کارهای اصااحی روی نن انجام دهد. 

ر، پینانکا هنچتی  ب د از دریافت گواهی اجرای ت هدا  به وسیاه

نلا  خود، مواد زا د، وی مت هد اسوووت کایه تجهیزا  و ماشوووی 

ه و از سوووایت خاری کتد. اگر زباله و کارهای موقتی خود را برچید

روز پینانکار اقدامی در ای  راسوووتا انجام ندهد کارفرما  28ظرب 

ا هش برسوواند یا در راسووتای برچیدن ننتواند ای  اقاام را به فرومی

در مقایتوه قراردادهای ای.پی.سی و بی.او.تی نمده  [.3]تنل کتد

ها در قرارداد ای.پی.سووی با کارفرما اسووت و کارفرما اسووت: هزیته

 ،سووووازیو برای بهیتووه و فتی اجرای پروژه را داردتوان مووالی 

دهد. مالکیت از ابتدا تا زمان تحویل نیز با سوووااری انجام میبرون

لی و زمان اجرای کنتری بر کارفرما است. در ای  قرارداد حجم ما

توان گفت که دو یا چتد دوش کوارفرما قراردارد. از نظر توامل می

بر طرفی  قرارداد اشوووخاا توامای اسوووت، به ای  م تا که تااوه

 

22 Turn key 

دیگری از قبیل مشواور نیز حضور دارند، مانتد قراردادهای طرح و 

و یا کاید دردست. در قرارداد ای.پی.سی موضور پروژه  27سواخت

د. اما صوصوی است و امکان حضور پینانکار فرتی نیز وجود دارتخ

می  موالی بوا پینوانکوار خواهد بود و در قراردادهوای بی.او.تی توا

ش بر جذکارفرما فاقد پتانتیل مالی و اجرای پروژه است، که تااوه

نیز نیاز دارد. در ای  قرارداد مالکیت  فتاوریسووورموایوه به جذش 

اسوووت. حجم مالی و زمان اجرای  فقط برای مودتی بوا پینوانکوار

بیشووتری بر دوش پینانکار اسووت. موضووور پروژه خدما  تنومی 

. پینانکار [1]اسووت و امکان حضووور پینانکاران فرتی نیز هتووت

فرما، مازم به نموزش کارکتان پیش از تحویول دادن کوارها به کار

ا هسوویتووا  و فرنیتد تحویل ننارها و تو در واقع تکنیل کا اسووت

 .[11]پس از اجرای ت هد مزبور محقق خواهد شد صرفا
 

 گيرينتيجه -1
نیاز به تتظیم قواتد قانونی و قراردادی برای  ،بوا کشوووف نفت

هووای نفتی و توامای م وول ت یی  سووورنوشوووت اجرای تنایووا 

ی قراردادهای با بررسوو سوویتووا  و تجهیزا  مانوس گشووت.ات

رویکرد )امتیازی، مشوووارکتی و خدمت  بوالوادسوووتی نفوت و گاز

ها مورد تحایل قرار گرفت. در قراردادهای کشورها نتبت به دارایی

ان اام به میزبامتیازی، صواحب امتیاز متهول تهیه و انتقال ای  اق

سوویتووا  و تجهیزا  را از ااما تنر طولانی ای  قراردادها ت اسووت؛

نیز مایل به صووورب  کتد و صووواحب امتیازقابایت انتفار خاری می

ا از متطقوه تنایاتی نیتوووت. اگرچه مالکیت نهونهزیتوه و خروی 

گردد و برای انتقووال فتوواوری نیز مفیوود مفهومی م بووت تاقی می

های زیتت محیطی نیز دارد از قبیل نلودگی اما پیامدهایی ،است

قراردادهای  دهد. درهای بتیاری بر دوش مالک قرار میکه هزیته

قرارداد و بتودی تنایا ، کاهش زمان مشوووارکتی بوه دلیول فواز

تر سودمتد ،مشارکت میزبان در تنایا ، انتقال مالکیت تجهیزا 

در قرارداد خدمت، پینانکار موظف  از قرارداد امتیازی خواهد بود.

به ارا ه خدما  و اجرای تنایا  اسوووت و برخااب دو نور قرارداد 

ها اسووت و به نام شوورکت مای از ابتدا میزبان مالک دارایی ،قبای

گردند. اما در سووایر قراردادهای صت تی خریداری مینفت میزبان 

ها مقداری از جناه بی.اوتی و ای.پی.سوووی، انتقال مالکیت دارایی

تر از قراردادهای بالادسووتی اسووت. در بی.او.تی مالکیت در متفاو 

مد  کوتاهی با پینانکار است و در ای.پی.سی مالکیت از ابتدا  تا 

قراردادها رویکردهای یکتووانی تابرای  انتها با کارفرما خواهد بود. ب

 د، حتی یوک قالب قراردادی رویه یکتوووانی در پیش نگرفتهنودار
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است. تفاو  در قوانی  و مقررا  داخای کشورها از دلایل ای  امر 

اسوووت که شوووایتوووته بود حداقل رویه یکتوووانی برای یک قالب 

هم قراردادی انتخاش شوود تا از ابهاما  و اختاافا  کاسته شود و 

در طول دوره متجر به توسووو ه روابط، صووواح و شوووفافیت گردد. 

ه بشوتاستد اک ر قراردادها که مالک را کشوور میزبان می ،تنایا 

پینوانکوار حق اسوووتفواده نزادانوه و رایگان مشووورو  بر پذیرش 

اند. اک ر قراردادها انتقال مالکیت متهولیت و استفاده متاسب داده

کتتد و اموال باااسووتفاده با تنال ننیای را انتووبت به اموال اجاره

 شرایط خاا و پرداخت هزیته قابل انتقال خواهد بود.

در بتوود مربو  بوه انتقوال موالکیووت  هوا،در رابطووه بووا هزیتووه

های مربو  به انتقال صوورفا متظور هزیته سوویتووا  و تجهیزا ،ات

هوای مرتبط بوا انتقال موالکیوت، ت نیر، نگهوداری و دیگر هزیتوه

 ها ازمبحث بازیافت هزیتهسوویتووا  و تجهیزا  اسووت. امالکیت ت

زمان قراردادهای مشووارکتی مطرح شوود و در قراردادهای خدمت 

در ای  رابطه، بیشتر  .نهاده شودها بر دوش پینانکار تنامی هزیته

های موجود در تنایا  و حقوق مربو  به حق اسووتفاده از دارایی

باحث مربو  به خصوا ماسوت. درادرا  و واردا  بیان شودهصو

شوور  متهولیت برای از بی  توان گفت که ها هنچتی  میهزیته

 دسوویتوووا  و تجهیزا  و جایگزیتی نن با تجهیزا  جدیارفت  ت

اما برخی کشووورها برای  ؛اسووت ندر  در قراردادها دیده شوودههب

ی اند که اگر نسوویببیتی کردهپینانکار یا تامل وضوو یتی را پیش

سوویتووا  جدید جایگزی  ا، تها از بی  رفتشوود و ای  دارایی وارد

او را از بازیافت  ،کوه به وظیفه خود تنل نکردکتود و درصوووورتی

 د. نناینن محروم می هایهزیته

کشورها بتد مربو   یکه گاهیم با توجه به قراردادها شواهد نن

 جاکیرا  یو انتقال فتاور زا یو تجه تا یسوات تیبه انتقال مالک

م ل نموزش پرسوووتل و  یموارد ی. در بتود انتقال فتاورنودانورده

ب و نص زا یو تجه تا یساو انتقال ت یداخا یاسوتفاده از کالاها

به  یکیزیف یهایی. با انتقال داراشوووودیها مطرح مو سووواخت نن

 ؛در حال توسوو ه هتووتتد یکشووورها نیز که اک را زبانیکشووور م

که با ؛شوووودیطور کامل متتقل منن به یگفت که فتاور توانینن

 یدانش فت ،یفتاور  یدارنده امی بایتوووت انتقال   یادر جریان 

 میسوووه ا یتنا یرا در اجرا زبانیمتتقل و م زیمربو  به نن را ن

 تا یسات تیموارد در رابطه با انتقال مالک  یهنه ا یبررس. دیننا

به  یکه مال  یانتقال به صووورب ا  ینشوووان داد که ا زا یو تجه

 یراتتها ب تواندیباکه م توووت،ین دیمف دینیدر م یکتووو تیماک

. دیننا جادیا یدیجد یهاتهیو هز هاتینن متوووهول دیموالک جد

 یاجرا یرا برا اموال  یکووه ا یوقت هوواییدارا  یا هیوومووالووک اول

ا اقاام را ت  یحق استفاده از ا کتد،یم سیسوات ای نوردیم ا یتنا

 دیاز تنر مف یقراردادها گاه یمد  قرارداد دارد. تنر طولان انیپا

 و نماند یاسووت و باق شووتریب زا یو تجه تووا یسووات لیقب  یا

ت یبا انتقال مالک .دارد یشووترینفع ب نانکاریپ یها برانن یرهاسوواز

 دگردیموردنظر نلوده م یاتیمتطقه تنا زبان،یبه م هواییدارا  یا

 یو نف  شودیم شتریاو ب یهاتهیدولت و هز یبار اضاف تی چو هن

 فرسوده نخواهد برد. ایاش تیاز مالک

ای خواهد بود و دری شووور  در ذیل قرارداد تابع قرارداد اصووو

که خود شوور ، نتووبت به ای دارد تری ضوونانت اجرای ضوو یف

  و سیتااخصوا وقتی انتقال مالکیت تبهقرارداد اصوای باشود. 

ناوار مهم و زیادی دارد یک شووور  کوتاه ذیل قرارداد  ،تجهیزا 

قبل از دری شر  انتقال مالکیت  کتد. هنچتی اصای کفایت ننی

کشووورها باید به طول دوره قرارداد خود  ،سوویتووا  و تجهیزا تا

زا  تجهیسیتا  و د و تنر میدان نفتی و تنر مفید تاتوجه ننایت

مالک اشیا فرسوده نشود و بتواند به  در نن مشوخص باشد تا صرفا

و  ها، دانش فتیای نفع ببرد و هنراه با انتقال مالکیت داراییگونه

 مجوزهای لازم را نیز بخواهتد.

سووویتوووا  و تجهیزا  به توان گفت که انتقال مالکیت تامی

میزبووان در قراردادهووای مشوووارکتی دارای نتووایجی بووه مراتووب 

سووودمتدتر از قراردادهای امتیازی اسووت و در قرارداد خدمت، از 

هنان ابتدا مالکیت با میزبان اسووت و متافع مرتبط با ای  مالکیت 

گیرد. سووایر قراردادهای صووت تی و انتقال نیز به میزبان ت اق می

و  اسوووتمتفاوتی دارد و برای مدتی پینانکار، مالک ی نیز رویکرد

ا از هنان ابتدا شوووود یهوا به میزبان متتقل میب ود از نن دارایی

مازم به  ،ای که مالک هتتتدو هرکدام در دوره میزبان مالک است

.ها هتتتدرتایت حقوق و ت هدا  ناشی از مالکیت دارایی
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