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 رسی وظبیف هیئت عبلی نظبرت بر منببع نفتی ایرانبر

 
 *2، آیت موالیی1مریم مهدی پور

 برشٌبس ارشذ حقَق ػوَهی، ٍاحذ سیرجبى، داًشگبُ آزاد اسالهی، سیرجبى، ایراىک1
وذاى، ایراىداًشکذُ ػلَم اًسبًی، گرٍُ حقَق ػوَهی، 2  داًشگبُ بَػلی سیٌب،ّ 

 

 چکیده

بؼذ از بررسی اجوبلی قراردادّبی ًفتی ایراى از بغ ًفتی ایراى دارای ٍظبیف ٍ اّذاف خبصی است، ّیئت ػبلی ًظبرت بر هٌب

این:  ّبی هطلَة قراردادّبی ًفتی را بِ شرح ریل بررسی کردُ ّبی رٍیتر ٍ دارسی تب قراردادّبی بیغ هتقببل، ٍیژگی اهتیبزًبهِ

 سْن افسایش ٍ فٌی ّبی هْبرت ٍ داًش اًتقبل ًفتی، ػولیبت زًجیرُ حبکویت ٍ هبلکیت بر هٌببغ ًفتی، حقَق ٍ هٌبفغ هلی در

دّذ کِ تَجِ اصلی  ( تبکٌَى، ًشبى هی1251سبلِ، از رٍیتر )140بی قراردادّبی ًفتی در یک دٍرُ ارزیب. ًفتی ػَایذ از دٍلت

ٍ هبلکیت بر هٌببغ ًفتی در است. درحبلت کلی، اػوبل حبکویت  ّب ّوَارُ هؼطَف بِ افسایش درآهذّبی ارزی بَدُ دٍلت

ّب بر هٌببغ  الولل، حبکویت دٍلت حقَق بیي است زیرا در ّب ٍ شرکتْبی ًفتی ًبَدُ قراردادّب هؼوَالً هحل ًساع بیي دٍلت

ّبی ایي ٍیژگی در فرآیٌذ ػولیبت ًفتی شرکتْبی  است. ًکتِ بسیبر هْن، تشخیص داللت طبیؼی بِ رسویت شٌبختِ شذُ

ژگی بؼذی، کن ٍ بیش در توبم قراردادّبی ًفتی هَرد  بؼی از داًش ٍ تجربِ شرکت هلی ًفت است. دٍ ٍیخبرجی است کِ تب

زا برای  ببشذ زیرا ثوربخشی ایي دٍ ٍیژگی هستلسم کَششی درٍى  است بذٍى آًکِ ًتیجِ هلوَسی از آى حبصل شذُ تَجِ بَدُ

تغییر رٍیکرد هقبهبت دٍلتی بِ جبیگبُ ًفت در تَسؼِ اقتصبدی ّبی فٌی در صٌؼت ًفت ٍ ّوچٌیي  سطح داًش ٍ هْبرت  ارتقبء

تَاى ارتقبء تَاى کبرشٌبسی ٍ هذیریتی  است. درغیر ایٌصَرت، از اًؼقبد قراردادّبی ًفتی بب شرکتْبی ًفتی بیي الوللی ًوی

 .بیي الوللی را اًتظبر داشت -شرکت هلی ًفت برای ًیل بِ سطح شرکتْبی ًفتی هلی

 

 حبکویت، هبلکیت. قراردادّبی ًفتی، هٌببغ ًفتی، :یدیلک یهب واژه

 



 فقِ ٍ حقَق سیبسی، ػلَم تهطبلؼب

 66-76، صفحبت 1337 بْبر، 1/1، شوبرُ 4دٍرُ 

 

 


