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 فهرست مطالب

 بخش اول:مفاهیم

 مقدمهمبحث اول: 

 و مبانی آن ادبیات حقوقی یضرورت بکارگیرمبحث دوم: 

 سلسه مراتب قوانین و مقررات کشورمبحث سوم: 

 مراجع قانونگذاری

 تورم قانونی

 ابالغ قوانین

 الزم االجرا شدن قوانین

 قوانین دائمی و آزمایشی

 نسخ قوانین

 56وضعیت نسخ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 

 و مقایسه آن با مقررات سابق 95ایران مصوب  بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت:چهارم مبحث

 :سند بودجه کل کشور و قواعد مالیه عمومی پنجممبحث 

 مراجع نظارتی جایگاه و وظایف آنها

 دیوان محاسبات کشور

 سازمان بازرسی کل کشور

 سازمان حسابرسی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ذیحسابی

 و روایات آیات،قرارداد در قرآن کریم جایگاه: ششممبحث 

 در قانون مدنی و حقوق مالی قراردادها و تعهدات جایگاه:هفتممبحث 

 عقد و ایقاعتقسیم بندی اعمال حقوقی بر

 قراردادهاتقسیم بندی انواع عقود و 

 الزم وجایز عقود

 معین و غیر معینعقود 

  عقود عهدی و تملیکی

 عقود معوض و مجانی

 مذاکره)آزاد(قراردادهای الحاقی و با 
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 فهرست مطالب

 ضمانت در قانون مدنی و حقوق تجارت

 تعریف پیمان

 ویژگی های پیمان های دولتی بر اساس تقسیم بندی های عقود مدنی

 شرایط اساسی صحت قراردادها
 شرایط انعقاد و آثار آنها ، احکام ،بخش دوم : قراردادهای دولتی

 مبحث اول:قراردادهای عمومی )اداری(

 دوم :برخی از مقررات حاکم بر معامالت دولتی در صنعت نفتمبحث 

 ژگی از قواعد حاکم بر حقوق عمومیذکر چند وی

 )مناقصه/مزایده(ذاری پیمانها دردستگاهها ی اجرائیمبحث سوم: نحوه واگ

 مبحث چهارم:شرح و تحلیل قانون برگزاری مناقصات

 طرق واگذاری معامالمات دولتی )معامالت خرید و فروش(

 معامالت از نظر نصاب در سه دسته طبقه بندی می شوند

 خدمات کاال و افزایش و کاهش حجم

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 3/11/1383قانون برگزاری مناقصات مصوب 

 نحوه واگذاری پیمانها در قراردادهای دولتی)مناقصه/مزایده(

 موارد استثناء از قانون برگزاری مناقصات

 قانون برگزاری مناقصات 2ماده تعاریف اصطالحات در 

 واگذاری معالمات دولتی )معامالت خرید و فروش( شیوه

 قانون برگزاری مناقصات 2در ماده تعاریف اصطالحات 

 طبقه بندی مناقصات

 قانون برگزاری مناقصه ( 5کمیسیون مناقصه ) ماده 

 فرایند برگزاری مناقصه
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 فهرست مطالب

 پیش بینی منابع مالی

 اجرائی مناقصه در شرکت های تابعه نفت و الزامات آنفرایند 

 فراخوان مناقصه

  94لتی مصوب مبحث پنجم:آیینامه تضمین برای معامالت دو

 انواع تضامین و کارکرد آنها

 ضمانت نامه های معتبر

 پیش پرداخت در قراردادهای کاال و پیمانکاری

 پرداخت علی الحساب در قراردادها

 سپرده حسن اجرای کار

 تضمین انجام تعهدات

 تضامین درقراردادهای پژوهشی

 ارزیابی مالی

 انعقاد قرارداد

 امضاء قرارداد

 موارد تجدید و لغو مناقصه

 ترک تشریفات مناقصه

 موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

 نسخ قوانین مغایرو جایگاه آیین نامه معامالت نفت

 شرکت های فرعی تابعه نفتمبحث پنجم :ویژگی های قراردادهای خدماتی در 

 نکات حائز اهمیت در شرایط عمومی قراردادهای خدماتی



        

        
       

5 
 

 فهرست مطالب

 قالب های قراردادهای قابل اجرا در حوزه صنعت نفت

 مبحث ششم :حل اختالف در قراردادها
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 اول :مفاهیم خشب

 مقدمهمبحث اول: 

 

 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 ر دل برافروختاندچراغ دانش 

« حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره»امام علی )ع( می فرمایند:موالی متقیان 

(تدبیر کارامد و خوب سرمایه اندک را افزون می کند و سوء مدیریت سرمایه انبوه را نابود می 488،ص4)الحیات،ج

 در روایتی فرموده اند:امانتداری باعث بی نیازی و خیانت در امات سبب فقر می شود. )ص(کند و رسول مکرم اسالم

)گلستان سعدی،باب سوم حکایت « به از زندگی به ذلت  ،دانا نخرد که مردن به علت ،اگر آب حیات به آبرو فروشند»

رین دزدان با چراغی است که دهم(دانایی پدیدآورنده آبرو و زایل کننده ذلت است و دانش بدون آزادگی جوالن آف

در شبانگاه جهالت،با تردستی و تزویر شرف و حیثیت از جامعه می ربایند و رد پایی از ذلت و تحمیق بر جای می 

( و چنین است که سرور آزادگان 5،سید محمد هاشمی ،ص  جلد دوم ،)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران.گذارند

ترجمه فیض  929،ص 26)نهج البالغه ،نامه "داوند ترا آزاد آفریده استبنده هیچ کس مباش که خ"عالم فرمود

از طرفی قرارداد، وبیان کننده مفهوم حق و تکلیف، و شاخص "تنظیم روابط اجتماعی استعلم حقوق، "بیگمان االسالم(

ش خود را از قانون می گیرد و در پدیده ای است اجتماعی. این پدیده همانند سایر رویدادها بوسیله گروه و دولت اداره می شود،ارز

استخدام هدف های اقتصادی در می آید .آثار قرارداد نیز در اختیار قانون است و دادرس می تواند آنرا تعدیل کند. اصل آزادی قراردادی 

قرارداد کار و اجاره  مرزهای معقول یافته و دولت ها ،چارچوبی برای ابتکارهای خصوصی فراهم آورده است.پاره ای از قراردادها مانند

و بیمه ،تنها نامی از عقد بر سر خوددارد و به نهادی اجتماعی برای ترویج سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دولت تبدیل شده است،ولی این 

ماعی می تمایل هرگز نتوانسته ارزش تراضی و قرارداد رادر تنظیم روابط اقتصادی از بین ببرد و همگان آنرا دست کم وسیله مفید اجت

دانند.وانگهی ،احترام به عهد و پیمان از رسوم دیرپای انسانیت است و زشتی نقض عهد را همه معلمان اخالق تایید کرده اند و پیوسته در 

قوانین آسمانی و زمینی تکرار شده است، با توجه به شکسته شدن چارچوب های سنتی و طرح مسائل نو و بدیع در حوزه الزامات و 

و توسعه شتاب آلود دنیای صنعتی و رشد تعامالت تجاری و بازرگانی، ضرورت بازنگری در قواعد و نظامات مورد نیاز جهت  قراردادها

تدوین و مهیا ساختن زیر ساخت های الزم برای حمایت از این پدیده ی اجتماعی  را دو چندان می کند.بی گمان پیچیدگی روابط 

تازه ای از معامالت ایجاد می کند و تعهداتی را ایجاد می نماید که پیش از آن نمونه ای نداشته  اجتماعی و وتحول اقتصادی هر روز شکل

 شمسی ، مجالی فراهم شد تا  1333است. از طرفی با  تشکیل واحد حقوقی صنعت نفت همزمان با انعقاد قراردادهای کنسرسیوم در سال 


