
  

بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع 

  متقابل

  *زادهالهام امین

  **پیمان آقابابایی دهکردي

  چکیده

ها، امري حیاتی براي اکتشاف و گذاري بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی سرمایه

هاي نفتی در کشورهاي که عمده میدانتوسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی

دولتی و ضعف بخش  شان، کمبود بودجهترین ویژگی نیافته است که مهم توسعه

گذاري خارجی بسیار  خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی الزم است، جذب سرمایه

اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکالتی براي این کشورها ایجاد کرده 

منظور جذب  است. قراردادهاي مشارکت در تولید، همچون ابزاري براي این کشورها، به

جی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهاي مشارکت در تولید و هاي خار سرمایه

هاي مختلف مالی و  هاي طراحی الگوي قراردادي جدید، در این مقاله، جنبه زمزمه

منظور استفاده در صنعت باالدستی نفت ایران مورد بررسی  غیرمالی این قرارداد به

توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع  گیري از روشقرارگرفته است. در این بحث، با بهره

اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، 

ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوي 

شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس 

  اي از منافع را براي ایران در بر خواهد داشت. با بیع متقابل، پاره

  قراردادهاي نفتی، قرارداد مشارکت در تولید، بیع متقابل،کارایی.واژگان کلیدي: 

                                                             
  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران                        Eaminzadeh@ut.ac.ir   
  نویسنده مسئول ( حقوق نفت و گاز دانشگاه تهرانارشد  کارشناس     (            P_aghababaii@ut.ac.ir       
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  قدمه:م

، نیازمند منافع آنمندي از  بهره نیز و ی و گازينفت هاي در پروژهتوسعه اکتشاف و 

که عمده منابع  (با صرفه) است. ازآنجایی روزآمد فناوري جذب وخارجی گذاري  سرمایه

منابع مالی  وروزآمد  فناوريها با فقدان است و آن نیافته توسعه نفتی در کشورهاي

  است.  امر بسیار بیشتررو هستند، نیاز به این هروب کافی

مربوط به کشورهاي  صرفاً هاي خارجیگذاري که جذب سرمایه مرسوم تصوربرخالف 

یافته در جذب سرمایه  ضعیف است و نیز با توجه به رویکرد بسیاري از کشورهاي توسعه

توان گفت این امر نشانگر ضعف نیست  برداري از منابع خود، می براي بهره و فناوري

  .هستنیز  منابع نفتیتوسعه  تسریع در اکتشاف و بلکه راهکاري براي

نیز در قوانین برنامه چهارم و پنجم  ملی و ،منابع نفت ایرانسو؛  که از یک ازآنجایی 

گذار  هاي قراردادي جذب سرمایه توسعه، به وزرات نفت اجازه استفاده از انواع روش

کلی،  طور به .استالزم  ي مختلف قرارداديها بررسی روش خارجی داده شده است

ی و قراردادهاي خدماتی قراردادهاي نفتی به ترتیبات امتیازي، قراردادهاي مشارکت

ترین روشی است که مورد  شوند. ترتیبات امتیازي، قدیمی (پیمانکاري) تقسیم می

روش، شرکت نفتی با دریافت انحصار اکتشاف و  این استفاده قرار گرفته است. در

استخراج و تحمل مطلق ریسک، مالک نفت در نقطه سر چاه است و به دولت طرف 

قراردادهاي مشارکتی که ناشی از  1.کند مالکانه پرداخت می مالیات و بهره ،قرارداد

مشارکت شرکت و دولت است، منتهی به مالکیت مشترك طرفین بر نفت تولیدي است. 

  2.طرف استینه و ریسک ناشی از آن برعهده دومین هزأروش، ت دراین

ملی، سازي صنعت نفت، حاکمیت و مالکیت  تالش کشورها براي کنترل بر منابع و ملی 

و  فناوريازاین امر، فقدان  هاي امتیازي و مشارکتی شد. پس کارگیري روش مانع از به

منظور رفع  خویش بود. به هاي ناترین نگرانی کشورها براي توسعه مید مهمنیاز مالی، 

 تخصصحل کشورها براي جذب  تنها راه این دغدغه، سیستم قراردادهاي خرید خدمت،

 ومالک منابع  ،در سیستم خرید خدمت، دولت 3.نفتی شدهاي  و تأمین مالی پروژه

                                                             
1  -  Smith, Ernest, From Concession to Service Contract, 27 Tulsa L.J, 1992. 
p. 493.  
2  -  Johonston, Daniel, International Exploration, Economic Risk & Contract 
Analysis, Penwell Pub, USA, 2003, p. 52. 
3  -  Tordo, Sylvan, Fiscal Systems For Hydrocarbon, World Bank Pub, USA, 
2007, p. 8. 
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یکی از مصادیق این 1.شرکت نفتی مستحق دریافت بخشی از نفت یا درآمد است

گذاري  روشی است که سرمایه ،سیستم، مشارکت در تولید است. مشارکت در تولید

  2.سازي منابع نفتی فراهم ساخته است خارجی را با وجود ملی

هاي طراحی قراردادهاي نفتی جدید(در بخش باالدستی) در قانون  به زمزمه باتوجه

بررسی پی  نگارنده دراین مقاله، دربرنامه پنجم و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، 

باالدستی در صنعت نفت  هاي رایج یکی از روش عنوان به قراردادهاي مشارکت در تولید،

مانع  ترین ، مهمقرارداد مشارکت در تولیدرسد عدم درك صحیح از  نظر می به نفت است.

  . کارگیري این روش قراردادي است به

باره سعی خواهد شد، با  اینموضوع یافت نشده است. لذا در پیشینه قابل قبولی دراین

هاي مختلف  گاز، جنبه روش توصیفی، تحلیلی و با رجوع به منابع اصیل حقوق نفت و

 بررسیمقاله، پس از  اینقرار گیرد. در کنکاش قراردادهاي مشارکت در تولید، مورد

  با بیع متقابل بررسی خواهد شد. ، کارایی آن در قیاسقرارداد مشارکت در تولید

  بررسی قرارداد مشارکت در تولید .1

گذاري،  ، ولی این ناماست عنوانی رایج در صنعت نفت ،3»مشارکت در تولیدقرارداد «

گونه که بعداً خواهیم گفت، قرارداد مشارکت در  همان ناظر به ماهیت قرارداد نیست زیرا

تولید، یک روش خرید خدمت است و پرداخت بخشی از تولید، ناظر به اداي تعهد است. 

گذاري  نامرسد  به نظر می حال آنکه متبادر از مشارکت، ایجاد نوعی حق عینی است.

اید پس از بررسی لذا ب این روش بر اساس قسیم روش پرداخت، جامع و مانع نباشد

   گذاري آن مورد نقادي و اصالح قرار گیرد. هاي مختلف این قراردادها، نام جنبه

و  4اگرچه برخی معتقدند که ایران اولین بار از قرارداد مشارکت در تولید استفاده کرده

برخی دیگر اعتقاد دارند که اولین قرارداد مشارکت در تولید در کشور بولیوي در سال 

                                                             
1  -  Johonston, Daniel, International Petroleum Fiscal Systems & Production 
Sharing Contract, Penwell Pub, USA, 1994, p. 22. 
2  -  Gao, Zhiguo, International Petroleum Contract, Kluwer Law Pub, UK, 
1994, p. 66. 
3 - Production sharing agreement/contract. 
4  - Smith, op. cit., p. 513; Smith .E, Dzienkowski .J, Andreson .O, Canin .G, 
Lowe .J & Kramer, B.,  Materials on International Petroleum Transactions, 
USA, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000, p.448. 



 

 

ل 
ع متقاب

ن با بی
ی آ

سه کارای
ت در تولید و مقای

شارک
ی قرارداد م

س
برر

 

10 

که از قرارداد ر کرد که اولین بار، اندونزي بود باید اقرا1استفاده شده است 1950

  2مشارکت در تولید در شکل کنونی آن استفاده کرد.

مشارکت در تولید، روشی است که قبل از استفاده در صنعت نفت، بخش  قرارداد

لید، ریشه کشاورزي از آن استفاده کرده است. اندیشه استفاده از قرارداد مشارکت در تو

، اجازه اعطاي امتیاز در 1899هلند دارد که پس از تصویب در  -در قانون معادن هند

. این اولین قدمی است که به شده بود مالکانه داده مقابل دریافت بخشی از نفت و بهره

پس از استقالل اندونزي و در دوران ریاست  3.سمت مشارکت در تولید برداشته شد

و براي  4، اندونزي قرارداد مشارکت در تولید را بنیان نهادوژنرال سوهارتجمهوري 

تا  1966از  5.، از مشارکت در تولید در شکل کنونی آن استفاده کرد1966بار در  اولین

، مشارکت در تولید، پنج نسل را به خود دیده و عمده تحوالت پنج نسل، مربوط 2008

شش اصل بر مشارکت در تولید حاکم است.  ،در این تحوالت 6.به رژیم مالی بوده است

  این شش اصل عبارت است از:

  ناشی از عدم تولید تجاري بر عهده پیمانکار است.خطرات  .1

  تأمین مالی پروژه بر عهده پیمانکار است.  .2

  کند. تحت نظارت او انجام تکلیف می ،مالک نفت تولیدي دولت است و پیمانکار .3

  میزبان است.ها ملک دولت  کلیه تجهیزات و سازه .4

  از طریق دریافت تمام یا بخشی از نفت تولیدي است. ها استهالك هزینه .5

 7.شود نفت تولیدي میان دولت و شرکت تقسیم می ها پس از کسر هزینه .6

قراردادي است که میان  ،یک توافق ،در تعریف مشارکت در تولید آمده است  .1

توسعه شرکت ملی  در کشورهاي درحال معموالً -عنوان طرف اول  دولت به

                                                             
1   - Keith,  Blinn & others, International Petroleum Exploration & Exploitation 
Agreement, Barrows c Pub, USA, 1986, pp. 65 -75. 
2  - Mils, K. & Karim, M., Dispute in the Oil & Gas Sector: Indonesia, World 
Energy L.b, V17, No5, 2010, p. 48 & Kristen, Bindermann, Production 
Sharing Agreement, An Economic Analysis, Oxford Institute for Energy 
Studies Pub, England, 1999, p. 1; Ernest  Smith, op. cit., p. 513; Daniel, 
Johonston, 1994, op.cit., p. 71. 
3   -  Tavern, Bernard, Upstream oil & gas agreement, Sweet & Maxwell Pub, UK, 
1996, p. 58. 
4   - Mils, K & Karim, M., op. cit., p. 48. 
5 - Kristen, Bindermann, op. cit., p. 1. 
6  - Report PWC Group, Oil & Gas in Indonesia- Investment & Taxation, p. 
46. 
7 -  Blinn & others, op. cit., p. 69.    
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شرکت ملی و وزارت  ،هاي سوریه و مصر نفت یا وزارت نفت یا در برخی مدل

هاي  سو و یک شرکت نفتی یا کنسرسیومی از شرکت از یک -1نفت مجتمعاً

از سوي  2-که واجد تخصص و صالحیت الزم باشند - به عنوان طرف دوم) (

مجوز  ،پیمانکارعنوان  طرف دوم به ،شود. بر این اساس دیگر منعقد می

از  -در دوره معین و مکان مشخص  -انحصاري اکتشاف و استخراج نفت را

هاي پروژه، متعهد به ارائه  کند. پیمانکار با تحمل ریسک طرف اول دریافت می

هاي اکتشاف، توسعه، استخراج و  در قالب انجام فعالیت خدمات مالی و فنی

ست که با تولید تجاري سهمی از در مقابل، طرف اول متعهد ا .بازاریابی است

  پرداخت کند. ر آن را بابت جبران ریسک و خدمات، به پیمانکا

از لحاظ نظري، مشارکت در تولید نوعی قرارداد خدماتی( خرید خدمت) است که سهم 

پرداختی به شرکت نفتی، نوعی پرداخت( دستمزد) است که از جانب دولت به شرکت 

بر این اساس، ماهیت مشارکت در تولید را  3.شود مینفتی در نقطه صادرات محقق 

توان نوعی امتیاز دانست زیرا در امتیاز، تمام نفت تولیدي و همچنین وسایل و  نمی

کلیه نفت تولیدي و  ،تجهیزات، در مالکیت شرکت است اما در مشارکت در تولید

ر نظارت بر در امتیاز، قدرت دولت د ،اینبر عالوهتجهیزات در مالکیت دولت است. 

شرکت نفتی محدود است ولی در مشارکت در تولید، شرکت نفتی تحت کنترل دولت 

  کند.  فعالیت می

ریسک عدم اکتشاف بر ،  مشارکت نیست زیرا اوالً دقراردامشارکت در تولید نیز نوعی  

توسط دولت پرداخت  ها در صورت موفقیت پروژه کلیه هزینه ،عهده شرکت است. ثانیاً

اي پرداخت  گونه هزینه و پیمانکار در پایان قرارداد، هیچ د)شو (مستهلک می شود می

ها، بهاي خدمات و ریسک پیمانکار را نیز  بر هزینه و دولت میزبان، عالوه نخواهد کرد

کلیه نفت تولیدي در مالکیت دولت است و شرکت نفتی  ،ثالثاً کند. پرداخت می

رابعاً، سهم استحقاقی شرکت نفتی، از نوع  گونه مالکیتی بر نفت تولیدي ندارد. هیچ

دولت متعهد  ،موجب آن مالکیت نیست بلکه این استحقاق، نوعی حق دینی است که به

به بیان دیگر، نفت تولیدي است از نفت تولیدي، بخشی را به شرکت پرداخت کند. 

خت دولت زیرا تحقق اقتدار وي، بر نفت تولیدي، منوط به پردا مثابه مال مشاع نیست به

                                                             
1  -  Tavern, op. cit., p.191. 
2  - Nutavoot, Pongsiri, "Partnerships in Oil & Gas Production Sharing 
Contracts", International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, no. 
5, 2004, p.432. 
3- Blinn & others, op. cit., p. 71. 
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گونه حق تصرف مستقیم، تقدم و  است و شرکت نفتی تا قبل از پرداخت، حق هیچ

نوعی  ،رسد، مشارکت در تولید به نظر می 1.تعقیب نسبت به نفت تولیدي را ندارد

شباهت به عقد اجاره اشخاص قانون مدنی یا جعاله  قرارداد پیمانکاري است که بی

  رسی دقیق دارد که از حوصله این وجیز خارج است.نیاز به بر ،ولی تطبیق بر آن 2نیست

پذیر نیز  بر مشارکت در تولید، قرارداد خدماتی ریسک در قرارداد خرید خدمت، عالوه 

فرعی و در رژیم  ،وجود دارد که تفاوت بنیادینی با مشارکت در تولید ندارد و تفاوت آن

صورت کاال است  شرکت به مشارکت در تولید، پرداخت بهدیگر، در مالی است. به بیان 

  3.پذیر، پرداخت، نقدي است ولی در قراردادهاي خدماتی ریسک

عمده شروط  دو نوع ماهیت است. نخست؛، داراي مشارکت در تولید ندرج درشروط م

 جز رژیم مالی، در زمره شروط عمومی است. شرایط عمومی نوعاً مشارکت در تولید، به

منزله شروط  م مالی مشارکت در تولید که بهدر قرارداد، مشترك است. دوم؛ رژی

بر اساس مذاکرات طرفین تدوین  اختصاصی است زیرا شروط حاکم بر رژیم مالی، نوعاً

  شود. می

  شروط عمومی .1

هاي فراوان است.  بررسی تطبیقی قراردادهاي مشارکت در تولید، بیانگر وجود مشابهت 

بلکه در سایر قراردادها نیز قابل  ،تولیدتنها در مشارکت در  عمومیت برخی از شروط، نه

مشاهده است. درك درست نظام مشارکت در تولید، مستلزم شناخت شروط مشترکی 

است که گرچه در بیشتر قراردادهاي مشارکت در تولید ذکر شده است ولی استثنائاتی 

 نیز در بر دارد. در ادامه سعی خواهد شد، برخی از شروط عمومی که در فهم مشارکت

  ثر است، بررسی شود.ؤدر تولید م

. مالکیت: مالکیت در چهار حوزه مهم است. نخست؛ مالکیت نفت در جا: در باب 1

مالکیت نفت در جا یا مخازن نفتی، دو نظر است(در حقوق عرفی): مالکیت عمومی، که 

اساس آن، اشخاص خصوصی حق مالکیت بر نفت  ریشه در حقوق عصر ناپلئون دارد. بر

مالکیت  ،در مقابل 4.ند و نفت در راستاي منافع عمومی در مالکیت دولت استرا ندار

گفته  که قبالً هگون همان .5خصوصی مطرح است. این نظریه، ریشه در حقوق رم دارد

                                                             
  .20، ص. 1385میزان،  ،تعهداتنظریه عمومی ، ناصر ،کاتوزیان -1

 .10. ، ص1389انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،  ،المللی نفت و گاز قوق قراردادهاي بین، حمسعودامانی،  -2

3  -  Tavern, op. cit., p. 43. 
4  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 22. 

  .12، ص. 1388هاي مجلس،  انتشارات مرکز پژوهش ،توسعه میادین نفت و گاز، سیدصادق ی،کاشان -5
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گذاري خارجی در عین تحقق  شد، نظام مشارکت در تولید براي تطابق جذب سرمایه

کنند که نفت  ع قرارداد استفاده میمالکیت عمومی بوده است و کشورهایی از این نو

در کلیه قراردادهاي مشارکت در تولید آمده  ،این بر عالوه اند. خود را ملی اعالم کرده

  1.است که مالک نفت در جا، دولت میزبان است

 ،صراحت آمده دوم؛ مالکیت نفت تولیدشده: درکلیه قراردادهاي مشارکت در تولید به

مالکیت شرکت بر بخشی از نفت تولیدي(که  کلیه نفت تولیدي در مالکیت دولت است و

گونه که  شود. همان در نقطه صادرات محقق می ازاي هزینه و دستمزد وي است)، مابه

بودن، این  نوعی حق دینی است و دینی ،گفته شد، حق شرکت نفتی بر سهم خود قبالً

، نوعی اداي به شرکت طرف قرارداد نفت ی ازتخصیص بخشکند که  امر را اثبات می

  منزله تقسیم مال مشاع دانست. توان آن را نوعی حق عینی و به تعهد است و نمی

سوم؛ مالکیت تجهیزات: تجهیزات مورد استفاده در پروژه، سه دسته است: نخست؛ 

مالکیت او دهنده خدمت، در  تجهیزات پیمانکار: کلیه تجهیزات متعلق به پیمانکار ارائه

صورت موقت وارد کشور  دوم؛ کلیه تجهیزاتی که توسط پیمانکار اجاره و به2.باقی است

منظور افزایش هزینه، تمایل به اجاره وسایل  هاي نفتی به که شرکت شود. ازآنجایی می

ها را مجبور به خرید  کنند و آن اي خودداري می هاي اجاره یید بودجهأها از ت دارند، دولت

به دولت  شده، پس از مصرف در پروژه، فوراً سوم؛ کلیه تجهیزات خریداري 3.کنند می

هاي اندونزي، دولت  البته در برخی مدل 4.شود و مالک نهایی دولت است منتقل می

درمورد تجهیزات وارداتی، در قبال عدم دریافت حقوق گمرکی، در نقطه واردات، مالک 

  5.شد ها می آن

شناسی،  اطالعات: در مشارکت در تولید، کلیه اطالعات زمینها و  چهارم؛ مالکیت داده

رانش و ... در مالکیت سازوکار هاي مخزن، شکل کلی مخزن،  نگاري، آزمایش سنگ لرزه

  6.ها به دولت است هاي ساالنه، ملزم به ارائه آن دولت است و شرکت نفتی در گزارش

سال اول مربوط به  10ه سال است ک 30طول این قرارداد، . مدت قرارداد: نوعا2ً

شود و در  بودن اکتشاف، مرحله توسعه آغاز می آمیز اکتشاف است. در صورت موفقیت

شود. دوره توسعه، دو تا سه  صورت عدم موفقیت، قرارداد با ریسک پیمانکار فسخ می

                                                             
1- Ga, op. cit., p. 73. 
2  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 30. 
3  -  Fabricant, Robert,  Production Sharing Contracts In Indonesian Petroleum 
Industry, Harv. Int'l. L. J, NO: 16,1975, p. 332. 
4  -  Blinn & others, op. cit., p. 94.  
5  - Fabricant, op. cit., p. 332. 
6  - Ibid, p. 313. 
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شود. پس از توسعه، قرارداد براي  یا میهسال است و در این مرحله، میدان براي تولید م

یکی از مسائلی که در دوره اکتشاف  1.یابد سال در مرحله تولید ادامه می 20 تا 15

آزادسازي مناطقی از محدوده قرارداد است. این اقدام، بر اساس برنامه  مطرح است،

(در انتخاب مناطق) خواهد بود. هدف از این  با صالحدید پیمانکار شده و تعیین ازپیش

2.در مناطقی است که نفت کشف نشده استهاي اکتشافی  امر، استمرار فعالیت
 

جز محدوده تحت  اي باشد که با آغاز فاز توسعه، کلیه مناطق به گونه آزادسازي باید به

  3.اثر استداد نسبت به مناطق آزاد شده، بالپس از آزادسازي، قرار تولید، آزاد شده باشد.

کاري خود را به انضمام . بودجه و برنامه کاري: پیمانکار ملزم است، ساالنه برنامه 3

در این برنامه  4.شده براي تصویب، به دولت یا کمیته مشترك ارائه کند بینی بودجه پیش

هاي الزم، وسایل، تجهیزات و  سال است، کلیه فعالیت که نقشه راه پیمانکار براي یک

نه، هاي خارج از بودجه ساال شود. کلیه هزینه خدمات مورد نیاز، به همراه بودجه درج می

منظور انعطاف، امکان اصالح بودجه یا ضریب انحراف  غیرقابل استهالك است. البته به

  5.محدود از بودجه وجود دارد

ملزم به هزینه میزان  ،هاي کاري: بر اساس این شرط، پیمانکار . حداقل الزام هزینه4

نکار مشخصی پول، در مدت معین است. براي نمونه در مدل نیجریه آمده است که پیما

 60، 10میلیون دالر و تا سال  30میلیون دالر و تا سال ششم، 24باید تا سال سوم، 

که طی این مدت، مبالغ موردنظر هزینه نشود، ممکن  میلیون دالر هزینه کند. درصورتی

عنوان خسارت به دولت تعلق گیرد. این شرط، معیار خوبی براي سنجش عمل  است به

شاخص حداقل هزینه، کافی نیست و ممکن است پیمانکار که  پیمانکار است. ازآنجایی

حداقل الزام  بر  عالوهها را باال برد، لذا در قراردادها   خاطر عملیات نادرست، هزینه  به

(مثل  هاي معینی شود که پیمانکار در مدت مشخص باید، فعالیت اي، شرط می نههزی

  6.نگاري) را انجام دهد مطالعات زمین شناس یا لرزه

                                                             
1  - Tavern, op. cit., p. 68. 
2  - Smith, op. cit., p. 517. 
3   - Democratic Republic of Timor, Model Production Sharing Agreement, p. 12. 
4  - Tavern, op. cit., p. 194. 
5  - Democratic Republic of Timor, op. cit., p. 19. 
6  - Hammerson, M, Production Sharing Contracts: An Analysis of 
Comparative Practice in Certain African Jurisdictions, Present in UN 
Conference On Trade & Development, Nairobi, Stephenson Harwood Pub, 
2007, p. 7. 
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 تمایز هو وج 1. مدیریت و نظارت بر پروژه: یکی از ویژگی هاي بارز مشارکت در تولید5

گونه تفسیر  این شرط در قرارداد، این 2.آن با امتیاز، مدیریت دولت میزبان بر پروژه است

شود که منظور از مدیریت و نظارت آن است که بودجه و برنامه کاري باید به  می

رو بوده است و  هها روبشرکت تت دولت همواره با مخالفیمدیر 3.تصویب دولت برسد

عدالتی است زیرا این  ها نوعی بی ها معتقدند، نداشتن مدیریت در عین تحمل ریسک آن

 این، بر عالوه 4.ها براي کنارگذاشتن پیمانکار است یک ابزار مشروع در دست دولت ،شرط

ها معتقد بودند، این شرط موجب افشاي اطالعات محرمانه پیمانکار است.  آن این،

گذار، منجر به تحول در شیوه مدیریت  ها و نیاز کشورها به جذب سرمایه شرکت تمخالف

اي مشترك  مدیریت و نظارت به کمیته ،ژه قرارداد شد. پس از این تحولوبر پر و نظارت

رکن  یک کمیته مشترك، قدرتی محدود و صرفاً ،ها البته در برخی مدل 5.منتقل شد

وظایف کمیته مشترك افزایش  ،هاي جدید مشارکت در تولید در مدل 6.مشورتی است

، مسئولیت ارائه گزارش، انجام کاري برنامهبر تصویب بودجه و   یافته است و عالوه

  7.دارد ها را برعهده تشریفات مناقصه مربوط به پیمانکاران فرعی و حسابداري هزینه

طور عام و مشارکت در تولید  ي نفتی بها. حمایت و تقویت اقتصاد ملی: در قرارداده6

 پیمانکار ملزم به آموزش افراد محلی ،شود که بر اساس آن طور خاص، شرطی درج می به

پیمانکار ملزم به استفاده از کاالهاي ساخت داخل و  ،براین عالوهاست.  انتقال فناوري و

اهمیت این شروط به حدي است که در  8.خدمات پیمانکاران و نیروهاي محلی است

در مقابلِ این شرط، دولت متعهد  9.کید فراوان شده استأقراردادهاي مدل چین بر آن ت

در بخش  خصوصاًکه این شروط م آنجایی از 10.هاي ناشی از آن است به جبران هزینه

ق بر ها معلّ اجراي آن ،کند هایی به پیمانکار تحمیل می استفاده از توان محلی، ریسک

                                                             
1  - Gao, op. cit., p. 80. 
2  - Smith, op. cit., p. 516. 
3  - Gao, op. cit., p. 80. 
4  - Bindermann, op. cit., p. 313. 
5  - Gao, op. cit., p. 81. 
6  - Timor, op. cit., p. 15. 
7  - Kurdistan Regional Government, Model production sharing agreement, p. 
19. 
8  - Tavern, op. cit., p. 195. 
9  - Ibid, p. 196. 
10  - Gao, op. cit., p. 93. 
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به بیان دیگر، در صورتی پیمانکار ملزم است که توان محلی  1.عنصر کیفیت شده است

  از لحاظ قیمت، کیفیت و قابلیت دسترسی، قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

خاص، طور طورعام و مشارکت در تولید به قراردادهاي نفتی بهارکت: در . شرط مش7

توانند در عملیات پروژه با تأمین بخشی از  شود که دولت(یا اتباع او) می شرط می

زمینه انتقال  ،این شرط 2.ها بدون تحمل ریسک بخش اکتشاف، مشارکت کند هزینه

  کند. را تسهیل می فناوري

شرکت  هي سنتی مشارکت در تولید، بازاریابی بر عهدها . بازاریابی محصوالت: در مدل8

در مدل  ،اگرچه این شرط در سیر تحوالت قراردادهاي نفتی حذف شد 3.نفتی بود

  (کردستان عراق) بر آن تصریح شده است. جدید نیز

. تعهدات مربوط به تأمین بازار داخلی: بر اساس این شرط، شرکت نفتی باید بخشی از 9

خل به فروش برساند. اهمیت این شرط به دو دلیلِ مهم است: نخست خود را در دا نفت

ها،  گرفت و دوم آنکه در برخی مدل آنکه فروش در داخل با تخفیف باالیی صورت می

که این شرط در اندونزي بنیان  1968براي مثال در سال  4.پرداخت با پول ملی بود

معادل با قیمت  ،سال اول گذاري به این ترتیب بود که قیمت پنج نهاده شد، قیمت

 20اضافه  هاي بعد، قیمت محصوالت برابر بود با هزینه تولید به صادرات بود ولی در سال

  5.سنت اضافی

براساس این شرط، هر قرارداد مشارکت در تولید، رژیم مالی  6رینگ فنس:. شرط 10

قرارداد  که یک شرکت در کشوري بیش از یک مخصوص به خود را دارد و درصورتی

 7.قرارداد را در قرارداد دیگر ادغام کند ها و مالیات یک تواند هزینه داشته باشد، نمی

هایی که به اتمام نرسیده،  هاي پروژه هاي نفتی تمایل زیادي دارند با ادغام هزینه شرکت

هاي خود را زودتر استهالك کنند و  هزینه هایی که به تولید رسیده است، اوالً در پروژه

ها، دولت به  مالیات کمتري پرداخت کنند. البته در برخی مدل ،مدت در کوتاه اًیثان

  8.دهد صورت محدود می ها را به ها اجازه ادغام هزینه شرکت

                                                             
1  - Ibid, p. 92. 
2  - Ibid, p. 91. 
3  - Fabricant, op. cit., p. 317. 
4  - Bindermann, op. cit., p. 16. 
5  - Gao, op. cit., p. 91. 
6  - Ring fence. 
7  - Ibid, p. 78. 
8  - Johonston, 2003, op. cit., p. 70. 
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المللی، بدون بروز  وفصل اختالفات: اگرچه بیشتر قراردادهاي تجاري بین . حل11

م یوفصل اختالفات در تقس حل 1.امر عادي است ،شود، بروز اختالف اختالف اجرا می

 ،اختالف شود. دومحل کنند با مذاکره،  طرفین تالش می ،مرحله است: نخست تولید، سه

داوري این  2.شود اول، به داوري رجوع می در صورت عدم فیصله اختالفات در مرحله

در صورت عدم موفقیت داوري، موضوع به  ،سوم 3یا موردي باشد.  سازمانیاست ممکن 

شود که به کدام دادگاه ملی باید  ال مطرح میؤدر اینجا س 4.شود دادگاه ملی ارجاع می

کرد؟ آیا باید از قواعد حل تعارض بهره جست؟ در جواب باید گفت امروزه اکثر  عرجو

 5.اند شناختههاي حقوقی دنیا حق انتخاب دادگاه صالح را براي طرفین به رسمیت  نظام

در قراردادهاي مشارکت در تولید، دادگاه صالح توسط طرفین انتخاب  ،دیگر بیان به

  شود. می

تعیین قانون  ،المللی نفت وگاز از مسائل مهم در قراردادهاي بین . قانون حاکم: یکی12

 6.قانون حاکم، قانون کشور میزبان است حاکم است. در قرارداد مشارکت در تولید، نوعاً

علت  بهنین چپیشرفته نباشد و هم ،که ممکن است قانون کشور میزبان ولی ازآنجایی

 ننوشت شود با مفصل ها از نابرابري قدرت طرفین، امروزه سعی می نگرانی شرکت

سمت حقوق بازرگان  قراردادها، دایره مانور قانون حاکم کاسته شود و همچنین داورها به

  عرفی حرکت نموده است.

  مالی)  ساختار( اختصاصیشروط . 2

تبع کشورها  هاي قراردادهاي نفتی، رژیم مالی است. رژیم مالی به ترین بخش از مهم یکی

کند زیرا شروط مربوط به رژیم مالی، اختصاصی است و بر اساس مذاکرات  تغییر می

در قراردادهاي مشارکت در تولید، رژیم مالی نقش بسزایی در  7.شود طرفین تنظیم می

ها درمورد قرارداد مشارکت  موفقیت قرارداد و ابراز رضایت از آن دارد. بسیاري از نگرانی

  شود. در تولید، با طراحی صحیح سود و ریسک، در رژیم مالی مرتفع می

ازي سود، به جذب دنبال روشی بود که در عین حداکثرس در رژیم مالی باید به 

اي  گونه هستند به هم مفهوم سود و ضرر در تقابل با د.نگذار خارجی نیز توجه ک سرمایه

                                                             
  .473، ص. 1390سمت،  ،المللیداوري تجاري بین، عبدالحسین، شیروي -1

2 -  Gao, op. cit., p. 93.  
3- Johonston, op. cit., p. 168. 
4  - Gao, op. cit., p. 93. 

  .521، 1388سمت،  ،الملل حقوق تجارت بین ،عبدالحسین ،شیروي -5

6- Tavern, op. cit., p. 218. 
7- Johonston, 1994, op. cit., p. 5. 
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که اگر در یک پروژه، میزان سود پرداختی با حجم خطرات آن برابر نباشد، بازیگران این 

 هاي خیر نیستند گذاران خارجی، انسان عرصه، تمایلی براي حضور در آن ندارند. سرمایه

عدم توجه به توسعه، کسب سود است.  از ورود به کشورهاي درحال شان بلکه هدف

و تالش براي حداکثرسازي سطح درآمد،  گذاران خارجی یت از منظر سرمایهباجذمقوله 

توجهی به معیار تناسب سود و  بی یکی از مشکالت امروز صنعت نفت ایران است.

(در بخش سوم، برخی از جنوبیریسک، موجب آن شده است که امروزه در پارس 

چندین  ،، کشور قطرزند بحث شده است) مواردي که تعادل ریسک و سود را برهم می

رژیم مالی مشارکت در تولید، به قبل و بعد از تولید  1.برابر ایران درآمد کسب کند

  شود. تجاري تقسیم می

تراز مالی پروژه منفی است و تأمین مالی بر  ،قبل از تولید: در این مرحله بند نخست؛

هایی قبل از انعقاد قرارداد و  هاي قبل از تولید به هزینه عهده شرکت نفتی است. هزینه

شامل مواردي است که از  ،هاي قبل از انعقاد قرارداد شود. هزینه بعد از آن تقسیم می

شود. ویژگی بارز این نوع  حمیل میتفاهم تا انعقاد قرارداد، بر پیمانکار ت  داشتدانعقاد یا

مبالغی که شرکت نفتی براي خرید اطالعات  2.ها است بودن آن استرداد ها غیرقابل هزینه

منظور تخمین ریسک خود به دولت پرداخت  هاي منطقه به شناسی و ساختار سازه زمین

هاي  است، در برخی مدل استرداد ها غیرقابل کند، از این قبیل است. اگرچه این هزینه می

 هزینه خرید اطالعات، معموالً 3.استرداد تلقی شده است هاي قابل هزینه ءاندونزي جز

  4.هزار دالر است 75تا  10بین 

ها پرداختی به  هاي پس از انعقاد قرارداد است. بخشی از این هزینه دسته دوم، هزینه

ها به دولت  شود. پرداختی یدولت است و بخش بزرگی از آن نیز صرف عملیات پروژه م

ها،  لی در برخی مدلاجاره: شرط اجاره عمومیت ندارد و ،گروه است: نخست سه شامل

اجاره ناشی از تصرف منطقه که شامل  نوع اجاره به دولت پرداخت کندشرکت باید دو

ین اجاره امالك شخصی، توسط پیمانکار ابر  عالوه قرارداد نمونه کردستان(5تحت قرارداد

   6.است ست ) و اجاره استفاده از تجهیزاتبا هزینه اوو 

                                                             
  مشاور فعلی ریاست جمهور و معاون اسبق وزیر نفت: ،اظهارات ترکان ن.ك: -1

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=42021. 
2- PWC Group, op. cit., p. 45. 
3  - Gao, op. cit., p. 76. 
4  - Johonston, 1994, op. cit., p. 157. 
5  - Kurdistan, op. cit., p. 16. 
6  - Ibid, p. 34. 
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تواند از وسایل و تجهیزات  اگرچه در بیشتر قراردادهاي مشارکت در تولید، شرکت می

هاي اندونزي، دولت باید بهاي استفاده از  صورت مجانی استفاده کند، در برخی مدل به

نوع توجه آن است که هر دو نکته قابل 1.این خدمات را در مرحله توسعه پرداخت کند

رسد ماهیت این  نظر می به 2.هاي قابل استرداد است هزینه ءاجاره پرداختی، جز

پرداخت، اجاره نباشد و بهتر است آن را جریان فوري درآمدي براي دولت دانست که 

شدن زودهنگام دولت، نوعی تضمین حسن عمل پیمانکار  بر منتفع عالوه ،هدف از آن

  است. 

لغت به معناي پاداش، سود قرضه، پرداخت اضافی و حق امتیاز  در 3ناس: بوناسدوم؛ بو

ترجمه شده است ولی در اصطالح، نوعی جریان درآمدي فوري براي دولت است که در 

شود. در قراردادها سه نوع بوناس دریافت  مراحل مختلف توسط پیمانکار پرداخت می

 ،شود و مبلغ آن یید قرارداد اخذ میأو تبوناس امضا، که پس از امضا  ؛شود. نخست می

بوناس اکتشاف که پس از کشف تجاري و  ؛دوم 4.بین یک تا پنج میلیون دالر است

بوناس تولید که پس از  ؛سوم 5.شود تصویب برنامه توسعه توسط پیمانکار پرداخت می

هاي اندونزي آمده است اگر تولید به  در مدل ،شود. براي مثال آغاز تولید تجاري اخذ می

سوم؛ عوارض  6.شود میلیون دالر بوناس اخذ می 50تا  15هزار بشکه برسد بین  50

پیمانکاران از پرداخت عوارض گمرکی مربوط به واردات تجهیزات معاف  گمرکی: معموالً

شابه داخلی در موارد محدودي، همچون مواردي که کاالي وارداتی، م و صرفاً 7هستند

  8.شود دارد، اخذ می

هاي ساالنه، به  شامل کلیه مخارجی که پس از تعیین در بودجه ،مخارج عملیات پروژه 

هاي اکتشاف و توسعه  هاي پروژه به هزینه رسد. هزینه یید دولت با کمیته مشترك میأت

سک ری ،شود. تفاوت این دونوع هزینه در متغیر ریسک است. به بیان دیگر تقسیم می

ها، در  براین در برخی مدل بیشتر از توسعه است. عالوه ،مراتب هاي اکتشاف به هزینه

هاي  گاهی در برخی مدل 9.شود هاي اکتشافی، بهره بانکی منظور می استهالك هزینه

                                                             
1  -  Fabricant, op. cit., p. 331. 
2  - Kurdistan, p. 16. 
3  - bonus. 
4  - Gao, op. cit., p. 76. 
5  - Fabricant, op. cit., p. 16. 
6  - Gao, op. cit., p. 76. 
7  - Libyan Arab Jamahiriya, Model Exploration & Production sharing 
Agreement, NOC Pub, Libyan, 2006, p. 3. 
8  - Fabricant, op. cit., p. 16. 
9  - PWC, op. cit., p. 1. 
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هاي مرحله توسعه را تأمین  رصد هزینهد 50چین و لیبی، دولت بدون تحمل ریسک، 

استرداد است.  د بر بودجه مجاز، غیرقابلاهاي ماز البته الزم به ذکر است هزینه 1.کند می

یید أهاي ناشی از خرید تجهیزات بدون ت هاي مالزي، هزینه براي نمونه، در مدل

  2.استرداد است ، غیرقابلپتروناس

پس از تولید: با آغاز مرحله تولید، تراز مالی پروژه مثبت است. در این مرحله،  -ب

محدود و در مواردي همچون حقوق، دستمزد و نگهداري پروژه خالصه  ها زینهه

و پرداخت  شود. رژیم مالی پس از تولید بر چگونگی تسهیم درآمد، استهالك هزینه می

روش در رژیم مالی پس از تولید وجود دارد. نخست؛ روش پرو: مالیات متمرکز است. دو

اساس از کل تولید  اي است و براین مرحله کل رژیم مالی پس از تولید یک ،در این روش

و جبران سود و ریسک  ها درصد) به پیمانکار براي استهالك هزینه 50( سهم مشخصی

سهم پرداختی  سطح قیمت نفت در اوالً ،که این روش شود. ازآنجایی به او پرداخت می

ثیر نتایج اقتصادي پروژه در سهم أعدم ت یاًها) و ثان نظر دولت (از نقطه شود لحاظ نمی

چند  ،این روشها)، فراگیر نشد. دوم؛ روش اندونزي:  نظر شرکت (از نقطه دولت

مانده تسهیم و مالیات  مستهلک، نفت باقی ها اي است و در چند مرحله، هزینه مرحله

شیوه مالزي  هرتقدیر، نوعاً به 3.روش اندونزي فراگیر استامروزه شود.  پرداخت می

   چهارمرحله است:

هاي آسیایی وجود ندارد. در  مرحله اول: مرحله نخست فراگیر نیست و در برخی مدل

 شود. در این مرحله عموماً درصد) کسر می 20( این مرحله، ابتدا سهمی از نفت تولیدي

ي حال، برا نیباا 4.شود عنوان بهره مالکانه به دولت اختصاص داده می سهم تخصیصی به

درصد،  20سهم  ،کار رفت که بر اساس آن روشی در اندونزي به 1993اولین بار در 

شده میان دولت و شرکت  تعیین براساس نرخ ازپیش 5تحت عنوان تسهیم ابتدایی نفت

نوعی  ،قبل از استهالك هزینه است و در سهم دولت ،شود. این تقسیم نفتی تقسیم می

  7.قی براي کاهش ریسک پیمانکار استمشوتسهیم اولیه،  6.مالکانه است بهره

ترین بخش قرارداد مشارکت در تولید که سهم  مرحله دوم؛ استهالك هزینه: مهم 

هاي  کلیه هزینه ،بسزایی درجذابیت آن دارد، استهالك هزینه است. در این مرحله

                                                             
1  - Tavern, op. cit., p. 197. 
2  - Ibid, 199. 
3  - Blinn & others, op. cit., p. 74. 
4  - Bindermann, op. cit., p. 13. 
5  - First tranche petroleum. 
6  - Gao, op. cit., p. 85. 
7  - Ibid, p. 84. 
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 درصورت( دولت ها به هاي قبل از قرارداد و پرداخت مربوط به عملیات پروژه، هزینه

سهمی از نفت تولیدي که نفت  ،در این مرحله 1.شود استردادبودن) مستهلک می قابل

یابد. سقف نفت هزینه متغیر است.  نام دارد براي استهالك هزینه تخصیص می 2هزینه

منظور تشویق پیمانکار و کاهش ریسک او، کل نفت  در برخی قراردادها به ،به بیان دیگر

حالی است که در برخی این در 3.یابد تخصیص میعنوان نفت هزینه  تولیدي به

 .درصد) است 40هاي دیگر، سهم نفت هزینه، بخشی از نفت تولیدي( براي مثال  نمونه

یکی از مسائلی که در قرارداد مشارکت در تولید مطرح است، تعیین سطح قیمت نفت 

باالتر باشد، سطح قیمت اعالمی از بازارهاي هدف اگر هزینه براي استهالك هزینه است. 

از  شود. امروزه براي تعیین قیمت نفت هزینه، معموالً رو می هاستهالك با شکست روب

  5.شود المللی استفاده می بازارهاي بین 4فوب قیمت

مانده  هاي مراحل اول و دوم، نفت باقی کسر پرداخت زمرحله سوم؛ تقسیم منافع: پس ا  

شده، تقسیم  تعیین اساس نرخ از پیششود، میان طرفین بر فت نامیده میکه سود ن

شود. دوسیستم در تقسیم منافع وجود دارد. سیستم نخست، تقسیم براساس نرخ  می

، میان دولت و 15به  85نسبت  هاي اندونزي به مقطوع است. براي نمونه در مدل

ها،  شد. سیستم دوم، تقسیم بر اساس نرخ شناور است. در برخی مدل شرکت تقسیم می

ها  کند. براي مثال در برخی مدل ر سطح میزان تولید، نرخ سهم نیز تغییر میبا تغیی

درصد است. با افزایش  40به  60هزار بشکه، نسبت تقسیم  20آمده است، در سطح 

  6.خواهد بود 30به  70درصد، نسبت تقسیم،  60تولید به 

طرح نبود و هاي اولیه مشارکت در تولید، مالیات م مرحله چهارم؛ مالیات: در مدل 

، هاي جدیدتر، عمدتاً در مدل7.شد مالیات توسط شرکت دولتی و از سهم او پرداخت می

مالیات  ،هاي نیجریه مالیات بر سود شرکت درنظرگرفته شده است. البته در برخی مدل

ها پس از استهالك هزینه و قبل از  درنظرگرفته شده بود. در این مدل 8بر سود نفت

                                                             
1  - Ibid, p. 84. 
2  - Oil cost. 
3  -  Blinn & others, op. cit., p. 74. 
4  - FOB. 
5  -  Tavern, op. cit., p. 200. 
6  -  Blinn & others, op. cit., p. 75. 
7  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 200. 
8  - Oil profit tax. 
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شد. در  عنوان مالیات کسر می درصد) به 20( براي مثال  از نفتتسهیم منافع، سهمی 

  1.ها مالیات بر سود شرکت مطرح نبود این مدل

  . مقایسه قرارداد مشارکت در تولید و بیع متقابل 3

براساس این روش،  دار صنعت نفت ایران بوده است. سکان 2بیش از دودهه، بیع متقابل

شود، شرکت نفتی سرمایه، تخصص،  اکنون در صنعت نفت ایران استفاده می که هم

کند. در مقابل، کلیه  وسایل و تجهیزات را براي توسعه میدان نفتی و گازي فراهم می

 6و بهره بانکی، به انضمام دستمزد، 5عملیاتی 4اي، غیرسرمایه 3اي، ها شامل، سرمایه هزینه

شود. در این روش، دولت  عایدات ناشی از میدان، مستهلک میاز طریق  6دستمزد،

   7میزبان، مالک تمام وسایل، تجهیزات و نفت تولیدي است.

 39 به نزدیک مالی ارزش با متقابل بیع قرارداد 22 جمعاً 1384 تا 1374 سال از 

امروزه با توجه به گسترش رقابت میان کشورها در  8شده است. منعقد دالر میلیارد

جذب سرمایه خارجی (ورود عراق، لیبی و برخی کشورهاي قفقاز)، استفاده از مدل 

ر اساس سه مالك مشارکت در تولید، مفید خواهد بود. در این بخش سعی خواهد شد ب

د)، سود، مسئله تولید صیانتی و منافع ملی(الگوي اقتصامهم؛ تناسب ریسک و 

  قراردادهاي مشارکت در تولید با بیع متقابل مقایسه شود.

هاي متعددي را بر عهده تناسب ریسک و سود: در بیع متقابل، پیمانکار، ریسک -1

ها عبارت است از: نخست، ریسک ناشی از عدم موفقیت پروژه. دوم، گیرد. این ریسکمی

عملیات  افزایش هزینهها. چهارم، ریسک ناشی از ریسک سیاسی. سوم، ریسک تحریم

 پروژه.

                                                             
1  - Adepetun, Sola, Production Sharing Contracts: the Nigerian Experience 
[online] available at: www.heirnonline.org, 1995, p. 26. 
2  - buyback. 
3  - Capex: capital cost. 
4  - Non-capex. 
5  - Opex: operational cost. 
6  - Remuneration fee. 
7  - Ebrahimi, Seyed Nasrolla & Abdullhosein Shiravi, The Contractual Form 
of Iran’s Buyback Contracts in Comparison With Production Sharing & 
Service Contract, presented at the SPE 13th Middle East Oil Show 
Conference, Bahrain 9-12 June 2003. p. 3. 

بررسی عملکرد وزارت نفت در امور وظایف «هاي مجلس جمهوري اسالمی ایران  گزارش مرکز پژوهش -8

 ،»هاي سوم توسعه و سال اول برنامه چهارم توسعه صنعت نفت و گاز در برنامهدستی  باالدستی و پایین

  .3، ص. 1386هاي مجلس شوراي اسالمی،  انتشارات مرکز پژوهش
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هاي نفتی وجود دارد. ولی ریسک سوم، نوعی در اکثر قرارداد هاي اول و دوم، بهریسک

  مربوط به وضعیت خاص ایران و ریسک چهارم نیز مشخصه مهم بیع متقابل است.

حالی است این در 1شود. اي، ابتدائاً مشخص میهاي سرمایهدر بیع متقابل، تمام هزینه

ها با توجه به جهلی که نسبت به مخزن وجود دارد،(و ریسک تخمین دقیق هزینهکه 

ها در کردن هزینه ها) غیرممکن است. مقطوع تخمین دقیق هزینه بسیار باال و غیرقابل

شود که شرکت نفتی، مجبور به تحمل ریسک ناشی از  ابتداي پروژه موجب آن می

است که جبران ریسک و دستمزد پیمانکار، حالی این در 2.ها نیز بشودنوسان هزینه

به بیان دیگر، در بیع متقابل، ریسک  3صرفاً بر اساس نرخ مقطوع به همراه بهره است.

شرکت، نامحدود، ولی دریافتی مقطوع است. به بیان دیگر، در بیع متقابل، ریسک و 

ک جبران ریسک، نامتوازن است. این درحالی است که در مشارکت در تولید، ریس

ها ساالنه و با تصویب کمیته مشترك ها برعهده شرکت نیست زیرا هزینهافزایش هزینه

براین، با توجه  شود. به بیان دیگر، پیمانکار، مصون از این ریسک است. عالوه تعیین می

گذاري در مناطق  به مقطوع نبودن پرداختی به شرکت، ریسک ناشی از تحریم و سرمایه

  دهد. زر) را نیز پوشش میعمیق دریایی ( دریاي خ

گذار، موجب آن شده پذیري باالي شرکت سرمایه در تأیید این مسئله باید افزود، ریسک

و معدود  4، در مرحله توسعه میدان منعقد شود هاي متقابل است که عمده بیع

  رو نباشد.  قرادادهایی که همراه با هم براي اکتشاف و توسعه منعقد شده با موفقیت روبه

ئله تولید صیانتی: تولید صیانتی به معنی حداکثرسازي استخراج در هر زمان مس -2

نیست بلکه به معنی حداکثرسازي استخراج در طول عمر میدان است. تولید صیانتی، 

هاي نفتی در برخورد با مسئله شیوه برداري بهینه نفت است. شرکت مترادف با بهره

جایی سریع نفت  ت، روشی که منجر به جابهتوانند دو روش اتخاذ کنند: نخستولید، می

                                                             
1 -  Shiravi, Abdolhosein &  Seyed Nasrollah Ebrahimi, Exploration and 
Development of Iran Oilfields Through Buyback, Natural Resources Forum, 
Vol. 30, 2006, p. 251. 
2  - Ibid, p. 261. 
3  -  Groenendaal, Willeim &  Mohammad Mazraati, A critical Review of 
Iran’s Buyback Contracts [online] available at:  www.elsevier.com, 2006, p. 
3710. 
4  - Shiravi &  Ebrahimi, op. cit., p. 244. 
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تر نفت  جایی آهسته یابد. دوم، روشی که منجر به جابهشود ولی نرخ بازده کاهش می

 1شود ولی نرخ بازیافت، باالتر خواهد بود. می

در این راستا، دو متغیر بر نحوه رفتار شرکت در اتخاذ یکی از این دو روش، مؤثر است. 

  داري.هاي کسب سود و اصول بنگاهنی و متغیر دوم، انگیزهمتغیر نخست، مسائل ف

دار است که به علت باید توجه داشت که مخازن نفتی ایران از نوع سنگ آهکی شکاف

جا شود و تولید سریع،  تواند سریع جابه پا، نفت نمی 30تا  20ها در ارتفاع تقسیم بلوك

کند که الگوهاي فنی ایجاب میبه بیان دیگر،  2کند.آسیب جدي به مخازن وارد می

طور که گفته  روش دوم در برخورد با مخازن ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما همان

بر متغیر فنی، متغیر اقتصادي نیز در انتخاب روش توسط پیمانکار مؤثر است.  شد، عالوه

 در بیع متقابل، با توجه به این حقیقت که منافع شرکت مقطوع است و صیانت از

کند که شرکت نفتی با ایجاب می 3داري مخازن، تأثیري در سهم او ندارد، اصول بنگاه

  ها و سود خود را جبران کند.تر هزینه افزایش تولید، سریع

ها کنند که این ادعا با مصلحت حیثیت تجاري شرکتبرخی در پاسخ، استدالل می 

ها در سطح  اعتباري آن بیهاي نفتی در این عرصه موجب منافات دارد و اقدام شرکت

در پاسخ به این  4شوند.هاي نفتی به این مقوله وارد نمیشود. لذا شرکت الملل میبین

منزله استفاده از  ها بهگرفتن تولید صیانتی توسط شرکت ادعا باید گفت، نادیده

نیست زیرا استفاده از » دزدیدن از کار«هاي غیراستاندارد و به قول معروف،  روش

که قبل از انقالب،  همچنان - شود هاي بازده سریع، موجب افت سریع تولید نمی روش

کرد. و این ها، تا سقف شش میلیون بشکه در روز تولید میایران با استفاده از این روش

شود که در  ها باعث میبلکه این روش -دهد مخازن هنوز نیز به تولید خود ادامه می

درصد  20نفت، در جا تولید شود، این مقدار به  درصد 30جاي آنکه  بلندمدت، به

گیر کاهش یابد. به بیان دیگر، عدم رعایت تولید صیانتی در بیع متقابل، گریبان

  هاي آتی خواهد شد.  نسل

                                                             
مین مالی در بخش أطرح پژوهشی: بررسی الگوهاي قراردادي مناسب براي ت« ،گروه مشاوران -1

 .27، ص1385معاونت انرژي ریاست جمهوري،  ،دفتر همکاري هاي فناوري ،»باالدستی نفت

 .65پیشین، ص.  -2

کند با حداکثرسازي سود خود، منافع داري به این معنا است که شرکت سعی میاصل بنگاه -3

 ن خود را تضمین کند.ادار سهام

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،، تقریرات حقوق نفت و گاز، عبدالحسین ،شیروي -4

1390. 



 

 

ز 
یی

 پا
م،

فت
وه

د 
تا

ش
 ه

ره
ما

 ش
م،

شت
 ه

 و
اد

فت
 ه

ل
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
13

93
 

25 

که در مشارکت در تولید، حضور شرکت نفتی، بلندمدت است و  در مقابل، ازآنجایی

توجه به سازوکار دریافت بخش از تولید،  منافع او با تولید بهینه عجین است (چرا که با

افزایش نفت تولیدي در بلندمدت در میزان دریافتی شرکت مؤثر است)، استفاده شرکت 

جایی آهسته نفت و افزایش ضریب بازیافت همراه است، موافق  هایی که با جابهاز روش

  داري است.اصول بنگاه

است و درنتیجه این امر، بخش  منافع ملی: در بیع متقابل، سهم پیمانکار، مقطوع -3

هاي نفت و گاز، متوجه دولت است. در مقابل، در مشارکت در تولید،  عمده سود میدان

شود،  که سهم پیمانکار در قالب بخشی از نفت تولیدشده به وي پرداخت می ازآنجایی

در این در مشارکت بر تقابل، نوعاً کمتر است. عالوهمیزان سود دولت، در قیاس با بیع م

تولید، پیمانکار در سود ناشی از نوسانات قیمت نفت، شریک خواهد بود و در مواقعی که 

 شود. اي نصیب پیمانکار مییابد، سود بادآوردهشدت افزایش  قیمت نفت به

هاي فوق، این نتیجه را در پی دارد که از حیث منافع ملی، بیع متقابل استدالل 

هاي نفتی اگرچه افزایش سود ا باید گفت در قراردادتر است. در پاسخ به این ادع مناسب

مدت جذاب است، ولی عدم توجه به معیار تناسب ریسک و سود،  ها در کوتاهدولت

گذاري و کاهش درآمد در بلندمدت است. به بیان دیگر، در موجب کاهش سرمایه

اي عمل ونهگ قراردادهاي نفتی نباید به دنبال حداکثرسازي سود خود بود بلکه باید به

ها در این است که اوال،ً تولید مطلوبیت دولت 1کرد که مطلوبیت طرفینی فراهم شود.

صیانتی باشد و ثانیاً، سرمایه الزم جذب شود؛ که این مهم در مشارکت در تولید، به 

دلیل تناسب ریسک و سود فراهم است. در مشارکت در تولید، اوالً، میزان سهم 

هاي کنترلی نظیر ها از طریق ابزارمذاکره است. ثانیاً، دولت پرداختی به شرکت، قابل

توانند حاشیه سود شرکت را تحت کنترل  مالیات و تعهدات مربوط به بازار داخلی، می

  خود قرار دهند.

                                                             
1  - Tordo, op. cit., p. 21. 
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  نتیجه

آن، دولت  قرارداد مشارکت در تولید، یک قرارداد خرید خدمت است که براساس .1

هاي شرکت نفتی، دستمزد وي را در قالب استهالك هزینهکند، پس از  میزبان تعهد می

پرداخت بخشی از نفت تولیدشده جبران کند. در قرارداد مشارکت در تولید، شرکت 

این، مالکیت مخزن، نفت بر دیریت دولت میزبان است. عالوهنفتی تحت نظارت و م

باوجود اینکه رسد  نظرمی تولیدي و تجهیزات مصرفی، متعلق به دولت میزبان است. به

ح، اگرچه این اصطالح ناکافی است، با توجه به تبادر عرفی آن، عدول از این اصطال

 نیز تلقی شود. تنها مفید نباشد، بلکه مضر نه

در مشارکت در تولید، کشور پذیراي سرمایه با درج شروطی همچون حداقل تعهد  .2

اخلی، شروط حمایت از اي، تعهدات مربوط به تأمین بازار دکاري، حداقل تعهد هزینه

برآنکه کنترل کاملی بر شرکت نفتی  اقتصاد ملی، مشارکت داخلی، مالیات و ... ، عالوه

 کند. المللی دارد، زمینه انتقال فناوري را نیز فراهم میبین

در مشارکت در تولید، تأمین مالی پروژه و نیز ریسک ناشی از آن بر عهده شرکت  .3

شود و نیز بخشی از نفت  جبران می ها جاري، کلیه هزینهاست و در صورت تحقق تولید ت

 شود.  تولیدي براي جبران ریسک و دستمزد، به وي پرداخت می

به لحاظ مزیت مشارکت در تولید، نسبت به بیع متقابل باید گفت، اوال،ً کارایی  .4

مشارکت در تولید در تولید صیانتی اثبات شده است زیرا که حضور بلندمدت شرکت و 

خوردن منافع وي با منافع بلندمدت میدان نفتی، مثبت این ادعا است. ثانیاً، با  ز گرهنی

گذار خارجی از طریق مشارکت در توجه به توزیع متناسب ریسک و سود، جذب سرمایه

 تولید مؤثرتر خواهد بود. 

هاي مربوط به مشارکت در تولید، متوجه رژیم مالی است. در این مورد عمده نگرانی .5

مدت، ارجح است. دوم، رژیم  د گفت، نخست، منافع بلندمدت در قیاس با منافع کوتاهبای

یافتنی است. سوم، وجود ابزارهاي کنترلی، نظیر  مالی مطلوب، در پرتو مذاکره، دست

مالیات و تعهدات مربوط به بازار داخلی، امکان کنترل حاشیه سود شرکت نفتی 

  کند.المللی را فراهم می بین
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