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جستارگشايي 
هایملیوشرکتهایخارجیدرصنعتنفتوگازمعموالًازراهقراردادهایی

راب همیاندولت
کهموردمذاکرهطرفینقرارمیگیرند،تعیینمدیشدود.تجربدهنشداندادهکدهمدذاکرهبدرای
اکتشافوبودره بدرداریازمنداب نفتدی،بدهچودارندوعقدراردادمت دداولمنتودیشددهاسدت:
نامههایامتیدازی1،موافقدتنامدههدایداقراردادهدایمشدارکتدرتولیدد(2،)PSA/PSC
موافقت 
یهگذاری(3)JVCوقراردادهایخدماتی(4.)SCموافقدتنامدههدای
قراردادهایمشارکتدرسرما 
پذیریهایمربوطدهرابدهشدرکتهدای

امتیازیکهمالکیتنفتوگازوکنترلعملیاتوخ ر
خارجیمحولمیکند،اواخردهده1940واوایدلدهده1950درکشدورهایدرحدالتوسدعه

لبودند.پسازمنسوخشدنموافقتنامدههدایامتیدازیسدنتی،قراردادهدایSC،JVCو

متداو
PSA/PSCواردعرصهشدند.اینتغییراتواصالحاتمعلولچنددعامدلدرتدالشکشدورهای
میزبانبرایرسیدنبهنوعجدیدیازراب هباشرکتهایخدارجیبدود.برخدیازایدنعوامدل
عبارتبودنداز:پیشرفتفناوریودانش،بوبودوضدعیتاقتصدادیوبلدویسیاسدیوحقدوقی
کشورهایمیزبانوافزایشقددرتچاندهزندیکشدورهایتولیدکننددهنفدتازطریدقتسسدیس
سازمانکشورهایصادرکنندهنفت(اوپک)5وتصویبق عنامههایمربو بهحاکمیدتداممدی
ملتهابرمناب طبیعی6توسطسازمانمللمتحد.

دراینمقالهسیرتغییروتحولقراردادهادرصنعتنفدتوگدازدرخاورمیانده(کدهبسدتر
عمدهقراردادهایباالدستیصنعتنفتبوده)مرورشدهوازاینرهگذرمفوو وانواعمشارکت
درصنعتباالدستینفتوگازبررسیخواهدشد.تسکیدبرواژهمشارکتبدینخاطراستکده
بهموجبقسمتسهازبند«ت»ماده3قانونوظایفواختیداراتوزارتنفدتمصدوب،1391
جذبوهدایتسرمایههایداخلیوخارجیبدهمنظدورتوسدعهمیددانهدایهیددروکربوریبدا
اولویتمیدانهایمشتر ازطریقطراحدیالگوهدایجدیددقدراردادیازجملدهمشدارکتبدا
سرمایهگذارانوپیمانکارانداخلیوخارجیبدونانتقالمالکیتنفتوگازموجوددرمخدازن

صیانتشدهازوظایفواختیاراتوزارتنفتدانستهشدهاست )1(.

وبارعایتموازینتولید

1.Concession Agreements.
2. Production Sharing Agreements (Contracts).
3. Joint Venture Contracts.
4. Service Contracts.
5. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).
6. Permanent Sovereignty over Natural Resources, General Assembly resolution 1803 (XVII),
New York, 14 December 1962.
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بهکارگیریکلمهمشارکتدرقانونباالباعدثشددهتدابرخدینویسدندگانوپووهشدگران
(امانیوشفی زاده،)28:1391،استفادهازالگویمشارکتدرتولیددبدرایصدنعتباالدسدتی
نفتوگازکشوررابهلحاظقانونیمجازتلقیکنند .
اینمقاله،باعنایتبهنتایجبهدستآمدهازبررسیمفوو مشارکتدرصنعتباالدستیوبا
استفادهازتحلیلدیگرقوانینومقرراتذیربطکشور،درتالشاستتااثباتکندکهاستفاده
ازقراردادهایمشارکتدرتولیددرصنعتنفتوگازایران،فاقدمجوزقانونیاست .

.1مفهوممشاركتدرصنعتباالدستينفتوگاز
درفرهنگواژگانچنینآمدهکهمشارکت(اسدممصددر)رعربدی:مشدارکت]()mošārekatبده
باهمشریکشدن؛شرکتکردنبداهدماسدت.ایدنواژهدرقراردادهداینفتدی،معدادل

معنای
واژههای(sharingمثل(joint،)Production Sharing ContractمثلJoint ،Joint Venture Contract


)Operation Agreementونیز(Participationمثل)Participation Agreementمورداسدتفادهقدرار
میگیرد.فاریازاینبحثواژهای،الز استمفوو مشارکتدرصنعتباالدسدتینفدتوگداز
موردبررسیوشناساییقرارگیرد .
توسعهقراردادهایمشارکتیبهمنسوخشدنتدریجیموافقتنامههایامتیازیدوره

درواق ،
آغازینشکلگیریقراردادهایصنعتنفتوگازارتبا دارد.نظربهاینکهاینموافقتنامههای
سنتیموردانتقادکشورهایمیزبانودرمرحلهبعدموردانتقادکشورهایعاومؤسدساوپدک
قرارگرفت؛چراکهکشورهایتولیدکنندهمعتقدبودنداینموافقتنامههامدان اسدتفادهبوینده
اقتصادیدولتهایمیزبانازدرآمدهایمیدانهانفتیوگازخودمیشوند،لذاایدهاسدتفادهاز
بهتدریجشکلگرفت .
درجریاناکتشافوبورهبرداریازمناب طبیعی 

قراردادهایمشارکتی
نامههايامتيازيبهقراردادهايمشاركتي
موافقت 

.1-1گذاراز
موافقتنامههایامتیازیسنتیطیدورهجندگهدایجودانیاولودو تدااوایدلدهده1970
میالدیمتداولبودند.نخستینموافقتنامهامتیازیدرخاورمیانهدرسال1901ازسویدولت
ایرانبهویلیا دارسی7اع اشد( .)Ely, 1975: 4
موافقتنامههایامتیازیسنتی،راب هایمبتنیبرتسمینمناف دوطرفدهایجدادنکدرد.ایدن
بدانخاطربودکه.1:شرکتملدینفدت(8)NOCبدهنماینددگیازکشدورمیزبدان،قدراردادی
بلندمدتاماامیکردکهبراساسآنحقتقریباًانحصاریاکتشدافوبودرهبدرداریازندواحی
بسیارپوناوروگاهیکلکشوررابهشرکتخارجیمدیداد()Bindemann, 1999: 9؛.2شدرکت
7. William D’Arcy
8. National Oil Company
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خارجیکنترلکاملجدولزمانیوفرایندتوسعهمنداب رادراختیدارداشدتبدهگوندهایکده
قادربهکسبموارتهاوتخصصمربوطهنبدود؛.3حقدوقدولدتمیزبدانبده

شرکتملینفت
دریافتمبلغناچیزیازبورهمالکانه9محدودبود.اگرچهاینمبلغبراساسسد

پدیشبیندی

اولیهتولیدتعیینمیشد،ولیعمدهمقدارآنتوسطشدرکتهدایبدینالمللدینفتدی(10)IOC
پیشنواددادهوتعیینمیشدودرنتیجهمبلغپرداختیبهکشورمیزبانبسیارناچیزبود.بدرای

مثال،براساسنخستینقراردادهایامتیازیکشورهایحوزهخلیجفارس،ایران40هزارپوندد،
بحرین2250پوند،کویت38هزارپوندوق ر30هدزارپوندددریافدتمدیکردندد

(Suleiman,

) .1988: 140
یدانهداینفتدیازیدکسدو،افدزایشداندشو
سومنبردنکشورهایمیزبانازدرآمدهایم 

موارتهایشرکتهاینفتی،تسسیساوپک،افزایشقدرتچانهزنیاعاایاوپکوتوسعهاصل
درحالتوسعه

حاکمیتداممیملتهابرمناب طبیعیازسویدیگر،باعثشدتااکثرکشورهای
ایننوعموافقتنامهراکنارگذاشتهوبهسمتانواعدیگدریازموافقدتنامدههداوقراردادهدادر
صنعتباالدستینفتوگازحرکتکنند.قراردادهایمشارکتدرسرمایهگذاری()JVCازجمله
نامههایامتیدازیمدوردتوجدهقدرار
ترینقراردادهایمشارکتیبودکهپسازدورهموافقت 


موم
گرفت.نخستینJVCراشرکتملینفتایتالیا(اندی)11ازطریدقشدرکتتابعدهخدودبدهندا 
بهطدورکامدلدراختیداردولدت
آجیپ12بامصروایرانمنعقدکرد(.)Blinn, 1986: 48انی،که 
ایتالیاقرارداشت،الوا بخشتشکیلشرکتهایملیدرمن قهخاورمیانهبود.نخستینشرکت
)بودکهپسازملیشدنصنعتنفتدر

ملینفتدرخاورمیانه،شرکتملینفتایران(NIOC
وسایرشرکتهاینفدتخدارجیمثدلارپدا-

سال1951تشکیلشد(.)Stevens, 1976: 26انی
الف13ازفرانسهوآموکو14ازایاالتمتحده،شرکتهایتازهوارد15نا گرفتهبودند.اینشرکتها
بهوجودآمدند(.)Blinn, 1986: 47آنوابهدنبالتصداحبسدومی
پسازپایانجنگجوانیدو  
یشتدر،امتیازهدارادر
کتهایبزرگکهپد 
ازنفتتولیدیبودندودرنتیجهبهرقبایجدیشر 
اختیارداشتهوتحتحمایتکشورهایشانبودند،تبدیلشدند.ظوورشرکتهدایبدهاصد ال 
تازهوارد،قدرتچانهزنیکشورهایمیزبانراافزایشدادوباعثمعرفیJVCبدهعندوانیکدیاز
9. Royalty
10. International Oil Company
)11. Ente Nazionale Idrocarburi (ENI
12. AGIP
13. ERPA-ELF
14. Amoco
15. New Entrants or New Comers
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جنبههایمومتوسعهاقتصادیکشورهایمیزبانگردید.اینمسئلهبهنوبهخودبدهکنداررفدتن
موافقتنامههایامتیازیسرعتبخشید،امافقدانیکمبنایحقوقیبرایمذاکرهمجددد16یدا
اصال موافقتنامه هایامتیازیموجود،توسعهنوعجدیدیازراب همیانکشدورهایمیزبدانو
شرکتهایخارجیراعقبانداخت( .)Rouhani, 1971: 48

وجودیکتالشجمعیضروریبهنظرمیرسید؛زیراهریکازکشورهابدهتنودایی

بهعالوه،
هایامتیازیقرارداشتندوشرکتهاینفتی

موقعیتضعیفیبرایمذاکرهمجددموافقت 
نامه

در
بهدنبالبرهمزدنامتالفاحتمالیمیانکشورهایمیزبداندرایدنخصدو 

خارجی(17)FOC
بودند.درنتیجه،اتحادمیانکشورهایبزرگتولیدکنندهنفتدرخصو مساملسیاستنفدت،
بهمنظورداشتنقدرتچانهزنیمؤثروتدسثیربیشدتربدرIOC/FOCامدریالز وضدروریبدود.
بنابراین،سازماناوپکدرسال1960بداحادورنماینددگانکشدورهایعدراق،ایدران،کویدت،
همزمان،درنق دهایدیگدراز
بهکارکرد( .)Rouhani, 1971: 77
عربستانوونزومالدربغدادآغاز 
جوان؛یعنیدرکشورونزومال،بامعرفدیفرمدولمشدارکتدرسدود50-5018طدیسدالهدای
نامههایامتیازیبرداشدتهشدد.نسدبتمزبدوردر
بهسویاصال موافقت 
1943تا،1948گامی 
سال1958بهمیزانیبین65-35و70-30رسید().Seymour, 1980: 27کشورهایخاورمیانهنیز
ازاینسیاستاستقبالکردند،زیراتواناییمذاکرهآنواراافزایشمیداد.برایمثالهنگامیکه
شرکتنفتعربیآمریکایی(آرامکو)دردسامبر1950برمبنایفرمولمشدارکتدرسدود-50
بهعنوانجایگزینیبرایمالیاتبردرآمدددریافدتکدرد،
،50بورهمالکانهایتاسقف50درصد 
درآمدهاینفتیعربستانافزایشیافت( .)Blinn, 1986: 47
اینوضعیتباشکلگیریاوپکدرسال1960بیشترتقویتشد،امانبایدفراموشکردکه
بهوجودآمدهبدودواوپدکعامدلاصدلیایدن
تمایلبرایتغییرروابطقراردادیدردهه 1950
تغییرنبود.بااینوجود،اوپکبرمبنایق عنامههایمربو بهحاکمیتداممیملتهابرمناب 
طبیعیونیزاصلشرایطمتغیر19اعاایخودرابهمذاکرهمجدددموافقدتنامدههدایامتیدازی
بهصورتفردییاجمعیترغیبکرد.اینمسئلهدربیانیهسیاسدتنفتدیکشدورهایعادودر
کهدرآنحقمسلمدولتهابرایمشارکتدرمالکیدتشدرکتصداحبامتیدازبده

سال1986
رسمیتشناختهشدهبود،منعکسگردید.اوپکبهتدالشهدایخدودبدرایتسکیددبدرمسداملی
همچونمالکیت،قیمتنفت،س

نامههاادامهداد( .)Blinn, 1986: 50
انواعموافقت 

تولیدو
16. Re-negotiate
17. Foreign Oil Companies
18. Profit Sharing Formula
19. Changing Circumstances
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اعاایاوپکبهدلیدلفقددانپدیشزمیندهمناسدبحقدوقی،مودارتوداندشالز ونیدز
بهتدریجبهسمتمدذاکرهدرمدوردراب ده
نپذیرفتنملیشدنبهدلیلپیامدهایسومگینآن ،

جدیدقراردادیمبتنیبرمفوو مشارکت20گا برداشدتند.هدمزمدانبدامعرفدیPSA/PSCدر
دهدده1960ازسددویاندددونزی،قدددرتچانددهزنددیدولددتهددایمیزبددانرونددقدوبددارهیافددت
) .(Bindemann, 1999: 10
نامههايمشاركت 21
موافقت 

.2-1
،کشورهایعربیحاشیهخلیجفارس(عربستان،کویت،ابدوظبیوق در)

ازسال1967تا1973
نامههایامتیدازیخدودرابرمبندایمفودو 
یندمذاکرهمجددموافقت 

بههمراهایرانوعراق،فرا
مشارکتآغازکردند.پسازمدتکوتاهی،ایرانوعراقازفراینددمدذاکرهکنداررفتندد.ایدران
اعال کردکهدرمفوو مشارکتمناف کشورشبهخ رافتادهبدهدنبدالمعاملدهایجدیددبدا
کنسرسیومیازشرکتهایخارجیاست.عراقنیزدرژومن،1972صنعتنفدتخدودراملدی
کرد( .)Suleiman, 1988: 152
باوجوداقبالکشورهایمن قهخلیجفارسازمفوو مشارکت،فرمولآنکامالًروشننبدود.
کشورهایعربستان،ابوظبی(اماراتکنونی)وق رباتکیهبرموافقتنامههایتورانوطدرابلس،
موافقتنامهعمومیمشارکت22باگروهیازشرکتهایخارجیرادراکتبر1972امااکردندد
تاازژانویه1973سومی25درصدیراتصاحبکردهوبراساسیدکجددولزمدانیازپدیش
تعیینشده51،درصدمالکیتبهآنوامنتقلشود.درموافقتنامهتورانکهدرفوریه1971بده
اماارسید،شرکتهایخارجیتوافقکردندقیمتنفترابشدکهایحددود46سدنتافدزایش

دادهوعالوهبرآن،ازسال1975مبلغ20سنتدیگدرنیدزبدرآنبیافزایندد.درموافقدتنامده
طرابلسکهدرآوریل1971بهاماارسید،لیبیوالجزایرنسبتبهدریافتافزایشیمعادل80
سنتطیهماندورهزمانیاستحقاقپیداکردند) .(Danielsen, 1982: 189
موافقتنامههایمشارکت،بهویوهدرمقایسهباموافقتنامههایامتیازی،یکپیدروزیبدرای
دولتمیزبانمحسوبمیشد؛زیرادرآمددولتوتاحدودیکنترلدولتبرمناب نفتدیونیدز
فعالیتهایشرکتصاحبامتیازرابرایدسترسیبهمناب بیشترتولیدینفدتوگدازافدزایش
داد.اینموافقتنامههادسترسیبهنسبتخوبیرابهبازارهایبینالمللینفتبدرایکشدورهای
میزبانفراهمآورد.بااینوجود،موافقتنامدههدایمزبدورهمچنداندربدرآوردهکدردنخواسدت

20. Participation
21. Participation Agreements
22. General Agreement on Participation
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کشورهایمیزبانمبنیبرتسلطکاملبرمناب نفتوگاز،بهویوهتعیدینندرختولیددوقیمدت
نفتوافزایشدرتولید،عملیات،مدیریت،بازاریابیوموارتهایفنیشرکتهدایملدینفتدی
عاجزبودند .
کاستیموافقتنامههایمشارکتبهاینواقعیتنسبتدادهمیشدکهمالکیدتومددیریت

همچناندردستشرکتهدایخدارجیاسدت؛زیدراآنودامالدکسدوا حدداکثریدرشدرکت
صاحبامتیازبودند.بهعبارتدیگر،موافقتنامههایمشارکت،همانموافقتنامههایامتیدازیدر
شکلوساختارمدرنوجدیدبودندد.اگدرتجربدهانددونزیدراسدتفادهPSA/PSCکدهشدرایط
،دالیلکنارکشیدن

م لوبتریبرایدولتمیزبانفراهممیآورد،بهواقعیتپیشیناضافهشود
ایرانازفرایندمذاکرهدرموردموافقتنامههایمشارکترامیتوانبدهدرسدتیدر کدرد،امدا
درهرحال،باتوجهبهشرایطتسلطشرکتهایهفتخواهران()5نفتیدرآنزمانوبهویوهنبود
حقیکجانبِهبرایکشورهایمیزبانبرایتعدیلموافقتنامههدایامتیدازی،موافقدتنامدههدای
مشارکتیکدستاوردتلقیشد( .)Suleiman, 1988: 152
برخیازعناصرموافقتنامههایمشارکتمنعقدهدرآنزمان،درقراردادهایJVCامدروزی
یافتمیشوند؛نخستاینکهدرموافقتنامههایمشارکت،تشدکیلیدککمیتدهمشدارکتدر
مدیریت(23)JMCبامسئولیتهاییازجملهکنترلونظارتبرفعالیدتهدایاکتشدافوتوسدعه
دیدهشده است.اینکمیتهتداحددودزیدادیبدهکمیتدهمددیریتاجرایدیدرJVCیداکمیتده
نامددههددایمشددارکتدرعملیددات(25)JOAشددباهتدارد.دو ،در
درموافقددت 

عملیدداتی24
موافقتنامههایمشارکت،تسسیسیککمیتهعملیاتیبامسئولیتاجدراوهمداهنگیعملیدات
نفتینیزدرنظرگرفتهشدهاست.مسئولیتهایکمیتهعملیاتیدرموافقتنامههایمشارکتبا
مسئولیتعامل26درJVCوJOAشباهتدارد( .)Blinn, 1986: 46-48
اماتفاوتمیانموافقتنامههایمشارکتوJVCدراینبودکهموافقتنامدههدایمشدارکت
بیشازآنکهبهتخصصفنیوکنترلکارامدعملیات،تولید،مدیریت،مودارتهدایبازاریدابیو
خ رهایمربوطهتوجهداشتهباشند،درگیرمساملکلیمربو بهمالکیدتبودندد.درحقیقدت
دغدغهاصلیکشورهایمیزباندرآنزمانمحدودبهدریافدتسدری تدربخشدیازدرآمددهای
نفتیمیدانهابرایتسمیننیازهایمالیکشوربود.تفاوتدیگرآناستکدهموافقدتنامدههدای
مشارکتصرفاًسازوکاریدرکندارملدیشددنبدرایاصدال موافقدتنامدههدایامتیدازیبدود،
23. Joint Management Committee
24. Operating Committee
25. Joint Operating Agreement
26. Operator
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تازهوارد
ازابتداتوسطشرکتهای 

یکهJVC
درحال 

27

مورداستفادهقرارگرفت (Seymour, 1980:

) .218
نامهها/قراردادهايمشاركتدرتوليد( )6()PSA/PSC
موافقت 

.3-1
همانطورکهگفتهشد،کشورهایمیزباندرتالشبرایایجادراب هایجدیددبداشدرکتهدای

درخصو متغیرهایمالکیت،کنترلعملیاتوخ رپذیری،ازدوقراردادنفتیجدیدد
خارجی 
بهنا هایPSA/PSCوSCاستفادهکردند .
موافقتنامهها/قراردادهایمشارکتدرتولید()PSA/PSCازمتدداولتدریناندواعقراردادهدا
برایتوسعهواکتشافنفتاست.براساسPSA/PSCدولتبهعنوانمالکمناب معدنی،ازیک
شرکتنفتیخارجیبهعنوانپیمانکاربرایارامهخدماتفنیومالیبدرایعملیداتاکتشدافو
میکند.بهطورسنتی،خوددولتیایکدیازشدرکتهدایوابسدتهبدهآننظیدر
توسعهاستفاده 
شرکتملینفت()NOCطرفقراردادواق میشودIOC/FOC.استحقاق28بلکدهتملدکسدوم
تعیینشدهایازنفتتولیدیرابهعندوانپداداشخ رپدذیریوخددماتارامدهشدده،بدهدسدت
میآورد.بااینوجود،دولتهمچنانمالککلذخایرنفتیوبخشیازمحصدولتولیددیبداقی
NOC
میماند،البتهبااینقیدکهسوماستحقاقیپیمانکارازنفتتولیدیرااع اکند.دولتیا 
معموالًاختیارمشارکتدرسرمایهگذاریجنبههدایمختلدففرایندداکتشدافوتوسدعهرادارا
است.بهعالوه،معموالًدرPSA/PSCامکانتسسیسیککمیتهمشدتر 29لحدداظمدیشددودو
بددینترتیددبطددرفینمددیتوانندددازایددنطریدقبددرعملیدداتپددروژهنظددارتداشددتهباشددند
) .(Bindemann, 1999: 1
30

31

پسازآنکهنفتتولیدشد IOC /FOC،بایدبورهمالکانه راکهبهتولیددناخدالص تعلدق
PSA/PSCپرداخدتبودره

میگیرد،بهدولتپرداختکند(شایانذکراستکدهدرهمدهاندواع
مالکانهالزامینیست).اگربورهمالکانهبهصورتنقدی32پرداخدتشدود،یدکجریدانوجدوه33

27. New Entrants
28. Entitlement
29. Joint Committee
30. Royalty
31. Gross production
32. Cash
33. Cash flow
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فوریبرایدولتمحسوبمیشود،امااگربورهمالکانهبهصورتغیرنقدی34باشدد،یدکمنبد 
میآید .
بدونهزینه35ازنفتخا برایمصرفدربازارداخلییاصادراتبهشمار 
ويژگيهاياساسييكPSA/PSC

شكل-1












( )Bindemann, 1999: 22

ینشددهاز
صرفنظرازاینکهپروژهسودآورباشدیانه،بودرهمالکاندهکمتدریندرآمددتادم 

بهدولتاست.اینبدانمعناستکههرچهسودآوریپایینترباشد،اثرمنفدیبودره

 IOC/FOC
مالکانهبرIOC/FOC

تواندبخشیازهزینههایخدودرابدر

بیشتراست.درگا دو ،عامل 36
می
37

بهاص ال بدهآننفدتهزینده مدیگویندد،
شدهایازتولید،که 
یین 
اساسدرصدیازپیشتع 
بازیابیکند.سپسباقیماندهتولید،یعنینفتسود،براساسیکنرخموردتوافق(بدرایمثدال
تقسیممیشود(.)Bindemann, 1999: 22-23البتهآنچهبیانشدد

)60/40بینIOC/FOCوNOC
بودهودرعملپیچیدگیهایبیشتریوجوددارد .

شکلسادهPSA/PSC
نامههايمشاركتدردرآمد()RSA
موافقت 

.4-1



درادبیاتمربو بهصنعتباالدستینفتوگاز،ازموافقتنامهایبهنا موافقتنامدهمشدارکت
دردرآمد38نیزیادمیشود.عناصرتشکیلدهندهاینقراردادهامانندقراردادهدایمشدارکتدر

34. In-kind
35. Cost-free
36. Operator
37. Cost oil
38. Revenue Sharing Agreement
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محصولتولیدشده استبااینتفاوتکهدرقراردادهایمشارکتدرسدود،پیمانکداردرمقابدل
سرمایهگذاریخوددرهزینههایعملیاتیوتقبلخ رهایمربوطه،چنانچهعملیاتمندتجبده
نتیجهشود،بهجایتقسیممحصولتولیدشددهمیدانخدودوشدرکتدولدتمیزبدان،درسدود
یشود.بدین
مشخصشدهدرقرارداد،سویمم 

حاصلهازفروشمحصولتولیدی،براساسمیزان
نحوکهپسازدادنبخشیازنفتتولیدیتحتعناوینبودرهمالکانده،هزیندهنفدتومالیدات
نفددت،ب دهجددایتقسددیمنفددتباقیمانددده،پددولحاصددلازفددروشآنمیددانطددرفینبرمبنددای
عبارتدیگر،پیمانکداربدهجدایدریافدتقسدمتیاز

پیشبینیشدهدرقراردادتقسیممیشود .
به
تولیدبهعنوانسومخودازمشارکتدرقرارداد،ازسودحاصلهازفروشتولیدمدذکوراسدتفاده
د(تقیزادهانصاری )7(.)118:1390،

میکن

قراردادهايمشاركتدرسرمايهگذاري( )JVC

.5-1
نامههدای
مفاهیمموجوددرموافقت 

همانطورکهگفتهشدJVC،درصنعتنفتوگازبراساس

مشارکتتدوینگردید.اص ال «مشارکتدرسرمایهگذاری»(39)JVابتدابرایتدسمیناهدداف
برمیگرددکهچندشرکتداخلدی،منداب ،
تجاریابداعشد.پیشینهایننوعمشارکتبهزمانی 
موارتهاوعملیاتخودرابرایادارهبویندهکسدبوکدارونفدوذدربازارهدایجدیدد،ترکیدب
درطولزماندستخوشتحوالتوپیشرفتهاییبودهاست .

میکردند)JV.(Merralls, 1980: 6

بهلحاظتاریخیJV،ازبُعدحقوقیشداخهایازمشدارکت40محسدوبمدیشددهاسدتJV.
بهعنوانیکمفوو مجزاباراب هایمشابهبامشدارکت،درابتددادرایداالتمتحددهواسدکاتلند
شکلگرفت.برایمثال،برخیازدادگاههدایآمریکداییJV،رابدهعندوانمشدارکتویدوه41یدا
محدود42یاحتیغیررسمی43توصیفکردهاندد.واضد اسدتکدهایدنمسدئلهنتیجدهفقددان
قانونگذاریالز برایپوششمشارکتدرسرمایهگذاریبهعندوانیدکمفودو حقدوقیبدوده
است.بنابراین،بسیاریبهدنبالارامهتعریفیجام بودهاندتابتوانندساختارحقدوقیمشدارکت
درسرمایهگذاریراتبیینکنند.بااینوجود،بسیاریازصاحبنظرانبهدشواریهایایدنکدار
واقفبودهواذعاندارندکهیکتعریفحقوقیجام برایمشارکتدرسدرمایهگدذاریوجدود
ندارد.سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی(44)OECDتالشکردهتاتعریفجدامعیازJVارامده

39. Joint venture
40. Partnership
41. Special
42. Limited
43. Informal
44. Organization for Economic Co-operation and Development
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دهد،امادرگزارشسال1987خودچنینبیانداشتهکهمتخصصدانتعداریفبسدیاریارامده
اند،اماهیچیکتعریفصحی وجامعینیست( .)Nightingale, 1990: 2


داده
بههرحدال،امدروزهعناصدراصدلیومشدتر JVرامدیتدواندرمدواردزیدرخالصدهکدرد
( :)Wilkinson, 1997: 39
کسبوکار؛
سرمایهگذاریدریکپروژهخا تجارییا 

)1
داراییها؛

 )2مالکیتمشتر 45
گذارانبرایمشارکتدرمدیریتوکنترلسرمایهگذاریمشتر  .


تواناییسرمایه
)3
حوزههایمعدنیونفتوگازبهمعنایامتالفاشخا (حقیقدییدا
امابهطورخا JVدر 
حقوقی)استبراییکفعالیتمشتر جوتتولیدمحصولیکهمیانمشدارکتکننددگانبده
نامههااغلب.1:فعالیدتهدایخاصدیتوسدطیدک
موافقت 

ینگونه
اشترا گذاشتهمیشود.درا 
شخصتعیینشده(عاملیامدیر)بهعنواننمایندهمشارکتکنندگانانجا میشدود؛.2قددرت
تصمیمگیریدرموردمساملخا بهیککمیتده(کمیتدهعملیداتییدامددیریتی)46تفدویض
مدیشدود؛.3مشددارکتکننددگاندرکمیتدهمزبددورحاورداشدتهوبداتوجدهبدهسومشدداندر
سددرمایهگددذاری،حددقرایدارنددد؛.4سددایرمددواردحقددوقوتکددالیفطددرفیندرابتددداتوسددط
کنندگانتعیینمیشود؛.5راب دهمیدانمشدارکتکننددگانهدمقدراردادی47وهدم

مشارکت
ملکی48است؛.6مفادمشارکتباتوافقطرفینتعیینمیشودومشدارکتکننددگانبدهعندوان
هایمورداستفادهرادراختیارمیگیرند( .)Crommelin, 1986: 66


دارایی
منتفعانمشتر 49،
50

موافقتنامهمشاركتدرعمليات( )JOA

.6-1
مومترینسنددر،JVقراردادیاستکهمیانشرکامنعقدمیشود.گاهیاوقات،درJVازندوع

قراردادی)8(،راب هشرکاوساختارJVدرابزاریحقوقیبهنا موافقتنامهمشارکتدرعملیدات
()JOAمستندسازیواجراییمیشود.دراینحالت،هیچگونهنوادحقدوقیجداگاندهایایجداد
نمیشود؛درواق JOA،چارچوبحقوقیعملیاتاکتشداف،بودرهبدرداریوسدایرفعالیدتهدارا
مشخصمیکندJOA.معموالًمساملیهمچونگستره،اهدافوطولمددتعملیداتمشدتر ،
نوعداراییهاوآوردهشرکا،درصدمالکیت،مدیریتوکنترلعملیات،انتخدابوتعیدینعامدل،

45. Common ownership
46. Operating or management committee
47. Contractual
48. Proprietary
49. Tenants in common
50. Joint Operating Agreements



چالشهایقانونیاستفادهازقراردادهایمشارکتدرتولیددرصنعتنفتوگازایران 

148
تقسیممسئولیت،پیامدهاینکول،واگذاریمناف وانصراف،بودرهبدرداریودراختیدارگدرفتن
راپوششمیدهد(.)Sayer, 1999: 6امدروزهJOA،بدهعندوانمتدداولتدرین

محصولتولیدیJV
میآید( .)Wilkinson, 1997: 39
شکلJVدرصنعتنفتوگازبهشمار 
JOAمیتواندضمیمهایبراییکموافقتنامدهJVباشدد.بدهعبدارتدیگدرJOA،مدیتواندد
سازوکاریباشدکهدرآنمشارکتدرسرمایهگذاریواردمرحلهعملیاتیمیشود.بنابراین،بده
یاسایرترتیباتدیگربرایقرارگرفتندرکنارفعالیتهاوروابطکسدبوکدار

نظرمیرسدJOA
نفتوگازضروریهستند)9(.بهطورکلی،درJOAمسئولیتعملیاتاکتشافوتوسعهبهعامدل
تفویضمیشود.عاملمیتواندیکیازشرکا(معموالًشریکدارایبیشترینسوم)،یداشدرکتی
یسشدهتوسطشرکاباشد .
خارجازمجموعهJVیایکشرکتعملیاتی51تسس 
یککمیتهعملیاتی،برکارعاملنظارتمیکند.اینکمیتهمتشکلازهمهشرکابودهکده
بهنسبتمالکیتخوددرJVحدقرایدارندد.کمیتدهعملیداتیازحقدوقمشدارکتکننددگان
غیرعملیاتیدرمقابلهرگونهزیانناشیازکارعاملحمایتمیکند.بدینترتیب،نقشعامدل
بهوضو درJOAتعریفشود( .)Wilkinson, 1997: 40-41
وکمیتهعملیاتی 
بنابراینJV،ازنوعقراردادیمبتنیبریکقرارداداستکهاینقراردادمیتواندJOAباشد.
ایجادمیکندکهبدازهممبتندیبدریدکقدرارداداسدت.بدا

JOAساختاریشبیهبهمشارکت52
اینوجود،تفاوتاصلیJOAبامشارکتدرایدناسدتکدهدر،JOAشدرکابخشدیازمحصدول
ابرایخودبرمیدارند .

تولیدیر
براساس،JOAدولتمیزبانوشرکتخارجی،هردو،مالکتجویزاتوتسسیساتپدروژهو
نیزنفتوگازتولیدیهستند.درموردمحصولتولیدشده،تصدری بدهاینکدههریدکازشدرکا
سومخودرابهصورتمحصولفیزیکی53برداشتمیکندد،متدداولنیسدت.درنتیجده،دولدت
میددزبانوشرکتخدارجیدارایمالکیدتمسدتقیمبدرپدددروژهومحصدولتولیددیهسدتند
میتواندمنجربهتسسیسشدرکت54JOCشدود.درایدنحالدت،
).(Blinn, 1986: 194البته JOA
JOCصرفاًعملیاتتولیدیراادارهمیکندوحقیدرمالکیتمناب ،ذخدایروحتدیتسسیسدات
رخدادهاست 55.
ندارد.اینحالتدرمیداننفتیبدرایعراق 

51. Operating Company
52. Partnership
53. In kind
54. Joint Operating Company
55. Badra oil field development project, http://www.petrofac.com
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بهایننتیجهمیرسیمکهمفوو مشارکتدرصنعتباالدسدتینفدتوگدازدر

ازبحثباال
تحققیافتهاست؛ 
چوارقالبزیر 
نامهها/قراردادهایمشارکتدرتولید()PSA/PSC؛ 
موافقت 

.1
نامههایمشارکتدردرآمد()RSA؛ 
موافقت 

.2
قراردادهایمشارکتدرسرمایهگذاری()JVC؛ 

.3
نامههایمشارکتدرعملیات( .)JOA
موافقت 

.4
پسکلمهمشارکتبهکاررفتهدرقانونوظایفواختیداراتوزارتنفدتازایدنحیدثکده
مشخصنیستبهکدا یکازانواعمشارکتدرصنعتنفتوگازاشارهدارد،دارایابوا است،
اماارجاعبهمشارکتدرتولیدخالیازاشکالنیست؛زیرابابحثعد انتقالمالکیتتاادپیدا
میکند.درادامه،ابتدامسئلهانتقالمالکیتنفتوگازموجوددرمخازنبه/FOC


IOCتبیدین

میشود.سپسامکاناستفادهازPSA/PSCدرصنعتنفتوگازایرانبهلحداظحقدوقیمدورد

کنکاشقرارمیگیرد .


PSA/PSC.2وانتقالمالكيتنفتوگاز 
،مقررمیشودIOC/FOC

همانطورکهگفتهشددرPSA/PSC


56
شدهایاز
سومتعیین 

استحقاق 

بهدسدتآورد.بدهعدالوه،گفتده
نفتتولیدیرابهعنوانپاداشخ رپذیریوخدماتارامهشده ،
میشودکهپیشازمعرفیPSA/PSCودرنظا امتیازی،مالکیتدرنق هسرچاهی57باشرکت
خدارجیبدودهاست؛امدادر،PSA/PSCمالکیتمخددازنازروزنخسدتینمتعلددقبددهدولدت
استومالکیتتدسسیساتاحدداثشدددهتوسددطIOC/FOCنیدددزمتعلددقبددهدولدتاسدت
) .(Bindemann, 1999: 96
تقسیمتولیددرحقیقتاساسقراردادمشارکتدرتولیداست.برایتعیینحجمموادخا 
تولیدیوتقسیمآن،ازقاعدهنق همحاسبه58استفادهمیشود.نق همحاسبه،نق هایمدرتبط
باجریاناستخراجموادخا آمدهدرقرارداداستکهباتوافقطدرفینتعیدینمدیشدود.بدرای
مثال،ایننق همی توانددهانهچاهیانق هتحویلتولیدباشد.درنق همحاسبه،تما موادخا 
استخراجشدهدرمالکیتدولتاست.تقسیمتولیدنیزدرهمیننق هوبراساستشریفاتزیدر
صورتمیگیرد :


56. Entitlement
57. Wellhead
58. Point of Measurement
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ازمحصولتولیدشددهبدهوسدیلهسدرمایهگدذاری،بخشدیبدرایجبدرانهزیندههدای
درنظرگرفتهمیشود.

سرمایهگذار59




آنبخشازتولیدباقیمانده(نفتسود)60،میانسرمایهگذارودولتبراسداسآنچده

تقسیممیشود.

بینیشده
یش 
کهدرقراردادپ 



ازلحظهتقسیمتولیددرنق همحاسبه،سرمایهگذارمالکسومخودازتولیدمیشود
(تقیزادهانصاری .)145-146:1390،


بنابراین،در،PSA/PSCاگردرمخزننفتوجودداشدتهباشدد،درنق دهسدرچاهی،نق ده
تحویلویانق هصادراتیNOC،مالکنفدتبدوده،امدادرادامدهمالکیدتدولدتدربخشدیاز
عوضمیشودوبهIOC/FOCمنتقدلمدیشدود.بندابراین،

محصوالتحسبتوافقبهعملآمده،
یشود :
تبدیلمالکیتنیازبهدلیلدارد.براساسماده140قانونمدنی،تملکحاصلم 
 .1بهاحیایاراضیمواتوحیاتاشیایمباحه؛ 
یلهعقودوتعودات؛ 
بهوس 
 .2
یلهاخذبهشفعه؛ 
بهوس 
 .3
 .4بهارث .
امادراینجاIOC/FOC

نسبتبهنفتاعال استحقاقمیکنددوایدناسدتحقاقراناشدیاز

کارهاییمیداندکهدرگذشتهانجا داده(دردورهاکتشافوتوسعه)واالندرنق دهصدادراتی

مالکنفتشدهاست.پسIOC/FOC

یگرداند
عمالًحقمالکیتخودرابهنق هسرچاهیبازم 

(مالکیتقوقرایی).بنابراین،اگراختالفیحقوقیرخدهدد،مثدلاینکدهNOCچداهراببندددو
نخواهدنفتراتحویلدهدIOC/FOC،
یکند.لذاIOC/FOC
مخزناعمالم 

بااشارهبهتوانتولیدیمخزن،اسدتحقاقخدودراروی

میتواندضرروزیانناشیازعد تولیدیاتوقدفتولیددیدا


نقضتعوداتدولتمیزبانرام البهکند .
بنابراین،میتواناینگزارهراچنیننتیجهگیریکردکهتملکمحصولتولیدیسرچاهی،
نق هتحویلیانق هصادرات،درعملاستحقاقدرذخایرومخازننفتیاست )10(.

.3تحليلحقوقيامكاناستفادهازقراردادهاايمشااركتدرتولياددر
صنعتنفتوگازايران 
باعنایتبامباحثباال،اسدتنادبدهقدانونوظدایفواختیداراتوزارتنفدتمصدوب،1391بدا
چالشهایجدیروبهرواست؛همانطورکهگفتهشد،تملکمحصولتولیدیسرچاهی،نق ده

59. Cost Recovery
60. Profit Oil
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تحویلیانق هصادرات،درعملاستحقاقدرذخایرومخازننفتیاست)11(.چنانچهاسدتحقاق
درذخایروجودنداشتهباشدیااساساًمنتفیباشد،پسهرگونهتملکدرسرچاه،نق هتحویدل
یانق هصادراتنیازمنداسبابقانونیاست.نظربهمداده140قدانونمددنی،چنانچدهیکدیاز
اسبابتملکمحققنشود،شرکتخارجینمیتواندمالدکمحصدولتولیددیشدود.بدهعدالوه،
بهعنوانیکیازموجبداتتملدک)و
چنانچهشرکتملینفت،محصولتولیدیراازطریقبی ( 
درقالبیکقراردادفروشبهشرکتخدارجیمنتقدلکندد،دیگدرنمدیتدوانآنراPSA/PSC
نامید.بلکهدراینجاقراردادیخدماتیمنعقدشدهکهمالکیدتبدرمخدازنومحصدولتولیددی
همزمانوباهمدراختیاردولتاست.دربند«ت»ماده3قانونوظایفواختیاراتوزارتنفت
سرمایهگذارانوپیمانکارانداخلیوخارجیذکرشدهکهاینصرفاًمدیتواندد

عبارتمشارکتبا
شکلیازمشارکتدرسرمایهگذاریبهصورتJVباشد،نهمشارکتدرتولیددیدادرآمدد.کلمده
قابلحملبهمشدارکتدرسدرمایهگدذاری،عملیدات،تولیدد،درآمددودیگدر
مشارکتدرقانون 
شکلهایمتعارفمشارکتوقالبهایکنسرسیومیاست.نظربهاشترا لفظدیمشدارکتدر
انواعباال،درعمل استنادبهکلمهمشارکتوحملآنبرمشارکتدرتولیدق عیتنددارد.اگدر
یککلمهمشتر لفظیبخواهدبهقراردادمعینینظیرPSA/PSCحملشود،نیازمندبهدلیدل
است.چنانچهقانونگذاردرمقا بیانمقیدازکلمهم لقمشارکتبوده،بایدبهکلمهمشارکت
درتولیدتصری میکرد.بهنظرمیرسدواگذاریباابوا کلمدهمشدارکتدرقدانونبدهصدورت
تعمدیصورتگرفتهتاآنکهکسیازایناص ال بهقراردادهدایمتعدارفمشدارکتدرتولیدد
استنادنکند.یااینکهقانونگذارخودواقفبرنظا حقوقیکشوراعمازقانوناساسدیوقدوانین
عا وخا درخصو عد امکانتملکشرکتهاینفتیخواهدرذخایروخواهدرمحصدول
تولیدیبودهوبااینوجودازعبارتمشارکتدرتولیداستفادهنکردهدرحالیکهدرمقا بیان
وتخاطبوطیهمهمراحلمقدماتحکمتجوتتقییدکلمهم لقمشارکتبودهاسدت.در
هرحال ،چنانچهپذیرفتهشودکهکلمهمشارکتدرقانونمزبور،م لقاست(کهاینگوندهنیدز
است)یامبوماست(کهمتسسفانهصراحتدرقانونگذاریدراینبخشوجدودنددارد)،امکدان
استنادبهاینقانونبهعنوانمجوزقانونیبرایقراردادهایصنعتنفتوگدازایدرانبدهدالیدل

امکانپذیرنیست:
ذیلنیز 


درماده129قانونبرنامهپنجسالهپنجم()12بهصراحتعبارتاعمالحقحاکمیدتو
مالکیتبرمناب نفتوگازآمدهکهازمناب تولیدیسخنمیگوید،ندهذخدایر.ایدن
مسئلهدرعملناقضاستفادهازکلمهمشارکتدرقانونبرایPSA/PSCاست.
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درسیاستهایابالغیمقا معظمرهبریدراصل)13(،44باآنکهبخشپاییندسدتی
بهسمتخصوصیسازیسوقپیداکرده،اماصدنعتباالدسدتیتحدتهدیچشدرای ی
قابلیتخصوصیسازیپیدانکردهودولدتکماکدانمالکیدتوحاکمیدتبدرصدنعت
باالدستینفتوگازرابهعودهدارد.بدیویاستدرسیاسدتهدایخصوصدیسدازی
ابالغی،تفکیکیدرمالکیتدولتنسبتبهمخازندرمحصوالتتولیدیسرچداهی،
نق هتحویلیانق هصادراتصورتنگرفتهاست؛



اقتاایقانونوظایفواختیاراتصنعتنفت،اساساًتعییننظا حقوقیوقدراردادی
باالدستینیستولذامجوزهایقانونیدراینبخشبایدحسبقدوانینخدا نظیدر
قانوننفتم ر شودکهقانوننفتمصوب)14(1390چندینمجدوزیدرخصدو 
استفادهازقراردادهایمشارکتدرتولیددرباالدستیندادهاست؛



()15

درقانوناصال قانوننفت1390کدهدرعمدلناسدخقدانوننفدت1366نشدده ،
حاکمیددتومالکیددتدولددتنسددبتبددهذخددایرومحصددوالتتولیدددیبددهرسددمیت
شناختهشدهوهیئتعالینظارتبرمناب نفتیمتکفلمناب نفتیاسدت)16(.بددیوی
استعنوانمناب انحصاردرذخایرنداشتهبلکهمحصوالتتولیدینیزازمناب نفتدی
شمارمیرود؛

به



چنانچهبهفرضمحالپذیرفتهشودکهقانونوظایفواختیداراتوزارتنفدتصدرفاً
محدودیترادرمالکیتبرمخازنقراردادهاست،امانظدربدهاینکدهدرقراردادهدای
مشارکتدرتولید،محاسبهتسویمنفتدرسرچاه،نق هتحویلیاصادراتبراساس
قدرتمخزن،نفتدرجا61وقابلیتبازیافت62تنظیممیشودوسببتملیکمستقل
وجودندارد،لذاعمالًاع ایمالکیتدرسدرچداهبدهصدورتقوقرایدیوغیرمسدتقیم
منجربهمالکیتویااستحقاقدرمالکیتنسبتبهذخایرنفتیخواهدشد.درنتیجه،
تغییرصوریوشکلیاع ایمالکیتدرسرچاهباعدد مالکیدتمخدزن،نمدیتواندد
مشکلحقوقیدرعد تملکبیگانگانبرمناب تولیدیراحلکند .

فرجام 
سیریدرتاریختحوالتقراردادهایبینالمللیصنعتباالدستینفتوگازنشانمدیدهددکده
مفوو مشارکتدرصنعتمزبوردرچوارقالبموافقتنامهها/قراردادهدایمشدارکتدرتولیدد
(،)PSA/PSCموافقتنامههایمشارکتدردرآمد(،)RSAقراردادهایمشارکتدرسرمایهگذاری
61.Oil in Place
62. Recovery
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()JVCوموافقتنامههایمشارکتدرعملیدات()JOAتحقدقیافتدهاسدت.در،PSA/PSCمقدرر
میشودIOC/FOC


شدهایازنفتتولیدیرابدهعندوانپداداشریسدکو
سومتعیین 

استحقاق

بهدست آورد.تقسیمتولیددرحقیقدت،اسداسقدراردادمشدارکتدرتولیدد
خدماتارامهشده ،
است.ازلحظهتقسیمتولیددرنق همحاسبه،سرمایهگذارمالکسومخودازتولیددمدیشدود.
بنابراین،درنق هسرچاهی،نق هتحویلویانق هصدادراتیNOC،مالدکنفدتبدوده،امدادر
عملآمده،عدوضشددهوبده/FOC
به 
ادامهمالکیتدولتدربخشیازمحصوالتحسبتوافق 
IOCمنتقلمیگردد،امااینانتقالمالکیتفاقددلیل(اسبابتملک)بدودهودرعمدلاع دای
مالکیتدرسرچاهبهصورتقوقراییمنجربهمالکیتویااستحقاقدرمالکیتنسبتبهذخایر
نفتیمیشود.واض استکهاینامربامسئلهعد امکاناستحقاقیاتملکدرذخایرومخازن
نفتیمصر دراصل44قانوناساسی،قوانینبرنامهپنجساله،قوانیننفتووزارتنفدتتاداد
کاررفتهدربند«ت»ماده3قدانونوظدایفواختیداراتوزارتنفدت
دارد.لذاکلمهمشارکتبه 
مصوب،1391ازحیثاطالقکلمهمشارکتومشتر لفظیبودنآن،دروهلهنخستقابلیت
حملبرچوارمشارکتباالداشته،اماحملآنبرقراردادهایمشارکتدرتولیدبهعلتانتقال
(ولوغیرمستقیم)مالکیتذخایربهشرکتخارجی،فاقدجوازقانونیاست .
درهرحال،نظربهابواماتوپرسشهایعدیدهدرنحوهاستنادبهبندد«ت»مداده3قدانون
وظایفواختیاراتوزارتنفت،بهنظرمیرسدباتوجهبهاینکهقراردادهایمشارکتدرتولیدد
منسددوخشدددهو

دردورانسددالیانمتمددادیازسددال1353تدداکنوندرصددنعتنفددتایددران
قانونگذاریهایمتعددازسال1353تاکنونبرعد امکدانایدنگوندهقراردادهدابدودهاسدت،
چنانچهمقررشودنظا جدیدقراردادیدرباالدستیباعنوانPSA/PSCشکلقانونیپیداکند،
بهنظرمیرسدنخست،قانونگذاربایددراع ایمجوزقانونیدراسدتفادهازPSA/PSCصدری ،
قاط ومشخصباشد؛دو الز استعالوهبرتصدری قدانونگدذاردرایدنخصدو ،اصدولو
چارچوبهایحقوقیوقراردادیدراینقدراردادجدیددراخدواهدرقدانونگدذاریمسدتقلیدا
آییننامههایقانونیتبیینکنند.توضی آنکهدراکثرنظا هدایحقدوقیباالدسدتی،PSA/PSC
یربطرادرمجموعهقوانیننفتیخودتصری میکنند .
کشورهااصولوشرایطذ 
نوشتها :


پي
()1قانونوظایفواختیاراتوزارتنفت،روزنامدهرسدمی-1391/03/24:تداریختصدویب1391/02/19:شدماره
ثبتروزنامه رسمی 19595:
یدارد«:وزارتنفتمجازاسدت
()2ایشانمعتقدندکه«قسمتسو بند«ت»ازماده()3قانوننفت1390مقررم 
جذبوهدایتسرمایههایداخلیوخارجیبهمنظورتوسعهمیددانهداهیددروکربوریبدااولویدتمیددانهدا
مشتر ازطریقطراحیالگوهایجدیدقراردادیازجملهمشارکتباسدرمایهگدذارانوپیمانکدارانداخلدیو
خارجیبدونانتقالمالکیتنفتوگازموجوددرمخازنوبارعایتمدوازینتولیددصدیانتشددهاقددا کندد.
بنابراینپذیرشالگویمشارکتدرقانوننفت،1390دلیلیدیگربدرجدوازانعقدادقراردادهدایمشدارکتدر
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تولیدبالحاظشرو والزاماتفنیصیانتازمخازن،حاکمیتدولتوحفظمناف مالیدولدتمیزبدانازراه
،ساماندهینظا مالیاتبردرآمدکشوراست».

طراحینظا مالیکارامدبرایقراردادودرنوایت
(3) http://www.vajehyab.com

()4نظربهاینکهاص ال jointبهمعنیمشارکتبااصد ال  shareبدهمعندیسدومبدردنبداهممتفداوتاسدت،
استفادهازعبارت«مشارکتدرتولید»درترجمهعبارتالتدین ”“Production Sharingدقیدقنیسدت؛زیدرا
نمایدبلکهسومیازمحصولتولیدیراتملکمیکند .


دولتمیزباندرمحصولتولیدیمشارکتنمی
هفتخواهران،هفتشرکتنفتیبزرگبدینالمللدیاکسدون(،)Exxonشدل(،)Shell
(:Seven Sisters)5منظوراز 
)است،کهمددت

)وشورون(Chevron

)،موبیل(Mobil

گلف(،)Gulfبریتیشپترولیو (،)BPتکزاکو(Texaco

ای
نیمقرنفروشنفتجوانرادرانحصارخودداشتند.عنوانهفتخواهراننفتیرانخستینبارانریکدوماتده 
ایتالیاییانی()Eniبرایاینهفتشرکتنفتیبهکاربرد .


شرکتنفت
()Enrico Matteiرمیس
()6ممکناستگفتهشوداگربهجایدولتNOC،طدرفقدراردادIOC/FOCباشدد،قدراردادمشدارکتدرتولیدد
موافقتنامهمشارکتدرتولید()PSAنا دارد .

ینصورت
()PAC: Production Sharing Contractودرغیرا 
()7اگرچهقراردادهایخدماتیموضوعاینمقالهنیست،امابرایتکمیلسیرتحوالتقراردادهاینفتدی،دراینجدا
ایکوتاهبهایننوعقراردادمیکنیم.درخصو ،SCادبیاتموجوددرصنعتنفتوگدازبدهدوندوعاز

اشاره
ایدنقراردادهدااشدارهدارد.ایدندوندوععبارتنددازقراردادهدایخ رپدذیریخددمت( RSC: Risk Service
)Contractsوقراردادهایصرفاًخدماتی(.)Bindemann, 1999: 10()PSC: Pure Service Contractsبهاعتقاد
برخیازصاحبنظران،تفاوتایندونوعقرارداددرنوعوروشپرداخدتحدقالزحمده()remunerationاسدت
بهصورتدرصدیازتولیددیدا
)وروشآنمیتواند 

(نوعپرداختمیتواندبهصورتسود()profitیااجرت(fee
،تنوادرصورتیحقالزحمهبهشرکتخدارجی

مقدارثابتنقدیباشد)(.)Johnston, 1994: 68براساسRSC
پرداختمیگدرددکدهتولیددیوجدودداشدتهباشدد.خ رپدذیریبدهمرحلدهتولیددبدا«ریسدکاکتشداف»
()exploration riskهمراهاست.خ رپذیریاکتشافبدینمعناستکهشرکتخارجی(بستهبهقرارداد،همده
یابخشیاز)خ رپذیریمربو بهفعالیتهایاکتشافیراتامرحلهکشفتجاری()commercial discoveryو
تولیدنفت،بهعودهخواهدداشت.اگرکشفتجارینفت(یعندیتولیدد)رخندهدد،ریسدکاکتشدافمحقدق
میشودوشرکتخارجیچیزیدریافتنمیکندRSC.ازحیثاینکهحقالزحمهشدرکتخدارجیبدهتولیدد

کنترلومالکیتیکهشرکتخارجیمیتوانستدرPSAداشدته

بستگیدارد،شبیهPSAاست.البتهدرRSC
باشد،وجودندارد.درواق «،RSCخ رپذیریبدونداشتناستحقاقنسبتبدهمالکیدت»( risk without title
)of oilاست(.)Gao, 1994: 203ازسویدیگر،قراردادهایصرفاًخددماتی(،)PSCپرداخدتحدقالزحمدهبده
شرکتخارجیرافاریازکشفتجاریوتولید،تامینمیکند( .)Johnston, 1994: 68

رامیتوانازطریقچنددسداختار،چدارجوبیداتسسدیس
یانذکراستکه JV
(:Contractual Joint Venture)8شا 
حقوقی()legal vehiclesایجادکرد.درادبیاتمربوطه،سهساختارمختلفبدرایJVذکرشددهاسدت:شدرکت
،)JV Corporation(JVمشددارکت)JV Partnership(JVوJVقددراردادی(Wilkinson, ()Contractual JV
 .)1997: 40
نمیآیدوممکناستباPSAویاسایرقراردادهانیزترکیبشود .
()9ذکرایننکتهالز استکهJOAتنوابا JV
()10البتهعد امکاناستحقاقیاتملکدرذخایرومخازننفتیباعنایتبهاصل44قانوناساسی،قوانینبرنامده
پنجساله،قوانیننفتووزارتنفتامریمسلماست .

()11براساس بند«ت»ماده 3قانونوظایفواختیاراتوزارتنفت،عد انتقالمالکیدتنفدتوگدازموجدوددر
مخازنورعایتقواعدتولیدصدیانتشددهبدهعندوانشدر ومحددودهحادورومشدارکتسدرمایهگدذارانو
پیمانکارانداخلیوخارجیدرعملیاتتوسعهوتولیدقراردادهشده،انتقالمالکیدتنفدتوگدازتولیددیدر
محلیخارجازمخزننفتوگاز(درس زمین،نق هخروجازچاه،یکنق هتحویلیایدکمخدزنذخیدره
روزمینی)ازنظرقانونیموجهاست.درحالیکهبارعایتعبارتمدنظرقانونوظدایفواختیداراتوزارتنفدت
برایانتقالمالکیتنفتوگازدرمکانیخارجازمخزن،بایدتوجهکردکهانتقدالمالکیدتبخشدیازنفدتو
گازتولیدیکهازطریقیکقراردادانجا میشدود،بدهمعندایفدروشنبدودهودرواقد جبدرانهزیندههدای
سرمایهگذارانیاپیمانکاران–صرفنظرازقیمتواقعینفتوگاز-است(اندیشکدهاعتالیصنعتنفتشدبکه
تحلیلگرانتکنولوژیایران .)1392،
()12ماده129دوزارتنفتموظفاست:الف ددرراستایاعمالحقحاکمیتومالکیتبدرمنداب نفدتوگدازو
پستهدایسدازمانی،نسدبت
انجا وظایفقانونیخودضمنایجادمدیریتاکتشاف،توسعهوتولیدوباتجویز 

شمارههفتادونوم/سالبیستوپنجم/تابستان1551395
بهبهکارگیرینیروهایمتخصصالز ازطریقانتقالنیرویانسانیموجودبرایانجا وظایفمنددرجدرایدن
قانونوقوانینمرتبطاقدا کند( .)http://rc.majlis.ir
براساسسیاستهایکلدیاصدل 44قدانوناساسدیابالغدیمقدا معظدمرهبدریجدز 2ذیدلبنددالدف،

()13
گذاریومالکیتومدیریتدرزمینههایمذکوردرصدراصل44قانوناساسیشداملصدنای بدزرگ،

سرمایه
ییندستینفتوگاز)ومعدادنبدزرگ(بدهاسدتثناینفدتوگداز)توسدط
صنای مادر(ازجملهصنای بزرگپا 
یهگذاری،مالکیتومدیریتدرمعادننفتوگازرااستثناکردهومنحصدراً
بخشغیردولتیمجازاستوسرما 
دراختیاردولتمیداند( .)http://old.maslahat.ir

()14دراینقانون،کلمهمشارکتدیدهنمیشود.بهعالوه،درماده14مقررشددهکدهکلیدهدرآمددهایحاصدلاز
فروشنفتخا ،گازطبیعیومیعاناتگازیدرچوارچوبقانونبرنامهپسازکسرپرداختهایبی متقابدل،
کشورنزدبانکمرکزیواریزمیشود( .)http://rc.majlis.ir

طورمستقیمبهخزانهداریکل


به
()15درواق ،قانون1390قانوناصال قانوننفت()1366نا دارد.
()16ماده3قانوننفت1390مقررمیداردکهنظارتبراعمالحقحاکمیتومالکیتعمومیبرمناب نفتیبده
عوده«هیئتعالینظارتبرمناب نفتی»است .
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