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جستارگشايي

قراردادهاییراههایخارجیدرصنعتنفتوگازمعموالًازهایملیوشرکتراب همیاندولت

دهکدهمدذاکرهبدرایشدود.تجربدهنشدانداگیرند،تعیینمدیکهموردمذاکرهطرفینقرارمی

منتودیشددهاسدت:داولبدرداریازمنداب نفتدی،بدهچودارندوعقدراردادمتداکتشافوبودره

2،(PSA/PSC)مشدارکتدرتولیددیداقراردادهدایهدانامدهموافقدت1،هایامتیدازینامهموافقت

هداینامدهموافقدت4.(SCوقراردادهایخدماتی)3(JVC)گذارییهسرماقراردادهایمشارکتدر

هدایتهایمربوطدهرابدهشدرکپذیریخ رنفتوگازوکنترلعملیاتوامتیازیکهمالکیت

درکشدورهایدرحدالتوسدعه1950واوایدلدهده1940کند،اواخردهدهخارجیمحولمی

وJVC،SCقراردادهدای،سدنتیهدایامتیدازینامدهشدنموافقتلبودند.پسازمنسوخمتداو

PSA/PSC.اینتغییراتواصالحاتمعلولچنددعامدلدرتدالشکشدورهایواردعرصهشدند

هایخدارجیبدود.برخدیازایدنعوامدلازراب هباشرکتمیزبانبرایرسیدنبهنوعجدیدی

ودانش،بوبودوضدعیتاقتصدادیوبلدویسیاسدیوحقدوقیفناوریعبارتبودنداز:پیشرفت

ایتولیدکننددهنفدتازطریدقتسسدیسزندیکشدورهورهایمیزبانوافزایشقددرتچاندهکش

حاکمیدتداممدیهایمربو بهوتصویبق عنامه5سازمانکشورهایصادرکنندهنفت)اوپک(

 .سازمانمللمتحدتوسط6هابرمناب طبیعیملت

بسدتردرصنعتنفدتوگدازدرخاورمیانده)کدهقراردادهادراینمقالهسیرتغییروتحول

اینرهگذرمفوو وانواعمشارکتوازهبوده(مرورشددستیصنعتنفتعمدهقراردادهایباال

خواهدشد.تسکیدبرواژهمشارکتبدینخاطراستکدهبررسیدرصنعتباالدستینفتوگاز

،1391مصدوبنفدتوزارتاختیداراتووظایفقانون3ماده«ت»بندازسهقسمتموجببه

بداهیددروکربورییهدایددانمتوسدعهمنظدوربدهخارجیواخلیدهایسرمایههدایتوجذب

بدامشدارکتازجملدهقدراردادیالگوهدایجدیددطراحدیطریقازمشتر یهایدانماولویت

مخدازندرموجودگازونفتمالکیتانتقالبدونخارجیوداخلیپیمانکارانوگذارانسرمایه

(1).استشدهدانستهنفتوزارتاختیاراتووظایفازشدهصیانتتولیدموازینرعایتباو

                                                                                                                                                      
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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نویسدندگانوپووهشدگرانباعدثشددهتدابرخدیباالکارگیریکلمهمشارکتدرقانونهب

استفادهازالگویمشارکتدرتولیددبدرایصدنعتباالدسدتی(،1391:28،زادهوشفی )امانی

قانونیمجازتلقیکنند.بهلحاظنفتوگازکشوررا

باازبررسیمفوو مشارکتدرصنعتباالدستیوآمدهدستبهباعنایتبهنتایجاینمقاله،

کهاستفادهدکندرتالشاستتااثباتکشور،ربطیذاستفادهازتحلیلدیگرقوانینومقررات

ازقراردادهایمشارکتدرتولیددرصنعتنفتوگازایران،فاقدمجوزقانونیاست.

 ممشاركتدرصنعتباالدستينفتوگازمفهو.1

بده(mošārekat[)مشدارکت)اسدممصددر(رعربدی:چنینآمدهکهمشارکتواژگاندرفرهنگ

اسدت.ایدنواژهدرقراردادهداینفتدی،معدادلهدمبداکردنباهمشریکشدن؛شرکتمعنای

 Joint Venture Contract،Joint)مثلjoint،(Production Sharing Contract)مثلsharingهایواژه

Operation Agreement)ونیزParticipationمثل(Participation Agreement)قدراراسدتفادهمورد

مفوو مشارکتدرصنعتباالدسدتینفدتوگدازالز است،ایواژهفاریازاینبحثگیرد.می

موردبررسیوشناساییقرارگیرد.

دورههایامتیازینامهشدنتدریجیموافقتتوسعهقراردادهایمشارکتیبهمنسوخ،درواق 

هاینامهنظربهاینکهاینموافقت.ارتبا داردگیریقراردادهایصنعتنفتوگازآغازینشکل

اوپدککشورهایعاومؤسدسموردانتقادکشورهایمیزبانودرمرحلهبعدموردانتقادسنتی

اسدتفادهبویندههامدان نامهچراکهکشورهایتولیدکنندهمعتقدبودنداینموافقت؛قرارگرفت

اسدتفادهازلذاایده،شوندخودمینفتیوگازهایدانمهایمیزبانازدرآمدهایاقتصادیدولت

شکلگرفت.یجتدربهبرداریازمناب طبیعیدرجریاناکتشافوبورهیمشارکتقراردادهای

 بهقراردادهايمشاركتيهايامتيازينامهموافقترازگذا.1-1

1970هدایجودانیاولودو تدااوایدلدهدهطیدورهجندگسنتیهایامتیازینامهموافقت

ازسویدولت1901امتیازیدرخاورمیانهدرسالنامهموافقتمتداولبودند.نخستینمیالدی

(.Ely, 1975: 4)اع اشد7ویلیا دارسیایرانبه

ایجدادنکدرد.ایدندوطرفدهایمبتنیبرتسمینمناف راب ه،سنتیهایامتیازینامهموافقت

بدهنماینددگیازکشدورمیزبدان،قدراردادی8(NOCشرکتملدینفدت).1بدانخاطربودکه:

ندواحیبدرداریازآنحقتقریباًانحصاریاکتشدافوبودرهبراساسکردکهبلندمدتاماامی

شدرکت.2(؛Bindemann, 1999: 9د)ادپوناوروگاهیکلکشوررابهشرکتخارجیمدیبسیار

                                                                                                                                                      
7. William D’Arcy 

8. National Oil Company 
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ایکدهگوندهیندتوسعهمنداب رادراختیدارداشدتبدهاخارجیکنترلکاملجدولزمانیوفر

بدهمیزبدانحقدوقدولدت.3هاوتخصصمربوطهنبدود؛قادربهکسبموارتشرکتملینفت

بیندیپدیشسد  براساساینمبلغاگرچه.محدودبود9بورهمالکانهدریافتمبلغناچیزیاز

10(IOCالمللدینفتدی)هدایبدین،ولیعمدهمقدارآنتوسطشدرکتشدتولیدتعیینمیاولیه

.بدرایودرنتیجهمبلغپرداختیبهکشورمیزبانبسیارناچیزبودشدپیشنواددادهوتعیینمی

پوندد،هزار40ایران،فارسیجخلحوزهدهایامتیازیکشورهاینخستینقراردابراساسمثال،

 ,Suleiman)کردنددپوندددریافدتمدیهدزار30هزارپوندوق ر38پوند،کویت2250بحرین

1988: 140).

،افدزایشداندشوسدویدکازنفتدییهدایدانمنبردنکشورهایمیزبانازدرآمدهایسوم

زنیاعاایاوپکوتوسعهاصل،تسسیساوپک،افزایشقدرتچانههاینفتیهایشرکتموارت

توسعهدرحالهابرمناب طبیعیازسویدیگر،باعثشدتااکثرکشورهایحاکمیتداممیملت

هداوقراردادهدادرنامدهنامهراکنارگذاشتهوبهسمتانواعدیگدریازموافقدتایننوعموافقت

ازجمله(JVCگذاری)قراردادهایمشارکتدرسرمایهرکتکنند.صنعتباالدستینفتوگازح

هایامتیدازیمدوردتوجدهقدرارنامهترینقراردادهایمشارکتیبودکهپسازدورهموافقتموم

ازطریدقشدرکتتابعدهخدودبدهندا 11راشرکتملینفتایتالیا)اندی(JVCگرفت.نخستین

کامدلدراختیداردولدتطدوربه(.انی،کهBlinn, 1986: 48بامصروایرانمنعقدکرد)12آجیپ

نخستینشرکت.هایملیدرمن قهخاورمیانهبودتشکیلشرکتبخشالوا ایتالیاقرارداشت،

دنصنعتنفتدرش(بودکهپسازملیNIOCملینفتدرخاورمیانه،شرکتملینفتایران)

-هاینفدتخدارجیمثدلارپداوسایرشرکتانی(.Stevens, 1976: 26د)شتشکیل1951سال

ها.اینشرکتنا گرفتهبودند15واردتازهیها،شرکتمتحدهیاالتااز14ازفرانسهوآموکو13الف

آنوابهدنبالتصداحبسدومی(.Blinn, 1986: 47)آمدندوجودبهپسازپایانجنگجوانیدو 

امتیازهدارادر،تدریشپدهایبزرگکهکتنفتتولیدیبودندودرنتیجهبهرقبایجدیشراز

اصد ال بدههدایاختیارداشتهوتحتحمایتکشورهایشانبودند،تبدیلشدند.ظوورشرکت

عندوانیکدیازهبدJVCزنیکشورهایمیزبانراافزایشدادوباعثمعرفی،قدرتچانهواردتازه

                                                                                                                                                      
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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رفدتنخودبدهکندارنوبهبهمسئلههایمومتوسعهاقتصادیکشورهایمیزبانگردید.اینجنبه

یدا16فقدانیکمبنایحقوقیبرایمذاکرهمجددداما،هایامتیازیسرعتبخشیدنامهفقتموا

هایامتیازیموجود،توسعهنوعجدیدیازراب همیانکشدورهایمیزبدانونامهاصال موافقت

(.Rouhani, 1971: 48)ایخارجیراعقبانداختهشرکت

ییتنودابدهزیراهریکازکشورها؛رسیدوجودیکتالشجمعیضروریبهنظرمیعالوه،هب

هاینفتیهایامتیازیقرارداشتندوشرکتنامهموقعیتضعیفیبرایمذاکرهمجددموافقتدر

ورهایمیزبداندرایدنخصدو میانکشزدنامتالفاحتمالیبهدنبالبرهم17(FOCخارجی)

بودند.درنتیجه،اتحادمیانکشورهایبزرگتولیدکنندهنفتدرخصو مساملسیاستنفدت،

امدریالز وضدروریبدود.FOC/IOCزنیمؤثروتدسثیربیشدتربدرداشتنقدرتچانهمنظوربه

کویدت،ایدران،اق،عدرکشدورهاینماینددگانحادوربدا1960سالاوپکدرسازمانبنابراین،

ایدیگدراز،درنق دهزمانهم(.Rouhani, 1971: 77)کردکاربهآغازبغداددرونزومالوعربستان

هدایطدیسدال50-1850بامعرفدیفرمدولمشدارکتدرسدودیعنیدرکشورونزومال،؛جوان

.نسدبتمزبدوردرهشددهایامتیازیبرداشدتنامهاصال موافقتیسوبه،گامی1948تا1943

کشورهایخاورمیانهنیز.(Seymour, 1980: 27رسید)30-70و35-65بهمیزانیبین1958سال

هنگامیکهبرایمثالداد.زیراتواناییمذاکرهآنواراافزایشمی،ازاینسیاستاستقبالکردند

-50رکتدرسدودبرمبنایفرمولمشدا1950شرکتنفتعربیآمریکایی)آرامکو(دردسامبر

دریافدتکدرد،جایگزینیبرایمالیاتبردرآمددعنوانبهدرصد50ایتاسقف،بورهمالکانه50

(.Blinn, 1986: 47درآمدهاینفتیعربستانافزایشیافت)

کهامانبایدفراموشکرد،بیشترتقویتشد1960گیریاوپکدرسالاینوضعیتباشکل

آمدهبدودواوپدکعامدلاصدلیایدنوجودبه1950تمایلبرایتغییرروابطقراردادیدردهه

هابرمناب هایمربو بهحاکمیتداممیملتاینوجود،اوپکبرمبنایق عنامهتغییرنبود.با

هدایامتیدازینامدهاعاایخودرابهمذاکرهمجدددموافقدت19طبیعیونیزاصلشرایطمتغیر

دربیانیهسیاسدتنفتدیکشدورهایعادودرمسئلهایند.کرصورتفردییاجمعیترغیبهب

بدهیدازامتصداحبهابرایمشارکتدرمالکیدتشدرکتکهدرآنحقمسلمدولت1986سال

هدایخدودبدرایتسکیددبدرمسداملیبود،منعکسگردید.اوپکبهتدالششدهشناختهرسمیت

(.Blinn, 1986: 50هاادامهداد)نامهانواعموافقتتولیدوهمچونمالکیت،قیمتنفت،س  

                                                                                                                                                      
16. Re-negotiate 

17. Foreign Oil Companies 

18. Profit Sharing Formula 

19. Changing Circumstances 
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زمیندهمناسدبحقدوقی،مودارتوداندشالز ونیدزاعاایاوپکبهدلیدلفقددانپدیش

بهسمتمدذاکرهدرمدوردراب دهیجتدربهشدنبهدلیلپیامدهایسومگینآن،نپذیرفتنملی

درPSA/PSCبدامعرفدیزمدانهدماشدتند.گا برد20جدیدقراردادیمبتنیبرمفوو مشارکت

هددایمیزبددانرونددقدوبددارهیافددتزنددیدولددتدرتچانددهدویاندددونزی،قدددازسدد1960هددهدد

(Bindemann, 1999: 10).

21هايمشاركتنامهموافقت.1-2

فارس)عربستان،کویت،ابدوظبیوق در(،کشورهایعربیحاشیهخلیج1973تا1967ازسال

هایامتیدازیخدودرابرمبندایمفودو نامهیندمذاکرهمجددموافقتاوعراق،فربههمراهایران

ینددمدذاکرهکنداررفتندد.ایدرانامشارکتآغازکردند.پسازمدتکوتاهی،ایرانوعراقازفر

ایجدیددبدااعال کردکهدرمفوو مشارکتمناف کشورشبهخ رافتادهبدهدنبدالمعاملده

،صنعتنفدتخدودراملدی1972هایخارجیاست.عراقنیزدرژومنتکنسرسیومیازشرک

(.Suleiman, 1988: 152کرد)

مفوو مشارکت،فرمولآنکامالًروشننبدود.ازفارساقبالکشورهایمن قهخلیجباوجود

هایتورانوطدرابلس،نامهموافقتبریهتککشورهایعربستان،ابوظبی)اماراتکنونی(وق ربا

امااکردندد1972دراکتبرراهایخارجیباگروهیازشرکت22نامهعمومیمشارکتموافقت

یدکجددولزمدانیازپدیشبراساسدرصدیراتصاحبکردهو25سومی1973تاازژانویه

بده1971نامهتورانکهدرفوریهدرصدمالکیتبهآنوامنتقلشود.درموافقت51،شدهیینتع

سدنتافدزایش46ایحددودقیمتنفترابشدکههایخارجیتوافقکردنداماارسید،شرکت

نامدهسنتدیگدرنیدزبدرآنبیافزایندد.درموافقدت20مبلغ1975دادهوعالوهبرآن،ازسال

80بهاماارسید،لیبیوالجزایرنسبتبهدریافتافزایشیمعادل1971لطرابلسکهدرآوری

.(Danielsen, 1982: 189)استحقاقپیداکردندسنتطیهماندورهزمانی

هایامتیازی،یکپیدروزیبدراینامهویوهدرمقایسهباموافقتههایمشارکت،بنامهموافقت

کنترلدولتبرمناب نفتدیونیدزیتاحدودوولتزیرادرآمدد؛شددولتمیزبانمحسوبمی

افدزایشدسترسیبهمناب بیشترتولیدینفدتوگدازبرایرایازامتصاحبهایشرکتفعالیت

المللینفتبدرایکشدورهایبهبازارهایبینراخوبینسبتهادسترسیبهنامهاینموافقتداد.

کدردنخواسدتهدایمزبدورهمچنداندربدرآوردهنامدهموافقت،وجودینابامیزبانفراهمآورد.

                                                                                                                                                      
20. Participation 

21. Participation Agreements 

22. General Agreement on Participation 
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ویوهتعیدینندرختولیددوقیمدتهب،کشورهایمیزبانمبنیبرتسلطکاملبرمناب نفتوگاز

هدایملدینفتدیهایفنیشرکتوموارتوافزایشدرتولید،عملیات،مدیریت،بازاریابینفت

عاجزبودند.

همالکیدتومددیریتشدکرکتبهاینواقعیتنسبتدادهمیهایمشانامهموافقتکاستی

آنودامالدکسدوا حدداکثریدرشدرکتزیدرا؛اسدتهدایخدارجیهمچناندردستشرکت

درهایامتیدازینامههایمشارکت،همانموافقتنامه،موافقتیگردعبارتبهبودند.یازامتصاحب

کدهشدرایطPSA/PSCنددونزیدراسدتفادهاگدرتجربدهاجدیدبودندد.شکلوساختارمدرنو

کشیدن،دالیلکناردشوآورد،بهواقعیتپیشیناضافهتریبرایدولتمیزبانفراهممیم لوب

امدا،در کدردیدرسدتبدهتوانمیهایمشارکترانامهیندمذاکرهدرموردموافقتاایرانازفر

نبودیوهوبهنفتیدرآنزمانو(5)رانخواههفتهایتسلطشرکت،باتوجهبهشرایطدرهرحال

هداینامدههدایامتیدازی،موافقدتنامهتعدیلموافقتبرایبرایکشورهایمیزبانهیکجانبِحق

(.Suleiman, 1988: 152)مشارکتیکدستاوردتلقیشد

امدروزیJVCقراردادهایدرمنعقدهدرآنزمان،هایمشارکتنامهموافقتبرخیازعناصر

هایمشارکت،تشدکیلیدککمیتدهمشدارکتدرنامهنخستاینکهدرموافقتشوند؛یافتمی

هدایاکتشدافوتوسدعهکنترلونظارتبرفعالیدتازجملههاییبامسئولیت23(JMCمدیریت)

یداکمیتدهJVCدراست.اینکمیتهتداحددودزیدادیبدهکمیتدهمددیریتاجرایدیشدهیدهد

دو ،دراهتدارد.بشدد25(JOAهددایمشددارکتدرعملیددات)نامددهدرموافقددت24عملیدداتی

هایمشارکت،تسسیسیککمیتهعملیاتیبامسئولیتاجدراوهمداهنگیعملیداتنامهموافقت

هایمشارکتبانامههایکمیتهعملیاتیدرموافقتاست.مسئولیتشدهگرفتهنفتینیزدرنظر

(.Blinn, 1986: 46-48شباهتدارد)JOAوJVCدر26مسئولیتعامل

هدایمشدارکتنامدهاینبودکهموافقتدرJVCهایمشارکتونامهتفاوتمیانموافقتاما

هدایبازاریدابیومدعملیات،تولید،مدیریت،مودارتابیشازآنکهبهتخصصفنیوکنترلکار

درحقیقدتمالکیدتبودندد.هایمربوطهتوجهداشتهباشند،درگیرمساملکلیمربو بهخ ر

بخشدیازدرآمددهایتدردغدغهاصلیکشورهایمیزباندرآنزمانمحدودبهدریافدتسدری 

هداینامدهموافقدتتفاوتدیگرآناستکده.بودتسمیننیازهایمالیکشوربرایهایدانمنفتی

هدایامتیدازیبدود،نامدهشددنبدرایاصدال موافقدتدرکندارملدییسازوکارمشارکتصرفاً

                                                                                                                                                      
23. Joint Management Committee 

24. Operating Committee 

25. Joint Operating Agreement 

26. Operator 
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 :Seymour, 1980)مورداستفادهقرارگرفت27واردتازههایازابتداتوسطشرکتJVCکهیدرحال

218).

(6)(PSA/PSCمشاركتدرتوليد)ها/قراردادهاينامهموافقت.1-3

هدایایجدیددبداشدرکتدرتالشبرایایجادراب هطورکهگفتهشد،کشورهایمیزبانهمان

،ازدوقراردادنفتیجدیددخ رپذیریومتغیرهایمالکیت،کنترلعملیاتخصو درخارجی

استفادهکردند.SCوPSA/PSCهایبهنا 

تدریناندواعقراردادهدا(ازمتدداولPSA/PSCمشارکتدرتولید)قراردادهایها/نامهموافقت

عنوانمالکمناب معدنی،ازیکهدولتبPSA/PSCبراساسعهواکتشافنفتاست.برایتوس

عملیداتاکتشدافوبدرایعنوانپیمانکاربرایارامهخدماتفنیومالیهشرکتنفتیخارجیب

هدایوابسدتهبدهآننظیدرطورسنتی،خوددولتیایکدیازشدرکتهکند.بمیتوسعهاستفاده

سدومبلکدهتملدک28استحقاقFOC/IOCشود.(طرفقراردادواق میNOCشرکتملینفت)

دسدته،بدشددهارامدهوخددماتخ رپدذیریعندوانپداداشهایازنفتتولیدیرابشدهتعیین

تولیددیبداقیکلذخایرنفتیوبخشیازمحصدول،دولتهمچنانمالکوجودیناباآورد.می

NOCد.دولتیاکنماند،البتهبااینقیدکهسوماستحقاقیپیمانکارازنفتتولیدیرااع امی

یندداکتشدافوتوسدعهرادارااهدایمختلدففرجنبهگذاریسرمایهمعموالًاختیارمشارکتدر

دوودشداظمدیدلحد29امکانتسسیسیککمیتهمشدتر PSA/PSCعالوه،معموالًدره.باست

دازایددنطریدقبددرعملیدداتپددروژهنظددارتداشددتهباشددنددتواننددرفینمددیدطددیددبترتینبدد

(Bindemann, 1999: 1).

تعلدق31راکهبهتولیددناخدالص30بورهمالکانهباید FOC/ IOCنفتتولیدشد،آنکهازپس

پرداخدتبودرهPSA/PSCاندواعاستکدهدرهمدهذکریانشاد)کنگیرد،بهدولتپرداختمی

33د،یدکجریدانوجدوهشدوپرداخدت32صورتنقدیهمالکانهالزامینیست(.اگربورهمالکانهب

                                                                                                                                                      
27. New Entrants 

28. Entitlement 

29. Joint Committee 

30. Royalty 

31. Gross production 

32. Cash 

33. Cash flow 
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باشدد،یدکمنبد 34غیرنقدیصورتبهامااگربورهمالکانه،شودفوریبرایدولتمحسوبمی

آید.میبهشمارازنفتخا برایمصرفدربازارداخلییاصادرات35بدونهزینه

 PSA/PSCهاياساسييكويژگي-1شكل



















(Bindemann, 1999: 22)

ازشددهینتادمدرآمددکمتدرینبودرهمالکانده،نهنظرازاینکهپروژهسودآورباشدیاصرف

FOC/ IOCترباشد،اثرمنفدیبودرهبهدولتاست.اینبدانمعناستکههرچهسودآوریپایین

بدرهایخدودراتواندبخشیازهزینهمی36بیشتراست.درگا دو ،عاملFOC/ IOCمالکانهبر

گویندد،مدی37اص ال بدهآننفدتهزیندهبهازتولید،کهایشدهیینتعازپیشیدرصداساس

بدرایمثدالیکنرخموردتوافق)براساسبازیابیکند.سپسباقیماندهتولید،یعنینفتسود،

(.البتهآنچهبیانشددBindemann, 1999: 22-23شود)تقسیممیNOCوFOC/IOC(بین60/40

هایبیشتریوجوددارد.بودهودرعملپیچیدگیPSA/PSCشکلساده

(RSAهايمشاركتدردرآمد)نامهموافقت.1-4

نامدهمشدارکتایبهنا موافقتنامهموافقتازنفتوگاز،باالدستیصنعتمربو بهدرادبیات

دهندهاینقراردادهامانندقراردادهدایمشدارکتدرشود.عناصرتشکیلنیزیادمی38درآمددر

                                                                                                                                                      
34. In-kind 

35. Cost-free 

36. Operator 

37. Cost oil 

38. Revenue Sharing Agreement 
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استبااینتفاوتکهدرقراردادهایمشارکتدرسدود،پیمانکداردرمقابدلیدشدهتولمحصول

هایمربوطه،چنانچهعملیاتمندتجبدهخ رهایعملیاتیوتقبلگذاریخوددرهزینهسرمایه

میدانخدودوشدرکتدولدتمیزبدان،درسدودیدشددهتولجایتقسیممحصوله،بنتیجهشود

.بدینشودیمدرقرارداد،سویمشدهمشخصمیزانبراساسحاصلهازفروشمحصولتولیدی،

نحوکهپسازدادنبخشیازنفتتولیدیتحتعناوینبودرهمالکانده،هزیندهنفدتومالیدات

نددده،پددولحاصددلازفددروشآنمیددانطددرفینبرمبنددایجددایتقسددیمنفددتباقیماهنفددت،بدد

جدایدریافدتقسدمتیازه،پیمانکداربدیگردعبارتبه.شودیمدرقراردادتقسیمشدهبینییشپ

عنوانسومخودازمشارکتدرقرارداد،ازسودحاصلهازفروشتولیدمدذکوراسدتفادههتولیدب

(7)(.1390:118زادهانصاری،د)تقیکنمی

(JVCگذاري)قراردادهايمشاركتدرسرمايه.1-5

هداینامهمفاهیمموجوددرموافقتبراساسدرصنعتنفتوگازJVCطورکهگفتهشد،همان

ابتدابرایتدسمیناهدداف39(JV)«گذاریمشارکتدرسرمایه»اص ال مشارکتتدوینگردید.

گرددکهچندشرکتداخلدی،منداب ،برمید.پیشینهایننوعمشارکتبهزمانیشتجاریابداع

ونفدوذدربازارهدایجدیدد،ترکیدبوکدارکسدبهاوعملیاتخودرابرایادارهبویندهموارت

هاییبودهاست.درطولزماندستخوشتحوالتوپیشرفتJV.(Merralls, 1980: 6)کردندمی

JVشددهاسدت.محسدوبمدی40ایازمشدارکتازبُعدحقوقیشداخهJVتاریخی،بهلحاظ

واسدکاتلندمتحددهیداالتادردرابتددا،ایمشابهبامشدارکتیکمفوو مجزاباراب هعنوانبه

یدا41عندوانمشدارکتویدوهرابدهJVهدایآمریکدایی،،برخیازدادگاهبرایمثالشکلگرفت.

جدهفقدداننتیمسدئلهواضد اسدتکدهایدن.انددتوصیفکرده43حتیغیررسمییا42محدود

عندوانیدکمفودو حقدوقیبدودههگذاریبپوششمشارکتدرسرمایهبرایالز یگذارقانون

اندتابتوانندساختارحقدوقیمشدارکتبسیاریبهدنبالارامهتعریفیجام بودهبنابراین،است.

ایدنکدارهاینظرانبهدشواری،بسیاریازصاحبوجودیناباد.کننگذاریراتبییندرسرمایه

گدذاریوجدودیهواقفبودهواذعاندارندکهیکتعریفحقوقیجام برایمشارکتدرسدرما

ارامدهJVتالشکردهتاتعریفجدامعیاز44(OECDسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی).ندارد

                                                                                                                                                      
39. Joint venture 

40. Partnership 

41. Special 

42. Limited 

43. Informal 

44. Organization for Economic Co-operation and Development 
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خودچنینبیانداشتهکهمتخصصدانتعداریفبسدیاریارامده1987دهد،امادرگزارشسال

(.Nightingale, 1990: 2)نیستیکتعریفصحی وجامعیاند،اماهیچداده

خالصدهکدردزیدردرمدواردتدوانرامدیJVامدروزهعناصدراصدلیومشدتر ،هرحدالهب

(Wilkinson, 1997: 39:)

 ؛وکارکسبدریکپروژهخا تجارییاگذاریسرمایه (1

 ها؛دارایی45مالکیتمشتر  (2

گذاریمشتر .گذارانبرایمشارکتدرمدیریتوکنترلسرمایهتواناییسرمایه (3

امتالفاشخا )حقیقدییداهایمعدنیونفتوگازبهمعنایحوزهدرJVخا طوربهاما

کننددگانبدهبراییکفعالیتمشتر جوتتولیدمحصولیکهمیانمشدارکتاستحقوقی(

هدایخاصدیتوسدطیدکفعالیدت.1:اغلبهانامهموافقتگونهینادرشود.اشترا گذاشتهمی

قددرت.2شدود؛کنندگانانجا مینمایندهمشارکتعنوانبه)عاملیامدیر(شدهیینتعشخص

تفدویض46 بهیککمیتده)کمیتدهعملیداتییدامددیریتی(گیریدرموردمساملخاتصمیم

درسومشددانبدهبداتوجددهوحاورداشدتهمزبددورکننددگاندرکمیتدهمشددارکت.3شدود؛مدی

سددطدرابتددداتوحقددوقوتکددالیفطددرفینسددایرمددوارد.4گددذاری،حددقرایدارنددد؛سددرمایه

وهدم47هدمقدراردادیکننددگانراب دهمیدانمشدارکت.5د؛شوکنندگانتعیینمیمشارکت

عندوانهکننددگانبدشودومشدارکتتعیینمیطرفینمفادمشارکتباتوافق.6؛است48ملکی

(.Crommelin, 1986: 66گیرند)هایمورداستفادهرادراختیارمیدارایی49،منتفعانمشتر 

50(JOAنامهمشاركتدرعمليات)موافقت.1-6

ازندوعJVدر،گاهیاوقاتشود.،قراردادیاستکهمیانشرکامنعقدمیJVترینسنددرموم

نامهمشارکتدرعملیداتدرابزاریحقوقیبهنا موافقتJVراب هشرکاوساختار(8)قراردادی،

(JOAمستندسازیواجراییمی).ایایجدادگونهنوادحقدوقیجداگانده،هیچدراینحالتشود

هدارابدرداریوسدایرفعالیدتچارچوبحقوقیعملیاتاکتشداف،بودرهJOA،درواق شود؛نمی

معموالًمساملیهمچونگستره،اهدافوطولمددتعملیداتمشدتر ،JOAکند.مشخصمی

هاوآوردهشرکا،درصدمالکیت،مدیریتوکنترلعملیات،انتخدابوتعیدینعامدل،نوعدارایی

                                                                                                                                                      
45. Common ownership 

46. Operating or management committee 

47. Contractual 

48. Proprietary 

49. Tenants in common 

50. Joint Operating Agreements 
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گدرفتنبدرداریودراختیدارذاریمناف وانصراف،بودرهتقسیممسئولیت،پیامدهاینکول،واگ

تدرینعندوانمتدداولهبدJOAامدروزه،(.Sayer, 1999: 6دهد)راپوششمیJVمحصولتولیدی

(.Wilkinson, 1997: 39آید)میبهشماردرصنعتنفتوگازJVشکل

JOAنامدهایبراییکموافقتضمیمهتواندمیJVیگدردعبدارتبده.باشدد،JOAتوانددمدی

،بدهبنابراینشود.گذاریواردمرحلهعملیاتیمیکهدرآنمشارکتدرسرمایهباشدسازوکاری

وکدارکسدبهاوروابطیاسایرترتیباتدیگربرایقرارگرفتندرکنارفعالیتJOAرسدنظرمی

عامدلیاتاکتشافوتوسعهبهمسئولیتعملJOA،دریطورکلبه(9)نفتوگازضروریهستند.

تواندیکیازشرکا)معموالًشریکدارایبیشترینسوم(،یداشدرکتیعاملمیشود.میتفویض

توسطشرکاباشد.شدهیستسس51یایکشرکتعملیاتیJVخارجازمجموعه

اینکمیتهمتشکلازهمهشرکابودهکدهکند.نظارتمیعاملکاریککمیتهعملیاتی،بر

کننددگانکمیتدهعملیداتیازحقدوقمشدارکتحدقرایدارندد.JVبهنسبتمالکیتخوددر

،نقشعامدلیبترتینبدکند.غیرعملیاتیدرمقابلهرگونهزیانناشیازکارعاملحمایتمی

(.Wilkinson, 1997: 40-41تعریفشود)JOAدروضو بهوکمیتهعملیاتی

.باشدJOAتواندمیقراردادیمبتنیبریکقرارداداستکهاینقراردادازنوعJVبنابراین،

JOAبداکندکهبدازهممبتندیبدریدکقدرارداداسدت.ایجادمی52ساختاریشبیهبهمشارکت

،شدرکابخشدیازمحصدولJOAبامشارکتدرایدناسدتکدهدرJOA،تفاوتاصلیوجودینا

دارند.ابرایخودبرمیتولیدیر

،دولتمیزبانوشرکتخارجی،هردو،مالکتجویزاتوتسسیساتپدروژهوJOAبراساس

،تصدری بدهاینکدههریدکازشدرکایدشدهتولدرموردمحصولنیزنفتوگازتولیدیهستند.

درنتیجده،دولدتکندد،متدداولنیسدت.برداشتمی53صورتمحصولفیزیکیهومخودرابس

روژهومحصدولتولیددیهسدتنددددارجیدارایمالکیدتمسدتقیمبدرپدزبانوشرکتخددمی

(Blinn, 1986: 194).البتهJOAتواندمنجربهتسسیسشدرکتمیJOC
درایدنحالدت،د.شدو54

JOCکندوحقیدرمالکیتمناب ،ذخدایروحتدیتسسیسداتصرفاًعملیاتتولیدیراادارهمی

55است.دادهرخاینحالتدرمیداننفتیبدرایعراقدارد.ن

                                                                                                                                                      
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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رسیمکهمفوو مشارکتدرصنعتباالدسدتینفدتوگدازدربهایننتیجهمیباالازبحث

است؛یافتهتحققزیرقالبچوار

؛(PSA/PSCمشارکتدرتولید)قراردادهای/هانامهموافقت.1

؛(RSAهایمشارکتدردرآمد)نامهموافقت.2

؛(JVCگذاری)قراردادهایمشارکتدرسرمایه.3

.(JOAتدرعملیات)کهایمشارنامهموافقت.4

نفدتازایدنحیدثکدهوزارتاختیداراتووظایفدرقانونکاررفتهبهپسکلمهمشارکت

،درصنعتنفتوگازاشارهدارد،دارایابوا استمشارکتازانواعیککدا مشخصنیستبه

زیرابابحثعد انتقالمالکیتتاادپیدا؛اماارجاعبهمشارکتدرتولیدخالیازاشکالنیست

تبیدینIOC /FOCانتقالمالکیتنفتوگازموجوددرمخازنبهمسئلهدرادامه،ابتداکند.می

درصنعتنفتوگازایرانبهلحداظحقدوقیمدوردPSA/PSCازد.سپسامکاناستفادهشومی

گیرد.کنکاشقرارمی

2.PSA/PSCگازونفتمالكيتوانتقال
ایازشدهسومتعیین56استحقاقFOC/ IOCشود،مقررمیPSA/PSCدرطورکهگفتهشدهمان

تدهعدالوه،گفهبدآورد.دسدتبه،شدهارامهوخدماتخ رپذیریپاداشعنوانبهنفتتولیدیرا

باشرکت57ودرنظا امتیازی،مالکیتدرنق هسرچاهیPSA/PSCکهپیشازمعرفیشودیم

هدولدتدقبددازروزنخسدتینمتعلدازندد،مالکیتمخPSA/PSCادردام؛استودهدبارجیدخ

هدولدتاسدتدقبددمتعلدزدددنیFOC/IOCطدتوسددهدشدداثداحسسیساتدتومالکیتاست

(Bindemann, 1999: 96).

.برایتعیینحجمموادخا استتقسیمتولیددرحقیقتاساسقراردادمشارکتدرتولید

ایمدرتبطشود.نق همحاسبه،نق هاستفادهمی58تولیدیوتقسیمآن،ازقاعدهنق همحاسبه

بدرایشدود.باجریاناستخراجموادخا آمدهدرقرارداداستکهباتوافقطدرفینتعیدینمدی

توانددهانهچاهیانق هتحویلتولیدباشد.درنق همحاسبه،تما موادخا نق همیاینثال،م

زیدرتشریفاتبراساس.تقسیمتولیدنیزدرهمیننق هواستدرمالکیتدولتشدهاستخراج

گیرد:صورتمی

                                                                                                                                                      
56. Entitlement 

57. Wellhead 

58. Point of Measurement 
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 هداییندهزگدذاری،بخشدیبدرایجبدرانهسدرمایهیلهوسدبدهیدشددهتولازمحصول

 .شوددرنظرگرفتهمی59گذارسرمایه

 آنچدهبراسداسگذارودولتمیانسرمایه60،(نفتسود)ماندهآنبخشازتولیدباقی

 شود.تقسیممیشدهبینییشپکهدرقرارداد

 شودگذارمالکسومخودازتولیدمیازلحظهتقسیمتولیددرنق همحاسبه،سرمایه

(.145-1390:146زادهانصاری،)تقی

درنق دهسدرچاهی،نق دهشدتهباشدد،ا،اگردرمخزننفتوجوددPSA/PSCدربنابراین،

دولدتدربخشدیازامدادرادامدهمالکیدت،مالکنفدتبدودهNOCنق هصادراتی،تحویلویا

بندابراین،.دشدومدیمنتقدلFOC/IOCشودوبهعوضمی،آمدهعملبهفقامحصوالتحسبتو

:شودیمحاصلقانونمدنی،تملک140مادهبراساستبدیلمالکیتنیازبهدلیلدارد.

؛مباحهیاشیایاتحومواتاراضییاحیابه .1

؛تعوداتوعقودیلهوسبه .2

؛شفعهبهاخذیلهوسبه .3

.ارثبه .4

ناسدتحقاقراناشدیازکنددوایدبهنفتاعال استحقاقمینسبتFOC/ IOCامادراینجا

انجا داده)دردورهاکتشافوتوسعه(واالندرنق دهصدادراتیدرگذشتهداندکهکارهاییمی

گرداندیبازمیسرچاهحقمالکیتخودرابهنق هعمالFOC/ IOCًمالکنفتشدهاست.پس

ببندددوچداهراNOCینکدهامثدلاگراختالفیحقوقیرخدهدد،بنابراین،)مالکیتقوقرایی(.

تولیدیمخزن،اسدتحقاقخدودرارویتوانبااشارهبهFOC/ IOCهدنفتراتحویلدهد،نخوا

تواندضرروزیانناشیازعد تولیدیاتوقدفتولیددیدامیFOC/ IOC.لذاکندیممخزناعمال

د.کننقضتعوداتدولتمیزبانرام البه

،یسرچاهتملکمحصولتولیدیکهدکرگیرینتیجهچنینگزارهرااینتوانمی،بنابراین

(10)استحقاقدرذخایرومخازننفتیاست.لعمدرنق هتحویلیانق هصادرات،

تحليلحقوقيامكاناستفادهازقراردادهاايمشااركتدرتولياددر.3
صنعتنفتوگازايران

،بدا1391نفدتمصدوبوزارتاختیداراتووظدایف،اسدتنادبدهقدانونباالایتبامباحثنباع

ق دهنسرچاهی،تولیدیمحصولکهگفتهشد،تملکطورهمانرواست؛هجدیروبهایچالش

                                                                                                                                                      
59. Cost Recovery 

60. Profit Oil 
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چنانچهاسدتحقاق(11)است.نفتیمخازنوذخایردراستحقاقدرعملصادرات،نق هیاتحویل

تحویدلنق ه،سرچاهدرذخایروجودنداشتهباشدیااساساًمنتفیباشد،پسهرگونهتملکدر

قدانونمددنی،چنانچدهیکدیاز140نظربهمدادهقانونیاست.اسبابنیازمندصادراتنق هیا

عدالوه،هبدتواندمالدکمحصدولتولیددیشدود.محققنشود،شرکتخارجینمیاسبابتملک

ک(ویکیازموجبداتتملدعنوانبهبی )چنانچهشرکتملینفت،محصولتولیدیراازطریق

PSA/PSCتدوانآنراد،دیگدرنمدیکندلقراردادفروشبهشرکتخدارجیمنتقددرقالبیک

مالکیدتبدرمخدازنومحصدولتولیددیکهمنعقدشدهنامید.بلکهدراینجاقراردادیخدماتی

نفتوزارتاختیاراتووظایفقانون3ماده«ت»دربنددراختیاردولتاست.زمانوباهمهم

توانددکهاینصرفاًمدیذکرشدهخارجیوداخلیپیمانکارانوذارانگسرمایهباعبارتمشارکت

کلمدهنهمشارکتدرتولیددیدادرآمدد.،شدباJVصورتبهگذاریشکلیازمشارکتدرسرمایه

گدذاری،عملیدات،تولیدد،درآمددودیگدربهمشدارکتدرسدرمایهحملقابلمشارکتدرقانون

نظربهاشترا لفظدیمشدارکتدر.استهایکنسرسیومیهایمتعارفمشارکتوقالبشکل

اگدراستنادبهکلمهمشارکتوحملآنبرمشارکتدرتولیدق عیتنددارد.درعمل،باالانواع

حملشود،نیازمندبهدلیدلPSA/PSCعینینظیرظیبخواهدبهقراردادمیککلمهمشتر لف

بهکلمهمشارکتددرمقا بیانمقیدازکلمهم لقمشارکتبوده،بایگذارقانوناست.چنانچه

صدورتبدهرسدواگذاریباابوا کلمدهمشدارکتدرقدانونبهنظرمید.کردرتولیدتصری می

بهقراردادهدایمتعدارفمشدارکتدرتولیددتعمدیصورتگرفتهتاآنکهکسیازایناص ال 

خودواقفبرنظا حقوقیکشوراعمازقانوناساسدیوقدوانینگذارقانونیااینکه.نکنداستناد

هاینفتیخواهدرذخایروخواهدرمحصدولتملکشرکتعا وخا درخصو عد امکان

درمقا بیانکهیدرحالستفادهنکردهاازعبارتمشارکتدرتولیدبااینوجودتولیدیبودهو

دروتخاطبوطیهمهمراحلمقدماتحکمتجوتتقییدکلمهم لقمشارکتبودهاسدت.

گوندهنیدز،چنانچهپذیرفتهشودکهکلمهمشارکتدرقانونمزبور،م لقاست)کهاینهرحال

دراینبخشوجدودنددارد(،امکدانیگذارقانون(یامبوماست)کهمتسسفانهصراحتدراست

عنوانمجوزقانونیبرایقراردادهایصنعتنفتوگدازایدرانبدهدالیدلاستنادبهاینقانونبه

 :یستنیرپذامکانذیلنیز

 اعمالحقحاکمیدتوعبارتصراحتبه(12)پنجمسالهپنجقانونبرنامه129درماده

ندهذخدایر.ایدن،گویدآمدهکهازمناب تولیدیسخنمیوگازمناب نفتمالکیتبر

 است.PSA/PSCناقضاستفادهازکلمهمشارکتدرقانونبرایدرعملمسئله
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 دسدتیبخشپایینآنکهبا(13)،44هایابالغیمقا معظمرهبریدراصلدرسیاست

 ی،اماصدنعتباالدسدتیتحدتهدیچشدراییداکردهپسوقسازییخصوصبهسمت

سازیپیدانکردهودولدتکماکدانمالکیدتوحاکمیدتبدرصدنعتقابلیتخصوصی

سدازیهدایخصوصدیباالدستینفتوگازرابهعودهدارد.بدیویاستدرسیاسدت

،یسرچداهابالغی،تفکیکیدرمالکیتدولتنسبتبهمخازندرمحصوالتتولیدی

 ؛صادراتصورتنگرفتهاستنق هیاتحویلنق ه

 اساساًتعییننظا حقوقیوقدراردادی،اقتاایقانونوظایفواختیاراتصنعتنفت

حسبقدوانینخدا نظیدردولذامجوزهایقانونیدراینبخشباییستنباالدستی

چندینمجدوزیدرخصدو (14)1390م ر شودکهقانوننفتمصوبقانوننفت

 ؛دستیندادهاستاستفادهازقراردادهایمشارکتدرتولیددرباال

 (15)،نشدده1366ناسدخقدانوننفدتلعمددرکده1390نفتاصال قانوندرقانون

حاکمیددتومالکیددتدولددتنسددبتبددهذخددایرومحصددوالتتولیدددیبددهرسددمیت

بددیوی(16)اسدت.نفتیمتکفلمناب نفتیمناب برنظارتعالیتئهیوشدهشناخته

اشتهبلکهمحصوالتتولیدینیزازمناب نفتدیاستعنوانمناب انحصاردرذخایرند

 ؛رودشمارمیهب

 پذیرفتهشودکهقانونوظایفواختیداراتوزارتنفدتصدرفاًمحالفرضهبچنانچه

محدودیترادرمالکیتبرمخازنقراردادهاست،امانظدربدهاینکدهدرقراردادهدای

براساستحویلیاصادراتنق ه،سرچاهمشارکتدرتولید،محاسبهتسویمنفتدر

ودوسببتملیکمستقلشتنظیممی62وقابلیتبازیافت61قدرتمخزن،نفتدرجا

وغیرمسدتقیمقوقرایدیصدورتبدهسدرچداهلذاعمالًاع ایمالکیتدروجودندارد،

،یجهدرنتمنجربهمالکیتویااستحقاقدرمالکیتنسبتبهذخایرنفتیخواهدشد.

توانددباعدد مالکیدتمخدزن،نمدیسرچاهوریوشکلیاع ایمالکیتدرتغییرص

مشکلحقوقیدرعد تملکبیگانگانبرمناب تولیدیراحلکند.

فرجام
دهددکدهنفتوگازنشانمدیباالدستیالمللیصنعتسیریدرتاریختحوالتقراردادهایبین

قراردادهدایمشدارکتدرتولیددها/نامهموافقتمفوو مشارکتدرصنعتمزبوردرچوارقالب

(PSA/PSCموافقت،)نامه(هایمشارکتدردرآمدRSAقراردادهایمشارکتدرسرمایه،)گذاری

                                                                                                                                                      
61.Oil in Place 

62. Recovery 
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(JVCوموافقت)نامه(هایمشارکتدرعملیداتJOA)اسدت.دریافتدهتحقدقPSA/PSCمقدرر،

پداداشریسدکوعندوانبدهولیدیراایازنفتتشدهسومتعییناستحقاقFOC/ IOCشودمی

اسداسقدراردادمشدارکتدرتولیدد،آورد.تقسیمتولیددرحقیقدتدستبه،شدهارامهخدمات

شدود.گذارمالکسومخودازتولیددمدی.ازلحظهتقسیمتولیددرنق همحاسبه،سرمایهاست

امدادر،مالدکنفدتبدودهNOC،نق هتحویلویانق هصدادراتی،یسرچاهبنابراین،درنق ه

 /FOCوبدهشدده،عدوضآمدهعملبهفقاادامهمالکیتدولتدربخشیازمحصوالتحسبتو

IOCعمدلاع دایدرک(بدودهواسبابتملمالکیتفاقددلیل)انتقالامااین،گرددمنتقلمی

قوقراییمنجربهمالکیتویااستحقاقدرمالکیتنسبتبهذخایرصورتبهسرچاهمالکیتدر

عد امکاناستحقاقیاتملکدرذخایرومخازنمسئلهشود.واض استکهاینامربانفتیمی

،قوانیننفتووزارتنفدتتادادسالهپنجقانوناساسی،قوانینبرنامه44نفتیمصر دراصل

نفدتوزارتاختیداراتووظدایفقدانون3ماده«ت»رفتهدربندکارهدارد.لذاکلمهمشارکتب

قابلیتنخستبودنآن،دروهله،ازحیثاطالقکلمهمشارکتومشتر لفظی1391مصوب

اماحملآنبرقراردادهایمشارکتدرتولیدبهعلتانتقال،داشتهباالحملبرچوارمشارکت

شرکتخارجی،فاقدجوازقانونیاست.)ولوغیرمستقیم(مالکیتذخایربه

قدانون3مداده«ت»عدیدهدرنحوهاستنادبهبنددهایپرسش،نظربهابواماتودرهرحال

بهاینکهقراردادهایمشارکتدرتولیددباتوجهرسدنفت،بهنظرمیوزارتاختیاراتووظایف

وشدددهمنسددوخرانتدداکنوندرصددنعتنفددتایدد1353دردورانسددالیانمتمددادیازسددال

قراردادهدابدودهاسدت،گوندهیدناتاکنونبرعد امکدان1353متعددازسالهاییگذارقانون

شکلقانونیپیداکند،PSA/PSCعنوانبانظا جدیدقراردادیدرباالدستیشودچنانچهمقرر

صدری ،PSA/PSCدراع ایمجوزقانونیدراسدتفادهازبایدگذارقانوننخست،رسدبهنظرمی

درایدنخصدو ،اصدولوگدذارقدانونالز استعالوهبرتصدری دو قاط ومشخصباشد؛

مسدتقلیدایگدذارقدانونهایحقوقیوقراردادیدراینقدراردادجدیددراخدواهدرچارچوب

،PSA/PSCهدایحقدوقیباالدسدتیهایقانونیتبیینکنند.توضی آنکهدراکثرنظا نامهآیین

کنند.رادرمجموعهقوانیننفتیخودتصری میربطیذکشورهااصولوشرایط

:هانوشتپي
شدماره19/02/1391:تصدویبتداریخ-24/03/1391:رسدمیروزنامدهقانونوظایفواختیاراتوزارتنفت،(1)

19595:رسمیروزنامهثبت
وزارتنفتمجازاسدت:»داردیممقرر1390(قانوننفت3ازماده)«ت»قسمتسو بند»کهمعتقدندایشان(2)

هدایددانمهیددروکربوریبدااولویدتهدایددانمتوسعهمنظوربههایداخلیوخارجیجذبوهدایتسرمایه
وپیمانکدارانداخلدیوگدذارانیهسدرمامشارکتباازجملهمشتر ازطریقطراحیالگوهایجدیدقراردادی

شددهاقددا کندد.ونانتقالمالکیتنفتوگازموجوددرمخازنوبارعایتمدوازینتولیددصدیانتخارجیبد
،دلیلیدیگربدرجدوازانعقدادقراردادهدایمشدارکتدر1390بنابراینپذیرشالگویمشارکتدرقانوننفت
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لیدولدتمیزبدانازراهتولیدبالحاظشرو والزاماتفنیصیانتازمخازن،حاکمیتدولتوحفظمناف ما
 «.ینظا مالیاتبردرآمدکشوراستده،سامانیتدرنوامدبرایقراردادواطراحینظا مالیکار

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

بدهمعندیسدومبدردنبداهممتفداوتاسدت،shareبهمعنیمشارکتبااصد ال joint(نظربهاینکهاص ال 4)
زیدرا؛یسدتندقیدق“ ”Production Sharingدرترجمهعبارتالتدین«مشارکتدرتولید»استفادهازعبارت

کند.نمایدبلکهسومیازمحصولتولیدیراتملکمیدولتمیزباندرمحصولتولیدیمشارکتنمی
(5)Seven Sistersالمللدیاکسدون،هفتشرکتنفتیبزرگبدینخواهرانهفت:منظوراز(Exxonشدل،)(Shell،)

،کهمددت(استChevron)(وشورونMobil)(،موبیلTexaco(،تکزاکو)BP)(،بریتیشپترولیو Gulf)گلف
ایانریکدوماتدهباریننخستنفتیراخواهرانهفتفروشنفتجوانرادرانحصارخودداشتند.عنوانقرنیمن
(Enrico Mattei)ایتالیاییانیشرکتنفتیسرم(Eniبرایاینهفتشرکتنفتی).بهکاربرد

باشدد،قدراردادمشدارکتدرتولیددIOC/FOCطدرفقدراردادNOCدولت،یجابه(ممکناستگفتهشوداگر6)
(PAC: Production Sharing Contractودرغیر)موافقتصورتینا(نامهمشارکتدرتولیدPSA.نا دارد)

(اگرچهقراردادهایخدماتیموضوعاینمقالهنیست،امابرایتکمیلسیرتحوالتقراردادهاینفتدی،دراینجدا7)
،ادبیاتموجوددرصنعتنفتوگدازبدهدوندوعازSCکنیم.درخصو ایکوتاهبهایننوعقراردادمیاشاره

 RSC: Risk Serviceخددمت)خ رپدذیریهدایایدنقراردادهدااشدارهدارد.ایدندوندوععبارتنددازقرارداد

Contracts(وقراردادهایصرفاًخدماتی)PSC: Pure Service Contracts()Bindemann, 1999: 10بهاعتقاد.)
(اسدتremunerationالزحمده)،تفاوتایندونوعقرارداددرنوعوروشپرداخدتحدقنظرانصاحببرخیاز

درصدیازتولیددیداصورتبهتواند(وروشآنمیfee(یااجرت)profitسود)صورتبهتواند)نوعپرداختمی
الزحمهبهشرکتخدارجی،تنوادرصورتیحقRSCبراساس(.Johnston, 1994: 68مقدارثابتنقدیباشد()

«ریسدکاکتشداف»بدهمرحلدهتولیددبداخ رپدذیریگدرددکدهتولیددیوجدودداشدتهباشدد.پرداختمی
(exploration risk.همراهاست)اکتشافبدینمعناستکهشرکتخارجی)بستهبهقرارداد،همدهخ رپذیری

(وcommercial discoveryهایاکتشافیراتامرحلهکشفتجاری)مربو بهفعالیتخ رپذیرییابخشیاز(
ندهدد،ریسدکاکتشدافمحقدقتولیدنفت،بهعودهخواهدداشت.اگرکشفتجارینفت)یعندیتولیدد(رخ

الزحمهشدرکتخدارجیبدهتولیددازحیثاینکهحقRSCکند.دوشرکتخارجیچیزیدریافتنمیشومی
داشدتهPSAتوانستدرکنترلومالکیتیکهشرکتخارجیمیRSCاست.البتهدرPSAبستگیدارد،شبیه
 risk without title)«ستحقاقنسبتبدهمالکیدتپذیریبدونداشتناخ ر»،RSCدرواق باشد،وجودندارد.

of oil(است)Gao, 1994: 203(ازسویدیگر،قراردادهایصرفاًخددماتی.)PSCالزحمدهبده(،پرداخدتحدق
(.Johnston, 1994: 68کند)شرکتخارجیرافاریازکشفتجاریوتولید،تامینمی

(8)Contractual Joint Venture:استکهذکریانشاJVتوانازطریقچنددسداختار،چدارجوبیداتسسدیسرامی
اسدت:شدرکتذکرشددهJV(ایجادکرد.درادبیاتمربوطه،سهساختارمختلفبدرایlegal vehiclesحقوقی)

JV(JV Corporationمشددارکت،)JV(JV Partnershipو)JV(قددراردادیContractual JV()Wilkinson, 

1997: 40.)
ویاسایرقراردادهانیزترکیبشود.PSAآیدوممکناستبانمیJVتنواباJOA(ذکرایننکتهالز استکه9)
قانوناساسی،قوانینبرنامده44(البتهعد امکاناستحقاقیاتملکدرذخایرومخازننفتیباعنایتبهاصل10)

،قوانیننفتووزارتنفتامریمسلماست.سالهپنج
درموجدودگدازونفدتمالکیدتانتقالعد نفت،وزارتاختیاراتووظایفقانون3ماده«ت»بندبراساس(11)

وگدذارانسدرمایهمشدارکتوحادورمحددودهوشدر عندوانبدهشددهصدیانتتولیدقواعدرعایتومخازن
انتقالمالکیدتنفدتوگدازتولیددیدر،شدهقراردادهتولیدوتوسعهعملیاتدرخارجیوداخلیپیمانکاران

محلیخارجازمخزننفتوگاز)درس  زمین،نق هخروجازچاه،یکنق هتحویلیایدکمخدزنذخیدره
نفدتوزارتاختیداراتووظدایفقانونمدنظرعبارترعایتباکهیدرحال.استازنظرقانونیموجهروزمینی(

ونفدتازبخشدیمالکیدتانتقدالکهکردتوجهبایدمخزن،ازخارجانیمکدرگازونفتمالکیتانتقالبرای
هداییندههزجبدراندرواقد ونبدودهفدروشمعندایبده،شدودیمانجا قراردادیکطریقازکهتولیدیگاز

شدبکهنفتصنعتاعتالیاست)اندیشکده-گازونفتواقعیقیمتازنظرصرف–پیمانکارانیاگذارانسرمایه
(.1392ایران،تکنولوژیتحلیلگران

ددرراستایاعمالحقحاکمیتومالکیتبدرمنداب نفدتوگدازو129(ماده12) دوزارتنفتموظفاست:الف
سدازمانی،نسدبتیهداپستانجا وظایفقانونیخودضمنایجادمدیریتاکتشاف،توسعهوتولیدوباتجویز
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ازطریقانتقالنیرویانسانیموجودبرایانجا وظایفمنددرجدرایدنکارگیرینیروهایمتخصصالز بهبه
(.http://rc.majlis.ir)کندقانونوقوانینمرتبطاقدا 

،ذیدلبنددالدف2قدانوناساسدیابالغدیمقدا معظدمرهبدریجدز 44هایکلدیاصدلبراساسسیاست(13)
قانوناساسیشداملصدنای بدزرگ،44درصدراصلهایمذکورگذاریومالکیتومدیریتدرزمینهسرمایه

نفدتوگداز(توسدطیاسدتثنابدهنفتوگاز(ومعدادنبدزرگ)دستییینپاصنای بزرگازجملهصنای مادر)
منحصدراًوکرده،مالکیتومدیریتدرمعادننفتوگازرااستثناگذارییهسرمابخشغیردولتیمجازاستو

(.http://old.maslahat.ir)دداندراختیاردولتمی
کدهکلیدهدرآمددهایحاصدلازمقررشدده14عالوه،درمادهشود.به(دراینقانون،کلمهمشارکتدیدهنمی14)

،بی متقابدلهایفروشنفتخا ،گازطبیعیومیعاناتگازیدرچوارچوبقانونبرنامهپسازکسرپرداخت
(.http://rc.majlis.ir)شودکشورنزدبانکمرکزیواریزمیداریکلطورمستقیمبهخزانهبه

 (نا دارد.1366قانوناصال قانوننفت)1390،قانوندرواق (15)

بدهداردکهنظارتبراعمالحقحاکمیتومالکیتعمومیبرمناب نفتیمقررمی1390قانوننفت3(ماده16)
است.«هیئتعالینظارتبرمناب نفتی»عوده
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ت ابقساختارقراردادهدایمشدارکتدرتولیددبداالزامدات»،(1391)زمستانزادهشفی مص فیامانی،مسعودو
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،قابلدسترسیدر:شبهمشاركتدرتوليددرمخازننفتوگاز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920216000173. 
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(.(http://www.vajehyab.comعمیدفرهنگلغت

هددایمجلددس،رسددانیمرکددزپددووهش،پایگدداهاطددالع1391نفددتمصددوبوزارتاختیدداراتووظددایفقددانون

http://rc.majlis.ir).)

http://rc.majlis.ir).)هایمجلسرسانیمرکزپووهشپایگاهاطالعقانونمدنی،کتابدو ،

 (.http://rc.majlis.ir)هایمجلسرسانیمرکزپووهش،پایگاهاطالع1390قانوناصال قانوننفتمصوب
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