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در خصــوص مســئله نفــت و گاز، عــاوه بــر بخــش هــای فنــی، حتمــًا بایســتی روی بخــش هــای 

حقوقــی و اقتصــادی - حقــوق نفــت و گاز، اقتصــاد نفــت و گاز - کار کنیــم، فکــر کنیــم و در 

ایــن زمینــه مطالعــات علمــی داشــته باشــیم. 

بيانات	مقام	معظم	رهبری	در	جمع	مهندسان	و	كارگران	صنعت	نفت	عسلویه	1390/01/08



ت نامه انرژی
سیاس

7

بررسی قابلیت حقوقی و مطلوبیت اقتصادی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران

خاصه مدیریتی

ــراردادی	تقســيم	می	شــود.	سيســتم	 ــازی	و	ق ــی	امتي ــه	دو	دســته	كل ــی	ب ــن	نفت موافقت	نامه	هــای	اكتشــاف	و	توســعه	ميادی

قــراردادی	نيــز	بــه	نوبــه	خــود	در	دو	دســته	قراردادهــای	خدماتــی	و	مشــاركت	در	توليــد	طبقه	بنــدی	می	گــردد.	بــه	نظــر	

ــوازن	 ــی	ت ــا	و	شــركت	های	نفت ــان	اهــداف	دولت	ه ــد	مي ــد	می	توان ــای	مشــاركت	در	تولي می	رســد	چارچــوب	قرارداده

برقــرار	نمایــد	زیــرا	هــدف	دولت	هــا	نيــز	ایــن	اســت	كــه	توليــد	حاصــل	از	ميادیــن	نفتــی	در	طــول	عمــر	ميــدان	بــه	حداكثــر	

برســد،	كــه	اصطالحــاً	بــه	آن	توليــد	صيانتــی	گفتــه	می	شــود.	از	ایــن	رو	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	دولت	هــا	

ــه	 ــی	محقــق	می	شــود،	برســند.	ب ــد	صيانت ــو	تولي ــه	اهــداف	خــود	كــه	در	پرت ــان	ب ــد	همزم ــی	می	توانن و	شــركت	های	نفت

عــالوه،	در	ایــن	گونــه	قراردادهــا،	شــركت	های	نفتــی	می	تواننــد	از	مدیــران	باتجربــه	و	تجهيــزات	پيشــرفته	بــرای	توســعه	

ميادیــن	اســتفاده	كننــد	زیــرا	ازدیــاد	برداشــت	از	ميادیــن	و	افزایــش	ضریــب	بازیافــت	بــا	منافــع	تجــاری	آنهــا	همسوســت.

امــا	طــی	دو	دهــه	اخيــر،	بــرای	تأميــن	مالــی	صنعــت	نفــت	ایــران	از	قراردادهــای	خدماتــی	بيــع	متقابــل	اســتفاده	شــده	و	

قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	مــورد	توجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت.	عمــده	انتقادهــای	وارده	بــه	قراردادهــای	مشــاركت	

ــت	براســاس	 ــل	شــبهه	انتقــال	مالکي ــه	دلي ــن	قراردادهــا	ب ــران،	عــدم	امــکان	اســتفاده	از	ای ــد	در	صنعــت	نفــت	ای در	تولي

ــوده	اســت.	لکــن	بررســی	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	در	پرتــو	قوانيــن	كشــور	 تفســير	مضيــق	از	قانــون	اساســی	ب

ــه	 ــرای	اســتفاده	از	این	گون ــه	نظــر	می	رســد	منعــی	ب به	ویــژه	قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت	مصــوب	1391،	ب

ــه	 ــراردادی	از	جمل ــد	ق ــای	جدی ــون،	الگوه ــن	قان ــاده	)3(	ای ــش	))ت((	م ــوم	بخ ــد	س ــدارد.	در	بن ــود	ن ــا	وج قرارداده

مشــاركت	بــا	ســرمایه	گذاران	و	پيمانــکاران	داخلــی	و	خارجــی	مطــرح	شــده	اســت.	عــده	ای	از	حقوقدانــان	جــواز	اســتفاده	

از	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	براســاس	ایــن	بنــد	قانونــی	را	محــل	تردیــد	دانســته	اند.	علــت	اصلــی	ایــن	مخالفــت	

ــا	بســياری	از	 ــا	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	شــبهه	انتقــال	مالکيــت	نفــت	و	گاز	موجــود	در	مخــازن	اســت	كــه	ب ب

قوانيــن	از	جملــه	هميــن	قانــون	ســال	1391،	مغایــرت	دارد	و	از	ایــن	رو	واژه	مشــاركت	در	مــاده	قانونــي	مــورد	اشــاره	را	

ــد.	 ــه	مشــاركت	در	ســرمایه	گــذاری	و	مشــاركت	در	ســود	منحصــر	كرده	ان ــاً	ب صرف

ــه	شــركت	 ــرارداد	مشــاركتی	براســاس	مقــررات	عمومــی	خــود	مســتلزم	حــق	مالکان ــد	تحقــق	ق در	واقــع	برخــي	معتقدن

طــرف	قــرارداد	بــر	بخشــی	از	توليــدات	ميــدان	می	باشــد.	در	اینجــا	گفتــه	می	شــود	كــه	شــركت	خارجــی	نســبت	بــه	نفــت	
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اعــالم	اســتحقاق	می	كنــد	و	ایــن	اســتحقاق	را	ناشــی	از	كارهایــی	می	دانــد	كــه	در	گذشــته	انجــام	داده	)در	دوره	اكتشــاف	

و	توســعه	یــا	بــه	اصطــالح	فقهــی	دوره	حيــازت	و	احيــاء	كــه	از	اســباب	مالکيــت	اســت(	و	االن	در	نقطــه	صادراتــی	)یــا	هــر	

نقطــه	دیگــری	غيــر	از	نقطــه	ســرچاهی(	مالــک	نفــت	شــده	اســت.	پــس	شــركت	خارجــی	عمــاًل	حــق	مالکيــت	خــود	را	

بــه	نقطــه	ســرچاهی	بــاز	می	گردانــد.	در	پاســخ	بــه	ایــن	شــبهه	می	تــوان	چنيــن	اســتدالل	كــرد	كــه	در	قــرارداد	مشــاركت	

ــرا	اوالً	 ــان	دوره	اكتشــاف	و	توســعه	نيســت	زی ــت	از	زم ــق	ملکي ــن	تعل ــل	مبي ــت	در	نقطــه	تحوی ــال	مالکي ــد،	انتق در	تولي

مطلــق	معــادن	بــه	عنــوان	انفــال	و	ثروت	هــای	عمومــی	شــناخته	شــده	و	اگــر	بنــا	بــه	فــرض	نســبت	بــه	ایجــاد	حــق	مالکانــه	

بــر	نفــت	مخــزن	بــرای	شــركت	خارجــی	شــک	ایجــاد	شــود،	مــا	یقيــن	داریــم	قبــاًل	ملکيتــی	نبــوده،	االن	شــک	داریــم	

كــه	ملکيتــی	بــه	وجــود	آمــده	یــا	خيــر،	لــذا	یقيــن	را	بــا	شــک	از	بيــن	نمی	بریــم	و	می	گویيــم	ملکيتــی	بــه	وجــود	نيامــده	

ــی	نفــت	 ــه	نمایندگــی	از	طــرف	شــركت	مل ــاء	ب ــان	احي ــکار	در	زم ــاً	پيمان ــت	ســابقه(.	ثاني اســت	)اســتصحاب	بقــاء	حال

عمــل	كــرده	و	از	آنجــا	كــه	شــركت	ملــی	نفــت	مالکيتــی	بــر	نفــت	مخــزن	نــدارد	)یعنــی	قصــد	احيــاء	مملــک	هيچــگاه	

وجــود	نــدارد(،	لــذا	عمليــات	احيــاء	نيــز	بــدون	قصــد	تملــک	بــوده	و	در	نتيجــه	مالکيتــی	هــم	بــرای	پيمانــکار	بــه	وجــود	

نمــی	آورد.	ثالثــاً	اصــل	حاكميــت	دائمــی	مــردم	و	ملت	هــا	بــر	منابــع	و	ثروت	هــای	طبيعــی	نافــی	تعلــق	حــق	مالکانــه	بــه	

ــع	طبيعــی	خــود	به	عنــوان	 ــر	مناب مخــزن	و	نفــت	درون	آن	اســت.	شــایان	ذكــر	اســت	امــروزه	اصــل	حاكميــت	كشــور	ب

یکــی	از	قواعــد	آمــره	توســط	حقــوق	بين	الملــل	شــناخته	شــده	اســت.

ــه	 ــه	در	این	گون ــردود	شــمرده	ك ــر	م ــن	خاط ــد	بدی ــای	مشــاركت	در	تولي ــهم	بری	اقتصــادی،	قرارداده ــا	از	لحــاظ	س ام

قراردادهــا	شــركت	های	نفتــی	ســهم	خــود	را	برحســب	بشــکه	دریافــت	نمــوده	و	در	ایــن	صــورت	درآمــد	ایشــان	تابعــی	از	

نوســانات	نفــت	خواهــد	بــود	و	از	آنجایيکــه	در	بلندمــدت	رونــد	قيمــت	ســير	صعــودی	دارد،	مشــاركت	در	توليــد	همــواره	

ــه	ایــن	اســتدالل	نشــان	دادیــم	كــه:	اوالً	مشــاركت	شــركت	نفتــی	در	 ــه	نفــع	شــركت	های	پيمانــکار	اســت.	در	پاســخ	ب ب

افزایــش	قيمــت	نفــت	می	توانــد	براســاس	مقيــاس	متغيــر	باشــد	و	نفــت	ســود	براســاس	فاكتــور	R	قابــل	تنظيــم	اســت.	ایــن	

فاكتــور	بــه	مثابــه	عامــل	كنترلــی	عمــل	كــرده	و	ســود	ناشــی	از	افزایــش	قيمــت	نفــت	را	بــرای	شــركت	خارجــی	محــدود	

می	نمایــد.	ثانيــاً	افزایــش	جذابيــت	قراردادهــا	بــرای	شــركت	های	نفتــی	در	شــرایط	كنونــی	امــری	اجتناب	ناپذیــر	اســت.	

ــکاران	 ــا	افزایــش	هزینه	هــای	ســرمایه	ای،	پيمان ــوده	و	ب ــای	انتفــاع	كشــور	نب ــه	معن ــاً	افزایــش	قيمــت	نفــت	همــواره	ب ثالث

ــارف	 ــع	غيرمتع ــاً	اینکــه	ورود	مناب ــد	شــده	اند.	نهایت ــای	جدی ــا	براســاس	قيمت	ه ــن	هزینه	ه ــد	نظــر	در	ای ــتار	تجدی خواس
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نفتــی	بــه	عرصــه	جهانــی	نشــان	می	دهــد	مــا	در	آینــده	بــا	یــک	ســقف	قيمتــی	مواجــه	خواهيــم	بــود	یعنــی	قيمــت	نفــت	از	

یــک	ســقفی	)مثــاًل	80	دالر	باالتــر(	نخواهــد	رفــت	و	لــذا	فــرض	ادامــه	رونــد	صعــودی	قيمــت	نفــت	قابــل	قبــول	نيســت.

مقدمه

ــس	از	 ــث	پ ــن	حي ــه	از	ای ــوده	ك ــکه	ب ــارد	بش ــران	157	ميلي ــت	ای ــده	نف ــات	ش ــر	اثب ــی،	ذخای ــای	جهان ــاس	آماره براس

كشــورهای	ونزوئــال،	عربســتان	ســعودی	و	كانــادا	در	رتبــه	چهــارم	قــرار	دارد.1	بهرهبــرداری	از	ایــن	ذخایــر	عظيــم	مســتلزم	

جــذب	ســرمایه	گذاری	های	هنگفــت	اســت.	قراردادهــای	باالدســتی	صنعــت	نفــت	ایــران	در	راســتای	اجــرای	پروژه	هــای	

ــه	حــال	درصــدد	جــذب	ســرمایه	گــذاری	 ــا	ب ــن	نفــت	كشــور	از	گذشــته	ت باالدســتی	اعــم	از	اكتشــاف	و	توســعه	ميادی

خارجــی	و	تعامــل	بــا	شــركت	های	بين	المللــی	نفــت	بــوده	و	ایــن	قراردادهــا	ســابقه	ای	140	ســاله	در	صنعــت	نفــت	ایــران	

ــای	 ــا	دوره	قرارداده ــای	اســتعماری	ت ــران	دوره	امتيازه ــای	باالدســتی	صنعــت	نفــت	ای ــد.	ســير	تحــوالت	قرارداده دارن

ــل	را	شــامل	می	شــود.	 ــع	متقاب ــی	بي خدمات

ــاد	قراردادهــای	 ــران،	انعق ــه	جمهــوری	اســالمی	ای ــن	تحریم	هــای	غــرب	علي ــل	شــدت	گرفت ــه	دلي ــر	ب در	ســال	های	اخي

بيــع	متقابــل	متوقــف	شــده	اســت.	البتــه	بحــث	ایجــاد	اصالحــات	در	مفــاد	و	ســاختار	قراردادهــای	بيــع	متقابــل	طــی	ایــن	

ســالها	همــواره	مطــرح	بــوده	اســت.	قراردادهــای	بيــع	متقابــل	كــه	در	دوره	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	و	در	دو	دهــه	گذشــته	

ــل	از	 ــد.	در	دوره	قب ــی	به	شــمار	می	آی ــای	خدمات ــوع	خاصــی	از	قرارداده ــوده،	ن ــران	ب ــت	ای ــت	نف ــب	صنع ــرارداد	غال ق

ــد.	لکــن	در	دوره	بعــد	از	انقــالب	و	 ــرار	گرفتن ــد	مــورد	اســتفاده	ق انقــالب،	در	مقطعــی	قراردادهــای	مشــاركت	در	تولي

عليرغــم	ضعف	هــای	موجــود	در	نســل	های	مختلــف	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	ایــن	قراردادهــا	هيــچ	گاه	اســتفاده	

نشــدند.	انتقادهــای	وارده	بــه	ایــن	قراردادهــا،	جنبــه	حقوقــی	و	اقتصــادی	داشــته	اســت.	بــه	لحــاظ	حقوقــی،	عــدم	امــکان	

اســتفاده	از	ایــن	قراردادهــا	بــه	دليــل	شــبهه	انتقــال	مالکيــت	براســاس	تفســير	مضيــق	از	قانــون	اساســی	بــوده	اســت.	امــا	از	

لحــاظ	اقتصــادی،	موضــوع	ســهم	بری	مطــرح	شــده	و		قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	بدیــن	خاطــر	مــردود	شــمرده	كــه	

در	این	گونــه	قراردادهــا،	شــركت	های	نفتــی	ســهم	خــود	را	برحســب	بشــکه	دریافــت	نمــوده	و	در	ایــن	صــورت	درآمــد	

ــرض	مــی	شــود،	 ــد	قيمــت	صعــودی	ف ــود	و	از	آنجایيکــه	در	بلندمــدت	رون ایشــان	تابعــی	از	نوســانات	نفــت	خواهــد	ب

ــه	نفــع	شــركت	های	پيمانــکار	اســت. مشــاركت	در	توليــد	همــواره	ب

1 . BP Statistical Review of World Energy,  June 2014, bp.com/statisticalreview 
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در	ایــن	نوشــتار	نشــان	خواهيــم	داد	كــه	اوالً	بــه	لحــاظ	حقوقــی،	ســاختار	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	بــا	الزامــات	

حاكميــت	و	مالکيــت	ملــی	بــر	مخــازن	نفتــی	تطابــق	داشــته	و	ثانيــاً	بــه	لحــاظ	ســهم	بری	اقتصــادی	نيــز	در	شــرایط	كنونــی	

بازارهــای	جهانــی	نفــت	مطلوبيــت	اقتصــادی	دارد.

لــذا	مطالعــه	حاضــر	مشــتمل	بــر	دو	فصــل	و	یــک	جمع	بنــدی	اســت؛	فصــل	اول	قابليــت	حقوقــی	بکارگيــری	قراردادهــای	

ــدی	 ــت	جمع	بن ــه	در	نهای ــن	اینک ــادی	را.	ضم ــت	اقتص ــل	دوم	مطلوبي ــد	و	فص ــی	می	كن ــد	را	بررس ــاركت	در	تولي مش

ــه	می	گــردد. ــی	از	بحــث	ارائ كوتاه

فصل اول: قابلیت حقوقی بکارگیری قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران

ــد	 ــه	قراردادهــاي	مشــاركت	در	تولي ــوط	ب ــم	مرب ــر	مفاهي ــدا	مــروري	ب ــه	اســت	كــه	ابت ســاختار	فصــل	حاضــر	بدین	گون

صــورت	گرفتــه	و	پــس	از	آن	ســاختار	قراردادهــاي	باالدســتي	در	قوانيــن	نفــت	كشــور	بررســي	مي	شــود.	در	ادامــه	ضمــن	

بررســي	قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت	مصــوب	1391،	بــه	بررســي	و	واكاوي	مفهــوم	واژه	مشــاركت	منــدرج	

در	ایــن	قانــون	خواهيــم	پرداخــت.	

1-1 چیستی قراردادهاي مشارکت در تولید

ــعه	و	 ــرای	توس ــا	ب ــواع	قرارداده ــن	ان ــد	)PSA/PSC(1	از	متداول	تری ــاركت	در	تولي ــاي	مش ــا	قرارداده ــا	ی موافقت	نامه	ه

اكتشــاف	نفــت	اســت.	براســاس	قراردادهــاي	مشــاركت	در	توليــد،	دولــت	بعنــوان	مالــک	منابــع	معدنــی،	از	یــک	شــركت	

نفتــی	خارجــی	بعنــوان	پيمانــکار	بــرای	ارائــه	خدمــات	فنــی	و	مالــی	جهــت	عمليــات	اكتشــاف	و	توســعه	اســتفاده	می	كنــد.	

بطــور	ســنتی،	خــود	دولــت	یــا	یکــی	از	شــركت	های	وابســته	بــه	آن	نظيــر	شــركت	ملــي	نفــت	)NOC(2	طــرف	قــرارداد	

ــوان	 ــدي	را	بعن ــت	تولي ــده	اي	از	نف ــهم	تعيين	ش ــی	)FOC/IOC(3	س ــا	بين	الملل ــت	خارجــی	ی ــركت	نف ــود.	ش ــع	مي	ش واق

پــاداش	ریســک	و	خدمــات	ارائــه	شــده،	بدســت	مــي	آورد.	بــا	وجــود	ایــن،	دولــت	همچنــان	مالــک	كل	ذخایــر	نفتــي	و	

بخشــي	از	محصــول	توليــدي	باقــي	مي	مانــد	)p ,1999 ,Bindemann.1(.	برداشــت	پيمانــکار	از	نفــت	توليــدی	شــامل	دو	

ــد	و	اكتشــاف	 ــای	تولي ــران	هزینه	ه ــرای	جب ــد	اســت	كــه	ب ــه«	كــه	درصــدی	از	تولي بخــش	می	شــود؛	اول	،	»نفــت	هزین

بــه	پيمانــکار	در	صــورت	كشــف	تجــاری	پرداخــت	مــی	شــود)p ,1994 ,Gao.83(.	دوم	نفتــی	اســت	كــه	پــس	از	كســر	

1 . Production Sharing Agreements (Contracts)

2 .  National Oil Company

3 .  International (Foreign) Oil Company
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بهــره	مالکانــه،	نفــت	هزینــه	و	ماليــات	بــر	درآمــد	باقــی	مانــده	و	مطابــق	قــرارداد	بيــن	پيمانــکار	و	شــركت	دولتــی	تقســيم	

	.)1015.p ,1980 ,Atwell(	شــود	می

1-2 ساختار قراردادهای باالدستی در قوانین نفت کشور

ــان	عنصــر	 ــرور	زم ــه	م ــه	ب ــن	موضــوع	اســت	ك ــان	دهنده	ای ــورمان	نش ــی	كش ــای	نفت ــن	و	قرارداده ــير	تاریخــی	قواني س

حاكميــت	و	مالکيــت	بــر	منافــع	نفتــی	نقــش	بــارزی	در	تدویــن	مــواد	قانونــی	و	همچنيــن	قراردادهــای	نفتــی	منعقــد	شــده	

ــا	نفــت	و	گاز	كشــور	وجــود	داشــته	و	 ــاط	ب ــررات	و	آیين	نامه	هــاي	متعــددي	در	ارتب ــن،	مق داشــته	اســت.	اگرچــه	قواني

دارنــد،	امــا	چهــار	قانــون	نفــت	1336،	قانــون	نفــت	1353،	قانــون	نفــت	1366	و	قانــون	اصــالح	قانــون	نفــت	مصــوب	1390	

ــارات	 ــف	و	اختي ــون	وظای ــه	»قان ــد.	البت ــمار	مي	آین ــت	به	ش ــت	نف ــادر	در	صنع ــي	و	م ــه	اصل ــن	چهارگان ــوان	قواني ــه	عن ب

وزارت	نفــت«	مصــوب	1391	نيــز	در	ایــن	زمينــه	قابــل	توجــه	اســت.	در	مجمــوع،	ویژگي	هــاي	قوانيــن	چهارگانــه	نفتــي	

ــوان	در	جــدول	ذیــل	خالصــه	نمــود1: ــران	را	مي	ت ای

قراردادهاي	باالدستي	در	قوانين	نفت	ایران
قانون نوع	قرارداد	باالدستي

قانون	نفت	1336 قراردادهاي	مشاركتي	)ماده	1(

قانون	نفت	1353 اكتشاف	و	توسعه	نفت	بر	مبنای	پيمانکاری	)بند	
2	ماده	3(

قانون	نفت	1366 پيش	بيني	آیين	نامه	براي	قراردادهاي	مهم	)ماده	
)5

منع	هرگونه	سرمایه	گذاري	خارجي	)ماده	6(

قانون	اصالح	
قانون	نفت	1390

عدم	صراحت	در	احصاي	ساختار	قراردادهاي	
باالدستي	)اشاره	اي	گذرا	به	بيع	متقابل	در	ماده	7(

ــس	از	آن	 ــود	و	پ ــاز	ب ــت	1336	مج ــون	نف ــاس	قان ــا	براس ــاركتی	تنه ــای	مش ــود	قرارداده ــه	می	ش ــه	مالحظ ــور	ك همانط

قراردادهــای	خدماتــی	مــورد	حمایــت	قوانيــن	نفــت	قــرار	گرفتــه	اســت.	امــا	در	تيرمــاه	ســال	1390،	دوميــن	قانــون	نفــت	

در	دوره	پــس	از	انقــالب	اســالمي،	بــه	تصویــب	مجلــس	رســيد	كــه	در	واقــع	اصــالح	قانــون	نفــت	1366	اســت.	در	ایــن	

قانــون	ســخني	از	نــوع	قــراردادي	مجــاز	بــه	ميــان	نيامــده	اســت.

1		-	متن	كامل	قوانين	در	سامانه	قوانين	مركز	پژوهش	هاي	مجلس،	http://rc.majlis.ir	قابل	مشاهده	است.	
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1-3 ساختار قراردادهاي باالدستي در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391

بــه	نظــر	ميرســد	مؤثرتریــن	گام	بــرای	تحــول	در	ســازوكار	قــراردادی	اجــرای	پــروژه	در	بخــش	باالدســتی	صنایــع	نفــت	

و	گاز،	در	قانــون	»وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت«1	برداشــته	شــده	اســت؛	بــه	موجــب	مــاده	)1(	ایــن	قانــون:	»وزارت	

ــتگذاری،	 ــت	و	گاز،	سياس ــران	در	بخــش	نف ــالمی	ای ــوری	اس ــام	جمه ــی	نظ ــت	های	كل ــق	سياس ــور	تحق ــه	منظ ــت	ب نف

راهبــری،	برنامه	ریــزی	و	نظــارت	بــر	كليــه	عمليــات	باالدســتی	و	پایيندســتی	صنعــت	نفــت،	گاز،	پتروشــيمی	و	پاالیشــی	

تشــکيل	شــده	اســت	و	بــه	نمایندگــی	از	طــرف	حکومــت	اســالمی	بــر	منابــع	و	ذخایــر		نفــت	و	گاز،	اعمــال	حــق	حاكميــت	

ــد«. ــی	می	كن ــت	عموم و	مالکي

یکــی	از	مهم	تریــن	بخش	هــای	ایــن	قانــون،	بنــد	ســوم	بخــش	))ت((	مــاده	)3(	اســت	كــه	بــه	»الگوهــای	جدیــد	قــراردادی	

از	جملــه	مشــاركت	بــا	ســرمایه	گذاران	و	پيمانــکاران	داخلــی	و	خارجــی	بــدون	انتقــال	مالکيــت	نفــت	و	گاز	موجــود	در	

مخــازن	و	بــا	رعایــت	موازیــن	توليــد	صيانــت	شــده«	اختصــاص	دارد.

اهميــت	و	جایــگاه	ممتــاز	قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت	در	مقایســه	بــا	ســایر	قوانيــن	مربــوط	بــه	قراردادهــای	

نفتــی	از	جملــه	قانــون	نفــت	1366،	قانــون	اصــالح	قانــون	نفــت	مصــوب	1390	و	مــواد	125	و	129	قانــون	برنامــه	پنجــم	

ــوان	 ــای	آن	می	ت ــکارات	و	نوآوری	ه ــون	و	ابت ــن	قان ــرح	در	ای ــای	مط ــه	موضوع	ه ــه	ب ــه	باتوج ــعه	از	آن	روســت	ك توس

از	ایــن	قانــون	بــه	عنــوان	قانــون	مرجــع	در	تبييــن	قراردادهــای	نفتــی	یــاد	كــرد.	همانطــور	كــه	اشــاره	شــد	قانــون	اصــالح	

ــون	1353	عمــاًل	موجــب	ایجــاد	خــأ	در	خصــوص	قالــب	و	چارچــوب	 ــا	لغــو	قان ــون	نفــت	1366	مصــوب	1390،	ب قان

قــراردادی	نفتــی	شــد؛	و	بعــالوه	ســایر	قوانيــن	از	جملــه	قوانيــن	برنامه	هــای	پنــج	ســاله	توســعه	بــه	دليــل	محدودیــت	زمانــی	

اجــرای	آن	هــا	نمي	تواننــد	بــه	عنــوان	قانــون	مرجــع	بــه	شــمار	آینــد	)حاتمــی	و	كریميــان،	1393،	ص	693(.

1-4 بررسي جواز قراردادهاي مشارکت در تولید در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 

در	بنــد	ســوم	بخــش	))ت((	مــاده	)3(	ایــن	قانــون،	الگــوی	قــراردادی	»مشــاركت«	بــه	طــور	مطلــق	و	عــام	مقــرر	شــده	و	در	

ابتــدا	بــه	نظــر	می	رســد	انــواع	ایــن	شــيوه،	نظيــر	مشــاركت	در	توليــد،	مشــاركت	در	ســود	و	مشــاركت	در	ســرمایه	گذاری2	

ــرد.	 ــر	می	گي را	در	ب

1		-	متن	كامل	قانون	در	سامانه	قوانين	مركز	پژوهش	هاي	مجلس،	http://rc.majlis.ir	قابل	مشاهده	است.
2 . Joint Venture
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ــی	را	 ــد	قانون ــن	بن ــد	براســاس	ای ــان	جــواز	اســتفاده	از	قراردادهــای	مشــاركت	در	تولي مع	الوصــف،	عدهــای	از	حقوقدان

محــل	تردیــد	دانســته	انــد.	علــت	اصلــی	ایــن	مخالفــت	بــا	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	شــبهه	انتقــال	مالکيــت	نفــت	

و	گاز	موجــود	در	مخــازن	اســت	كــه	بــا	بســياری	از	قوانيــن	از	جملــه	هميــن	قانــون	ســال	1391،	مغایــرت	دارد	و	از	ایــن	رو	

واژه	مشــاركت	در	مــاده	قانونــي	مــورد	اشــاره	را	صرفــاً	بــه	مشــاركت	در	ســرمایه	گذاری	و	مشــاركت	در	ســود	منحصــر	

كرده	انــد.	

ــه	شــركت	 ــرارداد	مشــاركتی	براســاس	مقــررات	عمومــی	خــود	مســتلزم	حــق	مالکان ــد	تحقــق	ق ــع	برخــي	معتقدن در	واق

ــه	ای	در	صــورت	 ــن	اســتحقاق	مالکان ــدان	می	باشــد.	بدیهــی	اســت	كــه	چني ــدات	مي ــر	بخشــی	از	تولي ــرارداد	ب طــرف	ق

فســخ	یــک	طرفــه	قــرارداد	از	ســوی	دولــت	ميزبــان	كمــاكان	برقــرار	بــوده	و	در	صــورت	ادعــای	شــركت	طــرف	قــرارداد	

ــا	نــص	مــاده	 ــه	تنهــا	ب ــه	محتــوای	خــود	مخــزن	تســری	پيــدا	كنــد	و	ایــن	موضــوع	ن ــه	نحــو	قهقرایــی	نســبت	ب ــد	ب ميتوان

ــا	قانــون	اساســی	نظــام	نيــز	در	تعــارض	می	باشــد	 مذكــور	)مــاده	)3(	قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت(	بلکــه	ب

ــه	نظــر	می	رســد	منظــور	از	مالکيــت	قهقرایــی	در	اینجــا	ایــن	اســت	 )ابراهيمــی	و	شــيریجيان،	1393،	ص	32(.	در	واقــع	ب

كــه	شــركت	خارجــی	نســبت	بــه	نفــت	اعــالم	اســتحقاق	می	كنــد	و	ایــن	اســتحقاق	را	ناشــی	از	كارهایــی	می	دانــد	كــه	در	

گذشــته	انجــام	داده	)در	دوره	اكتشــاف	و	توســعه	یــا	اصطالحــاً	دوره	حيــازت	و	احيــاء	كــه	از	اســباب	مالکيــت	اســت(	و	

االن	در	نقطــه	صادراتــی	)یــا	هــر	نقطــه	دیگــری	غيــر	از	نقطــه	ســرچاهی(	مالــک	نفــت	شــده	اســت.	پــس	شــركت	خارجــی	

عمــاًل	حــق	مالکيــت	خــود	را	بــه	نقطــه	ســرچاهی	بــاز	می	گردانــد.	

در	پاســخ	بــه	ایــن	شــبهه	می	تــوان	چنيــن	اســتدالل	كــرد	كــه	در	قــرارداد	مشــاركت	در	توليــد،	انتقــال	مالکيــت	در	نقطــه	

تحویــل	مبيــن	تعلــق	ملکيــت	از	زمــان	احيــاء1	نيســت	زیــرا	اوالً	مطلــق	معــادن2	بــه	عنــوان	انفــال	و	ثروت	هــای	عمومــی3	

1		-	منظــور	از	زمــان	احيــاء	كــه	یــک	اصطــالح	فقهــی	بــرای	بهــره	بــرداری	از	معــادن	اســت،	همــان	دوره	اكتشــاف	و	بهــره	بــرداری	از	منابــع	
نفتــی	اســت.	

ــر	نفتــی	در	طبقــه	بنــدی	معــادن	حســب	اصــول	44	و	45	محــل	بحــث	باشــد،	لکــن	 ــع	و	ذخای 2		-	اگرچــه	ممکــن	اســت	قــرار	گرفتــن	مناب
براســاس	قانــون	اصــالح	قانــون	معــادن	بنــد	پ	مــاده	3	مصــوب	ســال	1390،	مــواد	معدنــی	طبقــه	ســه	عبارتنــد	از:	كليــه	هيدروكربــن	هــا،	بــه	

اســتثناء	زغــال	ســنگ	ماننــد:	نفــت	خــام	،	گاز	طبيعــی	،	پلمــه	ســنگهای	نفتــی	،	ماســه	هــای	آغشــته	بــه	نفــت	و	امثــال	آنهــا.
ــه	 ــرار	گرفت ــار	حکومــت	اســالمی	ق ــون	اساســی	معــادن	جــزو	انفــال	و	ثروت	هــای	عمومــی	برشــمرده	شــده	و	در	اختي 3		-	در	اصــل	45	قان
اســت.	البتــه	در	ایــن	اصــل	بــه	طــور	خــاص	مشــخص	نشــده	كــه	معــادن	جــزو	انفــال	اســت	یــا	ثروت	هــای	عمومــی.	بنابرایــن	اصــل	45	حکــم	
یکســانی	را	بــرای	انفــال	و	ثروت	هــای	عمومــی	مقــرر	كــرده	و	آنهــا	را	در	اختيــار	حکومــت	اســالمی	قــرار	داده	اســت.		شــایان	ذكــر	اســت	كــه	
عبــارت	»در	اختيــار«	ظهــور	در	مالکيــت	نــدارد،	بلکــه	برعکــس	نشــان	مــی	دهــد	كــه	معــدن	متعلــق	بــه	كــس	دیگــری	اســت	كــه	در	اختيــار	
حکومــت	اســالمی	گذاشــته	شــده	اســت.	بــه	نظــر	می	رســد	در	ایــن	اصــل	بــر	حاكميــت	دولــت	و	نــه	مالکيــت	آن	بــر	معــادن	صحــه	گذاشــته	
شــده	اســت.آنچه	از	جمــع	اصــل	44	و	45	قانــون	اساســی	اســتنباط	می	شــود،	ایــن	اســت	كــه	مالکيــت	منابــع	نفــت	متعلــق	بــه	كســی	نيســت	
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شــناخته	شــده	و	اگــر	بنــا	بــه	فــرض	نســبت	بــه	ایجــاد	حــق	مالکانــه	بــر	نفــت	مخــزن	بــرای	شــركت	خارجــی	شــک	ایجــاد	

شــود،	اســتصحاب	بقــاء	حالــت	ســابقه	و	عــدم	تعلــق	ملکيــت	لحــاظ	می	شــود.	منظــور	از	اســتصحاب	بقــاء	حالــت	ســابقه	

ایــن	اســت	كــه	یقيــن	داریــم	قبــاًل	ملکيتــی	نبــوده،	االن	شــک	داریــم	كــه	ملکيتــی	بــه	وجــود	آمــده	یــا	خيــر،	لــذا	یقيــن	را	

بــا	شــک	از	بيــن	نمی	بریــم	و	می	گویيــم	ملکيتــی	بــه	وجــود	نيامــده	اســت.	ثانيــاً	پيمانــکار	در	زمــان	احيــاء	بــه	نمایندگــی	

از	طــرف	شــركت	ملــی	نفــت	عمــل	كــرده	و	از	آنجــا	كــه	شــركت	ملــی	نفــت	مالکيتــی	بــر	نفــت	مخــزن	نــدارد	)یعنــی	

قصــد	احيــاء	مملــک	هيچــگاه	وجــود	نــدارد(،	لــذا	عمليــات	احيــاء	نيــز	بــدون	قصــد	تملــک	بــوده	و	در	نتيجــه	مالکيتــی	

هــم	بــرای	پيمانــکار	بــه	وجــود	نمــی	آورد.	ثالثــاً	اصــل	حاكميــت	دائمــی	مــردم	و	ملت	هــا	بــر	منابــع	و	ثروت	هــای	طبيعــی1	

ــر	 ــه	مخــزن	و	نفــت	درون	آن	اســت.	شــایان	ذكــر	اســت	امــروزه	اصــل	حاكميــت	كشــور	ب ــه	ب نافــی	تعلــق	حــق	مالکان

ــی،	 ــوان	یکــی	از	قواعــد	آمــره	توســط	حقــوق	بين	الملــل	شــناخته	شــده	اســت	)ضيایــی	بيگدل ــع	طبيعــی	خــود	به	عن مناب

1390،	ص	179(.

ــه	لحــاظ	نظــری،	مشــاركت	در	توليــد	نوعــی	قــرارداد	خدماتــی	اســت	كــه	ســهم	 ــاً	اینکــه	بایــد	توجــه	كــرد	كــه	ب نهایت

پرداختــی	بــه	شــركت	نفتــی،	نوعــی	پرداخــت	اســت	كــه	از	جانــب	دولــت	بــه	شــركت	نفتــی	در	نقطــه	صــادرات	محقــق	

.).71 .p ,1986 ,Blinn & others(	شــود	می

در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	اصــوالً	شــركت	خارجــي،	مالکيتــي	در	مخــازن	زیرزمينــي	از	دیــدگاه	نفــس	قرارداد	

و	قانــون	حاكــم	و	قانــون	داخلــي	نخواهــد	داشــت	و	تنهــا	بــه	شــركت	خارجــي	اجــازه	مي	دهنــد	بــا	موفقيت	آميــز	بــودن	

ــرمایه	گذاري	هاي	انجــام	شــده	 ــات	و	س ــت	بخشــي	از	ســود	حاصــل	از	عملي ــتخراجي،	در	نهای ــافي	و	اس ــات	اكتش عملي

ــن	 ــور،	1387،	ص	33(.		بنابرای ــد	)ایرانپ ــراردادي	برداشــت	نمای ــان	حــوزه	ق ــت	و	گاز	اســتخراجي	از	هم را	از	محــل	نف

شــركت	نفتــی	هيــچ	گونــه	مالکيتــی	بــر	نفــت	توليــدی	نــدارد	و	لــذا	مالکيتــی	بــرای	شــركت	خارجــی	مترتــب	نشــده	كــه	

بــه	صــورت	قهقرایــی	نســبت	بــه	نفــت	موجــود	در	مخــزن	تســری	پيــدا	كنــد.2	

بلکــه	ایــن	منابــع	بــه	صــورت	مالکيــت	عمومــی	اســت	كــه	در	اختيــار	حکومــت	جمهــوری	اســالمی	ایــران	اســت	كــه	نســبت	بــه	آن	اقدامــات	
مقتضــی	را	انجــام	می	دهــد	)شــيروی،	عبدالحســين،	1393،	صــص	174-172(.

1 .   Permanent Sovereignty over Natural Resources, General Assembly resolution 1803 )XVII(, New York, 14 December 
1962.
2		-	شــایان	ذكــر	اســت	رویــه	قضایــی	بينالمللــی	در	پرونــده	ليبــی	حتــی	در	قراردادهــای	امتيــازی	حــق	مالکيــت	بــر	نفــت	مخــزن	را	شناســایی	

نکــرده	اســت.	مراجعــه	كنيــد	بــه:	محبــی،	1385،	صــص	70-9.
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بــه	نظــر	می	رســد	منشــأ	تشــکيک	در	جــواز	انعقــاد	قــرارداد	مشــاركت	در	توليــد	ایــن		برداشــت	باشــد	كــه	عقــد	شــركت	

در	قانــون	مدنــی	ایجــاد	اشــاعه	در	ســود	كــرده	و	چنانچــه	مخــزن	را	هــم	جــزو	ســرمایه	بدانيــم،	ایــراد	ایجــاد	حــق	عينــی	

ــق	 ــزن	مطاب ــرمایه	گذار	در	مخ ــرای	س ــی	ب ــق	عين ــاد	ح ــن	ایج ــد	و	ای ــود	می	آی ــزن	به	وج ــذار	در	مخ ــرمایه	گ ــرای	س ب

قوانيــن	ممنــوع	ميباشــد.	لکــن	در	ادبيــات	قانونــی	باتوجــه	بــه	انعقــاد	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	قبــل	از	انقــالب	بــه	

موجــب	تصویــب	متــن	قراردادهــا	در	مجلــس	شــورای	ملــی	و	صــدق	عنــوان	قانــون	بــر	آن،	برداشــت	فــوق	اجتهــاد	در	

مقابــل	نــص	اســت	زیــرا	بــه	موجــب	قوانيــن	مذكــور،	عناصــر	عقــد	مشــاركت	كــه	ذیــاًل	بــه	اســتخراج	آنهــا	از	بيــن	متــون	

قوانيــن	ميپردازیــم،	احصــا	شــده	و	در	هيــچ	مــورد	بــا	عقــد	شــركت	قانــون	مدنــی	قابــل	جمــع	نيســت	)منظــور	و	همــکاران،	

1394،	ص	199(.				

ــف	 ــای	مختل ــرمایه	گذاری	در	بخش	ه ــای	س ــرای	انجــام	فعاليت	ه ــی	ب ــای	مشــاركتی	مختلف ــالوه،	اگرچــه	قرارداده به	ع

ــد،	مشــاركت	در	ســود،	مشــاركت	در	ســرمایه	گذاری	و...(	وجــود	دارد،	لکــن	 اقتصــاد	وجــود	دارد	)مشــاركت	در	تولي

ــاً	قراردادهــای	 ــاال(	عمدت ــی	و	اقتصــادی	بســيار	ب ــل	ویژگی	هــای	خــاص	بخــش	باالدســت	)وجــود	ریســک	های	فن بدلي

مشــاركت	در	توليــد	در	بخــش	باالدســت	و	بــرای	اهــداف	اكتشافی/توســعه	ای	و	توليــدی	كاربــرد	داشــته	و	ســایر	انــواع	

قراردادهــای	مشــاركتی	در	بخــش	ميــان	دســت	و	پایيــن	دســت	صنعــت	نفــت	بــکار	گرفتــه	شــده	اســت	)خالقــی،	1393،	

ص	239(.

بنابرایــن،	می	تــوان	چنيــن	نتيجــه	گرفــت	كــه	ســاختار	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	بــا	الزامــات	حاكميــت	و	مالکيــت	

ملــی	بــر	مخــازن	نفتــی	تطابــق	داشــته	و	اســتفاده	از	ایــن	الگــو	در	صنعــت	نفــت	ایــران	براســاس	قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	
وزارت	نفــت	مصــوب	1391	مجــاز	شــناخته	شــده	اســت.1

1	-	شــایان	ذكــر	اســت	در	كليــات	مــدل	ارائــه	شــده	بــرای	قــرارداد	جدیــد	نفــت	موســوم	بــه	قــرارداد	نفتــی	ایــران	)IPC(	در	همایــش	اســفند	92	
عنــوان	شــده	بــود	كــه	هزینه	هــای	نفتــی	شــامل	هزینه	هــای	عمليــات	اكتشاف،توســعه	و	توليــد	از	محــل	نفــت	هزینــه	ای	مســتهلک	خواهــد	شــد.	
در	ایــن	مــدل	نفــت	هزینــه	ای	بــه	شــرح	ذیــل	تعریــف	شــده	اســت:	»نفــت	هزینــه	ای	بخشــی	از	توليــدات	تخصيــص	یافتــه	بــه	منظــور	دریافــت	
هزینه	هــای	نفتــی	شــامل	كليــه	هزینه	هــای	تعهــد	و	پرداخــت	شــده	اكتشــاف،	توســعه،	توليــد،	هزینه	هــای	پــول	بــه	همــراه	حق	الزحمــه	هــای	
توســعه	و	بهره	بــرداری	بوســيله	متصــدی	اكتشــاف،	توســعه	و	توليــد	ميــدان	برحســب	مــورد	اســت.«	بنــا	بــر	تعریــف	مذكــور	و	نظــر	بــه	اینکــه	
ایــن	تعریــف	دربرگيرنــده	ســازوكار	بازیافــت	هزینه	هــا	و	حق	الزحمــه	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	اســت،	بــه	نظــر	می	رســد	قــرارداد	
ــی	 ــور،	هزینه	هــای	نفت ــق	تعریــف	مزب ــارت	دیگــر	مطاب ــه	عب ــد	اســت.	ب ــرارداد	مشــاركت	در	تولي ــوع	مخصوصــی	از	ق ــران	ن ــی	ای ــد	نفت جدی
و	حق	الزحمــه	پيمانــکار	بــا	تخصيــص	بخشــی	از	توليــدات	ميــدان	بــه	او	تحــت	عنــوان	نفــت	هزینــه	ای	مســتهلک	و	پرداخــت	خواهنــد	شــد،	

امــری	كــه	یکــی	از	پایه	هــای	اصلــی	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	محســوب	می	شــود	)حاتمــی	و	كریميــان،	پيشــين،	ص	701(.	
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ــد در صنعــت نفــت  ــری قراردادهــای مشــارکت در تولی ــت اقتصــادی بکارگی فصــل دوم: مطلوبی

ایــران

ــراردادی	تقســيم	می	شــود.	سيســتم	 ــازی	و	ق ــی	امتي ــه	دو	دســته	كل ــی	ب ــن	نفت موافقت	نامه	هــای	اكتشــاف	و	توســعه	ميادی

قــراردادی	نيــز	بــه	نوبــه	خــود	در	دو	دســته	قراردادهــای	خدماتــی	و	مشــاركت	در	توليــد	طبقه	بنــدی	می	گــردد.	تفــاوت	

ــه	 ــا	ب ــدی	ی ــورت	نق ــه	ص ــه	ب ــت	ك ــکار	اس ــات	پيمان ــران	خدم ــوه	جب ــاركت	در	نح ــت	و	مش ــای	خدم ــان	قرارداده مي

صــورت	نفــت	خــام	پرداخــت	شــود.	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	پيمانــکار	ســهمی	از	نفــت	توليــدی	را	دریافــت	

ــی	و	 ــروط	مال ــی	و	ش ــی	و	مهندس ــروط	فن ــی،	ش ــروط	حقوق ــده	از	ش ــور	عم ــه	ط ــی	ب ــای	نفت ــاد	قرارداده ــد.	مف می	نمای

حســابداری	تشــکيل	شــده	اســت.	ایــن	شــروط،	در	عيــن	حــال	كــه	دارای	ماهيتــی	منحصــر	بــه	فــرد	هســتند،	ولــی	در	یــک	

قــرارداد	نفتــی	در	كنــار	یکدیگــر	مجموعــه	ای	یکپارچــه	را	تشــکيل	داده	و	در	ارتبــاط	و	تأثيــر	و	تأثــر	مســتقيم	از	هــم	قــرار	

دارنــد	)حاتمــی	و	كریميــان،	1393،	ص	679(.

نظــام	یــا	رژیــم	مالــی1	حاكــم	بــر	قراردادهــا	از	مهم	تریــن	وجــوه	تفــاوت	قراردادهــا	بــا	یکدیگــر	اســت.	برخــی	معتقدنــد	

ــازد،	 ــز	می	س ــر	متمای ــا	را	از	یکدیگ ــه	آنه ــوده	و	آنچ ــان	ب ــتی	یکس ــای	باالدس ــاد	قرارداده ــش	از	80	درصــد	مف ــه	بي ك

نظــام	مالــی	ایــن	قراردادهاســت	)p ,2009 ,Duval. Et al. 54(.	نظــام	مالــی	قــرارداد	مقــرر	می	كنــد	كــه	چگونــه	عوایــد	و	

درآمدهــای	ناشــی	از	اجــرای	یــک	قــرارداد	نفتــی	بيــن	دولــت	صاحــب	نفــت	و	شــركت	های	بين	المللــی	تقســيم	می	شــود.	

ــای	 ــيم	درآمده ــوه	تقس ــرارداد،	نح ــک	ق ــر	ی ــم	ب ــی	حاك ــام	مال ــکيل	دهنده	نظ ــی	تش ــن	و	اصل ــع،	عناصــر	بنيادی در	واق

.)266 p ,2011 ,Mian(	باشــند	می	ــا ــی	و	مالياته ــه	شــركت	نفت ــا	و	پرداخــت	ســود	ب ــت	هزینه	ه ــدان،	نحــوه	بازیاف مي

2-1 نظام مالی قرارداد مشارکت در تولید

ــره	 ــا	)پذی ــل	اســت:	اوالً	پرداخــت	پاداش	ه ــرار	ذی ــه	ق ــد	ب ــی	قراردادهــای	مشــاركت	در	تولي ــی	نظــام	مال پایه	هــای	اصل

نقــدی(:	گاهــی	اوقــات	در	زمــان	مذاكــره	و	عقــد	قــرارداد	پرداخــت	یــک	پــاداش	نقــدی	در	نظــر	گرفتــه	می	شــود	كــه	

بــه	»پــاداش	انعقــاد	قــرارداد2«	معــروف	اســت.	بعــد	از	آن	كــه	توليــد	از	یــک	ميــدان	شــروع	شــد	و	بــه	ميــزان	خاصی	رســيد،	

1 . Fiscal Regime 

2 . Signature Bonus 
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ــد	 ــه	از	درآم ــه:	بالفاصل ــره	مالکان ــاً	به ــود.	ثاني ــت	پرداخــت	می	ش ــه	دول ــد1«	ب ــاداش	تولي ــوان	»پ ــی	تحــت	عن پاداش	های

ناخالــص	)درآمــدی	كــه	از	ســر	چــاه	بــه	دســت	می	آیــد(	كســر	می	شــود.	ایــن	پرداخــت	یــا	بــه	صــورت	خالــص	محاســبه	

ــا	15	درصــد	درآمــد	 ــه	معمــوالً	بيــن	8	ت ــرخ	بهــره	مالکان ــا	هزینه	هــای	حمــل	و	نقــل	از	آن	كــم	می	شــود.	ن می	شــود	و	ی

ناخالــص	اســت	و	بــدون	توجــه	بــه	اینکــه	عمليــات	نفتــی	ســودآور	بــوده	یــا	نبــوده،	بالفاصلــه	از	محــل	فــروش	نفت	یــا	گاز	

بــه	دولــت	پرداخــت	می	شــود	)pp ,2011 ,Mian. 254-255(.	ثالثــاً	بازیافــت	هزینه	هــا2:	پيــش	از	تســهيم	توليــد،	پيمانــکار	

ــه	بازیافــت	هزینه	هــای	خــود	از	درآمدهــای	خالــص	اســت.	هزینه	هایــی	كــه	پيمانــکار	متحمــل	می	شــود،	ماننــد	 مجــاز	ب

ــر	 ــود	و	اگ ــت	ش ــه	ای	بازیاف ــت	هزین ــد	از	نف ــی	)CAPEX	و	OPEX(،	بای ــای	عمليات ــرمایه	گذاری	و	هزینه	ه ــای	س هزینه	ه

ــا	 ــی	منتقــل	می	شــود	ت ــه	دوره	هــای	آت ــا	ب ــه	هزینه	ه ــر	نباشــد	بقي ــی	امکان	پذی بازیافــت	همــه	هزینه	هــا	در	یــک	دوره	مال

در	آن	دوره	بازیافــت	شــود	)p ,1994 ,Johntson. 42(.	رابعــاً	تقســيم	نفــت	ســود:	مبالغــی	كــه	بعــد	از	كســر	بهــره	مالکانــه	

ــان	و	 ــت	ميزب ــن	دول ــرارداد	بي ــاد	ق ــغ	براســاس	مف ــن	مبال ــام	دارد.	ای ــت	ســود	ن ــد	نف ــی	می	مان ــی	باق ــای	بازیافت و	هزینه	ه

شــركت	نفتــی	تقســيم	می	شــود.	در	بيشــتر	كشــورها	نفــت	ســود	بــه	نحــوی	تقســيم	می	شــود	كــه	بيــن	10	تــا	55	درصــد	

آن	بــه	پيمانــکار	تســليم	گــردد.	نحــوه	تقســيم	نفــت	ســود	قبــل	از	عقــد	قــرارداد	بيــن	طرفيــن	مــورد	توافــق	قــرار	گرفتــه	

و	بــه	طــور	كلــی	تابعــی	از	شــرایط	جغرافيایــی؛	شــرایط	آب	و	هوایــی،	هزینه	هــای	بالقــوه،	زیرســاخت،	ثبــات	سياســی	و	

.)256 .pp ,2011 ,Mian(	گــذارد	می	تأثيــر	پيمانــکاران	تجــاری	تصميمــات	بــر	كــه	اســت	عواملــی	ســایر

2-2 نفت سود 

ــد	نفــت	ســود	 ــی	می	مان ــی	باق ــای	بازیافت ــه	و	هزینه	ه ــره	مالکان ــد	از	كســر	به همانطــور	كــه	اشــاره	شــد،	مبالغــی	كــه	بع

ــول	 ــيوه	و	فرم ــود.	ش ــيم	می	ش ــی	تقس ــان	و	شــركت	نفت ــت	ميزب ــن	دول ــرارداد	بي ــاد	ق ــاس	مف ــغ	براس ــن	مبال ــام	دارد.	ای ن

تســهيم	توليــدات	نفتــی	بــه	ویــژه	نفــت	ســود	بيــن	دولــت	ميزبــان	و	پيمانــکار	شــركت	نفتــی،	یکــی	از	مباحــث	اساســی	

قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	اســت.	نفــت	ســود	ممکــن	اســت	بــر	مبنــای	شــيوه	»تســهيم	ثابــت3«	و	یــا	شــيوه	»تســهيم	

متغيــر	یــا	قابــل	تطبيــق4«	بيــن	طرفيــن	قــرارداد	تقســيم	شــود.	در	شــيوه	تســهيم	ثابــت	از	ابتــدا	بيــن	دولــت	ميزبــان	و	پيمانــکار	

1 . Production Bonus 

2 . Cost Recovery

3 . Fixed Share

4 .  Sliding Scale
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توافــق	می	شــود	كــه	نفــت	ســود	بــر	مبنــای	درصــدی	ثابــت	و	بــدون	تغييــر	)بــه	عنــوان	مثــال	40	درصــد	پيمانــکار	و	60	

درصــد	دولــت	ميزبــان(	بيــن	طرفيــن	تقســيم	شــود.	شــيوه	مزبــور	امــروزه	بــه	نــدرت	در	تســهيم	نفــت	ســود	بيــن	طرفيــن	

ــای	 ــا	شــرایط	و	ویژگی	ه ــق	ب ــل	تطبي ــر	و	قاب ــيوه	های	منعطف	ت ــه	جــای	آن	ش ــرد	و	ب ــرار	می	گي ــای	عمــل	ق ــرارداد	مبن ق

ــی	از	 ــان،	1393،	ص	994(.	یک ــی	و	كریمي ــد	)حاتم ــرار	می	گيرن ــتفاده	ق ــورد	اس ــهيم	م ــرای	تس ــی،	ب ــای	نفت پروژه	ه

	-R	ــور ــا	از	فاكت ــور	R	اســت.	در	بيشــتر	قرارداده ــای	فاكت ــر	مبن ــدات	ب ــر،	تســهيم	تولي ــن	شــيوه	های	تســهيم	متغي مهمتری

بــرای	تعييــن	مقيــاس	متغيــر	اســتفاده	می	شــود.	فاكتــور	R-،	در	واقــع	عبــارت	اســت	از	نســبت	درآمــد	تجمعــی	پيمانــکار	

بعــد	از	كســر	بهــره	مالکانــه	و	ماليــات	بــه	هزینــه	تجمعــی	پيمانــکار	از	روزی	كــه	قــرارداد	را	منعقــد	كــرده	اســت.1	روش	

ــبه	 ــور	R-	محاس ــه	فاكت ــال	ك ــر	س ــده	و	ه ــه	ش ــی	تهي ــرارداد	جدول ــد	ق ــگام	عق ــه	در	هن ــت	ك ــب	اس ــن	ترتي ــه	ای كار	ب

ــود.	 ــبه	می	ش ــدول	محاس ــاس	ج ــود	براس ــت	س ــيم	نف ــوه	تقس ــا	و	نح ــت	هزینه	ه ــه،	بازیاف ــره	مالکان ــر	به ــود	مقادی می	ش

نقطــه	R=1 یــک	نقطــه	ســر	بــه	ســری	اقتصــادی	بــرای	پيمانــکار	بــه	حســاب	می	آیــد.	)p ,2011 ,Mian. 268(.	در	نمونــه	

قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	كشــورهای	مختلــف،	جــداول	مختلفــی	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفتــه	لکــن	منطــق	حاكــم	

بــر	جــداول	یکســان	اســت.	

	R	فاكتور	نمونه
R	فاكتور سهم	دولت	ميزبان	)درصد( سهم	پيمانکار	)درصد(

1/25-1/5 50 50
1/5-1/75 55 45

1/75-2 60 40
2-2/25 70 30

2/25-2/5 80 20
بزرگتر	از	2/5 90 10

329 .p ,2013 .Kasriel & Wood	:مأخذ

همانطــور	كــه	در	جــدول	نيــز	دیــده	می	شــود،	مکانيــزم	فاكتــور	R	از	یــک	رابطــه	معکــوس	اســتفاده	می	كنــد	بدین	گونــه	

	Kasriel(	بالعکــس	و	كــرده	دریافــت	را	هزینــه	نفــت	كل	از	باالتــری	ســهم	پيمانــکار	اســت،	پایيــن	R	فاكتــور	وقتــی	كــه

	R	فاكتــور	كــه	اســت	ایــن	در	هــا	آن	تفــاوت	لکــن	بــوده	مشــابهی	اقتصــادی	اثــرات	دارای	R	فاكتــور	و	پــروژه	بازگشــت	نــرخ	واقــع	در	-		1
ــرد. ــول	را	در	نظــر	نمی	گي ــی	پ ارزش	زمان
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1	.)327	.p	,2013 .& Wood

در	واقــع	بــا	متصــل	كــردن	ســهم	بری	طرفيــن	قــرارداد	بــه	فاكتــور	R	كــه	خــود	تابعــی	از	قيمــت	نفــت	اســت،	ایــن	ســهم	بری	

ــا	شــركت	های	 ــن	اســت	كــه	آی ــع	یکــی	از	ســواالت	اساســی	ای ــز	حســاس	می	شــود.	در	واق ــت	ني ــه	قيمــت	نف نســبت	ب

ــوع	خاصــی	از	 ــا،	ن ــده	قيمت	ه ــر	پيش	بينی	هایشــان	از	آین ــی	ب ــی	براســاس	روندهــای	مختلــف	قيمــت	مبتن ــی	بين	الملل نفت

ــری	 ــت،	تأثي ــی	نف ــای	جهان ــی	قيمت	ه ــد	آت ــی	شــركت	ها	از	رون ــا	پيش	بين ــد؟	آی ــح	می	دهن ــی	را	ترجي ــای	نفت قرارداده

ــل،	بازپرداخــت	 ــع	متقاب ــای	بي ــا	دارد؟	در	قرارداده ــوع	خاصــی	از	قرارداده ــر	ن ــن	شــركت	ها	ب ــد	ای ــر	انتخــاب	و	تأكي ب

ســرمایه	گذاری	بــر	مبنــای	قيمــت	روز	بــازار	بــه	نفــت	تبدیــل	می	شــود	و	طبيعتــاً	بــا	كاهــش	قيمــت	نفــت،	پيمانــکار	نفــت	

ــری	 ــکار	نفــت	كمت ــد،	پيمان ــش	یاب ــت	افزای ــن،	چنانچــه	قيمــت	نف ــد.	همچني ــت	می	كن ــوان	اقســاط	دریاف بيشــتری	به	عن

بدســت	مــی	آورد.	امــا	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	درصــدی	از	نفــت	توليــدی	بــه	پيمانــکار	می	رســد	و	در	نتيجــه	

در	صورتــی	كــه	قيمــت	نفــت	در	زمــان	خاتمــه	پــروژه	و	شــروع	توليــد	از	مخــزن	)در	مقایســه	بــا	زمــان	انعقــاد	قــرارداد(	

كاهــش	یابــد،	ممکــن	اســت	پيمانــکار	حتــی	دچــار	زیــان	نيــز	بشــود.	در	چنيــن	حالتــی	ســرمایهگذار	كمتــر	از	حالــت	بيــع	

ــا	قــرارداد	بيــع	متقابــل	 متقابــل	ســود	می	بــرد.	برعکــس،	چنانچــه	قيمــت	نفــت	افزایــش	یابــد،	ســرمایه	گذار	در	مقایســه	ب

ســود	بيشــتری	می	بــرد.	بنابرایــن	در	قــرارداد	بيــع	متقابــل	هيچ	گونــه	ریســکی	مرتبــط	بــا	تغييــر	جهانــی	قيمــت	نفــت	وجــود	

ــدارد	)Hassantash, , p. 2(.	امــا	چنيــن	ارتباطــی	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	وجــود	دارد.	از	ایــن	رو	برخــی	 ن

ــد	شــركت	های	نفتــی	معمــوالً	 ــد.	ایشــان	معتقدن ــد	را	مطلــوب	نمی	دانن از	صاحب	نظــران	قراردادهــای	مشــاركت	در	تولي

تمایــل	زیــادی	بــه	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	دارنــد	زیــرا	كــه	قــادر	خواهنــد	بــود	ســهم	خــود	را	بهصــورت	بشــکه	

نفــت	دریافــت	كننــد	و	لــذا	درآمــد	آنــان	بــا	افزایــش	قيمــت	نفــت	خــام	افزایــش	خواهــد	یافــت.	شــركتهای	نفتــی	معمــوالً	

اســتدالل	ميکننــد	كــه	چــون	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	ریســک	كاهــش	قيمــت	نفــت	را	پذیرفته	انــد،	پــس	بایــد	

ــده	 ــتدالل	قانع	كنن ــن	اس ــران،	ای ــن	صاحب	نظ ــاد	ای ــه	اعقت ــند.	ب ــز	باش ــت	ني ــش	قيم ــای	حاصــل	از	افزای ــک	درآمده مال

نيســت	زیــرا	قيمــت	نفــت	خــام	در	بلندمــدت،	بــه	علــت	محــدود	بــودن	عرضــه	و	اســتمرار	تقاضــا	ســير	صعــودی	خواهــد	

ــا	گــذر	زمــان	افزایــش	دهيــم.	ایــن	طــوری	 ــرای	توليــد	صيانتــی	ســهم	بــری	شــركت	را	ب 1		-	ممکــن	اســت	ایــن	ایــده	مطــرح	باشــد	كــه	ب
مجبــور	مــی	شــود	در	طــول	بهــره	بــرداری	و	توســعه	جــوری	عمــل	كنــد	كــه	توليــد	در	ســال	های	آخــر	تــا	حــد	امــکان	بــاال	باشــد	تــا	ســهم	
	R	ــش ــا	افزای ــکار	ب ــا	از	كاهــش	ســهم	پيمان ــق	می	شــود	چــرا	كــه	منظــور	م ــز	محق ــور	ني ــن	روال	R-فاكت ــده	در	همي ــن	ای ــرد.	ای بيشــتری	بب
فاكنــور	كاهــش	ســهم	كلــی	او	نيســت،	بلکــه	منظــور	ایــن	اســت	كــه	وی	ســهم	خــود	را	بــا	مثــاًل	افزایــش	قيمــت	بــرده	و	لــذا	مــا	از	ادامــه	ســهم	

ــم.	 ــری	می	كني ــور	جلوگي ــا	R	فاكت ــادآورده	ب ب
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ــا	را	در	درآمدهــای	 ــرا	آنه ــرارداد	اســت	زی ــه	نفــع	شــركت	های	طــرف		ق ــد	همــواره	ب ــذا	مشــاركت	در	تولي داشــت	و	ل

بــادآورده	ای	كــه	حاصــل	افزایــش	قيمــت	نفــت	خــام	اســت،	ســهيم	می	كنــد	)درخشــان،	1393،	ص	29(.	البتــه	ایشــان	در	

ادامــه	اذعــان	می	كننــد	كــه	هيــچ	گاه	شــركت	های	نفتــی	ادعــا	نکرده	انــد	كــه	بــه	همــان	نســبت	افزایــش	قيمــت	نفــت	در	

ســود	شــریک	باشــند	بلکــه	ســهم	بری	آنــان	معمــوالً	به	صــورت	پلکانــی	اســت	و	بــا	افزایــش	قيمــت	نفــت	ایــن	رقــم	بــه	

شــدت	كاهــش	می	یابــد.	از	ســوی	دیگــر،	مشــاركت	شــركت	نفتــی	در	افزایــش	قيمــت	نفــت	می	توانــد	براســاس	مقيــاس	

متغيــر	باشــد	كــه	طبعــاً	ایــن	نگرانــی	را	كاهــش	می	دهــد.	بــا	وجــود	ایــن،	جوهــره	بحــث	مــا	در	ایــن	نکتــه	نهفتــه	اســت	

كــه	هيــچ	توجيــه	منطقــی	حتــی	بــرای	یــک	درصــد	ســهم	بری	شــركت	نفتــی	در	ســود	حاصــل	از	افزایــش	قيمــت	نفــت	

وجــود	نــدارد	)درخشــان،	1393،	ص	30(.1	همانطــور	كــه	مشــاهده	می	شــود،	منتقدیــن	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	

ــه	نظــر	می	رســد	در	 ــا	را	كاهــش	می	دهــد.	لکــن	ب ــر	نگرانی	ه ــاس	متغي ــد	اســتفاده	از	مقي ــز	معتقدن از	منظــر	ســهم	بری	ني

ــرای	ســرمایه	گذاری	در	 ــن	شــركت	ها	ب ــاداش	شــركت	خارجــی	و	جــذب	ای ــان	ریســک	و	پ ــادل	مي راســتای	ایجــاد	تع

صنعــت	نفــت	ایــران	در	شــرایط	فعلــی2	بــه	عنــوان	یکــی	از	الزامــات	بهينــه	بــودن	رژیــم	مالــی	قــرارداد	نفتــی	ضــروری	بــه	

ــد. ــر	می	رس نظ

ــت	 ــی	نف ــازار	بين	الملل ــاختاری	در	ب ــوالت	س ــو	و	تح ــک	س ــی	از	ی ــای	بين	الملل ــدید	تحریم	ه ــه	تش ــه	ب ــع	باتوج در	واق

ــی	 ــركت	های	بين	الملل ــر،	ش ــوی	دیگ ــرمایه	گذاری	از	س ــم	س ــت	مه ــوان	فرص ــراق	به	عن ــت	ع ــت	نف ــام	و	ورود	صنع خ

عالقــه	ای	بــه	حضــور	در	صنعــت	نفــت	ایــران	نداشــته	و	لــذا	طــی	ســال	های	اخيــر	قراردادهــای	باالدســتی	صنعــت	نفــت	

ــوده	اســت.	 ــار	خارجــی	ب ــی	و	شــركت	های	كــم	اعتب ــا	شــركت	های	چين ــی	و	ب ــا	شــركت	های	باالدســتی	داخل ــاً	ب عموم

ــود	 ــأ	بهب ــه	منش ــش	از	آنک ــل	بي ــع	متقاب ــای	بي ــف	قرارداده ــل	های	مختل ــور	نس ــات	و	ظه ــری	اصالح ــن	جهت	گي بنابرای

مدیریــت	ریســک	بــرای	كارفرمــا	باشــد،	منشــأ	ایجــاد	جذابيــت	بــرای	پيمانــکار	بــوده	كــه	علی	الظاهــر	توفيــق	چندانــی	

1		-	البتــه	ایــن	بــدان	معنــا	نبــوده	كــه	كشــور	در	شــرایط	بــاال	رفتــن	قيمــت	نفــت	همــواره	از	قراردادهــای	بيــع	متقابــل	منتفــع	شــده	باشــد.	در	
واقــع	عمــده	قراردادهــای	اوليــه	بيــع	متقابــل	منعقــده	در	بخــش	باالدســتی	كشــور	مربــوط	بــه	مقطــع	زمانــی	بــا	قيمــت	نفــت	كمتــر	از	30	دالر	
ــذا	شــاهد	 ــوده	و	ل ــی	و	قيمــت	نفــت	ب ــه	راه	اجــرای	پروژه	هــا	شــاهد	تحــوالت	اساســی	در	اقتصــاد	جهان ــس	از	آن	و	در	ميان ــوده	اســت.	پ ب
افزایــش	چنــد	برابــری	هزینه	هــای	ســرمایه	ای	پروژه	هــا	بودیــم.	به	گونــه	ای	كــه	برخــی	از	پيمانــکاران	درخواســت	تجدیــد	نظــر	در	هزینه	هــای	
ــد	را	 ــا	شــرایط	جدی ــه	توســعه	ب ــکان	ادام ــاًل	ام ــی	عم ــکاران	داخل ــی	برخــی	از	پيمان ــته	اند؛	حت ــد	داش ــای	جدی ســرمایه	ای	براســاس	قيمت	ه
ــن	درخواســت	ها	 ــع	داخلــی	شــركت	نفــت	شــدند	كــه	در	اغلــب	مــوارد	ای ــی	از	محــل	مناب ــع	مال ــن	مناب غيرممکــن	دانســته	و	خواســتار	تأمي

پذیرفتــه	شــده	اســت	)دهقانــی،	1393،	ص	229(.	
2		-	منظور	از	شرایط	فعلی	شرایط	تحریم،	كمبود	سرمایه	گذاری	خارجی،	قرار	گرفتن	ميادین	بزرگ	نفتی	ایران	در	نيمه	دوم	عمر،	لزوم	

تسریع	در	برداشت	از	ميادین	مشترک	و	قيمت	های	پایين	نفت	است.
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ــی،	1393،	ص	227(.	 حاصــل	نشــده	اســت	)دهقان

2-3 روند آتی قیمت نفت

در	اینجــا	الزم	اســت	نگاهــی	گــذار	بــه	آینــده	قيمــت	نفــت	بياندازیــم.	طــی	ســال	2014،	قيمــت	نفــت	بــا	كاهــش	شــدیدی	

روبــرو	شــد.	بــرای	درک	وقایــع	بــازار	نفــت،	ابتــدا	بــه	نيمــه	دهــه	2000	بــاز	می	گردیــم.	قيمــت	نفــت	بــه	دليــل	افزایــش	

ــام	 ــه	تم ــدرت	پاســخگویی	ب ــت	ق ــد	نف ــود	و	تولي ــش	ب ــه	افزای ــدیداً	رو	ب ــن	ش ــژه	تقاضــای	چي ــه	وی ــی	ب تقاضــای	جهان

ــا	 ــود.	ب ــا	2014	حــدوداً	بشــکه	ای	100	دالر	ب حجــم	تقاضــا	را	نداشــت.	در	نتيجــه	قيمــت	نفــت	طــی	ســال	های	2011	ت

افزایــش	قيمــت	نفــت،	بــرای	بســياری	از	شــركت	ها	اســتخراج	نفــت	از	مناطــق	دشــوار،	ســودآور	شــد.	در	ایاالت	متحــده،	

شــركت	ها	بــا	اســتفاده	از	تکنولوژی	هایــی	نظيــر	حفــاری	افقــی،	كار	اســتخراج	نفــت	رســی	را	آغــاز	كردنــد.	در	كانــادا،	

ــد	از	 ــق	تولي ــه	رون ــر	ب ــئله	منج ــن	مس ــد.	ای ــی	نمودن ــه	های	نفت ــت	از	ماس ــتخراج	نف ــه	اس ــروع	ب ــی	ش ــركت	های	نفت ش

ــد	 ــی	بيفزای ــازار	جهان ــه	ب ــون	بشــکه	نفــت	را	ب ــه	4	ميلي ــکا	از	ســال	2008	توانســته	روزان ــد.	آمری ــع	نامتعــارف		گردی مناب

)توليــد	روزانــه	نفــت	خــام	جهــان	حــدود	95	ميليــون	بشــکه	در	روز	اســت(.	منابــع	غيرمتعــارف1	بــه	لحــاظ	حجــم،	بســيار	

بزرگ	تــر	از	منابــع	متعــارف	هســتند؛	ولــی	هزینــه	اســتخراج	باالیــی	دارنــد.	تکنولــوژی	توليــد	منابــع	غيرمتعــارف	بســيار	

آالینــده	اســت.	بخــش	زیــادی	از	توليــد	نفــت	و	گاز	شــيل	)یــا	رســتی(	آمریــکا	در	اطــراف	مناطــق	مســکونی	و	در	مــزارع	

كشــاورزی	صــورت	می	گيــرد	كــه	آلودگی	هــای	زیــادی	ایجــاد	می	كنــد.	نگرانــی	جدی	تــر	مربــوط	بــه	مــواد	شــيميایی	

تزریق	شــده	اســت	كــه	در	درازمــدت	موجــب	آلودگــی	آب	هــای	زیرزمينــی	می	شــوند.	نگرانــی	دیگــر	مربــوط	بــه	ایجــاد	

ــی	 ــد،	ول ــع	را	نداده	ان ــن	مناب ــتفاده	از	ای ــازه	اس ــوز	اج ــا	هن ــل،	اروپایی	ه ــن	دالی ــه	همي ــت.	ب ــف	اس ــای	خفي زمين	لرزه	ه

در	آمریــکا	ایــن	كار	انجــام	شــده	اســت.	توليــد	نفــت	متعــارف	آمریــکا	حــدود	پنــج	ميليــون	بشــکه	در	روز	بــوده	اســت	

كــه	بــا	انقــالب	نفــت	رســتی	طــی	چنــد	ســال،	بــه	بيــش	از	10	ميليــون	بشــکه	در	روز	رســيده	اســت.	هميــن	اتفــاق	دربــاره	

ــا	یکدیگــر	 ــکا	ب ــف	آمری ــن	مختل ــاده	اســت.	قيمــت	تمام	شــده	نفــت	رســتی	در	ميادی ــر	افت ــا	حجمــی	بســيار	باالت گاز	ب

تفــاوت	دارد	و	از	30	تــا	80	دالر	در	هــر	بشــکه	متغيــر	اســت.	در	واقــع	مــا	بــا	تکنولــوژی	ای	مواجــه	هســتيم	كــه	عرضــه	

آن	بی	نهایــت	اســت،	ولــی	هزینــه	توليــد	آن	بــه	عنــوان	مثــال	80	دالر	در	هــر	بشــکه	اســت.	نتيجــه	ایــن	اســت	كــه	قيمــت	

1 . Unconventional
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نفــت	در	بلندمــدت	نمی	توانــد	بــا	ایــن	رقــم	فاصلــه	زیــادی	پيــدا	كنــد.	چــون	بــه	محــض	عبــور	قيمــت	نفــت	از	80	دالر	

در	هــر	بشــکه	و	رســيدن	بــه	100	تــا	120	دالر،	امــکان	عرضــه	حجــم	زیــادی	از	نفــت	رســتی	بــه	وجــود	می	آیــد.	امــا	اگــر	

قيمــت	نفــت	بــه	كمتــر	از	80	دالر	برســد،	مســاله	بــه	گونــه	ای	دیگــر	خواهــد	بــود.	در	ســقوط	اخيــر	قيمــت	نفــت،	چاه	هــا	

حفــر	شــده	بودنــد	و	هزینــه	ســرمایه	ای	آنهــا	ریختــه1	شــده	بــود.	در	نتيجــه	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	هزینــه	نهایــی2	آنهــا	بيــش	

ــد	ادامــه	می	دهنــد؛	ولــی	حفــر	چاه	هــای	جدیــد	 ــه	تولي ــد	ب از	چنــد	دالر	نيســت،	چاه	هایــی	كــه	دو	ســه	ســال	عمــر	دارن

دیگــر	اقتصــادی	نيســت.	بــه	عبــارت	دیگــر	در	نفــت	بــا	یــک	عــدم	تقــارن	مواجــه	هســتيم:	وقتــی	قيمــت	نفــت	افزایــش	

ــد. ــه	صــورت	متقــارن	كاهــش	نمی	یاب ــی	بعــد	از	كاهــش	قيمت	هــا،	دیگــر	ب ــاال	مــی	رود؛	ول ــد،	ســرمایه	گذاری	ب می	یاب

تــا	قبــل	از	در	نظــر	گرفتــن	ایــن	منابــع	غيرمتعــارف،	خاورميانــه	می	توانســت	بيشــترین	توليــد	را	داشــته	باشــد.	االن	آمریکای	

ــا	در	نظــر	گرفتــن	مجمــوع	منابــع	متعــارف	و	غيرمتعــارف،	حــوزه	روســيه	و	 ــه	نفــت	دارد.	ب ــه	انــدازه	خاورميان شــمالی	ب

آســيای	ميانــه،	خاورميانــه	و	آمریــکای	شــمالی	تقریبــاً	بــه	یــک	انــدازه	نفــت	دارنــد	و	مجمــوع	كل	منابــع	از	ایــن	دســت	

ــع	 ــده	عمــده	رشــد	تقاضــا	از	محــل	مناب ــن	اســت	كــه	در	آین ــی	ای ــارد	بشــکه	می	رســد.3	پيش	بين ــه	4300	ميلي ــا	ب در	دني

غيرمتعــارف	تأميــن	خواهــد	شــد	و	منابــع	متعــارف	نقــش	اصلــی	را	نخواهنــد	داشــت.	ایــن	بــرای	كشــورهای	توليدكننــده	

نفــت	متعــارف	مثــل	ایــران	بدیــن	معناســت	كــه	اگــر	قيمــت	نفــت	را	هزینــه	توليــد	آخریــن	توليدكننــده	تعييــن	كنــد،	بــا	

ــر	اســاس	مالحظــات	زیســت	محيطی	 ــا	ب ــود؛	مگــر	اینکــه	دولت	ه ــم	ب ــه	رو	خواهي ــرای	قيمــت	نفــت	روب یــک	ســقف	ب

اجــازه	توليــد	را	از	منابــع	غيرمتعــارف	ندهنــد	)منظــور	و	توانپــور،	2013(.	

ــا	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	از	نــگاه	 ــه	مطالــب	فــوق،	اســتدالل	برخــی	صاحب	نظــران	در	مخالفــت	ب ــا	توجــه	ب ب

اقتصــادی	مــردود	اســت؛	همانطــور	كــه	اشــاره	شــد	ایشــان	معتقدنــد	قيمــت	نفــت	خــام	در	بلندمــدت،	بــه	علــت	محــدود	

بــودن	عرضــه	و	اســتمرار	تقاضــا	ســير	صعــودی	خواهــد	داشــت	و	لــذا	مشــاركت	در	توليــد	همــواره	بــه	نفــع	شــركت	های	

طــرف		قــرارداد	اســت	زیــرا	آنهــا	را	در	درآمدهــای	بــادآورده	ای	كــه	حاصــل	افزایــش	قيمــت	نفــت	خــام	اســت،	ســهيم	

1 . Sunk

2 . Marginal Cost

3		-	ذخایــر	نفــت	خــام	جهــان	در	ســال	2013	حــدود	25درصــد	بيشــتر	از	ســال	1993	اســت	و	توليــد	20درصــد	افزایــش	یافتــه	اســت.	اگــر	
ذخایــر	نامتعــارف	همچــون	نفــت	رســتی،	شــن	هاي	نفتــي،	نفــت	فــوق	ســنگين	و	قيرهــاي	نفتــي	طبيعــي	را	بــه	حســاب	آوریــم،	آنــگاه	ذخایــر	
ــر	در	دســترس	حــدود	223	 ــه	56	ســال	رســيده	و	كل	ذخای ــد	نفــت	جهــان	ب ــه	تولي ــر	ب ــر	شــده	اســت.	نســبت	ذخای نفــت	جهــان	چهــار	براب

ميليــارد	تــن	اســت	)منظــور	و	توانپــور،	2013(.		
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می	كنــد.	در	پاســخ	بــه	ایــن	اســتدالل	گفتيــم	كــه	بــا	متصــل	كــردن	ســهم	بری	طرفيــن	قــرارداد	بــه	فاكتــور	R	كــه	خــود	

تابعــی	از	قيمــت	نفــت	اســت،	ایــن	ســهم	بری	نســبت	بــه	قيمــت	نفــت	نيــز	حســاس	می	شــود	و	ایــن	فاكتــور	بــه	مثابــه	یــک	

عامــل	كنترلــی	عمــل	كــرده	و	از	افرایــش	درآمــد	پيمانــکار	از	یــک	حــدی	جلوگيــری	می	كنــد.	بــه	عــالوه،	نشــان	دادیــم	

كــه	بــا	ورود	منابــع	نفتــی	غيرمتعــارف	)نفــت	شــيل	یــا	رســتی(	بــه	بــازار	نفــت،	فــرض	ادامــه	رونــد	افزایشــی	قيمــت	نفــت	

در	بلندمــدت	مخــدوش	بــوده	و	قيمــت	نفــت	بــا	یــک	ســقف	)حداكثــر	80	دالر(	مواجــه	خواهــد	بــود.	

فصل سوم: جمع بندی

ــر	ســایر	چارچوب	هــای	حقوقــی	ترجيــح	دارد	زیــرا	 از	دیــدگاه	شــركت	های	نفتــی،	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	ب

ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــود.	ب ــریک	ش ــدان	ش ــل	از	مي ــدات	حاص ــی	در	تولي ــركت	نفت ــا	ش ــازد	ت ــم	می	س ــکان	را	فراه ــن	ام ای

ــرار	 ــوازن	برق ــی	ت ــركت	های	نفت ــا	و	ش ــداف	دولت	ه ــان	اه ــد	مي ــد	می	توان ــاركت	در	تولي ــای	مش ــوب	قرارداده چارچ

ــر	 ــه	حداكث ــدان	ب ــی	در	طــول	عمــر	مي ــن	نفت ــد	حاصــل	از	ميادی ــن	اســت	كــه	تولي ــز	ای ــا	ني ــرا	هــدف	دولت	ه ــد	زی نمای

برســد،	كــه	اصطالحــاً	بــه	آن	توليــد	صيانتــی	گفتــه	می	شــود.	از	ایــن	رو	در	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد،	دولت	هــا	و	

شــركتهای	نفتــی	می	تواننــد	همزمــان	بــه	اهــداف	خــود	كــه	در	پرتــو	توليــد	صيانتــی	محقــق	می	شــود،	برســند.	بــه	عــالوه،	

در	ایــن	گونــه	قراردادهــا،	شــركت	های	نفتــی	می	تواننــد	از	مدیــران	باتجربــه	و	تجهيــزات	پيشــرفته	بــرای	توســعه	ميادیــن	

اســتفاده	كننــد	زیــرا	ازدیــاد	برداشــت	از	ميادیــن	و	افزایــش	ضریــب	بازیافــت	بــا	منافــع	تجــاری	آنهــا	همسوســت.	

امــا	طــی	دو	دهــه	اخيــر،	بــرای	تأميــن	مالــی	صنعــت	نفــت	ایــران	از	قراردادهــای	خدماتــی	بيــع	متقابــل	اســتفاده	شــده	و	

قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	مــورد	توجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت.	عمــده	انتقادهــای	وارده	بــه	قراردادهــای	مشــاركت	در	

توليــد	در	صنعــت	نفــت	ایــران،	عــدم	امــکان	اســتفاده	از	ایــن	قراردادهــا	بــه	دليــل	شــبهه	انتقــال	مالکيــت	براســاس	تفســير	

مضيــق	از	قانــون	اساســی	بــوده	اســت.	لکــن	بررســی	قراردادهــای	مشــاركت	در	توليــد	در	پرتــو	قوانيــن	كشــور	به	ویــژه	

قانــون	وظایــف	و	اختيــارات	وزارت	نفــت	مصــوب	1391،	بــه	نظــر	می	رســد	منعــی	بــرای	اســتفاده	از	این	گونــه	قراردادهــا	

وجــود	نــدارد.

ــه	 ــه	در	این	گون ــمرده	ك ــردود	ش ــر	م ــن	خاط ــد	بدی ــاركت	در	تولي ــای	مش ــهم	بری	اقتصــادی،	قرارداده ــا	از	لحــاظ	س ام

قراردادهــا	شــركت	های	نفتــی	ســهم	خــود	را	برحســب	بشــکه	دریافــت	نمــوده	و	در	ایــن	صــورت	درآمــد	ایشــان	تابعــی	از	

نوســانات	نفــت	خواهــد	بــود	و	از	آنجایيکــه	در	بلندمــدت	رونــد	قيمــت	ســير	صعــودی	دارد،	مشــاركت	در	توليــد	همــواره	
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ــه	ایــن	اســتدالل	نشــان	دادیــم	كــه:	اوالً	مشــاركت	شــركت	نفتــی	در	 ــه	نفــع	شــركت	های	پيمانــکار	اســت.	در	پاســخ	ب ب

افزایــش	قيمــت	نفــت	می	توانــد	براســاس	مقيــاس	متغيــر	باشــد	و	نفــت	ســود	براســاس	فاكتــور	R	قابــل	تنظيــم	اســت.	ایــن	

فاكتــور	بــه	مثابــه	عامــل	كنترلــی	عمــل	كــرده	و	ســود	ناشــی	از	افزایــش	قيمــت	نفــت	را	بــرای	شــركت	خارجــی	محــدود	

ــر	اســت.	 ــری	اجتناب	ناپذی ــی	ام ــی	در	شــرایط	كنون ــرای	شــركتهای	نفت ــا	ب ــت	قرارداده ــش	جذابي ــاً	افزای ــد.	ثاني می	نمای

ــکاران	 ــا	افزایــش	هزینه	هــای	ســرمایه	ای،	پيمان ــوده	و	ب ــای	انتفــاع	كشــور	نب ــه	معن ــاً	افزایــش	قيمــت	نفــت	همــواره	ب ثالث

ــارف	 ــع	غيرمتع ــاً	اینکــه	ورود	مناب ــد	شــده	اند.	نهایت ــای	جدی ــا	براســاس	قيمت	ه ــن	هزینه	ه ــد	نظــر	در	ای ــتار	تجدی خواس

نفتــی	بــه	عرصــه	جهانــی	نشــان	می	دهــد	مــا	در	آینــده	بــا	یــک	ســقف	قيمتــی	مواجــه	خواهيــم	بــود	و	لــذا	فــرض	ادامــه	

رونــد	افزایشــی	قيمــت	نفــت	مــردود	اســت.		
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