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  انواع قراردادهاي نفتي 

 نفتي از قراردادهاي معاوضي به سوي  تحول قراردادهاي"

   "قراردادهاي مشاركتي

  

فرهاد ايرانپور
∗∗∗∗  

 استاديار گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  )22/10/1386 :تاريخ تصويب  - 14/6/1386: تاريخ دريافت(
  

  

  : چكيده
ن است كه با توجه به ميزان و نحوه مداخله شركت آدهنده اردادهاي نفتي نشانمطالعه قر    

 توسعه و استخراج ، دولت و يا شركت دولتي ميزبان در قراردادهاي اكتشاف،گذار نفتيسرمايه
تحولي كه شروع آن از انتقال مالكيت عين در .  تحول شگرفي مواجه هستيم و با تنوع،نفت
آغاز و در ادامه به انتقال مالكيت منفعت  )Concession Agreement( "قراردادهاي امتيازي"

  منجر و )License Agreement.("برداريقراردادهاي اجازه بهره" در قراردادهاي موسوم به
قراردادهاي "هاي ملي به قراردادهاي تدايني به عنوان در سير تحولي خود و تحت تاثير جنبش

 مفهوم ،در ادامه اين روند تكاملي. گرددنزديك مي )Service Agreement ("خدماتي
شود و راه كار قراردادي منبعث از اي صرف مي جايگزين رابطه معاوضي و مغابنه،مشاركت

به عنوان مبناي بسياري از  )Production Sharing Agreement(مشاركت در توليد 
  .   گيردقراردادهاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه شكل مي

  
 

  : واژگان كليدي
 - قراردادهاي عهدي- قراردادهاي ناقل مالكيت- قراردادهاي معاوضي-انواع قراردادهاي نفتي     

  .قراردادهاي مشاركتي

                                                           
    Email: Driranpour@yahoo.com                                66409595:  فاكس ∗

        با استفاده از اعتبارات دانشگاه  و علوم سياسي ور دانشكده حقوقاين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه د 

 .تهران انجام گرفته است 
  .اين مقاله نگاه كنيد  از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر  
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 مقدمه 

 كه بر نحوه ) به بعد17 ص، مباني عمومي قراردادهاي نفتيايرانپور( بندي مطروحهنظر از تقسيمصرف
بندي باشد، در خصوص تقسيمميمبتني ي نفتي هاي قراردادهاتقسيم خطرات و ريسك

 "معاوضي بودن"توان با توجه به نوع رابطه حقوقي و قراردادي از جهت قراردادهاي نفتي مي
  .  قرارداد قائل به تفضيل گرديد"مشاركتي بودن"و يا 

اي در صدد انعقاد در واقع گاه شركت نفتي خارجي در يك رابطه حقوقي معاوضي و مغابنه
آنكه ماهيت آيد بيدولت ميزبان بر مي رداد براي انجام عمليات اكتشافي و استخراجي باقرا

 .غالب قرارداد مبتني بر مشاركت باشد
توانند در قالب قراردادهاي ناظر به  نيز در تحليل كلي حقوقي مي"قراردادهاي معاوضي"

انتقال " و"يت عينانتقال مالك" ،انتقال حق عيني تحقق يابند كه موضوع آن حسب مورد
       ترسيم"تدايني"گاه نيز اين قراردادها در قالب رابطه حقوقي .باشد مي"مالكيت منفعت

         صورت طرفين قرارداد در مقابل يكديگر متعهد به انجام تعهداتيگردند كه در اينمي
 سهم معيني از باشند، تعهد به اكتشاف و استخراج در مقابل تعهد به اخذ مبلغ معين و يامي

  . نفت در مقابل تعهدات انجام شده
 "قراردادهاي مشاركتي" در صنعت نفت و گاز با "قراردادهاي معاوضي"نظر از  صرف

اي كه مبناي اصلي انعقاد آن است، نحوه اجراي نظر از هدف مغابنهمواجه هستيم كه صرف
بر . يابدي فردي توفق ميشود و سود مشترك بر سود گرائتعهد در قالب مشاركت تدوين مي

 "مشاركتي" و"معاوضي" نسبت به تحليل اين قراردادها با ماهيت ،اين اساس در اين مقاله
  .شوداقدام و سير تحول آنها از قراردادهاي معاوضي به مشاركتي تبيين مي

 

  قراردادهاي معاوضي  )قسمت اول

اي و معاوضي خود به دو صورت دهد كه قراردادهاي مغابنه مطالعه اين قراردادها نشان مي
سابقه . "ايجاد تعهد" و قراردادهاي مفيد "انتقال مالكيت"يابند، قراردادهاي مفيد تحقق مي

تاريخي تحوالت قراردادهاي نفتي در منطقه خاورميانه نشان دهنده آن است كه قراردادهاي 
دهاي جاري در صنعت معاوضي مبتني بر مغابنه و به هدف انتقال مالكيت اولين نوع قراردا

  . پردازيم بر اين اساس به تحليل اين نوع ازقراردادها در فصل اول مي.باشندنفت و گاز مي
 

   قراردادهاي ناقل حق عيني )فصل اول
مطالعه اجمالي اين نوع از قراردادها نشان دهنده آن است كه اين نوع از قراردادها نيز خود 

  . شوندبه دو نوع اصلي تقسيم مي
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  "امتيازي قراردادهاي"  كه در شكل"انتقال مالكيت عين" قراردادهاي مفيد )فال
Concession Agreement)(  قراردادهاي ساخت، "و حسب امكان در نوع جديد از قراردادها در

    ؛يابندمي تبلور )(Built Operation and Transfer  "برداري و انتقالبهره
 كه در قالب  "بري از حق انتفاعبهره" و يا "ت منفعتانتقال مالكي"قراردادهاي مفيد ) ب

  . شوندمتبلور مي ) License Agreement( "ايقراردادهاي اجازه
  

  الف ـ قراردادهاي ناقل مالكيت عين
و نيز در صورت امكان "قراردادهاي امتيازي"توان در نمونه بازر اين نوع از قراردادها را مي

 "برداري و انتقالقرارداهاي ساخت، بهره"وسعه صنعتي يعنيدر نوع جديد از قراردادهاي ت
  .دكرجستجو 
  

  Concession Agreement)( قراردادهاي امتيازي ـ1الف ـ
اين نوع قراردادها به عنوان اولين روش انعقاد قرارداد به ويژه در منطقه خاورميانه  از 

    هايي خاص به شرح زيرياين نوع از قراردادهاي امتيازي سنتي ويژگ.  استشدهاستفاده 
  : ددارن

گذار خارجي كه به عنوان پيمانكار عمليات نفت وارد قرارداد شركت سرمايه :ويژگي اول
برداري از منابع گردد، داراي حق انحصاري اكتشاف، استخراج و بهرهاكتشاف و توسعه مي

  .باشدزيرزميني به هزينه و با ريسك خود مي
خارجي تعهدي نسبت به عرضه منابع استخراجي نفت و گاز اصوالً شركت : ويژگي دوم

صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجي را تصفيه و صادر ه تواند ببه بازار داخل نداشته و مي
در قراردادهاي امتيازي درج اين شرط قراردادي متصور است كه شركت خارجي  معهذا. دننك

 كشور ميزبان جهت مصرف داخلي در اختيارمكلف گردد بخشي از نفت و گاز استخراجي را 
  .قرار دهد

 تجهيزات سر چاه كه جهت عمليات اكتشافي و استخراجي قرار تماممالكيت : ويژگي سوم
ماند و فقط در صورت توافق، و با رعايت شرايط گرفته در مالكيت شركت خارجي باقي مي

  . تواند به دولت ميزبان منتقل شودقراردادي، مالكيت آنها مي
. گونه از قراردادها بسيار محدود استتعهدات شركت خارجي نيز در اين: ويژگي چهارم

تا زمان اختتام قرارداد   )(Royalty "حق مالكانه"تعهد اين شركت پرداخت مبلغ معين به عنوان 
گردد كه خود يكي از  به صورت پول نقد يا كاال به دولت ميزبان تسليم ميباشد كه نوعاًمي

  .باشدگذار ميترين تعهدات قراردادي شركت سرمايهاساسي
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كارگيري بخشي از نيروهاي ه تواند متعهد به بهمچنين شركت خارجي مي: ويژگي پنجم
  .  گردد محليكار

د كه ش، سبب  60- 50هاي ملي دهة ماهيت استعماري قراردادهاي امتيازي و وقوع جنبش
 و شرايط شدهگونه از قراردادها بازبيني اين دربه واسطه اعتراض كشورهاي در حال توسعه، 

  .شود ديگر و در جهت تامين منافع دولت ميزبان ترسيم يقراردادي به نحو
 آغاز گرديده، آثار حقوقي 50هاي ملي و آزاديخواهي دهة اين گرايش سياسي كه با جنبش

ها ع اثر اين جنبشنمايد و به واقخود را از سه جهت در قراردادهاي سنتي امتيازي اعمال مي
  . ديابدر تعديل قراردادهاي امتيازي به صور زير تحقق مي

  
   افزايش سهم منافع مالي كشورهاي ميزبان :تعديل اول

ناظر  ،موثرو  گاه به صورت مستقيم ،افزايش حقوق دولت ميزبان در قراردادهاي امتيازي
د كه كر اشاره "حق مالكانه"يش توان به افزابراي مثال مي. است حقوق مالي دولت ميزبان به

هم چنين با تحقق عناوين جديد . برد بيشتر از نفت استخراجي بهره مييدولت ميزبان از سهم
مانند اجاره محل، پرداخت ماليات و پرداخت بخشي از سود ناشي از فعاليت به دولت ميزبان 

 .شوديتالس مبه عنوان حق مشاركت، سعي در تامين منافع مالي دولت ميزبان 
گذار خارجي تكاليف  مالي و اقتصادي، شركت سرمايهچنين، در كنار اين مفهوم كامالًهم
 شركت نفتي  ،براي مثال. گيردر زمينه عمليات اكتشافي و استخراجي به عهده مي دبيشتر

خارجي مكلف است نسبت به رها كردن بخشي از منطقه اكتشافي كه موفق به كشف نفت در 
تقليل دوران اكتشاف و دوران مربوط به توسعه و در واقع، . باشد مي1آن نگرديدهزمان معين در 

هاي ده كه منافع مالي دولت ميزبان در كنار منافع مالي شركتش، سبب  نيزاستخراج و غيره
  . گذار خارجي تأمين گرددسرمايه

  
  مداخله دولت ميزبان در عمليات اكتشافي و استخراجي : تعديل دوم

 براي حفظ حقوق دولت ميزبان همانـا مداخلـه بـيش از پـيش دولـت در ادارة                  روش ديگر 
 دولت ميزبان از طريـق مداخلـه بـسيار          ،در بدو امر  . استعمليات اكتشافي، توسعه و استخراج      

     مداخلـة مـديريتي خـود را در        محدود نمايندگان خود در قراردادهاي اكتـشافي و اسـتخراجي،         
د، معهذا در طول زمان اين نوع مداخله دولت در مـديريت عمليـات              كرگونه قراردادها آغاز    اين

 Management ( "هاي مـديريتي كميته "امروزه با تشكيل . فتيااكتشاف و استخراج افزايش مي

                                                           
1.Relinquishment  تواند نسبت به انعقاد قرارداد يات، دولت ميزبان ميمحل عمل  هر بخشي اززيكه با رها سا توضيح آن

  .دكنبا ساير اشخاص در خصوص انجام عمليات اكتشاف و توسعه جديد اقدام 
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Committee(   طـور  مداخله دولت در عمليات اكتـشافي و اسـتخراجي بـه             ،در قراردادهاي نفتي 
  .يابدموثر تحقق مي

  
  ت در محصوالت اكتشافي مشارك: تعديل سوم

الذكر، مداخله دولت در عمليات استخراج و هاي مالي و اداري فوقنظر از جنبهصرف
مشاركت دولت در سهم محصوالت استخراجي نيز راه كار سومي براي حفظ منافع ملي دولت 

 مؤثرتر در توليد و يگردد كه دولت نقشاين نحو مداخلة دولت، سبب مي. باشدميزبان مي
نترل منابع زيرزميني داشته و به همين اعتبار امروزه در بعضي از قراردادهاي امتيازي با تشكيل ك

شركت مشترك به عنوان شركت عملياتي، دولت حداكثر مداخله و مشاركت را در عمليات 
  . كنداعمال ميتوليدي 

موش كرد كه نبايد فرا Al Shiati ,p32)(به نقل از يكي از اقتصاددانان برجسته انگليسي 
عنصر اساسي در تمام قراردادهاي نفتي، همانا وصول به نتيجه مشترك يعني تامين منافع مالي 

نظر از شكل و روش تدوين هدف از تمامي شروط قراردادي، قطع. استطرفين قرارداد 
قراردادهاي نفتي، رسيدن به يك هدف واحد است كه اين هدف واحد چيزي جز تقسيم منافع، 

ر  اداره و مديريت و تقسيم منصفانه سود ناشي از فعاليت بين دو طرف، شركت مشاركت د
  . يستخارجي و دولت ميزبان ن

اي كه در آن مالكيت نمونه اعالي قراردادهاي مغابنه ، قراردادهاي امتيازي سنتي،به هر حال
اجي  شروعي براي عمليات اكتشافي و استخر،به شركت خارجي تعلق دارد، از لحاظ تاريخي

امروزه شاهد اين مهم هستيم كه در نوع . بسياري از منابع نفت و گاز در جهان بوده است
 و ةجديد از قراردادهاي امتيازي، منافع دولت ميزبان از طريق تقسيم منافع، مشاركت در ادار

  . گرددمديريت و تقسيم منصفانه سود ناشي از فعاليت تامين مي

      

 & Built Operationبرداري و انتقال بهرهقراردادهاي ساخت، -2-الف 

Transfer   
اي نام برد كه در آنها مالكيت در  از قراردادهاي مغابنهددر ادامه اين سير تحولي، باي

گذار خارجي تعلق دارد و از شكل قرارداد امتياز سنتي فاصله شكل جديد به شركت سرمايه
 امروزه به ويژه در صنعت برق و آب مورد ترين اين قراردادها كهمهم. اساسي و مشهود دارد

تواند در صنعت نفت و دانان از لحاظ اجرائي ميزعم بعضي حقوقگيرد، و بهاستفاده قرار مي
 برداري و انتقالبرداري قرار گيرد، قراردادهاي ساخت، بهرهتواند مورد بهرهگاز نيز مي

BOT)(باشد مي.  
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هاي باشند، يكي از روشراردادهاي امتيازي مي اين نوع از قراردادها كه شكل جديد ق
اين نوع از قراردادها،  در. هاي زيربنايي مورد استفاده كشورهاي مختلف استتأمين مالي پروژه

، اين اختيار و اين امتياز را داشته تا در 1هاي خصوصي متشكل از شركت"شركت مشترك"
طرح، حسب مورد انجام عمليات مدت معيني طبق شرايط قرارداد، نسبت به تأمين مالي 

اكتشافي و استخراجي در قراردادهاي نفتي و توليد و استخراج نفت در مدت معين اقدام و از 
 و با انقضاء  كندها و نيز سود متعارف قراردادي اقداممحل عايدات پروژه نسبت به اخذ هزينه

توانند در  مي  از لحاظ حقوقياين نوع از قراردادها. ديابل انتقامدت، مالكيت به دولت ميزبان 
اي و نه مشاركتي و با مالكيت شركت خارجي دسته قراردادهاي امتيازي نوع جديد، مغابنه

  . قرار گيرندنسبت به منابع زيرزميني 
  

 قراردادهاي ناقل منافع و حق انتفاع )ب

دگاه حقوق در كنار اين نوع قراردادها كه با انتقال مالكيت عين بر منابع زيرزميني در دي
خصوصي سنتي مواجه هستيم، نوعي ديگر از قراردادهاي نفتي نيز قابل تصور و طرح بوده كه 

قراردادهاي "، و يا )Leasing Agreement( "قراردادهاي اجاره"در آن مالكيت منافع در قالب 
  . گيردمي مورد استفاده قرار )License Agreement( "اجازه استفاده از منابع زيرزميني

قراردادهاي اجازه استفاده از "، يا "قراردادهاي اجاره"در اين نوع از قراردادها كه در قالب 
شود، مالكيت عين منابع و مخازن نفتي در ملكيت مطلق دولت مطرح مي"منابع زيرزميني
به تواند منافع ناشي از عمليات استخراجي را  معهذا شركت خارجي مي.ماندميزبان باقي مي

توان از آن به مالكيت  و يا از حق انتفاع بر آنها منتفع گردد  و بر همين اساس ميرددرآوتملك 
  .دكر تعبير 2منافع و يا تمتع از حق انتفاع

 اقبال چنداني در كشورهاي در حال توسعه در منطقه خاورميانه ، اين روش قراردادي
ديده          نوع قرارداد نداشته است و فقط در كشورهاي اروپايي مواردي از استفاده از اين

  .شودمي

                                                           
 كـه ايـن   اسـت روال معمول در اين قراردادها همانا تشكيل شركت و يا انعقاد قرارداد مشاركت مدني در قالـب كنـسرسيوم     . 1

 در صنعت نفت ايران تجربه بكارگيري اين روش .نجام موضوع قرارداد را به عهده داردشركت به عنوان شركت پروژه تلقي و ا 
  .رسد كه بتواندبه عنوان نمونه جاري در صنعت نفت ايران بكار رودقراردادي وجود داشته و به نظر نمي

ا استفاده از منفعـت جايگـاهي   بديهي است اين سازوكار در حقوق ايران با توجه به ماهيت حق انتفاع و ضرورت بقا عين ب       .  2
  . ندارد
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"ايقراردادهاي اجاره"در
 مالكيت منفعت جدا از عين و در دوران محدود به شركت 1

حق انتفاع و بهره بردن از "قراردادهاي اجازه استفاده از منابع زيرزميني" خارجي منتقل و در
رجي منتقل گرديده اعطائي به شركت خا صورت محدود و در حدود اجازةه منابع استخراجي ب

  . بود
صورت حق ه د، در تمامي اين قراردادها، انتقال حق مالكيت بشگونه كه مالحظه همان

در مقابل، با . مالكيت عين و يا منفعت، تبلور خاص خود را در قراردادهاي نفتي داشته است
اي ابنه ديگر از قراردادهاي مغيهاي ملي، با نوعتحول قراردادهاي نفتي تحت تاثير جنبش

 "قراردادهاي خدماتي"شويم كه ماهيت آن در تحليل حقوق خصوصي به عنوان مواجه مي
  . گردد تلقي مي"ديني"محسوب و از مصاديق رابطه 

  

  قراردادهاي موجد تعهد، قراردادهاي خدماتي: فصل دوم
 معنا به اين. دهستندانيم اين نوع قراردادها موجد حق ديني براي طرفين گونه كه ميهمان

     كه شركت خارجي در مقابل مبلغ معين تعهد به انجام خدمات معين به نفع دولت ميزبان
قراردادهاي خدماتي ": شوندگونه از قراردادهاي خدماتي خود به دو نوع تقسيم مياين. ندكمي

  ."قراردادهاي خدماتي با خطرپذيري پيمانكار" و "محض و يا بدون خطر
 آن نوع از قراردادهايي است كه در آن  "حض و يا بدون خطرقراردادهاي خدماتي م"

، شركت خارجي را به انجام عمليات "قرارداد كليد در دست"دولت ميزبان در قالب انعقاد 
  .كندميدعوت اكتشافي، توسعه و استخراج منابع نفتي و گازي 

خدمات مربوطه، در اين نوع قراردادها، دولت ميزبان با تأمين منابع مالي براي پرداخت 
متعهد شركت خارجي را به ارائه خدمات مشخصي در خصوص اكتشاف، توسعه و استخراج 

شكل قراردادها در قالب قراردادهاي كليد در دست، قراردادهاي طراحي، مهندسي، . كندمي
هاي قراردادي در صنعت نفت و گاز ترين نمونهكه يكي از كاملاست اندازي ساخت، راه
  .ددگرمحسوب مي

گردند، گونه از قراردادها كه قراردادهاي خدماتي محض بدون خطر تلقي ميدر كنار اين
مانند قرارداد بيع كه  وجود دارند "قراردادهاي خدماتي با تقبل خطر"نوعي ديگر از قراردادها، 

                                                           
گونه از قراردادها در نظام حقوقي ايران با اين اشكال مواجه است كه صحت بديهي است وصف عقد اجاره نسبت به اين . 1

ايل ن است كه عين با استفاده از منفعت زايل نگردد و حال آنكه عين منابع نفتي با استخراج تقليل و النهايه زآاجاره منوط به 
گاز  ممكن است در توجيه اين امر بر اين باور باشيم كه عين مال همانا مخازن نفتي بوده و منفعت آن نفت و. گرددمي

بديهي است اين استدالل نيز با اين اشكال مواجه است كه عرفا منبع نفتي به اعتبار نفت و گاز ذخيره شده در آن . استخراجي
 . باشدداراي ارزش عرفي مالي مي
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با ريسك خود نسبت به انجام عمليات   شركت خارجي مكلف است به هزينه و،متقابل
و چنانچه اين عمليات منجر به كشف ميدان نفتي در حد تجاري و در طول كند  اكتشافي اقدام
، نسبت به ارائه پيشنهاد منطقي خود در خصوص توسعه و استخراج نفت و  گرددمدت قرارداد

چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول واقع گرديد، قرارداد توسعه و . گاز به دولت ميزبان اقدام نمايد
رجي منعقد تا براساس شرايط قراردادي نسبت به توسعه ميدان نفتي و استخراج با شركت خا

  گازي و استخراج از آن اقدام نمايد و هزينه عمليات اكتشافي و توسعه و سود متعارف
  1.نمايدهاي خود را از محل فروش نفت و گاز حاصل تحصيل ميفعاليت

قرارداد ناقل مالكيت عين و يا تواند به عنوان اي كه ميدر كنار اين قراردادهاي مغابنه
 قرارداد ناظر به حق انتفاع محسوب و يا به عنوان قراردادهاي عهدي با ،منفعت و حسب مورد

اي ديگر از قراردادها مواجه هستيم كه خطر تلقي گردد، با دسته بدون پذيرشپذيرش خطر و يا
اند و بال خاصي مواجه گرديدهگردند كه امروزه با استقبه عنوان قراردادهاي مشاركتي تلقي مي

  . شوندبه عنوان نسل جديد در قراردادهاي نفتي محسوب مي
  

  قراردادهاي مشاركتي: قسمت دوم
گذار خارجي و دولت ميزبان قراردادهاي مشاركتي، محصول اراده مشترك شركت سرمايه

يز از بوده و شرايط قراردادي، نحوه تملك نفت و گاز، زمان مالكيت بر نفت و گاز ن
  .گرددموضوعاتي است كه توسط طرفين در قالب قرارداد تدقيق و تنظيم مي

تواند در مخازن نفتي نسبت به آيا مالكيت مي كه از ديدگاه صرف تئوري، نظر از اين صرف
نفت و گاز تحقق يابد و يا فقط در نقطة تحويل آن در سر چاه و يا در نقطة تحويلي توافقي 

رسد، چنانچه توافقي نسبت به لحظة باشد، اصوالً به نظر ميل تصور ميديگري اين تمليك قاب
انتقال مالكيت صورت نگرفته و به نحو اطالق طرفين در مقام تدوين قرارداد مشاركت برآيند، 

  :گردندقراردادهاي مشاركتي خود به دو دسته تقسيم مي

                                                           
گونه قراردادها و در تحليلي حقوقي از ديدگاه حقوق تجارت رسد حق به ظاهر ديني پيمانكاران نفتي، در اين به نظر مي.1

به اين معنا كه موضوع تعهد . گردد نزديكي "تعهد عيني"تواند به نحوي به الملل ميالملل و از منظر داوران تجاري بينبين
ده كه در صورت رسيدن به نقطه اقتصادي يعني تجاري قلمداد شدن منابع نفتي اكتشافي  منبع مشخصي بو،مشخصاً نفت و گاز

 از نفتيتر در مقاله آتي در خصوص مالكيت در منابع به صورت كامل. تواند موضوع ادعاي شركت خارجي قرار گيردمي
  .نمائيمالملل به اين مطلب اشاره ميديدگاه حقوق داخلي و حقوق تجارت بين
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   عرف مستمر تجاري قراردادهايي كه در حال اطالق مفيد مالكيت مخزن نبوده و ) 1
  المللي داللت بر آن دارد كه اين نوع از مشاركت، مشاركت در مخزن نفت و گاز بين
   ؛)فصل اول( .باشدنمي

    قراردادهايي كه در حال اطالق مفيد مالكيت مخزن بوده و عرف مستمر تجاري ) 2
   ن نفت و گازالمللي داللت بر آن دارد كه اين نوع از مشاركت، مشاركت در مخزبين
  )فصل دوم. (باشد مگر اينكه شرط خالفي در قرارداد ذكر گرددمي
  

  مشاركت و عدم افاده مالكيت در حال اطالق : فصل اول  
  Service Operating (گونه از قراردادهاي مشاركتي، قراردادهاي خدماتي عملياتياز جمله اين

  Contract) مخزن به دولت ميزبان تعلق دارد و شركت توان نام برد كه در آن مالكيترا مي 
خارجي فقط حق انحصاري خريد ميزان مشخصي از نفت يا گاز توليد شده از حوزه قرارداد را 

  . خواهد داشت
گذار اين قرارداد با توجه به شيوه معمول قراردادهاي خدماتي با ريسك شركت سرمايه

 باالدستي اين امر مورد توافق طرفين معهذا در مراحل مختلف عمليات .گرددخارجي تلقي مي
به عبارت ديگر . قرار گرفته كه ريسك مراحل عملياتي بين دولت و شركت نفتي تقسيم گردد

      "شركت عملياتي و اجرائي"عنوان ه نمايند كه نسبت به تشكيل شركتي بطرفين بدواً توافق مي
Operating Company) ( عمليات اكتشافي و استخراجي اقدام  اقدام و اين شركت نسبت به انجام

       تقسيم "و اجرائي شركت عملياتي" ريسك عمليات بين دولت و ،صورتدر اين. نمايد
گردد كه در مناطقي كه امكان اكتشاف و اين نوع از تقسيم خطر و ريسك سبب مي. شودمي

ي الزم دارد، دولت هاي بيشترگذاريباشد و يا تكنولوژي برتر و سرمايهاستخراج ميسور نمي
گذاري نسبت به تسهيل عمليات اكتشافي و استخراجي اقدام ميزبان با مشاركت در سرمايه

  .)66صحرا نورد، ص( نمايد
 ديگر از قراردادها كه در مقام اطالق، مفيد مالكيت شركت خارجي بر منابع زيرزميني ينوع

 )Production Sharing Agreement (PSA)( "مشاركت در توليد"باشد، همانا قراردادهاي نمي
 مالكيتي در مخازن زيرزميني از ديدگاه ،در اين نوع از قراردادها، اصوالً شركت خارجي. است

در اين نوع از قراردادها به شركت . نفس قرارداد و قانون حاكم و قانون داخلي نخواهد داشت
 بخشي از تنهايدر ستخراجي، آميز بودن عمليات اكتشافي و ادهند با موفقيتخارجي اجازه مي

هاي انجام شده را از محل نفت و گاز استخراجي از گذاريسود حاصل از عمليات و سرمايه
  .همان حوزه قراردادي برداشت نمايد
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        دانيم كه در قراردادهاي مشاركت در توليد، دولت به عنوان مالك به شركتمي
انجام عمليات اكتشافي و استخراجي اقدام نمايد دهد نسبت به گذاري خارجي اجازه ميسرمايه

آميز بودن عمليات اكتشافي و استخراجي، از محل منافع حاصل از و در صورت موفقيت
  . استخراج، سهم خود را به صورت نقدي و يا سهمي از محصول نفت و گاز دريافت نمايند

عنوان شركت گونه از قراردادها آن است كه شركت خارجي به  مشخصات عمده اين
 مشخص كه در قرارداد تعيين گرديده، به عمليات اكتشافي ايعملياتي در منطقه و در دوره

ها با رعايت شرايط و با نظارت دولت ميزبان بر  همه هزينه،و در نوع خطرپذير آنكند مبادرت 
كت  متعلق به دولت ميزبان بوده و شر، محصوالت توليديتمام. باشدعهده شركت عملياتي مي

هاي توسعه نسبت به ذخيره هاي عمليات و تأمين هزينهتواند براي جبران هزينهعامل مي
. كه مفيد انتقال مالكيت باشد، اقدام نمايد آن  حسب توافقات قراردادي، بي،بخشي از توليد

درآمد شركت خارجي مشمول مقررات ماليات بوده و در بعضي از قراردادها، مالكيت دولت 
در . گرددهاي توسعه، مستقر ميهيزات بعد از پرداخت و بعد از جبران كامل هزينهنسبت به تج

گذار خارجي ملزم به پرداخت ماليات به دولت ميزبان اين نوع از قراردادها شركت سرمايه
در مقابل بهره مالكانه نيز . است، معهذا نوعاً نرخ اين ماليات كمتر از قراردادهاي امتيازي است

وضوع شروط قراردادي قرار گيرد، اگرچه اين امر در قراردادهاي مشاركتي مي تواند تواند ممي
 سال 40 تا 25 معادل عمر آن يعني حدود ،زمان قرارداد در صورت كشف ميدان. شايع نباشد

   بررسي ، كه تحوالت آنشوداهميت اين قراردادها در صنعت نفت و گاز سبب مي .است
  1 .شود

بار  قراردادهاي مشاركت در توليد براي نخستين: مشاركت در توليدتاريخچه قراردادهاي
سپس . گرفت در كشور اندونزي براي عمليات اكتشاف و استخراج نفت مورد استفاده قرار

قراردادي بين شركت دولتي نفت مصر و شركت ايتاليايي در قالب قراردادهاي مشاركت در 
  .)Johnston,p45(توليد منعقد گرديد 

 ايران نيز با هدف مشاركت شركت ملي نفت در عمليات اكتشاف 1336ون نفت سال در قان
  2.شده استبيني و غيره، دو نوع مشاركت پيش

                                                           
 از " ساختار عمومي قراردادهاي مشاركت در توليد"اي تحت عنوان حليل بيشتر ساختار اين نوع از قرارداها در مقالهت .1

 .نويسنده به انجام خواهد رسيد
گذار خارجي، شركت ثالثي را تشكيل و ناحيه معيني را در اختيار آن شركت  اول شركت ملي نفت ايران و شركت سرمايه" .2

داد و از محل درآمد اكتسابي، ماليات دولت ايران را  آن شركت كليه عمليات نفتي را بصورت انحصاري انجام ميگذاشتند ومي
در نوع دوم به . گيرد در تعريف سازمان مشترك مورد استفاده قرار مي1336 قانون نفت 1 ماده 4مفاد بند . نمودپرداخت مي

آمد كه اين دستگاه فاقد شخصيت قرارداد با سهام مساوي بوجود ميجاي سازمان مشترك، دستگاه مختلطي توسط طرفين 
و به نظر اساتيد از لحاظ حقوقي شبيه شركت در قانون مدني بوده و اين شركت . 1336 قانون نفت 1 ماده 5بند . حقوقي بود
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 با ياولين قراردادي را كه ايران در قالب قراردادهاي مشاركت، براساس ايجاد شركت
ن و شخصيت حقوقي مستقل يعني شركت عملياتي منعقد نمود، بين شركت ملي نفت ايرا

به موجب اين قرارداد، طرفين با سهام مساوي شركت مستقلي به . شركت نفت اني ايتاليا بود
نام ايران سيريپ و يا شركت نفت ايران تشكيل دادند، به موجب اين قرارداد نفت توليد شده 

رسيد و منافع حاصله بين دو شركت  به فروش ميآن و توسط هدر مالكيت شركت ايراني بود
  . شدساوي تقسيم ميبه نحو م

 بدون تشكيل شخصيت حقوقي در فرضي ، اطالق قرارداد مشاركت در توليد،به هر حال
 مستقل نگرديده و در فرضي كه دستگاه مختلط يكه منجر به تشكيل شخصيت حقوقي شركت

نمايد، به نحو مطلق مفيد انتقال مالكيت در قالب كنسرسيوم نسبت به انجام عمليات اقدام نمي
  . ت به مخازن نخواهد بودنسب

گونه از قراردادها از دو جهت مورد توسعه اين: تحوالت قراردادهاي مشاركت در توليد
  . قرار گرفته است

گردد كه در سير تحول قراردادهاي مشاركت امروزه مشاهده مي: اول از جهت بازار نهايي
   ا يك يا چند شركتدر توليد با قراردادهاي مشاركت در سود مواجه هستيم كه در آنه

شوند و در پايان كار به جاي تسهيم توليد، گذار خارجي در هزينه عملياتي سهيم ميسرمايه
در اين روش، عمالً دولت . گرددها تقسيم ميسود حسابداري حاصل از فروش ميان شركت

سبت به ميزبان از طريق قراردادهاي تقسيم سود در عمليات بازاريابي و فروش نيز مداخله و ن
  .)63ربيعي، ص(ها نيز اقدام نموده است كنترل قيمت

گونه از قراردادهاي از طرف ديگر، از ديدگاه عملياتي نيز اين: دوم از ديدگاه عملياتي
    گذاري در قالب مشاركت داراي توسعه اساسي بوده و به سمت مشاركت در سرمايه

در اين نوع از . اندر حقوقي داشتهجديد سي )Joint Venture( "مشاركت حقوقي"هايشركت
گذاري بوده و عمالً دولت ميزبان در قراردادها، مشاركت در سود و زيان به نسبت سهم سرمايه

    صورت مستمر در عمليات اكتشافي و استخراجي مداخلهه گذار خارجي بكنار شركت سرمايه
   "قرارداد انجام عمليات"نمايد و يا حسب مورد عمليات اكتشافي و استخراجي در قالب مي

Operating Agreement)(  ديابل ميانتقابه شركت خارجي به عنوان شركت عملياتي.  
 در قرارداد حاضر نيز مشاركت در وضعيت اطالق خود به منزله مشاركت در ،به هر حال

  .يستمالكيت نسبت به منابع زير زميني ن
  

                                                                                                                                        
ب آقاي دكتر محمد علي موحد، جنا. دادمدني به عنوان دستگاه مختلط، كليه عملياتي را كه مورد توافق طرفين بود، انجام مي

  .428، صفحه 163عنوان مقاله شماره  مجله كانون وكال،
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  مالكيت مشاركت مفيد مشاركت در :فصل دوم
 ديگر از قراردادهاي مشاركتي مواجه هستيم كه از ديدگاه يار اين قراردادها، با نوعدر كن

 مفيد مالكيت بخش خصوصي نسبت به ،اطالق آن، و با ديدگاه سنتي،صرف حقوق داخلي
به اين معنا كه اگر دولت ميزبان و شركت خارجي در مقام اكتشاف، . باشدمي منابع زيرزميني

 "مشاركت حقوقي"زيرزميني به تشكيل شركت مشترك در قالب توسعه، استخراج منابع 
صورت اين باور عميق وجود دارد كه شركت مشترك،حق مالكيت نسبت ، در اينمبادرت كنند

به منابع زيرزميني داشته و به اين اعتبار مالكيت نفت و گاز در مخازن زيرزميني به شركت 
  . مشترك منتقل گرديده است
تواند منجر به ايجاد يك شخصيت ركت با تشكيل شركت گاه مياز لحاظ حقوقي، مشا

به اين معنا كه شركت مستقل داراي شخصيت حقوقي بوده و با انعقاد . حقوقي ثالث گردد
قرارداد با دولت ميزبان به عنوان يك شركت ايراني در مقام اجراي عمليات اكتشافي و 

اند در قالب قرارداد، مالك منابع تواين شخصيت حقوقي مستقل مي. آيداستخراجي برمي
تواند بديهي است تقسيم سود بين سهامداران مي.  نفت و گاز استخراجي گردد،زيرزميني

الشركه بين شركاء، بصورت تقسيم عين نفت و گاز بوده و عين نفت و گاز به نسبت سهم
  . دولت ميزبان و شريك خارجي تقسيم گردد
 كه فاقد شخصيت حقوقي بوده به است مختلط ياهنوعي ديگر از مشاركت، تشكيل دستگ

گردد و فقط در قالب اين معنا كه شركت داراي شخصيت حقوقي، با تابعيت ايراني تشكيل نمي
ها، تعهدات و طرفين حدود مسئوليت  قراردادي،-دستگاه مختلط و يا مشاركت صرف حقوقي

رسد اطالق در اينجا به نظر مي. ايندنممنافع مالي خود را در قالب قرارداد كنسرسيوم ترسيم مي
كنسرسيوم مفيد اين معنا خواهد بود كه شركا دستگاه مختلط به نسبت سهم خود مالك منابع 

  .زيرزميني، نفت و گاز استخراجي خواهند شد
باشد  ديگر از قراردادهاي نفتي ميينيز نوع )Profit sharing agreement( مشاركت در سود
در قراردادهاي مشاركت در سود . باشدبت به منابع زير زميني مستقر ميكه در آن مالكيت نس

كه هدف طرفين، تسهيم منافع بوده و با انعقاد قرارداد در صدد آن هستند كه سود حاصل از 
 .عمليات اكتشافي و استخراجي، فيمابين طرفين تقسيم گردد

يد مالكيت شركاء نسبت به  مف،رسد در حال اطالق اين نوع از قراردادها نيز به نظر مي
منابع زيرزميني بوده، زيرا اگرچه هدف دولت ميزبان و شركت خارجي انجام عمليات اكتشافي 

باشد، معهذا سودآوري و تقسيم سود، فرع در و استخراجي جهت سودآوري و تقسيم سود مي
داوران در مالكيت بوده و چنانچه موضوع به داوري ارجاع گردد، اين احتمال وجود دارد كه 

 .مقام رسيدگي، حق شركاء را نسبت به منابع زيرزميني در حدود حق مالكيت ترسيم نمايند



  

 37                      ...      نفتي از قراردادهاي معاوضي به سويتحول قراردادهاي«  انواع قراردادهاي نفتي

گونه كه گفته شد، مفهوم مالكيت و لحظه انتقال آن، موضوعي قراردادي  همان،به هر حال
توانند لحظه و سهم بوده و طرفين در قالب قرارداد، ولو در قالب قراردادهاي مشاركت مي

معهذا چنانچه طرفين نسبت به اين امر سكوت . نه هر كدام از طرفين را معين نمايندمالكا
تواند مفيد عدم مالكيت شركت خارجي بر اختيار كرده، اطالق ماهيت قراردادي، خود مي

تواند مؤيد مالكيت بر مخازن و منابع زيرزميني بوده و يا اين كه حسب مورد اين اطالق مي
  . رددعين و منفعت محسوب گ

  

 نتيجه 

نظر از نحوه تقسيم خطرات ناشي از مطالعه قراردادهاي نفتي مويد آن است كه صرف
عمليات نفتي و جايگاه مفهوم مالكيت در اين نوع از قراردادها، نحوه و ميزان مداخله شركت 

گردد كه با گذار نفتي و دولت و يا شركت دولتي ميزبان در قراردادهاي نفتي سبب ميسرمايه
تحولي كه شروع آن از .  شگرف در قراردادهاي نفتي مواجه گرديميتنوع و به ويژه با تحول

انتقال مالكيت عين آغاز و در ادامه به انتقال مالكيت منفعت منجر و در سير تحولي خود و 
   نزديك و در قالب قراردادهاس خدماتي هاي ملي به قراردادهاي تدايني تحت تاثير جنبش

اي  مفهوم مشاركت جايگزين رابطه معاوضي و مغابنه، ادامه اين روند تكامليدر. گرددمي
گردد و راه كار قراردادي منبعث از مشاركت به عنوان مبناي بسياري از قراردادهاي صرف مي

  .   گيردمي نفتي در كشورهاي در حال توسعه شكل
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