
 293- 310، صفحات1393 پاييز،3ة، شمار44ةدور، خصوصيحقوقمطالعاتة فصلنام

چارچوب قراردادهاي مشاركت در درآمد در فرض تغيير طراحي
 شرايط مهم اقتصادي پروژه

∗سيد نصراهللا ابراهيمي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق
 مونا آقاسيدجعفركشفي

ت و علوم سياسي دانشگاه و گاز دانشكده حقوق  هراندانشجوي دكتراي حقوق نفت
)25/9/1392: تاريخ تصويب- 29/7/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
و گاز در برخي كشورهاي نفتةس رويبر اسا خيز، قراردادهاي خدماتي صنعت باالدستي نفت

نفتي فراهم نموده هاي ميدانةفضاي مناسبي براي توسع بيع متقابل در ايران،مانند باالدستي 

و سازهها زمينه، در برخي با اين وجود. است  شده واقعهاي ميدانهاي مشترك، از جمله ذخاير

و سوم يك ميدان نفتي ممكن است به ساز در آب كارهاي قرارداديوهاي عميق يا نسل دوم

در اين راستا، قالب قراردادي.گذار خارجي نياز باشد هاي سرمايه شركتاز ديدگاهتري جذاب

و محصوالت، به ايجاد تعادل  و مالكيت بر منابع ن ميامشاركت در درآمد، با حفظ حاكميت

م و شركت سرمايه/يزبانمنافع كشور مي شركت ملي نفت .آيد گذار خارجي نائل

 كليديواژگان
و گاز، نرخ بازگشت هاي ميدانگذار، قيمت نفت، ها، شركت سرمايه بازپرداخت هزينه نفت

 سرمايه، نرخ توليد

 snebrahimi@yahoo.com:Email 66409595: فاكس مسئول مقاله∗



 1393 پاييز،3ةشمار،44ة دور، خصوصيحقوقمطالعاتة فصلنام 294

 مقدمه.1
و قابليت و گاز در خصوص استفاده از قرارد تجربيات ادهاي پيمانكاري هاي باالي صنعت نفت

 هاي دانميةدر ايران، فضاي مناسبي را براي توسع2 قرارداد بيع متقابل مانند1يا خريد خدمت

و گازي در كشورهاي هاي دانمي، امروزه همه اينبا.نفتي كشور ميزبان فراهم نموده است نفت

به علت نداشتن جذابيت فني مورد توجه شركت كه گذار قراريه سرماهاي ميزبان وجود دارد

بهمي؛ براي نمونهگيرد نمي آب واقع هاي دانميتوان و همچونهاي عميق شده در درياي خزر،

و سوم يك ميدان اشاره نمود يا نسل مشترك زماني هاي دانميهمچنين در خصوص. هاي دوم

 ممكن است كشور طرف مقابل،هستند3سازيكه دو كشور به دنبال انعقاد قرارداد يكپارچه

به انعقاد قرارداد خدماتي نباشد ب شرايطيدر چنين. حاضر جزهنياز است از الگوي قراردادي

و بيع متقابل استفاده شد.ودشپيمانكاري گذار ايراني به موجب قانون،چنانچه اخيراً مشاهده

و اختيارات وزارت نفت مصوب سالةماد)ت(بند  از،13914سه قانون وظايف  مجوز استفاده

و گاز ايران را داده است، ال به انواع وليگوي جديد قرارداد مشاركت در صنعت نفت با توجه

، مشاركت در5گذاري قراردادهاي مشاركت در سرمايه مانندمختلف قراردادهاي مشاركتي، 

و يا مشاركت در8، مشاركت در درآمد7برداري يا مشاركت در عمليات بهره،6عمليات توسعه

 را يادشدهگذار ابهام موجود در تعيين نوع قرارداد مشاركتي در قانونت قانون، نياز اس9توليد

.طرف نمايد بر

مي،ترين انواع قراردادهاي مشاركتي يكي از رايج  ,Lou( 10باشد قرارداد مشاركت در توليد

and Yan, 2010: 757(.بر هاي دانميهاي الزامي بر واگذاري با توجه به محدوديت و گاز نفت

و گاز توليدي45و44بق اصولط  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سيستم تقسيم نفت

را،در قراردادهاي مشاركت در توليد و گاز كشور  قابليت استفاده در صنعت باالدستي نفت

مي پژوهش،بنابراين. ندارد به اين پرسش است كه آيا از حاضر به دنبال پاسخ توان با استفاده

 
1.Service Contract  
2.Buyback 
3.Unitization Agreement 

و اختيارات وزارت نفت مصوب سال)ت(به موجب بند.4 و1391مادة سه قانون وظايف ، وزارت نفت مكلف به جذب

و خارجي براي توسعة ميدان هدايت سرمايه هاي مشترك از طريق طراحي هاي هيدروكربوري با اولويت ميدان هاي داخلي

و گاز الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و پيمانكاران داخلي گذاران

و با رعايت موازين توليد صي مي انتموجود در مخازن .باشد شده
5. Joint Venture 
6. Joint Development Agreement 
7. Joint Operation Agreement 
8. Revenue Sharing Contract 
9. Production Sharing Contract 

و از آن پس در سراسر دني1960اين نوع قرارداد براي اولين بار در دهة. 10 ا مورد توجهم ازسوي كشور اندونزي استفاده شد

.قرار گرفت
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و اعمال تغييراتي از جمله حذف سيستم تقسيم هاي ويژگي قراردادهاي مشاركت در توليد

و جايگزين ويتوليد هاي هاي قرارداد گيري از ويژگي با بهره نيز آن با سيستم تقسيم درآمد

و تلفيقي بيع خدماتي باالدستي از قبيل قرارداد در«متقابل، قالب جديد هيبريدي مشاركت

ب»درآمد كه و ايجاد نمود موجب تخصيص سهم درآمدو مقررات كشور منطبق بودها قوانين

و  بيشتر براي كشور در صورت تغيير شرايط مهم اقتصادي پروژه، يعني نرخ توليد، قيمت نفت

و محصول،در اين چارچوب قراردادي. گرددهم نرخ بازگشت سرمايه   مالكيت منابع نفتي

به دولت برو سرمايهشركت ملي نفت است/توليدي متعلق گذار مسئول اجراي عمليات نفتي

و برنام ميشده از سويييدأتة كار ساالنةاساس شرايط قرارداد در ميان. باشد شركت ملي نفت

ناشي از افزايشو تقسيم درآمد1ها هاي مالي يعني بازپرداخت هزينه شرايط اين قرارداد، رژيم

و يا كاهش هزينه عمليقيمت نفت،  و شركت مياات نفتي افزايش توليد ن دولت ميزبان

گذارو همچنين وضع رژيم مالياتي خاص براي اين نوع قراردادها از سوي قانون2گذار سرمايه

حق پرداخت. از اهميت بااليي برخوردار است و پاداش نيز ممكن هاي ديگري از جمله االجاره

ب است در اين نوع قرارداد پيش آن پژوهش در اين،رعلت كاربرد كمته بيني گردد كه ها دربارة

.شود نميبحث

ها بازپرداخت هزينه.2
و گاز،قراردادهاي باالدستهمچون غالب در قرارداد مشاركت در درآمد،  شركتي صنعت نفت

تتكنولوژي مورد نياز كردنگذار فراهم سرمايه بازپرداخت. را برعهده داردپروژه مين ماليأو

ب هاي سرمايه هزينه  نفتيةهاي اجراي يك پروژ هزينه. جبران مخارج پروژه استايرگذار

و عمليات طور معمول شامل هزينه به بازپرداخت روش. باشد مي3هاي استخراج، توسعه

 ;Johnston, 1994: 21( قرارداد مشاركت در توليد استهاي ويژگيترين ها يكي از رايج هزينه

(Tordo, 2010, 13ميو به بيني در قرارداد مشاركت در درآمد پيشنهادي نيز پيشدبايرسد نظر

كه در اين گونه قرارداد، ريسك اجراي پروژه برعهدگفتني. گردد گذار سرمايهةاست ازآنجايي

مي، توليد تجاري برسدةكه پروژه به مرحل باشد، درصورتي مي ؛گردد چنين بازپرداختي محقق

به هزينهةصورت كلي درغير اين وگذار مايهسرةعهد ها باست  جبران آن راي دولت ميزبان

. نداردتعهدي

ها وجود ندارد، گونه سقفي براي جبران هزينه در برخي قراردادهاي مشاركت در توليد هيچ

به اين منظور به شركت سرمايه همةو در يك سال مالي  مي توليدات يابد گذار پروژه اختصاص

 
1. Cost Recovery 
2. Revenue Sharing 
3. Exploration, Development and Operation Costs  
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Duval, 2009,10)(مي؛ به نسل دوم قراردادهاي مشاركت در توليد كشورت از آن جمله وان

به موجب آن سرمايه)م1977مدل سال(اندونزي  مي اشاره كرد، كه  درصد100توانست گذار

و توليد ميدان بابت بازپرداخت هزينهةهاي اولي توليد را در سال ،ترتيب اينبهها مطالبه كند

كه بازپرداخت هزينههيچ سهمي از محصول11شركت ملي نفت اندونزي به نداشت تا زماني ها

مي نقطه از اي مي100رسيد كه كمتر .)Machmud, 2000, 78(نمود درصد محصول را اقتضا

ب به ،دنك كه جريان مالي سريعي براي دولت ميزبان ايجاد نميه اين دليل طور كلي، اين روش

ن گذار، سرمايه از سوي22هاي غيرضروري بر احتمال ايجاد هزينه افزون. يستمطلوب آن دولت

در شرايطيدر چنين   قيمت نفت افزايش،ها بازپرداخت هزينهدورةاين خطر نيز وجود دارد كه

ها دريافت كه دولت ميزبان هيچ سهمي از سود ناشي از اين افزايش قيمت درحالي بد؛يا

.(Walde, 2005, 20)كند نمي

يك بازپرداخت هزينه با.گذاري خارجي است براي جذب سرمايه رگذارتأثي روشها

ت مسئله وجود اين همه، اين ميأسهم دولت در درآمد ناشي از پروژه را تحت دهد، لذا ثير قرار

به برقراري تعادل  و ضرورت كسب سود براي كشور ميزبان در زمان تغييرن ميانياز اين كاركرد

ت و است كه معموالً براي بازپرداخت دليله همينب. وجود داردثيرگذار اقتصاديأعوامل مهم

و هزينه تعيين مي3ها سقف ساالنه هزينه در شود در پايانهاي بازپرداخت نشده هر سال مالي

مي سال  باعث4 بازپرداختةها در دور سقف بازپرداخت هزينه. گردد هاي آينده بازپرداخت

و شود دولت ميزبان حتي در صورت كاهش قيمت نفت، نرخ مي  بازگشت سرمايه، نرخ توليد

مي، همچنان درآمد داشته باشد،ها يا افزايش هزينه كه سرمايهشو زيرا مانع از آن يكد گذار در

به نام بازپرداخت هزينه همةسال مالي  .نمايد دريافتها درآمد حاصل از ميدان را

ها سقف ثابت بازپرداخت هزينه.2.1
يا(ها در هر سالت براي بازپرداخت هزينهطور كلي، يك سقف ثاب به و و يا يك ربع از سال

ميةبه صورت اقساط معين در دور) ماهانه يافته سهم تخصيص. يابد بازپرداخت اختصاص

شده بيني هاي نفتي پيشو به هزينه استبراي چنين منظوري از كشوري به كشور ديگر متفاوت 

در40سقف. داردبستگيهو رويكرد دولت ميزبان در بازدهي پروژ 25كشورها؛ بيشتر درصد

و50 درصد در كشور مالزي؛35تا و چين؛  درصد در كشور70 درصد در كشورهاي آنگوال

به علت پايين بودن هزين،شايان ذكر است. تعيين شده استفيليپين ة در كشورهاي خاورميانه

1.  PERTAMINA 
2. Gold Plating 
3. Annual Cost Recovery Ceiling or Cost Stop 
4. Amortisation Period 



 297 طراحي چارچوب قراردادهاي مشاركت در درآمد در فرض تغيير شرايط مهم اقتصادي پروژه

سا يافته براي بازپرداخت هزينه توليد، سهم تخصيص ) درصد37طور ميانگينبه(النه كمتر هاي

و شمال قاراةاز مناطق ديگر مثل جنوب قار به ترتيب(ستفريقااةمريكا و45به طور ميانگين

مي). درصد49 بر اين سهم همچنين و تواند در داخل يك كشور از قراردادي تا قرارداد ديگر

آب(اساس محل واقع شدن يك پروژه  كم خشكي، يا هاي و عمآبعمق متفاوت)قيهاي

آنة كه حاشياي نفتي هاي دانمي مثال، قراردادهاي مربوط به رايب. باشد ها در خصوص امنيت

مي داراي سقف باالتري براي بازپرداخت هزينه،1سودآوري چندان مناسب نيست تا ها باشند

را حداقل توقعات سرمايه . (Bindemann, 1999, 49-50)نمايندمينأتگذار

ها پذير بازپرداخت هزينه سقف انعطاف.2.2
و ثابت براي بازپرداخت هزينه كه احتمال تغييرةها در دور اختصاص اقساط معين  بازپرداخت

و يا نرخ در زمان افزايش قيمت،شرايط مهم اقتصادي در آن لحاظ نشده باشد ها، نرخ توليد

به موجب،بازگشت سرمايه ديسود دستيابي به نفع شركت2ر قالب آبشار سود ناعادالنه

مي سرمايه كه براي.(Blinn, 1986, 39)دوش گذار به آبشار سود، سودي است آن دستيابي

يا چاه اضافهحفر(گذاري خاصي گونه سرمايه هيچ و هاي پيشرفتر ديگ، بازيابي بهينه

شه باشدشدنانجام) عملياتي به علت باال رفتن قيمت نفت عايد گذار ركت سرمايهو تنها

پذير بازپرداخت سقف انعطاف«روش اجتناب از چنين وضعيتي ممكن است رايب. گردد مي

ها ها سقف بازپرداخت هزينه، با افزايش قيمتراي نمونهب. در قرارداد لحاظ گردد»ها هزينه

به كاهش مي و ن تضمين ها براي دولت ميزبا ترتيب سود بيشتر را در زمان افزايش قيمت اين يابد

ها بر اساس معيار سودآوري پروژه انجام طراحي سقف متغير بازپرداخت هزينه. كند مي

معرفي كرد را كشور اندونزي يك سيستم قرارداد مشاركت در توليدم1997در سال. گيرد مي

آنهاكه سقف بازپرداخت هزينه در.بود3 متغيري بر اساس حاصل تقسيم درآمد بر هزينه، در

تاثرؤمگذار از تاريخ جمع درآمدهاي شركت سرمايه4 عامل درآمد،تماين سيس شدن قرارداد

در طول همان دوره يادشدههاي شركتكه جمع هزينه5تاريخ محاسبه بوده كه بر عامل هزينه

مي. گردد است، تقسيم مي از دهد سقف بازپرداخت هزينه اين سيستم جديد اجازه  درصد70ها

ص( ميجمع درآمدها از به يك ميليون دالر در سال اول جمع درآمدها( درصد30به) رسد فر

مي،طي چند سال پس از توليد سه ميليون دالر طور كلي اين روشبه. كاهش يابد) شود بالغ بر

.(Duval, 2009, 10) است روش كارآمدتري،با در نظر گرفتن اقتصاد پروژه

1. Marginal Fields 
2. Windfall 
3. R/C 
4. Revenue 
5. Cost 
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ي نفتيها مانده از سهم هزينه باقي.2.3
هاي نفتي هاي بالفعل پروژه در طول يك سال مالي از مبلغ سقف هزينه كه هزينه درصورتي

1» نفتيهاي مانده از سهم هزينه باقي«التفاوت مبلغ مابه، در قرارداد كمتر گرددشدهحيصرتمجاز 

به. شود ناميده مي و سوريه، درصد تقسيم اين مبلغ بيشتر فعندر برخي كشورها، مثل مصر

 اما، درصد باشد40ها مثال، اگر سقف بازپرداخت هزينهرايب؛گردد كشور ميزبان تعيين مي

از شركت پيمانكار هزينه 19 درصد درآمدهاي خالص ميدان جبران كند،21هاي خود را

 در برخي،در مقابل اين روش.دشو تقسيم نمي،مانده مستقيماً به دولت تعلق گرفته درصد باقي

م به كاهش هزينه هاي سرمايه تشويق شركتدرپيثل مالزي كه كشورها مي گذار ،باشد ها

كه براي اي براي مبلغ اضافه مانده از سقف هزينه تقسيم تعريف شده هاي روش ها وجود دارد

 چنين ميزان مازادي به عنوان درآمد،ترتيب اينبه.تر است گذار مطلوب هاي سرمايه شركت

مو،هشد شمرده2نفت به( تقسيم درآمد مندرج در قراردادةجب همان نحو به در قسمت بعدي

و شركت سرمايهن ميا) شود آن پرداخته مي مي دولت ميزبان  ,Johnston, 1994(شود گذار تقسيم

58(.

مي به بر تخصيص قسمتي از مبلغ افزونرسد در سيستم حقوقي ايران در اين خصوص نظر

مي اضافه مانده از سقف هزينه به پيمانكار، توان همانند قراردادهاي بيع ها به عنوان پاداش

 در قرارداد شدهحيصرتهاي بالفعل اجراي پروژه بيشتر از سقف صورتي كه هزينه متقابل، در

ها مگر آنكه؛ خود پيمانكار قرار گيردة برعهد،شود به اضافه كاري  اهداف توليدي ويابراقدام

.پروژه توسعه اي اثر افزايشي ايجاد كند

و شركت پيمانكارميان تقسيم درآمد.3  كشور ميزبان
شكلولي، است»تقسيم محصول«،مهم قراردادهاي مشاركت در توليد ديگر ويژگي  در

يا( شركت ملي نفت از سويقراردادي مشاركت در درآمد، پس از فروش محصول
و ارجاع شركت ملي نفت براساسر، گذا سرمايه فروش در بازار از جانب شركت برايتوافق

و شركت سرمايهن ميا صرفاًهدرآمد حاصل)ملي نفت مي دولت ميزبان تقسيم. گردد گذار تقسيم

مي اي سرمايهه بازپرداخت هزينهةدرآمد پس از مرحل كه پيش همان. شود گذار انجام تر طور

 لذا اين سهم؛استگذار سرمايهة ريسك توليد برعهد، مشاركت در درآمدگفته شد، در قرارداد

و جبران خدمات انجام و ريسك از درآمد درواقع به عنوان پاداش به هاي تحمل گرفته شده

مي شركت سرمايه  در برخي كشورها شرايط مقطوعي در اين.(Blinn, 1986, 74)گيرد گذار تعلق

1. Excess Cost Oil 
2. Oil Revenue 
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م و قابل تغيير در بيشتر كشورها شرايط انعطاف وليشود،يخصوص در قرارداد گنجانده پذير

به شيوه. گردد به نفع دولت ميزبان تعيين مي كه در اين قسمت هاي مختلف تقسيم درآمد

و مقايس مي  تقسيمةها با يكديگر در جستجوي كارآمدترين شيوآنةتوان در قرارداد مقرر نمود

مي،درآمد در قرارداد .شود پرداخته

1تقسيم درآمد به ميزان ثابت.3.1

بهرايب است؛در اين سيستم سهم دولت ميزبان ثابت 60–40صورت مثال، تقسيم درآمد

و اثر به نفع دولت ميزبان، بدون اينكه تغيير شرايط مهم به درصد در گذار اقتصادي طور خودكار

2عوامل تفسلي. داشته باشدثيريأتآن 
ص 1391ابراهيمي،( از قبيل عوامل محيطي، فني،)6،

و شركت سرمايه و حقوقي، كشور ميزبان در اقتصادي، مالي، قراردادي انواعةهمگذار را

ت ميأقراردادهاي نفتي از جمله قرارداد مشاركت در درآمد تحت ، با نمونه رايب.دهد ثير قرار

به اينكه قيمت نفت بسيار متغير است سي،توجه ستم تقسيم درآمد ثابت دولت ميزبان در

ب مي دست آوردن سود بيشتر در صورت افزايش قيمتهفرصت  مثال، رايب. دهد ها را از دست

يكم1966بر اساس نسل اول قراردادهاي مشاركت در توليد كشور اندونزي كه در سال  با

 درصد40 ها از سقف، پس از بازپرداخت هزينهگرديد منعقد3مريكايي به نام ايپاكواكنسرسيوم

به نفع شركت ملي35-65مانده به نسبت ثابت درصد باقي60از درآمد كل ساالنه،  درصد

كه با بحران.)Johnston, 2003, 29-30(شد نفت اندونزي تقسيم مي پيشرفت در بازار جهاني

به افزايش چشمگير قيمتم1973نفت  و  شد، باعث گرديد كه دولت اندونزيمنجرها آغاز

كه تقسيم موضوع متوجه اين ده35-65مهم شود كه در ة درصدي، سود بيشتري از آنچه را

مي پيشم1960 به شركت سرمايه بيني مي شد بنابراين تغيير درصد. دهد گذار خارجي اختصاص

شدمذاكرهبهتقسيم  به نفع دولت15-85 عوايد حاصله به نسبته،نتيجدرو گذاشته  درصد

را، شركتاين خصوصدر.(Bindemann, 1999, 68)دشاندونزي تقسيم هاي خارجي تغيير

گذار اما هميشه اين احتمال وجود دارد كه مذاكره مجدد با مخالفت شركت سرمايه،پذيرفتند

وي روبرو شود و زمان چنين مذاكره،و حتي در صورت موافقت تغيير. بر است اي پرهزينه

ميةجانب يك دشومنجر گذار به دعواي نقض تعهدات قرارداد از سوي سرمايهتواند قرارداد نيز

(Nwete, 2005, 2) آنزدبه حسن شهرت كشور ميزبان آسيب خواهد موضوعكه اين درو را

بي نظر شركت به محيطي مي ثبات براي سرمايه هاي خارجي كه گذاري تبديل  به سرانجامكند

كه كشور ميزبان در اين. انجامدميگذاري خارجي در آن كشور كاهش سرمايه لذا مناسب است

 
1. Fixed Revenue Sharing 
2. TEFCEL: Technical, Economic, Financial, Commercial, Contractual, Environmental, and 
Legal 
3. IIAPCO: Independent Indonesian American Petroleum Company 
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سيستم تقسيم درآمد هنگام انعقاد قرارداد دربارةو انجام دهدرا هاي الزم بيني پيشخصوص

و درج سيستم تقسيم. گذار مذاكره كند پذير با شركت سرمايه انعطاف درواقع ثبات قراردادي

ي درآمد انعطاف و ملزوم سيستم تقسيم درآمد بايستي به نحوي.ندكديگرپذير در قرارداد الزم

از وسيعي از قيمتةطراحي گردد كه دامن كه در زمان مذاكره دور ها را دربر گيرد حتي قيمتي

مي ذهن به مي1ةشمار جدول.(Johnston, 2008, 52)رسد نظر كه در صورت ثابت نشان دهد

تغ،بودن سهم دولت از درآمد به احتمال  چگونه افزايش قيمت،ييرات قيمت نفت بدون توجه

و پيش از آغاز توليد مي و نفت پس از انعقاد قرارداد به افزايش نرخ بازگشت سرمايه تواند

 گذار، بيشتر از آنچه در هنگام انعقاد قرارداد مدنظر بوده، ايجاد آبشار سود به نفع شركت سرمايه

.بينجامد

 (Merklein, 2010 ,26) تقسيم درآمد به ميزان ثابتاثر افزايش قيمت نفت در سيستم:1جدول

 قيمت نفت

)دالر/بشكه(

درآمد

 خالص

ميليون(

)دالر

سهم

 دولت

به(

)درصد

درآمد

 دولت

ميليون(

)دالر

درآمد

شركت 

سرمايه 

گذار 

ميليون(

)دالر

نرخ

بازگشت 

سرمايه 

به(

)درصد

آبشار

 سود

ميليون(

)دالر

25 750/20/70533/1538 3/280

50 500/50/70540/3280/17/63742 

و افزايشي تقسيم درآمد انعطاف.3.2 1پذير

 در صورت افزايش زيرا،پذير براي كشور ميزبان مفيدتر است انعطافتقسيم درآمد سيستم

و يا در كل افزايش نرخ بازگشت ناشي از باال رفتن ميزان توليد نفت، قيمت(سوددهي پروژه ها

Le( خواهد كردعايد كشور ميزبانرا سهم بيشتري از درآمد) پروژهةيسرما Leuch, 1988, 18(.

ميبنابراين، يك. گيرد در صورت كاهش سوددهي پروژه سهم كمتري به دولت ميزبان تعلق

:پذيري خود ممكن است در انواع مختلفي معرفي گردد چنين سيستم انعطاف

تغ)الف مي.ييرات ميزان توليدتقسيم درآمد بر اساس 50-50تواند تقسيم درآمد

و ارتقاي آن به به نفع دولت ميزبان10-90درصد در صورت پايين بودن توليد  درصد

و يا در مجموع.در سطوح باالي توليد باشد از زمان(اين سيستم ممكن است روزانه

كرايب.(Le Leuch, 1988, 91)محاسبه گردد) شروع توليد شور اكوادر از سيستم مثال،

 
1. Progressive Revenue Sharing 
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؛(Nakhle, 2008, 36)كند تقسيم توليد بر اساس تغييرات مجموع ميزان توليد استفاده مي

كشورن مياشده در قرارداد مشاركت در توليد بيني تقسيم پيشةنحوكه حالي در

و شركت بي بر حسب2ةشماربه شرح جدولم1999 در سال1پي انگلستان الجزاير

.استبودهد روزانه ميزان تولي

و مياسيستم تقسيم توليد مندرج در قرارداد مشاركت در توليد:2جدول ن كشور الجزاير

 (Johnston, 2001, 4-f)م1999شركت بي پي در سال

)به درصد(سهم شركت)بشكه در روز(ميزان توليد

20000-040

40000-20001 35

50000-40001 30

50000>25

كه به دولت ميزبان اينبه.م درآمد بر اساس تغييرات قيمت نفت تقسي)ب ترتيب

همچنين. گيرد سهم متناسب از درآمد در صورت افزايش يا كاهش قيمت تعلق مي

و مالزي، ساز كار پاداش مازاد سقف قيمتوممكن است مانند كشورهاي آنگوال

به موجب آن زماني كه قيمت شوداستفاده  ةي نفت در طول دوربازار براثرؤم كه

ةبه كشور ميزبان اجاز،شده در قرارداد فزوني يابد قرارداد از چارچوب تعيين

و يا دريافت از سود مازاد را مي  ,Bindemann, 1999(دهد تخصيص درصد سهم بيشتر

(70.

و توليد پروژ)ج ةنحو3ةشمار جدول. نفتيةتقسيم درآمد بر اساس قيمت

ق و توباگو در سال تقسيم درآمد در رارداد مشاركت در درآمد ميان كشور ترينيداد

 تقسيم درآمد ناشي از فروش،در اين سيستم. فرانسه است2 با شركت الفم1996

كه دربردارند نفت بر اساس مقياس انعطاف  دو متغير در تعيين درآمد استةپذير

. نفتتحدود قيم، دومو افزايش توليد روزانه، اول:نمايد معرفي مي

1. British Petroleum: BP 
2. Elf 
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و شركت الف:3جدول و توباگو سيستم تقسيم درآمد مندرج در قرارداد مشاركتي ميان كشور ترينيداد

)Johnston, 2001: 8-a, 8-d(م1996در سال 

قيمت نفت به ازاي هر بشكه  

ميزان توليد

روزانه 

 بشكه نفت

< دالر20 20-30 دالر  دالر40-30 <دالر 40 

10-0 50% 50% 50% 50%

25-10 50 55 60 65 

> 25 55 60 65 70 

 در راي نمونهب.تقسيم درآمد بر اساس ميزان سود خالص پروژه نفتي)د

و آذربايجان گذار از تاريخ جمع درآمدهاي شركت سرمايه،كشورهاي تونس، مالزي

در طول همان يادشدههاي شركت شدن قرارداد تا تاريخ محاسبه بر جمع هزينهثرؤم

به شرح جدول شمار دوره تقسيم مي و ب4ة گردد  تقسيم راي از اين مقياس متغير

و سرمايهن ميادرآمد مي كشور ميزبان .شود گذار استفاده

 تقسيم سود بر اساس حاصل تقسيم درآمد بر هزينه در قراردادهاي كشور تونسةنحو:4 جدول

)Johnston, 1994, 252(

س  حاصل تقسيم درآمد بر هزينه)به درصد(ود پروژه سهم دولت از

2< 5/0

58/0-5/0

71/1-8/0

10 1/1>

 آشنايي بيشتر با مفهوم رايب.1 تقسيم درآمد بر اساس نرخ بازگشت سرمايه)ه

ة اولية دو پروژه با سرمايةبه مقايس5ةشمارهاي نرخ بازگشت سرمايه، جدول

1. Rate of Return 
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ميمتفاوت يكسان ولي نرخ  اوليهةهر دو پروژه با سرماي. پردازد بازگشت سرمايه

مي50000 آن، شوند دالر آغاز از در سال سوم جريان مالي و پس ها مثبت شده

به درآمد مشابهي  ةپروژ گفتني است،. رسندمي) دالر39000(گذشت هفت سال

به درآمد باالت) در سال اول(الف زودتر و در نتيجه ميربه اوج توليد با. يابد دست

به) در سال چهارم(الف زودترةپروژ، درصد10احتساب نرخ تورم ساالنه

و در رسدميگذار درآمدزايي براي شركت سرمايه هفت سال نيز ارزش پايان،

ازهب از) دالر16335(الفةپروژدست آمده خواهد) دالر13810(بةپروژبيشتر

و پروژ22الفة پروژةنرخ بازگشت سرماي. بود . درصد است19بة درصد

 دالر 50000دو پروژه با سرمايه اوليه مقايسة:5هاي جدول

بةپروژ
%19= نرخ بازگشت سرمايه

الفةپروژ
%22= نرخ بازگشت سرمايه

ارزش
فعلي با 
توجه به 
نرخ تورم 

10ساالنه 
با درصد

احتساب
جبران 
 هزينه ها

جريان مالي
پروژه با 
احتساب 

بران هزينهج
 ها

جريان مالي
 پروژه

ارزش سال
فعلي با 
توجه به 
نرخ تورم 

10ساالنه 
با درصد

احتساب
جبران 
 هزينه ها

جريان

مالي 

پروژه با 

احتساب 

جبران 

 هزينه ها

جريان

مالي 

 پروژه

 سال

50000- 50000- 50000- 0 50000- 50000- 50000- 0

40909- 40000- 10000 1 26363- 24000- 26000 1

28513- 25000- 15000 2 13967- 9000- 15000 2

8989- 1000 26000 3 6454- 1000 10000 3

2149- 11000 10000 4 376 11000 10000 4

4060 21000 10000 5 6585 21000 10000 5

9705 31000 10000 6 12230 31000 10000 6

13810 39000 8000 7 16335 39000 8000 7
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و يا توليد،توان گفتمييادشدههاي روشةر مقايسد  تقسيم درآمد صرفاً مبتني بر قيمت

 مثال، رايب؛دشو نمي شمرده روش كارآمدي،گيرد هاي پروژه را دربر نمي اينكه هزينه دليلبه

اگرچه سيستم تقسيم درآمد متغير بر اساس قيمت روش خوبي براي انتفاع كشور ميزبان در

كه روش تقسيم درآمد متغير بر اساس اما درصورتي، قيمت نفت استصورت افزايش

در تواند حتي در زمان كاهش قيمتمي،سوددهي پروژه اعمال گردد ها هزينهكه شرايطي ها،

و ميزان توليد متناسب باشد، موجب درآمد بيشتر براي كشور ميزبان گردد . پايين

مي هزينه سود خالص باوجود اينكهةهمچنين روش محاسب و،گيرد ها را دربر  نرخ تورم

مي6ة، جدول شمارراي نمونهب.كندياستهالك سرمايه را لحاظ نم كه اگرچه تعيين نشان دهد

 سهم درآمد بر اساس سوددهي پروژه موجب كنترل ميزان آبشار سود در هنگام افزايش قيمت

آن،شودميگذار براي شركت سرمايه و همچنان نرخ بازگشت داخلي رسان را به صفر نمي اما د

مي مي7كه جدول شماره درحالي. يابد آن شركت افزايش دهد كه در صورت تقسيم نشان

 براي ها هيچ گونه آبشار سودي در هنگام افزايش قيمت»نرخ بازگشت ثابت«درآمد بر اساس 

نم شركت سرمايه سرشويگذار حاصل كه نرخ بازگشت سرمايه شركت و ازآنجايي گذار مايهد

ميدهشبه همان ميزاني كه بر اساس آن قرارداد منعقد   ضرري بر اساس مفاد،ماند است باقي

.شود قرارداد متوجه آن شركت نمي

ميبهبنابراين يها رسد سيستم تقسيم درآمد بر اساس نرخ بازگشت سرمايه بر روش نظر

كار براي سهم كشور ميزبان از اين نوع از تقسيم درآمد يك تطبيق خود. دارد برتري ديگر

و درآمدها با احتساب نرخ هزينه(گذار شركت سرمايه1 جريان ماليةدرآمد بر اساس محاسب ها

در شركتةعين حال اين سيستم موجب ايجاد انگيزدر؛(Duval, 2009, 10)است) تورم ها

و با بهره هاي حاشيه گذاري در ميدان سرمايه چراكه در اين صورت،شودمي وري پايين اي

به چنين سرمايه  ;Blinn, 1986: 76(صرفه خواهد بود گذاري از لحاظ اقتصادي براي شركت

(Hampson, 1991: 30.ميبه مي نظر توان در چارچوب قرارداد پيشنهادي حداقل ميزان نرخ رسد

قل مقرر در آمدن سوددهي پروژه از حداتر بازگشت پروژه را تعيين نمود تا در صورت پايين

ببدنيان طرفين تغيير ميا درصد تقسيم درآمد،قرارداد او ين ترتيب سود متعلق به دولته

.پيدا نكندميزبان كاهش 

1. Cash flow 
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و باالتر از آن،70 دالر،30سهم دولت تا قيمت(تقسيم درآمد بر اساس ميزان قيمت:6جدول  درصد

 (Merklein, 2010, 30)) درصد است80

 قيمت نفت

)دالر/كهبش(

سود

 خالص

ميليون(

)دالر

 سهم دولت

)درصد(

 سود دولت

ميليون(

)دالر

سود

شركت 

نفتي 

ميليون(

)دالر

نرخ

بازگشت 

سرمايه 

)درصد(

آبشار

 سود

ميليون(

)دالر

25 750/270487/1573 6/310

50 500/580792/3028/12/67455 

ثا:7 جدول  (Merklein, 2010, 28) درصد25بت تقسيم درآمد بر اساس نرخ بازگشت

 قيمت نفت

)دالر/بشكه(

سود

 خالص

ميليون(

)دالر

 سهم دولت

)درصد(

 سود دولت

ميليون(

)دالر

سود

شركت 

نفتي 

ميليون(

)دالر

نرخ

بازگشت 

سرمايه 

)درصد(

آبشار

 سود

ميليون(

)دالر

25 750/270,0 1,629 442 250

50 500/59/93559/4261 25181-

مي به كه بهتر شودمهم توجه موضوع به ايندبايرسد در تعيين نرخ بازگشت سرمايه نظر

كه ثابت سرمايهةانگيز ايجاد براياست و اجراي بهتر پروژه، در قرارداد ذكر شود گذاري بيشتر

كف(ماندن نرخ بازگشت سرمايه تا حد معيني  و به) سقف و در صورت استتوليد وابسته

و بندي جديدي از نرخ بازگشت سرمايه اعمال طبقه، يا كاهش توليد از حد معينافزايش

 1000 درصد در صورت توليد روزانه15 اوليهة مثال، اگر نرخ بازگشت سرمايرايب. شود مي

به باشدبشكه نفت  درصد اعمال17 نرخ بازگشت، بشكه2000، در صورت افزايش توليد

به مي و در صورت كاهش توليد  درصد13 بشكه، نرخ بازگشت سرمايه به 500 ميزان شود

گونه اين. نگرددناچار گذار هاي شركت سرمايه يابد تا دولت ميزبان به جبران هزينه كاهش مي

كه بر اساس سيستم خطر در مقابل پاداش انعطاف  براي، است1پذيري در تقسيم سود

و سوددهي پروژه سرمايه انگذار در افزايش توليد .دكنميگيزه ايجاد

1.Risk v. Reward 
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 ماليات.4
و جامع در قراردادها اينكه درج رژيم مالي پروژهبا توجه به هاي باالدستي به صورت تفصيلي

نعمالً و انعقاد قرارداد را براي طرفين باال يست ممكن و يا در فرض امكان، ريسك مذاكره

و شركت ملي نفت را در موقعيت واگذاري پروژه مي د، لذا الزم سازميروهبروها با مشكل برد

است در قراردادهاي مشاركتي بخشي از نظام حاكم بر رژيم مالي قراردادها در قالب قوانين، 

و دستورالعمل ازا ها عبارت ترين اين ضرورت مهم. بيني شود هاي دولت ميزبان پيش مقررات :ند

و نظارت بر كنترل براي قراردادهاي باالدستيةوضع ماليات خاص در حوز.4.1

سازي مخزن، گذار خارجي ناشي از افزايش توليد، بهينه بيني سرمايه درآمدهاي غيرقابل پيش

و يا كاهش هزينه ازيناهب.ها هاي اجراي پروژه افزايش قيمت در بازار انرژي ترتيب پس

و بازپرداخت هزينه شر شركت سرمايهن مياتقسيم درآمد نيز ها و يا و دولت ميزبان كت گذار

بهدرگذار سهم سرمايهاز ملي نفت،  ميطور معمول ماليات سود نفت اين سيستم. شود گرفته

مي مالياتي انعطاف و يا ميزانةتواند بر پاي پذير حاكم بر قراردادهاي باالدستي  سقف قيمت

در؛ دوم مفيدتر استةسودهي باشد كه قطعاً شيو  باال بودن،ها كاهش قيمت فرض چراكه حتي

ميميز به ان توليد سيستم . (Bindemann, 1999, 85-6) پروژه بيانجامد افزايش سوددهيتواند

مي مالياتي انعطاف :تواند به دو روش انجام گيرد پذير بر اساس سوددهي پروژه

 حسابرسية اين عامل در هر دور.Rنرخ متغير ماليات بر اساس عامل-

م محاسبه مي و بر اساس آن نرخ جديد اليات در آن دوره حسابرسي شود

ميةنمون. گردد اعمال مي توان در قراردادهاي اين نوع نرخ ماليات را

. مشاركت در توليد كشور تونس يافت

65=2-5/2 درصد؛60=5/1-2 درصد؛50نرخ ماليات=R5/1-0:عامل

از70=5/2-3درصد؛  درصد75=3 درصد؛ باالتر

نر-  در فرضي كه نرخ.خ بازگشت سرمايهنرخ متغير ماليات بر اساس

افزايش مانندشده در قرارداد، به داليلي بازگشت سرمايه از ميزان تعيين

و تعرفه و يا حقوق بر توليد يا قيمت تجاوز نمايد، انواع ماليات هاي قانوني

.شود قرارداد اعمال مي

به اخذ مجوزهاي خاص مالي موظف ساختن شركت سرمايه.4.2 و يا ديگر تعرفهگذار ها اتي

ت مينأو عوارض قانوني از مراجع قانوني كشور در خصوص اعمال ماليات، عوارض،

و  و مديريت نرخ بازگشت برايهاي قانوني خاص تعرفهر ديگاجتماعي، حقوق گمركي كنترل

.گذاران سرمايهةسرماي
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 نتيجه.5
 بنابراين اگر يك شركت. استهاي حقوقي، نفت زير زمين متعلق به دولت سيستم بيشتردر

 نيازمند انعقاد قرارداد با دولت ميزبان،گذار خارجي بخواهد آن نفت را استخراج كند سرمايه

مي. باشد مي از آغاز. كوشد بيشترين سود اقتصادي ممكن را نصيب خود گرداند دولت ميزبان

گذاريد جلب سرمايهخيز در فرآين هاي كشورهاي نفت ترين چالش صنعت نفت، از جمله مهم

و طراحي ساختار قراردادي بوده استةتوسع برايخارجي  اين. منابع هيدروكربوري، گزينش

چه نوع قراردادي با است مطرح شده پرسشيكبه شكل مسئله همواره  كه دولت ميزبان

به كسب سود بيشتر براي دولت در زمان تواندميگذار خارجي شركت سرمايه منعقد كند تا

و بينجامدنرخ توليد، قيمت نفت ويا نرخ بازگشت سرمايه ماننديير شرايط مهم اقتصادي تغ

اهميت اين پرسش. هاي خارجي باشد گذاري براي شركت حال همچنان مشوق سرمايه بااين

كه كشورهاي داراي منابع طبيعي معموالً از كشورهاي درحال توسعه كه از اند ازآنجايي است

به درآمد حاصل از منابع طبيعي خود بودهلحاظ اقتصادي وابس به دنبال جذب همه اينبا،ته

.گذاري بخش خارجي هستند سرمايه

و حاكميت قطعيةدر حوز كه دولت ميزبان درصدد حفظ مالكيت  قراردادهاي باالدستي

و محصوالت توليدي از آن است هاي دانميخود بر و گاز يا،نفت  قراردادهاي پيمانكاري

با هاي دانمية فضاي مناسبي براي توسع،قراردادهاي بيع متقابل همچونمت خريد خد نفتي

مي حفظ منافع نسل و منافع دولت ميزبان نيزو آورد هاي آينده فراهم درعمل حافظ مصالح

و گاز وجود دار هاي دانمي برخي،اينوجودبا.خواهد بود بهننفت كه علت نداشتند

يا نسل هاي دانميانندمهاي فني، جذابيت و و سوم هاي سنگين، موردآبهاي دانميهاي دوم

سر نيزو شرايطي در چنين.گيرند گذار قرار نمي هاي سرمايه توجه شركت هنگام مذاكره بر

درمي،مشترك هاي دانميسازي انعقاد قرارداد يكپارچه توان با استفاده از روش مشاركت

و حاكميت بر منا،درآمد و محصول توليدي با حفظ مالكيت . به جذب سرمايه پرداخت،بع

مي به به شرح توان ويژگي طور خالصه  زيرهاي قرارداد مشاركت در درآمد پيشنهادي را

:شمرد بر

به دولت- و محصول توليدي متعلق .استشركت ملي نفت/مالكيت منابع نفتي

و نظارت مديريتي پروژه را در دست دارد- .شركت ملي نفت كنترل

.استگذار مسئول اجراي عمليات نفتي بر اساس شرايط قرارداد شركت سرمايه-

و برنامةگذار موظف به ارائ شركت سرمايه- بهة بودجه ت كار ساالنه و ييدأمنظور بررسي

.شركت ملي نفت است

و تكنولوژي مورد نياز پروژه را برعهده داردأتةگذار كلي شركت سرمايه- .مين مالي
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.استگذار شركت سرمايهةيد برعهدريسك تول-

از هاي شركت سرمايه آميز، پس از كسر هزينه در صورت توليد موفقيت- گذار، درآمد حاصل

و از سويفروش محصوالت پروژه  از يا شركت سرمايه شركت ملي نفت به نيابت گذار

شمياشده در قرارداد، به نسبت ازپيش تعيين)بر حسب توافق(شركت ملي نفت  ركت ملين

و سرمايه مي نفت عاملي از مخزن يا مقدار محصولدنبايتعيين درآمد. گردد گذار تقسيم

و قيمتدباي بلكه،ناشي از مخزن باشد ةايجاد انگيز برايعاملي از توليد، هزينه

و كار مناسب سرمايه . تر باشد گذاري بهتر

.بپردازدماليات نيز از سهم درآمد خوددگذار باي شركت سرمايه-

و حقوقييعوامل تفسلي متعدد  كشور، از قبيل محيطي، فني، اقتصادي، مالي، قراردادي

و شركت سرمايه هم ميزبان درةگذار را در  انواع قراردادهاي نفتي از جمله قرارداد مشاركت

توان گفت عوامل متعددي از جمله، عمقمي،به عبارت ديگر. دهد درآمد تحت تاثير قرار مي

، كيفيت نفت خام، منطقه، ساحلي يا فراساحلي بودن مخزن، عمق آب، دوردست بودنمخزن

و قوانين در تغييرات شرط  هاي نرخ توليد، مجموع توليد، قيمت نفت، نرخ بازگشت سرمايه

و سقف بازپرداخت هزينه توان بدون يك ديدو نميثرندؤمها قراردادي از جمله تقسيم درآمد

به نقش  .دكر تغييرات شرايط قرارداد را بررسي،اين عوامل همةكلي نسبت

 از نظر مالي مناسب، مالك ثابت باشدةتقسيم درآمدي كه بر پاي روش،در قراردادهاي نفتي

يك نرخ بدون درنظر گرفتن شرايط اقتصادي پروژه، همواره چراكه در چنين سيستمي نيست؛

و يا هزينه و محلي براي اصالح درصد تقسيمدشومي ها استفاده يعني سطح توليد، قيمت نفت ،

به نفع دولت ميزبان در صورت افزايش ميزان توليد يا باال رفتن قيمت نفت خام وجود درآمد

.ندارد

و،پذير تقسيم درآمد هاي انعطاف سيستم يا نرخ بازگشت سرمايه بر اساس قيمت، توليد

مي مالي انعطافهاي انواع مختلف سيستمة با مقايسپژوهشاين. هستند كه يك پذير تواند در

كه از سوي قانون و همچنين رژيم مالياتي به قرارداد مشاركت در درآمد استفاده شود طور گذار

به اين پرسش پاسخ داد اختصاصي براي اين دسته قراردادها وضع مي كه چگونهه استگردد،

در مي بيها برخي زمينهتوان به علت شرايط فني ميدانكه استفاده از قالب قراردادي ع متقابل

و مالكيت قطعي دولت بر منابع به و با حفظ حاكميت صرفه نيست، در چارچوب قوانين كشور

در هاي مالي انعطافو محصول از طريق طراحي سيستم و افزايشي در قرارداد مشاركت پذير

و يا نرخ بازگشت درآمد در زمان تغيير شرايط مهم اقتصادي، همچون قيمت نفت، نرخ توليد

اي به حفظ حال لطمه اين سيستم درعين. سرمايه، سود بيشتري عايد كشور ميزبان ساخت

ب؛سازد گذار وارد نمي جايگاه شركت سرمايه گذار مثال، از ديد يك شركت سرمايهراي چراكه
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به عنوان سهم ميانگين دولت ميزبان زماني67 ب20كه قيمت نفت درصد به ازاي هر شكه دالر

با باشد، به كه قيمت نفت92طور تقريبي برابر به60 درصد سهم دولت در زماني است  دالر

پذير براي پيمانكار نيز اين تقسيم درآمد انعطاف روشاز طرف ديگر،. ازاي هر بشكه است

مي اطمينان را به كه در صورت كاهش سوددهي پروژه وجود  سهم دولت ميزبان كاهش،آورد

هر تقسيم درآمد انعطاف روشدرج ابراين،بن. يابد مي پذير در قرارداد مشاركت در درآمد براي

همرددادو طرف قرارداد ترجيح  و شركتو زمان از مطلوبيت كافي براي دولت ميزبان

.گذار برخوردار است سرمايه
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