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After conclusion of upstream agreement, the International Oil 

Company (IOC) may be required to carry out upstream operations 

with the participation of the National Oil Company (NOC). As a 

result, after the conclusion of upstream agreement, a joint 

operation agreement is concluded between the NOC and the IOCs 

and a participating interest is allocated to the NOC. By allocating a 

stake to a NOC, one should expect the obligations and risks of the 

IOC in the upstream agreement to be transferred to the NOC, 

which in fact means a reduction in the IOC’s obligations under 

upstream, but this is contrary to the upstream agreement. Since 

NOC’s cannot participate in operations as a real partner like a 

petroleum contractor, it is a question of how financial 

arrangements should be designed so that a NOC can accept 

participating interest in the joint operating agreement without 

accepting a commitment or risk. Accordingly, the participating 

interest of NOC is in the form of a carried interest, meaning that 

the NOC’s share of costs up to a certain point (often commercial 

discovery) is borne by the IOCs and after that point the NOC 

reimburses all previous expenses in cash or the expenses are 

recovered from NOC’s entitlements. 
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 المللیهای بینهای ملی و شرکتساختار مالی مشارکت میان شرکت

 در عملیات اکتشاف باالدستی نفتی
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 چکیده اطالعات مقاله
المللی نفتی ملزم  شزود   پس از انعقاد قرارداد نفتی باالدستی، ممکن است شرکت بین پژوهشی نوع مقاله:

ملی نفت انجا  دهد. در نتیجه، پزس از   عملیات باالدستی نفتی را با مشارکت شرکت
المللی نفتی، قزرارداد  )های( بینانعقاد قرارداد باالدستی بین شرکت ملی نفت و شرکت

المللی، سهم مشخصی نیم بزه  )های( بینعملیات مشترک منعقد شده، در کنار شرکت
یابد. با اختصاص سهم به شزرکت ملزی بایزد انت زار     شرکت ملی نفت اختصاص می

المللزی در قزرارداد باالدسزتی بزه     )های( بینهای شرکتشت که تعهدات و ریسکدا
)هزای(  شرکت ملی منتقل شود و این درواقع بزه معنزای کزاهش تعهزدات شزرکت     

المللی است، اما این امر خالف مقتضای قرارداد باالدسزتی اسزت. ازآنجزایی کزه     بین
ان یک شرکت پیمانکاری توانند همانند یک شریک واقعی و بسهای ملی نمیشرکت

نفتی در عملیات مشارکت نمایند، این مسئله مطرح است که ترتیبات مالی چگونه باید 
طراحی شود که بدون اینکه شرکت ملی تعهد یا ریسزکی را قبزول کنزد، سزهمی از     

نفزت در قالز     قرارداد عملیات مشترک را ببرد. بر همین اساس، سهم شزرکت ملزی  
های عملیات تا یزک  ین معنا که سهم این شرکت از همینهسهم تعهدشده است؛ به ا

المللزی نفتزی قزرار    نقطۀ مشخص )غالباً کشف تجاری( برعهدۀ شزرکت)های( بزین  
های پیشین را بازپرداخت کرده گیرد و پس از آن، شرکت ملی نفت نقداً کل همینهمی

 شود.ها از نفت تولیدی سهمی شرکت ملی نفت بازیافت مییا همینه
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 مقدمه
نفت ازجمله کاالهایی است که به سب  ارزش و تأثیر جهانی آن در اقتصاد، کشورها در تسلط بزر  

های نوین، دانزش مزدیریتی و   تفاده از فناوریآن با یکدیگر رقابت دارند. کشورهای پیشرفته با اس
اند بر معادن نفتی کشزورهای ازاح  نفزت تسزلط پیزدا کننزد. کشزورهای        منابع مالی در تالش

کنند فناوری، دانش و منزابع مزالی را بزه    های جدیدِ قراردادی سعی میخیم هم با ابداع روشنفت
و منزافع ملزی خزود را حفزن کننزد      سوی کشور خود سوق داده، تسلط بر نفت را افزمایش دهنزد   

 (.22: 1131 )ایرانپور،
المللزی  های بینهای افمایش تسلط بر نفت از طریق انتقال فناوری و دانش، الما  شرکتیکی از روش

های ملی نفت در انجا  عملیات باالدستی است. نمونزۀ بزارز ایزن مو زوع     نفتی به مشارکت دادن شرکت
المللزی تبزدیل   اویل( را به یک شرکت فعال بینت ملی نفت خود )استاتنروژ است که از این طریق، شرک

 (.Duval and others, 2009: 286دهد )کرد که در سایر کشورها نیم عملیات نفتی انجا  می
 تیجذب و هزدا »قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،  1مادۀ « ت»قسمت  1موج  بند به
مشزترک از   نیادیز م تیبا اولو یدروکربوریه نیادیم ۀتوسعمن ور به یو خارج یداخل یهاهیسرما
و  یداخلز  مانکزاران یگذاران و پهیازجمله مشارکت با سرما یقرارداد دیجد یالگوها یطراح قیطر

« شزده انتیاز  دیلتو نیمواز تینفت و گاز موجود در مخازن و با رعا تیبدون انتقال مالک یخارج
ست. هرچند در خصوص ایزن مقزرره مبزاحری راجزع بزه      یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت ا

(، ولی حداقل مشارکت 14-11: 1121های باالدستی نفتی مطرح شده )شیروی و امین مجد،مدل
البتزه مشزارکت در سزایر قزوانین و      بینی کزرده اسزت.  گذاران و پیمانکاران داخلی را پیشسرمایه

 (.211: 1121 خدادادپور، و بینی شده است )شیرویمقررات نیم پیش
های مختلفی انجا  شود. در گذشته، کشورهای اادرکنندۀ تواند با روشاین نوع مشارکت می

المللی نفتی قرارداد مشارکت در های بیننفت مستقیماً یا از طریق شرکت ملی نفت خود با شرکت
ی رخ داد، کردند، ولی بزا تیییراتزی کزه در سزاختار قراردادهزای باالدسزت      گذاری منعقد میسرمایه

المللزی  هزای بزین  و کشورهای نفتی شزرکت  کنار گذاشته شد گذاریقراردادهای مشارکت سرمایه
نفتی را ملم  کردند که پس از اعطای مجوز یزا انعقزاد قزرارداد باالدسزتی اازلی، عملیزات را بزا        

بزین شزرکت ملزی و     1مشارکت شرکت ملی انجا  دهند. به این من ور، قرارداد عملیات مشزترک 
شود و به شرکت ملی، مانند یزک شزریک، سزهمی اختصزاص     المللی منعقد می)های( بینرکتش

یابد. کشورهای مانند دانمارک، گرینلند و نروژ نمونه قراردادهای عملیات مشترک را برای این می
اند. در برخی موارد نیم ممکن است دولت خود مستقیماً و بدون اینکه شرکت مو وع منتشر کرده

سزهمی از   المللی نفتی قرارداد عملیات مشترک منعقد نمایزد، در عملیزات  ت با شرکت بینملی نف

                                                           
1. joint operating agreement 
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ایزن اسزت کزه دولزت،      نفت تولیدی یا عواید برای خود درن ر بگیرد. وجه مشترک هر سه روش
 گیرد.ریسک عد  کشف را برعهده نمی
ک واقعزی بزرای   تواننزد ماننزد یزک شزری    های ملی نفت نمیبه دلیل المامات قانونی، شرکت

را ریسزک عملیزات نفتزی    المللی نفتی )پیمانکار نفتی( در عملیزات مشزارکت کزرده،    شرکت بین
ملی  ترین ریسک عملیات نفتی، عد  کشف تجاری است. بنابراین، مشارکت شرکتبپذیرند. مهم

در عملیات نفتی بدون تقبزل ریسزک، بزه ایزن معناسزت کزه ایزن شزرکت سزهم خزود از            1نفت
ترتی ، اگرچه سهمی از پردازد. به این ی عملیات اکتشاف را تا قبل از کشف تجاری نمیهاهمینه

های عملیات عموماً یابد، سهم این شرکت از همینهملی نفت اختصاص می کل عملیات به شرکت
عملیزات اکتشزاف    پذیرد و قبزل از کشزف تجزاری، همینزۀ    پس از کشف تجاری میدان انجا  می

های قرارداد عملیات مشترک خواهد بود. با توجه به این مو وع، این پرسزش  برعهدۀ سایر طرف
)هزای(  ملزی نفزت و شزرکت    ها( بزین شزرکت  مطرح است که ترتیبات مالی )نحوۀ تسهیم همینه

المللی در قرارداد عملیات مشترک چه قبل از کشف تجزاری و چزه بعزد از آن، بایزد بزه چزه       بین
 ت ملی نفت بدون ریسک تلقی گردد.اورت تن یم شود که مشارکت شرک

در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، ابتدا مفهو  مشارکت شرکت ملزی نفزت در عملیزات    
شود و پس از آن این مفهو  با مشارکت شرکت ملی نفزت بزا مفهزو  سزابق خزود      نفتی بیان می

ملزی نفزت    سپس، نحوۀ تخصیص سهم به شرکتگردد. گذاری( مقایسه می)مشارکت در سرمایه
های اختصاای در این مزدل مزورد   در مدل مشارکت در عملیات، و سرانجا  نحوۀ بازیافت همینه

 گیرد.بررسی قرار می
در خصوص این مو وع تحقیق مستقلی در منابع فارسی یافت نشده است. با وجزود ایزن، در   

ین موردی که سزهم   برای تبی 2طور پراکنده، سهم تعهدشدهمنابع خارجی، در تحقیقات متعددی به
گیرد )اعم از ها برعهدۀ سایرین قرار میهای قراردادِ عملیات مشترک نفتی از همینهیکی از طرف

 اینکه طرف، شرکت ملی نفت باشد یا غیر آن(، مورد بحث قرار گرفته است.
نفزت   یباالدست یقراردادها یساختار و الگو ی،عموم یطشرا»نامۀ تصوی  0مادۀ  «الف»بند 

های ایرانی )اعم از ملی یا خصوازی(  ، الما  مشارکت شرکت1هیئت وزیران 1125مصوب « ازو گ

                                                           
گیرد، زیرا . از این پس، هرجا سخن از مشارکت شرکت ملی نفت شد، مشارکت نهاد دولتی را نیم دربرمی1

 گیرد. مشارکت عموماً از طریق انعقاد قرارداد عملیات مشترک با شرکت ملی نفت اورت می
2. carried interest 

 هایشرکت/ شرکت یطداد بر حس  شرادر هر قرار: »12/5/1125مورخ  24341. نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 1
 شرایطی و  وابط طبق هاآن یتکه االح Exploration&Production( ز )E&P یداکتشاف و تول یرانیا

 یهاشرکت یاشرکت  یکبه عنوان شر رسد،یم یراننفت ا یشرکت مل ییدبه تأ کند،یکه وزارت نفت ابالغ م
و  یدانش فن ۀقرارداد، امکان انتقال و توسع یاجرا یندضور در فرآو با ح ارندحضور دارد/ د یخارج یمعتبر نفت
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هزا بزین شزرکت ایرانزی و شزرکت      بینی کرده، ولی مقرر نداشته است که تقسزیم همینزه  را پیش
توانزد جهزت   المللی نفتی چگونه باشد. نوآوری این تحقیق از این جهت است که نتایج آن میبین

گفته و یا در طراحی مدل قرارداد عملیات مشزترک جهزت انعقزاد میزان     امۀ پیشنااالح تصوی 
 المللی )مانند آنچه در برخی کشورها موجود است( استفاده شود.های داخلی و بینشرکت

 

 . ساختار کلی مشارکت شرکت ملی نفت1
یزه و  مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات باالدسزتی، در برخزی کشزورها ماننزد گرینلنزد، نیجر     

عربستان المامی است و در بعضی کشزورها ماننزد نزروژ، شزرکت ملزی در مشزارکت اختیزار دارد        
(Pereira, 2018: no.2.1.b  در ایران نیم المامی نیست، اما ممنوعیتی هم ندارد و شرکت ملزی .)

 های تابعۀ خود در عملیات نفتی باالدستی مشارکت نماید.نفت ایران مجاز است از طریق شرکت
المللی نفتی )های( بیناورت مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات، این شرکت با شرکت در

هزای دیگزر   کند. البته نقش شرکت ملی نفت کامالً شبیه طرفقرارداد عملیات مشترک منعقد می
پزذیری در  مشارکت نخواهد بود. این تفاوت عمدتاً در دو چیم است: اولین تفاوت در عد  ریسزک 

گیرنزد و  های ملی نفت ریسکی را در عملیات نفتی برعهده نمیاست که شرکت عملیات اکتشاف
کند و تا قبل از آن سزایر  ها، پس از کشف میدان تجاری بروز میسهم شرکت ملی نفت از همینه

کنند. دومین تفاوت در این است ها را پرداخت میاز همینه یشرکت ملهای مشارکت، سهم طرف
ها جنبۀ ف از تعهدات از سوی شرکت ملی نفت، در مقایسه با سایر طرفاجراهای تخلکه  مانت 

 (.Roberts and Fowler, 2020: 51تری دارد ) عیف
دراد از کشورها امکان مشارکت شزرکت ملزی نفزت در عملیزات      04در یک آمار کلی در بیش از 

درازد( اسزت.    14درازد )بزا میزانگین     51تزا   14وجود دارد که سهم شرکت ملی نفزت غالبزاً بزین    
المللی معموالً تمایلی به مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات ندارند. این عزد  تمایزل   های بینشرکت

ی به کاهش کارایی اقتصادی عملیات مشزترک منجزر   شرکت ملبه دو دلیل عمده است: اوالً مشارکت 
ود دارد، ممکن است بزه  های مشارکت وجشود و ثانیاً به دلیل تفاوت فرهنگی که معموالً بین طرفمی

توانزد داشزته باشزد کزه     این ممیت را نیم می یشرکت ملکاهش کارایی عملیاتی نیم بینجامد. مشارکت 
هزای اداری  وخزم خود دارند که به پیچ کنار عنوان شریک درالمللی همواره شرکتی را بههای بینشرکت

 (.Johnston and Johnston, 2010: 4-5کشور محل عملیات آشناست )
در عملیات، این مسئله را از لحاظ ساختاری به همراه دارد کزه آیزا   نفت  یشرکت ملمشارکت 

                                                                                                                                        
انتقال و  ۀبرنام ئۀشود. طرف دو  قرارداد موظف به ارایم یسرمخمن به آنها م یو مهندس یریتیمد یهامهارت
و  ییاجرا هایستیا. در هر قرارداد سباشدیساالنه م یاتیعمل یمال ۀاز برنام یبه عنوان بخش یفناور ۀتوسع

 «.قرارداد آورده شود یفناور یوستبه عنوان پ یدبند با ینتحقق مفاد ا یبرا یاتیاقدامات عمل
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ها همراه با شرکت ملزی نفزت   شود یا همۀ طرفای منعقد میبا شرکت ملی نفت قرارداد جداگانه
 ینفتز  المللیینکنندگان بانجمن مذاکرهکند. نمونه قرارداد یک قرارداد عملیات مشترک منعقد می

ها اگر تمایل دارنزد از یزک نسزخه یزا دو نسزخۀ سزند       دهد که طرفدو گمینۀ موازی را ارائه می
 قراردادی در خصوص این مو وع استفاده نمایند. 

استفاده از حالت دو نسخه مطلوب نیست، زیرا ممکن اسزت بزه اخزتالف در مفزاد قراردادهزا      
هزا  قرارداد عملیات مشترک قبالً بین طرفمنجر شود، اما استفاده از این حالت در جایی است که 

ای جداگانه نیزم بزین   منعقد شده و شرکت ملی نفت مفاد آن را قبول ندارد، به همین دلیل نسخه
شزرکت  کند. البته باید درن ر داشت که مفاد مربزو  بزه مشزارکت    ها منعقد میخود و همۀ طرف

که شود، همچنانای قید میرداد جداگانهعموماً در نسخۀ منعقده گنجانده نشده و در قرانفت  یمل
، نه در نمونه قرارداد، بلکه نفت یشرکت ملاین انجمن شرو  نمونۀ خود را در خصوص مشارکت 

 این نمونه قرارداد آورده است. 1در راهنمای
طور کلی، ساختارهای شکلی مشارکت شرکت ملی در دو مدل زیر نمایش داده شده اسزت.  به

ا شرکت ملی نفت قرارداد باالدستی االی )از قبیل قرارداد مشارکت در تولید، در مدل نخست، ابتد
ای کنزد و در سزند جداگانزه   المللزی منعقزد مزی   )های( بینخدمت، بیع متقابل و غیره( را با شرکت

 رسد.ها میقرارداد عملیات مشترک به امضای همین طرف
 

 2نمودار شمارۀ  3نمودار شمارۀ 

 
 
  

 مرحلۀ دوم مرحلۀ اول
 

 
اما در مدل دو ، مفاد قرارداد باالدستی االی همراه با قرارداد عملیات مشترک در یزک سزند   

 رسد.المللی نفتی میهای بینمکتوب به امضای شرکت ملی نفت و شرکت

                                                           
1. AIPN, Guidance Notes to AIPN 2012 Model Joint Operating Agreement, pp. 9-12. 
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 1 نمودار شمارۀ

 
 

 گذاریدر عملیات با مشارکت در سرمایهنفت  یشرکت مل. مقایسۀ مشارکت 2
گزذاری مشزترک   ت ملی نفت در عملیات، ترتیبات مقرر را شبیه به قرارداد سزرمایه مشارکت شرک

کند. در این قرارداد نیم )همانند قرارداد عملیات مشترک با مشزارکت شزرکت   باالدستی االی می
گیرد و این سهم بزدون  های عملیات برعهدۀ شرکت ملی نفت قرار میملی نفت( سهمی از همینه

 (.  131: 1121 یروی،ششود )کشف میدان تجاری پرداخت میریسک بوده، پس از 
هماننزد پیمانکزار نفتزی     یشزرکت ملز  ( مشارکت خالص که 1این قرارداد انواع مختلفی دارد: 

گیرد. این نزوع مشزارکت بسزیار    های نفتی را برعهده میها را پرداخته، ریسکسهم خود از همینه
از  یشزرکت ملز  د پیمانکار نفتی بزه پرداخزت سزهم    ( مدل مشارکت موریتانی، با تعه2نادر است. 

شزرکت  ( نوع معمول که سهم 1درادی برای بازیافت آن.  54های مرحلۀ اکتشاف و سود همینه
شزود و پزس از اکتشزاف و    ها در مرحلۀ اکتشاف از سوی پیمانکار نفتزی تعهزد مزی   از همینه یمل

( مدل مشزارکت کلمبیزا کزه در    0شود. یهای تعهدشدۀ پیمانکار بازیافت مرسیدن به تولید، همینه
گیرد. های مرحلۀ اکتشاف و نیم ارزیابی را برعهده میاز همینه یشرکت ملآن پیمانکار نفتی سهم 

هزا را بزرای   از همینزه  یشرکت ملز ( مدل مشارکت با تعهد کامل که در آن پیمانکار نفتی سهم 5
( مزدل مشزارکت   3کت رایزج نیسزت.   کند. این نوع مدل مشارمراحل اکتشاف و توسعه تقبل می

شزود تزا نقطزۀ    دار مزی های مرحلۀ توسعه را عهزده از همینه یشرکت ملروسی که پیمانکار سهم 
 (.Johnston,1994: 103پروژه ) 1شروع جریان نقدی

گذاری مشترک باالدستی االی )همراه با تعهزد پیمانکزار   به هر حال، باید بین قرارداد سرمایه
)همراه  یشرکت ملها( و قرارداد عملیات مشترک با مشارکت از همینه یکت ملشربه تأمین سهم 

                                                           
1. Cash flow 
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ی(، تفزاوت قائزل شزد. اوالً در حالزت قزرارداد عملیزات       شرکت ملبا تعهد پیمانکار به تأمین سهم 
ی، عموماً دو سند قراردادی )باالدستی و قرارداد عملیزات مشزترک   شرکت ملمشترک با مشارکت 

ر( وجود دارد و در این حالت شرکت ملی نفت، نقش یک شرکت پیمانکار های پیمانکابین شرکت
گذاری مشترک، معمزوالً تنهزا یزک سزند     نفتی را خواهد داشت، ولی در قرارداد باالدستی سرمایه

شزرکت  گذاری مشترک، قراردادی برای تن یم روابط وجود دارد. ثانیاً در قرارداد باالدستی سرمایه
بزرد، امزا در حالزت قزرارداد عملیزات      د مشارکت تحت یک قال  سهم مزی از تولیدات و عوای یمل

برد و گفته یک سهم از قرارداد باالدستی االی میمشترک با مشارکت شرکت ملی، شرکت پیش
یک سهم از قرارداد عملیات مشترک. با وجود این تفاوت، ممکن است ادعزا شزود کزه درنهایزت     

کنزد کزه در قالز  قزرارداد     ل آن تفزاوتی نمزی  بزرد، دیگزر قالز  و شزک    شرکت ملی سزهم مزی  
 گذاری مشترک باالدستی االی باشد یا مشارکت شرکت ملی در قرارداد عملیات مشترک. سرمایه

ایجاد تمایم میان سهم شزرکت ملزی از عملیزات     2441گمارش بانک جهانی در جوالی سال 
د، زیزرا سزهم شزرکت ملزی از     دانمشترک و نیم سهم شرکت ملی از قرارداد باالدستی را الز  می

عنوان طرف قرارداد است نه کارفرما. بزا وجزود   عملیات مشترک ناشی از مشارکت شرکت ملی به
این، تمایم میان این دو تنها زمانی درست است که مشزارکت شزرکت ملزی دقیقزاً هماننزد سزایر       

عبارتی همزراه  به ها تحمیل شود )یاهای شرکت ملی به سایر طرفها باشد، نه اینکه همینهطرف
با تحمل ریسک باشد(. مضافاً اینکه این ااطالحات از لحاظ رسمی شناسزایی نشزده، بعضزاً نیزم     

 (.Moore, 2019: 482; Johnston, and Johnston, 2010: 8روند )کار میجای یکدیگر بهبه
ی بنابراین، باید سهم شرکت ملی نفت از عملیات مشترک را در قال  سهم کلزی شزرکت ملز   

بزرد و یزک سزهم از    درن ر گرفت و نباید گفت که شرکت ملی یک سهم از قرارداد باالدستی می
عملیات مشترک، بلکه باید این دو را در قال  مفهزومی واحزد دیزد. اینزک ایزن پرسزش مطزرح        

المللی به این است که سهم کلزی شزرکت ملزی بیشزتر در     های بینشود که آیا ترجیح شرکتمی
مشترک باشد یا سهم از قرارداد باالدستی؟ در پاسخ ابتدا باید گفت که وجزود   قال  سهم عملیات

ها عموماً نامطلوب اسزت، زیزرا اوالً   سهم شرکت ملی از قرارداد عملیات مشترک برای سایر طرف
کاهش یافته، ثانیاً بزه   یشرکت ملها به نسبت میمان سهم تعهدشدۀ ارزش اکتشافات نفتی طرف

شزوند.  های نفتی در دفاتر حساب خود محرو  میهای نفتی از ثبت بشکهتهمین نسبت نیم شرک
گونه بیان کرد که تفاوت این دو از لحاظ مالی و اقتصزادی بسزتگی بزه    توان اینطور کلی، میبه

آوری پروژۀ نفتی دارد. هرچه پروژه سودآورتر باشد، سهم شرکت ملی نفت از قرارداد عملیات سود
 Johnston, andشزود ) تزر مزی  رکت از قزرارداد باالدسزتی شزبیه   مشزترک بزه سزهم ایزن شز     

Johnston,2010:8  به عبارت دیگر، هرچه سودآوری پروژه کمتر باشد، تمایل شرکت ملی بزه .)
 بری از قرارداد عملیات مشترک بیشتر خواهد بود. بری از قرارداد باالدستی نسبت به سهمسهم
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این مو وع نمایش داده شده است. برای مرال، اگزر سزودآوری در نقطزۀ     0نمودار شمارۀ در 

بری از قرارداد باالدستی در بزاالترین نقطزۀ فر زی    کف فر ی )عدد افر( باشد، تمایل به سهم
 ( خواهد بود.2خود )عدد 

 

 . نحوۀ تخصیص سهم به شرکت ملی نفت3
ر عملیات نفتی، حال باید به این مسئله پرداخزت  پس از بیان ساختار مشارکت شرکت ملی نفت د

گیرد، نحزوۀ تخصزیص سزهم بزه ایزن      که با توجه به اینکه ریسکی برعهدۀ این شرکت قرار نمی
شرکت از عملیات چگونه خواهد بود. جهت تبیین این مو وع، ابتدا باید نحوۀ تخصیص سهم بزه  

ان نحوۀ تخصزیص سزهم بزه شزرکت     های عادی قرارداد عملیات مشترک بیان شود تا با بیطرف
 ملی نفت، تفاوت این دو مشخص گردد.

 

 طور عادی. نحوۀ تخصیص سهم به1. 3

های قرارداد عملیات مشترک مورد بحزث  اولین مو وعی که در خصوص روابط مالی میان طرف
شود. سزهم هریزک از   ها به چه نحوی تعیین میگیرد، این است که سهم هریک از طرفقرار می
هزا و نیزم میزمان سزهم     ها در مشارکت در تعیین میمان تعهد هریک از آنها در تأمین همینهطرف

شود کزه البتزه   شناخته می 1استحقاقی آنها از نفت و گاز تولیدی است که با عنوان سهم مشارکت

                                                           
1. participating interest 
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در نمونه قراردادهای امریکای شمالی، با توجه به ن ا  مالکیت خصوازی نفتزی، بزا اازطالحات     
 شود. ان میبی 1دیگری

در خصوص سهم باید بیان داشت که قرارداد یا امتیزاز باالدسزتی اازلی بزه مجمزوع و کزل       
شود. تعیزین سزهم در قزرارداد عملیزات مشزترک      ها )بدون تعیین دراد هریک( واگذار میطرف

هزا خواهزد بزود. بزه همزین      شود که به اورت درادی مشخص برای هریک از طرفتعیین می
توانند در مقابل دولت طرفِ قرارداد باالدستی االی به نسزبت سزهم   رارداد نمیهای قدلیل، طرف

(، زیزرا از دیزدگاه دولزت میمبزان     Ovcharova and Pereira, 2015: 14خود اسزتناد نماینزد )  
های هرکدا  از شرکا در مقابل دولت میمبان بزه  عنوان یک واحد تلقی شده، مسئولیتمشارکت به

 (.111 :1121خواهد بود )شیروی، اورت مشترک و تضامنی 
المللی نفتزی، سزهم   کنندگان بین( انجمن مذاکره2412نمونه قرارداد عملیات مشترک ) 1.1مادۀ 

نشزده ممشزاعه هریزک از    سهم مشارکت عبارت است از سزهم تقسزیم  »کند: گونه تعریف میرا این
هزای همزۀ   هدات و مسئولیتشود( از مجموع حقوق، منافع، تعها )که به اورت دراد قید میطرف
همین نمونه قرارداد، گسترۀ آثار  1.1مادۀ «. ها ناشی از قرارداد حا ر و قرارداد االی باالدستیطرف

کند. باید درن زر داشزت کزه در ازورت انجزا       ها را مشخص میمیمان سهم برای هریک از طرف
 واهد شد.عملیات غیرمشترک، سهم هریک به نسبت مشخص در همان عملیات معین خ

گفته، سهم پیش از انعقزاد قزرارداد عملیزات    در تعریف پیش« نشدهتقسیم»در تو یح عبارت 
اند؛ گزو اینکزه   تشبیه کرده 1و پس از انعقاد را به مالکیت مشاعی 2مشترک را به مالکیت اشتراکی

الت مالکیت ها در امتیاز نفتی از حبا انعقاد قرارداد عملیات مشترک، حقوق و منافع هریک از طرف
. این بحث در امریکای شمالی که ن ا  مالکیت منابع نفزت  0آیداشتراکی به مالکیت مشاعی درمی

 .5باشدو گاز بر پایۀ مالکیت خصوای است، بیشتر منشأ اثر می

                                                           
1. leasehold interest/working interest 
2. joint tenancy 
3. tenancy in common 

طبق حقوق انگلستان، در مالکیت اشتراکی، مالکیت برای کل شرکا بوده، هریک از شرکا حق ادعا نسبت به کل ملک  .0
طور مستقل در ملک تصرف نماید. در نتیجه، برای شرکا سهم مستقل محتی به اورت مشاعی و تواند بهرا دارد و می

ه، هریک به یک اندازه مالک هستند. برای مالکیت اشتراکی، شرکا باید در چهار عنصر اتحاد نشدهه وجود نداشتتقسیم
و یگانگی داشته باشند: اتحاد در تصرف؛ اتحاد در مقدار، ماهیت و مدت حق مالکیت؛ اتحاد در نوع مالکیت؛ و اتحاد 

(. right of survivorship/ius accrescendiرسد )در زمان. در اورت فوت یکی از شرکا، مالکیت به دیگری می
توان با حق عمو  مرد  در مقا  مقایسه با مفاهیم حقوق داخلی ایران، مالکیت اشتراکی در حقوق انگلستان را می

ها و غیره( تشبیه کرد؛ هریک از مرد  به یک اندازه در اموال عمومی حق ها، پلنسبت به امالک عمومی )مانند راه
شود. اما در مالکیت مشاعی، حق مالکیت هریک، در مقدار حق دیگران تیییری ایجاد نمیدارند و در اورت فوت 

پنجم و غیره( به سو ، یکمالکیت )مرالً یک حق زمان نبوده، هریک از شرکا نسبت مشخصی ازهم -شرکای یگانه
 (. Dixon, 2018: 130-134نشده دارند )اورت مشاع و تقسیم

ها نسبت ها توافق کردند که حقوق طرفدارد که همۀ طرفکاپل اعال  می 1.5مادۀ « الف». به همین دلیل، بند 5
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ها ممکن است در طول مدت اجرای قزرارداد بزه دالیزل مختلفزی ازجملزه      میمان سهم طرف
ییر ایجاد نماید. در برخی از قراردادهای عملیات مشزترک در جهزت   گیری، تیانتقال سها  یا کناره

ای ترکیز  جدیزد   شود کزه پزس از ایزن تیییزرات، راهبزر طزی اعالمیزه       رعایت احتیا  مقرر می
هزا کتبزاً اعزال  نمایزد     های قرارداد یا میمان سها  مشارکت یا هزردوی اینهزا را بزه طزرف    طرف

(Fowler and others, 2019: 23.) 
 

 . نحوۀ تخصیص سهم به شرکت ملی نفت2. 3

پس از بیان تو یحات کلی در مورد سهم باید به این مسئله پرداخت که سهم شرکت ملی نفزت  
ترین مسئله در خصوص مشارکت شزرکت ملزی نفزت در عملیزات     مهم به چه ترتیبی خواهد بود.

ا، پزذیرش ریسزک   موج  قوانین نفتی در بسیاری از کشزوره نفتی، ریسک عملیات نفتی است. به
عملیات نفتی از سوی شرکت ملی نفت ممنزوع اسزت. ایزن امزر در جهزت تضزمین حاکمیزت و        

 (.214: 1122 ابراهیمی، و شود )منت رمالکیت بر منابع نفت و گاز مقرر می
 ینفتز  یزات عمل یسزک ر ۀکزه عمزد   ییازآنجا شود.برای حل این مسئله از دو روش استفاده می

ها بر کشف تجاری میدان قرار گرفتزه اسزت. در   محوریت این روش است،اکتشاف  ۀمربو  به مرحل
دهزد. بزا وجزود    روش نخست، اساساً مشارکت شرکت ملی نفت پس از احراز کشف تجاری رخ مزی 

این، در روش دو ، مشارکت شرکت ملی نفت از ابتدای عملیات یعنی مرحلۀ اکتشزاف اسزت، لکزن    
شرکت ملی نفت باید بزه ازورت سزهم تعهدشزده     های مرحلۀ اکتشاف، سهم جهت پوشش ریسک

باشد. سهم تعهدشده به این معناست که شزرکت ملزی نفزت از ابتزدای عملیزات نفتزی )از عملیزات        
های عملیات مشترک بپردازد، تزا  اکتشاف( سهم دارد، ولی سهمی که شرکت ملی نفت باید از همینه

های مشارکت شده است، به سایر طرف زمان کشف تجاری یا هر زمان دیگری که در قرارداد تعیین
 11بینزی شزده اسزت. تبصزره مزادۀ      شود. این مو وع در مقررات نفتی ایران نیزم پزیش  تحمیل می

این عملیات ممشترکه با حفن مسئولیت پشزتیبانی و  »با اشاره به این مطل  که  1125نامۀ تصوی 
المللزی نفتزیه ... انجزا     ت بینن ارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دو  قرارداد مشرک

 کند.پذیری شرکت تابعۀ شرکت ملی نفت ایران را مقرر می، عد  امکان ریسک«شودمی
حلی است برای زمانی که یک شرکت نفتزی قصزد دارد در   بنابراین، سهم تعهدشده درواقع راه

به ایزن ویژگزی    عملیات مشارکت نماید، اما تمایل دارد این مشارکت بدون ریسک باشد. با توجه 
 سهم تعهدشده، دارندۀ آن عموماً شرکت ملی نفت است. 

ها )تا نقطه مشخصی( تعهدی نزدارد. پزس   شده، دارندۀ سهم در خصوص همینهدر سهم تعهد
المللی و به چه مقدار باید سهم شرکت ملزی  های بینیک از شرکتالز  است مشخص شود کدا 

                                                                                                                                        
 های مشترک و اموال مشترک، به اورت مالکیت مشاعی )نه مالکیت اشتراکی( باشد.به زمین
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المللی بزه نسزبت سزهمی کزه     های بینکلی هریک از شرکت طورها را برعهده بگیرد. بهاز همینه
گیرند و به همین نسزبت بزه سزهم شزرکت     های شرکت ملی را برعهده میدارند بخشی از همینه

یابد و مبالغ پرداختی به جای شرکت ملی به حساب بستانکاری هریزک از  ملی نفت اختصاص می
بینی شزده در قزرارداد، بعزداً بازیافزت شزود      یشالمللی من ور تا مطابق با سازوکار پهای بینطرف

 ی(.نفت المللیینکنندگان ب( انجمن مذاکره2412مشترک ) یاتقرارداد عمل هنمون 1.0 ۀماد)
( 2412مشترک ) یاتنمونه قرارداد عمل یبرا ینفت المللیینکنندگان بانجمن مذاکره یراهنما

پزس از اعزال     یزات مشارکت در عمل یارنفت اخت یکه شرکت مل یتیقراردادن موقع فرضیشبا پ
پرداخزت   این شرکت یآت یدیتعهدشده از سهم نفت تول هایینهو هم ردرا دا یتجار یدانکشف م

وجود  راردادق هکند که البته در خود نمونمی یشنهادگنجاندن در قرارداد پ یرا برا یشود، شروطمی
 1یانامهشرو  در موافقت یناست که ا ینا ینفت المللیینکنندگان بانجمن مذاکره یۀندارد و توا
 مشترک. یاتقرارداد عمل متن االیدر  نه ،شود یممجما تن 

بینی شده در راهنمای نامبرده برای این مو وع به این ترتی  اسزت کزه سزهم    ترتیبات مالی پیش
از  یعنزی سزهم هریزک    2ها به دو بخش سهم اولیه و ثانویه تقسیم شزود. سزهم اولیزه   هریک از طرف

هزای تعهدشزده.   هزا از همینزه  نیم یعنی سهم هریک از طرف 1ها منهای سهم ثانویه. سهم ثانویهطرف
شزود.  ها در قرارداد تعیین میهریک از این دو سهم به اورت درادی مشخص برای هرکدا  از طرف

جزم  هزای عملیزات مشزترک بزه    هزا از کزل همینزه   دهندۀ سهم هریک از طرفدراد سهم اولیه نشان
 های تعهدشده است.  دهندۀ سهم ایشان از همینههای تعهدشده، و دراد سهم ثانویه نشانهمینه

ها با سهم ثانویه برابر باشد، مرالً اگر سهم اولیزۀ شزرکت   ممکن است دراد سهم اولیۀ طرف
سی دراد است، سهم ثانویۀ این شرکت نیم سی درازد باشزد. همچنزین، ممکزن اسزت      « الف»

ها با سهم ثانویۀ آنها متفاوت باشد. در اورت متفاوت بزودن  چند یا همۀ طرف سهم اولیۀ یک یا
هایی که سهم اولیۀ آنهزا کمتزر از سزهم ثانویزۀ آنزان      این دو سهم، توازن مشارکت به نفع طرف

سی دراد اما سهم ثانویه بیسزت  « الف»یابد. برای نمونه، اگر سهم اولیۀ شرکت است، تیییر می
بیست دراد و سهم ثانویۀ آن سی دراد باشزد،  « ب»ر سهم اولیه شرکت دراد و از طرف دیگ

بینزی شزده   خواهد بود. به همین سب ، در این راهنما پیش« الف»توازن مشارکت به نفع شرکت 
ها براساس سهم ثانویزه خواهزد   های تعهدشده، حق رأی طرفکه تا پیش از بازیافت کامل همینه

هزا  ین ترتی ، حق رأی دارندۀ سهم تعهدشده به نسبت سزهم ثانویزه، بزین سزایر طزرف     بود. به ا
هزا  ها بازیافت گردد و مانند سایر طزرف شود و دارندۀ سهم تعهدشده تا زمانی که همینهتقسیم می

های عملیات را بپردازد، از دادن رأی محرو  خواهد بود. این مو زوع منطقزی اسزت، زیزرا     همینه
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کنزد، نبایزد حزق رأی داشزته باشزد و از اطالعزات       ای پرداخت نمزی ها همینهطرفوقتی یکی از 
 اند که به دلیل تخلزف مند شود. برخی این و عیت را تشبیه به و عیت طرفی کردهعملیات بهره

(. با وجزود ایزن، بایزد    Roberts and Fowler, 2020: 54حقوق مشارکت او تعلیق شده است )
های ملی نفزت  تواند مطلوب شرکترأی به دارندۀ سهم تعهدشده نمیتوجه داشت که عد  تعلق 

باشد و چنین مو وعی را باید برای موردی انت ار داشزت کزه دارنزدۀ سزهم تعهدشزده شزرکتی       
ای بزرای اعمزال   های ملی نفت همواره مشارکت در عملیات را وسیلهخصوای باشد، زیرا شرکت
  شدن از حق رأی یعنزی ازدسزت دادن ایزن کنتزرل،     بینند که محروکنترل بیشتر بر عملیات می

 حداقل تا کشف میدان تجاری.
المامی )یا حتی اختیاری( بودن مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات در قال  سهم تعهدشده 

شود. برای نمونه، در کشور مراکش، مرکم گذاری نفتی میموج  کاهش جذابیت آن برای سرمایه
م تعهدشده را بدون تعهد به بازیافت آن از سهم نفت تولیزدی دارد،  سه 1ملی هیدروکربن و معادن

گیزرد، نزه خزود    ولی جبران آن از طریق سهم بیشتر پیمانکار از سند باالدستی االی اورت مزی 
(. در واقع، حرکزت کلزی ایزن     Kanervisto and Pereira, 2013: 9قرارداد عملیات مشترک )

دولتِ ااح  نفت پیمانکاران نفتی را به پزذیرش سزهم    سیاست باالدستی نفتی که بر مبنای آن
تعهدشده ملم  کرده است بدون اینکه تعهدی به بازپرداخزت آن از نفزت تولیزدی داشزته باشزد و      
درعوض سهم پیمانکار در قرارداد باالدستی را افمایش دهد، به این سو اسزت کزه نقزش شزرکت     

 نمدیک شود.المللی ملی نفت هرچه زودتر به یک شرکت نفتی بین

 

 ها. نحوۀ بازیافت هزینه4
ازآنجایی که شرکت ملی نفت به نسبت سهمی که برای این شرکت در قرارداد عملیات مشزترک  

المللی بزه  های بینهایی که شرکتبرد، باید نحوۀ بازیافت همینهمن ور شده، از تولیدات سهم می
 نیم در قرارداد تعیین تکلیف شود.  2(ای تعهدشدههاند )همینهجای شرکت ملی نفت پرداخت کرده

المللزی  کننزدگان بزین  های تعهدشده در نمونه قرارداد انجمزن مزذاکره  سازوکار بازیافت همینه
میمان خالص نفت استحقاقی »نفتی، به این ترتی  است که یک سهم از تولیدات را تحت عنوان 

هزای  هزا کزه سزهمی از همینزه    درن ر گرفته، برای هریک از طرف 1«ماهانۀ شرکت ملی مدولته
میمان خالص نفت استحقاقی ماهانۀ »اند، سهمی از عواید حاال از فروش تعهدشده را تقبل کرده

عنوان همینۀ تعهدشده تقبل کرده هایی که طرف قرارداد بهگیرند تا همینهدرن ر می« شرکت ملی
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از زمزان تقبزل همینزه تزا زمزان       1شده در قراردادتوافق آن است که بر اساس نرخ عالوه بهرهه)ب
همینزۀ  »عنزوان  شود( از عواید حاال از فروش بازیافزت و البزاقی بزه   محاسبه می بازیافت همینه

شود کزه در نمونزه قزراردادِ عملیزات     من ور شود. بنابراین، مالح ه می 2«نشدهتعهدشدۀ بازیافت
هزای متعهزد بزه ازورت     کتی، سهم شزر نفت یالمللنیکنندگان بانجمن مذاکره( 2412مشترک )

 شود نه نفت.نقدی حساب می
های عملیات تولیزد و برچیزدن و   االمتیازهای دولت و مالیات بر تولید، همینهالبته بازیافت حق

مقدار نفت تعهدشده در قرارداد باالدستی االی برای عر ه در بازار داخلی، از میمان خالص نفزت  
تواننزد  ها میهای تعهدشده است. همچنین، طرفت همینهبر بازیاف استحقاقی ماهانۀ دولت، مقد 

در قرارداد مقرر کنند کل میمان خزالص نفزت اسزتحقاقی ماهانزۀ شزرکت ملزی جهزت بازیافزت         
های تعهدشده اختصاص یابد یا اینکه ارفاً دراد مشخصی از آن برای این مو وع درن ر همینه

از میمان خالص نفت استحقاقی ماهانۀ شرکت گرفته شود؛ به این معنا که همواره مرالً سی دراد 
هزا بزه   های تعهدشده اختصاص یابد و در اورت عد  اکتفا، مزابقی همینزه  ملی به بازیافت همینه

 دورۀ بعدی بازیافت منتقل شود. 
هزای  شود تا زمانی که تمزا  همینزه  در مدل امریکای شمالی )ایاالت متحده و کانادا( قید می

باشد، دارندۀ سهم تعهدشده حق برداشت از محصوالت را نخواهد داشزت.   تعهدشده بازیافت نشده
های تعهدشده، نسبت به بهزرۀ  حتی ممکن است این حق  اولویت در بازیافت عالوه بر خود همینه

های تعهدشده تا های تعهدشده هم اعمال شود که در این کشورها ممکن است بهرۀ همینههمینه
(. دلیزل ایزن ترتیبزات در مزدل امریکزای      Lowe, 2019: 55-56شزد ) ها بابرابر خود همینهپنج 

و گاز ایزن کشزورها، مالکیزت خصوازی بزوده،       شمالی این است که ن ا  مالکیت بر منافع نفت
 دارندۀ سهم تعهدشده نیم طبعاً یک شرکت یا فرد خصوای است.

د عملیزات مشزترک   المللی نفتی بزرای نمونزه قزراردا   کنندگان بیندر راهنمای انجمن مذاکره
توانزد سزهم و همچنزین حزق تحمیزل      ( قید شده است که دولت یا شرکت ملی نفت مزی 2412)

ها را به یک شرکتی که تماماً در مالکیت دولت است منتقل های سهمی خود به سایر طرفهمینه
ملزی  نماید، مشرو  بر اینکه قوانین و مقررات مربو ، چنین انتقالی را اجزازه داده باشزد. شزرکت    

تواند سهم را به شرکتی که تماماً در مالکیت دولت نیست انتقال دهد، امزا حزق   نفت همچنین می
گیرنده باید تواند به این شرکت منتقل نماید. به همین جهت شرکت انتقالها را نمیتحمیل همینه
ثانویزه   نشده را به محض ورود به مشارکت نقداً بر اساس سهمهای تعهدشدۀ بازیافتکلیۀ همینه

ها بپردازد. در انتقال از نوع اخیر، تجویم قانون حاکم نیم الز  اسزت. همچنزین،   به هریک از طرف
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ها مقرر داشته، های کلی که قرارداد برای انتقال سهم از سوی هریک از طرفشرایط و محدودیت
مدارک مربزو    برای این نوع انتقال از سوی شرکت ملی نفت نیم وجود دارد، مانند ارائۀ دالیل و

هزا در  گیرنده در انجا  تعهدات خود، حزق اولویزت سزایر طزرف    به مالئت و توانایی شرکت انتقال
خرید سهم نسبت به اشخاص ثالث. دراورتی که بخشی از سها  شرکت ملی نفت بزه اشزخاص   

 هزای خصوای واگذار شود و دیگر در مالکیت تا  دولت نباشد، این شرکت باید فوراً کلیزۀ همینزه  
ها بپردازد. در این مورد نیم نشده را نقداً بر اساس سهم ثانویه به هریک از طرفتعهدشدۀ بازیافت

هزای طزرف   های کلی که قرارداد برای تیییرات در کنترل و مالکیزت شزرکت  شرایط و محدودیت
قرارداد عملیات مشترک مقرر داشته برای این تیییر در کنترل و مالکیت شزرکت ملزی نفزت نیزم     

ود دارد، مانند ارائۀ دالیل و مدارک مربو  به مالئزت و توانزایی شزرکت تیییریافتزه در انجزا       وج
ها در خرید سهم نسزبت بزه اشزخاص ثالزث. در خصزوص      تعهدات خود، حق اولویت سایر طرف

ها باید متذکر شد که در قرارداد عملیزات مشزترک قیزد    اجرای عد  پرداخت نقدی همینه  مانت
گیرنده تما  مبلغ را پرداخت نکرده است، طرف قرارداد محسوب نشده، ی که انتقالشود تا زمانمی

از این رو، المامی برای شخص ثالث به پرداخت وجود ندارد؛ زیرا در اورت عد  پرداخت، از ورود 
هزا بزر او تعهزد شزده اسزت، در      به قرارداد محرو  خواهد شد که در این اورت، طرفی که همینه

 گیرنده منتقل شود، اولویت خواهد داشت.قرار بود به انتقال تصاح  سهمی که
هزا از سزوی   اجرای عد  پرداخت همینزه  یکی از مسائلی که باید در قرارداد روشن شود،  مانت

هایی را که از طرف دارندۀ سزهم  ها را برعهده گرفته است. این طرف باید همینهطرفیست که همینه
د، وگرنه ممکن است دارنده متخلف شزناخته شزود؛ بزه ایزن من زور،      تعهدشده برعهده گرفته، بپرداز

هزای  اجرای مخصوص این مو وع را در قرارداد بگنجانزد. یکزی از گمینزه    دارنده باید یک  مانت
ها را برعهده گرفته، فسخ قزرارداد  اجرای تخلف طرفی که همینه دارندۀ سهم تعهدشده برای  مانت

 Roberts andتوانزد منزافع دارنزده را تزأمین کنزد )     طور کامل نمیهو خروج از آن است که البته ب

Fowler, 2020: 54-5هزای  اجرایی کزه مزورد قبزول طزرف     (. در این خصوص، گنجاندن  مانت
های دیگر ممکن است هرگونزه تخلزف طرفزی کزه     دیگر مشارکت هم باشد دشوار است، زیرا طرف

 از تبانی با دارندۀ سهم تعهدشده بدانند.ها را برعهده گرفته است عمدی و ناشی همینه

 

 . ساختار مالی عملیات اکتشاف در شرایط تحریمی5
 1شود: نوع اول، سهم تعهدشدۀ سزخت سهم تعهدشده از جهت منبع بازیافت به دو نوع تقسیم می

های تعهدشده، دارندۀ سهم تعهدشزده  موج  آن، پس از پایان بازۀ زمانی انجا  همینهاست که به

                                                           
1. hard carry 
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همراه است  1ها را بازپرداخت کند. این بازپرداخت عموماً با بهرهطور مستقیم و نقدی همینهد بهبای
است کزه   2کند. نوع دو ، سهم تعهدشدۀ نر که این نوع از سهم را بیشتر شبیه به اعطای وا  می

ملزم   شزده، دارنزدۀ سزهم تعهدشزده     های تعهدموج  آن، پس از پایان بازۀ زمانی انجا  همینهبه
ها را پرداخت کند، بلکه متعهدِ سزهم تعهدشزده، عزوض  آن را از تولیزدات )کزه      نیست نقداً همینه

کند. این نوع سهم تعهدشزده، درواقزع خریزد    ای نیم همراه باشد( برداشت میممکن است با بهره
یزم  جزای یکزدیگر ن  است. البته باید یادآور شد که این دو ااطالح بعضزاً بزه   1سهم با ثمن موجل

 (.Roberts and Fowler, 2020: 54شوند )استفاده می
ها به او تحمیل شده است، زیزرا بزا   سهم تعهدشدۀ سخت بیشتر به نفع طرفی است که همینه

و گاز را تحمل نخواهد کرد. لذا،  های مربو  به نوسان قیمت نفتها، ریسکپرداخت نقدی همینه
نفع  سهم تعهدشده، یزک شزرکت خصوازی    ذی این نوع سهم عموماً برای جایی است که طرف

کننزدگان  ( انجمزن مزذاکره  2412است، نه شرکت ملی نفت. نمونزه قزرارداد عملیزات مشزترک )    
المللی نفتی، سهم تعهدشدۀ نزر  را بزرای مشزارکت شزرکت ملزی پیشزنهاد داده اسزت، امزا         بین

باید سزریعاً   دراورت انتقال این سهم از سوی شرکت ملی به یک شرکت خصوای، این شرکت
تزوان  ای را که تا زمان انتقال بازیافت نشده نقداً بپزردازد. بنزابراین، مزی   های تعهدشدهکل همینه

ها با برگمیدن سهم تعهدشده، ریسک عزد  کشزف میزدان تجزاری را بزه      نتیجه گرفت که دولت
و گزاز   های مربو  به قیمزت نفزت  های عامل، و با برگمیدن نوع نر  آن، برخی از ریسکشرکت

 کنند.ها تحمیل میتولیدی را نیم به این شرکت
بهترین حالت برای طرف متعهدِ سهم تعهدشده این است که بزه محزض ورود شزرکت ملزی     

های پیشین نقداً و فوراً پرداخت شود. این نوع بازپرداخزت  نفت به قرارداد عملیات مشترک، همینه
وجزود دارد کزه شزرکت دولتزی نیزم       1222سزال   در نمونه قرارداد مشارکت در تولید اندونمی در

تواند با ارسال یک نامه این بازپرداخت را به تأخیر بیندازد. همین مو وع در سیسزتم امتیزازی   می
های تعهدشده عموماً از نفزت تولیزدی   ابوظبی نیم مشاهده شده است. با وجود این، بازیافت همینه

 0متیازی این بازیافت در قال  تخفیف مالیاتهای اگیرد. در سیستماورت می یشرکت ملسهمی 
نفت »شود که در برخی از کشورها از های قراردادی در قال  بازیافت همینه انجا  میو در سیستم

 (.Moore and others, 2019: 483گیرد )این بازیافت اورت می یشرکت ملسهمی « همینۀ
، سزهم  2443نفتی ویتول در سزال  در قرارداد نفتی منعقد بین شرکت ملی نفت غنا و شرکت 

سهم متعلق به شرکت ملی نفت غنا کزه پیمانکزار سزهم شزرکت     »گونه آمده است: شده اینتعهد

                                                           
1. uplift 
2. soft carry 

3. deferred purchase consideration 

4. tax allowance 
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(. 1مزادۀ   1.11)بنزد   1«پزردازد های عملیات بدون مطالبۀ بازپرداخت آن، میملی نفت را از همینه
های عملیات توسعه و مینهاین قرارداد، شرکت ملی نفت ارفاً در خصوص ه 2مادۀ  1مطابق بند 

هزای عملیزات اکتشزاف،    در خصزوص همینزه   3برداری متعهد به پرداخت است و مطابق بند بهره
هزای عملیزات   اختیار )نه تعهد( مشارکت دارد. در اورت مشارکت شزرکت ملزی نفزت در همینزه    

ت ملزی  هایی متعهد خواهد بود کزه شزرک  اکتشاف و عد  کشف تجاری، پیمانکار به جبران همینه
 نفت برای عملیات اکتشاف تقبل نموده است.

تواند برای شرایط تحریمی مورد استفاده قرار گیزرد، زیزرا   ساختار مالی سهم تعهدشدۀ نر  می
هزا، بزه   در اورت استفاده از این ساختار، ریسک عد  فروش نفت و گاز به دلیزل و زع تحزریم   

 شود.المللی نفتی منتقل میشرکت بین
های تعهدشده از سزهم شزرکت ملزی از نفزت تولیزدی      ، وقتی قرار است همینهبه این ترتی 

المللزی  های جدید، بزه شزرکت بزین   بازیافت شود، ریسک عد  فروش نفت به سب  و ع تحریم
نفتی منتقل خواهد شد. در این خصوص باید به چند نکته توجه داشزت: نخسزت اینکزه بازیافزت     

المللزی  حق نسبت به نفت تولیدی بزرای شزرکت بزین    های تعهدشده ممکن است به ایجادهمینه
توان در قرارداد نفتی از ایجاد چنین حقی با درج شر  اریح جلوگیری کزرد.  نفتی منجر شود. می

المللزی نفتزی بینجامزد،    های تعهدشده به ایجاد حق برای شرکت بیندراورتی که بازیافت همینه
های خود درج کند. دو ، مشارکت در عملیزات  بتواند نفت تولیدی آتی را در حسااین شرکت می

ها قابل تصور نیست، زیرا این امر مانع از انعقاد قرارداد نفتی بین شزرکت  اکتشاف با وجود تحریم
 یاقتصزاد  یهزا میتحزر المللی خواهد بود. سو ، نمونه قراردادهای عملیات بزه  ملی و شرکت بین

ها شود. پیشنهاد شزده اسزت   ت اساسی بین طرفاند که ممکن است موج  بروز اختالفانپرداخته
ها در مقابل یکدیگر، متعهد بزه  های اقتصادی جمء موارد فورس ماژور قید شود و طرفکه تحریم

های دیگر )اعزم  ها بر طرفهای ناشی از شمول تحریمها و جریمهها، همینهجبران خسارات، زیان
(. چهزار ، در ازورت   Derman, 2019: 342-7از خود طرف یا مدیران یا کارکنان آن( باشزند ) 

های تحریمی، باید سازوکار جبران نیم مشخص شود؛ برای مرال، و زع  تعهد به جبران ممنوعیت
المللی نفتی باشد، تواند موجبی برای ایجاد حق نسبت به نفت تولیدی برای شرکت بینتحریم می

جهزت کزاهش آثزار و زع مجزدد       حقی که قبل از و ع تحریم وجود نداشت. پنجم، دولت ایران
کشزور و   یو خزدمات  یدیز قانون حداکرر اسزتفاده از تزوان تول  های اقتصادی پس از برجا ، تحریم

تصوی  رساند. در ایزن قزانون، مشزارکت    به 1123ی را در اردیبهشت سال رانیا یاز کاال تیحما
ر کامزل مشزخص نشزده    طوبینی شده، اما سازوکار اجرایی و قراردادی آن بهخارجی پیش -ایرانی

                                                           
1. “Carried Interest means an interest held by GNPC in respect of which Contractor pays for 

the conduct of Petroleum Operations without any entitlement to reimbursement from 

GNPC”. 
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ثبزت برسزد و   است. مشارکت باید در قال  گروه اقتصادی با منافع مشترک یا شرکت تجزاری بزه  
 ارف انعقاد قرارداد عملیات مشترک برای رعایت المامات این قانون کافی نیست.

 

 نتیجه
های خزارجی را ملزم    کشورهای ااح  نفت با هدف انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی، شرکت

تزر  در عملیات نفتی پیش یشرکت ملهای ملی نفت مشارکت نمایند. مشارکت کنند با شرکتمی
شد، اما در حال حا ر این گذاری( انجا  میبا امضای یک سند واحد )قرارداد مشارکت در سرمایه

المللزی  نوع مشارکت در قال  انعقاد قرارداد عملیات مشترک بین شرکت ملی نفتی و شرکت بزین 
 پذیرد.پس از امضای قرارداد باالدستی االی یا اعطای مجوز نفتی اورت می نفتی،

هزای  این نوع مشارکت بدون تقبل ریسک است. برای شرکت ملی نفت همانند سزایر طزرف  
شود. سهم شرکت ملزی نفزت از   قراردادِ عملیات مشترک، دراد سهم مشخصی درن ر گرفته می

شزود تزا زمزانی کزه نفزت کشزف       لی قرارداد تحمیل میالملهای بینهای عملیات به طرفهمینه
یابزد.  ندرت بعد از کشف میدان تجاری نیم ادامزه مزی  ها و ریسک به)تجاری( شود. تحمیل همینه

هزا  المللی تحمیل شود یا فقط برخی از آنها این همینههای بینها ممکن است بر همۀ طرفهمینه
 را از طرف شرکت ملی نفت برعهده گیرند.

شزده مطزرح   هزای تحمیزل  از کشف و آغاز مرحلۀ توسعه، مسئلۀ بازیافزت سزهم همینزه   پس 
شود. بازیافت از دو طریق ممکن است انجا  شود. بازیافت نر  کزه بزه ایزن ترتیز ، پزس از      می

هزا را  هزایی کزه همینزه   ها را یکجا به طرف یزا طزرف  کشف میدان، شرکت ملی نفت کلیۀ همینه
شزرکت  هزای  کند. در مقابل، بازیافت سخت است که استهالک همینهاند پرداخت میمتقبل شده

 گیرد.کننده اورت میاز طریق فروش نفت به طرف تقبل یمل
ساختار مالی مشارکت شرکت ملی نفت در قرارداد عملیات مشترک، با توجه به عزد  تحمزل   

هت  زمانت  المللی نفتی نیست و به همین جریسک از سوی شرکت ملی نفت، مانند شرکت بین
های عادی قرارداد عملیات مشترک درن ر گرفته اجراهایی که برای تخلف از تعهدات برای طرف

 شود، در مقابل  شرکت ملی نفت قابل اجرا نخواهد بود.می
توان استفاده از مدل مشارکت از طریزق سزهم تعهدشزده را    گفته، میبا توجه به مطال  پیش

رداد نفتی ایرانی توایه کرد. سهم تعهدشدۀ نر  یا سخت، بسزته  گذار و طراح مدل قرابرای قانون
. سزاختار سزهم تعهدشزدۀ نزر      به ساختار و شرایط تحریمی، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد

المللزی نفتزی از   بزین  های شزرکت برای شرایط تحریم مناس  است، به این معنا که جبران همینه
ن شرکت( باشد و به این ترتیز  اگزر تحزریم و زع شزد،      نفت تولیدی )بدون ایجاد حق برای ای

شود. برای لحاظ کزردن منزافع شزرکت    ریسکی متوجۀ شرکت ملی نفت از بابت فروش نفت نمی
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المللی نسبت به نفزت تولیزدی   توان ایجاد حق برای شرکت بینالمللی نفتی در این شرایط میبین
 را وابسته بر و ع تحریم کرد.

ای از قزرارداد عملیزات   گذاران نفتی ایرانزی نمونزه  رسد الز  است سیاستن ر میبنابراین، به
مشترک مشتمل بر شرو  مربو  به مشارکت در عملیات اکتشاف نفتی در قال  سزهم تعهدشزده   

تزوان هزر دو نزوع سزهم     به انعت باالدستی نفتی جهان را ارائه کنند. در این نمونه قرارداد مزی 
عنوان دو گمینۀ موازی مناس  برای شرایط اقتصادی متفاوت ارائزه  تعهدشده )نر  یا سخت( را به
 یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون از توان تولهایی که کرد. همچنین حداکرر ظرفیت

تواند در جهت طراحی مدل قزراردادی  ی برای استفاده از قال  مشارکت ایجاد کرده است، میرانیا
 کار گرفته شود.مناس  به
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