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ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛

مطالعهي موردی در اندونزی و پرو
الهام امینزاده*  ،پیمان آقابابایی دهکردی

دانشگاه تهران

س��رمایه و فنآوري دو مقولهي مهم در توس��عه ی صنعت نفت هستند .از آنجا که اغلب میادین نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،فقدان
این دو عنصر اساس��ي س��بب بروز مش��کالتی برای این کشورها شده است .بههمين دليل نيز قراردادهای مش��ارکت در تولید برای کشورهای در حال
توس��عه بهعنوان ابزاری جهت جذب این دو عامل مهم از فراس��وی مرزها تلقي ميشود .با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهاي مشارکت در تولید ،در
مقالهي حاضر س��اختار مالی اين نوع قراردادها بر اس��اس مطالعهاي موردی كه در اندونزی و پرو انجام ش��ده مورد بررس��ی قرار گرفته است .طی این
پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت ،ابتدا قرارداد مشارکت در تولید بررسی و سپس ساختار مالی آن
واکاوی شده است.
قراردادهای نفتی ،قرارداد مشارکت در تولید ،ساختار مالی ،اندونزی ،پرو
مقدمه

ب��ا توجه رواج قرارداد مش��اركت در توليد
در س��طح دنيا ،همچنین مطالعات فراوان انجام
ش��ده و نظرات متفاوتي ك��ه در خصوص این
ن��وع قرارداد وجود دارد موارد ارائه ش��ده در
اين مقال��ه تنها عقايد نويس��ندگان ميباش��د.
توس��عهی میادین نفت��ي و بهرهمن��دی از این
موهب��ت الهی نیازمند س��رمایه و ف��نآوري با
صرفه اس��ت .از آنجاکه اغل��ب منابع نفتی در
کش��ورهای در حال توس��عه ق��رار دارد و اين
كش��ورها نيز ب��ا فق��دان فنآوري و س��رمایه
روبرو هس��تند نیاز به این مهم دوچندان ش��ده
اس��ت .برخالف این تصور که جذب سرمایه

و فنآوري خارجی تنها مربوط به کشورهای
ضعیف است و نیز با توجه به رویکرد بسیاری
از کش��ورهای توس��عهیافته در جذب این دو
عامل جهت بهرهبرداری از منابع خود میتوان
گف��ت جذب س��رمایه و ف��نآوري نش��انگر
ضعف نیست بلکه يكي از راهکاری توسعهي
س��ریع اس��ت .با توجه به ملی بودن منابع نفت
ای��ران و اينك��ه در قوانین برنام��هي چهارم و
پنجم توسعه ،وزرات نفت اجازهي استفاده از
انواع روشهای قراردادی جذب سرمایهگذار
خارجی را دارد ،بررس��ی ان��واع این روشها
ضروري بهنظر میرسد.
بهطور کل��ی قراردادهای نفت��ی به ترتیبات
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امتیازی ،قراردادهای مشارکتی و قراردادهای
خدماتی (پیمانکاری) تقس��یمبندي میشوند.
در روش ترتیب��ات امتیازی ک��ه قدیمیترین
روش مورد استفاده است یک شرکت نفتی با
دریافت انحصار اکتشاف و استخراج و تحمل
مطلق ریس��ک ،مال��ک نفت در نقطهي س��ر
ِ
دولت طرف ق��رارداد ،مالیات
چاه اس��ت و به
و به��رهي مالکان��ه پرداخ��ت میکن��د [.]19
قراردادهای مشارکتیِ ناشی از مشارکت يك
ش��رکت با دولت ،به مالکیت مشترک طرفین
بر نفت تولیدی منتهی ميشود .در این روش،
تأمین هزینه و ریس��ک ق��رارداد برعهدهي دو
طرف اس��ت [ .]8پس از تالش کشورها برای
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کنترل بر منابع خود و ملیش��دن صنعت نفت،
حاکمیت و مالکیت مل��ی مانع از بهکارگیری
روشهای امتیازی و مشارکتی شد و مهمترین
نگرانی کشورها برای توسعهي میادین ،فقدان
فنآوري و نی��از مالی بود .بهمنظ��ور رفع این
دغدغه ،سیس��تم قرارداده��ای خرید خدمت،
بهعن��وان تنه��ا راه حل کش��ورها برای جذب
تخصص و تأمین مالی پروژههای نفتی معرفي
ش��د [ .]11در سیس��تم خرید خدمت ،دولت
مالک منابع و ش��رکت نفتی مستحق دریافت
بخش��ی از نفت ی��ا درآمد اس��ت[ ]9یکی از
مصادیق این سیستم ،مشارکت در تولید است.
مشارکت در تولید روش��ی است که با وجود
ملیش��دن منابع نفتي ،امكان س��رمایهگذاری
خارجی را فراهم كرده اس��ت [ .]7نگارندهی
این مقاله در پی پاس��خ این س��ؤال اس��ت که
در صنعت نفت ای��ران چه موانعی برای تحقق
مشارکت در تولید وجود دارد؟ بهنظر میرسد
عدم درک صحیح قرارداد مشارکت در تولید
از یکس��و و وج��ود ممنوعیته��ای قانونی
از س��وی دیگر ،مانع اجرای اين روش باش��د.
براي ای��ن موضوع پیش��ینهي قابلقبولی یافت
نش��ده اس��ت .مس��عود امانی در کتاب حقوق
قرارداده��ای بینالملل��ی نفت ،مش��ارکت در
تولید را بهصورت کلی شرح داده است .عالوه
ب��ر این چند پایاننام��ه در اين موضوع و یک
پایاننام��ه در موضوع تطبیق ان��واع قراردادها
ب��ا بند ب م��ادهي 14-قان��ون برنامهي چهارم
دفاع شده که ضعفهای فراواني داشته است.
بنايراين در اين پژوهش س��عی خواهد ش��د با
روش توصیفی-تحلیل��ی و با رج��وع به منابع
اصیل حقوق نفت ،ابتدا قرارداد مش��ارکت در
تولید بررس��ی شده و سپس س��اختار مالی اين
نوع قرارداد بر اس��اس تجارب كشورهاي پرو
و اندونزی مورد سنجش قرار گيرد.
 -1بررسی قرارداد مشارکت در تولید

مش��ارکت در تولی��د ،ترجم��هي اصطالح
 production sharingاس��ت که ب��ا توجه به

ماهی��ت این قرارداد بهنظر میرس��د ترجمهي
 sharingبه مش��ارکت صحیح نباشد؛ چراكه
درک نادرس��ت بس��یاری از مدیران ،ناشی از
آن اس��ت که گمان میکنند این نوع قرارداد
در ذیل قراردادهای مشارکتی است [25و.]24
بنابراين ترجمهي "تقس��یم تولید" مناسبتر از
ترجمهي "مشارکت در تولید" بهنظر میرسد.
با این وجود بهدلیل کثرت اس��تفاده از عبارت
مش��ارکت در تولید ،در مقال��هي حاضر نيز به
ای��ن عب��ارت ُعرف��ی (گرچه آنرا نادرس��ت
ميدانیم) پایبند خواهیم بود.
مش��ارکت در تولید روشی است که قبل از
استفاده در صنعت نفت ،در بخش کشاورزی
اس��تفاده شده اس��ت .اندیش��هي اس��تفاده از
ق��رارداد مش��ارکت در تولید ریش��ه در قانون
مع��ادن هند-هلند دارد که پس از تصویب در
 ،1899اجازهي اعطای امتیاز در مقابل دریافت
بخشی از نفت و بهرهي مالکانه داده شده بود.
پس از اس��تقالل اندونزی و در دوران ریاست
جمهوری ژنرال س��وهارتو ،اندونزی قرارداد
مش��ارکت در تولی��د را بنیان نه��اد[ ]18و در
 1966برای نخس��تين بار از مشارکت در تولید
بهش��کل کنونی آن استفاده کرد [ .]4از 1966
تا  2008مش��ارکت در تولید ،پنج نسل بهخود
دیده كه عمدهي تحوالت اين نس��لها مربوط
به رژیم مالی بوده است[ .]23در این تحوالت
ش��ش اصل بر قراردادهای مشارکت در تولید
حاکم بوده كه عبارتند از:
ریس��ک ناش��ی از عدم تولی��د تجاری بر
عهدهي پیمانکار است
تأمی��ن مالی پ��روژه بر عه��دهي پیمانکار
است
دول��ت ،مال��ک نف��ت تولیدی اس��ت و
پیمانکار تحت نظارت او انجام تکلیف میکند
تمامي تجهیزات و سازهها تحت مالکیت
دولت میزبان است
استهالک هزینهها از طریق دریافت تمام
یا بخشی از نفت تولیدی است
پس از کس��ر هزینهها ،نفت تولیدی میان

دولت و شرکت تقسیم میشود []5
در تعری��ف مش��ارکت در تولی��د اینچنین
ی��ک آمده :ی��ک توافق قراردادی اس��ت که
میان ی��ک دولت بهعنوان ط��رف اول و یک
ش��رکت نفتی یا کنسرس��یومی از ش��رکتها
بهعنوان طرف دوم (ک��ه بايد واجد تخصص
و صالحیت الزم باش��د [ )]17منعقد میشود.
در کش��ورهای در حال توس��عه معموالً طرف
اول ،ش��رکت ملی نفت یا وزارت نفت است
يا در برخی مدلهای س��وریه و مصر شرکت
ملی نف��ت و وزارت نفت هم��راه با يكديگر،
طرف اول هس��تند [ .]10بر این اس��اس طرف
دوم (بهعنوان پیمان��کار) از طرف اول ،مجوز
انحصاری اکتشاف و اس��تخراج نفت را براي
دورهاي معین و در مکاني مش��خص دریافت
میکند .پیمانکار با تحمل ریسکهای پروژه،
متعه��د به ارائهي خدمات مالی و فنی در قالب
انجام فعالیتهای اکتش��اف ،توسعه ،استخراج
و بازاریابی اس��ت ( ِهنریچ و دیگران.)2002 ،
در مقابل ،طرف اول متعهد اس��ت که با آغاز
تولی��د تج��اری ،س��همی از آنرا بابت جبران
ریسک و خدمات ،به پیمانکار پرداخت کند.
از لحاظ نظری ،مش��ارکت در تولید نوعی
ق��رارداد خدماتی (خرید خدمت) اس��ت که
سهم پرداختی به شرکت نفتی ،نوعی پرداخت
(دستمزد) ميباش��د که از جانب دولت به آن
ش��رکت در نقطهي صادرات انجام میپذیرد
[ .]5بر این اس��اس ،ماهیت مشارکت در تولید
را نمیت��وان نوعی امتیاز دانس��ت؛ چراكه در
امتیاز ،تمامي نفت تولیدی و همچنین وس��ایل
و تجهیزات ،تحت مالکیت ش��رکت است .اما
در مش��ارکت در تولید تمامي نفت تولیدی و
تجهیزات تحت مالکیت دولت اس��ت .عالوه
ب��ر این در امتیاز ،ق��درت دولت در نظارت بر
ش��رکت نفتی محدود است ولی در مشارکت
در تولید ،ش��رکت نفتی تح��ت کنترل دولت
فعالیت میکند.
مش��ارکت در تولی��د نوعی مش��ارکت هم
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نیست؛ چراكه اوالً ریس��ک عدم اکتشاف بر
عهدهي شرکت است و دوم آنكه در صورت
موفقیت پروژه تمامي هزینهها توس��ط دولت
پرداخت میش��ود (مس��تهلک میگ��ردد) و
پیمانکار در پایان ق��رارداد هیچگونه هزینهای
پرداخت نخواهد کرد .سوم اينكه تمامي نفت
تولیدی در مالکیت دولت اس��ت و ش��رکت
نفت��ی هیچگونه مالکیتی ب��ر آن ندارد .چهارم
آنكه سهم اس��تحقاقی ش��رکت نفتی ،از نوع
مالکیت نیس��ت بلکه این استحقاق ،نوعی حق
دینی اس��ت که ب��ه موج��ب آن دولت متعهد
اس��ت بخش��ی از نفت تولیدی را به ش��رکت
پرداخت کند .ش��رکت نفتی بر استحقاق خود
هیچگونه حق عینی ن��دارد .زیرا تحقق اقتدار
وی بر نفت تولیدی ،منوط به پرداخت دولت
است و قبل از پرداخت ،شركت حق هیچگونه
تصرف مس��تقیم ،تقدم و تعقیب نفت تولیدی
را ن��دارد (کاتوزیان .)1374 ،به نظر میرس��د
مش��ارکت در تولید نوعی قرارداد پیمانکاری
است که بیش��باهت به عقد اجارهی اشخاص
قانون مدن��ی یا جعاله نیس��ت [ ]1ولی تطبیق
این دو نیاز به بررس��ی دقیقت��ری دارد که از
حوصلهي این مقاله خارج است.
در پاي��ان بای��د گف��ت ك��ه در ترتیب��ات
ق��رارداد خرید خدمت ،عالوه بر مش��ارکت
در تولید ،قرارداد خدماتی ریس��کپذیر نیز
وجود دارد که تفاوت بنیادینی با مش��ارکت
در تولید نداش��ته ،تنه��ا در م��وارد فرعی و
رژیم مال��ی متفاوت اس��ت .بهعبارت ديگر
در ق��رارداد مش��ارکت در تولی��د ،پرداخت
ب��ه ش��رکت بهص��ورت کاالس��ت ولی در
قراردادهای خدماتی ریسکپذیر ،پرداخت
نقدی است [.]10
 -2ساختار مالی قرارداد مشارکت در تولید

یک��ی از مهمترین بخشه��ای قراردادهای
نفتی ،رژیم مالی است .رژیم مالی از کشوری
به کش��ور دیگر تغیی��ر میکند .زیرا ش��روط
مربوط ب��ه رژیم مال��ی ،اختصاصی اس��ت و
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بر اس��اس مذاک��رات طرفین تنظیم میش��ود
(جانس��ون .)1994 ،در قراردادهای مشارکت
در تولید ،رژیم مالی نقش بهسزایی در موفقیت
قرارداد و ابراز رضایت از آن دارد .بسیاری از
نگرانیها در مورد قرارداد مشارکت در تولید
ب��ا طراحی صحیح س��ود و ریس��ک در رژیم
مالی مرتفع میشود .در رژیم مالی باید بهدنبال
روشی بود که در عین حداکثرسازی سود ،به
جذب س��رمایهگذار خارجی نیز توجه داشته
باشد .یکی از مشکالت امروزهی صنعت نفت
کشور بیتوجهی به جذب سرمایهی خارجی و
تالش برای حداکثرسازی سطح درآمد است.
بیتوجهی به معیار تناس��ب س��ود و ریسک،
موجب ش��ده هماکنون در پارسجنوبی ،قطر
چندی��ن برابر ایران درآمد کس��ب کند .رژیم
مالی مش��ارکت در تولید به قبل و بعد از تولید
تجاری تقسیم میشود.
 -1-2رژیم مالی قبل از تولید

در ای��ن مرحله تراز مالی پ��روژه منفی بوده
و تأمین مالی بر عهدهی ش��رکت نفتی اس��ت.
هزینههای قبل از تولید به هزینههای قبل و بعد
از انعقاد قرارداد تقس��یم میش��ود .هزینههای
قبل از انعقاد قرارداد ش��امل مواردی است که
از انعقاد یادداش��ت تفاهم تا انعقاد قرارداد بر
پیمان��کار تحمیل میش��ود .ویژگ��ی بارز این
نوع هزینهها غیرقابلاس��ترداد بودن آنهاس��ت
[ .]23مبالغ��ی که ش��رکت نفتی ب��رای خرید
اطالعات زمینشناس��ی و س��اختار سازههای
منطقه بهمنظور تخمین ریس��ک خود به دولت
پرداخت میکن��د از این قبیل اس��ت .اگرچه
ای��ن هزینهها غیرقابلاس��ترداد اس��ت ولی در
برخ��ی مدلها در اندونزی ای��ن هزینهها جزء
هزینههای قابلاس��ترداد تلقی ش��ده است [.]7
هزینهی خرید اطالعات معموالً  10تا  75هزار
دالر است (جانسون.)1994 ،
دس��تهی دوم ،هزینهه��ای پ��س از انعق��اد
قرارداد میباش��د که بخشی از آن ،هزینههای
پرداختی به دولت است و بخش بزرگی از آن

نیز صرف عملیات پروژه میشود .پرداختیها
به دولت شامل سه گروه است؛
 -1-1-2اجاره

ش��رط اجاره عمومیت ندارد ولی در برخی
مدلها ،ش��رکت باید دو نوع اج��اره به دولت
پرداخت کند .یکی اجارهی ناش��ی از تصرف
منطق��هی تحت ق��رارداد (کردس��تان )16 ،که
عالوه ب��ر آن اجارهی امالک ش��خصی نیز بر
عهدهی پیمانکار است و دیگری اینکه اگرچه
در بیش��تر قرارداده��ای مش��ارکت در تولی��د،
ش��رکت میتواند مجاناً از وس��ایل و تجهیزات
اس��تفاده کن��د [ .]26ول��ی در برخ��ی مدلها
در اندون��زی دولت باید بهای اس��تفاده از این
خدمات را در مرحلهی توس��عه پرداخت نماید
[ .]15نکتهی قابلتوجه آن است که هر دو نوع
اجارهی پرداختی جزء هزینههای قابلاس��ترداد
اس��ت (کردس��تان .)16 ،بهنظر میرسد ماهیت
این پرداخت ،اجاره نباش��د و بهتر اس��ت آنرا
جری��ان ف��وری درآمدی برای دولت دانس��ت
که هدف آن عالوه بر منتفع ش��دن زودهنگام
دولت ،نوعی تضمین ُحسنعمل پیمانکار است.
 -2-1-2بوناس

1

بوناس در لغت بهمعنای پاداش ،سود قرضه،
پرداخت اضافی و حق امتیاز ترجمه شده ولی
در اصط�لاح ،نوعی جری��ان درآمدی فوری
برای دولت است که در مراحل مختلف توسط
پیمانکار پرداخت میش��ود .در قراردادها سه
نوع بوناس دریافت میش��ود .نخس��ت بوناس
امضاء که پس از امض��اء و تأیید قرارداد اخذ
میش��ود و مبل��غ آن یک تا پن��ج میلیون دالر
اس��ت [ .]7دوم بون��اس اکتش��اف که پس از
کش��ف تج��اری و تصویب برنامهی توس��عه
توس��ط پیمانکار پرداخت میشود [ .]15سوم
بوناس تولی��د که پس از آغ��از تولید تجاری
اخذ میشود .برای مثال در مدلهای اندونزی
آمده که اگر تولید به  50هزار بشکه برسد 15
تا  50میلیون دالر بوناس اخذ میشود [.]7
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 -3-1-2عوارض گمرکی

معم��والً پیمان��کاران از پرداخت عوارض
گمرکی مربوط ب��ه واردات تجهیزات معاف
هس��تند( .لیب��ی )2006 ،و اینگون��ه عوارض
تنه��ا در موارد مح��دودی مثل م��واردی که
مشاب ِه داخلیِ کاالی وارداتی وجود دارد اخذ
میشود [.]15
مخ��ارج عملی��ات پ��روژه ش��امل تمام��ی
مخارجی اس��ت که پ��س از تعیین بودجههای
س��الیانه ،به تأیید دولت با کمیتهی مش��ترک
میرس��د .هزینهه��ای پ��روژه ب��ه هزینههای
اکتش��اف و توسعه تقسیم میشود .تفاوت این
دو نوع هزینه در ریس��ک آنهاست .به عبارت
دیگر ریس��ک هزینههای اکتش��اف به مراتب
بیشتر از ریسک توسعه است .عالوه بر این در
برخی مدلها ،بهرهی بانکی نیز در اس��تهالک
هزینهه��ای اکتش��افی منظور میش��ود [.]23
گاهی در برخی مدلها در چین و لیبی ،دولت
ب��دون تحمل ریس��ک 50 ،رص��د هزینههای
مرحلهی توس��عه را تأمی��ن میکند [ .]10الزم
بهذکر اس��ت که هزینههای مازدا بر بودجهی
مجاز ،غیرقابلاسترداد است .مث ً
ال در مدلهای
مال��زی ،هزینههای ناش��ی از خرید تجهیزات
بدون تأیید پتروناس ،غیرقابلاس��ترداد اس��ت
[.]10
 -2-2رژیم مالی پس از تولید

با آغاز مرحل��هی تولید ،ت��راز مالی پروژه
مثب��ت خواهد ش��د .در این مرحل��ه ،هزینهها
کم بوده و به مواردی مثل حقوق ،دس��تمزد و
نگهداری پروژه محدود میش��ود .رژیم مالی
پ��س از تولید ب��ر چگونگی تس��هیم درآمد،
اس��تهالک هزینه و پرداخ��ت مالیات متمرکز
اس��ت .در رژیم مالی پس از تولید ،دو روش
وجود دارد.
 -1-2-2روش پرو

در ای��ن روش تمام��ی رژیم مال��ی پس از
تولید ،یک مرحلهای اس��ت و بر این اس��اس

ب��رای اس��تهالک هزینهه��ا و جبران س��ود و
ریس��ک ،سهم مش��خصی ( 50درصد) از ّ
کل
تولید ب��ه پیمانکار پرداخت میش��ود .بهدلیل
عدملح��اظ قیمت نفت در س��هم پرداختی (از
دیدگاه دولتها) و همچنی��ن عدمتأثیر نتایج
اقتصادی پروژه در س��هم دول��ت (از دیدگاه
شرکتها) ،این روش فراگیر نشد.
 -2-2-2روش اندونزی

این روش چندمرحلهای اس��ت و طی چند
مرحله ،هزینهها مس��تهلک ،نف��ت باقی مانده
تس��هیم و مالی��ات پرداخت میش��ود .امروزه
روش اندونزی فراگیر ش��ده است [ .]5روش
اندونزی شامل چهار مرحله است:
الف) مرحلهی نخس��ت :که فراگیر نبوده و
در برخی مدلهای آس��یایی وج��ود ندارد .در
این مرحله ابتدا س��همی از نف��ت تولیدی (20
درصد) کس��ر میشود .عموماً سهم تخصیصی
بهعنوان بهرهی مالکانه بهدولت اختصاص داده
میشود[ .]4با اين حال در  1993برای نخستین
بار روشی در اندونزی بهکار رفت که بر اساس
آن سهمی  20درصدی با عنوان تسهیم ابتدایی
نفت بر اساس نرخ از پیش تعیینشده ،بین دولت
و شرکت نفتی تقسیم میشود .این تقسیم قبل از
استهالک هزینه بوده و نوعی بهرهی مالکانه در
س��هم دولت است .تس��هیم اولیه ،مشوقی برای
کاهش ریسک پیمانکار است [.]7
ب) مرحلهی دوم :استهالک هزینه است که
مهمترین بخش قرارداد مشارکت در تولید بوده
و س��هم بهس��زایی درجذابیت آن دارد .در این
مرحله تمامی هزینههای مربوط به عملیات پروژه،
هزینهه��ای قب��ل از ق��رارداد و پرداختهای به
دولت (درصورت قابلاسترداد بودن) مستهلک
میشود [ .]7در این مرحله سهمی از نفت تولیدی
ک��ه نفتهزینه 2نام دارد برای اس��تهالک هزینه
تخصیص مییابد .سقف نفتهزینه متغیر است.
بهعبارت دیگ��ر در برخ��ی قراردادها بهمنظور
تشویق پیمانکار و کاهش ریسک او ،تمامی نفت
تولی��دی بهعنوان نفتهزین��ه تخصیص مییابد

[ .]5این در حالی اس��ت که در برخی نمونههای
دیگر ،سهم نفت هزینه ،بخشی از نفت تولیدی
(مث ً
ال 40درصد) اس��ت (آش��انگ ،بیتا) .یکی
از مس��ائل مطرح در قرارداد مشارکت در تولید،
تعیین قیمت نفتهزینه برای اس��تهالک هزینه
اس��ت .اگر قیم��ت اعالمی ،بیش��تر از بازارهای
ه��دف باش��د اس��تهالک ب��ا شکس��ت روبرو
میش��ود .امروزه برای تعیین قیمت نفتهزینه،
معم��والً از قیمت ف��وب بازاره��ای بینالمللی
استفاده میشود [.]10
ج) مرحلهی س��وم؛ تقس��یم منافع است که
پس از کس��ر پرداختهای مراحل اول و دوم،
نفت باقیمانده که س��ود نفت 3نامیده میش��ود
بر اس��اس نرخ از پیش تعیینش��ده بین طرفین
تقس��یم میگردد .برای تقسیم منافع دو سیستم
وجود دارد .سیستم نخست تقسیم بر اساس نرخ
مقطوع است .برای نمونه در مدلهای اندونزی
منافع به نس��بت  85و  15درص��د میان دولت و
ش��رکت تقسیم میشد .سیس��تم دوم تقسیم بر
اساس نرخ ش��ناور اس��ت .در برخی مدلها با
تغییر مقدار تولید ،س��همها نی��ز تغییر میکنند.
برای مثال در برخ��ی مدلها آمده که برای 20
هزار بشکه ،نسبت تقسیم  60و  40درصد است.
با افزایش تولید به  60درصد ،نسبت تقسیم70 ،
و  30هزار بشکه خواهد بود [.]5
د) مرحل��هی چهارم :مالیات اس��ت که در
مدله��ای اولیهی مش��ارکت در تولید مطرح
نبود و از سهم شرکت دولتی پرداخت میشد
(جانس��ون .)1994 ،در مدله��ای جدیدت��ر
عمدتاً مالیات بر س��ود ش��رکت درنظر گرفته
ش��ده اس��ت .البته در برخی مدلهای نیجریه
مالیات بر سود نفت درنظر گرفته شده بود .در
ای��ن مدلها پس از اس��تهالک هزینه و قبل از
تس��هیم منافع ،سهمی از نفت (مث ً
ال  20درصد)
بهعنوان مالیات کس��ر میش��د .در این مدلها
مالیات بر سود شرکت مطرح نبود [.]13
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بخ��ش عم��دهی نگرانیه��ای مربوط به
 متوجه رژیم،ق��رارداد مش��ارکت در تولی��د
،مالی می باش��د که این مورد نیز ب��ا مذاکره
 همچنین وجود ابزارهای.دستیافتنی اس��ت
کنترلی نظیر مالیات و تعهدات مربوط به بازار
 امکان کنترل حاش��یهی سود شرکت،داخلی
 ضمن اینکه.نفتی بینالمللی را فراهم میکند
 طیف متنوعی از،س��اختار مالی این ق��رارداد
درآمده��ای پایدار را در اختیار دولتها قرار
.میدهد
Bonus

 نف��ت تولیدی و تجهی��زات مصرفی،مخزن
.متعلق به دولت میزبان است
 کش��و ِر،در ق��رارداد مش��ارکت در تولید
پذیرای س��رمایه با درج شروطی مثل حداقل
 تعهدات، حداقل تعهد هزینهای،تعهد کاری
 شروط حمایت،مربوط به تأمین بازار داخلی
 مالیات و، مش��ارکت داخلی،از اقتص��اد ملی
 عالوه بر آنکه کنترل کاملی بر شرکت،غیره
 زمینهی انتقال فنآوری،نفتی بینالمللی دارد
.را نیز فراهم میکند
Cost oil

1.

2.

، زیرا این ق��رارداد.تقس��يم در تولید اس��ت
نوعی خرید خدمت اس��ت که بر اس��اس آن
دول��ت میزبان در ازای ارائهی خدمات فنی و
 متعهد میشود،مالی شرکت نفتی بینالمللی
 ریسک و دستمزد،پس از استهالک هزینهها
ش��رکت را در قالب پرداخت بخشی از نفت
.تولی��دی (در نقطهی ص��ادرات) جبران کند
 شرکت نفتی،در قرارداد مشارکت در تولید
متعهد به اجرای تعهدات خود تحت نظارت و
 مالکیت، عالوه بر این.مدیریت دولت است
Profit oil

3.
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