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قراردادهای مش��ارکت در تولید1 توسط دولت اندونزی در اواسط 
ده��ه 1960 در پاس��خ به انتق��ادات و خصومت ه��ای فزاینده علیه 
قراردادهای امتیاز انحصاری۲ معرفی گردید. قراردادهای مش��ارکت 
در تولید از اندونزی به کشورهایی مانند مصر، لیبی، الجزایر و سایر 
تولیدکننده های نفت در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و 

مرکزی و به ویژه دریای کاسپین گسترش یافت.
به طور کلی در یک قرارداد مشارکت در تولید، یک شرکت نفتی 
خارجی3–یا یک کنسرس��یوم متشکل از چندین شرکت بین المللی 
– با قبول تمام ریسک ها و مخاطرات اقدام به سرمایه گذاری در یک 
میدان یا بلوک اکتش��افی می کند و در ص��ورت موفقیت آمیز بودن 
اکتش��اف و کشف منابع تجاری نفت و گاز به عنوان پاداش در تولید 

میدان سهیم می شود.
یک قرارداد مش��ارکت در تولید دارای عناصر مختلف حاکمیتی، 
حقوق��ی، فن��ی و اقتصادی می باش��د. البته در بس��یاری از بندهای 
قرارداد، موارد مطروحه ترکیبی از دو یا چند عنصر ذکر شده است. 
در ادام��ه به ط��ور مختصر به معرفی اجزای اصل��ی عنصر اقتصادی 
یک قرارداد مش��ارکت در تولید می پردازیم. یک قرارداد مش��ارکت 
در تولید در ش��کل پایه ای آن دارای 4 ویژگی می باشد: 1- شرکت 
نفتی خارجی درصدی از تولید کل4  را تحت عنوان بهره مالکانه۵  به 
دولت و یا نماینده آن )شرکت های ملی نفت6( می پردازد. ۲- شرکت 
نفتی خارجی می تواند درصد مشخصی از تولید را پس از کسر بهره 
مالکان��ه به عنوان نفت هزینه7 )به عنوان مث��ال 40 درصد( به منظور 

جبران هزینه های انجام شده برداشت نماید. 3- در مرحله بعد نفت 
باقی مانده – که به آن نفت بهره8 اطالق می ش��ود به میزان تصریح 
ش��ده در متن قرارداد بین دو طرف قرارداد تقسیم می شود)به عنوان 
 مثال 6۵% برای شرکت ملی نفت و 3۵% برای شرکت نفتی خارجی(

4- ش��رکت نفتی خارجی برای میزان س��هم خ��ود از نفت بهره به 
دولت طرف قرارداد مالیات پرداخت می نماید.

نکت��ه ای که باید حتماً ب��ه آن توجه نمود این اس��ت که در یک 
قرارداد مشارکت در تولید ممکن است برخی از اجزای اقتصادی یاد 
شده وجود نداشته باشد. به عنوان مثال درصد عمده ای از قراردادهای 
مش��ارکت در تولید فاقد پرداخت بهره مالکانه به ش��رکت های ملی 
نفت می باشد و یا در کسر مهمی از این قراردادها شرکت های نفتی 
خارج��ی از پرداخ��ت مالیات به دولت معاف هس��تند. عالوه بر این، 

قراردادهای مش��ارکت در تولید که در اواس��ط دهه 1960 توسط دولت اندونزی معرفی گردید، امروزه نقش مهمی در 
اکتش��اف، توس��عه و تولید میادین نفتی در بسیاری از مناطق جهان ایفا کرده است. در یک قرارداد مشارکت در تولید، 
یک شرکت نفتی خارجی یا یک کنسرسیوم متشکل از چندین شرکت بین المللی با قبول تمام ریسک ها و مخاطرات 
اقدام به سرمایه گذاری در یک میدان یا بلوک اکتشافی می کند و در صورت موفقیت آمیز بودن اکتشاف و کشف منابع 
تجاری نفت و گاز، به عنوان پاداش در تولید میدان س��هیم می شود. مشارکت در تولید، مدل قراردادی غالب در دریای 
خزر می باش��د. کش��ورهای آذربایجان و ترکمنستان که مانند جمهوری اس��امی ایران در حوضه خزر جنوبی صاحب 
پتانسیل هیدروکربنی و میادین نفت و گاز هستند، قراردادهای مشارکت در تولید متعددی را با شرکت های بین المللی 
به منظور توسعه بلوک های خود به امضاء رسانیده اند. در این مقاله پس از معرفی قراردادهای مشارکت در تولید، اجزای 
اقتصادی این قالب قراردادی بررس��ی خواهد گردید. در ادامه، بلوک های مش��ارکت در تولید کش��ورهای آذربایجان و 

ترکمنستان در حوضه خزر جنوبی و اطاعات مربوطه آنها معرفی خواهد شد.
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 1  اجزای اقتصاد ی یک قرارداد مشارکت د رتولید د ر شکل پایه آن و یک مثال عد د ی
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  اجزاي اقتصادي يك قرارداد مشاركت درتوليد در شكل پايه آن و يك مثال عددي - 1 شكل
  
  
 
  
  
 
  اجزاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد -1

شوق ارداد و مرف قرطدر اين بخش به معرفي برخي اجزاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد و تاثير آنها بر هر دو 
  پردازيمگذاري ميجذب سرمايه يا غير مشوق بودن آن براي

  بهره مالكانه
هاي ها ( شركتگان آنها و يا نمايندكه بالفاصله پس از توليد به دولت باشدميبهره مالكانه درصد مشخصي از توليد كل 

  موارد زير در خصوص بهره مالكانه قابل ذكر است: ملي نفت) اختصاص مي يابد.

كند.نظر از سوددهي پروژه تضمين مينفت صرفهاي ملي را براي شركت 13جريان نقدي  
يك  عنوانبهدر قرارداد موافقت شده باشد، بهره مالكانه  14در مواردي كه با ميزان نفت هزينه به طور نامحدود

 .كندميسقف براي آن عمل 
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اجزای یاد شده فوق اجزای اصلی اقتصادی قراردادهای مشارکت در 
تولید هس��تند و این گونه قراردادها معموالً با اجزای فرعی اقتصادی 
دیگ��ری مانند پاداش9، اجرت وس��عت زمین10، س��قف قیمتی11  و 
سهمی از نفت تولیدی برای استفاده داخلی1۲  دولت ها همراه است 

که البته از این میان پرداخت پاداش ها متداول تر می باشد.
 ش��کل-1 اجزای اقتصادی یک قرارداد مش��ارکت در تولید را در 

شکل پایه و یک مثال عددی برای آن نمایش می دهد.

1- اجزای اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید
در ای��ن بخش ب��ه معرفی برخی اج��زای اقتص��ادی قراردادهای 
مش��ارکت در تولید و تاثیر آنها بر هر دو طرف قرارداد و مش��وق یا 

غیر مشوق بودن آن برای جذب سرمایه گذاری می پردازیم

بهره مالکانه
بهره مالکانه درصد مشخصی از تولید کل می باشد که بالفاصله پس از 
 تولید به دولت ها و یا نمایندگان آنها )شرکت های ملی نفت( اختصاص 

می یابد. موارد زیر در خصوص بهره مالکانه قابل ذکر است:
 جریان نقدی13 را برای شرکت های ملی نفت صرف نظر از سوددهی 

پروژه تضمین می کند.

 در م��واردی که با میزان نفت هزینه به طور نامحدود14 در قرارداد 
موافقت شده باش��د، بهره مالکانه به عنوان یک سقف برای آن عمل 

می کند.
 به عنوان یک عامل عدم انگیزه ای1۵ قوی در جذب سرمایه گذاری 

عمل می کند.
 در م��دل های قراردادی16 می تواند به صورت ثابت یا قابل مذاکره 

ارائه شود.
 می تواند دارای درصد ثابت یا متغیر17 باشد.

نفت هزینه
نفت هزینه درصد مش��خصی )ذکر ش��ده در متن قرارداد( از میزان 
تولی��د پس از کس��ر به��ره مالکانه می باش��د که به منظ��ور جبران 
هزینه های متقبل ش��ده توسط شرکت یا کنسرسیوم نفتی خارجی 
ب��ه آن اختص��اص می یابد. موارد زیر در خص��وص نفت هزینه قابل 

ذکر است:
 می توان��د بین صفر ت��ا 100 درصد تغییر کند اما نفت هزینه صفر 

درصد بسیار نادر است.
 نفت هزینه نامح��دود )100 درصد( معموالً با بهره مالکانه همراه 
اس��ت که به عنوان یک سقف برای آن عمل می کند. همچنین نفت 

هزینه نامحدود معموالً در یک بازه زمانی محدود اعمال می شود.
 می تواند دارای درصد ثابت یا متغیر باشد.

 ش��رکت های ملی نفت معموالً یک حد آس��تانه باالیی برای نفت 
 هزین��ه در مدل ه��ای قراردادی پیش��نهادی خ��ود تعیین می کنند

)به عنوان مثال ۵0% در مدل های قراردادی ترکمنستان( .

نفت بهره
نف��ت بهره مق��دار نفت باقی مانده از تولید کل پس از کس��ر بهره 
مالکانه و نفت هزینه است که به میزان تصریح شده در متن قرارداد 
بین دو طرف تقسیم می شود. موارد زیر در خصوص نفت بهره قابل 

توجه است:
 نفت بهره می تواند دارای درصد ثابت یا متغیر باشد. درصد متغیر 

در قراردادهای مشارکت در تولید متداول تر است.
معی��ار تغییرات ب��رای نفت بهره می تواند بر مبن��ای میزان تولید 
یا نس��بت کل دریافتی ها ب��ه کل هزینه های س��رمایه گذار )فاکتور

R( باش��د. اس��تفاده از فاکتور R  در قراردادهای مشارکت در تولید 
متداول تر اس��ت. ج��دول-1 و ۲ مثالی از تغیی��رات نفت بهره را بر 

مبنای میزان تولید و فاکتور R نمایش می دهد. 
 بر خالف تصور اولیه، نفت بهره متغیر به عنوان یک مشوق18 برای 

 1  میزان سهم طرف های قرارد اد از نفت بهره بر مبنای میزان تولید )مثال 
از اند ونزی(

FOC share (%)Pertamina Share (%) 
(NOC of Indonesia)

Average Daily 
Production (bbl)

38.461561.538550000-0

28.846271.1538150000-50001

19.230880.7692≥ 150001

 2  میزان سهم طرف های قرارد اد از نفت بهره بر مبنای فاکتور R )قرارد اد 
مشارکت د ر تولید بلوك شفق آسمان جمهوری آذربایجان(

FOC Share (%)SOCAR Share (%)R Factor Band

55450 < R <1

45551 ≤ R < 2

30702 ≤ R < 3

20803 ≤ R < 4

1090R ≥  4
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جذب س��رمایه گذاری عمل می نماید زیرا در این حالت سرمایه گذار 
در س��ال های اولیه پس از شروع تولید میزان نفت بیشتری دریافت 
می نماید و ارزش خالصی فعلی برای آن باالتر خواهد بود. همچنین 
نف��ت بهره متغیر در برابر تغیی��رات قیمت جهانی نفت انعطاف پذیر 

است.

مالیات
مالیات بر روی میزان درآمد از نفت بهره اعمال می شود. موارد زیر 

درباره مالیات قابل توجه است:
 ش��رکت های نفتی خارج��ی پرداخت مالیات را ب��ه پرداخت حق 
بهره مالکانه ترجیح می دهند به دلیل آنکه مالیات بر روی نفت بهره 

اعمال می شود اما بهره مالکانه درصدی از تولید کل است.
 میزان مالیات می تواند ثابت)به عنوان مثال قراردادهای مش��ارکت 
در تولید آنگوال( و یا متغیر )به عنوان مثال قراردادهای مشارکت در 

تولید جمهوری آذربایجان( باشد.

پاداش ها 
پاداش مبلغی اس��ت که از سوی شرکت نفتی خارجی به شرکت 
ملی نفت در مقاطع مختلف پرداخت می شود و شامل سه نوع است: 
پاداش حق امضاء، پاداش اکتش��اف و پ��اداش تولید19. موارد زیر در 

خصوص پاداش شایان توجه است:
 جریان نقدی را برای ش��رکت های ملی نفت صرف نظر از سوددهی 

پروژه تضمین می کند.
 پرداخت پاداش حق امضاء و پاداش اکتشاف شرایط سخت تری را 

به شرکت نفتی خارجی تحمیل می کند.

 پاداش تولید در قراردادهای مشارکت در تولید متداول تر است.
 میزان پاداش تولید می تواند ثابت یا متغیر باشد.

 مبالغ پرداختی پاداش قابل بازیابی از نفت هزینه نمی باشند.

دی�دگاه  از  تولی�د  در  مش�ارکت  ق�راردادی20  م�دل  2- جذابی�ت 
سرمایه گذار

ب��ا توجه به مطالب یاد ش��ده می ت��وان به این نتیجه رس��ید که 
میزان جذابیت یک مدل قراردادی پیش��نهادی ب��رای یک قرارداد 
مش��ارکت در تولید وابسته به وجود یا عدم وجود برخی پارامترهای 
ق��راردادی و یا روش اعمال پارامترهای موج��ود در مدل قراردادی 
می باشد. به عنوان مثال نبود بهره مالکانه به عنوان یک مشوق بسیار 
قوی جهت جذب س��رمایه گذاری عمل می کند در حالی که پرداخت 
پاداش امضاء یک بازدارنده محسوب می شود و یا نحوه تسهیم نفت 
بهره بر مبنای فاکتور R  در مقایسه با میزان تسهیم ثابت مطلوبیت 
 بیش��تری ب��رای س��رمایه گذاران دارد. ای��ن مطال��ب را می توان در 
ش��کل-۲ به ط��ور خالصه و به ط��ور گرافیکی نمای��ش داد. در این 
ش��کل هر دو محور افقی و عمودی میزان س��ختی یا جذابیت یک 
مدل قراردادی را از دیدگاه س��رمایه گذار نشان می دهد به نحوی که 
با حرکت به س��مت مبدا جذابیت افزایش یافته و ش��رایط آس��ان تر 
خواه��د ش��د و با دور ش��دن از مبدا ش��رایط برای س��رمایه گذاری 
سخت تر می گردد. نکته ای که در این شکل می تواند مورد توجه قرار 
گیرد این است که قراردادی متعادل می باشد که پارامترهای آن در 
نقطه یا منطقه خاصی از این شکل متمرکز نباشد و منطقه وسیعی 
از پارامترها را پوش��ش دهد. به عنوان مثال یک قرارداد نامتعادل که 
کاماًل یکطرفه به نفع ش��رکت نفت خارجی می باشد قراردادی است 

 2  جذابیت و سختی یک مد ل قرارد اد ی مشارکت د ر تولید از نگاه سرمایه گذار 3  پارامترهای اعمال شد ه د ر نسل اول قرارد اد های مشارکت در تولید اند ونزی

7 
 

 

  
  جذابيت و سختي يك مدل قراردادي مشاركت در توليد از نگاه سرمايه گذار- 2 شكل
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 1972سال هاي  در نسل دوم قراردادهاي مشاركت در توليد اندونزي كه مابين شودميمشاهده  4-همانگونه كه در شكل

اي گذاران بركه مهمترين آن امتيازي است كه به سرمايه شودميفعال بوده است، تغييرات محسوسي ديده  1988تا 
ز سهم نفت ا %25 صورت نامحدود در مناطق سخت داده شده است. همچنين ميزانگذاري انجام شده بهبازيابي سرمايه

ذف شده حدرصدي قراردادهاي نسل اول  85و تخفيف  شودميبهره شركت نفت خارجي به قيمت جهاني نفت خريداري 
ت اخت مالياه پردهاي نفتي خارجي موظف ببينيم كه در ازاي اين امتيازات و در راستاي حفظ تعادل، شركتاست اما مي

گذار هاي سرمايه% كاهش يافته است. البته كاهش سهم نفت بهره شركت 15 به %35از  آنهااند و سهم نفت بهره شده
  .باشدميمتاثر از جهش ناگهاني قيمت نفت در اين بازه زماني نيز 

  

 توليد اندونزي مشاركت درپارامترهاي اعمال شده در نسل اول قراردادهاي  -3 شكل
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که در آن، پاداش حق امضاء از سوی شرکت نفتی خارجی پرداخت 
نمی ش��ود، پرداخت بهره مالکانه و مالیات در آن وجود ندارد، امکان 
بازیابی هزینه ها برای شرکت نفت خارجی به صورت نامحدود وجود 

دارد و نفت بهره در آن به صورت متغیر تسهیم می شود.

3- قراردادهای مشارکت در تولید در کشور اندونزی
قراردادهای مش��ارکت در تولید توس��ط دولت اندونزی در اواسط 
ده��ه 1960 در پاس��خ به انتق��ادات و خصومت ه��ای فزاینده علیه 
قراردادهای امتیاز انحصاری معرفی گردید. از آن جايي که دولت در 
قرارداد مش��ارکت در تولید، مالکی��ت بر منابع ملی را حفظ می کند 
این قال��ب قراردادی مورد پذیرش داخلی قرار گرفت. ش��رکت های 
صاحب نام بین المللی در موضع تقابل با این نوع قرارداد قرارگرفتند 
زیرا آنها تمایل به س��رمایه گذاری در جایی نداش��تند که بر منابع و 
مدیریت آن تسلط نداشته باش��ند. بنابراین اولین قرارداد مشارکت 
در تولید با شرکت های کوچک تر به امضاء رسید چرا که آنها انعطاف 
بیش��تری در پذیرش شروط جدید قراردادی داشتند و به این قالب 
قراردادی به عنوان فرصتی برای شکستن انحصار شرکت های بزرگ 
صاحب نام در دسترسی به قراردادهای نفتی نگاه می کردند. سرانجام 
ش��رکت های بزرگ صاحب نام به پذیرش ای��ن قالب قراردادی روی 
آوردند و به زودی به این نتیجه رسیدند که درعمل آنها هستند که 

عملیات و مدیریت میادین نفتی را در اختیار دارند. 
اندونزی به عنوان بیانگذار قراردادهای مش��ارکت در تولید 4 نسل 
قراردادی را برای این قالب قراردادی در 4 مقطع زمانی مختلف ارائه 
نموده اس��ت که بررسی آنها می تواند در رسیدن به درک مطلوبی از 
این گونه قراردادها راهگشا باشد. از این میان نسل چهارم قراردادی 

اندونزی که در س��ال ۲017 ارائه شده اس��ت به دلیل پیچیدگی و 
عدم جذابیت مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگرفته است. در ادامه، 
نس��ل های اول تا س��وم قراردادهای مش��ارکت در تولید اندونزی و 
میزان جذابیت و سختی آنها از نگاه سرمایه گذار به صورت گرافیکی 

نمایش داده شده است)شکل های-3 تا ۵(.
 همانگونه که در ش��کل-3 نمایش داده ش��ده است، در نسل اول 
قراردادهای مش��ارکت در تولید اندونزی ما بین س��ال های 1966 تا 
197۲، بهره مالکانه وجود نداش��ته و ش��رکت های نفتی خارجی از 
پرداخت مالیات مع��اف بوده اند. در زمینه پاداش ها می بینیم که دو 
ن��وع پاداش تولید و امضاء باید از س��وی ش��رکت نفتی خارجی به 
ش��رکت نفت اندونزی پرداخت می ش��ده اس��ت که پرداخت پاداش 
امضاء از آنجایی که هنوز تولید و حتی فعالیتی در بلوک اکتش��افی 
انج��ام نش��ده و در آغاز س��رمایه گذاری باید صورت پذیرد ش��رایط 
س��خت تری را به س��رمایه گذار تحمیل می نماید. میزان نفت هزینه 
حداکثر به میزان 40% و نحوه تسهیم نفت بهره به صورت ثابت و به 
میزان 6۵% به 3۵% به نفع شرکت نفت اندونزی می باشد. همچنین 
در این نسل قراردادی شرکت نفت خارجی موظف شده است که به 
میزان ۲۵% از سهم نفت بهره خود را برای استفاده داخلی اندونزی 
و به قیمت 1۵% بهای جهانی آن در اختیار دولت اندونزی قرار دهد.

همانگونه که در شکل-4 مشاهده می شود در نسل دوم قراردادهای 
مش��ارکت در تولید اندونزی که مابین س��ال های 197۲ تا 1988 
فعال بوده است، تغییرات محسوسی دیده می شود که مهمترین آن 
امتیازی است که به سرمایه گذاران برای بازیابی سرمایه گذاری انجام 
شده به صورت نامحدود در مناطق سخت داده شده است. همچنین 
میزان ۲۵% از سهم نفت بهره شرکت نفت خارجی به قیمت جهانی 

 4  پارامترهای اعمال شد ه د ر نسل د وم قرارد اد های مشارکت د ر تولید اند ونزی
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ته شامل تفكيك ) صورت گرف 1988كه در نسل سوم قراردادهاي مشاركت در توليد اندونزي ( بعد از اي تغييرات عمده

 عنوانبه. )5-شكل(باشدميي نفتي و گازي و شرايط مختلف اين نوع ميادين هانادرصدهاي تسهيم نفت بهره در ميد
فع شركت نفت ن% به  30-%  70به صورت متر تسهيم نفت بهره  1500مثال در ميادين نفتي دريايي با عمق آب باالي 

. روند كندميير % به نفع شركت نفت اندونزي تغي 20 -%  80كه اين ميزان در ميادين متداول به   باشدمياندونزي 
  مشابهي در ميادين گازي هم قابل مشاهده است. 

 ياندونز ديتول مشاركت در يقراردادها دوم نسل در شده اعمال يپارامترها -4 شكل
 5  پارامترهای اعمال شد ه د ر نسل سوم قرارد اد های مشارکت د  ر تولید اند ونزی
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 پارامترها ها، حفظ تعادل بينكه عليرغم ايجاد تغييرات در اين نسليابيم نسل قراردادي مورد اشاره درمي 3در با دقت 
ه طقبوده و منركز نهاي قراردادي در نقطه يا منطقه خاصي از اين شكل متممورد توجه بوده است و پارامترهاي اين مدل

  دهد.وسيعي از پارامترها را پوشش مي
  
  قراردادهاي مشاركت در توليد در حوضه خزر جنوبي -4

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي تازه استقالل يافته حاشيه درياي خزر به دليل كمبود منابع و شرايط 
به توسعه ميادين نفتي و گازي درياي خزر روي آوردند. از ميان كشورهاي جمهوري اسالمي ايران،  ،اقتصادي موجود

هاي كارگيري شركتگذاري و بهآذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و روسيه، كشور جمهوري آذربايجان در جذب سرمايه
ر عمل كرده است. دو كشور قزاقستان و روسيه تالمللي در امر توسعه ميادين هيدروكربني درياي خزر موفقمعتبر بين

 ياندونزديتول مشاركت دريقراردادهاسومنسلدرشدهاعماليپارامترها -5 شكل
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نفت خریداری می شود و تخفیف 8۵ درصدی قراردادهای نسل اول 
حذف شده است اما می بینیم که در ازای این امتیازات و در راستای 
حفظ تعادل، ش��رکت های نفتی خارجی موظف به پرداخت مالیات 
ش��ده اند و س��هم نفت بهره آنها از 3۵% به 1۵% کاهش یافته است. 
البته کاهش سهم نفت بهره شرکت های سرمایه گذار متاثر از جهش 

ناگهانی قیمت نفت در این بازه زمانی نیز می باشد.
تغییرات عمده ای که در نسل سوم قراردادهای مشارکت در تولید 
اندون��زی ) بعد از 1988 ( صورت گرفته ش��امل تفکیک درصدهای 
تس��هیم نفت به��ره در میدان های نفتی و گازی و ش��رایط مختلف 
این نوع میادین می باشد)ش��کل-۵(. به عنوان مثال در میادین نفتی 
دریای��ی با عمق آب باالی 1۵00 متر تس��هیم نفت بهره به صورت 
70% -30% به نفع شرکت نفت اندونزی می باشد که این میزان در 
میادین متداول به  80% -۲0% به نفع ش��رکت نفت اندونزی تغییر 

می کند. روند مشابهی در میادین گازی هم قابل مشاهده است. 
با دقت در 3 نس��ل قراردادی مورد اش��اره درمي يابيم که علیرغم 
ایجاد تغییرات در این نسل ها، حفظ تعادل بین پارامترها مورد توجه 
بوده اس��ت و پارامترهای این مدل های قراردادی در نقطه یا منطقه 
خاصی از این ش��کل متمرکز نبوده و منطقه وسیعی از پارامترها را 

پوشش می دهد.

4- قراردادهای مشارکت در تولید در حوضه خزر جنوبی
پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقالل 
یافته حاش��یه دریای خزر به دلیل کمبود منابع و شرایط اقتصادی 
موجود، به توس��عه میادین نفت��ی و گازی دریای خزر روی آوردند. 

از میان کشورهای جمهوری اس��المی ایران، آذربایجان، قزاقستان، 
ترکمنس��تان و روس��یه، کش��ور جمه��وری آذربایج��ان در جذب 
س��رمایه گذاری و به کارگیری ش��رکت های معتبر بین المللی در امر 
توس��عه میادین هیدروکربنی دریای خزر موفق تر عمل کرده است. 
دو کش��ور قزاقس��تان و روس��یه صاح��ب مناب��ع هیدروکربوری در 
حوضه خزر ش��مالی هستند و کش��ورهای ترکمنستان و آذربایجان 
در حوض��ه ه��ای خزر میانی ) باالتر از پش��ته آپش��رون ( و حوضه 
خ��زر جنوبی به منابع هیدروکربوری احتمالی یا موجود دسترس��ی 
دارن��د، اما عم��ده فعالیت های آنها در حوضه خ��زر جنوبی متمرکز 
اس��ت. اکثر فعالیت های نفتی و گازی دو کش��ور یادش��ده در قالب 
قراردادهای مش��ارکت در تولید انجام می شود. منابع هیدروکربوری 
جمهوری اسالمی ایران منحصر به حوضه خزر جنوبی می باشد. سه 
کش��ور قزاقستان، آذربایجان و روسیه بر روی خطوط مابین این سه 
کشور به توافق دست یافته اند اما کشورهای آذربایجان، ترکمنستان 
و جمهوری اس��المی ایران همچنان ب��ر روی خطوط مرزی دریای 
خزر اختالف نظر دارند. پتانس��یل های هیدروکربوری و ساختارهای 
شناسایی ش��ده در حوضه خزر جنوبی نقش بسیار عمده ای در این 
اختالف نظرها دارد. به عنوان مثال اختالفات مرزی بین کش��ورهای 
ترکمنس��تان و آذربایجان نزدیک به پشته آپشرون مربوط به وجود 
میدان نفتی کاپاز۲1 )س��ردار۲۲ در نامگذاری ترکمنستان ( با ذخیره 
تقریبی ۵00 میلیون بش��که نفت قابل اس��تحصال می باشد. توسعه 
مش��ترک میادین مورد اختالف، صرف نظ��ر از تحدید حدود مرزی 
مانن��د –تفاهم نامه امضاء ش��ده با کش��ور آذربایج��ان- می تواند در 
راستای کاهش تنش های سیاسی و بهره برداری از منابع اقتصادی 

 6  نقشه ساختارهای حوضه خزر جنوبی به همراه خط میانی و خطوط تقریبی اد عایی 
سه کشور جمهوری اسالمی ایران، آذربایجان و ترکمنستان 

13 
 

 

   منستانترك و جانيآذربا ران،يا ياسالم يجمهور كشور سه ييادعا تقريبي خطوط و يانيم خط همراه به يجنوب خزر حوضه يساختارها نقشه -6 شكل
  قراردادهاي مشاركت در توليد تركمنستان در خزر جنوبي -5

 مود.نگذاري در درياي خزر معرفي جذب سرمايه منظوربه 2000بلوك دريايي را در سال  31كشور تركمنستان 
هاي ترتيب با شركترا به IIو  Iهاي قرارداد مشاركت در توليد بلوك 1999و  1996هاي تركمنستان پيش از اين در سال

هاي تركمنستان به در محدوده آب 9- هاي ياد شده در شكلپتروناس و دراگون اويل به امضا رسانده بود. موقعيت بلوك
ود. در اين مدل قراردادي مشاركت بر توليد خود را معرفي نم 1997رنگ سبز مشخص شده است. تركمنستان در سال 

صورت ينه بهفت هزامضاء و توليد و حق بهره مالكانه گنجانده شده است. همچنين ماليات و ن هايمدل قراردادي پاداش
كه  شودميظف صورت متغير در نظر گرفته شده است. در اين مدل قراردادي شركت نفت خارجي موثابت و نفت بهره به

ي كثر بندهادادي اشد. در اين مدل قرارمصرف داخلي تركمنستان به اين كشور بفرو منظوربهبخشي از نفت بهره خود را 
ركمنستان را از ت 1997اجزاي اصلي اقتصادي مدل قراردادي  7- ياد شده قابل مذاكره يا مناقصه معرفي شده اند. شكل

صادي يك ي اقتدهد. حفظ تعادل در پارامترهانقطه نظر ميزان سختي يا مطلوبيت از ديدگاه سرمايه گذار نمايش مي
  خوبي قابل مشاهده است.در توليد در اين مدل هم به قرارداد مشاركت

 7  پارامترهای اعمال شد ه د ر مد ل قرارد اد ی مشارکت د ر تولید جمهوری ترکمنستان

14 

هاي قراردادهاي مشاركت درتوليد دريايي جمهوري تركمنستانبلوك -6
توليد كت درگذاري از طريق قراردادهاي مشارخشكي و هم در دريا موفق به جذب سرمايه جمهوري تركمنستان هم در

اء رسيدهه امضهاي نفتي خارجي بهاي دريايي تركمنستان كه با شركتشده است. در ادامه بحث به معرفي مختصر بلوك
كنيم.ها را به اختصار بررسي ميپردازيم و وضعيت اين بلوكاست مي

:  Iبلوك 
متر قرار دارد. 125تا  25هايي به عمق در محدوده آب  كيلومتر مربع در ناحيه پشته آپشرون 1467به مساحت  Iبلوك 

يجموع دارادر م و بودهاين بلوك شامل ميادين دياربكر شرقي، مركزي و غربي، ميدان مختومقلي و ميدان كاراگل دنيز 
وليد اين بلوك در. تاستگاز  تريليون فوت مكعب 35كه نفت ميعاني و ميليارد بش 2,2ميليارد بشكه نفت،  1,45ذخيره 

ركتشسال با  25ت معادل بشكه نفت بوده است. قرارداد مشاركت بر توليد اين ميدان به مد 65000برابر با  2016سال 
و  IIهاي لوكب هاي تركمنستان بيندر محدوده آب 9-به امضاء رسيده است. اين بلوك در شكل 1996پتروناس در سال 

III .به رنگ سبز مشخص شده است
:)II )Chelekenبلوك 

پارامترهاي اعمال شده در مدل قراردادي مشاركت در توليد جمهوري تركمنستان -7 شكل
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راهگش��ا باشد. ش��کل-6 نقش��ه س��اختارهای حوضه خزر جنوبی 
به همراه خط میانی و خطوط تقریبی ادعایی س��ه کش��ور جمهوری 
اس��المی ایران، آذربایجان و ترکمنستان را نمایش می دهد. با توجه 
به اینک��ه فعالیت های ایران در دریای خ��زر محدود به حوضه خزر 
جنوب��ی خواهد بود و کش��ورهای ترکمنس��تان و آذربایجان نیز در 
این حوضه فعالیت داش��ته و برخی میادین به صورت مش��ترک بین 
این س��ه کش��ور در حوضه خزر جنوبی واقع شده اس��ت، در اينجا 
به بررس��ی قراردادهای مشارکت در تولید کش��ورهای یاد شده که 
تقریباً تمامی قراردادهای به امضاء رس��یده در این حوضه را پوشش 

می دهد، می پردازیم:

5- قراردادهای مشارکت در تولید ترکمنستان در خزر جنوبی
کشور ترکمنس��تان 31 بلوک دریایی را در سال ۲000 به منظور 
جذب سرمایه گذاری در دریای خزر معرفی نمود. ترکمنستان پیش 
از ای��ن در س��ال های 1996 و 1999 ق��رارداد مش��ارکت در تولید 
بلوک های I و II را به ترتیب با ش��رکت های پتروناس و دراگون اویل 
به امضا رس��انده بود. موقعیت بلوک های یاد ش��ده در ش��کل-9 در 
محدوده آب های ترکمنس��تان به رنگ س��بز مش��خص شده است. 
ترکمنس��تان در سال 1997 مدل قراردادی مشارکت بر تولید خود 
را معرفی نم��ود. در این مدل قراردادی پاداش ه��ای امضاء و تولید 
و حق بهره مالکانه گنجانده ش��ده اس��ت. همچنی��ن مالیات و نفت 
هزینه به صورت ثابت و نفت بهره به صورت متغیر در نظر گرفته شده 
است. در این مدل قراردادی شرکت نفت خارجی موظف می شود که 
بخش��ی از نفت بهره خود را به منظور مصرف داخلی ترکمنستان به 
این کشور بفروشد. در این مدل قراردادی اکثر بندهای یاد شده قابل 
مذاکره یا مناقصه معرفی ش��ده اند. شکل-7 اجزای اصلی اقتصادی 
مدل قراردادی 1997 ترکمنس��تان را از نقطه نظر میزان سختی یا 
مطلوبیت از دیدگاه س��رمایه گ��ذار نمایش می دهد. حفظ تعادل در 
پارامترهای اقتصادی یک قرارداد مشارکت در تولید در این مدل هم 

به خوبی قابل مشاهده است.

6- بلوک ه�ای قرارداده�ای مش�ارکت درتولی�د دریای�ی جمهوری 
ترکمنستان

جمهوری ترکمنستان هم در خشکی و هم در دریا موفق به جذب 
س��رمایه گذاری از طریق قراردادهای مشارکت در تولید شده است. 
در ادامه بحث به معرفی مختصر بلوک های دریایی ترکمنس��تان که 
با ش��رکت های نفتی خارجی به امضاء رس��یده اس��ت می پردازیم و 

وضعیت این بلوک ها را به اختصار بررسی می کنیم.
 : I بلوک

بلوک I به مس��احت 1467 کیلومتر مربع در ناحیه پشته آپشرون  
در محدوده آب هایی ب��ه عمق ۲۵ تا 1۲۵ متر قرار دارد. این بلوک 
ش��امل میادین دیاربکر شرقی، مرکزی و غربی، میدان مختومقلی و 
میدان کاراگل دنیز ب��وده و در مجموع دارای ذخیره 1.4۵ میلیارد 
بش��که نفت، ۲.۲ میلیارد بش��که نفت میعان��ی و 3۵ تریلیون فوت 
مکعب گاز اس��ت. تولید این بلوک در س��ال ۲016 برابر با 6۵000 
معادل بش��که نفت بوده است. قرارداد مشارکت بر تولید این میدان 
به مدت ۲۵ سال با شرکت پتروناس در سال 1996 به امضاء رسیده 
است. این بلوک در ش��کل-9 در محدوده آب های ترکمنستان بین 

بلوک های II  و III به رنگ سبز مشخص شده است.

:)Cheleken( II بلوک
بلوک II یا چلکن به مساحت 9۵0 کیلومتر مربع در ناحیه پشته 
آپشرون در منطقه نزدیک به ساحل و در محدوده آب هایی به عمق 
8 تا 4۲ متر قرار دارد. این بلوک ش��امل میادین الم و ژدانوف بوده 
و در مجم��وع دارای ذخیره 677 میلیون بش��که نفت ، ۵9 میلیون 
بش��که نفت میعانی و 1.4 تریلیون فوت مکعب گاز می باش��د. تولید 
این بلوک در انتهای س��ال ۲01۵ به صدهزار بش��که در روز رسیده 
و ش��رکت دراگون اویل که قرارداد مش��ارکت بر تولید این بلوک را 
به مدت ۲۵ س��ال و با قابلیت تمدید به مدت 10 سال با جمهوری 
ترکمنستان در س��ال 1999 به امضاء رسانده، تصمیم به حفظ این 
مقدار تولید به مدت چند س��ال داشته اس��ت. دراگون اویل تا سال 
۲016 به میزان تقریبی ۵ میلیارد دالر در این بلوک سرمایه گذاری 

نموده است. موقعیت این بلوک در شکل-9 مشخص شده است.

بلوک 21
بلوک ۲1  به مساحت 3681 کیلومتر مربع در سواحل جنوب غربی 
ترکمنستان و در محدوده آب هایی به عمق 10 متر قرار گرفته است. 
قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در سال ۲009 بین جمهوری 
 Itera .روسیه به امضاء رس��یده است Itera ترکمنس��تان و ش��رکت
نتایج مطالعات اکتشافی را بسیار امیدوارکننده اعالم نموده و ذخایر 
آن را حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت و 3.۵ تریلیون فوت مکعب گاز 
تخمین زده اس��ت. Itera  زمان تقریبی شروع تولید از این بلوک را 
در صورت اثبات حضور هیدروکربن تجاری پس از حفاری اکتشافی، 
س��ال ۲0۲۲ اعالم کرده اس��ت. موقعیت این بلوک در شکل-9 در 
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محدوده آب های ترکمنستان با رنگ نارنجی مشخص شده است.

بلوک های 11 و 12:
بلوک های 11 و 1۲ در منطقه باالتر از پشته آپشرون به مساحت 
۵748 کیلومت��ر مربع و در محدوده آب هايي به عمق 10 تا 70 متر 
قرار دارد. قرار داد مش��ارکت بر تولید این بلوک ها در س��ال ۲00۲ 
بین جمهوری ترکمنس��تان و کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
Maersk  دانمارک به سهم Wintershall ،%36 آلمان به سهم %34 

و OMEL  هند به س��هم 30% درصد به امضاء رس��ید. فعالیت های 
اکتشافی کنسرسیوم یاد شده در این دو بلوک به کشف هیدروکربن 
تجاری منتهی نگردید و در نهایت در س��ال ۲010 قرارداد آن فسخ 
ش��د. موقعیت این دو بلوک در شکل 9 به رنگ قرمز مشخص شده 

است.

بلوک 23
بلوک ۲3 به مساحت 9۵0 کیلومتر مربع در سواحل جنوب غربی 
ترکمنس��تان و در مح��دوده آب هايي به عمق 10 مت��ر قرار گرفته 
اس��ت. قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال ۲009 بین 
جمهوری ترکمنس��تان و شرکت RWE Dea آلمان به امضاء رسید. 
شرکت RWE  مطالعات لرزه نگاری در این میدان را به اتمام رساند و 
برآوردهای اولیه حجمی را ارائه نمود اما هیچ گاه مجوز آغاز حفاری 
را دریافت نکرد. در نهایت در س��ال ۲01۵ از این قرارداد خارج شد 
و دلیل آن را بوروکراس��ی پیچیده حاکم بر سیس��تم اداری و فساد 

اداری موجود در ترکمنستان اعالم نمود.

 III بلوک
بلوک III جمهوری ترکمنس��تان دارای مساحت 10۲6 کیلومتر 

مربع می باشد و در پشته آپشرون در محدوده آب هايي به عمق 80 
تا 300 متر قرار دارد. این بلوک با بلوک ACG جهموری آذربایجان 
به طور کامل همپوش��انی داشته و منش��ا اختالفات فراوانی بین دو 
کش��ور آذربایجان و ترکمنستان می باشد. همانگونه که بعداً خواهیم 
 ACG  دی��د جمهوری آذربایجان قرارداد مش��ارکت در تولید بلوک
را در س��ال 1994 به امضاء رس��انیده و در حال حاضر مش��غول به 
بهره برداری از این بلوک می باشد؛ امری که موجب اختالفات شدید 
بین دو کش��ور گردیده که بعضاً با تهدیدات نظامی نیز همراه ش��ده 
است. علیرغم وجود مسائل ذکر شده، جمهوری ترکمنستان در سال 
۲007 قرارداد مش��ارکت در تولید را برای قسمت شرقی این بلوک 
که ش��امل میدان سردار ) کاپاز در نامگذاری آذربایجان ( می شود با 
شرکت Buried Hill کانادا به امضاء رسانید اما پس از انجام عملیات 
لرزه نگاری ادامه فعالیت ها به دلیل تش��دید اختالفات مرزی متوقف 
ش��د. میدان س��ردار دارای ذخایر تقریبی ۵00 میلیون بشکه نفت 
قابل اس��تحصال اس��ت. موقعیت بلوک III در شکل-9 در محدوده 

آب های مورد اختالف با رنگ قهوه ای نشان داده شده است.

بلوک های 28، 29، 30 و 31 :
بلوک ه��ای ۲8، ۲9، 30 و 31 ک��ه در ش��کل-9 ب��ا رن��گ آبی 
مشخص شده اند بلوک هایی هستند که برای سرمایه گذاران خارجی 
جذابی��ت داش��ته اما امضای قرارداد آنها به دلیل مش��خص نش��دن 
حدود مرزی بین کش��ورهای ترکمنستان و ایران انجام نشده است.

این بلوک ها- مش��ابه تفاهم نامه امضاء شده با جمهوری آذربایجان- 
می تواند گزینه های مناسبی جهت توسعه مشترک میادین با کشور 
ترکمنستان باشد. شرکت Wintershall  عالقه مند به سرمایه گذاری 
در بلوک ۲8 به مساحت 3640 کیلومتر مربع می باشد. این بلوک در 
محدوده آب هايي به عمق ۲0 تا 600 متر قرار گرفته است و قسمت 

3  خالصه اطالعات بلوك های مشارکت در تولید جمهوری ترکمنستان در دریای خزر 

Condensate (MBBL)Gas (TCF)Oil (MBBL)FOCPSA Sign YearWater Depth (m)Area (Sq Km)Block Name
2200351450Petronas199625 -1251467I
591.4677Dragon Oil19998 -42950II )Cheleken(

500Burried Hill2007800-3001026III
Poor Discovery ResultMaersk/Wintershall/Omel200210-70574811- 12

3.51600Itera200910368121

RWE Dea20091095423

Wintershall20-600364028

Zarit Consortium40-600856829-30-31
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اعظم بلوک 8 ش��رکت ملی نفت ایران و س��اختار 8.1 را پوش��ش 
می دهد. به منظور توس��عه بلوک های ۲9 ، 30 و 31 به مساحت کلی 
8۵68 کیلومت��ر مربع و در محدوده آب هاي��ي به  عمق 40 تا 600 
متر، کنسرس��یومی موس��وم به Zarit با ترکیب شرکت های روسی 
Itera به س��هم Rosneft ،%31 به س��هم Zarubezhneft ،%31 به 
سهم ۲3% و شرکت Turkmenneft  جمهوری ترکمنستان به سهم 
1۵% تش��کیل شد. کنسرسیوم یاد شده نتایج مطالعات این 3 بلوک 
را بسیار امیدوارکننده اعالم نموده و مشتاق به سرمایه گذاری در این 
بلوک ها هستند. موقعیت 4 بلوک ۲8، ۲9، 30 و 31 در شکل-9 در 
محدوده مناطق مورد اختالف جمهوری اس��المی ایران و جمهوری 

ترکمنستان به رنگ آبی نمایش داده شده است )جدول-3(.

7- قراردادهای مشارکت در تولید آذربایجان در خزر جنوبی
جمهوری آذربایجان پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی به 
سرعت برای جذب سرمایه گذاری در قالب قراردادهای مشارکت در 
تولید وارد عمل شد و قراردادهای دو میدان مهم نفتی ACG و گازی 
شاه دنیز را به ترتیب در سال  های 1994 و 1996 با کنسرسیوم هایی 
متشکل از چندین شرکت بین المللی امضاء رسانید. نکته قابل توجه 
آنکه ش��رکت ملی نفت آذربایجان۲3 بخش��ی از سرمایه گذاری را در 
قراردادهای خ��ود تقبل می کند و به میزان س��رمایه گذاری متقبل 
ش��ده در کنسیرس��یوم صاحب سهم است. میزان س��هم سوکار در 
قرارداده��ای اولیه جمهوری آذربایجان بی��ن 10 تا ۲0 درصد بوده 
و در قراردادهای اخیر این کش��ور به ۵0 درصد افزایش یافته است. 
در قراردادهای مش��ارکت در تولید جمه��وری آذربایجان پاداش ها 

نقش مهمی ایفا می کنند. این پاداش ها ش��امل پاداش امضاء ، کشف 
و تولید می باش��ند که از س��وی کنسرس��یوم به ش��رکت ملی نفت 
آذربایجان پرداخت می شود. بهره مالکانه در قراردادهای مشارکت بر 
تولید جمه��وری آذربایجان وجود ندارد ، بازیابی هزینه های جاری۲4 
به صورت صد در صد و هزینه های سرمایه ای۲۵ تا سقف بین ۵0 تا 
60 درصد از محل نفت هزینه امکان پذیر اس��ت.  محاسبه سهم دو 
 R طرف از نفت بهره به صورت متغیر و به طور عمده بر مبنای فاکتور
می باشد. مالیات تا سقف 3۵% از کنسرسیوم دریافت می شود. در این 
قراردادها کنسرسیوم خارجی موظف می شود که بخشی از نفت بهره 
خ��ود را به منظور مصرف داخلی جمهوری آذربایجان به این کش��ور 
بفروشد. همچنین سوکار در دوره اکتشاف مبلغی را به صورت سالیانه 
تحت عنوان حق وس��عت زمین از کنسرسیوم دریافت می کند. این 
مبل��غ به صورت یک میزان ثابت در ازای هر کیلومتر مربع از بلوک 
به امضاء رسیده )به عنوان مثال ۲000 دالر به ازای هر کیلومتر مربع 
در بلوک ش��فق آس��مان ( در دوره اکتش��اف از طرف کنسرسیوم به 
س��وکار پرداخت می شود. کارکرد این مورد عالوه بر درآمدزایی برای 
سوکار این است که کنسرسیوم بین المللی بدون دلیل توسعه میدان 
را به تأخیر نیندازد و دوره اکتشاف را حتی االمکان کوتاه نماید. البته 
برای این منظور بند۲6های جداگانه ای در قراردادهای مش��ارکت در 
تولی��د وجود دارد که از حوصله این گفتار خارج اس��ت.  ش��کل-8 
پارامترهای قراردادهای مشارکت در تولید جمهوری آذربایجان را از 
نقطه نظر میزان مطلوبیت یا س��ختی از دیدگاه سرمایه گذار نمایش 
می دهد. این مدل نیز بیانگر این مهم است که پارامترهای اقتصادی 

آن در راستای حفظ تعادل تنظیم شده اند.

 9  نقشه ســاختارهای حوضه خزر جنوبی و بلوك های مشارکت د ر تولید جمهوری 
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  توليد جمهوري آذربايجان و تركمنستانهاي مشاركت در نقشه ساختارهاي حوضه خزر جنوبي و بلوك -9 شكل
  
  

  گيرينتيجه
اقتصادي  عنصر اجزاي مختلفطور معمول در قراردادهاي مشاركت در توليد، يك نوع بده بستان و ايجاد تعادل بين به

 كوشا باشد.  راستاي تحقق اين هدفكننده بايد در بنابراين هر تيم مذاكره .وجود دارد قرارداد

ين قالب ال در مشاركت در توليد در كشورهاي اندونزي، آنگوال، هند و ساير كشورهاي فعا تجربه قراردادهاي.1
اريخ صنعت هاي آن در طول تدهد كه عناصر و اجزاي يك قرارداد مشاركت در توليد و اولويتقراردادي نشان مي

 امل داخلير از عوثأقراردادي متبر كسب تجربه در اين نوع قالب له عالوهئكند. اين مسميتغيير  كشورهانفت آن 
 .باشدميو خارجي مانند تغيير قيمت جهاني نفت نيز 

 .استمشاركت در توليد، قالب قرادادي غالب در درياي خزر .2

 8  پارامترهای اعمال شد ه د ر قرارد اد های مشارکت د ر تولید جمهوری آذربایجان
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  آذربايجانپارامترهاي اعمال شده در قراردادهاي مشاركت در توليد جمهوري  -8 شكل
  قراردادهاي مشاركت درتوليد دريايي جمهوري آذربايجان -8

توليد  كت درگذاري از طريق قراردادهاي مشارجمهوري آذربايجان هم در خشكي و هم در دريا موفق به جذب سرمايه
 هاي آذربايجان با، بلوكبندي كرده استهاي منظم تقسيمشده است. بر خالف تركمنستان كه پهنه آبي خود را به بلوك

هوري هاي دريايي جمبحث به معرفي مختصر بلوك يتوجه به موقعيت و ابعاد ساختارها تعريف شده است. در ادامه
 صار بررسيها را به اختپردازيم و وضعيت اين بلوكمي ،هاي نفتي خارجي به امضاء رسيده استآذربايجان كه با شركت

 كنيم.مي
 ACGبلوك 
هاي مورد مناقشه بين دو جمهوري كيلومتر مربع در ناحيه پشته آپشرون و در منطقه آب 433به مساحت  ACGبلوك 

ميدان آذري،  3متر قرار گرفته است. اين بلوك داراي  450تا  200به عمق  هاييآبآذربايجان و تركمنستان در محدوده 
. ميزان ذخاير گازي آن معادل باشدميميليارد بشكه  7ا و ذخيره نفت قابل استحصال آن برابر ب باشدميچراغ و گونشلي 

ميليون بشكه برآورد شده است. قرارداد مشاركت در توليد اين بلوك  360و نقت ميعاني آن  تريليون فوت مكعب 10با 
اه سال به امضاء رسيد.  شايد در نگ 30به مدت  27AIOCالمللي موسوم به بين سوكار و كنسرسيومي بين 1994در سال 
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8- قراردادهای مشارکت درتولید دریایی جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان هم در خش��کی و هم در دریا موفق به جذب 
س��رمایه گذاری از طریق قراردادهای مشارکت در تولید شده است. 
ب��ر خالف ترکمنس��تان که پهن��ه آبی خود را ب��ه بلوک های منظم 
تقسیم بندی کرده اس��ت ، بلوک های آذربایجان با توجه به موقعیت 
و ابعاد س��اختارها تعریف ش��ده اس��ت. در ادامه ي بحث به معرفی 
مختص��ر بلوک های دریایی جمهوری آذربایجان که با ش��رکت های 
نفتی خارجی به امضاء رس��یده اس��ت، می پردازی��م و وضعیت این 

بلوک ها را به اختصار بررسی می کنیم.

ACG بلوک
بل��وک ACG به مس��احت 433 کیلومتر مربع در ناحیه پش��ته 
آپش��رون و در منطق��ه آب های مورد مناقش��ه بی��ن دو جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان در محدوده آب هايي به عمق ۲00 تا 4۵0 
مت��ر قرار گرفته اس��ت. این بل��وک دارای 3 می��دان آذری، چراغ و 
گونشلی می باشد و ذخیره نفت قابل استحصال آن برابر با 7 میلیارد 
بش��که می باش��د. میزان ذخایر گازی آن معادل با 10 تریلیون فوت 
مکعب و نقت میعانی آن 360 میلیون بش��که برآورد ش��ده اس��ت. 
قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال 1994 بین س��وکار 
و کنسرس��یومی بین المللی موسوم بهAIOC۲7 به مدت 30 سال به 
امضاء رس��ید.  ش��اید در نگاه اول قرارداد مش��ارکت بر تولید بلوک 
ACG با اعطای امتیازات زیادی به کنسرس��یوم همراه بوده اس��ت 

– نرخ بازگش��ت۲8 این قرارداد از میانگی��ن نرمال قراردادهای نفتی 

باالتر اس��ت-اما امضای این قرارداد برای جمهوری آذربایجان دارای 
اهمیت استراتژیک بوده اس��ت زیرا بواسطه آن، عالوه بر درآمدزایی 
اقتصادی در ش��رایط سخت آن کشور در س��ال های آغازین پس از 
فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، پای شرکت های معتبر بین المللی 
را ب��ه صنعت نفت آذربایجان باز کرده اس��ت . همچنین قبل از آغاز 
مناقش��ات مرزی توسعه بلوک را به کمک ش��رکت های بین المللی 
آغاز کرده و در واقع جمهوری ترکمنس��تان را در مقابل عمل انجام 
ش��ده قرار داده است؛ امری که دیگر در هیچ یک از بلوک های مورد 
 ACG اختالف در حوضه خزر جنوب��ی اتفاق نیفتاد. موقعیت بلوک
در ش��کل-9 در محل آب های مورد مناقش��ه و به رنگ س��بز نشان 

داده شده است.

بلوک شاه دنیز
بلوک ش��اه دنی��ز به مس��احت 88۵ کیلومتر مرب��ع در محدوده 
آب ه��ای جمهوری آذربایج��ان در آب هايي به عمق ۵0 تا 680 متر 
قرار گرفته اس��ت. قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال 
1996 بین ش��رکت ملی نفت آذربایجان و کنسرسیومی متشکل از 
چند شرکت بین المللی به امضاء رسید. شرکت BP دارای بیشترین 
س��هم در این کنسرس��یوم اس��ت و عهده دار عملیات این بلوک نیز 
می باش��د. دوره اکتش��اف در این قرارداد به مدت 3 س��ال با قابلیت 
یک س��ال تمدید و دوره تولید به مدت 30 سال با قابلیت تمدید ۵ 
سال می باشد. میزان ذخایر درجای گازی میدان شاه دنیز تقریباً 40  
تریلیون فوت مکعب و نفت میعانی آن 1 تا 3 میلیارد بش��که برآورد 

4  خالصه اطالعات بلوك های مشارکت در تولید دریایی جمهوری آذربایجان در دریای خزر 

Condensate 
(MBBL)Gas (TCF)Oil 

(MBBL)FOCPSA Sign 
Year

Water Depth 
(m)

Area (Sq 
Km)Block Name

360107000AIOC1994200 -450433ACG
3000-100040BP/Elf/Lukoil/OIEC/SOCAR/Statoil/TPAO199650 -680885Shah Deniz

3307-3SOCAR-Total-GDF Suez2009300 -650434Absheron
47017.5-12.5SOCAR/BP2010640 -9201058Shafag Asiman

Poor Discovery Results

SOCAR/Exxon/Conoco1999640 -950841Zafar Mashal
SOCAR/BP/KNOC/Shell199880 -820471Inam

Exxon19977 -700421Nakhchavan

SOCAR/Agip/Mitusi/Repsol/TPAO199840 -700581Kurdashi

SOCAR/TOALFinaElf/OEIC/Agip/Wintershall199730 -200443Lankaran

 JAOC
29199840 -160527Atashgah

Exxon199980 -900911Lerrik
65025SOCAR/BP/Statoil/TPAO/Encana1998450 -10001361Alov
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شده است. موقعیت میدان شاه دنیز در شکل-9 در محدوده آب های 
جمهوری آذربایجان به رنگ سبز مشخص است.

بلوک آبشرون
بلوک آبشرون به مساحت 434 کیلومتر مربع در محدوده آب های 
جمهوری آذربایجان بین بلوک های ACG و ش��اه دنیز در آب هايي 
به عمق 300-6۵0 متر قرار گرفته است. قرارداد مشارکت در تولید 
این بلوک در س��ال 1997 بین س��وکار و کنسرس��یومی متشکل از 
 Total به سهم 30% و Chevron ،%۵0 ش��رکت های سوکار به سهم
به س��هم ۲0%  به امضاء رسید. ش��رکت Chevron  در سال ۲00۵ 
به دلیل مش��کالت زیاد این بلوک از آن خارج و قرارداد مش��ارکت 
در تولید آن فس��خ گرديد. در سال ۲009 یک قرارداد مشارکت در 
تولید جدید بین ش��رکت س��وکار و کنسرسیومی متشکل از سوکار 
به سهم Total ،%40  به سهم 40% و GDF Suez به سهم ۲0% به 
مدت 37 س��ال امضاء شد. شرکت توتال اعالم کشف اقتصادی برای 
این بلوک نمود و ذخایر آن 3 تا 7 تریلیون فوت مکعب گاز و 330 
میلیون بش��که نفت میعانی اعالم گرديد. در حال حاضر تولید اولیه  
از این میدان آغاز شده اما طبق برآوردها تولید اصلی در سال ۲0۲1 
آغاز خواهد ش��د. موقعیت بلوک آبشرون30 در شکل-9 با رنگ سبز 

نشان داده شده است.

بلوک شفق آسمان
بلوک شفق آسمان به مساحت 10۵8 کیلومتر مربع در جنوب شرقی 
بلوک ش��اه دنیز و ش��مال غرب بلوک البرز در محدوده آب هايي به عمق 
640 تا9۲0 متر قرار دارد. قرارداد مشارکت در تولید این بلوک در سال 
۲010 بین س��وکار و کنسرس��یومی متشکل از BP و س��وکار هر کدام 
به س��هم ۵0 درصد به امضاء رس��ید. دوره اکتش��اف در این قرارداد به 
مدت 4 س��ال با قابلیت 3 سال تمدید و دوره تولید به مدت 30 سال با 
قابلیت تمدید توافقی می باش��د. می��زان ذخایر گازی این بلوک 1۲.۵ تا 
17.۵ تریلیون فوت مکعب گاز و 470 میلیون بشکه نفت میعانی برآورد 
مي گردد. زمان ش��روع تولید از این میدان سال ۲03۵ پیش بینی شده 

است. بلوک شفق آسمان در شکل-9 به رنگ نارنجی مشخص است.

 Zafar-Mashal  ،Nakhchavan  ،Kurdashi بلوک ه�ای 
 Lankaran و ،Atashgah  Inam

وجه تش��ابه این بلوک ها عدم کش��ف تجاری در آنها می باشد. در 
برخی از آنها چاه های حفاری ش��ده خشک بوده اما در بعضی دیگر، 

مش��کالت عدیده حفاری و تجهیزاتی باعث ترک قرارداد شده است. 
شرکت های RWE در س��ال ۲011 و StatOil در سال ۲013 برای 
امضای ق��رارداد جدید به ترتیب برای بلوک ه��ای Nakhchavan و 
Zafar Mashal  اعالم آمادگی كرده و تفاهم نامه همکاری با شرکت 

سوکار امضاء نموده اند. بلوک های یاد شده در شکل-9 به رنگ قرمز 
نمایش داده شده اند.

 Lerrik بلوک
بل��وک Lerrik در مح��دوده آب های مورد اخت��الف بین ایران و 
آذربایج��ان و در آب هايي به عمق 80 تا 900 متر قرار دارد. قرارداد 
مش��ارکت در تولید این بلوک در سال 1999 بین شرکت ملی نفت 
آذربایج��ان و Exxon به امضاء رس��ید اما به دلیل اختالفات مرزی با 
جمهوری اس��المی ایران توس��ط پارلمان جمهوری آذربایجان مورد 
تصویب قرار نگرفت. این بلوک در ش��کل-9 به رنگ قهوه ای نمایش 

داده شده است.

 ALOV بلوک
بلوک ALOV به مساحت 1361 کیلومتر مربع در محدوده آب های 
مورد اختالف جمهوری اسالمی ایران ، جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ترکمنستان قرار گرفته است. عمق آب در این بلوک از 300 تا 1000 متر 
تغییر می کند و دارای 3 هدف اکتشافی Alov ،Araz و Shargh می باشد. 
میزان ذخایر گازی این میدان ۲۵ تریلیون فوت مکعب و نفت میعانی 
آن 6۵0 میلیون بشکه برآورد شده است. قرارداد مشارکت در تولید این 
 بلوک در سال 1998 بین سوکار و کنسرسیومی متشکل از سوکار به سهم 
BP ، %40 به س��هم Exxon ،%1۵ به س��هم Stat Oil ،%1۵  به سهم 
TPAO ،%1۵ به سهم 10% و Encana به سهم ۵% به مدت 1۵ سال به 
امضاء رسید. فعالیت ها در این بلوک در سال ۲001 به دلیل اعتراضات 
شدید جمهوری اسالمی ایران متوقف شد. شرکت BP در سال ۲008 
از این بلوک خارج گرديد. بلوک ALOV قس��مت اعظم س��اختار البرز 
را پوش��ش می دهد. تفاهم نامه امضاء شده بین جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری آذربایجان درفروردین  1397 به منظور توس��عه مش��ترک، 
بلوک ALOV )البرز در نام گذاری جمهوری اسالمی ایران( را پوشش 
می دهد. بلوک ALOV در شکل-9 به رنگ قهوه ای نمایش داده شده 

است )جدول-4(.

نتیجه گیري
1- به ط��ور معمول در قراردادهای مش��ارکت در تولید، یک نوع بده 
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پانویس هاپانویس ها
1. Production Sharing Contracts or Agreements (PSA)
2. Concession
3. Foreign Oil Company )FOC(
4. Gross Production
5. Royalty
6. National Oil Companies (NOC)
7. Cost Oil
8. Profit Oil
9. Bonus
10. Acreage Fee
11. Price Cap
12. Domestic Market Obligation
13. Cash Flow
14. Ultimate Cost Recovery
15. Disincentive

16. Model Contracts
17. Sliding Scale
18. Incentive
19. Signature , Discovery and production Bonuses
20. Model Contracts
21. Kapaz
22. Serdar
23. SOCAR
24. Opex
25. Capex
26. Relinquishment
27. Azerbaijan International Oil Company
28. Rate of Return
29. Japan Azerbaijan Oil Company
30. Early Production
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بس��تان و ایجاد تعادل بین اجزای مختل��ف عنصر اقتصادی قرارداد 
وجود دارد. بنابراین هر تیم مذاکره کننده باید در راستای تحقق این 

هدف کوشا باشد. 
۲- تجربه قراردادهای مش��ارکت در تولید در کش��ورهای اندونزی، 
آنگوال، هند و س��ایر کش��ورهای فعال در این قالب قراردادی نشان 
می ده��د ک��ه عناص��ر و اجزای ی��ک ق��رارداد مش��ارکت در تولید 
و اولویت ه��ای آن در ط��ول تاریخ صنعت نفت آن کش��ورها تغییر 
می کند. این مسئله عالوه بر کسب تجربه در این نوع قالب قراردادی 
متأثر از عوامل داخلی و خارجی مانند تغییر قیمت جهانی نفت نیز 

می باشد.
3- مشارکت در تولید، قالب قرادادی غالب در دریای خزر است.

4- با توجه به مرس��وم بودن و مقبولیت قالب قراردادی مش��ارکت 
در تولید و عالقه مندی س��رمایه گذاران ب��ه این قالب قراردادی در 
دری��ای خزر، اس��تفاده از این نوع قرارداده��ا در صورت رفع موانع 
حقوق��ی می تواند در مس��یر جذب س��رمایه گذاری در دریای خزر 

راهگشا باشد.
۵- اس��تفاده از الگوی توس��عه مش��ترک میادین مانند آنچه برای 
توس��عه بلوک های الب��رز و الوند با جمه��وری آذربایجان به امضاء 
رس��ید می تواند برای توس��عه بلوک های مش��ترک ب��ا جمهوری 
ترکمنس��تان به خصوص در مورد س��اختار 8.1 جمهوری اسالمی 
ایران و بلوک های ۲8، ۲9، 30 و 31 جمهوری ترکمنستان مورد 

استفاده قرار گیرد. 


