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نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی
سعید ساجدی رشوانلویی* ،حمیدرضا صادقی ،شرکت نفت خزر

چکیده
قراردادهای مش��ارکت در تولید که در اواس��ط دهه  1960توسط 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 بینالمللی با قبول تمام ریسکها و مخاطرات
اقدام به سرمایهگذاری در یک میدان یا بلوک اکتشافی میکند و در صورت موفقیتآمیز بودن اکتشاف و کشف منابع
تجاری نفت و گاز ،بهعنوان پاداش در تولید میدان س��هیم میشود .مشارکت در تولید ،مدل قراردادی غالب در دریای
خزر میباش��د .کش��ورهای آذربایجان و ترکمنستان که مانند جمهوری اس�لامی ایران در حوضه خزر جنوبی صاحب
پتانسیل هیدروکربنی و میادین نفت و گاز هستند ،قراردادهای مشارکت در تولید متعددی را با شرکتهای بینالمللی
بهمنظور توسعه بلوکهای خود به امضاء رسانیدهاند .در این مقاله پس از معرفی قراردادهای مشارکت در تولید ،اجزای
اقتصادی این قالب قراردادی بررس��ی خواهد گردید .در ادامه ،بلوکهای مش��ارکت در تولید کش��ورهای آذربایجان و
ترکمنستان در حوضه خزر جنوبی و اطالعات مربوطه آنها معرفی خواهد شد.
مقدمه

قراردادهای مش��ارکت در تولید توسط دولت اندونزی در اواسط
ده��ه  1960در پاس��خ به انتق��ادات و خصومت ه��ای فزاینده علیه
قراردادهای امتیاز انحصاری 2معرفی گردید .قراردادهای مش��ارکت
در تولید از اندونزی به کشورهایی مانند مصر ،لیبی ،الجزایر و سایر
تولیدکنندههای نفت در آفریقا ،آسیا ،خاورمیانه ،آمریکای جنوبی و
مرکزی و بهویژه دریای کاسپین گسترش یافت.
به طور کلی در یک قرارداد مشارکت در تولید ،یک شرکت نفتی
خارجی–3یا یک کنسرس��یوم متشکل از چندین شرکت بین المللی
– با قبول تمام ریسکها و مخاطرات اقدام به سرمایهگذاری در یک
میدان یا بلوک اکتش��افی میکند و در ص��ورت موفقیتآمیز بودن
اکتش��اف و کشف منابع تجاری نفت و گاز بهعنوان پاداش در تولید
میدان سهیم میشود.
یک قرارداد مش��ارکت در تولید دارای عناصر مختلف حاکمیتی،
حقوق��ی ،فن��ی و اقتصادی میباش��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 میپردازیم .یک قرارداد مش��ارکت
در تولید در ش��کل پایهای آن دارای  4ویژگی میباشد -1 :شرکت
نفتی خارجی درصدی از تولید کل 4را تحت عنوان بهره مالکانه 5به
دولت و یا نماینده آن (شرکت های ملی نفت )6میپردازد -2 .شرکت
نفتی خارجی میتواند درصد مشخصی از تولید را پس از کسر بهره
مالکان��ه بهعنوان نفت هزینه( 7بهعنوان مث��ال  40درصد) بهمنظور
1
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واژگان کلید ی:
قرارداد مشارکت در تولید ،بهره مالکانه،

نفت هزینه ،نفت بهره ،بلوکهای
مشارکت در تولید حوضه خزر جنوبی

جبران هزینههای انجام شده برداشت نماید -3 .در مرحله بعد نفت
باقیمانده – که به آن نفت بهره 8اطالق میش��ود به میزان تصریح
ش��ده در متن قرارداد بین دو طرف قرارداد تقسیم میشود(بهعنوان
مثال  %65برای شرکت ملی نفت و  %35برای شرکت نفتی خارجی)
 -4ش��رکت نفتی خارجی برای میزان س��هم خ��ود از نفت بهره به
دولت طرف قرارداد مالیات پرداخت مینماید.
نکت��های 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 .بهعنوان مثال درصد عمدهای از قراردادهای
مش��ارکت در تولید فاقد پرداخت بهره مالکانه به ش��رکتهای ملی
نفت میباشد و یا در کسر مهمی از این قراردادها شرکتهای نفتی
خارج��ی از پرداخ��ت مالیات به دولت معاف هس��تند .عالوهبر این،

ﺷﻜﻞ  -1اﺟﺰاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻪ آن و
ﻋﺪديمثال عددی
ﻣﺜﺎل یک
پایهﻳﻚآن و
 1اجزای اقتصادی یک قرارداد مشارکت درتولید در شکل
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 -1اﺟﺰاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺰاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد و ﻣﺸﻮق

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 161
ماهنامه 

اجزای یاد شده فوق اجزای اصلی اقتصادی قراردادهای مشارکت در
تولید هس��تند و اینگونه قراردادها معموالً با اجزای فرعی اقتصادی
دیگ��ری مانند پاداش ،9اجرت وس��عت زمین ،10س��قف قیمتی 11و
سهمی از نفت تولیدی برای استفاده داخلی 12دولتها همراه است
که البته از این میان پرداخت پاداشها متداولتر میباشد.
ش��کل 1-اجزای اقتصادی یک قرارداد مش��ارکت در تولید را در
شکل پایه و یک مثال عددی برای آن نمایش میدهد.
 -1اجزای اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید

در م��واردی که با میزان نفت هزینه به طور نامحدود 14در قرارداد
موافقت شده باش��د ،بهره مالکانه بهعنوان یک سقف برای آن عمل
میکند.
بهعنوان یک عامل عدم انگیزه ای 15قوی در جذب سرمایه گذاری
عمل میکند.
16
در م��دل های قراردادی میتواند به صورت ثابت یا قابل مذاکره
ارائه شود.
میتواند دارای درصد ثابت یا متغیر 17باشد.

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 نفت هزینه درصد مش��خصی (ذکر ش��ده در متن قرارداد) از میزان
تولی��د پس از کس��ر به��ره مالکانه میباش��د که بهمنظ��ور جبران
غیر مشوق بودن آن برای جذب سرمایهگذاری میپردازیم
هزینههای متقبل ش��ده توسط شرکت یا کنسرسیوم نفتی خارجی
بهره مالکانه
ب��ه آن اختص��اص مییابد .موارد زیر در خص��وص نفت هزینه قابل
بهره مالکانه درصد مشخصی از تولید کل میباشد که بالفاصله پس از ذکر است:
تولید به دولتها و یا نمایندگان آنها (شرکتهای ملی نفت) اختصاص
میتوان��د بین صفر ت��ا  100درصد تغییر کند اما نفت هزینه صفر
می یابد .موارد زیر در خصوص بهره مالکانه قابل ذکر است:
درصد بسیار نادر است.
جریان نقدی 13را برای شرکتهای ملی نفت صرفنظر از سوددهی
نفت هزینه نامح��دود ( 100درصد) معموالً با بهره مالکانه همراه
پروژه تضمین میکند.
اس��ت که بهعنوان یک سقف برای آن عمل میکند .همچنین نفت
هزینه نامحدود معموالً در یک بازه زمانی محدود اعمال میشود.
 1میزان سهم طرفهای قرارداد از نفت بهره بر مبنای میزان تولید (مثال
میتواند دارای درصد ثابت یا متغیر باشد.
از اندونزی)
ش��رکتهای ملی نفت معموالً یک حد آس��تانه باالیی برای نفت
هزین��ه در مدله��ای قراردادی پیش��نهادی خ��ود تعیین میکنند
Average Daily
)Pertamina Share (%
)FOC share (%
)Production (bbl
)(NOC of Indonesia
(بهعنوان مثال  %50در مدلهای قراردادی ترکمنستان) .
نفت هزینه

38.4615

61.5385

50000-0

28.8462

71.1538

150000-50001

19.2308

80.7692

≥ 150001

 2میزان سهم طرفهای قرارداد از نفت بهره بر مبنای فاکتور ( Rقرارداد
مشارکت در تولید بلوک شفق آسمان جمهوری آذربایجان)
)FOC Share (%

)SOCAR Share (%

R Factor Band

55

45

0 < R <1

45

55

1≤R<2

30

70

2≤R<3

20

80

3≤R<4

10

90

R≥ 4

نفت بهره

نف��ت بهره مق��دار نفت باقیمانده 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 میشود .موارد زیر در خصوص نفت بهره قابل
توجه است:
نفت بهره میتواند دارای درصد ثابت یا متغیر باشد .درصد متغیر
در قراردادهای مشارکت در تولید متداولتر است.
معی��ار تغییرات ب��رای نفت بهره میتواند بر مبن��ای میزان تولید
یا نس��بت کل دریافتیها ب��ه کل هزینههای س��رمایهگذار (فاکتور
 )Rباش��د .اس��تفاده از فاکتور  Rدر قراردادهای مشارکت در تولید
متداولتر اس��ت .ج��دول 1-و  2مثالی از تغیی��رات نفت بهره را بر
مبنای میزان تولید و فاکتور  Rنمایش میدهد.
18
بر خالف تصور اولیه ،نفت بهره متغیر بهعنوان یک مشوق برای
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پاداش تولید در قراردادهای مشارکت در تولید متداولتر است.
میزان پاداش تولید میتواند ثابت یا متغیر باشد.
مبالغ پرداختی پاداش قابل بازیابی از نفت هزینه نمیباشند.

جذب س��رمایهگذاری عمل مینماید زیرا در این حالت سرمایهگذار
در س��الهای اولیه پس از شروع تولید میزان نفت بیشتری دریافت
مینماید و ارزش خالصی فعلی برای آن باالتر خواهد بود .همچنین
نف��ت بهره متغیر در برابر تغیی��رات قیمت جهانی نفت انعطافپذیر
20
 -2جذابی�ت م�دل ق�راردادی مش�ارکت در تولی�د از دی�دگاه
است.
سرمایهگذار

مالیات

مالیات بر روی میزان درآمد از نفت بهره اعمال میشود .موارد زیر
درباره مالیات قابل توجه است:
ش��رکتهای نفتی خارج��ی پرداخت مالیات را ب��ه پرداخت حق
بهره مالکانه ترجیح میدهند بهدلیل آنکه مالیات بر روی نفت بهره
اعمال میشود اما بهره مالکانه درصدی از تولید کل است.
میزان مالیات میتواند ثابت(بهعنوان مثال قراردادهای مش��ارکت
در تولید آنگوال) و یا متغیر (بهعنوان مثال قراردادهای مشارکت در
تولید جمهوری آذربایجان) باشد.
پاداشها

پاداش مبلغی اس��ت که از سوی شرکت نفتی خارجی به شرکت
ملی نفت در مقاطع مختلف پرداخت میشود و شامل سه نوع است:
پاداش حق امضاء ،پاداش اکتش��اف و پ��اداش تولید .19موارد زیر در
خصوص پاداش شایان توجه است:
جریان نقدی را برای ش��رکتهای ملی نفت صرفنظر از سوددهی
پروژه تضمین میکند.
پرداخت پاداش حق امضاء و پاداش اکتشاف شرایط سختتری را
به شرکت نفتی خارجی تحمیل میکند.

ﺷﻜﻞ -2ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

 2جذابیت و سختی یک مدل قراردادی مشارکت در تولید از نگاه سرمایه گذار
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ب��ا توجه به مطالب یاد ش��ده میت��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
میباشد .بهعنوان مثال نبود بهره مالکانه بهعنوان یک مشوق بسیار
قوی جهت جذب س��رمایهگذاری عمل میکند در حالیکه پرداخت
پاداش امضاء یک بازدارنده محسوب میشود و یا نحوه تسهیم نفت
بهره بر مبنای فاکتور  Rدر مقایسه با میزان تسهیم ثابت مطلوبیت
بیش��تری ب��رای س��رمایهگذاران دارد .ای��ن مطال��ب را میتوان در
ش��کل 2-به ط��ور خالصه و بهط��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��رمایهگذار نشان میدهد بهنحویکه
با حرکت به س��مت مبدا جذابیت افزایش یافته و ش��رایط آس��انتر
خواه��د ش��د و با دور ش��دن از مبدا ش��رایط برای س��رمایهگذاری
سختتر میگردد .نکتهای که در این شکل میتواند مورد توجه قرار
گیرد این است که قراردادی متعادل میباشد که پارامترهای آن در
نقطه یا منطقه خاصی از این شکل متمرکز نباشد و منطقه وسیعی
از پارامترها را پوش��ش دهد .بهعنوان مثال یک قرارداد نامتعادل که
کام ً
ال یکطرفه به نفع ش��رکت نفت خارجی میباشد قراردادی است

ﺷﻜﻞ  -3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻧﺴﻞ اول ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪوﻧﺰي

 3پارامترهای اعمال شده در نسل اول قراردادهای مشارکت در تولید اندونزی
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 4-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﻧﺴﻞ دوم ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪوﻧﺰي ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 1972
ﺗﺎ  1988ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣﺘﻴﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮاي
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺨﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  %25از ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ
ﺑﻬﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺨﻔﻴﻒ  85درﺻﺪي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﺣﺬف ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ازاي اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات و در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه آﻧﻬﺎ از  %35ﺑﻪ  % 15ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻬﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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که در آن ،پاداش حق امضاء از سوی شرکت نفتی خارجی پرداخت
نمیش��ود ،پرداخت بهره مالکانه و مالیات در آن وجود ندارد ،امکان
بازیابی هزینهها برای شرکت نفت خارجی به صورت نامحدود وجود
دارد و نفت بهره در آن بهصورت متغیر تسهیم میشود.
 -3قراردادهای مشارکت در تولید در کشور اندونزی

قراردادهای مش��ارکت در تولید توس��ط دولت اندونزی در اواسط
ده��ه  1960در پاس��خ به انتق��ادات و خصومته��ای فزاینده علیه
قراردادهای امتیاز انحصاری معرفی گردید .از آن جاييکه دولت در
قرارداد مش��ارکت در تولید ،مالکی��ت بر منابع ملی را حفظ میکند
این قال��ب قراردادی مورد پذیرش داخلی قرار گرفت .ش��رکتهای
صاحب نام بین المللی در موضع تقابل با این نوع قرارداد قرارگرفتند
زیرا آنها تمایل به س��رمایهگذاری در جایی نداش��تند که بر منابع و
مدیریت آن تسلط نداشته باش��ند .بنابراین اولین قرارداد مشارکت
در تولید با شرکتهای کوچکتر به امضاء رسید چرا که آنها انعطاف
بیش��تری در پذیرش شروط جدید قراردادی داشتند و به این قالب
قراردادی بهعنوان فرصتی برای شکستن انحصار شرکتهای بزرگ
صاحبنام در دسترسی به قراردادهای نفتی نگاه میکردند .سرانجام
ش��رکتهای بزرگ صاحبنام 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 بهعنوان بیانگذار قراردادهای مش��ارکت در تولید  4نسل
قراردادی را برای این قالب قراردادی در  4مقطع زمانی مختلف ارائه
نموده اس��ت که بررسی آنها میتواند در رسیدن به درک مطلوبی از
این گونه قراردادها راهگشا باشد .از این میان نسل چهارم قراردادی

ﺷﻜﻞ  -4ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻧﺴﻞ دوم ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪوﻧﺰي

 4پارامترهای اعمال شده در نسل دوم قراردادهای مشارکت در تولید اندونزی
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪهاي ﻛﻪ در ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪوﻧﺰي ) ﺑﻌﺪ از  ( 1988ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ
درﺻﺪﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه در ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ .(5-ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎﻻي  1500ﻣﺘﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت  % 30- % 70ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ  % 20 - % 80ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .روﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﮔﺎزي ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
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اندونزی که در س��ال  2017ارائه شده اس��ت به دلیل پیچیدگی و
عدم جذابیت مورد توجه سرمایهگذاران قرار نگرفته است .در ادامه،
نس��لهای اول تا س��وم قراردادهای مش��ارکت در تولید اندونزی و
میزان جذابیت و سختی آنها از نگاه سرمایهگذار به صورت گرافیکی
نمایش داده شده است(شکلهای 3-تا .)5
همانگونه که در ش��کل 3-نمایش داده ش��ده است ،در نسل اول
قراردادهای مش��ارکت در تولید اندونزی ما بین س��الهای  1966تا
 ،1972بهره مالکانه وجود نداش��ته و ش��رکتهای نفتی خارجی از
پرداخت مالیات مع��اف بودهاند .در زمینه پاداشها میبینیم که دو
ن��وع پاداش تولید و امضاء باید از س��وی ش��رکت نفتی خارجی به
ش��رکت نفت اندونزی پرداخت میش��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��رمایهگذاری باید صورت پذیرد ش��رایط
س��ختتری را به س��رمایهگذار تحمیل مینماید .میزان نفت هزینه
حداکثر به میزان  %40و نحوه تسهیم نفت بهره به صورت ثابت و به
میزان  %65به  %35به نفع شرکت نفت اندونزی میباشد .همچنین
در این نسل قراردادی شرکت نفت خارجی موظف شده است که به
میزان  %25از سهم نفت بهره خود را برای استفاده داخلی اندونزی
و به قیمت  %15بهای جهانی آن در اختیار دولت اندونزی قرار دهد.
همانگونه که در شکل 4-مشاهده میشود در نسل دوم قراردادهای
مش��ارکت در تولید اندونزی که مابین س��ال های  1972تا 1988
فعال بوده است ،تغییرات محسوسی دیده میشود که مهمترین آن
امتیازی است که به سرمایهگذاران برای بازیابی سرمایهگذاری انجام
شده بهصورت نامحدود در مناطق سخت داده شده است .همچنین
میزان  %25از سهم نفت بهره شرکت نفت خارجی به قیمت جهانی
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 5پارامترهای اعمال شده در نسل سوم قراردادهای مشارکت د ر تولید اندونزی
ﺑﺎ دﻗﺖ در  3ﻧﺴﻞ ﻗﺮاردادي ﻣﻮرد اﺷﺎره درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎي ﻗﺮاردادي در ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -4ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي درﻳﺎي ﺧﺰر روي آوردﻧﺪ .از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان،
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ،ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .دو ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ
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مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

نفت خریداری میشود و تخفیف  85درصدی قراردادهای نسل اول
حذف شده است اما میبینیم که در ازای این امتیازات و در راستای
حفظ تعادل ،ش��رکتهای نفتی خارجی موظف به پرداخت مالیات
ش��دهاند و س��هم نفت بهره آنها از  %35به  %15کاهش یافته است.
البته کاهش سهم نفت بهره شرکتهای سرمایهگذار متاثر از جهش
ناگهانی قیمت نفت در این بازه زمانی نیز میباشد.
تغییرات عمدهای که در نسل سوم قراردادهای مشارکت در تولید
اندون��زی ( بعد از  ) 1988صورت گرفته ش��امل تفکیک درصدهای
تس��هیم نفت به��ره در میدانهای نفتی و گازی و ش��رایط مختلف
این نوع میادین میباشد(ش��کل .)5-بهعنوان مثال در میادین نفتی
دریای��ی با عمق آب باالی  1500متر تس��هیم نفت بهره به صورت
 %30- %70به نفع شرکت نفت اندونزی میباشد که این میزان در
میادین متداول به  %20- %80به نفع ش��رکت نفت اندونزی تغییر
میکند .روند مشابهی در میادین گازی هم قابل مشاهده است.
با دقت در  3نس��ل قراردادی مورد اش��اره درمييابيم که علیرغم
ایجاد تغییرات در این نسلها ،حفظ تعادل بین پارامترها مورد توجه
بوده اس��ت و پارامترهای این مدلهای قراردادی در نقطه یا منطقه
خاصی از این ش��کل متمرکز نبوده و منطقه وسیعی از پارامترها را
پوشش میدهد.
 -4قراردادهای 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�لامی ایران ،آذربایجان ،قزاقستان،
ترکمنس��تان و روس��یه ،کش��ور جمه��وری آذربایج��ان در جذب
س��رمایهگذاری و بهکارگیری ش��رکتهای معتبر بینالمللی در امر
توس��عه میادین هیدروکربنی دریای خزر موفقتر 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 فعالیتهای آنها در حوضه خ��زر جنوبی متمرکز
اس��ت .اکثر فعالیتهای نفتی و گازی دو کش��ور یادش��ده در قالب
قراردادهای مش��ارکت در تولید انجام میشود .منابع هیدروکربوری
جمهوری اسالمی ایران منحصر به حوضه خزر جنوبی میباشد .سه
کش��ور قزاقستان ،آذربایجان و روسیه بر روی خطوط مابین این سه
کشور به توافق دست یافتهاند اما کشورهای آذربایجان ،ترکمنستان
و جمهوری اس�لامی ایران همچنان ب��ر روی خطوط مرزی دریای
خزر اختالف نظر دارند .پتانس��یلهای هیدروکربوری و ساختارهای
شناسایی ش��ده در حوضه خزر جنوبی نقش بسیار عمدهای در این
اختالف نظرها دارد .بهعنوان مثال اختالفات مرزی بین کش��ورهای
ترکمنس��تان و آذربایجان نزدیک به پشته آپشرون مربوط به وجود
میدان نفتی کاپاز( 21س��ردار 22در نامگذاری ترکمنستان) با ذخیره
تقریبی  500میلیون بش��که نفت قابل اس��تحصال میباشد .توسعه
مش��ترک میادین مورد اختالف ،صرفنظ��ر از تحدید حدود مرزی
مانن��د –تفاهمنامه امضاء ش��ده با کش��ور آذربایج��ان -میتواند در
راستای کاهش تنش های سیاسی و بهره برداری از منابع اقتصادی

عاییﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
ادﻳﺠﺎن و
تقریبیآذرﺑﺎ
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان،
ﺟﻤﻬﻮري
خطﻛﺸﻮر
ﻳﻲ ﺳﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ادﻋﺎ
خزر و ﺧﻄﻮط
حوضه ﻣﻴﺎﻧﻲ
ساختارهایﻫﻤﺮاه ﺧﻂ
ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
خطوط
میانی و
همراه
جنوبی به
نقشه
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آذربایجان و ترکمنستان
ایران،
جمهوری اسالمی
کشور
 -5ﻗﺮاردادﻫﺎي سه
ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در
در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
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 7پارامترهای اعمال شده در مدل قراردادی مشارکت در تولید جمهوری ترکمنستان

ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  31ﺑﻠﻮك درﻳﺎﻳﻲ را در ﺳﺎل  2000ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
 -6ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺳﺎلﻫﺎي  1996و  1999ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻮكﻫﺎي  Iو  IIرا ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻫﻢ در ﺧﺸﻜﻲ و ﻫﻢ در درﻳﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺘﺮوﻧﺎس و دراﮔﻮن اوﻳﻞ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 9-در ﻣﺤﺪوده آبﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻠﻮكﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪه
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  1997ﻣﺪل ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺪل ﻗﺮاردادي ﭘﺎداشﻫﺎي اﻣﻀﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻧﻔﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﻠﻮك : I
ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺮاردادي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  1467ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻪ آﭘﺸﺮون در ﻣﺤﺪوده آبﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  25ﺗﺎ  125ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻠﻮك  Iﺑﻪ
ﺑﻨﺪﻫﺎي
ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺮاردادي اﻛﺜﺮ
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وضعیت این بلوکها را به اختصار بررسی میکنیم.

راهگش��ا باشد .ش��کل 6-نقش��ه س��اختارهای حوضه خزر جنوبی
بههمراه خط میانی و خطوط تقریبی ادعایی س��ه کش��ور جمهوری بلوک : I
بلوک  Iبه مس��احت  1467کیلومتر مربع در ناحیه پشته آپشرون
اس�لامی ایران ،آذربایجان و ترکمنستان را نمایش میدهد .با توجه
به اینک��ه فعالیتهای ایران در دریای خ��زر محدود به حوضه خزر در محدوده آبهایی ب��ه عمق  25تا  125متر قرار دارد .این بلوک
جنوب��ی خواهد بود و کش��ورهای ترکمنس��تان و آذربایجان نیز در ش��امل میادین دیاربکر شرقی ،مرکزی و غربی ،میدان مختومقلی و
این حوضه فعالیت داش��ته و برخی میادین بهصورت مش��ترک بین میدان کاراگل دنیز ب��وده و در مجموع دارای ذخیره  1.45میلیارد
این س��ه کش��ور در حوضه خزر جنوبی واقع شده اس��ت ،در اينجا بش��که نفت 2.2 ،میلیارد بش��که نفت میعان��ی و  35تریلیون فوت
به بررس��ی قراردادهای مشارکت در تولید کش��ورهای یاد شده که مکعب گاز اس��ت .تولید این بلوک در س��ال  2016برابر با 65000
تقریباً تمامی قراردادهای به امضاء رس��یده در این حوضه را پوشش معادل بش��که نفت بوده است .قرارداد مشارکت بر تولید این میدان
به مدت  25سال با شرکت پتروناس در سال  1996به امضاء رسیده
میدهد ،میپردازیم:
است .این بلوک در ش��کل 9-در محدوده آبهای ترکمنستان بین
بلوکهای  IIو  IIIبه رنگ سبز مشخص شده است.
 -5قراردادهای مشارکت در تولید ترکمنستان در خزر جنوبی
کشور ترکمنس��تان  31بلوک دریایی را در سال  2000بهمنظور
جذب سرمایهگذاری در دریای خزر معرفی نمود .ترکمنستان پیش بلوک :)Cheleken) II
بلوک  IIیا چلکن به مساحت  950کیلومتر مربع در ناحیه پشته
از ای��ن در س��الهای  1996و  1999ق��رارداد مش��ارکت در تولید
بلوکهای  Iو  IIرا بهترتیب با ش��رکتهای پتروناس و دراگون اویل آپشرون در منطقه نزدیک به ساحل و در محدوده آبهایی به عمق
به امضا رس��انده بود .موقعیت بلوکهای یاد ش��ده در ش��کل 9-در  8تا  42متر قرار دارد .این بلوک ش��امل میادین الم و ژدانوف بوده
محدوده آبهای ترکمنس��تان به رنگ س��بز مش��خص شده است .و در مجم��وع دارای ذخیره  677میلیون بش��که نفت  59 ،میلیون
ترکمنس��تان در سال  1997مدل قراردادی مشارکت بر تولید خود بش��که نفت میعانی و  1.4تریلیون فوت مکعب گاز میباش��د .تولید
را معرفی نم��ود .در این مدل قراردادی پاداشه��ای امضاء و تولید این بلوک در انتهای س��ال  2015به صدهزار بش��که در روز رسیده
و حق بهره مالکانه گنجانده ش��ده اس��ت .همچنی��ن مالیات و نفت و ش��رکت دراگون اویل که قرارداد مش��ارکت بر تولید این بلوک را
هزینه بهصورت ثابت و نفت بهره بهصورت متغیر در نظر گرفته شده به مدت  25س��ال و با قابلیت تمدید به مدت  10سال با جمهوری
است .در این مدل قراردادی شرکت نفت خارجی موظف میشود که ترکمنستان در س��ال  1999به امضاء رسانده ،تصمیم به حفظ این
بخش��ی از نفت بهره خود را بهمنظور مصرف داخلی ترکمنستان به مقدار تولید به مدت چند س��ال داشته اس��ت .دراگون اویل تا سال
این کشور بفروشد .در این مدل قراردادی اکثر بندهای یاد شده قابل  2016به میزان تقریبی  5میلیارد دالر در این بلوک سرمایهگذاری
مذاکره یا مناقصه معرفی ش��ده اند .شکل 7-اجزای اصلی اقتصادی نموده است .موقعیت این بلوک در شکل 9-مشخص شده است.
مدل قراردادی  1997ترکمنس��تان را از نقطه نظر میزان سختی یا
مطلوبیت از دیدگاه س��رمایه گ��ذار نمایش میدهد .حفظ تعادل در بلوک 21
بلوک  21به مساحت  3681کیلومتر مربع در سواحل جنوبغربی
پارامترهای اقتصادی یک قرارداد مشارکت در تولید در این مدل هم
ترکمنستان و در محدوده آبهایی به عمق  10متر قرار گرفته است.
بهخوبی قابل مشاهده است.
قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در سال  2009بین جمهوری
 -6بلوکه�ای قرارداده�ای مش�ارکت درتولی�د دریای�ی جمهوری ترکمنس��تان و ش��رکت  Iteraروسیه به امضاء رس��یده استItera .
نتایج مطالعات اکتشافی را بسیار امیدوارکننده اعالم نموده و ذخایر
ترکمنستان
جمهوری ترکمنستان هم در خشکی و هم در دریا موفق به جذب آن را حدود  1.6میلیارد بشکه نفت و  3.5تریلیون فوت مکعب گاز
س��رمایهگذاری از طریق قراردادهای مشارکت در تولید شده است .تخمین زده اس��ت Itera .زمان تقریبی شروع تولید از این بلوک را
در ادامه بحث به معرفی مختصر بلوکهای دریایی ترکمنس��تان که در صورت اثبات حضور هیدروکربن تجاری پس از حفاری اکتشافی،
با ش��رکتهای نفتی خارجی به امضاء رس��یده اس��ت میپردازیم و س��ال  2022اعالم کرده اس��ت .موقعیت این بلوک در شکل 9-در

27
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محدوده آبهای ترکمنستان با رنگ نارنجی مشخص شده است.
بلوک های  11و :12

بلوک های  11و  12در منطقه باالتر از پشته آپشرون به مساحت
 5748کیلومت��ر مربع و در محدوده آبهايي به عمق  10تا  70متر
قرار دارد .قرار داد مش��ارکت بر تولید این بلوک ها در س��ال 2002
بین جمهوری ترکمنس��تان و کنسرسیومی متشکل از شرکت های
 Maerskدانمارک به سهم  Wintershall ،%36آلمان به سهم %34
و  OMELهند به س��هم  %30درصد 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  2010قرارداد آن فسخ
ش��د .موقعیت این دو بلوک در شکل  9به رنگ قرمز مشخص شده
است.
بلوک 23

مربع میباشد و در پشته آپشرون در محدوده آبهايي به عمق 80
تا  300متر قرار دارد .این بلوک با بلوک  ACGجهموری آذربایجان
به طور کامل همپوش��انی داشته و منش��ا اختالفات فراوانی بین دو
کش��ور آذربایجان و ترکمنستان میباشد .همانگونه که بعدا ً خواهیم
دی��د جمهوری آذربایجان قرارداد مش��ارکت در تولید بلوک ACG
را در س��ال  1994به امضاء رس��انیده و در حال حاضر مش��غول به
بهرهبرداری از این بلوک میباشد؛ 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
 2007قرارداد مش��ارکت در تولید را برای قسمت شرقی این بلوک
که ش��امل میدان سردار ( کاپاز در نامگذاری آذربایجان ) میشود با
شرکت  Buried Hillکانادا به امضاء رسانید اما پس از انجام عملیات
لرزهنگاری ادامه فعالیتها بهدلیل تش��دید اختالفات مرزی متوقف
ش��د .میدان س��ردار دارای ذخایر تقریبی  500میلیون بشکه نفت
قابل اس��تحصال اس��ت .موقعیت بلوک  IIIدر شکل 9-در محدوده
آبهای مورد اختالف با رنگ قهوهای نشان داده شده است.

بلوک  23به مساحت  950کیلومتر مربع در سواحل جنوب غربی
ترکمنس��تان و در مح��دوده آبهايي به عمق  10مت��ر قرار گرفته
اس��ت .قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال  2009بین بلوکهای  30 ،29 ،28و : 31
جمهوری ترکمنس��تان و شرکت  RWE Deaآلمان به امضاء رسید.
بلوکه��ای  30 ،29 ،28و  31ک��ه در ش��کل 9-ب��ا رن��گ آبی
شرکت  RWEمطالعات لرزهنگاری در این میدان را به اتمام رساند و مشخص شدهاند بلوکهایی هستند که برای سرمایهگذاران خارجی
برآوردهای اولیه حجمی را ارائه نمود اما هیچگاه مجوز آغاز حفاری جذابی��ت داش��ته اما امضای قرارداد آنها بهدلیل مش��خص نش��دن
را دریافت نکرد .در نهایت در س��ال  2015از این قرارداد خارج شد حدود مرزی بین کش��ورهای ترکمنستان و ایران انجام نشده است.
و دلیل آن را بوروکراس��ی پیچیده حاکم بر سیس��تم اداری و فساد این بلوکها -مش��ابه تفاهمنامه امضاء شده با جمهوری آذربایجان-
اداری موجود در ترکمنستان اعالم نمود.
میتواند گزینههای مناسبی جهت توسعه مشترک میادین با کشور
ترکمنستان باشد .شرکت  Wintershallعالقهمند به سرمایهگذاری
بلوک III
در بلوک  28به مساحت  3640کیلومتر مربع میباشد .این بلوک در
بلوک  IIIجمهوری ترکمنس��تان دارای مساحت  1026کیلومتر محدوده آبهايي به عمق  20تا  600متر قرار گرفته است و قسمت
 3خالصه اطالعات بلوکهای مشارکت در تولید جمهوری ترکمنستان در دریای خزر
)Oil (MBBL) Gas (TCF) Condensate (MBBL

2200
59

35
1.4

Poor Discovery Result
3.5

1450
677
500
1600

FOC

Petronas
Dragon Oil
Burried Hill
Maersk/Wintershall/Omel
Itera
RWE Dea
Wintershall
Zarit Consortium
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Block Name Area (Sq Km) Water Depth (m) PSA Sign Year

1996
1999
2007
2002
2009
2009

25 -125
8 -42
800-300
10-70
10
10
20-600
40-600

1467
950
1026
5748
3681
954
3640
8568

I
)II (Cheleken
III
11- 12
21
23
28
29-30-31
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اعظم بلوک  8ش��رکت ملی نفت ایران و س��اختار  8.1را پوش��ش
میدهد .بهمنظور توس��عه بلوکهای  30 ،29و  31به مساحت کلی
 8568کیلومت��ر مربع و در محدوده آبهاي��ي به عمق  40تا 600
متر ،کنسرس��یومی موس��وم به  Zaritبا ترکیب شرکتهای روسی
 Iteraبه س��هم  Rosneft ،%31به س��هم  Zarubezhneft ،%31به
سهم  %23و شرکت  Turkmenneftجمهوری ترکمنستان به سهم
 %15تش��کیل شد .کنسرسیوم یاد شده نتایج مطالعات این  3بلوک
را بسیار امیدوارکننده اعالم نموده و مشتاق به سرمایهگذاری در این
بلوکها هستند .موقعیت  4بلوک  30 ،29 ،28و  31در شکل 9-در
محدوده مناطق مورد اختالف جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری
ترکمنستان به رنگ آبی نمایش داده شده است (جدول.)3-
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جمهوری آذربایجان پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی به
سرعت برای جذب سرمایهگذاری در قالب قراردادهای مشارکت در
تولید وارد عمل شد و قراردادهای دو میدان مهم نفتی  ACGو گازی
شاهدنیز را بهترتیب در سالهای  1994و  1996با کنسرسیومهایی
متشکل از چندین شرکت بینالمللی امضاء رسانید .نکته قابلتوجه
آنکه ش��رکت ملی نفت آذربایجان 23بخش��ی از سرمایهگذاری را در
قراردادهای خ��ود تقبل میکند و به میزان س��رمایهگذاری متقبل
ش��ده در کنسیرس��یوم صاحب سهم است .میزان س��هم سوکار در
قرارداده��ای اولیه جمهوری آذربایجان بی��ن  10تا  20درصد بوده
و در قراردادهای اخیر این کش��ور به  50درصد افزایش یافته است.
در قراردادهای مش��ارکت در تولید جمه��وری آذربایجان پاداشها

نقش مهمی ایفا میکنند .این پاداشها ش��امل پاداش امضاء ،کشف
و تولید میباش��ند که از س��وی کنسرس��یوم به ش��رکت ملی نفت
آذربایجان پرداخت میشود .بهره مالکانه در قراردادهای مشارکت بر
24
تولید جمه��وری آذربایجان وجود ندارد ،بازیابی هزینههای جاری
به صورت صد در صد و هزینه های سرمایهای 25تا سقف بین  50تا
 60درصد از محل نفت هزینه امکانپذیر اس��ت .محاسبه سهم دو
طرف از نفت بهره بهصورت متغیر و بهطور عمده بر مبنای فاکتور R
میباشد .مالیات تا سقف  %35از کنسرسیوم دریافت میشود .در این
قراردادها کنسرسیوم خارجی موظف میشود که بخشی از نفت بهره
خ��ود را بهمنظور مصرف داخلی جمهوری آذربایجان به این کش��ور
بفروشد .همچنین سوکار در دوره اکتشاف مبلغی را بهصورت سالیانه
تحت عنوان حق وس��عت زمین از کنسرسیوم دریافت میکند .این
مبل��غ به صورت یک میزان ثابت در ازای هر کیلومتر مربع از بلوک
به امضاء رسیده (بهعنوان مثال  2000دالر به ازای هر کیلومتر مربع
در بلوک ش��فق آس��مان) در دوره اکتش��اف از طرف کنسرسیوم به
س��وکار پرداخت میشود .کارکرد این مورد عالوهبر درآمدزایی برای
سوکار این است که کنسرسیوم بینالمللی بدون دلیل توسعه میدان
را به تأخیر نیندازد و دوره اکتشاف را حتیاالمکان کوتاه نماید .البته
برای این منظور بند26های جداگانهای در قراردادهای مش��ارکت در
تولی��د وجود دارد که از حوصله این گفتار خارج اس��ت .ش��کل8-
پارامترهای قراردادهای مشارکت در تولید جمهوری آذربایجان را از
نقطهنظر میزان مطلوبیت یا س��ختی از دیدگاه سرمایهگذار نمایش
میدهد .این مدل نیز بیانگر این مهم است که پارامترهای اقتصادی
آن در راستای حفظ تعادل تنظیم شدهاند.

ﺷﻜﻞ  -9ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
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 -8ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

آذربایجان و ترکمنستان

ﺗﻮﻟﻴﺪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻢ در ﺧﺸﻜﻲ و ﻫﻢ در درﻳﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﻪ
ﻗﺮارداد وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﺬاﻛﺮهﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻮكﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪي ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻠﻮكﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري

 .1ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﺪوﻧﺰي ،آﻧﮕﻮﻻ ،ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮاردادي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻧﻔﺖ آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ
ﺑﻠﻮك ACG
و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﻮك  ACGﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  433ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻪ آﭘﺸﺮون و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آبﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻬﻮري  .2ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮادادي ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ.
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جمهوری آذربایجان هم در خش��کی و هم در دریا موفق به جذب
س��رمایهگذاری از طریق قراردادهای مشارکت در تولید شده است.
ب��ر خالف ترکمنس��تان که پهن��ه آبی خود را ب��ه بلوکهای منظم
تقسیمبندی کرده اس��ت ،بلوکهای آذربایجان با توجه به موقعیت
و ابعاد س��اختارها تعریف ش��ده اس��ت .در ادامهي بحث به معرفی
مختص��ر بلوکهای دریایی جمهوری آذربایجان که با ش��رکتهای
نفتی خارجی به امضاء رس��یده اس��ت ،میپردازی��م و وضعیت این
بلوکها را به اختصار بررسی میکنیم.
بلوک ACG

بل��وک  ACGبه مس��احت  433کیلومتر مربع در ناحیه پش��ته
آپش��رون و در منطق��ه آبهای مورد مناقش��ه بی��ن دو جمهوری
آذربایجان و ترکمنستان در محدوده آبهايي به عمق  200تا 450
مت��ر قرار گرفته اس��ت .این بل��وک دارای  3می��دان آذری ،چراغ و
گونشلی میباشد و ذخیره نفت قابل استحصال آن برابر با  7میلیارد
بش��که میباش��د .میزان ذخایر گازی آن معادل با  10تریلیون فوت
مکعب و نقت میعانی آن  360میلیون بش��که برآورد ش��ده اس��ت.
قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال  1994بین س��وکار
و کنسرس��یومی بینالمللی موسوم به AIOC27به مدت  30سال به
امضاء رس��ید .ش��اید در نگاه اول قرارداد مش��ارکت بر تولید بلوک
 ACGبا اعطای امتیازات زیادی به کنسرس��یوم همراه بوده اس��ت
– نرخ بازگش��ت 28این 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 ،عالوهبر درآمدزایی
اقتصادی در ش��رایط سخت آن کشور در س��الهای آغازین پس از
فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی ،پای شرکتهای معتبر بینالمللی
را ب��ه صنعت نفت آذربایجان باز کرده اس��ت .همچنین قبل از آغاز
مناقش��ات مرزی توسعه بلوک را به کمک ش��رکتهای بینالمللی
آغاز کرده و در واقع جمهوری ترکمنس��تان را در مقابل عمل انجام
ش��ده قرار داده است؛ امری که دیگر در هیچیک از بلوکهای مورد
اختالف در حوضه خزر جنوب��ی اتفاق نیفتاد .موقعیت بلوک ACG
در ش��کل 9-در محل آبهای مورد مناقش��ه و به رنگ س��بز نشان
داده شده است.
بلوک شاه دنیز

بلوک ش��اه دنی��ز به مس��احت  885کیلومتر مرب��ع در محدوده
آبه��ای جمهوری آذربایج��ان در آبهايي به عمق  50تا  680متر
قرار گرفته اس��ت .قرارداد مش��ارکت در تولید این بلوک در س��ال
 1996بین ش��رکت ملی نفت آذربایجان و کنسرسیومی متشکل از
چند شرکت بینالمللی به امضاء رسید .شرکت  BPدارای بیشترین
س��هم در این کنسرس��یوم اس��ت و عهدهدار عملیات این بلوک نیز
میباش��د .دوره اکتش��اف در این قرارداد به مدت  3س��ال با قابلیت
یک س��ال تمدید و دوره تولید به مدت  30سال با قابلیت تمدید 5
سال میباشد .میزان ذخایر درجای گازی میدان شاه دنیز تقریباً 40
تریلیون فوت مکعب و نفت میعانی آن  1تا  3میلیارد بش��که برآورد

 4خالصه اطالعات بلوک های مشارکت در تولید دریایی جمهوری آذربایجان در دریای خزر
Oil
Condensate
)Gas (TCF
)(MBBL
)(MBBL

360
3000-1000

10
40

330

7-3

470

17.5-12.5

7000

FOC
AIOC

BP/Elf/Lukoil/OIEC/SOCAR/Statoil/TPAO
SOCAR-Total-GDF Suez
SOCAR/BP
SOCAR/Exxon/Conoco
SOCAR/BP/KNOC/Shell
Exxon

Poor Discovery Results

SOCAR/Agip/Mitusi/Repsol/TPAO
SOCAR/TOALFinaElf/OEIC/Agip/Wintershall
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JAOC
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Exxon
SOCAR/BP/Statoil/TPAO/Encana

Water Depth PSA Sign
)(m
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Area (Sq
)Km

Block Name

1994
1996
2009
2010
1999

200 -450
50 -680
300 -650
640 -920
640 -950
80 -820
7 -700
40 -700
30 -200

433
885
434
1058
841
471
421
581
443

Nakhchavan
Kurdashi
Lankaran

1998
1999
1998

40 -160
80 -900
450 -1000

527
911
1361

Atashgah
Lerrik
Alov

1998
1997
1998
1997

ACG
Shah Deniz
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Shafag Asiman
Zafar Mashal
Inam
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شده است .موقعیت میدان شاه دنیز در شکل 9-در محدوده آبهای مش��کالت عدیده حفاری و تجهیزاتی باعث ترک قرارداد شده است.
شرکتهای  RWEدر س��ال  2011و  StatOilدر سال  2013برای
جمهوری آذربایجان به رنگ سبز مشخص است.
امضای ق��رارداد جدید به ترتیب برای بلوکه��ای  Nakhchavanو
بلوک آبشرون
 Zafar Mashalاعالم آمادگی كرده و تفاهمنامه همکاری با شرکت
بلوک آبشرون به مساحت  434کیلومتر مربع در محدوده آبهای سوکار امضاء نمودهاند .بلوکهای یاد شده در شکل 9-به رنگ قرمز
جمهوری آذربایجان بین بلوکهای  ACGو ش��اه دنیز در آبهايي نمایش داده شدهاند.
به عمق  650-300متر قرار گرفته است .قرارداد مشارکت در تولید
این بلوک در س��ال  1997بین س��وکار و کنسرس��یومی متشکل از بلوک Lerrik
بل��وک  Lerrikدر مح��دوده آبهای مورد اخت�لاف بین ایران و
ش��رکتهای سوکار به سهم  Chevron ،%50به سهم  %30و Total
به س��هم  %20به امضاء رسید .ش��رکت  Chevronدر سال  2005آذربایج��ان و در آبهايي به عمق  80تا  900متر قرار دارد .قرارداد
به دلیل مش��کالت زیاد این بلوک از آن خارج و قرارداد مش��ارکت مش��ارکت در تولید این بلوک در سال  1999بین شرکت ملی نفت
در تولید آن فس��خ گرديد .در سال  2009یک قرارداد مشارکت در آذربایج��ان و  Exxonبه امضاء رس��ید اما بهدلیل اختالفات مرزی با
تولید جدید بین ش��رکت س��وکار و کنسرسیومی متشکل از سوکار جمهوری اس�لامی ایران توس��ط پارلمان جمهوری آذربایجان مورد
به سهم  Total ،%40به سهم  %40و  GDF Suezبه سهم  %20به تصویب قرار نگرفت .این بلوک در ش��کل 9-به رنگ قهوهای نمایش
مدت  37س��ال امضاء شد .شرکت توتال اعالم کشف اقتصادی برای داده شده است.
این بلوک نمود و ذخایر آن  3تا  7تریلیون فوت مکعب گاز و 330
میلیون بش��که نفت میعانی اعالم گرديد .در حال حاضر تولید اولیه بلوک ALOV
بلوک  ALOVبه مساحت  1361کیلومتر مربع در محدوده آبهای
از این میدان آغاز شده اما طبق برآوردها تولید اصلی در سال 2021
آغاز خواهد ش��د .موقعیت بلوک آبشرون 30در شکل 9-با رنگ سبز مورد اختالف جمهوری اسالمی ایران ،جمهوری آذربایجان و جمهوری
ترکمنستان قرار گرفته است .عمق آب در این بلوک از  300تا  1000متر
نشان داده شده است.
تغییر میکند و دارای  3هدف اکتشافی  Alov ،Arazو  Sharghمیباشد.
میزان ذخایر گازی این میدان  25تریلیون فوت مکعب و نفت میعانی
بلوک شفق آسمان
بلوک شفق آسمان به مساحت  1058کیلومتر مربع در جنوبشرقی آن  650میلیون بشکه برآورد شده است .قرارداد مشارکت در تولید این
بلوک ش��اه دنیز و ش��مالغرب بلوک البرز در محدوده آبهايي به عمق بلوک در سال  1998بین سوکار و کنسرسیومی متشکل از سوکار به سهم
 640تا 920متر قرار دارد .قرارداد مشارکت در تولید این بلوک در سال  BP ، %40به س��هم  Exxon ،%15به س��هم  Stat Oil ،%15به سهم
 2010بین س��وکار و کنسرس��یومی متشکل از  BPو س��وکار هر کدام  TPAO ،%15به سهم  %10و  Encanaبه سهم  %5به مدت  15سال به
به س��هم  50درصد به امضاء رس��ید .دوره اکتش��اف در این قرارداد به امضاء رسید .فعالیتها در این بلوک در سال  2001به دلیل اعتراضات
مدت  4س��ال با قابلیت  3سال تمدید و دوره تولید به مدت  30سال با شدید جمهوری اسالمی ایران متوقف شد .شرکت  BPدر سال 2008
قابلیت تمدید توافقی میباش��د .می��زان ذخایر گازی این بلوک  12.5تا از این بلوک خارج گرديد .بلوک  ALOVقس��مت اعظم س��اختار البرز
 17.5تریلیون فوت مکعب گاز و  470میلیون بشکه نفت میعانی برآورد را پوش��ش میدهد .تفاهمنامه امضاء شده بین جمهوری اسالمی ایران
ميگردد .زمان ش��روع تولید از این میدان سال  2035پیش بینی شده و جمهوری آذربایجان درفروردین  1397بهمنظور توس��عه مش��ترک،
بلوک ( ALOVالبرز در نام گذاری جمهوری اسالمی ایران) را پوشش
است .بلوک شفق آسمان در شکل 9-به رنگ نارنجی مشخص است.
میدهد .بلوک  ALOVدر شکل 9-به رنگ قهوه ای نمایش داده شده
بلوک ه�ای  Zafar-Mashal ،Nakhchavan ،Kurdashiاست (جدول.)4-
 ،Atashgah Inamو Lankaran

نتيجهگيري

وجه تش��ابه این بلوکها عدم کش��ف تجاری در آنها میباشد .در
برخی از آنها چاههای حفاری ش��ده خشک بوده اما در بعضی دیگر -1 ،بهط��ور معمول در قراردادهای مش��ارکت در تولید ،یک نوع بده
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 کاربرد ی- مقاالت تحلیلی

 با توجه به مرس��وم بودن و مقبولیت قالب قراردادی مش��ارکت-4
در تولید و عالقهمندی س��رمایهگذاران ب��ه این قالب قراردادی در
 اس��تفاده از این نوع قرارداده��ا در صورت رفع موانع،دری��ای خزر
حقوق��ی میتواند در مس��یر جذب س��رمایهگذاری در دریای خزر
.راهگشا باشد
 اس��تفاده از الگوی توس��عه مش��ترک میادین مانند آنچه برای-5
توس��عه بلوکهای الب��رز و الوند با جمه��وری آذربایجان به امضاء
رس��ید میتواند برای توس��عه بلوکهای مش��ترک ب��ا جمهوری
 جمهوری اسالمی8.1 ترکمنس��تان به خصوص در مورد س��اختار
 جمهوری ترکمنستان مورد31  و30 ،29 ،28 ایران و بلوک های
.استفاده قرار گیرد

بس��تان و ایجاد تعادل بین اجزای مختل��ف عنصر اقتصادی قرارداد
 بنابراین هر تیم مذاکرهکننده باید در راستای تحقق این.وجود دارد
.هدف کوشا باشد
، تجربه قراردادهای مش��ارکت در تولید در کش��ورهای اندونزی-2
 هند و س��ایر کش��ورهای فعال در این قالب قراردادی نشان،آنگوال
میده��د ک��ه عناص��ر و اجزای ی��ک ق��رارداد مش��ارکت در تولید
و اولویته��ای آن در ط��ول تاریخ صنعت نفت آن کش��ورها تغییر
 این مسئله عالوهبر کسب تجربه در این نوع قالب قراردادی.میکند
متأثر از عوامل داخلی و خارجی مانند تغییر قیمت جهانی نفت نیز
.میباشد
. قالب قرادادی غالب در دریای خزر است، مشارکت در تولید-3

پانویس 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

منابعها
پانویس
[1] Production sharing agreement , An economic Analysis, Oxford
Institute for energy studies, Kirsten Bindemann, 1997
[2] Production sharing agreement , Twenty Fourth Meeting of the IMF
Committee on balance of payment s statistics, Moscow, Russia , 2011
[3] How to scrutinise a production sharing agreement , International
Institute for Environment and development, 2012
[4] The oil and gas review, law business research, Christopher B Strong,
2013
[5] The international agreements signed with foreign investors in
Azerbaijan Oil and gas industry , Department of international relation,
Baku State University, Bakhtiyar A. Aslanbayli
[6] The outlook for Azerbaijan Gas supplies to Europe, Oxford Institute
for energy studies, 2015
[7] Turkmenistan’s Crude Awakaning Oil, Gas and Environment in the

south Caspian, Crude Accountability, 2009
[8] The Mineral Industry of Turkmenistan, USGS, Karine M. Renaud , 2015
[9] Investment Opportunities in Turkmenistan , Political Risk analysis,
IIPE,2011
[10] Turkmenistan’s Offshore Oil and Gas Exploration in the Caspian sea,
Eurasian research institute , lidiya parkhomchik, 2016
[11] Agreements on the joint development and production sharing for the
Azeri and Chirag field and the deep water portions of the Gunashli Filed
in the Azerbaihjan sector of the Caspian sea
[12] Agreement on the Exploration, Development and production sharing
for the Shah Deniz Prospective Area
[13] Agreement on the Exploration, Development and production sharing
for the shafag- Asiman offshore block in the Azerbaihjan sector of the
Caspian sea

32

