بررسی نظام مالی و مالیاتی قراردادهای امتیازی در حوزه نفت و گاز
وحید نظریان
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چکیده
هدف این نوشتار ،بررسی نظام مالی و مالیاتی قراردادهای امتیازی در صنعت نفتت و گتاز
است .در این زمینه انواع قراردادهای امتیتازی ،ازملهته امتیازنامتههتای ستنتی و متدر و
هلچنین قراردادهای اماره که بر نظام امتیازی بنا نهاده شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفتته-
اند .در خصوص موضوع تحقیق ،نگارنده به این نکات پی برد که در امتیازنامتههای نست
قدیم ،نظام مالی بسیار ساده بوده و در آ شرکت بهرهبردار فقط مبهغی را بته عنتوا بهتره
مالکانه به کشور میزبا پرداخت میکرد .در این نوع امتیازنامهها ،سخنی از مالیات به میتا
نیامده است .با تومه به تحوالتی که در دهه60میالدی صورت گرفت ،از ملهته منتبش-
های ضد استعلاری و اینکه کشورهای صاحب نفت به این موضتوع پیبردنتد کته نفتت
کاالی با ارزش و استراتژیکی است ،از طرفی افزایش قدرت چانهزنی آ هتا ،بنتابراین ،در
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این مدل از امتیازنامهها کته حقتوآ آ کشتورها را بته نتوعی چمتاول میکترد ،تحتوالتی
صورت گرفت که سبب گردید بین منافع طرفین ،از ملهه دولت میزبتا و سترمایهگتاار
هم در امتیازنامههای نس مدید انواع مدلهای مالیاتی پیشبینی گردید .مالکیت نفتت در
قراردادهای امتیازی مدید تا زمانی که نفت تولید نشده است ،در مالکیت دولت میزبا بتاقی
می ماند وتنها بعد از تولید است که مالکیت آ در سرچاه به صاحب امتیاز منتق میشتود .در
واقع این تحوالت به سود کشور میزبا است.
واژگان کلیدی :امتیازنامه ،کشور میزبا  ،سرمایهگاار ،نفت ،نظام مالی.
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تعادل نسبی ایجاد شود .بنابراین ،هم در بهره مالکانه این قراردادها شاهد افزایش هستیم و

مقدمه
فعالیت در بخش باالدستی نفت و گاز بسیار سودآور استت و سترمایهگتااری در ایتن
بخش با استقبال فراوانی روبهرو میباشد .لاا کشتورهای صتاحب نفتت در مهتا  ،بته
عنوا کشور پایرای سرمایه به دنبال برقراری نظام مالی هستند که بیشتترین درآمتد و
نفع را برای آ ها بته ارمغتا بیتاورد .از هلتین رو ،در هرکتدام از قراردادهتای بختش
باالدستی صنعت نفت و گاز و نظام مالی خاصی طراحی شده استت .البتته بایتد تومته
داشت که رژیم مالی در چارچوب قانو منابع نفتی مفهوم متییابتد .در تتدوین رژیتم
متتالی آنچتته بایتتد متتورد تومتته قتترار گیتترد ،نحتتوه تقستتیم منتتافع حاص ت از فعالیتتت
سرمایهگااری در حوزه باالدستی نفت و گاز به گونتهای استت کته انگیتزه الزم بترای
سرمایهگاار با تومه به ریسک آ ایجاد نلاید .بررسی قراردادهای متفاوت نفتتی نشتا
میدهد که ابزارهای مالی مختهفی در هر یک از آ ها تعبیه شده که دولتها متیتواننتد
منافع خود را تضلین نلایند.
قانو نفت کشور میزبا هم متیتوانتد چتارچوب و معیتار مشخصتی بترای ارزیتابی
قراردادها تعیین نلاید و از چالشها در این زمینه بکاهد .روند تاریخی قراردادهتای نفتتی
نشا میدهد که ومود منابع طبیعی از یک سو و کمتجربگی کشورها در انعقاد قراردادهتا
و عدم آگاهی از منابع عظیم نهفته در دل این منابع طبیعی بویژه نفت و گاز در کشتورهای
توسعه نیافته و یا در حال توسعه از سوثی دیگر؛ این امکا را برای کشتورهای صتنعتی و
توسعهیافته بهومود آورده است که با کلک شرکتهای بزرگ نفتی به بهرهبرداری از ایتن
منابع عظیم پرداخته و تحت قراردادهای گوناگو این منابع را به نوعی غارت کردهانتد .از
اینرو ،بحث نظام مالی و مالیاتی در یک قرارداد نفتتی از اهلیتت دو چنتدانی برختوردار
است و باید به گونهای تنظیم شود که امکا چماول ثروتهای مهتی اینگونته کشتورها را
کاهش دهد .تحقیق پیشرو با تلرکز بر نظام مالی قراردادهای امتیازی که به نتوعی اولتین
قراردادهای نفتی در سطح دنیا میباشند ،درصدد تحهی مزایتا و معایتب ایتن نظتام متالی
قراردادها است .این قراردادها تاکنو دستخوش دگرگونیهتای زیتادی گردیتده استت و

سعی خواهد داشت از نلونته قراردادهتای متورد استتفاده در ستطح دنیتا نیتز در مهتت
کاربردیتر کرد تحقیق استفاده کند .بنابراین ،سؤال اصهی تحقیق آ است که نظتام متالی
قراردادهای امتیازی به چه صورت است؟ که در ادامه به آ پاسخ خواهیم داد.
نویسنده برای روشنتر شد بحث و اینکه خواننده در روندی طبیعتی بتوانتد وارد
سیر مطالعه شود ،سعی کرده است ابتدا قراردادهای امتیازی را تشریح کند؛ چرا کته بته
عنوا مقدمه هر بحث نیاز است که خود موضوع مورد بررسی قرار گیترد .بنتابراین ،در
این مبحث قراردادهای امتیازی و انواع آ و هلچنین قراردادهای اماره و لیسانس که به
نوعی مدل مدید قراردادهای امتیازی هستند ،مورد بررستی قترار خواهنتد گرفتت .در
ادامه تحقیق ،در مبحث دوم ،نظام مالی اینگونه قراردادهتا بته صتورت کامت تشتریح
میشود و نلونهای از مواد قراردادهای نفتی را که بته ایتن بحتث پرداختتهانتد ،مهتت
آشنایی خواننده در متن آورده خواهد شد .در نهایت نتیجه تحقیق بیا خواهد شد.
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مبحث اول :قراردادهای امتیازی
امتیاز] [concessionبه معنی مجوز یا یا امازه گفته میشود .از لحاظ حقوقی امتیاز علتدتا
خارمی به کار رفته است .براساس فرهنگ حقوقی بهک الج] [ Black lawامتیاز از لحتاظ
حقوآ بینالله قراردادی است که به مومب آ یک کشور برخی حقتوآ را بته شترکت
خارمی انتقال میدهد و آ شرکت مشروط به تایید دولتت و بتا رعایتت مفتاد قترارداد،
علهیاتی نظیر استخراج را انجام میدهد[ Black law dictionary 18edition: p307 ] .

از این دسته از قراردادها ،به عنوا اولین روش انعقتاد قترارداد در بختش باالدستتی
نفت ،به ویژه در منطقه نفتخیز خاورمیانه نتام بترده متیشتود .در واقتع ایتن روش از
قرارداد ،یکی از قدیلیترین شیوههای قراردادی در سطح مها است .در ایتن شتیوه از
قرارداد که به «امتیازنامهها» معروف هستند ،حق انحصاری اکتشتاف ،تولیتد و بازاریتابی
نفت و گاز را به یک شرکت خصوصی اعطا میکردند .در ایتن قراردادهتا میتا منتافع
قراردادی شرکت خارمی و دولت میزبا توازنی ومود نداشت .شترکتهتای ختارمی
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به مفهوم اعطای مجوز انحصاری بهرهبترداری از ستوی مقامتات یتک کشتور بته طترف

مبهغ اندکی را به کشورهای میزبا پرداخت میکردند و در ازای آ نسبت به منابع نفت

و گاز حقوقی به دست میآوردند ].اصغریان ،مجتبی :1395،ص[24
یکی از قتدیلیتترین امتیازنامتههتای تتاریخ نفتت مهتا  ،قترارداد منعقدشتده در
سال 1901بین مظفرالدین شاه قامار و ویهیام ناکس دارسی است .به طورکهی متیتتوا
گفت که امتیازنامهها به دو نس قاب تقسیمبندی هستند .ابتدا امتیازنامههای نس قتدیم
توضیح داده خواهد شد و سمس امتیازنامههای نوین .در ادامه نیز لیسانس و اماره که بر
مبنای امتیاز استوار است مطرح میشود.

گفتار اول :امتیازنامههای نسل قدیم (سنتی)
این نوع از قراردادها ت هلا طور که بیا شد ت اولین قالب قراردادی هستند که در صنعت
نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفتهاند .یتک نلونته کامت از امتیازنامتههتای نست قتدیم

امتیازنامتته دارستتی استتت]امتیازنامههه دارسههی م ههو 7خههرداد 1280خورشههیدی برابههر بهها
28مه 1901در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه رسهید [.کته بته مومتب قترارداد
امتیازی 1933مورد تجدید نظر قرار گرفت .در این روش ،اشخاص یتا شترکتهتا مجتوز
پیدا میکردند در مقاب پرداخت " بهره مالکانه"]  [Royaltiesبته صتورت انحصتاری در
قهلرو وسیعی نسبت به انجام علهیات اکتشاف و استخراج و امرای سایر علهیتات نفتتی
مرتبط ،از قبی صادرات ،فروش نفت و امثال آ اقدام کنند .در این روش ،صاحب امتیتاز
حق داشت به صورت انحصاری بر منابع نفتی ،علهیات نفتی و نفت و گاز استخراج شتده
و سایر فرآوردههای نفتی اعلال مالکیت و مدیریت نلاید ].شیروی :1393 ،ص[358

این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ،ویزگیهایی به شرح زیر دارند:
ویژگی اول :شرکت سرمایهگاار خارمی به عنوا پیلانکار علهیات نفت ،وارد قرارداد
اکتشاف و توسعه میگردد و دارای حق انحصاری اکتشاف ،استخراج و بهترهبترداری از
منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود میباشد.
ویژگی دوم :گستردگی قهلرو سرزمینی موضوع امتیاز بود که بعضا کت کشتور یتا
بخش مهلی از کشور را شام میشد .برای نلونه میتوا به امتیازنامته دارستی اشتاره

کرد که در خصوص وسعت قهلرو آ چنین متادهای تنظتیم شتده بتود«:تلتام ملالتک
ایرا »]فص اول امتیازنامه دارسی[ مز «آذربایجتا و گتیال و مازنتدرا و خراستا و
استرآباد»] فص ششم امتیاز نامه دارستی[ متز قهلترو قترارداد قترار داشتت .در ایتن
امتیازنامهها ،هلچنین امکا استرداد بخشی از منطقه امتیاز ] [ Relinquishmentدر طول
امرای علهیات نفتی نیز پیشبینی نشده بود.
ویژگی سوم :اصوالً شرکتهای خارمی نسبت به عرصه منابع استخرامی نفت و گاز
به بازار داخ تعهدی نداشته و میتوانند به صورت مستق و آزادانه منتابع استتخرامی را
تصفیه و صادر کنند .معهاا در قراردادهای امتیازی درج ،این شرط قراردادی متصور است
که شرکت خارمی مکهف گردد بخشی از نفتت و گتاز استتخرامی را در اختیتار کشتور
میزبا مهت مصرف داخهی قرار دهد] .ایرا پور ،ص[27

ویژگی چهارم :گستردگی علهیات نفتی است .هلانند گستردگی قهلرو در این نتوع
از قراردادها ،تلامی علهیات نفتی از اکتشاف گرفته تا صادرات به وستیهه دارنتده حتق
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امتیاز صورت میگیرد و کشور میزبا در این خصوص هیچ دختالتی نخواهتد کترد .در
واقع این امتیازنامهها هم علهیات باالدستی و هم علهیات پتایین دستتی ،ماننتد کشتید
ویژگی پنجم ::مالکیتت تلتام تجهیتزات سترچاه کته مهتت علهیتات اکتشتافی و
استخرامی قرار گرفته ،در مالکیت شرکت خارمی باقی میماند و تحت شرایطی خاص
و در صورت توافق طرفین میتواند این امکا پیشی بینی شود که در پایا قرارداد ایتن
تجهیزات به کشور میزبا منتق شود .البتته در امتیتاز نامته دارستی در فصت پتانزدهم
پیشبینی شده بود که در پایا مدت قرارداد ،تلام اسباب و ابنیه و ادوات مومود بترای
استخراج و انتفاع از آ معاد برای دولت میزبا باشد و شرکت حق هیچگونه غرامتتی
از این بابت نخواهد داشت .ولی باتومه به طوالنی بودت مدت قرارداد دارسی ،به نظتر
میرسد این شرط اگر هم پیشبینی نلیشد ،هیچ موردی نداشت؛ چراکته بتا پایتا 60
سال قطعاً آ تجهیزات دیگر قاب استفاده نبود.
ویژگی شش ::مدت امتیازنامهها بود .معلوالً مدت این امتیازنامهها بین  60تا 75سال

بررسی نظام مالی و مالیااتی قراردادهای امتیازی در حوزه نفت

خطوط لوله و تأسیس پاالیشگاه را شام میشود.

بود و حتی در بعضی موارد به  99سال رسیده است .در این امتیازنامهها قیدی نیز مبنتی
بر قاب تعدی یا تجدیدنظربود این مدت پیشبینی نلیشد.
ویژگی هفت ::تعهدات شرکت سرمایهگاار یا هلا صاحب حق امتیاز در ایتن نتوع
امتیازنامهها بسیار کم بود .تعهد این شرکتها معلوالً پرداخت مبهغ معینی پول به عنوا
"حق مالکانه" تا زما اختتام قرارداد میباشد که نوعا بته صتورت پتول نقتد در زمتا
امضای قرارداد به دولت میزبا پرداخت میشد.
ویژگی هشت ::شرکت خارمی یا دارنده امتیاز نسبت به کارگیری بخشی از نیروهای
کار از داخ کشور میزبا متعهد میگردید .بترای مثتال در فصت دوازدهتم امتیازنامته
دارسی چنین پیشبینی شده بود« :علهه و فعهه که در تأسیسات فوآ کار میکننتد ،بایتد
رعیت اعهیحضرت شاهنشاه باشند؛ به استثنای امزای عهلی ،از قبی مدیر و مهنتدس و
علاآ و مباشرین».
ویژگی نه ::اعطای کنترل کام مخز  ،علهیات نفتی و استخراج شتده بته صتاحب
امتیاز بود که به معنای مالکیت مطهق صاحب امتیاز بر مخاز نفت تهقی میشد .صاحب
امتیاز الزم نبود در مورد نحوه متدیریت مختز  ،توستعه میتدا های مومتود در منطقته
امتیاز ،نرخ تولید نفت و...توافق دولت میزبا را مهب و یا حتتی بتا آ مشتورت کنتد.
]شیروی :1393 ،ص.[359

گفتار دوم :امتیازنامههای مدرن
ماهیت استعلاری قراردادهای امتیازی و وقوع منبشهای مهی دهه 60-50میالدی سبب
شد که به واسطه اعتراض کشورهای درحال توسعه ،در این گونه از قراردادهتا بتازبینی
شده و شرایط قراردادی به نحوی دیگر و در مهت تامین منافع دولتت میزبتا ترستیم
شود .این گرایش سیاسی که با منبشهای مهی و آزادیخواهی دهه 50آغاز گردید ،آثار
حقوقی خود را از سه مهت بر قراردادهای سنتی امتیازی اعلال کترد و بته واقتع ایتن
منبشها در تعدی قراردادهای امتیازی به صورت زیر تحقق میباید:

تعدیل اول :افزایش سهم منافع مالی کشورهای
میزبان
افزایش حقوآ دولت میزبا در قراردادهای امتیازی ،گاه بته صتورت مستتقیم و متؤثر،
ناظر به حقوآ مالی دولت میزبا است .برای مثال میتوا به افتزایش "بهتره مالکانته"
اشاره کرد که دولت میزبا از سهلی بیشتر از نفت استخرامی بهزه میبرد .هلچنین با
تحقق عناوین مدید ،مانند اماره مح  ،پرداختت مالیتات و پرداختت بخشتی از ستود
ناشی از فعالیت به دولت میزبا به عنوا حق مشتارکت ،ستعی در تتامین منتافع متالی
دولت میزبا شده است.
همچنین در کنار این مفهوم کامال مالی و اقتصادی ،شرکت سترمایه گتاار ختارمی
تکهیف بیشتری در زمینه علهیات اکتشافی و استخرامی به عهده میگیرد .بترای مثتال
شرکت نفتی خارمی نسب به استرداد بخشی از منطقه قراردادی کته موفتق بته کشتف
نفت به میزا تجاری در آ نشده است ،مکهف میشود ] .ایرا پور ،ص[28
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تعدیل دوم :مداخله دولت میزبان در عملیات
اکتشافی و استخراجی
اکتشافی ،توسعه و استخراج است .در بدو امر ،میزبا از طریق مداخهته بستیار محتدود
نلایندگا خود در قراردادهای اکتشافی و استخرامی ،مداخهه مدیریتی خود را در ایتن
گونه قراردادها آغاز کرد ،معهاا در طول زما  ،ایتن نتوع مداخهته دولتت در متدیریت
علهیات اکتشاف و استخراج افزایش مییافت .امروزه با تشکی "کلیتههتای متدیریتی"
] [Management committeeدر قراردادهای نفتی مداخهه دولت در علهیات اکتشافی و
استخرامی به طور مؤثر تحقق مییابد.

تعدیل سوم
صرفنظر از منبههای مالی و اداری متاکور ،مداخهته دولتت در علهیتات استتخراج و
مشارکت دولت در سهم محصوالت استخرامی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع مهی
دولت میزبا میباشد .این نحوه مداخهه دولت سبب میگردد که دولت نقش متؤثرتری

بررسی نظام مالی و مالیااتی قراردادهای امتیازی در حوزه نفت

روش دیگر برای حفظ حقوآ دولت میزبا  ،مداخهته دولتت میزبتا در اداره علهیتات

در تولید و کنترل منابع زیرزمینی داشته باشد و به هلتین اعتبتار ،امتروزه در بعضتی از
قراردادهای امتیازی ،دولت با تشکی شرکت مشترک به عنوا شرکت علهیاتی ،حداکثر
مداخهه و مشارکت را در علهیات تولیدی اعلال میکند.
اگرچه قراردادهای امتیازی سنتی امروزه هم اکنو مورد استفاده قرار نلیگیرند؛ این
بدین معنا نیست که قراردادهای امتیازی به طور کهی منستوخ و از صتنعت نفتت کنتار
گااشته شده باشند؛ بهکه مواردی که مز نقاط منفی قراردادهای امتیازی ستنتی بودنتد،
تغییر یافتند و قراردادهای امتیازی سنتی به قراردادهای امتیازی نوین تبدی شدند .آنچه
ومه تلایز قراردادهای امتیازی سنتی و مدر محسوب میشود ،برابری طرفین قترارداد
است .از آ ما که در گاشته شرکتهای نفتی قدرت چانهزنتی بتاالیی داشتتند ،موفتق
میشدند قراردادهای امتیازی سنتی را به طور نابرابری با دولت میزبا منعقد کنند؛ اما به
مرور زما کشورهای صاحب نفت به دانش و توانایی قاب تومهی در زمینه نفت دست
یافتند و از موضع ضعف نجات پیدا کردند و عنصتر نتابرابری در قراردادهتای امتیتازی
مدر تا حدودی از بین رفت ] .اصغریا  ،ص[26

هدف قراردادهای امتیازی مدر  ،توسعه و رفاه مهی و هلچنین اهداف متالی استت.
برای مثال در ماده  15قرارداد امتیازی مدر که در سال 1964میا انتدونزی و شترکت
پی.تی.اس.آی] [ P.T Stanvace Indonesia.منعقد شده ،آمتده استت« :پی.تتی.اس.آی
تلامی علهیات تحت قرارداد را به بهترین نحو ملکن در مهت توسعه صحیح و پیشرو
صنعت نفت اندونزی انجام خواهتد داد و در تلتامی زمتا هتا بته آمتال و رفتاه متردم
ملهوری اندونزی و توسعه اقتصادی مهت تومه خواهد داشت و با دولتت در ارتقتای
رشد و توسعه اقتصاد اندونزی و ساختار امتلاعی هلکار خواهد داشت».
مهمترین تغییرات در قراردادهای امتیازی سنتی ،توستط کشتورهای تشتکی دهنتده
اوپک صورت گرفت .کشورهایی مانند ملهوری اسالمی ایترا  ،عتراآ و عربستتا بته
مااکره مجدد قراردادهای امتیازی سنتی خود پرداختند و آ ها را بتا رژیتمهتای مدیتد
مایگزین کردند .در رژیمهای مدید ،هلا طور که گفتته شتد ،کنتترل علهیتات نفتتی
انحصاری نبود و طرفین در نظارت و کنترل مشارکت داشتند.

در بسیاری از کشورها ،انتقال قراردادهای سنتی به قراردادهتای متدر بتا ابزارهتای
مااکره مجدد و مهی سازی صورت گرفت .این اقتدامات علتدتا در آمریکتای التتین و
آفریقای شلالی انجام شد .شرایط قراردادهای امتیازی مدر  ،حسب کشور و نوع پروژه
متفاوت بود .اگرچه هر دولت به صورت انفرادی به متااکره مجتدد قراردادهتای ختود
پرداخت؛ اوپک نقش سازندهای در ملعآوری اطالعات رامع به شرایط مااکره مجتدد
میتتا کشتتورهای عضتتو داشتتت [Smith et al eds, international Petroleum
]Transactions, 2nd edn, Rocky Mountain Mineral Law Fondation,2000,p419

اکثر کشورهایی که قراردادهای امتیازی سنتی منعقد کترده بودنتد ،درصتدد بودنتد ایتن
قراردادها را تعدی کنند؛ به نحوی که از یک مانبهبود خارج شود.
به طور خالصه میتوا گفت در نس مدید قراردادهای امتیازی ،قهلرو سرزمینی به
شدت کاهش پیدا کرد و به یک منطقه یا بهوک خاصی بتا مختصتات مغرافیتایی معتین
محدود شد .حتی کاهش تدریجی قهلترو قترارداد و استترداد بختش از آ  ،بتا امترای
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فعالیتهای نفتی مقرر گردید .نتوع فعالیتتهتای مجتاز در ایتن امتیازنامتههتا نیتز بته
فعالیتهای باالدستی محدود شد و فعالیتهای پایین دستی و فروش و توزیع نفتت در
تا 30کاهش پیدا کرد .حاف مالکیت صاحب امتیاز بر مخز و نفت درما نیتز از دیگتر
تحوالت بود .هلچنین کنترل و نظارت دولتت بتر علهیتات نفتتی افتزایش پیتدا کترد.
تصویب برنامههای امرایی مربوط به علهیات اکتشاف ،توسعه و بهرهبترداری ،تصتویب
برنامه و بودمه سالیانه ،از ملهه کنتترلهتای دولتت در ایتن نتوع از قراردادهتا استت.
هلچنین میزا دریافتی دولت در این قراردادها کامال افزایش پیدا کرده و به متای یتک
رقم ثابت به درصدی از تولید اختصاص پیدا کرد و امکا افزایش این درصد متناسب با
افزایش تولید نیز پیشبینی گردید ] .شیروی ،صص[361-360

گفتار سوم :قراردادهای اجاره و مجوز بهره-
برداری (لیسانس)
در کشورهای صنعتی ،معلوالً از روش اعطای مجوز بهترهبترداری یتا امتاره] [ Lease

برای توسعه میادین نفت و گاز استفاده میشود که بر نظام امتیازی بنا نهاده شده استت.
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داخ کشور از حیطه امتیازنامه خارج گردید .مدت قرارداد نیز به یتک دوره معقتول25

]پیشین ،ص [361قراردادهای اماره نفت و گاز ،قراردادهایی هستند که برای اکتشتاف،
توسعه و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرند .این قراردادها بین
مالک زمین و شرکت نفتی یا گازی منعقد میگردند؛ امتا از آ متا کته ایتن قراردادهتا،
قراردادهای اماره نفت و گاز نامیده میشوند؛ طرفین آ نیتز «امارهدهنتده»] [ Lessor

و«امارهکننده» ] [ Lesseeخوانده میشوند.
در این روشها ،دولت یا مالک زمین به سرمایه گاارا مجوز اکتشاف و یتا مجتوز
اکتشاف و بهترهبترداری را اعطتا میکنتد .از ایتن مهتت ،روش لیستانس در برختی از
کشورها به«اماره» شهرت یافته است ،کته صتاحب امتیتاز موظتف استت بته ازای هتر
کیهومتر از زمینهای موضوع لیسانس ،اماره بهای سالیانه پرداخت کند.
قراردادهای اماره نفت و گاز با اماره امالک متفاوت میباشد .بته عنتوا مثتال ،در
اماره نفت و گاز امارهکننده نه تنها حق استفاده از زمین تحت اماره را دارد ،بهکه حق
دارد منابع مومود در زمین را برداشت کند؛ درحالیکه در اماره امالک ،امارهکننده تنها
حق استفاده از عین مستأمره را دارد .عالوه بر این ،در امارههای نفتت و گتاز حقتوآ
امارهکننده پایا مشخصی ندارد و تا زمانی که تولید ادامه یابتد ،حقتوآ قتراردادی وی
برقرار است؛ اما در اماره امالک علر تا زما مشخصی استJUSTIN C. SMITH, ].
[ OIL AND GAS LEASES, 26 Ohio St. L.J. 370 1965

اماره بها به تولید ارتباطی ندارد و حتی در صورتی کته نفتت کشتف نشتود ،بایتد
پرداخت گردد.

مبحث دوم :نظام مالی قراردادهای امتیازی
در مبحث قب به طور مفص انواع امتیازنامهها و قراردادهای امتاره و لیستانس عنتوا
شد .در ادامه به نظام مالی این قراردادها میپردازیم .قابهیتهای متعتدد نفتت در زمینته
استفادههای صنعتی و نظامی ،کشورهای توسعه یافته را به فکر دستیابی به منتابع عظتیم
نفتی در سراسر مها واداشت .کشورهای علدتاً کمتر توسعهیافته صاحب این منابع نیز
که به خاصیت درآمدزایی این ماده پیبردند ،به دنبال کسب درآمد از مح فروش آ و
بعدها درصدد بهرهبرداری صنعتی از آ برآمدند .شرکتهای تجاری نیتز کته برحستب

ذات خود به دنبال کسب سود هستند؛ نگاه خود را این بار متومته نفتت منبتع سرشتار
درآمد ساختند ]عامری و 1393 ،...ص.[64
کشورهای تولیدکننده نفت ،نیازها ،عالیق و اهداف متفاوت از شرکتهای بیناللههی
دارند که در قهلرو آ ها به کار اکتشاف و توسعه میادین نفتی مشغول هستتند .دولتهتا
میخواهند با ماب سرمایههای خارمی برای نیروی کار خود اشتغال ایجتاد کننتد؛ بته
نقدینگی الزم مهت امرای اهداف توسعهای ختود دستت یابنتد؛ تکنولتوژی روز را از
طریق شرکتهای خارمی تحصی و نیروی انسانی متخصتص بترای راهبتری علهیتات
نفتی تربیت نلایند و خالصه ،این کشورها که علدتاً از کشورهای در حتال توستعه نیتز
میباشند ،به دنبال توسعه پایدار از رهگار انعقاد قراردادهای بهرهبرداری از منتابع نفتتی
خود میباشند .در طرف مقاب  ،شرکتهای بیناللههی نفتی قرار دارند کته بته دنبتال بته
دست آورد حداکثر سود از مح سرمایه گااری خویش میباشند .ایجاد موازنه و تعادل
بین این خواستهها و اهداف مخالف ،کاری است که بایستی انجام گیرد تتا هرکتدام از
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طرفین رابطه سرمایه گااری احساس کند ،به مطهوب خود دست یافته استت .برقتراری
دنبال برقراری این تعادل و تواز بین منافع متضاد طرفین است ]هلا  ،ص .[86
به اعتقاد برخی صاحب نظرا  ،طرح ریزی رژیم مالی بهرهبرداری از منابع نفتتی ،یکتی از
دو گام کهیدی توسعه منابع هیدروکربنی مهتها است .به نظر ایشا دو گام کهیدی در توسعه
منتابع هیتدروکربنی ومتود دارد .1:استتراتژی تخصتیص ]  ،[ Allocation Strategyیعنتی
طراحی و امرای پروسه ماب سرمایه برای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی؛ .2طراحتی
نظام مالی ،یعنی طراحی رژیم مالی نفت که ارزشی را که مهت از منابع طبیعی اش انتظار دارد،
حداکثر میسازد و به سرمایه گتاار نیتز یتک درآمتد پایتدار و منصتفانه پیشتنهاد مینلایتد.
Daniel. (2001). “International Petroleum Fiscal
www.un.org.kh/undp/images/ stories/specialpages Systems”,Available at:
[ / docs/fiscal _ systems _ eng.pdf, p28 ies / extractiveindustr
[Johnston,

لاا طراحی یک نظام مالی در قراردادهای نفتی از اهلیت و نقش بسزایی برختوردار
است .در تدوین رژیم مالی آنجه مورد تومه قرار میگیرد ،نحوه تقسیم منافع حاص از
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چنین تعادلی البته آسا نیست؛ ولی رژیم مالی قراردادهای نفتی ،هلا عامهی است که به

یک فعالیت در حوزه باالدستی نفتت و گتاز بته گونتهای استت کته انگیتزه الزم بترای
سرمایهگاار با تومه به ریسک آ به ومود آید .به طورکهی سیستمهای مالی در صنعت
نفت و گاز در دو گروه اصهی طبقه بندی میشوند که یک سیستم امتیتاز انحصتاری یتا
سیستم بهره مالکانه/مالیات و دیگری سیستم قراردادی است که قراردادهتای مشتارکت
در تولید ،مشارکت در سرمایهگااری و خدماتی را شام میشود .بتا تومته بته اینکته
موضوع تحقیق پیش رو ،بررسی نظام مالی قراردادهای امتیازی استت؛ در ایتن قستلت
صرفا به بررسی نظام مالی امتیازنامهها خواهیم پرداخت.
سیستم مالی و مالیاتی در قراردادهای امتیازی سنتی بسیار ساده بتود کته بته تتدری
پیچیدهتر و ماهرانهتر شد .در ادامه سه مدل از نظتام متالی و مالیتاتی ترتیبتات امتیتازی
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

گفتار اول :سیستم امتیازی انحصاری یا همان
بهره مالکانه
در این سیستم ،طبق قوانین حاکم بر کشور ،به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش
نفت ،دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت در منطقه مشخصی را برای دوره زمتانی معتین و
شرایطی خاص به شرکت علهیاتی واگاار مینلایتد .در ایتن متدل ،بخشتی از عوایتد یتا
سهلی از نفت و گاز تولید شده به عنوا حق امتیاز به دولت صاحب نفت داده میشود و
بقیه نفت و گاز سرچاه توسط صاحب امتیاز تلهک میگتردد ].شتیروی :1393 ،ص[416

حقاالمتیاز یا هلا بهره مالکانه ،معلوالً عوض نقدی است کته توستط دارنتده امتیتاز در
ازای دریافت امتیاز به مالک زمین پرداخت میگردد .شاید دلی نامگااری «حقاالمتیاز» بته
«بهره مالکانه» این باشد که بهره مالکانه مابهازای انتقال مالکیت منابع نفت دولت میزبا بته
شرکت خارمی است و در مقاب  ،طرف اخیر نیز مبهغی به دولت پرداخت میکند.

[ Howard, R. Williams and Meyers, Charles J. (1987). Oil and Das
Law Manual of Oil and Gas
]Terms, Volume 8, Matthew Bender &Company Inc.p45

در قراردادهای امتیازی سنتی حق مالکیت دولت میزبا نسبت به منتابع نفتت (چته
درو مخر و چه نفت پس از تولید و در سرچاه) به شرکت خارمی منتق و سمس در

ازای این انتقال بهره مالکانه به دولت پرداخت میگردید.
در این مدل ،مالیات بر درآمد صاحب امتیاز ومود ندارد و موضوع اختا مالیتات از
شرکتهای خارمی در این قراردادها موضوعی ناشناخته بتود1و پرداختت حتق امتیتاز
مزبور ،ک مبهغی است که صاحب امتیاز به دولت پرداخت میکند.

گفتار دوم :مدل مالی قراردادهای امتیازی
مدرن
مهمترین تحولی که در امتیازات سنتی به ومود آمد ،تحول در شروط مالی قترارداد بتود.
حدوداً از اواسط قر بیستم به بعد ،شرایط مالی امتیازات هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ
تعداد ،افزایش قاب تومهی را تجربه کرد .از این زما بود که تعهدات مالی صاحب امتیاز
از پرداختت بهتره مالکانته )حقاالمتیتاز ( نتاچیز و تتأمین هزینته علهیتات بته ستلت
پرداختهای متعدد به دولت میزبا نظیر حقاالمتیاز ،پایره (پاداش( و مالیات عالوه بتر
تأمین تلامی هزینهها و تحل ریسکهای علهیات ،حرکت نلود .در کنار تعهد به تأمین
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سرمایه مورد نیاز برای علهیات اکتشاف و تولید و تحل ریسک مرحهه اکتشتاف کته در
انواع قراردادهای نفتی برعهده شرکت خارمی گااشته میشود؛ صاحب امتیاز تعهتدات

پذیره
«پایره» یک مریا درآمدی زود هنگام را برای دولت میزبا فراهم مینلاید که میتوانتد
(با تومه به اهلیت میدا نفتی مورد واگااری) قدرت چانهزنی دولت را در مناقصته بتاال

 . 1به عنوا مثال ،در امتیاز نامه دراسی تنها در یک ما از مالیات نتام بترده شتده استت و آ  ،هنگتامی
است که در فص هفتم مقرر نلوده« :تلام اراضی که به صاحب امتیاز واگاارشده و هلچنین اراضی
که صاحب امتیاز به مومب فص سوم استلالک خواهدکرد و هلچنین تلام محصوالت آ ها که بته
خارمه حل شود ،از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیازنامته معتاف خواهتدبود و تلتام
اسباب و آالت الزمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معاد و بستط آ هتا و کتاالک بته مهتت
تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایرا به هیچ ومه من الوموه حقوآ گلرک را نخواهند پرداخت».
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دیگری در قبال دولت میزبا برعهده دارد که در ادامه مطالعه میگردد.

ببرد .این ،به خصوص در مرحهه امضای قرارداد چندا خوشایند نیستت؛ چترا کته اگتر
علهیات اکتشاف به تولید تجاری منجر نگردد ،در واقع برای شرکت نفتتی باعتث ضترر
خواهد بود که بدو به دست آورد امکا بهرهبرداری و تولید ،مبهغی را که گاه کال نیز
میباشد ،پرداخته است .در قراردادهای امتیازی مدید ،پتایره نقتدی پیشتیبینتی شتده
است.

حقاالمتیاز
در امتیازات مدید« ،حقاالمتیاز» از تهقی سنتی که بیا کردیم ،فاصهه گرفته و با تومه به
تغییر کارکرد قرارداد امتیاز ،حقاالمتیاز نیز مفهومی نوین یافته استت .توضتیح آ کته در
امتیازات سنتی ،حق مالکیت دولت میزبا نسبت به منابع نفت )چه درو مختز و چته
پس از تولید در سر چاه) به شرکت خارمی منتق میگردید و سمس در ازای این انتقال،
بهره مالکانه به دولت پرداخت میگردید؛ درحتالی کته در قراردادهتای امتیتازی مدیتد،
نسبت به منابع نفت درما ،هیچ انتقال مالکیتی صورت نلیگیرد و نفت در ستر چتاه بته
شرکت خارمی منتق میگردد.

این انتقال ،نه از باب انتقال حق مالکیت دولت میزبا نسبت به منابع نفتیاش ،بهکه به
این خاطر است که صاحب امتیاز ،حاص کار تولیدی خود و پایرش ریسک و هزینههای
علهیات را دریافت مینلاید؛ امّا برخالف قرارداد خدمات که ملکن است دولت میزبتا
در ازای خدمات پیلانکار پول نقد پرداخت نلاید و بر خالف قرارداد مشارکت در تولید
که پیلانکار بخشی از نفت را دریافت مینلاید ،در قراردادهای امتیازی مدیتد ،صتاحب
امتیاز تلام نفت را سر چاه تلهک کرده و از مح آ تعهتدات متالی ختود را نستبت بته
دولت میزبا انجام میدهد .به عبارت دیگر ،در قراردادهای امتیازی مدید ،نقش قرارداد،
اعطای حق مالکیت نفت نیست ،بهکه امتیاز تولید و مجوزی است برای امترای فعالیتت
تولیدی مهت بهرهبرداری از منابع نفت دولت میزبا و تعهق مالکیت نفت ،بته صتاحب
امتیاز در سر چاه .نتیجه این برداشت مدید از قترارداد امتیتاز ،ایتن خواهتد بتود کته در
امتیازات مدید ،حقاالمتیاز ما به ازای انتقال حق مالکیت دولت میزبا به صاحب امتیتاز

نیستت ،بهکته متا بته ازای دریافتت مجتوز فعالیتت تولیتدی در قهلترو دولتت میزبتا
است]عامری و  :1393 ، ...ص .[89
به هر ترتیب ،حقاالمتیاز هنوز مانند امتیازات سنتی ،یکی از ارکا مهم مالی قترارداد
به شلار میرود؛ امّا بر خالف امتیازات سنتی ،در قراردادهای مدید حقاالمتیاز دو تغییر
مهم داشته است :در امتیتازات مدیتد اوالً ،مقترر گردیتد ستهم دولتت میزبتا از بابتت
حقاالمتیاز میتواند به صورت نقتدی یتا نفتت پرداختت گتردد ،و ثانیتاً ،مقترر گردیتد
حقاالمتیاز بایستی از هزینههای علهیات کسر گردد .توضیح آ که به مومب قراردادهای
قدیلی ،بهره مالکانه در واقع سهلی از ک منافع دولت میزبا تهقی میشد که به صورت
نقدی بود و از میزا مالیات پرداختی شرکت به دولت میزبا کسر میگردیتد .ایتن امتر
باعث میشد دریافتی کشور میزبا بابت مالیات و حقاالمتیاز از میزا مالیتات مقترر در
قرارداد تجاوز نکند؛ در حالی که طبتق روش مدیتد کته حقاالمتیتاز از زمتره هزینتهها
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محسوب میشود ،سهم کشتور میزبتا بابتت حقاالمتیتاز از هزینتههای علهیتات کستر
میگردد که در هر حال و صرفنظر از سودآور بود تولیتد بایستتی از مانتب شترکت
علهیات و بر مبنای سطح تولید باعث میشود درآمد دولت از آغاز علهیات تولید پتروژه
شروع شده و تا پایا دوره قرارداد ادامه یابد .کسر حقاالمتیاز از هزینههای علهیتات در
مقایسه با کسر آ از مالیات بر سود ،مزیت دیگر نیز از نگاه کشور میزبا دارد؛ از آ متا
که ریسک هزینههای علهیات تلاماً بر عهده صاحب امتیاز میباشد ،چنانچه علهیتات بته
واسطه افت تولید یا کتاهش قیلتهتا از ستوددهی بتاز بلانتد ،بتاز هتم کشتور میزبتا
حقاالمتیازش را دریافت میکند؛ بدو این که از این ریسک متأثر گتردد؛ در حتالی کته
محاسبه حقاالمتیاز در زمره مالیات بر سود ،کشور میزبا را در این زیا شریک میسازد.
هلچنین در این حالت ،محاسبه حقاالمتیاز از حالتی که حقاالمتیتاز را از مالیتات کستر
نلاییم؛ آسا تر است؛ چرا که اطالعات مورد نیاز مهت برآورد حقاالمتیاز از اطالعتات
مورد نیاز برای محاسبه مالیات کمتر است .در مورد مالیات ارزشگااری و زما بندی ک
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خارمی پرداخت گرد ]هلا  ،ص  89ت  .[90محاستبه حقاالمتیتاز در زمتره هزینتههای

هزینههای بهرهبرداری نیز مورد نیاز است؛ به هلتین دلیت پیشبینتی درآمتد حاصت از
مالیات بر سود بسیار پیچیتدهتر استت [UNCTC. (1987). Financial and Fiscal
]Aspects of Petroleum Exploitation, UN Doc, ST/CTC/SER.B/3,p125

تومه به این مالحظات ،سیستم کسر و محاسبه حقاالمتیاز از هزینهها تتا حتد قابت
تومهی باعث افزایش عایدی دولت میزبا شده و یک مریا درآمتدی پایتدار در دوره
قرارداد را برای آ تضلین مینلاید.

مالیات
موضوع اخا «مالیات» از شرکتهای خارمی در امتیازات اولیه موضوعی ناشناخته بود؛ لیکن
تقاضای کشورهای تولید کننده نفت برای سهم بیشتر از درآمدهای نفتی در اوای دهه 1940
آشکار گردید .ونزوئال به عنوا اولین کشوری که خواها اخا مالیات از شرکتهای خارمی
بود ،در سال  1948قانو مالیات بر درآمد خود را وضع کرد و از آ ما شیوه اخا مالیات به
کشورهای دیگر از ملهه کشورهای خاورمیانه راه یافت [Alqurashi, Zeyad A. (2005).

International Oil and Gas Arbitration, Alexanders Gas and Oil
] connections,p29و هم اکنو مالیات ،یکی از ستو های اصهی رژیتم متالی امتیتازات را

تشکی میدهد .مالیات بر درآمد شرکتهای خارمی یا تابع قوانین علومی مالیات بر درآمتد
کشورهای میزبا است یا تابع قوانین خاص مالیات نفت میباشد .بر اساس این قوانین ،نترخ
مالیات بین  35درصد تا  85درصد نوسا دارد؛ لیکن در بیشتتر کشتورها نترخ  50درصتد
اعلال میگردد .در ایاالت متحده آمریکا نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای نفتتی  46درصتد
میباشد.

از منظر اقتصادی ،بر خالف حقاالمتیاز کته از زمتره هزینتههای علهیتات محستوب
میگردد ،مالیات از منفعت حاص از علهیات کسر میگردد .این امر دو مزیت دارد :اول
این که رقم قاب مالحظهای از سود علهیات به دولت اختصتاص مییابتد و دیگتر ،بتین
میادین پرسود و میادین با سود کمتر تفکیک میگردد؛ به این معنا که از میادین پر ستود،
مالیات بیشتری اخا میگردد و از میادین با منفعت کمتر ،مالیات کمتری اخا میشود.

به طور کهی در این روش ،معلوالً دو مدل مالیات اخا میگتردد .در اوایت معلتوالً

درصد ثابتی به عنوا مالیات بر درآمد از شرکت نفتی گرفته متیشتد .در ایتن روش از
سرملع تولید هزینههای قاب قبول و ضررهای قب کسر میشد و باقی مانتده مشتلول
مالیات بر درآمد میگردید .اما اشکال این روش این بود که نسب به افتزایش و کتاهش
هزینهها و یا درآمد حساس نبود و در هر صورت ،درصد ثابتی به عنوا مالیات اعلتال
میشد؛ اما این امکا ومود داشت که به دلی پیچیدگی مخز یا افزایش قیلت نفتت و
یا میزا تولید درآمد پروژه دستخوش تغییر گردد .لتاا در ایتن متوارد مالیتات بایتد بته
صورت متغییر حساب شود و در صورت افزایش یا کاهش درآمد ،منبته تصتاعدی یتا
تنزلی داشته باشد ] .شیروی :1393 ،ص[418

نکته دیگری که باید متاکر شد ،اینکه در مواردی برای کنترل درآمتدهای بتادآورده
ناشی از افزایش ناگهانی قیلت نفت ،امروزه مالیات ویژهای در کشورها مقرر متیشتود
که در صورت افزایش درآمدها از حد خاصی ،مالیات مزبور ملکن است تا95درصد هم
برسد ].هلا  ،ص [419وضع مالیات بر منافع بادآورده]  [Windfall Profitاهرم کنتترل
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کنندهای در دست کشور میزبا است تا باتومه به نوسا قیلت نفت در بازار مهانی ،در
سود شرکت خارمی سهیم شود .از این رو ،با کاهش قیلت نفت معلوالً این نوع مالیات
به عنوا مثال پس از شوک نفتی سال  1973و افزایش قیلتهای مهانی نفت ،دولت
اندونزی مالیات بر منافع بادآورده شرکتهای خارمی وضع نلود که به افزایش عایدات
کشور از  65درصد به  85درصد منجر گردید.
] Machmud, Tengku Nathan. (2000). The Indonesian Production
Sharing Contract, An Investor Perspective, Kiuwer Law
]International.p115

سود ساالنه
در برخی از قراردادهای امتیازی مدید ،تعهد دیگری برای صاحب امتیاز مقرر میشود که
به «سود ساالنه» ] [ Annual benefitشهرت دارد .پرداخت سود ساالنه در مواردی است
که هزینههای علهیات از سقف معینی تجاوز نلاید .پرداخت این مبهغ از سوی صتاحب
امتیاز به دولت میزبا اهرمی است که باعث کنترل هزینههای علهیات شده و از باال رفتن
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اهلیت خود را از دست میدهد

بی رویه هزینهها مهوگیری مینلاید؛ گرچه اصوالً در قراردادهای امتیاز مسئولیت باال یا
پایین بود هزینهها بر عهده صاحب امتیاز است و دولت میزبا در این خصوص تعهدی
ندارد؛ تومه به این امر که صاحب امتیاز سرانجام در صدد بازیافتت هزینتههای متاکور
است و ملکن است مدعی صرف هزینههای هنگفتی گردد ،دولتت میزبتا را در تعیتین
محدودیت برای سقف هزینهها ذینفع مینلاید ]عامری و  :1393 ، ...ص  [ 96و از این
رو  ،در برخی از قراردادهای امتیاز ،نظیر قراردادهای تایهند مقرر میگردد ،شترکت نفتتی
خارمی حق ادعای مخارج باالتر از  19درصد ارزش نفت فروخته شده یا مصرف شتده
را ندارد .هنگامی که هزینهها از این میزا باالتر رود ،پرداخت مبهغتی معتادل زیتاده بتر
درصد مزبور به عنوا سود ساالنه ،به دولت میزبا  ،بر عهده شرکت خارمی خواهد بود،
بنابراین ،در صورتی که هزینههای علهیات ،معادل  19درصد یا کمتر از آ اعالم گتردد،
شرکت خارمی به پرداخت سود ساالنه تعهدی نخواهد داشت .لاا مکانیسم سود ساالنه
نوعی شیوه تعیین مریله برای شرکت خارمی در صورتی است که هزینتهها از درصتد
مقرر فراتر رود .از این شیوه در قراردادها به طور گسترده استفاده نلیشود.

پس از پرداخت پایره و حقاالمتیاز ،بتاقی مانتده نفتت متعهتق بته شترکت ختارمی
میباشد که از مح آ مالیات بر درآمد ،مالیات بر سود باد آورده )درصورت ومتود) و
سود ساالنه پرداخت خواهد شد .نفتی که بعد از کسر این اقالم یا وموه به دست می آید،
مهک صاحب امتیاز است و وی طبق قرارداد حق فروش و صدور آ را خواهتد داشتت.
قاب

ذکر است که تعهدات مالی صاحب امتیتاز بته متوارد گفتته شتده منحصتر نیستت.

قراردادهای امتیازی مدید نسبت بته شترایط متالی انعطافپتایر بتوده و در کشتورهای
گوناگو ملکن است تعهداتی برای صاحب امتیاز مقرر گردد که ناشی از شرایط ختاص
آ کشور است .این انعطافپتایری علتدتاً بته واستطه حساستیت قترارداد نستبت بته
قیلتهای مهانی نفت و نیاز دولتهای میزبا به ماب سرمایه گااری خارمی است.

گفتار سوم :نظام مالی قراردادهای اجاره و
لیسانس
مالحظات مالی در قراردادهای اماره نفت و گتاز ،هلاننتد اغهتب قراردادهتای تجتاری
دیگر از اولویت نخست برخوردار است؛ تا به هرحال منفعت مالی اماره کننده مشخص
گردد .امارهکننده زمینی را با انعقاد قرارداد اماره نفت و گاز در اختیار میگیرد و پتس
از صرف هزینه و انجام کارهای مشخصی ،از فروش تولیدات حاصهه نفع مالی میبترد.
اما اینکه منفعت مالی امارهدهنده یا مالک در این قراردادها چیست و این منفعت متالی
در قراردادهای اماره نفت و گاز چگونه تنظیم میشود؛ موضوع این بخشتی از نوشتتار
است.
مهمترین آورده مالی مالک در قراردادهای اماره نفت و گاز «حق امتیاز» است .البتته
نفع مالی مالک در این قراردادها به دریافت حق امتیاز منحصر نبوده و در فرصتتهتای
مختهف مبالغی را از اماره کننده دریافت میدارد و هنگتام امضتای قترارداد مبهغتی بته
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عنوا حق امضا به مالک پرداخت میگردد .در طول دوره اول قرارداد ملکن استت بته
صورت دورهای مبالغی به عنوا «حق تأخیر» به مالک پرداخت گردد؛ اما مهمترین نفتع
امتیاز ،زمانی که قرارداد به تولید برسد ،امتارهدهنتده مبهغتی را بته عنتوا حتق امتیتاز
دریافت میکند که این مبهغ معلوالً به صورت درصدی از تولید یتا درصتدی از ارزش
فروش یا درآمدهای ناشی از فروش آ و بدو احتساب هزینههای تولید ذکر میگردد.
پیشبینی پرداخت حقامتیاز در قرارداد ،به صتورت درصتدی از تولیتد یتا درصتدی از
ارزش فروش یا درآمدهای ناشی از فروش آ مهت ایجاد قطعیت صورت میگیرد تتا
از بروز هرگونته اختتالف در خصتوص میتزا حتق امتیتاز مهتوگیری کنتد[ Judon .
fambrough, minerals, surface rights and royalty payments, technical
]report840, real estate center, texas A&M University,2009,pp3-4

یکی از نکات مثبتت پتیشبینتی حتق امتیتاز بته صتورت درصتدی ،تتواز منتافع
امارهدهنده و امارهکننده در مقاب ریسک ذاتی اکتشتاف استت .تتا زمتانی کته چتاهی
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مالی اماره دهنده در قراردادهای اماره نفت و گاز حق امتیاز استت .طبتق شترط حتق

حفاری نگردیده است که قطعاً در زما انعقاد قرارداد چاهی در کار نیست؛ میزا نفتت
و گاز تولیدی به هیچ ومه مشخص نیست و حتی ملکن است ومود نفت و گتاز نیتز
مورد تردید باشد .بنابراین ،درج حق امتیاز به صورت درصدی از تولید ،این امکا را به
ومود میآورد که اگر قرارداد به تولید نرسید ،حق امتیاز منتفتی گتردد و از ایتن حیتث
تعهد مالی بر دوش امارهکننده قرار نگیرد .از سوی دیگر ،اگر قرارداد به تولیتد فتراوا
رسید ،حق امتیاز مزبور به هلا اندازه با ارزش خواهد بود] .[ Ibid,pp4-5
البته معلوالً در قراردادهای اماره ،حق امتیاز معلوالً به صتورت درصتد ثتابتی درج
میشود؛ اما گاهی اوقات حق امتیاز به صورت یک مدول پهکانی پیشبینی میگردد .در
این صورت ،در سطوح باالتر تولید ،درصد قاب پرداخت نیز افزایش مییابد[ John ] .
S. lowe, oil and gas law in nutshell,west,4ed,2003,p279

در قراردادهای لیسانس ،صاحب امتیاز موظف است بته ازای هتر کیهتومتر مربتع از
زمینهای زمینهای موضوع لیسانس امارهبهای سالیانه پرداخت کند .این امتارهبهتا بتا
تولید ارتباطی ندارد و حتی در صورت عتدم کشتف نفتت بایتد پرداختت گتردد .ایتن
مجوزها برای مدت معینی اعطا شده و در پایا مدت مزبور مجتوز منقضتی متیگتردد،
مگر پیشرفت کار به نحو رضایت بخشی باشد که در این صورت مجتوز ملکتن استت
تلدید شود.
در نتیجه مجوز مزبور ،از نفت و گاز تولید شده ،دولت بهرهمالکانه میگیرد که ایتن،
در کشورهای گوناگو متفاوت بوده و ملکن است تا 50درصد نیز برسد .عالوه بر آ ،
صاحب امتیاز باید مالیات پرداخت کند که این مالیات به درآمد خالص صتاحب امتیتاز
تعهق میگیرد و نرخ آ به میزا درآمد بستگی دارد ] .شیروی[364، ،
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