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  دمه مق
هاي بخش باالدستي صنعت نفت توسط بـازيگران ايـن حـوزه            ميلياردها دالر در پروژه   هر سال   
از اين بـازيگران بـا مـشاركت يكـديگر و بـا             ي  شمار،  آنهار  بيشتشود كه در    گذاري مي سرمايه
اصـوالً بـا    . نـد كنمـي بخشي از اجراي پروژه، به اجرا و نتيجه رسيدن آن كمك شاياني              پذيرش
 المللي نفتـي، نيـاز    هاي بين نفتي توسط شركت   ةپروژگذاري، در يك     اين حجم سرمايه   توجه به 
 به سازوكارهاي دقيق حقوقي جهت اجراي تعهدات هريك از ايـن بـازيگران احـساس       فراواني

آيد و   به اجرا درمي   1عمليات مشترك  ةنام موافقت چهارچوبد كه عمدتاً اين تعهدات در       شومي
-بيـان مـي  مالي پروژه نيز مين  أ ت برايكنندگان  مشاركت همةنامه، تعهدات   در قالب اين موافقت   

  .دشو
كننـدگان و   دي، تول ي نفتـ  يها مشترك است كه شركت    ي توافق ،عمليات مشترك  ةنامموافقت

          ايجـاد   »2 مـشترك  يگـذار هيسـرما « جـاد ي ا ي نفت و گاز بـرا     دي و تول   اكتشاف گذاران در هيسرما
 براساس روش نفت و گاز    منابع   دي توسعه و تول   گذاري مشترك، يجاد سرمايه ا از   هدف .ندكنمي

             بـه  ني همچنـ يـن نـوع مـشاركت   ا. )Roberts, 2012: 33( بـا دوام اسـت   امـا ي منعطـف  اقتـصاد 
 يك اتيح ةچرخ موجود در مراحل مختلف  هايريسك كاهش   ي برا ي و گاز  ي نفت يهاركتش

 كـه ممكـن اسـت       هااين مشاركت  تيت فعال ي بر ماه  مشروط. دكنمي  شاياني كمك ميدان نفتي 
  .ندپيمايي را ميا مراحل مشابههنامهاين موافقت شتريب ،دستي باشدميان ي ودستنيي، پايباالدست

 اكتـشاف و    ،كـه در صـنعت نفـت و گـاز          -گذاري در بخش باالدستي     مشاركت در سرمايه  
هداف اقتصادي از اكتـشاف و اسـتخراج منـابع           جهت دنبال كردن ا    -شود نيز شناخته مي   3توليد

       اي از  مجموعـه . گردنـد نفتي براساس نوع قرارداد نفتـي منعقـده بـا دولـت ميزبـان ايجـاد مـي                 
 حـق انحـصاري     ،عنوان بازيگران اصلي در صـنعت نفـت و گـاز          المللي به هاي نفتي بين  شركت

پيچيـده و  ينـدي  افرالدستي در حقيقـت  بخش با. استخراج و توليد اين منابع را در اختيار دارند   
ميدان،  ةتوسعريزي   ازجمله اكتشاف، برنامه   ،ها كه مراحل مختلفي از فعاليت     استاي  چندمرحله

و تجهيـزات نفتـي را در خـود جـاي داده            سيـسات   أتاجراي پروژه، توليد و در نهايت برچيدن        
  .است

 شـركا سـهم خـود را از         همـة كه  عمليات مشترك نيازمند آن است       ةنامموافقتاصوالً يك   
در صـورت   . شده بپردازنـد  شده و در قالب معين    در زمان تعيين  ) ايعملياتي يا سرمايه  (ها  هزينه

عمليـات مـشترك،     ةنامـ موافقـت ها توسط هريك از شـركاي       اين هزينه مين  أتعدم پرداخت و    

                                                            
1. Joint operating agreement (JOA) 
2. Joint Venture (JV) 
3. Exploration, Development, production (E & P) 
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 ةامـ نموافقـت موجبات نقض تعهد توسط آن بازيگر و شـركت نفتـي طبـق ضـوابط و شـرايط                   
  .گرددعمليات مشترك فراهم مي

هاي عمليات مشترك بعـد از      نامه در موافقت  1از نظر تاريخي، مقررات مرتبط با نقض تعهد       
 ايـن موضـوع بـراي    ، از ايـن تـاريخ   پـيش .)Gordon, 2011: 78( ده اسـت شـ  ايجاد 1970سال 

مـرتبط بـا    د كـه مقـررات      شـ شناخته مي  غيرعادي   ي موضوع ،هاي عمليات مشترك  نامهموافقت
 اما برخي تغييـرات در سـاختار صـنعت       ؛عمليات مشترك ذكر گردد    ةنامموافقتنقض تعهد در    

نفت و گاز و بخش باالدستي اين صنعت، موضـوع وضـع مقـررات جهـت نقـض تعهـدات را           
تر نفتي بـه صـنعت بـود كـه نـسبت بـه              هاي كوچك  ورود شركت   آن، و دليل  ساختبرجسته  
  .مللي از قدرت مالي بسيار كمتري برخوردار بودندالهاي بزرگ نفتي بينشركت
  از اين تـاريخ، تجـارت خـود را بـا همكـاري يكـديگر در         پيشهاي نفتي در     شركت ةعمد

 اما با افزايش ميادين نفتـي در  ؛رساندندهاي حقوقي مختلف در دنيا با موفقيت به انجام مي        نظام
سيـسات  أتبرچيـدن   بـراي و ايجاد مقرراتي    دند  شسرتاسر دنيا كه به پايان عمر خود نزديك مي        

اي بود كـه ايجـاد    از داليل عمده،حيات ميدان ةچرخ بعد از پايان ،مورد استعمال در آن ميادين    
هـاي عمليـات    نامـه  اين موضوع را در موافقت     بارةجلوگيري از نقض تعهدات در     برايمقررات  

سودآوري ميدان و مشكل     ةخاتم هاي اين مرحله عمدتاً ناشي از     دشواري. دكرمشترك برجسته   
سـودآوري   ةدوربا توقـف    سيسات  أتشدن عمليات برچيدن     زمانهم. مالي براي آن است   مين  أت

سيـسات  أتهاي نفتي خارجي را در برچيدن ايـن         ميدان، ميزان مسئوليت دولت ميزبان و شركت      
برچيـدن   ةمرحل. )43: 1396، شيروي و فالحتي(د ساز ميروروبهمانده و پرداخت آن با ابهام     باقي نفتيِ

    مهندسـي،   -هـاي فنـي   مراحل اوليـه، مـستلزم انجـام كارشناسـي         ةانداز پروژه نيز به   سيساتأت
   .)Duval, 2009: 54(  استماليمين أت و كارگيري نيروي انسانيبه، سازماندهي ريزي،برنامه
يـدن تأسيـسات   برچحقـوقي   شـيوة  بـارة گيـري در مهم در تصميمهاي معيارزينه، يكي از   ه
ابراهيمـي و   (هـاي سـطحي اسـت       هاي عميق بـيش از آب     هزينة برچيدن تأسيسات در آب     .است

 ،برچيدن ةمرحلهاي رايج و ايرادات وارده بر اين سازوكارها در          بررسي روش  .)20: 1395همكاران،  
زودي بـا توجـه بـه     كه كشورهاي نفتي بـه استيكي از موضوعات مهم در صنعت نفت و گاز    

بينـي  رو خواهنـد شـد و پـيش       هعمر برخي از ميادين نفتي خود با آن روب        پايان  يك شدن به    نزد
 بـه يكـي از ضـروريات        ،نفتيسيسات  أتموفقيت در برچيدن     برايساختارهاي حقوقي مناسب    

 .شودتبديل مي چندان دور نهاياين صنعت در آينده

  
  

                                                            
1. Default Provision  
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  شناسيوشر. 1
 اكنـون هـم هاي عمليات مشترك را كه      نامهوافقتاي از م  اين پژوهش، مجموعه   نگارشبا هدف   

 مـورد بررسـي     ،و تجهيزات نفتي در حال انجام عمليات هـستند        سيسات  أت برچيده شدن    بارةدر
جلـوگيري از رخ دادن      بـراي  كنـوني اي از مقررات رايـج      قرار گرفته است و همچنين مجموعه     

حقـوقي  هـاي   منظا مرتبط با    ،كهاي عمليات مشتر  نامهموافقت. است رديدهگنقض تعهد، تبيين    
هاي كه پژوهش د  كرهمچنين بايد اشاره    . ندهم دار با  هايي نيز   تفاوتكه در جزئيات    اند  مختلف
هـاي  نامـه هاي مرتبط با مقررات بازدارنده در نقض تعهدات در موافقت         حل راه بارةشده در انجام

گفتني است كـه     .ندهستداخلي  كه اين منابع نيز عمدتاً غير      استعمليات مشترك بسيار محدود     
 درحليلـي    ت -روش توصـيفي  اسـت و    اين پژوهش در نـوع خـود داراي نـوآوري در موضـوع              

  .ه استكار گرفته شدهنگارش آن ب
  

  قررات نقض تعهد و اهداف آنم. 2
ـ  پا شيپ چندي دوران   آن ناآشنا بود، اما   نقض تعهد    با مفهوم براي مدت زيادي    صنعت نفت     اني

مطالعـات   ةاوليـ مراحـل    در   هنـوز  نقـض تعهـد    ةسـاد ، مفهـوم    تيـ  واقع نيـ با وجـود ا   . افتي
اين بخش بـه ايـن موضـوع پرداختـه           است در    ستهي شا ،نيبنابرا. استپژوهشگران اين صنعت    

طـرفين   يبـرا هاي عمليـات مـشترك      نامهمختصر اشاره شد، موافقت   كه به طور     چنانهم. شود
انحـصاري  هـا و حقـوق   نـه ي متناسب خود از هز بر پرداخت سهم ي مبن را يتعهداتنامه،  موافقت

 نقـض تعهـد در     از مقررات    يهدف كل . دكنايجاد مي  يدي و فروش نفت تول    برداشت ي برا آنان
در صـورت     تـا  ،امه است نانجام تعهدات طرفين موافقت   بارة   در زهي انگ جادي، ا هانامهاين موافقت 

  .راي ايفاي تعهدات طرفين باشدي بم دليل محك،ناشي از آن پيامدهايعدم اجراي تعهدات، 
هـاي نفتـي و     تجاري شركت  ريزيهاي مربوطه براي برنامه   بيني روشن و مطمئن هزينه    پيش

هـاي ميزبـان،    نظر دولت  از .دداربسيار ضرورت   نيز  گذاري دولت ميزبان    هاي قانون نيز سياست 
ـ   آوري تأسيسات دريايي رخداد نامعلومي است كه تا حـد زيـادي     جمع ه تـوان مـالي   بـستگي ب

 ةبودجـ تضمين تدارك   هايي براي بايست روش ين بدان معناست كه مي    ا؛  هاي نفتي دارد  شركت
 يهـا نامـه توافق م .)14، ص 1395مهـر،   كاشاني و رضائيان  (دريايي در نظر گرفته شود      سيسات  أت برچيدن

ـ ز ؛نـد  دار ازيـ  مستمر وجوه ن   قي تزر به  آنها، تي ماه ليمدت نفت، به دل   بلند مشترك   اتيعمل  راي
 نقض تعهـدي هر  .)Cordero-Moss, 2010: 123(  فشرده و بلندمدت هستنديگذارهيسرما نيازمند

توانـد بـراي    نقـض تعهـد مـي   ،ديگـر  ةجنبـ از . دكنـ متوقف ند و يا    كُ روند را    نيممكن است ا  
دهـد،  هاي بـزرگ نفتـي رخ مـي      تر زماني كه اين نقض تعهد توسط شركت       هاي كوچك شركت
حضور در صورت عدم    نفتي   كوچك   هايشركت سو،كي، از   يطي شرا نيچندر  . اشدبار ب فاجعه



  
 177  هاي عمليات مشترك نفتي          نامهمقررات نقض تعهد در مرحلة برچيدن تأسيسات نفتي در موافقت

 نيـ ا ةنـد يآ نـسبت بـه   هاي بزرگ نفتي دچار نوعي عـدم اطمينـان  و همراهي هريك از شركت    
 خـاص نتواننـد مبلـغ       ي كه در مدت زمـان     ي در صورت  زي آنها ن  ،گريد سويو از   شوند  مي مرحله

در معـرض    - كوتاه اسـت     بسيار به طور معمول     ين دوره طول ا  كه   -  كنند ني را تأم  نقض تعهد 
 مقررات مرتبط بـا نقـض تعهـد كـه     اي از پارهبايد   رو،ازاين .گيرندريسك بسيار بااليي قرار مي    

نامه باشد و بدون توجه بـه رخ دادن نقـض تعهـدات توسـط               حيات موافقت  ةادام ةكنندتضمين
مقررات بسيار شديد وضـع گـردد تـا در          ي  اارهپهمچنين بايد   . يكي از اعضا باشد، تنظيم گردد     

  . اين مقررات اعمال گردد،صورت نقض تعهد توسط هريك از شركا
 چهل نزديك بهدريايي در سراسر جهان  ةساز 7300حدود آوري جمع ةهزينگفتني است 

 در  سازه1600آوري  سهم اروپا براي جمع،كه در اين ميان شود ميبرآوردميليارد دالر 
همچنين . ميليارد دالر برآورد شده است 22 نزديك به اروپا و نروژ ةاتحاديي عضو كشورها

 ,Kaiser & Liu( ميليارد دالر برآورد گرديده است 2/4ارزش اين بازار در خليج مكزيك ساالنه 

مالي باال مين أتبرچيدن با توجه به نياز به  ةمرحلعدم نقض تعهدات در  بنابراين، .)43 :2014
  .استوري بسيار ضر
  

  هاي عمليات مشتركنامهعريف نقض تعهد در موافقت ت.3
هاي عمليات نامهترين تعريف از نقض تعهد در موافقتدركترين و قابلاگر بخواهيم رايج

د كه نقض تعهد، كرتعريف توان چنين مياين اين اصطالح حقوقي را ،مشترك را ارائه دهيم
 و همچنين انباشت شده در قالب قراردادي توافقمالي به نسبت سهم لحاظمين أتعدم «

 ،تر در تعريف جامع،حال بااين.)Osmundsen & Ragnar, 2003: 19(» استهاي ديرهنگام پرداخت
عدم «است كه ده كركه كمپ اشاره  چنانهم. ها باشداي از فعاليتتواند مجموعهنقض تعهد مي

هاي يا استفاده نامتعارف از داراييمشاركت به نحو صحيح با توجه به تعهدات مشخص 
 :kemp, 1992( »هاي عمليات مشترك ممكن است نوعي نقض تعهد لحاظ گرددنامهموافقت

 نقض تعهد به ،الملليعمليات مشترك بين ةنامموافقتها در يك يك از اين مثال اما هيچ؛)120
ديگر نقض تعهدات در هاي شكلعنوان اند و آنچه بههاي غيرعامل شناسايي نشدهطرف ةوسيل

عدم «و  »ورشكستگي«، »نقض هرگونه تعهدات ملي« ،انداين قالب مشاركت شناسايي شده
  .است »و تجهيزات نفتيسيسات أتبرچيدن  ةنامموافقتاجراي تعهدات 

 :دهد نقض تعهدات قاعدتاً در دو مرحله رخ مي،عدم اجراي تعهدات مالي و يا به عبارتي
عهدي ممكن است به دليل وضعيت مالي نامطلوب يكي از طرفين مشاركت  چنين نقض ت،اول

       براي خواهد از مقررات نقض تعهد  زماني كه يكي از شركا عمداً مي،رخ دهد يا دوم
تر بيان كه در ادامه مفصل - از مزاياي آن براي فرار از اجراي تعهدات قراردادي برداري بهره
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تر و يا غيردولتي و هاي كوچكده است شركتش دو دليل باعث اين. دكناستفاده  - خواهد شد
 جاي آنها را در اين صنعت ،تر از بازيگران اصلي صنعت نفت و گازبا قدرت مالي ضعيف

 ممكن است مقررات نقض ،افزايش احتمالي رخ دادن نقض تعهدات دليل ديگر. بگيرند
هايي را در مقابل حلكه پيامدها و راههاي عمليات مشترك باشد نامه در موافقتكنونيتعهدات 

  .استده كرنقض تعهدات ايجاد 
  

جلـوگيري از نقـض      بـراي هاي عمليات مـشترك     نامهويكردهاي موافقت ر .4
  تعهدات

هاي عمليات مشترك براي جلـوگيري از نقـض تعهـدات فقـط             نامهبيشتر رويكردهاي موافقت  
            كـافي و تمايـل بـه مانـدن در           هـاي تعهـد، مـشوق    ةكننـد نقـض اسـت كـه طـرف       ثر  ؤمزماني  
برچيـده   ةمرحلـ عنوان يكي از شركا داشته باشـد كـه در           هاي عمليات مشترك را به    نامهموافقت

هايي كافي نباشد تـا  چنين مشوقممكن است  ، پروژهناكامينفتي يا در صورت سيسات  أتشدن  
 از ريسك را با ديگر شركاي       نامه گردد و بخشي    تعهدات از موافقت   ةكنندمانع ترك طرف نقض   

 كـه بـراي     اسـت نفتـي يكـي از مراحلـي        سيـسات   أتبرچيدن   ةمرحلزيرا   ؛مشاركت تقسيم كند  
 به نظـر    ،بنابراين.  درآمدها نه در شمار   ،گرددها لحاظ مي  هاي نفتي عمدتاً در سبد هزينه     شركت

وسـط شـركا در     جلوگيري از نقض تعهدات ت     براي كنونيهاي  سازوكارتر  رسد بررسي دقيق  مي
 ،نقـض تعهـدات   هاي  سازوكاربودن  ثر  ؤمو   استاين مرحله و اشكاالت وارده بر آنها ضروري         

 زيرا در صـورت وقـوع       است؛كننده نيز بسيار حياتي و مهم       هاي غير نقض  همچنين براي طرف  
كرد باالتر جهت جلوگيري از تعليق يا هرگونه نقض تعهد، ديگر شركا متحمل پرداخت و هزينه

  .گردندقف پروژه ميتو
 ةپـروژ اي است كه نقض تعهـد در يـك          مرحله كرد، ديگري كه بايد بدان بسيار توجه        ةنكت

 بـه    زيـادي  حـل بـستگي   بودن يك راه  ثر  ؤم ،تردقيق بيان به   .دهدباالدستي در آن مرحله رخ مي     
نقـض   اگـر ايـن   .)Ayoade, 2002: 23( دهـد اي دارد كه نقض تعهد در آن مرحله رخ ميمرحله

و كـافي   ثر  ؤمخواهد شد،    بيانهايي كه در ادامه     حل بيشتر راه  ،توليد اتفاق بيفتد   ةمرحلتعهد در   
و تجهيـزات   سيـسات   أتبرچيده شدن    ةمرحلاگر اين نقض تعهد در      ل،  مقابدر   اما   ؛خواهند بود 

  .رسندها كافي به نظر نميحلنفتي رخ دهد، اين راه
 ةكننـد  توزيع مسئوليت نيز مبناي توجيهاساسغالباً بر نبرچيدمسئوليت انجام دادن عمليات  

 هريـك از شـركاي    ، ايـن قاعـده    ابـر بر. هاي عمليـات مـشترك اسـت      نامهيت در موافقت  لمسئو
هـاي برچيـدن    عمليات مشترك در مقابل هزينه     ةنامموافقتنامه به نسبت سهم خود در       موافقت

شود و تنها به    گانه براي مسئوليت تلقي نمي     اين مبنايي جدا   ،در واقع . مسئوليت دارند سيسات  أت
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كه به طور مشترك يك ميدان نفتي را توسعه         د  كنميتوزيع مسئوليت بين بازيگراني توجه       ةنحو
 كـه توجيـه مبنـاي       گفـت چنـين   تـوان   مي با وجود اين،  . دهندبرداري قرار مي  داده و مورد بهره   

در حال افزايش اسـت     سيسات  أت انتفاع از    ديدگاه ةپايمسئوليت انجام دادن عمليات برچيدن بر       
  . تر شودشود فضاي قراردادي متعادلتوزيع مسئوليت موجب مي ةقاعدو 

  
هاي نامهموافقت اجرا درانواع شرط نقض تعهدات به لحاظ ضمانت .5

  عمليات مشترك
  1 شرط نقض تعهدات به همراه سند رهني.1. 5
  سند رهني تعريف شرط نقض تعهدات به همراه .1. 1. 5

شرط نقض تعهد «شده در آن،  كار بردهاجراي بهنوع شرط نقض تعهد از منظر ضمانتين نخست
         -پيداستكه از نام آن  چنانهم -در اين شرط روش . است »به همراه سند رهني

 ةنامهريك از طرفين درگير در موافقت سوي رهني از ياجراي تعهد، صدور سندضمانت
 & Black, Alexander J(است نامه نفعي ساير اعضاي درگير در موافقتبه ذيعمليات مشترك 

Hew, 1993: 73(. اين شرط گوياي آن است كه هر زمان هريك از طرفين از تزريق ،بهتر بيان به 
سازي به صورت برچيده ةمرحلكلي و در طورعمليات مشترك به ةنامموافقت سرمايه در

توانند با اجراي سند رهني و اقدام روي مال در ترهين، مين ديگرا، دكناختصاصي خودداري 
نامه كه به دليل موضوع موافقت ةپروژهاي سرباز زده شده از سوي راهن را ايفا و به هزينه

در  .ندكننقض تعهد طرف خاطي متوقف شده است، از محل مال مورد ترهين سرمايه تزريق 
  .يمكنه مي به ايرادات وارده به اين روش اشار،ادامه

  
   ايرادات شرط نقض تعهدات به همراه سند رهني.2. 1. 5

رسد و در نظام حقوقي ايران نيز ، روشي بسيار كارآمد به نظر مينخستاين روش كه در نگاه 
 است كه در عمل اين روش به ظاهر كارآمد را دچار پرشماري، داراي مشكالت استرايج 

كه به مشكالت اين روش اما پيش از آن.  ساختمشكل و تبديل به روشي ناكارآمد خواهد
قراردادهاي  ةاولياز روزهاي  ،»شرط نقض تعهد به همراه سند رهني« بايد بگوييم ،بپردازيم
قراردادهاي نفتي ين نخست روشي رايج بوده است كه با گذشت چندين دهه از ،المللينفتي بين

هاي  شرط- مثال براي - به شكلي كه . استاي را پشت سر نهاده المللي سير تحولي پيشرفتهبين
شده است كه به موجب اوليه از اين دست، صرفاً از ترهين ساده و معمولي يك مال تشكيل مي

بايست براي ضمانت در اجراي عمليات مشترك مي ةنامموافقتآن يكي از طرفين قرارداد 

                                                            
1. Lien provision  
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            با. داد شركا قرار مينامه، مالي را در رهن سايرتعهدات خود به نسبت سهمش از موافقت
و تالش بر ه كرد نبسنده در قراردادهاي مدرن، شرط مزبور صرفاً به ترهين يك مال ،حالاين

     با. اي كارآمدتر تركيب شودهاين ترهين براي رفع مشكالت با ساير روش تاآن بوده است 
شرط نقض تعهد همراه با سند ، حتي اين تالش براي كارآمدي گاننگارند ديدگاه از ،حالاين

خواهد  ادامههاي مدرن اين شرط همچنان با مشكالتي كه در كافي نبوده و حتي نمونه رهني
  .ندهست دست به گريبان ،آمد

هاي حقوقي دنيا در برخورد با مشكل در اين نوع شروط، تفاوت ساختاري نظامين نخست
نفتي در درياي  ةپروژراي انجام يك بيد كنتصور . اسناد رهني و ترهين اموال است ةلئمس

عمليات مشتركي متشكل از  ةنامموافقتبالتيك كه ميدان نفتي آن متعلق به دولت نروژ است، 
 رب بنا است،نامه كه شركتي آمريكايي چند شركت تشكيل شود و يكي از اعضاي اين موافقت

 كشور پاناما ثبت شده كه دررا ديد خود، يك دستگاه دكل حفاري نفتي متعلق به خود صالح
بديهي .  در رهن بگذارد،نامه كه شركت بريتانيايي استنفعي ديگر عضو موافقت به ذي،است

البته تعلق مال مورد ترهين به نظام  است با توجه به مليت متفاوت راهن و مرتهن و صد
به دليل نقض تعهد شركت  حقوقي پاناما، اجراي سند رهني از سوي شركت بريتانيايي

 اگرچه شايد اين مشكل در نظام ،ديگر سخنبه . و پرهزينه خواهد بود دشوارآمريكايي بسيار 
 خالي از بازيگران بزرگ و كوچك ،هاي خارجيحقوقي و صنعت نفت ايران كه به دليل تحريم

سازي ميادين نفتي اكتشاف، توليد و برچيده ةعرصدر  اما، نيابد چندان نمود ،خارجي است
 امري ،وجود بازيگران متفاوت با اموالي كه در سرتاسر اين كره خاكي گسترده استالمللي، بين

  .استغالب و شايع 
 زمان بسيار طوالني تا زمان حصول موفقيت است ،دومين مشكل در اين نوع شروط

)Mankabady, 1997: 150(. هاي مراحل اكتشاف، توليد و هزينه،كه گفته شده چنانهم            
هايي عمدتاً چند صد ميليون دالري و باالتر است و برخالف ازي ميادين نفتي، هزينهسبرچيده

هاي  غول،هاي چندمليتي بزرگ و يا به قولي تنها شركت،تصور بسياري، بازيگران اين عرصه
گذشته در تالش براي وارد كردن بازيگران  ةدهبزرگ نفتي نيستند و صنعت نفت در چند 

 است كه بسيار روشن بنابراين،.  اين هدف تا حد زيادي محقق شده استتر بوده و البتهكوچك
        چندان قدرتمند نفتي كه اتفاقاً به دليل محدوديت منابع مالي خود در  نهاين بازيگرانِ

ترين نقض تعهد مالي از سوي يكي از تنها با كوچكشوند، نههاي نفتي عضو مينامهموافقت
تواني اين بازيگران در پرداخت نا بلكه همين امر به دليل ،شوندميثر أمتنامه اعضاي موافقت
. گرددآوري براي آنان ميهاي سرسامشده، موجب توقف پروژه و ورود خسارتمبالغ استنكاف

روند پروژه و  ةاداماجرايي بايد براي  هر ضمانتي،است كه در چنين شرايط روشن رو،ازاين
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تزريق شده سرمايه متوقف ةپروژا سرعت عمل انجام شود تا به هاي وسيع بجلوگيري از زيان
شروط نقض تعهد به همراه سند رهني به دليل مسائلي كه پيش از اين سفانه أمت ،حالبااين. شود
به  زيادي زمانمدت هستند كه تا بلنداجراهايي بسيار مشكل اول بيان شد، عمدتاً ضمانت در

  .ين منظر نيز چندان كارآمد نيستند اازگفته پيشروط ش ،بنابراين. نتيجه نخواهند رسيد
كه گفته شد، تعهدات مالي طرفين  چنانهم. هاي ترهين اموال است هزينه،سومين مشكل

 استعمليات مشترك نفتي عموماً تعهداتي چند صد ميليون دالري  ةنامموافقتدرگير در يك 
 آنهاق ترهين اموالي باشد كه ارزش از طريبايد اجراي اين تعهدات و بديهي است كه ضمانت

ديگر، اساساً با توجه به حجم و ميزان تعهدات،  سخنبه . ليون دالر باشدينزديك به چند صد م
. برآيند احتمالي ةشد هر تعهد نقضتا از عهدةد نبايست بسيار باارزش باشاموال در ترهين مي

، به دليل ارزش بسيار هاكشور ةعمدر  اموال دگونهشود كه ترهين اينمي آغازمشكل ازآنجايي 
كه حتي در نظام حقوقي ايران نيز  ايگونهبه است؛باال، ترهيني بسيار پرهزينه و بوروكراتيك 

هاي مستقيمي با ارزش دارايي در ترهين دارد و بديهي است كه اين هزينه ةرابط ،اين هزينه
 يكي ديگر از مشكالت اين ،عبارتيهاي نفتي به ترهين و به اوليه، موجبات عدم تمايل شركت

  . استروش 
خاص عقد  ويژگيچهارمين مشكل اين روش كه خوشبختانه نظام حقوقي ايران به دليل 

هايي از آن را توان نمونههاي حقوقي ميدر ساير نظام اما يست،ن رهن چندان با آن درگير تبعيِ
هد در زمان اجراي سند رهني يافت، موضوع اولويت برخي ديگر از طلبكاران شركت ناقض تع

     دهارها ديالمللي بشكل كه در نظام حقوقي بينبدين. استنسبت به دارندگان سند رهني 
 رهني، ساير طلبكاران راهن كه حتي از اعضاي ي در زمان اجراي سند، مثالرايشود كه بمي

ند، بر طلبكاران داراي سند رهني اولويت خواهند يافت و هم نيستعمليات  ةنامموافقت
  .رسداز اين منظر نيز شرط نقض تعهد همراه با سند رهني چندان كارآمد به نظر نمي درنتيجه،

نفعي شدن موضوع ترهين اموال يك شركت به ذيو عمومي مشكل در فاش  پنجمين
هاي ن معناست كه در ساير نظام اين موضوع بدا.)Cordero-Moss, 2014: 223(است  ديگران

حقوقي دنيا مانند ايران، با به رهن گذاشتن يك مال، سوابق اين ترهين در اختيار نهادهاي 
 است كه اين اطالعات در بسيار روشنحاكميتي متعلق به كشور راهن قرار خواهد گرفت و 

 ذاشتنگرهينمالياتي، باعث فاش شدن هدف راهن از به ت ةجنباز  كمدستچنين مواقعي، 
هاي سنگين وضع مالياته، نتيجدر مرزي وي و اموال خود و پس از آن افشاي معامالت برون

هاي و تبعات حقوقي و مالي خواهد بود و اين موضوعي است كه چندان خوشايند شركت
  . المللي نيستنفتي بين
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در يد كنر  تصو، مثالاست؛ براينفع در اسناد رهني ششمين و آخرين مشكل، تعيين ذي
بايست ها ميعمليات مشترك متشكل از پنج شركت، هريك از اين شركت ةنامموافقتيك 

 ةمرحلبراي تضمين انجام تعهدات مالي خود در ويژه  به،براي تضمين انجام تعهدات مالي خود
 ،در چنين حالتي. دكنصادر  ديگراننفعي يك سند رهني به ذي كمدستسازي، برچيده

توان هستند و نمين ديگرانفعي يذيك از شركا مكلف به ترهين مال خود به ازآنجاكه هر
سند رهني تنظيم خواهد  بيستدانست، در نهايت  امستثنمالي قوي  ةپشتوانبرخي را به دليل 

تر خواهد شد كه موضوع، زماني پيچيده. شد كه اين موضوع را بسيار پيچيده خواهد ساخت
در چنين وضعي، چندين شركت در . ندكننامه، نقض تعهد تبيش از يك تن از اعضاي موافق

 نداشتناي كه به دليل چند كشور دنيا به جهت اجراي سند رهني و تزريق سرمايه به پروژه
  . شونددرگير المللي  چند نظام حقوقي بينيندافربايست در  مي،سرمايه راكد مانده است

  
  1 شرط نقض تعهد همراه با محروميت.2. 5
  تعريف شرط نقض تعهد همراه با محروميت.1 .2. 5

بر مبناي اين . دومين نوع از شروط نقض تعهد، شرط نقض تعهد همراه با محروميت است
 به محض آن كه از پرداخت ، مشتركاتيعمل ةنامموافقتشرط، هريك از طرفين درگير در 

ر اين حالت، تعهدات مالي خود سرباز زند، ناقض تعهدات خود برشمرده خواهد شد و د
عمليات مشترك و يا عموماً اپراتور  ةنامموافقت نقض تعهد از سوي ساير اعضاي ةاخطاري
 يزماني مشخص ةبازدر ، به طرف ناقض تعهد آننامه دريافت خواهد كرد كه بر مبناي موافقت
 ,Hammerson( دكنشود تا تعهد خود را ايفا فرصت داده مياست، روز  شصتتا  سيكه بين 

شده در قرارداد از نوع شروط  اگر شرط نقض تعهد گنجانده،زماني ةباز در طي اين .)23 :2010
 طرف ناقض تعهد را در اين ،نامهمديريت موافقت ةكميتنقض تعهد همراه با محروميت باشد، 

اين حقوق معموالً . كنداز حقوق خود محروم مي ايپارهروزه از  شصتتا  سيزماني  ةباز
. استطرف متخلف، حق دسترسي وي به اطالعات و حقوقي از اين دست ي أرشامل حق 

زماني مزبور به طول انجامد،  ةبازه شرط تعهد طرف ناقض قرارداد بيش از چنانچ ،حالبااين
     تا جايي كه در نهايت طرف ناقض تعهدات ،هاي شديدتري در راه خواهد بودمحروميت

 چنيندر صورت وقوع . شودنامه محروم ميتاز تمامي حقوق خود در موافقرفته رفته
، سود مشاركت طرف ناقض قرارداد به وي پرداخت نخواهد شد و اين سود به ييهامحروميت

  .آنها تقسيم خواهد شدن ميا ،نامههاي درگير در موافقتنسبت سهم ساير طرف

                                                            
1. Forfeiture provision 
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سادگي كه مشخص است، عدم پرداخت سود مشاركت طرف ناقض تعهدات به چنانهم
دن كراساساً محروم ؛ زيرا مجوز قانوني باشد باكار بايد  و اين يست نباالشده در سطور تهگف

 نيازمند مجوزي ، عمليات مشترك از سود مشاركتةنامهاي درگير در موافقتيكي از طرف
              كه در بسياري از  ستروازاينو  استنامه مديريت موافقت ةكميتفراتر از مجوز 

 شرط نقض تعهد همراه با محروميت ةهاي عمليات مشترك مدرن كه دربردارندامهنموافقت
 ساير اعضا نفعيِاي مشروط به ذينامه وكالت،مشاركتآغاز پيش از هريك از طرفين، باشند، 

دهد تا در صورت تخلف وي از تعهدات، سود  به آنان اجازه مي آنكند كه براساسصادر مي
  .ن ضبط گرددمشاركت وي به نفع سايري

  
  شرط نقض تعهد همراه با محروميت  ايرادات.2.2. 5

مشكالتي داراي  كامالً بدون نقض نبوده و ي، روشگذشت آنچه برابر اين روش نيز ،حالبااين
  .كند ناكارآمد تبديل مييبه روشآن را كه در بعضي مواقع  است

در بعضي از  »محروميتشرط «ه غيرقابل اجرا بودن ب ،ين مشكل در اجراي اين روشنخست
عنوان با لند چنين شرطي عموماً ي در استراليا و نيوز، مثال؛ برايدگردبازميهاي حقوقي نظام

 چنين ،حقوق استراليا و نيوزيلند ديدگاهاز  درنتيجه،شود و  تعريف مي»1مجازات قراردادي«
هاي در اين نظام است كه گفتني البته .)Duncan, 2012: 232(هستند شروطي غيرقابل اجرا 

حل ديگري به قانون راه اما ،باطل شناخته شده است »مجازات قراردادي«حقوقي با آن كه 
     از آن شخص،ارائه داده است كه بر مبناي آن »مجازات قراردادي«طرف متقاضي اجراي 

خود را به محكمه ارائه دهد تا ميزان خسارات وارده از سوي  ديدگيزياند مدارك خواهمي
 ديدهزيانهاي حقوقي، طرف ديگر، در اين نظام سخنبه . محكمه تعيين و به وي پرداخت شود

بايست داليل  مي،داندمي ديدهزيانرا ندارد و اگر خود را  »مجازات قراردادي«خود حق تعيين 
 شرط نقض تعهد همراه با محروميت ممكن است بنابراين،. صالح ارائه دهد ةمحكمخود را به 

هاي حقوقي غيرقابل اجرا تلقي شود كه اين خود ريسك نگارش چنين ي از نظامدر برخ
  .بردشرطي را باال مي

هاي عمليات مشترك دنياي نامه مشكل شايعي در موافقت،مشكل دوم كه دست بر قضا
نامه، يكي از اعضا را مديريت موافقت ةكميت با آن كه ي، بدين شرح است كه گاهاستمدرن 

سازند، دولت دريافت سود مشاركت محروم مي ويژهبه ،تعهدات از حقوق خودبه دليل نقض 
ي أرحق  ويژههبميزبان اجراي پروژه، حضور متقاضي و برخورداري وي از تمام حقوق خود، 

خصوص سردرگمي بهن اعضا و مياوجود اين شرايط باعث افزايش تنش . داندرا اجباري مي

                                                            
1. Contractual penalty 
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 متقاضي اخراج شركت ناقض تعهد از ،سود بود كه از يكنامه خواهساير اعضايي از موافقت
عمليات  ةنامموافقت دولت ميزبان وجود آن شركت در ،ند و از سوي ديگرهستنامه موافقت

  .داندمشترك را ضروري مي
 ةمرحل يعني در ،در موضوع مورد بحث ماويژه سومين و آخرين مشكل اين روش كه به

 كه مشكالت اول و زماني حتي ي آن است كه گاه،دهد مي رخ،نفتيسيسات أتسازي برچيده
نامه بتواند طرف ناقض تعهد را از حقوق  موافقتمديريت ةكميتدوم وجود نداشته باشد و 

اجرا را كارآمد و سهم مشاركت وي محروم سازد، طرف ناقض تعهد اين ضمانتويژه  به،خود
 ميزان عايدي از سهم مشاركت وي در يست؛ زيراو اهميتي براي آن قائل ن دانستهنثر ؤم

 . استصفر  ،سيساتأتبرچيدن  ةمرحلعمليات مشترك در  ةنامموافقت

 
  1هاي سپرده جهت تضمين عدم نقض تعهدصندوقسيس أت .3. 5

 ،جلوگيري از آن منظوربهمطمئن كه در مقابل نقض تعهد و  كمابيشهاي حليكي ديگر از راه
سيسات أتقبل از برچيدن  ةمرحلهاي سپرده در صندوقيس سأت ،پيشنهاد و اجرا شده است

هاي هزينهمين أتاين صندوق صرفاً صندوقي براي . استسيسات أتبرچيدن يند افرنفتي تا پايان 
نامه ملزم به تزريق منابع مالي به نسبت سهم  كه شركاي موافقتاستنفتي سيسات أتبرچيدن 

 Prescott(است ي و توليد مورد انتظار در آينده كنوند مبلغي اضافه بر مبناي تولي ةعالوه  ب،خود

& Swartz, 2012: 22(اجراي پروژه و كسب درآمد يند افر كه هريك از شركا در ترتيببدين ؛
تا در كنند واريز مي بخشي از اين درآمد را به اين صندوق ،ناشي از عوايد حاصل از پروژه

اجراي اين  برايمنابع مالي الزم مين أت ضامن  اين صندوق،نفتيسيسات أتبرچيده شدن  ةمرحل
 درآمدهاي تنهانه ،سيساتأتبرچيده شدن  ةمرحل ،دشكه اشاره  چنانهمزيرا  ؛مرحله گردد

توان مي رو،ازاين. استنامه باال براي طرفين موافقت هايههزينهمراه با ندارد، بلكه اقتصادي 
برچيده  ةمرحلن محدود ديگر، اجراي موفق با تكيه بر اين صندوق سپرده و همراه با تضامي

از  سازوكار،اين يند افرهمچنين در اغلب موارد، در . دكرنفتي را به نوعي بيمه ات سسيأتشدن 
تعهد از قض نترين  كه در صورت كوچكترتيببدين ؛دشوميروش جريمه و تهديد استفاده 

شود كه  به صندوق افزوده مينامه، مبلغي به ميزان واريزي وييكي از شركاي موافقت سوي
پاداش در صورت نقض تعهد را دارد كه جذابيت بيشتري م نظااين موضوع قابليت تغيير به 

  .دكنمينامه ايجاد براي شركاي موافقت
تضمين عدم نقض تعهد شركا در  برايعنوان كارآمدترين روش اين روش ممكن است به

به  ؛عمليات لحاظ گردد ةنامموافقت در يك و تجهيزات نفتيسيسات أتبرچيده شدن يند افر

                                                            
1. Trust fund provision 
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در مراحل بعد يك ها سازوكار احتمال نقض تعهد نسبت به ديگر ،اين دليل كه در اين روش
كه - نامه اين مبلغ صرفاً بر مبناي سهم آن طرف در موافقت؛ زيرا يابدميدان نفتي كاهش مي

           اين روش،بنابراين. يستن -دهداز دست ميسيسات أتبرچيدن  ةمرحلارزش خود را در 
 اگرچه ؛هاي نفتي باشدهاي ميزبان و هم براي شركت هم براي دولت، جذابيحلتواند راهمي

هاي مالياتي كشور ميزبان دارد كه آيا اين اين جذابيت بستگي به عوامل ديگر مانند سياست
نامه  طرفين موافقت،ت باشندزيرا اگر مشمول ماليا ؛ند يا خيرشوها مشمول ماليات ميصندوق

  .نخواهند داشتتمايلي به پرداخت سهم خود به اين صندوق سپرده 
كه چه ميزان و د كنصندوق بايد صريحاً مشخص  ةادارمنظور تزريق مداوم پول، مسئول به

 ناگزيربراي تحقق اين هدف . زماني، منابع مالي بايد به صندوق واريز گردد ةدوربراي چه 
هر  ةهزينتا  ،دكننفتي مقايسه سيسات أتبرچيده شدن  ةمرحلهاي ميدان را با هزينهاست درآمد 

پروژه سيسات أتتا ميزان منابع مالي كه براي برچيده شدن د سازبشكه نفت توليدي را مشخص 
  .اشتباه نيز وجود دارد برآورداحتمال در اين سازوكار  ،رحالهبه. دبرآورد گردالزم است، 
 
  نتيجه

     بودن اينرهزينه پ،هاي نفت و گازاصلي پروژه هايويژگي يكي از ،كه بيان شد چنانهم
 ،بر همين مبنا. ستهاسرمايه به اين دست از پروژه پيوستةمداوم و  تزريقها و نياز به پروژه

مالي  پرشمار به شكست پروژه، مشكالت ،زريق سرمايهفرايند تدر  كاستيهرگونه توقف و يا 
كه حجم اين خسارات در مقايسه با ساير د انجاميناپذير خواهد سارات جبرانو حقوقي و خ
  .نيستوجه قابل قياس صنايع به هيچ

 ؛استده كرهايي را براي كشورهاي ميزبان مطرح حتي نگراني ،يندافرمنابع مالي اين مين أت
الي آن، به برچيدن و مشكالت ميند افر ،شوندتر ميزيرا هرچه به پايان عمر ميدان نزديك

هاي نفتي، عمليات اكتشاف، به همين دليل شركت. گردد حياتي براي آنها تبديل مييموضوع
 ،دهندهاي عمليات مشترك انجام مينامهرا عموماً در قالب موافقتسيسات أتتوسعه و برچيدن 
  .كنندي وارده را بين شركا تقسيم هاها را كاهش و هزينهتا ريسك پروژه

احتمال ناتواني يكي از طرفين درگير در به صورت طبيعي اي  در هر پروژه،از سوي ديگر
بديهي  درنتيجه،ها وجود دارد و عمليات مشترك در تزريق سهم خود از هزينه ةنامموافقت

 پيشراهكار مناسبي بايست در چنين مواقعي عمليات مشترك مي ةنامموافقتاست كه هر 
 عموماً داراي يك كنونيهاي عمليات مشترك نامه موافقترو،ازاين ؛روي ساير اعضا قرار دهد

ة نكتبا وجود اين، . ندهستبيني در چنين مواقعي شرط نقض تعهد دقيق و پيچيده براي پيش
              اجرا در شروط نقض تعهد عنوان ضمانتهايي كه بهروشسفانه أمت اين است كه مهم
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قوي حقوقي، همچنان  پشتوانةنده شده است، با وجود هاي عمليات مشترك گنجانامهموافقت
ترين و معمول نديستن پويا و متناسب با سرعت عمل مورد نياز صنعت نفت ،هايي كارآمدروش

، خود داراي استتعهد  ضناقاجراي محروميت طرف كه همان ضمانت اجراهااين ضمانت
اذعان به اين حقيقت كه در عالم رسد با  به نظر مي،حالبااين. مشكالت عملي فراواني است

تا آميز و بدون ريسك ارائه داد، شايد بتوان  صد در صد موفقيتيحلتوان راهحقوق عموماً نمي
 ،بر اين مبنا. به شكلي كاهش داد كمدسترا ي كنونناكارآمدي شروط نقض تعهد اي اندازه

. 2؛ اجراهاي تركيبي ضمانت استفاده از روش.1: بر دو پايه استوار است گاننگارندپيشنهاد 
  .هاي سپردهاستفاده از صندوق

هاي عمليات نامهموافقت ةرويرسد موضوعي است كه در حال حاضر به نظر مي اول،مورد 
ها به استفاده از دان گرايش حقوقاكنونهممشترك تا حدي به اين سو گسترش يافته است و 

ر اسناد رهني، محروميت از حقوق، تضامين اجراهاي حقوقي مشتمل بانواع و اقسام ضمانت
ها به باشد كه كارايي اين روشهاي مادر و مواردي از اين دست ميشركت نامةضمانتبانكي، 

  . داليل متعدد مورد نقد قرار گرفت
هاي سپرده در نظام حقوقي ايران تعريف  پيشنهاد دوم نيز اگرچه ماهيت صندوقبارةدر

بسيار زياد حقوقي  پشتوانةهاي سپرده و المللي توانايي صندوقنبي ةعرصدر  اما ،نشده است
پروژه  آغازتوان از همان  مي،هاي نفتي بوده و بر اين اساسگشاي پروژه تا حد زيادي راه،آنها

عمليات مشترك و واريز آن مبلغ به صندوق  ةنامموافقتبا كسر بخشي از درآمدهاي هر عضو 
 كه در آينده در صورت نقض تعهد يكي از يافت اطمينان سپرده، تا حدي از اين موضوع

شده در صندوق تا زمان اجراي آوريگردمبالغ  ةپشتواننفتي مزبور به  ة پروژكمدست ،طرفين
مدتي بدون توقف ادامه خواهد راه خود را مدت، بلنداجراهاي اسناد رهني و يا ساير ضمانت

ممكن است  سادگي نبوده و ه اينهايي نيز طبيعتاً بحل استفاده از چنين صندوق هرچند راه؛داد
  .استهاي مالياتي كشور ميزبان يكي از اين موارد  داشته باشد كه سياستدربرمشكالتي را 

 به رويكرد تشويق و ،عمال جريمهاين مقاله آن است كه رويكرد تهديد و اپيشنهاد اما 
توانيم از رويكردهاي  ما مي،گردي سخنبه . پاداش در صورت عدم نقض تعهد تبديل گردد

عمليات مشترك  ةنامموافقت تا طرفين - البته بدون تهديد و اعمال جريمه -م كني استفاده كنوني
اي توان ماده مي،براي مثال ؛نامه تشويق گردندمنافع بيشتر جهت ماندن در موافقت دريافتبا 

را به آن جازه دهد بخشي از مبلغ به متولي صندوق ا تا ،دكربيني در روش صندوق سپرده پيش
و درآمد حاصله را تا روز آخر عمليات د كنگذاري ديگري سرمايه ةپروژمستقل در  صورت

از درآمد را توانند سهم خود شركا مي. و تجهيزات نفتي در صندوق نگه داردسيسات أتبرچيدن 
      پرداخت در صورت-عمليات مشترك  ةنامموافقتبا توجه به سهم مشاركت خود در 
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.  از صندوق بردارند-سيساتأتبرچيدن  ةمرحلنامه در در موافقت شدهپذيرفتههاي هزينه
 جديد براي جلوگيري از نقض تعهد يو ابداع مقررات و رويكردسيس أت نيازي به ،بنابراين

بلكه بهبود يست، نسيسات أتبرچيدن  ةمرحلعمليات مشترك در  ةنامموافقتشركاي 
تواند به بهترين نحو و با كارايي بيشتر ميثرتر ؤمري و تبديل آنها به روش رويكردهاي جا

  .گوي حل اين مشكل باشدپاسخ
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