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" هنر طراحی و آنالیز سیستمهای قراردادی نفتی"
مروری از دارسی تا آیپیسی
بیژن مستقل

مديريت اكتشاف

براس��اس فرصت بهدس��ت آمده در ش��ماره
 127ماهنامه و رویه نش��ر بهص��ورت تماتیک و
اختصاص موضوعات قراردادی به این شماره بر
حسب تقارن آن با کنفرانس تهران و بهروز بودن
ماهنامه با روند مسائل جاری شرکت ،انگیزهای
پیدا ش��د که خالصه و عصارهای از تجربیات و
محفوظات حرفهای و دانشگاهی را که در خالل
این س��الها در داخ��ل و خارج از کش��ور پیدا
کردهام ،به نظر شما عزیزان و فرزانگان برسانم.
بنای آن را چنین گذاش��تم که اصول و مبانی
تئوریک با تجربیات و موارد کاربردی و عملی
داخل صنعت بیان شود و ارزش مدیریتی داشته
باشد و البته سیر بلوغ و تاریخی را نیز در تدوین
و ارائه مطالب در بر بگیرد بهطوریکه این شماره
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در مقوله قراردادها در آرش��یو فنی شما عزیزان
بمان��د .با توجه به حجم مطالب ،این مقاله در دو
شماره به نظرتان میرسد.
مقدمه ،اصول و اس��تانداردها و واژهشناس��ی،
انواع قراردادها و محاس��ن و معایب آنها ،آمار
و تحلیلها و مش��خصات یک ق��رارداد پایدار و
منصفانه و موارد موفق و ناموفق ،از جمله مطالب
و بخشهایی است که در این چکیده مییابید.
داس��تان از آنجا ش��روع میشود که با کشف
منابع و ذخایر زیرزمینیِ س��وختهای فس��یلی
(ابتدا در پنسیلوانیای آمریکا) واژهای توسط یک
اقتصاددان معروف( )Ricardoدر اقتصاد ذخایر
طبیعی زیرزمینی مطرح ش��د "RENTS"،که به
تعبیری ارث یا به��رهای از طبیعت مهربان معنی

میش��د و نه س��ودی از کار و عملکرد .قضیه از
این قرار مطرح ش��ده بود (اقتصاد س��رمایهداری
غ��رب) که رابطه دو مالک زمین را بیان میکرد
که یک��ی بهخاط��ر حاصلخیزتر ب��ودن زمینش
(موقعیت جغرافیایی ساختمانهای زمینشناسی و
سیستمهای هیدروکربنی) ،هزینه کمتر و بهطور
طبیعی س��ود بیشتری به دس��ت میآورد (رابطه
 IOCبا  NOCفعلی) ،به تفسیری رابطه مالک و
مس��تأجر ( .)Landlord & Tenantsتوجه داریم
که فرهن��گ این اقتصاد از مب��دأ غربی در حال
شکل گرفتن است.
در واقع اقتصاد رنت ،ارزشگذاری است بین
ارزش پولی آنچه تولید شده و هزینه استخراج و
تولید آن از دل زمین.
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به مرور که صاحبان منابع جدید با اکتش��افات
جدید توسط مستأجرهای صاحب پول و فناوری
وارد تعامل میش��دند و هر کدام سه م بیشتری را
میطلبیدند ،واژهه��ای حقوقی و مالی جدیدتری
زاده میشد و متن قراردادهایی که امروز از آنها
به نام رژیمهای مالی نام میبریم ()Fiscal Regime
شکل میگرفت.
س��وال اساس��ی این بود؟ چه کس��ی؟ کشور
صاحب منابع ،ش��رکتهای نفتیِ سرمایهگذار یا
کش��ورهای مصرفکنندهي این ماده طبیعی که
مالی��ات آن را هم میدهند ،کدامیک باید س��هم
بیشتری از سود این ارث طبیعی یا  Rentsرا ببرند؟
میگوییم هنوز هیچ پاس��خی برای این س��وال
اولیه و مبنایی توسط هیچ مرجعی داده نشده است!
چنین بود که  M.A.Adlemanمیگوید " این
صنعتی بزرگ و مش��ترک است ،پیدا شدن یک
میدان بزرگ یعنی پیدا شدن یک مالک ناراضی!
زیرا او میداند که س��ود بیشتر مستأجران تنها راه
امنیت او و باقی ماندن بهعنوان مالک خواهد بود".
س��یر بل��وغ قرارداده��ا در فضایی پ��ر تنش و
سهمخواهانه هنوز که هنوز است در حال تکوین و
تقریر است و جالب اینکه همهي طرفهای تعامل
خواهان قرادادهایی منصفانه و برد–برد هس��تند.
ببینیم در عمل چگونه بوده است؛
دولتها و یا صاحبان منابع س��وخت فسیلی و
ش��رکتهای بهرهبردار و به تعبی��ری پیمانکاران
هرکدام بهنوبه خود انتظارات و ستانده خاصی در
ای��ن اقتصاد و یا تجارت دارند که از آن به ترتیب
 Government takeو  Contractor Takeن��ام
میبریم(جدول.)1-
صاحبان منابع هیدروکربنی چهار ستانده عمده
در ای��ن اقتصاد دارند که به ترتی��ب پاداش ،بهره
مالکانه ،مالیات و س��ود حاصل از تولید و س��ود
حاصل از ش��راکت ،اگر با پیمان��کار درصدی را
هم هزینه کرده باش��ند ،میباشد و البته در مقابل،
پیمانکاران و شرکتهای نفتی نیز ستانده Cost oil
یا بازگش��ت هزینهي اکتشاف و توسعه و تولید و
ت��رک مخزن را میخواهند ب��ه اضافهي اُجرت و
پاداش کارشان.
در واقع ش��رکتهای نفتی در مقابل ریس��ک

س��رمایهگذاری ( )Riskدر اقتص��اد زی��ر زمینی میبینی��م ،اثر تغیی��ر قیمت اگرچه ممکن اس��ت
انتظار یک پاداش ( )Rewardدارند .تفکیک این باعث افزایش درآمد فروش نفت شود ولی بهدلیل
ستاندهها از درآمد ناخالص فروش هیدروکربنها افزای��ش همزمان هزینهها باعث کاهش س��تانده
اﻗﺘﺼﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎداش ،ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
صاحبدر
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻋﻤﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻳﻦيشود.
مخزن م
نشان داده شده است.
شكل1-
در
ﻫﻢ قرارداد
اقتصادرا یک
حساس��ی در
متغیرهاﺑﺎنقش
ق��راردادیاز بايد
ﺳﻮدطراح��ی
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺷﺮاﻛﺖ ،اﮔﺮ
مدل ﺣﺎﺻﻞ
سیس��تم وﺳﻮد
یکﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺣﺎﺻﻞ از
بهطور موثری پاس��خگوی متغیرهای اساس��ی در باالدستی بازي ميكنند.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺘﺎﻧﺪه  Cost oilﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪي اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮ
توقع و همیت صاحب��ان منابع هیدروکربنی در
این نوع تجارت پر ریسک باشد؛ متغیرهایی مثل
ﻛﺎرﺷﺎن.
ﭘﺎداش
و
ﺟﺮت
قیمتي اُ
هزینهﺑﻪها،اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺨﺰن
نفت و اقتصاد منابع زیرزمینی یا صنعت باالدستی بهطور
فروش
ﻣﻲمیدان،
تخمینرااندازه
گاز در طول زمان ،وقفه در مدیریت پروژهها و  ...اهم عبارت است از :
در واﻗﻊ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري) (Riskدر اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
 کنترل همهجانبه منابع زیرزمینی در سراس��رو البته قراردادی پایدار و منصفانه و قابل انعطاف.
اﻳﻦ ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎ در ﺷ
ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ
دارﻧﺪ .ﻧﮕﺎه
(Reward
ﭘﺎداش
دینامیکی کشور
حداکثرسازی
قابلیت
نوع)این تجارت
 ترغیب به اکتش��اف بهموقع و افزایش میزانسود طرفین را میطلبد در متن قرارداد.
به عن��وان مث��ال همانطوریکه در ش��كل 2-ذخیرهي در جا توسط سرمایهگذاران

 1تفکیک ستاندهها از درآمد ناخالص فروش هیدروکربنها
ﻣﻮﺛﺮي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت
ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺪل ﻗﺮاردادي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﺪان ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻃﻮل زﻣﺎن ،وﻗﻔﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎ و  ...و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮاردادي ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف.
ﻧﻮع اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻮد ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮريﻛﻪ در ﺷﻜﻞ2-ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ،اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در
ﻧﻔﺖ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺰن ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 2اثر تغيير قيمت نفت بر نسبت سود دولت و پيمانكار

ﺷﻜﻞ : 2-اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد دوﻟﺖ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
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ﺗﻮﻗﻊ و ﻫﻤﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﻮر اﻫ
از :
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میشود.
مفه��وم جزئ��ی دوره حسابرس��ی ب��رای بهره
مالکانهي موثر هم در شكل 3-مشخص است :در

 دریافت منصفانه ستانده دولتی و سود تولید پایین نگاه داشتن هزینهها گارانت��ی دریاف��ت درآم��د در ه��ر دورهحسابرسی( نرخ بهره مالکانه موثر یا )ERR
1
مطالبات متفاوت شركتهاي نفتي و دولتها
 حد اکثر نرخ تولید موثر  MEPRیا حداکثردولت ها چه می خواهند؟
شرکتهای نفتی چه می خواهند؟
بازیافت نهایی کارا
Landlords
Tenants
دو واژه نرخ بهرهي مالکانهي موثر (Effective
 .1ستانده مناسب و منصفانه
 .1فرصتی برای بازیافت هزینه و سودآوری
 )Royalty Rateو سیس��تمهای مالی پیشرونده
 .2قراردادی پایدار و قابل پیشبینی در مراحل مختلف
 .2سیستم مالی پیشرونده
( )Progress Fiscal Systemدر قراردادها تا به
اینجا عنوان شده که تشریح میشود تا با مقدمات
 .3نرخ بهره مالکانه مؤثر ERR
 -3پیدا کردن محدوده نفتی مناسب و پر پتانسیل
طراحی یک سیستم قراردادی آشنا شویم.
 .4انتقال فناوری
 .4کمترین اضطراب و دردسر
در تعری��ف  ERRمیگوییم " تضمین حداقل
 .5و البته بدون سرمایهگذاری نقدی و ...
درآمد دولتها یا صاحبان منابع هیدروکربنی در
هر دوره حسابرسی .تفاوت آن با ستانده یا Take
این است که ستانده در کل دوره عمر میدان مطرح
میش��ود در حالي كه نرخ بهرهي مالکانهي موثر
بهص��ورت جزئی در هر دوره حسابرس��ی که در
قرارداد ذکر میشود مطرح است.
در مقابلِ این واژه اقتصادی ،واژه "دسترسی به
درآمد ناخالص"  AGRبرای پیمانکار و س��تانده
او مطرح هس��ت و این دو درست مکمل حسابی
یکدیگرند ( )Access to Gross Revenueو آن
عبارت اس��ت از "حداکثر سهم برای پیمانکار در
موثر
بهره مالکان
برای
حسابرسی
 3مفهوم جزئی
ﺷﻜﻞ-
ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪي ﻣﻮﺛﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲهيﺑﺮاي
دوره
ﺟﺰﺋﻲ
دوره :3ﻣﻔﻬﻮم
هر دوره حسابرسی"  .دو مفهوم مرزبندی شده در
قراردادهای برد – برد و منصفانه که با پارامترهای
اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮادادﻫﺎي ﭘﻴﺶروﻧﺪ) (Progressiveو ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﭘﺲروﻧﺪه) (Regressiveﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
مش��خصی برای هر دو طرف در ق��رارداد کنترل
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن ،ﺳﺘﺎﻧﺪه دوﻟﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻟﺤﺎظ
میشود.
ﺷﺪه و ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ روﻧﺪﻫﺎ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه
در واقع  AGRهمان مجموع بازگشت هزینهها
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻴﺶروﻧﺪه دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮددﻫﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻻ ﺑﺮود
 Cost Recoveryبه اضافه پاداش یا س��ود
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪه دوﻟﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﭼﻴﺪﻣﺎن و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و
پیمانکار اس��ت در ه��ر دوره حسابرس��یERR .
دوﻟﺖﻫﺎ در ﻫﺮ دوره ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺧﻲ در اواﻳﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺪان ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ در اواﺧﺮ و
مجموع بهره مالکانه دولت به اضافه سود حاصل
ﺗﻌﺎدل آنﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ در اواﻳﻞ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰي
از تولید اس��ت در ه��ر دوره زمانی و مجموع این
دارﻧﺪ)ﺷﻜﻞ.(4-
دو همواره باید از نظر درصدی ،برابر با 100بشود.
در جدول 2-بهشكل س��اده این دو پارامتر توجیه
شده است.
 AGRمیش��ود بازگشت س��رمایه پیمانکار به
اضافه خالص س��ود بع��د از مالیات که میش��ود
اگر بن��ا بر فرض درآمد ناخاص 100
باش��د ،بنابر این  ERRمیش��ود  28که البته جمع
توسعه
و
اكتشاف
هاي
ه
پروژ
عمر
دوره
4
ﺷﻜﻞ :4-دوره ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﺳﻌﻪ
رویالیتی و س��هم دول��ت  10+18ه��م همان 28
12

واقع در نظ��ام  IRRکل پروژه را میبینیم ولی در
 ERRهر دوره حسابرسی ديده ميشود.
ام��ا حال��ت و نح��وه قراداده��ای پیشرون��د

ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮهاي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ آﺗﻲ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻄﻮح
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮددﻫﻲ را در اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺮف رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه
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( )Progressiveو ی��ا برعک��س ،پسرون��ده
( )Regressiveبه ترتیبی است که همراه با زمان،
Take contents
Contents
س��تانده دولتها افزایش ميیاب��د و یا برعکس،
کاهش پيدا ميكند که به ماهیت پارامترهای لحاظ
100
Gross revenues
شده و نوع قرارداد بستگی دارد .تغییرات دینامیکی
-10
Royalty
پارامترهای فنی و اقتصادی این روندها را ش��کل
90
Net revenue
میدهند .ام��روزه تعداد مح��دودی از قراردادها
-60
)Cost recovery (limit = 60
هس��تند که ماهی��ت پیشرونده دارن��د .در واقع،
30
Profit oil
ممکن اس��ت س��وددهی پروژه باال برود مثل باال
-18
60% to government
رفتن قیمت نفت ولی ستانده دولتی پایینتر بیاید.
12
40% to contractor
چیدمان و فرایند کنترل مالی س��تانده پیمانکار و
-0
Corporate income tax 30 %
دولتها در هر دوره حسابرسی ،که معموالً برخی
12
contractor net income after tax
در اوایل طول عمر میدان بارگذاری میش��وند و
برخ��ی در اواخ��ر و تعادل آنها ای��ن حالتها را
شکل میدهند .مث ً
ال قراردادهای سرویس در اوایل
کار معموالً بار مالی متمرکزي دارند(شكل.)4-
س��اختاربندی یک سیس��تم مالی مناس��ب در
قراردادها که اهداف هر دو طرف را با گس��ترهای
از پارامترهای متغیر آتی س��ازگار کند تقریباً غیر
ممکن است .کش��ورهای مختلف با ساختارهای
مالی و مالیاتی و قوانین مختلف ،سطوح متفاوتی
از آس��تانه س��وددهی را در این تجارت برای هر
دو طرف رقم میزنند .حداقل ش��رح خدمات در
خواست شده توسط صاحبان مخازن هیدروکربني
( )Work commitmentیعنی ریس��ک دالرهای
هزینهای توسط پیمانکاران .اندازه میدان و ضریب
 5تأثير نوع طراحي قرارداد بر سهم دولت
ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ
ﺷﻜﻞ :5-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع
موفقیت فنی و یا تجاری در سیس��تم مالی ،شانس
بازگشت سرمایه و پاداش را رقم میزند(شكل.)5-
داخل اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻗﺮاردادﻫﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮددﻫﻲ
ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮ
میبینیم بر اس��اس طراحی ﻣﻲ
پارامترهای
قراردادهاﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي روﻳﺎﻟﻴﺘﻲ – ﻣﺎﻟﻴﺎت  ،R/Tﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  PSCو
ﭘﻴﺶازروﻧﺪه
قراردادها ام��روزه تعداد مح��دودی
صاحبان منابع
 SAو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮاف ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آستانه س��وددهی پیشرونده برایﺳﺮوﻳﺲ
داش��تهاند .ماهیت قراردادهای رویالیتی – مالیات
ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ.
 ،R/Tمش��ارکت در تولید  PSCوﻛﺎر
س��رویس SA
و میانگی��ن جهانی در این گراف نش��ان میدهد
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲِ ﻗﺮاردادي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و اﻟﺒﺘﻪ
طراحی سیس��تمهای مالی قراردادهای باالدستی
اﻛﺘﺸﺎف ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻓﻮقﺑﺰرگ و ﺑﺰرگ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ذﺧﺎﻳﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺎري و
کار مشکلی است.
سیس��تمهای
نگاهی تاریخی در روند بلوغ این
ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺷﺪن ﺑﺎزار و ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖاﻧﺪر ﻛﺎر ﺗﺠﺎرت  ،E&Pﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دو ﻃﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮ
مالیِ قراردادی بیانگر آن است که همراه با تکامل
ﻛﺮده اﺳﺖ.
علم و فن��اوری و البته اکتش��اف ذخایر و میادین
 6طبقهبندی سیستمهای مالی
صاحبان
رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ  200 – 500 MMbblاﺳﺖ وﻟﻲ
ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
کنت��رلﻧﺸﺎن
فوقبزرگ ،ب��زرگ و افزایش آﻣﺎر
 2مطالبات متفاوت شركتهاي نفتي و دولتها

ﺷﻜﻞ 6-ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  10 – 30 MMbblدر ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ روﻳﺎﻟﻴﺘﻲ  -ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮاردادي ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺘﻴﺎزي13اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد،
ﺷﻜﻞ 6-ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮوﻳﺲ)ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ( ،در اﺻﻞ ﺑﻪواﺳﻄﻪي درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﭘﺎداش ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪي و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ

گزارش

 %15باالی 20000
ذخایر و احتمال کش��ف ذخایر تجاری و پیچیده که  Sliding scalesرا تشکیل میدهند و موضوع
انواع قراردادها صرفنظر از برخی تفاوتهای
شدن بازار و عوامل دستاندر کار تجارت  ،E&Pآن هس��تند؛ مثل ن��رخ تولید ،عم��ق آب ،تولید
ساختار این قراردادها متناسب با شرایط دو طرف تجمع��ی ،قیمت نفت ،نس��بت گاز به نفت API ،ظاهری(ج��دول ، )3-در محت��وی اقتصادی و یا
نفت و یا نرخ بازگش��ت داخلی  RORكه بسته به مس��یری که س��هم طرفین را کنترل کند ،تفاوت
تغییر کرده است.
انتخاب مسیر
اﻳﻦیتوان با
یعنی م
ندارند.
ﺗﺼﻤﻴﻢبا هم
ﺑﺮاي چندانی
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرمثالی
اينجا بهعنوان
باشند .در
متفاوت می
ﺷﻜﻞ 7-شرایط
قبول ریسک
آمار نشان میدهد امروزه تمایل
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺎ 0
ﻓﺮﺻﺖ
روي
ﮔﻴﺮي
ﺑﺮاي
اﻧﺘﻈﺎر
ارزش ﻣﻮرد
ﻣﺜبهﻼً در
پروژههای اکتشافی با آستانه  200 – 500 MMbblساده Sliding scale ،روی رویالیتی توضيح داده و مقدار س��تانده در طرفین با هر نوع قراردادی به
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺮﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  42/5ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭼﻮن ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
یک هدف اقتصادی یا مالیِ یکسان رسید.
است ولی آستانه تجاری توس��عه میادین حداقل ميشود:
 10 – 30 MMbblدر نواح��ی ﻣﻲ
در واقع اقتصاد و طراحی سیستم مالی پروژهها،
رویالیتی میانگین تولید روزانه
ﺑﺎﺷﺪ.گزارش
مختل��ف
بس��تگی کامل به ماهی��ت خود پ��روژه دارد و از
 %5تا 10000بشکه نفت در روز
شده است.
اهمیت باالیی برخوردار است.
 %10از  10001تا 20000
ش��كل 6-طبقهبندی این سیستمهای مالی را به
اجمال نشان میدهد.
منهای سیستم رویالیتی  -مالیات که از سیستم
قراردادی خارج اس��ت و به آن سيس��تم امتیازی
اطالق میش��ود ،تف��اوت مش��ارکت در تولید و
سرویس(خدماتي) ،در اصل بهواسطهي دریافت
بازگشت سرمایه و پاداش پیمانکار بهصورت نقد یا
بهصورت محصول نفتی است .در حالت سرویس،
بهصورت نقدی و در حالت مش��ارکت در تولید
با محصول اس��ت .در حالت مشارکت در تولید،
هیدروکربنبه یک نقطه صادراتی حمل میشود.
در نوع پرویی کل تولید تقسیم میشود و در نوع
اندونزيايي سود حاصل از نفت تقسیم میگردد.
ِ
سرویس محض
در نوع قرادادهای خدماتی یا
گیری
ﻣﻮردتصمیم
ارزشبرای
انتظار:7پیمانکار
 7ارزش مورد
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻜﻞ-
براس��اس یک قيم��ت ثاب��ت()Flat feeو در نوع
خدماتی با ریس��ک ،یک سود( )Profitحاصل از
گیرد.ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﺪان ﻫﻢ از ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در روﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻳﻨﻜﻪ
پذیرش ریسک به پیمانکار تعلق می
حاصلداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان داده ﻣﻮﺟﻮد ( ﺑﺮاي ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮد را
آﻧﺎﻟﻴﺰسود
در قراردادهای  RSCپیمانکار در
از فروش نفت ش��ریک میش��ود ن��ه در تولید و
ﺗﺨﻤﻴﻦ زدن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .ﺑﺴﻴﺎري از
ﻗﺪرتبه آن گفته
بنابراین ،شراکت در سود یا درآمد هم
میشود.
ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦﮔﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻮدآوري ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
ِ
ق��راردادی ام��روزي
اغل��ب در روشه��ای
ﻣﻲدﻫﻨﺪ .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪماﻃﻤﻴﻨﺎن رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار
بهص��ورت تدریجی و براس��اس افزای��ش تولید
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﻲSliding
سیس��تمهایی طراحی میکنند با ماهیت
 Scalesیا طبقهبندی س��ود حاص��ل از تولید P/O
برای پیمانکار(و برعکس دولتها) که بر اس��اس
شرایط متفاوت سنجش میشوند.
ﻏﻠﻂدر از ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦ
مث� ً
لا متغیرهایی که این س��نجش و کنترل
گذارد .،حد
قراردادها روی آنها انجام و یا اثر م
ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮددﻫﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ در دﻗﺖ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦﮔﺮيﻫﺎﺳﺖ)ﺷﻜﻞ.(8-
ﺷﺪهی اﺳﺖ
بازگشت س��رمایه  ،C/R limitsسطح تولید P/O
ها
ي
گير
م
تصمي
روي
بر
غلط
تخمين
تأثير
8
ﺷﻜﻞ :8-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﻠﻂ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎ
 ،Splitsرویالیتی و غیره است و البته فاکتورهایی
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ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺘﺎﻧﺪه ) (Takeﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه؛ ﻳﻜﻲ ﺳ

 RORو دﻳﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  . R Factorﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزيِ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻬﺮهي ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻ

اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  Royalty-Taxاﻣﺮوز ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻟﻴﺎتﺑﻨﺪي در ﻛﻨﺎر روﻳﺎﻟﻴ
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شفافیت و قدرت جذب سرمایه در هر کشوری
پيش از آنكه به نوع قرارداد بستگي داشته باشد ،به
استراتژیها و قدرت چانهزنی ،مقررات و رویهها
و آمادگی تیمهای مذاکرهكننده وابسته است .بسته
به اینکه پروژه اکتش��افی توس��عهای و یا تولیدی
باشد و یا تركيبي یکپارچه از آنها ،اقتصاد پروژه
متفاوت بوده و پارامتره��ا و فرآیندهای مدیریتیِ
متفاوتی را اقتضا ميكند(جدول.)4-
یک اقتصاد مبتنی ب��ر  Risk-Rewardبا روش
آنالیزی "ارزش مالی مورد انتظار  "EMVاز جمع
جبری از دس��ت دادن پول و بهدست آوردن سود
در حاص��ل ضرب درص��د موفقیت ی��ا احتمال
موفقیت تخمینی آنها بهدست میآید:
])EMV= (Reward × SP) - [ RiskCapital × ( 1- SP

 EMVهم��ان ارزش مالی م��ورد انتظار برای
پیمانکار است.
 Risk Capitalهزینههایی است که پيمانكار در
صورت عدم موفقیت از دست میدهد؛ مثل چاه
خشک ،زمینشناسی و ژئوفیزیک.
 SPدرصد احتمال موفقیت.
 Rewardارزش فعل��ی پول��ی( )PVحاصل از
کش��ف یک میدان تجاری بر اس��اس یک نرخ
تنزیل مش��خص است که هزینه پول ( )COMهم
از آن کم شده باشد.
مث� ً
لا در ش��كل 7-ارزش مورد انتظ��ار برای
پیمانکار ب��رای تصمیمگی��ری روی این فرصت
سرمایهگذاری با  30درصد احتمال موفقیت 42/5
میلیون دالر اس��ت .بنابراين ،چ��ون ارزش مورد
انتظار مثبت اس��ت ،قابل بررسی و سرمایهگذاری
ميباشد.
اینکه صاحب میدان ،هم از ارزش مورد انتظار
یا س��تانده پیمانکار در روند تنظیم قرارداد با خبر
باش��د و هم روش آنالیز خود را داش��ته باشد (بر
اساس میزان داده موجود) برای مذاکره بسیار حائز
اهمیت است.
ق��درت تخمی��ن زدن ،مهمتري��ن اص��ل در
موفقي��ت پروژههاي اکتش��اف و تولید بهش��مار
ميرود .بس��یاری از پروژهه��ا باوجود بهرهگيري
از نرمافزاره��ای تخمینگر و متخصصان مجرب
هنوز هم شاخصهای س��ودآوری پایینی را نشان

میدهند .آنالیز عدماطمینان رکن اساسی صنعت
باالدستی اس��ت .تغییر قیمتها و هزینهها طرفین
ق��رارداد را در طراحی پارامتره��ای کنترلکننده
ستاندهها حساس میکند.

تخمی��ن غل��ط از قیمتهای نفت بس��یاری از
سیستمهای مالی قراردادی را متوقف كرده و باعث
تجدید مناقصات شده است .حد آستانه سوددهی
طرفین در دقت این تخمینگریهاست(شكل.)8-

 3مقايسه سه دسته اصلي قراردادهاي نفتي
Service Arument

PSC

R/T Systems

All types but often
non-exploration

All types

All types

Government NOC

Government NOC

Contractor Group

"When landed" or
"When landed" or
when commisioned when commisioned

Types of projects
Ownership of
facilities
Facility Title

No transfer

Transfer

Group Ownership of Gross production less
Cost oil + Profit oil
Royalty oil
Hydrocarbons

None

Delivery point, or
fiscalization point

None

At the wellhead

Hydrocarbon Title
Transfer
IOC lifting

)typically about 90 % Usually from 50-60% None (by definition
Yes very common

Yes common

Yes not common

Most control

More control

Very Little

entitlement
Government
Participation
Government control

R FACTOR SYSTEM SENSITIVITY ANALYSIS
Contractor
Internal Rate of
)Return (IRR

Prices

Costs

Percentage Change in Prices and Costs

 9تغييرات نرخ بازگشت داخلي پيمانكار نسبت به تغيير در هزينه و قيمت
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گزارش

سرمایه پیمانکار و نرخ بازگشت داخلی دولتها
با تغییر پارامترهای تولید و هزینه .بهعبارت ديگر،
 R Factorیک نس��بت برای وضعی��ت Payout
ایجاد میکند که به پارامترهای متفاوتی وابس��ته
است.
ارتباط بین  RORو  R Factorنشان میدهد که
شیب سرعت بازپرداخت با تغییر قیمت نفت و در
نتیجه ،ستاندهی باالتر و یا پایینتر دولتها تندتر و

یا کندتر میشود(شكل.)10-
آنچه در اين ش��ماره گذش��ت ،شفافسازی و
سادهسازی ارکان قراردادها و مدلهای مالی مرتبط
و تفکیک س��تاندههای طرفین در قالب عناوین و
واژههای حقوقی و فنیِ مرتبط بود .در شماره آتي،
ضمن بررسی سیر تاریخی قراردادها از نظر نوع و
رژیم مالی مرتبط ،به تش��ریح مختصر و مدیریتی
انواع قرارداد و نمونههاي آنها خواهيم پرداخت.

تا به حال دو سیستم کنترل حد آستانهي مالی
و س��تانده ( )Takeطرفی��ن در قراردادها اعمال
ش��ده؛ یکی سیس��تم  RORو دیگری سیس��تم
ِ
امتی��ازی قدیم با یک
 .R Factorسیس��تمهای
بهرهي مالکانه همه چیز را به نفع صاحب امتیاز
حل میکردند ولی سیس��تمهای Royalty-Tax
امروز پیش��رفته و بر اساس مالیاتبندی در کنار
رویالیتی و س��ایر ستاندههای دولتی از همین دو
روند کنترل��ی در حد و حدود س��تانده طرفین
استفاده میکنند.
 4مقايسه پارامترهاي مختلف در اقتصاد پروژههاي اكتشافي ،توسعهاي و يا توليدي
در سیس��تم ن��رخ بازگش��ت( ،)RORهمراه با
Exploration
Development
Productions
افزایش  RORس��تانده دولتها افزایش مییابد و
Economics
Economics
Economics
یک سیس��تم پیشرونده در سود متناسب با سطوح
Risk Analysis Farm- Feasibility Exploation
Focus
Acquisitions
in/Farm-out Bidding
Evaluation
تولید بهصورت  Sliding Scaleطراحی میشود،
لیکن پارامترهای دیگری نیز در آستانه سوددهیِ
Costs, timing,
Mostly price risk
Drilling/Finding
Risk
prices, moderate
lower
very high
پ��روژه دخیل هس��تند و به همین دلیل ،ش��اخص
startup bonus
Production bonus
Signature bonus
 RORدر ساختار قرارداد مالک قرار میگیرد.
Bounses
usually not too
usually not too
very sensitive
sensitive
sensitive
این پارامترهای دخیل در  RORعبارتند از:
very important
Government
Not as important since Government is a
reduces size of
interet
Participationﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و د
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
workingﺷﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ
)(payingﻣﻲ
partnerﻧﺸﺎن
 پروفایل تولیدارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  RORو R Factorpotential reward
 قیمتهای نفت و گاز در طول پروژهvery important part huge but not as risky
Work commitment
usually
not
applicable
.
(
10
)ﺷﻜﻞ
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻛﻨﺪﺗﺮ
ﻳﺎ
و
ﺗﻨﺪﺗﺮ
ﻫﺎ
دوﻟﺖ
ﺗﺮ
 هزینهها ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦof risk capital
as exploration
هزینه سرمایه ( )Cost of Moneyکه بر مبنای
very important
Cost recovery limit important concern
not so important
concern
یک پالت بانکی مثل  Laboreبهاضافهي درصدی
توافقی بهدست میآید.
 زمانبندیاین سیس��تم بر اساس نظام مالیاتی و میزان بهره
مالکانهي دولتها تنظیم میش��ود و بر این اساس
ب��رای اینکه پیمانکاران تمایل به س��رمایهگذاری
داش��ته باش��ند ،این مقدار باید حداق��ل ممکن را
داشته باشد ،لیکن بهدلیل آنکه با تغییر قیمتها و
نیز هزینهها بتوان تعدیل و تعادل بین س��تاندهها و
نحوه دریاف��ت آنها بین دو طرف را ایجاد نمود،
ی��ک  Dampening effectدر اقتصاد قراردادها
بهصورت  R factorطراحی شد.
یک نسبت( )Ratioبهصورت  R= X/Yنسبتی
بی��ن دریافتیهای تجمعی پیمانکار منهای مالیات
در ه��ر دورهي زمانی به هزینههای س��رمایهای و
عملیات��ی او بهص��ورت تجمعی در هم��ان دوره
است(شكل.)9-
 10ارتباط بین  RORو  R Factorبا شیب سرعت بازپرداخت
در واقع یک محدوده اس��ت برای بازگش��ت

ﺷﻜﻞ :10-ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  RORو  R Factorﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
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آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و ﺳﺎدهﺳﺎزي ارﻛﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻔﻜ

ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻨﻲِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد .در ﺷﻤﺎره آﺗﻲ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺎر

