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بيژن مستقل  مديريت اکتشاف

" هنر طراحی و آناليز سيستم های قراردادی نفتی"
مروری از دارسی تا آی پی سی

براس��اس فرصت به دس��ت آمده در ش��ماره 
127 ماهنامه و رویه نش��ر به ص��ورت تماتیک و 
اختصاص موضوعات قراردادی به این شماره بر 
حسب تقارن آن با کنفرانس تهران و به روز بودن 
ماهنامه با روند مسائل جاری شرکت، انگیزه ای 
پیدا ش��د که خالصه و عصاره ای از تجربیات و 
محفوظات حرفه ای و دانشگاهی را که در خالل 
این س��ال ها در داخ��ل و خارج از کش��ور پیدا 

کرده ام، 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 به طوری که این شماره 

در مقوله قراردادها در آرش��یو فنی شما عزیزان 
بمان��د. با توجه به حجم مطالب، این مقاله در دو 

شماره به نظرتان می رسد.
مقدمه، اصول و اس��تانداردها و واژه شناس��ی، 
انواع قراردادها و محاس��ن و معایب آن ها، آمار 
و تحلیل ها و مش��خصات یک ق��رارداد پایدار و 
منصفانه و موارد موفق و ناموفق، از جمله مطالب 

و بخش هایی است که در این چکیده می یابید.
داس��تان از آنجا ش��روع می شود که با کشف 
منابع و ذخایر زیرزمینِی س��وخت های فس��یلی 
)ابتدا در پنسیلوانیای آمریکا( واژه ای توسط یک 
اقتصاددان معروف)Ricardo( در اقتصاد ذخایر 
طبیعی زیرزمینی مطرح ش��د،"RENTS" که به 
تعبیری ارث یا به��ره ای از طبیعت مهربان معنی 

می ش��د و نه س��ودی از کار و عملکرد. قضیه از 
این قرار مطرح ش��ده بود )اقتصاد س��رمایه داری 
غ��رب( که رابطه دو مالک زمین را بیان می کرد 
که یک��ی به خاط��ر حاصلخیزتر ب��ودن زمینش 
)موقعیت جغرافیایی ساختمان های زمین شناسی و 
سیستم های هیدروکربنی(، هزینه کمتر و به طور 
طبیعی س��ود بیشتری به دس��ت می آورد )رابطه 
IOC با NOC فعلی(، به تفسیری رابطه مالک و 
مس��تأجر )Landlord & Tenants(. توجه داریم 
که فرهن��گ این اقتصاد از مب��دأ غربی در حال 

شکل گرفتن است.
در واقع اقتصاد رنت، ارزش گذاری 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 می ش��دند و هر کدام سهم  بیشتری را 
می طلبیدند، واژه ه��ای حقوقی و مالی جدیدتری 
زاده می شد و متن قراردادهایی که امروز از آن ها 
 )Fiscal Regime( به نام رژیم های مالی نام میبریم

شکل می گرفت.
س��وال اساس��ی این بود؟ چه کس��ی؟ کشور 
صاحب منابع، ش��رکت های نفتِی سرمایه گذار یا 
کش��ورهای مصرف کننده ي این ماده طبیعی که 
مالی��ات آن را هم می دهند، کدام یک باید س��هم 
بیشتری از سود این ارث طبیعی یا Rents را ببرند؟

می گوییم هنوز هیچ پاس��خی برای این س��وال 
اولیه و مبنایی توسط هیچ مرجعی داده نشده است!

چنین بود که M.A.Adleman می گوید " این 
صنعتی بزرگ و مش��ترک است، پیدا شدن یک 
میدان بزرگ یعنی پیدا شدن یک مالک ناراضی! 
زیرا او می داند که س��ود بیشتر مستأجران تنها راه 
امنیت او و باقی ماندن به عنوان مالک خواهد بود".

س��یر بل��وغ قرارداده��ا در فضایی پ��ر تنش و 
سهم خواهانه هنوز که هنوز است در حال تکوین و 
تقریر است و جالب اینکه همه ي طرف های تعامل 
خواهان قرادادهایی منصفانه و برد–برد هس��تند. 

ببینیم در عمل چگونه بوده است؛
دولت ها و یا صاحبان منابع س��وخت فسیلی و 
ش��رکت های بهره بردار و به تعبی��ری پیمانکاران 
هرکدام به نوبه خود انتظارات و ستانده خاصی در 
ای��ن اقتصاد و یا تجارت دارند که از آن به ترتیب 
Government take و Contractor Take  ن��ام 

می بریم)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، می باشد و البته در مقابل، 
 Cost oil پیمانکاران و شرکت های نفتی نیز ستانده
یا بازگش��ت هزینه ي اکتشاف و توسعه و تولید و 
ت��رک مخزن را می خواهند ب��ه اضافه ي اُجرت و 

پاداش کارشان.
در واقع ش��رکت های نفتی در مقابل ریس��ک 

س��رمایه گذاری )Risk( در اقتص��اد زی��ر زمینی 
انتظار یک پاداش )Reward( دارند. تفکیک این 
ستانده ها از درآمد ناخالص فروش هیدروکربن ها 

در شکل-1 نشان داده شده است.
طراح��ی یک سیس��تم و مدل ق��راردادی باید  
به طور موثری پاس��خگوی متغیرهای اساس��ی در 
این نوع تجارت پر ریسک باشد؛ متغیرهایی مثل 
تخمین اندازه میدان، هزینه ها، قیمت فروش نفت و 
گاز در طول زمان، وقفه در مدیریت پروژه ها و ... 

و البته قراردادی پایدار و منصفانه و قابل انعطاف.
نوع این تجارت قابلیت حداکثرسازی دینامیکی 

سود طرفین را می طلبد در متن قرارداد.
به عن��وان مث��ال همانطوری که در ش��کل-2 

می بینی��م، اثر تغیی��ر قیمت اگرچه ممکن اس��ت 
باعث افزایش درآمد فروش نفت شود ولی به دلیل 
افزای��ش هم زمان هزینه ها باعث کاهش س��تانده 

صاحب مخزن مي شود.
متغیرها نقش حساس��ی در اقتصاد یک قرارداد 

باالدستی بازي مي کنند.
توقع و همیت صاحب��ان منابع هیدروکربنی در 
اقتصاد منابع زیرزمینی یا صنعت باالدستی به طور 

اهم عبارت است از :
- کنترل همه جانبه منابع زیرزمینی در سراس��ر 

کشور
- ترغیب به اکتش��اف به موقع و افزایش میزان 

ذخیره ي در جا توسط سرمایه گذاران

1  تفکیک ستانده ها از درآمد ناخالص فروش هیدروكربن ها

چهار ستانده عمده در اين اقتصاد دارند كه به ترتيب پاداش، بهره مالكانه، ماليات و صاحبان منابع هيدروكربني 
ه در باشد و البتمي ،اگر با پيمانكار درصدي را هم هزينه كرده باشند ،سود حاصل از توليد و سود حاصل از شراكت

اكتشاف و توسعه و توليد و ترك  ييا بازگشت هزينه  Cost oilهاي نفتي نيز ستانده مقابل پيمانكاران و شركت
  جرت و پاداش كارشان.اُ يخواهند به اضافهمخزن را مي

در اقتصاد زير زميني انتظار يك  )Risk(گذاريهاي نفتي در مقابل ريسك سرمايهدر واقع شركت
  .1-شكلها در ها از درآمد ناخالص فروش هيدروكربننگاه كنيد به تفكيك اين ستانده دارند.)Reward(پاداش

  

  
طور موثري پاسخگوي متغيرهاي اساسي در اين نوع تجارت پر ريسك هب بايد طراحي يك سيستم و مدل قراردادي 

ها، قيمت فروش نفت و گاز در طول زمان، وقفه در مديريت متغيرهايي مثل تخمين اندازه ميدان، هزينه ؛باشد
  .قابل انعطافو البته قراردادي پايدار و منصفانه و  ها و ...پروژه

  طلبد در متن قرارداد.نوع اين تجارت قابليت حداكثرسازي ديناميكي سود طرفين را مي

باعث افزايش درآمد فروش اثر تغيير قيمت اگرچه ممكن است  ،بينيممي2-شكل كه درهمانطوريعنوان مثال  به
  شود.ميها باعث كاهش ستانده صاحب مخزن زمان هزينهدليل افزايش همبه يود ولشنفت 

  .كنندبازي ميباالدستي اقتصاد يك قرارداد  حساسي در نقشمتغيرها 

  
2  اثر تغییر قیمت نفت بر نسبت سود دولت و پیمانکار

  
  : اثر تغيير قيمت نفت بر نسبت سود دولت و پيمانكار 2-شكل

 است طور اهم عبارتهبدر اقتصاد منابع زيرزميني يا صنعت باالدستي توقع و هميت صاحبان منابع هيدروكربني 
  از :

 جانبه منابع زيرزميني در سراسر كشوركنترل همه -
 گذارانط سرمايهدر جا توس يموقع و افزايش ميزان ذخيرهترغيب به اكتشاف به -
 دريافت منصفانه ستانده دولتي و سود توليد -
 هاپايين نگاه داشتن هزينه -
 )ERRيا بهره مالكانه موثر نرخ ( گارانتي دريافت درآمد در هر دوره حسابرسي -
 كارا يا حداكثر بازيافت نهايي MEPRحد اكثر نرخ توليد موثر  -

  

 Progress(روندههاي مالي پيشو سيستم  )Effective Royalty Rateر(موث يمالكانه يدو واژه نرخ بهره

Fiscal System(دادي قرارشود تا با مقدمات طراحي يك سيستم كه تشريح مي هدر قراردادها تا به اينجا عنوان شد
  آشنا شويم.

ها يا صاحبان منابع هيدروكربني در هر دوره حسابرسي. تضمين حداقل درآمد دولت "گوييم مي ERRدر تعريف 
ي نرخ بهرهدر حالي كه شود اين است كه ستانده در كل دوره عمر ميدان مطرح مي  Take ستانده يا تفاوت آن با 

  شود مطرح است.دوره حسابرسي كه در قرارداد ذكر ميصورت جزئي در هر هموثر ب يمالكانه

براي پيمانكار و ستانده او مطرح هست و  AGR "دسترسي به درآمد ناخالص"واژه  ،اين واژه اقتصادي در مقابلِ
حداكثر سهم ") و آن عبارت است از (Access to Gross Revenueحسابي يكديگرند دو درست مكمل  اين
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- دریافت منصفانه ستانده دولتی و سود تولید
- پایین نگاه داشتن هزینه ها

- گارانت��ی دریاف��ت درآم��د در ه��ر دوره 
)ERR حسابرسی ) نرخ بهره مالکانه موثر یا

- حد اکثر نرخ تولید موثر MEPR یا حداکثر 
بازیافت نهایی کارا

 Effective( دو واژه نرخ بهره ي مالکانه ي موثر
Royalty Rate( و سیس��تم های مالی پیش رونده 
)Progress Fiscal System( در قراردادها تا به 
اینجا عنوان شده که تشریح می شود تا با مقدمات 

طراحی یک سیستم قراردادی آشنا شویم.
در تعری��ف ERR می گوییم " تضمین حداقل 
درآمد دولت ها یا صاحبان منابع هیدروکربنی در 
  Take  هر دوره حسابرسی. تفاوت آن با ستانده یا
این است که ستانده در کل دوره عمر میدان مطرح 
می ش��ود در حالي که نرخ بهره ي مالکانه ي موثر 
به ص��ورت جزئی در هر دوره حسابرس��ی که در 

قرارداد ذکر می شود مطرح است.
در مقابِل این واژه اقتصادی، واژه "دسترسی به 
درآمد ناخالص" AGR برای پیمانکار و س��تانده 
او مطرح هس��ت و این دو درست مکمل حسابی 
یکدیگرند )Access to Gross Revenue( و آن 
عبارت اس��ت از "حداکثر سهم برای پیمانکار در 
هر دوره حسابرسی" . دو مفهوم مرزبندی شده در 
قراردادهای برد – برد و منصفانه که با پارامترهای 
مش��خصی برای هر دو طرف در ق��رارداد کنترل 

می شود.
در واقع AGR همان مجموع بازگشت هزینه ها 
 Cost Recovery به اضافه پاداش یا س��ود 
 ERR .پیمانکار اس��ت در ه��ر دوره حسابرس��ی
مجموع بهره مالکانه دولت به اضافه سود حاصل 
از تولید اس��ت در ه��ر دوره زمانی و مجموع این 
دو همواره باید از نظر درصدی، برابر با 100بشود. 
در جدول-2 به شکل س��اده این دو پارامتر توجیه 

شده است.
AGR می ش��ود بازگشت س��رمایه پیمانکار به 
اضافه خالص س��ود بع��د از مالیات که می ش��ود 
 اگر بن��ا بر فرض درآمد ناخاص 100 
باش��د، بنابر این ERR می ش��ود 28  که البته جمع 
رویالیتی و س��هم دول��ت 18+10 ه��م همان 28 

می شود.
مفه��وم جزئ��ی دوره حسابرس��ی ب��رای بهره 
مالکانه ي موثر هم در شکل-3 مشخص است: در 

واقع در نظ��ام IRR کل پروژه را می بینیم ولی در 
ERR هر دوره حسابرسی دیده مي شود.

ام��ا حال��ت و نح��وه قراداده��ای پیش رون��د 

3  مفهوم جزئی دوره حسابرسی برای بهره مالکانه ي موثر
  

  ي موثرمفهوم جزئي دوره حسابرسي براي بهره مالكانه: 3-شكل

به ترتيبي است كه ) Regressive(روندهپس ،و يا برعكس) Progressiveد(رونحالت و نحوه قرادادهاي پيشاما 
كه به ماهيت پارامترهاي لحاظ  كندميپيدا كاهش  ،برعكسيابد و يا ميها افزايش ستانده دولت، همراه با زمان

د. امروزه دهنشده و نوع قرارداد بستگي دارد. تغييرات ديناميكي پارامترهاي فني و اقتصادي اين روندها را شكل مي
 ممكن است سوددهي پروژه باال برود ،در واقعرونده دارند. محدودي از قراردادها هستند كه ماهيت پيشتعداد 

تر بيايد. چيدمان و فرايند كنترل مالي ستانده پيمانكار و مثل باال رفتن قيمت نفت ولي ستانده دولتي پايين
شوند و برخي در اواخر و برخي در اوايل طول عمر ميدان بارگذاري مي كه معموالً ،ها در هر دوره حسابرسيدولت

 يبار مالي متمركز معموالًدر اوايل كار دهاي سرويس قراردا دهند. مثالًها را شكل ميها اين حالتتعادل آن
  .)4-(شكلدارند

  

4  دوره عمر پروژه هاي اكتشاف و توسعه

  
  اكتشاف و توسعههاي دوره عمر پروژه: 4-شكل

  

اي از پارامترهاي متغير آتي ساختاربندي يك سيستم مالي مناسب در قراردادها كه اهداف هر دو طرف را با گستره
طوح س ،غير ممكن است. كشورهاي مختلف با ساختارهاي مالي و مالياتي و قوانين مختلف اًسازگار كند تقريب

زنند. حداقل شرح خدمات در خواست شده ستانه سوددهي را در اين تجارت براي هر دو طرف رقم ميآمتفاوتي از 
يمانكاران. پ طي توساهيعني ريسك دالرهاي هزين  )Work commitmentي(توسظ صاحبان مخازن هيدروكربن

شانس بازگشت سرمايه و پاداش را رقم  ،و ضريب موفقيت فني و يا تجاري در سيستم مالياندازه ميدان 
  .)5-(شكلزندمي

1  مطالبات متفاوت شركت هاي نفتي و دولت ها

شركتهای نفتی چه می خواهند؟
Tenants

دولت ها چه می خواهند؟
Landlords

1. ستانده مناسب و منصفانه1. فرصتی برای بازیافت هزینه و سودآوری

2. سیستم مالی پیشرونده2. قراردادی پایدار و قابل پیش بینی در مراحل مختلف

3. نرخ بهره مالکانه مؤثر 3ERR- پیدا كردن محدوده نفتی مناسب و پر پتانسیل

4. انتقال فناوری4. كمترین اضطراب و دردسر

5. و البته بدون سرمایه گذاری نقدی و ...
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پس رون��ده  برعک��س،  ی��ا  و   )Progressive(
)Regressive( به ترتیبی است که همراه با زمان، 
س��تانده دولت ها افزایش مي یاب��د و یا برعکس، 
کاهش پیدا مي کند که به ماهیت پارامترهای لحاظ 
شده و نوع قرارداد بستگی دارد. تغییرات دینامیکی 
پارامترهای فنی و اقتصادی این روندها را ش��کل 
می دهند. ام��روزه تعداد مح��دودی از قراردادها 
هس��تند که ماهی��ت پیش رونده دارن��د. در واقع، 
ممکن اس��ت س��وددهی پروژه باال برود مثل باال 
رفتن قیمت نفت ولی ستانده دولتی پایین تر بیاید. 
چیدمان و فرایند کنترل مالی س��تانده پیمانکار و 
دولت ها در هر دوره حسابرسی، که معموالً برخی 
در اوایل طول عمر میدان بارگذاری می ش��وند و 
برخ��ی در اواخ��ر و تعادل آن ها ای��ن حالت ها را 
شکل می دهند. مثاًل قراردادهای سرویس در اوایل 

کار معموالً بار مالی متمرکزي دارند)شکل-4(.
س��اختاربندی یک سیس��تم مالی مناس��ب در 
قراردادها که اهداف هر دو طرف را با گس��تره ای 
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 می زنند. حداقل ش��رح خدمات در 
 خواست شده توسط صاحبان مخازن هیدروکربني

)Work commitment( یعنی ریس��ک دالرهای 
هزینه ای توسط پیمانکاران. اندازه میدان و ضریب 
موفقیت فنی و یا تجاری در سیس��تم مالی، شانس 
بازگشت سرمایه و پاداش را رقم می زند)شکل-5(.

 می بینیم بر اس��اس طراحی پارامترهای داخل 
قراردادها ام��روزه تعداد مح��دودی از قراردادها 
آستانه س��وددهی پیش رونده برای صاحبان منابع 
داش��ته اند. ماهیت قراردادهای رویالیتی – مالیات 
 SA و س��رویس PSC مش��ارکت در تولید ،R/T
و میانگی��ن جهانی در این گراف نش��ان می دهد 
طراحی سیس��تم های مالی قراردادهای باالدستی 

کار مشکلی است.
نگاهی تاریخی در روند بلوغ این سیس��تم های 
مالِی قراردادی بیانگر آن است که همراه با تکامل 
علم و فن��اوری و البته اکتش��اف ذخایر و میادین 
فوق بزرگ، ب��زرگ و افزایش کنت��رل صاحبان 

5  تأثیر نوع طراحي قرارداد بر سهم دولت
  

 تأثير نوع طراحي قرارداد بر سهم دولت: 5-شكل

سوددهي بينيم بر اساس طراحي پارامترهاي داخل قراردادها امروزه تعداد محدودي از قراردادها آستانه مي
و  PSC، مشاركت در توليد R/Tماليات  –اند. ماهيت قراردادهاي روياليتي رونده براي صاحبان منابع داشتهپيش

هاي مالي قراردادهاي باالدستي طراحي سيستمدهد ميانگين جهاني در اين گراف نشان مي و SAسرويس 
  كار مشكلي است.

دهد كه همراه با تكامل علم و فناوري و البته قراردادي نشان مي ماليِهاي نگاهي تاريخي در روند بلوغ اين سيستم
بزرگ و بزرگ و افزايش كنترل صاحبان ذخاير و احتمال كشف ذخاير تجاري و اكتشاف ذخاير و ميادين فوق

تغيير اسب با شرايط دو طرف ندادها مترساختار اين قرا، E&Pاندر كار تجارت پيچيده شدن بازار و عوامل دست
  كرده است.

است ولي  MMbbl 500 – 200هاي اكتشافي با آستانه دهد امروزه تمايل به قبول ريسك پروژهآمار نشان مي
  در نواحي مختلف گزارش شده است. MMbbl 30 – 10ستانه تجاري توسعه ميادين حداقل آ

  دهد.هاي مالي را به اجمال نشان ميبندي اين سيستمطبقه 6-شكل

  6  طبقه بندی سیستم های مالی
  هاي ماليبندي سيستمطبقه 6-شكل

، ودشامتيازي اطالق مي سيستم نآماليات كه از سيستم قراردادي خارج است و به  -منهاي سيستم روياليتي 
و پاداش پيمانكار دريافت بازگشت سرمايه  يواسطهدر اصل به (خدماتي)،تفاوت مشاركت در توليد و سرويس

نقدي و در حالت مشاركت در توليد با صورت هب. در حالت سرويس محصول نفتي است صورتهصورت نقد يا بهب
شود. در نوع پرويي كل به يك نقطه صادراتي حمل ميدر حالت مشاركت در توليد هيدروكربن محصول است. 
 .گرددسود حاصل از نفت تقسيم مييايي شود و در نوع اندونزتوليد تقسيم مي

يك  ،و در نوع خدماتي با ريسك)Flat fee(ثابت قيمتمحض براساس يك  يا سرويسِدر نوع قرادادهاي خدماتي 
  گيرد.تعلق ميبه پيمانكار از پذيرش ريسك  حاصل) Profitد(سو

 شود نه در توليد و بنابر اين،شريك ميحاصل از فروش نفت پيمانكار در سود  RSCدر قراردادهاي 
  شود.ميگفته به آن هم شراكت در سود يا درآمد 

ا كنند بهايي طراحي ميسيستمصورت تدريجي و براساس افزايش توليد هب يامروز هاي قرارداديِروش در اغلب
كه بر اساس  ها)(و برعكس دولتبراي پيمانكار P/Oبندي سود حاصل از توليد يا طبقه Sliding Scalesماهيت 

  شوند.شرايط متفاوت سنجش مي

 C/Rبازگشت سرمايهگذارد، حد و يا اثر ميها انجام متغيرهايي كه اين سنجش و كنترل در قراردادها روي آن مثالً

limits   سطح توليد ،P/O Splits روياليتي و غيره است و البته فاكتورهايي كه ،Sliding scales  را تشكيل
نفت  API، ، نسبت گاز به نفت، قيمت نفتتجمعي، توليد ، عمق آبمثل نرخ توليد ؛دهند و موضوع آن هستندمي

2  مطالبات متفاوت شركت هاي نفتي و دولت ها

ContentsTake contents

Gross revenues100

Royalty-10

Net revenue90

Cost recovery (limit = 60)-60

Profit oil30

60% to government-18

40% to contractor12

Corporate income tax 30 %-0

contractor net income after tax12
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ذخایر و احتمال کش��ف ذخایر تجاری و پیچیده 
 ،E&P شدن بازار و عوامل دست اندر کار تجارت
ساختار این قراردادها متناسب با شرایط دو طرف 

تغییر کرده است.
آمار نشان می دهد امروزه تمایل به قبول ریسک 
 200 – 500 MMbbl پروژه های اکتشافی با آستانه
 است ولی آستانه تجاری توس��عه میادین حداقل

MMbbl 30 – 10 در نواح��ی مختل��ف گزارش 
شده است.

ش��کل-6 طبقه بندی این سیستم های مالی را به 
اجمال نشان می دهد.

منهای سیستم رویالیتی - مالیات که از سیستم 
قراردادی خارج اس��ت و به آن سیس��تم امتیازی 
اطالق می ش��ود، تف��اوت مش��ارکت در تولید و 
سرویس)خدماتي(، در اصل به واسطه ي دریافت 
بازگشت سرمایه و پاداش پیمانکار به صورت نقد یا 
به صورت محصول نفتی است. در حالت سرویس، 
به صورت نقدی و در حالت مش��ارکت در تولید 
با محصول اس��ت. در حالت مشارکت در تولید، 
هیدروکربن  به یک نقطه صادراتی حمل می شود. 
در نوع پرویی کل تولید تقسیم می شود و در نوع 

اندونزیایي سود حاصل از نفت تقسیم می گردد.
در نوع قرادادهای خدماتی یا سرویِس محض 
براس��اس یک قیم��ت ثاب��ت)Flat fee(و در نوع 
خدماتی با ریس��ک، یک سود)Profit( حاصل از 

پذیرش ریسک به پیمانکار تعلق می گیرد.
در قراردادهای RSC پیمانکار در سود حاصل 
از فروش نفت ش��ریک می ش��ود ن��ه در تولید و 
بنابراین، شراکت در سود یا درآمد هم به آن گفته 

می شود.
ام��روزي  ق��راردادِی  در روش ه��ای  اغل��ب 
به ص��ورت تدریجی و براس��اس افزای��ش تولید 
 Sliding سیس��تم هایی طراحی می کنند با ماهیت
 P/O یا طبقه بندی س��ود حاص��ل از تولید Scales
برای پیمانکار )و برعکس دولت ها( که بر اس��اس 

شرایط متفاوت سنجش می شوند.
مث��اًل متغیرهایی که این س��نجش و کنترل در 
قراردادها روی آن ها انجام و یا اثر می گذارد، حد 
 P/O سطح تولید ،C/R limits بازگشت س��رمایه
Splits، رویالیتی و غیره است و البته فاکتورهایی 

که Sliding scales را تشکیل می دهند و موضوع 
آن هس��تند؛ مثل ن��رخ تولید ، عم��ق آب ، تولید 
 API ، تجمع��ی ، قیمت نفت ، نس��بت گاز به نفت
نفت و یا نرخ بازگش��ت داخلی ROR که بسته به 
شرایط متفاوت می باشند. در اینجا به عنوان مثالی 
ساده،  Sliding scale روی رویالیتی توضیح داده 

مي شود:
رویالیتی میانگین تولید روزانه

تا 10000بشکه نفت در روز  %5
از 10001 تا 20000  %10

باالی 20000  %15
انواع قراردادها صرف نظر از برخی تفاوت های 
ظاهری)ج��دول-3( ، در محت��وی اقتصادی و یا 
مس��یری که س��هم طرفین را کنترل کند، تفاوت 
چندانی با هم ندارند. یعنی می توان با انتخاب مسیر 
و مقدار س��تانده در طرفین با هر نوع قراردادی به 

یک هدف اقتصادی یا مالِی یکسان رسید.
در واقع اقتصاد و طراحی سیستم مالی پروژه ها، 
بس��تگی کامل به ماهی��ت خود پ��روژه دارد و از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

7  ارزش مورد انتظار پیمانکار برای تصمیم گیری

درصد  30گذاري با گيري روي اين فرصت سرمايهارزش مورد انتظار براي پيمانكار براي تصميم 7-شكلدر  مثالً
 اريذگو سرمايه قابل بررسي ،چون ارزش مورد انتظار مثبت استبنابراين، ميليون دالر است.  5/42 احتمال موفقيت

  .باشدمي

  

  
  گيريارزش مورد انتظار پيمانكار براي تصميم :7-شكل

 روشهم ستانده پيمانكار در روند تنظيم قرارداد با خبر باشد و يا اينكه صاحب ميدان هم از ارزش مورد انتظار 
  اهميت است.ائز ح( بر اساس ميزان داده موجود ) براي مذاكره بسيار آناليز خود را داشته باشد

ها . بسياري از پروژهرودشمار ميبهاكتشاف و توليد هاي زدن، مهمترين اصل در موفقيت پروژه تخمينقدرت 
هاي سودآوري پاييني را نشان ن مجرب هنوز هم شاخصاگر و متخصصافزارهاي تخميننرم گيري ازوجود بهرهبا

ر دها طرفين قرارداد را ها و هزينهتغيير قيمتي است. اطمينان ركن اساسي صنعت باالدستدهند. آناليز عدممي
  كند.حساس ميها كننده ستاندهطراحي پارامترهاي كنترل

  

و باعث تجديد مناقصات كرده هاي مالي قراردادي را متوقف ي نفت بسياري از سيستمهاتخمين غلط از قيمت
  .)8-(شكلهاستگريدهي طرفين در دقت اين تخمينستانه سودآ. حد شده است

8  تأثیر تخمین غلط بر روي تصمیم گیري ها

  
  هاگيري: تأثير تخمين غلط بر روي تصميم8-شكل

يكي سيستم  ؛طرفين در قراردادها اعمال شده) Take( مالي و ستانده يتا به حال دو سيستم كنترل حد آستانه
ROR  و ديگري سيستمR Factor . مالكانه همه چيز را به نفع صاحب  يقديم با يك بهره هاي امتيازيِسيستم

بندي در كنار روياليتي و امروز پيشرفته و بر اساس ماليات Royalty-Taxهاي كردند ولي سيستمامتياز حل مي
  كنند.هاي دولتي از همين دو روند كنترلي در حد و حدود ستانده طرفين استفاده ميساير ستانده

  

يابد و يك سيستم پيشرونده ها افزايش ميستانده دولت RORهمراه با افزايش )، ROR(در سيستم نرخ بازگشت
ستانه آليكن پارامترهاي ديگري نيز در ، شودطراحي مي Sliding Scaleصورت هبدر سود متناسب با سطوح توليد 

  گيرد.مي در ساختار قرارداد مالك قرار RORشاخص  ،پروژه دخيل هستند و به همين دليل دهيِسود

  عبارتند از: RORاين پارامترهاي دخيل در 

 يل توليداپروف -
 هاي نفت و گاز در طول پروژهقيمت -
 هاهزينه -

دست هتوافقي ب درصدي ياضافهبه Laboreكه بر مبناي يك پالت بانكي مثل  )Cost of Money(هزينه سرمايه
  يد. آمي

 بنديزمان -
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3  مقایسه سه دسته اصلي قراردادهاي نفتي

R/T Systems PSC Service Arument

Types of projects All types All types All types but often 
non-exploration

Ownership of
facilities

Contractor Group Government NOC Government NOC

Facility Title
Transfer

No transfer "When landed" or 
when commisioned

"When landed" or 
when commisioned

Group Ownership of 
Hydrocarbons

Gross production less 
Royalty oil Cost oil + Profit oil None

Hydrocarbon Title 
Transfer

At the wellhead Delivery point, or 
fiscalization point None

IOC lifting 
entitlement

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

Government 
Participation

Yes not common Yes common Yes very common

Government control Very Little More control Most control

شفافیت و قدرت جذب سرمایه در هر کشوری 
پیش از آنکه به نوع قرارداد بستگي داشته باشد، به 
استراتژی ها و قدرت چانه زنی، مقررات و رویه ها 
و آمادگی تیم های مذاکره کننده وابسته است. بسته 
به اینکه پروژه اکتش��افی توس��عه ای و یا تولیدی 
باشد و یا ترکیبي یکپارچه از آن ها، اقتصاد پروژه 
متفاوت بوده و پارامتره��ا و فرآیندهای مدیریتِی 

متفاوتی را اقتضا مي کند)جدول-4(.
یک اقتصاد مبتنی ب��ر Risk-Reward با روش 
آنالیزی "ارزش مالی مورد انتظار EMV" از جمع 
جبری از دس��ت دادن پول و به دست آوردن سود 
در حاص��ل ضرب درص��د موفقیت ی��ا احتمال 

موفقیت تخمینی آن ها به دست می آید:
EMV= (Reward × SP) - [ RiskCapital × ( 1- SP)]

EMV  هم��ان ارزش مالی م��ورد انتظار برای 
پیمانکار است.

Risk Capital هزینه هایی است که پیمانکار در 
صورت عدم موفقیت از دست می دهد؛ مثل چاه 

خشک، زمین شناسی و ژئوفیزیک.
SP درصد احتمال موفقیت.

Reward ارزش فعل��ی پول��ی)PV( حاصل از 
کش��ف یک میدان تجاری بر اس��اس یک نرخ 
تنزیل مش��خص است که هزینه پول )COM( هم 

از آن کم شده باشد.
مث��اًل در ش��کل-7 ارزش مورد انتظ��ار برای 
پیمانکار ب��رای تصمیم گی��ری روی این فرصت 
سرمایه گذاری با 30 درصد احتمال موفقیت 42/5 
میلیون دالر اس��ت. بنابراین، چ��ون ارزش مورد 
انتظار مثبت اس��ت، قابل بررسی و سرمایه گذاری 

مي باشد.
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، مهمتری��ن اص��ل در 
موفقی��ت پروژه هاي اکتش��اف و تولید به ش��مار 
مي رود. بس��یاری از پروژه ه��ا باوجود بهره گیري 
از نرم افزاره��ای تخمین گر و متخصصان مجرب 
هنوز هم شاخص های س��ودآوری پایینی را نشان 

می دهند. آنالیز عدم اطمینان رکن اساسی صنعت 
باالدستی اس��ت. تغییر قیمت ها و هزینه ها طرفین 
ق��رارداد را در طراحی پارامتره��ای کنترل کننده 

ستانده ها حساس می کند.

تخمی��ن غل��ط از قیمت ها ی نفت بس��یاری از 
سیستم های مالی قراردادی را متوقف کرده و باعث 
تجدید مناقصات شده است . حد آستانه سود دهی 
طرفین در دقت این تخمین گری هاست)شکل-8(.

9  تغییرات نرخ بازگشت داخلي پیمانکار نسبت به تغییر در هزینه و قیمت

Percentage Change in Prices and Costs

R FACTOR SYSTEM SENSITIVITY ANALYSIS

Contractor 
Internal Rate of 
Return (IRR)

Prices

Costs
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تا به حال دو سیستم کنترل حد آستانه ي مالی 
و س��تانده )Take( طرفی��ن در قراردادها اعمال 
ش��ده ؛ یکی سیس��تم ROR و دیگری سیس��تم 
R Factor. سیس��تم های امتی��ازِی قدیم با یک 
بهره ي مالکانه همه چیز را به نفع صاحب امتیاز 
 Royalty-Tax حل می کردند ولی سیس��تم های
امروز پیش��رفته و بر اساس مالیات بندی در کنار 
رویالیتی و س��ایر ستانده های دولتی از همین دو 
روند کنترل��ی در حد و حدود س��تانده طرفین 

استفاده می کنند.
در سیس��تم ن��رخ بازگش��ت)ROR(، همراه با 
افزایش ROR س��تانده دولت ها افزایش می یابد و 
یک سیس��تم پیشرونده در سود متناسب با سطوح 
تولید به صورت Sliding Scale طراحی می شود، 
لیکن پارامترهای دیگری نیز در آستانه سود دهِی 
پ��روژه دخیل هس��تند و به همین دلیل، ش��اخص 

ROR در ساختار قرارداد مالک قرار می گیرد.
این پارامترهای دخیل در ROR عبارتند از:

- پروفایل تولید
- قیمت های نفت و گاز در طول پروژه

- هزینه ها
هزینه سرمایه )Cost of Money( که بر مبنای 
یک پالت بانکی مثل Labore به اضافه ي درصدی 

توافقی به دست می آید. 
- زمان بندی

این سیس��تم بر اساس نظام مالیاتی و میزان بهره 
مالکانه ي دولت ها تنظیم می ش��ود و بر این اساس 
ب��رای اینکه پیمانکاران تمایل به س��رمایه گذاری 
داش��ته باش��ند، این مقدار باید حداق��ل ممکن را 
داشته باشد، لیکن به دلیل آنکه با تغییر قیمت ها و 
نیز هزینه ها بتوان تعدیل و تعادل بین س��تانده ها و 
نحوه دریاف��ت آن ها بین دو طرف را ایجاد نمود، 
ی��ک Dampening effect در اقتصاد قراردادها 

به صورت R factor طراحی شد.
یک نسبت)Ratio( به صورت R= X/Y نسبتی 
بی��ن دریافتی های تجمعی پیمانکار منهای مالیات 
در ه��ر دوره ي زمانی به هزینه های س��رمایه ای و 
عملیات��ی او به ص��ورت تجمعی در هم��ان دوره 

است)شکل-9(.
در واقع یک محدوده اس��ت برای بازگش��ت 

سرمایه پیمانکار و نرخ بازگشت داخلی دولت ها 
 با تغییر پارامترهای تولید و هزینه. به عبارت دیگر،

 Payout یک نس��بت برای وضعی��ت R Factor
ایجاد می کند که به پارامترهای متفاوتی وابس��ته 

است.
ارتباط بین ROR و R Factor نشان می دهد که 
شیب سرعت بازپرداخت با تغییر قیمت نفت و در 
نتیجه، ستانده ی باالتر و یا پایین تر دولت ها تندتر و 

یا کندتر می شود)شکل-10(.
آنچه در این ش��ماره گذش��ت، شفاف سازی و 
ساده سازی ارکان قراردادها و مدل های مالی مرتبط 
و تفکیک س��تانده های طرفین در قالب عناوین و 
واژه های حقوقی و فنِی 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 نمونه هاي آن ها خواهیم پرداخت.

10  ارتباط بین ROR و R Factor  با شیب سرعت بازپرداخت

تانده س ،دهد كه شيب سرعت بازپرداخت با تغيير قيمت نفت و در نتيجهنشان مي  R Factorو  RORارتباط بين 
  .)10-(شكلشوديا كندتر ميو ها تندتر تر دولتباالتر و يا پايين

  

  
  شيب سرعت بازپرداخت با  R Factorو  RORارتباط بين : 10-شكل

هاي هاي مالي مرتبط و تفكيك ستاندهسازي اركان قراردادها و مدلسازي و سادهشفافآنچه در اين شماره گذشت، 
ضمن بررسي سير تاريخي قرادادها از  ،بود. در شماره آتيمرتبط  هاي حقوقي و فنيِين و واژهطرفين در قالب عناو

  .ختپرداخواهيم ها ي آنيهاانواع قراردادها و نمونهمختصر و مديريتي به تشريح  ،نظر نوع و رژيم مالي مرتبط

  

4  مقایسه پارامترهاي مختلف در اقتصاد پروژه هاي اكتشافي، توسعه اي و یا تولیدي

Exploration 
Economics

Development 
Economics

Productions 
Economics

Focus Risk Analysis Farm-
in/Farm-out Bidding

Feasibility Exploation 
Evaluation Acquisitions

Risk Drilling/Finding
very high

Costs, timing, 
prices, moderate

Mostly price risk 
lower

Bounses Signature bonus 
very sensitive

startup bonus
usually not too 

sensitive

Production bonus
usually not too 

sensitive
Government 
Participation

very important
reduces size of 

potential reward

Not as important since Government is a 
working interet (paying) partner

Work commitment very important part 
of risk capital

huge but not as risky 
as exploration usually not applicable

Cost recovery limit important concern
very important 

concern
not so important


