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  متقابل بیع قراردادهاي مالي رژیم كارایي تطبیقي مقایسه

 5 انایر نفتي نوین قراردادهاي و

  آیه کاتبی  رسول شیخی نژاد مقدم  انیمهسا سلیم  محمد رضا شکوهی
 12/1935/.1:تاريخ ژذيرش  12/13/1935: تاريخ ارسال

:چکیده
 ينمونه عنوان به نفتي دانيم كي مورد دري نفت نينو قرارداد و متقابل يب قرارداد يکمال نظاميي کكارا يسهيمقا

 سه،يمقا نيا انجام منظور به. اشدبيم ژژوه  نياي اصل هدف ،يمالي ساز مدل از استفاده باي مورد

ي برا خالصي فعل ارزش وي سودآور شاخص ه،يسرما بازگشت يدوره ه،يسرما بازگشت نرخي هاشاخص

 تيحساس زيآنال ن،يا بر عالوه. گرفته شده است كار به دولت سهم شاخص زبان،يم كشوري برا و مانكاريژ

 دري نفت نينو قرارداد يسهيمقا ن،يچنهم. است شده امانج ويسنار سه گرفتن نظر در با نفت، متيقي رو بر

 نيا انجام بدون حالت با و است شدهي مال يکسازمدل افتيباز بيضر بهبود/ يافزا اتيعمل با همراه حالت

 يکمال ميرژ دهنديم نشان مطالعه جينتا. اندگرفته قرار سهيمقا مورد مذكوري مالي هاشاخص منظر از اتيعمل

 سهم كه نيا وجود با زين كارفرماي برا و است ترمطلوب مانكاريژي برا متقابل يب به نسبتي نفت نينو قرارداد

 كماكان سهم، نيا حال نيع در است، شده تركم متقابل يب به نسبتي نفت نينو قرارداد در زبانيم دولت

 با همراه حالت دري نفت نينو دقراردا يکمال مدل يسهيمقا مورد در. دهديم ليتشك راي امالحظه قابل درصد

 به نسبت رانيا دولت دري برا امر نيا گفت توانيم آن بدون و افتيباز بيضر بهبود/  يافزا اتيعمل

 را اتيعمل نيا انجامي براي كاف يزهيانذ مانكاريژ ليدل نيهم به داردي شتريبي اقتصاد منفعت مانكاريژ

 .داد سوق اتيعمل نيا انجام سمت به ار اوي شتريبي هازهيانذ باي ستيبا و ندارد

 JEL:L14،D86،Q32،Q35یبندطبقه 

  رانیاینفتنینویقراردادهامتقابل،عیبیقراردادها،یمالنظام،ینفتقرارداد:یدیکلواژگان
 

طراحی مدل مالی مطلوب جهت "نامه کارشناسی ارشد مهسا سلیمانی با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان.  

 .باشد در دانشکده مدیریت و اقتصاد انرژی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده تهران می "قراردادهای نوین نفتی ایران

 (نویسنده مسئول)ت عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نف.  
Email: Shokouhi@put.ac.ir  

 کارشناس مهندسی نفت و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت.  
Email: mahsaa.soleimani@gmail.com 

 س مالی و قراردادیکارشنا.  
Email: ssnm184@hotmail.com 

 کارشناس حقوقی و قراردادی.  
Email: a.katebei@gmail.com  
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 مقدمه-۱

 ژ  جهان سوم به چهارم يرتبه از ايران نفتي جايذاه ژك،او رسمي گزارش اساس بر

 نفت عظيم ذخاير داشتن وجود با اناير ؛1است يافته ارتقاد عربستان و زوئالون كشورهاياز

 كه آورديم بوجود راي فرصت طيشرا نيا .است مواجه صنعت اين در گذاريسرمايه خأل با

ي هازهيانذ زبانيم دولت كهي زمان تا الزم خدمات يارائه با مانكاريژ ينفتي هاشركت

 .كنندي همكار كنديم فراهم هاآني برا اري كافي اسيس وي مال ،يحقوق

 صاحب دولت ازي ندگينما به) 2نفتي مل شركت نيب معمول طور بهي نفتي قراردادها 

 عنوان به) مانكاريژ ينفتي هاكتشر ازي وميكنسرس اي شركت و (اول طرف عنوان به مناب 

 ،يحقوق ابعاد: شندبايمي مختلف ابعادي دارا عمده طور به كه گردنديم منعقد( دوم طرف

 ليتشك را كپارچهي يامجموعه بودن منحصر نيع در ابعاد نيا. يمال ابعاد وي مهندس ابعاد

 . دارند قرار هم از ميمستق ريتأث و ارتباط در و داده

-هيسرما سود ها،نهيهز افتيباز كنترل زميمكان عنوان بهي نفت قرارداد كي دري مال نظام

 موردي ژارامترها نيترمهم ازي كي و قراردادها نيا زيّمم فصل  نعنواب الزحمهحق اي يگذار

ي گذارهيسرماي هافرصتي ابيارزي براي المللنيبي نفتي ها شركت توسط استفاده

ي بندها ،ييكارا لحاظ به قراردادها افتراق وجوه نيترعمده از نيبنابرا .شوند يم محسوب

ي توجه قابل تياهم از ،ينفتي قراردادها يکمال ميرژ يسهيمقا وي ابيارز لذا. باشنديمي مال

 قابل طور به هاآن اقتصاد كهيي كشورهاي برا موضوع نيا تياهم. است برخوردار

 در مثال طور به. شوديم دوچندان است وابسته گاز و نفت صنعتي درآمدها بهي امالحظه

 و دولتي دهامدرآ% 91 ،(يمل ناخالص ديتول) GDP% 29 گاز و نفت بخ  ،1933 سال

 .9دندهيم ليتشك را رانياي مل حساب دري صادراتي آمدهادر% 32

 

1 http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 

2 National Oil Company (NOC) 

3 http://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-brief-july-2016 

  http://www.tradingeconomics.com/iran/exports 

  http://www.tradingeconomics.com/iran/gdp-growth-annual 
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ي مال وي اقتصاد دان  تيتقو كه دهديم نشان رانيا كشوري نفتي تجربه سال صد از  يب

ي مل اهداف نيتأم هايضرورت از (كشوري نفتي قراردادها ابعاد نيترمهم ازي كي بعنوان)

 . باشديم

 مختلفي هانسل در موجودي خألها و هايينارسا به ژاسخ در رانياي فتن نينو قرارداد

 هيته يخارجي هاشركت نظرنقطه از قرارداد نيا بودن رجذابيغ و متقابل يبي قراردادها

ي مال نظامي طراح: از عبارتند قراردادي مال نظام رييتغ در راهبردها نيتريديكل. است شده

 يسهيمقا مقاله نياي اصل هدف. زبانيم دولت و مانكاريژ مناف  كردن راستاهم و مطلوب

 چيه و باشديم 1ينفت نينوي قراردادها و متقابل يبي قراردادهاي مال نظام بودن كارا

. است نذرفته صورتي قرارداد ابعاد ذريد منظر از قراردادها نيايي كارا مورد دري قضاوت

 به تا شود جاديا مانكاريژي براي طيشرا كه تاس نيا مفهوم به كاراي مال نظامي كل حالت در

 زين زبانيم دولت حالنيع در و برسد شده متحمل سكير با متناسب 2ياهيسرما بازگشت

 .9(2111 ان،يم) كند دايژ دست مخزن عمر طول دري نفت منب  ازي كاف سهم به

 زگشتبا نرخ شامل كه "انيم" فيتعر طبق مزبوريي كارا يکمالي هاشاخص بر عالوه

 ليقب ازي ذريد يهاشاخص مقاله نيا در است، 3زبانيم دولت سهم و مانكاريژ يهيسرما

- يبي مال نظام دو در 0يفعل خالص ارزش و .يسودآور شاخص ،5هيسرما بازگشت يدوره

 مورد مهمي مالي هاشاخص از كه شونديم سهيمقا رانياي نفت نينوي قراردادها و متقابل

 سوال نيا بهيي گوژاسخ دنبال به حاضر قيتحق در نيبنابرا. باشنديم مانكارانيژ نظر

 ميرژ با سهيمقا دري نفت نينو قرارداد يشده يطراح يکمال ميرژيي كارا ايآ كه ميشبا يم

  ؟كنديم برآورده را قرارداد نيطرف انتظارات متقابل، يب قرارداد يکمال

 

 IPC (Iranian Petroleum،ینفت نینوی قراردادها از منظور مقاله متن تمام است که در ذکر این نکته ضروری  

Contracts) باشدیم. 

2 Rate of Return 

3 M. A. Mian 

4 Government Take 

5 Payback Period or Breakeven Point 

6 Profit to Investment Ratio (PI) 

7 Net Present Value (NPV) 
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 بهبودي برا راي شنهاداتيژ ترژرفي ديد با توانيم شده مطرح سوال به دادن ژاسخ از ژ 

 .داد ارائه كشور نفتي يقراردادهاي مال نظام

ي بررس به سوم قسمت در و شوديم انيب  دوم قسمت در قيتحق ينهيشيژ مقاله، يادامه در

 چهارم قسمت. ميژردازيمي نفتي قراردادها انواع در استفاده موردي مالي هاميرژ اتيكل

 از بعد يکنفتي قراردادها به متعلق كهي نفت نينو قرارداد و متقابل يب قراردادي الم ميرژ مقاله،

 اتيفرض وي شناسروش ژنجم قسمت در. شونديم داده حيتوض هستند رانيا ياسالم انقالب

 شنهادات،يوژي ريگجهينت. شوديم شامل را هاافتهي ليتحل ششم قسمت. شونديمي معرف مدل

 .گردنديم انيب مقاله آخر قسمت در

پژوهشیپیشینه-۲

 ستميس دو "نهيبه و كاراي مالي هاستميسي طراح" عنوان تحتي امطالعه در ،(2111( انيم

 دارد نظر در بلكه ست،ين آلدهيا ستميس كي يطراح او هدف كند، يم ليتحل را مجزاي مال

ي حاك او يمطالعه جينتا .كند برآوردي نفت قراردادي مال نظام دو بر را مختلف عوامل ريتأث

 از( كارفرما سهم كردن نهيبه نيع در) مانكاريژي برا بازگشت نرخ كه است آن از

 .استي نفتي قراردادهاي مال نظامي طراح دري ديكلي ژارامترها

 تيوضع و دولت سهم بري مال باتيترت اثر ليتحل" عنوان باي امقاله در( 2111) 1ريلديا

 هيجرين كشور توسط استفاده موردي مال ميرژ دو يمطالعه به "ينفتي هاشركتي اقتصاد

 نچر،ونتيجو قيطر از دولت مشاركت كه است آن ازي حاك مطالعه جينتا. ژردازديم

 از 2ديتول در مشاركتي قراردادها و نداردي نفتي هاشركتي براي كافي اقتصاد منفعت

 .باشنديم ترمطلوبي نفتي هاكتشر منظر

 بري مبن متقابل يبي قراردادها بري نقد ،يامطالعه در( .211) 9يمزرعت و انندالگرو اميليو

 به كهيحال در اند،كرده واردي خارج مانكارانيژي برا قراردادها نيا تيجذاب وجود عدم

 

1 Omowumi O. Iledare 

2 PSC (Production Sharing Contracts) 

3 Willem J.H. van Groenendaal and M. Mazraati 
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 صورت به قراردادها از نوع نيا در كه ي(دستمزد) الزحمه حق( دولت) كارفرما يگفته

 شود، يم ژرداخت هاآن به مانكار،يژ جانب از شده انجامي هانهيهز بر مازادي درصد

ي ادعا كه است آن ازي حاك مطالعه جينتا. كنديم جاديا مانكاريژي براي كاف يزهيانذ

ي برا را برد-برد طيشرا قراردادها نيا ذريد عبارت به و است حيصحي حد تا مانكارانيژ

 .باشد كارا و آلدهيا مدتدراز در توانديمن قراردادها نيا نيبنابرا كندينم جاديا نيطرف

 يکنفتي قراردادها يکمال ميرژ رييتغ اثراتي بررس بهي امطالعه در( 2113)1همكاران و ماناف

 شده انجام يمال ميرژ دوي مال مدل ساختن از استفاده با  كار نيا .اند ژرداختهي مالز كشور

 استحصال قابل نفت زانيم و متيقي برا تيحساس زيآنال ليتحل با كه مطالعه جينتا. است

 .شود واق  ديمف و مؤثر گذارانهيسرما و زبانيم دولتي برا توانديم باشد،يم همراه

ي نفتي المللنيب شركتي هاسكير و هيسرما بازگشت نرخ ليتحل به( 2115) 2نيل وي قند

 دوي براي نفتي المللنيب شركت يهيسرما بازگشت نرخ كاه  بر هاسكير نيا ريتأث و

 نشان هاآني سازمدل جينتا. ژردازنديم متقابل يبي قراردادها در نوروز، و سروش دانيم

 استي قرارداد نرخ از كمتري نفتي المللنيب شركتي واقع يهيسرما بازگشت نرخ دهديم

 نرخ بر راي منف ريتأث نيشتريب 9قرارداد در شده نييتع سقف از  يب كردنهيهز سكير و

 .دارد مانكاريژ يهيسرما بازگشت

. دانديم ليدخ نهيبه قرارداد انتخابي نهيزم در را عامل سهي امطالعه در ،(1932) يشكوه

ي حقوق ستميس مثالي برا. هستند...  وي تيمالك حقوق ،يقانوني ها تيمحدود اول عامل

 تيمالك كايآمر رد اما دهد،ينم راي ازيامتي قراردادها انعقاد اجازه كشورها ازي برخ

 با ارتباط دري اقتصاد وي مالي ابيارز عامل، نيدوم. است شده شمرده محترمي خصوص

 نيا اساس بر باشد؛يم مبادله ينهيهز سوم، عامل و است نهيبهي قرارداد كرديرو انتخاب

 . 3شوديم انتخاب كنديم حداقل را مبادلهي نهيهز كهيي الذو عامل

 

1 Nor Aziah Abd Manaf, et al. 

2 Ghandi and Lin 
3 Cost overrun 

 .چهارم مراجعه نمایید فصل ،( ۳  )یشکوه شتر بهیب مطالعاتی برا   
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-يمي نفتي قراردادها مطلوبي هايژگيوي بررس به لعه خودمطا در ،(1932) درخشان

 مناف  نيتأم و سودي حداكثرسازي عني ،ينفتي هاشركت هدف ژژوه  نيا در او. ژردازد

 كشوري نفت مناب  ازي مل مناف  نيتأم كه نفتي مل شركت هدف با تعارض در را سهامداران

 و اصالح اي قراردادها لغو ياصل علت را موضوع نيا و دانديم است، بلندمدت در

 كينزدي همكار مستلزم راي نفت مطلوب قرارداد به دنيرس راه و دانديم هاآن دنظريتجد

 متخصصان و كارشناسان باي نفت دانانحقوق و دانانخيتار ،يمال متخصصان و اقتصاددانان

 .دانديم نفتي فن

 سالمیاانقالبازپسایراننفتیقراردادهایمالیِسیستم-3

 و 1يازيامتي هاستميسي كل يدسته دو به گاز و نفت صنعت در جيراي قراردادها امروزه

 يدسته دو به خودي قراردادي هاستميس شوند؛يم ميتقس 2يقراردادي هاستميس

ي قراردادها شوند؛يم ميتقس 9يخدماتي قراردادها و ديتول در مشاركتي قراردادها

 .شونديم شامل را 5يسكيري خدمتي قراردادها و 3محضي تخدماي قراردادها زيني خدمات

 و قراردادها انواع كلک از% 44 ،يازيامتي قراردادها ا،يدني نفتي قراردادها انواع انيم در

 دهنديم ليتشك را هاآن% 3ي خدماتي قراردادهاو % 33 د،يتول در مشاركتي قراردادها

 ازي خاص نوع دو هر رانيا ينفت نينو راردادق و متقابل يبي مال نظام ..(.211 جانستون،)

 .0باشنديم يخدماتي سكيري قراردادها

 

1 Concession Systems یا Royalty and Tax systems 

2 Contractual Systems 

3 Service Contract 

4 Pure Service Contract 

5 Risk Service Contract 

6 David Johnston 

 نفت بشکه هر در( دستمزد) الزحمهحق و نهیهز اصل افتیدر مستحق را مانکاریپ IPC که نیا به توجه با  7

 قرارداد کی کندینم جادیا مانکاریپ برایی دیتول نفت ای مخزن درون نفت بهی حق گونهچیه و دینمایمی دیتول

ی عناصر ،IPCی مال میرژ دری خدماتی قراردادها یِریپذانعطاف عدم رفع جهت که شودیم محسوبی خدمات

 .است شده گرفته نظر در مانکاریپ( دستمزد) یالزحمهحق در نفتی جهان بازار راتییتغ ریتأث همچون
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ي نفت نينوي قراردادها و متقابل يبي قراردادهاي مال نظام حيتوض منظور به قسمت نيا در

 صنعتي باالدست اتيعمل .ميكنيم اشاره گاز و نفتي باالدست اتيعمل به اختصار به ،رانيا

-يم ديتول يمرحله و توسعه يمرحله ،يابيارز و اكتشاف يمرحله سه شامل گاز، و نفت

 دانيم آن، اتمام با كه باشديمي ابيارز و اكتشاف يدوره اول يمرحله ،يتئور در. باشد

امّا . شوديم آغاز دانيم از ديتول يدوره مرحله، نيا از ژ  و شوديم توسعه يدوره وارد

 و ديتول و توسعه يدوره در توانديم اكتشاف يدوره كه است گونهنيعمل ا در معموالً

 در مانكاريژ متقابل يب در. ابدي ادامهي بردار بهره يدوره در توانديم هم توسعه يدوره

 مانكاريژ دان،يم دِيتول يدوره شروع با و دارد حضور توسعه و اكتشاف اي توسعه يمرحله

 صورت نفتي مل شركت توسط دانيم ازي بردارهرهب و كنديم واگذار كارفرما به را دانيم

 مانكار،يژ كه متقابل يب قرارداد برخالفي نفت نينو قرارداد در كه يحال در رد،يگيم

 حضور هم ديتول يدوره در مانكاريژ داشت، حضور توسعه و اكتشاف يدوره در حداكثر

 دانيم از هياول ديتول تاس ممكن قرارداد نوع دو هر ذكر اين نكته ضروري است در .دارد

 دهينام 1زودهنذام ديتول متقابل، يب در كه گردد آغاز توسعه يمرحله كامل اتمام از قبل

  .استي نذينقد به  يسر دنيرس و ژروژهي نقد انيجر بهبود كار نيا ليدل كه شوديم

ژرداخته  انرياي نفت نينو قرارداد و متقابل يبي مال نظام دو حيتوض به ليتفص بهدر ادامه 

 .خواهد شد

متقابلعیبیِمالنظام-3-۱

ي شتريبي دگيچيژي دارا قراردادها، انواع ذريد با سهيمقا در متقابل يب قرارداد يکمال ستميس

 ازي و يالزحمهحق و مانكاريژي هانهيهز بازژرداخت متقابل يبي نفتي قراردادها در است؛

- يب در مانكاريژي نفت شركت. گردد يم تبازژرداخ دانيم ديعوا ازي بخش فروش محل

 بهي اهيسرماي هانهيهز ن،يا بر عالوه. نداردي ديتول گاز و نفت مناب  ربي تيمالك متقابل،

 متقابل يبي قراردادها در كهذكر اين نكته ضروري است  .گردنديم نييتع ثابت طور

 .باشديم رييتغ قابلک  1كارها كاه  اي و 2ياضافي كارها حالت در مانكاريژي هانهيهز
 

1 Early Production 

2 Additional Work 
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-هيسرماي هانهيهز از يمشخصدرصد صورت به قرارداد نوع نيا در مانكاريژ يالزحمهحق

 كاه  اي  يافزا سبب تناسب به مذكور،ي هانهيهز كاه  اي  يافزا رو ايناز  ؛استي ا

 (.1939 ان،يميكر وي حاتم) شوديمي قرارداد الزحمهحق

، 2ياهيسرماي هانهيهز: از عبارتند مانكاريژ افتيبازقابل لباتمطا متقابل يب قرارداد در

 . 5يبانكي هانهيهز ،3نذهداشت وي اتيعملي هانهيهز، 9ياهيرسرمايغي هانهيهز

-يم تعلق .الزحمهحق مانكاريژ به ،ينفتي هانهيهز بازژرداخت بر عالوه قرارداد، نوع نيا در

 آن متنوعي هاسكير رشيژذ وي نفت اتيعملي ااجر از مانكاريژ سود واق  در كه رديگ

ي اهيسرماي هانهيهز سقف نييتع از ژ  فاز، هر اتيعمل حسب بر الزحمهحق زانيم. است

 هر در. شد خواهد نييتع« الزحمهحق و هيسرما بازگشت نرخ محاسبه» مهيضم اساس بر و

 و بود خواهد هيسرما بازگشت نرخ با متناسب مانكاريژ به يافتهصيتخص الزحمهحق حال

 نييتعي هانرخ از هيسرما بازگشت نرخ تجاوز سبب دينبا الزحمهحق عنوان بهي افتيدر مبال 

 (.1939 ان،يميكر وي حاتم) شود قرارداد در شده

ي هانهيهز ابتدا در مانكاريژ باشد، داشته وجود زودهنذام ديتول متقابل يب قرارداد در اگر

 ناخالص درآمد نيبنابرا كند،يم افتيباز را زودهنذام ديتول به مربوط نذهداشت وي اتيعمل

 :شوديم محاسبه ريز فرمول ازي اتيعمل ينهيهز كسر از ژ  دانيم
 

1 Reduced Work 

 Capital Expenditure  :دست به قبل سال چند معموال که هستندی میعظی هانهیهز ،یاهیسرمای هانهیهز 

 ،یحفاری هانهیهز ک،یزیژئوف وی شناسنیزمی هانهیهز شامل هانهیهز نیا. شوند یم انجام پروژه، در درآمد آمدن

 ان،یم) شودیم انتقال و دیتول خطوط و ،یسات سرچاهیتأس و زاتیتجه ینهیهز کو،س نصب و ساخت ینهیهز

 6  .) 

 Non-CAPEX  :کارکنان آموزش ینهیهز ،یاجتماع نیتأمی هانهیهز ،یگمرک عوارض ها،اتیمال شامل 

 انعقاد نگامه آن نیتخم معموال. شودیم پرداختی دولت مراجع به که استیی هانهیهزی کل طور به و ،یرانیا

 (.   ص:      گران،ید وی رویش. )است دشوار قرارداد

 Operating and Maintenance Costs  :گردند،یم آغاز دانیم از دیتول شروع با کهی اتیعملی هانهیهز 

 ازی تابع که) ریمتغی اتیعملی هانهیهز.   ثابت،ی اتیعملی هانهیهز.  : شودیم لیتشک جزء پنج از نهیهز نوع نیا

 (.  6  ان،یم) سرباری هانهیهز.   ها،چاه راتیتعم.   زات،یتجهی نگهدار و ریتعم.    ،( است دیتول زانیم

 Bank Charges  :نرخ مجموع ،یبانک ینهیهز یمحاسبه اریمع. است اتیعملی مال نیتأمی هانهیهز شامل 

 (.6  -    صص:      گران،ید وی رویش) است ثابتی درصد و (LIBOR) بوریال

6 Remuneration Fee 
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( & )t t t tGR P Q O M                (1)  

2و  1tGR ،tP ،tQ كه
( & )O M t بشكه هر متيبه ترتيب درآمد ناخالص ميدان، ق 

 ديتول به مربوط نذهداشت وي اتيعملي هانهيهز و دانيم خام نفت ديتول، خام نفت

 . دنباشيم t يدوره در زودهنذام

X تا 1 يدوره طول در مانكاريژ ميكن فرض اگر  ، زانيم هب دوره هر در tI شامل كه 

 اوي گذارهيسرما كل ،ندكي گذارهيسرما استي اهيرسرمايغ ينهيهز وي اهيسرما ينهيهز

X تا 1 يدوره در با است برابر: 
X X X

t tt t t t
I C NC
  

  
   0 0 0

           (2)  

 .باشنديم t يدوره دري اهيرسرمايغي هانهيهز ،tNC وي اهيسرماي هاهنيهز ،tC كه

+1 يدوره در) رانيا نفتي مل شركت به 3دانيمي واگذار و 9ديتول يدوره شروع از ژ  

X  مانكاريژ يمطالبه كل ،(آن از ژ  و ( )tTR يدوره در  tنهيهز افتيباز مجموع از (

tPCR )الزحمهحق ياضافه به(Re )tm، شوديم ليتشك دوره آن در: 

) ) ( . ) R( eRe (t t t C t t t tNCTR PCR B CR mm R         (9)  

(X t X  ) 

 ميمستقي هانهيهز افتيباز به t يدردوره نهيهز افتيباز قالب در مانكاريژ مطالبات

( )C tR ميرمستقيغي هانهيهز افتيباز و ( )NC tR ي بانكي هانهيهز و( . )tB Cميتقس 

). شوديم )C tR هدور كل بر توسعه يمرحلهي انتها تاي اهيسرماي هانهيهز كل ميتقس از 

5بازژرداخت
) و ديآيم بدست   )NC tR ي انتها تاي اهيرسرمايغي هانهيهز كل ميتقس از

 به متقابل يب در زيني بانك ينهيهز.  شوديم محاسبه بازژرداخت دوره كل بر توسعه يمرحله

ي اهم از ژ  ماه نياول نخست روز آن احتساب خيتار و شوديم محاسبه ماهانه صورت

 نكته نيا. است گرفته صورت مانكاريژ توسطي ا هيرسرمايغ وي اهيسرماي هانهيهز كه است

 

1 Gross Revenue 

2 Operating & Maintenance Costs 

3 Production Period 

4 Hand over 

5 Payment Period 
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 از حاصل ديعوادرصد  1.  دوره، هر در مانكاريژ مطالبات سقف كه باشديم ذكر قابل

 ديبا دوره هر در مانكاريژ بهي ژرداخت تمام ذريد عبارت به باشد،يم دوره آن در دانيم

 (:2112 ن،يل وي قند) باشد دوره آن در دانيم درآمد كلد درص 1. از كمتر

t tTR GR                   (3)  

  60% 
 . باشديم دوره آن در درآمددرصد  31 دوره، هر در دولت سهم حداقل جه،يدرنت

-يم بدست ريز فرمول از متقابل يب قرارداد قرارداد عمر طول در دولتي افتيدر ن،يبنابرا

 :ديآ

( )

( ( ( ) ( ) ( . ) Re ))

 

 





 

     

 



t EC t EC
t t tt EP t EP

t EC
t t t C t NC t t tt EP

HGR GR TR

P Q OPEX R R B C m

 

                      (5)  

HGR  كه
1، EP

EC و 2
 ديتول زمان زبان،يم دولتي افتيدر يدهندهنشان بيترت به 9

دهد كه دريافتي دولت ميزبان نشان مي 5معادله . باشنديم قرارداد انيژا زمان و زودهنذام

ز تفاضل درآمد ناخالص ميدان با ژرداختي ژيمانكار در آن دوره بدست در هر دوره ا

آيد كه درآمد ناخالص ميدان و ميزان دريافتي ژيمانكار در هر دوره به ترتيب در  مي

 .توضيح داده شده است 9و  1معادالت 

 رانیاینفتنینوقراردادیمالنظام-3-۲

 وي اهيسرماي هانهيهز سقف بستن جمله از متقابل يب در موجودي هاتيمحدود به توجه با

 عدم و بازژرداخت يدوره بودن محدود سقف، از باالتري هانهيهز بازژرداخت امكان عدم

 دستمزد رييتغ درنظرگرفتن عدم قرارداد  اتمام از ژ  ماندهيباقي هانهيهز بازژرداخت امكان

 از اجتنابي برا. 3نداشتيي كارا دادقرار نوع نياي مال نظام نفت، متيق راتييتغ با مانكاريژ
 

1 Host Government receipt 

2 Early Production 

3 End of Contract 

 :در دسترس قابل  متقابل،عیب راردادق ازی نفتی قراردادهای بازنگر تهیکمی کارشناس مطالعات جهینت گزارش   
http://www.thegulfintelligence.com/Docs.Viewer/bb9597f1-191e-4d75-8060-

5319427d2fb9/default.aspx 

http://www.thegulfintelligence.com/Docs.Viewer/bb9597f1-191e-4d75-8060-5319427d2fb9/default.aspx
http://www.thegulfintelligence.com/Docs.Viewer/bb9597f1-191e-4d75-8060-5319427d2fb9/default.aspx
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 هدف دو باي نفت نينوي قراردادهاي مال نظام ،ينفتي قراردادها در هيسوكي يكرديرو

ي معرف زبانيم دولت و مانكاريژ مناف  كردن راستاهم و مطلوبي مال نظام يطراح يعمده

 و اكتشافي هانهيهز :از عبارتند قرارداد نوع نيا در مانكاريژ افتيباز  قابل مطالبات. شد

 ،3يبرداربهرهي هانهيهز و 9ميرمستقيغي هانهيهز ،2ياهيسرما ميمستقي ها نهيهز ،1يابيارز

 .5يمالنيتام هاي هزينه

 و هاسكير رشيژذي ازا دري نفتي هانهيهز بازژرداخت بر عالوه ،ينفت نينو قرارداد در

 الزحمهحق مانكاريژ  زبان،يم دولت به خدمات تمامي يارائه وي نفت اتيعملي هانهيهز

 .كنديم افتيدر .(دستمزد)

 و گردنديم آغاز 1هياول ديتول شروع با كهي برداربهرهي هانهيهزي نفت نينو ادقرارد در 

. گردنديم بازژرداخت و محاسبه 2يجار صورت به ه،ياول ديتول از بعد مکيرمستقيغي هانهيهز

 

1 Exploration and appraisal costs 

: Direct Capital Cost (DCC)  بیضر شیافزا ای بهبود توسعه، جهت الزمی اهیسرمای هانهیهز تمامی 

ی نیرزمیز وی نیروزم ساتیتاس تمام احداث ،یحفار ،یمهندس ،یتیریمدی هانهیهز تمامی جمله از مخزن، افتیباز

 وی ندیفرآ ساتیتاس ق،یتزر انتقال، ،یفرآور ساتیتاس رینظ زنمخ ای دانیم کردنی برداربهره قابلی برا الزم

 زین و دانیم بودنی تجار صورت در اکتشاف یمرحله در شده انجام ینهیهز واحدها، تمامیی اندازراه وی جنب

 ،یعموم طیشرا ص، بند - ماده) دیتول حال در مخازن ای نیادیم در الزمی هاینوساز وی بازساز مرمت، انجام

 (. ۳   مرداد ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ختارسا

: Indirect Cost (IDC)  یشهردار جمله ازی عموم موسسات و هاخانهوزارت دولت، به کهیی هانهیهز تمامی-

 طیشرا ض، بند - هماد) شودیم پرداختی اجتماع نیتام یمهیب و گمرگ عوارض، ها،اتیمال انواع لیقب از ها

 (. ۳   مرداد، ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار ،یعموم
 Operating Cost (OPEX)  :بهره اتیعمل انجامی برا قرارداد طبق قراداد دوم طرف کهی مبالغ تمامی-

 طیشرا ظ، بند-  ماده) کندیم نهیهزی رحسابدای استانداردها و قرارداد در مندرج طیشرا براساس وی بردار

 (. ۳   مرداد ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار ،یعموم

 Cost of Money (COM) :قرارداد در کهی طیشرا و زانیم به قرارداد دوم طرفی مال نیتأمی هانهیهز 

 ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار ،یعموم طیشرا ط، بند - ماده. )شودیم نییتع

 ( ۳   مرداد ران،یوز

 Fee0 :یِعیطب گاز یِاضاف استانداردِ مکعب فوت هزار هر ای) خامنفتی اضاف دیتول بشکه هر با متناسب کهی قمر 

 وی گاز مخازن ای نیادیم از گاز یاضاف دیتول استانداردِ مکعب فوت هزار هر ای ینفت مخازن ای نیادیم از( همراه

 ع، بند - ماده) شودیم نییتع قرارداد دوم طرف اتیعمل ازی ناش ،یاضافی گاز عاناتیم بشکه هر مورد حسب

 (. ۳   مرداد ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار ،یعموم طیشرا
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 زمان از قرارداد در مندرج طيشرا طبق زين مانكاريژ به متعلقه دستمزد ژرداخت نيهمچن

ي قراردادهاي الذو و ساختار ،يعموم طيشرا ب، بند -3ماده) شوديم آغاز هياول ديتول

 (. 1935 مرداد ران،يوز ئتيه يمصوبه گاز، و نفتي باالدست

 مکيرمستقيغي ها نهيهز: اول رد؛يگيم تعلق ژول نهيهز عامل دو به ديجد قراردادي مال نظام در

 شروع از آن بازژرداخت و شود يم انجام هياول ديتول از قبل كه مانكاريژ توسط شده انجام

 بازژرداخت و شده انجام ميرمستقيغج نيهز نيبي زمان وقفه نيا به. گردديم آغاز هياول ديتول

 اضافه به بوريال نرخ با برابر بخ  نيا دري مال نيتأم نهيهز .رديگيم تعلق ژول نهيهز آن،

 شركت توسط متقابل يب رينظ توانديم توافق مورد درصد نيا كه است توافق مورد درصد

 در تنها مانكار،يژ به ها نهيهز بازژرداخت يدوره طول در دوم، . گردد نييتع نفتي مل

 به را رهايتأخ نيا علت نتوان اگر دستمزد و ها نهيهز بازژرداخت در ريتأخ بروز صورت

ي مال نيتأم نهيزه. رديگ يم تعلق نشده ژرداخت ژول بهي مال نيتأم نهيهز داد نسبت مانكاريژ

 متن 93 بند ،1 ماده) است توافق مورد درصد اضافه به بوريال نرخ برابر زين بخ  نيا در

 تمام به كه متقابل يب خالف بر گردد،يم مالحظه كه طور همان .9(رانياي نفت نينو قرارداد

3قرارداد مؤثر خيتار شروع از شده امانجي هانهيهز
 ينهيهز بازژرداخت، يدوره شروع تا 

 از شده انجام مکيرمستقيغي هانهيهز به تنهاي نفت نينو قرارداد در گرفت،يم تعلقي بانك

. رديگ يم تعلق ژول ينهيهز بازژرداخت، يدوره شروع تا قرارداد مؤثر خيتار شروع

 شروع تا قرارداد مؤثر خيتار شروع از مانكاريژ كهي ميمستقي اهيسرماي هانهيهز به ن،يبنابرا

 خود ينوبه به فاكتور نيا. رديگينم تعلق ژول ينهيهز شود، يم متحمل بازژرداخت يدوره

 

First Production   :اول یمرحله در که مخزن ای دانیم یتوسعه یبرنامه در شده فیتعر دیتول زانیم 

 ای بهبود اتیعمل از حاصلی اضاف یهیاول دیتول زانیم ای شده حاصل شده، کشف مخزن/دانیم یتوسعه اتیعمل

 و ساختار ،یعموم طیشرا ش، بند - ماده. )گرددیم حاصل مربوط یبرنامه اساس بر که افتیباز بیضر شیافزا

 ( ۳   مرداد ران،یوز ئتیهی  مصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو

2 Current Basis 

3 “Cost of Money ("COM")" means LIBOR plus ....... percent (....... %) solely applicable to a) 

Indirect Costs (IDC) incurred and paid by the Contractor prior to the First Production Date of 

the Crude Oil and/or First Production Date of the Natural Gas and b) Petroleum Costs and Fee 

only in the event of the delay and/or late payment (for reason attributable to N.I.O.C.).” 

4 Effective Date 
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 چرا گردد،يم محسوب مانكاريژ توسطي اضافي هانهيهز از كنندهيريجلوگ عوامل ازي كي

 م،يمستقي اهيسرماي هانهيهز به ژول ينهيهز تعلق دمع ليدل به شد اشاره كه گونههمان كه

 از ژ  قرارداد، نوع دو هر در اما. روديم نيب از مانكاريژ توسطي اضاف ينهيهز يزهيانذ

 اگر دستمزد، و هانهيهز بازژرداخت در ريتأخ وقوع صورت در بازژرداخت، يدوره شروع

 تعلق نشده ژرداخت ژولک به ژول، ينهيهز اد،د نسبت مانكاريژ به را رهايتأخ نيا علت نتوان

 .رديگ يم

 نفت، متيق كاه  اي  يافزا با مانكاريژ دستمزد كه متقابل يب خالف بر ن،يا بر عالوه

 كهي خدماتي ازا در مانكاريژ ران،ياي نفت نينوي قراردادها در گرفت،ينم قرار ريتأث تحت

 Rفاكتوري مبنا بر ،ينفت اتيعملي هانهيهز و هاسكير رشيژذ و دهديم ارائه
1

 حق" ، 

 هزار هري ازا به( دستمزد) الزحمهحق" اي "يديتول نفت بشكه هري ازا به( دستمزد) الزحمه

 الزحمه حق) الزحمهحق. كنديم افتيدر ه،ياول ديتول خيتار از ،"يديتول گاز مكعب فوت

 اعم قرارداد قلمرو و ديتول حسط قرارداد، يمنطقه و ژروژهي هاسكيري مبنا بر(( دستمزد)

 متيق رييتغ با مانكاريژ بهي ژرداخت يالزحمهحق ن،يچنهم. 2است ريمتغ توسعه و اكتشاف از

 : 9(رانياي نفت نينو قرارداد متن، 9-5بند  ،25 ماده) است ريمتغ ريز فرمول اساس بر نفت

 

1  R- Factor =  
                         تجمعی  دریافتی پیمانکار از تاریخ موثر قرارداد تا انتهای هر فصل مالی 

تجمعی هزینه های نفتی پرداخت شده توسط پیمانکار از تاریخ موثر قرارداد تا انتهای هر فصل  مالی
 

 .است آمده وستیپ کی جدول  در مانکاریپ( دستمزد) الزحمهحق بر رگذاریتأث عوامل   

3 In the event that the actual average of the annual Export Oil Price versus the contractually 

assumed Export Oil Price, as envisaged in the Long Term Crude Oil Sales and Delivery 

Agreement, is decreased or increased, then the contractually agreed FPB / FPMscf shall be 

adjusted downward and upwards respectively as per the following formulae:  

/ ( / )nAF F P P  01 2 1  

If: nP > 1.5 P0 , then nP = 1.5 P0  

If: nP < 0.5 P0 , then nP = 0.5 P0  

Where:  

AF= adjusted Fee for the Export Oil Price increases or decreases 

 F= contractual Fee per Barrel 

nP = annual actual Export Oil Price year (n) 

P0= contractually assumed Export Oil Price at the year (0), i.e. Effective Date of the 

Contract, 
 ج
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 / ( / )nAF F P P  01 2 1              (.)  

 دري قرارداد دستمزد F خام، نفتي بشكه هري ازا به شده ليتعد زددستم AF آن در كه

P0و امn سال دري صادرات نفت متيق متوسط nP ، بشكه هري ازا به قرارداد انعقاد هنذام

 :اگر شده يادي مالي الذو اساس بر. است صفر سال دري قراردادي فرض متيق

.n nP P P P  0 01 5 

. .n nP P P P  0 00 5 0 5 

 با مانكاريژ بهي ژرداخت دستمزد نكهيا ليدل به شود،يم دهيد باالي گزاره در كه طورهمان

ي قراردادها كه گفت توانيم نيبنابرا دارد، ميمستقي رابطه نفت متيق  يافزا اي كاه 

 . است متقابل يبي قراردادها به نسبتي شتريب انعطافي دارا زين منظر نيا ازي نفت نينو

 هيسرما tI زانيم به دوره هر در يگذارهيسرما يدوره در مانكاريژ كه نيا فرض با نيبنابرا

 :با است برابر قرارداد يدوره طول در اوي گذارهيسرما كل كند،يمي گذار

&( )
X X t EC t EC

t EX APP t tt t t X t X t
I C DCC IDC
  

   
     0 0

 (0)  

EX&كه APPC، يابيارز و اكتشاف ينهيهز،DCC و ميمستقي اهيسرما ينهيهز

IDC است ميرمستقيغي اهيسرما ينهيهز. 

 خيتار) امt يدوره در مانكاريژ افتيباز قابل مطالبات كل شده ارائه حاتيتوض به توجه با

 :از عبارتند ،(=<t هيلاو ديتول

( .Re )

( .Re .Re )

( .Re ) (Re .Re )

 

 

 

TR OPEX IDC ccontractor t afterFPD
t

IDC c COM cbeforeFPD t

DCC c m ct t

      (3)  

كه
t

contractorTR،tOPEX،( .Re )afterFPDIDC c،

( .Re .Re )beforeFPD tIDC c COM c،( .Re )tDCC c،(Re .Re )tm c  به 

ي هانهيهز ،يبرداربهرهي هانهيهز بازژرداختِ مانكار،يژ افتيباز قابل يمطالبه كل بيترت
 

Note: Any decrease or increase in the gas price will be calculated based on (barrels of oil 

equivalent) for this purpose. 
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ي هانهيهز همراه به هياول ديتول از قبل مکيرمستقيغي هانهيهز ه،ياول ديتول از بعد ميرمستقيغ

ذكر اين نكته ضروري . هستند ام t يدوره در متعلقه يالزحمهحق و ميمستقي هانهيهز ژول،

 اي خام نفت از درصد 51 محل از حداكثر دوره هر در كارمانيژ به ژرداختِباز كل كهاست 

 اي و محصوالت ذريد وي اضافي عيطب گاز از درصد 05 تا وي اضافي ديتولي گاز عاناتيم

. شوديم انجام هياول ديتول به دنيرس از ژ  محصول روزفروش متيق هيژا بر هاآن ديعوا

 ماندهيباقي هانهيهز بازژرداخت از مان  ل،متقاب يب خالف بر قرارداد يدوره انيژا نيچنهم

 و نفتي باالدستي قراردادهاي الذو و ساختار ،يعموم طيشرا پ، بند -.ماده)گرددينم

 (.1935 مرداد ران،يوز ئتيه يمصوبه گاز،

 :از است عبارتي نفت نينو قرارداد در قرارداد عمر طول در دولتي افتيدر نيبنابرا

( )

( ( ( .Re )

( .Re .Re )

( .Re ) Re ))

    

   

 

 

t
t EC t ECHGR GR TRt tt FPD t FPD

t EC P Q OPEX IDC ct t t afterFPDt EP

IDC c COM cbeforeFPD t

DCC c mt t

                    (3)  

HGR، FPD 3 معادله در
 و هياول ديتول خيتار دولت،ي افتيدر يدهنده نشان بيترت به EC و 1

، درآمد ناخالص ميدان و ژرداختي به tTRو tGRچنين  هم .است قرارداد اتمام زمان

بنابراين دريافتي . توضيح داده شده است 3در معادله  tTRند كه هست tي ژيمانكار در دوره

دولت ميزبان در هر دوره از تفاضل درآمد ناخالص ميدان و ژرداختي به ژيمانكار در آن 

 .آيد دوره بدست مي

 مدلفروضوپژوهشروش-4

 رشيژذ مورد و ينفت يردادهاقرا انواع يسهيمقا و يابيارز جهت به مرسوم يروش نونتاك

 نوع به صرفاًي نفت قرارداد كي يکمالي بندها تيجذاب .است نداشته وجود  يوس سطح در

 است وابستهي مال ميرژ آني بيترك اثرات به بلكه نداردي بستذ خاصي بند اي و قرارداد

 

1 First Production Date 
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ي قراردادها يکلما ميرژ يسهيمقا وي ابيارزي برا يدبا نيبنابرا .1(2111 نا،اني و كاندونگ)

 متقابل يب يکمال ميرژ دو يسهيمقاي برا مقاله نيا در .گردد استفادهيي هاشاخص از مختلف،

 بازگشت يدوره ،هيسرما بازگشت نرخ همچون شاخص چند از رانياي نفت نينو قرارداد و

 دولت سهم شاخص از و مانكاريژي برا خالصي فعلارزش  وي سودآور شاخص ،هيسرما

 و مانكاريژي نفتي هاشركتي برا حاضر يمطالعه تا شده است استفاده رانيا كشور يبرا

 .باشد مؤثر و ديمف زبانيم كشور

 مدلدراستفادهموردیهاشاخص-4-۱

 (GT)دولتسهم-4-۱-۱

-يم محسوب ارهايمع نيترمهم ازي كي دولت سهمي مال ميرژ كي يهاشاخصي ابيارز در

 ديعوا تمام نسبت نيا اگرچه. است ژروژهي اقتصاد سود ازي قسمت با برابر دولت سهم. شود

ي كي وجود نيا با اما شودينم شامل را رهيغ وي فناور انتقال اشتغال،  يافزا جمله از دولت

 فيتعر اساس بر. شود يم محسوبي نفت قراردادي مال نظامي ابيارزي هاشاخص نيترمهم از

 :از است عبارت دولت سهم ،(.211) جانستون
كل دريافتي دولت

كل سود اقتصادي ژروژه
 )%(سهم دولت =  

ي منها ژروژه كلي تجمع درآمدي معنا به باال كسر مخرج در ژروژهي اقتصاد سود كه

 .است آني اقتصاد عمر طول در ژروژه كلي تجمعي هانهيهز

 :با است برابر متقابل  يبي قراردادها در دولت سهم شاخص نيبنابرا

( & )

( & )

t ELF t ELF t ECP Q O M TR
t EP t EP t EPt t t t

GT
t ELF t ELF t X t XP Q O M C NCt tt EP t EP tt t t t

       


            0 0

  (11)  

EP، ELF فرمول نيا در
 عمر زودهنذام، ديتول زمان يدهندهنشان بيترت به EC و 2

طبق تعريف ارائه شده در شاخص سهم  .باشنديم قرارداد انيژا زمان و دانيمي اقتصاد

ي كل دريافتي دولت در طول عمر اقتصادي دهنده نشان 11، صورت كسر معادله دولت

 

1  Dongkun, Yan Na 

2 Economic life of field 
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باشد كه در هر دوره از تفاضل درآمد ناخالص ميدان با ژرداختي ژيمانكار در  ن ميميدا

مخرج كسر معادله . توضيح داده شده است 5آيد كه در معادله  متقابل بدست مي قرارداد بي 

دهد كه از تفاضل درآمد سود اقتصادي ژروژه در طول عمر اقتصادي ميدان را نشان مي 11

اي و اي، غيرسرمايه هاي سرمايههاي تجمعي ژروژه شامل هزينه تجمعي ميدان با هزينه

ضروري ذكر اين نكته . آيد هاي عملياتي تا اتمام عمر اقتصادي آن ميدان بدست مي هزينه

ي قرارداد نيست بلكه  ي سهم دولت ميزبان، اتمام دوره است كه زمان نهايي در محاسبه

 .باشد اتمام عمر اقتصادي آن ميدان مي

 :شوديم محاسبه ريز شكل بهي نفت نينوي قراردادها در شاخص نيا نينچهم

( & )

( & )

t ELF t EC t ELFP Q TR O M A
t FPD t FPD t ECt t t t

GT
t ELF t ELF t EC t ECP Q O M DCC IDCt tt FPD t FPD tt t t t

        


           0 0

(11 )  

، در قرارداد نوين نفتي نيز سهم 11همانند توضيحات ارائه شده در معادله  11در معادله 

م دريافتي دولت ميزبان بر سود اقتصادي ژروژه تا زمان اتمادولت ميزبان از تقسيم تجمعي 

ي كل دريافتي دولت دهنده نشان 11صورت كسر معادله . باشد عمر اقتصادي آن ميدان مي

باشد كه در هر دوره از تفاضل درآمد ناخالص ميدان با  در طول عمر اقتصادي ميدان مي

توضيح داده شده  3آيد كه در معادله  ژرداختي ژيمانكار در قرارداد نوين نفتي بدست مي

-سود اقتصادي ژروژه در طول عمراقتصادي ميدان را نشان مي 11له مخرج كسر معاد. است

هاي هاي تجمعي ژروژه شامل هزينه دهد كه از تفاضل درآمد تجمعي ميدان با هزينه

اي و عملياتي تا اتمام اي، غيرسرمايه هاي مستقيم سرمايه اكتشاف و ارزيابي، هزينه

ي سهم دولت ميزبان  ان نهايي در محاسبهدر اينجا نيز زم. آيد عمراقتصادي ميدان بدست مي

 قرارداد اي ديتول توسعه، قرارداد بر عالوه معادله نيا .باشد اتمام عمر اقتصادي آن ميدان مي

 افتيباز بيضر  يفزاا /بهبود اتيعمل از مانكاريژ كهي حالت د،يتول و توسعه شاف،اكت

 و هانهيهز تمام قرارداد اتمام صورت در كهاردي مو در .رديگيبرم در هم را كند استفاده

 هيتسو منظور به قرارداد و باشد نشده بازژرداخت كامل طور به مانكاريژ يالزحمهحق

 آن عدد و است صفر از تربزرگ 11 فرمول در A ،شود ديتمد مانكاريژ با كامل حساب
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 به كه ستا ژول ينهيهز يعالوه به قرارداد اتمام زمان در نشده ژرداخت مقدار با معادل

ذكر اين نكته ضروري است،  .است كرده دايژ انتقال قرارداد مامات از بعدي هادوره /دوره

 كامل طور به مانكاريژ يالزحمهحق و هانهيهز تمام قرارداد اتمام زمان در كهي صورت در

 .است صفر معادل A عدد ،باشد شده بازژرداخت

 (IRR) مانکاریپیداخلبازدهنرخ-4-۱-۲

ي مساو مانكاريژ خالصي فعل ارزش مانكار،يژي داخل بازده نرخ آوردن دست به منظور هب

 :ميداري نفت نينو قرارداد و متقابل يب در نيبنابرا شود،يم داده قرار صفر

( )

EC
t

IOC t
t

NCF
NPV

r

 



0

0
1

           (12)  

 در( مانكاريژي هانهيهز تمامي منها نكارمايژي افتيدر تمام) خالصي نقد انيجر ،NCFt كه

-يم بدست  (r) ليتنز نرخي برا معادله نيا در كهي عدد ن،يبنابرا. است معلوم ،t يدوره

 .دهدي م نشان را گذارهيسرماي داخل يبازده نرخ د،يآ

 ((Payback Periodهیسرمابازگشتیدوره -4-۱-3

- صفر مانكاريژ 1خالصي نقد انيجري تجمع مقدار كه يزمان به دانيم كي عمر طول در

 را ذريد املعوي تمام اگر. شوديم گفته هيسرما بازگشت يدوره اي سرسربه ينقطه شود

 گذارهيسرماي برا كند دايژ تحققي زمان ينقطه نيا زودتر چه هر ميريبذ نظر در ثابت

 .2(2119 وود، و اليكسر) باشديم ترمطلوب

 
T

t
t

NCF




0

0               (19)  

 . نديگويم هيسرما بازگشت يدوره اي سرسربه ينقطه ،باال يمعادله در T عدد به

  (PI) یسودآورشاخص-4-۱-4

 دالر هري ازا به مانكاريژ كه معناست نيبد هانهيهز به سود نسبت اي يسودآور شاخص 

 بهي برا. آورديم دست به سود زانيم چه به آن افتيباز بر عالوه ،دانيم دري گذارهيسرما
 

1 Cumulative Net Cash flow 

2 Ken Kasriel, David Wood 
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 ينقد اتانيجر حال ارزش مجموع نياز است تا ابعاد بدون شاخص نيا آوردن دست

 قرارداد عمر طول در مانكاريژي اهيسرماي هانهيهز مجموع حال ارزش برنده يآ در مانكاريژ

 (.2111 ان،يم) گردد ميتقس

 
   PV of Cap

NPV
PI

ital investment
 1          (13)  

 و ندهيآ در مانكاريژ ينقد اتانيجر حال ارزش مجموع يدهندهنشان كسر صورت كه

 . باشديم مانكاريژي اهيسرماي هانهيهز حال ارزش مجموع معرف كسر مخرج

ي نفت نينو قرارداد و متقابل يبي مال ميرژ دو يسهيمقا وي ابيارز منظور به مقاله نيا در

 نفت زانيم. شده استي مالي سازمدل ينفتي فرض دانيم كي يبرا 13 تا 1 ادالتمع

 استحصال قابل نفت و درصد 3 آن افتيباز بيضر بشكه، ارديليم 5/2 حدود آني درجا

 بشكه ونيليم1.5/. نفت افتيباز بيضر بهبود/ يافزا اتيعمل بدون حالت در دانيم نيا

 افتيباز بيضر بهبود / يافزا اتيعمل با همراه كه استي حال در نيا. است شده برآورد

 دوره كل ذكر اين نكته ضروري است. 1است شده برآورد بشكه ونيليم 213/. نفت،

 موثر خيتار شروع از سال هشت مدت به حداكثري نفت نينو قرارداد دري ابيارز و اكتشاف

 هاطرحي اجرا ازين مورد زمان با متناسب د،يتول و توسعه دوره مجموع و است قرارداد

 ،9 ماده) شوديم گرفته نظر در توسعه اتيعمل شروع خيتار از سال ستيب مدت به حداكثر

 يدورهي فرض دانيم نياي سازمدل مورد در حال. رانياي نفت نينو قرارداد متن، 9-2 بند

 گرفته نظر در سال 15 ديتول دوره و سال 5 زين توسعه يدوره و سال 5ي ابيارز و اكتشاف

 سالي ابتدا ازي نفت نينو قرارداد در هياول ديتول /متقابل يب در زودهنذام ديتول. 2است شده

 

است که توسط شرکت ملی نفت  ی یکی از میادین نفتی ایرانهای مذکور برگرفته از گزارش توسعهداده   

 Bank و IPC در  COM گرید عبارت به یا)ی بانک نهیهز انهیسال نرخ نیچن هم. آوری شده است جمع

Charges بوریال نرخ با برابر(  متقابل عیب در +x% باشد یم. 

2  " 3.2.3. Total Duration of Exploration to Production Operations and Term of Contract: 

a. The total duration of the initial Exploration Operation Phase, optional Exploration 

Operations Phase and/or Appraisal Operations Phase will be maximum eight (8) Years 

commencing from the Effective Date. 

b. The total duration of execution of the Development and Productions Operations Phase will 

be maximum twenty (20) Years from the date of approval of the Development and Production 

Plan (DPP) by the N.I.O.C. Such duration, where further Petroleum Operations and/or 
 ج
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- يژ مورد در. گردديم آغاز قرارداد نهم سالي ابتدا از ذريد عبارت به اي توسعه چهارم

بسيار  نفت متيق تغييرات شاهد گذشتهي هاسال در كه طور همان مدل در نفت متيقي نيب

. دشوار و تا حدودي غيرممكن است اريبس نفت متيقي نيب يژ است و در نتيجه وسي  بوده

 نيا مختلفي ها حالت گرفتن نظر در منظور به نانهيبواق  و معمول كرديرو وجود نيا با

 نسبتاً يدامنه در راي اقتصادي ابيارز بتوان تا ميكن استفاده متيقي ويسنار چند از كه است

 شاملي متيقي ويسنار سه ازي مالي سازمدل نيا در .كرد ليتحل تنفي هامتيق ازي عيوس

 داده نشان( 1) شكل در كه ميكرد استفاده  9نييژاي هامتيق و 2باالي هامتيق  ،1مبنا حالت

 .است شده

 
 4(EIA: منبع)ن ییپا و مبنا باال،ی ویسنار سه در خام نفت متیقی نیبشیپ -1 شکل

 
 

IOR/EOR operations is necessarily required, may be extended by the mutual agreement of the 

Parties for up to a maximum of five (5) Years. 

c. The total duration of the Contract ("Term of Contract") shall constitute Exploration 

Operations Phase(s) and Appraisal Operations Phase as per Clause 3.2.3. (a) And 

Development and Production Phase as per Clause 3.2.3. (b) As may be applicable." 
1 Base Case 

2 High Case 

3 Low Case 

4 U.S. Energy Information Administration (2015), Annual Energy Outlook 2015 with 

Projections to 2040,  

 http://www.eia.gov/forecasts/aeo/section_prices.cfm 

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/section_prices.cfm
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/section_prices.cfm
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 لنتایجوتحلیلحساسیتیتجزیهوتحل-۵

 با هاآني مال ميرژ يسهيمقا بهي نفت نينو قرارداد و متقابل يبي مالي سازمدل از ژ 

 (2) شكل به توجه با. شودژرداخته مي مقاله قسمت نيا در شده انيبي هاشاخص از استفاده

 در نفت متيقي ويسنار سه در مانكاريژي داخل بازگشت نرخ چپ، سمتي عمود محور

 از. باشديم ترمطلوب مانكاريژ نظر از جتاًينت كه است متقابل يب از شتريبي نفت نينو قرارداد

 متقابل يب مورد در مانكاريژي داخل بازگشت نرخ عدد شوديم مشاهده كه طورهماني طرف

 كه است آن موضوع نيا ليدل. باشديم درصد 13 ثابت عدد نفت متيقي ويسنار سه در

 مشخص ثابت طور به هابازژرداخت شروع از قبل الزحمهحق و هانهيهز تقابلم يب در چون

 به نفت متيق اگر كه دهديم نشان را خود شكل نيبد تنها نفت متيق ريتأث نيبنابرا اندشده

 كند تجاوز قرارداد در شده نييتع مجاز سقف از كهي اگونه به كند دايژ كاه ي ليدل هر

ي داخل بازگشت نرخ عدد و يابديم انتقالي بعدي هادوره /دوره به مانكاريژ به ژرداختباز

 ريتأث تنها كند دايژ  يافزا نفت متيقي ليدل هر به كهي صورت در و يابديم كاه مانكاريژ

. باشديم او ثابت يالزحمهحق و هانهيهز افتيباز موق  به افتيدر مانكاريژي برا آن مثبت

 ،موجود نفت متيقي ويسنار سه در كه نيا ليدل به شده انجامي سازدلم در حال

مانكار يژ نيبنابرا است قرارداد در شده نييتع مجاز سقف از كمتر مانكاريژ به بازژرداخت

 شده مندبهره متقابل يب در نفت متيقي ويسنار سه در نفت متيق  يافزا مثبت ريتأث از تنها

 نشان رادرصد 1/10حالت  نيكمتر دري نفت نينو قرارداد در كه استي حال در نيا. است

( نييژا نفت متيق حالت) نفت متيق 9ي ويسناري سازمدل به مربوط عدد كه دهديم

درصد 1/13 بيترت به مانكاريژي داخل بازگشت نرخ نفت متيق 2 و 1ي ويسنار در. اشدب يم

ي افتيدر  يافزا آن علت و اند افتهي  يافزا 9ي ويسنار به نسبت كه درصد است11/13 و

 ويسنار دو نيا در او دستمزد  يافزا ازي ناش خود كه است 2 و 1ي ويسنار در مانكاريژ

 2 و 1ي ويسنار در و است نفت متيق راتييتغ ازي تابع خود مانكاريژ دستمزد رايز است،

 1ي ويسنار ود در عدد نيا يسهيمقا مورد در. اندافتهي  يافزا 9ي ويسنار به نسبت هامتيق

 دو هر در چون كه ودش يم ليتحل گونه نيبد دهند،يم نشان باهم راي كم اختالف كه 2 و
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 و نهيهز بازژرداخت نياول عنوان به) نهم سال در جز به نفت متيق مذكوري ويسنار

 متيق ريتأث نيبنابرا است شتريبي قرارداد متيق برابر 5/1از  اه سالي تمام در ،(الزحمه حق

 بازگشت نرخ عدد ود هر در و است كساني مانكاريژ دستمزدي برا ويسنار دو هر در نفت

 سال در دستمزد اختالف ازي ناشي جزئ اختالف نيا و است كساني بايتقرمانكاريژي داخل

 .است نهم

 مشخصي افق محور در نفت متيقي ويسنار سه شوديم دهيد( 9) شكل در كه طور همان

 ارزش  شد، ليتحل مانكاريژي داخل بازگشت نرخي برا باال در كهي بيترت همان به و اندشده

 نينو قرارداد در مزبوري ويسنار سه در  1درصد ده ليتنز نرخ در مانكاريژي فعل خالص

 . است متقابل يب از  يبي نفت

 دهيد (3) درشكل كه گونه همان قرارداد نوع دو در هيسرما بازگشت دوره يسهيمقاي برا

ي نقد انيجر كه استي سال نياول( بازژرداخت چهارم سال) قرارداد زدهميس سال شود،يم

ي نقد انيجر نيبنابرا دهديم عالمت رييتغ مثبت بهي منف از متقابل يب در مانكاريژي تجمع

عدد ي مال محاسبات جينتا. شوديم صفر زدهميس و دوازدهم سال نيب ژيمانكاري تجمع

 نيا. است سرسربه ينقطه اي هيسرما بازگشت يدوره همان كه دهديم نشان را سال1/12

 دوازدهم سال در مانكاريژي تجمعي نقد انيجري نفت نينو قراردادي برا كه استي حال در

ژيمانكار  يهيسرما بازگشت يدوره نيبنابرا شوديم مثبت( بازژرداخت سوم سال) قرارداد

 توجه با نيبنابرا دهد، يم نشان راال س 5/11عدد  جينتا كه است دوازدهم و ازدهمي سال نيب

 از زودتري نفت نينو قرارداد در سرسربه ينقطه اي هيسرما بازگشت يدوره نكهيا به

 زين لحاظ نيا ازي نفت نينو قرارداد گرفت جهينت توانيم بنابراين است افتاده اتفاق متقابل  يب

 سهيمقا كه كرد نشان خاطر بايد لبتها. باشديم ترمطلوب متقابل يب به نسبت مانكاريژي برا

 نوع دو در تيقم مختلفي وهايسناري براي سودآور شاخص و هيسرما بازگشت دوره

  .است شده داده نشان (5) شكل دري نفت نينو قرارداد و متقابل يب قرارداد

 نينو قرارداد كه دادند نشان نفت متيق مختلف يوهايسنار يبرا شده انجامي هاليتحل

 . باشديم ترمطلوب مانكاريژي برا متقابل يب به نسبتي نفت
 

1 NPV (10) 
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 زبانيم دولت سهم. ميكنيم ليتحل زبانيم دولت سهم بررا ي سازمدل از حاصل جينتا حال

 متقابل يب به نسبت راي كمتر درصد نفت متيقي ويسنار سه هري براي نفت نينو قرارداد در

 2ي ويسنار در و درصد 39 به درصد 35 از مبناي ويسنار در كه بيترت نيبد دهد؛يم نشان

 كاه  درصد 31 به درصد 32 از 9ي ويسنار در و درصد .3 به درصد .3/3از  نفت متيق

 درصد 31ي باال همچنان دولت سهم قرارداد، نوع دو هر در وجود نيا با اما است، افتهي

ي نفت نينو راردادق در دولت سهم درصد كاه  كه داشت نظر در را نكته نيا ديبا. باشديم

 درصد 31ي باال سهم كه چرا ستيني مال نظاميي كارا كاه  مفهوم به متقابل يب به نسبت

گزارش اعداد متناظر  .باشديم( زبانيم دولت) كارفرماي براي امالحظه قابل رقم كماكان

 .آمده است( 1)در جدول ( 2)با شكل 

4  

۵  

6  

   

   

   

۱   

  

۵ 

۱  

۱۵ 

۲  

۲۵ 
بي  متقابل قرارداد نوين نفتي ايران

ت
دول

م 
سه

IR
R

 
 نفت متیقی ویسنار سه در زبانیم دولت سهم و مانکاریپی داخل تبازگش نرخ -2 شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع)

 نفت متیقی ویسنار سه در زبانیم دولت سهم و مانکاریپی داخل بازگشت نرخ -1جدول 

 قرارداد نوین نفتی ایران بیع متقابل  

  IRR  1/11 %2/13  قیمت نفت  1سناریو% 

IRR   11/11 %2/13  قیمت نفت 2سناریو% 

IRR 1/11 %2/13 قیمت نفت  3سناریو% 

GT  % 23 %25 قیمت نفت   1سناریو% 

GT  % 26 % 11/26 قیمت نفت   2سناریو% 

GT  %21 %22 قیمت نفت   3سناریو% 
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 پژوهشی هاافتهی: منبع 

 
 متیقی ویسنار سه دری نفت نینو قرارداد و متقابل عیب در مانکاریپ NPV(10) ی سهیمقا -3 شکل

 ( پژوهشی هاافتهی: منبع) نفت

 
 دوره یسهیمقا منظور به قرارداد دوره مختلفی هاسال در مانکاریپی تجمعی نقد انیجر -4 شکل

    (شپژوهی هاافتهی: منبع) مبنا متیقی ویسنار در قرارداد نوع دو در هیسرما بازگشت
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 قرارداد نوع دوی برا نفت متیقی ویسنار درسهی سودآور شاخص و هیسرما بازگشت دوره -5 شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع)  رانیای نفت نینو قرارداد و متقابلعیب

 

 و متقابل يب قرارداد دو در كارفرما سهم و مانكاريژي مالي هاشاخص يسهيمقا با نيبنابرا

 به نسبت مانكارانيژي برا ينفت نينو قرارداد گرفت جهينت توانيم ،يفتن نينوي قراردادها

 نداده كاه ي توجه قابل زانيم به را دولت سهم حال نيع در و است ترمطلوب متقابل يب

 نينو قرارداد ،يساز مدل از حاصل جينتا به توجه با كرد ادعا توانيم كهي اگونه به است

 .است شده كارآتر متقابل يب به نسبتي نفت

 ران،ياي نفت نينو قرارداد و متقابل يب قرارداد نوع دوي برا شده انجامي مالي سازمدل در 

 حاضر مقاله در عدد نيا و باشديمدرصد  xي به اضافه بوريال نرخ با برابري  بانك نهيهز نرخ

 ليدل به. است شده گرفته نظردر  درصد 05/1ي درصد به اضافه 2 با برابر  مبنا حالتي برا

% 5 تا% 1 يبازه در نرخ نيا رييتغ به نسبت مدلي خروج راتييتغ بور،يال نرخ بودن ريمتغ

 درصد 05/5دصد تا  05/1 نيبي بانك نهيهز نرخ راتييتغ بازه نيبنابرا. است شدهي بررس

 و خالصي فعل ارزش ودشيم دهيد( 3) شكل در كه طور همان. است شده گرفته درنظر
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 به نسبت رانياي نفت نينو قرارداد با سهيمقا در متقابل يب قرارداد در هيسرما بازگشت نرخ

ي فعل ارزش بور،يال نرخ رييتغ باي عبارت به دهد،يم نشاني شتريب تيحساس بوريال نرخ رييتغ

.  كننديم رييتغ شتريبي نفت نينو قرارداد به نسبت متقابل يب در هيسرما بازگشت نرخ و خالص

 يکاهيرسرمايغ وي اهيسرماي هانهيهز مجموع به متقابل يب در كه است نيا موضوع نيا ليدل

 به هابازژرداخت در ريتأخ صورت در بازژرداخت يدوره در نيچن هم و هياول ديتول از قبل

 نينو قرارداد در كهي حال در ،رديگيم تعلقي بانك نهيهز نشده، ژرداخت زانيم به مانكاريژ

 در ريتأخ به ديتول از ژ  و هياول ديتول از قبل مکيمستق ريغي هانهيهز به تنهاي بانك نهيهزي نفت

 مشمول موارد بر عالوه متقابل يب در نيبنابرا. رديگيم تعلقي بانك ينهيهز ها،بازژرداخت

 رييتغ جهينت در. رديگيم علقتي بانك نهيهز زيني اهيسرماي هانهيهز به ،ينفت نينو قرارداد در

 بازگشت نرخ و خالصي فعل ارزش بر متعاقباً وي بانكي هانهيهز بري شتريب ريتأث بوريال نرخ

 .گذارديم متقابل يب مانكاردريژ يهيسرما

 

 
 بوریال نرخ به نسبت مانکاریپ IRR وNPV(10)  تیحساس زیآنال -6 شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع)
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ي اگونه به است، مانكاريژ دستمزد نييتع اريمع عنوان به R عاملي نفت نينوي اقرارداده در

 بهي  ژرداخت "خام نفت بشكه هري ازا به دستمزد" باشد، تر كم عامل نيا چه هر كه

 در مانكاريژي تجمعي هانهيهز معرف كسر، مخرج كهنيا به توجه با. شوديم شتريب ارمانكيژ

 را مانكاريژ و كنديم نزول عامل نيا نهيهز  يافزا با نينابراب است، يمال فصل هري انتها

 به موضوع نيا اول نذاه در چند هر. كنديمي شتريب "بشكه هري ازا به دستمزد" حقيذ

 فرض به كه گونه نيبد. استي اشكاالتي دارا اما ديآيم حساب بهي ريژذانعطافي اگونه

 را خودي هانهيهز كند حفري عمود چاه سه ،يفقا چاه هي يحفاري جا به مانكاريژ اگر مثال

 كهي صورت در كند،يم افتيدر راي شتريب دستمزد و شوديم كمتر R عامل و برديم باال

ي ترشرفتهيژي اتيعملي هايتكنولوژ سمت به را مانكاريژي داتيتمه گرفتن درنظر با توانيم

 . داد كاه  را هانهيهز و داد سوق

 به توجه با. است شده گرفته نظر در طبقه ژنج ،R فاكتور جدولي بندميتقس در نيچنهم

 مختلف نيدايمي برا كهي نفت نينو قرارداد يکمالي هايسازمدل از حاصل جينتاي ابيارز

-طبقه دو تنها نيبنابرا است 2 از كمتر عامل نيا قرارداد،ي هاسال اغلب در است شده انجام

 از كمتر كه R فاكتور زانيم قرارگرفتن برحسب و شوديم مشمول را طبقه ژنج از اول ي

 جدول نيا از دوم اي اول يهطبق افتيدر حقيذ را مانكاريژ است دو و كي نيب اي كي

ي قراردادها اي عراق 1يفن خدماتي قراردادها يمطالعه با كه استي حال در نيا. كنديم

ي فن خدمات قرارداد در دستمزدي امبن كه R فاكتوري بندطبقهي هابازه د،يتول در مشاركت

 شده نظرگرفته در تركوچك است ديتول در مشاركتي قراردادها در سود نفت اي عراق

-بازه در (R=1) سرسربه ينقطه از ژ  مانكاريژ ران،ياي نفت نينو قرارداد در واق  در. است

 نيا .دينمايم افتيدر راي ثابت ينشده ليتعد يبشكه هري ازا به دستمزدي طوالن نسبتاًي ا

 يابديم  يافزا قراردادي هاسال طول در R فاكتور .است داده نشان (5) شكل در موضوع

-يم افتيدر را اول يطبقه دستمزد نيبنابرا و رسد يم 33/1 به دوازدهم سال در كه نيا تا

 در و شوديم كي از شتريب R فاكتور زدهميس سال از و( متيق با نشده ليتعد دستمزد) كند

 دوازدهم سال تا نيبنابرا(. مبناي متيقي ويسنار حالت در) رسديم 33/1به  تاًينها آخر سال
 

1 Technical Service Agreement 
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 را دوم يبازه دستمزد قراردادي انتها تا دوازدهم سال از و نشده ليتعد دستمزد كي

 "بشكه هري ازا به دستمزد" كه رنگ قرمزي هاستون(. يآبي هاستون) كنديم افتيدر

ي قراردادها در شده هيتعب سميمكان طبق نكهيا ليدل به دهند،يم نشان را متيق با شده ليتعد

 ليتعد( .) فرمول طبقي قرارداد متيق در رييتغ برابر ±5/1 سقف تا الزحمهحق ،ينفت نينو

 الزحمه حق افتيدر حقيذ مانكاريژ و گردديم آغاز هياول ديتول كه نهم سال از شوند،يم

 همان نيا واست  بودهي قرارداد متيق از  يب روز متيق ،25 سال تا گردديم (دستمزد)

 .نداشت وجود متقابل يبي قراردادها در كه است دستمزد در متيق اثر

 

 
 دری نفت نینو قرارداد در متیق با لیتعد از بعد و قبل مانکار،یپ ”یبشکه هری ازا بهی ف“ -1 شکل

 R-Factor (پژوهشی هاافتهی: منبع)  مختلف یها 
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افزایش /بهبود اتیعمل بدون حالت دری نفت نینوی قراردادهای مالی ها شاخص یسهیمقا -1شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع) "نییپا متیق"ی ویسنار در  آن با همراه ضریب بازیافت و

 

 بهبود / يافزا اتيعمل بدون حالت در رانياي نفت نينو يقراردادها يکمالي سازمدل جنتاي

 انجامي برا. است شده داده نشان( .)شكل  در اتيعمل نيا با همراه و نفت افتيباز بيضر

 2هيتخل هيژا خط به نسبت 1دانيمي اضاف ديتولي براي اجداگانه R فاكتور جدول ر،كا نيا

 از بيترت به  مانكاريژ سهم و ارمانكيژي داخل بازگشت نرخ. است شده گرفته درنظر

 ارزش نيهمچن. است كرده دايژ كاه  درصد 3 و درصد 5/19 بهدرصد 10 درصد،17

 نسبت بهبود / يافزا اتيعمل انجام حالت در درصد ده ليتنز نرخ در مانكاريژ خالصي فعل

 

: Incremental Oil, Gas and Condensate  مخزن ای دانیم ازی گاز عاناتیم ای گاز نفت، دیتول زانیم 

 دیتول حال در مخزن ای دانیم از هیتخل هیپا خط بر مازاد شده دیتولی گاز عاناتیم ای گاز نفت، زانیم ای شده کشف

 ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و نفتی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار ،یعموم طیشرا ف، بند - ماده) است

 .( ۳   مرداد

 : Depletion Base Line کردن منظور با مخزن ای دانیم هیتخل ندیفرای منحن ای خط از است عبارت 

-طرف رشیپذ مورد که افتیباز بیضر شیافزا ای بهبود دیجدی هاطرحی اجرا عدم حالت در و موجود ساتیتأس

 ،یعموم طیشرا غ، بند - ماده) شودیم فیتعر قرارداد در هیتخل هیپا خط عنوان به و ردیگیم قرار دوم و اولی ها

 .( ۳   مرداد ران،یوز ئتیه یمصوبه گاز، و تنفی باالدستی قراردادهای الگو و ساختار
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 كه استي حال در نيا. 1است شده كم دالر ونيليم 05 مزبور، دانيم در آن انجام عدم به

 نيا انجام حالت در درصد ده ليتنز نرخ در( رانيا) زبانيم كشور خالصي فعل ارزش

ي اقتصاد ي صرفه مانكاريژ شركتي برا اتيعمل نيا انجام لذا. است افتهي  يافزا اتيعمل

 دانيم در را اتيعمل نيا مانكاريژي نفت شركت كه نياي برا زبانيم كشور نيبنابرا. ندارد

 . دهد سوق كار نيا سمت بهي شتريبي هازهيانذ با را مانكاريژ ديبا دهد انجام

 شنهاداتسیاستییپویریگجهینت-6

ي مختلف عوامل بهي بستذ كند نيتأم را قرارداد نيطرف مناف  بتواندي قرارداد نوع چه نكهيا

 اما كرد،ي ابيارز آن نوع نظرگرفتن در با صرفاً توانينم را قرارداد بودن بد اي خوب و دارد

-نييتع عوامل نيترمهم ازي كي ينفت قرارداد كي در توافق موردي مال نظام گفت توانيم

 مناسب و كارآمدي الذو كي ارائه ليدل نيهم به. ديآيم حساب بهي ابيارز نيا در كننده

 نظاميي كاراي قيتطب يسهيمقا به خاص طور به مطالعه نيا در. رسديم نظر بهي ضروري مال

 دهنديم نشان مطالعه جينتا. ميژرداختي نفت نينوي قراردادها و متقابل يبي ردادهاقراي کمال

-شده اصالحي نفت نينوي قراردادها در متقابل يبي قراردادهاي ها تيمحدود ازي اريبس كه

 معنا نيا به استي شتريبيي كاراي دارا متقابل يب به نسبتي نفت نينو قراردادي مال نظام و اند

 حال نيع در و است ترمطلوب متقابل يب به نسبت مانكارانيژي براي نفت نينو ادقرارد كه

 با كرد ادعا توانيم كهي اگونه به دهديم ليتشك راي امالحظه قابل درصد دولت سهم

.است شده كاراتر متقابل يب به نسبتي نفت نينو قرارداد ،يسازمدل از حاصل جينتا به توجه
 و بحث قابل كه دارند وجودي موارد ،ينفت نينوي قراردادهاي مال منظا بهبود وجود با 

 ليدل به قرارداد طول در مانكاريژ 2يتراشنهيهز موضوع هاآن يجمله از هستند؛ي بررس

 گرفته درنظر بلندي هابازه ذريد يمسئله. استي مال نظام در R فاكتور از استفاده تيماه

 باعث و است مانكاريژ به الزحمهحق ژرداختي نامب كه هستند R فاكتور جدول در شده

 مانكاريژ به راي ثابت ينشده ليتعد يالزحمهحقي طوالن نسبتاًي ابازه در كارفرما شوديم
 

 و نفت افتیباز بیضر بهبود/ شیافزا اتیعمل بدون حالت در رانیای نفت نینوی قراردادها یِمالی سازمدل جینتا  

 .است آمده وستیپ(  )شکل و(  ) شکل در نفت متیق گریدی ویسنار دوی برا اتیعمل نیا با همراه

2 Gold Plating 
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 در مشاركتي قراردادها اي عراق يفن خدماتي قراردادها  در كهي حال در كند ژرداخت

 نفت اي عراقي فن خدمات قرارداد در دستمزدي مبنا كه R فاكتوري بندطبقهي هابازه ديتول

 .است شده نظرگرفته در تركوچك است ديتول در مشاركتي قراردادها در سود

 اتيعمل انجام حالت دري نفت نينوي قراردادهاي مالي سازمدل جينتا مقاله نيا در نيهمچن

 شركتي برا اتيعمل نيا انجام كه دادند نشان نفت افتيباز بيضر بهبود/ ي افزا

ي نفت شركت كه نيا منظور به زبانيم كشور نيبنابرا. دنداري اقتصاد يصرفه مانكاريژ

ي شتريب يهازهيانذ با را مانكاريژ ضرورت دارد دهد انجام دانيم در را اتيعمل نيا مانكاريژ

ي قراردادهاي مالي سازمدل در است ممكن نيا بر عالوه. دينما قيتشو كار نيا سمت به

 ازيي هاسال در نفت افتيباز بيضر ي افزا/بهبود اتيعمل انجام التح دري نفت نينو

 شودي منف مانكاريژي نقد انيجر  كند،يم نهيهز اتيعمل نيا انجامي برا مانكاريژ كه ژروژه

 آمده مقاله نيا در كه يداخل بازگشت نرخ از توانينم ذريد فتديب اتفاقي حالت نيچن اگر

 نرخ از ديبا و نباشد حيصح آمده بدست يجهينت ستا ممكن رايز كرد استفاده ،است

 در شده ارائهي راهكارها و هاافتهي است ديام .كرد استفاده 1شده اصالحي داخل بازگشت

 . شود واق  ديمف رانيا نفت صنعتي نفتي قرارداهاي مال نظام بهبود جهت

  

 

1 MIRR (Modified Internal Rate of Return 
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وستیپ



 فيرد
 عوامل

 رگذاريتأث
 ليتعدي چذونذ هامولفه

 دانيم نوع 1

ي خشك -سكير زانيم

 اي مستقل -ييايدر اي

 مشترک

 ويي ايدر نياديم و باالتر سكير باي هادانيم به

 .رديگيم تعلقي باالتر الزحمهحق مشترک

2 R-Factor 

 مانكاريژ درآمدي تجمع

 در هانهيهزي تجمع به

 دوره هر

 كاه  الزحمه حقي ژلكان صورت به R  يافزا با

 .ديابيم

9 
 از ديتول سطح

 دانيم هر
 

 كاه  الزحمه حق دان،يم هر ديتول سطح  يافزا با

ي برا مانكاريژ به زهيانذ دادن منظور به) يابديم

 (تركوچك نياديم ي توسعه

  نفت متيق 3

 5/1تا  5/1 يبازه در نفت متيق كاه  اي  يافزا با

 اي  يافزا الزحمهحق نفت،ي قرارداد متيق برابر

 .يابديم كاه 

5 
 قلمرو

 خدمات

 و توسعه -اكتشاف

 ديتول

-حق باشد، داشته حضور اكتشاف در مانكاريژ اگر

/ بشكه هر در دالر 1 مانكاريژ( دستمزد) الزحمه

 .شوديم اضافه هيژا دستمزد به مكعب هزارفوت

 ارداد نوين نفتيقر در مانكاريژ بهي ژرداخت ي"بشكه هري ازا به دستمزد" بر رگذاريتأث عوامل -2 جدول

 (1935هنر،  فرد، صاحب طاهري: منب ) 


  



 559 ايران نفتی نوين قراردادهاي و متقابل بیع قراردادهاي مالی رژيم کارايی تطبیقی مقايسه

 

 

 
افزایش /بهبود اتیعمل بدون حالت دری نفت نینوی قراردادهای مالی ها شاخص یسهیمقا -2 شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع) "مبنا متیق"ی ویسنار در آن با همراه و ضریب بازیافت

 
افزایش /عملیات بهبود بدون در حالتی نفت نینوی قراردادهای مالی ها شاخص یسهیمقا -11 شکل

 (پژوهشی هاافتهی: منبع) "باال متیق"ی ویسنار در آن با همراه و ضریب بازیافت

 


