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 تعاليسمهاب
 نکات برجسته

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

سرمایه سی میزان  سالها در بخش باالگذاریبرر ستی نفت و گاز در مناطق مختلف جهان در  شان می 2015 د دهد ن

دستی ذخایر عمدتاً بخش باال. )اندبیشترین میزان سرمایه را جذب کرده ی،که کشورهای دارای مدل قراردادی امتیاز

های قراردادی مشییارکت در کشییورهای حوزه خاورمیانه با مدلو بسیییاری از ( %23.6 غیرمتعارف آمریکا و در حدود

صدی( ا12.7) تریسهم پایین تولید و خدماتی، سرمایهدر های بینیهمچنین پیش. اندگذاری را تجربه کردهز جذب 

بر  وهعالدرصد است. 4و  53به ترتیب  2017در سال  دستی برای دو منطقه یاد شدهگذاری در بخش باالرشد سرمایه

 المللی های نفتی بیناز کل قراردادهای شییرکت %45که حدود  دهدهای قراردادی جهان نشییان مین، بررسییی مدلآ

(IOC) های اخیر شییود. در سییالهمانند آنچه که در آمریکا اجرا می ،)امتیازی( اسییت از نوع بهره مالکانه و مالیات

و افزایش تولید، تغییراتی کلی در مدل قراردادهای عمان و مکزیک برای جذب سییرمایه  برخی از کشییورها نریر ایران

)مشیییارکت در تولید( و یا کویت  و برخی نریر مصیییر با تغییراتی در بندهای قراردادی مدل خود وجود آوردهخود به

 اند. )خدماتی( به دنبال جذب سرمایه رفته

دسییتی جذب سییرمایه در بخش باال تواند بهتنهایی نمی نکته حائز اهمیت آن اسییت که صییرف یک مدل قراردادی به

صاحب منبع و شورهای  شود. ک سرمایهها هر کدام  IOC منجر  صی از  شخ بر  رویکرد مبتنی. گذاری دارنداهداف م

سنجش  IOCسود سکها، آنها را به  صل از آنهادقیق توازن ری شورهای درحالی داردوامی ها و بازدهی حا که برای ک

ستاوردها ومجموعه میزبان ستمال ای از د سی، زی سیا سطح داخلی و بین محیطی وحرات مالی،  المللی غیره در دو 

ترین حالت تأمین شود، منوط به نحوی که منافع هرکدام از آنها در بهینهتواند مدنرر باشد. نقطه تعادل طرفین بهمی

خود، حداکثر آگاهی و شناخت قرارداد منعقده میان آنهاست. بنابراین ضروری است تا طرفین قرارداد، فارغ از اهداف 

المقدور هنگام تنریم قرارداد در میز مذاکرات، مانع از افزایش قدرت از اهداف طرف دیگر داشیییته باشیییند و حتی

های قراردادی کشورهای منطقه شود تا با بررسی مدلش میتال 1در این گزارشبنابراین  .زنی طرف مقابل شوندچانه

                                                           
 های مجلس انجام گرفته است.از سوی مرکز پژوهش 97این گزارش در آبان  -1

ست یقرارداد هایمدل ستراتژ یدر بخش باالد سب ب هاییینفت و گاز در واقع ا شور به منظور ک ستند که هر ک  نیشتریه

 .دنماییم یخود، طراح ژهیو تیو وضع طیو با لحاظ شرا یانتظار یدستاوردها

 دهد که می نشییاسهای اخیر در سییالدسییتی نفت و گاز مناطم مخت ج اناس ها در بخش باالگذاریبررسییی میناس سییرمایه

 .اندبیشترین میناس سرمایه را اذب کرده ی،کشورهای دارای مدل قراردادی امتیاز

قطر و دیو عربستاس( مشارکت در تول ی)امارات متحده عربیازیامت یکشورها شامل قراردادها نیدر ا جیرا یعمده قراردادها(

ستاس عراق( و خدمات میاق  شورها یانواع ک  نیاز ا یو عراق( که البته برخ تی)کو یکرد سام ادی یقراردادها، در ک  یشده با ا

 شده است. بندیو طبقه یخدمت طراح دیقرارداد خر ی برمبتن نین راسیکشور ا یادقرارد مدل. اندشده ی سازیبوم یخاص
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شودیل اترین دالمهم خلیج فارس، سایی  شنا سپس نتخاب نوع مدل قراردادی آنها   مدل جدید قرارداد نفتی ایران و 

IPC  بررسی خواهد شد.و مسایل آن  

 

 دستی نفت و گاز در منطقه خلیج فارسگذاری بخش باالوضعیت سرمایه

شورهای منطقه خلیج فارس، یکی از موضوعالمدل قراردادی بخش با ستی در ک شده و قابل د سی این های تأکید  برر

ست. بنابراین به عوامل زمینه صلی انعقاد قرارداد باگزارش ا شورهای این منطقهها  IPC ساز و محرکهای ا  ،در بین ک

های اخیر در ویژه تغییرات آن در سییالها بهIOCهای حضییوردر ادامه به اسییتراتژی. نگاهی اجمالی خواهیم داشییت

شد تا در شاره خواهد  شفاف از بخش با مجموع منطقه خلیج فارس ا صویری  ستی نفت و گاز رقبای منطقهالت ای د

  .ایران ترسیم شود

 های عمده قراردادی در منطقه خلیج فارسمحرک -الف

شورهای دارنده منابع عمده نفت و گاز در خاورمیانه طول عمر میادین ( منطقه خلیج فارس) اولین اولویت قراردادی ک

اند. بنابراین افزایش ضییریب برداشییت و اسییتفاده از نیمه عمر خود عبور کرده این کشییورهاسییتر زیرا غالب میادین از

نی در قالب قراردادهای مدت طوالهای مرتبط از اهمیت زیادی برخوردار اسیییت. از طرفی این کشیییورها بهفناوری

شتهت هاIPCامتیازی با عملیات فرایند  اند و پس از ملی شدن منابع طبیعی در این کشورها موضوع کنترل برعامل دا

صور وجود دارد که شورها همچنان این ت ستخراج نیز اهمیت زیادی دارد. در این ک سعه و ا ستثمار  هاIPC تو صد ا ق

سییودآوری و تأمین منافع آتی، خواهان حضییور بلندمدت در این کشییورها  ها برای تضییمینIOC الح درعین .دارند

های منطقه، نکته دیگر اینکه تأکید اصلی دولت .کننداستقبال نمیهستندر ولی از این تقاضا عموم کشورهای منطقه 

سریع درآمد سب  شی(  ک شد مهارتبه)از محل خام فرو صص بوده که این امر به کندتر جای ر ها و تربیت افراد متخ

سییاز بندی عوامل زمینهشییود. درمجموع اگرچه اولویتها منجر میهای نفت برای دولتشییدن درآمدزایی از جایگزین

دسیییتی تاحدی متفاوت اسیییت، اما این عوامل تقریباً یکسیییان قراردادهای باال های منطقه در زمینه انعقادبرای دولت

سرمایه ستان،  ستند. برای مثال در عرب صاد ملی، الگذاری جهت افزایش ظرفیت پاه شد اقت شیمی، ر شگاه و پترو ی

توسیییعه زنجیره تأمین گاز دارای اهمیت بوده، اما در کویت المللی و های بینیشیییگاهمالکیت فناوری، توسیییعه پاال

حال  موضوعاتی نریر مدیریت فناوری، تجربیات مدیریتی، شفافیت رابطه با دولت و ایجاد اشتغال اهمیت دارد. درعین

ف و اکتشییا اه،یشییگگذاری در پاالایران تأمین سییرمایه، شییفافیت رابطه با دولت، فناوری، تجربیات مدیریتی، سییرمایه

 . کندتوسعه و ایجاد اشتغال را دنبال می

 ها در منطقه خلیج فارسIOC استراتژی حضور -ب
شته و ذخایرIOC طور تاریخیبه صنعت نفت در منطقه خلیج فارس دا سعه   عریم این منطقه ها نقش غالب را در تو

شدنی دارایی ست. ه کردند و همواره رقابت بین آنها در این منطقهای خود فرض میرا بخش جدان شدید بوده ا سیار  ب

ساختاری در بازار نفت سی و ، نااطمینانیاما تغییرات  سیا شمالی،، ظهور ژئوپلیتیکهای   ذخایر نامتعارف در آمریکای 

ها به این منطقه منجر شیییده اسیییت. البته IOCی به نگاه الهای غیرجذاب قراردادی مو مدل، ورود رقبای آسییییایی

سائل داخلی وIOC العملعکس ستراتژی ها با توجه به م ستا سان نی ضعیت این منطقه، یک سبت به و شان ن با . های
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درمجموع . ها در طول زمان در این منطقه در حال کاهش بوده اسییتIOC توجه به موارد یاد شییده، سییهم و حضییور

 .خلیج فارس، حضور در میادین بزرگ با هزینه تمام شده تولید پایین است در منطقه هاIOC استراتژی
 

 ها IOC های فرارویترین چالشمهم

 
 دستی نفت و گاز در منطقه خلیج فارسالهای قراردادی بخش بابررسی مدل

سی مدلدر  شبرر صاحب باهای قراردادی منطقه خلیج فارس، ک ترین ذخایر نفت و گاز الورهای تولیدکننده عمده و 

شدهالمللی در بخش باالهای قراردادی متعارف بینو همچنین با تنوع مدل متعارف دنیا ستی نفت و گاز انتخاب   .اندد

مشییارکت در ( امارات متحده عربی و عربسییتان)عمده قراردادهای رایج در این کشییورها شییامل قراردادهای امتیازی

که البته برخی از این انواع کلی قراردادها، در کشورهای )کویت و عراق(  خدماتی( و کردستان عراققطر و اقلیم )تولید

بر قرارداد خرید خدمت طراحی و دادی کشور ایران نیز مبتنیمدل قرار. اندسازی شدهیاد شده با اسامی خاصی بومی

 .بندی شده استطبقه
 2016.حجم ذخایر، میناس تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی در کشورهای منتخب خ یج فارس در سال  1ادول 

 وضعیت ذخایر  

 

 

 نام کشور

 گاز طبیعی نفت

ذخییایر اابییات 

شییده )میلیارد 

 بشکه(

تولییید  میزان 

)میلیون بشکه 

 در روز(

یزان صییییادرات  م

)میلیون بشیییکه در 

 روز(

ذخایر اابات شیییده 

)تریلیون متر  حجم

 مکعب(

که یارد  میزان بشییی )میل

 مترمربع در سال(

میییییزان صییییادرات 

)میلییارد مترمکعیب 

 در سال(

 - 10.4 3.8 3.8 4.8 148.7 عراق

 - 110.8 8.6 7.4 10.4 266.2 عربستان سعودی

 - 17.2 1.7 2.1 2.9 101.5 کویت 

 13.2 61 6 2.4 3 97.8 امارات متحده عربی 

 130.3 182.8 24 0.5 0.65 25.2 قطر

 8.5 226.9 33.7 1.9 3.6 157.2 ایران 

Source: OPEC Annual Statistics, 2017 

دگرگوني فضاي كسب وكار و 

از دست رفتن مزیت هاي

IOC 

رشد و ارتقاي عملکرد

NOC 
اوضاع نابسامان بازار سهام 

مشکالت موجود در كشورهاي 

ميزبان و محدودیت دسترسي 

به ذخایر نفتي عظيم و كم 

هزینه 

تغيير رفتار قيمت 
توسعه فعاليت هاي شركتهاي 

خدماتي 
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 IPCقرارداد های ویژگی

توسعه  ،یتجار یییی مخزن دانیصورت کشف مو در اکتشاف، -1 یاست و برا سکیبا ر یقرارداد از نوع خدمات نیا* 

ها کشف مخزن –ها توسعه میدان -2 و تا مدت مقرر در قرارداد، بیترتاز آن به یبرداری مخزن و در ادامه، بهره دانیم

انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضییریب  -3 و تا مدت مقرر در قرارداد بیترتاز آنها به یبردار، بهرهشییده و در ادامه

از آنها  یمخزن و در ادامه، بهرهبردار یمهندسیییبرداری بر پایه مطالعات های در حال بهرهمخزن -هابازیافتدر میدان

 در قرارداد طراحی شده است.  و تا مدت مقرر بیترتبه

اکتشاف، توسعه سته ویپ یدر مورد طرحهااست. سال از زمان شروع عملیات توسعه  20* طول دوره قرارداد حداکثر 

  .شودیقرارداد اضافه م ادشدهیدوره اکتشاف حسب مورد به دوره  ،یبردارو بهره

سالم نیاول یقراردادها برا نیدر ا*  ضور پ یبار بعد از انقالب ا ستر  یبرداردر فاز بهره مانکاریامکان ح شده ا فراهم 

 .شودیپروژه وارد مرحله توسعه م مانکار،یتوسط پ یتجار دانیکه در صورت کشف م یاگونهبه

سعه برا*  سعها اتیشرکت عمل ات،یعمل یاجرا یدر مرحله تو شک یتو سعه ها هزینه یشده و تمام لیت در مرحله تو

سعه اتیشرکت عمل ات،یعمل یاجرا یبرا شک یاتو سعه در ا اتیعمل یهاسکیو ر یشده و تمام لیت مرحله،  نیتو

 .شوندیم ییاو اجرا یو راهبر تیبوده و تحت هدا یخارج یبرعهده شرکت نفت

 رانیا یاسیییالم یموارد موجود در مخازن موضیییوع قرارداد کالً متعلق به جمهور گریو د یگاز عاناتیم ای، گاز نفت *

برعهده  دیحاصله از تول یده جانبهرگونه فرآور زیو ن یگاز عاناتیم ایبوده و اِعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز 

 کارفرماست.

بهعنوان  ران،ینفت ا یشرکت مل دییبا تأ یرانیشرکت ا کیاز ابتدا  یداخل یتوانمند یو ارتقا یانتقال دانش فن یبرا*

 قرار خواهد گرفت.    یخارج مانکاریدرکنار پ یفن کیشر

ستمزد )پاداش IPCدر  * ساس میف -پرداخت د شده از م دیتول زانی( برا شکه  یصورت فو به دانیمحقق  در هر ب

 .  شودیم نییدوره تع

ساس  (capex) OPEN باز بوده یاهیسرما یهانهیسقف هز * همچون  یمختلف یفاکتورهاو دستمزد پیمانکار بر ا

 .شودیم لیتعد دانیو نوع م دیسطح تول R نفت خام، عامل متیق

 

 IPC طراحیساز و اهداف  عوامل زمینه

منرور کسییب  هایی هسییتند که هر کشییور بهدسییتی نفت و گاز در واقع اسییتراتژیهای قراردادی در بخش باالمدل

هراستراتژی، محدود به زمان  نماید.بیشترین دستاوردهای انتراری و با لحاظ شرایط و وضعیت ویژه خود، طراحی می

شرایط داخلی و پیرامونی دائماً ن ست و متأار از  ستراتژی وو موقعیت معینی ا ضرورتاًشونده، ا شده و  ها نیز  بازبینی 

 . ن نیز دستخوش تغییر شوندها و ضوابط قانونی کالحتی در این راه ممکن است چارچوب

حال با ای بود که کشور در آن قرار داشت و درعینقرارداد بیع متقابل نیز درواقع یک استراتژی برآمده از شرایط ویژه

کار برده شد دستی نفت و گاز کشور بهالدر بخش باسال 20 آن مقطع، طراحی و در حدود های قانونیلحاظ چارچوب
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 دنبال داشت. با تغییر شرایط قانونیدستی نفت و گاز کشور بهالتاوردها و نتایجی را برای بخش باو در این دو دهه دس

گذاری در بخش هداف سییرمایهز تحقق اا، عقب ماندگی کشییور بیع متقابل آشییکار شییدن نواقص و نقاط بهبودپذیر

زمینه برای طراحی قرارداد  از منابع داخلی زم این بخشدر تأمین سییرمایه ال و ناتوانی کشییور دسییتی نفت و گازباال

یی در جذب سرمایه از منابع خارجی داشته باشدر فراهم شد. جدیدی که نواقص مدل بیع متقابل را رفع و ظرفیت باال

 . اندهای پیرامونی نیز تأایرگذار بودهداخلی، مؤلفه بر شرایط وهداد جدید، عالالبته در ضرورت طراحی قرار

 : به قرار زیر است IPC اهداف عمده موردنظر در طراحی

افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشیییور و حف  و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز  -

 طبیعی

 ویژه در میدان مشترکهای تولید نفت و گاز طبیعی بهی افزایش بهینه ظرفیت

 برداریهای اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهرهی اجرای طرح

اطمینان از حف  و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز طبیعی با تأکید بر افزایش ضریب بازیافت مخازن با به  -

 های داخلیکارگیری، انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمندسازی ظرفیت

 فتی و گازیهای نبرداری از میدانهای نوین در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهرهی استفاده از شیوه

های هیدروکربوری کشور با منرور توسعه میدانهای داخلی و خارجی بهتشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه -

 درجات مختلف خطرپذیری

حیت نفتی که های صییاحب صییالها، با شییرکتبرداری از میدانانعقاد قراردادهای اکتشییاف، توسییعه، تولید و بهره -

شند، بدون انتقال حق کننده توانند تأمینمی شرایط هر میدان با سب  دانش فنی روز، منابع مالی و خدمات مربوط ح

هایی که تاکنون در کشور شده، با ارزیابی روشحاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و با رعایت موازین تولید صیانت

 .یالمللای و بینگیری از تجارب منطقهمورد عمل قرار گرفته و نیز با بهره

ز طریق جذب )ا منرور بازیابی جایگاه ایران در اوپک و بازار گازین اهداف در دو محور اصیییلی یعنی افزایش تولید بها

سعه میادین مشترک، به صیانتیکارگیری فناوریسرمایه خارجی، تو شت و تولید  و همچنین ( های نو در افزایش بردا

 .فناوری و دانش روز قابل تفکیک و نقد استهای داخلی و دسترسی آنها به توانمندسازی شرکت
 

 IPCمقایسه تطبیقی بیع متقابل و 

مخزن  -دانیم تیحف  مالک) متقابل عیقرارداد ب یچارچوب کل بر یمبتن رانیا یباالدسیییت یقراردادها دیمدل جد

 نیا ها از محل تولیدات میدان( و با پیروی از سییه اسییتراتژی کلی طراحی شییده اسییت.و جبران هزینهبرای کشییور 

 :عبارتند از هایاستراتژ

 OCI 1رمتعارفیغ یهاسیییکیکه ر ینحوشیییدهر بهمتقابل برطرف عیموجود در مدل ب یرادهایا نیترمهم -1

 . ابدیکاهش 

 کشور شود دیهم عا یشتریشودر مشروط بر آنکه منافع ب جادیا IOCی برا یدیجد یهاتیجذاب -2

                                                           
 نهیوجود سقف هز رینامتعارف نر یهاسکیر -1
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 .شود دهید ینقش بارزتر IOC در کنار تیجهت فعال یداخل یشرکتها یبرا -3

 یدارا یکه تنها اسییتراتژ دیرسیی جهینت نیبه ا توانیمIPC  یدر طراح یکل یهایاسییتراتژ لیو تحل یبا بررسیی

ستراتژ تیضرورت و اولو را ندارد  یمنافع ملن یتأم تیقابل شودیکه در ادامه ذکر م یلیدالبه گرید یبوده و دو ا

 است. ریبا آن مغا ای

 IPC کار رفته در طراحیهای بهاستراتژی

 پیامد ضرورت تغییر رخ داده استراتژی

ترین ایرادهای برطرف شدن مهم

 موجود در مدل بیع متقابل

سییییازی  معقول و متعییارف برداشته شدن سقف هزینه

سقف  شدن  شته  سک بردا ری

 IOCهزینه 

  IOCگذاری گیزه حضور و سرمایهان

 یابدافزایش می

ی های جدید براایجاد جذابیت

IOC 

ضور پر ستمزد از طریق ح در   IOCداخت د

 برداری و در ازای واحد تولیددوره بهره

 صیانتی از مخازنبرداشت 

 

صیانتی و ا شت  مکان عدم تحقق بردا

از دسیییت رفتن منافع ملی همچنان 

 .وجود دارد

 رفتههد دولت به جبران منافع از دسیییتتع

IOC  در الزامییات کییاهش یییا قطع تولییید

 غیرفنی

مدیریت ریسیییک بازگشیییت 

 تحریم

 یمنافع مل دنید بیآس سکیر

 IOCبا  سکیر عیتوز یجا به

های داخلی با شرکتنقش بارزتر 

 IOC فعالیت در کنار

شکیل م شرکت منتخب داخلی در ت شارکت 

 IOC کنسرسیوم با

های توانمندسیییازی شیییرکت

 داخلی

 ریسک وقوع فساد و تبانی

 

 های قراردادی در کشورهای خلیج فارسو مدل IPC مقایسه

شورهای منطقه خلیج فارس واز موردکاوی مدل ضای کسب و همچنین IPC های قراردادی ک ها IOCوکار ارزیابی ف

 :شودوکار منطقه خلیج فارس، نتایج کلی زیر حاصل میویژه فضای کسبدر دو دهه اخیر به

 های نفت کشورهای این منطقه نی اکتشاف و تولید در منطقه خلیج فارس، عموم چاها توجه به قدمت طوالب

ضریب بازیافت و عمر آن ست. کارگیری فناوریها، بهاز نیمه عمر گذشته و برای افزایش  ضروری ا های جدید 

 .های اصلی قراردادی این کشورها دسترسی به فناوری و دانش روز استترین محرکرو یکی از مهمازاین

  غیر از کشورهای ایران و عراق، اکتشاف و توسعه در مناطق جدید خشکی تقریباً به پایان رسیده و کشورها

حال دانش و فناوری جدیدتر تر و درعیندر مناطق فراسییاحل با هزینه باالناگزیر سییراغ اکتشییاف و توسییعه 

صترفته شکی هنوز فر شافات خ شاف و اند. برای ایران و عراق در حوزه اکت هایی وجود دارد. بنابراین در اکت

 .توسعه فراساحل نیز دسترسی به فناوری و دانش روز همچنان محرک اصلی قراردادی است

  شورهای شورها اولویت و اهمیت چندانی ندارد. غیر از ک سایر ک سرمایه برای  ضوع تأمین  ایران و عراق، مو

 NOCمدیریتی( تبع آن ای و بهسرمایه)بر حضور حداکثری های قراردادی این کشورها مبتنیرو مدلازاین

 .های تابعه آن طراحی شده استو یا شرکت

 ترین ریسکی کههمم IOC ها ممکن است در کشورهای ایران و عراق با آن مواجه شوند، از نوع ژئوپلیتیک و

تحریم بوده، اما ریسییک بقیه کشییورها از نوع موضییوعات فنی و احتمال عدم اکتشییاف تجاری جدید اسییت. 
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تر کنند در صییورتی که های قراردادی خود را جذابکنند تا مدلش میالترو کشییورهای ایران و عراق ازاین

 .بقیه کشورها در این زمینه انگیزه چندانی ندارند

  در انتخاب نوع قرارداد برای همه کشورهای منطقه  (تسلط و تملک مطلق دولت بر منابع)موضوع حاکمیتی

اهمیت  (جهت حف  و تداوم حکومت خودکامه)مهم و برای کشیییورهای دارای کمترین آزادی سییییاسیییی 

 .تری داردافزون

 ضای کسب شرکتIOC وکار برای ف شده و این  سی  سا سابق را ها دچار تحول ا ها دیگر توانمندی و قدرت 

اند. در تبدیل به رقیبی جدی شده هاNOC کنند که در آن مشتریان سابقنداشته و در محیطی فعالیت می

دسیییتی در کشیییورهای منطقه خلیج فارس چنین شیییرایطی اگر بازبینی و طراحی قراردادهای جدید باال

های غیرمتعارف و نادیده با ایجاد جذابیت (شییناختی و هزینه تولید پایین دارای مرغوبیت زمینکشییورهای )

سیل شتن پتان ستقیم باها و ظرفیتانگا ستور کار SC های داخلی که در تعامل م ها قابلیت ارتقا داردر در د

 .واهد بودخدقتی و قصور نرر نوعی بیقرار گیردر به

 وکار برایدر فضای دگرگون شده کسبIOC  ش تال (غیر از ایران و عراق)ها، کشورهای منطقه خلیج فارس

متخصییص در  های مربوط به مدیریت مگاپروژه و آموزش و تربیت نیروهایدارند تا از همکاری با آنها مهارت

دار ولویتاند. با ااین زمینه را فراگیرند. بدین منرور الزامات و تکالیف مصرحی در قراردادهای خود جای داده

تبع آن افزایش نقش مدیریتی و و به (کشیییورهای عراق و ایران)بودن تأمین سیییرمایه برای کشیییور میزبان 

درسیییتی ها بههای مربوط به مدیریت مگاپروژهتوان انترار داشیییت که انتقال مهارتها، نمیIOC راهبردی

 .انجام شود
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ام نیییییی

 کشور

مییییدل 

مسییلط 

 قرارداد

حییوزه 

سلط  م

در 

قییراردا

 د

طییییول 

دوره 

 قرارداد

مییهییمییتییرییین 

محرک انعقییاد 

 قرارداد

ین  تر م ه م

های ریسیییک

شیییناسیییایی 

 شیییده برای

IOC 

یییا  NOC قییشنیی

 شرکتهای تابعه آن

بت ا کان ا م

میییدانخمخز

به عنوان  ن 

داراییییییییی 

 IOCبرای

بران ن ج حوه 

ینییه هییای  هز

IOC 

 دریییافتی

هیییییای 

IOC 

 دریافتی دولت

 -عراق

دولت 

 فدرال

خدمت 

TSC/
DPSC 

 20-25 نفت

 سال 

یک ی  تأمین سرمایه  ژئوپلیت

 امنیتی

ته ع ضیییویت در کمی

مشیییترک مدیریت ی 

مه و  نا یب بر تصیییو

 بودجه سالیانه

ید  عدم امکان حل تول از م

 %50تا سییقف 

تا  نه  یا سییییال

 انقضای کامل

جییبییران 

    هییزییینییه 

 خ

 دستمزد

عییایییدات پس از جبران 

پییاداش  هییزییینییه هییاخ

 امضاخمالیات بر شرکت

 -عراق

 اقلیم

کردست

 ان

مشارک

ت در 

لییید  تو

PSC 

-نفییت

 گاز

 20-25 

سیییییال 

ازآغییییاز 

 هتوسع

تی ی ا تأمین سرمایه ی ن م

فییات اخییتییال

مینیطیقییه و 

 دولت فدرال

ته  عضیییویت در کمی

مشیییترک مدیریت ی 

مه و  نا یب بر تصیییو

 بودجه سالیانه

ید ا امکان ابت حل تول ز م

 40%تا سییقف 

سیییالیانه برای 

  %60نییفییت و

 گاز

بییران جیی

هزینییه ی 

نیییفیییت 

 منفعتی

مالکانه ییی پاداشهای بهره 

امضاء یییی نفت منفعتی ی 

 مالیات بر درآمد اشخاص

عربستان 

 سعودی

امتیازی 
Roylt
y-Tax 

هت  سال 60  نفت ناوری ج ف

هره ب یش  فزا -ا

 اهوری چاه

یاد ا مال ز حت

عدم اکتشاف 

 جدید

تسیییلط میدیریتی و 

سیییهم سیییرمایه در 

شییرکت مشییترک با 

IOC 

پس از پرداخت بهره مالکانه  مکان ابتا

مالیات، سهم بری از تولید و 

متناسب با آورده در شرکت 

 مشترک

هره مالکانه یییی مالیات ی 

سیییهم بری متناسیییب با 

آورده در شرکت مشترک 

 NOCبه نمایندگی 

خدمت  کویت

کویییت 
ETSA 

-نفییت

 گاز

هت ف سال 25 ناوری ج

هره یش ب فزا -ا

 اهوری چاه

ش سیاسی تن

لت و  بین دو

 سمییجییلیی

شییورای ملی 

 در حوزه نفت

ته عضیییویت  در کمی

مشیییترک مدیریت ی 

مه و  نا یب بر تصیییو

 بودجه سالیانه

ید ا عدم امکان حل تول ز م

 %50تا سییقف 

سیییالیانه طی 

 سال 10

جییبییران 

هزینییه ی 

 دستمزد

ایییدات پس ازکسیییر عیی

 ها جبران هزینه

امارات 

متحده 

 عربی

متیازی ا

Roylt
y-Tax 

-نفییت

 گاز

هت ف سال 40 ناوری ج

هره یش ب فزا -ا

 هاوری چاه

مییدیریتی و سیییلط  -

  سیییهم سیییرمییایییه

ر درصیییییدی( د60)

شییرکت مشییترک با 
IOC 

س از پرداخت بهره مالکانه پ امکان ابت

و مالیات، سهمبری از تولید 

متناسب با آورده در شرکت 

 مشترک

هره مالکانه یییی مالیات ی ب

سیییهمبری متناسیییب با 

آورده در شرکت مشترک 

 NOCبه نمایندگی 

شارکم قطر

ت در 

لییید  تو

DPSA 
/EPS

A 

 -انتقال فناوری سال 25 گاز

بییکییارگیییییری 

 IOCظرفیییت

یریییت  در میید

یکپارچه بخش 

 و پییایین بییاال

 LNG دستی

ته  - عضیییویت در کمی

مشیییترک مدیریت ی 

مه و  نا یب بر تصیییو

 بودجه سالیانه

ید  امکان ابت حل تول از م

 %40تا سییقف 

 سالیانه

جییبییران 

هزینییه ی 

گییییییاز 

 منفعتی

بهره  (%90)گاز منفعتی 

امضا و مالکانه یییی پاداش 

 تولید ی مالیات بر درآمد

خدمت  ایران

اییییران 

IPC 

-نفییت

 گاز

سییال 20

از آغییاز 

 توسعه 

بییازگشییییت  تأمین سرمایه

 تحریم

ته ع ضیییویت در کمی

مشیییترک مدیریت ی 

مه و  نا یب بر تصیییو

نه ی  یا جه سیییال بود

آورده سییهم سییرمایه 

 در شرکت مشترک

ید ا عدم امکان حل تول ز م

 %50تا سییقف 

تا  نه  یا سییییال

 انقضا کامل

جییبییران 

هییزییینییه 

 دستمزد

یدات پس از کسیییر  عا

 ها جبران هزینه
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 کالم آخر  

عملکرد  تیو وضییع طیمح قیقراردادها توجه به آن الزم اسییتر شییناخت دق یکه در طراح یاز موضییوعات مهم یکی

ست که بالقوه م ییهاشرکت شند. اهم توانندیا ست که در تنرشناخت ازآن نیا تیطرف دوم قرارداد با مفاد  میرو

و  افتهی شیطرف مقابل، افزا تیاز وضع یشناخت و آگاه شیبا افزا( زبانیکشور م) طرف اول یزنقرارداد، قدرت چانه

ها ندها میتنر تاًین عارفیجذاب غ حالنیو درع ریپذانعطاف یب هد رسییی رمت قل ممکن خوا حدا به   .دیدر قرارداد 

ستراتژها مخصوصاً در دو دهه اخیر  IOC دیو مشکالت نوپد هاتیمحدود خود را  یهایسبب شده تا آنها به ناچار ا

سنتکه به ضور در م بریمبتن یطور  آاار و تبعات  دهند. رییبوده را تغ نهیهزحال کم نیو در ع میبا منابع عر نیادیح

ستراتژ رییتغ نیا ضع انیسود و ز یهاصورت ،یمال یهادر ترازنامه یا سهام تیو و  یخوب خود را بهها  IOC بازار 

 .نشان داده است

ست، پ IPCل مد نکهیبا توجه به ااز این رو  شده ا صراً یریکارگبه شودیم شنهادیوارد فاز اجرا   نیادیمبه  آن منح

و  از رقبا( یماندگ عقب مشترک )به جهت نیادیدر م یاضطرار طیشراو  و خاص محدود شود یاضطرار طیشرا یدارا

( خاص دارد یو فناور هیبه سرما ازیخزر که ن یایمثال در یبرا) قیعم یهاشده در آب واقع نیادیخاص در م طیشرا

 . شودیم فیتعر

 ینگینقد نیآنها در تأم تیاست که در گام اول قابل نیا یداخل یهاتنها راه تحول شرکتتوان بیان داشت که پس می

سرما شت که همانند توانیدر گام دوم م و ابدیارتقا  هیو   ARAMCOو  یامارات متحده عرب ADNOC انترار دا

شرکت ستان و  س جادیتابعه آنها، ا یهاعرب سر سهام حداکثرها  IOC ای ومیکن سلط  جهیو در نت یرانیطرف ا یبا  ت

 . همراه شود یبرداردر دوره بهره یمنافع مل شتریو حف  ب یرانیشرکت ا یبه توانمند یداخل یو راهبرد یتیریمد

 


