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 هطٍضی ثط سبذتبض لطاضزازّبی ًفتی

 

 
 

 ارائِ اٍل



 انواع قراردادها

 پایان

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 کلیات
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 لزارداد ًفتی

 :1390 مصوب نفت قانون اصالح قانون 1ماده 16 تند
 یا آى تاتؼِ اصلی ششکتْای اص یک ّش یا ًفت ٍصاست تیي جاًثِ چٌذ یا دٍ تَافك

   ػولیاتی ٍاحذ ّش
  اص خاسج یا داخل دس حمَلی یا حمیمی اشخاص یا ػولیاتی ٍاحذ چٌذ یا یک تا

   کشَس
   ،هَضَعِ لَاًیي تشاساس کِ

 ًفت، تجاست یا ٍ پاییي دستی ٍ تاالدستی ػولیات اص لسوتی یا توام اًجام
   پتشٍشیویایی، هحصَالت ٍ ًفتی فشآٍسدُ ّای

  .هی گیشد قشاس تعْذ هَسد



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 ٍیژگیْای هطلَب قشاسدادّای ًفتی
 ًفتی هٌاتغ تش هلی حاکویت ٍ هالکیت اصَل سػایت.1
 :شاهل ًفتی، ػولیات جشیاى دس هلی هٌافع ٍ حمَق سػایت.2

 ػولیات، حَصُ اص تاصسسی-
ِ ّا) هالی صَستحساتْای کلیِ اص تاصسسی-  ،(دسآهذّا ٍ ّضیٌ
ِ ّای ٍ گضاسشْا کلیِ تِ دستشسی-  ،ػولیات تا هشتثط یافت
ِ ّای کلیِ تأییذ-  قشاسداد، ػوش دسخالل ػولیات ششٍع اص قثل هٌْذسی -فٌی تشًاه
 خالل دس هخاصى اص صیاًت هٌظَس تِ هٌاسة ٍ صحیح فٌی سٍشْای تا ًفتی هٌاتغ اص تْشُ تشداسی-

 ،هخاصى ػوش
 :ًفت قاًَى اصالح قاًَى1هاد7ُتٌذ

 اقتصادی اسصش حذاکثشی ٍ تْیٌِ تشداشت تِ هٌجش کِ ػولیاتی کلیِ :ًفت هٌاتغ اص شذُ صیاًت تَلیذ
 چشخِ دس رخایش اتالف اص جلَگیشی تاػث ٍ هی شَد هزکَس هٌاتغ ػوش طَل دس کشَس ًفتی هٌاتغ اص تَلیذ
  .هی گشدد هصَب سیاستْای تشاساس ًفت تَلیذ

 هتخظض اًساًی ًیزٍی تزبیت ٍ هٌاسة فٌی هْاستْای ٍ داًش اًتمال.3
 ًفتی ػَایذ اص ایزاى ًفت هلی شزکت سْن افشایش.4
 تیي الوللی -هلی ششکتْای سطح تِ ایشاى ًفت هلی ششکت هذیزیتی -فٌی سطح ارتماء.5
 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 چارچَب لزاردادّای ًفتی
لزارداد طزفیي 
ِّا پیشفزض ٍ همذه 
فعالیت هَضَع ٍ تعاریف :اٍل بخش 
خاتوِ ٍ لزارداد شزایط :دٍم بخش 
ّای ووه ٍ حمَق :سَم بخش NIOC 
لزارداد طزف تعْذات ٍ حمَق:چْارم بخش 
هشتزن هذیزیت وویتِ :پٌجن بخش   
الشحوِ حك ٍ ّشیٌِ باسگشت :ششن بخش 
تسعیز ًزخ صادرات، ٍاردات، حسابذاری، ّا، وتابچِ :ّفتن بخش 
لاًَى راسداری، هاصٍر، فَرس ٍاگذاری،) عوَهی شزایط :ّشتن بخش  

 (... ٍ سیست هحیط ٍ سالهت ایوٌی، اختالف، حل حاون،

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 الگویی از انواع قراردادهای باالدستی نفت

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

Petroleum Fiscal 

Arrangement

Concessionary 

Systems
Contractual Systems

Service Contracts

PSC

Production Sharing 

Contracts

Pure Service Contracts Buy-Back Contracts Risk Service Contracts



 انواع قراردادها

 پایان

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 کلیات
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 پزاوٌذگی اًَاع لزاردادّای ًفتی در جْاى



 انواع قراردادها

 پایان

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 کلیات
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 پزاوٌذگی اًَاع لزارداد ًفتی در جْاى



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 قراردادهای ایران

 خارجی طزف ٍ ایزاى شاُ فیوابیي (1251)رویتر امتیازنامه

 خارجی طزف ٍ ایزاى شاُ فیوابیي (1280)دارسی امتیازنامه

 ایزاى ٍ اًگلیس ًفت شزوت ٍ ایزاى دٍلت فیوابیي (1312) ایران و انگلیس نفت شرکت امتیازنامه

 لزارداد طزف ٍ ایزاى دٍلت فیوابیي (1315)ایران امریک شرکت تا نامهامتیاز

 لزارداد طزف ٍ ایزاى دٍلت فیوابیي (1318) هلندی شرکت تا امیازنامه

 لزارداد طزف ٍ ایزاى ًفت هلی شزوت فیوابیي (1336) کنسرسیوم مشارکتی قرارداد

 1336 نفت قانون اساس تر منعقده تولید در مشارکت هایقرارداد

 1353 نفت قانون از قثل خدماتی قرارداد سه

 1353 ًفت لاًَى بزاساس هٌعمذُ خذهاتی لزارداد شش

 انقالب از تعد متقاتل تیع قراردادهای

 (خدماتی و تولید در مشارکت هیثرید) ایران نفتی قراردادهای جدید مدل

 ایزاى در ًفتی لزاردادّای اًَاع

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 امتیازی قراردادهای مذل
Concession 

Concession In The Area 
Host Country 

Royalty 

Operating Company 

TAX 

Exploration  

Operation 

Field  

Development 

Production  

Operation 

Marketing 

Revenue 

Royalty 

Tax 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( الف
 هست ًسجتب عَالًی 
هٌغمِ ٍسیغ ػولیبتی 
 اذتیبض وبهلIOC ِزض حىن ًوبیٌسُ حبوویت زض هٌغم ٍ 
ػَائس زٍلت هحسٍز ثِ ثْطُ هبلىبًِ ٍ هبلیبت 
 هسیطیت ٍ ًظبضت ثطػولیبت اوتطبف، تَسؼِ، تَلیس، ثبظاضیبثی ٍ فطٍش ثبIOC  
 ِتؼلك هبلىیت ًفت زض ًمغِ سطچبُ ٍ زاذل تبسیسبت سغح االضضی ثIOC  . 
اًتمبل هبلىیت تجْیعات ٍ تبسیسبت ثِ زٍلت هیعثبى ثب اًمضبء هست لطاضزاز. 
 ضیسه ػسم زستیبثی ثِ شذبیط ثبIOC   
 هبلىیت وبهلIOC ُثط ًفت تَلیس ضس. 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هحاسي( ب
ًفتی ًطسُ اثجبت هٌبعك ثطای هٌبست. 
ػویك زضیبّبی هبًٌس الَغَل غؼت هٌبعك ثطای هٌبست. 
گصاضی سطهبیِ تَاى فبلس یب ٍ هسیطیتی ٍ فٌی تَاى فبلس وطَضّبی ثطای هٌبست. 
لطاضزاز هَضَع هرعى ٍ هَجَز شذبیط ثط زٍلت هبلىیت ٍ حبوویت حك لطاضی ثط. 
ثطای لطاضزاز ًَع ایي ثَزُ استمجبل هَضز IOCّب. 

 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( ج
 هست ًسجتب عَالًی 
هٌغمِ ٍسیغ ػولیبتی 
 اذتیبض وبهلIOC ِزض حىن ًوبیٌسُ حبوویت زض هٌغم ٍ 
ػَائس زٍلت هحسٍز ثِ ثْطُ هبلىبًِ ٍ هبلیبت 
 هسیطیت ٍ ًظبضت ثطػولیبت اوتطبف، تَسؼِ، تَلیس، ثبظاضیبثی ٍ فطٍش ثبIOC  
 ِتؼلك هبلىیت ًفت زض ًمغِ سطچبُ ٍ زاذل تبسیسبت سغح االضضی ثIOC  . 
اًتمبل هبلىیت تجْیعات ٍ تبسیسبت ثِ زٍلت هیعثبى ثب اًمضبء هست لطاضزاز. 
 ضیسه ػسم زستیبثی ثِ شذبیط ثبIOC   
 هبلىیت وبهلIOC ُثط ًفت تَلیس ضس. 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هحذٍدیت ّای هذل( د
ثِ زاذل تَاى اظ استفبزُ حساوثط لبًَى اجطای ٍ زاذل تَاى ثىبضگیطی زض زضَاضی 

 IOC ثِ اًحػبضی هسیطیت ٍاگصاضی جْت
ثطای تَجِ لبثل هٌبفغ ٍ لطاضزازی حك ایجبز IOC (ًفت ثط ػیٌی حك ایجبز) 
حمَق ذالف ثط هبلىیت ٍ حبوویت حك اػوبل غطاهت ٍ ّعیٌِ ثَزى سٌگیي  

  (هؼمَل اًتظبض اسبس ثط غطاهت هحبسجِ) لطاضزازی

ثطای اًحػبضی ٍضؼیت ایجبز IOC لطاضزاز هست زض. 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هاّیت حقَقی ایي ًَع قزارداد ( ّـ
 عطیك اظ احیبء هٌظَض ثِ هؼیي ای هحسٍزُ اذتػبظ حك ٍاگصاضی :اقطاع.1

 ثْطُ ٍ هبلیبت) هؼیي هجبلغی پطزاذت همبثل زض ثطزاضی ثْطُ ٍ تَسؼِ اوتطبف،
 .شذبئط ثط هؼسى ػٌَاى غسق ٍ هؼسى شذیطُ ًجَزى ثعضي ثِ هٌَط (هبلىبًِ

 ًیبثت ثِ ثطزاضی ثْطُ ٍ تَسؼِ اوتطبف، عطیك اظ احیبء ػولیبت ٍاگصاضی : جعالِ .2
 العحوِ حك ػٌَاى ثِ ضسُ ذبضج ًفت اظ زضغسی ترػیع اظاء زض هیعثبى زٍلت اظ

اػغبء حك اوتطبف، تَسؼِ ٍ ثْطُ ثطزاضی زض همبثل پطزاذت هجبلغی هؼیي :  صلح.3
 ثِ زٍلت غبحت هرعى

 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هالحظات فقْی ٍ حقَقی ایي ًَع قزارداد در ایزاى( ٍ
 . اسبسی لبًَى 81 اغل عجك ذبضجی ّبی ضطوت ثطای حمَلی هَاًغ .1
 ًفت ًیع اهتیبظی لطاضزازّبی زض حتی وِ هیىٌس تبئیس اًگلستبى حسبثساضی سیستن.2

 غطفب ثلىِ .ثبضس ًوی زاضایی ػٌَاى ثِ ثجت ٍ هؼطفی وطزى، ثَن لبثل هرعى زضٍى
 زض اضائِ جْت زاضایی ػٌَاى ثِ تَاى هی ضا ثبضس توله ٍ تَلیس لبثل آیٌسُ زض وِ ًفتی

  .ًوَز هؼطفی وبغصی هؼبهالت ثَضس ثبظاضّبی
 پطًٍسُ .است اهتیبظی لطاضزاز اظ حبغل حك ثَزى لطاضزازی هَئس الوللی ثیي آضاء.3

 لیجی ّبی
 ثطٍت ٍ هٌبثغ ثط ّب هلت ٍ هطزم زائوی حبوویت اغل هلل، سبظهبى 1803 لغؼٌبهِ.4

 .است ًوَزُ ضٌبسبیی الولل ثیي حمَق زض آهطُ لبػسُ یه ػٌَاى ثِ ضا عجیؼی ّبی



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :اهتیاسی قزاردادّای اًعقاد قاًًَی جَاس (س
 :1377 هػَة هؼبزى لبًَى (2)  هبزُ

 لیتئَهس اسبسی لبًَى پٌجن ٍ چْل ٍ چْبضم ٍ چْل اغَل اجطای زض
 غسٍض ًیع  ٍ هؼسًی شذبئط حفظ ٍ وطَض هؼبزى ثط زٍلت حبوویت اػوبل
 ٍ هعثَض اهَض ثط ًظبضت ٍ لبًَى ایي زض همطض هؼسًی فؼبلیتْبی اًجبم اجبظُ

 اضظش افعٍزُ ثِ زستیبثی هؼسًی، فؼبلیتْبی تَسؼِ هَججبت آٍضزى فطاّن
  اضتغبل ایجبز افعٍزُ، اضظش ثب هؼسًی هَاز غبزضات تَسؼِ هؼسًی، ذبم هَاز

 التػبزی تَسؼِ زض هؼسى ثرص سْن افعایص ًیع ٍ ثرص ایي زض
 حبوویت  اػوبل .هی ثبضس فلعات ٍ هؼبزى ٍظاضت ثؼْسُ وطَض ٍ اجتوبػی

 حمَلی ٍ حمیمی اضربظ هبلىیت اػوبل هبًغ ًوی تَاًس هبزُ ایي زض هصوَض
 .ثبضس همطضات هحسٍزُ زض
 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) امتیازی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

   :1377 هػَة هؼبزى لبًَى (10) هبزُ (3) تجػطُ
 ثْطُ ثطزاضی هست حبٍی الظم االجطا، ضسوی، است سٌسی ثْطُ ثطزاضی پطٍاًِ

 لبثل لبثل توسیس، هػَة، ثْطُ ثطزاضی عطح ٍ هؼسى ضٌبسٌبهِ ثطاسبس
  اظ پطٍاًِ دارًذُ اًتفاع حق هتضوي وِ ثبلث اضربظ ثِ اًتمبل ٍ هؼبهلِ
  .آى هی ثبضس هفبز اجطای زض ٍی تؼْسات ثطزاضًسُ زض ًیع ٍ هؼسًی شذیطُ

   : هؼبزى لبًَى (14)  هبزُ
  سطهؼسى هؼسًی هبزُ ثْبی اظ زضغسی ثبیس ثْطُ ثطزاضی، پطٍاًِ زاضًسُ
ِ ٍظاضت سبالًِ زٍلتی، حمَق ػٌَاى ثِ ضٍظ، ًطخ ثِ ضا پطٍاًِ زض هٌسضج  ث
 هؼبزل لعٍم زضغَضت هی تَاًس هعثَض ٍظاضت .ًوبیس پطزاذت فلعات ٍ هؼبزى
 .وٌس اذص ثْطُ ثطزاض اظ هؼسًی هبزُ آى، ثْبی
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 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 هسل ولی لطاضزازّبی هطبضوت زض تَلیس

Operating 

Company

Exploration 

Operation

Field 

Development

Production 

Operation

Production

Marketing

Production 

Sharing AgreementHost Country

Production Sharing Agreement

P.S.A

Revenue

Production

Tax

Production 

Tax 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( الف
 سطهبیِ گصاضی تَسظIOC 
ػْسُ ثط تجبضی هیساى ثِ زستیبثی ضیسه IOC. 
اظ زضغسی فطٍش هحل اظ تَسؼِ ٍ اوتطبف ّبی ّعیٌِ پطزاذت ثبظ 

 تحَیل ضٍظ لیوت پبیِ ثط ٍ تَافمی لیوت ثِ هیساى اظ ضسُ تَلیس ًفت
 (ّعیٌِ ًفت)
 اذتػبظ زضغسی اظ ًفت تَلیس ضسُ ثطای هست هؼیي ثِ ػٌَاى حك

 (ًفت فبئسُ)العحوِ 
 اًجبم هَضَع لطاضزاز ثب هسیطیتIOC  پس اظ تبئیسNOC 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( الف
ثطای هرعى ًفت توبم هبلىیت NOC ًمغِ زض هبلىیت اًتمبل ٍ است 

 (حمَلساًبى ًظط اذتالف) . IOC ثِ (غبزضاتی ثٌسض) تحَیل
هبلىیت NOC حست یب ٍ ٍضٍز اظ ثؼس تجْیعات ٍ تبسیسبت ثِ ًسجت 

 .ًػت اظ پس هَضز
ثطای حبوویتی هَلؼیت ثَزى زاضا NOC فؼبلیت حبل زض هؼبزى زض 

IOC . 
سبل 40 تب 25 حسٍز .است وَتبُ ًسجتب لطاضزاز هست. 
لیوت فبحص تغییطات ایجبز غَضت زض عطفیي سْبم زضغس تغییط اهىبى 

 .تَلیس هیبًگیي تغییط یب ٍ ًفت
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( الف
ثب ّوطاُ هَاضزی زض ٍ زٍلت ثِ هبلىبًِ ثْطُ پطزاذت ثسٍى هَاضزی زض 

 .هبلىبًِ ثْطُ
IOC پیوبًىبض حىن زض. 
ثب ظبّط ثِ تَلیس ٍ تَسؼِ، اوتطبف، ػولیبت وٌتطل NOC زض اهب است 

 .  IOC ثب ػول
تَسظ سبالًِ ثَزجِ ٍ وبضی ثطًبهِ تػَیت لعٍم NOC  . 
لطاضزاز زض تَلیس اظ پیص ضیسه. 
سَز زض هطبضوت ًِ است تَلیس زض هطبضوت اسبس ثط لطاضزاز. 
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف( الف
تؼْس IOC ِاهضبی پبزاش ًفت، هبلیبت زضآهس، ثط هبلیبت پطزاذت ث 

 . هیساى تجبضی اوتطبف پبزاش ٍ تَلیس پبزاش لطاضزاز،
ِهؼیي زضغسی اسبس ثط تَلیسی ًفت اظ عطفیي سْن ًسجت هحبسج ٍ  

 .(ّعیٌِ ول ثِ زضآهس ول ًسجت) (R) فبوتَض اسبس ثط یب
ثْطُ )ػولیبتی ّبی ّعیٌِ ٍ ای سطهبیِ ّبی ّعیٌِ ثَزى استطزاز لبثل 

 .استطزاز لبثل (ثطزاضی
لسین ًسل اهتیبظی ثِ ًسجت ػولیبتی هٌغمِ ثَزى هحسٍزتط. 
یب پطٍغُ ضطوت تبسیس ًظیط هرتلف ّبی ضٍش ثب تؼْس هَضَع اًجبم 

 .عطفیي تَافك حست ... ٍ  وٌسطسیَم تبسیس
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هحاسي( الف
ضیسه ّوطاُ اوتطبف ػولیبت ثطای هٌبست. 
حضَض NOC هَضَع اجطایی ػولیبت ٍ گیطی تػوین جطیبى زض 

 .اسٌبز تبئیس ٍ ضز عطیك اظ هطوع زض ٍ سبیت اظ ذبضج الجتِ لطاضزاز؛
زٍجبًجِ سَز اسبس ثط لطاضزاز ضٍح ٍ هحتَا ثَزى هجتٌی. 
  سَْلت زض اجطای لبًَى حساوثط استفبزُ اظ تَاى زاذل ثَاسغِ حمَق

 NOCهسیطیتی 

اهىبى اًتمبل تىٌَلَغی ٍ زاًص فٌی 
 اهىبى سطهبیِ گصاضیNOC  ٍ زض ػولیبت اوتطبف، تَسؼِ، تَلیس... 
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هعایة( ب
 ایجبز حمَق لطاضزازی ًسجتب لبثل تَجِ ثطایIOC. 
ثط هبلىیت ٍ حبوویت حك اػوبل غطاهت ٍ ّعیٌِ ًسجی ثَزى سٌگیي 

 . لطاضزازی حمَق ذالف
ِػَائس ثب هتٌبست آهسُ ثَجَز هؼمَل اًتظبض اسبس ثط غطاهت هحبسج  

 .ثطزاضت ضطیت ٍ هیساى شذبیط تٌبست ثِ هیساى اظ استحػبل لبثل
وبضوٌبى ػولیبتی ٍ فؼبل حضَض ػسم NOC اوتطبف جطیبى زض ٍ 

 .هیساى اظ ثطزاضی ثْطُ ٍ تَسؼِ
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 (کالسیک) مشارکتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 قزارداد ًَع ایي حقَقی -فقْی هالحظات (ج
جؼبلِ ثب اًغجبق لبثل. 
ًفت ٍظاضت اذتیبضات ٍ ٍظبیف لبًَى (3) هبزُ (3) ثٌس اظ (ت) جعء اعالق ثب هٌغجك  

ِ ّبی ّسایت ٍ جصة» :1391هػَة  هیبزیي تَسؼِ هٌظَض ثِ ذبضجی ٍ زاذلی سطهبی
  جولِ اظ لطاضزازی جسیس الگَّبی عطاحی عطیك اظ هطتطن هیبزیي اٍلَیت ثب ّیسضٍوطثَضی

ِ گذاراى تا هشارکت   هبلىیت اًتمبل ثسٍى خارجی ٍ داخلی پیواًکاراى ٍ سزهای
 «.ضسُ غیبًت تَلیس هَاظیي ضػبیت ثب ٍ هربظى زض هَجَز گبظ ٍ ًفت

ًظط زض ذبضجیبى، هطبضوت ثب پطٍغُ ضطوت تبسیس عطیك اظ ػولیبت اًجبم غَضت زض  
  ٍ هطبضوت  ...» :هعثَض اغل اٍل تفسیط ثِ هطثَط لیَز ٍ اسبسی لبًَى 81 اغل هفبز گطفتي

ُ  اظ ووتط حس زض ایطاًی  ضطوتْبی  سْبم  هبلىیت  تحػیل    هَضز ّط زض سْبم  زضغس پٌجب
ِ  آى  ثط هططٍط  ِ  زض و ِ ّبی  ٍ ضطوت  اسبسٌبه   هسیطاى  تػوین گیطی  لسضت  فیوبثیي  هَافمتٌبه

ِ  ًگطزیسُ  هحسٍز ػوَهی  هجبهغ  زض ایطاًی  سْبهساضاى  ٍ   ثط  ایطاًی  سْبهساضاى تفَق ثلى
ِ  ذبضجی  سْبم   «... ثبضس ضسُ  پیص ثیٌی  ٍ هطَْز ثبضظی  ًحَ ث

 

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=75c294c8-9fe5-4d8f-89a1-f77f7b1333c7&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=75c294c8-9fe5-4d8f-89a1-f77f7b1333c7&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=75c294c8-9fe5-4d8f-89a1-f77f7b1333c7&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=75c294c8-9fe5-4d8f-89a1-f77f7b1333c7&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973
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 هسل لطاضزازّبی ذسهبتی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف (الف
  ای سطهبیِ غیط ّعیٌِ ،(تبسیسبت ٍ ذسهبت ّعیٌِ) ای سطهبیِ ّعیٌِ ثبظپطزاذت•

 .(ثْطُ ًطخ)ثبًىی ّعیٌِ ثطزاضی، ثْطُ ّعیٌِ ،(...ٍ ثیوِ،هبلیبت،ػَاضؼ)
   .هؼیي سمف تب ای سطهبیِ ّعیٌِ ثَزى پطزاذت لبثل•
 .ثبًىی ٍ ثطزاضی ثْطُ ٍ ای سطهبیِ غیط ّبی ّعیٌِ ثَزى سمف فبلس•
 .سبل 12 تب 5 حسٍز لطاضزاز هست ثَزى وَتبُ•
 ثب هتٌبست همغَع سمف تب ضیسه تحول پبزاش ػٌَاى ثِ العحوِ حك پطزاذت•

 .ای سطهبیِ ّبی ّعیٌِ

  هؼبزل IOC ثِ هیساى ًفت فطٍش یب ٍ هیساى ػَائس هحل اظ تؼْسات پطزاذت•
 .ترفیف زضغسی ثب ٍ ضٍظ لیوت ثِ هبّیبًِ السبط ثػَضت علت
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف (الف
تؼْسات ثبظپطزاذت زٍضُ ظهبًی هحسٍزیت. 
همغَع ًحَ ثِ سطهبیِ ثبظگطت ًطخ تؼییي. 
هیساى ًفت زض پیوبًىبض ضطاوت ػسم. 
فطػی پیوبًىبضاى هٌبلػبت ثطگعاضی اظ پس ای سطهبیِ ّبی ّعیٌِ سمف تؼییي 
زاذل تَاى اظ استفبزُ ٍ فٌی زاًص ٍ تىٌَلَغی اًتمبل ثِ پیوبًىبض تؼْس. 
هحیغی ظیست العاهبت ضػبیت ثِ پیوبًىبض تؼْس. 
تَلیس اوتطبف،تَسؼِ، جبهغ عطح زض وبض ضطح زضج. 

حمَق پطزاذت ثبظ IOC ػَائس اظ زضغسی هحل اظ هیساى تجبضی وطف اظ پس  
 .هیساى
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف (الف
ػْسُ ثِ تجبضی ٍغف ثب هیساى وطف ػسم ضیسه IOC. 
ًِبم ثِ ضسُ ٍاضز تبسیسبت ٍ تجْیعات ولی NOC . 
تبئیس اظ پس ّب ّعیٌِ ثبظپطزاذت NOC هَضز الوللی ثیي حسبثطسی هَسسِ یب 

 .تَافك
وبض ضطح زض وبضی وبّص ٍ وبضی اضبفِ زضغس ثیٌی پیص. 
هیساى اظ تَلیس افعایص هیعاى ّط اظاء ثِ العحوِ حك ثط ػالٍُ پبزاش پطزاذت. 
ثبظیبفت ضطیت افعایص اظاء زض العحوِ حك ثِ هؼیٌی زضغس افعایص. 
فطاتط زاذل تَاى اظ ثىبضگیطی افعایص اظاء زض العحوِ حك ثِ هؼیٌی زضغس افعایص 

 .همطض سمف اظ
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 اٍصاف (الف
اظ تَلیس جطیبى زض ٍ ػولیبت ٍاگصاضی اظ پس فٌی ٍ ترػػی ذسهبت اضائِ لعٍم  

 .هیساى
تَلیس وبّص اظاء زض العحوِ حك اظ هؼیٌی زضغس وبّص. 
ذبم ًفت فطٍش ثلٌسهست لطاضزاز اًؼمبز . 
تَسؼِ عطح ثب هتٌبست تؼْسات هَضَع سبالًِ ثَزجِ ٍ وبضی ثطًبهِ تػَیت 

 .NOC ٍ IOC ًوبیٌسگبى حضَض ثب وِ هطتطن هسیطیت وویتِ تَسظ هیساى
ٍظبیف ثطذی(JMC) :اظ ثیص ذطیسّبی تبئیس ،ّب یبفتِ ثَزى تجبضی تؼییي X  

  تبئیس ،اضغطاضی ّبی ضٍیِ ٍ ای ثیوِ ثطًبهِ تبئیس ،تجبضی تَلیس آغبظ اػالم ،زالض
 .پطٍغُ ثب هطتجظ هَضَػبت زض گیطی تػوین ٍ تبئیس وبضوٌبى، آهَظش ثطًبهِ
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هحاسي (ب
 هَضَػِ ٍ ثبالزستی لَاًیي ػوسُ ثب هٌغجك•

 لطاضزاز هَضَع ػولیبت اًجبم هطاحل توبم زض NOC تط فؼبل هطبضوت•

 هربظى زض هَجَز گبظ ٍ ًفت هٌبثغ ثط زٍلت حبوویت تضویي•
 گبظ ٍ ًفت ػولیبت ثط زٍلت ًظبضت حفظ•
 ًفتی ّبی پطٍغُ ضٍظ فٌبٍضی ثِ زستیبثی•
 لطاضزازی تؼْسات ذالف ثط هلی حبوویت حك اػوبل ثطای هحسٍزتط ّعیٌِ•
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هعایة (ج
ًِفت اغلی گصاضاى سطهبیِ ثطای لطاضزاز ًَع ایي ثَزى ًبضٌبذت . 
ثط پیوبًىبض سَز ضسى تؼییي ثِ تَجِ ثب ّعیٌِ افعایص ثطای پیوبًىبض ضسى تطغیت 

   .ای سطهبیِ ّبی ّعیٌِ اظ زضغسی اسبس
لطاضزاز هست ثَزى هحسٍز ػلت ثِ غیبًتی تَلیس ضػبیت ػسم احتوبل. 
ای، ثیوِ) آهطُ لَاًیي ٍضغ ػلت ثب اٍالهغبیط سطهبیِ غیط ّبی ّعیٌِ ثبظپطزاذت 

 ػوَهی پیططفت ٍ اجتوبػی ضفبُ افعایص آًْب ّسف وِ است (گوطگی ٍ هبلیبتی
 هَلؼیت زض ایطبى لطاضزازى ثَاسغِ ذبضجیبى ثِ اهتیبظ اػغبء هٌعلِ ثِ ثبًیب.است

 ثیي هؼوَل ّبی ضٍیِ ثب هغبیط ثبلثب .است زاذلی ّبی ضطوت ثِ ًسجت اًحػبضی
 .است الوللی
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 (کالسیک) خذماتی قراردادهای های ویژگی

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هعایة (ج
  ثبًىی ثْطُ ًطخ هبًٌس الوبل ضاس ثط اضبفِ ّطگًَِ ثبظپطزاذت ضطػی هطىالت•

 .هَضَػِ لَاًیي ثب  اى هغبیطت

 هست ثَزى وَتبُ جْت ثِ ذَز تىٌَلَغی آذطیي ثب IOC حضَض ضؼیف احتوبل•
 .لطاضزاز

 هغبیط سطهبیِ ثبظگطت ًطخ تطیي پبئیي اسبس ثط پیوبًىبض اًتربة ایٌىِ ثِ تَجِ ثب•
 زض هٌسضج «لیوت تطیي هٌبست» ٍ «ویفیت تبهیي ثب لیوت ووتطیي» ضَاثظ ثب

 هجٌبی ّب ّعیٌِ اظ ثرطی زیگط ػجبضت ثِ .است هٌبلػبت ثطگعاضی لبًَى
 .است ضسُ هٌبلػِ ثطًسُ هحبسجِ
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 مختلف قراردادهای کلی مقایسه

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 اول ارائه پایانی مالحظات و نکات

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 غٌؼت تَسؼِ زض استفبزُ هَضز اثعاضّبی اظ یىی لطاضزاز•
 !آى توبم ًِ ٍ است ًفت

 .ّیجطیس لطاضزازّبی سوت ثِ زًیب حطوت•
 .هصاوطُ زض لَت ثِ لطاضزاز هٌبفغ اظ ثرطی ٍاثستگی•
 هْبضت ٍ ّب ترػع ثب ًفتی وٌٌسگبى هصاوطُ آضٌبیی لعٍم•

 . ... ٍ هسیطیتی حمَلی، التػبزی، فٌی، گًَبگَى ّبی
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 آضٌبیی ثب ولیبت لطاضزاز ًفتی ایطاى
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 ارائِ دٍم
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 هحتطم ٍظیط حىن ثِ ًفتی لطاضزازّبی زض ثبظًگطی جْت ای وویتِ تطىیل-
 .حسیٌی هْسی سیس هٌْسس ضیبست ثِ یبظزّن زٍلت ًفت

  ّن اًسیطی جلسبت زض IPC اٍلیِ سبذتبض اضائِ ٍ وویتِ جلسبت ثٌسی جوغ-
 . 1392 هبُ اسفٌس 4 ٍ 3 زض

 .ای ضسبًِ ّبی هػبحجِ ٍ زاًطگبّی جلسبت اظ ثطذی زض هسل اضائِ-

 .لطاضزازّب اظ ضًٍوبیی چٌسثبضُ تؼَیك-
 .(حسیٌی هٌْسس گفتِ ثِ) لٌسى زض اٍلیِ  ضًٍوبیی-
 .(ًفت هلی ضطوت هسیطػبهل گفتِ عجك) تْطاى زض اٍلیِ ضًٍوبیی-

 (1394 هطزاز 27) ٍظیطاى ّیبت هػَثِ ًَیس پیص اضائِ-

 (1394 آشض 8-7) تْطاى زض ًْبیی ضًٍوبیی-

 
 

 تاریخچِ شکل گیزی
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 IPCچزایی تغییز ًَع لزارداد اس بیع هتمابل بِ 

است شذُ هؼشفی هتقاتل تیغ قشاسدادّای اص ًسل سِ تاکٌَى. 

ای تَسؼِ : (1373) اٍل ًسل 

ای تَسؼِ ٍ اکتشافی : (1382) دٍم ًسل 

ای سشهایِ ّای ّضیٌِ تاص سقف تا تَسؼِ ٍ اکتشافی : (1386) سَم ًسل  

ِشَد هی گفت: 

کٌٌذ هی جزب سا تیشتشی سشهایِ ٍ داسًذ تیشتشی جزاتیت جذیذ قشاسدادّای. 

است تش هَفق فٌاٍسی اًتقال اهش دس. 

کشد خَاّذ ػول تْتش صیاًتی تَلیذ اهش دس. 
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   وطَض گبظ ٍ ًفت هیبزیي ثطزاضی ثْطُ ٍ تَسؼِ اوتطبف،
 :ثب تَجِ ثِ

 هیبزیي ثطزاضی ثْطُ ٍ تَسؼِ اوتطبف، ّبی ثرص زض الظم سطهبیِ جلت•
 گبظ ٍ ًفت

 هیبزیي اظ تَلیس ٍ  تَسؼِ اوتطبف، زض وطَض  ضیسه ٍ ّب ّعیٌِ وبّص•
 گبظ ٍ ًفت هربظى اظ ثبظیبفت ضطیت افعایص•
 آى سبظی ثَهی ٍ زاذلی ّبی ظطفیت ثِ زًیب ضٍظ فٌبٍضی ٍ زاًص اًتمبل•
 وطَض ٍ گصاض سطهبیِ هٌبفغ سبظی سَ ّن•
 

 هْوتزیي اّذاف تاسًگزی  
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 :اهکاى کارتزد هذل در شزایط سیز

 1 امتطبف 

 2 ٍ تَسؼِ تَاهبى   امتطبف

 3 (EOR/IOR)ثبصيبفت  افضايص ضشيت

 4 هيبديي هطتشك 

 5 تَسؼِ ٍ تَليذ دس هٌبطق پش سيسل ٍ آة ّبي ػويق  امتطبف،

 6 تَسؼِ ٍ تَليذ ٍ افضايص ضشيت ثبصيبفت ثصَست پيَستِ  امتطبف،

 7 هيبديي هنطَفِ تَسؼِ

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 : IPCساختار کلی 

IPC  ِاست صيش قبلت داساي ملی صَست ث: 
 

  ًٍچش جَيٌت سبختبس : ًفتی ػوليبت اجشاي ًحَُ دس•
 

  : (پيوبًنبس ثِ ّضيٌِ ًفت تخصيص) ّب ّضيٌِ ثبصپشداخت سبصٍمبس دس•
 تَليذ دس هطبسمت سبختبس
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 جمع بندی
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 هَضَعات هَرد بحث در یه لزارداد

 ًَع ًگاُ بِ سزهایِ گذار هیشاى هشارکت طزفیي هدل تقسین هٌافع هَضَعاتسایز 

اًتقبل فٌبٍسي 

آهَصش 

هسئَليت اجتوبػی 

استفبدُ اص تَاى داخلی 

هحيط صيست 

هحصَل/ ًقذي 

ًشخ پشداخت 

سْن طشفيي 

تبهيي هٌبثغ 

پزيشش سيسل 

ُاجشاي پشٍط 

ثْشُ ثشداسي 

ثبصاسيبثی ٍ فشٍش 

هبلنيت 

حبمويت 

هذيشيت 
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 ًَع ًگبُ ثِ سطهبیِ گصاض

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

  :حاکویت
 :1ثٌذ 3هبدُ

 اص ايشاى اسالهی جوَْسي دٍلت هبلنبًِ تصشفبت اػوبل ٍ حبمويت حفظ
 مطَس طجيؼی گبص ٍ ًفت رخبيش ٍ هٌبثغ ثش ًفت ٍصاست طشيق

 
 :هالکیت

 :5 ثٌذ 11 هبدُ
 اص حبصلِ جبًجی فشآٍسدُ ّشگًَِ ًيض ٍ گبصي هيؼبًبت يب ٍ گبص ًفت،
 .ثبضذ هی مبسفشهب ثِ هتؼلق مال تَليذ
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 ًَع ًگبُ ثِ سطهبیِ گصاض

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :هدیزیت
 :4 ثٌذ 8 هبدُ

 : هٌظَس ثِ قشاسداد ّش دس قشاسداد هذيشيت هطتشك مويتِ گيشي ضنل
 دس حقَقی ٍ هبلی فٌی، ًْبيی تصويوبت اخز ٍ طشح ػوليبت مليِ ثش ًظبست•

 قشاسداد چبسچَة
 دٍم دست ّبي پيوبى ٍاگزاسي•
 سبالًِ ػوليبتی هبلی ثشًبهِ•

 
 ػْذُ ثش هصَة ػوليبتی هبلی ثشًبهِ چبسچَة دس ػوليبت اجشاي هسئَليت•

 .ثبضذ هی پيوبًنبس
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 هیعاى هطبضوت عطفیي

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :هٌابع تاهیي
 :9 هبدُ

 ٍ قشاسداد اسبس ثش هتؼلقِ هبلی تبهيي غيشهستقين، هستقين، ّبي ّضيٌِ توبم

 امتطبفی، ضٌبسی، صهيي هطبلؼبت اًجبم اص اػن طشح، ثشداسي ثْشُ ّبي ّضيٌِ

 اًتْا تا ابتدا اس ثبصيبفت ضشيت افضايص يب ٍ ثْجَد ّبي طشح اي، تَسؼِ

 .گشدد هی پشداخت هَقغ ثِ ٍ تبهيي پیواًکار تَسط
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 هیعاى هطبضوت عطفیي

 

 جمع بندی
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 IPCساختار 

 :ریسک پذیزش
 :4 ثٌذ 3 هبدُ

 هخضى/هيذاى مطف ػذم صَست دس ّب ّضيٌِ ٍ ّب سيسل خطشات، مليِ

 ثَدى ًبمبفی يب ٍ قشاسدادي ًظش هَسد اّذاف ثِ دستيبثی ػذم يب تجبسي

 عْدُ بز ضذُ ايجبد هبلی تؼْذات استْالك ثشاي هخضى/هيذاى هحصَل

 .ثبضذ هی قزارداد دٍم طزف
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 هیعاى هطبضوت عطفیي

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :پزٍصُ اجزای
 :1 ثٌذ 6 هبدُ

  :آى اص پس اي تَسؼِ ػوليبتی ٍ امتطبفی ػوليبت دس

 اص دػَت ٍ ايشاى ًفت هلی ضشمت تَسط امتطبفی تؼْذات حذاقل تؼييي

 .پيطٌْبد اسائِ جْت هؼتجش ّبي ضشمت
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 هیعاى هطبضوت عطفیي

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :پزٍصُ اجزای
 :1 ثٌذ 6 هبدُ

 ٍ ثْجَد هٌظَس ثِ گزاسي سشهبيِ يب ضذُ مطف هيذاى يل تَسؼِ ػوليبت دس

 :ثبصيبفت ضشيت افضايص يب

 ّبي ضشمت اص دػَت ٍ ًفت هلی ضشمت سَي اص تَسؼِ طشح يل اسائِ

 پيطٌْبد اسائِ جْت هؼتجش
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 هیعاى هطبضوت عطفیي

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :بزداری بْزُ
 :1 ثٌذ 11 هبدُ

 ايشاًی ضشمت تَسط قشاسداد دس تَافق اسبس ثش ثشداسي ثْشُ ضشٍع•
 .قشاسداد دٍم طشف ّبي هسئَليت حفظ ثب (JOPCO) هطتشك ػوليبتی
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 هسل تمسین هٌبفغ

 

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :ّا ّشیٌِ باسپزداخت
 :2ثٌذ 11 هبدُ ٍ 3 ثٌذ 10 هبدُ ٍ 3 ثٌذ 3 هبدُ

 اص (دسصذ 50 حذامثش) ثخطی تخصيص طشيق اص ّب ّضيٌِ مليِ ثبصپشداخت•
  فشٍش سٍص قيوت پبيِ ثش قشاسداد اجشاي اص حبصل ػَايذ يب ٍ هيذاى هحصَالت

 .سشسسيذّب دس ًقذي صَست ثِ يب ٍ هحصَل
 

 (Fee) دستوشد پزداخت هدل
 :2 ثٌذ 6 هبدُ

    ( bbl/$) ثطنِ دس دالس ثصَست ًفت اضبفی تَليذ ثطنِ ّش ثشاي فی•
  ( mcuf/$) ثصَست  گبص تَليذ هنؼت فَت ّضاس تَليذ ثشاي فی•
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 : IPCاًَاع ّشیٌِ ّا در 

 ّشیٌِ ّای هستمین سزهایِ گذاری
 

 Direct Capital Costs (DCC)  

 ّشیٌِ ّای غیزهستمین
 

 Indirect Costs ( IDC)  

 ّشیٌِ ّای تاهیي هالی
 

 Cost of Money ( CoM)  

کلیٍ َشیىٍ َای عملیاتی 
مىُای َشیىٍ َای 
 پزداختىی بٍ ديلت

َشیىٍ َایی ماوىد مالیات 
قزاردادی، بیمٍ تامیه 

کٍ بٍ ادارات  ... اجتماعی ي 
 ديلتی پزداخت می شًد

ارسش سماوی پًل بزای 
سزمایٍ گذاری َای 

 اوجام شدٌ

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 IPCثبظپطزاذت ّعیٌِ ّبی پطٍغُ زض 

(DCC)  

(IDC)  

 (COM)   

 سال 10تا  8

 سال 5

 :  ّشیٌِ ّای لبل اس تَلیذ اٍلیِ
 اص صهاى ششٍع آى ٍ اص هحل دسآهذّای حاصلِ اص هیذاى

 :  ّشیٌِ ّای بعذ اس تَلیذ اٍلیِ
 سال 10تا  8اص تاسیخ ّضیٌِ شذى ٍ طی ّواى دٍسُ  

 :  ّشیٌِ ّای لبل اس تَلیذ اٍلیِ
 اص صهاى ششٍع آى ٍ اص هحل دسآهذّای حاصلِ اص هیذاى

 :  ّشیٌِ ّای بعذ اس تَلیذ اٍلیِ
 سال 5اص تاسیخ ّضیٌِ شذى ٍ طی ّواى دٍسُ  

   .شًد می اعمال آوُا اقساط باسپزداخت تا َشیىٍ سمان اس COM  مزکب وزخ DCC ي IDC بٍ•

 .شًد می تعزیف (LIBOR+1) فزمًل با•

 .کىد ومی تجايس محاسبات در مزکب درصد 8 اس صًرت َز در•

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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شزٍع 
عولیات  
 تَسعِ  

 سال 20حذاکثز 

 دٍرُ باسپزداخت

  ِ
ٍلی

ذ ا
َلی

ت
 

 تاسپزداخت تِ شزکت عولیاتی
 7هادُ 

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

اضافِ شذى دٍرُ اکتشاف 
 حسب هَرد 

 IOR/EORدر طَرت اجزای 
 سال 5حذاکثز 
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 زض هَضز فی هطَق ّبی هسل

 

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 هذت دساص دس پشداخت دس ػولنشدي ضشيت•

 امتطبفی هٌبطق سيسل ضشيت•

 دس گزاسي سشهبيِ سيسل ٍ ػوليبتی ّبي ّضيٌِ تؼذيل ضشيت•

 مَچل هيبديي
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تِ ًسثت هیضاى هَفقیت دس سسیذى تِ ( Fee)تؼذیل هیضاى پشداخت 
 ٍ هَفقیت دٍسُ ًگْذاسی آى( Plateau)سطح اکثش تَلیذ 

چٌاًچِ ایي ًقصاى تِ دلیل قصَس ششکت ػولیاتی تَدُ ٍ کوتش اص 
 .هشتَطِ تا ًصف تقلیل هی یاتذ  Feeتاشذ % 80

 IPCاًگیشُ تزای رسیذى تِ تَلیذ حذاکثز ٍ حفظ دٍرُ آى در 

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 اًگیشُ تزای رسیذى تِ تَلیذ حذاکثز ٍ حفظ دٍرُ آى

میشان 
پزداخت 

Fee 

بستگی 
 ...دارد بٍ 

میزان موفقیت در رسیدن به 
 تولید نهایی میدان

میزان موفقیت در نگهداری 
 دوره

 :مثال
 

 درصد 80
* 

 درصد 90
---------- 

 
 Aدرصد  72

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات

22 

 Fee  بزای هیذاًْای کشف شذُ لبلی(Green fields:) 

•(A)$/bbl    بزای ّز بشکِ تَلیذ ًفت 

•(B)$/mcf بزای ّز ّشار فَت هکعب گاس 

 Fee ًِیش بِ   1چَى ریسک ٍ ّشیٌِ اکتشاف اضافِ شذُ است عذد ): بزای طزحْای اکتشاف ٍ تَسع

 .(ضزایب هزبَطِ اضافِ هی شَد

•( A+1)$/bbl   بزای ًفت 

•(B+1)$/mcf  بزای گاس 

 :پطزاذت ّعیٌِ ّب ٍ سَز ثِ ضطوت ػولیبتی

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 گضاسش تفصیلی 9صفحِ :                                      تقسین هٌاطق ًفتی ایشاى تِ چْاس ًَع هٌطقِ صیش

Case Area R Factor  (E+D)Fee 

1 
Low Risk, onshore 

خشىی   در  ریسه  هٌاطك ون  
1 [(A+1) or (B+1)] ×1 

2 
Medium Risk, onshore & Low Risk, offshore 

ریسه دریایی ونٍ خشىی در هٌاطك ریسه هتَسط   
1.2 [(A+1) or (B+1)] ×1.2 

3 
High Risks, onshore & Med Risks, offshore  

خشىی ٍ ریسه هتَسط دریایی سیاد درهٌاطك ریسه   
1.4 [(A+1) or (B+1)] ×1.4 

4 
Very High Risks, onshore & offshore and common fields 

 هشتزنهیادیي دریا ٍ  ٍ خشىیهٌاطك با ریسه خیلی باالی 
1.6 [(A+1) or (B+1)] ×1.6 

 ایجبز اًگیعُ جْت ٍضٍز ثِ هیبزیي ٍ هٌبعك پط ضیسه ٍ پط ّعیٌِ ٍ هیبزیي هطتطن

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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 :سیز جذٍل طبك (R)  فاکتَر اساس بز (Fee ) تعذیل
 گضاسش تفصیلی 10صفحِ 

Production 

Rates: 

For crude oil 

field 

(Kbd) 

RI 

Less Than 1 1<RI<2 2<RI<3 3<RI<4 RI>4 

Fee ( $/b) Fee ( $/b) Fee ( $/b) Fee ( $/b) Fee ( $/b) 

Up to 50 A1 B1 C1 D1 E1 

50 to 100  A2 B2 C2 D2 E2 

100-200 A3 B3 C3 D3 E3 

More Than 200 A4 B4 C4 D4 E4 

Remarks: A1>A2>A3>A4 

A1>B1>C1>D1>E1 

B1>B2>B3>B4 

B1>C1>D1>E1 

C1>C2>C3>C4 

C1>D1>E1 

D1>D2>D3>D4 

D1>E1 

E1>E2>E3>E4 بحث و بررسی 

 IPCکلیات   

 IPCساختار 
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جْت کٌتشل دسآهذ ّای سالیاًِ ششکت ًفتی تیي    R-Indexاستفادُ اص 
 :الوللی ٍ تشَیق جْت سشهایِ گزاسی دس هیذاى ّای کَچکتش 

 

 

 

 
 

 تعذیل فی بز اساس تغییزات لیوت ّای جْاًی ًفت  

 

 هجوَع هبالغ دریافتی شزکت عولیاتی اس ابتذای طزح  تا پایاى ّز سال هالی
 

 هجوَع ّشیٌِ ّای اًجام ٍ پزداخت شذُ اس ابتذای طزح تا پایاى ّواى سال هالی  

   تَلیذ سطح ٍ ّا ّشیٌِ پزداخت ٍ دریافت تا هتٌاسة Fee تعذیل

 بحث و بررسی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات

26 

 سبیط هَضَػبت

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :داخلی تَاى ٍ آهَسش فٌاٍری، اًتقال
 

 :صيش ضيَُ چْبس اص استفبدُ :4 هبدُ
  اسائِ ثِ خبسجی طشف الضام ٍ خبسجی هؼتجش ضشمت ثب ايشاًی طشف ضشامت•

 .فٌبٍسي تَسؼِ ٍ اًتقبل ثشًبهِ
 اجشايی ٍ صٌؼتی تَليذي، هٌْذسی، ٍ فٌی تَاى اص استفبدُ حذامثش ثِ الضام•

 .مطَس
  اسائِ ٍ قشاسداد اجشاي دس داخلی اًسبًی ًيشٍي اص حذامثشي استفبدُ ثِ الضام•

 سشهبيِ اًجبم ٍ ًيشٍّب ايي ميفی استقبي جْت آهَصضی جبهغ ثشًبهِ
 .الصم ّبي گزاسي

 ٍاگزاسي ٍ تَليذ دٍسُ دس (JOPCO) هذيشيتی ّبي سوت ثَدى چشخطی•
 .ايشاًی طشف ثِ اجشايی هذيشيت ّبي سوت تذسيجی



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 سبیط هَضَػبت

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :صیاًتی تَلید
  :3 ثٌذ 11 هبدُ ٍ 6 ثٌذ 3 هبدُ
 : ثِ دٍم طشف تؼْذ

 هخبصى اص صيبًتی ثشداضت•
 جْت الصم گزاسي سشهبيِ ٍ پيطشفتِ ٍ ًَيي ّبي فٌبٍسي ثنبسگيشي•

 ثبصيبفت ضشيت افضايص /ثْجَد ّبي طشح اجشاي
  افضايص يب ٍ ثْجَد ظشفيت، حفظ ّذف ثب اصالحی ّبي طشح پيطٌْبد اسائِ•

 .ثبصيبفت
 .است ضذُ هحسَة صيبًتی تَليذ ساّنبسّبي اص ّن تَليذي حجن ثِ پيوبًنبس دستوضد مشدى هٌَط الجتِ

 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 سبیط هَضَػبت

 

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 

 :اجتواعی ٍ هحیطی سیست هسائل
 :8 ثٌذ 3 هبدُ

 
 :ًنتِ ايي ثيبى

 اجتوبػی ٍ هحيطی صيست ثْذاضتی، ايوٌی، هالحظبت ٍ هقشسات سػبيت•
 ّب طشح اجشاي دس

 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 ػبزی حبلت ثِ ضطایظ ثبظگطت تب اًتظبض :اٍل
 .ّستٌس هؼبف ذَز لطاضزازی ّبی هسئَلیت ولیِ اظ هست ایي زض
  ّعیٌِ ٍ ثطعطف ػولیبتی ضطوت تَسظ ثبضس، هبغٍض فَضس اظ ًبضی ذسبضاتی ٍ غسهبت اگط

 .است پطزاذت لبثل آى ّبی
 

 لطاضزاز فسد :زٍم
  زٍضُ اظ لجل تب لطاضزازی ثْطُ ثب ضسُ اًجبم ّبی ّعیٌِ اغل زاضز حك گصاض سطهبیِ ضطوت
 .وٌس علت ضا هبغٍض فَضس

 
  ثٌسی ظهبى ّوبى اسبس ثط یب) ضَز هی تؼییي ایطاى ًفت هلی ضطوت عطف اظ پطزاذت ًحَُ

 (اٍلیِ تَلیس ضطٍع ٍ عطح تىویل اظ پس یب ٍ ضسُ تؼییي السبط زض لطاضزاز

 

 

 شزایط فَرس هاصٍر

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 IPCجوغ ثٌسی 

 .داشت دقیقی قضاٍت تَاى ًوی قزارداد، ًَع ایي اجزایی تجزتِ عذم تِ تَجِ تا•

 :زاضاست ضا ظیط ّبی لبثلیت لطاضزازی، چبضچَة ایي ضَز هی ازػب•

 .هیعثبى وطَض ٍ ػبهل ضطوت هٌبفغ سبظی سَ ّن عطیك اظ :غیبًتی تَلیس•

 .اجطایی ٍ هسیطیتی ّبی فؼبلیت ضاس زض هیعثبى وطَض هطبضوت ػلت ثِ :فٌبٍضی اًتمبل•

 .لطاضزاز ثَزى جصاة سجت ثِ :ثیطتط ذبضجی گصاضی سطهبیِ جصة•

 ثبظپطزاذت ضیَُ زض هَجَز ّبی هطَق ػلت ثِ :زضَاض ٍ وَچه هیبزیي تَسؼِ اهىبى•

 .ضسُ تبسیس ّبی ضطوت ضسى الوللی ثیي ثِ اهیس•

 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 انواع قراردادها

 جمع بندی اولیه

 کلیات
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 IPCجوغ ثٌسی 

  ٍجَد عاهل شزکت تِ ًفت تشکِ اساس تز تاسپزداخت شیَُ تِ ًسثت ّایی هخالفت•

 .دارد

 فٌاٍری، تَسعِ جولِ اس شذُ هطزح اّذاف اس تعضی تحقق اهکاى تِ ًسثت اتْاهاتی•

 .است هطزح دست ایي اس هَاردی ٍ صیاًتی تَلیذ

 

 پیشٌْادی چارچَب اساس تز شذُ هطزح هطالة کِ است ضزٍری ًکتِ ایي یادآٍری•

 .است تَدُ ایزاى ًفتی قزاردادّای تاسًگزی کویتِ تَسط شذُ ارائِ هستٌذات ٍ
 جمع بندی

 IPCکلیات   

 IPCساختار 



 

 

 پرسش و پاسخ ارائه دوم
 



 اللْن صل علی هحوذ ٍ آل هحوذ 
 ٍ 

 عجل فزجْن


