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محتوا

گازهای نفت و ابزارهای تأمین مالی میان مدت و بلند مدت برای پروژه

تامین مالی ساختاریافته در تامین مالی پروژه های نفت و گاز

 ایرانهای تأمین مالی اجرا شده بخش نفت و گاز در روش

 نفتیهای مالی در شرکت های تأمین موردکاوی روش
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:ازهای نفت و گابزارهای تأمین مالی میان مدت و بلند مدت برای پروژه

تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی اخذ تسهیالت بانکی

عرضه خصوصی اوراق بدهی همالی وابستتأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های

اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تأمین مالی اعتبار صادراتی

انتشار سهام ممتاز ادراتاعتبارات اعطایی به خریدار توسط یک مؤسسه اعتبار ص

اسالمیوام دهی یوام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین الملل

تأسیس صندوق سرمایه گذاری تأمین مالی مشترک

تسهیالت اعتباری سندیکایی

وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها
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اخذ تسهیالت بانکی
دررااعتباریریسکمعرضارزیابیودرکبرایالزمتواناییبانک هازیراهستند،تجاریبانک هایپروژه،مالیتأمینمنبعبزرگترینورایج ترین

.می گیرندکمکازگونفتبهمربوطپروژه  هایمالیتأمینساختاربندیبرایمهندسینازبزرگبین المللیتجاریبانک هایازبسیاری.دارنداختیار

تخصصخاصایعصنریسکوقبولقابلرویه هایزمینهدرکهمی کننداستفادهنیزواماعطایزمینهدرحرفه ایوتجربه باکارشناسانازبانک هااین

یاوام دهندهدینچنوام دهنده،یکتوسطاستممکنتجاریبانکوام های.باشدنشدهتضمینیاشدهتضمینشکلبهمی تواندبانکیوام های.دارند

شگرددرسرمایهوامیارهنیوام،موقتیوام،مدت داروامساخت،وام شکلبهاستممکنآن هاهمچنین،.شوداعطاوام دهندگانازسندیکایی

پروژه هایدرایرانیبانک هایمشارکتاست،ذکربهالزم.کنندمحدودسال10تا5بهراخودتعهداتتادارندتمایلمعموالًتجاریبانک های.باشد

.ستندهاندکبسیارنیزپروژه هاایندرمشارکت کنندهبانک هایتعدادواستنبودهمؤثرچندانگذشتهسال هایطیکشورگازونفتکالن

تهتأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابس
موردبزارهایا.می شوندمحسوبمالیتأمینمنابعازیکیهستند،گازونفتپروژه هایبرایتجهیزاتوکاالهاتأمینبهعالقمندکهشرکت هایی

بزرگاقالمتولیدکنندگانازبسیاری.استاقساطیوام هایواجاره هاونشدهوشدهتضمینمدت داروام هایشاملتأمین کنندگانتوسطاستفاده

.می کنندتأسیسخودمحصوالتخریدارانمالیتأمینبرایراوابستهمالیواحدهاییاشرکت هاسرمایه ای،تجهیزات
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صادراتیتأمین مالی اعتبار 
می تواندریتجابانکاعتبارتضمینیاوامنوعاین.باشدجذابشرایطواجدپروژه هایبرایمی توانددولت هاتوسطصادراتیاعتبارمالیتأمین

سودنرخکیوبودهیارانه ایاستممکنوامسودنرخاین،برعالوه.باشدمدت ترطوالنی سنتی،تجاریبانک هایسویازاعطاییوام هایبهنسبت

.داردوجودصادراتتضمینیامالیتأمینبهدسترسیامکانباشد،خارجیاجزایشاملتجهیزاتیاکاالهااگرحتی.شودپیشنهادثابت

تاعتبارات اعطایی به خریدار توسط یک مؤسسه اعتبار صادرا

بهمربوطوهوجبعدمرحلهدراستقرارکهخریدارتجاریبانک هایبرایراتضمین هاییصادرات،اعتبارمؤسسهیکخریدار،بهاعطاییاعتباریکدر

مواجههدرهکمی کندایجادخریداربرایرامزیتاینواستخریداربهوامپرداختبهشبیهوجوهاین.می کندفراهمکنند،پرداختراتجهیزاتخرید

.دهدانجامنقدیمعامالتمختلف،تأمین کنندگانبا

وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی

مشکل.نددهقرارگازونفتپروژه هایاختیاردرراجذابوثابتسودنرخ هایبابلندمدتوام هایبین المللیوملیتوسعه ایبانک هایاستممکن

برایابتیرقمناقصاتقبیلازآیین نامه ایالزامات.استتصویبمدتطوالنیفرآیندشرایط،واجدپروژهیکبرایوام هاییچنیندادنترتیب

.باشددشوارارزنرخریسکپوششاستممکنهمچنین،.استموانعازدیگریکیتجهیزات،خریدوساختقراردادهای
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تأمین مالی مشترک

اروپاتوسعهوازسازیببانکیابین المللیمالیمرکزجهانی،بانک بین المللی،توسعهبانک هایسویازاعطاییوام هایبارابطهدرمشترکمالیتأمین

نحویبهکند،ترکیبخصوصیبخشتوسطاعطاییوامباراپروژهبهخوداعطاییواممذکورمؤسسهکهاستاینکاراینپشتوانهایده.استمطرح

.می شودهمبین المللینهادهایاینوامنکولباعثخصوصی،بخشوامنکولکه

تسهیالت اعتباری سندیکایی

می شود،شخصمواحداعتباریقراردادیکدرکهشرایطیومساویشرایطیباکهمی کنندتعهدبانک هاازتعدادیسندیکایی،اعتباریتسهیالتدر

سندیکاییباریاعتتسهیالتقیمت گذاری.هستندشناورنرخبامعموالًتسهیالتاین.نماینداعطااعتباریتسهیالتسایریاواممشترییکبه

کارمزدهد،تعکارمزد،(می شودتعدیلوامعمرطولدردوره ایصورتبهپایهنرخکه)کوتاه مدتپایهنرخبهنسبتثابتشکافیکشاملمعموالً 

.استسال12تا1معموالًوامدوره.می شودغیرهوضمانتجبرانی،مانده هایمدیریت،حق الزحمه های،نمایندگی
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وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها

گستردهورطبهگازونفتدارایی هایترازنامه ایدرون مالیتأمینهموترازنامه ایبرونمالیتأمینبرایهمپیش پرداخت هاوتولیدپرداختوام های

توسطوالًمعموام هااین.می شودبازپرداختگازونفتتولیدازحاصلعوایدمحلازتعهداتتولید،پرداختوامیکدر.می گیرندقراراستفادهمورد

نیزوشمالدریایگازونفتمیادینتوسعهمالیتأمیندرگستردهطوربهتولیدپرداختوام های.می شونداعطابانک هاسندیکاییاعتباراتوبانک ها

.استگرفتهقراراستفادهموردآمریکا

اوراقومیعمعرضهامکاناخیرسال هایطینیزایراندر.استیافتهگسترشگازونفتپروژه هایمالیتأمینبرایقرضهاوراقبازارازاستفاده

زدهمرقگازونفتپروژه هایمالیتأمینبرایرامناسبیفرصت هایکهاستشدهفراهمفرابورسبازاروتهرانبهاداراوراقبورسدرمشارکت

.است

بدهیتأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق 
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عرضه خصوصی اوراق بدهی

ازدیمحدوتعدادباونیستعمومیافشایومقرراتیمرجعتوسطتصویبمستلزمکهداردفرقعمومیعرضهباجهتآنازخصوصیعرضه

رمایهستأمینشرکت هاییاتجاریبانکیکطریقازخصوصیعرضهبازاربهدسترسیامکان.می شوددادهآرایشنهادیخبرهسرمایه گذاران

.می شودفراهم

اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
بابهادارراقاوایجادفرآیند.استدارایی هاازمجموعه ایآنهاوثیقهکههستندبلندمدتییامیان مدتقرضه هایاوراقدارایی،پشتوانهبابهاداراوراق

.می نامندداراییبهادارسازیاوراقراداراییپشتوانه

اما.شوندتهگرفدرنظربهاداراوراقپشتوانهعنوانبهمی تواندکههستنددارایی هاییمهم ترینازیکیگازونفتشرکت هایدریافتنیحساب های

.می گیرندقراراستفادهموردبهاداراوراقپشتوانهعنوانبهمی توانندکههستندهمدیگریدارایی های

انتشار سهام ممتاز
رانسهامدامشابهممتاز،سهامداران.داردرابدهیویژگیهموسهامویژگیهمامابدهی،ابزاریکنهواستسهامطبقاتازیکیممتاز،سهام

میتقسیسودنرخرادرصداین.استاسمیارزشازدرصدیتقسیمیسودعادی،سهامبرخالفاما.دارندرانقدیسودازبرخوداریحقعادی،

.باشدشناوراوراقعمرطولدراستممکنبلکهباشد،ثابتنرخایننیستالزم.می نامند
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وام دهی اسالمی

ه برداریبهرقراردادهایوبازخریدتوافقاتلیزینگ،:جملهازاست،یافتهتوسعهپروژه هامالیتأمینبرایاسالمیوام دهیازمختلفیشکل های

مالیتأمینتاسقرارکهاستبنگاهیسرمایهیاسوددرمشارکتبرتأکیدعوض،در.استممنوعاسالمیوام دهندگانتوسطبهرهدریافت.مشترک

.می شوداحرازاسالمیوام دهیدرشرایطاینکهشودپروژه

داردضرورتظورمنبدین.می باشدگازونفتپروژه هایبرایدسترسدرمالیتأمینابزارهایمهم ترینازدیگریکیسرمایه گذاری،صندوقتأسیس

.شودکسببهاداراوراقوبورسسازمانازالزممجوزهای

رغیبتپروژهمالیتأمیندرمشارکتبرایسرمایه گذارانشود،ارائهسرمایه گذاریواحدهایپذیره نویسیزماندرالزممشوق هایکهصورتیدر

مهمیعاملایرانگازونفتصنعتشهرتحسنوخوشنامی.استمناسبحلیراهسرمایه گذارانبرایسودحداقلتضمینمثال،برای.شدخواهند

.داشتخواهندتوجهآنبهتصمیماتدرسرمایه گذارانکهاست

سرمایه گذاری پروژهتأسیس صندوق 
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ازتامین مالی ساختاریافته در تامین مالی پروژه های نفت و گ

طوربهسازی،بهاداراوراق.استشدهترمرسوموترمحبوبگذشتهدههچندطولدرگازونفتهایپروژهبرایساختاریافتهمالیتامینهایتکنیک

بهکمکویهسرمابازارازصرفهبهمقرونمالیتامینبهگازونفتاسپانسراندسترسیافزایشباهاپروژهمالیتامیندررامهمینقشخاص،

.کنندمیبازیشانپروژههایواممجددمالیتامیندرهابانک

Future-Flow)اوراق بهادارسازی جریانات آتی  Securitization)

اسناد صادراتی تضمین شده
Secured Export Notes

اوراق بهادار سازی حساب های دریافتنی
Receivables Securitizations
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پیش پرداخت ها و پرداخت های مبتنی بر تولید حجمی

خریدهزینهلک.استزمانطولدرآنسازیذخیرهوفوریتحویلباکاالخریدبامعادلاقتصادیبطورثابتقیمتباآیندهدرتحویلجهتکاالخرید

دستدرداراییتنداشازکهمنافعیهرگونهمنهایانبارفیزیکیهزینهعالوهبهخریدمالیتامینبهرههزینهوآنیقیمتبااولیهخریدهزینهبابرابر

میرداختپشودمیدادهتحویلفروشندهتوسطداراییآیندهدرکهتاریخیهماندرراداراییبهمربوطوجهخریدارسنتی،آتیقراردادیکدر.است

باراسنتیآتیقرارداداساساترتیباینبهوکندمیپرداختمعاملهآغازدرآنوجهآتیتحویلبرایخریدارپرداختپیشآتی  قراردادیکدرکند

.کندمیهمراهداراییفروشندهبهپولیوامدادن

حجمی پیش پرداخت ها و پرداخت های مبتنی بر تولید 
PREPAYS AND VOLUMETRIC PRODUCTION PAYMENTS

ساختارهای تامین مالی ترکیبی پروژه و منابع وجوه
Synthetic Project Financing Structures and Sources of Funds

یشهرطبیعیگازهایپرداختپیشوگازعرضهدرآمدیقرضهاوراق
Municipal Natural Gas Prepaids and Gas Supply Revenue Bonds

پرداختهای مبتنی بر حجم تولید
Volumetric Production Payments
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بدهی مبتنی بر وثیقهتعهدات 

کههاییCDO.کندمیبندیبستهنوازراوامیاقرضهاوراقاززیربناییپرتفوییکبامرتبطاعتباریریسککهاستبهاداراوراقساختاریک

عنوانبهواصلینوععنوانبههاوامباCDOوشود،مینامیده(هاCBO)ایوثیقهقرضهاوراقتعهداتگاهیشودمیحمایتقرضهاوراقتوسط

.شوندمینامیده(CLOS)ایوثیقهوام

تعهدات بدهی مبتنی بر وثیقه
Collateralized Debt Obligations

وثیقهوام مبتنی بر تعهدات 
collateralized loan obligations

وثیقهاوراق قرضه مبتنی بر تعهدات 
collateralized bond obligations
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روش های تأمین مالی اجرا شده بخش نفت و گاز در ایران

 انتقال-بهره برداری–قراردادهای ساخت

بیع متقابل

فاینانس

یوزانس

اوراق مشارکت

اوراق صکوک اجاره

 نفتیقرارداد سلف
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(BOT)انتقال –اجرا -قراردادهای ساخت 

میامانجوکندمیمالیتامینکرده،تعریفمشخص،زمانیدورهیکبرایراپروژهیکخارجیگذارسرمایهقراردادهانوعایندر

درآمدهاطریقزامشخصیسودمقدارنیزواصلیگذاریسرمایههایهزینهکلیه.شودمطمئنآنتولیدهایقابلیتبهنسبتتادهد

عمدتاً کهیایرانشریکبهمسؤولیتینوعهیچبدونپروژهمشخصی،زمانپایاندر.آیدمیدستبهمجدداتولیداتاوقاتگاهیو

.می شودواگذاراستدولت

:گیردانجامبایدزیرمراحلآنازپس.شودمیآغازدقیقروشیکاتخاذومناسبشریکانتخابباروشاین

توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم• 

تعیین مشارکت محلی و مساوی• 

نندهوام و طرح های تشویق ک/ تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبتهای سرمایه• 

ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادالت خارجی• 
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بیع متقابل

ردادهایقراحقوقی،موانعرفعبرای.شدتعریفمتقابلبیعقراردادهایشکلبهخارجیمشارکتجذبمنظوربههاپروژهازتعدادی1374سالدر

.شدندگرفتهنظردرتکنولوژیکنندگانتامینعنوانبهخارجیهایشرکتومالیهایشکلصورتبهمتقابلبیع

:کهشودتدوینایگونهبهبایدقراردادهاکشورمقرراتطبقهمچنین

شودمیانجامواحدهمانتولیداتمحلازتنهاطرحاقساطبهمربوطبازپرداخت

داخلیتوانبردنباالجهتتکنولوژیانتقالوماشین آالتوتجهیزاتنصبوساختمهندسی،طراحیزمینهدرکشورتوانازاستفادهحداکثر

.گرددلحاظ

30گرددواگذارایرانیشرکتبهارزیسهمازدرصد

باشدمی(زمانبندیوهاهزینهریسک)عملیاتیریسکگویپاسخپیمانکارکهگرددتنظیمنحویبهایراندرنتقابلبیعقراردادهای.

نداردنفتقیمتبهارتباطیهیچپیمانکاربههاهزینهبازپرداختواستمیزبانکشورمتوجهقیمتکاهشریسک

گرددمیمنتقلایراننفتملیشرکتبهتولیدعملیات،امورتوسعهعملیاتآمیزموفقیتانجامازپس.

پیمانکارزیرادمی باشمتقابلبیعقراردادهایدرضعفینقطهعنوانبهمورداین.بودخواهدنفتشرکتعهدهبهعملیاتیهای،هزینهازانتقالپس

رداریببهرهدوراندرعملیاتیهایهزینهکاهشجهتجدیدترتکنولوژیازاستفادهبرایهایانگیزونبودهسهیممیدانازبرداریبهرهدر

.ندارد

استسهیمقراردادمدتپایانتامیدانازناشیمنافعدرپیمانکار.



ی گستر
ی نیک

مشاور سرمایه گذار

1395دی ماه 

فاینانس
.گرددمیاطالقارزیوامیاوداخلیمنابعازاستفادهطریقازمالیتامین

یوزانس
.میباشددارمدتبراتارایهقبالدرشدهدریافتتجهیزاتوفناوریقیمتپرداختبرتوافق

دانشایوخدمات،کاالبحثیوزانسروشدرکهحالیدر،استمطرحوامصورتبهپولدریافتومالیتامینبحثتنهافاینانسروشدر

وامتوسطمحصولنرختنظیموبهرهنرخبهتوجهبا.گرددمیخریداریخارجیموسسهیاکشورازهافناوریاینواقعدروشدهواردنیزفنی

.استپرهزینهبسیارروشایندهنده
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اوراق مشارکت

کهطوریهب.استشدهروبروفراوانیاستقبالبااخیرسال هایدرخصوصبهوبودهجذابطرح هامالیتأمینبرایمشارکتاوراقابزارازاستفاده

.استرسیدهفروشبهاوراقاینازریالمیلیاردهزار52بربالغرقمی1394سالدرتنها

:باشدمیزیرشرحبهکشورسرمایهبازارطریقازپتروشیمیوگازونفتبخشدرمنتشرهاوراق

طرح موضوع اوراقتاریخ انتشارناشرردیف
مبلغ اوراق

)میلیارد ریال(

نرخ  

)درصد(

مدت اوراق

)سال(

1388/09/01پاالیش نفت آبادان )سهامی عام( - سررسید شده1
احداث واحد کت کراکر و واحدهای تابعۀ زیر به منظور تولید بنزین سوپر و سایر 

فرآورده های نفتی از گاز مایع و نفت گاز
2,500204

3,670204افزایش ظرفیت تولید بنزین1389/11/25پاالیش نفت امام خمینی شازند )سهامی عام(- سررسید شده2

1,500204افزایش ظرفیت تولید بنزین1389/12/03پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(- سررسید شده3

500204بخشی از طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده ها1389/12/23پاالیش نفت تهران )سهامی عام(- سررسید شده4

2,000204اجرای پروژۀ میدان نفتی یاران شمالی1393/01/23 توسعه نفت و گاز پرشیا )سهامی خاص(5

2,000214تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز به منظور اجرای پروژۀ میدان نفتی آذر1394/10/30سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )سهامی خاص(6

1394/12/25شرکت ملی نفت 7
اجرای طرحهای توسعه میادین مشترک غرب کارون با الویت میدان نفتی آزادگان 

جنوبی و یاران جنوبی و طرحهای توسعه فازهای در حال احداث پارس جنوبی
50,000213

62,170
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اوراق صکوک اجاره

:باشدمیزیرشرحبهکشورسرمایهبازارطریقازپتروشیمیوگازونفتبخشدرمنتشرهاجارهصکوکاوراق

مبلغ اوراق داراییارتاریخ انتشبانیردیف
(میلیارد ریال)

نرخ 
(درصد)

مدت اوراق 
(سال)

آالت و بخشی از ماشین1392/02/07(سهامی عام)نفت پارس 1
تجهیزات تولیدی

1،040204

ی،دو دستگاه دکل حفاری خشک1392/12/24(اصسهامی خ)کیشدانا پتروریگ2
دو هزار اسب بخار

775204

مجموعه اداری ونک و یک 1393/10/20(سهامی خاص)امید آسیا پترو3
شکی دستگاه دکل حفاری نفتی خ

529204

شکیدستگاه دکل حفاری نفتی خ1394/10/19(اصسهامی خ)کیشدانا پتروریگ4
، دو هزار اسب بخار(3دکل دانا )

650214
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(پیشرو)روش های تأمین مالی شرکت های نمونه 
 شرکت تسهیالت دریافتی خطوط اعتباری اوراق بدهی لیزینگ مالی

 :لیزینگ مالی و عملیاتی جهت 

 ام   و م ت  ت 

 سایت خردهفروشی 
 کشتیها 

 سایرتجهیزات 

 اورا  خزانه 

  اورا  تجاری 

 draws بانکی های وام روی 

 ت هد  اعت اری دریا ت ت هی ت
  بی الم  ی های بانک از شده

  ت هی ت بانکی ب  دمدت عمدتا  با نر  ش اور و به
 ارزهای دالر، یورو، دالر کانادا

 ت هی ت بانکی اع ایی به شرکتهای تاب ه برای خود شرکت تاب ه یا یک پرو ه خاص می اشد
 

 فرانسه توتال نفتی گروه

TOTAL 

 مالی لیزی گ  اورا   ر ه میانمدت یورو 
 اورا  تجاری 
 سایر اورا   ر ه 

   ت هدشده و ت هد نشده داردت هی ت بانکی ب  دمدت  
 ت هی ت از سایر نهادهای مالی 

 ایتالیا انی نفتی گروه

Eni S.P.A 

 س   باالدست: تجهیزات حفاری، کشتی خدماتی 
  س   پایین دست: تانکرها، سایتهای  خیره ازی و

 خردهفروشی
  س   شرکت: زمین و ساختما 

 ( اورا  تجاریCP) 

 اورا   ر ه تجاری ب  دمدت 

 ( اورا   ر ه میانمدت یوروEMTN) 

 ( اورا  ش   امریکاییUSshelf ) 

 

 

  ت هدشده با حاشیه سود از پیش ت یین شده داردت هی ت مالی کوتاهمدت توس  شرکتهای  رعی  گروه نفتی شل 

  Shell 

  اموا ، دارایی و تجهیزاتتحصیل  اورا  ش   امریکایی 

  اورا  تجاری اروپایی(DIP) 
 اورا   ر ه درآمد   تی/شهرداری 

 LC ت هدشده  

 LCو ی هگ اریشده  

 پترولیوم بریتیش نفتی گروه ت هی ت بانکی ت هد شده  

BP 

  اورا   ر ه یورو 
 اورا   ر ه روبل 

 دارد  ت هی ت از ک وبهای وام 
 وام دو ان ه 
 وام س دیکایی 
 ت هی ت بانکی 

   ت مین مالی از  ریECA 
 ت مین مالی   ل از  ادرات 

 گازپروم

Gazprom 

  اورا   ر ه یوآ   ابل ت دیل 
 اورا   ر ه اعت اری 
 اورا   ر ه  ابل ت دیل با وارانتها 

   وام بانکی بلند مدتسینوپک  

SinoPEC 
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(پیشرو)روش های تأمین مالی شرکت های نمونه 
 شرکت تسهیالت دریافتی خطوط اعتباری اوراق بدهی لیزینگ مالی

 زمین و سایر دارایی ها  :شرکت ا  ی 

 اورا   رو  ا  ا ی 

   اورا  ب  دمدت 

 اس اد بی  دین 

 اس اد میانمدت مراب ه 

 :شرکتهای  رعی 

 اس اد مراب ه 

 کو  مشارکت   

 ا اره م تهی به تم یک 

 واهی س رده  

 ت هدشده 
 ت هد نشده 
 مجوز ا ا ه برداشت ت هد نشده 

  ارا ه ت می های ت هد نشده برای ت هی ت اع ایی به
 شرکتهای تاب ه توس   روه

 پتروناس

PETRONAS 

 تجهیزات  اورا   کو  ا اره   آرامکو ت هی ت بانکی در  الب ع ود مراب ه 

ARAMCO. 
     خ و  اعت اری ادون

(Advances) 
 پترولیوم کویت 

Kuwait National 

Petroleum 
 دارد   ت هدشده  قطر پترولیوم وام بانکی 

Qatar Petroleum 
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