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    مقدمه -1

هـاي ملـی نفـت بـه عنـوان نماینـده دولـت میزبـان متبـوع خـود بـا            امروزه همکاري شرکت

گذاري و اسـتفاده از ظرفیـت و تجـارب    منظور جذب سرمایهه المللی نفتی بهاي بین شرکت

هـاي خـود امـري    زه حـاکمیتی دولـت  ایشان در مدیریت میادین هیدروکربوري واقع در حو

ــین   ،ناپــذیر اســت اجتنــاب از ایــن رو آنچــه حــائز اهمیــت اســت نــوع و شــیوه همکــاري ب

ایـن تعامـل از طریـق قراردادهـاي      کـه  هاي نفتی خـارجی اسـت  هاي ملی و شرکت شرکت

  افتد. خاص حوزه باالدستی صنعت نفت و گاز اتفاق می

تـرین شـرایط انتخـاب     ر اقتصـادي یکـی از مهـم   ویـژه از منظـ  ه کارآمدي این قراردادها ب

توان از متغیرهاي ظرفیت جذب سرمایه میشود و  میقرارداد بهینه براي این حوزه محسوب 

 و توانایی تولید نفت از میادین هیدروکربوري به عنوان دو شاخص اقتصادي بسـیار مهـم در  

  .کردز استفاده بندي قراردادهاي نفتی حوزه باالدستی نفت و گااولویت فرآیند

گـذاري  در همین راستا بر آن شدیم تا در چارچوب تحقیق حاضر سـطوح بهینـه سـرمایه   

 ، مشـارکت در تولیـد   BBC(1( کل و تولید نفت قراردادهـاي باالدسـتی رقیـب بیـع متقابـل     

)PSC(  ــران  2 ــی ای  )IPC( و نفت ــتفاده از روش    3 ــا اس ــان و ب ــی از زم ــع مشخص را در مقط

. در واقع هدف از انجام این پژوهش پاسخ بـه ایـن دو سـئوال    کنیممقایسه  4سازي ایستا بهینه

رکت در لحاظ ساختاري از بین سه قرارداد بیع متقابل، مشاه اقتصادي است که ب -قراردادي

ان گــذاري بهینــه بــاالتري در میــدمنجــر بــه ســرمایهیــک  کــدام تولیــد و نفتــی ایــران، اوال،

ــی ــدروکربوري م ــا،هی ــود؟ و ثانی ــدان     مکــدا ش ــاالتري از می ــه ب ــد بهین ــه تولی ــک منجــر ب ی

  ؟شود میهیدروکربوري 

دو سوال نخست برخـی از مطالعـات پیشـین مـرتبط و وجـوه      این با هدف پاسخگویی به 

و سـپس بـا معرفـی اجمـالی نظـام مـالی سـه        کرده افتراق این تحقیق با آن مطالعات را مرور 

                                                                                                              
1. Buy Back Contract (BBC) 

2. Production Sharing Contract (PSC) 

3. Iranian Petroleum Contract (IPC) 

4. Static Optimization Method 
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 NOC(1( (یعنی شـرکت ملـی نفـت    لطرفینیا، مدل ریاضی توزیع منافع بینیاد شدهقرارداد 

 )HG( طور کلی نماینده دولت میزبـان ه (یا ب ) هـر سـه   FOC(3و شـرکت نفـت خـارجی(   2)

گـذاري و  در نهایت نیز شروط تعیین سطوح بهینـه سـرمایه   4.کردقرارداد را تصریح خواهیم 

وط و سـایر  و بـا اسـتفاده از ایـن شـر     کردهتولید نفت قراردادهاي مورد بررسی را استخراج 

ایـن قراردادهـا را    Q*(6( و تولید نفت بهینه 5)*I( گذاري کل بهینهمفروضات سطح سرمایه

شـده  گیري نتیجه . سرانجام از مجموعه مباحث مطروح شدهکردبا یکدیگر مقایسه خواهیم 

 به طور مشخص پاسخ خواهیم داد. طرح شده وال و به دو س

  

  مرور مطالعات پیشین -2

گذاري در أثیر رژیم مالی قراردادهاي باالدستی را بر تولید نفت و یا سرمایهمطالعاتی که ت

 هاي قراردادي نظیر نرخ بهرهاغلب تأثیر مؤلفه اند، کردهمیادین هیدروکربوري بررسی 

هاي نفت هزینه و یا نفت فایده و... را بر تولید نفت مدلسازي مالکانه، مالیات، نسبت

   10)، الزاري و پیروگ1997( 9)، احمدیان1985( 8تافر و گالت)، اس1999( 7اند (کمپ کرده
  

                                                                                                              
1. National Oil Company (NOC) 

تـر نماینـده دولـت    ) از عنوان کلیNational Oil Company (NOC)لی نفت (جاي شرکت م . در این پژوهش به2

  شود. ) استفاده میHost Government (HG)( میزبان

 International Oil Companyالمللـی نفـت (  جاي شـرکت بـین   . در این پژوهش به3 (NOC)  تـر  ) از عنـوان کلـی

  شود. ) استفاده میForeign Oil Company(FOC)شرکت نفت خارجی(

اندیشی نظام جدید قراردادهـاي  هم«) در قالب دو کنفرانس علمی IPCمالی قرارداد جدید نفتی ایران ( ساختار نظام. 4

از  1393خـرداد   1مـورخ  » دوره معرفی و ارزیابی الگوي جدید قراردادهاي نفتی ایـران «و  1392اسفند  4مورخ » نفتی

  شد.معرفی » کمیته بازنگري قراردادهاي نفتی«سوي 

5. Optimal Total Investment(I*) 

6. Optimal Oil Production(Q*) 

7. Kemp 

8. Stauffer & Gault 

9. Ahmadian 
10. Lazzari & Pirog  
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هاي  )) و بخش کوچکی از مطالعات این حوزه تأثیر انواع رژیم2012( 1، اسمیت)2008(

گذاري قراردادي (مشارکت در تولید، خدماتی و یا بیع متقابل) را بر تولید نفت و یا سرمایه

  اند. کردهدر میادین هیدروکربوري مدلسازي 

گذاري توان برحسب روش محاسبه تولید بهینه نفت و یا سرمایهاین قبیل مطالعات را می

هایی است که به دسته اول مشتمل بر آن دسته از پژوهش کرد:بهینه به دو دسته تقسیم 

صورت ایستا و در مقطع مشخصی از زمان سطح تولید بهینه ناشی از قراردادهاي حوزه 

)، 2003(3)، هارت2014(2(فنگ و همکاراناند  کردهرا تبیین  باالدستی صنعت نفت و گاز

) و...). دسته دوم نیز دربردارنده تحقیقاتی است که به صورت پویا و در طول 2012(4بیندر

و  5)، ژائو2012( (قندي اند کردهسازي زمان سطوح تولید بهینه این قراردادها را مدل

  ) و...). 1387( فرد )، طاهري2012( 6)، اسمیت2012( همکاران

با توجه به رویکرد مطالعه حاضر، برخی از معدود مطالعات پیشین مرتبط با روش 

ترین  نهایت مهم و درکرده مرور  تابع هزینه این تحقیق را مختصرا سازي، فروض و بهینه

  .کنیم میوجوه افتراق این پژوهش با مطالعات پیشین را تبیین 

مدلسازي تابع هزینه در مدل هوتلینگ اشکال وارد  اي به نحوه) در مطالعه2009لین (

هاي تولید طی زمان از طریق افزایش در هزینهباید پذیري منابع که پایان کند. در حالی می

هاي استخراج به حجم ذخایر باقیمانده بستگی اما در تئوري هوتلینگ هزینه ،آشکار شود

بیشتر یابد. دلیل این افزایش هزینه نیز هزینه تولید با کاهش حجم ذخیره افزایش میو ندارد 

هاي جدید  هاي برداشت نفت به دلیل کاهش ستون نفتی و یا حفر چاه افزایش عمق چاه

یعنی  ،هاي مدل هوتلینگترین کاستی است. وي در نتیجه این مطالعه حداقل یکی از مهم

                                                                                                              
1. Smith 

2. Feng 

3. Hart 

4. Binder 

5. Zhao 

6. Smith 
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شکل کلی تابع  .کند میتولید از حجم ذخیره میدان را اصالح  عدم تبعیت معکوس هزینه

  .است) 1(هزینه ارائه شده به صورت 

)1 (                 C S,E,t = C S,Q .h t  

C C
     ,      

S Q

 
 

 
   

 h tگذاري کاهش میهزینه (با افزایش سطح تکنولوژي و کیفیت سرمایه کننده : تعدیل-

 یابد)

:حجم ذخایر باقیمانده  S t  

: تولید نفت   Q t  

ه اي به بررسی نحوه تعامل بخش خصوصی با بخش دولتی ب) در مطالعه2003( هارت

گذاري بر تأثیر این سرمایه پیرو آناي خاص و گذاري در پروژهمنظور انجام سرمایه

رد که با توجه به پردازد. مرور این مطالعه از آن جهت اهمیت داتولیدات آن پروژه می

برداري از یک پروژه، بدیهی است که نقش بخش خصوصی و دولتی در طول اجرا و بهره

گذاري بهینه و همچنین مدل اجراي قرارداد در مراحل مختلف طرح نحوه ارزیابی سرمایه

  .متأثر از کیفیت همکاري ایشان در این مراحل باشد

خصوص بـه عنـوان پیمانکـار ایفـاي      با فرض آنکه دولت به عنوان کارفرما و بخش 

ــش  ــردهنق ــانی   ک ــازه زم ــز در ب ــروژه نی ــا  0 و پ ــانی   1ت ــازه زم ــداث و در ب ــا  1اح  2ت

هـاي صـورت گرفتـه    گذاريتوان انتظار داشت که کیفیت سرمایهمی ،برداري شود بهره

بـرداري و منـافع حاصـل از     هـاي بهـره   در مرحله احداث پروژه تأثیر بسـزایی بـر هزینـه   

بـرداري باشـد   هاي ماقبل بهرهگذاري سرمایه iآن داشته باشد. بر این اساس اگر اجراي 

برداري و هم منجر به افـزایش منـافع طـرح شـود      هاي بهرهکه هم منجر به کاهش هزینه

کـاهش  بـا وجـود   بـرداري اسـت کـه    هـاي ماقبـل بهـره   گذارينیز مشتمل بر سرمایه eو 

در آن  فع حاصل از اجراي طرح داشـته باشـد  منای بر یبرداري اثرات سوهاي بهرههزینه

  ) ایـن طـرح   B( ) و منـافع C( بـرداري  تـوان شـکل کلـی توابـع هزینـه بهـره      صـورت مـی  
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 ) باشد.2(تواند به صورت  می

)2(                    B = B + B i -b e        ,          C = C - C i - c e0 0  

 )،3(در نهایت در این مطالعه با تشکیل تابع منفعت نهایی بخش خصوصی به صورت 

)3 (                     B- C = B + B i - b e - C - C i - c e      0 0 

  ،برقرار باشد) 3(بر متغیرهاي مندرج در رابطه  )4(و با فرض آنکه شروط 

)4 (                  , , , , , , , , , , ,b c b c c b               0 0 0 0   

  شود.  ) محاسبه می*e*,i(اشاره شده گذاري در نهایت سطوح بهینه دو نوع سرمایه

یر بهینه تولید نفت و میزان تزریق بهینه سیال در هفت اي مس) در مطالعه2012( بیندر

سازي میدان هیدروکربوري مفروض را در یک افق زمانی مشخص و از طریق روش بهینه

  ،کندمحاسبه می )1(ایستا و با استفاده از تابع هدف 

)1 (                    ( )op,i pc,i pgl, i
i=pc,i gl,i r,i

Max
  W U ,U

U , U ,U 




  

  ، درنظر گرفته شده است) 1(ص متغیرهاي مدل درخصو )2(هاي با این فرض که محدودیت

)2(                 pc,i gl,i<U   ,    U       i  ,...,       

pc,متغیرهاي  iU ،,gl iU ،, pgl iU  به ترتیب بیانگر گشایش دریچه تولید نفت، گشایش

مسیر بهینه تولید  ،. در این پژوهشاستآب دریچه تزریق گاز و گشایش دریچه تزریق 

از این شود و ها برآورد میز رژیم مالی و حقوقی مترتب بر آننفت میادین موردنظر فارغ ا

 .نیستبیانگر مسیر بهینه تولید مبتنی بر قراردادهاي حاکم بر میادین رو 

مل موثر بر اي به بررسی عوادر مطالعه )EIA( 1 )1996اطالعات انرژي آمریکا ( اداره

شود که در این مطالعه نتیجه گرفته می .پردازدهزینه تولید نفت در منطقه خلیج فارس می

                                                                                                              
1. Energy Information Adminstration (EIA) 
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رد و پس از انجام (حجم ذخایر) رابطه معکوس دا برداري با اندازه میدانمیزان هزینه بهره

 ،شودارائه می) 1(برداري به صورت سنجی شکل کلی تابع هزینه بهرهمطالعات اقتصاد

)1(              -
t tOC = S  

برداري و ذخیره نفت میدان همانطور که مشهود است بر اساس این مطالعه نیز میان هزینه بهره

 1رابطه معکوس وجود دارد. در برخی از مطالعات داخلی و خارجی از جمله گائو و همکاران

برداري را تابع معکوسی از تولید به اشتباه هزینه بهره EIA) با استناد به همین مطالعه 2004(

  .اند کردهاستفاده ) 1(جاي ذخیره از تولید میدان در رابطه  هو ب کردهفرض 

ترین وجوه متمایزکننده این پژوهش نسبت به  به مباحث مطروحه برخی از مهم توجهبا 

    :شودتبیین می زیرمطالعات پیشین در قالب سه بند 

سازي تولید نفت و خارجی انجام شده پیرامون بهینهتاکنون تمامی مطالعات داخلی  - 1

چارچوب استخراج مسیر بهینه تولید نفـت از میـدان و    در تنهااز میادین هیدروکربوري 

فارغ از نوع قرارداد و رژیم مالی مترتب بر آن انجام شده درحالی که پر واضـح اسـت   

قی و مـالی حـاکم بـر    که میزان استخراج نفت از یک میدان متـأثر از پارامترهـاي حقـو   

ایـن پارامترهـا نیـز منبعـث از سـاختار و رویکـرد        است.عملیات باالدستی در آن میدان 

     است.قرارداد اجرایی آن 

در این مطالعه براي اولین بار رژیم مالی قرارداد نفتی ایران (که ساختار آن تا زمان  -2

پیرو سازي شده و ) مدلاست شدهنگارش مقاله در تعداد محدودي جلسات تخصصی تبیین 

گذاري و تولید سه قرارداد باالدستی با استخراج شروط تعیین سطوح بهینه سرمایهآن 

در یاد شده متقابل، مشارکت در تولید و قرارداد نفتی ایران براي نخستین بار سطوح بهینه  بیع

  یکدیگر مقایسه شده است. این سه قرارداد با

نقش  فتننظر گیر توجه نشده است عدم دربه آن پیشین  یکی از نکاتی که در مطالعات -3

در است و تعهدات طرفین در مراحل مختلف عملیات باالدستی مندرج در یک قرارداد 

                                                                                                              
1. Gao 
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گذاري قراردادهاي حالی که در این مطالعه برآورد و مقایسه سطوح بهینه تولید و سرمایه

  پذیرد.  ی انجام میمورد بررسی مبتنی بر وظایف طرفین در طول عملیات باالدست

و سپس با  کردهدر ادامه مبانی و ساختار حقوقی و مالی سه قرارداد مورد نظر را بررسی 

گذاري و تولید آنها ح بهینه سرمایهسازي رژیم مالی این قراردادها، شروط تعیین سطومدل

  .کردو در نهایت با عنایت به مفروضات تحقیق با یکدیگر مقایسه خواهیم  را احصا

  

  سازي نظام مالی قراردادهاي باالدستی موردنظربررسی و مدل -3

سازي نظام مالی قراردادهاي باالدستی مـورد نظـر ایـن پـژوهش،     در این بخش با هدف مدل

هاي مهم نظام مالی و مدل ریاضی توزیـع منـافع میـان طـرفین قراردادهـاي      ساختار و ویژگی

  . کردرا تبیین خواهیم متقابل، مشارکت در تولید و نفتی ایران بیع

  

  سازي نظام مالی قرارداد بیع متقابلبررسی و مدل -3-1

قرارداد بیع متقابل حوزه باالدستی صـنعت نفـت و گـاز قـراردادي اسـت کـه بـر اسـاس آن         

اي از عملیات باالدستی مورد توافـق را در  مجموعه 1شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار

و در صورت دسـتیابی بـه تولیـد تجـاري از محـل عوایـد        دهکردنبال  2یک منطقه قراردادي

 LTCOSA( 3میدان واقع در همان منطقه و در قالب توافقنامه بلندمدت فـروش نفـت خـام(   

بـر اسـاس    ،بـه عبـارت بهتـر    کنـد.  مـی الزحمه قـراردادي خـویش را بازیافـت    ها و حقهزینه

ار از محـل درصـدي از درآمـد    مقررات عمومی این قبیل قراردادها بازیافت مطالبات پیمانک

  ) 16، ص1393، (ابراهیمی و دیگرانیابد. ناخالص میدان تحقق می

تقسیم  زیرمتقابل به پنج دسته عموم قراردادهاي نفتی بیع ها و مطالبات پیمانکار درهزینه

  ):946ص ،1393،(حاتمی شوندمی

                                                                                                              
1. Contractor 

2. Contract Area 

3. Long Term Crude Oil Sells Agreement (LTCOSA) 
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  Capex(1اي (هاي سرمایههزینه -1

  NON-Capex(2اي (هاي غیرسرمایههزینه -2

  Opex(3هاي عملیاتی (هزینه -3

  BC(4هاي بانکی (هزینه -4

  PSAC(5هاي همیاري و پشتیبانی تولید (هزینه -5

 RF(6(یا پاداش) ( الزحمهحق -6

                                                                                                              
هاي مستقیم مربوط به عملیات اکتشاف، توسعه و یا  مشتمل بر هزینه  ):Capital Expenditureاي (هاي سرمایه. هزینه1

بر آن نیز در نوسازي میدان (حسب مفاد قرارداد بیع متقابل) است. این میزان حسب توافق طرفین داراي سقف بوده و مازاد 

 صورتی که در راستاي تحقق اهداف مندرج در طرح جامع توسعه باشد برعهده خود شرکت نفت خارجی است.

 Non( ايهاي غیرسرمایههزینه. 2 Capital  Expenditure :(هاي تامین  ها، عوارض گمرکی، هزینه مشتمل بر مالیات

هایی است که در رابطه با عملیات توسعه به مراجع دولتی  ینهاجتماعی، هزینه آموزش کارکنان ایرانی و به طور کلی هز

(شیروي هایی سقف نداشته و معموال تخمین آن هنگام انعقاد قرارداد دشوار است.  شود. چنین هزینه ایران پرداخت می

  )251، ص1388و دیگران، 

 Operational( هـاي عملیـاتی  هزینه. 3 Expenditure:(     ت تولیـد و نگهـداري میـدان    هـاي عملیـا  مشـتمل بـر هزینـه

متقابل فاقـد سـقف بـوده و اغلـب توسـط نماینـده دولـت میزبـان          ها در قرارداد بیع هیدروکربوري است. این نوع هزینه

شود؛ اگرچه در صورت پرداخت هر بخشی از آن توسط پیمانکار بالفاصله با دستیابی به تولید تجـاري از  پرداخت می

 ،(زهـدي  گیـرد. شود به همین دلیل به این نوع هزینـه بهـره بـانکی تعلـق نمـی     ویه میمیدان (حداکثر ظرف سه ماه) تس

  )34، ص1 ، ج1387

 Bank( هاي بانکیهزینه. 4 Charges:( هاي بانکی تامین مالی عملیـات بـوده و سـقف پرداخـت نیـز       مشتمل بر هزینه

، (شیروي و دیگرانیبور) و درصدي ثابت است. ندارد. معیار محاسبه این نوع هزینه مبتنی برمجموع نرخ بهره شناور (ال

  )251و  250، صص 1388

مشـتمل بـر تمـام    ): Production Support & Assistance Expenditure( هاي همیاري و پشتیبانی تولیدهزینه. 5

و » یدمساعدت و پشتیبانی عملیات تول«قرارداد، تحت عنوان » P«مخارجی است که پیمانکار در راستاي اجراي ضمیمه 

کنـد.   بـردار، پرداخـت مـی   پس از اتمام عملیات توسعه هر فاز و در حین عملیات تولید از میـدان فـارغ از طـرف بهـره    

  )955 ، ص1393، (حاتمی

 Remuneration(الزحمه  حق. 6 Fee)(شود و مقدار آن  ): این میزان بابت خدمات فنی پیمانکار پرداخت مییا پاداش

اي است. پرداخت این مورد به پیمانکار منوط به دستیابی به اهداف مورد نظر هاي سرمایهینهمعادل با درصد ثابتی از هز

  قراردادي از سوي وي است. 
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که در صورت دستیابی به تولید تجـاري از میـدان، از محـل حـداکثر بخشـی از درآمـد       

گیـرد.  و پـاداش پیمانکـار صـورت مـی    اي ناخالص حاصله از آن پرداخـت مطالبـات هزینـه   

  است.گویاي مکانیزم عمومی توزیع منافع در این نوع قراردادها  )1(نمودار 

  

  

  )Buy Backساختار نظام مالی قرارداد نفتی بیع متقابل( -)1(نمودار 

  
  بانک مرکزي روسیه  منبع:

  

متقابـل را  ی بیـع منـافع طـرفین قراردادهـاي نفتـ     ارائـه شـده  در ادامه با توجه به توضیحات 

معـادل   Qنفت خام به ازاي هر بشـکه و   قیمتمعادل با  P. با فرض آنکه شود میسازي  مدل

در آن صورت شـکل کلـی تـابع درآمـد      ،با تعداد بشکه نفت خام تولیدي در هر دوره باشد

  ) است:1( رابطه ناخالص از میدان این قرارداد به صورت

  

)1(                        GR = P×Q  

  



 121گذاري و تولیدنفتی در ...   تحلیل ساختاري مقایسه سطوح بهینه سرمایه

 
 

 

تجاري از میدان هیدروکربوري، مـدیریت و تقبـل    تولید فرآیند با آغازاما از آنجایی که 

یعنی شرکت ملـی   ،هاي عملیات تولید از سوي شرکت نفت خارجی به نماینده دولتهزینه

 )NIOC( نفت ایران  )PC( هـاي تولیـد  و شرکت ملی نیز پس از کسر هزینهشده واگذار 1 2  

 یـاد شـده  چارچوب مکانیزم مالی  مورد توافق و در رآمد ناخالص را برحسب نسبتمابقی د

معادل با حداکثر نسـبت سـهم پیمانکـار     αبا فرض آنکه  کند، نبابراین میمیان طرفین تقسیم 

از درآمد ناخالص میدان در هـر دوره باشـد در آن صـورت شـکل کلـی حـداکثر دریـافتی        

  است، )2رابطه (د به صورت خالص شرکت نفت خارجی از این درآم

)2(           BBC BBC
FOC HGNet Take = α P×Q - PC   

آنکه  فرضحال با         باشد در آن صورت شکل کلـی حـداقل دریـافتی خـالص

  میدان در همان دوره معادل است بادولت میزبان از درآمد ناخالص 

)3(                   BBC BBC BBC
HG HG HGNet Take = -α P×Q - PC = λ P×Q - PC  

   هاي آتی پـس از تصـریح شـکلی کلـی تـابع هزینـه تولیـد قـرارداد بیـع متقابـل          شدر بخ

)BBC
HGPC و با استفاده از روابط جدیـد شـروط تعیـین    کرده را بازنویسی  )3(و  )2()، روابط

  .کردگذاري و تولید این قرارداد را تعیین خواهیم سطوح بهینه سرمایه

 

  مشارکت در تولید نظام مالی قرارداد سازيبررسی و مدل -3-2

کـه طـرفین قـرارداد مطالبـات      کنـد  مـی  اقتضـا  )PSC( ماهیت قـرارداد مشـارکت در تولیـد   

هـاي مـورد توافـق برداشـت     قراردادي خویش را از محل تولیدات میدان و برحسـب نسـبت  

شـی از  گونه توزیع منفعت خالص ناشی از قرارداد، نخست بخ، قبل از هر. بر این اساسکنند

هـاي عملیـاتی   تولیدات میدان صرف پرداخت مطالبات قانونی دولت میزبان و تسـویه هزینـه  

هـاي مـورد   و پس از آن مابقی تولیدات به عنوان نفت فایده و برحسب نسـبت  شدهپیمانکار 

                                                                                                              
1. National Iranian Oil Company (NIOC) 

2. Production Costs (PC) 
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اي متعـارف قراردادهـاي مشـارکت    هزینه شود. اجزايي میان ایشان تقسیم میتوافق قرارداد

  عبارتند از: ،گیرده دولت میزبان تعلق میدر تولید که ب

  1مالکانه بهره -

  2مالیات -

اي عموم قراردادهاي مشارکت در تولید کـه بـه شـرکت نفـت خـارجی تعلـق       هزینه ياجزا

  عبارتند از: ،گیرد می

هاي تکلیفـی پیمانکـار و دولـت میزبـان، باقیمانـده      پس از پرداخت هزینه: 3نفت هزینه -

و برحسب نسبت مورد توافق میان طرفین تقسیم  4فت فایدهعایدات میدان ذیل عنوان ن

اي دارد کـه پیمانکـار بابـت    الزحمهاین میزان در واقع داللت بر پاداش و حق .شودمی

واسطه مالکیت خود نسـبت بـه   ه تحمل ریسک عملیات باالدستی و دولت میزبان نیز ب

  شوند.منابع هیدروکربوري مخزن از آن منتفع می

                                                                                                              
ارزش اقتصادي یـا بـراي بهـره گـرفتن از      برداري از امتیاز منابع داراي ): مبلغی است که به منظور بهرهRoyalty. بهره مالکانه (1

در  .شـود  به دولت یـا مالـک پرداخـت مـی     تکنولوژي و دانش فنی و یا نشانه تجاري ،حق امتیاز،مالکیت معنوي امتیاز حقوق

دان هیـدروکربوري فـارغ از دسـتیابی بـه     ها موظف بودند در مقابل دریافت امتیاز عملیات بـر میـ  صنعت نفت و گاز نیز شرکت

 )992، ص1393مالکانه به دولت میزبان پرداخت کنند. (حاتمی، تولید تجاري از آن مبلغی تحت عنوان بهره

این میزان معادل با درصدي از سهم نفت فایده شرکت نفـت خـارجی اسـت کـه پـس از تخصـیص        ):Tax( مالیات. 2

  گیرد. عایدات میدان به وي تعلق می

هاي نفتی معادل با مجموع مخارجی است که بمنظور اجـراي عملیـات نفتـی توسـط     هزینه ):Cost Oilنفت هزینه (. 3

شـوند. ایـن   هاي حسابداري پیوسـت بازیافـت مـی   اند و پیرو آن بر اساس قرارداد و رویهپیمانکار تعهد و پرداخت شده

 Decommissioningدن تأسیسات نفتی در منطقه قـراردادي ( هاي رفع آثار قرارداد و برچیهزینه«ها مشتمل بر هزینه

Cost«( ،»هاي توسعههزینه) ايDevelopment Cost«( ،»هزینه ) هاي اکتشـافیExploration Cost«( ،» هـاي  هزینـه

  هستند)» Production Costهاي تولیدي (هزینه«و )» Marketing Costبازاریابی (

از درصدي از نفت یـا گـاز باقیمانـده از میـدان هیـدروکربوري کـه پـس از        است  ): عبارتProfit Oil( نفت فایده. 4

ان طـرفین  تخصیص بهره مالکانه (به دولت میزبان) و نفت هزینه (به پیمانکار) بر حسب مکانیزم و نسبت مورد توافق می

  شود. قرارداد تقسیم می
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قراردادهاي مشارکت در  تسهیم درآمد ناخالص میدان هیدروکربوري میان طرفینبه هر حال  

 )2(کند. نمودار یکسانی پیروي می کار تقریباومجموع از ساز ها اما دروجود برخی تفاوتتولید با 

  است.گویاي مکانیزم کلی تسهیم عایدات هیدروکربوري این قرارداد 

 
  )PSCد نفتی مشارکت در تولید (ساختار نظام مالی قراردا –)2(نمودار 

  
  بانک مرکزي روسیه  منبع:

  

توان مجموع دریافتی خالص طرفین قرارداد مشـارکت در تولیـد   می )2(بر اساس نمودار 

  کرد:بیان ) 3(را به شرح 

)3(  

  بردار)ر (یا بهرهدریافتی خالص پیمانکا=)Net Profit Oil)+ درصدي از نفت فایده پس از کسر مالیات (Cost Oilنفت هزینه ( 

  دریافتی خالص دولت میزبان  =)Royaltyبهره مالکانه ( )+Net Profit Oil)+ نفت فایده (Taxمالیات بر تولید (                                       
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سازي ریاضـی  اقدام به مدل یاد شدههاي در ادامه با فرض پارامترهایی براي ردیف هزینه

فرض آنکه قیمت هر بشکه نفت خام در هـر دوره معـین   اما با  .کنیم میسهم طرفین قرارداد 

تـوان نتیجـه   باشـد، مـی   Qو میزان تولید نفت خام نیـز در همـان دوره معـادل بـا      Pمعادل با 

  گرفت که درآمد ناخالص از میدان بموجب این قرارداد معادل است با:  

)4(                        GR = P×Q  

توان نحوه تخصیص عایدات میان طرفین می) 4(و ) 3(و روابط  )2( ودارحال با عنایت به نم

  کرد:تصریح ) 1جدول (قرارداد را به شرح 

  

  تخصیص درآمد ناخالص کل میدان میان طرفین قرارداد مشارکت در تولید - )1(جدول 

ترتیب 

 تخصیص
 عنوان

ضریب 

 تخصیص
 مالک سازي تخصیصمدل

R( β بهره مالکانه( تخصیص اول R = β P×Q دولت میزبان 

CO(  نفت هزینه( تخصیص دوم  CO = σ -β P×Q 
شرکت نفت 

 خارجی(پیمانکار)

 تخصیص سوم
سهم پیمانکار از نفت 

فایده(
FOCPO( 

μ     FOCPO = μ -σ -β P×Q  
شرکت نفت 

 خارجی(پیمانکار)

تخصیص 

 چهارم

سهم دولت از نفت 

فایده(
HGPO( 

-μ      HGPO = -μ -σ -β P×Q   دولت میزبان 

تخصیص 

 پنجم
مالیات بر 

FOCPO τ    T = τμ -σ -β P×Q  دولت میزبان 

الص سهم ناخ

شرکت نفت 

 خارجی

 (پیمانکار)

       PSC
FOCGross Take = -β σ + μ -τ -σ P×Q      

با فرض آنکه      θ = -β σ + μ -τ -σ    باشد پس  

)5                                                   ( PSC
FOCGross Take = θ P×Q 

سهم ناخالص 

 دولت میزبان
)6                                          (   PSC

HGGross Take = -θ P×Q 

  

با توجه به اینکه در قراردادهاي نفتی مشارکت در تولید مدیریت عملیات تولید از میدان 

هـاي تولیـد   که هزینـه  کردتوان فرض پس می ،پذیردتوسط شرکت نفت خارجی انجام می

 مطـرح شـده  و فـرض  ) 1( نتـایج جـدول   است، بنابراین با توجه بهنیز برعهده همین شرکت 
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توان میزان دریافتی خالص طرفین از عایدات میدان در چارچوب این قرارداد را به شرح می

  کرد.تبیین ) 8) و (7(

)7  (           PSC PSC
FOC FOCNetTake = θ P×Q - PC  

)8(                     PSC
HGNetTake = -θ P×Q 

PSCهاي آتی پس از تصریح تابع هزینه تولید قرارداد مشارکت در تولید(در بخش
FOCPC (

و با استفاده از آن شروط تعیین سـطوح بهینـه    کردهرا بازنویسی  )8) و (7(شکل کلی توابع 

  .کردگذاري و تولید این قرارداد را تعیین خواهیم سرمایه

 

  سازي نظام مالی قراردادهاي نفتی ایرانبررسی و مدل -3-3

. بـر ایـن اسـاس    شـد ملیـات قـراردادي طراحـی    ع 1قرارداد نفتی ایران بر اساس اصل یکپـارچگی 

توسـعه آن نیـز    فرآیند بینی شده است که در صورت اکتشاف تجاري میدان توسط پیمانکارپیش

و سـرانجام همـان پیمانکـار، میـدان توسـعه داده شـده را        شدهبه صورت خودکار به وي واگذار 

  دهد.  هبودبازیافت قرار میو ارتقا و ب2تحت عملیات تولید و عنداالقتضا حفظ ظرفیت تولید

ه بـ  پـذیرد  انجـام مـی   3اجراي مراحل مختلـف عملیـات باالدسـتی بـه صـورت مشـارکتی      

 هـاي مشـترك طـرفین قـرارداد    اي که در ایـن قـرارداد در مراحـل مختلـف از شـرکت      گونه

ــافی مشــترك  ــرکت توســعهJOECO(4( (شــرکت اکتش ــترك، ش  )JODCO( اي مش و  5

 شـود. ) جهـت انجـام عملیـات مربوطـه اسـتفاده مـی      JOPCO(6( شرکت تولیـدي مشـترك  

) 3(مشارکت طرفین در مراحـل مختلـف عملیـات باالدسـتی ایـن قـرارداد در قالـب         فرآیند

 .)33ص ،1393، (ابراهیمی و دیگران ترسیم شده است

 

                                                                                                              
1. Integration 
2. Capacity Maintenance  

3. Partnership 

4. Joint Exploration Company (JOECO) 

5. Joint Development Company (JODCO) 

6. Joint Production Company (JOPCO) 
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  )IPC( فرآیند مشارکت طرفین در قرارداد نفتی ایران -)3نمودار (

  
 33، ص1393، ابراهیمی و دیگران  منبع:

  

گیـرد  هاي عملیاتی قرارداد نفتی ایران که توسط شرکت نفتی خارجی صورت مـی هزینه

  :شودبندي میتقسیم زیربه سه دسته 

DCC(1( اي مستقیمهاي سرمایههزینه -1
  

 IDC(2( هاي غیرمستقیمهزینه -2

  )66ص ،1393، (حسینی 3)COM( هاي پولهزینه -3

                                                                                                              
دربردارنده مخارجی است که براي ارزیابی و توسعه میدان ): Direct Capital Cost( اي مستقیمهاي سرمایههزینه. 1

 شود:ها به دو دسته تقسیم مین هزینهو دستیابی به اهداف برنامه توسعه ضروري است. ای

  اي مستقیم براي دستیابی به هدف تولید اولیههاي سرمایههزینه -

 )Conference IPC, 2014, p56اي مستقیم براي دستیابی به اهداف فاز بعدي. (هاي سرمایههزینه -

ت که متصـدي عملیـات توسـعه در بـازه زمـانی      هایی اس): مشتمل بر هزینهIndirect Capital Costهاي غیرمستقیم (. هزینه2

  کند و در فرآیند بازیافت مطالبات به وي بازپرداخت خواهد شد. انجام عملیات به مراجع دولتی ایران پرداخت می

. این هزینه بر اساس مجموع استهاي تأمین منابع مالی پروژه ): دربردارنده هزینهCost of Money( هاي پولهزینه. 3

تاریخ احتساب آنها روز نخسـت اولـین مـاه پـس از مـاهی      عالوه درصد مورد توافق محاسبه شده و ه الیبور بنرخ بهره 

  اند.اي تعهد و پرداخت شدهاي و غیرسرمایههاي سرمایهاست که هزینه
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مه پیمانکار در صورت دستیابی به تولید تجاري و تحقـق  الزحو حق ها این هزینهبازیافت 

انجـام   1»نفت هزینـه «اهداف قراردادي از محل بخشی از درآمد ناخالص میدان تحت عنوان 

گویـاي مکـانیزم توزیـع عایـدات      )4(نمـودار   .)716-717صـص   ،1393، (حاتمی پذیردمی

  ت.اسنفتی میان طرفین قرارداد مبتنی بر قرارداد نفتی ایران 

  

  )IPCساختار نظام مالی قرارداد نفتی ایران ( - )4( نمودار

  
  منبع: نتایج تحقیق

  

از آنجایی که در قرارداد نفتی ایران همچون قرارداد بیع متقابل تسویه مطالبـات پیمانکـار   

از محـل عایـدات میـدان صـورت      تنهـا (بدون ارائه هرگونه ضمانتی از سوي دولت میزبـان)  

پـس از بازیافـت مطالبـات نیـز همچـون قـرارداد مشـارکت در تولیـد          گرفته و از طرفی وي

 اسـت، از ایـن رو  همچنان در بخشی از عایدات میدان تا پایان مدت زمان قـراردادي سـهیم   

                                                                                                              
 Cost( نفت هزینه. 1 Petroleum :(     داللت بر بخشی از تولیدات میدان هیـدروکربوري دارد کـه در صـورت تحقـق

هاي اکتشاف، توسعه، تولیـد و تـأمین مـالی) و پـاداش     هاي نفتی (هزینهاف مندرج در قرارداد براي بازیافت هزینهاهد

درصد عواید یا تولیدات میدان تجاوز نخواهد کرد و حسب توافق  50یابد. میزان این شاخص از پیمانکار تخصیص می

) بـه پیمانکـار   In Kind) و یـا فیزیکـی (  In Cashنقـدي ( به صورت  یاد شدههاي طرفین معادل با ارزش دالري هزینه

  )Conference IPC (2014), p51(پرداخت خواهد شد. 
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توان نتیجـه گرفـت کـه توزیـع منـافع قـرارداد نفتـی ایـران ترکیبـی از ایـن سـازوکار در            می

  .  استد قراردادهاي نفتی بیع متقابل و مشارکت در تولی

و میزان تولیـد   P به هر حال با فرض آنکه قیمت هر بشکه نفت خام در هر دوره معادل با

پس میزان درآمد ناخـالص کـل میـدان     ،بشکه باشد Qنفت خام نیز در همان دوره معادل با 

  :در هر دوره معادل است با

)9  (                         GR = P×Q  

یافت حقوق پیمانکار در ایـن قـرارداد از محـل درصـدي از ارزش     از آنجایی که باز

 )FPB( گیردمی صورتروز نفت خام استحصالی  با این فرض که حـداکثر  از این رو 1

اي درصد از ارزش هر بشکه نفت خام در هر دوره صـرف بازیافـت مطالبـات هزینـه     �

الزحمه )) و حقCOM( ) و پولیIDC( )، غیرمستقیمDCC( هاي مستقیم(اعم از هزینه

هاي تولیـد از میـدان ایـن    موضوع که کل هزینهتوجه به این پیمانکار شده و همچنین با 

بنابراین مبتنی بر  ،قرارداد هم برعهده پیمانکار (شرکت نفت خارجی) قرار گرفته است

نظام مالی این قرارداد دریافتی خالص پیمانکار و دولت میزبان از درآمد ناخالص میدان 

  بر است با: برا

)10(            IPC IPC
FOC FOCNet Take = φ P×Q - PC  

)11(                        IPC
HGNet Take = -φ P×Q  

IPCدر بخش آتی شکلی کلی تـابع هزینـه تولیـد قـرارداد نفتـی ایـران(      
FOCPC  را تصـریح (

ذاري و تولیـد  گـ شروط تعیین سطوح بهینـه سـرمایه   )11( و )10(و با بازنویسی روابط  کرده

  د.کراین قرارداد را استخراج خواهیم 

   

                                                                                                              
1. Fee Per Barrel (FPB) 
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معرفی توابع هزینه تولید و بازنویسی توابـع دریـافتی خـالص طـرفین      -3-4

  قراردادهاي نفتی باالدستی موردنظر 

موظـف بـه انجـام     1بـردار بـرداري، بهـره  در اکثر قراردادهاي نفتی باالدستی عـالوه بـر بهـره   

ــ  ــداماتی ب ــداري  ه اق ــور نگه ــت   منظ ــاد برداش ــدف ازدی ــا ه ــار آن ب ــظ فش ــزن و حف  از مخ

)EOR/IOR(  ــد صــیانتی   2 ــت اصــول تولی ــق   اســت،و در راســتاي رعای ــم از طری ــن مه ای

  یابد. تحقق می 3هاي مختلفی همچون بازیافت ثانویه و یا ثالثیه روش

هـاي  کیفیت مدیریت تولید از میدان تأثیر مستقیمی بـر میـزان هزینـه   شود،  خاطر نشان می

مـدیریتی کارآمـد    فرآینـد  با اعمال یـک به طور طبع ن مرحله عملیاتی خواهد گذاشت و ای

 تـابع هزینـه تولیـد از میـدان    با ایـن اوصـاف،   هاي تولید از میدان نیز کمتر خواهد شد.  هزینه

)PCکـرده و سـرانجام از   توان به سه جزء ذیـل تفکیـک   ) قراردادهاي نفتی باالدستی را می

. در نهایت هم تابع هزینه تولیـد از میـدان   کنیم میتصریح یاد شده را بع تا مجموع این اجزا،

  ها معرفی خواهد شد.  با توجه به مقتضیات آنهر سه قرارداد موردنظر این تحقیق 

هاي استخراج هر بشکه نفت خام در هر : بیانگر هزینهOC(4برداري (هاي بهرههزینه - جزء اول

ه ) (بـ Qها با تولید نفت خـام ( . این هزینهاستاده از فشار مخزن یا با استف 5دوره به صورت طبیعی

ه (ب6 )Sدلیل افت فشار مخزن همزمان با افزایش سطح تولید) رابطه مستقیم و با اندازه ذخایر میدان (

هدف حفظ سطح تولید)  هاي جدید بابرداري کنونی و یا حفر چاههاي بهرهدلیل لزوم تعمیق چاه

  ) است.12() شکل کلی این تابع به صورت 20ص ،1378، (احمدیان رابطه معکوس دارد.

)12(                 

 
OC 

    ,       
Q

OC OC
>  ,      >  

Q S

OC = OC Q,S

OC

S

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                              
1. Operator 

2. Enhanced/Improved Oil Recovery (EOR/IOR)  

3. Secondary/ Tertiary Recovery 

4. Operating Cost (OC) 

5. Natural Depletion  

6. Reserve Stock 
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هـایی اسـت کـه در    : این جزء دربردارنـده هزینـه  EC(1هاي ازدیاد برداشت (هزینه - جزء دوم

ا افـزایش  حفظ و یـ  متعاقب آنمنظور حفظ و یا افزایش فشار مخزن و ه مرحله تولید از میدان و ب

گـذاري در میـدان پـس از آغـاز     ها داللت بر سرمایهاین هزینه .شودسطح تولید از آن صرف می

تولید تجاري از آن دارد. حال از آنجایی که مخازن موجود در اکثر میادین نفتـی ایـران و برخـی    

از ازدیـاد برداشـت یـا بازیافـت ثانویـه       است به همین جهـت  2دیگر از کشور از نوع نفت دوست

ایـن نـوع    گیرد. بنابراینصورت می 3میادین نفتی این قبیل کشورها با استفاده از روش تزریق گاز

 ) به میـادین نفتـی کشـور در   Gتوان تابع مستقیمی از گاز تزریقی (گذاري (یا هزینه) را می سرمایه

  ) 164، ص1385، فرد(طاهري 4) است.13(نظر گرفت. شکل کلی این تابع به صورت 

)13 (            
 

    ,       



 
 

  2

2

0 0

EC EC G

EC EC

G G

 

: این عامل تابع مسـتقیمی  CS(5( برداريهاي بهرهجویی در هزینهعامل صرفه -جزء سوم

. اسـت گـذاري در مراحـل پـیش و پـس از آغـاز تولیـد از میـدان        از میزان و کیفیت سرمایه

مرحلـه   دانیم عملیـات باالدسـتی بـر میـادین نفـت و گـاز مشـتمل بـر چهـار         همانطور که می

) است که در این بـین مرحلـه تولیـد از    P( ) و تولیدD( )، توسعهA( )، توصیفE( اکتشاف

و مســتلزم هزینــه یــا   شــده از میــدان شــروع   6تولیــد تجــاري  فرآینــد میــدان بــا آغــاز  

                                                                                                              
1. Enhanced Oil Costs (EC) 

2. Oil Wet 

3. Gas Injection 

میلیون مترمکعب گاز به مخازن نفتـی   260بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که  تا پایان این برنامه، روزانه  .4

میلیـون مترمکعـب    190ریـق  ریزي وزارت نفت براي تز با وجود برنامه 1392کشور تزریق شود، در حالی که در سال 

 میلیون مترمکعب گاز به مخازن تزریق شد. 90گاز به مخازن نفتی کشور عمال 

5. Cost Saving Factor 

) از میدان بیانگر تولید مشخصی است که پس از گذشت مدت معینی Commercial Production. تولید تجاري ( 6

شود. با تحقق این تولیـد، تجـاري بـودن فرآینـد     روز) حاصل می 28) (مثال Early Productionاز تولید اولیه میدان (

برداري از میدان در نسل اول، دوم و سوم قراردادهاي شود و پس از آن مدیریت عملیات بهرهتولید از میدان اثبات می

 شود.   بیع متقابل به دولت میزبان واگذار می
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 است.برداري و ازدیاد برداشت از مخزن منظور انجام بهرهه هاي خاص خود ب گذاري سرمایه

بـرداري  توصیف و توسعه نیز مربوط به عملیات قبل از آغاز بهـره  همچنین مراحل اکتشاف،

سـازي آن بـراي   جهت آمـاده  Ei(1هاي اولیه (گذاريتجاري از میدان بوده و مستلزم سرمایه

  است.برداري تجاري آغاز بهره

یکـی از   بایـد در تمامی مراحل قبل و پس از آغاز تولید تجاري از میدان شود  یادآور می

چقـدر   بدیهی اسـت کـه هـر   کند. هاي مورد توافق گذاريرداد مبادرت به سرمایهطرفین قرا

گذاري باالدستی باالتر باشد، هزینه تولید از میـدان  درجه کارآمدي این دو بخش از سرمایه

گذاري کل عملیات باالدسـتی  نیز کمتر خواهد شد. در مجموع با عنایت به تفکیک سرمایه

هـاي تولیـد   جـویی در هزینـه  توان شکل کلـی تـابع صـرفه   می مورد اشارهمیدان به دو بخش 

  ):2014(فنگ،  نمایش داد) 14(میدان را به صورت 

)14 (            

 

    ,       

    ,       

CS = CS Ei,EC

CS CS

Ei Ei

CS CS

EC EC

 
 

 

 
 

 

2

2

2

2

0 0

0 0

  

یابیم کـه شـکلی عمـومی تـابع هزینـه      درمی گفته شدهدر نهایت از جمع جبري سه جزء 

  ) بیان کرد:15(توان به شرح یقراردادهاي نفتی باالدستی را متمام ) PC( تولید نفت

)15(       

     

    ,         ,    ,  

    ,         ,        ,   

PC = OC Q,S + EC G - CS Ei,EC

PC PC PC PC

Q S G Ei

PC PC PC PC

Q S G Ei

   
   

   

   
   

   

2 2 2 2

2 2 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

  

عملیـات باالدسـتی قراردادهـاي نفتـی،     به دلیل عدم یکپارچگی مدیریت و نحـوه نظـارت بـر    

  شـود.  هـاي آن قـرارداد تنظـیم مـی    شکل این تـابع بـراي هـر قـرارداد باالدسـتی مخـتص ویژگـی       

                                                                                                              
1. Early investment (Ei) 
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ارداد نفتی بیع متقابل مدیریت عملیات تولیـد توسـط نماینـده    با توجه به اینکه در قر ،بر این اساس

پـذیرد  دولت میزبان و در قرارداد نفتی مشارکت در تولید توسط شرکت نفت خارجی انجام مـی 

  ) است.17) و (16(به صورت  نامبردهشکل کلی این تابع براي دو قرارداد  از این رو
  

)16(         
BB BB BBBB

HG FOC HGHG HG
PC = OC Q,S + EC G - CS Ei ,EC  

)17(              
PSC PSC PSCPSC

FOC FOC FOCFOC FOC
PC = OC Q,S + EC G - CS Ei ,EC 

  

گذاري قبل از آغاز تولید تجاري از سازد که در قرارداد بیع متقابل سرمایهخاطر نشان می

گـذاري بعـد از آغـاز تولیـد تجـاري از      ) توسط شـرکت نفـت خـارجی و سـرمایه    Eiمیدان(

و نـوع  ) توسط نماینده دولـت میزبـان، امـا در قـرارداد مشـارکت در تولیـد هـر د       ECمیدان(

  پذیرد.گذاري نامبرده توسط شرکت نفت خارجی انجام میسرمایه

در خصوص قرارداد نفتی ایران با وجود تأکید بر اداره یکپارچه مراحل مختلف عملیات 

که مدیریت هر مرحله از  کردتوان استنباط نویس این قرارداد میباالدستی اما بر اساس پیش

 تشـکل از نماینـدگان شـرکت ملـی نفـت ایـران      (م مشترك خاص آن مرحلـه  طریق شرکت

)NIOCو شرکت نفتی خارجی ( )FOCتمـام  پذیرد. در واقع با وجود آنکـه  )) صورت می

هاي مرتبط با مراحل اکتشـاف، توسـعه و تولیـد توسـط شـرکت      ها و ریسکگذاريسرمایه

توانـد از طریـق   امـا شـرکت ملـی نفـت ایـران مـی       ،شـود ) تحمـل مـی  FOC( نفت خـارجی 

) در هـر  JOPCO( ) و تولیدJODCO( )، توسعهJOECO( هاي مشترك اکتشاف تشرک

  کند.نظارت و یا مداخله فنی نسبی یاد شده سه مرحله 

) عالوه بر نحوه توزیع منـافع قـراردادي از   IPC( قراردادهاي نفتی ایران ،به عبارت دیگر

ینابین دو قرارداد نفتـی  عملیات باالدستی نیز وضعیتی ب فرآیند منظر مداخله دولت میزبان در

معنا که ایـن قـرارداد نـه هماننـد     ، به این ) داردPSC( ) و مشارکت در تولیدBB( بیع متقابل

غیرمنعطف دولت میزبان بر عملیـات   ابل مستلزم نظارت و دخالت تقریباقرارداد نفتی بیع متق

نفــت ) شــرکت PSC( باالدسـتی اســت و نـه مشــابه قراردادهــاي نفتـی مشــارکت در تولیـد    

بلکـه  است خارجی از آزادي و استقالل عمل باالیی در مدیریت مراحل عملیات برخوردار 
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ــدیریت و        ــا م ــدان ب ــد از می ــه تولی ــی مرحل ــتی حت ــات باالدس ــام عملی ــرارداد تم ــن ق در ای

نظارت و مشارکت نسبی شرکت ملی نفت با گذاري شرکت نفت خارجی و توأمان  سرمایه

تـوان انتظـار داشـت کـه     مـی ، بنـابراین  پـذیرد زبان) انجام می(به نمایندگی از دولت می ایران

  توابـع قراردادهـاي    ي) ایـن قـرارداد ترکیبـی از اجـزا    PC( تابع هزینه تولید از میـدان  ياجزا

تـوان بـه   بیع متقابل و مشارکت در تولید باشد. شکل کلی تابع هزینه تولید این قرارداد را می

  ) نشان داد: 18(صورت 

)18  (           

    

    
   

( , )

( )

( , )

[

]

IPC

IPC

IPC

PSC BBCIPC
FOC FOC HG

OC Q S

EC G

PSC BBC

FOC HG

PSC BBC

FOC FOC FOC HG

CS Ei EC

PC = γOC Q,S +ωOC Q,S +

γEC G +ωEC G -

( γCS Ei ,EC +ωCS Ei ,EC







  

  

به ترتیب بیانگر نسبت حضور یا مداخلـه شـرکت نفـت خـارجی      ωو  γ)، 18(در رابطه 

)) و شرکت ملی نفت ایران (قرابـت بـا قـرارداد    PSC( (قرابت با قرارداد مشارکت در تولید

  است.برقرار ) 19(میان این دو پارامتر رابطه است، )) BBبیع متقابل(

)19(                    γ+ω=   

هاي مدیریتی و مالی نماینده دولـت  سازي دخالتبا توجه به تمایل این قرارداد به حداقل

 γو  ωهاي میزبان در انجام مراحل مختلف عملیات باالدستی، انتظار داریم که اندازه نسبت

ایـن بخـش و بـا اسـتفاده از     به ترتیب کم و زیاد باشد. حال با عنایت به مباحث مطروحه در 

داللت بر دریافتی خالص طرفین سه قـرارداد  ) که 11) و (10) و (8) و (7)، (3) و (2( روابط

 .معادل با عامل تنزیل درآمد باشـد  Rموردنظر این پژوهش داشت و همچنین با فرض آنکه 

بـر  را توان ارزش حال عایدات طرفین سه قرارداد موردنظر این پـژوهش  صورت می در این

  .کردبیان آید،  مبناي آنچه در ادامه می
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  قرارداد بیع متقابل

)20     (

            ( , ,
BBC BB BBCBBC

FOC FOC HGHG HG
Net PresentTake R P Q OC Q S EC G CS Ei EC     

 

 )21 (

        ( , ,
BBC BBC BBCBBC

HG FOC HGHG HG
Net PresentTake R P Q OC Q S EC G CS Ei EC     

 
  

  در خصوص قرارداد مشارکت در تولید:

)22    (

          , ,
PSC PSC PSCPSC

FOC FOC FOCFOC FOC
Net PresentTake R P Q OC Q S EC G CS Ei EC     

 
  

 )23 (                        PSC
HGNet PresentTake R P Q    1  

  قرارداد نفتی ایران: و در خصوص

)24(  

      
      

 

  [ [ , ,

( ,

],

PSC BBIPC
FOC FOC HG

PSC BB PSC

FOC FOCFOC HG

BB

FOC HG

Net PresentTake R P Q OC Q S OC Q S

EC G EC G SC Ei EC

SC Ei EC

  

  



   

  



  

 )25(               IPC
HGNetTake R P Q    1 

تـا   )20((روابط  با استفاده از ارزش حال دریافتی خالص طرفین از درآمد ناخالص میدان

) ∗�( ) و تولیـد بهینـه نفـت   *I( گذاري کل بهینه توان شرایط تعیین سطوح سرمایه) می)25(

. در دو بخـش بعـدي بـه    کـرد ن قراردادها را استخراج و سپس آنها را با یکدیگر مقایسـه  ای

  تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت. 
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گذاري بهینه قراردادهاي نفتی بیـع متقابـل،   سطح سرمایه اي تحلیل مقایسه -4

  مشارکت در تولید و نفتی ایران

گاز حداکثرسازي تولیـد نفـت و   گذاري در حوزه باالدستی صنعت نفت و هدف از سرمایه

گـذاري  سـرمایه  ،به عبـارت دیگـر   است.گاز از میادین هیدروکربوري کشور در طول زمان 

اي است کـه منجـر بـه حصـول حـداکثري ارزش حـال       بهینه در این حوزه آن میزان سرمایه

  درآمد ناخالص ناشی از تولید نفت و یا گاز از این میادین شود. 

دالیل انگیزشی رابطه ه ن دارد که میزان درآمد ناخالص از میدان بها حکایت از آبررسی

بـردار از ایـن درآمـد دارد و بـا افـزایش برخـورداري طـرف        مستقیمی بـا سـهم طـرف بهـره    

بردار از این عایدات، میزان تولید و یا درآمد ناخالص کل میدان بیشـتر خواهـد شـد. از     بهره

اي که منجر به حداکثرسازي ارزش حـال سـهم   ایهگیریم که آن میزان سرماین رو نتیجه می

همـان میـزان باعـث حداکثرسـازي ارزش حـال       شـود،  مـی بردار از ایـن عایـدات   طرف بهره

گذاري کل سرمایه شددرآمد ناخالص کل میدان نیز خواهد شد. همچنین همانطور که بیان 

)I    ایـت بـه تعهـدات    ) عملیات باالدستی هر قرارداد بر اساس یـک دیـدگاه تفصـیلی و بـا عن

    کرد:به دو بخش ذیل تقسیم توان  را میاي طرفین همان قرارداد مدیریتی و هزینه

ــدان (  ســرمایه -1 ــد تجــاري از می ــاز تولی ــل از آغ ــر مجمــوع  Eiگــذاري قب ): مشــتمل ب

) میـــدان D( ) و توســـعهA( )، توصـــیفE( هـــاي مراحـــل اکتشـــافگـــذاري ســـرمایه

  هیدروکربوري  

-گذاريمشتمل بر سرمایه :EC( 1از آغاز تولید تجاري از میدان (گذاري بعد سرمایه -2

  ان و با هدف ازدیاد برداشت از آن.هاي انجام شده هنگام تولید از مید

االدسـتی هـر   ) عملیـات ب Iگـذاري کـل (  کـه سـرمایه   کـرد توان بیان می ،به عبارت دیگر

   قرارداد معادل است با:

)26(                             I = Ei+ EC  

                                                                                                              
پذیرد، به این معنا کـه میـادین در   ) انجام میPhasingند توسعه میدان به صورت تدریجی (. در بسیاري اوقات فرآی1

 گیرند. ) با هدف حفظ و یا افزایش سطح تولید مورد توسعه مجدد قرار میBrown Fieldsحال تولید (
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) هـر قـرارداد از   *I( گـذاري کـل  گیریم کـه سـطح بهینـه سـرمایه    بر این اساس نتیجه می

) *Ei*,ECگذاري ماقبل و مابعد آغاز تولید تجـاري از میـدان (  برآیند سطوح بهینه سرمایه

کننـده سـطح بهینـه     شـرایط تعیـین   ،تواند محاسـبه شـود. بـه عبـارت دیگـر     همان قرارداد می

 . است *ECو  *Eiکننده میزان ) معادل با مجموعه شرایط تعیین*I( گذاري کل هسرمای

بـرداري از میـدان   مـدیریت عملیـات بهـره    )BBC( از آنجایی که در قرارداد بیـع متقابـل  

و   کـرده بـه عنـوان تـابع هـدف اسـتفاده       )21(از رابطـه   اسـت، برعهده نماینده دولت میزبان 

مابعـد آغـاز تولیـد     گـذاري ماقبـل و  سـطوح بهینـه سـرمایه    تعیـین  2و دوم 1شروط مرتبه اول

  :کنیم میاستخراج  )27() این قرارداد را به صورت *Ei*,EC( تجاري
  

 )27  (                                                              BBC
HG

Max
  Present Take

Ei,EC
  

  : *ECو   *Eiشرط مرتبه اول محاسبه 
  

)28( 

     
 

BBC
HG FOC HG FOC HG

Present Take CS Ei ,EC CS Ei ,EC
R

Ei Ei Ei


  
   

  
0 0

BBC BBC

  

)29(  

     
      

BBC BBCBBC
HG FOC HG FOC HG

Present Take CS Ei ,EC CS Ei ,EC
R

EC EC EC

   

     
    

1 0 1  

 یاد شـده تابع هدف  3ماتریس هیشین ،همچنین براي بررسی شرط مرتبه دوم بهینه سازي 

   ایـن مـاتریس را در سـطح نقطـه بحرانـی       4هـاي مینـور  را تشـکیل داده و وضـعیت دترمینـان   

)Ei* ،EC*  وQ* تفصـیلی تـابع هـدف     بـه شـکل   توجـه . گفتنی است با کنیم می) بررسی

  کرد:معرفی ) 30(توان شکل کلی این تابع را به صورت  می

)30(           BBC
HGPresent Take = F Q,Ei,EC  

                                                                                                              
1. First Order Condition 
2. Second Order Condition  

3. Hessian Matrix 

4. Minor 
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  یس هیشین این تابع عبارت است از:ترتیب شکل کلی ماتر به این
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اي هـر  با توجه به مشخص بودن تعهدات طـرفین در طـول قـرارداد و نیـز الزامـات هزینـه      

گـذاري در  توان انتظار داشت که کیفیت و جزئیات سـرمایه می، مرحله از عملیات باالدستی

بنـابراین   نباشـد، ماقبل و مابعد آغاز تولید تجاري از میدان آنچنان متـأثر از یکـدیگر   مراحل 

) SC( جـویی در هزینـه تولیـد   ) و صـرفه OC( بـرداري نظر به خصوصیات توابع هزینـه بهـره  

هـاي مینـور ایـن مـاتریس در نقطـه      یابیم کـه وضـعیت دترمینـان   ) درمی)14) و (12((روابط 

گـذاري ماقبـل و مابعـد آغـاز تولیـد       لت بر سـطوح بهینـه سـرمایه   که دال مورد اشارهبحرانی 

  ) است: 32(صورت ه ب ،) دارد*Q( ) و نیز سطح بهینه تولیدECو  *Ei( تجاري
  

)32(                    BBC BBC BBCH < ,  H >  ,  H <1 2 30 0 0 
  

 *Eiگیـریم کـه شـرط مرتبـه دوم بهینـه سـازي تـابع هـدف نیـز در سـطح           نتیجه میبنابراین 

  . استرقرار ب *ECو
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 همچنین با توجه به نقش پیمانکار در مدیریت عملیات تولید قرارداد مشـارکت در تولیـد  

)PSCو شروط مرتبـه اول و دوم   کردهبه عنوان تابع هدف استفاده  )22(توان از رابطه ) می

) *Ei*,ECمابعد آغاز تولید تجاري از میـدان (  گذاري ماقبل ومحاسبه سطوح بهینه سرمایه

  کنیم:استخراج  )33(قرارداد را به صورت  این

)33(            PSC
FOC

Max
  Present Take

Ei,EC
  

  ، *ECو  *Eiشرط مرتبه اول محاسبه 

)34(    

     
 

PSC PSCPSC
FOC FOC FOC FOC FOC

Present Take CS Ei ,EC CS Ei ,EC
R

Ei Ei Ei

  
   

  
0 0  

)35(  

     
PSC PSCPSC

FOC FOC FOC FOC FOC
Present Take CS Ei ,EC CS Ei ,EC

R
EC EC EC

   
     

    

1 0 1  

  

  نین با توجه به شکل کلی تابع هدف،همچ

)36(           PSC
FOCPresent Take = F Q,Ei,EC  

  

را با استفاده از مـاتریس هیشـین ایـن تـابع در سـطح نقطـه        باالسازي  ه دوم بهینهشرط مرتب

  کنیم. می) بررسی *Qو  *Ei*،ECبحرانی(
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گیـریم کـه   هـاي مـاتریس فـوق نتیجـه مـی     حال با توجه به ویژگی توابع مندرج در درایه

) 38(بـه صـورت    *Qو  *Ei* ،ECهاي مینور این ماتریس در سطح مقـادیر بهینـه   دترمینان

  بوده است.

)38   (                        PSC PSC PSCH <  , H >  ,  H <1 2 30 0 0  

گیریم که شرط مرتبه دوم حداکثرسازي عایدات پیمانکار برحسب مقادیر نتیجه می بنابراین

Ei*  وEC*   استبرقرار  .  

دلیـل  ه تـوان بـ  می نامبرده،) نیز همچون دو قرارداد IPC( درخصوص قرارداد نفتی ایران

ت خارجی در مدیریت عملیات تولید که البته با مشارکت و مداخله نقش مستقیم شرکت نف

و شروط  کردهبه عنوان تابع هدف استفاده  )24(از رابطه  پذیردنسبی دولت میزبان انجام می

مابعـد آغـاز تولیـد تجـاري از      گذاري ماقبـل و مرتبه اول و دوم محاسبه سطوح بهینه سرمایه

  کنیم:استخراج  )39(ه صورت ) این قرارداد را ب*Ei*,ECمیدان (

)39  (              IPC
FOC

Max
  Present Take

Ei,EC
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  ،*ECو  *Eiشرط مرتبه اول محاسبه 

)40(         
PSC BBIPC

FOC FOC FOC HGFOC
CS Ei ,EC CS Ei ,ECPresent Take

R
Ei Ei

     
 

0  

)41(         
PSC BBIPC

FOC FOC FOC HGFOC
CS Ei ,EC CS Ei ,ECPresent Take

R
EC EC

        
   
 

1 0  

را بـه   یادشـده سازي ماتریس هیشین تابع همچنین براي بررسی شرط مرتبه دوم این بهینه

هاي مینـور ایـن مـاتریس را در نقطـه بحرانـی      تشکیل داده و وضعیت دترمینان) 42(صورت 

)Ei*،EC*  وQ* کنیم: می)  تبیین  

)42(  
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  ،داریم یاد شدهحال از آنجایی که در نقطه بحرانی 

)43(          IPC IPC IPCH < ,  H >  ,  H <1 2 30 0 0 

در قـرارداد نفتـی ایـران     *ECو  *Eiتوان نتیجه گرفت که شرط دوم تعیین سطوح پس می

  .استبرقرار 
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که یکی از عوامل  شود میخاطر نشان  مورد اشارهگذاري مقایسه دو قسم سرمایه پیش از

میـزان اثربخشـی ایـن     ،گـذاري در حـوزه باالدسـتی نفـت و گـاز     بسیار مهم راجع به سرمایه

اسـت، بـه ایـن    هاي تولید از میـدان هیـدروکربوري   جویی) هزینه(صرفه شاخص در کاهش

کمـی سـطح    هـاي تولیـد از طریـق ارتقـاي    ن هزینـه اچقدر امکان کاهش در میز معنا که هر

گـذاري در مرحلـه تولیـد و    در نتیجه انگیزه براي افزایش سـرمایه  ،گذاري میسر باشدسرمایه

  پیش از آن بیشتر خواهد شد. 

گذاري بخش خصوصی و دولتـی  در مقام مقایسه کارایی و اثربخشی در عملکرد سرمایه

ــی ــردتــوان بیــان  م ــت  دلیــله کــه دولــت بــ   ک هــاي ســازمانی و نیــز   گســتردگی فعالی

تـري در  ینیاز کارآمـدي پـا   از اقدامات بروکراتیک خود معموالهاي ناشی  ناپذیري انعطاف

  هـــاي اقتصــــادي خـــود نســــبت بـــه بخـــش خصوصــــی برخـــوردار اســــت     فعالیـــت 

)Qiu and Wang (2011), p131 کـه همـین    کـرد تـوان اسـتنباط   ) با استدالل مشابه مـی

 .عملیات مرتبط با حوزه باالدستی صنعت نفت و گاز هم صادق اسـت  واقعیت در خصوص

اي از عملیات که بازیگر اصلی آن بخـش خصوصـی   در این حوزه فعالیتی نیز در هر مرحله

گذاري و بازدهی اقدامات آن مرحله در مقایسه با شرایطی کـه  میزان اثربخشی سرمایه ،باشد

توان نتیجه گرفت کـه از آنجـایی   ین ترتیب میا هب 1.است، بیشتر کند میآفرینی دولت نقش

پـذیري بخـش خصوصـی در مراحـل     گیـري و انعطـاف  که توانایی اداره، اختیار در تصـمیم 

خصوص مرحله تولید) قـرارداد نفتـی مشـارکت در تولیـد از دو قـرارداد دیگـر       ه (ب عملیاتی

تـابع  ، بنـابراین  االتر اسـت بیشتر و در قرارداد نفتی ایـران نیـز از قـرارداد نفتـی بیـع متقابـل بـ       

هاي تولید قراردادهـاي مشـارکت در تولیـد از دو قـرارداد مـورد نظـر       جویی در هزینه صرفه

متقابـل قـرار   پس از آن قرارداد نفتـی ایـران و در نهایـت قـرارداد بیـع     بوده و  تر دیگر بزرگ

                                                                                                              
هاي دولتی سازي صحیح شرکت اري از مطالعات حکایت از آن دارد که از لحاظ تئوریک و تجربی خصوصی. بسی1

توان بـه مطالعـاتی نظیـر    ها خواهد شد. در این خصوص میوري و ظرفیت سودآوري این شرکتمنجر به ارتقاي بهره

Ehrlich et al. (1994)  ,Gupta (2005)  ,Megginson and Neffer (2001) و Turhan (2005) .اشاره کرد 
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ایـن سـه    هـاي تولیـد  جـویی در هزینـه  از وضعیت توابع صـرفه  حکایت )44(گیرد. رابطه  می

   دارد:قرارداد در مقایسه با هم 

)44  (                   
PSC IPC BBC

CS Ei,EC > CS Ei,EC > CS Ei,EC  

جویی در هزینه تولید قراردادهـاي مـذکور نسـبت بـه     حال با توجه به ویژگی توابع صرفه

تـوان دریافـت کـه بـه ترتیـب      )، مـی )14((رابطـه   هاي حوزه باالدسـتی گذارياقسام سرمایه

در تولید، نفتی ایران و بیع متقابـل از بـاالترین میـزان کـارایی در ایـن      قراردادهاي مشارکت 

گویـاي وضـعیت    )45(. روابـط  هسـتند گـذاري نهـایی) برخـوردار    ها (سرمایه گذاري سرمایه

  است.گذاري باالدستی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر کارایی دو قسم سرمایه

)45(  

     

     

     
0

     
0

PSC IPC BBC

PSC IPC BBC

CS Ei,EC CS Ei,EC CS Ei,EC

Ei Ei Ei

CS Ei,EC CS Ei,EC CS Ei,EC

EC EC EC

  
  

  

  
  

  

  

گذاري سه قرارداد موردنظر اما این ت بودن کارایی نهایی هر دو قسم سرمایهمثب با وجود

عنـا  م است به ایـن ) با روندي نزولی مواجه )14((رابطه  SCهاي تابع میزان بر اساس ویژگی

  که درخصوص هر سه قرارد داریم:

)46(              ,
CS CS

Ei EC

 


 

2 2

2 2
0  

) سـه  *Eiقبـل آغـاز تولیـد تجـاري از میـدان(     گـذاري ما براي مقایسه سطح بهینه سـرمایه 

ایـن   مـورد اشـاره  گـذاري  قرارداد نفتی مورد نظر، شروط اول محاسـبه سـطح بهینـه سـرمایه    

یابیم کـه بـین ایـن شـروط     ) و درمی)40(و  )34(،)28(نظر قرار داده (روابط مدقراردادها را 

  :برقرار است) 47(رابطه 

 )47(     
      

PSC IPC BBC

* * *
PSC IPC BBC

CS Ei,EC CS Ei,EC CS Ei,EC

Ei Ei Ei

  
  

  
0   

  



 143گذاري و تولیدنفتی در ...   تحلیل ساختاري مقایسه سطوح بهینه سرمایه

 
 

 

توان نتیجه گرفت که شـرط الزم بـراي برقـراري    می )46(و  )45(حال با توجه به روابط 

یـاد  ) سـه قـرارداد   Ei( گذاري ماقبل آغاز تولید تجاريآن است که میان سرمایه )47(رابطه 

  ) برقرار باشد،48(رابطه  شده

)48(                  * * *
PSC IPC BBCEi > Ei > Ei  

جویی در هزینه ت از آن دارد که بر اساس ویژگی توابع صرفهحکای )48(در واقع رابطه 

توان مدعی شد که قراردادهـاي  تولید و نیز خصوصیات ساختاري این سه دسته قرارداد  می

) از  نظــر BBC( ) و بیــع متقابــلIPC( )، نفتــی ایــرانPSC( باالدســتی مشــارکت در تولیــد

هـاي اول تـا   ) به ترتیـب در رتبـه  Ei( ريگذاري ماقبل آغاز تولید تجاجذابیت میزان سرمایه

 گیرند.سوم قرار می

گذاري مابعد آغـاز تولیـد   مشابه با رجوع به شروط اول تعیین سطح بهینه سرمایه به طور

یـابیم کـه  میـان    ) درمی)41(و  )35(، )29() این سه قرارداد  (روابط *EC( تجاري از میدان

  :شودبرقرار می )49(این شروط نیز رابطه 

)49(       
     

PSC IPC BBC

* * *
PSC PSC BBC

CS Ei,EC CS Ei,EC  CS Ei,EC
= = =

EC EC EC

  

  
0  

گیریم کـه شـرط الزم بـراي تحقـق     هم نتیجه می )46(و )45(نهایت بر اساس روابط  در

) سـه قـرارداد   EC( گذاري مابعـد آغـاز تولیـد تجـاري    آن است که میان سرمایه )49(رابطه 

   ،برقرار باشد )50(موردنظر رابطه 

)50(              * * *
PSC IPC BBCEC > EC > EC   

گذاري ماقبل آغـاز تولیـد   توان مدعی شد که همانند سطح بهینه سرمایهبر این اساس می

) نیـز  *EC( گـذاري مابعـد آغـاز تولیـد تجـاري از میـدان      تجاري از نظر سطح بهینه سرمایه

ــد  ــارکت در تولی ــرارداد مش ــران  PSC( ق ــی ای ــاي نفت ــه اول و قرارداده   ) و IPC( ) در مرتب

  هاي دوم و سوم قرار دارند. ه ترتیب در رتبه) بBBC( بیع متقابل
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  داریم: )50(و  )48(در نهایت با جمع کردن طرفین روابط 

)51  (        * * * * * *
PSC PSC IPC IPC BBC BBC Ei + EC > Ei + EC > Ei + EC  

گـذاري کـل عملیـات    که داللت بـر مجمـوع اجـزاء سـرمایه     )26(حال با توجه به رابطه 

  توان نتیجه گرفت که:الذکر میباالدستی این پژوهش دارد و نیز رابطه فوق

)52  (              * * *
PSC IPC BBCI > I > I 

گیریم که در چارچوب بررسی ساختاري نظام مالی قراردادهـاي  در پایان این بخش نتیجه می

کـه قراردادهـاي    کـرد تـوان ادعـا   سـازي ایسـتا؛ مـی   نفتی موردنظر مبتنی بر رویکرد تحلیلی بهینـه 

) از منظـر ظرفیـت   BBC( ) و بیـع متقابـل  IPC( نفتی ایران)، PSC( باالدستی مشارکت در تولید

  گیرند.هاي اول تا سوم قرار می) به ترتیب در رتبه*Iگذاري کل بهینه (سطح سرمایه

 

اي سطح تولید بهینه قراردادهاي نفتی بیع متقابل، مشـارکت  تحلیل مقایسه -5

  در تولید و نفتی ایران

دستی صنعت نفت و گاز مدیریت عملیات تولیـد از  از آنجایی که در عموم قراردادهاي باال

اي متشـکل از نماینـدگان   میدان هیدروکربوري توسط یکی از طرفین قرارداد و یا مجموعـه 

توان انتظار داشت که میـزان تولیـد   گیرد پس میبردار صورت میایشان به عنوان عامل بهره

بـردار از  سـهم طـرف بهـره    کل هیدروکربور(نفت) از میدان معادل با آن سـطحی باشـد کـه   

ــد. مــیعایــدات ناخــالص همــان میــدان را حــداکثر   ــر ایــن اســاس مــی  کن ــق ب تــوان از طری

بردار از درآمد ناخالص میدان نسبت به تولید، آن سـطحی از  حداکثرسازي سهم طرف بهره

  . کرددارد را برآورد به آن بردار انگیزه براي دستیابی تولید کل را که بهره

اسبه سطح بهینه تولید نفت قراردادهاي باالدستی موردنظر در هر مقطع مشخصـی  منظور محه ب

بردار همان قرارداد را نسـبت بـه تولیـدات نفتـی     کافی است ارزش حال سهم طرف بهره زمان،از 

 )3(ها را با یکـدیگر مقایسـه کنـیم. جـدول     در نهایت سطوح بهینه تولید آنو  کردهمیدان حداکثر 

    است.کننده سطح بهینه تولید قراردادهاي نفتی مطلوب بیانگر شروط تعیین
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  )*Qمحاسبه شروط اول و دوم تعیین سطح بهینه تولید قراردادهاي باالدستی موردنظر( –) 3(جدول 

   قرارداد

تولید 

 محاسبه شرایط شرایط

  بیع متقابل

)BBC(  

بردار: بهره

 )HGدولت(

����
∗  

شرط 

اول 

)53( 

     ,
BBCBBC

FOC HG
Present Take OC Q S

P
Q Q

 
  

 
0 

شرط 

دوم 

)54( 

BBC BBC BBCH < ,  H >  ,  H <1 2 30 0 0 

مشارکت در 

  )PSCتولید(

بردار: بهره

  پیمانکار

)FOC( 

����
∗  

شرط 

اول 

)55( 

         ,  
PSCPSC

FOC FOC
Present Take OC Q S

P
Q Q


 

  
 

0 

شرط 

دوم 

)56( 

PSC PSC PSCH <  , H >  ,  H <1 2 30 0 0 

قرارداد نفتی 

  IPC(1ایران (

بردار: بهره

 پیمانکار با

  مشارکت دولت

(در قالب 

JOPCO( 

����
∗  

شرط 

اول 

)57( 2 

 

   

   

, ,

IPC
FOC

PSC BB

FOC FOC

Present Take

Q

OC Q S OC Q S
P

Q Q
  


 



  
  
  
 

0 

شرط 

دوم 

)58( 

IPC IPC IPCH < ,  H >  ,  H <1 2 30 0 0 

                                                                                                              
(IPCOCQ,Sتوان به جاي عبارت ) می24) و (18. در قرارداد نفتی ایران با توجه به روابط  (1  

Q





که گویاي شـرط اول   

) است از عبارت *Qتعیین سطح بهینه تولید (   
PSC BBC

γOC Q,S ωOC Q,S  

Q

  
 



  استفاده کرد. 

) و 48اي بهینه هزینه نهایی تولید قراردادهاي مشارکت در تولید و بیع متقابل (روابط (هتوان با جایگذاري معادل. می2

)) شرط اول تعیین سطح بهینه تولید قرارداد نفتی ایران را به صورت 50( P P P   .بازنویسی کرد   
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) قراردادهـاي نفتـی مـورد    OC( بـرداري از میـدان  با توجه به خصوصیات تابع هزینه بهره

 ) در*Q( یـین سـطح بهینـه تولیـد    توان نتیجه گرفت کـه شـرط دوم تع  )، می)12رابطه (( نظر

  . برقرار استخصوص هر سه قرارداد نامبرده 

هاي بخش خصوصی نسـبت بـه بخـش    همچنین با توجه به فرض کارآمدي نسبی فعالیت

تـوان دریافـت کـه انـدازه تـابع      مـی  کـردیم، دولتی که در قسمت پیشین به طور مستدل بیان 

 برحسب میزان مشـارکت بخـش خصوصـی در    ) این سه قرارداد نیزOC( برداريبهره هزینه

  است.تولید از میدان متفاوت  فرآیند

با توجه به اینکه عملیات تولید از میدان هیدروکربوري در قراردادهاي نفتـی بیـع متقابـل    

توسط نماینده دولت میزبان، در قراردادهاي نفتی مشارکت در تولیـد توسـط شـرکت نفـت     

نیز به مدیریت شرکت نفت خارجی و البته با دخالت و خارجی و در قراردادهاي نفتی ایران 

تـوان انتظـار داشـت کـه انـدازه تـابع       می، پذیردنظارت نسبی نماینده دولت میزبان تحقق می

تـر و در قـرارداد    هزینه تولید نفت در قراردادهاي نفتی بیع متقابل از دو قرارداد دیگر بزرگ

در مرحله تولید از قرارداد نفتـی مشـارکت در    نفتی ایران نیز متناسب با درجه مداخله دولت

  :گیریم که) بر این اساس نتیجه میFeng (2014), p 399. (استتر  تولید بزرگ

)59(                
BB IPC PSC

OC Q,S >  OC Q,S > OC Q,S     

 )59() و رابطـه  )12رابطـه ( بـرداري ( همچنین با توجه به ویژگی کلـی توابـع هزینـه بهـره    

بـرداري سـه قـرارداد مـورد نظـر نیـز       تـابع هزینـه نهـایی بهـره     توان نتیجه گرفت که میـان  می

  :برقرار باشد) 60(تواند رابطه  می

)60(      
     ,  ,  ,  

BB IPC PSC
OC Q S OC Q S OC Q S

Q Q Q

  
  

  
0  

به رابطه  توجهتر سطوح بهینه تولید قراردادهاي موردنظر با منظور مقایسه تفصیلیه حال ب

 )61(رداري ایـن سـه قـرارداد رابطـه     بـ نهـایی بهـره   کنیم که میان توابع هزینهفرض می ) 60(

  است.برقرار 
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)61(             

   

   

   

BBC PSC

BBC IPC

IPC PSC

, ,  
     

, ,  
    

, ,  

OC Q S OC Q S

Q Q

OC Q S OC Q S

Q Q

OC Q S OC Q S

Q Q







 


 

 


 

 


 

  

  با فرض آنکه :

, ,    1  

ه سطح بهینه تولید نفت از میـدان هیـدروکربوري   شد به مباحث مطروح توجهدر ادامه با 

گونه تعهدات قـراردادي طـرف   هرنی بر ساختار ایشان و فارغ از سه قرارداد مورد نظر را مبت

  .کنیم میبردار در هر مقطع مشخصی از زمان بایکدیگر مقایسه بهره

 
  اي سطح تولید بهینه قراردادهاي بیع متقابل و مشارکت در تولیدتحلیل مقایسه - 1- 5

کننده سـطح بهینـه   نخست شرط تعیین یاد شدهمنظور مقایسه سطح بهینه تولید دو قرارداد ه ب

ــر  ــد قـ ــد تولیـ ــارکت در تولیـ ــه ارداد مشـ ــرارداد   )55( (رابطـ ــرط در قـ ــین شـ ــر همـ   ) را بـ

  :و داریم کرده) تقسیم )53رابطه (( بیع متقابل

)62 (                          

 

 

*

*

,

,

PSC

PSC
BBC

BBC

OC Q S

Q

OC Q S

Q












 

عبارت جايه ب )61(حال براساس رابطه  
*

,
BBC

BBC

OC Q S

Q




از معـادل آن یعنـی    )62(در رابطـه    

 عبارت 
*

,
PSC

BBC

OC Q S

Q




  کنیم: یمبازنویسی  )63(را به صورت  )62(رابطه  کرد و مجدداستفاده 

)63(                

 

 

*

*

,

,

PSC

PSC
PSC

BBC

OC Q S

Q

OC Q S

Q
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ــابع هزینــه نهــایی بهــره بــا توجــه  ــه ویژگــی صــعودي ت    بــرداري قراردادهــاي مــوردنظرب

) ,OC Q S

Q






2

2
نسـبت بـه عـدد    حسب وضـعیت شـاخص   توان بر) می)14رابطه (( )0

نسبت بـه یکـدیگر    یک؛ سناریوهاي ذیل را درخصوص وضعیت تولید بهینه این دو قرارداد

  پیشنهاد نمود؛

  

  در قالب سه سناریو BBCو  PSCمقایسه سطح تولید بهینه قراردادهاي  - )4(جدول 

 BBCو  PSCردادهاي قرا مقایسه تولید بهینه میزان شاخص سناریو

 اول  1 
* *
PSC BBCQ Q  

 دوم  1 
* *
PSC BBCQ Q  

 سوم  1 
* *
PSC BBCQ Q  

  

که گویاي حاصلضـرب دو پـارامتر   یابیم که شاخص سه سناریو درمیاین با مشاهده 

نهـاي   نسـبت هزینـه  «و )» سهم شرکت نفت خارجی از کل درآمد ناخالص میـدان( «مهم 

اسـت، عـاملی مـؤثر در تعیـین     )» برداري قرارداد بیع متقابـل بـه مشـارکت در تولیـد(     بهره

  آید. تولید این دو قرارداد نسبت به یکدیگر به حساب میوضعیت سطح بهینه 

تـر از یـک دارد   مقداري کوچـک   مقداري بزرگتر از یک واز آنجایی که عموماً 

 نیز به یک نزدیکتر باشد در آن صورت شاخص نسبت به یک بزرگتر و لذا هر چقدر 

 بـرداري قـرارداد   و با توجه به ویژگی صـعودي تـابع هزینـه نهـایی بهـره      شدهتر  بزرگ

  )، سطح تولید بهینـه ایـن قـرارداد نسـبت بـه تولیـد بهینـه قـرارداد         PSC( مشارکت در تولید

تر خواهـد شـد. در   صورت این میزان کوچک این غیر تر خواهد شد و در بیع متقابل بزرگ

بـرداري  بـرداري قـرارداد بیـع متقابـل از هزینـه نهـایی بهـره       واقع هر چقدر هزینه نهایی بهـره 

تـر) در آن صـورت انـدازه نسـبی سـطح       بزرگقرارداد مشارکت در تولید بزرگتر باشد (

قابل بـه سـطح بهینـه تولیـد نفـت قـرارداد مشـارکت در تولیـد         متبهینه تولید نفت قرارداد بیع

چقدر سهم شرکت نفت خارجی از عایدات کل میـدان   تر خواهد شد. همچنین هر کوچک

تر) در آن صـورت سـطح بهینـه تولیـد نفـت قـرارداد مشـارکت در         بزرگتر شود( بزرگ
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نحـوه تـأثیر    )5(یع متقابل بیشتر خواهد شـد. جـدول   تولید نسبت به همین میزان در قرارداد ب

بر نسبت سـطح بهینـه تولیـد ایـن     پیرو آن و  مطرح شدهپارامترهاي نامبرده بر شاخص مرجع 

  کند. میدو قرارداد را تبیین 

  

  BBCبه  PSCتأثیر متغیرهاي شاخص سناریو بر آن و نسبت سطح بهینه تولید نفت قرارداد  - )5(جدول 

 پارامتر ردیف
  تاثیر بر شاخص سناریو

)( 

  تأثیر بر نسبت تولید بهینه

)

*

*
PSC

BBC

Q

Q
( 

1 
  بردارينسبت هزینه نهایی بهره

 )PSC )به  BBCقرارداد نفت 
 مستقیم(+) مستقیم(+)

 مستقیم(+) مستقیم(+) )از درآمد ناخالص میدان( FOCسهم  2

  

بـرداري هیـدروکربور در قـرارداد    توان مدعی شد که هرچقدر هزینه بهرهدر مجموع می

مشارکت در تولید نسبت به همین هزینه در قـرارداد بیـع متقابـل کمتـر و یـا هرچقـدر سـهم        

تـوان  مـی  د،شـو شرکت نفت خارجی از عایدات میدان در قرارداد مشارکت در تولید بیشتر 

انتظار داشت که سطح بهینه تولید قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با قرارداد بیع متقابل 

  تر شود.   بزرگ

  

  اي سطح تولید بهینه قراردادهاي بیع متقابل و نفتی ایرانتحلیل مقایسه -5-2

ین سـطح بهینـه   منظور مقایسه سطح بهینه تولید این دو قرارداد هم در ابتدا شـرط اول تعیـ  ه ب

) )57( (رابطـه  ) را بر همین شرط در قـرارداد نفتـی ایـران   )53( متقابل(رابطهتولید قرارداد بیع

  :و داریم کردهتقسیم 

)64(                    
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بـرداري قـرارداد بیـع متقابـل بـه      که گویاي نسبت هزینه نهایی بهره )61(به رابطه با توجه 

  :کردبازنویسی ) 65(را به صورت ) 64(توان رابطه ، میاستنفتی ایران قرارداد 

)65 (                   

 

 
 

*

*

,

,

IPC

IPC
IPC

BBC

OC Q S

Q

OC Q S

Q

  




 





  

ترتیب با توجه به مقادیر مختلف شاخص  به این      نسبت به عـدد یـک مـی-

قرارداد نسـبت بـه یکـدیگر    توان سناریوهاي متفاوتی را پیرامون وضعیت تولید بهینه این دو 

طراحی نمود؛ نتایج حاصـله از ایـن سـناریوها بـراي             و تـأثیر آن بـر وضـعیت

  در ادامه شرح داده خواهد شد.نسبی سطح بهینه تولید این دو قرارداد 

 بـرداري قراردادهـاي موردنظر(رابطـه   ویژگی صعودي تابع هزینـه نهـایی بهـره    با توجه به

برمبناي میـزان شـاخص    ))14(       منـدرج در  سـناریوهاي   ،نسـبت بـه عـدد یـک

    کنیم. میرا درخصوص این مقایسه بیان  )6جدول (
  

  در قالب سه سناریو BBCو   IPCمقایسه سطح تولید بهینه قراردادهاي  - )6(جدول 

 میزان شاخص سناریو
  مقایسه تولید بهینه

 BBCو  IPCقراردادهاي 

 اول     1 * *
IPC BBCQ Q  

 دوم     1 * *
IPC BBCQ Q  

 سوم    1 * *
IPC BBCQ Q  

  

مـؤثر  یابیم کـه از میـان متغیرهـاي    درمی )6( با مشاهده سناریوهاي مندرج در جدول

برشاخص     برداري قرارداد بیع متقابل بـه  نهایی بهره نسبت هزینه«سه متغیر

و )» سهم شرکت نفـت خـارجی از کـل درآمـد ناخـالص میـدان(      «، )»نفتی ایران(

تأثیري مثبت بـر انـدازه   )» دستی(درجه حضور شرکت نفت خارجی در عملیات باال«
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نسبت سطح بهینه تولید قرارداد نفتی ایران به قرارداد بیع متقابـل   پیرو آن این شاخص و

ه ) بـ دارد و در مقابل درجه مداخله و نظارت دولـت میزبـان بـر عملیـات باالدسـتی(     

حـوزه اختیـارات و مـدیریت بخـش خصوصـی در نهایـت اثـري        واسطه تأثیر منفـی بـر   

حکایـت از نحـوه تـأثیر     )7(خواهد داشت. جدول  مورد اشارهمعکوس بر اندازه نسبت 

بهینـه  پارامترهاي نامبرده بر شاخص مرجع این سه سناریو و در نهایت بـر نسـبت سـطح    

  تولید این دو قرارداد دارد.

  

  BBCبه  IPCو بر آن و نسبت سطح بهینه تولید نفت قرارداد تأثیر متغیرهاي شاخص سناری - 7جدول 

 پارامتر ردیف
  تاثیر بر شاخص سناریو

)   ( 

  تأثیر بر نسبت تولید بهینه

)
*

*
IPC

BBC

Q

Q
( 

1 
  بردارينسبت هزینه نهایی بهره

 )IPC )به  BBCقرارداد نفتی 
 مستقیم(+) مستقیم(+)

 مستقیم(+) مستقیم(+) )از درآمد ناخالص میدان( FOCسهم  2

 مستقیم(+) مستقیم(+) )در عملیات باالدستی( FOCدرجه حضور  3

 )-معکوس( )-معکوس( )در عملیات باالدستی( HGدرجه حضور  4

  

برداري قرارداد نفتـی  توان مدعی شد که کارآمدي بیشتر هزینه نهایی بهرهدر مجموع می

آفرینـی شـرکت نفـت    بـرداري قـرارداد بیـع متقابـل و نقـش     ایران نسبت به هزینه نهایی بهره

منـدي بیشـتر او از ماحصـل عملیـات همگـی      خارجی در عملیات باالدستی و در نهایت بهره

ت بر اندازه نسبت تولید قرارداد نفتی ایران به قرارداد بیع متقابل خواهد داشت و در تاثیر مثب

عملیات باالدستی قرارداد نفتی ایـران بیشـتر    فرآیند مقابل هر چقدر مداخله دولت میزبان در

  شود، بر اندازه نسبت مذکور تاثیري منفی خواهد گذاشت. 
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قراردادهـاي مشـارکت در تولیـد و    اي سطح تولید بهینه تحلیل مقایسه -5-3

  نفتی ایران

براي مقایسه ساختاري سطح بهینه تولید نفت قرارداد مشارکت در تولیـد نسـبت بـه قـرارداد     

یـاد  نفتی ایران، همانند دو قسمت پیشین از شروط اول تعیین سطح بهینه تولیـد قراردادهـاي   

  :))57(و  )55(روابط هم داریم ( براین دو رابطه و از تقسیم کرده استفاده  شده

 )66(            
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بـرداري قـرارداد نفتـی ایـران     وضعیت هزینه نهـایی بهـره   بیانگر) که 61به رابطه ( توجهبا 

ــد مــی   ــی مشــارکت در تولی ــرارداد نفت ــه ق ــه صــورت  )66(باشــد؛ رابطــه نســبت ب ) 67(را ب

 کنیم: میبازنویسی 

)67 (          
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حال با توجه به مقادیر مختلـف شـاخص   



 

 
 

 
تـوان  نسـبت بـه عـدد یـک مـی     

معرفـی و  ) 8جـدول ( را بـه شـرح    یـاد شـده  سناریوهاي مقایسه سطح بهینه تولید دو قرارداد 

  کرد.بندي دسته

زینه نهـایی  نسبت ه«که متغیرهاي  یابیم ) درمی8مندرج در جدول (با توجه به سه سناریو 

، )» (برداري قرارداد مشارکت در تولیبرداري قرارداد نفتی ایران به هزینه نهایی بهرهبهره

درجـه حضـور شـرکت    «و )» ( سهم شرکت نفت خارجی از کل درآمد ناخالص میـدان «

به عنوان چهـار عامـل   )» ،نفتی ایران( نفت خارجی و دولت میزبان در عملیات قرارداد

اثرگذار بر شاخص نسبت سطح بهینه تولید قرارداد مشارکت در تولید به سطح بهینـه تولیـد   
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بـه صـورت    و شوند؛ بطوریکه در ایـن بـین متغیرهـاي    قرارداد نفتی ایران محسوب می

)و  مســتقیم و متغیرهــاي مکمــل    ــه ترتیــب بــه صــورت مســتقیم و  1 ) نیــز ب

معکوس بـر شـاخص   



 

 
 

 
ي نحـوه تـأثیر پارامترهـا    )9(گذارنـد. جـدول   اثـر مـی  

بر نسبت سطح بهینـه تولیـد دو قـرارداد     در نهایتنامبرده بر شاخص مرجع این سه سناریو و 

  کند. میرا روایت یاد شده 

  

  در قالب سه سناریو IPCو  PSCمقایسه سطح تولید بهینه قراردادهاي  -  )8(جدول

 میزان شاخص سناریو
  مقایسه تولید بهینه

 IPCو  PSCقراردادهاي 

 اول



 

 
 

 
1 

* *
PSC IPCQ Q 

 دوم



 

 
 

 
1 * *

PSC IPCQ Q 

 سوم



 

 
 

 
1 * *

PSC IPCQ Q 

  

- ) بیانگر آن است که افزایش کـارایی تـابع هزینـه نهـایی بهـره     9اطالعات مندرج در جدول (

نفت خارجی، افزایش سهم شرکت نفت خـارجی از عایـدات میـدان و نیـز      هايبرداري شرکت

آفرینـی شـرکت نفـت خـارجی نسـبت بـه دولـت میزبـان در عملیـات          افزایش اختیارات و نقـش 

باالدستی هر سه تأثیري مثبت بر نسبت سطح بهینـه تولیـد قـرارداد مشـارکت در تولیـد نسـبت بـه        

تـوان انتظـار داشـت کـه بـا ارتقـاي تـوان و        یگـر، مـی  گذارد. بـه عبـارت د  قرارداد نفتی ایران می

پذیري شرکت نفت خارجی در مدیریت عملیات باالدسـتی، سـطح بهینـه تولیـد نفـت از      انعطاف

تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـه دلیـل مداخلـه        میدان هیدروکربوري نیز باالتر رود. بر این اساس، مـی 

داد نفتی ایران، احتماال سطح بهینه تولیـد  کمتر دولت در قرارداد مشارکت در تولید نسبت به قرار

  قرارداد مشارکت در تولید نسبت به قرارداد نفتی ایران باالتر خواهد بود.  
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  IPCبه PSCتأثیر متغیرهاي شاخص سناریو بر آن و نسبت سطح بهینه تولید نفت قرارداد  - )9(جدول 

 پارامتر ردیف

  تاثیر بر شاخص سناریو

)
 
 

 

θ
π

γθ ω
( 

  تأثیر بر نسبت تولید بهینه

)

*

*
PSC

IPC

Q

Q
( 

1 
  بردارينسبت هزینه نهایی بهره

 )PSC )به  IPCقرارداد نفتی 
 مستقیم(+) مستقیم(+)

 مستقیم(+) مستقیم(+) )از درآمد ناخالص میدان( FOCسهم  2

 مستقیم(+) مستقیم(+) )در عملیات باالدستی( FOCضور درجه ح 3

 )-معکوس( )-معکوس( )در عملیات باالدستی( HGدرجه حضور  4

  

  و پیشنهادات سیاستی گیرينتیجه -6

از نظـر   اقتصـادي بـود کـه   -هدف از ایـن تحقیـق پاسـخ بـه ایـن دو سـئوال مهـم قـراردادي        

کـدام یـک    کت در تولید و نفتـی ایـران؛ اوال،  ساختاري از بین سه قرارداد بیع متقابل، مشار

کـدام یـک    شود؟ و ثانیـا، ان هیدروکربوري میگذاري بهینه باالتري در میدمنجر به سرمایه

مقالـه حاضـر   براي این منظـور   ؟شود میمنجر به تولید بهینه باالتري از میدان هیدروکربوري 

سه بخش اصلی تنظیم و مطالعات و دستاوردهاي مطلوب در راستاي پاسـخگویی بـه دو    در

  . شدگردآوري  مطرح شدهسئوال 

و در ضـمن   کردهدر بخش نخست این تحقیق ساختار نظام مالی این سه قرارداد را تبیین 

دیم. آن مدل ریاضی رژیم مالی و سهم طرفین از منافع هر یک از این قراردادها را ارائه کـر 

سپس در بخش دوم این مقاله با استفاده از روابط و فروض مطروحه شـروط تعیـین سـطوح    

گـذاري  و مجمـوع سـرمایه   و پیـرو آن اجـزا  گذاري این قراردادها را اسـتخراج  بهینه سرمایه

در بخش سوم نیز با در نهایت . کردیمرا با یکدیگر مقایسه  بررسی شدهعملیاتی سه قرارداد 

ابط و فروض پیشین، شروط تعیین سطح بهینـه تولیـد سـه قـرارداد مـوردنظر را      استفاده از رو

  کردیم.با یکدیگر مقایسه کرده و برآورد 
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از مجموعه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته دریافتیم که قراردادهاي مشـارکت در تولیـد،   

هـاي  ب در رتبـه ) بـه ترتیـ  *I( گذاري کـل بهینـه  بیع متقابل و نفتی ایران از لحاظ وضعیت سرمایه

) ایـن سـه قـرارداد بـه     *Q( اما در خصوص مقایسه سطح بهینه تولید نفت ،اول تا سوم قرار دارند

بلکه برحسب سـناریوهاي مختلـف    ،دست پیدا نکردیم *Iنتیجه منفرد و مشخصی همانند مقایسه 

  مطرح شده کردیم.اقدام به مقایسه دو به دو سطح بهینه تولید نفت سه قرارداد 

هـا حـاکی از آن اسـت کـه بزرگـی سـطح بهینـه تولیـد         ج حاصل از این سناریوسازينتای

قراردادهاي باالدستی مشارکت در تولید، نفتی ایـران و بیـع متقابـل بـه وضـعیت پارمترهـاي       

)، مهمی همچون درجه مشارکت و مدیریت شرکت نفت خارجی در عملیات باالدسـتی( 

)، سهم شرکت نفت خارجی مداخله دولت میزبان در عملیات باالدستی(درجه نظارت و 

برداري قرارداد بیـع متقابـل بـه    ) و اندازه نسبت هزینه نهایی بهرهاز درآمد ناخالص میدان(

بسـتگی فـراوان دارد. بـه     ) وقراردادهاي مشارکت در تولید و یا نفتی ایران(به ترتیـب  

که برحسب مقادیر مختلف متغیرهاي نامبرده نسبت تولید بهینه  کردتوان ادعا ترتیب می این

اي که با افزایش (کاهش) درجه حضور و گونهه قراردادهاي موردنظر متفاوت خواهد بود ب

عملیـات از جملـه مرحلـه تولیـد،      فرآینـد  لت میزبان) در(دو مدیریت شرکت نفت خارجی

افــزایش ســهم شــرکت نفــت خــارجی از درآمــد ناخــالص میــدان و افــزایش هزینــه نهــایی  

برداري قرارداد بیع متقابل نسبت به قراردادهاي مشارکت در تولید و یا نفتی ایران سطح  بهره

) زیـاد و سـطح بهینـه    IPC( ایران) و نفتی PSC( بهینه تولید قراردادهاي مشارکت در تولید

  شود.  ) کم میBBC( تولید قرارداد بیع متقابل

همچنین نتیجه گرفتیم که در صورت وقوع شرایط موصوف سـطح بهینـه تولیـد قـرارداد     

دلیـل مشـارکت بیشـتر    ه مشارکت در تولید نسبت به سطح بهینه تولید قرارداد نفتـی ایـران بـ   

  کند.    با شدت بیشتري افزایش پیدا می بخش خصوصی به عنوان یک طرف کارآمد

منطـق تحلیـل و حصـول نتـایج ایـن مقالـه مبتنـی بـر هـدف تولیـد           شـود،   خاطر نشان مـی 

از منظـر ایـن تحقیـق، قـرارداد      ،به عبـارت دیگـر   اکثري از میادین هیدروکربوري است.حد

از میـدان  تـري بـراي دسـتیابی بـه تولیـد بـاالتر       بهینه قراردادي است کـه از ظرفیـت مناسـب   
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در واقع انتخاب قرارداد بهینه در این تحقیـق مبتنـی بـر معیـار کسـب سـهم        است.برخوردار 

اگـر مقایسـه قراردادهـاي    گیـرد و طبعـا   از طرفین صورت نمـی  حداکثري از جانب هر یک

دولـت   یان هر یـک از طـرفین قـرارداد(مثال   باالدستی بخواهد از منظر ظرفیت تسهیم منافع م

بنـدي قراردادهـاي مـورد بررسـی ایـن      بدیهی است که نتیجـه اولویـت   ،پذیردمیزبان) انجام 

مطالعات پیشین حاکی از آن است که قراردادهاي  ،طور مثاله ب .تحقیق متفاوت خواهد شد

بیع متقابل از لحاظ تأمین سهم حداکثري دولت میزبان نسـبت بـه سـایر قراردادهـاي رقیـب      

درچارچوب ایـن نـوع قـرارداد از عایـدات میـدان       طور متوسط دولت میزبانه و باست بهتر 

  درصد سهم برده است. 95هیدروکربوري موردنظر قرارداد به اندازه 
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