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  چکیده:
و جذب  کندکه منافع دو طرف را تأمین کارگیري چارچوب قراردادي مناسب  به ،درتنظیم قراردادهاي نفتی

 عیتوز خصوص درست. عنصر کلیدي ا ضروري ،باشدداشته وري پیشرفته را در پیآخارجی و فنسرمایه حداکثري 
پذیري رژیم مالی ه براي نخستین بار انعطافدر این مقال. قرارداد استپذیري بهینه انعطاف ،نیطرف نیب منافع

سازي مدل مالی قرارداد از طریق شبیه دادهاي بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهاي جدید نفتی ایرانرقرا
گیرانه، پارامترهاي قرارداد بیع متقابل سخت يدر سناریومطالعه شده است.  گیرانه و متعارفسخت يدر دو سناریو
که نتایج شده  برآورداي و پارامترهاي دو قرارداد دیگر به گونهقرار گرفته مبنا  ،کت شلملی نفت و شر میان شرکت

ي بر توزیع درآمد برآوردتأثیر پارامترهاي  سپس ر قرارداد یاد شده یکسان شود.د نتایج تحقق یافتهاصلی با 
رد بررسی، به تحلیل قراردادهاي مو پذیريهدف تحلیل میزان انعطافناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با 

هاي قیمت و هزینه اتبه تغییردریافتی طرفین قرارداد نسبت  و ی داخلی پیمانکارهاي بازدهلفهؤحساسیت م
امکان را به  اینمشارکت در تولید  هايبراساس نتایح، رژیم مالی قرارداد پرداخته شده است. و عملیاتی ايسرمایه
 کهاست  در حالیاین پدید آورند. تطابق و هماهنگی خود  منافعاد و ساختار قرارداد با دهد که میان مفمیطرفین 

پذیري بهینه د نفتی ایران منجر به عدم انعطافجدیقراردادهاي برخی ابزارهاي ناکارآمد قراردادهاي بیع متقابل و 
  . شرایط اقتصادي شده استتغییر در برابر 

 JEL:C22  ، Q43 بندي طبقه
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 مقدمه. 1

، 1940- 1900هايطی سالنفت جهانی کنندگان بازار نندگان و مصرفکافزایش تولید
با  هاي نفتی خارجیهاي مد نظر شرکتحفظ سطح قیمت موجب شد تا پایداري بازار و

ها تصمیم به تسلط بر ذخایر نفت خام این شرکت ،روهایی روبرو شود. از ایندشواري
پراکنده در سرتاسر جهان گرفتند. جهت دستیابی به این هدف دو شرط الزم بود؛ نخست 

ها اجازه دهد تا با کنترل ذخایر (انعقاد قراردادهاي باالدستی) که به شرکت حقوق مالکیتی
ا دست بگیرد و دوم تشکیل گذاري تولید راختیار کامل سیاست1نفت دولت میزبان

 ).1392 ،و همکاران فرد(طاهريکنندهمکاري هاي نفتی که بتوانند با همکنسرسیوم
هاي خارجی با مد نظر قراردادن که شرکت است اولین چارچوبی 2قراردادهاي امتیازي

اند. از مهمترین منافع این ههاي میزبان برگزیداقتصادي براي کنترل ذخایر دولت 3نتار
طرفه بودن قرارداد و ، یک4گذاري کاملهاي یادشده، امکان سیاستراردادها براي شرکتق

زمان،  با گذشت .استهاي میزبان دولت نفتی عدم امکان حضور بازیگران جدید در میادین
امتیازي توسط  قراردادهاي هاي نفتی و شیوه توزیع غیرمنصفانه منافع نفتیختیارات شرکتا

هاي نفتی خارجی شرکت ها در تعامل با به چالش کشیده شد و این دولتهاي میزبان دولت
   ).1393، شیروديو  (عامري خواهان دریافتی بیشتري از منافع منابع نفتی خویش شدند

که به کدامیک از است داده نال اولیه و مبنایی پاسخی ؤتاکنون هیچ مرجعی به این س
با  با این وجود، .نت تعلق گیردایا رن ارث طبیعی دریافتی بیشتري از ای بایدطرفین قرارداد 

پیشرفت علم و تکنولوژي  باتر شدن امکان اکتشاف و تولید از مخازن هیدروکربنی پیچیده
، از طرف دیگر منابع و مالکیت صاحبان اینو نیز افزایش قدرت حاکمیت از یک طرف 

 
1. Host Government 
2. Concession Agreement 
3  . Rent 

  ي صاحب ذخایر تنها رانت دریافت می کردند. کشورها 4.
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گرفت و ساختار  شکل 1هاي مالیجدیدتري به نام رژیمهاي حقوقی و مالی واژه
در این بازه از البته . تغییر یافتخدماتی قراردادهاي نفتی از امتیازي سنتی به قراردادهاي 

است. در این بلوغ تاریخی، درجه  شدهمشارکت در تولید هم همواره استفاده قرارداهاي 
و از  برد و میزان دریافتی طرفین دستخوش تغییر بوده - پایداري قراردادهایی با شرایط برد

و  بوجود آمده 3ايرونده برعکس پسو یا  2رونده هاي مالی پیشاین منظر، طیف رژیم
امروزه دیگر این ). 2004، 5(الفاروق 4است مشخص کردهطرفین را دهی آستانه سود نهایتاً

کند بلکه، رژیم مالی و سازي دریافتی طرفین را مدیریت مینوع قرارداد نیست که حداکثر
 .کند مشخص می برد را - مؤثر آن است که یک قرارداد  برد واملعچگونگی تعریف 

 و شتي را کنار گذاامتیاز عمالً رژیم 1336خود از سال نفتی در قراردادهاي نیز ایران 
، قرارداد 1353ریزي و براساس قانون نفت سال  قراردادهاي مشارکت در تولید را طرح

 انقالب اسالمی قراردادهاي خدمت خدمت را جایگزین قرارداد مشارکتی نمود. پس از
ها و جذب  طراحی شد که هدف آن تأمین مالی پروژه 6متقابل دیگري موسوم به بیع

امروزه به دالیل گوناگونی همچون مدیریت تکنولوژي در صنعت باالدستی نفت بود. 
و  و اکتشاف میادین برخوردار از وضعیت زمین شناسی پر ریسکموجود صحیح مخازن 

تغییر مدل قراردادي را اجتناب ناپذیر ملی نفت ایران شرکت وچک و متوسط، اندازه ک
 قراردادهايبیش از دو دهه که است. با توجه به این زدهآن دانسته و دست به تغییر و تحول 

و طی این دوره در مقاطع  بوده تنها الگوي قراردادي بخش باالدستی صنعت نفتبیع متقابل 
هاي وارده در مقایسه با سایر قراردادها، با اصالحاتی ا و ضعفمختلف با استناد به نقده

از یک سو منجر به حداقل شدن هزینه تمام  بایداین نوع اصالحات  قاعدتاً .است همراه بوده

 
1. Fiscal Regime 
2. Progressive  
3. Regressive 

رونده با افزایش (کاهش) قیمت نفت و یا کاهش (افزایش) هزینه تولید دریافتی دولت افزایش . در مدل هاي پیش4
ها بیشتر هستند. ستانده این مدل اي در افزایش و کاهش سود سهیم یابد و طرفین به نسبت منصفانه(کاهش) می

 ها و سهم در سود حاصل از تولید متمرکز است.ها، بهره مالکانه، مالیاتروي عواملی مثل پاداش بر

5. Al Faruque(2004) 
6  . Buy Back 
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شده تأمین مالی و به تعبیر دیگر حداکثرسازي نرخ بازدهی اقتصادي و در نهایت منجر به 
ضمن ایجاد جذابیت  ،از سوي دیگر شود.دان نفتی سهم بیشتر دولت از منافع حاصل از می

بیشتر براي مشارکت پیمانکاران خارجی باید به نوعی با ایجاد انگیزه اقتصادي، آنان را به 
   .)1392(بیژن،کنداي ترغیب تالش در خصوص حصول چنین نتیجه

ویژه دولت  هر چند مطالعات متعددي در خصوص دریافتی طرفین قراردادهاي نفتی به
هاي میزبان در مناطق و کشورهاي مختلف صورت گرفته است، اما مطالعه در این زمینه با 

سازي مالی در میان مطالعات خارجی بسیار محدود و در ایران نیز تاکنون در استفاده از شبیه
خصوص مقایسه تطبیقی سه قرارداد مورد بررسی صورت نپذیرفته است. بنابراین مقاله 

در نظر گرفتن ساختار مالی و اقتصادي هر یک از قراردادهاي مشارکت حاضر سعی دارد با 
، دریافتی طرفین را محاسبه و تأثیر (IPC)در تولید، بیع متقابل و قراردادهاي جدید نفتی 

   تغییر شرایط اقتصادي بر آن را بررسی کند.
ریح شود و متقابل تش راردادهاي بیعدر ابتدا ق تا برآن است مطالعهاین در این راستا، 

هاي مربوط به میادین سروش و نوروز رژیم مالی این قرارداد شبیه سپس با استفاده از داده
) با IPC( . در ادامه قراردادهاي مشارکت در تولید و قراردادهاي جدید نفتیگرددسازي 

ا هاي میادین سروش نوروز شبیه سازي و آثار نتایج قراردادهاي بیع متقابل باستفاده از داده
به دست آمده از مقایسه رژیم مالی  نتایجانتها  است. در شدهاین قراردادها مقایسه 

  .ارائه شده است ،قراردادهاي مورد بررسی
  

  . ادبیات موضوع2
، سهمی از سود حاصل از تولید نفت 2پیمانکار و دریافتی 1دولت در هر قرارداد نفتی دریافتی

  به خارجیهاي نفتی بان و شرکتهاي میزیک میدان مشخص است که به دولت
  گیرد.)تعلق می1مطابق نمودار( عنوان طرفین قراردادهاي نفتی

 
1  . Government Take 

2. Contractor Take 
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  پاداش   

  
  

  سود اقتصادي  دولت دریافتی 
درآمد 
  ناخالص

  بهره مالکانه
  مالیات

  سود حاصل از تولید و شراکت

  هزینه کل از نگاه دولت

  دریافتی پیمانکار
  زینه کل از نگاهه  هزینه اکتشاف

  پیمانکار
  هزینه توسعه
  هزینه تولید

  تفکیک دریافتی دولت و پیمانکار از درآمد ناخالص فروش نفت وگاز ):1( نمودار
  2003، 1ونجانستمنبع: 

هاي نفتی  که شرکتباشد اگر در هر قرارداد نفتی، دریافتی طرفین متأثر از قیمتی 
گاه  کنند، آن یت در میادین نفت و گاز پرداخت میخارجی بابت اخذ مجوز براي فعال

توسعه و  ،شرایط بازار و عوامل بنیادین آن یعنی عرضه میادین نفت و گاز براي اکتشاف
بر میزان دریافتی دولت اثرگذار خواهند بود.  هاي نفتی براي این عرضه تقاضاي شرکت

و یا تولیدي بودن پروژه،  ايخرد محیطی همچون: اکتشافی، توسعهعالوه بر این، عوامل 
شناسی و فنی میدان و... نیز بر دریافتی طرفین یک قرارداد باالدستی هاي زمینویژگی

هاي ). در این بین ویژگی2007 4، کیسر2008 3، ون مروس2007 2(توردوهستند تأثیرگذار 
بسیار ، نکننده دریافتی طرفیامل تعیینوع عنوان هبزمین شناسی و فنی میدان و قیمت نفت 

یا  نفتینامطمئن و نوسانی هستند. این مسئله اهمیت تسهیم منصفانه دریافتی دولت و شرکت 
  ). 2007(توردو،  هاي مالی را در شرایط نااطمینانی نشان می دهد پذیري رژیم همان انعطاف

، رژیم مالیامتیازي جدید با هدف منعطف نمودن  هاي سیستمدر  ،در این راستا
و متنوعی همچون: پاداش، بهره مالکانه، مالیات بر درآمد، مالیات بر سود  تعهدات متعدد

 
1. Johnston(2003) 
2. Tordo(2007) 
3  . Van Meurs(2008) 
4  . Kaiser(2007) 
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هاي در سیستم .)2001، 2(مومر برعهده صاحب امتیاز  گذاشته شدساالنه  دسوو  1بادآورده
ي مالی و مدیریت سهم طرفین از شیوه هاي با به منظور کنترل حد آستانهنیز  قراردادي

 شدهاي نفتی استفاده وژههاي پرییق با شرایط و ویژگماهیت مقیاس متغیر و قابل تطب
 ،4یا تولید انباشتی 3 تولید روزانهعبارتند از: مقیاس  عوامل). 1394،و همکاران  عسکري(

   . R6عامل و  5 نرخ بازگشت سرمایه
و بررسی  در خصوص توزیع منافع بین طرفین قراردادهاي نفتی انجام شدهاز مطالعات 

در  )2008( سون مور .کردمتعددي اشاره توان به مطالعات می هایري آنپذمیزان انعطاف
توان می و نشان دادههاي مالی نفت پرداخته اي به مقایسه دریافتی دولت در رژیممطالعه
که دریافتی دولت، فارغ از  نمود اي تنظیمهاي اقتصادي قراردادهاي مختلف را بگونهمؤلفه

ته درآمد تنزیل شده در قراردادهاي امتیازي اندکی باالتر و در د. البشونوع قرارداد تعیین 
 تر از قراردادهاي خدماتی است. قراردادهاي مشارکت در تولید اندکی پایین

CS
d

RSC
d

PSA
d GRGRGR  

تواند با تغییرات در قراردادهاي مشارکت  تفاوت در درآمد تنزیل شده می که جا از آن
عوامل وي نشان داد  ،در همه قراردادها یکسان شودو  گردیده رفعدر تولید و خدماتی 

        هاي مالی بر دریافتی دولت در قراردادها تأثیرگذار است.  دیگري عالوه بر نوع رژیم
اي ضمن ارزیابی مالی و اقتصادي قرارداد توسعه میدان  نیز در مقاله )،2009(سون مور

کننده یدان را مهمترین عامل محدودآمد مدرصدي از محل در 50رمیله عراق، اعمال سقف 
دالر   80قیمت نفت به حدود  دریافتی پیمانکار دانسته و نشان داده در صورت افزایش 

  هاي خود را ظرف دو سال اولیه بازیافت نماید. پیمانکار می تواند کل هزینه

 
1. Windfall Profit Tax 
2  . Mommer(2001) 
3. Daily Rate of Production (DROP) 
4. Cumulative production 
5. Rate of Return (ROR) 
6  . R- Factor 
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به  هاي شاخص دریافتی دولت)، در مقاله خود با اشاره به کاستی2010( 1یان لیو و
هاي مختلف جهت ارزیابی رژیم مالی قرارداد پرداخته و در انتها با استفاده معرفی شاخص

مقایسه را مورد کشور مختلف  11جذابیت قراردادهاي نفتی در  ،از شاخص ترکیبی
را  )JV(مشارکتی، دریافتی دولت در قراردادهاي )2011( 2و ازوالور ایشنهوآاند. قرارداده

زیرا در قراردادهاي مشارکتی دولت و پیمانکار، دانند یازي رایج میبیش از قراردادهاي امت
دهند و دولت عالوه بر بهره مالکانه و مالیات  شرکت مشترکی براي توسعه میدان تشکیل می

نمونه آن در نیجریه و نروژ وجود دارد. که درآمد در هزینه شرکت نیز شریک است بر 
 64دهند میانگین دریافتی دولت در سطح جهان  ) نشان می2012( 3راواگنانی و همکاران

) و کمترین آن مربوط به ایرلند درصد 95درصد است که بیشترین آن مربوط به یمن (
هاي مالی امتیازي و مشارکت در تولید را بر دریافتی  ) است. ایشان آثار رژیمدرصد25(

  .دکنن مقایسه می )1مطابق جدول ( دولت براي یک میدان نمونه در برزیل
  

  هاي نفتی (پیمانکاران) در برزیل هاي مالی بر دریافتی شرکت مقایسه آثاررژیم :1جدول 

 عنوان قرارداد
  ارزش حال خالص پروژه

 (میلیون دالر)

  تولید انباشتی
 (میلیون بشکه)

 (درصد) دریافتی دولت

 88 306 614 مشارکت در تولید

 66 315 1762 قرارداد امتیازي

  )2012و همکاران (گنانی امنبع: راو
  

به  کارلوسازي مونت )،  با استفاده از نظریه اختیار واقعی و شبیه2015( 4ژو و همکاران
هاي قیمت نااطمینانیآنان اند. در مطالعه  هاي نفتی پرداختهگذاري در پروژهارزیابی سرمایه

مدل مربوطه گذاري در گذاري و نرخ ارز به همراه شرایط سرمایههاي سرمایهنفت، هزینه
گذاري در میادین مختلف نفتی در رژیمهاي سرمایهگذاري پروژهوارد شده و نحوه ارزش

ه ست کا سازي شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنمدل هاي مالی مختلف
زنی بیشتري ایجاد تواند براي کشور میزبان قدرت چانهقراردادهاي مشارکت در تولید می

 
1. Luo and Yan(2010)   
2  . Isehuna and Uzoalor (2011) 

3. Ravagnani et al.(2012) 
4  . Zhu et al.(2015) 
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گذار خارجی تعارض مهمی وجود دارد، در ن کشور میزبان و سرمایهاز آنجا که بی .کند
سقف نفت هزینه را در قرارداد  تا کند میادین کوچک و متوسط، شرکت نفتی باید تالش

گذاري تا ریسک سرمایه شودافزایش داده و مانع از وضع مالیات بر درآمد بادآورده 
  کاهش یابد. 

از منظر را قراردادهاي بیع متقابل گازي  )،1394( آبادي و همکاراناظمی نجفک
با قرارداد مشارکت در تولید  و به منظور ارزیابی بهتر، دادهگذاري قرارمورد ارزش اقتصادي
میدان گازي پارس  5و  4و همچنین  3و  2. براي این مقاله، فازهاي نموده اند مقایسه 

اند، ضمن یع متقابل واگذار شدهدر قالب قرارداد ب هاجنوبی انتخاب شده و چون این پروژه
ها شبیه سازي شده متفاوت، قالب قراردادي مشارکت در تولید براي آن يتعریف سناریو

برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید براي هر دو  ياست. پس از استخراج سناریو
در  ، استفاده از قرارداد مشارکتپارس جنوبی 3و  2 هايپروژه، مشخص شد در اجراي فاز

  تر بوده اند. ، استفاده از قرارداد بیع متقابل، براي کشور ایران مطلوب 5و  4تولید و در فاز 
ارزیابی مالی قراردادهاي منتخب بیع متقابل نفتی و نیز به )، 1395منظور و همکاران ( 

که، میزان سهم بري طرفین قرارداد این نمشارکت در تولید پرداخته و با  مد نظر قرارداد
بري پیمانکار ، از مقایسه میزان سهمیکی از معیارهاي اساسی ارزیابی قراردادهاي نفتی است
هاي مورد مطالعه به این نتیجه دست خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه

یافته اند که: انعقاد قراردادهاي مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و 
توانست اسفندیار نسبت به بیع متقابل براي کشور میزبان (ایران) می نوروز، فروزان و

   هزینه تر باشد.   تر و کممطلوب
مربوط به طرح توسعه فاز  )، از اطالعات فنی و اقتصادي1396( صاحب هنر و همکاران

استفاده  سازي مالی رژیم مالی قراردادهاي جدید نفتی ایرانسوم میدان دارخوین جهت شبیه
آمده نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که براي افزایش  . براساس نتایج بدستدندکر

گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه سرمایه در اختیار سرمایهدریافتی و نرخ بازگشت
   دستمزد توجه کافی صورت گیرد.
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  . مکانیزم عمومی توزیع منافع در قراردادهاي باالدستی3
من اجتماع دو هدف متعارض حداکثرسازي سود و تأمین منافع هر قرارداد نفتی متض

. است مین منافع بلند مدت توسط دولت میزبانأسهامداران توسط شرکت نفتی خارجی و ت
 ي نفتی عبارتند از: سه عامل اساسی و تأثیرگذار بر منافع ملی در قراردادها

 ی ارزش اقتصادي مخزن و رعایت منافع بین نسلسازي حداکثر - الف

 افزایش سهم دولت میزبان از درآمدهاي نفتی  -ب

  ). 1393مدیریتی دولت میزبان (درخشان ،  –توان افزایی فنی  - ج
نفتی خارجی، از بین عوامل  در این مقاله، عالوه بر بررسی میزان دریافتی شرکت

گذار بر منافع ملی دولت میزبان به عامل دوم که افزایش سهم دولت میزبان از تأثیر
در این راستا ساختار کلی رژیم مالی قراردادهاي است. رآمدهاي نفتی است پرداخته شده د

عنوان یک چارچوب مدیریت، تنظیم و تقسیم درآمدهاي نفتی میان دولت میزبان مد نظر، به
  سازي شده است. ) بررسی و مدل2011و ازوالور،  ایشنهوآ( و شرکت نفتی خارجی

  

  منافع در قراردادهاي باالدستی بیع متقابل. مکانیزم عمومی توزیع 3-1
قرارداد بیع متقابل در نظام حقوقی صنعت نفت و گاز نوعی از قراردادهاي خدماتی 

شود. این قرارداد طی بیش از بیست سال اخیر قرارداد حاکم بر پذیر محسوب میریسک
حی و براي تاکنون در قالب سه نسل طرا حوزه باالدستی صنعت نفت و گاز کشور بوده و

در   مورد استفاده قرار گرفته است. هاي شرکت نفت خارجیعملیات و استفاده از ظرفیت
 اکتشاف،مرحله  سه در پیمانکار نفتی خارجی به عنوان هايشرکتاز ظرفیت  این قرارداد

طرح پس از اتمام عملیات توسعه و تحقق اهداف مندرج در و استفاده  و توسعه ارزیابی
 برداري به شرکت ملی نفت ایرانیدان جهت انجام عملیات تولید و بهرهم1جامع توسعه

درصد  60د. در مقابل شرکت ملی نفت نیز متعهد شده که از محل حداکثرشوواگذار می

 
1. Master Development Plan (MDP) 
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الزحمه ها و حقعواید فیزیکی و یا نقدي تولیدات همان میدان اقدام به بازیافت هزینه
  ).1393، انهمکار(ابراهیمی و  قراردادي خویش نماید

بخش اصلی هزینه، درآمد و ، جریان نقدینگی این قراردادها داراي سه به عبارتی 
و یا توسعه  ارزیابیبازپرداخت می باشد. بخش هزینه مرتبط با انجام عملیات اکتشاف، 

هاي هزینه و 3هاي بانکیهزینه، 2ايهاي غیرسرمایههزینه ،1ايهاي سرمایههزینهمیدان شامل 
هیدروکربوري (درصورت وجود) است. بخش و نگهداري میدان  تعمیرتولید، 

 است و زبانیم دولت از یندگینما به نفت یمل شرکت به متعلقدرآمدي(درآمد ناخالص) 
که قیمت هر بشکه نفت خام در همان ارزش کل عایدات استخراج شده بوده که با فرض آن

باشد؛ از رابطه qt  م در همان دوره معادل باو میزان تولید نفت خا   ptهر دوره معین معادل با
  :شودزیر محاسبه می

 )1(                                                         
ttt qpGR  

و  5الزحمه یا پاداشحق ،4هاي نفتیهم شامل باز پرداخت هزینه بخش باز پرداخت
باشد. مبلغ پذیري پیمانکار میگذاري و ریسکرفته شده در برابر سرمایهدر نظر گمعوقات 

  و نیز  6نرخ بازگشت سرمایه نظیر هپاداش با توجه به عوامل تعیین شده در ماده مربوط
قراردادي شرکت  که نرخ بازگشت شودی و ضمائم قرارداد طوري تعیین میهاي بانکهزینه

  ). 2012، 7لینو  (قندي رد توافق دو طرف گرددالمللی نفتی برابر با نرخ موبین
 از طریق اختصاص سهمی از تولید پروژه و پاداشها و ع مبلغ بازپرداخت هزینهمجمو

سال)، مستهلک  5- 7در قالب اقساط ماهانه برابر طی یک دوره چند ساله بازگشت سرمایه (
   به کسردان می ناخالص درصد درآمد 60). این سهم حداکثر1393(شیروي،  شودمی

 
1. Capital Expenditure (Capex) 
2. Non Capital Expenditure (Non Capex) 
3. Banck Charges 

. شامل هزینه هاي سرمایه اي، غیر سرمایه اي و تولید و نگهداري و تعمیر میدان بوده که مطابق با دستور العمل 4
باشد، به همراه هزینه هاي بانکی آن ها در برابر تأمین مالی  حسابرسی قرارداد، به حساب پروژه منظور و تایید شده

  ).1394عملیات نفتی موضوع قرارداد، به پیمانکار باز پرداخت می شود (قنبري جهرمی و همکاران، 
5  . Remuneration Fee 
6  . Rate of  Return (ROR) 
7  . Ghandi and Linc(2012) 
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الزحمه ها و حقمبلغ باز پرداخت هزینهبوده و درصورتی که مجموع  هاي عملیاتیهزینه
 گردد.پرداخت مابقی به عنوان بدهی به دوره بعد منتقل می ،فراتر از مبلغ مذکور باشد

 )2(                                                    
tt CFRBCNonCapexCapexCR  )(

7
1  

 )3(                                                                         %   ;   )( 60  tttt OMqPCR  

tCRبازپرداخت هزینه ها، پاداش و معوقات پیمان کار در سال :t   ،Capex: هاي هزینه
    و پاداش: R، هزینه هاي بانکی :BC، اير سرمایههاي غیهزینه:NonCapex، ايسرمایه

tCF :(کري فوروارد) در دوره معوقاتt   باشد.می
  

          

)4(                          
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مقداري  SCF درصد درآمد ناخالص بیشتر شود 60ام قسط مذکور از t اگر در دوره 
درصد کمتر بود  60شود. ولی اگر قسط از سقف مثبت و برابر تفاوت قسط و سقف می

قابل، عالوه متبه عبارتی در قراردادهاي بیع .1آیدبل بوجود میامکان بازپرداخت معوقات ق
ها و ستند، استهالك این هزینهاي داراي سقف مشخص ههاي سرمایهکه خود هزینهبر این
   پذیرد.ها نیز تا سقف خاصی از این عایدات انجام میآن پاداش

دولت ي پیمانکار شود، گذاردر واقع با این احتمال که، کل تولیدات نفتی صرف سرمایه 
تضمین و تثبیت حق خود از منافع و تولیدات در پی هاي یاد شده،سقف میزبان با تعیین

از تولیدات میدان  به عبارتی، بخشی .استعملیات تولید  هايو تأمین هزینه میدان
 ها از سوي شرکت ملی نفت به نمایندگی بازیافت هزینه هیدروکربوري بدون تخصیص به

شرکت ملی نفت ایران از درآمد خالصی که  به عبارتی .دشوت میزبان برداشت میاز دول
  د برابر است با:نمی توانند کسب ک tارزش کل عایدات استخراج شده در دوره 

 

 250، 100برابر با ، سقف بازپرداخت و معوقات انباشنی به ترتیب کار. به طور مثال اگر در سال هشتم قسط پیمان1
150250400,1008ریم: میلیون دالر باشد، دا 400و   )max(CF  یعنی در این سال

 میلیون دالر را باز پرداخت کرد.  150میلیون دالر معوقات پیمانکار،  400توان از  می
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)6(                                                                         tttt
HG

t OMCRqPY  
HG

tY درآمد خالص شرکت ملی نفت ایران :   
tOMهزینه هاي عملیاتی انجام شده توسط دولت در سال :t   

دریافتی دولت از یک میدان نفتی را ، ١چنانچه براساس روش جریان نقدي تنزیل شده
لیوو ود(در نظر گرفته ش با احتساب ارزش زمانی پول معادل با سهم دولت از سود پروژه

 :قابل محاسبه است) 9) و (7روابط ( از ترتیبهب)، دریافتی دولت و پیمانکار 2010، یان
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tt GTFOCT 1 

  ) ساختار کلی رژیم مالی قراردادهاي بیع متقابل نشان داده شده است.2در نمودار (
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  توزیع منافع در قراردادهاي بیع متقابل ):2مودار (ن
  )2017و همکاران ( 2چنگ یان  منبع:

 
1. Discounted Cash Flow Method 

2. Chengyuan et al. (2017) 

  کسر می شود

  کسر می شود

 درآمد ناخالص به کسر هزینه هاي عملیاتی

  بازپرداخت هزینه هاي نفتی درصد درآمد میدان ) 40م دولت میزبان ( حداقل سه
 درصد درآمد میدان ) 60( حداکثر  

 اي و بانکیاي، غیر سرمایههاي سرمایههزینه

 پاداش پیمانکار

ه پیمانکار  باقیمانده هزینه هاي پرداختی بعد از پرداخت ب
 

 مساوي
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  مشارکت در تولید مکانیزم عمومی توزیع منافع در قراردادهاي باالدستی .3-2
 را باید حاصل تشدید احساسات گونه که در مقدمه بیان شد، قراردادهاي مشارکتیهمان

ل توسعه داراي منابع هیدروکربوري و عالقه دولت ها به انتفاع گرایانه کشورهاي در حا ملی
نوع قراردادهاي  در ایران اولین .)1389(امانی،  عایدات این منابع دانستحداکثري از 

 8میالدي، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از  1954مشارکتی در سال 
 - 1957مشارکتی در سه مقطع زمانی د. سپس دوازده قرارداد ششرکت نفتی خارجی منعقد 

میالدي با تعدادي از شرکت هاي نفتی  1971میالدي و  1965 - 1964میالدي،  1958
وظایف و ". پس از پیروزي انقالب، در ماده سوم قانون )1384، (بشارتی دشخارجی منعقد 

از  براي نخستین بار به الگوهاي جدید قراردادي "1390اختیارات وزارت نفت مصوب سال 
گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و جمله مشارکت با سرمایه

تواند  گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده اختصاص داشته که می
زمینه ساز جواز استفاده از قراردادهاي مشارکتی براي توسعه حوزه باالدستی صنعت نفت و 

    ).1394و همکاران، منظور د (گاز کشور باش
، با این استنظام مالی این نوع قراردادها تا حدي متأثر از ساختار مالی قرارداد امتیازي 

هایی به منظور تأمین حداکثري دولت میزبان از عایدات حاصله از ماز مکانیزتفاوت که 
 ،دادهاي امتیازيقرارداد همانند قرارنوع میدان هیدروکربوري برخوردار است. در این 

برعایدات میدان از پیمانکار  2مالیات و 1مالکانهتواند اقدام به دریافت بهرهان میدولت میزب
 که نسبت به بخشی از تولیدات میدان سهیم البته شرکت پیمانکار نیز جداي از این .نماید

     . کند میدان مستهلکخود را نیز از محل بخشی تولیدات  3تواند نفت هزینهشود، میمی

 
: شرکت هاي نفتی موظف بودند در مقابل دریافت امتیاز عملیات به میدا   (Royalty)بهره مالکانه. 1

  ).1393حاتمی و کریمیان،  میزبان پرداخت کنند(هیدروکربوري مبلغی تحت عنوان بهره مالکانه به دولت 
خارجی است که پس از تخصیص عایدات  : معادل با درصدي از سهم نفت فایده شرکت نفت (Tax) مالیات. 2

  ).1394میدان به وي تعلق می گیرد( عسگري و همکاران ، 
هاي رفع آثار قرارداد و برچیدن تأسیسات نفتی در منطقه قراردادي هزینه"بر): مشتملCost Oilنفت هزینه ( .3
)Decommissioning Cost("،"ايتوسعه هايهزینه )Development Cost("،"اکتشافی  هايهزینه 
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بر این اساس قبل از هر گونه توزیع منفعت خالص ناشی از قرارداد، بخشی از تولیدات 
با . دشوهاي عملیاتی پیمانکار و مطالبات قانونی دولت میزبان میصرف تسویه هزینهمیدان 
ولید نفت خام در تو میزان  pt که قیمت هر بشکه نفت خام در هر دوره معادل با اینفرض 
  محاسبه می شود:  )10(باشد؛ درآمد ناخالص میدان از رابطه  qt دوره معادل باهمان 

 )10(                                         ttt qpGR  

     مالکانه پرداختالص میدان، نخست شرکت نفتی به دولت میزبان بهره از عایدات ناخ       
   در هر دوره معین از کل درآمد ناخالص داریم؛ . با فرض ضریب تخصیصکندمی

 )11(                                                                                    )( ttt qpR                                  
منظور  هب)  (با فرض ز مابقی تولیدات درصد مشخصیپس از پرداخت بهره مالکانه ا

  شود (نفت هزینه)؛ها به پیمانکار تخصیص داده میبازیافت هزینه
 )12(                                                                          ))(1( ttt qpCO    

درصد براي  بق نسبت از پیش توافق شده (بافرض ط، 1مانده تولیدات یا نفت فایدهباقی
  شود؛درصد براي پیمانکار) بین طرفین تقسیم می )1دولت میزبان و (

  )13(                                                                     ))(1)(1( tt
HC
t

qpPO    
  )14(                                                              ))(1)(1)(1( tt

FOC

t
qpPO    

  .بپردازد قانون به میزبان طبقپیمانکار مکلف است مالیات بر درآمد خود از نفت فایده 
  )15(                                                                ))(1)(1( tt qpT    

با توجه به این که مدیریت عملیات تولید برعهده پیمانکار است، هزینه آن نیز بر عهده 
  :ست ازا وي می باشد و مجموع درآمد خالصی پیمانکار در هر دوره معین عبارت

  )16(                                                                 
tttt

FOC OMTPORY
t

  

  )17(                             ttt
FOC

t
OMqpY  )()1)(1()1(   

                                                                                                                                   
)Exploration Cost("،"هاي بازاریابیهزینه )Marketing Cost("هاي تولیديهزینه"و(Production 

Cost)"1394(عسگري و همکاران،  هستند.(  
درصدي از نفت یا گاز باقیمانده از میدان هیدروکربوري که پس از تخصیص بهره مالکانه (به دولت میزبان) و  . 1

  شود.یمانکار) بر حسب نسبت مورد توافق بین طرفین قرارداد تقسیم مینفت هزینه (به پ
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 با فرض )1)(1()1(                                                 

 )18(                                                                         ttt
FOC

t
OMqpY  )(  

  :ست ازا ص دولت میزبان از تولیدات میدان در هر دوره معین عبارتمجموع درآمد خال
 )19(                                                                           ttt

FOC
t

OMqpY  )(  
از یک میدان نفتی معادل با  دریافتی دولت، براساس روش جریان نقدي تنزیل شده

  :استبا  احتساب ارزش زمانی پول بصورت رابطه زیر  هسهم دولت از سود پروژ
 )20(             

100100 
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  .می دهدنشان را  ) ساختار کلی رژیم مالی قراردادهاي مشارکت در تولید3نمودار (
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  فع در قراردادهاي مشارکت در تولیدتوزیع منا ):3نمودار (

  پژوهشمنبع : یافته هاي 
  
  

 درآمد ناخالص

   کسر می شود

 نفت هزینه

 بهره مالکانه 

 ه هاي اکتشاف هزین

 هزینه هاي توسعه  

 هزینه هاي تولید و بازاریابی

 هزینه هاي جمع آوري تاسیسات
 نفت فایده

   مساوي

 سهم پیمانکار سهم دولت  دریافتی دولت 

 مالیات بر درآمد    کسر می شود

   مساوي

 ار دریافتی پیمانک
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  1نفتی ایران جدید. مکانیزم عمومی توزیع منافع در قراردادهاي 3-3
هاي مختلف هاي موجود در نسلها و خألقراردادهاي جدید نفتی ایران در پاسخ به نارسایی

خارجی تهیه نفتی هاي شرکت نظرها از نقطهبودن آنو غیرجذاب متقابل قراردادهاي بیع
، افزایش منافع طرفین 2از دید نظریه قراردادي آنهدف از تدوین ترین کلیدي وشده 

، از این قرارداد). رژیم مالی 1395 (بهادري، باشدیادشده میقرارداد نسبت به قراردادهاي 
مبتنی بر  و یاتی که توسط شرکت خارجیهاي عملهزینهو  استنوع خدماتی با ریسک 

هاي ، هزینه3اي مستقیمهاي سرمایهدسته هزینهچهار گیرد به صورت میرژیم مالی 
 .)1393، (حسینیشودبندي میتقسیم 6هاي بهره برداريهزینهو  5هاي پولهزینه، 4غیرمستقیم

شروع تولید اولیه  که تا هنگام یهاي غیر مستقیممستقیم و هزینهاي هاي سرمایههزینه
 تسویه خواهند شد. اما سال از زمان شروع بازپرداخت 7الی  5گرفته حداکثر ظرف صورت

سال  7الی  5که از تاریخ تولید اولیه به بعد انجام شده؛ ظرف مستقیمی اي هاي سرمایههزینه
        هايزینهه با مشابه نیزهاي غیرمستقیم بعد از تولید اولیه هزینهو  از تاریخ هزینه کرد

برحسب فرمول مشخص در  هاي بانکیهزینهگردند. میصورت جاري تسویه به برداريبهره
مستقیم منظور و در دوره بازیافت مستهلک  ايهاي سرمایهقرارداد محاسبه و بر اقساط هزینه

 هاي یادطرف دوم قرارداد عالوه بر دریافت هزینه ،در قراردادهاي جدید نفتی. شوندمی
نرخ دستمزد براساس برداري نیز حضور داشته و دستمزد مشخصی را دوران بهره شده در

 
1  .  Iranian Petrouleum Contracts ( IPC) 

2. Contract Theory  
ها و مخارجی هستند که دربرگیرنده هزینه )Direct Capital Cost (DCC)(اي مستقیم هاي سرمایههزینه .3

  ی به اهداف  توسعه ضروري هستند. براي ارزیابی و توسعه میدان و دستیاب
هایی هستند که بوسیله پیمانکار در هزینه )Indirect Capital Cost (IDC)(هاي غیر مستقیم هزینه .4

    هاي دولتی پرداخت شده اند.با انجام عملیات نفتی به نهادها و ارگان

هاي غیر مستقیم و ن منابع مالی به هزینههاي تأمییا هزینه )Cost of Money (COM)(هاي پول . هزینه5
 ها در موعد مقرر تعلق می گیرد.    تأخیر در بازپرداخت هزینه

هاي توسعه، هایی است که توسط پیمانکار به منظور اجراي برنامهشامل تمام هزینه )Opex(هاي عملیاتی . هزینه6
  گیرد. تولید، برنامه کاري و بودجه ساالنه مصوب انجام می
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دریافت صورت رابطه زیر میزان تولید محقق شده از میدان بهپایه در حالت تحقق اهداف و 
  : داردمی
 )21(                                                                               DPFFADP  

نرخ دستمزد پایه در حالت تحقق  Aبه توسعه میدان، دستمزد مربوط DP جا،ر ایند
درصد پایداري  Dدرصد تحقق تولید نسبت به سطح پلوتو  قرارداد و   Pاهداف قرارداد، 

 ،اوالًایران نفتی  جدیددر رژیم مالی قراردادهاي تولید در سطح پلوتو به قرارداد است.
 نفت قالب درو  ،دانیم داتیعا محل از دستمزد پرداخت وپیمانکار ي هانهیهز افتیباز
(حاتمی باشدمیتولیدات میدان  ای دیعوا درصد 50 حداکثر زانیم و این شده ینبیشیپ نهیهز

مواردي همچون نحوه محاسبه و  هاقیمت نفت، سطح تولید، هزینه ،، ثانیاً)1393و همکاران، 
هاي نحوه تقسیط بازپرداخت مطالبات پیمانکار و نرخ تنزیل از جمله مؤلفه میدان،تولید پایه 

 و نحوه تقسیم دریافتی میان طرفین است.داخلی بازدهی دستمزد پیمانکار، نرخ تأثیرگذار بر 
، سقف باز پرداخت مطالبات پیمانکار به یبا افزایش قیمت نفت در سطوح پایین قیمت لذا

تواند باعث تسریع بازپرداخت و افزایش یابد که میمیدان افزایش میدلیل افزایش درآمد 
درصدي در باز  50اما در سطوح باالي قیمتی، از آنجا که سقف  ،نرخ بازدهی داخلی شود

در زمان باز پرداخت نفت افزایش قیمت  اما ،زا نبودهپرداخت مطالبات پیمانکار محدودیت
بنابراین به طور مشخص می  باشد.ثیرگذار نمیان تأنرخ بازدهی داخلی چنددر نتیجه در و 

صورت جاري و تنزیل نشده) را به توان عایدي دولت و پیمانکار در کل پروژه (به صورت
  زیر در نظر گرفت:

 

)22(        












 


 

 ttt
tt

tttttt
HG

t CFCOMIDC
DCCDCC

ARIqPspqPY


 )()1( 1
                          

 )23(                                                          ttttttt
FOC

t CFARIqPspqPY )()1( 1  
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با توجه به اینکه سقف بازپرداخت مطالبات پیمانکار در هر دوره نباید از میزان 
)(مشخص ttqp است:، کل پرداختی به پیمانکار در هر دوره به صورت 1فراتر رود  

)24(

tTtt
tt

ttttt qpCFCOMIDC
DCCDCC

ARIqpspTP 


  


 
 )()1( 1

  

HC
tY  عایدي دولت در سال t 

tDCC   هزینه هاي سرمایه اي مستقیم در سالt  

FOC
tY   عایدي شرکت خارجی در سالt  

tIDC   هزینه هاي سرمایه اي غیر مستقیم در سالt  

tP   متوسط قیمت در سالt  
tCOM  هزینه بانکی  

tq  تولید در سالt  sp  سهم شرکت داخلی از پاداش پروژه  

t  
که  tدستمزد بهره بردار در سال 

تابعی از نرخ دستمزد و میزان تولید 
  سقف باز پرداخت از محل تولید میدان     است.

tRI 

برابر با مجموع عایدي  Rعامل 
انباشتی پیمانکار از ابتدا تا کنون 

نسبت به مجموع هزینه هاي پرداخت 
شده توسط بهره بردار در دوره 

  مشابه

tCF
 

 لیدل به که بردار بهره یانباشت مطالبات زانیم
 گرفته نظر در سقف از بازپرداخت تجاوز

  گردد یم منتقل بعد دوره به شده

A  
نوع میدان (میزان ریسک، منطقه 
 T  عملیاتی، مستقل یا مشترك بودن)

هاي طول دوره تقسیط بازپرداخت هزینه
  سال است. 5-7اي مستقیم که بین سرمایه

  

متقابل نشان داده ) مقایسه ساختار کلی رژیم مالی قراردادهاي جدید نفتی با بیع 4در نمودار(
  شده است.

  
  
  
  
  
 
درصد درآمد میدان فراتر رود تنها حداکثر مذکور پرداخت شده و مابقی  50. در صورتی که مطالبات پیمانکار از 1

  .به عنوان بدهی به دوره بعد منتقل می شود
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 مقایسه ساختار کلی رژیم مالی قراردادهاي جدید نفتی با قراردادهاي  بیع متقابل ):4نمودار (

  پژوهشمنبع : یافته هاي 
  

      برنامه توسعه منعطف، دلیل برخورداري از: قراردادهاي جدید نفتی بهاگرچه 
ها، ن سقف ثابت هزینه، امکان بازیافت کامل هزینهکاري و بودجه ساالنه به جاي تعییبرنامه

ها و مناطق مختلف عملیاتی قیمت نفت و متناسب با ریسکتغییر دستمزد نسبت به  انعطاف
جا اما از آن .باشندبیشتري برخوردار میپذیري انعطاف ازقراردادهاي بیع متقابل،  نسبت به

و پیمانکار قراردادهاي بیع متقابل ماهیت خدماتی داشته  مشابهه قراردادهاي جدید نفتی ک
هاي پرداخت شده را بازیافت نموده و از دستمزد نسبتاً مشخصی که ارتباط چندان هزینه

، هنوز نسبت به قرارداد مشارکت در  است 1مستقیم و یک به یکی با قیمت ندارد برخوردار
و درآمدش مستقیماً با قیمت در  بودهپیمانکار در سود میدان شریک تولید، که در آن 

  پذیري کمتري برخوردار است.   از انعطاف باشدمیارتباط 
 
 صورت پلکانی و محدود است.. در واقع ارتباط میان نرخ دستمزد و قیمت نفت به1
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در قراردادهاي بیع متقابل، مشارکت در  موازنه ریسک و پاداش. مقایسه 3-4

  ایران تولید و قراردادهاي نفتی جدید
بررسی با در قراردادهاي سه گانه مورد ار که پیمانک ییهاانواع ریسک )2( ر جدولد

   است. دهشصورت کیفی مقایسه بوده و نظام پاداش تعبیه شده در هر مورد به  آن مواجه
  

  IPCدر قراردادهاي بیع متقابل، مشارکت در تولید و  موازنه ریسک و پاداشمقایسه  :2جدول 

  قراردادهاي جدید نفتی  مشارکت تولید بیع متقابل  

  کند.پیمانکار را تهدید می  کند.پیمانکار را تهدید می  کند.پیمانکار را تهدید می  اکتشافریسک 

ریسک کاهش قیمت 
  نفت

    .2کندپیمانکار را تهدید می  .1کندپیمانکار را تهدید می

ریسک افت فشار 
  د.کنپیمانکار را تهدید می  کند.پیمانکار را تهدید می  کند.پیمانکار را تهدید می  3مخزن

  وجود دارد.  وجود دارد.  4وجود ندارد.  حضور پیمانکار در تولید 

  نحوه پرداخت دستمزد

مشخص شدن میزان پاداش  -
در ابتداي قرارداد بصورت 

  ثابت
عدم تعلق پاداش تعیین شده  -

به پیمانکار در صورت عدم 
رسیدن به سطح تولید 

  قراردادي
مالك اختصاص پاداش به  -

سهیم بودن شرکت نفتی در  -
  سود حاصل از میدان

تعدیل سهم شرکت خارجی  -
-از نفت فایده براساس مکانیسم

،  Rهاي مختلف همچون عامل 
و یا نرخ  RORنرخ بازدهی 

  تولید روزانه
  

پرداخت پاداش پیمانکار  -
د روزانه (فی براساس میزان تولی

  در هر بشکه)
تعدیل نرخ پاداش (فی)  -

براساس عوامل مختلف (قیمت 
نفت، نوع و میزان ریسک، عامل 

Rدر هر دوره (  
  

 
ان کاهش یابد که عایدات میدان در دوره اي خاص براي باز پرداخت . در قرار داد بیع متقابل اگر قیمت نفت چن1

قسط پیش بینی شده در آن دوره کافی نباشد، نظر به محدود بودن دوره بازپرداخت در این قرارداد، خطر بدون باز 
تهدید می  پرداخت ماندن هزینه ها و یا تأ خیر در بازپرداخت و نتیجتاً افزایش نرخ بازگشت سرمایه، پیمانکار را

کند. اما کاهش قیمت نفت در قرارداد مشارکت در تولید تنها مدت زمان بازپرداخت را اندکی با تأخیر مواجه کند، 
 ). 1393بدون آنکه خطر بدون بازپرداخت ماندن هزینه ها پیمانکار را تهدید نماید (بهمئی و مهرابی، 

رسد و در نتیجه در صورتی که قیمت نفت در پیمانکار میدر قراردادهاي مشارکت در تولید، درصدي از نفت به . 2
زمان خاتمه پروژه و شروع تولید از مخزن (در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد) کاهش یابد، ممکن است پیمانکار 

برعکس، چنانچه  برده وگذار کمتر از حالت بیع متقابل سود حتی دچار زیان نیز شود. در چنین حالتی سرمایه
 .)2009خواهد برد (حسنتاش، گذار در مقایسه با قرارداد بیع متقابل سود بیشتري نفت افزایش یابد، سرمایهقیمت 

 هزینه هاي پیمانکار در هر یک از قراردادهاي یاد شده از محل نفت تولیدي تأمین می شود. .3
دوره باز پرداخت کارفرما می تواند از . در نسل سوم بیع متقابل، پس از تحویل میدان به کارفرما و تا قبل از پایان 4

  ). 1391خدمات مشاوره اي پیمانکار استفاده کند اما عملیات تولید همچنان در اختیارکارفرما است (ابراهیمی،
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  قراردادهاي جدید نفتی  مشارکت تولید بیع متقابل  
ولید در پیمانکار ماندگاري ت

 21سطح پلتو در بازه زمانی 
  روزه 28روزه از یک دوره 

طول دوره و نحوه باز 
  پرداخت هزینه ها

و  1در یک دوره استهالك  -
ساله  7تا  5محدود (معموالً بین 

بعد از رسیدن به تولید اولیه) 
- جز هزینههاي نفتی ( بهزینه

هاي عملیاتی) ودستمزد 
 60پیمانکار از محل حداکثر 

درصد عایدات میدان و با 
سرمایه توجه به نرخ بازگشت

مشخص گردیده در قرارداد و 
در قالب اقساط مساوي به 

- پیمانکار باز پرداخت     می
  شود.

هاي بانکی به کلیه تعلق هزینه -
هاي صورت گرفته و هزینه

حدود نصف برابر بودن آن با 
  ايهاي سرمایههزینه

مالیات پرداخت بازپرداخت-
شده توسط پیمانکار تحت 

  عنوان هزینه هاي غیر مستقیم 

کسر بهره مالکانه از عواید  -
میدان در هردوره، بصورت 
ثابت یا تابعی از سطح تولید 

  میدان
وجود سقف بازپرداخت  -

هزینه) براساس ها(نفتهزینه
ت نسبت مشخصی از عایدا

  میدان منهاي بهره مالکانه
تعلق سهم مشخصی از نفت  -

فایده به شرکت خارجی بعد از 
  کسر بهره مالکانه و نفت هزینه

تعلق مالیات به سود پیمانکار  -
  در هر دوره

  

-هاي سرمایهباز پرداخت هزینه -
 7الی  5اي مستقیم در اقساط 

ساله (بعد از رسیدن به تولید 
ها یر هزینهاولیه) و باز پرداخت سا

به همراه پاداش پیمانکار در هر 
درصد عواید  50دوره از محل 

  میدان
هاي بانکی تنها به تعلق هزینه -

-اي غیر مستقیمهاي سرمایههزینه
تاخیر در بازپرداخت مطالبات و

  پیمانکار
بازپرداخت مالیات پرداخت -

شده توسط پیمانکار تحت عنوان 
  کارهاي غیر مستقیم به پیمانهزینه

ت دولت در أ)، مصوبه هی1395)، طاهري فرد (1396(و همکاران  )، صاحب هنر 1393(و همکاران منبع: بهمئی 
خصوص ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستی نفت و گاز، طرح پژوشی مرکز همکاري هاي فناوري ریاست 

  ) 1385جمهوري (
  

ت در تولید و سازي مالی قراردادهاي بیع متقابل، مشارکشبیه . مدل4
   قراردادهاي جدید نفتی

- ین طرفین قراردادهاي نفتی در مدلمقایسه توزیع منافع بدر این مطالعه هدف از آنجا که 
نیازمند  که خود ،باشدمی سناریوهاي مختلف بر این منافعتأثیر هاي مختلف و بررسی 
سازي رژیم مالی یهشباست، لذا  2هاي مالی قراردادترها و مؤلفهبررسی جامعی از پارام

رژیم مالی قراردادهاي  راستااین . در 3استضروري قرارداد براي کل چرخه حیات پروژه 

 
1. Amortization Period  

 داد. همچون نرخ دستمزد، طول دوره و نحوه باز پرداخت هزینه ها و سایر اعداد و ارقام مطرح شده در قرار 2
. در شبیه سازي مالی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و تولید مدنظر قرار گرفته و با در نظر گرفتن تمام 3

 شود. مکانیسم هاي تعبیه شده در رژیم مالی قرارداد، جریان نقدي قرارداد به صورت ساالنه محاسبه می
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       ) VBAبا استفاده از نرم افزار اکسل و زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک (گانه سه
ي پروژه سازي، پارامترها و نتایج اصلی تبیین، جریان نقددر این شبیه. 1سازي شده استشبیه

ها ، تأخیر در باز پرداخت، هزینه پول مالی)، دستمزد، بازپرداخت هزینه (قبل از اعمال رژیم
و جریان نقدي دولت و شرکت نفتی خارجی محاسبه و در نهایت تحلیل نموداري، 

    حساسیت انجام شده است.
منعقد شده  الزم به ذکر است اطالعات فنی مربوط به قرارداد بیع متقابل مطابق قرارداد

در خصوص میادین نفتی سروش میالدي)  2000(بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل 
حلقه چاه افقی  17شرکت شل به عنوان پیمانکار با حفر  ،و نورز است. طبق این قرارداد

حلقه چاه افقی  10حلقه چاه تخلیه آب و حفر و تکمیل  2تولیدي در میدان نوروز و حفر 
 دو تولیدي، سکوي سه سرچاهی، سکوي سه نصب همچنین سروش و تولیدي در میدان

 سکوهاي بین لوله خطوط نصب نفت، تخلیه واحد و شناور مخزن یک اقامت، محل سکوي
برق تولید این  قدرتی هايکابل و صادراتی لوله خط دو و تولید سکوهاي و سرچاهی

  . هزار بشکه در روز افزایش دهد 100و  90میادین را به ترتیب 
  

  . فروض اصلی4-1
گردد.  لحاظ گانهدادهاي سهقراردر مدل طراحی شده سعی شده تمامی جزئیات فنی و مالی 

   ، به شرح زیر است. هاهر یک از قرارداد اصلیمهمترین فروض مشترك و 
  

  : . فروض مشترك1- 4-1
  فروض مشترك در سناریوهاي مختلف در این قسمت بیان شده است.

 
  این فروض در جدول زیر ارائه شده است. : یدبندي و تولزمان 

  
 1999از سال  متقابل هاي نفتی سروش و نوروز به صورت قرارداد بیع طرح توسعه میدان     

میالدي)  2013سال( تا سال  14میالدي به شرکت شل واگذار شد. طول دوره این قرارداد 
ري و هفت سال دوم مربوط به بردابوده که هفت سال اول آن مربوط به دوره توسعه و بهره

 
 یان شفاف نتایج است.. یکی از مهمترین ویژگی هاي این نرم افزار شفافیت در محاسبات و ب1
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 به توجه بای بررس مورد دوره طولبازپرداخت مطالبات پیمانکار می باشد. در این مطالعه 
 سال دومیالدي یعنی  2015 سال تا قرارداد انعقاد يابتدا سال از ،دانیم اطالعات به یدسترس

 يها نهیزه فرض اب( نفت یمل شرکت توسط يبردار بهره از اتمام قرارداد و در زمان  بعد
  در نظر گرفته شده است. )قراردادها ریسا در کسانی

    
  (سال) بندي مشترك در زمینه زمان ضفرو :3جدول 

  طول دوره توسعه  دوره اکتشاف طول دوره بررسی
16   -  4  

  پژوهشمنبع:  مفروضات 
  
در نمودار  که می باشد  تولید در دوره مورد بررسی مطابق با تولید واقعی محقق شده برنامه 
  .داده شده است راردادي نمایشتولید ق همراه با ) 5(

  
  
  
  
  
  
  
  

 مقایسه تولید واقعی (محقق شده ) با تولید قراردادي  میادین نفتی سروش و نوروز ):5نمودار (

  )1396(منبع:  شرکت ملی نفت فالت قاره
 

  برداري هاي توسعه و بهره هزینه : 

  ) است.4ري در سناریوهاي  مختلف به شرح جدول (بردا هاي توسعه و بهره هزینه
  

  برداريهاي توسعه و بهرهمشترك در زمینه هزینه ضفرو :4جدول 
  بینانه خوش  بدبینانه  مرجع  واحد معیار
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  5/3   8  8/4  هزار دالر بر بشکه در روز  هزینه نهایی افزایش ظرفیت
  665  1520  901  میلیون دالر  اي هزینه سرمایه

  2  5  3  دالر بر بشکه  اتیهزینه عملی
  5/0  2  1  میلیون دالر در سال  هزینه تعمیر و نگهداري

  13  20  15  اي هاي سرمایه درصد از هزینه  هاي غیر مستقیم هزینه
  پژوهشمنبع: مفروضات 

  

دالر براي  هزار4 /8الزم به توضیح است هزینه نهایی افزایش ظرفیت در سناریو مرجع (
اي قرارداد منعقد شده بیع  فیت) بر اساس میزان هزینه توسعهبشکه در روز افزایش ظر هر

  میدان محاسبه شده است.پلتو میلیون دالر) و  901برابر با  (مجموعاً متقابل
  قیمت 

. نفت استنفت سنگین  11 - 21بین  APIنفت تولیدي میدان سروش و نوروز با درجه 
گذاري  مان و دوبی قیمتسنگین ایران به مقصد شرق آسیا، بر اساس میانگین نفت ع

 بوده است. )6(روند در دوره مورد بررسی مطابق نموداراین د. شو می

  
  میالدي  2000 -2015نگین قیمت نفت عمان و دوبی طی سال هاي  امی ):6نمودار (

  )2015اداره اطالعات انرژي امریکا (منبع:  
  

  سناریو سازي و پارامترهاي رژیم مالی. 2- 4-1



 103 ...متقابل عیب ینفت يقراردادها نیطرف نیب منافع عیتوز یقیتطب سهیمقا

 

 

 هر یک از قراردادهاي مالی رژیممرتبط با ، براي پارامترهاي ده این مقالهش مدل طراحی در

 گیرانه،سخت يدر سناریو. 1استشده تنظیم  گیرانه و متعارفسناریوي سخت دو گانه،سه
 و است قرار گرفته  مبناقرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل هاي متر پارا

 (نرخ بازده داخلی و اصلی نتایجکه  شده تنظیماي گونهبه رداد دیگپارامترهاي دو قرار

یکسان یاد شده قرارداد بیع متقابل در  نتایج تحقق یافتهبا داد هر یک از این دو قرار دریافتی)
 نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین زمانی در قرارداد مشارکت در تولیدعنوان مثال  به .شود

درصد منظور  70درآمد شرکت  بر نرخ مالیاتکه  شودحاصل میبیع متقابل  قرارداد
 تنظیم)5ستون سناریو سختگیرانه جدول ( ده درش ذکرمقادیر و سایر پارامتر ها مطابق   گردیده

  . شود
قرار مبنا متعارف مشارکت در تولید  ارامترهاي قراردادهاي، پمتعارف يسناریودر اما 
اي تنظیم شده که در حالت اولیه نتایج یکسانی  ونهگدو قرارداد دیگر به و پارامترهايگرفته 

در این حالت نیز در قرارداد بیع متقابل،  نتایج  در مقایسه با قرارداد مشارکت حاصل گردد.
    اصلی قرارداد مشارکت در تولید زمانی قابل دستیابی خواهد بود که پارامترهاي قرارداد

مقادیر پارامترهاي هر سه  .شود) تنظیم 5( بیع متقابل مشابه اطالعات ستون متعارف جدول
  الذکر در جداول زیر مشخص شده است.  قرارداد در سناریوهاي فوق

  ارامترهاي رژیم مالی قرارداد بیع متقابلپ 
  

  پارامترهاي رژیم مالی بیع متقابل :5جدول 
  متعارف  *سختگیرانه  واحد شرح

  970  450  میلیون دالر  پاداش
  80  60  درصد  تسقف بازپرداخ

  4  10  سال  دوره تقسیط سرمایه (سال)
  9  5  درصد  نرخ هزینه بانکی
  50  50  هزار بشکه در روز  تولید زودهنگام

  60  60  هزار بشکه در روز  تولید اولیه
  ).1384) و درخشان (1379هاي حسینی ( * بر اساس داده پژوهشمنبع: مفروضات  
  در تولیدپارامترهاي رژیم مالی قراردادهاي مشارکت  

 
. به طور مثال پارامترهاي رژیم قرارداد بیع متقابل عبارتند از: پاداش، سقف بازپرداخت، دوره تقسیط سرمایه، نرخ 1

 هزینه بانکی، میزان تولید زود هنگام و میزان تولید اولیه 
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پارامترهاي مربوط به رژیم مالی مشارکت در تولید نیز در مدل مورد بررسی به شرح 
  تعیین شده است. )6(جدول 

  

  پارامترهاي رژیم مالی قراردادهاي مشارکت در تولید: 6 لجدو
  متعارف  سختگیرانه  شرح

  15  15  نرخ بهره مالکانه (درصد)
  60  60  کانه) (درصد)حد بازیافت هزینه (پس از کسر بهره مال

  35  70 نرخ مالیات بر درآمد شرکت (درصد)
  7  10  دوره استهالك سرمایه (سال)

  درصد 60  درصد R(  60سهم دولت از نفت فایده (براساس عامل 
نحوه تعدیل سهم دولت بر اساس عامل 

R  R-Factor  (درصد) تغییر سهم دولت  
  100  100 5/0 >  1بازه 
  120  150 1 – 5/0  2بازه 
  150  60  5/1 - 1  3بازه 
  180  180 5/1 >  4بازه 

  پژوهشمنبع: مفروضات 
  

 پارامترهاي رژیم مالی قراردادهاي جدید نفتی  
پارامترهاي مربوط به رژیم مالی قراردادهاي جدید نفتی نیز در مدل مورد بررسی به 

نفت و ) تعیین شده است. در این جدول دستمزد پیمانکار براساس قیمت 7شرح جدول (
اصلی (نرخ بازده داخلی و دریافتی) شرکت  نتایجه که شدچنان تعیین و تعدیل  R عامل

سختگیرانه با بیع متقابل و در حالت  يخارجی در قراردادهاي جدید نفتی در سناریو
  .متعارف با قراردادهاي مشارکت در تولید یکسان شود
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  تیپارامترهاي رژیم مالی قراردادهاي جدید نف: 7جدول 
  متعارف  سختگیرانه                                                    شرح

  5/2  1    دستمزد پایه (دالر در هر بشکه)
  70  50    (درصد) سقف بازپرداخت

  4  10    دوره تقسیط سرمایه (سال)
  9  5    نرخ هزینه بانکی

      قیمت  

  (درصد)تعدیل دستمزد بر اساس قیمت نفت

 120  105  40 1بازه 

  130  110  60  2بازه 
  150  115  80  3بازه 
  170  120  80>  4بازه 

       تعدیل دستمزد 

  (درصد) Rتعدیل دستمزد بر اساس عامل 

  1 <  25/0 <  100  1بازه 
  5/1 – 1  5/0 - 25/0  80  2بازه 
  2 – 5/1  1 – 5/0  60  3بازه 
  2 >  1 >  50  4بازه 

  پژوهشمنبع: مفروضات 
  

 ت آمده از شبیه سازي مالی . نتایج اصلی بدس5

) بـر توزیـع درآمـد     7الـی   5شـده (جـداول    بـرآورد ابتدا تأثیر پارامترهـاي   ،در این قسمت
پـذیري  سپس با هـدف تحلیـل میـزان انعطـاف     است. دهشناخالص و بازدهی طرفین بررسی 

 هـاي بـازده و دریـافتی طـرفین قـرارداد      لفهؤقراردادهاي مورد بررسی، به تحلیل حساسیت م
   نسبت به تغییر مؤلفه هاي قیمت و هزینه هاي سرمایه اي پرداخته شده است.

  

  . توزیع درآمد ناخالص بین طرفین5-1
در هـر یـک از   بین طرفین قـرارداد  به منظور بررسی چگونگی تسهیم درآمد ناخالص میدان 

 هايقراردادهاي مورد بررسی، در این قسمت دو حالـت جـاري و تنزیـل شـده، در سـناریو     
مرجـع و متعـارف در    هايگیرانه  مد نظر قرار گرفته و نتایج مربوط به سناریومرجع و سخت
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در حالـت جـاري و   شـود،  مـی ) مشـاهده  7انطور که در نمـودار( شده است. هم ارائهپیوست 
دوره قرار داد بیع متقابل از آن دولت  طیتنزیل شده بیشترین سهم از درآمد ناخالص میدان 

 87میلیـارد دالر (  14345درصـد) و   92میلیـارد دالر (  38315 دودشـده کـه بـه ترتیـب حـ     
اي مستقیم و غیرمستقیم، عملیاتی  هاي سرمایه درصد) بوده است. سهم پیمانکار اعم از هزینه

 درصد است. 13و  8و بانکی و پاداش نیز از درآمد ناخالص در حالت جاري و تنزیل شده 

  
  
  
  
  
  
  
  

 الص بین طرفین در قراردادهاي بیع متقابل (جاري)توزیع درآمد ناخ ):6نمودار (

  پژوهشمحاسبات منبع: 

 
 

  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي بیع متقابل (تنزیل شده) ):7مودار (ن
  پژوهشمحاسبات منبع: 
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با در نظر گرفتن پارامترهاي ، ) 10) و (9هاي (ق نتایج نشان داده شده در نمودارطب
گیرانه، در دوره مورد بررسی، سهم دولت از درآمد ناخالص در حالت سخت يسناریو

هاي مختلف و  سهم پیمانکار اعم از هزینهو درصد   89و  92جاري و تنزیل شده به ترتیب 
درصد است. دلیل افزایش سهم پیمانکار در درآمد  11درصد و  8دستمزد در به ترتیب 

برداري و انجام  ر پیمانکار در دوره بهرهحضو  ناخالص نسبت به قرارداد بیع متقابل،
  باشد. هاي عملیاتی توسط وي می هزینه

 

 
  (جاري) جدید نفتیتوزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي  ):8نمودار (

  پژوهشمنبع: محاسبات 
  

  

  
  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي جدید نفتی (تنزیل شده) ):9نمودار (

 پژوهشمحاسبات  منبع:
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در صورتی که از قراردادهاي مشارکت در  ،در نمودار زیر نحوه تسهیم درآمد ناخالص
مشخص شده است. در حالت جاري و تنزیل شده سهم دولت از  ،شد تولید استفاده می

نفت فایده و  درصد 73بهره مالکانه،  درصد15(شامل  درصد 92درآمد ناخالص به ترتیب 
 درصد 5نفت فایده و  درصد 71 بهره مالکانه، درصد15درصد (شامل  91و مالیات) درصد 4

  مالیات) خواهد بود.
 

  
  (جاري)مشارکت در تولید توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي  ):10نمودار (

  پژوهشمنبع: محاسبات 

  
  (تنزیل شده) مشارکت در تولید توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي ):11نمودار (

  پژوهشمنبع: محاسبات 
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 7الی  5شده در جداول  برآوردخوبی نشانگر این مطلب است که پارامترهاي  هطالب فوق بم
ده که فارغ از عنوان  قرارداد، توزیع  درآمد ناخالص جاري در حالت اولیه یکسان شمنجر 
  .  1گردد

  . بازدهی طرفین5-2
هاي سه گانه در دو سناریوي مورد بررسی و )، بازدهی طرفین در قرارداد8در جدول (

اطالعات جدول نشان می دهد که در ده است. شقید  برآورديبراساس پارامترهاي 
در هر سه قرارداد بازده موجب شده تا گیرانه با مبنا قراردادن بیع متقابل سخت يسناریو

 يم در سناریود. این ارقاشودرصد  2درصد و دریافتی وي حدود  9داخلی پیمانکار حدود 
هر چند در دهد که نشان مینتایج . همچنین استدرصد  5 و 5/23ترتیب حدود ه متعارف ب

میلیون دالر   39001قرارداد بیع متقابل منعقد شده بین شرکت ملی نفت و شرکت شل، از 
درصد ) به دولت و مابقی به پیمانکار  98میلیون دالر ( 38315ارزش خالص پروژه حدود 

ته که این توزیع منافع از طریق انعقاد قرار داد مشارکت تولید و لحاظ پارامترهاي تعلق گرف
نیز قابل حصول است.  اما قرارداد منعقده با شرکت شل در عمل بازدهی  5جدول  برآوردي

طوري که هبسیار پایین همراه با مدت زمان باالي بازگشت سرمایه را براي پیمانکار داشته، ب
درصد   10درصد، ارزش خالص فعلی تنزیل شده با نرخ  9پیمانکار  ینرخ بازدهی داخل

سال می باشد که در  63/5میلیون دالر و دوره بازگشت سرمایه پیمانکار   41حدود منفی 
     درصد،  98ریافتی دولت در حدود صورت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید با حفظ د

 10ارزش خالص فعلی تنزیل شده با نرخ  درصد، 5/24بازدهی متناسب  توانست نرخ می
سال را براي   28/1میلیون دالر و دوره بازگشت سرمایه پیمانکار    331درصد  حدود 

از حد در تنظیم پارامترهاي قرارداد   بیش در واقع سختگیري به همراه داشته باشد.پیمانکار 
ل جذابیت پایین قرارداد هرچند ممکن است درآمد بیشتري را نصیب دولت نماید، اما به دلی

–2005 هايدر بلندمدت باعث کاهش جذب سرمایه گردد. کما اینکه در فاصله زمانی سال

 
یج یکسان، جریان نقدي جاري . در این مقاله جهت تنظیم پارامترهاي سه گانه در حالت اولیه و رسیدن به نتا1

مبنا بوده لذا در حالت تنزیل شده به دلیل متفاوت بودن زمانبندي بازپرداخت هزینه و پاداش پیمانکار در 
 قراردادهاي مورد بررسی توزیع یکسان نمی باشد.   
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که دلیل آن عدم شد هاي خارجی منعقد و اجرایی ن هیچ قرارداد بیع متقابلی با شرکت 2011
  جذابیت کافی قراردادهاي بیع متقابل بوده است.

  IPCزیع منافع در قراردادهاي بیع متقابل، مشارکت در تولید و مقایسه مکانیزم تو :8جدول      
  سناریو متعارف  سناریو سختگرایانه  

 IRR  نوع قرارداد
  (درصد)

NPV0  
  (م.د)

TakE  
 (درصد)

NPV10  
  (م.د)

IRR 
 )(درصد

NPV0  
  (م.د)

TakE  
 (درصد)

NPV10 
  (م.د)

            بیع متقابل
  14304    39001  89  14304    39001  89  پروژه

  313  2  852  5/24  )41(   2  686  9  انکارپیم
  13991  98  38149  -  14345  98  38315  -  دولت

  -    -  28/1  -    -  63/5  دوره باز پرداخت
                مشارکت در تولید

  14304    39001  89  14304    39001  89  پروژه
  538  4  731/1  9/23  )6(  2  659  8/9  پیمانکار

  13766  96  37271  -  14310  98  38342  -  دولت
  -    -  92/1  -    -  51/4  دوره باز پرداخت
                جدید نفتی

  14304    39001  89  14304    39001  89  پروژه
  634  5  2075  1/23  )40(  2  738  1/9  پیمانکار

  13670  95  36926  0  14344  98  38263  0  دولت
  -    -  87/1  -    -  68/4  دوره باز پرداخت

  پژوهشهاي منبع: یافته
  تحلیل حساسیت  .5-3
و دریافتی طرفین در  ثر برسودآوريؤعوامل مو تحلیل  منظور بررسیر این قسمت بهد

نرخ بازدهی قرارداد هاي بیع متقابل، مشارکت در تولید و جدید نفتی به تحلیل حساسیت 
  ها) پرداخته شده است.هاي اصلی (قیمت و هزینهدریافتی نسبت به تغییر مؤلفه داخلی و

  

  خ بازدهی داخلینرتحلیل حساسیت  .1- 5-3
  تغییرات قیمت  

نرخ نفت، قیمت کاهش یا و با افزایش  شود،یم مشاهده )12( نمودار در که همانطور
و  روندي صعوديترتیب بهدر رژیم مالی قراردادهاي مشارکت بازدهی داخلی پیمانکار 
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ل قیمت نفت نسبت به  قیمت پیش بینی شده در مد اگرکه اي به گونه خواهد داشت نزولی
ت برابر شود) نرخ بازدهی داخلی پیمانکار در رژیم مالی مشارک 3درصد افزایش یابد ( 200

درصد قیمت هاي فعلی کاهش  40درصد و در صورتی که قیمت نفت به  36در تولید به 
در رژیم مالی بیع ست که ا این امر در حالیدرصد خواهد رسید.  12این نرخ به  یابد، 
گاه با افزایش قیمت نفت، نرخ بازدهی داخلی هیچدید نفتی و قراردادهاي ج متقابل

نرخ  ،همین بازه تغییرات قیمتیدر مثال  عنوان. بهنرفته استپیمانکار از میزان مشخصی فراتر 
و قرارداد جدید نفتی  درصد 29حدود  قراردادهاي بیع متقابل پیمانکار درداخلی بازدهی 

ین امر در خصوص قراردادهاي جدید نفتی بسیار ا درصد ثابت خواهد بود. 5/22در حدود 
که به نظر با افزایش درآمد میدان به دلیل برخالف ایندهد حائز اهمیت است و نشان می

بایست باز پرداخت مطالبات سریعتر صورت پذیرد و در نتیجه نرخ افزایش قیمت نفت می
زمان باز پرداخت مطالبات که در بازدهی داخلی پیمانکار افزایش یابد، اما به دلیل این

دالر  70قیمت نفت به باالي  روزقرارداد بیع متقابل سروش و نو پیمانکار و پرداخت پاداش
همواره سهم جدید نفتی قراردادهاي در صورت عقد قراردادي با رژیم مالی حتی ، رسیده

سقف اندکی از درآمد میدان جهت اختصاص هزینه و درآمد میدان الزم بوده و در نتیجه 
  شده است. اي محسوب نمیباز پرداخت عامل تحدید کننده

     خصوص در به به قیمت پیش بینی شدهنسبت نفت در صورت کاهش قیمت  اما
باز پرداخت  ، این کاهش هاي ابتدایی که میزان تولید نیز به سطح تولید اولیه نرسیدهسال

 هر دو  انتقال آن به دوره بعد درو باعث  نمودهمطالبات پیمانکار را با محدودیت روبرو 
     و نرخ بازدهی داخلی را براي پیمانکار کاهش  شده )بیع متقابل و جدید نفتی( قرارداد

بیع متقابل  بازدهی داخلی پیمانکار در قراردادهايکاهش نرخبا این تفاوت که  اما ،می دهد
        اد بیع متقابل نسبت به دقرار  توان نتیجه گرفت کهمی باشد. از مطالب فوقمیشدیدتر 
تري برخوردار پذیري پاییند و قرارداد جدید نفتی از انعطافمشارکت در تولی قرار داد

بیع متقابل نسبت به سایر قراردادهاي  هايکاهش جذابیت قراردادبر یاست که خود دلیل
 مورد بررسی است.  
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  ت به تغییر قیمتنسبداخلی نرخ بازدهی تحلیل حساسیت   ):12نمودار (
 پژوهشهاي منبع: یافته

 

  تغییرات هزینه 

سرمایه  بازگشت اي، منجر به کاهش نرخهاي سرمایهافزایش هزینه، )13( براساس نمودار
-هزینهدر قراردادهاي بیع متقابل هر گونه  این کهد، اما به دلیل شودر هر سه رژیم مالی می

 ي تجاوز کند، برگشت پذیر نخواهد بود و براهاي سرمایههاي اضافی که از سقف هزینه
سرمایه در قراردادهاي بیع متقابل واقعی ، کاهش نرخ بازگشت تحمیل خواهد شد پیمانکار

رو ، این انگیزه براي از این .استقابل مشاهده بیشتر از سایر قرارداهاي مورد بررسی 
خرج بیع متقابل قرارداد اي در هاي سرمایهوجود دارد که کمتر از سقف هزینه پیمانکار

نموده و مابه التفاوت هزینه هاي واقعی و سقف هزینه را حساب سازي نماید. بدین ترتیب، 
شود، کاسته نمی اشاي، از حق الزحمههاي سرمایهکسر نشدن هزینه دلیل آنکه به باوجود

و نرخ   ادهها به خود اختصاص دنیز به عنوان باز پرداخت هزینهرا بخشی از درآمد پروژه 
اي، نرخ بازگشت سرمایههاي . افزایش هزینههدد افزایش می اش رابازگشت واقعی سرمایه

سرمایه در رژیم مالی قراردادهاي نفتی جدید و مشارکت در تولید را به یک نسبت تحت 
 یکسانی براي پیمانکار برخوردار تر، از جذابیت تقریباًتأثیر قرار داده و در میادین پر هزینه
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نفتی پیمانکار به سمت در قرارداد مشارکت در تولید و قراردادهاي جدید اً ند. ضمنهست
هاي وي زودتر باز این اقدام باعث می شود هزینه ازیرها گرایش داشته کاهش هزینه

  نرخ بازگشت سرمایه وي افزایش یابد. پرداخت شده و نهایتاً

 
  نسبت به تغییر هزینه هاي سرمایه اي  داخلیتحلیل حساسیت نرخ بازدهی   :)13نمودار (

  هاي پژوهشمنبع: یافته

هاي عملیاتی نیز قابل مورد افزایش هزینهقراردادهاي بیع متقابل در این مسئله در 
. اما در قراردادهاي مشارکت در تولید و قراردادهاي جدید نفتی ایران، به استمشاهده 

. این کند رمایه پیمانکار تغییر چندانی نمی، نرخ بازگشت سهادلیل بازپرداخت کامل هزینه
  ) نشان داده شده است. 14مسئله در نمودار (

  

  
  عملیاتی نسبت به تغییر هزینه هايداخلی تحلیل حساسیت نرخ بازدهی   :)14نمودار (

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  تحلیل حساسیت دریافتی طرفین .2- 5-3
  تغییرات قیمت  

گانه مورد بررسی نسبت  هاي مالی سه ریافتی دولت در رژیم) تغییرات د15( در نمودار
د با تغییرات قیمت از شو به تغییرات قیمت نمایش داده شده است. همانطور که مالحظه می

دوره مورد بررسی، همواره دریافتی دولت در قراردادهاي  طیهاي فعلی  % قیمت300تا 40%
ده، ضمن این که  در صورت کاهش قیمت بو بیع متقابل نسبت به دو قرارداد دیگر باالتر

هاي  نفت، دریافتی دولت در قراردادهاي بیع متقابل (به دلیل سقف بازپرداخت هزینه
درصد بیشتر شود که به معنی ضرر  100یابد و حتی ممکن است از  اي) افزایش می سرمایه

نظر برسد  ممکن است از دیدگاه دولت مطلوب بهموارد فوق هر چند  کامل پیمانکار است.
 خود یمال منابع صیتخص در و بوده مواجه محدود یمال منابع با مانکاریپکه به دلیل این اما

  ، ردیگ یم نظر در را مذکور يها پروژه ینسب یبازده و تیجذاب مختلف، يها پروژه نیب
یا به فسخ قرارداد و  کاسته و حتیگذار خارجی  از جذابیت قرارداد از منظر سرمایهتواند می

هاي  گذار در پروژه مربوطه نسبت به سایر پروژه عدم تخصیص منابع کافی توسط سرمایه
 . منجر شودپیمانکار 

 
  نسبت به تغییر قیمت دولتتحلیل حساسیت دریافتی   ):15نمودار (

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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در رژیم مالی مشارکت در تولید د که شو) مشخص می 16همچنین طبق نمودار ( 
در حالی که تی پیمانکار با عبور قیمت نفت از مقدار مشخصی تقریباً ثابت باقی مانده دریاف

رژیم در  بنابراینیابد. در قراردادهاي جدید نفتی دریافتی پیمانکار به تدریج کاهش می
مالی مشارکت در تولید در صورت افزایش قیمت نفت، همزمان با افزایش نرخ بازدهی 

یافتی وي نسبت به دولت نیز کنترل می گردد، اما در رژیم مالی داخلی پیمانکار درصد در
قراردادهاي جدید نفتی نرخ بازدهی داخلی پیمانکار بعد از رسیدن به مقدار مشخصی، ثابت 

 .یابدباقی مانده و درصد دریافتی وي نیز کاهش می

 

  
  نسبت به تغییر قیمتپیمانکار تحلیل حساسیت دریافتی   ):16نمودار (

  هاي پژوهش: یافتهمنبع
  تغییرات هزینه  

به دلیل نبود سقف  IPCدر قراردادهاي د، شو مالحظه می )17( طورکه در نمودارهمان
به کاهش دریافتی دولت و در مقابل   ها هزینهاین افزایش  ،اي هاي سرمایه بازپرداخت هزینه

بل به دلیل عدم متقاد. اما در قراردادهاي بیعشو افزایش دریافتی پیمانکار منجر می
اي باعث کاهش  هاي سرمایه هاي بیشتر از سقف قرارداد، افزایش هزینه بازپرداخت هزینه

دریافتی پیمانکار نسبت به نیز شود. در قراردادهاي مشارکت در تولید  دریافتی پیمانکار می
این  دهنده برتري نشان ثابت است که این موضوع نیزتقریباً اي  هاي سرمایه تغییرات هزینه

اي اگر باعث  هاي سرمایه چرا که افزایش هزینه ،قرارداد نسبت به دو قرارداد دیگر است
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هاي  ) ممکن است انگیزه انجام هزینهIPCد (همانند قرارداد شوافزایش دریافتی پیمانکار 
در صورتی که افزایش  ،را در پیمانکار تقویت نماید. از سوي دیگر 1اضافی و غیر ضروري

(همانند قراردادهاي بیع شود  اي بیشتر باعث کاهش دریافتی پیمانکار رمایههاي س هزینه
اجراي قرارداد به دلیل تغییرات  طیاي بیشتر که ممکن است  هاي سرمایه متقابل) انجام هزینه

  سوي پیمانکار منتفی خواهد شد.از  یرات وضعیت بازار ضروري نماید،رفتار مخزن یا تغی

  
  هاي سرمایه ايهزینهنسبت به تغییر  پیمانکارحساسیت دریافتی  تحلیل  ):17نمودار (

  هاي پژوهشمنبع: یافته
در قراردادهاي بیع متقابل انجام که هاي عملیاتی میدان با توجه به این با افزایش هزینه

باشد، درآمد ناخالص به کسر هزینه هزینه هاي مذکور بر عهده شرکت ملی نفت ایران می
هاي پیمانکارکاهش  هدر نتیجه از سقف بازپرداخت هزین هش یافته وهاي عملیاتی کا

قراردادهاي جدید نفتی که در قراردادهاي مشارکت در تولید و است در حالی این یابد.  می
  د. شو و در همان سال باز پرداخت می استهاي عملیاتی بر عهده پیمانکار  هانجام هزین

  

 
1. Gold-plating 
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  هاي عملیاتیی طرفین نسبت به تغییر هزینهتحلیل حساسیت دریافت  ):18نمودار (

 هاي پژوهشمنبع: یافته

  گیريبندي و نتیجه. جمع5
افزایش و یا رژیم مالی قراردادهاي نفتی، تسهیم منصفانه هاي  ویژگیترین یکی از مهم
بین دولت و شرکت نفتی خارجی طرف قرارداد در شرایط متغیر بازار نفت و کاهش سود 

الزم را  قراردادي که انعطاف پذیري  طاف پذیري رژیم مالی قرارداد است.همان انعگاز یا 
نداشته باشد در واقع تناسبی میان ریسک و پاداش تعلق گرفته به پیمانکار، قائل نشده و از 

در این مقاله پس از مرور سابقه  گذاري برخوردار نخواهد بود.یهجذابیت کافی سرما
از منابع نفتی، مکانیزم  برداريالمللی بهرهدهاي بینموضوع و تحوالت ساختاري قراردا

سازي مالی تحلیل گردیده و با توزیع منافع میان کشور میزبان و شرکت پیمانکار با مدل
شد کیفیت عملکرد قراردادهاي جدید با  تالشتوجه به قراردادهاي گذشته در ایران، 

ه شود. در انجام این امر بر نقش قراردادهاي سنتی مشارکت در تولید و بیع متقابل مقایس
بدین منظور یک  است.پذیري طرفین در توزیع منافع تاکید شده کلیدي خصیصه انعطاف

سازي شده و پارامترهاي آن در قرارداد مدل مالی کاربردي در دو سناریوي مختلف شبیه
دیگر ایران و شرکت شل مورد رجوع قرار گرفته، و براساس آن پارامترهاي دو قرارداد 

تحلیل گردیده، و آنگاه پارامترهاي محاسبه شده از نظر تأثیرگذاري بر توزیع عواید و 
سی میزان ربدست آمده از برقبل از بیان نتایج  بازدهی هر یک از طرفین بررسی شده است. 

ست که حتی در ا پذیري قراردادهاي سه گانه مورد بررسی، ذکر این  نکته ضروريانعطاف
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اصلی  نتایجاي تنظیم شده که پارامترهاي سه قرار داد به گونه این که وجود باحالت اولیه 
گیري (نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین) در هر سه قرار داد یکسان شود، اما سخت

از حد در تنظیم پارامترهاي قرارداد بیع متقابل هرچند درآمد بیشتري را نصیب دولت   بیش
ده شپایین قرارداد در بلندمدت باعث کاهش جذب سرمایه نموده، اما به دلیل جذابیت 

  است.  
بیع جمله نکات منفی قرارداد از  نفتقیمت  اتپذیري بهینه در برابر تغییرفقدان انعطاف

از این واقعیت باشد که حداکثر تواند ناشی که می استاز دیدگاه تحلیل حساسیت متقابل 
 دوره بازیافت سرمایه، محدود طیدر هر ماه، مبلغ اختصاصی یافته به شرکت نفتی خارجی 

متضرر  ها کاهش یابد، شرکت نفتی خارجی شدیداًبه نرخی ثابت است. اما اگر قیمت
محدود به  خواهد شد، چرا که حداکثر نفت اختصاص یافته براي برگشت سرمایه، معموالً

هاي رند از قیمتنفتی خارجی انتظار دارو شرکت هاي درصد تولید است. از این 60تا  50
ده، به آن ها اجازه داده شود تا به هنگام افزایش قیمت ها، نفت و گاز بیشتري به شباال منتفع 

ماهیت خدماتی قراردادهاي جدید نفتی ایران مشابه قراردادهاي بیع متقابل دست آورند. 
 یمت نفتده که رابطه  چندان مستقیم و یک به یکی بین دستمزد پیمانکار و قشمنجر  عمالً

صورت پلکانی و محدود باشد. این امر در هوجود نداشته بلکه بیشتر ب در این قراردادها نیز
ست که در قراردادهاي مشارکت در تولید، شرکت خارجی در سود میدان شریک ا حالی

  است و درآمدش مستقیم با قیمت در ارتباط است. 
توان به تغییرات هزینه نیز می سی نسبتپذیري سه قرارداد مورد برراز بررسی انعطاف

اي قابل هاي سرمایهدلیل ثابت بودن هزینهبهمتقابل در قراردادهاي بیعنتیجه گرفت که 
هاي وي، با افزایش هزینهآن با عملکرد  و عدم ارتباط مؤثرپیمانکار  بازیافت توسط

از یابد. می پیمانکار کاهشنرخ بازگشت واقعی سرمایه و دریافتی و عملیاتی اي  سرمایه
ماه پس از عقد قرارداد و بعد  18تا  14متقابل توسعه، در نسل سوم قراردادهاي بیع جا که آن
   سفارش خرید سقف قرارداد مشخص  درصد مناقصات خرید تجهیزات و صدور 85از 
اي هاي سرمایهتوسعه میدان نیز مربوط به هزینه هايدرصد هزینه 85 گردد و بیش ازمی
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شده است.  هاي پیمانکار پوشش دادهاي سرمایهحدود زیادي ریسک افزایش هزینهاست، تا
ملیاتی هاي عاي با افزایش هزینههاي سرمایهسقف بازپرداخت هزینهدلیل بهاما همچنان

به دلیل نبود  عمالًهر چند در قراردادهاي جدید نفتی  یابد.دریافتی پیمانکار کاهش می
افزایش این  اما در مقابل  مرتفع شده ک شدید بر پیمانکار کامالًسقف هزینه تحمل این ریس

که در قراردادهاي است حالی  در ایند. شو ها به کاهش دریافتی دولت منجر می هزینه
اي ثابت  هاي سرمایه دریافتی پیمانکار نسبت به تغییرات هزینه مشارکت در تولید تقریباً

  . است
 به جهت کارآمدتر بودن ساختار صرفاًو گاز فت نصنعت هر چند در بخش باالدستی 

 توان اقدام بهنمیهاي موجود، ن توجه به سایر شروط و پیش زمینهقرارداد و بدو مالی
ي کلی بنددر یک جمعجایگزینی مدل قراردادي پیشنهادي به پیمانکار خارجی نمود، اما 

ده با تغییر شران سعی قراردادهاي جدید نفتی ای درتوان این گونه بیان نمود که می
متقابل گذار نسبت به قراردادهاي بیعن جذابیت قرارداد از منظر سرمایهمیزا ،پارامترهاي مالی

متعددي براي  یافزایش یابد.اما همچنان قراردادهاي مشارکت در تولید از عوامل انگیزش
از این نوع  حقوقی و سیاسی، استفاده وجود بسترهايصورت پیمانکار برخوردار بوده و در 

  د. شوتواند به همگرایی مطلوب منافع بین طرفین قرارداد منجر قرارداد می
  

 . منابع 6

  الف) فارسی
)، اصول قانونی حاکم 1393ابراهیمی، سید نصراهللا؛ منتظر، مهدي و مسعودي، فرزاد (

، رانامه اقتصاد انرژي اینپژوهشبر قراردادهاي خدماتی باالدستی صنعت نفت و گاز ایران، 
  . 1-26، صص  12سال سوم، شماره 

 ي)، انتقادها1391مقدم، محمد حسن و سراج، نرگس( یصادق دنصراهللا؛یس،یمیابراه
، فصلنامه حقوق ،آن يو پاسخ ها رانیمتقابل صنعت نفت و گاز ا عیب يوارده بر قراردادها

  .1- 19، صص 4شماره 
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دانشگاه  تهران: . چاپ اول.تنف یالملل نیب يحقوق قراردادها. )1389(.مسعود ،یامان
  . امام صادق(ع)

: انتشارات تهران .چاپ اول .3 جلد ،سال اسارت 57. )1384( .محمد بشارتی، علی
    .سوره مهر

)، شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهاي جدید نفتی  1395بهادري، شیرکو(
(IPC) صص  103، شماره تولیدماهنامه اکتشاف و  ،از منظر ارزیابی طرح هاي اقتصادي ،

32-26 .  
)، قراردادهاي نفتی مشارکت در تولید و بیع 1393بهمئی، محمدعلی و مهرابی، فرج (

، 68، شماره فصلنامه تحقیقات حقوقی متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادي حقوق،
  . 141- 173صص
و حقوق سرمایه گذاري خارجی در پرت). 1393اتمی ، علی و کریمیان، اسماعیل.(ح

  . چاپ اول. تهران: انتشارات نیسا. قانون و قراردادهاي سرمایه گذاري
 ،المللی صنعت نفت، قراردادها و راهبردها فضاي بین ،)1393(ي دمهدیس ی،نیحس

  ).دانشگاه امام صادق(ع ی،نفت يقراردادها دیجد يالگو یو معرف یابیارز شیهما
 طریق از نفت بخش هاييگذار سرمایه مینأت تحلیل ،)1379( سیدوحید حسینی،

  ).ع(صادق امام دانشگاه ارشد، کارشناسی رساله متقابل، بیع
برداشت:  ادیو ازد یانتیص دیاز منظر تول ینفت يقراردادها )،1393مسعود ( ،درخشان

 ،سال ششم ، شماره دوم ،یدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، اقتصاد مقاومت کردیرو
   .7-52 صص ،12 یاپیپ

مالی در  )، بررسی الگوهاي قراردادي مناسب براي تأمین1385( ، مسعوددرخشان
  وري ریاست جمهوري.اهاي فن، تهران: دفتر همکاريبخش باالدستی نفت و گاز
  . چاپ اول. تهران: انتشارات میزان.حقوق نفت و گاز). 1393شیروي، عبدالحسین (
 چارچوب در نفت ولیدت بهینه مسیر اي مقایسه )، تحلیل1396صاحب هنر، حامد (

 مدل از استفاده ) با PSCتولید ( در مشارکت قراردادهاي ) وIPC( ایران نفتی قراردادهاي
تصادفی، رساله دکتري، دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسی  پویاي ریزي برنامه

  مشهد. 
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ه صاحب هنر، حامد؛ طاهري فرد، علی؛ مریدي فریمانی، فاضل؛ مهدوي، روح ال
: مطالعه موردي  )IPCاقتصادي قراردادهاي جدید نفتی ایران ( –ارزیابی مالی «  )،1396(

  .35- 73صص ،  28، شمارهفصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصاديفاز سوم میدان دارخوین، 

دفتر  ،متقابل عیب يبا قراردادها IPC يقراردادها سهی)، مقا1395(ی عل ،فرد يطاهر 
کد  ران،یا یاسالم يمجلس شورا ياقتصاد ياونت پژوهش هامع یمطالعات بخش عموم

  .15- 35 ، صص15059، شماره مسلسل  230 یموضوع
طاهري فرد، علی؛ اخوان، مهدي؛ برامکی، حجت اهللا؛ قاسم نژاد، میثم و نور احمدي، 

، )، تحلیل راهبردهاي شرکت هاي بین المللی نفتی در بازار نفت و گاز1392مهدي (
  . 5- 14صص ،  103، شماره  ف و تولیدماهنامه اکتشا

و  دیجد يازیامت ي)، قراردادها1393، محمد رضا (یدزک يمرد ریشو  صلیف ،يعامر
 میو رژ زبانیدولت م تیرینفت و مد تیبر مالک یلیکننده نفت: تحلدیتول يمنافع کشورها

  .123- 151 ، صصسال دوم، شماره ششم ،یفصلنامه پژوهش حقوق خصوصقرارداد،  یمال
)، تحلیل 1394عسکري، محمد مهدي؛ شیرجیان، محمد و طاهري فرد، علی (

ساختاري مقایسه سطوح بهینه سرمایه گذاري و تولید نفت در قراردادهاي باالدستی بیع 
، 15، دوره فصلنامه پژوهشنامه اقتصاديمتقابل، مشارکت در تولید و قرارداد نفتی ایران، 

  .111 -158، صص 3شماره 
مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی  )،1394ی، محمد جعفر و اصغریان، مجتبی (قنبري جهرم

، شماره 6، دوره فصلنامه مطالعات حقوق  تطبیقیقرار دادهاي خدماتی نفتی عراق و ایران، 
  .  751- 771، صص2

ارزشگذاري  )،1394کاظمی نجف آبادي، عباس؛ غفاري، علیرضا و تک روستا، علی(
متقابل گازي در پارس جنوبی از طریق مقایسه با قراردادهاي اقتصادي قراردادهاي بیع 

- 190ص ص، 14، دوره چهارم، شماره پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایرانمشارکت در تولید، 
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  . پیوست7
  (سناریو متعارف) یمال يساز هیشب از آمده بدست یاصل جینتا .7-1

  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین 

 

  
 

  ن طرفین در قراردادهاي بیع متقابل (جاري)توزیع درآمد ناخالص بی ):19نمودار (
  پژوهشمنبع:  محاسبات 
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  )تنزیل شده( متقابل عیب يقراردادها در نیطرف نیب ناخالص درآمد عیتوز): 20( نمودار
  پژوهش محاسبات:  منبع

 

  
  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي جدید نفتی (جاري) ):21نمودار (

  پژوهشت منبع:  محاسبا
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  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي جدید نفتی (تنزیل شده) ):22نمودار (

  پژوهشمنبع:  محاسبات 
  
 

 
 

  توزیع درآمد ناخالص بین طرفین در قراردادهاي مشارکت در تولید (جاري) ):23نمودار (
  پژوهشمنبع:  محاسبات 
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  بین طرفین در قراردادهاي مشارکت در تولید (تنزیل شده)توزیع درآمد ناخالص  ):24نمودار (

 پژوهشمنبع:  محاسبات 

 
 
 
 

  تحلیل حساسیت  .7-2
 تحلیل حساسیت نرخ بازدهی داخلی .1- 7-2

 تغییرات قیمت نفت  

 
 

  
  ):  تحلیل حساسیت نرخ بازدهی پیمانکار نسبت به تغییر قیمت نفت25نمودار (

  منبع: یافته هاي پژوهش

  جدید نفتی مشارکت در تولید  بیع متقابل
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 هاهزینه تغییرات 

 

 
  
  

  ):  تحلیل حساسیت نرخ بازدهی پیمانکار نسبت به تغییر هزینه هاي سرمایه اي26نمودار (
 منبع: یافته هاي پژوهش

 
 

 
 

  
  ):  تحلیل حساسیت نرخ بازدهی پیمانکار نسبت به تغییر هزینه هاي عملیاتی27نمودار (

  منبع: یافته هاي پژوهش
  
  
 

  جدید نفتی
 مشارکت در تولید  بیع متقابل

 بیع متقابل مشارکت در تولید   جدید نفتی
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  یافتی طرفینتحلیل حساسیت در -7-2-2
 تغییرات قیمت نفت 

 

  
 

  
  

  ):  تحلیل حساسیت دریافتی دولت  نسبت به تغییر قیمت نفت28نمودار (
  منبع: یافته هاي پژوهش

 

 
  
  
 

  ):  تحلیل حساسیت دریافتی پیمانکار نسبت به تغییر قیمت نفت29نمودار (
 منبع: یافته هاي پژوهش

  جدید نفتی تولید  مشارکت در

  جدید نفتی

 بیع متقابل

 مشارکت در تولید  بیع متقابل
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  دریافتی پیمانکار نسبت به تغییر هزینه هاي سرمایه اي ):  تحلیل حساسیت30نمودار (

 منبع: یافته هاي پژوهش

 
 
  
  
 

 ):  تحلیل حساسیت دریافتی دولت نسبت به تغییر هزینه هاي سرمایه اي31نمودار (

 منبع: یافته هاي پژوهش

 
 

 مشارکت در تولید  بیع متقابل  جدید نفتی

 بیع متقابل

 مشارکت در تولید

 مشارکت در تولید 
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  ي عملیاتی):  تحلیل حساسیت دریافتی پیمانکار  نسبت به تغییر هزینه ها32نمودار (

 منبع: یافته هاي پژوهش

 
  
  
  

  ):  تحلیل حساسیت دریافتی دولت  نسبت به تغییر هزینه هاي عملیاتی33نمودار (
 منبع: یافته هاي پژوهش

 
 
 

  جدید نفتی

  جدید نفتی

 مشارکت در تولید 
 بیع متقابل

 مشارکت در تولید  بیع متقابل


