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Abstract
The high average life of onshore facilities, entering the second half of the life of
large fields, reducing the recovery factor of oil reservoirs, and Iran's backwardness
from the development of common fields are the most important challenges of the
upstream part of Iran's oil industry. Due to the impossibility of financing and
necessary capital from domestic sources, it is necessary to pay more attention to
foreign investment and its contractual methods in this field. Therefore, in this study,
the financial-economic performance of Iran's service contracts model and Iraq is being
studied and compared in terms of attracting foreign investment and financing projects
for the development and exploitation of oil fields. In this regard, the financial
simulation technique and sensitivity analysis of the contractor's rate of return on the
changes in the financial parameters of the contractual models have been used. The
results show that the IPC contract model provides better economic results for the
contractor compared to buyback while motivating the contractor to achieve safe
production, but due to the shorter payback period, which facilitates financing the
project and reduces the risk of capital expenditure, especially at high oil prices, the
Iraqi service contract model is more attractive to the contractor.
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قراردادی آن در این حوزه بيش از پيش دیگر مورد توجه قرار گيرد ،به همين دليل در این پژوهش ،عملکرد مالی ـ
اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمين مالی پروژههای

تاریخ پذیرش1400/09/22 :

چکیده

توسعه و بهرهبرداری از ميادین نفتی ،بررسی و مقایسه میگردد .در این راستا از تکنيک شبيهسازی مالی و تحليل
حساسيت نرخ بازده سرمایه گذاری پيمانکار نسبت به تغييرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده
تحقق توليد صيانتی ،نتایج اقتصادی مطلوبتری برای پيمانکار فراهم مینماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق
بدليل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهيل تأمين مالی پروژه و کاهش ریسک هزینههای سرمایهای
میگردد به ویژه در قيمتهای باالی نفت برای پيمانکار ،جذابيت باالتری دارد.

ISSN: 2423-5954

است .نتایج نشان میدهد ،الگوی قراردادی آیپیسی در مقایسه با بيع متقابل ضمن ایجاد انگيزههایی در پيمانکار برای

کلیدواژهها :بیع متقابل ،قراردادهای جدید نفتی ایران ،قراردادهای خدماتی عررا ،،نارام مرا ی
قرارداد.

 نویسنده مسئولmakbaribirgani@gmail.com :

elSSN: 2476-6437

طبقهبندی Q48 , L24 , D86 :JEL

بررسی چالش ها و جذابیت های الگوهای قراردادهای بین المللی خدماتی در  | ...امامی میبدی | 31

 .9مقدمه
بررسی وضعيت کنونی صنعت نفت ایران نشان میدهد عالوه بر باال بودن ميانگين عمر
تأسيسات سطح االرضی و ورود به نيمه دوم عمر ميادین بزرگ مسائلی چون کاهش
ضریب بازیافت مخازن نفتی و برداشت چند برابری کشورهای همسایه از ميادین مشترک
و عقب ماندگی ایران از توسعه این ميادین ،در حال حاضر از مهمترین چالشها و مسائل
مطرح در بخش باالدستی صنعت نفت کشور است لذا با توجه به عدم امکان تأمين منابع
مالی و سرمایه الزم از محل منابع داخلی جهت بهبود وضعيت پيش آمده میبایست
سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی که متعاقب آن در این حوزه از اقتصاد
کشور پيش بينی شده است ،بيش از هر زمان دیگر مورد توجه و بررسی قرار گيرد.
اگرچه بسياری از صاحب نظران ،وضع تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بينالمللی را
دليل اصلی عدم سرمایهگذاری شرکت های بزرگ نفتی در بخش باالدستی صنعت نفت
ایران در سالهای اخير می دانند ،ليکن طی سال های گذشته تحوالت قابل توجهی نيز در
فضای کسب و کار این صنعت در جهان و منطقه اتقاق افتاده است که نمیتوان از آن
چشم پوشی کرد .درواقع پس از یک دوره طوالنی ثبات نسبی قيمت نفت خام در اواسط
سال  2014به دليل عواملی نظير رشد غيرمنتظره توليد نفت شيل امریکا و نيز افزایش
توليد نفت نامتعارف در کشورهای دیگر شامل کانادا و روسيه و همچنين تضعيف
غيرمنتظره اقتصاد جهانی ،قيمت های جهانی نفت به شدت کاهش یافت (رحمانی و
فریدزاد )1391 ،پس از آن اگرچه تالشهایی نظير تشکيل اوپک پالس و طرح فریز نفتی
به کوشش کشورهای مهم توليدکننده نفت در جهان برای مقابله با روند کاهشی پيش آمده
در قيمتها صورت گرفت ليکن در پی پيشبينی منفی اداره اطالعات انرژی آمریکا از
تقاضای جهانی نفت ناشی از وقوع همهگيری بيماری کووید  19اختالفات کشورهای
مذکور ازجمله روسيه و عربستان سعودی در مورد رعایت سهميهبندیها و کاهش توليد
شدت گرفت و در نهایت بازار نفت را با مازاد عرضه بیسابقهای مواجه کرد و باعث شد تا
قيمتهای نفت تا پایينترین حد خود طی دهۀ گذشته (کانال  20دالر در هر بشکه) نزول
کنند .به این ترتيب اکثر شرکتهای بينالمللی برنامههای سرمایهگذاری خود را در
سراسر زنجيره ارزش نفت و گاز کاهش دادهاند ،به صورتی که بازیگران بخش باالدستی
صنعت جهانی نفت و گاز بدترین وضعيت را با کاهش متوسط  35درصد در سال 2020
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تجربه کردند 1.همچنين در حوزه رقابت ميان کشورهای نفتخيز خاورميانه بر سر دستيابی
به منابع مالی خارجی ،ارائه چارچوبهای جدید قراردادهای نفت و گاز از سوی
کشورهای همسایه به ویژه عراق معروف به قراردادهای خدماتی که منجر به جذب
چشمگير شرکتهای خارجی طی  7سال گذشته و درنتيجه افزایش توليد نفت این کشور
به ميزان بيش از  4ميليون بشکه در روز شده است (گزارش اوپک )2017 ،از مهمترین
تحوالت منطقه به شمار میرود .هرچند متعاقب بحران اقتصاد جهانی ناشی از همهگيری
کووید  19در توافق اوپک پالس ،سهميه روزانهای معادل  3ميليون و  157هزار بشکه برای
این کشور تعيين شده است( 2.پلتس)2021 ،3
پل استيونس 4نيز ميزان مشارکت شرکتهای بينالمللی و سطح تمایل آنها به
سرمایه گذاری در ایران ،بعد از دوره تحریم را به نوبه خود به دو عامل ،شرایط و چارچوب
قراردادهای پيشنهادی از سوی ایران و شرایط و چارچوب قراردادی سایر کشورها مرتبط
میداند (استيونس .)2015 ،بنابراین با در نظر گرفتن تحوالتی که اخيراً در سطح منطقهای و
جهانی در ابعاد مختلف صنعت نفت و گاز رخ داده است که از حوزه تغييرات در
قيمتهای جهانی نفت تا مسئله رقابت ميان کشورهای نفتخيز در دستيابی به سهم بيشتری
از بازارهای جهانی و منطقهای نفت و گاز را شامل میشود در این پژوهش سعی شده است،
به منظور مشخص شدن هرچه بهتر نقاط قوت و ضعف قراردادهای نفتی کشور در راستای
جذب سرمایهگذار و تأمين مالی پروژههای باالدستی صنعت نفت ،عملکرد مالی ـ اقتصادی
الگوهای قراردادی خدماتی کشور شامل بيع متقابل و آیپیسی 5با قراردادهای خدماتی
کشور عراق مورد بررسی و مقایسه قرارگيرد.
 .1تاکنون تمام شرکتهای بزرگ نفتی دنيا حداقل  %20از هزینه سرمایۀ خود در سال  2020را کاهش دادهاند .در این
بين بيشترین آسيب متوجه نفتهایی مانند نفت شيل آمریکا و نفت ماسهای کانادا که قيمت استخراج آنها باالست
میباشد .سرمایهگذاری ها برای توليد این دو نوع نفت در سال  2020ترتيب  35و  30درصد کاهش خواهد یافت.
(مرکز پایش تحوالت انرژی جهان)http//fa.energycmp.com :
 . 2به نقل از خبرگزاری پلتس :عراق در سال  2020به دليل قيمت پایين نفت ،همهگيری ویروس کرونا و بحران مالی
این کشور نتوانست به توافق اوپک پالس پایبند باشد که این مسئله تالشهای این ائتالف برای متعادل کردن بازار
نفت را با مشکل روبهرو کرده بود)mehrnews.com/news/5168573( .
)3. Plats (2021
)4. Paul Stevence (2015
)5. Iran Petroleum Contracts (IPC
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در این مقاله پس از ارائه توضيحاتی در بيان مبانی نظری و پيشينه تحقيق ،مدل مالی
هریک از الگوهای قراردادهای خدماتی ایران و عراق یعنی الگوی قراردادی بيع متقابل،
آیپیسی و قراردادهای خدماتی عراق بر مبنای نرخ بازده سرمایهگذاری  16درصد برای
پيمانکار شبيه سازی شده است سپس تحليل حساسيت شاخص مذکور نسبت به تغييرات
مؤلفه های اقتصادی قرارداد ازجمله قيمت نفت ،نرخ افت توليد ،هزینههای سرمایهای و
عملياتی و نرخ پایه حقالزحمه مورد بررسی قرار میگيرد و درنهایت با ارائه تحليلهای
مقایسهای از نحوه تغييرات نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار در سه الگوی قراردادی
مذکور ضمن تبيين نقاط قوت و ضعف عملکرد مالی این قراردادها ،پيشنهاداتی جهت
تعدیل برخی شروط مربوط به نظام مالی قراردادهای آیپیسی مطرح شده است.

 .2ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیق
قراردادهای خدماتی را میتوان نسل سوم قراردادهای نفتی آن است یعنی نسلی که پس از
مدلهای امتيازی و مشارکت در توليد ظهورکرد .در این نوع قراردادها شرکتهای
بين المللی نفتی صرفاً به عنوان پيمانکار دولت ميزبان ،اکتشاف را با ریسک خود انجام
میدهند که در صورت اکتش اف تجاری ،ممکن است به توسعه و توليد نيز بپردازند .البته
قرادادهای خدماتی خود به دو گروه عمده قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای
صرفاً خدماتی تقسيم می شوند ،قراردادهای خدماتی خطرپذیر تنها زمانی که خطرپذیری
مد نظر باشد ،مصداق مییابد و به نوعی معطوف به کشف ميدانهای نفت و گاز است.
منظور از خطرپذیری در این قراردادها تحميل ریسک عدم کشف تجاری ميدان به
پيمانکار است بر این اساس در صورتی که عمليات اکتشاف به کشف تجاری مطابق
توافق های قراردادی منتهی نشود ،قرارداد خود به خود منتفی خواهد شد و پيمانکار حق
مطالبه هيچگونه وجهی را نخواهد داشت اما چنانچه عمليات اکتشاف به کشف تجاری
منتهی شود ،پيمانکار ملزم است آن را به مرحله توليد نيز برساند در این صورت طبق شرایط
قرارداد بين پيمانکار و دولت صاحب منبع ،مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به
همراه نرخ بهره و خطرپذیری به پيمانکار پرداخت میشود یا استهالک هزینهها و
حق الزحمه به وسيله محصوالت توليد ميدان یا عواید حاصل از فروش آن صورت
میپذیرد( .حاتمی و کریميان )363 :1393 ،اما یک قرارداد خدمت بدون ریسک ،تمامی
هزینهها و ریسکهای توليد تجاری و یا عدم دستيابی به توليد را به عهدة کشور ميزبان
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میگذارد و عموماً به ارائه دهندگان خدمات ،سهمی از توليد را برای جبران هزینههای
متقبلشده اختصاص نمیدهد( .ویليام )217 :2016 ،1اما واقعيت آن است که اعضای
خانواده «قراردادهای خدمت توام با ریسک »2به دليل عدم تمایل شرکتهای نفتی
بينالمللی به این خانواده قراردادی ،همچنان به نحو محدود در دنيا مورد استفاده قرار گرفته
و درصد کمی از نفت توليدی در جهان در چارچوب این قراردادها توليد و به بازار جهانی
عرضه میشود( 3.قندی و لين)9 :2014 ،4
در دهه اخير ،وزارت نفت عراق در راستای سياستهای کالن خود در زمينه توسعه
ميادین و فعاليتهای گسترده توليد نفت ،شرایط قراردادی متفاوتی را برای اجرای
پروژههای باالدستی صنعت نفت و گاز این کشور در نظر گرفت که شامل قراردادهای
خدماتی بلندمدت میشود .سه نمونه قرارداد خدماتی بلندمدت عراق عبارتند از قرارداد
خدماتی توسعه و توليد از ميادین نفتی ،قرارداد خدماتی توسعه و توليد از ميادین گازی،
قرارداد خدمات فنی برای ميادین نفت و گاز .سه قرارداد نامبرده تقریباً از یک ساختار
تبعيت میکنند .از حيث شروط قراردادی نيز تفاوت چندانی بين قراردادهای فوق وجود
ندارد( .بالنچارد )2009 ،5در ایران نيز با توجه به اینکه قانون نفت  ،1353صرفاً چارچوب
پيمانکاری را برای قراردادهای نفتی پذیرفته است ،قراردادهای خدمت و نحوه پرداخت به
شرکتهای خارجی از محل توليدات ميدان موضوع قرارداد یا سایر ميادینی است که
شرکت ملی نفت ایران تعيين میکند ،لذا میتوان این قانون را سرآغاز رژیم حقوقی بيع
متقا بل آن است که بعد از انقالب الگوی رایج قراردادهای نفتی شد (درخشان.)1392 ،
اگرچه این قراردادها در دوره زمانی تدوین (اوایل دهه هفتاد ه .ش) با توجه به قيمت
جهانی پایين نفت و همچنين کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ،فرصت مناسبی
برای کشور در توسعه برخی ميادین هيدروکربوری به خصوص ميدان مشترک گازی
پارس جنوبی فراهم آوردند ولی با این وجود ،اشکاالت مهمی داشتند و مشکالت زیادی
در بلندمدت برای کشور ایجاد کردند از قبيل عدم رعایت توليد صيانتی از ميادین ،عدم
)1. William (2016
2. Risk Service Contracts

 . 3تقریباً هشت کشور دارای ذخایر غنی انرژی هيدروکربنی از قراردادهای خدمت برای اکتشاف ،توسعه و توليد از
ميادین نفت و گاز خود استفاده مینمایند .این کشورها عبارتند از :ایران ،عراق ،مکزیک ،کویت ،ترکمنستان،
ونزوئال ،بوليوی و اکوادور.
)4. Ghandi & Lin (2014
)5. Blanchard (2009
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انتقال فناوری به معنی انتقال دانش ،کمتوجهی پيمانکاران فرعی به ظرفيتهای داخلی،
انعطافپذیری پایين قرارداد که جملگی باعث شدند قراردادهای مذکور در بوته نقد و
بررسی موافقان و مخالفان اعم از داخلی و خارجی قرار گيرند( .طاهریفرد و صاحب هنر،
 ) 1395در ادامه نيز وزارت نفت در اجرای قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت مصوب
 91/02/19به معرفی قرارداد جدیدی با عنوان قرارداد نفتی ایران اقدام کرد و هيئت وزیران
به استناد جزء  3بند (ت) ماده  3و ماده  7قانون مزبور شرایط عمومی ،ساختار و الگوی این
قرارداد را طی تصویبنامۀ شمارة  /57225ت  53367ه مورخ  95/05/16به تصویب
رسانيد و زمينهساز شکلگيری قراردادهای نفتی ایران معروف به آیپیسی شد که ميان
شرکت ملی نفت ایران و شرکت یا مشارکتی متشکل از شرکتهای صاحب صالحيت
نفتی به عنوان پيمانکار جهت تأمين منابع مالی و انجام هریک از عمليات اکتشاف،
توصيف ،توسعه ،توليد و بهرهبرداری و اجرای طرحهای بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت
یا همۀ آنها به صورت یکپارچه ،منعقد میگردد( .قربانی )553 :1397 ،به این ترتيب با
وجودی که قراردادهای بيع متقابل و الگوی جدید قرارداد نفتی ایران هر دو از نوع
قراردادهای خدمت توأم با ریسک به شمار میروند اما برقراری روابط قراردادی طوالنی،
حضور پيمانکار در مرحله توليد و بهرهبرداری ،تأکيد بر انجام عمليات بهبود و افزایش
ضریب بازیافت در طول دوره بهرهبرداری ،انجام توسعه مستمر و پلکانی ،ارتباطدهی
دستمزد به ميزان کار انجام شده ،از مهمتر ین تغييرات ایجادشده در این الگوی قراردادی
است( .امامی و هادی )11 :1396 ،با توجه به اهميت موضوع در سالهای اخير مطالعاتی در
مورد الگوهای قراردادی این دو کشور و تحوالت رخ داده در آنها صورت گرفته است که
برخی از اهم آنها عبارتند از:
امامی و هادی ( )1396در پژوهشی به صورت کيفی به ارزیابی مالی دو قرارداد بيع
متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران پرداختند .و با استفاده از روش تصميمگيری تاپسيس
نشان دادند که معيارهای تأمين و جذب سرمایهگذار خارجی ،برداشت صيانتی از مخزن و
انعطافپذیری منطقی در شرح کار و هزینههای تکليفی پيمانکار از اولویت باالتری در دو
نظام مالی برخوردار بوده و براساس این معيارها قرارداد جدید نفتی ایران را میتوان به
عنوان قرارداد مناسب برای صنعت نفت کشور تلقی کرد .صاحب هنر و همکاران ()1396
با استفاده از دادههای فنی ميدان سردار جنگل مدل مالی قراردادهای جدید نفتی ایران را
شبيهسازی کرده و نتيجه میگيرندکه سهم پيمانکار بسيار اندک بوده و نرخ بازده داخلی
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آن با افزایش قيمت نفت از  14/6درصد تجاوز نخواهد کرد .قندی و لين الول )2017( 1در
تحقيقی به بررسی و تحليل حساسيت عوامل ریسکی بر نرخ بازده در قراردادهای بيع متقابل
پرداخته و نشان دادند شرکتهای بينالمللی نفتی در قراردادهای بيع متقابل ممکن است با
درجات باالیی از ریسک مواجه شوند .همچنين عواملی نظير قيمت نفت ،توليد ،هزینههای

سرمایهای ،هزینه عملياتی ،تأخير در ساختوساز و نرخ الیبور 2میتوانند نرخ بازده
پيمانکار در این قراردادها را تحت تأثير قرار دهند .ون مورس )2009( 3در مقالهای ضمن
ارزیابی مالی و اقتصادی قرارداد توسعه ميدان رميله عراق ،اعمال سقف  50درصدی از
محل درآمد ميدان را مهمترین عامل محدودکننده دریافتی پيمانکار دانسته و نشان داده در
صورت افزایش قيمت نفت به حدود  10دالر پيمانکار میتواند کل هزینههای خود را
ظرف دو سال اوليه بازیافت نماید.
اگرچه مطالعات محدودی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی بر روی الگوهای
قراردادی نفتی ایران و عراق البته به صورت مستقل و جداگانه انجام شده است اما در این
پژوهش به دليل اهميت موضوع ميادین مشترک به ویژه در حوزه نفتی غرب کارون که از
مهمترین حوزههای نفتی کشور به شمار میرود و ميادین آن در مرزهای مشترک با کشور
عراق واقع شده است ،سعی شده است با هدف ارتقاء آخرین الگوی قراردادی مورد
استفاده در کشور (آیپیسی) مقایسه دقيق و جزئیتری از عملکرد مالی و اقتصادی
الگوهای قراردادهای خدماتی دو کشور به ویژه از منظر جذب سرمایهگذار به عمل آید که
تاکنون موضوع مقاله علمی و پژوهشی نبوده است.

 .6روش تحقیق
ارزیابیهای اقتصادی در صنعت نفت معموالً از طریق شبيهسازی مدلهای جریان نقدی
انجام میشود ،این محاسبات و ارزیابیها براساس برخی فاکتورهای برآوردی مانند هزینهها
و درآمدهای پروژه انجام شده و از طریق تحليل حساسيت ،تأثير هرکدام از فاکتورهای
مورد نظر بر سودآوری پروژه ارزیابی میشود.
)1. Ghandi& Lin lawell (2017

 .2نرخ الیبور عبارتست از نرخ بين بانکی پيشنهاد شده از سوی بانکهای لندن که به عنوان جزئی از نرخ بهره بانکی
تخصيصیافته به پيمانکار تحت عنوان هزینههای تأمين مالی قراردادهای نفتی محسوب میگردد.
London Interbank Offered Rate: LIBOR
)3. Van Meurs (2009
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در حقيقت شبيهسازی به عنوان یکی از ابزارهای تحليل ریسک هنگام تصميمگيری در
مورد سرمایهگذاری ،اولينبار در سال  1960برای سرمایهگذاری در زمينه اکتشاف و توليد
نفت به کار گرفته شد( .مکميالن و هونز )2000 ،1به همين دليل نيز در پژوهش حاضر

جهت بررسی و مقایسه عملکرد مالی  -اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق
در راستای جذب سرمایهگذار خارجی و تأمين مالی پروژههای توسعه و بهرهبرداری از
ميادین نفتی از تکنيک شبيه سازی مالی و تحليل حساسيت نرخ بازده سرمایهگذاری
پيمانکار نسبت به تغييرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور اعم از قيمت نفت،
هزینههای سرمایه ای و عملياتی پروژه ،نرخ افت توليد ميدان ،نرخ پایه حقالزحمه پيمانکار
استفاده شده است.

 .8مدلسازی نظام مالی قراردادهای نفتی و تحلیل یافتهها
در قراردادهای نفتی عموماً هزینهها و نحوه پرداخت مطالبات پيمانکار ارکان نظام مالی
قرارداد را تشکيل میدهند که با اعمال محدودیتها و سایر شرایط در نظر گرفته شده
مجموعاً ساختار نظام مالی قرارداد را ایجاد میکنند.
جدول  .9مشخصات ارکان نظام مالی الگوهای قراردادهای خدماتی نفتی ایران و عرا ق
مدل قرارداد
بیع متقابل

نحوه پرداخت مطا بات پیمانکار

مؤ فههای ناام ما ی قرارداد
چهار گروه هزینههای قابل شناسایی در

هزینههای پیمانکار و حقا زحمه او منوط به

این قرارداد ،هزینههای سرمایهای ،هزینههای دستیابی به اهداف تو یدی تعیین شده در قرارداد و با
غیرسرمایهای،

عملیاتی

هزینههای

و فروش تو یدات نفتی به وی بازپرداخت میشوند و

هزینههای بانکی هستند.
هزینههای

سرمایهای

سقف بازیافت مطا بات پیمانکار بین  04تا 04
و

حقا زحمه درصد از این محل میباشد که در قا ب اقساط

پیمانکار در این قراردادها ثابت و از پیش تعیینشده و پس از تو ید او یه به پیمانکار پرداخت
تعین شده است ،درنتیجه هرگونه افزایش میشود.
این هزینهها از مبا غ مصوب تأثیری در

به مبا غ هزینههای سرمایهای و غیرسرمایهای

سقف تعیینشده برای مبا غ آنها نخواهد تعهد شده توسط پیمانکار با روش بهره مرکب از
داشت.
آیپیسی

چهار گروه هزینهای قابل شناسایی است

زمان هزینه کرد ،بهره تعلق میگیرد.
از زمان رسیدن طرح به تو ید او یه یا اضافی،

و عبارتند از هزینههای سرمایهای مستقیم ،بازپرداخت هزینههای مستقیم سرمایهای ،هزینههای

1. Macmilan & Honse
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مدل قرارداد

نحوه پرداخت مطا بات پیمانکار

مؤ فههای ناام ما ی قرارداد

هزینههای غیر مستقیم ،هزینههای عملیاتی ،غیرمستقیم تا آن زمان و هزینههای تأمین ما ی
قرارداد ،طبق دوره تعیین شده در قرارداد ،تقسیط و

هزینههای بانکی.

برای محاسبه حقا زحمه پیمانکار از بازپرداخت میشود .کل بازپرداخت به پیمانکار در
سیستم حقا زحمه به ازای هر بشکه نفت هر دوره حداکثر از محل  04درصد از نفت خام یا
تو یدشده استفاده میشود .در تعدیل نرخ میعانات گازی تو یدی اضافی و تا  04درصد از گاز
پایه حقا زحمه بر اساس تو ید ضریبی در طبیعی اضافی و دیگر محصوالت و یا عواید آنها بر
نار گرفته شده که با نرخ پایه حقا زحمه پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به
رابطه عکس دارد ،همچنین جهت برقراری تو ید او یه انجام میشود .با این حال پایان دوره
ارتباط میان حقا زحمه پیمانکار با سطح قرارداد مانع از بازپرداخت هزینههای باقیمانده ،با
جهانی قیمتهای نفت براساس فرمول شرایط مندرج در قرارداد نمیگردد.
تعیینشده در قرارداد نرخ پایه حقا زحمه
متناسب با تغییر قیمت نفت تغییر میکند.

تنها به هزینههای غیر مستقیم انجامشده از تاریخ
مؤثر قرارداد تا شروع دوره بازپرداخت انجام شده
باشند و تأخیر در بازپرداخت هزینهها در موعد
مقرر ،بهره تعلق میگیرد.

خدماتی
عرا،

هزینههای نفتی عبارت اند از هزینههایی

در هر دوره صرفاً تا  04درصد درآمد مفروض

که پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد قرارداد به بازپرداخت هزینههای پیمانکار تخصیص
متحملشده یا پرداختهایی که پیمانکار مییابد و ی بازپرداخت هزینههای تکمیلی در هر
برای اجرای عملیات نفتی به استثنای ما یات دورۀ تا سقف  04درصد درآمد مفروض قرارداد
بردرآمد شرکت انجام داده است (شامل منهای هزینههای نفتی و حقا زحمۀ پرداختی خواهد
هزینههای سرمایهای و عملیاتی) و به آن بود .مبا غ باقیمانده از هزینههای تکمیلی ،از
سودی تعلق نمیگیرد.
هزینههای

تکمیلی

تاریخی که این هزینهها برای او ینبار صورت
عبارتاند

از وضعیت شدهاند تا زمانی که بازپرداخت شوند،

هزینههایی که پیمانکار برای اجرای موضوع مشمول بهره خواهند شد .نرخ بهره ،نرخ الیبور به
قرارداد متحمل میشود و در دستۀ هزینههای عالوه یک درصد خواهد بود.
نفتی قرار نمیگیرد.

در صورتی که با انقضای مدت قرارداد یا در

برای محاسبه حقا زحمه پیمانکار از صورت خاتمۀ قرارداد ،مبا غ سررسید شده و
سیستم حقا زحمه به ازای هر بشکه نفت معوقهای از هزینههای نفتی ،هزینههای تکمیلی و
تو یدشده استفاده میشود .در تعدیل نرخ حقا زحمه وجود داشته باشد ،ظرف سی روز
پایه حقا زحمه از فاکتور آر استفاده میشود حساب تسویه خواهد شد یا اینکه طرفین به گونۀ
که با نرخ پایه حقا زحمه رابطه عکس دارد ،دیگری توافق خواهند کرد.
همچنین این نرخ با ضریب عملکرد نیز

همۀ درآمدهای هریک از شرکتهای حاضر در

تعدیل میگردد و سهم شریک داخلی از کنسرسیوم ،مشمول پرداخت ما یات میباشند.
سود حاصل از میدان نیز  50درصد میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق (برگرفته از مفاد ا گوهای قراردادهای بیع متقابل،ای پی سی و خدماتی عرا)،
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 .8-9مفروضات مدل شبیه سازی نظام مالی قرارداد
در این پژوهش جهت انجام محاسبات مالی و نتایج اقتصادی از اطالعات فنی ،مهندسی فاز
دوم طرح توسعه یکی از ميادین نفتی مشترک در حوزه غرب کارون با کشور عراق
استفاده شده است که حوزه نفتی استراتژیک ایران محسوب میگردد و اکثر ميادین
موجود در آن ازجمله آزادگان ،یادآوران ،یاران با کشور عراق مشترک میباشد.
الف) مفروضات قیمتی :گزارشهای منتشره از اداره اطالعات انرژی آمریکا در مورد
پيشبينی قيمت نفت در چشماندازهای بلندمدت در سه سناریو با نامهای خوشبينانه ،مرجع
و بدبينانه تهيه و ارائه می گردد که در این پژوهش ،روند قيمت نفت برنت براساس آخرین
پيشبينی این مؤسسه در گزارش سال 2020در حالت مرجع ،به عنوان مبنای تعيين قيمت
نفت توليدی ميدان در نظر گرفته شده است با این توضيح که براساس نظر کارشناسان نفتی
کشور و با توجه به کيفيت نفت توليدی ميادین نفتی غرب کارون از ضریب عددی معادل
 0/91به عنوان ضریب تعدیل قيمت استفاده شده است.
شکل  .9چشمانداز آتی قیمتهای جهانی نفت در سه سناریو قیمتی

منبعEIA Annual Energy Outlook 2020 :

ب) مفروضات فنی و قراردادی :جزئيات اطالعات فنی و قراردادی فاز دوم طرح
توسعه ميدان نفتی منتخب در قالب الگوهای قراردادی پژوهش براساس جداول ذیل
میباشد.
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جدول  .2اطالعات فنی طرح فاز دوم توسعه میدان نفتی مشترک
معیار

مقدار

واحد

معیار

مقدار

واحد

کل عمر میدان

۰4

سال

تو ید حداکثری

۵50

هزاربشکه/روز

مرحله توانبخشی

5

سال

نرخ تخلیه

0

درصد /ساالنه

طول دوره توسعه

0

سال

هزینه سرمایهای

۰45۳

میلیون دالر

طول دوره پلتو

0

سال

هزینه غیر سرمایه

۰۳۰

میلیون دالر

تو ید او یه

۳4

هزار بشکه /روز

هزینه عملیاتی

0000/۹

میلیون دالر

منبع :مفروضات تحقیق و برگرفته از اطالعات بدست آمده از مصاحبه با کارشناسان و سایت شرکت مهندسی و
توسعه نفت ایران.۵

جدول  .6اطالعات قراردادی طرح فاز دوم توسعه میدان نفتی مشترک
معیار

واحد

مقدار

ا گوی قرارداد

بیع متقبل

آی پی سی

خدماتی عرا،

-

دوره قرارداد

۵0

54

54

سال

نرخ بهره

0

0

0

درصد

نرخ تنزیل

۵4

۵4

۵4

درصد

تقسیط هزینه سرمایه

0

0

-

سال

سقف بازپرداخت

04

04

04

درصد /درآمد ساالنه

نرخ ما یات

-

-

50

درصد

سهم شریک داخلی

-

-

0

درصد

منبع :مفروضات پژوهش و برگرفته از مفاد قراردادهای خدماتی بلندمدت عرا ،و نمونه قراردادای پی سی

جدول  .8نحوه تعدیل حق الزحمه در قراردادهای جدید نفتی ایران
تعدیل
حق
ا زحمه
برمبنای
قیمت
نفت

بازه
تغییرات
بازه ۵

قیمت نفت
P>54

تعدیل حق
ا زحمه
Fee

بازه 5

Fee*۵۵4% 54= > P > 04

بازه ۰

Fee*۵54% 04 => P > 04

بازه 0

Fee*۵04% 04 => P > ۳4

بازه 0

P < =۳4

Fee*۵04%

تعدیل
حق
ا زحمه
براساس
شاخص
آر

بازه
تغییرات

شاخص آر

تعدیل حق
ا زحمه

بازه ۵

R > 4/50

۵44%*fee

بازه 5

4/50= > R > 4/0

۳4%*fee

بازه ۰

4/0 => R > ۵

04%*fee

بازه 0

R => ۵

04%*fee

منبع :مفروضات تحقیق و برگرفته از مفاد نمونه قراردادهای نفتی ایران (آیپیسی)
1. https://pedec.ir/detail/ongoing-projects
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جدول  .۵نحوه تعدیل حق الزحمه در قرارداد خدماتی عراق
ضریب عملکرد

تعدیل حقا زحمه براساس ضریب
عملکرد
تعدیل حقا زحمه براساس شاخص آر

تعدیل حق ا زحمه

fee =( Pactual/Pplan)*Fee

بازه تغییرات

شاخص آر

تعدیل حق ا زحمه

بازه ۵

R>۵

fee*۵44%

بازه 5

۵ => R > ۵/50

fee *۳4%

بازه ۰

۵/50 => R > ۵/0

fee*04%

بازه 0

۵=> R >5

fee *04%

بازه 0

R =< ۵

fee*54%

منبع :مفروضات تحقیق و برگرفته از بند ( )۰ماده  ۵۹پیش نویس مدل قراردادهای خدماتی بلندمدت عرا،

 .8-2تحلیل یافتههای به دست آمده از شبیهسازی مالی الگوهای قراردادی
نتایج اصلی به دست آمده از شبيهسازی مالی سه الگوی قراردادی برای هریک از طرفين
قرارداد در جدول زیر (جدول شماره  )6عبارتند از:
جدول  .3مقادیر برآوردی شاخصهای اقتصادی طرفین قرارداد در سه مدل قرارداد
شاخصهای اقتصادی

واحد

مقدار

ا گوی قرارداد

بیع متقابل

آیپیسی

خدماتی عرا،

-

خا ص ارزش فعلی دو ت میزبان

۵55۹۳/05

۵55۰4/۳5

۵5۰04/00

میلیون دالر

خا ص ارزش فعلی پیمانکار

۹04/45

۵450/05

۹40/۹4

میلیون دالر

نرخ بازده داخلی پیمانکار

۵0

۵0

۵0

درصد

دوره بازگشت سرمایه پیمانکار

0

0

۰

سال

منبع :یافتههای تحقیق

 .8-2-9نحوه تقسیم درآمد میدان و هزینهها در سه الگوی قراردادی
نحوه تقسيم درآمد ناخالص ميدان در هریک از الگوهای قراردادی بيع متقابل ،آیپیسی و
خدماتی عراق و همچنين نحوه تقسيم هزینهها و درآمد پروژه در نمودار جریانهای نقدی
حاصل از الگوهای قراردادی مذکور بين طرفين قرارداد یعنی شرکت نفت سرمایهگذار و
دولت ميزبان در نمودارهای ذیل (نمودارهای  1الی  )6نشان داده شده است.
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نمودار  .9تقسیم درآمد ناخالص میدان در الگوی قراردادی بیع متقابل
۴.۷۷۳۸۵۹۰۷٪

۲.۴۸۹۷۳۸۶۴۷٪
۶.۹۲۱۰۰۳۶۴۴٪
۰.۵۹۴۶۱۷۲۸۵٪
۴.۷۰۱۰۴۷۳۶۲٪

۸۰.۵۱۹۷۴۹۵۲٪
هزینه های غیرمستقیم

هزینه های سرمایه ای

درآمد دو ت

حق ا زحمه پیمانکار

هزینه های بانکی

هزینه های عملیاتی

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .2نحوه تقسیم هزینهها و درآمد در جریان وجوه نقد الگوی قراردادی بیع متقابل
5000

0
۲۰۲۰ ۲۰۲۲ ۲۰۲۴ ۲۰۲۶ ۲۰۲۸ ۲۰۳۰ ۲۰۳۲ ۲۰۳۴ ۲۰۳۶ ۲۰۳۸ ۲۰۴۰ ۲۰۴۲ ۲۰۴۴ ۲۰۴۶ ۲۰۴۸
-5000
هزینه های مستقیم
هزینه های عملیاتی
حق ا زحمه شرکت نفتی سرمایه گذار

هزینه های غیرمستقیم
دریافتی دو ت
بازیافت هزینه ها

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .6تقسیم درآمد ناخالص میدان در الگوی قراردادی آیپیسی
۸.۳۷۱۹۴۵۰۴۳٪

۰.۲۷۷۴۱۵۸۰۵٪
۶.۹۲۱۰۰۳۶۴۴٪
۰.۵۹۴۶۱۷۲۸۵٪
۴.۷۰۱۰۴۷۳۶۲٪

۷۹.۱۳۳۹۷۰۸۶٪
هزینه های غیرمستقیم

هزینه های سرمایه ای

درآمد دو ت

حق ا زحمه پیمانکار

هزینه های بانکی

هزینه های عملیاتی

منبع :یافتههای تحقیق
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نمودار  .8نحوه تقسیم هزینهها و درآمد در جریان وجوه نقد الگوی قراردادیای پی سی
5000
0
۲۰۲۰۲۰۲۲۲۰۲۴۲۰۲۶۲۰۲۸۲۰۳۰۲۰۳۲۲۰۳۴۲۰۳۶۲۰۳۸۲۰۴۰۲۰۴۲۲۰۴۴۲۰۴۶۲۰۴۸
-5000
هزینه های غیرمستقیم

هزینه های مستقیم

دریافتی دو ت

هزینه های عملیاتی

بازیافت هزینه ها

حق ا زحمه شرکت نفتی سرمایه گذار

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .۵تقسیم درآمد ناخالص میدان در الگوی قراردادی خدماتی عراق
۰.۱۵۶۹۹۳۴۰۹٪

۷.۱۵۶۷۵۱۳۹۸٪
۶.۹۲۱۰۰۳۶۴۴٪
۰.۵۹۴۶۱۷۲۸۵٪
۴.۷۰۱۰۴۷۳۶۲٪

۸۰.۴۶۹۵۸۶۹٪
هزینه های غیرمستقیم

هزینه های سرمایه ای

درآمد دو ت

درآمد ناخا ص میدان

حق ا زحمه پیمانکار

هزینه های بانکی

هزینه های عملیاتی

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .3تقسیم هزینهها و درآمد در جریان وجوه نقد الگوی قراردادی خدماتی عراق
4000
2000
0
۲۰۲۰۲۰۲۲۲۰۲۴۲۰۲۶۲۰۲۸۲۰۳۰۲۰۳۲۲۰۳۴۲۰۳۶۲۰۳۸۲۰۴۰۲۰۴۲۲۰۴۴۲۰۴۶۲۰۴۸
-2000

منبع :یافتههای تحقیق

هزینه های غیرمستقیم

هزینه های مستقیم

دریافتی دو ت

هزینه های عملیاتی

بازیافت هزینه ها

حق ا زحمه شرکت نفتی سرمایه گذار
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 .8-2-2بررسی سودآوری پیمانکار نسبت به تغییرات قیمت نفت
همانطور که در نمودارهای مقایسهای شکل زیر (شکل  )2مشاهده میگردد ،در بيع متقابل
با افزایش قيمت نفت ،نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار معادل نرخ توافق و لحاظ شده
تحت شرایط قرارداد ،ثابت مانده و تغييری نمیکند و این در حاليست که با کاهش
قيمتهای نفت ،شاخص مذکور کاهش مییابد .بنابراین در این الگوی قراردادی خدماتی،
پيمانکار بدون اینکه از افزایش سودآوری پروژه به دليل افزایش قيمت نفت برخوردار
باشد ،متحمل ریسکهای ناشی از کاهش قيمتهای نفت خواهد شد .اما برخالف بيع
متقابل در الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران با افزایش قيمت نفت ،نرخ بازده
سرمایهگذاری پيمانکار روندی افزایشی دارد ليکن این روند در سطحی از قيمتها متوقف
شده و پس از آن ثابت شده و تغييری نمیکند .همچنين با کاهش قيمتهای نفت ،نرخ
بازده سرمایهگذاری پيمانکار روندی نزولی دارد .روند تغييرات نرخ بازده سرمایهگذاری
پيمانکار در الگوی قراردادهای خدماتی عراق نيز شبيه به آیپیسی میباشد ليکن
تفاوتهایی نيز در نمودار آنها مشاهده میگردد.
دقت در نمودارهای مقایسهای شکل ( )2نشان میدهد که با افزایش قيمتهای نفت
ابتدا نمودار تغيرات نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار در الگوی قراردادهای خدماتی عراق
پایينتر از نمودار آیپیسی واقع شده است ليکن با تدوام افزایش قيمتها نمودار مذکور
در سطحی باالتر از نمودار مربوط به آیپیسی قرار میگيرد .این امر که در سطوح
افزایشی باالتر از  30درصد در قيمتهای نفت که محل برخورد نمودار دو الگوی
قراردادی مذکور است ،رخ می دهد مبين آن است که در سطوح پایينی افزایش قيمتها و
درنتيجه در قيمتهای پایينتر ،افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار در الگوی
قراردادهای خدماتی عراق کمتر از نرخ بازده سرمایهگذاری در آیپیسی است و در
سطوح باالیی افزایش قيمتها و درنتيجه در قيمتهای باالی نفت ،مقدار شاخص مذکور
در قرارداد خدماتی عراق باالتر از مقدار عددی این شاخص در آیپیسی میباشد .بنابراین
میتوان گفت ،در قيمتهای باالی نفت ،قرارداد خدماتی عراق سودآورتر از آیپیسی
میباشد ولی در قيمتهای پایين نفت آیپیسی است که برای پيمانکار سودآورتر خواهد
بود ،درنتيجه در صورتی که چشمانداز افزایشی از قيمتهای نفت وجود داشته باشد،
الگوی قراردادهای خدماتی عراق از آیپیسی جذابتر است اما چنانچه روند کاهشی از
قيمتهای نفت مورد انتظار باشد ،آیپیسی برای پيمانکار جذابتر خواهد بود.
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در تحليل اقتصادی طرح مورد بررسی در این پژوهش حداکثر نرخ بازده سرمایهگذاری
در الگوی قراردادهای خدماتی عراق در سطح  100درصدی افزایش قيمتهای نفت ایجاد
شده که معادل  11/76درصد میباشد ،در حالی که در الگوی قراردادی آیپیسی
ماکزیموم مقدار نرخ بازده سرمایهگذاری در سطح  20درصدی افزایش قيمتهای نفت
ایجاد شده که معادل  17/49درصد میباشد.
شکل  .2نمودارهای تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایهگذاری پیمانکار نسبت به تغییرات قیمت نفت
40
20

-40

%IOC IRR

250

200

150

100

50

0
-20 0

-50

-100

-60
%oil price
IRR/TSC

IRR/IPC

IRR/BB

منبع :یافتههای تحقیق

در اینجا باید توجه داشت که در تحليل اقتصادی طرح مورد بررسی در این پژوهش
مقدار عددی شاخص خالص ارزش فعلی پيمانکار تحت شرایط سناریوی مرجع در سه
الگوی قراردادی بيع متقابل ،آیپیسی و قراردادهای خدماتی عراق یکسان نبوده به نحوی
که ارزش این شاخص در الگوی قراردادهای خدماتی عراق با کمترین مقدار معادل
 907/90ميليون دالر و در الگوی قراردادی بيع متقابل معادل  960/16ميليون دالر و در
الگوی قراردادی آیپیسی با بزرگترین مقدار معادل  1027/62ميليون دالر میباشد ،اما
همانطور که در نمودارهای شکل ( )4نيز مشاهده میشود با افزایش قيمتهای جهانی نفت
از مقادیر پيشبينیشده در قرارداد ،ارزش حال سود پيمانکار در الگوی قراردادی بيع
متقابل ثابت مانده و تغييری نمیکند در حاليه با کاهش قيمتهای نفت ،روندی کاهشی
دارد و این در حاليست که در دو الگوی قراردادهای خدماتی عراق و آیپیسی مقدار
شاخص مذکور به صورت محدود و تا یک مقدار حداکثری روندی صعودی دارد با این
حال در شکل ( )3نيز میبينيم در تمام سطوح افزایشی قيمتهای نفت ،ارزش حال سود
پيمانکار در آیپیسی بيشتر از دو مدل قراردادی دیگر است .پس با در نظر گرفتن تغييرات
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نرخ بازده سرمایه گذاری پيمانکار نسبت به تغييرات قيمت نفت که در قسمت قبلی بررسی
شد میتوان چنين نتيجه گرفت ،در مقایسه با آیپیسی ،مکانيسم مالی تعبيه شده در الگوی
قراردادهای خدماتی عراق چنان عمل میکند که در صورت شدت یافتن افزایش
قيمتهای نفت از مقادیر پيشبينیشده در قرارداد و درنتيجه در قيمتهای باالی نفت با
وجود کمتر بودن ارزش حال سود پيمانکار ،نرخ بازده سرمایهگذاری باالتری نصيب
پيمانکار گردد.
شکل  .6مقدار خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییرات قیمت نفت
1500
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منبع :یافتههای تحقیق

شکل  .8تحلیل حساسیت خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییرات قیمت نفت
50
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منبع :یافتههای تحقیق
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علت روند تغييرات سودآوری پيمانکار نسبت به تغييرات احتمالی در قيمتهای نفت،
عبارتست از روند تغييرات ارزش حال حقالزحمه دریافتی پيمانکار نسبت به تغييرات قيمت
نفت در الگوهای قراردادی مذکور و همانطور که در شکل ( )5نيز مالحظه میشود،
نمودار ارزش حال حق الزحمه دریافتی پيمانکار در هر سه الگوی قراردادی ،مشابه
نمودارهای خالص ارزش فعلی پيمانکار است ،به نحوی که در الگوی قراردادی بيع متقابل
با افزایش قيمتهای نفت تغييری در ارزش حال حقالزحمه پيمانکار ایجاد نمیشود ليکن
با کاهش قيمت نفت به دليل مؤثر واقع شدن محدودیت ناشی از سقف تعيينشده برای
بازپرداخت مطالبات پيمانکار که متعاقباً باعث معوق شدن بازپرداخت بخشی از مطالبات
پيمانکار میگردد ،این شاخص روندی نزولی در پيش میگيرد .اما برخالف بيع متقابل که
مبلغ حقالزحمه در آن ،مبلغ مشخص و از پيش تعيين شدهای است که به صورت درصدی
از هزینههای سرمایهای پروژه تعيين میگردد در دو الگوی قراردادی آیپیسی و
قراردادهای خدماتی عراق ،حق الزحمه پيمانکار مبلغ ثابت و از پيش مشخصشدهای نيست
بلکه مبلغ کلی آن براساس مقدار توليد ميدان تغيير میکند و آنچه طرفين قرارداد در ابتدا
در مورد آن موافقت میکنند ،نرخ پایه حقالزحمه به ازای هر بشکه نفت توليد شده است
که به عنوان مبنایی برای محاسبه حقالزحمه پيمانکار میباشد .با این حال این نرخ هم در
طول دوره اجرای قرارداد ثابت نبوده و براساس شاخص آر تعدیل میشود و بدین ترتيب
باعث تغيير حقالزحمه دریافتی پيمانکار در طول سالهای دوران اجرای قرارداد میگردد،
به همين دليل نمودار تغييرات ارزش حال حقالزحمه پيمانکار در این دو الگوی قراردادی
بسيار شبيه به هم میباشد چراکه مالحظه میگردد با افزایش قيمت نفت این شاخص
روندی صعودی دارد وليکن محدود به مقداری حداکثری است که باعث ایجاد نقطه بيشينه
در نمودارهای مربوطه شده است اما در عين حال باید نيز توجه داشت که با افزایش
قيمتهای نفت همواره نمودار تغييرات ارزش حال حقالزحمه پيمانکار در آیپیسی در
سطحی باالتر از نمودار الگوی قراردادهای خدماتی عراق قرار گرفته که نشان میدهد با
افزایش قيمتهای نفت ،ارزش حال حقالزحمه پيمانکار در آیپیسی بيشتر از قراردادهای
خدماتی عراق افزایش مییابد به نحوی که مقدار حداکثری ارزش حال حقالزحمه در
آیپیسی بيشتر از الگوی قراردادهای خدماتی عراق است .دليل این امر نيز به شرایط در
نظر گرفته شده در آیپیسی جهت افزایش نرخ پایه حقالزحمه براساس افزایش قيمت
نفت مربوط میشود .مبنی بر اینکه با افزایش قيمت نفت ،نرخ حقالزحمه پيمانکار به
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صورت پلکانی و در محدودههای تعریف شده ،درصدی بيشتر از نرخ پایهای میباشد که
برای آن در قرارداد توافق شده است.
شکل  .۵تحلیل حساسیت ارزش حال حق الزحمه پیمانکار نسبت به تغییرات قیمت نفت
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منبع :یافتههای تحقیق

اما در الگوی قراردادهای خدماتی ایران (بيع متقابل و آیپیسی) نهتنها فزایش
قيمتهای نفت موجب تسریع در بازیافت هزینههای سرمایهای از دوران اقساط پيشبينی
شده در قرارداد نخواهد شد بلکه با کاهش قيمتهای نفت ،سرمایه پيمانکار در دوره
طوالنیتری به وی برگشت داده میشود و این موضوع نيز منوط به این امر است که تمدید
زمانی پيش بينی شده جهت اعتباربخشی به قرارداد طبق توافق قبلی صورت گرفته طرفين
برای این موضوع کافی باشد ،چرا که در غير این صورت در وضعيت تشدید کاهش
قيمتهای نفت ،امکان بازپرداخت کامل مطالبات قراردادی اعم از هزینههای سرمایهای
معوق شده نيز وجود نخواهد داشت ،در حالی که در الگوی قرارداد خدماتی عراق با
افزایش قيمتهای نفت و افزایش مقادیر متعلق به بازیافت هزینهها ،بازیافت این قسم از
هزینهها به شرکت نفتی سرمایهگذار تسریع میگردد و درنتيجه دوره بازگشت سرمایه
پيمانکار کاهش مییابد و البته با کاهش قيمتهای نفت ،ممکن است که سرمایه پيمانکار
در دوره طوالنیتری به وی برگشت داده شود.
به عنوان مثال در تحليل اقتصادی طرح مورد بررسی در این پژوهش مشاهده میگردد
در حالی که با افزایش  200درصدی قيمتهای نفت ،دوره بازگشت سرمایه در آیپیسی
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و بيع متقابل معادل  7سال دوره تقسيط پيشبينیشده در قرارداد است ،در الگوی
قرادادهای خدماتی عراق تنها با افزایش بيش از  50درصدی قيمتهای نفت دوره بازگشت
سرمایه از  3سال به  2سال کاهش مییابد متقابال با کاهش قيمت نفت نيز دوره بازگشت
سرمایه در بيع متقابل و آیپیسی به  11سال میرسد در حالی که در الگوی قرادادی عراق
معادل  9سال خواهد بود .کاهش دوره بازگشت سرمایه اصوالً باعث میشود تا مبالغ
دریافتی پيمانکار در سالهای اوليه بهرهبراری از ميدان افزایش یابد ،این مسئله از دو جهت
برای شرکتهای نفتی سرمایه گذار بسيار جذاب و قابل توجه است ،اول اینکه باعث
میشود تا این شرکتها نيازی به سرمایهگذاری اوليه خيلی باال در پروژه نداشته و از همان
درآمدهای خود در سالهای ابتدایی ،هزینههای سرمایهای ميدان را برای سالهای آتی
تأمين نمایند ،دوم اینکه هرقدر مبالغ دریافتی پيمانکار طی دوران بازپرداخت مطالبات
پيمانکار در سالهای اوليه بهرهبرداری از ميدان باالتر رود ،نرخ بازده سرمایهگذاری
پيمانکار نيز افزایش مییابد .به عبارت دیگر اقتصاد پروژه برای پيمانکار بهبود یافته و
بازدهی باالتری را نصيب وی میکند.

 .8-2-6بررسی شاخصهای سودآوری پیمانکار نسبت به تغییرات تولید
همانطور که در نمودارهای مقایسهای در شکل ( 6و )7مشاهده میگردد ،روند تغييرات
نرخ بازده سرمایه گذاری و ارزش حال سود پيمانکار نسبت به تغييرات احتمالی در نرخ
افت توليد ميدان و درنتيجه ميزان توليد تحقق یافته از مقادیر پيشبينیشده در سناریوی
مرجع حاکی از آن است که در محدوده تغييرات صورت گرفته در نرخ افت توليد در
الگوی قراردادی بيع متقابل تغييرات محسوسی در شاخصهای سودآوری پيمانکار رخ
نداده است که دليل آن نيز عدم ارتباط بين مبلغ حقالزحمه (پاداش) دریافتی پيمانکار و
ميزان توليد تحقق یافته از ميدان میباشد .ليکن هر دو نمودار مربوط به دو الگوی قراردادی
آیپیسی و خدماتی عراق دارای شيب منفی میباشند که نشان دهنده رابطه غيرمستقيم
ميان نرخ بازده سرمایه گذاری و ارزش حال سود پيمانکار با تغييرات احتمالی در نرخ افت
توليد ميدان و بالتبع آن رابطه مستقيم ميان شاخصهای مذکور با تغييرات توليد واقعی
حاصله از ميدان نفتی میباشد .با این حال باید توجه داشت که شيب نمودار الگوی
قراردادهای خدماتی عراق بيشتر از نمودار مشابه در آیپیسی است که نشان میدهد،
حساسيت شاخصهای سودآوری پيمانکار (نرخ بازده سرمایهگذاری و ارزش حال سود
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پيمانکار) نسبت به تغييرات نرخ افت توليد و توليد واقعی ميدان در الگوی قراردادهای
خدماتی عراق بيشتر از آیپیسی است.
به طور مثال در صورت افزایش  200درصدی و سه برابر شدن نرخ افت توليد ميدان،
نرخ بازده سرمایهگذاری که تحت شرایط سناریوی مرجع معادل 16درصد است در
آیپیسی معادل  15درصد و در الگوی قراردادهای خدماتی عراق معادل  14/6درصد
میباشد همچنين با کاهش  60درصدی نرخ افت توليد ميدان ،نرخ بازده سرمایهگذاری
پيمانکار در آیپیسی معادل  16/3درصد و در قراردادهای خدماتی عراق معادل 16/5
درصد میگردد .بنابراین میتوان چنين نتيجه گرفت ،نظام مالی هر دو الگوی قراردادی
آیپیسی و خدماتی عراق باعث میشود تا ارتباط مستقيمی ميان نرخ بازده سرمایهگذاری و
ارزش حال سود پيمانکار با ميزان توليد واقعی ميدان برقرار گردد ليکن این رابطه در الگوی
قرارداهای خدماتی عراق قویتر و بيشتر از آیپیسی است و در نهایت باعث میشود ،ضمن
انتفاع بيشتر پيمانکار از افزایش توليد ميدان در دوران بهرهبرداری در مدل قراردادی مذکور
نسبت به دو مدل قراردادی دیگر (بيع متقابل و آیپیسی) پيمانکار متحمل ریسکهای
بزرگتری درنتيجه کاهش توليد در دوران بهرهبرداری از ميدان گردد ،درنتيجه از منظر
شرکتهای نفتی سرمایهگذار ،الگوی قراردادی آیپیسی میتواند در مورد ميادینی که
ریسک توليد در آنها باالست و یا ميزان توليد آنها پایين است جذابتر از الگوی قراردادهای
خدماتی عراق باشد و برعکس الگوی قراردادهای خدماتی عراق برای ميادین بزرگ که
حجم توليد باال دارند و یا ميادینی که دارای سابقه توليدی شناخته شدهتر هستند و درنتيجه
پيمانکار را با ریسکهای کاهش توليد کمتری مواجه میکنند ،جذاب خواهند بود.
شکل  .3تحلیل حساسیت خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ افت تولید
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شکل  .7تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایهگذاری پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ افت تولید
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منبع :یافتههای تحقیق

حقالزحمه پيمانکار در بيع متقابل مقدار تعيينشدهای است که با ميزان توليد واقعی به
دست آمده از ميدان ارتباطی ندارد و در نمودارهای مقایسهای شکل ( )1نيز مشاهده
میگردد با تغييرات نرخ افت توليد ،مقدار حقالزحمه پيمانکار در این الگوی قراردادی نيز
دچار تغييرات شدیدی نمیشود و ثابت میماند ،در حالی که در دو الگوی قراردادهای
آیپیسی و خدماتی عراق ،مبلغ حقالزحمه پيمانکار با ميزان توليد ارتباط مستقيم دارد که
دليل آن نيز به مکانيسم تعيين حقالزحمه در دو الگوی قراردادی مذکور بر میگرد که در
آنها از سيستم نرخ پایه به ازای هر بشکه توليد به دست آمده از ميدان برای تعيين مبلغ کلی
حق الزحمه پيمانکار استفاده شده است و بدین ترتيب از طریق نرخ پایه حقالزحمه سعی
شده است تا ارتباط مستقيمی بين ميزان توليد تحقق یافته از ميدان و مبلغ کلی پاداش
پيمانکار برقرار گردد ليکن شيب نمودار مربوط به الگوی قراردادهای خدماتی عراق بيشتر
از شيب همين نموداردرآیپیسی است که نشان میدهد حساسيت ارزش حال حقالزحمه
دریافتی پيمانکار نسبت به تغييرات نرخ افت توليد و توليد تحقق یافته در دوران بهرهبرداری
از ميدان در الگوی قراردادهای خدماتی عراق بيشتر از آیپیسی میباشد .درنتيجه رابطه
مستقيم قوی تری بين پاداش دریافتی پيمانکار و ميزان توليد تحقق یافته از ميدان در الگوی
قراردادهای خدماتی عراق وجود دارد که علت آن البته وجود ضریب عملکرد در نظام
مالی الگوی قراردادهای خدماتی عراق میباشد در حالی که در آیپیسی از این ضریب
استفاده نمیشود.
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بر این اساس می توان گفت الگوی قراردادهای خدماتی عراق نسبت به آیپیسی،
پيمانکار را با ریسکهای بزرگتری در مورد کاهش توليد ميدان از مقادیر برنامهریزی
شده در قرارداد مواجه می کند ولی در عين حال نيز پيمانکار از منافع اقتصادی که درنتيجه
افزایش توليد واقعی ميدان ایجاد میگردد در این الگوی قراردادی بيشتر از آیپیسی
بهرهمند خواهد شد .این موضوع باعث میشود تا از یک سو انگيزه شرکتهای نفتی
سرمایهگذار در بزرگنمایی توان توليدی ميدان جهت پيشیگرفتن از رقبا در زمان برگزاری
مناقصه تعدیل گردد و از سوی دیگر تخصيص پاداش بيشتر بدليل توليد بيشتر ميدان
می تواند به عنوان مشوقی برای عملکرد بهتر پيمانکار جهت دستيابی به اهداف توليدی
تعيين شده در قرارداد عمل نماید.
شکل  .4تحلیل حساسیت ارزش حال حقالزحمه پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ افت تولید
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 .8-2-8سودآوری پیمانکار نسبت به تغییرات هزینههای سرمایهای پروژه
نمودارهای مقایسهای شکل ( 1و )9نشان میدهند که در دو الگوی قراردادی آیپیسی و
قراردادهای خدماتی عراق ،شاخصهای سودآوری پيمانکار شامل نرخ بازده
سرمایهگذاری و ارزش حال سود پيمانکار با تغييرات احتمالی در ميزان هزینههای
سرمایهای پروژه از مقادیر برنامهریزی شده در قرارداد (سناریوی مرجع) دارای رابطهای
غيرمستقيم میباشند .به نحوی که سودآوری پيمانکار در قالب این دو شاخص با افزایش
هزینههای سرمایهای پروژه ،کاهش مییابد و در صورت کاهش هزینههای سرمایهای پروژه
روندی صعودی خواهند داشت .بنابراین شرکتهای نفتی سرمایهگذار در دو مدل
قراردادی مذکور از انگيزههای الزم برای کاهش هزینههای سرمایهای پروژه برخوردار
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بوده و مکانيسم مالی موجود در این دو الگوی قراردادی توانسته است تا در این زمينه
رابطهای منطقی ميان منافع سرمایهگذار و بازده اقتصادی پروژه ایجاد نماید .این در حاليست
که نمودار تغييرات شاخصهای سودآوری پيمانکار نسبت به تغييرات احتمالی هزینههای
سرمایهای پروژه بيانگر وجود رابطهای متفاوت در بيع متقابل است .در این الگوی قراردادی
اگرچه با افزایش هزینههای سرمایهای پروژه ،نرخ بازده سرمایهگذاری و ارزش حال سود
دریافتی پيمانکار کاهش مییابد ولی در صورت کاهش هزینههای سرمایهای پروژه نه تنها
نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار افزایش نمییابد بلکه ارزش حال سود دریافتی پيمانکار
نيز کاهش مییابد .علت ایجاد چنين وضعيتی که به خوبی وجود یک آسيب ساختاری در
الگوی قراردادی بيع متقابل را نشان میدهد ،عالوه بر نحوه تعيين هزینههای سرمایهای پروژه
و ثابت بودن مبالغ پيشبينی شده و عدم پذیرش افزایش این هزینهها مگر در محدودههای
مجاز تعيين شده در قرارداد از سوی کارفرما ،وجود شروطی در قرارداد بيع متقابل در رابطه با
نحوه تعيين حقالزحمه پيمانکار است که باعث میشود با کاهش هزینههای سرمایهای پروژه،
حقالزحمه پيمانکار تا حدی که نرخ بازده سرمایهگذاری تعيين شده در قرارداد حاصل شود،
کاهش یابد و بدیهی است که تحت چنين شرایطی شرکت نفتی سرمایهگذار بيشتر از اینکه
برای اعمال برنامههای کاهش و صرفهجویی در هزینههای پروژه ،تالش نماید برعکس در
تالش برای حسابسازی و افزایش هزینههای قابل قبول پروژه جهت باال بردن سودآوری و
کاهش ریسک خود برخواهد آمد ،بدین ترتيب با وجودی که مکانيسم مالی الگوی
قراردادی بيع متقابل به گونهای طراحی شده است تا ریسک ناشی از افزایش هزینههای
سرمایهای پروژه در حين اجرای قرارداد را به پيمانکار منتقل نماید ليکن دولت ميزبان را با
ریسک بيشبرآورد هزینهها و حساب سازهای بيشتر از سوی پيمانکار مواجه خواهد کرد.
همچنين در نمودارهای مقایسهای شکل ( 9و )10مالحظه میگردد ،در صورت افزایش
هزینههای سرمایهای پروژه شيب منحنی نرخ بازده سرمایهگذاری و ارزش حال سود خالص
پيمانکار در بيع متقابل بيشتر از ایپیسی و در الگوی قراردادهای خدماتی عراق کمتر از
دو الگوی قراردادی دیگر است که نشان میدهد حساسيت سودآوری پيمانکار نسبت به
افزایش احتمالی در مقادیر هزینههای سرمایهای پروژه در الگوی قراردادی بيع متقابل بيشتر
از دو مدل قراردادی دیگر بوده و در مدل قراردادهای خدماتی عراق کمتر از مدلهای
قراردادی بيع متقابل و ایپیسی است .به عبارت دیگر در کليه سطوح افزایشی هزینههای
سرمایهای پروژه ،نرخ بازده سرمایهگذاری در قراردادهای بيع متقابل بيشتر از دو مدل
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قراردادی ایپیسی و قراردادهای خدماتی عراق کاهش مییابد و از آنجایی که نرخ بازده
سرمایهگذاری در سناریوی مرجع در کليه قراردادهای مورد بررسی یکسان میباشد لذا در
تمامی این سطوح ،نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار در الگوی قراردادی بيع متقابل کمتر
از دو مدل قراردادی دیگر خواهد بود همين مسئله باعث شده است تا در ارزیابی اقتصادی
طرح مورد بررسی در این پژوهش ،در الگوی قراردادی بيع متقابل در صورت افزایش
باالتر از  30درصد در هزینه های سرمایه پروژه ،ارزش حال سود پيمانکار منفی گردد که به
معنای زیان کامل و عدم توجيه اقتصادی پروژه برای پيمانکار است در حالی که در الگوی
قراردادی ایپیسی با افزایش باالتر از  50درصد و در الگوی قراردادهای خدماتی عراق
با افزایش باالتر از  10درصد هزینههای سرمایهای این اتفاق میافتد.
شکل  .9تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایهگذاری پیمانکار نسبت به تغییرات هزینههای سرمایهای
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شکل  .91تحلیل حساسیت خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییرات هزینههای سرمایهای
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در نهایت با توضيحات فوق میتوان چنين جمعبندی و نتيجهگيری کرد که الگوی
قراردادی بيع متقابل بيشتر از دو الگوی قراردادی ایپیسی و قراردادهای خدماتی عراق،
پيمانکار را متحمل ریسکهای ناشی از افزایش هزینههای سرمایهای میکند و الگوی
قراردادهای خدماتی عراق ریسک کمتری در این رابطه بر پيمانکار تحميل مینماید در
نتيجه برای ميادینی که توسعه آنها مستلزم هزینههای سرمایهای هنگفتی میباشد و یا
همچنين در شرایط تورمی اقتصاد که احتمال افزایش شدید قيمتها در آن وجود دارد،
الگوی قراردادهای خدماتی عراق میتواند بيش از دو الگوی قراردادی بيع متقابل و
ایپیسی مورد استقبال شرکتهای نفتی سرمایهگذار قرار گيرد.
در بررسی تغييرات ارزش حال حقالزحمه دریافتی شرکت نفت سرمایهگذار نسبت به
تغييرات هزینههای سرمایهای پروژه باید بدین امر توجه داشت که یکی از ویژگیهای مهم
قراردادهای خدماتی در حوزه باالدستی صنعت نفت ،وجود رابطه مستقيم بين حقالزحمه
پيمانکار و هزینههای سرمایهای پروژه است ليکن این ویژگی با ساز و کارهای متفاوتی در
انواع مختلف الگوهای قراردادی مذکور ایجاد میگردد .ازجمله در الگوی قراردادی
آیپیسی و قراردادهای خدماتی عراق که از سيستم پاداش به ازای هر بشکه نفت توليد
شده برای تعيين حقالزحمه پيمانکار استفاده میگردد اوالً هزینههای سرمایهای پروژه به
صورت ساالنه در قالب برنامههای بودجهای با توافق طرفين قرارداد تعيين و تصویب
میگردد ،ثانياً ،با استفاده از شاخص آر در تعيين نرخ مبنای حقالزحمه پيمانکار ،هزینههای
سرمایهای پروژه به عنوان یک عامل مؤثر در نظر گرفته شده است ،به نحوی که با افزایش
هزینههای سرمایهای و کوچک شدن مقدار شاخص آر از محدودههای تعيينشده در
قرارداد ،درصد باالتری از نرخ مبنای حقالزحمه به پيمانکار تعلق گرفته و درنتيجه مبلغ
کلی حقالزحمه تخصيص یافته به پيمانکار افزایش مییابد .البته وضعيتی معکوس در
شرایط کاهش هزینههای سرمایهای نيز قابل تصور است .اما در الگوی قراردادی بيع متقابل،
اوالً ،مبلغ هزینههای سرمایهای پروژه در زمان برگزاری مناقصه تعيين شده و امکان تغيير آن
در دوران اجرای قرارداد وجود ندارد لذا اصطالحاً گفته میشود که هزینههای سرمایهای
پروژه دارای سقف مشخص شده و ازپيش تعيين شدهای است که امکان عدول از آن برای
پيمانکار وجود ندارد و حقالزحمه پيمانکار نيز در این الگوی قراردادی به صورت
درصدی از مبلغ مذکور تعيين میگردد به گونهای که در نهایت منجربه ایجاد نرخ بازده
سرمایهگذاری تعيين شده در قرارداد برای شرکت نفتی سرمایهگذار به عنوان پيمانکار
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پروژه گردد ،بنابراین بدیهی است بهکارگيری چنين ساز و کاری در نظام مالی الگوی
قراردادی بيع متقابل منجر به ایجاد رابطه مستقيم کنترلشدهای ميان حقالزحمه پيمانکار و
هزینههای سرمایهای پروژه خواهد شد .از همين رو نيز اعتقاد بر این است در الگوی
قراردادی مذکور به واقع مبلغ حقالزحمه ،پاداش یا مابه ازای ریسک پيمانکار در مورد
هزینههای سرمایهای پروژه است .در نمودارهای مقایسهای شکل ( )11نيز وجود رابطهای
مستقيم به طور کلی بين هزینههای سرمایهای پروژه و حقالزحمه پيمانکار در هر سه الگوی
قراردادی مورد بررسی دیده میشود ليکن علت وقوع روند پلکانی و نوسانی در تغيير
ارزش حال حقالزحمه پيمانکار نسبت به تغييرات احتمالی هزینههای سرمایهای پروژه در
الگوهای قراردادهای خدماتی عراق و آیپیسی عبارتست از تعدیل حقالزحمه پيمانکار
درنتيجه هزینههای سرمایهای پروژه که بر اساس مقدار شاخص آر و طبق محدودههای
تعریفشده برای آن در قرارداد ،اتفاق میافتد.
شکل  .99تحلیل حساسیت ارزش حال حق الزحمه پیمانکار نسبت به تغییر هزینههای سرمایهای
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 .8-2-۵بررسی سودآوری پیمانکار نسبت به تغییر هزینههای عملیاتی پروژه
در هر سه الگوی قرادادی بيع متقابل ،آیپیسی و خدماتی عراق ،بازپرداخت هزینههای
عملياتی نسبت به سایر مطالبات پيمانکار اعم از هزینههای سرمایهای و حقالزحمه در
اولویت قرار دارند و از سوی دیگر بازپرداخت مطالبات پيمانکار محدود به سقف
تعيين شده از درآمدهای ساالنه ميدان است بنابراین این احتمال وجود دارد که با افزایش
هزینههای مزبور بازپرداخت سایر مطالبات پيمانکار به تعویق افتد که این امر موجب کاهش
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سودآوری پيمانکار خواهد شد .همچنين در صورتی که کاهش هزینههای عملياتی پروژه
موجب تسریع در بازپرداخت سایر مطالبات پيمانکار گردد ،احتمال افزایش سودآوری
پيمانکار وجود خواهد داشت که این مسئله نيز خود متأثر از محدودیت لحاظ شده در
قرارداد در مورد سقف بازپرداخت مطالبات پيمانکار است .با این حال عوامل دیگری نظير
مدت زمان قرارداد نيز میتواند بر تغييرات سودآوری پيمانکار نسبت به تغييرات احتمالی
هزینههای عملياتی پروژه تأثيرگذار باشد.
در نمودارهای مقایسهای شکل (12و )13نيز به طور کلی وجود رابطه غيرمستقيم ميان
نرخ بازده سرمایهگذاری و ارزش حال سود دریافتی پيمانکار و هزینههای عملياتی پروژه
مشاهده می گردد اما در مقایسه شدت و ميزان تغييرات ایجادشده باید نکاتی به شرح ذیل
برجسته است:
 در الگوی قراردادی بيع متقابل نسبت به دو الگوی قراردادی دیگر سودآوریپيمانکار با تغييرات هزینههای عملياتی پروژه ارتباط کمتری دارد ،به نحوی که مشاهده
میگردد در این الگوی قراردادی تا سطوحی از افزایش و کاهش هزینههای عملياتی پروژه
تغييراتی در سودآوری پيمانکار ایجاد نمیگردد .این مسئله نشاندهنده پایين بودن ارتباط
ميان سودآوری پيمانکار و منافع اقتصادی پروژه در الگوی قراردادی بيع متقابل است که
خود به دليل ارتباط کم ميان حقالزحمه پيمانکار و سودآوری پروژه میباشد اما در عين
حال با شدت یافتن افزایش هزینههای عملياتی پروژه نمودار الگوی قراردادی بيع متقابل
پایينتر از نمودار دو الگوی قراردادی دیگر واقع شده که نشاندهنده کاهش بيشتر
سودآوری پيمانکار به دليل افزایش هزینههای عملياتی پروژه است و دليل این امر نيز به
کوتاه مدت بودن قرارداد نسبت به دو الگوی قراردادی دیگر مربوط میشود که ممکن
است باعث شود با پایان یافتن قرارداد ،بخشی از مطالبات پيمانکار بازپرداخت نشده باقی
بماند که اصطالحاً گفته میشود پيمانکار با ریسک عدم دریافت کامل مطالبات قراردادی
مواجه میگردد و بدیهی است این ریسک در قراردادهای کوتاهمدت بيشتر از قراردادهای
بلندمدت باشد.
 ریسک ناشی از افزایش هزینههای عملياتی پروژه برای شرکتهای نفتی سرمایهگذاردر الگوی قراردادهای خدماتی عراق نيز باالتر از مدل قراردادی آیپیسی میباشد به
نحوی که با افزایش  200درصدی و سه برابر شدن هزینههای عملياتی پروژه نرخ بازده
سرمایهگذاری پيمانکار از عدد  16درصد در سناریوی مرجع به مقدار  14درصد در الگوی
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قراردادهای خدماتی عراق و عدد  15درصد در آیپیسی کاهش مییابد .علت این امر نيز
اوالً شرایطی است که در نظام مالی الگوی قراردادی آیپیسی برای تخصيص بهره در
نظرگرفته شده است که براساس آن به مطالبات معوق شده پيمانکار اعم از هزینهها و
حقالزحمه پيمانکار بهره تعلق میگيرد ،در حالی که در الگوی قراردادهای خدماتی عراق
صرفاً به هزینههای تکميلی پروژه بهره تعلق میگيرد ،ثانياً ،تأثير بيشتری است که افزایش
هزینههای عملياتی پروژه بر افزایش دوره بازگشت سرمایه در الگوی قراردادهای خدماتی
عراق دارد که باعث میشود تا ميزان دریافتی پيمانکار در سالهای اوليه بهرهبرداری از
ميدان نسبت به مقادیر برنامهریزی شده در سناریوی مرجع کاهش بيشتری پيدا کند.
شکل  .92تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایهگذاری پیمانکار نسبت به تغییر هزینههای عملیاتی
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شکل  .96تحلیل حساسیت خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییر هزینههای عملیاتی
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 .8-2-3سودآوری پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ پایه حقالزحمه
از آنجایی که در هر دو الگوی قراردادی ایپیسی و خدماتی عراق برای تعيين حقالزحمه
پيمانکار از سيستم نرخ پایه حقالزحمه به ازای هر بشکه نفت توليدی استفاده میشود،
درنتيجه بدیهی است که بين حقالزحمه پيمانکار و نرخ پایه حقالزحمه ،رابطهای مستقيم
برقرار باشد ليکن همانطورکه در شکل (14و )15نيز مشاهده میگردد با توجه به اینکه
شيب نمودار تغييرات ارزش حال حقالزحمه دریافتی پيمانکار نسبت به تغييرات ميزان نرخ
پایه حقالزحمه مربوط به آیپیسی بيشتر از الگوی قراردادهای خدماتی عراق است لذا
می توان نتيجه گرفت حساسيت تغييرات حق الزحمه پيمانکار نسبت به نرخ مبنای
حقالزحمه در آیپیسی باالتر از الگوی قراردادهای خدماتی عراق میباشد .به همين دليل
نيز تا سطح  160درصدی افزایش نرخ پایه حقالزحمه ،نمودار تغييرات نرخ بازده
سرمایهگذاری در الگوی قراردادی ایپیسی باالتر از الگوی قراردادی خدماتی عراق واقع
شده و مبين آن است که با افزایش نرخ پایه حقالزحمه ،نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار
در آیپیسی بيشتر از الگوی قراردادهای خدماتی عراق افزایش مییابد ،بنابراین پيمانکار
با ارائه نرخ پایه حقالزحمه باالتر در آیپیسی بيشتر از قراردادهای خدماتی عراق میتواند
سودآوری داشته باشد و البته دليل این امر به نحوه تعدیل نرخ پایه حقالزحمه در الگوی
قراردادی آیپیسی برمیگردد که در آن شرایطی لحاظ شده است تا با افزایش قيمتهای
نفت ،نرخ مبنای حقالزحمه پيمانکار افزایش یابد در حالی که در الگوی قرادادهای
خدماتی عراق چنين شرطی لحاظ نشده است.
شکل  .98تحلیل حساسیت خالص ارزش فعلی پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ حقالزحمه
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شکل  .9۵تحلیل حساسیت فرخ بازده سرمایه پیمانکار نسبت به تغییرات نرخ حقالزحمه
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 .۵نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش پيش از هر چيز بررسی مقایسه ای قراردادهای آیپی سی با بيع متقابل
نشان میدهد ،مهمتر ین تغيير صورت گرفته در این الگوی قراردادی که عبارتست از
یکپارچه شدن مراحل عملياتی موجود در پروژه های باالدستی صنعت نفت اعم از
اکتشاف ،توسعه و بهره برداری که خود منجر به طوالنی شدن مدت زمان قرارداد و
حضور پيمانکار در دوران بهره برداری از ميدان شده است و همچنين اعمال سيستم
محاسبه حق الزحمه پيمانکار بر مبنای نرخ پایه به ازای هر بشکه نفت توليد شده منجر به
اصالحات ساختاری کارآمدی در قراردادهای جدید نفتی کشور از هر دو منظر منافع
دولت ميزبان و جذب سرمایه گردیده است زیرا در عين حال که سهم قابل قبولی از
خالص درآمدهای پروژه نصيب دولت ميزبان می گردد ،توزیع منصفانه و مناسبتری از
ریسک های قراردادی اعم از ریسک های ناشی از افزایش هزینههای سرمایه ای ،عملياتی،
توليد ميدان در شرایط متغير بازار نفت و گاز ميان طرفين قرارداد صورت گرفته و با
بهره مندی سرمایه گذار از منافع حاصل از افزایش قيمت های جهانی نفت و ميزان توليد
تحقق یافته از ميدان (هرچند به صورت محدود) انتظار میرود انگيزه هایی در پيمانکار
برای تحقق توليد صيانتی از ميدان ایجاد گردد.
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همچنين عوامل یادشده به طور کلی منجر به مشابهت هایی ميان عملکرد مالی
قراردادهای آیپی سی با قراردادهای خدماتی عراق شده است ولی تفاوتهایی نيز در
ر ابطه با برخی شروط مالی موجود در دو الگوی قراردادی مذکور باعث شده است تا در
شرایط متغير بازار نفت و گاز کارکردهای متفاوتی نيز در رابطه با جذب سرمایه خارجی و
تأمين مالی پروژههای توسعه و بهرهبرداری از ميادین نفتی توسط دو الگوی قراردادی
یادشده مشاهده گردد ،آنچنانکه بررسی اقتصادی نتایج مالی حاصل از الگوهای
قراردادهای خدماتی ایران و عراق در رابطه با اجرای طرح توسعه و بهرهبرداری از یک
ميدان مشترک در این پژوهش نشان داد ،اوالً ،کارکرد ساختار نظام مالی الگوی
قراردادهای خدماتی عراق به نحوی است که درآمدهای دریافتی پيمانکار در سالهای
اوليه بهرهبرداری از ميدان بيشتر از دو الگوی قراردادی دیگر میباشد و همين عامل نيز
باعث میشود تا تحت شرایط قرارداد (سناریوی مرجع) با وجودی که خالص ارزش فعلی
سرمایهگذار (ارزش حال سود دریافتی سرمایهگذار) در این الگوی قراردادی کمتر از دو
الگوی قراردادی بيع متقابل و ایپیسی است ليکن نرخ بازده سرمایهگذاری معادل دو
الگوی قراردادی دیگر یعنی عدد  %16برای سرمایهگذار حاصل شود .عالوه بر آن ،این
ویژگی منجربه کاهش دوران بازگشت سرمایه و درنتيجه کاهش ریسک ناشی از افزایش
هزینههای سرمایهای برای سرمایهگذار میگردد و حتی باعث میشود در صورت افزایش
قيمتهای نفت در طول سالهای اجرای پروژه و متعاقباً افزایش درآمدهای سرمایهگذار،
تأمين مالی پروژه برای سرمایهگذار تسهيل گردد .دوم اینکه در نظر گرفتن ضریب عملکرد
برای تعدیل نرخ پایه حقالزحمه در الگوی قراردادهای خدماتی عراق ضمن اینکه مانعی بر
بزرگنماییهای سرمایهگذار در ارائه نرخ با هدف پيشی گرفتن از رقبا در زمان برگزاری
مناقصه میگردد ،میتواند منجر به انگيزههای باالتری در پيمانکار برای بهکارگيری
تکنولوژیهای نوین در راستای افزایش توليد ميدان باشد و درنتيجه منجر به افزایش
کارآیی عمکرد وی در دوران بهرهبرداری از ميدان گردد.
در ادامه در جدول زیر (جدول  )7توضيحاتی پيرامون مهمترین نقاط قوت و ضعف
الگوهای قراردادی بيع متقابل ،ایپیسی و خدماتی عراق شرح داده شده است.
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جدول  .7مقایسه نقاط قوت و ضعف الگوهای قراردادهای خدماتی ایران و عراق
الگوی قراردادی بیع متقابل
نرخ

بازده

الگوی قراردادی ایپیسی

سرمایهگذاری امکان

افزایش

نرخ

الگوی قراردادی خدماتی عراق

بازده امکان

افزایش

بازده

نرخ

سرمایهگذار ثابت میباشد و سرمایهگذاری به د یل افزایش قیمت سرمایهگذاری به د یل افزایش قیمت
سرمایهگذار از افزایش قیمت نفت نفت یه صورت محدود برای نفت به صورت محدود برای
منتفع نمیگردد و ی با تشدید سرمایهگذار وجود دارد اما نسبت به سرمایهگذار وجود دارد همچنین در
کاهش قیمت نفت نرخ بازده ا گوی

قراردادی

بیع

متقابل ،قیمتهای باالی نفت نرخ بازده

سرمایهگذاری سرمایهگذار کاهش سرمایهگذار به د یل کاهش قیمت سرمایهگذاری سرمایهگذار بیشتر از
نفت ،ریسکهای بیشتری را متحمل ا گوی قراردادی ایپیسی است.

مییابد.

میگردد.
سقف هزینههای سرمایهای بسته از سیستم سقف هزینههای سرمایهای در این ا گوی قراردادی سقف
و

میباشد درنتیجه ریسک ناشی از باز برای تعیین هزینه سرمایهای هزینههای

سرمایهای

باز

افزایش هزینههای سرمایهای کامالً استفاده میشود درنتیجه ریسک بازپرداخت

هزینههای

سرمایهای

بر عهده پیمانکار میباشد و ی به ناشی از افزایش هزینههای سرمایهای بدون رعایت شرایط تقسیط میباشد
د یل ارتباط مستقیم حقا زحمه و بین طرفین قرارداد توزیع میشود .درنتیجه در مقایسه با ایپیسی
سودآوری سرمایهگذار با میزان به د یل کاهش رابطه مستقیم بین مقادیر ریسک افزایش هزینههای
هزینههای سرمایهای ،دو ت میزبان سودآوری سرمایهگذار و هزینههای سرمایهای پیمانکار کمتر بوده و
با ریسکهای باالیی به د یل سرمایهای ،دو ت میزبان با ریسک دو ت میزبان متحمل ریسکهای
بیشبرآورد

هزینهها

و بیشبرآورد هزینهها و حسابسازی بیشتری در این حوزه میشود اما

حسابسازی از سوی پیمانکار کمتری از سوی سرمایهگذار مواجه متقابالً با ریسک بیشبرآورد هزینهها
مواجه میگردد.

و حسابسازی کمتر مواجه ست

خواهد شد.

به د یل کوتاهمدت بودن قرارداد و با توجه به بلندمدت بودن قرارداد و با توجه به بلندمدت بودن قرارداد و
با افزایش هزینهها یا کاهش قیمت شرایط پیش بینی شده جهت تمدید شرایط پیشبینی شده جهت تمدید
نفت سرمایهگذار ممکن است با قرارداد تا بازپرداخت کامل مطا بات قرارداد تا بازپرداخت کامل مطا بات
ریسک عدم بازپرداخت کامل ریسک سرمایهگذار درمورد عدم ریسک سرمایهگذار در مورد عدم
مطا بات قراردادی روبهرو گردد.

دریافت کامل مطا بات قراردادی دریافت کامل مطا بات قراردادی
پوشش یافته است.

پوشش یافته است.

بهد یل عدم ارتباط حقا زحمه حقا زحمه پیمانکار با میزان تو ید در این ا گوی قراردادی از سیستم
سرمایهگذار با تو ید واقعی میدان ،واقعی میدان ارتباط مستقیم داشته حقا زحمه به ازای هر بشکه تو ید
سرمایهگذار متحمل ریسکهای درنتیجه

سرمایهگذار

ضمن با حاظ ضریب عملکرد استفاده

ناشی از افت تو ید میدان نخواهد برخورداری از انگیزه الزم برای میشود درنتیجه در مقایسه با ا گوی
شد ذا فاقد انگیزههای الزم جهت افزایش تو ید میدان با ریسکهای قراردادی ایپیسی ارتباط مستقیم
بهبود میزان تو ید میدان در طول ناشی از کاهش تو ید میدان نیز بین حقا زحمه پیمانکار با میزان
عمر میدان بوده و در عوض برای مواجه میگردد ،درنتیجه برخالف تو ید بیشتر بوده ذا در مقایسه با
حفظ سودآوری خود برداشتهای بیع متقابل که در آن کل ریسک ایپیسی در این ا گوی قراردای
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الگوی قراردادی بیع متقابل

الگوی قراردادی ایپیسی

الگوی قراردادی خدماتی عراق

زباد از میدان در کوتاهمدت را تو ید بر عهده دو ت میزبان بود سرمایهگذار متحمل ریسک تو ید
ترجیح داده و دو ت میزبان را با بخشی از ریسک تو ید از دو ت بیشتری خواهد بود و از منافع
ریسک عدم تو ید صیانتی مواجه میزبان
مینماید.

به

منتقل اقتصادی بیشتری نیز به د یل افزایش

سرمایهگذار

تو ید واقعی میدان برخوردار است .

میگردد.

به د یل کوتاهمدت بودن قرارداد و با طوالنی شدن مدت زمان قرارداد و در ا گوی قراردادهای خدماتی عرا،
عدم حضور سرمایهگذار در دوران حضور

پیمانکار

بهرهبرداری ،ریسکهای عملیاتی بهرهبرداری

اوالً

کمی متوجه سرمایهگذار در این ریسکهای

ناشی

ا گوی قراردادی میباشد

دوران در مقایسه با ا گوی قراردادی

در
بخشی
از

از ایپیسی به د یل ارتباط بیشتر منافع

افزایش اقتصادی سرمایهگذار با میزان تو ید

ذا هزینههای عملیاتی از دو ت میزبان میدان در دوران بهرهبرداری و عدم

ضمن اینکه سرمایهگذار فاقد به سرمایهگذار منتقل میگردد ،دوم تخصیص نرخ بهره به مطا بات
انگیزههای الزم جهت بهبود اینکه به د یل بهرهمندی از تو ید معو،شده وی ،ریسکهای عملیاتی
ساختار هزینهای پروزه خواهد بود میدان در بلندمدت ،سرمایهگذار بیشتری بر عهده سرمایهگذار بوده و
به دنبال پوشش ربسک عدم واجد انگیزههای الزم برای بهبود ذا

سرمایهگذار

جهت

کاهش

دربافت کامل مطا بات با افزابش تکنو وژی و کاهش هزینههای هزینهها و بهبود تو ید با اعمال
تو ید در کوتاهمدت دو ت میزبان عملیاتی در دوران بهرهبرداری از تکنو وزیهای پیشرفته از انگیزههای
را با ریسکهای عملیاتی باالیی میدان خواهد بود.

بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.

مواجه مینماید.
هزینههای سرمایهای پروژه به هزینهها به صورت اقساطی طی بازپرداخت هزینههای سرمایهای به
صورت اقساطی طی مدت زمان مدت زمان مشخص شده در دوران صورت اقساطی نبوده درنتیجه با
مشخص

شده

در

دوران بهرهبرداری از میدان به سرمایهگذار افزایش قیمت نفت ممکن است

بهرهبرداری به سرمایهگذار قابل قابل استرداد است ذا مشابه شرایط دوران بازگشت سرمایه کاهش یابد
استرداد است ذا افزایش قیمت بیع متقابل افزایش قیمت نفت منجر و متقابالً به د یل کاهش قیمت نفت
نفت منجر به کاهش دوران به کاهش دوران بازگشت سرمایه در نیز امکان افزایش دوران بازگشت
بازگشت سرمایه در این ا گوی این ا گوی قراردادی نمیشود یکن سرمایه سرمایهگذار وجود دارد .این
قراردادی نمیشود یکن به د یل به د یل معو ،شدن مطا بات ویژگی یاعث میشود ضمن کاهش
معو ،شدن مطا بات سرمایهگذار سرمایهگذار در نتیجه کاهش قیمت ریسک سرمایهگذاری در صورت
درنتیجه کاهش قیمت نفت امکان نفت امکان افزایش دوران بازگشت افزایش قیمت نفت تأمین ما ی پروژه
افزایش دوران بازگشت سرمایه سرمایه وجود دارد.

برای سرمایهگذار تسهیل گردد.

وجود دارد.
منبع :یافتههای تحقیق

براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش پيشنهاداتی که میتوان در راستای بهبود
شرایط الگوی قراردادی آیپی سی متناسب با برخی شرایط و اوضاع احوال حاکم بر
پروژههای مربوط به توسعه و بهرهبرداری از ميادین نفتی کشور ارائه داد ،عبارتند از:
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 با توجه به کارکرد ضریب عملکرد در کنترل رفتار شرکتهای نفتی سرمایهگذارجهت برنده شدن در مناقصات واگذاری ميادین و همچنين افزایش کارایی عملکرد آنها در
طول دروران بهرهبرداری از ميدان ،پيشنهاد میگردد از این عامل برای تعدیل نرخ پایه
حقالزحمه در الگوی قراردادی ایپیسی نيز استفاده گردد به خصوص که نتایج حاصل از
تحليل حساسيتهای مربوطه نشان دادند حساسيت نرخ بازده سرمایهگذاری پيمانکار نسبت
به تغييرات نرخ پایه حقالزحمه در الگوی قراردادی آیپیسی از الگوی قراردادهای
خدماتی عراق بيشتر است.
 با هدف حمایت پيمانکاران به ویژه پيمانکاران داخلی (شرکتهای اکتشاف وتوسعه) در تسهيل تأمين مالی به ویژه درمورد طرحهای توسعه و بهرهبرداری ميادینی که
نسبت هزینه به درآمد پایينی دارند و یا مستلزم هزینههای سرمایه بسيار باالیی برای توسعه
میباشند ،همچنين ميادین مشترکی که عقبافتادگیهای زیادی در برداشت نسبت به
کشور همسایه رقيب در آنها وجود دارد ،میتوان از مزایای حذف شرایط محدودکننده
بازپرداخت اقساطی هزینههای سرمایهای نيز بهره برد.
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