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  چکیده

مالی در صنعت نفت ایـران بـا اسـتفاده از     تأمیني ها روشارزیابی " فهش با هدوین پژدر ا

، داخلـی بیع متقابـل  ، مالی بیع متقابل خارجی هاي تأمین روش ،"تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

بیع متقابل داخلی با شریک خارجی و روش ترکیبی (فاینا ، خارجی با شریک داخلیبیع متقابل 

ل مدده از ستفاابا و سی ربرمنـابع داخلـی)    و منابع صـندوق ذخیـره ارزي  ، اوراق مشارکت، نس

بـا اسـتفاده از نظـرات    ر ین منظوابه . انـد  قرار گرفتـه مقایسه  موردمراتبی یند سلسله اتحلیل فر

مـالی   تـأمین اي ارزیـابی روش  بري گیر تصمیممعیـار   10اي  وابق کتابخانـه خبرگان و مـرور سـ  

ـ  ،اهـ  شور نیـ ا یبایزرا و هسیاقم يارب .تسا هدش هتفرگ رظن رد تفن تعنص میظع ياه طرح  اب

 رازفا مرن زا یبونـ ج سراپـ  ياه حرط نارظن بحاص و ناصـصختم طـسوت همانـشسرپ 2 لـیمکت

"EXPERT CHOICE " تهج یلصا ياهرایعم ،قیقحت زا لصاح جیاتن رد .تسا هدش هدافتسا 

 لاقـ تنا ،هدشـ  يزیـ ر همـ انرب دیـ لوت هبـ  ندیسر ،تیفیک: بیترت هب یلام نیمأت ياه شور یبایزرا

 ،امـ رفراک تراظـ ن ،حرطـ  هنـ یزه ياه رایعم و تیمها نیرتشیب ياراد ،تعرس و دیدج يژولونکت

 زا هدافتسـ ا و يراذگـ  هیامرسـ  بذج رد تیباذج داجیا و میرحت اب هلباقم ،يرادرب هرهب رد روضح

 نیمأتـ  ياهـ  شور اهرایعم هیلک نتفرگ رظن رد اب .دنا هدوب تیمها نیرتمک ياراد یلخاد تاناکما

 عیب ،یلخاد کیرش اب یجراخ لباقتم عیب ،یجراخ لباقتم عیب :زا دنترابع تیولوا بیترت هب یلام

                                                                                              .یبیکرت شور و یلخاد لباقتم عیب ،یجراخ کیرش اب یلخاد لباقتم

  G19 : JEL بندي طبقه

  پارس جنوبی، اوراق مشارکت، BOT، بیع متقابل، فایناس، مالی تأمینروش  ها: واژهکلید 
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Abstract 
In this research to evaluate Iran oil industry financing by AHP method ,external 

buy back ,internal buy back, external buy back with internal partner, internal buy 
back with external partner and combined  financing (bounds, finance,..) have been 
verified and with AHP method compared. In this way 10 criteria  by reviewing 
experts  opinions and others articles and books  have been identified and to compare 
and evaluate Iran oil industry financing ways ,2  questionnaires have been prepared 
and completed  by 13 experts who have been worked in south pars projects .and for 
analyzing the data EXPERT CHOICE soft ware has been used. 

The result of the research shows that Quality, reach to programmed production, 
transfer of new world technology and speed  are the five most important  criteria and 
cost of project ,company supervision , technical assistance ,deal with sanction ,  
attraction of inventor and  used of  Iranian content  are the least important criteria. 

Finally by considering all criteria external buy back the order of : external buy 
back with internal partner, internal buy back with external partner, internal buy back 
and combined financing (bounds, finance,) have been chosen as the convention 
methods of Iran oil industry financing ways .  

JEL Classification:G19 
Keywords: financing way, bounds, finance, BOT, south pars projects 
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  مقدمه  - 1

به ر کشود تصاقابستگی ان و وایرز در اگاو نفت ر سرشامنابع د جووبا توجه به 

برخوردار ا پیداي  هیژوهمیت ا از این منابع از بهینهداري بره بهر، ي حاصل از آنمدهادرآ

و توسعه صنعت نفت راه یی سد اجري اها یتودمحد ونع اموه عمد، حاضردر حال . است

ین ابنابر .ستانش فنی داه ـی بـسسترم ددـعز و نیارد منابع مالی مو تأمین ،انیرز اگا

ر بسیاع وـموض باشد، اـه کاستیقادر به تأمین این که  )و داخلیجی رخا(سرمایه ب جذ

و ع ـنامووجود ، رـیگي دسواز . دشبا سازي الزم میبستراست که نیازمند مهمی 

ي هااع روش نوي اگیررکا بهي  در زمینه قانونیي یت هاودمحد (مانندیی اـه یتوددـمح

ر خل کشودانش فنی به و داابع مالی منورود  ،جیرخا ارسرمایه گذ بجذ براياردادي قر

  . سته ارا با مشکل مواجه نمود

 ساختار. مسألهي مهمى است ،ههاژنتخاب روش تأمین مالى مناسب در مورد پروا

آن خاص شرایط  در یک کشور به دلیل قوانین و ممکن است هژاستفاده شده براى پرو

نکتهي مهم در این . در حالى که به طور مؤثرى در کشور دیگر استفاده شود؛ مؤثر نباشد

ه و شرایط ژبا توجه به شرایط هر پرولی خصوص انتخاب شکل صحیح روش تأمین ما

ه از مراحل اولیه براى ژى تأمین مالى مورد نیاز پروهاراهکاریافتن . کشور میزبان است

 تبعاتدر ایران به دلیل تحریمها و  لهمسأاین . ه استژانجام رسیدن پرو اطمینان از به

از جانب ، المللى مناسب با غرب روابط و تعامالت بین عدم وجودو  هاى اخیر سال طیآن 

  . سرمایه گذاران مورد توجه بیشترى قرار گرفته است

داخلـی،  : بیـع متقابـل   مانندهاي مختلف  ي اخیر از راهها سالطی صنعت نفت ایران 

بیع متقابل داخلی بـا شـریک   ، بیع متقابل خارجی با شریک داخلی، بیع متقابل خارجی

منـابع   و منابع صـندوق ذخیـره ارزي  ، اوراق مشارکت، خارجی و روش ترکیبی (فاینانس

را جذب و به تبع هر  و گاز خود ن نفتدیاابع مالی مورد نیاز جهت توسعه میمن ،داخلی)

 الزم به ذکر اسـت انجـام   نموده استقرارداد خاصی را منعقد و اجرا ، ها روشن اییک از 

 . جاي گذاشته استرنتایج و اثرات خاصی را از خود ب ها روشهر یک از این 

مالی با در نظـر   تأمیني مختلف ها روشاي  هبررسی مقایس ،هدف اصلی این پژوهش

با استفاده از روش تحلیل . . . روژه وهزینه تمام شده پ ،کیفیت،گرفتن عواملی نظیر زمان

سلسله مراتبی است و هدف فرعی شامل بسط و توضیح مفـاهیم و مبـانی نظـري انـواع     

  . باشد می شده کار برده بهي اخیر در صنعت نفت ها هده طیي مالی که ها روش

  :است هاي زیر در نهایت این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ براي سؤال

هـاي   هاي پارس جنوبی و سـایر طـرح   در طرح استفادهمالی قابل  تأمیني ها روش -

   عظیم صنعت نفت و گاز کدامند؟
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  مالی چیست؟  تأمینمعیارهاي مؤثر بر انتخاب روش  -

  هاي پارس جنوبی چگونه است؟ مالی طرح تأمیني ها روشاولویت بندي  - 
  

  تحقیقروش  -2

ن صنعت نفت الوبه مسؤان تورا میر آن نتظارد اجهت که نتایج مواز این ین تحقیق ا

  . ستا» ديبرر«کاتحقیقی ، دنمو رائهمالی ا تأمین هاي عنوان روش به

، دلیـل انتخـاب ایـن میـدان    ، باشد می هاي پارس جنوبی طرح ،قلمرو مکانی پژوهش

 1376مالی قابل اجرا در کشور از سال  تأمیني ها روشانواع مختلف و متنوع  استفاده از

  . بوده است میدانتاکنون در این 

 انـد امـا   پرداختـه ی مـال  تـأمین مختلف ي ها روش تاکنون تحقیقات زیادي به بررسی

ایـن  مـورد نظـر   مـالی   تـأمین روش  پنج دهد می نشاناي  هي میدانی و کتابخانها بررسی

  . در حال حاضر در صنعت نفت کاربرد دارند یی هستند کهها روشتحقیق 

مـالی بـا    تـأمین  روش تـرین مناسب انتخاب بر گذارتأثیربراي دستیابی به معیارهاي 

 و جهت امتیـازدهی آوري  جمع ،معیارهاي کلی اي لیستی از استفاده از مطالعات کتابخانه

سـپس  . در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شـد بـه معیارهـا امتیـاز دهنـد     

، معیارهاي نهـایی تحقیـق  به عنوان ، ه بودندکسب نمودرا  امتیازهایی که بیشترین معیار

مراتبی تحقیـق   سلسله نمودار 1 شکل، با توجه به مطالب فوق. )1(جدول  انتخاب شدند

  . دهد می را نشان

نفر از خبرگان صـنعت نفـت    13بین  وپرسشنامه تهیه  AHP ،2ل مدده از تفاـسابا 

د بـه  سال سابقه کار در این صنعت و به طور خاص حوزه مالی آن داشـتن  10که حداقل 

  . بدهنده ها نمرربه معیا سته شداخون نااز آ توزیع گردید و، صورت حضوري

  ،: جهت تعیین ضریب اهمیت معیارها 1پرسشنامه 

  هاربا معیاط تباار درجی گزینه ها زومقایسه : جهت  2پرسشنامه 

وارد نرم افزار اکسل شـده و بـه کمـک     هازمتیااتک تک ، ها تکمیل پرسشنامهاز پس 

 بـه . دیگرد زوجی محاسبه   ي مقایسهها میانگین هندسی هریک از ماتریس ،این نرم افزار

 2و  1رسشنامه شـماره  ماتریس منعکس در دو پ 11در متخصص  13این ترتیب نظرات 

  .  دیگردماتریس تلفیق  11گین هندسی در میان صورت به گردآوري شد و

 EXPERTماتریس تلفیقی در نرم افزار  11پس از وارد نمودن اطالعات منعکس در 

CHOICE دي مربوطه اقدام شها هنسبت به تعریف درخت تصمیم و تعریف زیر مجموع ،

؛ بنـابراین  باشد میمالی بهینـه   تأمینانتخاب روش ف، ین تحقیق هداست در اقابل ذکر 
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ــأمینروش ، اولسطح در  ــه و  تـ ــالی بهینـ ــؤثرصلی ر امعیا 10دوم سطح ر د مـ بر  مـ

  . ندا دهشانتخاب ها  گزینهم سطح سوي و در گیر تصمیم

نـرخ   وه گرفتـ  انجام زوجی مقایسات چویس اکسپرت نرم افزار از استفاده با نهایت در

  . ه استشد  محاسبه سازگاري
  

  معیارهاي تحقیق - 2  جدول

  

  معیارها  محقق

و حسینی   داودیان
)1390( 

    ،کنترل -4 ،درآمـد خالص -3 ،پذیري انعطـاف -2 ،به فناوري دسترسی -1
 ریسک -6 ،مالی تأمینهزینه  -5

سالمی و 
، همکاران

)1390( 

  ،حاکمیت و مالکیت -3، مدت زمان اجراي پروژه -2، هزینه اتمام پروژه -1
، انتقال دانش فنی و تکنولوژي -6، بازاریابی محصوالت -5، سطح ریسک قابل قبول -4
 میزان سود اقتصادي -8، میزان کنترل و مدیریت -7

و ها  محمدي
               )1389همکاران (

 مجموع ریسک و هزینه سرمایه -3، هزینه سرمایه -2، ریسک-1

، ديمحمو
)1388(  

 

 -3، وژهپراي جراکیفت و مدیریت  -2، تتأ سیساو حاکمیت منابع و مالکیت  -1
ــذیري،  یسکر -4، زشموو آنش فنی ل دانتقاا ــماعود یجاي و اپذیر فنعطاا -5پــ ل ـــ
هزینـه فرصـت از    -8مخـزن   ازیانتی ــ ت صــ شدابر -7 ،حرـطد اـقتصا -6 ،ـینگیزشا

ــه  ــت رفتـ ت محصوالدرات صااز ناشی ي مدهادرآبه ر کشودي قتصاابستگی وا -9 ،دسـ
داري رــ به رـبهدر ریع ـتس -11 ،گذاريرمایه ـسب به جذر کشوز نیا -10 ،نیکربروهید
ــمخاز  ــمشزن اـ ي هاوژه پراي جرم اعداز هزینه فرصت ناشی ي از جلوگیر -12 ،كترـ

 . ظ سقف تولیدـحف -13 ،كترـین مشداـمیه در یژوبه ز گاو نفت 

معیارهاي 
استخراج شده از 

اي  همنابع کتابخان
و اسناد و مدارك 

 قیحقدر این ت

 -3، کیفیت پروژه اجرا شـده  -2، توانمند جهت اجراي طرحجذب پیمانکاران فرعی  -1
 دیلوت هب ندیسر کسیر -4 ،یلخاد تادیلوت و يراکنامیپ ياه استفاده بیشتر از شرکت

ـ باقم رد تیـ قفوم -6 ،تفایزاب شیازفا تهج راکنامیپ هزیگنا -5 ،هدش يزیر همانرب ـ  هل  اب
ـ  هرهـ ب هلـ حرم رد امرفراک رانک رد راکنامیپ تدم ینالوط روضح -7 ،میرحت  -8 ،يرادرب
                                   یجراخ راذگ هیامرس بذج رد رتشیب تیباذج داجیا

جمع بندي و 
 هدیزگرب ياه معیار

 زا هدافتسا اب
 دارفا تارظن

                                    صصختم

  هزینه اجراي طرح -1
 در تکمیل طرح تأخیر -2
 ي شدهریز هبه تولید برنامریسک رسیدن  -3
  کیفیت پروژه اجرا شده - 4
  بر طرح کارفرما مؤثرامکان نظارت  -5
                                    روشک لخاد هب ایند زور ياه انتقال تکنولوژي -6
                                    یلخاد تادیلوت و يراکنامیپ ياه استفاده بیشتر از شرکت -7
  موفقیت درمقابله با تحریم -8
  حضور طوالنی مدت پیمانکار در کنار کارفرما در مرحله بهره برداري -9

 خارجی گذار هایجاد جذابیت بیشتر در جذب سرمای -10
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 هاي تأمین مالی در صنعت نفت ایرانتصمیم: ارزیابی روش

استفاده از 

هاي شرکت

 ایرانی

جـــــذب 

 سرمایه
 تحریم

حضور 

پیمانکار در 

مرحله 

 برداريبهره

انتقال 

 فناوري

امکان 

 نظارت

سرعت  کیفیت

 اجرا
 هزینه

بیع متقابل 

 خارجی
بیع متقابل 

 داخلی

بیع متقابل 

داخلی با شریک 

 داخلی

 

بیع متقابل 

داخلی با شریک 

 خارجی

روش 

 ترکیبی

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمودار تحلیل سلسله مراتبی -1شکل 

  

  پیشینۀ پژوهش - 3

ه مدیریت شدفــــدار و هداري سرمایه گذو گرري در هر کشودي قتصااتوسعه و شد ر

پیوسته رت ست که به صواصنعت نفت ان یرا دقتصاامهم ي اـشهـبخاز ی ـیک، باشد می

خلی دي داقتصاابا توجه به شرایط د ـناا بتوـتز دارد اـساسی نیي ااـهرياذـگ یهرماـه سـب

ــست که ساشن و روهد دمه د ادابه فعالیت خو ،لمللیا بینو  ــگ یهرماـ ــود  ري اذـ ــز خ نی

  . )1389، (موسویان باشد میآن مناسب ي هااربزده از استفاو اتأمین مالی  نیازمند

طی سه دوره قابل تفکیک  ،هاي نفتی در کشورهاي در حال توسعه مالی پروژه تأمین

هـاي   بیشـتر پـروژه   1970ل از دهـه  قب. )1390، قهرمان پور، تکامل یافته است (رضوي

و ابتـداي   1970در دهـه  . شدند مالی می تأمینالمللی  ي نفتی بینها شرکتنفتی توسط 

کشورهاي صادر کننده و وارد کننده نفت شروع به   دولت، ها شرکتعالوه بر  1980دهه 

ی المللـ  ي نفتی ملـی و بـین  ها شرکتامروزه . ایفاي نقشی برجسته در بخش نفت نمودند

در شرایط مالی بهتري قـرار   )2006تا  2000ي ها سالطی (دلیل افزایش قیمت نفت  به

نفتی حمایت هاي  ها از پروژه المللی و دولت ي نفتی بینها شرکتبه رغم اینکه . اند گرفته

اما طیـف متنـوعی از ابـزار جدیـد      ،نمایند ها منابع مالی فراهم می کنند و یا براي آن می

             . )1390، (رضوي شود میگرفته  کار به اه یه این پروژهسرما تأمینبراي 
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  تحقیقات خارجی  

 دح ات يژرنا ياه مالی پروژه تأمین، از لحاظ ساختاري ) معتقدند2013( کریپا و ژافا

 تروصـ  تدمـ دنلب ياهدادرارق تحت و )BOT( لاقتنا و تیکلام ،تخاس قیرط زا يدایز

 نایـ م کسـ یر ینـ القع صیصـ خت هدنـ نک سکعنمـ  يدایز دح ات اه هژورپ نیا .دریذپ یم

 و یصـ وصخ یلامـ  ناگدنـ نک نیمأتـ  .دنشـ اب یمـ  یصـ وصخ و یتـ لود ناگدنـ نک تکرش

ـ راد رظـ ن رد ار هژورپـ  درکلمع و لیمکت يارب تارطخ ضرف یلک روط هب ناگدنهد ماو  .دن

ـ راد شیوخـ  لرتـ نک تحـ ت قطانـ م رد اتدمـ ع هک ییاه هژورپ مامت رد ابیرقت اه تلود  دن

 و مروتـ  ،تخوسـ  ياهـ  هنیزه ،زرا لیدبت ،دحاو درکلمع دننام( ار يا هدرتسگ ياه کسیر

                                                                                  .دنریگ یم رظن رد )یسایس تالوحت

تـا   2009ي هـا  سـال به بررسی تحقیقات انجـام شـده بـین    ، )2013کیسیر دیرك (

ترتیبـات قـراردادي و چهـار چـوب      -1 با چهار موضوع اصلی زیر پرداخته اسـت:  2013

 -3، ي انتخـاب پـروژه  هـا  روشي ریسک پروژه و گیر هانداز -2، مالی پروژه تأمینقانونی 

 ياهـ  پـروژه  -4 و جهانی شدن توسعه پروژه و ارتباط آن با بخـش عمـومی و خصوصـی   

                                     .يژرنا شخب هعسوت

ریسـک سیاسـی بـر     تـأثیر در تحقیقی به  ،)2012( حنیز کریستا و کلیمیر استافان 

در  مالی پروژه پرداخته و نتیجه گرفتند تأمینها در وام دهی جهت  میزان مشارکت بانک

نتیجه دیگر . ابدی مالی افزایش می تأمیندریافت وام جهت ، شرایط وجود ریسک سیاسی

این تحقیق این است که نه تنها قوانین بلکه ریسک سیاسی نیز بر قراردادهـاي دریافـت   

ي ایـن  هـا  بررسی ،متغیر قانون و ریسک سیاسیدو با در نظر گرفتن  .گذارد می تأثیروام 

مالی پـروژه   تأمیننشان داد که ریسک سیاسی نسبت به قانون نفوذ بیشتري در  تحقیق

  . دارد

در تحقیقی به بررسی روش و قاعده تخصـیص ریسـک    ،)2009ژئایو پینگ ( فا و شن

ها فاینانس پروژه را یک تعهد تقسیم ریسک دانسـته و   آن، اند در فاینانس پروژه پرداخته

 . تخصیص نامناسـب ریسـک روي خواهـد داد    ،تعارض در این قراردادمعتقدند در صورت 

سعه مفهوم فاینانس پـروژه از تئـوري تـا    در راستاي تو هند بوكیک  ،نتیجه این تحقیق

  . باشد می عمل
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  تحقیقات داخلی 

نفتی نتیجـه گرفـت کـه قـرارداد      ا تحلیل آماري پنج نوع قراردادب ،)1392قلی پور (

، مالی از منابع دولتی غیرکارا  و روش مشارکت در تولیـد  تأمینقرارداد  ،امتیازي منسوخ

 تأمین، ضمن اینکه درشرایط تحریم. اصالح گردد باید با توجه به شرایط و مقررات کشور

توانـد   ملی براي پیمانکاران و سازندگان داخلـی مـی    منابع توسط دولت و صندوق توسعه

  . گذاري در صنعت نفت وگاز را مرتفع سازد بخشی از نیازهاي سرمایه

به بررسی درآمدهاي ارزي کشور اعم از نفتـی و غیـر نفتـی     ،)1391ترکان و فرنام (

اختصاص منابع غیرقطعی به   ،ي منابعبند هدر دست ها اند. آن ي اخیر پرداختهها سال طی

بـراي توسـعه   را   ...فاینـانس و   ،بخش باالدستی صنعت نفت و اسـتفاده از بیـع متقابـل   

در شـرایط   انـد  دهنمـو صنعت نفت و بخش زیربنایی کشور صـحیح ندانسـته و پیشـنهاد    

و  هـا  زیرسـاخت ، ي زیربنـایی هـا  طرح، عه صنعت نفتصرف توس ،منابع نفتی حاضر باید

  .  مسائل بلندمدت گردد

کاربرد ابزارهـاي پـروژه محـور اسـالمی (صـکوك) در       ،) 1391موسویان و حدادي (

هاي  یافته. اند هاي بخش نفت و گاز را مورد بررسی قرار داده گذاري سرمایهو مالی  تأمین

ـ  مـی که شرکت ملی نفت ایران  دهد می پژوهش نشان د از ابزارهـایی چـون صـکوك    توان

. دمـالی بخـش باالدسـتی نفـت اسـتفاده نمایـ       تـأمین در سبد ، استصناع و سلف، اجاره

اجـاره و استصـناع در رویکردهـاي     ،توانند از صکوك مینیز همچنین پیمانکاران عمومی 

هـاي   مالی پروژه تأمین براي EPCF(1مالی ( تأمینساخت و ، تأمین، طراحی و مهندسی

  .  خود استفاده کنند

در  مـورد اسـتفاده  مـالی   تـأمین ي هـا  روشبـا بررسـی    ،)1390داودیان و حسینی (

 نیمأت ياه شور باختنا هب تبسن ناگربخ رظن زا يریگ هرهب اب و يژرنا هزوح ياه پروژه

 سیسپات يریگ میمصت شور زا هدافتسا اب ناریا یهاگشیالاپ ياه هژورپ يارب بسانم یلام

 رد هکـ  هدوبـ  شور هدزناپـ  هدافتسا لباق  و  بسانم یلام  نیمأت  ياه شور .دنا هدومن مادقا

ـ  دیـ لوت رد تکراشم و BOT ،دوس رد تکراشم ياه شور ،تیاهن  ناونـ ع هبـ  بیـ ترت هب

                                     .دنا هدش صخشم رترب ياه شور

مـالی   تـأمین ي هـا  روش با هدف شناسایی و ارزیابی ،)1389ران (همکاها و  محمدي

، خطـوط اعتبـاري  ، هـاي تضـمینی   وام، فاینـاس ، شـامل یـوزانس  (خارجی صنعت نفـت  

  

 

1- Engineering, Procurement, Construction and Finance 
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را با سه معیـار   )مالکیت و انتقال و همچنین بیع متقابل، ساخت، ي مستقیمگذار هسرمای

مراتبـی   ایه با روش تحلیل سلسـله هزینه سرمایه و مجموع ریسک و هزینه سرم، ریسک

)AHPي مورد مطالعه ها روشي بند هنتایج حاصل از رتب اند. در ) ارزیابی و مقایسه نموده

فاینـانس  ، هاي تضمینی اعتباري وام، خطوط اعتباري، BOT ،FD، بیع متقابل، به ترتیب

  .  و یوزانس تعیین گردید

قراردادهاي ابعاد حقوقی ساختار بررسی اي به  در مقاله ،)1388ران (همکاابراهیمی و 

حفظ سطح بـراي  جی ری خاــ نفتي اــ ه رکتــ شب ذـجبیع متقابل پرداخته و ضرورت 

در برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي را     آن به میزان مقرریش افزاهمچنین و تولید فعلی 

  . یادآور شده است

مینه توسعه ز اردادي درقري ها روشاع نوا جمالیا به مطالعه ،)1387صبحی (

 یتفایرد رد تفن تمیق ياه نوسان تأثیراي نها برآمالی ساختار ی ـسربرو ی ـین نفتدمیا

 هتخادرپ ،دیلوت رد تکراشم و لباقتم عیب یتامدخ دادرارق عون ود رد دادرارق نیفرط

 هک یطیارش رد لباقتم عیب یتامدخ ياهدادرارق هک دهد یم ناشن يو ياهیسررب .تسا

 رد و هتـشاد تیباذـج راکنامیپ يارـب ،دنتـسه نییاپ رایسب تفن یناهج ياهتمیق

 رد تکراـشم يدادرارـق هنیزگ باختنا ،تفن یناهج ياهتمیق شیازفا راظتنا طیارش

                                     .دراد تیحجرا دیلوت

اران سرمایهگذ، رکشوي بااله بیت بالقواغم جذر به، میکندن بیا ،)1384ي (شاکر 

ن مکام اعدل عامآن را در دو الیل ندارند و دعالقه ان یراري در اگذ سرمایه هجی براـخ

 ياهکسیر و ینوناق ياه یتودالیل محددبه ر کشودر لمللی ا اردادهایی بینقرده از ستفاا

                         خالصه کرده است.            يراذگهیامرس

  

   معیارهي چند گیر متصمی -4

یکــی از ، يگیــر مي چنــد معیــاره و انتخــاب بهتــرین گزینــه در تصــمیگیــر متصــمی

ي مختلـف و متفـاوت بـراي حـل     هـا  روش علیرغم ارائـه ، هاي اصلی مدیران است چالش

ي ریـز  هروش برنامـ  ،ن و پژوهشـگران ز سـوي محققـا  ي چند معیـاره ا گیر ممسائل تصمی

حل مسئله و نزدیکی نتایج اولویت دهـی   دفراینسلسله مراتبی به دلیل سهولت در انجام 

ي سلسـله مراتبـی یـک    ریـز  هبرنامـ . رد توجه بسیاري از کاربران قرار داردمو، به واقعیات

از تصمیمات است که در سال اي  هتکنیک ساختار یافته براي سازماندهی و آنالیز مجموع
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، صنعت، تجارت، هایی چون دولت توسط توماس الساعتی ابداع گردید و در زمینه 1971

  . )1392، (فتح اهللا زاده و مهدي زاده. شود میگرفته  کار به بهداشت و آموزش

  

  AHP(1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( 

ي چنـد منظـوره   گیـر  مفرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف ترین فنون تصمی

اسـاس  . )2000، (سـاعتی  ابداع گردید 1970است که اولین بار توسط الساعتی در دهه 

نـده بـا فـراهم آوردن درخـت     گیر متصمی. مقایسات زوجی است، يگیر ماین روش تصمی

عوامل مورد مقایسه و ، درخت سلسله مراتب تصمیم. کند می آغاز، سلسله مراتبی تصمیم

سپس یـک سـري مقایسـات    . دهد می ي رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشانها هگزین

ي هـا  هوزن هر یک از فاکتورها را در راسـتاي گزینـ   ،مقایساتاین . گیرد می زوجی انجام

در نهایـت منطـق فراینـد تحلیـل سلسـله      . کند می رقیب مورد ارزیابی در تصمیم تعیین

سـازد   می ي زوجی را با یکدیگر تلفیقها هي حاصل از مقایسها ماتریساي  همراتبی به گون

ي نسـبی  هـا  ي زوجی و وزنها همقایس. )1387، (قدسی پور که تصمیم بهینه حاصل آید

  . )1980، (ساعتی دنشو می بیان 9تا  1با مقادیر کمی بین 

 عمده است:  گامبه کارگیري این روش مستلزم چهار 

ي به صورت سلسله مراتبی از گیر ممسئله و هدف تصمی، مگادر این  :مدل سازي -1

ـ ، باشـند  مـی  عناصر تصمیم که با هم در ارتبـاط  صـر تصـمیم شـامل    عنا. شـود  مـی  هارائ

 است؛ » يگیر مي تصمیها شاخص«و » ي تصمیمها هگزین«

ي دو به دو بین ها هي زوجی) : این کار با انجام مقایسها هقضاوت ترجیحی (مقایس -2

عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عـددي کـه نشـان دهنـده     

بـراي انجـام ایـن کـار     . گیـرد  می صورت، ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است

 ما j ياهـ  صخاشـ  ایـ  اهـ  هنـ یزگ هب تبسن ما i ياه صخاش اب اه معموالً از مقایسه گزینه

 هداد ناشـ ن مه هب تبسن اه صخاش يراذگ شزرا هوحن 1 لودج رد هک دوش یم هدافتسا

                                                                       ؛تسا هدش

انجام محاسبات الزم براي تعیین اولویـت هـر یـک از     :ي نسبیها محاسبات وزن -3

 ي مقایسات زوجی است؛ ها عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتریس

  

 

1- Analytic Hierarchy Process 
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در این مرحله بایـد  ، ي تصمیمها هي گزینبند هي نسبی: به منظور رتبها ادغام وزن -4

بـا  . کرد تا وزن نهایی آن به دست آیدوزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب 

                                   . )1383، آید (مهرگان می مقدار وزن نهایی به دست، انجام این مرحله براي هر گزینه

که تا  دهد می اي است که سازگاري را مشخص ساخته و نشان وسیله، نرخ ناسازگاري

ـ  1/0 يراگزاس تبسن .درک دامتعا اه مقایسههاي حاصل از توان به اولویت می چه حد  ای

                                                                       .)1383 ،ناگرهم( دنک یم نایب ار اه هسیاقم رد يراگزاس ،رتمک

  

  کمیتی ساعتی براي مقایسه زوجی معبارها 9مقایسه  -1جدول 

  
  

  هش وپژيفتههایا - 5

  :شود میت آن پرداخته الابطه با سودر راهش وپژاز ین بخش به نتایج حاصل در ا

د شـو  همانگونه که مشـاهده مـی   است.زیر  نمودارگانه به شرح  ي دههاوزن معیار -1

ورود تکنولـوژي جدیـد    و ریـزي شـده   تولیـد برنامـه  ، سرعت، ترتیب معیارهاي کیفیت به

  .باشد برخوردار میاهمیت بیشتري از نسبت به سایر معیارها 

 i وضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 j به نسبت

 توضیح

اهمیـت برابـر دارنـد و یـا      j نسـبت بـه   i گزینه یـا شـاخص   اهمیت برابر 1

 ارجحیتی نسبت به هم ندارند

 .  کمی مهمتر است jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهم تر 3

 .  مهمتر است jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهم تر 5

 . است jداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهم تر 7

 .  نیست jمطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با  iگزینه یا شاخص  کامالً مهم 9

 . دهد می ي ترجیحی را نشانها ارزشي میانی بین ها ارزش بینابینی 8و6و 4و 2
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  معیارهاوزن هر یک از  -2 نمودار

 
 دهي هـا  کلی و نسبت بـه معیـار   صورت بهگانه تحقیق  5ي ها هاولویت بندي گزین -2

روش مختلـف  پـنج  نتیجـه ارزیـابی   . الزم بـذکر اسـت  . باشد می زیر نمودارگانه به شرح 

ي بیـع  هـا  روشترتیب  بهدهد که  نشان میمعیار مورد ارزیابی  ده با توجه بهمالی  تأمین

بیـع متقابـل داخلـی بـا شـریک      ، بیع متقابل خارجی با شـریک داخلـی  ، متقابل خارجی

 . باشـند داراي اولویت می ترکیبی (فاینانس و منابع داخلی) و بیع متقابل داخلی، خارجی

                                     .تسا هدش هئارا اهرایعم زا کی ره رد اه رتبه هر یک از گزینه نیز 2در جدول 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

                                     فده هب تبسن اه ي گزینهبند هرتب -3نمودار 
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                                    اهرایعم زا کیره رد یلام نیمأت ياه رتبه هریک از روش -2جدول 

  گزینه  

 معیار  

بیع متقابل 

 خارجی

یع متقابل ب

خارجی با 

 شریک داخلی

بیع متقابل 

داخلی با 

 شریک خارجی

  بیع

 متقابل داخلی

روش 

ترکی

 بی

 5 4 3 2 1 کلی

 5 4 3 2 1 هزینه

 4 4 3 2 1 کیفیت

 4 4 3 2 1 سرعت

حضور پیمانکار در 

 مرحله بهره برداري

1 2 3 4 5 

رسیدن به تولید 

 ي شدهریز هبرنام

1 2 3 4 4 

موفقیت درمقابله با 

 تحریم

4 3 2 1 3 

 و اه استفاده از شرکت

                                   یلخاد تادیلوت

5 4 3 1 2 

انتقال تکنولوژي روز 

 دنیا به کشور

1 2 3 5 4 

امکان نظارت مستقیم 

 کارفرما

5 4 3 2 1 

 گذار هجذب سرمای

 خارجی

1 2 3 5 4 

  

در کـل   EXPERT CHOICEناسازگاري محاسـبه شـده توسـط نـرم افـزار      ضریب 

بوده و ارزیـابی نسـبت بـه هرمعیـار نیـز داراي ضـریب       . 03ر بابرل مدري گازساارزیابی 

ري گازساه هندن دنشا 0.1وي کوچکتر یا مساد عد(باشـد   می 0.1از کوچکتر ناسازگاري 

 . )ستاسیستم ل قابل قبو

  

  و پیشنهادات يگیر هنتیج - 6

به منظور تعیـین بهتـرین روش    AHP معیاره چند يگیر متصمی روش تحقیق این در

 وزن و هاگزینه ارزیابی ه وگرفت مالی در صنعت نفت ایران مورد استفاده قرار تأمین براي

  . ه استشد انجام نفت صنعت خبرگان نظرات بر اساس معیارها دهی
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 مـؤثر حضـور  ، کیفیـت ، سـرعت ، از: هزینـه  بودند عبارتبررسی  این اصلی معیارهاي

مقابله بـا   موفقیت در، ي شدهریز هرسیدن به تولید برنام، پیمانکار در مرحله بهره برداري

استفاده و انتقـال تکنولـوژي   ، پیمانکاري و تولیدات داخلیهاي  استفاده از شرکت، تحریم

 گـذار  هجذابیت در جذب سرمایامکان نظارت مستقیم کارفرما و ایجاد ، روز دنیا به کشور

             . گرفت صورت Expert Choici  افزار نرمنیز با استفاده از  نهایی ارزیابی خارجی

متقابـل خـارجی بـا     بیع متقابل خـارجی در اولویـت اول و بیـع    روش، اساس این بر

بیع متقابل داخلی و روش ترکیبـی  ، بیع متقابل داخلی با شریک خارجی، شریک داخلی

  .  گرفتند قرار بعدي يها اولویت در ترتیب به (فاینانس و منابع داخلی)

   د:شو مید یر پیشنهاارد زموه مدآست دهمچنین نتایج به و شد ن نچه بیاآبا توجه به 

مالی بیع متقابل خارجی و بیع متقابـل خـارجی بـا     تأمینبا توجه به اولویت روش  -

توسـعه میـادین   ، گانـه  دهي اهکل معیار نسبت بهها  شریک داخلی نسبت به سایر روش

                                                .ددرگ یم داهنشیپ اه نفت و گاز با استفاده ازاین روش

بـا اسـتفاده از روش ترکیبـی     مالی در صنعت نفت تأمین ،با توجه به نتایج تحقیق -

(منابع داخلی و فاینانس) و بیع متقابل داخلـی داراي اولویـت نبـوده و اسـتفاده از ایـن      

  .  ترجیحا با حضور شریک خارجی پیشنهاد میگردد ها روش

مالی نسـبت بـه هریـک     تأمیني ها اولویت بندي روش دهد می نتایج تحقیق نشان -

اهمیـت   ،نـدگان گیر منظر تصـمی  چنانچه ازاز اینرو  دباش می ي دهگانه متفاوتها ازمعیار

 يدنب تیولوا ،الاب لودج هب هجوت اب اه رایعم زا کی ره باختنا هبانب ،دشاب توافتم اه معیار

                                                .دوب دهاوخ لاصحتسا لباف یلام نیمأت ياه شور زا یتوافتم

ي مختلف بیـع متقابـل بـا    ها روشاستفاده از  ،به اینکه طبق نتایج تحقیق توجهبا  -

 یلـ خاد عبانـ م ياهـ  شور هبـ  تبسن یهجوت لباق تیولوا زا یجراخ ياه مشارکت طرف

ــرب ــا رادروخ ــیا زا ،تس ــلک رد دمآراک و صصختم یناسنا يورین شرورپ و ظفح ورن  هی

 به منظـور همکـاري                                     يدادرارق و یقوقح و یسرباسح ،ینف ،یلام زا معا يراک ياه هنیمز

                                                                                                          .تسا يرورض و مزال ایند گرزب ياه با شرکت
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Abstract 
In this research to evaluate Iran oil industry financing by AHP method ,external 

buy back ,internal buy back, external buy back with internal partner, internal buy 
back with external partner and combined  financing (bounds, finance,..) have been 
verified and with AHP method compared. In this way 10 criteria  by reviewing 
experts  opinions and others articles and books  have been identified and to compare 
and evaluate Iran oil industry financing ways ,2  questionnaires have been prepared 
and completed  by 13 experts who have been worked in south pars projects .and for 
analyzing the data EXPERT CHOICE soft ware has been used. 

The result of the research shows that Quality, reach to programmed production, 
transfer of new world technology and speed  are the five most important  criteria and 
cost of project ,company supervision , technical assistance ,deal with sanction ,  
attraction of inventor and  used of  Iranian content  are the least important criteria. 

Finally by considering all criteria external buy back the order of : external buy 
back with internal partner, internal buy back with external partner, internal buy back 
and combined financing (bounds, finance,) have been chosen as the convention 
methods of Iran oil industry financing ways .  

JEL Classification:G19 
Keywords: financing way, bounds, finance, BOT, south pars projects 
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