
 69-106 / صفحات1396 / زمستان55  شماره/  سیزدهم مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  هنام فصل

 

ارزیابی نظام مالی قراردادهاي نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید 

  TOPSIS نفتی ایران با استفاده از تکنیک

  1علی امامی میبدي

 emami@atu.ac.irطباطبائی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 

  احمد هادي

، طباطبایی عالمه دانشگاه المللی نفت و گازدانشجوي دکتري مدیریت قرارداد هاي بین

Ahmad.hadi1390@gmail.com 
 14/07/96تاریخ پذیرش:      11/03/96 تاریخ دریافت:

  

  دهچکی

هاي قراردادهاي نفتی، رژیم مالی است. شروط مربوط به رژیم مـالی،   بخش ترین مهمیکی از 

یی در موفقیـت  سـزا  بـه شـود و نقـش    تنظـیم مـی   اختصاصی بوده و بر اساس مذاکرات طـرفین 

ــه حاضــر ماهیــت و ســاختار نظــام مــالی در    قراردادهــا و رضــایت طــرفین از آن دارد. در مقال

قراردادهاي بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران معرفی گردیده سپس متون مربوط بـه نظـام   

شـده   مصـاحبه یابی تأمین مـالی  و  با خبرگان نسبت به انتخاب معیارهاي ارزبررسی شده مالی 

بندي و همچنین انتخـاب بهتـرین روش    منظور مقایسه معیارهاي ارزیابی جهت اولویتاست. به 

روش و از نظـر خبرگـان    ،و قـرارداد جدیـد نفتـی ایـران    تأمین مـالی در قـرارداد بیـع متقابـل     

گیـري   م. بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از روش تصـمی      ه استشد استفاده TOPSISگیري  تصمیم

TOPSIS ،   گـذاري خـارجی، برداشـت صـیانتی از مخـزن و       معیارهاي تـأمین و جـذب سـرمایه

از اولویت باالتري در نظام مالی   هاي تکلیفی پیمانکار منطقی در شرح کار و هزینه  پذیري انعطاف

قـرارداد   عنـوان  بـه  IPCدو قرارداد برخوردار بوده و بر اساس معیارهـاي معرفـی شـده، قـرارداد     

  ناسب براي صنعت نفت ایران شناسایی گردید.م

  JEL: E32 ،K12 ،E66بندي  طبقه

  TOPSISروش ی، قرارداد بیع متقابل، قرارداد جدید نفتی ایران، نظام مال :ها کلید واژه

   

  

 

 نویسنده مسئول .1
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  مقدمه - 1

هــاي صــنعتی و نظــامی، کشــورهاي  هــاي متعــدد نفــت در زمینــه اســتفاده قابلیــت

بـه منـابع عظـیم نفتـی در سراسـر جهـان واداشـت.        یافتـه را بـه فکـر دسـتیابی      توسعه

پیمایند نگـاه خـود را متوجـه     به دنبال کسب سود، دنیا را می ي تجاري نیز کهها شرکت

براي ایجاد تفاهم بین منـافع ایـن بـازیگران     .منبع سرشار درآمد، ساختند عنوان به نفت،

هـا   فتی همان چـارچوب آمد. قراردادهاي ن هاي معینی به وجود می ابتدا بایستی چارچوب

ابزار رسیدن به منافع مشترك طرفین و تنظـیم   عنوان بههستند که از زمان کشف نفت، 

  ).1393اند (عامري، شیرمردي دزکی،  گرفته شده کار به ها روابط آن

ي هـا  شـرکت نسـبت بـه   کشورهاي تولیدکننده نفت نیازها، عالیق و اهداف متفاوتی 

اکتشـاف و توسـعه میـادین نفتـی مشـغول هسـتند،        کار به ها المللی که در قلمرو آن بین

ـ  ،باشند که عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه نیز میتولیدکنندگان نفت دارند.  نبـال  د هب

ي هـا  شـرکت بـرداري از منـابع خـود و     توسعه پایدار از رهگذر انعقـاد قراردادهـاي بهـره   

 در این کشـورها گذاري  رمایهالمللی به دنبال به دست آوردن حداکثر سود از محل س بین

هـاي مـالی و    طراحـی و تـدوین رژیـم   ). 1391باشند (عـامري و شـیرمردي دزکـی،     می

عنوان بخشی از سیستم نفتی هـر کشـور، یکـی از ابزارهـاي مهـم در ایجـاد        قراردادي به

 عنـوان  بـه المللـی نفتـی    ي بـین هـا  شـرکت تعامل و همکاري دولت دارنده ذخایر نفتی با 

گـذاري   در هر قرارداد سـرمایه  ).2012، 1(بویکت و همکاران (پیمانکار) است گذار سرمایه

م که مکانیسـم تخصـیص عوایـد و تسـهی     آنجا از(نفتی، مواد و بندهاي مالی و اقتصادي 

را  هـا تـوان آن  نـوعی مـی   د و بهننقش محوري دار ند)،کن ریسک میان طرفین را معین می

رین وجـوه افتـراق انـواع    تـ  ر واقع یکی از عمـده ستون فقرات هر قراردادي قلمداد کرد. د

  ).1393کش،  (زحمت استبندها و مواد مالی و اقتصادي ، قراردادها

تاریخی قراردادهاي نفتی و آثار آن بر سرنوشت سیاسـی و    گذار با لحاظ پیشینه قانون

از نوعی کارگیري  هاي عمومی کشور، در راستاي اعمال مالکیت بر منابع طبیعی، به ثروت

 قراردادهاي نفتی که آسیب کمتري بر اقتصاد و سیاست کشور دارند را مورد توجـه قـرار  

تـدریج نگـرش خـود پیرامـون      رو بـه  ایـن  بیشـتري عایـد کشـور شـود. از     داده تا منـافع 

  

 

1. Boykett and et al 
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برداري از منابع طبیعی زیرزمینی را از شیوه اعطاي امتیاز بـه بیگانگـان و یـا حتـی      بهره

نفـت، بـه سـمت قراردادهـایی      عببـرداري از منـا   خراج و بهـره ها در است سهیم نمودن آن

پیمانکـاري   صورت بهع نفتی کشور، ببا حفظ مالکیت کامل دولت بر منامتحول نموده که 

حقـوقی مرسـوم و متـداول در حقـوق داخلـی و       هـاي  چـارچوب و خدماتی و متمـایز از  

    .  )1394    (رحیمی و شافع،  باشند المللی می بین

کـارگیري ابزارهـاي    یین تحلیل اقتصادي حقوق در چند دهه گذشـته و بـه  رشد و تب

یک  تحلیلی موجود در اقتصاد در تبیین و تحلیل قرارداد، امکان سنجش این امر که کدام

(پاسـنر و   باشـد را فـراهم نمـوده اسـت     از انواع قراردادها متضمن کـارایی بیشـتري مـی   

تـر   مطلـوب  ،یی بیشتري براي طرفین باشـد هر قراردادي که واجد کارا). 2003، 1ریچارد

طورکلی از دیدگاه تحلیل اقتصـادي حقـوق،    به .بوده و بر قراردادهاي دیگر ارجحیت دارد

حقوق بایست به سمتی حرکت نماید که موجبات افزایش کارایی قراردادهایی کـه تحـت   

(شوارتز دنمایفراهم  را شود حاکمیت آن منعقد می
2

 ،2003.(  

ویـژه   هاي باالدستی صنعت نفـت بـه   گذاري در بخش ار باالي سرمایهتامین حجم بسی

هـا، کشـورهاي در حـال توسـعه از جملـه ایـران را در اجـراي         اکتشاف و توسعه میـدان 

ي جبران کمبود سرمایه و منابع ها روشکند. یکی از  هاي نفتی با مشکل مواجه می پروژه

باشد و ازآنجاکه فعالیـت   المللی می بر بیني معتها شرکتمالی مورد نیاز، انعقاد قرارداد با 

انگیـزه بـاالیی    هـا  شرکتاین  است،در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز بسیار سودآور 

هاي با ریسک باال بـوده   هاي صنعت نفت، از پروژه گذاري دارند. همواره پروژه براي سرمایه

لـذا   ،دارد هـا  آنهاي مالی قراردادهاي نفتی نقـش مهمـی در موفقیـت اجـراي      و ویژگی

مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر  دقت بهساختار نظام مالی در قراردادهاي نفتی باید 

3 ضمن بیان چارچوب نظام مالی قرارداد بیع متقابـل و قـرارداد  
IPC    و معرفـی مطالعـات

هـاي مختلـف بـا     انجام شده مرتبط با این پژوهش، نظام مالی دو قرارداد از حیث ویژگی

TOPSISروش اده از استف
  .ه استمقایسه و به واکاوي این مسئله پرداخته شد 4

  

 

1. Posner and Richard 
2. Schwartz   

3. Iran Petroleum Contract 
4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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  مبانی نظري -2

طراحی و تدوین یک رژیم مالی در همه کشورها با اهداف خاص و بـر پایـه قـوانین و    

توان تمامی قوانین و مقـررات   گیرد. در حقیقت می مقررات حاکم بر آن کشور صورت می

وکربوري را در قانون منابع هیدروکربوري (نفت) گـردآوري  کشور در ارتباط با منابع هیدر

کرد و همچنین موارد خاصی که الزم است در این رابطه به آن پرداخته شـود را بـه ایـن    

مجموعه افزود. در این صورت چارچوب قانونی مشخصی بـراي مالـک ذخـایر (دولـت) و     

خواهد داشت که شفافیت المللی وجود  ي ملی و بینها شرکتي پیمانکار اعم از ها شرکت

گذاران خارجی به همراه دارد. عدم شـفافیت قراردادهـاي    ویژه براي سرمایه بیشتري را به

هـا صـورت    گذشته سبب شده که نقـدهاي فراوانـی در مـورد آن    يها سالنفتی در طول 

 رد،ها وجود نـدا  پذیرد. با توجه به اینکه معیار مشخصی در ارتباط با ارزیابی هر یک از آن

قـانون   کـه  حـالی هنوز هم ابهامات و انتقادات در مورد قراردادهاي منعقده برقرار است. در

تواند چارچوب و معیار مشخصی را براي ارزیابی این قراردادهـا تعیـین    هیدروکربوري می

توان گفت که این قانون متدولوژي یکسـانی   ها در این زمینه بکاهد. می نموده و از چالش

آورد. در نتیجـه بـا مشـخص شـدن چـارچوب و متـدولوژي از        راهم میرا براي ارزیابی ف

  ).1391آید (امامی،  اي جلوگیري به عمل می اختالف برداشت و استنتاجات سلیقه

  

  قرارداد بیع متقابل

نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفـت ایـران بـا     "قانون نفت"با تصویب  1366در سال 

گـذاري   ر اساس ایـن قـانون، جـذب سـرمایه    اي که ب گونه چالش جدیدي مواجه گردید به

هـاي   تـدریج واقعیـت   خارجی در صنعت نفت ممنوع شد. پس از وضع قانون موصوف، بـه 

ملموس اقتصادي و تخریب صـنعت نفـت در دوران جنـگ تحمیلـی، ایـن نگـرش را در       

دوران بازسازي با خود به همراه آورد که اکتشـاف و توسـعه منـابع نفتـی بـدون جـذب       

رود محقـق   طور که انتظار مـی  عمالً آن ،المللی ي نفتی بینها شرکتانش فنی سرمایه و د

بـه مـرور    1366رو، سیاست اتخاذي در چارچوب قانون نفـت سـال    نخواهد گردید. ازاین

زمان در قوانین دیگر از جمله قوانین بودجه و قوانین برنامه پنج ساله توسـعه اقتصـادي،   

). از بـین انـواع   1393گرفـت (نیکبخـت و آریـن،     اجتماعی و فرهنگی مورد تعدیل قرار

ي نفتـی خـارجی فعـال در    ها شرکتي رایج و متداول در جهان براي همکاري با ها روش
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مانـد؛   باقی نمـی » بیع متقابل«یی مانند ها روشجز استفاده از  صنعت نفت و گاز، راهی به

المی نیز در مورد هاي سالیانۀ مصوب مجلس شوراي اس هاي بودجه البته شرایط و ویژگی

شیوة استفاده از منابع مالی خارجی، کشـور را بـه سـمت اسـتفاده از روش بیـع متقابـل       

  ).1381، رهنمون ساخت (حسن بیگی

، یک روش قراردادي و تأمین مالی براي توسعه میادین نفـت  1قراردادهاي بیع متقابل

یکـی از اهـداف    ر گرفـت. و گاز بوده که پس از انقالب اسالمی در ایران مورد استفاده قرا

هاي نفت و  این قرارداد دست یافتن به ارز خارجی و تخصص مورد نیاز براي توسعه پروژه

موجـب قراردادهـاي بیـع متقابـل،      باشند، بـود. بـه   گاز که پرهزینه، پرخطر و پیچیده می

آالت و در نهایـت،   پیمانکار نسبت بـه طراحـی و مهندسـی، تـأمین تجهیـزات و ماشـین      

ها نیز بر عهده خود شـرکت   نصب اقدام کرده و مسئولیت تأمین مالی این پروژهساخت و 

نفتی پیمانکار بود. پس از موفقیت پیمانکار در رسیدن به اهداف تولید نفت و گـاز مـورد   

  ).2006، 2(شیراوي و ابراهیمی گردید ها پرداخت می نظر، هزینه

چـار تغییـرات گردیـد کـه در     قرارداد بیع متقابل با گذشت زمان بر مبناي شـرایط د 

گرفته شد. نسـل اول قراردادهـاي بیـع متقابـل دو      کار به هاي اول، دوم و سوم قالب نسل

عنـوان  بـه   1373اي یا قراردادهاي اکتشافی کـه از سـال    گونه بودند: قراردادهاي توسعه

تجاري هاي باالدستی صنعت نفت ایران معرفی شدند. در این قراردادها بعد از تائید  پروژه

شـد. نسـل دوم    بودن میدان در نتیجه عملیات اکتشاف، طرح توسعه میدان پیشنهاد می

شکل  1382قراردادهاي بیع متقابل، قراردادهاي توأم اکتشاف و توسعه بودند که از سال 

با بازنگري در قراردادهاي نسـل   1385گرفتند. نسل سوم قراردادهاي بیع متقابل از سال 

  ت ملی نفت مطرح شد.اول و دوم توسط شرک

  
  نظام مالی قرارداد بیع متقابل

گذاري اعـم   هاي مربوط به سرمایه درواقع، در قرارداد بیع متقابل پیمانکار کلیه هزینه

هـاي مربـوط بـه     اندازي و کلیـه هزینـه   از تأمین مالی پروژه، خرید تجهیزات، نصب و راه

  

 

1. buyback 
2. Shiravi and Ebrahimi  
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 درآمد ناخالص

 سرمایه گذاري

درآمد ناخالص با کسر هزینه 
 هداريعملیات و نگ

 ي عملیاتیهاهزینه
 ي تولید و نگهداري)ها(هزینه

 بازپرداخت به پیمانکار سهم دولت میزبان

هاي هزینه
 اي سرمایه

هاي هزینه
 ايغیرسرمایه

هاي هزینه
 بانکی

هاي هزینه
پشتیبانی و 
 همیاري تولید

حق الزحمه 
 (پاداش)

 از درامد ناخالصسهم دولت میزبان  سهم پیمانکار از درامد ناخالص

را تـا مرحلـه اکتشـاف یـا توسـعه       هاي عملیاتی مربوط استفاده از نیروي انسانی و هزینه

کند کـه کلیـه    گیرد. در مقابل، کارفرما توافق می میادین نفتی و گازي خاص به عهده می

گذاري را بـا فـروش مسـتقیم     الزحمه و سود سرمایه ها، حق خدمات پیمانکار اعم از هزینه

ه از سـهم  خام یا گاز به دست آمده از همان میدان یا با تخصیص عواید به دست آمد نفت

ثالـث فروختـه اسـت را طـی     طرف نفت و گاز شرکت خارجی که شرکت نفتی داخلی به 

). در قراردادهاي 1392علوم جبران کند (محمودي و همکاران، اقساط معین و در زمان م

دهنـد.   هاي نفتی و دستمزد مبانی اصـلی نظـام مـالی را تشـکیل مـی      نفتی ایران، هزینه

هـاي   ر در عموم قراردادهاي بیع متقابل به پنج دسـته هزینـه  ها و مطالبات پیمانکا هزینه

الزحمـه   هاي بانکی و حق هاي عملیاتی، هزینه اي، هزینه سرمایه غیر هاي اي، هزینه سرمایه

  است.شده   ها پرداخته شوند که در ادامه به آن یا پاداش تقسیم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  منبع: بانک مرکزي روسیه

  م مالی قرارداد نفتی بیع متقابل نظا ساختار .1نمودار 
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  1اي هاي سرمایه هزینه

شـود کـه بـراي توسـعه میـدان       هایی اطالق مـی  اي به کلیه هزینه هاي سرمایه هزینه

حساب پـروژه منظـور شـده     مطابق با مفاد قرارداد انجام شده و طبق اصول حسابرسی به

هـاي   نباشـند. هزینـه  شناسـایی   هـاي دیگـر قابـل    مشروط به اینکـه تحـت هزینـه    ،است

هاي مـدیریت پـروژه    هاي مستقیم و هزینه اي نیز به نوبه خود به دو بخش هزینه سرمایه

هـاي مسـتقیم    درصـد هزینـه   10هاي مدیریت پروژه نبایـد از   شوند که هزینه تقسیم می

  د.باش زیادتر

اي  ههـاي سـرمای   هاي قراردادهاي بیع متقابل وجود سقف براي هزینـه  یکی از ویژگی

هاي انجام شده باید حسابرسی شده و در صـورت تائیـد    هزینه باشد بدین معنا که اوال می

قابل بازپرداخت است. ثانیاً چنانچه براي اتمام پروژه و رسیدن به اهداف آن عمالً مبالغی 

قابـل بازپرداخـت   کمتر از سقف مزبور هزینه شده باشد مبـالغی کـه واقعـاً هزینـه شـده      

ه براي اتمام پروژه و رسیدن به اهداف آن مبالغی بیشتر از سقف مزبور گاهستند. ثالثاً هر

توانـد   مورد نیاز باشد پیمانکار موظف است به هزینه خـود آن را انجـام دهـد ولـی نمـی     

  بازپرداخت آن را از شرکت نفت تقاضا کند.

هاي  سقف هزینه ،در بیع متقابل تحت شرایط خیلی خاص، مثل افزایش اهداف پروژه

افـزایش   دلیـل  بـه هـا   اي ممکن است افزایش پیدا کند؛ بنـابراین افـزایش هزینـه    یهسرما

اي  هـاي سـرمایه   تغییر در شـرح کارهـا باعـث افـزایش سـقف هزینـه       دلیل بهیا  ها قیمت

برخی از مفاد قراردادهـاي بیـع    1386شود. براي کاهش ریسک پیمانکاران در سال  نمی

و برگـزاري مناقصـات    2از انجـام مطالعـات فیـد    متقابل تغییر کرد و تعیین سقف به بعـد 

هرحال بعد از تعیین سـقف مزبـور هرگونـه افـزایش در      قراردادهاي فرعی موکول شد. به

  خواهد بود. ها به عهده پیمانکار ینههز

  

 

1. Capital Expenditure 
2. FEED 
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1اي سرمایه غیر هاي هزینه
  

شود که طبق قرارداد،  اي اطالق می هاي احصا شده اي به هزینه سرمایه غیر هاي هزینه

هـاي   هزینه"طور غیرمستقیم اما لزوماً مربوط به انجام عملیات توسعه بوده، محدود به  به

"دولتی ایران
2
اي  سـرمایه هـاي غیر  قـرارداد بـا عنـوان هزینـه     هایی کـه در  و دیگر هزینه 

شـود و   ها به دولت و مقامـات عمـومی پرداخـت مـی     باشند. این هزینه مشخص شده، می

زمان انعقاد قرارداد مقدور نیست مثل هزینه تملک اراضـی یـا   طور دقیق در  تعیین آن به

درصـد   15تـا   10اي حـدود   سـرمایه  غیر هاي کارکنان شرکت نفت. هزینه آموزشهزینه 

دهـد و فاقـد محـدودیت سـقف بـوده و کـل آن بـه         اي را تشکیل می هاي سرمایه هزینه

  پیمانکار قابل بازپرداخت است.

هایی که پیمانکـار بـراي اجـراي قـرارداد بـه       ر پرداختها و عوارض و سای کلیه مالیات

ها یا سازمان بیمـه تـأمین    صالح مثل سازمان امور مالیاتی، گمرك، شهرداري مقامات ذي

کند از جمله مالیـات بـر درآمـد پیمانکـار در ایـران تحـت عنـوان         اجتماعی پرداخت می

ایـران قابـل    اي بـدون رعایـت سـقف توسـط شـرکت ملـی نفـت        سـرمایه  غیر هاي هزینه

هـاي پرداخـت شـده توسـط پیمانکـار بـه وي        بازپرداخت است؛ بنـابراین کلیـه مالیـات   

هاي تکلیفی که توسط کارفرما باید کسـر شـود نیـز از     شود و کلیه مالیات بازپرداخت می

  شود. منابع شرکت نفت به سازمان امور مالیاتی پرداخت می

  

  3هاي عملیاتی هزینه

هـا و   بـرداري عبـارت اسـت از کلیـه هزینـه      هـاي بهـره   زینـه هاي عملیاتی یا ه هزینه

بـرداري یـا تـأمین     مخارجی که مستقیماً، لزوماً و انحصاراً در خصوص انجام عملیات بهره

فرمـا، از سـوي پیمانکـار    کار بـه  قطعات یدکی، از تاریخ تولید نهایی تا زمان تحویل پروژه

حساب پروژه  ها در صورتی به زینه). این ه1393، آبادي نجف صورت گرفته است (کاظمی

برداري به عهده پیمانکار باشد مثـل زمـان تولیـد زودهنگـام کـه       شود که بهره منظور می

  

 

1. Non Capital Expenditure 
2. Iranian charges 
3. Operational Expenditure 
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ها و تأسیسات تولید زود هنگـام   برداري از چاه پیمانکار در کنار ادامه عملیات توسعه بهره

 یده ولـی هنـوز  اي که پـروژه بـه تولیـد نهـایی خـود رسـ       دهد یا در دوره را نیز انجام می

بـوده و  هاي عملیاتی فاقد سقف و یا حسابرسـی   نشده است. هزینهتحویل داده  فرماکار به

  قابل بازپرداخت است.

  

  1هاي بانکی هزینه

هـاي   باشد. کلیه هزینه هاي تأمین منابع مالی یا بهره پول می هزینه ،هاي بانکی هزینه

از انجام هزینه تـا زمـانی کـه بازپرداخـت      اي از اولین روز ماه بعد سرمایه غیر اي و سرمایه

گیـرد کـه    گردند. نرخ بهره در قرارداد مورد توافق قرار مـی  شود، مشمول نرخ بهره می می

معموالً رقمی باالتر از نرخ لیبور
2
بـه اضـافه نـرخ     75/0مثل  )المللی لندن نرخ بانک بین( 

ر در دوره سه ماهـه پـس   هاي عملیاتی اگ ). هزینه1393، آبادي نجف لیبور است (کاظمی

گردد اما در صورت تأخیر در پرداخـت،   از انجام هزینه بازپرداخت شود، مشمول بهره نمی

  )1394شود (قنبري جهرمی، اصغریان،  هاي عملیاتی معوقه نیز مشمول بهره می هزینه

  

  3هاي همیاري و پشتیبانی تولید هزینه

قـرارداد،   "P"ي اجراي ضـمیمه  مشتمل بر تمام مخارجی است که پیمانکار در راستا

و پس از اتمام عملیات توسعه هر فـاز   "مساعدت و پشتیبانی عملیات تولید"تحت عنوان 

  کند. بردار، پرداخت می و در حین عملیات تولید از میدان فارغ از طرف بهره

  

  4الزحمه (پاداش) حق

 1الزحمـه  حـق  Tسدکه پیمانکار به اهداف تولید بر هاي نفتی، درصورتی عالوه بر هزینه

 عنـوان  بـه الزحمه مبلغ ثابتی در قرارداد اسـت کـه    دیگر حق بیان گیرد. به به وي تعلق می

  

 

1. Bank Charges 
2. Libor 
3. Production Support & Assistance Expenditure 
4. Remuneration Fee 
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ریسـکی   ،شود. ازآنجاکه قراردادهاي بیـع متقابـل   پاداش براي پیمانکار در نظر گرفته می

درصـد از عوایـد یـا محصـول میـدان       60مبالغ استحقاقی پیمانکار باید از حداکثر  ،است

  ت گردد.پرداخ

  الزحمه در قرارداد بیع متقابل هاي نفتی و حق بازپرداخت هزینه

اي کـه پیمانکـار بـراي     سـرمایه  غیـر  اي و هـاي سـرمایه   در قرارداد بیع متقابل هزینـه 

عملیات توسعه تا زمان تحویل پروژه متحمل شـده و طبـق دسـتورالعمل حسابرسـی در     

صـورت اقسـاط برابـر     ي بـانکی آن، بـه  هـا  حساب پروژه منظور شده بود، به همراه هزینه

ماهانه و در طول دوره بازپرداخت
2

، یعنی دوره اول استهالك
3

که از تاریخ تحویل پـروژه   

  گردید. شد، پرداخت می آغاز می

اي که پیمانکار تا قبل از تکمیـل عملیـات توسـعه     سرمایه غیر اي و هاي سرمایه هزینه

قبل از مـدت معینـی (کـه بـه مـاه مشـخص       متحمل شده، اما پس از تحویل پروژه و تا 

صورت اقساط برابر ماهانـه و در   هاي بانکی آن به شود) پرداخت کرده، به همراه هزینه می

س از انجـام هزینـه، پرداخـت    طی مدت باقیمانده از دوره استهالك و از اولین روز ماه پـ 

باشـد. همچنـین    یاي مـ  هاي سـرمایه  هاي بانکی تقریباً برابر نصف هزینه د. هزینهگرد می

کـرد، در   مد پرداخت میآمالیات بر در عنوان بههایی که پیمانکار  هاي دولتی، هزینه هزینه

هـاي   بـرداري و تـأمین قطعـات یـدکی، هزینـه      هاي بهره صورت ارائه اسناد مثبته، هزینه

  گردید. هاي فنی با ارائه صورت وضعیت ماهانه، به پیمانکار پرداخت می پشتیبانی و کمک

مقـرر در قـرارداد و بـا لحـاظ سـقف       4الزحمه بر اسـاس نـرخ بازگشـت سـرمایه     حق

اي، جریان نقدي پروژه شامل جـداول   سرمایه غیر هاي اي، برآورد هزینه هاي سرمایه هزینه

اي  هـاي سـرمایه   و نرخ بهره هم زمان با تعیین سقف هزینـه  5گذاري و بازپرداخت سرمایه

اي محاسـبه   هـاي سـرمایه   زمان با تعیین سقف هزینهگردد. نرخ بهره نیز هم  محاسبه می

الزحمه، مثل جریـان نقـدي پـروژه     شود. پس از تعیین، چنانچه فرضیات محاسبه حق می

  

1. Remuneration 
2. Cost recovery period 
3. First amortization period 
4. Rate of Return-ROR 
5. Cash Flow 
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الزحمه قابل افزایش نیست ولی اگر به افزایش نرخ بازگشت سرمایه منجر  تغییر کند، حق

  کند. الزحمه تا سقف نرخ بازگشت سرمایه کاهش پیدا می شود، حق

شـود.   اي در قرارداد معین می سرمایه غیر اي و ها اعم از سرمایه دوره بازپرداخت هزینه

شده، سقف مجـاز بازپرداخـت در    هاي بازپرداخت تقسیم ها بر ماه بر این اساس کل هزینه

الزحمه نیز به همین منوال عمـل شـده و    گردد. در مورد حق یک ماه به دالر مشخص می

هاي پرداخت تقسیم گردیده، سـقف مجـاز پرداخـت در     به ماهالزحمه استحقاقی  کل حق

شود؛ بنابراین در هر ماه مشخص است کـه حـداکثر چـه مبلـغ      یک ماه به دالر معین می

خـت  الزحمه بایـد بـه پیمانکـار پردا    پرداخت حق یا ینهدالري تحت عنوان بازپرداخت هز

کشـید و پرداخـت    مـی  سال طول 9تا  7ها و سود شرکت حدود  گردد. بازپرداخت هزینه

 60تـا   50هاي پیمانکار به همراه سود در حـدود   بار بود و هزینه صورت هر سه ماه یک به

کـه ایـن    ؛ و درصـورتی )2006، 1(شـیراوي و ابراهیمـی   شد درصد کل تولید را شامل می

بـرداري، پشـتیبانی و    هـاي بهـره   کـرد، پرداخـت هزینـه    میزان براي پرداخت کفایت نمی

ت بـه  صـورت جـاري بـوده، نسـب     هاي مربوط به مالیـات کـه بـه    و هزینه هاي فنی کمک

الزحمـه) کـه    اي، بانکی و حق سرمایه غیر اي، هاي سرمایه هاي دیگر (هزینه پرداخت هزینه

  ).1394حساب پروژه بودند، اولویت داشت (قنبري جهرمی، اصغریان،  به

نات گازي براي بازپرداخـت  در قراردادهاي بیع متقابل امکان فروش نفت و گاز یا میعا

مـدت فـروش    شود و به این جهت یـک قـرارداد طـوالنی    بینی می مبالغ به پیمانکار پیش

یکـی از ضـمایم قـرارداد مـورد توافـق طـرفین قـرار         عنوان بهنفت، گاز یا میعانات گازي 

گیرد. فروش نفت، گاز یا میعانات گازي به پیمانکار بیع متقابل براي شرکت ملی نفت  می

دیگـر شـرکت ملـی     عبارت نبه اختیاري و خرید آن براي پیمانکار جنبه الزامی دارد؛ بهج

تواند براي جبران مبالغ استحقاقی پیمانکار به وي نفت به قیمـت روز بفروشـد و    نفت می

تواند به اختیار خود نفت را فروخته، از درآمد و عوایـد آن پـول پیمانکـار را پرداخـت      می

شود که پیمانکار نتواند ذخایر نفتی ناشی از قراردادهـاي بیـع    می کند. همین نکته باعث

متقابل را در دفاتر خود ثبت کند. البته اگر شرکت ملی نفت متعهد شود که براي جبران 

ــه وي نفــت بفروشــد (چنانچــه در بعضــی از    ــادل آن ب ــالغ اســتحقاقی پیمانکــار مع مب
  

 

1. Shiravi and Ebrahimi 
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ذخـایر در دفـاتر پیمانکـار بـه      قراردادهاي بیع متقابل چنین است) در این صورت ثبـت 

  است.پذیر  امکان ،میزان استحقاق پیمانکار

هایی بودند. در  هر کدام از قراردادهاي نسل اول، دوم و سوم بیع متقابل داراي ویژگی

گردیـد.   اي در ابتدا تعیین و در قرارداد درج می هاي سرمایه نسل اول و دوم، سقف هزینه

مـاه پـس از عقـد قـرارداد و      18اي  هـاي سـرمایه   ینـه در قراردادهاي نسل سوم سقف هز

گردید. در نسخ اولیـه قـرارداد    درصد مناقصات تأمین تجهیزات، مشخص می 85برگزاري 

فرمـا،  کار بـه  انـدازي و تحویـل پـروژه    در صورت تکمیل کلیه عملیات موضوع قرارداد، راه

أخیر در اجـراي  گردیـد و در صـورت تـ    ها به شرکت نفتی پیمانکـار پرداخـت مـی    هزینه

گرفـت کـه    گذاري تعلق نمی عملیات، طبق قرارداد، هزینه بانکی به مانده حساب سرمایه

عدم احتساب بهره طی دوره تأخیر پیش آمده شـرکت نفتـی بـا هزینـه فرصـت       دلیل به

یافـت   گذاري نیـز بـه تناسـب کـاهش مـی      گشت و نرخ بازگشت سرمایه گزافی روبرو می

  ).1392(زهدي، 

  )IPCدید نفتی ایران (قرارداد ج

ي هـا  شـرکت کنـد.   هاي هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیـین مـی   ویژگی

انـد کـه منطقـاً در چـارچوب ضـوابط       ي اقتصـادي هـا  بنگـاه المللـی   نفتی داخلـی و بـین  

ي هـا  شـرکت داري، هدفی جز تأمین منافع سهامداران خود در فضاي رقابتی ندارند.  بنگاه

هاي آینـده از   بایست تأمین منافع نسل فعلی و نسل ها می ایندگی از دولتملی نفت به نم

کنـد کـه    داري ایجـاب مـی   منابع نفتـی را مـدنظر قـرار دهنـد؛ بنـابراین، منطـق بنگـاه       

ي نفتی، فارغ از نوع قرارداد و رژیم حقوقی حاکم بر آن، نخست حـداقل بـازده   ها شرکت

هـاي موجـود در بـازار     با توجـه بـه محـدودیت   هاي خود را  گذاري قبول براي سرمایه قابل

کنند و سپس قراردادي را بپذیرنـد کـه عایـدي ناشـی از آن، در      جهانی سرمایه محاسبه 

قبـول   انـد، رقـابتی و قابـل    مقایسه با قراردادهاي دیگري که در سایر کشورها منعقد کرده

  ).1392باشد (درخشان، 

 IPCنفتی ایران با عنوان اختصـاري   از مدل جدید قراردادهاي 1394در آذرماه سال 

براي توسعه میادین هیدروکربنی کشور رونمایی گردید کـه جـایگزین قراردادهـاي بیـع     

یک قرارداد خدماتی بوده و بـر خـالف بیـع متقابـل       IPCمتقابل در صنعت نفت گردید. 
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پیمانکـار در تمـامی فازهـاي اکتشـاف، توسـعه و تولیـد حضـور دارد و هزینـه و           شرکت

  گردد. ستمزد آن از عواید حاصل از نفت تولیدي در قرارداد پرداخت مید

) بنــد  3در حال حاضر اصول و چارچوب جدید قرارداد نفتی ایران به اسـتناد جـزء (  

) قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت نفـت، بـه تصـویب هیئـت        7) و ماده (3(ت) مـاده (

تـوان نتیجـه    ن الگوي قـراردادي مـی  وزیران رسیده است. از مداقه در اصول و ساختار ای

هـاي قـراردادي خـانواده     مند به حفظ چارچوب گرفت صنعت نفت ایران همچنـان عالقه

قراردادهاي بیع متقابل و الگـوي   ت در بخـش باالدسـتی اسـت، زیـراقراردادهـاي خـدم

ـ        شـمار   هجدید قرارداد نفتی ایران هر دو از نـوع قراردادهـاي خـدمت تـوأم بـا ریسـک ب

حال تغییرات در رابطـه بـا رویکـرد صـنعت نفـت بــه روابــط قــراردادي     روند. بااین می

المللی بـا نظـر بـه جـذابیت بیشـتر ایـن قراردادهــا   گذاران بین بـا پیمانکـاران و سرمایه

گذاران از یک طـرف و حفـظ حاکمیــت و منــافع ملــی از       بـراي پیمانکاران یـا سرمایه

برقراري روابط قـراردادي طـوالنی، حضـور پیمانکـار در     . محسـوس اسـتطـرف دیگـر، 

برداري، تأکید بـر انجـام عملیات بهبود و افزایش ضـریب بازیافـت در    مرحله تولید و بهره

برداري، انجام توسعه مستمر و پلکانی، ارتباط دهی دستمزد به میزان کار  طول دوره بهره

  ات است.این تغییر ترین مهمانجام شده، از 
  

  IPCنظام مالی قرارداد 

هاي عملیاتی قرارداد نفتی ایـران کـه توسـط شـرکت نفتـی خـارجی صـورت         هزینه

هاي  هاي غیرمستقیم و هزینه اي مستقیم، هزینه هاي سرمایه گیرد به سه دسته هزینه می

  شود: پول تقسیم می

  1اي مستقیم هاي سرمایه هزینه

ـ  ابی و توسـعه میـدان و دسـتیابی بـه اهـداف      دربردارنده مخارجی است که براي ارزی

  شود: برنامه توسعه ضروري است. این هزینه به دو دسته تقسیم می

  

 

1. Direct Capital Cost 
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 بر اساس نتایج حاصل از عملیات ارزیابی و تولید اولیه،اي مستقیم  هاي سرمایه هزینه

و با نظر گرفتن رفتار مخزن و طرح توسعه جـامع  دستیابی به هدف تولید اولیه  به منظور

گـردد.   می ، محاسبهدستیابی به اهداف فاز بعدي الزم برايهاي  دان و همچنین هزینهمی

  ).IPC ،2014کنفرانس (

  1هاي غیرمستقیم هزینه

هایی است که متصدي عملیات توسعه در بازه زمانی انجام عملیـات   مشتمل بر هزینه

ه وي بازپرداخـت  ب ،بازیافت مطالبات فرآیندکند و در  به مراجع دولتی ایران پرداخت می

  خواهد شد.

2هاي پول هزینه
  

هـاي تـأمین منـابع مـالی پـروژه اسـت. مطـابق ایـن قـرارداد، بـه            دربردارنده هزینه

هاي بانکی با روش مرابحه مرکـب   هاي نقدي و تعهد شده توسط پیمانکار، هزینه پرداخت

مـورد توافـق   عالوه درصـد   گیرد. این هزینه بر اساس مجموع نرخ بهره الیبور به تعلق می

هـاي   ها روز نخست اولین ماه پـس از مـاهی اسـت کـه هزینـه      شده و تاریخ احتساب آن

  ).1393اند (حسینی،  شده اي تعهد و پرداخت سرمایه غیر اي و سرمایه

  دستمزد

صـورت فـی در هـر     پرداخت دستمزد (فی) بر اساس تولید محقق شده از میدان و به

 )DFص میـزان دسـتمزد در توسـعه میـدان (    طـور مشـخ   بینی شده است. به بشکه پیش

 گردد: صورت زیر تعیین می به

 
     DF Payable A or B (Full Figure) P(Plateau Percentage)

D(Plateau Duration Percentages)

 


  

DFدستمزد مربوط به توسعه میدان :  

A نرخ دستمزد پایه براي میادین نفتی در حالت تحقق کامل اهداف :)Full Figure(  

B) نرخ دستمزد براي میادین گازي در حالت تحقق کامل اهداف :Full Figure(  

Pدرصد تحقق تولید نسبت به سطح پلتو قراردادي :  

D به میزان مندرج در قرارداد نسبت: درصد پایداري تولیدي در سطح پلتو  

  گذارند:تأثیرعوامل زیر بر نرخ پایه دستمزد 
  

 

1. Indirect Capital Cost 
2. Cost of Money 
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 درآمد ناخالص

 سرمایه گذاري

 نفت هزینه

 درصد درامد ناخالص کل) φ(حداقل 

 درامد ناخالص دولت

 درصد) φ – 1(حداقل 

هزینه سرمایه 
 مستقیم

هزینه سرمایه 
 غیرمستقیم

هزینه پول 

 (بانک)
 پاداش (حق الزحمه)

سهم شرکت خارجی از 

 مد ناخالصآدر
سهم دولت از 

 ناخالص درامد

توانند از نوع خشکی یا دریایی و با ریسک کـم، متوسـط و    نوع میدان: میادین می -1

خصوص عمیـق و بـا ریسـک بـاالتر و همچنـین میـادین        دین دریایی بهباال باشند. به میا

  گیرد. مشترك دستمزد باالتري تعلق می

2- R-factorباشـد   : نسبت مجموع درامد پیمانکار به هزینه در دوره مورد بررسی می

  یابد. صورت پلکانی کاهش می بهکه با افزایش آن، میزان فی 

صـورت پلکـانی    طح تولید هر میـدان، فـی بـه   سطح تولید هر میدان: با افزایش س -3

  یابد. کاهش می

صورت پلکـانی   قیمت نفت: با رعایت سقف و کف، فی با افزایش و کاهش قیمت به -4

  یابد. افزایش یا کاهش می

قلمرو خدمات (اکتشـاف، توسـعه و تولیـد): در صـورت حضـور پیمانکـار در فـاز         -5

شـود (مرکـز    ، بـه فـی پایـه افـزوده مـی     اکتشاف، یک دالر در هر بشکه/هزار فوت مکعب

  )1395ي مجلس شوراي اسالمی، ها پژوهش

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1394عسگري و همکاران، منبع: 

  

  ر نظام مالی قرارداد نفتی ایران ساختا .2نمودار 
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  IPCها در قرارداد  بازپرداخت هزینه

 نفـت هزینـه  " ات میدان و در قالبها و حقوق پیمانکار از محل عاید بازیافت هزینه
1

" 

منظـور بازیافـت    یافتـه بـه   بخشـی از تولیـدات تخصـیص     شود. نفـت هزینـه   پرداخت می

هاي تعهد و پرداخت شـده اکتشـاف، توسـعه، تولیـد،      هاي نفتی شامل کلیه هزینه هزینه

متصـدي اکتشـاف،    وسـیله  بهبرداري از میدان  الزحمه توسعه و بهره هاي پول و حق هزینه

درصـد   50، برحسب مورد است. میزان نفت هزینـه حـداکثر معـادل    توسعه تولید میدان

  ).IPC ،2014 (کنفرانس باشد تولیدات میدان می

در این قرارداد با توجه به امکان تغییر رفتار میدان و تحـوالت بـازار، در هنگـام عقـد     

ر اي در نظر گرفته نشده و میزان هزینه هر ساله د هاي سرمایه قرارداد سقفی براي هزینه

گـردد   قالب برنامه و بودجه تصویب شده توسط کمیته مشترك توسعه میدان، تعیین می

ي هـا  پـژوهش درصد از میزان تعیین شده در این برنامه جایز است (مرکـز   5و انحراف تا 

  ).1395مجلس شوراي اسالمی، 

 5اي (از شروع تولید اولیه یا نهایی میـدان) حـداکثر ظـرف مـدت      هاي سرمایه هزینه

گردد که آغاز بازپرداخت بعد از شـروع   سال از زمان شروع بازپرداخت، پرداخت می 7 الی

اي کـه از تـاریخ تولیـد     هاي سرمایه باشد. هزینه تولید اولیه و از محل تولیدات میدان می

تسـویه  ، تـاریخی کـه هزینـه شـده    سـال از   7تـا   5اولیه به بعد انجام شده نیز به مدت 

  گردد. می

نیـز برحسـب فرمـول مشـخص در قـرارداد محاسـبه و بـر اقسـاط         هـاي پـول    هزینه

هـاي غیرمسـتقیم    گـردد. هزینـه   شده و پرداخت می اضافهاي مستقیم  هاي سرمایه هزینه

سال از زمان هزینه کرد و شـروع پرداخـت آن از    7الی  5قبل از شروع تولید اولیه ظرف 

هـاي   از تولید اولیه مشابه هزینههاي غیرمستقیم بعد  تاریخ تولید اولیه خواهد بود. هزینه

ي مجلس شوراي اسـالمی،  ها پژوهشگردند (مرکز  صورت جاري تسویه می برداري به بهره

1395.(  

  

 

1. Cost Petroleum 
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  مروري بر مطالعات انجام شده - 3

  مطالعات داخلی

)، در پژوهش خود بـا اسـتفاده از متغیرهـاي کالمـی و در     1395ذاکرنیا و همکاران (

تخاب روش تأمین مالی را شناسـایی و بـا اسـتفاده از روش    محیط فازي عوامل مؤثر بر ان

TOPSIS تخـاب روش تـأمین   بندي کردند. عوامل مـؤثر بـر ان   بندي و اولویت فازي دسته

کلی عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننـده، شـرکت تـأمین مـالی       مالی به سه دسته

هـاي ایـن پـژوهش     هبندي شـدند. یافتـ   شونده و عوامل کالن سیاسی و اقتصادي تقسیم

دهد که تأمین مالی در ایران متأثر از سه عامل کلـی یعنـی عوامـل مـرتبط بـا       نشان می

و عوامل مـرتبط بـا عوامـل کـالن     کننده  تأمین مالی شونده، عوامل مرتبط با تأمین مالی

  باشد. اقتصادي سیاسی می

 ها وژهپر مالی تأمین مناسب يها روش)، در پژوهش خود 1395( يعباسی و مصطفو

 بررسـی  و سیاسـی  ساختارهاي و به قوانین توجه با ایران نفت صنعت باالدستی در بخش

 از استفاده با و را بررسی متقابل بیع و تولید در مشارکت گزینه امتیازي، موجود سه موانع

بیمرات سلسله مدل
1
 )AHPکردند. نتایج این تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه     مقایسه ) باهم

 راسـتاي  در متقابل بیع و تولید در مشارکت مالی امتیازي، تأمین وشر سه سنجش براي

 میـادین  بـراي  نفـت  صـنعت  بخش باالدستی در ها پروژه مالی تأمین بهینه روش انتخاب

 مشـترك  در میادین و متقابل بیع روش مستقل میادین در ایران، نفت مشترك و مستقل

  .باشند می ربرخوردا ارجحیت باالترین از تولید در مشارکت روش

)، در پژوهش خود به بررسی سازگاري قـوانین جـاري   1393ابراهیمی و شیریجیان (

شـوند،   حاکم بر بخش باالدستی صنعت نفت و گاز با نوع قراردادهـایی کـه اسـتفاده مـی    

داننـد کـه قـوانین حـاکمیتی اخیـر       پرداختند و هدف پژوهش را پاسخ به این سؤال مـی 

دیران و تصمیم گیـران نظـام حقـوقی و قـراردادي حـوزه      مرتبط با صنعت نفت و گاز، م

عمدتاً بـه چـه نـوعی از قراردادهـاي متعـارف ایـن        را باالدستی صنعت نفت و گاز کشور

نمایند؟ همچنین با توجه بـه مجوزهـاي حـاکمیتی اخیـر در خصـوص       عرصه هدایت می

  

 

1. Analytic Hierarchy Process 
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ماینـد کـه   ن گذار خارجی در بخش صنعت نفت و گاز پیشنهاد می امکان مشارکت سرمایه

در طراحی کلیه مراحل عملیاتی قراردادهاي جدید از ساز و کار همکـاري مشـترك بـین    

هـاي انجـام    طرفین داخلی و خارجی استفاده گردد، چنین تعاملی باعـث کـاهش هزینـه   

  شود. واسطه حضور طرفین و ... می عملیات، شفافیت مالی بیشتر به

 تـأمین  در قراردادها بهینه روش یینتع هدف )، با1388مومنی وصالیان و همکاران (

 گـاز  و نفـت  مشـترك  و مسـتقل  میادین براي بخش باالدستی، در ها پروژه اجراي و مالی

 و داده قرار بررسی مورد را تولید در مشارکت و متقابل بیع قراردادي روش گزینه دو ایران،

 ایـن  انـد. بـه   مودهمقایسه ن هم ) باAHPمراتبی ( سلسله فرایند تحلیل مدل از استفاده با

 گاز و نفت باالدستی صنایع بخش در قراردادها انعقاد براي گیري تصمیم معیارهاي منظور،

قـرارداد تقسـیم شـده     درون قرارداد و معیارهاي عقد از پیش کلی معیارهاي دسته دو به

 در تولیـد  در قراردادهـاي مشـارکت   روش کـارگیري  بـه  کـه  نتیجه حاصل شد است. این

درصد، نسـبت بـه قراردادهـاي     3/68درصد و در میادین مشترك  7/65قل مست میادین

شـود   ها حاصل مـی  بیع متقابل برتري دارند. پژوهشگران با توجه به نتایجی که از تحلیل

 کـارگیري  بـه  هـاي  محـدودیت  و موانـع  نماینـد: رفـع   پیشنهادهایی بدین شرح ارائه مـی 

 در کارآمـد، حرکـت   و متخصص سانیان نیروي پرورش و قراردادي، حفظ دیگر يها روش

 در پذیرفتـه شـده   علمـی  يهـا  مدل و ها شیوه از المللی، استفاده بین استانداردهاي جهت

  خیز. نفت دیگر کشورهاي قراردادي شیوه بررسی، ها گیري تصمیم

گیـري چنـد شاخصـه فـازي بـر اسـاس        یک مدل تصمیم )،1382صارمی و جمالی (

گیري گروهی و تجزیه و تحلیل  نی فکري فنون تصمیممفاهیم تئوري مجموعه فازي، مبا

گـذاري خـارجی    تـرین روش سـرمایه   ساختار سلسله مراتبی به منظـور انتخـاب مناسـب   

گیـري چنـد شاخصـه فـازي پیشـنهاد شـد و قابلیـت         طراحی کردند. یک مدل تصـمیم 

گـذاري   تـرین شـیوه سـرمایه    کارگیري این مدل از طریق مثال بـراي انتخـاب مناسـب    به

ارجی در بخش باالدستی صنعت نفت کشور اثبات گردیـد. بـر اسـاس نتـایج حاصـله،      خ

گذاري خارجی در بخش باالدسـتی صـنعت نفـت     ي سرمایهها روشکارگیري هریک از  به

تـوان یـک    ها دارد و نمـی  کارگیري آن ها و شرایط محیطی به بستگی به مزایا، محدودیت

 .ي توسعه میادین نفتی کشور تجویز نمودها طرحروش آن هم بیع متقابل را براي همه 
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)، در پژوهش خود ابتدا نقاط قوت و ضـعف انـواع قراردادهـاي نفتـی     1392قلی پور (

شامل: قراردادهاي امتیازي، قراردادهـاي مشـارکت در تولیـد، قراردادهـاي مشـارکت در      

ظـر مـالی   گذاري دولتی بیـان و از دو من  گذاري، قراردادهاي بیع متقابل و سرمایه سرمایه

با یکدیگر مقایسـه نمـوده و در نهایـت اظهـار     ا گذاري) و حقوقی این قراردادها ر (سرمایه

رسیم کـه برخـی از    دارد که از بررسی و تحلیل پنج نوع قرارداد فوق به این نتیجه می می

این قراردادها مانند قرارداد امتیازي منسوخ شده، برخـی ماننـد قـرارداد تـأمین مـالی از      

ها مانند روش مشارکت در تولید باید با توجه بـه   لتی غیرکارا بوده و بعضی از آنمنابع دو

شرایط و مقررات کشور ما اصالح گردند. البته در شـرایط تحـریم، تـأمین منـابع توسـط      

توانـد بخشـی از    دولت و صندوق توسعه ملی براي پیمانکـاران و سـازندگان داخلـی مـی    

 وگاز را مرتفع سازد.گذاري در صنعت نفت  نیازهاي سرمایه

ي تـأمین  ها روش)، هدف از ارائه پژوهش خود را شناسایی 1389و همکاران ( جلیلی

ها بر اساس سه شاخص ریسک و هزینه سـرمایه و   بندي آن مالی خارجی و ارزیابی و رتبه

آوري اطالعات پرسشـنامه و   نمایند. ابزار جمع مجموع ریسک و هزینه سرمایه معرفی می

و از روش آمار  AHPاي  ها از روش سلسله مراتبی و مقایسه زیه و تحلیل دادهدر مورد تج

بنـدي   ها اسـتفاده نمودنـد. در نهایـت نتـایج حاصـل از رتبـه       توصیفی براي توصیف داده

ي تأمین مالی خارجی بـراي  ها روشو ارزیابی نهایی خود را براي  ي مورد مطالعهها روش

ترتیب اولویت بیع متقابـل، کارگیري در صنعت نفت به  اولویت به
1
B.O.T،

2
FDI  خطـوط ،

  یوزانس تعیین نمودند. و هاي تضمینی، فاینانس عتباري، واما

  مطالعات خارجی

)، در پژوهش خود هدف اصـلی نشـان دادن اهمیـت اسـتفاده از     2013( 3کریپا و ژافا

هـاي  هاي زیر بنایی براي تأمین مالی پروژه گذاري سرمایه
4

در مربـوط بـه بخـش انـرژي      

دارنـد تـأمین مـالی     کشورهاي در حال توسعه است. نویسندگان در نوشته خود اظهار می

  

 

1. Build-Operate-Transfer 
2. Foreign Direct Investment 
3. Kripa and Xhafa 
4. Project Finance 
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اي از طریق ساخت، اجرا و انتقـال   گسترده صورت بههاي مربوط به بخش انرژي  در پروژه

)B.O.T(  در ترکیـه اجـرا شـده، طـی قراردادهـاي       1984که براي نخستین بار در سال

این پژوهش نویسندگان داشتن یک نظام مـالی بـراي    در پذیرد. طوالنی مدت صورت می

عنوان یک ضرورت براي موفقیت پروژه معرفی کرده و ایـن عامـل    تأمین مالی پروژه را به

دار است. عوامل دیگـري کـه تـأمین مـالی پـروژه را       معنی ٪95براي یک سطح اطمینان 

هاي سـوخت،   هزینهقرارمی دهند تحوالت سیاسی، تبدیل ارز، عملکرد واحد،  تأثیرتحت 

  باشند. تورم در کشورها می

و تحقیقـات جدیـد بـه محققـان و پژوهشـگران       هـا  روش)، بـه ارائـه   2013( 1سرایک

به همین منظـور همـه تحقیقـات     ه است،ها پرداخت مند در زمینه تأمین مالی پروژه عالقه

ی این . موضوعات کلنموده استبررسی را  2013تا  2009ي ها سالانجام شده در خالل 

قـانونی امـور مـالی     ترتیبـات قـراردادي و چهـارچوب    -1باشد:  بدین شرح می ها پژوهش

جهانی شـدن و توسـعه    -3گیري ریسک پروژه و انتخاب پروژه  ي اندازهها روش -2پروژه 

هـاي تحـت    پـروژه  -4هـا   هاي عمومی و همکاري با بخش خصوصی و سایر بخـش  پروژه

  .پذیر تجدیدهاي انرژي  پروتکل کیوتو و پروژه

شن فا و ژئایو پینگ
2
)، بیان کردند که امور مالی پروژه در اصل یـک قـرارداد    2009( 

صـورت کلـی نویسـندگان بـه بررسـی و تشـریح تخصـیص         باشد. به می "اشتراك منافع"

یـک   ،ریسک در مورد امور مالی پروژه پرداخته و معتقدنـد تخصـیص و تقسـیم ریسـک    

باشد و در صورت تعارض در ایـن موضـوع، تخصـیص     ا میه جنبه کلیدي امور مالی پروژه

براي  دارند نتایج این مقاله یک راهنما دهد؛ و در نهایت اظهار می نامناسب ریسک رخ می

  باشد. توسعه تأمین مالی پروژه از تئوري تا عمل در چین می

 دارد پیشـرفت   )، به بررسی قراردادهاي نفتی عراق پرداخته و اظهار می2006( 3جاف

هاي مـالی در زمینـه    عراق در عرصه نفتی به شرایط منعقد شده در قرارداد شامل ریسک

  

 

1. Kayser   

2. Shen-fa and Xiao-ping   

3. Jaffe   



    89  ... ارزیابی نظام مالی قراردادهاي نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران 
        

گذار خارجی بـراي اکتشـاف، وابسـته     میزان پاداش در نظر گرفته براي سرمایه و اکتشاف

باشد. همچنین با در نظر گرفتن مطالعات انجام شده در زمینه قراردادهـاي نفتـی در    می

گـذاري   ی و سیاسی و اهـداف کشـور میزبـان بـراي سـرمایه     شرایط تاریخ ،دیگر کشورها

)، 2003 ژوئنکست کشورهایی نظیر ایران (خارجی حائز اهمیت بوده در این زمینه به ش

در  ،داشتن ذخـایر غنـی   با وجودده که ) اشاره کر1990) و گاز عربستان (2001ونزوئال (

ر معتقـد اسـت   گـذار مـالی خـارجی موفـق ظـاهر نشـدند. ایـن پژوهشـگ         جذب سرمایه

ي خارجی در کنار تأمین منـابع مـالی داخلـی    ها شرکتقراردادهاي مشارکت در تولید با 

تواند عراق را بـه یکـی از کشـورهاي موفـق در زمینـه نفـت در        در صنعت نفت عراق می

  منطقه و جهان تبدیل کند.

بایندمن
1
)PSA)، معتقد است که قراردادهاي مشارکت در تولید (1999( 

2
ین تر شایع 

در ایـن مطالعـه بـه بررسـی      وياسـت.  منابع نفتـی  براي اکتشاف و توسعه  انواع قرارداد

ابـزار اقتصـادي    وسیله بهتعادل بین ریسک و پاداش و تقسیم منافع میان طرفین قرارداد 

هاي مهم براي شـرکت نفـت خـارجی کـه      دارد یکی از ریسک مدرن پرداخته و اظهار می

کـه   غیرتجاري بودن مخازن کشور میزبان است و درصـورتی  دهد، گذاري انجام می سرمایه

هاي خود  گذار هرگز موفق به دریافت هزینه شرکت سرمایه ،قرارداد به مرحله تولید نرسد

که مخـزن   خواهد شد. درصورتی شرکتنخواهد شد و در این صورت زیان بزرگی متوجه 

هاي انجـام   ن فوري هزینهدست آورد به شگذار هدف به مرحله تولید برسد، شرکت سرمایه

واسـطه دیـدگاه    د و از سوي دیگر کشور میزبان بـه رسیشده و کسب سود فراوان خواهد 

باشـد.   صیانتی خود در قبال ذخایر انرژي خود، نگران از دست رفـتن سـرمایه ملـی مـی    

شود مربوط به حساسیت قرارداد به تغییـرات   بحث دیگري که در این پژوهش مطرح می

هاي الزم براي اکتشاف و تولید نفـت)   مثال نوسان در هزینه عنوان بهزا ( رونپارامترهاي د

توانـد در بحـث مربـوط بـه      مثال تغییر در ارزش قیمت نفت) که مـی  عنوان بهو بیرونی (

گذار بوده و در نهایت منجـر بـه زیـان طـرفین     تأثیرصرفه بودن اقتصادي پروژه  به مقرون

  قرارداد شود.

  

 

1. Bindemann   

2. Production-Sharing Agreement 
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  TOPSISروش  -4

یک تکنیک عملی و  TOPSISگیري چند معیاره،  ي تصمیمها روشین بسیاري از از ب

ممکن در بررسی مسـائل جهـان واقعـی از طریـق      حل راهبندي و انتخاب  مفید براي رتبه

(زانـگ  گیري فواصل (اقلیدسی یـا بلـوکی) اسـت    اندازه
1

ابتـدا   TOPSIS. روش )2011، 

عده اصلی ایـن روش بـه ایـن صـورت     قا .مطرح شد 1981در سال  2هوانگ و یون توسط

مثبـت و   آل ایـده (گزینـه انتخـابی)، بایـد کمتـرین فاصـله را از       حل راهاست که بهترین 

 TOPSISمنفی داشته باشد. حل مسـئله بـه روش تکنیـک     آل ایدهبیشترین فاصله را با 

  هاي زیر است: مستلزم انجام گام

ماتریسی رسم خواهد شد که در  ي: در این مرحلهگیرگام اول: ایجاد ماتریس تصمیم

 هـا  شـاخص وزن هریـک از   و در سطر پایـانی   ها شاخصها و در ستون آن  سطر آن گزینه

از  شود و در تالقی سطر و ستون، میزان اهمیتی که هر پاسخگو براي هر کـدام   آورده می

 شود. ها با توجه به شاخص مربوطه قائل شده است، آورده می	گزینه

ijr ه امتیاز گزینi اُم در شاخص  j اُم وjw زن شاخص وj 1باشـد. در جـدول    اُم می ،

  دهد. رفته در این پروژه را نشان می کار به هاي ترجیحی وزن

 
Cn  … C2  C1    ها شاخص

  هاگزینه

r1n  …  r12  r11  A1  

r2n  …  r22  r21  A2 

  
        

rmn  … rm2  rm1  Am  

rmn  … W2  W1  Wj 

  
   

  

 

1. Zhang 
2. Hwang  and  Yoon     
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  هاي زوجی مقیاس ترجیحات بین دو قرارداد براي مقایسه .1جدول 

  توضیحات  تعریف  هاي ترجیحی وزن

  دو قرارداد مشارکت یکسانی نسبت به هدف دارند.  ترجیح برابر  1

مالیم یک قرارداد را به قرارداد  طور به تجربیات و قضاوت  طترجیح متوس  3

  دهد. دیگر ترجیح می

قوي یا ویژه، یک قرارداد را به  طور به تجربیات و قضاوت  ترجیح قوي  5

  دهد. قرارداد دیگر ترجیح می

قوي نسبت به قرارداد دیگر ترجیح  طور به یک قرارداد  ترجیح خیلی قوي  7

  شود. داده می

ترجیح یک قرارداد نسبت به قرارداد دیگر در حد حداکثر   نهایت بی ترجیح  9

  درجه ممکن است.

  براي بیان ترجیحات بین مقادیر باالست.  مقادیر بینابینی  2، 4، 6، 8

  قیحقهاي ت یافتهمنبع: 
  

گیري (نرمالیزه کـردن): بـه منظـور قابـل      هنجار کردن ماتریس تصمیمه ب گام دوم:

نجار شـده یـا   ه به ماتریس به 1گیري با استفاده از رابطه  تصمیممقایسه شدن، ماتریس 

   شود.  ) تبدیل میN1مقیاس ( بی به ماتریس 

)1(  
��� =

���

� ∑ ���
��

�� �

 

مقیاس موزون: براي به دست آوردن مـاتریس   به دست آوردن ماتریس بی گام سوم:

مـاتریس   س شده (به دست آمده از گـام دوم) در  مقیا )، ماتریس بیVمقیاس موزون ( بی

باشـد،   و دیگر عناصر آن صفر می ها شاخص) که عناصر قطر اصلی آن اوزان wn×nمربعی (

  شود. ضرب می

)2(  V = N� × w�× � 

منفـی: در ایـن مرحلـه بایسـتی      آل ایـده مثبـت و   آل ایـده تعیین عامل  گام چهارم:

تـرین عوامـل    اهمیـت   عامل و کم ترین مهم عنوان بهدهندگان  هاي که از نظر پاسخ گزینه

مثبـت   آل ایـده ي مثبـت،  هـا  شـاخص ی بـراي  عبارت به اند، شناسایی شوند. مشخص شده 

چنـین بـراي    اسـت، هـم  V  تـرین مقـدار    آل منفـی کوچـک   و ایـده  V  ترین مقدار  بزرگ
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ترین مقـدار   گمنفی بزر آل ایده و   Vترین مقدار  مثبت کوچک آل ایدهي منفی، ها شاخص

V کند. این موضوع را بیان می 4و  3باشد. رابطه  می   

)3(   
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مثبت آل ایده:   

)4(    
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i
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i
ij VVVmiJjVJjVA ...,,,...,,2,1|max,min 21  

  منفی آل ایده: 

Jي مثبت و ها شاخص Jدر این روابط،   ي منفی هستند.ها شاخص  

 6و  5مثبت و منفی: منفی با توجـه بـه روابـط     آل ایدهمحاسبه فاصله از  :گام پنجم

   شود.  می تعیین  آل ایدهمثبت و  آل ایدهها از  میزان فاصله هریک از گزینه

)5(    miVVd
n

j
jiji ...,,2,1;

1

2
 



 فاصله گزینه :i  مثبت آل ایدهاُم از  

)6(    miVVd
n

j
jiji ...,,2,1;

1

2
 



 فاصله گزینه :i  منفی آل ایدهاُم از  

مثبـت و   آل ایـده محاسبه میزان نزدیکی هـر کـدام از عوامـل بـه عامـل       گام ششم:

 آل ایـده مثبت و  آل ایدهها به منفی: در این مرحله میزان نزدیکی هر یک از گزینه آل ایده

  آید.به دست می 7) طبق رابطه CLمنفی (

)7(  CL� =
d�

�

d�
� + d�

�  

 CL هـا بـر اسـاس مقـدار    هـا: در ایـن مرحلـه گزینـه    گزینـه  بنديرتبه گام هفتم:

ري بـاالتري داشـته باشـد رتبـه بهتـ      CLاي که ی هر گزینهعبارت به شوند؛بندي می رتبه

انگژ( کسب خواهد کرد
1

 ،2011(  

  

 

1. Zhang 
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  تحقیق شناسی روش - 5

را بـه   IPCداد بیـع متقابـل و   پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی است؛ کـه دو قـرار  

کـاربردي   ،ارزیابی نموده است. همچنین از نظر نوع هدف، تحقیـق  TOPSISروش کمی 

. شده اسـت اي استفاده  آوري اطالعات، از روش کتابخانه به منظور جمعشود.  محسوب می

ن از انتخاب معیارهاي مؤثر بر نظام مالی در قرارداد بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایرا

. ازآنجاکـه  ه اسـت طریق مطالعه ادبیات موضـوع و مصـاحبه بـا خبرگـان شناسـایی شـد      

بندي معیارهاي نظام مالی نیاز به دانش کافی در مسائل مالی در صنایع باالدستی  اولویت

بندي به روش میدانی با توزیع پرسشنامه و بـا   لذا اولویت ،دستی صنعت نفت دارد و پایین

ان و اساتید نظر بهنفر از مدیران و مسئوالن قراردادهاي نفتی، صاح 20استفاده از قضاوت 

ارائـه شـده اسـت.     2در جـدول   ،نتایج انتخـاب معیارهـا   شده کهحوزه نفت و گاز انجام 

هاي کیفی در مدل تاپسـیس کمـی،    سازي داده معیارهاي منتخب با توجه به روش کمی

با استفاده از شـش گـام مـدل     سپسهی شده، امتیازد 1توسط خبرگان مطابق با جدول 

افـزار   جهـت تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از نـرم     . ندبندي گردید تاپسیس، معیارها اولویت

TOPSIS ه استاستفاده شد.  

  

  IPCرفته جهت ارزیابی نظام مالی قرارداد بیع متقابل و  کار به معیارهاي .2جدول 

  معیارها  محقق

 عباسی و مصطفوي

)1395(  

رفته، برداشت صیانتی از مخزن، افزایش و تداوم  هزینه فرصت از دست

سطح تولید جاري، حاکمیت و مدیریت عملیات، مالکیت مخزن، انتقال 

  .پذیري، هزینه تمام شده پروژه دانش فنی، کیفیت اجراي پروژه، انعطاف

 منتظر و ابراهیمی

)1391(  

 الزام قانونی (اصل مالکیت و اصل حاکمیت دولت بر منابع و مخازن)،

گذاري خارجی، تأمین مصالح کشور و توسعه  تأمین و جذب سرمایه
  .اقتصادي (اصل تولید صیانتی، اصل توسعه اقتصادي کشور)

زاده  ذاکر نیا، خواجه

 دزفولی، فدایی واحد

)1395(  

پذیري، بازده  عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننده: سطح ریسک -1

شرکت تأمین  - 2انی تأمین مالی. مورد انتظار، حجم تأمین مالی، افق زم

تأمین مالی، جذابیت  فرآیندمالی شونده: ساختار بهینه سرمایه، هزینه 
ابزار تأمین مالی، اعتباري شرکت، سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار 

هاي مربوط به (محل) استفاده از وجوه ابزار مالی،  مالی، محدودیت

الن سیاسی و اقتصادي: عوامل ک -3هاي مرتبط با ابزار.  ریسک

ي ها سیاستي پولی بانک مرکزي، ها سیاستي مالی دولت، ها سیاست
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  معیارها  محقق

  .هاي شرعی و قانونی نظارتی سازمان بورس، وجود محدودیت

ابراهیمی و 

  )1393( شیریجیان

الزحمه  ها و حق قیمت قرارداد و سقف پرداخت آن، بازپرداخت هزینه

ک و پاداش، توازن در توزیع پیمانکار، حدنصاب خرید، توازن بین ریس

منافع طرفین، حداکثر سازي ضریب بازیافت میدان توسط پیمانکار، 

پذیري منطقی در شرح کار و  رعایت اصل تولید صیانتی از میادین، انعطاف

  هاي تکلیفی پیمانکار به واسطه نوسانات بازار و رفتار مخزن. هزینه

مومنی وصالیان، 

غنیمی فرد، 

  )1389( محمودي

پذیري و ایجاد  قتصادي بودن طرح، برداشت صیانتی از مخزن، انعطافا

  .پذیري عوامل انگیزشی، ریسک

بندي و  جمع

  معیارهاي برگزیده

خارجی، سازوکار  گذاري  برداشت صیانتی از مخزن، تأمین و جذب سرمایه
ابزار مالی، جذابیت ابزار تأمین مالی، مدت  تقسیم سود مربوط به 

الزحمه پیمانکار، حجم تأمین مالی، توازن در  ها و حق هبازپرداخت هزین

توزیع منافع طرفین، کیفیت اجراي پروژه، بازده مورد انتظار، تعیین نرخ 

شرایط هر طرح، هزینه تمام شده  گذاري متناسب با  بازگشت، سرمایه

توازن، بین  - پذیري پرداخت آن، سطح ریسک پروژه، قیمت قرارداد و سقف 

افزاري،  افزاري و سخت ش، ساختار انتقال تکنولوژي، نرمریسک و پادا

پیمانکار به واسطه  هاي تکلیفی  شرح کار و هزینه پذیري منطقی در  انعطاف

  بازار و رفتار مخزن نوسانات 

  

  هاي تحقیق یافته - 6

بندي آن در  هاي حاصله در قالب وزن دهی معیارها و رتبه در این بخش نتایج و یافته

د بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران ارائـه شـده اسـت و درنهایـت بررسـی      دو قراردا

  گیرد. اي از نتایج حاصل انجام می مقایسه
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  وزن دهی معیارهاي مورد بررسی

  
  هاي تحقیق یافتهمنبع: 

  گیري نظام مالی قراردادهاي نفتی وزن معیارهاي استخراج شده براي تصمیم .3نمودار 

  

کـه   طـور  همانا توجه به نظرات خبرگان استخراج شده است. جدول فوق بي ها وزن

شود در بین معیارهاي مورد بررسی به ترتیب بـازده مـورد انتظـار، تـأمین و      مشاهده می

گــذاري خــارجی، کیفیــت اجــراي پــروژه، برداشــت صــیانتی از مخــزن،  جــذب ســرمایه

واسطه نوسانات بـازار  هاي تکلیفی پیمانکار به  پذیري منطقی در شرح کار و هزینه انعطاف

   و رفتار مخزن نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتري برخوردارند.
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برداشت صیانتی از مخزن

تامین و جذب سرمایه گذاري خارجی

سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار مالی

جذابیت ابزار تامین مالی

مدت بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار

حجم تامین مالی

توازن در توزیع منافع طرفین

کیفیت اجراي پروژه

بازده مورد انتظار

تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاري متناسب با شرایط طرح

هزینه تمام شده پروژه

قیمت قرارداد و سقف پرداخت آن

توازن  بین ریسک و پاداش 

ساختار انتقال تکنولوژي  نرم افزاري و سخت افزاري

انعطاف پذیري

وزن

ها
ار

عی
م
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  IPCمقایسه قرارداد بیع متقابل و 

  

  IPCبندي وزن معیارها در قرارداد بیع متقابل و  نتایج رتبه .3جدول 

  IPCقرارداد   قرارداد بیع متقابل  معیار

فاصله از   وزن  رتبه

 آل ایده

  منفی

ه از فاصل

 آل ایده

  مثبت

فاصله از   وزن  رتبه

 آل ایده

  منفی

فاصله از 

 آل ایده

  مثبت

  56/0  97/0  092/0  5  40/0  52/0  061/0  8 برداشت صیانتی از مخزن

گذاري  تأمین و جذب سرمایه

  خارجی

7  073/0  40/0  44/0  1  099/0  96/0  44/0  

سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار 

  مالی

14  040/0  64/0  26/0  10  061/0  58/0  81/0  

  72/0  69/0  071/0  9  93/0  58/0  051/0  11  جذابیت ابزار تأمین مالی

  ها  مدت بازپرداخت هزینه

  الزحمه پیمانکار و حق

12  048/0  56/0  29/0  8  075/0  70/0  66/0  

  58/0  93/0  089/0  6  21/0  67/0  034/0  15  حجم تأمین مالی

  18/1  23/0  023/0  13  57/0  31/0  091/0  2  توازن در توزیع منافع طرفین

  57/0  85/0  087/0  7  48/0  4/0  077/0  5  کیفیت اجراي پروژه

  48/0  96/0  097/0  3  57/0  34/0  088/0  3  بازده مورد انتظار

گذاري  تعیین نرخ بازگشت سرمایه

  متناسب با شرایط طرح

4  079/0  38/0  49/0  12  033/0  32/0  09/1  

  27/1  13/0  013/0  15  77/0  9/0  125/0  1  هزینه تمام شده پروژه

  22/1  18/0  019/0  14  47/0  39/0  076/0  6  قیمت قرارداد و سقف پرداخت آن

  51/0  06/1  098/0  2  26/0  62/0  041/0  13  بین ریسک و پاداش  توازن

  ساختار انتقال تکنولوژي

  افزاري افزاري و سخت نرم 

9  060/0  49/0  36/0  11  047/0  47/0  98/0  

  49/0  95/0  096/0  4  37/0  53/0  058/0  10  پذیري انعطاف

  قیحقهاي ت یافتهمنبع: 
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محاسـبه   ،آل ایـده  حـل  راهها به  ، نزدیکی نسبی گزینهTOPSISدر مرحله آخر روش 

منفـی   آل ایـده  حـل  راهگردید. با محاسبه این نسبت، هر معیاري که فاصله نسبی آن بـا  

باشد، شاخص نزدیکـی آن بیشـتر    مثبت کمتر آل ایده حل راهبیشتر و فاصله نسبی آن با 

، 3است و در نتیجه در جایگاه باالتري قرار خواهد گرفت کـه بـر اسـاس جـدول شـماره      

  دهد: هاي آن قابل مشاهده است. مقایسه تطبیقی نتایج دو روش قراردادي نشان می رتبه

 IPCدر مقایسه رتبه وزن معیارها، معیار بازده مورد انتظار در قرارداد بیـع متقابـل و   

گـذار   در هر کدام از قراردادهاي مورد بررسـی، سـرمایه  توضیح اینکه رتبه مساوي داشت. 

خارجی و شرکت ملی نفت ایران سود یا بهره خاصی را مد نظر دارنـد کـه بـا توجـه بـه      

گردد. در هر سـه نسـل قراردادهـاي بیـع متقابـل،       تعیین می ،کنند ریسکی که قبول می

سود ناشی از افزایش قیمت نفت ندارد و نرخ بازده پـروژه  گذار خارجی سهمی در  سرمایه

گذار خارجی، در سطح مشخصی بوده و از مقـداري کـه در قـرارداد تعیـین      براي سرمایه

صـورت معـین در زمـان انعقـاد      شد. دستمزد در قرارداد بیع متقابـل بـه   شده، بیشتر نمی

  گـذار در اقسـاط    ی سـرمایه اي و بـانک  هاي سرمایه قرارداد مشخص شده و همراه با هزینه

گـذار   گردید. در قرارداد جدید نفتی نرخ بازده پروژه براي سـرمایه  ساله پرداخت می 7-5

شود. دستمزد پروژه یا پاداش نیز به عوامل  تعیین نشده و محدودیتی براي آن ایجاد نمی

تـا پایـان   مختلف از جمله میزان تولید وابسته بوده و به قیمت روز از شروع تولیـد اولیـه   

  قرارداد). 6گردد (ماده  پرداخت می ،دوره قرارداد

هزینه تمام شده پروژه در قرارداد بیع متقابل بـاالترین درجـه اهمیـت و در قـرارداد     

IPC      کمترین درجه اهمیت را داشت. انعقاد قراردادهاي بیع متقابل بـا توجـه بـه قیمـت

ت مناسبی را بـراي  ت ایران، فرصپایین نفت و کمبود منابع داخلی شرکت ملی نف جهانی 

خصـوص میـدان مشـترك پـارس جنـوبی فـراهم کردنـد.         میـادین، بـه    کشور در توسعه

هـا و در طـول   ایـن قرارداد  همچنین با توجه به شروع افزایش قیمت نفت پس از انعقـاد  

تولیـد   پیمان با توجه به قیمت جهانی نفت در زمان تحقق   هتمام شد ها، هزینه اجراي آن

اي را براي کشور رقم زد و به لحاظ اقتصادي منفعـت   العاده تمام قراردادها، شرایط فوقو ا

المللـی نفتـی حاضـر در ایـن      ي بـین هـا  شـرکت کشور بسیار بیشتر از  حاصل شده براي 

   قراردادها بود.
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پذیري، توازن بـین ریسـک و پـاداش، بـازده مـورد انتظـار،        اهمیت معیارهاي انعطاف

  تقریباً یکسان بود. IPCگذاري خارجی در قرارداد  یهتأمین و جذب سرما

معیارهاي بازده مورد انتظـار و کیفیـت اجـراي پـروژه در دو قـرارداد داراي اهمیـت       

مساوي بودند بنابراین در انتخاب نوع قـرارداد ایـن معیارهـا اهمیـت یکسـان داشـته یـا        

جودآنکـه اهمیـت بـاالیی در    توان این نتیجه را گرفت که این معیارها، باو دیگر می بیان به

  باشند. گیري براي انتخاب نوع قرارداد مهم نمی هر کدام از قراردادها دارند اما در تصمیم

بندي با توجه به معیارهاي در نظر گرفته شده براي ارزیابی نظـام   نتایج نهایی اولویت

تـأمین مـالی و    ، در راستاي انتخاب بهترین قرارداد درIPCدو قرارداد بیع متقابل و  مالی 

نشان داده شـده اسـت.    4ها در بخش باالدستی نفت و گاز ایران، در جدول  اجراي پروژه

 IPCدهد نظر متخصصان امر در صنعت نفت بـر ایـن اسـت کـه قـرارداد       نتایج نشان می

  تواند منافع بیشتري را نصیب کشور سازد. می

  
  IPCبیع متقابل و بندي قرارداد  نتایج رتبه خالصه نتایج مقایسه .4ل جدو

  وزن  مثبت آل ایدهفاصله از   منفی آل ایدهفاصله از   قرارداد

  38/0  67/4  75/7  بیع متقابل

IPC  67/4  75/7  62/0  

  قیحقهاي ت یافتهمنبع: 

  

  گیري نتیجه -7

بـه   IPCدر نظام مالی در دو قـرارداد بیـع متقابـل و قـرارداد     معیار  15نتایج ارزیابی 

گـذاري خـارجی، برداشـت     تـأمین و جـذب سـرمایه    معیـار  3 نشان داد، TOPSISروش 

پذیري از اهمیت باالتري برخـوردار بودنـد و ایـن معیارهـا در      صیانتی از مخزن و انعطاف

قـرارداد  بنـابراین   ،رتبه باالتري را نسبت به قرارداد بیع متقابل دریافت کـرد  IPCقرارداد 

IPC شدن شناسایی قرارداد مناسب براي صنعت نفت ایرا عنوان به.  

یکـی از  گـردد،   بندي مختصر با توجه به نتایجی که ذکر گردید، بیان می در یک جمع

هاي داخلـی و   اهداف اصلی قراردادهاي نفتی تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه

ویژه میـادین پـر ریسـک و مشـترك      هاي هیدروکربنی به منظور توسعه میدان خارجی به
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بینی  عدم پیش ،دشو قادهایی که به قرارداد بیع متقابل وارد میتان باشد. یکی از کشور می

المللـی   ي بـین هـا  شـرکت ساز و کاري مناسب و پویا به منظور ایجاد و ارتقا سطح انگیزه 

، IPCدر اجـراي قـرارداد   . نفتی جهت حضور در میادین پـر ریسـک و یـا مشـترك بـود     

باشـد زیـرا در قـرارداد     مـی  يگذار همایسرهاي  جاذبهیکی از ي گذار هصرفه بودن سرمای به

جدید، امکان افزایش ضریب بازیافت از مخازن و جلوگیري هاي  جدید با استفاده از روش

  از افت تولید فراهم شده است.

باشـد.   هاي نفتی مـی  اصل تولید صیانتی، حداکثر استفاده از تولیدات حاصل از میدان

تـاه بـودن مـدت طـرح اسـت (عمـر متوسـط        هاي قرارداد بیع متقابل، کو یکی از ویژگی

ه در ایـن  شد سال) از همین حیث، یکی از اشکاالت مطرح 6تا  5قراردادهاي بیع متقابل 

صیانتی بودن تولید بوده زیرا بـراي پیمانکـار تولیـد از میـدان در بلندمـدت      قرارداد، غیر

 ،زان پـاداش باشـد و میـ   قراردادي بلندمدت مـی  IPC. ازآنجاکه  اهمیت و اولویتی نداشت

لذا پیمانکـار بـراي دسـتیابی بـه      ،گردد متناسب با میزان تولید هر بشکه نفت تعیین می

سود حداکثري و حداکثر بازیافت نگاهی بلندمدت به مخزن داشـته و بـه دنبـال تحقـق     

الگـوي قراردادهـاي جدیـد، بـه مسـئله صـیانت        3تولید صیانتی است. در بنـد ج مـاده   

دو هدف دنبال شده است: فراهم آوردن حداکثر ضریب  ،ین بنددر ا .1پرداخته شده است

بازیافت از میادین (رویکرد فنـی) و دوم فـراهم آوردن حـداکثر بـازده اقتصـادي و ارزش      

خالص حال
  (رویکرد اقتصادي). 2

ي قرارداد، تسهیم منصفانه دریافتی طرفین قـرارداد (کارفرمـا و   پذیر فمنظور از انعطا

تعیین سقف مشخص در نسـل اول و  باشد.  می متغیر بازار نفت و گازپیمانکار) در شرایط 

پـذیري پـایین قـرارداد از یکسـو و کـاهش تعامـل        دوم قرارداد بیع متقابل باعث انعطاف

هـاي سـالیانه از سـوي دیگـر      پیوسته میان پیمانکار و کارفرما در جریـان تعیـین هزینـه    

اي  هـاي سـرمایه   یع متقابل سقف هزینـه که بیان شد در قرارداد ب طور همانگردیده بود. 

  

 

: تعهد طرف دوم قـرارداد بـه برداشـت صـیانتی از مخـازن نفـت و گـاز در طـول دوره قـرارداد بـا           3بند ج ماده  .1

ي بهبـود بـا افـزایش    هـا  ي الزم از جمله اجـراي طـرح  ها ي نوین و پیشرفته و سرمایه گذاريها بکارگیري فناوري

  ي میدان یا مخزن.ها ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی

2  . Net Present Value (NPV) 
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اضافه بر سـقف مشـخص شـده، بازپرداخـت بـه پیمانکـار        بسته بوده و در صورت هزینه 

ها مشخص بود ولی این سقف در بـازه   هزینه گرفت حتی در نسل سوم سقف  صورت نمی

هـاي   شد. گرچه ریسک افـزایش هزینـه   زمانی یک تا دو سال بر مبناي مناقصه بسته می

هـاي عملیـاتی    کماکان ریسک افزایش هزینـه  است، اما شده ه گرفتاي از پیمانکار  یهسرما

قـرارداد آمـده    8ماده  "ث"قرارداد جدید نفتی ایران طبق آنچه در بند  در   وجود داشت.

هاي  و هزینهباشند  وجود ندارد و اصطالحاً سقف باز می اي  هاي سرمایه است، سقف هزینه

دوره   گـردد.  صـورت سـاالنه تعیـین مـی     بـه  هاي مالی عملیاتی،  امهاساس برناي بر سرمایه

 ،خـام بـاال باشـد    بازپرداخت در قرارداد بیـع متقابـل مشـخص بـوده و اگـر قیمـت نفـت       

بازپرداخـت   ،شود و در صورت کاهش قیمت نفـت  تري انجام می بازپرداخت در دوره کوتاه

هـا   ولید، ممکن بود قسمتی از هزینـه تر بوده و با ناکافی بودن میزان ت براي مدتی طوالنی

به پیمانکار بازپرداخت نشود. در قرارداد جدید نفتی از زمـان رسـیدن میـدان بـه تولیـد      

گـردد (مـاده    ها و پاداش طبق دوره تعیین شده در قرارداد پرداخت می تمام هزینه ،اولیه

نده با شـرایط منـدرج   ما هاي باقی قرارداد) و پایان دوره قرارداد مانع از پرداخت هزینه 10

اسـاس  داد بیع متقابل دستمزد ثابـت و بر ). در قرار1بند پ 6گردد (ماده  در قرارداد نمی

اي محاسـبه   هـاي سـرمایه   پذیر نبوده و تقریباً برابـر نصـف هزینـه    عوامل مختلف انعطاف

شد. در قرارداد جدید نفتی دستمزد بر اساس میزان تولیـد روزانـه تعیـین گردیـده و      می

و سـطح تولیـد    Rآن بر اساس قیمت نفت، نوع و میزان ریسک توسعه میدان، عامل  نرخ

  باشد. شناور می

  

  

 

یا مخازن نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گـاز و هـر بشـکه     ها دستمزد براي تولید هر بشکه نفت از میدان .1

ي غیـر مسـتقیم و   هـا  ي مسـتقیم، هزینـه  هـا  ي گازي و بازپرداخـت هزینـه  ها یا مخزن ها میعانات گازي از میدان

ي تامین مالی متعلقه بر اساس قرارداد حسب مورد جهت اجـراي طـرح   ها نهي بهره برداري به همراه هزیها هزینه

درصد از گـاز طبیعـی اضـافی و دیگـر      75درصد از نفت خام یا میعانات تولیدي اضافی و تا  50از محل حداکثر 

یـان  شـود. پا  مـی  بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام ها محصوالت و یا عواید آن

 گردد. نمی ي باقیمانده، با شرایط مندرج در قراردادها دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه
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  پیشنهادات -8

  قـوانین مـدونی وجـود    با کشورهاي همسایه،  در مورد مخازن مشتركاز آنجا که

بـرداري از مخـازن مشـترك     بهره ،ندارد و تنها ممکن است بر طبق توافق طرفین

گذاري خارجی، اولویـت   گردد در زمینه جذب سرمایه نهاد میلذا پیش انجام پذیرد

قرار هاي توسعه و اکتشاف بر روي مخازن مشترك موجود و احتمالی آتی  فعالیت

  .گیرد

    هـاي   گـذاري در بخـش   یکی از اسباب الزم براي توسعه میـادین نفتـی و سـرمایه

در این مقولـه  باشد و چون ایران  برخورداري از سطح باالي فناوري می ،باالدستی

 رسد. می در سطح مقبولی قرار ندارد لذا توجه جدي به این مقوله ضروري به نظر

  مل ي نرخ پایه دستمزد از عاپذیر تأثیربا توجه بهR   در قـراردادIPC   بایسـتی بـه 

نوعی پیمانکار در روند تصویب برنامه و بودجه سـالیانه و همچنـین رونـد اجـراي     

توانـد   مـی  اضافی و تحمیلی کههاي  تا از بروز هزینهیرد پروژه مورد ممیزي قرارگ

، جلـوگیري  1دهـد  مـی  قرار تأثیرنرخ پایه دستمزد را تحت و به طبع آن   Rعامل

  نمود.

   ــابی ریســک تبعــات ــی تصــمیمات (ارزی تصــمیمات در  بلندمــدتانســجام درون

و رعایت تعادل بین ریسک و پـاداش در تعریـف تعهـدات پیمانکـار      ها يریز هبرنام

و  هـا  ن روشتری گردد پیمانکار با اطمینان کامل به فکر استفاده از جدید می اعثب

  گردد. ها يفناور

 با شناخت مخزن و شرایط بازار 2ظرفیت تولیدي نصب شده سازي هبهین.  

 ي جهت توسعه کل زنجیره ارزش (صنایع پایین دسـتی و سـایر صـنایع    ریز هبرنام

  وابسته).

  
  

 

1. Gold plating 

 ي نفـت خـام اعـم از اسـتخراج،    هـا  این ظرفیت کلیه جنبه نامند. می ظرفیت تولیدي نصب شده را ظرفیت طرح .2

واژه ، ربستان سـعودي بـه جـاي ظرفیـت نصـب شـده      در ع شود. می تبدیل و پاالیش را شامل انبار، حمل و نقل،

هاي سـکو  خطوط لوله عمـده و اصـلی و   ي جدا سازي گاز از نفت،ها برند که دستگاه می ظرفیت تسهیالتی به کار

 ).1378(احمدیان،  شود می بارگیري را شامل
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  منابع

قراردادهــاي باالدســتی نظــام  )،1393( محمــد ،شــیریجیان و ابراهیمــی، ســید نصــراهللا

فصـلنامه   ،هاي قانونی و الزامات قراردادهاي جدید جمهوري اسالمی ایران و تبیین داللت

  .1-39، صفحه 10اقتصاد و انرژي. سال سوم، شماره 

 دانشـگاه  اقتصاد هشکده پژو )، اقتصاد نظري و کاربرد نفت، ناشر1378احمدیان، مجید (

 .1-574مدرس، چاپ اول. صفحه  تربیت

انتشـارات  ، اقتصـاد انـرژي   جـزوه آموزشـی   )،1391ربـاب ( ، و اعلمی امامی میبدي، علی

  .1-187دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، صفحه 

هـا، سـعید    محمـدي  و الـدین  میرفیض، سید مصطفی، زیـن  ،شمسفالح  ،جلیلی، محمد

گـذاري در صـنعت نفـت     أمین مالی خارجی براي سرمایههاي ت بندي شیوه رتبه)، 1389(

جمهوري اسالمی ایران با استفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی، فصـلنامه مطالعـات      

 .53-79، صفحه 2 شماره ،1 دورهکمی در مدیریت، 

بک و منافع ملـی، تهـران: انتشـارات آواي نـور،      نفت باي )،1381( حسن بیگی، ابوالفضل

 .1-202فحه ، ص1381

 ،المللی صـنعت نفـت، قراردادهـا و راهبردهـا     فضاي بین )،1393( حسینی، محمدمهدي

  .همایش ارزیابی و معرفی الگوي جدید قراردادهاي نفتی، دانشگاه امام صادق

 -هـاي مطلـوب قراردادهـاي نفتـی: رویکـرد اقتصـادي       ویژگی )،1392( درخشان مسعود

سوم، سال پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران.  ،تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران

 .53 -113ه صفح

بنـدي   اولویـت  )،1395( فدایی واحد، میثم و زاده دزفولی، مهدي خواجه ،ذاکرنیا، احسان

در محیط  TOPSISعوامل مؤثر بر انتخاب شیوه تأمین مالی در ایران با استفاده از روش 

 ،7 دورهمجله مهندسی مالی و مـدیریت اوراق بهـادار،    ،فازي مبتنی بر متغیرهاي کالمی

  .70-53 صفحه ،1395 تابستان ،27 شماره
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المللـی نفتـی بیـع متقابـل و      قـرارداد بـین   )،1394( شافع میرشـهبیز  و اهللا رحیمی، فتح

غـرب،   و اسالم حقوق تطبیقی پژوهش فصلنامه ،موقعیت آن در رویارویی با عقود اسالمی

 .56-29 صفحه ،1شماره  ،2 دوره

ی در قراردادهـاي باالدسـتی در   رژیم حقوقی و ترتیبات مال )،1393( کش، حسین زحمت
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  چکیده
هش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی تأثیر رانـت منـابع طبیعـی بـر شـاخص فسـاد در       پژو

کشورهاي داراي وفور منابع طبیعی، اثرات تعاملی رانت  و حکمرانی خوب را بر روي فسـاد ایـن   
ا بهـره گیـري از   هـا و بـ  کشورها آزمون کند. بدین منظور یک مدل نظري با رویکرد تئوري بازي

 Sambitباتچریا ( سمبیت  رهیافت Bhattacharyyaهودلر ( رولند ) وRoland  Hodler  طراحـی (
شده است. بر مبناي مدل فوق و جهت انجام آزمون تجربی، داده هاي مربوط به شاخص فسـاد،  

کشور منتخب  50شاخص حکمرانی خوب، درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی و سایر درآمدهاي 
 2014تا  2000باالترین سطح درآمدي حاصل از منابع طبیعی را دارند، در فاصله سال هاي که 

و در قالب رهیافت پانل دیتا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطـه بـین   
فساد و رانت منابع به کیفیت شاخص هاي حکمرانی خوب وابسته است به گونه اي که با محقق 

لی از این شاخص، می توان اثرات فسادآفرین رانت منابع را کنترل نمـود. بـا کنتـرل    شدن حداق
اثرات دوره هاي زمانی و اثرات ثابت منطقه اي و سایر متغیر ها، نتـایج فـوق حفـظ مـی شـود.      

 Governanceهمچنین استفاده از شاخص هاي اثر بخشـی دولـت (   Effectiveness  و شـاخص (
 Regulatoryکیفیت مقررات ( Quality  به جاي شاخص حکمرانی خوب نیز نتایج کلی مطالعـه (

  می کند. را تأیید
  JEL: C33 ،C59 ،D72 ،O11بندي  طبقه

 پانل دیتا، ها منابع، نظریه بازيخوب، شاخص فساد، رانت  یحکمران :ها کلید واژه

  

 

 نویسنده مسئول . 1
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  مقدمه - 1

مطـرح   ن سـوال یـ در اقتصـاد کشـورها، ا   یعیرانت منابع طب یدر مواجهه با آثار منف

نسـبت بـه    يشـتر یمضـرات ب  ين منابع در هر صورت دارایاز ا يگیر هبهرآیا شود که  یم

 يبـردار  از آنهـا بهـره   یبه شکل مطلـوب  یطیتوان با حصول شرا می ا آنکهی داردمنافع آن 

این پژوهش به جاي تمرکز صرف بر مسئله نفرین یـا نعمـت منـابع طبیعـی، بـه       نمود؟ 

دموکراتیک و نحوه حکمرانی هاي  سئله است که چگونه ویژگیدنبال پاسخگویی به این م

تواند در مفید یـا مضـر بـودن درآمـد حاصـل از      برخوردار از منابع طبیعی میهاي  دولت

  باشد.و مؤثر کننده  منابع طبیعی بر روي اقتصاد کشورها تعیین

ش از یعه پدولت و جام یعنیدر رابطه با رانت منابع  یگر اصلیدو باز نبا در نظر گرفت

اداره جامعه  يا نهاد دولت از تمرکز و ثبات الزم برایشود. آ می ز چند سوال مطرحیهر چ

 آمیـز  مسـالمت  کنترل يمنتقد و قدرتمند خارج از دولت برا يا نهادهای؟ آبرخوردار است

ن یـ و عملکـرد ا  يریگ وجود دارند؟ نقش جامعه در رابطه با شکل ين دولت متمرکزیچن

ا آنکـه  یـ الزم برخـوردار اسـت    یاست؟ نقش دولت در اقتصاد از اثر بخشـ نهادها چگونه 

 نقـش  يفـا یا یواقعـ  صـورت  بـه ک موجود یدموکرات يدارد؟ نهادها یشتر نقش اختاللیب

در اینجاست که ؟ اند هک درآمدیو شبه دموکرات يصور يا آنکه به شکل نهادهایکنند  می

و شاخص فساد براي دنبـال  اهمیت شاخص حکمرانی خوب براي سنجش وضعیت دولت 

  شود.   ي و اقدامات دولت در این حوزه مطرح میگذار سیاستکردن نتایج 

گسـترش  بر اقتصاد کشـورها،   رانت منابع طبیعیسوء  یاثربخش یاصل ياز مجار یکی

 ، میزان آنهر کشور ينهاد يها نهیست که بسته به زما يو اقتصاد یاسیفساد ساختار س

کـه   باشـد  می خوب یاز شش شاخص حکمران یکیشاخص فساد  تواند متفاوت باشد. می

کـه در پـژوهش ارائـه     یمطابق بـا مـدل   -درآمدهاي منابعآن از  يریزان اثرپذیسطح و م

  .وابسته استخوب  یحکمران يها شاخصگر یت دیفیبه ک -خواهد شد

 دگیش حجـم دسـتگاه دولـت و گسـتر    یق افزایاز طر ها دولت یش نقش اختاللیافزا

هـاي   نـه یش هزیموجب افزا، ها خشر بیسا يت اقتصادیر انجام فعالیدر مس یدولتن یقوان

ن یـ جبـران ا  يبـرا  مبتنی بر رانت منابع طبیعـی هاي  ن رو دولتیگردد. از ا می ياقتصاد

 يبـه درآمـد حاصـل از منـابع رو    خـود  هـاي   يکارآمـد و نیز به منظور جبران نا ها نهیهز
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به رانت منابع طبیعی در یک بسـتر تـاریخی    ها دولتتا جایی که وابستگی این  .اند هآورد

 وابسـته بـه رانـت،    کارآمـد ناهاي  . عالوه بر آن دولتبه خود گرفته است تري شکل جدي

ف یخـود بـه تضـع    یاسـ یس ين بقـا ین تضـم یکاهش سطح انتقادهـا و همچنـ   منظور به

مقابلـه   يادنه نهید و زمنآور می ير انتخابات و مجلس رویک نظیدموکرات ينوپا ينهادها

   د.نبر می نیرا از ب یتیخود و ساختار فاسد حاکم يکارآمدبا نا

ي منفـی  هـا  ی که عملکردي اثربخش داشته و قابلیتهای از سوي دیگر در مورد دولت

گردد و عـالوه بـر    می گردش آزاد اطالعات کنترل وسیله بهآنها توسط نهادهاي مستقل و 

هــا در هــر زمــان و مکــان فــراهم بــوده و آن امکــان تغییــر و تحــول مســالمت آمیــز آن

تـوان امیـدوار بـود کـه رانـت منـابع        مـی  باشد، نمی ثباتی بی شان در گرو ایجاد دگرگونی

ي هـا  اختالل آمیز دولـت در حـوزه  گذاري  طبیعی در قالب صندوق تامین هزینه سیاست

 ارن رو انتظـ یـ از امختلف و یا تعمیق بخش فساد سیستمی حاکمیت، نمود پیـدا نکنـد.   

سوء به درآمـد   یهت وابستگ، زمینه نهادي جها یش اثربخشی دولترود به موازات افزا می

خـود   ینقـش اثربخشـ   يفایا ين منابع برایاستفاده دولت از ا یو حت یافتهمنابع کاهش 

ن منـابع و انتقـال   یـ ا یش بـازده یو در جهت مولد نمـودن و افـزا   الزمهاي  نظارت تحت

ي حکمرانـی  هـا  شـاخص در این پژوهش نقش  رد.یصورت گ ندهیآ يها آن به نسل منافع

کشوري که داراي بـاالترین   50خوب در میزان فسادپذیري رانت منابع طبیعی، در مورد 

تجربـی مـورد    صـورت  بـه  2014تا  2000ي ها سالدرآمد از این منابع هستند در فاصله 

 ینه تحقیـق گیرد. بخـش دوم تحقیـق بـه مـرور ادبیـات موضـوع و پیشـ        می بررسی قرار

پردازد. مدل نظري در بخش سوم ارائه شده اسـت. تخمـین تجربـی مـدل در بخـش       می

  پردازد. می در نهایت بخش پنجم به جمع بندي نتایج است.چهارم آورده شده 

  

  و پیشینه تحقیق مروري بر ادبیات موضوع -2

ـ  دولت ، نگرش1970 هاي آخر دهه تا سال دوم و تا جهانی جنگ پایان از پس  زرگب

 يرویکـرد  ،کشـورها  اکثـر  در توسـعه   يگـذار  سیاست هـدف بامسلط و  منزله رویکرد به

 امـور  کـه  داشتند بزرگی دولت  به اعتقاد انگذار سیاست و اقتصاددانان اکثر لذا .غالب بود

ـ  بـه  و بگیـرد  دسـت  در سیاسـی  امـور  همچـون  را اقتصادي قدرتمنـد،   نهـاد  یـک ه منزل



 
  3  Abstract  

 
 

 

 

Evaluation of the Financial System of Buyback  

Oil Contracts and New Oil Contracts of Iran 
(IPC) through Use of TOPSIS Technique 

Ali Emami Meibodi1 
Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University, 

emami@atu.ac.ir 

Ahmad Hadi 

Graduate of   Industrial Management, Science and Research University Kermanshah 

Branch, ahmad.hadi1390@gmail.com 
Received: 2017/06/01        Accepted: 2017/10/05 

 
 

Abstract 
One of the most important aspects of oil contracts is their financial system. The 

financial provisions are proprietary and agreed to between the parties, and they play 
a significant role in the success of the contracts and the parties’ satisfaction. In this 
article  we  present  the  nature  and  structure  of  the  financial  arrangements  in  the 
buyback contract and the new oil contract of Iran.  We then use literature research 
and  interviews  with  experts  to  choose  criteria  for  assessment  of  financing 
arrangements.  Our  study  indicates  that  the  new  oil  contracts  model  is  a  suitable 
contract  modality  for  the  Iranian  oil  industry,  in  terms  of  producing  the  most 
satisfactory  results with  regards  to  attraction of  foreign  investment and  financing, 
sustainable  production  of  oil,  logical  flexibility  in  the  description,  and  costs  of 
contractors’ obligations.  
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