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تسویه کامل متقابل، همزمان با در مدل بیعاگر  اما .است قراردادي جدید مدل از بیش% 11 و% 29 حدود ترتیب
 منافع ایجاد منظر از قراردادي جدید مدلانتخاب  آنگاه ،آغاز گردداز میدان  %3 بیش از ساالنه تولید افت ،پیمانکار

   کند.پیدا میارجحیت  متقابلبیع نسبت به دولت براي مالی
  

   JEL :C22,Q43 بنديطبقه

دریافتی طرفین قرارداد، متقابل، رژیم مالی، قراردادهاي جدید نفتی ایران، بیعها: واژهکلید
  پارس جنوبی 5و  4فازهاي 

  
  مقدمه. 1

دادهاي باالدستی رقراکشورهاي صاحب منبع متناسب با تغییرات داخلی و پیرامونی خود 
تغییرات اعمال شده در  .دهندمفاد آن را مورد بازبینی قرار مییا تعدیل و  را نفت و گاز

المللی نظیر گذار بینهاي سرمایهباید از یک منظر به مالحظات و انتظارات شرکت قراردادها
منافع ملی و گذاري توجه داشته باشد و از طرفی دیگر بازدهی کافی و شرایط امن سرمایه

به ارمغان آورد. را براي کشور عایدات حاصل از استخراج منبع در حداکثر میزان ممکن 
یابد. از اینرو توجه دقیق به قرارداد تجسم می بهینه سازي این دو شرط مهم، در قالب تحقق

داد و در میز مذاکره ربر منافع طرفین در زمان تنظیم مفاد قرا گذارتأثیرهاي مؤلفهتمامی 
از  .سازدمی  هاي دانشی فراوانی را الزامیها و رشتهحائز اهمیت بوده و بکارگیري تخصص

ی پژوهش مطالعات، نقدها و IPC(1(شدن مدل جدید قراردادهاي نفتی ایران زمان مطرح
ابعاد بررسی اما در زمینه شده  ارائهآن  ابعاد مختلف حقوقی و اجرائی در زمینهقابل توجهی 

که مدل قبلی اجرائی در بخش متقابل و مقایسه تطبیقی آن با قرارداد بیعاقتصادي و مالی 
   است. صورت نگرفتهقابل توجهی  مطالعهباالدستی نفت و گاز کشور بوده، 

 متقابلبه بررسی ابعاد مالی قراداد جدید نفتی ایران و مقایسه آن با بیع وهشدر این پژ  
 5و  4هاي فنی مربوط به فازهاي تر شدن امکان مقایسه، از دادهمنظور واقعیه پردازیم. ب می

هاي مورد مقایسه نیز نتایج حاصل از شاخص شود.میدان گازي پارس جنوبی استفاده می

 
1. Iran Petroleum contract (IPC) 



 IPC(... 53( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 
مدل محاسباتی شامل عایدي طرفین، نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی تنزیل شده 

ثر بر همچنین نتایج حاصله با تغییر متغیرهاي کلیدي مو باشد.براي دو مدل قراردادي می
  گیرد.جریان وجوه مدل محاسباتی، مورد تحلیل حساسیت قرار می

  
 مطالعات تجربی و مبانی نظري بر مروري. 2

  پژوهش سوابق. 2-1
مخصوصاً متقابل و مطالعه تطبیقی آن با بیع )IPC(قرارداد جدید مالی در زمینه بررسی ابعاد 

هاي صورت پذیرفته پژوهش مهمترین. مطالعات زیادي صورت نگرفته استدر حوزه گاز 
به مقایسه  )2017(1سلیمانی و توکلیانباشد. و مرتبط در این زمینه شامل موارد زیر می

 مقایسه بمظورتحلیلی مالی  ،پردازند. در این مطالعهو بیع متقابل می IPCتطبیقی ابعاد مالی 
براي سه میدان نفتی با  وجوهبا بکارگیري جریان  IPCمتقابل و  مالی بیع هاي ی رژیمیکارا

نجام تحت سه سناریو قیمتی پائین، میانه و باال اي مالی هاي مختلف و محاسبه نسبتهااندازه
به برداشت بهتر از  ها و مخارج مربوطتمامی هزینه IPCدهد که . نتایج نشان میشده است

و رفتار مخزن در دوره تولید را پوشش  E&P(2(اکتشاف و تولیدهاي بهترمخزن، فعالیت
متقابل مطلوبتر تنها براي پیمانکار نسبت به بیع نه IPCهمچنین نشان داده شده که  دهد.می

آورد. می را فراهم(اگرچه کمتر) براي دولت است بلکه سهمی کافی و قابل توجهی 
هاي فنی میدان با استفاده از داده IPC) به شبیه سازي مالی 2016(3صاحب هنر و همکاران

گیرند که سهم پیمانکار بسیار اندك بوده زر پرداخته و نتیجه میسردارجنگل در دریاي خ
% تجاوز نخواهد کرد که 6/14و نرخ بازده داخلی آن با افزایش قیمت  از  )%8(در حدود 

نرخ بازده  رگذار بردهد. مهمترین عامل تاثیماهیت خدماتی بودن این قرارداد را نشان می
و سهم پیمانکار دستمزد بوده و در مدلسازي باید دقت فراوانی در محاسبه  IRR(4( داخلی

 
1. Soleimani and Tavakolian (2017) 
2. Exploration and Production 
3. Sahebhonar et al (2016) 
4. Internal Rate of Return 
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در قالب مطالعه  IPCاقتصادي  –)  به ارزیابی مالی 1396صاحب هنر و همکاران (آن نمود. 
 است اندك بسیار پیمانکار یعاید گیرندپرداخته و نتیجه می دارخوینموردي فاز سوم 

 قیمت افزایش با همزمان پیمانکار داخلی بازده نرخ و) شده تنزیل حالت در درصد 3 حدود(
 خدماتی ماهیت حفظ بیانگر که برود فراتر تواند نمی )درصد 6/14(مشخصی میزان از نفت

 که است عاملی مهمترین دستمزد نرخ آمده، دست به نتایج اساس بر همچنین. است قرارداد
 در باید لذا است، گذار سرمایه اختیار در سرمایه بازگشت نرخ و دریافتی افزایش براي

 از یکیشود که همچنین اشاره می .گیرد صورت کافی توجه دستمزد پایه نرخ انتخاب
 اضافی هايهزینه انجام انگیزه وجود اقتصادي و مالی لحاظ از قرارداد این اساسی اشکاالت

 جهت R(1( - عامل مکانیسم از استفاده دلیل به که است پیمانکار توسط ضروري غیر و
- می جوییصرفه شاخص از استفاده. آیدمی وجود به پیمانکار، انباشتی سودآوري کنترل
   .نماید مرتفع زیادي حدود تا را مشکل این تواند

میدان گازي  5و  4هاي فنی فازهاي تا با استفاده از داده شودمیدر این پژوهش تالش 
نمائیم. وجه تمایز مقایسه ابعاد مالی دو مدل قراردادي را براي میادین گازي  ،پارس جنوبی

شود کدام نرخ در این است که بطور دقیق نشان داده می گذشتهوهش با مطالعات این پژ
کننده ترجیح مدل جدید تواند توجیهمتقابل، میافت تولید پس از توسعه میدان در مدل بیع

   2براي دولت باشد.متقابل قراردادي بر بیع
  مبانی نظريبر  يمرور .2 -2
    قرارداد جدید رژیم مالی. 2-1 -2

جهت  است و ریسک با خدماتیقراردادهاي  نوع از IPCمدل جدید نفتی ایران موسوم به 
 ادامه، در و مخزن/ میدان توسعه تجاري، مخزن/میدان کشف صورت در و ) اکتشاف1(

 
1. R- Factor 

 جذابیت(واحد  تولید به وي دستمزد کردن مرتبط و میدان از برداشت دوره در پیمانکار حضور دالیل از . یکی 2
 وقوع و متقابلبیع مدل در غیرصیانتی برداشت و توسعه بر تاکید) متقابلبیع به نسبت جدید قرارداد در شده ایجاد
  .است بوده تولید پس از چند سال افت



 IPC(... 55( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 
 هاي مخزن/ ها میدان ) توسعه2قرارداد، ( در مقرر مدت تا و ترتیب به آن از برداري بهره

 ) انجام3قرارداد و ( در مقرر مدت تا و ترتیب به آنها از برداري بهره  ادامه، در و شده کشف
 بر 1برداري بهره حال در هاي مخزن/ها میدان در بازیافت افزایش ضریب یا و بهبود عملیات

 در مقرر مدت تا و ترتیب به آنها از برداري بهره  ادامه، در و مخزن مهندسی مطالعات پایه
سال از زمان شروع عملیات  25حداکثر  قرارداد دوره قرارداد طراحی گردیده است. طول

 اکتشاف دوره برداري،بهره و توسعه اکتشاف، پیوسته هاي طرح مورد در است. توسعه
 از بعد بار اولین براي قراردادها این در .گردد می اضافه قرارداد یادشده دوره به مورد حسب
 که ايگونه به است؛ شده فراهم برداريبهره فاز در پیمانکار حضور امکان اسالمی انقالب

 در. شودمی  توسعه مرحله وارد پروژه پیمانکار، توسط تجاري میدان کشف صورت در
 هاهزینه کلیه و شده تشکیل ايتوسعه عملیات شرکت عملیات، اجراي توسعه بمنظور مرحله

 تحت و بوده خارجی نفتی شرکت برعهده مرحله، این در توسعه عملیات هايریسک و
 در موجود نابعم دیگر و گازي میعانات یا گاز نفت،. شوندمی اجرایی او راهبري و هدایت
 مالکانه حقوق اعمال بوده و ایران اسالمی جمهوري به متعلق تماماً قرارداد موضوع مخازن

 تولید از حاصله جانبی فرآورده هرگونه نیز و گازي میعانات یا گاز نفت، خصوص در
 یک ابتدا از داخلی توانمندي ارتقاي و فنی دانش انتقال منظور به .باشد می کارفرما برعهده
 پیمانکار درکنار فنی شریک عنوان به ایران، نفت ملی شرکت تأیید با ایرانی شرکت
بري شرکت پیمانکار محدود به دو سهم IPCدر رژیم مالیگرفت.  خواهد قرار خارجی

بینی شده در چارچوب کلی است. بر اساس تنظیمات پیش 3و دستمزد 2جزء نفت هزینه
(DCC) اي مستقیمقرارداد، نفت هزینه به چهار جزء شامل هزینه سرمایه

 ، هزینه غیرمستقیم4
(IDC)

(COM) ، هزینه پول5
(OPEX) و هزینه عملیاتی 6

 شود. همچنین درمی  بندي تقسیم 7

 
1. Brown fields 
2. Oil Cost  
3. Fee 
4. Direct Capital Cost (DCC) 
5. Indirect Capital Cost (IDC) 
6. Cost of Money (COM) 
7. Operating Expenditure (OPEX) 
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)IPCبه و میدان از شده محقق تولید میزان اساس دستمزد (پاداش/فی) بر ) پرداخت 

اي باز بوده هاي سرمایهسقف هزینه. شودتعیین می دوره هر در 1بشکه هر در فی صورت
)OPEN CAPEXنفت  قیمت همچون مختلفی فاکتورهاي اساس بر ) و دستمزد پیمانکار

   2شود.می تعدیل میدان نوع و ،)R( - عامل خام،
  IPCو مقایسه ابعاد مالی آن با  متقابلبیعمدل قراردادي . 2- 2-2

اجازه داد تا  ایران مجلس شوراي اسالمی به شرکت ملی نفت ،شمسیهجري  1366در سال
خارجی هاي توانمند قراردادهائی براي توسعه میادین گازي پارس و پارس جنوبی با شرکت

ها از طریق تولیدات این میادین بازپرداخت گردد، اما منعقد کند به شرط آنکه تمامی هزینه
، 1372کرد. در قانون بودجه سال ها را بانک مرکزي تضمین میبازپرداخت این هزینه

به شرطی اجازه انعقاد قراردادهاي نفتی را  ایران مجلس شوراي اسالمی به شرکت ملی نفت
هاي آن منحصراً از مجراي تولیدات حاصل از پروژه پرداخت گردد. در هزینهاعطا نمود که 

نام برده شد.  "متقابلبیع"، براي اولین بار از این نوع قرارداد با عنوان 1373 سال قانون بودجه
قانونگذار در هاي توسعه پنج ساله نیز داده شد تا اینکه انعقاد این قراردادها در برنامه مجوز

اجازه داد که هم براي اکتشاف و هم براي ایران به شرکت ملی نفت  1382قانون بودجه سال
 ،(کاظمیمتقابل مبادرت ورزد.هاي بیعتوسعه میادین نفت و گاز به انعقاد قرارداد

   )203- 202صص1393
 را آنها توان می است گرفته صورت کنون تا متقابل بیع قراردادهاي در که تغییراتی به توجه با

  :کرد بندي طبقه نسل سه در
 قرارداد مبلغ تعیین آنها اصلی مشخصه اکتشاف،که یا و توسعه قراردادهاي: اول نسل
   است. رفته کار به میادین توسعه یا و اکتشافی امور براي و بوده ثابت بصورت

 
1. Fee per barrel 

 توسط ابالغی اصالحیه و 9/7/94 تاریخ در دولت هیئت مصوب ایران نفتی قراردادهاي جدید الگوي . کلیات 2
  )1395طاهري فرد و دیباوند(و  10/6/95 تاریخ در جمهور رئیس اول معاون



 IPC(... 57( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 
 حق اکتشافی پیمانکار آن، طبق که میادین توسعه و اکتشاف توأم قراردادهاي :دوم نسل

 قرارداد بدون و مستقیماً آن، بودن تجاري و میدان هیدروکربوري اکتشاف صورت در دارد
  گیرد. بعهده را توسعه عملیات ثابت، و مشخص سقف با جدید

 که است میادین توسعه و اکتشاف توأم قراردادهاي و توسعه قراردادهاي: سوم نسل
 مشخص قرارداد تنفیذ از پس زمانی در مناقصات برگزاري طریق از قرارداد مبلغ سقف

  .شد خواهد
 به خالصه طور به توان می را متقابلبیع قراردادهاي ساختاري نواقص مهمترینهمچنین 

  برشمرد: زیر صورت 
 پروژه تحویل جهت آزمایشی دوره طول و قرارداد دوره طول بودن کوتاه  
 طرفین بین مختلف هاي ریسک مناسب توزیع عدم  
 پیشرفته تکنولوژي انتقال و استفاده براي غیرمستقیم و مستقیم انگیزه ایجاد  عدم  
 قرارداد اجراي دوره طول در پیمانکار و کارفرما بین مناسب تعامل  عدم  
 ریسک و فاینانس مدیریت، در نفت ملی شرکت مشارکت و مستقیم حضور عدم 

   پروژه
 مربوطه هاي هزینه و نفت قیمت به نسبت قرارداد پذیري انعطاف عدم  
 پروژه در استفاده جهت موجود داخلی هاي ظرفیت و امکانات نبودن مشخص  
 از استفاده و اي سرمایه هاي هزینه در جویی صرفه جهت کافی انگیزه وجود  عدم 

 هاي هزینه و پیمانکار پاداش میان مستقیم ارتباط وجود مقابل در و داخلی هاي ظرفیت
  اي سرمایه
 از پیشنهادي میدان توسعه جامع طرح تصویب و پروژه بر کارفرما کافی نظارت  عدم 

  )1394 سبحان انرژي مطالعات موسسه( .میدان وسیع بررسی بدون پیمانکار سوي
در  IPCالی در دو مدل بیع متقابل و حاسبات مممرتبط با مهمترین ابعاد و موضوعات 

  شان داده شده است.ن) 1جدول (
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  از منظر ابعاد مالی IPCمتقابل و تشابه مدل بیعترین وجوه تمایز و مهم: 1 جدول
 موضوع  IPCمدل بیع متقابل مدل

 دوره زمانی IOR/EOR سال از زمان شروع عملیات توسعه و تمدید متناسب براي 25 سال بدون تمدید7حداکثر

سال  7تا  5هاي اکتشاف و توسعه بین هزینه
 شود.بازیافت می(بدون تمدید) 

ما در صورتیکه سال مستهلک می 7تا  5توسعه بین  وهاي اکتشاف هزینه شود. (ا
بصورت  هاي تولید نیزوجود دارد). هزینه 9تا  هزینه ها جبران نشود امکان تمدید
 شود.بازیافت می جاري

ش
پادا

ه و 
زین

ن ه
جبرا

 

  
 دیگر عواید یا و محصوالت محل از

 نیز و ها هزینه بازپرداخت به نسبت ها میدان
 .شودمی اقدام دستمزد پرداخت

بصورت دریافت پاداش را  IOCپاداش بصورت نقدي یا کاال است. اگر 
کاالانتخاب کند درحالیکه الزامات مصرف در داخل کشور بوجود آید؛ پرداخت 

 در طبیعی گاز هاي میدان محصوالت که صورتی شود. دربصورت نقدي تبدیل می
 محل از باشد نداشته وجود آن صادرات امکان یا شوند، مصرف داخل بازار

 پرداخت نیز و ها هزینه بازپرداخت به نسبت ها میدان دیگر عواید یا و محصوالت
 شود.دستمزد اقدام می

درصد از  60هزینه و جبران پاداش تا سقف 
 تولید ساالنه محدود است.

 75براي میادین نفتی و  درصد از تولید ساالنه 50هزینه و جبران پاداش تا سقف 
 محدود است. درصد میادین گازي

اي از کل میزان قابل بازیافت هزینه سرمایه
  ابتداي قرارداد معین  است.

 

اي از ابتدا معین  نیست بلکه مبتنی بر بودجه کل میزان قابل بازیافت هزینه سرمایه
 شود.ساالنه تعیین می

 هزینهدستمزد مبتنی بر درصد ثابت از 
- سرمایه در هنگام انعقاد قرارداد تعیین می

 شود.

دستمزد مرتبط با حجم تولید بوده(در هر بشکه یا حجم گاز تولیدي) و برحسب  
 قیمت بازار سقف آن تعیین می شود.

مزد
دست

تار 
ساخ

 

     NIOCدستمزد تعدیل پذیر نیست اگرچه 
 یکطرفه آن را کاهش دهد. تواندمی

(نسبت درآمدها به هزینه ها) و نرخ تولید تعدیل  Rدستمزد پایه بر اساس عامل 
 میدان، توسعه ریسک میزان و نوع نفت، قیمت عوامل اساس بر آن پذیر است. نرخ

 .است شناور R عامل

هاي) هاي (پرداختفقدان مکانیسم
 انگیزشی

 میادین در حال تولید وهاي خاص(ریسک باال، هاي انگیزاننده در پروژهپرداخت
و  IORهاي انگیزاننده براي پروژه هاي میادین کوچک) وجود دارد. پرداخت

EOR .وجود دارد 

سم
کانی

م
شی

گیز
ي ان

ها
  

 رئیس اول معاون ابالغی اصالحیه )،9/7/94دولت( هیئت مصوب ایران نفتی قراردادهاي جدید الگوي کلیات منبع:
  )1395)، موسسه مطالعات انرژي سبحان(1395دیباوند()، طاهري فرد و 10/6/95جمهور(

  



 IPC(... 59( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 

 پژوهششناسی روش. 3

 وجوه جریان و مالی رژیم در شده تعبیه هايمکانیسم تمام گرفتن نظر در با ،وهشاین پژ در
 میدان پارس جنوبی 5و  4فازهاي  تولید و توسعه هايدوره 1مالی سازيشبیهطرفین قرارداد 

 5و  4اکنون بخواهد فازهاي دولت همفرض نمائیم به عبارتی دیگر اگر  د. گیرمی انجام
آنگاه منافع حاصل از توسعه در دو قالب  ،گازي پارس جنوبی را توسعه دهدمیدان 

 سازيشبیه منظور بهبراي طرفین قرارداد چگونه خواهد بود.  IPCمتقابل و قراردادي بیع
. شودمی استفاده بیسیک ویژوال نویسیبرنامه زبان و اکسل افزار نرم از ،قرارداد مالی مدل
 سیاه جعبه هیچگونه نبود و درمحاسبات شفافیت افزارنرم این هايویژگی مهمترین از یکی

  سازد.می آسان را نتایج صحت بررسی که است آن در
  میدان گازي پارس جنوبی 5و  4مختصات فازهاي  .3-1

در سمینار  1377پروژه نفت و گاز دیگر در تیرماه  43به همراه  5و  4طرح توسعه فازهاي 
مرداد ماه  5در  5و  4قرارداد اجراي فاز المللی قرار گرفت. لندن در معرض مناقصه بین

مبلغ  3و پتروپارس واگذار شد. 2) به مشارکت دو شرکت انی2000سال  ژوئیه 27(1379
میلیون دالر، هزینه بانکی  1928اي معادل ها شامل هزینه سرمایهقرارداد به تفکیک هزینه

تولیدات میدان شامل میلیون دالر منعقد شد.  1074ادل میلیون دالر و دستمزد مع 925معادل 
 05/1میلیون مترمکعب گاز طبیعی براي مصارف داخلی، سالیانه حدود  50تولید روزانه 

راي صادرات، هزار بشکه میعانات گازي ب 80میلیون تن گاز مایع براي صادرات، روزانه 
میلیون تن گاز اتان براي خوراك  1تن گوگرد در روز براي صادرات، سالیانه  400

  ) 188- 187صص1388 ،کاشانیواحدهاي پتروشیمی. (
  
  

 
1. Fiscal Simulation 
2. ENI 

درصد  NICO (20درصد و شرکت نیکو( 20درصد، شرکت پتروپارس  60در عمل شرکت آجیپ (انی) ایتالیا .  3
  )http://www.petropars.com/fa(به نقل از پرتال شرکت پتروپارس:  ازسهم پروژه را شریک شدند.

http://www.petropars.com/fa
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  سازي مالی دو قراردادمدل شبیه .3-2
سازي مالی و استخراج نتایج مورد انتظار، ابتدا جریان وجوه مربوط به پروژه، بمنظور شبیه

شرکت همکار  2(SOC) داخلیوابسته و شرکت  1(IOC) (شامل شرکت خارجی پیمانکاران
شود. آنگاه مبتنی شکل داده می IPCمتقابل و بیع خارجی) و دولت در دو قالب قراردادي

، توزیع عایدي ناشی الزامات قانونی سایر و بر چارچوب مالی هرکدام از دو مدل قراردادي
گردد. در ها محاسبه میاي، دستمزد و سایر ردیفهاي هزینهاز اجراي پروژه در ردیف

قالب قراردادي  پایان نیز تحلیل حساسیت روي متغیرهاي اصلی جریان وجوه طرفین در دو
   پذیرد. صورت می

   مدل فروض فنی و اقتصادي. 3-3
مدل  برداري از میدان به تفکیک دوبازه زمانی توسعه و بهره فروض مربوط به )2در جدول(

) فروض اقتصادي و مالی بکار رفته در مدل نشان 3جدول ( در قراردادي نشان داده شده است.
  شود.داده می

 
  فروض مربوط به بازه زمانی فعالیت :2 جدول

  بیع متقابل IPC  دوره فعالیت
  مدت (سال)

  0  0  دوره اکتشاف
  4  4  دوره توسعه 

  7  16  برداري دوره بهره
  15  15  طول دوره پلتو

  5  5  اولین سال تولید
  11  25  (برداشت و تسویه)مجموع دوره قرارداد

  30  30  )5و 4(فاز طول عمر میدان
  منبع: فروض محاسباتی

   
 
1. International Oil Company (IOC) 
2. State Owned Company (SOC) 



 IPC(... 61( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 
  مدل فروض اقتصادي و مالی: 3 جدول

  منبع: فروض محاسباتی
  

شود. هزینه عملیاتی نیز اي مستقیم محاسبه می% هزینه سرمایه10مستقیم معادل هزینه غیر
بمنظور سنجش و مقایسه انتخاب شده است.  سنت در هر مترمکعبصدم  92معادل با 

ها، قیمت و جریان تولید یکسان درنظر تطبیقی ابعاد مالی دو مدل قراردادي، ترکیب هزینه
سازوکار توزیع منافع در هر مدل قراردادي است  منحصراً ،شود. به عبارت دیگرگرفته می

همچنین در سازد. میتر ساخته و مقایسه را واقعیدو مدل متفاوت را براي که نتایج خروجی 
متقابل) ملهم از محدودیت ) و دستمزد(در مدل بیعIPCجدول فوق دستمزد پایه (در مدل

میزان درصد) و همچنین تعیین  5/14به  قانونی(الزام رسیدن نرخ بازده داخلی پیمانکاران
متقابل) محاسبه در مدل بیع(اي هاي سرمایهاز هزینه % )84(حدود دستمزد بعنوان ضریبی

  واحد  مقادیر  فروض
IPC  بیع متقابل  

  تریلیون فوت مکعب   5/6  6/11  تولید انباشتی در طی دوره قرارداد
  میلیون فوت مکعب روزانه  2000  2000  تولید ساالنهنرخ 

  درصد ساالنه  2  2  نرخ افت تولید پس از پلتو
  میلیون دالر  1928  1928 ايهزینه سرمایه

  میلیون دالر  1/190  1/190 هزینه عملیاتی
  میلیون دالر  8/192  8/192  هزینه غیرمستقیم

  درصد 1الیبور+   2  2 هزینه بانکی
  دالر در هزار فوت مکعب  23/1  23/1  قرارداد قیمت در سال شروع

  درصد  10  10  نرخ تنزیل
  درصد  60  50  سقف بازپرداخت در هر دوره

  سنت در هزار فوت مکعب  -   24/56  دستمزد پایه
  میلیون دالر  1749  -   دستمزد

  درصد  8/3  8/3  نرخ مالیات
  سال  5  5  دوره استهالك سرمایه
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- می     و قیمت  )R( - عاملوابسته به حجم تولید،  IPCدرتعدیل نرخ پایه دستمزد  1اند.شده
پایه بدون  د) تعدیل دستمزIPC(اولین قرارداد منعقده بر اساس  11ولی در قرارداد فاز  .باشد

 انجام شده است. ) R( - عامل لحاظ 

و براي  حداقلو با فرض قیمت قیمت نفت برنت از  2EIAبینیبراساس پیشنیز قیمت گاز 
پارس  11میالدي و مبتنی بر سازوکار تعبیه شده در قرارداد فاز  2036تا  2017انی دوره زم

سنت در هر  23/4. قیمت محاسباتی براي سال اول معادل 3شده استجنوبی محاسبه 
گاز قیمت  روند) 1نمودار ( شود.دالر در هزار فوت مکعب) محاسبه می 23/1مترمکعب (

  دهد.نشان می )5و  4در طی دوره عمر میدان (فاز 

  
               گاز : روند قیمت)1نمودار(

  منبع: فروض محاسباتی
 

شد. اي تعیین میهاي سرمایهدرصد از هزینه 60تا  50متقابل، میزان دستمزد بطور معمول بین . در مدل بیع 1
درصد  94/13رقم نرخ بازده داخلی معادل پارس جنوبی  5و  4متقابل اجراشده براي فازهاي همچنین در مدل بیع

درصد براي نرخ بازده داخلی  5/14) با توجه به اینکه در حال حاضر رقم 1385تعیین گردید.(مقدم و همکاران 
شود و از طرفی دیگر در این پژوهش، مقایسه دو مدل قراردادي باید با فرض نرخ بازده داخلی پیمانکار شرط می

اي افزایش هاي سرمایهدرصد از هزینه 84ورت پذیرد؛ از اینرو میزان دستمزد به حدود یکسان براي پیمانکار ص
  یابد.می

2. EIA (2017), https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383 
پارس جنوبی از طریق استعالم از کارشناسان ذیربط بر اساس فرمول زیر محاسبه شده  11. محاسبه قیمت در فاز 3

  است:
퐺푎푠	푃푟푖푐푒 = 2¢					푖푓		푂푖푙	푃푟푖푐푒 < 30	$ 

퐺푎푠	푃푟푖푐푒 = [3 + (0.02 × 푂푖푙	푃푟푖푐푒)]¢				푖푓		30	 < 푂푖푙	푃푟푖푐푒 < 50	$ 

퐺푎푠	푃푟푖푐푒 = [3.3 + (0.02 × 푂푖푙	푃푟푖푐푒)]¢						푖푓		푂푖푙 	푃푟푖푐푒 > 50	$ 
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 پژوهشهاي یافته. 4

 ها و مقادیر مالینسبت .4-1

)، خالص ارزش IRR(3نرخ بازده داخلی 2،داداربري طرفین قرسهم1،جریان وجوه پروژه
نحوه توزیع عایدي پروژه و سهم  5،)، دوره بازگشت سرمایهNPV(4فعلی تنزیل شده

هاي ) مهمترین شاخص5و  4عایدي دولت در طول عمر میدان (فازهاي  و هاي هزینهردیف
 پردازیم.اي دو مدل قراردادي است که در ادامه به تحلیل آنها میمقایسه

   جریان وجوه .1- 4-1
است. با عنایت به  ) جریان وجوه پروژه در دو مدل قراردادي نشان داده شده2در نمودار(

گیرد توسعه میدان در دو مدل قراردادي به صورت یکسان صورت می ،سال اول 4اینکه در 
پوشانی تقریباً یکسانی پوشانی کامل جریان وجوه قابل مشاهده است. در ادامه نیز هملذا هم

میزان تولید)  دربراساس فروض، حجم درآمد (حاصلضرب قیمت  زیراگردد مشاهده می
  باشد.با هم برابر می 6ابر بوده و جریان وجوه خروجی پروژه نیز تقریباًبر

  
  ): جریان وجوه پروژه (ارقام به میلیون دالر) 2نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش

 
1. Project Cashflow  
2. Take 
3. Internal Rate of Return (IRR) 
4. Net Present Value (NPV) 
5. Payback Period  

سال منجر به تفاوت  7و  20هاي زمانیهاي غیرمستقیم در طی قرارداد در دو مدل با بازه. نحوه توزیع هزینه 6
  شود.جزئی جریان وجوه خروجی آنها می

-1000-800-600-400-2000200400600800100012001400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

IPC-جریان وجوه پروژه BUYBACK-جریان وجوه پروژه
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شود از اولین سال نشان داده شده است. همچنانکه مشاهده می IOC) جریان وجوه 3(در نمودار 
متقابل در سطحی باالتر از جریان وجوه در مدل بیع IOCجریان وجوه تولید از میدان (سال پنجم) 

ها و گیرد که دوره بازیافت هزینهگیرد. این موضوع از آنجا نشات میقرار می IPCآن در مدل 
حجم نقدینگی افزونتري در مقایسه با مدل  بنابراینتر بوده متقابل کوتاهدر مدل بیع IOCدستمزد 

IPC  یابد.تخصیص می آنبه در این بازه زمانی 

  
   IOC: جریان وجوه )3نمودار(
  منبع: نتایج پژوهش 

  دریافتی طرفین .2- 4-1
و دوره  IRR ،NPVگذاري شامل ) متغیرهاي اصلی مالی تاثیرگذار در سرمایه4در جدول(

و دولت در دو مدل قراردادي نشان داده شده  SOCsو  IOCبازگشت سرمایه براي پروژه، 
  است.

  )میلیون دالر/ درصد (ارقام بهگذاري متغیرهاي مالی موثر بر سرمایه: 4 جدول

  IRR  NPV0  NPV10  دوره بازگشت 

IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل 

  سال 5/2  سال 5/2 8/1302 1/4323 8/4138 5/21259 %24 %30  پروژه
شرکت خارجی 

)IOC(  
 سال 5/3  سال 1/6 4/213 2/466 8/1254 2/4857 5/14% 5/14%

هاي شرکت
 سال 5/3  سال SOCs(  5/14% 5/14% 1/3058 5/836 8/310 2/142 1/6(داخلی 

  -  - 1/947 3546 4/2047 2/13614  -  -  دولت
  منبع: نتایج پژوهش
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 IPC(... 65( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 
درصد براي پیمانکاران در دو  5/14 به اندازه IRR رسیدن شود با الزامهمچنانکه مشاهده می
به ترتیب  در دوره قرارداد متقابلو بیع IPC هايمدل پروژه در IRRمدل قراردادي، میزان 

- بیع نسبت به IPCتر بودن دوره قرارداد با توجه به طوالنی شود.% محاسبه می24% و 30
متقابل منطقی نسبت به بیع IPCمتقابل و جریان وجوه بیشتر آن، برتري نرخ بازده داخلی 

این دو قرارداد، تفاوت بسیار زیادي در رسد. ضمن اینکه ماهیت خدماتی بودن بنظر می
میزان ارزش خالص فعلی با نرخ تنزیل صفر و همچنین آورد. پروژه بوجود نمی IRRمقدار 

است که ماهیت خدماتی ارقام محاسباتی پیمانکاران در سطوحی  دهد که% نشان می10
 IPCدوره بازگشت سرمایه نیز براي پیمانکاران در مدل دهد.را به خوبی نشان میپروژه 
متقابل منطقی بیع  دوره قراردادي آن نسبت به  نبود ترتر بوده که با توجه به طوالنیطوالنی

در دو مدل قراردادي از عایدي بري طرفین به میزان سهم )5( در جدول رسد.بنظر می
- همچنانکه مشاهده می 1اشاره شده است.متناسب با سهم مشارکتی آنها در اجراي پروژه 

متقابل بیشتر از بیع IPCشود در دوره قرارداد، سهم دولت از عایدي و منافع پروژه در مدل 
ساله بسیار بیشتر از  20است که منافع دوره قراردادي ین ا این نکته ضروري باشد. ذکرمی

مقایسه این نسبت به تنهائی، نشانگر افزوده شدن منافع  بنابراینساله بوده و  11دوره قرارداد 
  قراردادي نیست.دولت در مدل جدید 

  بري طرفینمیزان سهم :5 جدول

  NPV0  NPV10  بري در طی قراردادسهم
IPC بیع متقابل IPC  متقابلبیع 

  IOC(  22%  30%  11%  16%(سهم شرکت خارجی 
  SOCs(  14%  20%  7%  11%( هاي داخلیسهم شرکت

  %73  %82  %50  %64  سهم دولت
  منبع: نتایج پژوهش

ء مهم دستمزد و هزینه به مقایسه کل مبلغ پرداختی به پیمانکاران و دو جز) 6در جدول (
بطور قابل  IPCپول در دوقالب قراردادي اشاره شده است. مبلغ پرداختی به پیمانکاران در 

 
پارس جنوبی به  5و  4داخلی در اجراي فاز . همچنانکه پیشتر ذکر شد سهم مشارکت پیمانکاران خارجی و  1

  % بوده است.40% و 60ترتیب 
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باشد. به جهت اینکه دستمزد پرداختی به متقابل میتوجهی بیش از پرداختی در مدل بیع
 3در حدود لذا مبلغ دستمزد پرداختی باشد مبتنی بر واحد تولید می IPCپیمانکاران در مدل 

متقابل محاسبه شده است. همچنین به جهت اینکه مازاد تعهد پرداختی به برابر دستمزد بیع
% عایدي، قابلیت انتقال به سال بعد داشته لذا تسویه کامل با 50پیمانکاران از سقف 

شده است. با توجه به   IPCمنجر به ایجاد هزینه بانکی بیشتر در مدل  25پیمانکاران تا سال 
متقابل انتقال متقابل بر عهده دولت بوده از اینرو در مدل بیعهاي عملیاتی در بیعینکه هزینها

درصد به سال بعد مشاهده نشده و هزینه بانکی در آن کمتر محاسبه  60مازاد از سقف 
  گردید. 

  میلیون دالر) ارقام به(  IOC مبالغ پرداختی به : 6 جدول
  هزینه پول  دستمزد  کل پرداخت  

IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل 

 IOC+SOCs(  8/12978 4295 3/6565 1749 5/1258 3/425(پیمانکاران 

 IOC(  3/7787 1/2577 2/3939 45/1049 1/755 2/255(شرکت خارجی 

 SOCs(  3/5191 1/1718 1/2626 3/966 4/503 1/170(هاي داخلی شرکت

  منبع: نتایج پژوهش
  

  توزیع درآمد .3- 4-1
     و IPC) نحوه توزیع درآمدهاي حاصله از توسعه در دو قالب 5) و (4در نمودارهاي (

نحوه توزیع درآمد به خوبی نشان متقابل در دوره قرارداد به تصویر کشیده شده است. بیع
متقابل در طی قرارداد کمتر بوده و منافع عمده دولت در دهد که عایدي دولت در بیعمی

 نسبت دستمزد به هزینهشود. پس از پایان قرارداد و تا پایان عمر میدان حاصل می دوره
 84/0متقابل در حدود  برابر بوده در حالیکه این نسبت در بیع 3بیش از  IPCاي در سرمایه

 IPCدهد که پیمانکار عایدي بسیار بیشتري از آورده سرمایه خود در باشد و این نشان میمی
   متقابل حاصل کرده است.نسبت به بیع



 IPC(... 67( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 

  
          IPCدر  : نحوه توزیع درآمدها)4نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش 

  
           متقابلبیعدر : نحوه توزیع درآمدها )5نمودار(                            

  منبع: نتایج پژوهش                                             
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  عایدي دولت در طول عمر میدان .4- 4-1
در دو مدل قراردادي در طول عمر دهیم که منافع دولت اکنون به این سوال مهم پاسخ می

ارزش فعلی خالص ) به مقادیر محاسباتی 7در جدول() چگونه است. 5و  4میدان (فازهاي 
  ) اشاره شده است. 5و  4(فازهاي  دو مدل قراردادي در طول عمر میدان

  )میلیون دالر(ارقام به   و تنزیل یافته مقادیر خالص ارزش فعلی :7 جدول

عایدي دولت دردوره عمر 
  سال) 30میدان (

NPV0 NPV10 
IPC بیع متقابل IPC بیع متقابل 

4/19010  3/24564  4/3882  4298  
  منبع: نتایج پژوهش

) بطور 5و  4(فاز متقابل در طول عمر میدان عایدي دولت در مدل بیعمحاسبات، بر اساس 
 IPCبیش از مدل  %)11% و 29(در مقادیر جاري و تنزیل شده به ترتیب حدود  قابل توجهی

منجر به  IPCحضور پیمانکاران در دوره برداشت از میدان در مدل به عبارت دیگر  است.
در هر  مند و تحت اشراف و نظارت کاملضابطهافت درآمد دولت شده و با فرض توسعه 

) 6باشد. در نمودار(متقابل بیشتر متضمن منافع دولت میمدل بیعتوسط پیمانکار، دو مدل 
) نشان داده 5و  4 هايزجریان وجوه دولت در دو مدل قراردادي و در طی عمر میدان (فا

- بیع که جریان وجوه دولت در دوره قرارداد شودمیمشاهده  این نموداردر شده است. 
بطور ملموسی  IPCبوده اما پس از پایان قرارداد در مقایسه با مدل  IPCمتقابل کمتر از مدل 

یابد در حالیکه در مدل ) تداوم می5و  4بیشتر بوده و این روند تا پایان عمر میدان(فازهاي 
IPC متقابل قابل مشاهده بود و پس از در طی دوره قرارداد روندي هموار ولی کمتر از بیع

هاي عملیاتی براي ساله تسویه کامل با پیمانکار و بار هزینه 5دوره پایان قرارداد نیز به جهت 
ساله مجدداً روند  5باشیم. پس از پایان دوره تسویه دولت، شاهد افت عایدي دولت می

گیرد. بنابراین اگر تسویه تمام کامل عایدي دولت در دو مدل بر یک مسیر یکسان قرار می
صورت بگیرد آنگاه جریان عایدي دولت سریعتر به  IPCبا پیمانکار در دوره قرارداد مدل  

دولت در طی عمر  درآمدافت یابد و در نتیجه متقابل تقرب میجریان عایدي در مدل بیع
 شود. ) کمتر می5و  4 هايمیدان(فاز



 IPC(... 69( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 

  
  (ارقام به میلیون دالر)  : جریان وجوه دولت)6نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش
) از 5و  4 هايدر دو مدل قراردادي و در طی عمر میدان (فازمیزان اختالف عایدي دولت 

با  متقابلدر مدل بیع .باشداز راههاي مقایسه دو مدل می دیگر منظر نرخ افت تولید یکی
 4فاز از برداشت دوره تا پایان  1هشتم تولیداز سال   %3معادل  ساالنهفرض آغاز افت تولید 

 دولت در صورت اجراي مدل عایديدولت در چنین شرایطی برابر با  عایديآنگاه  ،5و 
IPC و از سال 3اگر دولت افت تولید با نرخ بیشتر از ساالنه  به عبارتی دیگر 2.شودمی %
انتخاب مدل از منظر منافع مالی براي دولت، صورت آندهم را انتظار داشته باشد در دواز
IPC  ارجحیت دارد.متقابل بیعبر  

  
  

 
متقابل، سال هشتم تولید اولین سالی است که بطور کامل با پیمانکار تسویه صورت گرفته و تمامی در مدل بیع.  1

  باشد.عایدي میدان براي دولت می
میلیارد فوت مکعب شود(افت تولید متوسط  2550متقابل معادل . اگرمیزان کاهش تولید رخ داده در مدل بیع2

متقابل را %) آنگاه ارزش عایدي از دست رفته دولت بخاطر این کاهش تولید، کل عایدي دولت در مدل بیع3ساالنه 
دهد. توسعه غیرصیانتی، نحوه برداشت رقیب (قطر) از میدان، عدم کاهش می IPCبه سطح عایدي دولت درمدل 

اي هستند که منجر به افت فشار مخزن و کاهش سی نگاهداشت چاه از جمله عوامل بالقوهتوجه به اصول مهند
 انجام بار یک تنها سرمایه تزریق IPC مدل در که شودمی در محاسبات این بخش فرض البته شوند.برداشت می

اقدامی  انجام چنین 11 فاز اجراي نگیرد. در صورت سرمایه تزریق مجدداً فشار افت از جلوگیري براي و شود.
  است. شده تعهد داده پیمانکار توسط
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  تحلیل حساسیت .4-2
با تغییر  عایدي طرفینو  NPV10 ،IRRدر این بخش به تحلیل حساسیت نتایج مدل شامل 

    1.پردازیممیمتغیرهاي تاثیرگذار اصلی بر جریان وجوه مدل یعنی قیمت، هزینه 
  
  تحلیل حساسیت قیمت .1- 4-2

همزمان با  IOC(پروژه) و  براي دو مدل قراردادي NPV10) نشانگر تغییرات 7نمودار(
متقابل و % از قیمت محاسباتی در مدل بیع3/77است. افت قیمت به سطح تغییرات قیمت 

شود از اینرو در می IOCبراي  NPV10 0=منجر به  IPC% از قیمت محاسباتی در 88/54
% از قیمت 80 معادل آستانه تغییرات ،سطح کفدر تحلیل حساسیت تغییرات قیمت 

هرچه شود همچنانکه مشاهده میمحاسباتی در مدل انتخاب شده تا مقایسه معنادار شود. 
از بیشتر  IPCپروژه در مدل  NPV10بیند فاصله روند افزایشی به خود می ،تغییرات قیمت

        در سطوح باالتر قیمت نسبت به  IPCبنابراین پروژه در مدلشود. میمتقابل مدل بیع
محاسبه شده  NPV10این روند براي شود. میتر پذیرمتقابل از منظر ایجاد منافع توجیهبیع

متقابل چون متفاوت است. با توجه به سازوکار تعبیه شده در مدل بیعدر دو مدل  IOC براي
کند % از عایدي هرسال پروژه تجاوز نمی60وابسته به دستمزد بوده و از سقف  IOCعایدي 

 IOCبراي NPV10مدل، تغییري در محاسباتی از اینرو تغییرات افزایشی قیمت بیش از قیمت 
روند افزایشی ولی با شدت کم قابل مشاهده است که نشان  IPCاما در مدل  کند. ایجاد نمی

 دهد ماهیت این مدل قرارداد خدماتی و توام با سودآوري کنترل شده است.می
 
 

 
 هايهزینه تغییرات به وابسته آن تغییرات و بوده معین پیش از متقابلبیع مدل در دستمزد اینکه به . با توجه 1

  .شودنمی بررسی بخش این دستمزد امکان مقایسه در دو مدل را ندارد و در تغییرات اینرو از است ايسرمایه



 IPC(... 71( رانیا ینفت دیجد يقراردادها یمال ابعاد سهیمقا

 

  
             با تغییرات قیمت تنزیل یافته تغییرات خالص ارزش فعلی: )7نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش 
در دو مدل قراردادي نشان داده شده  IOCبراي پروژه و  IRR) روند تغییرات 8در نمودار(

 پروژه در دو IRRشود با روند افزایشی قیمت روند تغییرات همچنانکه مشاهده می است.
هموار بیش از مدل  IPCمدل در  IRRمدل قراردادي بهم نزدیک شده ولی در حالت کلی 

روند افزایش قیمت دهد که نیز نشان می IOCبراي  IRRروند تغییرات  متقابل است.بیع
دهد که این موضوع ماهیت خدماتی بودن نداشته و میزان آن را تغییر نمی IRRتاثیري روي 

دهد صعودي شده و نشان می IRRروند  IPCاما در مدل دهد. نشان میمتقابل را قرارداد بیع
  براي پیمانکار دارد. IPCمدل  پذیرتر شدنکه روند صعودي تغییرات قیمت منجر به توجیه

  
           : تغییرات نرخ بازده داخلی با تغییرات قیمت)8نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش 
نشان داده در دو مدل همزمان با تغییرات قیمت  IOCبري سهمروند تغییرات ) 9در نمودار(
متقابل با افزایش قیمت تغییر در مدل بیع IOCبا توجه به اینکه میزان عایدي  شده است.
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بري وي از عایدي کل نیز در سطوح از اینرو میزان سهم (میزان دستمزد ثابت است)یابدنمی
اگرچه  IPC اما در مدلشود. کمتر میباالتر قیمتی (سطوح باالتر عایدي پروژه) بتدریج 

است متقابل از مدل بیعشود اما شدت افت آن کمتر ریج نزولی میدبري بتمیزان سهم
بوده و همزمان با افزایش منافع پروژه (با چراکه در این مدل دستمزد دریافتی وابسته به تولید 

  شود.افزوده می IOCافزایش قیمت) سهمی هم به منافع 

  
  منبع: نتایج پژوهش          با تغییرات قیمت IOC عایدي: روند تغییرات )9نمودار(

دولت در دو مدل قراردادي با تغییرات قیمت نشان داده شده  عایدي) میزان 10در نمودار(
در دولت  عایدي ،تر از قیمت مدلشود در تغییرات قیمت پائینهمچنانکه مشاهده می است.

  دولت کاهش و مجدداً افزایش  عایديیابد و با افزایش قیمت ابتدا دو مدل افزایش می
بیشتر متقابل از بیع IPCبري دولت در مدل هاي پائین، میزان سهمیابد. در محدوده قیمتمی

بیش  همتقابل همواردولت در مدل بیع عادياست اما بتدریج با افزایش سطوح قیمت میزان 
مدل هردو دهد که در سطوح پائین قیمتی نشان میاین موضوع  شود.می IPCاز مدل 

   3.دنشوو مجدداً درسطوح قیمتی باالتر فزاینده میشده  2کاهندهبتدریج  بوده و1فزاینده
  

 
1. Progressive 
2. Regressive 

  شود. بري دولت همزمان با تغییرات قیمت سنجیده می. فزایندگی یا کاهندگی، با تغییرات سهم 3
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          دولت با تغییر قیمت عایديروند تغییرات  ):10نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش
 

  تحلیل حساسیت هزینه .2- 4-2
  1.پردازیممیاي هاي سرمایهحساسیت هزینهتحلیل در این بخش به 

   اي مفروض در مدل هاي سرمایه% از هزینه3/129اي به سطحهاي سرمایهافزایش هزینه
 IOCبراي  NPV10 0=منجر به  IPCاي مفروض در هاي سرمایه% از هزینه7/149متقابل وبیع
اي در سطح سقف، آستانه هاي سرمایهشود از اینرو در تحلیل حساسیت تغییرات هزینهمی

اي مفروض در مدل انتخاب شده تا مقایسه معنادار هاي سرمایه% از هزینه130تغییرات معادل 
  هزینهپروژه در دو مدل قراردادي با تغییرات  NPV10) تغییرات 11در نمودار( شود.

در دو مدل قراردادي،  NPV10متغیر شود نشان داده است. همچنانکه مشاهده می ايسرمایه
 NPV10کند ولی همواره اي طی میهاي سرمایهروند یکسانی را همزمان با افزایش هزینه

در مدل  IOCبراي  NPV10تغییرات متقابل است. روند بیشتر از مدل بیع IPCپروژه در مدل 
سطح % تا 50اي بین سطح هاي سرمایهدهد که در محدوه افت هزینهمتقابل نشان میبیع

تقریباً تغییري نداشته و بصورت خطی افقی درآمده  NPV10هاي مفروض در مدل هزینه

 
باشد از اینرو قابلیت هاي عملیاتی در دوره تولید برعهده دولت می. با توجه به اینکه در مدل بیع متقابل، هزینه 1

  شود.ندارد و در این پژوهش بررسی نمیمقایسه آن در دو مدل قراردادي وجود 
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هاتی متقابل بصورت ضریبی از هزینهاست. این موضوع بخاطر تعریف دستمزد در بیع
به عنوان جریان براي پیمانکار اي هاي سرمایهاي است. به عبارت دیگر اگرچه هزینهسرمایه

جریان ورودي  ،شود اما همزمان با کاهش آنظاهر می NPV10خروجی وجوه در محاسبه 
 NPV10یابد و در نتیجه تغییر محسوسی در کاهش میمتناسب با آن (دستمزد) نیز وي وجوه 

 NPV10در بازه تغییرات یاد شده شاهد روند افت  IPCاما در مدل آورد. بوجود نمی
) در R( - با توجه به اینکه مکانیسم عاملپروژه هستیم.  NPV10همگام با روند افت پیمانکار 

هاي پیمانکار از محل ایجاد هزینه بیشتر استفاده نشده از اینرو تحصیل عایدي IPCمدل 
  1شود.اضافه منتفی می

  

  
  اي       هزینه سرمایهبا تغییر  تنزیل یافته : تغییرات خالص ارزش فعلی)11نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش
در دو مدل قراردادي همزمان با تغییرات هزینه  IOCپروژه و  IRRتغییرات  )12در نمودار(

پروژه در دو  IRRاي میزان هاي سرمایههمزمان با افزایش هزینه اي نشان داده است.سرمایه
شود. به عبارت دیگر بیشتر می IPCمتقابل و مدل مدل نزولی شده اما بتدریج فاصله بین بیع

  با شدت بیشتري  IPCاي مدل بیع متقابل نسبت به سرمایههاي در سطوح باالتر هزینه
اي سرمایهدر سطوح پائین تغییرات هزینه  IOCبراي  دهد.پذیري خود را از دست میتوجیه

 
 –هاي زائد رقم محاسباتی عامل ) بدین معناست که پیمانکار با ایجاد هزینهGold Plating. آب طالکاري ( 1
)R را کمتر ساخته تا بتواند دستمزد خود را افزایش دهد. با توجه به حذف سازوکار عامل (– )R در مدل (IPC 

  شود.بوده لذا رخداد پدیده آب طالکاري منتفی می 11لهم از اجراي فاز مفروض در این پژوهش که م
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هاي جریانتغییرات همچنانکه ذکر شد  است.بصورت خطی افقی شده  IRRمیزان تغییرات 

   هاي با توجه به اینکه دستمزد ضریبی از هزینه IOCورودي و خروجی وجوه براي 
اگرچه اي هاي سرمایهسازد اما در سطوح باالي هزینهاي بوده همدیگر را خنثی میسرمایه

اي فراتر از دوره قرارداد قرارگرفته و یابد اما بازیافت آن در محدودهدستمزد نیز افزایش می
 گردد.می  IRRالً بخشی از آن تسویه نشده و از اینرو منجر به کاهش عم

  
         ايسرمایه : تغییرات نرخ بازده داخلی با تغییر هزینه)12نمودار(

  منبع: نتایج پژوهش
سیاستی و پیشنهادات گیرينتیجه. 5   

متقابل معرفی گردید. گانه قرارداد بیعقرارداد جدید نفتی ایران در ادامه معرفی نسلهاي سه
هائی است که از منظر پیمانکاران نسبت به مدل جدید قراردادي در بعد مالی داراي ویژگی

  ها در تسویه، حضور پیمانکار در دوره تر شده است. سقف باز هزینهبیع متقابل جذاب
ز واحد تولید و امکان تسویه تمامی تعهدات پس ا راساسدستمزد ب محاسبهبرداري، بهره

هاي مالی در مدل جدید قراردادي است. اینکه چنین پایان قرارداد از بارزترین جنبه
هائی چقدر سهم دولت (منافع ملی) از عایدات برداشت از منبع  را  در مقایسه با جذابیت
دهد مهمترین سوالی است که در این پژوهش و با متقابل دستخوش تغییر قرار میمدل بیع
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نتایج میدان گازي پارس جنوبی به آن پاسخ دادیم.   5و  4 فازهاياي فنی هاستفاده از داده
در مدل جدید قراردادي و بیع  IOCدهد که خالص ارزش فعلی تنزیل شده براي نشان می

دهد % از ارزش فعلی تنزیل شده پروژه بوده که این مقدار نشان می16% و 11متقابل بترتیب 
دهد که عایدي دولت در نحوه توزیع درآمد نشان میقرارداد جدید ماهیتی خدماتی دارد. 

متقابل در طی قرارداد کمتر بوده و منافع عمده دولت در دوره پس از پایان قرارداد و تا بیع
 3بیش از  IPCاي در سرمایه شود. نسبت دستمزد به هزینهحاصل می برداشت فازهاپایان 
-باشد و این نشان میصدم می 84متقابل در حدود  وده در حالیکه این نسبت در بیعبرابر ب

متقابل بیعبت به نس IPCدهد که پیمانکار عایدي بسیار بیشتري از آورده سرمایه خود در 
دوره برداشت از متقابل در طول در مدل بیع دولتعایدي همچنین  حاصل کرده است.

 %)11% و 29(در مقادیر جاري و تنزیل شده به ترتیب حدود  بطور قابل توجهی 5و 4فازهاي
به عبارت دیگر حضور پیمانکاران در دوره برداشت از  است. جدید قرارداديبیش از مدل 

مند میدان در مدل جدید قراردادي منجر به افت درآمد دولت شده و با فرض توسعه ضابطه
متقابل بیشتر متضمن منافع دولت ع، مدل بیدر هر دو مدل و تحت اشراف و نظارت کامل

  %3معادل  ساالنهبا فرض آغاز افت تولید متقابل در مدل بیعدولت  عایدي از طرفی. باشدمی
 نتخابدولت در صورت ا عایديبا  ،5و  4فاز از برداشت  دوره تا پایان از سال هشتم تولید

. به عبارتی دیگر اگر دولت افت تولید با نرخ بیشتر از شودمیبرابر  داديرجدید قرا مدل
بدون توجه به سایر  نصورتآرا انتظار داشته باشد در تولید م هشت% و از سال 3ساالنه 

متقابل ارجحیت بر بیع جدیدانتخاب مدل  ،براي دولتاز منظر منافع مالی  مالحظات و صرفاً
   دارد.
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