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  چکیده     
 يبرامالی و فناوري پیشرفته ها، امکانات   بخصوص مدیریت مگاپروژه ،نفت و گاز از دانش مدیریت پروژه ریدارنده ذخا يعمده کشورها      

هاي  ، روشدر این راستا. کنند یالمللی و خارجی استفاده م بین يها شرکتبنابراین بدین منظور از . نیستند مند هرهخود ب يها پروژه ياجرا
 يبرارا ها  پروژه ياده در اجرااستفاده از منابع مورد استف نهیهز تواننمیدر چارچوب قراردادها،  .کننده است یکی از عوامل تعیین ،يقرارداد
در شود که در گذشته به کرات  یمحسوب م يقرارداد يها روش نیتر متقابل از مهم عیب يبدین منظور، روش قرارداد. کردحداقل  زبانیکشور م

 نیتأم يمتقابل، اهداف قرارداد عیاجرا شده به روش ب يها که در اغلب پروژهدهد نشان می هانتایج بررسی. اده قرار گرفته استمورد استف ایران
بنابراین . است دهش هیشده اول يزیر برنامه زانیاز م شتریب اریبس) رانینفت ا یشرکت مل( ریپذ هیسرما يبرا هیاستفاده از سرما نهینشده و هز

و با توجه  هاي تعادل از یکسويبر اساس متدولوژ. هاي قراردادي ضروري است اصالحات مجاز در روش انجامهاي کاربردي براي  اتخاذ مکانیزم
استفاده  نهیباشد، هز ترو پاداش در نظر گرفته شده متعادل مانکاریمتوجه پ سکیر نیمتقابل، هر چه نسبت ب عیب يقراردادها یمال زمیبه مکان
هر  يها سکیر نخست اینکهمتقابل،  عیب يقرارداد زمیکاربرد مکان يبرا شود یم شنهادیپ بنابراین. حداقل خواهد بود ریپذ هیسرما يبرا هیاز سرما
 میسه براي ن،یهمچن. شود میپاداش در روش  بازپرداخت، متناسب با آن تنظ زانیم دوم اینکهشده و  یو کم ییشناسابه طور کامل پروژه 

د کر یتوان دوره بازپرداخت را طوالن یترین ریسک پروژه و با نگاه تولید صیانتی، م به عنوان مهم ،دیتول لیپروفا سکیدر ر مانکاریپ یشدن عمل
  .داد شیافزا زینرخ بازپرداخت را ن ،مانکاریپ زهیانگ جادیا يراهمزمان ب و

       

  مگا پروژه قرارداد باي بک، ارزیابی کارآمدي، تأمین مالی، :هاي کلیدي واژه 
  

مقدمه
تر  مهممنابع مالی، فناوري و خدمات فنی و مهندسی و   

 ها، از از همه مدیریت خرد و کالن بخصوص در مگاپروژه
هاي  خصوص پروژهالزامات کلیدي اجراي پروژه و ب

اما عمده . شوند باالدستی صنعت نفت محسوب می
کشورهاي دارنده ذخایر نفت و گاز از دانش مدیریت پروژه،  

روز  و منابع مالی ناکافی یا نامناسب براي اجراي  فناوري به
  .]19[نیستند مند هرههاي خود ب روژهپ

از دانش  ،هاي صنعتی خود بنابراین براي اجراي پروژه  
مدیریت پروژه، فناوري و منابع مالی این صنعت در دنیا 

گذاري خارجی نیز از همین منظر  سرمایه. کنند استفاده می
اما آنچه از منظر کشورهاي دارنده . ]4[شود پراهمیت می

پرداخت حداقل هزینه براي  ،مهم استذخایر نفت و گاز 
هاي مدیریتی  تأمین منابع مالی و همچنین پوشش ریسک

بر این اساس  .]18[و فنی توسعه میادین است
سازي هزینه استفاده از سرمایه و دانش مدیریت و  حداقل

هاي صنعت  فناوري در فرآیند انعقاد قرارداد و اجراي پروژه
 ارنده ذخایر نفت و گازترین سیاست کشورهاي د نفت، مهم

هاي  ترین الزامات اجراي پروژه منابع مالی از مهم. است
صنعت نفت محسوب شده و اثربخشی آن مستلزم کارآیی 
مجموعه فرآیند اجراي پروژه شامل مدیریت و فناوري و 

  .منابع مالی است
هاي قراردادي، نحوه به کارگیري امکانات مالی  چارچوب  

یشرفته براي انجام عملیات اکتشاف هاي پ و فناوري شرکت
این . کنند ین نفت و گاز کشورها را تعیین میو توسعه میاد

هاي امتیازي تا  ها در طیف وسیعی از سیستم چارچوب
هاي خرید خدمات قرار گرفته و نحوه تسهیم منافع  سیستم

هاي احتمالی، بین  حاصله و همچنین مخاطرات و ریسک
هاي  شرکت اغلب. کنند را مشخص می دو طرف

مدت تمایل به مشارکت در منافع بلند ،هدهند توسعه
هاي امتیازي و  سیستم بنابراینمیادین نفت و گاز داشته و 
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هاي  مشارکتی اولویت بیشتري در مقایسه با سیستم
در برخی کشورها و از  اما از سوي دیگر. داردخدماتی 
طور به زمینی ان که مالکیت و حاکمیت منابع زیرجمله ایر
هاي قرارداد  سیستم فقطدر اختیار دولت است،  انحصاري

هاي  دولت موضوعخدماتی مجاز به استفاده بوده و همین 
که براي ایجاد جذابیت در  کند این کشورها را وادار می

با عنوان منافع نقدي بیشتري را  ،هاي قراردادي سیستم
هاي  ران ریسک براي شرکتالزحمه و هزینه جب حق

  . ندکننده لحاظ ده توسعه
ترین روش  قراردادهاي بیع متقابل به عنوان مهم  

قرادادي براي توسعه میادین نفت و گاز کشور طی 
ر همواره از طرف کارشناسان و هاي اخی سال

اي  ؛ به گونهمورد نقد و ارزیابی بوده است ،اندرکاران دست
هاي اخیر چندین نسل از آن در وزارت نفت  که طی سال

اما آنچه مسلم است . بازبینی و تولید قرار گرفته استمورد 
مین دو مقوله انجام ها در دو راستا و با هدف تأ این بازبینی
یک سو  ایجاد جذابیت بیشتر براي پیمانکارن از. شده است

شت مدت و تضمین برداو حفظ منافع کشور در بلند
برداري که مستلزم عملکرد  صیانتی از مخازن در دوره بهره

سوي دیگر اهداف ناسب پیمانکار در دوره توسعه است، از م
در این مقاله با این رویکرد . ها بوده است اصلی این بازبینی

و محاسبه هزینه استفاده از سرمایه به عنوان شاخص 
عملکردي قرارداد به بررسی نقاط ضعف قراردادهاي موجود 

  . شود ائه راهکارهاي اصالحی پرداخته میار در نهایتو 
  

 ادبیات موضوع - 1
اغلب از هاي بخش باالدستی صنعت نفت  پروژه

اي بزرگ محسوب شده و منابع  هاي با هزینه سرمایه پروژه
 فقطمالی  مین منابعاما تأ. دکنن مالی سنگینی را جذب می

هاي مکمل  حلقهبه ها نبوده و  حلقه اجراي این پروژه
بع کارآمدي تأمین منا .فناوري و مدیریت نیز نیاز است

تأمین . ها است ر گرو اثربخشی همه حلقهمالی پروژه د
مالی هنگامی مؤثر و کارآمد است که در راستاي اهداف 
پروژه بوده و در تعامل و هماهنگی با دیگر اجزاي اجراي 

یزه کافی براي پیمانکار یا ها، ضمن ایجاد انگ پروژه
. دکن، براي میزبان حداکثر منافع را ایجاد کننده مالی تأمین

پذیر و  مین مالی، دو بازیگر اصلی سرمایهدر فرآیند تأ
ازگشت سرمایه هر چه نرخ ب. کننده مالی وجود دارند تأمین

انگیزه  ،کننده مالی بیشتر باشد انگیزشی براي تأمین

هر چه  ،و بر عکس بیشتري براي تأمین مالی خواهد داشت
 ،پذیر کمتر باشد هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه

 ]5[شود ي دریافت منابع مالی بیشتر میاش برا انگیزه
پذیر  نرخی که هزینه استفاده از سرمایه را براي سرمایه

کننده مالی به  کرده و انگیزه کافی براي تأمینحداقل 
د، نرخ کنمنظور مشارکت در تأمین مالی پروژه ایجاد 

اما عامل . شود ی بازدهی سرمایه تعادلی محسوب میتعادل
ثیر قرار تأ دل را به طور مستقیم تحتکه این تعا مهمی

 .]18[میزان ریسک متحمل شده است ،دهد می
هاي صنعت نفت به شرطی که از  گذاري در پروژه سرمایه

از ریسک تجاري و فنی  ،محل پروژه قابل بازپرداخت باشد
ه بر نرخ بهره رایج، کننده مالی عالو برخورداربوده و تأمین

بر این . دکن داش ریسک مطالبه میت پانرخی نیز باب
پذیر عبارت  ه استفاده از سرمایه براي سرمایهاساس، هزین

  :]11[است از
  

emiumRiskRORRHCoC Pr.   )1  (    
                 

شود،  نشان داده می )1( شکلگونه که در  همان    
پذیر به عنوان دو بازیگر اصلی  کننده مالی و سرمایه تأمین

با توجه به شرایط کسب  یکبازار سرمایه و منابع مالی، هر 
داري خود و همچنین معیارهاي  و کار و استراتژي بنگاه

ارزیابی ریسک فضاي کسب و کار، منحنی مربوط به خود 
کننده مالی با توجه به عوامل مختلف شامل  تأمین. را دارند

لف حاکم بر فعالیت تجاري هاي مخت شرایط و ریسک
گذاري، نرخ  هاي سرمایه پیشنهادي و همچنین دیگر فرصت

قابل قبول براي اقدام به تأمین مالی فعالیت مورد نظر را 
پذیر نیز با  همچنین شرکت سرمایه .]9[دکن برآورد می

هاي پروژه مربوطه، مایل به  ارزیابی خود از شرایط و ریسک
رمایه قابل قبول در محاسبات پرداخت هزینه استفاده از س

 دو طرفنقطه تعادل براي اقدام . جریان نقدي پروژه است
پذیر و نرخ  ه استفاده از سرمایه براي سرمایهدر برابري هزین
  . کننده مالی است براي تأمین بازدهی محرك

و مالحظات  ریسک کشوري یا سیاسی، شرایط
حتی برخی از اهداف  محیطی و حقوقی، قانونی و زیست

نظیر انتقال (پذیر از فرآیند اجراي پروژه  جانبی سرمایه
عالوه بر ) فناوري، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی

از سرمایه و  هاي تجاري و فنی بر هزینه استفاده ریسک
به  .]17[ثر استکننده مالی مؤ نرخ بازدهی محرك تأمین
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نده ذخایر نفت و گاز دار عبارت دیگر پذیرش شرایط خاص
شود،  ات اصلی فضاي کسب و کار محسوب میالزام که جزو

هر . شود بخش مهمی از مذاکرات تأمین مالی محسوب می
چه تأمین مالی تأثیر کمتري از دیگر شرایط پروژه و 
عوامل برونزاي تحمیلی توسط میزبان بپذیرد، در این 

متري مستقیم بوده و ریسک ک شکلصورت تأمین مالی به 
در این صورت، هزینه . کننده مالی خواهد بود متوجه تأمین

پذیر کمتر بوده و  استفاده از سرمایه براي سرمایه
اما . دکن تري مطالبه می کننده مالی نیز نرخ پایین تأمین

برعکس، اگر فرآیند تأمین مالی و تضمین بازپرداخت آن 
قوقی و ارتباط بیشتري با پروژه و مکانیزم اجرا و شرایط ح

قانونی میزبان داشته باشد، هزینه استفاده از سرمایه براي 
ها در تأمین  اثرگذاري این تفاوت. آن بیشتر خواهد بود

  .هاي باالدستی و پایین دستی مشهود است مالی پروژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
استفاده از  تعادل در نرخ بازدهی محرك و هزینه :1 شکل

  سرمایه
  

از بازیگران عرصه اقتصادي منابع  یکاز دیرباز هر 
طبیعی از جمله نفت خام، منافع و اهداف کلیدي خود را 

هاي همان دوره پیگیري  ها و مکانیزم از طریق روش
در اختیار کشورهاي توسعه  منابع نفت و گاز. اند کرده
ژي نیز ته بوده و همزمان بازار عمده مصرفی انرنیاف

هاي  از سوي دیگر، شرکت. اند کشورهاي توسعه یافته بوده
اغلب از کشورهاي مالی و فناوري نیز  از نظرتواتمند 

رابطه مالی و عملیاتی چهار  .]1[اند کننده انرژي بوده مصرف
نفت و گاز، بازیگر اصلی این عرصه شامل مالک ذخایر 

دولت  در نهایتکننده و  دار ذخایر زیرزمینی، مصرفبر بهره
حاکم بر سرزمین، همواره دستخوش تغییرات عظیمی بوده 

هاي  در گذشته با توجه به حاکمیت مطلق شرکت. است

اي دارنده المللی، منافع کمتري نصیب کشوره بزرگ بین
ها و  شرکت بهافع و عمده من شد ذخایر نفت و گاز می

اما با ملی شدن منابع . رسید میکننده  کشورهاي مصرف
نفت و گاز در کشورهاي مختلف و افزایش توانمندي 
کشورهاي میزبان، سهم آنها از درآمد حاصله نیز افزایش 

نکته مهم در این خصوص، تحوالت  .]17[یافته است
خصوص در در نحوه تأمین مالی این صنعت ب همزمان

اي که  به گونه .بخش باالدستی ناشی از این تحوالت است
گذاري  در برخی از کشورها از جمله ایران هر گونه سرمایه

غیردولتی و خارجی در بخش باالدستی صنعت نفت 
 هاي تأمین مالی و برخی روش فقطممنوع بوده و 

  .شود هاي قراردادي مجاز شمرده می روش
  

مدل پیشنهادي ارزیابی منافع کارفرما و 
 پیمانکار 

ار قراردادي اساس اصل بهینگی پارتو، یک ساختبر 
واند در شرایط تکه ب داردیی الزم هنگامی کارآ ،مناسب

، اهداف فردو طرقابتی بازار با حفظ و افزایش منافع 
بر این اساس باید ابتدا به  .]15[دکنقراردادي را تأمین 

دو بر منافع  یزم اثرگذاري پارامترهاي قراردادشناسایی مکان
 س در قالب و چارچوب مجاز قراردادداخته و سپپر طرف

نیل به حداکثر  براياقدام به تنظیم و کنترل پارامترها 
 در چنین شرایطی، چارچوب قرارداد .دو طرف کردمنافع 
ده و منجر به کرایجاد  را قدرت رقابت در بازار ،مذکور

در این بخش، با لحاظ . دشو  هزینه می جذب منابع مالی کم
به ارزیابی مکانیزم حداکثرسازي منافع کارفرما  این تئوري

  .شود و پیمانکار پرداخته می
هاي باالدستی،  نحوه اجرا و مدیریت پروژه درباره

برآیند این نظرات در طیفی از . نظرات مختلفی وجود دارد
هاي تأمین مالی، فناوري و  همه حلقهواگذاري کامل 

هیچ  واگذار نکردنتا  ،مدیریت پروژه به پیمانکار خارجی
منشاء تفاوت در . گیرد مورد اشاره قرار می ها، از حلقه یک

نظرات به میزان فراهم بودن الزامات اجراي پروژه از طریق 
هاي مختلف از این موضوع بر  منابع داخلی و برداشت

براي بررسی بیشتر این موضوع باید به  .]3[گردد می
اد ایج براي. شودچارچوب الزامات کالن اجراي پروژه دقت 

در  دو طرفیک الگوي مناسب براي ارزیابی منافع 
تلف خدماتی، الزامات انجام چارچوب قراردادهاي مخ

C.o.C 
H.R 

Equivalent Risk 

  سرمایه پذیر
 

 تامین کننده مالی

Risk 

C.o.C=H.R 
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توان در دو دسته کلی زیر  هاي باالدستی را می پروژه
  :دکرتقسیم 

امل بستر قانونی، اجرایی و قدرت مدیریت اجرایی ش - الف
و به کارگیري کالن، مدیریت اجراي پروژه، انتقال  نظارت

کنترل و مدیریت ریسک، هزینه، زمان در نهایت فناوري و 
   .است کیفی پروژه و اهداف کمی و

بر این اساس، چنانچه منابع داخلی شامل  :منابع مالی -ب
ها را بر اساس  توان انجام پروژه ،مالی و مدیریتیمنابع 
واگذار داشته باشند، سناریوي  ،کیفی و کمی از نظر ،برنامه
زیادي ضعف  ،اشاره شده هر دو بخشدر و چنانچه  نکردن
این . شود سناریوي واگذاري کامل پیشنهاد می، باشد داشته

  . نشان داده شده است )2(چهاربخشی  شکلموضوع در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سناریوهاي قراردادي توسعه در پیش گرفتنالگوي چهاربخشی  :2شکل 
  
  

  
  لجریان نقدي در منطقه او: 3 شکل
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  جریان نقدي در سناریوي دوم :4 شکل

  
. در این مدل چهار سناریو قابل ترسیم و تشریح است    

براي ارزیابی و مقایسه هزینه استفاده از سرمایه توسط 
میزبان با یک مثال فرضی یکسان در هر چهار سناریو به 

  .شود بررسی نتایج حاصله پرداخته می
  

  :Iسناریوي منطقه  - الف
 CAPEX+ NONCAPEX  

قدرت مدیریت و منابع مالی هر دو در  ،در ناحیه اول   
پیشنهاد  اغلبدر این سناریو . وضعیت مناسب قرار دارند

البته (مدیریت و با منابع مالی داخلی  باشود که پروژه  می
به شرطی که هزینه استفاده از سرمایه داخلی کمتر از 

) هزینه استفاده از سرمایه خارجی به طور نسبی باشد
میزان بازدهی اقتصادي  ،ثال فرضیدر یک م. انجام شود

اي مشخص،  ایهپروژه در این سناریو بر اساس هزینه سرم
جریان نقدي این  )3( شکل. شود درصد می 34,8معادل 

ها شامل  در این حالت، هزینه. دهد نشان میسناریو را 
اي بوده و  هاي غیرسرمایه اي و هزینه هاي سرمایه هزینه
نه مالی یا پاداش ریسک اي بابت هزی گونه هزینه هیچ

  .شود پیمانکار پرداخت نمی
  

   :IIسناریوي منطقه  - ب
 CAPEX+NONCAPEX+BANK CHARGES 

قوي و منابع مالی  ،در ناحیه دوم، قدرت مدیریت    
مدیریت  بادر چنین حالتی پروژه باید  اغلب. ضعیف است

در . داخلی و با تأمین منابع مالی بانکی خارجی انجام شود
مثال فرضی ارائه شده، میزان بازدهی اقتصادي پروژه در 

اي مشخص شده قبلی و  این سناریو با همان هزینه سرمایه
 33,4معادل ) 0,75+ یبور ال( درصد 6نرخ بهره بانکی 

  . شود درصد می
. دهد ناریو را نشان میجریان نقدي این س ،)4( شکل    

اي و  سرمایه هاي در این حالت، میزبان عالوه بر هزینه
هاي بانکی  باید متحمل هزینهاي،  هاي غیر سرمایه هزینه

وابستگی  براي کشورهایی که  اغلبچنین حالتی . نیز شود
اقتصادي زیادي به درآمدهاي نفتی داشته و همزمان 

 ،ی داشته باشندتجارب ارزشمندي در توسعه میادین نفت
  .آید پیش می

  
  : IIIسناریوي منطقه  - ج

CAPEX+NONCAPEX+BANK 
CHARGES+REMUNERATION 

هر  ،در ناحیه سوم، قدرت مدیریت و منابع مالی داخلی     
 باپروژه  ،در این سناریو. دو در وضعیت نامناسب قرار دارد

در . شود و با تأمین مالی خارجی انجام می مدیریت خارجی
مثال ارائه شده، میزان بازدهی اقتصادي پروژه در این 

مشخص شده و هزینه  ،اي سناریو با همان هزینه سرمایه
. شود درصد می 31,3معادل  ،درصدي 35 حدودپاداش 

در . دهد ریان نقدي این سناریو را نشان میج )5( شکل
، اي هاي سرمایه ان عالوه بر هزینهاین حالت، میزب

هاي  اي و هزینه مالی، متحمل هزینه مایههاي غیر سر هزینه
  .شود پاداش ریسک نیز می
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  جریان نقدي در سناریوي سوم: 5شکل 
  

  
  جریان نقدي در سناریوي چهارم :6 شکل

  
  : IVسناریوي منطقه  -د

CAPEX+NONCAPEX +REMUNERATION 
باالخره در ناحیه چهارم، قدرت مدیریت ضعیف و منابع     

در این سناریو، . مالی داخلی در وضعیت مناسب قرار دارد
چنانچه هزینه استفاده از سرمایه منابع داخلی در مقایسه (

مدیریت خارجی و با  باپروژه ) با منابع خارجی کمتر باشد
شده،  در مثال ارائه. شود لی  انجام میتأمین مالی داخ

میزان بازدهی اقتصادي پروژه در این سناریو با همان 
 35حدود  اي مشخص شده و هزینه پاداش هزینه سرمایه

جریان ، )6( شکل. شود درصد می 32,1درصدي، معادل 
ها  هزینه در این حالت،. دهد نقدي این سناریو را نشان می

اي و  هاي غیرسرمایه اي و هزینه هاي سرمایه شامل هزینه
  .هاي پاداش ریسک است هزینه

، سیستم قراردادي ذکرشدهبر اساس الگوي تئوریک     
بیع متقابل با استناد به ضعف منابع مالی داخلی و 

ضعف (همچنین ضعف فناوري و مدیریت اجرایی داخلی 
، براي اجراي )ها گاپروژهدر دانش مدیریت پروژه بخصوص م

 بنابراین. هاي باالدستی، مورد استفاده واقع شده است پروژه
مستلزم شناخت  ،رفته ارزیابی کارآمدي الگوهاي به کار

 دو طرفکامل اجزا و همچنین مکانیزم تأمین منافع 
در برخی موارد، منافع . قرارداد در این گونه قراردادها است

همراستا بوده و در برخی موارد دیگر، تضاد منافع  دو طرف
  .  آید پیش می

ساختار کلی قراردادهاي بیع متقابل مورد استفاده در      
که چنانچه کارفرما در حوزه نظارت  داردهایی  ویژگی ،ایران

باشد، را نداشته و تصویب طرح جامع توسعه، کارآیی الزم 
و راهکارها، منافع  ها تواند با برخی سیاست پیمانکار می
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براي بررسی . خود را بیش از منافع قراردادي افزایش دهد
این موضوع باید به مواردي که در این نوع قراردادها 

  .]2[دکرتواند مدنظر پیمانکار قرار گیرند اشاره  می
  

  ها در مرحله انعقاد قرارداد باالتر نشان دادن هزینه - الف
هاي  قرارداد، هزینهترین پارامترهاي  یکی از مهم    

رات، بخش مهمی از در فرآیند مذاک اغلب. اي است سرمایه
اي پروژه مربوط  سازي هزینه سرمایه مباحث به نهایی

اي در  ورد هزینه سرمایهنخست برآچرا که . شود می
و  زمینی  اي باالدستی شامل برآورد بخش سطحه پروژه

بوده و به شدت به برآوردهاي فنی از رفتار  زیرزمینی
این پارامترها . مخزن و پارامترهاي مربوطه بستگی دارد

آنها سخت  زتر ا ریسکی بوده و برآورد دقیق اغلب
هاي  پس از انعقاد قرارداد، هزینه دوم اینکه .]16[است

چنانچه ناشی از تغییر  ،اي ناشی از تغییر در هزینه سرمایه
د تصویب کارفرما نباشد، به عهده شرح خدمات مور

د که در کن پیمانکار تالش می بنابراینپیمانکار بوده و 
اي را باالتر  مرحله قبل از انعقاد قرارداد، هزینه سرمایه

خصوص ب ،اي من اینکه بقیه اقالم هزینهض. نشان دهد
نیز،  (Remuneration)هاي مربوط به پاداش هزینه

ده و باالتر بودن هزینه اي بو درصدي از هزینه سرمایه
. اي از این جهت نیز به نفع پیمانکار خواهد بود سرمایه
اي را دقیق  هاي سرمایه  ست کارفرما هزینهبهتر ا بنابراین
ده، اما امکان انعطاف بیشتر در بخش هزینه کربرآورد 

هاي هر پروژه را فراهم  مربوط به ریسک بر اساس ریسک
بت و یکسان از هزینه د و آن را به صورت درصدي ثاکن

اگرچه در قراردادهاي جدید بیع . دکناي لحاظ ن سرمایه
اي از ابتدا تعیین  شود که هزینه سرمایه متقابل ادعا می

تر در حین اجراي پروژه  نشده و به صورت مناقصات کوچک
شود، اما باز در قراردادهاي جدید از جمله  مشخص می

شده  نظر گرفتهدر اي  آزادگان و جفیر، هزینه سرمایه
  ]18[ .است

  

  RORافزایش نرخ بازدهی اقتصادي  -ب
تواند ضامن منافع ایشان  پیمانکار می RORباالبردن      
تواند از طریق تغییر در  می موضوعالبته این . باشد

پارامترهاي مختلفی اتفاق بیافتد که دوره بازپرداخت نیز 
هاي  اما پیمانکار، طالب باال بردن هزینه. ثر استمؤ آن   در

از طریق کنترل زمان  در نهایتریسک و پاداش خود و 
  .خود است RORبازپرداخت، افزایش 

  
  کوتاه بودن دوره بازپرداخت -ج

چه  بدیهی است با نرخ بازدهی ثابت براي پیمانکار، هر     
نکار بیشتر منافع پیما ،تر باشد دوره زمانی بازپرداخت کوتاه

هاي  ترین نقیصه یکی از مهم موضوع، این. شود تأمین می
قراردادهاي بیع متقابل است که به شدت منافع پیمانکار را 

قرار  با منافع کلیدي کارفرما در تعارض ،مدت در بلند
  .دهد می

  عدم تعهد نسبت به تضمین دستیابی به پروفایل تولید -د
هاي پروژه،   ریسک ثرترینترین و مؤ یکی از مهم     

برداري  همزمان با توسعه و بهره. لید استریسک پروفایل تو
دهی آنها به  هبیشتر از میادین نفتی مهم دنیا، ظرفیت بهر

اي که بر اساس دیدگاه  به گونه یابد؛ مرور کاهش می
عمده در  اقتصاددانان منابع طبیعی، بسیاري از میادین

تهیه و ارائه طرح  در مرحله .]7[هستنداواخر عمر خود 
جامع توسعه میدان که بخش مهم پروپوزال پیمانکار براي 
شرکت در مناقصه است، پروفایل تولید براي کل دوره 

اما در متن قرارداد، پیمانکار فقط . شود مخزن ارائه می
نسبت به رسیدن به میزان تولید در مراحل اولیه توسعه 

از طریق ارتباط  چه در دوره بازپرداخت نیز اگر. مقید است
د نفت، در معرض درصد تولی 60بازپرداخت خود از محل 

گیرد، اما احتمال وقوع این ریسک در  این ریسک قرار می
 .د بسیار ناچیز استکنحدي که پیمانکار را متضرر 

پیمانکار نسبت به دستیابی و حفظ  نداشتن تعهد بنابراین
پرمناقشه  و پروفایل توافق شده براي تولید، از نقاط کلیدي

از سوي دیگر، تضمین  .]8[این نوع قراردادها است
برداري،  دستیابی به پروفایل تولید در کل دوره بهره

برداري  پیمانکار در فرآیند عملیات بهره مستلزم مشارکت
قانونی بوده و نقض  شده  تصریحاست که مغایر با اصول 

در این خصوص . حاکمیت در بخش باالدستی است
  . شود ت متعددي ارائه میپیشنهادا

هاي متوجه پیمانکار که  بررسی ریسک ،البته، همزمان    
از آن جمله . بسیار مهم است ،دکنممکن است او را متضرر 

  :دکرموارد اشاره این توان به  می
ها در حین اجرا و پس از انعقاد قرارداد  افزایش هزینه -1

که مورد تأیید شرکت نفت  ،ناشی از تغییر در شرح کار
  .نباشد
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مورد  هاي ناشی از تغییرات در پارامترها چنانچه هزینه    
هاي آن متوجه پیمانکار  تأیید کارفرما نباشد، ریسک

 ی،در چنین حالتی ممکن است با تغییرات. شود می
ها، ریسک شدیدي متوجه  خصوص تغییر در قیمتب

ر به شدت کاهش پیمانکار شده و بازدهی اقتصادي پیمانکا
  .یابد

  
  )نه پروفایل تولید(دستیابی به تولید  نبود امکان -2

چنانچه پیمانکار نتواند عدد تولید در  ،بر اساس قرارداد    
د، به میزان انحراف از تعهد اولیه کنقرارداد را تأمین 

  .شود جریمه می
  
  کسب منافع از افزایش احتمالی قیمت نفت خام نبود -3

 راغب نبودن باعث قاط ضعف اساسی کهیکی از ن    
در (شود  پیمانکار براي مشارکت در این نوع قراردادها می

 تأثیر، )اردادهاي مشارکتی و همیاري فنیمقایسه با قر
این . قیمت نفت خام بر منافع پیمانکار است نداشتن
خصوص در مواقعی که قرارداد در یک مقطع با ب ،موضوع
شده باشد، اما در مرحله اجرا و  بستهتر  هاي پایین قیمت

چالش  باعث بسیارباشد،  یافته افزایشها  بازپرداخت، قیمت
یکی از پیشنهادات اساسی براي  بنابراین. شود و مناقشه می

دن پیمانکار به تضمین کراصالح قراردادهاي رایج، متعهد 
اما تا کنون مکانیزم عملیاتی . پروفایل تولید بوده است

نقطه ابهام در . ن نقیصه ارائه نشده استمشخصی براي ای
ت و ناشی از تضاد در تفاسیر مختلف از  مقررا مورداین 

تضمین منافع  نظام حقوقی ایران از یک سو و نبود
  . پیمانکار به صورت درونزا است

  

هاي همترازي، الگوي پیشنهادي  منحنی
  ارتقاي جذابیت قرارداد

هاي قراردادي بیع متقابل براي  ارتقاي جذابیت سیستم     
هاي  مکانیزم در پیش گرفتنجذب پیمانکار از یک سو و 
ر و تضمین برداشت صیانتی مناسب براي حفظ منافع کشو

هاي صنعت نفت کشور  ترین دغدغه از مهم ،مدت در بلند
رش ترغیب پیمانکار براي پذی مورددر باید آنچه . است

انجام شود، ایجاد  مدت عملی ریسک تولید مخزن در بلند
افزایش سهم پاداش ریسک پیمانکار معادل  برايشرایطی 
ها  حداقل هزینه در نظر گرفتنبا  ،فزایش یافتهریسک ا

ر، در این بخش دو براي این منظو. براي کارفرما است

ه براي ترغیب ک این استراهکار اول . شود راهکار ارئه می
خود، پاداش شدن دوره بازپرداخت  پیمانکار به طوالنی

البته پارامترها . افزایش یابد RORآن  دنبالریسک و به 
اي تنظیم شود که بازدهی اقتصادي پروژه براي  به گونه

این . کاهش را داشته باشد کارفرما ثابت مانده یا حداقلِ
با نظریه به عنوان راهکار جدید و نوآوري این تحقیق 

ر این بخش، د. شود ارائه می "هاي همترازي منحنی"عنوان 
با ارائه یک مثال فرضی به بررسی این موضوع و تشریح 

  .پردازیم هاي همترازي می تئوري منحنی
و  در نظر گرفته شدهبراي این منظور یک مثال فرضی      

هاي بهبود قابلیت جذب منابع  به بررسی اتخاذ مکانیزم
مجاز پرداخته  مالی بازاري توسط چارچوب قرارداد

ترین دالیل  ونه که اشاره شد، یکی از مهمهمانگ. شود می
بیع متقابل براي  ادجذابیت کافی چارچوب قراردنبود 

امکان  نبودتر،  هاي پرریسک پیمانکار، بخصوص در پروژه
ها از  تعدیل یا افزایش هزینه پاداش متناسب با ریسک

 .)Oxford(پیمانکار است RORطریق ایجاد سقف 
ها در  ترغیب پیمانکار براي پوشش ریسک براي بنابراین

حاال سئوال . مقیاس بهتر، باید این محدودیت تعدیل شود
اساسی براي کارفرما این است که بهترین نسبت تعدیل 

پیمانکار چه میزان  ROR در نهایتمجاز هزینه پاداش و 
 ،باشد تا نرخ بازدهی اقتصادي پروژه از نظر منافع کارفرما

این راهبرد منتهی به نظریه . داشته باشدکاهش را  حداقلِ
هاي تولید یکسان در  هاي همترازي معادل منحنی منحنی

  .شود داري اقتصاد خرد می اصول بنگاه
  

  :شود در این مثال فرض می
 میلیون دالر 200گذاري معادل  هزینه سرمایه 

 صورت نمودار ه گذاري ب تسهیم هزینه سرمایه
 .باشد می )7(

  هزینه % 1,2گذاري معادل  سرمایههزینه غیر
 .گذاري فرض شده است سرمایه

  دالر به ازاي هر  70قیمت نفت خام معادل
 بشکه

  نرخLIBOR  6,25با سود% 

  سال 7زمان باز پرداخت وام بانکی 
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  پروفایل تولید مخزن با توجه به افت تولید
مشخص شده   )8( صورت نمودار ه مخزن ب

 . است

  
  پروفایل توزیع هزینه :7 شکل

  
  پروفایل تولید مخزن :8 شکل

دوره بازپرداخت  طوالنی کردنشود با  تالش میحال      
هزینه پاداش به پیمانکار، از طریق افزایش هزینه پاداش و 

پیمانکار و شرایط براي کنترل  RORافزایش  در نهایت
فع پیمانکار بهبود یابد، به ها از طریق افزایش منا ریسک

اي که منافع کارفرما در نهایت به بهترین شکل تأمین  گونه
براي این منظور، ماتریس سناریوهاي نرخ بازگشت . شود

سرمایه پیمانکار و دوره زمانی بازپرداخت پاداش پیمانکار 
کنیم  در سناریوهاي مختلف فرض می. مکنی را ایجاد می

 19، 18، 17، 16، 15نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار معادل 
که از طریق افزایش درصد هزینه پاداش از (درصد  20و 

و دوره زمانی ) اند اي ایجاد شده هاي سرمایه هزینه
  . سال باشد 25و  20، 10، 7بازپرداخت معادل 

  

معادل  اغلبدر این سناریو که : اول يسناریو - الف
سناریوهاي معمول در قراردادهاي گذشته است، نرخ 

 7درصد و دوره بازپرداخت  15بازدهی پیمانکار معادل 
، هایی که به آن اشاره شد فرضیهبا . ساله فرض شده است

در این . خواهد بود )9( شکلجریان نقدي پروژه مشابه 
حالت، نرخ بازدهی اقتصادي پروژه براي کارفرما معادل 

  .شود درصد می 51,76
  

کنیم کارفرما به دنبال  حال فرض می: سناریوي دوم -ب
کاهش ریسک تولید میدان از طریق افزایش دوره 

در این سناریو، . بازپرداخت پاداش ریسک پیمانکار است
درصد و دوره بازپرداخت  15نرخ بازدهی پیمانکار معادل 

که بدیهی است . ساله فرض شده است 10تر و  طوالنی
) 1(جدول . پیمانکار چندان موافق این سناریو نباشد

جریان نقدي  )10( شکلمحاسبات ارزیابی اقتصادي و 
در این . دهد هاي باال را نشان می فرضیهپروژه بر اساس 

حالت نرخ بازدهی اقتصادي پروژه براي کارفرما معادل 
  .شود درصد می 52,39

  

 نی شدنطوالهمانگونه که اشاره شد، : سوم يسناریو -ج
جذابیت قرارداد براي پیمانکار دوره زمانی منجر به کاهش 

به این معنی است که پیمانکار را  موضوعاین  .]12[شود می
با رقم ثابت هزینه پاداش ریسک، وادار به تحمل ریسک 

م و این با اصول اقتصادي بهینه پاراتو کنی بیشتري می
براي تشویق پیمانکار به سناریوي بنابراین . ناسازگار است

نرخ  در نهایتتطویل دوره بازپرداخت، باید هزینه پاداش و 
کنیم  حال فرض می. بازدهی پیمانکار را افزایش دهیم

سال، هزینه  10همزمان با افزایش دوره بازپرداخت به 
پاداش ریسک و در نتیجه نرخ بازدهی پیمانکار نیز افزایش 

محاسبات مربوطه و  )2(ول جد. درصد برسد 16و به 
نتایج . دهد جریان نقدي مربوطه را نشان می )11(نمودار 

دهد که ضمن افزایش بازدهی  محاسبات نشان می
پیمانکار، نرخ بازدهی اقتصادي پروژه براي کارفرما در 

ش یافته و به میزان کمتري افزای ،مقایسه با سناریوي دوم
اي آن، فرآیند اما در از. رسد درصد می 52,21به رقم 

ریسک  ،پیمانکارمدیریت ریسک بهتر انجام شده و 
  .شود متقبل میبیشتري را 
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  جریان نقدي پروژه در سناریوي اول :9 شکل

  
  

 محاسبات پروژه در سناریوي تطویل زمان بازپرداخت با بازدهی ثابت پیمانکار :1دول ج

  
  

   

Revenue Calculations Costs 
YEAR Crude Oil GROSS REM. CAPEX Non CAPEX BANK Contractor Cash Project  Cash Project  Cash

PRODN PRICE REVENUE FEE CHARGES Flow Flow With Finance Flow Without  Finance
BBL/D US $/BBL US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
-4 0 70.0 0 0.0 20.0 2.0 0.0 -22.0 -22.0 -18.0
-3 0 70.0 0 0.0 50.0 2.0 0.0 -52.0 -52.0 -48.0
-2 0 70.0 0 0.0 80.0 2.0 0.0 -82.0 -82.0 -78.0
-1 0 70.0 0 0.0 50.0 2.0 0.0 -52.0 -52.0 -48.0
0 6,000 70.0 147.00 9.41 0.0 0.0 28.6 38.0 109.0 147.0
1 6,000 70.0 147.00 9.41 0.0 0.0 30.4 39.8 107.2 147.0
2 7,923 70.0 194.11 12.42 0.0 0.0 32.3 44.7 149.4 194.1
3 15,000 70.0 367.50 23.52 0.0 0.0 34.3 57.8 309.7 367.5
4 15,000 70.0 367.50 23.52 0.0 0.0 36.4 59.9 307.6 367.5
5 21,000 70.0 514.50 32.93 0.0 0.0 38.7 71.6 442.9 514.5
6 25,000 70.0 612.50 39.20 0.0 0.0 41.1 80.3 532.2 612.5
7 25,000 70.0 612.50 39.20 0.0 0.0 0.0 39.2 573.3 612.5
8 25,000 70.0 612.50 39.20 0.0 0.0 0.0 39.2 573.3 612.5
9 25,000 70.0 612.50 39.20 0.0 0.0 0.0 39.2 573.3 612.5

10 25,000 70.0 612.50 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 612.5
11 25,000 70.0 612.50 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 612.5
12 24,000 70.0 588.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 588.0 588.0
13 23,800 70.0 583.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 583.1 583.1
14 21,700 70.0 531.65 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 531.7 531.7
15 19,810 70.0 485.35 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 485.3 485.3
16 18,400 70.0 450.80 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 450.8 450.8
17 16,700 70.0 409.15 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 409.2 409.2
18 15,271 70.0 374.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 374.1 374.1
19 14,010 70.0 343.25 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 343.2 343.2
20 13,183 70.0 322.98 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 323.0 323.0
21 12,442 70.0 304.83 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 304.8 304.8
22 11,753 70.0 287.95 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 287.9 287.9
23 11,147 70.0 273.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 273.1 273.1
24 10,533 70.0 258.06 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 258.1 258.1
25 9,907 70.0 242.72 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 242.7 242.7

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
443,579.0 10,867.7 268.0 200.0 8.0 241.7

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Key Economic indicators for Contractor

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 15.1% 0.0

Key Economic indicators for Project with Finance

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 52.39% 2151.2

Key Economic indicators for Project with out Finance

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 60.8% 3867.4
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  بازدهی ثابت پیمانکار زمان بازپرداخت باجریان نقدي در در سناریوي تطویل   :10 شکل
  
  
  

 محاسبات پروژه در سناریوي تطویل زمان بازپرداخت همزمان با افزایش بازدهی پیمانکار :2جدول 

  

Revenue Calculations Costs 
YEAR Crude Oil GROSS REM. CAPEX Non CAPEX BANK Contractor Cash Project  Cash Project  Cash

PRODN PRICE REVENUE FEE CHARGES Flow Flow With Finance Flow Without  Finance
BBL/D US $/BBL US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM US $MM

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
-4 0 70.0 0 0.0 20.0 2.0 0.0 -22.0 -22.0 -18.0
-3 0 70.0 0 0.0 50.0 2.0 0.0 -52.0 -52.0 -48.0
-2 0 70.0 0 0.0 80.0 2.0 0.0 -82.0 -82.0 -78.0
-1 0 70.0 0 0.0 50.0 2.0 0.0 -52.0 -52.0 -48.0
0 6,000 70.0 147.00 10.29 0.0 0.0 28.6 38.9 108.1 147.0
1 6,000 70.0 147.00 10.29 0.0 0.0 30.4 40.6 106.4 147.0
2 7,923 70.0 194.11 13.59 0.0 0.0 32.3 45.8 148.3 194.1
3 15,000 70.0 367.50 25.73 0.0 0.0 34.3 60.0 307.5 367.5
4 15,000 70.0 367.50 25.73 0.0 0.0 36.4 62.1 305.4 367.5
5 21,000 70.0 514.50 36.02 0.0 0.0 38.7 74.7 439.8 514.5
6 25,000 70.0 612.50 42.88 0.0 0.0 41.1 84.0 528.5 612.5
7 25,000 70.0 612.50 42.88 0.0 0.0 0.0 42.9 569.6 612.5
8 25,000 70.0 612.50 42.88 0.0 0.0 0.0 42.9 569.6 612.5
9 25,000 70.0 612.50 42.88 0.0 0.0 0.0 42.9 569.6 612.5

10 25,000 70.0 612.50 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 612.5
11 25,000 70.0 612.50 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 612.5
12 24,000 70.0 588.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 588.0 588.0
13 23,800 70.0 583.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 583.1 583.1
14 21,700 70.0 531.65 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 531.7 531.7
15 19,810 70.0 485.35 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 485.3 485.3
16 18,400 70.0 450.80 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 450.8 450.8
17 16,700 70.0 409.15 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 409.2 409.2
18 15,271 70.0 374.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 374.1 374.1
19 14,010 70.0 343.25 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 343.2 343.2
20 13,183 70.0 322.98 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 323.0 323.0
21 12,442 70.0 304.83 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 304.8 304.8
22 11,753 70.0 287.95 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 287.9 287.9
23 11,147 70.0 273.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 273.1 273.1
24 10,533 70.0 258.06 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 258.1 258.1
25 9,907 70.0 242.72 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 242.7 242.7

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
443,579.0 10,867.7 293.1 200.0 8.0 241.7

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Key Economic indicators for Contractor

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 15.9% 0.0

Key Economic indicators for Project with Finance

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 52.21% 2141.9

Key Economic indicators for Project with out Finance

NPV 10
IRR%  $MM

Pre-UK CT 60.8% 3852.8
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  جریان نقدي در در سناریوي تطویل زمان بازپرداخت همزمان با افزایش بازدهی پیمانکار :11 شکل
  

  
  تغییر نرخ بازدهی اقتصادي پروژه براي پیمانکار همزمان با تغییرات در هزینه پاداش ریسک و دوره بازپرداخت آن :3جدول 

  15% 16% 17% 18% 19% 20% 

7 51.88% 51.61% 51.34% 51.02% 51.08% 50.40% 

10 52.39% 51.90% 51.91% 51.67% 51.40% 51.15% 

20 52.90% 52.69% 52.44% 52.25% 51.97% 51.72% 

25 52.90% 52.69% 52.20% 52.37% 51.93% 51.72% 

  
  

  
  ها هاي همترازي حاصل از خروجی مدل منحنی :12 شکل
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  هاي همترازي به صورت سه بعدي منحنی: 13 شکل

  
حال چنانچه ماتریس سناریوهاي مختلف را استخراج     
این ماتریس، بازدهی . شود می )3(م، مشابه جدول کنی

هاي مختلف دوره  اقتصادي پروژه براي کارفرما را در حالت
ثیر آن در بازدهی تأ(مانی بازپرداخت و هزینه پاداش ز

  . دهد نشان می ،پیمانکار) اقتصادي
مترازي براي این مثال را هاي ه منحنی )12( شکل    

به ازاي  ،باالبدیهی است با توجه به مفهوم . دهد نشان می
توان دور بازپرداخت  می ،هاي بازدهی متفاوت پیمانکار نرخ

د که بازدهی اقتصادي پروژه براي کراي تنظیم  را به گونه
  .دکارفرما حداقل تغییر را داشته باش

هاي همترازي مثال ارائه شده را به  منحنی )13( شکل    
 .دهد صورت سه بعدي نشان می

عنوان نمودار همترازي، بیانگر  با اشاره شدههاي شکل    
 پیمانکار به ر نرخ بازدهی انتظارمیزان افزایش قابل قبول د

ازاي افزایش دوره بازپرداخت و تضمین بیشتر پروفایل 
مشروط به حفظ حداکثري  ،تولید و کاهش ریسک مربوطه

  . منافع میزبان است
  

 گیري خالصه و نتیجه
، نحوه به کارگیري امکانات مالی و هاي قرارداد چارچوب    

هاي پیشرفته براي انجام عملیات اکتشاف و  فناوري شرکت
این . کنند فت و گاز کشورها را تعیین میین نتوسعه میاد

هاي امتیازي تا  ها در طیف وسیعی از سیستم چارچوب
هاي خرید خدمات قرار گرفته و نحوه تسهیم منافع  سیستم

هاي احتمالی، بین  حاصله و همچنین مخاطرات و ریسک

هاي  شرکت اغلب. کنند را مشخص می دو طرف
مدت تمایل به مشارکت در منافع بلند ،هدهند توسعه

هاي امتیازي  سیستمبنابراین داشته و را میادین نفت و گاز 
هاي  و مشارکتی اولویت بیشتري در مقایسه با سیستم

در برخی کشورها و از  اما از سوي دیگر. دارندخدماتی 
به طور زمینی الکیت و حاکمیت منابع زیرجمله ایران که م

هاي قرارداد  سیستم فقطدولت است، در اختیار  انحصاري
هاي  دولت موضوعمجاز به استفاده بوده و همین  ،خدماتی

که براي ایجاد جذابیت در  کند این کشورها را وادار می
با عنوان منافع نقدي بیشتري را  ،هاي قراردادي سیستم

هاي  ران ریسک براي شرکتالزحمه و هزینه جب حق
است در  حاکی ها یج بررسینتا. در نظر بگیرددهنده  توسعه

متقابل به عنوان  هاي اجرا شده به روش بیع اغلب پروژه
توسعه میدان ترین روش مورد استفاده در قراردادهاي  مهم

هزینه در نهایت و  است تأمین نشده کشور، اهداف قرارداد
ریزي شده  نامهبسیار بیشتر از میزان بر ،استفاده از سرمایه

  . اولیه شده است
بیع متقابل براي  هاي قرارداد ارتقاي جذابیت سیستم    

 در پیش گرفتنجذب پیمانکاران قوي از یک سو و 
ر و تضمین هاي مناسب براي حفظ منافع کشو مکانیزم

هاي  ترین دغدغه از مهم ،مدتبرداشت صیانتی در بلند
ترغیب پیمانکار براي  دربارهآنچه . صنعت نفت کشور است

مدت باید انجام د مخزن در بلندرش عملی ریسک تولیپذی
افزایش سهم پاداش ریسک  برايشود، ایجاد شرایطی 

 در نظر گرفتن فزایش یافته باپیمانکار معادل مخاطرات ا
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براي ایجاد این شرایط . ها براي کارفرما است حداقل هزینه
ارزش پیشنهاد  -متدولوژي ریسک قراردادي، استفاده از

ي ترغیب پیمانکار به ه برابه این مفهوم ک. شود می
شدن دوره بازپرداخت خود، پاداش ریسک و به  طوالنی

اي  البته پارامترها به گونه. افزایش یابد RORآن  دنبال
تنظیم شود که بازدهی اقتصادي پروژه براي کارفرما ثابت 

این نظریه به عنوان . مانده یا حداقل کاهش را داشته باشد

هاي  منحنی"با عنوان  راهکار جدید و نوآوري این تحقیق
تطویل  ،بر اساس این تئوري. ارائه شده است "همترازي

دن کردوره زمانی بازپرداخت به عنوان روش همراستا 
ایل تولید از منافع پیمانکار با ریسک و مخاطرات پروف

این روش . شود میدان نفتی در بلندمدت پیشنهاد می
یزبان در که منافع پیمانکار و منافع دولت م کند کمک می

   .یک راستا قرار گیرد
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