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 .1هقدهه

ٔـتشن ًش یٗ لشاسداد یٔٙی دِٚت ٔیضثبٖ  ٚؿشوت پیٕب٘ىبس  ٚتِٙیٓ سٚاثي آٖٞاب ثا ٝوابس ٌش تاٝ
ؿذٜا٘ذٔ .فبد لشاسدادٞبی ٘فتی ثًٛ ٝس ٕٓذ ٜاص ؿشٚى حماٛلی ،ؿاشٚى ٙای ٟٙٔ ٚذػای  ٚؿاشٚى
ٔبِی  ٚحؼبثذاسی 1تـىیُ ؿذ ٜو ٝایٗ ؿشٚى ،دس ٓایٗ حابَ وا ٝداسای ٔابٞیتی ٔٙحلاش ثا ٝاشد
ٞؼتٙذِٚ ،ی دس یاه لاشاسداد ٘فتای دس وٙابس یىاذیٍش ٔدٕٓٛا ٝای یىپبسچا ٝسا تـاىیُ داد ٚ ٜدس
استجبى  ٚتأثیش  ٚتأثش ٔؼتمیٓ اص  ٓٞلشاس داس٘ذ (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)679 :1393 ،
ِ٘بْ یب سطیٓ ٔبِی 2حبوٓ ثش لشاسدادٞب اص ٕٟٔتشیٗ ٚخ ٜٛتفبٚت لشاسدادٞاب ثاب یىاذیٍش اػات.
ثشخی ٔٔتمذ٘ذ و ٝثیؾ اص  80دسكذ ٔفبد لشاسدادٞابی ثبالدػاتی یىؼابٖ ثاٛد ٚ ٜآ٘نا ٝآٟ٘اب سا اص
یىذیٍش ٔتٕبیض ٔیػبصدِ٘ ،بْ ٔبِی ایٗ لشاسدادٞبػت (دٚاَ.)2009 ،3
ِ٘بْ ٔبِی لشاسداد ٔمشس ٔیوٙذ و ٝچٍٛٓ ٝ٘ٛایذ  ٚدسآٔذٞبی ٘بؿای اص اخاشای یاه لاشاسداد
٘فتی ثیٗ دِٚت كبحت ٘فت  ٚؿشوتٞبی ثیٗإِّّی تمؼیٓ ٔیؿاٛدِ٘ .ابْ ٔابِی ثبیاذ ثاٌ٘ٛٝاٝای
ًشاحی ؿٛد و ٝاٞذاف التلبدی دِٚت ٔیضثبٖ سا ٔحمك وشدٙٔ ٚ ٜب ْ آٖ سا ثیـی ٝٙػبصد .اص ػاٛی
دیٍشِ٘ ،بْ ٔبِی ثبیذ دسآٔذٞبی ؿشوت ٘فتی سا وٙتشَ ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٓیٗ حبَ ث ٝا٘ذاص ٜوب ی خزاة
ثبؿذ تب ثتٛا٘ذ آٖ سا ث ٝػشٔبیٌٝزاسی تشغیت ٕ٘بیذ (تٛسد.)2007 ،4ٚ
ایشاٖ ثٙٓ ٝاٛاٖ یىای اص ثضسٌتاشیٗ كابدسوٙٙذٌبٖ ٘فات دس ًای حاذٚد  20ػابَ اص لاشاسداد
ثیْٔتمبثُ ثشای تٛػٔ ٝكٔٙت ٘فت خٛد اػتفبد ٜوشدِ ٜىٗ دس ػبَ  1392اص لشاسدادی تحت ٓٛٙاٖ
 .1و ٝث ٝثجت  ٚهجي ٞضیٞٝٙب ِ٘ ٚبست ثش آٖٞب اص یه ػ ٚ ٛػبصٚوبس ثبصیب ت ٞضیٞٝٙب  ٚدسیب ت ػٛد ػشٔبیٌٝازاسی
یب حكاِضحٕ ٝثش حؼت ٘ ّٛلشاسداد اص ػٛی دیٍش اختلبف داس٘ذ.
2. Fiscal Regime
3. Duval
4. Tordo
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"لشاسداد ٘فتی ایشاٖ ( )Iran Petroleum Contractتذٚیٗ  ٚپغ اص لشاسدادٞبی أتیبصٔ ،ـبسوت دس
تِٛیذ  ٚخذٔت ،اص آٖ ثٛٙٓ ٝاٖ لشاسداد "٘ ّٛچٟبسْ" یبد ؿذ ،ٜسٕ٘ٚبیی ؿذ؛ ٌفت ٝؿذ ٜو ٝلشاسداد
٘فتی ٔضثٛس دس پبػخ ث٘ ٝبسػبیی ٞب  ٚخألٞبی ٔٛخاٛد دس ٘ؼاُ ٞابی ٔختّاف لاشاسداد ثیاْ ٔتمبثاُ ٚ
دس ایٗ ٔمبِ ٝللذ داسیٓ ثٔ ٝمبیؼ ٝسطیٓ ٔبِی لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ثب لاشاسداد  IPCثپاشداصیٓ.
ایٗ ٔمبیؼ ٝاص دِٙٔ ٚش كٛست ٔی ٌیشد؛ ثشای ایاٗ ِٔٙاٛس ،اثتاذا ثا ٝثشسػای چابِؾٞاب  ٚاِضأابت
ًشاحی سطیٓ ٔابِی ثٟیٙا ٝدس كأٙت ٘فات پشداختأ ٚ ٝالحِابت اػبػای دس ًشاحای سطیآ ٔابِی
لشاسدادٞبی ٘فتی سا اػتخشاج ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ایٗ سٍٞزس ،ثٔ ٝمبیؼ ٝسطیٓ ٔبِی لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثاُ ٚ
 IPCخٛاٞیٓ پشداخت .دس ٍ٘ب ٜد ،ْٚثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝاكّیتشیٗ ؿبخق ثشای اسائٔ ٝمبیؼٝای وّای
اص سطیٓٞبی ٔبِیٔ ،یضاٖ ػٟٓثشی ًش یٗ اص پشٚط 1ٜاػت ،اسصؽ اػٕی ٚ ٚالٔی (صٔب٘ی) ػآٟثاشی
پیٕب٘ىبس دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ دس ٔیذاٖ ٘فتی آصادٌبٖ سا ٔحبػج ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص تىٙیه ؿجیٝػبصی،
ثب حبِت لشاسداد ٔ IPCمبیؼ ٝخٛاٞیٓ وشد.

 .2پیطیٌه پصٍهص
ثبتٛخ ٝث ٝخذیذ ثٛدٖ ثحثٌٔ ،بِٔبت دسخلٛف لشاسداد خذیذ ٘فتی ایشاٖ ( )IPCثاٚ ٝیاظ ٜسطیآ
ٔبِی ٔ ٚمبیؼ ٝآٖ ثب ػبیش لشاسدادٞب اٍ٘ـتؿٕبس اػت .دس یىی اص ٌٔبِٔبت ا٘دبْ ؿذٓ ،ٜؼىشی ٚ
ٕٞىبساٖ (ٔٔ )1394تمذ٘ذ لشاسداٞبی ٔـبسوت دس تِٛیاذ( ،)PSCثیأْتمبثاُ( ٚ )BBCاخیاشا ٘فتای
ایشاٖ ( )IPCثٙٔٝضِ ٝػ ٝسلیت دس حٛص ٜثبالدػتی كٔٙت ٘فت ٌ ٚبص وـٛس ثٝؿٕبس ٔیس٘ٚذِ .زا ثاب
ٞذف تجییٗ ُش یت ٞبی التلبدی ایٗ ػ ٝلشاسداد ٘ؼجت ثا ٝیىاذیٍش  ٚثشٔجٙابی سٚؽ ثٟیٙاٝػابصی
ایؼتب ،آٟ٘ب سا اص ِٔٙش دٔ ٚؤِف ٝالتلبدی ٔ ٟٓػٌح ػشٔبیٌٝزاسی  ٚتِٛیذ ثٟی٘ ٝٙفت ٔمبیؼ ٝوشدٚ ٜ
دس ٟ٘بیت اِٛٚیتثٙذی وشدٜا٘ذ .ػشا٘دبْ ثشٔجٙبی سٚیىشد ػبختبسی ٘تیدٌ ٝش تٝا٘ذ و ٝلشاسدادٞبی
ثبالدػتی ٔـبسوت دس تِٛیذ٘ ،فتی ایشاٖ  ٚثیْٔتمبثُ اص ِ٘ش ػٌح ػشٔبیٌٝزاسی ثٟی ٝٙث ٝتشتیات دس

1. Project Government/Contractor Take
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ستجٞ ٝبی ا َٚتب ػ ْٛلشاس داس٘ذ  ٚاص ِ٘ش ػٌح تِٛیذ ثٟیٙا٘ ٝیاض دس كاٛست ٔـابسوت ثیـاتش ثخاؾ
خلٛكی  ٚدخبِت وٕتش دِٚت ٔیضثبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝتشتیت دس ستجٞٝبی ا َٚتب ػ ْٛلشاس ٌیش٘ذ.
ثٟبدسی ( )1395تأثیش إِٓبَ اٍِٛی خذیاذ لشاسدادٞابی خذیاذ ٘فتای ایاشاٖ ( )IPCسا ثاش تٛػأٝ
ثضسي ثب رخبیش  ًَٛ ٚدٚس ٜتٛػٔٔ ٝتفبٚت ،تمؼیٓ ثٙذی ؿذٜا٘ذ .دس ٞشیاه اص ایاٗ ٔیابدیٗ خابِق
اسصؽ ّٔی ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ ،دس كٛست ٓمذ لشاسدادٞبی خذیذ ٘فتی ،ثب لشاسدادٞبی خاذٔبتی
كِشف ٔمبیؼ ٝؿذ ٜاػت .خٟت ٔحبػج ٝخبِق اسصؽ ّٔیٞ ،ضیٞٝٙبی ػاشٔبیٝای  ٚغیشػاشٔبیٝای ثاب
تٛخ ٝث ٝا٘ذاصٔ ّٛ٘ ٚ ٜیبدیٗ  ٚتِٛیذ ثش اػبع ٔیبٍ٘یٗ هشیت ثبصیب ت ٔیابدیٗ ٌابصی ٘ ٚفتای تخٕایٗ
صد ٜؿذ ٜاػتً .جك ٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ،ٜخبِق اسصؽ ّٔی ؿشوت ّٔی ٘فت ایاشاٖ ( )NIOCثاشای
ٞش دٔ ّٛ٘ ٚیذاٖ ٌبصی ثضسي  ٚوٛچه ،دس كٛست ٓمذ لشاسداد خذٔبتیِ كِشف ثیـتش ٔیثبؿذ .أب
ثشای ٔیبدیٗ ٘فتی ،خبِق اسصؽ ّٔی ایٗ ؿشوت دس كٛست ٓماذ لشاسدادٞابی خذیاذ ٘فتای ()IPC
ثشای ٔیبدیٗ وٛچه ثیـتش اص حبِتی اػت و ٝایٗ ؿشوت ایاٗ ٔیابدیٗ سا اص ًشیاك لاشاسداد خاذٔبتی
كشف تٛػٔ ٝدٞذ .دس حبِی و ٝثشای ٔیبدیٗ ٘فتی ثضسي ،خبِق اسصؽ ّٔی ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ
دس كٛست ٓمذ لشاسدادٞبی خذٔبتی كِشف ثیـتش ٔیثبؿذ.
اِجت ٝدس چٙذػبَ اخیش ٌٔبِٔبت ٔمبیؼٝای ٘ؼجتب خٛثی دس خلٛف ػبیش ا٘اٛاّ لشاسدادٞابی ٘فتای
ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .ثٙٓ ٝاٛاٖ ٔثابَ؛ دس ٌٔبِٔا ٝوابُٕی ٘دافآثابدی ٕٞ ٚىابساٖ ( )1394لشاسدادٞابی
ثیْٔتمبثُ ٌبصی اص ِٔٙش التلبدی ٔٛسد اسصؿٍزاسی لاشاس ٌش تاٝا٘اذ  ٚثاِٙٔ ٝاٛس اسصیابثی ثٟتاش ،ایاٗ
لشاسدادٞب ثب لشاسداد ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔمبیؼ ٝؿذٜا٘ذ .ثشای ایٗ ٔمبِ ،ٝبصٞبی ٕٞ ٚ 3 ٚ 2نٙیٗ 5 ٚ 4
ٔیذاٖ ٌبصی پبسع خٛٙثی ا٘تخبة ؿذٜا٘ذ  ٚچ ٖٛایٗ پشٚطٜٞاب دس لبِات لاشاسداد ثیأْتمبثاُ ٚاٌازاس
ؿذٜا٘ذ ،هٕٗ تٔشیف ػٙبسیٞٛبی ٔتفبٚت ،لبِت لشاسدادی ٔـبسوت دس تِٛیذ ثشای آٟ٘اب ؿاجیٝػابصی
ؿذ ٜاػت .پغ اص اػتخشاج ػٙبسی ٛثشتاش دس لبِات لاشاسداد ٔـابسوت دس تِٛیاذ ثاشای ٞاش د ٚپاشٚط،ٜ
ٔـخق ؿذ دس اخشای بص  3 ٚ 2پبسع خٛٙثی ،اػتفبد ٜاص لشاسداد ٔـبسوت دس تِٛیاذ  ٚدس ابص 5 ٚ 4
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پبسع خٛٙثی ،اػتفبد ٜاص لشاسداد ثیْٔتمبثُ ،ثشای وـٛس ایشاٖ ٌّٔٛةتش ثاٛدٜا٘اذٙ .اً ٕٞ ٚىابساٖ

1

( )2014ثب ٔمبیؼ ٝػٌٛح تِٛیذ  ٚػاشٔبیٌٝازاسی دس د ٚلاشاسداد ٔـابسوت دس تِٛیاذ  ٚثیأْتمبثاُ ثاب
اػتفبد ٜاص یه ٔذَ تئٛسیه٘ ،ـبٖ دادٜا٘ذ لشاسدادٞبی ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔٙدش ث ٝػٌٛح ثابالتشی اص
یبثذ ،آٍ٘ب ٜػٌٛح ػشٔبیٌٝزاسی دس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ثیـتش خٛاٞذ ثٛد.

ً .3ظام هالی قراردادهای خدهاتی بیعهتقابل
لشاسداد ثیْٔتمبثُ یىی اص ا٘ٛاّ لشاسدادٞبی خذٔت 2اػت وٚ ٝیظٌیٞبی ٔٙحلش ث ٝاشدی داسد ٚ
اص ایٗ خٟت ثٔوب تحت ٓٛٙاٖ یه سٚؽ لشاسدادی خذاٌب٘ ٝثحاث ٔایؿاٛد .لاشاسداد ثیأْتمبثاُ
ٕٔىٗ اػت كش ب ثشای تٛػٔٔ ٝیذاٖ وـف ؿاذ ٚ ٜیاب ثاشای اوتـابف  ٚتٛػأ ٝثا ٝكاٛست تاْ ٛ
اػتفبد ٜؿٛد .اص آ٘دب و ٝاوثشیت لبًْ لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثاُ وا ٝتابؤٙٔ ٖٛٙماذ ؿاذٜا٘اذ  ٚوّیاٝ
لشاسدادٞبیی و ٝتبو ٖٛٙاخشا ؿذٜا٘ذ تٟٙب ثشای تٛػٔٔ ٝیاذاٖ ثاٛدٜا٘اذ ،دس ایٙداب ٘یاض ٔاذَ ٔابِی ٚ
ٔبِیبتی ثیْٔتمبثُ تٛػٔٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد.
دس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ «ٞضیٞٝٙبی ٘فتی» 3ث ٝچٟبس ٌاشٞ ٜٚضیٙاٞٝابی ػاشٔبیٝای ّٕٓ ٚیابتی،
ٞضیٞٝٙبی غیشػشٔبیٝای ٞ ٚضیٞٝٙبی ثب٘ىی تمؼیٓ ٔی ؿا٘ٛذ وا ٝثبصپشداخات ٞاش ٌاش ٜٚتابثْ ِ٘ابْ
خبكی اػت.
1. Feng
 .2ایٗ لشاسدادٞب ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ث ٝد ٚدػت ٝلشاسدادٞبی خذٔبتی كشف  ٚلشاسدادٞبی خذٔبتی سیؼىی تمؼیٓ ٔی ؿا٘ٛذ.
تفبٚت ایٗ د ٚدػت ٝدس ایٗ اػت و ٝدس یىای پشداخات ٞاب ثا ٝدِٚات ثبثات (خاذٔبتی كاشف) اػات  ٚدس دیٍاشی
پشداختٞب ثشاػبع ٔمذاس ػٛد حبكُ ؿذ( ٜلشاسدادٞبی خذٔبتی ٕٞاشا ٜثاب سیؼاه) حؼابة ٔایؿاٛد٘ .ا ّٛدیٍاش
لشاسدادٞبی ٘فتی ،لشاسداد یب ٔٛا مت ٘بٔٔ ٝـبسوت دس تِٛیذ (ٔ )PSA/PSCی تٛا٘ذ ثشای اوتـبف ،تٛػٔ ٚ ٝتِٛیذ،
یب تٟٙب ثشای تٛػٔ ٝیه ٔیذاٖ خبف یب تشویجای اص ایاٗ دٔ ٚاٛسد اػاتفبد ٜلاشاس ٌیاشد .اٌاش دِٚات ٔیضثابٖ ،ؿاشوت
خٛیٙت ٘ٚنش پیٕب٘ىبس ٘یض ثبؿذً ،ش یٗ ػٞ ٟٓضیٝٙای خاٛد سا ثا ٝتٙبػات پشداخات ٕ٘اٛد ٚ ٜػأ ٟٓتٙبػات خاٛد اص
دسآٔذ سا دسیب ت ٔیوٙٙذ .ثٓ ٝال ،ٜٚپیٕب٘ىبس دسكذی اص ػ ٟٓخٛد سا ثب دِٚت ٔیضثابٖ تؼاٟیٓ ٔایوٙاذMian, ( .
.)2011, p. 247
3. Petroleum Costs
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ؿشى اكّی اػتحمبق پیٕب٘ىبس ثشای ثبصیب ت ٞضیٞٝٙب  ٚحاكاِضحٕا ،ٝتحماك اٞاذاف ّٕٓیابت
تٛػٔ( ٝاص خّٕ ٝسػیذٖ ث ٝتِٛیذ ٟ٘بیی تٔییٗ ؿاذ ٜدس ًاشح خابْٔ تٛػأ ٚ ٝتحٛیاُ تأػیؼابت ثاٝ
وبس شٔب) اػت .دس كاٛستی وا ٝپیٕب٘ىابس ثا ٝایاٗ ػاٌح اص تِٛیاذ ٘شػاذ ،اػبػاب ٔؼاتحك دسیب ات
سٚی دٞااذ ،ثااب خشیٕااٞٝاابی پاایؾثیٙاای ؿااذ ٜدس تٔااذیُ حااكاِضحٕااٛٔ ٝاخاا ٝخٛاٞااذ ؿااذ
(صٞذیً .)189 :1388،جیٔی اػت دس وٙبس ٞضیٞٝٙابی لبثاُ ثبصیب ات ،ثشخای اص ٞضیٙاٞٝاب غیشلبثاُ
ثبصیب ت ثبؿٙذ .دس سٚی ٝحؼبثذاسی ٔذَ اوتـب ی تٛػٔٝای لشاسداد ثیْ ث ٝتفلیُ ٞضیٞٝٙبی غیشلبثُ
ثبصیب ت دس  18ثخؾ ًجم ٝثٙذی ؿذٜا٘ذ ،و ٝاص ٔیبٖ ٕٟٔتشیٗ آٟ٘ب ٔیتٛاٖ ثٞ ٝضیٙا ٝتأػایغ د تاش
خبسج اص ایشاٖٞ ،ضیٞ ٝٙبی ٘بؿی اص تخّف پیٕب٘ىبس دس اخشای ّٕٓیبت تٛػٌٔٔ ٝابثك اػاتب٘ذاسدٞبی
ٕٓٔٛی كٔٙت ٘فت ٞ ٚضیٞ ٝٙبی ٔشثٛى ث ٝوؼٛس ٓ ٚاٛاسم لاب٘٘ٛی پشداختای دس خابسج اص ایاشاٖ
اؿبس ٜوشد (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)949 :1393 ،
ا ض ٖٚثش ٞضیٞٝٙبی ٘فتی ،پیٕب٘ىبس دس ثشاثش ا٘دبْ ّٕٓیبت ٘فتی ػضاٚاس حكاِضحٕ 1ٝاػات .ثاٝ
ٓجبست دیٍش ،دس ثشاثش ػشٔبیٌٝزاسی پیٕب٘ىبس  ٚسیؼهپزیشی ٚیٔ ،جّغ ثبثتی دس لشاسداد ثٛٙٓ ٝاٖ
پبداؽ ثشای پیٕب٘ىبس دس ِ٘ش ٌش تٔ ٝیؿٛد و ٝث ٝآٖ حكاِضحٕ ٝاًالق ٔیؿٛد .حكاِضحٕ ٝصٔب٘ی
ث ٝپیٕب٘ىبس تّٔك ٔیٌیشد و ٝث ٝاٞذاف تِٛیذ (آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ًشح خبْٔ تٛػٔ ٝتٔشیف ؿذ ٜاػت)
ثشػذ (اثشاٞیٕی  ٚؿیشٚی .)252 :1388 ،حكاِضحٕ ٝثاش اػابع «٘اش ثبصٌـات ػاشٔبیٔ 2»ٝماشس دس
لشاسداد  ٚثب ِحبٍ ػمف ٞضیٞٝٙابی ػاشٔبیٝای ،ثاشآٚسد ٞضیٙاٞٝابی غیشػاشٔبیٝای ،خشیابٖ ٘ماذی
پشٚط 3ٜؿبُٔ خذا َٚػشٔبیٌٝزاسی  ٚثبصپشداخت ٘ ٚش ثٟش ٓٞ ٜصٔبٖ ثب تٔییٗ ػامف ٞضیٙاٞٝابی
ػشٔبیٝای ٔحبػجٔ ٝیؿٛد .پغ اص تٔییٗ ،چٙب٘ن ٝشهیبت ٔحبػج ٝحكاِضحٕٔ ،ٝثاُ خشیابٖ ٘ماذی
پشٚط ،ٜتغییش وٙذ ،حك اِضحٕ ٝلبثُ ا ضایؾ ٘یؼت ِٚی اٌش ث ٝا ضایؾ ٘اش ثبصٌـات ػاشٔبیٙٔ ٝداش
ؿٛد ،حكاِضحٕ ٝتب ػمف ٘ش ثبصٌـت ػشٔبی ٝوبٞؾ پیذا ٔیوٙذ (ؿیشٚی.)438 :1393 ،
1. Remuneration Fee
)2. Rate of Return (ROR
)3. Cash Flow (Cash out and Cash in
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دس كٛست تغییش تِٛیذ ٘ؼجت ثٔ ٝمذاس تٔییٗ ؿذ ٜدس لشاسداد ٘یض پیٕب٘ىبس ٔـٕ َٛتٔذیُ حاك-
اِضحٕ ٝخٛاٞذ ؿذ ٘ ٚؼجت ث ٝوبٞؾ تِٛیذ یب ا ضایؾ تِٛیذ ثإٞ ٝابٖ ٘ؼاجت حاكاِضحٕاٚ ٝی ٘یاض
تٔذیُ خٛاٞذ ؿذ (سوٙی حؼیٙی .)114 :1393 ،ثٙبثشایٗ دس لشاسدادٞبی ثیأْتمبثاُ ٘اش ثبصٌـات
تِٛیذ ایٗ وبس ثش ٟٓذ ٜبوتٛس  Rاػت.

1

ً .4ظام هالی قرارداد IPC
دس وّیبت ٔذَ اسائ ٝؿذ ٜثشای لشاسداد  IPCدس ػٕیٙبس " ٓٞا٘ذیـی ِ٘بْ خذیذ لشاسدادٞبی كٔٙت
٘فت" (تٟشاٖ :اػفٙذٔب 2)1392 ٜو ٝثشای ٘خؼتیٗ ثبس اص ػبختبس وّی  ٚثشخی ؿشٚى لاشاسداد ٘فتای

 .1ؿبیبٖ روش اػت ثشای ٔمبثّ ٝثب ٓذْ لٌٔیتٞبیی ًجیٔی ٔٛخٛد دس پاشٚطٜٞابی ٘فات ٌ ٚابص ،ثؼایبسی اص پبسأتشٞابی
ٔبِی دس لشاسدادٞب (ثٟشٔ ٜبِىب٘ٔ ،ٝبِیبتٞبٞ ،ضیٞٝٙب ی ثبصیب تٙی (٘فت ٞضیٙا٘ ٚ )ٝحا ٜٛتمؼایٓ ٘فات ػاٛد) ثأ ٝمیابع
ٔتغیش ( )Sliding Scaleثیبٖ ٔیؿٛد .ایٗ پبسأتشٞب ثٛٓ ٝأّی ٔب٘ٙذ ،لیٕت ٔتٛػاي ٞاش ثـاى٘ ٝفات ،ابوتٛس ،R-
تٔااااذاد ٔتٛػااااي ثـااااى٘ ٝفاااات تِٛیااااذ ؿااااذ ٚ ٜیااااب ثاااا ٝتشویجاااای اص ٓٛأااااُ ااااٛق ٚاثؼااااتٔ ٝاااایؿااااٛد.
( .)Mian, 2011, pp. 266-267دس لشاسدادٞبی ٔـبسوت دس تِٛیذ٘ ،فت ثشاػبع دسكذ اص لجُ تٔییٗ ؿاذ ٜدس
ٔزاوشاتٔ ،یبٖ دِٚت ٔیضثبٖ  ٚؿشوت تمؼیٓ ٔیؿٛد .ایٗ تمؼیٓ ٔیتٛا٘ذ ثبثت  ٚیب ٔتغیش ٔشتجي ثاب ٘اش سٚصا٘ا ٝیاب
تدٕٔی تِٛیذ  ٚیب تلبٓذی ثش ٔجٙبی ٔیضاٖ ػٛدآٚسی پشٚط ٜثبؿذِٛٙٔ .س اص ػاٛدآٚسی پاشٚط ٜدس ٚالاْ ٕٞابٖ ٘اش
ثبصٌـت ( )RORاػت .دس ِ٘بْ ٔجتٙی ثش ٘ش ثبصٌـت ،ػآٟثاشی ٔاؤثش دِٚات ثاب ا اضایؾ ٘اش ثبصٌـات پاشٚطٜ
ا ضایؾ ٔییبثذ .دس ٚالْ ٞذف ٘ش ثبصٌـت  ٚبوتٛس ٔ ،Rشتجي وشدٖ ػٟٓثاشی دِٚات  ٚپیٕب٘ىابس ثا ٝػاٛدآٚسی
پشٚط ٜاػت ( .)Nakhle, 2010, p. 100دس ثیـاتش لشاسدادٞاب اص ابوتٛس  R-ثاشای تٔیایٗ ٔمیابع ٔتغیاش اػاتفبدٜ
ٔیؿٛد .بوتٛس  ،R-دس ٚالْ ٓجبست اػت اص ٘ؼجت دسآٔذ تدٕٔی پیٕب٘ىبس ثٔاذ اص وؼاش ثٟاشٔ ٜبِىب٘أ ٚ ٝبِیابت ثاٝ
ٞضی ٝٙتدٕٔی پیٕب٘ىبس اص سٚصی و ٝلشاسداد سا ٔٔٙمذ وشد ٜاػت٘ .مٌ R =1 ٝیه ٘مٌ ٝػش ث ٝػاشی التلابدی ثاشای
پیٕب٘ىبس ث ٝحؼبة ٔیآیذ (.)Mian, 2011, p. 268
 .2دس پی دػتٛس ٚصیش ٘فت ٔجٙی ثش اسائ ٝپیـٟٙبدات الصْ ثشای ایدبد اكالحبت دس ٔفبد  ٚػبختبس لشاسدادٞبی ثیْ ٔتمبثُ
ثب ٞذف حفَ ٞشچ ٝثٟتش ٔٙب ْ وـٛس ٘ ٚیض تذا ْٚحبوٕیت ّٔی ثش ٔٙبثْ ٞیذسٚوشثٛسی ثب اػتفبد ٜاص تدبسة كأٙت
٘فت وـٛس ٕٞ ٚنٙیٗ خّت ػشٔبیٞٝب ٙ ٚبٚسیٞبی ٘ٛیٗ ،وٕیتٝای تحت ٓٛٙاٖ ((وٕیتا ٝثابصٍ٘شی دس لشاسدادٞابی
٘فتی)) ث ٝسیبػت ػیذٟٔذی حؼیٙی تـىیُ ٔ ٚتٔبلت آٖ ػٕیٙبسی تحات ((ٞآ ا٘ذیـای ِ٘ابْ خذیاذ لشاسدادٞابی
كٔٙت ٘فت)) خٟت سٕ٘ٚبیی اص وّیبت ٔذَ خذیذ لشاسدادی دس اػفٙذ ٔب 1392 ٜدس تٟشاٖ ثشٌضاس ؿذ.
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خذیذ ثٚ ٝػیّ" ٝوٕیت ٝثبصٍ٘شی لشاسدادٞبی ٘فتی" تحت ٓٛٙاٖ "لشاسداد ٘فتی ایشاٖ" سٕ٘ٚبیی ؿذ
تذٚیٗ وٙٙذٌبٖ ایٗ ٔذَ لشاسدادی آالْ وشد٘ذ لاشاسداد ٘فتای ایاشاٖ پاغ اص لشاسدادٞابی أتیابص،
ٔـبسوت دس تِٛیذ  ٚخذٔت ،ثٛٙٓ ٝاٖ لشاسداد ٘ ّٛچٟبسْ آالْ ؿذ ٜاػت.
تِٛیذ ،اص ٔحُ ٘فت ٞضیٔ ٝٙؼتّٟه خٛاٙٞذ ؿذ٘ .فت ٞضیٝٙای ث ٝؿشح صیش تٔشیف ؿذ ٜاػت٘ :فت
ٞضیٝٙای ثخـی اص تِٛیذ تخلیق داد ٜؿذ ٜثشای ثبصیب ت ٞضیٞٝٙبی ٘فتی ؿابُٔ وّیاٞ ٝضیٙاٞٝابی
ٔتشتت ثش اوتـبف ،تٛػٔ ،ٝتِٛیذٞ ،ضیٞٝٙبی پ َٛثٕٞ ٝشا ٜحكاِضحٕ ٝتٛػٔ ٚ ٝثٟشٜثشداسی ثٚ ٝػیّٝ
ٔتلذی اوتـبف یب ٔتلذی تٛػٔٔ ،ٝتلذی تِٛیذ حؼت ٔٛسد اػت٘ .فت ٞضیٕ٘ ٝٙیثبیؼت اص 50
دسكذ دسآٔذ وُ یب تِٛیذ ٔیذاٖ شاتش سٚد (وٕیت ٝثبصػبصی لشاسدادٞبی ٘فتی.)2014 ،1
دس تلٛیت ٘بٔٛٔ ٝس ٞ 1395/5/13یأت دِٚت دسخلٛف ؿشایي ٕٓٔٛی ،ػبختبس  ٚاٍِٛی
لشاسدادٞبی ثبالدػتی ٘فت ٌ ٚبص دػتٕضد ( )Feeث ٝایٗ كٛست تٔشیف ؿذ ٜاػت" :سلٕی ٔیثبؿذ
ؤ ٝتٙبػت ثب ٞش ثـى ٝتِٛیذ اهب ی ٘فت خبْ اص ٔیذاٖٞبٔ /خضٖٞبی ٌبصی ٔؼاتمُ ،حؼات ٔاٛسد
ٞش ثـىٔ ٝیٔب٘بت ٌبصی اهب ی٘ ،بؿی اص ّٕٓیبت ًشف د ْٚلاشاسداد تٔیایٗ ٔایؿاٛد ".ثبتٛخا ٝثاٝ
ایٙى ٝایٗ دػتٕضد و ٝاص آٖ تحت ٓٛٙاٖ  Fee Per Barrelیبد ٔیؿٛد ثبثت تِٛیذ اهب  ٝثاٛد ٚ ٜثاٝ
ٔٔٙبی حكاِضحٕ ٝثبثت اوتـ بف  ٚتِٛیذ ٘فت ٘یؼت .دس ٚالْ ،دس ٔذَ خذیذ لشاسداد ٘فتی ایشاٖ ،اص
یه ًشف ثٚ ٝاػٌ ٝاختلبف ثخـی اص ٔحلٛالت ٔیذاٖ (حذاوثش  2)%50ثا ٝؿاشوت ٘فتای ثایٗ
إِّّیٕٓ ،ال آٖ سا ث ٝیه لشاسداد ٔـبسوت دس تِٛیذ تجذیُ واشد ٜاػاتِٚ .ای اص ًاشف دیٍاش اص

1. Oil Contracts Restructuring Committee
ٔ .2بد 6 ٜثٙذ ح :دػتٕضد ثشای تِٛیذ ٞش ثـى٘ ٝفت اص ٔیذاٖٞب یب ٔخضٖٞبی ٘فتی یب ٞش ٞضاس ٛت ٔىٔت اػتب٘ذاسد ٌابص
ٞ ٚش ثـىٔ ٝیٔب٘بت ٌبصی اص ٔیذاٖ ٞب یب ٔخضٖ ٞبی ٌبصی  ٚثبصپشداخت ٞضیٞٝٙبی ٔؼتمیٓٞ ،ضیٙاٞٝابی غیشٔؼاتمیٓ ٚ
ٞضیٞ ٝٙبی ثٟش ٜثشداسی ثٕٞ ٝشاٞ ٜضیٞ ٝٙبی تأٔیٗ ٔبِی ٔتّٔم ٝثش اػبع لاشاسداد حؼات ٔاٛسد خٟات اخاشای ًاشح اص
ٔحُ حذاوثش  50دسكذ اص ٘فت خبْ یب ٔیٔب٘بت ٌبصی تِٛیذی اهب ی  ٚتب  75دسكذ اص ٌابص ًجیٔای اهاب ی  ٚدیٍاش
ٔحلٛالت  ٚیب ٓٛایذ آٖ ٞب ثش پبی ٝلیٕت سٚص شٚؽ ٔحل َٛپغ اص سػیذٖ ثا ٝتِٛیاذ اِٚیا ٝا٘دابْ ٔای ؿاٛد .پبیابٖ
دٚس ٜلشاسداد ٔبْ٘ اص ثبصپشداخت ٞضیٞٝٙبی ثبلیٕب٘ذ ،ٜثب ؿشایي ٔٙذسج دس لشاسداد ٕ٘یٌشدد.
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آ٘دب وٞ ٝضیٛٓ ٚ ٝٙایذ ؿشوت خبسخی كش ب اص ٔٙبثْ ٘بؿی اص شٚؽ ٘فت ٔؼاتشد ٔایٌاشدد ،ایاٗ
٘ ّٛاص لشاسداد ث ٝلشاسدادٞبی خذٔت ٘یض ٘ضدیه ٔیٌشدد .ثٙبثشایٗ ،ایٗ ٘ ّٛلشاسدادٞبی خذٔت سا
ٔیتٛاٖ یه ٘ٔ« ّٛـبسوت دس تِٛیذ وٙتشَ ؿذ٘ »ٜبٔیذ ،صیشا دس آٟ٘ب ؿاشوت ٘فات ثایٗإِّّای دس
٘فت تٔییٗ ٔیٌشدد (ؿیشٚی .)434 ٚ 433 :1393 ،ث ٝثیبٖ دیٍش ،اص آ٘دابیی وا ٝدس لاشاسداد ٘فتای
ایشاٖ ٕٞن ٖٛلشاسداد ثیْٔتمبثُ تؼٛیٌٔ ٝبِجابت پیٕب٘ىابس (ثاذ ٖٚاسائاٞ ٝشٌ٘ٛا ٝهإب٘تی اص ػاٛی
دِٚت ٔیضثبٖ) تٟٙب اص ٔحُ ٓبیذات ٔیذاٖ كٛست ٌش ت ٚ ٝاص ًش ی ٚی پاغ اص ثبصیب ات ٌٔبِجابت
٘یض ٕٞن ٖٛلشاسداد ٔـبسوت دس تِٛیذ ٕٞنٙبٖ دس ثخـی اص ٓبیاذات ٔیاذاٖ تاب پبیابٖ ٔاذت صٔابٖ
لشاسدادی ػٟیٓ اػت ،اص ایٗ سٔ ٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝش ت و ٝتٛصیْ ٔٙب ْ لشاسداد ٘فتی ایشاٖ تشویجی اص
ایٗ ػبصٚوبس دس لشاسدادٞبی ٘فتی ثیأْتمبثاُ ٔ ٚـابسوت دس تِٛیاذ اػات (ٓؼاىشی ٕٞ ٚىابساٖ،
.)128 :1394
ٞضیٞٝٙبی ّٕٓیبتی لشاسداد ٘فتی ایشاٖ و ٝتٛػي ؿشوت ٘فتی خبسخی كٛست ٔیٌیشد ث ٝػاٝ
دػت ٝصیش تمؼیٓثٙذی ٔیؿٛد (حؼیٙی:)66 :1393 ،
ا ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ٔؼتمیٓ( :)DCC1دسثشداس٘ذٔ ٜخبسخی اػت و ٝثشای اسصیبثی  ٚتٛػٔٔ ٝیذاٖ
 ٚدػتیبثی ث ٝاٞذاف ثش٘بٔ ٝتٛػٔ ٝهشٚسی اػت .ایٗ ٞضیٞٝٙب ث ٝد ٚدػت ٝتمؼیٓ ٔیؿٛد:
ا ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ٔؼتمیٓ ثشای دػتیبثی ثٞ ٝذف تِٛیذ اِٚیٝ
ا ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ٔؼتمیٓ ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف بص ثٔذی
ا ٞضیٞٝٙبی غیشٔؼتمیٓ(ٔ :)2IDCـتُٕ ثش ٞضیٞٝٙبیی اػت ؤ ٝتلذی ّٕٓیبت تٛػٔ ٝدس ثبصٜصٔب٘ی
ا٘دبْ ّٕٓیبت ثٔ ٝشاخْ دِٚتی ایشاٖ پشداخات ٔایوٙاذ  ٚدس شآیٙاذ ثبصیب ات ٌٔبِجابت ثاٚ ٝی
ثبصپشداخت خٛاٞذ ؿذ.

1. Direct Capital Cost
2. Indirect Capital Cost
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ا ٞضیٞٝٙبی پ :)COM1( َٛدسثشداس٘ذٞ ٜضیٞٝٙبی تاأٔیٗ ٔٙابثْ ٔابِی پاشٚط ٜاػات .ایاٗ ٞضیٙا ٝثاش اػابع
ٔدٕ٘ ّٛش ثٟش ٜالیجٛس ثٓ ٝال ٜٚدسكذ ٔٛسد تٛا ك ٔحبػج ٝؿذ ٚ ٜتبسیخ احتؼبة آٟ٘اب سٚص ٘خؼات
اِٚیٗ ٔب ٜپغ اص ٔبٞی اػت وٞ ٝضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای  ٚغیشػشٔبیٝای تٟٔذ  ٚپشداخت ؿذٜا٘ذ.

درآمد ناخالص

سهم پیمانکار از

دولت

درآمد ناخالص

سهم دولت از

نفت هسینه

درآمد ناخالص

هسینه سرمایه ای

هسینه عملیاتی

دستمسد

هسینه پول

ضىل ً .1ظبم هبلی لزارداد IPC
2

هأخذ :عسىزی ٍ ّوىبراى ،1394 ،ظ 127؛ غبحت ٌّز .2016 ،

 .5هالحظات اساسی در طراحی رشین هالی قراردادهای ًفتی
ثشای ًشاحی یه ِ٘بْ ٔبِی ٔٙبػت ،ثبیذ ٓٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛالتلبدی ،حماٛلی ،اختٕابٓی  ٚػیبػای
ٔذِ٘ش لشاس ٌیش٘ذِ ،ىٗ ٔالحِبت التلبدی اِٛٚیت داس٘ذ .ثشخی اص ٕٟٔتشیٗ ٔالحِبت ٓجبستٙذ اص:
ا ا َٚایٙىِ٘ ٝبْ ٔبِی ثبیذ ثتٛا٘ذ ؿشایٌی سا شا ٓٞوٙذ و ٝحذاوثش ٔیضاٖ ثشداؿت اص ٔیاذاٖ ٔحماك
ٌشدد .ث ٝایٗ ِٔٛٙس ثبیذ تِٛیذ كیب٘تی اص ٔیذاٖ ٔذِ٘ش لشاس ٌیشد .ایدابد اٍ٘یاض ٜثاشای حاذاوثش
ثشداؿت  ٚا ضایؾ ٘ش ثبصیب ت ٘فت ثب اػتفبد ٜاص آخشیٗ تىِٛٛٙطیٞب ثبیذ دس ِ٘بْ ٔبِی دس ِ٘ش
1. Cost of Money
2. Sahebonar
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ٌش ت ٝؿٛد .حوٛس ًٛال٘یتش ؿشوت ٞبی ٘فتی دس ٔیذاٖ  ٚػٟیٓ ؿذٖ آٟ٘ب دس ٓٛایذ حبكّ ٝدس
ایٗ خٟت تٛخیٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ا د ْٚایٙى ٝػ ٟٓدِٚت كبحت ٘فت ث ٝحذاوثش ثشػذ .ث ٝایٗ ِٔٛٙس ثبیذ تشتیجابتی پایؾثیٙای ٌاشدد واٝ
 ٚ Rیب إٓبَ ٔبِیبتٞبی ػٍٙیٗ ثشای دسآٔذٞبی ثبدآٚسد ٚ ٜاتفبلی دس ایٗ خٟت اػت.
ا ػ ،ْٛوابٞؾ ٞضیٙاٞ ٝبػات .ثٔوای اص ٔٛالاْ ِ٘ابْ ٔابِی لاشاسداد ًاٛسی ًشاحای ٔایؿاٛد واٝ
ؿشوت ٞبی ٘فتی ٞشچ ٝثیـتش ٞضی ٝٙوٙٙذ ،پبداؽ ثیـاتشی دسیب ات ٔایوٙٙاذٔ .اثال اٌاش ٔیاضاٖ
پبداؽ پیٕب٘ىبساٖ ثب ٔیضاٖ ٞضیٞ ٝٙبی آٟ٘ب ٔشتجي ثبؿذ ثٙحٛی وٞ ٝشچ ٝثیـتش ٞضی ٝٙوٙٙذ پبداؽ
ثیـتشی ٔیٌیش٘ذ ،دس ایٗكٛست ؿبیذ پیٕب٘ىبساٖ تٕبیّی ث ٝكش ٝخٛیی ٘ذاؿات ٝثبؿاٙذ .حازف
ثٟش ٜثب٘ىی اص ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ٔ ٚشتجي وشدٖ پبداؽ ثٛٓ ٝأُ دیٍشی غیاشاص ٔیاضاٖ ٞضیٙاٝ
ٔیتٛا٘ذ دس ساثٌ ٝثب س ْ ایٗ ٍ٘شا٘ی ِحبٍ ؿٛد.
ا چٟبسْ ثبیذ ثیٗ سیؼهٞبیی و ٝؿشوتٞبی ٘فتی تمجُ ٔیوٙٙذ  ٚپبداؿی و ٝث ٝآٟ٘ب دادٜٔیؿٛد،
تٔبدَ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ .اٌش اص پیٕب٘ىبساٖ خٛاػتٔ ٝایؿاٛد وا ٝسیؼاه ّٕٓیابت اوتـابف سا
تمجُ وٙٙذ  ٚاٌش ٔیذاٖ تدبسی وـف ٘ـذ ،حمی ث ٝثبصیب ات ٞضیٙاٞٝابی اوتـاب ی ٘ذاس٘اذ ،دس
ایٗكٛست ثبیذ پبداؽ دسخٛسی ث ٝآٟ٘ب داد ٜؿٛد وا ٝسیؼاه آٟ٘اب سا خجاشاٖ وٙاذ (ؿایشٚی،
.)441-442 :1393
 .1-5هقایسه رشین هالی قراردادهای بیعهتقابل با قرارداد  IPCبراساض هالحظات اقتصادی
ثبتٛخ ٝثٌٔ ٝبِت ٛق ٔ ٚالحِبت التلبدی اػتخشاج ؿذ ٜثشای یه سطیآ ٔابِی ٔٙبػات ،اوٙاٖٛ
ٔیخٛاٞیٓ ثٔ ٝمبیؼ ٝلشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ  IPC ٚثپشداصیٓ.
هدت قرارداد

اِٚیٗ ٔالحِ ٝدس ایٗ خلٛفٔ ،ذت لشاسداد اػات .دس ثیأْتمبثاًُ ،ا َٛدٚس ٜلاشاسداد ثایٗ
 5 - 7ػبَ ثٛد ٜاػت ٕٞ ٚابًٖاٛس وا ٝاؿابس ٜؿاذ پیٕب٘ىابس تٟٙاب دس دٚس ٜتٛػأ ٚ( ٝاوتـابف دس
لشاسدادٞبی اوتـبف  ٚتٛػٔ )ٝحوٛس داؿت ٝاػت  ٚثٟشٜثشداسی اص ٔیذاٖ تٛػي ؿشوت ّٔی ٘فات
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كٛست ٔیٌش ت ٝاػت .یىی اص ا٘تمبدات ٚاسد ؿذ ٜث ٝلشاسداد ثیأْتمبثاُ ایاٗ اػات وا ٝثا ٝػاجت
وٛتبٜٔذت ثٛدٖ لشاسداد ،پیٕب٘ىبس ٔٙب ْ خٛد سا دس ساػتبی ٔٙب ْ ؿشوت ّٔی ٘فات ایاشاٖ  ٚتِٛیاذ
كیب٘تی اص ٔیذاٖ ٘فتی ٕ٘یثیٙذ؛ اص ایٗس ٚثب تٛػُ ث ٝسٚؽٞبیی ،دس پی آٖ اػت ؤ ٝخضٖ ٘فتای دس
ٔذت وٛتب ٜلشاسداد ،ثبصیب ت ؿٛد .دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ٕٔىٗ اػت سٚؽٞبی ٔضثٛس ثبٓث آػایت
خذی ٔخضٖ ؿ٘ٛذ؛ ث٘ ٝحٛی و ٝدس وٛتبٜٔذت ػٌح تِٛیذ ا ضایؾ یبثذ؛ ِٚی دس ًٕٓ َٛش ٔیذاٖ،
أىبٖ تحمك ثبالتشیٗ ٘ش ثٟشٜٚسی  ٚثبصیب ت ٘فت ٔحمك ٘ـٛد (حبتٕی  ٚوشیٕیابٖ.)707 :1393 ،
دس ٚالْ ،ثٔذ اص سػیذٖ تِٛیذ ث ٝػٌح پّتٙٔ ٛذسج دس لشاسداد ًای یاه دٚس 21 ٜسٚص ٜدس ثابص28 ٜ
سٚص ،ٜپیٕب٘ىبس ٔؼئِٛیتی دس لجبَ ا ت تِٛیاذ دس دٚس ٜثٟاش ٜثاشداسی ٘ذاؿات ٝاػات (ًابٞشی اشد ٚ
كبحتٙٞش.)29 :1395 ،
ٔذت لشاسداد خذیذ ٘فتی ایشاٖ ث ٝدِیاُ یىپابسچٍی ّٕٓیابت ٘فتای  ٚلّٕاش ٚخاذٔبت ،ؿابُٔ
ّٕٓیبت اوتـبف ،تٛػٔ ،ٝتِٛیذ ٙٓ ٚذااللتوبء ّٕٓیبت ٍٟ٘ذاؿت ُش یات تِٛیاذ  ٚاستماب  ٚثٟجاٛد
ثبصیب ت ٘فت ،دس ٔمبیؼ ٝثب لشاسداد ثیْٔتمبثًُٛ ،ال٘یتش اػت؛ ایٗ أش دس وٙابس ػابصٚوبس ثبصیب ات
ٞضیٞٝٙب  ٚحكاِضحٕٔ ٚ ٝـبسوت پیٕب٘ىبس دس ٔٙب ْ ٘فتی اص یاه ػاٞ ٚ ٛآساػاتبیی ٔٙاب ْ ًاش یٗ
لشاسداد دس ثٟشٜٚسی ّٕٓیبت ٘فتی اص ػٛی دیٍاشٔ ،ایتٛا٘اذ تِٛیاذ كایب٘تی اص ٔیاذاٖ سا ثإٞ ٝاشاٜ
خٛاٞااذ داؿاات (حاابتٕی  ٚوشیٕیاابٖ .)706 :1393 ،دس ٚالااًْ ،اا َٛدٚس ٜلااشاسداد دس  IPCثاایٗ
 20 - 25ػبَ اػتٓ .ال ٜٚثش ٓٛایذ حبكُ اص ٔیذاٖ ،حوٛس ثّٙذٔاذت ؿاشوت خابسخی دس ایاشاٖ
ٔتوٕٗ ٔٙب ْ غیشٔؼتمیٓ  ٚاػتشاتظیه ٕٞن ٖٛدػتشػی ثّٙذٔاذت ثاٙٔ ٝابثْ ا٘اشطی ٌٕٔائٗ اػات
(ًبٞشی شد  ٚكبحتٙٞش.)29 :1395 ،
یکپارچگی هراحل تَلید

ٔالحِ ٝد ،ْٚیىپابسچٍی ٔشاحاُ تِٛیاذ اػات .تٛهایح ایٙىا ٝپاشٚطٜٞابی ٘فتای وابسوشدی
یىپبسچ ٝداس٘ذ ،ث٘ ٝحٛی وّٕٓ ٝیبت اوتـبف ،تٛػٔ ٚ ٝتِٛیذ ٞش ٔیذاٖ ،ث ٝػجت ٚیظٌی ٞابی ٙای،
ٟٔٙذػی  ٚتىِٛٛٙطیه ایٗ پشٚطٞ ٜب ،داسای استجبى ٔؼتمیٓ ٔ ٚؤثش ثش یىذیٍش٘ذ؛ ثٓ ٝجابست دیٍاش
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پغ اص اوتـبف یه ٔیذاٖ ،ثش٘بٔ ٝتٛػٔ ٝثشاػبع اًالٓبت حبكاّ ٝاص ٔشحّا ٝاوتـابف  ٚاسصیابثی
تٟی ٝؿذ ٚ ٜپشٚطٚ ٜاسد بص تٛػٔٔ ٝی ؿٛد؛ پغ اص اخشای ّٕٓیبت تٛػٔ ٚ ٝایدابد صیشػابخت ٞابی
الصْ ثشای تِٛیذ ،ثش٘بٔ ٝتِٛیذ ٔیذاٖ ثش اػبع دادٞ ٜبی ّٕٓیابت تٛػأ ٝتٟیا ٚ ٝاخاشا ٔای ؿا٘ٛذ .دس
ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ اػت؛ تشتیت ٔمشس دس ایٗ ٘ ّٛلشاسدادٞب اٌشچ ٝدس ساػتبی سٓبیت اِضأبت
لب٘٘ٛی  ٚثب ٞذف كیب٘ت اص ٔٙبثْ ٘فتی اص ًشیك اخشای ّٕٓیبت تِٛیذ تٛػي ؿشوت ّٔی ٘فت پیؾ
ثیٙی ؿذِٚ ،ی ث ٝػجت ٘جٛد صیشػبخت ٞبی الصْ ٓ ٚذْ دػتشػی ثا ٝتىِٛٙاٛطی ٘اٛیٗ ثاشای تِٛیاذ
ثٟی ٝٙاص چبٜٞب اص یه ػ ٚ ٛث ٝدِیُ ٘جٛد تٕبیُ  ٚاػتمجبَ ؿشوتٞبی كبحت تىِٛٙاٛطی ثا ٝچٙایٗ
ػبختبس غیشیىپبسچٔ ٚ ٝتـتتی اص ػٛی دیٍش ،دػتیبثی ثٞ ٝذف ٔضثٛس دس ُٕٓ ٔحمك ٘ـذ .هإیٕٝ
“ ”pلشاسداد ثیْٔتمبثُ ،تحت ٓٛٙاٖ “ٔؼبٓذت  ٚپـتیجب٘ی ّٕٓیبت تِٛیذ” ،1ثب سٚیىشدی ٔؼبٓذتی ٚ
٘ٔ ٝـبسوتیٔ ،مشسات ٘بُش ثا ٝوٕاهٞابی پیٕب٘ىابس دس خشیابٖ ّٕٓیابت تِٛیاذ ٘ ٚیاض دػاتیبثی ثاٝ
ثبالتشیٗ ٘ش ثٟشٜٚسی تِٛیذ 2سا پیؾ ثیٙی وشد ٜاػت .ثٓ ٝجبست دیٍاش ،دس لاشاسداد ثیأْتمبثاُ ثاٝ
ػجت خألٞبی ٙیٟٙٔ ،ذػی ،تىِٛٛٙطیه ٔ ٚذیشیتی ٔٛخٛد دس تلذیٌاشدی ّٕٓیابت تِٛیاذ اص
ػٛی ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ ،هٕیٕٛ ٝقاِزوش ثِٛٙٔ ٝس ثٟشٌٜیشی اص خاذٔبت پیٕب٘ىابس دس ایاٗ
ّٕٓیبت پیؾ ثیٙی ؿذ ٜاػت .ثب ایٗ ٚخٛد ،پیؾثیٙی هٕیٕٔ ٝضثٛسٕٞ ،نٙبٖ ساٞىبس ا٘تخبة ؿاذ،ٜ
غیشوبسآٔذ  ٚحتی صیبٖ ثبس اػت؛ صیشا ثشای پیٕب٘ىبسی ؤ ٝتلذی ّٕٓیبت تٛػأ ٝثاٛد ٜاػات دس
ّٕٓیبت تِٛیذ ٘مـی ٘بچیض  ٚشٓی دس ِ٘ش ٌش ت ٝؿذ ٜو ٝایٗ أش ثب اػتمجبَ پیٕب٘ىبساٖ ٘فتی ٔٛاخاٝ
ٕ٘ی ؿٛد .دس ٔمبثُ ،اخشای ّٕٓیبت تِٛیذ یىؼش ٜدس اختیابس ؿاشوت ّٔای ٘فات وا٘ ٝمـای ٞآ دس
ّٕٓیبت تٛػٔ٘ ٝذاؿت ،ٝلشاس ٔی ٌیشدٚ .اٍٟ٘ی ث ٝػجت ٓذْ  ٓٞساػتبیی ٔٙب ْ ًش یٗ دس لشاسدادٞبی
ثیْ ٔتمبثُٕٞ ،یبسی ٔ ٚؼبٓذت پیٕب٘ىبس دس ّٕٓیبت تِٛیذ ،كش ب ثِٛٙٔ ٝس تاأٔیٗ یاه ػاٛیٙٔ ٝاب ْ
خٛد اٚػت  ٚوبسوشد ثّٙذٔذت  ٚثشاثش ثب ٕٓش ٔیذاٖ ٘ذاس٘اذٕٞ .ایٗ أاش ػاجت ؿاذ ٜاػات لّٕاشٚ

1. Production Support And Assistance
2. Maximum efficient Rate
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خذٔبت دس لشاسدادٞبی ثیْ ٔتمبثاُ وا٘ ٝابُش ثإّٓ ٝیابت تٛػأ ٝاػات  ٚثاب ٚخاٛد ًشاحای ٔاذَ
اوتـب ی– تٛػٔٝای ثشای ثیْٔتمبثُ ،ایٗ ػبصٚوبس ٘یض ث ٝػجت ٔبٞیت ثیْٔتمبثُ ت ٛیك چٙذا٘ی ٘یب ت
(حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)701-703 :1393 ،
ٔختّف ّٕٓیبت ٘فتی ؿبُٔ ّٕٓیبت اوتـابف ،تٛػأ ٚ ٝتِٛیاذ اػات؛ ثاش اػابع ایاٗ لاشاسداد ،ثاب
اوتـبف ٔیذاٖ تدبسی  ٚاسصیبثی ٔخضٖ  ٚاحشاص لبثّیات تِٛیاذ تدابسی اص آٖ ،پاشٚطٚ ٜاسد ٔشحّاٝ
تٛػٔٔ ٝیؿٛد؛ ػشا٘دبْ ثب اخشای ّٕٓیبت تٛػٔٔ ،ٝیذاٖ تدبسی تحت ّٕٓیبت تِٛیذ ٙٓ ٚذااللتواب
ّٕٓیبت ٍٟ٘ذاؿت ُش یت تِٛیذ  ٚاستمب  ٚثٟجٛد ثبصیب ت ٘فات لاشاس ٔایٌیاشد .دس لاشاسداد ٔضثاٛس
لّٕش ٚخذٔبت ؿبُٔ ّٕٓیبت اوتـبف ،تٛػأ ،ٝتِٛیاذ ٙٓ ٚذااللتواب ّٕٓیابت ٍٟ٘ذاؿات ُش یات
تِٛیذ  ٚاستمب  ٚثٟجٛد ثبصیب ت ٘فت اػت (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ .)703 :1393 ،دس ٚالْ ،ثٟشٜثشداسی اص
ٔیذاٖ ث ٝكٛست یىپبسچ ٝكٛست ٔیٌیشد ٌ ٚؼُٞبی ٔذیشیتی حاذالُ ٔایؿا٘ٛذ  ٚاص آ٘داب واٝ
ؿشوت پیٕب٘ىبس دس دٚس ٜثٟشٜثشداسی اص ٔیذاٖ حوٛس داسد  ٚدػتٕضد تّٔك ٌش ت ٝثٚ ٝی ٔؼتمیٕب ثب
ٔیضاٖ تِٛیذ اص ٔیذاٖ دس استجبى اػت ،پیٕب٘ىابس تٕابْ تاالؽ خاٛد سا ثاشای حاذاوثش ٕ٘اٛدٖ تِٛیاذ
ا٘جبؿتی اص ٔیذاٖ دس ً َٛدٚس ٜلشاسداد ث ٝوبس خٛاٞذ ثؼت (ًبٞشی شد  ٚكبحتٙٞش.)29 :1395 ،
ًظام هالیات بر درآهد

ػیؼتٓ ٔبِیبتی حبوٓ ثش لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ داسای تفبٚت اػبػی ثب دیٍاش لشاسدادٞابی خاذٔت
ثٛدٔ ٚ ٜبِیبت ثش دسآٔذ پشداختی تٛػي پیٕب٘ىابس ثاٙٓ ٝاٛاٖ ٞضیٙاٞٝابی غیشػاشٔبیٝای دس حؼابة
پشٚطِٛٙٔ ٜس ؿذ ٚ ٜدس دٚس ٜاػتٟالن ٌٔبثك ؿشایي ٔمشس دس لشاسداد  ٚهٕیٕٔ ٝشثاٛى ثا ٝاشٚؽ
تِٛیذات ٔیذاٖ ث ٝپیٕب٘ىبس ثبصپشداخت ٔیؿٛد .دس ثیابٖ تٛخیا ٝایاٗ دٌٚابٍ٘ی ،اػاتذالَ سٚؿاٙی
ٚخٛد ٘ذاسد؛ ثشایٗ اػبع ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝدس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ،پیٕب٘ىبس اص پشداخات ثخاؾ
ٕٓذ ٜای اص ٔبِیبت ثش دسآٔذ ٔٔبف اػت؛ ثٓ ٝجبست دیٍش ،دس ایٗ لشاسدادٞب ٔبِیابت خٙجا ٝكاٛسی
داؿت٘ ٚ ٝمـی دس وٙتشَ ٔیضاٖ دسآٔذ پیٕب٘ىابس ٘اذاسد؛ صیاشا ٔبِیابتٞابی ٔتّٔما ٝثٛػایّ ٝپیٕب٘ىابس
پشداخت ؿذٓ ٚ ٜیٙب تحت ٓٛٙاٖ ٞضیٞٝٙبی غیشػشٔبیٝای ث ٝپیٕب٘ىبس ثبصپشداخت ٔیؿ٘ٛذ .ثا ٝایاٗ

Downloaded from qjerp.ir at 23:05 +0330 on Wednesday October 17th 2018

یىی اص ٚیظٌیٞبی لشاسداد خذیذ ٘فتی ایشاٖ ٘یض ،خبٔٔیات ،یىپابسچٍی ٚ ٚاثؼاتٍی ٔشاحاُ

تحلیل مقایسهای رژیم مالی قراردادهای بیعمتقابل ...

203

ٔٔٙب و ٝدس صٔبٖ اختلبف ٘فت ث ٝپیٕب٘ىبس ،سلٓٞب ًٛسی تٔذیُ ٔیؿ٘ٛذ و ٝخبِق پشداختای ثاٝ
پیٕب٘ىبس ثذٔ ٖٚبِیبت ٔحؼٛة ؿٛد (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ .)886 :1393 ،دس ٚالًْ ،جاك تٛا اك ٔیابٖ
ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ  ٚؿشوت پیٕب٘ىبس ،پشداختوٙٙذٟ٘ ٜبیی ٔبِیبت ثش دسآٔذ پیٕب٘ىبس ٘خٛاٞذ
ثٛٙٓٝاٖ اثضاس وؼت دسآٔذ ثشای دِٚت اػت (سوٙی حؼیٙی.)46 :1393 ،
ٚهٔیت ٔبِیبت دس لشاسداد ٘ IPCیض ٕٞب٘ٙذ ثیْٔتمبثُ ٔٙبػت ٘یؼت .دس وّیبت اسائ ٝؿذ ٜاص ایٗ
لشاسدادٔ ،لبدیك ٞضیٞ ٝٙبی لب٘٘ٛی ایشاٖ تٔییٗ ٘ـذ٘ ّْٛٔٔ ٚ ٜیؼت آیب سٚی ٝلشاسداد ثیْٔتمبثاُ واٝ
پشداخت ٔبِیبت اص ػٛی پیٕب٘ىبس ثٛٔ ٝخت ایٗ لشاسداد خٙج ٝكٛسی داسد ،تىشاس ؿاذ ٜیاب ٔبِیابت
ثش دسآٔذ ٚی ثٔ ٝثبث ٝػبیش لشاسدادٞابی ٘فتای ثا ٝكاٛست ٚالٔای لبثاُ پشداخات اػات (حابتٕی ٚ
وشیٕیبٖ .)711 :1393 ،دس ثٙذ ٔ 17بد 1 ٜتلٛیت ٘بٔ ٝدِٚت دس تٔشیف ٞضیٞٝٙبی غیشٔؼتمیٓ چٙیٗ
آٔذ ٜاػت" :وّیاٞ ٝضیٙاٞٝابی پشداختٙای ثا ٝدِٚاتٚ ،صاستخب٘اٞٝاب ٔ ٚؤػؼابت ٕٓأٛی اص خّٕاٝ
ؿٟشداسیٞب ؿبُٔ ٔ ٝ٘ ٚحذٚد ث ٝا٘ٛاّ ٔبِیبتٞب ،ا٘ٛاّ ٓٛاسمٌٕ ،شن  ٚثیٕا ٝتاأٔیٗ اختٕابٓی.
ثبتٛخ ٝث ٝثبصپشداخت ٞضیٞٝٙبی غیشٔؼتمیٓ ،دس ایٙدب ٘یض ٔبِیبت ث ٝؿشوت خبسخی ثبصپشداخت ٔی-
ؿٛد" .ایٗ ثبصپشداخت ٔغبیش ثب ٞذف  ٚسٚح لٛا٘یٗ آٔشٔ ٜبِیبتی  ٚثیٕٝای اػات .صیاشا ایاٗ لاٛا٘یٗ
ثشای تأٔیٗ س ب ٜاختٕبٓی ٚهْ ٌشدیذٜا٘اذٔ .واب ب ایٙىا ٝدس تٕابْ د٘یاب ؿاشوتٞابی پیٕب٘ىابس دس
ٔحبػجبت خٛد ٔبِیبتٞب سا دس ِ٘ش ٌش ت ٚ ٝآ٘شا غیش لبثُ ثبصٌـت ٔیدا٘ٙذ .دس ٔٛسد ؿاشوتٞابی
ایشا٘ی وٚ ٝاسد حٛص ٜثبالدػتی ؿذ٘ذ ؿشوتٞبی ٘فتی اص ثبصپشداخت ٞضیٞٝٙبی ٔٛكٛف ث ٝخٟت
تلشیحبت لب٘٘ٛی دس ٔبد 104 ٜلب٘ٔ ٖٛبِیبت ٔؼتمیٓ ٔ ٚبد 35 ٜلب٘ ٖٛتبٔیٗ اختٕبٓی أتٙبّ ٕ٘ٛد٘ذ.
صیشا دس ایٗ لٛا٘یٗ تلشیح ؿذ ٜایٗ أش ُٚیف ٝپیٕب٘ىبس ٔیثبؿذِ .زا اٌش لشاس ثبؿذ ایٗ ٞضیٞٝٙب ثشای
پیٕب٘ىبساٖ خبسخی ثبصپشداخت ٌشدد اٚال ایٗ أش ثٙٔ ٝضِ ٝآٌبی أتیبص  ٚایدبد ٔٛلٔیت ا٘حلابسی
ثشای ایـبٖ دس ٔمبثُ پیٕب٘ىبساٖ ایشا٘ی ثٛد ٚ ٜثب٘یب ٔغبیش ثب ٔلاشحبت لاب٘٘ٛی  ٚسٚیاٞٝابی ٕٔٔاَٛ
ثیٗإِّّی اػت.
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هسیٌهها

ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ داسای ػمف ٞؼتٙذ .اِجت ٝدس ٘ؼُ ػا ،ْٛاثتاذا ػامف
ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ثب أوبی لشاسداد ثشآٚسد ٔایؿاٛد .پاغ اص ا٘دابْ ٟٔٙذػای پبیا ٚ ٝثشٌاضاسی
تٛػي ؿشوت ّٔی ٘فت  ٚپیٕب٘ىبس تٔییٗ خٛاٙٞذ ؿذ .أب سٚیىشد ٘ؼُ ػ ْٛلشاسداد ثیأْتمبثاُ دس
تٔییٗ ػمف ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ،ث ٝكٛست ػمف ثبص٘ 1یؼت  ٚدس ایٗ ٔٛسد ٘یض ػمف ٞضیٙاٞٝابی
ػشٔبیٝای تٔییٗ ٔیؿٛدِٚ ،ی ث ٝخبی تخٕیٗ ٞضیٞٝٙبی ٔضثٛس دس ٍٙٞابْ أوابی لاشاسداد  ٚثؼاتٗ
ػمف ٞضیٞٝٙب ثش ٔجٙبی ثشآٚسد كٛست ٌش ت ،ٝایٗ ٞضیٞٝٙاب پاغ اص ثشٌاضاسی ٔٙبللاٞٝاب ُ ٚاشف
ٔذت ٔـخلی اص تبسیخ ٔؤثش ؿذٖ لشاسداد ،ث ٝكٛست ٚالٔی ٓ ٚیٙی تٔییٗ ٔیؿ٘ٛذٞ .ضیٔٝٙحٛسی
لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ،چبِـی ٔبٛٞی اػت وا ٝثأ ٝبٞیات ایاٗ ٘ا ّٛلشاسدادٞاب ٓ ٚاذْ اٌ٘ٔابف ٚ
تٙبػت ایٗ لشاسداد ثب اِضأابت اخشایای پاشٚطٜٞابی ٘فتای ثابصٔیٌاشدد؛ 2دس ٚالاْ ٔبٞیات لاشاسداد
ثیْٔتمبثُ ثٌٝ٘ٛٝای اػت وٞ ٝضیٔٝٙحٛسی خضء اسوبٖ ایٗ لشاسدادٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد  ٚدس ٘تیداٝ
ػبصٚوبس ثبصیب ت ٞضیٞٝٙب دس ایٗ ٘ ّٛلشاسدادٞب ،ث ٝخبی تفبٓٞ ٚ ٓٞساػتبیی ٔٙب ْ ًش یٕٗٞ ،اٛاسٜ
ث ٝتٔبسم ایٗ ٔٙب ْ ٔٙدش خٛاٞذ ؿذ .سٚیىشد ٞضیٔٝٙحٛسی كشف  ٚثؼتٗ ػمف ٞضیٞٝٙب ث ٝایدبد
1. Open Capex
 . 2دس پبػخ ثا ٝایاٗ ا٘تمابد ٌفتا ٝؿاذ ٜوا ٝاٚال ٔٛوا َٛواشدٖ تٔیایٗ ػامف ٞضیٙاٞٝابی ػاشٔبیٝای ثٔاذ اص ٚاٌازاسی
لشاسدادٞبی شٓی ث ٝپیٕب٘ىبساٖ شٓی ثٛد ٚ ٜایٗ وبس سیؼه پیٕب٘ىبس سا وبٞؾ ٔیدٞذ .ثب٘یب اػبػب تٟٙب ٞضیٙاٞٝابی
ػشٔبیٝای داسای ػمف ٞؼتٙذ .ثبِثب أىبٖ وبٞؾ یب ا ضایؾ ٞضیٞٝٙب ٔتٔبلت وبسٞب پیؾثیٙی ؿذ ٜاػات (اثشاٞیٕای ٚ
ٕٞىبساِٖ .)3 :1391 ،ىٗ دس پبػخ چٙیٗ اػتذالَ ؿذ ٜو ٝاٚال تٔییٗ ػمف ٞضیٞٝٙبی ػاشٔبیٝای پاغ اص ٚاٌازاسی
لشاسدادٞبی شٓی ،سیؼه ا ضایؾ ٞضیٞٝٙب دس ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ ا ضایؾ ٞضیٞٝٙب ث ٝدِیُ ا ضایؾ لیٕتٞب یب تغییش پایؾ-
ثیٙیٞبی اِٚی ٝثبتٛخ ٝث ٝؿٙبخت ثیـتش اص ٔیذاٖ سا وبٞؾ ٕ٘یدٞذٕٓ .ذٛٔ ٜاسد ا اضایؾ ٞضیٙاٞٝابی ٘فتای ٘ؼاجت ثاٝ
ػمف تٔییٗ ؿذ٘ ٜیض دس ایٗ ٔٛاسد اتفبق ٔیا تذ .ثب٘یب ٕٓذٞ ٜضیٞٝٙبی ٘فتای سا ٞضیٙاٞٝابی ػاشٔبیٝای پاشٚط ٜتـاىیُ
ٔی دٙٞذ .ثبِثب دس ٔٛاسد تغییش دس ٔحذٚد ٜوبسٞب ،ػمف ٞضیٞٝٙبی ػاشٔبیٝای ا اضایؾ ٕ٘اییبثاذ .وابٞؾ یاب ا اضایؾ
وبسٞب ٘یض ثبتٛخ ٝث ٝتٔشیف اسائ ٝؿذ ٜدس لشاسداد ،سیؼاه ا اضایؾ لیٕاتٞاب سا وابٞؾ ٕ٘ایدٞاذ (سوٙای حؼایٙی،
 ،1393كق .)112-111
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ٔؼبثم ٝثیٗ ؿشوت ٘فتی خبسخی دس ا ضایؾ ٞشچ ٝثیـتش ٞضیٞٝٙب  ٚؿشوت ّٔای ٘فات ثا ٝوٙتاشَ ٚ
ِ٘بست ایٗ ٞضیٞٝٙب ٔیا٘دبٔذ (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)708 :1393 ،
دس لشاسداد خذیذ ٘فتی ایشا ٖ ٘یض ایٗ چبِؾ ث ٝخٛثی تـخیق داد ٜؿذ ٜاػت  ٚثش٘بٔ ٝتٛػٔٚ ٝ
ٔی ؿٛد ،ثًٛ ٝسی و ٝس تبس ٔخضٖ  ٚػبیش اِضأبت اخشایی پشٚط ٜدس ً َٛاخاشای ّٕٓیابت تٛػأ،ٝ
ٔجٙبی تغییش ،تدذیذ ِ٘ش  ٚاكالح ثش٘بٔ ٝتٛػٔ ٝلشاس خٛاٞذ ٌش تٚ .اٍٟ٘ای ثاِٙٔ ٝاٛس ِ٘ابست ثاش
ٔیضاٖ ٞضیٞ ٝٙبی ٘فتی ،ث ٝخبی ٔٔیبس غیشٌٔٔٙف  ٚچبِؾ ثشاٍ٘یض لشاسداد ثیْٔتمبثُ ث ٝؿشح ٛق ،اص
ػبصٚوبس ثش٘بٔ ٝوبسی  ٚثٛدخ ٝػبِیب٘ ٝو ٝدس ٞش ػبَ ثشای ػابَ ثٔاذ ّٕٓیابت تٟیأ ٝایؿاٛد  ٚثاٝ
تلٛیت ؿشوت تٛػٔٝای ٔـتشن  ٚؿشوت ّٔای ٘فات ایاشاٖ ٔایسػاذ ،اػاتفبد ٜؿاذ ٜاػات .دس
لشاسداد خذیذ ،ا٘حشاف اص ثٛدخ ٝػبِیب٘ ٝكش ب تب ٔیضاٖ  5دسكذ ٔجبِغ ٔلٛة ٞش ػبَ ٔدبص اػات؛
دس كٛستی ؤ ٝتلذی ّٕٓیبت تِٛیذ (ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ یب ؿاشوت تٛػأٝای ٔـاتشن  ٚیاب
ؿشوت تِٛیذی ٔـتشن حؼت ٔٛسد) ثشای اخشای ّٕٓیبت استمب  ٚیب ثٟجٛد ثبصیب ات ٘فات ،تضسیاك
ػشٔبی ٝث ٝپشٚط ٜسا هشٚسی تـخیق دٞاذ ،پیٕب٘ىابس ّٕٓیابت سا اص حیاث ٔابِی ٙ ٚای حٕبیات ٚ
پـتیجب٘ی خٛاٞذ وشدٞ .ضیٞٝٙبی ٔضثٛس ثٕٞ ٝشا ٜحكاِضحّٕٕٓ ٝیبت استمب  ٚثٟجٛد ثبصیب ت ٘فت ،ثاٝ
ٓٛٙاٖ ٞضیٞٝٙبی ٘فتی دس حؼبة پشٚطِٛٙٔ ٜس ؿذٌٔ ٚ ٜبثك ػابصٚوبس تٔیایٗ ؿاذ ٜدس لاشاسداد ،دس
دٚس ٜثبصیب تٔ ،ؼتّٟه خٛاٙٞذ ؿذ (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)711 :1393 ،
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جذٍل .1همبیسِ سبختبر هبلی لزاردادّبی ثیعهتمبثل ٍ IPC

ثیعهتمبثل

IPC

یىپبرچگی هزاحل تَلیذ

عذم حضَر پیوبًىبر در عولیبت تَلیذ جبهعیت ،یىپبرچگی ٍ ٍاثستگی
(یب داضتي ًمص اًذن ّویبری ٍ هزاحل هختلف عولیبت ًفتی ضبهل
هسبعذت) ٍ در ًتیجِ عذم تَجِ ثِ عولیبت اوتطبف ،تَسعِ ٍ تَلیذ ٍ
وبروزد ثلٌذهذت ٍ ثزاثز ثب عوز هیذاى ارتجبط هستمین دستوشد ٍ در ًتیجِ
ثزای رسیذى ثِ تَلیذ عذم اهىبى تالش پیوبًىبر ثزای حذاوثز ًوَدى
تَلیذ اًجبضتی اس هیذاى در عَل دٍرُ
تحمك ثبالتزیي ًزخ ثْزٍُری ٍ
لزارداد
ثبسیبفت ًفت

ًظبم هبلیبت ثز درآهذ

ثجت هبلیبت ثز درآهذ پزداختی تَسظ ثجت هبلیبت ثز درآهذ پزداختی تَسظ
پیوبًىبر ثِ عٌَاى ّشیٌِّبی
پیوبًىبر ثِ عٌَاى ّشیٌِّبی
غیزسزهبیِای در حسبة پزٍصُ ٍ
غیزسزهبیِای در حسبة پزٍصُ ٍ
ثبسپزداخت ى ثِ پیوبًىبر ٍ در ًتیجِ ثبسپزداخت ى ثِ پیوبًىبر ٍ در ًتیجِ
هعبف ثَدى پیوبًىبر اس پزداخت
هعبف ثَدى پیوبًىبر اس پزداخت
هبلیبت
هبلیبت

ّشیٌِ ّب

ثب تَجِ ثِ اهىبى تغییز رفتبر هیذاى ٍ
تحَالت ثبسار ،در ٌّگبم عمذ لزارداد
سمفی ثزای ّشیٌِّبی سزهبیِای در
ّشیٌِهحَری غزف ٍ ثستي سمف
ًظز گزفتِ ًطذُ است ٍ هیشاى ّشیٌِ
ّشیٌِّبی سزهبیِای ٍ در ًتیجِ
ّز سبلِ در لبلت ثزًبهِ ٍ ثَدجِ
تالش ضزوت ًفتی خبرجی در
تػَیت ضذُ تَسظ وویتِ هطتزن
افشایص ّزچِ ثیطتز ّشیٌِّب
تَسعِ هیذاى ،تعییي هیگزدد ٍ اًحزاف
تب  5درغذ اس هیشاى تعییي ضذُ در ایي
ثزًبهِ جبیش است.

ٔأخز٘ :تبیح تحمیك
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هذت لزارداد

حضَر ثلٌذهذت پیوبًىبر ٍ
وَتبُهذت ثَدى لزارداد ٍ در ًتیجِ حذاوثزسبسی هٌبفع خَد در عَل
عذم تَجِ ثِ تَلیذ غیبًتی ٍ عذم هذت لزارداد ،تَلیذ غیبًتی هٌبفع
اهىبى تحمك ثبالتزیي ًزخ ثْزٍُری ٍ غیزهستمین ٍ استزاتضیه ّوچَى
دستزسی ثلٌذهذت ثِ هٌبثع اًزصی
ثبسیبفت ًفت
هغوئي
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 .2-5هقایسه قراردادهای بیعهتقابل با قرارداد  IPCبراساض ضاخص سهنبری
(هطالعه هَردی هیداى آزادگاى)
دس لشاسدادٞبی ٘فتیً ،شاحی دلیك  ٚتٔبُٔ ٔیبٖ اخضای ٔختّف سطیٓ ٔبِی ٘مؾ ٕٟٔی ایفب ٔیوٙذ.
پشٚطٜٞبی ٘فتی  ٚػٟٓثشی دِٚت  ٚػشٔبیٌٝزاس ٔایتٛا٘اذ وابٔال ٔتفابٚت ثبؿاذ .اص ػاٛی دیٍاش،
ػبختبسٞب  ٚسطیٓٞبی ٔبِی ٔتفبٚت ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ ث٘ ٝتبیح یىؼب٘ی اص حیث دسآٔذ ٔ ٚیضاٖ ػٟٓثاشی
دػت یبثٙذ .أب ّٓیسغٓ ایٗ ت ،ّٛٙچٙذ اكُ التلبدی سإٙٞبٚ 1خٛد داسد ؤ ٝیتاٛاٖ اص آٖٞاب ثاٝ
ٍٙٞبْ اسصیبثی یب ًشاحی سطیٓ ٔبِی اػتفبد ٜوشد .اِجت ٝاػتفبد ٜاص تدشث ٝوـاٛسٞب ٘یاض دس ایاٗ ٔیابٖ
إٞیت ثؼیبسی داسد .اكّیتشیٗ ؿابخق ثاشای اسائأ ٝمبیؼاٝای وّای اص سطیآٞابی ٔابِیٔ ،یاضاٖ
ػٟٓثشی ًش یٗ اص پشٚط 2ٜاػت و ٝث ٝكٛست اسصؽ ّٔی خبِق وُ دسآٔذٞبی ًش یٗ ثٙٓ ٝاٛاٖ
ػٕٟی اص دسآٔذٞبی پیؾ اص ٔبِیبت تٔشیف ٔیؿٛد (٘خِّ .)2010 ،3ٝازا ایاٗ ٌٔبِٔا ٝدس ِ٘اش داسد
اسصؽ ّٔی ٔیضاٖ ػٟٓثشی پیٕب٘ىبس خبسخی سا دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ ٔیذاٖ ٘فتی آصادٌبٖ ٔحبػجٚ ٝ
ثب اػتفبد ٜاص تىٙیه ؿجیٝػبصی ،ثب حبِت لشاسداد ٔ IPCمبیؼٕ٘ ٝبیذ.
 .1-2-5طرح تَسعه هیداى ًفتی آزادگاى
ٔیذاٖ ٘فتی آصادٌبٖ دس  85ویّٔٛتشی خٛٙة غشثی ؿٟش اٛٞاص دس خٛٙة ٌٔٙمٛٞ ٝسأِِیٓ  ٚدس 10
ویّٔٛتشی ٔشص وـٛس ٓشاق ٚالْ ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔیذاٖ اص ِحبٍ ػبختبس صٔایٗؿٙبػای داسای 4الیاٝ
٘فتی ػشٚن ،وظدٔیٌ ،ذّٟ ٚ ٖٚیبٖ ٔیثبؿذ .ثایؾ اص  90دسكاذ ٘فات دسخابی ایاٗ ٔیاذاٖ دس
ػبص٘ذ ػشٚن لشاس ٌش ت ٝاػت وً ٝجك تخٕیٗٞبی اِٚیٔ 20 ٝیّیبسد ثـى ٝاسصیبثی ٌشدیذ  ٚثٔاذٞب
ایٗ ٔیضاٖ ثٔ 30 ٝیّیبسد ثـى ٝا ضایؾ پیذا ٕ٘ٛد (د تاش ٕٞىابسیٞابی ٙابٚسی سیبػات خٕٟاٛسی،
 .)312 :1385لشاسداد تٛػٔ ٝایٗ ٔیذاٖ ِٓیٓ ثٝكٛست ثیْٔتمبثاُ ثایٗ ؿاشوت ّٔای ٘فات ایاشاٖ ٚ

1. guiding economic principles
2. project government/contractor take
3. Nakhle
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ؿشوت  INPEX1ثب ػ 75 ٟٓدسكذ ٔ ٚـابسوت تاأٔیٗ ٔابِی ٘یىا ٛثاب ػا 25 ٟٓدسكاذ دس ٛسیاٝ
ػبَٔٙٔ 2004مذ ؿذ .أب ؿشوت طاپٙی پغ اص چٙذ ػبَ ٌّٔٔی ٕٓاال  ٚثا ٝثٟب٘اٞٝابی ٓاذْ أٙیات
ٌٔٙمّٕٓ ٝیبتی الذاْ خبكی ا٘دبْ ٘ذاد  ٚثب ا ضایؾ ؿاذیذ لیٕات ٘فات خابْ  ٚثا ٝتجاْ آٖ ا اضایؾ
پیٕب٘ىبس ثب اػتٙبد ث ٝا ضایؾ ؿذیذ لیٕتٞب ٞ ٚضیٞٝٙب  ٚثب دسیب ت حذٚد ٔ 120یّی ٖٛدالس اص پشٚطٜ
خبسج ؿذ ٜاػت .ثشسػی الذأبت دٚس ٜاپشاتٛسی ؿشوت پتشٚایشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞاذ وا ٝثایِٕ٘ای ٚ
ثش٘بٍٔی ٔفشى ٓ ٚذْ لذست ثش تلٕیٌٓیشی ث ٝؿاذت ثاش وابی پاشٚط ٜحابوٓ ثاٛدٔ ٚ ٜیاذاٖ ثاب
تأخیشات ثؼیبس ث ٝتِٛیذ اِٚی ٝسػیذ ٜاػت (دٞمب٘ی.)263 :1393 ،
ٔـخلبت لشاسدادی بص ا َٚپشٚط ٜث ٝؿشح خذ َٚصیش اػت.
جذٍل .2اعالعبت هبلی لزارداد تَسعِ هیذاى آسادگبى
ّشیٌِ سزهبیِای ٍ عولیبتی ( 1026 )CAPEX-OPEXهیلیَى دالر
ّشیٌِّبی غیزسزهبیِای ( 205 )NON-CAPEXهیلیَى دالر
 330هیلیَى دالر
ّشیٌِ ثبًىی ()BANK-CHARGES
دستوشد ریسه ٍ پبداش ( 699 )REMUNERATIONهیلیَى دالر
Libor + 0.75
فزهَل هحبسجِ ّشیٌِ ثبًىی
ٔأخز :دٞمب٘ی261 :1393 ،

ثشاػبع ًشح ٟ٘بیی تٛػٔٔ ٝیذاٖ ٘فتی آصادٌبٖٔ ،یضاٖ تِٛیذ پغ اص ٌزؿت  4ػبَ دس ػابَ 2007
ثٝكٛست آصٔبیـی ٞ 50ضاس ثـى ٝخٛاٞذ ثٛد و ٝدس اٚاػي ػبَ  2008تِٛیاذ ثاٞ 150 ٝاضاس ثـاىٝ
٘فت ا ضایؾ خٛاٞذ یب ت (د تش ٕٞىبسیٞبی ٙبٚسی سیبػت خٕٟٛسی.)314 :1385 ،
 .2-2-5هحاسبه ارزش فعلی هیساى سهنبری پیواًکار در قرارداد بیعهتقابل
ٍ ضبیهسازی با قرارداد IPC
دس ایٗ لؼٕت للذ داسیٓ ثشاػبع اًالٓبت لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ دس ٔیذاٖ ٔٛسد ٌٔبِٔا ،ٝثا ٝایاٗ
ػؤاَ پبػخ دٞیٓ و ٝدس كٛست ا٘ٔمبد لشاسداد  ،IPCچا ٝاتفابلی ثاشای ٔیاضاٖ ػآٟثاشی پیٕب٘ىابس
1. Japan’s Indonesia Petroleum Exploration
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ٔیا تبد .دس ٚالاْ ٔاب دس ایاٗ ٌٔبِٔا ٝاسصؽ ّٔای ٚخا ٜٛدسیاب تی ؿاشوت خابسخی سا دس لاشاسداد
ثیْٔتمبثُ ٔحبػج ٝوشد ٚ ٜآٖ سا ثب حبِت ٔ IPCمبیؼٔ ٝی وٙیٓٞ .ش وذاْ وا ٝوٕتاش ٘ـابٖ ٔایدٞاذ
ٔٙب ْ وبس شٔب یب دِٚت ٔیضثبٖ دس آٖ لشاسداد ثیـتش ثٛد ٜچشاو ٝتٛا٘ؼات ٝػا ٟٓوٕتاشی ثا ٝپیٕب٘ىابس
ٚخٛد ٘ذاسد صیشا دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ اػبػب پیٕب٘ىبس دس ٔشحّ ٝتِٛیاذ حواٛس ٘ذاؿات ٚ ٝاص اثتاذای
ٔشحّ ٝتِٛیذ ،وبس دس اختیبس دِٚت لشاس ٔی ٌش ت ٚ ٝدِٚت ثبتٛخ ٝثا ٝتاٛاٖ خاٛد الاذاْ ثا ٝتِٛیاذ ٚ
شٚؽ ٘فت ٔیوشد ٜاػت .ثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝلشاسدادٞبی  IPCثّٙذٔذت ثٛد ٚ ٜثخؾ لبثاُ تاٛخٟی
اص ٕٓش ٔیذاٖ سا پٛؿؾ ٔیدٙٞذ ،شم وشدٜایٓ لشاسداد ٔیذاٖ ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝو ٝاص ػبَ  2007آغبص
ؿذ ،ٜتب ػبَ  2016ادأ ٝپیذا ٔیوٙذ .ثذیٗ تشتیت ٔاذت لاشاسداد ثاشای ٔیاذاٖ آصادٌابٖ  10ػابَ
ٔیؿٛد .ثب ادأ ٝلشاسدادٔ ،یضاٖ تِٛیذ ٔیذاٖ 1دس ٔذت لشاسداد ثبثت دس ِ٘ش ٌش ت ٝؿذ ٜاػات .اِجتاٝ
ثشای ایدبد لبثّیت ٔمبیؼ ،ٝشم وشدٜایٓ لشاسداد ثیْٔتمبثُ ٘یض ثشای  10ػبَ ادأ ٝیبثذ ٞشچٙذ واٝ
دس ُٕٓ لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ وٕتش اص  10ػبَ ثٛدٜا٘ذ.
 .3-2-5هسیٌهها
ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ّٕٓ ٚیبتی دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ ثب اػتفبد ٜاص ساثٌ ٝاسصؽ آتی الؼابى ٔؼابٚی
ٔحبػجٔ ٝیؿٛد .اٌش ثخٛاٞیٓ اسصؽ آتی ٔٔبدَ یه ٔدٕ ٝٓٛپشداختٞبی یىؼبٖ (ٔدٕٝٓٛای اص
خشیبٖٞبی ٘مذی ثشاثش و ٝدس ا٘تٟبی دٚسٜٞبی ٔتٛاِی س ٔیدٙٞذ) سا ٔحبػج ٝوٙیٓ ،اص ٔٔبدِ ٝصیاش
اػتفبدٔ ٜیوٙیٓ (ٔیبٖ:)59 :2011 ،2
]

()1
دس ساثٌٛ ٝق ،دس

اسصؽ آتی (ٚ )future value

[

ٔدٕ ٝٓٛپشداختٞابی یىؼابٖ ()annuity

اػت؛ ٚالْ دس ایٙدب شم وشدٜایٓ وٞ ٝضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای اص تبسیخ ٔؤثش ؿذٖ لاشاسداد تاب تابسیخ
تحٛیُ پشٚط ٜث ٝوبس شٔب دس ٞش ػبَ ث٘ ٝؼجتٞبی ٔؼبٚی ،ػشٔبیٌٝزاسی ؿذٜا٘ذ.
 .1دس ایٙدب ٔیضاٖ تِٛیذ سا ٔٔبدَ حذاوثش ٔیضاٖ تِٛیذ سٚصا٘ٔ ٝیذاٖ دس ٌٔبِٔبت ٔشثٛى ث ٝلشاسدادٞبی ثیْ ٔتمبثُ دس ِ٘ش ٌش تٝایٓ.
2. Mian

Downloaded from qjerp.ir at 23:05 +0330 on Wednesday October 17th 2018
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ثشای ٔحبػجٞ ٝضیٞٝٙبی غیشػشٔبیٝای اص ساثٌا ٝاسصؽ آتای ( ) ٔماذاسی وا ٝدس صٔابٖ حابَ
(ثب ثٟشٔ ٜشوت) اػتفبدٔ ٜیوٙیٓ (ٔیبٖ:)55 :2011 ،

دسیب ت یب ػشٔبیٌٝزاسی ؿذٜ

∑

()2
ٞضی ٝٙؿذ ٚ ٜدس پبیبٖ پشٚط ٜثبصپشداخت ٔیؿٛد (حبتٕی  ٚوشیٕیبٖ.)947 :1393 ،

دس لشاسداد  ،IPCؿشوت ٘فتی ثیٗ إِّّی ٞضیٞ ٝٙبی ػشٔبیٝایّٕٓ ،یبتی  ٚغیشػشٔبیٝای داؿاتٝ
ِىٗ ث ٝایٗ ٔجبِغ ٞضیٞٝٙبی اػتخشاج ٘یض اهب ٔ ٝیؿٛد صیشا دس لشاسداد  IPCثاشخالف لشاسدادٞابی
ثیْ ٔتمبثُٔ ،شحّ ٝتِٛیذ ثٔ ٝشحّ ٝتٛػٔٔ ٝتلُ اػتٞ .ضی ٝٙاػاتخشاج ٞاش ثـاى٘ ٝفات ثاشای ایاشاٖ
12دالس دس ِ٘ش ٌش ت ٝؿذ ٜاػت.

1

 .1آطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘شطی ( )IEAدس ٌضاسؽ چـٓا٘ذاص خٟب٘ی ا٘شطی دس ػبَ ٞ ،2008ضی ٝٙتِٛیذ ٘فات دس خبٚسٔیب٘اٝ
 ٚؿٕبَ آ شیمب سا ثیٗ  6تب  28دالس دس ٞش ثـى ٝآالْ وشدٞ ٚ ٜضیٙا ٝتِٛیاذ دس ٔیابدیٗ ٔتٔابسف ٘فتای (ٕٔٔاِٛی) دس
٘مبى ٔختّف د٘یب سا  6تب  39دالس ثشآٚسد وشد ٜاػت (ٕٞ .)www.worldenergyoutlook.orgنٙایٗ ٔٛػؼاٝ
سیؼتبد ا٘شطی ثب ٌٔبِٔ ٝس٘ٚذ تِٛیذ ٘فت دس  20وـٛس خٟبٖ ،ث ٝثشسػی ٞضیٔ ٝٙتٛػي تٕبْ ؿذ ٜتِٛیذ ٞاش ثـاى٘ ٝفات
دس وـٛسٞبی ٔختّف پشداخت ٝاػتٌ .ضاسؽ ػبَ  2016وا ٝثاب اػاتفبد ٜاص اًالٓابت خٕاْ آٚسی ؿاذ ٜاص ثایؾ اص
ٞ15ضاس ٔیذاٖ ٘فتی دس  20وـٛس ٔ ٟٓتِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفت خٟبٖ تٟیا ٝؿاذٞ ،ٜضیٙاٞٝابی ػاشٔبیٌٝازاسی ٞ ٚضیٙاٞٝابی
ّٕٓیبت تِٛیذ سا ث ٝتفىیه دس وـٛسٞبی ٔختّف ثیبٖ وشد ٜاػت .ثش اػبع ایٗ ٌضاسؽ ٞضی ٝٙتِٛیذ ٞش ثـى٘ ٝفات
دس ایااشاٖ حااذٚد  12دالس اػاات ( .)http://www.rystadenergy.com/Databaseاٌشچااٞ ٝضیٙاا ٝاػااتخشاج
ثخـی اص ٞضی ٝٙتِٛیذ اػتِ ،ىٗ ٔب دس ٔذَ ٔبِی ٞضی ٝٙتِٛیذ آٖ  ٓٞثشاػبع ٌٔبِٔ ٝػبَ  2016سا دس ٔذَ ٔبِی لاشاس
دادٜایٓ تب ثذیٗ تشتیت احتٕبَ ا ضایؾ ٞضیٞٝٙب دس ً َٛصٔبٖ ٘ ٚیض تالؽ ثشای حفاَ ٔیاضاٖ تِٛیاذ سا پٛؿاؾ دٞایٓ.
اِجت ٝایٗ حبِت ثبص ٓٞیه حبِت ثذثیٙب٘ ٝاػت ،صیشا ٞشچ ٝایٗ ٞضیٞٝٙب سا ا ضایؾ دٞایٓ ،دسیاب تی پیٕب٘ىابس دس ٔاذَ
ٔبِی ثیـتش ٔیؿٛد .ؿبیبٖ روش اػت دس ً َٛتبسیخ لشاسدادٞبی ٘فتی ،لیٕت دس ثیـتش ٔٛاسد ثا ٝكاٛست ثؼایبس لبثاُ
ٔالحِٝای ثیؾ اص ٞضی ٝٙتِٛیذ ثٛد ،ٜثٚ ٝیظ ٜدس حٛص ٜخّیح بسع .اص ایٗ س ٚثشای وـٛسٞبی كبحت رخبیش ٔماشٖٚ
ث ٝكش  ٝثٛد ٜتب آ٘دب و ٝأىبٖ داسد ث ٝد٘جبَ ا ضایؾ ُش یت تِٛیذ ثبؿٙذ (تىّیف :1387 ،ف .)8
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 .4-2-5دستوسد پیواًکار
ثشای ٔحبػج ٝحكاِضحٕٞ ٚ ٝضیٞٝٙبی ثب٘ىی (الیجٛس  1)0/75 +دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ اص ساثٌا ٝاسصؽ
ّٔی الؼبى ٔؼبٚی اػتفبدٔ ٜیوٙیٓ(ٔیبٖ:)57 :2011 ،

دس ٚالْ دس ایٙدب شم وشدٜایٓ و ٝایٗ ٔجبِغ دس الؼبى ٔؼبٚی ً ٚی یه ٔذت ٔٔایٗ ثا ٝؿاشوت
٘فتی پشداخت ٔیٌشدد .دس تٕبٔی ساثٌٞٝبی ٘ ieش الیجٛس اص تبسیخ ٔاؤثش ؿاذٖ لاشاسداد تاب تابسیخ
تحٛیُ پشٚط ٜدس ِ٘ش ٌش ت ٝؿذ ٜاػت.
دس لشاسداد ٕٞ IPCبًٖٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ،دػتٕضد  ٚػٛد پیٕب٘ىبس ( )Feeثشای ًشحٞابی ٘فتای
ثٝكٛست دالس دس ٞش ثـىٔ ٝیثبؿذ .دس لشاسداد ٘ IPCیض ثشای تٔذیُ دػتٕضد اص بوتٛس ( Rثٕٞ ٝبٖ
ٔٔٙبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس لشاسدادٞبی ٔـبسوت دس تِٛیذ ثب ایٗ تفبٚت و ٝدیٍش ثٟشٔ ٜبِىب٘ٔ ٚ ٝبِیبت
اص ٞضیٞٝٙب وؼش ٕ٘یؿٛد) اػتفبدٔ ٜیؿٛد .دس وّیبت اسائا ٝؿاذ ٜاص ٔاذَ  IPCخاذ َٚریاُ ثاشای
دػتٕضد اسائ ٝؿذ ٜاػت؛

٘ .1ش ثٟش ٜدس لشاسداد ٔٛسد تٛا ك لشاس ٔیٌیشد وٕٛٔٔ ٝال سلٕی ثبالتش اص ٘ش “الیجٛس” ثٛد ٜو ٝدس لشاسدادٞابی ٔاٛسد
ٌٔبِٔ %75 ٝثٝاهب ٘ ٝش الیجٛس ثٛد ٜاػت.
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جذٍل .3فبوتَر  Rدر لزارداد IPC

فبوتَر

R

ووتز اس 1

 1تب 2

 2تب 3

 3تب 4

ثشرگتز اس 4

)Fee ( $/b

)Fee ( $/b

)Fee ( $/b

)Fee ( $/b

)Fee ( $/b

تب 50

A1

B1

C1

D1

E1

A2

B2

C2

D2

E2

A3

B3

C3

D3

E3

A4

B4

C4

D4

E4

A1>A2>A3>A4
A1>B1>C1>D1>E1

B1>B2>B3>B4
B1>C1>D1>E1

C1>C2>C3>C4
C1>D1>E1

D1>D2>D3>D4
D1>E1

E1>E2>E3>E4

 50تب
100
 100تب
200
ثیص اس
200
هالحظبت

1

ٔأخز :وبتجی ٙٔ ٚلٛسیبٖ 2014 ،

ٕٞبًٖٛس ؤ ٝالحِٔ ٝیؿٛدٔ ،یضاٖ دػتٕضد دس ٔذَ خذیذ لشاسدادی آالْ ٘ـذ ٚ ٜپبسأتشی
اػت و ٝدس ٔٙبللبت آالْ ٔیٌشدد .دس ایٗ ٌٔبِٔ ٝایٗ ٔیضاٖ ثشای ٔیذاٖ آصادٌابٖ  2/71دس ِ٘اش
ٌش ت ٝؿذ ٜاػت .چشا و ٝثبتٛخ ٝث ٝسیؼاهٞابی ػیبػایٔ ،یاضاٖ ٘اش ثبصٌـات  16دسكاذ ثاشای
پیٕب٘ىبس شم ؿذ ٜاػت .دس ٚالاْ ٘اش ثبصٌـات  16دسكاذ٘ ،اش لشاسدادٞابی ثیأْتمبثاُ ثاٛدٜ
ٞشچٙذ دس ثشخی اص ًشحٞب ٕٓال ٔحمك ٘ـذ ٜاػتِ .زا ثبتٛخ ٝثٞ ٝاذف لشاسدادٞابی خذیاذ ٘فتای
ایشاٖ و ٝث ٝد٘جبَ خزاةتش ٕ٘ٛدٖ ؿشایي لشاسدادی ث٘ ٝؼاجت لشاسدادٞابی ثیأْتمبثاُ ٞؼاتٙذ ،ایاٗ
ٔیضاٖ حذالُ ٘ش ٔفشٚم خٟت ٚسٚد ؿشوتٞابی ثایٗإِّّای ٘فتای ثا ٝپاشٚطٜٞابی ٘فتای ایاشاٖ
ٔیثبؿذ .دس ٘تید ٝایٗ بوتٛس ثب تٔییٗ ٘ش ثبصٌـت  16دسكذ ثشای ػشٔبیٌٝزاس ثشای ٔیبدیٗ ٘فتی
ثضسي (ًجك تٔشیف ثب داسا ثٛدٖ ٔ 3یّیبسد ثـى٘ ٝفت دسخاب)  2/71دالس ثا ٝاصای ثـاى ٝتِٛیاذی ٚ
1. Katebi & Mansourian
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ثشای ٔیبدیٗ وٛچه (ًجك تٔشیف ثب داسا ثٛدٖ ٔ 1یّیبسد ثـى٘ ٝفت دسخب)  5/87دالس ثا ٝاصای ٞاش
ثـى ٝتِٛیذی ث ٝدػت آٔذ ٜاػت (ثٟبدسی .)26-32 :1395 ،ثشاػبع ایاٗ تٔشیاف  ٚثاب ٓٙبیات ثاٝ
اًالٓبت اسائ ٝؿذٔ ،ٜیذاٖ آصادٌبٖ خضٔ ٚیبدیٗ ثضسي ثب دػتٕضد  2/71دس ِ٘ش ٌش ت ٝؿاذ ٜاػات.
ثشای ٔیبدیٗ ثب تِٛیذ سٚصا٘ 110 ٝتب ٞ 170ضاس ثـى ٝدس سٚص (ٔـبث ٝثب ٔیابدیٗ ٔاٛسد ٌٔبِٔأ ٝبػات،
پبداؽٞبیی ٘ضدیه ث ٝایٗ آذاد دس ِ٘ش ٌش ت ٝؿذ ٜاػت؛
جذٍل .4پزداخت پبداش ثِ اسای ّز ثطىِ در هیبدیي ًفتی عزاق
سبل هٌبلػِ

هیذاى

2008
2009
2009
2009

احذة
ثذرُ
لیبرُ
ًجوِ

ّذف پالتَ ّشار ثطىِ در حذاوثز پبداش دالر ثِ اسای
ّز ثطىِ
رٍس
6
5/5
5
6

140
170
120
110

ٔأخزٛٔ :ػؼٌٔ ٝبِٔبت ا٘شطی ػجحبٖ10 :1391 ،

 .3-5یافتههای ضبیهسازی
اسصؽ ّٔی خبِق دسیب تی ؿشوت ٘فتی ثیٗإِّّی ( )IOCدس ًشحٞبی ٔشثاٛى ثأ ٝیابدیٗ ٔاٛسد
ٌٔبِٔ ٝدس د ٚحبِت ثیْٔتمبثُ  IPC ٚث ٝؿشح خذ َٚریُ اػت.
جذٍل .5ارسش فعلی خبلع دریبفتی ضزوت خبرجی در ثیعهتمبثل ٍ IPC

هیذاى ًفتی

ارسش فعلی خبلع دریبفتی ( IOCهیلیَى دالر)

آسادگبى
ٔأخز٘ :تبیح تحمیك

ثیعهتمبثل
1725

IPC

304
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ٌٔبثك ٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ،ٜدس ًشح تٛػٔٔ ٝیذاٖ ٘فتی آصادٌبٖ ،ؿشوت ٘فتای ثایٗإِّّای دس
لبِت لشاسداد ثیْٔتمبثُ ٔ 1725یّی ٖٛدالس (ثٝكٛست اسصؽ ٚالٔی) ٔٙتفْ ٔیؿٛد دس حبِی و ٝاٌش
ایٗ ًشحٞب دس لبِت  IPCد٘جبَ ٔیؿذ ،سلٓ ٔضثٛس ث 304 ٝوبٞؾ ٔییب ت.
ؿذ ٜاػتِ ،ىٗ چٙبچ  ٝثخٛاٞیٓ تحّیُ حؼبػیتی ٘ؼجت ث ٝلیٕت ٘فت دس ثبص 30 ٜتاب  120دالس (ثاب
ٛاكُ  10دالسی) داؿت ٝثبؿیٓ٘ ،تبیح ریُ حبكُ ٔیؿٛد.

1725

1725

1900
1700
1500
1300
1100

IPC

900

بیع متقابل

700
336

323

309

295

281

267

253

239

226

110

100

90

80

70

60

50

40

30

500
300
100

ًوَدار  .1تحلیل حسبسیت ًسجت ثِ لیوت ًفت

ٕٞبًٖٛس ؤ ٝالحِٔ ٝیؿٛد ،دس لشاسداد ثیْٔتمبثُ تغییش لیٕت ٘فت تاأثیشی ثاش دسیاب تی پیٕب٘ىابس
٘ذاسد صیشا ؿشوت خبسخی دس ٔشحّ ٝتِٛیذ حوٛس ٘ذاؿت ٚ ٝدسیب تی آٖ ث ٝلیٕت ٘فت ٔشتجي ٘یؼت .اِجتٝ
دس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ،ثبصپشداخت ػشٔبیٌٝزاسی ثش ٔجٙبی لیٕت سٚص ثبصاس ث٘ ٝفات تجاذیُ ٔایؿاٛد ٚ
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ًجیٔتب ثب وبٞؾ لیٕت ٘فت ،پیٕب٘ىبس ٘فت ثیـتشی ثٛٙٓٝاٖ الؼبى دسیب ت ٔیوٙذ  ٚچٙب٘ن ٝلیٕات ٘فات
ا ضایؾ یبثذ ،پیٕب٘ىبس ٘فت وٕتشی ثٝدػت ٔیآٚسد (حؼٙتبؽ.)2009 ،1
ِىٗ ٕٞبًٖٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ،دس لشاسداد  IPCدسیب تی پیٕب٘ىبس اص ًشیك بوتٛس  Rث ٝكاٛست
ػ ٟٓپیٕب٘ىبس ا ضایؾ یب تِ ٝىٗ ایٗ ا ضایؾ چٙذاٖ لبثُ تٛخ٘ ٝجٛدٕٞ ٚ ٜنٙبٖ ٚهٔیت  IPCثاشای
دِٚت ٔیضثبٖ ثٟتش اػت.

ً .6تیجهگیری
سطیٓ ٔبِی یه وـٛس ٔحل َٛایدبد تٛاصٖ ٔیبٖ ٔٙب ْ دِٚت ٔیضثبٖ  ٚؿشوت ٞبی ثیٗإِّّای
اػت .وـٛسٞبی تِٛیذوٙٙذ٘ ٜفت اص سطیٓ ٞبی ٔبِی ثب ٚیظٌی ٞابی ٔختّاف ٔ ٚتٙبػات ثاب ؿاشایي
التلبدی ،ػیبػی ،اختٕبٓی  ٚا٘تِبسات اص لیٕات ٘فات اػاتفبد ٜواشد ٜا٘اذ .آٖ ٞاب ٔای تٛا٘ٙاذ ٔیابٖ
سطیٓٞبی أتیبصی  ٚتشتیجبت لشاسدادی (ؿبُٔ لشاسدادٞبی ٔـابسوت دس تِٛیاذ  ٚخاذٔت) اػاتفبدٜ
وٙٙذ .دس چبسچٛة ٔبِی  ٚلشاسدادی ا٘تخبة ؿاذ ،ٜدِٚات ٞاب دأٙاٚ ٝػایٔی اص ٌضیٙاٞ ٝاب سا ثاشای
ا٘تخبة ً ٚشاحی سطیٓ ٔبِی ٔتٙبػت ثب ؿشایي  ٚاٞذاف وـٛس خٛد داس٘ذ.
دس ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝمبیؼ ٝسطیٓ ٔبِی لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ ثاب لاشاسداد  IPCپاشداختیٓ .ثشسػای ٚ
ٔمبیؼ ٝلشاسداد ثیْٔتمبثُ ثب لشاسداد  IPCاص ِٔٙش ٔالحِبت التلابدی وبسآٔاذی سطیآ ٔابِی یٔٙای
حذاوثش ٔیضاٖ ثشداؿت اص ٔیذاٖ (تِٛیذ كیب٘تی) ،حذاوثش ؿاذٖ ػا ٟٓدِٚات كابحت ٘فاتِ٘ ،ابْ
ٔبِیبت ثش دسآٔذ ،تٔبدَ سیؼه  ٚپبداؽ  ٚوبٞؾ ٞضیٞٝٙب ٘ـبٖ ٔایدٞاذ لشاسدادٞابی ثیأْتمبثاُ
ّٓیشغٓ پـت ػش ٟ٘بدٖ ػ٘ ٝؼُٕٞ ،نٙابٖ داسای ایشاداتای ٔابٛٞی اػات؛ وٛتابٜٔاذت ثاٛدٖ ایاٗ
لشاسدادٞب ػجت ٔیؿٛد پیٕب٘ىبس دس ً َٛدٚس ٜاػتٟالن ،حاذاوثش تِٛیاذ سا ثا ٝاسٔغابٖ ثیابٚسد تاب
ٞضیٞٝٙبی ٘فتی  ٚحكاِضحٕ ٝخٛد سا ثبصیب ات واشدِ ٚ ٜازا ٔخاضٖ دس ٔٔاشم آػایت خاذی لاشاس
ٔیٌیشد .دس ایٌٗ ٝ٘ٛلشاسدادٞب تلذیٌشی ّٕٓیابت تٛػأ ،ٝثاش ٟٓاذ ٜپیٕب٘ىابس  ٚتلاذیٌاشی
ّٕٓیبت تِٛیذ ثب ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ ثٛد ٚ ٜث ٝدِیُ ٘جٛد صیشػبخت ٞبی الصْ ٓ ٚذْ دػتشػی ثٝ
1. Hassantash
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فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششم ،شماره  ،58بهار 7931

271

تىِٛٛٙطی ٘ٛیٗ ،تِٛیذ ثٟی ٝٙاص چبٜٞب ث ٝخٌش ٔیا تذ .دس ِ٘بْ ٔبِیبتی ثیْٔتمبثُٔ ،بِیبتٞبی ٔتّٔماٝ
ثٛػیّ ٝپیٕب٘ىبس پشداخت ؿذٓ ٚ ٜیٙب تحت ٓٛٙاٖ ٞضیٞٝٙبی غیشػشٔبیٝای ثا ٝپیٕب٘ىابس ثبصپشداخات
ٔیؿ٘ٛذٕٞ .نٙیٗ ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دس لشاسدادٞبی ثیْٔتمبثُ داسای ػمف ثٛد ٜوا ٝایاٗ ٔؼاأِٝ
وٙتشَ ِ٘ ٚبست ایٗ ٞضیٞٝٙب ٔیٌشدد .ایٗ دسحبِیاػت وًٛ IPC ٝال٘ی ٔاذت ،دسثشداس٘اذ ٜوّیاٝ
ٔشاحُ تِٛیذ ثٛدٔ ٚ ٜی تٛا٘ذ تِٛیذ حبكُ اص ٔیبدیٗ ٘فتی سا دس ًٕٓ َٛش ٔیذاٖ ث ٝحذاوثش سػب٘ذٜ
 ٚتِٛیذ كیب٘تی سا ٔحمك وٙٙذ .اِجت ٝلشاسداد ٕٞ IPCنٙبٖ اص ِ٘بْ ٔبِیبتی ٔٔیٛة س٘ح ٔیثشد.
اص ػٛی دیٍشٔ ،مبیؼٔ ٝیضاٖ ػٟٓثشی پیٕب٘ىبس خبسخی ثشاػبع اسصؽ ّٔی خابِق دسیاب تی
دس پشٚطٔ ٜیذاٖ آصادٌبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ا٘ٔمبد لشاسدادٞابی ٘ IPCؼاجت ثا ٝثیأْتمبثاُ ثاشای وـاٛس
ٔیضثبٖ (ایشاٖ) ٔیتٛا٘ؼت ٌّٔٛةتش  ٚوٓ ٞضیٝٙتش ثبؿذ.
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ثیٗإِّّی سیبػت خٕٟٛسی ،ػبَ  ، 26ؿٕبس ،41 ٜف 262ا.243
بهادری ،ضیرکَ ( ،)1395ؿشایي دسػت ٘ ٚبدسػات اػاتفبد ٜاص لشاسدادٞابی خذیاذ ٘فتای ایاشاٖ
( )ipcاص ِٔٙش اسصیبثی ًشحٞابی التلابدیٔ ،بٙٞبٔا ٝاوتـابف  ٚتِٛیاذ ٘فات ٌ ٚابص ،ؿإبس،133 ٜ
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