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  چکیده
  

 يها از معارضه منافع شرکت اي	در واقع چهره ینفت ياز آن دارد که قراردادها یتحکا یردر قرن اخ ینفت يقراردادها یخچهتار

 یزبـان م هاي	سوال مهم در برابر دولت ینصاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، ا يها دولت یبا منافع مل یخارج ینفت

انتخاب کنند تا منافع بیشتري کسب شود.  یدمتعارف و موجود را با یباالدست دهاياز قراردا یک وجود داشته و دارد که کدام

در  یناستفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طـرف  یندگینما هیاز نظر یقسوال تحق ینپاسخ به ا يبرا

مدل بـه   یندر ا یزن یزهو انگ یتشروط عقالن همچین. اند	شده يو مدلساز ییبیان شده، شناسا یباالدست يهرکدام از قراردادها

از  یحـاک  یکژنت یتمبا استفاده از روش الگور ديیشنهااند. نتایج حاصل از مدل پ قرار گرفته یلمشارکت مورد تحل یدعنوان ق

 رینمفروض کمت یدانبا دو قرارداد امتیازي و خرید خدمت در مختصات م یسهدر مقا یدآن است که قرارداد مشارکت در تول

   باشد. داشته یدولت صاحب مخزن در پ يمنفعت را برا یشترینمنتخب، ب يبه عنوان الگو تواند	یرا داشته و م یندگینما ینههز

  .JEL: k12,Q48,Q49 بنديطبقه

 يخـدمت، الگـو   یـد قـرارداد خر  یـد، قـرارداد مشـارکت در تول   یـاز، قـرارداد امت  ها: کلیدواژه

    .کارفرما، الگوریتم ژنتیک- کارگزار

                                                                                                              
 پست نویسنده مسئول - (ع)، تهران، ایرانم صادقدکتراي مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز دانشگاه اما ،

 baramaki@mail.com                                                                                                                                الکترونیکی:

  یکیپست الکترون (ع)، تهران، ایران،ادقدانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام ص:   

 manzoor@isu.ac.ir 
پست الکترونیکی:  تهران، ایران دانشجوي دکتري اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،***

m_s_shadkar@ut.ac.ir  
 
  



  9911، بهار 67شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادی علمی فصلنامه 911

 

 

 مقدمه -1
س زعم به ستمدارانیس از ياریب ساله حقوقدانان، و ا  در قرارداد چارچوب انتخاب م

ضوعات از همواره ينفت يهايگذارهيسرما س بوده يجنجال و زیبرانگ بحث مو . تا
 تاســ آن ديمو زین ریاخ قرن در ينفت يقراردادها خچهيتار يطوالن چندان نه مطالعه
 يمل فعمنا با يخارج ينفت يهاشرکت منافع معارضه از ياچهره ،ينفت يقراردادها که
 برابر در مهم ســوال نياتعارا اين در  چنانكه. اســت مخزن صــاحب يهادولت
شته و  زبانیم ياهدولت  متعارف يباالدست يقراردادها از كيکدام که داردوجود دا
ضع تا کنند انتخاب ديبا را موجودو  سب در را يبهتر تیو  جادياد خو يبرا منافع ک
به دولت مربوط نبوده و تنها  مخزن صــاحب دولت منفعت حداکثرســازي اين. کنند
 متعارضي با دولت دارد. گاه  و تمتفاو منافع و هاانگیزه نیز قرارداد ديگر طرف

ـــعه میادين نفت و گاز  جهت يمتعدد يقرارداد يهافرمت ـــورها درتوس  يکش
ستفاده مختلف ستفاده و انتخاب. شودمي ا  تمالحظا و هامالی با قراردادها اين از ا
صادي همچون مختلفي ستي، حاکمیتي، و مديريتي مالي، و اقت   اجتماعي و امنیتي سیا
 کســب قرارداد يك از اســتفاده هايمولفه ترينمهم از يكي. گیردمي صــورت... و

به مالی ا تنهاين تحقیق  در. ســتا قراردادها ديگر به نســبت مالي منفعت بیشــترين
قرارداد مطلوب براي  ،عبارت ديگر به .منفعت مالي و اقتصـــادي توجه شـــده اســـت

ست  تعريفطرفین قرارداد، قراردادي  شترين کهشده ا   راصادي و اقت ماليمنفعت  بی
 . باشد داشته همراه بهآن طرف از قرارداد  براي
ـــوال  تیتوجه به ماه با تحقیق اين در  عبارت به اي يندگينما هينظر از قیتحقس
 تمرکز تيوضــعی بر نمايندگي نظريهاســت.  اســتفادهکارفرما  -کارگزار يالگو گريد
 عامل ودسدوما  و نیست مشاهده لقاب عامل وسیله به نماينده فعالیت تمام اوال که دارد
 هايفعالیت از يبخش فقط عامل ،ديگر عبارت به. ندارد بستگي نماينده فعالیت بهفقط 
سیله به شده انجام شاهده تواندمي را نماينده و ست ممكنو  کند م   اقدامات يبرخ ا
 . باشد خويش منافع کردن حداکثر جهت در و عامل منافع با ت اد در نماينده
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ن مقاله پس از مروري بر ســـابقه موضـــو  به معرفي قراردادهاي باالدســـتي اي در
پرداخته شــده اســت و پس از آن به طور اجمالي روش تحقیق اين مقاله معرفي شــده 

 ،امتیازياســت. در ادامه با توجه به روش تحقیق و موضــو  مقاله، ســه فرمت قرارداد 
ـــارکت در تولید و خريد   مورد تحقیق اين در کلي هايفرمت عنوان به خدمتمش

ـــي یل و بررس تهقرار  تحل ندگرف چارچوب الگوي ا ها در  کدام از اين قرارداد . هر
 نتايج وسازي شده و سپس با استفاده از الگوريتم ژنتیك حل کارفرما مدل -کارگزار
 . است شده ارائه آن
 
 نیشیپ مطالعات -8

ــیري ــتفاده با ايمقاله در( 2224) 9پانگس   همكاري 2کارگزار -ارفرماک تئوري از اس
  قالب در را( NOC) 9نفت ملي هايشــرکت و( IOC) نفت الملليبین هايشــرکت
 ملي شــرکت کارفرما مقاله اين در. کندمي بررســي تولید در مشــارکت قراردادهاي

ست نفت الملليبین هايشرکت کارگزار و نفت   روژهپ فني و مالي کنندهتامین که ا
 هک حالي در کند عمل او منافع راســتاي در کارگزار که دارد انتظار کارفرما. اســت
 هینهب کارفرما براي شــايد که اســت خويش منافع ســازي حداکثر دنبال به کارگزار
  يام ا از پیش. است روهروب زيادي هاياطمینانينا با( NOC) کارفرما بنابراين. نباشد
 نحوه مورد در گیريتصــمیم ايبر که دارد اختیار در را اطالعاتي کارگزار قرارداد،
ــت اهمیت حائز قرارداد انعقاد ــت محروم اطالعات اين از کارفرما، اما اس   عدم. اس
شارکت قراردادهاي دررا  نفت ملي هايشرکت اطالعات تقارن   از پیش تولید در م
 ليم شــرکت بعد مرحله در. کندمي روروبه معكوس انتخاب مشــكل با قرارداد عقد
ــت مواجه ،دارد برعهده کارگزار که هاييفعالیت درباره هايينانياطمینا با نفت . اس

 در آوردمي دست به میدان توسعه ضمن در کارگزار که اطالعاتي از بخشي همچنین
  عدم هآنك جهینت. شــد خواهد کارفرما نااطمیناني موجب نیز لهامســ اين. ندارد اختیار

                                                                                                                   
1- Pongsiri  

2- Principal-Agent 

3- National Oil Company  
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ـــد خواهد اخالقي مخاطرات به منجر کارگزار و کارفرما بین اطالعات تقارن . ش
ست آن مقاله نيا يریگجهینت شارکت قراردادهاي موفقیت براي که ا  بايد لیدتو در م

شته وجود قرارداد در کارگزار براي هاييانگیزه شد دا سازي به که با   شارز حداکثر
 .بینجامد قرارداد عمر طول در نفتي میادين اقتصادي
 يهاســتمیســ ياســهيمقا يبررســ»با عنوان ي امطالعه در( 2221) نكایو آج يماکو
دو قرارداد  «هيجریدر ن دیمشــتری و مشــارکت در تول يگذارهيســرما يهامدل يمال
شارکت در تول يگذارهيسرما شتری و م ست هيجریکه در نرا  دیم ستفاده ه ، ندمورد ا
ــ ــعه يدو مدل قرارداد نيمطالعه ا ني. در اکردند يبررس ــپس مقا و داده توس ــهيس  س
قرارداد  زابا استفاده  زبانیکه دولت ماست  نياز ا يبه دست آمده حاک جي. نتااندهشد
نســبت به اســتفاده از  يشــتری( بNPV) خالی يارزش فعل ،مشــتری يگذارهيســرما

ــارکت در تول ــت خواهد آورد.  دیمش ــ لیتحل در نیهمچنبه دس ــاس  يکه رو يتیحس
خالی  يارزش فعل درفت ن متیق اســت، هصــورت گرفت جيخالی و نتا يارزش فعل

 مانكاریپ نايز درصدمقاله،  نيا گريد يشنهادیپ كرديرو. داردرا  تیحساس نيترشیب
 يهابنگاه يبرا يخوب ياســت که راهنما خالی ياز ارزش فعل زبانیو ســود دولت م

نند کمشتری است تا بتوانند مشخی  يگذارهيسرما يقراردادها نیو طرف يمانكاریپ
زش بر ار يتوجه و معنادارداده شـــود که اثر قابل زبانیدولت م به يمال شـــنهادیپ چه
 نداشته باشد.  اشياجتماع يهاتیبه مسئول يابیدست نیخالی و همچن يفعل
ارشــد خود به بررســي قراردادهاي ( در رســاله کارشــناســي9934طاهري ) نيریشــ
ـــتفاده متقابل در چارچوب نظريه قراردادها ميبیع  از دو مدل انتخابپردازد. او با اس

 تند. متقابل بهینه نیساست که قراردادهاي بیع نامناسب و مخاطرات اخالقي نشان داده
سي قراردادهاي نفتي بیع متقابل در » عنوان با يار مقالهد( 9919) يطاهر يعل برر

مخاطرات  منظر ازمتقابل را قراردادهاي نفتي بیع «چارچوب مدل مخاطرات اخالقي
ـــي قرار  اخالقي مورد ـــت دادهبررس ـــت موقعیت بهینه اول مدل  يو. اس معتقد اس

دهد که فعالیت کارگزار بصورت دقیق و کامل مخاطرات اخالقي در شرايطي رخ مي
ـــت که آثار برخي از روش ـــد. اين در حالي اس ـــي باش ـــاهده و بررس هاي قابل مش
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سالبهره شكار برداري از میادين نفتي تا  نفتي در  قراردادیچ ه ،شود، بنابرايننميها آ
ندارد. همچنین کوتاه بودن عمر اين  موقعیت بهینه اول مدل مخاطرات اخالقي قرار 

یات موجب مي ـــرو  عمل بل از ش ها و معین بودن مبلغ قرارداد ق که قرارداد ـــود  ش
المللي نفتي انگیزه کافي براي انتخاب روش مناســـب براي توســـعه هاي بینشـــرکت
شند. بنابراينهاي نفتي با هزينهمیدان شته با متقابل در عقراردادهاي بی ،هاي باالتر را ندا

 موقعیت بهینه دوم مدل مخاطرات اخالقي نیز قرار ندارند.
ست آن نیشیپ مطالعات با سهيمقا در موجود قیتحق ينوآور ساز از که ا  يمدل
ــ يقراردادها يابينهیبه يبرا كیژنت تميالگور و کارفرما -کارگزار يالگو  يتباالدس
ــت شــده اســتفاده بحث مورد   يقراردادها ســهيمقا امكان مطالعه نيا نیهمچن. اس
 .است آورده فراهم زین را دانیم كي يبرا متعارف يباالدست

 
  موجود یباالدست یقراردادها کلی هایفرمت یمعرف -3

 در مشارکت ،يازیامت قرارداد نو  سه کنون تا گاز و نفت مخازن صاحب يکشورها
شاف حوزه در خدمت ديخر و دیتول سعه و اکت  هر .9نداکرده تجربه ينفت نيادیم تو

ــاحب مخزن نفت و گاز نیز به فراخور نیازمندي ــور ص  هاي خود تيییراتي در اينکش
ادامه  درشـــوند. ها خارج نميقراردادها از اين چارچوبکند، اما ميقراردادها اعمال 

 ها پرداخته خواهد شد.به آن يشتریب لیبا تفص
 

                                                                                                                   
 عموالکه م دارد رواج الملليبین گار و نفت بازار در نیز قراردادها از ديگري هايگروه قرارداد، نو  سه اين از گذشته -9

 از یبيترک واقع در قراردادها اين. است چین آن منشا که چین هیبريدي قراردادهاي مانندا هستند. قرارداده يناز ا یبيترک

 هرهب و مالیات که است موظف خارجي نفتي شرکت. است تولید در مشارکت قراردادهاي و مدرن امتیازي قراردادهاي

 ولیدت از درصدي همچنین بايد. است شده رذک قرارداد در که است مواردي به محدود هم شرکت حقوآ. بپردازد مالكانه

 میدان توسعه در درصد 69 سهم تا دارد حق شرکت اين. شود داده تحويل چین نفت ملي شرکت به تولید مراحل تمام در

 بنابراين و تاس شده تنظیم میدان مشتری اداره قرارداد يك قالب در طرفین فیمابین قرارداد فكر، اين با. کند مشارکت

 .ستا کرده بینيپیش را تولید و توسعه اکتشاف، مراحل از بسیاري هايجنبه که است فشرده و حجیم يقرارداد
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 1یازیامت نظام -3-1
نفت و گاز اســت که  نيادیمورد اســتفاده در توســعه م يهااز چارچوب يكي ازهایامت
سبت به د نيشتریب صه نيا در بیرق يهاچارچوب گريسابقه را ن ست عر   واژه. دارا
ــهير ازیامت ــت 9اباحه اي و 2اجازه يمعنا به که دارد concessio نیالت واژه در ش . اس

ــتآن  يحقوق واژه نيا مفهوم ــرما که اس ــود،يم مجاز گذارهيس   طور به معموال ش
  دازدپريم يامر به صالح مقام اجازه موجب به و ازیامت ييایجيراف حوزه در يانحصار
ه ک شوديدر اين چارچوب قراردادي ملزم م ينفت يالمللنیب شرکت .(9114 گائو،)

 لهیوسهب که 4ياتوسعه امهبرنبوده است براساس  يکه تجاررا  يتوسعه بلوی اکتشاف
 .(2292همكاران، و اسمیت) دهد انجام رسد،يم بينفت به تصو يشرکت مل اي ريوز

 هدديرا انجام م دانیالزم جهت توسعه م يهايگذارهيو سرما هاتیفعال ازیدارنده امت
 اما اگر نفت ،ابدييخاتمه م ازیاستخراج نشود که امت يتا نفت استخراج شود. اگر نفت

قابل، . در مشوديم ازیدوره امت يشده ط دینفت تول مالك گذارهيسرمااستخراج شد، 
هد افتيدر  6اتیمال و  7ازیاالمتحق ، 6پاداش ازیامت ياعطا يها برادولت  کرد خوا
ـــابق،) ـــبت  تیمالك .(2292س  ياز جمله نفت و گاز امر ينیرزميمنابع ز بهدولت نس

ـــت و در ا ـــده اس ـــته از قرا نياثبات ش  اریاختنفت درجا در  تیمالك زیردادها ندس
تمام شد،  ازیپس از آنكه دوره امت .(9116 امورگب،) مانديم يباق دولت( تی)حاکم
ـــود. با پا انيپا ازیوجود دارد و هم آنكه امت ازیامت ديتمد امكان هم  از،یامت انيداده ش
ب مخزن حدولت صا تیاستخراج نفت به مالك يشده برا جاديو امكانات ا ساتیتاس

 .(9114 گائو،) شودينفت استخراج شده م يدرآمده و دولت مالك مابق
 

                                                                                                                   
1- Concession 

2-Permit 

3- Allow 

4- Development plan 

5- Bonus 

6- Royalty 

7- Taxation 
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 1دیتول در مشارکت قرارداد -3-8
شارکت ست يقرارداد ،دیدر تول م  رکتش كي و نفت يمل شرکت كي نیمابیف ا
 قمطاب و ينیمع محدوده در شوديم مجاز ریاخ شرکت آن موجب به که يخارج نفت
  نیب نفت دیتول منافع مقابل، در و بپردازد نفت استخراج و افاکتش به قرارداد طيشرا
مشارکت  يقراردادها در .(9133 باروز،و  9114 تاورنه،. )شوديم میتقس شرکت دو
تشاف در اک يحق قرارداد يالمللنیب يکشور صاحب مخزن به شرکت نفت د،یدر تول
 يســود احتمال و هانهيشــده را در قبال فرصــت شــرکت در جبران هز مشــخیمنطقه 
ـــمیت) کندياعطا م ـــد، ز زیالبته اگر منطقه نفتخ و( 2292همكاران، و اس ا ر انينباش

 به دیتول در مشارکت يقراردادها قتیحق در .(9117 تاورنه،) کنديشرکت تحمل م
 با را يدیتول نفت از يسهم زبانیم دولت که است محصول فروش قرارداد كي مثابه
شاف، يهانهيهز مقابل در نفت يالمللنیب شرکت به سهم نيا ليتحو سعهت اکت  و و
 .(9111 تاورنه،) فروشديم ينفت يالملل نیب شرکت به دانیم اداره

ســال( اســت که اگر  22مدت مشــخی )غالبا  يدارا دیمشــارکت در تول قرارداد
زودتر به  دیممكن است قرارداد مشارکت در تول ،شده انجام نشود توافقبرنامه توسعه 

شارکت در تول انيپا شرکت نفت شوديفرا م دیبرسد. در قرارداد م  يالمللنیب يکه 
ــرما يهاســكيم راتم ــرا يرا با اجرا يگذارهيس موافقتنامه  طيتعهدات خود تحت ش

سا،. کنديتقبل م سا سرما يخارج يهاشرکت ا و  شونديرا متحمل م يگذارهيتمام 
سترداد مشده و بلوی  انيدچار ز ،حاصل باشديب نیزماگر  که  يزمان اما ،کنديرا ا

د فاز توسعه وار يالمللنیب يشد، شرکت نفت ديیآن تا ينفت کشف شد و مقدار تجار
ـــوديقرارداد م   يراب تواندينفت هنوز هم م يابيو بازار يواقع دیحال، تول نيا با. ش

 فتد.یق بيبه تعو كسالي
رات مرحله مقر ني. در ارخ دهد ديبا يتجار دیتوسعه کامل شد، تول نكهياز ا پس
ت شروط قرارداد مشارک نيترمهم دیو مشارکت در تول هانهيمربوط به جبران هز يمال

 ارمانكیپ طرف ديعا قراردادها نيا در که يســهم ،يخواهد بود. به طور کل دیدر تول
                                                                                                                   
1- Production Sharing Agreements 
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  يرصدد از ستا عبارت نهيهز نفت. دهيفا نفت و نهيهز نفت از ستا عبارت ،شوديم
. ردیگيم علقت مانكاریپ به اکتشاف و دیتول يهانهيهز جبران بابت که يدیتول نفت از
س در  بر اتیمال يهانهيهز کسر از بعد ماندهيباق نفت دکنندهیتول يکشورها از ياریب

س مخزن صاحب و مانكاریپ نیب ما نهيهز نفت و مالكانه بهره درآمد،   شوديم میتق
 تمـامقرارداد  نيا در .(9114گـائو،) نـديگويم دهيـفـا نفـت را نفـت از زانیم نيا
شاف يهانهيهز ،اما نه به طور کامل اغلب. استتوسعه قابل جبران  يهانهيهز نیز  اکت
ـــتند بازپرداخت قابل قابل  نه،يدر قالب نفت هز ياتیعمل يهانهيهز ي. به طور کلهس

 زین ياهيرماســ يهانهيتقدم دارند. هز ياهيســرما يهانهيجبران هســتند و بر جبران هز
 .شوديم بازپرداخت يدوره زمان كيدر  معموال
 
 خدمت دیخر قرارداد -3-3

و جذب  هيســرما نیجهت تام يالهیبه عنوان وســ توانديخدمت م ديخر يقراردادها
ـــرکت ب يتكنولوژ ـــرما كينفت بدون اجازه ورود به عنوان  يالمللنیش   گذار،هيس
ستفاده را  يمتطرف قرارداد که فقط خد كيعنوان  به ينفت يالمللنیب شرکتد. شو ا
ئه م ـــت يدر برابر خدمت و کنديارا در نظر  کنديم افتيمزد در ،که انجام داده اس
 تیمعموال صــرفنظر از موفق ســك،يبدون ر خدمت قرارداد كي در. شــوديگرفته م
شرکت برا يينها ست، مزد پرداخت م يکار يبه   كي در اما. شوديکه انجام داده ا
ـــك،يهمراه با ر خدمت دادقرار ـــاس موفق مانكارانیپرداخت به پ س  يينها تیبراس

 شـرکت ،معنا که اگر طرح با شـكسـت مواجه شـد نيا به  ردیگيخدمات صـورت م
 .(2292 همكاران، و اسمیت) کندينم افتيدر زیچ چینفت ه يالمللنیب

 کنديعقد ممن قرارداد ازیاز منطقه امت يقسـمت ايتمام  ينفت برا يالمللنیب شـرکت
 يتجار ينفت دانیم اگر. دهديرا مورد مالحظه قرار م يو در آن هرگونه اکتشـــاف

ش شف  از آن و  دیادامه تول به ملزم مانكار،یپ عنوان به نفت يالمللنیب شرکت ،دوک
بودن  يدر صــورت تجار تنهاو  شــودياضــافه م ياتوســعه يهاياحتماال انجام حفار

ـــرکت ب دیتول به ش فت  ـــرما يالمللنین بت س با فت  خدمت هايگذارهين جام   و ان
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با ر يخدمات يقراردادها در. ردیگيبازپرداخت صـــورت م ـــك،يهمراه  معموال  س
صورت نقدپرداخت ست يها به  شرکت ب ،ا  دهنديحق را م نينفت ا يالمللنیاما به 
که از  يمنابع قيشده( و فقط از طر ليکمتر )تنز متیرا با ق يدیاز نفت تول يکه بخش
ــت ياجرا ــت آمده اس ــف نفت اگر اما کند، يداريخر ،خدمت به دس ــود، کش  نش
 ،نيابرا. بنرســـديم انينفت به پا يالمللنیب شـــرکت به يپرداخت چیه بدون قرارداد
 يتیوآ مالكحق چیشده است که ه يوارد خدمت نكهيبا وجود ا ينفت يالمللنیبشرکت 

ست ن دیتول ايدر منطقه خدمت  ست،  ردهاویخود به د  خدمات يمال سكيتمام راما ا
 .(9134 میكسل،) ردیگيرا به عهده م

 
 یشنهادیپ مدل ساختار -4

  هحوز در مهم مسـائل جمله از کارفرمايانشـان منافع راسـتاي در کارگزاران عملكرد
صاد ست اقت ش وجود هموارهو کارگزار  کارفرما بین تعارا و ت اد چراکه  ا و  تهدا
 عمل گذارهســرماي يحداکثر نفع با جهت هم همیشــه اســت كنمم پیمانكارو  دارد
 مكنم معكوس انگیزه حتي يا و آن بودن ناکافي يا و انگیزه وجود عدم اين. نكند
ست شش بهترين وي شود سبب ا  هب امر اين. ندهد ارائه پروژه انجام در را خود کو
ات موردنیاز اطالعهمچنین . انجامديم عامل سـوي از نماينده يك نادرسـت انتخاب

 وجود قرارداد طرف دو هر اختیار در جامع و کامل طور بهدر انعقاد يك قرارداد 
  رايب فقط طرفي هر و دارند ناقی اطالعات طرفین از يك هر که ايگونهبه ندارد 
  از اطالعاتي ضــرورت، قدر به قرارداد به آوردن روي براي ديگر طرف کردن قانع
 يطيشرا نیچن. در کندمي ابراز خويش واقعي هايهدف و هاتوانايي ها،انگیزه خود،
 در .(2224 )فرچايد، ديآيم ديپد قرارداد طرف دو نیب ياخالق مخاطرات لهامســـ
 قالب رد قراردادها در طرفین بین منافع ت اد و اطالعات تقارن عدم ،ياقتصاد اتیادب
  .(2224 )ببچاکند، شودمي بررسي و بحث نمايندگي نظريه
ــر آن –حل الگوي کارگزار راه ــرايط حاض ــت که قرارداد به ا کارفرما براي ش س
باشد که پیمانكار انگیزه کافي براي تالش بیشتر براي انجام کار داشته باشد.  ايگونه
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نابراين،  ـــرط اول آنب ـــت که منفعت پیمانكار از قرارداد در حالتي که تالش ا ش س
وم باشد که تالش کمتري دارد. شرط د بیشتر از حالتي ،دهدبیشتري از خود نشان مي

شتر  يست که حداقل منفعتا نآ ستهبکه پیمانكار از تالش بی تر بزر  ،مي آورد د
 اي براي تالش بیشتر نخواهد داشت.صورت انگیزه چراکه در غیر اين  از صفر باشد
ــوم  ــرط س ــتري انجام ا آنش ســت که منفعت کارفرما نیز از اينكه پیمانكار تالش بیش

دهد نسبت به حالتي که تالش کمتري دارد، بیشتر باشد. اگر سه شرط برقرار باشد مي
برقرار  قیدســه پیمانكار حداکثر کوشــش را انتخاب خواهد کرد، اما اگر يكي از اين 

شش خود را ارائه نخواهد کرد.  صورت پیمانكار حداکثر کو شد در اين  راين، بنابنبا
ـــي رابطه بیکارفرما مي را  ن قیدها و تعیین متيیرهاي قراردادي، پیمانكارتواند با بررس

ــه نو  قرارداد )امتیاز، مشــارکت در تولید و خريد خدمت( را  تشــويق کند که اين س
ـــپس مي هاي انتظاري را براي کارفرما به ازاي هر کدام از اين توان نتیجهبپذيرد. س

 قراردادها ارزيابي کرد.
ـــعه قرارداد در ـــت که به دنبال میادين نفت و گاز، ک توس ارفرما همان دولت اس

هايي ي خود است و پیمانكار هم شرکتيتوسعه میادين نفت و گاز در حوزه جيرافیا
ستند که در توسعه میادين نفت و گاز چه در داخل اين کشور و چه در کشورهاي  ه

 ديگر فعال هستند. 
شارکت در تولید امتیاز، قرارداد دولت اول، مرحله در شودمي فرا  و يا خريد م
  را قرارداد ارپیمانك شرکت اينكه فرا با. کندمي پیشنهاد نفتي شرکت به راخدمت 
  تالش مانكاریپ آن اسـت که اول حالت: افتاد خواهد اتفاآ حالت دو باشـد، پذيرفته
ــته اديز ــد داش . بنددب کاربه تشيمورام انجام يبرا کم تالش آنكه دوم حالت و باش

 ستا نيا آن و ستا روروبه يگريد احتمال با خود ماالتاحت نيا از هرکدام مجدد
 يا وردآ خواهد فراهم کار انجام براي را مناسب شرايط فني، و طبیعي شرايط ايآ که
ـــرايط. منظور از خیر ـــي و ديگر عوامل طبیعي  طبیعي، ش ـــناس عوامل فني و زمین ش

 و بوده كساني نیطرف يبرا سكير نيا. استغیرقابل کنترل براي پیمانكار و کارفرما 
 و كساني صورت به قرارداد ياجرا از شیپ و مرحله نيا در قرارداد نیطرف اطالعات
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ست شده گرفته نظر در متقارن سائل از حاصل ينانینااطم. ا سشننیزم و يفن م  دو يا
ـــت که اول حالت: زد خواهد رقم قرارداد نیطرف يبرا را حالت  مانكاریپ آن اس
ــرا با قرارداد ــود روروبه مخزن از يبهتر طيش   از ار نفت يباالتر نرخ با بتواند و ش
  ينامگذار شانسيخوش طيشرا با حالت نيا ،يسازمدل نيا در. کند افتيباز مخزن
 افتيازب نرخ با که باشد ياگونه به مخزن طيشرا که يصورت در مقابل در و شوديم
 به. شودمي نامیدهبدشانسي  ،رو شوندروبه هیمطالعات اول جياز انتظارات و نتا ترنيیپا

آمیز در حالتي است که شرايط طبیعي براي انجام موفقیت شانسيخوش ،گريد عبارت
سي به حالتي اطالآ مي شان شد و بد سعه میدان مهیا با شرايط طبیعي بتو راي شود که 

 آمیز توسعه میدان مهیا نباشد. انجام موفقیت
شده ينانینااطم بر عالوه  ستا اين آن و است متصور نیز يگريد احتمال ،مطرح 
ــرکت آيا که ــ تولید و کرد خواهد را خود تالش حداکثر نفتي پیمانكار ش  یانتيص

 اي و نبوده صیانتي تولید و کرده صرف را خود تالش حداقل اينكه يا و بود خواهد
 . است شده انجام نفت افتيباز يشتریب نهيهز با نكهيا
 
 مدل مفروضات -4-1
ـــرکت پیمانكار نفتي به عنوان کارگزار  اين تحقیق در دولت به عنوان کارفرما و ش

ـــده ـــده براي مدلانتخاب ش ـــازي حتما ذخاند. مخزن نفتي فرا ش بل قا ينفت رهیس
ــت يدر تمامي قراردادها يشــناســنیزم -يفن يها ســكيبرداشــت دارد. ر  يباالدس

ــته و در م ــنهادي وجود داش ــنفت از مخزن موثر در  افتيباز زانیپیش ده نظر گرفته ش
وجود داشــته و در  يباالدســت يدر قراردادها مانكاریتالش پ ســكياســت. همچنین ر

ـــب نیطرف اطالعاتنفت از مخزن موثر اســـت. در اين تحقیق  افتيباز زانیم  به تنس
ست شده گرفته نظر در متقارن قرارداد انعقاد از شیپ مخزن يفن طيشرا  نابراين،ب. ا

قارن اطالعات ط عدم ت ته و موضـــو    به مخاطرات فقطرفین مورد بحث قرار نگرف
 پرداخته شده است. ياخالق
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 نو . اســت شــده انجام مخزن عمر زانیم به و يادوره كي صــورت به يســازمدل
. قراردادهاي موردنظر در بود خواهد موثر مخزن از نفت افتيباز زانیم در قرارداد
براي  سازيبیع متقابل است. مدل قرارداد امتیاز، مشارکت در تولید و ،سازياين مدل

ـــي و نتايج  –الگوي کارگزار وبهرکدام از اين قراردادها در چارچ کارفرما بررس
 .شوندميقراردادها درنهايت با يكديگر مقايسه 

 
 مدل لیتفص -4-8

 هب توجه با. اســـت امتیاز قرارداد گیرد،مي قرار بررســـي مورد که قراردادي اولین
  را راردادق اين تعمنف توابع توانمي قرارداد، اين مورد در شده گفتهپیش توضیحات
 :داد نشان زير صورت به آن طرفین براي
 
 ازیامت قرارداد -4-8-1
 .است (9رابطه ) شرح به امتیاز قرارداد در نیز مخزن صاحب دولت منفعت تابع
 
(9)        UG = λ(α + τ)pqg + (1 − λ)(α + τ)pqb 

 
α :کندمي دريافت تولیدي نفت بشكه هر ازاي به پیمانكار از هک مالكانه بهره نرخ. 
τ :کندمي تدرياف پیمانكار از تولیدي نفت بشكه هر تولید ازاي به که مالیات نرخ. 
Q :نمخز عمر دوره کل در میدان از پیمانكار توسط تولیدي نفت بشكه تعداد 
 

 :است ينفت میدان كي توسعه از)پیمانكار(  نفتي شرکت منفعت تابع(، 2رابطه )
 
(2  )          Uc =( 1 − τ − α)PQ − C − D 
 
 :است زير شرح به آن متيیرهاي که



 911... قراردادهای باالدستی نفت و گاز يابیینهبه

 

 

 

 

 

 

P :بشكه هر ازاي به نفت قیمت 
τ :مالیات نرخ 
α :مالكانه بهره نرخ 
Q :مخزن عمر دوره کل در تولیدي نفت بشكه تعداد 
C :تولید و توسعه و اکتشاف هزينه 
Dهزينه بازيافت :. 
ي و فني شناسهاي زمیننچه پیش از اين گفته شد، قراردادها با ريسكتوجه به آ با
 با راردادق اين که است اين ريسك اين دادن نشان براي قیتحقرو هستند. فرا روبه
 تالش ريســك همچنین .بود خواهد روروبه( b) بد شــرايط و( g) خوب شــرايط دو

 نانينااطمی اين ،ديگر رتعبا به. دارد وجود نیر مخزن صــاحب دولت براي پیمانكار
 به را ودخ تالش حداکثر پیمانكارش آيا که دارد وجود کارفرما عنوان به دولت براي
 . خیر يا بست خواهد کار

آنكه با فرا تالش زياد پیمانكار، شـــرايط خوب و خوش شـــانســـي هم  احتمال
ـــا  λپیش بیايد را  ـــي نو احتمال آنكه با فرا حداکثر تالش پیمانكار، وي با بدش س

ــود، روبه 1رو ش − λ  .ــت ــده اس  دو به را مخزن عمر طول نیهمچندر نظر گرفته ش
  بنابراين .tg تا tbاز  زیو دوره دوم ن tb: دوره اول از زمان صفر تا میکنيم میتقس دوره
 .بود خواهد (9رابطه ) شرح به پیمانكار منفعت تابع امتیاز، قرارداد مدل در
 
(9)     Uc(H) =  λ [∑ ((1

tg
t=1 − τ − α)Pqg − CH − dg)δc

t ] 
                                             +(1

− λ) [∑ ((
tb

t=1
1 − τ − α)Pqb − CH − db)δc

t ] 

 
 : دیرس میخواه (4رابطه )به  (9رابطه ) يسازساده از پس
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(4)  
  Uc(H) = ∑ (1 − τ − α)P(λ

tb
t=1 qg + (1 − λ)qb) − CH − λdg 

                        −(1 − λ)db)δc
t

+ ∑ λ
tg

t=tb+1
[(1 − τ − α)Pqg − CH − dg]δc

t  

 
ـــرايط خوب و خوش همچنین ـــي با فرا اينكه پیمانكار احتمال وقو  ش ـــانس ش

ــي با  μحداقل تالش خود را به کار ببندد را با  ــانس ــرايط بد و بدش و احتمال وقو  ش
شد را با  شته با 1فرا اينكه پیمانكار تالش حداقلي دا − μ   شده شان داده  در مدل ن

ست.    خواهد (6) رابطه شرح به پیمانكار منفعت تابع امتیاز، قرارداد مدل در بنابراينا
 .بود
 
(6 )    Uc(L) = μ [∑ ((

tg
t=1 1 − τ − α)Pqg − CL − dg)δc

t ] 

                   +(1 − μ) [∑ ((
tb

t=1
1 − τ − α)Pqb − CL − db)δc

t ] 

 
 .دیرس میخواه( 7رابطه )به  (6رابطه ) يسازساده از پس
 
(7)   Uc(L) = ∑ (1 − τ − α)P(μ

tb
t=1 qg + (1 − μ)qb − CL − μdg 

                                       −(1 − μ)db)δc
t

+ ∑ μ
tg

t=tb+1
[(1 − τ − α)Pqg − CH − dg]δc

t  

 
ـــد که پیمانكار حداکثر تالش براي آنكه قرارداد به گونه حال  داقلح واي باش
 رطش  شود ديده قرارداد اين در شرط سه است الزم ،باشد داشته را نمايندگي هزينه
ــت که اول  الشت که حالتي از دارد حداکثري تالش که حالتي در پیمانكار آن اس

  خواهد بسب باشد، اين از غیر قراردادي شرايط اگر چراکه  باشد ربیشت دارد، حداقلي
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 ظايفشو بهتر اجراي در خود تالش کردن حداکثر براي ايانگیزه پیمانكار که شــد
 .داشت خواهیم( را 6رابطه ) شرط اين بررسي راستاي در بنابراين. باشد نداشته
 
(6)                 Uc(H) > Uc(L) 
 
tb زماني بازه در را شرط اين اگر حال + 1 < t < tg دهیممي قرار بررسي مورد 
 .دیرس میخواه( 3رابطه )به 
 

(3)         CH − CL < (
λ − μ

μ⁄ )(APqg − CH − dg) 

  
 ( را1، رابطه )دهیم قرار بررســي مورد زير زماني بازه در را شــرط اين اگر حال
 .داشت خواهیم
 
(1) 

1 < t < tb 
λAPqg − λCH − λdg + (1 − λ)APqb − (1 − λ)CH − (1 − λ)db

> μAPqg − μCL − μdg + (1 − μ)APqb − (1 − μ)CL

− (1 − μ)db 
APqg(λ − μ) − dg(λ − μ) − APqb(λ − μ) > CH − CL 

CH − CL < (λ − μ)[AP(qg − qb) − dg − db] 

 
ست که دوم شرط  تربزر  قرارداد اين در زياد تالش از پیمانكار مطلوبیت آن ا

. باشد اشتهد مثبت بازدهي کندمي زياد تالش اينكه از ،ديگر عبارت به. باشد صفر از
ــیار، تالش با فعالیتش بازدهي اگر آنكه چه ــود، زيان به منتج بس   براي ايهانگیز ش

 .داشت خواهیم ( را92بنابراين رابطه ). داشت نخواهد فعالیت
 
(92)                 Uc(H) > 0 
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λAPqg − λCH − λdg + (1 − λ)APqb − (1 − λ)CH − (1 − λ)db

+ λAPqg − λCL − λdg > 0 
2λAPqg − 2λdg − (1 + λ)CH + (1 − λ)APqb − (1 − λ)db > 0 

CH <
AP(2λqg + (1 − λ)qb) − (2λdg + (1 − λ)db)

1 + λ
⁄    

 
 و سیارب تالش پیمانكار اينكه از نیز مخزن صاحب دولت آن است که سوم شرط
 کسب دارد ليحداق تالش که حالتي به نسبت بیشتري منفعت باشد، داشته حداکثري
 .داريم( را 99بنابراين رابطه ). کند
 
(99) 

UG(H) > UG(L) 
UG = (α + τ)q 

UG(H) = P(g|H) [∑ (
tg

t=1
α + τ)qgδc

t ] + P(b|H) [∑ (
tb

t=1
α + τ)qbδc

t ] 

P(g|H) = λ P(b|H) = 1 − λ 

UG(H) = λ [∑ (
tg

t=1
α + τ)Pqgδc

t ] + (1 − λ) [∑ (
tb

t=1
α + τ)Pqbδc

t ] 

UG(H)

= [∑ λ(
tb

t=1
α + τ)Pqgδc

t ] + [∑ λ(
tg

t=tb+1
α + τ)Pqgδc

t ]

+ [∑ (1 − λ)(
tb

t=1
α + τ)Pqbδc

t ] 

UG(H)

= [∑ λ(
tb

t=1
α + τ)Pqg + (1 − λ)(α + τ)qb] δc

t

+ [∑ λ(
tg

t=tb+1
α + τ)Pqg] δc

t  

UG(L)

= P(g|L) [∑ (
tg

t=1
α + τ)Pqgδc

t ] + P(b|L) [∑ (
tb

t=1
α + τ)Pqbδc

t ] 

P(g|L) = μ P(b|L) = (1 − μ) 
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UG(L)

= μ [∑ (
tg

t=1
α + τ)Pqgδc

t ] + (1 − μ) [∑ (
tb

t=1
α + τ)Pqbδc

t ]

+ [∑ (
tg

t=tb+1
α + τ)Pqbδc

t ] 

 
tbدر بازه زماني  ابتدا + 1 < t < tg  ــي قرار مي ــرط را مورد بررس  دهیماين ش
 ( را خواهیم داشت.92که رابطه )
 
(92  )           λ(α + τ)Pqg > μ(α + τ)Pqg 

   (λ − μ)(α + τ)Pqg > 0  
 

1بازه زماني  در < t < tb   خواهد بود( 99رابطه )به صورت. 
 
 (99) 

λ(α + τ)Pqg + (1 − λ)(α + τ)Pqb

> μ(α + τ)Pqg + (1 − μ)(α + τ)Pqb 

(λ − μ)(α + τ)Pqg − (λ − μ)(α + τ)Pqb > 0 

(λ − μ)(α + τ)P(qg − qb) > 0  
 
ست اين نیز چهارم شرط و  مانكارپی حداکثري تالش از میزبان دولت مطلوبیت که ا

 .داشت خواهیما ( ر94رابطه ) شرط اين بررسي در بنابراين،. باشد صفر از تربزر 
 
(94) 

UG(H) > 0 
λ(α + τ)Pqg + (1 − λ)(α + τ)Pqb + λ(α + τ)Pqg > 0 

2λ(α + τ)Pqg + (1 − λ)(α + τ)Pqb > 0 

(α + τ) + (2λPqg + (1 − λ)Pqb) > 0     
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 دیتول در مشارکت قرارداد -4-8-8
قرارداد مشـــارکت در تولید اســـت. تابع  بحث، موردمدل قرارداد باالدســـتي  دومین

ـــرکت نفتي به عنوان پیمانكار منفعت دو  بهرارداد ق نيا درلت به عنوان کارفرما و ش
 .است (96رابطه )شرح 
 
(96)  UG = λ([(α + τ) + (1 − α − β)γG]Pqg − βPqg − Dg) +

(1 − λ)([(α + τ) + (1 − α − β)γG]Pqb − βPqb − Db) 
 

UG :مخزن صاحب دولت منفعت تابع 
α :تولیدي نفت بشكه ره ازاي به مالكانه بهره نرخ 
τ :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به مالیات نرخ 
β :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به هزينه نفت مقدار 

γG :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به فايده نفت از دولت سهم درصد 
P :تولیدي نفت بشكه هر قیمت 
q:  تولیدي نفت بشكهتعداد 
D :بازيافت هزينه 
 
(97)        Uc = [(β + (1 − τ)γc(1 − β − α)]Pq(t)  
 

Uc :پیمانكار منفعت تابع 
β :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به هزينه نفت مقدار 
τ :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به مالیات نرخ 

γc :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به فايده نفت از پیمانكار سهم درصد 
α :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به مالكانه بهره نرخ 
P: تولیدي نفت بشكه هر قیمت 
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q تولیدي نفت بشكه:تعداد 
 داشت:  میرا خواه (96، رابطه )ترسهل بررسي جهت
 
(96  )           B = β + (1 − τ)γc(1 − β − α) 
 
 منفعت عتاب شــد، ذکر نیز امتیاز قرارداد در اين از پیش که احتماالتي به توجه با
 .بود خواهد( 93صورت رابطه ) به پیمانكار
 
(93) 

Uc(H) = λ [∑ BPqg − CH

tg

t=1
] δc

t + (1 − λ) [∑ BPqg − CH

tb

t=1
] δc

t  

Uc(H)

= [∑ (λBPqg − λCH

tb

t=1
+ (1 − λ)BPqb − CH)] δc

t

+ [∑ λBPqg − λCH

tg

t=tb+1
] δc

t  

Uc(L) = μ [∑ BPqg − CL

tg

t=1
] δc

t + (1 − μ) [∑ BPqg − CL

tb

t=1
] δc

t  
Uc(L)

= [∑ (μBPqg

tb

t=1
− (1 − μ)BPqb − CL)] δc

t

+ [∑ (μBPqb − μCL)
tg

t=tb+1
] δc

t  

 
 هک شود بررسي است الزم تولید، در مشارکت قرارداد در اول شرط بررسي در
ثري دارد تالش حداکباشد که منفعت پیمانكار در شرايطي که  ايگونهبه قرارداد اين

 تالش کافي براي انگیزهنســـبت به شـــرايط تالش حداقلي، بیشـــتر باشـــد تا شـــرط 
 .داشت خواهیم( را 91بنابراين رابطه ). شود تامین قرارداد اين درحداکثري 
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(91)                UC(H) > Uc(L) 

 
شرط ابتدا در بازه زماني  براي سي اين  tbبرر + 1 < t < tg شر ط را مورد اين 

 .((22)رابطه ) دهیمبررسي قرار مي
 
(22  )           λBPqg − λCH > μBPqg − μCL 

(λ − μ)BPqg > λCH − μCL 

 
ـــرط را در بازه زماني  حال 1اگر اين ش < t < tb  ـــي ( را 29کنیم، رابطه )بررس

 .خواهیم داشت
 
(29) 

λBPqg + (1 − λ)BPqb − CH > μBPqg + (1 − μ)BPqb − CL 

BP(λ − μ)(qg − qb) > CH − CL    
 

 رد پیمانكار براي آن از حاصل منفعت که است اين قرارداد اين در دوم شرط
ـــته حداکثري تالش که حالتي ـــد، داش ـــفر از بزرگتر حداقل باش ـــد ص   ات باش
  ( را22ابطه )ر بنابراين. باشــد داشــته بیشــتر تالش جهت را کافي انگیزه پیمانكار
 .داشت خواهیم
 
(22) 

UC(H) > 0 
λBPqg + (1 − λ)BPqb − CH + λBPqg − λCH > 0 

CH <
BP(2λqg + (1 − λ)qb)

(1 + λ)
⁄   
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اي باشد که منفعت دولت میزبان از تالش سوم آن است که قرارداد به گونه شرط
ـــد که درآن پیمانكار تالش کم و  باش ـــتر و حداکثري پیمانكار بیش از حالتي  بیش

شدحداقل شته با  تالش ناي پیمانكار، انگیزه وجودبا صورت  چراکه در غیر اين  ي دا
شتر شت نخواهد منفعتي تنها نه میزبان دولت براي بی   خواهد زنی ضرر موجب که دا
 نجاندهگ و گرفته قرار بررسي مورد قرارداد در نیز شرط اين است الزم نيبنايرا. شد
 .شتدا خواهیم ( را29رابطه ) بنابراين. شود
 
(29  ) 

UG = [(α + τ) + (1 − α − β)γG]Pq − βPq − D(v(t)) 
(α + τ) + (1 − α − β)γG = F 
UG(H)

= P(g|H) [∑ (FPqg − βPqg − dg)
tg

t=1
] δc

t

+ P(b|H) [∑ (FPqb − βPqb − db)
tb

t=1
] δc

t  

 
 :باشیم داشته اگر حال
 

P(g|H) = λ   P(b|H) = 1 − λ 
 

 داشت: خواهیم (24رابطه ) در نتیجه
 
(24) 

P(g|H) = λ   P(b|H) = 1 − λ 
UG(H)

= λ [∑ (FPqg − βPqg − dg)
tg

t=1
] δc

t + (1

− λ) [∑ (FPqb − βPqb − db)
tb

t=1
] δc

t  
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UG(H)

= ∑ (λFPqg − λβPqg − λdg + (1 − λ)FPqb − (1 − λ)βPqb

tb

t=1

− (1 − λ)db) δc
t + ∑ (λFPqg − λβPqg − λdg)δc

t  
tg

t=tb+1
 

UG(L)

= μ [∑ (FPqg − βPqg − dg)
tg

t=1
] δc

t + (1

− μ) [∑ (FPqb − βPqb − db)
tb

t=1
] δc

t  

UG(L)

= ∑ (μFPqg − μβPqg − μdb + (1 − μ)FPqb − (1 − μ)βPqb

tb

t=1

− (1 − μ)db) δc
t + ∑ (μFPqg − μβPqg − μdg)δc

t  
tg

t=tb+1
 

 
UG(H)براي بررســي شــرط ،  حال > UG(L)  دو بازه زماني را مورد توجه قرار
tbدهیم. بازه زماني اول مي + 1 < t < tg  ( را 26است، رابطه )داريم. 
 
(26)     

λFPqg − λβPqg − λdb > μFPqg − μβPqg − μdg  
(λ −  μ)(FPqg − βPqg − dg) > 0    

 
1زماني دوم  بازه < t < tb  ،داريم ( را 27بنابراين رابطه )مي باشد. 
 
(27) 

λFPqg − λβPqg − λdg + (1 − λ)FPqb − (1 − λ)βPqb − (1 − λ)db

> μFPqg − μβPqg − μdg + (1 − μ)FPqb − (1 − μ)βPqb

− (1 − μ)db 
(λ − μ)[FPqg − βPqg − dg + FPqb − βPqb − db] > 0 
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 كارپیمان حداکثري تالش از میزبان دولت منفعت آن اســت که نیز چهارم شــرط
 .است الزم( 26رابطه ) بنابراين باشد، نیز صفر از تربزر 
 
(26  ) 

UG(H) > 0 
λFPqg − λβPqg − λdg + (1 − λ)FPqb − (1 − λ)βPqb − (1 − λ)db

+  λFPqg − λβPqg − λdg > 0 

(F − β)P[2λPqg + (1 − λ)qb] > −2λdg + (1 − λ)db  
 
 (متقابلعی)ب خدمت دیخر قرارداد -4-8-3

 اينقرارداد خريد خدمت اســـت.  ق،یتحقمدل قراردادي مورد بحث در اين  ســـومین
شد  صي که در آن گنجانده  قرارداد در ايران به دلیل وجود چارچوب تامین مالي خا

ست. تابع منفعت طرفین قرارداد ب شده ا شناخته  شرح یع متقاببه بیع متقابل  رابطه ل به 
 است. (23)
 
(23) 

UG = λ(Pqg − (r + α)(OPEX + CAPEX)) + (1

− λ)(Pqb − (r + α)(OPEX + CAPEX)) 
 

UG :مخزن صاحب دولت منفعت تابع 
P :تولیدي نفت بشكه هر قیمت 
q تولیدي نفت بشكه:تعداد 
r نرخ بهره : 
α :تولیدي نفت بشكه هر ازاي به مالكانه بهره نرخ 

OPEX :عملیاتي هايهزينه 
CAPEX :ايسرمايه هايهزينه 
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(21  )           Uc = (r + α)(OPEX + CAPEX) 
 

Uc :پیمانكار منفعت تابع 
r :بهره نرخ  
α :باالسري درصد نرخ 

OPEX :عملیاتي هايهزينه 
CAPEX :ايسرمايه هايهزينه. 
 :که است شده انجام (92) تعريف محاسبات در سهولت جهت

 
(92)               PEX + CAPEX = C 

 
 خود تالش رحداکث که شرايطي در را پیمانكار منفعت تابع میبخواه اگربنابراين 

 .داشت خواهیم( را 99رابطه ) کنیم، محاسبه ،دهدمي خرج به را
 
(99) 

Uc(H) = λ [∑ (r + α)CH

tg

t=1
] δc

t + (1 − λ) [∑ (r + α)CH

tb

t=1
] δc

t  

Uc(H) = λ [∑ (r + α)CH

tb

t=1
] δc

t + [∑ λ(r + α)CH

tg

t=tb+1
] δc

t  

 
ـــرايطي در پیمانكار منفعت تابع همچنین  انجام در را تالش حداقل وي که ش
 .بود خواهد (99رابطه ) صورت به باشد داشته وظايفش
 
(99) 

Uc(L) = μ [∑ (r + α)CL

tg

t=1
] δc

t + (1 − μ) [∑ (r + α)CL

tb

t=1
] δc

t  

Uc(L) = [∑ (r + α)CL

tb

t=1
] δc

t + [∑ μ(r + α)CL

tg

t=tb+1
] δc

t  
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يعني فزوني منفعت پیمانكار در صــورتي که تالش   همانگونه که شــرط اول حال

شین  سبت به حالتي که تالش حداقلي دارد در قراردادهاي پی شد ن شته با حداکثري دا
شــود. براي اين منظور مورد اين قرارداد نیز بررســي مي مورد بررســي قرار گرفت در

بازه زماني  تدا در  tbاب + 1 < t < tg نابراين رابطه گیرد. اين تحلیل صـــورت مي ب
 .خواهیم داشت ( را92)

 
(92  )                Uc(H) > Uc(L) 

λ(r + α)CH > μ(r + α)CL 
(r + α)(λCH − μCL) > 0   

 
1سبات را در بازه زماني بخواهیم اين محا اگر < t < tb  ،( 99رابطه )انجام دهیم
 اشت.خواهیم درا 
 
(99)                Uc(H) > Uc(L) 

(r + α)CH > (r + α)CL 
(r + α)(CH − CL) > 0     

 
Uc(H)يعني   بررسي شرط دوم در >  ت/خواهیم داش( را 94رابطه )نیز  0
 
(94)           (r + α)CH + λ(r + α)CH > 0 

(1 + λ)(r + α)CH > 0 
(r + α)CH > 0     

 
ست اين ديگر شرط  که دشو طراحي ايگونه به بايد قرارداد آنكهبا وجود  که ا
شته را تالش حداکثر براي کافي انگیزه پیمانكار شد، دا ست الزم با  دولت عتمنف ا
ــمین وي تالش حداکثر از نیز میزبان ــود ت   نفعتم که زماني ،ديگر عبارت به. ش
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ــرا در يوقت مخزن صــاحب دولت   قلحدا که حالتي به نســبت تالش حداکثر طيش
شد مثبت دهدمي انجام را تالش سي جهت بنابراين. با ( را 96، رابطه )شرط اين برر
 .داشت خواهیم
 
(96  )        UG = Pq − (r + α)(OPEX + CAPEX) 

OPEX + CAPEX = C 
UG(H)

= λ [∑ Pqg − (r + α)CH

tg

t=1
] δc

t + (1

− λ) [∑ Pqb − (r + α)CH

tb

t=1
] δc

t  

UG(H)

= [∑ λPqg − λ(r + α)CH + (1 − λ)Pqb − (1
tb

t=1

− λ)(r + α)CH] δc
t + [∑ λPqg − λ(r + α)CH

tb

t=tb+1
] δc

t  

UG(L)

= μ [∑ Pqg − (r + α)CL

tg

t=1
] δc

t + (1

− μ) [∑ Pqb − (r + α)CL

tb

t=1
] δc

t  

UG(H)

= [∑ μPqg − (r + α)CL + (1 − μ)Pqb

tb

t=1
] δc

t

+ [∑ μPqg − μ(r + α)CL

tb

t=tb+1
] δc

t  

 
آن  که در نتیجه دهیمبازه زماني ذيل را براي اين تحلیل مورد بررســي قرار مي دو
  ( را خواهیم داشت.96( و )97هاي )دو رابطه
 
(97)                tb + 1 < t < tg 

λPqg − λ(r + α)CH > μPqg − μ(r + α)CL 

(r + α)(λCH − μCL) < Pqg(λ − μ)    
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(96)                   1 < t < tb 

λPqg + (1 − λ)Pqb − (r + α)CH > μPqg + (1 − μ)Pqb − (r + α)CL 

(r + α)(CH − CL) < (λ − μ)P(qg − qb)   
 

 از یزن دولت منفعت که اســت اين پیمانكار يبرا انگیزه ايجاد در نیز آخر شــرط
. نشــود مت ــرر ديگر عبارت به يا و باشــد صــفر از تربزر  پیمانكار تالش حداکثر

 .داشت خواهیم( را 93بنابراين رابطه )
 
(93)                  UG(H) > 0 

λPqg + (1 − λ)Pqb − (r + α)CH + λPqg − λ(r + α)CH > 0 

(1 + λ)(r + α)CH < 2λPqg + (1 − λ)Pqb 

(r + α)CH <
P(2λqg + (1 − λ)qb)

(1 + λ)
⁄   

 
 اتمختصـ با يدانیم ،کرد مقايسـه هم با را قراردادي هايفرمت بتوان آنكه يبرا
 بشكه میلیون 322 تا 222 بین دانیم نيا استحصال قابل ذخیره. است شده فرا يمثال
ست مخزن عمر طول در ستخراج محدوده اين. ا ست صورتي در ا  با پیمانكار که ا

  نشان داده شده است: qgاين متيیر با  سازيمدل در. شود روروبه شانسي خوش
  
(91  )           200 ∗ 106 < qg < 800 ∗ 108 
 

سي روبه اما شت از ذخاير اين میدان با بدشان شرايط طبیعاگر در بردا شده و  ي رو 
ـــد، میزان ذخاير قابل ا برمخزن  ـــتحصـــال براي همان میدان کاهش وفق مراد نباش س

ـــرايط  ـــال را در ش ـــتحص ـــبت محدوده ذخاير قابل اس خواهد يافت. در اين مدل نس
ر شانسي دبیان شده است به صورت نسبتي از حالت خوش  qbبدشانسي که با متيیر 

 .نشان داده شده است (42)نظر گرفته شده است که در رابطه 
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(42  )              0.5qg < qb < 0.9qg 
 

ست، اهمیت حائز میدان توسعه از حاصل منافع سازيمدل در که ديگري متيیر  ا
 هک شــرايطي در هزينه اين. اســت تولید و توســعه اکتشــاف، براي الزم نهيهز زانیم

شرايط حداقل تالش با  CHبا  داردمي مصروف را خود تالش حداکثر پیمانكار و در 
CL توجه به آنكه هزينه الزم براي اکتشاف و توسعه در قرارداد شود. با نشان داده مي

امتیاز برعهده پیمانكار اســت، هزينه در شــرايط تالش حداکثري بیش از میزان آن در 
ــعه که با نماد  بنابراين صــورت تالش حداقلي خواهد بود.   CLو  CHمتيیر هزينه توس

 .است شده تعريف (49طه )راب صورت به قرارداد اين براي شودنشان داده مي
 
(49  )                 CH = (9.6)qg

0.8 
CL = (8.6)qb

0.8  
 

 
ـــارکت در تولید، بیع متقابل و  ـــط دولت  IPCدر قراردادهاي مش در نهايت توس

صورت تالش حداکثري  بنابراين،شود، صاحب مخزن پرداخت مي هزينه توسعه در 
شرايط تالش حداقلي خواهد بودبه میزان کمتري از هزينه تو ابع ت .از اين رو،سعه در 

شارکت در تولید، بیع متقابل و  سعه براي قراردادهاي م ستعبارت  IPCهزينه تو   از ا
 :((42)رابطه )
 
(42  )                CH = (8.6)qg

0.8 
CL = (9.6)qb

0.8 

 
 به توجه با و اولیه تولید سطح به رسیدن از پس مخزن، از تولید شرايط به توجه با
( مخزن میزان تولید میدان به تدريج کاهش خواهد GOR) نفت به گاز نسبت کاهش

يافت. براي جلوگیري از اين کاهش و حفظ ســـطح تولید الزم اســـت در طول دوره 
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نه ســـازي هزياي جهت بازيافت نیز صـــورت گیرد. در اين مدلبرداري نیز هزينهبهره
در صــورت تالش  dLصــورت تالش حداکثري و  درdH فت با متيیر الزم براي بازيا

شرح  شده اين متيیر نیز به  ست. محدوده تعريف  شده ا ستفاده   (49ه )رابطحداقلي ا
 .خواهد بود
 
(49)              0.1CH < 𝑑𝐻 < 0.3CH 

0.05CL < 𝑑L < 0.15CL 

 
 بینيیشپ قرارداد، طرفین هايتراتژياس بررسي در موثر پارامترهاي از ديگر يكي
 و خیرا هايسال در نفت بازار هايواقعیت به توجه با. است نفت قیمت سطح از هاآن

 قیمت يییراتت بازه بیني،پیش موسسات توسط گرفته صورت هاييبینپیش همچنین
 توسطم قیمت ین،يپا قیمت سناريو سه با که است شده فرا دالر 922 تا 42 از نفت
 قیمت دالر، 42 ینيپا قیمت. است شده فرا زير هاي قیمت با مدل در باال قیمت و

سط ست شده فرا دالر 922 باال قیمت و دالر 62 متو  سهينجا که امكان مقاآ. از ا
شد، ا گريكديقراردادها با  شته با صورت برون ریمتي نيوجود دا  يراحزا در مدل طبه 

ـــنار ـــده و در س ـــت جيمذکور نتا يوهايش ـــهيها مورد مقاآمده از مدل بدس قرار  س
 .رندیگيم
λ شرط تالش ز تینیز احتمال موفق شرط تالش کم  تیهم احتمال موفق μو  اديبه  به 

ست. اين متيیر از سبات از ص ا ست. نرخ مالیات در اين محا شده ا فر تا يك تعريف 
صد د 62درصـد تا  92مالكانه نیز از درصـد تعريف شـده اسـت. نرخ بهره 72تا  22 ر

شكه نفت تول سهم  يدیارزش هر ب ست.  شده ا شك-نفتفرا  ه فايده دولت از هر ب
التفاوت درصد فرا شده است. از همین رو مابه 16درصد تا  62نفت تولیدي نیز از 

 آن نیز به عنوان سهم فايده پیمانكار در نظر گرفته شده است. 
 

0.5 < 𝛾𝑔 < 0.95 
𝛾𝑐 = 1−𝛾𝑔 
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 هر ارزش درصد 66 تا درصد 92 از تولیدي نفت بشكه هر در نیز هزينهنفت سهم
 .است شده منظور ديیتول نفت بشكه
 

0.1 < 𝛽 < 0.75 
 
 .است شده گرفته نظر در درصد 96 تا 4 از نیز بهره نرخ
 

0.04 < 𝑟 < 0.15 
 

ــده متيیرهاي تمامي  ات کرد خواهند تيییر مدل در درصــدي يك هايگام با بیان ش
 .شود تعیین و ساييشنا هاآن بهینه میزان

γ به ازاي  دالر 9شود از در قرارداد جديد نفتي ايران که به عنوان پاداش پرداخت مي
 هاي يك سنت دردالر به ازاي هر بشكه تعريف شده است که با گام 92هر بشكه تا 

 ها مورد تحلیل قرار گرفته است.مدل
 

1 < γ < 10 
 
 آن اجرای از حاصل نتایج و مدل حل -5
ساله نيا حل يبرا ست كیژنت تميروش الگور از م شده ا ستفاده  ا که با معن نيبه ا  ا

ــروط  ــتفاده از الگوريتم ژنتیك، تابع منفعت دولت میزبان به عنوان تابع هدف و ش اس
 شــده بييابهینه هدف تابع آن براي قید عنوان به انگیزهو  عقالنیتدســت آمده از هب

 :تاس شده يط ريز يهامنظور گام ني. بداست
 .ودشيم نییتع رهایمتي بردار قرارداد، هر در موثر يرهایمتي به توجه با: اول گام
ــر از هرکدام يبرا: دوم گام  امفرو ريمقاد و رهایمتي بردار به توجه با بردار عناص
 .شوديم نییتع نيیپا و باال حد ،يفرض مخزن و قراردادها يبرا
 .شونديم فيتعر دهایق و هدف تابع: سوم گام
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ــده مشــخی محدوده به توجه با بردار عناصــر: چهارم امگ  منفعت تابع قالب در ش
 .شونديم يابينهیبه
 صاحب ولتد شده نهیبه تیمطلوب شده، نهیبه ريمقاد به توجه با تينها در: پنجم گام
 .شوديم محاسبه قرارداد هر از مخزن

 با نیز تينف انكارپیم منفعت تابع الگو، همین از اســتفاده با میان اين در همچنین
 آن مقادير و شــده حداکثرســازي شــده، بهینه معادالت از آمده دســتهب متيیرهاي
شخی ست شده م  ز،امتیا قرارداد براي شده طراحي هايمدل به توجه بابنابراين . ا
ـــارکت   يابي بهینه را دولت منفعت تابع( متقابل بیع)  خدمت خريد و دولت مش

 . کنیممي
دســت ه نتايج ب شينما باقابل مشــاهده اســت. ( 9)در جدول  دســت آمدههب نتیجه

آمده از مدل به صـــورت همزمان و در کنار يكدگر قرار داده شـــود، نتیجه مورد نظر 
 .نشان داده شده است (9)آشكار خواهد شد. اين نتیجه در جدول 

 
 (نفت بشکه هر ازای به دالر 41) ینیپا قیمتی رده در (:1) جدول

 قراردادهای باالدس ی برای دولت  احب مخزن )ارقام به دالر(منافع حا ل از 
 قرارداد بیع م قابل قرارداد مشارکت در تولید قرارداد ام یاز

16،000،000،000 24،000،000،000 20،000،000،000 
 های پژوهش منبع: یاف ه

 
شكه هر ازاي به نفت قیمتي سطح از بینيپیش که صورتي در  فرا دالر 42 را ب
 تفاوت با تولید در مشــارکت قرارداد آن اســت که دهندهنشــان( 9) جدول ،کنیم

 خزنم صـــاحب دولت براي متقابل بیع قرارداد به نســـبت باالتري منفعت ناچیزي،
شت خواهد سه در و صورت همین به. دا شهود امتیاز قرارداد منفعت با مقاي   خواهد م
 دولت براي ديگر قرارداد دو به تبنس نامناسبي بسیار شرايط از امتیاز قرارداد که بود

 .بود خواهد برخوردار مخزن صاحب
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 (نفت بشکه هر ازای به دالر 21) متوسط قیمتی رده در (:8) جدول
 منافع حا ل از قراردادهای باالدس ی برای دولت  احب مخزن )ارقام به دالر(

 قرارداد بیع م قابل قرارداد مشارکت در تولید قرارداد ام یاز
33،600،000،000 00،000،000،000 41،000،000،000 

  های پژوهشمنبع: یاف ه

 
 فرا دالر 32 را بشكه هر ازاي به نفت قیمتي سطح از بینيپیش که صورتي در
 تفاوت با تولید در مشــارکت قرارداد آن اســت که دهندهنشــان (2) جدول ،کنیم
 عتمنف مخزن، عمر طول در بلمتقا بیع قرارداد به نســبت دالري میلیارد 96 تقريبا
ــبت باالتري ــت. به  متقابلبیع قرارداد به نس براي دولت صــاحب مخزن خواهد داش

همین صــورت و در مقايســه با منفعت قرارداد امتیاز مشــهود خواهد بود که قرارداد 
امتیاز از شرايط بسیار نامناسبي نسبت به دو قرارداد ديگر براي دولت صاحب مخزن 

 هد بود. برخوردار خوا
 

 (نفت بشکه هر ازای به دالر 111) باال قیمتی رده در(: 3) جدول
 منافع حا ل از قراردادهای باالدس ی برای دولت  احب مخزن )ارقام به دالر(

 قرارداد بیع م قابل قرارداد مشارکت در تولید قرارداد ام یاز
42،000،000،000 06،300،000،000 02،400،000،000 

  های پژوهشمنبع: یاف ه
 

دالر فرا  922از سطح قیمتي نفت به ازاي هر بشكه را  بینيصورتي که پیش در
دهنده آن است که قرارداد مشارکت در تولید با تفاوت تقريبا نشان( 9)، جدول کنیم
ه قرارداد بیع ب نســـبتمیلیارد دالري نســـبت به قرارداد بیع متقابل، منفعت باالتري  24

ــه با متقابل براي دولت  ــت. به همین صــورت و در مقايس صــاحب مخزن خواهد داش
منفعت قرارداد امتیاز مشهود خواهد بود که قرارداد امتیاز از شرايط نامناسبي نسبت به 

 دو قرارداد ديگر براي دولت صاحب مخزن برخوردار خواهد بود. 
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 تهگف پیش مفروضات به توجه با آيدبرمي (9( و )2(، )9) جداول از که همانگونه
  رايب انگیزشي شرايط رعايت ضمن تولید در مشارکت قرارداد مدل، اين براي شده

  اخالقي، مخاطرات از جلوگیري و نمايندگي هايهزينه کاهش جهت در پیمانكار
 پي در پیمانكار شرکت براي چه و مخزن صاحب دولت براي چه را منفعت بیشترين
 چراکه ت اس مشهود نیز نفتي مانكارپی براي منفعت حداکثرسازي اين. داشت خواهد
سیار شرايط که امتیاز قرارداد جز سويه ب شت، خواهد اييك  نفتي ارپیمانك منفعت دا
ستاهم نیز  طحس سه هر در برتري اين. شد خواهد حداکثر میزبان دولت منفعت با را
 . است برقرار نیز شده فرا قیمتي
 
 یریگجهیتبندی و نجمع -6

را در  يربهت تیاســت که بتواند وضــع يقرارداد نییتع قیتحقن مســاله اســاســي در اي
ـــب منافع برا ـــاحب مخزن ا يکس  ينمايندگ نظريهاز بنابراين، . کند جاديدولت ص
راردادها ق اين نمايندگي هايهزينه و دشواري بتوان آن وسیله به تااستفاده شده است 

سايي سايي رهگذر اين از را بهینه قرارداد و شده شنا صاحب مودن شنا . اينكه دولت 
ستراتژي را انتخاب و مابق صورکندرا رد  يمخزن کدام ا سته به میزان منفعت مت از  ، ب

ستراتژي ستراتژي، هر پذيرش با. داردها هرکدام از اين ا  انجام رد تواندمي پیمانكار ا
 الشت حداکثر که صــورتي در. گیرد کاربه را خود تالش حداقل يا و حداکثر کار
شتري سود شود، گرفته کاربه   خواهد یزن کارفرما مطلوب امر اين و شودمي عايد بی
 .ستینبوده و لزوما مطلوب او  برهزينه مساله اين پیمانكار براي ولي بود

 رايب و است شده نظرگرفته در فرضي میدان يك ،مطرح شدهاجراي مدل  براي
 ازگ و نفت صنعت در وجودم هايواقعیت به توجه با قرارداد هر در موجود متيیرهاي
 استفاده از الگوريتم ژنتیك باها در اين محدوده يابيبهینه. است مشخی ايمحدوده
  و شده فتهگر نظر در برونزا متيیري عنوان به نیز نفت قیمت همچنین. است شده انجام
 هر منفعت ،رديگ عبارت به. است شده استفاده ويسنار تحلیل و پارامتريك صورت به

 به دالر 32) متوسط قیمت ،(دالر 42) ینيپا قیمت سناريو سه در طرفین براي ادقرارد
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شكه هر ازاي شكه هر ازاي به دالر 922) باال قیمت و( تولیدي نفت ب ( تولیدي نفت ب
 .است گرفته قرار تحلیل مورد
شكه را  بینيصورتي که پیش در سطح قیمتي نفت به ازاي هر ب دالر فرا  42از 
دهنده آن است که قرارداد مشارکت در تولید نشان مدل از آمدهدست هب، نتايج کنیم

با تفاوت ناچیزي، منفعت باالتري نســـبت به قرارداد بیع متقابل براي دولت صـــاحب 
ــت ــه در و مخزن خواهد داش ــهود امتیاز قرارداد منفعت با مقايس  که بود خواهد مش

 مخزن بصاح دولت براي ديگر دادقرار دو به نسبت نامناسبي شرايط از امتیاز قرارداد
 .بود خواهد برخوردار
شكه را  بینيصورتي که پیش در سطح قیمتي نفت به ازاي هر ب دالر فرا  32از 
شارکت در تولید با تفاوت تقريباً کنیم سبت به قرارداد  96، قرارداد م میلیارد دالري ن

ــبت به قرارداد بیع متقابل و ام ــاحب  ايبر ازیتبیع متقابل، منفعت باالتري نس دولت ص
 مخزن خواهد داشت. 
دالر به ازاي هر بشكه نفت تولیدي با توجه به مفروضات پیش  922در بازه قیمتي 

شرايط انگیزشي  ضمن رعايت  شارکت در تولید  شده براي اين مدل، قرارداد م گفته 
نه کاهش هزي هت  كار در ج مان خاطرات براي پی ندگي و جلوگیري از م ماي هاي ن

 پي در پیمانكار شرکت براي چه و مخزن صاحب دولت براي چه را منفعت بیشترين
ستر که کرد گیرينتیجه توانمي کلي صورت به بنابراين،. داشت خواهد  بهینه اتژيا
 شارکتم قرارداد بیشتر، اقتصادي و مالي منافع کسب براي مخزن صاحب دولت براي
 .است تولید در

اين مدلسازي براساس يك میدان فرضي انجام همانگونه که پیش از اين بیان شد، 
شده است که محتمل است با تيییر در مفروضات مورد استفاده در اين میدان فرضي 

ستفاده از داده شد که ه هاي يك میدان ديگر، نتايج بو ا ست آمده متفاوت از آن با د
یین عارائه الگويي براي ت ،دســت يافته اســت  چه آنكه هدف اســاســيبه آن اين مقاله 

 کارفرما بوده است. -قراردادهاي باالدستي در چارچوب الگوي کارگزار
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Abstract 
The history of oil contracts in the last century indicates that oil contracts are a form 

of conflict between the interests of foreign oil companies and national interests of 

reservoir-owning governments. In this context, an important question arises for 

reservoir-owning governments as to which existing conventional upstream contracts 

should be chosen to maximize benefits. Representation theory has been used to 

answer this research question. In the designed model, each party's interest function 

in each of the upstream contracts is identified and modeled. Also, the rationality and 

motivation conditions in this model have been analyzed as participation constraints. 

The results of the proposed model using the genetic algorithm method show that, 

given field coordinates, the production-sharing contract has the lowest 

representation cost compared to the other two contracts of concession and service 

purchase. And as the selected model, production-sharing contracts can make the 

most profit for reservoir-owning governments.  
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