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     چكيده

- ترين پروژه از جمله مهم،گاز طبيعيتأمين گازي پارس جنوبي به عنوان بزرگترين منبع مخزن      

هاي مختلف قراردادي استفاده شده  از روش،فازهاي آنبراي توسعة كه است هاي كشور 
- شده انجام و مناسبكار گرفتههاي بهعملكرد روش اي بينمقايسهپژوهش پيش رو، در . است

گازي يا هاي دانهاي آتي ميتوسعهبراي تواند مبنايي كه مياست  ترين آن مشخص گرديده
هاي  از جمله كاهش ريسك،معيارهاييدر نظر گرفتن با . مقياس كشور باشد بزرگهاي پروژه

در زمان اجرا و تأسيسات شده، كيفيت انجام كار و تمامهزينة طرح و اختالفات قراردادي، 
ا و توليد، زمان اجراي طرح، كسب دانش مديريتي و برداري، يكپارچگي عمليات اجربهره

هاي موجود،  براي گزينه»مراتبيفرايند تحليل سلسله «، با استفاده از روشفناوريانتقال 
 روش بيع متقابل حاصل ،هاي پارس جنوبيدر طرح گرفتهانجامترين روش عقد قرارداد مناسب

طور كلي ه بانجاميده است، ين نتيجه كه به ااين پژوهش هاي مدنظر در ويژگي. شده است
حفظ حق مالكيت كشور، كنترل عمليات و هزينه توسط دولت، انتقال دانش فني، : ند ازاعبارت

گذاري توسط پيمانكار و بازپرداخت آن طي پنج درصد سرمايهصد قبول ريسك توليد و انجام 
  . برداري از محل محصوالت ميدانتا هفت سال پس از بهره
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               مقدمه

 كل گاز درصدپنجاه مخزن گازي پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي كشور بوده و حدود 
 موقعيت .)56: 1392زي وزارت نفت، رينفت و توسعه، معاونت برنامه( ايران را در خود جاي داده است

   ةدامن و مكاني اين ميدان در عمق حدود يكصد كيلومتري دريا از ساحل عسلويه است
هاي مربوط به حفاري در اي از فعاليتو زنجيره استهاي اجرايي آن بسيار گسترده فعاليت
، احداث  متري دريا، نصب سكوهاي دريايي، اجراي خطوط انتقال زير دريايي3500عمق

ده شبزرگي ميدان موجب . شودها را شامل ميجانبي آنسيسات أتهاي خشكي و پااليشگاه
 فاز اجرايي 24 كنوني،وضعيت تر تقسيم و در هاي كوچكمخزن به بلوك ةمحدودكه است 

گذاري حجم سرمايه .)25: 1396شركت نفت و گاز پارس، ساالنة گزارش ( استبراي آن تعريف شده 
جلسه  ةمصوب(است در حال حاضر بيش از پنج ميليارد دالر   طرح پارس جنوبيهر ةتوسع

ي فناور ، و از طرفي)فازهاي پارس جنوبي ةتوسع شوراي اقتصاد در مورد 24/3/1389مورخ 
  . اين ميدان نيز پيچيده است ةتوسع

سال ( سال زودتر از ايران دهحدود اين كشور اين ميدان با كشور قطر مشترك بوده و 
 ,BP Statistical Review of World Energy( استده كربرداري از آن را آغاز بهره) 1992

 غني و ارزش توليدات هر فاز آن با فرض قيمت نفت خام معادل ،گاز اين ميدان. 2017:35)
 شركت نفت و گاز ،هاريزي و كنترل طرحمديريت برنامه (استدالر، حدود سه ميليارد دالر در سال  هفتاد

 قراردادي، بخش خود را توسعه داده و بر - كشور قطر بدون محدوديت سياسي. )1394پارس، 
خود از طبيعي  قصد دارد توليد گاز  آن كشوراعالم مديرعامل شركت قطر پتروليوم، اساس

درصد افزايش  سي به ميزان ،2024را تا سال ) مشترك با پارس جنوبي( ميدان گنبد شمالي
 چنانچه ايران نتواند سهم خود را از ميدان برداشت .)Al-Kaabi, Qatar Petroleum, 2017:3( دهد
 ضروري است ،بنابراين .، بخشي از آن در اثر مهاجرت به كشور همسايه منتقل خواهد شدكند

همچنين در  .پيمانكاران قوي و سازوكارهاي قراردادي مناسب استفاده شوددر توسعة آن از 
   .جذب گردد منابع خارجي نيز ،هام پروژهصورت امكان جهت تسريع انجا

چنين  و همكشور، بانكي و انرژي گذاريهاي سرمايههاي مختلف در بخشاعمال تحريم
گذاري و عقد قرارداد در ، موجب شده چگونگي سرمايههاي حقوقي و قانونيمحدوديت

كه ن است اي پرسش اكنون. رو باشدهنفت و گاز با پيچيدگي خاص روب هايميدان ةتوسع
هاي بزرگ مقياس ميادين نفت و گاز كه بتواند در پروژه ةتوسعبهترين روش قراردادي براي 

 سازدو كشور را به دستيابي به اهداف خود نزديك دهد حد امكان تنگناهاي اجرايي را كاهش 
 با توجه به تنوع قراردادهاي ،در اين راستا ؟ روش استكدام ،و از منافع ملي صيانت كند
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هاي هاي مختلف ميدان گازي پارس جنوبي، ارزيابي عملكرد روش فازاجرايعقده در من
  .شود مياين ميدان بررسي  ةتوسعقراردادي در 

ميدان پارس جنوبي و با  ةتوسعهاي با در نظر داشتن ميزان اهميت پروژه پژوهش،در اين 
هاي مختلف، شده در زمان جامآمده از مطالعات و اقدامات ان دست ههاي تجربي باستفاده از داده

 در انتخاب پيمانكار شده گرفتهكار ههاي ب عملكرد روش،ضمن توجه به مباحث نظري موضوع
 از جمله بيع متقابل، فاينانس و استفاده از منابع ،فازهاتوسعة اري گذسرمايهروش و نوع 

 1»مراتبييل سلسلهفرايند تحل«كارگيري روش هداخلي، با توجه به معيارهاي تعريف شده و ب
افتاده در مورد سه نمونه از قراردادهاي مشابه از نظر همچنين واقعيات اتفاق.  استشدهارزيابي 

    پايان، مقايسه و در ،هاي زمان و هزينه از جنبه،متفاوت از نظر روش قراردادي اما ،حجم كار
  . گيري و پيشنهادها ارائه شده استنتيجه

 
    مباني نظري       . 1
   انواع قراردادهاي نفتي و گازي.1. 1
اند، المللي به وجود آمدهبين ةرويهاي خارجي كه در اثر قراردادهاي ميان دولت و شركت 

ارچوب قراردادهاي حقوق خصوصي و حقوق عمومي هقراردادهايي هستند كه عموماً از چ
 از قواعد خاصي ،فينداشتن عنصر خارجي و طرح منافع طر ها تبعيت نكرده و به دليلدولت

 ترسيم عناصر مشترك كلي اين توان به مي اين،با وجود .)57: 1392درخشان، ( كنندپيروي مي
  . دكر قراردادهاي نفتي اشاره ،مشخص در اين تحقيقبه طور دادها و قرار

هايي هستند كه از زمان كشف نفت به عنوان ابزار رسيدن به ارچوبهقراردادهاي نفتي چ
كار ها به يعني دولت ميزبان و شركت پيمانكار و تنظيم روابط آن،رك طرفين قراردادمنافع مشت
طور عمده از شروط حقوقي، فني، مهندسي، مالي و ه مفاد قراردادهاي نفتي ب. اندگرفته شده

كه داراي ماهيتي منحصر به فرد هستند،   كه اين شروط در حالي استحسابداري تشكيل شده
 ثيرأتاي يكپارچه را تشكيل داده و در ارتباط و  مجموعه،تي در كنار يكديگردر يك قرارداد نف

  . )679: 1393حاتمي و كريميان، ( مستقيم از هم قرار دارندتأثر و 
هيدروكربوري در كشور، قراردادهاي مربوط به توسعه و ر يذخابا عنايت به اهميت منابع و 

قانون نفت .بوده استثر أمتوانين مصوب نفت مختلف از ق روزگاراندر ر ياخذبرداشت از اين 
.  مورد تغيير و اصالح قرار گرفته است1390 و1366، 1353هاي  در سال1336مصوب سال 

ماده و شش تبصره  شانزده مشتمل بر 1390آخرين اصالحات قانون نفت مربوط به تيرماه 
منابع  تماميانون، دو اين ق ةمادوفق .  كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده استاست

                                                            
 1. Analytical Hierarchy Process (AHP)     



  
  1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 5                            مطالعات حقوق انرژي، دورة                  400 

اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع . هاي عمومي استنفتي جزء انفال و ثروت
اساس  برهمچنين . وزارت نفت استعهدة ر  به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي ب،مذكور

وزارت نفت موظف است تمهيدات ، )1395 -  99( ساله ششم توسعهپنج ةبرنام قانون 48 ةماد
هاي بخش خصوصي و تعاوني و  هاي شركت ها و توانمندي  را براي استفاده از ظرفيتالزم

نه ( برداري هاي اكتشاف، توليد و بهره گذاري در فعاليت نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه
هاي كلي اصل   سياستويژه ميادين مشترك در چهارچوب  به ،ميادين نفت و گاز) مالكيت

 .عمل آورد  اساسي بهقانون  چهل و چهارم

 بيشترحقوق نفت در طي دوران طوالني كشف نفت تاكنون تكامل يافته و محتواي 
 ةحوز انواع قراردادها در ،در اين راستا .داده است قرارتأثير لمللي را تحت اقراردادهاي بين

در م  ايجاد و هر كدا شامل قراردادهاي امتيازي، مشاركت در توليد، خدمت و پيمانكاري،نفت
  .اند رشد يافته، با توجه به شرايط روز، خودجاي

 در شده انجامهاي قراردادي  قرار است ارزيابي روش،با عنايت به اين كه در اين پژوهش
كه در اين دوران، نجا آميدان پارس جنوبي طي بيست سال گذشته انجام پذيرد و از  ةتوسع

  است، منعقد شدهEPC متقابل، فاينانس وهاي بيعهاي ميدان به روشطرح ةتوسعقراردادهاي 
هاي قراردادي پرداخته هاي مرتبط با اين روشدر بخش ادبيات موضوع، به شاخصه بنابراين

  .شودمي
  

 1 قراردادهاي بيع متقابل.1. 1. 1

كه پس از  استميادين نفت و گاز  ةتوسعمالي براي مين أتبيع متقابل، يك روش قراردادي و 
 دست يافتن به ارز خارجي و ، يكي از اهداف اين قرارداد.شدر ايران استفاده داسالمي انقالب 

امامي (است يده چپيهزينه، پرخطر و هاي نفت و گاز پرپروژهتوسعة اي تخصص مورد نياز بر
  .)73: 1396ميبدي، 

بيع متقابل يا معامالت دوجانبه، به «وزيران، ت أهي 9/11/1379مصوب  ةنامينيآبر اساس 
نمايد گذار تعهد مي سرمايه،شود كه به موجب آنهاي معامالتي اطالق مياي از روشهمجموع

كاالها و خدمات مورد نياز، مين أترا براي ) نقدي يا غيرنقدي( تمام يا بخشي از تسهيالت مالي
اي يا مواد اوليه يا خدمات جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اي يا واسطهشامل كاالهاي سرمايه

پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيالت، ح واحدهاي توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايهاصال
پذير دريافت هاي تبعي آن را از محل صدور كاال و خدمات توليدي سرمايهشامل اصل و هزينه

 . »نمايد

                                                            
1. Buy-back            
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قرارداد بيع متقابل قراردادي است  ،در خصوص بخش نفت و گاز باالدر راستاي تعريف 
الزم و اجراي عمليات  ةمين سرمايأت شركتي توانمند حضور خود را جهت ،ب آنكه به موج
شود و در مقابل، كشور ميزبان يك ميدان نفتي يا گازي مشخص، متعهد مي ةتوسعاكتشاف و 
 طي ،الزحمه و پاداش مربوطه را حقافزون بر ،ها و خدمات پيمانكاركند كه هزينهتوافق مي

در اين نوع قرارداد ضمن حفظ . دكنمين أتات همان ميدان اقساط مشخص از محل توليد
پيمانكار  ةعهدگذاري به مالكيت و حاكميت دولت بر منابع طبيعي كشور، ريسك سرمايه

قراردادهاي خريد خدمت  پيشرفتة شكل تغيير يافته و ، اين نوع قرارداد،اصل در .بود خواهد 
 ةماد 2بند وفق  براي اكتشاف، توسعه و توليد،كه مجوز استفاده از آن رود به شمار ميگذشته 

گذاري  سرمايه،همچنين به موجب اين قانون .داده شده بود 8/5/1353 قانون نفت مصوب 3
نيكبخت و (  انحصاراً بر اساس قرارداد پيمانكاري اجازه داده شد،هاي باالدستيخارجي در بخش

    .)550: 1397ديگران، 
 ،ها از محل توليدات ميدانهاي خارجي با بازپرداخت هزينهركت اينكه مجوز قرارداد با شبا

اول  ةبرنام قانون 29 ةتبصر »ح«بند ( اول صادر شدسالة برنامة پنجي در پس از انقالب اسالم
به شركت ملي «: داردمقرر مي 1368 بهمن 11اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب  ةتوسع

مين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و أد به منظور تشونفت ايران اجازه و اختيار داده مي
مشترك با ( برداري از ميادين گازي پارس شمالي و پارس جنوبيخارجي و صادرات و بهره

     هاي ، با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، قراردادهاي الزم با شركت)قطر
به نحوي  ؛ست ميليون دالر منعقد نمايدصالح خارجي را حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و دويذي

اما  ).»گذاري از محل توليدات ميادين فوق صورت گيردهاي سرمايهكه بازپرداخت هزينه
       دوم شكل گرفت و اولويت ةسال پنجةبرنام در زمان تنظيم قراردادهاي بيع متقابل عمدتاً

  .ميادين مشترك بود ةتوسعكارگيري آن در هب
 ةتوسع ،، اين شركتشركت نفت و گاز پارس  مندرج در درگاه الكترونيكياطالعاتمطابق 

و د كر آغاز 1376از سال بيع متقابل  روش  ميدان گازي پارس جنوبي را با استفاده ازفازهاي
، 3و 2هاي فاز يك، فازهاي طرح ةتوسع شامل ،اين ميدان ةتوسعچهار قرارداد اول ، عملدر 

 تمامي اكنون( ع متقابل در دستور كار قرار گرفت به روش بي،8و 7، 6 و فازهاي 5و 4فازهاي 
هاي قراردادهاي  ويژگي،طور كليه ب). برداري هستندبهره ةمرحليافته و در  پايانها اين طرح

انسه براي طرح  و مشابه قرارداد تنظيمي با شركت توتال فربرگرفتهبيع متقابل مذكور كه عمدتاً 
   :ندهست به شرح زير ،)1389 نفت و گاز پارس، شركت(  بوده3 و 2فازهاي 
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 ةتوسع ، پيمانكار پس از انجام مراحل مناقصه، انتخاب و از طرف شركت ملي نفت ايران - 
و امكانات طرح را سيسات أتشده انجام و با شروع توليد، تمامي توافق ةبرنامميدان را طي يك 

  .دهدتحويل مي
  .ساخت تا زمان تحويل برعهده دارد ةدورطول   درمالي كامل طرح رامين أت پيمانكار - 
پيمانكار از محل  ةالزحمسود بانكي و حق ةاضاف به ،شدههاي انجام بازپرداخت هزينه- 

  .شود سال انجام مي هفت تاپنجتوليدات طرح و پس از شروع توليد طي 
    اي تنظيم به گونه،الزحمهبندي هزينه و بازپرداخت و تعيين ميزان حق روش و زمان- 
  .شده بيشتر نشودشود كه نرخ بازگشت سرمايه از ميزان توافقمي

      ةبرنام ها مطابقاجراي پروژه درخير أت  ازبراي جلوگيري قراردادي هايسازوكار - 
در اتمام طرح را  تسريع ةانگيز ،اقتصادي  شده و پيمانكار از نظربينيپيشبندي مصوب زمان
  .دارد

  .استجهاني هاي معيارها و فناوريف به استفاده از آخرين  پيمانكار موظ- 
 طول ها درهزينهنشدن  بازپرداخت ،به اهداف توليد و در نتيجه نيافتن ريسك دست - 

  .پيمانكار است قرارداد با
 پيمانكار موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي - 

  .است 1ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدماتاي پروژهو اجرايي كشور در اجر
: كنداساسي را دنبال مي ةخواست استفاده از توان داخل، ابزار حمايتي است كه دو هرچند

هاي دهي جرياني براي رونق كسب و كار شركتايجاد اشتغال براي نيروهاي داخلي و شكل
: 1397چهره،  خوش وابراهيمي( اندمشغول به فعاليتخدمات  ةارائتوليد كاال و  ةزمينداخلي كه در 

 ميدان گازي 5 و 4 و همچنين طرح فازهاي 3 و 2طرح فازهاي  ةتوسعقرارداد  در اما )270
خاص سيسات أتميدان در دريا و  ةتوسع اجراي عمليات پارس جنوبي، با توجه به پيچيدگي

كافي مربوطه در آن زمان، تخصص فني نداشتن و  گيتجرببيپااليشگاهي بخش خشكي و 

                                                            
 زمان عقد قراردادهاي طرح فازهاي دركه ر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور قانون حداكث. 1
 توسط مجلس 15/2/1398 و 1/5/1391هاي است كه در تاريخ 12/12/1375 مورد نظر بوده، قانون مصوب  5 و 4  و 3 و 2

با سهم شركت ( خارجي -صورت نياز به استفاده از مشاركت ايراني اين قانون، در 5بر اساس مادة . شوراي اسالمي تغيير بافت
 اين 19ارجاع كار با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيأت نظارت موضوع مادة )  درصد51ايراني حداقل 

با سهم شركت (ي  خارج- هاي ايراني يا مشاركت ايرانيدر موارد خاص كه ارجاع كار به شركت. قانون، مجاز خواهد بود
 اين قانون، با ارائة مستندات الزم پس از 2ميسر نباشد، با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه موضوع مادة )  درصد51ايراني حداقل 

و يا شركت )  درصد51با سهم شركت ايراني كمتر از ( خارجي - تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني
  . بودخارجي بالمانع خواهد
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قانون،  ةمصوببا توجه به متن ، عملدر داخلي فراهم نبود و  درصد 51امكان رعايت سهم 
كدام از   به اخذ مجوز از شوراي اقتصاد براي كاهش اين سهم در هر،شركت ملي نفت ايران

ايت استفاده از شوراي اقتصاد، الزام رع 1376مهرماه سال مصوبة بر اساس . داقدام كرقراردادها 
 اين ميزان ،1378اسفند مصوبة و وفق  صد، حداقل سي در3 و 2سهم داخل در طرح فازهاي 

 و 32ها به ترتيب ، حداقل چهل درصد تعيين شد كه در عمل اين سهم5 و 4در طرح فازهاي 
       .)1386هاي شركت نفت و گاز پارس، ريزي و كنترل طرحمديريت برنامه(  درصد محقق گرديد43

         
  قراردادهاي فاينانس.2. 1. 1

منظور عمليات   وامي را به،تجاري ةسسؤمقرارداد فاينانس بدين مفهوم است كه بانك يا  
 كنترلي روي هزينه كردن آن ،يا شركت مشخصي پرداخت كرده و در واقع به كشور و معيني

 ،شدهرسيدهاي تعيينو در سرشته براي به ثمر نشستن طرح ندا تعهدي نيز در نتيجه،ندارد و 
.                                           )8: 1381كسمتي، ( كندقرارداد دريافت ميكنندة مينتض بانك اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و

طور  ايران، اين مفهوم به در مفاهيم حقوقي و قوانين. استي تأمين مالي افاينانس به معن
ت مالي اتر، عبارت است از استفاده از خطوط اعتباري براي دريافت وام از مؤسستصاصياخ
  .)Groendaal and Mazraati, 2006: 12( الملليبين

پيمانكار است و از  ةعهد به هاي مربوطه عمدتاً ريسك، بيع متقابلقرارداد كه در يياز آنجا
 به پيمانكار ، بنابراين.است در قرارداد شده ينيب شيپ متعهد به تحقق ميزان توليد پيمانكار ،طرفي
الزحمه عنوان حق باهاي بانكي، مبلغي نيز ها و هزينهگذاريسرمايه بر بازپرداخت افزون ،اصلي

در زمان اجراي . گيردتعلق مي) گذاري طرح است درصدي از سرمايهكه معموالً( 1و پاداش
 پديدكشور  خصوص اين نوع قراردادها در  درمنفي شرايط ،هاي بيع متقابل پارس جنوبيطرح

ع قراردادها، شركت در اين نو .مطرح شد ها به روش فاينانسآمده بود و موضوع اجراي طرح
    منابع از طريق اخذ وام از مين أتمسئول ) يا پيمانكار با تضمين دولت( ملي نفت ايران

گذاري را هاي توليد و سرمايهيسكهاي خارجي بود و مديريت اجرا و رگذاران و بانكسرمايه
طرح  ةتوسع ،در اين راستا.  مطرح نبودالزحمه و پاداش پرداخت حق،در عوضو  پذيرفته

مديريت ( هاي زير به روش فاينانس با ويژگيباريننخست پارس جنوبي براي 10 و 9فازهاي 
 :ار قرار گرفت در دستور ك)1384 هاي شركت نفت و گاز پارس،ريزي و كنترل طرحبرنامه

   .شدميمين أتاعتباري و يا بانك عامل سسات ؤممشخص توسط  ةپروژالزم براي  ةسرماي - 
  . گرديدتضمين مي) شركت ملي نفت(  بازپرداخت تعهدات توسط دولت- 

                                                            
1. Remuneration  
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  .گيرنده الزامي بودشده توسط وام در موعد تعيين،گذاريبازپرداخت اصل و سود سرمايه - 
  .وجود نداشتي فناورب سرمايه محسوب و الزامي به انتقال  جذ، دريافت فاينانس- 
هاي منابع برحسب شرايط اقتصادي و امنيتي كشور و همچنين ريسك ة ساالنةبهر نرخ - 

  . بود1يبور درصد باالتر از نرخ الچهار تا 75/0  حدود معموالًشده اعالم
  .شددهنده تحميل ميامهاي فني توسط وكاال و نوع سيستممين أ تةزمين شرايط خاصي در - 

گذاري مورد نياز توسط كشور  سرمايهدرصدپانزده هاي فاينانس معموالً بايد در پروژه
چنانچه در طرح  ؛بوده است روروبهميزبان انجام پذيرد كه در اين زمينه عموماً كشور با مشكل 

 خود را از ددرصپانزده سهم مين أت پارس جنوبي نيز شركت ملي نفت ايران 10 و 9فازهاي 
  .كرددهنده دنبال ميطريق وام از بانك وام

 درصد كل كم پانزدهدستهاي داخلي بدون فراهم كردن اعتبار بخشمين أتدرخواست 
مالي سسات ؤمها و پروژه توسط كارفرمايان، شرايط ويژه و جديدي را در مقابل بانك ةهزين

 جز در موارد محدود و به ها راآنن تأميكه اصوالً آمادگي طوري ه  ب؛دهد قرار ميخارجي
  دولتي از طرف وزارت امورةنامضمانت ةارائدر عين حال، چگونگي . ميزان اندك، ندارند

مالي اروپايي مبهم بوده و سسات ؤمها و هاي داخلي، براي بانكاقتصادي و دارايي به بخش
مين أتيي قادر به اروپاسسات ؤم مذكور، ةنامحتي در صورت اطمينان از دريافت ضمانت

     .)14: 1392 زاده و عبدي،امين( در حد انتظار كارفرمايان نيستندهاي داخلي بخش
  

  EPC2اجراي قرارداد از محل منابع شركت ملي نفت ايران به روش . 3. 1. 1

استقبال  گذشته،چند سال در  موجب شد ،المللي و شرايط سياسي منطقههاي بينوجود تحريم
خصوص مشاركت در قراردادهاي جديد  پيمانكاران بزرگ نفتي درخارجي و  انگذارسرمايه

ميدان گازي  ةتوسع  اقدام قرار بود اعتبار مورد نياز چند طرح در دستهرچند .كاهش يابد
 و 9پس از طرح فازهاي در عمل  ،دشومين أتپارس جنوبي از محل تسهيالت فاينانس خارجي 

) شده متوقف گرديدرداخت فقط بخشي از تعهد انجامصورت ناقص و په هم ب كه آن( 10
از . دندشنصورت فاينانس ه گذاري خارجي بها موفق به جذب سرمايهها و پروژهطرح ساير

هاي شد از محل منابع در اختيار خود بخشي از نياز طرح ناگزير شركت ملي نفت اين رو،
ريزي و كنترل مديريت برنامه(كند اقدام  EPCمين و نسبت به انتخاب پيمانكار با روش أجديد را ت

  .)1389هاي شركت نفت و گاز پارس، طرح

                                                            
1. LIBOR (London Interbank Offered Rate) 
2. Engineering, Procurement and Construction            
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 كاال و تجهيزاتتهية ، )E(  مهندسي طراحي انجام مراحل كه به مفهومEPCروش قراردادي 
)P (و ساخت )C( نوعي از روش قراردادي است كه پيمانكار مسئوليت تمامي امور است ،

  . )102: 1396كاظمي و همكاران، (  را تا تكميل پروژه به عهده داردامهندسي، تداركات، ساخت و اجر
 چنانچه ،گذاري مشاركت ندارد پيمانكار در سرمايه،دادياز آنجا كه در اين نوع روش قرار

پيمانكار براي اتمام  هاي مناسب قراردادي جهت هدايتسازوكاردر متن قراردادهاي منعقده از 
  اين   معموالً،شده همراه با كيفيت مورد نياز استفاده نشودفتعري ةهزينپروژه در زمان و 

 در ،براي نمونه ؛خواهند بود روروبههاي زياد و افزايش مبلغ قرارداد خيرأت با هاپروژه
پنج طرح بزرگ فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي در  ةتوسعقراردادهايي كه براي 

 ماه منعقد 35 درها اندازي پروژها هدف اجرا و راهزمان و ب به صورت هم،1389خردادماه سال 
 هانه سقف هزينهو  محقق گرديد شده ينيب شيپشود كه نه زمان ميه ديد، اين موضوع دش
 با توجه به در حالي كه ؛)1396هاي پارس جنوبي، شركت نفت و گاز پارس، اسفند عملكرد طرحماهانة گزارش (

است به نحوي  ناگزيرفرما شده، كارهاي پرداختو هزينه اهاندازي پروژه به راه كشورنياز
 سازوكار در اين نوع قراردادها كه ،در اصل. دكنهاي غيرقراردادي پيمانكار را اجابت درخواست

هاي متعددي  كارفرما با چالش،اوليه وجود ندارد ةهزينخودكنترلي جهت اتمام كار در زمان و 
  . ستروروبهاتمام پروژه  براي

 ، شركت ملي نفت ايرانهاي پارس جنوبي از محل منابع داخليگذاري در طرحمايهسر
آنجا كه  از . كاهش جذب اعتبارات خارجي و جايگزيني منابع داخل كشور با آن استةنشان

، )1390مصوب ( مطابق با قوانين و مقررات مختلف كشور، از جمله قانون اصالح قانون نفت
 شركت ملي نفت ايران ةاساسنامو قانون ) 1393مصوب ( 2ن الحاق قوانين بودجه سنواتي، قانو

 سهم شركت ملي نفت ايران از درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات نفت ،)1395مصوب (
 درصد با احتساب تعهدات قراردادهاي بيع متقابل بوده و باقي 5/14خام و ميعانات گازي، 

اين  و) 543: 1397 رستمي،  وگودرزي( شوندمي شمردهدرآمدهاي حاصله جزء درآمدهاي عمومي 
؛ هاي جاري و عملياتي شركت ملي نفت ايران استميزان درآمد عمدتاً پاسخگوي هزينه

پارس  ةتوسعهاي  چنانچه مدنظر باشد طرح،هاي منابع داخليمحدوديت ةواسط به بنابراين
منابع از خارج از صنعت نفت مين أت ناگزير از ، به انجام برسدشده ينيب شيپ ةبرنامجنوبي طبق 
 از ،بر جذب منابع خارجي، از طريق تخصيص منابع ديگر افزونتواند اين امر مي. خواهد بود

ملي، فروش اوراق مشاركت ريالي و ارزي، اختصاص بخشي از  ة توسعةذخيرجمله صندوق 
اسب قراردادي هاي منكارگيري روش به يا، تسهيالت بانكي وبرداريرهحال به فازهاي دردرآمد

  .انجام پذيرد
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هاي قراردادي  شاهد عقد قراردادهاي مختلف با روش،هاي بعد از انقالب اسالميسال در
      اين قراردادها با عنايت به حجم . ايمسازگار با قوانين مصوب كشور بوده مرسوم و

 داشته، گذاري باال و حساسيتي كه عمدتاً در مخازن مشترك با كشورهاي همسايهسرمايه
نظرهاي مختلف در مجامع علمي، اقتصادي، سياسي و  ها و اظهارموجب ايجاد حساسيت

كشور را نيز ي ياجراها و مقامات سياسي و باالترين دستگاه گاهيهاي مختلف گرديده و رسانه
هاي ملي كشور هاي اثرپذير در روند توسعه و اجراي پروژهگيريو موجب تصميمه كرددرگير 

هاي توتال فرانسه و اني  پس از عقد قراردادهاي بيع متقابل با شركت،براي نمونه ؛شده است
 ميدان گازي پارس جنوبي، شاهد 5 و4و  3 و 2 فازهاي ةتوسعهاي ايتاليا در خصوص طرح

هاي قراردادي بوديم كه نظرهاي متفاوت در خصوص مناسب بودن اين گونه روش اظهار
فازهاي جديد را به همراه  ةتوسعگيري تصميم درخير أت ،هااثرگذاري اين گونه اظهار نظر

  . داشت
 ميدان گازي پارس جنوبي به 11فاز  ةتوسعهاي اخير عقد قرارداد  در سال،در همين راستا

كه مشتمل بر طراحي و اجراي سكوهاي تقويت فشار مورد نياز براي تداوم توليد  IPC 1 روش
اظهار نظرهاي مختلف و حساسيتي كه نام  ةواسط به ،دمستمر از ميدان گازي پارس جنوبي بو
گيري شد و به دليل همين در تصميمخير أت موجب ،روش جديد قراردادي ايجاد كرده بود

كافي و بازدارنده توسط  ةهزين و عدم ايجاد تعهد و اجراو از دست رفتن زمان مناسب  هاخيرأت
 طراحي و ساخت سكوهاي تقويت فشار ،ترم و از آن مه11فاز  ةتوسعفعاليت  ةادامپيمانكار، 

معاون امور توسعه و ( ن وزارت نفت است كه بر اساس اظهار نظر مسئوالگفتني. متوقف گرديد
شرايط طبيعي مخزن گازي پارس جنوبي،  ةواسط، به )1395مهندسي شركت ملي نفت ايران، 

ها خواهيم بود  توليد از چاه افتدر نتيجه، مخزن و به تدريج شاهد افت فشارگاز در اثر توليد 
هاي آتي شاهد هفتم به بعد قابل مالحظه بوده و در سال ةسال پنجةبرنامو اين موضوع از 

به گازهاي  كشور وابستگي زياد به علتگاز از مخزن پارس جنوبي هستيم و  ةعرضوارونگي 
مختلف  هايپيامدتواند  اين موضوع مي،)درصد شصتبيش از ( توليدي ميدان پارس جنوبي

در خير أتهاي حليكي از راه. اجتماعي، سياسي و اقتصادي را براي كشور به همراه داشته باشد
 ةدور ،تواند تا حدود پنج سال كه مياستها، نصب سكوهاي تقويت فشار كاهش توليد از چاه
  . )1393پارس، مديريت مهندسي نفت و گاز، شركت نفت و گاز ( بخشدها را استمرار ثابت توليد از چاه

بار خواهد يننخست است كه نصب اين گونه سكوهاي تقويت فشار در كشور براي گفتني
براساس اعالم . ها تا كنون تجربه نشده استنصب آن طراحي، ساخت وي فناوربود و 

                                                            
1. Iran Petroleum Contracts  
 



  
 407    در توسعة ميدان گازي پارس جنوبي           شدهكار گرفتههاي قراردادي بهارزيابي عملكرد روش 

هاي اصلي عقد قرارداد با شركت توتال در فاز ولين شركت ملي نفت ايران، يكي از هدفئمس
ت آن اخت سكوي تقويت فشار و انتقال دانش آن به كشور و تعميم ساخ، طراحي و س11

          شده از طراحي و ساختشبيه استفاده از دانش حاصل( براي سكوهاي ديگر بوده است
در فازهاي ديگر ميدان پارس جنوبي  5 و 4 و 3 و 2 هاي دريايي و خشكي فازهايبخش

شوراي اقتصاد اجراي  بنابراين،). هافازز توسعة آغاكاران داخلي در توسط مشاوران و پيمان
در گاز غني  ميليون فوت مكعب 2000توليد ( بخش  پارس جنوبي را شامل دو11از ف ةتوسع

 قانون رفع موانع توليد 12 ةمادبه استناد ) روز و احداث سكوهاي فشارافزايي براي حفظ توليد
 شوراي 11/4/1396مورخ  ةمصوب( دكرب و تصويييد أتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور رقابت
  ).  اقتصاد

منفي توليد و مصرف در كشور  ةموازنطبيعي در فصول سرد سال و  كمبود گاز پيامدهاي
جلوگيري از شرايط  براي تمهيدات الزم كمترين زمان،در كند قدر مهم است كه ايجاب مي آن

ر  و تعداد زياد سكوي تقويت فشابا توجه به مشترك بودن ميدان. بيني گرددنامناسب آن پيش
تواند از جمله مي كند،را براي كشور فراهم سيساتي أتايجاد چنين ، نوع قراردادي كه نيازمورد 

منافع جانبي اين قراردادها باشد كه به تنهايي از شرايط احساسي و اظهار نظرهاي كارشناسي و 
به واقعيات اتفاق  نوشتار در اين ين،بنابرا. شود در درون جامعه حاصل نميمندنظامحقوقي غير

ميدان گازي  ةتوسعطرح  سيزدههاي قراردادي در اجراي كارگيري انواع روشافتاده در اثر به
 مديران و كارشناساني كه از نزديك با اين قراردادها ،خبرگان اتپارس جنوبي با استفاده از نظر

 ،اندبرداري شاهد بودهل اجرا و پس از بهرهها را در طوو منافع مستقيم و غيرمستقيم آن روروبه
  . شده استپرداخته

  
   پژوهشروش مورد استفاده در . 2

هايي كه داراي ابعاد مختلف و متعدد هستند و اثرپذيري گيري در مورد موضوع تصميمزمينةدر 
يكي از . شودگيري استفاده ميهاي تصميمروش از ،عد كمي و كيفي زياد استها از بآن

بار توسط يننخست است كه »مراتبيفرايند تحليل سلسله«، گيريهاي تصميمروشكارآمدترين 
بر اساس  روش،اين .  در پنسيلوانياي آمريكا مطرح شد1980 در سال »توماس ال ساعتي«

اين . دهدهاي زوجي بنا شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران ميمقايسه
آن بر اساس لگوريتم اتفكر و فرايندهاي ذهني انسان دارد و  ةنحو با  سازگاري زيادي،روش

با كند كه بتوانيم  به ما كمك مي،مراتبي فرايند تحليل سلسله. استيك منطق رياضي بنا شده
در . مبرگزينيتصميمات مناسبي را براي موضوعات  ،گيريساده كردن و هدايت مراحل تصميم
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دهند مي  مقادير عددي اختصاص،با توجه به اهميت هر متغيرهاي ذهني  به قضاوت،اين روش
   .)99: 1396آذر و رجب زاده، (  مشخص شوند،تا متغيرهايي كه بيشترين اهميت را دارند

گيري با هاي طراحي شده براي تصميمنظامترين مراتبي يكي از جامعيند تحليل سلسلهافر
مراتبي را به صورت سلسلهله ئمسفرموله كردن  زيرا اين روش، امكان ؛معيارهاي چندگانه است

ممكن له ئمسكيفي را در  كند و همچنين در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي وفراهم مي
گيري دخالت داده و امكان تحليل هاي مختلف را در تصميم گزينه،اين فرايند .سازدمي

 زوجي بنا شده ةمقايس بر مبناي ،بر اين افزون. ردحساسيت روي معيارها و زير معيارها را دا
                                                                              .)5 :1379پور، قدسي(كند  كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مياست

    ح ميدان گازي پارس جنوبي گسترده بوده ويك طر ةتوسعبا توجه به اينكه ابعاد 
هاي دريايي، هاي مطالعات مخزن، حفاري چاههاي تخصصي مختلفي را در بخشفعاليت

زير دريايي، پااليشگاه و  ةلولساخت و نصب سكوهاي توليد گاز طبيعي، اجراي خطوط 
 ابعاد ؛ بنابراينشود شامل مي؛گذاري بيش از پنج ميليارد دالرخشكي با حجم سرمايهسيسات أت

اي كه دقت در عقد  به گونه؛ نيز متعدد خواهد بودييهاحقوقي و قراردادي اين چنين طرح
 يكي از ضروريات اجراي اين گونه ،قرارداد و منظور نمودن نكات مناسب حقوقي مورد نياز

مورد  موضوع بايستي در زمان عقد قرارداد و انتخاب روش قراردادي ، بنابراين.ستهاطرح
ترين نوع روش قراردادي نكات و انتخاب مناسب درگيري  گرفته و براي تصميمردقت قرا

 در اينجا ، به عبارتي.هاي منافع مستقيم و غيرمستقيم قرارداد مدنظر باشدابعاد مختلف از جنبه
 از روش فرايند  پيش رو،در تحقيقاز اين رو، . گيري با معيارهاي چندگانه مطرح استتصميم

        .شده استمراتبي استفاده سلسله حليلت
                                                

گازي  فازهاي ميدان ةتوسعهاي قراردادي استفاده شده در  ارزيابي روش.1. 2
   پارس جنوبي

هاي موجود در درگاه الكترونيكي شركت نفت و گاز پارس، فازهاي اجرا بر اساس گزارش
قرارداد مختلف  سيزده در قالب ،1397 تا سال حال اجراي ميدان گازي پارس جنوبيشده و در 

 قرارداد به روش بيع پنجقرارداد، سيزده  از اين. اند خارجي منعقد شدهبا پيمانكاران داخلي و
 ارزيابي جهت. اند بودهEPC قرارداد به روش  هفتمتقابل، يك قرارداد به روش فاينانس و

بيع متقابل، فاينانس و ( مورد اشاره ةگزين سه براي شده انجام قراردادي روشترينمناسب
EPC(، ها، انتظارات و منافع مستقيم و غيرمستقيم كه تا حدود زيادي محدوديت شش معيار

 .انددهش انتخاب ،دهندها پوشش ميموفق پروژهمختلف را براي اجراي 
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  گيري معرفي معيارهاي تصميم.1. 1. 2
در  معيارهاي انتخابي .ندهستها زوجي گزينه ةمقايسگذاري در هايي براي ارزشمالكمعيارها، 

نفت و گاز و  ةحوز بر اساس مطالعات ميداني، نظر خبرگان و كارشناسان ،اين پژوهش
 به شرح ،با مباحث قراردادي و انرژي كشور برخورد مقاله در گانتجربيات عملياتي نويسند

 فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي ةتوسع معيارها كه عمدتاً با شرايط اين. اندزير انتخاب شده
  .دارندكمي به موضوع توجه  كيفي و عدبهر دو ، از شوندمربوط مي

  
  هاي طرح و اختالفات قرارداديكاهش ريسك .1. 1. 1. 2

 از پيچيدگي بيشتري نسبت به ،برداري مخازن دريايي نفت و گازاز آنجا كه توسعه و بهره
هاي مرتبط با اكتشاف، توسعه و توليد از مخازن  هزينه، و از طرفيندمخازن خشكي برخوردار

 كهد كن دولت سعي دارد در اين بخش، قراردادي را منعقد ؛ بنابراين،دريايي بسيار باالست
، توليد مستمر ةدوراين ريسك عموماً شامل ميزان توليد از مخزن، .  كمترين ريسك باشدداراي

  .  است و اختالفات قرارداديشدههاي انجامهزينهبازدهي 
  

  برداريدر زمان اجرا و بهرهتأسيسات كيفيت انجام كار و  .2. 1. 1. 2
ها كارگيري كاالهاي مرغوب و متناسب شرايط فني پروژههاي مهندسي بهينه و بهانجام طراحي

  انجام سريعتواند مي،رعايت اصول فني و كيفيت اجراي كارنيز   واز توليدكنندگان معتبر
باالي تعمير و  ةهزينبا عنايت به . دكنها را تضمين اندازي و توليد مستمر از پروژهمراحل راه

برداري را به صورت تواند عمليات بهرههاي بزرگ نفت و گاز، اين معيار مينگهداري پروژه
  .دكنكمتر دنبال  ةهزينايمن و با 

  
  جرا و توليديكپارچگي عمليات ا. 3. 1. 1. 2

اي از  شامل زنجيره،ميدان گازي پارس جنوبي ةتوسعهاي مربوط به به اينكه فعاليت توجهبا 
هماهنگي و  ،استخشكي سيسات أت متري زير دريا تا 3000عمليات اجرايي در اعماق 

شده و هاي انجامگذاريتر از سرمايهمناسب ةاستفاد موجب ،هابخش ةهميكپارچگي اجرا در 
اين موضوع در صورت عقد قرارداد با پيمانكاراني . شت بهينه از مخزن مشترك خواهد بودبردا

  . است پذيرامكان ،ها را داشته باشندپروژه ةيكپارچاجراي  برايكه توان و تخصص الزم 
    
   طرحةشد تمامةهزين .4. 1. 1. 2

هاي بخش دريا  فعاليتهاي باالي مترتب برعمليات اجرايي و هزينه ةگستردبا توجه به حجم 
منابع مين أتهايي كه در بخش فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و محدوديت ةتوسعو خشكي 
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 بسيارشده بينيپيش ةبرنامها بر اساس  طرح و انجام پروژهةشدتمام ةهزينوجود دارد، موضوع 
 ةشدتمام ةهزينبر انتخاب نوع روش قراردادي، ثر ؤم يكي از معيارهاي از اين رو،. مهم است

  . استشده بينياوليه پيش ةبودجنهايي پروژه در مقايسه با 
  
  زمان اجراي طرح . 5. 1. 1. 2

 مخزني مشترك است و هر كشوري كه زودتر بتواند از ،از آنجا كه ميدان گازي پارس جنوبي
مهاجرت، آورد و حتي ممكن است در اثر  منافع بيشتري را به دست مي،برداري كندميدان بهره

 موضوع زمان انجام ،هابنابراين در اين گونه پروژه كند؛بخشي از گاز طرف مقابل را برداشت 
 يكي از معيارهاي ،شودها حاصل ميدر اجراي پروژهخير أتهايي كه در اثر النفعپروژه و عدم

  .استگيري مهم در تصميم
  

  فناوريكسب دانش مديريتي و انتقال  .6. 1. 1. 2
 ،كارگيري دانش روز مديريت پروژههاي ميدان گازي پارس جنوبي و ضرورت بهوژهبزرگي پر
 در ، اينكهافزون بر. منعقد شودقراردادها با پيمانكاران بزرگ و صاحب دانش كه د كنايجاب مي

تواند موجب شود كه هاي قراردادي، اين موضوع ميسازوكارصورت ملحوظ قرار دادن 
در صورت تعامل . دكنها استفاده ف از دانش روز اجراي پروژههاي مختلپيمانكار در بخش

هاي ها، امكان انتقال دانش و كسب فنون و روشاجراي اين گونه پروژه كارفرما و پيمانكار در
  .مديريت پروژه فراهم خواهد شد

  
  تعيين روش قراردادي مناسب هاي مورد استفاده در فرايندنامه پرسش.2 .1. 2

     گيري چندمعياره كهمراتبي و تصميمهاي سلسلهرد استفاده براي تحليل موةنامپرسش
براي تعيين . آيدمي به دستها زوجي معيارها و گزينه ةمقايس از نام دارد، خبره ةنامپرسش

 نامهپرسشيك ها براي هر معيار  و جهت گزينه،نامهپرسشيك اولويت معيارهاي انتخابي 
با توجه به . ها تهيه شده استزوجي گزينه ةمقايسقالب ماتريس  رد) نامهجمعاً شش پرسش(

در اجراي قراردادها و ثيرگذار أتهاي درگير و اين كه نتايج مدل بايد حاصل جمع نظرات گروه
نامه به مسئولين و كارشناسان مرتبط ارسال و پس هاي تخصصي گوناگون باشد، پرسشبا زمينه

                       شده با استفاده ازهاي تكميلنامه نهايتاً پرسش،بندي نظراتآوري و طبقهگرداز 
     گيري چندمعياره بر اساس فرايند تحليل  براي تصميميكه ابزار  Expert choiceافزارنرم

  .   اجرا شده استاست،مراتبي سلسله
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  مراتبي ساختار سلسله . 3. 1. 2
و در له ئمس هدف كلي ،آنس أرواقعي است كه در  ةلئسم گرافيكي از ي نمايش،مراتبيسلسله

  ،شده در مدل بينيپيشكه مطابق ساختار از آنجا  .ها قرار دارند معيارها و گزينه،سطوح بعدي
شوند و اين سازماندهي با تفكر انسان مي مراتبي سازماندهياجزاي سيستم به صورت سلسله

هم آوردن اگيرنده با فرتصميمگردند، بندي ميسطوح مختلف طبقه تطابق داشته و اجزا در
       مراتبي تصميم، عوامل درخت سلسله( كند  تصميمش را آغاز مي،مراتبيدرخت سلسله

 اي ازپارهسپس  ؛)دهد ارزيابي در تصميم را نشان مي هاي رقيب مورد مقايسه و گزينه مورد
هر يك از فاكتورها را در راستاي وزن ها هاين مقايس .گيردزوجي انجام ميهاي همقايس
 ،مراتبيتحليل سلسلهيند افر منطق ،در نهايت. دهد مي قرارهاي رقيب مورد ارزيابي  گزينه

سازد كه تصميم  با يكديگر تلفيق مياي  به گونهزوجي را  هايهمقايسهاي حاصل از ماتريس
   .آيد به دستبهينه 

ي تحقيق مورد نظر، شامل هدف، معيارها و ارزياببراي شده مراتبي تعيينساختار سلسله
ميدان توسعة هاي ي مناسب حاصل از عملكرد طرحدها در خصوص تعيين روش قرارداگزينه

  : است به شرح نمودار زير ،گازي پارس جنوبي

:هدف

:معيار

:گزينه

ارزيابي روش هاي مناسب قراردادي در طرح هاي ميدان گازي پارس جنوبي

كسب دانش 
مديريتي و انتقال 

تكنولوژي

زمان اجراي 
طرح

يكپارچگي 
اجرا و عمليات 

توليد

كيفيت انجام كار و 
تاسيسات در زمان اجرا 

و بهره برداري
هزينه تمام شده

طرح 
كاهش ريسك هاي 

طرح و اختالفات 
قراردادي

فاينانس E P Cبيع متقابل

 اجرا شدة ميدان گازي پارس هايمراتبي تعيين روش قراردادي مناسب در طرحساختار سلسله. 1نمودار  
  جنوبي

   پژوهشيها افتهي: منبع
  
  محاسبات و نتايج حاصل از مدل خالصة  .4. 1. 2

هـايي  نامـه كارشناسان و متخصصين موضـوع پـژوهش، پرسـش         هاييهنظرآوري  گردبه منظور   
هاي قراردادي و همچنـين     بر انتخاب گزينه  ثر  ؤمهاي  زوجي معيار  ةمقايسشامل جدول ماتريس    

هـاي ميـدان گـازي پـارس        طرح ةتوسعهاي قراردادي در    زوجي گزينه  ةمقايسجداول ماتريس   
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 دركارشناسـان مـرتبط ارسـال و         مـسئولين و   رايبشده تهيه و    هاي تعريف  از نظر معيار   ،جنوبي
خروجي محاسـبات در مـورد      . 1توماس ساعتي استفاده شده است     ةدرج هنُامتيازدهي از مقياس    

نتايج زير از نظرات كل     سرانجام،  ها، ارزيابي و    ها و گزينه  شامل معيار  گفته،شپيهاي  نامهپرسش
  :به دست آمدآماري  ةجامع

  شدههاي انتخابي بر اساس وزن نهايي محاسبه اولويت معيار.1جدول

            هاي پژوهشيافته: منبع
  
كيفيت انجام كار و يج مدل، معيار ، بر اساس نتاآيدبرمي 1 ةشمار كه از جدول چنانهم

انتخاب  درها نامهپرسش ةمجموعترين وزن را در  بيش،برداريدر زمان اجرا و بهرهسيسات أت
و هاي طرح كاهش ريسك .برتر نوع روش قراردادي به خود اختصاص داده است ةگزين

 مديريتي و انتقال  و كسب دانش، به عنوان دومين اولويت معيارها انتخاب،اختالفات قراردادي
طول مدت زمان اجراي . ها تعيين شده استنيز سومين معيار مهم در انتخاب گزينهي فناور

هاي بعدي معيارها  طرح نيز اولويتةشدتمام ةهزينطرح، يكپارچگي عمليات اجرا و توليد و 
   .ندهستهاي مختلف روش قراردادي مناسب در خصوص ارزيابي گزينه

 ترين روش مناسبموردها در  مورد متوسط وزن نهايي گزينهمحاسبات در ةنتيج
شده، به  معيارهاي تعريفدر نظر گرفتنهاي پارس جنوبي با شده در طرحجامنقراردادي ا

  . است2 ةشمارشرح جدول 
  
  
  

                                                            
 ةهاي مقايس تكميل ماتريسجهت تعيين ترجيحات و امتياز مربوطه براي است، AHPار روش ذگتوماس ساعتي كه بنيان. 1

   :)1379پور، قدسي (ده استكرها، موارد زير را تعيين زوجي گزينه
/ ، كمي مرجح ) امتياز5(اهميت قوي / ، ترجيح ) امتياز7(اهميت خيلي قوي  /، ترجيح ) امتياز9(تر كامالً مهم /كامالً مرجح 

    ).  امتياز8 و 6 ،4 ،2(و ترجيحات بين فواصل )  امتياز1(اهميت يكسان / ، ترجيح ) امتياز3(تر كمي مهم

 معيار عنوان وزن نهايي اولويت
 برداريدر زمان اجرا و بهرهسيسات أتكيفيت انجام كار و  346/0 1

  هاي طرح و اختالفات قرارداديكاهش ريسك 240/0 2
 فناوريكسب دانش مديريتي و انتقال  139/0 3

  زمان اجراي طرح 113/0 4
 يكپارچگي عمليات اجرا و توليد  084/0 5

  طرحةشدتمامةهزين 078/0 6
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  ها و محاسبات مدلها با توجه به معيارشده در مورد گزينه وزن نهايي حاصل.2جدول 
 عنوان گزينه يوزن نهاي     اولويت

 قرارداد بيع متقابل 628/0 1

 قرارداد فاينانس 190/0 2

 EPCقرارداد به روش  182/0 3

  هاي پژوهشيافته: منبع
  

مراتبي فرايند تحليل سلسله كه حاصل محاسبات با روش 2شمارة بر اساس نتايج جدول 
 ةتوسعدهاي منعقده در شده در عقد قراردا انتخاب)روش قراردادي( ترين گزينهاست، مناسب

، روش قراردادي ترين وزن نهايي را به خود اختصاص داده كه بيشميدان گازي پارس جنوبي
 نيز كمترين EPC روش قراردادي فاينانس به عنوان دومين انتخاب و روش .استبيع متقابل 

  . داشته استبرگزيده هاي گزينهدر ميان وزن را 
  

هاي مشابه پارس جنوبي با روش طرح ة توسعةهزينارزيابي زمان و . 3
    قراردادي متفاوت

ح شده در مورد سه طرتمام ة هزين نيزبرداري كامل از طرح وها و بهرههزمان اتمام پروژ ةمقايس
هاي با روش اما ،مشابهيكديگر ميدان گازي پارس جنوبي كه از نظر حجم كار با توسعة 

  .شوند مي ارزيابي زير به شرح ،اندقراردادي متفاوت اجرا شده
  
  هازمان تحقق پيشرفت فيزيكي طرح ةمقايس .1. 3

 بر ، پارس جنوبي گازيميدان ةتوسعشده هاي تعريفمشخصات فني بخش فراساحل طرح
توجه به شرايط فني مخزن، تعداد  ها بااساس تعداد فازهاي مورد نظر، وضعيت توليد از چاه

 ميليارد فوت مكعب در روز دوتوليد  برايكه  طوريه  بيستند؛چاه و سكوهاي دريايي، مشابه ن
ميليون  پانصدبه ظرفيت  ورشي هر يكآ واحد فرچهارآن در پااليشگاهي كه داراي  ةتصفيو 

متفاوت بوده و عمدتاً اين تفاوت در  گاهيها  بخش درياي آن،فوت مكعب در روز هستند
رفت طرح در مقاطع زماني عملكرد پيشبه منظور ارزيابي . شوداد چاه و سكوها حادث ميتعد

 طرح مشابه از نظر تعداد چاه، سهشده، سعي گرديده هاي قراردادي انجام روشمختلف در
 و 9-10، 4- 5 طرح فازهاي ،سكو و واحد پااليشي مورد بررسي قرار گيرند كه در اين راستا

يي به ظرفيت هر  سكوي دريا دوچاه توليدي، ةحلق 24 پارس جنوبي كه همگي داراي 15- 16
 اينچ و طول حدود 32قطر زير دريايي به  ةلولكدام يك ميليارد فوت مكعب در روز، دو خط 
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 ميليارد فوت دو جمعاً به ظرفيت ،جانبيسيسات أت واحد پااليشي و چهارمتر و كيلويكصد 
   .اندهشد ارزيابي 3  با مشخصات زماني و نوع قرارداد به شرح جدول ،ندهستمكعب در روز 

  
 هاي مشابه با روش قراردادي متفاوتزمان تحقق پيشرفت فيزيكي طرح ةمقايس. 3جدول 

  16 و 15فازهاي   10 و 9فازهاي   5 و 4فازهاي   عنوان طرح
  1385دي   1381اسفند   1379مرداد   تاريخ شروع قرارداد

 EPC  فاينانس  بيع متقابل  نوع قرارداد

 درصد 10
  ام16ماه    ام21ماه    ام22ماه   پيشرفت

 درصد 20
  ام26ماه    ام26ماه    ام26ماه   پيشرفت

 درصد 30
  ام32ماه    ام30ماه    ام30ماه   پيشرفت

 درصد 40
  ام38ماه    ام33ماه    ام35ماه   پيشرفت

 درصد 50
  ام45ماه    ام38ماه    ام39ماه   پيشرفت

 درصد 60
  ام49ماه    ام42ماه    ام42ماه   پيشرفت

 درصد 70
  ام54ماه    ام48ماه    ام45ماه   پيشرفت

 درصد 80
  ام60ماه    ام55ماه    ام47ماه   پيشرفت

 درصد 90
  ام73ماه    ام67ماه    ام51ماه   پيشرفت

  ام92ماه    ام74ماه    ام51ماه   اولين توليد

كي
يزي
ت ف

شرف
ق پي

حق
ن ت

زما
 

ختل
ع م

قاط
ر م

د
  ف

  ام122ماه    ام110ماه    ام65ماه   توليد كامل

 1395هاي شركت نفت و گاز پارس، ريزي و كنترل طرحمديريت برنامه: منبع

  
اينكه سه طرح از نظر مشخصات فني يكسان و از نظر مهندسي، با  چنان كه پيداست،هم

ها و زمان اتمام پروژهيكديگرند، مشابه كمابيش ، أسيساتتهاي اجرايي و نصب حجم فعاليت
است، كه به روش بيع متقابل اجرا شده  ايمتفاوت بوده و پروژه ،دستيابي به اهداف توليد نهايي
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  ماه افزايش زمان45ديگر، يكي با هاي كه پروژه  در صورتي؛ ام به توليد كامل رسيده65در ماه 
توليد نهايي  ةمرحل به ،بيع متقابل ةپروژ ماه افزايش زمان نسبت به 57و ديگري با ) فاينانس(

  . استبخش قبل حاصله از ارزيابي نتايجيد ؤماند كه رسيده

  
هاي هاي مشابه پارس جنوبي با روشطرح ةتوسعهاي  ارزيابي هزينه.2. 3

   قراردادي متفاوت
بر اساس اطالعات ( 16 و 15، 10 و 9، 5 و 4فازهاي  سه طرح در شدهانجام ةهزين ةمقايس
 بازپرداخت  است كهحاكي از اين ،)هاي شركت ملي نفت ايراناز سايت آمده دست بهكلي 
 5 و 4 طرح فازهاي ةالزحماي، بانكي و حقاي، غيرسرمايههاي سرمايهشده شامل هزينهانجام

هاي  شامل هزينه10 و 9طرح فازهاي  شده درهاي انجام ميليارد دالر، هزينهچهارحدود 
 16و  15ي الر و در طرح فازهاد ميليارد پنجبانكي حدود  ةبهراي و اي، غيرسرمايهسرمايه

شش و بانكي بيش از  ةبهراي، سود اوراق مشاركت و اي، غيرسرمايههاي سرمايهشامل هزينه
 ةهزين ،اينكه در قراردادهاي بيع متقابلبا دهد  ميليارد دالر بوده است كه اين امر نشان مينيم

ي پارس فازها ةتوسعدادهاي اجراشده در نهايت عملكرد قرار در ،پاداش پيمانكار مطرح است
كمتر  ةهزينتر از مخزن مشترك و پرداخت برداري سريعبهره ةنشانجنوبي به روش بيع متقابل، 

  . است انجام شدهEPC كه به روش قراردادي فاينانس و  استييفازها ةتوسعدر مقايسه با 
، )شده يبررس در قرارداد بيع متقابل كاهش زمان و هزينه(  است كه اين موضوعگفتني

 مالحظات ،ضمن اينكه .استمراتبي كارگيري روش تحليل سلسههنتايج حاصل از ب برافزون 
 از جمله حاكميت و مالكيت كامل كشور بر منابع هيدروكربوري، ،حقوقي در اين نوع قرارداد
حاكميت قوانين پولي كشور بر روابط مالي فيمابين،  مفاد قرارداد، حاكميت قوانين كشور بر

زپرداخت تعهدات طرح از محل توليدات مخزن، اعمال حق كنترل و كنترل كامل توليد، با
 مالحظات فني صيانت از  برداشت با بااليضريبمين أتنظارت فني و مالي توسط كشور، 

 مشاركت داخلي نيز جزء موارد جانبي بيني شده در قرارداد جهتمخزن و دستيابي به سهم پيش
  .اندميدان گازي پارس جنوبي بوده ةوسع تةاوليمتقابل دادهاي بيع كارگيري قرارهب

  
   و پيشنهادهاي سياستينتيجه

   توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط فني  نفت و گاز كشور با هايدانميتوسعة چگونگي 
 از ،خشكي هايدانميواقع در فراساحل نسبت به  هايدان ميةتوسعمعموالً  .ها متفاوت استآن

با كشورهاي همسايه  هادانمي اگر اين ،كهافزون بر اين .تپيچيدگي بيشتري برخوردار اس
  . يابدميبرداري و صيانت از ميدان نيز اهميت  موضوع تسريع در بهره،مشترك باشند



  
  1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 5                            مطالعات حقوق انرژي، دورة                  416 

 گنبد مخزن به عنوان بزرگترين ميدان گازي كشور و مشترك با ، عظيم پارس جنوبيمخزن
چند سال  در كه استي جهت توسعه هيدروكربورهاي ميدانرين ت از جمله مهم،شمالي قطر

 .هاي اجرايي كشور بوده استلويت اول توسعه مدنظر تمامي دستگاهوگذشته به عنوان ا
گذاري  نياز به سرمايهاين ميدان و ةتوسععمليات دريايي و خشكي  گستردةپيچيدگي و حجم 

كارگيري روش هب ،در اين راستا. سازدميضروري كاران توانمند را  استفاده از پيمان،باال
قراردادي كه بتواند ضمن تأمين منابع مالي مورد نياز، به صورت خودكنترلي زمان اجراي 

 ،به دنبال داشته باشدبرداري از ميدان مورد نياز را در توسعه و بهرهي فناورها را كاهش و پروژه
كار رفته، ه ميدان باين ةتوسعهاي قراردادي متفاوتي در از آنجا كه روش. مهم خواهد بودبسيار 

هاي ترين روش در اجراي پروژهشده ارزيابي و مناسبهاي استفاده عملكرد روش،در اين مقاله
  .استده شيافته مشخص اتمام

 ةاوليچهار طرح  ةتوسعترين روش قراردادي كه عمدتاً در اساس ارزيابي مذكور، مناسب بر
كار ه ب،)8 و 7 و 6  و فازهاي 5 و 4 ، فازهاي3 و 2، فازهاي  يكطرح فاز( پارس جنوبي

  ديگرهايگرفته شده، روش قراردادي بيع متقابل موسوم به نسل اول بوده كه نسبت به روش
از ديدگاه  ،اين روش قراردادي .استهاي مختلف داراي ارجحيت  از جنبه،)EPCفاينانس و (

هاي گذشته سعي شده سال درداراي نقاط قوت و ضعف است كه كشور و پيمانكار مربوطه 
تر و جذاب هاكاستيهاي بيع متقابل نسل دوم و سوم نسبت به رفع قالب روشاست تا در 

 ،كار گرفته شدهههاي جديد بيع متقابل باز جمله اصالحاتي كه در روش .آن اقدام شودن ساخت
ي هاهاي بخششود كه مناقصه نهايي و بسته مي، وقتيگذارياين است كه سقف سرمايه

گذاري پيمانكاران فرعي به عنوان سقف سرمايه ةمناقصهاي مختلف برگزار و مجموع قيمت
البته در . و پيمانكار فقط تغيير اين سقف را به عنوان ريسك خود خواهد داشتگردد تعيين 

هاي قراردادي بازدارنده، ممكن است پيمانكار حساسيتي نبود سازوكار در صورت ،اين حالت
قراردادهاي فرعي يا طول زمان به نتيجه رسيدن مناقصات نداشته باشد كه در مورد قيمت 

كارفرما در مراحل مختلف مؤثر  ضمن حضور شودجهت جلوگيري از اين موارد، پيشنهاد مي
  :عقد قرارداد با پيمانكار، موارد اساسي زير به توافق طرفين برسدآغاز در اجراي طرح، 

   ؛ح براي پيمانكارتعيين سقف نرخ بازده داخلي طر. 1
  ؛گذاري طرحنسبت پاداش پيمانكار به كل سرمايه ميزان حاصل از دن سقفكر مشخص .2
هاي مديريت پيمانكار و مشخص كردن سقف و فرمول كاهشي تعيين درصد هزينه. 3

   ؛پرداخت در صورت گذر از سقف
  . بندي اجرا و اتمام طرحزمان ة برنامةتهي. 4
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بيني تمهيدات و اعمال  به پيشملزم، پيمانكار يادشدههاي كنترلي اردر نظر گرفتن سازوكبا 
 افزون بر .ها خواهد بودهاي طرح و تسريع در اتمام پروژه جهت كاهش هزينهدرمديريت 

 كارفرما حضور بيشتري در مراحل مختلف اجراي طرح داشته و در انجام ،اينكه در اين حالت
حضور فعال دارد و در بازرسي فني و نظارت بر   پروژهها و جلسات كميسيون معامالتمناقصه

      هاي پيمانكار در ساخت تأسيسات مربوطه مورد استفاده قراراقالم و اجناسي كه شركت
 در قراردادهاي بيع متقابل جديد، مناسب استهمچنين . كندتواند مداخله نيز ميدهد مي

توجه  شود كه در اين صورت پيمانكار باني بيبرداري نيز پيشمراحل بهرهحضور پيمانكار در 
 با اطمينان بيشتري ،برداري حضور داردهاي خود، در بهرهبه اينكه در دوران بازپرداخت هزينه

ها استفاده تر در پروژه از كاالهاي مرغوبكوشدميو  آوردروي ميها به مشاركت در اين طرح
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