
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 اقتصاد انرژي ايرانپژوهشنامه 

 153-190 ، صفحات1394بهار ، 14، شماره چهارمسال 

 يجنوب در پارس يمتقابل گاز عيب يقراردادها ياقتصاد يارزشگذار

 ديمشاركت در تول يبا قراردادها سهيمقا قيطر از
 

 3اروست ، علی تک2، علیرضا غفاری1آبادی عباس کاظمی نجف

26/03/1394تاريخ پذيرش:    20/12/1393 تاريخ دريافت:
 

 : چکیده

 رانيت در صتنعت نفتت ا   يدستت  نيیو پا يباالدست اتیانجام عمل یبرا يالملل نیب یها با شرکت ينفت یانعقاد قراردادها
منعقد شده استت. انتواا    رانيدر ا يالملل نیدر سطر ب يقرارداد نفت نیدارد. پس از کشف نفت، نخست یا نهيريسابقه د

منعقتد   یقراردادهتا  تيت کفا زانیت ها م اند و در اکثر دوره گرفته رمورد استفاده قرا رانيدر ا ينفت یمختلف قراردادها
 نيت ا يبررست  یمورد ستوال و ابهتام بتوده استت. در ايتن مطالعته بترا        رانيکشور ا یبرا یشده، از منظر منافع اقتصاد

بهتتر،   ياند و به منظتور ارزيتاب   موضوا، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته
میتدان   5و  4و همچنتین   3و  2مقالته، فازهتای    نيت ا یاند. برا اين قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقايسه شده

اند، ضتمن تعريتف    ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده پروژه نياند و چون ا گازی پارس جنوبي انتخاب شده
 ويسازی شده استت. پتس از استتخراج ستنار     سناريوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه

پتارس جنتوبي،    3و  2هتر دو پتروژه، مشتخص شتد در اجترای فتاز        یبترا  دیقرارداد مشارکت در تولبرتر در قالب 
پارس جنوبي، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشتور ايتران    5و  4استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 

 اند. تر بوده مطلوب

 

 JEL : D86بندیطبقه

  متقابل، قرارداد مشارکت در تولید، ايرانقرارداد بیع کلمات کلیدی: 

 
 

 عالمه طباطبائيدانشگاه ستاديار ا -1

Email: abaskazemi@gmail.com 

 نويسنده مسئول -دانشجوی دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه عالمه طباطبائي -2

Email: ar.ghafari@yahoo.com 
 خوارزمي دانشگاهاستادياری   -3

Email: atakroosta@yahoo.com 
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 مقدمه  -1

در ايتران ستابقه طتوالني دارد. بتا آغتاز       1انعقاد قراردادهای باالدستتي در صتنعت نفتت   
هتای   المللتي نفتتي در ايتران منعقتد شتده و متدل       دوران صنعت نفت، اولین قرارداد بین

ده و در ساير نقاط جهان مختلف قراردادی در جهان برای اولین بار در ايران طراحي ش
 (. 1393آبادی،  مورد تقلید قرار گرفته و به همه جا تسری يافته است )کاظمي نجف

، قراردادهتای مشتارکت   2ترين قراردادهای نفتي در جهان، قراردادهای امتیازی مهم
هستتند. در ايتن مطالعته، منظتور از قراردادهتای نفتتي        4و قراردادهای خدمت 3در تولید
يي است که بترای کشتف نفتت و میتادين نفتتي و استتخراج نفتت از مختازن         قراردادها

 شود.  زيرزمیني و تولید نفت تنظیم مي
فارس، پس از انعقاد قراردادهتای امتیتازی اولیته بته      خیز حوزه خلیج کشورهای نفت

اساستي  مستأله  مرور زمان با انتقادات فراواني مواجه شدند. اين انتقادات متتاثر از چنتد   
شتود. اعمتال صتالحديد و آزادی عمتل      در ماهیتت ايتن قراردادهتا ديتده متي     است که 
، نوا مالکیت مخزن، طوالني بودن زمان قرارداد و وستعت  5المللي های نفتي بین شرکت

تترين نقتاط ضتعف ايتن قراردادهتا بتوده استت.         جغرافیايي منطقه واگذار شده، از مهتم 
انتد، امتا ايتن     حدودی تعديل شتده  اگرچه در قراردادهای امتیازی نوين، نقاط ضعف تا

کشتورها از واگتذاری میتادين نفتتي بتتا شترايط قراردادهتای امتیتازی منصترف شتتده و         
انتتد. در ايتتن بتتین، بستتیاری از کشتتورهای حتتوزه     قراردادهتتای جديتتدی را برگزيتتده 

المللتي   های بتین  فارس، قراردادهای مشارکت در تولید را مبنای مذاکره با شرکت خلیج
و با تصويب قانون  1330اند. در کشور ايران، پس از تحوالت ابتدای دهه دهنفتي قراردا

مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشتور و فتالت قتاره در ستال     
، تلفیقي از قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولیتد، قالتب اصتلي قراردادهتای     1336

 نفتي را به خود گرفته بود. 

 

 رود. به کار ميدر اين مقاله واژه نفت به معنای نفت و گاز   -1

2- Concession Contracts 

3- PSCs: Production Sharing Contracts 

4- Risk-Service Contracts 

5- IOC: International Oil Companies 
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گیتری نتوا    دهای نفتي به ويژه در نیمته دوم قترن بیستتم بته شتکل     سیر تحول قراردا
جديدی از قراردادها تحت عنوان قرارداد خدمت يا پیمانکاری منجر شتد. ايتن امتر در    

هتا در   خیتز و تتالش دولتت    های نفتي و کشتورهای نفتت   نتیجه بروز چالش بین شرکت
 بتر عملیتات نفتتي     تتر  تصاحب بیشتر منتابع نفتتي از يتك ستو و نظتارت و کنتترل متوثر       
هتای بتزر  نفتتي بتر ستر       از سوی ديگر محقق شد. افزون بر اين، رقابت بتین شترکت  

 هتای مستتقل نفتتي،    های نفتي و نیز پیتدايش شترکت   افزايش حوزه نفوذ خود در دولت
کته در راستتای منتافع و اهتداف دولتت      را ايجاد مدل جديدی از اين قراردادها فرآيند 

 کرد.  تشديد مي ،میزبان باشد
 1345 تتا  1336های  در ايران پس از تلفیق قراردادهای امتیازی و مشارکت بین سال

اجترای  فرآينتد   وجود قترارداد جديتدی کته کنتترل و نظتارت دولتت بتر        خألهمچنان 
شتد.   عملیات نفتي را تقويت کرده و سهم او از منابع نفتي را افزايش دهد، احساس متي 

کتار اجترای    و ، نقطته عطفتي در ستاز   1قرارداد ختدمت در همین راستا و با امضای اولین 
پروژه در صنايع باالدستي نفت و گاز در ايتران محقتق شتد بته طتوری کته در پتي ايتن         

 قرارداد، قراردادهای متعدد ديگری نیز به اين شیوه امضا شدند. 
گذاری اشخاص ختارجي   پیش از انقالب اسالمي ايران، موضوا مشارکت و سرمايه

بود. با پیتروزی   1353و  1336های  گاز، تحت شمول قوانین نفت سال در بخش نفت و
های قانوني در بکارگیری قراردادهای نفتتي از جملته    انقالب اسالمي، ايجاد محدوديت

گتذاری در   های مشارکت و امتیاز از يتك ستو و موانتع موجتود در مستیر سترمايه       قالب
ي از قراردادهتای ختدمت   صنايع نفت و گاز از سوی ديگر، ستبب پیتدايش نتوا خاصت    

 شد. (1393)حاتمي و کريمیان،  2تحت عنوان بیع متقابل
 منتافع  تحصتیل  میتزان  منظتر  از متقابتل  بیتع  قراردادهای شود مي سعي مطالعه اين در

 ستناريوهای  طترح  بتا  ستازی،  شتبیه  تکنیتك  از استفاده با و شده ارزشگذاری اقتصادی،
 موضوا، دقیق تبیین برای. شود مقايسه تولید در مشارکت قراردادهای قالب با متفاوت،

 

و شرکت « Erap-اراپ»قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملي نفت ايران و شرکت فرانسوی  -1

به عنوان نخستین قرارداد نفتي پیمانکاری در صنايع باالدستي  19/9/1345به اراپ( مصوب فرانسوی سوفیران )وابسته 

شود )برگرفته از امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و  نفت ايران محسوب مي

 .کنون( پتروشیمي پیش از مشروطیت تا

2- Buyback Contracts 
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 3 و 2 فازهتتای در گتتازی میتتادين توستتعه بتترای کتته گتتازی متقابتتل بیتتع قراردادهتتای از
 است رسیده برداری بهره به نهايت در و شده منعقد جنوبي پارس 5 و 4 فازهای همچنین
  قترارداد  بتا  کته  مشتابه  هتای  پتروژه  ستاير  بته  نستبت  فازهتا  ايتن  مزيتت . شود مي استفاده
 فازهتای  در جنتوبي  پتارس  قراردادهای میتدان  که است اين اند، شده واگذار متقابل بیع

 وضتعیت  بتا  و شتده  المللي بین نفتي های شرکت به مربوط وجوه تسويه به منجر يادشده
 . هستند مواجه اطالعات در روشني نسبتا

 بیتع  قراردادهتای  کلتي  اصتول  ابتدا بته  پس از بیان پیشینه تحقیق، دردر اين مطالعه، 
 3 و 2 فاز قراردادی و اقتصادی اطالعات سپس شده،  اشاره تولید در مشارکت و متقابل
 و نظتری  مبتاني  ادامته  شود. در مي ارائه جنوبي پارس گازی میدان 5 و 4 فاز همچنین و

 هتای  يافتته  پايتان،  در. آيتد  متي  آن دنبتال  بته  تحقیق محاسبات و شده بیان تحقیق روش
 .شود مي بیان پیشنهادهايي و نتايج شده، ارائه مطالعه اين از حاصل
 

 تحقیق پیشینه -2

های جاری در کشور، ستهم   با وجود آنکه صنعت نفت و گاز در مقايسه با ساير فعالیت
 بته خصتوص   هتای متفتاوت    کنون اقدامات پژوهشي زيتادی از جنبته   بسزايي دارد، اما تا

های  های اقتصادی و حقوقي، در قراردادهای نفتي ايران انجام نشده است. پژوهش جنبه
های يتاد شتده، کمتتر متورد توجته       خارجي نیز قراردادهای نفت و گاز ايران را از جنبه

 اند.  قرار داده
ای قراردادهتای   ( در پژوهشي به بررستي مقايسته  1389مومني وصالیان و همکاران )

هتای باالدستتي صتنعت نفتت و گتاز ايتران        ارکت در تولیتد، در پتروژه  بیع متقابل و مش
اند. در اين پژوهش که با هدف تعیین روش بهینته قراردادهتا در تتامین متالي و      پرداخته

ها در بخش باالدستي و برای میادين مستقل و مشترك نفت و گتاز ايتران    اجرای پروژه
های مشارکت در  ل و ديگری قراردادشکل گرفته، دو گزينه؛ يکي قراردادهای بیع متقاب

سلستله مراتبتي بتا هتم     فرآيند  تولید مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از مدل تحلیل
ها به دو دسته  گیری برای انعقاد قرارداد اند. به اين منظور، معیارهای تصمیم مقايسه شده

. برای مقايسه دو نوا اند کلي معیارهای پیش از عقد قرارداد و درون قرارداد تقسیم شده
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نظر در صنعت نفت اقدام به تکمیتل پرسشتنامه    روش قرارداد، افراد متخصص و صاحب
های مشتارکت در   اند. در نهايت، نتايج اين پژوهش نشان داد که بکارگیری روش کرده

درصتد نستبت بته     3/68درصتد و در میتادين مشتترك،     7/65تولید در میادين مستتقل،  
 اند. ابل برتری داشتهقراردادهای بیع متق

ای اقدام به ساخت مدلي تئوری به منظور مقايسه  ( در مقاله2014و همکاران ) 1فنگ
گذاری تحت دو قرارداد مشارکت در تولید و بیع متقابل کردند.  سطوح تولید و سرمايه

مدل مورد مطالعه نشان داد که قراردادهای مشارکت در تولید منجر به ستطوح بتاالتری   
شتوند. البتته چنانچته ستهم ستود       گذاری نسبت به قراردادهای بیع متقابتل متي   يهاز سرما
گتذاری در   المللتي افتزايش يابتد، آنگتاه افتزايش ستطوح سترمايه        های نفتي بین شرکت

قراردادهای بیع متقابل بیشتر است. همچنین مقايسه سطوح بهینه تولیتد در ايتن دو نتوا    
د در قترارداد مشتارکت در تولیتد بتا ستهم      دهتد کته ستطر بهینته تولیت      قرارداد نشان مي

مشارکت شرکت نفتي ارتباط مستقیم دارد و در قراردادهای بیع متقابتل، ايتن ستهم بته     
شتود،   های میزبتان در نظتر گرفتته متي     های عملیاتي تولید نفت که از سوی دولت هزينه

 بستگي دارد. 
ی نفتي پرداخته های مطلوب قراردادها ( در پژوهشي به بیان ويژگي1392درخشان )

های مطلتوب قراردادهتای نفتتي در ايتن پتژوهش، حاکمیتت و        است. منظور از ويژگي
مالکیت بر منابع نفتي، حقوق و منتافع ملتي در زنجیتره عملیتات نفتتي، انتقتال دانتش و        

های فني و افزايش سهم دولت از عوايد نفتي است. نتیجه مطالعه انجام شده کته   مهارت
تاريخي به عملکرد قراردادهای نفتي در ايران پرداخته است، نشان  -با رويکرد اقتصادی

هتای مشتترکي نظیتر     دهد که تمامي قراردادهای نفتي ايران از هر نوا آن بتا ضتعف   مي
های ملي انرژی در بخش نفت، عدم بهبود توان مديريتي شترکت   عدم توجه به سیاست
مللتي و توجته شتعارگونه بته     ال های ملي بتین  آن به سطر شرکتارتقاء ملي نفت و عدم 

عواملي چون اعمال حاکمیت و مالکیت ملي بر منابع نفتي، رعايت حقوق و منافع ملتي  
 های فني مواجه هستند.  در عملیات نفتي و انتقال دانش و مهارت

سازی و تحلیتل قراردادهتای    ( در مقاله ديگری اقدام به مدل1385مقدم و مزرعتي )
ستازی قترارداد در ايتران را     مچنین تالش کردند تا مدل بهینهبیع متقابل کردند. ايشان ه

 

1- Feng 
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گیرد  های مختلف قرارداد بیع متقابل مورد تحلیل قرار مي ارائه کنند. در اين مقاله، جنبه
 شتود. در ايتن مطالعته قترارداد      ای با شتیوه مشتارکت در تولیتد نیتز انجتام متي       و مقايسه

هتای   پذيری با ديگر شیوه تا قابلیت مقايسه بندی شده بیع متقابل، به شیوه رياضي فرمول
ستازی   ريتزی رياضتي، بهینته    گذاری را داشته باشد. همچنین از طريق مدل برنامه سرمايه

پذير شتده استت. در ايتن مقالته، مطالعته متوردی        شرايط قراردادهای بیع متقابل، امکان
متال ستناريوهای   سازی شده است. بتا اع  قرارداد بیع متقابل برای يك میدان گازی شبیه

گتذار   مختلف، مشخص شد که با افزايش هزينته فرصتت پتول، بازپرداختت بته سترمايه      
خارجي بايد ديرتر انجام شود. همچنین هرگونه تغییر در نرخ بازدهي انتظاری برای هتر  

 کند.  ها را برای قرارداد پیشنهاد مي يك از طرفین، نظام متفاوتي از بازپرداخت
هتای باالدستتي    ( جايگاه قراردادهای بیع متقابتل در پتروژه  1392منتظر و ابراهیمي )

هتتای حقتتوقي و قتتراردادی بتتا   نفتتت و گتتاز ايتتران را بررستتي کتترده و آن را از جنبتته  
اند. مقايسه اين دو نوا قرارداد در پژوهش  قراردادهای مشارکت در تولید مقايسه کرده

هتايي   جهتات دارای تفتاوت  دهد که قراردادهای يتاد شتده از ايتن     انجام شده، نشان مي
هستند: تجويز قتانوني، حاکمیتت و مالکیتت دولتتي بتر منتابع زيرزمینتي و تاسیستات و         

های  گذار، تنوا ريسك پذيری سرمايه تجهیزات به کار رفته جهت تولید، میزان ريسك
بترداری از میتدان،    گذار، مدت قرارداد، مسئولیت پذيری در دوره تولید و بهتره  سرمايه
هتا و نحتوه متديريت میتدان از دوره      سبه نرخ بازگشت سرمايه، طبقات هزينته نحوه محا

 برداری.  اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره
( تابع تولید نفت پويای بهینه میادين دريايي نوروز و ستروش را  2012) 1قندی و لین

و تحتت قترارداد بیتع متقابتل،      2سازی کردند. اين میادين توسط شرکت نفتتي شتل   مدل
اند. در اين پژوهش رفتار واقعي و قراردادی شترکت ملتي نفتت     اکتشاف و توسعه يافته

ايران بررسي شده و با نمودار تولید تحت شرايط قرارداد بهینه مقايسه شده است. نتايج 
ت استت.  اين تحقیق نشان داد که نمودار تولید اين قرارداد با نمودار بهینه تولیتد متفتاو  

 علتتت ايتتن تفتتاوت، نتترخ تخفیفتتات و ناکتتافي بتتودن رفتتتار واقعتتي شتترکت ملتتي نفتتت  
 بیان شده است. 

 

1- Ghandi , Lin 

2- Shell Oil Company 
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 اصول کلي قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید -3

 بیع متقابل -3-1

موضوا قراردادهای بیع متقابل در واقع محدود به عملیات نفت و گاز نیست. افزون بتر  
هتا نیتز قابلیتت     قترارداد بیتع متقابتل در ديگتر صتنايع و بختش      صنايع نفت و گاز، قالب 

خیزی که خود به تنهايي توان انجتام عملیتات    بکارگیری دارد. در واقع کشورهای نفت
باالدستي را در صنعت نفت و گاز ندارند، به مرور زمان ضمن آگاهي از اهمیتت نفتت   

ردنتد تتا حتداکثر    به عنوان يك کاالی استراتژيك در حیتات اقتصتادی ختود، ستعي ک    
برداری را از منابع فسیلي خود ببرند. از اين رو از هتر ابتزاری بترای افتزايش ستهم       بهره

استفاده کردند. بنابراين در بخش نفت، قراردادهايي پا بته عرصته وجتود     1کشور میزبان
گذاشت که موضوا آن منحصر به اين حوزه نبود. قراردادهای بیع متقابل نمونه بتارزی  

 هستند. برای آن 
اساس دمت وجود دارد، تقسیمي است که بريکي از تقسیماتي که در قراردادهای خ

با اين توضیر که در قرارداد ختدمت،   آيد زد پیمانکار به وجود مينحوه پرداخت دستم
کشور میزبان مکلف است هزينه خدمات ارائه شده از سوی شترکت نفتتي را پرداختت    

شتود. البتته ممکتن استت در      نه در قرارداد وارد نميمنبع تامین و پرداخت هزي اماکند، 
هتای عملیتات، تنهتا از وجته ناشتي از       نوعي از قراردادها شرط شود که پرداخت هزينته 

فروش نفت حاصل از میدان موضوا عملیتات انجتام شتود. ايتن نتوا از قراردادهتا کته        
 ست. شود به قرارداد بیع متقابل معروف شده ا ها است در ايران اجرا مي مدت

های تجارت متقابل و تامین مالي در قراردادها است.  در واقع بیع متقابل، يکي از روش
آالت،  شتود تتا از طريتق عرضته ماشتین      در اين قراردادها، يك شرکت خارجي متعهد مي
هتتای فنتتي، متتالي و اقتصتتادی بتته کشتتور  متتواد، تکنولتتوژی، دانتتش فنتتي و ديگتتر کمتتك

انتدازی شتود و در مقابتل،     واردکننده کمك کند تا يتك واحتد اقتصتادی و تولیتدی راه    
کند تا هزينه خود را از طريق بازخريد محصوالت حاصل از پتروژه مستتهلك    موافقت مي

کنتد کته    نايع نفتي در ايران، شرکت نفتي تعهتد متي  کند. در قراردادهای بیع متقابل در ص
يك میدان نفتي را با تامین منابع مالي، فناوری و دانش فنتي ارائته تجهیتزات و متواد الزم     

 

1- Host Country 
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الزحمته آن از طريتق اختصتاص بخشتي از      گتذاری و حتق   های سرمايه توسعه دهد و هزينه
 (.1393ادی، آب گذار بازيافت شود )کاظمي نجف وجوه نفت تولیدی به سرمايه

در قراردادهای بیع متقابل مانند همه انواا قراردادها، شرکت نفتي و کشتور میزبتان   
وظايف و تعهداتي دارند.  معموال در اين قراردادها شرکت نفتي موظف استت انتواعي   
از خدمات فني، مالي و بازرگاني مورد توافق را تامین و ارائته کنتد. در مقابتل، کشتور     

کند که در متن قرارداد از سوی کشور میزبان  هايي مي بازپرداخت هزينهمیزبان اقدام به 
قابل جبران استت. بته عتالوه کشتور میزبتان موظتف بته پرداختت ستود در ازای انجتام           
عملیات به شرکت نفتي است. در برخي از قراردادهای بیع متقابل، پرداخت پاداش نیتز  

 شود. بیني مي پیش
ابتل در مقايسته بتا ديگتر قراردادهتای نفتتي بته ويتژه         نظام مالي قراردادهای بیتع متق 

قراردادهای مشارکت در تولید، از پیچیدگي بیشتری برختوردار استت. در قراردادهتای    
الزحمه او با فروش تولیدات میدان به وی بازيافتت   های پیمانکار و حق بیع متقابل هزينه

یتدی نخواهتد داشتت.    گونه مالکیتي بتر منتابع تول   شوند و شرکت نفتي خارجي هی  مي
الزحمه پیمانکار در اين قراردادها بته صتورت    ای و حق های سرمايه افزون بر اين، هزينه
ها از مبال  مصوب )بته غیتر از    از اين رو هرگونه افزايش اين هزينه شوند ثابت تعیین مي

موردی که اين افزايش در نتیجه کارهای اضافي يا تغییر در شرح کارها باشتد( تتاثیری   
شتوند. در نتیجته    های مازاد، بازيافت نمي ر سقف تعیین شده برای آنها نداشته و هزينهد
شتود   ای تعیتین متي   های سرمايه الزحمه پیمانکار که به صورت درصد ثابتي از هزينه حق

ای قرار نگرفته و بدون تغییر باقي خواهد مانتد   های سرمايه نیز تحت تاثیر افزايش هزينه
 (. 1393)حاتمي و کريمیان، 

هتای   در قراردادهای بیع متقابل پنج دسته هزينته وجتود دارد کته عبارتنتد از: هزينته     
و  4هتتای بتتانکي ، هزينتته3هتتای عملیتتاتي ، هزينتته2ای هتتای غیرستترمايه ، هزينتته1ای ستترمايه
 . 5های همیاری و پشتیباني تولید هزينه

 

1- Capital Costs 

2- Non-Capital Costs 

3- Operating Costs 

4- Bank Charges 

5- Production Support and Assistance Costs 
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عملیتتات  ي هستتتند کتته مستتتقیما بتته ای، هزينتته هتتاي هتتای ستترمايه منظتتور از هزينتته
هتايي کته بترای     مانند، ماننتد هزينته   شوند که باقي مي گردند و تبديل به اموالي مي ميبر

 شود.  آالت صرف مي خريد زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین
هايي هستند کته بته طتور مستتقیم بته ختود عملیتات         ای، هزينه های غیرسرمايه هزينه
شوند، مانند هزينه خدمات و  ماند، نميشوند و تبديل به محصولي که باقي ب مربوط نمي

 (.1393آبادی،  کاالهای مصرفي و عوارض دولتي )کاظمي نجف
شتوند کته پتس از تصتويب شترکت ملتي        های عملیاتي به مخارجي اطالق مي هزينه

های عملیاتي، تتامین قطعتات    نفت، مستقیما، ضرورتا و منحصرا به منظور اجرای فعالیت
ی برای پس از تاريخ تحويل پروژه، توسط پیمانکار تعهد و ا يدکي و تامین پوشش بیمه

 شوند.  پرداخت مي
هتا و مختارجي هستتند کته      های همیاری و پشتیباني تولید شامل تمتامي هزينته   هزينه

پیمانکار مستقیما و منحصرا در اجرای شروط ناظر به کمتك هتای پیمانکتار بته کشتور      
وری و به منظور کمتك   باالترين نرخ بهره میزبان در جريان عملیات تولید و دستیابي به
 کند.  و مساعدت به کشور میزبان پرداخت مي

بینتي   های تامین مالي عملیتات توستعه پتیش    های بانکي نیز به منظور جبران هزينه هزينه
به عالوه درصتد ديگتری    1های بانکي از جمع نرخ بهره اليبور اند. نرخ محاسبه هزينه شده

 1(. نمتودار  1393شتود )حتاتمي و کريمیتان،     که مورد توافق طترفین استت، حاصتل متي    
 کند. تخصیص درآمدهای نفتي در چارچوب قراردادهای بیع متقابل را تشرير ميفرآيند 
 

 

1- Libor Interest Rate 
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 2011ماخذ: بانک مرکزي روسیه،   

 
 بیع متقابلتخصیص درآمدهاي نفتي تحت قراردادهاي فرآيند  -1نمودار 

 

 تولید در مشارکت -3-2

 عملیتات  انجتام  بترای  که کشورهايي در به ويژه نفتي قراردادهای انواا ترين پرمخاطب
. است تولید در مشارکت قرارداد دارند، المللي بین نفتي های شرکت حضور به نیاز نفتي
 پیش، قرن نیم از بیش است، امتیازی قراردادهای يافته تکامل گونه که قرارداد نوا اين
 . است گذاشته وجود عرصه به پا

 شود مي اطالق معامالتي های روش از ای مجموعه به تولید در مشارکت قراردادهای
 تتامین  ضتمن  کننتد  متي  تعهتد ( پیمانکتار ) المللي بین نفتي های شرکت آن موجب به که
 آن از حاصتل  عوائتد  اتکای به فقط نفتي طرح نیاز مورد( غیرنقدی و نقدی) مالي منابع
 نفتي طرح کردن روزآمد يا و اصالح نوسازی، بازسازی، توسعه، ايجاد، به نسبت پروژه
گذار از طريق اختصاص بخشي از تولیدات به  اقدام کنند و بازپرداخت به سرمايه مزبور
عامل در اين قراردادها عملیات نفتي را برای پیمانکار گذاری انجام خواهد شد.  سرمايه

دهتد بتدون اينکته در مختزن، تاسیستات و يتا نفتت حتق          کشور صاحب نفت انجام متي 
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های اکتشاف، توسعه  المللي تمامي هزينه رکت نفتي بینپیمانکار شمالکیت داشته باشد. 
 شود و ريسك عدم کشتف نفتت يتا عتدم تکتافوی درآمتدهای       دار مي و تولید را عهده

 (. 1393گیرد )شیروی،  حاصله را نیز به عهده مي
در قراردادهای مشارکت در تولید، آنچه که شرکت نفتي بايد ارائه کند تا بتواند در 

اول، انجتام عملیتات    ؛توان به دو قسمت تقستیم کترد   قبال آن در نفت سهیم باشد را مي
کنتد و قستمت    یتدا متي  بترداری ادامته پ   نفتي که از مرحله اکتشاف شروا شده و تا بهره

هتای مختلتف و    عمده تعهدات شترکت نفتتي نیتز همتین قستمت استت. دوم، پرداختت       
ای کتته شتترکت نفتتتي بايتتد در طتتي اجتترای قتترارداد انجتتام دهتتد )کتتاظمي      پراکنتتده
 (. 1393آبادی،  نجف

در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت يا گاز تولیدی میتدان بتر استاس فرمتول و     
شترکت نفتتي   پیمانکتار  عیتین شتده استت، بتین دولتت میزبتان و       درصدی که از پیش ت

شترکت  پیمانکتار  های قابتل بازيافتت    شود. در اين قراردادها هزينه المللي تقسیم مي بین
گتذاری او بتا تخصتیص     الزحمه و سود سترمايه  و حق 1«نفت هزينه»نفتي تحت سرفصل 

 (. 1393شوند )حاتمي وکريمیان،  مستهلك مي 2«نفت سود»
تخصتیص درآمتدهای نفتتي در چتارچوب قترارداد مشتارکت در       فرآيند  ،2ار نمود

 دهد. تولید بین کشور میزبان و شرکت نفتي را نشان مي

 

1- Cost Oil  

2- Profit Oil 
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 2011ماخذ: بانک مرکزي روسیه،                  

 
 تخصیص درآمدهاي نفتي تحت قراردادهاي مشارکت در تولیدفرآيند  -2نمودار 

 

 میدان گازی پارس هنوبي -4

 توسعه حوزه گازی پارس هنوبي 3و  2فازهای  -4-1

میلیتارد فتوت   دو توسعه میدان پارس جنوبي با هتدف استحصتال روزانته     3و  2مراحل 
 تتتن گتتوگرد بتته صتتورت  400هتتزار بشتتکه میعانتات گتتازی و   80مکعتب گتتاز، حتتدود  
بتتا کنسرستتیومي متشتتکل از   1)تتتاريخ متتوثر شتتدن(  8/7/1376بیتتع متقابتتل در تتتاريخ  

 4درصتد( و پترونتاس   30روستیه )  3درصتد(، گتازپروم   40فرانسته )  2های توتتال  شرکت

 

1- Effective Date 

2- TOTAL Petroleum Company 

3- Gazprom 

4- Petronas  
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دو درصد( منعقد شد. عملیات اجرايي اين قرارداد شامل طراحتي و ستاخت    30مالزی )
ای، خط لولته دريتايي بته     حلقه چاه توسعه 10حلقه چاه توصیفي،  دوسکوی سرچاهي، 

ايتن  و همچنتین ايجتاد پااليشتگاه گتازی خشتکي جهتت         22قطر  کیلومتر و 210طول 
تصفیه گاز، گوگرد و میعانات گازی استت. ايتن قترارداد از نظتر حجتم متالي يکتي از        

هتای   ترين قراردادهای نفتي در دوران پس از انقالب اسالمي است. سقف هزينته  بزر 
 75/0نترخ اليبتور      میلیتون دالر و بهتره بتانکي آن )بتا     2012ای ايتن قترارداد    سرمايه

میلیون  1400الزحمه مقطوا پیمانکار  میلیون دالر برآورد شد. حق 807درصد(، حدود 
بیني شده  های تامین مالي پیش میلیون دالر آن برای ساير هزينه 251دالر خواهد بود که 

های آموزش نیتروی انستاني    ای )شامل گمرك، بیمه، هزينههای غیرسرمايه است. هزينه
ای برآورد شد که در ابتدا به خزانه دولت واريز شده  های سرمايه درصد هزينه 10، (...و

 شود.  و سپس به اقساط از محل درآمد پروژه به پیمانکار بازپرداخت مي
برداری در چهار مرحله به  بندی ارائه شده توسط کنسرسیوم، بهره مطابق برنامه زمان

  :بیني شده است شرح زير پیش
 9/7/1380میلیون فوت مکعب در روز به تاريخ  500: با ظرفیت مرحله اول* 
 10/9/1380میلیون فوت مکعب در روز به تاريخ  1000مرحله دوم: با ظرفیت * 

 12/1/1381میلیون فوت مکعب در روز به تاريخ  1500: با ظرفیت * مرحله سوم
 10/4/1381میلیون فوت مکعب در روز به تاريخ  2000مرحله چهارم: با ظرفیت * 

ستال استت و پیمانکتاران مجتاز خواهنتد بتود طتي ايتن دوره جهتت           11مدت قترارداد  
درصد از درآمد میعانات گازی تولیدی را برداشت  60های انجام شده تا  بازيافت هزينه

کنند. در ضمن در قرارداد تصرير شده که اگر میعانات گازی میدان برای بازپرداختت  
کته مجتری آن    -مانده از محل درآمد نفت میدان سیری قياقساط کافي نباشد، میزان با

اه اطالعات شرکت نفت و و پايگ 1381)حسن بیکي،  1تامین شود -نیز توتال بوده است
دهد، تمامي مبال  مورد نظتر، طتي شتش ستال و از محتل       شواهد نشان مي . گاز پارس(

    درآمدهای همین پروژه به کنسرسیوم پرداخت يا بازپرداخت شده است.

 

 در اين قرارداد بهره به روش مرکب محاسبه و اعمال خواهد شد.  -1
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هتتای اولیتته مشتتاهده شتتد. تتتاريخ تولیتتد  بینتتي در پايتتان قتترارداد، تغییراتتتي در پتتیش
به وقوا پیوست و پروژه با تاخیری حدود هشت  1380در عمل در بهمن ماه  1زودهنگام

میلیتون   1946ای معادل  های سرمايه . هزينه2تحويل کارفرما شد 1382ماه در خرداد ماه 
الزحمتته  میلیتتون دالر تحقتتق يافتتت. حتتق 129ای معتتادل  هتتای غیرستترمايه دالر و هزينتته

میلیون دالر پرداخت  1384میلیون دالری به میزان  16پرداختي به کنسرسیوم با کاهش 
های بتانکي پرداختت شتده بته      همچنین به لحاظ افت شديد نرخ بهره اليبور، هزينه .شد

فتت و گتاز پتارس(.    میلیون دالر بود )پايگاه اطالعات شترکت ن  354کنسرسیوم معادل 
 پردازد. به تبیین اطالعات مالي در دسترس در اين پروژه مي 1جدول 

 

 توسعه میدان گازی پارس هنوبي 5و  4فازهای  -4-2

توسعه میدان گازی پارس جنوبي با هدف استحصال گاز طبیعي به میزان  5و  4فازهای 
بشکه و گاز متايع ستاالنه   هزار   80میلیون متر مکعب، میعانات گازی روزانه  50روزانه 

تتن در   400هزار تن، اتان ساالنه يك میلیون تن و گوگرد بته میتزان    50يك میلیون و 
بتتین وزارت نفتتت جمهتتوری استتالمي ايتتران و کنسرستتیومي  6/5/1379روز در تتتاريخ 

درصتد( بته    20درصد( و نیکتو )  20، پتروپارس )درصد( 60) 3مرکب از شرکت اجیپ
یسات استحصال گاز مايع و اتان و همچنین يك رشته خط لوله به امضا رسید. ايجاد تاس

کیلومتر از عسلويه تا کنگان، وجود تاسیسات اضافي استحصال  80اين  و طول  42قطر 
گذاری طرح فقط از محتل   گاز مايع، اين امکان را فراهم آورده که بازپرداخت سرمايه
 صتورت گیترد، حتال آنکته در     تولید میعانات گازی و گاز متايع تولیتدی ختود میتدان     

به علت محدود بودن میعانات گازی، بازپرداخت از محل نفت خام سیری هم  3و  2فاز 
 د.کن را بیان مي پروژه اين در دسترس در مالي اطالعات 1بیني شده بود. جدول  پیش

 
 

1- Early Production 

 بوده است.  1381تاريخ پايان قرارداد مطابق توافقات قبلي، مهرماه  -2

ه قريتب  المللي است کت  های بزر  نفتي بین های شرکت اني است که يکي از شرکت شرکت اجیپ از زيرمجموعه -3

به نیم قرن در ايران سابقه فعالیت داشته و اولین توسعه میدان نفتي بهرگانسر بتا مشتارکت ايتن شترکت صتورت گرفتته       

 است.
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 جنوبي )میلیون دالر(بیع متقابل پارس  5و  4و  قرارداد فاز  3و  2اطالعات مالي قرارداد فاز  -1جدول 

 نام پروژه 

 
 5و  4فاز  3و  2فاز 

 انجام شده هاي هزينه

 اي سرمايه
 1928 2012 بینيپیش

 2057 1946 تحقق يافته

 اي غیرسرمايه
 193 201 بینيپیش

 193 129 تحقق يافته

 توافقات قراردادي
 1074 1400 الزحمه حق

 925 807 بانکي

 شدههاي بازپرداخت  هزينه

 1928 1946 اي سرمايه

 193 129 اي غیرسرمايه

 182 354 بانکي

 1074 1384 الزحمه پرداختي حق

 97 103 مالیات

پايگاه اطالع رساني  -(1382المللي انرژي ) موسسه مطالعات بین 2003ماخذ: گزارش انرژي ايران در سال 
 (1381حسن بیکي ) -شرکت نفت و گاز پارس

 

بیني شده بتود   سال پیشهفت سال و دوره بازپرداخت پنج  5مدت اجرای اين طرح 
دهتد   سال بته طتول انجامتد. اطالعتات موجتود نشتان متي        10توانست تا  که حداکثر مي

سال تسويه شده است. همان طتور کته قتبال نیتز عنتوان شتد،       هفت قرارداد ظرف مدت 
از محل فروش میعانات گتازی و گتاز   های طرح به پیمانکار بايد فقط  بازپرداخت هزينه

شتد.   انجتام متي   1میلیتون دالر  6/574مايع تولیدی همان میدان با اقساط حداکثر ستاالنه  
سال  چهارمیلیون فوت مکعب گاز،  500شد که اين طرح تولید خود را با  بیني مي پیش

دو سال به تولید حداکثر خود، يعني پنج و طي  کردپس از شروا قرارداد آغاز خواهد 
میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید. همان طور کته بیتان شتد تتاريخ متوثر شتدن       

است. تولید زودهنگام در اين پتروژه در   1379پارس جنوبي مرداد ماه  5و  4پروژه فاز 
 

های همان زمان، درآمد حاصل از پروژه ساالنه  های انجام شده و ارزش عايدات پروژه به قیمت بیني به استناد پیش -1

میلیون دالر خواهد بود که اين مقدار به طور  6/574در يك دوره هفت ساله، میلیون دالر و اقساط بازپرداخت  1528

 درصد عوايد اين میدان طي دوران بازپرداخت است.  38تقريبي معادل 
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 ،به کارفرما تحويتل شتد   1384به وقوا پیوست و پروژه در فرودين ماه  1383مردادماه 
 بود.  1384حال آنکه تاريخ اتمام قرارداد مرداد ماه 

بینتي اولیته مشتاهده شتد.      تغییرات ديگری نیز پس از پايان قترارداد نستبت بته پتیش    
بیني اولیه بود.  میلیون دالر بیشتر از سطر پیش 129ای در اين قرارداد،  های سرمايه هزينه

هتای بتانکي    ون دالری هزينته میلیت  743افت شديد نرخ بهره اليبتور نیتز باعتث کتاهش     
 پرداخت شده به کنسرسیوم شد )پايگاه اطالعات شرکت نفت و گاز پارس(.

 

 مباني نظری و روش تحقیق -5

قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گتاز ايتران از زمتان پیتدايش آن بتا انتقتادات       
از قراردادها های گوناگون اين نوا  های مختلف از جنبه وسیعي مواجه شده است. گروه

 اند. دامنه انتقادات مربوط به قراردادهای بیع متقابل، گسترده و متنوا است. را نقد کرده
برخي از مخالفان اعتقاد دارند که اين قراردادها به ويژه در بخش باالدستتي نفتت و   

ای ديگتر بته برختي از مفتاد      گیترد. عتده   گاز، موضوا صیانت از مخازن را ناديتده متي  
گونته   گتذارن ايتن    بیع متقابل اعتراض دارنتد. بعضتي بته نحتوه بته مناقصته       قراردادهای

بندی انجام شده میادين و بته اصتطالح فازبنتدی آنهتا      قراردادها و برخي ديگر به منطقه
تتتوان جتتايگزين  گیرنتتد. گروهتتي معتقدنتتد کتته قراردادهتتای بهتتتری را متتي   ايتتراد متتي

زيع ريسك بتین طترفین اشتاره کترده و     ای به نحوه تو قراردادهای بیع متقابل کرد. عده
کنند در صورت نوسانات شديد قیمتت محصتول، مختاطرات زيتادی متوجته       عنوان مي
 (. 1381شود )حسن بیکي،  کارفرما مي

ای اين قراردادها را ضامن منافع ملتي و بهتترين گزينته موجتود بترای       در مقابل عده
نتقادات بي اساس بته عملکترد   کنند. برخي معتقدند که ا توسعه صنعت نفت، قلمداد مي
از میتدان گتازی    1380هتای زيتادی را در اواختر دهته      قراردادهای بیع متقابل، موقعیت

 هتای بیتان شتده    ها و مخالفتت  موافقتپارس جنوبي به هدر داده است. بخش زيادی از 
 مبتني بر بستر پژوهشي نیست. 
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ان پارس جنوبي و در فتاز  اين مطالعه در نظر دارد قراردادهای بیع متقابل که در مید
متتورد استتتفاده قتترار گرفتتته استتت را از منظتتر مالحظتتات  51و  4و همچنتتین فتتاز  3و  2

 اقتصادی ارزشگذاری کرده و آن را با قراردادهای مشارکت در تولید مقايسه کند. 
 

 ارزشگذاری قراردادهای بیع متقابل -5-1

متقابل مورد نظر در اين مطالعته،  در بخش اول و به منظور ارزشگذاری قراردادهای بیع 
هتای   شود. با توجه به محدوديت ها استفاده مي از مفهوم ارزش زماني پول در اين پروژه

هتايي   موجود در دسترسي به برخي از اطالعات و به منظور حفظ چارچوب مدل، فرض
شتود. البتته ايتن مفروضتات و      به شرح زير اتخاذ شده و تعتديالتي در متدل اعمتال متي    

 شود:   کند. در اين راستا فرض مي ای به اصل مطالعه وارد نمي ديالت، لطمهتع
های بین المللي که قصتد توستعه فازهتای متورد نظتر از میتدان پتارس         الف( شرکت

جنوبي را دارند، در هر قالب قراردادی، از توان فنتي و تکنولتوژيکي مشتابهي استتفاده     
دادهتا حتاکم استت و هتم بتر عملیتات       کنند. اين فرض مشابهت، هتم در انتواا قرار   مي

های پیمانکار. اتخاذ اين فرض، از يك ستو اثتر احتمتالي برتتری تکنولتوژيکي       شرکت
کنتد و از ستوی ديگتر، تغییتر      عامل در اين دو پروژه را خنثي متي پیمانکار های  شرکت

 کند.  احتمالي اراده پیمانکار مبني بر عدم استفاده از حداکثر توان فني را کنترل مي
های نفتتي   امروزه افزايش توان نظارتي کشورهای میزبان بر کیفیت عملکرد شرکت

المللي، اتخاذ اين فرض را منطقي کترده استت، زيترا کشتورهای میزبتان تتا حتدود         بین
هتا و عملیتات    توانند به صورت اثتربخش، هزينته   زيادی با عملیات نفتي آشنا بوده و مي

 آزمايي قرار دهند.  استيالمللي را مورد ر های نفتي بین شرکت
ای از تاريخ موثر شتدن قترارداد تتا تتاريخ تحويتل پتروژه بته         های سرمايه ب( هزينه

چراکه اند  گذاری شده های مساوی، سرمايه کارفرما )وزارت نفت( در هر سال به نسبت
ای به طور مستقیم به اجرای عملیات مربوط هستند و شرکت نفتتي تتا    های سرمايه هزينه
های  توان گفت هزينه بر قرار دارد، مييند هزينهآسیدن به بهره برداری در يك فرزمان ر

 ها نزديك است. انجام شده در هر سال به میانگین ساالنه هزينه
 

شود، ارقام و اطالعات اين دو فاز در  در يك پااليشگاه تصفیه مي 3و  2به علت آنکه محصول حاصل از دو فاز  -1

 نیز صادق است.   5و  4یقي ارائه شده است. اين موضوا در خصوص دو فاز تمامي منابع به صورت تلف
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يتل  از تتاريخ تحو  هتای شترکت نفتتي    و بازپرداخت هزينته الزحمه پرداختي  پ( حق
 شده است.های مساوی کارسازی  به نسبت ها تا تاريخ تسويه آنها پروژه

های قابل جبران، در هر دو مدل قتراردادی مشتابه هستتند.     ت( مبال  مربوط به هزينه
بته طتور    ا در قراردادهتای مشتارکت در تولیتد   اتخاذ اين فرض دور از ذهن نیست، زيتر 

ای( قابل جبران  ای و غیرسرمايه های مربوط به توسعه میدان )اعم از سرمايه معمول هزينه
اکتشاف، خطرپذيری، تورم و هزينه مديريت قابل جبران نیستند. در  های هستند و هزينه

هتا،   قراردادهای بیع متقابل نیز به طور معمول چنین است. تنها تفتاوت در جبتران هزينته   
در  امتا هزينه سرمايه است که در قراردادهای مشتارکت در تولیتد قابتل جبتران نبتوده،      

بتانکي بتا نترخ ثابتت و از پتیش تعیتین       هتای   قراردادهای بیع متقابل در سرفصتل هزينته  
 شود.  ای، بازپرداخت مي شده

ستازی   در اين مطالعه، هزينه سرمايه در قرارداد بیع متقابتل محاستبه شتده و در شتبیه    
قرارداد مشارکت در تولید محاسبه نشده است. البته در ازای آن، قراردادهای مشارکت 

قابل جبران از سوی کشتورهای میزبتان   های استخراج هستند که  در تولید، دارای هزينه
 اند. سازی اين قراردادها وارد شده ها در شبیه است و اين هزينه

(  برای رستیدن  5،  4و فاز  3،  2در قراردادهای بیع متقابل دو پروژه مورد نظر )فاز 
به ارزش زماني پول، از نرخ اليبور به عنوان نرخ بهره استفاده شده است. متوستط نترخ   

 1ها استخراج و در پیوستت  های اجرای اين پروژه ماهه برای سال 12يبور دالری بهره ال
قرار گرفته است. ارزش فعلي پول در هر پروژه، برای سالي که مقارن با تاريخ تحويتل  

و  4و در فاز  1382پارس جنوبي، سال  3و  2پروژه است، محاسبه شده، بنابراين در فاز 
 قرار گرفته است. مدنظر 1384پارس جنوبي، سال  5

ای در قرارداد بیع متقابل بتا استتفاده از رابطته ارزش آتتي اقستاط       های سرمايه هزينه
شود. ارزش آتي اقساط مساوی عبارت است از مرکب کردن تعداد  مساوی محاسبه مي

گتذاری   معین اقساط مساوی که در پايان هتر دوره )بته فاصتله زمتاني يکستان( سترمايه      
هتای زمتاني    های مساوی که در دوره وی عبارت است از پرداختشود و اقساط مسا مي

 ((.2( و )1)معادله ) شوند مشخص و يکسان انجام مي
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 nمبل  هر قسط،  Rقسط،  n ارزش آتي اقساط مساوی ساالنه برای  𝑆𝑛 که در اين رابطه
های اقساط مساوی و تعداد دوره , , , , ni i i i i      نرخ بهره اليبتور از تتاريخ متوثر

 شدن قرارداد تا تاريخ تحويل پروژه است. 
ای، همان طور که بیان شد، شرکت نفتي ابتدا آن  های غیرسرمايه در خصوص هزينه

کنتد و پتس از پايتان پتروژه، بازپرداختت       ميرا به صورت کامل به خزانه دولت واريز 
 توان از ارزش آتي با رابطه زير استفاده کرد: شود. بنابراين مي مي
 

(3                                                                                     ) 
i

n n
P P CVIF  

 
عامتل بهتره   𝐶𝑉𝐼𝐹 1ای و  های غیرسرمايه اصل مبل  هزينه Pارزش آتي،  𝑃𝑛که در آن 

هتای   تعداد سال nنرخ بهره اليبور در تاريخ موثر شدن قرارداد و  𝑖ارزش مرکب است. 
 اجرای پروژه تا تاريخ تحويل پروژه است. 

 انکي هتتتای بتتت الزحمتتته و هزينتتته در مقابتتتل، بتتته منظتتتور تعیتتتین ارزش زمتتتاني حتتتق  
 2در اقساط مساوی و ظرف مدت معتین « پ»درصد( که بر اساس فرض 75/0)اليبور   

شتود.   شود از روش ارزش فعلي اقساط مساوی استفاده متي  به شرکت نفتي پرداخت مي
توان از  منظور از ارزش فعلي، ارزش دارايي در تاريخ تحويل پروژه است و بنابراين مي

 رابطه زير استفاده کرد:

(4                                    )
       

n n

n

A R
i i i i

 
    

     

 

 

 

1- Compound Value Interest Factor 

ظترف متدت هفتت ستال بته       5و  4ظرف مدت شش سال و در فتاز   3و  2بر اساس شواهد موجود، اين مبال  در فاز  -2

 اند. شرکت نفتي پرداخت شده
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𝐴𝑛  ارزش فعلي اقساط مساوی ساالنه برایn  ،قسطR  ،مبل  هر قسطn های  تعداد دوره
اقساط مساوی و  , , , , ni i i i i          نترخ بهتره اليبتور، از تتاريخ تحويتل پتروژه تتا

 تاريخ پرداخت آخرين قسط است. 
 

 سازی قراردادها در قالب مشارکت در تولید شبیه -5-2

در  جنوبي به منظور مقايسه قراردادهای بیع متقابل در فازهای مورد نظر در میدان پارس
هتا تحتت قالتب قترارداد مشتارکت در       سازی اجرای اين پروژه اين مطالعه اقدام به شبیه

ستازی قترارداد، تبیتین شتده و ستپس       کنیم. ابتدا عوامل مورد نیتاز بترای شتبیه    تولید مي
 شود. سناريوهايي برای بررسي آن مطرح مي

های مالي  یم. نظامآن توجه کن 1سازی اين قرارداد، الزم است به نظام مالي برای شبیه
المللي به عنوان چتارچوبي بترای متديريت، تنظتیم      نزد کشور میزبان و شرکت نفتي بین

مقررات و به اشتراك گذاشتتن درآمتدهای نفتتي، اهمیتت بستیاری دارنتد )ايشتوناوا و        
 (. 2011، 2يوزولور

هتتای مستتتقیم و  المللتتي دو پرداختتت عمتتده دارد. يکتتي هزينتته  شتترکت نفتتتي بتتین 
ای  های سرمايه آن را برابر با هزينه« الف»م انجام عملیات است که ما در فرض غیرمستقی

ای انجام شده توسط پیمانکتاران فازهتای متورد مطالعته در پتارس جنتوبي        و غیرسرمايه
شتود. پرداختت دوم شترکت     های استخراج نیز اضتافه متي   دانستیم و به اين مبال ، هزينه
وارد متعددی باشد. به عنوان مثتال، شترکت نفتتي    تواند شامل م نفتي، حسب قرارداد مي

تواند در قرارداد تعهد کند که در ازای انعقاد قرارداد مبالغي را با عنتاوين   المللي مي بین
و نظتاير آن بته کشتور میزبتان پرداختت کنتد.        5، حتق متديريت  4، پتاداش 3بهره مالکانته 

های متفاوت، بته طتور    مانتوانند در ز همچنین هر کدام از اين مبال ، حسب قرارداد مي
مثال در ابتدای قرارداد، در انتهای آن يا در صورت وقوا يا به نتیجته رستاندن يتك يتا     

 چند مرحله به کشور میزبان پرداخت شود. 
 

1- Fiscal Regime 

2- Isehunwa   & Uzoalor 

3- Royalty 

4- Bonuses 

5- Management Fee 
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شتود و منظتور از    در اين مقاله از تمامي وجوه ياد شده با عنوان بهره مالکانه ياد مي
المللي تحتت هتر عنتوان بته کشتور       بین هايي است که شرکت نفتي آن، تمامي پرداخت
 کند.  میزبان پرداخت مي

در صتورت تحقتق شترايط قترارداد و رستانیدن میتدان بته تولیتد تجتاری،           همچنین
مستاوی بتا   « ت»هتای قابتل جبتران را کته طبتق فترض        المللتي، هزينته   شرکت نفتي بتین 

ستود ختود را    های قابل جبران در قراردادهای بیع متقابل است، مستهلك کرده و هزينه
کنتتد. نکتتته اساستتي اينجتتا استتت کتته در قراردادهتتايي کتته موضتتوا آن    برداشتتت متتي

المللتي عمومتا از    هتا و ستود شترکت نفتتي بتین      برداری از میادين نفتي است، هزينه بهره
شود، اما با توجته بته اينکته در میتادين گتازی       طريق پرداخت نفت مستهلك و ارائه مي

، 1المللي فتراهم نیستت   ه از طريق گاز به شرکت نفتي بینايران، امکان بازپرداخت وجو
اد از طريتق میعانتات گتازی صتورت     شود که بازپرداخت وجوه در اين قترارد  فرض مي
 . 2پذيرد مي

 3بايد توجه کرد که در قراردادهای مشارکت در تولید، بر اساس قاعده حصارکشي
شتود و امکتان    ارداد تامین متي های هر قرارداد تنها از محصول تولیدی از همان قر هزينه

ها از ساير قراردادها، حتي در صورتي که شرکت نفتي چنتد قترارداد در    برداشت هزينه
 (.1393پذير نیست )گروه پژوهش مدرسه عالي حقوق،  يك کشور داشته باشد، امکان

و  3و  2ستتازی قتترارداد مشتتارکت در تولیتتد جهتتت بکتتارگیری در فتتاز  بتترای شتتبیه
هتای متالي هتر دو     را در نظتام  2، سناريوهای اشتاره شتده در جتدول    5 و 4همچنین فاز 

هتا ستعي شتده استت اطالعتات آن بتا شترايط         کنیم. در انتخاب سناريو پروژه اتخاذ مي
 . 4هايي داشته باشد واقعي مشابهت

 

هتا و ستهم ستود شترکت نفتتي از طريتق        های گازی قطتر، برداشتت هزينته    در قراردادهای مشارکت در تولید پروژه -1

های خانگي،  پذيرد، اما در ايران به علت مصارف داخلي فراوان )مصارف داخلي در بخش صورت مي LNGپرداخت 

 کشاورزی و همچنین استفاده برای تزريق به میادين نفتي( امکان ارائه گاز به شرکت نفتي نیست.  تجاری، صنعتي و 

ای از استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در میادين گتازی وجتود نداشتته استت،      چون در ايران تاکنون سابقه -2

 اين فرض اتخاذ شده است.

3- Ring Fenced 

، بهتتره مالکانته در ستتناريو ستتوم و چهتارم در نمونتته قترارداد مشتتارکت در تولیتتد    4ینتدمان ستناريو اول از کیرستتتن ب  -4

 پیشنهاد محققان. 4تا  2( و ساير محتويات سناريوهای 2007هندوستان )مدل 
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 سناريوهاي مورد مطالعه در قرارداد مشارکت در تولید )درصد( -2جدول 

 بهره مالکانه سناريو
 زمان پرداخت 

 بهره مالکانه
 مالیات بر درآمد نفت سود نفت هزينه

 ابتداي قرارداد 10 1
3/33 

 )حداکثر تا نیمي از تولید(
60- 40 40 

 نیمه قرارداد 10 2
3/33 

 )حداکثر تا نیمي از تولید(
60- 40 40 

 ابتداي قرارداد 12 3
40 

 )حداکثر تا نیمي از تولید(
65- 35 50 

 قراردادنیمه  12 4
40 

 )حداکثر تا نیمي از تولید(
65- 35 50 

 ( و پیشنهاد محققان2007، نمونه قرارداد مشارکت در تولید هندوستان )مدل  1ماخذ: کیرستن بیندمان

 
شود، بلکته   نمي  2فقط شامل حق االمتیاز 2طبق فرض، مبال  بهره مالکانه در جدول 

شود. میزان  کند را شامل مي تمامي مبالغي که شرکت نفتي به کشور میزبان پرداخت مي
اين مبال  و زمان پرداخت آن، هی  قاعده خاصتي نتدارد و بته اوضتاا منطقته موضتوا       
قرارداد، به لحاظ احتمال کشف و سختي کار در آن و میزان نفتت احتمتالي و توافتق و    

گردد. به عنتوان نمونته، پتاداش، امتیتازی بترای کشتور میزبتان بته          رضايت طرفین برمي
خواهد محصول تولیدی را با شرکت  آيد که صاحب مخزن بوده و اکنون مي حساب مي

نفتي شتريك شتود و شترکت، بابتت اينکته کشتور میزبتان او را بته عنتوان شتريك در           
پرداختت پتاداش    دهتد. زمتان   محصول پذيرفته است، اين مبال  را به کشور میزبتان متي  

، زمان کشف نفت، زمان رسیدن تولید 3ممکن است زمان امضای قرارداد )پاداش امضا(
نفت به میزان تجاری، زمان برداشت میزان معیني نفت از میدان موضوا قرارداد يتا هتر   

(. بنتابراين بترای ستادگي،    1393)کاظمي نجف آبادی،  زمان مورد توافق ديگری باشد
ر سناريوها به دو زمان متفاوت تقسیم شده است؛ يکي زمان شروا پرداخت اين مبال  د

 عملیات )ابتدای قرارداد( و ديگری در نیمه قرارداد. 
 

1- Kirsten Bindemann 

االمتیتاز   عنتوان حتق  مختص قراردادهای امتیازی است زيرا مقتضای قترارداد، پرداختت مبلغتي بته     « االمتیاز حق»واژه  -2

 است.

3- Signature Bonuses 
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مقصود از نیمه قرارداد، حد وسط زمان شتروا عملیتات تتا زمتان رستیدن تولیتد بته        
میزان تجاری و فرايند فروش محصتول استت. همچنتین بهتره مالکانته ممکتن استت بته         

به دولت میزبان تعلق پیدا کند؛ در هر دو حالت موضوا های  2يا نقد 1ليصورت محصو
شرکت نفتي و دريافت کمیسیون پیمانکار متنوعي از جمله بازاريابي سهم دولت توسط 

بازاريابي )در صورتي که بهره مالکانه، محصولي پرداخت شود(، زمان قیمتت گتذاری   
پرداخت شود( و..  بهره مالکانه، نقد تولیدات و چگونگي تحقق اين امر )در صورتي که

شتود بهتره مالکانته     (. در اين مطالعه فرض مي1393شود )حاتمي و کريمیان،  مطرح مي
 نقد پرداخت شده است.
هتتا بتته طتتور معمتتول دارای دو محتتدوديت يتتا در اصتتطالح دو ستتقف  جبتتران هزينتته

دی در پرداختي است. يك محدوديت، بر اساس درصد مشخصتي از میتزان نفتت تولیت    
توانتد تمتام نفتت     های زماني تعريف شده است؛ به اين معنا که شترکت نفتتي نمتي    بازه

. محدوديت و قیتد دوم، متدت قترارداد و در    3تولیدی را بابت هزينه خود برداشت کند
ها از زماني ممکن است که  برداری و تولید است. برداشت هزينه واقع مدت مرحله بهره

شتود و تتا زمتاني     بترداری شتروا متي    سد، يعني مرحله بهتره ر میدان به تولید تجاری مي
سال باشد  10تواند  ممکن است که مدت قرارداد پايان نیافته است، که به عنوان مثال مي

درصتد از هتر    3/33شود  (. در سناريو اول و دوم فرض مي1393آبادی،  )کاظمي نجف
شتود.   جبران پرداخت متي های قابل  بشکه از میعانات گازی استحصال شده، بابت هزينه

درصتد از   40اين روند تا نیمي از تولید ادامه خواهد داشت. در سناريو سوم و چهتارم،  
 شود. ها پرداخت مي هر بشکه از میعانات گازی بابت هزينه

مانده تولیدات نفتي که به اصطالح نفت  پس از کسر بهره مالکانه و نفت هزينه، باقي
شوند طبق درصدی از پیش تعیین شده و بر اساس فرمولي مشتخص در   سود خوانده مي

شوند. شیوه و فرمول تسهیم تولیدات نفتتي بته ويتژه نفتت      قرارداد بین طرفین تقسیم مي
نفتتي، يکتي از مباحتث اساستي قراردادهتای       شرکتو پیمانکار سود بین دولت میزبان 

 

1- In Kind 

2- In Cash 

با قراردادهای مشارکت در تولید در همین بخش است. در  farm outهای اساسي قراردادهای  يکي از تفاوت -3

ا به طور کامل ه شود و تا زماني که هزينه ها برداشته مي ابتدا تمام نفت استحصالي بابت هزينه farm outقراردادهای 

 رسد.  تسويه نشود، نوبت به تقسیم نفت نمي
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و يا شیوه  1«تسهیم ثابت»مشارکت در تولید است. نفت سود ممکن است بر مبنای شیوه 
بین طرفین قرارداد تقسیم شتود. در شتیوه تستهیم ثابتت از      2«تسهیم متغیر يا قابل تطبیق»

مبنای درصدی ثابت و  شود که نفت سود بر توافق مي دولت میزبان و پیمانکار ابتدا بین
(. چتون در قراردادهتای   1393بدون تغییر، بین طرفین تقسیم شود )حاتمي و کريمیتان،  

مورد نظر در اين مقاله، حجم تولیدات میعانات گازی به طتور متوستط و روزانته ثابتت     
شتود. بتر ايتن مبنتا، در      سازی قترارداد استتفاده متي    است، از روش تسهیم ثابت در شبیه

درصد از میعانات گازی استحصالي به عنوان نفت سود به شرکت  40و دوم  سناريو اول
درصتد از میعانتات    35شود. در سناريو ستوم و چهتارم نیتز     المللي پرداخت مي نفتي بین

 شود.    المللي پرداخت ميگازی به شرکت نفتي بین
شد. قرارداد مشارکت در تولیدی نیست که در آن، پرداخت مالیات وجود نداشته با

پرداخت مالیتات، يتك قستمت بستیار مهتم از قترارداد مشتارکت در تولیتد را تشتکیل          
ای از سهم کشور میزبان از نفت تولیدی، آن چیزی است  دهد، چراکه قسمت عمده مي

ها از آن برداشتته شتده    کند. مالیات نسبت به نفتي که هزينه که به عنوان مالیات اخذ مي
آيد.  مانده، سود به حساب مي ها، نفت باقي کسر هزينهشود، چراکه با  است، محاسبه مي

هتايي را قابتل    بنابراين اينکه چه مواردی را به عنوان هزينه حستاب کنتیم يتا چته هزينته     
جبران و برداشتن از نفت تولیدی بدانیم، به طور مستتقیم در میتزان مالیتات متوثر استت      

ت در تولید به طور معمول مشارک(. مالیات در قراردادهای 1393آبادی،  )کاظمي نجف
مانده پس از کسر هزينه هتا يتا نفتت ستود تعیتین       اساس درصد مشخصي از نفت باقيبر
 50درصتد و در ستناريو ستوم معتادل      40شود. در سناريو اول و دوم مالیات معتادل   مي

 نفت سود محاسبه شده است.تولید درصد 
پتارس جنتوبي بته     5و  4و همچنتین فتاز    3و  2میعانات گازی استحصال شده از فاز 

هزار بشکه در روز است. مبنای تسويه وجوه مربوط بته شترکت نفتتي،     80طور تقريبي 
فارس از  میعانات گازی است. قیمت متوسط ساالنه میعانات گازی بر اساس فوب خلیج

دالر  -ارائه شده است. ايتن آمتار بتر استاس هتر تتن       2اخذ و در پیوست   3مجله پالتس

 

1- Fixed Share 

2- Sliding Scale 

3- Platts Energy Prices 
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ارائه شده که برای استفاده در محاسبات بايد قیمت هر بشتکه میعانتات گتازی محاستبه     
، محاسبات مربوط به تبديل يك تن به بشکه میعانات گازی 3شود. بنابراين در پیوست 
قیمت متوسط ساالنه میعانات گازی در هتر بشتکه بیتان شتده      4ارائه شده و در پیوست 

 است.    
شود. همچنین بترای   ( استفاده مي3هره مالکانه از رابطه )برای سنجش ارزش زماني ب

شتود. ارزش آتتي    ( استتفاده متي  4محاسبه ارزش زماني نفت ستود و مالیتات از رابطته )   
های انجام شده توسط شرکت نفتي که قابل جبران هستند نیز با استتفاده از رابطته    هزينه
ستازی   ارکت در تولیتد شتبیه  مبال  مربوط به قترارداد مشت   3شود. جدول  ( محاسبه مي2)

همین مبال  را  4دهد و جدول  را نشان مي 3و  2شده در سناريوهای مورد نظر و در فاز 
 کند. بیان مي 5و  4در فاز 
ای و استتخراج   ای، غیرسترمايه  های سرمايه های قابل جبران، شامل جمع هزينه هزينه

دالر در  دومیعانات گازی،  های استخراج، به ازای استخراج هر بشکه است. برای هزينه
طبق  اما. بهره مالکانه به صورت واقعي در محاسبات اعمال شده، 1نظر گرفته شده است

سناريوها، در زمان خود دريافت مي شود. به علت اوج گیری قیمت میعانات گتازی در  
المللتي بتا    هتای شترکت نفتتي بتین     پتارس جنتوبي، هزينته    5و  4آغاز عملیات تولید فاز 

المللتي در پايتان قترارداد از     بیشتری مستهلك شده و بنابراين شرکت نفتتي بتین  سرعت 
 مند شده است.  بهره 3و 2سود بیشتری نسبت به فاز 

های قابل جبران در سناريو اول و  ، هزينه4و  3های شماره  بر اساس اطالعات جدول
وم و چهتارم،  اند. در سناريوهای ست  دوم هر دو پروژه در پايان سال پنجم مستهلك شده

انتد. بته علتت افتزايش درآمتد       های مزبور در پايان سال چهارم بازپرداختت شتده   هزينه
، مالیتات اختذ شتده از ايتن شترکت نیتز افتزايش        5و  4المللي در فتاز   شرکت نفتي بین

 هتتتای دريافتتتت شتتتده در چشتتتمگیری داشتتتته و بتتته طتتتور تقريبتتتي دو برابتتتر مالیتتتات
 است. 3و  2فاز 
 
 

 

اين هزينه، در واقع منحصر به استخراج میعانات گازی نیست. استخراج تمامي محصتوالت حاصتل از میتدان گتازی      -1

 به با کارشناسان، پیشنهاد شده است.واجد اعمال اين هزينه است. اين مبل  بر اساس مصاح
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 3و  2فاز  -سازي شده قرارداد مشارکت در تولید )میلیون دالر( الغ شبیهمب -3جدول 

 سناريو
 هاي  هزينه

 قابل جبران
 زمان بازپرداخت بهره مالکانه

نفت 
 هزينه

نفت 
 سود

مالیات بر 
 درآمد

 4/2425 2و 1

 117 176 366 سال اول تولید 122
 149 224 463 سال دوم تولید 155
 182 273 567 سال سوم تولید 189
 220 330 686 سال چهارم تولید 229
 332 499 4/343 سال پنجم تولید 269
 264 395 - سال ششم تولید 183

جمـــــــع 
 کـــــــل

1147  4/2425 1897 1264 

 4/2425 4و3

 112 112 429 سال اول تولید 146
 143 143 544 سال دوم تولید 185
 175 175 666 سال سوم تولید 227
 215 215 4/786 سال چهارم تولید 274
 415 415 - سال پنجم تولید 323
 282 282 - سال ششم تولید 220

جمـــــــع 
 کـــــــل

1375  4/2425 1342 1342 

 ماخذ: محاسبات تحقیق
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 5و  4فاز  -دالر(سازي شده قرارداد مشارکت در تولید )میلیون  مبالغ شبیه -4جدول 

 سناريو
 هاي  هزينه

 قابل جبران
 زمان بازپرداخت بهره مالکانه

نفت 
 هزينه

نفت 
 سود

مالیات بر 
 درآمد

 8/2655 2و 1

 182 273 567 سال اول تولید 189
 220 330 686 سال دوم تولید 229
 259 388 808 سال سوم تولید 269
 176 264 548 سال چهارم تولید 183
 344 517 8/46 سال پنجم تولید 245
 454 680 - سال ششم تولید 315
 463 695 - سال هفتم تولید 322

جمـــــــع 
 کـــــــل

1752  8/2655 3147 2098 

 8/2655 4و3

 175 175 666 سال اول تولید 227
 211 211 805 سال دوم تولید 274
 249 249 948 سال سوم تولید 323
 240 240 8/236 سال چهارم تولید 220
 377 377 - سال پنجم تولید 294
 485 485 - سال ششم تولید 378
 495 495 - سال هفتم تولید 386

جمـــــــع 
 کـــــــل

2102  8/2655 2232 2232 

 ماخذ: محاسبات تحقیق    
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 های تحقیق يافته -6

گذاری انجام شده بترای ايجتاد دارايتي در     سرمايهبر اساس روش تحقیق، ابتدا ارزش واقعي 
پارس جنتوبي و ارزش واقعتي وجتوه     5و  4و همچنین فاز  3و  2اجرای عملیات توسعه فاز  

 4)فتاز   1379-1390( و3و  2)فاز  1376-1388های  المللي که طي سال کنسرسیوم نفتي بین
ها بترای زمتان تحويتل     شود. اين ارزش اند، بیان مي ( با قرارداد بیع متقابل به اجرا درآمده5و 

اند. در ادامه ارزش فرضتي قترارداد مشتارکت در تولیتد در فازهتای يتاد        پروژه محاسبه شده
 شود. المللي تشرير مي شده برای کشور میزبان )ايران( و شرکت نفتي بین

 هتای  گتذاری انجتام شتده توستط کنسرستیوم      ارزش اسمي و آتتي سترمايه   5جدول 
، جمتع کتل   5جتدول  براستاس   دهتد.  شده را نشتان متي  برای فازهای يادپیمانکار عامل 

پتارس جنتوبي مبلت      3و  2مجری فاز پیمانکار ارزش اسمي وجوه پرداخت شده توسط 
میلیتون   2575میلیون دالر است در حالي که جمع کل ارزش آتي همین وجتوه،   2196

از دستت رفتته بترای     میلیتون دالر هزينته فرصتت    379دالر است. بنابراين مبلغي معادل 
از تاريخ موثر شدن قرارداد تا تاريخ تحويل پروژه برآورد  3و  2کنسرسیوم مجری فاز 

شود. همچنین جمع کل ارزش اسمي وجوه پرداخت شده در قرارداد بیع متقابتل در   مي
میلیتون دالر استت و ارزش آتتي آن نیتز      2347پارس جنتوبي مبلغتي معتادل     5و  4فاز 
میلیتون   214ر ارزيابي شده است. بنابراين در اين فاز نیز مبلغي معتادل  میلیون دال 2561

دالر هزينه فرصت از دست رفته از تاريخ موثر شدن قترارداد تتا تتاريخ تحويتل پتروژه      
 برای شرکت نفتي ايجاد شده است.      

 
 5و  4و فاز  3و  2هاي پیمانکار عامل در فاز  ارزش وجوه نقد پرداخت شده توسط کنسرسیوم -5جدول 

 )میلیون دالر(

 فاز
 اي هاي غیرسرمايه هزينه اي هاي سرمايه هزينه

 مالیات
 جمع کل

 ارزش زماني ارزش اسمي ارزش آتي ارزش اسمي ارزش آتي ارزش اسمي
 فاز

 3و  2
1964 2292 129 180 103 2196 2575 

 فاز
 5و  4

2057 2231 193 233 97 2347 2561 

 هاي تحقیق ماخذ: يافته
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پیمانکتار  هتای   های واگذار شده به کنسرسیوم ارزش اسمي و فعلي دارايي 6جدول 
دهتد. همتان طتور کته در ايتن       امل برای فازهای ياد شده در پارس جنوبي را نشان ميع

پیمانکتار   هتای واگتذار شتده بته     جمع کل ارزش استمي دارايتي   ،جدول مشخص است
میلیتون دالر استت در حتالي کته جمتع کتل        3813پارس جنوبي مبل   3و  2مجری فاز 

میلیتون   151میلیون دالر استت بنتابراين مبلغتي معتادل      3662ارزش فعلي همین وجوه، 
از تتاريخ تحويتل    3و  2دالر هزينه فرصت از دست رفته بترای کنسرستیوم مجتری فتاز     

 . شود پروژه تا تاريخ تسويه نهايي برآورد مي
های واگذار شده در قترارداد بیتع متقابتل در     همچنین جمع کل ارزش اسمي دارايي

میلیتون دالر استت و ارزش فعلتي آن نیتز      3377پارس جنوبي مبلغتي معتادل    5و  4فاز 
میلیتون   75میلیون دالر ارزيابي شده است بنابراين در اين فتاز نیتز مبلغتي معتادل      3302

تاريخ تحويل پروژه تا تتاريخ تستويه بترای شترکت      دالر هزينه فرصت از دست رفته از
 نفتي ايجاد شده است.

 
 5و  4و فاز  3و  2هاي پیمانکار عامل در فاز  هاي واگذار شده به کنسرسیوم ارزش دارايي -6جدول 

 )میلیون دالر(

 فاز
بازپرداخت 

هاي  هزينه
 اي سرمايه

بازپرداخت 
هاي  هزينه

 اي غیرسرمايه

 جمع کل بانکيهاي  هزينه الزحمه حق
ارزش 
 اسمي

ارزش 
 فعلي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 فعلي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 زماني

 فاز
 3و  2

1946 129 1384 1264 354 323 3813 3662 

 فاز
 5و  4

1928 193 1074 1010 182 171 3377 3302 

 ماخذ: يافته هاي تحقیق

 
میلیون دالر به کنسرسیوم پیمانکتار   1617بنابراين اگرچه کشور میزبان )ايران( مبل  

میلیون  1087پارس جنوبي پرداخت کرده است، در واقع  3و  2بابت قرارداد اجرای فاز 
های استحصال شده را به پیمانکار واگذار کرده است. اين مبلت  حتتي از    دالر از دارايي

یز کمتر است. از اين رو کارفرما )وزارت نفتت( مبلغتي معتادل    الزحمه تحقق يافته ن حق
تتوان بیتان    های قرارداد بیع متقابل کسب کترده و متي   میلیون دالر از ناحیه ويژگي 530
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میلیتون دالر را ايجتاد    530داشت که قرارداد بیع متقابل در ايتن پتروژه ارزشتي معتادل     
س جنوبي، قرارداد بیع متقابتل در  پار 5و  4کرده است. بر اساس همین تعريف، در فاز 

 شود.  میلیون دالر ارزشگذاری مي 289اين پروژه با مبلغي معادل 
هتای حاصتل از ارزشتگذاری قترارداد مشتارکت در تولیتد کته بتا ستناريوهای           يافته

انتد.   نمتايش داده شتده   8و  7هتای   اند در جدول سازی قرار گرفته چهارگانه، مورد شبیه
المللتي را در هتر دو    ارزش وجوه نقد پرداخت شده توسط شترکت نفتتي بتین    7جدول 

های واگتذار شتده بته شترکت      رزش دارايينیز به بیان ا 8دهد. جدول  پروژه نمايش مي
 بین المللي در دو پروژه پرداخته است.  نفتي
 

و  3و  2المللي براي اجراي فاز  هاي نفتي بین ارزش وجوه نقد پرداخت شده توسط شرکت -7جدول 
 پارس جنوبي )میلیون دالر( 5و  4فاز 

نام 
 فاز

 سناريو

هاي  هزينه
اي و  سرمايه

 اي غیرسرمايه

ي ها هزينه
 استخراج

 جمع کل بهره مالکانه مالیات

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 آتي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 فعلي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 فعلي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 آتي

ارزش 
 اسمي

ارزش 
 زماني

 3و2

1 2075 2445 350 320 1246 1155 1147 1601 4814 5521 
2 2075 2445 350 320 1246 1155 1147 1225 4814 5145 
3 2075 2445 350 320 1342 1228 1375 1919 5142 5912 
4 2075 2445 350 320 1342 1228 1375 1468 5142 5491 

 5و4

1 2250 2440 409 385 2098 1966 1752 2114 6509 6905 
2 2250 2440 409 385 2098 1966 1752 1824 6509 6615 
3 2250 2440 409 385 2232 2093 2102 2538 6993 7456 
4 2250 2440 409 385 2232 2093 2102 2189 6993 7107 
 هاي تحقیق ماخذ: يافته

 
المللتي، ستناريو دوم    در هر دو عملیتات، بهتترين پتروژه از نظتر شترکت نفتتي بتین       

شود   شود. در سناريو دوم، بهره مالکانه در نیمه عملیات توسعه پرداخت مي محسوب مي
شود، اما ستهم   های قابل جبران در اين سناريو با سرعت کمتری بازپرداخت مي و هزينه

بتته کستب بیشتترين ستتود بترای شترکت نفتتتي      درصتدی منجتر   40ستود بتاال و مالیتتات   
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شتود. ايتن موضتوا نشتان از اهمیتت بتاالی ستهم ستود در قراردادهتای           المللتي متي   بین
مشارکت در تولید دارد. سناريو سوم در هر دو پروژه، با حداقل منفعتت بترای شترکت    

المللي همراه است. کاهش نفت سود و افزايش مالیات، با وجود افزايش ستهم   نفتي بین
 المللي برای برداشت از نفت هزينه منجر به ظهور اين يافته شده است. شرکت نفتي بین

 
 پارس جنوبي 5و  4و فاز  3و  2المللي در فاز  هاي نفتي بین هاي واگذارشده به شرکت ارزش دارايي -8جدول 

 )میلیون دالر(

 سناريو نام فاز
نفت 
 هزينه

 جمع کل نفت سود
 ارزش زماني ارزش اسمي ارزش فعلي ارزش اسمي

 3و  2

1 4/2425 1897 1733 4/4322 4/4158 
2 4/2425 1897 1733 4/4322 4/4158 
3 4/2425 1342 1228 4/3767 4/3653 
4 4/2425 1342 1228 4/3767 4/3653 

 5و4

1 8/2655 3147 2949 8/5802 8/5604 
2 8/2655 3147 2949 8/5802 8/5604 
3 8/2655 2232 2093 6/6653 8/4748 
4 8/2655 2232 2093 6/6653 8/4748 

 هاي تحقیق ماخذ: يافته

 
ارزش اسمي و واقعي وجوه پرداخت شتده بته    8و  7های  های حاصل از جدول يافته

المللي را طتي ستناريوهای متفتاوت و در قالتب قترارداد مشتارکت در        شرکت نفتي بین
به بیان ارزش  9تر از اين اطالعات، جدول  مندی دقیق بهرهدهد. به منظور  تولید نشان مي

 اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید در هر سناريو پرداخته است.
 

 سازي شده مشارکت در تولید )میلیون دالر( مقايسه سناريوها در قرارداد شبیه -9جدول 

 سناريو فاز
 ارزش اسمي وجوه دريافت شده

 IOCتوسط 
 دريافت شده ارزش زماني وجوه

 IOCتوسط 

 3و 2

1 4/754 (6/207) 
2 4/754 4/168 
3 (6/32) (6/1030) 
4 (6/32) (6/609) 
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 سازي شده مشارکت در تولید )میلیون دالر( مقايسه سناريوها در قرارداد شبیه -9جدول ادامه 

 سناريو فاز
 ارزش اسمي وجوه دريافت شده

 IOCتوسط 
 ارزش زماني وجوه دريافت شده

 IOCتوسط 

 5و 4

1 8/1391 8/665 
2 8/1391 8/955 
3 6/1892 (2/614) 
4 6/1892 (2/265) 
 هاي تحقیق ماخذ: يافته

 
هتا اعمتال    ، ارزش اسمي و فعلي مالیتات 9بايد توجه داشت که در محاسبات جدول 

اند، زيرا مالیات در قراردادهای مشارکت در تولید، بر درآمد حاصل از نفت سود  نشده
گیتترد و در عمتتل شتترکت نفتتتي در لحظتته تقستتیم ستتود، مالیتتات را از طريتتق  تعلتق متتي 

 کند.  محصوالت مخزن پرداخت مي
المللتي در   دهد شرکت نفتي بتین  نشان مي 9و زماني موجود در جدول ارزش اسمي 

قراردادهای مشارکت در تولید، بايد هنگام انعقاد قرارداد و تنظیم نظام متالي آن دقتت   
زيادی اتخاذ کند زيرا اين قراردادها به طرز چشمگیری وابسته به شرايط بازار و عواملي 

ره مالکانته و زمتان پرداختت آن هستتند. بتروز      نظیر مالیات، نفت سود و نفت هزينه، به
تواند اثترات زيانبتاری    تغییرات اندك در نظام مالي قراردادهای مشارکت در تولید، مي

برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. البته چون کشور میزبان با ابزارهايي نظیر مالیات 
قید شتده در قراردادهتای   تواند اين موضوا را مورد کنترل قرار دهد، کنترل شرايط  مي

 تر است.  مشارکت در تولید برای شرکت نفتي حیاتي
و  4و فاز  3و  2، در هر دو پروژه )فاز 9های حاصل از جدول شماره  با توجه به يافته

شتود. ستاير    (، سناريوی دوم به عنوان سناريو برتر بترای شترکت نفتتي محستوب متي     5
ی شرکت نفتي از کیفیت مطلتوبي برختوردار   سناريوهای اتخاذ شده در اين مطالعه، برا

 نیستند. 
پتتارس  5و  4و در ستتناريوهای ستتوم و چهتتارم از فتتاز  3و  2در ستتناريو اول از فتتاز 

جنوبي، ارزش زماني وجوه دريافت شده توسط شرکت نفتي، منفي است. به بیان ديگر، 
ر سناريو سوم با در نظر گرفتن نرخ بهره، شرکت نفتي در واقع دچار زيان شده است. د
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پارس جنوبي، هم در ارزش اسمي و هتم در ارزش زمتاني وجتوه     3و  2و چهارم از فاز 
 شود. دريافت شده توسط شرکت نفتي، زيان مشاهده مي

 

 فرهام -7

 5و  4و همچنین فاز  3و  2در اين مطالعه، ابتدا قراردادهای بیع متقابل انجام شده در فاز 
ستازی قراردادهتای مشتارکت در     اقتدام بته شتبیه    پارس جنوبي ارزشگذاری شد. ستپس 

تولید شد که برای اين منظور، چهار سناريو معرفي شده و هرکدام متورد ارزيتابي قترار    
گرفت. در نهايت مشخص شد که بین سناريوهای اتخاذ شده، سناريو دوم، سناريو برتر 

صتتادی استتت. اکنتتون ايتتن ستتناريو از قراردادهتتای مشتتارکت در تولیتتد بتتا ارزش اقت    
ارزش استمي و   10شتود. جتدول شتماره     قراردادهای بیع متقابل مورد نظتر مقايسته متي   

 واقعي هر دو قرارداد را مورد ارزيابي قرار داده است.
 

ارزش اسمي و واقعي قرارداد بیع متقابل و قرارداد مشارکت در تولید در پروژه پارس جنوبي  -10جدول 
 )میلیون دالر(

 IOCارزش واقعي قرارداد براي  IOCرزش اسمي قرارداد براي ا نوع قرارداد نام فاز

 3و  2
 1087 1617 بیع متقابل

 4/168 4/754 مشارکت در تولید

 5و  4
 741 1030 بیع متقابل

 8/955 8/1391 مشارکت در تولید

 ماخذ: نتايج تحقیق
 

المللتي در   پارس جنوبي، شرکت نفتي بین 3و  2مطابق نتايج به دست آمده، در فاز 
میلیتون   1087و  1617قالب قراردادی بیع متقابل، به صورت اسمي و واقعي بته ترتیتب   

المللي در قالب قرارداد مشارکت در تولید  شود. چنانچه شرکت نفتي بین دالر منتفع مي
میلیتون دالر   4/168و واقعتي   4/754کرد با درآمد اسمي  مي  3و  2اقدام به اجرای فاز 

 3و  2دهد که انعقاد قرارداد مشتارکت در تولیتد در فتاز     مواجه بود. اين مبال  نشان مي
تر از انعقاد قرارداد بیع متقابل بوده است. بتا توجته بته     پارس جنوبي برای ايران مطلوب
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توان نتیجه گرفت که قالب قراردادی  مياينکه اين پروژه به روش بیع متقابل اجرا شده، 
 های بیشتری را به ايران تحمیل کرده است. اتخاذ شده، هزينه

است. در  3و  2پارس جنوبي، متفاوت از نتايج فاز  5و  4نتايج به دست آمده در فاز 
اين بخش، ارزش اسمي و واقعي قرارداد بیع متقابلي که کنسرسیوم مجتری بتا شترکت    

میلیتون دالر استت. در حتالي کته      741و  1030رده به ترتیب برابر با ملي نفت منعقد ک
میلیون دالر  8/361تحت قالب قراردادی مشارکت در تولید، کارفرما به صورت اسمي 

میلیون دالر بیشتتر از وضتعیت فعلتي بايتد بته شترکت نفتتي         8/214و به صورت واقعي 
انعقتاد قترارداد بیتع متقابتل،     پتارس جنتوبي،    5و  4کترد. بنتابراين در فتاز     پرداخت متي 

 های بیشتری برای کشور ايران به همراه داشته است.  مزيت
به وقتوا   5و  4های فاز  افزايش قیمت میعانات گازی که در طول بازپرداخت هزينه

پیوست يکي از داليل اصلي افزايش مطلوبیت قرارداد بیع متقابل در اين دو فتاز استت،   
هتای زيتادی از نظتام متالي، در زمتان انعقتاد قترارداد         ، بخشزيرا در قرارداد بیع متقابل

شود و تحوالت قیمتتي، اثترات زيتادی بتر ستود شترکت نفتتي نخواهتد          گذاری مي پايه
بیني قیمت آن به سادگي امکانپذير نبتوده   داشت. نفت از جمله کاالهايي است که پیش

تتوان   ه استت و متي  و قیمت آن در طول نیم قرن گذشته با نوسانات زيتادی همتراه بتود   
نتیجه گرفت کته قراردادهتای بیتع متقابتل، در مقابتل نوستانات قیمتتي مقابلته کترده و          

دهند. دلیل ديگری که منجر به افزايش  تری قرار مي کشورهای میزبان را در حاشیه امن
مطلوبیت قرارداد بیع متقابل در اين دو فاز شتده استت، دوره بازپرداختت طتوالني ايتن      

است. بديهي است هرچه مدت زمان پرداخت سود به شرکت  3و  2ه فاز پروژه نسبت ب
 تتر باشتد، شترکت نفتتي، انتفتاا بیشتتری        المللي از طريتق نفتت ستود طتوالني     نفتي بین

 خواهد برد. 
المللي که به عنتوان پیمانکتار در کشتورهای میزبتان بته انجتام        های نفتي بین شرکت

دهنتد، انتظتار    های چشمگیری کته انجتام متي    پردازند، در مقابل هزينه عملیات نفتي مي
انداز نامناستب در   دريافت سود معقول دارند. يك شرکت نفتي متعارف، با وجود چشم

کنتد. البتته در برختي از     هتای نفتتي نمتي    ی پروژهسود حاصل از عملیات، اقدام به اجرا
های نفتي به منظور مستحکم نمودن جايگاه خود در کشتورهای میزبتان،    موارد، شرکت
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های کم بازده کنند، اما اين امر يتك استتثنا محستوب     ممکن است اقدام به انجام پروژه
سود بیشتتر و   شود. از سوی ديگر، کشورهای میزبان نیز از هر فرصتي برای دريافت مي

برنتد. بتا ايتن حتال، همتواره       المللي بهره متي  های نفتي بین انعقاد قرارداد بهتر با شرکت
بترد بترای دو    -شود که منتج به شرايط برد قراردادی به عنوان توافقنامه برتر شناخته مي

 طرف شود. 
از آنجاکه قیمت نفت همواره در نوستانات شتديدی قترار داشتته استت و اغلتب بتا        

های مثبت همراه بوده، انعقتاد قترارداد بیتع متقابتل بترای کشتور ايتران بیشتتر از          شوك
شتتود، زيترا همتان طتور کته بیتان شتتد در       قراردادهتای مشتارکت در تولیتد توصتیه متي     

های مثبت قیمتي از ختود   قراردادهای بیع متقابل، نظام مالي حساسیت کمتری به شوك
اموش کرد که عدم توجه به منتافع طترف مقابتل    دهد. البته اين نکته را نبايد فر نشان مي

 تواند منجر به زيان کشور میزبان شود. در دراز مدت مي
 

 ها پیوست -8

 
 2012لرايت  1998ماهه نرخ بهره اليبور برای دالر آمريکا:  12متوسط  -1پیوست 

نرخ بهره اليبور براي دالر آمريکا  سال رديف

 )درصد(

دالر آمريکا  نرخ بهره اليبور براي سال رديف

 )درصد(

1 1998 539/5 9 2006 325/5 

2 1999 711/5 10 2007 124/5 

3 2000 866/6 11 2008 089/3 

4 2001 832/3 12 2009 559/1 

5 2002 206/2 13 2010 923/0 

6 2003 356/1 14 2011 830/0 

7 2004 121/2 15 2012 013/1 

8 2005 033/4 16 2013 683/0 

  global-rates.comماخذ: 
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 فارس به ازای هر تن )دالر( میانگین قیمت میعانات گازی در فوب خلیج -2پیوست 
 قیمت سال رديف

1 2004 350 
2 2005 444 
3 2006 544 
4 2007 657 
5 2008 774 
6 2009 526 
7 2010 695 
8 2011 905 
9 2012 924 
10 2013 875 

 Platts Energy Prices- Oil Market Data & Newsماخذ: 

 

 محاسبات تبديل هر تن میعانات گازی به بشکه میعانات گازی -3پیوست 
 کیلوگرم بر متر مکعب 75/0دانسیته میعانات گازی= 

mkgr ton ton
ton bbl

m bbl kgr bbl
      

 بشکه میعانات گازی است.  39/8هر تن میعانات گازی به طور تقريبي معادل 
 

 فارس به ازای هر بشکه )دالر( میانگین قیمت میعانات گازی در فوب خلیج -4پیوست                   

 قیمت سال رديف
1 2004 72/41 
2 2005 92/52 
3 2006 84/64 
4 2007 31/78 
5 2008 25/92 
6 2009 69/62 
7 2010 84/83 
8 2011 87/107 
9 2012 13/110 
10 2013 29/104 

 ماخذ: محاسبات تحقیق                                                

 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN_MG2lfzVNThG47MpgOIg4GAAbDWtOUG4L7fqn6T2qCiAQgAEAFg7QKgAd679ecDyAEBqgQiT9DxJY_GfZYuCTafI9KVe3MU2jz-MEQ2zDZhfcojoBZed4gGAYAHisSKGJAHA6gHpr4b2AcB&ohost=www.google.com&cid=5GiumbC-8qcHtP0WK82RyqfmZZHo8OI4S4JpJ5Z0z1FNzQ&sig=AOD64_2OzyjnYcSdh1QmDjxaMEJjN-O3rA&rct=j&q=&ved=0CB0Q0Qw&adurl=http://www.platts.com&cad=rja
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTEcw2lfzVNThG47MpgOIg4GAAbDWtOUG4L7fqn6T2qCiAQgAEAFg7QKgAd679ecDyAEBqgQiT9DxJY_GfZYuCTafI9KVe3MU2jz-MEQ2zDZhfcojoBZed4gGAdIGDRDgzpECGLaamfYCKAGAB4rEihiQBwOoB6a-G9gHAQ&ohost=www.google.com&cid=5GiumbC-8qcHtP0WK82RyqfmZZHo8OI4S4JpJ5Z0z1FNzQ&sig=AOD64_2g4pxBd5c0Rdi18KmVZX59NsVugQ&ctype=4&rct=j&q=&ved=0CCIQqyQoAA&adurl=http://www.platts.com/commodity/oil&cad=rja
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 منابع -9

 الف( فارسي
مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و (، 1393مور حقوقي شرکت ملي نفت ايران )ا -1

(. جلد اول، چاپ دوم، تهران: روابط عمومي شرکت کنون تا)پیش از مشروطیت  پتروشیمي
 صفحه. 1414ملي نفت ايران.

گذاری خارجي در پرتو قانون  حقوق سرمايه(، 1393حاتمي، علي و اسماعیل کريمیان ) -2
 صفحه. 1174، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.گذاری و قراردادهای سرمايه

، بای بك و منافع ملي، بیع متقابل در توسعه میادين نفت(، 1381حسن بیکي، ابوالفضل ) -3
، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور. منافع ملي -نفت و گاز و تاثیر آن بر امنیت ملي

 صفحه. 156

 -های مطلوب قراردادهای نفتي: رويکرد اقتصادی ويژگي»(، 1392درخشان، مسعود ) -4
، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران، «تاريخي به عملکرد قراردادهای نفتي در ايران

 .113 -53، صفحات  1392، زمستان  9شماره 
، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد حقوق نفت و گاز(، 1393شیروی، عبدالحسین ) -5

 صفحه. 694 ،حقوقي میزان

، چاپ اول، تهران: آشنايي با قراردادهای نفتي(، 1393آبادی، عباس ) کاظمي نجف -6
 صفحه. 210انتشارات شهر دانش. 

حقوق قراردادهای نفت و گاز داخلي، (، 1393گروه پژوهش مدرسه عالي حقوق ) -7
 صفحه. 272، چاپ اول، تهران: انتشارات صابريون. الملل بین

سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل  مدل»(، 1385مقدم، محمدرضا و محمد مزرعتي ) -8
، آذر و دی. 76، شماره مجله تحقیقات اقتصادی«. قرارداد در ايران سازی و ارائه مدل بهینه

 .157-182صفحات 
جايگاه قراردادهای بیع متقابل در »(، 1392منتظر، مهدی و سیدنصرهلل ابراهیمي ) -9

مجله  ،«های باالدستي نفت و گاز ايران و مقايسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید پروژه
 .215-232صفحات  ،1392. پايیز و زمستان 49شماره  ،المللي حقوقي بین
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بررسي » ،(1389فرد، حجت اهلل و محمد محمودی ) مومني وصالیان، هوشنگ و غنیمي -10
های باالدستي صنعت نفت  ای قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید در پروژه مقايسه

 .157-135صفحات  ،1388بهار  ،6شماره  ،، سال دومفصلنامه علوم اقتصادی ،«و گاز ايران
، چاپ اول، تهران: مديريت مالي(، 1380فرد ) فرد، حمیدرضا و مسعود وکیلي وکیلي -11

 ,Hampton، تالیفFinancial Managementصفحه، ترجمه کتاب  469انتشارات فوج، 

Johns. 
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