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کاذ پروژه و پايی جلوه دادن دريافتی پیمانکار و ايجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبا پیمانکار از محل
عوايد ساير میادي هیدروکربوری کشور در صور کاهش قیمت نفت و میعانا گازی ،میگردد .نتايج به دست
آمده حاکی از آن است که در قیمت گذاری گاز غنی ،در صور اعمال قیمت واقع بینانه برای گاز تولیدی ،دريافتی
پیمانکار خارجی در حالت تنزيل شده ،از  1درصد به  27درصد افزايش يافته و در طرف مقابل دريافتی دولت نیز
از  32درصد به  17درصد کاهش خواهد يافت.

طبقهبندي Q43 , Q41 , Q31 , C22 :JEL

متگذاريگاز 
کليدواژهها:قراردادهاينفتيايران)،(IPCتوتال،رژيممالي،قي 



.1مقدمه 
در تيرماه سال  0396قرارداد توسعه فاز  00پاارس جناوبي باه كنسرسايومي از شاركتهااي
توتال فرانسه با سهم  51/0درصد CNPC ،چين با  31درصد و شركت پتروپاارس اياران باا
 09/9درصد واگذار گرديد .اين پروژه در دو فاز تعريف شده اسات .در فااز اول نصاب دو
سااكو و حفاااري  31حلقااه چاااه در دسااتور كااار قاارار دارد .گاااز غنااي تولياادي نيااز بااه
پااليشگاههاي عسلويه تحويل خواهد شد .رقم سرمايهگذاري اين بخش حدود  2/2ميلياارد
دالر برآورد شده است .مهمترين مميزه اين پروژه سكوي  21هزار تني با هدف باازگرداني
گاز و حفظ فشار ميدان است كه در صورت نياز ،نصب و راهاندازي خواهد شد .اين بخاش
از طرح حدود  2/6ميلياارد دالر سارمايهگاذاري نيااز دارد و مجماوع ايان سارمايهگاذاري
توسط كنسرسيومي به رهبري توتال تیمين خواهد گردياد .در قراردادهااي بياعمتقابال سااير
فازهاي پارس جنوبي ،ساخت پااليشگاه گاز نيز بر عهده پيمانكار است كه در اين پروژه باا
توجه به ظرفيت خالي پااليشگاههاي موجود از آن صرفنظر شده است.
ارزيابي اقتصادي قراردادهااي باالدساتي صانعت نفات و گااز مساتلزم بررساي جاامع
مجموعه وسيعي از پارامترها و م لفههااي مربوطاه اسات .باه عباارت ديگار ماوارد كليادي
همچون دريافتي طرفين قرارداد و سودآوري پاروژه تنهاا باا در نظار گارفتن نارخ دساتمزد،
سقف بازپرداخت و ساير اعداد و ارقام مطرح شده در متن قرارداد به سادگي قابال محاسابه

بررسی آثار مکانیسم قیمت گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در 371 ...

نيست و مستلزم شبيهسازي رژيم مالي قرارداد براي كل چرخه حيات پاروژه در قالاب ياك
مدل مالي مناسب است (يوكاي او جي.)0924 ،
همچنين بدون شبيهسازي مالي قرارداد ،بررسي آ ار و تبعات سناريوهاي مختلف براي
طرفين قرارداد ميسر نخواهد بود .در شبيهسازي مالي تمام فازهااي پاروژه اعام از اكتشااف،
توصيف ،توسعه و توليد مدنظر قرارگرفته و با در نظر گرفتن تمام مكانيسمهااي تعبياه شاده
در رژيم مالي قرارداد ،جريان نقدي طرفين بهصورت ساليانه محاسبه ميگردد.
يكي از خصوصيات اصلي رژيم مالي قراردادهااي باالدساتي ،پوياايي آنهاا در طاول
زمان است .بهگونهاي كه ميزان پرداختي به پيمانكار يا شاركت نفتاي ،باه عوامال مختلفاي
همچون قيمت نفت و گاز توليدي ،سطح توليد از ميدان ،بازدهي بهرهبردار اعم از عامال ،R
نرخ بازدهي ( )RORو يا نرخ بازده داخلاي ( ،)IRRنارخ بهاره ،ساقف بازپرداخات ،رفتاار
مخزن و نرخ تخليه ،بازار نفت و هزينههاي توليد و مسائلي از اين دست وابسته است كاه در
طول زمان و در هر دوره مالي تغيير ميكند .لذا نميتوان پروژههاي باالدساتي را باا اساتفاده
از روشهااا و ناارمافزارهاااي ساانتي همچااون كامفااار ارزيااابي نمااود و الزمااه ارزيااابي دقيااق
اقتصادي و مالي اين پروژهها شبيه سازي كامال رژيام ماالي در طاول چرخاه حياات پاروژه
است.
از اين رو الزم است مدلي جامع و دقيق طراحي گردد تاا تماامي ابعااد پاروژه اعام از
مالحظات فني ،پروفايل توليد ،قيمت گاز ،هزينههاي پروژه ،درآمدهاي پروژه ،م لفاههااي
مالي و اقتصادي قرارداد توسعه ميدان و ساير موارد به طور پويا لحا گردد.
در اين پژوهش ضمن مقايسه كلي رژيام ماالي قراردادهااي  IPCو بياعمتقابال ،رژيام
مالي قرارداد  IPCدر فاز  00پارس جنوبي تبيين گرديده و با شبيهسازي مالي قرارداد ،رژيام
مالي مذكور مورد ارزياابي ماالي و اقتصاادي قارار گرفتاه اسات .در نهايات ضامن مقايساه
شاااخصهاااي قااراردادي اياان قاارارداد بااا قاارارداد مشااابه توسااعه فاااز  2و  3پااارس جنااوبي،
پيشنهادات سياستي جهت بهبود قراردادهاي آتي در راستاي حداكثر سازي منافع ملاي ارائاه
گرديده است.
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.2مروريبرقراردادهايباالدستينفتکشور 
ال رژيام حقاوقي امتيااز را كناار گاذارده و قراردادهااي
قانون نفت ايران از سال  0336عما ً
مشاركت در توليد را طرحريزي نموده است .قانون نفت سال  0353نياز قارارداد خادمت را
جايگزين قرارداد مشاركتي نمود .پس از انقالب اساالمي و فاارش شادن كشاور از مساائل و
مشكالت جنگ تحميلي عراا عليه ايران ،ضرورت جذب سارمايهگاذاري خاارجي جهات
بازسازي كشور و توسعه ميادين ملموستار شاد .لاذا گاروه ديگاري از قراردادهااي خرياد
خدمت موسوم به «بيعمتقابل» به ابتكار شركت ملي نفت اياران طراحاي شاد كاه هادف آن
تیمين مالي پروژهها و جذب تكنولوژي در صنعت نفت بود.
قراردادهاي نفتي بيع متقابل نواقص بسياري داشاته و مناافع ملاي ماا را تایمين نكارده
است .معين بودن تعهدات طرف قرارداد قبل از شروع عمليات ،كوتاه بودن مدت قرارداد
و تی ير منفي آن در توليد صيانتي ،فقدان انگيزه كاافي باراي پيمانكاار باه منظاور كااهش
هزينه و انتقال تكنولوژي ،تحمل ريسك توسط كشور صاحب ذخاير ،توليد غيار صايانتي
از مخازن نفتي ،دانش ناكافي طرف خارجي نسبت به مخازن ايران ،عدم انعطاف قارارداد
در مقابل اطالعات بهدستآمده از مخزن ،ابهام در چگونگي تدوين برناماه جاامع توساعه
ميدان 0اشكاالتي است كه بر قراردادهاي بياعمتقابال وارد اسات .از ايان رو بررساي ايان
قراردادها از ابعاد اقتصادي جهت رفع و يا كاهش اين نواقص ضرورتي انكارناپذير اسات
(درخشان.)0325 ،
در اين مقاله با در نظر گرفتن رويكرد ساناريو 2باه شابيهساازي و ارزياابي رژيام ماالي
قرارداد توسعه فاز  00پارس جنوبي كه در زمان نگارش اين مقاله تنها قرارداد منعقد شده از
اين نوع ميباشد ،پرداخته شده تا بتوان فارش از مباحث سياسي بهصورت كمي و دقيق نقااط
قوت و نقاط ضعف اين قرارداد را از منظر مالي و اقتصادي بررسي نمود.

)1. Master Development Plan (MDP
2. Scenario Approach
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2ی.1قراردادهاييكپارچهنفتيايران( )IPC
رژيم مالي قراردادهاي يكرارچه نفتي ايران موسوم به  IPCكه تشاابه زياادي باا قراردادهااي
خدمات فني عراا ( )TSC0دارد به نوعي تركيبي از قراردادهااي بياعمتقابال و قراردادهااي
مشاركت در توليد است .به اين معنا كه همانند قراردادهاي بياعمتقابال هزيناههاا و دساتمزد
پيمانكار از محل درآمد ميدان بازپرداخت و هزينههاي سرمايهاي مستقيم طي دوره  5الاي 2
سال تقسيط ميگردد .در واقع بخشي از عوايد حاصل از نفت توليدي در ايان قراردادهاا در
قالب نفت هزينه و پاداش به شركت خاارجي تعلاق مايگيارد .وجاه تشاابه ايان قارارداد باا
قراردادهاي مشاركت در توليد در اين است كه اوالً حضور پيمانكاار در دوره بهارهبارداري
نيز ادامه پيدا ميكند و انياً با پرداخت دستمزد بهصورت في در هر بشكه (ياا فاوت مكعاب
گاز) و ارتباط پلكاني ميان دستمزد و قيمت نفت و گاز به نوعي پيمانكار را در سود حاصال
از عوايد ميدان شريك ميكند (قنبري جهرمي و اصغريان.)0394 ،
مهمترين وجه تمايز اين قراردادها با قراردادهاي بيعمتقابل ،حضاور پيمانكاار در دوره
بهره برداري و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد است .اين مسئله در مقايسه باا قراردادهااي
بيعمتقابل مي تواند باعث ايجاد انگيزه كاافي باراي پيمانكاار جهات حاداكثر نماودن تولياد
انباشتي از ميدان و توليد صيانتي از ميدان گردد (طاهريفرد و صاحبهنر.)0395 ،
تفاوت مهم ديگر كه در قراردادهاي بيعمتقابل مسئلهاي مهم و عامل كااهش جاذابيت
قراردادهاي مذكور ميگرديد اين است كه به جاي مشخص شدن و ابت بودن هزيناههااي
سرمايه اي در زمان انعقاد قرارداد ،هزينه سارمايهاي اصاطالحاً ساقف بااز 2اسات و ريساك
افزايش هزينههاي سرمايهاي به دليل تغيير رفتار مخزن در طول زمان و يا تغيير شارايط باازار
از دوش پيمانكار برداشته شده است (همان).
رژيم مالي اين قرارداد در نحوه توزيع درآمد ميدان نفتاي شاباهت زياادي باا قارارداد
خدمات فني عاراا ( )TSCدارد و همچاون قارارداد ماذكور تركيباي از قراردادهااي نفتاي
خدماتي ( بيعمتقابل) و مشاركت در توليد است چراكه در اين قرارداد نيز همانناد قارارداد
)1. Technical Service Contract (TSC
2. Open Capex
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خدماتي بيع متقابل پرداخت مطالبات پيمانكار صرفاً از محل عايدات ميدان صورت ميگيرد
و همچون قارارداد مشااركت در تولياد حتاي پاس از بازيافات تماام هزيناههااي سارمايهاي
پيمانكار ،وي همچناان از بخشاي از عايادات ميادان تاا پاياان مادتزماان قاراردادي منتفاع
ميگردد (همان).
دو تفاوت اصلي در ساختار رژيم مالي اين دو قارارداد ،نباود ساقف بازپرداخات
هزينههاي سرمايه اي در قراردادهاي ( IPCبرخالف قرارداد بياع متقابال كاه حاداكثر 02
ماه پس از انعقاد قرارداد سقف بازپرداخت براي كل دوره قرارداد مشخص مايشاد و در
صورت عبور هزينه هاي صورت گرفته توسط پيمانكار از اين ساقف ،هزيناه هااي اضاافي
بازپرداخت نمي شد) و تغيير در نحوه پرداخت حق الزحمه پيمانكار است ،باهگوناهاي كاه
برخالف تعيين كل دستمزد پي مانكار در ابتداي قرارداد به صاورت ابات و تقسايط آن در
طول دوره بازپرداخت در قرارداد بيع متقابل ،در قراردادهاي  IPCدستمزد بار اسااس فاي
در هر بشكه (يا هزار فوت مكعب گاز) توليدي پرداخت ماي گاردد و بخشاي از ريساك
افت توليد از ميدان به پيمانكار منتقل مي گردد .هرچند در قرارداد بيع متقابل ادعا مايشاد
افت توليد ميدان باعث به تیخير افتادن بازپرداخت مطالبات پيمانكاار ماي شاود (باه دليال
سقف  61درصدي تعيين شده در خصوص بازپرداخت مطالبات از محل عايادي ميادان)،
ليكن به دليل باال بودن ق يمت نفت ،در اغلب ماوارد ساهم مطالباات پيمانكاار حتاي از 05
درصد درآمد ميدان نيز فراتر نمي رفت ،لذا افت توليد معموالً ريسكي را متوجه پيمانكاار
نميكرد (همان).

.3مروريبرمطالعاتتجربي 
همانطوركه اشاره شد روش مورد استفاده جهت ارزيابي رژيم مالي قارارداد ماورد بررساي
در اين مقاله ،رويكرد سناريو است .رويكرد سناريو يكي از رويكردهااي كلاي در ارزياابي
رژيم مالي قراردادهاي نفتي است كه بر اساس آن حجم سارمايهگاذاري ،زماانبنادي دوره
اكتشاف و توسعه و پروفايل توليد مفروم در نظر گرفته ميشاود و تنهاا تای ير پارامترهااي
قرارداد بر متغيرهاي كليدي مالي همچون نرخ بازدهي ،ساودآوري و طاول دوره بازگشات
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مگياران اجراياي در
سرمايه محاسبه ميگردد .استفاده از اين روش به خصوص توسط تصمي 
دنيااا بااه دلياال سااادگي و كاااربرديتاار بااودن آن نساابت بااه روشهاااي پيچياادهتاار همچااون
بهينهسازي مسير توليد و ادعاهاي محتمل 0رواج بيشتري دارد (اسميت.)2102 ،2
بسياري از مطالعات خارجي صورت گرفته با اين رويكرد ،در قالب گزارشات مشاوره
صنعتي بوده است .به عنوان مثال جانساتون )2113( 3و ون ماورز 0922( 4و  )2102هركادام
رژيمهاي مالي بينالمللاي وسايعي را بار اسااس شااخصهااي عملكاردي محاسابه شاده باا
رويكرد سناريو را مورد ارزيابي قرار دادهاند .اين تحليلگران با ارائه نرمافزارهاا و آماوزش
كارشناسان صنعتي در سطح جهان ،به موفقيت قابال تاوجهي دساتيافتاهاناد كاه حااكي از
مقبوليت رويكرد سناريو از طرف صنعت و دولتمردان است.
محققان آكادميك نيز در توسعه رويكرد سناريو مشاركت داشتهاناد .كماپ،0922( 5
 0992و  )0994بااا بااهكااارگيري اياان روش ،مطالعااات وساايعي را در زمينااه آ ااار اختاللااي
رژيم هاي مالي مختلف در درياي شمال ،امريكاي شمالي ،استراليا ،چين ،انادونزي و ديگار
مناطق دنيا انجام داده است .اسميت 0995( 6و  )0992در مطالعاه رژيامهااي ماالي روسايه و
امريكاي التاين از رويكارد ساناريو بهاره بارده اسات .تاوردو )2112( 2باراي بررساي آ اار
متغيرهاي مختلف يك قرارداد مشااركت در تولياد فزايناده بار سارمايهگاذاري از رويكارد
سناريو استفاده كرده است .باكون و كوجيما )2112( 2نيز از اين رويكارد باراي نشاان دادن
تضاد ميان نوسان درآمد و درآمد دولات در رژيامهااي ماالي كاهناده و فزايناده اساتفاده
كردهاند .دانيل و همكاران )2101( 9از رويكرد ساناريو باراي محاسابه نماگرهااي عملكارد
مالي براي  06كشور توليدكننده نفت بهره بردهاند .هوگاان و گولدزورساي )2101( 01ياك
 ، Contingent claims approach. 1در اقتصاد مالی تحلیل ادعاههای محتمهل بهه طهور گسهتردهای بهه عنهوان
چارچوبی برای توسعه مدلهای قیمتگذاری و گسترش نظريهها استفاده میشود.
2. Smith
3. Johnston
4. Van Meurs
5. Kemp
6. Smith
7. Tordo
8. Bacon and Kojima
9. Daniel and others
10. Goldsworthy
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تحليل مشابه براي سه پروژه معدني فرض ي بار اسااس چهاار ناوع كلاي از رژيام ماالي ارائاه
نمودهاند .همچنين رويكرد سناريو براي تحليل رژيمهاي مالي از قلمرو نفت و معادن فراتار
رفته است :اماندسن و همكاران )0992( 0از اين رويكرد براي مقايسه توانمنادي رژيامهااي
مالي در جذب رانتهاي اقتصادي از نيروگاههاي براآبي نروژ استفاده كردهاند.
كمپ و همكارانش در دهه  0921محققان پيشرو در اين حوزه بودهاند كه ميتوان باه
مقاااالت كمااپ و رز )0925( 2و كمااپ )0922( 3اشاااره نمااود .اياان مطالعااات بااه بررسااي
سيستمهاي مالي قراردادها به طور جامع و با اساتفاده از دادههااي ياك ميادان نفتاي فرضاي
پرداخته است .اين نوع از ارزيابيهاي مالي ميادين فرضي بعداً مبناي مطالعات كماي توساط
افارادي همچاون ون ماورز )0992( 4و جانساتون ،)2110( 5ون ماورز ( )2119لئاو و يااان

6

( )2101و ژائو 2و همكاران ( )2102قرارگرفته شده است.
توردو ( )2112چهار رژيم مالي مبتني بار قارارداد مشااركت در تولياد را باراي چهاار
دسااته از ميااادين داراي اناادازه و خصوصاايات مختلااف بررسااي نمااوده و باار اساااس قيماات
سربهسر ،نرخ بازده داخلي ،شاخص سودآوري و ارزش خالص فعلي در هر بشكه رتبهبندي
نموده است .نخله ( )2112رژيمهاي مالي مختلف در انگلستان را در طول زمان و پنج مادل
مالي بينالمللي را بر اساس ارزش خالص فعلي و دريافتي دولت مقايسه نموده است.
دانيل و همكاران ( )2101تی ير رژيمهاي مالي مختلف را در نقطه تصاميمگياري در
خصوص توسعه يك ميدان كشف شده بررسي نمودهاند .مدل ايشان از اين جهت نسبت باه
ساير مطالعات برتري دارد كه نتايج به دست آمده از منظر دولت ميزبان محاسبه شاده اسات
و همچنين قيمت نفت بهصورت تصادفي و مبتني بر يك فرايناد تصاادفي ماناا از ناوع خاود
رگرسيون مرتبه اول در نظر گرفته شاده اسات .ايان مطالعاه شااخصهااي متعاددي جهات
ارزيابي رژيم هاي مالي ارائه نموده است ،همچون شاخص خنثايي ،پتانسيل افزايش درآماد،
1. Amundsen and others
2. Kemp and Rose
3. Kemp
4. Van Meurs
5. Johnston
6. Luo and Yan
7. Xu Zhao
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ريسك دولت و پايداري .البته خنثايي رژيمهاي مالي مختلف بر اساس شاخصهاي ناقصاي
همچون ميانگين نرخ ماليات م ر (دريافتي دولات) ،قيمات ساربهسار و نارخ مالياات ما ر
نهايي محاسبه شده است.
در مطالعات داخلي صورت گرفته ،رويكرد مقايسه مفاد قراردادهاي نفتي بيشتر ماورد
توجه قرار گرفته است .از جمله اين مطالعات ميتوان به پژوهش منظور و همكاران ()0395
اشاره كرد .آنها باا ارزياابي ماالي قراردادهااي بياع متقابال نفتاي و مقايساه باا قراردادهااي
مشاركت در توليد ،ميزان سهم بري طرفين قرارداد را بهصورت ارزش واقعي بيان نمودهاناد.
اين مقايسه نشان ميدهد انعقاد قراردادهاي مشااركت در تولياد در مياادين نفتاي آزادگاان،
سروش و نوروز ،فروزان و اسفنديار نسبت باه قراردادهااي بياعمتقابال باراي كشاور ميزباان
مطلوبتر و كم هزينهتر باشد .نوآوري اين پژوهش نسبت به مطالعه صورت گرفته

ميتواند
در اين است كه به جاي مطالعه قراردادهاي بيع متقابل ،رژيم ماالي قراردادهااي  IPCماورد
ارزيابي قرار گرفته است.
همچنين شيريجيان و همكاران ( )0395نيز با مطالعه موردي ميدان نفتي فاروزان ،باه
دنبال الگوي بهينه نفت خام مبتني بر قرارداد بيع متقابال باودهاناد .آنهاا الگاوي تولياد بهيناه
نفت ،با عنايت به نقش شركت ملي نفت ايران در مديريت عمليات بهرهبرداري ،بار مبنااي
منطق حداكثرسازي ارزش فعلي خالص عايدات شركت ملي نفت از ميدان نفتي فاروزان را
برآورد نموده اند .بدين ترتيب براسااس رژيام ماالي قارارداد بياع متقابال حااكم بار ميادان،
نخست توابع درآمد و هزينه شركت ملي نفت در بازه زماني قرارداد مدلساازي گردياده و
در ادامه مبتني بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش كنترل بهينه « گرادياان كاهشاي
تعميم يافته» ،الگوي بهينه از ميدان در قالب سه سناريو استخراج شده است .نتاايج حااكي از
آن است كه سطح الگوي توليد بهينه از ميدان با قيمت انتظاري نفت و نيز نرخ تخليه ميادان
رابطه مستقيم و با عامل تنزيل خالص عايدات ميدان ،رابطه عكس دارد.
يكي ديگر از پژوهشهايي كه در اين حاوزه صاورت پذيرفتاه مطالعاه صااحبهنار و
همكاران ( )0396است كه با استفاده از رويكرد سناريو به مقايساه رژيام ماالي قراردادهااي
 IPCو مشاركت در توليد پرداخته است .بر اساس نتايج حاصال شاده ،قراردادهااي  IPCاز
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انعطاف پذيري و فزايندگي كمتري نسبت به قراردادهاي مشاركت در توليد برخوردار باوده
و جذابيت اين قراردادها بهخصوص در ميادين با هزينه سرمايهاي بااالتر كمتار اسات .دليال
اين مسائله وجاود برخاي محادوديتهااي تعياين شاده در قراردادهااي نفتاي اياران ()IPC
همچون تقسيط بازپرداخت هزينههاي سرمايهاي و طوالنيتر بودن دوره بازگشت سارمايه و
عدم ارتباط مستقيم ميان دستمزد پيمانكار و درآمد حاصل از ميدان ميباشاد .ناوآوري ايان
پژوهش نسبت به مطالعه صاحب هنر و همكاران را ميتوان بررسي رژيم مالي قارارداد IPC

در قيمتگذاري گاز غني توليدي به جاي نفت توليد شده عنوان نمود .به عالوه در مقااالت
عنوان شده ،به مادل ساازي قراردادهااي توساعه مياادين گاازي باه صاورت بسايار محادود
پرداخته شده است.
اما شايد بتوان مرتبطترين پژوهش انجام شاده را مطالعاه ديباوناد و همكااران ()0392
دانست كه به مقايسه ابعاد مالي قراردادهاي جديد نفتي ايران ( )IPCو قرارداد بيع متقابل در
فازهاااي  4و  5مي ادان گااازي پااارس جنااوبي پرداختااهانااد .در پااژوهش مااذكور از طري اق
يهااي آن ،انجاام شاده و نتاايج نشاان
شبي هسازي مالي دو مدل قراردادي و مقايساه خروجا 
دهنده اين است كه عايدي دولت در مدل بيعمتقابل در طول دوره برداشت از فازهااي 4و 5
پارس جنوبي در مقادير جااري و تنزيال شاده باه ترتياب حادود  %29و  %00بايش از مادل
جديد قراردادي ( )IPCاست .اما اگر در مدل بيعمتقابل ،همزمان با تساويه كامال پيمانكاار،
افت توليد ساالنه بيش از  %3از ميدان آغاز گردد ،آنگاه انتخااب مادل جدياد قاراردادي از
منظر ايجاد منافع مالي براي دولت نسابت باه بياعمتقابال ارجحيات پيادا مايكناد .ناوآوري
پژوهش حاضر نسبت به مطالعه فاوا ،بررساي رژيام ماالي قارارداد  IPCدر فااز  00پاارس
هرهبارداري مايباشاد .از
جنوبي بوده كه ويژگي اين فاز افت فشار مخزن در طول عمليات ب 
اين رو نصب كمررسور تقويت فشار يكي از الزامات توليد در اين فاز بوده كه در ابعاد مالي
آن در پااژوهش حاضاار لحااا گرديااده اساات .همچنااين در اياان پااژوهش از سااه ماادل
قيمت گذاري گاز غني توليادي اساتفاده شاده و نتاايج حاصال از اعماال هار كادام از ايان
روشها نيز بيان شده است.

بررسی آثار مکانیسم قیمت گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در 313 ...

.4بررسياطالعاتفنيوقرارداديفاز11پار جنوبي
4ی.1تاريخچهتوسعهپار جنوبيباتأکيدبرفاز 11
در سال  0323شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) براي توسعه پارس جنوبي تیسيس شاد.
در سال  0324طراحي پايه را مهندسين مشاور اويك/جان براون آغاز كردند .تا ساال 0326
شركت متن باراي اجاراي پاروژه باه برخاي از خريادها و برگازاري مناقصاه باراي انتخااب
پيمانكاران اقدام نمود و در خردادماه سال  0322شركت نفت و گاز پارس ا شركت مجري
توسعه ميدان پارس جنوبي ا تیسيس و جايگزين شركت متن شد.
بنا بر آخرين اطالعات ،مساحت ميدان در بخش ايران آن  3211كيلومترمربع با حجام
ذخاير  04تريليون مترمكعب گاز به همراه  02ميليارد بشكه ميعانات ،معادل  2درصد ذخااير
گازي در جهان و  41درصد ذخاير ايران است.

شكل( :)2چينش بلوکهاي مختلف در بخش ايراني ميدان پارس جنوبي
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در جدول زير مشخصات فازهاي توسعهيافته ميدان پارس جنوبي ارائه شده است.
جدول( :)1مشخصات فازهاي توسعهيافته ميدان پارس جنوبي
فاز

پيمانكار

نوع قرارداد

فاز 0

پتروپارس

بيعمتقابل

فاز  2و 3

توتال

هزينه سرمايهاي

دستمزد

هزينه بانكي

مدت قرارداد

مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته
231

221

21

21

031

031

 46ماه  61ماه

بيعمتقابل 2102

0925

212

496

0411

0422

 22ماه  22ماه

فاز  4و  5اني/پتروپارس بيعمتقابل 0922

2460

925

511

0124

0124

 22ماه  22ماه

فاز  2 ، 6و 2

پتروپارس

بيعمتقابل 0964

 IOEC/OIEC/فاينانس
فاز  9و 01
2
LG
خودگردان
فاز 02
فاز  05و 06

606

3

4049

4

پتروپارس

بيعمتقابل 3451

2311

6

كنسرسيوم

فاينانس

2196

6111

9

داخلي

2

خودگردان

0592

0593

0

912

 66ماه  99ماه

1

 52ماه  004ماه

5

2223

 66ماه  025ماه

2

1

 52ماه  012ماه

01

 .1علیرغم فقدان واحد شیري سازی.
 .2اي قرارداد به د يل مختلف با از دست دادن زمان زيادی فسخ شهد .متعاقبهاً حسهب صهالحديد مقامها عالیهه
انجام حفاری چاههای طرح طی قرارداد ديگری به شرکت ملی حفاری ايران واگذار شد .عملیا حفاری چاهههای
طرح با يک تیخیر بیش از دو سال نسبت به ساير فعالیتهای اجرا ی طرح آغاز شد.
 .9مرکز پژوهشهای مجلس ( ،)1933مهندس سید صادق کاشانی ،توسعه میادي نفت و گاز
4. www.shana.ir/fa/newsagency/185570

 .1افتتاح رسمی پا يشگاههای فاز  3و  11در اسفندماه سال  1937صور گرفت؛ اما تکمیل چاههای ايه دو فهاز
تا اسفندماه سال  1931به طول انجامیده است)www.shana.ir/fa/newsagency/185570( .
6. www.isna.ir/news/93112916344

 .7افتتاح اي فاز در اسفند ماه سال  1939صور گرفته است لیک تکمیل حفاری چاههای باقیمانهده تها زمسهتان
سال  1933به طول انجامیده است)www.shana.ir/fa/newsagency/244005( .
 .3قرارداد توسعه فاز  11و  11پارس جنوبی تیر ماه  1931میان شرکت ملی نفت ايران و قرارگاه خاتما نبیهاء (ص) هه
پیمانکار بخش خشکی و شرکت مهندسی و ساخت تیسیسا دريايی ايران ه پیمانکار بخش دريايی ه امضها شهد امها
از سال  1933به دلیل اعمال تحريمها علیه صنعت نفت کشور شرکت «آريا نفت شها » جايگزي قرارگاه شد.
 .3خبرگزاری ايلنا ،کد خبر237113 :
 .11تاريخ عقد قرارداد دی ماه سال  1931بوده و پا يشگاه ششهم در دی مهاه  1933افتتهاح رسهمی شهده اسهت.
لیک ظرفیت واحد بازيافت اتان اي پا يشگاه در سال  1931تکمیلشده است.
()http://www.spgc.ir/fa/newsagency/433/
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ادامهجدول()1
فاز

فاز  02و 02

پيمانكار
كنسرسيوم
داخلي

0

نوع قرارداد

هزينه سرمايهاي

هزينه بانكي

دستمزد

مدت قرارداد

مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته مصوب تحققيافته

مهندسي،
كاال و اجرا 2511

6311

2

 52ماه  031ماه

3

()EPC

پتروپارس و
مهندسي و
فاز 09

ساخت
تیسيسات

مهندسي،
كاال و اجرا 5622

4

 41ماه  22ماه

5

()EPC

دريايي
مهندسي و

مهندسي،

فاز  21و  20ساختمان صنايع كاال و اجرا 5211
نفت

 41ماه

6

 22ماه

()EPC

منبع :جمعآوري نويسندگان از مراجع مختلف

طبق نمودار ( )0گاز توليدي از ميدان پارس جنوبي از  024ميليون مترمكعاب در روز در
سااال  0325بااه  329ميليااون مترمكعااب در روز در سااال  0395رساايده اساات .يكااي از نكااات
قابلتوجه بات توليد در فازهاي اوليه (فاز  4 ،3 ، 2 ،0و  )5ميباشد كاه قبال از دوران تحاريم
و در قالب قراردادهاي بيعمتقابل به بهرهبرداري رسيده است .البته علات كااهش گااز درياافتي
در پااليشگاه چهارم (فاز  2، 6و  )2ارسال گاز مربوطه به ساير پااليشگاهها جهت شيرينساازي
و تزريق به شبكه سراسري ميباشد .اين مسئله حاكي از دو نكته حائز اهميت است:
 .1متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ،مهندسی و ساخت تیسیسها دريهايی ايهران ،شهرکت ملهی
حفاری ايران ،مهندسی و ساختمان صنايع نفت و صدرا
2. www.isna.ir/news/94110603279

 .9قرارداد توسعه فاز  17و  13در خرداد ماه سال  1931نهايی شد و افتتاح رسمی اي پروژه در فروردي ماه سهال
 1931صور گرفته است.
 .3با در نظر گرفت تولید زودهنگام  91ماه.
 .1قرارداد نهايی در خرداد ماه سال  1933امضاشده است .تولید زود هنگام در فروردي مهاه سهال  1931و افتتهاح
رسمی در فروردي ماه سال  1931صور گرفته است)www.nioc.ir( .
 .1مناقصه در خرداد ماه سال  1933برگزار و مد قرارداد  12ماه تعیی شد .لیک قرارداد از سهوی شهرکت ملهی
نفت تنفیذ نشده و در خرداد ماه سال  1933با زمان و مبلغ کمتر در قالب طرحهای  91ماهه امضا شد.
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نكته اول عدم اهتمام جدي به مسئله تزريق گاز به ميادين نفتي از محال گااز توليادي
فازهاي  2 ، 6و  2و نكته دوم وجود ظرفيت خالي در ساير پااليشگاهها ميباشد.
در واقع ميتوان گفت سرمايه كالني كه طي  01سال جهت توساعه فازهااي ساهگاناه
مذكور و ساخت پااليشگاه چهارم صرف گرديده ،در حال حاضر بالاستفاده باقيمانده ،كاه
بسيار محل تیمل است.
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فاز 02
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نمودار( :)1ميزان گاز دريافتي پااليشگاههاي پارس جنوبي(ميليون مترمكعب)
منبع :ترازنامه هيدروكربوري سال 4835

4ی1ی.1مشخصاتفاز 11
فاز  00پارس جنوبي يكي از فازهاي مرزي اين ميدان عظيم گازي است كه ميان فازهااي
 05و  06و فاز  02در قسمت جنوبي اين ميدان واقع شده است .اين فاز كه در بخشهااي
مرزي مخزن پارس جنوبي قارار دارد اماروز باه لحاا فشاار مخازن از وضاعيت مطلاوبي
برخوردار نيست .در واقع بخش هايي از مخزن كه در سمت قطر قرارگرفته است ،چنادين
سال است كه با چاهها ي عماودي و افقاي در حاال تولياد هساتند و حتاي فازهااي ايراناي
مجاورش يعني فازهااي  2و  3در اوايال دهاه  ،21فازهااي  6تاا  2در اواساط دهاه  21و
فازهاي  05 ،02و  06نيز در چند سال اخير به توليد رسيدهاند بنابراين شايد بتاوان گفات
فاز  00پر ريسك ترين فاز توسعه پارس جنوبي است كه بايد با آخرين فنااوري هااي روز
دنيا توسعه يابد در غير اين صورت بايد شااهد افات فشاار و در نتيجاه بالاساتفاده مانادن
سكوهاي آن در دريا باشيم.
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4ی.2تبيينقراردادتوسعهفاز11پار جنوبيباتأکيدبررژيممالي 
قرارداد توسعه فاز  00پارس جنوبي به كنسرسايومي از شاركتهااي توتاال فرانساه باا 51/0
درصد CNPC ،چين با  31درصد و شركت پتروپارس ايران با  09/9درصاد ساهم واگاذار
گرديده است .كل سرمايهگذاري ايان پاروژه حادود  5ميلياارد دالر بارآورد گردياده كاه
مشخصاً  26222ميليارد دالر مربوط به فاز اول و  26650ميليارد دالر مربوط به فاز دوم (فشار
افزايي) ميباشد .مهمترين مميزه ايان پاروژه در فااز دوم ،ساكوي  21هازار تناي باا هادف
بازگرداني گاز و حفظ فشار ميدان است كه در صورت نياز نصب و راهاندازي خواهد شاد.
طبق اطالعات بهدستآمده پارامترهاي اصلي اين قرارداد به شرح زير است:
نرخ دستمزد پاياه در نظار گرفتاه شاده در ايان قارارداد  56/22سانت بار هازار فاوت
مكعب 0است كه بر اساس عامل  Rو ياا قيمات گااز تعاديل نخواهاد شاد و در طاول دوره
قرارداد ابت خواهد بود .سقف بازپرداخات كلياه مطالباات پيمانكاار در قيماتهااي نفات
باالي  31دالر  %51و در قيمتهاي پايينتر  %25خواهد بود .ساير پارامترهاي رژيم مالي نيز
در جدول زير مشخصشده است:
جدول( :)2پارامترهاي قرارداد نفتي ايران ()IPC
نرخ دستمزد پايه (سنت بر هزار فوت مكعب)

56/22

سقف بازپرداخت در قيمتهاي نفت باالي  31دالر

%51

سقف بازپرداخت در قيمتهاي نفت زير  31دالر

%25

طول دوره تقسيط هزينههاي سرمايهاي

01

هزينه پول (بانكي)

الي بور  1/5 +درصد (حداكثر  2درصد)

ميزان مشاركت شركت داخلي

%09

نرخ ماليات م ر

%3/25

منبع :اطالعات به دست آمده از منابع آگاه شركت ملي نفت

 .1بهاضافه  3/29سنت در هزار فو مکعب ،دستمزد تخصصی
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پارامترهاي اقتصادي پروژه نيز طبق جدول زير در نظر گرفته شده است:
جدول( :)3پارامترهاي اقتصادي پروژه
مقدار

واحد

سطح توليد پايه

1

ميليون فوت مكعب در روز

سطح توليد هدفگذاري شده

2111

ميليون فوت مكعب در روز

كل توليد در طول قرارداد

00062

ميليارد فوت مكعب

هزينه سرمايهاي

2222

ميليون دالر

هزينه عملياتي

 4( 29/0درصد از هزينه سرمايهاي)

ميليون دالر در سال

هزينه غيرمستقيم (درصد از هزينه سرمايهاي)

%01

نرخ تنزيل

%01

منبع :اطالعات بهدستآمده از منابع آگاه شركت ملي نفت

زمانبندي در نظر گرفتهشده در خصوص طول دوره قرارداد به تفكياك دوره توساعه
و توليد به همراه مفروضات پروفايل توليد در جدول زير ارائه شده است:
جدول( :)4زمانبندي پروژه و پارامترهاي پروفايل توليد
طول دوره قرارداد

21

دوره اكتشاف

-

دوره توسعه (سال)

4

دوره بهرهبرداري (سال)

06

امكان تمديد قرارداد جهت بازپرداخت معوقات

بله

سال رسيدن به پلتو

5

دوره ماندگاري در پلتو

2

نرخ تخليه طبيعي

%2

منبع :فروم محاسباتي

بررسی آثار مکانیسم قیمت گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در 317 ...

مجموعه هزينههاي اين پروژه نيز در طول دوره قرارداد به شرح جدول زيار بارآورد
ميگردد .همانطوركه مالحظاه مايشاود كال هزيناههااي ايان پاروژه  3/222ميلياارد دالر
برآورد شده است كه با توجه به ميزان توليد تجمعي صورت گرفته در پاياان دوره قارارداد،
معادل  0/35سنت بر مترمكعب ميباشد.
جدول( :)5ساختار هزينه پروژه
ساختار هزينه

ميليون دالر

دالر بر هزار فوت مكعب

سنت بر مترمكعب

هزينه سرمايهاي

2222

1/20

1/23

هزينه عملياتي

0336/2

1/02

1/44

هزينه غيرمستقيم

222/2

1/12

1/12

مجموع

3222/6

1/32

0/35

منبع :گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،شماره  ،06115ص05

.5مدلشبيهسازياقتصاديوماليپروژهفاز11
5ی.1برآورددرآمدپيمانكار(مشارکت) 
5ی1ی.1پاداش
درآمد پيمانكار در قرارداد  IPCبهطاوركلي از دو بخاش تشاكيل شاده اسات :بازپرداخات
هزينههاي انجامشده و دستمزد .از آنجا كه دستمزد پيمانكار بهصورت في در هر مترمكعاب
تعيينشده است ،مهمترين عامل تی يرگذار بر مقدار دستمزد ،ميزان تولياد و پروفايال تولياد
در طول دوره قرارداد است .همچنين همانطوركه در قسمت قبل توضيح داده شد ،مجماوع
بازپرداخاات هزينااههااا و دسااتمزد پيمانكااار در هاار دوره نبايسااتي از سااقف مشخصااي (در
قيمتهاي نفت بااالي  31دالر معاادل  %51درآماد ميادان و در قيماتهااي پاايينتار%25 ،
درآمد ميدان) فراتر رود .لذا عالوه بر ميزان توليد ،قيمات گااز ،مايعاات و ميعاناات گاازي
ميدان نيز بر درآمد پيمانكار تی يرگذار است.
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5ی1ی.2قيمتگازغني
با توجه به وجود ظرفيت خالي در ساير پااليشگاههاي پارس جنوبي ،گااز توليدشاده از فااز
 00تحويل پااليشگاههاي مذكور ميشود و برخالف ساير فازهاي پاارس جناوبي ،ايان فااز
فاقد پااليشگاه است .گااز توليادي باهصاورت گااز غناي اسات كاه عاالوه بار متاان داراي
تركيبات سنگين تر مايعات و ميعانات گازي است كه در ديگر پااليشگاههاي پارس جناوبي
جداسازي ميشود.
طبق اطالعات بهدستآمده از قرارداد منعقدشده ،قيمت در نظر گرفتهشده باراي گااز
غني توليدي از فاز  00پارس جنوبي بر اساس فرمول زير محاسبه خواهد شد:0
if

 poil  30$ /bbl
if

 30$  poil  50$
if


poil  50$


 2$ /MMbtu

Pgas   3 0/02  Poil

3 / 3 0/02  P
oil


لذا در مدل طراحيشده در اين پاژوهش ،باه منظاور پايشبيناي روناد قيمات گااز در
سالهاي آتي بر مبناي قيمت نفت ،از پيشبيني اداره اطالعاات انارژي امريكاا در خصاوص
قيمت نفت در سالهاي آتي استفاده شده است.
بر اين اساس قيمت نفت پيشبيناي شاده ( در ساناريوي پاايين) و قيمات گااز طبيعاي
محاسبه شده با توجه به فرمول باال در دوره قرارداد بهصورت زير خواهد بود:

 .1البته برای قیمتگذاری گاز غنی ،دو روش ديگر نیز وجود دارد که در پیوست به آنهها اشهاره و نتهايج آن ذکهر
گرديده است.
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نمودار( :)2قيمت گاز غني بر اساس پيشبيني قيمت نفت

EIA

منبعEIA Energy outlook, 2019 :

نكته قابلتوجه اين است كه مبناي قيمتگذاري فوا چندان منطقاي باه نظار نمايرساد،
چرا كه قيمت گاز در منطقه خليجفارس بسيار پايينتر از اين ميزان بوده و قيمت گااز تحاويلي
به مجتمعهاي پتروشيمي نيز زير  9سنت بر مترمكعب ميباشاد .البتاه طباق محاسابات صاورت
گرفته در جدول ( ،)6درصورتي كه متوسط قيمت گاز غني در دوره  21سااله قارارداد ،بااالتر
از  2/59سنت بر مترمكعب باشد ،ارزش فعلي ايان پاروژه باراي پيمانكاار مثبات خواهاد باود.
هرچند درصورتيكه متوسط قيمت زير  4/6سنت بر مترمكعب باشاد در ساال انتهااي قارارداد
(سال بيستم) مطالبات پيمانكار كامالً بازپرداخت نخواهاد شاد و بخشاي از آن معاوا خواهاد
ماند كه بايستي بعد از دوره قرارداد پرداخت گردد .همچنين با توجه به فرماول قيماتگاذاري
فواالذكر ،قيمت گاز غني حتي با افت بسيار شديد قيمت نفت ،زير  2دالر بر ميليون بيتيياو
(معادل  2/0سنت بر مترمكعب) در نظر گرفته نخواهد شد .به بيان ديگار قيماتگاذاري گااز
غني در قرارداد بهگونهاي فرموله شده كاه در چاارچوب قارارداد مطالباات پيمانكاار حتاي در
پايان سال بيستم ،معوا نماند ،اما با توجه به عدم فروش گاز طبيعي حاصله در بازار باينالمللاي
و بازپرداخت مطالبات پيمانكار از محل ارز حاصال از فاروم ميعاناات گاازي ،در صاورت
افت شديد قيمات نفات و باه تباع آن ميعاناات گاازي ،احتماال باروز مشاكل در بازپرداخات
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مطالبات پيمانكار كه بهصورت ارزي است و نه ريالي وجود دارد كاه در ايان صاورت دولات
بايستي از محل فروش نفت ساير ميادين نفتي اقدام به پرداخت مطالبات مذكور نمايد.
جدول( :)6نقاط سربهسر قرارداد
مطالبات

مطالبات معوا در

معوا

سال بيستم

متوسط قيمت گاز (سنت بر مترمكعب)

2/59

0/21

4/61

دستمزد پايه (سنت بر هزار فوت مكعب)

21/50

1/11

1/11

افزايش هزينه

-%02/3

-%01/2

%420/5

ساير هزينهها

%223

%3142/6

%0130/6

۰

> NPV

منبع :نتايج پژوهش

بنابراين دو ايراد جدي بر نحوه قيمتگذاري گاز در اين قرارداد وجود دارد:
 .0باال بودن قيمت گاز ،بهگونهاي كه در قيمتهاي  51دالر نفت ،حدود  05/3سانت
بر مترمكعب در نظر گرفته شده و در صورت افزايش قيمت نفت به باالي  21دالر به بااالي
 22سنت بر مترمكعب ميرسد.
 .2عدم تعديل قيمت گاز به ميزان كافي در صورت افت شديد قيمت نفت ،بهگونهاي
كه حتي اگر قيمت نفت به زير  01دالر سقوط كند ،قيمت گااز هايچگااه از  2دالر در هار
ميليون بيتييو (معادل  2/0سنت بر مترمكعب) كمتر نخواهد شد .اين مسئله بيانگر رگرسيو
بودن رژيم مالي قرارداد است كه در قسمت تحليل حساسيت تشريح شده است.
بنااابراين ماايتااوان گفاات گاااز تولياادي از فاااز  00پااارس جنااوبي بااهصااورت كاااذب
قيمت گذاري شده است و گازي كه در خليجفارس زير  0دالر بر ميليون بيتايياو (معاادل
 3/5سنت بر مترمكعب) قيمت دارد با قيمت باالي  05سنت بار مترمكعاب در ايان قارارداد
قيمتگذاري شده و در بهترين شرايط با قيمت زير  01سانت باه پتروشايميهااي داخال باه
فروش ميرسد .اين مسئله باعث ميشود اوالً دريافتي پيمانكار در مقايسه با دريافتي دولات
بهصورت كاذب بسيار كم محاسبه گاردد و انيااً هايچگااه ساقف  51درصاد (و در برخاي
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مواقع  )%25در عمل محدوديتي براي بازپرداخت مطالبات پيمانكار ايجاد نكند و اين م لفاه
قرارداد كه كاركرد خود را در راستاي كنترل جريان نقدي پيمانكار و حفظ درآمد حاداقل
 51درصدي براي دولت ،از دست بدهد.
5ی1ی.3پروفايلتوليدگاز
پروفايل توليد گاز از فاز  00پارس جنوبي طبق نمودار ( )3فرم شده است .بر ايان اسااس،
توليد در سال چهارم به پلتو خواهد رسيد و حدود  2سال در پلتو باقي خواهاد ماناد .بعاد از
دوره پلتو نيز فرم شده است نرخ كاهش تولياد سااليانه  2درصاد مايباشاد .مجماوع كال
توليد صورت گرفته در  21سال دوره قرارداد برابر با  9/9تريليون فوت مكعب خواهد باود.
همانطوركه قبالً توضيح داده شد فاز دوم اين قرارداد (نصب ساكوي  21هازار تناي جهات
حفظ سطح توليد) مدنظر قرار نگرفته است ،چراكه با توجه به عدم انجام مطالعاات مربوطاه
اجراي آن در هالهاي از ابهام قرار دارد.
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نمودار(:)3پروفايل توليد مفروض در مدل شبيهسازي
منبع :نتايج پژوهش

.برآوردهزينههايپيمانكار

 5ی2
طبق اطالعات به دست آمده هزينههاي مختلف اين پروژه بهصورت زير در نظر گرفته شده
است .همانطوركه مالحظه ميگردد مجموع هزينههاي عملياتي در نظر گرفته شده در اين
پروژه حدود  3/2ميليارد دالر خواهد بود كه معادل  41سنت بر هزار فوت مكعب است.
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جدول( :)7هزينههاي پيمانكار
ميليون دالر

دالر بر هزار فوت مكعب

توضيحات

عنوان

2222

1 /2

هزينه بهرهبرداري

ساليانه  %4هزينه سرمايهاي

0332

1 /0

هزينه غيرمستقيم

 %01هزينه سرمايهاي

223

1

3222

1 /4

هزينه سرمايهاي فاز 0

مجموع

منبع :نتايج پژوهش

عالوه بر هزينههاي فوا ،پيمانكار طرح متحمل هزينههاي مالي نيز خواهد شد كه ميزان آن
دقيقاً مشخص نيست و به ميزان فاينانس و نرخ آن بستگي دارد .ليكن در قرارداد نرخ مورد
قبول جهت بازپرداخت هزينههاي بانكي (هزينه پول) برابر با نرخ الي بور به اضافه 1/5
درصد و سقف آن  %2در نظر گرفته شده است .با فرم برابر بودن نرخ هزينه پول برابر با
 %2در طول دوره قرارداد ،مجموع هزينههاي مالي (پول) برابر با  322ميليون دالر خواهد
بود كه سهم  5درصدي در هزينههاي پروژه خواهد داشت.
][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE][PERCENTAGE

CAPEX
OPEX
IDC
COM

نمودار( :)4كل هزينه عملياتي و مالي پروژه
منبع :نتايج پژوهش

5ی.3جرياننقديپروژه 
طبق نتايج به دست آمده ،جريان نقدي پاروژه طاي  21ساال دوره قارارداد باهصاورت زيار
خواهد بود .همانطوركه مالحظه ميگردد چهار سال ابتاداي دوره ،جرياان نقادي منفاي و
شامل هزينههاي توسعهاي مستقيم و غيرمستقيم خواهد بود .از سال پنجم به بعاد باا ورود باه
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فاز بهرهبرداري جريان نقدي پروژه مثبات خواهاد شاد و هماانطوركاه مشااهده مايگاردد
بخشي از درآمد حاصل از ميدان به دولت تعلقگرفته و مابقي به عنوان بازيافات هزيناههاا و
دستمزد به پيمانكار تعلق خواهد گرفت.
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نمودار( :)5جريان نقدي پروژه
منبع :نتايج پژوهش

همانطوركه اشاره شد قيمتگذاري كاذب در اين قرارداد باعث ايجاد درآمد خياالي
براي دولت و به دنبال آن افزايش سهم دريافتي دولت

خيالي و كاذب ميگاردد.

در نمودار ( )6جريان نقدي پروژه با فرم قيمت واقعبينانه  5سنت در هار مترمكعاب باراي
مالحظه ماي گاردد ،ساهم دولات در

گاز غني توليدي نمايش داده شده است.

اين حالت بسيار پايينتر از ميزاني است كه در نمودار ( )5نمايش داده شده است.
1,500
1,000
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)(500
)(1,000
)(1,500


نمودار( :)6جريان نقدي پروژه در حالت قيمتگذاري واقعبينانه گاز غني توليدي
منبع :نتايج پژوهش

US$Million

-
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در مجموع تسهيم درآمد ناخالص ميدان در طول دوره قرارداد
بود.

زيار خواهاد

مالحظه ميگردد ،حدود  20درصد از درآماد ناخاالص ميادان متعلاق باه

دولت خواهد بود 4 .درصاد مرباوط باه هزيناههااي سارمايهاي 3 ،درصاد هزيناه عمليااتي،
 1/4درصد هزينههاي غيرمستقيم و  0درصد هزينههاي بانكي خواهد بود .همچناين حادود 00
درصد (معادل  5/6ميليارد دالر) به عنوان دستمزد به پيمانكار اختصاص پيدا كرده است.
Revenue Division
CAPEX

][VALUE]- [PERCENTAGE
][VALUE]- [PERCENTAGE

OPEX
][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE]- [PERCENTAGE

IDC
COM
Fee

][VALUE%[PER
]0 ;C-ENTAGE
][VALUE]- [PERCENTAGE

نمودار( :)7تخصيص درآمدهاي پروژه
منبع :نتايج پژوهش

در نمودار ( )2مجدداً تخصيص درآمدهاي پروژه در حاالتي كاه قيمات گااز توليادي
بهصورت واقعبينانه ( 5سنت در هر مترمكعب) قيمتگذاري شود ،محاسبه شده است.
][VALUE]- [PERCENTAGE

CAPEX

][VALUE]- [PERCENTAGE

OPEX

][VALUE]- [PERCENTAGE
][VALUE]- [PERCENTAGE

IDC
؛][VALUE][PERCENTAGE

][VALUE][PERCENTAGE

COM
Fee
Unpaid (withhold by
)Gov.

][VALUE]- [PERCENTAGE
% 0 ;-

نمودار( :)8تخصيص درآمدهاي پروژه در حالت قيمتگذاري واقعبينانه گاز توليدي
منبع :نتايج پژوهش
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.برآوردشاخصهايمالي

 5ی4
نتايج مالي مدل شبيهسازي قارارداد باه شارح جادول ( )2مايباشاد .هماانطوركاه مشااهده
مي شود ،نرخ بازده داخلاي پاروژه (در صاورت نباود قارارداد)  %60و ارزش خاالص فعلاي
پروژه حدود  05/2ميليارد دالر است .در اين ميان ،نارخ باازده داخلاي پيمانكاار خاارجي،
 %02/9و ارزش فعلي پيمانكاار  4612ميلياون دالر مايباشاد .ارزش فعلاي شاركت داخلاي
( )SOCنيز باه ترتياب  %02/9و  0120ميلياون دالر اسات .بار ايان اسااس درياافتي دولات،
پيمانكار خارجي و شركت داخلي بهصورت تنزيل شده ( با نرخ  )%01به ترتياب %6 ،%92
و  %0برآورد ميگردد.
جدول( :)8سودآوري پروژه
IRR
بازدهي پروژه

%60

بازدهي پيمانكار خارجي %02/9
بازدهي دولت
بازدهي پيمانكار داخلي
دوره بازگشت سرمايه
پيمانكار

خالص جريان
نقدي

دريافتي

42422

خالص جريان نقدي تنزيل

دريافتي تنزيل

شده

شده

05265

4612

%01

996

%6

-

42232

%22

04535

%92

%02/2

0120

%2

234

%0

3 /2

منبع :نتايج پژوهش

در جدول ( )9سودآوري پروژه در حالت قيمتگذاري واقعبينانه گاز توليادي ( 5سانت در
هر مترمكعب) نشان داد هشده است .بر اين اساس در صورت عدم قيمتگذاري كاذب گاز
توليدي ،بازدهي پروژه به  29درصد تقليال يافتاه اماا باازدهي پيمانكاار تغييار چناداني پيادا
نمي كند .دريافتي پيمانكار در حالت تنزيل شده در صورت قيمتگاذاري واقاعبيناناه گااز
توليدي به جاي  6درصد 22 ،درصد و دريافتي دولت نيز به جاي  92درصد ،تنها  62درصد
خواهد بود.
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جدول( :)9سودآوري پروژه در حالت قيمتگذاري واقعبينانه گاز توليدي
IRR
بازدهي پروژه
بازدهي پيمانكار

خالص
جريان نقدي

%29

03/606

دريافتي

خالص جريان نقدي

دريافتي

تنزيلشده

تنزيلشده

3/625

%02/2

4/601

%34

992

%22

بازدهي دولت

-

2/924

%52

2/241

%62

بازدهي پيمانكار داخلي

%02/2

0/120

%2

233

%6

خارجي

دوره بازگشت سرمايه
پيمانكار

4 /2

منبع :نتايج پژوهش

5ی4ی.1تحليلحساسيت
5ا4ا0ا .0نرخ بازدهي بر اساس قيمت گاز
از آنجا كه تغييرات قيمت بر دستمزد پيمانكار تی يري ندارد ،تنها كانال تی ير اين متغير بر
سودآوري پيمانكار ،تغيير سقف بازپرداخت مطالبات توسط شركت ملي نفت است كه به
ميزان توليد و قيمت گاز غني توليدي بستگي دارد .تغييرات قيمت نفت و به دنبال آن قيمت
گاز به دليل باال بودن قيمت از يكسو و عدم كاهش قيمت گاز از كف قيمتي تعيين شده
( 2دالر در هر ميليون بيتييو) از سوي ديگر ،هيچ تی يري بر ميزان سودآوري پيمانكار ندارد.
در واقع

در بخش قيمتگذاري گاز غني توضايح داده شاد ،رژيام ماالي

اين قرارداد اصطالحاً بازگشتي يا رگرسيو است و افزايش يا كاهش درآمد ميدان تی يري بر
سودآوري پيمانكار ندارد.
همچنين همانطوركه در نمودار ( )9نيز مشاهده ميشاود از آنجاا كاه كااهش قيمات
تی يري بر بازدهي پيمانكار ندارد ،دريافتي پيمانكار (نسبت ارزش فعلي پيمانكاار باه ارزش
فعلي پروژه) با قيمت رابطه معكوس دارد كه مجدداً م يد بازگشتي بودن رژيم ماالي ايان
قرارداد است .در واقع درصورتيكه قيمت نفت به كمتر از  51درصد سطوح فعلاي كااهش
يابد دريافتي پيمانكار به شدت افزايش مييابد.
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نمودار( :)9تحليل حساسيت قيمت نفت

5ا4ا0ا .2نرخ بازدهي بر اساس هزينههاي سرمايهاي
طبق نمودار ( )01سودآوري پيمانكار نسبت به هزينههاي سرمايهاي روند نزولي دارد .ليكن
با توجه به باال بودن سقف بازپرداخت كه توضيح داده شد ،حتي در صورت دو برابر شدن
هزينههاي سرمايهاي ارزش خالص فعلي پروژه براي پيمانكار منفي نميگردد.
Sensitivity Analysis of Capex: NPV & IRR
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نمودار(:)11تحليل حساسيت هزينههاي سرمايهاي
منبع :نتايج پژوهش
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5ا4ا0ا .3نرخ بازدهي بر اساس نرخ پاداش
طبق نتايج به دست آمده افزايش نرخ دستمزد پيمانكار تی ير مستقيم بر ساودآوري پيمانكاار
دارد .البته بديهي است نرخهاي بسيار باال باه دليال محادوديت ساقف بازپرداخات نبايساتي
تی يري بر سودآوري پيمانكار داشته باشد اما همانطوركه در نمودار زير مالحظه ميگاردد
حتي اگر نرخ دستمزد پايه  5سنت بر مترمكعب (معادل  0/4دالر بر هزار فاوت مكعاب) در
نظر گرفته شود (حادود ساه برابار رقام فعلاي) بااز هام باه دليال بااال باودن كااذب ساقف
بازپرداخت ،محدوديتي در بازپرداخات مطالباات پيمانكاار باه وجاود نياماده و نارخ باازده
داخلي وي افزايشيافته و در مقابل دريافتي دولت كاهش خواهد يافت.
Sensitivity Analysis of Fee: NPV & IRR
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نمودار(:)11تحليل حساسيت نرخ دستمزد
منبع :نتايج پژوهش

5ی.5مقايسهشاخصهايقرارداديفاز11پار جنوبيبیافیاز2و3پیار 
جنوبي 
در جدول زير مهمترين تفاوتهاي موجود در چارچوب قرارداد فااز  00و فااز  2و  3كاه
در هر دور قرارداد شاركت توتاال رهباري كنسرسايوم مجاري پاروژه را بار عهاده داشاته
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مشخصشده است .هزينه سرمايهاي توسعه فاز  2و  3در قارارداد بياعمتقابال منعقاد شاده در
مهرماه سال  0326برابر با  2102ميليون دالر بوده است كه از ايان مبلا  0124ميلياون دالر
مربوط به هزينه احدا پااليشگاه بوده است .اين در حالي است كه هزينه توسعه فاز  00كه
فاقد پااليشگاه است (بدون در نظر گارفتن فااز دوم طارح كاه مرباوط باه سااخت و نصاب
سكوي فشار افزايي  21هزار تني است) در قرارداد منعقد شده در سال  0396برابار باا 2222
ميليون دالر در نظر گرفته شده است.0
جدول( :)11چارچوب قراردادهاي توسعه فاز  8و  8و فاز 44
فاز  2و 3

فاز 00

نوع قرارداد

بيعمتقابل

IPC

طول دوره قرارداد

 6سال

 21سال

توليد گاز سبك با ظرفيت  51ميليون

توليد گاز غني ترش با

مترمكعب و  21هزار بشكه ميعانات

ظرفيت  56ميليون

گازي در روز و  411تن گوگرد در روز

مترمكعب

هزينه سرمايهاي

 2102ميليون دالر

 2222ميليون دالر

هزينه بانكي

 212ميليون دالر

 322ميليون دالر

دستمزد

 0411ميليون دالر

 6260ميليون دالر

نسبت هزينه بانكي به هزينه سرمايهاي

%41/0

%04/2

نسبت دستمزد به هزينه سرمايهاي

%96/6

%313/5

نسبت دستمزد ساليانه به هزينه سرمايهاي

%00/6

%05/2

بازپرداخت هزينههاي سرمايهاي

2ا 5سال

 01سال

اهداف طرح و شرح كار

منبع :محاسبات پژوهش و گزارش دفتر همكاريهاي رياست جمهوري سال 0325

 .1با در نظر گرفت شاخص  UCCIکه در فصل دوم سال  2117برابر با  172بهوده اسهت ،هزينههههای با دسهتی
صنعت نفت و گاز در تاريخ عقد قرارداد توسعه فاز ( 11فصل دوم  )2117نسبت به تهاريخ اجهرای پهروژه فهاز  2و ،9
(سال  )2111حدود  72درصد بهطور متوس در سطح دنیا بیشتر بوده است .لذا میتوان گفت هزينه سرمايهای
توسعه فاز  2و  9به نرخ روز برابر با  9311میلیون د ر بوده است که با کسر  1313میلیون د ر (معهادل 1133
میلیون د ر در سال  )2111هزينه پا يشگاه ،هزينه توسعه فازهای مذکور بدون احداث پا يشگاه برابر بها 1131
میلیون د ر با احتسا نرخهای رايج در سال  2117بوده است.
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يكي ديگر از تفاوتهاي مهم ،دوره بازپرداخت هزينه سرمايهاي در بيعمتقابل  5الي 2
سال بوده و در قرارداد  IPCتوسعه فاز  ،00برابر با  01سال در نظر گرفته شده است.
دستمزد پيمانكار در قرارداد فاز  2و  3برابر با  0411ميليون دالر باوده كاه در قارارداد
اخير با  322درصد افزايش به  6260ميليون دالر رسيده است .باهصاورت نسابي نياز ،نسابت
دستمزد به هزينه سرمايهاي در قرارداد بيعمتقابال در فااز  2و  21 ،3درصاد و در فااز  4و ،5
 56درصد ،اما در قرارداد اخير اين نسبت به بايش از  313درصاد افازايشيافتاه اسات .البتاه
يكي از داليل افزايش نسبت مذكور حضور بلندمادت پيمانكاار در دوره  21سااله قارارداد
است .لذا براي مقايسه بهتر نسبت دستمزد ساليانه به هزينههاي سرمايهاي نيز در جدول فاوا
محاسبه شده است كه در قرارداد فاز  2و  3برابر با  00/6درصد و در قرارداد فاز  00برابر باا
 05/2درصد است كه بازهم نسبت به قرارداد مذكور بيشاتر اسات .البتاه باياد توجاه داشات
دستمزد در قرارداد بيعمتقابل بهصورت ابت از ابتادا مشاخص شاده و در دوره بازپرداخات
تقسيط ميگرديد .در حاليكه در قارارداد  IPCدساتمزد پيمانكاار تاابعي از ساطح تولياد از
ميدان است و در صورت افت توليد متناسباً كاهش خواهد يافت.

.جمعبنديوارائهپيشنهادات

6
به طوركلي عليرغم وجود توان فني مهندساي كاافي در داخال ،تجرباه ساالهااي گذشاته
حاكي از آن است صنعت نفت و گاز كشور از يكسو با ضعف مديريت پروژههااي بازرگ
مواجه است و از سوي ديگر در تیمين برخي تجهيزات كليدي 0و تیمين مالي كالن باه دليال
وجود تحريمهاي ظالمانه با مشكل روبرو است .طاوالني شادن توساعه فازهااي انجاام شاده
توسط شركتهاي داخلي و افزايش چند برابري هزينه تمام شاده طارحهااي توساعه پاارس
جنوبي نتيجه اين مسئله بوده است.
لذا به نظر ميرسد استفاده از شركتهاي خارجي صاحب دانش و ماديريت در قالاب
قراردادهاي  IPCو مشابه آن يكي از راههاي پيشروي شركت ملاي نفات در توساعه مياادين
 .1تولید بخش عمده ای از کا های تکمیل چاه ها پس از انجام حفاری کهامالً انحصهاری اسهت و عرضهه آن کهالً در
اختیار دو تا سه شرکت آمريکا ی میباشد (.)www.mehrnews.com/news/986928
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باالدستي كشور است كه از يكسو پيمانكار را در ريسك تیخير پاروژه شاريك نماوده و از
سوي ديگر برخالف قراردادهاي فاينانس ،امكاان اساتفاده از تولياد داخال را در سااخت و
اجراي پروژه فراهم ميآورد.
با اين وجود در همكاري با شركتهاي بينالمللي رعايت حداكثري مناافع ملاي در
چارچوب رژيم مالي قرارداد بايستي از مهمترين نگرانيهاي شركت ملي نفت باشاد .يكاي
از اين عوامل ،مديريت و كنترل دريافتي و سودآوري پيمانكار است .در ايان مقالاه باه ايان
موضوع با دقت بيشتري پرداخته شد .مهمترين ابهامات ناظر بار ايان قارارداد در چاارچوب
مدل شبيهسازي مالي به شرح زير ميباشد:
 .0نحوه قيمتگذاري گاز
حسب نتايج اين مطالعه در قرارداد مورد بررسي به دليل قيمتگذاري نسبتاً باالي گااز
توليدي از يكسو سقف بازپرداخت مطالبات پيمانكار عمالً كارايي نداشته و از ساوي ديگار
عليرغم نرخ بازدهي  02/9درصدي پيمانكار ،دريافتي وي تنها  9درصد از درآماد خاالص
ميدان ميباشد.
يكي از نكات قابل تیمل در زمينه توسعه ميادين گازي با استفاده از قراردادهاي جدياد
نفتي ايران ،صحيح نبودن مكانيسم قيمتگذاري گاز است .گاز طبيعي برخالف نفات خاام
كه به دليل حملونقل آسان از بازار جهااني و در نتيجاه مكانيسام قيماتگاذاري مشخصاي
برخوردار است ،بهصورت منطقهاي قيماتگاذاري مايگاردد و در برخاي منااطق همچاون
خاورميانه مكانيسم مشخص و مورد توافقي براي قيمت گاز وجود ندارد .همين مسئله باعث
طوالني شدن دوره مذاكرات صادرات گاز ايران با كشاورهاي همساايه همچاون پاكساتان،
هند و عمان شده است.
در قرارداد مورد بررسي شرايط پيچيدهتر است چون گاز تحاويلي كنسرسايوم فااز 00
گاز غني است كه شامل گاز سبك ،مايعات گاازي و ميعاناات گاازي اسات كاه
تعيين قيمت اين گاز را به مراتب دشوارتر مينمايد .تعيين قيمت باالي گاز غناي باهصاورت
كاذب روند تسويه حساب با شركت خارجي را تسريع ميكند .متیسفانه

اشااره

شد قيمت گاز و درآمد ميدان به حدي باال تعيين شده است كه در بازپرداخت اقساط هزينه
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و پاداش شركت توتال مشكلي پيش نيايد .درحاليكاه تحقاق ايان درآماد از فااز  00اصاالً
ممكن نيست .متیسفانه هيچگاه مدل شبيهساازي ماالي ايان قراردادهاا و تعهاداتي كاه باراي
نسلهاي آتي ايجاد خواهد كرد رونمايي نشده است.
بر اساس مدل طراحيشده در اين پژوهش ،دو ايراد جدي بر نحوه قيمتگذاري گااز
در اين قرارداد وارد است:
الف) باال بودن قيمت گاز ،بهگونهاي كه در قيماتهااي  51دالر نفات ،حادود 05/3
سنت بر مترمكعب در نظر گرفته شده است و در صورت افزايش قيمات نفات باه بااالي 21
دالر به باالي  22سنت بر مترمكعب ميرسد.
ب) عدم تعاديل قيمات گااز باه ميازان كاافي در صاورت افات شاديد قيمات نفات،
بهگونهاي كه حتي اگر قيمت نفت به زير  01دالر ساقوط كناد ،قيمات گااز هايچگااه از 2
دالر در هر ميليون بيتييو (معادل  2/0سنت بر مترمكعب) كمتار نخواهاد شاد .ايان مسائله
بيانگر رگرسيو باودن رژيام ماالي قارارداد اسات كاه در قسامت تحليال حساسايت تشاريح
گرديد.
بناابراين ماايتاوان گفاات گااز تولياادي از فااز  00پااارس جناوبي

كاااذب

قيمت گذاري شده است و گازي كه در خليجفارس زير  0دالر بر ميليون بيتايياو (معاادل
 3/5سنت بر مترمكعب) قيمت دارد با قيمت باالي  05سنت بار مترمكعاب در ايان قارارداد
قيمت گذاري شده و در بهترين شرايط با قيمت حدود  01سنت به پتروشيميهاي داخال باه
فروش ميرسد.
مهمترين پيامدهاي اين مسئله عبارتاند از:
اوالً دريافتي پيمانكار در مقايسه با دريافتي دولت

كاذب بسيار كم محاسابه

گردد،
ثانياً هيچگاه سقف  51درصد (و در برخي مواقاع  )%25در عمال محادوديتي باراي
بازپرداخت مطالبات پيمانكاار ايجااد نمايكناد و ايان م لفاه قارارداد كااركرد خاود را در
راستاي كنترل جريان نقدي پيمانكار و حفظ درآمد حداقل  51درصادي باراي دولات ،از
دست ميدهد.

بررسی آثار مکانیسم قیمت گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در 231 ...

ثالثاً با توجه به نبود سقف براي هزينههاي سرمايهاي ،سقف  51درصد نياز كاارايي الزم
جهت كنترل افزايش هزينههاي پيمانكار را نداشته و ميل باه انجاام هزيناههااي اضاافي توساط
پيمانكار0و بيش برآورد هزينهها 2در وي تقويت ميگردد.
رابعاً در حال حاضر گاز غني به شركت خارگ به قيمت حدود  9سانت هار مترمكعاب
فروخته ميشود .اين رقم براي گاز ژوراسيك مساجد ساليمان حادود  4سانت هار مترمكعاب
است .لذا مشخص نيست رقم حداقل  05سنت بر مترمكعب بر چه مبنايي تعيينشده است.
 .2مسئله ريالي بودن درآمد حاصل از فروش داخلي گاز
در شرايط فعلي استخراج و تبديل گاز به  LNGبراي طرفين قرارداد ممكان و مقارون
بهصرفه نخواهد بود .در نتيجه تنها گزينه پيش رو ،فروش داخلي گاز طبيعاي اسات .درآماد
دولت از فروش داخلي گاز بهطور متوسط  3سنت برمترمكعب ميباشد ،درحاليكاه قيمات
گاز توليدي در اين قرارداد از  05/3سانت شاروع شاده و متناساب باا افازايش قيمات نفات
افزايش خواهد يافت و در صورت كاهش قيمات نفات حتاي باه قيماتهااي زيار  01دالر،
هيچگاه از  2/0سنت كمتر نخواهد شد .عالوه بر موضوع تعيين قيمات ،مسائله رياالي باودن
درآمااد دولاات و ارزي بااودن تعهاادات وي خواهااد بااود .در شاارايط فعلااي كااه دولاات بااا
محدوديت منابع ارزي مواجه است ،مشكالت دوچندان ميشود .درحااليكاه بخاش عماده
درآمد كشور از محل فروش گاز

ريالي خواهد باود تعهادات كاامالً

ارزي ميباشد .بهعبارتديگر آن بخش از ميدان كه درآمد ارزي نصيب دولت خواهد كرد
عمالً در اختيار شركت توتال و كنسرسيوم قرار خواهد گرفت و آنچه نصيب كشور خواهاد
شد درآمدهاي ريالي خواهد بود .عالوه بار ايان اگار درآمادهاي ارزي ميادان پاساخگوي
پرداخت مطالبات نباشد بايد به سراش ميادين نفتي ديگري رفات .باا توجاه باه عادم كااهش
قيمت گاز به زير  2/0سنت حتي در صورت سقوط قيمت نفت باه زيار  01دالر ،بار اسااس
نتايج به دستآمده از مدل شبيهسازي طراحيشده در اين پژوهش ،طبق قرارداد نباياد هايچ
مطالبهاي از پيمانكار در سال بيستم  ،معوا باقي بماند ،درحاليكه بديهي است با قيمتهااي
1. Gold-Plating
2. Over-invoice
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نفت زير  01دالر امكان بازپرداخت مطالبات پيمانكار از محل فروش ميعانات گازي وجاود
نخواهد داشت و بايستي از محل فروش نفات سااير مياادين نفتاي مطالباات پيمانكاار بادون
تعويق بازپرداخت شود .لذا هرچند در قرارداد تصريح شده است كاه مطالباات پيمانكاار از
محل فروش محصوالت ميدان پرداخت گردد ،ليكن به دليل قيمتگذاري كااذب و رياالي
بودن درآمد فروش گاز در داخل ،عماالً (باه خصاوص در صاورت كااهش شاديد قيمات
نفت) دول ت بايستي از محال درآماد ارزي سااير مياادين مطالباات پيمانكاار را بازپرداخات
نمايد و تعهد بازپرداخت از محل ساير ميادين بهصورت ضمني در اين قرارداد وجود دارد.
 .3عدم وجود تقاضا براي مصرف گاز
بررسي تراز گازي كشور نشان ميدهد در آينده نياز داخلي به مصرف گاز باه راحتاي
از طريق فازهاي موجود پارس جنوبي تیمين خواهد شد و حتي تولياد از برخاي از فازهااي
پارس جنوبي در فصول بهار و تابستان به دليال پاايين باودن مصارف داخلاي ،باياد متوقاف
گردند .به عبارت ديگر در شرايط فعلي عمالً در خصاوص درآماد ميادان ابهاماات جادي
وجود دارد و محل مصرف گاز توليدي با اين هزينه مشخص نيست.
 .4حسابداري پرداخت اقساط هزينهاي و درآمدي
در قراردادهاي بيعمتقابل به دليل ماهيت ابت قارارداد ،مبلا اقسااط از ابتادا مشاخص
ميشد و بهطور ابت در هار دوره پرداخات مايگردياد .اماا در قراردادهااي جدياد مقادار
اقساط تابعي از توليد است و لذا در هر دوره تغيير ميكند .عالوه بر اينكه محاسبات بايد بار
اساس ساير فاكتورهاي قرارداد نيز بروز شود .محاسبات پرداخت مربوط به اقالم سارمايهاي
و هزينه بانكي از جمله مواردي است كه محاسبه اقساط را دشوار مايكناد .متیسافانه ظااهراً
مدل مالي مشخصي در اين خصوص وجود نادارد و عماالً پرداخاتهاا بار اسااس صاورت
وضعيتهاي شركت توتال خواهد بود .مهمتارين فعاليات شاركت نفات در ايان قراردادهاا
نظارت بر حسابداري قرارداد است كه عمالً برنامه روشني ندارد.
 .5سهم پيمانكار داخلي
در اين قرارداد سهم پيمانكار داخلي حدود  21درصد از كنسرسيوم اسات كاه چيازي
در حدود يك ميليارد دالر از تیمين مالي را شامل مايشاود .متیسافانه هزيناه تایمين ماالي از
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منابع داخلي بسيار گران است .براي مثال جهت تیمين مالي از محل بورس حدود  25درصد
سود مشاركت بايد پرداخت شود .اين در حالي است كه رقم مورد تیييد وزارت نفت باراي
بهره بانكي حدود  3درصد است و عمالً باقي هزينه به شركت داخلي تحميال خواهاد شاد.
لذا به نظر ميرسد سهم طرف ايراني كاهش شديدي داشته باشد و عمالً به پيمانكار شركت
توتال تقليل جايگاه دهد.
 .6پروفايل توليد
متیسفانه روشن نيست پروفايل توليد بر چه اساسي تعيين شده و مسير كاهش توليد كاه
بر آن اساس كمررسورهاي تقويت فشار نصب خواهد شد توسط چاه شاركتي مهندساي شاده
است .در بخش مكش 0گاز ،آنچه مهم است خط پايه براي كاهش توليد گاز است تاا تفااوت
آن با پروفايل توليد حاصل از مكش ،دستمزد مازاد تعيين گردد .در اين مورد نياز مقارر اسات
محاسبات توسط شركت توتال انجام گيرد .در اين بخش نيز اگر نظارت كاافي نباشاد درآماد
بادآوردهاي نصيب آن شركت خواهد شد .هرچند به نظر مايرساد هايچگااه ساكوي تقويات
فشار نصب نگردد ،چون بازپرداخت آن از محل عوايد ميدان بسيار دشوار به نظر ميرسد.
در نهايت ميتوان گفت آنچه حائز اهميت است نظاارت دقياق ماالي و اقتصاادي بار
توسعه فاز  00پارس جنوبي در قالب قراردادهاي جديد است .برخي بار ايان باورناد توساعه
اين فاز و نصب سكوي تقويت فشار ،در صورت قيمتگذاري واقعي گاز طبيعاي ساودآور
نخواهد بود و آنچه آن را براي طرف خارجي جذاب كرده است صرفاً توسعه ميدان شاامل
احدا سكو و حفاري چاه است كه ميتواند از محال ميعاناات گاازي بازپرداخات شاود و
انجام عمليات تزريق مجدد گاز به منظور فشار افزايي هيچگاه عملياتي نخواهد شد.
با توجه به موارد فوا پيشنهادات ذيل جهت بهبود قراردادهاي آتي ارائه ميگردد:
 .0قيمتگذاري واقعي گاز توليدي بر اساس م لفههاي بازار منطقه (خلايجفاارس) و
كاهش كف قيمت (عرم از مبدأ در فرمول قيمت) متناسب با قيمت نفت

1. suction
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 .2عدم تضمين بازپرداخت مطالبات پيمانكار از محل ساير ميادين نفتي/گاازي (حتاي
بهصورت ضمني همانند اين قرارداد) و ترجيحااً بازپرداخات مطالباات پيمانكاار باهصاورت
محصول ( )in kindو نه نقدي.
 .3تعهد پيمانكار در بازاريابي و فروش بخشي از گاز توليدي (بهصورت الانجي و ياا
صادرات از طريق خط لوله به كشورهاي همسايه)
 .4تعديل دستمزد پيمانكار متناظر با قيمت و عامل ( Rجهت كنترل درآمد بادآورده و
فزآينده شدن رژيم مالي قرارداد)
 .5تعيين دقيق خط پايه و نرخ كاهش توليد گاز و

كلي پروفايل توليد

 .6مديريت هزينههااي سارمايهاي و عمليااتي پيمانكاار باا اساتفاده از شااخصهااي
صرفهجويي

.7منابع 
الف)فارسي 
درخشان ،مسعود ( ،)0325بررسي الگوهاي قراردادي مناسب براي تیمين مالي در بخش
باالدستي نفت و گاز ،تهران :دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري.
ديباوند ،هادي و طااهري فارد ،علاي و فريادزاد ،علاي و تكلياف ،عاطفاه و بحرالعلاوم،
محمدمهدي (« ،)0392مقايسه ابعاد مالي قراردادهاي جديد نفتي ايران ( )IPCو بياعمتقابال:
مطالعه موردي فازهاي  4و  5ميدان گازي پارس جنوبي» ،پژوهشنامه اقتصاد اياران ،ساال ،2
شماره  ،26صفحات  22ا.50
شيريجيان ،محمد و عسكري ،محمدمهدي و صادقي شااهداني ،مهادي و طااهري فارد،
علي ( « ،)0395الگوي توليد بهينه نفت خاام مبتناي بار قارارداد بياع متقابال :مطالعاه ماوردي
ميدان نفتي فاروزان» ،فصالنامه نظرياههااي كااربردي اقتصااد ،ساال  ،3شاماره  ،2صافحات
026ا.059
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يديگرقيمتگذاريگازغنيتوليدشده 

روشها
8ی .2
در اين پژوهش براي قيمتگذاري گاز غني از سه روش استفاده شده است كه عبارتند از:
 .0قيمتگذاري گاز غني ،تعديل شده بر اساس قيمت نفت (مدل اصلي پژوهش):
در اين مدل با توجه به بازه قيمتي نفت ،قيمت گاز غني توليد شده بر اساس آن تعديل
ميشود:
if

 poil  30$ /bbl
if

 30$  poil  50$
if


poil  50$


 2$ /MMbtu

Pgas   3 0/02  Poil

3 / 3 0/02  P
oil


 .2قيمتگذاري گاز غني مبتني بر ميانگين وزني اجزا گاز غني:
در اين مدل گاز غني توليد شاده شاامل هشاتاد درصاد  ،C0دوازده درصاد  C2, 3,4و
هشت درصد  C5 محاسبه شده است.
) PGas  80%  P(C1)  12%  P(C2, 3,4 )  8 %  P(C5 

 .3قيمتگذاري گاز بر اساس قيمت نفت:
در اين روش فرمول محاسبه قيمت بصورت تقريبي برابر  %2/6قيمت نفت به ازاي هار
هزار فوت مكعب محصول استحصالي (معادل يك ميليون  )Btuاندازهگيري ميشود.
)PGas ($)  7 / 6%  Oil Price, 1000 ft 3 Gas Production(1 MBTU

با توجه قيمتگذاري متفاوت گاز غني در مدلهاي فوا ،نتايج بكارگيري اين مدلها
در رژيم مالي قرارداد  IPCمطابق با جدول زير ميباشد:
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جدول( :)2نتايج حاصل از تفاوت در روش قيمتگذاري گاز غني توليد شده
خالص
مدل

جریان

نفت

تعدیل شده براساس قيمت

قيمتگذاري گاز غني،

غني

ميانگين وزني اجزاء گاز

قيمتگذاري مبتني بر

عنوان

IRR

بازدهي پروژه

%29

03606

خالص جریان دریافتي
نقدي تنزیل

تنزیل

دریافتي

نقدي

شده

شده

3625

بازدهي پيمانكار خارجي

%02/2

4601

%34

992

%22

بازدهي دولت

-

2924

%52

2241

%62

بازدهي پيمانكار داخلي

%02/2

0120

%2

233

%6

دوره بازگشت سرمايه پيمانكار

3 /2

بازدهي پروژه

%54

36662

02131

قيمت نفت

قيمتگذاري بر اساس

بازدهي پيمانكار خارجي

%02/9

4612

%03

996

%2

بازدهي دولت

-

31929

%24

01211

%91

بازدهي پيمانكار داخلي

%02/9

0120

%3

234

%2

دوره بازگشت سرمايه پيمانكار

3 /2

بازدهي پروژه

%25

02393

2926

بازدهي پيمانكار خارجي

%02/5

4663

%32

915

%31

بازدهي دولت

-

6636

%54

0259

%62

بازدهي پيمانكار داخلي

%02/5

0194

%9

202

%2

دوره بازگشت سرمايه پيمانكار

3 /9

منبع :نتايج پژوهش

همانطور كه در جدول فوا مشاهده ميشود ،در قيمتگذاري مبتني بر ميانگين وزناي
اجاازا گاااز غنااي ،پااروژه فاااز  00پااارس جنااوبي ،داراي بيشااترين ناارخ بااازده داخلااي و در
قيمتگذاري بر اساس قيمت نفت داراي كمتارين نارخ باازده مايباشاد .همچناين بيشاترين
دريافتي پيمانكار خارجي در حالت تنزيل شده در قيمتگذاري بار اسااس قيمات نفات 31
درصد بوده و در قيمتگذاري مدل اصلي پژوهش و قيمتگذاري مبتني بر مياانگين وزناي
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گاز به ترتيب  22و  2درصد عايد پيمانكار خارجي خواهاد شاد .در طارف مقابال درياافتي
دولت نيز در قيمتگذاري گاز مبتني بر ميانگين وزني گاز 91 ،درصد بوده كه نسبت باه دو
مدل قيمتگذاري ديگر (قيمتگذاري بر اساس نفت با  %62و قيمت گااز تعاديل شاده بار
اساس قيمت نفت با  )%62بيشترين دريافتي را خواهد داشت.

