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تبیین شاخصهای مدل مالی؛ همسو با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران ()IPC
محمدرضا مقدم* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران محمدرضا شکوهی ،1مسلم مرادی 2دانشگاه صنعت نفت

بررس��ی تاریخی قراردادهای نفتی ایران و کش��ورهای مشابه دیگر مثل عراق که رژیم مالی قرارداد آن بر اساس حقالزحمه بهازای
هر بش��که تولید نفت بوده ،میتواند راه حلهای مناس��بی برای اعمال ش��اخصهای مطلوب مدل مالی بر اساس منافع ملی و اسناد
باالدستی کشور بیابد .قراردادهای نفتی بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای توسعهی صنعت باالدستی از اهمیتی خاص برخوردارند.
با نگاهی به سیاستهای کلی کشور ،وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بهعنوان شرکتی ملی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
(اصول  14و  )15درمییابیم که برخی از مهمترین اولویتهای باالدس��تی صنعت نفت کش��ور ،برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت از
میادین (عملیات بهبود  /ازدیاد برداش��ت) اس��ت .پژوهش پیشرو به تبیین نحوهی تعیین حقالزحمه برای پیمانکار جهت اعمال در
الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخته؛ به نوعی که مشخصهس��ازی آن در جهت اعمال خودکارآمد اهدافی مانند برداش��ت صیانتی
و ازدیاد برداش��ت خواهد بود .همانگونه که در اقتصاد کالن بهدنبال سیس��تمها و ضوابط خودکارآمد بوده ،در قراردادهای نفتی نیز
تاحدامکان بتوان سیستم خودکارآمد جهت تحقق اهداف و منافع کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت طرفین قرارداد وضع نمود.
باید ّ
همچنین در عین اینکه قرارداد باید برای پیمانکار انگیزههای اجرایی داش��ته باش��د ،اهداف ملی توس��عهی میادین نفت و گاز بهویژه
برداشت صیانتی و افزایش ضریب بازیافت بهصورت مطلوب نیز محقق شود .مطابق الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران ( )IPCمبنای
پرداخت حقالزحمهی پیمانکار منوط به تولید بهازای هر بشکه نفت اضافی از خط پایهی تخلیه تعیین شده است .بنابراین از آنجا که
انگیزهی اقتصادی پیمانکار عالوه بر بازپرداخت هزینهها ،تنها در حقالزحمهی عایدی نهفته است ،باید قرارداد مطلوب منافع بلندمدت
کشور را به عایدی پیمانکار وابسته کرد که این پیشنهاد میتواند خود را در مدل مالی قرارداد نشان دهد .نتایج مطالعات قراردادهای
نفتی و اصول مهندسی مخازن نشان میدهد که باید مبنای پرداخت حقالزحمه را به سه دستهی حقالزحمه به ازای تخلیهی طبیعی
با اعمال نرخ بهینهی برداشت ،حقالزحمه به ازای تخلیهی ثانویه جهت رعایت الزام برداشت صیانتی و حقالزحمه به ازای تخلیهی
ثالثیه جهت ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مخزن تقسیم کردکه بر حسب پیچیدگی اجرای هر یک از روشها ،ضریب و مقدار
حقالزحمهی پرداختی تغییر خواهد کرد .هدف اصلی این مقاله به نوعی پیوند ریسک مخزن با مدل مالی است.
مقدمه

با گذش��ت بیش از ی��ک قرن از پیدایش صنعت نفت کش��ور ،چالش
دس��تیابی به مد ل مطلوبی از قراردادهای نفتی موجب ش��ده سیس��تمهای
قراردادی مختلف مثل امتیازی ،مشارکت در تولید و خدماتی در صنعت
نفت کش��ور اجرا گردد و اکنون هم پس از الگوی قراردادی بیعمتقابل،3
بهعنوان مدلی از سیستم خدماتی ،4مدل جدیدی از سیستم خدمات تحت
عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه ش��ده است .مهمترین نواقص
فنی-مهندسی مدلها وسیس��تمهای قراردادی پیشین صنعت نفت کشور
را میتوان ع��دم توجه به مواردی از قبیل تولی��د صیانتی ،افزایش ذخایر
هیدروکربن��ی قابلبرداش��ت و انتقال دانش و فنآوری ن��ام برد؛ اگرچه
مش��کالت فنی دیگری نی��ز در خالل قراردادها رخ داده اس��ت .بنابراین
انتظار میرود هرگونه مدل پیشنهادی جدید ،ضعفهای مدلهای پیشین
را رفع نماید.
پس از انقالب اسالمی مفاهیمی مثل صیانت از مخازن ،حقوق و منافع
بیننس��لی ،افزایش مقدار ذخایر هیدروکربنی ،دانش فنی بومی ،استفاده
از ت��وان داخل��ی و  ...در ارتباط با بخش باالدس��تی صنعت نفت کش��ور
مطرح ش��ده و با توجه به اهمیت راهبردی این مسائل در آیندهی کشور،
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واژگان کلیدی:
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران،

اقتصاد مقاومتی ،رژیم مالی ،تولید

صیانتی ،پیوند ریسک مخزن با مدل

مالی

ابالغیهی سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی این مفاهیم را جزء اهداف و
اس��تراتژیهای کشور معین کرده اس��ت .در مقدمه این اصول کلی ،نیل
ب��ه اقتصاد متکی به دانش و ف��نآوری ،عدالتبنیان ،درونزا و برونگرا،
پویا و پیشرو را بهعنوان زمینههای ایجاد الگوی الهام بخش نظام اقتصادی
اسالم معرفی میکند.
بنده��ای  14و  15از این سیاس��تها ،افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز
کش��ور جهت اثرگذاری در بازار جهان��ی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و
توسعهی ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بهویژه در میادین مشترک را بیان
کرده اس��ت .در بند  15همچنین به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل
زنجی��رهی ارزش صنعت نفت و گاز ،توس��عهی تولی��د کاالهای دارای
بازدهی بهینه بر اس��اس شاخص شدت مصرف انرژی و افزایش صادرات
ب��رق ،محصوالت پتروش��یمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداش��ت
صیانتی از منابع اش��اره شده است .از منظر مسائل فنی میتوان دریافت که
بر اساس الزام این سیاستها ،هرگونه قرارداد پیشنهادی باید متضمن تولید
صیانتی ،ازدیاد برداش��ت ،ذخایر قابلبرداش��ت و متعاقباً افزایش ظرفیت
تولید ،اس��تفاده از حداکث��ر توان داخلی 5و حفظ حقوق منابع بیننس��لی

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()mr_moghaddam@yahoo.com
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

انتقال و ارتقاء دانش فنی و مدیریتی در توس��عه و بهرهبرداری یکپارچه
از میادین نفت و گاز
ام��ا چگون��ه میتوان ق��راردادی در جه��ت منافع بلندمدت کش��ور و
سیاس��تهای اقتصاد مقاومت��ی تنظیم کرد که متضم��ن حل چالشهای
مذکور باش��د؟ هرگونه سیستم خودکارآمد ،باید در عایدی و مدل مالی
پیمانکار بروز یابد تا در جهت انگیزهی پیمانکار باش��د .در ادامه ویژگی
و متغیره��ای مدل مالی مطلوب الگ��وی جدید قرارداده��ای نفتی ایران
جهت اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی پیش��نهاد خواهند شد .علت
ضعف مدلهای پیش��نهادی ناش��ی از درنظر گرفتن عایدی پیمانکار تنها
بر اس��اس تولید بوده و هرگونه تغییر منفی یا مثبت شرایط مخزن ناشی از
عملکرد پیمانکار را نادیده میگیرند .بنابراین ش��اخصهای بیان ش��دهی
این پژوهش معطوف به پیش��نهادهایی برای اجرای خودکار سیاستهای
اقتصاد مقاومتی از نگاه کارفرما بهعنوان نمایندهی منافع ملت است.

باشد .اگرچه سیستمهای قراردادی پیشین نیز بر این مسائل تأکید داشتهاند
اما در تحقق اهداف فوق با مش��کالت عدیدهای روبرو شدند .شاید بتوان
مهمترین دلیل عدم موفقیت را نبود سیس��تم خودکارآمد در قراردادهای
نفتی پیشین دانس��ت و بنابراین هرگونه قرارداد پیش��نهادی باید بر اساس
تدوین و اجرای سیس��تم خودکارآمد باشد .بهعبارتی باید جهتگیری به
سویی باشد که قرارداد بهطور خودکارآمد روی ریل توسعهی بلندمدت
در راستای سیاستهای کالن کشور و اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
ویژگی اصلی ک��ه قراردادهای جدید نفتی را از قراردادهای بیعمتقابل
متمایز میکند ،انعام یا پاداش بهازای هر بش��که نفت است که در قرارداد
جدید به حقالزحمه ترجمه ش��ده است .البته تمامی هزینههای سرمایهای
مستقیم شامل هزینههای مهندس��ی و تمامی هزینههای بهرهبرداری شامل
مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهرهبرداری هزینه میشود و تمامی
هزینههای سرمایهای غیرمستقیم مانند هزینههای بیمه ،مالیات و نظایر آن و
بهطور کلی هر هزینهای که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد
باش��د از محل حداکثر  50درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد  -2رویک�رد سیاس�تهای کلی اقتصاد مقاومتی در باالدس�ت
ش��د .از اینرو "فی" را نمیتوان حقالزحمه بهمعنای مصطلح آن ترجمه نفت
در غال��ب قراردادهای رایج دنیا ،حفظ مناف��ع ملی در جریان عملیات
کرد .به موجب بن��د  :3-5پذیرش حقالزحمه ...با هدف ایجاد انگیزه در
ط��رف دوم قرارداد ب��رای بهکارگیری روشهای بهین��ه و فنآوریهای تولید بهصراحت بیان میگردد .اما نکتهی قابلتوجه اینست که منافع ملی
نوین و پیش��رفته در اکتشاف  ،توسعه و بهرهبرداریاست .استفاده از "فی" در جریان عملیات بهرهبرداری و تولید به چه معناس��ت؟ برداشت صیانتی
در ایران برای نخس��تین بار در قرارداد کنسرس��یوم مصوب  6آبان  1333و ازدیاد برداش��ت دو مقولهی اساسی است که باید در خالل بهرهبرداری
(بعد از کودتای  28مرداد) مطرح شده است .در مطالعه و تحلیل پیشرو بر مورد توجه قرار گیرند و با توجه به بلندمدت بودن طراحی الگوی جدید
مبنای بررسیها و تجربیات ،سعی شده بهنوعی مهمترین اهداف بلندمدت قراردادهای نفت��ی ،این دو مقوله چند برابر حائ��ز اهمیت خواهند بود .با
شامل برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت به حقالزحمهی دریافتی پیمانکار نگاهی ژرف بر اس��اس اصول مهندس��ی مخزن  ،مفاهیم ازدیاد برداشت
مطابق الگ��وی جدید قراردادهای نفتی ( )IPCمرتبط ش��ود تا عالوه بر و همچنی��ن تولید صیانتی (بند  15سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی) را
تحقق صد درصدی این اهداف ،ب��رای پیمانکار انگیزهای جهت اجرای میتوان چنین تشریح کرد.
طرحهای پرهزینه بهوجود آید.
 -1-2تبیین مفهوم برداشت صیانتی
برداش��ت صیانتی بهمعنای حفظ تعادل مخزن در طول عمر آنس��ت تا
 -1همسوسازی اهداف بلندمدت ملی با قرارداد نفتی
با نگاهی به سیاستهای کالن کشور و افقهای طرحریزی شده میتوان بتوان بدون تغییری در ش��رایط اولیهی مخزن کل نفت قابلبرداشت اولیه
ویژگیهای فنی مطلوب یک قرارداد نفتی را تحقق اهداف زیر دانست :را از میدان تولید کرد؛ در عین اینکه به مس��ألهی حداکثرس��ازی سود نیز
رعایت اصول حاکمیت و مالکیت بر مخزن در جریان عملیات توسعه و توجه داش��ت .بنابراین برداش��ت صیانتی الزاماً مترادف با ازدیاد برداشت
نهایی نبوده و مترادف با حفظ شرایط اولیهی مخزن جهت برداشت طبیعی
بهرهبرداری مطابق قوانین باالدستی کشور
حف��ظ حقوق و منافع مل��ی در جریان عملیات نفتی اعم از اس��تفاده از همان مقدار قابلبرداشت هیدروکربن اولیهی مخزن است .منظور از تعادل
مخزن ،تعادل سنگ و سیال و همچنین تعادل زمینشناسی حجمی مخزن
روشهای صحیح توسعه و بهرهبرداری
توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی شامل برداشت صیانتی و افزایش ذخایر است .بنابراین بر اس��اس مفاهیم و اصول مهندسی مخزن میتوان دو بعد
تزریق س��یال و نگهداشت فش��ار و همچنین نرخ بهینهی تولید 6را معرفی
قابلبرداشت نفت و گاز
کرد.
انتقال فنآوری و توجه به استفاده از حداکثر توان داخلی
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 -1-1-2بُعد اول صیانت از مخزن
طبق اصول مهندس��ی مخزن اگر در اثر تخلیه ،فش��ار مخزن افت کند
و س��یالی بهمقدار الزم برای حفظ فشار جایگزین نشود با توجه به شرایط
س��نگ و زمینشناسی نفت ،پدیدهی فش��ردگی مخزن 8رخ خواهد داد.
ای��ن پدیده باعث کاهش قطر حفرات 9و خلل و فرج ش��ده و در کرنش
حجمی 10مخزن قابلتوجه خواهد بود .در نتیجه فش��ار موئینگی 11افزایش
خواه��د یاف��ت و موجب میش��ود که مق��داری از نفت مخ��زن که قب ً
ال
قابلتولید بوده از طریق روشهای معمول از دسترس تولید خارج گردد.
جهت جلوگیری از فش��ردگی مخزن و رعایت صیانت از آن ،باید تا حد
امکان از کاهش فش��ار مخزن جلوگیری بهعمل آید تا فضای خالی برای
فشردگی ایجاد نش��ود .این امر الزام میکند که جهت حفظ فشار مخزن
و در نتیجه کاهش مقدار کرن��ش 12از همان ابتدای تولید ،عملیات بهبود
برداش��ت انجام گردد .بهعبارتی صیانت از مخزن بهطور نس��بی و ضمنی
حفظ خواهد ش��د اگر و تنها اگر جهت حفظ فشار مخزن از همان ابتدای
تولید عملیات تزریق انجام ش��د و بنابراین مفهوم صیانت در این بخش از
رویکرد ،معطوف به حفظ شرایط تعادلی ناشی از تزریق است.
7

 -2-1-2بُعد دوم تولید صیانتی
جلوگی��ری از کاه��ش ضریب بازیافت ناش��ی از برداش��ت ناصحیح
اس��ت .مقدار برداشت از میادین نفت و گاز باید بهنحوی باشد که حقوق
نسلهای فعلی و آتی حفظ گردد .صیانت از مخزن را میتوان با عملیات
فنی که تش��ریح شد حفظ کرد .اما چگونه میتوان حقوق و منافع ملی را
تضمین نمود؟ این امر مس��تلزم تعیین نرخ بهینهی برداشت از مخزن است
که نرخ بهینه ،با توجه به حداکثرس��ازی س��ود اقتصادی ،سهم نسلهای
آین��ده از نفت و نرخ تولید طبیعی مخزن (که با توجه به س��رعت طبیعی
س��یال در مخزن و شرایط مرزی مخزن محاسبه میشود) بهدست میآید.
بهعبارتی صیانت از حقوق و منافع بیننس��لی بهطور نسبی و ضمنی حفظ
خواهد ش��د اگر و تنها اگر نرخ برداش��ت بهینهی مخزن 13تعیین ش��ده و
تولید بر آن اساس صورت گیرد .باید جهت افزایش تولید از میادین ،این
مس��أله را بهطور نسبی لحاظ کرد؛ چنانچه با توجه به عایدی ،پیمانکار در
برداش��ت بیشتر ،تولید را افزایش خواهد داد .در واقع یک تناقض مستقیم
بین صیان��ت از مخزن و حقالزحمهی 14پیمانکار ناش��ی از افزایش تولید
طبیعی وجود دارد.
 -2-2تبیین مفهوم مکانیزمها و روشهای ازدیاد برداشت
ای��ن الزام در چارچوب اجرای عملیات ازدیاد برداش��ت انجام خواهد
ش��د؛ چنانکه تولید و تخلیهی مخزن در س��ه مرحلهی تخلی��هی اولیه،15

تخلیهی ثانویه 16و تخلیهی ثالثیه 17اتفاق میافتد.
خاطر نشان میشود تخلیهی اولیه شامل تولید طبیعی از مخزن و/یا تولید
توسط پمپ/18فرازآوری با گاز 19انجام میشود .تولید طبیعی توسط حفر
چاههای جدید تولیدی ،20عملیات تحریک چاه اعم از اسیدزنی یا شکاف
هیدرولیکی و غیره است .اغلب میادین ایران بهدلیل وجود شرایط مخزنی
خوب میتوانند برای چند دهه تولید طبیعی مناس��بی داشته باشند .برخی
میادی��ن مانند میدان اهواز میتوانند بدون هیچگونه عملیات بهبود/ازدیاد
برداشت ،چند دهه به تولید طبیعی خود ادامه دهند.
تولید و تخلیهی ثانویهی مخزن عبارت اس��ت از مقدار نفتی که توسط
روشه��ای تزریق آب ی��ا گاز غیرامتزاجی تولید میگ��ردد .در تخلیهی
ثانویه ،نفتهای غیرقابلبرداش��ت تولید نمیش��وند ،بلکه ش��رایط تولید
نفتهای قابلبرداشت محقق میشود که مهمترین شرط آن ،فشار مخزن
اس��ت .تخلیهی ثالثیه نیز به تولید نفت ناشی از عملیات ازدیاد برداشت به
روشهای تزریق مواد ش��یمیایی ،گرمایی ،امتزاجی و غیرامتزاجی گاز و
همچنین روشهای زیستی اطالق میگردد.
عملیات بهبود برداش��ت نیز بهتمام عملیاتی اطالق میشود که موجب
بهبود فرآیند برداش��ت نفت از مخزن میگردد .عملیات ازدیاد برداشت
( )EORبه عملیاتی اطالق میش��ود که موجب قابلبرداشت شدن نفت
غیرقابلبرداش��ت میگردد که توس��ط روشهای معمولی قابلبرداش��ت
نبوده است .این عملیات شامل موارد زیر است:
روشهای تزریق مواد شیمیایی؛ تزریق آلکالین ،پلیمر ،سورفکتانت و ...
روشهای گرمایی؛ بخار آب ،احتراق و ...
روشهای امتزاج��ی و غیرامتزاجی گاز؛ تزریق گازهای هیدروکربنی،
تزریق دیاکسیدکربن و ...
روشهای زیستی شامل انواع مواد سازگار با محیط زیست
البته در نگاهی دیگر نیز ازدیاد برداشت را به دو دستهی کلی روشهای
حرارتی و غیرحرارتی تقسیم میکنند که خارج از بیان این پژوهش است.
طب��ق تعاریف  ،21SPEعملیات ازدیاد برداش��ت جزئی از عملیات بهبود
برداش��ت لحاظ میش��ود .اما در تعاریف صنعتی عموماً این دو عملیات
را از یکدیگ��ر تفکیک میکنند و تفاوت این دو را در اثری میدانند که
هر عملیات روی مخزن برجای میگذارد .عموماً عملیات بهبود برداشت
مترادف با تخلیهی اولیه و عملیات ازدیاد برداش��ت مطابق تعریف انجمن
مهندسی نفت شامل تخلیهی ثانویه و ثالثیه درنظر گرفته میشود.
چالش مورد نظر در این بخش آنست که هزینهی سرمایهای و عملیاتی
ب��رای فعالیتهای تخلیهی اولیه کمتر از تخلیهی ثانویه و بس��یار کمتر از
هزینهی تخلیهی ثالثیه مخزن اس��ت .بنابراین اگر عایدی پیمانکار تنها بر
اس��اس تولید باش��د ،پیمانکاران تا جایی که امکان داش��ته باشد تمایل به
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تخلی��ه و تولید اولیه و طبیعی دارند و فقط در صورتیکه بس��یار ضروری
باشد تخلیه و تولید ثانویه را انجام میدهند .در نهایت اگر تولید از مخزن
به روشهای اولیه و ثانویه مقدور نباش��د مجبور به برداش��ت با روشهای
ثالثیه خواهند ش��د که نس��بت ب��ه تولید اولی��ه و حتی ثانوی��ه هزینههای
س��رمایهای بسیار بیشتری دارد .طبیعی اس��ت که وقتی مدل مالی قرارداد
بر اساس تولید باشد ،پیمانکار برای افزایش تولید ،کمهزینهترین اقدام را
عمل خواهد کرد؛ حتی در صورتیکه این فعالیت مغایر با اصول صیانتی
و افزایش مقدار ذخیرهی قابلبرداشت باشد.

دریافتیه��ا به پرداختیهای پیمانکار در هر دورهی زمانی مش��خص از
قرارداد تعریف میش��ود و نشاندهندهی سودآوری پروژه در مقاطع و
دورههای مختلف قرارداد خواهد بود .این عامل که طی دورهی اجرای
ق��رارداد ،در حال افزایش اس��ت بهمعنای افزایش دریافتیها نس��بت به
پرداختیهای پیمانکار است .بهعبارت دیگر سودآوری پروژه در طول
دورهی ق��رارداد افزایش یافته و باید حقالزحمهی پرداختی به پیمانکار
متناس��ب با ای��ن افزایش تعدیل گردد تا ضم��ن جلوگیری از پرداخت
س��ود بادآورده به پیمانکار ،انگیزهی کافی ب��رای وی ایجاد گردد .از
آنجا که حقالزحمه بهعنوان پاداش پیمانکار در ازای تحمل ریس��ک،
س��رمایهگذاری ،انتقال فنآوری ،دانش فنی و سایر تعهدات قراردادی
اس��ت باید متناسب با سودآوری پروژه شناور باشد .بنابراین در قرارداد
جدید نفتی ایران ،حقالزحمه متناس��ب با سودآوری پروژه شناور و در
بازههای مختلف متفاوت خواهد بود.

 -3الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران ()IPC
در این الگو ،بازهی زمانی  20تا حداکثر  25سال برای دورهی توسعه و
بهرهبرداری بوده و مبنای عایدی پیمانکار آنست که عالوه بر اینکه تمامی
هزینههای او اعم از هزینههای س��رمایهای مستقیم ،غیرمستقیم و عملیاتی
مطابق توافق به وی بازپرداخت میگردد ،حقالزحمهای نیز بهازای تولید
هر بش��که اضافی نفت از خط پایهی تخلی��ه 22بر مبنای پروفایل تولیدی و  -2-3تحقق ابعاد مختلف برداش�ت صیانتی در الگوی جدید
تخلی��هی مخزن در زم��ان انعقاد قرارداد و با تواف��ق طرفین تعیین خواهد قراردادهای نفتی
از آنجا که مبنای عایدی شرکت پیمانکار حقالزحمه بهازای هر بشکه
گردید .خط پایهی تخلیه مبنای بازپرداخت تمامی هزینهها و حقالزحمه
ب��وده و بازپرداختها و حقالزحمه حداکث��ر از محل  50درصد افزایش نفت تولیدی در نظر گرفته شده شرکت پیمانکار در تالش خواهد بود تا
از طریق حداکثرس��ازی تولید در بازهی زمانی اجرای قرارداد ،سود خود
تولید نسبت به خط پایهی تخلیه انجام خواهد شد.
بنابراین با توجه به مسائل فوق و بر مبنای مصوبهی هیأت محترم دولت را بیش��ینه کند .البته طبیعی است که الزام بنگاهی اقتصادی مانند شرکت
در مرداد ماه  1395با عنوان "شرایط عمومی ،ساختار و الگوی قراردادهای بینالمللی نفتی حداکثرس��ازی سود خود خواهد بود .باید توجه داشت تا
باالدستی نفت و گاز" ،بررسیهای زیر جهت اعمال مکانیزم خودکارآمد زمانی که مبنای عایدات پیمانکار ،منافع کوتاهمدت طرفین (شرکت ملی
نفت 25ایران بهعنوان کارفرما و شرکت بینالمللی نفتی بهعنوان پیمانکار)
برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت صورت میپذیرد.
طرحریزی میشود بهسختی میتوان به اهداف بلندمدت توسعهی میادین
23
اعم از ازدیاد برداشت و صیانت از مخازن دست یافت.
 -1-3حقالزحمهی قرارداد
از آنجا که در الگوی جدید قراردادهای نفتی ش��رکت پیمانکار برای
ب��ا توجه به عوامل مؤثر طرحریزی ش��ده برای تعیی��ن پاداش پیمانکار
بهنظر میرس��د الزامات و سیاستهای وضعی کشور را میتوان بهنحوی مدت  20س��ال در توس��عه و بهرهبرداری از میدان حضور خواهد داشت
در پاداش عایدی پیمان��کار اعمال کرد که هم اهداف کالن و بلندمدت خود را ملزم به رعایت جلوگیری از دس��ت رفتن بخش��ی از نفت مخزن
ملی تحقق یابد و هم پیمانکار انگیزهی کافی برای اجرای این سیاس��تها قابلبرداشت نخواهد کرد؛ چرا که طول عمر اغلب میادین از طول دورهی
داش��ته باش��د .بهنوعی میتوان این عوامل مؤث��ر را از اقدامات حاکمیتی مورد بهرهبرداری پیمانکار در الگوی جدید قراردادهای نفتی بیشتر است
در نس��ل جدی��د قراداد نفت��ی ایران تلقی ک��رد .پس از تواف��ق بر مقدار و بنابراین برای ب��ازهی زمانی پس از دورهی ق��رارداد در بهرهبرداری از
حقالزحمهی مبنا در هر قرارداد ،تأثیر متغیرهایی مثل تغییرات قیمت نفت می��دان حضور ندارد .بنابرای��ن از لحاظ اقتصادی انگی��زهای برای تحقق
و شاخص س��ودآوري پروژه 24نیز در حقالزحمهی پرداختی به پیمانکار برداش��ت صیانتی از مخزن برای او در این الگوی قراردادی دیده نش��ده
است .البته اگر مدت زمان قرارداد کل طول عمر میدان قرار گیرد مسألهی
تعدیل میشود.
در طراح��ی م��دل مالی ق��رارداد ،حقالزحمه متناس��ب با ش��اخص برداش��ت صیانتی نیز بهطور کامل رعایت نخواهد ش��د؛ چراکه شرکت
سودآوري پروژه خواهد بود .این شاخص که یکی از شناختهشدهترین پیمان��کار تا جایی صیانتی عم��ل خواهد کرد که ب��رای پیمانکار ارزش
عوامل س��ودآوری پروژه در قراردادهای باالدس��تی است نسبت کل اقتصادی قابلتوجهی داش��ته باش��د .در صورتی که ممکن است شرایط
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بهینهی اقتصادی پیمانکار متضمن صیانت از مخزن نباشد.
اساساً برای هر نوع قراردادی که مدل مالی آن بر اساس منافع کوتاهمدت
باش��د طول دورهی قرارداد نمیتواند متضمن صیانت از مخزن باشد .مگر
اینکه صیانت برای چرخهی کامل عمر مخزن تعریف ش��ود .راه حل این
ضعف درگیر کردن عایدی پیمانکار بهجای عملکرد کوتاهمدت ( مقدار
تولید) بر اس��اس عملکرد س��ناریوهای اجرایی پیمانکار اس��ت که روی
مخزن اثرات منفی یا مثبت دارند .بهعبارتی پیمانکار بر اساس عملیاتی که
در جهت اهداف بلندمدت صیانتی اجرا میکند عایدی دریافت میکند.
باید توجه داش��ت اگر مث ً
ال مخزن فشرده 26ش��ود نمیتوان هیچ عملیاتی
جهت بهبود آن و بازگشت به شرایط قبل انجام داد.
پیشتر بیان ش��د که حالت بهینهی صیانت از مخزن حفظ فش��ار آن از
هم��ان ابتدای تولید اس��ت .طبیعتاً پیمانکار از همان ابت��دای تولید ،به امر
صیانت از مخزن مش��غول نخواهد ش��د اما ممکن است در برخی مخازن
برای تولید نفت ،در آخرین س��الهای دورهی ق��رارداد ،عملیات ازدیاد
برداشت را انجام دهد که این فعالیت جهت حفظ سطح تولید خواهد بود
و نه صیانت از آن برای کل عمر میدان.
عملیات بهبود برداشت شامل فرازآوری (توسط گاز یا پمپ) ،عملیات
بازتکمیل (ش��امل مش��بککاریها و  )...و تحریک چاه( 27اس��یدزنی یا
ایجاد شکاف هیدرولیکی) برای بهبود شرایط تولید در طول عمر قرارداد
بهنحو احسن انجام خواهد شد که این بدان دلیل است که عملیات مذکور
در جهت تولید بیش��تر و ب��ازده کوتاهمدت و مقطعی هس��تند .اما نکتهی
اساس��ی اینست که هزینهی اجرای این عملیات در مقابل هزینههای ناشی
از عملیات تخلیهی ثانویه و تخلیهی ثالثیه بس��یار ناچیز است .همین مسأله
موجب میش��ود رویکرد پیمانکار تولید طبیعی مخزن باش��د و صیانت از
مخزن به خطر بیافتد.
28
عملیات ازدیاد برداشت ثانویه جهت حفظ فشار مخزن (تزریق آب و/
یا گاز) تا حدی انجام خواهد شد که تولید اقتصادی برای حداکثرسازی
س��ود پیمانکار (از جهت بهدس��ت آوردن حقالزحمه بهازای هر بشکهی
بیشتر) حاصل ش��ود .در صورتیکه مطلوب رویکرد بلندمدت و صیانتی
عدم افت فشار مخزن است تا هم تولید حفظ گردد و هم بخشی از مخزن
تخلیه نشود؛ چراکه اگر قسمتی از مخزن خالی 29شود آن بخش در معرض
فشردگی قرار خواهد گرفت و در نتیجه بخشی از نفت که تاکنون با فشار
دینامیک��ی قابلتولید بوده برای تولید نیازمند روشهای ازدیاد برداش��ت
ثالثیه خواهد بود .باید توجه داشت که حتی با اجرای ازدیاد برداشت ثالثیه
باز هم مقداری که بهدلیل فش��ردگی و افزایش فشار موئینگی از دسترس
تولید خارج شده بهطور کامل بازیافت نخواهد شد.
دلیل اصلی عدم تحقق برداشت صیانتی در یک ساختار خودکارآمد،

عدم درگیری منافع اقتصادی پیمانکار در راستای تحقق اهداف برداشت
صیانتی است .البته تنها یک حالت وجود دارد که پیمانکار در این جهت
اقدامات مؤثری را در اولویت قرار دهد؛ یعنی در ش��رایط نظارت عالیهی
شرکت ملی نفت بهعنوان کارفرما .اگرچه بهطور طبیعی پیمانکار تنها در
پی کاهش هزینهها و افزایش س��ودآوری خود حتی در شرایط برداشت
غیرصیانتی خواهد بود.
 -3-3تحقق ازدیاد برداش�ت در الگ�وی جدید قراردادهای
نفتی
با توجه به مبنای عایدات اعطا شده در بازهی زمانی قرارداد به پیمانکار،
30
بهطور طبیعی عملیات ازدیاد برداشت روشهای ثالثیه برای میادین بکر
کمتر انتظار میرود و اگر این بهطور طبیعی عملیات برای میادین قهوهای
نیاز شود ،به مقداری انجام میشود که سطح تولید تا پایان دورهی قرارداد
حفظ گردد.
همانطور که پیشتر مطرح شد هزینهی سرمایهای و عملیاتی برداشت
ثالثیه بسیار بیشتر از برداشت ثانویه و اولیه است .تأکید میشودکه عملیات
ازدیاد برداشت ثالثیه 31برای برداشت نفتی از مخزن است که عدم توانایی
تولی��د آن بهدلیلی غیر از فش��ار دینامیکی مخزن باش��د .یعنی آن بخش
قابلتوجهی از نفت که حتی اگر فش��ار دینامیکی بس��یار زیادی نیز به آن
اعمال ش��ود قابلتولید نخواهد بود؛ چراکه اساساً موضوع فشار دینامیک
برای آن بخش موضوعیت اصلی ندارد ،بلکه مش��کالتی مثل زیاد بودن
فشار موئینگی باعث ش��ده نفت قابلتولید نباشد .این مقدار نفت که تنها
با عملیات برداش��ت ثالثی��ه قابلتولید خواهد بود ب��ا کاهش گلوگاههای
حفرات و/یا افزایش کشش سطحی ،32افزایش مییابد که فشار موئینگی
افزای��ش خواهد یافت و با افزایش آن مقدار نفت کمتری قابلبرداش��ت
خواهد بود.
از سوی دیگر چون پیمانکار تنها بهدنبال حداکثرسازی سود خود است
در مدت زمان توس��عه و بهرهبرداری  20ساله نیازی به آن بخشی از نفت
که با عملیات برداشت ثالثیه قابلبرداشت است نخواهد داشت و بنابراین
بهطور طبیعی تمایلی هم به اجرای این پروژهها نخواهد داشت .فقط یک
حالت وجود دارد که پیمانکار در این دوره عملیات ازدیاد برداشت ثالثیه
انجام دهد و آن هم برای میادینی خواهد بود که در طول توس��عه مشکل
ازدیاد برداش��ت ثالثیه داشته باشند که این مشکل در سالهای پایانی عمر
مخزن خود را نشان میدهد .در صورتیکه بهترین زمان برای بیشینه کردن
ضریب بازیافت نهایی از مخزن ،ابتدای عمر آنست .در واقع باید مقداری
نفت برای تولید طبیعی اولیه و ثانویه در طول بازهی قرارداد وجود نداشته
باشد تا پیمانکار اقدامات عملیاتی تولید ثالثیه را اجرا کند .بهعبارتی چون
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اس��اس ارائه شده پیمانکار بر اس��اس اضافه تولید از میدان حقالزحمهی
مش��خصی را دریافت میکند که این پاداش برای شرایط متغیر اقتصادی
و توس��عهی میدان و ریس��ک هر مخزن مختلف اس��ت .در پرداخت این
حقالزحمه عالوه بر مقدار تولیدی ،محدودیت نرخ بهینهی برداش��ت نیز
اعمال میگردد تا بعد از اول برداش��ت صیانتی یعنی نرخ بهینهی تولید از
هر چ��اه و مجموع تولید میدان بهنحوی مطل��وب تحقق یابد .یا میتوان
ب��رای مقدار انحراف و تخلف از نرخ تولید غیربهینه ،جریمهی مازاد نرخ
بهینهی برداش��ت وضع کرد که این جریمه هم روی حقالزحمهی تولید
اولیه اثری مستقیم دارد.

بازهی قراردادی  20ساله است پیمانکار بهطور طبیعی در این جهت عمل
خواهد کرد تا تمام نفتی که از طریق روشهای غیرثالثیه قابل تولید است
و سرمایهی کمتر و بازگشت سرمایهی بیشتری دارد را تولید کند .اما اگر
پیمانکار هرگونه عملیات ازدیاد برداشت ثانویه و بهویژه ثالثیه را اجرا کند
بهدلیل دیر بازده بودن این پروژهها نمیتواند در دورهی قرارداد از همهی
آن نفتی که قابلبرداشت کرده استفاده زیادی ببرد .در نتیجه بهطور کامل
و مطلوب بهدنبال اجرای این فعالیتها نخواهد رفت.
اگر پیمانکار ملزم به اجرای این پروژهها ش��ود در بهترین و بهینهترین
حالت ،این عملیات احتمال اجرایی ش��دن ندارد .زیرا بهطور طبیعی منافع
پیمان��کار درگیر انجام این پروژهها نش��ده و او تمای��ل دارد هزینهی این
عملیات را برای توس��عهی میدان دیگری سرمایهگذاری کند یا آنرا برای  -2-4حقالزحم�هی پیمان�کار ناش�ی از برداش�ت صیانت�ی و
فعالیتهای منجر به تولید طبیعی که بازگش��ت س��رمایهی بیشتری دارند اجرای روشهای تخلیهی ثانویهی مخزن
پیشتر مطرح گردید که مفهوم برداشت صیانتی در دو بُعد نرخ بهینهی
هزینه نماید .در صورتیک��ه بهینهترین زمان برای عملیات ثالثیهی ازدیاد
برداش��ت همان ابتدای عمر مخزن خواهد بود که هنوز ش��رایط سنگ و تولید و تزریق نهفته اس��ت .نرخ بهینهی تولی��د را میتوان به حقالزحمه
بهازای هر بشکه تولید طبیعی وابسته کرد .اما بُعد تزریقی برداشت صیانتی
سیال مخزن دستخوش تغییرات مکانیکی ناشی از تولید نشده است.
دلیل عدم تحقق مطلوب اهداف ازدیاد برداشت نیز عدم وابستگی مستقیم را بای��د به حقالزحمهی تولید نفت بهروش تخلیهی ثانویه وابس��ته نمود؛
منافع و عایدی پیمانکار با اجرای روشهای ازدیاد برداش��ت اس��ت .از آنجا همانگونه ک��ه تزریق آب/گاز جهت حفظ فش��ار مخزن الزمهی تولید
که هزینه بهازای هر بش��که نفت ازدیاد برداش��ت در براب��ر هزینه بهازای هر صیانت��ی اس��ت .در ابت��دا و در ایدهآلتری��ن حالت ،نباید فش��ار کاهش
بشکه تولید طبیعی بسیار بیش��تر است .پیمانکار ترجیح میدهد تا حد امکان یابد؛ چراکه موجب مش��کالت تولیدی و از دس��ت رفتن بخشی از نفت
تولید طبیعی داشته باشد و جهت اجرای چنین عملیاتی تنها با درخواستهای قابلتولید توسط روشهای معمول تولید خواهد شد که جلوگیری از این
کارفرما گام بردارد .خاطر نش��ان میشود مهمترین مس��أله در یک قرارداد پدیده مس��تلزم عملیات بهبود برداش��ت جهت حفظ فشار مخزن و تولید
نفتی بلندمدت تدوین خودکارآمد بودن ش��رایط و ضوابط قرارداد است تا مقدار قابلبرداشت اولیه اس��ت .بنابراین شاخصی برای صیانت از مخزن
عالوه بر کاهش دعاوی و مشاجرات ،طرفین قرارداد و بهویژه پیمانکار تالش تعریف میکنیم تا اگر سناریوی توسعهای و تولیدی پیمانکار اثری منفی
بر مخزن داش��ته باشد از سود وی کاسته شود و برعکس .برای این منظور
حداکثری خود را جهت تحقق اهداف مورد نظر کارفرما انجام دهد.
میتوان افزایش مس��احت زیر سطح منحنی پالتو ناشی از عملیات تزریق
 -4وابستهسازی برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت به پرداخت آب/گاز که منجر به صیانت از مخزن میش��ود را مبنا قرار داد و با توجه
به افزایش مس��احت ،دریافتی پیمانکار را افزایش داد .بهعبارت بهتر باید
حقالزحمه در الگوی جدید قراردادهای نفتی
بهنظر میرس��د در عین لزوم جذابیت اقتص��ادی پروژه برای پیمانکار ،پیمانکار مش��وق مالی داشته باشد تا عملیات تزریق آب/گاز را بهصورت
ضروری است س��ود و عایدی او بر اساس منافع بلندمدت طرفین قرارداد بهینه انجام داده و در ازای آن حقالزحمهی بیشتری نسبت به تولید طبیعی
تنظیم گردد .برای پایهگذاری سیس��تم خودکارآمد جهت تحقق اهداف دریافت کند.
تولید ،برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداش��ت ،رژیم مالی قرارداد باید س��ه
 -3-4عای�دی پیمان�کار ناش�ی از ازدی�اد برداش�ت و اجرای
شاخص را درنظر گرفت:
روشهای ثالثیهی تخلیهی مخزن
جهت افزای��ش مقدار ذخیرهی قابلبرداش��ت ،بای��د پیمانکار عایدی
 -1-4حقالزحم�ه ب�هازای هر بش�که تولید اضاف�ی تخلیهی
طبیع�ی مخ�زن بههم�راه اعم�ال پاداش/جریم�هی تحقق و قابلتوجهی داش��ته باش��د ت��ا بهطور خ��ودکار در این راس��تا عمل کند.
همانگونه که پیشتر بیان ش��د هزینههای س��رمایهای و عملیاتی اجرای
انحراف از نرخ بهینهی برداشت
چنانک��ه در رژیم مالی مصوبهی هیأت دول��ت عایدی پیمانکار بر این پروژههای ثالثیهی تولید بس��یار بیشتر از عملیات برای تولید اولیه و ثانویه
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ﺟﺪﻳﺪ و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روشﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد/ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ و
ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوري در ﺣﻮزهي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻋﺎﻳﺪي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ 1-ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺧﻼﺻﻪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
150ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
شماره یﻣﺎﻟﻲ
اﺳﺎس رژﻳﻢ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ترویجی ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در
اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
نفتﺑﺮو گاز|
ﻋﺎﻳﺪيتولید
اکتشاف و
علمی-
ی
ماهنامه 
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺻﻴﺎﻧﺖ از
ﻣﺨﺰن و ﺑﺮداﺷﺖ از آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮهي ﻗﺎﺑﻞﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻋﺎﻳﺪي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

است .بنابراین جهت ایجاد انگیزه برای پیمانکار باید عایدی طرف مقابل خواهد آمد.
در این مدل پیش��نهادی عای��دی پیمانکار عالوه ب��ر نتایج کوتاهمدت
به اجرای اینگونه طرحها وابس��ته باشد .در اینجا به افزایش حقالزحمهی
ﻓﻲ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﺑﺸﻜﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻔﺖ(
پیمان��کار که در الگوی جدید قراردادهای نفتی برای این عملیات درنظر که همان تولید اس��ت به اثرات بلندمدت س��ناریوهای توسعهای پیمانکار
ﻓﻲ ﺑﻪ ازاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از
نش��اندهندهی خالصهی شاخصهای
گرفته ش��ده نیز توجه گردیده و پیش��نهاد حاضر برای ک ّمیس��ازی مدل نیز وابس��ته شده است .ش��کل1-
ﻣﺨﺰن
قالب عایدی پیمانکار
مقاومتی
سیاس
پیشرفتهتر از آنست.
درﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﺼ
اقتصاد ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ
هایﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ
ازايتاﻓﺰاﻳﺶ
پیشنهادی همسو باﻓﻲ ﺑﻪ
ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ
روش
مهمترین دلیل ع��دم اجرای پروژههای ازدیاد برداش��ت ،عدم منفعت بر اس��اس رژیم مالی قرارداد اس��ت .در واقع با استفاده از رژیم مالی زیر
پیمان��کار از آنها بهدلیل عدم انتفاع از تولید ناش��ی از اجرای این عملیات میتوان در جهت اهداف حفظ س��طح تولی��د در کوتاهمدت ،صیانت از
ﺷﻜﻞ  -1ﺧﻼﺻﻪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب
ذخیرهی قابلبرداشت
اس��ت .چراکه ممکن است مقدار نفت قابلبرداشت افزوده شده اثر خود مخزن و برداش��ت از آن و همچنین افزایش مقدار
را در طول دورهی قرارداد در تولید نشان نداده یا کم نشان دهد و بههمین گام برداشت.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت رﻳﺎﺿﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﺑﻪﺷﻜﻞ راﺑﻄﻪي 1-ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
عل��ت پیمان��کاران رغبت کمی خواهند داش��ت .جه��ت افزایش مقدار صورت ریاضی مدل ساخته شده طبق رابطهی 1-خواهد بود:
ذخیرهی قابلبرداش��ت و اجرای روشهای ثالثیه میت��وان متغیری مانند

( fee fee )production  bbl (  fee )sec ondary / Optimal (  fee )tertiary / EOR
ضریب بازیافت 33یا افزایش مس��احت زیر پالتو ناشی از اجرای عملیات
(رابطهی)1-
ثالثی��ه را مبنا قرارداد و به مقداری که ضریب بازیافت یا س��طح زیر پالتو
)راﺑﻄﻪي(1-
ناشی از برداش��ت ثالثیه توس��ط پیمانکار افزایش مییابد عایدی وی نیز
ش��اخص نخس��ت جهت تولید هر بش��ک ه نفت با اعمال مقدار اضافی
بیشتر شود .البته در اینجا باید شرکت ملی نفت ریسک بسیار کم ناشی از
تحق��ق نرخ بهین��هی تولید (یا جریم��هی مقدار انح��راف از نرخ بهینهی
نتایج سناریوی ازدیاد برداشت را بپذیرد.
مث� ً
13ش��ود که در الگوی جدید قراردادهای نفتی
لا پیمانکار در طول دورهی قرارداد عملیات ازدیاد برداش��ت برای برداش��ت) عاید پیمانکار می
تخلی��هی ثالثی��ه را انجام میدهد .اما بهدلیل آنکه ممکن اس��ت نتایج این بخش مقدار تولید مبنا قرار گرفته و ش��اخصهای دوم و سوم بهنوعی در
عملیات در ط��ول دورهی قرارداد روی تولید اثر نگ��ذارد ،باید کارفرما بردارندهی اث��رات مثبت یا منفی عملیات پیمان��کار در مخزن ،عاید وی
برای ایج��اد رغبت در پیمانکار ب��رای اجرای ای��ن پروژهها درصدی از خواهد شد و حتی ممکن است اجرای چنین طرحهایی در دورهی حضور
کمترین احتمال افزایش ذخیرهی قابلبرداشت که توسط آزمایشگاهها و پیمانکار نیز اثر مطلوب خود را نشان ندهد.
جهت اجرای یک مدل مالی خودکارآمد در جهت اهداف کوتاهمدت
شبیهسازها 34قابلمحاسبه و پیشبینی است را بهصورت ضریبی به عایدی
پیمانکار اضافه کند .از آنجا که اغلب میادین ایران پتانس��یل بسیار خوبی و بلندمدت باید حقالزحمه بهازای افزایش یک بشکه نفت ناشی از روش
ثالثیه بیش��تر از حقالزحمهی ش��اخص دوم و بههمین ترتیب شاخص اول
دارند این ریسک ناچیز خواهد بود.
خاطر نش��ان میش��ود در این پیش��نهاد عایدی پیمانکار بر اساس نتایج درنظر گرفته و بهینهس��ازی شود .الزم بهذکر اس��ت که با بررسیها فنی
عملکرد س��ناریوهای توس��عهای بلندمدت پیمانکار که در مخزن بر جای و مهندس��ی شبیهسازی و آزمایشگاهی میتوان نتایج سناریوهای اجرایی
میگ��ذارد خواهد ب��ود و نه تنها نتایج کوتاهمدت ی��ا حقالزحمه بهازای در مخزن را پیشبینی کرد و با گذش��ت زمان و بهدس��ت آمدن دادههای
بش��کهی تولید اضافی .35ضمن اینکه افزایش مق��دار ذخیره که رویکرد مخزنی جدید قابلاصالح خواهند بود.
الزم بهذکر است که سود ناشی از اجرای شاخص دوم و سوم در مقابل
بلندم��دت داش��ته و در طوالنیمدت خود را نش��ان میده��د بهصورت
کوتاهم��دت در قال��ب ضریبی از عایدی بهازای هر بش��که ب��ه پیمانکار اثر مثبتی که در مخزن برج��ای میگذارد در بلندمدت چندان قابلتوجه
خواه��د بود که حتی در صورت باالبودن حقالزحمهی این ش��اخصها،
پرداخت میشود.
مدلس��ازی مالی قرارداد بر اساس این پیشنهاد منجر به آن خواهد کارفرم��ا ریس��ک ناچیزی را متقبل ش��ده اس��ت .بهدس��ت آوردن این
ش��د که پیمانکار تمام فنآوریهای روز دنیا را بهکار گیرد تا بتواند ش��اخصها را میتوان با مرجع ق��راردادن یکی از روشهای اندازهگیری
عایدی خود را افزایش دهد و از طرفی چون بیشترین سود پیمانکار در آنها در مهندسی مخازن محقق کرد .با درنظر گرفتن شاخصهای مطلوب
فنآوریهای جدید و ازدیاد برداش��ت ثالثیه نهفته است او میکوشد مدل مالی ،ریسکهای اقتصادی ،بازار ،فنی و غیره را نیز میتوان در این
تا بهترین روشهای بهبود/ازدیاد برداش��ت را اجرا کند و حتی بستر مدلس��ازی دخیل نمود وتمامی اینها را به نوعی پیوند ریس��ک مخزن با
انتقال فنآوری در حوزهی ازدیاد برداش��ت بهط��ور طبیعی بهوجود مدل مالی قرارداد تعبیر کرد.
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ﻜﻪي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺿﺎﻓﻲ .35ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ و در ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪت ﺧﻮد

ﻋﺎﻳﺪي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

برداش��تﻣﻲﺷﻮد.
ﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﺪي ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺖ
صیانتی و ازدیاد برداش��ت ارائه شده تا ش��مای کلی نحوهی
جمعبندی و نتیجهگیری
اهداف دﻧﻴﺎ
تحققﻫﺎي روز
سودﻓﻦآوري
حداکثرسازیﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻣﻨﺠﺮبینﺑﻪ آن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﺳﺎس
لﺳﺎزي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮارداد ﺑﺮ
اساس��اً
روش��ن گردد و س��پس ب��رای هری��ک از مکانیزمهای
ﺧﻮاﻫﺪ تنها
المللی نفتی
تهای
اﻳﻦ ش��رک
هدف
ثانویه و ثالثیه حقالزحمه تعریف شود تا بهعنوان ساختار
ﺳﻮد دیگر
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦسوی
نهفته است .از
پاداش
اس��تراکه این
ﻪﻛﺎر ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪاقتصادی
اولیه،ﻫﺎي
برداشتآوري
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻓﻦ
آنهاﭼﻮن
ﻃﺮﻓﻲ
مسألهﺪدرو از
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ
ﻋﺎﻳﺪي ﺧﻮد
در ومدل مالی الگ��وی جدید قراردادهای نفتی قابلاعمال
منافع
توجه به
اقتصادی
ﻲ بهینه
عالوهﻣبر
ﺛﺎﻟﺜﻴﻪملی
شرکت
خودکارآمدﻛﻨﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ را اﺟﺮا
ازدﻳﺎد
موظف بهﺑﻬﺒﻮد/
روشﻫﺎي
سازیﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ
نفتاﺳﺖ
ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﻳﺪ و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ
ملی و بلندمدت اس��ت .بنابراین برای اعمال حاکمیت در قرارداد نفتی باشد.
ﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوري در ﺣﻮزهي ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در این پژوهش بر اساس اهداف کوتاهمدت و بلندمدت شرکت ملی
جهت اجرای خودکار و گام نهادن در جهت اهداف شرکت ملی نفت
تأثیرﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻤﺎن
ﻣﺪت ﻛﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتسیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی ،شاخصهای رژیم
اﺛﺮاتهمچنین
دهد .اﺳﺖ ﺑﻪنفت و
قرارداد
ﻛﻮﺗﺎهمالی
ﻧﺘﺎﻳﺞ رژیم
نوعی در
خود را به
ﻋﺎﻳﺪيتهای
باید سیاس
مطلوبﻫﺎي
مال��یﺷﺎﺧﺺ
ﺧﻼﺻﻪي
جدیدﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
الگوی1-
اﺳﺖ.با ﺷﻜﻞ
ﺷﺪه
ﻧﻴﺰحقواﺑﺴﺘﻪ
که بتواند بهطور خودکارآمد متضمن برداش��ت صیانتی
ينفتی
قراردادهای
متناسب
الزحمهی
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرتعیین
ﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي شیوهی
اﺳﺖ.باش��د ارائه گردید و بر همین اساس عایدی پیمانکار
برداشت
ﻣﺎﻟﻲازدیاد
رژﻳﻢ و
برداشت
ازدیاد
ﻋﺎﻳﺪيصیانتی و
برداش��ت
که ابتدا
اس��ت
ﺎﺳﺖای
ﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ بﺳهﻴگونه
ﻗﺮارداد
اﺳﺎس
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮ
ملزوماتﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در
اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺎي
به تفکیک معرفی ش��ده و س��پس برای هر یک از نیازها ،حقالزحمهی ناشی از سه حقالزحمهی تولید طبیعی با اعمال پاداش یا جریمهی اجرا یا
واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺻﻴﺎﻧﺖ از
جداگانه ارائه میشود .بدیهی اس��ت هزینه کردن برای تولید طبیعی با انحراف از نرخ بهینهی برداشت ،افزایش پالتو ناشی از عملیات تخلیهی
ﺰن و ﺑﺮداﺷﺖ از آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮهي ﻗﺎﺑﻞﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
تخلیهی ثانویه و ثالثیه مخزن بسیار متفاوت است و بنابراین باید انگیزهی ثانویه جهت تحقق برداشت صیانتی و عایدی متأثر از افزایش سطح زیر
پیمانکار بهنح��وی در اجرای این روشها تعبیه ش��ود تا برای پیمانکار منحنی پالتو ناشی از عملیات ازدیاد برداشت و اجرای روشهای ثالثیه،
توجیه اقتصادی داش��ته باش��د .بهعبارت بهتر ابتدا مبانی و مفاهیم کلی بر مبنای مطالعات قراردادهای نفتی و اصول مهندس��ی مخزن مشخص
گردی��د .انتظار میرود ب��ا تغییر مدل مالی الگوی جدی��د قراردادهای
نفت)
(تولید هر
ﺗﻮﻟﻴﺪتولید
ازايبه ازای
الزحمه
حق
اضافیﻧﻔﺖ(
بشکهاﺿﺎﻓﻲ
ﻫﺮﺑﺸﻜﻪ
طبیعیﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ)
ﻓﻲ ﺑﻪ
نفتی در متون تنظیمی با ش��رکتهای اکتشاف و تولید ،عالوه بر ایجاد
انگی��زه در پیمانکاران برای اجرای طرحهای پ��ر هزینه ،تحقق اهداف
مخزناز
صیانتﺻازﻴﺎﻧﺖ
نتیجهﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪو ودردر
عملیاتﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻲ ﺑﻪ
تخلیه ثانویه
ازايازای
الزحمه به
حق
برداش��ت صیانتی و ازدیاد برداش��ت بهوقوع بپیوندند و بهعبارت دیگر
ﻣﺨﺰن
پیوند ریسک مخزن با مدل مالی قرارداد در تعادل قرار گیرد .امری که
اﺳﺘﺤﺼبهﺎل ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞ
افزایشﻳﻚ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﻲ ﺑﻪ
روش
استحصال
ﻧﻔﺖقابل
ﺑﺸﻜﻪ نفت
یک بشکه
ازايازای
الزحمه به
حق
حتی در سطح بینالملل نیز کمتر بدان توجه شده و نیازمند پژوهشهای
ثانویه
روش ﺛﺎﻟﺜﻴﻪ
میانرشتهای بیشتر در این زمینه است.
 1خالصهی شاخصهای پیشنهادی مدل مالی مطلوب
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