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مقایسـه ی چارچـوب کلي مـدل قراردادهاي نفتي شـرکت ملي مناطق 
نفت خیـز جنـوب با مـدل مصوب هیـأت وزیران

علي خواجوی*، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت  

تدویـن چارچـوب قراردادهـای جدیـد نفتـی ایـران یکـی از موضوعـات چالش برانگیـز وزارت نفت 
طـی دو سـال اخیـر بوده اسـت. سـرانجام این مدل قـراردادی که بـه تصویب هیأت وزیران نیز رسـیده 
در شـهریور مـاه 1395 تصویـب و بـرای اجـرا ابالغ شـده اسـت. البته در کنـار این مدل قـراردادی در 
مهـر مـاه 1395 مـدل قـراردادی دیگـری که توسـط شـرکت ملـی مناطق نفت خیـز جنوب ارائه شـده 
بـود بـه تصویـب هیأت مدیره ی شـرکت ملی نفت ایران رسـید. در ایـن مقاله چارچـوب کلی این دو 
مـدل قـراردادی بـا یکدیگـر مقایسـه شـده و در ادامـه توزیـع مسـئولیت ها و ریسـک های پیمانکار در 
مـدل شـرکت مناطـق نفت خیـز جنـوب بررسـی شـده اسـت. همچنیـن نقاط قـوت و ضعف ایـن مدل 

قـراردادی بررسـی و بـرای هر یـک از نقاط ضعف آن، راهکارهای پیشـنهاد شـده اسـت.
در مجمـوع بـا مـرور نقاط قـوت و ضعف مدل قراردادی شـرکت مناطق نفت خیز جنوب و مقایسـه ی 
آن بـا مـدل مصـوب هیـأت وزیـران این گونـه اسـتنباط می شـود که به هیـچ عنـوان نمی تـوان این مدل 
را نسـخه ای تکامل یافتـه یـا ارتقاء یافتـه از مـدل مصـوب هیـأت وزیران درنظـر گرفت. چراکـه بازه ی 
زمانـي محـدود ایـن مـدل سـبب می شـود طرحـي در شـرکت ملـي مناطـق نفت خیـز جنـوب تعریف 
نشـود کـه کل زنجیـره ی توسـعه، بهره برداري و ازدیاد برداشـت را در خود داشـته باشـد. همچنین در 
ایـن مـدل قـراردادی، امـکان انتقال دانـش در زمینـه ی مدیریت مخزن به طـرف ایراني بسـیار ضعیف 
اسـت و تقسـیم مسـئولیت ها، جایـگاه و نحـوه ی تعامل مجـري و پیمانـکار به گونه ای اسـت که باعث 
می شـود شـرکت هاي بـزرگ صاحب فـن آوري و معتبر بین المللـي تمایل و رغبتي بـراي همکاري از 
خـود نشـان ندهنـد. در مقابـل طبیعی اسـت که شـرکت های کوچـک از این مـدل قراردادی اسـتقبال 
کننـد؛ چراکـه ایـن شـرکت ها می تواننـد بـدون تقبـل هیچ گونـه ریسـکی، ایده هـا و فن آوری هـای 

خـود را در ایـن قراردادهـا آزمایـش کننـد و از نتایـج آن نیز برای کسـب تجربه اسـتفاده نمایند.
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مدل جدید قراردادهاي نفتي پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای 
فراوان، با تصویب و ابالغ توسط هیأت وزیران، در حال طي کردن مسیر 
خود براي اجرایي شدن است. به طوري که بر اساس این الگوي مصوب، 
با  جنوبي  پارس  مشترک  میدان  فاز-11  توسعه ی  براي  توافق نامه اي 
حکایت  که  رسیده  امضاء  به  پتروپارس  و   CNPC توتال،  کنسرسیوم 
قراردادي  مدل  این  به  خارجي  معتبر  شرکت هاي  اقبال  و  پذیرش  از 
نیز  البته به موازات این مدل، شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب  دارد. 
که عمده ی تولید و ذخایر نفت خام کشور را در حیطه ی فعالیت های 
خود دارد با کسب مجوز از وزیر نفت، چارچوب قراردادي جدیدي را 
تدوین و به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملي نفت ایران رسانده که از 
 1NISOC این پس در مقاله ی حاضر جهت اختصار از آن به عنوان مدل
مدل  به  شباهت هایي   NISOC مدل  آنکه  وجود  با  کرد.  خواهیم  یاد 
قراردادي مصوب هیأت وزیران دارد اما میان این دو مدل، تفاوت هایي 

نیز با یکدیگر دارند.
در  مدیـره  هیـأت  مصـوب  چارچـوب  و  کلیـات  ابتـدا  مقالـه  ایـن  در 
خصـوص مـدل قرارداد NISOC ارائه و سـپس تفاوت هـاي عمده ی آن 
بـا مـدل مصـوب هیأت وزیـران بیـان مي شـود و در نهایت نقـاط قوت و 

ضعـف آن تبییـن مي گـردد.

1- چارچوب مصوب قراردادهاي نفتي جدید شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب

بـر اسـاس مصوبـه ی مـورخ 95/7/14 بـه شـماره ی 32877-1986هیأت 
مدیـره ی شـرکت ملـي نفـت ایـران، پیشـنهاد شـرکت ملـي نفـت مناطق 
نفت خیـز جنـوب براي چارچوب قراردادي این شـرکت با شـرکت هاي 

متقاضـي به شـرح زیر تصویب شـده اسـت: 
1- در ایـن شـیوه ی قـراردادي کارفرمـا )طـرف اول قـرارداد( شـرکت 
ملـي نفـت ایـران و مجـري طـرح شـرکت ملـي مناطـق نفتخیـز جنـوب 
مـي باشـد کـه از طـرف و بـه نمایندگـي از کارفرمـا راهبري طـرح را بر 
عهـده دارد. پیمانـکار، شـرکت/ شـرکت هاي صاحـب صالحیـت نفتـي 
)داخلـي و یـا خارجـي( مـي باشـد کـه جهـت انجـام هـر یـک از انـواع 

زیر: قراردادهـاي 
 )IOR &  EOR( الف- توسعه، اجراي طرح هاي بهبود یا ازدیادبرداشت

و بهره برداري
ب- عملیـات محـور )Job based( شـامل عملیـات حفـاري، چـاه محور 
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یـا تاسیسـات سـطح االرضي
همـراه بـا تأمیـن کل منابع مالي مورد نیـاز، طي فرآیند قانونـي انتخاب و 
قـرارداد مربوطـه را امضاء نمـوده و "طرف دوم قرارداد" نامیده مي شـود.

راهبـري  و  نظـارت  بـا  را  هزینه هـا  و  فعالیت هـا  کلیـه ی  پیمانـکار   -2
مجـري طـرح انجـام خواهـد داد. راهبـري توسـعه، تولیـد و بهره برداري 
از میـدان یـا مخـزن، برآوردهـاي اولیـه مالـي جهت دسـتیابي بـه اهداف 
تولیـدي، تدویـن برنامـه پایـه ی تولیـد، نهایي سـازي برنامه هـاي مالـي و 
عملیاتـي سـالیانه و راهبـري تیم هـاي مدیریتـي و فنـي در حیـن اجـراي 
طـرح بـر عهده ی شـرکت ملـي مناطق نفت خیـز جنوب )مجـري طرح( 

بود.  خواهـد 
3- دوره ی اجـراي طـرح در قـرارداد، حداکثـر پنـج سـال مي باشـد. در 
قراردادهـاي نوع-الـف از بنـد-1 فـوق حسـب مـورد، امـکان تمدیـد 
دوره ی اجـراي طـرح بـراي یـک دوره ی دیگـر پنـج سـاله بـا بـه روز 

رسـاني خـط سـناریوی پایـه )base case line( وجـود دارد. 
ــاي  ــتقیم، هزینه ه ــتقیم، غیرمس ــاي مس ــه ی هزینه ه 4- بازپرداخــت کلی
بهره بــرداري و نیــز پرداخــت هزینه هــاي تامیــن مالــي و دســتمزد 
پیمانــکار جهــت اجــراي طــرح صرفــاً از محــل حداکثــر 50 درصــد از 
ــه ی  ــه خــط پای ــي نســبت ب ــات گازي اضاف ــا میعان ــد نفــت خــام ی تولی
تخلیــه )Depletion Base Line( و تــا 75 درصــد از تولیــد گاز طبیعــي 
اضافــي نســبت بــه خــط پایــه ی تخلیــه و در مــورد ســایر محصــوالت بــر 
پایــه ی قیمــت روز فــروش محصــول انجــام مي شــود. ایــن بازپرداخــت 
فــروش  از  حاصــل  عوایــد  یــا  و  محصــول  تحویــل  بــا  مي توانــد 

ــرد. ــاد شــده انجــام پذی محصــوالت ی
نفتخیز جنوب(  یا شرکت ملي مناطق  ایران )و  تعهد شرکت ملي نفت 
براي بازپرداخت موارد مذکور در این بند منحصراً از محل فوق خواهد 
بود و هیچ گونه تعهدي خارج از آن بر عهده ی شرکت ملي نفت ایران 

و یا شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب پذیرفته نخواهد شد.
پایان دوره ی قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه هاي باقیمانده )پرداخت 
نمي شود. در صورت  قرارداد  با شرایط مندرج در  تا آن مقطع(،  نشده 
عدم کفایت تولید اضافي میدان نسبت به خط پایه ی تخلیه، بازپرداخت 
تعهدات به سال هاي بعد موکول خواهد شد. تقسیط و بازپرداخت اصل 
برنامه ی  طي  که  فعالیت هایي  براي  مالي  تأمین  هزینه هاي  و  هزینه ها 
عملیاتي و مالي سالیانه مصوب شده، منوط به انجام صحیح و به موقع 
عملیات و نیز تأیید کمیته ی فني مربوطه خواهد بود. عالوه بر بازپرداخت 
اصل هزینه ها یا هزنیه هاي تامین مالي در قراردادهاي نوع- الف از بند- 1 
میعانات گازي  یا  تولید هر بشکه نفت خام و  ازاي  به  فوق، دستمزدي 
تولید هر  نیز  و   )Base Case line( پایه  به خط سناریوی  نسبت  اضافي 
هزار فوت مکعب گاز اضافي نسبت به خط سناریوي پایه قابل پرداخت 
است. خط سناریوی پایه براي دوره قرارداد ثابت بوده و برابر توان تولید 
میدان/مخزن در ماه عقد قرارداد مي باشد.  لیکن در میادین یا مخازن در 
حال بهره برداري که بیش از 50 درصد ذخیره ی اولیه را تولید کرده اند 
پایه  دارند، خط سناریوی  قرار  تولید مخزن  توان  و در دوران کاهشي 
این  در  که  باشد  کاهشي  منحني  یک  مي تواند  قرارداد  دوره ی  براي 

صورت میزان کاهش سالیانه حداکثر برابر درصد افت طبیعي توان تولید 
مخزن درسال عقد قرارداد نسبت به سال پیش از آن خواهد بود. خط 
سناریوی پایه پیش از انعقاد قرارداد توسط مجري طرح تهیه مي شود و 
قراردادهاي  به  بدیهي است دستمزد  قرار مي گیرد.  توافق طرفین  مورد 

نوع-ب از بند-1 فوق تعلق نمي گیرد. 
تبصـره: خـط پایـه ی تخلیـه )Depletion Base Line( و خـط سـناریوي 
پایـه )Base Case line( بایـد بـه تصویـب شـوراي عالـي مخازن برسـد.

بند -1  نوع-الف  قراردادهاي  اجراي  براي  طرح:  اجراي  نحوه ی   -5
طرح  یک  مخزن،  مهندسي  مطالعات  انجام  با  طرح  مجري  فوق، 
و صاحب صالحیت  معتبر  از شرکت هاي  و  کرده  تهیه  اولیه  توسعه ی 
شده  ارائه  توسعه ی  طرح   مي نماید.  پیشنهاد  ارائه ی  به  دعوت  نفتي 
توسط مجري، مبناي ارزیابي طرح هاي پیشنهاددهندگان مي باشد. طرح 
توسعه ی فني و اقتصادي نهایي بر مبناي مطالعه ی اولیه انجام شده و نیز 
پیشنهادهاي دریافتي از شرکت هاي نفتي، توسط مجري طرح تهیه شده 
و جهت تصویب به شرکت ملي نفت ایران ارسال مي گردد. صالحیت 
با  ایران  شرکت/ شرکت ها براي اجراي طرح توسط شرکت ملي نفت 
اجراي  مجري،  نظر  زیر  تا  شود  مي  انتخاب  مقررات  و  قوانین  رعایت 

طرح را با تأمین منابع مالي الزم به انجام رساند.
 )JMC & JTC( 6- در هر قرارداد کارگروه هاي مشترک مدیریتي و فني
از نمایندگان مجري و پیمانکار  تشکیل مي شود و نظارت بر تمام مراحل 
عملیات طرح را بر عهده داشته و ضمن تهیه ی کلیه ی دستورالعمل هاي 
ساالنه  عملیاتي  برنامه ی  تهیه ی  همچنین  و  فعالیت ها  انجام  جهت  فني 
در چارچوب قرارداد، نسبت به واگذاري پیمان هاي دست دوم و اتخاذ 

تصمیمات فني،  مالي و حقوقي اقدام مي نماید. 
بدیهـي اسـت تأییـد نهایـي فنـي، عملیاتـي تصمیمـات کارگـروه هـاي 

ذکـر شـده بـا مجـري طـرح خواهـد بـود.
تصمیمـات مالـي جهـت افزایـش و یـا کاهش )کلـي و یا سـالیانه( میزان 
سـرمایه گذاري نسـبت بـه طـرح توسـعه در چارچوب قـرارداد بـا توافق 
طرفیـن صـورت خواهد گرفـت و برنامه ی مالـي و عملیاتي سـالیانه باید 

بـه تأیید شـرکت ملـي نفت ایران برسـد.
7- روش صحیـح اخـذ بـه موقـع اطالعـات از مخزن و نیـز پایش کلیه ی 
پارامترهـاي مخـزن و نیـز مطالعـات مخـزن )بـا نظـر کارگـروه مشـترک 
فنـي( در طـول دوره ی قـرارداد بـا همـکاري مشـاوران معتبـر )خارجـي 
و داخلـي( و مشـارکت کامـل مجـري و پیمانـکار بـا هـدف اصـالح یـا 
بهینه سـازي برنامه هـاي فعلـي و یـا بـه کارگیـري روش هـاي بهبـود و یا 

ازدیاد برداشـت جدیـد انجـام پذیـرد.
8- از زمـان شـروع بهره بـرداري در قراردادهـاي نوع-الـف بند-1 فوق، 
تولیـد و بهره بـرداري از تأسیسـات توسـط شـرکت ملي مناطـق نفت خیز 
در  قـرارداد  دوره ی  در  پیمانـکار  مسـؤولیت هاي  حفـظ  بـا  جنـوب، 
پشـتیباني و مشـارکت فنـي و مالـي، همراه بـا تأمین تجهیـزات، قطعات و 

مـواد مصرفـي الزم انجـام پذیرد. 
البتـه بـر اسـاس مصوبه ی هیـأت مدیـره، رعایت مقررات مصـوب هیأت 
وزیـران در خصـوص شـرایط عمومـي، سـاختار و الگـوي قراردادهـاي 
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باالدسـتي نفـت و گاز و نیـز نحـوه ی انعقـاد و اجـراي قراردادهـاي نفتي 
در مـدل NISOC نیـز الزامي اسـت.

2- تفاوت هاي مدل قرارداد NISOC با مدل مصوب هیأت وزیران
قبل از ورود به بررسي نقاط قوت و ضعف مدل NISOC ابتدا به چند 
که  وزیران  هیأت  مصوب  مدل  با   NISOC مدل  مهم  و  عمده  تفاوت 
الگوي  و  ساختار  عمومي،  شرایط  عنوان  تحت  آن  ابعاد  و  چارچوب 
به شماره ی  باالدستي نفت و گاز در جلسه ی 1395/5/13  قراردادهاي 
57225/ت53367هـ و اصالحیه ی آن که در تاریخ 1395/6/7 با شماره ی 

البته  مي گردد.  اشاره  شده  مصوب  وزیران  هیأت  69978/ت53421هـ 
هیأت وزیران نحوه ی نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي را در 
تاریخ 95/6/7 به شماره ی 69975/ت53421هـ تصویب نموده که مفاد 
این تصویب نامه نیز در زمره ی چارچوب کلي قراردادهاي مصوب هیأت 
وزیران منظور مي شود. الزم به ذکر است که جهت اختصار و جلوگیري 
و  نشده  ارائه  وزیران  هیأت  مصوب  چارچوب  مقاله،  شدن  طوالني  از 
پایگاه اطالع رساني هیأت  از  عالقمندان مي توانند متن این مصوبات را 
دولت دریافت کنند. جهت رعایت اختصار، تفاوت هاي عمده ی مدل 

مصوب هیأت وزیران با مدل NISOC در جدول- 1 ارائه شده است.

مدل NISOCمدل مصوب هیأت وزیرانمحورهاي تفاوتردیف

شرکت ملي نفت ایران یا شرکت هاي تابعه ی آن به جایگاه کارفرمایي1
نمایندگي از آن شرکت، کارفرما هستند

شرکت ملي نفت ایران، کارفرما )طرف اول قرارداد( و مجري 
طرح، شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب است

حداکثر به مدت 20 سال که دوره ی اکتشاف حسب دوره ی زماني قرارداد2
مورد به دوره ی یاد شده اضافه مي گردد

حداکثر 5 سال است و امکان تمدید براي یک دوره ی 5 ساله 
دیگر هم وجود دارد )در مجموع 10 سال(

موضوع قراردادها3

الف( اکتشاف، توسعه و بهره برداري
ب( توسعه ی میادین یا مخازن کشف شده

 )Green Field( و بهره برداري از آنها
ج( انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در 

)Brown Field(  میادین یا مخازن در حال بهره برداري

الف( توسعه، اجراي طرح هاي بهبود یا ازدیاد برداشت
 )IOR & EOR( و بهره برداري

ب( عملیات محور )Job based( شامل عملیات حفاري، 
چاه محور و یا تأسیسات سطح االرضي

مسئولیت عملکرد مخزن 4
در دوره ی قرارداد

مسئولیت عملکرد مخزن در دوره ی بهره برداري و به تبع 
آن بازپرداخت هزینه ها بر عهده ی طرف دوم قرارداد و 
منوط به مقدار موفقیت او در تولید نفت و گاز مي شود

راهبري توسعه، تولید و بهره برداري از میدان یا مخزن و در 
نتیجه ریسک تحقق اهداف طرح بر عهده ی شرکت ملي مناطق 

نفت خیز جنوب )مجري طرح( خواهد بود

مبلغي که به ازاي تولید اضافي از میدان   نسبت به خط مبناي دریافت دستمزد5
پایه ی تخلیه تعیین مي شود

مبلغي که به ازاي تولید اضافي از میدان  نسبت به خط سناریوی 
پایه تعیین مي شود

6
نقش در کارگروه هاي 

مشترک مدیریتي و فني 
)CTJ & CMJ( قرارداد

کارگروه ها از تعداد مساوي نمایندگان طرف هاي اول 
و دوم قرارداد با حق رأي مساوي تشکیل مي گردد. 

تصمیمات این کارگروه به اتفاق آراست و باید به تأیید 
شرکت ملي نفت ایران )کارفرما( برسد

تأیید نهایي فني، عملیاتي و مالی تصمیمات کارگروه هاي 
مشترک با مجري طرح خواهد بود

بهره بردار7
با حفظ مسئولیت هاي طرف دوم قرارداد، توسط شرکتي 

ایراني، انجام مي گردد)مي تواند از شرکت هاي تابعه 
شرکت ملي نفت یا شرکتي غیردولتي باشد(

با حفظ مسئولیت هاي پیمانکار در پشتیباني و مشارکت فني و 
مالي، توسط شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب انجام مي پذیرد

8
نحوه ی توسعه یا انجام 

عملیات ازدیاد برداشت از 
میدان یا مخزن

به صورت مرحله بندي )پلکاني( و براي هر مرحله بر 
اساس نتایج حاصل از رفتار مخزن در مرحله ی قبل 

انجام مي شود

مجري طرح بر مبناي مطالعات اولیه ی خود و نیز پیشنهادهاي 
دریافتي از شرکت هاي نفتي، طرح توسعه ی فني و اقتصادي 

نهایي را تهیه و جهت تصویب به شرکت ملي نفت ایران ارسال 
مي کند

پرداخت هزینه هاي تأمین 9
مالي

هزینه ی تأمین مالي تنها در صورت تأخیر در بازپرداخت 
هزینه هاي پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود

هزینه هاي تأمین مالي متناسب با اصل هزینه ها به پیمانکار تعلق 
مي گیرد )مقدار این هزینه در قرارداد مشخص مي شود(

تفاوت هاي عمده ی مدل قراردادهاي نفتي مصوب هیأت وزیران با مدل قراردادي NISOC )منبع: بررسی های نویسنده بر اساس مصوبات موجود(1
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مبنـاي  شـد  اشـاره  جـدول-1  در  کـه  همان طـور  اسـت  به ذکـر  الزم 
پرداخـت دسـتمزد )Fee( در مـدل مصـوب هیأت وزیـران، تولید اضافي 
نسـبت بـه خـط پایـه ی تخلیـه اسـت. امـا در مـدل NISOC دسـتمزد بـه 
تولیـد اضافـي نسـبت بـه خـط سـناریوی پایـه تعلـق مي گیـرد. به منظـور 
روشـن تر شـدن ایـن مفهـوم، در ادامه تعاریـف خط پایـه ی تخلیه و خط 

سـناریوی پایـه در مـدل NISOC بیـان مي شـود.

خـط پایـه ی تخلیـه )Depletion Base Line(: عبـارت اسـت از خـط یـا 
منحنـي فرآینـد تخلیـه ی میـدان یـا مخـزن بـا منظـور کـردن تأسیسـات 
موجـود و در حالـت عـدم اجـراي طرح هـاي جدیـد بهبـود یـا افزایـش 

.)EOR, EGR ,IOR & IGR( بازیافـت  ضریـب 

خـط سـناریوی پایـه )Base Case Line(: در میادیـن یـا مخـازن در حـال 
بـوده  ثابـت  قـرارداد  دوره ی  بـراي  پایـه  سـناریوی  خـط  بهره بـرداري 
و برابـر تـوان تولیـد میدان/مخـزن در مـاه عقـد قـرارداد درنظـر گرفتـه 
مي شـود. در میادیـن یـا مخـازن در حـال بهره بـرداري کـه بیـش از 50 
درصـد ذخیـره ی اولیـه را تولیـد کرده انـد و در دوران کاهشـي )افـت 
تولیـد( قـرار دارنـد، خط سـناریوی پایـه بـراي دوره ی قـرارداد مي تواند 
یـک منحني کاهشـي بوده و مقدار کاهش سـالیانه حداکثـر برابر درصد 
افـت طبیعـي تـوان تولید مخزن در سـال عقد قرارداد نسـبت به سـال قبل 

از آن خواهـد بـود.
به عبـارت سـاده تر، تولیـد سـناریوي پایـه عبـارت اسـت از مقـدار تولید 
میـدان بـا قابلیـت فنـي و مالي شـرکت ملـي مناطـق نفت خیز جنـوب در 
زمـان عقـد قـرارداد. تولیـد خـط پایـه ی تخلیه هـم به معناي مقـدار تولید 
بر اسـاس شـرایط مخـزن و افت طبیعي تولیـد، بدون انجـام اقدامي براي 

جلوگیـري یا مهار آن اسـت.

NISOC 3- مسئولیت و ریسک هاي مدل قراردادي
مناطـق  ملـي  شـرکت  مسـئولیت هاي   NISOC قـراردادي  مـدل  در 

از: اسـت  عبـارت  مجـري  به عنـوان  جنـوب  نفت خیـز 
برآوردهاي  یا مخزن،  میدان  از  بهره برداري  و  تولید  توسعه،  راهبري   
پایه ی  برنامه ی  تدوین  تولیدي،  اهداف  به  دستیابي  مالي جهت  اولیه ی 
تولید، نهایي سازي برنامه هاي مالي و عملیاتي سالیانه و راهبري تیم هاي 

مدیریتي و فني در حین اجراي طرح

اثر و پیامد وقوع ریسکنوع ریسکمسئولیتردیف

تأمین منابع مالي مورد نیاز اجراي 1
طرح مطابق برنامه مصوب

تأمین کافي و به موقع )مطابق برنامه ی مالي 
عدم دریافت هزینه هاي تأمین مالي و جریمه به ازاي تأخیرسالیانه ی مصوب(

انجام برنامه هاي فني و عملیاتي2
انجام صحیح و به موقع )مطابق برنامه ی 

عملیاتي سالیانه ی مصوب(
عدم دریافت اصل هزینه و هزینه هاي تأمین مالي و همچنین 

دریافت جریمه به ازاي تأخیر

استفاده از فن آوري هاي روز 3
و نوین

معرفي و به کارگیري به موقع فن آوري هاي 
نوین، متناسب با شرایط و مشکالت مخزن

تولید اضافي کمتر نسبت به خط سناریوی پایه و در نتیجه دریافت 
دستمزد )Fee( کمتر

مشارکت در کارگروه هاي فني 4
و مدیریتي

امکان افزایش تولید بیشتر نسبت به خط 
پایه ی تخلیه با مشارکت فعال

طوالني شدن دوره ی بازپرداخت هزینه ها و امکان عدم بازگشت 
هزینه ها به دلیل تولید کمتر از خط پایه ی تخلیه

3NISOC ریسک هاي متوجه پیمانکار در مدل قراردادي

تفــاوت مبنــاي پرداخــت دســتمزد )Fee( در مــدل قــراردادي 1
NISOC و مــدل مصــوب هیــأت وزیــران

نحوه ی پوششموضوع

عدم تحقق برنامه هاي تولیدي 
مورد انتظار از قرارداد

بر عهده ی پیمانکار نیست و متوجه شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب است

بازپرداخت هزینه هاي پیمانکار 
در صور ت اتمام قرارداد

پایان دوره ی قرارداد مانع بازپرداخت تعهدات 
تأیید شده ی باقیمانده نیست و بازپرداخت از 

محل همان مخزن انجام می شود

کاهش یا افزایش برنامه هاي 
مصوب سالیانه

با توافق طرفین امکان پذیر است

هزینه هاي تأمین منابع مالي
هزینه هاي تأمین مالي به طور کامل پرداخت 

مي شود

2NISOC ریسک هاي پوشش داده شده پیمانکار در مدل قراردادي
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 انجام مطالعات مهندسي مخزن و تهیه ی طرح توسعه ی اولیه
 دعوت به ارائه ی پیشنهاد از شرکت هاي معتبر و صاحب صالحیت نفتي

 تهیـه ی طـرح توسـعه ی فنـي و اقتصـادي نهایـي بـر مبنـاي مطالعـه ی 
اولیـه ی انجـام شـده و نیـز پیشـنهادهاي دریافتـي از شـرکت هاي نفتـي

مشـترک  کارگروه هـاي  تصمیمـات  عملیاتـي  فنـي،  نهایـي  تأییـد   
)JMC & JTC( فنـي  و  مدیریتـي 

 تدویـن روش صحیـح اخـذ به موقـع اطالعـات از مخزن، پایـش تمامی 
متغیرهـاي مخـزن و نیـز مطالعـات مخـزن )بـا نظـر کارگـروه مشـترک 
فنـي( در طـول دوره قـرارداد بـا همـکاري مشـاوران معتبـر )خارجـي و 

داخلي(
 مشـارکت بـا پیمانـکار بـه هـدف اصـالح یـا بهینه سـازي برنامه هـاي 

فعلـي یـا به کارگیـري روش هـاي بهبـود یـا ازدیـاد برداشـت جدیـد
بـا  بهره بـرداري  از زمـان شـروع  تأسیسـات  از  بهره بـرداري  و  تولیـد   

قـرارداد  دوره ی  در  پیمانـکار  مسـئولیت هاي  حفـظ 
با توجه به چارچوب کلي مدل NISOC و مسئولیت هاي برشمرده شده 
و  شده  داده  پوشش  ریسک هاي  جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملي  شرکت 

باقیمانده براي پیمانکار به ترتیب در جداول-3و2 ارائه شده است.

NISOC 4- بررسي نقاط ضعف مدل قراردادی
الف( دوره ی زماني قرارداد: همان طور که بیان شد دوره ی قرارداد در 
البته امکان تمدید براي یک بار  NISOC حداکثر پنج سال است.  مدل 
وجود دارد. بنابراین حداکثر بازه ی زماني این قرارداد در صورت تمدید 
ده سال است. این در حالي است که اگر هدف از قرارداد، ازدیادبرداشت 
)EOR( از مخازن باشد )که اتقاقاً هدف اصلي از انعقاد قرارداد در مناطق 
امکان  زماني  بازه ی  این  در  است(  مورد  همین  نفت خیز جنوب عمدتاً 
یک  چراکه  است.  امکان پذیر  به سختي  آن  نتایج  ارزیابي  و  دستیابي 
پروژه ی ازدیادبرداشت )EOR( به دلیل عدم قطعیت هاي فراوان مخزن، 
شامل مراحل مختلفي است که پیاده سازي صحیح و اصولي آن 5-10 
 )EOR( سال زمان نیاز دارد. مراحل مختلف یک پروژه ی ازدیادبرداشت
اولیه، مطالعات آزمایشگاهي،  داده ها، غربال گري  از: مدیریت  عبارتند 
شبیه سازي مخزن، امکان سنجي پروژه، اجراي طرح در مقیاس کوچک 
و پایلوت، پایش نتایج پایلوت، شبیه سازي جزئي تر مخزن و در نهایت 

اجراي پروژه در مقیاس کل مخزن و پایش مستمر نتایج آن.
بـر اسـاس گزارشـي کـه در سـال 2016 شـلمبرژه ارائـه کـرده حـدود 
از پروژه هـاي طراحـي شـده ی ازدیادبرداشـت )EOR( در  80 درصـد 
تنهـا 20  و  مي شـوند  مواجـه  بـا شکسـت  پایلـوت  آزمایـش  مرحلـه ی 
درصـد آنهـا بـا موفقیت به مرحلـه ی اجراي کامل در مقیـاس کل مخزن 
درمي آینـد. ایـن امـر ضـرورت طـي صحیـح و با دقـت مراحـل مختلف 

اجـراي یـک پـروژه ی ازدیادبرداشـت )EOR( را دوچنـدان مي کنـد.
طرح  پیاده سازي  براي  نیاز  مورد  زماني  بازه ی  به  توجه  با  حال 
زماني  بازه ی  در  مهم  این  چگونه  مخازن،  در   )EOR( ازدیادبرداشت 
پنج ساله امکان پذیر است؟ مگر اینکه منظور از روش هاي ازدیادبرداشت 
)EOR( در این قراردادها، محدود به روش هاي چاه محور نظیر حفاري 

افقي و چندشاخه اي، فرازآوري مصنوعي و نظایر آن باشد که هرچند 
این اقدامات نیز از جمله موارد ضروري و مورد نیاز هستند اما اوالً این 
 )Fee( خدمات ارزان تر و بدون اینکه نیازي به پرداخت دستمزد تولید
 )EOR( باشد قابل دریافت است و ثانیاً انتظار مي رود در ازدیاد برداشت
سایر  در  شده  گرفته  به کار  نوین  روش هاي  و  فن آوري ها  مخازن،  از 
و  جدي تر  به صورت  کرده اند  اثبات  نیز  را  خود  کارآیي  که  کشورها 
محدود  زماني  بازه ی  حقیقت  در  شود.  استفاده  ایران  در  گسترده تري 
و  جذب  براي  مناسبي  بستر  نتواند  روش  این  شده  باعث  قرارداد،  این 

به کارگیري فن آوري هاي جدید ازدیادبرداشت )EOR( باشد.
نه  باشد؛  میدان  توسعه ی  صرفاً  قرارداد،  انعقاد  از  هدف  اگر  همچنین 
در  بیع متقابل  قراردادهاي  آسیب هاي  و  مشکالت  برداشت،  ازدیاد 
خصوص محدودیت حضور پیمانکار پس از دوران توسعه و در دوره ی 

مراحـل مختلـف و زمـان مـورد نیاز بـرای هر مرحلـه در اجراي یک 2
)EOR( طرح ازدیاد برداشـت

Source: Factors Influencing Successful Implementation, of Enhanced Oil 
Recovery Projects, University of  Belgrade, 2014

مراحـل مختلـف و زمـان مـورد نیاز بـرای هر مرحلـه در اجراي یک 3
)EOR( طرح ازدیاد برداشـت

Source: Maximizing Recovery through Integration, schlumberger, 2016
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به طور  اینکه  نیز صدق مي کند. توضیح  قراردادها  این  بهره برداري، در 
سال   4-7 توسعه نیافته  میدان  یک  توسعه ی  براي  حدودي  و  میانگین 
است.  نیاز  زمان  تولیدي 6-3 سال  میدان  توسعه ی مجدد یک  براي  و 
بنابراین بر اساس زمان بندي این مدل، در حالت خوش بینانه پیمانکار پس 
این  بهره برداري حضور دارد و  از توسعه، حداکثر یک سال در دوران 
امر عالوه بر مشکالت عدم حضور توسعه دهنده در دوران بهره برداری، 
NISOC که شامل دستمزد  از نظام مالي قراردادي  عماًل بخش زیادي 
مي کند.  بالموضوع  نیز  را  مي شود  بهره برداري  زمان  در   )Fee( تولید 
ضمن اینکه شرکت هاي تراز اول جهاني فعال در زمینه ی باالدستي نفت، 
مرحله ی  در  تنها  آنها  از  که  ندارند  پروژه هایي  در  به همکاري  تمایلي 
ساخت و راه اندازي تأسیسات بهره برداري استفاده مي شود و از آنجا که 
دانش و تخصص اصلي آنها در زمینه ی مدیریت مخزن است عالقمند 
خود،  دانش  از  استفاده  و  بهره برداري  دوران  در  حضور  با  که  هستند 
از  بهره برداري و پس  امر در دوران  این  را حداکثر کنند که  سودشان 
طي مرحله ی توسعه ی امکان تحقق دارد. از سوی دیگر اگر هدف از 
انعقاد این قراردادها تنها توسعه ی میادین است باید توجه داشت که در 
سال هاي گذشته توان پیمانکاري شرکت هاي داخلي افزایش چشم گیري 
داشته و مي توان با هزینه هاي کمتري از جمله به کارگیري مشاوره هاي 
خارجي معتبر، توان این شرکت ها را در زمان بندي و کاهش هزینه ها و 

مدیریت پروژه افزایش داد.
مـدل  محـدود  زمانـي  بـازه ی  گفـت  مي تـوان  مجمـوع  در  بنابرایـن 
قـراردادي NISOC سـبب شـده در هیـچ حالتـي، طرحـي در شـرکت 

ملـي مناطـق نفت خیـز جنـوب تعریف نشـود کـه کل زنجیره ی توسـعه، 
بهره بـرداري و ازدیـاد برداشـت را در خـود داشـته باشـد. همچنیـن در 
چارچـوب مـدل NISOC، امـکان انتقـال دانـش در زمینـه ی مدیریـت 
مخـزن به طـرف ایراني بسـیار ضعیف اسـت و ایـن امکان تنهـا در حالتي 
وجـود دارد کـه قراردادهـاي منعقـده صرفـاً بـراي بهره بـرداري از میدان 
باشـد کـه چارچـوب طراحـي شـده بـراي ایـن منظـور نیـز مشـکالتي 

داردکـه در ادامـه به صـورت مجـزا بررسـی خواهـد شـد.
در  نفت خام کشور  ذخایر  و  تولید  عمده ی  بخش  که  آنجا  از  راهکار: 
اکثر  و  قراردارد  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  فعالیت  حیطه ی 
مخازن این شرکت یا در نیمه ی دوم عمر خود و یا در آستانه ی ورود 
حاضر  حال  در  آنها  از  ازدیادبرداشت  موضوع  هستند،  مرحله  این  به 
بسیار ضروري و مهم است. بنابراین مي توان با افزایش دوره ی قرارداد 
از پنج سال به حداقل ده سال، از دانش و تجارب شرکت هاي توانمند 
بین المللي در این زمینه استفاده کافي را برد. همچنین مي توان در صورت 
دوم،  سال  ده  در  میدان  واگذاري  براي  ایران  نفت  ملي  تمایل شرکت 
براي شرکت هاي طرف قرارداد در ده سال نخست، اولویت عقد قرارداد 

قائل بود.
در   NISOC مدل  پیاده سازي  مورد  در  بهره برداري:  قراردادهاي  ب( 
قراردادهاي ازدیادبرداشت و توسعه که در بند-الف ماده ی-1 مصوبه ی 
هیأت مدیره ی شرکت ملي نفت ایران بدان اشاره شده در محور قبلي 
موضوع  خصوص  در  قسمت  این  در  شد.  ارائه  اختصار  به  مطالبي 
بند مذکور در مصوبه ی هیأت  ادامه ی  بهره برداري که در  قراردادهاي 

مدیره بدان اشاره شده، مواردي بیان مي گردد.
بهره برداري، نگهداري و تعمیرات تأسیسـات نفت و گاز خدماتي اسـت 
کـه تحـت عنـوان 2O&M توسـط شـرکت هاي تخصصـي ایـن حـوزه و 
حتـي برخـي شـرکت هاي خدماتـي نفـت و گاز در سراسـر جهـان ارائـه 
مي شـود. شـرکت هاي فعـال در حـوزه ی O&M شـرکت هایي هسـتند 
کـه خدمـات بهره بـرداري، نگهـداري و تعمیرات تأسیسـات نفت و گاز 
را به صـورت کلـي یـا در یـک بخش یا مـورد خاص بر عهـده مي گیرند 
و هـدف کلـي آنهـا به صورت خالصـه عبارت اسـت از افزایش کارآیي 
تأسیسـات نفـت و گاز از طریق بهره بـرداري اصولي و کاهش هزینه هاي 

عملیاتـي بـدون بـه خطر افتـادن ایمني و محیط زیسـت.
 O&M برخـي از مهم تریـن خدمـات قابل ارائـه در قالـب قراردادهـاي 

شـامل مـوارد زیر اسـت:
برنامه ریـزي و مدیریـت نگهداري از تأسیسـات به صورت سـرویس هاي 
 ،)HAVAC دقیـق،  ابـزار  الکتریـکال،  )مکانیـکال،  بخشـي  یکپارچـه، 
خـاص )مخابراتـي، تجهیـزات دوار و ICSS( یـا تخصصـي )توربین هـا، 
مترینـگ و ...( - مدیریـت تأسیسـات - HSE و مدیریت بحران - کنترل 
کیفیت و مدیریت آزمایشـگاه ها - تأمین کاال و پشـتیباني - آماده سـازي 

و مدیریـت تعمیـرات اساسـي - مطالعـات بهینه سـازي - مدیریـت انبار.
به همین دلیل بسیاري از شرکت هاي IOC و NOC عملیات بهره برداري، 
این  تخصصي  شرکت هاي  به  را  خود  تأسیسات  تعمیرات  و  نگهداري 
و  فعالیت هاي کلیدي  بر  بیشتر  تمرکز  امکان  تا  واگذار مي کنند  حوزه 

4)EOR(  مراحل مختلف اجراي یک طرح ازدیاد برداشت

Source: An Integrated   Approach for the Application of the Enhanced 
Oil Recovery Projects,   Journal of Petroleum Science Research )JPSR( 
Volume 3 Issue 4, October 2014 
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کاهش هزینه ها را داشته باشند. قراردادهاي بهره برداري و نگهداري که 
اغلب زمان آنها 5-2 سال )و قابل تمدید( است به چهار دسته ی عمده 

تقسیم مي شوند. این مدل ها عبارتند از:
 Full-Coverage Service( خدمـات  کامـل  پوشـش  قـرارداد   
کامـل خدمـات  و  جامـع  تأمیـن  قراردادهـا  نـوع  ایـن  در   :)Contract
مـورد نیـاز مثـل نیـرو، تجهیـزات، مـواد یدکـي، بهره بـرداري، تعمیرات 
و نگهـداري و خدمـات اضطـراري و غیـره بـر عهـده ی پیمانکار اسـت. 
کارفرمـا مي توانـد از ایـن قـرارداد بـراي تمامـي واحـد بهره بـرداري یـا 

بخـش خاصـي از آن اسـتفاده کنـد.
 :)Full-Labor Service Contract( قـرارداد خدمات انجام کامل کار 
در ایـن نـوع قراردادهـا تأمیـن کاال و قطعـات توسـط کارفرمـا انجـام 
مي شـود و پیمانـکار تمامـی خدمـات مربـوط بـه بهره بـرداري، نصـب، 
نگهـداري و تعمیـِر تأسیسـات و راه انـدازي برخـي از واحدهـاي خـاص 

را بـر عهـده مي گیـرد.
 Preventive-Maintenance( قرارداد خدمات پیشـگیري و نگهـداري 
بـراي  ثابتـي  مبلـغ  بـه ازاي  اغلـب  قرادادهـا  ایـن   :)Service Contract
حجـم مشـخصي از فعالیت هـاي نگهـداري و پیشـگیري در تأسیسـات 
و واحدهـاي بهره بـرداري منعقـد مي شـود. به عنـوان نمونـه تعویـض و 
نگهـداري برخـي از اقـالم و تجهیـزات، انجـام آزمایش هـا و اقدامـات 
الزم بـراي پیشـگیري از آسـیب دیدگي و خوردگـي تأسیسـات از جمله 

شـرح خدمـات ایـن قراردادهاسـت.
 :)Inspection Service Contract( بازرسـي  خدمـات  قـرارداد   
در ایـن نـوع قراردادهـا کارفرمـا بـه ازاي مبلـغ ثابتـي در سـال، حجـم 
مشـخصي از فعالیت هـاي بازرسـي تأسیسـات بهره برداري را بـه پیمانکار 
واگـذار مي کنـد. به عنـوان نمونـه ارائـه ی گـزارش قطعـات و تجهیـزات 
به صـورت  کارفرمـا  بـه  آسـیب دیدگي  معـرض  در  یـا  آسـیب دیده 
دوره اي از جملـه خدمـات قابل ارائـه در چارچـوب ایـن قـرارداد اسـت.
از  نگهـداري  و  بهره بـرداري  قراردادهـاي  از  متعـددي  نمونه هـاي 
تأسیسـات نفـت و گاز در سراسـر جهان به شـکل های مختلـف یکپارچه 
واگـذاري  از  نمونـه  دو  ادامـه  در  دارد.  وجـود  ویـژه  و  تخصصـي  یـا 
عملیـات بهره بـرداري و نگهـداري )O&M( در میادیـن نفـت و گاز بـه 

مي شـود. ارائـه  ثالـث  شـرکت هاي 
 میـدان نفتـي خلیـج در قطر: شـرکت توتـال عملیـات بهره بـرداري و 
تعمیـرات تأسیسـات تولیـد و فـرآورش میـدان نفتـي خلیج در قطـر را با 
 SPIE ظرفیـت تولیـد 40 هـزار بشـکه در روز در سـال 2008 به شـرکت
واگـذار کـرده اسـت. مبلـغ این قـرارداد پنج سـاله که براي یـک دوره ی 
پنج سـاله ی دیگـر نیـز قابـل تمدید اسـت، سـاالنه 5 میلیـون دالر برآورد 
مي شـود. الزم به ذکـر اسـت کـه توتال طي قـراردادی در تولید 25 سـاله 
از ایـن میـدان )از 1989( مشـارکت و فعالیت داشـته اسـت. ایـن قرارداد 
در 2014 بـه اتمـام رسـید و در قـرارداد جدیـد توتـال و قطرپترولیـوم 
به  ترتیـب بـا مشـارکت 40 و 60 درصـدی بـا اپراتـوري توتـال به صورت 

مشـترک در ایـن میـدان بـه فعالیت خـود ادامـه مي دهند.
نفت  ملي  سال 2010 شرکت  در  امارات:  در   Sajaa گازي  پاالیشگاه   

میلیون  تقریبي250  ارزش  به  پنج ساله اي  قرارداد   )3SNOC( شارجه 
با شرکت   Sajaa پاالیشگاه گازي  از  بهره برداري  واگذاري  براي  دالر 
در 1980 کشف  میدان که  این  است.  منعقد کرده   Petrofac خدماتي 
شده با ظرفیت پاالیش حدود 20 میلیون مترمکعب در روز بزرگ ترین 
تأسیسات گازي شارجه است. طي این قرارداد، نگهداشت بهینه ی سطح 
عملیاتي  چالش هاي  رفع  و  پاالیشگاه  تأسیسات  از  بهره برداري  تولید، 
سال  تا  پتروفک  شرکت  است.  شده  واگذار  پتروفک  به   Sajaa میدان 
کند.  محقق  مدون  برنامه ی  از  بیش  را  ساالنه  تولید  شده  موفق   2015

تأکید مي شود که این قرارداد از نوع O&M است؛ نه از نوع خدماتي.
بنابرایـن همان طـور کـه مشـاهده مي شـود قراردادهـاي بهره بـرداري در 
دنیـا موضوعـي تعریـف شـده و جاافتاده اسـت کـه قراردادهـاي مربوط 
بـه آن نیـز ضوابـط و چارچـوب مشـخص خـود را دارد. ریسـک ها و 
قراردادهـاي  سـوددهي  بـا  عنـوان  به هیـچ  قراردادهـا  ایـن  سـوددهي 
توسـعه و ازدیادبرداشـت یکسـان نیسـت و بنابرایـن یـک مجموعه دیدن 
قراردادهـاي توسـعه و ازدیادبرداشـت بـا قراردادهـاي بهره بـرداري در 

مـدل قـراردادي NISOC اساسـاً صحیـح نیسـت.
راهـکار: قراردادهایـي کـه صرفـاً جهـت بهره بـرداري منعقـد مي شـوند 
بایـد از قراردادهـاي توسـعه و ازدیادبرداشـت مجـزا شـوند و چارچـوب 
قـراردادي آن نیـز متناسـب بـا تجربیـات جهانـي و ادبیـات ایـن رشـته از 

فعالیت هـا، سـامان پذیـرد.
ج( قراردادهاي عملیات محور: طبق مصوبه ی هیأت مدیره ی شرکت ملي 
بر توسعه، اجراي طرح هاي  NISOC عالوه  قراردادي  ایران مدل  نفت 
بهره برداري مي تواند جهت  و   )IOR & EOR( ازدیادبرداشت  یا  بهبود 
فعالیت هاي عملیات محور )job base( شامل عملیات حفاري، چاه محور 

یا تأسیسات سطح االرضي نیز استفاده شود.
خصوص  در  که  نکته اي  تنها  مصوبه  متن  در  که  است  حالي  در  این 
مي توان  عملیات محور(  )فعالیت هاي  بند-ب  موضوع  قراردادهاي 
را  عملیات ها  این  مالي  تأمین  خود  پیمانکار،  که  اینست  کرد  مشاهده 
بر عهده مي گیرد و از محل افزایش تولید، بازپرداخت اصل هزینه ها و 
هزینه هاي تأمین مالي انجام مي شود. همچنین به این گروه از قراردادها 
این  در  که  نیست  مشخص  واقع  در  نمي گیرد.  تعلق   )Fee( دستمزد 
نظام کارفرمایي  تغییر و تحوالتي در  قرار است چه  قراردادها  از  دسته 
بیافتد  اتفاق  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  موجود  پیمانکاري  و 
تأمین  هزینه هاي  پرداخت  شناختن  به رسمیت  به  تمایلی  کارفرما  که 
پیمانکاران این بخش داشته باشد؟ قراردادهاي این دسته از  مالي براي 
خدمات مي تواند در فضاي رقابتي و با هزینه اي معقول در اختیار شرکت 
ملي نفت ایران قرار داده شود اما با مناسبات جدید درنظر گرفته شده، 

زمینه ی افزایش هزینه هاي این بخش از خدمات فراهم مي گردد.
راهـکار: بایـد هـدف از عقد قراردادهـاي عملیات محور مشـخص تر بیان 
شـود. همچنین مناسـب اسـت شـرایط و ضوابط مربوط به این قراردادها 
از شـیوه هاي رایـج دریافـت خدمـات از شـرکت هاي  و تمایـزات آن 

نفتی بیشـتر تبییـن گردد.
د( توزیع ریسک و مسئولیت ها: همان طور که در جداول توزیع ریسک 



33 

138

/ شرکت هاي طرف  NISOC  شرکت  مدل  در  بیان شد  مسئولیت ها  و 
با دانش و تجربه  پیمانکار صاحب اختیار را دارند که  نه جایگاه  قراداد 
خود عمل کنند و ریسک اقدامات خود را متقبل شوند و نه صرفاً در 
ارشاد  و  توصیه  به  تنها  وظایف شان  که  دارند  قرار  مشاوره اي  جایگاه 
مجري طرح محدود گردد. در واقع تقسیم مسئولیت ها، جایگاه و نحوه ی 
تعامل مجري و پیمانکار در مدل NISOC ماهیتاً شرکت طرف قرارداد 
ریسک  پذیرنده ی  و  عامل  شرکت  یک  از  را  جنوب  نفت خیز  مناطق 
تبدیل مي کند که وظیفه اش  مسئولیت  بدون  و  به یک شرکت همکار 
تأمین منابع مالی و انجام برنامه های مصوب است. در چنین حالتي انتظار 
مي رود شرکت هاي بزرِگ صاحب فن آوري و معتبر بین المللي تمایل و 
رغبتي براي همکاري بر اساس این مدل از خود نشان ندهند. در مقابل 
استقبال  قراردادی  مدل  این  از  کوچک  شرکت های  که  است  طبیعی 
کنند؛ چرا که این شرکت ها می توانند بدون تقبل هیچ ریسکی، ایده ها و 
فن آوری های خود را در این قراردادها آزمایش کنند و از نتایج آن نیز 

برای کسب تجربه استفاده نمایند.
تسلط  به دلیل  پیمانکار،  با  تعامل  نوع  این  که  کنند  تصور  برخی  شاید 
متخصصان شرکت مناطق نفت خیز جنوب بر میادین موجود در حیطه ی 
فعالیت این شرکت است. اما باید توجه داشت که اوالً میادین مذکور 
واگذاري  به  قرار  اگر  طبیعتاً  و  دارند  زیادي  پیچیدگي هاي  و  ذخایر 
از  بیشتري  دانش  و  تجربه  که  معتبر  و  بزرگ  شرکت هاي  باشد  آنها 
برخوردار  بیشتري  صالحیت  از  دارند  خدماتي  کوچک  شرکت هاي 
به  شکستن  نشاید  سندان  که   / ُدرشت  کار  مفرماي  ُخردان  )به  هستند 
مُشت!(. ثانیاً در صورت تسلط و دانش بیشتر کارفرما هم نباید به گونه اي 
و  توانمند  شرکت هاي  سایر  با  تعامل  و  همکاري  باب  که  کرد  عمل 
صاحب فن آوري در جهان بسته شود. شرکت هاي نفتی و تجاري فعال 
اني که در همگي آنها دولت  پتروناس و  پتروبراس،  نظیر استات اویل، 
سهام دارد، نه در گذشته و نه در حال حاضر خود را از همکاري و تعامل 
ایران و  نفت  بي نیاز نمي دانند و شرکت ملي  با سایر شرکت ها  سازنده 

شرکت هاي تابعه ی آن نیز از این قاعده مستثني نیستند.
همچنین مشخص نیست که با قبول ریسک این قراردادها توسط شرکت 
پیامدهایی برای عدم تحقق  ملی مناطق نفت خیز جنوب، چه عواقب و 
حقیقت،  در  شد؟  خواهد  اعمال  قرارداد  نرسیدن  نتیجه  به  و  برنامه ها 
زمینه ی  در  برنامه ها آن هم  تحقق  و عدم  قبول ریسک سرمایه گذاری 
موضوعی مثل ازدیادبرداشت که با عدم قطعیت های فراوانی روبرو است 
)که اگر امری سهل الوصول بود تا کنون برنامه ای بدین منظور تدوین و 

اجرا شده بود( توسط یک شرکت دولتی جای تأمل بیشتری دارد.
تنها  بین المللي  برتر  هاي  و حضور شرکت  به کارگیري  راهکار: جهت 
انگیزه هاي مالي مطرح نیست، بلکه جایگاه، نوع همکاري و فضاي در 
نظرگرفته شده متناسب با دانش و تخصص این شرکت ها نیز مهم است. 
براي حضور شرکت هاي بزرگ صاحب فن آوری و همچنین  بنابراین 
متوجه کردن ریسک عدم تحقق برنامه ها به شرکت طرِف قرارداد، باید 
مسئولیت ها و ریسک هاي طرفین در این مدل بازنگري شوند. همچنین 
باید ضوابط و شرایط شرکت های خارجی و داخلی طرف قرارداد در 

عقد  برای  نظر  مورد  میدان  بزرگی  و  پیچیدگی  با  متناسب  مدل  این 
قرارداد، تعیین و محدود گردد.

هــ( فرآینـد تصمیم گیـري و اجـرا: بـر اسـاس چارچـوب مصـوب در 
قـرارداد NISOC، برنامـه ی مالـي و عملیاتـي سـالیانه ابتـدا در کمیتـه ی 
نهایـي  مدیریـت،  مشـترک  کمیتـه ی  در  و  شـده  تهیـه  فنـي  مشـترک 
مي شـود و پـس از تأییـد شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب بـراي 
تصویـب بـه شـرکت ملـي نفـت ایـران ارسـال مي شـود. همان طـور کـه 
مالحظـه می گـردد ایـن فرآینـد بسـیار زمان بـر و طوالنـي اسـت. ضمـن 
اینکـه اگـر اختـالف نظري هـم در مراحـل مختلف این فرآینـد به وجود 
آیـد و نیـاز باشـد تـا این چرخـه تکرار شـود، زمان بسـیار زیـادي جهت 

تصمیم گیـري و ابـالغ آن بـراي اجـرا به هـدر خواهـد رفـت.
راهـکار: از آنجـا کـه راهبـري کارگروه هـاي فنـي و مدیریتـي قـرارداد 
در حیـن اجـراي آن بـر عهـده ی شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنوب 
اسـت. مي تـوان بـا حضـور نماینـده ی صاحب اختیـار شـرکت ملي نفت 
ایـران در کارگروه هـاي مذکـور، از رفـت و برگشـت تصمیمـات آنهـا 
بـه شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب و شـرکت ملـي نفـت ایـران 
خـودداري کـرد و تصمیمـات نهایـي در خصـوص قرارداد، بـا حق رأي 
تعیین کننـده  ی نماینـده ی شـرکت ملـي نفـت در همـان کارگروه هـاي 

فنـي و مدیریتـي قـرارداد اتخاذ شـود.
و( میزان سوددهي قراردادها: با توجه به اینکه مدل NISOC به موازات 
مدل مصوب هیأت وزیران در میادین نفت و گاز کشور اجرایي خواهد 
شد باید توجه داشت که اوالً سوددهي این قراردادها متناسب با ریسک 
پیمانکار باشد و ثانیاً این سود نباید به نحوي باشد که در روند واگذاري 
سایر میادین به شیوه ی قراردادهاي مصوب هیأت وزیران )که ریسک 
کمي دارد( اختالل ایجاد کند. به عبارت دیگر سوددهي این قراردادها 
مواجه است، نباید به اهرم چانه زني و فشار شرکت هاي بین المللي براي 
افزایش سودشان در سایر قراردادها بیانجامد. امري که در عراق به دلیل 
تفاوت نوع و میزان سوددهي قراردادهاي نفتي دولت مرکزي این کشور 

با اقلیم خودمحتار کردستان در سال هاي گذشته اتفاق افتاده است.
یا  بیشتر  پیچیدگي  و  زیاد  ریسک  به دلیل  قراردادي  اینکه  راهکار: 
طرف  به  آن  انتقال  و  به روزتر  فن آوري  به کارگیري  نظیر  موضوعاتي 
ایراني از قراردادهاي دیگر جذاب تر باشد، طبیعي و پذیرفته شده است. 
اما همان طور که گفته شد طول مدت قراردادهاي NISOC و ریسک هاي 
و  به روز  فن آوري هاي  از  استفاده  امکان  پیمانکار،  توسط  متحمل شده 
لحاظ  از  باید  بنابراین  مي سازد.  غیرمحتمل  را  ازدیادبرداشت  پیچیده ی 
وزیران  هیأت  مصوب  قراردادي  مدل  با  معناداري  فاصله ی  سوددهي 

داشته باشد.

NISOC 5- بررسي نقاط قوت مدل قرارداد
نسبت  اضافي  تولید   ،NISOC مدل  در   )Fee( دستمزد  پرداخت  مبناي 
به خط سناریوی پایه است. تفکیک این خط تولید از خط پایه ی تخلیه 
اقدامی مثبت تلقی می شود. چرا که با فرض منطقی بودن سایر شرایط، 
مانند دوره ی زمانی قرارداد یا مسئولیت و ریسک پیمانکار در قرارداد، 
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برای حداکثر کردن دستمزد )Fee( خود، تالش خواهد کرد  پیمانکار 
پیاده شده(  میدان  در  کنون  تا  آنچه  به  )نسبت  بهتری  فن آوری های  از 
طرف  شرکت  فعالیت های  بر  حاکمیت  اعمال  همچنین  نماید.  استفاده 
قرارداد در مدل NISOC  بسیار پررنگ تر از مدل مصوب هیأت وزیران 
است. هرچند به نظر می رسد این نحوه ی اعمال حاکمیت سبب شده مدل 

مذکور کارآیی خود را از دست بدهد.
عـالوه بـر این دو مورد، مدل قـراردادی NISOC از نقـاط قوت دیگری 
نیـز برخـوردار اسـت کـه ایـن مـوارد مختـص بـه مـدل مذکور نیسـت و 
در اصـل جـزء چارچـوب قـراردادی مصـوب هیـأت وزیـران اسـت که 
بایـد در ایـن مـدل قـراردادی نیـز پیـاده شـوند. برخـی از مهم تریـن ایـن 
مـوارد عبارتنـد از تأمیـن مالـی طـرح از طریـق پیمانـکار و بـدون اتـکاء 
بـه منابـع داخلـی، انعطاف پذیـر بـودن قـرارداد نسـبت بـه شـرایط مخزن 
گرفتـن  درنظـر  سـالیانه،  به صـورت  فنـی  و  مالـی  برنامه هـای  تعییـن  و 
انتقـال فن آوری و آموزش در اسـناد قـرارداد، برقراری رابطه ی مسـتقیم 
دسـتمزد پیمانـکار با سـطح تولیـد، کنترل درآمـد پیمانکار با اسـتفاده از 
مکانیسـم های قـراردادی مثـل R-Index و الـزام بـه حضور شـرکت های 

داخلـی در کنـار پیمانـکار خارجی.

جمع بندي
همان طور که بیان شد در مدل  NISOC، شرکت ملي نفت ایران نقش 
کارفرما )طرف اول قرارداد( و شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب نقش 
مجري طرح را ایفا می کنند. بنابراین برخالف قراردادهای مصوب هیأت 
تحقق  عدم  ریسک  و  اصلی  مسئولیت های   NISOC مدل  در  وزیران، 
برنامه ها و به نتیجه نرسیدن سرمایه گذاری بر عهده ی شرکت ملی مناطق 
مجري  به عنوان  شرکت  این  مسئولیت  واقع  در  است.  جنوب  نفت خیز 
عبارت است از راهبري توسعه، تولید و بهره برداري از میدان یا مخزن 

و مسئولیت اصلی پیمانکار در این قراردادها، تأمین منابع مالي و اجرای 
برنامه هاي فني و عملیاتي ابالغی از سوی مجری است. پیمانکار در قبال 
انجام صحیح این موارد، عالوه بر اصل هزینه های سرمایه ای و عملیاتی 
دریافت  نیز   )Fee( تولید  دستمزد  و  مالی  منابع  تأمین  هزینه های  خود، 
قراردادی  مدل  کلی  چارچوب  ضعف  نقاط  مقاله  این  در  می کند. 
دوره ی  مثل  مواردی  که  گردید  بیان  و  شد  بررسی  و  بحث   NISOC
مجري  جایگاه  مسئولیت ها،  ریسک،  تقسیم  قرارداد،  محدود  زمانی 
اوالً  می شود  سبب  اجرا  و  تصمیم گیري  فرآیند  همچنین  و  پیمانکار  و 
صاحب  بزرگ  شرکت های  همراهی  و  استقبال  با  قراردادی  مدل  این 
بستر  مدل  این  در  ثانیاً  و  نشود  همراه  خارجی  توانمند  و  فن آوری 
ازدیادبرداشت  فن آوري هاي جدید  به کارگیري  و  براي جذب  مناسب 
و مدیریت مخازن فراهم نباشد. همچنین در این مدل، چارچوب تعریف 
شده برای قراردادهای عملیات محور به روشنی تبیین نشده است. ضمن 
از  هم  بهره برداری  فعالیت  برای  مدل  این  قراردادی  چارچوب  اینکه 
حال  عین  در  دارد.  بسیار  فاصله ی  آن  شده ی  تعریف  جهانی  قواعد 
تولید  پایه ی  سناریوی  خط  و  تخلیه  پایه ی  خط  تفکیک  به  می توان 
به عنوان یک ابتکار و نقطه ی قوت در جهت کنترل دستمزد پیمانکار در 
این مدل قراردادی اشاره کرد. در مجموع با مرور نقاط قوت و ضعف 
مدل قراردادی NISOC و مقایسه ی آن با مدل مصوب هیأت وزیران، 
این گونه استنباط می شود که به هیچ عنوان نمی توان مدل NISOC را یک 
دانست.  وزیران  هیأت  مدل مصوب  از  ارتقاءیافته  یا  تکامل یافته  نسخه 
را  وزیران  هیأت  مدل مصوب  مزیت های  تمامی  مدل  این  اوالً  چراکه 
در خود ندارد. ثانیاً عمده ی نقاط تمایز این مدل با مدل مصوب هیأت 
اصول  ثالثاً  می شوند.  طبقه بندی  نقطه ضعف  و  آسیب  به عنوان  وزیران، 
کلی حاکم بر مدل NISOC که می توان آنها را به عنوان نقاط مثبت این 

مدل قراردادی برشمرد در مدل مصوب هیأت وزیران هم وجود دارد.

1. National Iranian South Oil Company 2. Operation and Maintenance  3.Sharjah National Oil Corporation

ــتی  ــای باالدس ــوی قرارداده ــاختار و الگ ــی، س ــرایط عموم ]1[ ش
http://rc.majlis.ir/fa/ ،ــماره ی 57225/ت53367هـــ ــت و گاز، ش نف

982405/law/show
ــاختار  ــی، س ــرایط عموم ــوص ش ــه در خص ــالح تصویب نام ]2[ اص
ــماره ی 69978/ ــت و گاز، ش ــتی نف ــای باالدس ــوی قرارداده و الگ

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/986971 ت53421هـــ، 
]3[ اصــالح تصویــب نامــه ی شــماره ی 57222/ت 53267 ه مــورخ 
ــرای  ــاد و اج ــر انعق ــارت ب ــوه ی نظ ــوص نح 16/5/1395 در خص
http://rc.majlis. ، قراردادهــای نفتی، شــماره ی 69975/ت53421هـــ

ir/fa/law/show/986972
]4[ بررســی و مقایســه ی قراردادهــای خدماتــی عــراق بــا قرارداهــای 
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