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 قرارداد کلید در دست، قرارداد حفاری روزانه، شرکت بین المللی نفتی، پیمانکار، ریسك 

(Mbaharizadeh@yahoo.com) نویسندة عهده  دار مکاتبات *

اکتشاف نفت و گاز یك سرمایه عظیم است و تغییرات ناگهانی و سختی محیطی سبب کاهش شدید این منابع زیر زمینی می شود. تاکنون حلقه مفقوده 
بس��یار مهم در صنعت نفت و گاز، کمبود پروژه های با دوام از لحاظ اقتصادی نبوده بلکه کمبود س��رمایه اس��ت، هر چند با گسس��ت روابط سنتی بین 
شرکت های بین المللی نفتی با شرکت های ملی نفت، هنوز پروژه های نفتی می توانند بدون نیاز به واسطه ای مانند بانك، تأمین مالی شوند. این تأمین مالی 
توسط یك شرکت بین المللی نفتی که خود نوعی پیمانکار به شمار می رود بر اساس یك قرارداد »کلید در دست« در صنعت حفاری انجام می گردد. 
در این مقاله س��عی بر آن اس��ت که حقوق و تکالیف یك شرکت بین المللی نفتی که در اینجا پیمانکار نامیده شده است، معرفی گردد تا شرکت های 
حفاری که به عنوان پیمانکار از این نوع قرارداد می خواهند استفاده نمایند بیش از پیش به ریسك های قراردادی و حقوق و تعهدات خود واقف گردند.

مقدمه 
 ق��رارداد کلید در دس��ت1  توس��ط ش��رکتی 
نفت��ی ای انجام می پذیرد که ق��ادر به تأمین مالی 
مناس��ب و کافی نیس��ت اما دارای منابع مناسبی 
برای حفاری است که قابل بهره برداری هستند. در 
این صورت با پیمانکاران کلید در دس��ت مختلفی 
توافقنام��ه ای منعقد می کند که ای��ن پیمانکاران 
تم��ام هزینه و مخارجش��ان را پس از تولید کامل 
از چاه های حفاری ش��ده در آینده دریافت کنند. 
ش��روط حفاری به روش »کلید در دست« عبارت 
اس��ت از این که پیمانکار، تجهیزات، نیروی کار 
و س��رویس هایی را ب��رای حفاری چ��اه تا عمق 
مقرر ش��ده در قرارداد )مطابق لیس��ت کارفرما(، 
انج��ام دهد. هنگامی که پیمان��کار به عمق مورد 
نظر رس��ید، قیمت تصریح ش��ده در ق��رارداد به 
وی پرداخت می شود و پیمانکار سایر تعهداتش 

را مطاب��ق با ق��رارداد انج��ام می ده��د. در طول 
حفاری بر مبن��ای کلید در دس��ت، پیمانکار باید 
عملی��ات حف��اری را هدایت، نظ��ارت و کنترل 
کند و عهده دار مس��ئولیت هایی است که در این 
قرارداد ذکر شده اس��ت. قرارداد کلید در دست 
صرفاً یك قرارداد تجاری نیست که به سادگی و 
به طور اتفاقی نگریس��ته شود. در گذشته، بسیاری 
از پیمانکاران حفاری از قراردادهای کلید در دست 
به عن��وان راه��ی ب��رای مش��غول نگه داش��تن و 
به کار گرفتن دکل های حفاری در طول زمان های 
کوتاه استفاده می کردند. در بسیاری از مواقع این 
دیدگاه ب��ا نتایج ناامید کننده  ای رو به رو می ش��د. 
حف��اری چاه ها با قیمت ثابت ی��ك تعهد جدی 
است. برای موفقیت در این نوع قرارداد نیاز است 
پیمانکار با انگیزه س��ود به تمام عملیات حفاری 
نگاه کند و نه فقط صرف��اً به  دکل حفاری توجه 

داشته باش��د]1[. در این قرارداد ارزیابی »ریسك« 
با قیم��ت قرارداد رابطه ای مس��تقیم دارد زیرا که 
پیمانکار تمام هزینه ها و تمام ریسك های عملیات 
را متقبل می ش��ود و با ش��خص ثالثی جهت تهیه 
تجهی��زات و انجام س��رویس ها ق��رارداد منعقد 
می کند. به همین جهت پیمانکاران کلید در دست 
قادر هس��تند که قیم��ت یك عملی��ات را تعیین 
کنند در جایی که ریس��کی ک��ه آنها پذیرفته اند 
قابل درک و منطقی باش��د. به همی��ن دلیل، این 
ریسك باید قابل اندازه گیری باشد. ریسك های 
غیرقابل اندازه گی��ری در بس��یاری از عملی��ات، 
متقاضی اندکی برای قرارداد کلید در دست دارند.

1- حفاری تا عمق مقرر چاه
مطابق ب��ا مقرراِت ق��رارداد کلید در دس��ت ، 
چاه باید تا اعماق تعیین ش��ده در قرارداد توسط 

حقوق و تعهدات پيمانكار در قرارداد كليد در دست
 در صنعت حفاری

مصطفی بهاری زاده*  شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

پیمانکار حفاری شود]2[:

1-1- عمق حفاری در قرارداد كليد در دست
چاه باید تا عمق یا الیه مقرر ش��ده در قرارداد، 
حفاری ش��ود یا تا عمقی که لوله توافق ش��ده در 
چ��اه قرار بگیرد، هر چند که چاه تا عمق کمتری 
حفاری ش��ود، ای��ن عمق به عنوان عم��ق قرارداد 
کلید در دس��ت تلقی می ش��ود. همان ط��ور که از 
نام قرارداد کلید در دس��ت پیداس��ت تا زمانی که 
پیمان��کار به عمق مق��رر در قرارداد دس��ت پیدا 
نکند، مبلغی به وی تعلق نمی گیرد. بنابراین، تعهد 
پیمانکار در قرارداد کلید در دست »تعهد به نتیجه« 
اس��ت که نتیجه در این قرارداد همان عمق تعیین 

شده در قرارداد است. 
دس��ت یابی به عمق مورد نظ��ر در این قرارداد 
از اولین ضروری��ات برای دریافت قیمت قرارداد 
کلید در دس��ت اس��ت و ارزیابی ه��ای کارفرما و 
پیمانکار برای این کار باید درست و ساده باشد. به 
همین دلیل است که زمانی که حفاری این قرارداد 
تکمیل ش��ود و عملیات و سرویس ها مطابق این 
قرارداد انجام گرفته باش��ند، هزینه ها مطابق تمام 
سرویس های کلید در دست به پیمانکار پرداخت 
می ش��ود. یك اس��تثنا در جایی است که طرفین 
تواف��ق کرده اند ک��ه از الیه ها و طبق��ات معادل 
استفاده کنند. الیه های معادل می تواند مشکالتی 
به علت ابهاماتی که همراه دارد، برای طرفین ایجاد 
کند. از این جهت راه های مختلفی برای کم کردن 
ریسك در تعیین استفاده از معیار الیه های حفاری 
وجود دارد. اوالً ازآنها می توان به خصوص برای 
الیه های چاه، از طریق ارزیابی زمان و تعداد چاه ها 
و هم چنین نوع چاه هایی که تاکنون در آن منطقه 
حفر شده، استفاده کرد. ثانیاً بهتر است در قرارداد 
مقرر شود که الیه های معادل بدون در نظر گرفتن 
عمق آنها نباید از عمق معینی کمتر باش��د. نهایتاً 
کارفرما باید تالش کند کنترل خودش را بر روی 
الیه ه��ای معادل کم کند و ب��ه اندازه گیری عمق 
درس��ت و صحیح بپردازد، تا آن جایی که بخشی 
از قرارداد اصالح ش��ود و عبارت »به صالحدید 
کارفرم��ا« در قرارداد بیان ش��ود. البته در صورت 
امکان، بهتر است شرط الیه های معادل از قرارداد 
حذف شود. در صورتی که الیه های زمین شناسی 

منطقه به طور نس��بتاً خوب و مشابه استقرار یافته 
باش��ند، دلیل خاصی وجود ندارد ک��ه پیمانکار 

بخواهد این شرط را در قرارداد بگنجاند]3[.

1-2- حفاری بر مبنای حفاری روزانه2 
تم��ام حفاری هایی که توس��ط پیمانکار تا زیر 
عمق مقرر در قرارداد کلید در دست انجام می شود 
و تمام عملیات انجام شده که در قرارداد مشخص 
نشده اند باید بر مبنای روش حفاری روزانه انجام 
ش��وند و باید مطابق با چنین عملیاتی به پیمانکار 

دستمزد پرداخت شود.
در این قرارداد حداکثر عمق حفاری مشخص 
می گ��ردد و پیمان��کار طب��ق ش��رایط ق��رارداد 
کلید در دس��ت الزامی به حفاری بیش از حداکثر 
عمق تعیین ش��ده ندارد. با وج��ود تعیین حداکثر 
عم��ق در قرارداد، پیمانکار طبق ش��رایط قرارداد 
الزامی ندارد بیش از حداکثر عمق معین چاه مورد 
نظ��ر را حف��اری کند، اما مق��دار حداکثر باید به 
اندازه ای باشد که در صورت حوادث غیرمنتظره 
از لحاظ زمین شناس��ی، استخراج نفت را پوشش 
دهد. به عبارت دیگر کارفرما نمی تواند به پیمانکار 
برای حفاری بیشتر از عمق معین در قرارداد فشار 
وارد کن��د حت��ی در صورتی ک��ه از وی بخواهد 
اعماق اضافی را بر حسب قرارداد حفاری روزانه 

انجام دهد]4[.

2- توقف عمليات توسط پيمانكار
در ش��رایطی که به علت فورس ماژور قرارداد 
فسخ شود، یا خس��ارات کلی به دکل وارد آید، 
یا کارفرما ورشکس��ت ش��ود یا احکام مرتبط با 
بدهی ه��ای کارفرما تحت قوانین ورشکس��تگی 
صادر ش��ود یا اگر افرادی برعلی��ه کارفرما اقامه 
دع��وی کردن��د، چنان چ��ه یك طلب��کار اموال 
کارفرما را توقیف کند، یا منافع کارفرما در دست 
گروه طلبکاران باش��د، در صورتی که کارفرما در 
محدوده زمانی تعیین ش��ده در قرارداد هزینه های 
پیمانکار را پرداخت نکند، علی رغم تعهد پیمانکار 
برای حفاری تا عمق مق��رر در قرارداد، پیمانکار 
می تواند با اطالع قبلی به کارفرما همه هزینه های 
قطع��ی و قابل پرداخت به وی را مطالبه کند و در 
صورت عدم پرداخِت مطالبات پیمانکار از سوی 

کارفرما، پیمانکار می تواند از ادامه اجرای قرارداد 
امتناع نماید و قرارداد را فسخ و خسارات مقرر در 
قرارداد را دریافت کند. این خسارت که با عنوان 
»هزینه فسخ پیش از موعد«  در قرارداد دکل های 
حف��اری نامیده می ش��ود مهم ترین مبلغی اس��ت 
که به عنوان خس��ارت به پیمانکار تعلق می گیرد. 
هزینه هایی که کارفرما  باید به عنوان »هزینه فسخ 
پیش از موعد3« به پیمانکار بپردازد، به ش��رح زیر 

است: 
- قبل از آغاز عملیات

در چنی��ن مواقعی ک��ه کارفرما قب��ل از آغاز 
عملیات حفاری قرارداد را فسخ می کند، کارفرما 
باید به عنوان خسارت های توافق شده )نه به عنوان 
جریم��ه( درص��دی از تمام هزینه ه��ای معقول و 
ضروری وارد شده به پیمانکار یا هزینه هایی که به 
پیمانکار وارد می شود را بر مبنای این قرارداد و بر 
مبنای توقف عملیات جمعاً تا سقف مبلغی معین 

به پیمانکار بپردازد. 
- بعد از آغاز عملیات

اگر چنین توقفی بعد از شروع عملیات حفاری 
و قبل از دس��تیابی به عمق قرارداد کلید در دست 
باش��د، کارفرم��ا بای��د ب��ه پیمان��کار به عن��وان 
خسارت های توافق شده )نه به عنوان جریمه( مبالغ 

زیر را پرداخت  کند:
 الف(مبلغ��ی برابر با تعداد روزهای جابه جایی 
دکل )ش��امل زمان برپایی و پیاده کردن دکل( یا 
نرخ عملیات حفاری روزان��ه که در قرارداد بیان 

شده است،
ب(درصدی از هزینه تمام کاالهای تهیه شده 
بوس��یله پیمانکار که توس��ط کارفرما مهیا ش��ده 

بودند، اگر قرارداد بر مبنای روز کاری باشد،
ج(درص��دی از هزینه تمام مخ��ارج معقول و 
ضروری وارده به پیمانکار یا هزینه هایی که به وی 
بر مبنای این ق��رارداد و بر مبنای توقف عملیات 
وارد می ش��ود، هرچند که ای��ن هزینه ها متعلق به 

مخارج عادی کارکنان دکل یا نظارت باشد، 
د(مبلغ��ی مقطوع و معی��ن؛ در ارتباط با هزینه 
فسخ پیش از موعد باید دقت کرد که این مقررات 
تضمین کند که ش��یوه به کار گرفته شده مشوقی 
برای پیمانکار جهت نصب لوله های حفاری پیش 

از زمان مناسب برای انجام این کار نباشد]5[.
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3- فراهم كردن تجهيزات و سرويس های حفاری
پیمانکار مکلف است دکل حفاری را همراه با 
تمامی تجهیزات همراه با آن و س��رویس هایی را 
که در قرارداد یا ضمائم آن با توافق کارفرما معین 

شده برای اجرای عملیات حفاری مهیا نماید.

4- ظرفيت تجهيزات
عملیات حفاری نباید به گونه ای انجام شود که 
بی��ش از ظرفیت تجهیزات معی��ن در این قرارداد 
باش��د یا در دریا در جایی که عم��ق آب بیش از 
مق��دار معین در قرارداد اس��ت، عملیات حفاری 
انجام ش��ود. پیمانکار ح��ق دارد تصمیم نهایی را 
در زمانی که عملیات بی��ش از ظرفیت تجهیزات 
مذکور است اتخاذ نماید]6[. این یك ماده جدید 
در قراردادهای کلید در دست است که احتماالً از 
دیدگاه ایمنی باعث تقویت پیمانکار به عنوان یك 
»پیمانکار مس��تقل« می ش��ود که به نفع دو طرف 
قرارداد است. اشاره به این نکته ضروری است که 
ماده فوق به روش��نی طرح تخصیص ریسك در 
رابطه با مسئولیت های پیمانکار و کارفرما را شامل 
می ش��ود که شرایط سود بخشی را ایجاد می کند. 
این در زمانی است که فشار حفاری ممکن است 
اثرات زیان بار و شدیدی را به تجهیزات پیمانکار 

وارد آورد]7[.

5- بازپرداخت هزينه ها
پیمان��کار باید هزینه ه��ای م��واد، تجهیزات، 
عملیات یا سرویس هایی که توسط کارفرما مهیا 
شده اند را مطابق آن چه در قرارداد کلید در دست 

مقرر شده، به کارفرما بپردازد.

6- گزارش تجهيزات توسط پيمانكار
پیمانکار باید برای کارفرما گزارش های دقیقی 
از عملیات انجام شده و حفاری الیه ها در فرم های 
گزارش روزانه حفاری مورد قبول کارفرما ثبت و 
نگهداری نماید. هم چنین در صورت درخواست 
کارفرما، باید در هر روز همراه با گزارش روزانه 
حفاری اس��نادی که شامل مواد یا تدارکات تهیه 
شده توسط کارفرما می باشد، به کارفرما تحویل 
داده شود. کمیّت و کیفیت مواد و تدارکات باید 
توسط پیمانکار بررسی شوند و چنین اسنادی باید 

به درستی از جانب پیمانکار تأیید شوند.

7- مسئوليت پيمانكار]8[
7-1- تجهيزات سطحی پيمانكار

پیمان��کار در ه��ر زمان )خواه عملی��ات انجام 
ش��ده بر مبنای قرارداد کلید در دس��ت باشد یا بر 
مبنای حفاری روزانه( مس��ئول خسارات وارده به 
تجهیزات س��طحی خود است، صرف نظر از این 
که چه زمانی و چگونه این خس��ارت اتفاق افتاده 

است. 

7-2- تجهي�زات درون چاهی پيمان�كار بر مبنای 
قرارداد كليد در دست

پیمانکار در هر زم��ان در طول عملیات انجام 
ش��ده بر مبن��ای قرارداد کلید در دس��ت مس��ئول 
خسارات یا خرابی تجهیزات درون چاهی متعلق به 
خود اس��ت که این تجهیزات شامل لوله حفاری، 
تبدیل های لوله ه��ا، ابزارهای اتص��ال لوله ها و...

است. 

7-3- تجهي�زات پيمان�كار، خس�ارات و صدم�ات 
محيط زيست بر مبنای قرارداد كليد در دست 

پیمانکار در هر زمان مسئول خسارات یا ویرانی 
 H2S ، تجهیزاتش می باشد که در نتیجه وجود گاز
CO2 یا سایر عناصر فاسد کننده به وجود آمده اند. 

این م��واد از الیه ه��ای زیر زمینی وارد س��یاالت 
حفاری می شوند یا در افزودنی های فاسد کننده، 
مخرب یا سوزش آور در سیاالت حفاری استفاده 

می شوند. 

7-4- مس�ئوليت خسارت به چاه بر مبنای قرارداد 
كليد در دست

مطابق مق��ررات، هنگامی که آتش س��وزی و 
فوران چاه رخ می دهد ی��ا در زمانی که پیمانکار 
درحال انجام عملیات حفاری ب��ر مبنای قرارداد 
کلید در دست است و به چاه آسیب وارد می شود، 
تمام صدمات وارده به چاه در مسئولیت پیمانکار 
خواهد بود و اگر چاه در ش��رایطی نباش��د که به 
عمق کلید در دست برسد، همان گونه که در این 

جا مقرر شده، پیمانکار می تواند به اختیار خود:
نخس��ت( بدون تعل��ل به هزین��ه پیمانکار چاه 

جدی��دی را آغاز کند؛ حفاری چ��اه جدید باید 
بر مبنای روش کلید در دس��ت طبق مفاد و شرایط 
قرارداد کلید در دست فی مابین طرفین انجام شود. 
دوم( چاه را رها کند، قرارداد را فس��خ کند و 
کارفرما را از قصد خویش مطلع نماید. در چنین 
مواردی پیمانکار مستحق دریافت بخشی از مبلغ 

قرارداد کلید در دست نیست.
اگر پیمانکار رها ک��ردن چاه را انتخاب کند، 
هزینه مسدود کردن و رها کردن چاه به هزینه وی 
خواهد بود. در هر مورد، پیمانکار مستحق دریافت 
غرامتی برای هزینه های انجام ش��ده یا در ارتباط 
ب��ا رها کردن چاه نخواهد ب��ود مگر این که برای 
روزهای عملیاتی که چاه را رها نکرده بوده مبلغی 
دریافت کند. به علت تأخیر یا کوتاهی پیمانکار 
و وارد آمدن خس��ارت یا صدمه به چاه، عملیات 
حفاری چاهِ جایگزین، مطابق مفاد و ش��رایط این 

قرارداد انجام می شود. 

7-5- تعهدات به حفر چاه جانبی يا چاه جديد
در صورتی که قبل از دست یابی به عمق قرارداد، 
چاه از بین برود یا پیمانکار احساس کند که عملیات 
حفاری با مش��کالت غیرعادی یا خطراتی از قبیل 
از بین رفتن گل حف��اری در چاه، کاهش گردش 
گل، ف��وران آب، تحلی��ل الیه های زمین، فش��ار 
غیر عادی، وجود خاک رس یا سایر شرایط مشابه 
مواجه می  ش��ود،  باید اقدام ب��ه حفاری چاه جدید 
در کن��ار چاه قبلی )چاه جانب��ی( نماید یا عملیات 
حفر چاه جدی��دی را در محل جدی��دی با توافق 
بین خود و کارفرما آغاز کند. هزینه عملیات برای 
این حق پیمانکار جهت حفر چاه جانبی یا چاه های 
جایگزین)نه تکلیف(، باید ب��ه پیمانکار پرداخت 
ش��ود. در صورتی که پیمانکار صرفاً به صالحدید 
خ��ود حفاری چاه جایگزین را آغ��از نماید، برای 
انجام وظایف خود  در مورد رویه های مهندسی و 
حفاری این حق را دارد که برنامه عملیات را تغییر 
ده��د و دوباره این برنامه را طراحی کند. هم چنین، 
در صورتی ک��ه پیمانکار خود را مل��زم به حفاری 
چاه جانبی یا چاه جایگزین نداند، به منظور جریمه 
برای خودداری از ادامه عملیات باید از خس��ارتی 
که تحت ش��رایط این قرارداد به پیمانکار پرداخت 
می شود، مبلغی کسر کند و کارفرما باید پیمانکار را 
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از مسئولیت بری بداند و پیمانکار را از تمام دعاوی 
علیه وی مصون بدارد.

7-6- بازرسی مواد
پیمان��کار باید تمامی مواد مهیا ش��ده بوس��یله 
کارفرما را قبل از اس��تفاده بازرس��ی نماید و اگر 
عیوبی در آنها مش��اهده کند، ب��ه کارفرما اطالع 
دهد. اهمی��ت این موضوع در این اس��ت که در 
صورت اطالع به کارفرما، پیمانکار مسئول صدمه 
و خس��ارات وارده)در نتیجه استفاده از مواد مهیا 

شده توسط کارفرما( نخواهد بود.

7-7- آلودگ�ی و ناخالص�ی، ب�ر مبنای ق�رارداد 
كليد در دست

ق��رارداد  مبن��ای  ب��ر  عملی��ات  هنگامی ک��ه 
کلید در دست انجام می ش��ود، پیمانکار باید تمام 
مسئولیت ها را برعهده بگیرد و کارفرما را از کلیه 
خسارات، مخارج، مطالبات، یا مسئولیت آلودگی 
یا ناخالصی )شامل کنترل و مهار چاه( که ناشی از 

موارد زیر است، مبّری بداند:
نخس��ت( قطرات، ت��راوش و ریزش س��وخت، 
روغ��ن، روغن موتورها، بخارات لوله ها، حالل های 
رنگ، گل و الی و آش��غال، تراوش هرنوع مایع یا 
مواد جامدی که در اختیار و کنترل پیمانکار قرار دارد 
به جز آلودگی و ناخالصی ای که ممکن است مسبب 

آن کارفرما یا نمایندگان و کارکنان کارفرما باشند؛
دوم( ف��وران چاه، خس��ارت به کنت��رل چاه یا 
مایعات تراوش شده از زیر زمین. در موقع فوران 
چاه یا خارج شدن چاه از کنترل، پیمانکار مسئول 
کنترل چاه است و حفاری چاه یا چاه های جانبی 
را برعهده دارد. حداکثر مسئولیت پیمانکار طبق 
ای��ن بند از قرارداد )هر چند بیش��تر از یك قیمت 
مقطوع برای هر واقعه باش��د( نباید شامل زمان از 
دس��ت رفته دکل و هزینه های مربوط به حفاری 
مجدد یا مسدود کردن و رهایی چاه طبق مقرراِت 
»مس��ئولیت چاه، بر مبنای قرارداد کلید در دست« 
باش��د. برای دس��تیابی به اهداف این ق��رارداد در 
جایی که مجموعه ای از خس��ارات مختلف اتفاق 
می افتد که مستقیماً یا غیر مستقیم به یك حادثه یا 
عامل مرتبط هستند، همه این خسارات با هم جمع 
می ش��وند و مبلغ کلی این خسارات به عنوان یك 

رخداد غیرمرتبط با دوره یا آن منطقه ای که حادثه 
در آن جا رخ داده، درنظر گرفته می شود. 

7-8- آلودگ�ی، ناخالصی و كنترل فوران چاه بر 
مبنای حفاری روزانه

باید بی��ن کارفرما و پیمانکار توافق ش��ود که 
مس��ئولیت آلودگی و ناخالص��ی در هنگامی که 
عملیات بر مبنای حفاری روزانه انجام می شود به 

طریق زیر باشد:
پیمانکار باید مسئولیت های کنترل و مهار چاه 
را برعهده گیرد، مگر به روش دیگری غیر از این 
که ما بین طرفین مقرر ش��ده باشد. پیمانکار باید 
کارفرما را از کلی��ه دعاوی، مطالبات به هرنوع و 
علل ناش��ی از آلودگی یا ناخالصی که از س��طح 
زمی��ن یا ریزش قطرات س��وخت، روغن، روغن 
موتورها، بخارات لوله ها، رنگ ها، حالل ها، شن 
و ماس��ه، گل و الی و آشغال ناشی  شود، مصون 
ب��دارد مگ��ر آلودگی ه��ای اجتناب ناپذیر که از 

ذخیره چاه ها ناشی می شوند. 

7-9- ورود، خروج به محل چاه 
بدین وس��یله کارفرما حق خویش را در رابطه با 
ورود و خروج به منطقه ای که در آن جا چاهی برای 
عملیات حفاری پیمان��کار وجود دارد، به پیمانکار 
واگذار می کند. پیمانکار بای��د در قلمروی تحت 
کنترل خود از عب��ور آزادانه از محل حفاری به هر 
منظور غیرمتعارف جلوگیری کن��د. هر زمانی که 
خسارتی از جانب پیمانکار در نتیجه عدم توجه به این 
موضوع بوجود آید، پیمانکار باید مطابق با نرخ حفظ 
این مرحله از عملیات در آن زمان غرامت بپردازد. 
در مواقعی که قیدها، ش��رایط، یا محدودیت هایی 
در قرارداد اجاره کارفرما برای زمین چاه مورد نظر 
وجود دارد که این ش��رایط بر ح��ق آزادانه ورود و 
خروج پیمانکار، کارکنان یا پیمانکاران فرعی وی 
تأثیر می گذارد، کارفرما قبول دارد که در هر زمان 
به طور کتبی چنین قیدها، شرایط، یا محدودیت هایی 
را به پیمانکار اعالم نماید و پیمانکار قبول دارد که 

آنها را مراعات کند.

8- شرط اسقاط حق يا عدم تضمين
ی��ك تغیی��ر بس��یار مه��م در مت��ون ق��رارداد 

کلید در دست این است که باید نوعی شرط اسقاط 
حق یا عدم تضمین از س��وی کارفرما در قرارداد 
گنجانده ش��ود که ب��ر مبنای این ش��رط کارفرما 
هیچ گونه تضمینی در رابطه با اطالعات تهیه شده 
ب��رای پیمانکار که مربوط به محل چاه یا ش��رایط 
زمین شناس��ی اس��ت )که به عقیده خ��ود صحیح 
هس��تند( به پیمانکار نمی ده��د. بنابراین، کارفرما 
هیچ گونه تضمین��ی برای صحت ای��ن اطالعات 
ن��دارد. نتیجه این اس��ت که پیمان��کار خودش به 
طور مستقل بر تمام شرایطی که در طول عملیات 
حفاری ممکن است با آنها مواجه شود باید نظارت 
داشته باش��د که شامل شرایط س��ازند و الیه های 
زمین در محل چاه و سایر شرایطی است که ممکن 

است بر برنامه یا حفاری چاه تأثیرگذار باشد]9[.

روش  در  حف�اری  گل  مش�خصات  تعيي�ن   -9
كليد در دست

پیمانکار ح��ق دارد برنامه گل را کنترل کند و 
نوع و مشخصات سیاالت حفاری را در زمانی که 
عملی��ات حف��اری را ب��ر مبن��ای روش حفاری 
کلید در دست انجام می دهد )طبق شروطی که در 

قرارداد مقرر شده(، تعیین نماید.

نتيجه گيری
کارفرمای��ان از ق��رارداد کلید در دس��ت برای 
محدودک��ردن ریس��ك های ذات��ی در چاه های 
حفاری اس��تفاده می کنند. پیمان��کار در قرارداد 
کلید در دست ریسك های مهم بیشتری را نسبت 
ب��ه عملیات ب��ر مبنای ق��رارداد حف��اری روزانه 
تحم��ل می کند و کارفرما حداقل ریس��ك را در 
ق��رارداد کلید در دس��ت متقبل می ش��ود. قرارداد 
کلید در دست برای پیمانکاران نیز مفید خواهد بود 
زیرا میزان ریسکی که به پیمانکار منتقل می شود 
هزینه عملی��ات را نیز برای کارفرم��ا در قرارداد 
کلید در دست باال می برد و مبلغ بیشتری به پیمانکار 

پرداخت می شود.
ام��روزه ش��رکت های بین الملل��ی نفتی تمایل 
بیش��تری به انجام این نوع پروژه ها دارند زیرا که 
در قرارداد کلید در دس��ت سود بیشتری را نسبت 
به س��ایر قراردادهای حفاری کسب خواهند کرد 
اما ممکن اس��ت در مقابل نیز خسارت های مالی 
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زی��ادی ب��ه پیمانکار وارد ش��ود. لذا ب��ا توجه به 
ماهیت قرارداد کلید در دست، تمامی شرکت های 
حفاری )پیمانکاران حفاری( بدون درنظر گرفتن و 
توجه به شرایط زیر نمی توانند به طور موفقیت آمیز 

از قرارداد کلیددردست بهره مند شوند:
 با توجه به این که در این قرارداد تنها پس از 
حفاری تا عمق معین توسط پیمانکار، مبلغ قرارداد 
به وی تعل��ق می گیرد، پیمانکار حف��اری باید از 
قدرت مالی خوبی برخوردار باشد تا بتواند تا عمق 
تعیین شده در قرارداد، عملیات حفاری را به هزینه 
خود انجام دهد. در این فرایند دو گزینه در اختیار 
پیمانکار است که یا از سرمایه شرکت خود جهت 
تأمین مالی این پروژه هزینه کند و یا با استقراض 
وام از بانك ها و موسسات مالی، هزینه الزم برای 
انجام پ��روژه را فراه��م نماید. با توج��ه به اینکه 
استقراض وام دارای یك بهره مشخص است که 
در موع��د معین باید بازپرداخت گردد و عملیات 
حفاری ذاتاً دارای برنامه زمان بندی دقیق و معینی 
نیس��ت و ممکن اس��ت انجام عملیات در عمل با 
مشکالتی طبیعی مواجه ش��ود، لذا غالباً شرکتی 
موفق است به سود پیش بینی شده در این قرارداد 
دس��ت یابد که از سرمایه خود جهت تأمین مالی 
پروژه اس��تفاده نماید. بنابراین، اج��رای این نوع 
قراردادها مختص پیمانکارانی خواهند بود که از 

سرمایه خوبی برخوردار باشند.
ن��وع قرارداده��ا،  ای��ن  از آنجایی ک��ه در   
پیمانکاران در مقایس��ه با منافع��ی که در آینده به 

دست خواهند آورد، اغلب با ریسك و مشکالتی 
زیادی مواجه هستند، لذا برای حل این مشکالت 
عموم��اً مجبورند از نیروی انس��انی و تأمین مالی 
کمتری برای انجام عملیات حفاری کلید در دست 
اس��تفاده کنن��د. در نتیجه، دربس��یاری از موارد، 
ریس��ك های غیرقابل قبول��ی را ب��رای کم کردن 
هزین��ه عملیات متقب��ل می ش��وند]10[. بنابراین، 
»مدیریت« نقش بس��زایی در شکست یا موفقیت 
اجرای قراردادهای کلید در دس��ت به عهده دارد. 
مدیران این پروژه ها باید اختیارات تام برای اجرای 
پروژه را داش��ته باش��ند ت��ا با انعط��اف الزم، در 
کوتاهتری��ن زمان ممکن، بهترین تصمیم را برای 
اجرای قرارداد  کلید در دست اتخاذ نمایند. به نظر 
می رسد این خصیصه را در کشورمان تا حدی در 
ش��رکت های خصوص��ی می ت��وان یاف��ت ام��ا 
شرکت های دولتی عموماً از این امتیاز بی بهره اند. 
 با توجه به این که در قراردادهای کلید در دست 
اغلب، مسئولیت و ریس��ك ها بر عهده پیمانکار 
اس��ت، پیمانکار حفاری باید عالوه بر استفاده از 
کارشناسان خبره ی فنی که عملیات حفاری را به 
خوب��ی مهندس��ی و تح��ت کنت��رل دارن��د، از 
کارشناسان توانمند در زمینه اقتصاد، بازرگانی و 
حقوق استفاده نماید تا با شناسایی شرایط بازار در 
ط��ول اج��رای ق��رارداد، به خوب��ی فرصت ها و 
تهدیده��ای موفقی��ت در اجرای یك ق��رارداد 

کلید در دست را ارزیابی کند.
 دستیابی به موفقیت پیش بینی شده در قرارداد 

کلید در دست برای پیمانکار، صرفاً با انعطاف پذیری 
مدیران و اتخاذ تصمیم های صحیح آنها به دس��ت 
نمی آید بلک��ه اختیارات مطلق مدی��ران از لحاظ 
قانون��ی و عدم موان��ع قانون��ی در گزینه های در 
دسترس برای تصمیم گیری آنها در به دست آوردن 
باالترین س��ود ب��رای پیمانکاران حفاری بس��یار 
تأثیر گذار خواهد بود. از جمله این قوانین می توان 
ب��ه قانون برگ��زاری مناقصات جهت اس��تفاده از 
خدمات م��ورد نیاز حفاری، قان��ون تأمین نیروی 
انس��انی مورد نیاز، مقررات مرب��وط به پرداخت 
دستمزد به نیروی انسانی و قوانین مربوط به استفاده 
از خدمات و ظرفیت های شرکت های خارجی و... 
اش��اره کرد. لذا پیمانکاران حفاری باید به ش��یوه 
مناسب از این قیود و موانع قانونی رهایی یابند. الزم 
به ذکر است معموالً رهایی یك شرکت دولتی از 

این موانِعِ قانونی امکان پذیر نیست.
ق��رارداد  ک��ه  می گ��ردد  تاکی��د  پای��ان  در 
کلید در دس��ت از جمله قراردادهای تجاری است 
ک��ه در عرص��ه بین الملل��ی خصوص��اً در بخش 
حفاری بس��یار رایج اس��ت. هر پیمانکار حفاری 
ب��رای ورود به این ق��رارداد و موفقیت در اجرای 
آن، عالوه بر شرایط فوق باید در ابتدا شرایط یك 
ش��رکت تجاری به عنوان یك ش��خص حقوقی 
خصوصی را دارا باش��د و س��پس ب��ا آگاهی از 
ملزوم��ات قرارداده��ای تجاری به ویژه ش��رایط 
قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری به اجرای 

این نوع قراردادها بپردازد.
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