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موانع ورود به فعالیتهای اکتشافي منابع هیدروکربنی
در صنع��ت نفت کش��ور ،معم��والً فعالیتهای
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در دو بخش
طرحهای اکتشاف منابع هیدروکربنی و بلوکهای
اکتش��اف و توسع ه ديده ش��ده كه بخش اول توسط
کارشناسان مدیریت اکتشاف و شرکتهای داخلی
و بخش دوم با مشارکت شرکتهای بینالمللی نفتی
انجام میشود.
در سال  1377معاونت بلوکها با هدف مشارکت
ش��رکتهای خارج��ی و س��رمایهگذاری آنه��ا در
حوضههای رسوبی ایران ایجاد شد؛ بهطوریکه طبق
سیاستهای شرکت ملی نفت ایران ،بلوکبندیها
در چارچوب برنامهی توس��عهی کش��ور در تمامي
مناط��ق (بهجز مناطق مس��تثنی ش��ده) و ب��ا توجه به
اولویتبندی ،به مناقصه گذاش��ته ش��د .شايان ذكر
است كه تا به امروز ،فعالیت شرکتهای بینالمللی
با نظ��ارت مدیریت اکتش��اف و در قال��ب قرارداد
بیعمتقابل انجام میشده است.
از  1377تا  1385نیز  57بلوک طي چهار دوره به
مناقصه گذاشته شد که تنها  15بلوک به عقد قرارداد
منجر گردید .از این  15بلوک ،در سه بلوک اناران،
مهر و فارسی ،ميادين آذر ،چنگوله ،بندکرخه ،فرزاد
بی و بینالود بی ،کشف و اقتصادی شناخته شد.
در س��الهای  1385و  1386تعداد  9بلوک و در
سالهای 1387و 1388تعداد  8بلوک فعال بودند .در
 1389تعداد بلوکهای فعال نسبت به سالهای قبل
کاهش یافت و به مرور زم��ان ،پیمانکاران خارجی
ب��ه بهانههای مختلف ،انصراف خود را از فعالیت در
بلوکها اعالم و ایران را ترک کردند.
میادی��ن یاد ش��ده در  ،1377طي دور اول مناقصه
کشف شدند اما در س��ه دورهی بعدی ،هیچ میدانی
کشف نگرديد .از  1385حتي مناقصهای هم برگزار
نش��د .از جمله مهمترین موانع و دالی��ل عد م ورود
پیمانکاران خارجی جهت اکتشاف و توسعهي میادین
کشور میتوان به این موارد اشاره کرد:
شرکتهای خارجی در مناطقی اجازهي فعالیت
داشتند که ریسک اکتشافی بیش از  20درصدبود.
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پیمانکاران خارجی بايد در ابتدا قرارداد اکتشاف
و در مرحلهي بعد  ،قرارداد توسعه را منعقد ميكردند.
پیمان��کار مرحلهي اکتش��اف یک می��دان ،در
مناقصهی مرحلهی توس��عهی همان میدان حق تقدم
نداشته و شرایطي مساوی با ساير پيمانكاران داشت.
ممانعت و مزاحمت ارگانهای اداری ،نظامی و
 ...از فعالیت پيمانكاران در برخی مناطق
مش��کالت مال��ی و بیم��های در زمین��هي
سرمایهگذاری در کشور
تحریمها و موضوع هستهای ایران
افزای��ش تع��داد قطعنامههاي اتحادی��هي اروپا،
سازمان ملل و ...از سال  1386به بعد
بنابرای��ن ،تقس��یمبندی حوضهه��ای رس��وبی و
منحصرک��ردن فعالیت ش��رکتهای خارجی صرفاً
در حوضههای رس��وبی با ریس��ک اکتش��افی بيش
از  20درص��د و همراه نب��ودن قرارداد اکتش��اف با
قرارداد توسعه ،س��بب عدم جذابیت برای حضور و
س��رمایهگذاری پیمانکاران خارجی در صنعت نفت
کشور شده بود.
خاطر نش��ان میس��ازد ام��روزه در دنی��ا عموماً
قراردادهای اکتش��اف همراه با قرارداد توسعه است.
نکتهي جالبتوجه آنکه در 1974میالدی ش��رکت
نفت ایران با ش��رکتهای بینالمللی نفتی اینگونه
قرارداده��ا را منعقد ک��رده بود؛ قرارداد با ش��رکت
آلمانی دمینکس ،ش��رکت فرانس��وی س��یایپی،
ش��رکت آمریکای��ی اولترام��ار و باألخره ش��رکت
آمریکاییآشلند.
ش��رکتهای بینالملل��ی نفت��ی در آندس��ته از
حوضهه��ای رس��وبی س��رمایهگذاری میکنند که
ریسکهای سیاسی ،قراردادی ،منطقهي فعالیت ،فنی
(زمینشناسی ،ژئوفیزیک و  ،)...هزینههای اکتشافی
و س��ایر هزینهها در آنها کم بوده و در مقابل ،از نظر
شاخصهای اقتصادی ،دارای توجیه باشند .مث ً
ال جهت
اکتشاف و توس��عهي حوضههای رسوبی کشورهای
عمان ،امارات ،کویت ،قطر ،بحرین ،عربستان سعودی
و  ...بر اساس قراردادهای مشارکتیِ اکتشاف و تولید،

از ش��رکتهای بینالمللی نفت��ی دعوت بههمکاری
شده اس��ت .شرکتهای نفتی حاشیهي خلیجفارس،
ب��ا برنامهریزیهای دقیق و م��دون و با علم و آگاهی
از مطالع��ات و روشه��ای جدید اکتش��افی ،تمامي
حوضههای رس��وبی خود را بلوکبن��دی كرده و با
توجه به ریس��کپذیری این محدودهه��ا ،با ارائهي
ش��رایط مقبول جهت جذب س��رمایه گ��ذاری ،اين
حوضهها را به مناقصات بینالمللی گذاشتهاند.
مهمترین نکته در خصوص ترغیب سرمایهگذار
خارجی آن اس��ت که سرمايهگذار احساس کند در
صورت موفقیتآمیز ب��ودن عملیات و انجام تمامي
تعه��دات ق��راردادی ،راهکار و تضمین مناس��ب و
شفافی جهت بازگشت سرمایه بههمراه حاشیه سود
قابلقبولي براي او متصور خواهد بود.
برگ��زاری همایش  2015در لن��دن در خصوص
مناقصهي طرحهای باالدس��تی و تغییرات در شرایط
ق��رارداد بلوکه��ا باعث ج��ذب و حض��ور فعال
ش��رکتهای بینالمللی نفتی در حوضههای رسوبی
ایران خواهد شد.
بهمنظور ترغیب ش��رکتهای بینالمللی و ایجاد
جذابیتهای بیش��تر ،تغییرات و اصالحاتی نس��بت
به قبل بهوجود آمده؛ مث ً
ال مدت قرارداد به  30س��ال
افزایش و نرخ تنزیل به  20درصد کاهش یافته است.
بهنظر میرس��د در تدوین مدل جدید قراردادها،
ش��فافیت و اصالح رژیم مالی ،قابلی��ت کاربرد در
پروژههای مختلف باالدس��تی و ایجاد جذابیتهای
بیشتر برای سرمایهگذاران بینالمللی مبتنی بر دیدگاه
برد-برد مدنظر بوده است.
در قراردادهای جدید ،زنجیرهی کامل اکتشاف،
توسعه و تولید دیده شده و بنابراین ،اگر شرکتی موفق
به اکتشاف حجم اقتصادی و قابلقبول هیدروکربن
در ه��ر یک از این بلوکها ش��ود ،بالفاصله مراحل
توس��عه و تولید می��دان را نیز بهانجام رس��انده و در
حداقل زمان ،حداکثر س��ود ممكن نصیب کش��ور
خواهد شد.
سردبیر

