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جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای باالدستی و وضعیت موجود

ــرارداد  ــاختار ق ــدل و س ــی م ــه و بررس مطالع
بــا  حاضــر  حــال  در   IPC نفتــی  جدیــد 
جمع بنــدی و دریافــت نظــرات صاحب نظــران 
و کارشناســان و بــا اســتفاده از منابــع علمــی و 
مراجــع جهانــی بــا هــدف کمــک بــه اصــالح 
و ارتقــاي مــدل جدیــد به خصــوص از جهــت 
عملیاتــی و اجرایــی و تطابــق بــا وضعیــت 
تحــت  باالدســتی  دارایی هــای  موجــود 
حاکمیــت وزارت نفــت و لــزوم رقابــت موثــر 
ــژه در مقطــع تاریخــی  ــی به وی در ســطح جهان
فعلــی وکارســاز نمــودن ایــن مــدل قــراردادی 
و  جدیــد  اقتصــادی  داری  بنــگاه  نظــام  در 

بین المللــی شــدن صــورت گرفتــه اســت. 
ــه ســطح پتانســیل  ــی بســته ب در هــر دوره زمان
ــزات(  ــص و تجهی ــانی متخص ــروی انس فنی )نی
ســتانده  پولــی(  و  اقتصــادی  مالی) تــوان  و 
در  نفتــی  باالدســتی  قراردادهــای  طرفیــن 
ــی  ــر و تحوالت ــوغ تاریخــی خــود تغیی ســیر بل
ــه صرف نظــر از ایــن پارامترهــای  داشــته و البت
سرشــتی در هــر کشــور، متغیرهــای واجــد 
ایــن  در   )Uncertainty( اطمینــان  عــدم 
یعنــی   )E&P( تولیــد و  اکتشــاف  تجــارت 
از  مخــازن  و  هیدروکربنــی  سیســتم های 
ــوالت  ــی محص ــرات قیمت ــرف و تغیی ــک ط ی
تولیــدی از طــرف دیگــر، مــدل قراردادهــا را 
جهــت حفــظ تابــع "دینامیکــی حداکثرســازی 
ســود یــا ســتانده طرفیــن" تحــت کنتــرل داشــته 

ــت.  اس
لحــاظ دو تابــع حداکثــر نــرخ تولیــد موثــر از 
مخــزن)MER( و حداکثرســازی دینامیکــی 
ــای  ــدل قرارداده ــن)DMB( در م ــود طرفی س
اســت  ای  هنرمندانــه  نفتــی کار حســاس و 
تیم هــای حرفــه ای  قــدرت  کــه در چنبــره 
نظام هــای  و  مقــررات  و  مذاکره کننــده 
باالدســتی  اقتصــاد  در  مدیریتــی  توانمنــد 
رژیم هــای  طیــف  منظــر،  ایــن  از  و  اســت 
ــرونده ای  ــس پس ــا برعک ــرونده و ی ــی پیش مال

ــاً آســتانه ســوددهی  را به وجــود آورده و نهایت
مدل هــای  در  اســت .  زده  رقــم  را  طرفیــن 
ایــده آل پیشــرونده بــار مالــی قراردادهــا در طــول 
عمــر میــدان توســعه یافتــه و در هــر دوره ي 
حسابرســی، ســود بازگشــتی بــرای طرفیــن باالتــر 
می رود )علی رغــم نوســانات واجــد عدم اطمینــان 
ــداد  ــا (. تع ــی و قیمت ه ــی مخزن ــای فن پارامتره
کمــی از ایــن مدل هــای قــراردادی امــروز در 

بوده انــد.   )Progressive( پیشــرونده جهــان 
پیشــرونده  مدل هــای  نــوع  ایــن  ســتانده 
پاداش هــا،  مثــل  فاکتورهایــی  روی  بیشــتر 
و  مختلــف  مالیات هــای  رویالیتی هــا، 
تولیــدات  از  حاصــل  ســود  در  شــراکت 
متمرکــز می شــود و سیســتم های حسابرســی 
حســاس و دقیقــی آن را کنتــرل می کننــد. 
در واقــع می تــوان گفــت امــروزه ایــن، 
نــوع قــرارداد نیســت کــه حداکثرســازی 
ــه  ــد بلک ــت می کن ــن را مدیری ــتانده طرفی س
ــر  ــای موث ــف فاکتوره ــی و تعری ــتم مال سیس
در مســیرهای مالــی اســت کــه یــک قــرارداد 
بــرد- بــرد مطمئــن را رقــم زده اســت. 
به عنــوان مثــال اگــر انتقــال فنــاوری، یــک 

ســتانده هــدف بــرای صاحبــان منابــع نفتــی یــا 
دولت هــا از پیمانــکاران بین المللــی اســت اگــر 
تعهــد انجــام دقیــق ایــن هــدف و ســتانده آن بــه 
مســیر و تعهــد مالــی مرتبــط آن گــره نخــورد، 
صرفــاً یــک متــن تجملــی در قــرارداد خواهــد 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــق پی ــر تحق ــود و کمت ب
در شــکل-1 به نقــل از صاحب نظــر دیویــد 
جانســون، میانگیــن تغییــرات ســتانده دولت هــا 
ــا  ــروزی ب ــود ام ــای موج ــواع قرارداده در ان
نفــت 20 و 60 دالری نشــان داده شــده اســت . 
همانطــوری کــه مــی بینیــم، تعــداد کمــی 
ســتانده  درصــد  و  پیشــرونده  قرادادهــا  از 
دولت هــا در آنهــا قابل توجــه بــوده اســت. 
ــودار  ــک نم ــا ی ــان را ب ــد تحلیلم ــازه دهی اج
ــکل-2  ــم؛ ش ــروع کنی ــا ش ــا کارگش ــاده ام س
ــاط  ــاس ارتب ــا براس ــوالت قرارداده ــیر تح س
یــک  بــه  دســتیابي  "احتمــال  پارامتــر  دو 
ــت"  ــدرت حاکمی ــي" و "ق ــزن هیدروکربن مخ
ــن  ــز از همی ــا نی ــور م ــد. کش ــان مي ده را نش
رونــد و پارامترهــای مرتبــط بــا آن تبعیــت 
می کنــد. همانطــور کــه در شــکل-2 نشــان 
داده شــده اســت، پیچیده تــر شــدن امــکان 
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اکتشــاف و تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی 
از  تکنولــوژی  و  علــم  پیشــرفت  علی رغــم 
ــت  ــدرت حاکمی ــش ق ــز افزای ــو و نی ــک س ی
از ســوي  منابــع  ایــن  مالکیــت صاحبــان  و 
دیگــر، قراردادهــای امتیــازی دیریــن را بــه 
قراردادهــای خدماتــی صــرف ســوق داده و در 
ــر مشــارکت در تولیــد هــم  ــازه از میان ب ایــن ب
همــواره اســتفاده شــده اســت. درجــه پایــداری 
ــرد و تغییــرات ســتانده دو  قراردادهایــی برد–ب
طــرف در ایــن بلــوغ تاریخــی دســتخوش ایــن 
ــان  ــه صاحب ــی، چ ــر طرف ــوده و ه ــرات ب تغیی
ــول ســعی  ــاوری و پ ــان فن ــع و چــه صاحب مناب
ــد.  ــل برون ــرف مقاب ــمت ط ــه س ــد ب ــرده ان ک
NOC هــا می خواهنــد پــول و فنــاوری کســب 
ــان ــت پوشش ــرکت های تح ــود و ش ــد و خ کنن
ــتن  ــال داش ــا دنب ــه IOC ه ــوند و البت IOC  ش
بــرای   Booked Reserve و  بیشــتر  مخــازن 

سهامدارانشــان.
قرادادهــای مــدرن امتیــازی امــروز بــا شــرایط 
 Royalty Tax خــاص خــود تحــت عنــوان 
رژیم هــای مالــی پیشــرونده ای را رقــم زده انــد 
ــا  ــی آنه ــع هیدروکربن ــان مناب و ســتانده صاحب

ــوده اســت. ــاال ب ــروزه بســیار ب ام
امتیــازی  قراردادهــای  مــا در ســیر  کشــور 
قدیمــی، مشــارکت در تولیــد و خدماتــی خود 
تــا قراردادهــای بیع متقابــل بعــد از انقــالب کــه 
همــان قــراداد Flat fee  خدماتــی بــود بســته بــه 
مدیریــت همیــن پارامترهــای نشــان داده شــده 
ــر  ــروزه ب ــی داشــته و ام در شــکل-2، تجربیات

اســاس دو محــور اصلــی یعنــی:
1- مدیریـــت صحیـــح از مخـــازن به ویـــژه 
ـــه  ـــًرا در نیم ـــه اکث ـــزرگ ک ـــدی ب ـــن تولی میادی
دوم عمـــر خـــود هســـتند، و 2- موقعیت هـــای 
وضعیـــت  از  کـــه  اکتشـــافی  جدیـــد 
زمین شناســـی پُرریســـک و انـــدازه متوســـط و 
ـــای  ـــوده و در حوضه ه ـــوردار ب ـــی برخ کوچک
ـــرس  ـــون زاگ ـــده ای همچ ـــناخته ش ـــوبی ش رس
و خلیـــج فـــارس قـــرار نگرفته انـــد، تاکتیـــک 
ـــر  ـــاب ناپذی ـــراردادی را اجتن ـــدل ق ـــر م تغیی
دانســـته و قـــدم بـــه تغییـــر و تحـــول گذاشـــته 

اســـت.
و  داخلــی  فاکتورهــای  ایــن  از  صرف نظــر 

ــی و  ــل خارج ــور، عوام ــل کش ــتی داخ سرش
ــی  ــر تاکتیک ــن تغیی ــزوم چنی ــم ل ــی ه بین الملل

می کنــد. اجتناب ناپذیــر  را 
فناورانــه  همکاری هــای  نگــرش  امــروزه 
ــعه  ــدل توس )Technical collaboration( و م
ــوان  ــی به عن ــی بین الملل ــع مال ــا مناب ــد ب و تولی
رکــن اساســی امنیــت و توســعه پایــدار صنعــت 
بدیهــی  جهــان  در  گاز  و  نفــت  باالدســتی 
ــی در  ــده اصل ــچ تولیدکنن به نظــر مي رســد. هی
جهــان امــروز Capex  تأمیــن ســوخت فســیلی 
ــه همــه جهــان  ــرای عرضــه ب ــن را ب از دل زمی
ــه تنهایــی تقبــل نمی کنــد. بنیادهــای مالــی و  ب
کنسرســیوم های صاحــب فنــاوری در حــال 
رشــد در هــر دو طــرف NOC و IOC هســتند. 
مکزیــک و برزیــل و مالــزی و ... پیشــرو ایــن 
ــی  ــتاوردهای مهم ــتند و دس ــد هس ــه جدی نحل

ــته اند.  ــذر داش ــن رهگ ــم در ای ه
ــریع تر  ــد س ــم بای ــه نخواهی ــم، چ ــه بخواهی چ
در ایــن مســیر قــرار گیریــم و از تغییــر وضعیت 
ــی  ــر مدل ــن ه ــل ازتبیی ــا قب ــی نهراســیم. ام فعل
ــق  ــت دقی ــته ها و وضعی ــی داش ــه بررس ــد ب بای

دارایی هــای باالدســتی مان بپردازیــم. 
باالدســـتی،  اصلـــی  زنجیـــره  در  امـــروز 
فوق بـــزرگ  متعـــارف  ذخایـــر  اکتشـــاف 
و  اســـت  شـــده  ســـپری  بزرگمـــان  و 
دســـت نخورده  هنـــوز  نامتعارف هـــا 
مانده انـــد. بلوک هایـــی بـــا ســـاختمان هایی 

و  گاز  واجـــد  ریســـک  پُـــر  و  پیچیده تـــر 
ـــم.  ـــاد داری ـــنگین زی ـــت س ـــژه نف ـــت و به وی نف
ــان  ــران، مغـ ــزی، مکـ ــران مرکـ ــتان، ایـ لرسـ
ــتند.  ــرایطی هسـ ــن شـ ــد چنیـ ــارس واجـ و فـ
در  بـــودن  یکپارچـــه  بنابرایـــن، وضعیـــت 
ـــک  ـــا ی ـــن اول کار ب ـــا همی ـــرش قرارداده نگ
گـــزارش توجیهـــی اکتشـــافی منتفـــی اســـت. 
ـــزه کار روی  ـــی انگی ـــکاری خارج ـــر پیمان اگ
ایـــن پتانســـیل ها را داشـــته باشـــد، منطـــق 
امـــروزی  مـــدرن  امتیـــازی  قراردادهـــای 
بهتریـــن مـــدل بـــرای ماســـت. یعنـــی یـــک 
ـــان  ـــدم اطمین ـــش ع ـــرای کاه ـــو ب ـــه جل ـــه ب پل
ــای  ــی دارایی هـ ــی احتماالتـ ــت نمایـ و سرشـ
می بایـــد  کـــه  اکتشـــافی مان  پُرریســـک 

جانشـــین تولیـــد شـــده ها شـــوند.
به صـــورت  چـــرا  نامتعارف هـــا  بـــرای 
مشـــارکت در تولیـــد عمـــل نکنیـــم. ذخایـــر 
نفـــت ســـنگین و فـــوق ســـنگین بزرگ مـــان 

....؟ و  شـــیل نفت ها  و 
در میادیـــن مشـــترک کـــه زمـــان و رقابـــت 
ــار  ــم انتظـ ــا میتوانیـ ــت، آیـ ــم اسـ ــیار مهـ بسـ
قـــرارداد خدماتـــی بـــا ریســـک را داشـــته 
باشـــیم؟ آیـــا بیع متقابـــل جـــواب داد کـــه 
مـــدل جدیـــد خدماتـــی جـــواب بدهـــد؟ 
مشـــترِک  میادیـــن  از  تولیـــد  اســـتراتژی 
رقابتـــی، امـــروزه مشـــارکت در تولیـــد و 

مدیریـــت واحـــد اســـت.
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مشـــخصی  درک  هنـــوز  مـــا  بنابرایـــن 
و  احتماالتـــی  تخمین هـــای  به صـــورت 
 Risk-Reward ـــاز و کار ـــا س ـــتیک ب استوکاس
از دارایي هـــای باالدســـتی مان در وضعیـــت 
)حتـــی  آتـــی  وضعیـــت  در  و  موجـــود 
فرصتـــی   52 همیـــن  نداریـــم.  بین نســـلی( 
کـــه در کنفرانـــس تهـــران معرفـــی شـــد، 
ایـــن مطلـــب را بـــرای صاحب نظـــران محـــرز 
باالدســـتی  دارایی هـــای  مدیریـــت  کـــرد. 
محافظـــه کاری  عـــدم  و  مســـئولیت پذیری 
همـــت  و  می خواهـــد  را  ارشـــد  مدیـــران  
ـــه  ـــه ایـــن وزارتخان ـــان کارشـــناس فرهیخت جوان
را بـــا یـــک برنامـــه راهبـــردی و ضربتـــی 
جمعـــی از طـــرف وزارت و شـــرکت نفـــت 
ــروزه  ــرون. امـ ــه از بیـ ــم؛ از درون و نـ ــا هـ بـ
سیســـتمی به نـــام PARM یـــا مدیریـــت 
ــای  ــا تیم هـ ــی بـ ــای نفتـ ــک دارایی هـ ریسـ
چنـــد تخصصـــی و یکپارچـــه، ســـبدهای 
به صـــورت  را  باالدســـتی  دارایی هـــای 
ـــع  ـــف مشـــخصی ازتاب ـــا تعری ـــی ب پورتفولیوهای
ــا عـــدم اطمینـــان و ارزش مالـــی  ریســـک یـ
ـــبدی  ـــا س ـــق ب ـــت تطاب ـــا جه ـــر آنه ـــب ب مترت
ــی  ــای مالـ ــا و رژیم هـ ــدل قراردادهـ از مـ

خاصشـــان معرفـــی می کننـــد.
ــدون تدویــن و ســاخت چنیــن سیســتمی  ــا ب م
بــا درک مشــترک در حــوزه مجریــه و مقننــه 

ــی وارد  ــرارداد خدمات ــپ ق ــک تی ــا ی ــاً ب صرف
معرکــه ای شــده ایم کــه حرفه ای هــا در اولیــن 
قدم هــا از مــا فاصلــه زیــادی خواهنــد گرفــت؛ 
چنانکــه گرفته انــد در خــالل ایــن چندیــن 
ســال پیشــا و پســاتحریم. قراردادهــای صنعــت 
نفــت و باالدســتی قــرارداد خریــد هواپیمــا و 
ــه نیســت. اگــر می گوییــم میادیــن  ــا کارخان ی
ایــن  اســت  اولویــت  در  امــروز  مشــترک 
ــه  ــد ک ــی باش ــق مدیریت ــک منط ــد ی می توان
ــعار  ــن ش ــوب ای ــود خ ــا ب ــای م ــس ج ــر ک ه
را مــی داد و لیکــن میتوانســت یــک خروجــی 
آنالیــز حــدی)Frontier Analysis( در تحلیــل 
پورتفولیوهــا باشــد کــه کار سیســتمی متمرکــز 

ــت ــتی اس ــای باالدس ــت دارایی ه در مدیری
 Petroleum Asset Risk Management(

.)System
وقتی مدیریت دارایی باالدســـتی سیستماتیک 
نداریـــم تـــا بـــه بی پولـــی می رســـیم فرمان 
بگذارید  را  اکتشـــافی تان  اولویـــت  می دهیم 
در مناطق مـــرزی و مشـــترک! این فقط یک 
البته  و  اســـت  عمومـــی  مدیریت  تاکتیـــک 
ناصحیح، نه یک درک مســـتدل از اکتشـــاف 
سیستماتیک در بســـته پورتفولیوهای اکتشاف 

و توســـعه و تولید. 
قراردادها یک فراینـــد تطابقی و مدلی نهایی 
البته  تولیدنـــد.  و  اکتشـــاف  تجـــارت  برای 

پـــس از اعمال چنیـــن سیســـتم مدیریتی در 
دارایی های باالدســـتی و بـــدون وجود چنین 
بســـته های دســـته بندي شـــده و تخمین زده 
احتماالتی  تخمین گـــری  نظام های  در  شـــده 
در  همچنان کـــه   Risk-Reward به صـــورت 
شـــکل-1 دیدیم، نمی توانند کارگشـــا باشند. 
 )EMV(ما شده  زده  تخمین  ســـتانده  انتظار 
یـــا ارزش پولی مـــورد انتظار بـــرای تمام 
دارایی های باال دســـتی مان کجـــا پردازش 
مدل های  بعـــد  تا  بگویید  اســـت؟  شـــده 

تطابقـــی قراردادی شـــان را تبیین کنیم. 
ــی  ــاد مقاومتـ ــر اقتصـ ــم جوهـ ــر می کنیـ فکـ
همینجـــا نهفتـــه اســـت. اقتصـــاد مقاومتـــی 
نتیجـــه یـــک سیســـتم مدیریتی–کارشناســـی 
و  تقابـــل  عرصـــه  در  اســـت  هوشـــمند 
تعامـــل بـــا حرفه ای هـــا در صنعـــت نفـــت 
جهانـــی. ضعـــف دســـتگاه کارشناســـی و 
دربخش هـــای  کارا  و  منســـجم  مدیریتـــی 
مختلـــف مربـــوط بـــه مدیریـــت دارایی هـــای 
ـــر  ـــه نظ ـــی و از نقط ـــد تاریخ ـــتی در رون باالدس
ـــد  ـــت و بای ـــرز اس ـــی مح ـــی و مال ـــی– حقوق فن

ــرد.  ــرای آن کاری کـ بـ
نقص بای بک در طول ســـه نســـل تحولی اش 
این شـــد که بـــرای مدیریـــت صیانتی مدل 
باشـــد پس  باید داینامیک   MPP یـــا   MDP
مـــدل مالـــی بایـــد Open Capex باشـــد و 
بـــرای انتقال و یـــا همکاری هـــای فناوری و 
حرکت از ســـاز و کار DUI به STI هم زمان 
می خواهیـــم و بســـتر مناســـب گیرنـــده در 
یعنـــی E&Pها  توانمند  بخـــش خصوصـــی 
و بدیهي اســـت نمی شـــود در بازه 7 ســـال 
اول قراردادهایـــی از این نوع، به آن دســـت 
یافـــت؛ پس آهنـــگ تغییر مدل قـــراردادی 
را دادیـــم، غافـــل از اینکـــه بـــدون ایجاد 
ریســـک  مدیریت  هوشـــمند  سیســـتم  یک 
باالدســـتی)مدیریت مخازن( و  دارایی هـــای 
یک بســـتر گیرنده مشـــخص دریافت و ارتقا 
فناوری نمی تـــوان تنها با یک نـــوع قرارداد 
خدماتـــی این جهش و موتاســـیون را در بدنه 

صنعـــت نفت ایجـــاد نمود.  
3

IPC: Iranian Petroleum Contract              MER:  Maximum Efficient Rate     DMB: Dynamic Maximum Beneficiation 


