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تحلیل قرارداد توسعه بخش فرا ساحل فاز 11-پارس جنوبی
شیركو بهادري ،سيدتقي ابطحي فروشاني   شركت ملي نفت ايران

قــرارداد توســعه بخــش فراســاحل فــاز-
 11میــدان گازی پارسجنوبــی در تاريــخ
 1396/4/12بــا کنسرســیومی از شــرکتهای
توتــال فرانســه ،شــرکت ملــی نفــت چیــن
(بخــش بینالملــل) و پتروپــارس ایــران
منعقــد گردیــد .ایــن اولیــن قــراردادی اســت
کــه در قالــب "شــرایط عمومــی ،ســاختار
و الگــوی قراردادهــای باالدســتی نفــت و
گاز" مصــوب شــماره /۵۷۲۲۵ت۵۳۳۶۷هـــ
مــورخ  1395/5/16هیــأت وزیــران ،بــه امضــا
میرســد.
میـدان گازی پارسجنوبـی بـا مسـاحت بالـغ
بـر  9700کیلومتـر مربـع بزرگتریـن میـدان
گازی دنیـا میباشـد .حـدود  38درصـد از اين
پهنـه در آبهـای سـرزمینی ایـران و مابقی 62
درصـد آن در آبهـای سـرزمینی کشـور قطر
قـرار دارد .بـا توجـه بـه سـاختار زمینشناسـی
و ضخامـت مخـزن در بخشهـای مختلـف
بـرآورد میگـردد کـه حجـم گاز درجـا در
بخـش ایرانـی و قطـری بـه ترتیـب معـادل
 630و  880تریلیـون فـوت مکعـب باشـد .بـر
اسـاس ایـن مفروضـات ،حـدود  41درصـد از
گاز درجـای ایـن میـدان در بخـش ایرانـی و
 59درصـد آن در بخـش قطـری قـرار خواهـد
گرفـت .میـزان ذخیـره دو کشـور نیـز بـا
احتسـاب ضریـب بازیافت  80درصـدی میدان
بـه ترتیـب برابـر  504و  704تریلیـون فـوت
مکعـب خواهـد بـود.
امـا مهمتـر از اعـداد و ارقـام فـوق ،مشـترک
بـودن میـدان پارسجنوبـی بـا توجـه بـه نـوع
سـیال آن میباشـد .در میادیـن گازی بـا توجه
بـه نوع مکانسـیم تولیـدی مخـزن ،ویژگیهای
سـیال و شـعاع تخلیـه زیـاد ،مهاجـرت سـیال
بـه بخشـی از مخـزن کـه در آن ،میـزان تولیـد
بیشـتری صـورت پذیرفتـه اسـت راحتتـر
*

انجـام میگیـرد .بـه زبان سـاده ،ارقـام فوق در
خصـوص میـزان گاز درجـا و ذخیـره ،مربـوط
بـه شـرایط اسـتاتیک مخزن بـوده و بـا تولید از
مخـزن ممکن اسـت ایـن سـهمها تغییـر نمايد.
بــر اســاس مبانــی مهندســی مخــزن ،اگــر
تولیــد کشــور ایــران بهطــور متوســط در طــول
عمــر میــدان برابــر بــا  70درصــد تولیــد کشــور
قطــر باشــد ،مخــزن تقریبـاً بــه صــورت همگــن
تخلیــه شــده 1و ذخیــره دو کشــور بــه همیــن
نســبت  41بــه  59درصــد باقــی میمانــد .امــا
اگــر ســهم تولیــد گاز ایــران از ایــن مخــزن
بیشــتر از ایــن نســبت گــردد ،ایــن امــر منجــر
بــه مهاجــرت بخشــی از گاز درجــای مخــزن
بــه ســمت بخــش مخزنــی ایــران و افزایــش
ذخیــره کشــور ایــران میگــردد .البتــه عکــس
ایــن امــر نیــز بــرای کشــور قطــر صادق اســت.2
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق ،نـرخ تولیـد از
مخـزن برای کشـور ایـران از اهمیـت باالیی به
منظـور حفـظ (و یـا افزایـش احتمالـی) ذخیره
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گاز نسـبت بـه ذخیـره اولیـه میـدان برخـوردار
اسـت .در همیـن راسـتا یکـی از اولویتهـای
وزارت نفـت همـواره توسـعه فازهـای میـدان
گازی پارسجنوبـی بـوده اسـت .همـه فازهای
پارسجنوبـی تاکنـون یـا بـه بهرهبـرداری
رسـیده یـا در مرحله سـاخت قرار دارنـد و تنها
فـاز تعییـن تکلیـف نشـده ،فـاز  11ایـن میـدان
بـود کـه قـرارداد توسـعه آن بـه کنسرسـیومی
متشـکل از شـرکتهای توتـال فرانسـه (50/1
درصـد) CNPCI ،چیـن (30درصـد) و
پتروپـارس ایـران (19/9درصـد) بـه رهبـری
توتـال فرانسـه داده شـد.
در ذیــل بــر اســاس شــرایط کنونــی مخــزن و
از دیــد تئــوری قــراردادی ،مهمتریــن بندهــای
فنــی ،مالــی و اقتصــادی ایــن قــرارداد بــه
اجمــال مــورد بررســی قــرار میگیــرد:
الــف .از دیــد فنــی و مهندســی مخــزن:

مکانیســم اصلــی تولیــد در مخــازن گازی،
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انبســاط گاز موجــود در مخــزن میباشــد.3
بــا تولیــد از میــدان ،گاز درون مخــزن منبســط
شــده و گاز بــه ســمت دهانــه چــاه حرکــت
میکنــد .امــا ایــن امــر در طــول زمــان منجــر
بــه کاهــش فشــار مخــزن میگــردد .تولیــد
از مخــزن تــا زمانــی ممکــن اســت کــه فشــار
ســرچاهي کمتــر از فشــار مخــزن باشــد ،تــا
ســیال بتوانــد بــه ســمت دهانــه چــاه جریــان
یابــد .4امــا امــکان پاییــن آوردن فشــار دهانــه
چــاه بــه هــر میــزان دلخــواه ،بــه منظــور افزایش
تولیــد وجــود نــدارد .تأسیســات فــراوش گاز
دارای یــک حداقــل فشــار دریافتــی کاری
میباشــند .همچنیــن گاز تولیــدی در مســیر
دهانــه چــاه تــا تأسیســات فــراورش گاز ،بــا
افــت فشــار مواجــه میشــود.
درنتیجـه ،یکـی از راهکارهـای موثـر بهمنظور
اسـتمرار تولیـد و افزایـش ضریـب بازیافـت از
میادیـن گازی ،امکان کاهش فشـار سـرچاهی
(و بـه تبـع آن فشـار دهانـه چـاه) بهنحـوی
میباشـد کـه فشـار مـورد نیـاز تأسیسـات
پاییندسـت تأمیـن گـردد .بدینمنظـور عمدتـاً
از ایسـتگاههای تقویـت فشـار قبـل از ورود
گاز بـه پاالیشـگاه گازی اسـتفاده میگـردد.
بـا بهرهگیـری از ایسـتگاههای تقویـت فشـار
همزمـان امـکان تولیـد گاز بـا فشـار سـرچاهی
پایینتـر و تحویـل گاز بـا فشـار مـورد نیـاز
واحـد فرآورشـی پاییندسـت ،مهیـا میگردد.
البتـه باید خاطر نشـان کـرد که همـواره امکان
نصـب تأسیسـات تقویـت فشـار بهمنظـور
افزایـش ضریـب بازیافـت بـه سـادگی مقـدور
نیسـت .علیالخصـوص در مورد میـدان گازی
پارسجنوبـی کـه بـه دليـل ويژگيهايـي
هماننـد درصـد بـاالی گاز خورنـده هیدروژن
سـولفوره ،وجـود میعانـات گازی و آب
همـراه در گاز تولیـدی و همچنیـن نیـاز بـه
محرکهـای کمپرسـور(همانند توربینهـای
بـزرگ گازی) ،تأسيسـات بـا فنـاوري بـاال
مـورد نيـاز خواهد بـود .در این میـدان همه این
تجهیـزات بایـد در فراسـاحل و بـر روی پایهها
و سـکوهای عظیـم نصب گـردد کـه این خود
دشـواری کار را دوچنـدان میکنـد.
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بـا توجـه بـه مشـترک بـودن میـدان گازی
پارسجنوبـی و نـرخ برداشـت بـاال از آن ،این
میـدان نیـز در آینـدهای نزدیـک بـا افت فشـار
محسـوس مواجـه خواهـد شـد .لـذا نیازمنـد
بهرهگیـری از روشهـای بهبـود /ازدیـاد
برداشـت هماننـد نصـب سـکوهای تقویـت
فشـار فراسـاحلی میباشـد .در همیـن راسـتا،
قرارداد توسـعه فـاز 11-تنها قرارداد توسـعهاي
در پـارس جنوبـي اسـت كـه در آن ،نصـب و
راهانـدازی سـکوی تقویـت فشـار فراسـاحلی
پيشبينـي گرديـده اسـت .بـا نصـب سـکوی
تقویتفشـار دریایـی ،امـکان تولیـد گاز حتـی
بـا افتفشـار از مخـزن نیـز ممکـن گردیـده و
همزمـان هم نـرخ تولید و هم ضریـب بازیافت
از مخـزن افزایـش مییابـد .البته از ایـن الگو و
تکنولـوژی پیشـرفته میتـوان بهمنظـور افزایش
تولیـد از دیگـر فازهـای پارسجنوبـی نیز بهره
گرفـت.
ب .از نـگاه مالـی و اقتصـادی :این قـرارداد
بـا شـرایط کنونـی کشـور و علیالخصـوص
شـرکت ملـی نفـت ایـران کـه بـا کمبـود
منابـع مالـی روبهروسـت ،منطبـق میباشـد.
رژیـم مالـی ایـن قـرارداد بهگونـهای اسـت
کـه پیمانـکار در ابتـدا هزینههـای توسـعه
(شـامل هزینههـای سـرمایهای و غیرسـرمایهای
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بهترتیـب بهمیـزان  4879و  1000میلیـون دالر)
را متقبـل شـده و بازپرداخـت آن از محـل
میعانـات و گاز تولیـدی طـی دوره  20سـاله
بازپرداخـت میگـردد .هزینههـای سـرمایهای
هـر سـاله بر اسـاس برنامـه بودجه سـنواتی باید
بـه تأیید شـرکت ملی نفـت ایران رسـیده و در
انتهـا پـس از هزینهکـرد و حسابرسـی آن و از
تاریـخ شـرو ِع بـه تولیـد رسـیدن میـدان ،طـی
اقسـاط  10سـاله بازپرداختگـردد .هزینههای
غیرسـرمایهای نیـز بـه صـورت جـاری از محل
تولیـدات میـدان بازپرداخـت میگـردد.
بدیهـی اسـت ایـن هزینههـا تـا زمـان رسـیدن
بـه اولیـن تولیـد ،تجمیـع شـده و سـپس ،در
صـورت کفایـت درآمدهـا بهصـورت یکجـا
بازپرداخـت میگـردد.
بــر اســاس رژیــم مالــی ایــن مــدل قــراردادی،
عالوهبــر بازپرداخــت هزینههــای ســرمایهای
و غیرســرمایهای ،بــه پیمانــکار بــه ازای هــر
بشــکه تولیــد میعانــات گازی و یــا هــر هــزار
فــوت مکعــب گاز (یــا معــادل ارزش حرارتــی
آن بــر اســاس بیتییــو) ،دســتمزد پرداخــت
میگــردد .ایــن مکانســیم بهصــورت
خــودکار منجــر بــه همراســتا شــدن منافــع
کارفرمــا و پیمانــکار میگــردد .الزمــه ایــن
همراســتایی نیــز عقــد قراردادهــای بلندمــدت
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بــا امــکان تمدیــد آن در صــورت رضایــت
کارفرمــا از عملکــرد پیمانــکار اســت.
به دلیـل اینکـه تولیـد از مخـازن نفتـی و گازی
در هـر مقطعـی بـر رفتـار مخـزن در آینـده
و بـه تبـع آن بـر ضریـب بازیافـت نهایـی آن
تأثیرگـذار اسـت ،لـذا مدل قـراردادی توسـعه
مخـازن بـا پیمانـکاران بایـد بـه گونـهای منعقد
گـردد کـه منافـع پیمانـکار نیـز در گـرو تولیـد
حداکثـری از مخـزن تأمیـن گـردد .بـا وصـل
نمـودن دسـتمزد پیمانـکار بـه تولیـدات آتـی،
خصوصـاً در یـک میـدان مشـترک گازی،
ایـن مسـئله باعـث میگـردد کـه پیمانـکار
بهصـورت خـودکار سـعی در حداکثـر کـردن
تولیـد در دوره قـرارداد نمایـد .هرچـه دوره
قـرارداد بـه دوره عمـر مخـزن نزدیکتر گردد
و یـا اینکـه امـکان تمدیـد قـرارداد در صورت
عملکـرد رضایتبخـش پیمانکار وجود داشـته
باشـد ،ایـن همگرایـی نیـز بیشـتر میگـردد.
ج .اسـتفاده از توان داخـل :در این قرارداد
پیمانـکار همچنیـن موظـف بـه اجـرای قانـون
«حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی
در تأمیـن نیازهـای کشـور و تقویـت آنهـا در
امر صادرات» مصوب  ۶شـهریور  ۱۳۹۱اسـت.
اسـتفاده از حداکثـر توان داخل منجـر به رونق
صنایـع داخـل و افزایـش تـوان پیمانـکاران
داخلـی میگـردد .از آنجملـه میتـوان بـه
شـرکتهای مشـاور ،پیمانـکاران مهندسـی،
کاال و سـاخت( ،)EPCسـازندگان قطعـات
نفتـی ،شـرکتهای حفـاری ،شـرکتهای
خدمـات سـرچاهی و غیـره اشـاره نمـود.

 -1بـا ثابـت در نظـر گرفتـن بقیـه شـرایط و همگـن
فـرض کـردن مخـزن
 -2بدلیـل سادهسـازی از نوسـانات تولیـد (هماننـد
نوسـانات تولیـد در فصـول گـرم و سـرد سـال) و

موجـود کمـک شـایانی خواهـد نمـود ،بلکـه
بسـتری را بـرای پویایـی و توانمندسـازی
نخبـگان و اندیشـمندان داخلـی جهـت توسـعه
فناوری هـای نـو در آینـده فراهـم مینمایـد.

د .انتقـال تکنولـوژی :ایـن قـرارداد از دو
منظـر قابـل بررسـی اسـت؛ از منظـر اول،
شـرکت ایرانی پتروپـارس دارای  19/9درصد
سـهم در ایـن قـرارداد بـوده و در بدنـه اصلـی
پیمانـکار قـرار دارد .لـذا در صـورت جـذب
و بهرهگیـری ایـن شـرکت از نیروهـای نخبـه
و کارآمـد و قرارگرفتـن ایـن نیروهـا در کنـار
نیـروی انسـانی شـرکتهای توتـال و CNPCI
در کلیـه مراحـل اجـرای پـروژه ،ایـن شـرکت
بـا توجـه بـه تجربههـا و اندوختههـاي علمـي
و عملياتـي قبلـي ،تـوان و امـکان تبدیـل شـدن
بـه یـک شـرکت بینالمللـی نفتـی را پیـدا
خواهـد نمـود .همچنیـن کار کـردن در کنـار
شـرکتهای بـزگ بینالمللـی نفتـی ،باعـث
افزایـش چابکـی و کارآیـی آن شـرکت شـده
و بـه آن ،امـکان انجـام و مدیریـت دیگـر
پروژههـای داخلـی را بر اسـاس اسـتانداردهای
بینالمللـی در کوتاهتریـن زمـان ممکـن
خواهـد داد.
از دیگـر منظـر ،پیمانـکار ملـزم بـه رشـد
ظرفیتهـای تحقیقاتـی و دانشـگاهی
پژوهشـکده ازدیاد برداشـت (وابسته به وزارت
نفـت) تحـت نظـارت شـرکت ملی نفـت ایران
میباشـد .بـا انجـام ایـن مهـم ،عالوهبـر انتقـال
تکنولـوژی ،امـکان ارتقـا و پویایـی جریـان
فنـاوری نیز ممکـن خواهد گردید .دانشـگاهها
و پژوهشـکدهها بهعنـوان هسـته اصلـی ارتقاي
تـوان فنـاوری ،نقـش کلیـدی در جـذب
تکنولـوژی و ارتقـاي آن دارنـد .در واقـع،
ایـن امـر نهتنهـا بـه مسـئله انتقـال تکنولـوژی

با توجه به نیاز کشور به سرمایه ،فناوری
و مدیریت شرکتهای صاحب صالحیت
بینالمللی در اجرای پروژههای توسعه و
نگهداشت میادین نفتی و گازی کشور،
بهرهگیری از مدلهای متفاوت قراردادی و
تأمین منابع مالی در شرکت ملی نفت ایران
امری ضروری و اجتنابناپذیر است .از جمله
این الگوها میتوان به قراردادهای EPC
 ،،EPCFبیعمتقابل و قراردادهای جدید نفتی
اشاره نمود .لذا الزم است با توجه به شرایط
خاص هر میدان بررسی گردد که اجرای پروژه
در قالب کدام الگوی قراردادی تضمینکننده
منافع حداکثری کشور میباشد.
بــا توجــه بــه مشــترک بــودن میــدان گازی
پارسجنوبــی ،نیــاز بــه تأمیــن منابــع مالــی
طــرح در اســرع وقــت ،لــزوم کســب
تکنولــوژی نصــب کمپرســورهای تقویــت
فشــار فراســاحلی و تولیــد حداکثــری از
میــدان ،عقــد قــرارداد بــا یــک شــرکت
تــراز اول بینالمللــی در قالــب "الگــوی
قراردادهــای جدیــد باالدســتی نفــت و گاز
ایــران" بــرای توســعه فــاز 11-پارسجنوبــی
نســبت بــه دیگــر الگوهــای قــراردادی ،از
کارآمــدی بیشــتر برخــودار بــوده و بــه میــزان
بیشــتری ،تضمینکننــده منافــع ملــی اســت.

موقعیـت قـرار گرفتـن فازهـای مختلـف در مقاطـع
زمانـی متفـاوت توسـعه صرفنظـر شـده اسـت.
 -3با فرض عدم وجود آبده فعال در مخزن
 -4البته از لحاظ اقتصادی تولید تا زمانی ادامه مییابد

که هزینه هر واحد محصول بیشتر از درآمد هر واحد
از آن نشود .در این حتی ممکن است مخزن توان
تولید داشته باشد و لی درآمدهای ناشی از تولید
کفاف هزینههای عملیاتی و سربار را نداشته باشد.

جمعبندی
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