مقايسـهی چارچـوب کلي مـدل قراردادهاي نفتي شـرکت ملي مناطق
نفتخیـز جنـوب با مـدل مصوب هیـأت وزيران
علي خواجوی* ،معاونت برنامهریزی وزارت نفت

تدویـن چارچـوب قراردادهـای جدیـد نفتـی ایـران یکـی از موضوعـات چالشبرانگیـز وزارت نفت
طـی دو سـال اخیـر بوده اسـت .سـرانجام این مدل قـراردادی که بـه تصویب هیأت وزیران نیز رسـیده
در شـهریور مـاه  1395تصویـب و بـرای اجـرا ابالغ شـده اسـت .البته در کنـار این مدل قـراردادی در
مهـر مـاه  1395مـدل قـراردادی دیگـری که توسـط شـرکت ملـی مناطق نفتخیـز جنوب ارائه شـده
بـود بـه تصویـب هیأت مدیرهی شـرکت ملی نفت ایران رسـید .در ايـن مقاله چارچـوب کلی این دو
مـدل قـراردادی بـا یکدیگـر مقایسـه شـده و در ادامـه توزیـع مسـئولیتها و ریسـکهای پیمانکار در
مـدل شـرکت مناطـق نفتخیـز 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 نفتخیز جنوب و مقایسـهی
آن بـا مـدل مصـوب هیـأت وزیـران اینگونـه اسـتنباط میشـود که بههیـچ عنـوان نمیتـوان این مدل
را نسـخهای تکاملیافتـه یـا ارتقاءیافتـه از مـدل مصـوب هیـأت وزیران درنظـر گرفت .چراکـه بازهی
زمانـي محـدود ایـن مـدل سـبب میشـود طرحـي در شـرکت ملـي مناطـق نفتخیـز جنـوب تعريف
نشـود کـه کل زنجيـرهی توسـعه ،بهرهبرداري و ازدياد برداشـت را در خود داشـته باشـد .همچنين در
ایـن مـدل قـراردادی ،امـکان انتقال دانـش در زمينـهی مديريت مخزن به طـرف ايراني بسـيار ضعيف
اسـت و تقسـيم مسـئوليتها ،جایـگاه و نحـوهی تعامل مجـري و پيمانـکار به گونه ای اسـت که باعث
میشـود شـرکتهاي بـزرگ صاحب فـنآوري و معتبر بينالمللـي تمايل و رغبتي بـراي همکاري از
خـود نشـان ندهنـد .در مقابـل طبیعی اسـت که شـرکتهای کوچـک از این مـدل قراردادی اسـتقبال
کننـد؛ چراکـه ایـن شـرکتها میتواننـد بـدون تقبـل هیچگونـه ریسـکی ،ایدههـا و فنآوریهـای
خـود را در ایـن قراردادهـا آزمایـش کننـد و از نتایـج آن نیز برای کسـب تجربه اسـتفاده نمایند.
مدل جديد قراردادهاي نفتي پس از پشتسر گذاشتن فراز و فرودهای
فراوان ،با تصويب و ابالغ توسط هیأت وزيران ،در حال طي کردن مسير
خود براي اجرايي شدن است .بهطوري که بر اساس این الگوي مصوب،
توافقنامهاي براي توسعهی فاز 11-ميدان مشترک پارس جنوبي با
کنسرسيوم توتال CNPC ،و پتروپارس به امضاء رسيده که حکايت
از پذيرش و اقبال شرکتهاي معتبر خارجي به اين مدل قراردادي
دارد .البته بهموازات اين مدل ،شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب نيز
که عمدهی توليد و ذخایر نفتخام کشور را در حيطهی فعاليت های
خود دارد با کسب مجوز از وزير نفت ،چارچوب قراردادي جديدي را
تدوين و به تصويب هیأت مديرهی شرکت ملي نفت ايران رسانده که از
1
اين پس در مقالهی حاضر جهت اختصار از آن بهعنوان مدل NISOC
ياد خواهيم کرد .با وجود آنکه مدل  NISOCشباهتهايي به مدل
قراردادي مصوب هیأت وزيران دارد اما میان این دو مدل ،تفاوتهايي
نيز با یکدیگر دارند.
در ايـن مقالـه ابتـدا کليـات و چارچـوب مصـوب هیـأت مديـره در
خصـوص مـدل قرارداد  NISOCارائه و سـپس تفاوتهـاي عمدهی آن
بـا مـدل مصـوب هیأت وزيـران بيـان ميشـود و در نهايت نقـاط قوت و
*
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واژگان کلیدی:
قراردادهـای نفـت و گاز ،باالدسـتی ،ازدیـاد
برداشـت ،ریسـک ،مناطق نفتخیـز جنوب،
هیـأت وزیران

ضعـف آن تبييـن ميگـردد.
 -1چارچوب مصوب قراردادهاي نفتي جديد شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب

بـر اسـاس مصوبـهی مـورخ  95/7/14بـه شـمارهی 1986-32877هیأت
مديـرهی شـرکت ملـي نفـت ايـران ،پيشـنهاد شـرکت ملـي نفـت مناطق
نفتخیـز جنـوب براي چارچوب قراردادي اين شـرکت با شـرکتهاي
متقاضـي بهشـرح زير تصويب شـده اسـت:
 -1در ايـن شـيوه ی قـراردادي كارفرمـا (طـرف اول قـرارداد) شـركت
ملـي نفـت ايـران و مجـري طـرح شـركت ملـي مناطـق نفتخيـز جنـوب
مـي باشـد كـه از طـرف و بـه نمايندگـي از كارفرمـا راهبري طـرح را بر
عهـده دارد .پيمانـکار ،شـرکت /شـرکتهاي صاحـب صالحيـت نفتـي
(داخلـي و يـا خارجـي) مـي باشـد کـه جهـت انجـام هـر يـک از انـواع
قراردادهـاي زير:
الف -توسعه ،اجراي طرحهاي بهبود يا ازديادبرداشت ()IOR & EOR
و بهره برداري
ب -عمليـات محـور ( )Job basedشـامل عمليـات حفـاري ،چـاه محور
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يـا تاسيسـات سـطح االرضي
همـراه بـا تأميـن کل منابع مالي مورد نيـاز ،طي فرآيند قانونـي انتخاب و
قـرارداد مربوطـه را امضاء نمـوده و "طرف دوم قرارداد" ناميده ميشـود.
 -2پيمانـکار کليـه ی فعاليت هـا و هزينه هـا را بـا نظـارت و راهبـري
مجـري طـرح انجـام خواهـد داد .راهبـري توسـعه ،توليـد و بهره برداري
از ميـدان يـا مخـزن ،برآوردهـاي اوليـه مالـي جهت دسـتيابي بـه اهداف
توليـدي ،تدويـن برنامـه پايـه ی توليـد ،نهايي سـازي برنامه هـاي مالـي و
عملياتـي سـاليانه و راهبـري تيم هـاي مديريتـي و فنـي در حيـن اجـراي
طـرح بـر عهده ی شـركت ملـي مناطق نفت خیـز جنوب (مجـري طرح)
خواهـد بود.
 -3دوره ی اجـراي طـرح در قـرارداد ،حداكثـر پنـج سـال مي باشـد .در
قراردادهـاي نوع-الـف از بنـد 1-فـوق حسـب مـورد ،امـکان تمديـد
دوره ی اجـراي طـرح بـراي يـک دوره ی ديگـر پنـج سـاله بـا بـه روز
رسـاني خـط سـناريوی پايـه ( )base case lineوجـود دارد.
 -4بازپرداخــت کليــه ی هزينه هــاي مســتقيم ،غيرمســتقيم ،هزينه هــاي
بهره بــرداري و نيــز پرداخــت هزينه هــاي تاميــن مالــي و دســتمزد
پيمانــكار جهــت اجــراي طــرح صرف ـاً از محــل حداکثــر  50درصــد از
توليــد نفــت خــام يــا ميعانــات گازي اضافــي نســبت بــه خــط پايــه ی
تخليــه ( )Depletion Base Lineو تــا  75درصــد از توليــد گاز طبيعــي
اضافــي نســبت بــه خــط پايــه ی تخليــه و در مــورد ســاير محصــوالت بــر
پايــه ی قيمــت روز فــروش محصــول انجــام ميشــود .ايــن بازپرداخــت
مي توانــد بــا تحويــل محصــول و يــا عوايــد حاصــل از فــروش
محصــوالت يــاد شــده انجــام پذيــرد.
تعهد شرکت ملي نفت ايران (و يا شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب)
براي بازپرداخت موارد مذکور در اين بند منحصرا ً از محل فوق خواهد
بود و هيچ گونه تعهدي خارج از آن بر عهده ی شرکت ملي نفت ايران
و يا شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب پذيرفته نخواهد شد.
پايان دوره ی قرارداد مانع از بازپرداخت هزينههاي باقيمانده (پرداخت
نشده تا آن مقطع) ،با شرايط مندرج در قرارداد نميشود .در صورت
عدم کفايت توليد اضافي ميدان نسبت به خط پايه ی تخليه ،بازپرداخت
تعهدات به سال هاي بعد موکول خواهد شد .تقسیط و بازپرداخت اصل
هزينه ها و هزينه هاي تأمين مالي براي فعاليت هايي كه طي برنامه ی
عملياتي و مالي ساليانه مصوب شده ،منوط به انجام صحيح و به موقع
عمليات و نيز تأييد كميته ی فني مربوطه خواهد بود .عالوه بر بازپرداخت
اصل هزينه ها يا هزنيه هاي تامين مالي در قراردادهاي نوع -الف از بند1 -
فوق ،دستمزدي به ازاي توليد هر بشكه نفت خام و يا ميعانات گازي
اضافي نسبت به خط سناريوی پايه ( )Base Case lineو نيز توليد هر
هزار فوت مکعب گاز اضافي نسبت به خط سناريوي پايه قابل پرداخت
است .خط سناريوی پايه براي دوره قرارداد ثابت بوده و برابر توان توليد
ميدان/مخزن در ماه عقد قرارداد مي باشد .ليکن در ميادين يا مخازن در
حال بهره برداري كه بيش از  50درصد ذخيره ی اوليه را توليد کرده اند
و در دوران کاهشي توان توليد مخزن قرار دارند ،خط سناريوی پايه
براي دوره ی قرارداد مي تواند يك منحني كاهشي باشد که در اين

صورت ميزان كاهش ساليانه حداكثر برابر درصد افت طبيعي توان توليد
مخزن درسال عقد قرارداد نسبت به سال پيش از آن خواهد بود .خط
سناريوی پايه پيش از انعقاد قرارداد توسط مجري طرح تهيه مي شود و
مورد توافق طرفين قرار مي گيرد .بديهي است دستمزد به قراردادهاي
نوع-ب از بند 1-فوق تعلق نمي گيرد.
تبصـره :خـط پايـه ی تخليـه ( )Depletion Base Lineو خـط سـناريوي
پايـه ( )Base Case lineبايـد بـه تصويـب شـوراي عالـي مخازن برسـد.
 -5نحوه ی اجراي طرح :براي اجراي قراردادهاي نوع-الف بند 1-
فوق ،مجري طرح با انجام مطالعات مهندسي مخزن ،يک طرح
توسعه ی اوليه تهيه کرده و از شرکتهاي معتبر و صاحب صالحيت
نفتي دعوت به ارائه ی پيشنهاد مينمايد .طرح توسعه ی ارائه شده
توسط مجري ،مبناي ارزيابي طرح هاي پيشنهاددهندگان مي باشد .طرح
توسعه ی فني و اقتصادي نهايي بر مبناي مطالعه ی اوليه انجام شده و نيز
پيشنهادهاي دريافتي از شركت هاي نفتي ،توسط مجري طرح تهيه شده
و جهت تصويب به شركت ملي نفت ايران ارسال مي گردد .صالحيت
شرکت /شرکت ها براي اجراي طرح توسط شرکت ملي نفت ايران با
رعايت قوانين و مقررات انتخاب مي شود تا زير نظر مجري ،اجراي
طرح را با تأمين منابع مالي الزم به انجام رساند.
 -6در هر قرارداد کارگروه هاي مشترک مديريتي و فني ()JMC & JTC
از نمايندگان مجري و پيمانكار تشکيل ميشود و نظارت بر تمام مراحل
عمليات طرح را بر عهده داشته و ضمن تهيه ی کليه ی دستورالعمل هاي
فني جهت انجام فعاليت ها و همچنين تهيه ی برنامه ی عملياتي ساالنه
در چارچوب قرارداد ،نسبت به واگذاري پيمانهاي دست دوم و اتخاذ
تصميمات فني،مالي و حقوقي اقدام مي نمايد.
بديهـي اسـت تأیيـد نهايـي فنـي ،عملياتـي تصميمـات کارگـروه هـاي
ذکـر شـده بـا مجـري طـرح خواهـد بـود.
تصميمـات مالـي جهـت افزايـش و يـا کاهش (کلـي و يا سـاليانه) ميزان
سـرمايه گذاري نسـبت بـه طـرح توسـعه در چارچوب قـرارداد بـا توافق
طرفيـن صـورت خواهد گرفـت و برنامه ی مالـي و عملياتي سـاليانه بايد
بـه تأييد شـرکت ملـي نفت ايران برسـد.
 -7روش صحيـح اخـذ بـه موقـع اطالعـات از مخزن و نيـز پايش کليه ی
پارامترهـاي مخـزن و نيـز مطالعـات مخـزن (بـا نظـر کارگـروه مشـترک
فنـي) در طـول دوره ی قـرارداد بـا همـكاري مشـاوران معتبـر (خارجـي
و داخلـي) و مشـارکت کامـل مجـري و پيمانـکار بـا هـدف اصلاح يـا
بهينه سـازي برنامه هـاي فعلـي و يـا بـه کارگيـري روش هـاي بهبـود و يا
ازدياد برداشـت جديـد انجـام پذيـرد.
 -8از زمـان شـروع بهرهبـرداري در قراردادهـاي نوع-الـف بند 1-فوق،
توليـد و بهرهبـرداري از تأسيسـات توسـط شـرکت ملي مناطـق نفت خیز
جنـوب ،بـا حفـظ مسـؤوليتهاي پيمانـكار در دوره ی قـرارداد در
پشـتيباني و مشـاركت فنـي و مالـي ،همراه بـا تأمين تجهيـزات ،قطعات و
مـواد مصرفـي الزم انجـام پذيرد.
البتـه بـر اسـاس مصوبهی هیـأت مديـره ،رعايت مقررات مصـوب هیأت
وزيـران در خصـوص شـرايط عمومـي ،سـاختار و الگـوي قراردادهـاي
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باالدسـتي نفـت و گاز و نيـز نحـوهی انعقـاد و اجـراي قراردادهـاي نفتي
در مـدل  NISOCنيـز الزامي اسـت.
 -2تفاوتهاي مدل قرارداد  NISOCبا مدل مصوب هیأت وزيران

قبل از ورود به بررسي نقاط قوت و ضعف مدل  NISOCابتدا به چند
تفاوت عمده و مهم مدل  NISOCبا مدل مصوب هیأت وزيران که
چارچوب و ابعاد آن تحت عنوان شرايط عمومي ،ساختار و الگوي
قراردادهاي باالدستي نفت و گاز در جلسهی  1395/5/13به شمارهی
/57225ت53367هـ و اصالحيهی آن که در تاريخ  1395/6/7با شمارهی

/69978ت53421هـ هیأت وزيران مصوب شده اشاره ميگردد .البته
هیأت وزيران نحوهی نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي را در
تاريخ  95/6/7به شمارهی /69975ت53421هـ تصويب نموده که مفاد
اين تصويبنامه نيز در زمرهی چارچوب کلي قراردادهاي مصوب هیأت
وزيران منظور ميشود .الزم بهذکر است که جهت اختصار و جلوگيري
از طوالني شدن مقاله ،چارچوب مصوب هیأت وزيران ارائه نشده و
عالقمندان ميتوانند متن اين مصوبات را از پايگاه اطالعرساني هیأت
دولت دريافت کنند .جهت رعایت اختصار ،تفاوتهاي عمدهی مدل
مصوب هیأت وزيران با مدل  NISOCدر جدول 1 -ارائه شده است.

 1تفاوتهاي عمدهی مدل قراردادهاي نفتي مصوب هیأت وزيران با مدل قراردادي ( NISOCمنبع :بررسیهای نویسنده بر اساس مصوبات موجود)

رديف
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محورهاي تفاوت

مدل مصوب هیأت وزيران

مدل NISOC

1

جايگاه کارفرمايي

شرکت ملي نفت ايران يا شرکتهاي تابعهی آن به
نمايندگي از آن شرکت ،کارفرما هستند

شركت ملي نفت ايران ،كارفرما (طرف اول قرارداد) و مجري
طرح ،شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب است

2

دورهی زماني قرارداد

حداکثر بهمدت  20سال که دورهی اکتشاف حسب
مورد به دورهی ياد شده اضافه ميگردد

حداكثر  5سال است و امکان تمديد براي يک دورهی  5ساله
ديگر هم وجود دارد (در مجموع  10سال)

3

موضوع قراردادها

الف) اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداري
ب) توسعه ی ميادین يا مخازن کشف شده
( )Green Fieldو بهرهبرداري از آنها
ج) انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت در
ميادین يا مخازن در حال بهرهبرداري ()Brown Field

الف) توسعه ،اجراي طرحهاي بهبود يا ازدياد برداشت
( )IOR & EORو بهرهبرداري
ب) عمليات محور ( )Job basedشامل عمليات حفاري،
چاهمحور و يا تأسیسات سطحاالرضي

4

مسئوليت عملکرد مخزن
در دوره ی قرارداد

مسئوليت عملکرد مخزن در دورهی بهرهبرداري و بهتبع
آن بازپرداخت هزينهها بر عهدهی طرف دوم قرارداد و
منوط به مقدار موفقيت او در توليد نفت و گاز ميشود

راهبري توسعه ،توليد و بهرهبرداري از ميدان يا مخزن و در
نتيجه ريسک تحقق اهداف طرح بر عهدهی شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب (مجري طرح) خواهد بود

5

مبناي دريافت دستمزد

مبلغي که بهازاي توليد اضافي از ميدان نسبت به خط
پايهی تخليه تعيين ميشود

مبلغي که بهازاي توليد اضافي از ميدان نسبت به خط سناريوی
پايه تعيين ميشود

6

نقش در کارگروههاي
مشترک مديريتي و فني
قرارداد ()CTJ & CMJ

کارگروهها از تعداد مساوي نمايندگان طرفهاي اول
و دوم قرارداد با حق رأي مساوي تشکيل ميگردد.
تصميمات اين کارگروه به اتفاقآراست و بايد به تأييد
شرکت ملي نفت ايران (کارفرما) برسد

تأیید نهايي فني ،عملياتي و مالی تصميمات کارگروههاي
مشترک با مجري طرح خواهد بود

7

بهرهبردار

با حفظ مسئوليتهاي طرف دوم قرارداد ،توسط شرکتي
ايراني ،انجام ميگردد(ميتواند از شرکتهاي تابعه
شرکت ملي نفت يا شرکتي غيردولتي باشد)

با حفظ مسئوليتهاي پيمانكار در پشتيباني و مشاركت فني و
مالي ،توسط شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب انجام ميپذيرد

8

نحوهی توسعه يا انجام
عمليات ازدياد برداشت از
ميدان يا مخزن

بهصورت مرحلهبندي (پلکاني) و براي هر مرحله بر
اساس نتايج حاصل از رفتار مخزن در مرحلهی قبل
انجام ميشود

مجري طرح بر مبناي مطالعات اوليهی خود و نيز پيشنهادهاي
دريافتي از شركتهاي نفتي ،طرح توسعهی فني و اقتصادي
نهايي را تهيه و جهت تصويب به شركت ملي نفت ايران ارسال
ميکند

9

پرداخت هزينههاي تأمين
مالي

هزينهی تأمين مالي تنها در صورت تأخير در بازپرداخت
هزينههاي پيمانکار قابلپرداخت خواهد بود

هزينههاي تأمين مالي متناسب با اصل هزينهها به پيمانکار تعلق
ميگيرد (مقدار اين هزينه در قرارداد مشخص ميشود)
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الزم بهذکـر اسـت همانطـور کـه در جـدول 1-اشـاره شـد مبنـاي
پرداخـت دسـتمزد ( )Feeدر مـدل مصـوب هیأت وزيـران ،توليد اضافي
نسـبت بـه خـط پايـهی تخليـه اسـت .امـا در مـدل  NISOCدسـتمزد بـه
توليـد اضافـي نسـبت بـه خـط سـناريوی پايـه تعلـق ميگيـرد .بهمنظـور
روشـنتر شـدن ايـن مفهـوم ،در ادامه تعاريـف خط پايـهی تخليه و خط
سـناريوی پايـه در مـدل  NISOCبيـان ميشـود.

نفتخيـز جنـوب بهعنـوان مجـري عبـارت اسـت از:
راهبري توسعه ،توليد و بهرهبرداري از ميدان يا مخزن ،برآوردهاي
اوليهی مالي جهت دستيابي به اهداف توليدي ،تدوين برنامهی پايهی
توليد ،نهاييسازي برنامههاي مالي و عملياتي ساليانه و راهبري تيمهاي
مديريتي و فني در حين اجراي طرح

خـط پايـهی تخليـه ( :)Depletion Base Lineعبـارت اسـت از خـط يـا
منحنـي فرآينـد تخليـهی ميـدان يـا مخـزن بـا منظـور کـردن تأسیسـات
موجـود و در حالـت عـدم اجـراي طرحهـاي جديـد بهبـود يـا افزايـش
ضريـب بازيافـت (.)EOR, EGR ,IOR & IGR
خـط سـناريوی پايـه ( :)Base Case Lineدر مياديـن يـا مخـازن در حـال
بهرهبـرداري خـط سـناريوی پايـه بـراي دورهی قـرارداد ثابـت بـوده
و برابـر تـوان توليـد ميدان/مخـزن در مـاه عقـد قـرارداد درنظـر گرفتـه
ميشـود .در مياديـن يـا مخـازن در حـال بهرهبـرداري كـه بيـش از 50
درصـد ذخيـرهی اوليـه را توليـد کردهانـد و در دوران کاهشـي (افـت
توليـد) قـرار دارنـد ،خط سـناريوی پايـه بـراي دورهی قـرارداد ميتواند
يـك منحني كاهشـي بوده و مقدار كاهش سـاليانه حداكثـر برابر درصد
افـت طبيعـي تـوان توليد مخزن در سـال عقد قرارداد نسـبت به سـال قبل
از آن خواهـد بـود.
بهعبـارت سـاده تر ،تولیـد سـناريوي پايـه عبـارت اسـت از مقـدار توليد
ميـدان بـا قابليـت فنـي و مالي شـرکت ملـي مناطـق نفتخیز جنـوب در
زمـان عقـد قـرارداد .توليـد خـط پايـهی تخليه هـم بهمعناي مقـدار توليد
بر اسـاس شـرايط مخـزن و افت طبيعي توليـد ،بدون انجـام اقدامي براي
جلوگيـري يا مهار آن اسـت.
 -3مسئوليت و ريسکهاي مدل قراردادي NISOC

در مـدل قـراردادي  NISOCمسـئولیتهاي شـرکت ملـي مناطـق

 1تفــاوت مبنــاي پرداخــت دســتمزد ( )Feeدر مــدل قــراردادي
 NISOCو مــدل مصــوب هیــأت وزيــران
2

ريسکهاي پوشش داده شده پيمانکار در مدل قراردادي NISOC

موضوع

نحوهی پوشش

عدم تحقق برنامههاي توليدي بر عهدهی پيمانکار نيست و متوجه شرکت
ملي مناطق نفتخیز جنوب است
مورد انتظار از قرارداد
بازپرداخت هزينههاي پيمانکار
در صور ت اتمام قرارداد

پايان دورهی قرارداد مانع بازپرداخت تعهدات
تأیید شدهی باقيمانده نیست و بازپرداخت از
محل همان مخزن انجام میشود

کاهش يا افزايش برنامههاي
مصوب ساليانه

با توافق طرفين امکان پذیر است

هزينههاي تأمين منابع مالي

هزينههاي تأمين مالي بهطور کامل پرداخت
ميشود

 3ريسکهاي متوجه پيمانکار در مدل قراردادي NISOC

رديف

مسئولیت

نوع ریسک

اثر و پیامد وقوع ریسک

1

تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي
طرح مطابق برنامه مصوب

تأمين کافي و بهموقع (مطابق برنامهی مالي
ساليانهی مصوب)

عدم دريافت هزينههاي تأمين مالي و جريمه بهازاي تأخير

2

انجام برنامههاي فني و عملياتي

انجام صحيح و بهموقع (مطابق برنامهی
عملياتي ساليانهی مصوب)

عدم دريافت اصل هزینه و هزينههاي تأمين مالي و همچنین
دریافت جريمه بهازاي تأخير

3

استفاده از فنآوريهاي روز
و نوين

معرفي و بهکارگيري بهموقع فنآوريهاي
نوين ،متناسب با شرايط و مشکالت مخزن

توليد اضافي کمتر نسبت به خط سناريوی پايه و در نتيجه دريافت
دستمزد ( )Feeکمتر

4

مشارکت در کارگروههاي فني
و مديريتي

امکان افزايش توليد بيشتر نسبت به خط
پايهی تخليه با مشارکت فعال

طوالني شدن دورهی بازپرداخت هزينهها و امکان عدم بازگشت
هزينهها بهدليل توليد کمتر از خط پايهی تخليه

29

انجام مطالعات مهندسي مخزن و تهيهی طرح توسعهی اوليه
دعوت به ارائهی پيشنهاد از شرکتهاي معتبر و صاحب صالحيت نفتي
تهيـهی طـرح توسـعهی فنـي و اقتصـادي نهايـي بـر مبنـاي مطالعـهی
اوليـهی انجـام شـده و نيـز پيشـنهادهاي دريافتـي از شـركتهاي نفتـي
تأییـد نهايـي فنـي ،عملياتـي تصميمـات کارگروههـاي مشـترک
مديريتـي و فنـي ()JMC & JTC
تدويـن روش صحيـح اخـذ بهموقـع اطالعـات از مخزن ،پايـش تمامی
متغیرهـاي مخـزن و نيـز مطالعـات مخـزن (بـا نظـر کارگـروه مشـترک
فنـي) در طـول دوره قـرارداد بـا همـكاري مشـاوران معتبـر (خارجـي و
داخلي)
مشـارکت بـا پيمانـکار بـه هـدف اصلاح يـا بهينهسـازي برنامههـاي
فعلـي يـا بهکارگيـري روشهـاي بهبـود يـا ازديـاد برداشـت جديـد
توليـد و بهرهبـرداري از تأسیسـات از زمـان شـروع بهرهبـرداري بـا
حفـظ مسـئوليتهاي پيمانـكار در دورهی قـرارداد
با توجه به چارچوب کلي مدل  NISOCو مسئوليتهاي برشمرده شده
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب ،ريسکهاي پوشش داده شده و
باقيمانده براي پيمانکار بهترتيب در جداول3-و 2ارائه شده است.

افقي و چندشاخهاي ،فرازآوري مصنوعي و نظایر آن باشد که هرچند
اين اقدامات نيز از جمله موارد ضروري و مورد نياز هستند اما اوالً اين
خدمات ارزانتر و بدون اينکه نيازي به پرداخت دستمزد توليد ()Fee
باشد قابلدريافت است و ثانياً انتظار ميرود در ازدياد برداشت ()EOR
از مخازن ،فنآوريها و روشهاي نوين به کار گرفته شده در ساير
کشورها که کارآيي خود را نيز اثبات کردهاند بهصورت جديتر و
گستردهتري در ایران استفاده شود .در حقيقت بازهی زماني محدود
اين قرارداد ،باعث شده اين روش نتواند بستر مناسبي براي جذب و
بهکارگيري فنآوريهاي جديد ازديادبرداشت ( )EORباشد.
همچنين اگر هدف از انعقاد قرارداد ،صرفاً توسعهی ميدان باشد؛ نه
ازدياد برداشت ،مشکالت و آسيبهاي قراردادهاي بيعمتقابل در
خصوص محدودیت حضور پيمانکار پس از دوران توسعه و در دورهی

 -4بررسي نقاط ضعف مدل قراردادی NISOC

الف) دورهی زماني قرارداد :همانطور که بيان شد دورهی قرارداد در
مدل  NISOCحداکثر پنج سال است .البته امکان تمديد براي يکبار
وجود دارد .بنابراین حداکثر بازهی زماني اين قرارداد در صورت تمديد
ده سال است .اين در حالي است که اگر هدف از قرارداد ،ازديادبرداشت
( )EORاز مخازن باشد (که اتقاقاً هدف اصلي از انعقاد قرارداد در مناطق
نفتخیز جنوب عمدتاً همين مورد است) در اين بازهی زماني امکان
دستيابي و ارزيابي نتايج آن بهسختي امکانپذير است .چراکه يک
پروژهی ازديادبرداشت ( )EORبهدليل عدم قطعيتهاي فراوان مخزن،
شامل مراحل مختلفي است که پيادهسازي صحيح و اصولي آن 5-10
سال زمان نیاز دارد .مراحل مختلف يک پروژهی ازديادبرداشت ()EOR
عبارتند از :مديريت دادهها ،غربالگري اوليه ،مطالعات آزمايشگاهي،
شبيهسازي مخزن ،امکانسنجي پروژه ،اجراي طرح در مقياس کوچک
و پايلوت ،پايش نتايج پايلوت ،شبيهسازي جزئيتر مخزن و در نهايت
اجراي پروژه در مقياس کل مخزن و پايش مستمر نتايج آن.
بـر اسـاس گزارشـي کـه در سـال  2016شـلمبرژه ارائـه کـرده حـدود
 80درصـد از پروژههـاي طراحـي شـدهی ازديادبرداشـت ( )EORدر
مرحلـهی آزمایـش پايلـوت بـا شکسـت مواجـه ميشـوند و تنهـا 20
درصـد آنهـا بـا موفقيت به مرحلـهی اجراي کامل در مقيـاس کل مخزن
درميآینـد .ايـن امـر ضـرورت طـي صحيـح و با دقـت مراحـل مختلف
اجـراي يـک پـروژهی ازديادبرداشـت ( )EORرا دوچنـدان ميکنـد.
حال با توجه به بازهی زماني مورد نياز براي پيادهسازي طرح
ازديادبرداشت ( )EORدر مخازن ،چگونه اين مهم در بازهی زماني
پنج ساله امکانپذیر است؟ مگر اينکه منظور از روشهاي ازديادبرداشت
( )EORدر اين قراردادها ،محدود به روشهاي چاهمحور نظير حفاري
30

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

 2مراحـل مختلـف و زمـان مـورد نياز بـرای هر مرحلـه در اجراي يک
طرح ازدياد برداشـت ()EOR

Source: Maximizing Recovery through Integration, schlumberger, 2016

 3مراحـل مختلـف و زمـان مـورد نياز بـرای هر مرحلـه در اجراي يک
طرح ازدياد برداشـت ()EOR
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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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بهرهبرداري ،در اين قراردادها نیز صدق ميکند .توضيح اينکه بهطور
میانگین و حدودي براي توسعهی يک ميدان توسعهنيافته  4-7سال
و براي توسعهی مجدد يک ميدان توليدي  3-6سال زمان نياز است.
بنابراین بر اساس زمانبندي اين مدل ،در حالت خوشبينانه پيمانکار پس
از توسعه ،حداکثر يکسال در دوران بهرهبرداري حضور دارد و اين
امر عالوه بر مشکالت عدم حضور توسعهدهنده در دوران بهرهبرداری،
عم ً
ال بخش زيادي از نظام مالي قراردادي  NISOCکه شامل دستمزد
توليد ( )Feeدر زمان بهرهبرداري ميشود را نيز بالموضوع ميکند.
ضمن اينکه شرکتهاي تراز اول جهاني فعال در زمينهی باالدستي نفت،
تمايلي بههمکاري در پروژههايي ندارند که از آنها تنها در مرحلهی
ساخت و راهاندازي تأسیسات بهرهبرداري استفاده ميشود و از آنجا که
دانش و تخصص اصلي آنها در زمينهی مديريت مخزن است عالقمند
هستند که با حضور در دوران بهرهبرداري و استفاده از دانش خود،
سودشان را حداکثر کنند که اين امر در دوران بهرهبرداري و پس از
طي مرحلهی توسعه ی امکان تحقق دارد .از سوی ديگر اگر هدف از
انعقاد اين قراردادها تنها توسعه ی میادین است بايد توجه داشت که در
سالهاي گذشته توان پيمانکاري شرکتهاي داخلي افزايش چشمگيري
داشته و ميتوان با هزينههاي کمتري از جمله بهکارگيري مشاورههاي
خارجي معتبر ،توان اين شرکتها را در زمانبندي و کاهش هزينهها و
مديريت پروژه افزايش داد.
بنابرايـن در مجمـوع ميتـوان گفـت بـازهی زمانـي محـدود مـدل
قـراردادي  NISOCسـبب شـده در هيـچ حالتـي ،طرحـي در شـرکت

ملـي مناطـق نفتخیـز جنـوب تعريف نشـود کـه کل زنجيرهی توسـعه،
بهرهبـرداري و ازديـاد برداشـت را در خـود داشـته باشـد .همچنيـن در
چارچـوب مـدل  ،NISOCامـکان انتقـال دانـش در زمينـهی مديريـت
مخـزن بهطـرف ايراني بسـيار ضعيف اسـت و ايـن امکان تنهـا در حالتي
وجـود دارد کـه قراردادهـاي منعقـده صرفـاً بـراي بهرهبـرداري از ميدان
باشـد کـه چارچـوب طراحـي شـده بـراي ايـن منظـور نيـز مشـکالتي
داردکـه در ادامـه بهصـورت مجـزا بررسـی خواهـد شـد.
راهکار :از آنجا که بخش عمدهی توليد و ذخایر نفتخام کشور در
حيطهی فعاليت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قراردارد و اکثر
مخازن اين شرکت يا در نيمهی دوم عمر خود و يا در آستانهی ورود
به اين مرحله هستند ،موضوع ازديادبرداشت از آنها در حال حاضر
بسيار ضروري و مهم است .بنابراین ميتوان با افزايش دورهی قرارداد
از پنج سال به حداقل ده سال ،از دانش و تجارب شرکتهاي توانمند
بينالمللي در اين زمينه استفاده کافي را برد .همچنين ميتوان در صورت
تمايل شرکت ملي نفت ايران براي واگذاري ميدان در ده سال دوم،
براي شرکتهاي طرف قرارداد در ده سال نخست ،اولويت عقد قرارداد
قائل بود.
ب) قراردادهاي بهرهبرداري :در مورد پيادهسازي مدل  NISOCدر
قراردادهاي ازديادبرداشت و توسعه که در بند-الف مادهی 1-مصوبه ی
هیأت مديرهی شرکت ملي نفت ايران بدان اشاره شده در محور قبلي
مطالبي به اختصار ارائه شد .در اين قسمت در خصوص موضوع
قراردادهاي بهرهبرداري که در ادامهی بند مذکور در مصوبهی هیأت
مديره بدان اشاره شده ،مواردي بيان ميگردد.
بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات تأسیسـات نفت و گاز خدماتي اسـت
کـه تحـت عنـوان  2O&Mتوسـط شـرکتهاي تخصصـي ايـن حـوزه و
حتـي برخـي شـرکتهاي خدماتـي نفـت و گاز در سراسـر جهـان ارائـه
ميشـود .شـرکتهاي فعـال در حـوزهی  O&Mشـرکتهايي هسـتند
کـه خدمـات بهرهبـرداري ،نگهـداري و تعميرات تأسیسـات نفت و گاز
را بهصـورت کلـي يـا در يـک بخش يا مـورد خاص بر عهـده ميگيرند
و هـدف کلـي آنهـا بهصورت خالصـه عبارت اسـت از افزايش کارآيي
تأسیسـات نفـت و گاز از طريق بهرهبـرداري اصولي و کاهش هزينههاي
عملياتـي بـدون بـه خطر افتـادن ايمني و محيط زيسـت.
برخـي از مهمتريـن خدمـات قابلارائـه در قالـب قراردادهـاي O&M
شـامل مـوارد زير اسـت:
برنامهريـزي و مديريـت نگهداري از تأسیسـات بهصورت سـرويسهاي
يکپارچـه ،بخشـي (مکانيـکال ،الکتريـکال ،ابـزار دقيـق،)HAVAC ،
خـاص (مخابراتـي ،تجهيـزات دوار و  )ICSSيـا تخصصـي (توربينهـا،
مترينـگ و  - )...مديريـت تأسیسـات  HSE -و مديريت بحران  -کنترل
کيفيت و مديريت آزمايشـگاهها  -تأمين کاال و پشـتيباني  -آمادهسـازي
و مديريـت تعميـرات اساسـي  -مطالعـات بهينهسـازي  -مديريـت انبار.
بههمين دليل بسياري از شرکتهاي  IOCو  NOCعمليات بهرهبرداري،
نگهداري و تعميرات تأسیسات خود را به شرکتهاي تخصصي اين
حوزه واگذار ميکنند تا امکان تمرکز بيشتر بر فعاليتهاي کليدي و
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کاهش هزينهها را داشته باشند .قراردادهاي بهرهبرداري و نگهداري که
اغلب زمان آنها  2-5سال (و قابلتمديد) است به چهار دستهی عمده
تقسيم ميشوند .اين مدلها عبارتند از:
قـرارداد پوشـش کامـل خدمـات (Full-Coverage Service

 :)Contractدر ايـن نـوع قراردادهـا تأميـن جامـع و کامـل خدمـات
مـورد نيـاز مثـل نيـرو ،تجهيـزات ،مـواد يدکـي ،بهرهبـرداري ،تعميرات
و نگهـداري و خدمـات اضطـراري و غيـره بـر عهـدهی پيمانکار اسـت.
کارفرمـا ميتوانـد از ايـن قـرارداد بـراي تمامـي واحـد بهرهبـرداري يـا
بخـش خاصـي از آن اسـتفاده کنـد.
قـرارداد خدمات انجام کامل کار (:)Full-Labor Service Contract

در ايـن نـوع قراردادهـا تأميـن کاال و قطعـات توسـط کارفرمـا انجـام
ميشـود و پيمانـکار تمامـی خدمـات مربـوط بـه بهرهبـرداري ،نصـب،
نگهـداري و تعميـ ِر تأسیسـات و راهانـدازي برخـي از واحدهـاي خـاص
را بـر عهـده ميگيـرد.
قرارداد خدمات پيشـگيري و نگهـداري (Preventive-Maintenance

 :)Service Contractايـن قرادادهـا اغلـب بـهازاي مبلـغ ثابتـي بـراي
حجـم مشـخصي از فعاليتهـاي نگهـداري و پيشـگيري در تأسیسـات
و واحدهـاي بهرهبـرداري منعقـد ميشـود .بهعنـوان نمونـه تعويـض و
نگهـداري برخـي از اقلام و تجهيـزات ،انجـام آزمایشهـا و اقدامـات
الزم بـراي پيشـگيري از آسـيبديدگي و خوردگـي تأسیسـات از جمله
شـرح خدمـات ايـن قراردادهاسـت.
قـرارداد خدمـات بازرسـي (:)Inspection Service Contract

در ايـن نـوع قراردادهـا کارفرمـا بـهازاي مبلـغ ثابتـي در سـال ،حجـم
مشـخصي از فعاليتهـاي بازرسـي تأسیسـات بهرهبرداري را بـه پيمانکار
واگـذار ميکنـد .بهعنـوان نمونـه ارائـهی گـزارش قطعـات و تجهيـزات
آسـيبديده يـا در معـرض آسـيبديدگي بـه کارفرمـا بهصـورت
دورهاي از جملـه خدمـات قابلارائـه در چارچـوب ايـن قـرارداد اسـت.
نمونههـاي متعـددي از قراردادهـاي بهرهبـرداري و نگهـداري از
تأسیسـات نفـت و گاز در سراسـر جهان به شـکلهای مختلـف يکپارچه
يـا تخصصـي و ويـژه وجـود دارد .در ادامـه دو نمونـه از واگـذاري
عمليـات بهرهبـرداري و نگهـداري ( )O&Mدر مياديـن نفـت و گاز بـه
شـرکتهاي ثالـث ارائـه ميشـود.
ميـدان نفتـي خليـج در قطر :شـرکت توتـال عمليـات بهرهبـرداري و
تعميـرات تأسیسـات توليـد و فـرآورش ميـدان نفتـي خليج در قطـر را با
ظرفيـت توليـد  40هـزار بشـکه در روز در سـال  2008به شـرکت SPIE
واگـذار کـرده اسـت .مبلـغ اين قـرارداد پنجسـاله که براي يـک دورهی
پنجسـالهی ديگـر نيـز قابـل تمديد اسـت ،سـاالنه  5ميليـون دالر برآورد
ميشـود .الزم بهذکـر اسـت کـه توتال طي قـراردادی در توليد  25سـاله
از ايـن ميـدان (از  )1989مشـارکت و فعاليت داشـته اسـت .ايـن قرارداد
در  2014بـه اتمـام رسـيد و در قـرارداد جديـد توتـال و قطرپتروليـوم
بهترتيـب بـا مشـارکت  40و  60درصـدی بـا اپراتـوري توتـال بهصورت
مشـترک در ايـن ميـدان بـه فعاليت خـود ادامـه ميدهند.
پااليشگاه گازي  Sajaaدر امارات :در سال  2010شرکت ملي نفت
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شارجه ( )3SNOCقرارداد پنجسالهاي به ارزش تقريبي 250ميليون
دالر براي واگذاري بهرهبرداري از پااليشگاه گازي  Sajaaبا شرکت
خدماتي  Petrofacمنعقد کرده است .اين ميدان که در  1980کشف
شده با ظرفيت پااليش حدود  20ميليون مترمکعب در روز بزرگ ترين
تأسیسات گازي شارجه است .طي اين قرارداد ،نگهداشت بهينهی سطح
توليد ،بهرهبرداري از تأسیسات پااليشگاه و رفع چالشهاي عملياتي
ميدان  Sajaaبه پتروفک واگذار شده است .شرکت پتروفک تا سال
 2015موفق شده توليد ساالنه را بیش از برنامهی مدون محقق کند.
تأکيد ميشود که اين قرارداد از نوع  O&Mاست؛ نه از نوع خدماتي.
بنابرایـن همانطـور کـه مشـاهده ميشـود قراردادهـاي بهرهبـرداري در
دنيـا موضوعـي تعريـف شـده و جاافتاده اسـت کـه قراردادهـاي مربوط
بـه آن نيـز ضوابـط و چارچـوب مشـخص خـود را دارد .ريسـکها و
سـوددهي ايـن قراردادهـا بههيـچ عنـوان بـا سـوددهي قراردادهـاي
توسـعه و ازديادبرداشـت يکسـان نيسـت و بنابرایـن يـک مجموعه ديدن
قراردادهـاي توسـعه و ازديادبرداشـت بـا قراردادهـاي بهرهبـرداري در
مـدل قـراردادي  NISOCاساسـاً صحیـح نیسـت.
راهـکار :قراردادهايـي کـه صرفـاً جهـت بهرهبـرداري منعقـد ميشـوند
بايـد از قراردادهـاي توسـعه و ازديادبرداشـت مجـزا شـوند و چارچـوب
قـراردادي آن نيـز متناسـب بـا تجربيـات جهانـي و ادبيـات ايـن رشـته از
فعاليتهـا ،سـامان پذيـرد.
ج) قراردادهاي عملياتمحور :طبق مصوبهی هیأت مديرهی شرکت ملي
نفت ايران مدل قراردادي  NISOCعالوه بر توسعه ،اجراي طرحهاي
بهبود يا ازديادبرداشت ( )IOR & EORو بهرهبرداري ميتواند جهت
فعاليتهاي عملياتمحور ( )job baseشامل عمليات حفاري ،چاهمحور
يا تأسیسات سطحاالرضي نيز استفاده شود.
اين در حالي است که در متن مصوبه تنها نکتهاي که در خصوص
قراردادهاي موضوع بند-ب (فعاليتهاي عملياتمحور) ميتوان
مشاهده کرد اينست که پيمانکار ،خود تأمين مالي اين عملياتها را
بر عهده ميگيرد و از محل افزايش توليد ،بازپرداخت اصل هزينهها و
هزينههاي تأمين مالي انجام ميشود .همچنين به اين گروه از قراردادها
دستمزد ( )Feeتعلق نميگيرد .در واقع مشخص نيست که در اين
دسته از قراردادها قرار است چه تغيير و تحوالتي در نظام کارفرمايي
و پيمانکاري موجود شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اتفاق بيافتد
که کارفرما تمايلی به بهرسميت شناختن پرداخت هزينههاي تأمين
مالي براي پيمانکاران اين بخش داشته باشد؟ قراردادهاي اين دسته از
خدمات ميتواند در فضاي رقابتي و با هزينهاي معقول در اختيار شرکت
ملي نفت ايران قرار داده شود اما با مناسبات جديد درنظر گرفته شده،
زمينهی افزايش هزينههاي اين بخش از خدمات فراهم مي گردد.
راهـکار :بایـد هـدف از عقد قراردادهـاي عملياتمحور مشـخصتر بيان
شـود .همچنين مناسـب اسـت شـرايط و ضوابط مربوط به اين قراردادها
و تمايـزات آن از شـيوههاي رايـج دريافـت خدمـات از شـرکتهاي
نفتی بيشـتر تبييـن گردد.
د) توزیع ریسک و مسئولیتها :همانطور که در جداول توزیع ریسک
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و مسئولیتها بیان شد در مدل  NISOCشرکت  /شرکتهاي طرف
قراداد نه جايگاه پيمانکار صاحباختيار را دارند که با دانش و تجربه
خود عمل کنند و ریسک اقدامات خود را متقبل شوند و نه صرفاً در
جايگاه مشاورهاي قرار دارند که وظايفشان تنها به توصيه و ارشاد
مجري طرح محدود گردد .در واقع تقسيم مسئوليتها ،جایگاه و نحوهی
تعامل مجري و پيمانکار در مدل  NISOCماهيتاً شرکت طرف قرارداد
مناطق نفتخیز جنوب را از يک شرکت عامل و پذيرندهی ريسک
به يک شرکت همکار و بدون مسئوليت تبديل ميکند که وظیفهاش
تأمین منابع مالی و انجام برنامههای مصوب است .در چنين حالتي انتظار
ِ
بزرگ صاحب فنآوري و معتبر بينالمللي تمايل و
ميرود شرکتهاي
رغبتي براي همکاري بر اساس اين مدل از خود نشان ندهند .در مقابل
طبیعی است که شرکتهای کوچک از این مدل قراردادی استقبال
کنند؛ چرا که این شرکتها میتوانند بدون تقبل هیچ ریسکی ،ایدهها و
فنآوریهای خود را در این قراردادها آزمایش کنند و از نتایج آن نیز
برای کسب تجربه استفاده نمایند.
شايد برخی تصور کنند که اين نوع تعامل با پيمانکار ،بهدليل تسلط
متخصصان شرکت مناطق نفتخیز جنوب بر ميادين موجود در حيطهی
فعاليت اين شرکت است .اما بايد توجه داشت که اوالً ميادين مذکور
ذخایر و پيچيدگيهاي زیادي دارند و طبيعتاً اگر قرار به واگذاري
آنها باشد شرکتهاي بزرگ و معتبر که تجربه و دانش بيشتري از
شرکتهاي کوچک خدماتي دارند از صالحيت بيشتري برخوردار
هستند (به خُ ردان مفرماي کار ُدرشت  /که سندان نشايد شکستن به
مُشت!) .ثانياً در صورت تسلط و دانش بيشتر کارفرما هم نبايد بهگونهاي
عمل کرد که باب همکاري و تعامل با ساير شرکتهاي توانمند و
صاحب فنآوري در جهان بسته شود .شرکتهاي نفتی و تجاري فعال
نظير استاتاويل ،پتروبراس ،پتروناس و اني که در همگي آنها دولت
سهام دارد ،نه در گذشته و نه در حال حاضر خود را از همکاري و تعامل
سازنده با ساير شرکتها بينياز نميدانند و شرکت ملي نفت ايران و
شرکتهاي تابعهی آن نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
همچنین مشخص نیست که با قبول ریسک این قراردادها توسط شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب ،چه عواقب و پیامدهایی برای عدم تحقق
برنامهها و به نتیجه نرسیدن قرارداد اعمال خواهد شد؟ در حقیقت،
قبول ریسک سرمایهگذاری و عدم تحقق برنامهها آن هم در زمینهی
موضوعی مثل ازدیادبرداشت که با عدم قطعیتهای فراوانی روبرو است
(که اگر امری سهلالوصول بود تا کنون برنامهای بدین منظور تدوین و
اجرا شده بود) توسط یک شرکت دولتی جای تأمل بیشتری دارد.
راهکار :جهت بهکارگيري و حضور شرکت هاي برتر بين المللي تنها
انگيزه هاي مالي مطرح نیست ،بلکه جایگاه ،نوع همکاري و فضاي در
نظرگرفته شده متناسب با دانش و تخصص اين شرکت ها نيز مهم است.
بنابراین براي حضور شرکت هاي بزرگ صاحب فنآوری و همچنین
ِ
طرف قرارداد ،باید
متوجه کردن ریسک عدم تحقق برنامه ها به شرکت
مسئوليت ها و ريسک هاي طرفين در اين مدل بازنگري شوند .همچنین
باید ضوابط و شرایط شرکتهای خارجی و داخلی طرف قرارداد در

این مدل متناسب با پیچیدگی و بزرگی میدان مورد نظر برای عقد
قرارداد ،تعیین و محدود گردد.
هــ) فرآينـد تصميمگيـري و اجـرا :بـر اسـاس چارچـوب مصـوب در
قـرارداد  ،NISOCبرنامـهی مالـي و عملياتـي سـاليانه ابتـدا در کميتـهی
مشـترک فنـي تهيـه شـده و در کميتـهی مشـترک مديريـت ،نهايـي
ميشـود و پـس از تأییـد شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب بـراي
تصويـب بـه شـرکت ملـي نفـت ايـران ارسـال ميشـود .همانطـور کـه
مالحظـه می گـردد ايـن فرآينـد بسـيار زمانبـر و طوالنـي اسـت .ضمـن
اينکـه اگـر اختلاف نظري هـم در مراحـل مختلف اين فرآينـد به وجود
آيـد و نيـاز باشـد تـا اين چرخـه تکرار شـود ،زمان بسـيار زيـادي جهت
تصميمگيـري و ابلاغ آن بـراي اجـرا بههـدر خواهـد رفـت.
راهـکار :از آنجـا کـه راهبـري کارگروههـاي فنـي و مديريتـي قـرارداد
در حيـن اجـراي آن بـر عهـدهی شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنوب
اسـت .ميتـوان بـا حضـور نماينـدهی صاحب اختيـار شـرکت ملي نفت
ايـران در کارگروههـاي مذکـور ،از رفـت و برگشـت تصميمـات آنهـا
بـه شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب و شـرکت ملـي نفـت ايـران
خـودداري کـرد و تصميمـات نهايـي در خصـوص قرارداد ،بـا حق رأي
تعيين کننـدهی نماينـدهی شـرکت ملـي نفـت در همـان کارگروههـاي
فنـي و مديريتـي قـرارداد اتخاذ شـود.
و) ميزان سوددهي قراردادها :با توجه به اينکه مدل  NISOCبهموازات
مدل مصوب هیأت وزيران در ميادين نفت و گاز کشور اجرايي خواهد
شد بايد توجه داشت که اوالً سوددهي اين قراردادها متناسب با ريسک
پيمانکار باشد و ثانياً اين سود نبايد بهنحوي باشد که در روند واگذاري
ساير ميادين به شيوهی قراردادهاي مصوب هیأت وزيران (که ريسک
کمي دارد) اختالل ايجاد کند .بهعبارت ديگر سوددهي اين قراردادها
مواجه است ،نبايد به اهرم چانهزني و فشار شرکتهاي بينالمللي براي
افزایش سودشان در ساير قراردادها بيانجامد .امري که در عراق بهدليل
تفاوت نوع و ميزان سوددهي قراردادهاي نفتي دولت مرکزي اين کشور
با اقليم خودمحتار کردستان در سالهاي گذشته اتفاق افتاده است.
راهکار :اينکه قراردادي بهدليل ريسک زیاد و پيچيدگي بيشتر يا
موضوعاتي نظير بهکارگيري فنآوري بهروزتر و انتقال آن به طرف
ايراني از قراردادهاي ديگر جذابتر باشد ،طبيعي و پذيرفته شده است.
اما همانطور که گفته شد طول مدت قراردادهاي  NISOCو ريسکهاي
متحمل شده توسط پيمانکار ،امکان استفاده از فنآوريهاي بهروز و
پيچيدهی ازديادبرداشت را غيرمحتمل ميسازد .بنابراین بايد از لحاظ
سوددهي فاصلهی معناداري با مدل قراردادي مصوب هیأت وزيران
داشته باشد.
 -5بررسي نقاط قوت مدل قرارداد NISOC

مبناي پرداخت دستمزد ( )Feeدر مدل  ،NISOCتوليد اضافي نسبت
به خط سناريوی پايه است .تفکیک این خط تولید از خط پایهی تخلیه
اقدامی مثبت تلقی می شود .چرا که با فرض منطقی بودن سایر شرایط،
مانند دورهی زمانی قرارداد یا مسئولیت و ریسک پیمانکار در قرارداد،
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پیمانکار برای حداکثر کردن دستمزد ( )Feeخود ،تالش خواهد کرد
از فنآوریهای بهتری (نسبت به آنچه تا کنون در میدان پیاده شده)
استفاده نماید .همچنین اعمال حاکمیت بر فعالیتهای شرکت طرف
قرارداد در مدل  NISOCبسیار پررنگتر از مدل مصوب هیأت وزیران
است .هرچند بهنظر میرسد این نحوهی اعمال حاکمیت سبب شده مدل
مذکور کارآیی خود را از دست بدهد.
علاوه بـر این دو مورد ،مدل قـراردادی  NISOCاز 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 مهمتریـن ایـن
مـوارد عبارتنـد از تأمیـن مالـی طـرح از طریـق پیمانـکار و بـدون اتـکاء
بـه منابـع داخلـی ،انعطافپذیـر بـودن قـرارداد نسـبت بـه شـرایط مخزن
و تعییـن برنامههـای مالـی و فنـی بهصـورت سـالیانه ،درنظـر گرفتـن
انتقـال فنآوری و آموزش در اسـناد قـرارداد ،برقراری رابطهی مسـتقیم
دسـتمزد پیمانـکار با سـطح تولیـد ،کنترل درآمـد پیمانکار با اسـتفاده از
مکانیسـمهای قـراردادی مثـل  R-Indexو الـزام بـه حضور شـرکتهای
داخلـی در کنـار پیمانـکار خارجی.
جمعبندي

همانطور که بیان شد در مدل  ،NISOCشركت ملي نفت ايران نقش
كارفرما (طرف اول قرارداد) و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نقش
مجري طرح را ایفا میکنند .بنابراین برخالف قراردادهای مصوب هیأت
وزیران ،در مدل  NISOCمسئولیتهای اصلی و ریسک عدم تحقق
برنامهها و به نتیجه نرسیدن سرمایهگذاری بر عهدهی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب است .در واقع مسئولیت این شرکت بهعنوان مجري
عبارت است از راهبري توسعه ،توليد و بهرهبرداري از ميدان يا مخزن
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[ ]1شــرایط عمومــی ،ســاختار و الگــوی قراردادهــای باالدســتی
نفــت و گاز ،شــمارهی /۵۷۲۲۵ت۵۳۳۶۷هـــhttp://rc.majlis.ir/fa/ ،
982405/law/show
[ ]2اصــاح تصویبنامــه در خصــوص شــرایط عمومــی ،ســاختار
و الگــوی قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز ،شــمارهی /۶۹۹۷۸
ت۵۳۴۲۱هـــhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/986971 ،
[ ]3اصــاح تصویــب نامـهی شــمارهی /57222ت  53267ه مــورخ
 16/5/1395در خصــوص نحــوهی نظــارت بــر انعقــاد و اجــرای
قراردادهــای نفتی ،شــمارهی /۶۹۹۷۵ت۵۳۴۲۱هـــ http://rc.majlis. ،
ir/fa/law/show/986972

[ ]4بررســی و مقایسـهی قراردادهــای خدماتــی عــراق بــا قرارداهــای
جدیــد توســعهی میادیــن نفــت و گاز ایــران و ارائـهی پیشــنهادهای
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و مسئولیت اصلی پیمانکار در این قراردادها ،تأمين منابع مالي و اجرای
برنامههاي فني و عملياتي ابالغی از سوی مجری است .پیمانکار در قبال
انجام صحیح این موارد ،عالوه بر اصل هزینههای سرمایهای و عملیاتی
خود ،هزینههای تأمین منابع مالی و دستمزد تولید ( )Feeنیز دریافت
میکند .در این مقاله نقاط ضعف چارچوب کلی مدل قراردادی
 NISOCبحث و بررسی شد و بیان گردید که مواردی مثل دورهی
زمانی محدود قرارداد ،تقسيم ریسک ،مسئوليتها ،جایگاه مجري
و پيمانکار و همچنین فرآيند تصميمگيري و اجرا سبب میشود اوالً
این مدل قراردادی با استقبال و همراهی شرکتهای بزرگ صاحب
فنآوری و توانمند خارجی همراه نشود و ثانیاً در این مدل بستر
مناسب براي جذب و بهکارگيري فنآوريهاي جديد ازديادبرداشت
و مدیریت مخازن فراهم نباشد .همچنین در این مدل ،چارچوب تعریف
شده برای قراردادهای عملیاتمحور بهروشنی تبیین نشده است .ضمن
اینکه چارچوب قراردادی این مدل برای فعالیت بهرهبرداری هم از
قواعد جهانی تعریف شده ی آن فاصلهی بسیار دارد .در عین حال
میتوان به تفکیک خط پایهی تخلیه و خط سناریوی پایهی تولید
بهعنوان یک ابتکار و نقطهی قوت در جهت کنترل دستمزد پیمانکار در
این مدل قراردادی اشاره کرد .در مجموع با مرور نقاط قوت و ضعف
مدل قراردادی  NISOCو مقایسهی آن با مدل مصوب هیأت وزیران،
اینگونه استنباط میشود که بههیچ عنوان نمیتوان مدل  NISOCرا یک
نسخه تکاملیافته یا ارتقاءیافته از مدل مصوب هیأت وزیران دانست.
چراکه اوالً این مدل تمامی مزیتهای مدل مصوب هیأت وزیران را
در خود ندارد .ثانیاً عمدهی نقاط تمایز این مدل با مدل مصوب هیأت
وزیران ،بهعنوان آسیب و نقطهضعف طبقهبندی میشوند .ثالثاً اصول
کلی حاکم بر مدل  NISOCکه میتوان آنها را بهعنوان نقاط مثبت این
مدل قراردادی برشمرد در مدل مصوب هیأت وزیران هم وجود دارد.
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