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چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی
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 .1استاد گروه حقوق خصوصی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق نفت و گاز ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت6931/27/72 :؛ تاریخ پذیرش)6931/21/72 :

چکیده
پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید ،برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتنابناپذیر است .دشواری این
فرایند بهطور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است .مصادفشدن عملیاات برچیادن باا تو ا
دورة سودآوری میدان ،میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکتهای نفتی خاارجی در برچیادن تأسیساات و تجهیازات نفتای با یماناده و
پرداخت هزینههای آن را با ابهام مواجه میکند .برخالف بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،کشورهای صادرکنندة نفات از جملاه ایاران،
فا د چارچوب انونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند .به همین دلیل ،این نقیصاه بیشاتر از طریا شارو
راردادی جبران میشود .در این مقاله ترتیبات راردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طارفین در انجاامدادن آن
بررسی شده ،بیان میگردد که در راردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

کلیدواژگان
برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی ،چارچوب راردادی برچیدن ،راردادهای نفتی ،راردادهای نفتی ایران.

 نویسنده مسئول ،رایانامهashiravi@ut.ac.ir :
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مقدمه
پس از آنکه تولید و بهرهبرداری از میدان نفتی یاا ااازی توهیاه ااتیاادی راود را از ددا

داد،

برچیدن تأدیسات و تجهیزات نفتی فرایندی اهتنابناپذیر اد  .پایان کار میدان بهمعنای پایان کار
و باید درنوش

تأدیسات اد

چاهها ،انواع دکوهای نفتی ،رطوط لوله و تودة رردهدان هاای

حفاری مشخص شود .برچیدن فرایندی اد

که با مسدودکردن چاه آغاز میشاود ،داسس ،شاام

برداشتن فیزیکی دازهها ،دفعکردن اسم های برچیدهشده و اعادة مح عملیات نفتی باه شارای
دابق فعالی

اد

( .)Orszulik, 2008, pp.195-196هر یک از این مراح به شیوههای راص فنای

انجام میایرد که انتخاب شیوة منادب برچیدن تابعی از عوام اونااون مانند مالحظات ااتیادی،
دیادی ،اابلی

فنی ( ،)Cameron 1999, p.121ایمنی و زیسا محیطای ()Saunders, 1996, p.227

اد  .مجموعة این عوام دبب میشود برچیدن فرایندی دشوار و همههانباه باه نظار رداد .ایان
دشواری با تواف تولید از میدان دوبرابر میشود؛ باید در شرایطی عملیات برچیدن را آغاز کرد کاه
هیچ نفعی از میدان متیور نیس  .عدم اطعی
ممکن اد

و پیشبینیناپاذیری ابعااد ماالی و زماانی برچیادن

دول های میزبان و شرک های بینالمللی را به فراموشی و تعلا در وعاع مراررات

حروای راص این مرحله بکشاند .بسیاری از کشورهای تودعهیافتة نفتی مانناد کشاورهای حاوزة
دریای شمال و امریکای شمالی به این وععی

واکنش نشان داده و عاالوه بار تادوین چاارچوب

اانونی برچیدن ،حروق و تعهدات شرکای ارارداد نفتی در زمیناة برچیادن را در ماتن اارارداد نیاز
یادآور شدهاند ( .)Cameron, 1990, p.47در مراب  ،کشورهای غنی و در عین حال کمترتودعهیافتاة
نفتی از همله ایران ،که هنوز بسیاری از آنها به تجربة عملی در زمینة برچیدن دد

نیافتهاناد ،در

وعع اوانین و مرررات مربوط به برچیادن تعلا کارده ،و اداداا فرایناد برچیادن را دور فار
میکنند .با توهه به افرایش فزاینادة آاااهیهاا و الزاماات زیسا محیطای در داطب باینالمللای،
شرک های نفتی رارهی فردان مرررات برچیدن را رطری برای درمایهاذاری راود مایدانناد و
ترهیب میدهند این کمبود را در االب اراردادهای نفتی هبران کنند .مترابال ،دول های میزباان نیاز
برای ایفای تعهدات بینالمللی رود ناازیر از راهکار چارچوب اراردادی هستند .با وهود اهمیا
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و

برردی چارچوب اراردادی برچیدن ،مرالة دارلی و رارهی اندکی به این موعوع پردارته اد

این میتواند بهدلی دشواری ددتردی به متن اراردادهای نفتی باشد .با این حال ،مرالاة حاعار بار
آن اد

تا چارچوب اراردادی برچیدن را با تأکید بر اراردادهای مورد عم در عمادة کشاورهای

آدیایی و آفریرایی برردی کنند .ایان چاارچوب شاام مفهاوم برچیادن و تأدیساات ،مسائولی
انجامدادن عملیات برچیدن ،آغاز و چگونگی انجامدادن عملیات ،راتمة عملیات و مسائولی
از برچیدن ،تأمین و تضمین مالی هزینههای برچیدن اد
میشود .در پایان ،وععی

پاس

کاه باه ترتیاب ،در ایان مرالاه برردای

حروای برچیدن در اراردادهای نفتی ایران برردی میشود.

مفهوم برچیدن و تأسیسات
تعیین حروق و تعهدات اراردادی طرفین در زمینة برچیدن منوط به درک دردا

مفهاوم برچیادن

تأدیسات نفتی اد  .چنین شنارتی در ارو تعیین مفهوم تأدیسات و دسس رود فرایناد برچیادن
اد  .با توهه به تعریف بیانشده از دوی برری دازمانها مانناد «باناک ههاانی» (

World Bank,

 )2010,و «انجمن راهبران فراداحلی انگلستان» و نیز با توهه باه رویاة عملای شارک هاای

p.2

بینالمللی نفتی ،برچیدن اسمتی از چررة عملیاتی میدان اد
میدان به پایان ردیده اد
پاکدازی مح فعالی
صنع

که در آن تولیاد و بهارهبارداری از

و شاام مراحا تارککاردن چااه ،برداشاتن داازهای ،دفاعکاردن ،و
میشود .همچنین ،براداس رویاة ااانونااذاری کشاورها و رویاة عملای

نف  ،ااالمی مانند دکوهای نفتی ،رطوط لوله ،چااههاا ،تاودة راردهدان هاای حفااری

موعوع برچیدن ارار میایرناد .باا ایان توعایحات ،ماراد و مفهاوم از تأدیساات و برچیادن در
اراردادهای نفتی برردی میشود.
در برری نمونههای اراردادهای نفتی مانند مدل ارارداد مشارک

در تولید آذربایجان و نیجریه،

آنگوال و آلبانی ،ترینیداد و توبااو ،و غنا و میانمار برچیدن تعریف نشده اد  .در اراردادهایی کاه
1. UK Offshore Operators Association
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برچیدن یا ترککردن تأدیسات تعریف شده اد  ،تفاوتها بهطور عمده بر در مراح برچیادن و
شیوة انجامدادن آن اد  .برای مثال ،در مدل ارارداد مشارک

در تولیاد ابارس و تیماور شارای،

برچیدن ،به مفهوم «ترککردن ،برچیدن ،نر و انترال ،برداشتن یا دفع دازهها و تأدیسات و مرحلة
پاکدازی و ایمنکردن مح فعالی

و حفاظ

از محی زیس

ناحیة اراردادی» ادا ( .

Cyprus

 )and Timor-Leste Model Production Sharing Agreement, Clause 1.1در این نمونه اراردادهاا،
بستن چاهها در تعریف مد نظر ارار نگرفته اد  .مدل اراردادی کشور دااووتومه و پرنسایه ها
دایرا همین نحوة بیان را بهکار ارفته اد  ،منتها تفاوتی که با دو مدل اب دارد ،الزام به انجاامدادن
همة این فعالی ها براداس ااانون نفا
Sharing Agreement, Clause 1.1

و داایر مراررات اابا اعماال ادا

(

Sao Tome and

 .)Principe Model Productionدر نموناة مجاوز بهارهبارداری

کشور اامبیا ،فعالی های مرحلة برچیدن بهطور کلی تعریف شده اد  .بر این اداس ،تارککاردن
شام همة فعالی های مربوط به راتمة همیشگی عملیات حفااری یاک چااه ،عملیاات توداعه و
تولید و هبران آثار ناشی از این عملیات بر محی اطراف مطابق با بهترین رویة صانع

ادا

همله متضمن مسدودکردن چاه ،برداشتن و پیادهکردن تجهیزات وابسته ،اعادة مح فعالی
عملیات مورد نیاز به موهب ااانون و صااحب امتیااز رواهاد باود (
 .)License, 2012, Clause 1.1در مدل ارارداد مشارک

و از
و دایر

Gambia Model Petroleum

نیجریه با اینکه باه هماة مراحا برچیادن

اشاره شده اد  ،اما چگونگی انجامدادن آن تابع الزامات راصی نیس  .در این اارارداد ،برچیادن
بهمعنای مسدودکردن و ترک چاه ،برداشتن و دفعکردن تجهیزات ،نر و انتراال و صاادرات آنهاا،
اعادة مح عملیات و پردار

هزیناههاای مرباوط باه آن ادا

( Nigerian Production Sharing

.)Contract, 2007, Clause 1.r
مفهوم تأدیسات در فرایند برچیدن تأدیسات نفتی از وعاعیتی باهمراتاب مابه تار از تعریاف
برچیدن برروردار اد  .زیرا در هایچیاک از مادلهاای ااراردادی عناوان مجزایای را در بخاش
تعریفها به رود ارتیاص نداده اد  .بلکه در تعریفهای مربوط به برچیدن یاا داایر مراررات
مربوط به آن ،صرفا به میادیری از تأدیسات بهکاررفته در عملیات نفتی اشاره شده اد  .در مادل
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ارارداد مشارک

بنگالدش ،تأدیسات ،تجهیزات ،دازههاا ،هزایار میانوعی ،چااههاا ،تأدیساات

درچاهی و هر فررة دیگری که به عملیات نفتی مربوط میشود ،موعوع برچیادن اارار ارفتاهاناد
(  .)Bangladesh Model Production Sharing Contract, 2008, Clause 1.1همانطور کاه پیدادا
رطوط لوله و تودة رردهدن های حفاری از همله میادیق تیریبشده در ایان تعریاف نیساتند.
هرچند میتوان آن را مشمول «هر فررة دیگر که به عملیات نفتی مربوط میشود» المداد کرد.
مدل ارارداد تیمور شرای و ابرس ،نیز مضمونی مشابه ارارداد بانگالدش دارد؛ فرا باههاای
عبارت هر فررة دیگر ،از عبارت «دایر اموال» ادتفاده شاده ادا  .عباارت داایر اماوال در مادل
ارارداد مشارک

کرددتان و در طرح دول

را باه کلماة «دارایای» داده ادا

(

کنیا برای مدل ارارداد مشارک

در تولید ،هاای راود

Kurdistan Model of Production Sharing Contract, 2007,

 .)Clause 1; Kenya Model Production Sharing Contract, 2007, Clause 2مدل ارارداد مشارک
نیجریه که در تعریف برچیدن ترریبا هامع مینماید ،عمن تعریف برچیدن ،ه به تجهیزات و ها
به رطوط لوله و چاه اشاره کرده ،اما تکلیف تودة رردهدن های حفاری را روشان نکارده ادا
(.)Nigerian Production Sharing Contract, 2007, Clause 1.r
در مجموع ،میتوان اف

تعریف برچیادن و تأدیساات یکای از ناااصتارین تعریافهاا در

اراردادهای نفتی اد  .تعریفهاای موهاود در زمیناة برچیادن باهطاور عماده در ذکار مراحا
انجامدادن عملیات برچیدن آن ه نه همة مراح آن رالصه مایشاود و فرا در نموناة اارارداد
کشور اامبیا به ماهی

فرایند برچیدن یعنی راتمة همیشگی عملیات اکتشاف و تولید اشااره شاده

اد  .البته تعریف تأدیسات در این نمونة اراردادها نیز تعریف به میداق اد

و باهطاور عماده،

رطوط لوله در زمرة میادیق آن آورده نشده اد .

1. Other property
2. Assets
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مسئولیت انجامدادن عملیات برچیدن
فرایند برچیدن در االب مجموعهای از فعالی های فیزیکی انجام میایرد که بهناچار باید شخیای
آن را بر عهده ایرد .شخیی که به لحاظ حروای مسئولی

مسئولی

دارد ،باید به تبع این مسئولی
عروری اد
مسئولی

این فعالیا هاا را بار عهاده

منابع مالی مورد نیاز آن را تاأمین و تضامین کناد .باه هماین دلیا

مبنای این مسئولی

روشن شود .مالکیا

تأدیساات ،اداتفاده از تأدیساات و نیاز
برچیادن

برچیدن بر پایة ااعدة توزیع مسئولی  ،ده مبناییاند که برای توهیه مسائولی

مطرح اد .
در بسیاری از اراردادهای نفتی ابا از انراالب مانناد «امتیازناماة داردای»« ،اارارداد امتیاازی
« ،» 1موافر نامة تفحص ،اکتشاف ،ادتخراج و بهرهبرداری نفا
شرک
شرک

نفا

باین شارک

ایاران و

ایتالیایی آهیه مینراریا»« ،موافر نامة تفحص ،اکتشاف ،بهرهبارداری و فاروش نفا
نف

دهامی پان امریکن پترولیوم کورپوریشان» و «اارارداد شارک

ایران و شرک

باین
نفا

رلیج فارس» ،موعوع برچیدن تأدیسات و ابعاد اونااون آن هیچگاه مورد توهه نبوده ادا  ،اماا
مررراتی دربارة انترال مالکی

میزباان وهاود داشاته ادا

تأدیسات به دول

(

Cameron, 1990,

 ،)p.49و همین امر این پردش را در ذهن ایجاد میکند که آیا باا ایان انتراال مالکیا  ،مسائولی
انجامدادن عملیات برچیدن ه به دول
برچیدن مالکی

میزباان منترا مایشاود .در واااع ،آیاا مبناای مسائولی

تأدیسات اد ؟ افزون بر ایان ،در بررای دیگار از اراردادهاای نفتای در عناوان

مادهای که به برچیدن ارتیاص دارد ،به مالکی
نیز به نوعی میتواند تبعی
تابعی

برچیدن تأدیسات از مالکی

برچیدن تأدیسات از مالکی

مانند ارارداد فروش نف
ارارداد مشارک

آنها را تداعی کند .اار ااو باه دیادااه

آنها باشی  ،به نتیجهای غیرمنیفانه میردی  ،در اراردادهایی

و ااز و طرز ادارة عملیاات آن (موداوم باه اارارداد کنسردایوم) و نیاز

در تولید کشور آلبانی ،بهصراح

متعلق به آنها ،به دول

مالکی

تأدیسات پس از بازیافا

هزیناههاای

میزبان منتر رواهد شد و در این مدت و در طول اعتبار ارارداد ،شارک

بینالمللی نفتی اادر رواهد بود بدون پردار
فروش نف

تأدیسات نیز اشاره شده اد  .این نحوة نگاارش

هیچاونه مابهازایی از تأدیسات منتفع شود (ارارداد

و ااز و طرز ادارة عملیات مشروحه در آن ، 111 ،هزء (ب) ماادة

Albania Model 6
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sharing contract, 2008, Clause 23.3

; .)productionعادم بازپردارا

هزینااههااای انتفاااع از

تأدیسات بهمنزلة دود ناروای پیمانکار نفتی اد  ،زیرا پیمانکار نهفر هزینههای مربوط به انترال
مالکی

این تأدیسات را دریاف

کرده اد  ،بلکه در طول ارارداد از تأدیسات برای داودآوری و

انتفاع رود نیز بهره برده اد  ،بیآنکه هزینة این انتفاع را بساردازد .مشاابه هماین ادعاا نساب
میزبا ن نیز ااب طرح اد ؛ در بسیاری از موارد ،دول

دول

باه

میزبان تأدیسات ایجادشده بهودایلة

پیمانکار را در همان میدان یا در میدانهای دیگری مورد ادتفادة مجدد ارار مایدهاد یاا در اثناای
اراردادهای مشارک
ارفته اد

در تولید یا اراردادهای امتیازی تیدی و کنترل عملیات نفتای را از پیمانکاار

و رود اادام به تولید و بهرهبرداری نف

با ادتفاده از این تأدیسات میکند .ایان ابیا

اادامات موهب میشود هریان انتفاع از تأدیسات به دم
هزینه های برچیدن بر پیمانکاار باه داود نااروای دولا

دول

میزباان ااردش کناد و تحمیا

میزباان منجار مایشاود (

Libya Model

.)Production Sharing Agreement, 2006, Clause 28.6
هلوایری از دود ناروای طرفین ،دیدااه ادتفاده از تأدیسات را بهعنوان مبناایی بارای توهیاه
مسئولی

انجام دادن عملیات برچیدن مطرح میکند .براداس این دیدااه ،طرفای کاه از تأدیساات

نفتی برای افزایش دودآوری رود ادتفاده میکند ،مسائولی
مدلهای کنونی اراردادی مانند ارارداد مشارک

برچیادن آنهاا را نیاز برعهاده دارد.

در تولید آذربایجان ،کنیا ،کامرون ،پاکستان ،ایناه،

لیبریا و تانزانیا براداس این دیدااه تدوین یافتهاند.
مسئولی
مسئولی

انجامدادن عملیات برچیدن بر پایة ااعدة توزیاع مسائولی

نیاز مبناای توهیاهکننادة

در اراردادهای بهرهبرداری مشترک اد  .براداس این ااعده ،هر یک از شرکای اارارداد

بهرهبرداری مشترک به نسب

ده رود در ارارداد در مراب هزینههای برچیدن مسئولی

وااع ،این مبنای هدااانه برای مسئولی

دارند .در

تلری نمایشاود و تنهاا باه نحاوة توزیاع مسائولی

باین

شرک هایی توهه میکند که بهطور مشترک یک میدان نفتی را توداعه داده و ماورد بهارهبارداری
ارار دادهاند .در مجموع ،میتوان اف

توهیه مبنای مسئولی

انجامدادن عملیات برچیدن بار پایاة

دیدااه انتفاع از تأدیسات در نمونة اراردادهای هدید نفتی در حال افزایش اد
دیدااه و نیز ااعدة توزیع مسئولی

و ادتفاده از ایان

موهب میشود فضای اراردادی متعادلتر شود.
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آغاز و چگونگی انجامدادن عملیات برچیدن
پس از راتمة فعالی های نفتی بهناچار باید عملیات برچیدن آغاز شود .استردای دامناة عملیاات
برچیدن و پرهزینهبودن آن ،برنامهریزی منادب برای آغاز و چگونگی عملیاات برچیادن را تراعاا
دارد .این امر معموال از طریق تهیه و تیویب برنامة عملیات برچیادن انجاام مایایارد .در غالاب
نمونههای اراردادهای نفتی ،شرک

بینالمللی نفتی (پیمانکار) باید ابا از راتماة عملیاات تولیاد

برنامة برچیدن را تهیه کند و به مرامات دول
داشته باشد ،آغاز عملیات برچیدن شفافی
مشارک

میزبان تحوی دهد .اار تسلی برنامة برچیادن زماان
بیشتری رواهاد داشا  .بارای مثاال در مادل اارارداد

در تولید پاکستان 7 ،دال پیش از تاریخ برآوردشدة برای راتمة عملیات تولید یا پاس از
در های موهود در مخزن به  05درصد ردید ،برنامة برچیادن بایاد تسالی شاود

اینکه میزان نف

( .)Pakistan Model Production Sharing Agreement, 2001, Clause 7.11مدل اارارداد مشاارک
در تولید کشور ترینیداد و توبااو مدت زمان مجاز برای تسلی برنامة برچیدن حداکثر  0داال ابا
از تاریخ منرضیشدن ارارداد یا تواف عملیات تولیدی میادان و رطاوط لولاه مطاابق باا بارآورد
پیمانکار -هر یک زودتر محرق شود -تعیین شده اد  .البته این مدل اراردادی به ایان حاد اکتفاا
نکرده اد

و برای شروع عملیات اهرایی پس از اینکه برنامة برچیدن به تیویب ردید نیز مادت

زمان مشخیی را در نظر ارفته اد  .بر این اداس ،پیمانکار موظف اد
تولید یا ترلی ناحیة اراردادی برنامة میوب برچیدن را عملی

ظرف  65روز از راتمة

کناد ( Trinidad Model Production

.)Sharing Agreement, 2006, Clause 37.1
با وهود اهمی
مانند مشارک

تعیین بازة زمانی برای تسلی برنامة برچیدن ،در بررای نموناههاای ااراردادی

در تولید کامرون ،تیمور شرای و ررید رادمات فنای عاراق باه ایان مادت زماان

اشاارهای نشاده ادا

(

;Cameroon model production sharing contract, 2015, Clause 21.2

Timor- Leste Model Production Sharing Contract, 2007, Clause 4.14; Iraq Technical
.)Service Contract for Oil Field, 2009, Clause 42.2

از این فراتر ،در مدل ارارداد مشارک

در تولید مادااادکار دولا

میزباان مایتواناد برادااس

ااانون حااک پیمانکاار را از تهیاه و تسالی برناماة برچیادن معااف کناد (

Madagascar Model

9

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

 ،)Production Sharing Agreement, 2006, Clause 34.1بدون اینکاه هاایگزینی بارای آن در نظار
بگیرد .چنین مرررهای میتواند بر آغاز و انجامدادن عملیات برچیدن تأثیر منفی بگذارد.
اذشته از تأدیسات و تجهیزات نفتی ،در برری اراردادهای نفتی مررراتی دربارة مسادودکردن
و ترککردن چاه به چش میرورد .به موهاب مادل اارارداد مشاارک
پیمانکار نباید هز در موااعی که ایمنی و دالم
آدیب هدی به محی زیس
(

اتیاوپی و نیاز افاانساتان

موهودات زنده در معر

رطر اد  ،یاا رطار

یا زیان اابا توهاه ااتیاادی وهاود دارد یاک چااه را تارک کناد

;Afghanistan Model Exploration and Production Sharing Contract, 2011, Clause 5.6.g

 ،)Ethiopia Model Production Sharing Agreement, 2011, Clause 31.1اماا درباارة زماان آغااز
عملیات ترککردن داک
ابلی و کتبی دول

اد  .در مدل اراردادی کشور همهوری دیش  ،پیمانکار بدون موافرا

میزبان اهازة ترککردن چاه را ندارد ،اما دررواد

بهطور منظ  ،آنطور که در بهترین رویة صنع

بینالمللی نف

ترککردن هر چااه را بایاد

مررر شده ادا  ،باه وزارت نفا

تسلی کناد (  .)Seychelles Model Production Sharing Agreement, 2013, Clause 28.1در واااع،
اشاره به معیار مبهمی مانند بهترین رویة صنع
ندارد .در مدل ارارداد مشارک
موظف اد

بینالمللی نف

کشور موریتانی به این موافر

با عدم تعیین مادت تاوفیر زیاادی
ابلی نیااز نیسا

و پیمانکاار فرا

 7داع

اب از آغاز عملیات ترککردن چاه )دربارة چاههای تولیدی حداکثر تا 15

روز( مراتب را به دول

اطالع دهد ( Mauritania Model Production Sharing Agreement,

میزبان

.)1994, Clause 8.2
بهطور رالصه ،برای اینکه عملیات برچیدن بهطور دایق و حسابشاده پایش رود بایاد زماان
آغاز این عملیات مشخص شود .در برری نمونههاای اراردادهاای نفتای ،زماان آغااز عملیاات در
برنامة برچیدن مشخص میشود اما باید توهه کرد اار زمان تسلی برناماة برچیادن و باازة زماانی
مجاز برای اهراییکردن چنین برنامهای در متن ارارداد مشخص نشود ،باز ها زماان آغااز چناین
عملیاتی مبه باای میماند .از میان نمونههای اراوهشده فر مدل اراردادی کشور ترینیداد و توبااو
بازة زمانی تسلی و اهراییکردن برنامة برچیدن را مورد توهه ارار داده اد .
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در هر صورت ،با تیمی به آغاز انجامدادن عملیات برچیدن ،علیاالصول ،طرف مسائول بایاد
این فرایند را براداس یک دری عواب انجام دهد .بهطور کلی عملیات برچیادن برادااس برناماة
نف  ،اانون ملی یا بهطور ترکیبی از عواما یادشاده

برچیدن یا ترککردن ،رویة موهود در صنع

انجام میایرد .در رویة اراردادی کشورهایی مانند نامیبیا ،اوااندا ،عراق و کامرون ،پیمانکار موظف
عملیات برچیدن را مطابق با منادرهات برناماة برچیادن انجاام دهاد

اد

( Namibia Petroleum

Agreement, 2007, Clause 11.16.a; Uganda Model Production Sharing Agreement, 1999,
;Clause 22.17.a; Iraq Technical Service Contract for Oil Field, 2009, Clause 42.1

 .)Cameroon Model Production Sharing, 2015, Clause 21.2اماا در بررای دیگار از اراردادهاا،
انجامدادن عملیات برچیدن براداس رویة موهود در صنع
معیار مبهمی اد  .در مدل ارارداد مشارک

نف

مورد توهه ارار ارفته اد

کاه

 997کشور بیان شده اد « :در پایان ارارداد ،راهبار

طرح باید برای اعادة مح فعالی  -هایی که عملیات نفتی ،از تااریخ الزماالهراشادن اارارداد ،در
آنجا به همان صورت اصلی و طبیعی رود انجام میارفته اد  -اااداماتی را برادااس روشهاای
شایستة صنع

نف

با درنظرارفتن اصول و اواعد آیین ترککردن انجام دهد»

« .)p.15روش روب صنع
عملیات برچیدن اد

نف » و «رویههای عموما پذیرفتهشاده باینالمللای» معیاار انجاامدادن

که در دیگر نمونههای اراردادی مانند مشارک

دیش  ،نامیبیا ،غنا و آذربایجان نیز اید شده اد
روشنی بیان نشده اد

(

( Tienhaara, 2010,

در تولید اتیوپی ،افاانساتان،

اما در هیچیک از این اراردادها از آنهاا تعریاف

;Ethiopia Model Production Sharing Agreement, 2011, Clause 3.3.6

;Afghanistan Model Exploration and Production Sharing Contract, 2011, Clause 7.1.ii.j
Seychelles Model Production Sharing Agreement, 2013, Clause 28.3; Namibia Model
Production Agreement, 2007, Clause 11.16.c; Ghana Model Petroleum Agreement, 2000,
Clause 17.3; Azerbaijan Agreement on the Exploration Development and Production

.)Sharing, 1996, Clause 14.1.d
در برری اراردادهای دیگر ،انجامدادن عملیات برچیدن مطابق باا عاواب ااانون ملای دولا
میزبان مطرح شده اد  .براداس نمونة اراردادهای مشارک
فعالی های برچیدن باید براداس اانون نفا

انجاام ایارد (

در تولید کشور ایناه و آنگاوال هماة
Guinea Model Production Sharing

Contract, 2000, Clause (24.1.2); Angola Model Production Sharing Agreement, 2008,
28.2

 .)Clauseدر برری اراردادهای نفتی معیار ترکیبی بهکار ارفته شاده ادا  .منظاور از معیاار

00 
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ترکیبی این اد

که رویة مورد عم برای انجامدادن عملیات برچیدن مجموع دو یا چند معیاار از

معیارهای پیشتر بیانشده یا دیگر معیارها اد  .در اراردادهای نفتی این دیدااه از دایر دیدااههاا
شایعتر اد  .برای نمونه ،در مدل ارارداد مشارک

برونئی« ،همة فعالی های مرباوط باه اداترداد

مح عملیات باید براداس شیوة شایسته میاادین نفتای ،برناماة کااری و بودهاة میاوب ،برناماة
ترککردن و اانون حاک انجاام ایارد» (

Brunei Production Sharing Agreement, 2006, Clause

 .)27.5.cنمونة دیگار ،مادل اارارداد امتیااز کشاور برزیا ادا  .برادااس ایان مادل ،عملیاات
غیرفعالکردن و ترککردن چاهها ،دازهها و رطوط لولة انترال باید براداس ااانون حااک (ااانون
برزی ) و بهترین رویة صنع

نف

و مادة

این ارارداد انجام ایرد .مادة

این ارارداد ،دارنادة

امتیاز را مکلف به انجامدادن پارهای الزامات زیس محیطی در هنگام انجامدادن عملیات ترککاردن
و برداشتن کرده اد  .منتها ،معیار عم در چنین فرایندهایی ،ابتدا اانون برزی اد

و در صورت

در این زمینه پیروی کارد

( Brazil Model

فردان یا دکوت اانون ،باید از بهترین رویة صنع

نف

.)Concession Agreement, 1997, Clause 21.1
خاتمة عملیات و مسئولیت پس از برچیدن
در برنامة برچیدن مؤثر و روشمند نهفر زمان آغاز عملیات برچیدن بلکه پایاان آن نیاز مشاخص
میشود .این زمان علیاالصول در برنامة برچیدن مشاخص مایشاود .از هملاه منادرهات الزامای
برنامة برچیدن در مدل ارارداد امتیازی موزامبیک و مدل اارارداد مشاارک
تعیین مدت زمان مورد نیاز برای اتمام فرایند برچیادن ادا

(

در تولیاد ماداااداکار،

Mozambique Model Concession

Agreement, 2006, Clause 15.1.b; Madagascar Model Production Sharing Agreement, 2006,
34.3.ii

 .)Clauseبا این حال ،راتمة عملیات برچیدن بهمعنای پایان مسئولی

این فرایند نیس  .از این به بعد ،نوع دیگری از مسئولی
میشود .مسئولی
مح عملیات اد

پس از برچیدن ،هر نوع مسئولی

پس از برچیادن آغااز

حروای ناشی از پسماندهای برهاایماناده در

( .)Dumbuya, 2010, p.2این مسئولی

حفظ و نگهداری تأدیسات ،مسئولی

با عنوان مسئولی

متیادی انجاامدادن

بهطاور تمثیلای ،شاام ماواردی مانناد

در مراب اشخاص ثالث ،رسارات زیس محیطی و رعایا
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اوانین و مرررات آتی میشود
یا مادهای به مسئولی
لیبریا با یک شرک

(2011, p.4

پس از برچیدن ارتیاص داده نشده ادا  .در اارارداد مشاارک
کانادایی با اینکه بهصراح

شده اد  ،اما به هز تکلیف شرک
مسئولی

 .)Chatterjee,در هیچیک از اراردادهای برردیشده ،بند

ملی نف

در تولیاد

به امکان برهایاذاشتن محلای تأدیساات اشااره
در ارذ مجوزهای مربوطه ،مرررات مشخیی دربارة

حراوای ناشای از ایان پساماندها وهاود نادارد (

Liberia Model Production Sharing

 .)Agreement, 2013, Clause 6.10.eدر مراب  ،در برری دیگر از مدلهاای ااراردادی مانناد مادل
ارارداد مشارک
مسئولی

در تولید بانگالدش و مادل اارارداد امتیاازی برزیا بیاان باهنساب

روشانی از

پس از برچیدن دیده میشود .در مدل اراردادی بنگالدش ،در بناد ماادة  13باا عناوان

«تعهدات پیمانکاران» ،مسئولی

پس از برچیدن این اونه بیان شاده ادا « :پیمانکاار باه موهاب

اانون ،بعد از پایان مدت این ارارداد مسئول هر اونه رسارت ،دعوا و هزینهای رواهد باود کاه از
تجهیزات نفتی ناشی میشود که دبب آن در طول مدت این ارارداد بهوهود آمده و باه داوءرفتار
عمدی یا غفل
34.2.1

و بیمباالتی پیمانکاار منتساب ادا

 .)Contract, 2008, Clauseالبته در اسم

(

Bangladesh Model Production Sharing

تعریفها ،دوءرفتار عمدی یا بیمباالتی تعریف

نشده اد  .اما در مدل ارارداد برونئی ،دوءرفتار عمدی یا بیمباالتی به هراونه فع یا ترک فعلی
اطالق شده اد

که شخص دربارة آن اید داش

یا نسب

به آثار زیانباری که ممکن اد

فعا

یا ترک فع وی روی ایمنی یا اموال هر شخص حریری یا حروای داشاته ،آاااهی داشاته یاا بایاد
آااهی میداشته ،بیتوهاه باوده ادا

(

Brunei Production Sharing Agreement, 2006, Clause

 .)1.1در مدل ارارداد امتیاز کشور برزی نیز دربارة مسئولی

مضمونی مشابه مدل اراردادی کشاور

بنگالدش وهود دارد ،منتها با بیانی شفافتر .در این مدل ،دارندة امتیاز دربارة هراونه رسارتی کاه
بهطور مست ری یا غیرمستری از عملیات وااذاری یا برداشتن به محی زیسا
وارد میشود ،بهطور کام مسئول تلرای شاده ادا

یاا اشاخاص ثالاث

و بایاد هزیناة هراوناه دادراواهی ،دعااوی

مطروحه نزد دادااه ،داوری ،بازردی ،ممیزی و ارتالفات از هر نوع و همچنین ،هر اونه غرام
هریمة پردارتی از دوی دول

و آژانس ملی نف

و

را که به چنین رساارات و زیاانهاایی مرباوط
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میشود ،بساردازد ( .)Brazil Model Concession Agreement, 1997, Clause 21.5در ایان دو مادل
فر بر روی یک بعد از مسئولی

پس از برچیدن و آن ه مسئولی

ناشی از رسارات تأکید شاده

اد .
بهطور رالصه ،مسئولی

پس از برچیدن که همراه با برداشتن هزوی تأدیسات مطرح میشاود،

به نحو بارزی در اراردادهای نفتی نادیده ارفته شده اد

و معدود اراردادهاایی نیاز کاه باه ایان

موعوع پردارتهاند ،دربارة تأمین و تضمین مالی هزینههای پس از برچیدن داک اند.
تأمین و تضمین مالی هزینههای برچیدن
تأمین منابع مالی برای برچیدن داازه هاا و تأدیساات نفتای و تضامین آن از هملاه مباحاث مها
عملیات برچیدن اد

که این دو به ترتیب ،در این اسم

برردی میشوند.

تأمین مالی هزینههای برچیدن

روش معمول در تأمین منابع مالی الزم برای عملیات برچیدن بهکارایری صندوق برچیادن ادا .
واتی صندوای برای تأمین منابع برچیدن تعیین میشود ،این پردش مطرح میشود کاه چاه کسای
وظیفة تأمین مالی این صندوق را بر عهده دارد و نحوة عملکرد و ادارة این صندوق به چه صورت
اد  .اصوال وظیفة تأمین مالی هزینههای برچیدن تابعی از مسئولی
اار پیمانکار مسئولی

انجامدادن این عملیات ادا ،

انجامدادن عملیات برچیدن را به عهده دارد ،رود او ه باید از عهدة تاأمین

هزینههای آن برآید .البته این وظیفة منافات با این ندارد که هزینههای پردارتی از دوی پیمانکار باا
عنوان هزینههای نفتی بازیاف

شود .در مراب  ،ااار دولا

میزباان مسائولی

برچیدن را بر عهده داشته باشد – همانطور که در طرح ارارداد مشاارک
اد  -همراه با وااذاری تأدیسات به دول
مالی نیز به دول

انجاامدادن عملیاات

دولا

کنیاا بیاان شاده

میزبان برای ادتفادة مجدد در عملیاات نفتای ،تاأمین

میزباان منترا مایشاود (

Kenya Model Production Sharing Contract, 2007,

.)Clause 17.1.6.b
با این وهود ،در مدل ارارداد مشارک

کشور لیبی باهمنظاور ایجااد انگیازة بارای پیمانکاار در
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تأمین نردینگی صندوق برچیدن ،هر یک از دول

میزباان و پیمانکاار موظفناد نیمای از نرادینگی

صندوق را تاأمین کنناد ( .)Liberia Model Production Agreement, 2013, Clause 26.2در واااع،
دول

میکند.

در این تأمین مالی مشارک

صندوق باید در زمان منادبی ایجاد و آغاز به کار کند .عموما در اراردادهای نفتی زمان تأدیس
صندوق برچیدن با تولید از میدان اره رورده اد  .در مدل اارارداد مشاارک
ظرف دال از آغاز تولید تجاری از میدان باید دول  ،پیمانکار و شرک
صندوق برچیادن ااراردادی را باین راود ترتیاب دهناد

در تولیاد تانزانیاا،

ملی نفا

بارای ایجااد

( Tanzania Model Production Sharing

 .)Agreement, 2004, Clause 21آغاز دسردن دهام صندوق برچیدن در مدل اارارداد مشاارک
تولید آذربایجان پس از بازیاف

 75درصد نف

موهود در مخزن ادا

(

در

Azerbaijan Agreement

 .)on the Exploration, Development and Production Sharing, 1996, Clause 14.2.bدر بررای
اراردادها مانند مدل ارارداد مشارک

لیبریا و مادااادکار دو معیار ه عار

باهکاار ارفتاه شاده

اد  .معیار اول ،ظرف  6دال پیش از راتمة تولید یا ظرف  0دال پایش از راتماه تولیاد ادا .
معیار دوم نیز در هر دو ارارداد ردیدن به نرطاة  05درصادی بازیافا

از مخازن ادا

(

Liberia

Model Production Sharing Agreement, 2013, Clause 20.1; Madagascar Model Production

 .)Sharing Agreement, 2006, Clause 34.9بررالف این مدلهای اراردادی ،در برری رویاههاای
اراردادی زمان ایجاد صندوق برچیدن کمی مبه و کلی اد  .برای مثال ،به موهب مادل اارارداد
مشارک

کرددتان عراق ،پیمانکار ظرف  5دال ارر پروژه -هر زمان کاه مایا باود -مایتواناد

صندوق برچیدن ایجااد کناد (

Kurdistan Mode of Production Sharing Contract, 2007, Clause

 ،)38.1یا در مدل ارارداد ررید ردمات فنی عراق ایجاد این صندوق به ددتور شرک

ملای نفا

عاراق بساتگی دارد (  .)Iraq Technical Service Contract for Oil Field, 2009, Clause 42.2در
مدل ارارداد مشارک

در تولید میانمار ه پیمانکار موظف اد

در پایان عملیات تولیاد ،صاندوق

برچیدن را ایجاد کند (.)Myanmar Model Production Sharing Contract, 2013, Clause 7.4
با ارارارفتن در نرطة شروع تودیع دهام صندوق ،ک دهام مورد نیااز ایان صاندوق برادااس
هزینههای برآوردشدة برچیدن ،باید بهطور دورهای و در االب مبلای مشخیای واریاز شاود .دورة
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پردار

هر اس صندوق برچیدن علیاالصول بهطور داالنه (مدل ارارداد مشاارک

( Model Production Sharing Contract, 2009, Clause 14.10

 ،)Indiaبانگالدش (

 ،)Model Production Sharing Contract, 2008, Clause 34.4.2و لیبی
Agreement, 2006, Clause 26.6

کشاور هناد
Bangladesh

( Libya Model Production

 ،)Sharingماهانااه ،ماادل ااارارداد کشااور برونئاای (

Brunei

 )Production Sharing Agreement, 2006, Clause 27.6.bیا هر دهماهه ،مدل ارارداد مشاارک
تولیاد آذربایجاان (

در

Azerbaijan Agreement on the Exploration, Development and Production

 )Sharing, 1996, Clause 24.2.cاد  .میزان مبلغ ااب پردار

در هر اس نیاز عموماا از طریاق

فرمولهای محادباتی تعیین میشود .برای مثال ،در مادل اارارداد مشاارک
میزان دهامی که بهطور دهماهه باید پردار

شود ،از فرمول زیر ب هدد

در تولیاد آذربایجاان،
میآید:

«(مجموع هزینههای برآوردشده برای عملیات برچیدن /باایماندة مخازن نفتی اابا بازیافا
زمان تأدیس صندوق برچیدن)× تولید انباشتة نف

از

از زمان تأدیس این صندوق /مجموع تولیاد از

دهماهة تأدیس تاا داهماهاة ماورد نظار» – تاراز صاندوق برچیادن در پایاان داهماهاة اذشاته
(

Azerbaijan Agreement on the Exploration Development and Production Sharing, 1996,

.)Clause 12.2.c
در مدل اراردادی ترینیداد و توبااو میزان مبلغ ااب پردارا

در هار اسا برچیادن لزوماا از

طریق فرمول محادباتی مشخص نمیشود .براداس این مدل اراردادی ،پیمانکار موظف ادا
ازای هر بشکة نف

تولیدی  0دن

به حساب برچیدن تودیع

باه

کند ( Trinidad Model Production

.)Sharing Agreement, 2006, Clause 37.3
با وهود اهمی

زمان و مبلغ اابا پردارا

در هار اسا برچیادن ،اماا بااز ها در بررای

نمونههای اراردادهای نفتی مواردی از ابهام و کلیاویی دیده میشاود .بارای مثاال ،مادل اارارداد
مادااادکار فر شرکای نفتی را ملزم کرده اد

دهام ایان صاندوق را باهطاور دورهای

مشارک

تودیع کنند ،بدون آنکه هزویاات بیشاتری بیاان شاود (

Madagascar Model Production Sharing

 .)Agreement, 2006, Clause 34.8مدل ارارداد مشارک

کرددتان عراق و ارارداد رریاد رادمات
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فنی عراق نیز زمان پردار

هر اس و مبلغ ااب پردار

به شرک

بینالمللی نفتی وااذار شاده

اد  .با این بیان ،که «پیمانکار باید پس از ایجاد صندوق ،دهام آن را به صاورت مانظ پردارا
کناد» (

Iraq Technical Service Contract for Oil Field, 2009, Clause 42.2; Kurdistan Model

 .)Production Sharing Agreement, 2007, Clause 38.1به نظر مایرداد مفااد اارارداد مشاارک
کشور نیجریه کمی روشنتر باشد .در این ارارداد ،نار و زماان پردارا
کمیتة مشترک مدیری

داهام صاندوق تودا

تعیین میشود .البته در برری اراردادهای نفتای مانناد مجاوز بهارهبارداری

دیرالئون یا مدل اراردادی نامیبیا ،بهطور کلی و برای حفظ هامعیا

یاا پرهیاز از اطنااب ،تودیاع

دهام صندوق برچیدن تابع ترتیبات مررر در برنامة برچیدن یا مرررات اانون نفا

ادا

(

Sierra

Leone Model Form Petroleum License, 2012, Clause 18.5; Namibia Model Production

.)Sharing Agreement, 2007, Clause 11
در هر مورد که پیمانکار باید مبالغ مربوط به برچیادن را تودیاع کناد ،عاروری ادا

از ابا

مشخص شدهباشد که این حساب یا صندوق به نام چه کسی و نزد چه بانک یا مؤدساهای افتتااح
شود .در اکثر مدلهای اراردادی مانند مدل ارارداد مشارک

آذربایجاان ،تانزانیاا ،پاکساتان ،کنیاا و

نیجریه این حسااب باه ناام مشاترک طارفین و در باناک ماورد توافاق طارفین افتتااح مایشاود
(

Azerbaijan Agreement on the Exploration, Development and Production Sharing, 1996,

Clause 12.2.a; Tanzania Model Production Sharing Agreement, 2013, Clause 22.o; Pakistan
Model Production Sharing Agreement, 2001, Clause 7.12; Kenya Model Production
Sharing Contract, 2007, Clause 17.5.2; Nigerian Production Sharing Contract, 2007, Clause

 .)12.7با این حال ،در مدل ارارداد ترینیداد و توبااو این حساب فرا باه ناام وزارت نفا
بانک مورد توافق او بازاشایی میشود
37.2

و در

( Trinidad Model Production Sharing Agreement, 2006,

 .)Clauseپس از اینکه مبالغ مورد نظر به حساب یا صندوق برچیدن واریز شدند ،بایاد داا

کرد که مبالغ این حساب فر برای انجامدادن عملیات برچیدن به میارف رواهناد رداید .چناین
شرطی به عنوان شرطی امری در اریب به اتفاق مدلهای اراردادی (دااووتومه و پرنسایه ،لیبریاا،
کامرون ،موزامبیک و هاز آن) اشااره شاده ادا

(

Sao Tome and Principe Model Production

Sharing Agreement, 2013, Clause 13.8; Liberia Model Production Sharing Agreement,
;2013, Clause 20.1; Cameroon Model Production Sharing Contract, 2015, Clause 21.2.2.ii
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 .)Mozambique Model Concession Agreement, 2006, Clause 15.7کساری و ماازاد بودهاه از
دیگر مشترکات مدلهای اراردادی اد  .در فر

کسری بودهه ،در برری مادلهاای ااراردادی

مانند مدل مجوز بهرهبرداری دیرالئون ،ارارداد امتیازی موزامبیک ،ترینیداد و توبااو ،آلباانی ،لیبریاا
و مادااادکار وظیفة هبران کسری با پیمانکار و در االب هزیناههاای نفتای اابا بازیافا
(

ادا

Sierra Leone Model Form Petroleum License,2012, Clause 18.6; Mozambique Model

Concession Agreement, 2006, Clause 15.11; Trinidad Model Production Sharing
Agreement, 2006, Clause 37.8; Liberia Model Production Sharing Agreement, 2013,
20.1; Madagascar Model Production Sharing Agreement, 2006, Clause 34.14

مراب  ،در مدل ارارداد مشارک

 .)Clauseدر

آذربایجان پیمانکار تکلیفی در زمینة هبران کساری نادارد و بایاد

ادامة عملیات ترککردن را متواف کند .در عاین حاال ،هایچ وظیفاهای در اباال باایماناده اماوال
غیرمنرول نیز ندارد .منتها ،باید این اموال را در شرایطی ایمن رها کند و این رهاکردن راود هزوای
از عملیااات تاارککااردن محسااوب ماایشااود (

Azerbaijan Agreement on the Exploration,

 .)Development and Production Sharing, 1996, Clause 14.2.eمدل ارارداد مشاارک

در تولیاد

کرددتان دربارة کسری بودهه راهح کامال متفاوتی را در پیش ارفته اد  .براداس این اارارداد،
در صورت کسری بودهه ،میزان کسرآمده باید تود پیمانکار تأمین شاود و معاادل آن باهعناوان
هزینههای نفتی از مح دایر نواحی تولیدی این ارارداد یا در صورت امکاان ،از ناواحی دیگاری،
تح
بازیاف

ارارداد نفتی دیگری که پیمانکار یا هر اونه شرک

رواهند باود ( .)Kurdistan Model of Production Sharing Contract, 2007, Clause 38.4

در مدل ارارداد مشارک
شرک

وابستة آن طرف اارارداد هساتند ،اابا

ملی نفا

در تولید آنگوال این کسری باید به شایوة ماورد توافاق میاان پیمانکاار و

تاأمین شاود (

Angola Model Production Sharing Agreement, 2008, Clause

 .)28.1.4دربارة مازاد بودهه ،بهطور کلی دو راهکار به چش میرورد؛ یاا ایان مباالغ ماازاد میاان
میزبان ارتیاص مییابد .مدل

طرفین به نسب

مشخص ترسی میشود یا همة مبالغ مازاد به دول

ارارداد مشارک

تانزانیا  ، 553داووتومه و پرنسیه ،اینه ،آذربایجان ،مادااادکار ،ارارداد امتیاازی

موزامبیاک ،مجاوز بهارهبارداری دایرالئون از راهکاار اول پیاروی مایکنناد (

Tanzania Model

Production Sharing Agreement, 2004, Clause 22.v; Sao Tome and Principe Model
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Production Sharing Agreement, 2013, Clause 13.10; Guinea Model Production Sharing,
2000, Clause 24.3.2; Azerbaijan Agreement on the Exploration, Development and
Production Sharing, 1996, Clause 14.2.h; Madagascar Model Production Sharing
Agreement, 2006, Clause 34.15; Mozambique Model Concession Agreement, 2006, Clause

 .)15.10; Sierra Leone Model Form Petroleum License, 2012, Clause 18.6مادل اراردادهاای
مشارک

برونئی ،تانزانیا  5 1و لیبریا نیز نمونههاایی از راهکاار دوم هساتند (

Tanzania Model

Production Sharing Agreement, 2013, Clause 22.o.v; Liberia Model Production Sharing,
Clause 20.1

 .)2013,در وااع ،تمای اراردادهای نفتی بیشتر به دم

ترسی و مشارک

در ماازاد

بودهة صندوق اد .
در مجموع ،میتوان اف

بیشترین اسم

مرررات برچیدن در اراردادهای نفتای درباارة نظاام

مالی برچیدن اد  .این مرررات دربارة دازوکار مربوط به تشکی و ادارة صندوق برچیادن ادا .
موعوعاتی مانند طرف مسئول تأمین نردینگی صندوق ،زمانبنادی تودیاع داه الشارکة صاندوق،
میزان مبلغ ااب پردار

در هر دوره ،عواب ارتیاصی حساب برچیدن ،مازاد و کساری بودهاه،

چارچوب صندوق برچیدن را در اراردادهای نفتی تشکی میدهند .با وهود این مرررات بهنساب
هامع دربارة صندوق برچیدن ،این پردش به ذهن میردد کاه ااار پیمانکاار از تودیاع داهام باه
صندوق برچیدن امتناع کند ،چه عمان

اهرایی در انتظار اودا ؟ عامان

اهارای عادم تودیاع

دهام در کمتر اراردادی مورد توهه ارار ارفته اد  .فر نمونه شایان ذکر ،مدل ارارداد مشارک
بنگالدش اد  .در این مدل اراردادی عدم پردار

ااساط صندوق برچیدن عمان

اهرای شدید

فسخ ارارداد را به همراه رواهد داش .
تضمین مالی هزینههای برچیدن

اراوة تضمین مالی در مراب هزینههای برچیدن ،در فر
هزینههای برچیدن اهمی

اعسار و ناتوانی طرف مسئول از پردار

بیشتری مییابد .برای اطمینان از درددترسبودن منابع مالی کاافی بارای

انجامدادن عملیات برچیدن ،در اراردادهای نفتی نیز ابزارهای تضمینی بهکار ارفته شاده ادا  .در
اکثر اراردادهای مشارک

برردیشده ،شک غالب برای تضمین ادتفاده از صندوق برچیدن ادا

و بعضا در نمونة اراردادهایی مانند تیمور شرای ،نیجریه و برزی به داایر ابزارهاای تضامینی نیاز

09 

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

اشاره شده اد  .در مدل ارارداد تیمور شرای ،میان دول
بسته می شود که به موهب آن ،پیمانکار موظف اد

و پیمانکار یک ارارداد تضمین برچیادن

یکی از اشکال تضمین را به وزارت مربوطاه

تسلی کند .اشکال تضمین عبارتاند از ادناد اعتباری تضمینی صادره از بانک ،عمان نامة شرک
مادر ،عمان نامه اابا پردارا

باه محا

رؤیا  ،صاادره از یاک مؤدساة تضامینی و داایر

تضمینهای مالی که برای وزارت مربوطه پذیرفتنی باشد و تود بانک یا دایر مؤدسات تضمینی
ااب ابول برای وزارت مربوطه صادر شده باشند .این بانک یا مؤدسة تضمینی بایاد درهاة اعتباار
کافی برای پردار

همة تعهدات مالی رود تح

هراونه شرای معرول را داشاته باشاد (

Timor

 .)Leste Model Production Sharing Contract, 2007, Clause 4.15.aدر این ارارداد ،اشاارهای باه
صندوق برچیدن بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین و تضامین ماالی نشاده ادا  .در مادل اارارداد
نیجریه ،پیمانکار می تواند با موافر

ابلی شارک

ملای نفا

تضامینی باه شاک اداناد اعتبااری

تضمینی و یا عمان نامة بانکی یا عمان نامة شرک

مادر اراوه دهد ،یا اینکاه ااادام باه تاأمین و

تضامین ماالی از طریاق صاندوق برچیادن کناد (

Nigeria Production Sharing Contract, 2007,

 .)Clause 12.7مدل ارارداد امتیاز کشور برزی  ،مبحثی را به تضمینهای مرباوط باه تارککاردن و
غیرفعالکردن ارتیاص داده اد  .بر این اداس ،بنا بر دررواد

آژانس ملی نف  ،دارندة امتیااز

باید تضمین مربوط به ترککردن و غیرفعالکردن را به اشکالی مانند بیمه ،ادناد اعتبااری ،صاندوق
دسرده یا دایر اشکال مورد ابول آژانس ملی نف

تسالی کناد .در واااع ،در ایان مادل نیاز مانناد

نیجریه صندوق دسرده کارکرد تضمینی دارد .ارزش این عمان  ،پیرو بازبینیهای انجاامارفتاه در
برنامة تودعة میدان که بر هزینة عملیات ترککردن و غیرفعالکردن تأثیر رواهد اذاشا  ،باازبینی
رواهد شد .اراوة این عمان  ،دارندة امتیاز را از انجامدادن همة اادامات عروری برای ترککاردن
و غیرفعالکردن میدان ،به هزیناه و ریساک راود ،معااف نمایکناد (

Brazil Model Concession

.)Agreement, 1997, Clause 18.14-18.18
بهطور رالصه ،درد

ادا

بررای اراردادهاای نفتای بارای تضامین هزیناههاای برچیادن

ازینههای دیگری مانند بیمه ،اعتبارات ادنادی و عمان نامه را نیز مجاز شمردهاند ،اما اداتفاده از
این ابزارها نیز مانند صندوق برچیدن نیاز به مرررات هامعتری دارد و نباید به این حد اکتفا کرد.
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برچیدن و قراردادهای نفتی ایران
برچیدن تأدیسات و تجهیزات نفتی ناشنارتهترین موعوع در اراردادهای نفتی ایران اد  .در هیچ
یک از اراردادهای نفتی اب از تشکی همهوری ادالمی مانند امتیازنامة داردای ،اارارداد امتیاازی
 ، 1ارارداد فروش نف
بهره برداری نف

و ااز و طرز اداره عملیات آن ،موافرتنامه تفحص ،اکتشاف ،ادتخراج و

بین شرک

نف

ایران و شرک

اکتشاف ،بهره برداری و فروش نف
کورپوریشن و ارارداد شرک

بین شرک

نف

افته شد ،انترال مالکی

نف

ایران و شرک

دهامی پان اماریکن پترولیاوم

رلیج فارس مررراتی دربارة برچیادن تأدیساات نفتای وهاود

ندارد و تنها مرررهایی که ممکن اد
بکشاند ،بحث انترال مالکی

ایتالیایی آهیه مینراریاا ،موافرا ناماة تفحاص،

ذهان را باه دام

تأدیسات به دول

لزوما بهمعنای مسئولی

برچیادن تأدیساات و تجهیازات نفتای

پس از رت ارارداد اد  .البته همانطور که اابال
دول

میزبان در برچیدن تأدیسات نیس .

در اراردادهای بیع متراب که پس از تشکی همهوری اداالمی ایاران و از اوادا دهاة 175
شمسی در ایران رواج یاف

(شیروی ، 191 ،ص ،)313مرررات راصی دربارة برچیدن پایشبینای

نشده اد  .دلی این امر آن اد

که در اراردادهای بیع متراب  ،بهره برداری از میدان نفتی پاس از
ایران اد

و کار پیمانکار با تودعة میدان به پایان میرداد .یاک

تودعه به عهدة شرک

ملی نف

میدان نفتی ممکن اد

پس از اتمام عملیات تودعة حدود بیس

دال تولیاد داشاته باشاد و بعاد

موعوع برچیدن مطرح شود .بهعبارت دیگر ،موعوع برچیدن دالهاا پاس از اتماام اارارداد بیاع
متراب مطرح میشود و بنابراین ،انجاندن آن در اراردادهاای بیاع مترابا منطرای نیسا  .در ایان
اراردادها شرک
میدان نف

ملی نف

ایران بهعنوان مالک چاهها و تأدیساات کاه مسائولی

بهارهبارداری از

و ااز را به عهده دارد ،باید پس از پایان دورة تولید ،چاهها را به نحو ایمنای مسادود و

نسب

به برچیدن تأدیسات و رطوط لوله اادام کند .البته در اراردادهای بیع متراب پیشبینی شاده

اد

که اار در طول عملیات تودعة میدان ،نیاز باشد که چاههایی متروکه شوند ،این چاههاا بایاد

مطابق با رویة ااب ابول در صنع
زمینه ارذ شد.

انجامدادن مسدود و موافر

ابلی شرک

ملی نف

نیز در ایان
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در ویس مدل هدید ارارداد نفتی (مودوم به  )IPCکه به اداتناد «شارای عماومی ،داارتار و
الگوی اراردادهای باالددتی نف

و ااز» موعوع تیاویبناماههاای شامارة /07 0ت01167هاا

مور  190/0/ 6و /6997۶ت  013ها مور  190/6/ 5هیئ

وزیران در حال تهیه و مذاکره

با شرک های رارهی و دارلی اد  ،یک ماده به موعوع برچیدن یا ترککاردن ارتیااص یافتاه
اد .
به موهب بند این ماده ،مسئولی

ترککردن و پاکداازی داای

پاروژه در صاورت اتماام

ارارداد یا فسخ آن به عهدة پیمانکار ارار ارفته اد  .پیشبینی امکان برچیادن در صاورت فساخ
ارارداد اب از اتمام مدت ارارداد فااد توهیه الزم اد  ،مگار اینکاه فساخ و اتماام عمار میادان
همزمان باشد که احتمالی بعید اد  .در راتمه ارارداد نیز ممکن اد
باشد ،زیرا حداکثر مدت اراردادهای هدید بیس
اد

برچیدن موعوعی

نداشته

دال از شروع دورة تودعه در نظار ارفتاه شاده

که در بسیاری از موارد از عمر میدان کمتر اد  .بنابراین ،الزامات برچیدن در ایان مااده باه

لحاظ منطری در فر

اتمام عمر میدان اابلی

اعمال دارد.

به موهب بند  1مادة یادشده  ،پیمانکاار ابا از آغااز عملیاات برچیادن موظاف ادا

ابعااد

اونااون فنی ،عملیاتی ،مالی ،ااتیادی ،اراردادی و زیس محیطی آن را بهطور تفیایلی در برناماة
برچیدن (ترککردن) مشخص و برای بازبینی و تیویب ابتدا به کمیتة مشترک مدیری
شرک

ملی نف

و دسس ،به

ایران تسلی کند .ابعاد فنی و عملیاتی برنامة برچیدن شام توصیفی از روشهای

عملی و ایمن برداشتن دازهای ،دفعکردن یا ادتفادة مجدد از تأدیسات برچیادهشاده ،پاکساازی و
فعالی های مربوط به پایش و کنترل مح انجامدادن عملیات برچیدن پاس از راتماة ایان فرایناد
1. “Upon expiry or termination of this Contract, the Contractor shall be liable for Abandonment and
site restoration in respect of the relevant part of the Contract Area, the Field, Reservoir and the
well(s), the costs of which shall be charged to the Project Accounts as Petroleum Costs. All
Abandonment and site restoration activities, whether in the form of Abandonment of the Contract
Area, Reservoir, well(s) or Field, shall be performed in accordance with the Law and Best
”International Petroleum Industry Practices.
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 دازههای ثابا، کاب ها،تجهیزات و تأدیسات موعوع برچیدن (شام رطوط لوله
مکانی مح موعوع برچیدن و زمان آغاز و راتمة فازهای مختلاف عملیاات

 فهرد. اد

 مواعی،)و متحرک

 «برناماة برچیادن بایاد:  این ماده بیان شده اد3  در بند.برچیدن باید در این برنامه مشخص شود
شام پیشنهادهایی دربارة فعالی های پایش و حفاظ و نگهاداری پساماندها از هملاه آزمایشاات
، همچناین. فلزات دنگین و دیگر آالیندهها باشد،مربوط به کنترل دطب آلودایهای هیدروکربوری
 عالوه بار ایان هزویاات.»مکانی پسماندهای برهایمانده در مح نیز باید مشخص شود
که پیمانکار باید عملیات برچیدن را مطاابق باا «ااانون» و

مواعی

 در بند این ماده تیریب شده اد،فنی

. بینالمللی نف » انجام دهد که یک معیار ترکیبی اد

«بهترین رویههای صنع

 باه ایان،  نخسا.  ترتیبات برچیدن در مدل هدید ارارداد نفتی کلی و مبه ادا،در مجموع
 اماا باررالف مادل ااراردادی، دلی که همة هزویات آن به برناماة برچیادن واااذار شاده ادا
 زمان تسالی ایان برناماه و باازة زماانی مجااز بارای، ترینیداد و توبااو،کشورهایی مانند پاکستان
.و نظ را از عملیات برچیدن میایارد

و همین مسئلة عنیر دا

اهراییکردن آن مشخص نیس

 بعد ااتیادی عملیات برچیدن از هملة داز و کار تأمین و تضامین ماالی در ماادة شارح و،دوم
1. “Any Abandonment Plan, including what is to be incorporated in the Annual Work Program and
Budget, shall include, inter alia, the following items: a) a technical and economic study to justify
Abandonment of the Contract Area, Field, Reservoir or well(s), as the case may be; b) the relative
layout of the facilities, fixtures and installations to be abandoned; c) the relative location of the
Contract Area, Field, Reservoir and well(s), and the type and status of any other adjacent facilities
(cables, pipelines, production and other facilities) which should be taken into consideration; d) a
description, inclusive of diagrams, of items to be abandoned, covering production facilities,
pipelines, flow-lines and wells; e) a description, costing and comparative evaluation of all feasible
removal and disposal options, including details of the Abandonment Plan; procedures for the safe
removal of Production Facilities and related infrastructure, including details on how subsequent
disposal or reuse is to be effected; and full details of plans for the restoration of the site. Where it
is considered that items of recovered equipment have a re-sale value, this information shall be
given; f) an outline for the proposed Abandonment Plan, including an outline plan for managing
the implementation, and a schedule based on which the various stages of Abandonment are
expected to commence and finish; and g) recommendations covering the post-Abandonment
phase inspection and maintenance activities, including surveys to monitor the level of
hydrocarbon contamination, heavy metals and other contaminants in the Contract Area, where
any such remains are to be left in place”.
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بس داده نشده اد  .هر چند در بند این ماده ذکر شده اد
بودهة دالیانه درج شود ،معلوم نیس
طریری تأمین و از چه منبعی بازپردار

که برنامة برچیدن باید در برنامه و

با پایان درآمدزایی طرح ،هزیناههاای برچیادن بایاد از چاه
شود .در حالی که دغدغه اصلی اکثر مدلهاای ااراردادی

نحوة تأمین و تضمین هزینههای برچیدن اد ؛ ادتفاده از صندوق یا حساب ارتیاصی برچیدن و
چگونگی ادارة آن اسم

اعظ مراررات مرباوط باه برچیادن را در اراردادهاای نفتای باه راود

ارتیاص داده اد  .در صورتی که در مدل هدید ارارداد نفتی ایران نسب
دیگر کشورها ابعاد فنی و عملیاتی برچیدن نسب

به نموناة اراردادهاای

به بعد ااتیادی آن پررن تر اد  .البتاه تأکیاد

مدل هدید ارارداد نفتی بر بعد عملیاتی برچیدن ،دد ک در مسائلة مسائولی
برای آن یک مزی

محسوب میشود .زیرا در نمونههای اارارداد مشاارک

ارارداد امتیازی برزی  ،هبران رسارت ناشی از پسماندها نسب
مسئولی

پس از برچیدن اهمی

پاس از برچیادن،

در تولیاد بانگالدش و

به بعاد ایمنای و زیسا محیطای

بیشتری دارد.

نتیجه
چارچوب ااراردادی برچیادن هایگااهی بارای تعیاین حراوق و تعهادات دولا هاای میزباان و
شرک های بینالمللی نفتی در موعوع برچیدن تأدیسات و تجهیزات نفتی ادا  .ایان چاارچوب
بهویژه برای کشورهای غنی و درحالتودعه نفتی از اهمی

ویژهای برروردار اد  ،زیارا بسایاری

از این کشورها به دلی نداشتن تجربة عملی در این فرایند و دور فار

کاردن آن ،فاااد مراررات

اانونی برچیدن هستند و اراردادهای نفتی میتواند برای تعیین الزامات برچیدن به آنها کمک کند.
در اراردادهای بیع متراب ایران که پس از تشکی همهوری اداالمی ایاران از اوادا دهاة 175
شمسی در ایران رواج پیدا کرد ،مرررات راصی درباارة برچیادن پایشبینای نشاده ادا  ،اماا در
پیشنویس نمونة ارارداد نفتی (مودوم به  )IPCماادهای باه برچیادن ارتیااص داده شاده ادا .
بهطور کلی ،چارچوبی که از برردی این نمونة اراردادها میتاوان تردای کارد ،چاارچوب بسایار
دادهای اد

که از عملیات اهرایی فرایند برچیدن الهام میایرد و شام آغاز عملیات ،چگاونگی

انجامدادن و در نهای  ،راتمة آن ادا  .عامن اینکاه هزویاات انجاامدادن ایان عملیاات نیاز از
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اراردادی به ارارداد دیگر متفاوت اد  .در کنار این فضای کلی ،عمده نگرانی این نمونة اراردادها
بعد تأمین و تضمین مالی برچیدن و بهکارایری دازوکار صندوق برچیدن در این زمیناه ادا  .باا
این وهود ،مرررات این نمونة اراردادها برای پردارتن به این بعد بسایار مها از فرایناد برچیادن،
کلی و مختیرند و برای ایجاد امنی

در مراب یک نگرانی عمده ناکافی به نظر میردند .بار هماة

این نوااص ،بیتوههی به ابعااد زیسا محیطای و اهتمااعی برچیادن را نیاز بایاد افازود .چناین
چارچوب داده و شستهرفتهای دایرا از نبود زیردار های اانونی نشأت میایارد .زیارا در رویاة
اراردادهای بهرهبرداری مشترک در کشورهایی مانند انگلساتان ،ناروژ ،آمریکاا یاا کاناادا هزویاات
مرررات مربوط به برچیدن با الزامات اانونی موهاود در ایان کشاورها هماهنا

ادا  .بناابراین،

تودعة نظام اراردادی برچیدن در کشورهای غنی و کمترتودعهیافته نفتی در اارو تنظای مراررات
اانونی مبسوط در این زمینه اد .
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