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قراردادهاي خدمات یکپارچه حفاري،
رویـکردي مــتفاوت جهــت بهبــود کارایي

مقدمه
در دوران آغازیــن صنعت نفت و گاز تا 
دهــه 60 میالدي بخش عمــده اي از خدمات 
مــورد نیــاز عملیــات حفــاري، تکمیــل و 
تعمیر چاه ها توســط خود شــركت هاي نفتي 
و بــه صــورت اماني انجــام مي شــد. معدود 
كارفرمایاني كه با ایــن رویکرد به كار خود 
ادامه مي دادند، تنها توانستند تا اواخر دهه 80 
میالدي در بازار پر تالطــم نفت دوام آورند 
و پس از آن براي بقــا مجبور به تغییر راهبرد 

خود شدند.
پــس از ایــن دوران اكثر شــركت هاي 
را  كارفرمایــي، بخــش خدمــات حفــاري 
از پیکــره اصلــي خــود خــارج نمــوده و به 
كردند؛  واگــذار  پیمانــکاري  شــركت هاي 
بــا این حال محاســبات و طراحــي مورد نیاز 
خدمــات مزبور همچنان توســط مهندســان 
شــركت كارفرما صورت مي  گرفت. در دهه 
70 میــالدي همــگام بــا روند رو بــه فزوني 
قیمت نفت، بخش عمده اي از شــركت هاي 

پیمانــکار تمایل به گســترش و ارائه خدمات 
متنوع تری پیدا كردنــد و در نهایت با الحاق 
بــه شــركت هاي دیگــر، بــه قابلیــت ارائه 
ســرویس هاي مختلف دســت یافتنــد. اكثر 
عملیات به شیوه درخواســت موردي4 انجام 
مي شــد و ضمن عقد قراردادهــاي روزمزد، 

هر سرویس توســط یک پیمانکار خاص در 
محل چاه ارائه می شــد. قیمت باالي نفت در 
اواخر دهه هفتاد میالدي باعث شــد تا تمركز 
كارفرمایان بر تولید بیشتر شود و توجه بسیار 
كمي نسبت به كاهش هزینه هاي عملیاتي و یا 

هزینه هاي جانبي داشته باشند]1[. 

محمد طالبي1، رضا مروت دار2، مسعود معیني پور3  شرکت مهندسي و خدمات چاه پیماي مهران

  1    روند تغییرات قیمت نفت خام در جهان با ارزش دالر سال 2011 ]19[
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ایــن روند كــم و بیش تا اوایــل دهه 80 
میالدي ادامه داشــت. در ایــن دوره بود كه 
اقتصاد جهاني با افت شدیدي در قیمت نفت 
مواجه شد )شــکل-1( و به واســطه آن اكثر 
شركت هاي نفتي شروع به كاستن از نیروهاي 
خود كردند تا بتوانند ضمن كاهش هزینه هاي 

باالسري به حیات خود ادامه دهند]2[. 
از  كارمنــدان  از  بخشــي  اخــراج  بــا   
شركت هاي كارفرمایي، حجم كار مهندسین 
و كارشناســان باقي مانده به شــدت افزایش 
یافت. فشــار براي كاهش هزینه هاي عملیاتي 
باعث شد تا شركت هاي كارفرمایي خدمات 
مورد نیــاز عملیات هاي آتي خود را با هدف 
دست یابي به كمترین قیمت ممکن به مناقصه 
بگذارند. روند كاهش پرسنل فني كارفرمایان 

تا دهه 90 میالدي ادامه یافت.
در راســتاي جبران تأثیر كاهش پرســنل 
و به منظور حفظ حاشــیه ســود قابــل قبول، 
بســیاري از شــركت هاي كارفرمــاي نفتــي 
فعالیت هــاي خــود را بــه دو دســته اصلي و 
غیر اصلي تقســیم كردند. بدیــن ترتیب كه 
فعالیت هــاي اصلــي هم چنــان توســط خود 
شــركت صــورت مي گرفــت و در مقابــل 
فعالیت هاي غیراصلي برون ســپاري می  شــد. 
در این دوره شركت هاي پیمانکار با یکدیگر 
ادغــام شــده و هزینه هاي عملیاتــي كاهش 
یافت. رویکرد فاصلــه گرفتن از قراردادهاي 
ســنتي و حركت به سمت مشــاركت، ادغام 
و رابطــه نزدیک تــر پیمانــکاران و كارفرما 
 در صنعــت نفــت و گاز به عنــوان رویکرد 
WIN 90’s5 شــناخته شــده اســت كه خود 

قراردادهاي خدمات یکپارچه  تهیه  زمینه ساز 
حفــاري گردید. بدیــن ترتیــب پیمانکاران 
بــزرگ ابتــدا خدمات گسســته خــود را به 
صــورت گروهــي6 و ســپس بــه صــورت 

یکپارچه7 ارائه دادند]3[. 
ارائه خدمات به صورت یک مجموعه به 
كارفرمایان، فرصت كاهش هزینه ها از طریق 
ایجــاد رویکرد هاي پاداش و جریمه محور به 
پیمانکاران بر مبناي همکاري هاي بلند مدت 

را فراهم كرد. در ادامه طرفین به درک بهتري 
از قابلیت هــاي مشــترک یکدیگر رســیده و 
تعهدات طوالني مدت، امکان شناخت منابع 
داخلي و ایجــاد یک حس اعتماد دوطرفه را 
مهیــا كرد. بدین ترتیب اتحــاد كارفرمایان و 
پیمانکاران بیشــتر شــده و در هر پروژه تیمی 
از شركت پیمانکار مادر از همان ابتدا درگیر 
برنامه ریزي مي شد. در همین دوران رویکرد 
ارائه خدمــات یکپارچه به معني ارائه چندین 
ســرویس براي یک پروژه بــا در نظر گرفتن 
سیستم ریســک و پاداش شــکل گرفت]4[. 
در رویکــرد خدمــات یکپارچــه، پیمانکار 
حفاري با قبول مسئولیت متمركز، به پیمانکار 
مادر مبدل شــده و به همراه پیمانکاران جزء 
مربوطه به بهبود كنترل، پاســخگویي سریع تر 
و مهــار هرچــه بیشــتر ریســک در عملیات 
حفــاري مي پــردازد]3[. با توزیع ریســک و 
ارائــه پاداش هاي مناســب، تمامــي نهادهاي 
درگیر در سناریوي حفاري و توسعه، خود را 
عضوي اصلي از برنامه دانســته و به واسطه آن 
شاهد بهبود عملکرد و نهایتاً مدیریت مؤثرتر 

هزینه ها خواهیم بود]5[. 
در تحقیــق ارائــه شــده توســط گزي و 
هاتمــن]6[، امــکان ایجاد ارزش افــزوده از 
طریق به كارگیري رویکرد هاي مختلف ارائه 
شده است )شــکل-2(. همان طور كه در این 
شکل مشــاهده مي شــود، با فاصله گرفتن از 
رویکرد خدمات گسسته و تلفیق هرچه بیشتر 
سرویس ها، هزینه كل كاهش یافته و تولید و 

بهره وري بهبود مي یابد.
در اغلــب مواقــع، قراردادهــاي روزمزد 
به واســطه تناقضي كه بین اهــداف كارفرما و 
انگیــزه پیمانکاران براي حداكثر كردن ســود 
هر یک وجود دارد، نتیجه مناســبي را بدست 
نمي دهند]7[. براي حل این مشکل، قراردادها 
و راهبردهاي گوناگونــي جهت بهبود هرچه 
بیشتر عملیات و افزایش سود طرفین طراحي و 
تنظیم شده است اما به جرأت مي توان گفت كه 
تسهیم ریسک در كنار ارائه متوازن مشوق ها از 
موفق ترین رویکرد ها در قراردادهاي دوجانبه 
است. در ادامه انواع قراردادهاي حفاري مورد 

بررسي قرار مي گیرد. 

  2    امکان بهبود در رویکردهاي مختلف

٣ 
 

  
 امكان بهبود در رويكردهاي مختلف - 2شكل

  
 يبرا انمانكاريزه پين اهداف كارفرما و انگيكه ب يروزمزد به واسطه تناقض يهاقرارداددر اغلب مواقع، 

ن مشكل يحل ا يبرا. ]7[دهند يرا بدست نم يجه مناسبيوجود دارد، نت هر يك حداكثر كردن سود
م يو تنظ ين طراحيش سود طرفيات و افزايشتر عمليجهت بهبود هرچه ب يگوناگون يهاراهبردقراردادها و 

 نيتر ها از موفق سك در كنار ارائه متوازن مشوقيم ريكه تسه داشتتوان اذعان  يت مأاما به جر ،است شده
  . رديگ يقرار م يمورد بررس يحفار يدر ادامه انواع قراردادها. است دوجانبه يها در قراردادها كرديرو
 

  يحفار يانواع قراردادها - 1
خ ياز آن تار. منتشر شد يدر خشك يات حفاريعمل يبرا1952در سال  ين قرارداد استاندارد حفارياول

 يالملل نيتوسط انجمن ب يحفارقراردادهاي گوناگون  يها مدل يبرا يمختلف يها تاكنون، استاندارد
   ؛ر اشاره نموديتوان به موارد ز ياستاندارد م يها ن مدلياز جمله ا. ]8[استشده منتشر  8يحفارمانكاران يپ
يدر خشك روزمزد يحفاراستاندارد قرارداد  - 1
يبرحسب عمق در خشك يحفاراستاندارد قرارداد  - 2
9دردستد يكلمدل استاندارد قرارداد  - 3

در فراساحل مزدروز يحفاراستاندارد قرارداد  - 4
 يدر خشك مزدروز يحفار يالملل نيباستاندارد قرارداد  - 5
در فراساحل مزدروز يحفار يالملل نيباستاندارد قراراداد  - 6
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1- انواع قراردادهاي حفاري
اولین قرارداد اســتاندارد حفاري در سال 
1952براي عملیات حفاري در خشکي منتشر 
شــد. از آن تاریــخ تاكنون، اســتاندارد هاي 
مختلفي براي مدل هاي گوناگون قراردادهاي 
حفاري توســط انجمن بین المللي پیمانکاران 
حفاري8 منتشــر شده اســت]8[. از جمله این 
مدل هــاي اســتاندارد مي توان به مــوارد زیر 

اشاره كرد: 
1- قرارداد استاندارد حفاري روزمزد در 

خشکي
اســتاندارد حفاري برحسب  قرارداد   -2

عمق در خشکي
3- قرارداد استاندارد مدل كلید دردست9
4- قرارداد استاندارد حفاري روزمزد در 

فراساحل
5- قرارداد اســتاندارد بین المللي حفاري 

روزمزد در خشکي 
6- قرارداد اســتاندارد بین المللي حفاري 

روزمزد در فراساحل
عالوه بر موارد فوق، اكثر شــركت هاي 
بزرگ كارفرماي نفتي قراردادهاي استاندارد 
خــاص خــود را تهیــه و تدویــن مي كنند. 
این گونــه قراردادهــا در معــرض قضــاوت 
بســیاري از پیمانکاران جــزء قرار گرفته و به 
مــرور تکامل پیدا مي كننــد. در نقطه مقابل، 
پیمانــکاران بــزرگ نیز اغلــب قراردادهاي 
پروفورماي خود را بــراي مدل هاي مختلف 
قــراردادي تهیــه و تدویــن می كننــد. ایــن 
قراردادهــا مي توانند به عنوان نقطه شــروعي 
بــراي مذاكرات با كارفرمایانــي كه قرارداد 
اســتانداردي در اختیــار ندارند تلقي شــود. 
مدل هــاي مختلفي بــراي قراردادهــاي بین 
كارفرمایــان و پیمانــکاران قابــل تعریــف 
اســت كه در ادامه به تعدادي از آنها اشــاره 

مي شود]9[؛
• Day Rate: در مــدل قرارداد روزمزد، 
پیمانــکار تجهیزات و پرســنل را به صورت 
اجاره روزانه به كافرمــا ارائه داده و كارفرما 
اكثر مســئولیت ها را عهده دار اســت؛ بدین 

ترتیــب پیمانــکار با حداقل ریســک روبرو 
است. 

• Lump�Sum: پیمانکار یک پیشــنهاد فني 
و مالــي ارائــه داده و بــا كارفرمــا در مورد 
زمــان و هزینه چاه به توافق رســیده و تمامي 
مسئولیت ها از برنامه ریزي تا انتهاي عملیات 

را بر عهده مي گیرد.
 :Operational Bonus – Penalty•
قراردادي بین كارفرما و پیمانکار وجود دارد 
كه شامل شرایط تشویقي/جریمه اي بر اساس 

برنامه زمان بندي حفاري چاه مي باشد. 
بخــش   :Integrated Drilling Services•
عمده اي از خدمات مورد نیاز حفاري توسط 
یک پیمانکار اصلي تحت یک قرارداد ارائه 
می شود. پیمانکار اصلي مسئولیت برنامه ریزي 
تفضیلــي، زمان بندي و هماهنگي هاي الزم با 

طرفین را بر عهده دارد. 
قــرارداد  یــک   :Alliance/Partnering  •
مشــاركت طوالنــي مدت و ســود آور براي 
هر دو طرف )كارفرما و پیمانکار( كه شامل 
تسهیم منافع و ریسک هاي پروژه بین طرفین 

است.
در كل مي توان نتیجه گرفت كه با تکامل 
رویکرد هــا، از ارائــه خدمــات بــه صورت 

گسســته و مرسوم به ســوي یکپارچه سازي، 
شــاهد افزایش ارزش افزوده در ســازمان ها 
بوده و امــکان رقابت در بــازار اقتصاد نفت 
هدفي ملموس تر و دســت یافتني تر می شــود 
)شــکل-3(. در ادامــه رویکــرد خدمــات 
یکپارچه حفاري مورد بررسي قرار مي گیرد. 

 
2- خدمات یکپارچه حفاري

رویکــرد خدمــات یکپارچــه حفاري، 
راهبردي اســت كه در آن تمامــي یا بخش 
عمــده اي از خدمات و تجهیــزات، در یک 
قرارداد واحد یکپارچه می شود. این رویکرد، 
بسیاري از ریسک هاي عملیاتي را به پیمانکار 
مــادر منتقل كرده و موجــب انعطاف پذیري 
باالیــي در ارائــه خدمات حفاري مي شــود. 
هم چنین به واسطه افزایش بهروه وري، بهبود 
ارتباطات و تعامالت و افزایش سطح كاربرد 
فناوري هاي پیشــرفته، كاهــش زمان هاي از 
دســت رفته10 و عدم تطابق ها، حاشــیه سود 
قابــل قبولي )هــم براي كارفرمــا و هم براي 

پیمانکاران( فراهم مي شود]10[. 
از جمله اهداف اصلي رویکرد خدمات 
یکپارچه حفاري، مي توان به موارد زیر اشاره 

كرد: 

  3    ارزش افزوده ایجاد شده توسط رویکردهاي مختلف حفاري

زات، ي تجه
مانكار مادر 

ش يطه افزا
از دست  ي
  . ]10[شود
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• تمركز بیشــتر روي اهداف اصلی مثل 
حفر چاه هاي بــا كیفیت و با هزینــه بهینه به 

منظور برآورده كردن نیازهاي كارفرما
• بهبــود راندمــان عملیــات از طریــق 
انتقال امور غیــر مرتبط با وظایف كارفرما به 

پیمانکار اصلي
• هماهنــگ كــردن طرف هــاي درگیر 
در عملیــات حفاري در جهت دســت یابی به 
اهداف مشــترک و قابل اندازه گیري و ارایه 
مشــوق هاي متوازن بــراي پــاداش عملکرد 

واقعي بر مبناي اهداف تعیین شده
• اســتقرار یک گــروه براي شــروع با 
بیشــترین كارایي و در ادامــه افزایش تجربه 

تجمعي بر مبناي یک منحني یادگیري
• متمركز كردن مدیریت قرارداد جهت 
تحت پوشش قراردادن كل محدوده كار در 

یک مناقصه بزرگ
در رویکــرد خدمــات یکپارچه، فرصت 
كاهش هزینه كل به شدت افزایش مي یابد. این 
امر به واسطه تشریک مساعي، ارتباطات قوي تر، 
كار تیمي، بهبود مستمر و افزایش مسئولیت در 
تمام فازهاي پروژه رخ مي دهد. در یک سیستم 
یکپارچه مي توان به نحو مطلوب تري هزینه كل 

سیستم را كاهش داد]6[. 
بــه مقایســه ویژگي هاي  در جــدول -1 
خدمات یکپارچه در مقابل خدمات گسســته 
مرســوم پرداخته شده اســت. همچنین ارزش 
افزوده ایجاد شــده بــراي كارفرما و همینطور 
پیمانکاران جزء در جدول-2 ارائه شده است. 

3- تاریخچه خدمات یکپارچه حفاري
در ســال 1991 طــرح اولیــه ای جهــت 
پیاده ســازي رویکــرد خدمــات یکپارچــه 
حفــاري در ناحیــه بریتانیایي دریاي شــمال 
معرفي گردید. كارفرماي این طرح، شركت 
SedcoForex و پیمانــکار خدمات یکپارچه 

نیز شركت شلمبرژه بود]3و11[.
اولیــن سرویســي كــه تحــت رویکرد 
خدمات یکپارچه ارائه گردید سرویس راندن 
لولــه جداري بــود. به طور معمول ســرویس 

رانــدن لوله جــداري در آن زمــان به چندین 
پیمانکار واگذار مي شد كه هر یک بخش هاي 
مجزایــي از آن را اجــرا مي كردنــد. پس از 
انجــام یکپارچه ســازي، كلیــه عملیات هاي 
تأمیــن تجهیزات رانــدن، تجهیــزات نیرو و 
تأمین پرســنل فني تحت قراردادی یکپارچه 
شــد. بدین ترتیب مدیریت عمومي، پشتیباني 
و برنامه ریــزي قبل از عملیــات مربوط به این 
خدمات ســاده تر و سریع تر صورت پذیرفت. 
از آن پس، شش سرویس دیگر نیز به صورت 
یکپارچه ارائه شــد كه شــامل ســرویس هاي 
ســیمانکاري، حفاري جهــت دار، H2S، گل 
حفــاري، مانده یابي و مهندســي گل حفاري 
 بود. تقریباً نیمي از این ســرویس ها به صورت
Lump Sum و نیمي دیگر به صورت قرارداد 
روزانه با مشوق Beat The Curve بسته شدند. 
تعــداد  در ســال 1993 شــركت شــل 
بیســت و یک ســرویس حفــاري مختلف را 
جهت عملیات روي یک كشــتي حفاري در 

 Foramer حوزه فیلیپین و مالدیو به شــركت
واگذار كرد]12[. تنها خدماتي كه مســتقیماً 
تحــت نظر كارفرمــا اداره مي شــد خدمات 
پرواز، آزمایش محصوالت و ســیم راني بود. 
شــركت كارفرما با كاربــرد این روش موفق 

شد به اهداف زیر نائل شود: 
• بهبــود اثربخشــي عملیاتي به واســطه 

تفویض مسئولیت به شکلي متمركز 
• بهــره بــردن از تخفیف هاي ناشــي از 
تخصیــص خدمــات بــه شــکل گروهي و 

یکپارچه
• كاهش حجــم عملیــات اداري مورد 
نیاز )یک پیمانکار مادر به جاي بیست و یک 

پیمانکار مختلف(
محققین خاطر نشان مي كنند كه موفقیت 
پــروژه خدمــات یکپارچــه تنهــا در ســایه 
برنامه ریــزي، چیدمان ســازماني و مدیریت 

دقیق و مؤثر پروژه محقق خواهد شد.
انگلســتان،  در  دیگــر  تجربــه اي  در 

  1    مقایسه ویژگي هاي خدمات گسسته و یکپارچه حفاري

خدمات یکپارچه حفاريخدمات گسسته حفاريویژگي ها

مشارکت بیشتر پیمانکاراکثر ایده ها توسط کارفرما ارائه مي شودرویکرد

تبادل اطالعاتدسترسي محدود پیمانکار به اطالعات اطالعات

اعتماد بیشتر- کار تیمي بهتراعتماد کمتر به اطالعات پیمانکاراناعتماد

ساختار سازمان یافته خدماتمدیریت گسسته خدماترابط

HSEQمتفاوت HSEQ یکپارچهبرنامه هاي HSEQ برنامه هاي

مدیریت سریع و دقیقزمان  بر و نامتوازنفرایند مناقصه

پرداخت هاي دیرهنگام احتمالي به مالي
پیمانکاران جزء

پرداخت متوازن به پیمانکاران جزء 
به واسطه دارا بودن سبد پرداخت ها

برنامه ریزي
برنامه ریزي تیمي با مشارکت پیمانکار مادربرنامه ریزي مستقل توسط کارفرما

فقط برنامه ریزي سطوح باال توسط کارفرمابرنامه ریزي تفضیلي توسط کارفرما

هدف نهایي: موفقیت بلند مدتمد نظر قراردادن اهداف کوتاه مدتآنالیز عملیات

چندین پیمانکار جزء براي هر سرویسهر سرویس، یک پیمانکارانتخاب پیمانکاران
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نفتــي  كارفرمــاي  عظیــم   شــركت هاي 
دو  از   BP Exploration و   Shell Expro
راهبرد مشاركت و خدمات یکپارچه حفاري 
بهره بردنــد]13[. در زمان گزارش موضوع، 
تقریبــاً نیمــي از فعالیــت ســاالنه در فالت 
قاره بریتانیا توســط این دو شــركت صورت 
می گیرد. بــا به كارگیــري راهبردهاي فوق، 
كاهش هزینه اي معــادل 25 تا 40 درصد در 
مقایسه با رویکرد هاي مرسوم محقق گردید. 
در حــوزه نفتي Xijian در جنوب چین نیز 
گزارش یک قرارداد خدمات یکپارچه حفاري 
و تکمیــل بیست و شــش حلقه چــاه با صرف 
بودجه اي كمتر از مقدار تخصیص داده شــده، 
زودتر از زمان پیش بیني شده و بدون حادثه در 
طي بیست و سه ماه عملیات ارائه شده است]14[. 
كارفرماي این پروژه شركت فیلیپس و پیمانکار 
خدمات یکپارچه شركت هالیبرتون بوده است. 
طرفین اعتقاد داشتند كه محیط كار تیمي تحت 
قرارداد یکپارچه سریع تر شکل گرفته و اهداف 
پروژه شــامل امنیت، كیفیت، زمان عملیات و 
مشاركت پرسنل و صنایع كشور چین در پروژه 
زودتر محقق می شود. هم چنین با تعریف یک 
پیمانکار مادر، هماهنگي و زمان بندي جابجایي 
پرسنل و تجهیزات بهبود یافته، دوباره كاري ها 
در دفتر پیمانکار و تســهیالت انبار كاهش و به 
تبع آن هزینه هاي باالسري نیز تقلیل یافته است. 
هم چنین ارتباطات بین خدمات گوناگون مورد 
نیاز براي حفاري و تکمیل چاه ها تســهیل شده 
است. در این قرارداد، اگر عملیات  قبل از هدف 
زماني، با موفقیت به اتمام مي رســید، پیمانکار 
مادر پــاداش دریافت می كرد كــه این پاداش 
توسط پیمانکار مادر بین پیمانکاران جزء تقسیم 
مي شــد. در مقابل اگر مدت انجام كار بیش از 
پنج روز از تاریخ مد نظر طول مي كشید، هزینه 
این پنج روز، صفر در نظر گرفته شــده و براي 
روزهــاي بعدي نیز بــه طور نمایــي جریمه ها 
افزایــش مي یافت. وجود اعتمــاد دوطرفه بین 
كارفرما و پیمانــکار مادر را مي  تــوان یکي از 
مهمترین عوامل موفقیت در این پروژه برشمرد. 
در یک پروژه دیگر با مشاركت شركت 

هالیبرتــون در خلیج مکزیــک بیش از پنجاه 
حلقه چــاه با به كارگیــري رویکرد خدمات 
یکپارچــه، حفــاري و تکمیل شــد كه منجر 
به صرفه جویــي اقتصادي معــادل 250،000 
دالر در هر چاه گردیــد. عمده صرفه جویي 
اقتصــادي محقــق شــده مســتقیماً مرتبط با 
منافــع حاصل از برنامه ریــزي، كار گروهي، 
مدیریت متمركز پــروژه، كاربرد تکنولوژي 
جدید و تأكید بر بهبود مســتمر سیستم كیفي 
در رویکرد خدمات یکپارچه بوده است]1[. 
 Sibneft در سال 2000 میالدي، شركت 
روســیه با بســتن قرارداد خدمات یکپارچه با 
شــركت شــلمبرژه موفق به حفــاري 8 حلقه 
چاه تا عمــق 3800 متري شــد، به نحوي كه 
پــروژه زودتــر از زمــان پیش بیني شــده و با 
بودجه اي كمتر به پایان رســید. تشــریح دقیق 
نقش ها و مســئولیت هاي هر شركت به عنوان 
یکــي از مهم تریــن عوامل موفقیــت پروژه 
معرفي شــده اســت]15[. ســرویس هایي كه 
در ایــن پروژه تحت قراردادی یکپارچه شــد 
شــامل خدمات هماهنگي، مهندسي حفاري، 
نظارت بر عملیات حفاري، حفاري انحرافي و 
اندازه گیري )MWD/ LWD(، سیمان كاري، 
نمودار  گیــري از چــاه و تفســیر آن، تأمین و 
نصب شــیرآالت ســرچاهي، تأمین و نصب 
آویزه آستري و تأمین مته هاي حفاري بود. 

از جمله موارد دیگر مي توان به قراردادي 
در  هالیبرتــون  و   Dubai Petroleum بیــن 

امارات متحده عربي و قرارداد ده ســاله بین 
PDVSA و شــلمبرژه در ونزوئــال جهــت 
احیــاي 250 حلقه چاه موجود و حفاري نود 
چاه جدید در هر ســال اشاره كرد]16و17[. 
هم چنین در این زمینــه قرار داد فاز -1 پارس 
جنوبي در ســال 2000 بین شــركت نفت و 
گاز پــارس و شــلمبرژه و هالیبرتــون به طور 
مشترک جهت حفاري و تکمیل چاه هاي دو 
ســکوي آن )هركدام با 6 حلقه چاه( نیز قابل 
ذكر اســت. در ادامه این روند در ســال هاي 
بعد چندین قــرارداد تأمین یکپارچه خدمات 
توســط كارفرمایان با پیمانــکاران در پارس 
جنوبي بســته شده است. آخرین مورد از این 
دست قراردادها، بین شركت نفت فالت قاره 
و شركت هاي مهندسي و خدمات چاه پیماي 
مهران و شــركت پترو ایران است كه به طور 
مشــترک جهــت ارائــه خدمــات یکپارچه 
حفــاري و پشــتیباني بــراي عملیــات روي 
حداكثر بیســت و دو دكل در طول ســه سال 

منعقد شده است.

یکپارچه  ارائــه خدمات  مطالعه موردي:   -4
حفاري و تکمیل چاه در شــرکت نفت فالت 

قاره ایران 
4-1- محدوده عملیات

شــركت نفت فالت قاره ایران در ســال 
1389 به دلیل گســتردگي فعالیت ها، ماهیت 
غیر قابــل پیش بیني عملیات حفاري، عملیات 

  2    ارزش افزوده حاصل از خدمات یکپارچه حفاري

ارزش افزوده ایجاد شده براي کارفرما
به واسطه خدمات یکپارچه

ارزش افزوده ایجاد شده براي پیمانکاران جزء 
به واسطه خدمات یکپارچه

– مدیریت یکپارچه پروژه
– افزایش انعطاف پذیري

– شروع به کار سریع پروژه
– بهبود بازده عملیاتي

– کاهش هزینه هاي نهایي حفاري و تکمیل چاه 
– کاربرد تکنولوژي اطالعات

– کاهش بازرسي ها توسط کارفرما
– کاهش مدیریت قراردادي

– انتقال ریسک هاي عمده به پیمانکار اصلي

– بر عهده گرفتن اکثر ریسک هاي قراردادي توسط 
پیمانکار اصلي

– هماهنگي و ارتباطات منسجم تر
– بهبود بهره وري عملیاتي

– برنامه ریزي و زمان بندي دقیق تر
– فرایند عقد قرارداد ساده تر

– بهبود پشتیباني و لجستیک
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پیچیده پشــتیباني، كمبود نیروهاي سازماني، 
محدودیت هاي گمركي و بندري، مشکالت 
مالي- قراردادي و هم چنین تغییرات روزمره 
برنامه اي، تصمیم به اعطاي بخشي از خدمات 
حفاري به صورت یکپارچه به یک شــركت 
پیمانکار مادر گرفت. در مناقصه برگزار شده، 
در نهایــت شــركت مهندســي و خدمــات 
چاه پیماي مهران به عنوان شــركت پیمانکار 

مادر انتخاب شد.
هــدف اصلي این قــرارداد، منتقل كردن 
ریسک هاي عملیاتي و پشــتیباني به پیمانکار 
مــادر بود تا بــه واســطه انعطاف  پذیري توان 
اجرایي پیمانــکار، پیمانکاران جــزء فارغ از 
ریسک هاي قراردادي با سرپرستي و مدیریتي 
متمركــز از طــرف پیمانــکار مــادر بتوانند 
كارآمدتــر، ســریع تر و كم هزینه تر خدمات 
خــود را ارائه دهند. به طــور دقیق تر مي توان 
گفت كــه در این قرارداد محاســبه روزهاي 
كاري پرســنل و تجهیزات از زمان رســیدن 
به دســتگاه حفاري تا زمان ترک آن خواهد 
بود، حــال آن كه این مــورد در قراردادهاي 
گذشته سابقه نداشــته است. در واقع شركت 
كارفرما كل ریسک پشــتیباني و زمان انتقال 
پرســنل و تجهیزات را به پیمانکار مادر منتقل 
كرده اســت. از سایر اهداف قرارداد خدمات 
یکپارچه حفــاري مي توان به مــواردي نظیر 
تمركز بــر روي اهــداف وســیع تر در زمینه 
حفــر چاه هاي با كیفیت باالتر، بهبود راندمان 
عملیات از طریق انتقال بخشي از امور عملیاتي 
به پیمانکار اصلي، هماهنگ كردن طرف هاي 
درگیــر در عملیات حفاري در جهت اهداف 
مشــترک و قابل اندازه گیري، افزایش تجربه 
جمعي بــر مبناي یــک منحنــي یادگیري و 
متمركز كردن مدیریت قرارداد جهت تحت 
پوشــش قراردادن كل محدوده میادین نفتي 

در یک مناقصه بزرگ اشاره كرد. 
در قرارداد خدمات یکپارچه فوق ، تعداد 
شــانزده ســرویس به شــرح زیر به شــركت 

پیمانکار مادر واگذار شد.
1.  مدیریت

2. لجستیک و كشتي
3. گل حفاري
4. سیمان كاري

5. حفاري انحرافي
6. رانش لوله جداري و مغزي

7. اسیدكاري
8. تجهیزات سر چاهي
9. نیتروژن و احیاي چاه

10. ایمني گاز سولفید هیدروژن
11. مانده یابي

12. آویزه آستري
13. سیم راني 

14. لوله مغزي سیار
15. كنار گذر از لوله جداري

16. ژئوفیزیک و ژئوتکنیک دریایي
از ایــن میــان، ســرویس هاي مدیریت، 
لجستیک، سیمان كاري، اسیدكاري، نیتروژن 
و احیاي چاه، ایمني گاز ســولفید هیدروژن، 
ســیم راني و خدمــات تجهیزات ســرچاهي 

توسط شــركت پیمانکار مادر و مابقي توسط 
پیمانکاران جزء تامین مي گردد. 

در شکل-4 مي توان حجم عملیات انجام 
شده در طي دو سال از ابتداي پروژه تا ماه مي 

2012 را مشاهده نمود. 
همان طور كه مشــاهده مي شود، پیمانکار 
مادر موفق شــده به ســرعت فازهاي آغازین 
و برنامه ریزي پروژه را پشــت ســر گذاشــته 
و در كوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه ســقف 
ظرفیتي ارائه خدمات گوناگون دســت یابد. 
بدون تردید مدیریت این تعداد ســرویس به 
صورت هم زمان در یک دوره زماني طوالني 
بــدون فراهم ســازي تمهیدات مــورد نیاز و 
بستر ســازي هاي الزم، امري محال و نشــدني 

است. 
شــکل-5 تعداد عملیات انجام شــده در 
زیــر هر یک از خدمــات را نمایش مي دهد. 
همان طور كه در این شکل مشاهده می شود، 
خدمــات گل حفــاري )مهندســي و مــواد( 
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  كپارچهي خدمات درپروژه شده انجام اتيعمل تعداد 5شكل

  
پروژه  يزير ن و برنامهيآغاز يفازهابه سرعت مانكار مادر موفق شده است يشود، پ يطور كه مشاهده م همان

بدون . ابديارائه خدمات گوناگون دست  يتيزمان ممكن به سقف ظرفن يتر و در كوتاهرا پشت سر گذاشته 
دات يتمه يساز بدون فراهم يطوالن يك دوره زمانيزمان در  س به صورت همين تعداد سرويت ايريد مديترد

   .است يمحال و نشدن يامر ،الزم يها يساز از و بستريمورد ن
در اين شكل طور كه  همان. دهد يش ميرا نما خدمات ك ازي هرذيل ات انجام شده در يتعداد عمل 6-شكل

را به خود اختصاص داده ات يعملزان ين ميباالتر) و مواد يمهندس( يگل حفار خدمات، گردد ميمشاهده 
شركت نفت فالت قاره بوده از يمورد ن يها سيسرون يتر درخواست از پر يابي مانده خدماتو پس از آن است 
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شركت نفت فالت قاره بوده از يمورد ن يها سيسرون يتر درخواست از پر يابي مانده خدماتو پس از آن است 
  . است

  
 كپارچهي خدمات درپروژه شده انجام اتيعمل تعداد 6 شكل
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باالترین میــزان عملیات را به خود اختصاص 
داده و پــس از آن خدمــات مانده یابــي از 
پر درخواســت ترین ســرویس هاي مورد نیاز 

شركت نفت فالت قاره بوده است. 
در انتهــاي عمر پروژه به دلیل رو به پایان 
بودن بودجه قرارداد، بودجه باقي مانده تنها به 
یک سري خدمات ضروري نظیر اسیدكاري، 
ســیمان كاري، H2S، مدیریــت و لجســتیک 
تخصیــص یافته و ســایر خدمات مــورد نیاز 
توسط پیمانکار مادر دیگر )پتروایران( تأمین 

شده است. 

4-2- سازمان پروژه
جهت بــرآوردن نیازمندي هــاي پروژه، 
طراحي دقیق ســازمان پیمانکار مادر و نحوه 
تعامل آن با شركت كارفرما از اهمیت باالیي 
برخوردار اســت. ســازمان پروژه )شکل-6( 
داراي چهــار بخــش اصلي شــامل مدیریت 
عملیات، مدیریت لجستیک، مدیریت كنترل 
پروژه و مدیریت HSEQ مي باشد و هم چنین 
دو بخش مدیریت مالي و مدیریت قراردادها 
به عنوان بخش  هاي پشتیباني زیر نظر مدیریت 
پــروژه تعریف شــده اند. هم چنیــن ارتباط با 
كارفرمــا در دفتــر تهران از طریــق مدیریت 
پــروژه و در دفتر كیــش )كارگاه( از طریق 

مدیریت لجستیک صورت می گیرد. 
 هــر كــدام از اركان پــروژه عهــده دار 
مســئولیت هاي تخصصــي خود بــوده و در 
راستاي نیل به اهداف پروژه طبق دستور العمل 
نگاشــته شــده فعالیت هاي متنوعــي را انجام 
مي دهنــد. در جدول-3 به طــور خالصه اهم 

این فعالیت ها درج گردیده است. 

4-3- دستاوردهاي پروژه
در ایــن بخــش دســتاورد هاي قــرارداد 
خدمــات یکپارچه حفــاري در پنــج حوزه 

مختلف به شرح زیر بررسي مي گردد. 

4-3-1- حوزه مدیریت اجرایي
پس از عقد قرارداد، به واسطه خصوصي 

بودن ســازمان پیمانکار مــادر و عدم وجود 
مقررات دســت و پاگیر در این سازمان، كلیه 
قراردادهــاي جزئي در زمــان كوتاهي بدون 
نیاز به برگزاري مناقصه نهایي شد و خدمات 
حفــاري مــورد نیــاز، بالفاصله بعــد از عقد 

قرارداد اجرائي گردید.
پیمانکار مادر موفق شــد با عقد قرارداد 

براي برخي ســرویس هاي خــاص با چندین 
پیمانــکار بــه شــکل مــوازي، تأخیرهــاي 
ناشــي از عدم توانایي احتمالي در پاســخ به 
درخواســت ها در یــک زمان خــاص را به 
حداقل برســاند. عــالوه بر آن بــا در اختیار 
گذاشــتن تســهیالت، تجهیزات و امکانات 
خود توانســت نواقــص پیمانــکاران جزء را 

  6    نمودارسازماني پروژه خدمات یکپارچه حفاري

١٢ 
 

 خدمات يك سريمانده تنها به  يان رفتن بودجه قرارداد، بودجه باقيل رو به پايعمر پروژه به دلانتهاي در 
از يخدمات مورد ن يافته و باقيص يك تخصيت و لجستيري، مدH2S ،يكار مانيس ،يدكارير اسينظ يضرور

  . ن شده استيمأت) رانيپتروا(گر يمانكار مادر ديتوسط پ
  
  سازمان پروژه - 4-2

و نحوه تعامل آن با شركت كارفرما  مانكار مادريپق سازمان يدق يپروژه، طراح يها يازمندينن جهت برآورد
ات، يت عمليريمدشامل  يچهار بخش اصل يدارا) 7-شكل(سازمان پروژه . برخوردار است ييت باالياز اهم

و  يت ماليرين دو بخش مديو همچنباشد  مي HSEQت يريو مدت كنترل پروژه يريك، مديت لجستيريمد
ن ارتباط با يهمچن. اند ف شدهيت پروژه تعريرير نظر مديز يبانيپشت يها  ت قراردادها به عنوان بخشيريمد

ك صورت يت لجستيريق مدياز طر) كارگاه(ش يت پروژه و در دفتر كيريق مديكارفرما در دفتر تهران از طر
  . رديپذ يم

  يحفار كپارچهي خدمات پروژه يسازماننمودار ،7-شكل
   

  7    سهم نفر-ساعت مصرف شده هر سرویس در کل پروژه
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  3    فعالیت هاي عمده واحد هاي مختلف پروژه

مدیریت بهداشت، ایمني، محیط زیست مدیریت کنترل پروژهمدیریت عملیات 
)HSEQ( مدیریت لجستیکو کیفیت

تدوین و توزیع دستورالعمل هاي مدیریت یکپارچه منابعارزیابي فني پیمانکاران جزء
HSEQ برنامه ریزي روزانه لجستیکيیکپارچه

تهیه برنامه هاي فني و عملیاتي
مدیریت یکپارچه و به هنگام مدارک 
پروژه از طریق استقرار نرم افزار 

IDSS
نظارت بر بارگیري و تخلیه در بندرگاه هامرور و ارزیابي نیازمندي هاي کارفرما

ثبت دفتر مدارک کلصدور دستور کارهاي جدید
)Master DocumentRegister(

مرور و به روز رساني رویه ها و فرم هاي 
HSEQ

هماهنگي و ارتباط با کشتي ها

هماهنگي هاي روزانه با کارفرما/
پیمانکاران جزء

برقراري یک سیستم مدیریت یکپارچه 
صورتحساب ها

بازرسي تجهیزات و محموله هاي هر 
خدمات قبل از ارسال و پس از 

تحویل گیري از دکل

هماهنگي با کارگاه براي جابجایي 
تجهیزات و مواد مصرفي

مدیریت عمومي منابع و موجودي 
پایش و بازرسي کارگاه، تجهیزات و تهیه رویه و دستور العمل هاانبارهاي پیمانکاران جزء

ترخیص گمرکي و درخواست روادیدعملیات پیمانکارن جزء در دکل ها

ارسال گزارش هاي ماهانه، خالصه 
طراحي نقشه فرایندهاي مدیریتيمدیریتي، آنالیز مهندسي

نظارت و ثبت معیارهاي اندازه گیري 
عملکرد )KPI(، زمان هاي از دست رفته 

)NCR( و عدم تطابق ها )NPT(
انبارگرداني و مدیریت کاال

آماده سازي و ارسال گزارش هاي پایان 
عملیات چاه

کنترل هزینه و ارزیابي صورتحساب 
صدور مدارک لجستیکيبرگزاري دوره هاي آموزشيپیمانکاران جزء

پوشــش دهــد. هم چنیــن پیمانکار مــادر با 
اســتخدام نیروهــاي مجــرب و كارآزموده 
توانســت خالء نیرو ناشــي از كمبود پرسنل 
شــركت كارفرما )به دلیــل محدودیت هاي 

استخدامي( را پوشش دهد. 

4-3-2- حوزه برنامه ریزي
بــا وجــود ماهیــت غیرقابــل پیش بیني 
عملیات حفاري، پیمانکار مادر با جمع آوري 
اطالعات كل پروژه و ارسال روزانه برنامه و 
پیش بینــي یک ماهه ارائه خدمات بر اســاس 
نیازها موفق شــد به مدیریت بهینه منابع خود 
و پیمانکاران جزء پرداخته و كمبود امکانات 
بــراي فعالیت هــاي هم زمــان را بــه حداقل 
برســاند. هم چنین در راستاي هماهنگي همه 
اركان پــروژه، رویه هــا، دســتورالعمل ها و 
نقشــه هاي فرایندي گوناگوني تهیه و تدوین 
شــد و در اختیــار ذی نفعان قــرار گرفت. از 
آن جمله مي توان بــه رویه هماهنگي پروژه، 
شــماره گذاري مــدارک و مکاتبــات، تهیه 

 و ارائــه گزارش هــا، نقشــه فرایند ارســال و
پیگیــري درخواســت ها و رهگیــري كارها 
و رویــه تهیه و ارســال صــورت وضعیت ها 
 اشــاره كرد. این رویه ها باعث شده اند كه از 
 ابتدا مشــخص باشــد كــه مســئولیت انجام 
یک كار با چه كســي، در چه زماني و به چه 

نحوي است.

4-3-3- حوزه کیفیت و ایمني
جهــت ارائــه چارچوبــي بــراي انجــام 
خدمــات با كیفیت باال، پیمانــکار مادر با در 
نظــر گرفتن نیازهاي كارفرمــا براي یکایک 
خدمــات یک نظامنامه كیفیــت تدوین كرد 
كه در آن شاخص هاي اندازه گیري عملکرد 
جهت كنترل و بهبود مستمر خدمات به دقت 
تعریف شده اند. هم چنین بازدید هاي دوره اي 
فعالیــت دكل هــا و كارگاه  از  و تصادفــي 
پیمانکاران جزء موجب شناســایي و برطرف 
كــردن مشــکالت و نقاط ضعــف احتمالي 
شده و به بهبود كیفیت ارائه خدمات حفاري 

كمک قابل توجهي كرده اســت. بازرسي و 
كنترل تجهیزات و مواد و مصاحبه با پرســنل 
جدیــد پیش از اعزام به دكل و بازرســي دو 
مرحله اي تجهیــزات در انبار پیمانکاران و بر 
روي اســکله از دیگر مــوارد صورت گرفته 
در حوزه كیفیت و ایمني اســت. در مجموع 
با اتخــاذ این اقدامــات طــي دوره مذكور، 
اجــراي خدمــات یکپارچه با صــرف بیش 
از 1,110,000 نفر ســاعت كار و تنها با ســه 
مورد معالجه پزشــکي روبرو شد و هیچ گونه 
حادثه اي كــه منجر به جراحت عمده افراد و 
توقــف كار كارفرما یا پیمانــکار و یا صدمه 
به محیط زیســت شــود نیز رخ نداد. شکل -
7درصد نفر ســاعت مصرف شده هر یک از 

خدمات را نشان مي دهد. 

4-3-4 - حوزه عملیات
در ایــن پــروژه بــا محوریــت پیمانکار 
اصلــي، هماهنگــي بین خدمــات مختلف و 
هم چنین لجســتیک در ســطح باالیي حفظ 
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  4    وضعیت کلي کارکرد پروژه خدمات یکپارچه

متوسط زمان از دست 
زمان از دست رفته کل تعداد عملیاترفته )درصد(

)روز(
زمان از دست رفته 

کل زمان آماده به کار زمان عملیات )روز()ساعت(
خدمات)روز(

0.9731.434160893Casing Running

010.00340Cementing

6.42149.11.179773529Directional

0852.2536.1780Drilling Fluids

0110.002532Geo Technical

0350.001930Geo Physical

6.4313.07348384Gyro

0180.002.3950H2S

11.2448.9213791.050Liner Hanger

0920.001.1763.648Rental Tools

8.394.09648118Coiled Tubing

2.8472.15176529Nitrogen Lifting

0.4670.410113544Stimulation

16.61512.129173250Whipstock

10.591.5371574Wire line

0.1330.5129690Logistics

0.759185.42.04912.1818.081TOTAL

شــد، به گونه اي كه حداقل نارســایي به دلیل 
عدم هماهنگي بین دو ســرویس از مجموعه 
سرویس هاي خدمات یکپارچه گزارش شد. 
با حضور و مشــاركت پیوســته نفــرات فني 
پیمانــکار اصلي در جلســات روزانه عملیات 
و سایر جلسات مهندســي كارفرما، مدارک 
فنــي و گزارش هــاي پایــان چاه بــراي كلیه 
خدمات با مشــاركت پیمانکاران جزء تحت 
یک قالب یکسان تهیه و تدوین و به صورت 
منظم به كارفرما ارائه گردیده است. هم چنین 
گزارش هــاي وضعیت و برنامــه آینده پروژه 
به صورت روزانــه براي كلیــه اركان پروژه 
و گزارش هــاي عملکرد كلــي در انتهاي هر 
ماه براي شــركت كارفرما تهیه و ارسال شده 
اســت. در جدول -4  وضعیت كلي كاركرد 
پــروژه خدمــات یکپارچــه طي یــک دوره 

دوساله نشان داده شده است. 

همان طور كه مشــاهده مي شود در مدت 
12،181 روز عملیــات، پــروژه در مجمــوع 
85 روز زمان از دســت رفته10 را تجربه كرده 
كه نیمي از این زمان نیز به واســطه مشکالت 
ســرویس حفاري جهت دار بوده اســت. در 
مجموع، سهم زمان هاي از دست رفته از كل 
عملیات تنها 0/7 درصــد بوده كه با توجه به 
حجم باال و پراكندگي عملیات ركورد بسیار 

خوبي به شمار مي رود. 
مقایســه زمان عملیات و زمان از دســت 
رفته در طول پروژه در شــکل -8 نمایش داده 
شــده است. یکي از اهداف رویکرد خدمات 
حفاري یکپارچه آن اســت كــه بتواند نه تنها 
عملیات را به شــکل مؤثر و در زمان كوتاهي 
آغاز كنــد، بلکه كیفیت خدمات رســاني را 
در طول دوره عمر پروژه در باالترین ســطح 

ممکن حفظ نماید. 

4-3-5- حوزه لجستیک
شاید مهم ترین دستاورد خدمات حفاري 
یکپارچــه ، عــدم انتظار دكل هــاي حفاري 
به دلیل مشــکالت مربوط به لجســتیک طي 
دوره مذكور  باشــد. آمار و ارقام فعالیت هاي 
لجســتیک طي این مدت از قرارداد، گویاي 
حجم كاري فوق العاده زیادی است كه در این 
بخش انجام شده است. تاكنون بیش از 3500 
نفر پرســنل خدمات حفاري و 12000 پالت 
و حدود 14000 تــن تجهیزات و مواد جابجا 
شــده اســت. این حجم كار نیاز به تخصیص 
تعداد متنابهي نیروي فعال و متخصص در این 
زمینه دارد كه توســط پیمانــکار مادر به كار 

گرفته شده اند )شکل-9(. 
بــا تخصیــص نفرات،  پیمانــکار مــادر 
تجهیــزات و نــاوگان مناســب بــراي انجام 
امور حمل و نقل توانســته كلیــه موارد حتي 
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  8    مقایسه زمان عملیات و زمان از دست رفته در پروژه خدمات یکپارچه 
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  9    حجم عملیات لجستیکي پروژه خدمات یکپارچه

١٨ 
 

 
  پروژه خدمات يكپارچه يكيات لجستيحجم عمل - 10شكل

  
ه يانجام امور حمل و نقل توانسته است كل يات و ناوگان مناسب برازيص نفرات، تجهيبا تخص مانكار مادريپ

 افزار و توسعه نرم يبا طراح. انتقال دهدها  را به سرعت به دكل يناگهان يها درخواست يموارد حت
Integrated Drilling Services System ،ها و مدارك مربوط به  داده هيشامل كل يك بانك جامع اطالعاتي

ت يريمد يالزم برا يفراوان در وقت و انرژ ييجو كه موجب صرفه شدجاد ياغيره دكل و  /چاه/هر درخواست
به طور مرتب مانكار را يهر پ يست موجوديك اطالعات مرتبط با ليم لجستيت. ديكپارچه خدمات گردي
 يمانكاران، كمبودهايك از پيهر  يزان موجوديو م يات حفاريبرنامه عمل اطالع ازنمود و با  يآور روز هب

  .ديگرد ميمرتفع  سيسرومحتمل مربوط به هر 

  

 قراردادي و يمال حوزه .6- 4-3

مانكار مادر يكارفرما، پ يها پرداختدر  متعددمشكالت رغم  ي، علخدماتتر  عيبه منظور ارائه هرچه سر
به  يارسال يها تيصورت وضعن يعالوه بر ا. را در اسرع وقت پرداخت نموده استجزء مانكاران يمطالبات پ

 يبررس موجب سهولت روندن امر ياكه  نموده يرويمشابه پ يقالباز   خدماته يكل يبرا كارفرما
توان به  يكپارچه ميد قرارداد خدمات يگر فواياز د. ده استيكارشناسان كارفرما گرد توسط ها صورتحساب

ك ي) L/C( ياعتبار اسناد افتنيان يبا مشكل پا همواره كارفرماگذشته  يها نكته اشاره نمود كه در سالن يا
ز ين يمناقصه بعد يبند د كه در عمل با زمانيگرد ياز خود مواجه ميا چند قرارداد از خدمات مورد ني

ه ين شده و قرارداد كليمأك منبع مشترك تيه خدمات از يكپارچه كليكه در روش   يحال در. نبودهماهنگ 

درخواســت هاي ناگهانــي را به ســرعت به 
 دكل ها انتقال دهد. با طراحي و توسعه نرم افزار 
 ،Integrated Drilling Services System
یک بانک جامع اطالعاتي شامل كلیه داده ها 
و مدارک مربوط به هر درخواست/چاه/ دكل 
و غیره ایجاد شــد كه موجــب صرفه جویي 
فــراوان در وقت و انرژي الزم براي مدیریت 
یکپارچــه خدمــات شــد. تیــم لجســتیک، 
اطالعــات مربوط به لیســت موجــودي هر 

پیمانکار را مرتباً به روز آوري كرد و با اطالع 
از برنامه عملیات حفــاري و میزان موجودي 
هر یــک از پیمانــکاران، كمبودهاي محتمل 

مربوط به هر سرویس مرتفع می شد.

4-3-6- حوزه مالي و قراردادي
بــه منظور ارائه هرچه ســریع تر خدمات، 
با وجود مشــکالت متعــدد در پرداخت هاي 
كارفرما، پیمانکار مــادر مطالبات پیمانکاران 

جزء را در اســرع وقت پرداخت كرده است. 
عالوه بر این، صورت وضعیت هاي ارســالي 
به كارفرما براي كلیه خدمات  از قالبي مشــابه 
پیروي كرده كه این امر موجب سهولت روند 
بررســي صورتحساب ها توســط كارشناسان 

كارفرما شده است.
از دیگر فواید قرارداد خدمات یکپارچه 
مي توان به این نکته اشاره كرد كه در سال هاي 
گذشــته همواره كارفرما با مشکل پایان یافتن 
اعتبار اســنادي )L/C( یک یا چند قرارداد از 
خدمات مورد نیاز خود مواجه می شد كه در 
عمل با زمان بندي مناقصه بعدي نیز هماهنگ 
نبــود. در حالي  كــه در روش یکپارچه، كلیه 
خدمات از یک منبع مشــترک تأمین شده و 
قرارداد كلیــه خدمات هم زمان پایان مي یابند 
كــه در ایــن حالــت مي تــوان برنامه ریــزي 

مناسب تري براي مناقصه بعدي انجام داد.
الزم به ذكر اســت كه در قرارداد حاضر 
برخــي از مدیران و كارشناســان بر اســاس 
سوابق قیمت ها در قراردادهاي قبلي شکست 
پــروژه را به دلیــل وجود قیمت هــاي پایین 
محتمل مي دانســتند و معتقد بودند پروژه در 
حداقل قیمــت واگذار گردیده اســت. عدم 
شکســت پروژه بیان گر آن است كه در واقع 
پیمانکار مادر توانســته است تعادل خوبي بین 

كلیه خدمات ایجاد كند.
باید توجه داشــت اگر این نرخ ها مالک 
عمل براي عقد قراردادهاي جداگانه در مورد 
كلیه خدمات قرار مي گرفت چه بســا برخي 
از آنها به دلیل قیمت هاي پایین نمي توانســتند 
به ارایه خدمات خود ادامه دهند. شایان ذكر 
اســت كه در این قــرارداد مکانیســم اعمال 
جریمه بر بخش هاي مدیریت و لجســتیک با 
توجه به زمان هاي از دست رفته تعریف شده 
ولي مکانیســم اهداي پــاداش در نظر گرفته 

نشده است. 

نتیجه گیري
هر پــروژه خصوصیــات و نیازمندي هاي 
خــاص خود را دارد. در پروژه  هاي مختلفي كه 
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در سراسر جهان انجام شده است، رویکرد هاي 
مختلفي در جهت بهینه ســازي عملکرد طرفین 
و افزایــش بازده عملیاتي انجام شــده اســت. 
با توجــه به تاریخچــه قراردادهــاي حفاري و 
بررسي هاي صورت گرفته مي توان از رویکرد 
خدمــات یکپارچه حفــاري به عنــوان ابزاري 
جهت یکسو سازي اهداف و منافع كارفرمایان 
و پیمانکاران در بسیاري از پروژه ها با مدل هاي 
گوناگــون بهره برد. از جملــه مهمترین عوامل 
موفقیت این رویکرد مي توان به موارد زیر اشاره 

كرد:

• مدیریت قوي و ساختار سازماني مناسب 
پیمانکار مادر جهت هماهنگ ســازي عملیات 

پیمانکاران جزء 
• كاهــش قابل توجــه فعالیت هاي مربوط 
به برگــزاري مناقصات و مدیریــت قرارداد در 

سازمان كارفرما
• پشتیباني و تعهد همه طرفین درگیر پروژه 
اعم از كارفرما، پیمانکار مادر و پیمانکاران جزء
• مدیریــت بین بخشــي خدمات مختلف 

توسط پیمانکار مادر
• تبادل اطالعات و تشــریک مســاعي به 

شکل دقیق و مؤثر
• انتقال ریسک لجستیک پروژه به پیمانکار 

مادر
روي  كارفرمــا  بیشــتر  تمركــز   •
سیاست گذاري ها و فعالیت هاي اصلي از طریق 
برون سپاري بخش زیادي از كارها و هماهنگي ها 

به پیمانکار مادر
• امکان تعریف مکانیســم جریمه/پاداش 
در قراردادهاي خدمات یکپارچه براي رسیدن 
به كارایي باالتر و در نهایت كاهش هزینه تمام 

شده كل عملیات

       پا نویس ها
1. talebi@mehranservices.com
2. morovatdar@mehranservices.com
3. moeinipour@mehranservices.com
4. call out
5. Well Engineering in the 90’s

6. bundle
7. integrated
8. International Association of  

drilling contractors
9. turnkey

10. non productive time
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