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 )NOC(و شرکت های نفت ملی )Value Creation Index( شاخص ارزش آفرینی

صنعــت باالدســتی نفــت جریانــی عمــده از 
را  خــود  عملکــردی  و  روزمــره  داده هــای 
ــدی  ــاخص های کلی ــه ش ــد ک ــت می کن دریاف
ــن  ــل همی ــا )KPI( از داخ ــرد آنه ــوه عملک نح
داده هــا به عنــوان داشــبوردی جهــت تعییــن 
ــا،  ــان و تصمیم گیری ه ــاق فرم ــت در ات وضعی
را  اهــداف  حصــول  تــا  فاصلــه  و  راســتا 

می نمایــد . مشــخص 
اســاس مدیریــت عملکــرد بــر ســنجش گری و 

سیســتم گزارش دهــی اســتوار اســت. 
ــا ســه ســوال اساســی  ــن صنعــت ب ــان ای مجری

ــتند:  ــه رو هس ــه روب ــن مقول در ای
- چطور می توان عملکرد را سنجید ؟

ــت  ــه موفقی ــارا مســتقیم ب ــی م - چــه تصمیمات
می رســاند ؟

ــا را در  ــد م ــنجش گرها می توانن ــه س - چگون
اصــالح تصمیماتمــان کمــك کننــد ؟

براســتی فرایندهــا و روش هــای تصمیم گیــری 
ــك  ــی ی ــه ارزیاب ــن KPI چگون ــاس ای ــر اس ب
ــه از  ــد و اینکــه چگون ــم می زنن ســازمان را رق
اطالعــات ســنجش شــده می تــوان بــه اهــداف 

رســید و ایجــاد ارزش )Value( کــرد . 
در   HSE مثــل  شــاخصه ها  ایــن  از  برخــی 
و    Benchmark قابــل  باالدســتی  صنعــت 
ســطح  در  ســازمان ها  ســایر  بــا  مقایســه 
جهانی انــد ولــی بســیاری بســته بــه شــرایط 
خــاص  شــرایط  و  ســازمان  آن  متفــاوت 
منطقــه ای به صــورت مقایســه ای نمی تواننــد 
ــا  ــرکت ها را ب ــوان آن ش ــا بت ــوند ت ــرح ش مط
یــك Gap Analysis بــا اســتاندارد جهانــی 
کالیبــره نمــود. همچنیــن ممکــن اســت آن 
شــاخص ها منحصــر بــه خــود آن ســازمان 
باشــند؛ مثــل شــرایط ویــژه زمین شناســی و 

هیدروکربنــی.  مخــازن 

شــاخص های کلیــدی عملکــرد یــا KPI بایــد 
یــک نمــای تعادلــی در یــک فراینــد تجــاری 
ــه  ــد به طوری ک ــه دهن ــا Business  را ارائ ی
ــخص کننده  ــم و مش ــای مه ــترین محوره بیش
ــش  ــد را پوش ــامتی آن فراین ــرد و س عملک

دهنــد.
شــاید مهم تریــن آنهــا را بتــوان در صنعــت 
باالدســتی نفــت کشــورمان در محورهــای زیــر 

دســته بندی نمــود: 
- استراتژیك و مشتری مدار

HSE ریسك و -
- مالی

- عملیاتی
- نیروی انسانی و راهبری) شکل-1(

ــازمانی  ــار س ــا رفت ــن KPI  ب ــد ای ــداً بای موک
ارتبــاط مســتقیم پیــدا کنــد و بــا انگیزه هــا 
شــکلی  در  را  ســازمان  عملیاتــی،   مــدل  و 

نمایــد.  به طــور مســتمر هدایــت  صحیــح 
پــس KPI  یــک منبــع اطاعاتــی اســت 
اصولــی  و  دوره ای  بازنگری هــای  بــرای 

ــا  ــت عملکرده ــی درس ــت و طراح در هدای
ــاری  ــداف تج ــه اه ــیدن ب ــه، رس و در نتیج
ســازمان؛ در یــک جملــه : "اطاعــات درســت 

ــت". ــم درس ــپس تصمی و س
ــت  ــتم مدیری ــن سیس ــم دوره ای ای ــرای تنظی ب
و  کنترلــی  چك لیســت  یــك  عملکــرد 
ــد پایــش گــردد کــه شــامل  مهــم همــواره بای
تنظیــم  اهــداف/  /تبییــن  شــاخص ها  تهیــه  
فرایندهــا و نقش هــا و مســئولیت ها/ سیســتم و 
ــش رفتارهاســت.  ــت، پای ــزات و در نهای تجهی

دسته بندي شاخص هاي كلیدي عملکرد1
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امــا موضــوع بحــث مــا ایــن اســت کــه چگونــه 
ــك  ــه ی ــن شــاخص ها ب ــش ای ــم و پای ــا تنظی ب
تــا  برســیم   )VCI(آفریــن ارزش  شــاخص 
ــر  ــی)NOC( را ب ــوان شــرکت های نفــت مل بت

ــرد.  ــه ک ــاس مقایس ــن اس ای
در یــك مدل مفهومــی از ایجاد ارزش توســط 
ــر  ــی و فاکتورهــای موث شــرکت های نفــت مل
در آن می تــوان دو گــروه از متغیرهــا را در 

ــرد:  ــدی ک ــه اول طبقه بن وهل
شــرایط  توصیف کننــده  متغیرهــای  الــف( 
نفــت  شــرکت  بــر  حاکــم  اولیــه  بســتر  و 
اقتصــادی ،  وضعیــت  مثــل  ملــی)NOC(؛ 
سیاســی و ایدئولوژیــك ، التزامــات بین المللــی 

و منابــع و مواهــب طبیعــی .
ب( متغیرهای توصیف کننده سـاختار سازمانی 
و نیـروی انسـانی شـرکت نفـت ملـی)NOC(؛ 

شـرکت های  و  سـازمان  چیدمـان  نحـوه  مثـل 
مدیریـت  اسـتراتژی های  و  دولتـی  وابسـته 
و  تصمیم گیـری  فرایندهـای  و  آنهـا  وکنتـرل 

نیـروی انسـانی مدیریتـی.
در واقــع پیش ران هــای ایــن مــدل مفهومــی در 

نــگاه اول ایــن دو محــور هســتند . 
اینکــه  از  صرف نظــر  خالصــه  به طــور 
ارزش آفرینــی کوتاه مــدت در نظــر گرفتــه 
شــود یــا بلندمــدت، می تــوان شــرکت های 
ــا یــك شــاخص کمــی ارزش  نفــت ملــی را ب
آفرینــی)VCI(در ســه محــور عملکــردی زیــر 

ــنجید:  س
- عملیاتی 

- مالی
- مأموریت ملی 

متغیرهایــی کــه می تواننــد نماینــده و مبیــن 
و   )Proxy variable(  باشــند محورهــا  ایــن 
از روی آنهــا بــه VCI یــك شــرکت نفتــی 
رســید البتــه زیادنــد و اهــم آنهــا در شــکل-2 

ــت . ــده اس ــه ش خالص
تمــام  جبــری  مجمــوع  اســاس  بــر    VCI

متغیرهــای بــاال و زیرمتغیرهــای وابســته بــه 
آنهــا به صــورت میانگیــن ســالیانه محاســبه 

 : د می شــو

بدیهــی اســت نرمــال کــردن متغیرهایــی کــه بــا 
ــاوت هســتند و لحــاظ گســتره  واحدهــای متف
متغیرهــای  برخــی  حداقلــی  و  حداکثــری 
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــول ب ــن فرم ــته در ای وابس

ــت.  اس
در یـــك مطالعـــه مـــوردی کـــه بیـــن برخـــی 
NOC هـــا توســـط بانـــك جهانـــی انجـــام 

شـــده می تـــوان ایـــن شـــاخص را بـــرای 
مشـــاهده  آنهـــا  ارزش آفرینـــی  ســـنجش 

کرد)شـــکل-3(.
بـــرای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران می تـــوان 
داشـــتن  صـــورت  در  را  شـــاخص  ایـــن 

اطالعـــات پایـــه محاســـبه نمـــود.

اجزاي شاخص هاي كمي ارزش آفریني2
ــط  ــا غیر مرتب ــاری ی ــای غیر تج ــات و هزینه ه ــل از مالی ــای قب ــده عایدی ه ــاخص نماین ــن ش * ای

بــا اصــل صنعــت اســت .
*EBRTN= Earning before Tax & Non-commercial Expenditures  
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