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ضرورت اِعمال بنگاه  داری اقتصادی نوین در صنایع باالدستی نفت

بیژن مستقل  ، مجری بلوک های اکتشافی و مشارکت های خارجی مدیریت اکتشاف   

وزارت نفــت جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
هــدف اعمــال اصــل مالکیــت و حاکمیــت 
ــت و گاز  ــع نف ــر و مناب ــر ذخای ــران ب ــی ای مل
و تفکیــك وظایــف حاکمیتــی از تصــدی در 
اداره و توســعه صنعــت نفــت و گاز کشــور 
شــکل گرفــت و از آنجایــی کــه صنعــت نفــت 
به عنــوان صنعــت پیشــران از جایــگاه ویــژه ای 
در اقتصــاد کشــور برخــوردار اســت و نقشــی 
اساســی در تحقــق اهــداف کالن اقتصــاد ملــی 
ــز  ــیار حائ ــه بس ــن وزارتخان ــرد ای دارد، عملک

ــت اســت. اهمی
ــاد  ــکای اقتص ــل ات ــران به دلی ــت ای ــت نف صنع
کشــور بــه درآمدهــای نفتــی همــواره به عنــوان 
موتــور محــرک اقتصــاد نقش آفریــن بــوده 
بین المللــی،  تعامــالت  توســعه  طریــق  از  و 
نقــش موثــری در پیشــبرد اهــداف دیپلماســی 
اقتصــادی و تضمیــن امنیــت ملــی کشــور ایفــا 

کــرده اســت.
امــروز ایــران بــا دراختیــار داشــتن قریــب 
درجــای  ذخایــر  بشــکه  میلیــارد   837 بــه 
و  مایعــات  )نفت خــام،  مایــع  هیدروکربــور 
میعانــات گازی( و حــدود 34 تریلیــون متــر 
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــر گازی و ب ــب ذخای مکع
ــورداری از  ــث برخ ــا از حی ــت دنی ــه نخس رتب
ــوری، در جایــگاه  ــر هیدروکرب مجمــوع ذخای
ــان  ــرژی در جه ــت ان ــاظ امنی ــی از لح بی بدیل
موقعیــت  ماننــد  امتیازهایــی  و  دارد  قــرار 
ــك کشــور و برخــورداری از ســرمایه  ژئوپلتی
ــن  ــه ای ــتری ب ــتحکام بیش ــد، اس ــانی توانمن انس

ــت. ــیده اس ــگاه بخش جای
چهــار  از  ســتاد،  عالوه بــر  نفــت  وزارت 
شــرکت اصلــی مشــتمل بــر شــرکت ملــی 
ایــران،  گاز  ملــی  شــرکت  ایــران،  نفــت 
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای 
نفتــی ایــران و شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی 
ایــن  راهبردهــای  و  شــده  تشــکیل  ایــران 
وزارتخانــه در چارچــوب اهــداف بلندمــدت، 

در برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران مشــخص 

ــت. ــده اس گردی

شرکت ملی نفت ایران
شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از ملــی شــدن 
ــون  صنعــت نفــت کشــور تشــکیل شــد و اکن
ــرکت های  ــن ش ــی از بزرگ تری ــوان یک به عن
تولیدکننــده نفــت در جهــان شــناخته می شــود. 
ــت  ــت نف ــاوری صنع ــش و فن ــرفت دان ــا پیش ب
و  اقتصــادی  مناســبات  شــدن  پیچیده تــر  و 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــگاه ش ــی، جای سیاس
ــی،  ــت های مل ــت و سیاس ــه اس ــا یافت ــز ارتق نی
منطقــه ای و همــکاری بــا کشــورهای مهــم 
صنعتــی در زمینــه تأمیــن انــرژی و ایجــاد 
ــی نفــت در دســتور  ــات در بازارهــای جهان ثب

ــرار دارد. ــرکت ق ــن ش کار ای
ــل  ــاس اص ــر اس ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
44 قانــون اساســی بــا تفویــض اختیــار بــه 
ــی  بخش هــای گوناگــون، ضمــن نظــارت عال
ــری در  ــدام موث ــت صنعــت نفــت، اق ــر فعالی ب
زمینــه تأســیس بنگاه هــای اقتصــادی انجــام 
ــی  ــع مال ــن مناب ــا تأمی ــن ب ــت؛ همچنی داده اس
ــیر  ــد در مس ــعه و رش ــاز توس ــالم موردنی و اق
بــه روز رســانی دانــش و فنــاوری در زمینــه 
ــا اعتمــاد  ــرداری ب ــاری و بهره ب اکتشــاف، حف
ــه متخصصــان و کارکنــان ایرانــی، گام هــای  ب

ــت. ــته اس ــدی برداش بلن

بــه  بــا توجــه  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
ابــالغ اساســنامه ایــن شــرکت  تصویــب و 
در خردادمــاه ســال 95 و اعمــال تغییــر در 
بــه ســمت  از رویکردهــای خــود،  برخــی 
ــی و  ــگاه حاکمیت ــتر در جای ــش بیش ــای نق ایف
کاهــش تصدی گــری گام برداشــته اســت. 
تدویــن مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی و 
ــی و هدف گــذاری  توســعه تعامــالت بین الملل
ــا  ــا و پروژه ه ــاندن طرح ه ــر رس ــه ثم ــرای ب ب
انــواع  از  متنوعــی  ســبد  از  بهره  منــدی  بــا 
 EPCF ،ــل ــد، بیع متقاب ــدل جدی ــا )م قرارداده
شــرکت های  تبدیــل  بــرای  تــالش   ،)... و 
تولیــدی زیرمجموعــه شــرکت ملــی نفــت 
بــه شــرکت های اکتشــاف و تولیــد  ایــران 
)E&P( در آینــده و تقویــت تــوان داخــل و 
ــدان  ــی و می ــش خصوص ــه بخ ــتر ب ــه بیش توج
بــه ایــن بخــش از طریــق واگــذاری  دادن 
جملــه  از   ... و   NGL ،LNG پروژه هــای 
نفــت  ملــی  شــرکت  رویکردهــای جدیــد 

مــی رود. به شــمار  ایــران 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــنامه ش ــون اساس قان
در  تبصــره،   31 و  مــاده   84 بــر  مشــتمل 
نخســتین روز خردادمــاه ســال 95 از ســوی 
رئیس جمهــوری بــرای اجــرا ابــالغ شــد. ایــن 
قانــون در قالــب طــرح، مطــرح و فراینــد تنظیم 
و بررســی آن در مجلــس شــورای اســالمی از 
اردیبهشــت ماه ســال 93 آغــاز شــده بــود. ایــن 
اساســنامه در روزهــای پایانــی نهمیــن دوره 
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ــب شــد کــه  ــس شــورای اســالمی تصوی مجل
ــازنده  ــای س ــی از اقدام ه ــوان یک از آن، به عن
ایــن دوره مجلــس در حــوزه اقتصــاد و تولیــد 

ــاد می شــود. ی
ــی  ــت اصل ــترک، اولوی ــن مش ــد از میادی تولی
وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــت به طوری ک اس
پارس جنوبــی  گازی  میــدان  از  برداشــت 
میلیــون   300 حــدود  قطــر(  بــا  )مشــترک 
ــران  ــه و ای ــش یافت ــب در روز افزای ــر مکع مت
هم اکنــون در آســتانه برابــری برداشــت گاز 
بــا قطــر قــرار گرفتــه اســت؛ همچنیــن ظرفیــت 
ــرب  ــترک غ ــای مش ــت در میدان ه ــد نف تولی
یافتــه  افزایــش  به طــور چشــمگیری  کارون 
ظرفیــت  اکنــون  هــم  به طوری کــه  اســت 
تولیــد در ایــن میادیــن بــه روزانــه بیــش از 

ــت. ــیده اس ــکه رس ــزار بش 300 ه
قدیمــی،  میدان هــای  از  برداشــت  افزایــش 
دیگــر اولویــت شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــن قراردادهــای  اســت و انتظــار مــی رود تدوی
از  بهره منــدی  پیش بینــی  و  نفتــی  جدیــد 
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــای نوی ــش و فناوری ه دان
بــه  آن  انتقــال  و  بین المللــی  شــرکت های 
کشــور در چارچــوب ایــن قراردادهــا، رویــای 
ــی  ــن نفت ــت از میادی ــب بازیاف ــش ضری افزای
ایــران را محقــق کنــد. هم اکنــون ضریــب 
بازیافــت مجمــوع ذخایــر هیدروکربــور مایــع 
کشــور 28/5 و ضریــب بازیافــت نفت خــام در 
ــت؛  ــد اس ــن 24/5 درص ــور میانگی ــران به ط ای
پنــج  از  مخــازن  بعضــی  در  ضریــب  ایــن 

درصــد تجــاوز نمی کنــد.
ــی و گازی شــامل  ــدان نفت در کشــور، 170 می
ــود  ــدان گازی وج ــی و 50 می ــدان نفت 120 می
دارد؛ همچنیــن تعــداد مخــازن نفــت و گاز 
در کشــور 358 مخــزن اســت کــه از ایــن 
ــان، 163 مخــزن توســعه یافته و 195 مخــزن  می

ند. فته ا توســعه نیا
ایــن خالصــه پتانســیل و اطالعــات بخــش 
قالــب  در  کــه  اســت  نفــت  باالدســتی 
بــه روش شــرکت ملــی نفــت  بنــگاه داری 
ــه  ــه شــرکت های زیرمجموع NOC و مجموع
آن سال هاســت ســاختار صنعــت نفــت را اداره 

می کنــد و البتــه خــوراک اولیــه ســه شــرکت 
ــم  ــیمی را ه ــش و پتروش ــش و پاالی گاز، پخ
می دهــد و ازمحــل درآمدهــای حاصــل از 
ــه  ــتی، خزان ــام باالدس ــوالت خ ــروش محص ف
مملکــت را ســیراب و بــا بودجــه قانونــی و 
ــی منفــی،  ــراز مال ــا ت محــدود خــود همــواره ب
ــیده و در  ــت را کش ــه دول ــن بودج ــور تأمی ج
پــا  و  روزمرگی هــا و چالش هایــش دســت 

می زنــد. 
قطعــه ای از پــازل شــمایل اقتصــادی یــك 
کشــور کــه ســایر قطعــات نســبت بــه آن 
منفعــل و واکنش گــر بــوده و نظــام حاکمیتــی 
ــاز و کار،  ــن س ــت از ای ــته اس ــون نتوانس تاکن
یــك مزیــت اقتصــادی قابل توجــه و همه گــرا 
تجــاری  بنگاه هــای  و  جامعــه  درون  در 

اقتصــادی در کشــور ایجــاد کنــد.
ــرای روشــن شــدن برخــی از ایــن چالش هــا  ب
ازاهــداف  ای  بــه گوشــه  را  همــگان  نظــر 
رابطــه مالــی شــرکت ملــی نفــت و دولــت در 
قالــب ایــن روش بنــگاه داری اقتصــادی جلــب 
می کنم)شــکل-1 بــه نقــل از گــزارش رســمی 

ــس(.  ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ارتقــا  بــرای  به خصــوص  رابطــه  ایــن  در 
ــگاه داری روی اصــالح  ــوع بن ــن ن کارکــرد ای
ــت  ــی وزارت نف ــف حاکمیت ــك وظای و تفکی
ارزش  زنجیــره ی  تصدی گــری  امــور  و 
باالدســتی از اکتشــاف تــا تولیــد، ســاختار 
موجــود دچــار تغییراتــی می شــود کــه در حــال 
ــای  ــز معاونت ه ــك و تمرک ــر در تفکی حاض
ــد  ــای جدی ــاد معاونت ه ــا ایج ــت ی وزارت نف

ــتیم.  ــاهد آن هس ــت ش ــی نف ــرکت مل در ش
ــادی  ــای اقتص ــر اداره واحده ــد ب ــه تأکی اینک
ــب بنگاه هــای  صنعــت باالدســتی نفــت در قال
ــی و  ــادر تخصص ــرکت های م ــادی و ش اقتص
توجــه بــه خصوصی ســازی چقــدر در ایــن 
رونــد  بازنگری هــا محقــق شــده و اصــوالً 
اجــرا و حصــول اهــداف " ســند بهــره وری " را 
تقویــت کــرده و دســت آورد ملموســی از آن 
ــد  ــل و نق ــای تحلی ــود ج ــده، خ ــت آم به دس
ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــخن اینجاس ــن س دارد، لیک
ســاختار و نحــوه بنــگاه داری بــا بازســازی های 
انتظــار  مــورد  کارایــی  بــه  هرازگاهــی، 

می رســد یــا بــا تغییــر معمــاری و بــاز طراحــی 
ــی؟  ــی و اساس اصول

مالــی  چالش هــای  وارد  بدهیــد  اجــازه 
فی مابیــن شــرکت ملــی نفــت بــا ســه شــرکت 
کــه  پتروشــیمی  و  پاالیــش  و  پخــش  گاز، 
ــد  ــت می گیرن ــرآورده را از نف ــام و ف ــواد خ م
ــه مــادر  ــی آنهــا ب و مدیریــت بازپرداخــت مال
شــرکت خــود یعنــی شــرکت ملــی نفــت 
ایــران نشــویم کــه البتــه خــود داســتانی اســت 
دســت و پاگیــر و پُردغدغــه بــرای نفــت و فقط 
ــك  ــای ی ــل درآمده ــه مح ــم ب ــاره ای کنی اش
دوره زمانــی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و مــوارد آن در یــك بــازه زمانی)جــدول-1(.
بسـته بـه نوسـانات قیمـت فـروش نفت خـام و 
گاز طبیعـی، درآمدهـا هم نوسـاناتی دارند که  
البتـه هـدف در اینجـا ذکـر ایـن ارقـام نیسـت 
بلکـه در درجـه اول عنوان هـای درآمدزایـی و 
سـازوکار کسـب آن کـه از محل خام فروشـی 
بـه خـارج موجـب درآمـد ارزی و بـه داخـل، 
موجـب درآمـد ریالـی اسـت کـه البتـه در هـر 
دو مـورد شـرکت ملی نفـت ایـران در گردش 
اساسـی  آنهـا در حـال حاضـر دچـار چالـش 
اسـت؛ هـم از نظـر زمانـی و هـم از نظـر نظـام 

بانکی.  مالـی  گـردش 
اصلــی  ارز  تأمین کننــده  می دانیــم  موکــداً 
و معتبــر در اقتصــاد کشــور، شــرکت ملــی 
نفــت ایــران اســت. از طریــق صــادرات همیــن 
کل  درصــد   80 حــدود  خــام  محصــوالت 
درآمــد ارزی کشــور تأمیــن می گــردد. یعنــی 
یــك تزریــق اقتصــادی ســالیانه حاصــل یــك 
ــد  ــه تهدی ــد نقط ــه می توان ــی ک ــت طبیع مزی
ــاد  ــر اقتص ــود و از منظ ــی ش ــم تلق ــی ه سیاس
ــت  ــن مزی ــادی ای ــان اقتص ــن و کارشناس نوی
ــه فرصــت تلقــی می شــود.   طبیعــی یــك هزین
یــك جــدول دیگــر در منابــع ســرمایه گذاری 
شــرکت ملی نفــت ایــران در همین بــازه زمانی 
نشــان می دهــد ایــن شــرکت از محــل ذخایــر 
ســرمایه گذاری های  بــه  تنهــا  خــود،  مالــی 
محــدود خــود در حفــظ و نگهداشــت وضــع 
و  پروژه هــا  احتمالــی  توســعه  و  موجــود 
دارایی هــا نمی پــردازد و از محــل وام هــای 
ــورات  ــی، ام ــاً داخل ــی و بعض ــف خارج مختل
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خــود را می گذرانــد )جــدول-2(.
در ایــن بــازه زمانــی، رشــد منابــع داخلــی 
حــدود 12 درصــد و رشــد حاصــل از وام هــای 

بیع متقابــل 25 در صــد را نشــان می دهــد. 
ــی  ــش اصل ــی، چال ــای نفت ــت درآمده مدیری
به طوری کــه  اســت  بنــگاه داری  نــوع  ایــن 
ــا  ــور ب ــه کش ــن توج ــه اولی ــال 1327 ک از س
برنامــه  تدویــن  و  برنامــه  تشــکیل ســازمان 
نتوانســته  تاکنــون  عمرانــی شــکل گرفــت 
شــدید  افزایــش  و  نفتــی  شــوک های  از 
و  ســرمایه ها  دولــت،  جــاری  هزینه هــای 
ــعه های  ــمت توس ــه س ــی را ب ــای نفت درآمده
زیربنایــی پیــش ببــرد. مدیریــت بــا تنظیــم 
ــال 1379  ــا س ــه ت ــم ک ــاالنه ه ــای س بودجه ه
ادامــه داشــت بــا نوســانات قیمت نفــت کارایی 
الزم را نشــان نــداد و صنــدوق ذخیــره تعهدات 
ارزی تبدیــل شــد بــه بدهی هــای خارجــی 
حاصــل تغییــر قیمــت ارز و مابه التفاوت هــا. 
حســاب ذخیــره ارزی در چارچــوب قانــون 
هــم در   )83-1379 ( توســعه  برنامــه ســوم 
حفــظ و نگهــداری ایــن درآمدهــای مــازاد تــا 

ــت. ــوده اس ــق نب ــون موف کن
ــای  ــت درآمده ــت؟ مدیری ــاره چیس ــس چ پ
منابــع تجدیدناپذیــر چگونــه اســت؟ تجربیــات 
ــرای ایــن  موفــق دنیــا شــاید پاســخی موقتــی ب
چالــش باشــد. به خصــوص تثبیــت الزم در 
سیاســت های دولــت در اثــر نوســانات مقطعــی 
و درازمــدت قیــت نفــت و البتــه سیاســت هایی 
حکومــِت  زمــاِن  از  خــارج  و  بین نســلی 
نهــاد  یــك  تمرکــز  ضــرورت  دولت هــا، 
ــده مســتقل را مطــرح کــرده اســت.  تثبیت کنن
مالحظــات نظــری بــر سیاســت گذاری های 
ثــروت  بــه خالــص  مقولــه  ایــن  در  مالــی 
عمومــی توجــه دارد به گونــه ای کــه ارزش 
ــد از  ــا تولی ــی ب ــروت عموم ــص ث ــال خال ح

ــود.  ــر ش ــع حداکث ــن مناب ای
ایــن نهادهــا در واقــع بــه شــکل صندوق هایــی 
و  "پس اندازکننــده"  "تثبیت کننــده"،  هســتند 
"مجــازی" کــه به ترتیــب کنتــرل نوســانات 
ثــروت  قیمت هــا،  افزایشــی  و  کاهشــی 
بین نســلی و عمومــی و درنهایــت، بودجــه و 

کســری آن را کنتــرل می کننــد. 

به عنــوان  را  نــروژ  و  کویــت  ادامــه،  در 
نهــاد  نــوع  ایــن  قابل توجیــه  نمونه هــای 

می کنیــم: معرفــی 
ــدوق  ــك صن ــدوق ی ــد دو صن ــت، واج کوی
یــك  و  تثبیت کننــده  نــوع  از  "عمومــی" 
ــوع  ــی " از ن ــل های آت ــره نس ــدوق " ذخی صن
ذخیــره و پس انــداز اســت کــه منبــع صنــدوق 
افزایــش  از  حاصــل  بودجــه  مــازاد  از  اول 
ــل  ــدوق دوم حاص ــوده و صن ــی ب ــد نفت درآم
50 درصــد صنــدوق عمومــی و 10 درصــد 
کل درآمدهــای دولــت و درآمــد ناشــی از 
ــت  ــدوق اس ــن صن ــای همی ــرمایه گذاری ه س

کــه بــه آن بازمی گــردد. 
توســط  صنــدوق  بــر  نظــارت  و  مدیریــت 
مرجــع   " به نــام  مســتقل  حقوقــی  واحــد 
صــورت  کویــت"  ســرمایه گذاری های 
می پذیــرد و شــامل وزیــر نفــت، رئیــس بانــك 

ــر  ــج نف ــی و پن ــر دارای ــاون وزی ــزی، مع مرک
ــه  ــه محافظه کاران ــت ک ــی اس ــره غیردولت خب
ــع  ــن از مناب ــود مطمئ ــم و س ــك ک ــا ریس و ب
آتــی  ســرمایه  گذاری هــای  در  صنــدوق 

می کننــد.  اســتفاده 
در نــروژ هــم منابــع " صنــدوق دولتــی نفــت " 
به صــورت مجــازی و در تلفیــق بــا بودجــه 
ــامل  ــردد و ش ــز می گ ــان واری ــر پارلم ــا نظ ب
ــر ســود  ــات ب ــی همچــون مالی درآمدهــای نفت
بهــره  ویــژه،  مالیــات  نفتــی،  شــرکت های 
مالکانــه، خالــص جریــان نقدینگــی، ســود 
مالیــات  و  هیــدرو  و  اســتات اویل  ســهام 
بــر دی اکســید کربــن اســت. سیاســت های 
ــده و  ــم تثبیت کنن ــدوق ه ــن صن ــت ای مدیری

ــت.  ــی اس ــل آت ــره نس ــم ذخی ه

و  منابــع  تأمیــن  مدیریــت  نحــوه  بنابرایــن 

گزارش عملکرد درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های 1384 تا 1388 1
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بســیار  صندوق هــا  ایــن  نــوع  و  مصــرف 
ــد  ــر و کنتــرل می توان ــا تدبی ــوده و ب حســاس ب
ــای  ــد درآمده ــت از تهدی ــه برون رف ــر ب منج
ــازه  ــه در ب ــه فرصــت باشــد؛ آن هــم ن ــی ب نفت
زمانــی کوتــاه دولت هــا بلکــه در بــازه زمانــی 
بیــن نســلی و پارامتــر خالــص ثــروت عمومــی. 
تحلیــل  بــا  ســاده  خیلــی  به صــورت 
بخــش  کــه  ســازوکار  ایــن  بروندادهــای 
می تــوان  شــد،  تشــریح  آن  از  کوچکــی 
ایــن  متزلــزل  جایگاه هــای  و  ریســك ها 
چنــد  در  را  بنــگاه داری  نحــوه  و  ســاختار 

کــرد:  طبقه بنــدی  محــور 
الــف: ریســك تأمیــن ســرمایه گذاری های 

ــعه ــروری و توس ض
مدیریــت  و  هزینــه  مدیریــت  چالــش  ب: 
تبدیــل  و  خارجــی(  و  )داخلــی  درآمــد 
ــی  ــه عموم ــن بودج ــی از تأمی ــای نفت درآمده
بــه منابــع و ســرمایه های زاینــده اقتصــادی 
ج: ناکارایـــی ســـاختار بنـــگاه داری فعلـــی در 
ـــت  ـــه مزی ـــی ب ـــتی نفت ـــاد باالدس ـــداد اقتص برون
ــد  ــاه و بلنـ ــی کوتـ ــازه زمانـ ــادی در بـ اقتصـ

بیـــن  نســـلی و دفـــاع از منافـــع ملـــی
بــرای بهینه ســازی و رفــع چنیــن ناکارایــی 
ــه نظــر ســه  ــداف توســعه ب ــه اه و دسترســی ب

ــن:  رک
■  مهندسی ساختار بنگاه داری

■  قوانین، مقررات و ضابطه مندی ها 
■  ساز و کار مدیریت هزینه و درآمد 

ــرل  ــری و کنت ــکافی، بازنگ ــد ش ــد کالب می بای
شــوند. شــاخص ها در ایــن کالبــد شــکافی 
ــای  ــری، وضعیت ه ــی و بازنگ ــق کنترل و منط

ــت.  ــروز دنیاس ــابه ام ــه و مش بهین
ــم  ــول و مفاهی ــری اص ــی، به کارگی ــن مال تأمی
و  بنگاه هــا  تصمیم گیری هــای  در  اقتصــادی 
ــی  ــه ارزیاب ــن امــر ب حــل مســائل آنهاســت. ای
ریســك های  از  جــزء  بــه  جــزء  و  دقیــق 
و  پــروژه  درآمــد  و  بهره بــرداری  ســاخت، 
نحــوه توزیــع آنهــا بیــن ســرمایه گذاران و 
طریــق  از  دیگــر  شــرکای  و  وام دهنــدگان 
قراردادهــای فــی مابیــن یــا ســایر ترتیبــات بیــن 

دارد.  بســتگی  ذینفــع  طرف هــای 
شــکل کلــی قراردادهــای تأمیــن مالــی در 

ــا  ــق ب ــون مطاب ــان تاکن ــتی جه ــع باالدس صنای
شــکل-2 بــوده اســت کــه انــواع قراردادهــای 
طراحــی، ســاخت و انتقــال و ... نیــز به صــورت 
ــای  ــاًل قرارداده ــد. مث ــی در آن می گنجن ضمن
نــوع  از  به ترتیــب   IPC یــا  و  بیع متقابــل 

خدماتــی ســاده و ریســك پذیر هســتند. 
ــواع  ــدو شــروع صنعــت نفــت ان در ایــران از ب
ــی را  ــن مال ــای تأمی ــا و روش ه ــن قرارداده ای
داشــته ایم کــه بعــد از انقــالب رویکــرد و 
محدودیــت قانونی فقــط رویکــرد قراردادهای 
ــال  ــت. امس ــوده اس ــل ب ــی بیع متقاب ــن مال تأمی
ــا اولیــن قــرارداد جدیــد از حالــت خدماتــی  ب

ــه ســمت  ــه خدماتــی ریســك پذیری ب ســاده ب
امــروزه  رفته ایــم.  بین المللــی  پیمانــکاران 
ــان  ــان نش ــا در جه ــواع قرارداده ــای ان آنالیزه
ــترک،  ــتقل و مش ــن مس ــرای میادی ــد ب می ده
ــه  ــبت ب ــد نس ــارکت در تولی ــای مش قرارداده
ــد.  ــری دارن ــد برت ــاالی 60 درص ــل ب بیع متقاب
مالی هــای  تأمیــن  برخــی  از  صرف نظــر 
نشــده  محقــق  البتــه  و  شــده  داده  امتیــازی 
امتیاز هولتــس،  زمــان ســلطان صاحبقــران ) 
رویتــر و دارســی( و پــس از او در صنعــت 
نفــت و کانســارهای معدنــی ، قراردادهــای 
بــا  ســود(  یــا  تولیــد  )در  مشــارکتی  نــوع 

گزارش عملکرد کل سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت ایران در سال های 1384 تا 21388
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ــی  ــی و گاه ــی و اروپای ــرکت های امریکای ش
ــی در  ــن دریای ــوص روی میادی ــی به خص ژاپن
کشــف و تولیــد و توســعه در بخــش باالدســتی 
ــروع  ــیوم و ش ــد از کنسرس ــل و بع ــور، قب کش
به ویــژه  باالدســتی  سیســتماتیك  صنایــع 
در دوران پهلــوی دوم اســاس تأمیــن مالــی 

پروژه هــا را رقــم مــی زده اســت. 
قراردادهــای خدماتــی و روش تأمیــن مالــی بــه 
ــی  ــد طراح ــه بع ــال 1353 ب ــبك از س ــن س ای
بین المللــی  عامــل  شــرکت های  و  گردیــد 
را بــه پیمانــکار تبدیــل کــرد؛ مثــل اشــلند 
فرانســه،   CFP ایتالیــا،  آجیــپ  آمریــکا، 
ــرای  ــان ب ــس آلم ــس و دمینک ــار انگلی آلترام
ــاد  ــس از انعق ــه پ ــادان ک ــیراز و آب ــی ش نواح
آنهــا بــا شــروع انقــالب اســالمی اساســاً عملــی 

ــد.  ــرا نش و اج
بعــد از انقــالب هــم تیــپ قرادادهــای خدماتی 
ــن  ــت تأمی ــك جه ــالح بای ب ــه اصط ــاده ب س
مالــی پروژه هــای باالدســتی به خصــوص در 
دریــا و بعضــاً در خشــکی مثــل دارخویــن، آذر 
ــازی و  ــاران به صــورت ف ــدان مشــترک ی و می
ــن روش  ــراً اولی ــد و اخی ــتفاده ش ــی اس ــا کل ی
ــی  ــی خدمات ــورت IPC یعن ــی به ص ــن مال تأمی
ــه ســمت پیمانــکار اتفــاق  ــا ریســك پذیری ب ب
ــا روش  ــگاه داری ب ــن، بن ــت. بنابرای ــاده اس افت
تأمیــن مالــی خارجــی و ســپس بســته بــه نــوع 
ــدت  ــا کوتاه م ــدت ی ــور بلندم ــرارداد، حض ق
مدیریــت  اســاس  خارجــی،  تأمین کننــده 
بخــش باالدســتی کشــور تاکنــون بــوده اســت 
ــرکت های  ــط ش ــت توس ــت نگهداش و مدیری
دولتــی زیر مجموعــه بخــش صنعــت نفــت 
بعــد از آن صــورت می گرفتــه و می گیــرد. 
ــرکت  ــك ش ــوان ی ــارس به عن ــور پتروپ حض
قراردادهــای  در  ایرانــی   E&P خصوصــی 
تأمیــن مالــی از ایــن دســت در کنسرســیوم 
بــار  اولیــن  بــرای  سی ان پی ســی  و  توتــال 
اقتصــادی رخ  بنــگاه داری  نویــن  نحــوه  در 
می دهــد و نشــانه تغییــر دیدگاه هــای ســنتی 

ــد .  ــرض ش ــه ع ــت ک ــینه ای اس ــا پیش ب
چالش هــای ایــن بخــش از بنــگاه داری صنایــع 
پروژه هــا  مالــی  تأمیــن  یعنــی  باالدســتی ، 
بــا  روش هــا  ســایر  و  قــراردادی  روش  بــا 

بنــگاه داری بــه روش NOC را می تــوان در 
ــرد:  ــه ک ــل خالص ــده ذی ــوارد عم م

- بــه جهــت ماهیــت NOC بــودن بنــگاه داری 
ــط  ــر رواب ــی تحــت تأثی ــن مال باالدســتی ، تأمی
کــه  کشــورهایی  بــا  خارجــی  و  سیاســی 
ــرد. ــرار می گی ــتند ق ــا هس ــه آنه ــا تابع IOC  ه

ســلیقه  و  رفتــار  و  حاکــم  دولت هــای   -
ــن  ــزان تأمی ــته بندی و می ــا در دس ــی آنه سیاس
توســط شــرکای خارجــی  پروژه هــا  مالــی 

ایفــا می کننــد. نقــش اساســی را 
تصمیم گیری هــا  و  چانه زنی هــا  ماهیــت   -
حاکمیت هــای  کنتــرل  و  نظــارت  تحــت 
ــگاه  ــع و بن ــهامداران ذینف ــا س ــت ت ــی اس دولت

پاســخگو . تجاری–اقتصــادی  داری 
ــا  ــا از آزادی الزم ب ــوع قرارداده ــکل و ن - ش
دیدگاه هــای تجــاری – بازرگانــی خصوصــی 
و بین المللــی برخــوردار نیســت و بیشــتر در 
نگــر و  بنــد محدودیت هــای کلــی  و  قیــد 
ــی  ــای کم ــا ارزش ه ــرد ت ــرار می گی ــی ق کیف

ــنجش . ــل س و قاب
- در ایــن روِش تأمیــن مالــی، درآمــد حاصــل 
نقدینگــی  گــردش  در  ســرمایه گذاری ها  از 
ســهم دولت هــا یــا NOC دوبــاره بــرای تأمیــن 
مالــی پروژه هــای بعــدی برنمی گــردد )یــا 
بخــش بســیار کمــی برمی گــردد( و عمــاًل 
ــایر  ــا و س ــی دولت ه ــای عموم ــرای بودجه ه ب
قــرار  اســتفاده  مــورد  حاکمیتــی  نهادهــای 

گرفتــه، از خالــص ثــروت ملــی ) بیــن نســلی( 
می کاهــد. 

مالــی  تأمیــن  بــرای  دولتــی  بخش هــای   ■
و  مذاکــرات  وارد  ســتادی  به صــورت 
و  مالــی  فســاد  کــه  می شــوند  تعامــالت 
نظارتــی  خــاص  دغدغه هــای  و  رانــت 
خــودش را داراســت و از مزیــت اقتصــادی 
ــی  ــگاه داری خصوصــی و بین الملل ــا روش بن ب

نمی گــردد.  برخــوردار 
■ چابکــی و مدیریت سیســتماتیك و شــفافیت 
ــگاه داری خصوصــی  ــا بن ــی ب در نگــرش دولت

ــی دارد. ــای اساس تفاوت ه
روش هــای  بــا  مالــی  تأمیــن  ســهم   ■
ــر  ــز و غیرموث ــز همــواره ناچی ــراردادی نی غیرق

اســت. بــوده 

امــا مقولــه حســاس مدیریــت هزینــه و درآمــد: 
در مــورد مدیریــت درآمــد کمــی بحــث شــد. 
ــش  ــه در بخ ــه چ ــت هزین ــفانه در مدیری متأس
ــی  ــن مال ــای تأمی ــل قرارداده ــای اص پروژه ه
خارجــی و چــه مــوارد داخلــی حاصــل از 
مناقصــات و پیمان هــا در بنــگاه داری بــه روش 
هســتیم.  مهــم  کاســتی های  دچــار    NOC
ــان  ــع هم ــه در واق ــرد)Cost Oil( ک ــه ک هزین
اســت،   IOC شــرکت های  ســرمایه گذاری 
زمــان  در  چــه  خدماتــی  قراردادهــای  در 
مناقصــه )قبــل از قــرارداد( چــه در حیــن اجــرا 

ساختار نهادی بخش نفت و گاز نروژ3
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بعــد  یعنــی  دوره ای  و  ســالیانه  به صــورت 
از قــرارداد، از ســاز و کار متقــن و ارزیابــی 
ــا  ــب ب ــی متناس ــه داینامیک ــق و البت ــده دقی ش
برنامــه توســعه و تولیــد برخــوردار نیســت 
ــت کــه ســتانده  ــت جایــی اس ــا درس و اینج
شــکل   )Government Take(دولت هــا
می گیــرد و آنالیزهــای قــراردادی خدماتــی 
بای بــك هــم نشــان می دهــد تــا بــه حــال 
ــکاران توســط  ــه پیمان ــی مدیریــت هزین ارزیاب
یــا حــوزه حسابرســی قــراردادی  JMC هــا 
دارای فرآینــد سیســتماتیك نبــوده و شــاخص 
 )Effective Royalty(موثــر مالکانــه  بهــره 
پروژه هــای باالدســتی مــا از حــد متوســط 

جهانــی پایین تــر اســت. 
البتــه در مــورد مناقصــات داخلــی و لیســت 
و  مــواد  و  کاال  تأمین کننــدگان   AVL
همین طــور شــرکت های پیمانــکار خارجــی 
و داخلــی کــه خدمــات داخلــی می دهنــد، 
چــه مهندســی و چــه پشــتیبانی، چــون مرجــع 
بهــای مشــخص و  آنالیــز  و  قیمــت  تعییــن 
ــگاه داری NOC توســط  ــا و اساســی در بن پوی
وزارت نفــت بخشــنامه و کنتــرل نگردیــده ، 
حــدود تعییــن قیمت هــا و گســتره مثبــت و 
منفــی آنهــا چــه در بخــش تأمیــن کاال و چــه 
ــت  ــان اس ــی چن ــی مهندس ــات تخصص خدم
کــه قیمــت و هزینــه تمــام شــده پروژه هــا 
ــع  ــی و در واق ــیار غیرواقع ــش بس ــن بخ در ای
ــی نفــت تمــام می شــود  ــه ضــرر شــرکت مل ب
و  ســامان  از  وجــه  به هیــچ  بخــش  ایــن  و 
البتــه  نیســت.  برخــوردار  بهینــه ای  فرآینــد 
قوانیــن حمایــت از شــرکت های داخلــی و 
نیــز نابســامانی ثبــت شــرکت های خارجــی در 
کشــور و روشــن شــدن اینکــه از نظــر قانونــی 
ــت شــده در کشــور  شــرکت های خارجــی ثب
کار  بایــد  دســتگاه  کــدام  نظــارت  تحــت 
کننــد و پاســخگو و مدیریــت شــوند خــود بــه 
داســتان مدیریــت هزینــه بــا روش بنــگاه داری 

دامــن می زنــد.  نابســامانی آن  و   NOC

ــخ  ــی در پاس ــه کمک ــك نقط ــتن ی ــرای داش ب
بــه ایــن چالش هــا و مزایــای روش بنــگاه داری 
نویــن، مــدل مهندســی ســاختار و رونــد تکامل 

ــم:  ــروژ مطــرح می کنی آن را در ن
ــروژ در خصــوص اِعمــال حاکمیــت  کشــور ن
بــر منابــع نفتــی، یکــی از کشــورهای برجســته 
و الگــوی بســیاری از کشــورهای نفتــی در 
ایــن زمینــه اســت. یکــی از ویژگی هــای بــارز 
در ایــن کشــور، وجــود قوانیــن شــفاف و 
ــه ای  ــت؛ به  گون ــات اس ــر جزئی ــا ذک ــل ب مفص
ــن کشــور 12 فصــل دارد  ــون نفــت ای کــه قان
ــش  ــر بخ ــامل 18 زی ــول آن ش ــی فص و بعض
اســت. در مقایســه بــا قانــون نفــت ایــران، 
ایــن موضــوع را می تــوان یکــی از اختالفــات 
و  مــا  مجلــس  اینکــه  و  دانســت  فاحــش 
قانون گــذار چقــدر از مســئولیت و جایــگاه 
خــود غافــل اســت . قانــون نفــت کشــور نــروژ 
بــه قــدری وارد جزئیــات می شــود کــه بــه کل 
ــی ایــن کشــور را  چارچــوب قراردادهــای نفت
تبییــن می کنــد؛ حتــی در برخــی مــواد به نظــر 
ــون مســتقیماًٌ در حــال تعییــن  می رســد کــه قان
مفــاد قــرارداد اســت . در کشــور مــا هــر وقــت 
یــك قــرارداد ومتــن آن و آن هــم نــه از ســوی 
مجریــه  جانــب  از  به ناچــار  قانون گــذار، 
توســعه  بن بســت های  و  موانــع  به دلیــل 
مطــرح شــد ، جــار و جنجــال و ســطحی نگری 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــان ش ــی کاری دام و سیاس

ــت.  ــران را گرف ای

سیستم واگذاری امتیاز در نروژ
بــر اســاس مــاده یــك از فصــل اول قانــون 
ــع  ــر مناب ــت ب ــروژ، حــق مالکی نفــت کشــور ن
نفــت و گاز و حــق انحصــاری مدیریــت ایــن 
ــد.  ــروژ می باش ــت ن ــه حکوم ــق ب ــع متعل مناب
انجــام  بــرای  مناطــق  واگــذاری  از  قبــل 
بایــد  نــروژ  پارلمــان  نفتــی،  فعالیت هــای 
و  بدهــد  را  فعالیت هــا  این گونــه  اجــازه ی 
ــه را  ــایش آن منطق ــتور گش ــالح دس ــه اصط ب
جهــت انجــام فعالیــت نفتــی صــادر کنــد؛ کــه 
البتــه ایــن دســتور بعــد از ارزیابی هــای دقیقــی 
اســت کــه توســط وزارت نفــت در مــورد تأثیر 
گشــایش ایــن مناطــق انجــام می گیــرد. در ایــن 
ــای  ــر فعالیت ه ــی از تأثی ــد تخمین ــی بای ارزیاب
نفتــی روی تجــارت، صنعــت، محیــط زیســت 
و ریســك های آلودگــی احتمالــی و همچنیــن 

تأثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی حاصــل از 
ــود. ــام ش ــی، انج ــای نفت ــت ه فعالی

ــاره  ــاحلی فــالت ق ــق فراس بعــد از آن، مناط
نــروژ بــه بلوک هایــی بــا 15دقیقــه عــرض 
جغرافیایــی  طــول  دقیقــه   20 و  جغرافیایــی 
تقســیم  می شــوند )چیــزی حــدود 250 تــا 
ــه طــول و عــرض  ــع بســته ب ــر مرب 500 کیلومت

جغرافیایــی بلــوک(.
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  امتیازهایــی کــه 
مربــوط بــه صنعــت نفــت در کشــور نــروژ 
ــه دو  ــون ب ــاس قان ــر اس ــوند، ب ــذار می ش واگ
بخــش امتیــاز اکتشــاف و امتیــاز تولیــد تقســیم 
امتیازهــا  ایــن  واگــذاری  بــرای   . می شــود 
مورد نظــر  بلوک هــای  نفــت  وزارت  ابتــدا 
اطالع رســانی  اعــالن عمومــی  از طریــق  را 
مختلــف  شــرکت های  ســپس،  می کنــد. 
به صــورت فــردی یــا گروهــی درخواســت 
خــود را بــرای دریافــت امتیــاز بلوک هــای 
انــرژی  و  نفــت  وزارت  بــه  موردنظرشــان 
ــاس  ــر اس ــد ب ــاز تولی ــد و امتی ــال می کنن ارس
معیارهایــی کــه شــامل بررســی تــوان فنــی 
و مالــی شــرکت ها و محتــوای درخواســت 

اعطــا می گردنــد.   ارائــه شــده می باشــد، 

امتیاز اکتشاف
امتیاز اکتشـــاف حـــق غیر انحصـــاری انجام 
فعالیت های اکتشـــافی از جملـــه فعالیت های 
ژئوفیزیکی،  پتروفیزیکـــی،  شناســـی،  زمین 
همچنیـــن  و  ژئوتکنیکـــی  ژئوشـــیمیایی، 
بـــا عمق کم )براســـاس عمقی  حفاری هایی 
کـــه توســـط ســـازمان مدریت نفـــت نروژ 
مشـــخص شـــده اســـت( را برای مدت زمان 
حداکثر 3 ســـال صـــادر می کند. ایـــن امتیاز 
توســـط ســـازمان مدریـــت نفت نـــروژ بعد 
از درخواســـت شـــرکت ها اعطـــا می گردد 
با  و پادشـــاه می توانـــد مقرراتـــی در رابطه 
محتـــوای چنین امتیازهایـــی و هزینه هایی که 

کند. صـــادر  شـــود،  پرداخت  باید 

امتیاز تولید
پادشــاه در جلســه ی  توســط  تولیــد  امتیــاز 
ــاز  ــن امتی ــردد؛ ای ــا می گ ــت اعط ــت دول هیئ
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ــا بخشــی  ــد بلــوک و ی ــا چن ــد یــك ی می توان
از یــك بلــوک را پوشــش دهــد و شــامل حــق 
انحصــاری اکتشــاف، حفــاری اکتشــافی و 
تولیــد هیدروکربــن در مناطــق تحــت پوشــش 
ــاز،  ــه شــرکِت دارای امتی ــاز می باشــد. البت امتی
صاحــب نفــت تولیــد شــده خواهــد بــود . 
ــده،  ــت ش ــت های دریاف ــاس درخواس ــر اس ب
وزارت نفــت و انــرژی گروهــی از شــرکت ها 
تلفیــق  همدیگــر  بــا  امتیــاز  هــر  بــرای  را 
ــی  ــی در گروه ــد تعدیالت ــا می توان ــد ی می کن
کــه مشــترکاً درخواســت داده انــد، ایجــاد کند. 
در زمانــی کــه امتیــاز تولیــد واگــذار می گــردد 
بایــد یــك اپراتــور کــه وظیفــه انجــام کارهــای 
عملیاتــی را بــر عهــده دارد، توســط وزارت 
ــت  ــه اینجاس ــه ی قابل توج ــود و نکت ــن ش تعیی
ــور را خــارج  ــن اپرات ــد ای کــه وزارت می توان
صاحب امتیــاز  شــرکت های  کنسرســیوم  از 

ــد .  ــن کن تعیی
امتیــاز تولیــد از دو بــازه زمانــی تشــکیل شــده 

اســت:
بــازه ابتدایــی حداکثــر 10 ســال بــه طــول 
فعالیت هــای  شــامل  صرفــاً  و  می  انجامــد 
اکتشــافی و حفــاری اکتشــافی می باشــد. در 
ــت  ــد، وزارت نف ــاِز تولی ــای امتی ــدای اعط ابت
آن  در  بایــد  کــه  کاری  تعهــدات  حداقــل 
بلــوک انجــام شــود را بــه صاحــب امتیــاز 
فعالیت هــای  شــامل  کــه  می کنــد  ابــالغ 

می باشــد. اکتشــافی  حفــاری  و  اکتشــافی 
بــازه دوِم امتیــاز تولیــد، حداکثــر 30 ســال 
ــا   ــوارد خــاص ت ــد کــه در م ــول می انجام به ط

ــت.   ــش اس ــل افزای ــز قاب ــال نی 50 س
ــم  ــاًل از ه ــازه کام ــن دوب ــون ای ــر اســاس قان ب
بــه  ورود  الزم  شــرط  و  شــده اند  تفکیــك 
بــازه ی دوِم امتیــاز تولیــد، انجــام تعهــدات 
اول  بــازه ی  در  مطلــوب  نحــو  بــه  کاری 
می باشــد . در واقــع، پــس از پایــان بــازه ی 
ــام  ــا انج ــه ب ــد از اینک ــد و بع ــاز تولی اول امتی
به طــور  بلــوک  اکتشــافی،  فعالیت هــای 
کامــل شناســایی شــد، شــرکت صاحــب امتیــاز 
می توانــد درخواســت تمدیــد امتیــاز تولیــد 
ــان توســعه و  ــا هم ــازه دوم ی ــه ب ــرای ورود ب ب
ــی  ــردن نواح ــخص ک ــا مش ــرداری را ب بهره ب

درخواســتی بــه ســازمان مدیریــت نفــت نــروژ 
ــن، پادشــاه  ــت، ای ــه در نهای ــه دهــد  و البت ارائ
ــد چــه نواحــی ای  اســت کــه مشــخص می کن
بایــد بــه شــرکت درخواســت کننــده ی امتیــاز 
ــت  ــد نف ــص تولی ــه مخت ــازه ی دوم ک ــرای ب ب

ــود . ــا ش ــت، اعط اس
ــاس  ــر اس ــود ب ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ــد  ــاف از تولی ــروژ، دوره اکتش ــت ن ــون نف قان
جداســت و ایــن اختیــار بــرای حاکمیــت نــروژ 
ــرداری را  محفــوظ اســت کــه توســعه و بهره ب
نیــز پــس از اکتشــاف موفــق بــه صاحــب امتیاز 
ــر. بنابرایــن در کشــوری  ــا خی ــد ی واگــذار کن
کــه منابــع نفتــی در آب هــای عمیــق قــرار 
داشــته و ریســك اکتشــاف و هزینــه عملیــات 
نفتــی باالســت، دوره اکتشــاف و تولیــد از هــم 

جــدا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
کشــور نــروژ بــا صــادرات روزانــه 1/7 میلیــون 
بشــکه نفــت و ســاالنه 116 میلیــارد متــر مکعب 
گاز یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان نفــت 
ــر اســاس  ــد. ب ــان به شــمار می آی و گاز در جه
قانــون نفــت نــروژ، دولــت مالــك منابــع نفــت 
و گاز اســت و هیــچ شــرکتی بــدون دریافــت 
فعالیــت  انجــام  اجــازه  دولــت  از  مجــوز 
نــدارد.  را  گاز  و  نفــت  حــوزه صنعــت  در 
ــه دو دســته کلــی مجــوز اکتشــاف  مجوزهــا ب
و مجــوز تولیــد تقســیم می شــود. صــدور ایــن 
ــی  ــخص قانون ــد مش ــك فرآین ــا از ی مجوزه
ــل آن،  ــی مراح ــه در تمام ــد ک ــت می کن تبعی
ــام  ــت انج ــط دول ــی توس ــری نهای تصمیم گی

می شــود.
ــن نفــت و  ــی توســعه میادی ــروژ متول ــت ن دول
می باشــد.  نفــت  قانــون  چارچــوب  در  گاز 
فعالیت هــای دولــت بــه ســه بخــش اصلــی 
ــتگذاری  ــش اول، سیاس ــود: بخ ــیم می ش تقس
و تعییــن خط مشــی ها در چارچــوب قانــون 
اســت کــه در قالــب تدویــن آیین نامه هــای 
محقــق می شــود.  نفــت  قانــون  بــا  مرتبــط 
ــن برخــی  آیین نامه هــای مذکــور در تعامــل بی
محوریــت  بــا  و  دولــت  وزارتخانه هــای  از 
وزارت نفــت و انــرژی نــروژ تدویــن می شــود. 
مربــوط  دولــت،  فعالیت هــای  دوم  بخــش 
آیین نامه هــا  و  قوانیــن  اجرایی ســازی  بــه 

ــن  ــت. ای ــرای آنهاس ــن اج ــر حس ــارت ب و نظ
نیازمنــد یــك نهــاد  نقــش کــه انجــام آن 
اداره  عهــده  بــر  اســت  فنــی  و  تخصصــی 
ــش  ــه در بخ ــد ک ــروژ )NPD( می  باش ــت ن نف
بعــدِی گــزارش بــه آن پرداختــه می شــود. 
فعالیت هــای  بــه  مربــوط  ســوم  بخــش 
تصدی گــری دولــت اســت کــه از طریــق 
شــرکت های اســتات اویل ، پتــرو  و گســکو  
ــا 67 درصــد  ــل ب انجــام می شــود. اســتات اوی
ــت گاز  ــن نف ــعه میادی ــی، در توس ــهام دولت س
به عنــوان ســرمایه گذار و اپراتــور مشــارکت 
شــرکت  یــك  به عنــوان  پتــرو  می کنــد. 
کامــاًل دولتــی صرفــاً در جایــگاه ســرمایه گذار 
ــع،  ــور دارد و در واق ــن حض ــعه میادی در توس
ــازوی دولــت بــرای ســرمایه گذاری مســتقیم  ب
شــرکت  اســت.   گاز  و  نفــت  صنعــت  در 
ــت و  ــی اس ــاًل دولت ــرکتی کام ــز ش ــکو نی گس
اپراتــوری خطــوط لولــه انتقــال نفــت و گاز را 
ــر عهــده دارد. در شــکل-3 ســاختار نهــادی  ب
ــده   ــش داده  ش ــروژ نمای ــت و گاز ن ــش نف بخ

اســت.]1[

)NPD( اداره نفت نروژ
در ســال 1972 میــالدی بــا تصویــب مجلــس، 
اداره نفــت نــروژ)NPD( به عنــوان یکــی از 
انــرژی  و  نفــت  وزارت  زیرمجموعه هــای 
ــی و  ــازوی فن ــع ب ــد. NPD در واق ــیس ش تأس
تخصصــی وزارت نفــت در فرآینــد توســعه 
ــدی  ــیار کلی ــی بس ــت و گاز، نقش ــن نف میادی
ــن  ــعه میادی ــدی توس ــد. اولویت بن ــا می کن ایف
بــا توجــه بــه نظــر تخصصــی ایــن اداره انجــام 
ــی  ــور در تمام ــالوه، اداره مذک ــود. به ع می ش
ــال  ــور فع ــد حض ــوز تولی ــدور مج ــل ص مراح

دارد. 
اداره نفــت نــروژ متشــکل از 80 تیــم تخصصی 
ــا  ــن تیم ه ــر در ای ــدود 230 نف ــه ح ــت ک اس
فعالیــت می کننــد. ســه ســطح مدیریتــی در 
ــر کل و 4  ــك مدی ــود دارد؛ ی ــن اداره وج ای
مدیــر در ســطح پایین تــر کــه گــروه مدیریــت 
ــد و  ــکیل می دهن ــازمان را تش ــتراتژیك س اس
ــه عنــوان دســتیار مدیــر کــه بخــش 12  نفــر ب
operative management  ســازمان را تشکیل 
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ــه  ــن اداره ب ــر اســاس عملکــرد، ای ــد. ب می دهن
ــه  ــود ک ــیم می ش ــف تقس ــوزه مختل ــار ح چه
عبارتنــد از: »اکتشــاف«، »توســعه و عملیــات«، 
ــت  ــوب« و »مدیری ــل و چارچ ــه و تحلی »تجزی

ــا و ســازمان«.]2[ داده ه
بــر اســاس قوانیــن نفتــی نــروژ، قبــل از انجــام 
منطقــه  یــك  در  نفتــی  فعالیــت  هرگونــه 
جدیــد، ابتــدا بایــد مجــوز عمومــی بــرای 
ــور  ــه مذک ــی در منطق ــای نفت ــام فعالیت ه انج
توســط مجلــس صــادر گــردد. انتخــاب و 
معرفــی ایــن مناطــق به مجلــس توســط وزارت 
نفــت و انــرژی و بــر اســاس بررســی های فنــی 
و اقتصــادی اداره نفــت نــروژ انجــام می شــود.

]3[
مناطــق نفتــی قبــل از واگــذاری بــه شــرکت ها 
بــه بلوک هایــی بــا ابعــاد مشــخص تقســیم 
ــرات  ــاس نظ ــر اس ــدی، ب ــود. در گام بع می ش
بلوک هــای   ،NPD اقتصــادی  و  فنــی 
ــه  ــذاری ب ــرای واگ ــخص و ب ــت دار مش اولوی
ــانی  ــی اطالع رس ــورت عموم ــرکت ها به ص ش
کــه  هســتند  موظــف  شــرکت ها  می شــود. 
ــرای  ــود را ب ــادی خ ــی و اقتص ــنهادات فن پیش
ــاس  ــر اس ــن اداره ب ــد و ای ــال کنن NPD ارس
بررســی فنــی و اقتصــادی کــه انجــام داده 
ــا شــرکت های مذکــور وارد مذاکــره  اســت ب
می شــود. در ایــن مذاکــرات ابعــاد فنــی و 
ــر  ــهم ه ــل س ــدان از قبی ــعه می ــادی توس اقتص
مالــی،  منابــع  از ســهامداران، حجــم  یــك 
زمــان  مــدت  و  کاری  تعهــدات  حداقــل 
گفت وگــو  و  بحــث  مــورد  نیــاز  مــورد 
بــر   NPD نهایــت،  در  می گیــرد.  قــرار 
ــن  ــود، بهتری ــی خ ــخیص کارشناس ــاس تش اس
پیشــهادها را انتخــاب و اصــالح می کنــد و 
ــد  ــوز تولی ــدور مج ــت ص ــدی جه در گام بع
ــد.  ــی می نمای ــرژی معرف ــه وزارت نفــت و ان ب

ــان دیگــر، بررســی صالحیــت، انتخــاب  ــه بی ب
ــات  ــن اصالح ــرکت ها و همچنی ــی ش و معرف
پیشــنهاد های اولیــه از لحــاظ فنــی و اقتصــادی 
و تدویــن پیشــنهاد نهایــی بــرای هــر یــك 
و  فنــی  نظــرات  اســاس  بــر  بلوک هــا،  از 

می شــود. انجــام   NPD اقتصــادی 
در فرآینـــد توســـعه میـــدان نیـــز تمامـــی 
نظارت هـــای فنـــی و اقتصـــادی بـــر فعالیـــت 
مناطـــق  در  فعـــال  نفتـــی  شـــرکت های 
طریـــق  از  و   NPD توســـط  نـــروژ  نفتـــی 
روزانـــه،  مســـتمر  گزارش گیری هـــای 
ماهانـــه و ســـاالنه انجـــام می شـــود. اســـتمرار 
برنامـــه  فعالیت هـــای شـــرکت ها، تدویـــن 
توســـعه میـــدان و ایجـــاد هرگونـــه تغییـــر در 
 NPD آن، مبتنـــی بـــر نظـــرات تخصصـــی
ــت  ــن، مدیریـ ــر ایـ ــود. عالوه بـ ــام می شـ انجـ
اطالعـــات و داده هـــای صنعـــت نفـــت نـــروژ 

نیـــز بـــر عهـــده NPD اســـت. ]4[

ــات  ــس NPD و ثب ــاب رئی ــد انتخ فرآین
مدیریــت بی نظیــر

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده بــه 
ــازوی  ــه NPD ب ــود ک ــاهده می ش ــی مش خوب
کارشناســی دولــت نــروژ بــرای توســعه میادین 
نفــت و گاز اســت. بــه بیــان دیگــر، در تمامــی 
مراحــل توســعه میــدان در صورتی کــه نیــاز بــه 
بررســی و اظهــار نظــر فنــی و اقتصــادی باشــد، 
ــه عهــده دارد.  NPD مســئولیت انجــام آن را ب
ــروژ،  ــت ن ــادی حکوم اگرچــه در ســاختار نه
NPD به عنــوان یکــی از زیــر مجموعه هــای 
وزارت نفــت و انــرژی نــروژ می باشــد امــا 
جلســه ی  در  پادشــاه  توســط  آن  ریاســت 
هیــأت دولــت  و بــرای مــدت 6 ســال انتخــاب 
می شــود. ایــن فرآینــد انتخــاب رئیــس ســبب 
شــده اســت کــه تغییــرات مدیریتــی ایــن 

ــرات  ــتقل از تغیی ــات و مس ــا ثب ــیار ب اداره بس
نگارنــده،  نظــر  بــه   ]5[ باشــد.  دولت هــا 
منابــع طبیعــی تجدید ناپذیــر در کشــور مــا 
ــال  ــز انف ــالمی ج ــوری اس ــن جمه ــق قوانی طب
بــه مــردم و  محســوب می گــردد و متعلــق 
مدیریــت  متولــی  و  بــوده  آتــی  نســل های 
ــه  ــی فقی ــا ول ــرعاً ب ــت از آن ش ــال و صیان انف
ثبــات  مقولــه  می باشــند کــه می تواننــد در 
مدیریتــی در ایــن موضــوع مهــم، همچــون 
مــدل ســاختاری نــروژ دخالــت داشــته باشــند. 

طــی 45 ســال اخیــر، دولــت نــروژ در اختیــار 5 
حــزب سیاســی مختلــف بــوده اســت. در ایــن 
ــه آن  ــه و در نتیج ــروژ 13 مرتب ــه ن دوره کابین
ــر کــرده  ــه تغیی ــرژی 20 مرتب ــر نفــت و ان وزی
ــه و وزرا  ــزاب، کابین ــرات اح ــا تغیی ــت. ام اس
انــدک تأثیــری بــر ثبــات مدیریــت اداره نفــت 
ــن 45  ــول ای ــن اداره در ط ــته و ای ــروژ نداش ن
ــت.  ــته اس ــاوت داش ــس متف ــا 3 ریی ــال تنه س
فردریــك هاگمــن  اولیــن رئیــس NPD از 
ــال  ــدت 24 س ــرای م ــا 1996 ب ــال 1972 ت س
ریاســت آن را بــر عهــده داشــت و بعــد از 
ــه  ــا 2007 ب ــال 1996 ت ــرگ  از س ــر ب او  گان
ــت NPD را در  ــکان هدای ــال س ــدت 11 س م
ــد  از  ــت نایلن ــت، بن ــت و در نهای ــت داش دس
ســال 2007 تــا کنــون عهــده دار ایــن مســئولیت 

]6[ می باشــد. 
بــر اســاس توضیحــات ارائــه شــده، ثبــات 
مدیریــت کــم نظیــر، یکــی از مهمتریــن عوامل 
ــروژ اســت.  پیشــرفت و موفقیــت اداره نفــت ن
ایــن ثبــات مدیریــت ناشــی از رویکــرد مدیران 
ــن  ــس ای ــاب رئی ــد انتخ ــروژ و فرآین ــد ن ارش
ــی  ــوان الگوی ــد به عن ــه می توان ــت ک اداره اس
مناســب در ســایر کشــورهای نفتــی نیــز بــه کار 

ــه شــود. گرفت

1- Petroleum Act, Sec 1.1 :The Norwegian 
State has the proprietary right to subsea 
petroleum deposits and the exclusive right 

to resource management.
2- Petroleum Act, Sec 3.1 :Prior to the 
opening of new areas with a view to grant-

ing production licenses, an evaluation 
shall be undertaken of the various inter-
ests involved in the relevant area.  In this 
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evaluation, an assessment shall be made of 
the impact of the petroleum activities on 
trade, industry and the environment, and 
of possible risks of pollution, as well as the 
economic and social effects that may be a 
result of the petroleum activities.
3-Petroleum Regulation, Sec 6d: Pursuant 
to the Act Section 3-1 the proposal to open 
a new area for petroleum activities shall be 
submitted to the Storing[Parliament].
4- Petroleum Act, Sec 3.2 :Offshore areas 
inside the outer boundary of the conti-
nental shelf are divided into blocks of 15 
latitude minutes and 20 longitude minutes 
in size.
5- Petroleum Act, Sec 2 and 3
6-Petroleum Regulation, Sec 10: In the 
interest of furthering the best possible re-
source management, production licenses 
are granted on the basis of the following 
criteria:
a) the technical competence and financial 
capacity of the applicant,
b) the applicant’s plan for exploration and 
production in the area for which a produc-
tion licence is sought.
7-NPD(Norwegian Petroleum Directorate)
8- Petroleum Act, Sec 2
9- Petroleum Act, Sec 2.1:The King may 
issue regulations relating to the contents of 
an application for exploration licence, the 
scope of such licence, the further condi-
tions of the licence and the fee to be paid.   
10- Petroleum Act, Sec 3.1: The King in 
Council may, on conditions to be further 
stipulated, grant production licence.  A 

production licence may cover one or sev-
eral blocks or parts of blocks
11- Petroleum Act, Sec 3.1: A production 
licence entails an exclusive right to explo-
ration, exploration drilling and production 
of petroleum deposits in areas covered by 
the licence.  The licensee becomes the own-
er of the petroleum which is produced.
12- Petroleum Act, Sec 3.7: 
13- Petroleum Act, Sec 3.9:The production 
licence shall be granted for up to 10 years. 
If the production licence is granted for a 
shorter period of time, the Ministry may 
subsequently extend the licence period 
within the 10 years limit.
14- Petroleum Act, Sec 3.8: The King may 
impose on the licensee a specific work ob-
ligation for the area covered by the pro-
duction licence.
15- Petroleum Regulation, Sec 13:The 
work obligation mentioned in the Act sec-
tion 3-8 may consist of exploration and 
exploration drilling of a certain number of 
wells down to specified depths or geologi-
cal formations.
16- Petroleum Act, Sec 3.9:A licensee who 
has fulfilled the work commitment ac-
cording to Section 3-8 and the conditions 
otherwise applicable to the individual 
production licence, may demand that the 
licence shall be extended after the expiry 
of the period stipulated pursuant to the 
first paragraph. The extension period shall 
be stipulated in the individual production 
licence, and shall as a general rule be up to 
30 years, but may in specific cases be up to 

50 years.
17- Petroleum Regulation, Sec 14:Ap-
plication for extension of a production 
licence pursuant to the Act section 3-9 
first paragraph, shall be submitted to the 
Norwegian Petroleum Directorate within 
four months prior to the expiry of the pro-
duction licence, unless otherwise decided 
by the Norwegian Petroleum Directorate.
Demand for extension pursuant to the 
Act section 3-9 second paragraph, shall 
be submitted to the Norwegian Petroleum 
Directorate within two months prior to 
the expiry of the production licence, un-
less otherwise decided by the Norwegian 
Petroleum Directorate. The licensee shall 
specify the area for which the extension is 
sought.
18- Petroleum Act, Sec 3.9:When granting 
a licence, the King shall stipulate what part 
of the area covered by the production li-
cence the licensee may demand an exten-
sion for pursuant to the second paragraph. 
The Ministry may on application consent 
to the licensee keeping more than the area 
stipulated when the licence is granted ac-
cording to this provision.
19- Statoil
20- Petoro
21- Gassco
با هیئت دولت جلسه ای دارد  پادشاه هر جمعه   -22
که به King in Council  معروف می باشد و در آن 

تصمیمات مهمی گرفته می شود.
 23- Fredrik Hagemann
 24- Gunnar Berge
25- BenteNyland


