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 بررسی قانون نفت نروژ 

  از منظر نحوه واگذاری میادین نفت و گاز

 )گزارش اول(

 

 

 

 

 

 

 چكیده

 ابعمن بر مالكيت حق و است کشور این حاکميت اختيار در و ملی هایدارایی جزء نروژ گاز و نفت منابع

 تمدیری در مختلفی نهادهای .تعلق دارد نروژ حكومت به منابع این مدیریت انحصاری حق و گاز و نفت

 ونقان» اساس این بر دارد. عهدهبر را نقش ینمهمتر نروژ مجلس بين، این در که دارند نقش منابع این

 آن براساس گاز و نفت منابع از برداریبهره و مدیریت چارچوب که است سندی ینمهمتر «نروژ نفت

 .شودمی تعيين

 شایشگ» از: عبارتند که است اصلی مرحله دو شامل کشور این در گاز و نفت ميادین توسعه فرآیند

 انجام برای مناطق واگذاری از قبل .«توليد مجوز صدور» و «گاز و نفت هایفعاليت برای جدید مناطق

  د.کن صادر نفتی فعاليت انجام برای را منطقه آن گشایش دستور باید مجلس نفتی، هایفعاليت

 اسبراس شوند،می واگذار نروژ کشور در نفت صنعت به مربوط هایفعاليت انجام برای که مجوزهایی

 و ليدتو مجوز صدور .شوندمی تقسيم توليد مجوز و نگاری(لرزه )صرفاً اکتشاف مجوز بخش دو به قانون

 جوزم است. گاز و نفت ميادین توسعه مدیریت در نروژ حاکميت نقش ینمهمتر آن مفاد انجام بر نظارت

 هایفعاليت شامل و سال 10 حداکثر اول دوره است. شده تشكيل مجزا کامالً زمانی دوره دو از توليد

 در و سال 30 حداکثر که گيردمی بردر را توليد و توسعه دوم دوره و است اکتشافی حفاری و اکتشافی

 توانمی ،نروژ نفت قانون در شده تصریح اصول براساس انجامد.می طول به سال 50 تا اصخ موارد

 است. حاکميت عهدهبه ميدان شناخت و اکتشاف مراحل در هاریسک همه دریافت

 

 مقدمه

 81جایگاه نخست را در ميان  2017در سال  1صنعت نفت و گاز نروژ از لحاظ شاخص حكمرانی منابع

نه يآورده است و مطالعات بسياری نحوه عملكرد نظام حكمرانی نفت و گاز نروژ را بهدست کشور جهان به

 3و2.کنندجهان توصيف می گاز و بسياری از کشورهای توليدکننده نفت زا و برتر

                                                 
1. Resource Governance Index (RGI) 

2. Lund, Diderik. "State Participation and Taxation in Norwegian Petroleum: Lessons for Others?." 

Energy Strategy Reviews 3 (2014): 49-54. 

3. Ramírez-Cendrero, Juan M., and Eszter Wirth. "Is the Norwegian Model Exportable to Combat 
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ون قانصورت های مشخصی در نظر گرفته و بهکشور نروژ برای توسعه ميادین نفت و گاز چارچوب

به تصویب مجلس این کشور رسانده است. بر این اساس حدود اختيارات و بایدها و نبایدها در مجلس به 

های مختلف، ها اعم از وزارتخانهیک از نهادها و دستگاهرسيده و در این چارچوب، وظيفه هرتصویب 

نقش را برعهده دارد.  مهمترین 1پارلمان، دولت و پادشاه مشخص شده است که در این بين، مجلس نروژ

برداری از منابع نفت مهمترین سندی است که چارچوب مدیریت و بهره 2«قانون نفت نروژ»بر این اساس 

 شود.و گاز براساس آن تعيين می

هم ای به فهای قانونی حاکم بر صنعت نفت و گاز نروژ و نحوه تكامل آن کمک ویژهفرآیندبررسی 

کند تا بتوان نظام حكمرانی صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران مدل حكمرانی صنعت نفت این کشور می

فت نقانونی واگذاری ميادین نفت و گاز براساس قانون  فرآینددر این پژوهش تمامی  روزاین. ارا ارتقا داد

 تفصيل بررسی خواهد شد. نروژ به

 

 تاریخچه .1

 افاکتش اما ،بود ناچيز بسيار نروژ قاره فالت در گاز و نفت غنی ذخایر کشف احتمال 1950 دهه اوایل در

 .داد تغيير را نروژ قاره فالت فتین ظرفيت پيرامون شناسیزمين هایتحليل ،1959 سال در هلند در گاز

 بالق در تا کرد تقاضا نروژ مقامات از درخواستی ارسال با موپترولي فيليپس کمپانی 1962 اکتبر در

 یهایقسمت در گاز و نفت توليد و اکتشاف انحصاری حق آمریكا، دالر هزار 160 ماهانه بهایاجاره پرداخت

 3.نكرد موافقت تقاضا این با نروژ دولت اما کند. دریافت را نروژ، قاره فالت در واقع شمال، دریای از

 التف طبيعی منابع همه مالكيت قانون، این در رسيد. تصویب به نروژ نفت قانون 1963 سال در

 و اکتشاف مجوز صدور فرآیند در نهایی حلقه عنوانبه نروژ پادشاه و گرفت قرار حكومت اختيار در قاره

 و انگلستان نروژ، کشورهای بين ميانه خط براساس شمال دریای 1965 سال در شد. معرفی توليد

 نفت توليد و اکتشاف هایفعاليت انجام برای مجوز 22 بار اولين برای سال همان در شد. تقسيم دانمارک

 تصویب به نفتی فرمان 10 به موسوم بندی 10 طرحی 1971 سال رد 4.شد صادر نروژ قاره فالت در گاز و

 5:از عبارتند که رسيد نروژ مجلس

 اشد.ب ملی کنترل و نظارت تحت باید نروژ قاره تالف در نفت صنعت با مرتبط هایفعاليت همه .1

                                                 
Dutch Disease?." Resources Policy 48 (2016): 85-96 

1. Storting 

2. Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities. 

3. Norway’s Oil History in 5 Minutes (https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-

gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/). 

4. Ibid. 

5. Storting White Paper 28 (2010 – 2011) – Unofficial Translation of Chapter 1. An Industry for the 

Future – Norway's Petroleum Activities. 

https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
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 نظر از روژن حداکثری استقالل به نسبت که شود انجام و طراحی ایشيوه به باید نفتی اکتشافات .2

 .شود حاصل اطمينان خام نفت مينأت برای دیگر کشورهای به وابستگی

 یابند. گسترش نفت براساس باید جدید صنایع .3

 و موجود تجاری هایتفعالي برای کافی مالحظات گرفتن نظر در با باید نفت صنعت توسعه .4

 پذیرد. صورت زیست محيط و طبيعت از حفاظت به مربوط اتمالحظ همچنين

 .است قبول قابل تست کوتاه زمان مدت در تنها نروژ قاره فالت از برداشت قابل گاز سوزاندن .5

  ،شددود وارد نروژ خاک به باید کلی قاعده یک عنوانبه نروژ قاره فالت از شددده توليد گاز و نفت .6

 شود.منجر  دیگری حلراه به اجتماعی د سياسی اتمالحظ که مواردی در مگر

 هماهنگ نروژ نفت صنعت منافع با را نروژ منافع و شود وارد مقتضی سطوح همه در باید دولت .7

 بپردازد. المللیبين و ملی فااهد با نروژی نفتی جامعه توسعه به همچنين و کند

 یاسبمن همكاری و کند دنبال را دولت تجاری منافع که شود سيسأت باید نفت ملی شرکت یک .8

  باشد. داشته خارجی و داخلی منافع با

که منافع اجتماعی و سددياسددی   برسددد تصددویب به باید نروژ قاره فالت برای فعاليت برنامه یک .9

 .کند برآورده را کشور از بخش آن به مربوط فردبهمنحصر

 .دهد ارائه نروژ خارجی سياست برای را جدیدی وظایف تواندمی نروژ بزرگ نفتی اکتشافات .10

با مصوبه  1اویل( )استات نروژ نفت ملی شرکت 1972 سال در فرامين، این اجرای از گام اولين در

 از درصد 50 گاز، و نفت ميادین توسعه قراردادهای همه در تا شد مقرر همچنين شد. سيسمجلس تأ

 کردنمی گذاریسرمایه افشاکت دوره در لاوی ستاتا این، برعالوه .شود واگذار شرکت این به پروژه سهام

 معاف اکتشاف مرحله به مربوط هایهزینه از نتيجه در بود. پروژه در شرکا سایر با تماماً اکتشاف ریسک و

 افزایش هامایتح نای 1974 سال در بود. پروژه شرکای سایر عهدهبه مرحله این هایهزینه همه و بود

 اجازه ميدان، شناخت و اکتشاف مرحله اتمام از بعد ها،پروژه از هریک دردولت نروژ  که ایگونهبه 2.یافت

 اد،زی سوددهی احتمال با هاییپروژه در بنابراین دهد. تغيير مذکور پروژه در را اویل استات سهم داشت

 یافت.می کاهش شرکت این سهم ،کم سوددهی احتمال با هاییپروژه در و افزایش اویل استات سهم

 سبب اویل استات از شده انجام هایحمایت بود. درصد 80 تا اویل استات برای سهم افزایش سقف البته

 اپراتوری حوزه در هم و کالن مدیریت و گذاریسرمایه هایحوزه در هم شرکت این هایتوانمندی تا شد

 3.شود فراهم نفتی قدرتمند شرکت یک ایجاد مقدمات و کند رشد گاز و نفت ميادین توسعه

 رد زمان آن تا که نفت صنعت به مربوط هایفعاليت و شد سيسأت انرژی و نفت وزارت 1978 سال در

                                                 
1. Statoil 

2. Sliding Scale 

3. Mark Thurber and Benedicte Tangen Istad, “Norway’s Evolving Champion: Statoil and the Politics of 

State Enterprise,” Freeman Spogli Institue for International Studies, Working Paper #92 (2010). 
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 کار،محافظه حزب آمدن کار روی با ميالدی 80 دهه در یافت. انتقال وزارتخانه این به ،بود صنعت وزارت اختيار

 در اوانفر امتيازات به توجه با حقيقت در گرفت. انجام اویل استات یندهآفز قدرت کاهش راستای در اقداماتی

 درآمدهای گیوابست همچنين و حاکميتی بدنه با شرکت این وسيع ارتباطات اویل، استات برای شده گرفته نظر

 احتمال جهنتي در و گاز و نفت ميادین توسعه بر شرکت این مطلق حاکميت زمينه شرکت، این به نروژ نفتی

 اویل استات قدرت کاهش فرآیند کارمحافظه حزب اساس این بر بود. آمده وجودبه وریبهره کاهش و فساد

 2و1.شود فراهم نفتی یهاشرکت سایر با رقابت و سازیتجاری زمينه تا داد قرار کار دستور در را

 از لوله خطوط و گازی و نفت ميادین در اویل استات سهم از نيمی از بيش 1985 سال در روازاین

 دولت اختيار در مستقيمطور به 3سهم دولت وظيفه مدیریت عنوانبا  و شد جدا شرکت این هایدارایی

 به شرکت این حقيقت در اما شد،می انجام اویل استات ازسوی SDFI منابع مدیریت البته .گرفت قرار

 در اتفاق، این از پس نبود. منابع این مالک و کردمی مدیریت را منابع این نروژ دولت از نمایندگی

 یقطر از مستقيم صورتبه نروژ دولت شد،می صادر گاز و نفت ميادین توسعه برای که بعدی مجوزهای

SDFI 4بود. سهامدار هاپروژه در اویل استات شرکت طریق از غيرمستقيم طوربه و 

 به نفت جدید قانون و گرفت قرار اساسی بازنگری مورد 1963 نفت قانون ،1985 سال در زمانهم

 قالب در که بود بند 67 شامل و مفصل بسيار قبلی نسخه با مقایسه در قانون این رسيد. مجلس تصویب

 عدیب بخش در که است قانون همين نروژ فعلی نفت قانون اصلی چارچوب بود. شده ساماندهی فصل 5

  .شد خواهد داده توضيح

 مكانا د،سر جنگ پایان از پس .کرد تغيير نفت المللیبين بازارهای شرایط ميالدی 80 دهه پایان در

 بجذ منظوربه بنابراین شد. فراهم جهان نقاط برخی در گاز و نفت ميادین توسعه و گذاریسرمایه

 کارهب یمناسب یتسياس ابزارهای بود الزم ،خيزنفت مناطق سایر با رقابت و نروژ قاره فالت در گذاریسرمایه

 منظورکه به حمایتی امتياز حق و شد تسهيل مالياتی قوانين 1992 سال در اساس این بر .شود گرفته

 پس ینا از نتيجه در شد. ملغی ،شدمی گرفته نظر در اویل استات برای گاز و نفت ميادین در سهم داشتن

 نروژ گاز و فتن ميادین در سهم گرفتن برای المللیبين نفتی هایشرکت سایر با رقابت به ملزم اویل استات

 اویل تاتاس از حمایت برای قانونی زمينه همچنان که دهدمی نشان نروژ فعلی نفت قانون بررسی البته بود.

 6و5.شد خواهد ارائه بيشتر توضيحات ،هادام در که دارد وجود نروژی هایشرکت سایر و

                                                 
1. Norway’s Oil History in 5 Minutes (https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-

gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/) 

2. Mark Thurber and Benedicte Tangen Istad, “Norway’s Evolving Champion: Statoil and the Politics 

of State Enterprise,” Freeman Spogli Institue for International Studies, Working Paper #92 (2010) 

3. State's Direct Financial Interest (SDFI) 

4. Mark Thurber and Benedicte Tangen Istad, “Norway’s Evolving Champion: Statoil and the Politics 

of State Enterprise,” Freeman Spogli Institue for International Studies, Working Paper #92 (2010) 

5. Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities. 

6. Mark Thurber and Benedicte Tangen Istad, “Norway’s Evolving Champion: Statoil and the Politics 

of State Enterprise,” Freeman Spogli Institue for International Studies, Working Paper #92 (2010) 

https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
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 سيدر تصویب به نفت قانون سوم ویرایش و شد بازنگری بار دومين برای نفت قانون 1996 سال در

 شرکت سيستأ با 2001 سال در البته دانست. نروژ نفت قانون نهایی نسخه را آن توانمی حاضر حال در که

 یجدید فصل داشت، برعهده نفتی هایپروژه در را دولت سهم مدیریت وظيفه که 1«رووتپِ» دولتی

 سال قانون با مقایسه در 1996 سال قانون اصلی تفاوت شد. اضافه نفت قانون به شرکت این درخصوص

 شده بيان بيشتری تفصيل به 1996 سال قانون در که است محيطیزیست و ایمنی مسائل بارهدر 1985

 ونقان اصلی چارچوب دیگر بيان به ندارد. وجود قانون دو این بين چندانی تفاوت موارد سایر در اما ،است

 .شودررسی میب ادامه در که است 1985 سال قانون بر حاکم رچوبچا همان نروژ فعلی نفت

 

 نروژ نفت صنعت بر حاكم قوانین و مقررات .2

 قانون اول فصل از (1) ماده براساس و است حاکميت اختيار در و بوده ملی نروژ کشور گاز و نفت منابع

لق تع نروژ حكومت به منابع این مدیریت انحصاری حق و گاز و نفت منابع بر مالكيت حق نروژ، نفت

 نقش ینمهمتر 3نروژ مجلس بين، این در که دارند نقش منابع این مدیریت در مختلفی نهادهای 2.دارد

 از برداریبهره و مدیریت چارچوب که است سندی ینمهمتر 4«نروژ نفت قانون» اساس این بر دارد. را

 اجرایی هاینامهآیين» بعدی، جایگاه در و قانون از پس شود.می تعيين آن براساس گاز و نفت منابع

 ارچوبچ در هانامهينآی این است. رداربرخو بسزایی اهميت از که گيردمی قرار 5«نفت قانون با مرتبط

 7و6است. پادشاه یيدتأ نيازمند شدن یاجرای از قبل و شودمی تهيه دولت ازسوی و نفت قانون

 

 نفت قانون .1-2

 .است بخش 90 و فصل 12 شامل که باشدمی 1996 سال بهمربوط  نروژ نفت قانون ویرایش آخرین

 8از: عبارتند نفت قانون دهندهتشكيل هایفصل

 هایفعاليت توقف .5 12،نفت توليد .4 11،توليد مجوز .3 10،اکتشاف مجوز .2 9،مقدماتی مقررات .1

                                                 
1. Petoro 

2. Petroleum Act, Sec 1.1. 

3. Storting 

4. Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities 

5. Regulations to Act Relating to Petroleum Activities. Laid Down by Royal Decree 27 June 1997. 

6. Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities. 

7. Regulations to Act Relating to Petroleum Activities. Laid down by Royal Decree 27 June 1997 

Pursuant 

8 Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities. 

9. Introductory Provisions 

10. Exploration Licence 

11. Production Licence 

12. Production etc. of Petroleum 
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 جبران به مربوط قوانين .8 3،آلودگی خسارت قبال در مسئوليت .7 2،مجوزها ترهين و ثبت. 6 1،نفتی

 مدیریت .11 6،عمومی مقررات .10 5،ایمنی به مربوط خاص الزامات .9 4،نروژی ماهيگيران به خسارت

 8.قوانين اصالح و درآمدن اجرا به .12 7،دولت مستقيم منافع

 فراوانی جزئيات قانون این در و است مفصل بسيار نروژ نفت قانون است مشخص که گونههمان

  است. گرفته قرار توجه مورد گاز و نفت ميادین توسعه پيرامون

 

 نفت قانون با مرتبط ییاجرا مقررات .2-2

 لتدو هيئت جلسه در پادشاه و دکنمی آماده انرژی و نفت وزارترا  نفت قانون با مرتبط ییاجرا مقررات

 به 1996 سال نفت قانون مبنایبر 1997 سال در هانامهينآی این از نسخه آخرین د.انرسمی ویبتص به

 قانون اجرای سازوکار و گيرددربرمیدر مقایسه با قانون  را بيشتری جزئيات مقررات این رسيد. تصویب

 .1 از: عبارتند فصول این 9.است بخش 88 و فصل 10 شامل نفت فعلی هاینامهآیين کند.می مشخص را

 14،االرضحق و مالكانه بهره .5 13،نفت توليد .4 12،توليد مجوز .3 11،اکتشاف مجوز .2 10،مقدماتی مقررات

 17،ینفت هایتيفعال یبرا تیریمد هایستميس .8 16،اسناد و اطالعات .7 15،ینفت هایتيفعال توقف .6

 19.عمومی مقررات .10 18،یباالدست لوله خط شبكه به یدسترس .9
 

  

                                                 
1. Cessation of Petroleum Activities 

2. Registration and Mortgaging 

3. Liability for Pollution Damage 

4. Special Rules Relating to Compensation to Norwegian Fishermen 

5. Special Requirements to Safety 

6. General Provisions 

7. Management of the State Direct Financial Interest 

8. Entry into Force and Amendment of Laws 

9. Regulations to Act Relating to Petroleum Activities. Laid down by Royal Decree 27 June 1997 

Pursuant 

10. Introductory Provisions 

11. Exploration Licence 

12. Production Licence 

13. Production etc. of Petroleum 

14. Production Fees and Area Fees 

15. Cessation of Petroleum Activities 

16. Information and Documentation 

17. Management Systems for the Petroleum Activities 

18. Access to Upstream Pipeline Networks 

19. General Provisions 
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 نروژ گاز و نفت بخش سازمانی ساختار .3

 و ندکمی تعيين را کلی هایچارچوب و قوانين کشور این پارلمان ،نروژ نفت تعصن کنونی ساختار در

 خشب سه به دولت هایفعاليت .است گاز و نفت ميادین توسعه متولی دولت ،نروژ نفت قانون براساس

 البق در که است قانون چارچوب در هامشیخط تعيين و سياستگذاری اول بخش شود.می تقسيم اصلی

 برخی بين تعامل در مذکور هاینامهآیين تدوین شود.می انجام نفت قانون با مرتبط هاینامهآیين تدوین

  شود.می انجام «نروژ انرژی و نفت وزارت» محوریت با و هاوزارتخانه

 نای است. آن بر نظارت و نامهآیين و قوانين کردن اجرایی به مربوط دولت هایفعاليت دوم بخش

  .است 1نروژ نفت اداره عهدهبر نياز دارد فنی و تخصصی نهاد به آن انجام که نقش

 و وروپت اویل، استات هایشرکت با که است دولت یتصدیگر هایفعاليت به مربوط سوم بخش

 عنوانبه هم گاز نفت ميادین توسعه در دولتی، سهام درصد 67 با اویل استات شود.می انجام گسكو

 ایگاهج در صرفاً دولتی کامالً شرکت عنوانبه رووپت کند.می مشارکت اپراتور عنوانبه هم و گذارسرمایه

 تصنع در مستقيم گذاریسرمایه برای دولت بازوی درواقع و دارد نقش ميادین توسعه در گذارسرمایه

 را گاز انتقال لوله طوطخ اپراتوری و است دولتی کامالً شرکتی نيز 2گسكو شرکت است. گاز و نفت

 4و3.است شده داده نمایشادی بخش نفت و گاز نروژ ساختار نه 1شكل  در دارد. عهدهبر

  

                                                 
1. Norwegian Petroleum Directorate (NPD) 

2. Gassco 

3. Lund, Diderik. "State Participation and Taxation in Norwegian Petroleum: Lessons for Others?." 

Energy Strategy Reviews 3 (2014): 49-54. 

4. Ramírez-Cendrero, Juan M., and Eszter Wirth. "Is the Norwegian Model Exportable to Combat 

Dutch Disease?." Resources Policy 48 (2016): 85-96 
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 ژ. ساختار نهادی بخش نفت و گاز نرو1 كلش

Source: Norwegian Petroleum Directorat Websites: http://www.npd.no/en/&http:// 

www.norskpetro leum.no/en/ 

 

 گاز و نفت میادین توسعه یندفرآ .4

 که تاس اصلی مرحله دو شامل کشور این در گاز و نفت ميادین توسعه فرآیند نروژ، نفت قانون براساس

 ،قانون براساس 2.«توليد مجوز صدور» و 1«گاز و نفت هایفعاليت برای جدید مناطق گشایش» از: عبارتند

 صادر مجلسازسوی  منطقه آن در فعاليت مجوز باید ابتدا منطقه، یک در 3نفتی فعاليت هر انجام از پيش

 طی مجوز، صدور از پس 4یابد. گشایش نفتی هایفعاليت انجام برای مذکور منطقه دیگر بيان به و شود

 ادرص متقاضی هایشرکت برخی برای مناطق این در گاز و نفت توليد و اکتشاف مجوز مشخص، یفرآیند

 ینا ذیل که نروژ نفت اداره و نروژ انرژی و نفت وزارت شود.می ناميده توليد مجوز اصطالحبه  که دشومی

 اداره واقعدر دارند. آن اجرای بر نظارت و دتولي و اکتشاف مجوز صدور در اساسی نقش ،دارد قرار وزارتخانه

 نفت ینمياد توسعه هایپروژه اقتصادی و فنی ارزیابی برای انرژی و نفت وزارت کارشناسی بازوی نروژ، نفت

 شاهپاد ازسوی آن رئيس اما ،است انرژی و نفت وزارت هایمعاونت از یكی اداره این اینكه با است. نروژ گاز و

 ثبات اهميت دليلهب 5است. تمدید قابل که شودمی منصوب سال 6 مدت برای و دولت هيئت جلسه در

 است.کرده  تغيير مرتبه دو فقط اداره این ریاست گذشته سال 45 طی جایگاه، این در مدیریت

                                                 
1. Opening of New Areas for Petroleum Activities 

2. Award of Production License 

 .برداری از میادین نفت گاز از قبیل اکتشاف، تولید و انتقالهای مرتبط با بهره. همه فعالیت3

4. Petroleum Act, Sec 3.1. 

5. Storting Prp. No. 113. 

http://www.npd.no/en/&http:/%20www.norskpetro
http://www.npd.no/en/&http:/%20www.norskpetro
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 مهادا در که است شده مشخص کامل طوربه نفت قانون در مرحله دو این از هریک به مربوط فرآیند

 شود.می بيان آنها از هریک به مربوط جزئيات

 

 گاز و نفت هایفعالیت برای جدید مناطق گشایش .1-4

  :شوندمی تقسيم کلی دسته سه به نروژ قاره فالت دریایی مناطق

 نروژ( قاره فالت درصد 40) .دارد وجود آنها در نفتی فعاليت سابقه که مناطقی .1

 نروژ( قاره فالت درصد 21) .اندنشده واگذار هنوز ولی دهش مجاز فعاليت برای که مناطقی .2

 «جدید مناطق» اصطالحبه  و است نداشته وجود آنها در نفتی فعاليت گونههيچ سابقه که مناطقی .3

 نروژ( قاره فالت درصد 39) .دشومی ناميده

 ذخایر احتساب با و کندمی توليد گاز بمترمكع ميليون 320 و نفت بشكه ميليون 9/1 وزانهر نروژ

 قابل گاز و نفت ذخایر درصد 48 کنونتا آینده اکتشافات به مربوط احتمالی ذخایر و فعلی شده اثبات

 1.تاس کرده توليد را خود برداشت

 .است پذیرامكان مجلس توسط مجوز صدور از پس صرفاً جدید مناطق در نفتی هایفعاليت انجام

 برای را وسيعی و جدید منطقه مشخص، فرآیندی طی بار یک سال چند هر نروژ مجلس اساس، این بر

 رایطش قبيل از مختلفی مسائل به جدید مناطق گشایش .کندمی اعالم مجاز نفتی هایفعاليت انجام

 جغرافيایی و تاریخی روند 2 شكل در .دارد طارتبا نروژ کشور محيطیزیست و اجتماعی اقتصادی،

 سال 12 هر متوسط طوربه شودمی مشاهده که گونههمان است. شده داده نشان جدید مناطق گشایش

 شده اعالم مجاز نفتی هایفعاليت انجام برای جدید مناطق از مربع کيلومتر هزار 150 حدود بار یک

 کيلومتر هزار 860 حدود نروژ، کشور 2آبی مساحت مربع کيلومتر ميليون 4/1 مجموع از تاکنون است.

 3.است شده اعالم مجاز نفتی هایفعاليت انجام برای نروژ( آبی مساحت از درصد 61 )حدود مربع

 

  

                                                 
1. Norwegian Petroleum Directorat Websites: http: //www.npd.no/en/ & http: // 

www.norskpetroleum.no/en/ 

 . تقريباً همه منابع نفت و گاز نروژ در بخش دریاست.2

3 .Norwegian Petroleum Directorat Websites: http://www.npd.no/en/ &   

http://www.norskpetroleum.no/en/ 

http://www.npd.no/en/
http://www.npd.no/en/
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 ز گا و نفت به مربوط هایفعالیت انجام برای جدید مناطق گشایش تاریخی روند .2شكل 

 
                                    Source: Ibid. 

 

 جدید مناطق گشایش قانونی فرآیند. 2-4

 مرتبط هاینامهنیيآ و نفت قانون کند.می تيتبع یخاص یقانون سازوکار از نروژ در دیجد مناطق شیگشا

 :است ریز مراحل شامل که اندکرده مشخص را کاروساز نیا یاصل هایارچوبچ ،آن اب

 ،دیجد ینواح انتخاب .1

 ،ینواح نیا بر ینفت صنعت تيفعال آثار یابیارز .2

 ،مشورت و یرساناطالع .3

 .یینها بیتصو .4

 د،جدی مناطق گشایش به مربوط بخش در و نفت قانون به مربوط هاینامهينآی در انرژی و نفت وزارت

 در ها،نامهآیين این براساس است. کرده ارائه را جدید مناطق گشایش برای پيشنهاد تدوین اجرایی سازوکار

 و نوع به توجه با دوم گام در کند.می انتخاب گشایش برای را جدیدی مناطق انرژی و نفت وزارت اول گام

 بر فتین هایفعاليت ثيرتأازجمله  مناطق این گشایش آثار از ایاوليه ارزیابی نظر، مورد هایفعاليت گستره

 حاصل اجتماعی و اقتصادی پيامدهای و محيطیزیست هایآلودگی ویژههب و زیست محيط صنعت، تجارت،

 نهادپيش» عنوانهب اوليه ارزیابی و پيشنهادی مناطق مختصات سوم، گام در .آوردمی عملهب هافعاليت این از

 نهادپيش این ،عالوهبه د.شومی ارسال ربطذی نهادهای برایاظهارنظر  منظوربه ،«جدید مناطق گشایش اوليه
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 ار خود نظرات توانندمی حقوقی و حقيقی اشخاص همه و گيردمی قرار عموم اختيار در اینترنتی صورتبه

 صریحت قانون در کنند. ارسال انرژی و نفت وزارت برای ،آن بر نفتی هایفعاليت آثار و جدید مناطق پيرامون

 و دشو گرفته نظر در ماههسه زمانی بازه یک باید حداقل افراد و هادستگاه نظرهای ارائه برای که است شده

 پيشنهاد» و دهد انجام را الزم اصالحات ،نظرها همه بررسی و آوریجمع از پس انرژی و نفت وزارت نهایت در

 از خهنس یک دبای انرژی و نفت وزارت عالوههب کند. ارسال مجلس به تصویب و بررسی برای را «شده اصالح

 جلسم .کند ارسال اند،کردهاظهارنظر  اوليه پيشنهاد خصوصدر که کسانی همه برای را شده اصالح پيشنهاد

 شكل رد .کندمی تصویب و تهيه را نهایی نسخه نظر مورد یاهتغيير ایجاد و الزم هایبررسی انجام از پس نيز

 2و1است. شده داده نمایش جدید مناطق در نفتی هایفعاليت انجام برای مجوز صدور فرآیند 3
 

 های نفتیانجام فعالیت. فرآیند گشایش مناطق جدید برای 3شكل 

 مجوز صدور .3-4

 شایشگ دستور باید مجلس نفتی، هایفعاليت انجام برای مناطق واگذاری از ، پيششد بيان که طورهمان

 برنامه طبق یافتهگشایش مناطق مجوز، صدور از پس 4و3.کند صادر نفتی فعاليت انجام برای را منطقه آن

 و دولتی هایشرکت به واگذاری ليست در شود،می اشاره آن جزئيات به ادامه در که مشخصی زمانی

 15 جغرافيایی عرض با هاییبلوک صورتبه باید مناطق این ،قانون براساس گيرند.می قرار خصوصی

 و طول با متناسب مربع کيلومتر 500 تا 250 )حدود شوند واگذار دقيقه 20 جغرافيایی طول و دقيقه

 قبيل از نفتی هایفعاليت انجام مجوز صدور معنای به حقيقت در واگذاری 5.بلوک( جغرافيایی عرض

 زمانی دوره در و هاشرکت از يومیسکنسر یا یک برای بلوک چند یا یک در گاز و نفت توليد و اکتشاف

                                                 
1. Petroleum Act, Sec 3.1. 

2. Petroleum Regulation, Sec 6. 

3. Petroleum Act, Sec 3.1. 

4. Petroleum Regulation, Sec 6d. 

5. Petroleum Act, Sec 3.2. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  
 

 

12 

 ند،شومی واگذار نروژ کشور در نفت صنعت به مربوط هایفعاليت انجام برای که مجوزهایی است. معين

 مجوز صدور 1.شوندمی تقسيم توليد مجوز و نگاری(لرزه )صرفاً اکتشاف مجوز بخش دو به قانون براساس

 است ازگ و نفت ميادین توسعه مدیریت در نروژ حاکميت نقش ینمهمتر آن مفاد انجام بر نظارت و توليد

  پردازیم.می آنها به ادامه در که

 نگاری(لرزه هایفعالیت )صرفاً اكتشاف مجوز .1-3-4

 ایيهاول اطالعات نگاری،لرزه عمليات از استفاده با است. گاز و نفت مخازن شناخت گام اوليننگاری لرزه

 دهدهنتوسعه و گذارسرمایه هایشرکت و گاز و نفت منابع مالک آن اساسبر که آیدمی دستهب مخزن از

 در اساس این بر کنند.می گيریتصميم آن شرایط و ميدان توسعه به مربوط هایفعاليت آغاز خصوصدر

 مجوز صرفاً حقيقت در که شودمی صادر متقاضيان برای 2«اکتشاف مجوز» عنوان با مجوزی نروژ

 هایفعاليت قبيل از اکتشافی هایفعاليت انجام منظوربه واقعدر اکتشاف مجوز است. نگاریلرزه

 )حداکثر عمق اب هاییحفاری همچنين و ژئوتكنيكی ژئوشيميایی، ژئوفيزیكی، پتروفيزیكی، شناسی،زمين

 3.شودمی صادر سال 3 حداکثر زمان مدت برای و متر( 200

 مجوز دارای شرکت برای اولویتی و ترجيح حق هيچ توليد مجوز اعطای و ميدان واگذاری زمان در

 نممك و شودمی صادر غيرانحصاری صورتبه اکتشاف مجوز عالوههب شود.نمی گرفته نظر در اکتشاف

 مجوز اصطالحبه) نگاریلرزه هایفعاليت انجام مجوز متقاضی، چند یا دو برای همزمان طوربه است

 و «نروژ نفت اداره» صالحدید با مجوز این شود. صادر مشخص جغرافيایی محدوده یک در اکتشاف(

مقرراتی را  تواندمی پادشاه نفت، قانون طبق و شودمی اعطا متقاضی هایشرکت به اداره این ازسوی

 4.کند وضع آن صدور هایهزینه و آن محتوای درخصوص

 صورتبه تواندمی دیدصالح درصورت نروژ( نفت اداره وسيلهبه واقع)در انرژی و نفت وزارت قانون، براساس

 ندارد. وجود آن برای قانونی منع هيچ و دده انجام نظر مورد مناطق در را نگاریلرزه عمليات مستقيم

 تولید مجوز .2-3-4

 هایفعاليت همه انجام شد، داده توضيح قبل بخش در که نگاریلرزه از غيربه نروژ، نفت قانون براساس

 تشاف،اک انحصاری حق درواقع توليد مجوز قانون، براساس است. پذیرامكان توليد مجوز اخذبا  صرفاً نفتی

 مجزا کامالً زمانی دوره دو از مجوز این 5.است مشخص ایمنطقه در هيدروکربن توليد و اکتشافی حفاری

 دوره و است اکتشافی حفاری و اکتشافی هایفعاليت شامل و سال 10 حداکثر اول دوره است. شده تشكيل

  انجامد.می طول به سال 50 تا خاص موارد در و سال 30 حداکثر که گيردبرمیدر را توليد و توسعه دوم

                                                 
1. Petroleum Act, Sec 2 and 3. 

2. Exploration Lisence 

3. Petroleum Act, Sec 2. 

4. Petroleum Act, Sec 2.1. 

5. Petroleum Act, Sec 3.1. 
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 دیتول مجوز اول دوره (الف

 دوره این .شودمی متعهد اکتشافی حفاری و اکتشافی مشخص هایفعاليت انجام به مجوز صاحب اول دوره در

 نگاریرزهل مجوز اینكه به توجه با البته است. نگاریلرزه عمليات به مربوط اول بخش که بوده بخش سه شامل

 هب ها،بلوک از یکهر برای توليد مجوز صدور زمان در شود،می اعطا نيز توليد مجوز از مستقل و مجزا طوربه

 ،ددارن اختيار در که نگاریلرزه اطالعات اساسبر هاشرکت غالباً و دارد وجود نگاریلرزه اطالعات زیاد احتمال

 یا کامل اطالعات این تاس ممكن اما کنند.می اقدام توليد مجوز اخذ برای و انتخاب را نظر مورد هایبلوک

 اول بخش در اساس این بر باشد. ضروری جدید نگاریلرزه عمليات انجام و نباشد نروژ نفت اداره یيدتأ مورد

  شود.می مشخص جزئيات همه با نگاریلرزه عمليات کيفيت و کميت اول، دوره از

 انجام را نگاریلرزه عمليات ،توليد مجوز جزئيات اساسرب است موظف 1،مجوز کنندهدریافت شرکت

 هب ورود و فعاليت ادامه خصوصدر شرکت آمده، دستهب نتایج بررسی و مذکور عمليات انجام از پس دهد.

 آمده، دستبه اطالعات براساس مذکور، شرکت است ممكن مرحله این در گيرد.می تصميم دوم بخش

 به شده انجام هایهزینه همه و لغو توليد مجوز شرایطی چنين در باشد. نداشته فعاليت ادامه به یتمایل

 در شود.می آغاز اول دوره از دوم بخش فعاليت، ادامه به تمایل صورت در اما شود.می بازپرداخت شرکت

 حفاری با شود.می انجام توليد مجوز در موجود جزئيات اساسبر اکتشافی هایچاه حفاری بخش ینا

 یهيدروکربن ناحيه جغرافيایی موقعيت و ابعاد و ترکامل شده واگذار ناحيه از شناخت ،اکتشافی هایچاه

 يهناح از بهتر شناخت و اطالعات تكميل برای مرحله این در هاشرکت شود.می مشخص حدودی تا احتمالی

 سپ و کنند ارائه وزارت به را محدود مقدار و زمان مدت برای آزمایشی توليد درخواست توانندمی نظر مورد

 گيرد.می تصميم فعاليت ادامه خصوصدردوباره  شرکت اکتشافی، حفاری از دست آمدهبه هایداده تحليل از

 در و بازپرداخت شرکت به شده انجام هایهزینه همه و لغو توليد مجوز فعاليت، ادامه از انصراف صورتدر

 3و2.شودمی آغاز سوم بخش صورت این غير

 دستبه اطالعات از گزارشی باید مرحله این در شود.می تهيه 4ميدان توسعه برنامه سوم، بخش در

 این براساس شود.می ناميده 5«وضعيت گزارش» که شود آماده آنها تحليل و اکتشافی هایفعاليت از آمده

 تنف ذخایر توليد، مجوز در شده مشخص هایبلوک یا بلوک از هاییبخش چه که شودمی مشخص گزارش

 اقيماندهب نواحی سایر در توليد مجوز و شودمی تهيه هابخش این برای صرفاً ميدان توسعه برنامه .ارندد گاز و

 از پس یا ميدان توسعه برنامه تهيه فرآیند در د.شومی لغو است نشده محرز آنها در گاز و نفت وجود که

 نصرافا فعاليت ادامه از تواندمی شرکت آن، با مرتبط هایهزینه و توسعه فرآیند شدن ترروشن با آن، پایان

                                                 
 ها صادر شده باشد.. البته ممکن است مجوز برای کنسرسیومی از شرکت1

2 Petroleum Act, Sec 3.8 & Sec 3.9 & Sec4.6. 

3 Petroleum Regulation, Sec 13. 

4. Plan for Development and Operation (PDO) 

5. Status Report  
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 در اما شود.می بازپرداخت شرکت هب اکتشاف دوره یهاهزینه و لغو توليد مجوز ،انصراف صورت در دهد.

 نروژ رژیان نفت وزارت به تصویب و بررسی برای ميدان توسعه برنامه باید فعاليت، ادامه به تمایل صورت

 توجه اب نهایت در که شودمی انجام مشخصی فرآیند طی ميدان توسعه برنامه تصویب و بررسی شود. ارسال

 در فرآیند این رسد.می تصویب به مجلس در یا 1دولت هيئت جلسه در پادشاهازسوی  یا قرارداد حجم به

 3و2شود.می داده توضيح تفصيل به 4-3-4 بخش

 شودمی مشاهده که طورهمان است. شده داده نمایش ،اول دوره از گانهسه هایبخشذیل شكل در 

 شناخت فنی دانش که شودمی سبب مسئله این است. متمرکز ميدان شناخت و اکتشاف مسئله بر اول دوره

 روژن نفت قانون یاهتصریح و شد مطرح که مواردی براساس شود. تقویت نروژ حاکميتی بدنه در ميادین

 و است حاکميت عهدهبر شود،می منجر ميدان شناخت به که اکتشاف هایریسک همه دریافت انتومی

 کنندهرطرفب موضوع این البته و پذیرد صورت نروژ دولت کامل اشراف با نفتی ميادین از توليد شودمی باعث

 باید نفت توليد ،قانون براساس زیرا ،نيست 4نفت صيانتیاصطالح انه یا بهطمحتا توليد در مسئوليت

 براساس باید توليد بيفتد. اتفاق درجا نفتی منابع از ممكن توليد ميزان بيشترین که شود انجام ایگونهبه

 5ود.ش جلوگيری مخزن انرژی یا نفت رفتن هدر از که گيرد انجام فنی صيانتی هایروش و اقتصادی اصول

 

  

                                                 
1. King-in-Council 

2. Guidelines for PDO (Plans for Development and Operation) 

3. Petroleum Act, Sec 4.6. 

4. Prudent Production 

5. Petroleum Act, Sec 4.1. 
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 «مجوز تولید»نفتی در دوره اول از های . مراحل انجام فعالیت4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Act 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities; Regulations to 

Act Relating to Petroleum Activities. Laid down by Royal Decree 27 June 1997 Pursuant 

and Guidelines for Plan for Development and Operation of a Petroleum Deposit (PDO) and 

Plan for Installation and Operation of Facilities for Transport and Utilisation of Petroleum 
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 دیتول مجوز دوم دوره (ب

 تا برسد انرژی و نفت وزارت یيدتأ به ميدان توسعه برنامه تصویب از پيش باید توليد بندیزمان برنامه

 تصویب از پس همچنين گيرد.می قرار ميدان توسعه طرح اساس بندیزمان این شود. صادر 1توليد اجازه

 جادای یا جدید اطالعات دریافت صورت در البته شود.می آغاز توليد مجوز دوم دوره ميدان، توسعه برنامه

 وسعهت یندآفر طول در ميدان توسعه برنامه هم و توليد بندیزمان برنامه هم ميدان، شرایط در تغييرات

 لسهج در ،ملی منافع هب توجه با پادشاه دیگر سویاز است. پذیراصالح انرژی و نفت وزارت سویاز ،ميدان

 کاهش ای شیافزا دستور و دهد رييتغ را ینفت محدوده کی ديتول یبندزمان برنامه تواندمی دولت هيئت

 نهادیپيش توسعه برنامه در انحراف یا تغيير هرگونه از باید نفت وزارت دیگر ازسوی و 2کند صادر را ديتول

 دیدج برنامه یک ارائه درخواست تواندمی انرژی و نفت وزارت ضمندر .شود باخبر تصویب از بعد و قبل

  3باشد. داشته مجوز صاحب از اصالحی یا

 که داد اطالع انرژی و نفت وزارت به یا و نداد ارائه را توسعه برنامه مقرر زمان در مجوز صاحب اگر

 کند، اجرا ار توسعه برنامه انستنتو قبول قابل دالیل ارائه بدون یا و نيست آماده توليد ادامه یا آغاز برای

 صاحب اگر همچنين و کند لغو را آن از بخشی یا ناحيه همه توليد مجوز تواندمی انرژی و نفت وزارت

 فرصت ماه 6 حداقل البته شود.می باطل توليد مجوز ،کند ارائه قبولی قابل توسعه برنامه نتواند مجوز

 اقدامات ساًأر تواندمی انرژی و نفت وزارت ،مجوز لغو صورت در دارد. وجود اصالحی برنامه ائهار برای

 4دهد. قرار کار دستور در را توليد ادامه یا شروع برای الزم

 هب نروژ نفت اداره و شودمی انجام ميدان توسعه برنامه براساس توسعه عمليات توليد، دوره طول در

 رد موظفند هاشرکت و کندمی نظارت هافعاليت اجرای حسن بر انرژی و نفت وزارت و حاکميت از نمایندگی

 از: عبارتند آنها محتوای و هاگزارش این دهند. گزارش نروژ نفت اداره به مشخص زمانی هایبازه

 برنامه تصویب زمان از که را اقداماتی همه باید گزارش این 5:تولید شروع در وضعیت گزارش .1

 طبعهب و هاداده دهد. شرح است گذاراثر توليد بر و گرفته صورت ميدان از توليد شروع از پيش تا توسعه

 6 از ردیرت نباید گزارش این شوند. گزارش باید جدید سازیشبيه هایمدل نتایج و جدید هایتحليل آن

 شود. ارسال نروژ نفت اداره به ميدان از توليد شروع از پيش هفته

 مربوط هایمؤلفه ینمهمتر اطالعات شامل هاگزارش این 6:تولید دوره در روزانه هایگزارش .2

  برسد. نروژ نفت اداره اطالع به روزانه صورتبه باید کهاست  توليد به

                                                 
1. Production Permission 

2. Petroleum Act, Sec 4.4. 

3. Petroleum Act, Sec 4.2. 

4. Petroleum Act, Sec 4.6. 

5. Status Report at Start-up of Production 

6. Daily Reports during the Production Phase 
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 تزریق، توليد، به مربوط اطالعاتها باید شرکت 1:تولید هایداده از ماهانه هایگزارش .3

 این ند.کن بارگذاری 2نروژ نفت اداره اطالعاتی بانک در ماه هر انتهای را نفت فروش و سازیذخيره

 شوند. گزارش ميدان به ميدان و چاه به چاه صورتبه و جزئيات با باید اطالعات

 ابتدای باید ساالنه وضعيت هایگزارش 3:تولید حال در میدان برای ساالنه وضعیت گزارش .4

 شامل و کندمی توصيف را ميدان لیک وضعيت گزارش، این .دشو ارسال نروژ نفت اداره به سال هر نوامبر

 اساسبر .است آینده سال در توليد بندیزمان برنامه و گذشته ماه 12 در توليد بندیزمان اجرای نحوه

 کند.می صادر بعد سال برای را توليد اجازه انرژی و نفت وزارت گزارش این

 ،نفت قانون براساس و شودمی آغاز ميدان از گاز و نفت توليد دوم، دوره از اوليه هایسال طی

 از چشمگيری بخش البته 4است. توليد مجوز دارنده شرکت به متعلق توليد از پس گاز و نفت مالكيت

. نحوه تقسيم منافع شودمی پرداخت نروژ حاکميت به 5ماليات صورتبه گاز و نفت فروش از حاصل منابع

 6.به تفصيل بيان خواهد شد دومها در گزارش این درآمد مدیریت گاز وحاصل از فروش نفت و 

 ست.ا شده گرفته نظر در نفت وزارت برای ایتوسعه و اکتشافی حفاری تعویق حق نفت قانون در

 یهاب و کند مجبور توليدی نفت از نروژ ملی نيازهای مينأت به را مجوز صاحب تواندمی پادشاه همچنين

 د.شومی پرداخت وی به انتقال هزینه عالوههب نفت

 تولید مجوز واگذاری قانونی فرآیند .3-3-4

 صدور الزم شرط .شود صادر حقوقی یا حقيقی اشخاص برای است ممكن توليد مجوز ،قانون براساس

 رد ثبت ها،شرکت برای و اروپا اقتصادی منطقه کشورهای از یكی در اقامت حقيقی اشخاص برای مجوز

 یيدأت هایشرکت ليست 8است. نروژ نفت اداره ازسوی صالحيت یيدأت و 7نروژ بازرگانی ثبت سسهمؤ

 یيدأت شرکت، 113 تاکنون 2000 سال از .شودمی اعالم نروژ نفت اداره رسمی سایت در شده صالحيت

  شود.می افزوده ليست این به جدید شرکت تعدادی نيز سال هر و اندشده صالحيت

 رکمت مناطق اول، گروه شوند:می تقسيم عمده گروه دو به نفتی مناطق توليد، مجوز صدور برای

 مناطق شامل دوم گروه و ندارد وجود آنها خصوصدر چندانی شناخت که شودمی شامل را 9یافتهتوسعه

 برای توليد مجوز صدور شود.می ناميده 10شده تعریف پيش از مناطق اصطالحبه که است ترشده شناخته

                                                 
1. Monthly Reporting of Production Data 

2. Diskos 

3. Annual Status Report for Fields in Production (ASR) 

4. Petroleum Act, Sec 3.3. 

اي نیز شود، مالیات ویژهها دریافت میبر مالیات عادی که از همه شرکتتولیدکننده نفت و گاز در نروژ عالوه هایشرکت. 5

 درصد است. 54درصد و نرخ مالیات ویژه  24کنند. نرخ مالیات عادی پرداخت می

6. The Petroleum Taxation Act 

7. Norwegian Register of Business Enterprises 

8. Petroleum Act, Sec 3.3. 

9. Frontier Area 

10. Pre-defined Area 
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 رصدو فرآیند عالوهبه شود.می انجام ساالنه طوربه دوم گروه برای و بار یک سال دو هر اول گروه مناطق

 مرحله 6 شده یيدأت هایشرکت برای مجوز صدور فرآیند است. متفاوت اندکی گروه دو این برای مجوز

 از: ستا عبارت مراحل این است. اول گروه مناطق مختص اول مرحله که شودرا شامل می

 ،اول( گروه مناطق )مختص بلوک پيشنهاد برای شده صالحيت یيدأت هایشرکت از دعوت الف(

 ،نروژ نفت اداره تخصصی نظر و شده ارائه یاهپيشنهاد براساس هابلوک تعيينب( 

 ،شده تعيين هایبلوک واگذاری برای عمومی اعالن ج(

 ،هاشرکت ازسوی درخواست ارسال د(

 ،مختلف هایبلوک برای هاشرکت انتخاب و هادرخواست ارزیابی هد(

 .مجوز یاعطا و(

  بلوک پیشنهاد برای شده صالحیت ییدتأ هایشركت از دعوتالف( 

 یيدأت هایشرکت از ابتدا گيرد،می انجام بار یک سال دو هر که اول گروه مناطق واگذاری از هدور هر در

 الماع واگذاری ليست در گرفتن قرار برای را خود نظر مورد هایبلوک که شودمی درخواست شده صالحيت

 بلوک 15 حداکثر است مجاز شرکت هر و شودمی داده فرصت ماه 3 تا 2 هاشرکت به منظوربدین نند.ک

 ودوج اجباری هيچ البته کند. پيشنهاد انرژی و نفت وزارت به هاواگذاری ليست در گرفتن قرار برای را

 در مقابل نقطه در و باشند خود پيشنهادی هایبلوک توسعه متقاضی واگذاری، هنگام هاشرکت که ندارد

 این ندارد. وجود هابلوک پيشنهاددهنده به هابلوک واگذاری برای ترجيهی و اولویت هيچ واگذاری زمان

  شود.نمی انجام دوم گروه مناطق برای و است اول گروه مناطق مخصوص مرحله

 واگذاری برای هابلوک تعیین ب(

 هایاولویت براساس و هاشرکت پيشنهاد به توجه با انرژی و نفت وزارت ها،بلوک واگذاری از هدور هر در

 د.کنمی رسانیاطالع عمومی طوربه واگذاری برای و انتخاب را هابلوک از تعدادی ،اقتصادی و استراتژیک

 هایبلوک ميان از شده انتخاب یهابلوک بيشتر معموالً و انجامدمی طول به ماه چهار تا دو فرآیند این

 در اما ،اندنشده پيشنهاد شرکتی هيچ سویاز که دارند وجود نيز هاییبلوک البته است.هشرکت پيشنهادی

 دور در واگذاری برای نهایی هایبلوک و پيشنهادی هایبلوک 5شكل  در گيرد.می قرار واگذاری ليست

 سمت تصویر است. شده داده نمایش 2013 سال رد نروژ گاز و نفت ميادین هایواگذاری ازودوم بيست

 در که بلوکی 14 راست سمت تصویر و دهدمی نشان را هاشرکت طرف از شده پيشنهاد بلوک 47 چپ

 یاههادپيشن ميان از هابلوک بيشتر است مشخص که طورهمان .است شده انتخاب نفت وزارت توسط نهایت

 است. تهداش وجود آنها برای بيشتری هایپيشنهاد که بوده هاییبلوک بر تمرکز و اندشده انتخاب هاشرکت

 صخصودر .ندارد وجود آنها از چندانی شناخت که است اول گروه مناطق مخصوص شده گفته فرآیند البته

 زارتو تشخيص براساس صرفاً واگذاری برای هابلوک انتخاب ندهست ترشده شناخته که دوم گروه مناطق
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 شود.می انجام نروژ نفت اداره یعنی وزارت این تخصصی بازوی درواقع و انرژی و نفت

 

 ت وزار ازسوی شده تأیید هایبلوک رسانی. اطالع5شكل 

 
Source: Norwegian Petroleum Directorat Websites: http://www.npd.no/en/ & http:// 

www.norskpetroleum.no/en/ 

 

  واگذاری فرآیند عمومی اعالن ج(

 عموم برای 2نروژ رسمی مجله و 1رسمی روزنامه در آگهی درج با باید هابلوک واگذاری قانون، براساس

 هر بررسی هزینه واگذاری، هایمعيار واگذاری، شرایط شامل باید آگهی محتوای شود. رسانیاطالع

 ارسال برای الزم زمان مدت باشد. زمانی هایاالجلضرب همچنين و نياز مورد اسناد 3،پيشنهاد

 رکمت نباید قانون براساس که شودمی اعالم آگهی در و تعيين انرژی و نفت وزارت ازسوی هادرخواست

 ارسال پایان تا عمومی اعالن زمانی فاصله ميانگين طورهب ،موجود آمارهای براساس باشد. روز 90 از

 5و4انجامد.می طولهب ماه 6 تا 5 هادرخواست

                                                 
1. Norsk Lysingsblad 

2. European Communities 

عنوان هزینه بررسی به اداره نفت نروژ پرداخت شود که های ارسالی باید مبلغی بهمنظور بررسی هریک از درخواست. به3

 دالر است. 800,12کرون نروژ معادل با  000,109در حال حاضر 

4. Petroleum Act, Sec 3.3. 

5. Petroleum Regulation, Sec 7. 

http://www.npd.no/en/
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 هاشركت ازسوی درخواست ارسال د(

 رنظ مورد هایبلوک برای توليد مجوز دریافت درخواست باید متقاضی هایشرکت عمومی، اعالن از پس

 است ممكن هادرخواست از هریک کنند. ارسال انرژی و نفت وزارت به شده تعيين زمان مدت در را خود

 اب مختلف هایدرخواست در تواندمی شرکت یک و شود ارسال هاشرکت از کنسرسيومی یا یک توسط

 1:باشد زیر موارد شامل باید درخواست هر باشد. داشته حضور متفاوت هایشرکت ترکيب

 ،شرکت)ها( عمومی اطالعاتد 

 ،آنها یبندیتواول و نظر مورد هایبلوک یا بلوک شمارهد 

 ،کنسرسيوم در هاشرکت از هریک سهم تعييند 

 2،اشد(ب کنسرسيوم یاعضا از غير تواندمی اپراتور نروژ قوانين )براساس اپراتور شرکت پيشنهادد 

 ،(اکتشافی های)فعاليت بلوک هر برای کاری یاهتعهد حداقل پيشنهادد 

 .بلوک هر از اقتصادی و فنی شناسی،زمين ارزیابید 

 هادرخواست ارزیابی هـ(

 ررسیب که دکنمی اقتصادی و فنی ارزیابی را اعالمی هایبلوک نروژ نفت اداره ها،درخواست بررسی از پيش

 و زداییابهام منظوربه بررسی فرآیند در گيرد.می صورت ارزیابی این اساسبر شده ارسال هایدرخواست

 تقاضیم هایشرکت و نروژ نفت هادار بين مذاکره یاههجلس طرفين، توافق مورد پيشنهاد یک به يابیدست

 از: عبارتند آنها ینمهمتر که شودمی بررسی فراوانی مسائل هاهجلس این در شود.می گزاربر

 ،کاری تعهد انجام برای بندیزمان برنامهد 

 ، یاکتشاف حفاری و ینگارلرزه هایفعاليت حجم و موقعيت کيفيت،د 

 ،توليد مجوز دوم و اول دوره زمان مدتد 

 ،بلوک( از بخشی یا بلوک چند یا )یک جغرافيایی محدودهد 

 ،آنها سهم و دارانمسها ترکيب تعييند 

 .اپراتور تعييند 

 و است برخوردار ایهویژ اهميت از سهامداران ترکيب و اپراتور تعيين شده، گفته موارد بين در

 هب .باشد سهامداران جزء اپراتور که دندار وجود الزامی هيچ نروژ قوانين اساسبر شد گفته که طورهمان

 عنوانهب گذاریسرمایه ریسک پذیرش و سهامداران ترکيب در حضور بدون تواندمی شرکت یک دیگر بيان

 نفت وزارت و دولت از نمایندگی به نروژ انرژی و نفت اداره نيز اههمذاکر جریان در 3.کند فعاليت اپراتور

  کند.می ایفا اپراتور تعيين در را اصلی نقش نروژ،

                                                 
1. Petroleum Regulation, Sec 8. 

2. Petroleum Act, Sec 3.7. 

3. Petroleum Act, Sec 3.7. 
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 رووتپ شرکت قیطر از تواندمی نروژ دولت ،قانون اساسبر .دارد تياهم اريبس زين سهامداران بيترک

 مسه و کند یگذارهیسرما ميمستق صورتبه گاز و نفت نیاديم توسعه ندیفرآ در دارسهام عنوانهب

 که است یدولت کامالً صندوق کی رووپت شرکت .رديبگ نظر در خود یبرا وميکنسرس در را یمشخص

 نیا سهم متقاضی یهاشرکت با همذاکر انیجر در .ندارد یفن یهابخش و کندیم یگذارهیسرما صرفاً

 نروژ تنف اداره اپراتور، انتخاب مشابه زين مورد نیا در و شودمی نييتع و یبررس هاشرکت ریسا و شرکت

 1.دارد را یاصل نقش

 بررسی شامل که دشومی توجه نيز هاشرکت توانمندیبه  ها،درخواست محتوای بررسی برعالوه

 با نروژ نفت اداره نهایت در 2است. نروژ نفت اداره توسط آنها فنی و مالی هایظرفيت و هافعاليت سوابق

 ابانتخ را قبول قابل هایدرخواست ها،شرکت توانمندی و هادرخواست ارزیابی و اههمذاکر نتایج به توجه

 تایجن است ممكن شود.می ارسال انرژی و نفت وزارت به توليد مجوز صدور و تصویب فرآیند طی برای و

 ،اپراتور عنوانبه شده انتخاب شرکت ان،سهامدار سهم و ترکيب منظر از ،منتخب یهادرخواست بررسی

 هاولي هایدرخواست با موارد سایر و کاری یاهتعهد حداقل اقتصادی، و فنی ارزیابی ،ییجغرافيا محدوده

 شاهدهم شده، ارائه یاهتوضيح به توجه با است. گرفته قرار طرفين توافق مورد البته که باشد متفاوت

 صهمناق گونههيچ برگزاری بدون و انرژی و نفت وزارت تشخيص براساس توليد مجوز صدور که شودمی

  شود.می انجام رقابتی یا

 تولید مجوز صدور و تصویب و(

 بر 3شود.می انجام دولت هيئت جلسه در پادشاه طتوس توليد مجوز نهایی صدور نروژ، قوانين براساس

 ودشمی بررسی بار آخرین برای پادشاه حضور اب دولت تئهي جلسه در منتخب هایستدرخوا اساس این

 صدور انتهای تا هادرخواست ارزیابی ابتدای از ميانگين صورتبه و دکنمی امضا پادشاه یيد،أت صورت در و

 انجامد.می طول به ماه 6 تا 4 حدود توليد مجوز

 اردد را اختيار این پادشاه اینكهازجمله  ؛است گرفته نظر در پادشاه برای ایویژه اختيارات ،قانون

 اساسبر را توليد مجوز نيست مجبور شاهپاد اینكه یا و 4کند دخالت سهامداران ترکيب در که

 اعالن بدون تواندمی که است حدی تا پادشاه قانونی اختيارات کند. اعطا شده دریافت هایدرخواست

 5کند. صادر توليد مجوز شخصی، تصميم برمبتنی و عمومی

 

 

                                                 
1. Petroleum Act, Sec 11. 

2. Petroleum Regulation, Sec 10. 

3. Petroleum Act, Sec 3.1. 

4. Petroleum Act, Sec 3.3. 

5. Petroleum Act, Sec 3.5. 
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  یدانم توسعه برنامه تصویب قانونی فرآیند .4-3-4

 شرکت کهدرصورتی توليد، مجوز از اول دوره انتهای در شد، داده حيتوض (4-3-2) بخش در که طورهمان

 برای و تهيه را ميدان توسعه برنامه باید باشند، داشته فعاليت ادامه به تمایل مجوز صاحب هایشرکت یا

 است: اصلی بخش دو شامل ميدان توسعه برنامه کنند. ارسال انرژی و نفت وزارت به تصویب

 ،محيطیزیست آثار ارزیابی .1

 .هينهب سناریوی پيشنهاد و مختلف سناریوهای در نياز مورد هایفعاليت اقتصادی و فنی بررسی .2

 یهاشرکت یا شرکت انرژی، و نفت وزارت به ميدان توسعه برنامه ارسال از پيش قانون، براساس

 هفته 12 تا 6 زمانی بازه در و آماده را محيطیزیست آثار ارزیابی اوليه طرح باید توليد، مجوز صاحب

 اوليه طرح کنند. دریافت را اصالحی یاهنظر و ارسال مرتبط هایسازمان و هاوزارتخانه به مشاوره برای

 گزارش یک همراهبه باید طرح این شود. آماده نهایی طرح و اصالح شده دریافت نظرهای اساسبر باید

 رامونپي که کسانی همه برای نهایی طرح در آنها انعكاس و بررسی چگونگی و دریافتی یاهنظر از کامل

 1.شود ارسال اندکردهاظهارنظر  اوليه طرح

 شامل طرح این شود.می آماده نيز اقتصادی و فنی طرح ،محيطیزیست طرح سازیآماده با زمانهم

 از مواردی شوند.می ارزیابی و بررسی مختلف سناریوهای در که است اقتصادی و فنی مختلف هایبحث

 جدول ،الزم تجهيزات و مواد ميزان و نوع توليدی، هایچاه عمق و تعداد موقعيت، توليد، حجم قبيل

 مختلف هایگزینه و بررسی اقتصادی فنی طرح در نياز مورد مالی منابع حجم و عمليات انجام زمانی

 زا یكی نهایت در و است اقتصادی و فنی جزئيات همه شامل مفصل بسيار طرح این د.شومی ارزیابی

 2شود.می معرفی ميدان توسعه برای منتخب سناریو عنوانهب سناریوها

 و ارزیابی برای و آماده ميدان توسعه برنامه ،محيطیزیست و اقتصادی فنی، هایارزیابی انجام از پس

 پس الس دو حداکثر باید ميدان توسعه برنامه ،قانون براساس د.شومی ارسال انرژی و نفت وزارت به تصویب

 ود.ش ارسال انرژی و نفت وزارت برای و آماده اکتشافی، هایداده بررسی و اکتشافی حفاری عمليات پایان از

 ارزیابی و بررسی وزارتخانه، مشاوران و تخصصی هایبخش کمک به مذکور برنامه انرژی، و نفت وزارت در

 و نروژ نفت اداره در اقتصادی و فنی مباحث 3،نفت ایمنی اداره در ایمنی و محيطیزیست مباحث شود.می

 دولتی کامالً شرکت یک که ،GASSCO شرکت در گاز انتقال خطوط از استفاده و احداث به مربوط مباحث

 رکتش بين ثریؤم ارتباط نگاریلرزه هایفعاليت شروع زمان از اینكه دليلهب معموالً شود.می بررسی است،

 این یاهنظر دارد، وجود (NPD) انرژی و نفت وزارت تخصصی هایبخش و مجوز صاحب هایشرکت یا

 4است. شده لحاظ شده ارائه برنامه در قبولی قابل حد تا هابخش

                                                 
1. Petroleum Regulation, Sec 20,22. 

2. Guidelines for PDO (Plans for Development and Operation) 

3. Petroleum Safety Authority (PSA) 

4. Guidelines for PDO (Plans for Development and Operation) 
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 ینا ارزیابی همراهبه مذکور برنامه انرژی، و نفت وزارت در ميدان توسعه برنامه بررسی پایان از پس

 جلسم به یا دولت هيئت و پادشاه جلسه به تصویب برای ،الزم گذاریسرمایه حجم به توجه با وزارتخانه

 ارزیابی همراهبه برنامه ،باشد دالر ميليارد دو از کمتر گذاریسرمایه حجم کهدرصورتی شود.می ارسال

 جلسم برای صورت این غير در و رودمی دولت هيئت و پادشاه جلسه به تصویب برای انرژی و نفت وزارت

 دو از کمتر قراردادهای برای هم و دالر دميليار دو از بيش قراردادهای برای هم ،ادامه در شود.می ارسال

 هبرنام خصوصدر ماهيگيری و زیست محيط کار، دارایی، هایوزارتخانه تخصصی هاینظر دالر، ميليارد

 فرآیند 6 شكل در د.شومی تصویب یا رد توسعه برنامه نيز نهایت در و شودمی گرفته ميدان توسعه

 به يدانم توسعه برنامه ارسال بين زمانی بازه است. شده داده نمایش کامل طوربه توسعه برنامه تصویب

 1.است ماه 6 تا 2 آن نهایی تصویب تا انرژی و نفت وزارت

 

 نیداتوسعه م برنامه تصویب آیندفر .6 شكل

 
Source: Guidelines for Plan for Development and Operation of a Petroleum Deposit (PDO) and 

Plan for Installation and Operation of Facilities for Transport and Utilisation of Petroleum (PIO). 

4 February 2010. 

 

 بندیجمع

 9/1 به حاضر حال در آن توليدات ميزان و است کرده آغاز را گاز و نفت توليد 1971 سال از نروژ کشور

 نای گاز و نفت توليد تمام است. رسيده سال در گاز مترمكعب ميليارد 117 و روز در نفت بشكه ميليون

 ضریب اکنونهم دارد. کيلومترمربع ميليون 4/1 حدود در مساحتی که است دریایی حوزه به مربوط کشور

 است. رسيده درصد 47 به ميانگين طوربه کشور این ميادین بازیافت

 شورک این که دهدمی نشان نروژ گاز و نفت ميادین از برداریبهره و توسعه اکتشاف، فرآیند بررسی

                                                 
1. Guidelines for PDO (Plans for Development and Operation) 
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 ارلمانپ تصویب به قانون صورتبه و گرفته نظر در مشخصی هایچارچوب گاز و نفت ميادین واگذاری برای

 این در و رسيده تصویب به مجلس در هانباید و بایدها و اختيارات حدود اساس این بر است. رسيده

 مشخص پادشاه و دولت پارلمان، مختلف، هایوزارتخانه از اعم هادستگاه و هانهاد از هریک وظيفه چارچوب،

 بخش 90 و فصل 12 شامل صفحه، 40 حدود در و مفصل قانونی ؛است نروژ نفت قانون آن نتيجه و شده

 است. گرفته قرار توجه مورد آن در گاز و نفت ميادین توسعه پيرامون فراوانی جزئيات که

 تتغييرا و برسد حداقل به هاسليقه اعمال که شودمی موجب دقيق و شفاف گذاریقاعده گونهاین

 مسير زا ایدب تغييری اعمال هرگونه است بدیهی نشود. اجرا فرآیند در اساسی تغييرات موجب مدیریتی

 تغييرات اعمال صرفاً شودمی باعث موضوع همين که شود پيگيری جدید گذاریقاعده و قانون اصالح

 ينهم بر شود. خودداری ایسليقه یا و اهميتبی تغييرات انجام از و گيرد قرار کار دستور در جدی و مهم

 وجبم هارویه در ثبات همچنين است. هشد اساسی ویرایش بار سه فقط حال به تا نروژ نفت قانون اساس

 ویتتق نيز مدیریت در ثبات آن، برعالوه و شده تربيت ساختارها این در متخصص نيروهای که شودمی

 است. نروژ نفت اداره آن نمونه و شودمی دیده نروژ کشور نفت حوزه ثرمؤ هاینهاد در که موضوعی شود.

 از همچنين شود.می محسوب گرتنظيم نهاد و داشته فعاليت نروژ انرژی و نفت وزارت ذیل اداره این

 است. داشته مدیر سه تاکنون سيسأت ابتدای

 دشاهپا اینكهازجمله  ؛است پادشاه به کليدی و مهم اختيارات اعطای نروژ نفت قانون جالب نكات از

 تا ادشاهپ قانونی اختيارات کند. دخالت ميدان توسعه متقاضی کنسرسيوم اعضای ترکيب در دارد اختيار

 دورص و کند صادر توليد مجوز شخصی، تصميم برمبتنی و عمومی اعالن بدون تواندمی که است حدی

 مجوز نيست مجبور پادشاه حتی و گيردمی انجام دولت هيئت جلسه در پادشاه توسط توليد مجوز نهایی

 رد نروژ کشور در گفت توانمی اساس این بر کند. اعطا شده دریافت هایدرخواست براساس را توليد

 ارکان هب اختيارات تفویض دارد، بلندمدت آثار و بوده کنندهتعيين کشور برای که کليدی امور یبرخ

 و هاتالطم ایجاد ازدر آن  و کنندمی دنبال را رویكرد و رویه در ثبات که شودداده می ،اپذیرتغييرن

 ياسیس یاهتصميم اتخاذ از جلوگيری آن راثآ دیگر از همچنين است. شده جلوگيری درپیپی هایتغيير

 است. مدتکوتاه اهداف پيشبرد برای کليدی و اساسی مسائل در

 و سازیشفاف رویه، ثبات .شودمی گذارسرمایه جذب موجب شرایطی چنين نيز مقابل نقطه در

 دبخشمی شدت را توسعه روند و شده گذاریسرمایه ریسک کاهش موجب قانون، ایبرمبن سازوکار وجود

 مجوز مشخص، هایبلوک برای منظم و نهساال طوربه نروژ کشور در که شد گفته گزارش همين در که

 شود.می صادر توليد

 فتن قانون گاز، و نفت منابع حاکميت در نروژ موفق تجربه به توجه با شودمی پيشنهاد نهایت در

 و فتن ميادین واگذاری برای دقيقی و شفاف قانونی چارچوب و شود بازبينی نيز ایران اسالمی جمهوری

 و هادستگاه از هریک وظایف اساس این بر شود. طراحی برداریبهره و توسعه اکتشاف، منظوربه گاز



 

 ___________________________________________________________  
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 دهد. انجام مشخص چارچوب در را الزم اقدامات تواندمی نفت وزارت و شده مشخص مرتبط هایسازمان

 تباهاش و خطا بروز از ،دوشتسهيل  وظایف انجام برای نفت وزارت شرایط شودسبب می رویكردی چنين

 ،نفت ملی شرکت و نفت وزارت در مدیران برای مدیریت ریسک و شود جلوگيری فرآیندها اجرای در

 .یابد کاهش شدتبه فرآیندها، بودن قانونیمنظور به
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