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دنیای صنعت نفت و گاز امروز، دنیای رقابتی 
س��خت و س��ریع بوده که در آن، ش��رکت های 
مط��رح در عرصه نف��ت و گاز روزان��ه به دنبال 
افزایش توانمندی و دان��ش خود در عرصه های 
مختلف اکتشاف، استخراج، انتقال و توزیع انرژی 
به مبادی مصرف می باشند. ایاالت متحده آمریکا 
به تنهایی در سال 2014 روزانه بیش از 19 میلیون 
بش��که نفت خام مصرف کرد که ح��دود 19/9 
درصد کل مصرف نفت دنیاس��ت]1[. پیش بینی 
می ش��ود مصرف انرژی تا سال 2040، حدود 37 
درصد افزایش داشته باشد]2-3[. بنابراین، رقابت 
در عرص��ه تولید و عرضه نفت و گاز کماکان تا 
س��ال ها ادامه خواهد داش��ت. اما در حال حاضر 
بازیگ��ران اصلی صنع��ت انرژی دنی��ا و به ویژه 
نفت و گاز چه کسانی هستند؟ چه شرکت هایي 
جایگزین هفت خواهران نفتی شده اند؟ چه کنیم 
تا در زمره ي شرکت های تراز اول دنیا در عرصه 
انرژی باقی بمانیم؟ برای پاس��خ به این س��واالت 

الزم است ش��رکت های مطرح نفت و گاز دنیا، 
یعنی همان رقبای اصلی را شناسایی و رتبه بندی 
کرده و نقاط ق��وت و ضعف هر یک را با دقت 
بررس��ی نماییم. این ش��اخص ها الزم اس��ت در 
س��ال های آتی پایش شوند و در خصوص آن ها 
سیاس��ت گذارِی الزم انج��ام پذی��رد. در دنیای 
رقابت انرژی امروز باید هوش��یار و باشتاب عمل 
نمود، در غیر اینصورت به سرعت بازار انرژی را 

به دیگر رقبا واگذار خواهیم کرد.

۱- رتبه بندی شرکت ها
بررسي رتبه بندی شرکت ها در منابع مطالعاتي 
نشان می دهد که انواع رتبه بندی ها با شاخص های 
مختلف توس��ط موسس��ات متفاوتی انجام شده 
اس��ت. برخی از این موسسات تمامی شرکت ها 
با انواع فعالیت ه��ا را در آمار خود درنظر گرفته 
اند، این در حالی اس��ت که برخ��ی دیگر، فقط 
ش��رکت های فعال در زمینه ان��رژی را رتبه بندی 

کرده ان��د. در ح��ال حاض��ر چندین موسس��ه با 
درنظرگرفت��ن ش��اخص های متفاوت نس��بت به 
رتبه بن��دی ش��رکت های نفت و گاز دنی��ا اقدام 
نموده اند. یکی از این موسسات که شاخص های 
رتبه بندی خود را معطوف به 6 شاخص عملیاتی 
  Petroleum Intelligence و فنی نموده، موسسه
است ]4[ که در هفته نامه خود که در نوامبر سال 
2013 منتشر گردید، 50 شرکت معتبر در عرصه 
نفت و گاز را از لحاظ: 1- مخازن نفت خام، 2- 
مخازن گاز طبیعی، 3- تولید نفت خام، 4- تولید 
گاز طبیع��ی، 5- فروش محص��والت فرآورش 
ش��ده و 6- ظرفیت فرآورشی، طبقه بندی نموده 
اس��ت. 10 شرکت برتر در رتبه بندی این موسسه 

در جدول-1 آمده است:
یک��ی دیگ��ر از موسس��اتی ک��ه رتبه بن��دی 
ش��رکت های انرژی را منتش��ر نموده، موسس��ه 
Platts اس��ت ]5[. این موسسه 4 شاخص مالی: 
1- دارایی ها، 2- درآمدها، 3- سودها و 4- نرخ 

هادی ابراهیم فتح آبادی*  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

هرس��اله رتبه بندی هايي از ش��رکت ها و موسس��ات بین المللی فعال در عرصه نفت و گاز، از س��وي برخی 
موسس��ات ارائه مي شود که بعضاً مبنای بسیاری از تحقیقات و بررس��ی های عرصه اقتصاد و انرژی در سراسر 
دنیا قرار می گیرد. ممکن اس��ت اين رتبه بندی ها دارای جهت گیری های خاص و يا سیاسی هم باشند اما فارغ 
از رتبه بندی انجام شده، آنچه مهم است اين است که با بررسی اين رتبه بندی ها می توان شاخص های کلیدی 
عملکرد يک شرکت موفق در عرصه نفت و گاز را شناسايي و آسیب شناسي نمود و از اين طريق در جهت حفظ 
و ارتقاي جايگاه بین المللی شرکت ملی نفت ايران سیاست گذاری هاي الزم را انجام داد. همچنین، در صورت 
نیاز می توان توس��ط ارگان های توانمند داخلی، راساً نس��بت به انجام رتبه بندی اقدام نموده و رقبای اصلی را 
شناسايی نمود. شرکت ملی نفت ايران علیرغم فراز و نشیب های سیاسی کشور، در سال های متمادی به لطف 
پتانس��یل بالقوه و ممتاز مخازن هیدروکربوری در منطقه و در دنیا و تالش های کارکنان و کارمندان توانمند 
اين شرکت توانسته است همواره جايگاه بسیار خوبی را در دنیا به خود اختصاص دهد. اما حفظ اين جايگاه و 
ارتقاء آن قطعاً تالشی مضاعف می طلبد که اگر اين تالش، برنامه ريزی شده و هدفمند انجام نشود، ممکن است 
به اهداف مورد نظر منتهی نگردد. در اين مقاله تالش شده تا ضمن بررسی برخی از رتبه بندی های بین المللِی 

انجام شده در دنیا، توصیه هايی نیز برای حفظ و ارتقاء جايگاه بین المللی شرکت ملی نفت ايران ارائه گردد.

 شرکت ملی نفت ایران
رتبه

شاخص فنی
شاخص اقتصادی
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نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران 
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ظرفیت فرآورش
( هزار بشکه /روز)

 فروش محصوالت
(هزار بشکه/روز) منابع تولید نام شركت  رتبه نهایی

- - - - مایعات (میلیون بشکه) گاز (میلیارد فوت 
مکعب)

مایعات (هزار 
بشکه/روز) گاز (میلیون فوت مکعب/ر وز)

8 2402 7 3158 5 284800 2 260200 4 10700 1 9988 سعودی آرامکو 1

14 1681 11 2427 1 1187279 3 157000 2 15486 2 3680 ملی نفت ایران 2

1 5375 2 6174 12 74091 12 12816 3 12322 9 2185 اكسان موبیل 3

3 4421 12 2342 10 106498 8 24003 7 9047 4 3050 پترو چاینا 4

6 2822 14 2182 6 196409 1 297735 16 4456 6 2905 پترولئوس دی ونزوئال 5

7 2681 3 5657 16 40305 16 10050 9 7393 11 2056 بریتیش پترولیوم 6

4 3360 1 6235 15 42792 23 6196 6 9449 16 1633 رویال داچ شل 7

18 1287 23 1018 2 674230 18 9879 1 47050 24 930 گازپروم 8

12 1953 9 2765 23 29195 21 6481 13 5071 14 1764 شورون 9

11 2048 5 3403 22 30877 26 5685 10 5880 20 1220 توتال 10

Petroleum Intelligence 1  رتبه بندي شركت هاي بین المللي نفت و گاز توسط موسسه

بازگشت س��رمایه را مالک رتبه بندی خود قرار 
داده است. آخرین رتبه بندی این شرکت مربوط 
به سال 2014 است که 250 شرکت معتبر انرژی 
دنی��ا را رتبه بندی نم��وده اس��ت. در جدول-2 
رتبه بندی مربوط به 10 ش��رکت برتر انرژی دنیا 

از دیدگاه این موسسه آمده است:
ش��رکت ملی نف��ت ای��ران در رتبه بندی این 
موسس��ه در بین 250 شرکت بین المللی اول دنیا، 
در رتبه بن��دی قرار نگرفته اس��ت. بعضی از این 
شرکت ها مس��تقیماً تحت کنترل دولت ها بوده 
و برخی دیگر توس��ط اش��خاص و یا ارگان های 

خصوصی اداره می شوند. 
رتبه بن��دی دیگر ش��رکت های بزرگ نفت و 
گاز دنیا توسط موسس��ه OilandGasIQ  انجام 
شده و مربوط به پایان س��ال 2013 است]6[. این 
رتبه بن��دی تقریباً از اغلب مراجع موجود و معتبر 
در رابطه با آمار انرژی اس��تفاده نموده است. این 
 Forbes، Wood Mackenzie، مراجع ش��امل
 EIA، OPEC، Harvard Business
 Review، Energy Business Review،

 Financial Times، Time، Wikipedia،
 Metro UK، FIFA، UEFA، Greenpeace،

The Guardian، The Independent و سایت 

اینترنتی ش��رکت های نفتی معتبر اس��ت]10-6[. 
ش��اخص های رتبه بن��دی در این مراجع ش��امل 
شاخص های متفاوتی از جمله شاخص های فنی 
و مالی و ... می باشند. آخرین رتبه بندی ذکر شده 
در این سایت در جدول-3 نشان داده شده است.

به نظر می رس��د ش��اخص های رتبه بندی این 
موسس��ه جامع تر از دیگر موسس��ات رتبه بندی 
اس��ت. در ادامه عالوه بر شرکت ملي نفت ایران 
به توضیح مختصری درباره ي شرکت های رقیب 
شرکت ملی نفت ایران در رتبه بندی ها و بررسی 
برخ��ی از نقاط ق��وت و ضعف آن ه��ا پرداخته 

می شود.

۲- معرف�ی برخی از ش�رکت های بزرگ نفت و 
گاز دنیا

۲-۱- شرکت سعودی آرامکو
این شرکت بزرگترین ش��رکت دنیا از لحاظ 

مخازن نفت��ی و میعان��ات گازی بوده)با بیش از 
261 میلیارد بشکه اثبات شده – حدود 15 درصد 
کل مخازن دنیا( و داراي بیش��ترین تولید روزانه 
نفت خام و میعانات گازی در جهان مي باش��د )با 
بیش از 12 میلیون بشکه در روز - حدود 14 درصد 
نفت خام تولیدی کل دنیا، که میانگین روزانه در 
حدود 2/5 میلیون بش��که به صادرات اختصاص 
داشته است(. ذخایر گاز این شرکت 294 تریلیون 
فوت مکعب گاز طبیعی اس��ت )اطالعات پایان 
سال 2014(. این شرکت تنها با تولید از بزرگترین 
میدان نفت��ی دنیا )میدان غوار( ح��دود 5 میلیون 
بش��که نفت خام تولید می کند. ظرفیت پاالیشی 
ای��ن ش��رکت در حال حاض��ر بی��ش از 5/375 
میلیون بشکه اس��ت که برخی از پاالیشگاه ها را 
بصورت مالکیت کامل )4 پاالیش��گاه( و برخی 
دیگ��ر را با عقد قرارداده��ای مختلف در اختیار 
دارد. ای��ن ش��رکت در بح��ث رعایت مس��ائل 
زیس��ت محیطی از ش��رکت های پیش��تاز منطقه 
اس��ت. همچنین بر اساس برخی از منابع خبری و 
به لحاظ میزان دارایي، این شرکت با ارزش ترین 



16

مقاالت تحلیلي-كاربردي

ای��ن  ش��رکت دنیاس��ت. )ارزش دارایی ه��ای 
 شرکت تا 10 تریلیون دالر هم ذکر شده است.( 

.]11-9[

۲-۲- شرکت گازپروم
این ش��رکت با تولی��د روزان��ه 1600 میلیون 
مت��ر مکعب گاز طبیعی، ح��دود 16 درصد کل 
تولی��د گاز دنی��ا و با داش��تن ح��دوداً 168900 
کیلومتر خطوط اصلی انتقال گاز و 247 ایستگاه 

تقویت فشار با مجموع ظرفیت 45/9 گیگاوات، 
بزرگترین ش��بکه انتق��ال گاز دنیا را داراس��ت. 
ش��رکت گازپروم در س��ال 2013 دارای ذخایر 
گاز طبیعی به  می��زان 23/24 تریلیون مترمکعب، 
ذخای��ر میعان��ات گازی 7225 میلیون بش��که و 
ذخایر نفت خام 9154 میلیون بش��که بوده است. 
تولید گاز این ش��رکت در س��ال 2014، 443/9 
میلیارد مترمکع��ب و تولید نفت خام 258 میلیون 
بش��که گزارش ش��ده اس��ت. ظرفیت فرآورش 

گاز این ش��رکت در س��ال 2013، 53/5 میلیارد 
مترمکعب بوده اس��ت و در س��ال 2014، 30/5 
میلی��ارد مترمکع��ب گاز و 497 میلیون بش��که 
نفت خام فرآورش کرده اس��ت. این ش��رکت به 
غیر از پرتقال و اسپانیا، به 25 کشور اروپایی گاز 
صادر می کند. در سال 2014، 40 درصد درآمد 
گازپ��روم ناش��ي از صادرات گاز ب��ه اروپا بوده 

است ]12 و 13[. 
ش��رکت گازپروم دارای بیش از صد شرکت 
تابعه و زیرمجموعه اس��ت؛ این شرکت ها که در 
کشورهای مختلف قرار دارند در صنایع مختلفی 
)نف��ت و گاز، برق، ورزش و ...( فعالیت کرده و 
بصورت زیرمجموعه هاي مستقل و یا نیمه مستقل 
مدیریت می ش��وند. درآمد این شرکت در سال 
2011 حدود 8 درصد تولید ناخالص ملی روسیه 

بوده است.
گازپ��روم، در جری��ان حادث��ه قط��ع موقت 
ص��ادرات گاز به اوکراین، در م��اه ژانویه 2006 
ثابت کرد که می تواند در حکم یک فروش��نده 
وی��ژه عمل کند، ب��دون آنکه نی��ازی به کمک 
گرفتن از نیروهای نظامی داش��ته باش��د. در سال 
2007 دومای روسیه، به گازپروم و شرکت دولتی 
ترانس نفت اجازه داد تا نیروی های امنیتی-نظامی 
خود که قدرتی بیشتر از شرکت های خصوصی 

امنیتی دارند را تشکیل دهند! ]9[

۲-3- شرکت ملی نفت ایران
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران در س��ال 1327 و 
پس از ملی ش��دن صنعت نفت ایران تش��کیل و 
جایگزین ش��رکت نفت ایران-انگلیس ش��د. بر 
اس��اس آمار ارائه شده توس��ط شرکت بریتیش 
پترولیوم، ش��رکت ملی نفت ایران در پایان سال 
2014 دارای 157/8 میلیارد بش��که ذخایر اثبات 
ش��ده نفت خام )9/3 درصد کل ذخای��ر دنیا( و 
34 میلی��ارد مترمکع��ب ذخایر اثبات ش��ده گاز 
طبیعی )18/2 درصد کل ذخایر دنیا( بوده است. 
همچنین تولید نفت خام ایران میانگین 3614 هزار 

2  رتبه بندي شركت هاي بین المللي 

رتبه 
دارایی ها نام شركتنهایی

(میلیون دالر)
درآمدها 
ناخالص 

(میلیون دالر)
سود 

(میلیون دالر)
بازگشت 

سرمایه گذاری 
(درصد)

رشد تركیبی 3 
ساله در آمدها 

(درصد)

34680839371632580164/59اگسون موبیل1

30569037963123449138/5بریتیش پترولیوم2

25375321166521423123/7شورون3

385431147600326811012/7گازپروم4

3575124512351637177رویال داچ شل5

216235130406156341034/2روس نفت6

37493036148520746716/2پتروچاینا7

2359942334971148186/9توتال8

موسسه شیمیایی و 9
نفت چین

22138046098810587714/6

0/5 -11805756856797811كونوكو فیلیپس10

OilandGasIQ 3  رتبه بندي شركت هاي بین المللي نفت و گاز توسط موسسه

نام شركترتبه
سعودی آرامکو1
گازپروم2
ملی نفت ایران3
اكسان موبیل4
روس نفت5
رویال داچ شل6
پترو چاینا7
پمکس8
شورون9

نفت كویت10
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بش��که در روز )4 درصد کل تولید دنیا( و تولید 
گاز طبیعی نیز 172/6 میلیارد مترمکعب در سال 

2014 بوده است )5 درصد کل تولید دنیا( ]1[.
ظرفیت پاالیش��ی جمهوری اسالمی ایران در 
س��ال 2013، 520 میلیون مترمکع��ب در روز و 
دارای 28000 کیلومتر خطوط اصلی فشار قوی 

گاز بوده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که راهبری 
خطوط انتقال گاز و تاسیس��ات پاالیش��ی ایران 
در اختیار ش��رکت ملی گاز ایران است. ظرفیت 
پاالی��ش نفت ای��ران در س��ال 2014 حدود 1/9 
میلیون بش��که نفت خ��ام در روز بوده اس��ت که 
راهبری خط��وط انتقال نفت خام و فرآورده های 

نفتی و تاسیسات پاالیش��ی نفت ایران در اختیار 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران می باشد]9[.

۲-4- شرکت اکسان موبیل
در س��ال 1998 با ادغام دو ش��رکت اکسان و 
موبیل با س��رمایه ای به می��زان 73/7 میلیارد دالر 
بزرگترین ش��رکت آمریکایی تا آن زمان شکل 

گرفت.
ذخایر نفت و گاز این ش��رکت در پایان سال 
2014، 25/3 میلیارد بشکه معادل نفت خام برآورد 
شده است )54 درصد ذخایر هیدروکربور مایع و 
46 درصد ذخایر گاز طبیعي(. این ش��رکت با در 
اختیار داش��تن 37 پاالیش��گاه نفت در 21 کشور 
دنیا، با ظرفیت فرآورش روزانه 6/3 میلیون بشکه 
بزرگترین ش��رکت فرآورش کننده  نفت خ��ام، 
نفت خ��ام در دنیاس��ت. تولید روزان��ه نفت خام 
این شرکت در س��ال 2014، 2/11 میلیون بشکه 
و تولی��د گاز طبیعي 315/588 میلیون مترمکعب 
گزارش شده اس��ت. این شرکت به علت حادثه 
برخ��ورد نفتکش اکس��ان والتز به صخ��ره ای در 
آالسکا در سال 1989 که باعث نشت حدود 11 
میلیون گالن آمریکایی نفت خام در دریا شد مورد 
انتقادات و ش��کایات زیادی از طرف موسسات 
حامی محیط زیست بوده است و در نهایت هم به 
پرداخت 5 میلیارد دالر خسارت محکوم گردید 
که البته در تجدیدنظر حک��م به کمتر از نصف 
ای��ن مبلغ کاه��ش یافت. این ش��رکت همچنین 
حوادث زیس��ت محیطی مهم دیگ��ری به خاطر 
ترکیدن خط��وط لوله نفت در خش��کی و دریا 
داشته است. حدود 70 درصد درآمد این شرکت 
از فعالیت های بخش باالدس��تی نفت و گاز بوده 

است ]9 و 14[. 

۲-5- شرکت روس نفت 
این شرکت، ابتدا با تزریق دارایی های شرکت 
"روس نفت گاز"، که از شرکت های زیرمجموعه 

سال تاسیس

1933 (با نام شركت استاندارد اویل كالیفرنیا – عربستان)
1944 (با نام شركت نفتی عربستان-آمریکا)
1988 (با نام شركت نفت عربستان سعودی)

محل استقرار ساختمان 
مركزی

ظهران، عربستان سعودی

100%میزان سهم دولت در شركت

درآمد ناخالص سالیانه 
(میلیارد دالر) (سال 2014)

378

كل دارایی ها(میلیارد دالر) 
(سال 2014)

تا 10000 هم گزارش شده است

60000تعداد كاركنان (سال 2015)

٥ 
 

  نام شركت رتبه
  سعودي آرامكو  1
  گازپروم  2
  ملي نفت ايران  3
  ن موبيلكساا  4
  نفت وسر  5
  رويال داچ شل  6
  پترو چاينا  7
  پمكس  8
  شورون  9
  نفت كويت  10

  

بر شركت عالوه در ادامهبندي است. تر از ديگر موسسات رتبهجامع موسسهبندي اين هاي رتبهرسد شاخصبه نظر مي
ا و بررسي برخي از هبنديرقيب شركت ملي نفت ايران در رتبههاي شركتي دربارهبه توضيح مختصري  ملي نفت ايران

  شود.ها پرداخته مينقاط قوت و ضعف آن

  هاي بزرگ نفت و گاز دنياشركتبرخي از معرفي  -2

  شركت سعودي آرامكو -2-1
  

  سال تاسيس

(با نام شركت استاندارد  1933
  عربستان) –اويل كاليفرنيا 

(با نام شركت نفتي  1944
  آمريكا)-عربستان

(با نام شركت نفت  1988
  ان سعودي)عربست

  ران، عربستان سعوديظه  محل استقرار ساختمان مركزي
  %100  ميزان سهم دولت در شركت

  378  )2014(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

هم گزارش شده  10000تا   )2014(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  است

  60000  )2015(سال  كاركنانتعداد 
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  نام شركت رتبه
  سعودي آرامكو  1
  گازپروم  2
  ملي نفت ايران  3
  ن موبيلكساا  4
  نفت وسر  5
  رويال داچ شل  6
  پترو چاينا  7
  پمكس  8
  شورون  9
  نفت كويت  10

  

بر شركت عالوه در ادامهبندي است. تر از ديگر موسسات رتبهجامع موسسهبندي اين هاي رتبهرسد شاخصبه نظر مي
ا و بررسي برخي از هبنديرقيب شركت ملي نفت ايران در رتبههاي شركتي دربارهبه توضيح مختصري  ملي نفت ايران

  شود.ها پرداخته مينقاط قوت و ضعف آن

  هاي بزرگ نفت و گاز دنياشركتبرخي از معرفي  -2

  شركت سعودي آرامكو -2-1
  

  سال تاسيس

(با نام شركت استاندارد  1933
  عربستان) –اويل كاليفرنيا 

(با نام شركت نفتي  1944
  آمريكا)-عربستان

(با نام شركت نفت  1988
  ان سعودي)عربست

  ران، عربستان سعوديظه  محل استقرار ساختمان مركزي
  %100  ميزان سهم دولت در شركت

  378  )2014(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

هم گزارش شده  10000تا   )2014(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  است

  60000  )2015(سال  كاركنانتعداد 
  

1989سال تاسیس

مسکو - روسیهمحل استقرار ساختمان مركزی

50/23%میزان سهم دولت در شركت

158/1درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2011)

265/36كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2014)

393000تعداد كاركنان (سال 2012)
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 – ميليارد بشكه اثبات شده 261(با بيش از بوده و ميعانات گازي ترين شركت دنيا از لحاظ مخازن نفتياين شركت بزرگ
(با بيش از  باشددر جهان مي و ميعانات گازي خامبيشترين توليد روزانه نفتداراي ) و درصد كل مخازن دنيا 15حدود 

ميليون بشكه  5/2ه ميانگين روزانه در حدود كنيا، درصد نفت خام توليدي كل د 14حدود  -  ميليون بشكه در روز 12
(اطالعات پايان  تريليون فوت مكعب گاز طبيعي است 294ذخاير گاز اين شركت  به صادرات اختصاص داشته است).

خام توليد ميليون بشكه نفت 5. اين شركت تنها با توليد از بزرگترين ميدان نفتي دنيا (ميدان غوار) حدود )2014سال 
را  هاپااليشگاهميليون بشكه است كه برخي از  375/5ظرفيت پااليشي اين شركت در حال حاضر بيش از  كند.مي

اين شركت در بحث  و برخي ديگر را با عقد قراردادهاي مختلف در اختيار دارد.پااليشگاه)  4(بصورت مالكيت كامل 
و به لحاظ  ين بر اساس برخي از منابع خبريهمچن هاي پيشتاز منطقه است.محيطي از شركترعايت مسائل زيست

تريليون دالر هم ذكر شده  10هاي اين شركت تا (ارزش دارايي ترين شركت دنياست.با ارزش، اين شركت ميزان دارايي
 .]11- 9[ است.)

  

  شركت گازپروم - 2-2
درصد كل توليد گاز دنيا و با داشتن حدوداً  16حدود ، ميليون متر مكعب گاز طبيعي 1600اين شركت با توليد روزانه 

بزرگترين  گيگاوات، 9/45ايستگاه تقويت فشار با مجموع ظرفيت  247كيلومتر خطوط اصلي انتقال گاز و  168900
 تريليون 24/23ميزان  هداراي ذخاير گاز طبيعي ب 2013در سال گازپروم شركت  را داراست.شبكه انتقال گاز دنيا 

اين توليد گاز  ميليون بشكه بوده است. 9154خام تميليون بشكه و ذخاير نف 7225مترمكعب، ذخاير ميعانات گازي 
ظرفيت است.  گزارش شدهميليون بشكه  258خام ميليارد مترمكعب و توليد نفت 9/443، 2014شركت در سال 

ميليارد مترمكعب  5/30، 2014در سال  و ب بوده استميليارد مترمكع 5/53، 2013ر سال فرآورش گاز اين شركت د
كشور اروپايي گاز  25غير از پرتقال و اسپانيا، به ه اين شركت بخام فرآورش كرده است. بشكه نفتميليون  497گاز و 

  . ]13و  12[اروپا بوده استصادرات گاز به از ناشي درصد درآمد گازپروم  40، 2014كند. در سال صادر مي

  1989  سال تاسيس  
  روسيه -مسكو   محل استقرار ساختمان مركزي

  %23/50  ميزان سهم دولت در شركت
  1/158  )2011(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص  درآمد

  36/265  )2014(سال  (ميليارد دالر)هاكل دارايي
  393000  )2012(سال  كاركنانتعداد 

1948سال تاسیس

تهران - ایرانمحل استقرار ساختمان مركزی

100%میزان سهم دولت در شركت

110درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2012)

200كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2012)

41000تعداد كاركنان (سال 2011)

٧ 
 

در كه در كشورهاي مختلف قرار دارند ها اين شركت ؛شركت گازپروم داراي بيش از صد شركت تابعه و زيرمجموعه است
مستقل مديريت و يا نيمه مستقل هايبصورت زيرمجموعهو  كردهفعاليت (نفت و گاز، برق، ورزش و ...) صنايع مختلفي 

  درصد توليد ناخالص ملي روسيه بوده است. 8حدود  2011اين شركت در سال درآمد  .شوندمي
تواند در حكم يك كه مي ثابت كرد 2006، در ماه ژانويه اوكراينرات گاز به گازپروم، در جريان حادثه قطع موقت صاد

دوماي  2007ل در سان از نيروهاي نظامي داشته باشد. فروشنده ويژه عمل كند، بدون آنكه نيازي به كمك گرفت
نظامي خود كه قدرتي بيشتر از - هاي امنيتياجازه داد تا نيروي نفتترانسروسيه، به گازپروم و شركت دولتي 

  ]9[ د را تشكيل دهند!هاي خصوصي امنيتي دارنشركت
  

  ملي نفت ايرانشركت  -2-3

- و پس از ملي شدن صنعت نفت ايران تشكيل و جايگزين شركت نفت ايران 1327شركت ملي نفت ايران در سال 
داراي  2014بر اساس آمار ارائه شده توسط شركت بريتيش پتروليوم، شركت ملي نفت ايران در پايان سال انگليس شد. 

عب ذخاير اثبات شده ميليارد مترمك 34د كل ذخاير دنيا) و درص 3/9خام (ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت 8/157
 4هزار بشكه در روز ( 3614خام ايران ميانگين درصد كل ذخاير دنيا) بوده است. همچنين توليد نفت 2/18گاز طبيعي (

توليد درصد كل  5بوده است ( 2014ميليارد مترمكعب در سال  6/172درصد كل توليد دنيا) و توليد گاز طبيعي نيز 
  .]1[ دنيا)

كيلومتر  28000ميليون مترمكعب در روز و داراي  520، 2013ظرفيت پااليشي جمهوري اسالمي ايران در سال 
ذكر است كه راهبري خطوط انتقال گاز و تاسيسات پااليشي ايران در ه خطوط اصلي فشار قوي گاز بوده است. الزم ب

خام در روز ميليون بشكه نفت 9/1حدود  2014ش نفت ايران در سال اختيار شركت ملي گاز ايران است. ظرفيت پاالي
هاي نفتي و تاسيسات پااليشي نفت ايران در اختيار شركت ملي راهبري خطوط انتقال نفت خام و فرآورده كه بوده است

  .]9[باشدميورده هاي نفتي ايران پااليش و پخش فرآ
  

  1948  سال تاسيس  
  ايران - تهران   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  110  )2012(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  200  )2012(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  41000  )2011(سال  تعداد پرسنل

1870 (با نام استاندارد اویل) 1998 سال تاسیس
(ادغام دو شركت اكسان و موبیل)

محل استقرار ساختمان 
مركزی

ایروینگ – تگزاس – ایاالت 
متحده آمریکا

0%میزان سهم دولت در شركت

درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد 
دالر) (سال 2014)

394/105

كل دارایی ها(میلیارد دالر) 
(سال 2014)

349/493

75300تعداد كاركنان (سال 2015)

٨ 
 

  اكسان موبيلشركت  -2-4

ميليارد دالر بزرگترين شركت  7/73با ادغام دو شركت اكسان و موبيل با سرمايه اي بميزان  1998در سال 
  آمريكايي تا آن زمان شكل گرفت.

 54( ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد شده است 3/25، 2014ذخاير نفت و گاز اين شركت در پايان سال 
پااليشگاه  37. اين شركت با در اختيار داشتن درصد ذخاير گاز طبيعي) 46ذخاير هيدروكربور مايع و درصد 

كننده خام، بزرگترين شركت فرآورشميليون بشكه نفت 3/6كشور دنيا، با ظرفيت فرآورش روزانه  21نفت در 
و توليد گاز طبيعي ليون بشكه مي 11/2 ،2014در سال  اين شركت خامخام در دنياست. توليد روزانه نفتنفت
والتز به گزارش شده است. اين شركت به علت حادثه برخورد نفتكش اكسان ميليون مترمكعب 588/315

خام در دريا شد مورد نفت آمريكاييگالنميليون  11كه باعث نشت حدود  1989در سال در آالسكا  ايصخره
ميليارد  5و در نهايت هم به پرداخت  زيست بوده استيطانتقادات و شكايات زيادي از طرف موسسات حامي مح

اين شركت . دالر خسارت محكوم گرديد كه البته در تجديدنظر حكم به كمتر از نصف اين مبلغ كاهش يافت
محيطي مهم ديگري به خاطر تركيدن خطوط لوله نفت در خشكي و دريا داشته است. همچنين حوادث زيست

  .]14و  9[ هاي بخش باالدستي نفت و گاز بوده استركت از فعاليتدرصد درآمد اين ش 70حدود 
  

  روس نفتشركت  -2-5

  
  سال تاسيس

  نام استاندارد اويل) (با 1870
(ادغام دو شركت اكسان  1998

  و موبيل)

اياالت  –تگزاس  –ايروينگ   محل استقرار ساختمان مركزي
  متحده آمريكا

  %0  ميزان سهم دولت در شركت
  105/394  )2014(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  493/349  )2014(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  75300  )2015(سال  تعداد پرسنل

  1993  سال تاسيس  
  روسيه -مسكو   محل استقرار ساختمان مركزي

  %16/75  ميزان سهم دولت در شركت
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

وزارت نف��ت و گاز اتح��اد جماهی��ر ش��وروی 
سوسیالیستی محسوب می شد، راه اندازی گردید 
و پ��س از خرید دارایی های بزرگترین ش��رکت 
نفتی روس��یه، یوکاس، در مزایده دولتی، به یک 
ش��رکت نفتی بزرگ تبدیل ش��د. فعالیت عمده 
ش��رکت روس نفت، در اکتش��اف، استخراج و 
پاالیش نفت خ��ام و گاز طبیعی، همچنین تولید 
محصوالت پتروش��یمی متمرکز می باشد. از ماه 
م��ارس س��ال 2013 در پی خریداری س��ومین 
شرکت بزرگ نفتی روس��یه، تی ان کی-بی پی، 
توسط روس نفت، این کمپانی به عنوان بزرگترین 
ش��رکت نفتی روس��ی، ش��ناخته می ش��ود. این 
ش��رکت در حال حاضر سومین تولیدکننده گاز 
در روسیه است]9[. میانگین روزانه تولید نفت خام 
و مایعات هیدروکربوری این ش��رکت در س��ال 

2014، 4/1 میلی��ون بش��که در روز و تولید گاز 
طبیعی آن در این سال روزانه حدود 155 میلیون 
مترمکعب بوده است. این شرکت در همین سال 
99/8 میلیون تن نفت خام)معادل 728/54 میلیون 
بش��که( را ف��رآورش نموده اس��ت. ذخایر نفت 
ش��رکت روس نفت در س��ال 2013، حدود 54 
میلیارد بشکه نفت خام و ذخایر گاز 3077 میلیارد 

مترمکعب گاز طبیعي بوده است]15 و 16[. 

۲-۶- شرکت رویال داچ شل
ش��رکت هلندی-بریتانیایی اس��ت ک��ه دفاتر 
مرکزی آن، در ش��هر الهه، هلند و لندن مس��تقر 
می باشند. رویال داچ ش��ل، از اولین شرکت های 
نف��ت و گاز جه��ان به ش��مار م��ي رود. ح��وزه 
فعالیت های شرکت رویال داچ شل، کل زنجیره 

صنعت نفت و گاز اس��ت. از اکتشاف، استخراج 
و پاالیش نفت خام و گاز طبیعی گرفته تا توزیع 
و بازاریابی نفت، گاز و فراورده های نفتی. بخش 
دیگر عملیات ش��رکت ش��ل، مربوط به احداث 
خطوط لوله انتقال و نیز س��اخت پاالیش��گاه ها و 
کارخانجات پتروش��یمی می باش��د. این شرکت 
همچنی��ن، در زمین��ه تولید و ارائ��ه محصوالت 
پتروشیمی، فراورده های شیمیایی، تولید و توزیع 
برق فعالیت می کند. کمپانی ش��ل، بزرگ ترین 
عرضه کننده انرژی ه��ای تجدیدپذیر، در جهان 
اس��ت که شامل: س��وخت های زیس��تی، انرژی 
بادی، انرژی خورش��یدی و هیدروژنی می باشد. 
تولید نفت و گاز شرکت شل در سال 2014، 3/1 
میلیون بشکه معادل نفت خام و ذخایر نفت و گاز 
این ش��رکت در حدود 14 میلیارد بش��که معادل 
نفت خام مي باش��د. ظرفیت فرآورشي نفت خام 
در اختیار این ش��رکت 3/3 میلیون بشکه در روز 

است]9 و 17 و 18[.

۲-7- شرکت پتروچاینا
این ش��رکت، بزرگترین تولیدکننده نفت خام 
در کشور چین است. عوامل فراوانی در موفقیت 
این ش��رکت دخالت داشته ولی مهمترین عامل، 
استفاده از سیاس��ت انحصار دوگانه شرکت های 
پتروچاین��ا و س��اینوپک، در بازار نف��ت و گاز 
چین و س��پس ادامه همان سیاست در سطح آسیا 
بود که باعث ش��د این دو ش��رکت به بزرگترین 
ش��رکت های نفتی قاره آس��یا مبدل گردند. در 
طول س��ال های بعد، با سرعت بیشتری به توسعه 
فعالیت ه��ای خ��ود پرداختن��د ک��ه حاصل آن، 
ورود به بازار نفت و گاز آفریقا، س��پس آمریکا 
و حت��ی اروپا بود. ذخایر نف��ت و گاز در اختیار 
این ش��رکت به ترتیب 11/128 میلیارد بش��که و 
1887/38 میلیارد مترمکعب اس��ت و تولید نفت 
و گاز ای��ن ش��رکت نیز 3/1 میلیون بش��که/روز 
نفت خام و ح��دود 56 میلیون مترمکعب در روز 

گازطبیعي بوده است ]9 و 19 و 20[.

1999سال تاسیس

پکن - چینمحل استقرار ساختمان مركزی

100%میزان سهم دولت در شركت

364/31درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2013)

377/87كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2013)

544083تعداد كاركنان (سال 2014)

١٠ 
 

، هيدروژنيو  انرژي خورشيدي، انرژي بادي، هاي زيستيسوخت، در جهان است كه شامل: هاي تجديدپذيرانرژي
و ذخاير نفت و گاز اين خام ميليون بشكه معادل نفت 1/3، 2014توليد نفت و گاز شركت شل در سال  باشد.مي

اين شركت  اختياردر خام نفت. ظرفيت فرآورشي باشدم ميخاميليارد بشكه معادل نفت 14شركت در حدود 
  .]18و  17و  9[ميليون بشكه در روز است 3/3
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ت اين شركت دخالت باشد. عوامل فراواني در موفقيدر كشور چين مي خامنفتاين شركت، بزرگترين توليدكننده 
نفت و ، در بازار ساينوپكهاي پتروچاينا و شركت انحصار دوگانهاستفاده از سياست  ،داشته ولي مهمترين عامل

هاي بود كه باعث شد اين دو شركت به بزرگترين شركت آسيادر سطح  چين و سپس ادامه همان سياست گاز
هاي خود پرداختند كه هاي بعد، با سرعت بيشتري به توسعه فعاليتدر طول سال نفتي قاره آسيا مبدل گردند.

ذخاير نفت و گاز در اختيار اين شركت  ود.ب اروپاو حتي  آمريكاسپس  ،آفريقاحاصل آن، ورود به بازار نفت و گاز 
 1/3ميليارد مترمكعب است و توليد نفت و گاز اين شركت نيز  38/1887ميليارد بشكه و  128/11به ترتيب 

  .]20و  19و  9[ميليون مترمكعب در روز گازطبيعي بوده است  56خام و حدود ميليون بشكه/روز نفت
  

  پمكس شركت -2-8

  1999  سال تاسيس  
  چين -پكن   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  31/364  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  87/377  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  544083  )2014(سال  تعداد پرسنل

  1938  سال تاسيس  
  مكزيك -مكزيكوسيتي   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  671/128  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  75/415  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  138215  )2014(سال  تعداد پرسنل

1993سال تاسیس
محل استقرار ساختمان 

مركزی
مسکو - روسیه

75/16%میزان سهم دولت در شركت
19/75% شركت بریتیش پترولیوم

درآمد ناخالص سالیانه 
(میلیارد دالر) (سال 2012)

102

كل دارایی ها(میلیارد دالر) 
(سال 2014)

144/66

106000تعداد كاركنان (سال 2012)

٨ 
 

  اكسان موبيلشركت  -2-4

ميليارد دالر بزرگترين شركت  7/73با ادغام دو شركت اكسان و موبيل با سرمايه اي بميزان  1998در سال 
  آمريكايي تا آن زمان شكل گرفت.

 54( ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد شده است 3/25، 2014ذخاير نفت و گاز اين شركت در پايان سال 
پااليشگاه  37. اين شركت با در اختيار داشتن درصد ذخاير گاز طبيعي) 46ذخاير هيدروكربور مايع و درصد 

كننده خام، بزرگترين شركت فرآورشميليون بشكه نفت 3/6كشور دنيا، با ظرفيت فرآورش روزانه  21نفت در 
و توليد گاز طبيعي ليون بشكه مي 11/2 ،2014در سال  اين شركت خامخام در دنياست. توليد روزانه نفتنفت
والتز به گزارش شده است. اين شركت به علت حادثه برخورد نفتكش اكسان ميليون مترمكعب 588/315

خام در دريا شد مورد نفت آمريكاييگالنميليون  11كه باعث نشت حدود  1989در سال در آالسكا  ايصخره
ميليارد  5و در نهايت هم به پرداخت  زيست بوده استيطانتقادات و شكايات زيادي از طرف موسسات حامي مح

اين شركت . دالر خسارت محكوم گرديد كه البته در تجديدنظر حكم به كمتر از نصف اين مبلغ كاهش يافت
محيطي مهم ديگري به خاطر تركيدن خطوط لوله نفت در خشكي و دريا داشته است. همچنين حوادث زيست

  .]14و  9[ هاي بخش باالدستي نفت و گاز بوده استركت از فعاليتدرصد درآمد اين ش 70حدود 
  

  روس نفتشركت  -2-5

  
  سال تاسيس

  نام استاندارد اويل) (با 1870
(ادغام دو شركت اكسان  1998

  و موبيل)

اياالت  –تگزاس  –ايروينگ   محل استقرار ساختمان مركزي
  متحده آمريكا

  %0  ميزان سهم دولت در شركت
  105/394  )2014(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  493/349  )2014(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  75300  )2015(سال  تعداد پرسنل

  1993  سال تاسيس  
  روسيه -مسكو   محل استقرار ساختمان مركزي

  %16/75  ميزان سهم دولت در شركت

1907سال تاسیس

الهه - هلندمحل استقرار ساختمان مركزی

0%میزان سهم دولت در شركت

421/105درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2014)

353/294كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2014)

92000تعداد كاركنان (سال 2014)

٩ 
 

هاي زيرمجموعه وزارت نفت و گاز ، كه از شركت"گازنفتهروس"هاي شركت اين شركت، ابتدا با تزريق دارايي
هاي بزرگترين پس از خريد دارايي و اندازي گرديدشد، راهمحسوب مي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

، به يك شركت نفتي بزرگ تبديل شد. فعاليت عمده شركت دولتي مزايده، در يوكاسنفتي روسيه،  شركت
متمركز  محصوالت پتروشيمي، همچنين توليد گاز طبيعيو  خامنفت پااليشو  استخراج، اكتشافنفت، در روس
، توسط پيبي-كيانتي ،در پي خريداري سومين شركت بزرگ نفتي روسيه 2013از ماه مارس سال  باشد.مي

اين شركت در حال حاضر  شود.عنوان بزرگترين شركت نفتي روسي، شناخته ميروس نفت، اين كمپاني به
م و مايعات هيدروكربوري اين شركت در خاميانگين روزانه توليد نفت .]9[سومين توليدكننده گاز در روسيه است

ميليون  155گاز طبيعي اين شركت در اين سال روزانه حدود بشكه در روز و توليد  ميليون 1/4، 2014سال 
را ميليون بشكه)  54/728(معادل خامميليون تن نفت 8/99اين شركت در همين سال  بوده است.مترمكعب 

خام و ذخاير گاز ميليارد بشكه نفت 54، حدود 2013در سال  ذخاير نفت اين شركت .فرآورش نموده است
   .]16و  15[ميليارد مترمكعب گاز طبيعي بوده است 3077

  

  رويال داچ شلشركت  -2-6

شل، داچرويال باشند.مستقر مي لندنو  هلند، الههاست، كه دفاتر مركزي آن، در شهر  بريتانيايي-هلندي شركت
هاي شركت رويال داچ شل، كل زنجيرهحوزه فعاليت رود.شمار ميجهان به نفت و گازهاي از اولين شركت

، نفت بازاريابيو  توزيعگرفته، تا  گاز طبيعيو  خامنفت؛ پااليش، راجاستخ، اكتشافاز  .است صنعت نفت و گاز
و نيز ساخت  خطوط لوله انتقال. بخش ديگر عمليات شركت شل، مربوط به احداث هاي نفتيفراوردهو  گاز

محصوالت اين شركت همچنين، در زمينه توليد و ارائه  باشد.مي كارخانجات پتروشيميو  هاپااليشگاه
كننده ترين عرضهكند. كمپاني شل، بزرگفعاليت مي توزيع برقو  توليد، هاي شيمياييفراورده، پتروشيمي

 شركت بريتيش پتروليوم % 75/19
  102  )2012(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  66/144  )2014(سال  (ميليارد دالر)ل دارايي هاك
  106000  )2012(سال  تعداد پرسنل

  1907  سال تاسيس  
  هلند -الهه   محل استقرار ساختمان مركزي

  %0  ميزان سهم دولت در شركت
  105/421  )2014ل (سا ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  294/353  )2014(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  92000  )2014(سال  تعداد پرسنل
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 129 

۲-8- شرکت پمکس
شرکت نفت دولتی مکزیک است که در 
سال 2010 میالدی با دارایی 415/75 میلیارد 
دالر، به عنوان بزرگترین ش��رکت مکزیک 
ش��ناخته شد. این ش��رکت هم اکنون دومین 
شرکت بزرگ آمریکای التین، بر پایه میزان 
درآمد سالیانه شناخته می شود]9[. تولید منابع 
هیدروکربوري مایع این ش��رکت در س��ال 
2013 براب��ر 2/522 میلیون بش��که در روز و 
تولید گاز طبیعي این شرکت برابر با 160/81 
میلی��ون مترمکعب در روز بوده اس��ت. این 
شرکت در این س��ال به طور میانگین 1/222 
میلیون بش��که نفت خ��ام و 124/71 میلیون 
مترمکع��ب در روز فرآورش نموده اس��ت. 
ذخایر هیدروکربوري ش��رکت پمکس در 
ژانویه 2014، 13/438 میلیارد بش��که معادل 

نفت خام بوده است ]21[.

۲-9- شرکت شورون
شورون بازمانده شرکت نفت استاندارد اویل 
کالیفرنیا )سوکال(، یکی از هفت خواهران نفتی 
می باش��د. این ش��رکت دارای عملیات در بیش 
از 180 کش��ور جهان حضور داش��ته و تقریبأ در 
تمامی زمینه های صنای��ع نفت و گاز و نیز تولید 
انواع انرژی ه��ای تجدیدپذیر، فعالیت می نماید. 
ای��ن فعالیت ها، ش��امل: اکتش��اف، اس��تخراج، 
پاالی��ش، بازاریابی و حمل ونقِل نفت خام و گاز 
طبیعی و نیز تولید انواع محصوالت ش��یمیایی و 
پتروش��یمیایی و تولید برق می باشد. در شورون 
نیز همانند س��ایر ش��رکت های نفت��ی، حوادث 
غیرمترقب��ه و انفجارهایی در حی��ن کار، وجود 
داشته و انجمن های فعال در زمینه محیط زیست، 
چندین بار از این ش��رکت ب��ه دلیل آلوده کردن 
محیط زیست، ش��کایت کرده اند. به عنوان مثال، 
فقط پروژه ش��ورون در پاالیشگاه ریچموند، 11 

میلیون پوند مواد سمی منتشر کرد ]9[. این شرکت 
دومین تولیدکنن��ده نفت خام در آمریکاس��ت. 
مخازن اثبات شده در اختیار این شرکت در پایان 
س��ال 2014، 11/1 میلیارد بشکه معادل نفت خام 
بوده است. میانگین تولید نفت خام این شرکت نیز 
در سال 2014، 2/571 میلیون بشکه در روز بوده 
است)26 درصد کل تولید نفت خام آمریکا(. این 
ش��رکت پروژه هایي براي برداشت گازطبیعي از 
سازندهاي شیلي در پنسیلوانیا، اوهایو و میشیگان 

در دست اجرا دارد]22[.

۲-۱۰- موسسه نفت کویت
موسسه نفت کویت، شرکت ملی نفت کویت 
اس��ت که کلیه ش��رکت های حوزه نفت و گاز 
مس��تقر در این کش��ور، زیرمجموع��ه ای از این 
شرکت به شمار می آیند. در مجموع تاکنون 12 
شرکت تابعه و زیرمجموعه این شرکت تشکیل 
شده است. موسسه نفت کویت، دارای پاالیشگاه 
در منطقه بنلوکس اس��ت. همچنین مالک یک 
پاالیشگاه در شهر رتردام، هلند است که از طریق 
مشارکت در ترمینال یوروپورت، محصوالتش 
را انتقال می دهد. موسسه نفت کویت در ابتدای 
س��ال 1998 اقدام به خریداری دفاتر و بخشی از 
دارایی های ش��رکت بی پی )بریتی��ش پترولیوم( 
در کش��ور بلژیک نمود. این ش��رکت تا اواخر 
س��ال 1998 کلیه س��هام و دارایی های ش��رکت 
بی پی بلژیک را خریداری کرد. در س��ال 1999 
موسسه نفت کویت، تمامی جایگاه پمپ بنزین 
ش��رکت آرال آگ در کش��ور بلژی��ک را نیز 
خریداری کرد. امروزه پایگاه اصلی این شرکت 
در اروپا، در کشور بلژیک قرار دارد]9[. موسسه 
نفت کویت داراي ذخایر نفت خام اثبات ش��ده 
بمیزان 111 میلیارد بشکه )حدود 6/5 درصد کل 
ذخایر نفت دنیا( و ذخایر گازطبیعي به میزان 1/8 
تریلیون مترمکعب بوده و درآمد نفتي آن، حدود 
50 درصد تولید ناخالص داخلي کویت مي باشد. 
تولید نفت خام این شرکت در سال 2013 حدود 

1938سال تاسیس

مکزیکوسیتی - محل استقرار ساختمان مركزی
مکزیک

100%میزان سهم دولت در شركت

128/671درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2013)

415/75كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2013)

138215تعداد كاركنان (سال 2014)

١٠ 
 

، هيدروژنيو  انرژي خورشيدي، انرژي بادي، هاي زيستيسوخت، در جهان است كه شامل: هاي تجديدپذيرانرژي
و ذخاير نفت و گاز اين خام ميليون بشكه معادل نفت 1/3، 2014توليد نفت و گاز شركت شل در سال  باشد.مي

اين شركت  اختياردر خام نفت. ظرفيت فرآورشي باشدم ميخاميليارد بشكه معادل نفت 14شركت در حدود 
  .]18و  17و  9[ميليون بشكه در روز است 3/3

  

  پتروچايناشركت  -2-7

ت اين شركت دخالت باشد. عوامل فراواني در موفقيدر كشور چين مي خامنفتاين شركت، بزرگترين توليدكننده 
نفت و ، در بازار ساينوپكهاي پتروچاينا و شركت انحصار دوگانهاستفاده از سياست  ،داشته ولي مهمترين عامل

هاي بود كه باعث شد اين دو شركت به بزرگترين شركت آسيادر سطح  چين و سپس ادامه همان سياست گاز
هاي خود پرداختند كه هاي بعد، با سرعت بيشتري به توسعه فعاليتدر طول سال نفتي قاره آسيا مبدل گردند.

ذخاير نفت و گاز در اختيار اين شركت  ود.ب اروپاو حتي  آمريكاسپس  ،آفريقاحاصل آن، ورود به بازار نفت و گاز 
 1/3ميليارد مترمكعب است و توليد نفت و گاز اين شركت نيز  38/1887ميليارد بشكه و  128/11به ترتيب 

  .]20و  19و  9[ميليون مترمكعب در روز گازطبيعي بوده است  56خام و حدود ميليون بشكه/روز نفت
  

  پمكس شركت -2-8

  1999  سال تاسيس  
  چين -پكن   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  31/364  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  87/377  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  544083  )2014(سال  تعداد پرسنل

  1938  سال تاسيس  
  مكزيك -مكزيكوسيتي   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  671/128  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  75/415  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  138215  )2014(سال  تعداد پرسنل

1984سال تاسیس

سان رامون – كالیفرنیا – محل استقرار ساختمان مركزی
ایاالت متحده آمریکا

0%میزان سهم دولت در شركت

211/97درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2013)

253/753كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2013)

64600تعداد كاركنان (سال 2013)

١١ 
 

 عنوان بزرگترينهميليارد دالر، ب 75/415ميالدي با دارايي  2010است كه در سال  مكزيك شركت نفت دولتي
اكنون دومين شركت بزرگ آمريكاي التين، بر پايه ميزان درآمد شركت مكزيك شناخته شد. اين شركت هم

ميليون  522/2برابر  2013در سال اين شركت توليد منابع هيدروكربوري مايع . ]9[شودساليانه شناخته مي
اين شركت در در روز بوده است.  ميليون مترمكعب 81/160بشكه در روز و توليد گاز طبيعي اين شركت برابر با 

در روز فرآورش نموده ميليون مترمكعب  71/124و خام ميليون بشكه نفت 222/1طور ميانگين هاين سال ب
  .]21[ خام بوده استميليارد بشكه معادل نفت 438/13، 2014ذخاير هيدروكربوري اين شركت در ژانويه است. 

  

  شورون شركت -2-9

شركت . اين باشدمي هفت خواهران نفتي(سوكال)، يكي از  استاندارد اويل كاليفرنيانفت شورون بازمانده شركت 
و نيز توليد  صنايع نفت و گاز هايتقريبأ در تمامي زمينهكشور جهان است و  180ات در بيش از داراي عملي

و  بازاريابي، پااليش، استخراج، اكتشافها، شامل: نمايد. اين فعاليت، فعاليت ميهاي تجديدپذيرانرژيانواع 
در  باشد.مي توليد برق و پتروشيمياييو  محصوالت شيمياييانواع  توليدو نيز  گاز طبيعيو  خامنفت ونقلِحمل

هاي نفتي، حوادث غيرمترقبه و انفجارهايي در حين كار، وجود داشته و همانند ساير شركت شورون نيز
زيست، شكايت كردن محيط، چندين بار از اين شركت به دليل آلودهزيستهاي فعال در زمينه محيطانجمن
 .]9[كرد منتشرد سمي ميليون پوند موا 11فقط پروژه شورون در پااليشگاه ريچموند، به عنوان مثال، اند. كرده

شده در اختيار اين شركت در پايان سال خام در آمريكاست. مخازن اثباتدومين توليدكننده نفتاين شركت 
، 2014خام اين شركت نيز در سال خام بوده است. ميانگين توليد نفتميليارد بشكه معادل نفت 1/11، 2014
هايي براي خام آمريكا). اين شركت پروژهتوليد نفت درصد كل 26ميليون بشكه در روز بوده است( 571/2

.]22[برداشت گازطبيعي از سازندهاي شيلي در پنسيلوانيا، اوهايو و ميشيگان در دست اجرا دارد

  1984  سال تاسيس  

 –كاليفرنيا  –سان رامون   محل استقرار ساختمان مركزي
  اياالت متحده آمريكا

  %0  ميزان سهم دولت در شركت
  97/211  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)ناخالص درآمد 

  753/253  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  64600  )2013(سال  كاركنانتعداد 

1980سال تاسیس

كویته - كویتمحل استقرار ساختمان مركزی

100%میزان سهم دولت در شركت

133/044درآمد ناخالص سالیانه (میلیارد دالر) (سال 2013)

100/251كل دارایی ها(میلیارد دالر) (سال 2013)

18338تعداد كاركنان (سال 2013)

١٢ 
 

  موسسه نفت كويت -2-10

هاي حوزه نفت و گاز مستقر در اين كشور، است كه كليه شركت كويت شركت ملي نفتموسسه نفت كويت، 
شركت اين شركت تابعه و زيرمجموعه  12 تاكنون آيند. در مجموعمار ميشهشركت باين از  ايزيرمجموعه

همچنين مالك يك پااليشگاه  .است بنلوكستشكيل شده است. موسسه نفت كويت، داراي پااليشگاه در منطقه 
دهد. موسسه ا انتقال ميباشد كه از طريق مشاركت در ترمينال يوروپورت، محصوالتش ر، هلند ميرتردامدر شهر 

بريتيش ( پيبيهاي شركت اقدام به خريداري دفاتر و بخشي از دارايي 1998نفت كويت در ابتداي سال 
را  پي بلژيكبيهاي شركت كليه سهام و دارايي 1998نمود. اين شركت تا اواخر سال  بلژيك) در كشور پتروليوم

را  كشور بلژيكدر  آرال آگشركت  جايگاه پمپ بنزينموسسه نفت كويت، تمامي  1999خريداري كرد. در سال 
 موسسه نفت كويت .]9[قرار داردا، در كشور بلژيك نيز خريداري كرد. امروزه پايگاه اصلي اين شركت در اروپ

درصد كل ذخاير نفت دنيا) و ذخاير  5/6ميليارد بشكه (حدوده  111خام اثبات شده بميزان داراي ذخاير نفت
درصد توليد ناخالص داخلي كويت  50حدود  آن،درآمد نفتي  بوده وتريليون مترمكعب  8/1گازطبيعي بميزان 

  .]23[ در روز بوده استبشكه  ميليون 127/3حدود  2013سال اين شركت در خام توليد نفت. باشدمي
  
  هاي سياستيگيري و توصيهنتيجه -3
تخراج سرا ا) فني و اقتصادي و ... KPIهاي كليدي عملكرد (شاخصتوان هاي ارائه شده ميبنديبا بررسي رتبه -

قاط قوت و برطرف نمودن جهت حفظ ن شناسايي و در را نقاط قوت و ضعف ،هااين شاخص ارزيابي نموده و با
  چاره جويي نمود. نقاط ضعف

بندي و امتيازدهي توسط يكي از موسسات انجام رتبه ،بندي معتبر و در صورت لزومناسايي موسسات رتبهش -
اسايي رقباي در جهت شن و يا ...)وزارت نفت الملل ت امور بينعاونكشور (مانند موسسه مطالعات انرژي، م يداخل

   .اصلي شركت ملي نفت ايران
، سالههاي حداكثر يكهاي رقيب در بازههاي كليدي عملكرد و وضعيت شركتپايش مستمر شاخص -

گرفتن از عواملي كه  درسهاي كليدي و استراتژيك آن كشورها در جهت ارتقاء جايگاه و الگوبرداري از فعاليت
ها، شناسايي رقباي اصلي و پايش قطعاً براي شناسايي شاخص ت.باعث افت جايگاه برخي كشورها شده اس

  به ساختاري منسجم و مستقل و كارشناساني خبره نياز خواهد بود. ،هافعاليت

  1980  سال تاسيس  
  كويت -كويته   محل استقرار ساختمان مركزي

  %100  ميزان سهم دولت در شركت
  044/133  )2013(سال  ساليانه (ميليارد دالر)خالص نادرآمد 

  251/100  )2013(سال  (ميليارد دالر)كل دارايي ها
  18338  )2013(سال  كاركنانتعداد 
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3/127 میلیون بشکه در روز بوده است ]23[.

نتیجه گیری
- با بررس��ی رتبه بندی های ارائه ش��ده می توان 
ش��اخص های کلی��دی عملک��رد )KPI( فن��ی و 
اقتصادی و ... را اس��تخراج نموده و با ارزیابی این 
ش��اخص ها، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در 
جهت حف��ظ نقاط قوت و برط��رف نمودن نقاط 

ضعف چاره جویی نمود.
- شناس��ایی موسس��ات رتبه بندی معتب��ر و در 
صورت لزوم، انجام رتبه بندی و امتیازدهی توسط 
یکی از موسس��ات داخلی کش��ور )مانند موسسه 
مطالعات انرژی، معاونت ام��ور بین الملل وزارت 
نف��ت و ی��ا ...( در جهت شناس��ایی رقبای اصلی 

شرکت ملی نفت ایران. 
- پایش مستمر شاخص های کلیدی عملکرد و 
وضعیت ش��رکت های رقیب در بازه های حداکثر 
یک س��اله، الگوب��رداری از فعالیت های کلیدی و 
اس��تراتژیک آن کشورها در جهت ارتقاء جایگاه 
و درس گرفت��ن از عواملی که باعث افت جایگاه 
برخی کش��ورها شده اس��ت. قطعاً برای شناسایی 
شاخص ها، شناسایی رقبای اصلی و پایش فعالیت ها، 
به ساختاری منسجم و مستقل و کارشناسانی خبره 

نیاز خواهد بود.
- آنچنانک��ه از آمارهای ارائه ش��ده مش��خص 

اس��ت، وضعیت رتبه ش��رکت ملی نفت ایران از 
لحاظ مالکیت مخازن نفت و گاز جایگاهی ممتاز 
در دنیاست، اما از لحاظ ظرفیت فرآورشی نفت و 
گاِز در دسترس، این شرکت از جایگاه مناسبي در 
میان شرکت های معتبر دنیا برخوردار نیست. اگرچه 
در ساختار سازمانی وزارت نفت جمهوری اسالمی 
ایران راهبری تاسیس��ات فرآورش��ی نفت خام به 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
راهبری تاسیسات فرآورشی گاز طبیعی به شرکت 
ملی گاز ایران واگذار ش��ده اس��ت، اما همان طور 
که در عملکرد برخی از شرکت ها دیده می شود، 
این شرکت ها از ظرفیت فرآورشی سایر کشورها 
به صورت مالکیت و یا اجاره استفاده می کنند که 
این، یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت فرآورشِی 
در اختیار محس��وب خواهد شد. شایان ذکر است 
که در آینده ي نزدیک با راه اندازی فازهای جدید 
می��دان پارس جنوب��ی و پاالیش��گاه های مربوطه، 
ظرفیت فرآورشی گاز به میزان قابل توجهی افزایش 
خواهد یافت. چندین پاالیش��گاه نفت و میعانات 
گازی نیز در س��ال های آینده به ظرفیت پاالیشی 
نفت کش��ور افزوده خواهد ش��د )پاالیشگاه های 

خلیج فارس، هرمز، آناهیتا، خوزستان و ...(.
- حوادث بزرگ عملیاتی می تواند خدشه بسیار 
بزرگی بر اعتبار یک شرکت بین المللی وارد کند 
و اعتب��ار و بازار در اختی��ار آن را در کوتاه مدت و 

یا بلندمدت تنزل دهد. بنابراین، همیش��ه عملیات 
ایمن و مطمئن و نیز رعایت قوانین ملی و بین المللی 
زیست محیطی باید سرلوحه فعالیت های نفت و گاز 
در شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد، به خصوص 
در فعالیت های نفت و گاز در دریا این موضوع از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
- دولتی بودن س��اختار شرکت ملی نفت ایران 
یک��ی از عواملی اس��ت ک��ه کاهش س��وددهی 
ای��ن ش��رکت و کاه��ش رقابت با ش��رکت های 
همتراز بین المللی را در پی داش��ته است. بنابراین، 
خصوصی س��ازی و داش��تن ن��گاه بُنگاه مدارانه به 
ش��رکت ملي نفت ایران، افزایش س��ود و س��طح 
درآمد و در مجموع بهبود شاخص های اقتصادی 

این شرکت را به دنبال خواهد داشت.
- با توجه به ریس��ک باالی سیاسی و اقتصادی 
منطق��ه خاورمیانه، قطعاً ام��ر بازاریابی و فروش از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که تنوع در سبد 
صادراتی، ایجاد بس��ترهای مناسب قانونی و فنی و 
اقتصادی در جهت تس��هیل ف��روش محصوالت، 
افزایش س��طح کیفی محصوالت عرضه شده و ... 

می تواند در این عرصه موردتوجه قرار گیرد. 
- ایجاد بسترهای قانونی و فنی و اقتصادی جهت 
س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور باعث افزایش 
سطح درآمد و سودآوری و ارتقاء شاخص های فنی 

و اقتصادی شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.


