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مقدمه
شــركت هاي زيــادي در جهــان به مرور 
زمــان حوزة فعاليت اولية خــود را تغيير داده 
و پــس از مدتي، در حــوزه اي كامًال جديد 
به فعاليت پرداخته انــد، اما در اين ميان تعداد 
شركت هايي كه تحول كســب وكار در آنها 
جهشــي رو بــه جلو بــوده و باعــث تثبيت و 
تحكيم و حتي پيشرفت فوق العادة آنها شده، 
انگشت شــمارند. اگر متغيــر قدمت زماني را 
نيز به ايــن معادله بيفزاييم، مســلماً اين دامنه 
تنگ تر خواهد شــد. شركت شل يكي از اين 

شركت هاست.

تاريخچة شركت شل
فعاليــت اوليــة شــركت شــل در قالبي 
غيرنفتــي شــكل گرفت. قبل از ســال 1833 
ماركوس ساموئل ، پدر يك فروشندة جوان 
اشــياي عتيقه در شــرق لندن بود، اما در اين 
سال براي گسترش كسب وكار خود، فروش 
صدف به عالقه منــدان طبيعت در انگليس را 
شروع و به دليل بازار خوبي كه كشف كرده 

بــود، صادرات و واردات صــدف دريايي را 
آغــاز كرد[1]. هيچ گاه تصــور نمي رفت كه 
صدف هاي زير دريا آرام آرام به ســطح دريا 
بيايند و بــه نفتكش هــاي غول پيكري تبديل 
شــوند كه نفت و فراورده هاي آن را جابه جا 
مي كنند، اما اين اســتحاله به  مرور زمان انجام 
شد. ماركوس ساموئل پسر به همراه برادرش، 
راه پــدر را در پيش گرفــت و تجارت خود 
را در حوزه هــاي مختلف گســترش داد و به 
بازارهــاي مختلفــي همچون ماشــين آالت، 

پارچه و ظروف چيني وارد شد.
در راه برگشــت از يكــي از ســفرهاي 
تجاري خود به ژاپن، ماركوس به كسب وكار 
صادرات نفت به باكو و روسيه عالقه مند شد، 
امــا جرقة اصلي ورود بــه حمل ونقل دريايي 
نفت در ســال 1890 و همزمان با توسعة نفت 

در سوماتراي اندونزي زده شد[3].
در آن زمان انتقال دريايي نفت براي همة 
شركت هاي نفتي معضلي به شمار مي آمد. در 
بسياري موارد بشكه ها نشت پيدا مي كردند و 
فضاي بســياري نيز در كشــتي اشغال مي شد، 

اما برادران ســاموئل ايدة به كارگيري مخزن 
با حجم بــزرگ را براي نگهــداري و حمل 
آســان تر نفت در مســيرهاي طوالنــي به راه 
انداختنــد كه رويكردى انقالبــي بود. ابتكار 

ديگر آنها استفاده از كانال سوئز بود. 
در ســال 1892 برادران ساموئل از اولين 
نفتكش ها بهره بــرداري كردند. ماركوس در 
ســال 1892 اوليــن كشــتي مخصوص حمل 
نفــت را بــه كار انداخــت. او در اواخر عمر 
خود كه به سرطان نيز مبتال شده بود، شركت 
حمل ونقل و تجــارت  Syndicate Tank را 
تأسيس كرد كه در زمان كوتاهي به شل تغيير 

نام داد[7].
در همين دوره و در سال 1890 در هلند، 
دو نفر، به نام هاي آگوســت كســلر  و هنري 
دتردينگ  در زمان پادشــاهي ويليام ســوم، 
شــركت نفت ســلطنتي هلند (رويال داچ)  را 
با هدف اكتشــاف نفــت در آســيا و به ويژه 
اندونزي تشكيل دادند. استراتژي اين شركت 
در انتقال و ذخيرة نفت شبيه استراتژي برادران 

ساموئل بود.

معرفي شركت هاي برتر نفتي جهان

شركت رويال داچ شل

مهدي شاه حسيني1  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري
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شل و رويال داچ برروي هم نيمي از كل 
صادرات نفت روسيه و خاوردور را دراختيار 
داشــتند. رقابت نابودكنندة ايــن دو كمپاني، 
موجبات ايجاد نقطة شروع را براي دتردينگ 
كه مصمم بود مذاكرات سرنوشت ســازي را 
بــراي پيوند با رقيب بــزرگ خود، ماركوس 

ساموئل آغاز كند، فراهم آورده بود.
در ســال هاي آغازين قرن بيســتم (سال 
1907)، شركت نفت سلطنتي هلند با شركت 
انگليســي شل، متحد و پس از ادغام، شركت 
نفتي رويال داچ شــل متولد شد. سهم شركت 
حمل ونقل شــل 40درصد و ســهم شــركت 
رويال داچ 60درصد بود. شركت تازه تأسيس 
خيلي ســريع به شــهرت رســيد و توانســت 
مالكيــت هشــت نفتكش را تصاحــب كند. 
دو سال بعد، تأمين ســوخت هواپيماي اولين 
فردي كه بر فــراز كانال انگليس پرواز كرد، 

از اين شركت بود.

شركت شل در مسير توسعه
در سال 1912 با مشــاركت 25درصدي 
اين شــركت، شــركت نفت تركيه تشــكيل 
شــد و در انتهــاي دهــة 1920 بــه بازارهاي 
امريكا وارد شد. در اين سال ها رويال داچ شل 
يكي از رهبران شــركت هاي نفتي دنيا بود و 
بــا تصاحــب 10درصد نفتكش هــاي جهان، 
15درصد نفت خــام دنيا را تأمين مي كرد، اما 
اين پايان راه توســعة شركت شــل نبود. اين 
شــركت در ســال 1919 كنترل شركت نفت 
مگزيكن ايگل  را به دســت گرفت و در سال 
1921 شركت شل مكس كه محصوالت خود 
را با دو برند شــل و ايگل در بــازار انگليس 
عرضه مي كرد، تشكيل شد. اما در سال 1932 
و همزمــان با بحران اقتصــادي آن دوران، به 
اين مشاركت شركت نفت انگليس نيز اضافه 
شده و شركت شل مكس و بي پي تشكيل شد. 
اين مشــاركت براي عرضة محصول در بازار 
انگليس تا ســال 1975 پابرجا بود تا اينكه در 

اين سال اين سه برند از هم جدا شدند[3].
در ســال 1929 شــركت شــيميايي شل 
تأســيس و به رويال داچ شــل اضافه شــد كه 
بخشــي از موفقيت هاي آتي شــركت شــل 

مديون فعاليت هاي اين شركت بوده است.
در سال 1946، رويال داچ شل برنامه هاي 
اكتشاف جديدي در آفريقا و امريكاي جنوبي 
اجرا كــرد و اولين نفت زير دريا را در خليج 
مكزيك استخراج كرد. در سال 1949 به شل 
تغيير نام داده و با تغيير سياستگذاري خود در 
دهة 1960 به شــركتي بين المللي تبديل شد و 
افراد محلي را در رأس پست هاي حساس قرار 
داد. شعار شل در اين دوران «محلي فكر كنيد 
و محلي عمل كنيد» بود. در اين دهه شــل در 
خاورميانه حضورى قوي داشت و اكتشافات 
جديدي در آزمايشگاه هاي متعدد آن عرضه 
شد. رزين هاي اپوكســي و شوينده هاي مايع 
از آن جمله اســت. همچنين براي اولين بار و 
در ســال 1954 شركت شــل با مشاركت در 

قرارداد كنسرسيوم به بازار ايران وارد شد.
حدود ســال 1952 شــركت شــل اولين 
شــركت هلنــدي بود كــه از فنّــاوري رايانه 
استفاده كرد. رايانه اي از سري فرانتي مارك  

كه در آزمايشگاه آمستردام برپا شد.
در سال 1971 مشــاركت شل و آجيپ، 
موفــق به كشــف بزرگ ترين ميــدان گازي 
جهان (گنبد شمالي مشترك با پارس جنوبي 
ايران) در قطر شــد كه در سال 1973 دولت 
قطــر 25درصــد از ســهام اين مشــاركت را 
خريد. در سال 1974 دولت قطر سهم خود را 
به 60درصد رســاند و در سال 1980 مالكيت 

قطر بر اين مشاركت كامل شد. 
فعاليت شــل بــه حوزه هاى نفــت و گاز 
منحصــر بود تا اينكه در ســال 1973، بحران 
نفتي، شــوك قيمتي وارد كرد و اين شركت 
به دنبال كاهش قيمــت و تنوع توليد رفت و 
اوليــن گام ها را به ســمت توليــد انرژي هاي 

تجديدپذير برداشت. 

در دهة 1990، شل كسب وكار ال ان جى 
را آغاز كرد و ســرمايه گذاري شل در توليد 
ســوخت هاي تجديدپذيــر، همچــون انرژي 
انرژي سوخت هاي  باد،  انرژي  خورشــيدي، 

پاك و هيدروژن به سرعت گسترش يافت.
شــل در ســال 2005 به تجديد ســاختار 
دست زد و براســاس انرژي هاي نو، شركتي 
را خلق كرد كه در بيشتر كشورها به صورت 
يك گــروه جهاني از شــركت هاي انرژي و 

پتروشيمي عمل مي كند. 
شــركت  مديريــت  مركــز  هم اكنــون 
رويال داچ شل در شــهر الهة هلند و برخي از 
ادارات مهم شــل در لندن است. اين شركت 
جــزو چند شــركت اول نفــت و گاز جهان 
است. حوزة فعاليت شركت شل كل زنجيرة 
نفت و گاز اســت. از اكتشــاف، استخراج و 
پااليش نفــت، آغاز و به توزيــع و بازاريابي 
نفــت و محصوالت نفتي ختم مي شــود. اين 
شركت همچنين در زمينة محصوالت صنايع 
پتروشيمي، توليد و تجارت برق و انرژي هاي 

تجديدشونده فعاليت مي كند.
شــل در بيش از 90 كشــور فعــال بوده 
و حــدود 90000 نفــر كارمنــد دارد. ايــن 
شــركت در سال 2011 به طور متوسط روزانه 
3/5ميليون بشــكه نفت توليد كرد و در حال 
حاضر بيــش از 44000 جايــگاه اختصاصي 
عرضة فراورده هاي نفتي و 47 پااليشگاه نفت 
دارد. درآمد اين شركت در سال 2011 برابر 
با 470ميليــارد دالر بوده كه از اين ميان بيش 
از دوســوم درآمد خود را از حوزة باالدستي 

صنعت نفت كسب كرده است[2,3].

لوگوى شركت شل
لوگوي شــركت شــل، نمــادي از اولين 
حــوزة فعاليتــي اين شــركت، يعنــي صيد و 
تجارت صدف اســت (شــكل 1). نمونه هاي 
اولية لوگوي شــركت شل (سال 1900) يك 
صدف دوكفــه اي رودخانه اي با نماي جانبي 
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بود كه در ســال 1909 به صــدف دلمه اي با 
نماي باال بــه پايين تغيير يافــت. لوگوي اين 
شــركت در ســال هاي قرن بيســتم تغييرات 
زيــادي كرد و در ســال 1915 رنــگ زرد با 
حاشــية قرمز، رنگ هاي منتخب اين عالمت 
تجاري شــد. درخصــوص انتخــاب اين دو 
رنگ داليل مختلفي ذكر شــده است. رنگ 
بدنة كشتي هاي اولية شركت شل براي حمل 
نفت ســفيد به خاوردور قرمز رنگ بود تا از 
بقية نفتكش ها قابل شناســايي باشد. همچنين 
شــركت هايي كه با اسپانيا دادوستد داشتند به 
الهــام از رنگ پرچم اين كشــور، رنگ هاي 
طاليي و قرمز را انتخاب مي كردند. همچنين 
شــركت شــل، شــركت اســتاندارد اويــل 
كاليفرنيايــي را در حكــم رقيــب خود پيش 
رو داشــت. اين شــركت رنگ زرد با حاشية 
پررنگ قرمز را انتخاب كرد تا حس متفاوتي 
به بينندگان اين لوگو، در مقايســه با لوگوي 

شركت استاندارد اويل القا كند.
آخرين ويرايش عمــده را در لوگوي اين 
شــركت در ســال 1971 يكي از مشهورترين 
طراحان صنعتي قرن بيستم، يعني ريموند لوئوي، 
انجام داد. او ضمن ساده ســازي، عالمت V زير 
لوگوي اين شركت را حك كرد. با اين طرح، 
بيشتر اوقات بيننده به تمركز زياد براي يادآوري 

نام صاحب اين عالمت تجاري نياز ندارد. 

اسـتراتژي، چشـم انداز و ارزش هاي سازماني 
شركت شل

اســتراتژي شــركت شــل چنين اســت: 
«صنايع باالدســتي مدرن و صنايع پايين دستي 
ســودآور». اهــداف گروه عبارت اســت از 
مشاركت مؤثر، مسئوليت پذيري و سودآوري 
در نفت، فراورده هاي نفتي، گاز، شيميايي و 
ســاير كســب وكارهاي منتخب و مشاركت 
در تحقيق و توســعة ســاير منابع انرژي براي 
پاســخگويي بــه نيازهــاي متغير مشــتري و 

نيازهاي روبه رشد جهاني براي انرژي[7].
شل، كسب وكار خود را براساس تعهدى 
شــفاف براي درســت عمل كردن بنيان نهاده 
اســت. ارزش هاي اصلي شل عبارت است از 
صداقت، درستي و احترام به مردم. شل مدعي 

اســت كه گروه هاي متنوع مردم را استخدام 
مي كنــد و بــراي آنهــا ارزش مي آفريند. به 
حقوق انســان هاي همكار احتــرام مي گذارد 
و شــرايط كار ايمن و زمينة رشــد و توســعة 

استعدادهاي آنها را فراهم مي آورد[7].
فعاليت هاي  تحقيــق و توســعه، محــور 
شــل، به ويژه در حوزة انرژي هاي نو اســت. 
سياســت تحقيــق و توســعه در شــل عبارت 
اســت از ابداع، توسعه و به كارگيري فنّاوري 
در كسب وكارهاي باالدســتي و پايين دستي 
صنايع نفت و نيز ســوخت هاي تجديدپذير، 
 R&D هيــدروژن و دي اكســيدكربن. هزينة
در سال 2006، حدود 885ميليون دالر بوده و 
تاكنون 26621 اختراع به نام خود ثبت كرده 

است[5].
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