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هاي همکاري مشترك همکاري مشترك در صنعت نفت وگاز با توجه به مدل هايتعیین سناریو این مقاله،هدف اصلی 
هاي قراردادي   شناسایی هاي محتمل و ممکن این مدلشناسی آیندهتحلیل ریخت. با استفاده از روش سناریو نویسی و است

 و سناریوهاي مرتبط با آنها تدوین شده است.
مندي از دهد که راهکار اصلی توسعه فناوري در صنعت نفت کشور، شناخت بازیگران فعال، بهرهنتایج تحقیق نشان می

المللی) و استفاده از ظرفیت تمام بین هايشرکتسعه فناوري و همکاري با مدل قراردادي مطلوب (به منظور انتقال و تو
 ها برخوردارند. از این ویژگیهاي مشارکتی بوضوح بازیگران حوزه نفت و گاز در عرصه توسعه فناوري است که مدل

 1شناسیهاي همکاري مشترك، قراردادهاي مشارکتی، سناریو، تحلیل ریختمدلهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه . 1  
ــت. نفت عالوه بر اینکه  ــنایع در جهان و بویژه ایران اس ــنعت نفت از موثرترین و بزرگترین ص ص

ـــت، نقش مهمی  یاي امروز اس تامین انرژي در دن بار منبع عمده  قدرت ملی و اعت نیز در تعیین میزان 
یادي است که عمده ز هايسالکند. بخش نفت در اقتصاد ایران المللی کشورهاي مختلف ایفا میبین

ــور را تامین  و در واقع ــلط را ایفا می ،درآمد ملی کش ــور نقش مس کند. از این بخش در اقتصــاد کش
با توجه به اینکه کشورهاي در حال توسعه با منابع محدود و نیازهاي نامحدود روبرو هستند و  ،طرفی
سعه دهند، باید بهتوانند تمام بخشنمی صادي را همزمان تو سعه هاي اقت هاي مهم و کلیدي بخش تو

شتابان کنونی که بلوك صاد یکپارچههاي تجارت منطقهخود اولویت دهند. در بازار   اي فراوان و اقت
ـــترك ـــرکتانتخاب موردعالقه براي  ،جهانی وجود دارد، همکاري مش ـــت.  هايش نفت و گاز اس

ــرکت ــارکت هايش ــودبردن از توانمنديها را بهنفتی مش ــازي پیادهخود  هايها و قابلیتمنظور س س
کنند، و مزیت کار خلق میوهایی از طریق کســـبها ارزشرکتبا اســـتفاده از این مشـــا واند نموده

 . کنندها تولید میقطعیتها و عدمکردن ریسکرقابتی پایداري را با کمینه

هاي الزم را ي توسعه میادین نفت و گاز خود به دنبال آن هستند که انگیزهکشورهاي مختلف برا
گذار بر ایجاد این انگیزه، تاثیرهاي خارجی ایجاد کنند. یکی از مهمترین عوامل براي جذب ســرمایه

 گذار خواهند بود.  تاثیرهاي همکاري مشترك نیز هاي قراردادي است که بر مدلانواع مدل
هزار  8هاي باالدست و پایین دست صنعت نفت جهان بالغ بر باید در بخش 2030تا  2015از سال 

ـــرمایه 300و  ـــهم ایران میلیارد دالر س ـــود که از این میان، س میلیارد دالر در بخش  160گذاري ش
ـــتی و  نابراین 240باالدس ـــتی اســــت. ب پایین دس یارد دالر در بخش  یارد دالر  400حدود  ،میل میل

هاي سند گذاري در بازه زمانی یادشده موردنیاز است ضمن اینکه براي دست یابی به شاخصسرمایه
شم سیدن به چ ضاي بازاز جهانی و تولید روزانه  7انداز و همچنین ر سهم تقا صد  شکه  7در میلیون ب

باشد.هاي کالنی نیاز میگذاريانات گازي به سرمایهنفت خام و میع
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شـد که گذاري انجام میمیلیارد دالر سـرمایه 100بایسـت بر اسـاس تکالیف اسـناد باالدسـتی، می
ـــده  ـــت. با در نظر گرفتن نیازهاي کنونی، در مجموعتاکنون این مهم انجام نش میلیارد دالر  170 ،اس

سرمایهعقب آینده نیز باید به این رقم اضافه  هايسالري وجود دارد و نیازهاي گذاافتادگی در انجام 
سال  ،شود. به این تریتیب سرمایه 300به  2030تا  سهم میلیارد دالر  ست. در حالی که  گذاري نیاز ا

با قیمت نفت  1395نفت در بودجه  ـــت که  ـــادرات  35افزایش یافته اس ـــاب ص با احتس دالري و 
شــود. باید توجه داشــت که تمام این رقم هم میلیارد دالر می 35جمعا  میلیون بشــکه نفت در روز5/2

 نماید. گذاري در صنعت نفت را نمیکفاف سرمایه

هاي عمیق از قراردادهاي کشــورهاي مختلف براي توســعه میادین نفت و گاز بویژه در مناطق آب
ـــته ـــود جس ـــاري س ـــارکت در تولید و حتی قراردادهاي انحص انگیزه الزم را براي  اند تا بتوانندمش

گذار قراردادهاي مشارکت در تولید جذابیت دارد و به گذاري ایجاد نمایند. از دیدگاه سرمایهسرمایه
گذاران اســت. اما باید به این نکته اشــاره کرد که در قالب این روش مورد توجه ســرمایه ،همین دلیل

ـــترك قراردادي می ـــوي دیگراین مدل قراردادي، تنها مدل همکاري مش مدل  ،تواند رخ دهد. از س
پذیر خواهد گذاري امکانهمکاري مشــترك شــرکتی در بســتر مدل قراردادي مشــارکت در ســرمایه
شــود که با توجه به قوانین بود. اما در هر دو مدل مالکیت بخشــی از مخازن به شــرکت عامل داده می

 پذیر نیست. موجود، این امر امکان

المللی نفتی کمتر به دنبال توســعه فناوري هســتند و شــعار بین هايشــرکتدر دنیاي رقابتی امروز، 
شتر آن است که فناوري را می  آنها کنیم، چراکه ریسک یک فناوري باالست و خریم، تولید نمیبی

نمایند ( به این خدماتی نفتی خریداري می هايشرکتبا توجه به بازاري که دارند، فناوري الزم را از 
خدمات  هايشرکتسناریو مدل همکاري مشترك شرکتی و همکاري مشترك قراردادي مساله در 

خدمات نفتی  هايشرکتنفتی اشاره شده است). در واقع باید براي توسعه فناوري، قابلیت استفاده از 
)SOC در کشــور و این مدل قراردادي ایجاد شــود، چرا که باید به جایی رســید که قدرت مدیریت (
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خدمات نفتی را کســب کرد تا بتوان  توانمندي الزم در توســعه فناوري را به دســت  هايشــرکتاین 
 آورد. 

ـــی بعد از بحران نفتی دهه ـــناریونویس ـــدن جهان و از بین رفتن و با درك پیچیده 1970 س تر ش
ــتري پیدا کردهقطعیت ــت. در واقعها، عمومیت بیش ــال  ،اس و در پی  1973پس از بحران انرژي در س
گویی از روش ســناریو که این شــرکت را قادر به پاســخ  1آمیز شــرکت نفتی شــلي موفقیتاســتفاده

ــترده ــتقبال گس ــناریو مورد اس ــاخت، روش س ــتفادهموثري به این بحران س  اي قرار گرفته اســت.  اس
گیرند هاي جهان واقعی را در نظر میروزافزون از این روش بدین دلیل است که سناریوها، پیچیدگی

طور  کنند. بهبا ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی می  هاي جایگزین در خصـــوص آینده راو بینش
  .دهندهایی ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان میسناریوها تصاویر آینده ،کلی

صلی  صنعت نفت وگاز با تو این مقاله،هدف ا شترك در  سب همکاري م سناریو منا جه به تعیین 
ـــتمدل ـــترك اس ـــ ،در این مقاله. هاي همکاري مش هاي نعت نفت و گاز و مدلابتدا بازیگران ص

حلیل با اســتفاده از روش ســناریونویســی و تو ســپس ا شــناســایی قراردادي و همکاري مشــترك آنه
سی آیندهریخت سناریوهاي مرتبط با آنها تدوین این مدلمکن هاي محتمل و مشنا هاي قراردادي و 

 شده است.
 مرور ادبیات .2
 

 قراردادهاي مشارکتی

دادهاي قراردادهاي مشارکتی به دو دسته قراردادهاي مشارکت در تولید و قرار، به طورکلی
 شود.گذاري تقسیم میمشارکت در سرمایه

                                                           
1.Shell 
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 قراردادهاي مشارکت در تولید

ترین انواع قراردادها براي توسعه و از متداول 1یا قرارداهاي مشارکت در تولید هانامهموافقت
رایج گردید و مورد استقبال بسیاري از کشورهاي  1960اکتشاف نفت است. این نوع قراردادها از دهه 

نفتی قرار گرفت. براساس قراردادهاي مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک منابع معدنی از یک 
خدمات فنی و مالی جهت عملیات اکتشاف و توسعه  ارائهت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار براي شرک

وابسته به آن نظیر شرکت ملی نفت  هايشرکتخود دولت یا یکی از  ،طور سنتیکند و به استفاده می
)NOC2  المللی (شود. شرکت نفت بین) طرف قرارداد واقع میIOC3  اي از نفت ) سهم تعیین شده

آورد. این نوع قراردادها شرکت شده  به دست می ارائهتولیدي را به عنوان پاداش ریسک یا خدمات 
خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره مالکانه، آموزش نیروي انسانی و مشارکت 

 نماید. دولت میزبان می

 
 گذاريقراردادهاي مشارکت در سرمایه

است. در این قراردادها،   4ونچرگذاري یا جوینتاز مشارکت، مشارکت در سرمایه نوع دیگري
اند. پیشینه این هاي نفتی سهیمنامهپذیري توافقکشور میزبان و شرکت نفت خارجی در سود و خطر

ها و عملیات خود را براي گردد که چند شرکت داخلی، منابع، مهارتنوع مشارکت به زمانی باز می
 بهینه کسب و کار و نفوذ در بازارهاي جدید ترکیب کردند. اداره

ولید خواهد تاي مستقیم یا اختصاص بخشی از سهم ها، سهم هزینه دولت به شیوهدر این قرارداد
لیات، درصدي از شود. در این قراردادها، دولت میزبان افزون بر مابود که به شرکت نفتی پرداخت می

 دهد. ختصاص میسود واقعی را نیز به خود ا

                                                           
1.Production Sharing Agreements 
2.National Oil Company 
3.International Oil Company 
4.Joint Venture 
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 سناریو

ران کلیدي در بافت منظم و منضبطی است که از آن براي کشف نیروهاي پیش سناریونگاري روش
شود. از طریق این متعدد استفاده می  1هايقطعیتالعاده وعدمهاي فوقتغییرات شتابان، پیچیدگی

هاي غیر منتظره در آینده و درك عمیق پیامدهاي احتمالی روش، رهبران و مدیران با نگاه به رویداد
کنند. این سناریوها هاي ممکن را کشف و تعریف میآینده آنها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره

 هاي رهبران و مدیران هستند. استنباطها و ابزاري براي نظم بخشیدن به بینش
مطلوب و آرزوي به حقیقت پیوستن آن و یا  مقصود از تعریف سناریوها، انتخاب فقط یک آینده

ترین آینده و سعی در تطبیق با آن نیست، بلکه قصد اصلی سناریونگاري اتخاذ پیدا کردن محتمل
ابرجا به اندازه کافی خردمندانه و پ» ورکردنیهاي باهمه آینده« هایی استراتژیک است که برايتصمیم
 باشند. 

نده چه اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدي صورت بگیرد، آنگاه اصال مهم نیست که در آی
تواند بر مسیر می اتفاقی خواهد افتاد، زیرا دولت، شرکت یا سازمان در مقابل هر اتفاقی آماده است و

هاي شود بر اساس فهم داللتگذار باشد. همچنین درسناریونگاري تالش میتاثیراتفاقات آینده 
ها در آینده کشف شوند. گذاري بر پیامدهاي آتی این انتخابهاي اثرهاي امروز، راهانتخاب

آینده یا بهتر  سناریونویسی در واقع روشی است براي کمک به رهبران و مدیران، هنگام تفکر درباره
هاي بحرانی، یعنی رویدادهایی که شاید در اي بدیل. به کمک سناریو عدم قطعیتهبگوییم آینده

رهبران  آینده باعث دگرگونی و تحول اساسی دولت، سازمان و کسب و کار شوند، در کانون توجه
هبران رشناختی  –هاي ادراکی گیرد. این روش براي شناخت و آگاهی از محدودیتو مدیران قرار می
گیري هاي بدیل و نهایتا تصمیمام شناخت محیط پیرامونی، تفکر درباره آیندهو مدیران هنگ

 شود. استراتژیک مفید واقع می

                                                           
1.Uncertainty 
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ها، تر شدن جهان و از بین رفتن قطعیتو با درك پیچیده 1970 سناریونویسی بعد از بحران نفتی دهه
 و در پی استفاده 1973است. در واقع پس از بحران انرژي در سال  عمومیت بیشتري پیدا کرده

گویی موثري به این آمیز شرکت نفتی شل از روش سناریو که این شرکت را قادر به پاسخموفقیت
روزافزون از این روش  اي قرار گرفته است.  استفادهبحران ساخت، روش سناریو مورد استقبال گسترده

هاي جایگزین گیرند و بینشظر میهاي جهان واقعی را در نبدین دلیل است که سناریوها، پیچیدگی
طور کلی، سناریوها تصاویر  کنند. بهبا ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی می  در خصوص آینده را

  .دهندهایی ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان میآینده

شند که بر اساس آنها هایی باتوانند به عنوان وروديکاربرد سناریوها متنوع است. سناریوها می
توان سناریوها را به عنوان ابزارهایی جهت تنظیم پذیرد. همچنین میها صورت میهاي پانلبحث

 نتایج به کار گرفت.  اي جهت عرضهها ویا شیوهمباحثات پانل

ي هاریزيبرنامه پژوهی وهاي آیندهدر واقع، سناریوها یکی از ابزارهاي پرکاربرد و مفید در پروژه
هایی ازآینده بوده و بینیسناریوها حاوي پیشاز ها باشند. براي بعضیاستراتژیک درباره آینده می

باشند. اما باید اذعان کرد که سناریوها هاي بدیل میکننده آیندهدهنده و آشکاردیگر نشانخی بر
ده تلقی شوند. در واقع، بینی قطعی آینکنند و نباید به عنوان پیشهاي ممکن آینده را تشریح میحالت

یک سازمان، ماموریت آن سازمان سعی اصلی سناریوها آشکار سازي مفروضات اصلی و پایه درباره
 و محیط فعالیت آن هستند. 

هاي ممکن گیري در برابر آیندهبا توجه به تعاریف سناریو، سناریونگاري روشی براي بهبود تصمیم
ي چگونگی توسعه محیط فعالیت بیرونی یک سازمان با و محتمل است. تمرکز اصلی سناریونگار
باشد. همچنین درك دیگري از سناریونگاري در بین توجه به محیط درونی آن در آینده می

 وسیعی از سناریوها را درباره یک سازمان ممکن است گسترهپژوهان وجود دارد مبنی بر اینکهآینده
ا یک نوع مفهوم بخشی به عوامل غیرمرتبط در محیط که در این سناریوه زمان آینده توسعه دهد
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هاي هر بحران سازمان را در برابر عدم قطعیت واکنشرفتار و  نحوهفعالیت بیرونی سازمان ایجاد شده و 
 سازد. مشخص می

 شناسیتحلیل ریخت
باشد. ) ریشه دارد که به معناي مطالعه شکل و ظاهر میmorfeشناسی در واژه یونانی (ریخت

شدن شناختی ساختار و نحوه چیدمان اجزاي مختلف یک موضوع و نحوه  ساختههاي ریختتحلیل
هاي دهند. از این رو، تحلیلموضوع به مثابه یک کل توسط آن اجزا را مورد بررسی قرار می

شناسی در هاي ریختارند تا کارکرد و کمیت. تحلیلشناختی بیشتر بر فرم و کیفیت تمرکز دریخت
یعنی  ؛شودهاي پیچیده غیرخطی که داراي عدم قطعیت هستند مطرح میمربوط به سیستم مسایل
 انیا: پارامترها تقلیل پذیر نباشند.و ث پذیر نباشندمترها کمیااوال: پار  ی کهمسایل

باشد، تکیه این ظاهر و فرم یک موضوع میشناختی بر روي هاي ریختتمرکز تحلیل از آنجا که
رویکرد بر روي سازگاري درونی اجزا متفاوت است تا بررسی روابط علّی میان اجزا. از طرف دیگر، 

دقت و عملی  هارایانهبه دلیل حجم باالي عملیات در این روش با کمک گرفتن از توان محاسباتی 
 استنتاجی نیز به دست آمده است.هاي  مدلو حتی توان ایجاد  افزایش یافتهبودن این روش 

 توصیف روش  

هاي بندي و بررسی دقیق روابط درونی مسالههاي ریخت شناختی روشی براي صورتتحلیل
کردن پارامترهاي مطرح سازي ندارند. این روش توسط مشخصکه اصوال قابلیت کمی باشدمی پیچیده

شود. مجموعه در مساله مورد نظر و تعریف کردن روابط بین آنها بر اساس سازگاري درونی انجام می
هاي ریخت شناختی شود. تحلیلاین متغیرها و روابط درونی آنها یک زمینه ریخت شناختی نامیده می

مرتبط ساختن  تحلیل خطرات، توسعه استراتژي هاي بدیل، ،ایجاد و توسعه سناریوهاانند براي تومی
ارزیابی و  توسعه مدل براي تحلیل هاي موقعیتی یا مشروط ها،ابزار و اهداف در فضاي سیاستگذاري

 .ساختارهاي سازمانی براي وظایف متفاوت مورداستفاده قرار گیرند

گر توسط گروه کوچکی از متخصصان موضوعات مربوطه و یک تسهیلشناختی هاي ریختتحلیل
 شش تا هشت نفر می باشد.بین ن براي انجام این کار اپذیرند. تعداد مناسب متخصصخبره انجام می
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 نحوه انجام روش 

این روش با مشخص کردن پارامترهاي مطرح درباره مساله مورد نظر توسط گروه متخصصین 
 گرددهاي قابل اسناد به هر یک از پارامترها مشخص میبعدي، مقادیر یا حالت شود. در گامشروع می

هاي هاي آن برابر تعداد پارامترها و تعداد ردیفدر مرحله بعد، با تشکیل یک جدول که تعداد ستون و
شناختی مشخص هاي ممکن هر یک از پارمترهاست، زمینه ریختآن برابر تعدا مقادیر یا حالت

شناختی یک مساله پنج پارامتري با تعداد حالت حداکثر پنج به به عنوان مثال زمینه ریختگردد. می
 شکل زیر است: 

 

 شناسی یک مساله پنج پارامتري . ریخت1شکل 

که هر ترکیب ممکن انتخابی شامل همه، یک حالت ممکن از هر یک از پارامترها  شودتوجه باید 
هاي ممکن است. براي مثال باشد که برابر کل جایگشتبه عنوان یک سناریو بالقوه مطرح می

شود، براي که مشاهده می گونهباشد. همانمی 5x2x5x3x4=600هاي ممکن برابر موردنظر، تعداد حالت
باشد و این دلیل است که رقم بزرگی می 600ا پنج پارامتر ممکن تعداد حاالت برابر مثال متوسطی ب

 است. رایانهحجم باالي کار و لزوم استفاده از توان محاسباتی 
شناختی، در گام بعدي با مشخص کردن معیارهایی براي کردن زمینه ریختبعد از مشخص

، ممکن بودن وغیره و بررسی دو به دو پارامترها بر بودن، جذاب بودنسازگاري، عملی مانندپارامترها 
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گردند. جدول جدید که از اساس این معیارها، برخی از حالت هاي زمینه ریخت شناختی حذف می
حل با شود. نهایتا در این فضاي راهحل نامیده میآید، فضاي راهها به دست میحذف برخی حالت
توان مقادیر یا حاالت ممکن سایر پارامترها را به دست یکردن برخی پارامترها ممتغیر مستقل فرض

 شناسی است.هاي ریختآورد که این همان مدل استنتاجی تحلیل
 شناسیهاي ریختمزیت تحلیل 

تحلیل هاي ریخت شناختی تا حدودي فاصله موجود بین روشهاي کمی و روشهاي کیفی را کم 
در الگویی صوري  ،داراي متغیرهاي کیفی و تقلیل ناپذیرندی را که مسایلاند، زیرا توانسته اند کرده

طوري فرموله کنند که بتوان بر روي این متغیرهاي کمی محاسبات (منظور مدل استنتاجی است) انجام 
 و مدلی دینامیکی براي متغیرهاي کیفی به دست داد.
بندي دقیق و ساخت یافته نسبت به روش هایی که تحلیل هاي ریخت شناختی با توجه به صورت

کمتر ساخت یافته و صوري شده اند داراي مزیت هستند، چرا که با صوري سازي دقیق این امکان را 
فراهم آورده اند که همه حالت هاي ممکن را بتوان مورد بررسی قرار داد؛ حالتهایی که ممکن است 

 بندي هاي غیر صوري از چشم دور بمانند. در صورت
تحلیل هاي ریخت شناختی به دلیل بررسی پارامترها بر اساس سازگاري درونی نیازمند آن است 
که پارامترها بسیار دقیق و قدرتمند تعریف شوند که این امر مستلزم گروهی توانمند و پویاست. از این 

 زیت هایی درباره ارتباطات علمی و کار گروهی می باشد.رو می توان گفت که این روش داراي م
نهایتا، تحلیل هاي ریخت شناختی مسیر ارزیابی مناسبی را در اختیار می گذارند. یکی از مشکالت 
اصلی در روشهاي کیفی این است که مسیر دقیق نحوه رسیدن از مقدمات به نتایج مبهم و غیردقیق 

بررسی علمی و کنترل نحوه رسیدن از مقدمات به نتایج وجود  است و از این رو، امکان کمی براي
دارد. اما از آنجا که تحلیل هاي ریخت شناختی در مدلی استنتاجی و دینامیک صورت بندي و فرموله 
می شوند، مسیر حرکت از مقدمات به نتایج کامال روشن و مشخص است و لذا امکان کنترل و بررسی 

 دارد. دقیق علمی توسط سایرین وجود
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 پیشینه پژوهش
پس از پیروزي انقالب اسالمی و طی دو دهه گذشته، قراردادهاي بیع متقابل نوع غالب قراردادي 

ها اختصاص بوده است. از این رو، ادبیات علمی و پژوهشی تولید شده بیشتر به بررسی آن نوع قرارداد
، قراردادهاي مشارکت در 1391و  1390 هايسالداده شده است، اما پس از تصویب قوانین نفتی 

 نظران قرار گرفته است. تولید بیشتر مورد توجه صاحب
المللی نفتی در بخش باالدستی، ) ضمن معرفی و مقایسه قراردادهاي بین1391زاده (امانی و شفیع

که با اند قراردادهاي مشارکت در تولید را از منظر حاکمیتی و حقوقی بررسی کرده و عنوان داشته
المللی، رعایت الزامات تامین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین

 امري پذیرفتنی است.
) ضمن بررسی قراردادهاي مشارکت در تولید و مقایسه آن با بیع متقابل 1393زاده و دهکردي (امین

منافعی را براي ایران در پی  -قایسه با بیع متقابلدر م -اند، استفاده از مشارکت در تولیدبیان داشته
 خواهد داشت. 

) به بررسی جایگاه حقوقی قراردادهاي مشارکت در تولید در قوانین نفت 1394منظور و همکاران (
ترین نوع قراردادها براساس اند که قراردادهاي مشارکت در تولید مناسبو عنوان داشته کشور پرداخته
 باشد. شرکت ملی نفت ایران میبندهاي قانونی 

مقاله حاضر ضمن بررسی قراردادهاي مشارکتی و شناسایی بازیگران حوزه نفت و گاز به عنوان 
هاي ممکن را شناسایی و شناسی این متغیرها، سعی دارد تمام  حالتمتغیرهاي اصلی و تحلیل ریخت

یک محیط پویا، رفتار مناسبی از خود نشان  بررسی کند تا بتوان متناسب با رفتار بازیگران و متغیرها در
 توان اذعان داشت که این پژوهش از نوآوري خاصی برخوردار است. داد. به همین دلیل می

 شناسی تحقیق. روش3
سناریوهاي مدل ،در این تحقیق صنعت نفت و هدف طراحی و تدوین  شترك در  هاي همکاري م

به بررسی نقش بازیگران در  تحقیق حاضر .باشدحوزه می گاز ایران با توجه به نقش بازیگران در این
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ـــترك میمدل کاري مش هدف آنمیبه همین منظور پردازد هاي هم را از نوع  توان از نظر نوع 
توان از نتایج بدست آمده در این تحقیق میاز آنجا که  ،توصیفی قلمداد کرد. عالوه بر این -اکتشافی

نوع  لحاظدر صنعت نفت و گاز و به منظور انتخاب روش مناسب همکاري مشترك استفاده کرد، از 
چرا که  ،باشــدهمچنین این تحقیق داراي ماهیت میدانی می رود.گیري کاربردي به شــمار میجهت

 .شده است استفادهمصاحبه با مدیران برگان و پنل خهاي تحقیق از آوري اطالعات و دادهبراي جمع
 به حساب آورد. کیفیتحقیقات  ورا جز توان آناز جهت کمی و کیفی بودن، می ،بر اینعالوه

جامعه مورد نظر در این تحقیق، جهت شناسایی اجزاي ساختاري سناریوها و ارزیابی عملکرد نیاز 
صاحب سناریوهاي پایانی، متخصصان و  ستند. با مورد نظر در  صنعت نفت و گاز ه نظران در حوزه 

 توجه به ماهیت این تحقیق، اعضاي جامعه آماري باید دو ویژگی اصلی زیر را داشته باشند:
از آنجایی که صنعت نفت و گاز ، از اهمیت بسیاري براي کشور از لحاظ کسب درآمد برخوردار 

سناریوهاي آینده سایی  شنا ست و  شاا ضر در ي این حوزه نیازمند م رکت خبرگان و متخصصان حا
ارشــد در این حوزه دانشــگاه و صــنعت اســت، افراد منتخب باید داراي مدرك باالتر از کارشــناســی

 باشند. 
ـــف پیچیدگی ـــباط این روش در کش ـــناریونگاري، وجود نظم و انض هاي دلیل انتخاب روش س

هاي بلندمدت شـــناخت آیندههاي متعدد اســـت. همچنین این روش توانایی العاده و عدم قطعیتفوق
 ها برپایه این شناخت را دارد.بسیار متفاوت با شرایط حال و سناریوسازي براي انتخاب استراتژي

صنعت نفت وگاز، حضور  به منظور شتر این خبرگان بر وضعیت همکاري مشترك در  شراف بی ا
دانشــگاه اســت، از دیگر ها که پل ارتباطی صــنعت و درشــرکت ملی نفت ایران در کلیه دانشــگاه

تحقیق، از  يدر تحقیق حاضـــر، با توجه به اقتضـــا. همچنین هاي مورد نظر محقق بوده اســـتویژگی
شکل زیر مدل مفهومی شود. ها استفاده میآوري دادهل تخصصی جهت جمعنمصاحبه و برگزاري پ
 دهد.تحیقیق را نشان می
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 . مدل مفهومی تحقیق2شکل 

 بدیلهاي . طراحی گزینه4
اما ابزارهاي مختلفی این امکان را به  ،ها به طور ذاتی، امري خالقانه استاگرچه طراحی گزینه

هاي بدیل را شناسایی و طراحی نمایند. یک منطق کالن بتوانند گزینه هدهد تا بر پایپژوهشگران می
هاي ازیگران و مدلهاي همکاري مشترك، شناسایی باین ابزار، شناسایی انواع مدل ،حاضر در مطالعه

گیري، انواع قرارداد صنعت نفت و گاز و ترکیب آنها بوده است. به همکاري مشترك، دالیل شکل
هاي  مدلهاي همکاري مشترك و بازیگران شناسایی و سپس انواع این ترتیب که ابتدا انواع مدل

 هاي مختلف شناسایی لتها، حاهمکاري مشترك استخراج شدند و با استفاده از ترکیب دوگانه گزینه
شناختی، روش مورد استفاده در این مطالعه، به بیان روش اند.در پایان نیز موارد ناسازگار حذف شده و

هاي شناسایی شده بیان شناسی، گزینهاست. با استفاده از این روش  1شناسیروش تحلیل ریخت
 اند.شده

 بندي مسالهگام اول: چارچوب
بندي مساله است. از آنجایی که در این تحقیق گام نخستین این فرآیند مربوط به چارچوب

چارچوب مساله و مشکل اصلی به صورت شفاف مشخص است، لذا از توصیف این گام اجتناب شده 

                                                           
1.Morphology Analysis 
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هاي توسعه همکاري مشترك در ایران (صنعت نفت گزینه ،شود که در این مطالعهاست. یادآوري می
 . بوده استو گاز) مورد پرسش 

 شناسایی متغیرهاي اصلیگام دوم: 
 بازیگران صنعت نفت و گاز

مختلف در حوزه صنعت نفت و گاز و استفاده از نظر خبران و برگزاري پنل،  هايشرکتبا مطالعه 
 لیست زیر به عنوان بازیگران اصلی صنعت نفت و گاز استخراج شده است.

 نفتی  هايشرکت 

درصد از این منابع تحت  77باشد که حدود میلیارد بشکه می 1,148ذخایر نفتی جهان در حدود 
نفتی  هايشرکت -)، بدون مشارکت سهامداران خارجیNOCsملی نفتی ( هايشرکتکنترل 

باشد و ها می NOCباشد. در حال حاضر، تولید نفت جهان، زیر سلطه می -)IOCsالمللی (بین
درصد منابع نفت و گاز جهان را در اختیار  10المللی نفتی غربی تنها کنترل کمتر از بین هايشرکت
هایی  NOCباشند و یا ها می NOCشرکت برتر تولید کننده نفت در جهان،  20از شرکت  14دارند. 

 اند.تازگی به بخش خصوصی واگذار شدههستند که به

المللی نفت و گاز، فرآیندها و گیر در بازارهاي بینها به منظور ایفاي نقش چشم NOCبسیاري از 
اند. برخی از این یم مجدد قراردادههاي کسب و کار خودشان را مورد باز ارزیابی و تنظاستراتژي

NOC زدن به بازیگران ها براي منابع استراتژیک در خاورمیانه، اورآسیا، آفریقا و در برخی موارد ضربه
هاي اي با دولتها روابط نزدیک و بهم پیوسته NOCکنند. اغلب این غربی، نقش مهمی را ایفا می

گذاري خارجی به جاي آنها بیشتر در دسته سرمایهخود دارند و اهداف ژئوپلتیک و استراتژیک 
ها وظایف مهم اقتصادي و اجتماعی بسیاري دارند  NOCگیرند. این ات صرفا تجاري جاي میظمالح

 .پردازندو با سایرین به رقابت می شتهدااي هاي سرمایهو سعی در جذب حداکثري بودجه
ملی نفتی از نظر منابع  هايشرکتالمللی نفتی نسبت به بزرگ بین هايشرکتوضعیت نامناسب 

المللی نفتی بین هايشرکتقرارداده است. آینده  تاثیرها را تحت شده، آینده و بقا این شرکتذخیره
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ا با یکدیگر با هر توانایی در توسعه میادین نفت و گاز در سراسر جهان بستگی دارد. در نهبه ادغام آ
صعودي خیر، رهبران کشورهاي بزرگ تولید کننده نفت از جمله روسیه، ونزوئال و عربستان ا هايسال

المللی بزرگ بین هايشرکتگذاشتن اکتشافات نفت و گاز و توسعه کسب وکار با كانسبت به اشتر
ر ملی نفتی نه تنها در کنترل و اختیا هايشرکتاند. از سوي دیگر، نقش و فعالیت میل شدهنفتی بی

گرفتن ذخایر نفتی، بلکه در همکاري و تحقیق و توسعه در حوزه نفت و گاز نیز در حال افزایش است. 
المللی نفتی بین هايشرکتنظران این حوزه نسبت به آینده این موارد باعث شده است که صاحب

جهان  در میان بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در سراسرمچنان ها ه IOCبدبین باشند. اما 
 .قراردارند

گیري از ظرفیت باالتري نسبت به طور چشمغربی به هايشرکتشایان ذکر است که این 
توانند هاي بسیاري هستند که میهنوز هم داراي سرمایه IOCsملی نفتی برخوردار هستند.  هايشرکت
 گذاري در تولیدات آینده را کنترل کنند. سرمایه

نفتی بیشتر حفاري و تولید و تحقیق و توسعه در رابطه  هايشرکتهاي اصلی فعالیت ،1960تا سال 
گام به عرصه رقابت ) SOC(خدمات نفتی  هايشرکت 1980ها بوده است. اما از دهه با این فعالیت

ها با هدف توسعه و بهبود خدمات از جمله حفاري، مهندسی مخازن، تدارکات گذاشتند. این شرکت
ملی  هايشرکتاکنون بسیاري از گذاري و نگهداري و تعمیرات شکل گرفتند. هماز، لولهساخت و س

ها و ها به این شرکتسپاري فعالیتنفتی از جمله شرکت ملی نفت کویت و آرامکو عربستان بر برون
هاي خدمات نفتی یک امر حیاتی و مهم در نوآوري نظارت بر آنها متمرکز هستند. رشد و توسعه بخش

هاي سایر بازیگران این صنعت هستند. بهبود، هاي فناورانه و هزینههایی براي چالشحلو یافتن راه
خدمات  هايشرکتتوسعه و تکمیل صنعت نفت و گاز در گرو رشد، بهبود، توسعه بخش خدمات و 

 نفتی است.
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 . بازیگران اصلی صنعت نفت و گاز1جدول 

1 NOC 2 GNOC 3 IOC 4 SOC 5 OTC 

 گلنکور شلومبرجر شل پتروبراس آرامکو

 ویتول هالیبرتون توتال شرکت نفت ملی فالت قاره چین پتروناس

 ترافیگو سایپم اویللوك شرکت استات اویل گازپروم

 چمویل ترانزواشن شورون ساینوپک 

 گانوور بیکرهیوز مبیلاکسون  

 مرکوریاانرژي فلور پیبی  

 مول ودرفورد   

 ووپاك پتروفاك   

 هاي همکاري مشتركمدل
هاي همکاري مورد مطالعه، جدول زیر با عنوان مدل هايشرکتپس از مطالعه همکاري مشترك 

 مشترك استخراج شده است.

 هاي همکاري مشترك در صنعت نفت وگاز. مدل2جدول

 NOC GNOC IOC SOC OTC 

NOC - - NOC-IOC - - 

GNOC - - GNOC-IOC GNOC-SOC GNOC-OTC 

IOC NOC-IOC IOC-GNOC-NOC IOC-IOC IOC-SOC IOC-OTC 

SOC - GNOC-SOC IOC-SOC SOC-SOC - 

OTC - GNOC-OTC IOC-OTC - - 

                                                           
1.National Oil Company 
2.Global National Oil Company 
3.International Oil Company 
4.Service Oil Company 
5.Oil Trading Company 
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 شناسیگام سوم: تشکیل ماتریس ریخت
 

هاي شود. از آنجا که در تحقیق به متغیرها و گزینهشناسی تشکیل میدر گام سوم، ماتریس ریخت
ماتریس  )3(شناسی ساده خواهد بود. در جدولهر متغیر اشاره شده است، تشکیل ماتریس ریختذیل 

 شناسی مربوط به این مطالعه آورده شده است. ریخت

 شناسیاتریس ریخت. م3جدول 

هاي انواع مدل
 همکاري مشترك

هاي همکاري مشترك در مدل
 صنعت نفت و گاز

 نوع قرارداد گیريدالیل شکل

 قرارداد امتیازي دسترسی به ذخایر نفتی NOC- IOC مشترك شرکتیهمکاري 

هاي جدیدیابی و انتقال فناوريدست GNOC- IOC همکاري مشترك قراردادي  قراردادهاي خدماتی 

 IOC- IOC 
دسترسی به منابع مالی جدید و 
تخصصی سازي و یکپارچگی 

 هافعالیت
 قراردادهاي مشارکتی

 IOC- SOC 
بازارهاي جدید یابی به دست

 المللیبین
 

 IOC- OTC هاي بالقوهکاهش ریسک  

 GNOC-OTC   

 GNOC- SOC   

 SOC- SOC   

 

این  ههاي بالقوهاي مختلف، پاسخهاي ممکن از ترکیب گزینهبر اساس ماتریس فوق، تمام حالت
بدیل براي توسعه همکاري مشترك در صنعت  هگزین 240حالت، یعنی  3x5x8x2در کل،  .مساله هستند

 نفت و گاز وجود دارد. 
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 هاي نامناسبگام چهارم: حذف حالت

شناسی) ها) از مفهوم (یا بر اساس برخی از متون، روشدر این روش (و البته بسیاري دیگر از روش    
این روش، موارد  هبرپایشود. شناخته می  1»هنجارکاهیبی«که با نام  دیگري نیز بهره گرفته شده است

مند اي نظامشوند. این مفهوم یا روش، شیوههاي ممکن حذف میحالت هنجار) از کلب (یا بینامناس
که با هدف  هاستها یا نامناسبهاي احتماالت آینده و حذف ناممکنبراي کاهش شمار ترکیب

 این مفهوم، الزم است تا دو فعالیت شود. به منظور انجاممهارپذیرکردن تعداد باالي احتماالت انجام می
شناسایی  و هاي ممکن حذف شودشناسایی قواعدي که بر اساس آنها موارد ناهنجار از کل حالت

 موارد بررسی شده است. این در ادامه، هر دو دسته از  .انجام شود هاي ناسازگارحالت
  :قاعده اول

شود، مخالف یمخازن نفتی به شرکت عامل داده مدر قرارداد امتیازي به دلیل آنکه مالکیت کامل 
 شود.هاي ممکن حذف میبا قوانین صنعت نفت ایران است و به همین دلیل از کل حالت

  :قاعده دوم

گونه همکاري شود، هیچدر قرارداد خدماتی به دلیل آنکه خدمتی از شرکت پیمانکار خریداري می
 شود. هاي ممکن حذف میتعداد حالت گیرد، به همین دلیل، از کلمشترك شکل نمی

  سوم:قاعده 

 از خشیب انجام قرارداد، اساس طرفین بر از یک در همکاري مشترك قراردادي به دلیل آنکه هر

 خواهند افتاد. ندسترسی به منابع مالی اتفاق  و گیرد،  انتقال فناوريمی عهده بر را مشترك فعالیت

 چهارم:قاعده 

با سایر بازیگران صنعت نفت و گاز تنها براي دست  )OTC(بازرگانی نفتی  هايشرکتهمکاري  
 هايشرکتها به دلیل آنکه خود نین این شرکتهمچگیرد. یابی به بازارهاي جدید صورت می

شرکت جدید  تاسیسبزرگ نفتی تمایل به  هايشرکتگذار هستند، در همکاري با سایر سرمایه

                                                           
1.Field Anomaly Relaxation Method (FAR) 
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بازرگانی نفتی  هايشرکتاي سود خود هستند. در مطالعه ترازیابی اشیهندارند و به دنبال افزایش ح
 ده شده است. ههم تنها مدل همکاري مشترك قراردادي مشا

 پنجم:قاعده 
 

هاي با سایر بازیگران صنعت نفت و گاز در محیط )SOC(خدماتی نفتی  هايشرکتهمکاري  
المللی جدید و کاهش دست یابی به فناوري جدید، دسترسی به منابع مالی، دست یابی به بازارهاي بین

 افتد. هاي بالقوه اتفاق میریسک

 ههنجاري از مصاحبه و پنل خبرگان استفاده شدبراي استخراج و نهایی کردن قواعد بی
 است.

و  1 اساس قواعد حالت بوده است. اما بر 240هاي ممکن ذکر است که تعداد حالتشایان 
ت حالت رسیده اس 80ممکن به  يهااند، تعداد حالتگزینه اصلی شده دوکه منجر به حذف  2

گزینه بدیل رسیده  41هاي ممکن به نهایتا تعداد حالت 5و  4 ، 3قواعد کردن و پس از لحاظ
 است.

 هاي منطقیحلها و راهفهرستی از پاسخگام پنجم: 
 

توان می هگزین 5آید، شناسی به دست میریخت ماتریسکه از  حالت ممکن 240از میان 
آمده  )4(ها در جدول طراحی نمود که سازگار، منطقی، باورپذیر و قابل تامل باشند. این گزینه

 تر تشریح شده است.و در بخش بعدي به صورت تفصیلی  است

هاي بدیل از پنل خبرگان استفاده شده قابل ذکر است که به منظور نهایی کردن گزینه 
 است. 
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 هاي بدیل. گزینه4جدول 

گزینه
ها 

 

 مدل
مدل همکاري 

 مشترك

مدل همکاري 
مشترك در صنعت 

 نفت و گاز
 مدل قراردادي گیريدالیل شکل

1 
همکاري مشترك 

 هايشرکتقراردادي 
 المللی نفتیبین

همکاري مشترك مدل 
 IOC قراردادي

NOC 
هاي مشترك و دسترسی به ذخایر نفت حوزه

 و گاز

 قراردادهاي مشارکتی
GNOC المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین 

IOC هاي بالقوهکاهش ریسک 

2 
همکاري مشترك 

 هايشرکتقراردادي 
 بازرگانی نفتی

مدل همکاري مشترك 
 OTC قراردادي

IOC 
 قراردادهاي مشارکتی المللییابی به بازارهاي جدید بین دست

GNOC 

3 
همکاري مشترك 

 هايشرکتقراردادي 
 خدمات نفتی

مدل همکاري مشترك 
 SOC قراردادي

IOC المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین 

 GNOC قراردادهاي مشارکتی
 هاي بالقوهکاهش ریسک

IOC 

4 
همکاري مشترك 

 هايشرکتشرکتی 
 المللی نفتیبین

مدل همکاري مشترك 
 IOC شرکتی

NOC 

هاي مشترك و دسترسی به ذخایر نفت حوزه
 و گاز

 قراردادهاي مشارکتی

 هاي جدیددست یابی و انتقال فناوري

GNOC 
دسترسی به منابع مالی جدید و تخصصی 

 هاسازي و یکپارچگی فعالیت

IOC 
 المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین

 هاي بالقوهکاهش ریسک

5 
همکاري مشترك 

 هايشرکتشرکتی 
 خدمات نفتی

مدل همکاري مشترك 
 SOC شرکتی

IOC 

 هاي جدیددست یابی و انتقال فناوري

 قراردادهاي مشارکتی

دسترسی به منابع مالی جدید و تخصصی 
 هافعالیتسازي و یکپارچگی 

GNOC المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین 

IOC هاي بالقوهکاهش ریسک 
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 هاي بدیل در طراحی سناریوهاي همکاري مشترك در صنعت نفت و گاز: گزینهششم  گام
 المللیبین هايشرکتهمکاري مشترك قراردادي : 1سناریو 

 

المللی نفتی شل و این مدل شباهت زیادي به مدل همکاري مشترك قراردادي بین شرکت بین
شرکت نفت قالت قاره چین دارد. در این  مدل قراردادي، این دو شرکت به دنبال توسعه ذخایر میادین 

بزرگ  هايشرکتالملل نفتی سعی در تعامل با نفتی خود بوده اند. بر این اساس، یک شرکت بین
جهانی نفتی و رقباي خود یعنی سایر  -ملی هايشرکتملی نفتی،  هايشرکتفتی همچون ن

المللی نفتی از سرمایه، دانش فنی و منابع مالی بین هايشرکتالمللی نفتی دارند. بین هايشرکت
ها شده است، نبود دسترسی به ذخایر نفتی است، اما آنچه باعث ضعف این شرکت برخوردار هستند،

هاي مشترك و ذخایر نفت یابی به حوزنامبرده به دنبال دست بزرگ نفتی  هايشرکتر تعامل با پس د
 و گاز هستند. 

هاي قراردادي مشارکت در تولید و مشارکت در سازي این مدل همکاري در قالب مدلپیاده
مان یک شرکت جدید، براي مدت ز تاسیسچرا که طرفین بدون  ،پذیر استگذاري امکانسرمایه

  پردازند.  معین و در یک مکان معین به فعالیت می
المللی و یک شرکت ملی نفتی یا مزیت اصلی یک همکاري مشترك بین یک شرکت نفتی بین

مثبتی بر  تاثیرالمللی به ذخایري است که ملی نفتی دسترسی بالقوه شرکت بین -یک شرکت جهانی
توجه ریسک بالقوه را تواند کاهش قابلالمللی میتولید و سودآوري دارند. عالوه بر این، شرکت بین

هاي مشترك تنها راه اند که همکاريها در بخش نفت و گاز متوجه شدهتحقق بخشد. بنگاه
ري در این مدل قطعیت فناوري و بازار است، اما انتقال فناوهاي مربوط به عدمکردن ریسککمینه

اصلی همکاري مشترك قراردادي بین  همکاري مشترك قراردادي، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. انگیزه
برداري از منابع محلی، الملی نفتی، دسترسی به منابع، بهرهجهانی نفتی و بین-ملی و ملی هايشرکت

 هاي دسترسی باشد.دیتها و غلبه بر محدومزایاي رقابتی، مزایاي اقتصاد مقیاس، کاهش ریسک
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المللی نفتی براساس مدل همکاري مشترك قراردادي، تنها کاهش علت اصلی تعامل دو شرکت بین
ل این دو شرکت فرصت دست یابی به بازارهاي تعام ،هاي بالقوه خواهد بود. از سوي دیگرریسک

 دهد.ز طرفین افزایش میالمللی نفتی را بر هر یک ابین
 

 اي مدل همکاري مشترك قرارداديهویژگی. 5جدول 

 المللی نفتیبین هايشرکت
 

 مدل همکاري مشترك
مدل همکاري مشترك 
 در صنعت نفت و گاز

 مدل قراردادي گیريدالیل شکل

مدل همکاري مشترك 
 IOC قراردادي

NOC هاي مشترك و دسترسی به ذخایر نفت و گازحوزه 
قراردادهاي 
 المللیبازارهاي جدید بیندست یابی به  GNOC مشارکتی

IOC هاي بالقوهکاهش ریسک 

 
 

 بازرگانی نفتی  هايشرکتهمکاري مشترك قراردادي : 2 سناریو
 

این مدل شباهت زیادي به مدل همکاري مشترك قراردادي بین شرکت بازرگانی نفتی مرکوریا 
  2و شرکت بازرگانی نفتی ووپاك و شرکت شل )GNOC-OTC(  1انرژي با شرکت ساینوپک

)OTC-IOC( بزرگ  هايشرکتبر این اساس، یک شرکت بازرگانی نفتی سعی در تعامل با  .دارد
بازرگانی  هايشرکتجهانی نفتی دارند.  -ملی هايشرکتالمللی نفتی، بین هايشرکتنفتی همچون 

المللی و ها به دنبال دست یابی به بازارهاي بیننفتی در همکاري مشترك قراردادي با این شرکت
بزرگ نفتی هستند. از  هايشرکتخود با این  يهاگذاريهاي سود خود از سرمایهافزایش حاشیه

                                                           
سازي گذاري مشترك براي ذخیرهمکاري مشترك قراردادي مرکوریا انرژي و شرکت ساینوپک، یک طرح سرمایهه.1

 نفت مایع است.

گذاري چند میلیون پوندي به منظور توسعه سایت همکاري مشترك قراردادي ووپاك و شرکت شل یک طرح سرمایه.2
    در کالس جهانی بوده است. )Coryton(کریتون 
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ه دنبال جذب ملی نفتی ب -الملی و جهانیبین هايشرکت مانندبزرگ نفتی  هايشرکتسوي دیگر، 
 هاي نفتی خود هستند.هاي تحقیق و توسعه و سایتسرمایه براي توسعه طرح

سرمایه -ملی هايشرکتالمللی نفتی و بین هايشرکت زیادي براي تحقیق و  جهانی نفتی نیاز به 
سعه سرمایه تو صوالت دارند و تحقق این  شافات جدید و فرآیندها و مح سیله  اکت  هايشرکتبه و
ـــرکت نفتی انی نفتی امکانبازرگ ـــترك بین یک ش پذیر خواهد بود. مزیت دیگر یک همکاري مش

شرکت جهانی شرکت بین -بازرگانی و یک  شرکت ملی نفتی یا یک  سی بالقوه  ستر المللی نفتی د
ـــت که بازرگانی نفتی به بازارهاي بین ـــودآوري آنها دارد. از طرف  تاثیرالمللی جدید اس مثبتی بر س

هاي هاي جدید، داراییگذاري براي خرید فناوريبازرگانی نفتی منبعی از سرمایه هايشرکتدیگر، 
سود براي  ستند هايشرکتجدید و افزایش  شرکت بازرگانی  بویژه بزرگ نفتی ه  زمانی که یک 

بازارهاي بین به  یازمند  ـــت، ن مالی اس جدید که داراي مقادیر زیادي از منابع  ـــرکتالمللی   هايش
ــرکتنفتی یا المللی بین ــرمایه -ملی هايش ــود اســت. بهجهانی نفتی براي س نظر گذاري و افزایش س
جهانی نفتی و -ملی و ملی هايشـــرکتاصـــلی همکاري مشـــترك قراردادي بین   رســـد انگیزهمی

ــود و دارایی ــی به منابع مالی، افزیش س ــترس ها به یک میزان، مزایاي اعتباردهی، بازرگانی نفتی ، دس
 هاي دسترسی باشد.صاد مقیاس و غلبه بر محدودیتمزایاي اقت

که یت دیگر آن اســــت  حائز اهم ته  ـــرکت  نک گانی نفتی دارایی هايش با  خود هايبازر را 
ضمین سرمایه گذاري در موضوعات با ریسک باال تا ریسک پایین به منظور جلوگیري از تلفات و ت

ـــند. این تنوع در فعالیتهاي مطمئن تنوع میبازگشـــت ـــرکتهاي بخش       المللی نفتی و بین هايش
ها و ، زیرساختتواند شامل تنوع در ساختار تامین، فناوريمی و ده استهجهانی نفتی قابل مشا -ملی

  باشد. ...

 .گذاري رخ دهدتواند در قالب مدل فراردادي مشارکت در سرمایهاین مدل همکاري می
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 در جدول زیر به صورت خالصه آمده است. هوضعیت کلی این گزین
 

 هاي مدل همکاري مشترك قرارداديویژگی .6جدول 

 بازرگانی نفتی هايشرکت 
 

 مدل همکاري مشترك
همکاري مشترك در مدل 

 صنعت نفت و گاز
 مدل قراردادي گیريدالیل شکل

مدل همکاري مشترك 
 OTC قراردادي

IOC 
 قراردادهاي مشارکتی المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین

GNOC 

 
 خدمات نفتی  هايشرکتهمکاري مشترك قراردادي : 3سناریو 

 

قراردادي بین شرکت خدمات نفتی ودرفورد با این مدل شباهت زیادي به مدل همکاري مشترك 
 هايروشها و بهبود ) دارد. این دو شرکت به دنبال توسعه فناوريSOC-GNOCشرکت ساینوپک (

ـــعی در تعامل با تاثیر ـــرکت خدمات نفتی س ـــاس، یک ش ـــنعت بوده اند. بر این اس گذار بر این ص
ـــرکت ـــرکتالمللی دارند. بین هايش ـــترك قراردادي با این  هايش خدمات نفتی در همکاري مش
 هايشــرکتهاي بالقوه این المللی و کاهش ریســکها به دنبال دســت یابی به بازارهاي بینشــرکت

 بزرگ نفتی هستند. 
ـــرکت ـــی از همکاري خدمات نفتی می هايش ناش ـــرکاي بزرگتر  ـــرمایه ش ند مکرر از س توان

 هايشــرکتشــده، به مقدار بیشــتر از مقدار موجود در بازارهاي ســرمایه دریافت کنند. براي تشــکیل
ـــریک نفتی بزرگ  آنها تر که فناوري برايکوچک ـــترك با یک ش ـــت، یک همکاري مش مهم اس

سرمایه فراهم کندتواند فناوري آنها را معتبر می یا براي یک  سازد و اعتباري براي آنها در بازارهاي 
ها یا دیگر هاي جدید به دلیل حفاظت از طریق پتنتشـــرکت بزرگ نفتی که دســـترســـی به فناوري

حقوق مالکیت فکري ندارد، مفید باشد. البته در این مدل همکاري مشترك قراردادي، انتقال فناوري 
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ـــدهد بلکه خرید فناوري و بهرهرخ نمی ـــت که می کت خدماتیرمندي از خدمات ش تواند اتفاق اس
سوي دیگر، برون شرکت خدمات نفتی میسپاري فعالیتبیفتد. از  سیاري در ها به یک  تواند نقش ب

 هاي بالقوه داشته باشد.ها و ریسککاهش هزینه
ـــارکت در تواند در قالب مدلاین مدل همکاري می ـــارکت در تولید و یا مش هاي قراردادي مش

 گذاري رخ دهد.سرمایه
 .در جدول زیر به صورت خالصه آمده است هعیت کلی این گزینوض

 

 هاي مدل همکاري مشترك قرارداديویژگی .7جدول 

 خدمات نفتی هايشرکت 
 

 مدل همکاري مشترك
مدل همکاري مشترك در 

 صنعت نفت و گاز
 مدل قراردادي گیريدالیل شکل

مدل همکاري مشترك 
 المللیجدید بین یابی به بازارهايدست SOC IOC قراردادي

قراردادهاي ترکیبی 
 همکاري

 
 

 المللی نفتی بین هايشرکتهمکاري مشترك شرکتی : 4سناریو 
 

المللی نفتی شل با شرکت این مدل شباهت زیادي به مدل همکاري مشترك شرکتی بین شرکت بین
المللی و شرکت بین )IOC-NOC(المللی نفتی توتال و آرامکو ، شرکت بین )IOC-IOC(مبیل اسکون

هاي مشترك المللی نفتی به دنبال حوزهبین هايشرکتدارد.  )IOC-GNOC(نفتی شل و ساینوپک 
هاي جدید،دسترسی به منابع مالی جدید و دسترسی به ذخایر نفت و گاز، دست یابی و انتقال فناوري

المللی و کاهش ها، دست یابی به بازارهاي جدید بینو تخصصی سازي و یکپارچگی فعالیت
 اند. هاي بالقوه در این صنعت بودهریسک

و یک شرکت ملی  (IOC)المللی مزیت اصلی یک همکاري مشترك بین یک شرکت نفتی بین
مثبتی بر تولید و سودآوري  تاثیرالمللی به ذخایري است که دسترسی بالقوه شرکت بین (NOC)نفتی 
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توجه ریسک بالقوه را تحقق بخشد. از تواند کاهش قابلالمللی میدارند. عالوه بر این، شرکت بین
زمانی که یک شرکت  بویژهمنبعی از منابع و انتقال فناوري هستند  NOC-IOCطرف دیگر، اتحادهاي 

 هايشرکتالمللی است. ملی داراي مقادیر زیادي از منابع نیازمند به تخصص و دانش فنی شرکت بین
دهند که نیاز به گسترش و ورود به مکاري شرکتی تشکیل میهالمللی زمانی بین هايشرکتملی با 

بازارها و جایگاه باالتري  با این يرالمللی آشنایی بهتبین هايشرکتزیرا  ،المللی دارندبازارهاي بین
 .ها دارنددر آن

 ،پذیري باالریسک ،تر به منابع مالیالمللی نفتی به دلیل دسترسی بیشتر و آسانبین هايشرکت
ها، مراکز تحقیق و توسعه و دسترسی به امکانات تولیدي مناسب؛ امکان همکاري با دانشگاه

هاي اقتصادي برخورداري از رانت ،سب به منابع اطالعاتیالمللی؛ دسترسی منابزرگ بین هايشرکت
هاي هاي توزیع مناسب و کافی و برخی دالیل دیگر، نسبت به بنگاهبرخورداري از کانال ،و سیاسی

ها و مشکالت کمتري در توسعه فناوري و نیز توسعه محصوالت جدید کوچک و متوسط با چالش
همکاري مشترك  ،به همین دلیل .توانند نقش موثرتري در توسعه و پیشرفت ایفا کنندمواجه بوده و می

جهانی نفتی  -ملی هايشرکتملی نفتی و  هايشرکتتواند براي ها میبا این قیبل شرکت شرکتی
 بسیار مناسب باشد.

گذاري رخ دهد، زیرا در تواند در قالب مدل قراردادي مشارکت در سرمایهاین مدل همکاري می
 یک شرکت جدید وجود دارد. تاسیساین مدل قراردادي امکان 

 
 
 
 
 
 
 
 



 139 شناسیریخترویکرد  ؛ایران گاز و نفت صنعت در مشترك همکاري هايمدل

 در جدول زیر به صورت خالصه آمده است. هگزین وضعیت کلی این

 
 خدمات نفتی هايشرکتهاي مدل همکاري مشترك قراردادي ویژگی .8جدول 

 مدل همکاري مشترك
مدل همکاري مشترك در 

 صنعت نفت و گاز
 گیريدالیل شکل

مدل 
 قراردادي

مدل همکاري مشترك 
 IOC شرکتی

NOC 
قراردادهاي  و گاز هاي مشترك و دسترسی به ذخایر نفتحوزه

 مشارکتی
 هاي جدیددست یابی و انتقال فناوري

GNOC 
دسترسی به منابع مالی جدید و تخصصی سازي و 

 هایکپارچگی فعالیت

IOC 

 المللیدست یابی به بازارهاي جدید بین

 هاي بالقوهکاهش ریسک

 خدمات نفتی هايشرکتهمکاري مشترك شرکتی  :5سناریو
  

المللی نفتی شل با شرکت  این مدل شباهت زیادي به مدل همکاري مشترك شرکتی بین شرکت بین
 )SOC-SOC(، شرکت خدمات نفتی شلومبرجر و بیکرهوز  )SOC-IOC(خدمات نفتی هالیبرتون 

هاي جدید، دسترسی به منابع مالی خدمات نفتی به دنبال دست یابی و انتقال فناوري هايشرکتدارد. 
المللی و کاهش ها، دست یابی به بازارهاي جدید بینو تخصصی سازي و یکپارچگی فعالیت جدید
 اند. هاي بالقوه در این صنعت بودهریسک

 هايفناوري توسعه و فنی خدمات مراحل تمام (IOCs) المللینفتی بین هايشرکت گذشته، در

 چانه در زیادي قدرت از لذا و داشتند انحصار در را نفتی توسعه میادین و حفاري اکتشاف، با مرتبط

 موازات بودند. به برخوردار )GNOC(مخزن صاحب کشورهاي به انتقال فناوري براي زنی

سازنده  هايشرکتشدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدي مانند پیمانکاران نفتی،  ترتخصصی
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مهندسی و ساخت، هریک  هايشرکتاي و مشاوره -خدماتی هايشرکتتجهیزات فنی و قطعات، 
 با وظایف معین در بخش باالدستی ظاهر شدند.

آزمایی، نگاري، حفاري، چاهشناسی نفت، لرزهاي در زمینشدهوظایف تعریف  1کاران نفتیپیمان
) و نظایر آن برعهده دارند. وظیفه IOR/ 2 REOهاي ازدیاد برداشت (توسعه میادین نفتی، اجراي برنامه

طراحی و  هايشرکتسازنده تجهیزات، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است.   هايشرکتاصلی 
دار هستند ساخت، وظیفه طراحی و ساخت و نصب واحدهاي مورد نیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده

هاي نفتی، انتخاب فناوري و سنجی پروژهاي، امکانمشاوره -خدماتی هايشرکتو باالخره وظیفه 
کارهاي مناسب براي تامین سایر خدمات راه ارائهت مناسب، مدیریت عملیات مالی و بودجه و تجهیزا

 هاي نفتی است. نفتی مورد نیاز پروژه

گذاري در تحقیق و توسعه براي توسعه المللی نفتی سرمایهبزرگ بین هايشرکت ،از سوي دیگر
جایگزین راهبرد ساخت این را تر هاي پیشرفتهو راهبرد خرید فناوري ههاي نفتی را کاهش دادفناوري
المللی هاي جدیدي در بازارهاي بینخدمات نفتی نقش هايشرکت ،ها کردند. با این توصیفاتفناوري
المللی نفتی ومعرفی و عرضه این بین هايشرکتفناوارانه  دار شدند مانند شناسایی نیازهايعهده

 المللی.نفتی بین هايشرکتها به فناوري
شرکتی با  كر، یک همکاري مشتدهندیبسیار م اهمیتفناوري به خدمات نفتی که  هايشرکت

ها در بازارهاي ها را معتبر سازد و اعتباري براي آنتواند فناوري آنیک شریک صنعتی بزرگ می
 .سرمایه فراهم کند

ته هاي پیشرفالمللی تمایل چندانی ندارند که راسا به توسعه فناورينفتی بین هايشرکتامروزه 
ها که حاصل تغییرات المللی در پیشبرد فناورينفتی بین هايشرکتبپردازند. با وجود ضعف 

                                                           
1.Oil Contractors 
2.Enhanced Oil Recovery/ Improved Oil Recovery 
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ها هنوز نقش خود را به عنوان تنها نهاد قدرتمند در بازار جهانی نفت است، این شرکت   1ساختاري
هاي هزینه اند. با توجه به اینکههاي بزرگ نفتی در بخش باالدستی حفظ کردهدر تامین مالی پروژه

گذاري در بخش باالدستی بسیار سنگین است، کشورهاي درحال توسعه نفتی راهبرد انتقال سرمایه
دانند ها براي اکتشاف، حفاري، توسعه و تولید میادین نفتی خود میفناوري را دعوت از این شرکت
ا کارشناسان خارجی تواند زمینه همکاري کارشناسان محلی را بها میبدان امید که حضور این شرکت

 هاي فنی فراهم سازد.دانش و مهارت يبه منظور ارتقا

پذیر گذاري امکاناین مدل همکاري با توجه به مدل قراردادي، در قراردادهاي مشارکت در سرمایه
 خواهد بود.

 
 در جدول زیر به صورت خالصه آمده است. هوضعیت کلی این گزین

 
 هاي مدل همکاري مشترك شرکتیویژگی .91جدول 

 خدمات نفتی هايشرکت 
 

 مدل همکاري مشترك
مدل همکاري مشترك 
 در صنعت نفت و گاز

 گیريدالیل شکل
مدل 

 قراردادي

مدل همکاري مشترك 
 SOC شرکتی

IOC 

 هاي جدیدیابی و انتقال فناوريدست

قراردادهاي 
 مشارکتی

تخصصی سازي و دسترسی به منابع مالی جدید و 
 هایکپارچگی فعالیت

GNOC المللییابی به بازارهاي جدید بیندست 

SOC هاي بالقوهکاهش ریسک 

                                                           
شعار آنکالمللی نفتی هاي بینشرکت.1 خریم، فناوري را می "ها بیشتر آن است کهمتر به دنبال توسعه فناوري هستند و 

ـــت و با توجه به بازاري که دارند، فناوري الز"کنیمتولید نمی ـــک یک فناوري باالس ـــرکتم ر، چراکه ریس هاي ا از ش
 نمایند.خریداري میخدماتی نفتی 
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 گیرينتیجه. 5
شارکتی می ارائهقراردادي  مدل شد. این مدل قراردادي به شده در این تحقیق، مدل قراردادي م با

سرمایه شارکت در  شارکت در تولید و م سیم میدو دسته م شود. کشورهاي مختلف براي گذاري تق
هاي عمیق از قراردادهاي مشـــارکت در تولید و حتی توســـعه میادین نفت و گاز بویژه در مناطق آب

 گذاري ایجاد نمایند.اند تا بتوانند انگیزه الزم را براي سرمایهسود جستهقراردادهاي انحصاري 
 300هزار و  8دست صنعت نفت بالغ بر هاي باالدست و پایینباید در بخش 2030تا  2015از سال 

میلیارد دالر در بخش باالدسـتی و  160گذاري شـود که از این میان، سـهم ایران میلیارد دالر سـرمایه
سرمایه 400دستی است. بنابراین، حدود ارد دالر در بخش پایینمیلی 240 گذاري در بازه میلیارد دالر 

انداز و همچنین رسیدن هاي سند چشمیابی به شاخصزمانی یادشده نیاز است ضمن اینکه براي دست
به  میلیون بشــکه نفت خام و میعانات گازي 7درصــد ســهم تقاضــاي بازاز جهانی و تولید روزانه  7به 

 هاي کالنی نیاز است.گذاريسرمایه
گذاري در این زمینه صورت میلیارد دالر سرمایه 100بایست براساس تکالیف اسناد باالدستی، می

اکنون مطرح است، گرفت که تاکنون این کار انجام نشده است. با در نظر گرفتن نیازهایی که هممی
 هايســالگذاري وجود دارد و نیازهاي جام ســرمایهافتادگی در انمیلیارد دالر عقب 170در مجموع 

سال  شود. به این تریتیب تا  ضافه  سرمایه 300به  2030آینده نیز باید به این رقم ا گذاري میلیارد دالر 
دالري و با احتســاب  35افزایش یافته اســت که با قیمت نفت  1395نیاز اســت. ســهم نفت در بودجه 

ــود که تمام این رقم  نیز کفاف میلیارد دالر می 35وز جمعا میلیون بشــکه نفت در ر 5/2صــادرات ش
 نماي د.گذاري در صنعت نفت را نمیسرمایه

شده، فناوري ستند که نیاز ما را مخازن مطالعه ن سوده و نبود دانش جدید همگی مواردي ه هاي فر
صنعت نفت افزایش میبه تعامالت بین حفظ نرخ تولید با دهد. از سوي دیگر، براي المللی در توسعه 

ــکه، باید هر روز معادل  4فرض  ــافه گردد تا نرخ تولید حفظ  10میلیون بش ــکه به ذخایر  اض هزار بش
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گذاري خاصــی بر روي آنها هاي نفتی فرســوده هســتند و هیچ ســرمایهشــود. تجهیزات از جمله دکل
 از مبرم وجود دارد. المللی در ابعاد مالی و فناوري نیانجام نشده است و لذا به تعامالت بین

گذار، قراردادهاي مشــارکت در تولید جذابیت دارد و به همین دلیل این روش از دیدگاه ســرمایه 
سرمایه شاره کرد که در قالب این مدل قراردادي، تمورد توجه  ست، اما باید به این نکته ا نها گذاران ا

شترك قراردادي می سويمدل همکاري م شرکتی دیگر،  تواند رخ دهد. از  شترك  مدل همکاري م
ـــرمایه ـــارکت در س ـــتر مدل قراردادي مش پذیر خواهد بود، اما در هر دو مدل، گذاري امکاندر بس

ـــرکت عامل داده می ـــی از مخازن به ش ـــود که این امر با توجه به قوانین موجود، مالکیت بخش ش
 پذیر نیست.امکان

ـــرکت نفت ملی ایران از قرارداد جدید خ  ـــر، ش ود تحت عنوان قرارداد نفتی ایران در حال حاض
)IPC 1  هاي مختلف صــنعت نفت (اکتشــاف، توســعه و ) رونمایی کرده اســت. در این قرارداد، حلقه

شـــود. شـــایان ذکر اســـت که قراردادهاي بیع متقابل (خرید تولید) به صـــورت یکپارچه واگذار می
ست و  سویه به نفع ایران بوده ا اي به خارجی با چنین قراردادي انگیزه هايشرکتخدمت) کامال یک

 اند. حضور در صنعت نفت ایران را نداشته
ویژگی بسیار مهم این قرارداد  نسبت به کلیه قراردادهاي منعقده آن است که هر شرکت خارجی 

گذاري کند، باید یک شرکت ایرانی در کنار خود داشته که بخواهد در بخش باالدستی نفت سرمایه
صاحب صالحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک  هايشرکتبدان معناست که  باشد و این
معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجراي قرارداد، امکان  هايشرکتشرکت یا 

گردد. همچنین در این هاي مدیریتی و مهندسـی به آنها میسـر میانتقال و توسـعه دانش فنی و مهارت
ـــود در حالی که این هزینهبرداري به تامین مالی وصـــل میاد، هزینه بهرهقرارد ها تاکنون به بودجه ش

شته،  امکان برنامه ست. در گذ صل بوده ا شت، زیرا باید به  10ساله و  5اي جاري مت ساله وجود ندا

                                                           
1.Iran Petroleum Contract 
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آینده گرفت. بنابراین، امکان ترســـیم رفتار مخزن در اندازه بودجه ســـاالنه حفاري چاه صـــورت می
شود و هزینه تولید ساله تنظیم می 30وجود نداشت که خوشبختانه در این مدل قراردادي، یک برنامه 

 شود. برداري از بودجه جاري جدا میو بهره

ــده اســت. در قراردادهاي جدید، بخشــی از  صــیانت از مخازن نیز در قراردادهاي جدید لحاظ ش
یافت را افزایش دهد و فناوري را وارد صــنعت کند. تعهدات پیمانکار این اســت ك باید ضــریب باز

سخی به  سازي این مدل قراردادي و پا شکلی نمادین و براي ظاهر البته این انتقال فناوري نباید تنها به 
 منتقدان باشد. 
هاي اکتشاف، توسعه و تولید بوده است و در آن تامل در این قرارداد، توجه آن به بخشنکته قابل

توان عنوان داشــت که در اســت. بنا بر این میبازرگانی نفتی و خدمات نفتی نشــده  توجهی به بخش
اند. از ســوي دیگر، رویکرد بازرگانی و خدمات نفتی نادیده گرفته شــده هايشــرکت، این قرارداد

ــتفاده از ظرفیت  ــنتی و مبتنی بر اس ــعه فناوري در صــنعت نفت س ــرکتحاکم بر انتقال و توس  هايش
المللی نفتی که پیش بین هايشرکتنفتی از طریق قراردادهاي نفتی است. به عبارت دیگر،  المللیبین

هاي نفتی را برعهده داشــتند، در حال گذاري، تولید و بکارگیري فناورياز این تمام فرآیند ســرمایه
 هايشــرکتدیگر ( هايشــرکتهاي نوظهور را به حاضــر، ریســک موفقیت یا عدم موفقیت فناوري

 کنند.پردازند، منتقل میات نفتی) که به صورت تخصصی به توسعه فناوري در صنعت نفت میخدم
  ها بیشتر آن است کهالمللی نفتی کمتر به دنبال توسعه فناوري هستند و شعار آنبین هايشرکت

ه ، چراکه ریسک یک فناوري باالست و با توجه به بازاري ک"کنیمخریم، تولید نمیفناوري را می "
ـــرکتدارند، فناوري الزم را از  ـــعه خریداري میخدماتی نفتی  هايش کنند. در واقع باید براي توس

) در کشــور و این مدل قراردادي ایجاد SOCخدمات نفتی ( هايشــرکتفناوري، قابلیت اســتفاده از 
خدمات نفتی را کسب کرد تا بتوان  توانمندي الزم در توسعه  هايشرکتشود. باید قدرت مدیریت 

 فناوري به دست آورد. 
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مندي از مدل راهکار اصلی توسعه فناوري در صنعت نفت کشور نیز شناخت بازیگران فعال، بهره
قراردادي مطلوب و اســـتفاده از ظرفیت تمام بازیگران حوزه نفت و گاز در عرصـــه توســـعه فناوري 

ست. انتقال سرمایه ا ستلزم  شور م صنعت نفت ک گذاري الزم در ایجاد و افزایش ظرفیت فناوري در 
 جذب فناوري در این زمینه است.

ــنهاد میبا توجه به مطالب عنوان ــده، پیش ــود به ش ــرکت ملی نفت با ش ــرکتجاي آنکه ش  هايش
وارد  -)نفت خارجی و شرکاي ایرانی (از بخش خصوصی هايشرکتمتشکل از  -مشترك عملیاتی 

ستقیما با  شود، م مهندسی و  -خارجی، قرارداد نفتی منعقد کند تا اوال، توان فنی هايشرکتقرارداد 
المللی بین -یابد و بتدریج تبدیل به شـــرکت ملیهاي مدیریتی شـــرکت ملی نفت ایران ارتقا مهارت

)GNOC  (نعت نفت با یکدیگر شود و ثانیا از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه ص
نفت خصوصی ایرانی به امید همکاري  هايشرکتو جداشدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به 

هاي نفتی صــریحا قید . همچنین در قرارداداي نفتی خارجی جلوگیري شــودطوالنی مدت با شــرکت
ــود که  ــرکتش ــرکت ملی هاي مدیریتی  نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوري و مهارت هايش به ش

ــتند. این امر موجب ظرفیت جذب و بکارگیري و بومی ــازي فناورينفت ایران هس ــرفته و س هاي پیش
الزم است یک نهاد نظارتی  ،رسدشود. به نظر میهاي مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران میمهارت

رجی در مستقل از وزارت نفت و شرکت نفت ملی، مسئولیت اجراي صریح تعهدات شرکت نفت خا
سو و توسعه و بومیانتقال فناوري و مهارت شرکت ملی نفت ایران از یک  سازي هاي مدیریتی را به 

انعقاد ها   توسط شرکت ملی نفت ایران  را از سوي دیگر برعهده داشته باشد.ها و فناورياین مهارت
ستفاده  هايشرکتقراردادهاي نفتی با  سرمایه و ا  -هاي فنیاز مهارتنفتی خارجی به منظور جذب 

شتر به هايشرکتمدیریتی  شرط موجه  آن خارجی براي افزایش تولید و کسب درآمدهاي ارزي بی
برداري از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو هاي بهینه بهرهاست که هماهنگ و سازگار با سیاست

 .هاي توسعه اقتصادي کشور از سوي دیگر باشدو سیاست
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