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 خزر حاشیه کشورهای نفتی فعال در های شرکت

در دنیایی که نفت نه فقط برای گرم کردن خانه ها بلکه برای روشن کردن تنور سیاست هم امری الزم و بددیهی بده   

بده همدین دلید  اسدت کده      حساب می آید نمی توان سیاست و اقتصاد را جدای از محصوالت فصیلی تحلید  نمدود.   

از جملده   جهانسایر مناطق نفت خیز  نفتی و گازی امروزه خزر و مناطق نفت خیز حاشیه آن را می توان رقیب جدی

آسدیای مرکدزی و همیندین     ,جندوب آسدیا   ,کتمان نمود که شدر  آسدیا   نمی تواندر این راستا . خلیج فارس دانست

 ,هندد  ,شاید بتوان ادعا نمود روزگاری بدرای یدین  . منطقه خوش کرده اندورهای اروپایی دل به منابع انرژی این شک

پاکستان و کشورهای آسیای میانه یک آرزوی دست نیافتنی به حساب می آمد که بتوانندد از اندرژی گدازی و مندابع     

شدده بده    گازی پایدار استفاده نمایند اما امروزه دریای خزر می تواند یک تضمین مناسب برای کشدورهای ندام بدرده   

انرژی موجود در خزر نه تنها می تواند یک پشتوانه محکم اقتصادی و سیاسی بدرای کشدورهای حاشدیه    . حساب آید

بلکه می تواند شاخص های رشد و توسعه اقتصادی را در کشورهای  ,خزر به عنوان صاحبان این منابع به حساب آید

این وضعیت می تواند نوید بخش شرکت های مختلف اندرژی  . هند و پاکستان باال ببرد ,آسیای میانه و همینین یین

می توانند صنایع تولیدی خود را بده   ,محور و غیر انرژی محور در سراسر قاره آسیا گردد که در آینده نه یندان دور

 . به این منطقه منتق  نمایندو مواد اولیه ارزان دلی  دسترسی به منابع انرژی 

مین اینکه همواره به صورت باثباتی میتوان بده ایدن مندابع دسترسدی داشدت در گدرو       استخراج منابع نفت و گاز و تض

وجود و فعالیت شرکت های بزرگ و کویک انرژی محور است که این شرکت ها را می توان بده سده بخدش مهدم     

 می گردد که مهمترین نقدش آنهدا بده صدورت     دسته اول این شرکت ها شام  شرکت های بهره برداری. تقسیم نمود

استخراج و عام  می باشد که نقش آنها معطوف به عملیات  بومی دسته دوم شام  شرکت های. کارفرمایی می باشد

 و غیر بومی اسدتخراج  های استخراج و انتقال نفت و گاز بومی می گردد و دسته سوم شام  شرکت ,های فنی کشف

در منطقه خزر تنوع بسیار گسترده ای از این شدرکت هدا را مشداهده مدی نمداییم. لدگا در گدزارش         که باشد می عام 

 حاضر به معرفی شرکت های نفتی فعال در منطقه خزر می پردازیم.
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 روسیه:فدراسیون 

دانسدت وزارت خانده ای کده بدا      بدزرگ  در کشور روسیه که آن را می توان کشوری دارای غول های نفتی و گازی

اما مدیریت مالی منابع طبیعی که نفت نیز در ایدن حدوزه   . محوریت نفت شک  گرفته باشد را نمی توان مشاهده نمود

روسیه دارای شرکت های متعددی می . روسیه می باشد فدراسیون امالک مدیریت فدرال قرار دارد بر عهده آژانس

نفتی  صنعتسهامی عام و برخی سهامی خاص مدیریت شده و در مجموع می توان باشد که برخی از آنها به صورت 

این در حدالی  . دولت می باشددر تملک این شرکت ها  زیرا بخش عمده سهام. را نیمه دولتی به حساب آورد هروسی

یدر  می باشد که شاهد حضور شرکت های نفتی خارجی به صورت مستق  در روسیه نمی باشیم اما شدرکت هدایی ن   

BP از روسیه سرمایه گگاری نموده اند و در مشارکت با شرکت های بومی روسیه اقدام انگلستان در صنایع نفت و گ

 به فعالیت می نمایند.

استخراج و گاهاً فروش محصدوالت خدود را بدر     ,بهره برداری ,شرکت های روسی  به صورت همزمان کار اکتشاف

زیرا در این وضعیت هر یک از شرکت ها . ها نیز در همین موضوع باشد عهده داشته و شاید راز موفقیت این شرکت

و این امر باعث رقابت پگیری میان برای تامین نیازهای خود اقدام به ایجاد یا کسب دانش و تکنولوژی مربوطه نموده 

بیمده   ,بانکداری عمده این شرکت ها عالوه بر فعالیت های نفتی به سایر اعمال تجاری ن یر. شرکت ها نیز می گردد

همینین بر خالف سایر کشورهای حاشیه خزر که شرکت های نفتی بر  و خرید و فروش سهام نیز مشغول می باشند.

در روسیه شداهد آن هسدتیم کده شدرکت هدای نفتدی و        ,محوریت کشف یک میدان نفتی یا گازی ایجاد می گردند

توسعه و  ,ز پروژه های گسترده ای را در زمینه اکتشافگازی به صورت ثابت و فعالی ایجاد و در کشورهای دیگر نی

 استخراج بر عهده دارند. 

 شرکت های نفتی روسی عبارتند از:

  rosneft)-         ( نفت روس عام سهامی شرکت. 1
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این شدرکت   اصلی های شرکت .است دنیا در مشهور شرکت ترین بزرگ استخراج و ذخایر میزان لحاظ به نفت روس

 در و روسدیه  اروپایی بخش جنوبی بخش مرکزی، روسیه پیوره،-تیمانو شرقی، و غربی سیبری در استخراج اقدام به

 درصد 02 و 2-ساخالین پروژه در سهم درصد 12 صاحب و مالک نفت روس. پردازد می نفت استخراج به دور شر 

 هدای  شدرکت  توان و نیرو از استفاده با نیز و باشد می "نفت تومسک" شرقی نفتی شرکت عام سهامی شرکت در سهم

 هدای  پدروژه  در همینین شرکت. پردازد می گاز و نفت استخراج به اسالونفت و اودمورنفت شام  استخراج مشترک

 . کند می شرکت نیز امارات و الجزیره ونزوئال، ویتنام، در المللی بین

 به متعلق دارد، قرار آلمان در و بوده نفت پاالیش کارخانه یهار دارای که Ruhr Oel GmbH شرکت درصد 02

 در شدرکت  ویدهه  عملیداتی  هدای  هزینده  شداخص . است پربازده و موثر خیلی شرکت این فعالیت . باشد می نفت روس

 . است تر پائین نیز جهانی رقبای بلکه روسی، رقبای تنها نه با مقایسه

 . دارد قرار کاستری-د و ناخودکا توآپس، آرخانگلسک، در شرکت این صادراتی های ترمینال

 اسدت  شدده  ریزی برنامه. نیز است موبی  اکسون آمریکایی شرکت با استراتهیک همکاری قرارداد دارای شرکت این

 و کارسدک  دریای و سیاه دریای از هایی بخش در مشترک اکتشافی کار به قرارداد این یاریوب در شرکت دو که

 ایجداد . بپردازندد  کشدورها  برخدی  در جدید معادن از برداری بهره و اکتشاف خصوص در پروژه یندین اجرای به نیز

 همکداری  بدا  مدرتبط  نیدز  قبلدی  مشدترک  تحقیقدات  انجدام  بدرای  شدمال  قطدب  در دریدایی  توسعه علمی طراحی مرکز

 بدا  نیدز  و Statoil ندروژ  گداز  و نفدت  شدرکت  تدرین  بدزرگ  بدا  همیندین  نفدت  روس. بدود  کشدور  دو بین استراتهیک

 . کند می همکاری استخراج و اکتشاف امور در نیز Eni ایتالیا گاز و نفت شرکت ترین بزرگ

 :هست عبارتند از فعالیت به مشغول ها آن در شرکت این که کشورهایی و روسیه از مناطقی

 دریای فالت در مناطقی ,خزر دریای فالت در مناطقی ,سیاه دریای فالت در مناطقی ,دور شر  از فالت در مناطقی

 الپتوی دریای فالت در مناطقی,  اخوتسک دریای فالت در مناطقی , پیورسک دریای فالت در مناطقی ,کارسک

 ,اودمورتیدا  و سدامار  اسدتان  در منداطقی , یوکوتسدک  دریدای  فالت در مناطقی ,بارنتسف دریای فالت در مناطقی ,

 ناحیدده جنددوب ,ونکورسددک منطقدده ,اوواتسددک ,شددمالی قفقدداز فدددرالی ناحیدده در مندداطقی ,یاکوتیددا در مندداطقی
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 ,جندوبی  فددرالی  ناحیده  ,مرکدزی  روسدیه  ,دور شدر   ,شدرقی  سدیبری  ,غربدی  سیبری ,پیورا-تیمانو ,کراسنایارسک

 برزی , شمالی آمریکای ,شارجه ,نروژ ,ویتنام ,ونزوئال

 (Лук йл-Lukoil)لوکویل. 2

 بده  نفت ذخایرلوک اوی  نیز یکی دیگر از معروفترین و بزرگترین شرکت های نفتی و گازی بومی روسیه می باشد. 

 اثبدات  بده  ذخدایر  ک  از درصد یک) نفت بود بشکه میلیارد 235014 ,1224 سال پایان تا لوکوی  گروه رسیده اثبات

 فدوت  تریلیدون  135141 ,1224سدال  پایدان  تا لوکوی  گروه رسیده اثبات به گاز همینین ذخایر. (دنیا در نفت رسیده

ایدن شدرکت دومدین    . بدود  درصدد  1 از بیش 1224 سال در نفت جهانی استخراج در لوکوی  گروه سهم. بود مکعب

 شرکت درآمدزای روسی در حوزه نفت به شمار می رود.

 پتروشدیمی  و گازی محصوالت و باال کیفیت با نفتی محصوالت از ای گسترده طیف تولید به لوکوی  حاضر حال در

 تابعده  شدرکت . رسداند  می فروش به دنیا کشور 42 از بیش در خرده و عمده صورت به را خود محصوالت و پرداخته

. اسدت  اسدتخراج  و اکتشداف  بخدش  در شدرکت  این خارجی های پروژه متولی و متصدی اوورسیز لوکوی  ,لوکوی 

دیگدر شدرکت دارد. ایدن کشدورها      کشدورهای  در معادن و ساختارها توسعه و اکتشاف پروژه 21 اجرای در لوکوی 

 و رومدانی  غندا،  سدعودی،  عربسدتان  وندزوئال،  کلمبیدا،  ایران، عرا ، مصر، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان،عبارتند از 

 .عاج ساح 

 (Газпр м      -Gazprom Neft)نفت گازپرومشرکت . 3

 فعالیدت  از مهمدی  اندواع  نفتدی  محصدوالت  فدروش  و تولیدد  نیدز  و گداز  و نفدت  فدروش  و توسعه استخراج، اکتشاف،

 صدادر  دنیدا  کشدور  02 از بدیش  به و رسیده فروش به روسیه قلمرو همه در شرکت این محصول. هستند نفت گازپروم

 مجاز مناطق درصد 12 از بیش در زیرزمینی منابع از استفاده حق تابعه های شرکت و نفت گازپرومهمینین . گردد می

 شرکت این حفاری موفقیت میزان. دارند را هستند واقع کشور این از خارج در و روسیه نفت استخراج مناطق در که

 .بود درصد 12 از بیش 1220 سال در اکتشاف و جستجو هدف با
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-یامداال  خودمختدار  نواحی در معادن از برداری بهره به روسیه قلمرو در شرکتاین  نفت استخراج اصلی های شرکت

 سداخا  جمهدوری  و ایرکوتسدک  و اورنبدورگ  تیومنسدک،  تومسدک،  اومسدک،  های استان مانسی،-خانتی و ننتسکی

 .پردازند می پیورسک دریای فالت و( یاکوتیا)

 آنگدوال،  صربسدتان،  قلمدرو  در گداز  و نفت استخراج و اکتشاف به NIS کشور از خارج در شرکت این تابعه شرکت

 محصدول  توزیدع  قدرارداد  یداریوب  در همیندین  شدرکت  ایدن . پدردازد  می رومانی و مجارستان هرزگوین، و بوسنی

 شدرکت  ایدن . دارند حضور ونزوئال و عرا  در هیدروکربنی منابع اکتشاف و استخراج های پروژه در و نموده فعالیت

 و بدارگیری  شدروع  امکدان  کده  رساند برداری بهر به را اوبسک خلیج در "شمال قطب دروازه" ترمینال 1221 سال در

 .آورد  می فراهم سال تمام در را نوواپورتوفسک معدن نفت تحوی 

 (Сургу      газ-Surgutneftegas)گاز نفت سورگوت شرکت. 4

 درصدد  10 و نفدت  اسدتخراج  درصدد  23ایدن شدرکت   شرکت سورگت نفت گاز یک شرکت سهامی عام می باشد. 

 جدید های یاه از برداری ه بهر نیز و برداری بهره و اکتشافی حفاری انجام در. دهد می انجام را روسیه در گاز استخراج

 غربدی  اروپای کشورهای به بلکه روسیه های پاالیشگا به تنها نه ها شرکت این نفت. است پیشرو گاز و نفت استخراج

دارای زیرمجموعه های متعددی مدی باشدد کده از جملده آنهدا مدی تدوان بده          شرکتاین . گردد می ارسال نیز  CIS و

 ( اشاره نمود که بر بخش های خاصی از روسیه متمرکز می باشند.KiNEx( و کینکس)Kinefکنیف)

 تولیدد  آن در محصدول  ندوع  05 که هست گاز و  نفت سورگوت نفت پاالیش کارخانه "کیریشینفتئورگسیتز" کارخانه

 کارخانده  این تولیدی محصوالت بین در. .. و معطر هیدروکربنی منابع مایع، پارافین موتور، روغن انواع همه. شود می

همیندین ایدن شدرکت    . مدی باشدند   شدرکت  ایدن  فدروش  اصدلی  بازارهدای  روسدیه  شدرقی  جندوب  منداطق . دارند قرار

 . شرکت نموده استمحصوالت عمده خود را به بالروس می فروشد و در پروژه های توسعه ای ایران نیز 

 (Та      -Tatneft)نفت تات. 5

ششدمین   ,پروژه ها و درآمد ,این شرکت به نسبت سرمایه. مقر این شرکت روسی در آلماتیفسک تاتارستان می باشد

 کده  دارد، فعالیدت  اپراتدور  بعندوان  نفتی میدان ۷۷ در حاضر حال در شرکت این. قدرت نفتی روسیه به شمار می رود

. باشدند  مدی  مسدتقر  روسدیه  و سدعودی  عربسدتان  عمدان،  ویتنام، ایران، سوریه، آنگوال، لیبی، کشورهای در میادین این
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. باشدد  مدی  اوکدراین  و روسدیه  کشدورهای  در بنزین پمپ جایگاه 111 از ای شبکه مالک اکنون هم نفت، تات شرکت

 .نماید می فعالیت نیز شرکت این مدیره هیئت رییس بعنوان تاتارستان، جمهوری فعلی جمهور رییس مینیخانوف رستم

 . ( در کشور اوکراین می باشدUkrtatnaftaاین شرکت یکی از سهامداران اصلی شرکت اوکرتاتنفتا )

 (Ирку  к-Irkutsk)ایرکوتسک. 6

 همدراه  بده  نفتدی  شدرکت  ایدن . هسدت  روسدیه  در هیددروکربنی  خدام  منابع مستق  تولیدکنندگان ترین بزرگ از یکی

 مناطق و معادن در هیدروکربنی خام منابع استخراج و اکتشاف شناسی، زمین مطالعات به خود های شرکت از گروهی

 . پردازد می( یاکوتیا) ساخا جمهوری و ایرکوتسک استان در – شرقی سیبری در مجوز دارای

کده عبدارت     گردیدد  ممکدن  خدارجی  و روسی شرکای جانبه همه حمایت واسطه به شرکت این بزرگ دستاوردهای

 باندک  ,ژاپدن  فلدز  و گداز  نفدت،  ملدی  شدرکت  ,اینترنشدنال  سداکس  گلددمن  ,اروپا توسعه و بازسازی بانکبودند از: 

 اینپکس شرکت و ایتایو شرکت: ژاپن های شرکت ,روسیه بایکال اسبربانک

  у  Н    -(russneft ( نفت روس.7

مقدر  ایدن شدرکت در     که یک شرکت خصوصی می باشد توسط میخائی  گوت سدریوو اداره مدی گدردد.    شرکتاین 

 رشدد : از اسدت  عبدارت  توسدعه  اسدتراتهی  یداریوب  در نفدت  روس اسدتخراج  شرکت اصلی اهداف روسیه است و 

 و تهیده  تولیددی  موثر های برنامه برخی اهداف این به دستیابی برای. ذخایر افزایش و هیدروکربنی خام مواد استخراج

 پتانسدی   افدزایش  و عملیداتی  های هزینه کاهش استخراج، و اکتشاف مدیریت سیستم ایجاد امکان که گردیده تدوین

 این های شرکتاین شرکت سهامدار شرکت اسالو نفت در بالروس نیز می باشد. . آرود می فراهم را توسعه و تحقیق

 غربدی،  سدیبری : شوند می تقسیم زیر های گروه به قلمرو اساس بر کنند می برداری ه بهر زیرزمینی معادن از که شرکت

 .مرکزی سیبری ولگا، منطقه

 (НОВАТЭК-Novatek)نوواتک.8
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 گداز  فدروش  و پداالیش  استخراج، ، اکتشاف به شرکت. است طبیعی گاز تولید در روسیه مستق  شرکت ترین بزرگ

 حدال  در. اسدت  روسیه گاز و نفت حوزه در ساله بیست کار تجربه دارای و پرداخته مایع هیدروکربنی منابع و طبیعی

 .باشد می مشغول معدن 23 در نفت و گازی میعانات طبیعی، گاز استخراج به شرکت این حاضر

ین تولید کننده گداز طبیعدی در روسدیه بده حسداب مدی آیدد.        مدو ,بعد از گاز پروم ,این شرکت نفتی و گازی روسیه

بایدد   این شرکت دارای مالک خصوصی بوده و شرکت گازپروم نیز در آن سهامدار است. در ک بخش عمده سهام 

 این شرکت سهامی عام است. سهام این شرکت در بازار بدورس لنددن و موسدکو خریدد و فدروش مدی گدردد.        گفت

گدروه ولگدا    همینین بخشی از سهام این شرکت در اختیار این شرکت لئونید میخلسون است. اصلی حقیقی سهامدار

مالدک شدرکت    ,می باشد که مقر آن در لوکزامبورگ است. از عمدده افدراد مدوثر در ایدن گدروه گندادی تیمینکدو       

بدر منداطق سدیبری    نوواتدک  فعالیت شرکت  گانوور است که یهارمین شرکت خرید و فروش نفت به شمار می رود.

 متمرکز است.

 (ТОМСКНЕФТЬ-Tomskneft)نفت  تومسک .9

 شدرکت  ایدن . اسدت  تیومنسدک  و تومسدک  هدای  اسدتان  قلمدرو  در وگداز  نفدت  اسدتخراج  شدرکت  این اصلی فعالیت

 تدامین  را اسدتان  بودجده  بده  مالیاتی های پرداخت از درصد 32 که گردد می تلقی روسیه در دهنده مالیات ترین بزرگ

 و (rosneft) نفدت  روس .دهدد  مدی  انجام شرکتاین  را تومسک استان در نفت استخراج ک  از درصد 10. کند می

 (.درصد 02) هستند نفت تومسک اصلی سهامداران نفت گازپروم

 ننتسک نفتی شرکت .11

 ها طرح در خودمختار ناحیه این منافع معرفی و شرکت ,ننتسک خودمختار ناحیه در شرکت این های فعالیت از یکی

 درصدد  22 المللدی  بدین  طدرح  ایدن  در شدرکت  ایدن  سهم. است هاریاگینسک محصول توزیع المللی بین های پروژه و

 معدادن  اکتشداف  و جسدتجو  آن اصدلی  فعالیدت . هست تن میلیون 250 ننتسک شرکت ساالنه استخراج سطح. باشد می

 :نیدز عبارتندد از   شدرکت  ایدن  شدرکای  . اسدت  هدا  آن فروش و پاالیش استخراج، گازی، میعانات و طبیعی گاز نفت،

 "روسدوتپترو  ,(روسدیه ) "زاروبهنفدت  ,(ندروژ ) "هیددرو  اوید   اسدتات " ,(فرانسده ) "روسدیه .توسدعه .اسدتخراج .توتال"

 (روسیه) "قطب-باشنفت ,(روسیه) "قطب درخشش شرکت ,(روسیه) "اینوست ان اس ,(روسیه)
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 (Alliance Oil)آلیانس نفتی شرکت .11

 اصدلی  فعالیدت  نفدت  فروش و پاالیش. است داخلی بازار به معطوف هر فعالیت دیگری از پیششرکت نفتی آلیانس 

 های حوزه در خود های فعالیت گسترش و ها دارایی افزایش حال در مداوم صورت به و شود می شام  را شرکت این

 . است نفتی محصوالت و نفت انتقال و نق  و حم  استخراج، و اکتشاف مرتبط

 (Н р газ-Northgas)نورس گاز شرکت .12

تاسیس گردید و مقر آن در روسیه می باشد.  2113شرکت نفتی پرتو شمال یک شرکت خصوصی است که در سال 

از سهامداران این شرکت می توان به گازپروم و شرک ردی اشاره نمود. مدیریت این مجموعه با بوریس زیمین می 

-تیمدانو  خیدز  گداز  و نفدت  اسدتان  معددن  4 در نفدت  اسدتخراج  و اکتشداف  مجدوز  حاضدر  حدال  در شرکتباشد. این 

 حدوزه  در مطمدئن  شریک یک عنوان به را خود اخیر سال 20 طی شرکت این. است شرکت این به متعلق پیورسک

 . کند می فعالیت خارجی و داخلی بازارهای در ثبات با و جدی شک  به حاضر حال در. نمود معرفی نفت استخراج

 مندابع  ذخدایر  افدزایش  کده  نمدود  طراحدی  را 1211 سدال  تدا  شدرکت  توسعه برنامه و طرح حاضر حال در شرکت این

 1211 توسدعه  برنامده  یداریوب  در. دهندد  مدی  تشدکی   را نآ اصدلی  دافهد ا نفدت  استخراج افزایش و هیدروکربنی

 بده  نیدز  نفتدی  سداختار  0 و گیدرد  انجدام  یداه  ۷3 از بدیش  بدرداری  ه بهدر  و اکتشدافی  حفاری که است شده ریزی برنامه

 فدراهم  را سدال  در تدن  میلیدون  یک تا هیدروکربنی خام منابع استخراج افزایش امکان که برسد آزمایشی برداری ه بهر

 . آورد می

 (Сахали  Э  рджи-Sakhalin Energy)انرژی ساخالین شرکت .13

تاسیس گردید. ایدن شدرکت کده زیرمجموعده شدرکت       2112که یه شرکت خصوصی می باشد در سال  شرکتاین 

ساخالینسک روسیه مستقر می باشد. از افراد کلیدی حاضر در این شرکت مدی تدوان بده    -گازپروم می باشد در یوژنو

. پدردازد  می ساخالین جزیره شرقی شمال فالت در معدن دو از برداری بهره بهرومن داشکوو اشاره نمود. این شرکت 

 شدرکت  ایدن . اسدت  شدرکت  ایدن  هدای  فعالیدت  جملده  از طبیعی گاز و نفت فروش و پاالیش نق ، و حم  استخراج،

 بدا  سدبک  نفدت  1224 سدال  در شدرکت ایدن  . کندد  مدی  فعالیت نیز محصوالت توزیع توافقنامه یاریوب در همینین



 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
International institute of khazar sea studies 
Международный институт каспийских исследований 

11 
 

 1220 سال در شرکت این نفتی محصوالت خریداران. کرد جهانی بازار روانه را "بلند ساخالین" درجه پائین سولفور

 .اندونزی و سنگاپور جنوبی، کره یین، ژاپن،: اند بوده کشور 0 از شرکت 22

 دولوپمنت پترولیوم سلیم. 14

 و "دولوپمنددت سددلیم شدد ". گردیددد ایجدداد غربددی سددیبری در نفتددی معددادن از بددرداری بهددره هدددف بددا شددرکت ایددن

 کیلدومتر  124224 در مساحتی به انددازه  استخراج مجوز دارای مناطق. هستند شرکت این سهامداران از نفت گازپروم

این شرکت یه شرکت خصوصی می باشد و زیر مجموعده گدازپروم بده     دارد. کارمند 122و  گسترده شده است مربع

 حساب می آید.

 اویل-ک نفتی شرکت. 15

: از اسدت  عبارت شرکت این اساسی اهداف جمله از. کند می فعالیت نفت پاالیش بازار در 2110 سال از شرکت این

 انجدام  بده  کندد،  مدی  ن دارت  مونتداژ  کدار  بر شرکت. تکنولوژیک فرآیند مدرنیزاسیون خام، مواد تولید میزان افزایش

 کمک تجهیزات، از برداری بهره جریان در و ورزد می اقدام  پرسن  آموزش به پرداخته، تجهیزات اندازی راه و نصب

 .کند می ارائه فنی
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 قزاقستان:

در کشور قزاقستان نفت تبدی  به یک منبع استراتهیک برای دستیابی به یک اسدتراتهی توسدعه بلندد مددت گردیدده      

است و بر خالف ایران و روسیه که بخش اع م شرکت های نفتی و گازی در آنها با محوریت تواندایی هدای بدومی    

 ,اما در قزاقستان مبتنی بر تاسیس شرکت هایی با مشارکت کشورهای خارجی مدی باشدد. روسدیه    ,شک  گرفته است

و بریتانیا از عمده ترین فعاالن حوزه استخراج نفت در قزاقستان می باشند و  کانادا ,فرانسه ,نروژ ,ایثالیا ,آمریکا ,یین

انتقال و فروش نفت و گاز قزاقسدتان فعدال    ,بهره برداری ,شرکت های بزرگ این کشورها در عملیات های اکتشاف

هستند. به عبارتی دقیقتر قزاقستان به دالی  مختلفی از ظرفیت های بومی تاثیرگگار در صدنعت نفدت برخدوردار نمدی     

 همینین قزاقستان بخش مهمی از گاز خود را از کشور ازبکستان وارد می نماید.باشد. 

 

 عبارتند از: های نفتی روسیه در قزاقستان شرکت
/ Tengiz - 2,5% /Karashyganake - 15% /Northern Buzachi - 25% /Karakuduk - 62,5% /Arman - 50%لوکویللللللل )

Kumkol Northern - 33% /Kozhasay - 33% /Alibekmola - 50% /Tyub-Karagan - 50% /Atashsky - 50% / Zhambay 

Youzhny - 12,5%روس ،)  ( نفتKurmangazy - 51%.) 

 

 عبارتند از در قزاقستانحاضذ های آمریکایی و اروپایی  شرکت
Chevron (Tengiz- 50% /Kashagan - 16,81% /Karashyganak - 20%) 

Eni (Karashyganak   - 25% /Kashagan - 16,81%) 

Total (Kashagan - 16,81%) 

ExxonMobil (Tengiz - 25% /Kashagan - 16,81%) 

Royal Dutch Shell (Kashagan - 16,81% /Arman - 50%) 

British Gas (Karashyganak   - 20% /Repsol YPF (Zhambay Youzhny - 25%) 

Petrom (Tasbulat ،Aktas ،Turkmenoi) 

Maersk Oil — Dunga, Jupiter Energy (East Akkar) 

Kor-Tazh LLP (Northwest Zhetybay) 

Lancaster Petroleum (Kumsay ،Kokzhide.) 

 

 های چینی شرکت
، Aktyubemunaygaz (Zhanazholچلین   نفلت  مللی  وارد بازار قزاقستان شدند. در آن زملان شلرکت   1997های چینی از سال  شرکت

Kenkiyak)   درصللد  51 ,2111را خریللد. ایللن شللرکت در سللالBuzachi Operating Ltd (Northern Buzachi) 2116، در سللال 



 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
International institute of khazar sea studies 
Международный институт каспийских исследований 

13 
 

PetroKazakhstanدرصد  51 ,2119سال  ، درMangistaumunaygaz   شلرکت آمریکلایی    2113و در سلالConoccoPhillips    را کله

 ( را خرید.Karazhanbas) Karazhanbasmunay 2116بود را خرید. گروه چینی سیتیک نیز در سال  Kashagan% سهم در 1668دارای 

 

 شرکت های نفتی قزا 

 (Карачага ак к  -Karachaganak)کاراچاگاناک پترولیوم آپریتینگ. 1

را می توان یک شرکت مشترک دانست که کمتریت سهام موجدود در آن متعلدق    آپریتینگ پترولیوم کارایاگاناک

االختیار بده عندوان    شرکا در یاریوب یک بنگاه مشترک و ارگان تام 211۷در سال به شرکت بومی قزاقستان است. 

برداری از معادن کارایاگان ایجاد کردند. توافقنامه نهدایی در   را با هدف بهره شرکتنماینده جمهوری قزاقستان این 

به امضا رسید. از زمان  1235کرد تا سال  مشترک کارایاگان را تعیین میتوسعه  خصوص توزیع محصول که شرایط

 شرکتاین  1220در سال . گگاری شد برداری از معدن سرمایه بهرهدر میلیون دالر  1251 امضای این توافقنامه بیش از

 گاز و گاز سوختی را استخراج نمود.، میلیون بشکه منابع هیدروکربنی مایع ۷/242

 اسدتخراج نفدت و گداز    شدرکت  0 ای و تجربه ع یم تولیدی متخصصدان  شرکت به دانش حرفهاین آمیز  کار موفقیت

وندای  م( و کازدرصدد  0/23وید  ) لوک، (درصد 25) شورون، (درصد 10/11) ، رایال داچ ش (درصد 10/11) "ینی"

 .درصد( وابسته بود 22گاز )

 (Т  гизш вр йл-Tengizchevroil)تنگیز شورویل. 2

تنگیدز در اسدتان آتیرائدو     پیکر  در قزاقستان است که به اکتشاف و توسعه معدن غول شرکتترین  زرگب شرکتاین 

 (1221سدال  )ک  ذخایر  عبارت است از: 1221 تا پایان سه ماهه اول سال شرکتاین  آمار و ارقام فعالیت پردازد. می

ذخدایر  . باشدد  میلیدون تدن مدی    122در معددن کارولفسدک    و میلیدارد تدن   1/3در معدن تنگیز  شرکتاثبات شده این 

تدن در  هدزار   ۷0 باشد. میزان استخراج نفت تقریبا میلیارد تن می 3/2میلیون تا  522استحصال شده نفت این معادن از 

میدزان   1221در نیمه نخست سال  باشد. روز می میلیون متر مکعب در شبانه 11شبانه روز و میزان استخراج گاز طبیعی 

میلیدارد   1۷1/3 ،هزار تن گاز مدایع  1۷3 ,1221اول سال  نیمهدر  شرکتاین  میلیون تن بود. 4/24استخراج نفت خام 

 ن تن گوگرد را به فروش رسانید.میلیو 21/2متر مکعب گاز خشک و نیز 

 (AktobeMunaiGas-CNPC)آکتوبمونایگاز –سی  پی ان سی شرکت. 3
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شرکت بدزرگ نفتدی    0یکی از آکتوبمونایگاز  – سی پی ان سیاین شرکت یک شرکت از نوع سهامی عام می باشد. 

 قزاقستان مستقر می باشد. بو در آکتو بودهدر تملک یین و قزاقستان و قزاقستان به شمار می رود 

. میلیدارد دالر رسدید   2/1به  شرکتگگاری انجام شده در این  اقتصادی ک  مبلغ سرمایه-سال فعالیت تولیدی 25طی 

هدای شدرکت در سدال     . بر اسداس طدرح  گردیدنفت استخراج تن  میلیون 15/0توسط این شرکت  1224تنها  در سال 

گردیدده  بینی  میلیون دالر پیش 442گگاری ساالنه  میلیون تن و میزان سرمایه 451حجم استخراج نفت به میزان  1220

یداه اکتشدافی    22خدزر آزمدایش   دریدای  ش شدرقی  خد . همینین در برنامه فعالیت اکتشافی در بخش مرکدزی ب است

 . گردیده استبینی  پیش

 (КазМу айГаз-KazMunayGas)گاز ازمونایک شرکت. 4

متشدک   کازمونای گاز پردازد.  به انجام اکتشاف، استخراج، پاالیش و حم  و نق  منابع هیدروکربنی می شرکتاین 

بیش از یک یهارم بازار قزاقسدتان را در در اسدتخراج نفدت و میعاندات گدازی در       شرکتاست. این  شرکت 112از 

دارد و نیز دارای جایگاهی مسلط در پاالیش نفت، حم  و نق  نفت و میعانات گازی از طریق خط لولده گداز    راختیا

ست. این او کامال متعلق به دولت  بوده نفت و گاز در قزاقستان شرکتترین  گاز بزرگ کازمونای باشد. در کشور می

یعی و گاز نفتی درصد ک  استخراج گاز طب 21درصد ک  استخراج نفت و میعانات گازی در قزاقستان و  15 شرکت

 میلیارد تنگه سود خالص داشته است. 450 ,1220در سال  شرکترا بر عهده دارد. این 

 گدس  کازمونای گاز دارای شرکت های تابعه و زیرمجموعه زیادی می باشد که از جمله آنها می تدوان بده کزموندای   

 ,هدداوس تریددد گددس کزمونددای ,گددس کزتددرانس ,اویدد  کزتددرانس ,تنگیزشددوراوی  ,پروداکشددن اکسپلوریشددن

 آتیرائو و .. اشاره نمود. المللی بین فرودگاه ,تنگیز کزمونای ,فلوت کزمورترانس

 (KazMunaiGas Exploration Production)پروداکشن کازمونای گاز اکسپلوریشن شرکت. 5

با محوریت و تملک کازمونای گاز ایجاد گردید و وظیفه آن کشف میادین نفتی و گازی  1224در سال  شرکتاین 

آتیرائو و قیزی  اوردا می باشد و دومین تولید کننده نفت در قزاقستان به شمار مدی رود. ایدن شدرکت     ,در مانگیستائو

د. سدهام ایدن شدرکت در بدازار بدورس      یک شرکت عمومی به حساب می آید و سهام آن قابلیت خرید و فروش دار

 قزاقستان و لندن خرید و فروش می گردد. 
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 میلیارد تنگه سود دست یافت. 143به  1220این شرکت در سال 

 (Nostrum)نوستروم شرکت. 6

 یدک  عمد   در شرکت اینتاسیس گردید و مالکیت آن به صورت عمومی محدود است.  211۷این شرکت در سال 

 واگگار عمومی بصورت یا و رساند فروش به آزاد بصورت را آن سهام توان می که است، محدود مسئولیت با شرکت

میلیدون دالر   ۷52 ,1224نمود. سهام این شرکت در بازار بورس لندن خرید و فروش می شود. این شدرکت در سدال   

 میلیون دالر بوده است.  241درآمد داشته که سود خالص آن 

 جرمیایسکویه فعال می باشد.-دارجینسکویه و یوژنو ,روستوشینسکویه ,اینارووسکویهاین شرکت در میدان های ی

 (LokArko)وک آرکول شرکت. 7

در مشدارکت بدا بدریتیش پترولیدوم ایجداد       واز زیر شاخه های شرکت نفتی روسی لوک اوی  مدی باشدد    شرکتاین 

گردیده است. این شرکت در کنسرسیوم تنگیرشوروی  مشارکت دارد که یک کنسرسیوم بدین المللدی بدا مشدارکت     

یدا کنسرسدیوم    cpcکازمونای گاز و لوک آروکو است. این شدرکت در   ,اکسون موبی  ,شرکت هایی ن یر یروون

 لوله خزر نیز مشارکت دارد. 

 (Каз ра   йл -KazTransOil)کازترانسویل . شرکت8

وظیفه انتقال نفت  کازترانسوی تاسیس گردید که که یک شرکت ملی به حساب می آید.  211۷در سال  شرکتاین 

این شرکت از پتانسی  خدود  میلیون دالذ درآمد داشته است.  121 ,1220و گاز را بر عهده دارد. این شرکت در سال 

 می باشد. قزاقستان زیرمجموعه کازمونای گاز  کازترانسوی ز استفاده می نماید. در بخش انتقال آب نی

 (П  р Казах  а -PetroKazakhstan)پترو قزاقستان. 9

کت ملدی نفدت یدین    توسدط شدر   1221این شرکت که در واقع یک شرکت کانادایی به حسداب مدی آیدد در سدال     

ن پس با ماکیت جدید فعالیت می نماید. این شرکت در حوزه نفتی و گازی تورگای فعال است خریداری شد و از آ

میلیارد متر مکعب گداز قابد     ۷22که از ن ر منابع اثبات شده در رتبه دوم منابع گاز طبیعی قزاقستان است. این میدان 

 بشکه نفت تولید می کند.   210222استحصال دارد و روزانه 
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 آذربایجانجمهوری 

به از اولین مناطق استحصال نفت در جمهوری شوروی سوسیالیستی  وبایجان کشوری نفت خیز به شمار می رود آذر

. در آذربایجان نفت ملی می باشد و شرکت های بزرگی توسط دولت برای بهره برداری از ایدن مندابع   شمار می رود

در سدال   .اسدت  خزر دریای در  آن مورد 25 که باشد می نفتی میدان 0۷ دارای آذربایجان ع یم تاسیس گردیده اند.

میلیارد دالر امضا گردید که قدرارداد قدرن    12کشور مختلف به ارزش  12میالدی قراردادی میان آذربایجان با  2114

میلیارد مترمکعب نفدت بایدد استحصدال  گدردد. مهمتدرین ایدن شدرکت هدا          102نیز نام گرفت. بر اساس این قرارداد 

 ,آنوکدال  ,پندز اوید    ,لوک اوی  ,آموکو ,بریتیش پترولیوم ,اجرایی بین المللی آذربایجان شرکت: عبارت بودند از 

 ذلتا نمیز و سوکار. ,تپائو ,رامکو ,مکدرموت ,استات اوی 

 

 شرکت های آذربایجانی

 (ГНКА -SOCAR)سوکار. 1

 سدال  در رود مدی  بشمار کشور این های شرکت بزرگترین از یکی که آذربایجان جمهوری گاز و نفت دولتی شرکت

 گداز  و نفت لوله خطوط ساخت اجرای نیز و طبیعی گاز و خام نفت تولید زمینه در و است کرده کار به شروع 2111

 از بدرداری  بهره و سازی آماده نفت، اکتشافات زمینه در سوکار .دارد قرار باکو شهر در آن مرکزی دفتر. دارد فعالیت

 گاز دریایی میادین بزرگترین .دارد فعالیت نق  و نفت وحم  فروش و پاالیش خشکی، و دریا در گاز و نفت میادین

 حاضدر  حدال  آسدمان و آبشدرون. سدوکار در    شدفق،  که زیر ن ر سوکار مدورد بهدره بدرداری قدرار دارندد عبارتندد از      

 .دارد کار دستور در را بوالدنیز و امید گازی میدان در اکتشافی های فعالیت

در کشدور  نمایندگی دارد. این شدرکت   تهرانو آستانه  ,وین ,استانبول ,لندن ,ژنو ,فرانکفورت ,بخارستسوکار در 

همینین دفداتر اتدریش و آلمدان سدوکار وظیفده انتقدال        و رومانی ساخت پاالیشگاه پتروشیمی را در دستور کار دارد

 1۷ین خواسته های خود در ساختار اداری خدود  سوکار برای تام هیدروکربن از آذربایجان به اروپا را بر عهده دارند.

 میلیارد منات سود داشته است. 3/2مبلغی نزدیک به  1224سوکار در سال  شرکت و موسسه زیر مجموعه دارد.
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 (Azneft)آزنفت. 2

 24 و خشکی در آن مورد 12 که است نفتی میدان 34توسعه حال در که باشد می سوکار های مجموعه زیر ازآزنفت 

 در نفدت  تدن  هدزار  5/3۷ میلیدون  2 مارس تا فوریه ماه از و 1221 سال در آزنفت .دارد قرار خزر دریای در آن مورد

 سدوی  از شدده  بیندی  پدیش  میدزان ) تدن  هزار 4/34میلیون 2 از بیشتر میزان این که است کرده تولید مختلف های میدان

 کدرده  اعدالم  1221مدارس   مداه  در همینین شرکت این. است شده تولید بیشتر درصد 3/2 با ک  در که بود( مدیران

 بیشدتر  نفدت  تدن  111 آنها از که است داده قرار برداری بهره مورد را فعال غیر یاه حلقه 1۷ اخیر ماه دو طی که است

 . است شده تولید

 

 شرکت های نفتی خارجی در آذربایجان

 (Statoil)اویل استات. 1

 در و دولدت  بده  متعلدق  آن درصدد  1۷ اسدت  نمدوده  کدار  بده  شروع 21۷1 سال در که نروژی گاز و نفت شرکت این

 2111 سدال  در اوید   اسدتات . کند می فعالیت جهان کشور 31 در و باشد می کشور این انرژی و نفت وزارت مالکیت

 2114 در شدرکت  ایدن . رود می بشمار کشور این در خارجی گگار سرمایه دومین بعنوان و است شده آذربایجان وارد

 .است کرده آغاز خزر دریای در را خود فعالیت رسما آذربایجان دولتی نفت شرکت با قرارداد انعقاد از پس

 سهم این بر عالوه و است درصد 01/5 حدود آن سهم که دارد فعالیت گونشلی-یراغ-آذری میدان این شرکت در

 حددود  1221 سال پایان تا گونشلی منطقه در .دارد جیهان-تفلیس-باکو لوله خط ساخت زمینه در نیز درصدی ۷2/5

 حلقده  22 حددود  ساالنه میدان این در یاه حفر متوسط و است شده حفر منطقه این عمیق های آب در یاه حلقه 221

  ACG میدان .دارد حضور نیز سنگیال ترمینال در همینین شرکت این. شود می انجام متر 3522 عمق تا که باشد می

 در نفتدی  میدادین  بزرگتدرین  از یکدی  و رسدد  می متر 252 تا 210 آن عمق که دارد قرار باکو شر  کیلومتری 222 دذ

 1۷2/4 حددود  1214 تدا  2114 دوره طدی  میددان  ایدن  در کده  است زده تخمین پی بی شرکت .رود می شمار به جهان
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 آن از نفت بشکه میلیارد 222/1 حدود 1221 سال تا شده ارائه آمارهای اساس بر که شود برداشت نفت بشکه میلیارد

 که دارد وجود میدان این در نفت بشکه میلیارد 2۷ گرفته صورت برآوردهای اساس بر همینین. است شده استخراج

 .است داده اختصاص خود به را میدان بزرگترین سبب همین به

 (BPبریتیش پترولیوم ). 2

 2125آن، در شدهر لنددن قدرار دارد کده در سدال      و یندملیتی است، که دفتدر مرکدزی    شرکت نفت و گاز بریتانیایی

تاسیس شده اسدت و در زمینده اکتشداف، اسدتخراج، پداالیش، توزیدع و بازاریدابی نفدت خدام و گداز طبیعدی، تولیدد             

 52های زمینی فعالیدت دارد. عدالوه بدر ایدن در      سوخت و های تجدید پگیر محصوالت پتروشیمی، تولید بر ، انرژی

شدرکت   12522نمایدد. همیندین    میلیون بشکه نفت تولیدد مدی   4/3و روزانه به طور متوسط  کشور جهان فعالیت دارد

در این کشور بعنوان دومین تولید کنندده   وباشد  خدماتی در سراسر جهان دارد که بزرگترین شعبه آن در آمریکا می

 رود.  نفت و گاز بشمار می

 . درپی.سدوالر  بدی  ,پی کی.بی ان تی ,آرال آگ ,کسترول ,وآرک ,آموکواین غول نفتی عبارتند از :  های تابعه شرکت

 جزیدره  منطقده  در بدالقوه  اندداز  یشدم  توسدعه  و مشدترک  برداری بهره من ور به آذربایجان سوکار و پی بی 1224 سال

ایدن   .رود مدی  شدمار  بده  آذربایجدان  در خدارجی  گدگاران  سدرمایه  بزرگترین از پی بی .نمودند امضا قرارداد آبشورون

 بهره برداری و انتقال نفت دارد. ,شرکت طرح های مشترک متعددی با سوکار برای اکتشاف

 (TPترکی استانبول ). 3

های اکتشداف، حفداری و تولیدد نفدت      قانون اساسی ترکیه تاسیس شد و در زمینه بر اساس 2104در سال این شرکت 

آذربایجان  ,دریای خزرعبارتند از:  خام و محصوالت مشتق شده آن فعالیت دارد. حوزه و مناطق فعالیت این شرکت

 ,عدرا  ,گرجسدتان  ,ترکمنسدتان  ,سدوریه  ,لیبی ,قزاقستان ,خاورمیانه ,آفریقای شمالی ,)در شهر باکو نمایندگی دارد(

 ۷0/1 .نمدود  ایجاده نیز لوله خط 1 و داده انجام اکتشاف 3 آذربایجان . درالجزایر نیز حضور داردو در  روسیه ,مصر

 از درصد 22 تولید و توسعه بخش در همینین و دنیز شاه میدان از درصد 21 گونشلی،-یراغ-آذری میدان از درصد

 می باشد. یمیزپترول او ,توپراش ,آیگاز شرکتهای تابعهاین شرکت دارای  .دارد اختیار در را آلوو اکتشافات

 



 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
International institute of khazar sea studies 
Международный институт каспийских исследований 

19 
 

 ترکمنستان

دارای مندابع نفتدی سرشداری در    کشور ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری های اسدتقالل یافتده از شدوروی سدابق     

نسبت با ذخایر گاز آن که از کشور خود و بخصوص مناطق مجاور دریای خزر است. البته ذخایر نفت این کشور در 

گازی جهان به شمار مدی رود بسدیار کمتدر اسدت. کشدور       ذخایر رتبه در نقطه ن ر منابع کشف شده دارای یهارمین

و در سدال هدای اخیدر بدا      کمتر توسعه یافته استترکمنستان در صنعت نفت به مراتب از همه کشورهای حاشیه خزر 

نموده است. این کشور طرح های گسترده ای را بدرای صدادرات    اندگیعقب مروندی پرشتاب سعی در کاهش این 

 بدرای  زیدادی  سیاسدی  هدای  یدالش  خدارجی  هدای  شدرکت  122۷ سدال  از پدیش  گاز به جنوب آسدیا در دسدت دارد.  

 ایدن  از بعدد . بودند شده کشور این از خروج به مجبور ها شرکت این از بعضی و داشتند کشور این در گگاری سرمایه

 و تولیدد  افدزایش  من دور  بده  و سدازد  فراهم را کار و کسب برای مناسب محیط تا است کرده سعی ترکمنستان تاریخ،

 .نماید جگب بیشتری خارجی های گگاری سرمایه گاز، و نفت صادرات

 شرکت های ترکمن

. گیدرد  دربدر  را دولتدی  شدرکت  پنج تا کرد دهی سازمان مجدداً را خود گاز و نفت وزارت ترکمنستان 2115 سال در

 این) گاز نفت ترکمن شرکت: از عبارتند دارند، عهده بر را کشور هیدروکربنی های فعالیت کنترل که ها شرکت این

 بخدش  در نفدت  تولیدد ) نفدت  تدرکمن  ؛(کندد  می کنترل را نفت پاالیش و سوخت صادرات توزیع، خریدها، شرکت

 شرکت یک) استوری گاز نفت ترکمن ؛(دارد عهده بر را گاز تولید) گاز ترکمن ؛(دارد عهده بر را کشور این غربی

 (.دارد برعهده را اکتشافات هدایت و اجرا) ژئولوژیا ترکمن و ؛(است گاز و نفت صنعت در عمرانی

 توسدعه  و اکتشداف  زمینده  در کده  باشدد  مدی ترکمنستان  نفت ترکمن شرکت ترکمنستان نفت تولید مجتمع بزرگترین

 ,قوتورتپده  در هدا  حفداری  این شرکت عبارتند از تسدریع  کار دستور در های فعالیت و دارد فعالیت گاز و نفت میادین

 هدا  حفداری  تسدریع  ,جدا  قدامیش  اورتدا  گدون  ها حفاری تسریع ,گِلمِز بارسا ها حفاری تسریع,داغ نفت ها حفاری تسریع

. همیندین  یولکِدن  دوغداز  گون ها حفاری تسریع ,میر کی ها حفاری تسریع ,پاتالووک آ  ها حفاری تسریع ,کورپیه

 میددان  توسدعه  ,یلکیشدلر  میددان  توسدعه ی که در دستور کار این شرکت قرار دارندد عبارتندد از:   جدید فعالیت های

 میدار میدان توسعه ,قویی آلتی میدان ,یایالقلی
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 شرکت های خارجی فعال در ترکمنستان:

 (Dragon Oil)دراگون اویل. 1

 2115انددازی شدد و در سدال     در شهر دوبلین، ایرلند راه 21۷2اماراتی است که در سال -ایرلندیشرکت نفت و گاز 

شرکت نفت اماراتی اینوک بخدش اع دم سدهام ایدن شدرکت را خریدداری کدرد و در زمینده اکتشداف، اسدتخراج،           

یدت خدود را در   فعال 1222-2111ایدن شدرکت از سدال     .کندد  بازاریابی و فروش نفت خام و گاز طبیعدی فعالیدت مدی   

که میدانگین تولیدد خدالص    است حلقه یاه در بخش ترکمنی دریای خزر  225ترکمنستان آغاز نموده است و دارای 

باشد. این شرکت همینین در منطقه ژیتون نیدز   بشکه در روز می ۷22هزار و  11در منطقه یلگن و جیغالبیک حدود 

سدال گگشدته بده     20میلیدارد دالر ظدرف    0و گاز ترکمنسدتان   این شرکت به من ور توسعه میادین نفت فعالیت دارد.

 0/2به من ور توسعه میدان یلکن نیز حددود  1221-1224های  طی سالدراگون اوی  ترکمنستان کمک کرده است. 

هزار تن  243میلیون  1میزان تولید این شرکت به  1221در نیمه نخست سال  گگاری نموده است. میلیارد دالر سرمایه

قرارداد  رساند. جیهان به فروش می-تفلیس-دارگون اوی  نفت تولید شده خود را از طریق خط لوله باکو بود. رسیده

هدزار   212سازی نفت بدا ظرفیدت    مخزن ذخیره 5دراگون اوی   باشد. ساله می 10ترکمنستان و شرکت دارگون اوی  

ساخت خط لوله تداپی نیدز اعدالم آمدادگی     دراگون جهت  در ترکمنستان ساخته است. 1221تن در نیمه نخست سال 

کیلومتر مربع اسدت کده شدام  دو میددان نفدت و گداز        102 مساحت فعالیت این شرکت در دریای خزر .کرده است

تن و تدا سدال    11به  1210میلیون تن در سال  12به  1212ترکمنستان سعی دارد پاالیش نفت خود را تا سال  باشد. می

 ,مصدر  ,الجزایدر  ,عرا  ,الزم به ذکر است که دراگون اوی  در کشورهای ترکمنستان اند.میلیون تن برس 32به  1232

 تونس و فیلیپین فعال است. ,افغانستان

 (Petronas)مالزی پتروناس. 2

 بخش دو هر در عملیات دارای اکنونهم و شد تاسیس  21۷4 تاریخ در که است، مالزی گاز و نفت دولتی شرکت

 استخراج، و اکتشاف هایزمینه در امروزه پتروناس شرکت. باشدمی نفت صنعت دستیپایین و باالدستی صنایع

 بازاریابی و تولید همینین نفتی، هایفرآورده و طبیعی گاز خام، نفت فروش و سازیذخیره انتقال، پاالیش،
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 و لوله خطوط احداث حفاری، خدمات ارائه جی،پیال و جیانال بنزین، شیمیایی، مواد و پتروشیمی محصوالت

 .کندمی فعالیت سوخت هایجایگاه مدیریت

های خزر با  ساله در راستای حفاری در آب 10وارد ترکمنستان شده است و قراردادی  2111از سال این شرکت 

ترکمنستان منعقد و سعی بر توسعه میادین هیدروکروبوری نیز دارد. همیننی پتروناس اولین شرکت خارجی در 

اووز واقع در بلوک یک دریای  -ماشریکوف -گ  قره -دیاربکر -رود. و در میادین مختومقلی ترکمنستان بشمار می

 آغاز شده است. 1221گ  غربی از ابتدای سال  خزر فعالیت دارد. و حفاری در میدان قره

میلیون دالر  022یارد و میل 4های نفتی ترکمنستان  به م نور اجرای پروژه 1222تا سال  2111پتروناس از سال 

تا  2111گگاری پتروناس از سال  محمداف به مالزی میزان سرمایه در آخرین سفر بردی گگاری نموده است. سرمایه

های ترکمن را آموزش داده  نفر از تکنسین 132پتروناس مالزی  میلیارد دالر از سوی وی عنوان شد. 22حدود  1221

ساخت خط لوله نفت  م این کشور در صنعت نفت و گاز در ن ر گرفته است.کمک هزینه تحصیلی برای مرد 202و 

ک   باشد که توسط پتروناس مالزی انجام شده است. گ  غربی در سواح  دریای خزر در حال اتمام می از میدان قره

 باشد. کیلومتر مریع می 41۷هزار  2مساحت کاری پتروناس در دریای خزر 
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