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صنعت نفت ، مهمترین صنعت ایران است و بزرگترین سرمایه گذاری های ایران : چکیده

در صنعت نفت صورت میگیرد . لذا ضروری است حکمرانی در این صنعت به گونه ای باشد 

نحوه توسعه تا حداکثر منافع را نصیب کشور نماید. یکی از مهمترین موارد در این امر ، 

شد زیرا در دنیا مدلهای مختلف و اقدامات ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت میبا

در این تحقیق تعاریف گوناگونی برای بومی سازی و ساخت داخل به انجام رسیده است 

مختلف ساخت داخل و اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت به شکل مطالعه تطبیقی 

انی و فروضی مورد بررسی قرار گرفته اند و استراتژی ها و چالشها ، عناصر تاثیرگذار و مب

که شرکتهای ملی نفت الزم است در موضوع حداکثرسازی بکارگیری توان داخلی مدنظر 

 قرار دهند، تبیین شده است.

بومی  ساخت داخل ،بکارگیری حداکثری توان داخلی ، صنعت نفت ، :واژگان کلیدی 

 ، انتقال فناوری ،اقتصاد مقاومتی توسعه ، راهکار مدلسازی ،
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 مقدمه:

داخل دارای الزامات و پیش نیازهایی است .باید کاالیی در پروژه و عملیات صنعت نفت مورد نیاز باشد . شرکتهای داخلی توانمند وجود ساخت 

ا ای الزم رداشته باشند که بطور بالقوه و بالفعل توانایی تولید کاال و خدمات مورد نیاز را داشته باشند .زیر ساختهای قانونی و مدیریتی زمینه ه

 فراهم کرده باشند و وقتی کلیه شرایط مهیا بود توسعه ساخت داخل ، توانمندی فناوری و قابلیت های منابع انسانی و رشد صنعت و درآمد را

 در پی خواهد داشت.

 
 ساخت داخلمورد انتظار پیش نیازها و نتایج  1 شکل

  1لداخ سهم الزام مفهوم

 از قصود. ماست شده برگردانده ترجمه از برخی در یا و شده ترجمه ) داخلی محتوای( اللفظی تحت صورت به غالباً فارسی متون در الزام این

 معینی میزان یا درصد شود مکلف خارجی گذار سرمایه که است آن داخل سهم الزام اساس این بر .است؛ داخل سهم الزام همان محلی الزام

 تأمین کشور داخل تولید خدمات و کاالها از را خود گذاری سرمایه موضوع ی پروژه نیاز مورد خدمات و آالت ماشین تجهیزات، اولیه، مواد از

 .گیرد کار به خود ی پروژه در را آن و نموده

 توان توسعه امروزه  .شود تأمین میزبان کشور داخل تولیدات از باید نهایی کاالی از معینی نسبت داخل، سهم الزام مطابق سخن، دیگر به

 و است شده(NOC)  نفتی ملی هایشرکت اصلی های دغدغه از یکی به دنیا گاز و نفت های پروژه در داخل سهم افزایش و داخل ساخت

 شرکت بر نفتی ملی های شرکت فشار دیگر، سوی ازد. هستن خودمدت  بلند اقتصادی رشد و صنعتی توسعه دنبال به ها کشور راستا این در

نفت   ملی های شرکت حضور عالوه بهآنها را به استفاده از نیروهای محلی برای انجام پروژه ها سوق داده است.  نفتی المللی بین های

 فضای آنان، وموفقیت نفتی المللی بین مناقصات در KNOC و  ONGC ،Petronas ،Petrobras ،CNPC  Lukoilمانند

 در گاز و نفت های پروژه ارزش زنجیره از ای عمده بخش انجام گذشته، برخالف لذا  .است کرده تنگ نفتی المللی بین شرکت بر را رقابت

در این تحقیق با توجه به آنکه در شرایط فعلی ایران   .گردد می تلقیملی و بین المللی راهکاری برد برد شرکتهای  برای محل جغرافیای

 مناقصه و پروژه بین المللی در رابطه با توسعه میادین نفتی موضوعیت ندارد محتوی داخلی به معنی فوق چندان موضوعیت عملی ندارد لذا در

از هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که در  طول این تحقیق عمدتا ساخت داخل به معنی عمومی آن یعنی داخلی و ایرانی نمودن حداکثری

 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مدنظر میباشد.

 1تعریف داخلی سازی در کشورهای مختلف:

 اصلی محل گرفتن نظر در بدون محلی، شرکت یک از رقابتی بازار یک در خدمات و کاال تامین منابع یافتن معنی به سازی داخلی انگلستان، در

 هایی شرکتاز  را خدمات و تجهیزات خرید تا میکنند ملزم را نفتی های شرکت آنها: هستند تر دقیق مالزی و نیجریه. میشود تعریف شرکت

 اصرار دیگر عبارت به نیست مهم خدمات و کاال کننده ارائه عامل اندازه به تجهیزات  منشاء کشورها، از برخی در. دهند انجام داخلی مالکیت با

                                                 
1 (Local Content Requirement)   
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 تولید های شرکت دارند انتظار خاورمیانه کشورهای دیگر و عمان. است محلی عوامل طریق از خرید مهم بلکه نیست خدمات و کاال منشاء به

 .کنند کمک کارآفرینان به تخصص ارائه و نظارت و داخلی پیمانکاران رشد به نفت کننده

 داخلی قراردادهای بر معمول طور به آنها. دارند سازی داخلی از را خود خاص های دیدگاه پیشرو نفت ملی شرکتهای دولتها، انتظارات وجود با

. بپردازند رقابت به بتوانند جهانی سطح در که کنندگان تامین توسعه منظور به بلکه داخلی، های شرکت از حمایت برای فقط نه دارند؛ اصرار

 طوالنی در را محلی های شرکت کار و کسب میتواند که است بزرگ ای اندازه به نفت ذخایر میزان که مواردی بجز  که اند داده تشخیص آنها

 .دارند محدود تاثیر  فقط ترجیحی قرارداد مانند مواردی نماید، حفظ مدت

  1IPIECAدر ادبیات  بکارگیری توان داخلیتعریف داخلی سازی و 

 و محلی مناطق و) میزبان کشور نصیب گاز و نفت صنعت های فعالیت طریق از که است ای افزوده ارزش  ، ( داخل ساخت) محلی محتوای

 :طریق از انجام و( کل کشور یا/  و وابسته، پروژه،)  گیری اندازه با است ممکن این. میگردد( کشور آن در ای منطقه

 نیاز مورد تجهیزات داخلی تولید و تجهیزات سازی بومی توسعه ، داخلی خدمات و منابع توسعه: منابع توسعه در گذاری سرمایه •

 نفت صنعت

 محقق شود. محلی کار نیروی آموزش و محلی؛ کار نیروی استخدام: کار نیروی توسعه • 

 2 داخل سهم ستراتژیا

 موجود تجارب .است یکپارچه و مدون داخل سهم استراتژی یکمند نیاز کشورها، فناوری و صنعتی توسعه و داخل سهم الزام تحقق

 ها، استراتژی مبنای بر کشورها این جدی عزم ان دهنده ینش(  برزیل و نروژ )عمدتانفت صنعت داخل توان ارتقای در پیشرو هایکشور

 و متناسب نیز و کشورها آن قانونی و قراردادی مالی، صنعتی، انسانی، های زیرساخت با متناسب و مدون بسیار های برنامه و ها سیاست

این تحقیق تالش  در که گردند لحاظ باید گوناگونی عوامل ها، برنامه و استراتژی این تدوین در .است بوده آنها گاز و نفت عملیات با همگام

 .شود می پرداخته میشود به آن 

  ملی زیرساخت توسعه

 برنامه صنعتی های توسعه توانمندی های برنامه راستای در و کشورها نفت صنعت داخل ساخت توان ارتقای برای الزم زیرساخت توسعه

 خود توجه ابتدا باید می 4IOCو   3NOCهای لذا شرکت .باشد می داخل سهم الزام تحقق نیازهای پیش مهمترین از کشورها، شده ریزی

 نیازهای به توجه با باید ملی های زیرساخت ایجاد .دارند معطوف آن ارتقای ، کمبود، صورت در یا و نیاز مورد های زیرساخت ایجاد به را

 .پذیرد صورت ویژه صنعتی بوم های در نیاز مورد و ایجاد خوشه های صنعتی مرتبط کوچکتر صنایع نیز ایجاد و کشورها گاز و نفت صنعت

 ای هفحر های شبکه و ها انجمن گسترش و ایجاد

 های شرکت عامل، های شامل شرکت ای حرفه های تشکل و ها انجمن گسترش یا و تشکیل داخل، سهم الزام تحقق هایسیاست دیگر از

 در کلیدی نقشی ها، انجمن این .باشد می کلیدی سایر ذینفعان و پژوهشی مراکز و پیمانکار مشاوران، کنندگان، تامین سازندگان، خدماتی،

 کمک گاز و نفت تجهیزات کنندگان تامین و سازندگان انجمن وجود مثال، به عنوان .داشت خواهند داخل توان ارتقا های برنامه هدایت

 .نمود ایفا (PROMINP)5 برزیل نفت صنعت ملی تولید برنامه برای نیاز مورد های داده و تامین اطالعات و شناسایی در شایان

 
  انسانی نیروی توسعه

 و NOCهای  شرکت .گرفته شود نظر در آموزشی مقطعی و مدت کوتاه رایج های برنامه از فراتر بسیار باید انسانی نیروی توسعه های برنامه

IOC نیروهای که ای گونه به ، نمایند انتخاب و شناسایی را نیاز مورد فنی های ی توانمند و ها تخصص یکدیگر، همکاری با باید می 

 توسعه آموزشی، های برنامه شامل)جانبه همه و بوده جامع باید می ها این برنامه. نمایند فعالیت المللی بین سطح در بتوانند یافته پرورش

 تخصصی های صالحیت ملی برنامه .نماید دنبال را پرسنل مدت بلند موفقیت و باشند( خارجی جایگزینی نیروهای و اینترشیپ ها، مهارت

                                                 
1 International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. 
2 Local Content Strategy 
3  National Oil Company 
4 International Oil Company 
5 Mobilization program of national oil and national gas 
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 بین شکاف برنامه، این اساس بر .باشد می گاز و نفت صنعت در انسانی نیروی توسعه های برنامه ترین جامع از یکی ، )(1PNQPبرزیل 

 و شده شناسایی بعد هایسال کشور طی آن های پروژه سبد در برزیل گاز و نفت صنعت نیاز مورد نیروهای با موجود متخصص نیروهای

 با فنی بازرسان مانند( ویژه متخصص نیروهای ،)کم تجربه ها با تکنسین و مهندسان مانند)معمولی متخصص نیروهای گروه سه در سپس

 و نموده بندی دسته)تجربه با بسیار تولید و اکتشاف متخصصین مانند( تخصصی فوقنیروهای  و  )خاص های دستگاه های اپراتور و تجربه

 .استنموده  آنان اقدام توسعه به نسبت

  سنجه تعریف

 باید ها سنجه این .داخل هستند سهم مداوم پایش و تعریف برای صنعتی قبول قابل های سنجه طراحی به موظف نفت ملی های شرکت

 اجرایی مدل. باشند  خدمات و محصوالت کیفیت نیز و داخل توان ارتقا تحقق میزان گیری اندازه به قادر بودن، اجرایی و سادگی ضمن

 برزیل نفت ملی آژانس توسط که متدولوژی این اساس بر  است. ها  نمونه بهترین از یکی  (Cartilha)برزیل  کشور داخل سهم سنجش

 و کشتی مانند)موقت استفاده با کاالهای خدمات، کاالها، بخش چهار در گاز و نفت های پروژه در سهم داخل است، گردیده ابالغ و تدوین

 .شوند می پایش ای دوره بصورت و تعریف و سیستمها (بارج

 قوی طرح و پروژه مدیریت های مهارت توسعه

 بسیار طرح و پروژه های مدیریت مهارت توسعه و ایجاد نیازمند المللی بین های شرکت توسط کشورها داخلی توان توسعه های برنامه انجام

 موسسات دیگر و ها دولت بومی، صنایع ها، پروژه با اشتراك در موضوعی داخل توان ارتقای که چرا .باشد میملی نفت های  شرکت در قوی

 الزم شرط پیوسته، بهم اما گسسته بعضا و مستقل گوناگون های فعالیت سازی برای یکپارچه الزم تخصص و تجربه داشتن .است دولتی

 .باشد می داخل سهم الزام تحقق مند و زمان آمیز موفقیت تحقق

 المللی بین های شرکت با ارتباطات و اتحادها از موثر استفاده

 های شرکت به و دسترسی شناسایی طریق از ها فناوری با عمیق مواجهه ها، کشور داخل توان ارتقای های برنامه اجرای در تسریع الزمه

 المللی بین های شرکت شعب ایجاد منجربه هایی چنین شراکت .آنهاست با گوناگون اتحادهای و تهاشراک ایجاد و المللی بین فناوری صاحب

 تدوین ای بگونه باید زمینه این در ها سیاست . گرددیم آنان سازی ظرفیت یا داخلی و های شرکت به فناوری انتقال نفتی، کشورهای در

 و تجهیزات سازندگان نفتی، خدمات های شرکت با خود مراودات در نفت المللی بین های شرکت و آمادگی خواست به منجر که گردند

 .گردد حاصل اطمینان بومی صنایع به یافته انتقال المللی بین هایی فناوری کیفیت از تا گردند داخلی با صنایع کاالها
 داخل :قیمت بر روی استراتژی های توسعه ساخت تاثیر 

وقتی حاشیه سود مناسبی وجود دارد تمایل به سرمایه گذاری در آن زمینه وجود خواهد داشت . یکی از شاخصهای اصلی سرمایه گذاری نرخ 

 بازگشت سرمایه است. لذا وقتی قیمتهای نفت افزایش می یابد که بالتبع آن قیمت تجهیزات و پروژه ها نیز افزایش می یابد ، بومی سازی از

 ر اقتصادی توجیه بیشتری خواهد داشت.نظ

                                                 
1  National plan for vocational training 
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 2اثر قیمت نفت بر توسعه ساخت داخل و استراتژی های مربوطه2 شکل

نشان می دهد قیمت جهانی نفت به شدت بر روی استراتژی های توسعه ساخت داخل اثر میگذارد.زمانیکه قیمت نفت پائین است  2شکل 

به توسعه ساخت داخل اهمیت نمیدهند و الزم بذکر است شرکتهای بین المللی توسعه میادین نفتی نیز که مدل شرکتهای ملی نفت چندان 

 قراردادی مناقصه شان متاثر از قیمت نفت هست نیز چندان تمایلی به ساخت داخل نخواهند داشت.

، و افزایش سود از طریق شرکتهای بومی ، ساخت داخل  بنظر میرسد وقتی قیمتهای جهانی نفت نیز پائین است نیز به جهت صرفه جویی ارزی

 دارای اهمیت است. اما زمینه الزم در زمان قیمتهای باالی نفت راحتتر فراهم میگردد. بکارگیری توان داخلیو افزایش 
 وضعیت کلی ساخت داخل صنعت نفت در جهان 

فت در جهان دارد .هر کشوی از نظر فناوری صنعت نفت پیش بطور کلی وضعیت ساخت داخل رابطه مستقیمی با وضعیت فناوری صنعت ن

 رفته تر باشد و ضعیت بومی سازی در آن کشور مطلوبتر است. شکل ذیل نمای کلی از وضعیت کشورهای مختلف را نشان میدهد.

 
کشورهای سبز کشورهای با سابقه و کشورهای قرمز شکل فوق وضعیت کشورهای مختلف در حوزه ساخت داخل را نشان میدهد 3 شکل

 3.کشورهای جدیدالورود میباشند

 مبانی و فروض اصلی حمایت از ساخت داخل
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  بهتر و یا معادل خارجی باشد.)از نظر کیفیت و قیمت و زمان تحویل(کاالی داخلی 

  رشد و پرورش باید باشد و نه ارائه کمک هزینهاز حمایت هدف 
  بکارگیری توان داخلیعناصر تعامل کننده در فضای ساخت داخل و 

 بومی سازی و ساخت داخل با همکاری سازمانهای ذیل حاصل میگردد:

 دولت با ایجاد شرایط جذاب کسب و کار 

 شرکتهای بین المللی نفت و گاز 

 شرکتهای ملی نفت و گاز 

 شرکتهای محلی نفت و گاز 

 ای مهندسیپیمانکاران بین المللی و شرکته 

  شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و ارائه کننده خدمات نفت و گاز 

 ساخت داخلچالشهای حداکثر سازی 

شکل ذیل رویکردهای استراتژیک برای حداکثر سازی ساخت داخل را نشان میدهد. حداکثر سازی ساخت داخل از یک منظر راهبردی سه 

 بخش اصلی را در بر میگیرد . 

 ها: شامل ظرفیت صنعت و صالحیت های فناورانه و حرفه ای است و برنامه های توسعه منابع تامین را در بر مهارتها و صالحیت

 میگیرد.

  سیاستهای صنعتی :شامل سیاستهای مالیاتی و رویه های مالی و رگالتوری های دولت در بخش صنعت و نحوه پرورش شرکتهای

 ای مالی را در بر میگیرد.نوپا و کوچک و متوسط است و برنامه ها و راهکاره

  کارایی صنعت : فضای رقابتی و پایداری وضعیت موجود و برنامه های ایمنی و بهداشت را شامل میشود و راهکارهای رقابتی نمودن

 صنعت را در بر میگیرد.

 
 4رویکرد استراتژیک 4شکل

 یک عنوان به المللی بین های گواهی اخذ برای کنندگان تامین  به الزام گاز، و نفت ارزش زنجیره رسانی روز به در توجه قابل بسیار مانع •

  .است جهانی شرکتهای به محصول عرضه امکان برای شرط پیش

 استفاده موجود های فرصت مزایای از توانند می باشند کیفیت و ایمنی سختگیرانه الزامات اتخاذ به قادر که داخلی های شرکت آن فقط •

 .نمایند
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 توسعه برنامه طول در است ممکن که هایی چالش IPIECA1که برای موسسه  2611همچنین سیگیرید و همکاران در تحقیق سال  •

 5 : دهد به قرار ذیل بر شمره اند  می رخ محلی محتوای

o صالحیت دارای کار نیروِ فقدان 

o اساسی های زیرساخت فقدان  

o آموزشی های سیستم پائین کیفیت  

o ها زیرساخت و مالی تامین منابع نبودن دسترس در 

o  • مناقصات و قراردادها در امنیت عدم 

 دولتهای متقاضی توسعه ساخت داخل میخواهند سریعا به هسته فناوری برسند:

 

 
 الیه های فناوری از منظر شرکتهای نفتی 5 شکل

  .باشد داشته ماهر کمتر پرسنل به نیاز که میگردند کارهایی برای محلی حمایت دنبال به نفت های شرکت •

  .است فناوری جذب توانایی و آوری فن انتقال نیازمند هسته سمت به حرکت •

  است کشورها از بسیاری در سال 02-11 فرایندی فناوری یک هسته سمت به رفتن •
 میطلبد را نهادی سازی ظرفیت و ها مهارت توسعه و پرورش و آموزش روی بر باال تمرکز امر این •

توسعه ساخت داخل میبایست اهداف بلند مدت داشته باشند و بطور کلی  از مجموع این موارد استفاده میگردد سیاستگذاران و برنامه ریزان و

 در یک بازه زمانی کوتاه ارزیابی صحیحی نمیتوان داشت.

 

 

 مراجع و ماخذ 
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