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استراتژى شركت نفتى امارات در استفاده از فناورى نوين بالك چين

معرفى بزرگ ترين ميدان نفتى و گازى غيرمتعارف در آمريكا

ــده عربي -  ــارات متح ــي ام ــركت نفت  ش
ــتم  ADNOC با غول فناوری IBM در سيس

ــر Blockchain همكاری  ــك مبتني ب اتوماتي
ــر  ــت و گاز را در سراس ــد تا توليد نف مي كن

زنجيره ارزش كامل يكپارچه كند. 
ــك پلت فرم  ــرای ارائه ي ــتم ب ــن سيس اي
ــنجي و اجرای  ــي، اعتبارس ــن برای ردياب ام
ــه از فرايند  ــي در هر مرحل ــای نفت برنامه ه
ــت؛ از يك حوزه توليد تا  ــده اس طراحي ش

كاربر نهايي. 
ــه كلم دو  از   (Blockchain) ــن  بالک  چي

ــده  Block  بلوک و  Chain زنجيره ايجاد ش

ــت زنجيره ای از  ــت. اين فناوری در حقيق اس
يك  ــن  بالک چي ــي  به طوركل ــت.  بلوک هاس
ــت.  ــتم ثبت اطالعات و گزارش اس نوع سيس
ــتم های ديگر اين است كه  تفاوت آن با سيس
ــده روی اين نوع سيستم،  اطالعات ذخيره ش
ــبكه به اشتراک گذاشته  ميان همه اعضای ش
ــگاری امكان  ــتفاده از رمزن ــوند و با اس مي ش
حذف و دستكاری اطالعات ثبت شده تقريباً 
ــرفصل  ــت. اين فناوری يك س غيرممكن اس
مشترک است كه مي تواند معامالت را در يك 
ــبكه در يك روش قابل تاييد و دائمي ثبت  ش

كند. 
ــركت مي گويد استفاده از تكنولوژی  اين ش

بايد زمان الزم برای پياده سازی معامالت بين 
ــود كارايي  ــركت های عامل گروهي و بهب ش
ــد. مدير واحد ديجيتال  عملياتي را كوتاه كن
ADNOC، مي گويد: "ما بر اين باوريم كه اين 

ــرد Blockchain در  ــر مي تواند اولين كارب ام
رصد توليد نفت و گاز در هر جای دنيا باشد".

ــن امر با  ــركت، اي ــق بيان اين مدير ش طب
ــا كارآمد،  ــر و ن ــای وقت گي ــذف فرآينده ح
ــای عملياتي اضافي را از بين مي برد،  هزينه ه
ــوالت را  ــارت محص ــي و تج ــت بازارياب تقوي

سبب مي شود و ايجاد ارزش پايدار درازمدت 
ــتراتژی  ــم خواهد زد؛ چيزی كه در اس را رق
ــده  ــمندانه ADNOC ۲۰۳۰ تعيين ش هوش
ــن فناوری كليه  ــت. به عنوان مثال، در اي اس
فرايند از توليد نفت تا رسيدن به پااليشگاه و 
ترمينال صادرات، به همراه حجم های روزانه، 
ميزان اجزای نفت (گاز، مايع، مايعات طبيعي 
ــگاهي و  گاز و گوگرد) و خروجي های پااليش
غيره به همراه ارزش پولي هر روزه مورد رصد 

و بررسي قرار مي گيرد.

ــي آمريكا اعالم كرد  ــازمان زمين شناس س
ــده دارای ظرفيت ۴۶/۳  كه ميدان كشف ش
ــت، ۲۸۱ تريليون فوت  ــكه نف ــارد بش ميلي
ــكه  ــي و ۲۰ ميليارد بش ــب گاز طبيع مكع
ــد. ميدان در دو ايالت  ميعانات گازی مي باش
ــف اين  ــزاس و نيومكزيكو قرار دارد. كش تگ

ــادی از نگراني های آمريكا  ــدان بخش زي مي
ــرده و به اين  ــرژی را برطرف ك ــوزه ان در ح
ــرژی خود كمك  ــور در تأمين امنيت ان كش
ــود. البته در بخش هايي از  بااليي خواهد نم
اين ميدان در حال حاضر توليد نفت صورت 
ــي های  مي گيرد اما ابعاد اين ميدان با بررس

ــده است. اين منطقه از  جديدتر مشخص ش
مستعدترين مناطق آمريكا برای برخورداری 
ــف در طي  ــد. اين كش از نفت و گاز مي باش
برنامه جامع بررسي تمام پهنه كشور آمريكا 
ــي و گازی صورت  ــع نفت ــف مناب برای كش

گرفته است.
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گزارش

صندوق توسعه ملى در خدمت طرح هاى توسعه اى در صنعت نفت

تغييرات مهم در روند تجارت نفت

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره 
به تالش برای تبيين سازوكاری به منظور حمايت 
ــور،  ــعه ای صنعت نفت كش مالي از طرح های توس
گفت: پيشنهاد صندوق توسعه ملي برای پشتيباني 
ــن صنعت به ويژه  ــعه ای اي ــي از طرح های توس مال
طرح های باقيمانده در پارس جنوبي برای تصويب 
ــود. مرتضي  ــه گانه ارائه مي ش ــوای س ــران ق به س
شهيدزاده با بيان اينكه با وجود نوسانات اقتصادی 
ــل و ارزيابي برای  ــور، در حال تأم ــاری در كش ج
ــتيم كه بتوان در چارچوب  طراحي مدل هايي هس
ــای صنعت نفت  ــعه طرح ه آنها، فقدان مالي توس
ــژه در پارس جنوبي را برطرف كرد، ادامه داد:  به وي
ــعه ملي از صنعت  حمايت های مالي صندوق توس
ــتي  ــتي و پايين دس ــای باالدس ــت در بخش ه نف
ــامل طرح های نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش  ش
ــده و همچنان ادامه دارد.  ــال ۱۳۹۱ آغاز ش از س
ــندی از وضعيت چشمگير توسعه  وی با ابراز خرس
ــس از بازديدی  ــای پارس جنوبي گفت: پ در فازه

ــتيم،  ــای مختلف پارس جنوبي داش كه از طرح ه
ــتي با بعضي از مديران شركت ملي نفت  در نشس
ــتگي،  ــد صندوق های بازنشس ايران و مديران ارش
ــان صنعت نفت، برای تهيه  پس انداز و رفاه كاركن
يك طرح پيشنهادی به منظور حمايت مالي از باقي 
ــيديم و  طرح های پارس جنوبي به جمع بندی رس
مقرر شد تا نتيجه اين جلسه و برنامه حمايت مالي 
ــای صنعت نفت را  ــعه ملي از طرح ه صندوق توس
ــران قوای سه گانه كشور تقديم  برای تصويب به س
كنيم. بر اساس اين گزارش، مديران ارشد صندوق 
ــفری به  ــال در س ــي ۱۹ دی ماه امس ــعه مل توس
ــلويه از طرح پتروپااليش كنگان، طرح توسعه  عس
ــای ۲۰ و ۲۱ پارس  ــعه فازه ــاز ۱۳ و طرح توس ف
جنوبي بازديد كردند، از نزديك در جريان آخرين 
وضعيت پيشرفت اين پروژه های ملي قرار گرفتند 
ــرمايه گذاری و معوقات  ــي و س ــای مال و از نيازه

پيمانكاران اين پروژه ها آگاه شدند.
ــركت اويك  ــا منوچهری، مديرعامل ش غالمرض

نيز در جريان اين بازديد، با تأكيد بر اينكه پيشبرد 
اجرای طرح های توسعه باقيمانده در پارس جنوبي 
به تزريق منابع مالي جديد نياز دارد، اعالم كرد: با 
ــاعدت صندوق توسعه ملي و نقش  همكاری و مس
تسهيل كننده صندوق های بازنشستگي، پس انداز و 
ــت منابع مالي  رفاه كاركنان صنعت نفت، قرار اس
موردنياز برای به پايان رساندن برخي از پروژه های 
باقيمانده پارس جنوبي تأمين شود. وی يادآور شد: 
طرح های پتروشيمي نيز همچون طرح های توسعه 
ميدان های نفت و گاز و ساخت واحدهای فرآورشي 
ــرمايه گذاری زيادی نياز دارند.  و بهره برداری، به س
ــه صندوق های  ــه اينك ــاس، با توجه ب ــر اين اس ب
ــتگي هم به سرمايه گذاری  ــعه ملي و بازنشس توس
ــا عالقه دارند،  ــعه اين طرح ه ــاركت در توس و مش
ــرمايه از سوی  ــود با تخصيص س پيش بيني مي ش
ــي، عوايد آن  ــا به اين طرح های مل اين صندوق ه
ــت سرمايه آنها  ــمگير و نتيجه بخش و بازگش چش

مؤثر و تضمين شده باشد.

ــش روند تحول ساز  ــي به ش وودمكنزی در گزارش
پرداخته كه طبق پيش بيني های اين موسسه، طي چند 
سال آينده تصوير تجارت جهاني نفت را تغيير مي دهد:

۱. رشد توليد نفت آمريكا به ميزان ۳ ميليون بشكه 
در روز در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۶ (و نتيجه آنكه 
مي تواند منجر به افزايش صادرات به آسيا و اروپا بشود)
۲. رشد چهار ميليوني واردات نفت آسيا طي ۲۰۲۵-

ــت ۱/۴ ميليوني ظرفيت توليد  ــه اف ۲۰۱۶ در نتيج
داخلي و رشد ۲/۶ ميليوني تقاضای نفت؛ همزمان با 

افت واردات اروپا
۳. افزايش نفت سبك (با احتساب ميعانات) مصرفي در 
پااليشگاه ها از۱۷/۵ ميليون بشكه در روز به۲۲/۳ميليون 

بشكه در روز طي سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳
۴. كمبود ميعانات گازی در آسيا ناشي از رشد تقاضای 
ــادرات ميعانات گازی  ــدن ص ــيمي و نصف ش پتروش

خاورميانه به اين منطقه طي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳
۵. افت عرضه نفت سنگين ناشي از افت در آمريكای 
ــن، آنگوال و مكزيك و تاثير آن به ويژه بر آمريكا،  التي
ــت را مصرف  ــوم اين نوع نف ــن و هند كه يك س چي

مي كنند
ــكاف  ــر افزايش ش ــر آن ب ــررات IMO و تاثي ۶. مق
قيمت نفت سبك-سنگين و ترش-شيرين، عملكرد 

پااليشگرها و قيمت فراورده ها.
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اعتبار نفتى 3,2 ميليارد دالرى به پاكستان

ــنبه  ــتان و امارات متحده عربي روز پنج ش پاكس
ــته حمايتي۶/۲ ميليارد دالری به توافق  ــر بس بر س
ــر ۳ ميليارد  ــته حمايتي عالوه ب ــيدند. اين بس رس
ــي به ارزش  ــامل اعتبار نفت ــپرده نقدی ش دالر س
ــار مي رود اين  ــد. انتظ ۳/۲ ميليارد دالر نيز مي باش
ــيخ محمد بن زياد  ــط وليعهد امارات ش توافق توس
ــفرش به پاكستان اعالم شود. طبق  آل نهيان در س

گفته مقامات دولتي اين بسته حمايتي مشابه بسته 
ــعودی است. در نتيجه اين دو  حمايتي عربستان س
ــتان مي تواند نزديك به۷/۹  ــته حمايتي، پاكس بس
ــه واردات نفت و گاز از اين دو  ــارد دالر از هزين ميلي
ــته های حمايتي،  ــور را بكاهد. عالوه بر اين بس كش
ــگاه نفتي توسط Parco، كه  قرار است يك پااليش
ــرمايه گذاری مشترک پاكستان و ابوظبي  حاصل س

ــت، به ارزش ۵ تا ۶ ميليارد دالر ايجاد شود. يك  اس
مچموعه پتروشيمي نيز توسط عربستان سعودی در 
پاكستان احداث خواهد شد. پاكستان هم چنين در 
ــال مذاكره با قطر برای كاهش قيمت گاز طبيعي  ح
وارداتي به اين كشور است. در صورت حصول توافق 
انتظار مي رود پاكستان در مجموع حدود ۹ ميليارد 

دالر درهزينه واردات نفت و گاز صرفه جويي كند.

تاسيس پارك انرژى در عربستان

ــلمان (SPARK) برای  ــك س ــرژی مل پارک ان
ــعودی به عنوان مركز  ــتان س ايجاد موقعيت عربس
ــرمايه گذاری خارجي و  ــذب س ــي ج ــرژی جهان ان
ــده است وتمركز آن بر اكتشاف،  داخلي طراحي ش
ــيمي، توليد متعارف و توليد  توليد، پااليش، پتروش
ــد و خدمات  ــا فعاليت های تولي ــداری آب، ب و نگه
ــات برق و درمان  ــه تجهيزات حفاری، خدم از جمل
ــرژی" با ظرفيت ۵۰  ــهر "ان مايعات خواهد بود. ش
ــل خواهد  ــال ۲۰۳۵ تكمي ــع، تا س ــر مرب كيلومت
ــا، در نزديكي  ــد و در محدوده بين دمام و الحس ش

ــن و تامين كنندگان  ــراه و راه آه ــبكه های بزرگ ش
بزرگ انرژی ساخته خواهد شد. 

ــومين  اين محل همچنين راه را برای ادغام با س
ــهر صنعتي (دمام) و با هدف توليد برق و تامين  ش
ــتيك امكان پذير مي كند.  منابع آب و خدمات لجس
امكانات شامل يك بندر، موسسات آموزشي صنعتي، 
ــكوني و فعاليت های تجاری است.  مجتمع های مس
ــارک در دراز مدت ايجاد  ــيس اين پ در اهداف تاس
۱۰۰۰۰۰ شغل مستقيم و غيرمستقيم و ايجاد يك 
بستر صنعتي است كه باعث نوآوری، توسعه و رقابت 

  Schlumberger ،جهاني شود. در ماه دسامبر گذشته
اولين شركتي بود كه به سرمايه گذاری با يك مركز 
برنامه ريزی شده در SPARK برای توليد محصوالت 
ــت و گاز و همچنين محصوالت زنجيره  پلت فرم نف
ــا بيش از ۱۲۰  ــود. مذاكرات ب ــن آن اقدام نم تامي
سرمايه گذار ديگر در مرحله اوليه ادامه دارد. شركت 
آرامكو SPARK را مركز عمليات حفاری و عمليات 
خود و پايه مركز مديريت زنجيره تامين آن خواهد 
ــاخت اولين مرحله بايد در سال ۲۰۲۱  ــاخت. س س

تكميل شود.

افزايش قابل توجه سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز عمان

ــرمايه گذاری ها برای  ــتای افزايش س در راس
ــاف و  ــود اقتصاد، عمان بودجه بخش اكتش بهب
ــبت به  توليد نفت خود را با ۶ درصد افزايش نس
سال قبل به ۲/۲ ميليارد ريال عمان رساند. طبق 
ــط وزارت دارايي عمان،  بيانيه منتشرشده توس
ــده، هزينه های  ــاص داده ش ــن بودجه اختص اي
ــه توليد نفت و گاز و  ــه و عملياتي مربوط ب اولي
ــطح توليد  ــای مورد نياز برای حفظ س هزينه ه
ــت و گاز در آينده و نيز هزينه های مرتبط با  نف
بهبود ذخاير نفت و گاز را در بر مي گيرد. صنعت 
ــش ار ۷۴ درصد از درامد  ــت و گاز عمان  بي نف
تخميني ۱۰/۱ ميليارد ريالي (ريال عمان) اين 

كشور در سال ۲۰۱۹ را تامين خواهد كرد.


