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توسعه ی فن آوری شرکت شل در حوزه ی FPSO  در برزیل

امضای قرارداد اکتشافی با شرکت چینی در عراق

 ABS، شرکت شل با همکاری شرکت های
SBM Offshore و دانشگاه فدرال ریودوژانیرو 
)UFRJ( در جهت توس��عه ی ابزارهایی برای 
ارزیابی در لحظه ی تأثیر فعالیت های عملیاتی 
و شرایط محیطی در FPSOs حرکت می کند. 
به نظر می رسد هدف اصلی این پروژه توسعه ی 
فن آوری ه��ای جدید ب��رای افزای��ش ایمنی 
عملیاتی، کاه��ش هزینه ها، افزایش بهره وری 
و بهبود دارایی ها باش��د. ای��ن پروژه با برآورد 
سرمایه گذاری 1/5 میلیون دالر طی دو سال 
گذشته در برزیل توسعه یافت و شامل تعیین 
متغیره��ا و اطالع��ات ب��رای ارزیابی صحت 
FPSO برای تعیین یک استاندارد کسب داده 
است. عالوه بر آن، پروژه ی مذکور روش های 
جدیدی را جهت برآورد زمان باقیمانده برای 

عملیات پلتفرم ایمن ایجاد خواهد کرد.
این روش جدید نش��ان دهنده ی رویکردی 
متف��اوت به عملکرد فعلی اس��ت ک��ه در آن 
عمر مفید ای��ن پلتف��رم در مرحله ی طراحی 
و تخری��ب آن تنه��ا در پایان پ��روژه تخمین 
زده می ش��ود. روش های جدید، امکان ارزیابی 
هزینه های تعمیر و نگه��داری مورد نیاز برای 
گسترش عمر عملیاتی FPSOs را برای شرکت 

فراهم می کند.
ای��ن فن آوری ع��الوه بر کمک ب��ه مدیریت 
بهین��ه ی یکپارچگی، ب��ا به حداقل رس��اندن 
تعمیرات، بازرسی، کاهش خطر وقایع و انحراف 
از شرایط عملیاتی طبیعی ایمنی کارگران را تا 

حد قابل توجهی افزایش می دهد.
یک مهن��دس ارش��د ش��رکت ABS این 

پروژه را فرصتی مهم برای توس��عه و ترکیب 
نوآوری های فن آورانه برای این شرکت می داند 
ک��ه امکان بهبود مقررات بین المللی در مورد 
طراحی و مدیریت عملیاتی تأسیس��ات نفت 
و گاز ش��ناور را فراهم می کند. این همکاری 
فن آوران��ه همچنین برزی��ل را به عنوان مرکز 
توس��عه ی فن آوری FPSO برجسته می کند. 
تولید شرکت شل در برزیل تقریباً 350 هزار 
بش��که نفت در روز است. در حال حاضر شل 
دومین شرکت بزرگ نفت در برزیل است که 
 Abalone، Argonauta، Ostra، در میادی��ن

Bijupirá و Salema حضور دارد. این میادین 
همگی در حوضه ی کمپوس واقع شده اند.

خری��د گ��روه BG در س��ال 2016 باع��ث 
برزی��ل  در   Shell E & P ش��د ش��رکت های 
س��رمایه گذاری کنند. در سپتامبر، شل برزیل و 
شرکای آن پتروبراس و شورون طی مناقصه ای 
در برزی��ل قرارداد نفت و گاز را برنده ش��دند و 
ق��رارداد ی 35 س��اله به این کنسرس��یوم برای 
ی   کشف بلوک Três Marias واقع در حوضه 
س��انطوس ک��ه یک��ی از پرطرفدارترین مناطق 

نفتی جهان محسوب می شود واگذار گردید.

وزارت نف��ت عراق در 31 ژانوی��ه اعالم کرد 
قراردادی با س��ینوک چین برای انجام مطالعات 
لرزه ن��گاری در دو بلوک اکتش��افی نفت امضاء 

کرده است. این وزارتخانه در بیانیه ای گفت این 
مطالعه شامل یک بلوک دریایی در خلیج فارس 
و بل��وک دیگری در نزدیکی مرز با ایران خواهد 

بود.
یک مق��ام آگاه در وزارت نف��ت عراق گفت: 
این مطالعه در بخش دریایی، برای اولین بار در 
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قط��ر پترولی��وم جه��ت توس��عه ی داخل��ی 
صنع��ت انرژی اخی��راً قراراداده��ای اولیه ای به 
ارزش 9 میلی��ارد ریال قطر )2/7 میلیارد دالر( 
ب��ا ش��رکت های نفتی ش��لمبرژر و بیک��ر هیوز 
منعقد کرده اس��ت. این کش��ور که بزرگ ترین 
صادرکنن��ده ی ال.ان.ج��ی اس��ت و ب��ا تحریم 
تجاری برخی کشورهای عربی مواجه شده قصد 
دارد وابستگی خود به واردات را کاهش و تولید 
داخلی را افزایش دهد. سعد الکعبی، مدیر عامل 
قطر پترولیوم در مراس��م امض��ای تفاهم نامه با 
شرکت های شلمبرژر و بیکرهیوز گفت: به عنوان 
بخش��ی از وظیف��ه ی ملی در جهت توس��عه ی 
صنع��ت نفت و گاز قط��ر و افزایش خودکفایی، 
ض��روری دیدیم بس��یاری از صنایع حمایتی در 

بخش انرژی را بومی کنیم. 
ب��ه گفت��ه ی وی ای��ن قراداده��ای اولی��ه ی 
سرمایه گذاری در تأسیس��ات تولید نفت و گاز، 
آموزش و توس��عه را شامل می شود. کعبی ادامه 
داد: شرکت نفتی مک درموت قرار است بر اساس 

یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت کشتیرانی 
نقیالت قطر، س��کوهای دریایی وی��ژه ای برای 
تأسیس��ات ساحلی و فراساحلی تولید کند. قطر 

قصد دارد تا س��ال 24-2023 تولید ال.ان.جی 
خود را با 43 درصد افزایش به 110 میلیون تن 

در سال برساند.

قراردادهای جدید قطر برای توسعه ی صنعت نفت و گاز

توسعه ی میادین نفت شیل در چین

طبق نظر مورگان استنلی چاه نفت پتروچاینا 
در یک میدان نفتی شیل در غرب چین می تواند 
ب��رای اولین بار ی��ک پتانس��یل اقتصادی قوی 
ش��یل برای بزرگ ترین واردکنن��ده ی نفت خام 
جهان باش��د. ش��رکت نف��ت پتروچاین��ا روزانه 
100 ت��ن نفت )معادل 733 بش��که( از میدان 
نفتی جیمسار در استان غربی ژینجیانگ تولید 
می کند که این امر نش��ان می دهد حفاری شیل 

در چین می تواند پتانسیلی اقتصادی باشد.
اندی منگ، تحلیل گر شرکت خدمات مالی و 
سرمایه گذاری چندملیتی مورگان استنلی گفت: 
به نظر ما اکتشاف نفت شیل جیمسار باعث بروز 

انقالبی در نفت شیل چین خواهد شد.
پتانس��یل حفاری بیش��تر احتماالً هزینه ی 
س��رمایه ای ب��رای ش��یل در س��ال ج��اری را 
افزایش می دهد و به نفع ش��رکت های خدماتی 

در میادین نفتی س��احلی است. رونق شیل در 
چین می تواند بخش��ی از انقالب ش��یل آمریکا 
باش��د. مورگان اس��تنلی انتظار دارد تا 2025 
تولید نفت ش��یل چین بتواند ب��ه 100-200 
هزار بش��که در روز برسد که در مقایسه با چند 
میلیون بشکه تولید روزانه ی آمریکا هیچ است. 
طبق تخمین های اداره ی اطالعات انرژی آمریکا 
هفت منطقه ی اصلی شیل در آمریکا در ژانویه، 

آبهای حوزه ی آبی عراق انجام شده است. بلوک 
ساحلی در نزدیکی مرز با ایران و بلوک دریایی از 
جمله شش بلوکی است که در مناقصات پیشین 
در سال گذش��ته موفق به جذب پیشنهادهایی 

از ش��رکت های انرژی نش��د. وزارت نفت عراق 
پیش تر اقدام به برگزاری مناقصه برای مطالعات 
اکتشافی در یازده بلوک در نزدیکی مرز با ایران 
و کوی��ت و در آبه��ای دریای خلی��ج کرده بود. 

عراق که در حال حاضر با کمک س��الیان اخیر 
ش��رکت های نفتی خارجی به س��رعت در حال 
پیش��رفت است دومین تولیدکننده ی اوپک بعد 

از عربستان سعودی است.

اخبار  فن آوری
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آژانس اعتبارس��نجی بین الملل��ی فیتچ برای 
ش��رکت مل��ی نفت ابوظب��ی )ادن��وک( رتبه ی 
اعتب��اری +AA را صادر کرده ک��ه گواه تبدیل 
ش��دن ادنوک از یک شرکت ملی نفت سّنتی به 

سازمانی نوآور و بازرگانی محور است.
رتبه ی+AA باالترین رتبه ای است که فیتچ 
در بخ��ش انرژی ب��ه ش��رکت ها می دهد. این 
ی   آژانس اعتبارس��نجی تأکید ک��رده که رتبه 
+AA اعتبار یک نه��اد را بدون در نظرگرفتن 

اکوسیس��تم مرتبط با آن به حس��اب می آورد. 
در ح��ال حاضر مهم تری��ن حقیقت قابل توجه 
اینس��ت که رتبه ی اعتب��اری ادنوک از رتبه ی 
س��هام دار اصلی اش یعنی دولت ابوظبی باالتر 

است.
ش��رکت ملی نف��ت ابوظبی صاح��ب ذخایر 
وس��یع و تولید باالدس��تی زیادی اس��ت که با 
هزینه های اندک تولید، یکپارچگی پایین دستی 
قوی و سود مالی محافظ کارانه ای دارد. ادنوک 
از شرکت های نفت بین المللی رقیب اصلی خود 
نظیر پتروچاینا، شل، بی پی و توتال که رتبه ی 
و     A+،AA+،A آنها از س��وی فیتچ ب��ه ترتیب
-AA تعیین شده عملکرد بهتری داشته است.

رتبه ی اعتباری ادنوک پس از عرضه ی اولیه ی 
سهام موفقیت آمیز فعالیت های پایین دستی این 
ش��رکت مانند پخش سوخت اعالم شد. در حال 
حاضر س��هم این ش��رکت از تولید جهانی نفت، 
حدود 4/2 درصد است که تقریباً تمامی آن در 
ابوظبی تولید می شود و به این امیرنشین تعلق 
دارد. در 2018 ادنوک ذخایر هیدروکربن خود 

را ی��ک درصد و ذخای��ر گاز قطعی خود را 7/1 
درصد افزایش داد.

ماه گذشته چندین ش��رکت نفت بین المللی 
مانن��د ان��ی چندین امتی��از جدید نف��ت و گاز 
دریافت کردند که هدف آنها توس��عه ی ذخایر و 
تولید ب��ود. ادنوک با ظرفیت تولید 3/5 میلیون 
بش��که در روز در لی��گ تولیدکنن��دگان بزرگ 
حضور داش��ته که انتظار م��ی رود تولید خود را 
ت��ا 2020 به چهار میلیون و ت��ا 2030 به پنج 
میلی��ون بش��که در روز افزای��ش ده��د. انتظار 
می رود تولی��د داخلی گاز نی��ز افزایش یافته و 
در س��ال های آینده ادنوک را به صادرکننده ا ی 

بزرگ در گاز تبدیل کند.
 AA+ بی ش��ک توجه جهان مالی ب��ه رتبه ی
ادنوک جلب خواهد ش��د. به خصوص که شرکت 
آرامکوی عربس��تان نیز قصد دارد در هفته های 
آینده اوراق قرضه ی بین المللی صادر کند. رتبه 
+AA بی ش��ک به ادنوک کم��ک خواهد کرد با 

هزین��ه ای کمت��ر ب��ه بازاره��ای اوراق قرضه ی 
بین الملل��ی دسترس��ی یابد. در حال��ی که این 
ش��رکت هنوز به فکر انتش��ار اوراق بین المللی 
نیافتاده اما یک��ی از واحدهای اصلی ادنوک در 
2017 با صدور سه میلیارد دالر اوراق، وارد بازار 

اوراق قرضه شد. 

روزانه 8/117 میلیون بشکه نفت تولید کردند 
و انتظار می رود تولیدش��ان در فوریه 62 هزار 
بش��که افزایش یابد. بزرگ ترین تولیدکنندگان 
ان��رژی چین اخیراً با ه��دف افزایش تولید نفت 
و گاز طبیعی این کشور بهره برداری از چاه های 
نفت و گاز بیشتری را آغاز کرده اند. شرکت نفت 
ملی چین )سی.ان.پی.س��ی( و سینوپک با فشار 

دول��ت برای تقویت عرض��ه ی داخلی انرژی، در 
حال افزایش سرمایه گذاری جهت افزایش تولید 
نف��ت و گاز داخلی و ش��تاب دادن به حفاری در 
ساختارهای نفت و گاز غرب این کشور هستند. 
در چین تقاضا برای نفت روبه افزایش اس��ت اما 
در س��ال های اخیر در اثر تخلیه ی میادین نفتی 
قدیم��ی، تولید داخلی کاهش یافته اس��ت. این 

مس��أله باعث واردات نفت ب��ا قیمت های گزاف 
ش��ده و چین را ب��ه بزرگ تری��ن واردکننده ی 
نفت خ��ام جه��ان تبدی��ل ک��رده اس��ت. زی 
جینپینگ، رئیس جمهور چین به ش��رکت های 
دولتی دس��تور داده تولید داخلی نفت و گاز را 
تقویت کنند و این شرکت ها در حال اجرای این 

دستور هستند.

شرکت ملی نفت ابوظبی در مسیر یک شرکت نوآورمحور


