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کوتاه

برقراری مسیر تجاری دوطرفه میان سنگاپور و ژاپن برای رونق اقتصادی منطقه 

ثبات در تولید نفت شیل آمریکا تا پایان سال 2021

کشــورهای ســنگاپور و ژاپــن با هدف 
ارتقــای ظرفیت تجاری خود، نســبت 
به ایجاد یک مســیر تجــاری دو طرفه 
موافقت کرده انــد. وزرای امور خارجه ی 
دو کشــور در اوایل ماه سپتامبر، ضمن 
اعالم این خبــر افزودند که خط تجاری 
مذکــور با هدف تســهیل روابط تجاری 
ضروری و مسافرت های رسمی، میان دو 
کشــور برقرار شده است. انتظار می رود، 
ایــن اقدام از بهبــود تقاضای منطقه ای 
ســوخت جت نیز که بــر اثر همه گیری 
ویروس کرونا آسیب دیده، حمایت کند. 
طبق بیانیه ی مشترک منتشره از سوی 
دو کشور، ازســرگیری مبادالت تجاری 

ایمن کاال و مسافر در سراسر خاک ژاپن 
و ســنگاپور از 18 ســپتامبر امکان پذیر 
شده و کلیه ی اقدامات الزم جهت حفظ 
ســالمت عمومی پیش از ترک مبدأ، در 
طول مسافرت هوایی و پس از رسیدن به 

مقصد انجام خواهد شد. 
یک پاالیشگر ژاپنی ضمن ابراز خرسندی 
در این خصوص اظهار داشــت: اگر این 
تقاضای  تدریجــی  بهبود  باعــث  اقدام 
سوخت جت شود، صنعت پاالیش ژاپن 
مدیــون آن خواهد بــود و انتظار داریم 
شاهد بهبود تقاضا برای دیگر فرآورده  ها 
نیز باشیم. قابل ذکر است که، هم اکنون 
ســنگاپور به عنوان یک کشــور کوچک 

اما توریســت پذیر با کشــورهای چین، 
برونئی ســفرهای  و  مالزی  کره جنوبی، 
مشــابهی دارد و برای گســترش چنین 
اقداماتی در حــال مذاکره بــا مقامات 
حقوقی کشــورهای هنگ کنگ و تایلند 
نیز می باشــد. اما ژاپن نخستین بار است 
کــه توافق نامه ای بدیــن منظور را امضا 
کرده است. البته، خطوط هوایی ژاپن نیز 
خبر از افزایش تعداد پروازهای دوطرفه 
به سنگاپور طی ماه سپتامبر داده است. 
ازســرگیری  طبق اعالم منابع صنعتی، 
پروازهای هوایی میان دو کشــور باعث 
فرآورده ی ســوخت  قیمت های  افزایش 

جت نیز خواهد شد.

پیش بینی می شــود تولید نفت شــیل 
آمریکا تا پایان ســال 2021، از رشــد 
چندانــی برخــوردار نباشــد. شــرکت 
تجاری نفتــی Trafigura که یکی از 
بزرگ تریــن صادرکننــدگان نفت خام و 
فرآورده های پاالیشــی آمریکا به شــمار 
می رود، ضمــن اعالم این خبــر افزود: 
علت عمده ی عدم رشد تولید نفت شیل 
در این کشــور، ورود این صنعت به یک 
دوره تعطیالت اجباری بر اثر همه گیری 
ویروس کرونا اســت. مدیر عامل شرکت 
فوق در سخنرانی خود در سي وششمين 
آسیاـ اقیانوسیه  نفت  ساالنه ی  کنفرانس 
)APPEC( که به صورت مجازی برگزار 
شــد، تاکید کرد: تغییراتی در شرایط و 
عملیات عرضه ی نفت شیل انجام خواهد 
شــد، اما ایــن تغییر به معنــای از بین 

رفتن این صنعت نبوده و تنها یک توقف 
اجباری در عملیات تولید آن خواهد بود. 
به عبارتــی، در دوران همه گیری ویروس 
کرونــا، صنعت نفت شــیل آمریــکا نیز 
تا حدودی عملیات خــود را محدود به 
شــرایط جاری می کند و فعالیت بخشی 

از عملیات خود را متوقف خواهد کرد. 
شــرکت های فعال در این بخش با اشاره 
به پیش بینی های قبلی، انتظار داشــتند 
که در ســال جاری افزایش شدید تولید 
نفت شــیل را تا حجمی معــادل حدود 
700هزار بشــکه در روز تجربه کنند و 
تولید نفت شیل از 4/3 به 5میلیون بشکه 
در روز برســد، اما شــرایط همه گیری 
کوویــد19 باعث شــد که تولیــد آن تا 
2021 تقریبــا در همین ســطح کنونی 
ثابت باقی بمانــد. بنابراین، روند جدید 

تولید نفت شــیل آمریکا، کاهش طبیعی 
تولید را تا سال آینده جبران نخواهد کرد 
و شرکت Trafigura نیز رشد تولید آن 
را در این دوره انتظار ندارد. هرچند گفته 
می شــود که رابطه میان چین و آمریکا 
نیــز نقش مهمی در رونــد تجارت نفت 
)از جمله نفت شیل( میان این دو کشور 
داشــته و در آینده نیــز اهمیت خود را 
حفظ خواهد کرد. اطالعات منتشــره از 
سوی اداره ی گمرک چین نشان می دهد 
که ایــن کشــور در ماه ژوئیــه حدود 
26/9میلیون بشــکه نفت خام از آمریکا 
وارد کرده که از رکورد پیشین ثبت شده 
در ژانویه ی 2018 ) 14/7میلیون بشکه( 

حدود 83درصد بیشتر است.
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بــر اســاس گــزارش اعــالم شــده از 
ســوی صنعت نفت چین و موسســه ی 
Kpler، این کشــور اخیرا حجمی بالغ 
بــر 98/4هــزار متریک تــن نفت خام 
تولید داخل در ناحیه ی فراســاحلی در 
منطقــه ی Penglai را به کشــورهای 
مالزی و سنگاپور صادر کرده است. قابل 
ذکر است، که مجموع نفت خام صادراتی 
این کشــور از نواحی فراساحلی در سال  
2020 تاکنون به 304/6هزار متریک تن 
رسیده که بیشترین میزان صادرات نیز 
Qinhuangdao و  نفتــی  از میادین 

Bozhong انجام شده است. 
صــدور نفت خام چین بــا توجه به آنکه 
واردکنندگان  از عمده تریــن  خود یکی 
نفت خام در جهان است، به ندرت انجام 

می شــود. میزان مصرف نفت خام چین 
در ســال جاری حدود 11میلیون بشکه 
در روز برآورد شــده که تقریبا 74درصد 
آن از طریــق واردات و مابقــی از تولید 
داخلی تامین می شــود. در سال 2018 
تولید نفت خام این کشــور رقمی کمتر 
از 3/81میلیــون بشــکه در روز گزارش 
شــده و تا پیش از سال 2014 نیز هیچ 
نفت خامی از این کشور صادر نشده است. 
اما با افزایش تولید به سطح 4/22میلیون 
بشــکه در روز، صادرات نفت خام نیز از 
بازارهای منطقه به ویژه مالزی،  چین به 
سنگاپور و... آغاز شده است. گفتنی است 
 Peng Lai نفت خــام تولیدی از میدان
به دلیل مشــخصات کیفی آن )درجه ی 
API برابــر 21/8 و میــزان ســولفور 

0/29درصد( مورد تقاضای بســیاری از 
پاالیشــگران چینی به ویژه در منطقه ی 
همجوار Shandong نیز می باشــد. با 
توجه به این نکته و به دلیل قرار گرفتن 
مالــزی در مقــام نهــم صادرکنندگان 
نفت خام به چین طی هفت ماهه نخست 
سال جاری، شرکت نفت فالت قاره چین 
)CNOOC(، هنوز توضیحی راجع به 
علت صدور نفت خام خود به مالزی ارائه 
نداده، اگرچه صنعت نفت چین به دلیل 
ارتقای منافع ملی و کســب سود بیشتر 
همــواره به دنبال خریــد نفت خام ارزان 
وارداتــی و صدور نفت خــام تولیدی با 

قیمتی باالتر بوده است.

برخی کارشناســان نفتی اعالم کرده اند 
که به دلیل نامشــخص بــودن تقاضای 
جهانی نفت، اوپک چشــم انداز روشــن 
و مشــخصی را برای ادامه ی برنامه های 
تولیــد نفت خــام خــود برای ســه ماه 
آینده نخواهد داشــت. البتــه، از ابتدای 
سال جاری بیشــتر کارشناسان نفتی نیز 
وجود عدم اطمینان زیــادی را در بازار 
پیش بینی کرده بودنــد و هم اکنون نیز 
شرایط را برای ســه ماهه آتی دشوار و 

ناامیدکننده می دانند. 
از اواســط مــاه ژوئن، نفت خــام برنت 
موعــددار با قیمت 39 الــي 45دالر در 
هر بشکه معامله شد، زیرا ائتالف موسوم 
به اوپک پــالس میزان تولیــد نفت خام 

خود را کاهــش داد. اوپک و متحدانش 
در ماه اوت به دلیــل پیش بینی افزایش 
در تقاضای جهانــی نفت توافق تاریخی 
کاهش تولید 7/9میلیون بشــکه در روز 
را به 7/7میلیون بشــکه در روز رساندند 
و قرار اســت که این گروه در 30 نوامبر 
در وین دیــدار و برنامه ی خود را دوباره 
بررســی و تصمیم گیــری کننــد. البته 
انتظار می رفت که با اقدامات انجام شده، 
شرایط در ســه ماهه چهارم، بهبود یابد 
اما با افزایش برخــی نگرانی ها در مورد 
عرضه ی نفت خــام، خوش بینی در مورد 

بازار با شک و تردید روبرو شده است. 
از طرفی، پیش بینی شــده است که در 
طول 12مــاه آینده، حــدود 3میلیون 

بشکه در روز به ظرفیت پاالیشی جهان 
اضافه خواهد شد که انتظار تقویت تقاضا 
و در نتیجــه عرضه ی نفت خــام وجود 
خواهد داشــت که البته روند تقاضا در 
بازار فرآورده های نفتی، مهمترین عامل 

این تغییرات خواهد بود.
بــر اســاس داده هــای بــورس كاالي 
نیــز   )Spimex( پترزبــورگ  ســن 
محدوديت هــاي قرنطينه  ای جديد براي 
مهار بيمــاري كرونا، احتمــاال تقاضاي 
نفت خام در سه ماهه  چهارم را تحت تاثیر 
قرار خواهــد داد. البته شــدت كاهش 
فروش، احتماال تابع میزان ســختگیری 
مقررات قرنطينه و محدوديت های تعيين 

شده نیز مي باشد.
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برخی موسســات مطالعــات بین المللی 
نفتــی نیز پیش بینی کرده اند که رشــد 
اقتصادی هند )به عنوان یک کشور مهم 
مصرف کننــده ی نفت( در ســال مالی 
21-2020 از منفــی 9درصد به منفی 
5درصــد تغییر خواهد یافت و به تقویت 

تقاضای این کشــور کمک خواهد کرد. 
تقاضــای جهانی برای نفت اوپک نیز در 
ســال 2020 معادل 22/6میلیون بشکه 
در روز خواهــد بود. البته، دبيركل اوپك 
اخیرا در مصاحبــه ای اعالم کرد که در 
میان کشــورهای آســیایی فقط چين 

داراي رشد تقاضاي نفت است و مصرف 
آن در مابقی سال 2020 افزایش خواهد 
يافت، اگرچه انتظار می رود تقاضای نفت 

در سال 2021 كامال بهبود یابد.

کاهش فعالیت های ساخت پاالیشگاه در جهان 

حمایت روسیه از شرکت های ارائه دهنده ی خدمات نفتی 

بررســی فعالیت بازار فرآورده های نفتی 
در جهــان نشــان می دهد که مشــکل 
مازاد عرضه در این بازار به ویژه با شیوع 
ویروس کرونا، رو به وخامت اســت. در 
چنین شــرایطی، رقابتی ســخت میان 
واحدهــای پاالیشــی جهــان به ویــژه 
منطقــه ی اروپا بــا واحدهایــی که در 
ســال های اخیر در اقتصادهای نوظهور 
روســیه،  برزیــل،  شــامل:   BRICS(
هنــد، چیــن و آفریقای جنوبی( احداث 
شــده اند، در جریــان اســت. از طرفی، 
کـشـورهـای  پاالیشـگاه هــای  تاکنون 
توسعه یافته نیازهای اقتصادهای در حال 
توســعه را تامین می کرده اند اما اخیرا، 
سایر کشورها به ویژه اقتصادهای نوظهور 
نیز واحدهای پاالیشــی موردنیاز خود را 
ساخته اند و ظرفیت مازاد ایجاد کرده اند. 
موضوعی که ورود واحدهای پاالیشــی 

جدیــد را به عرصه ی رقابت، دشــوارتر 
کرده و به طوری که شــاهد از دور خارج 
شدن برخی طرح های پاالیشی بزرگ نیز 

در نقاطی از جهان بوده و هستیم.
 ،Bernsteinبر اساس تحقیقات موسسه ی
میزان بهره برداری پاالیشگاه ها در ماه مه 
سال جاری میالدی کمترین رکورد خود 
یعنی 67درصد را تجربه کرده و حاشیه ی 
ســود نیز تا حد 1/75دالر برای پاالیش 
هر بشکه نفت خام کاهش یافت که بسیار 
کمتر از میانگین بهره برداری 84درصدی 
و حاشیه ی سود 7/50دالر در سال های 
گذشته هستند. به همین دلیل است که 
کارشناسان بازار نفت عقیده دارند: دنیا 
به یک کاهش ظرفیــت 10درصدی در 
زمینه  ی تولیدات پاالیشــگاه ها نیاز دارد 
و در چنین شــرایطی حرکت به ســمت 
پاالیشگاه  ســازی در جهان را با شــک و 

تردید روبرو خواهد ساخت، به ویژه آنکه 
ســقوط قیمت های انرژی در سال جاری 
و وضعیت متالطم آن در سال های آتی، 
شــرایط رقابت را برای این پاالیشگاه ها 

دشوارتر کرده و خواهد کرد.
از طرفی، این طور به نظر می رسد که روند 
تقاضای فرآورده هــای نفتی و در نتیجه 
تقاضــای نفت خام در نتیجه ی تشــدید 
مقــررات کاهــش گازهــای گلخانه ای، 
بهره وری سوخت  استانداردهای  افزایش 
و گسترش خودروهای برقی در آینده ی 
بلندمدت کاهشــی باشد که خود، فشار 
مضاعفی را بر تقاضای فرآورده های نفتی 
و در نتیجــه تقاضای نفت خام در جهان 

وارد خواهد کرد.

دولت روســیه با هــدف تقویت و کمک 
به بخش باالدســتی صنعت نفت خود، 
در نظــر دارد تــا مالیات  شــرکت های 
ارائه دهنــده ی خدمات نفتی در کشــور 
را کاهــش دهــد. وزیر انرژی روســیه، 
الکساندر نواک، اظهار داشت این تصمیم 

در پی اثرات ناشی از کاهش تولید نفت 
سهمیه بندی شــده از سوی اوپک پالس 
اتخاذ شده و روســیه درصدد است تا از 
این طریق، زمینــه ی الزم برای افزایش 
بازگشــت  امکان  و  فعالیت های حفاری 
ســریع به میزان تولید قبلی را در آینده 

فراهم کنــد. بنابر ارزیابی هــای وی، با 
توجه به کاهش شدید و ناگهانی تقاضای 
نفت بــر اثر همه گیری ویــروس کرونا، 
تقاضای  پیش بینی می شــود که میزان 
صنعــت، جهت بهره منــدی از خدمات 
شــرکت های فعال در زمینــه ی ارائه ی 
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خدمات نفتی در ســال های 2020-21، 
نســبت به ســال 2019 به نصف برسد. 
در همیــن زمان، میزان عرضه ی جهانی 
نفت نیز در دوره ی 25-2023 در حدود 
5میلیون بشــکه در روز کاهش یافته و 
میزان ســرمایه گذاری و حفاری چاه نیز 
در سطوح 13 سال گذشته قرار می گیرد. 
نواک خاطر نشان ساخت، در زمان بهبود 

تقاضای نفت خام و رسیدن آن به سطح 
پیش از شــیوع کرونا، بازگشتن و حتی 
احتماال افزایش کســب ســهم بازار در 
حداقل زمان ممکن، برای روسیه همانند 
نفت خام  تولیدکننده ی  کشورهای  دیگر 
بســیار حائزاهمیــت اســت. بنابرایــن 
چشــم انداز افزایش اقدامــات عملیاتی 
جهــت افزایش تولیــد به میزان حمایت 

ارائه دهنده ی  کنونی ما از شــرکت های 
خدمات نفتی بســتگی دارد. در همین 
راســتا، وزارت نفت روسیه از هم اکنون 
در حال اجرای برنامه ای جهت توسعه ی 
خدمات تکمیل عملیات حفاری چاه های 

نیمه تمام است.

کشف دو میدان جدید گازی در شمال عربستان 

آمریکا پنجمین تأمین کننده ی برتر نفت خام چین 

عربستان ســعودی در اواخر اوت اعالم 
کرد که شــرکت نفت آرامکو دو میدان 
گازی جدید در شمال کشور در ناحیه ی 
مرزی با کشــور اردن کشف کرده است. 
اکتشــافات جدید شــامل: میدان گازی 
Hadbat Al-Hajrah و میــدان گاز 
 Al-Jawf درمنطقه ی Abraq Al-Talul
هســتند. پیش بینی می شود که میدان 
دارای   Hadbat Al-Hajrah گازی 
تولید روزانه 16میلیون فوت مکعب  نرخ 
گاز طبیعی و 1944بشکه میعانات گازی 
 Abraq Al-Talul باشد. میدان جدید

نیــز امکان تولید روزانه تــا 1/1میلیون 
فوت  مکعب گازطبیعی و 3189 بشــکه 
فوق ســبک  )نفت خام  گازی  میعانــات 
عربی( را دارا اســت. البتــه فعالیت های 
مطالعاتــی بــر روی این دو میــدان تا 
شــناخت کامل آنهــا همچنــان ادامه 
دارد. عربستان ســعودی در حال حاضر 
17/2درصد ذخایر نفت و 3درصد ذخایر 

گاز جهان را دارا می باشد.
شــرکت آرامکــو در مــاه مــارس نیز 
اعالم کرد که برنامــه ای جهت افزایش 
بیشــترین ظرفیت پایــدار تولید روزانه 

از 12 به 13میلیون بشــکه نفت خام را 
دارد. از طرفی، سود آرامکو در سه ماهه 
کاهش 73درصدی  با  دوم ســال جاری 
)معــادل  ریــال  24/6میلیــارد  بــه 
6/6میلیــارد دالر( رســید، در حالی که 
مقــدار آن در فصل دوم ســال 2019 
بــا 92/59میلیارد ریــال )معادل  برابر 
نتیجه  بوده است. در  24/7میلیارد دالر( 
شــرکت فوق در صدد است تا برنامه ی  
بهبود هزینه های ســرمایه ای را با هدف 

کاهش مقادیرآنها دنبال کند.

گزارش اداره کل گمــرک چین در ماه 
اوت نشــان می دهد که واردات نفت خام 
این کشور در ماه ژوئیه از ایاالت متحده 
آمریکا با 4/5درصد افزايش نســبت به 
مــاه ژوئن، به باالترین میــزان و معادل 
866هزار و 793بشــکه در روز رسیده و 
اين امر باعث شده كه نام اياالت متحده 
تأمین کننده ی  به عنوان پنجمین  آمریکا 
بزرگ نفت خــام چین در ماه ژوئيه ثبت 
نفت خام  ميزان صادرات  بيشترين  شود. 

آمریکا به چین آخرین بار در ژانویه سال 
2018 بود که حجمی  بالغ بر 474هزار 
و 450بشكه در روز را شامل می شد. اما 
در چند ماه اخير بــا ادامه ی تنش های 
تجاری میان چین و آمریکا، روند جریان 
معامــالت نفت خام بين دو كشــور نیز 
کند شده اســت، به طوری که در نیمه ی 
دوم ســال2020، چین انتظار دارد كه 
برترین مشــتری  به عنوان  کره جنوبــی 
آســیایی نفت خام آمریکا، از او پیشــی 

گیرد. همچنين این کشور تصميم گرفته 
اســت که میزان خریــد فعلی نفت خام 
خود از آمريكا را كه در فاصله ی ماه هاي 
ژوئيه تا دســامبر بيــش از 80میلیون 
بشکه بوده اســت، ثابت نگه دارد. البته 
از نگاه موسسه ی اطالعاتی و تحقیقاتی 
Kpler، آمریــکا در نظر دارد تا در ماه 
اوت، بیشترین حجم صادرات نفت خام را 
به چین داشــته باشد لذا، انتظار می رود 
مقــدار صدور نفت خــام آن به چین در 
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کوتاه

ایــن مــاه از 30میلیون بشــكه )حدود 
یک میلیون بشــکه در روز( بیشتر شود. 
در همين حال اطالعات به دســت آمده 
نشــان می دهد که برای ماه سپتامبر نیز 

برنامه ریــزی الزم برای بارگیری حداقل 
هفت محمولــه نفت خام به حجم حدود 
14ميليون بشكه نفت خام به مقصد بنادر 
چین، از خلیج مکزیک در سواحل جنوبی 

آمریکا انجام شده که طي ماه هاي اكتبر 
تا نوامبر به مقصد خواهند رسيد. 

پیش بینی تولید نفت خام قزاقستان در سال 2021 

افزایش ظرفیت تولید نفت عراق  

وزارت اقتصاد قزاقســتان اعالم کرد که 
این کشور در صدد است تا تولید نفت خام 
و میعانات خود را در سال2021 به رقم 
1/73میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 
در حال حاضــر، توافق اوپک پالس توان 
تولید نفت قزاقستان را محدود کرده که 
البته این محدودیت شامل میعانات گازی 
نمی شود و تحت این توافق قرار است از 
روزانه 1/397میلیون  تا دســامبر،  اوت 

بشکه نفت خام تولید  کند. سهم قزاقستان 
از ژانویه ی 2021 تا آوریل 2022، تولید 
روزانه 1/475میلیون بشــکه اســت که 
البته این ســهمیه در نشست ماهیانه  ی 
وزرا قابل بازنگری خواهد بود. به گفته ی  
وزیر اقتصاد قزاقســتان، میــزان تولید 
نفت این کشور در سال 2021 نیز ثابت 
خواهــد بود. مجموع تولیــد نفت خام و 
میعانات قزاقستان در سال2019، معادل 

حدود 1/82میلیون بشــکه در روز بوده  
که اندکی بیش از برنامه ها بوده اســت. 
وزیر اقتصاد آن کشور همچنین افزود که 
قرار است حجم تولید نفت و میعانات آن 
با ادامه ی روند افزایشــی در سال2022 
به رقــم روزانه 1/8میلیون بشــکه و در 
سال2023 به روزانه 2/02میلیون بشکه 

برسد.

معــاون وزیر نفت عراق اعــالم کرد که 
کشــورش قصــد دارد ظرفیــت تولید 
نفت خود را تا ســال2025 از 5میلیون 
بشــکه در روز فعلی به 7میلیون بشکه 
افزایــش دهد و همچنین از ســوزاندن 
گازهای همراه نفــت تولیدی از میادین 
نفتــی جلوگیری کرده و باالخره واردات 

سوخت از ایران را به صفر برساند. 
احسان اســماعیل گفت: هم اکنون تمام 
 Ar Ratawi پروژه های گازی بــه جز
در حال اجرا هستند و اجراي اين پروژه 
كــه بزرگ تریــن پــروژه ی گازی عراق 
نیز هســت، به دلیل کمبود منابع مالی 
به تعویق افتاده اســت. عــراق به دلیل 
کمبود برق و ســوزاندن گازهای همراه، 
در سال های اخیر مجبور به واردات برق 

و گاز از ایران شــده اســت  اما اخیرا با 
تشــدید تحریم های آمریکا علیه ایران، 
عراق نیز تحت  فشــار آمریكا برای قطع 
واردات بــرق و گاز از ایران می باشــد، 
به عالوه آنکه متعهد به کاهش تولید نفت 
بر اساس توافق کاهش تولید اوپک پالس 
نیز می باشــد. بر اســاس گزارش بانک 
جهانی که در ماه ژوئیه منتشر شد، عراق 
بعد از روســیه، در سال2019 بیشترین 
مقدار گاز همراه نفت تولیدی در جهان 
)حدود 18میلیــارد مترمکعب( را بدون 

هیچ استفاده ای سوزانده است. 
احســان اســماعیل افزود: عراق قادر به 
تولید روزانه تا 7میلیون بشکه نفت خام 
و همچنیــن تولید حداکثــر 5ميليارد 
فوت مكعــب در روز گاز و 20گیگا وات 

برق اســت، با این حال نیاز عراق به برق 
تا سال2030 رقمی معادل 35گیگاوات 
می باشــد. وي همچنیــن گفت: به دلیل 
کمبود انرژی، این کشور باید انرژی  های 
انرژی خورشــیدی  مانند  تجدیدپذیــر 
را توســعه دهد و عــراق می تواند گاز را 
ازکشــورهایی به غیر از ایران به صورت 
LNG وارد کند. معاون نخست وزیر این 
کشــور افزود: در صورتی که قراردادهای 
چند میلیارد دالری که با شــرکت های 
آمریکایی امضا شــده، اجرایی شــوند و 
ســرمایه گذاری ســعودی ها را به سمت 
خــود جلب کنیم، می توانیم وابســتگی 
خود را بــه واردات گاز و بــرق از ایران 

کاهش دهیم.
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خروج شرکت آرامکو  از قرارداد ساخت پاالیشگاه در چین

تمدید زمان قرارداد عربستان و   Chevron برای توسعه ی میادین مشترک دریایی 
با کویت   

 Chevron  امضای تفاهم نامه ی همکاری میان عراق و

شــرکت آرامکوی عربســتان از قرارداد 
همــکاری برای احداث یک پاالیشــگاه 
بــا ظرفیــت روزانــه  300هزار بشــکه 
در شمال شــرق چیــن، خــارج شــد. 
مجتمــع  ســاخت  قــرارداد  آرامکــو 
 Huajin-Aramco پتروپاالیشگاهی 
را در فوریه ی2019 و در جریان بازدید 
محمدبن ســلمان از پکــن امضا کرد. بر 
اســاس توافق قبلــی، در برنامه ی  این 
تفاهم نامــه  ســاخت یــک مجموعه ی 
پاالیشی و پتروشیمی با ارزش 10میلیارد 
دالر در شمال شرق چین نیز مدنظر بود. 

البته آرامکو زمانی از قرارداد فوق خارج 
شــد که چین تمایل بــه ادامه ی  پروژه 
داشــت و به همین دلیل هنوز هیچ یک 
از طرفیــن اظهارنظری در خصوص این 
موضــوع نکرده اند. از نظــر آرامکو این 
پروژه تالشی برای تقویت سرمایه گذاری 
در بخش پایین دســتی چیــن به منظور 
حفــظ صادرات نفت خام عربســتان بود 
که قرار بود این پرژوه از ســال2024 و 
با تأمین 70درصد خــوراک مصرفی از 
سوی عربستان عملیاتی شود. بر اساس 
داده هــای اطالعاتــی چین، عربســتان 

ســعودی بزرگ تریــن تأمین کننــده ی  
نفت خام آن کشــور با صــادرات روزانه 
1/82میلیون بشــکه در روز )19درصد 

بیشتر از سال گذشته( است. 
در حال حاضر، مجموع سهام آرامکو در 
چین  فقط مربوط به شرکت پتروپاالیش 
Fujian بــا ظرفیت روزانــه  280هزار 
بشــکه و بخش بازاریابی شــرکت نفت 

Siopec SenMei می باشد.

عربستان سعودی قرارداد خود با شرکت 
آمریکا   )Chevron( شــورون  نفــت 
را برای انجام فعالیت های اکتشــافی و 
عملیاتی در منطقه ی  بی طرف مشترک 
با کویت تا سال2046 توسعه داد. مهلت 
اتمام این قرارداد، قبال سال2039 بود. 
شرکت شورون طی بیانیه ای اعالم کرد 
که عملیات در منطقه ی  بی طرف از سر 
گرفته شده و با مشارکت شرکت کویتی 
  Kuwait Gulf Oil Company
 تــا ایفــای تعهــدات بــه 
سعودی  عربســتان  پادشاهی  حکومت 

و کویت ادامــه می یابد. Chevron و 
KGOC عملیــات فراســاحلی میدان 
Warfa را بــر عهده دارند که منجر به 
ازسرگیری تولید نفت پس از توقف آن 
در سال2015 شد. دومین میدان مهم 
دراین منطقه، Al-Khafji اســت که 
فعالیــت آن نیز از ســال2014 متوقف 
شــد و ســپس در ابتدای سال جاری از 
سرگرفته شد، اما در پی پذیرش تصمیم 
اوپک به کاهش تولید از سوی عربستان 
ســعودی و کویت، مجددا تولید از آن 

متوقف شد. 

هر دو میدان بــا مجموع ظرفیت تولید 
روزانــه  500هزار بشــکه در منطقه ی  
بی طرف بین دو کشــور واقع شده اند و 
هر دو نیز از ســال1970 بر سر اداره ی  
مشــترک و بهره بــرداری از نفــت این 
 Al-khafji منطقه، توافق کردند. نفت
با درجه ی API معادل 28/5 و میزان 
ســولفور 2/85درصــد و نفــت میدان 
Warfa با درجه ی API معادل 24/5 

و دارای 3/88درصد سولفور است.

عراق مصمم اســت تا با توجه به امضای 
توافق نامه ی تجاری بــا آمریکا به ارزش 
8میلیارد دالر در اوایــل ماه اوت، برای 

تقویــت فعالیت های اکتشــافی میادین 
نفتــی خود یــک تفاهم  نامه ی همکاری 
 )Chevron( نفت شــورون  با شرکت 

آمریکا نیز امضا کند. بر اســاس بیانیه ی 
مطبوعاتی وزارت انرژی آمریكا، عراق در 
اواسط ماه اوت با شرکت های آمریکایی 
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از جمله  شــورون، چندیــن تفاهم نامه 
امضا کرد. شــرکت فوق، قبال در شمال 
عراق در منطقه ی خودمختار کردستان 
فعالیت می كرد. بر اساس انتشار بيانيه ی 
مذكور، تفاهم نامه اي كه بين طرفين امضا 
شــد، چارچوبی را برای شروع مذاکرات 
توســعه  اکتشــاف،  قرارداد  مورد  در 
و  عراق  نواحی جنــوب  در  تولیــد  و 
Dhi Qar نشــان می دهد.  اســتان 
به عــالوه، قــرارداد همکاری با شــرکت 
خدمات نفتی Baker Hughes نیز از دیگر 
موارد توافق بود که در آن همکاری های 
بیشتری در زمینه ی اســتفاده از انرژي 

حاصل از گازهــاي همراه نفت تولیدی 
)یا فلــر Flair( و همچنین اســتقرار 
در  آمريكایی  فنی  تاسیســات خدمات 
میادين نفتي و تجهیز آنها انجام شود. 
شرکت آمریکایی Honeywell نیز در 
جهت پيشبرد توســعه ی پروژه ی گازی 
Ar Ratawi قــراردادي با وزارت نفت 
عراق امضا کرد كه بر اســاس آن عراق 
مي تواند بيشتر منابع گازی خود را برای 
تأمین انــرژی  موردنیــاز داخلی به كار 
گيرد. ایاالت متحده آمریکا مجددا عراق 
را وادار کرده تا وابستگي خود را به منابع 
گاز و برق ایران كاهش دهد، اما خطرات 

امنیتــی، نــا آرامی های مدنی و فســاد 
داخلی، مانع ســرمایه گذاری بین المللی 
در اين كشور شــده است. دولت ترامپ 
در ماه مه، بــرای ادامه ی واردات برخی 
منابع انرژی از ایران توسط عراق، مجوز 
120روزه ای را بــرای عــراق صادر کرد 
کــه اين  اقدام اندکــی پس از به قدرت 
رسيدن Kadhimi )نخست وزير جديد 
عراق( برای تثبیت دولت شکننده ی وی 

بود.

تصمیم عراق برای احداث پاالیشگاه نفت

وزیر نفت عراق در اوایل سپتامبر گفت: 
اين كشــور برای تامین مصارف داخلی 
در حال مذاکره با شرکت Eni )شركت 
برای ســاخت یک  ايتاليايــي(  نفتــي 
پاالیشــگاه با ظرفيت 300 هزار بشــكه 
در روز و با هزینــه ی تقریبی 4میلیارد 
 Zubair دالر در نزدیکــی میدان نفتی
اســت که در حال حاضر توسط شرکت 
فوق در قســمت جنوبی اين کشور اداره 

می شــود. وي افزود: فاز اول اين پروژه 
شــامل راه اندازي توليد 150هزار بشكه 
در روز فرآورده ی نفتي در اين پااليشگاه 
تا ســال2025 اســت. در حــال حاضر 
شــركت Eni میدان نفتی Zubair  را 
با مالكيت 41/56درصدي، به كمك ديگر 
 Kogas شركاي خود كه شامل شركت
کره جنوبی )با 23/75درصد( و شــرکت 
)بــا 29/69درصد(  نفت دولتــی بصره 

و شــريك دولتي ديگــر آن با 5درصد 
ســهام اســت، اداره می کند. وزير نفت 
اين كشور بدون اينكه سطح توليد فعلي 
میــدان Zubair را افشــا كند، گفت 
كه پااليشــگاه مذكور قرار اســت توليد 
فرآورده هاي نفتي خود را تا سال2027 

به 700هزار بشكه در روز برساند.


