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ذخیره سازی نفت کویت در ژاپن  

بودجه ی 2۰21 عربستان با نفت 48 دالری

ژاپــن و کویت با هــدف افزایش امنیت 
عرضه ی نفت در شــرق آســیا در اوایل 
دسامبر، قراردادی را جهت ذخیره سازی 
نفت خام برای تامین نیاز منطقه در ژاپن 

با یکدیگر منعقد کردند. 
گزارشات مربوط به این توافق، اولین بار 
هفته ی آخر نوامبر و زمانی منتشــر شد 
که منابع نفتی اعالم کردند ژاپن موافقت 
کرده که حجمــی بالغ بر 3/14 میلیون 
بشــکه از ظرفیــت ذخیره ســازی نفت 
قابل دســترس خــود در ترمینال کایره 
منطقــه ی  در   )Kiire oil terminal(
Kagoshima )در جنــوب ژاپن( را به 
شرکت ملی نفت کویت اجاره دهد. این 
میزان از ذخیره ســازی نفت کویت برابر 
با 1/5 روز مصرف نفت در ژاپن یا بیش 
از 10 روز مصرف نفت در جنوب شــرقی 

آسیا خواهد بود. 
همچنین بر اســاس گزارشات منتشره، 

بر اســاس مفادی از قــرارداد، در زمان 
عرضه ی عادی نفت، شــرکت ملی نفت 
کویت از این مخــازن به عنوان پایانه ی 
صدور نفت به مقاصد مختلف در شــرق 
آســیا اســتفاده خواهد کــرد لیکن در 
شرایط حساس، اولویت برداشت نفت به 
شــرکت های نفتی در ژاپن تعلق خواهد 

گرفت. 
کویت چهارمیــن تامین کننده ی بزرگ 
نفت ژاپن پس از عربســتان ســعودی، 
امارات و قطر می باشــد به طوری که در 
ســال 2019 حجمی بالغ بر 8/5درصد 
نفت وارداتــی ژاپن از آن کشــور بوده 
اداره ی  گــزارش  اســاس  بــر  اســت. 
اطالعــات انرژی آمریــکا )EIA(، ژاپن 
پنجمیــن مصرف کننــده ی بزرگ نفت 
در جهان و چهارمیــن واردکننده ی آن 
است. همچنین این کشــور بزرگ ترین 
واردکننده ی گاز طبیعی مایع در جهان 

به شــمار می رود. بــه دالیــل امنیتی، 
نزدیکــی و اقتصادی، تقریبا تمامی نفت 

وارداتی ژاپن از خاورمیانه است. 
در ســال جاری نیز بیــش از 90درصد 
واردات نفت ژاپن از ایــن منطقه انجام 
شــده و خرید نفــت خود را از ســایر 
کشورها از جمله، روسیه و ایاالت متحده 
متوقف کرد. الزم به یادآوری اســت که 
 )ADNOC( شــرکت نفــت ابوظبــی
نیز طــی موافقت نامــه ای مخازنی به 
6 میلیون بشــکه را برای امنیت  حجم3/
تقاضــای نفت خــام صادراتــی خود به 
شرق آسیا در ژانویه ی 2020 با شرکت 
پاالیشــی eneos ژاپنــی مالک مخازن 

فوق در کایره به امضا رسانده است. 
مخازن اجاره ای آرامکوی عربستان نیز با 
حجم 6/3 میلیون بشکه در جزایر اوکی 
نــاوا )Okinawa( در این کشــور قرار 

دارند.

وزارت دارایــی عربســتان بــه عنــوان 
بزرگ ترین صادر کننده ی نفت در جهان 
اعالم کرد: "درآمد این کشــور در سال 
2020 به علت کاهش شــدید تقاضای 
نفت در نتیجه ی شــیوع ویروس کرونا 
تــا میزان  30/7درصــد کاهش یافته و 
)109/81میلیارد  ریال  میلیارد  به 412 

دالر( رسیده است. 
به همیــن منظــور، این کشــور ضمن 
برنامه های  اجــرای  در  بیشــتر  تامــل 
بلندپروازانه ی خود، تصمیم گرفته است 

تا هزینه های خود را در بودجه ی ســال 
آینده ی میالدی نســبت به سال 2020 
تا میزان 7درصــد کاهش دهد تا بتواند 
کســری بودجه ی خود را در سال آینده 

به حداقل برساند. 
عربســتان ســعودي انتظار دارد كسري 
بودجــه ی ســال 2020 آن بــه 79/4 
ميليارد دالر برســد كه حدودا 12درصد 
توليد ناخالص داخلي آن خواهد بود كه 
عمدتا به دليل كاهش شديد درآمدهاي 

نفتي است. 

بودجه ی ســال آینده ی عربســتان نیز 
معمــوال نمایانگــر انتظــار آن از قیمت 
جهانی نفت در ســال آینده خواهد بود، 
البته هنوز به طور رســمی اعالم نشــده 
که این کشور قیمت نفت را در بودجه ی 
خود چه رقمی در نظر گرفته است. البته، 
تحلیلگران می گویند بودجه ی990میلیارد 
ریالی)263/91میلیــارد دالر( آن بــرای 
سال 2021 بر اســاس قیمت بشکه ای 
 ،)Brent( 48  دالر بــرای نفت خام برنت
به عنوان شــاخص قیمــت جهانی نفت 

کوتاه
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می باشــد. اگرچه این رقم قبال و در ماه 
اکتبر و بــا امید به بهبود بــازار، با رقم 
خوش بینانه ی 50 دالر برای هر بشــکه 

نفت پیش بینی شده بود. 
زیرا عربســتان باور داشــت که به دلیل 
کشــف واکســن کرونا و تقویت اقتصاد 
جهانی، قیمــت نفت بــه زودی بهبود 
خواهد یافت که تاکنــون انتظارات وی 
برآورده نشده و انتظار می رود برآوردهای 
آن از قیمــت نفت برای ســال آینده به 
ویژه بــا ورود موج جدیــد و نوع جدید 
کرونا حتی بر اساس رقم 48 دالر در هر 

بشکه نیز دور از انتظار باشد. 
با اینهمه، برآوردها حاکی از آن اســت 
که در ســال جاری اقتصاد عربســتان تا 
میــزان 3/7درصد کوچک تر شــده اما 
انتظار می رود در ســال آینده 3/2درصد 
رشد را تجربه کند و كسري بودجه ی آن 
نیز كاهش يافته و بــه 9/4درصد توليد 

ناخالص داخلي برگــردد و در نهایت با 
توجه به شــرایط مورد انتظــار در بازار 
نفت، بودجه ی  کشور در سال 2023 به 

تعادل برسد.
قیمــت نفت در بودجه ی ســال 2021 
کشــورهای قطــر و عراق بــا توجه به 
انتظــارات هریک از شــرایط اقتصادی 
خــود به ترتیب 40 و 42 دالر برای هر 
بشــکه نفت خام )برنت( در نظر گرفته 

شده است. 
ایران نیز این رقم را در بودجه ی ســال 
1400 معــادل 40 دالر و صدور روزانه 
2/3 میلیون بشــکه مــورد مالک قرار 
داده اســت. اما کویت چشم انداز درآمد 
حاصــل از صــدور نفت خــود را برای 
دوره ی ژانویه ی 2021 تا آوریل 2022 
با تولید روزانه 2/43 میلیون بشکه و با 
قیمت 30 دالر در هر بشکه پیش بینی 

کرده است.

 Goldman Sachs البتــه موسســه ی
اخيــرا به دليل ســاخت واكســن كرونا 
كه منجر به افزايــش تقاضاي نفت خام 
انتظار دارد قيمت  نفت خام  خواهد شد، 
برنت افزايش يابــد و به 65 دالر در هر 
بشكه نیز برسد، اگرچه ممكن است اين 
اتفــاق نيفتد، زیرا با آرام گرفتن حوادث 
در ليبي، این کشــور مجددا تصمیم به 
عرضه ی روزانه 1/28 ميليون بشكه نفت 
به بازار گرفته که با رقم افزایش عرضه ی 
اوپك از ژانويه )500 هزار بشكه در روز( 
به ميزان توليد فعلي برنامه ی محدودیت 
عرضه ی نفت در بازار را بیشتر تحت تاثیر 
قرار خواهد داد و این در حالي است  كه 
واكسيناســيون عمومي نیز حدودا چند 
ماه طول خواهد كشــيد تــا به نتیجه ی 

تقریبا نهایی خود برسد.

تالش روسیه برای رهایی از وابستگی به درآمدهاي نفتي 

صادرکننده ی  بزرگ ترین  دارایی  وزارت 
انرژی جهان در حال آماده ســازی خود 
برای کاهش درآمدهای دریافتی از محل 
صدور انرژی اســت، زیرا تقاضای جهانی 
نفت خام زودتــر از زمان مــورد انتظار 

شروع به کاهش کرده است.
Vladimir Kolchey، معــاون وزیــر 
دارایــی روســيه در اوایل دســامبر در 
مصاحبه ی  خود در مسکو گفت: "ممکن 
است دیگر زمان اوج مصرف نفت گذشته 
باشــد و خطــر در درازمــدت در حال 
افزایش است و از این پس درآمد حاصل 
از بازار هیدروکربن ها می تواند به كمتر از 

ارقام مورد انتظار جاری نیز برسد و شاید 
بهتریــن روزها برای کســب درآمدهای 
حاصل از انرژی، به عنوان محرک اصلی 

اقتصاد جهان، سپری شده باشد. 
البته، رئیس جمهور، والدیمیر پوتین در 
ماه اکتبر خاطرنشان ساخته بود که رشد 
تقاضا در آســیا از صادرات انرژی روسیه 
در دهه هــای آینده حمایت خواهد کرد. 
با این حال، پوتین سال هاســت که قول 
داده است وابســتگی روسیه به انرژی را 
کاهش دهد، لــذا وزارت دارایی در حال 
بررسی سناریوهایی برای سطوح مختلف 
تقاضا برای انرژی صادراتی روسیه است، 

اگرچه هنوز این بخش، یک سوم درآمد 
را در بودجه ی کشــور تشکیل می دهد. 
البته، همزمانی کاهش فعالیت ها به دلیل 
شیوع ویروس کرونا با تالش برای مبازره 
بــا تغییرات آب وهوایی در ســال جاری، 
چشــم انداز تقاضــا برای ســوخت های 
فســیلی را نیز تحت فشــار قرار داده و 
شــرکت BP نیز به عنوان یکی از اولین 
شرکت های بزرگ نفتی در ماه سپتامبر 
اعتراف کرد ممکن است مصرف نفت خام 
هرگز به ســطوح پیش از شیوع ویروس 

کرونا باز نگردد. 
در این میان، چین و ایاالت متحده آمریکا، 
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پیش بیني EIA از کاهش تولید نفت خام آمریکا

عمان بــا اســتفاده از بزرگ ترین بلوک 
نفتی خود برای اســتقراض بیشــتر از 
شرکت های نفتی و موسسات بین المللی 
مالی و بانکی، شــرکت دولتی جدیدی 
با نام "شــرکت توســعه ی انرژی عمان" 

تاسیس کرده است. 
این شــرکت در شــرکت توسعه ی نفت 
عمان ســهام دار خواهد بود و در بلوک 

اکتشافی 6 نیز ذینفع است. 
به عالوه، شــرکت توسعه ی انرژی عمان 

فعالیت های اکتشاف و تولید هیدروکربن 
را نیز انجــام خواهد داد و اجازه دارد به 
هر روشی که می تواند از منابع مالی پول 

استقراض کند.
این شرکت همچنین می تواند در خارج 
از عمــان ســرمایه گذاری کــرده و در 
تجدیدپذیر  انــرژی  محصوالت  تجارت 

نیز فعالیت کند. 
در ماه نوامبر گزارشــی انتشــار یافت 
مبنــی بر اینکــه، عمان بــرای تامین 

کســری فزاینــده ی بودجــه ی خود با 
مشکل روبرو شده و قصد دارد 60درصد 
ســهم بلوک 6 را از شــرکت توسعه ی 
نفت عمان به شــرکت جدیدی منتقل 
کند کــه در نیمه ی اول ســال 2021 
حــدود 3 میلیــارد دالر اوراق قرضــه 
منتشر خواهد کرد. گفته شده که بانک 
"جی پی مورگان" در این زمینه به دولت 

عمان مشاوره می دهد.

اداره ی اطالعات انرژی آمریکا )EIA( ، در 
گزارش اوایل دسامبر خود اعالم کرد که 
انتظار می رود تولید نفت خام این کشور 
در ســال 2020 میالدی رقمی معادل 

910 هزار بشــکه در روز کاهش داشته 
باشــد و به 11/34 میلیون بشکه در روز 
برسد که این رقم از پیش بینی های قبلی 
مبنی بر کاهش تولید 860 هزار بشــکه 

در روز بیشتر است. 
همچنیــن پیش بینــی می شــود تولید 
نفت خام آمریکا در سال آینده 240 هزار 
بشکه در روز نسبت به سال جاری کاهش 

دو اقتصاد بزرگ جهان نیز تعهدات خود 
را بــرای انتقال به انــرژی پاک افزایش 
داده انــد. به همین منظــور، پوتین نیز، 
ســابق  رئیــس   Anatoly Chubais
موسســه ی Rusnano )شرکت دولتی 
فعــال در پروژه هــای تجدیدپذیر( را به 
عنوان مشاور خود برای اجرای برنامه ی 
توسعه ی پایدار در کشور منصوب کرد. 

Chubais یکی از منتقدان ســطح باال 
در سیاســت های آب وهوایی روسیه در 
ســال های اخیر بوده و گفته اســت که 
برای  تهدیــدی  نفت  تقاضــای  کاهش 

امنیت ملی این کشور است. 
روســیه که کمتر از یــک درصد انرژی 
خــود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
تولید می کند، تاکنون در زمینه ی انتقال 
بــه ســمت انرژی های پاک بــه کندی 
حركت کرده اســت و همچنان در حال 
ســرمایه گذاری در پروژه هــای جدیــد 
اکتشاف نفت در نواحی مختلف به ویژه 

در قطب شمال است. 
 Skolkovo انــرژی  مرکز  تحلیلگــران 
مسکو در ماه می هشــدار دادند که در 
صورت عدم انطباق این کشور با شرایط 

جدیــد آب وهوایی و بازار ســوخت های 
فســیلی، ممکن است رشــد اقتصادی 
روســیه طی دو دهه ی آینده به کمتر از  

0/8درصد در سال نیز برسد. 
از طرفــی، کارشناســان اقتصــادی در 
Alfa-Bank در مسکو معتقدند: "اقتصاد 
روســیه در حال حاضر برای تغییر آماده 
نیست و دولت و تجارت درکي از آينده ی 
بدون نفــت و اقدامات روســيه برای آن 

زمان ندارند."

کوتاه
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داشته باشــد و به 11/10 میلیون بشکه 
در روز برسد که در مقایسه با پیش بینی 
قبلــی، 290 هزار بشــکه در روز کمتر 
اســت. بدیهی است، تولید نفت شیل نیز 
با کاهش قیمت نفت خام به دلیل شیوع 
ویروس کرونــا و کاهش تقاضای جهانی 

نفت  روندی نزولی داشته است. 
ولی افزایش امید به توزیع گســترده ی 
واکســن کرونا باعث شد تولید نفت خام 
آمریکا نســبت به پایین ترین رقم آن در 
ماه می که طی دو ســال و نیم گذشته 

بود، بهبود یابد. 
البته، تولیدکنندگان نفت در این کشور 
در پاســخ به افزایش قیمــت 3 دالری 
هر بشــکه نفت در ماه نوامبر نسبت به 
اکتبــر بر تعداد ســکوهای حفاری خود 
افزوده و تولید از چاه های موجود را آغاز 
کرده انــد. اداره ی اطالعات انرژی آمریکا 
اعالم کرد: به دلیل کاهش تولید در 48 
ایالت، تولید نفت خام این کشــور نیز در 

ماه مارس 2021 به کمتر از 11 میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید. 

ایــن اداره همچنیــن انتظــار دارد در 
ســال 2020 مصرف نفت خام و ســایر 
ســوخت های مایــع در آمریکا نســبت 
برآورد اولیه حدود 2/4 میلیون بشــکه 
در روز کاهش یافتــه و به حدود 18/2 

میلیون بشکه در روز برسد.  
پیش بینــی می شــود در ســال 2021 
تقاضای نفت آمریکا با 1/6 میلیون بشکه 
در روز افزایش به 19/8 میلیون بشــکه 
در روز برســد که نسبت به برآورد قبلی 
)افزایــش 1/7 میلیون بشــکه در روز(، 

کمی کمتر می باشد. 
اداره ی اطالعات انرژی آمریکا همچنین 
اعالم کــرد که پیش بینی می شــود در 
ســال 2020 مصرف جهانی نفت خام و 
سوخت های مایع به طور متوسط رقمی 
معادل 92/4 میلیون بشکه در روز باشد 
که 8/8 میلیون بشــکه در روز از ســال 

2019 کمتر اســت و در ســال 2021، 
این رقم فقط 5/8 میلیون بشکه در روز 

افزایش داشته باشد.
در این رابطــه افزایش تولید نفت اوپک 
نیز برای سال 2021 رقم 27/5 میلیون 
بشــکه در روز در مقابــل 25/7 میلیون 
بشــکه در روز برآورد شــده برای سال 
2020 پیش بینی شده که نسبت به رقم 
پیش بینی شده ی قبلی آن یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش نشان می دهد که 
این رقم کاهش نیز ناشــی از شــرایط 
جــاری بــازار و به روزرســانی برنامه و 
باالخره تصمیم جلسه روز سوم دسامبر 
مبنی بر محدود کردن برنامه ی افزایش 
تولید اوپک و متحــدان آن در ژانویه ی 
2021 به رقم 0/5 میلیون بشکه در روز 
از مقدار 2 میلیون بشــکه در روز مقدار 

اعالم شده ی قبلی می باشد.

  فروش دارایي هاي آرامکو 

عربستان سعودي در نظر دارد تا كسري 
بودجه ی خود را از طريق الزام شــركت 
دولتي آرامكو به فروش بخشــي از سهام 
شــركت هاي زیر مجموعه ی خود جبران 

كند. 
در این رابطه آرامکو تصمیم گرفته است 
تا برنامه ی مدونی را براي فروش خطوط 
لولــه برای کســب حــدود 10 ميليارد 
دالر منابع مالي با هدف جبران كســري 

بودجه ی خود تهیه كند. 
بعد از اينكه ابوظبي بعد از شيوع ويروس 

كرونــا و كاهش قيمت نفت دســت به 
اقداماتی مشابه فوق براي تامين نقدينگي 
زد، ايــن ايده نیز در شــركت ملي نفت 
آرامكو مورد توجه قرار گرفت. بودجه ی 
عربستان سعودي به دليل كاهش قيمت 
نفت و كاهش سطح توليد به  شدت دچار 

كسري شده است. 
آرامكو گزارش داد ســود اين شركت در 
سه  ماهه ي سوم ســال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود 44درصد كاهش 
يافته به طوری که از 21/29 ميليارد دالر 

به 11/9 ميليارد دالر رسيده است. 
از طرفی، حدود 98درصد سهام آرامكو 
در اختيار دولت عربســتان اســت، لذا 
عملكــرد مالي آرامكــو تعيين كننده ی 
عملكرد مالي دولت عربســتان سعودي 
است. آرامكو پیشتر هزينه هاي سرمايه ای 
خود را كاهش داده بود و فروش ســهام 
به روش جدید، گام منطقي بعدي براي 

جبران كسري بودجه ی آن است.
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    برنامه ی چین برای توسعه ی گاز شیل 

    افزایش فعالیت های اکتشافی در امارات متحده عربی 

در حالي كــه تقاضا بــراي گاز طبيعي 
در چین به شــدت رو به افزايش اســت 
و بیشــترین ســهم آن نیز از خارج به 
کمک خطوط لوله و یا گاز طبیعی مایع 

)LNG(، وارد می شود. 
همین امر موجب شــد تا دولت چین با 
هدف توسعه ی بیشــتر امنیت عرضه ی 
انــرژی موردنیاز خود به ویــژه از منابع 
داخلــی، بر فعالیت های اکتشــافی نفت 
و گاز خــود در داخل بیفزایــد و اخیرا 
نیز برنامــه ی افزايش توليــد از ذخاير 
گاز غیرمتعارف)شــيل( را بــا کمــک 
سرمایه گذاران خارجی و به روش كاهش 
محدوديــت  بر فعالیت آنهــا و پرداخت 
یارانه بر هزينه هاي توليد به مرحله اجرا 

درآورده است. 
چین دارای ذخایر قابل مالحظه ی گاز شیل 
است اما زمین شناســی در استخراج این 
منابــع با چالــش روبرو اســت، بنابراین 
مشخص نیست که آیا این مشوق ها باعث 
نفتی  بین المللی  جذب شرکت های مهم 
)oil Majores( می شود یا خیر؟ در این 
میان، اطالعات زمین شناســی در استان 
Guizhou نشــان می دهــد که تعداد 6 
بلوک اکتشافی از ذخایر گاز شیل در این 

منطقه وجود دارد. 
اما قيمت هاي پيشنهادي در اين مناقصه 
بســیار پایین تر از پیشنهادات ارائه شده 

در مناقصه ی مشــابه ســال 2017 در 
همان استان مي باشد. 

چین ســال ها اســت که جهــت ايجاد 
انگیزه های سرمايه گذاري برای توسعه ی 
منابــع و تولید گاز شــیل و گاز متان از 

بستر ذغال سنگ تالش مي کند. 
در سال 2010 واردات گاز طبیعی چين 
فقط 15درصد از كل ســهم واردات آن 
را تشــکیل می داد اما در ســال 2018، 
مقدار آن تقریبا به نصف )45درصد( کل 

واردات کشور رسيد. 
همچنيــن از آنجاکه مصرف گاز طبیعی 
چين به طور چشمگیری نسبت به تولید 
داخلی آن پیشی گرفته است، اين كشور 
در 3 سال گذشته به دنبال افزایش تولید 

گاز خود بوده است. 
بخش نفــت و گاز آن در حال حاضر به 
طور رسمی جهت مشارکت شرکت های 
خارجی بــدون نیاز به ســرمایه گذاری 
مشــترک با شــرکت های داخلی اعالم 
آمادگی کــرده و مشــوق های جدیدی 
نیز برای افزایش جذب ســرمایه گذاران 
خارجی شــامل تمدید دوره ی اکتشاف 
برای شرکت ها از 3 به 5 سال و همچنین 
ارائه ی مجوز به آنها برای فعالیت مستقیم 
در این کشور به شرط داشتن دفتر ثبت 
شده در چین را اعالم کرده است که این 
امر در چین به عنوان یک اتفاق بســیار 

بزرگ و مهم محسوب می شود و باالخره 
اینکــه، بخش نفــت و گاز چین به طور 
رســمی فضایی را برای مشارکت هرچه 
بیشتر شرکت های خارجی بدون نیاز به 
تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری مشترک 
با شرکت های چینی به وجود آورده است 
که امری کامال بی سابقه و جدید است. 

البته باید توجه داشــت که شرکت های 
بــزرگ انــرژی داخلی چین نیــز بیکار 
ننشســته اند و آنها نیز در حال توسعه ی 

منابع گاز شیل در کشور هستند. 
به عنوان مثال، شرکت دولتی پتروچاینا 
تقریبا  گذشته  ســال   ،)PetroChina(
741 میلیارد مترمکعــب به ذخایر گاز 
شیل خود در استان سیچوان اضافه کرد 
و همچنین اعالم کرد که 358 میلیون تن 
ذخایر اثبات شــده ی نفــت در میدان 

کینگ چنگ )Qingcheng( دارد.
چین طی سال های اخیر با هدف تامین 
نیاز روزافزون خود به نفت و گاز مصرفی، 
به دنبــال افزایش امنیت انرژی از منابع 
داخلــی بــوده و ایــن کار را از طریق 
توســعه ی فعالیت های اکتشافی نفت و 
گاز و افزایش تولید داخلی آنها، توسعه ی 
تا سیسات ذخیره سازی و احداث خطوط 
لوله  ی انتقال نفت و گاز با سرعت هرچه 

تمام تر دنبال می کند.

 ،)ADNOC( شرکت ملی نفت ابوظبی
تولیدکننده ی  بزرگ تریــن  عنــوان  به 
انرژی در امــارات متحده عربی، در نظر 

دارد تــا میــزان تولید نفت خــود را تا 
ســال 2030 با 25درصد افزایش به 5 
میلیون بشــکه در روز برساند. به همین 

دلیل، پس از واگذاری امتیاز اکتشــاف 
بلوک هــای یک و دو بخــش فالت قاره 
 Eni خود به کنسرســیومی ازدو شرکت

کوتاه
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    اکتشاف نفتي عظیم در دریای نروژ 

کونوکوفیلیپــس  آمریکایــی  شــركت 
)ConocoPhillips(، در  اواخر دسامبر 
اعالم کرد كه در درياي نروژ و در نزديكي 
يك ميدان نفتي در حــال بهره برداري، 

اكتشاف بزرگي را انجام داده است. 
برآوردهاي اوليه حاكي از آن اســت كه 
اين ميدان حدود 75 تــا 200 ميليون 
بشكه معادل نفت قابل استخراج داشته 

باشــد. اكتشــاف اخيــر در 14 مايلي 
شمال شــرقي ميدان Heidrun كه در 
ســال 1985 توســط آن شرکت كشف 
 ،Matt Fox .شــده بود، واقع شده است

ایتالیــا و PTTEP تايلنــد در ژانویه ی 
2019، در دسامبر سال جاری نیز امتیاز 
اکتشاف نفت در بلوک سه فالت قاره )با 
مساحت 11660 کیلومترمربع( را نیز به 
دو شــرکت فوق به ترتیب با سهم 70 و 

30درصد واگذار كرده است. 
این دو شرکت نیز با سرمایه گذاری بيش 
از 1/51 میلیــارد درهــم )معادل 412 
میلیــون دالر(، قرار اســت 100درصد 
مرحله ی اكتشــاف که شامل: اکتشاف، 
ارزیابی حفــاري و هزینه ی مشــارکت 
جهت بررســی و تخمين ذخایر نفتي و 

گازي مي باشد، را اجرا کند. 
با آغاز تولیــد از این بلــوک که انتظار 
مــی رود تولید از آن تا 35 ســال طول 
ســهم  60درصد   ،ADNOC بکشــد، 
تولیــدات را دارا خواهد بــود و بقیه ی 
40درصد نیز به دو شــرکت فوق تعلق 

خواهد گرفت. 
شیخ نشین ابوظبي به عنوان يك امارت 
متحده عربي،  امــارت  هفت  از  نفت خيز 
درحــال گســترش بخــش انرژي هاي 
هیدروكربنــی خود پــس از همه گيري 
ويروس كرونا بوده و براي 5 سال آينده، 
ميليارد  تا 448  سرمایه گذاری عمده ای 
درهم )معادل 122 ميليارد دالر( را برای 

آن برنامه ریزی كرده است. 

در این راســتا و در اواســط دسامبر نیز 
طی قراردادی، حق اکتشــاف نفت و گاز 
در بلوک 5 )در نزدیکی مرز مشــترک با 
 Occidental عمان( را به شرکت نفتی

واگذار كرده است. 
 4212 مســاحت  )بــا  بلــوک  ایــن 
بلــوک  مجــاورت  در  کیلومترمربــع( 
اکتشافی )شــماره 3 خشکی( است که 
ADNOC سال گذشته به شركت فوق 

واگذار کرده بود. 
در فاز اکتشــافی امتیــاز 100درصدی 
 Occidental بلوک فوق نیز به شرکت
واگذار شده که سرمایه گذاری تا 104/3 
میلیون پوند را بــرای آن در نظر گرفته 
است. در صورت دستیابی به نفت و گاز 
در ایــن میدان، اين شــرکت آمریکایی 
می تواند تا 35 ســال امتیــاز انحصاري 
استخراج از آن را در اختیار خود داشته 
باشــد که 60درصد تولیدات آن ســهم 
ADNOC و بقیــه ی 40درصد به آن 

شرکت تعلق خواهد داشت. 
شــرکت ADNOC طي بيانيه اي اعالم 
کــرد که در نظر دارد تا مناطق جدیدي 
را در نواحی خشــکی نیز برای اكتشاف 

نفت و گاز واگذار  كند. 
اعطــاي امتياز اخیر نیز نشــان مي دهد 
کــه ايــن کشــور در تالش اســت تا 

همچنان جايگاه خــود را به عنوان يك 
تامين كننده ی مهم و بلندمدت انرژي در 

جهان حفظ کند. 
به همین منظور نیز، شــورای عالی نفت 
 ADNOC اين كشــور در ماه نوامبر به
اجازه داد تا امتیاز اکتشــاف نفت و گاز 
در مناطق دیگر کشور را به شرکت های 

نفتی ذی صالح واگذار کند.   
الزم بــه یادآوری اســت کــه ادامه ی 
برنامه ی محدودیت تولید نفت توســط 
اوپک و همراهــان آن موجب نارضایتی 
بيشتر امارات شــده، اين در حالی است 
که تالش كشــورهاي مذكور در جهت 

تقويت بازارهای نفت است. 
گروه موســوم به اوپك پالس، تولید نفت 
امارات متحده عربــي را تــا پایان ســال 
2020 تقریبا به رقم 2/6 میلیون بشکه 

در روز محدود کرده است. 
این گروه در اوایل دســامبر و یک هفته 
قبل از امضای قرارداد فوق، موافقت کرد 
که در مــاه ژانویه مجموع صادرات نفت 
گــروه روزانه فقط به میــزان 500 هزار 
بشــکه افزايش یابد که در قالب افزایش 
کم تولید، به امارات به عنوان ســومین 
اجازه ی  اوپــک،  بزرگ  تولیدکننــده ی 
افزایش توليــد اندكي از نفــت را داده 

است.



62

مديرعامل اجرايي اين شرکت گفت: اين 
چهارمين پروژه ی اكتشافی موفقيت آميز 
کونوکوفیلیپس در منطقه ی فالت قاره ی 

نروژ طي 16 ماه اخير است. 
ماه گذشته نيز اين شركت اكتشاف يك 
مخزن جديد میعانــات گازي با حجمی 
برابر 50 تا 190 ميليون بشــكه معادل 
نفت قابل اســتخراج را اعــالم کرد كه 
ایــن مخزن نیــز در 22 مايلــي ميدان 

Heidrun واقع است. 
همچنين اين شــركت به عنوان اپراتور 
در بخــش فراســاحلي دريــاي نروژ در 
اوايــل ماه جاري، توليــد نفت از ميدان 
توسعه يافته ی Troll را كه در سال هاي 
1978 تا 2015 نیز عملياتي بود، مجددا 

آغاز كرده است. 
میدان نفتــی TroII حــاوی نفت خام 
با درجــه ی API برابــر 35/5، یکی از 

چندين فرصت توســعه ای در منطقه ی 
 در دريــاي شــمال 
اســت كه عمليــات توليد نفــت با نرخ 
پیش بینی شــده از آن تا ســال 2050 
نیــز امكان پذير خواهد بــود. به گفته ی 
کونوکوفیلیپــس، هزينه ی تولید نفت از 
ایــن میدان كمتر از 30 دالر به ازای هر 

بشكه است.

    از سرگیری تولید نفت در غرب سیبری 

    پیش بیني قیمت نفت در سال 2۰21 توسط بانک جهاني 

اخیرا دیوکف، مدیرعامل شرکت گازپروم 
نفت روســیه اعالم کرد که این شرکت 
همسو با سازمان کشورهای صادرکننده ی 
نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( با 
ازسرگیری فعالیت چاه های نفتی متوقف 
 شده در غرب سیبری، تولید نفت خود را 

افزایش خواهد داد. 
تولیدکننــدگان نفــت روســیه قبال با 
هدف پایبندی به توافــق کاهش تولید 
اوپک پــالس در راســتای تقویت قیمت 
نفت، تولید نفت از تعداد قابل توجهی از 
چاه های نفت خود را متوقف کرده بودند. 
اعضــای اوپک پالس در آذرمــاه توافق 

کرده بودند تا کاهش تولید بی ســابقه ی 
خــود را از ماه ژانویــه ی 2021 تعدیل 
کرده و روزانه تا 500 هزار بشکه افزایش 
تولید داشــته باشــند که بیشتر اعضای 
اوپک پالس از جمله مقامات گازپروم نیز 

از آن استقبال کردند. 
روسیه قصد دارد بر اساس سهمیه ی خود 
در ائتــالف اوپک پالس تولیــد روزانه ی 
نفــت خود را 125 هزار بشــکه افزایش 
دهــد. مدیرعامل گازپــروم نفت اعالم 
کرد: این شرکت که بازوی نفتی شرکت 
گازپروم می باشــد، به احتمــال زیاد در 
سال 2020 سود خواهد کرد در حالی که 

به دلیل کاهش قیمت و تقاضای نفت در 
این سال، بسیاری از تولیدکنندگان نفت 
زیان قابل مالحظه ای را متحمل شده اند. 
درآمد خالص گازپــروم نفت در دوره ی 
ژانویه تا ســپتامبر به 36 میلیارد روبل 
)478 میلیون و 400 هزار دالر( سقوط 
کــرد، در حالی که درآمــد خالص این 
شــرکت در مدت مشابه ســال گذشته 

320 میلیارد روبل بود. 
دیوکوف گفــت: تقاضــای جهانی نفت 
ممکن اســت اوایل یا اواسط سال 2022 

میالدی به سطح پیش از بحران بازگردد.

بانک جهانــی در آخرین گزارش خود 
اواســط دســامبر منتشر کرد،  که در 
قیمــت  نفت خام را برای ســال آینده 
بر مبنای متوســط بهای نفت خام هاي 

برنت، دبلیو.تــی.آی  )WTI( و نفت خام 
دوبی در ســال آینده حــدود 44 دالر 
در هر بشــکه و برای سال 2022 با رقم 
50 دالر در هر بشــکه پیش بینی کرده 

است كه در مقايسه با قيمت 41 دالر به 
ازاي هر بشــكه پيش بيني شده در سال 

2020، افزايش نشان می دهد. 
بر اســاس گزارش فوق، شــيوع ويروس 

کوتاه
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    کشف یک میدان گازی در اردن  

شــرکت ملــی نفــت اردن در بیانیه ای 
اعــالم کرد که: یــک میــدان گازی با 
حجم قابل مالحظه در منطقه ی ریشا در 
مرزهای شرقی این کشور با عراق کشف 

کرده است. 
هال زواتی، وزیر انرژی اردن در بیانیه ی  
خود افزود: از زمان شــروع فعالیت های 
اکتشافی، تعدادی چاه حفاری شده که 
با مطالعات انجام شــده، شدت جریان 
گاز از چاه جدیدی که در ســال جاری 
حفر شده، امیدوارکننده تر بوده اگرچه، 
پس از مشخص شــدن نتایج نهایی که 
در حال اتمام اســت شــرایط روشن تر 

خواهد شد. 
به گفته ی مقامــات اردنی، با تولید گاز 

از میــدان گازی ریشــا می توان حدود 
5درصد از مصرف ســاالنه )حدود 350 
میلیون فوت مکعــب( گاز طبیعی این 

کشور برای تولید برق را تامین کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت اردن در 
این مورد گفت: فعالیت های اکتشــافی 
برای گاز در مناطق صحرای شــرقی که 
شرکت بی پی )BP( در سال 2014 پس 
از ســرمایه گذاری بیش از 240 میلیون 
دالر منطقه را رها کرد، از ســال گذشته 
افزایش یافتــه و مقادیر اکتشــافات را 
حداقل تا 70درصد افزایش داده اســت. 
مقامات اردنی مدت هاســت که امیدوار 
بودند اکتشــاف و حفاری در ریشــا به 
کشف ذخایر گازی بیشتر منتهی شود و 

به کاهش وابستگی این کشور به واردات 
نفت برای تامین سوخت در بخش برق و 

نیاز صنایع کمک کند. 
وزیر انــرژی اردن نیز گفت: در برنامه ی 
10 ساله ی انرژی کشور که سال گذشته 
رونمایــی شــد، تامین انــرژی نیمی از 
نیروگاه های تولید برق کشــور از طریق 
منابــع انــرژی داخلــی در مقایســه با 
15درصد فعلی هدف قرارگرفته اســت. 
این برنامه بخشی از تالش ها برای متنوع 
کردن منابــع انرژی داخلی برای کاهش 

واردات پرهزینه ی سوخت است.

كرونا همچنان بــر تقاضای جهانی نفت 
تاثیــر خواهد گذاشــت و مصرف آن در 
ســال آینده نيز کمتر از ســطح قبل از 
بیماری فوق خواهد  همه گیری شــیوع 

بود. 
از نــگاه بانــک جهانی، انتظــار می رود 
مصرف نفت تا پایان سال 2021 كماكان 

حدود 5درصد کمتر از 2019 باشد. 
در ایــن میــان، چشــم انداز تولید نفت 
روســیه و صادرات انرژی اين كشور كه 
نقــش مهمی بر درآمــد و بودجه ی آن 
دارد، به مدت زمان و ميزان کاهش تولید 
نفت در گروه اوپک پالس )به عنوان یک 
عضو مهــم و تاثیرگذار بر بــازار جهانی 
نفت( بســتگی خواهد داشت. از طرفی، 
در حالی که بازگشت شــرايط اقتصادی 
در سه ماهه ی ســوم سال 2020 بیشتر 

از حــد انتظار بود، بانک جهانی را بر آن 
داشت تا در چشم انداز اقتصادی روسیه 
نیز تجديدنظر کند و پيش بيني ســقوط 
5درصدي اقتصاد اين كشــور را در ماه 

سپتامبر به 4درصد کاهش دهد. 
همچنيــن این بانک هشــدار داد كه با 
شيوع مجدد ويروس كرونا در سه ماهه ی 
چهارم سال جاري، روند بهبود اقتصادي 
اين كشــور كندتــر مي شــود، زیرا به 
دلیــل کاهش قیمت نفــت و همچنين 
کاهش تولید نفت ناشــي از توافق گروه 
اوپك پالس، درآمد نفت و گاز روسیه نیز 
طي ماه هاي ژانويه تا اكتبر سال 2020، 
نسبت به سال 2019 حدود 35/2درصد 

کاهش یافته است. 
بر اساس آخرين گزارش اقتصادی بانک 
جهانی در ماه ژوئیه كه مربوط به روسیه 

اســت، تاثیر نقش اين كشور در سقوط 
قيمــت نفــت علی رغم کاهش شــدید 
تقاضای آن و به دنبال آن ركود اقتصادي 
در جهان كه ناشي از همه گيري ويروس 
كرونا بوده است، منجر به كوچك تر شدن 
بيشــتر اقتصاد روسيه در سال جاری در 

مقایسه با 11 سال گذشته شده است.
البته بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس 
نیز اعالم کرد که: واکسیناسیون گسترده 
و افزایش محدود تولید اوپک پالس باعث 
افزایــش قیمت نفت تــا 65 دالر در هر 

بشکه در 2021 می شود. 
نبود ســرمایه گذاری ساختاری در  زیرا 
بخش نفت و گاز تاثیر بیشتری بر قیمت 

نفت در بازار وارد می کند.


