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ذخیرهسازی نفت کویت در ژاپن 	
ژاپــن و کویت با هــدف افزایش امنیت
عرضهی نفت در شــرق آســیا در اوایل
دسامبر ،قراردادی را جهت ذخیرهسازی
نفتخام برای تامین نیاز منطقه در ژاپن
با یکدیگر منعقد کردند.
گزارشات مربوط به این توافق ،اولین بار
هفتهی آخر نوامبر و زمانی منتشــر شد
که منابع نفتی اعالم کردند ژاپن موافقت
کرده که حجمــی بالغ بر  ۳/۱۴میلیون
بشــکه از ظرفیــت ذخیرهســازی نفت
قابل دســترس خــود در ترمینال کایره
( )Kiire oil terminalدر منطقــهی
( Kagoshimaدر جنــوب ژاپن) را به
شرکت ملی نفت کویت اجاره دهد .این
میزان از ذخیرهســازی نفت کویت برابر
با  ۱/۵روز مصرف نفت در ژاپن یا بیش
از  ۱۰روز مصرف نفت در جنوبشــرقی
آسیا خواهد بود.
همچنین بر اســاس گزارشات منتشره،

بر اســاس مفادی از قــرارداد ،در زمان
عرضهی عادی نفت ،شــرکت ملی نفت
کویت از این مخــازن به عنوان پایانهی
صدور نفت به مقاصد مختلف در شــرق
آســیا اســتفاده خواهد کــرد لیکن در
شرایط حساس ،اولویت برداشت نفت به
شــرکتهای نفتی در ژاپن تعلق خواهد
گرفت.
کویت چهارمیــن تامینکنندهی بزرگ
نفت ژاپن پس از عربســتان ســعودی،
امارات و قطر میباشــد به طوریکه در
ســال  ۲۰۱۹حجمی بالغ بر ۸/۵درصد
نفت وارداتــی ژاپن از آن کشــور بوده
اســت .بــر اســاس گــزارش ادارهی
اطالعــات انرژی آمریــکا ( ،)EIAژاپن
پنجمیــن مصرفکننــدهی بزرگ نفت
در جهان و چهارمیــن واردکنندهی آن
است .همچنین این کشــور بزرگترین
واردکنندهی گاز طبیعی مایع در جهان

بهشــمار میرود .بــه دالیــل امنیتی،
نزدیکــی و اقتصادی ،تقریبا تمامی نفت
وارداتی ژاپن از خاورمیانه است.
در ســالجاری نیز بیــش از ۹۰درصد
واردات نفت ژاپن از ایــن منطقه انجام
شــده و خرید نفــت خود را از ســایر
کشورها از جمله ،روسیه و ایاالتمتحده
متوقف کرد .الزم به یادآوری اســت که
شــرکت نفــت ابوظبــی ()ADNOC
نیز طــی موافقتنامــهای مخازنی به
حجم ۶ /۳میلیون بشــکه را برای امنیت
تقاضــای نفتخــام صادراتــی خود به
شرق آسیا در ژانویهی  ۲۰۲۰با شرکت
پاالیشــی  eneosژاپنــی مالک مخازن
فوق در کایره به امضا رسانده است.
مخازن اجارهای آرامکوی عربستان نیز با
حجم  ۶/۳میلیون بشکه در جزایر اوکی
نــاوا ( )Okinawaدر این کشــور قرار
دارند.

بودجهی  ۲۰۲۱عربستان با نفت  ۴۸دالری
وزارت دارایــی عربســتان بــه عنــوان
بزرگترین صادرکنندهی نفت در جهان
اعالم کرد" :درآمد این کشــور در سال
 ۲۰۲۰به علت کاهش شــدید تقاضای
نفت در نتیجهی شــیوع ویروس کرونا
تــا میزان ۳۰/۷درصــد کاهش یافته و
به  ۴۱۲میلیارد ریال (۱۰۹/۸۱میلیارد
دالر) رسیده است.
بههمیــن منظــور ،این کشــور ضمن
تامــل بیشــتر در اجــرای برنامههای
بلندپروازانهی خود ،تصمیم گرفته است
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تا هزینههای خود را در بودجهی ســال
آیندهی میالدی نســبت به سال ۲۰۲۰
تا میزان ۷درصــد کاهش دهد تا بتواند
کســری بودجهی خود را در سال آینده
به حداقل برساند.
عربســتان ســعودي انتظار دارد كسري
بودجــهی ســال  ۲۰۲۰آن بــه ۷۹/۴
ميليارد دالر برســد كه حدودا ۱۲درصد
توليد ناخالص داخلي آن خواهد بود كه
عمدتا به دليل كاهش شديد درآمدهاي
نفتي است.

بودجهی ســال آیندهی 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 بودجهی
خود چه رقمی در نظر گرفته است .البته،
تحلیلگران میگویند بودجهی۹۹۰میلیارد
ریالی(۲۶۳/۹۱میلیــارد دالر) آن بــرای
سال  ۲۰۲۱بر اســاس قیمت بشکهای
 ۴۸دالر بــرای نفتخام برنت (،)Brent

به عنوان شــاخص قیمــت جهانی نفت
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میباشــد .اگرچه این رقم قبال و در ماه
اکتبر و بــا امید به بهبود بــازار ،با رقم
خوشبینانهی  ۵۰دالر برای هر بشــکه
نفت پیشبینی 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 میرود برآوردهای
آن از قیمــت نفت برای ســال آینده به
ویژه بــا ورود موج جدیــد و نوع جدید
کرونا حتی بر اساس رقم  ۴۸دالر در هر
بشکه نیز دور از انتظار باشد.
با اینهمه ،برآوردها حاکی از آن اســت
که در ســالجاری اقتصاد عربســتان تا
میــزان ۳/۷درصد کوچکتر شــده اما
انتظار میرود در ســال آینده ۳/۲درصد
رشد را تجربه کند و كسري بودجهی آن
نیز كاهش يافته و بــه ۹/۴درصد توليد

ناخالص داخلي برگــردد و در نهایت با
توجه به شــرایط مورد انتظــار در بازار
نفت ،بودجهی کشور در سال  ۲۰۲۳به
تعادل برسد.
قیمــت نفت در بودجهی ســال ۲۰۲۱
کشــورهای قطــر و عراق بــا توجه به
انتظــارات هریک از شــرایط اقتصادی
خــود به ترتیب  ۴۰و  ۴۲دالر برای هر
بشــکه نفتخام (برنت) در نظر گرفته
شده است.
ایران نیز این رقم را در بودجهی ســال
 ۱۴۰۰معــادل  ۴۰دالر و صدور روزانه
 ۲/۳میلیون بشــکه مــورد مالک قرار
داده اســت .اما کویت چشمانداز درآمد
حاصــل از صــدور نفت خــود را برای
دورهی ژانویهی  ۲۰۲۱تا آوریل ۲۰۲۲
با تولید روزانه  ۲/۴۳میلیون بشکه و با
قیمت  ۳۰دالر در هر بشکه پیشبینی
کرده است.

البتــه موسســهی Goldman Sachs
اخيــرا بهدليل ســاخت واكســن كرونا
كه منجر به افزايــش تقاضاي نفتخام
ت نفتخام
خواهد شد ،انتظار دارد قيم 
برنت افزايش يابــد و به  ۶۵دالر در هر
بشكه نیز برسد ،اگرچه ممكن است اين
اتفــاق نيفتد ،زیرا با آرام گرفتن حوادث
در ليبي ،این کشــور مجددا تصمیم به
عرضهی روزانه  ۱/۲۸ميليون بشكه نفت
به بازار گرفته که با رقم افزایش عرضهی
اوپك از ژانويه ( ۵۰۰هزار بشكه در روز)
بهميزان توليد فعلي برنامهی محدودیت
عرضهی نفت در بازار را بیشتر تحتتاثیر
قرار خواهد داد و این در حالي استكه
واكسيناســيون عمومي نیز حدودا چند
ماه طول خواهد كشــيد تــا به نتیجهی
تقریبا نهایی خود برسد.

تالش روسیه برای رهایی از وابستگی به درآمدهاي نفتي
وزارت دارایی بزرگترین صادرکنندهی
انرژی جهان در حال آمادهســازی خود
برای کاهش درآمدهای دریافتی از محل
صدور انرژی اســت ،زیرا تقاضای جهانی
نفتخام زودتــر از زمان مــورد انتظار
شروع به کاهش کرده است.
 ،Vladimir Kolcheyمعــاون وزیــر
دارایــی روســيه در اوایل دســامبر در
مصاحبهی 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 هیدروکربنها میتواند 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 ،رئیسجمهور ،والدیمیر پوتین در
ماه اکتبر خاطرنشان ساخته بود که رشد
تقاضا در آســیا از صادرات انرژی روسیه
در دهههــای آینده حمایت خواهد کرد.
با اینحال ،پوتین سالهاســت 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 ،یکسوم درآمد
را در بودجهی کشــور تشکیل میدهد.
البته ،همزمانی کاهش فعالیتها به دلیل
شیوع ویروس کرونا با تالش برای مبازره
بــا تغییرات آبوهوایی در ســالجاری،
چشــمانداز تقاضــا برای ســوختهای
فســیلی را نیز تحت فشــار قرار داده و
شــرکت  BPنیز به عنوان یکی از اولین
شرکتهای بزرگ نفتی در ماه سپتامبر
اعتراف کرد ممکن است مصرف نفتخام
هرگز به ســطوح پیش از شیوع ویروس
کرونا باز نگردد.
در این میان ،چین و ایاالتمتحدهآمریکا،
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دو اقتصاد بزرگ جهان نیز تعهدات خود
را بــرای انتقال به انــرژی پاک افزایش
دادهانــد .بههمین منظــور ،پوتین نیز،
 Anatoly Chubaisرئیــس ســابق
موسســهی ( Rusnanoشرکت دولتی
فعــال در پروژههــای تجدیدپذیر) را به
عنوان مشاور خود برای اجرای برنامهی
توسعهی پایدار در کشور منصوب کرد.
 Chubaisیکی از منتقدان ســطح باال
در سیاســتهای آبوهوایی روسیه در
ســالهای اخیر بوده و گفته اســت که
کاهش تقاضــای نفت تهدیــدی برای

امنیت ملی این کشور است.
روســیه که کمتر از یــک درصد انرژی
خــود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر
تولید میکند ،تاکنون در زمینهی انتقال
بــه ســمت انرژیهای پاک بــه کندی
حركت کرده اســت و همچنان در حال
ســرمایهگذاری در پروژههــای جدیــد
اکتشاف نفت در نواحی مختلف به ویژه
در قطب شمال است.
تحلیلگــران مرکز انــرژی Skolkovo
مسکو در ماه می هشــدار دادند که در
صورت عدم انطباق این کشور با شرایط

جدیــد آبوهوایی و بازار ســوختهای
فســیلی ،ممکن است رشــد اقتصادی
روســیه طی دو دههی آینده به کمتر از
۰/۸درصد در سال نیز برسد.
از طرفــی ،کارشناســان اقتصــادی در
 Alfa-Bankدر مسکو معتقدند" :اقتصاد
روســیه در حال حاضر برای تغییر آماده
نیست و دولت و تجارت درکي از آيندهی
بدون نفــت و اقدامات روســيه برای آن
زمان ندارند".

بدعت نفتی عمان با هدف استقراض بیشتر برای رفع کسری بودجه
عمان بــا اســتفاده از بزرگترین بلوک
نفتی خود برای اســتقراض بیشــتر از
شرکتهای نفتی و موسسات بینالمللی
مالی و بانکی ،شــرکت دولتی جدیدی
با نام "شــرکت توســعهی انرژی عمان"
تاسیس کرده است.
این شــرکت در شــرکت توسعهی نفت
عمان ســهامدار خواهد بود و در بلوک
اکتشافی  ۶نیز ذینفع است.
به عالوه ،شــرکت توسعهی انرژی عمان

فعالیتهای اکتشاف و تولید هیدروکربن
را نیز انجــام خواهد داد و اجازه دارد به
هر روشی که میتواند از منابع مالی پول
استقراض کند.
این شرکت همچنین میتواند در خارج
از عمــان ســرمایهگذاری کــرده و در
تجارت محصوالت انــرژی تجدیدپذیر
نیز فعالیت کند.
در ماه نوامبر گزارشــی انتشــار یافت
مبنــی بر اینکــه ،عمان بــرای تامین

کســری فزاینــدهی بودجــهی خود با
مشکل روبرو شده و قصد دارد ۶۰درصد
ســهم بلوک  ۶را از شــرکت توسعهی
نفت عمان به شــرکت جدیدی منتقل
کند کــه در نیمهی اول ســال ۲۰۲۱
حــدود  3میلیــارد دالر اوراق قرضــه
منتشر خواهد کرد .گفته شده که بانک
"جیپیمورگان" در این زمینه به دولت
عمان مشاوره میدهد.

پيشبيني  EIAاز کاهش تولید نفتخام آمریکا
ادارهی اطالعات انرژی آمریکا ( ،)EIAدر
گزارش اوایل دسامبر خود اعالم کرد که
انتظار میرود تولید نفتخام این کشور
در ســال  ۲۰۲۰میالدی رقمی معادل
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 ۹۱۰هزار بشــکه در روز کاهش داشته
باشــد و به  ۱۱/۳۴میلیون بشکه در روز
برسد که این رقم از پیشبینیهای قبلی
مبنی بر کاهش تولید  ۸۶۰هزار بشــکه

در روز بیشتر است.
همچنیــن پیشبینــی میشــود تولید
نفتخام آمریکا در سال آینده  ۲۴۰هزار
بشکه در روز نسبت به سالجاری کاهش

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 183


داشته باشــد و به  ۱۱/۱۰میلیون بشکه
در روز برسد که در مقایسه با پیشبینی
قبلــی ۲۹۰ ،هزار بشــکه در روز کمتر
اســت .بدیهی است ،تولید نفتشیل نیز
با کاهش قیمت نفتخام به دلیل شیوع
ویروس کرونــا و کاهش تقاضای جهانی
ت روندی نزولی داشته است.
نف 
ولی افزایش امید به توزیع گســتردهی
واکســن کرونا باعث شد تولید نفتخام
آمریکا نســبت به پایینترین 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  ۳دالری
هر بشــکه نفت در ماه نوامبر نسبت به
اکتبــر بر تعداد ســکوهای حفاری خود
افزوده و تولید از چاههای موجود را آغاز
کردهانــد .ادارهی اطالعات انرژی آمریکا
اعالم کرد :به دلیل کاهش تولید در ۴۸
ایالت ،تولید نفتخام این کشــور نیز در

ماه مارس  ۲۰۲۱به کمتر از  ۱۱میلیون
بشکه در روز خواهد رسید.
ایــن اداره همچنیــن انتظــار دارد در
ســال  ۲۰۲۰مصرف نفتخام و ســایر
ســوختهای مایــع در آمریکا نســبت
برآورد اولیه حدود  ۲/۴میلیون بشــکه
در روز کاهش یافتــه و به حدود ۱۸/۲
میلیون بشکه در روز برسد.
پیشبینــی میشــود در ســال ۲۰۲۱
تقاضای نفت آمریکا با  ۱/۶میلیون بشکه
در روز افزایش به  ۱۹/۸میلیون بشــکه
در روز برســد که نسبت به برآورد قبلی
(افزایــش  ۱/۷میلیون بشــکه در روز)،
کمی کمتر میباشد.
ادارهی اطالعات انرژی آمریکا همچنین
اعالم کــرد که پیشبینی میشــود در
ســال  ۲۰۲۰مصرف جهانی نفتخام و
سوختهای مایع به طور متوسط رقمی
معادل  ۹۲/۴میلیون بشکه در روز باشد
که  ۸/۸میلیون بشــکه در روز از ســال

 ۲۰۱۹کمتر اســت و در ســال ،۲۰۲۱
این رقم فقط  ۵/۸میلیون بشکه در روز
افزایش داشته باشد.
در این رابطــه افزایش تولید نفت اوپک
نیز برای سال  ۲۰۲۱رقم  ۲۷/۵میلیون
بشــکه در روز در مقابــل  ۲۵/۷میلیون
بشــکه در روز برآورد شــده برای سال
 ۲۰۲۰پیشبینی شده که نسبت به رقم
پیشبینی شدهی قبلی آن یک میلیون
بشــکه در روز کاهش نشان میدهد که
این رقم کاهش نیز ناشــی از شــرایط
جــاری بــازار و بهروزرســانی برنامه و
باالخره تصمیم جلسه روز سوم دسامبر
مبنی بر محدود کردن برنامهی افزایش
تولید اوپک و متحــدان آن در ژانویهی
 ۲۰۲۱به رقم  ۰/۵میلیون بشکه در روز
از مقدار  ۲میلیون بشــکه در روز مقدار
اعالم شدهی قبلی میباشد.

		
فروش داراييهاي آرامكو

عربستان سعودي در نظر دارد تا كسري
بودجهی خود را از طريق الزام شــركت
دولتي آرامكو به فروش بخشــي از سهام
شــركتهاي زیرمجموعهی خود جبران
كند.
در این رابطه آرامکو تصمیم گرفته است
تا برنامهی مدونی را براي فروش خطوط
لولــه برای کســب حــدود  ۱۰ميليارد
دالر منابع مالي با هدف جبران كســري
بودجهی 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 .بودجهی
عربستان سعودي بهدليل كاهش قيمت
نفت و كاهش سطح توليد بهشدت دچار
كسري شده است.
آرامكو گزارش داد ســود اين شركت در
سه ماههي سوم ســال نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود ۴۴درصد كاهش
يافته به طوریکه از  ۲۱/۲۹ميليارد دالر

به  ۱۱/۹ميليارد دالر رسيده است.
از طرفی ،حدود ۹۸درصد سهام آرامكو
در اختيار دولت عربســتان اســت ،لذا
عملكــرد مالي آرامكــو تعيينكنندهی
عملكرد مالي دولت عربســتان سعودي
است .آرامكو پیشتر هزينههاي سرمايهای
خود را كاهش داده بود و فروش ســهام
به روش جدید ،گام منطقي بعدي براي
جبران كسري بودجهی آن است.
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برنامهی چين برای توسعهی گاز شيل
در حاليكــه 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
( ،)LNGوارد میشود.
همین امر موجب شــد تا دولت چین با
هدف توسعهی بیشــتر امنیت عرضهی
انــرژی موردنیاز خود به ویــژه از منابع
داخلــی ،بر فعالیتهای اکتشــافی نفت
و گاز خــود در داخل بیفزایــد و اخیرا
نیز برنامــهی افزايش توليــد از ذخاير
گاز غیرمتعارف(شــيل) را بــا کمــک
سرمایهگذاران خارجی و به روش كاهش
ت بر فعالیت آنهــا و پرداخت
محدوديــ 
یارانه بر هزينههاي توليد به مرحله اجرا
درآورده است.
چین دارای ذخایر قابلمالحظهی گازشیل
است اما زمینشناســی در استخراج این
منابــع با چالــش روبرو اســت ،بنابراین
مشخص نیست که آیا این مشوقها باعث
جذب شرکتهای مهم بینالمللی نفتی
( )oil Majoresمیشود یا خیر؟ در این
میان ،اطالعات زمینشناســی در استان
 Guizhouنشــان میدهــد که تعداد 6
بلوک اکتشافی از ذخایر گاز شیل در این
منطقه وجود دارد.
اما قيمتهاي پيشنهادي در اين مناقصه
بســیار پایینتر از پیشنهادات ارائه شده

در مناقصهی مشــابه ســال  ۲۰۱۷در
همان استان ميباشد.
چین ســالها اســت که جهــت ايجاد
انگیزههای سرمايهگذاري برای توسعهی
منابــع و تولید گاز شــیل و گاز متان از
بستر ذغالسنگ تالش ميکند.
در سال  ۲۰۱۰واردات گاز طبیعی چين
فقط ۱۵درصد از كل ســهم واردات آن
را تشــکیل میداد اما در ســال ،۲۰۱۸
مقدار آن تقریبا به نصف (۴۵درصد) 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  3سال گذشته به دنبال افزایش تولید
گاز خود بوده است.
بخش نفــت و گاز آن در حال حاضر به
طور رسمی جهت مشارکت شرکتهای
خارجی بــدون نیاز به ســرمایهگذاری
مشــترک با شــرکتهای داخلی اعالم
آمادگی کــرده و مشــوقهای جدیدی
نیز برای افزایش جذب ســرمایهگذاران
خارجی شــامل تمدید دورهی اکتشاف
برای شرکتها از  3به  5سال و همچنین
ارائهی 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 میشود و باالخره
اینکــه ،بخش نفــت و گاز چین به طور
رســمی فضایی را برای مشارکت هرچه
بیشتر شرکتهای خارجی بدون نیاز به
تشکیل هلدینگ سرمایهگذاری مشترک
با شرکتهای چینی به وجود آورده است
که امری کامال بیسابقه و جدید است.
البته باید توجه داشــت که شرکتهای
بــزرگ انــرژی داخلی چین نیــز بیکار
ننشســتهاند و آنها نیز در حال توسعهی
منابع گاز شیل در کشور هستند.
به عنوان مثال ،شرکت دولتی پتروچاینا
( ،)PetroChinaســال گذشته تقریبا
 ۷۴۱میلیارد مترمکعــب به ذخایر گاز
شیل خود در استان سیچوان اضافه کرد
و همچنین اعالم کرد که ۳۵۸میلیونتن
ذخایر اثبات شــدهی نفــت در میدان
کینگچنگ ( )Qingchengدارد.
چین طی سالهای 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
توســعهی فعالیتهای اکتشافی نفت و
گاز و افزایش تولید داخلی آنها ،توسعهی
تاسیسات ذخیرهسازی و احداث خطوط
لولهی انتقال نفت و گاز با سرعت هرچه
تمامتر دنبال می کند.

			
افزایش فعالیتهای اکتشافی در امارات متحدهعربی
شرکت ملی نفت ابوظبی ( ،)ADNOCدارد تــا میــزان تولید نفت خــود را تا دلیل ،پس از واگذاری امتیاز اکتشــاف
به عنــوان بزرگتریــن تولیدکنندهی ســال  ۲۰۳۰با ۲۵درصد افزایش به  ۵بلوکهــای یک و دو بخــش فالت قاره
انرژی در امــارات متحدهعربی ،در نظر میلیون بشــکه در روز برساند .بههمین خود به کنسرســیومی ازدو شرکت Eni
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ایتالیــا و  PTTEPتايلنــد در ژانویهی
 ،۲۰۱۹در دسامبر سالجاری نیز امتیاز
اکتشاف نفت در بلوک سه فالت قاره (با
مساحت  ۱۱۶۶۰کیلومترمربع) را نیز به
دو شــرکت فوق به ترتیب با سهم  ۷۰و
۳۰درصد واگذار كرده است.
این دو شرکت نیز با سرمایهگذاری بيش
از  ۱/۵۱میلیــارد درهــم (معادل ۴۱۲
میلیــون دالر) ،قرار اســت ۱۰۰درصد
مرحلهی اكتشــاف که شامل :اکتشاف،
ارزیابی حفــاري و هزینهی مشــارکت
جهت بررســی و تخمين ذخایر نفتي و
گازي ميباشد ،را اجرا کند.
با آغاز تولیــد از این بلــوک که انتظار
مــیرود تولید از آن تا  ۳۵ســال طول
بکشــد۶۰ ،ADNOC ،درصد ســهم
تولیــدات را دارا خواهد بــود و بقیهی
۴۰درصد نیز به دو شــرکت فوق تعلق
خواهد گرفت.
شیخنشین ابوظبي به عنوان يك امارت
نفتخيز از هفت امــارت متحدهعربي،
درحــال گســترش بخــش انرژيهاي
هیدروكربنــی خود پــس از همهگيري
ويروس كرونا بوده و براي  ۵سال آينده،
سرمایهگذاری عمدهای تا  ۴۴۸ميليارد
درهم (معادل  ۱۲۲ميليارد دالر) را برای
آن برنامهریزی كرده است.

در این راســتا و در اواســط دسامبر نیز
طی قراردادی ،حق اکتشــاف نفت و گاز
در بلوک ( ۵در نزدیکی مرز مشــترک با
عمان) را به شرکت نفتی Occidental
واگذار كرده است.
ایــن بلــوک (بــا مســاحت ۴۲۱۲
کیلومترمربــع) در مجــاورت بلــوک
اکتشافی (شــماره  ۳خشکی) است که
 ADNOCسال گذشته به شركت فوق
واگذار کرده بود.
در فاز اکتشــافی امتیــاز ۱۰۰درصدی
بلوک فوق نیز به شرکت Occidental
واگذار شده که سرمایهگذاری تا ۱۰۴/۳
میلیون پوند را بــرای آن در نظر گرفته
است .در صورت دستیابی به نفت و گاز
در ایــن میدان ،اين شــرکت آمریکایی
میتواند تا  ۳۵ســال امتیــاز انحصاري
استخراج از آن را در اختیار خود داشته
باشــد که ۶۰درصد تولیدات آن ســهم
 ADNOCو بقیــهی ۴۰درصد به آن
شرکت تعلق خواهد داشت.
شــرکت  ADNOCطي بيانيهاي اعالم
کــرد که در نظر دارد تا مناطق جدیدي
را در نواحی خشــکی نیز برای اكتشاف
نفت و گاز واگذاركند.
اعطــاي امتياز اخیر نیز نشــان ميدهد
کــه ايــن کشــور در تالش اســت تا

همچنان جايگاه خــود را به عنوان يك
تامينكنندهی مهم و بلندمدت انرژي در
جهان حفظ کند.
بههمین منظور نیز ،شــورایعالی نفت
اين كشــور در ماه نوامبر به ADNOC
اجازه داد تا امتیاز اکتشــاف نفت و گاز
در مناطق دیگر کشور را به شرکتهای
نفتی ذیصالح واگذار کند.
الزم بــه یادآوری اســت کــه ادامهی
برنامهی 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 اوپكپالس ،تولید نفت
اماراتمتحدهعربــي را تــا پایان ســال
 ۲۰۲۰تقریبا به رقم  ۲/۶میلیون 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  ۵۰۰هزار
بشــکه افزايش یابد که در قالب افزایش
کم تولید ،به امارات به عنوان ســومین
تولیدکننــدهی بزرگ اوپــک ،اجازهی
افزایش توليــد اندكي از نفــت را داده
است.

			
اكتشاف نفتي عظيم در دریای نروژ

شــركت آمریکایــی کونوکوفیلیپــس
( ،)ConocoPhillipsد ر اواخر دسامبر
اعالم کرد كه در درياي نروژ و در نزديكي
يك ميدان نفتي در حــال بهرهبرداري،

باشــد .اكتشــاف اخيــر در  ۱۴مايلي
اكتشاف بزرگي را انجام داده است.
برآوردهاي اوليه حاكي از آن اســت كه شمالشــرقي ميدان  Heidrunكه در
اين ميدان حدود  ۷۵تــا  ۲۰۰ميليون ســال  ۱۹۸۵توســط آن شرکت كشف
بشكه معادل نفت قابل استخراج داشته شــده بود ،واقع شده است،Matt Fox .
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مديرعامل اجرايي اين شرکت گفت :اين
چهارمين پروژهی اكتشافی موفقيتآميز
کونوکوفیلیپس در منطقهی فالت قارهی
نروژ طي  ۱۶ماه اخير است.
ماه گذشته نيز اين شركت اكتشاف يك
مخزن جديد میعانــات گازي با حجمی
برابر  ۵۰تا  ۱۹۰ميليون بشــكه معادل
نفت قابل اســتخراج را اعــام کرد كه
ایــن مخزن نیــز در  ۲۲مايلــي ميدان

 Heidrunواقع است.
همچنين اين شــركت به عنوان اپراتور
در بخــش فراســاحلي دريــاي نروژ در
اوايــل ماه جاري ،توليــد نفت از ميدان
توسعهيافتهی  Trollرا كه در سالهاي
 ۱۹۷۸تا  ۲۰۱۵نیز عملياتي بود ،مجددا
آغاز كرده است.
میدان نفتــی  TroIIحــاوی نفتخام
با درجــهی  APIبرابــر  ،۳۵/۵یکی از

چندين فرصت توســعهای در منطقهی
در دريــاي شــمال
اســت كه عمليــات توليد نفــت با نرخ
پیشبینی شــده از آن تا ســال ۲۰۵۰
نیــز امكانپذير خواهد بــود .به گفتهی
کونوکوفیلیپــس ،هزينهی تولید نفت از
ایــن میدان كمتر از  ۳۰دالر به ازای هر
بشكه است.

			
از سرگیری تولید نفت در غرب سیبری

اخیرا دیوکف ،مدیرعامل شرکت گازپروم
نفت روســیه اعالم کرد که این شرکت
همسو با سازمان کشورهای صادرکنندهی
نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپالس) با
ازسرگیری فعالیت چاههای نفتی متوقف
شده در غرب سیبری ،تولید نفت خود را
افزایش خواهد داد.
تولیدکننــدگان نفــت روســیه قبال با
هدف پایبندی به توافــق کاهش تولید
اوپکپــاس در راســتای تقویت قیمت
نفت ،تولید نفت از تعداد قابلتوجهی از
چاههای نفت خود را متوقف کرده بودند.
اعضــای اوپکپالس در آذرمــاه توافق

کرده بودند تا کاهش تولید بیســابقهی
خــود را از ماه ژانویــهی  ۲۰۲۱تعدیل
کرده و روزانه تا  ۵۰۰هزار بشکه افزایش
تولید داشــته باشــند که بیشتر اعضای
اوپکپالس از جمله مقامات گازپروم نیز
از آن استقبال کردند.
روسیه قصد دارد بر اساس سهمیهی خود
در ائتــاف اوپکپالس تولیــد روزانهی
نفــت خود را  ۱۲۵هزار بشــکه افزایش
دهــد .مدیرعامل گازپــروم نفت اعالم
کرد :این شرکت که بازوی نفتی شرکت
گازپروم میباشــد ،به احتمــال زیاد در
سال  ۲۰۲۰سود خواهد کرد در حالیکه

به دلیل کاهش قیمت و تقاضای نفت در
این سال ،بسیاری از تولیدکنندگان نفت
زیان قابلمالحظه ای را متحمل شدهاند.
درآمد خالص گازپــروم نفت در دورهی
ژانویه تا ســپتامبر به  ۳۶میلیارد روبل
( ۴۷۸میلیون و  ۴۰۰هزار دالر) سقوط
کــرد ،در حالیکه درآمــد خالص این
شــرکت در مدت مشابه ســال گذشته
 ۳۲۰میلیارد روبل بود.
دیوکوف گفــت :تقاضــای جهانی نفت
ممکن اســت اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۲
میالدی به سطح پیش از بحران بازگردد.

			
پيشبيني قيمت نفت در سال  ۲۰۲۱توسط بانك جهاني

بانک جهانــی در آخرین گزارش خود
که در اواســط دســامبر منتشر کرد،
قیمــت نفتخام را برای ســال آینده
بر مبنای متوســط بهای نفتخامهاي
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برنت ،دبلیو.تــی.آی( )WTIو نفتخام
دوبی در ســال آینده حــدود  ۴۴دالر
در هر بشــکه و برای سال  ۲۰۲۲با رقم
 ۵۰دالر در هر بشــکه پیشبینی کرده

است كه در مقايسه با قيمت  ۴۱دالر به
ازاي هر بشــكه پيشبيني شده در سال
 ،۲۰۲۰افزايش نشان میدهد.
بر اســاس گزارش فوق ،شــيوع ويروس
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كرونا همچنان بــر تقاضای جهانی نفت
تاثیــر خواهد گذاشــت و مصرف آن در
ســال آینده نيز کمتر از ســطح قبل از
همهگیری شــیوع بیماری فوق خواهد
بود.
از نــگاه بانــک جهانی ،انتظــار میرود
مصرف نفت تا پایان سال  ۲۰۲۱كماكان
حدود ۵درصد کمتر از  ۲۰۱۹باشد.
در ایــن میــان ،چشــمانداز تولید نفت
روســیه و صادرات انرژی اين كشور كه
نقــش مهمی بر درآمــد و بودجهی آن
دارد ،به مدت زمان و ميزان کاهش تولید
نفت در گروه اوپکپالس (به عنوان یک
عضو مهــم و تاثیرگذار بر بــازار جهانی
نفت) بســتگی خواهد داشت .از طرفی،
در حالیکه بازگشت شــرايط اقتصادی
در سهماههی ســوم سال  ۲۰۲۰بیشتر

از حــد انتظار بود ،بانک جهانی را بر آن
داشت تا در چشمانداز اقتصادی روسیه
نیز تجديدنظر کند و پيشبيني ســقوط
۵درصدي اقتصاد اين كشــور را در ماه
سپتامبر به ۴درصد کاهش دهد.
همچنيــن این بانک هشــدار داد كه با
شيوع مجدد ويروس كرونا در سهماههی
چهارم سالجاري ،روند بهبود اقتصادي
اين كشــور كندتــر ميشــود ،زیرا به
دلیــل کاهش قیمت نفــت و همچنين
کاهش تولید نفت ناشــي از توافق گروه
اوپكپالس ،درآمد نفت و گاز روسیه نیز
طي ماههاي ژانويه تا اكتبر سال ،۲۰۲۰
نسبت به سال  ۲۰۱۹حدود ۳۵/۲درصد
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 علیرغم کاهش شــدید
تقاضای آن و به دنبال آن ركود اقتصادي
در جهان كه ناشي از همهگيري ويروس
كرونا بوده است ،منجر به كوچكتر شدن
بيشــتر اقتصاد روسيه در سالجاری در
مقایسه با  ۱۱سال گذشته شده است.
البته بانک سرمایهگذاری گلدمنساکس
نیز اعالم کرد که :واکسیناسیون گسترده
و افزایش محدود تولید اوپکپالس باعث
افزایــش قیمت نفت تــا  ۶۵دالر در هر
بشکه در  ۲۰۲۱میشود.
زیرا نبود ســرمایهگذاری ساختاری در
بخش نفت و گاز تاثیر بیشتری بر قیمت
نفت در بازار وارد میکند.

کشف یک میدان گازی در اردن 			

شــرکت ملــی نفــت اردن در بیانیهای
اعــام کرد که :یــک میــدان گازی با
حجم قابلمالحظه در منطقهی ریشا در
مرزهای شرقی این کشور با عراق کشف
کرده است.
هال زواتی ،وزیر انرژی اردن در بیانیهی
خود افزود :از زمان شــروع فعالیتهای
اکتشافی ،تعدادی چاه حفاری شده که
با مطالعات انجام شــده ،شدت جریان
گاز از چاه جدیدی که در ســالجاری
حفر شده ،امیدوارکنندهتر بوده اگرچه،
پس از مشخص شــدن نتایج نهایی که
در حال اتمام اســت شــرایط روشنتر
خواهد شد.
به گفتهی مقامــات اردنی ،با تولید گاز

از میــدان گازی ریشــا میتوان حدود
۵درصد از مصرف ســاالنه (حدود ۳۵۰
میلیون فوت مکعــب) گاز طبیعی این
کشور برای تولید برق را تامین کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت اردن در
این مورد گفت :فعالیتهای اکتشــافی
برای گاز در مناطق صحرای شــرقی که
شرکت بیپی ( )BPدر سال  ۲۰۱۴پس
از ســرمایهگذاری بیش از  ۲۴۰میلیون
دالر منطقه را رها کرد ،از ســال گذشته
افزایش یافتــه و مقادیر اکتشــافات را
حداقل تا ۷۰درصد افزایش داده اســت.
مقامات اردنی مدتهاســت 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 برنامهی
 ۱۰سالهی انرژی کشور که سال گذشته
رونمایــی شــد ،تامین انــرژی نیمی از
نیروگاههای تولید برق کشــور از طریق
منابــع انــرژی داخلــی در مقایســه با
۱۵درصد فعلی هدف قرارگرفته اســت.
این برنامه بخشی از تالشها برای متنوع
کردن منابــع انرژی داخلی برای کاهش
واردات پرهزینهی سوخت است.
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