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 آسیا جی ان المحموله  های تک قیمت

این کاهش سریع . سابقه بوده است تاکنون بی 2222مارس  5پس از نشست سران اوپک در  خام سرعت سقوط قیمت نفت

در  رخداداین . رخ داده است شیوع ویروس کروناثر از موضوع عرضه بلکه در پی رکود جهانی متا یلدل قیمت نه تنها به

 شیوع این بیماری  از قبل جی ان المحموله  های تک سقوط قیمت. متفاوت است اندکی طبیعیهای گاز مورد قیمت

تر  پایین% 52شرق آسیا حدوداً  بازار شمالدر  جی ان ی الها طوری که در سپتامبر سال گذشته قیمت بینی شده بود به پیش

خصوص در  آسیا، بهبازارهای های جدید و کاهش تقاضا در  جی ان الرشد عرضه . ه استبود 2212از زمان مشابه در سال 

  .در امریکا کاهش داده بود جی ان التولید سربه سری ها را تا نقطه  قیمت ،کروناویروس تر از شیوع چین، خیلی قبل

تاثیر قرار  تقاضای گاز در این بازارها را نیز تحت ،اتفاق به همان سرعت که به اقتصادهای بزرگ دنیا آسیب وارد کرداین 

شرق آسیا  در بازار شمال جی ان الی تحویلی ها قیمت. کاهش تقاضا به مازاد عرضه موجود بیشتر دامن زد دنبال آن به داد و

 یو تی بیدر هر میلیون دالر  9/2بوده و در حال حاضر به کمتر از  یو تی بیلیون دالر در هر می 5در زمستان گذشته حدود 

 .سقوط کرد یو تی بیدالر در هر میلیون  3/2به  TTFنیز شاخص اروپا  اع شدهدر بازار اشب. کاهش یافته است

دنبال دارد ولیکن در مناطق  و تقاضای گاز در چین، بارقه امیدی را به هایی از بهبود وخامت وضع اقتصادی نشانههر چند 

 . دیگر دنیا همچنان اوضاع وخیم است
 0202 آوریل، Wood Mackenzie Insight: نبعم
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 جی انتولید ال ظرفیتبرای افزایش قطر میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز  02

جی انهای قطر برای توسعه ظرفیت تولید ال ، بلندپروازیRystad Energyشرکت تحقیقاتی  های براساس تخمین

میلیارد دالر در بر دارد که این مبلغ  52ای بالغ بر تن در سال، حداقل هزینه میلیون 125تن به  میلیون 99این کشور از 

وردهای صورت گرفته، اجرایی نمودن مرحله طبق برآ. باشد مضاف بر هزینه توسعه میدان عظیم گازی گنبد شمالی می

بودجه مورد نظر تصویب  2222رود در نیمه اول سال  میلیارد دالر هزینه در بردارد که انتظار می 35اولیه این پروژه 

خط تولید  9اسناد مناقصه شامل . سازی گازطبیعی است سازی و ذخیره فاز اول این طرح شامل تاسیسات مایع. گردد

خدماتی، انبار،  -های اداری تاسیسات تامین آب و برق، تاسیسات بازیابی هلیم از گازهای خروجی، ساختمانجی،  ان ال

با چراغ سبز مدیران  2223احتماال تصویب بودجه مرحله دوم این طرح در سال . باشدها و تاسیسات مرتبط میکارگاه

انرژی و افت قیمت گاز، در حال ارزیابی مجدد طرح  پترولیوم با توجه به وضعیت بازارشرکت قطر. مواجه خواهد شد

 . باشد توجیهی میدان گازی شمالی این کشور می
 0202، مارس Cedigaz: منبع

 تحویل گاز روسیه به اروپا از طریق ترکمنستان

 از طریقمیلیارد مترمکعب گازطبیعی از ترکمنستان به اروپا  32/1روسیه بیش از ، 2222در سه ماهه نخست سال 

مذکور به لوله  خطمیلیون مترمکعب گاز توسط  922تنها در ماه مارس میزان . استصادر کرده  استریم لوله ترک خط

 . از طریق ترکیه تحویل گرفته استگاز روسیه را بلغارستان نیز از اول ژانویه  و حمل شده اروپا

کند که  رکیه بوده و از دریای سیاه عبور میکیلومتر بین روسیه و ت 732طول  استریم به ترکلوله  خطاحلی بخش فراس

یکی از این خطوط . باشدمیلیارد مترمکعب در سال می 95/15کدام با ظرفیت عملیاتی موازی، هرلوله  خطصورت دو  هب

برای مشتریان در ترکیه در نظر گرفته شده و خط دوم برای تحویل به مشتریان اروپایی از طریق بلغارستان، صربستان 

 .  باشدرستان میو مجا
 0202 آوریل SeaNews ،3 :منبع

 برای تعمیرات Power of Siberiaگاز لوله  خط جریانتوقف 

            .ای، متوقف نمودمنظور انجام تعمیرات دوره را به Power of Siberia لوله خطشرکت گازپروم انتقال گاز توسط 

به شرق دور روسیه در ماه مذکور گاز را میلیون مترمکعب  322یزان م آغاز وکار خود را  2217در دسامبر لوله  خطاین 

 . کرده استو چین عرضه 
 0202 آوریل Tass News Agency ،0: منبع

 جی انبازار ال در عدم اطمینان

، بازار گازطبیعی مایع پس از ثبت رکورد خوبی GIIGNL طبیعی مایعالمللی گاز کنندگان بینگروه واردطبق گزارش 

 شدیدیرشد  2217جی که در سال انبازار ال در تجارت جهانی .، با عدم اطمینان روبرو خواهد شد2217سال  در

خصوص تولید هم رکوردی را برای خود ثبت نموده بود، با شیوع ویروس کرونا با مشکالت زیادی روبرو داشت و در

در سال تن  میلیون 9/359افزایش به % 13با تن  میلیون 2/313از  2212جی در سال انواردات المیزان . خواهد شد

 . رسید 2217
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اسیسات تر در تمیزان تولید در خطوط قدیمی رفتنباال  علت ایجاد خطوط تولید جدید و همچنین سال گذشته به

ثیر ویروس مدت تا این گزارش اضافه کرده، در کوتاه. را ثبت کرد جی رکورد باالییانال تولیداسترالیا، روسیه و امریکا، 

، خود دچار در حال حاضرکه  شودجی در بازار میانکرونا روی اقتصاد کشورهای واردکننده سبب کاهش تقاضا برای ال

 .باشدعرضه بیش از حد نیز می
  0202 آوریل News NGI ،9: منبع

 کننده عطفی تعیین نقطه: سنگ در جهان کاهش مصرف زغال

 2217در سال سنگ مصرف جهانی زغال که بینی شده بود پیش ، Enerdataهای صورت گرفته توسط طبق تخمین

نزولی شدن . روبرو شد% 7/2جهان با رشد مصرفی معادل  2212قابل ذکر است که در سال . کاهش یابد% 3/1به میزان 

به  گسنزغالدر امریکا مصرف  .استدرصدی در اروپا  9درصدی در امریکا و  7کاهش  علتبه  سنگزغالروند مصرف 

گیگاوات برق 15سنگی با ظرفیت تولید های زغالپایان استفاده از نیروگاه دلیل به کهدهه اخیر رسیده  9حداقل میزان 

رخ  گازطبیعی برای تولید برق  تر ارزان دالیل رعایت استانداردهای زیست محیطی و استفاده از سوخت هعمدتاً ب وبوده 

پذیر، تجدید          های  رشد استفاده از انرژی، های اقلیمی اتخاذ سیاست به دالیل در اتحادیه اروپا. داده است

کاهشی شده  سنگزغالهفتمین سال متوالی است که روند مصرف  اکسیدکربن،هزینه باالی انتشار دیگازطبیعی و 

این مساله صنایع  محرک. هنوز در حال افزایش است سنگزغالدر سایر نقاط جهان باالخص در آسیا استفاده از . است

حتی چین با وجود مواجه شدن با رشد اقتصادی کمتر . باشد پرمصرف برق همچون فوالد، سیمان و مواد شیمیایی می

که دیگر کشورهای  سنگ ناتوان بوده و ژاپن نیز در حالیهای پیش، از کاهش وابستگی خود به زغال نسبت به سال

سنگی  نیروگاه برق زغال 22دنبال احداث  به ،اکسیدکربن هستندصنعتی جهان در تالش برای کاهش انتشار دی

-های هسته ی فاجعه انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما و تعطیلی نیروگاهاین تصمیم ژاپن از پیامدهای ناخواسته. باشد می

.ای این کشور است
 0202، مارس Ener intelligence; Enerdata Executive Brief: منبع

 جی توسط قطرپترولیومانتوسعه ال هایادامه طرح

های داخلی و خارجی خود رغم مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا، برنامه علی( قطرپترولیوم)شرکت نفت دولتی قطر 

جی میدان شمالی انمدیر اجرایی شرکت مذکور اظهار داشت پروژه توسعه ال .دهدجی را ادامه میانمنظور توسعه ال به

این شرکت که در حال حاضر  .پاس در تگزاس با تمام قدرت ادامه خواهد یافتجی گلدنانوژه ترمینال الو همچنین پر

هدف آن  و کندجی تولید میانالتن  میلیون 99حدود ساالنه کننده گازطبیعی مایع در جهان است،  بزرگترین عرضه

ای را وی ضمن تاکید بر اینکه این شرکت تاکنون پروژه. باشدمی 2229تن تا سال  میلیون 125توسعه تولید تا ظرفیت 

تاخیر در انجام مراحل مناقصه  دلیل در تاسیسات گازی جدید را به لغو نکرده است اعالم کرد، ممکن است شروع تولید

 . را کاهش نخواهد داد قدری به تاخیر بیاندازد اما ظرفیت پروژه

ها در بخش باالدستی و دنبال نمودن اهدافی های خارجی نیز به تاکید این شرکت بر افزایش داراییوی در مورد پروژه

میلیارد دالر در آمریکا، طبق جدول  12پاس با هزینه بیش از  در این زمینه اشاره کرد و از ساخت ترمینال گلدن

تن در سال  میلیون 15جی این پروژه حدود انظرفیت تولید ال. خبر داد 2229در سال  بندی و آغاز صادرات آن زمان

 .پترولیوم تعلق داردآن به قطر% 92شود وموبیل انجام می این پروژه با مشارکت اکسون. خواهد بود
  0202 آوریل Callanish News ،8 :منبع
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 شودی تایوان میجی که قرار بود به چین برود، راهانمحموله کامرون ال

و قرار بود به کرده  گیریجی سمپرا لوییزیانا بارانمارس محموله خود را در ترمینال ال 21جی که در انیک تانکر ال

رغم اعالم شروع مجدد ارتباطات تجاری بین دو کشور در ماه  علی. چین برود، مسیر خود را به سمت تایوان تغییر داد

ها، به چین تحویل داده  جی در خالل اجرای برنامه افزایش تعرفهانت که هیچ محموله الژانویه، بیشتر از یک سال اس

 . نشده است

که شامل کاالهای اساسی وارداتی از امریکا را از پرداخت تعرفه مستثنی خواهد کرد که  چین ماه گذشته اعالم کرد

 از میزان کمتربا گسترش جهانی ویروس کرونا علی که تقاضای ف در اثر جیان الهای پایین قیمت. باشدجی نیز میان ال

 .شرق آسیا ضربه شدیدی وارد نموده است جی به شمالانو به جریان ال شدهنیز  کمتر، باشدبینی شده میپیش
  0202آوریل ،SNP Global :منبع

 پروژه ترمینال تیانجین مجی در فازدوانسازی الن ذخیرهزساخت مخا

این طرح شامل . سازی در ترمینال تیانجین را شروع کرد ک چین پروژه ساخت مخازن ذخیرهشرکت بزرگ ساینوپ

شود فاز دوم پروژه در پایان سال بینی می پیش. باشد میمترمکعب  222222ظرفیت  هر یک به ،مخزن پنجساخت 

، ظرفیت ساالنه دومام فاز تن در سال است و با انج میلیون 5در حال حاضر، ظرفیت این ترمینال . آینده تکمیل گردد

 .جی دریافت نموده استانالتن  میلیون 21/11 ترمینال مذکور تاکنون. خواهد رسیدتن  میلیون 2/12ترمینال به 
  0202 آوریل Hydrocarbon Technology ،0: منبع
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 Eniمصر توسط شرکت ایتالیایی   LNG  Damiettaاندازی مجدد  راه
مصر که از ماه  SEGAS جی ان السازی  اندازی مجدد تاسیسات مایع ایتالیا از توافق بر سر راه Eni، شرکت 2222فوریه  29در 

ای مصر در  تن در سواحل مدیترانه این تاسیسات با ظرفیت تولید ساالنه پنج میلیون. تعطیل شده بود خبر داد 2212نوامبر 

این دو . در این کارخانه را از آن خود کرد Naturgyسهام شرکت % Eni 22شرکت . واقع شده است Damiettaمنطقه 

این بیانیه همچنین ساختار . تولیدی را بر عهده دارند جی ان الشرکت هم عرضه گاز خوراک و هم برداشت نیمی از ظرفیت 

ها میان این دو شرکت را اعالم  و تقسیم دارایی( Naturgyو  Eniمیان  52-52مشارکت ) Union Fenosa Gasجدید 

 .استکرده 

ICSIDبوده و مذاکرات پیرامون نتیجه داوری   Damiettaمجدد تاسیسات اندازی  راهها بحث بر سر  سال
قدری پیچیده شده  1

به دلیل قطع عرضه  UFGمیلیارد دالری مصر به  2المللی مبنی بر پرداخت غرامت  ، حکم دادگاه بین2212در دسامبر . است

مازاد را به  جی ان الآمیز قضیه را فیصله و حق برداشت گاز و  داوری به صورت مصالحه. دسازی صادر گردی گاز به تاسیسات مایع

 .شاکی داده است

          خنک  تولیدواحدهای  هر چند یکی از. نمایداندازی  راهرا مجددا  Damietta، 2222در نظر دارد در ماه ژوئن  Eniشرکت 

 Damietta. میلیون دالر برآورد شده است 122حدود  ،مجدد اندازی  راهینه نگه داشته شده ولی با توجه به مسایل فنی، هز

تولیدی  جی ان الدرصدی خود، حق برداشت نیمی از  52مطابق سهم جدید  Eniیک تاسیسات تولینگ است و در حال حاضر 

% 52. انی خود خواهد داشتجه جی ان الپذیری در مقصد را در پورتفولیوی  با شرط انعطاف( میلیارد مترمکعب در سال 2/3)

مسوول  Eniباشد و این دو شرکت به همراه  می( های نفتی مصر شرکت) EGPCو  EGASدیگر کارخانه نیز تحت مالکیت 

 . تجدید ساختار شده است 2212بازپرداخت فاینانس پروژه هستند که در سال 

Eni در مصر، به احتمال زیاد از میدان  سهم خود از عرضه گاز به کارخانه را از سهم تولید باالدستی خودZohr  و یا از طریق

EGAS تامین خواهد کرد .Eni را برای هزینه گاز خوراک در  جی ان البک  قیمت نتDamietta  دریافت خواهد کرد که با

انتقال، این میزان های تولینگ و  در ماه آوریل و پس از کسر هزینه جی ان الیو  تی دالر در هر میلیون بی 3توجه به قیمت حدود 

مکعب  دالر در هر میلیون فوت 5/5)این مقدار کمتر از قیمت فروش گاز به بازار داخلی است هرچند . دالر خواهد بود 2کمتر از 

های باالتر صادراتی خواهد  این شرکت سود خود را از قیمت جی ان الهای  با بهبود قیمتولیکن  (دالر 52در قیمت نفت برنت 

 .برد

 2/3تولید  روزانه باشد در حالی که ظرفیت مکعب در روز می میلیارد فوت 2/2محدود به  Zohrحاضر تولید میدان  در حال

مکعب  میلیون فوت 395نیاز به تولید گاز روزانه  Damiettaخود در  جی ان البرای تولید سهم  Eni. است مکعب میلیارد فوت

 EGASهمچنین به  Damiettaبازگشایی . نیمه دوم سال جاری خواهد شددر  Zohrدارد که منجر به افزایش تولید میدان 

            اعمال شده توسط سایر اپراتورها  محدودیت هایتواند  کند که می اجازه تولینگ گاز بیشتر از طریق تاسیسات را فراهم می

(BP و شل ) توسط  جی ان الهرچند این به قدرت فروش . اهش دهدکراEGAS  بهباالتر از آنچه خریداران گاز با قیمتی 

در سال تن  میلیونو شل برای فروش حدود یک  BPقراردادی با  EGASقبالً . پردازند بستگی دارد تولیدکنندگان باالدستی می

 .داشته که احتمال دارد همچنان به قوت خود باقی باشد  Damiettaاز حجم

ای را  های استراتژیک در یک بازار وسیع گاز منطقه ی بیشتر به زیرساختجدای از منفعت درآمدی، این معامله دستیاب Eniبرای 

تواند  در مصر است ولیکن این اقدام می Eniهای  اگر چه کانون تمرکز به چگونگی افزایش تولید از دارایی. کند فراهم می

این . به دنبال داشته باشدنیز را  پیشنهاد یک اقدام مالی بلندمدت برای اکتشافات اخیر و آتی در شرق مدیترانه شامل قبرس
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 2225ی در سال را تا سال تن میلیون 15را در اسپانیا و مصر و ایجاد پورتفولیو  جی ان الدر زمینه  Eniاقدام همچنین اهداف 

 .خواهد کرد فراهم

ن با مازاد عرضه شود ولی همزمان شد برای مصر و شرکای پروژه یک موفقیت محسوب می Damiettaمجدد اندازی  راههر چند 

 2222در سال   Damiettaشود  بینی می پیش. دامن خواهد زد 2222-21ها در بازه زمانی  در بازار به کاهش قیمت جی ان ال

تن  میلیون 9/1محافظه کارانه به اندازی  راهبا فرض  2221در سال این میزان به بازار عرضه کند و  جی ان التن  میلیون 3/2حجم 

 . افزایش یابد

 LNG   Damiettaساختار جدید

 
 

 Union Fenosa Gasساختار 

 
 

 0202، فوریه Wood Mackenzie: منبع
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    سیاهیمآل، محمود  مهران بهشتی، راضیه تمیزی: کنندگان تهیه

 ضرایب تبدیل

Ton 

جیانال  
m3 of جیانال  

Kilowatt 

Hour 
G J Therm 

Million 

Btu 
ft3 Gas m3 Gas 

 

725×10-6 171×10-5 10.54 0.038 0.36 0.036 35.3 1 m3 Gas 

2×10-5 5×10-5 0.299 108×10-5 102×10-4 102×10-5 1 2.83×10-2 ft3 Gas 

192×10-4 0.048 292.7 1.054 10 1 981 27.8 Million Btu 

192×10-5 48×10-4 2927 105.448×10-3 1 0.1 98.1 2.78 Therm 

0.018 0.045 277.5 1 9.5 0.95 930 26.3 GJ 

65×10-6 162×10-6 1 36×10-4 34.18×10-3 3415×10-6 3.3 949×10-4 Kilowatt Hour 

0.405 1 6173 22.19 210.4 21.04 20631 584 m3 of جیانال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جیانال  


