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  معاونت بازاریابی و عملیات گاز
   ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین

  المللی گاز تحوالت بین خبرنامه
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  :شماره ایندر       
 محمولهبازار تکتحوالت  • 

 اخبار •

 رغم کاهش قیمت انرژيمیلیارد دالري شرکت شل علی  4/6پروژه گازي  §

 بنديلوتر از جدول زمانج Arctic LNG 2پروژه  §

 2020افزایش واردات گاز اوکراین در سه ماهه نخست سال  §

 ترك استریم به اروپا لولهخطروسیه از طریق  طبیعیگازصادرات  §

 در اثر گسترش کروناترین گاز جهان به گران آمریکا تبدیل شدن گازطبیعی §

 اروپاي شمالی هاي راهی آب Nord Stream2گذار جایگزین احتمالی کشتی لوله §

 آ از مسیر مغولستانگاز روسیه به چین صادرات آغاز مطالعات  §

  19بیماري کووید  تاثیرتحت جیانالتقاضاي کاهش  §

   2020اروپا در ماه می   جیانالواردات باالترین میزان   §

 Tortue LNGدر مورد پروژه  پیبیاز سوي  ماژورفورساعالم  §

 جی بحرین انالساخت ترمینال واردات پایان   §

 اراهیزرا ا Maerskبا شرکت  Aker BPهاي شل و شرکت نسل نمودن قراردادهاي حفاريک §

 هاو چالش ساختار - جیانالهاساختار و چالش - جیانهاي القیمت  :گزارش ویژه •

  خام نفتهاي جهانی  قیمت •
  

  .باشند یو می تی ارقام بر حسب دالر در هر میلیون بی ×                   
از برخی   گردد، حدود قیمت هاي ماهانه که در نشریه پالتس منتشر می به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت *

  .اخبار استخراج شده است
 )).باشد نمی این معاونتمنعکس کنندة نقطه نظرات  و الزاماً  است المللی استخراج گردیده از نشریات معتبر بین ار مندرجاخب((

  

 برنتنفت  (JKM)* آسیا شرقشمال   *اف تی تی نایمکس -  هابهنري  

 79/1 مارس
3-2 ~ 

5/3 ~ 56/9  
 49/5 ~ 5/2 91/1 فوریه

  ٢٢پالك  -ساختمان مرکزی دوازدهم -کوچه نگار – ميدان ونک–تهران 
  اونت بازاريابی و عمليات گازمع
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  ت گازايابی و عمليمعاونت بازار  محمولهتحوالت بازار تک

  آسیا جی ان المحموله  هاي تک قیمت
کاهش تقاضا در پی شیوع . یو سقوط کردتیدالر در هر میلیون بی 2جی آسیا به کمتر از انمحموله ال هاي تکقیمت
جی پیشنهادي توسط فروشندگان در سراسر جهان شده انهاي المنجر به اشباع بازار از محموله 19-اري کویدبیم
 95/1براي تحویل ماه ژوئن، حدود  2020آوریل  24شرق آسیا در تاریخ  جی در بازار شمالانمیانگین قیمت ال. است

سنت از  10و تنها سنت کاهش یافته  35ته گذشته، که نسبت به هفاست یو برآورد شده تیدالر در هر میلیون بی
جی امریکا را براي تحویل  ان محموله ال 20خریدارن در آسیا و اروپا حدود . هاب امریکا بیشتر است قیمت گاز در هنري

در  Corpus Christدر ایالت لوئیزیانا و  Sabin Passها عمدتاً از تاسیسات  این محموله. اند در ماه ژوئن کنسل کرده
  .اند ایالت تگزاس بوده

جی به بازار رواج یافته و تعدادي از انها جهت عرضه الجی، موجی از مناقصهانگران بازار البه گفته یکی از معامله
ها از طبق روال معمول مناقصهاز یک طرف . باشندها میمدت محمولهخریداران در حال تنظیم مـجدد تحویل بلند

مدت، چنانچه پذیري در قراردادهاي بلنددلیل انعطاف از طرف دیگر به و گرددي برگزار میطرف فروشندگان عاد
 گردد محموله عرضه می هاي دیگري نیز به بازار تکمحموله ،استفاده نمایندخود خریداران از حق کاهش حجم برداشت 
جی، برخی انهاي پایین القیمت ست که با این در حالی ا. خواهد شد جیانالکه منجر به مازاد عرضه بیشتر در بازار 

  . است ناچیزاند ولیکن این مقدار تقاضا براي کاهش مازاد عرضه موجود بسیار محموله کرده خریداران شروع به خرید تک
  
 

  اف تی هاب و تی خام، هنري هاي نفت جی ژاپن در مقابل قیمت ان محموله ال هاي تک قیمت
  

  
  

 2020آوریل  Reuters ،24: عمنب    تمیزي :کنندهتهیه
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  رغم کاهش قیمت انرژي میلیارد دالري شرکت شل علی 4/6گازي  پروژه 
افت  چنینهمها در فعالیت صنایع انرژي و رغم شیوع جهانی ویروس کرونا که یکی از بدترین کاهش شرکت شل علی

در منطقه شارکت شرکت پتروچاینا را با ممیلیارد دالري  4/6هاي نفت و گاز را سبب شده، پروژه گازي قیمت
Queensland مرحله اول این پروژه که . دهداسترالیا انجام میArrow Energy  نام دارد، قبال نیز مدتی به تعویق

  . باشدگذاري بزرگ شرکت شل میهاي نفت، این اولین سرمایهاز زمان شروع بحران ویروس کرونا و افت قیمت. افتاده بود
از گاز  بخشی. آغاز گردد 2021فروش گاز در سال گردد  میبینی و پیش ادامه داردر سال جاري نیز عملیات ساخت، د

کننده  که شرکت شل اداره Gladstoneجی و از طریق تاسیساتی در  ان صورت ال ، بهاي از این پروژه توسعه تولیدي
بینی شده که سواحل  خواهد شد زیرا پیش به بازار داخلی عرضه و مابقی گاز عملیات آن است، به فروش خواهد رسید
  .شرقی، تا حدي با کمبود گاز روبرو شوند

جی به خارج از این کشور، در صورت کمبود  ان صورت ال ، فروش گاز به2018هاي دولت استرالیا در سال برطبق مصوبه
را نیز با تهدید جی  ان الیلیارد دالري م 50تواند صادرات ها میتواند متوقف گردد و البته این مصوبهعرضه گاز داخلی، می

گفته مدیر  به. گیري در دولت نیاز دارد تصمیم هايهیاتانجام فازهاي بعدي پروژه فوق نیز مجدداً به تایید . روبرو نماید
اثیر ت را تحت، احتمال اینکه دولت مجدداً لوایحی تصویب کند که صادرات گاز Energy Questاجرایی شرکت تحقیقاتی 

         .  تر پروژه را انجام دهد سبب شده شرکت شل سریعرار دهد، ق
 2020آوریل  Financial Times، 17: منبع            مآل بهشتی: کنندهتهیه

  بنديجلوتر از جدول زمانArctic LNG 2  پروژه
تولیدکننده  ترینزرگباین شرکت که . دهدادامه می جی خود در قطب شمال را ان شرکت نواتک بزرگترین پروژه ال
را در  Arctic LNG 2بندي پروژه جلوتر بوده و  باشد اعالم کرده که از جدول زمانخصوصی گازطبیعی در روسیه می

تن در سال  میلیون 8/19تولید خواهد بود و مجموعاً  خط سهاین تاسیسات شامل  .نمایدافتتاح می 2022اواخر سال 
خواهد  تامینکه در نزدیکی آن قرار دارد  Utrennoyeمیدان راك تاسیسات مذکور از خوگاز. کردجی تولید خواهد  ان ال
  . شد

  2020آوریل  High North News، 16: منبع          مآل بهشتی: کنندهتهیه
  2020افزایش واردات گاز اوکراین در سه ماهه نخست سال 

مکعب افزایش یافته که مترمیلیارد 7/2میزان   به 2020سال ماهه نخست اوکراین از اتحادیه اروپا طی سهواردات گازطبیعی 
هاي  درصد بیشتر از میزان میانگین سال 6درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و  76مکعب یا مترمیلیارد 2/1 مقداراین 

مکعب و از لهستان متردمیلیار 5/0مکعب، از مجارستان مترمیلیارد9/1واردات اوکراین از اسلواکی  .باشدمی 2019تا  2016
درصد افزایش  21 درصد و 58درصد،  99ترتیب  مکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بهمترمیلیارد 35/0

   .یافته است
مکعب محاسبه میلیاردمتر 28/0میزان  باشد که در محاسبه گاز وارداتی از لهستان، گاز جریان معکوس بهذکر می الزم به

میلیارد مترمکعب یعنی دو برابر میزان 3/1طبیعی اوکراین، جاري نیز میزان واردات گازدر ماه مارس سال. استنگردیده 
  .مکعب بوده استمترمیلیون 670مقدار به 2019واردات ماه مارس 

  2020آوریل  CEDIGAS، 10: نبعم                  اکبرنژاد: کنندهتهیه
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  ت گازايابی و عمليمعاونت بازار  اخبار

  استریم به اروپالوله ترك ق خطصادرات گازطبیعی روسیه از طری
استریم طی سه لوله ترك مکعب گازطبیعی روسیه از طریق خطمترمیلیارد 32/1اعالم منابع صنعتی ترکیه، بیش از بر بنا

توسط روساي جمهور دو  2020ژانویه سال 8لوله در  این خط. میالدي به اروپا منتقل گردیده است جاريسالماهه نخست 
مکعب گازطبیعی مترمیلیون 428براساس آمار اعالم شده در ماه مارس، . برداري رسیدو ترکیه رسماً به بهره کشور روسیه

در ماه ژانویه، یعنی زمانی که براي نخستین بار . توسط این خط و از طریق ترکیه و بلغارستان به اروپا انتقال یافته است
حالی که این میزان براي ماه فوریه مکعب گاز به اروپا صادر شده درمترنمیلیو 506لوله جریان یافت حدود  گاز در این خط

  . مکعب بوده استمترمیلیون 387
المللی امضا شده با ترکیه، این کشور به ازاي هر مترمکعب گاز منتقل شده، ماهانه هزینه ترانزیت نامه بینطبق توافق
. جاري آغاز شده استلوله از اول ژانویه سال گاز از طریق این خط باشد عرضه تجاريذکر می الزم به. نمایددریافت می

کیلومتر تشکیل شده است که از روسیه تا ترکیه  930طول  دریایی به لولهخطاستریم؛ از دو لوله انتقال گازطبیعی ترك خط
باشد که خط اول آن با یمکعب ممترمیلیارد 5/31این پروژه داراي ظرفیت کلی . در سرتاسر دریاي سیاه امتداد دارد

مکعب براي عرضه به مشتریان داخلی در ترکیه و خط دوم آن نیز با همین میزان ظرفیت گاز مترمیلیارد 75/15ظرفیت 
  .نمایدروسیه را از طریق ترکیه و بلغارستان به اروپا منتقل می

 2020آوریل  CEDIGAS، 10: منبع                اکبرنژاد :کنندهتهیه

  دراثر گسترش کرونا ترین گاز جهان  به گرانمریکا آگازطبیعی یل شدن تبد
رسـد   نظـر مـی   بـه . تـرین گـاز جهـان بـدل خواهـد شـد       براي اولین بـار در دهـه گذشـته، گـازطبیعی امریکـا بـه گـران       

تـرین دلیـل ایـن رخـداد ضـربه شـدید بـه تقاضـاي گـاز در سـایر نقـاط جهـان در پـی همـه گیرشـدن بیمـاري                  اصلی
در امریکـا رشـد داشـته    % 10مـاه گذشـته، نزدیـک بـه      هاي تحویـل آتـی طـی یـک     قیمت محموله .باشد می 19-کووید

بینــی کــرده بودنــد کــه شکســت تــاریخی قیمــت نفــت در امریکــا، تولیدکننــدگان  گــران پــیش اســت چــرا کــه معاملــه
عنـوان محصـول    کـه بـه  ز، تبـع آن تولیـد گـا    هـا را متوقـف کننـد و بـه     گاز را مجبور خواهد کرد کـه حفـاري چـاه    شیل

زمـان بـا ایـن رویـداد، قیمـت گـاز در اروپـا و آسـیا          هـم . ، محدود خواهـد شـد  ودش هاي نفت استخراج می جانبی از چاه
  .ي کمینه جدیدي سقوط کرده است دلیل شیوع بیماري کرونا به بازه و کاهش مصرف گاز بهمازاد عرضه دنبال  به
خه تولید گاز این کشور که آن را به اولین تولیدکننده گاز جهان مبدل کرد، داراي گاز به چر مریکا از زمان پیوستن شیلآ

هاي بالقوه و استفاده از این مزیت  هاي بسیار عظیم باهدف جذب مشتري ترمینال. ترین قیمت فروش بوده است پایین
رنگ شدن است زیرا  اروپا در حال کم تفاوت قیمت امریکا با آسیا و. اند گذاري و ساخته شده سرمایه) قیمت ارزان(رقابتی 

جی  ان این هفته یک محموله ال. این دو قاره در مواجهه سنگین با دو اهرم قدرتمند رشد تولید و کاهش تقاضا هستند
ترین  رسد ارزان نظر می معامله شد که به یو تی با یک دالر کاهش در ازاي هر میلیون بیبراي تحویل به آسیاي شمالی 

  .اي باشد که تاکنون در منطقه معامله شده است محموله تک
هاب براي  کرده و قیمت هنري سقوطیو  تی در هر میلیون بی 94/1آوریل به  23در  JKMبنابر اعالم پالتس، شاخص 

چنین تغییراتی از آن . یو بوده است تی در هر میلیون بی دالر 71/1معادل  NBPدالر و شاخص  815/1تحویل آتی 
گاز را در اروپا و آسیا که به لحاظ تاریخی بر قیمت گاز ) به لحاظ قیمتی(ل و تاثیرگذار است که برتري جهت قابل تام

  . ایجاد خواهد کرد امریکاییجی  ان موانعی را براي صادرکنندگان ال چنینهممریکا تسلط داشتند، تغییر خواهد داد و آ
     2020آوریل  Bloomberg، 23 :منبع                  برکه: کنندهتهیه
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  هاي اروپاي شمالی  راهی آب  Nord Stream 2گذار  جایگزین احتمالی کشتی لوله
  کیلومتر  160که متعلق به گازپروم روسیه است، تنها  Nord Stream 2لوله جنجالی  کیلومتر خط 2460از مجموع  
، احتماال آوریل 24ر گزارش موسسه پالتس مورخ بناب. هاي سرزمینی دانمارك قرار بگیرد بایست در آب باقی مانده که می 

را   Nord Stream 2آلمان - لوله روسیه بناست تا پروژه خط Akademik cherskiyگذار روسی به نام  کشتی لوله
هاي ماه  ها حاکی از آن است که در پی تحریم زنی گمانه. هاي اروپاي شمالی است اکنون راهی آب تکمیل نماید و هم

گذاري این پروژه با ظرفیت ساالنه  سوییسی شده است که بخش اعظم لوله Allseasکا، این کشتی جایگزین مریآدسامبر 
  . میلیاردمترمکعب را پیش از این انجام داده بود 55

 هاي آبشرط الزم دانمارك براي صدور مجوز فعالیت در (یابی پویا را داراست  هاي جهت که قابلیت Akademikکشتی 
لوله در پاسخ به پالتس،  شرکت سازنده این خطمقامات . ماه فوریه بندري در شرق روسیه را ترك کرده بوددر  )آن کشور

اند  اند و در ادامه گفته بسنده کرده "دنبال راه حل هستیم فعاالنه به"درخصوص تایید صحت اطالعات فوق تنها به بیان 
  .ها طبق برنامه در دست انجام است که تمام فعالیت

دلیل مشکالت مربوط به مجوزهاي مورد نیاز کشور  ، به2019لوله در سال  برداري خط ینی اولیه روسیه از بهرهب پیش
برداري از  والدمیر پوتین دیرترین زمان بهره. امریکا از سوي دیگر به تعویق افتاد متحده سو و تحریم ایاالت دانمارك از یک

المللی نیز توان تکمیل  هاي بین ه و مدعی شده است که بدون کمکاعالم کرد 2021لوله را سه ماهه نخست سال  خط
یونیپر، وینترشال، شل، (لوله که توسط پنج شرکت اروپایی  ها حاکی از آن است که این خط زنی گمانه. پروژه را داراست

در لوله  خطز اتمام منظور جلوگیري ا  هاي دیگري از طرف امریکا به هدف تحریمکمک مالی شده است، ) جی و و ان.ام.اُ
  .آینده نزدیک قرار گیرد

  2020 آوریل  Platts،24   :منبع                         برکه: کنندهتهیه

  آغاز مطالعات صادرات گاز روسیه به چین از مسیر مغولستان
در شمال این کشور به  انتقال گاز از میدان گازي یامال واقع لولهخطهاي این شرکت براي ساخت شرکت گازپروم از برنامه

هزار کیلومتر طول خواهد  6در حدود لوله خطاین . خبر داد مغولستانمناطق شرقی روسیه و صادرات آن به چین از مسیر 
» Power of Siberia 2« عنوان بهاین مسیر که از آن . میلیارد مترمکعب گاز به چین را دارد 50داشت و ظرفیت ساالنه صادرات 

  .رسدبه مرزهاي چین می مغولستانشمال روسیه آغاز شده و پس از گذر از شود از یاد می
شرقی جدید در این کشور وصل خواهد شد و لوله خطغربی فعلی روسیه به شبکه لوله خط، شبکه لولهخطبا ساخت این 

 جمهوررییسم با شرکت گازپرو عاملمدیردر مالقات اخیر  .یک مسیر صادرات جدید براي این کشور بوجود خواهد آمد
. و مهندسی پایه آغاز گردد سنجیامکانانجام مطالعات  منظوربهگذاري پروژه روسیه، مقرر گردید مرحله قبل از سرمایه

به هاي سیاستی اروپا براي جایگزینی سایر منابع انرژي گذشته مطرح بوده لیکن با اجراي برنامه هايسالاین طرح طی 
گازپروم بیش از  2019در سال . زارهاي آسیایی و عرضه گاز به این کشورها متمرکز شده استگاز، روسیه به سمت با جاي
درصد آن به اروپا  6/35صادر کرده است که از این میزان  آن رامیلیارد  200گاز تولید و قریب به  مکعبمترمیلیارد  500

    . اختصاص داشته است
  2020آوریل  CEDIGAZ، 10 :منبع                       قنبري:  کنندهتهیه
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   19-تأثیر بیماري کووید تحت جیانالتقاضاي کاهش 
ترتیب          به در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2020سال نخستدر سه ماهه  و ژاپن چین جیانالمیزان واردات 

 بینیپیش ICISوسسه ـم. ه داشته باشدن روند تا پایان سال ادامـرود اییـه و انتظار مـش یافتـدرصد کاه 6/2و  6/4
نسبت به   2020در سال  جنوبیکرهچین، ژاپن و جی انالویروس کرونا، میزان واردات  گیريهمه دلیلبهوده است ـنم

خواهد رسید  تنمیلیون 58/1چین در سال جاري به جی انال، واردات بینیپیشاین  اساسبر. سال گذشته کاهش یابد
  . درصد کمتر است 2/5ن در مقایسه با سال گذشته که این میزا

بل ـدر سال ق تنمیلیون 1/77دي از ـدرص 1/1جهان یعنی ژاپن نیز با کاهش جی انالحجم واردات بزرگترین واردکننده 
 9/1به میزان  2020در سال  جنوبیکرهجی انالواردات  چنینهـم. واهد رسیدـاري خـدر سال ج تنمیلیون 2/76ه ـب

شایان ذکر است  .درصدي را تجربه خواهد کرد 7/4خواهد رسید که افت تن میلیون 5/38یابد و به کاهش میتن میلیون
اند که این میزان برابر با وارد کردهجی انالتن میلیون 179جنوبی در مجموع  سه کشور چین، ژاپن و کره 2019در سال 

  .  باشدداتی در جهان میوارجی انالتن  میلیون 354درصد از کل  51
  2020آوریل  CEDIGAZ، 10: منبع                    قنبري:  کنندهتهیه

   2020اروپا در ماه می  جیانالواردات باالترین میزان 
صول ـحـن مـه ایـرضـه عـافـا اضـود، اروپـه بـرفتـش گـشی در پیـاهـد کـرون جیانالراي ـقاضا بـه تـطی کـرایـدر ش

زارش ـه گـب. دـت رسانـبـه ثـرا ب جیاناله واردات ـقـی سابـورد بـارس رکـاه مـذب و در مـان را جـهـراسر جـسدر 
IHS  ، که در مقایسه با دسامبر سال گذشته از  شودبینی میپیشتن  میلیون 11میزان واردات محصول یاد شده بالغ بر
جموع واردات ـعادل مـا مـاهانه اروپـزان واردات مـاست که می ارخستین بـن نـای. باشدمیدرصدي برخوردار  14 رشد
این رکورد ناشی از تاثیرات  Global Gasدیر استراتژیک ـفته مـه گـب. باشدمیو ژاپن و یا حتی باالتر از آن  جنوبیکره

  . باشدمیویروس کرونا 
یداران آسیایی مازاد خرید خود از ایاالت متحده را و حال آنکه خر شودمیاروپا دیده  غربشمالدر  اًافزایش خرید، عمدت

 دومیزان واردات فرانسه و انگلستان هر کدام  جاري،ماه اواخرتا . انددادهبه کشورهاي بلژیک، انگلستان و فرانسه انتقال 
زرگی از ـم بـه حجـدیترانه کـریداران شرق مـخ چنینهم. خواهد بود تنمیلیون یکیز ـو واردات بلژیک ن تنونـمیلی
  . دـنماینیـمراز ـاهش واردات را ابـاز ک یـهایشانهـنستان جذب کرده بودند، ـول زمـرا در ط جیانال هايمحمولهتک

به اروپا با تاثیرات مضاعف همراه خواهد بود و موجودي ذخیره که زودتر از موعد فراهم  جیانالاین موج فزاینده عرضه 
با سررسید تحویل در زمستان اعمال  هايماهدر سه ماهه سوم و  هاقیمتدر جهت کاهش خواهد آمد، فشاري مضاعف 

اروپا و انگلستان تکمیل بوده  زمینیزیردرصد میزان ذخایر  55با توجه به اینکه  زنندمیتخمین  گرانتحلیل. خواهد نمود
  .  باشد باالتر از متوسط موجودي پنج ساله اخیر واحد 21است، این میزان موجودي، 

  2020آوریل  CEDIGAS ، 10: منبع                    حدادي : کنندهتهیه 

   Tortue LNGدر مورد پروژه  پیبیاز سوي  ماژورفورساعالم 
شیوع ویروس کرونا،  دلیلبه 2020در سال  FLNGتحویل واحد شناور  برايضمن اشاره به عدم آمادگی  پیبیشرکت 

رسمی  طوربهموریتانی  پیبیشرکت . اعالم وضعیت اضطراري نمود جیانالگالرشرکتخود با  یجانالپروژه  خصوصدر
این اقدام در حالی صورت گرفت که . ابالغ نمود جیانالگالرشرکتشعبه  عنوانبه GIMI MSدعاوي خود را خطاب به 
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شیوع . ژه فیمابین دو شرکت امضا گردیده بودتوافقی مبنی بر اجاره و اجراي پرو) چهارده ماه قبل( 2019در ماه فوریه 
. شده بود، ناممکن نموده است ریزيبرنامهدو سال ظرف مدت را که  جیانالتحویل کشتی شناور  ویروس کرونا عمالً

تعیین گردیده و امکان کاهش این وقفه زمانی نیز در حال  یک سالزمان تاخیر در تحویل شناور مورد اشاره،  چنینهم
  .  باشدنمییسر حاضر م

این موضوع است که  سازيشفافدر جستجوي  ،پیبیادعاي شرکت  خصوصدرضمن اظهار تردید  گالربیانیه شرکت 
بخش . بیاندازدبه تاخیر  یک سالشده را  بنديزمانبرنامه  تواندمیماه مارس  اواخردر  ماژورفورسچگونه اعالم وضعیت 

پروژه این از محل تولید  جیانالتن  میلیون 45/2ساله مبنی بر برداشت ساالنه قراردادي بیست  پیبیبازاریابی گاز 
 GIMIاخت کشتی ـراي سـمیلیون دالر ب 434مبلغ  ،گالرطبق آخرین نتایج تحقیقات . منعقد نموده است

ن دالر اعالم میلیو 947میلیون و قیمت قرارداد  700گردیده و حال آنکه مبلغ تسهیالت وام این کشتی  گذاري سرمایه
  . گردیده است

درصد، تسهیم  30و  70با سهم  ترتیببه لپِکو  گالربین دو شرکت   GIMI MSمالکیت شرکت مجري طرح یعنی
در پروژه  پیبیشریک تجاري شرکت  عنوانبه KOSMO ENERGYشرکت آمریکایی همچنین، . گردیده است

Tortue LNG  میلیون دالر در ابتداي  600یلیون دالر طی سال جاري و یا م 250متعهد گردیده نسبت به تامین مبلغ
کمی از این  به فاصله موبیلاکساندر شرایطی اعالم شد که شرکت  دقیقاًپی بیشرکت  ماژورفورس. تولید اقدام نماید

اذ ـخـمیمی اتـصـوزامبیک تـم  ROVUMA LNGطرحدر گذاريهـرمایـسرنامه ـب وصـخصدررویداد، اعالم نمود، 
  . خواهد نمودـن

 2020آوریل  CEDIGAS  ،10: منبع             حدادي  :کنندهتهیه

  جی بحرین انساخت ترمینال واردات الپایان 
احداث  .جی در بحرین آغاز شداناولین ترمینال واردات ال اندازيراهو ساخت  LNG WLLطبق اعالن رسمی شرکت 

کیلومتري از تاسیسات  چهارو خصوصی بحرین انجام گرفته که با فاصله این ترمینال توسط مشارکت بخش دولتی 
جی انال کنندهواردکشور  سومینوچهلاین ترمینال بحرین را به . دارد سلمان قرار نبِجی در بندر خلیفه اندریافت ال
تا مخزن  نیز تولید کردرا  زيانداراهمرحله مربوط به جی انآخرین محموله ال (BLNG) جیانالبحرین . کندتبدیل می

  . قرار گیرد تجاري مورد استفاده مدتکوتاه صورتبه مجدداً،  Bahrain Spiritمکعبیمترهزار  173شناور 
اقدام ساله  20جی تحت قرارداد انپرداخت مبالغ خرید ال نسبت به 2020جی این ترمینال از اوایل ژانویه ان خریدار ال
 800ظرفیت بالغ بر از که است آغاز عملیات تجاري این ترمینال  خریدار در انتظار BLNGطبق گزارش . نموده است

جنوبی کره GSپیمانکار اصلی احداث این ترمینال شرکت مهندسی و ساخت . در روز برخوردار است مکعبفوتمیلیون 
 .بوده است

     2020 آوریل CEDIGAZ  ، 10 :منبع                    سیاهی:  کنندهتهیه
   Maerskبا شرکت  Aker BPهاي شل و  شرکتقراردادهاي حفاري کنسل نمودن 

اي مبنی بر درخواست اتمام زود هنگام قرارداد حفاري دو پیمان این شرکت با خبر دریافت نامه Maersk حفاري شرکت
از  ترنشنالاینجیبی شرکت. ودـرکت شل را فاش نمـش هايرمجموعهـزیو یکی از  Aker BPهايرکتـش

با پذیرش عواقب حقوقی آن  Maerskقرارداد حفاري خود با هنگام  نسبت به فسخ زودشرکت شل  هايجموعهـزیـرم
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اختتام قرارداد را پایان تاریخ  Aker BPشرکت  چنینهم. ه استبود 2020 آگوستقرارداد این پایان  .ه استنمود اقدام
جهت  Maerskشرکت . اکتبر بوده است قرارداد تاریخ پایانه شد منعقد طبق قرارداد کهحالیدر هآوریل اعالم نمود

این شرکت  هرچندهاي جبرانی را پرداخت نمایند هزینه متقاضی اختتام قرارداد هايشرکتپوشش زیان خود انتظار دارد 
ه گذشته نیز از ما Maerskشرکت . خواهد بود محدود آنتاثیر مالی وقایع اخیر بر روي سود ساالنه است که  معتقد

 .داده بودخبر  Tullow Ghana Ltdشرکت با قراداد اختتام پیش از موعد 
  2020 آوریل www.rigzone.com ،21 :منبع                    سیاهی:  کنندهتهیه
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   جیانالهاساختار و چالش - جیانهاي القیمت : گزارش ویژه
به واسطه قراردادهایی که  2018در سال  (Oil-indexed)جی بر پایه قیمت نفت انحجم قراردادهاي ال کهحالیدر

تا اواسط ( 2019در سال  داد ولیتوسط کشورهاي قطر و موزامبیک با خریداران آسیایی منعقد شده افزایش نشان 
  .دهاي هیبرید جایگزین شده استعمده این قراردادها با قراردا داشته است زیرا توجهیقابلکاهش ) اکتبر

  
  متوسط سهم قراردادهاي بر پایه نفت از قراردادهاي جدید             جی بر پایه قیمت نفت انحجم قراردادهاي جدید ال      

  
  

ت جدید بازیگران چه در سمت عرضه و چه در سمت ـجی سیاسانال بلندمدت یکی از دالیل کاهش حجم قراردادهاي
هاي تعهد نشده خود دارند که به جی سعی در افزایش حجمانهاي جدید الدر سمت عرضه کارخانه. باشدتقاضا می

مدت و یا مدت، میان ، کوتاهمحموله تکصورت  هاي متنوعی را براي بازاریابی و فروش آن بهدهد روشآنان اجازه می
ی نوظهور نیز تمایل کمتري به عقد قراردادهاي در طرف تقاضا بسیاري از کشورهاي آسیای. بلندمدت اعمال نمایند

تن و در سال  میلیون 85به  2025شود که حجم تقاضا از سوي این کشورها در سال بینی میپیش. بلندمدت دارند
گذاري خود را بازارهاي هاي بزرگ هدفدر چنین شرایطی بسیاري از شرکت. تن افزایش یابد میلیون 175به  2030
تأثیر قرار دهد و از  جی را تحتانگذاري الاختار قیمتـسد ـن رونـایرود یـانتظار م. اندقرار داده نشده آسیا تعهد
قطرگاز به شرکت العمل در آینده چگونگی عکس. ها تغییر پیدا کندهاي مبتنی بر نفت به سایر شاخصقیمت

جی قطرگاز که باید مجدداً انال حجم. استنده کن اي و ژاپنی تعیینقراردادهاي در حال انقضاي خود با خریداران کره
  .تن برآورد شده است میلیون 40 بهبازاریابی شود نزدیک 

پذیري درصد انعطاف 61 ،انجام شد Japan Gas Forumدر  2019در یک نظرسنجی از خریداران ژاپنی که در سال 
نتیجه که این  در حالی. اندمت نفت ترجیح دادهگذاري با شیب پایین بر پایه قیجی را بر قیمتاندر قراردادهاي ال

هاي آینده و  اي از افزایش منازعات قراردادي در سالتواند نشانهمی است،داخلی فزونی عرضه بر تقاضاي  حاکی از
این روند با تغییر ساختار بازار از بازار . جی نیز باشدانهاي قراردادهاي الخصوص درخواست تجدیدنظر در قیمت به
به بعد تشدید شده و قراردادهاي هیبرید از توجه  2014به بازار خریدار از سال  2014تا  2011هاي روشنده طی سالف

  . بیشتري برخوردار شده است
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نکته قابل توجه . شود اشاره می ،اند در ادامه به برخی از قراردادهاي خرید و فروش در آسیا که مورد بازنگري قرار گرفته
جی خارج از شرایط قراردادهاي خرید و انهمه موارد اشاره شده مذاکرات تجدیدنظر در قیمت الاین است که در 

تواند نظر در قالب قرارداد مییک دلیل آن است که تجدید. صورت گرفته است (LNG SPA)جی انفروش ال
  .بر باشدگیر و هزینه وقت

 پاکستان State oilقطرگاز و  - 1

نظر   به فرمول قیمت. ضاء شد و در همان سال مورد مذاکره مجدد قرار گرفتام 2016این قرارداد در سال 
اگرچه طبق قرارداد امکان . درصد کاهش یافته باشد% 37/13به % 9/13رسد با شیب قیمت نفت برنت می

  .وجود نداشته است 2026تجدیدنظر قیمت تا سال 
 جیانگاز و پترونت ال سار -2

حجم . مورد مذاکره مجدد قرار گرفت 2015امضا شد و در سال  2009و  2004هاي این قرارداد در سال
ماه  60قیمت نفت ابتدا بر مبناي متوسط قیمت نفت وارداتی ژاپن در . تن بوده است میلیون 5/7قرارداد 
ن ت میلیون 5/8گاز حجم گاز را به اسدر مقابل ر. ماه قبل تغییر پیدا کرد 3بود ولی به متوسط  (JCC)گذشته 

  .به برنت تغییر کرد JCCدر تجدیدنظر مجدد شاخص قیمت از . فزایش دادا
 جی انپترونت الو  اکسون موبیل -3

مورد  2017بوده است و در سال  2016اولین تحویل محموله سال . امضا شد 2009این قرارداد در سال 
 44/1که حجم از  رحالیدرصد برنت کاهش یافت د 9/13درصد برنت به 5/14قیمت از . تجدیدنظر قرار گرفت

  .تن افزایش یافت میلیون 64/2به 
  PTTقطرگاز و  - 4

بوده است ولی قبل از آن مذاکرات  2015اولین تحویل محموله سال . امضاء شد 2012این قرارداد در سال 
در . تغییر پیدا کرد% JCC 5/13+5/0به % JCC 7/14+8/0فرمول قیمت از . تجدیدنظر در قیمت آغاز شد

  .تن برخوردار شد میلیون یکمیزان  طرگاز از امکان افزایش حجم قرارداد بهمقابل ق
        

  Wood Mackenzie :منبعکیایی                            منصور: کننده  تهیه 
به باال ترین  میزان می رسد 2020می 
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  ت گازايابی و عمليمعاونت بازار  های منتخب خامنفت متيق

  
  
  

  
  
  
  

 

 

  Energy Intelligence Group :منبع              

  
    

 

  ضرایب تبدیل

Ton 
جی ان ال  m3 of جی ان ال  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 جی ان ال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جی ان ال  


