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  ولهمحمتحوالت بازار تك  
هاي مي و ژوئن، به علت در دسترس بودن عرضه بيشتر براي ماه ايآس شرقشمال جيانال محمولههاي تكقيمت   

ماه  و دوم براي نيمه اول ”ANEA“ ايآس شرقشمال بهجي انال محمولهتك ليتحو يبراآرگوس  يابيارز .افتيكاهش 
نيز  ژوئن و دوم براي نيمه اول ANEAقيمت  .باشدمي يوتيبي ونيليمهر دالر در  815/29و  165/30 به ترتيب مي

 ايآس شرقشمالبه  ليتحو يبرا. عرضه كافي ه استبرآورد شد يوتيبيدالر در هر ميليون  40/29و  625/29 به ترتيب
كنند. برآورد رآورد ميب ماه رااين در  ايهآماده براي ارمحموله  7تا  5 حداقل فعاالن بازار. وجود دارد يماه م يبرا ژهيبه و

دالر در هر  67/28جي تحويلي به هند و خاورميانه براي نيمه دوم ماه مي انال محمولهتكهاي آرگوس براي قيمت
  يو است.تيدالر در هر ميليون بي 19/28يو و براي نيمه دوم ماه ژوئن تيميليون بي

هاي باالدستي ژاپن احتماال هنوز هم به دنبال شركت شرق آسيا شامل سينوك چين وتعداد كمي از خريداران شمال
هاي پيشنهادي به قيمتدامنه خود را در تابستان مجددا پر كنند.  مخازنهايي در ماه ژوئن هستند تا بتوانند تحويل
- ييو متيدالر در هر ميليون بي 60/24–30/29و  80/24 - 29ترتيب  شرق آسيا براي نيمه اول و دوم ژوئن بهشمال
 7در مناقصه اخير خود كه در  2023تا فوريه  2022ژوئن  22محموله براي تحويل از  10تا  5احتماال  Jera .باشد

 خريداري كرده است. جي آسياانمحموله السنت نسبت به قيمت تك 10تا  5با اختالف آوريل بسته شد، با قيمتي 

دالر به  30/28از و افزايش يافتبراي ماه مي يانوس اطلس اق حوزههاي بارگيري شده در هاي فوب براي محمولهقيمت
 سنگزغالاقدامات انجام شده در بازار  در اثر گاز اروپا ممكن استهاي متيق. رسيد يوتيبيدالر در هر ميليون  05/29

ه روند صعودي اين امر در ادام و بودند يروس ريغ با منشا سنگزغالبه دنبال  دارانيخرچرا كه  شده باشد نيز تقويت
هاي اخير، در ماه ييايآس دارانيخر باعث شد يديدر اقتصاد تول سنگزغال يقدرت نسب. است قيمت گاز هم تاثير گذاشته

 خود را به حداقل برسانند. محمولهتكهاي ديخر

  
  جي آسياانال محمولهتكشاخص قيمت     

  
  
  
  

  2022آوريل  Argus، 12: منبع
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  سازي در فجيره توسعه تاسيسات مايع ادنوك به دنبال

 غول چهار از بيش .دهد توسعه را فجيره در سازيمايع تاسيسات تنميليون 10 ساالنه دارد قصد اماراتي غولادنوك، 
 روي بر كار در حال) ادنوك( ابوظبي نفت ملي شركت با كليدي قراردادي چارچوب در ،روپيش الملليبين مهندسي

 سايت خبري به توسعه به آشنا افراد از نفر چندين .هستند عربيمتحدهامارات در مايع گازطبيعي صادرات پايانه
Upstream شده هايار جيانال صادرات تسهيالت شامل اوليه طراحي و مهندسي براي هاييمناقصه اخيراً  كه اندگفته 

را  فجيره در سال در تنميليون 10 ظرفيت با توليدخط دوشامل  سازيمايع تتاسيسا يك دارد قصد ادنوك .است
ردي ـف .دهدمي ادامه را پروژه FEED مناقصه و دهد پاسخ جهان سراسر در گاز بازار چندين به بتواند تا دهد توسعه

 غول و متحدهاياالت از McDermott International و KBR، Fluor شامل دهندگانپيشنهاد هـك اعالم كرد اهـآگ
 بودند، دوخته چشم FEED به ابتدا در نيز Chiyoda و ژاپن JGC كه افزود او .هستند Technip Energies مهندسي

 FEED مطالعه و نمايد نهايي هفته چند ظرف را تفضيلي مناقصه ادنوك روديـم ارـانتظ .نيستند رقابت اين در ديگر اما
  .كرد خودداري FEED مناقصه مورد در اظهارنظر از ادنوك گويسخن .شودمي انجام امسال اواخر احتماال

 و درازمدت در گاز كليدي صادركننده يك به شدن تبديل براي كشور اين تالش از بخشي امارات جيانال هايطلبيجاه
 هايطلبيجاه رب پيشتر ادنوك اجرايي مدير الجابر، احمد سلطان .است قطر وارداتي گاز به ودـخ تگيـوابس كاهش
 پيشرفت حال در جداگانه طوربه شركت اين .بود كرده تاكيد Hail & Ghasha ترش گاز عظيم طرح عربيمتحدهامارات

- قابل طور به و دارد ارزش دالر ميلياردها احتماالً  كه است Hail & Ghasha پروژه در FEED شده اصالح مطالعه با

 را قطر گاز روز در مكعبفوت ميليارد 8/1 حدود عربيمتحدهامارات .دهدمي فزايشا را امارات گاز توليد توانايي توجهي
 جيانال رمينالـت .دارد خود ايهـهمس با جيانال خريد قراردادهاي چنينهم و كندمي مصرف دلفين لولهخط طريق از

 دهد، سوق جيانال يامنطقه گبزر نندهكصادر يك به شدن تبديل سمت به را عربيمتحدهامارات تواندمي فجيره
 مورد در گذاريسرمايه نهايي تصميم دهد.مي كاهش را واردات به وابستگي و كرده رقابت قطر خود همسايه با بنابراين

 براي ايلحظه هايقيمت جمله از -  گازونفت هايقيمت بودن باال اما است، نشده اعالم هنوز جيانال صادراتي تسهيالت
 گاز توليد ظرفيت افزايش براي را خود هايبرنامه تا كندمي تشويق را خاورميانه توليدكنندگان از بسياري - جيانال

  .دهند افزايش خود
 مخازن .بود خواهد تاسيسات و فلر فرآيندي، التـهيـتس شامل فجيره سازيمايع كارخانه كه اندگفته پروژه ناظران
 .هستند درگير احتماالً نيز مرتبط تاسيسات ساير و - سازيذخيره براي ايگزينه با - صادراتي اسكله يك ،جيانال ذخيره

 2 تا رفيتـظ با رهـجيـف هـب انـبشـح از يـنچـاي 52 دـجدي ازـگ ولهـلطـخ كـي احداث شامل تواندمي كار اين
 تنميليون 6 حدود حاضرحال در ،ادنوك تابعه ايـهتـركـش از كيـي جيانالادنوك .باشد روز در مكعبفوت  ميليارد

 سهام درصد 70 با شركت اين .كندمي توليد ابوظبي سواحل در داس جزيره در خود تاسيسات از جيانسال ال در
مابقي سهام اين شركت  درصد TotalEnergies  10و درصد BP  10 درصد، 15 ميتسويي است، ادنوك به متعلق

  .باشندمي
  

    2022آوريل  Upstreamonline ،5 منبع:   
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  توسط شل كلمبياتوسعه در پروژه گازطبيعي بريتيش
، اعتمادقابل ديبه منابع جد ازيو ن عيما يعيگازطب يبرا يجهان يتقاضا شيبه افزا توجه با PLC SHEL-Nشل شركت 

اروپا از زمان  باشد.يم كلمبياشيتيبرواقع در كانادا جي انالمشترك  گذاريسرمايه توسعه وسنجي امكانحال مطالعه  در
خواهان  نيز ييايآس يرا كاهش دهد و كشورها هيروس يعيخود به گازطب يدر تالش است تا وابستگ نيحمله به اوكرا

جنگ  گفت ايشل، در مصاحبه ريدپذيتجد هاييبخش گاز و انرژ سيير هستند. سنگزغال يبرا تريهاي پاكنيگزيجا
 تيدارند. ظرف ازيبه آن ن داً ياروپا و جهان شد رايدهد زيم شيرا افزا جيانال رـشتيـبه ـرضـع يراـب تيورـفدر اوكراين، 

كانادا در حال جي انال ،او گفت ساخت.برآورده را  جيانال ندهيفزا يتقاضا تا بتوان ،شود جاديا ديبا براي توليد ياديز
 روين يبراكلمبيا بريتيش كربنكم يطور بالقوه از برق آب است تا به 2فاز  يراـب )دهيفا - نهيهز( ليو تحل هيتجز كيانجام 

كه  كندبرآورد مي شلشركت  استفاده كند. ،عيما بهو تبديل آن  يعيگازطبسرد نمودن  ه منظوردادن به موتورها ب
از  شتريب % 90 باًيتقراين ميزان، در سال فراتر رود كه  تنونيليم 700از  2040تا سال  جيانال يبرا يجهان يتقاضا

در سال  ،كلمبياشيتيبر Kitimatكانادا است كه ساخت آن در  جيانالپروژه  ياصل كيشل شر سال گذشته است.
 كشوراين در جي انال برنامه صادرات 24تنها مورد از  رايدر كانادا است ز مهم شرفتيپ كي، پروژه نيآغاز شد. ا 2018

در سال  داشته باشد و نهيدالر هز ارديليم Kitimat١٨  انهيفاز اول پا ودريانتظار م كه در دست ساخت است. باشدمي
 .باشدميدر سال جي انال تنونيليم 14صادرات هدف اوليه اين تاسيسات، را آغاز كند.  ايبه آس جيانالحمل  ٢٠٢٥

كه وي .ديدر سال خواهد رس تنونيليم 28دو برابر خواهد شد و به جي انالصادرات  تيدر صورت احداث فاز دوم، ظرف
 ما ،كرد، گفت دياز ونكوور بازد داريدر مورد تجارت پا Globe Forum 2022شركت در كنفرانس  يهفته گذشته برا

، بررسي گذاريهيسرما قبل ازمنطقي بودن آن را  دياكنون باو  ميداشته باشرا نيز  2رفتن به فاز  نهيگز هيمخوايم
 شيافزا ،نيدر اوكرا هياز جنگ روس يبحران عرضه ناشرفع كمك به  يرا برا كايبه آمر يكانادا صادرات انرژ نماييم.

 عرضهامر باعث آزاد شدن  نيا رايكند، زيبه اروپا كمك م ميرمستقيغ طوربه هم ايكانادا به آس جيانالصادرات  .دهديم
    نمايد.تسهيل مي را به اروپا هامحموله انتقال مجددشده و نقاط جهان  ريقطر و ساگاز 

 نيكانادا اول جيانالدر جهان بود.  يعيبزرگ گازطب نندهكديتول نيششم 2020، كانادا در سال گرانگفته تحليلبه
 دولت هم اكنون صادرات دارند. جي،انكارخانه ال هفت متحدهاياالتدر كشور خواهد بود.  نيا جيانالصادرات  انهيپا

 ليتبدفاده از برق به منظور تاس يبرا ديجد شنهاديهر گونه پ و كنديم تيكانادا حما جيانالل از فاز او كلمبيابريتيش
 قيتشو باشد را نيزمي ايگلخانه يكاهش انتشار گازها يبرا يبه اهداف استان يابيدستراستاي در كه   عيبه ما يعيگازطب

 تيدر سا يكيالكتر ايوتورهم يبرا يبرق آب يروين نيتام يبرا يكاف رساختيز حاضراو اضافه كرد، در حال كند.يم
Kitimat حل  رقابليغ ها،چالش نياز ا كي چيهو  قرار خواهند گرفت يمورد بررس ،وجود ندارد، اگرچه احتماالت

 شيافزا يبرا يجهان هاياز تالش هاي مربوط به توليد سوخت،به علت ايجاد آالينده محيطيستيز هايگروه .ستندين
  كنند. يانتقاد م ،نيبا اوكرا هيجنگ روس ليبه دل جيانالعرضه 

به توليد و خود  اتيعمل ريشل از سا شركت كه جيانالموارد،  شتريگفت كه در ب چنينهميس بخش گاز شركت شل ير
كمك  هاآالينده يبرق، به كاهش انتشار كل ديتول يبرا يحرارت سنگزغالكردن  نيگزيكند، با جايو هند ارسال م نيچ
 ،فعال در جهان بزرگ  يهاانهيپا ريبا شدت كربن كمتر نسبت به سا يكانادا سوخت جيانپروژه ال ،وي اشاره كرد كند.يم

 كي تواننمي و ميدار يو نفت وابستگ يعيبه گازطب حاضرحالو ما در  ستيساده ن يانتقال انرژاو گفت،  خواهد كرد. ديتول
كند، كه يكار م جي،انالهر تن  يبه ازا كربناكسيدديتن  15/0كانادا با جي انالاول  فازبرد.  نيآن را از ب ،شبه
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را  يهدف سيالپيشل  .باشد) ميكربناكسيدديتن  16/0( شدت انتشار يبرا كلمبياشيتيكمتر از حد مجاز بر يسطح
خالص صفر  يندگيآال ،سراسر جهان خود در يانرژ يدر كسب و كارها 2050كرده است كه تا سال  نييتعبراي خود 

شود، و يم ارايه ،خاص هايبه شركت يخاص هاينقش مشترك، گذاريهيمعموًال در هر قرارداد سرما، گفت او داشته باشد.
ربوطه، ـم لولهخطكانادا و جي انالاز پروژه % 60از  شيب. شل باشد ياز سو ،نقش نيكه ا ميما انتظار دار مورد نيدر ا
  .  است ساخته شده Kitimat به  كلمبيابريتيش شرقيمالـاز ش يعيـازطبـقال گـانت يبرا لولهخطاين شده است.  ليتكم

مقرون  ،ي بودنمانند رقابت ي، عوامل مختلف2فاز  يبرا گذاريهيسرما يينها ميكه تصمجي كانادا گفت، انيك مقام ارشد ال
نشده است تا  نييكانادا تع جيانال گريشل و چهار مالك د يبرا يهنوز مهلت .نيز در بر داردبودن و شدت كربن را  صرفهبه

 يكيمحرك الكتر يفناور اندازاز چشم كلمبيابريتيشو  كانادا فدرال هايدولت .رنديبگ ميتصمبراي تاييد اين توسعه عظيم، 
كاهش بخش به بخش  يطرح خود را برا هفته گذشته، اتاوا كنند.ياستقبال م Kitimat تيدر سا يشنهاديفاز دوم پ يبرا

 2030تا سال  2005سال  كمتر ازدر سطحي  ،يدرصد 40منتشر كرد و هدف آن كاهش  ايگلخانه يدر انتشار گازها
 كلمبياشيتيبر ييوهواآب هايبا طرح ،طبيعيگاز يسازعيواضح است كه فاز دوم ما ،گفتكانادا  يعيمنابع طب ريوز .است

يس شركت شل نيز گفت، صدور مجوزها در اداره تنظيم يشود. رروبرو مي ييهاچالشبا و قطعاً  كنديمنمطابقت دقيقا 
  باشد.بر ميمعموال زمان ،گريو رفع موانع دمقررات 

  
  2022آوريل  THE GLOBE AND MAIL، 10: منبع

   افزايش واردات گاز از الجزاير براي كاهش اتكا به روسيه دنبالبهايتاليا 
در تالش براي كاهش  ،براي افزايش واردات گاز از الجزاير ريزياز دو منبع گزارش داد، ايتاليا در حال برنامه نقلبهز رويتر

درصد گاز خود را از  40ايتاليا تقريبًا . وابستگي خود به انرژي روسيه در واكنش به تهاجم اين كشور به اوكراين است
شود گفته مي .ز الجزاير تأمين كندرا ااضافي ميليون مترمكعب گاز  9 كهو به دنبال اين است  روسيه وارد مي كند

 لولهخطگاز الجزاير را از طريق  1983بزرگ گازطبيعي ايتاليا است. ايتاليا از سال  كنندهميناتالجزاير دومين 

Transmed  60كمتر از  اضرححالميليون مترمكعب، در  110با ظرفيت روزانه بيش از  لولهخطاين  .كندميوارد 
 .كندميميليون مترمكعب را تامين 

سينگوالني، وزير انتقال انرژي ايتاليا گفت كه در حال مذاكره با هفت كشور براي تامين گاز بيشتر روبرتواوايل اين هفته، 
، وزير مايوديوئيجي ـاي اخير، لـهتهـدر هف. بودند "يشرفتهـسيار پـرحله بـدر م"است. برخي از اين گفتگوها 

هاي بالقوه تقويت اند تا راهامورخارجه ايتاليا و كلوديو دسكالزي، مديرعامل شركت ايتاليايي اني، از الجزاير ديدن كرده
نيز  Sonatrach شركت دولتي نفت و گاز الجزاير اني و. روابط انرژي بين كشورها را مورد بحث و بررسي قرار دهند

در ماه مارس سال جاري، اني و . اندمدت بررسي كردهمدت و ميانبه ايتاليا در كوتاه هايي را براي افزايش عرضه گازراه
براساس برآوردهاي  .زملت ال آربي انجام دادند در ميدان توجهيبلاق، اكتشاف كشركت دولتي نفت الجزاير سوناترا

د اين، افزايش ظرفيت توليد گاز در رويترز، با وجو گزارشبه .ميليون بشكه نفت دارد 140اوليه، كشف جديد تقريبًا 
به سرعت افزايش  infill هايبا استفاده از تكنيك توانميتوليد را ": اعالم كردمنبع دوم  دارد.ترديد وجود  مدتكوتاه

 كه هنوز را مياديني توان توليد ازمي چنينو همشوند افزايش يابد، توليد مي حاضرحالهايي كه در داد تا بازده در چاه
  "د.را به سرعت پيگيري كر اندنشدهبرداري بهره

   2022آوريل  ،Offshore-technology: منبع  
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  كاهش صادرات گاز از شمال افريقا به اروپا در ميان عدم قطعيت صادرات روسيه 
به دنبال جاري كاهش يافت، درست زماني كه اروپا ماهه اول سالتوجهي در سهطور قابلصادرات گاز شمال آفريقا به 

جي مصر به اروپا، انرغم افزايش شديد صادرات العلي است. به دليل تهاجم روسيه به اوكراين تامين حجم بيشتر گاز
ميليارد  1/14به رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل،  2022ماهه اول حجم كل صادرات اين منطقه به اروپا در سه

د انتظار در حالي است كه به دنبال تهاجم روسيه به اوكراين، اروپا به اين حجم كمتر از ح مترمكعب كاهش يافته است.
باشد. اختالل احتمالي روند صادرات گاز روسيه به اروپا اهميت شمال آفريقا كه دنبال منابع جايگزين براي گاز روسيه مي

  افزايش داده است. را ودشطبيعي به اروپا متصل ميلوله گازفاصله اندكي با اروپا داشته و از طريق چندين خط
مكعب گاز به اتحاديه اروپا صادر نموده مترميليارد 155المللي انرژي، روسيه سال گذشته براساس گزارش آژانس بين

درصد از تقاضاي اروپا را به خود اختصاص داده است. درصورت حذف  40واردات اين قاره و  درصد 45 است كه حدود
ركود شديد اقتصادي توام با تمام پيامدهاي اجتماعي و سياسي ناشي از آن مـواجه خـواهد اين ميزان گاز، اروپا با يك 

با فرا رسيدن تابستان رقابت براي  ،شودهاي آينده ميكه افزايش دما سبب كاهش مصرف گاز اروپا در ماهشد. در حالي
ته بود آغاز خواهد شد. به اين ترتيب اي كاهش يافسابقهطور كمتكميل مجدد ذخاير گاز در سراسر اروپا  كه به

هستند. افراد بسياري  2023- 2022خود جهت فصل زمستان  دنبال مناطقي براي تامين گازواردكنندگان به شدت به
 اند اما واقعيت اين است كه منابع خروجي از اين منطقه دردهنده بالقوه اشاره نمودهعنوان نجاتبه شـمال آفـريقا به

  حداكثر خود رسيده است و تنها امكان افزايش محدود وجود دارد.  حاضر بهحال

  
 2022 آوريل MEES، 8 : منبع  

  جي انقاضاي التجنوبي براي كاهش سنگ در كرههاي استفاده از زغالكاهش محدوديت
تعطيالت آخر  در سنگبرق با سوخت زغالهاي توليد هاي داوطلبانه نيروگاهمحدوديت جنوبيكره كپكو شركت دولتي 

منابع . گاز را كاهش دهدبرق با سوخت ، توليد جيانال جهانيباالي هاي تا با توجه به قيمت دهدكاهش مي هفته را
ي در اين ن ماه آغاز شده است، اگرچه هيچ بيانيه رسمي دولتـاز ايا ـهتـدوديـن محـايه ـآگاه به آرگوس گفتند ك

  . صادر نشده است مورد
را در ماه آوريل تا نوامبر بر تعدادي از واحدهايي كه به صورت هفتگي  درصد 80حداكثر خروجي  وكپك هايواحد

دسامبر سال گذشته  - در ماه آوريلسنگ با سوخت زغالواحدهاي جنوبي از دولت كره.كنندكنند، اعمال ميانتخاب مي
در  ايگلخانهاز انتشار كلي گازهاي  واهش دهند را به طور داوطلبانه كسنگ برق با سوخت زغالتا توليد  كرددرخواست 

هاي گاز از اما افزايش مداوم قيمت .گاز همراه بود تراين كشور جلوگيري كنند، اقدامي كه در آن زمان با قيمت ارزان
در گاز با سوخت  برقباعث شده است كه توليد  -  استتر در اروپا كه عمدتاً به دليل تقاضاي قوي - اواخر سال گذشته
شده سوخت جامد  جايگزينياي غيررقابتي شود و اين امر باعث به طور فزاينده جنوبيكرهسنگ در برابر سوخت زغال

 3/276سوخت گازي به با برق  دهد كه قيمتبرق كره نشان مي قيمت برق منتشر شده توسط بورس اطالعاتاست. 
كيلووات ساعت در سال گذشته به شدت وون/ 99 بهوون/كيلووات ساعت در ماه مارس افزايش يافته است كه نسبت 

تر از قيمت پايين بسيار چنانهمنيز به شدت افزايش يافت، اما  سنگزغال برق با سوختقيمت .افزايش يافته است
  وون / كيلووات ساعت) 7/149به  كيلووات ساعتوون/ 1/92واحد گاز بود. (افزايش از 
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 در مقايسه با توليدكه  هگيگاوات بود 7/24در دسامبر تا فوريه  جنوبيكره سنگزغال برق با سوخت ميانگين توليد
 1/20گيگاوات به  22از  توليد برق با سوخت گازدر مقابل، متوسط  .دهدنشان ميافزايش  ،گيگاوات سال قبل 1/22

 جنوبيكرهاي در تر هستهرغم دسترسي قويسنگ عليهاي زغالهاي نيروگاهاهش محدوديتك .گيگاوات كاهش يافت
كه بر اساس آخرين  زندميآرگوس تخمين . تواند بر توليد گازسوز تأثير بگذاردگيرد كه ميدر سال جاري صورت مي

 72/3در سه ماهه دوم و سوم به ترتيب براي توليد برق  جنوبياي كرههسته، دسترسي ايهستهبرنامه تعميرات اساسي 
  يابد.ميمقايسه با سال قبل افزايش  گيگاوات در ماه در 48/4گيگاوات و 

    
  2022آوريل  22 منبع: آرگوس،   

  الجزاير به اسپانيا عرضه گاز ادامه انجام تعهد
جمهور الجزاير، ضمن اعالم دهد. عبدالمجيد تبون، رييسادامه مي به اسپانيا صادرات گاز خود اتتعهدانجام الجزاير به 

چنان بر انجام تعهدات پلماتيك كشورش با كشور اسپانيا پيرامون صحراي غربي، هماين خبر افزود؛ عليرغم اختالفات دي
دهيم اي مطبوعاتي اظهار داشت؛ به مردم اسپانيا اطمينان ميصادرات گاز خود به اسپانيا وفادار است. وي در مصاحبه

د گذاشت و روابط الجزاير با اسپانيا كه الجزاير هرگز و تحت هيچ شرايطي، تعهد تأمين گاز به اسپانيا را زير پا نخواه
بسيار خوب و مستحكم است. وي در ادامه افزود؛ حمايت دولت اسپانيا از پيشنهاد مراكش مبني بر خودمختاري 

از لحاظ تاريخي و اخالقي غير قابل پذيرش است. الجزاير در ماه گذشته و در اعتراض به حمايت اسپانيا  صحراي غربي،
الجزاير از استقالل  الزم به ذكر است، ري مراكش، سفير خود از اين كشور را فرا خوانده است.از پيشنهاد خودمختا

هاي عميق ميان الجزاير و مراكش شده است. پيش ها باعث ايجاد تنشكند و اين موضوع سالصحراي غربي حمايت مي
گيري مخاصمات بين دو كشور به شركت جاكتبر سال گذشته و در راستاي او 31جمهور الجزاير در تاريخ از اين، رييس

جمهوري الجزاير، ، دستور توقف كليه روابط تجاري با مراكش را داده بود. دفتر رياستكدولتي نفت الجزاير، سوناترا
سازد، عرضه گاز الجزاير از ضمن اعالم اين موضوع، خبر از عدم تمديد قرارداد ترانزيت با مراكش را داد. خاطر نشان مي

گيرد. صحراي غربي در قاره افريقا و در ساحل اقيانوس صورت مي GMEلوله مراكش به اسپانيا از طريق خطمسير 
  به مراكش پيوسته است.   1975هزار نفر بوده كه در سال  600اطلس واقع شده و داراي جمعيتي بالغ بر 

  
  2022آوريل  24منبع: رويترز،     

  ر اقتصاد آلمان تأثير منفي تحريم واردات گاز روسيه ب
 تواند باعث كاهش توليد ناخالص داخلي و افزايش تورم در آلمان شود.قطع ناگهاني واردات گاز از روسيه مي

Bundesbank ،بانك مركزي آلمان، ضمن اعالم كاهش پنج درصدي توليد ناخالص داخلي اقتصاد طي سال جاري ،
اكنون بازار آلمان شاهد افزايش ار داد. اين در حالي است كه همنسبت به ورود بالقوه اين كشور به ركود اقتصادي هشد

بيني بانك مركزي آلمان مبني بر تأثير منفي اقتصاد كشور از تحريم ناگهاني واردات گاز از روسيه باشد. پيشها ميقيمت
ن، هشداري نسبت به عمل آمده توسط چندين مؤسسه معتبر اقتصادي همخواني داشته و عالوه بر آهاي بهبينيبا پيش

ترين اقتصاد اروپا در صورت اجرايي شدن تصميم روسيه درخصوص قطع صادرات گاز به اروپا روي بزرگ خطر پيش
بيني بودن شرايط بحراني ايجاد شده در پي تهاجم باشد. طبق اعالم بانك مركزي آلمان، با توجه به غيرقابل پيشمي

مي از وضعيت اقتصادي كشور نيز همراه با عدم قطعيت بوده، اما نتايج هاي اعالبينيروسيه به اوكراين، پيش
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هاي اقتصادي حكايت از كاهش دو درصدي توليد ناخالص داخلي كشور در سال جاري دارد. گفتني است سازيمدل
در مجموع ها، ميزان رشد اقتصادي آلمان حدود سه درصد برآورد شده؛ لذا سازيپيش از اين طبق نتايج حاصله از مدل

هاي گاز طبيعي به اقتصاد آلمان، كاهش پنج درصدي توليد ناخالص داخلي كشور را تجربه خواهد كرد. احتماًال قيمت
سازد، پيش از مدت، افزايش بيشتري خواهد يافت. خاطر نشان ميپذيري جايگزيني گاز روسيه در كوتاهعلت عدم امكان

سوم كل شده و تقريباً يكمي ز كل گاز وارداتي آلمان از كشور روسيه تأميندرصد ا 55تهاجم روسيه به اوكراين، حدود 
  گردد. فوالد و صنايع شيميايي مي جملهمنحجم گازطبيعي در آلمان صرف توليد محصوالت صنعتي 

اين نهاد داد. خبر المللي پول در هفته جاري از صدمه ديدن اقتصاد اروپا بر اثر جنگ در اوكراين صندوق بين چنينهم
درصد اعالم نموده بود به  9/3از رشد اقتصادي اروپا را كه در سطح  2022بيني خود در ماه ژانويه سال المللي، پيشبين

تواند داراي تأثير داري امريكا نيز هشدار داد كه تحريم گاز روسيه مي، وزير خزانهJanet L.Yellenدرصد تقليل داد.  8/2
رد اقتصاد اروپا از طريق افزايش جهاني قيمت سوخت صدمه بيشتري نسبت به روسيه ببيند. و امكان دا باشد» متناقض«

هنگام بررسي چگونگي بايست بهوي افزود، كاهش شدت وابستگي اروپا به انرژي روسيه بسيار ضروري است، اما مي
گيري شود. شايان ذكر است، واردات انديشي كامل در اين باره تصميمدورتحريم كامل واردات گاز روسيه توسط اروپا، با 

خام اين كشور نيز در اكنون تدوين برنامه تحريم واردات نفتاز روسيه توسط اتحاديه اروپا ممنوع شده و هم سنگزغال
دهد، لكن خام از روسيه پايان ميباشد. پيش از اين آلمان اعالم نمود كه تا پايان سال جاري به واردات نفتدست تهيه مي

بخشي جهت انجام اقدامات مورد نياز ندارد. توضيح آنكه طي سال گذشته رسد در عمل تمايل چنداني به سرعتنظر ميبه
  خام آلمان از روسيه وارد شده است.     سوم نفتحدود يك

  
  2022آوريل  22، تايمزمنبع: نيويورك

  هدف كاهش اتكا به گاز روسيه و قصد روماني براي افزليش توليد گاز فراساحل با اصالحات مالياتي
روماني در حال بررسي طرحي براي بازگشايي پروژه هاي گازطبيعي متوقف شده در درياي سياه است، زيرا اروپا به دنبال 

ائتالف حاكم بر اين كشور بر سر  منابع انرژي جديد براي كاهش اتكا به روسيه پس از تهاجم اين كشور به اوكراين است.
ها و شروع مجدد گذاريرمايهـت سـبه تعويق افتاده بود به توافق رسيد. اين قانون براي تقوي هاتكه مد اياليحه
 هايمالياتكند. تغييرات اين قانون در جهت كاهش هاي متوقف شده توليد گاز در درياي سياه اصالحاتي ارايه ميپروژه

  ها تنظيم شده است.گذاريتصاعدي و امكان تشويق سرمايه
اعالم كرد كه آماده است توليد را به محض اجراي قانون  Carlyle-backed Black Sea Oil & Gas SRLشركت 

، توسعه بلوك تربزرگميليارد مترمكعب گاز توليد و تحويل گردد. پروژه بسيار  1رود ساالنه حدود آغاز كند. انتظار مي
كار است. پتروم گفته است كه تصميم نهايي شود نيز آماده شروع به اداره مي OMV Petromنپتون كه توسط 

گذاري ممكن است اوايل سال آينده گرفته شود و توليد آن چهار سال بعد شروع شود. اين ذخاير كه تخمين زده سرمايه
 تواند استقالل كامل اين كشور را از منابع روسيه تضمين كند.ميليارد مترمكعب گاز داشته باشد، مي 100شود مي

  
   2022آوريل  Worldoil،  15: منبع 
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   روسيه درطبيعي سازي گازمايع پروژه به شركت تكنيپپايبندي 

 خود قراردادي تعهدات به هاضمن پايبندي به تحريم فزاينده موانع وجود با دارد انتظار مهندسي غول اينشركت تكنيپ، 
 سرعت بر هاتحريم كه است كرده اذعان (Technip Energies) تكنيپ انرژي اروپايي مهندسي پيمانكار .كند عملنيز 
 انجام به متعهد چنانهم پاريس در مستقر شركت اما گذارد،مي تأثير روسيه شمال قطب 2- جيانال پروژه در كار

 .است گازطبيعي صادرات و سازيمايع براي روسيه پروژه جديدترين در اصلي پيمانكار عنوان به خود تعهدات

 در كه اروپا اتحاديه جديد هايتحريم مجموعه: اعالم كرد كنفرانسي تله در دوشنبه روز تكنيپ جراييمديرا پيتون، آرنو
 كه كرد اعتراف او .است شده روسيه به مايع گازطبيعي به مربوط فناوري و كاال تحويل از مانع شد، اعمال آوريل ماه

 در شركت اين هايفعاليت بر مستقيم طور به اند،شده لاعما اوكراين در روسيه نظامي اقدام به پاسخ در كه هاييتحريم
 فرصت هيچاگر چه  كه است كرده اعالم انرژي تكنيپ .گذاردمي تأثير شمال قطب 2- جيانال پروژه جمله از روسيه،

 نندهتوليدك ترينبزرگ توسط كه شمال قطب 2- جيانال پروژه اما كرد، دـخواهـن بالـدن يهـروس در را ديديـج اريـتج
 .ماندمي باقي كشور در شركت اين فعال قرارداد تنها عنوان به شود،مي رهبري نواتك روسيه گاز مستقل

 كنندگانتامين و شركا مشتريان، با" پيمانكار اروپا، اتحاديه هايتحريم تشديد بينيپيش با حال، اين با گفت، پيتون
 چنانهم شركت اين: افزود وي .كندمي كار شمال قطب 2- جيانال پروژه با ارتباط در "مناسب اقدامات اتخاذ براي

 كافي هاتحريم رعايت با قراردادي تعهدات انجام براي قراردادي هايتـمايـح و روژهـپ ترازنامه وضعيت دارد انتظار
 واحد سه ساخت براي قراردادي 2019 سال در كه كندمي رهبري را مشترك گذاريسرمايه يك انرژي تكنيپ .باشد

 شريك دو. شد منعقد روسيه مورمانسك بندر نزديكي در شمال قطب 2- جيانال پروژه برايتوليد گازطبيعي مايع 
 كه كرد اعتراف ذشتهـگ هفته نواتك پيتون، اطمينان رغمعلي .هستند بوتكا روسيه پررا گز نيپي و ايتاليا سايپم ديگر

 .با تاخير مواجه شود است ممكن وژهواحد اين پر اولين شده ريزيبرنامه اندازيراه

 بنديزمان برنامه تأييد" كه است گفته نواتك، اجرايي رييس ميكلسون، لئونيد اينترفكس، روسي خبرگزاري از نقل به
 حالي در است رسيده درصدي 85 تـيشرفـپ هـب پروژه نـاي واحد اولين: افزود وي .است دشوار فعلي شرايط در "پروژه

 فوريه در كه خود 2021 سال چهارم ماهه سه كنفرانس عمومي در نواتك .است درصد 65 پروژه كل يبرا رقم اين كه
 درصد 59 پروژه در كلي تكميل نسبت و شده تكميل درصد 78 دسامبر 31 تا واحد اولين كه اعالم كرد شد، برگزار
 2023 سال در را واحد خود اولين ياتعمل اين پروژه كه بود كرده تاكيد ميكلسون گذشته، هفته بيانيه از قبل .است
 قطب 2- جيانال پروژه رودمي انتظار .شودمي دنبال 2025 و 2024 هايسال در سوم و دوم واحدهاي و كندمي آغاز

 قرار شناور بتني هايپايه روي(كه  آن واحدهاي تمام كه زماني را گازطبيعي مايع تنميليون 20 حدود ساالنه شمال
 دهد. تحويل الملليبين بازارهاي به، شوند نصب غربي سيبري در گيدان جزيره شبه ساحل نزديكي در )اندگرفته

  2022 آوريل Upstream Energy Explored،26منبع:    

  آيدهيدروژن سبز به كمك بازار گاز عمان مي
ين كشور به شدت به گاز شود و سبد انرژي احاضر بخش اعظم انرژي مورد نياز عمان از گازطبيعي تأمين ميدر حال

محيطي در هاي پاك و تجديدپذير، عالوه بر ايفاي تعهدات زيستوابسته است. اين كشور قصد دارد با توسعه انرژي
المللي، سبد انرژي داخلي را متنوع نمايد و وابستگي خود به گازطبيعي را كاهش دهد. تحقق اين امر اين سطح بين

دهد كه بتواند بخشي از نياز گاز داخلي را جايگزين نمايد و با مديريت توليد و مصرف فرصت را پيش روي عمان قرار مي
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اي براي توسعه آن تدارك هاي گستردهها كه عمان برنامهگاز، امكان صادرات گاز را نيز داشته باشد. يكي از اين حوزه
شور بر توسعه هيدروژن از نوع سبز به هاي خورشيدي و بادي است. اين كديده است توليد هيدروژن با سوخت نيروگاه

اي در توسعه، توليد، طلبانه و بلندپروازانهعنوان يك منبع انرژي پاك و بدون انتشار آلودگي متمركز شده و اهداف جاه
مندي از ريزي كرده است. مسئولين دولت عمان بر اين باور هستند كه با توجه به بهرهبرنامه مصرف و صادرات آن

رافيايي خاص در استفاده از انرژي خورشيدي و بادي و همچنين دسترسي گسترده به سواحل دريايي و موقعيت جغ
طور گسترده اجرا نمايند و به رهبري جهان در اين زمينه هاي توليد هيدروژن سبز را بهتوانند پروژههاي آزاد، ميآب

ريزي كرده و در اين هاي توليد هيدروژن سبز برنامهژهگذاري براي توسعه پروميليارد دالر سرمايه 34نايل شوند. عمان 
ميليارد  5گذاري ايهسعودي هرچند با سرمزمينه با دو كشور امارات و عربستان در منطقه در رقابت است. عربستان

 4هاي هيدروژن سبز (در منطقه نئوم در شمال كشور) را طراحي كرده و قـصد دارد از ترين طرحرفتهدالري، پـيش
گذاري و هزار تن هيدروژن در سال استفاده نمايد اما حجم سرمايه 237يگاوات ساعت انرژي تجديدپذير براي توليد گ

. امارات نيز تحقيقات توسعه چندين طرح مشترك با يك شركت فرانسوي به هاي عمان بسيار بيشتر استتنوع پروژه
   ميليارد دالر در ابوظبي را آغاز كرده است. 5ارزش 
هاي توليد سازي پروژهتنوعمگذاران خارجي، رويكرد ها و سرمايهبه منظور جذب و مشاركت هرچه بيشتر شركت عمان

) كه Duqmريزي كرده است. منطقه دقم (هاي مختلفي را در چند نقطه از كشور برنامههيدروژن را اتخاذ كرده و طرح
هاي انرژي اين كشور در اين منطقه در حال اجرا روژهشود و بسياري از پيك مركز صنعتي جديد در عمان محسوب مي

 GEOها، مجتمع حترين اين طرباشد به عنوان محور توسعه طرحهاي هيدروژن سبز در نظر گرفته شده است. بزرگمي
هاي بادي و آمونياك سبز با استفاده از نيروگاه تنميليون 10هيدروژن سبز و تن ميليون 8/1با ظرفيت ساالنه 

جنوبي و هايي از كرهصورت مشترك و با مشاركت شركت باشد. اين طرح بهمگا واتي مي 25يدي به ظرفيت خورش
نظران اين پروژه بسيار بلندپروازانه تعريف شده و ممكن است به طور كويت انجام خواهد شد. هرچند به نظر صاحب

ز در دست برنامه دارد. در ماه گذشته عمان از يك تر را نيهاي كوچكاي از پروژهكامل محقق نشود اما عمان مجموعه
ميليارد دالر  5/2هاي نروژي و هندي در كشورش به ارزش گذاري مشترك از جانب گروهي متشكل از شركتسرمايه

هاي مندي از نيروگاهدر سال با بهرهتن ميليون 2/1هزار تن آمونياك سبز در فاز اول و توسعه آن به  100براي توليد 
به عنوان يكي  Fortescueچنين در اين ماه شركت فورتسكيو مگا وات ساعت خبر داد. هم 500شيدي به ظرفيت خور

هاي هيدروژن سبز عمان مشاركت و همكاري هاي فعال انرژي سبز در استراليا، اعالم كرد در پروژهترين شركتاز بزرگ
  ر پيشنهاد كرد. خواهد كرد و يك پروژه عظيم در مقياس جهاني را به اين كشو

هاي اوليه هستند و نامههاي فوق در حد برنامه و برخي در مرحله تفاهمالبته بايد به اين مسأله توجه داشت تمامي طرح
حاضر تنها مركز ها متصور بود. در حالانداز روشني براي چگونگي اجرا، ميزان و زمان تحقق اهداف برنامهتوان چشمنمي

كند و توانايي توليد بز منطقه، در كشور امارات قرار دارد كه در مقياس آزمايشگاهي فعاليت ميفعال توليد هيدروژن س
مگاوات ساعت را دارد. از اين رو تحقق اهداف توسعه  25/1كيلوگرم هيدروژن در ساعت با حداكثر توان  5/20

مدت و بلندمدت در اين يك برنامه ميان رسد و بايد در انتظارهيدروژن سبز در منطقه در آينده نزديك بعيد به نظر مي
  زمينه بود.     

  
  2022آوريل  MEES ،15منبع: 
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  روي لهستان و بلغارستان براي تأمين گاز پس از توقف عرضه گاز روسيههاي پيشگزينه
وارداتي به ي عدم پرداخت بهاي گاز آوريل، شركت گازپروم جريان عرضه گاز به لهستان و بلغارستان را به بهانه 27در 

روبل، به طور كامل قطع كرد. مسكو در ماه گذشته اعالم كرده بود كه كشورهاي اروپايي غير دوست بايد بهاي گاز خود 
را به روبل پرداخت نمايند اما كليه كشورهاي اتحاديه اروپا  با آن مخالفت كردند و آنرا نقض بندهاي مندرج در قرارداد 

كننده جانبه گرايانه روسيه ممكن است درخصوص ساير كشورهاي اروپايي دريافتام يكقلمداد نمودند. هرچند اين اقد
توانند با قطع گاز گاز تكرار شود اما در حال حاضر مسأله مهم اين است كه چگونه دو كشور لهستان و بلغارستان مي

  ست؟هاي جايگزين براي تأمين نياز گاز داخلي آنها كدام اروسيه مقابله كنند و گزينه
 3و  Swinoujscieجي از پايانه انميليارد مترمكعب ال 2/6ميليارد مترمكعب گاز از روسيه،  10حدود  ساالنهلهستان 

ميليارد مترمكعب توليد داخل دارد.  4كند و از آلمان وارد مي لولهخطميليارد مترمكعب از جمهوري چك از طريق 
درصد) از  80درصد) به گازطبيعـي دارنـد و به طور عمده ( 8بخش نيروگاهي اين كشور وابستگي اندكي (حدود 

شود. اين در حالي است كه بلغارستان وابستگي شديدي به واردات گاز روسيه سنگ براي توليد برق استفاده ميزغال
كند. مي لوله عبوري از تركيه واردميليارد مترمكعب گاز در سال را از روسيه و خط 3درصد از مصرف  90دارد و حدود 
كند تنها از يك سوم حجم قراردادي خود با اين كشور چنين حجم بسيار اندكي گاز از آذربايجان وارد مياين كشور هم

  كند.استفاده مي
 5/3سازي گاز لهستان در سطح مناسبي قرار دارد. اين كشور هاي آماري موجود، حجم ذخيرهبر اساس آخرين داده

درصد ظرفيت مخازن، گاز ذخيره دارد كه در مقايسه با سال گذشته دو برابر بيشتر شده  76ميليارد مترمكعب معادل 
ميليارد مترمكعب در ماه را دارد و لذا  1است. اين حجم گاز ذخيره شده تكافوي تقاضاي فصل گرما با مصرف حدود 

كشور نيز در واكنش فوري به  اين كشور دغدغه فوري و آني چندان در خصوص قطع گاز روسيه ندارد. وزير انرژي اين
تر شدن اقدام يكجانبه روسيه اعالم كرده است كه ورشـو با توجه به سطح گاز ذخيره شده و كاهش تقاضا به دليل گرم

هوا، بدون عرضه گاز روسيه در چندين ماه آينده مشكلي نخواهد داشت و موضوع را مديريت خواهد كرد. اين در حالي 
درصد  6/17ميليون مترمكعب گاز ذخيره دارد كه تنها برابر با  550آماري، بلغارستان تنها هاي است كه طبق گزارش

كنندگان مندي از مـنابع موجود، نياز مصرفظرفيت ذخيره گازي آن است. دولت بلغارستان اعالم كرده است با بهره
  يت عرضه گاز ندارد.اي براي محدودحاضر برنامهحداقل تا يك ماه آينده تضمين شده است و در حال

تواند با مكـعوس كـردن جريان گـاز در لهستان چندين گزينه جايگزين براي واردات گاز روسيه دارد. اين كشور مي
ميليارد مترمكعب گاز از آلمان  5/1لوله جمهوري چك، ساالنه چنين برقراري ارتباط با خطاروپا و هم - لوله يامالخط

اي در حال اجرا، ارتباط خود با شبكه گاز كشور قادر خواهد شد با تكميل سه پروژه توسعهچنين اين دريافت نمايد. هم
لوله مواصالتي با كشور ليتواني به ظرفيت كشورهاي همسايه را گسترش و از آنها گاز دريافت نمايد: تكميل پروژه خط

 6تا  5ه ـيت ساالنـرفـه ظـي بـلواكـميليارد مترمكعب در اول ماه مي، تكميل پروژه مواصالتي با اس 5/2ساالنه 
ميليارد مترمكعب در  10لوله مواصالتي با نروژ به ظرفيت ساالنه ارد مترمكعب در اواخر سال، اتمام ساخت خطـيليـم

روي بلغارستان محدودتر است. اين كشور بايد به كشورهاي تركيه و يونان متوسل شود تا هاي پيشماه اكتبر. اما گزينه
تواند با برقراري چنين ميهاي وارداتي اين كشورها بخشي از نياز خود را تأمين نمايد. همجي از پايانهانات البا وارد

ميليارد مترمكعب  1گردد ميزان واردات گاز از آذربايجان را تا پروژه مواصالتي با يونان كه در ماه ژوئيه تكميل مي
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- جي از عرضهان ارستان عالوه بر آنكه بايد به دنبال قراردادهاي واردات الگران بلغدرسال افزايش دهد. به اعتقاد تحليل

هاي همبستگي با كشورهاي روماني و يونان براي نامهكنندگان اصلي يعني قطر و آمريكا و الجزاير باشد الزم است توافق
اي براي رژي بيان كرده درصدد گزينهاطمينان از استفاده از گاز اضافي اين كشورها امضاء نمايد. در اين راستا وزير ان

  استفاده از خريد گاز مشترك با اتحاديه اروپا است. 
  

   2022آوريل  28، منبع: رويترز

CNPC چين را كاهش داد 2022انداز مصرف گاز در سال چشم  
اين  كاست و انتظار دارد 2022در سال  حجم گاز مصرفي كشور چينمجموع بيني پيشاز  CNPCموسسه تحقيقاتي 

ميليارد  407در ماه مارس از گاز تجمعي مصرف حجم  بكاهد. سال جاريچين طي  گاز وارداتموضوع از آهنگ رشد 
جي انبيني حجم واردات الاز پيش موسسه اينميليارد مترمكعب كاهش يافته است.  4/395 سال قبل به مترمكعب 

جي در انسال تعديل نموده است. افزايش جهاني قيمت التن در ميليون 52/8به  11نيز كاسته و رشد ساالنه را از 
سال جاري به دليل رشد تقاضا در اروپا باعث محدود شدن واردات باالخص در خريداران با حجم كم در مناطق كوچك 

درصدي نسبت به سال قبل  1/10با رشد  ميليارد مترمكعب 185حدود  2022خواهد شد. مجموع واردات براي سال 
. در ادامه گزارش آمده كه بخشي از آن باشدمي 2021درصدي در سال  4/19بيني شده كه كمتر از رشد پيش خود

هاي وارداتي كه در سال روسيه و بخشي ديگر از ترمينال Power of Siberia 1لوله حجم واردات گاز از طريق خط
درصدي را در حجم توليد  2/6ر افزايش مقرر است عملياتي شوند جبران خواهد شد. همچنين اين موسسه انتظا 2022

در سال هاي گازي توليد نيروگاه ،دارد. طبق برنامه سال جاريميليارد مترمكعب را براي  6/221داخلي چين و به حجم 
ها اين ظرفيت اضافه نيروگاهبرق از گيگاواتي  10 جرياناندازي و افزايش يابد كه اين موضوع با راه يبايست جاري

هاي شرقي و جنوبي چين، احتماال گيرانه براي قسمتمحيطي سختخواهد گرديد و با مقررات زيست موضوع محقق
هاي توليد و صنعت و در مناطقي كه به شبكه توزيع اين موضوع مشوقي خواهد بود براي كاهش انتشار كربن در بخش

هاي شيميايي به دليل ر بخش توليد كودتر خواهد شد. اما دهاي آاليندهگاز دسترسي وجود دارد گاز جايگزين سوخت
حادث خواهد شد، مصرف  2022كه در ظرفيت در سال  اندكيو رشد  2021ظرفيت توليد اين بخش در سال  تكميل

گاز رشدي نخواهد كرد. اين موسسه در گزارش آورده كه مصرف گاز بخش خانگي رشد ماليمي را تجربه خواهد نمود 
مبهم باقي خواهد  19ري شهرها به دليل نامشخص بودن وضعيت شيوع بيماري كوويد اما رشد مصرف گاز در بخش تجا

  ماند.
  

  2022آوريل  Argus،12منبع: 

   كرواسي Krkجي انظرفيت ترمينال ال افزايش
داد.  Krkجي انخبر از پايان طرح توسعه ظرفيت ترمينال دريافت ال، Tomislav Coric ،وزير اقتصاد كشور كرواسي

و  LNG Croatiaهزار مترمكعبي  140 تبديل مجدد به گازجي و تاسيسات انقدامات فني در مـخازن شـناور الپيرو ا
ميليارد مترمكعب در سال افزايش يافت. تمام حجم  9/2به  6/2ع گاز اين كشور، ظرفيت اين ترمينال از ـشبكه توزي

اين در ابتدا اين ترمينال هدف از ساخت  وي،گفته ت. بهرزرو شده اس 2027ميليارد مترمكعب تا اوايل سال  6/2ساالنه 
گاز براي عرضه  آلترناتيوكشورهاي همسايه و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يك مسير بلكه كرواسي، بود كه نه تنها 

اضافي  اعالم نياز ظرفيتبراي را ، آمادگي كشورش Jernej Vrtovecوزير زيرساخت اسلووني،  .داشته باشندبه شبكه 
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افتد نمي تفاقگاز يك شبه ا بخشيدن به منابع تاميند و افزود كه تنوع نموكرك ابراز ترمينال در را  تبديل مجدد به گاز
ني قصد دارند اكرواسي و اسلو .كنيم تامينني را از اين طريق ااسلوامسال نياز گاز از وانيم يك سوم بتكه اميدواريم  و ما

  .كاهش وابستگي به گاز روسيه افزايش دهنددر جهت بين كشورهاي خود را گاز تاسيسات و شبكه ظرفيت 
    
   2022آوريل  Argus، 5 : منبع  
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  2021ركورد توليد گاز الجزاير در سال  زارش ويژه: گ
 100وليد گاز براي اولين بار بــه ها افت، تپس از سالتجربه نمود. باورنكردني را ، توليد 2021سال در بخش گاز الجزاير 

ايــن  توانــدآيــا مــي اكنون ســؤال ايــن اســت كــه .سال گذشته رسيد 11ميليارد مترمكعب و صادرات به باالترين حد در 
   ؟كند يا خير را حفظ وضعيت

هــاي كليــدي هســتند، امــا چنــدين پــروژه قاضاي داخلــي نگرانيـد تـــو رشــهــاي فـــرسوده ميـداناهش طبيعي در ك
ي از ـزاير، يكـــكار بــود كــه الجـــ، آشــ2021ال ـط ســـدر اواســ .اشندـب كنندهنـتوانند تعييريزي شده هنوز ميامهرنـب

از ه تنهــا ـر نـزايـر اساس گزارش رسمي، الجـب .كليدي گاز اروپا، سال خوبي از نظر توليد گاز داشته است كنندگانتامين
، بلكــه گــذر كــردميليــارد مترمكعــب  5/94و  8/94در به ترتيب  2017و  2016 هايطي سالركورد توليد قبلي خود 

 .در روز) رســيد مكعبفوت ميليارد 94/9ميليارد مترمكعب ( 8/102ه ـوليد بـت ،درصدي 17ار با افزايش ـبراي اولين ب

ميليارد مترمكعــب  4/0( ترمكعب رسيدـيليارد مـم 7/9ه داد و به ـادام ودـش خـزايـافه ـه بـويـژاناه ـمدر  ازـد گـوليـت
 كردني براي شركت دولتيـباورن درآمديك  دهندهنشاناين اعداد ). 2018ژانويه ماه كمتر از ركورد ماهانه ثبت شده در 

 .دست و پنجه نرم كرده است هاي و پيشرفت كند پروژهـبا افول طبيع هاسالاست كه  سوناتراك

  افزايش صادرات گاز 
ميليــارد مترمكعــب  10هدف خود براي افزايش صادرات گاز بــه ميــزان از اين كشور حتي بود كه  حديبهافزايش توليد 

بــود، امــا  2021ميليــارد مترمكعــب در ســال  48اين امر به معناي صادرات حدود  .نيز عبور كرد 2020سال  نسبت به
 كعــبميليــارد مترم 1/54سال گذشته يعنــي  11، اين صادرات به باالترين ميزان در MEES مطابق با برآوردهاي قبلي

مصرف گاز داخلي كه بيش از نيمي از توليد گاز را براي اولــين بــار در  رويهافزايش بي  دليلبهدر سال هاي اخير  .رسيد
به خود اختصاص داده بود، صــادرات گــاز الجزايــر تحــت فشــار قــرار گرفــت و در ســال  2019گذشته در سال  هايدهه

تقاضــاي گــاز در  گيــرچشــمبــا بهبــود  زمــانهــم 2021زايش صادرات گاز در سال اف .درصد رسيد 56به ركورد  2020
مشتريان اصلي گــاز اروپــايي الجزايــر، اســپانيا و ايتاليــا كــه  .بود 2020در مقايسه با سال  كنندهعمده مصرفكشورهاي 

گــاز الجزايــر تحــت  عمــده با توجــه بــه اينكــه قســمت .ه بودندكوويد قرار گرفتند، واردات را به حداقل رساند تاثيرتحت
نفت مرتبط است، افزايش عمومي قيمت انرژي در ســال گذشــته، قيمت به  اكثراو  شودميقراردادهاي بلندمدت فروخته 

ه ـوجه بـــا تـــبد. ميليارد دالر بو 11درآمد گاز الجزاير به حدود درصدي  60اهه پاياني، شاهد افزايش ـه مـبه ويژه در س
گــاز در حال تالش براي تامين بيشــتر  - كندبه آن صادر ميدرصد گاز خود را  80ه الجزاير حدود جايي ك - اـنكه اروپـاي

بــه  توانــدمــياما آيا الجزايــر . خواهد ماندقوي ، تقاضا براي گاز الجزاير در آينده است اوكراين در بحبوحه جنگ روسيه و
چنــدين پــروژه در ســال  انــدازيراهگذشــته بــه دليــل  توليد گاز الجزاير در سال شديدافزايش  ه خدمات ادامه دهد؟يارا

بود كــه هــدف  سوناتراك Hassi R'Mel عظيمدر ميدان  توسعهآنها تكميل سومين مرحله  ترين. مهماتفاق افتاد 2020
  .ميليارد مترمكعب در سال براي دهه آينده است 66آن حفظ توليد ناخالص در حدود 

  بازيافت توليد
در بسياري از ميادين گازي قديمي ايــن كشــور در الجزايــر بــه يــك امــر توليد كاهش طبيعي  دليلبه بازيافت هايپروژه

اي ـهــمـحج افتـازيـــبر ـده بـــشريزيهـرنامـهاي اخير و بدر مورد نفت به همين ترتيب، پروژه. عادي تبديل شده است
يــك  2020ســال  نيز مورد توجه است.   Illizi در حوضه سوناتراك قديمي الحمرا ميدان .انداز دست رفته متمركز شده
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اين توليد  واقع حال تكميل بود كه درميليارد مترمكعب در  5/5 به ميزان ساالنه  توليد "حفظ"هدف  با ايتوسعهپروژه 
ميليــون مترمكعــب  7به مـيزان  فاز نـروع اوليـش سـوناتراك هـاالنـزارش سـگ .ميدان قبالً به زير اين سطح رسيده بود

 Gassi ميليارد مترمكعب در سال) از يك پروژه توسعه ثانويــه در ميــدان 6/2، مكعب در روزفوت ميليون 250ر روز (د

Touil   محلــي هايشركتكه توسط  كندميدر حوضه بركين را تأييد Cosider   وENGTP  .در انجــام شـــده اســـت
يليارد ـمــ 9/1در روز ( ـيكعبـــرمـتـون مـيليـــم 3/5روژه ــــپ از دومـورد فـــمي در مـــستقيـــبر مـچ خـهي كـهحـالي

ير ـبسياري از تحوالت اخــ. شده باشد اندازيراه حاضرحال، ممكن است كه اين پروژه در منتشر نشدهمترمكعب در سال) 
  . آينده حمايت خواهند كرد هايسالراي ـجزاير بـيد الـاز تول

اما سوال كليدي در آينده اين است كــه چقــدر ســريع  .نامرغوب باشد رسدنميپروژه الجزاير به نظر  لولهخطخوشبختانه 
 مطابق برنامه است ولــي ازديــاد برداشــتمدت كوتاه ازديادهاياگرچه برخي از  .را به واقعيت تبديل كرد هاتوان برنامهمي

مترمكعبــي در ســال ميليــارد  4/2پــروژه  صورت گرفتــههاي پيشرفت با توجه به .ريزي نشده استبرنامه 2024تا سال 
در حال انجــام در و با عمليات اكتشافي به اوج ظرفيت خود رسيده است،  2021در اواخر سال  شركت اني بركين شمالي

ميليارد دالري بــركين جنــوبي بــه انــي در دســامبر  4/1پروژه  پاداش .اين منطقه، امكان افزودن بيشتر به آن وجود دارد
از پــروژه  جديــد گــاز هــايحجم در آينده .ر اساس قانون جديد نفت كشور ساخته شدكه ب ايپروژهگذشته رسيد، اولين 

مشــخص نيســت. آن  انــدازيراهتــاريخ نيز عرضه خواهــد شــد امــا  Illizi در حوضه Ain Tsila يكعبميليارد مترم 5/3
مجبــور بــه  شــده ديبنزمانبرنامه طبق را به دليل عدم اجراي پروژه  Sunny Hill سال گذشته شركت عاملسوناتراك 

، Ain Tsila درصــد 65تنهــا  يلـكه بــا تكمــ اعالم كرد، در ماه اوت روژهـپرفتن ـت گـپس از در دسو  ترك پروژه كرد
پيشــرفت در پايــان  EPC Petrofac پيمانكار .است به تعويق افتاده 2023سال  نخستسه ماهه  تا اين پروژه اندازيراه

 توات پروژه توليد گاز از حجم .تـت اسـشرفـل پيـداقـنده حـدهشانـه نـك ندـكيـوان مـعندرصد  66را  2021سال 

در سراسر كشــور خواهــد  گاز زيادي به حمايت از توليدنپتون انرژي كمك  )مترمكعب در سالميليارد  5/4( به ظرفيت 
(كــه بــا  2019سپتامبر  ندازي درازمان راهاز  باشد كهغربي الجزاير مييدي پروژه گاز جنوبيكي از عناصر كل . تواتكرد

ازي ـرارداد پروژه دو فــاز توســعه و اســتخراج گــاز و ميعانــات گــق. شده استبرق مكرر  هايقطعيدچار تاخير هم بوده) 
درصــد)  35ك ( ااترـونـدرصد) و س 65(رژي ـانتونـنپ اييـانيـريتـركت بـين شـب 2002وات در سال ـازي تـيدان گـم

  ده است.امضا ش
    رو در پروژه توات ت پيشمشكال

منتشر آخرين گزارش طبق  .شدميدر توات در سال گذشته نبود، كل توليد الجزاير بيشتر  مدتطوالنياگر تعطيلي 
شركت  رخ داد. ارتقا واحد حذف جيوه كارخانه دليلبه نوامبر ماه دراين پروژه ، آخرين تعطيلي 2021شده در سال 

شود و به دقت مديريت مي چنانتوات هم تاسيسات فرآوري گاز اظهار داشت ،مربوطه التبه مشك اشارهبا  انرژينپتون
پروژه  را براي فاز دوم FEED چنينهم انرژي نپتون .سازي بيشتر فاز يك در حال پيشرفت استهايي براي بهينهبرنامه
 مجموع . دراست 2020تا اواخر دهه وليد ـت وسعهـتدف آن ـكه ه ايپروژه، كندريزي ميبرنامه 2022در سال  توات

 توليد تقويتپروژه الجزاير براي  لولهخطاينكه  .شده است ريزيبـرنامه 2026در سال  ايتوسعهچاه  16 اندازيراه
همراه با افزايش توليد كاهش طبيعي . شدن بسياري از اين پروژه ها بستگي دارد عملياتيكافي باشد يا خير، به سرعت 

  .حاصل از صادرات را محدود خواهد كرد درآمدهاي، تقاضاي داخلي
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 2022 چمار MEES، 25منبع:      كننده: آريــانـاتهيه   

 

 
 

  

  

 Energy Intelligence Groupنبع: م

   كنندگان:تهيه

 دارايي - زادهاصغر - پهلواني - آريانا - تميزيها : خانم                    

 سياهي - قنبري - اكبري - نژاداكبر - بهشتي - حمزهابو آقايان:                    

 

  ضرايب تبديل

Ton جیانال  m3 of الانجی 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 الانجی 
1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جیانال  


