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تقديم

أدت جائحة فايروس كورونا )كوفيد-19( التي برزت مع نهاية عام 2019 إلى حدوث تغيرات كبيرة 
أداء  في  الركود  أن  إلى  التوقعات  وتشير  الطاقة.  أسواق  على صعيد  أو  العالمي  االقتصاد  على صعيد  سواء 
االقتصاد العالمي واسع النطاق سوف يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 6% في عام 2020، كما 
يتوقع أن تخلف هذه األزمة تأثيرات عميقة على صناعة الطاقة وخاصة على جانب االستثمارات. وسوف تتباين 

تلك االنعكاسات سواء على صعيد الدول أو على صعيد قطاعات الطاقة المختلفة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الدول التي خضعت إلى الحظر الصحي الشامل قد تعاني من انخفاض 
نسبته 25% في الطلب على الطاقة في عام 2020، بينما سينخفض الطلب في الدول التي خضعت إلى الحظر 

الصحي الجزئي بنسبة تقدر بنحو %18.
ومن المتوقع أن يصل معدل التراجع في الطلب على النفط نحو9 مليون ب/ي مع نهاية عام 2020، أي 
أن الطلب على النفط سيعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2012. ومن المتوقع أن يتحمل النفط العبء 
األكبر من تأثيرات األزمة بسبب تراجع حركة التنقل والطيران التي تشكل حوالي 60% من الطلب العالمي على 
النفط. ويأتي الفحم في الدرجة الثانية من ناحية مدى التأثر في األزمة حيث يمكن أن ينخفض الطلب عليه بنسبة 
8%. وكان تأثير الجائحة على الطلب على الغاز الطبيعي أكثر اعتداال إذ تراجع بحوالي 2% على أساس سنوي.
تهدف الدراسة إلى تحليل البيانات المتاحة عن استثمارات الطاقة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد 
في  لها  المخطط  بها واالستثمارات  الملتزم  لالستثمارات  تقدم خالصة  كما   ،)2020-2015( الفترة  أي خالل 
الدول األعضاء في المنظمة وبيان تأثرها بالجائحة شأنها في ذلك شأن جميع الدول. وتلقي الدراسة الضوء على 
التطورات المتوقعة على االستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19(. 
 ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أنه من المتوقع ان يحدث تغير ملحوظ في توقعات استثمارات الطاقة 
العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وستعتمد انعكاسات الركود الحالي في االستثمارات الراهنة على سرعة 
عودة النشاط االقتصادي ومدى استمراريته. وفي الوقت الذي تشكل فيه جائحة فيروس كورونا تحدي كبير لنظام 

الطاقة، إال أنها تمثل في ذات الوقت فرصة لتوجيه قطاع الطاقة نحو مسار أكثر مرونة واستدامة.  
واألمانة العامة إذ يسرها تقديم هذه الدراسة لترجو أن تكون ذات فائدة للمختصين والباحثين في مجال 

الطاقة واالقتصاد في الدول العربية.

                  األمين العام
      علي سبت بن سبت
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 Covid)(Covid-19)انوروك انوروك سوریف ةحئاجل ةیلوألا تاساكعنالا

 ةقاطلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا ىلع

 :ةمدقم

 تارامثتسالا ىلع 19 دیفوك ةحئاجل ةیلوألا تاساكعنإلا يصقت ىلا ةساردلا فدھت

 .ةفلتخملا ةیلودلا تاعومجملا قفو ةقاطلا عاطق يف

 ةحاتملا تانایبلا لیلحت لوألا مسقلا فدھتسی ثیح نییسیئر نیمسق ةساردلا نمضتت

 بسح كلذو ،2020 ماع يف اھتاعقوتو ،2019-2015 ةرتفلا لالخ ةقاطلا تارامثتسا نع

 ةقاطلا تاعاطقلو ،ةیحان نم ةقاطلا رداصمل اقفوو ملاعلا يف ةیسیئرلا ةیفارغجلا قطانملا

 تارامثتسالاو اھب مزتلملا تارامثتسالل ةصالخ اضیأ مسقلا اذھ مدقیو .ىرخأ ةیحان نم

 ةرتفلا لالخ كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا اھنمض نمو ةیبرعلا لودلا يف اھل ططخملا

 لوح ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاعقوت ىلع ءوضلا يناثلا مسقلا يقلیو .2020-2024

  .19دیفوك ةحئاج دعب يعیبطلا زاغلاو طفنلا ةعانص يف ةقاطلا تارامثتسا

 دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج لبق ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تاراــمثتسالا تاروطت :لوألا ءزجلا
)COVID-19(  

 :ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا :الوأ

 ةحئاج ءوشن لبق ىتح ارمتسم اعجارت ةقاطلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا تدھش

               ةرتفلا لالخ ایونس %2.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخنا ذإ 19-دیفوك

 يكیرمأ رالود رایلم 2063 نم تارامثتسالا هذھ مجح ضفخنا ثیح )2015-2019(

 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 1891 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 رادقمب تارامثتسالا هذھ مجح صلقتی نأ عقوتی ثیح عضولا مقافتل ةحئاجلا تءاجو .2019

 ضافخنالا مجح بستحا اذإو .2020 ماع يف رالود رایلم 1520 غلبیل رالود رایلم 371

 رالود رایلم 543 ىلإ عجارتلا اذھ لصیسف 2020و 2015 يماع نیب ام تارامثتسالا يف
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 %73.7 ىلإ لصیس 2020 ماع يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا مجح نأ يأ ،يكیرمأ

 .2015 ماع يف ھیلع ناك يذلا ىوتسملا نم

 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 تعجارت يتلا ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا يف ربكألا ضافخنالا لصح

 رالود رایلم 1793 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %2.6 لدعمب

 لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 1611 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 ثیح 2020 ماع يف ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا يف عجارتلا نم دیزملا

 رالود رایلم 1273 ىلإ لصتل رالود رایلم 338 رادقمب تارامثتسالا هذھ مجح صلقتیس

 %71 ىلإ 2020 ماع يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا مجح لصیس كلذبو ،يكیرمأ

 .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم

 يف تارامثتسالا يف عجارتلا نم ربكألا ءزجلا يروفحألا دوقولا رداصم تلمحتو

 لالخ ایونس %4 لدعمب رداصملا هذھ يف تارامثتسالا مجح ضفخنا ثیح ةقاطلا عاطق

 يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 1150 نم عجارت ذإ )2019-2015( ةرتفلا

 يف تارامثتسالا صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 976 ىلإ 2015 ماع

 رایلم 699 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 277 رادقمب يروفحألا دوقولا تادادمإ

 ماع يف اھیلإ تلصو يتلا تارامثتسالا مجح نم %60.8 يلاوح يأ ،يكیرمأ رالود

 لالخ يروفحألا دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يف ضافخنالا مجح لصیسو .2015

 ضافخنالا مجح يلامجإ نم %83 يلاوح يأ ،رالود رایلم 451 ىلإ 2020-2015 ةرتفلا

 يروفحألا دوقولا ةصح عجارتتس ھیلعو .ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا مجح يف

 ماع يف %55.7 نم ةقاطلا عاطق تارامثتسا يلامجإ يف )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا(

 ةقاطلا تارامثتسا ةینب يف اریبك الوحت كلذ لكشیو ،2020 ماع يف %46 ىلإ 2015

  .لبقتسملا يف ةماھ تاساكعنا ھل نوكتس يذلا رمألا
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 ،ةیناثلا ةبترملا يف ةددجتملا تاقاطلا نم تادادمإلا لاجم يف تارامثتسالا يتأتو

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ ابیرقت ھسفن ىوتسملا ىلع تارامثتسالا هذھ مجح ظفاحو

 319 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 317 نم عفترا ثیح

 ،2020 ماع يف رالود رایلم 288 ىلإ ضفخنی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم

 ىلعو .2015 ماع يف ھیلع ناك يذلا ىوتسملا نم %90.9 يلاوح ىلإ لصیس كلذبو

 يف اھتصح نأ الإ ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا مجح عجارت نم مغرلا

 يف %19 ىلإ 2015 ماع يف %15.4 نم عفترتس ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ

 .2020 ماع

 مجح ضفخناو ،ةثلاثلا ةبترملا يف ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا يتأتو

 نم عجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %2 لدعمب لاجملا اذھ يف رامثتسالا

 يف رالود رایلم 273 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 296

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 248 ىلإ لصیل 2020 ماع يف ضفخنی نأ عقوتیو .2019 ماع

 ءابرھكلا تاكبش ةصح عفترتس كلذ عمو .2015 ماع يف ھغلب يذلا ىوتسملا نم 83.6%

 يف %16.3 ىلإ 2015 ماع يف %14.4 نم ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ يف

 .2020 ماع

 اعافترا تلجس دقف ةقاطلا نم ىرخألا رداصملا نم تادادمإلا يف تارامثتسالا امأ

 رایلم 31 نم تدادزا ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %9.1 ھلدعم غلب اسوملم

 .2019 ماع يف رالود رایلم 43 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود

 ،2020 ماع يف رالود رایلم 39 ىلإ تالاجملا هذھ يف تارامثتسالا ضفخنت نأ عقوتیو

 نم ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ يف تارامثتسالا هذھ ةصح عفترتس كلذبو

  .2020 ماع يف %2.6 ىلإ 2015 ماع يف 1.5%

 تمن دقف ةقاطلا نم يئاھنلا مادختسالا لاجم يف تارامثتسالا ةیحان نمو

 ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %1.1 لدعمب ةقاطلا ةءافك يف تارامثتسالا
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 رایلم 249 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 239 نم تعفترا

 رایلم 219 غلبتل 2020 ماع يف سوملم لكشب صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 يف ھیلع تناك يتلا تارامثتسالا مجح نم %91.8 ىوتسملا اذھ لثمیو ،يكیرمأ رالود

 لالخ ةددجتملا تاقاطلل يئاھنلا مادختسالا لاجم يف تارامثتسالا ترقتسا امك .2015 ماع

  رالود رایلم 30 تغلب ثیح رالود رایلم 31-30 دودح دنع )2019-2015( ةرتفلا

 يف رالود رایلم 27 غلبتل ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 رایلم 247 ىلإ يئاھنلا مادختسالا لاجم يف تارامثتسالا مجح لصیس ھیلعو ،2020 ماع

 .2015 ماع يف ةلجسملا تارامثتسالا نم %91.5 يلاوح يأ ،2020 ماع يف رالود

  .)1( لكشلاو قحلملا يف )1( لودجلا

)1( لكشلا
 2020-2015 ةرتفلا لالخ ةقاطلا تادادمإ يف ةیملاعلا تارامثتسالا

( 2019 راعسأب رالود رایلم ) 

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )1( لودجلا :ردصملا
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 :دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا -2

 تارامثتسالا يلامجإ نم ربكألا ءزجلا دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا تلكش

 فصن يلاوح اھتصح تبراق ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا

 ىلإ لصتل تضفخنا ةصحلا هذھ نأ الإ ،2015 ماع يف تارامثتسالا يلامجإ )48.9%(

 لدعمب دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يلامجإ عجارت ثیح 2019 ماع يف 45.2%

 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 1009 نم تطبھ ذإ ایونس 4.1%

 ةریبك ةروصب ضفخنت نأ تارامثتسالا هذھل عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 854 ىلإ

 ،يكیرمأ رالود رایلم 595 غلبتل رالود رایلم 259 رادقمب صلقتتس ثیح 2020 ماع يف

 ةصح ضفخنتس يلاتلابو ،2015 ماع يف ةلجسملا تارامثتسالا مجح نم %58.9 يأ

 .2020 ماع يف %39.2 ىلإ دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يلامجإ

 تادادمإ يف تارامثتسالا نم ربكألا ءزجلا طفنلا تادادمإ يف تارامثتسالا لكشتو

 رایلم 553 نم تضفخنا ثیح ایونس %4 لدعمب اھعجارت نم مغرلا ىلع كلذو ،دوقولا

 .2019 ماع يف رالود رایلم 470 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود

 325 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 145 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو

 ھیلعو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %58.9 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم

 لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف طفنلا تادادمإ يف تارامثتسالا ةصح عجارتتس

  .2020 ماع يف %21.4 ىلإ 2015 ماع يف %26.8 نم ةقاطلا

 ةیملاعلا تارامثتسالا يف ةیناثلا ةبترملا يف زاغلا تادادمإ يف تارامثتسالا يتأتو

 نم تعجارت ثیح ایونس %4.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو .دوقولا تادادمإ يف

 يف رالود رایلم 286 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 338

 رایلم 186 لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 100 رادقمب عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع

 ةصح ضفخنتس كلذبو ،2015 ماع يف ھیلع تناك امم %55 يأ ،يكیرمأ رالود
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 ماع يف %16.4 نم ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف زاغلا تادادمإ يف تارامثتسالا

 اضافخنا محفلا تادادمإ يف تارامثتسالا تلجسو  .2020 ماع يف %12.2 ىلإ 2015

 يف  )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 109 نم تعجارت ثیح ایونس %4.7 ھلدعم

 رالود رایلم 76 ىلإ ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 90 ىلإ 2015 ماع

 قحلملا يف )2( لودجلا .ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ نم %5 يأ ،2020 ماع يف

       .)2( لكشلاو

 )2( لكشلا
 2020-2015 ةرتفلا لالخ يروفحألا دوقولا يف ةیملاعلا تارامثتسالا

( 2019 راعسأب رالود رایلم ) 

 
 .قحلملا يف )2( لودجلا :ردصملا

 :ةیلامشلا اكیرمأ يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :ایناث

 لالخ ةدیدع تابلقت ةیلامشلا اكیرمأ لود يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تدھش

 رالود رایلم 454 نم ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ تطبھ ثیح )2019-2015( ةرتفلا

 مث ،2016 ماع يف رالود رایلم 419 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 2018 ماع يف اھعافترا تلصاوو ،2017 ماع يف رالود رایلم 441 غلبتل دوعصلا تدواع
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 .2019 ماع يف رالود رایلم 440 ىلإ تضفخنا اھدعبو ،يكیرمأ رالود رایلم 447 غلبتل

 مجح غلبیس ثیح 2020 ماع يف ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو

 ،يكیرمأ رالود رایلم 332 تارامثتسالا هذھ غلبت نأ ردقی ذإ رالود رایلم 108 ضافخنالا

 .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %73.3 يأ

 اكیرمأ يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا تابلقت نم مغرلا ىلع ھنأ ظحالیو

 ماع يف %22 نم تعفترا دق ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف اھتصح نأ الإ ةیلامشلا

 يف %21.8 غلبتل ضفخنت نأ ةصحلا هذھل عقوتیو ،2019 ماع يف %23.3 ىلإ 2015

 .2020 ماع

 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 ةروصب )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا تارامثتسا يف تاروطتلا تسكعنا

 مجح صلقتی نأ عقوتی ثیح ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا ىلع ةرشابم

 84 اھنم ،يكیرمأ رالود رایلم 98 رادقمب 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا

 6و ،ءابرھكلا تاكبش يف رالود رایلم 8و ،يروفحألا دوقولا تادادمإ يف رالود رایلم

 ةءافك لاجم يف تارامثتسالا ضفخنتس امك .ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف رالود رایلم

 .يكیرمأ رالود رایلم 11 رادقمب ةقاطلا

 يروفحألا دوقولا يف ةیلامشلا اكیرمأ تارامثتسالا مجح لصی نأ عقوتیو

 %61.5 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 165 ىلإ 2020 ماع يف )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا(

 49 ىلإ ةددجتملا ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا لصتسو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم

 امك .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %84.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم

 لصح امم ضیقنلا ىلع كلذو ،2020 ماع يف ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا ضفخنتس

 تدادزا يتلا تارامثتسالا هذھ يف اسوملم اومن تلجس يتلا )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 82 ىلإ  )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 67 نم عفترتل ایونس %5.2 لدعمب
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 يف تارامثتسالا هذھ ضافخناب تاعقوتلا نم مغرلا ىلعو .2019 ماع يف رالود رایلم

 ھیلع تناك امم %11.3 ةبسنب ىلعأ لظتس اھنأ الإ رالود رایلم 74 ىلإ لصتل 2020 ماع

 رایلم 36 ىلإ لصت نأ عقوتیف ةقاطلا ةءافك يف تارامثتسالا ةیحان نمو .2015 ماع يف

 .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %69 يأ ،2020 ماع يف رالود

 لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف ةیلامشلا اكیرمأ لود ةصح نأ ظحالیو

 2015 ماع يف %23.4 نم تعفترا دق )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا

 تقولا يفو .2020 ماع يف %23.6 ىلإ ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %25.5 ىلإ

 ءابرھكلا تاكبش لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف لودلا هذھ ةصح تدادزا ھسفن

 امنیب ،2020 ماع يف ةصحلا هذھ دنع رقتست نأ اھل عقوتیو ،%29.9 ىلإ %22.5 نم

 ،%17.3 ىلإ %18.2 نم ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف تارامثتسالا يف اھتصح تطبھ

 .)3( لكشلاو قحلملا يف )3( لودجلا .2020 ماع يف %16.9 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتیو

 )3( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ ةیلامشلا اكیرمأ يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )3( لودجلا :ردصملا

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 يروفحألا دوقولا
 )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا(

 ىرخأ تادادمإ ءابرھكلا تاكبش ةددجتملا تاقاطلا

400
365

390 397 391

293

 (COVID -19) االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة



9 
 

 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 فصن نم رثكأ ةیلامشلا اكیرمأ لود يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تلكش

 عجارت أرط ھنكل ،)2019-2015( ةرتفلا لالخ لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ

 ذإ ةرتفلا هذھ لالخ ایونس %1.6 لدعمب تضفخنا ثیح تارامثتسالا هذھ يف رمتسم

 رایلم 236 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 251 نم تعجارت

 يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا ةصح تعجارت ھیلعو .2019 ماع يف رالود

 ماع يف %53.6 ىلإ 2015 ماع يف %55.4 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ

 دوقولا تادادمإ يف ةیلامشلا اكیرمأ لود تارامثتسا عجارت نم مغرلا ىلعو .2019

 اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف اھتصح نأ الإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ يروفحألا

 .2019 ماع يف %27.9 ىلإ 2015 ماع يف %25.1 نم تعفترا لاجملا

 ةریبك ةروصب لودلا هذھ يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا مجح ضفخنی نأ عقوتیو

 هذھ لصتل رالود رایلم 81 ضافخنالا اذھ مجح غلبی نأ ردقی ثیح 2020 ماع يف

 يف تارامثتسالا هذھ مجح نم %61.3 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 154 ىلإ تارامثتسالا

 ةیملاعلا تارامثتسالا نم %26.2 لودلا هذھ يف تارامثتسالا هذھ لكشتسو ،2015 ماع

  .يروفحألا دوقولا يف

 يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لثمتو 

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %1.6 لدعمب اھعجارت نم مغرلا ىلع لودلا هذھ

 رالود رایلم 151 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 161 نم تضفخنا ثیح

 رایلم 97 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 54 رادقمب عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف

 يف تارامثتسالا هذھ ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %60.2 كلذ لكشیو .يكیرمأ رالود

 كلذو ،2020 ماع يف لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم %29.3 لثمی امك ،2015 ماع

 نم %29.8 لودلا هذھ يف طفنلا تارامثتسا لثمتو .2015 ماع يف %35.5 عم ةنراقملاب
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 ماع يف %29.1 عم ةنراقملاب كلذو ،2020 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا

2015.  

 ةرتفلا لالخ ایونس %1.5 لدعمب تعجارت دقف زاغلا يف تارامثتسالا ةیحان نم امأ

 82 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 87 نم تضفخنا ثیح )2015-2019(

 2020 ماع يف رالود رایلم 27 رادقمب عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم

 هذھ ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %63.2 كلذ لكشیو .يكیرمأ رالود رایلم 55 غلبتل

 يف لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم %16.6 لثمی امك ،2015 ماع يف تارامثتسالا

 هذھ يف زاغلا تارامثتسا لثمتو .2015 ماع يف %19.2 عم ةنراقملاب كلذو ،2020 ماع

 ةنراقملاب كلذو ،2020 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %29.6 لودلا

 .2015 ماع يف %25.7 عم

 هذھ فصن ىلإ 2019 ماع يف لودلا هذھ يف محفلا تارامثتسا تصلقتو

 اذھ دنع رقتست نأ عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 2 تغلب ذإ 2015 ماع يف تارامثتسالا

 .)4( لكشلاو قحلملا يف )4( لودجلا .2020 ماع يف ىوتسملا
 )4( لكشلا

 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ ةیلامشلا اكیرمأ يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا
 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )4( لودجلا :ردصملا
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 :يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :اثلاث

 طیحملا ىلإ ایسآ قرش بونجو بونج نم دتمتو ،ةلود 38 ةقطنملا هذھ مضت

 هذھ يتأتو .ایلارتسأو ،ةیبونجلا ایروك ،نابایلا ،دنھلا ،نیصلا :اھمھأ اھنمو ،يداھلا

 .ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا مجح ةیحان نم ملاعلا قطانم ةعیلط يف لودلا نم ةعومجملا

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ ارمتسم اعجارت ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا تلجسو

 نم تعجارت ذإ )2019-2015( ةرتفلا هذھ لالخ ایونس %1.6 لدعمب تضفخنا ثیح

 يف رالود رایلم 689 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 736

 رالود رایلم 95 رادقمب 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع

 .2015 ماع يف ھتغلب يذلا ىوتسملا نم %80.8 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 594 ىلإ لصتل

 اھتصح نأ ىلإ ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا مجح يف عجارتلا اذھ نم مغرلا ىلعو

 2015 ماع يف %35.7نم تعفترا دق لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف

 .2020 ماع يف %39.1 ىلإ لصتل دادزت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %36.4 ىلإ

 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 لاجم يف تارامثتسالا ىلع ربكأ لكشب ةقاطلا تارامثتسا يف تاروطتلا تسكعنا

 لالخ ایونس %2.3 لدعمب لاجملا اذھ يف تارامثتسالا تضفخنا ثیح ةقاطلا تادادمإ

 )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 631 نم تعجارت ذإ )2019-2015( ةرتفلا هذھ

 رایلم 85 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 576 ىلإ 2015 ماع يف

 يذلا ىوتسملا نم %77.8 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 491 غلبتل 2020 ماع يف رالود

  .2015 ماع يف ھتلجس

 لالخ ةنیابتم تاروطت لودلا هذھ يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا تدھشو

 دوقولا تادادمإ نم لك يف تارامثتسالا هذھ تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا

 .ةددجتملا تاقاطلا نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تدادزا امنیب ءابرھكلا تاكبشو يروفحألا
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 تضفخنا امك ،ایونس %4.3 لدعمب يروفحألا دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا تضفخناو

 ةددجتملا تاقاطلا يف تعفترا امنیب ،ایونس %4.4 لدعمب ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا

 مجح نم ربكألا ءزجلا يروفحألا دوقولا تادادمإ لمحتتسو .ایونس %2.9 لدعمب

 غلبی نأ عقوتی ثیح 2020 ماع يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا يف ضافخنالا

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 224 ىلإ لصتل رالود رایلم 57 تادادمإلا هذھ يف ضافخنالا

 يتلا ءابرھكلا تاكبش لاجم يف تارامثتسالا اھیلتو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم 67%

 امم %77 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 106 غلبتل رالود رایلم 16 رادقمب عجارتت نأ عقوتی

 رادقمب ةددجتملا تاقاطلا يف تارامثتسالا ضفخنت نأ عقوتی امك .2015 ماع يف ھیلع تناك

 .يكیرمأ رالود رایلم 147 ىلإ لصتل رالود رایلم 16

 ایونس %3 لدعمب تعفترا دقف ةقاطلا ةءافك لاجم يف تارامثتسالا ةیحان نم امأ

 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 87 نم تدادزا ذإ )2019-2015( ةرتفلا هذھ لالخ

 هذھ ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 98 ىلإ 2015 ماع يف )2019

 ىوتسملا زواجتی ىوتسم وھو ،2020 ماع يف رالود رایلم 90 ىلإ لصتل تارامثتسالا

    .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا

 تارامثتسالا يلامجإ يف اھتصح ىلع تظفاح دق ةقطنملا هذھ لود نأ ظحالیو

 نم ةصحلا هذھ تعفترا ذإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا تادادمإ يف ةیملاعلا

 ةصحلا هذھ رمتست نأ عقوتیو .2019 ماع يف %35.8 ىلإ 2015 ماع يف 35.2%

 فصن ةددجتملا تاقاطلا يف اھتصح زواجتتسو .%38.6 غلبتل 2020 ماع يف عافترالاب

 تارامثتسالا يف اھتصح لصت نأ عقوتیو .2020 ماع يف ةیملاعلا تارامثتسالا )50.9%(

 ماع يف %29.1 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف %32 ىلإ يروفحألا دوقولا تادادمإ يف

 ىلإ 2015 ماع يف %46.3 نم ءابرھكلا تاكبش يف اھتصح عجارتتس امنیب ،2015

 .)5( لكشلاو قحلملا يف )5( لودجلا .2020 ماع يف 42.6%
  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )5( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )5( لودجلا :ردصملا

 

 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 لالخ لودلا نم ةعومجملا هذھ يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تضفخنا

 ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ ضافخنا نم ىلعأ لدعمب )2019-2015( ةرتفلا

 رالود رایلم 248 نم تصلقت ثیح ایونس %2.6 لدعمب تارامثتسالا هذھ تعجارت ثیح

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 223 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 ،يكیرمأ رالود رایلم 169 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 54 رادقمب عجارتت نأ

 ةصح تعجارت دقف يلاتلابو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %68.1 يأ

 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا

 يف %28.4 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتیو ،2019 ماع يف %32.3 ىلإ 2015 يف 33.7%

 تارامثتسالا يلامجإ يف لودلا هذھ ةصح نأ الإ عجارتلا اذھ نم مغرلا ىلعو .2020 ماع
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 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف %28.7 لصتل عفترتس يروفحألا دوقولا يف ةیملاعلا

  .2015 ماع يف 24.8%

 تارامثتسالا ىلإ رظنلا دنع ةنیابتم تاروطت )2019-2015( ةرتفلا تدھشو

 دنع طفنلا يف تارامثتسالا ھیف ترقتسا يذلا تقولا يف ذإ يروفحألا دوقولا عاونأ بسح

 دقف 2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا وھو 2019 ماع يف رالود رایلم 76

 ىلإ رالود رایلم 86 نم تعجارت ثیح %2.3 لدعمب محفلا يف تارامثتسالا تضفخنا

 يأ ،2020 ماع يف رالود رایلم 68 ىلإ عجارتت نأ عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 79

 ثیح زاغلا تارامثتسا يف ریبكلا عجارتلا لصحو .ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ نم 11.4%

 ماع يف رالود رایلم 86 نم تصلقت ثیح ایونس %5.6 لدعمب تارامثتسالا هذھ تطبھ

 ماع يف ضافخنالا يف رمتست نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود رایلم 68 ىلإ 2015

 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %55.8 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 48 غلبتل 2020

 .)6( لكشلاو قحلملا يف )6( لودجلا .2015

 )6( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )6( لودجلا :ردصملا
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 :ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :اعبار

 ایونس %1.7 لدعمب ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تضفخنا

 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 330 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 هذھ ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 308 ىلإ 2015 ماع يف )2019

 رایلم 53 يلاوح ضافخنالا مجح غلبیس ثیح 2020 ماع يف ةریبك ةروصب تارامثتسالا

 ماع يف اھمجح نم %77.5 ىلإ تارامثتسالا هذھ مجح لصیس ھیلعو ،يكیرمأ رالود

2015. 

 اھتصح نأ الإ ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا مجح عجارت نم مغرلا ىلعو

 يف %16.3 ىلإ 2015 ماع يف %16 نم تعفترا دق ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف

 .%16.8 ىلإ لصتل 2020 ماع يف عفترت نأ اھل عقوتیو ،2019 ماع

 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 ةروصب )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا سكعنا

 دوقولا نم تادادمإلا ةصاخو ،ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا ىلع ةیساسأ

 لدعمب لاجملا اذھ يف تارامثتسالا تطبھ ثیح )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا

 يف رالود رایلم 85 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 108 نم تصلقت ذإ ایونس 5.9%

 دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع

 60 غلبتل رالود رایلم 25 رادقمب تارامثتسالا هذھ طبھتس ثیح 2020 ماع يف يروفحألا

 دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا نم دیدجلا ىوتسملا لكشیس كلذبو .يكیرمأ رالود رایلم

 ھیلع تناك امم %55.5 لثمی ذإ 2015 ماع عم ةنراقملاب اریبك اطوبھ يروفحألا

 %1.1 لدعمب ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا تضفخنا امك .تارامثتسالا

 .يكیرمأ رالود رایلم 72 ىلإ رالود رایلم 76 نم تعجارت ثیح اھتاذ ةرتفلا لالخ ایونس

 ،يكیرمأ رالود رایلم 61 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 11 رادقمب صلقتت نأ عقوتیو
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 ةیحان نمو .2015 ماع يف تاقاطلا هذھ يف تارامثتسالا مجح نم %81.1 يأ

 رایلم 48 ىلإ لصتل ایونس %1.4 لدعمب تضفخنا دقف ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا

 2020 ماع يف رالود تارایلم 5 رادقمب صلقتت نأ اھل عقوتیو ،2019 ماع يف رالود

 يفو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %85.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 43 غلبتس ثیح

 ماع يف رالود رایلم 80 دنع ةقاطلا ةءافك لاجم يف تارامثتسالا ترقتسا ھسفن تقولا

 70 غلبتل 2020 ماع يف رالود تارایلم 10 رادقمب ضفخنت نأ اھل عقوتی نكل ،2019

 .يكیرمأ رالود رایلم

 تادادمإ يلامجإ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف ةیبوروألا لودلا ةصح نأ ظحالیو

 لصتل عفترت نأ اھل عقوتیو ،2019-2015 ةرتفلا لالخ %13.4 دنع ترقتسا دق ةقاطلا

 لاجم يف تارامثتسالا يف لودلا هذھ ةصح تعجارتو .2020 ماع يف %13.8 ىلإ

 عقوتیو ،2019 ماع يف %8.7 ىلإ 2015 ماع يف %9.4 نم يروفحألا دوقولا تادادمإ

 تارامثتسالا يف اھتصح تضفخنا امك .%8.6 غلبتل 2020 ماع يف اضیأ عجارتت نأ

 ماع يف %22.7 ىلإ 2015 ماع يف %23.9 نم ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةیملاعلا

 تعفترا ھسفن تقولا يفو .%21.2 غلبتل 2020 ماع يف ضفخنت نأ اھل عقوتیو ،2019

 2015 ماع يف %17.3 نم ءابرھكلا تاكبش لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف اھتصح

 لودجلا .2020 ماع يف %17.5 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتیو ،2019 ماع يف %17.6 ىلإ

 .)7( لكشلاو قحلملا يف )7(
  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )7( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا تادادما يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )7( لودجلا :ردصملا

 
 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 ةریبك ةروصب ةیبوروألا لودلا يف يروفحألا دوقولا لاجم يف تارامثتسالا تطبھ

 رایلم 94 نم تصلقت ثیح ایونس %7.9 لدعمب تضفخنا ذإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 68 ىلإ 2015 ماع يف رالود

 رالود رایلم 21 عجارتلا مجح غلبیس ثیح 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ يف طوبھلا

 نم لقأ ىلإ لصتس 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا مجح نأ يأ ،يكیرمأ

 دقف تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا )%49.4( فصن

 لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا ةصح تعجارت

 %18.2 ىلإ ضفخنتسو ،2019 ماع يف %22 ىلإ 2015 ماع يف %28.6 نم ةیبوروألا

 .2020 ماع يف
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 ایونس %12.1 لدعمب تطبھ يتلا زاغلا يف تارامثتسالا يف عجارت ربكأ لصحو

 ،2019 ماع يف رالود رایلم 26 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 43 نم تصلقت ثیح

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 18 ىلإ لصتل 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو

 زاغلا يف تارامثتسالا ةصح تعجارت دقف ھیلعو .2015 ماع يف اھتلیثم مجح نم 42.9%

 ،2019 ماع يف %8.3 ىلإ 2015 ماع يف %13 نم ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف

 .2020 ماع يف %7.2 ىلإ ضفخنتسو

 ةرتفلا لالخ ةنیابتم تاروطت طفنلا لاجم يف ةیبوروألا لودلا تارامثتسا تدھشو

 يف رالود رایلم 49 نم ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ تضفخنا ثیح )2015-2019(

 ماع يف رالود رایلم 37 ىلإ تعفترا مث 2016 ماع يف رالود رایلم 34 ىلإ 2015 ماع

 .يلاوتلا ىلع 2019 ماعو 2018 ماع يف رالود رایلم 40و رالود رایلم 39 ىلإو 2017

          ةرتفلا لالخإ ایونس %4.9 لدعمب طفنلا يف تارامثتسالا تضفخنا دقف ھیلعو

 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع يف ریبك لكشب ضفخنت نأ عقوتیو .)2015-2019(

 اھتلیثم نم %55.9 لكشتس تارامثتسالا هذھ نأ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 13 براقی ام

 تارامثتسا يلامجإ يف طفنلا ةصح تضفخنا دقف تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف

 ،2019 ماع يف %13.1 ىلإ 2015 ماع يف %14.9 نم ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا

 .2020 ماع يف %10.8 ىلإ لصتسو

 هذھ تغلب محفلا لاجم يف ایبسن ةریغص غلابم ةیبوروألا لودلا ترمثتساو

 ماع يف رالود رایلم 2 ىلإ تعجارتو ،2015 ماع يف رالود تارایلم 3 تارامثتسالا

 يلامجإ نم %0.3 يأ ،2020 ماع يف رالود رایلم 1 ىلإ ضفخنت نأ عقوتیو ،2019

     .)8( لكشلاو قحلملا يف )8( لودجلا .ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا

 

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة



19 

 )8( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ ةیبوروألا لودلا يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )8( لودجلا :ردصملا

 
 :ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :اسماخ

 لالخ ةرمتسم ةروصب ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تضفخنا

 )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 118 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا

 تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 100 ىلإ 2015 ماع يف

 %66.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 78 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 21 نع وبری امب

 هذھ ةصح تضفخنا تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم

 ماع يف %5.3 ىلإ 2015 ماع يف %5.7 نم ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف لودلا

 .2020 ماع يف %5.2 غلبتل ضفخنت نأ اھل عقوتیو ،2019
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 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 ىلع ةریبك ةروصب )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا تارامثتسا ضافخنا رثأ

 ذإ %5.4 لدعمب تارامثتسالا هذھ تعجارت ثیح ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا

 رایلم 92 ىلإ 2015 ماع يف  )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 115 نم تطبھ

 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا مجح صلقتی نأ عقوتی .2019 ماع يف رالود

 تادادمإ يف تارامثتسالا يف ربكألا عجارتلا لصحو .يكیرمأ رالود رایلم 20 رادقمب

 ةساقم( رالود رایلم 90 نم تضفخنا يتلا )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا

 نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 74 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب

 مجح غلبیس ثیح 2020 ماع يف ةریبك ةروصب لاجملا اذھ يف تارامثتسالا ضفخنت

 %59.6 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 54 ىلإ لصتل رالود رایلم 21 براقی ام ضافخنالا

 مجح ةیحان نم ةیناثلا ةبترملا يف ءابرھكلا تاكبش يتأتو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم

 ماع يف رالود رایلم 15 نم تارامثتسالا هذھ تضفخنا ثیح تارامثتسالا يف عجارتلا

 يف رالود تارایلم 9 ىلإ لصت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود تارایلم 10 ىلإ 2015

 10 نم تعجارت دقف ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا ةیحان نم امأ .2020 ماع

 نأ اھل عقوتی نكل ،2019 ماع يف رالود تارایلم 8 ىلإ 2015 ماع يف رالود تارایلم

 مجح دیازت وھ هابتنالل تفلملاو .يكیرمأ رالود تارایلم 10 غلبتل 2020 ماع يف عفترت

 رالود تارایلم 3 نم تفعاضت ثیح ةسوملم ةروصب ةقاطلا ةءافك لاجم يف تارامتسالا

 6 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتی نكل ،2019 ماع يف رالود تارایلم 7 ىلإ 2015 ماع يف

 ةیقیرفألا لودلا ةصح تضفخنا تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2020 ماع يف رالود تارایلم

 ىلإ 2015 ماع يف %6.4 نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف

 يف )9( لودجلا .2020 ماع يف ةصحلا هذھ رمتست نأ عقوتیو ،2019 ماع يف 5.7%

 .)9( لكشلاو قحلملا

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )9( لكشلا
 )2020 – 2015( ةرتفلا لالخ ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا تادادما يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )9( لودجلا :ردصملا

 
 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 يف ةقاطلا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا لثمت

 يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ )%67.7( يثلث نم رثكأ اھتصح تغلب ذإ ةیقیرفألا لودلا

 ةرتفلا لالخ تارامثتسالا هذھ ىلع سوملم ضافخنا أرطو .2015 ماع يف لودلا هذھ

 ىلإ رالود رایلم 80 نم تصلقت ذإ ایونس %5.8 لدعمب تعجارت ثیح )2015-2019(

 ثیح 2020 ماع يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 63

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 45 غلبتل رالود رایلم 18 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتتس

 تارامثتسالا ةصح لصتس كلذبو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم 56.7%

 ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ نم %57.6 ىلإ يروفحألا دوقولا لاجم يف

 .لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %7.7 ىلإو
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 يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لكشتو

 ةرتفلا لالخ تارامثتسالا هذھ عابرأ ةثالث يلاوح طفنلا ةصح لثمت ذإ ةیقیرفألا لودلا يف

 ثیح ةرتفلا هذھ لالخ ةریبك ةروصب طفنلا يف تارامثتسالا تضفخناو .2015-2019

 رایلم 47 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 60 نم تطبھ ذإ ایونس %6 لدعمب تعجارت

 يف رالود رایلم 13 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %55.9 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 34 غلبتل 2020 ماع

 ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف طفنلا يف تارامثتسالا ةصح عجارتتس ھیلعو .2015 ماع

 ،%42.9 ىلإ 2020 ماع يف %42.9 ىلإ 2015 ماع يف %50.8 نم ةیقیرفألا لودلا يف

 ةرتفلا لالخ %10.3 ىلإ %10.9 نم ةیملاعلا تارامثتسالا يف هذھ ةصح عجارتتس امنیب

 .اھسفن

 ةرتفلا لالخ ةیقیرفألا لودلا يف اظوحلم اعجارت اضیأ زاغلا تارامثتسا تدھشو

 18 نم تصلقت ثیح ایونس %6.9 لدعمب تارامثتسالا هذھ تطبھ ذإ )2015-2019(

 10 غلبتل 2020 ماع يف عجارتت نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 14 ىلإ رالود رایلم

 ھیلعو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %54.4 يأ ،يكیرمأ رالود تارایلم

 ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف زاغلا يف تارامثتسالا ةصح تعجارت دقف

 ماع يف %12.5 ىلإ لصتسو ،2019 ماع يف %13.6 ىلإ 2015 ماع يف %15.2 نم

 يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف زاغلا لاجم يف رامثتسالا ةصح رقتستسو .2020

 .2015 ماع يف اھسفن ةصحلا يھو ،2020 ماع يف %5.3 دنع لاجملا اذھ

 تفعاضت نكل ،محفلا لاجم يف ایبسن ةریغص غلابم ةیقیرفألا لودلا رمثتستو

 ماع يف رالود رایلم 2 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 1 نم محفلا يف تارامثتسالا

 ةیقیرفألا لودلا ةصح لصتس كلذبو ،2020 ماع يف ىوتسملا اذھ دنع رقتستسو ،2019

 لكشلاو قحلملا يف )10( لودجلا .محفلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %2.2 ىلإ

)10(.       

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )10( لكشلا
 )2020– 2015( ةرتفلا لالخ ةیقیرفألا لودلا يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )01( لودجلا :ردصملا

 
 ایساروأ لودو ایسور يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :اسداس

 ،اینیمرأ ،ناتسكبزوأ ،ناجیبرذأ ،ایسور :يھو لود عست ةقطنملا هذھ مضت

 تارامثتسالا تلجسو .ناتسزیغریغو ،ناتسخازاك ،ناتسكیجاط ،ناتسنمكرت ،ایجروج

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ ارمتسمو اریبك اعجارت ةعومجملا هذھ يف ةقاطلا عاطق يف

 رالود رایلم 152 نم تصلقت ذإ ایونس %6.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخنا ثیح

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 118 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 رالود رایلم 36 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ

 تارامثتسالا مجح )%53.7( فصن يلاوح ىلإ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 82 ىلإ لصتل

 .ابیرقت 2015 ماع يف اھیلع تناك يتلا
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 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 ةصاخو ،ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا لاجم يف ربكألا ضافخنالا لصح

 ایونس %7.4 لدعمب تطبھ يتلا )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا تادادمإ

 رایلم 99 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 135 نم عجارتلل )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 رایلم 62 ىلإ لصتل ریبك لكشب 2020 ماع يف ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 تناك يتلا تارامثتسالا )%46.3( فصن نم لقأ ىلإ لصتس اھنأ يأ ،يكیرمأ رالود

 نم لك يف تارامثتسالا ترقتسا )2019-2015( ةرتفلا لالخو .2015 ماع يف اھیلع

 ىلع رالود تارایلم 3و رالود تارایلم 7 دنع ةددجتملا تاقاطلاو ءابرھكلا تاكبش

 ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا لظت نأ 2020 ماع يف عقوتیو .يلاوتلا

 تاكبش يف تارامثتسالا عجارتت نأ عقوتی امنیب ،يكیرمأ رالود تارایلم 3 ىوتسم دنع

 يف لودلا هذھ ةصح تعجارت دقف ھیلعو .يكیرمأ رالود تارایلم 6 ىلإ ءابرھكلا

 ماع يف %6.2 ىلإ 2015 ماع يف %7.4 نم ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 ةصح تعجارت ھسفن تقولا يفو .%5.4 ىلإ 2020 ماع يف ضفخنت نأ عقوتیو ،2019

 يروفحألا دوقولا نم تادادمالا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف لودلا هذھ

 ،2019 ماع يف %10.1 ىلإ 2015 ماع يف %11.7 نم )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا(

 ةءافك يف تارامثتسالا ةیحان نم امأ .2020 ماع يف %8.9 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتیو

 عفترت نأ عقوتیو ،2019-2015 ةرتفلا لالخ رالود تارایلم 5 دنع ترقتسا دقف ةقاطلا

 .)11( لكشلاو قحلملا يف )11( لودجلا .2020 ماع يف رالود تارایلم 7 ىلإ

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )11( لكشلا
 ایساروأ لودو ایسور يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا
 )2019 راعسأب رالود رایلم( 2020 – 2015 ةرتفلا لالخ

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )11( لودجلا :ردصملا

 

 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 تارامثتسا مظعم ،زاغلا يف ةصاخو ،يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تلكش

 نم مغرلا ىلع كلذو ،)2019-2015( ةرتفلا لالخ لودلا نم ةعومجملا هذھ يف ةقاطلا

 هذھ تطبھ ثیح 2019 ماع يف %70 ىلإ 2015 ماع يف %82.9 نم اھتصح عجارت

 رالود رایلم 83 ىلإ رالود رایلم 126 نم تصلقت ذإ ایونس %10.1 لدعمب تارامثتسالا

 رالود رایلم 32 رادقمب طبھتل 2020 ماع يف تارامثتسالا اذھ روھدتت نأ عقوتیو .يكیرمأ

 نیح يفو .2015 ماع يف تارامثتسالا ىوتسم نم %39.9 ىلإ لصتس ھیلعو ،يكیرمأ

 اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %12.6 لكشت يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تناك

 يف %8.6 ىلإ لصت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %9.8 ىلإ ةصحلا هذھ تعجارت لاجملا

  .2020 ماع
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 يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا زاغلا يف تارامثتسالا لكشتو

 يتلا زاغلا تارامثتسا يف اظوحلم اعجارت )2019-2015( ةرتفلا تدھشو .لودلا هذھ

 عم ةنراقملاب 2019 ماع يف رالود رایلم 44 ىلإ لصتل ایونس %8.3 لدعمب تضفخنا

 عجارتتس ذإ 2020 ماع يف ریبك لكشب ضفخنت نأ عقوتیو .2015 ماع يف رالود رایلم 62

 يذلا ىوتسملا نم %36.4 ،يكیرمأ رالود رایلم 23 ىلإ لصتل رالود رایلم 21 رادقمب

 لاجم يف تارامثتسالا ةصح تعجارت تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف ھیلع تناك

 %15.4 ىلإ 2015 ماع يف %18.4 نم لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف زاغلا

 .2020 ماع يف %12.2 ىلإ ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف

 ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ اریبك اضافخنا طفنلا يف تارامثتسالا تلجسو  

 ،يكیرمأ رالود رایلم 37 ىلإ رالود رایلم 55 نم تصلقت ذإ ایونس %9.9 لدعمب تعجارت

 فصن نم لقأ يأ ،2020 ماع يف رالود رایلم 26 ىلإ لصتل عجارتت نأ عقوتیو

 تارامثتسالا مجح زواجتیس ھیلعو ،2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا )46.9%(

 تارامثتسا ةصح ضفخنتس كلذبو .ةنسلا هذھ يف زاغلا يف تارامثتسالا مجح طفنلا يف

 ماع يف %10 نم طفنلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف لودلا نم ةعومجملا هذھ يف طفنلا

 .2020 ماع يف %8 ىلإ 2015

 هذھ مجح صلقت ذإ لودلا هذھ يف اریبك اضافخنا اضیأ محفلا تارامثتسا تدھشو

 ،2019 ماع يف رالود رایلم 2 ىلإ 2015 ماع يف رالود تارایلم 8 نم تارامثتسالا

 يف لودلا هذھ ةصح طبھتس كلذبو .2020 ماع يف ىوتسملا اذھ دنع رقتست نأ عقوتیو

 .2020 ماع يف %2.1 ىلإ 2015 ماع يف %7.7 نم محفلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 .)12( لكشلاو قحلملا يف )12( لودجلا

 

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )12( لكشلا
 ایساروأ لودو ایسور يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا

 )2019 راعسأب رالود رایلم( 2020 – 2015 ةرتفلا لالخ

 
 .قحلملا يف )21( لودجلا :ردصملا

 
 طسوألا قرشلا لود يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :اعباس

 ةفاضإلاب يبرعلا قرشملا يف ةیبرعلا لودلا عیمج مضت يتلا ةقطنملا هذھ تلجس

 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يف عجارتلا تالدعم ىلعأ ناریإ ىلإ

 137 نم تصلقت ذإ ایونس %8.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تطبھ ثیح )2015-2019(

 ماع يف رالود رایلم 98 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم

 نم %23.1 لكش ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف ضافخنالا مجح نأ يأ ،2019

 هذھ ةصح تعجارت دقف ھیلعو .لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف عجارتلا يلامجإ

 %5.2 ىلإ 2015 ماع يف %6.7 نم ةقاطلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف ةقطنملا

 رایلم 23 رادقمب 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف

 ماع يف ةلجسملا تارامثتسالا نم %54.7 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 75 غلبتل رالود

 .%4.9 ىلإ ةیملاعلا تارامثتسالا يف اھتصح ضفخنتس يلاتلابو ،2015
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 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 نم ربكألا ءبعلا )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا عاطق لمحت دقل

 ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا مجح

           رالود رایلم 124 نم تصلقت ذإ ایونس %9.6 لدعمب تارامثتسالا هذھ تطبھ

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 83 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 رادقمب ضفخنتس ثیح 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ

 يف لصتس تارامثتسالا هذھ نأ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 62 ىلإ لصتل رالود رایلم 21

 ماع يف ھیلع تناك يتلا تارامثتسالا مجح )%49.7( فصن نم لقأ ىلإ 2020 ماع

 تارامثتسالا نم %8.8 ةقطنملا هذھ لود ةصح غلبتس تاعقوتلا هذھ ىلع ءانبو .2015

 اضافخنا ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا مجح لجسو .يروفحألا دوقولا يف ةیملاعلا

 2015 ماع يف رالود تارایلم 10 نم طبھ ذإ ایونس %13.4 لدعمب عجارت ثیح اریبك

 ماع يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود تارایلم 6 ىلإ

 يأ ،يكیرمأ رالود تارایلم 4 ىلإ لاجملا اذھ يف تارامثتسالا لصتس ثیح 2020

 تدادزا ھسفن تقولا يفو .ءابرھكلا تاكبش يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم 1.8%

 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 2 نم ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا

 نم ھسفن ىوتسملا ىلع لاجملا اذھ ظفاحی نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود تارایلم 3

 تارامثتسالا نم %1.1 ىلإ لودلا هذھ ةصح لصتس كلذبو .2020 ماع يف تارامثتسالا

  .)13( لكشلاو قحلملا يف )13( لودجلا .ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف ةیملاعلا

 

 

 

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )13( لكشلا
 )2020-2015( ةرتفلا لالخ طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا 

 )2019 راعسأب رالود رایلم( 

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )31( لودجلا :ردصملا

 

 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 ةبسن ،طفنلا يف تارامثتسالا ةصاخو ،يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا لكشت

 تارامثتسالا هذھ تدھش نكل ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا تارامثتسا نم ةیلاع

 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %10.7 ھلدعم غلب اریبك اعجارت

 تارامثتسالا هذھ رمتست نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 73 ىلإ رالود رایلم 114

 ىلإ لصتس ثیح رالود رایلم 19 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع يف ضافخنالاب

 ماع يف تارامثتسالا هذھ مجح )%47.4( فصن نم لقا يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 54

 تارامثتسالا نم %11.3 ةقطنملا هذھ يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا تلكشو .2015
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 نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %8.5 ىلإ تعجارت مث 2015 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیملاعلا

  .2020 ماع يف %9.1 ىلإ لصتل عفترت

 ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لكشتو

 ماع يف %61.1 ىلإ لصتل تعجارت مث 2015 ماع يف %64.7 اھتصح تغلب ثیح

 رالود رایلم 60 ىلإ رالود رایلم 89 نم عجارتتل ایونس %9.5 لدعمب تضفخنا ذإ 2019

 رالود رایلم 44 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 16 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .يكیرمأ

 لكشتسو .2015 ماع يف اھیلع تناك يتلا تارامثتسالا مجح نم %49.2 يأ ،يكیرمأ

 لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %13.4 ةقطنملا هذھ يف طفنلا يف تارامثتسالا

 يف زاغلا يف تارامثتسالا تلجسو .2015 ماع يف %16.1 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف

 لدعمب تضفخنا ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ عجارتلا تالدعم ىلعأ ةقطنملا هذھ

 تناك يذلا اھمجح فصن يأ ،2019 ماع يف رالود رایلم 13 تغلب ذإ ایونس 15.7%

 تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 26 وھو 2015 ماع يف ھیلع

 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %40 يأ ،2020 ماع يف رالود تارایلم 10 غلبتل

 ةیملاعلا تارامثتسالا نم %5.5 ةقطنملا هذھ يف زاغلا يف تارامثتسالا لكشتسو .2015

 قحلملا يف )14( لودجلا .2015 ماع يف %7.5 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف زاغلا يف

  .)14( لكشلاو

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )14( لكشلا
 )2020-2015( ةرتفلا لالخ طسوألا قرشلا ةقطنم يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا 

 )2019 راعسأب رالود رایلم( 

 
 .قحلملا يف )41( لودجلا :ردصملا

 ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا :انماث

 اعجارت ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ لود يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تدھش

 %4.5 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخنا ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ارمتسم

 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 111 نم تعجارت ذإ ایونس

 يف ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 92

 رالود رایلم 72 ىلإ لصتل رالود رایلم 20 ضافخنالا مجح غلبیس ثیح 2020 ماع

 تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %65.2 يأ ،يكیرمأ

 2015 ماع يف %5.4 نم ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف لودلا هذھ ةصح تعجارت دقف

 ماع يف %4.8 ىلإ لصتل ضفخنت نأ ةصحلا هذھل عقوتیو ،2019 ماع يف %4.9 ىلإ

2020. 
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 :ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا -1

 ةرتفلا لالخ ایونس %5 لدعمب ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا تعجارت

 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 100 نم تصلقت ثیح )2015-2019(

 ماع يف ضافخنالا اذھ رمتسی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 81 ىلإ 2015

 ىوتسملا نم %64.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 64 ىلإ تارامثتسالا مجح لصیل 2020

 تادادمإلا( يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا لكشتو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا

 اذھ يف تارامثتسالا مجح غلب ذإ تارامثتسالا هذھ نم ربكألا ءزجلا )ءابرھكلا دیلوتو

 42 ىلإ لصتل ریبك لكشب ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود رایلم 60 لاجملا

 عجارت لصحو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %63.3 يأ ،2020 ماع يف رالود رایلم

 هذھ تطبھ ذإ ةددجتملا تاقاطلا نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا يف ریبك

 رایلم 24 نم صلقتتل )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %10.9 لدعمب تارامثتسالا

 ماع يف رالود رایلم 15 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(       رالود

 16 غلبتل 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا هذھ عفترت نأ عقوتی نكل ،2019

 ضافخنا لصح امك .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %68.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم

 تارامثتسالا هذھ تعجارت ثیح ءابرھكلا تاكبش يف ةقاطلا تارامثتسا يف اضیأ ریبك

 رالود تارایلم 10 نم تضفخنا ذإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %10.9 لدعمب

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود تارایلم 7 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 %57.3 يأ ،يكیرمأ رالود تارایلم 6 ىلإ لصتل 2020 ماع يف ضافخنالا اذھ رمتسی نأ

 11 دنع ةقاطلا ةءافك لاجم يف تارامثتسالا ترقتساو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم

 يف رالود تارایلم 8 ىلإ ضفخنت نأ عقوتیو ،2019-2015 ةرتفلا لالخ رالود رایلم

 .)15( لكشلاو قحلملا يف )15( لودجلا .2020 ماع

  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )15( لكشلا
 )2020-2015( ةرتفلا لالخ ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا 

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .يویحلا ناثیملاو يویحلا زاغلاو لئاسلا يویحلا دوقولا ىلع لمتشت يتلاو يویحلا دوقولا نم تادادمإلا يھ ىرخألا تادادمإلا )*(
 .قحلملا يف )51( لودجلا :ردصملا

 
 :دوقولا عاونأ يف تارامثتسالا -2

 ةرتفلا لالخ ایونس %2.8 لدعمب يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تضفخنا

 لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا لدعم نم لقأ لدعم وھو ،)2015-2019(

 ماع رالود رایلم 63 نم يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تعجارتو .اھسفن ةرتفلا لالخ

 ىلعو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 55 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015

 دوقولا يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف اھتصح نأ الإ عجارتلا اذھ نم مغرلا

 نأ عقوتیو .2019 ماع يف %6.5 ىلإ 2015 ماع يف %6.2 نم تعفترا دق يروفحألا

 رایلم 38 ىلإ لصتل رالود رایلم 17 رادقمب 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ عجارتت

 نم %6.4و 2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم %61.4 يأ ،يكیرمأ رالود

 ءزجلا يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تلكشو .2020 ماع يف ةیملاعلا تارامثتسالا
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 نكل ،2019 ماع يف %59.5 اھتصح تغلب ذإ لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم ربكألا

  .2020 ماع يف %52.3 ىلإ لصتل ةصحلا هذھ ضفخنت نأ عقوتی

 هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا تالدعم لقأب طفنلا تارامثتسا تضفخناو

 نم تضفخنا ثیح ایونس %1.6 لدعمب تعجارت ذإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ لودلا

 ماع يف رالود رایلم 46 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 49

 ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف ةسوملم ةصح طفنلا يف تارامثتسالا تلثم كلذبو .2019

 يف ةقاطلا تارامثتسا )%49.7( فصن يلاوح ىلإ ةصحلا هذھ تلصو ذإ لودلا هذھ يف

 2019 ماع يف طفنلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %9.8 ىلإ تلصو امك 2019 ماع

 ةسوملم ةروصب طفنلا تارامثتسا ضفخنت نأ عقوتیو ..2015 ماع يف %8.9 عم ةنراقملاب

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 31 غلبتل رالود رایلم 15 رادقمب صلقتتس ثیح 2020 ماع يف

  .ةیملاعلا تارامثتسالا نم 9.4%

 11 نم تصلقت ثیح ایونس %7.4 لدعمب تطبھ دقف زاغلا تارامثتسا ةیحان نمو

 ماع يف رالود تارایلم 8 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم

 هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم %9 ىلإ زاغلا تارامثتسا ةصح تلصو كلذبو ،2019

 يأ ،2020 ماع يف رالود تارایلم 7 ىلإ زاغلا تارامثتسا ضفخنت نأ عقوتیو .لودلا

 تارامثتسا يف عجارتلا اذھ مغرو .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا نم 58.4%

 عفترتس امك ،2020 ماع يف %9.1 ىلإ عفترتس ةقاطلا تارامثتسا يف اھتصح نأ الإ زاغلا

 %3.5 ىلإ 2019 ماع يف %2.9 نم زاغلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف اھتصح

 .2015 ماع يف %3.3 عم ةنراقملاب كلذو ،2020 ماع يف

 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 2 نم لودلا هذھ يف محفلا تارامثتسا تضفخناو

 يأ ،2020 ماع يف ىوتسملا اذھ دنع رقتست نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود رایلم 1

 .)16( لكشلاو قحلملا يف )16( لودجلا .لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا نم 0.8%

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )16( لكشلا
 2020-2015 ةرتفلا لالخ ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ يف يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا 

 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )61( لودجلا :ردصملا

 

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ يف ةیملاعلا تارامثتسالا :اعسات

 ةصاخ ةیمھأ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا طاشن يف تارامثتسالا بستكت

 اھل املو ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا نم ةیلبقتسملا تادادمإلا تاددحم مھأ ىدحإ اھنوكل ارظن

 ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا تلكشو .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةقاطلا نمأب ةرشابم ةلص نم

 يف %30.3 عم ةنراقملاب 2019 ماع يف ةیملاعلا ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ نم 25.5%

 .2020 ماع يف %21.2 غلبتل ةصحلا هذھ ضفخنت نأ عقوتیو ،2015 ماع

 2016 ماع يف تدھش ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا نأ هابتنالا يعرتسی اممو

 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 625 نم تضفخنا ذإ ةریبك ةساكتنا

 رالود رایلم 467 ىلإ لصتل الیلق تعفتراو ،2016 ماع يف رالود رایلم 461 ىلإ 2015

 2019 ماعو 2018 ماع يف رالود رایلم 483و رالود رایلم 480 ىلإ مث ،2017 ماع يف

 161 رادقمب صلقتتس ذإ 2020 ماع يف ةریبك ةروصب طبھت نأ عقوتملا نمو .يلاوتلا ىلع
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 هذھ )%51.5( فصن نع الیلق وبری ام يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 322 غلبتل رالود رایلم

 .)17( لكشلاو قحلملا يف )17( لودجلا .2015 ماع يف تارامثتسالا
 )17( لكشلا 

 )2020-2015( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةعانص يف تارامثتسالا 
 )2019 راعسأب رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )71( لودجلا :ردصملا

 

 ةطشنأ يف تارامثتسالاب قلعتی امیف نیتئف ىلإ ةیفارغجلا قطانملا فینصت نكمیو

 تضفخنا يتلا قطانملا يف ىلوألا ةئفلا لثمتتو ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا

 تارامثتسالا هذھ يف عجارتلل يونسلا يملاعلا لدعملا نع لقی لدعمب تارامثتسالا هذھ اھیف

 ةیلامشلا اكیرمأ نم الك ةئفلا هذھ نمضتتو .%6.3 وھو ،)2019-2015( ةرتفلا لالخ

 هذھ اھیف تضفخنا يتلا قطانملا نم ةیناثلا ةئفلا فلأتتو .ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأو

 .تارامثتسالا هذھ يف عجارتلل يونسلا يملاعلا لدعملا زواجتی لدعمب تارامثتسالا

 ،ایساوروأ ،يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا ،ةیقیرفألا لودلا :نم الك ةئفلا هذھ نمضتتو

 تاروطت ىلع ءوضلا ةیلاتلا تارقفلا يقلتسو .طسوألا قرشلا ةقطنمو ،ةیبوروألا لودلا

 يف اھتاعقوتو ،)2019-2015( ةرتفلا لالخ قطانملا هذھ يف ةطشنألا هذھ يف رامثتسالا
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             يف قطانملا هذھ نم لك يف ةعقوتملا تارامثتسالا مجح بسح كلذو ،2020 ماع

 .2020 ماع

 :ةیلامشلا اكیرمأ -

 قطانم ةعیلط يف )كیسكملاو ،ادنك ،ةدحتملا تایالولا( ةیلامشلا اكیرمأ لود يتأت

 ذإ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ يف تارامثتسالا مجح ةیحان نم ملاعلا

 يف ةطشنألا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %35.7 ىلع لودلا هذھ تذوحتسا

 يتلا تارامثتسالا هذھ يف عجارتلا تالدعم ىندأ ةقطنملا هذھ تلجسو .2019 ماع

 رایلم 183 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %1.5 لدعمب تضفخنا

 .2019 ماع يف رالود رایلم 173 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود

 رالود رایلم 109 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 64 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو

 تعجارت تاروطتلا هذھل ةجیتنو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %59.3 يأ ،يكیرمأ

 يف %40.4 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا ةصح

 %32.8 غلبتل صلقتت نأ ةصحلا هذھل عقوتیو ،2019 ماع يف %39.2 ىلإ 2015 ماع

 .2020 ماع يف

 :يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا -

 لاجم يف ملاعلا يف ةیناثلا ةبترملا يف يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا يتأت

 يلامجإ نم %13.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ يف تارامثتسالا

 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا

          رالود رایلم 93 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس 8.6%

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 65 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 ،يكیرمأ رالود رایلم 49 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 16 رادقمب ضفخنت نأ

 تارامثتسالا ةصح عجارتت نأ عقوتی كلذبو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %52.7 يأ
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 ىلإ 2015 ماع يف %12.6 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف ةطشنألا هذھ يف

 .2020 ماع يف 8.2%

 :ایساروأ لودو ایسور -

 )ایساروأ( قباسلا يتیفوسلا داحتالا تایروھمج يف ةیویسآلا لودلاو ایسور يتأت

 تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ يف تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةثلاثلا ةبترملا يف

 .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %12.7 اھتصح

 ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %9.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو

 رایلم 61 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 90 نم تعجارت

 لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 25 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

     ةرتفلا تدھشو .2015 ماع يف ھیلع تناك امم %40.4 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 36 ىلإ

 ةقاطلا تارامثتسا يف ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا ةصح يف اروھدت )2015-2019(

 تضفخنا مث 2015 ماع يف %59.3 تغلب ةسوملم ةصح لكشت تناك ثیح لودلا هذھ يف

 %44.5 ىلإ لصتل عجارتلا نم دیزملا اھل عقوتیو ،2019 ماع يف %51.9 ىلإ لصتل

 .2020 ماع يف

 :طسوألا قرشلا -

 مجح ةیحان نم ملاعلا يف ةعبارلا ةبترملا يف طسوألا قرشلا ةقطنم يتأت

 اھتصح تلصو ذإ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ يف تارامثتسالا

 هذھ تلجسو .2019 ماع يف ةعانصلا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %9.7ىلإ

 ایونس %10.8 لدعمب تطبھ يتلا تارامثتسالا هذھ يف عجارتلا تالدعم ىلعأ ةقطنملا

 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 74 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 47 ىلإ 2015 ماع يف )2019

 امم %48.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 36 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 11

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 هذھ يف تارامثتسالا ةصح عجارتت نأ عقوتملا نم ھنإف ھیلعو .2015 ماع يف ھیلع تناك

 لصتل ةسوملم ةروصب طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ يف ةطشنألا

 .2015 ماع يف %53.9 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف %47.5 ىلإ

 :ةیقیرفألا لودلا -

 ةطشنأ يف تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةسماخلا ةبترملا يف ةیقیرفألا لودلا يتأت

 يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %10.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا

 لالخ ایونس %7.2 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةعانصلا هذھ

 )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 68 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا

 رایلم 17 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 50 ىلإ 2015 ماع يف

 ھیلع تناك امم %48.9 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 33 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود

 يف ةقاطلا تارامثتسا يف ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا ةصح نأ ظحالیو .2015 ماع يف

 2020 ماع يف %42.4 ىلإ لصت نأ اھل عقوتی ثیح ریبك لكشب صلقتت فوس لودلا هذھ

 .2015 ماع يف %57.4 عم ةنراقملاب

 :ةیبوروألا لودلا -

 يف تارامثتسالا ةیحان نم ملاعلا يف ةسداسلا ةبترملا يف ةیبوروألا لودلا يتأت

 ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %8.7 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ

 لالخ ایونس %10.7 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف

 )2019 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 66 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا

 رایلم 12 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 42 ىلإ 2015 ماع يف

 ھیلع تناك امم %45.4 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 30 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود

 تارامثتسا يف ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا ةصح عجارتت نأ عقوتیو .2015 ماع يف

 .2020 ماع يف %11.7 ىلإ 2015 ماع يف %20 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا
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 :ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ -

 تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةعباسلا ةبترملا يف ةیلامشلاو ىطسولا اكیرمأ لود يتأت

 تارامثتسالا يلامجإ نم %9.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ يف

 ایونس %3.1 لدعمب تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف ةیملاعلا

 ماع راعسأب ةساقم( رالود رایلم 51 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ

 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 45 ىلإ 2015 ماع يف )2019

 امم %57.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 29 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 16

 يف ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا ةصح ضفخنت نأ عقوتیو .2015 ماع يف ھیلع تناك

 .2020 ماع يف %40.5 ىلإ 2015 ماع يف %46.1 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا

 )2024-2020( ةرتفلا لالخ كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا :ارشاع

 يتلا 19-دیفوك ةحئاجب ملاعلا لود عیمج نأش اھنأش ءاضعألا لودلا ترثأت دقل

 .ةقاطلا عاطق اھنمو ،ةایحلا يحانم عیمج يف ةلیوط ةرتفل دتمتس ةقیمع ةمصب تكرت

 لودلا اھنمو ،ملاعلا يف ةقاطلا تارامثتسا ىلع ةیبلسلا اھلالظب ةحئاجلا هذھ يقلتسو

  .ءاضعألا

 يلامجإ نأ ىلإ )بروكیبأ( ةیلورتبلا تارامثتسالل ةیبرعلا ةكرشلا تانایب ریشتو

   ةرتفلا لالخ كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا عیراشم يف تارامثتسالا

 مزتلملا تارامثتسالا نأ اھسفن تانایبلا دیفتو .رالود رایلم 592 غلبیس )2020-2024(

   اھل ططخملا تارامثتسالا غلبتس امنیب ،رالود رایلم 246.5 غلبتس لودلا هذھ يف اھب

 .رایلم 344.9

 اھیف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ غلبیس ذإ ةقاطلا يف رمثتسم ربكأ ةیدوعسلا ربتعتو

 عیراشملا يف رالود رایلم 55.1 اھنم ،)2024-2020( ةرتفلا لالخ رالود رایلم 129.8

 يف ةیبرعلا تارامإلا يتأتو .اھل ططخملا عیراشملا يف رالود رایلم 74.7و اھب مزتلملا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 يف رالود رایلم 50.9 اھنم ،رالود رایلم 117.5 غلبت ةیلامجإ تارامثتساب ةیناثلا ةبترملا

 رصم اھیلتو .اھل ططخملا عیراشملا يف رالود رایلم 66.6و اھب مزتلملا عیراشملا

 43.8( رطقو ،)رالود رایلم 93.2( قارعلا مث ،رالود رایلم 100.2 غلبت تارامثتساب

 نیرحبلاو ،)رالود رایلم 40.2( تیوكلاو ،)رالود رایلم 43.1( رئازجلاو ،)رالود رایلم

 يف )18( لودجلا .)رایلم 3.4( سنوتو ،)رالود رایلم 9.7( ایبیلو ،)رالود رایلم 11.1(

 .)18( لكشلاو قحلملا
 )18( لكشلا

 )2024-2020( ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا
 )يكیرمأ رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )18( لودجلا :ردصملا

 

 ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تاعاطق بسح تارامثتسالا -

 لالخ ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تاعاطق بسح ةقاطلا تارامثتسا ىلإ رظنلا دنعو

 غلبت تارامثتساب ىلوألا ةبترملا يف يتأت طفنلا ةعانص نأ ظحالیف )2024-2020( ةرتفلا

 عاطق يتأیو .لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ نم %31.9 يأ ،رالود رایلم 189

 زاغلا ةعانص مث ،رالود رایلم 185.2 غلبت تارامثتساب ةیناثلا ةبترملا يف ءابرھكلا

      غلبت تارامثتساب ةیئایمیكلا ةعانصلا اھدعبو ،رالود رایلم 137.7 غلبت تارامثتساب
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 غلبت تارامثتساب ىلوألا ةبترملا يف قارعلا يتأی طفنلا ةعانص نمضو .رالود رایلم 78.7

 ةیدوعسلا مث ،رالود رایلم 45.7 غلبت تارامثتساب تارامإلا مث ،رالود رایلم 59.6

 رایلم 10.6( رطقو ،)رالود رایلم 15.8( رئازجلاو ،رالود رایلم 31.3 غلبت تارامثتساب

   .)رالود

 ىلوألا ةبترملا يف ةیدوعسلا يتأتف ءابرھكلا عاطق يف تارامثتسالا ةیحان نمو

 38.8( رصمو ،يكیرمأ رالود رایلم 40.8( تارامإلا مث ،)يكیرمأ رالود رایلم 41.1(

 رایلم 17.8( رئازجلاو ،)يكیرمأ رالود رایلم 20.7( تیوكلاو ،)يكیرمأ رالود رایلم

 .)يكیرمأ رالود رایلم 14( قارعلاو ،)يكیرمأ رالود

 39.2( ىلوألا ةبترملا يف ةیدوعسلا يتأتف زاغلا ةعانص يف تارامثتسالا ةیحان نمو

 ،)رالود رایلم 22.7( تارامإلاو ،)رالود رایلم 23.1( ةیناثلا ةبترملا يف رطق مث ،)رالود رایلم

 يف تارامثتسالا ةیحان نم امأ  .)رالود رایلم 14.8( رصمو ،)رالود رایلم 19.6( قارعلاو

 مث ،رالود رایلم 38.5 غلبت تارامثتساب ىلوألا ةبترملا يف رصم يتأتف ةیوامیكورتبلا ةعانصلا

 .)19( لكشلاو قحلملا يف )19( لودجلا .)رالود رایلم 18.2( ةیدوعسلا

 )19( لكشلا
 2024-2020 ةرتفلا لالخ ةقاطلا تاعاطق بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا

 )يكیرمأ رالود رایلم(

 
 .قحلملا يف )19( لودجلا :ردصملا
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 ةیبرعلا ةكرشلا نع رداصلا ریرقتلا ىلا قایسلا اذھ يف ةراشإلا ردجتو

 تارامثتسا تاعقوت« لوح 2020 ربوتكأ رھش يف »بروكیبأ« ةیلورتبلا تارامثتسالل

 »2024 - 2020 ةرتفلل ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تایوامیكورتبلاو زاغلا

 يفً ارارقتسا تدھش ةقطنملا يف زاغلا عاطق يف ةررقملا تارامثتسالا نأ ىلإ راشأ يذلا

 ىلع يملاعلا بلطلا هدھش يذلا داحلا عجارتلا مغر كلذو ،2019 ماعب ةنراقم 2020 ماع

 يف هدھش ام سكعب كلذو ،يونس ساسأ ىلع %4 تطخت ةبسنب اضافخنا الجسم زاغلا

 عیراشمل ةیئاھنلا تارامثتسالا تارارق ثیح نمً ایسایقً اماع ناك يذلا 2019 ماع

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن عجارت ىلإ ضافخنالا اذھ ىزُعیو  .لاسملا يعیبطلا زاغلا

 ةقاطلا عیراشم لوخدو ،راعسألا حیحصت ةیلمع نع ةمجانلا راثآلاو ،يعانصلا جتانلاو

  .ةددجتملا ةقاطلا عاطق مجح يمانتو ،لیغشتلا زیح ةیوونلا

 COVID19 انوروك سوریف ةحئاج ببستت نا عقوتملا نم ھنأ ریرقتلا ریشی امك

 ةرتف لالخ زاغلا ىلع يملاعلا بلطلا يف يونسلا ومنلا لدعم ضافخنا يف ةنھارلا

 عم ةنراقملاب كلذو ،%1.5 وحن ىلإ )2024 - 2020( ةمداقلا سمخلا تاونسلا

ُّدق يتلاو ةحئاجلا راشتنإ لبق ومنلا تاعقوت  نم مغرلا ىلعو .%1.8 وحنب اھنیح ترِ

 طسوألا قرشلا ةقطنم يف اھب مزتلملا زاغلا تارامثتسا تظفاح دقف يملاعلا عجارتلا اذھ

 تداز نیح يف ،يضاملا ماعلاب ةنراقم 2020 ماع يف اھرارقتسا ىلع ایقیرفأ لامشو

 هذھ ىزُعتو ،رالود رایلم 126 ىلإ لصتل %29 ةبسنب اھل ططخملا تارامثتسالا

 ةقطنملا لود نم دیدعلا لبق نم زاغلا ىلع ریبكلا لابقإلا ىلإ يساسأ لكشب ةدایزلا

 يعاطقل ماخلا داوملا لوصأ ةءافك زیزعتو ،ةھج نم ةفیظنلا ةقاطلا دیلوت فدھب

 .ىرخأ ةھج نم تایوامیكورتبلاو ةعانصلا
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 ثیح نم ةرادصلا زكارم ءاضعألا لودلا نم قارعلاو ةیدوعسلا لتحتو

 ىلإ زاغلا لیوحت عیراشم ءوض ىلع كلذ يتأیو ،زاغلا عاطق يف ةررقملا تارامثتسالا

 ططخم ذیفنت ةلصاومل رالود رایلم 22 وحن تارامإلا تصصخ ىرخأ ةھج نم .ةقاط

 .ضماحلا - يدیلقتلا ریغ زاغلا ریوطت لمشی يذلاو ،ةلودلا يف زاغلا عاطق ریوطت

 بلطلا لقنیس ةقاطلا لوَحت وحن ھجوتلا نإ ىلإ ریرقتلا راشأ ،ىرخأ ةیحان نم
 ىلإ ماخلا طفنلا لیوحت ططخ لعجیس يذلا رمألا ،تایوامیكورتبلا عاطق وحن طفنلا ىلع

 .ةمھم تایجیتارتسا ىرخأ ةھج نم يفاصملا لماكتو ،ةھج نم ةیوامیكورتب تاجتنم

 ةدایزل ةلوذبملا دوھجلا نم ءزج يھ تایوامیكورتبلا عاطق يف تارامثتسالا يف ةدایزلاف

 طفن لیمرب لك ةمیق میظعتو - ریركتلا كلذ يف امب - تانوبركوردیھلا دیروت ةلسلس لماكت

 نم طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا مظعم زكرتیس ،دقعلا اذھ ةیاھن لولحب عقوتملا نمو .ماخ

 شاعتنالا ىلع انوروك سوریف ةحئاج ریثأت نا ىلع دیكأتلا عم تایوامیكورتبلا عاطق

 ةحئاج لبق نأ ركذلاب ریدجلاو .بلطلل هاجتالا اذھ تقولا ضعب رخؤی دق يداصتقالا

 دوكر ةلاح يف لعفلاب تلخد دق نیلیثیإلا ةعانص تناك ،COVID19 انوروك سوریف

 نأ ركذی .دادزیس يدحتلا نا كش الف بلطلا يف يلاحلا ضافخنالا عم انمازتو يرود

 عیراشملا نم نط نویلم 50و اًیلاح ءاشنإلا دیق نیلیثیإلا ةعس نم نط نویلم 30 يلاوح

 عیراشملا كلت نم لیلق ددع ذیفنت رخأتی نأ لمتحملا نم .ةحئاجلا راشتنا لبق ةساردلا دیق

 ءاكرش نع ثحبلا ىلإ عیراشملا كلتل ةذفنملا تاكرشلا ىعست ثیح اًمامت اھئاغلإ متی نأ وأ

 دھش ةقطنملا يف تایوامیكورتبلا عاطق نأ ركذلاب ریدجلاو .رطاخملاو فیلاكتلا مساقتل

 عیراشملا يف يونس ساسأ ىلع رالود تارایلم 4 تغلب تارامثتسالا يف ةدایز

 تارامثتسالا تضفخنا لباقملا يفو ،يضاملا ماعلا تاعقوتب ةنراقم اھل ططخملا

 يف عیراشملا نم دیدعلا لامكتسا ةجیتن رالود رایلم 13 رادقمب اھب مزتلملا وأ ةررقملا

 .2019 ماع

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 ةقطنملا دیعص ىلع ىلوألا ةبترملا يف رصم يتأت ءاضعألا لودلا نیب نمو

 تارامثتسا مجحب تایوامیكورتبلا عاطق يف اھل ططخملاو ةررقملا عیراشملا ثیح نم

 اھیلت ،)اھب مزتلملا عیراشملل رالود رایلم 10 اھنم ( رالود رایلم 30.3 وحنب ردقی

 رایلم 2.67 اھنمض نم (رالود رایلم 8.54 يلاوحب ردقت تارامثتسا مجحب ةیدوعسلا

 ،رالود رایلم 6.46 وحنب ةردقم تارامثتساب تیوكلاو ،)اھب مزتلملا عیراشملل رالود

 ةردقم تارامثتسا مجحب رطق مث ،رایلم 6.25 وحنب ردقت تارامثتساب تارامإلاف

 تاعانصلا نیطوت ىلإ ةیمارلا دوھجلا لظ يف كلذ يتأی ،رالود رایلم 4.6 يلاوحب

 .ماخلا داوملا داریتسال لئادب رفوتو ةصصختملا ةیوامیكلا
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  ةقاطلا تارامثتسا ىلع )19-دیفوك( انوروك سوریاف ةحئاج تاریثأت :يناثلا ءزجلا

 تاریغت ىلإ 2020 ماع يف تزرب يتلا )19-دیفوك( انوروك سوریاف ةحئاج تدأ

 تاعقوتلا ریشتو .ةقاطلا قاوسأ دیعص ىلع وأ يملاعلا داصتقالا دیعص ىلع ءاوس ةداح

 يلحملا جتانلا ضافخنا ىلإ يدؤی فوس قاطنلا عساو يملاعلا يداصتقالا دوكرلا نأ ىلإ

 ىلع ةقیمع تاریثأت ةمزألا هذھ فلخت نأ عقوتیو .2020 ماع يف %6 ةبسنب يلامجإلا

 ىلع وأ لودلا دیعص ىلع ءاوس ةمدصلا هذھ تاساكعنا نیابتت فوسو .ةقاطلا ةعانص

 .ةفلتخملا ةقاطلا تاعاطق دیعص

 لماشلا يحصلا رظحلا ىلإ تعضخ يتلا لودلا نأ ىلإ ةحاتملا تامولعملا دیفتو

 ضفخنیس امنیب ،2020 ماع يف ةقاطلا ىلع بلطلا يف %25 ھتبسن ضافخنا نم يناعتس

 .%18 ةبسنب يئزجلا يحصلا رظحلا ىلإ تعضخ يتلا لودلا يف بلطلا

 ناریطلاو لقنتلا ةكرح عجارت ببسب ةمدصلا نم ربكألا ءبعلا طفنلا لمحتیسو

 بلطلا اذھ صلقت مجح غلب ثیح طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا نم %60 يلاوح لثمت يتلا

              ھلدعم امب بلطلا اذھ عجارتی نأ نكمیو .ي/ب نویلم 25 يلاوحب 2020 لیربإ يف

 ھیلع ناك يذلا ىوتسملا ىلإ دوعیس طفنلا كالھتسا نأ يأ ،2020 ماع يف ي/ب نویلم 9

 .2012 ماع يف

 نأ نكمی ثیح ةمزألا يف رثأتلا ىدم ةیحان نم ةیناثلا ةجردلا يف محفلا يتأیو

 رثكأ يعیبطلا زاغلا ىلع بلطلا ىلع ةحئاجلا ریثأت ناكو .%8 ةبسنب ھیلع بلطلا ضفخنی

 زاغلا ىلع بلطلا ضفخنی نأ نكمی نكل ،يونس ساسأ ىلع %2 يلاوحب عجارت ذإ الادتعا

 تاقیبطتلاو ءابرھكلا ىلع بلطلا ضافخنال ارظن اھلماكب ةنسلا ىدم ىلع ىلعأ ةبسنب

 .ةیعانصلا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 تارامثتسالا ىلع ةعقوتملا تاروطتلا مھأ ضعب ىلع ءوضلا ةیلاتلا تارقفلا يقلتو  

  .2020 ماع يف يعیبطلا زاغلاو طفنلا ةعانص يف

   ةیملاعلا ةقاطلا تارامثتسا تاعقوت يف يرذجلا ریغتلا -1

 عاطق يف تارامثتسالا لاجم يف ةریبك ةمدص ثادحإ يف ةحئاجلا ریثأت ىلجتی

 2020 ماع نم لوألا فصنلا يف تارامثتسالا هذھ يف طوبھلا مجحو ةعرس نأ ذإ ةقاطلا

 نأ ىلإ ریشت 2020 ماع ةیادب يف تاعقوتلا تناكو .ةقاطلا عاطق يف ةقوبسم ریغ

 ،2020 ماع يف %2 لدعمب عفترت فوس ةقاطلا عاطق يف ةیملاعلا ةیلامسأرلا تارامثتسالا

 نم ھنإف ھیلعو .بقع ىلع اسأر تاعقوتلا عیمج بلق دق انوروك ةحئاج يشفت ةعرس نأ الإ

 غلبیس ذإ ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا ھتدھش رادحنا ربكأ 2020 ماع لجسی نأ عقوتملا

 ماع يف تارامثتسالا مجح )%20( سمخ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 400 ضافخنالا مجح

2019.    

 رجحلل ةجیتن ءاوس ةفلتخم تابارطضا ةیرامثتسالا ةطشنألا لك تھجاو دقل

 تاقفنلا ىلع ربكألا ریثأتلا نكل .سانلا ةكرح ىلع ةضورفملا دویقلا ببسب وأ يحصلا

 بلطلا ضافخنا ةجیتن تادئاعلا روھدت نم أشن ،طفنلا ةصاخو ،2020 ماع يف ةیرامثتسالا

 .ةمداقلا تاونسلا يف لماوعلا هذھ لوح ةدكؤملا ریغ تاعقوتلا ىلع ةوالع ،راعسألاو

 لكش يذلا طفنلا ىلع يملاعلا يكالھتسالا قافنإلا نأ ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو عقوتتو

 نویلیرت 1 نع دیزی امب طبھی فوس 2019 ماع يف ةقاطلا ىلع قافنالا يلامجإ نم 50%

 رمألا رالود رایلم 180 رادقمب ءابرھكلا عاطق تادئاع ضفخنتسو .2020 ماع يف رالود

 رصنع ربكأ ءابرھكلا حبصتس ثیح 2020 ماع يف يخیرات لوحت لصحیس ھنأ ينعی يذلا

 .ءابرھكلا عاطق يف يكالھتسالا قافنإلا يف

 بناجلا زاغلاو طفنلا عاطق يف اھل ططخملا تافورصملا ىلع تالیدعتلا لكشتسو

 يلاوحب ضفخنتس 2020 ماع يف تارامثتسالا نأ تاریدقتلا ریشت ثیح ةیبلس رثكألا
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 حبك ةیلمع رارمتسا لامتحا ىلإ ةفاضإلاب ضارتقالا يف ةدایز ىلإ كلذ ىدأو .ثلثلا

 .2021 ماع يف تافورصملا

 ضفخنی نأ ردقملا نم نكل ،راعسألا تابلقتل ةضرع لقأ ءابرھكلا عاطق ناك دقل

 تارایسلا تاعیبم طبھت نأ عقوتیو .%10 ةبسنب عاطقلا اذھ يف يلامسأرلا قافنإلا

 مدقتلا ةیلمع فقوت ىلإ يدؤیس يذلا رمألا يعانصلا عاطقلاو تاءاشنإلا عاطق تاطاشنو

 .ةقاطلا ةءافك نیسحت لاجم يف

 تاھاجتالل يسیئرلا ددحملاو تارامثتسالل ربكألا قوسلا نیصلا ىقبت فوسو

 تاءارجإ بقع نیصلا يف يعانصلا طاشنلل ایبسن ةركبملا ةدوعلا ففختسو  .ةیملاعلا

 .%12 غلبی نأ ردقی يذلا ةقاطلا تافورصم يف ضافخنالا نم ةمراصلا يحصلا رجحلا

 نم رثكأ ىلإ لصیس يذلا تارامثتسالا يف ضافخنا ربكأ ةدحتملا تایالولا دھشت فوسو

 تارامثتسالا لكشت ذإ زاغلاو طفنلا ةعانص ىلإ اھضرعت ةجرد عاستال ارظن كلذو ،25%

 يفو .ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا فصن يلاوح يروفحألا دوقولا تادادمإ لاجم يف

 يلاوحب ةقاطلا ةءافكو حایرلا ةقاطو ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا ضفخنتس ابوروأ

 .زاغلاو طفنلا عاطقو ةیسمشلا ةقاطلا عاطق يف ةدح رثكأ ضافخنالا نوكیسو ،17%

 ،ةسوملم ةینوبركوردیھ تاعانص اھیدل يتلا لودلا ةصاخو ،ةیمانلا لودلا دھشت فوسو

 ىلع ةرشابم ةروصب تادئاعلا ضافخنا سكعنیس ثیح ةمزألا هذھل ةیبلسلا راثألا ربكأ

 .تارامثتسالا لیومت

 ةمزألا نع تمجن يتلا نیقیلا مدع تالاح -2

 ،يلاحلا دقعلا لالخ ةظوحلم ةروصب دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا تبلقت دقل

 يف يزكرملا اھعقومل ارظن ارارقتسا رثكأ ءابرھكلا عاطق يف تارامثتسالا تناك امنیب

 يف ومنلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةقاطلا يف لوحتلا تایجیتارتسا يفو ةیداصتقالا ةیمنتلا ةیلمع

  .ةقاطلا ىلع بلطلا يلامجإ يف ومنلا زواجت يذلا ءابرھكلا ىلع بلطلا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 لك ىلع 2020 ماع يف دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يف ضافخنالا قبطنیو

 يف – زاغلاو طفنلا عاطق يف اریثأت تاضافخنالا رثكأ نكل ،تاكرشلاو رداصملا عاونأ

 يوذ نم يرخصلا طفنلا يجتنم ىدل نوكتس – %50 نم ىلعأ نوكتس تالاحلا نم دیدعلا

 فجتس امك ،مھعضول ةبسنلاب ةمتاق قافآلا ودبت ثیح ةدحتملا تایالولا يف ةیلاعلا نویدلا

 .فیعضلا ءادألا تاذو ةنویدملا ةینطولا طفنلا تاكرش ضعبل ةحاتملا لیومتلا تایناكمإ

 ةریخألا تاونسلا يف تارامثتسالا يف عافترالا نإف ةقحاللا تاعانصلا ةیحان نمو

 يف تاعاطقلا هذھ كرت دق لیسملا يعیبطلا زاغلاو تایوامیكورتبلاو ریركتلا تاعاطق يف

 امم حبرلا شماوھ ىلع ةیلاع اطوغض عضیس يذلا رمألا ةضئافلا ةقاطلا ةلاح ةھجاوم

  .ططخلا هذھل ينمزلا راطإلا ىلعو رامثتسالا ططخ نم دیدعلا ریخأت ىلع رثؤیس

 رامثتسالا ىلع تاكرشلا نم دیدعلا ةردق نم ةمزألا تدح دقف ءابرھكلا عاطق يفو

 تاموكحلا اھكلتمت يتلا عیراشملا ىلع ةصاخ ةروصب اذھ قبطنیو .ةدیدج تاقاط ءانب يف

 تاسسؤم ودبتو .ةیلام تاطوغض نم اھنم دیدعلا يناعی يتلا ةئشانلا تاداصتقالا يف

 ھجاوت اضیأ اھنكل ،اتابث رثكأ عقوم يف ةمدقتملا تاداصتقالا يف ةمخضلا ةددجتملا تاقاطلا

 تاھاجتا يفو قوسلا بلط يف لوحتلا ببسب كلذو ،تادئاعلاب ةلصلا تاذ رطاخملا ضعب

 .راعسألا

 ةددجتملا ةقاطلاب ةلماعلا ءابرھكلا عیراشم يف ةیراجلا تارامثتسالا طبھت نأ عقوتیو

 ةمزألا يدؤتسو .يروفحألا دوقولاب ةلماعلا عیراشملا نم لقأ ضافخنا وھو %10 يلاوحب

 .ةیئابرھكلا تاكبشلا عاطق ىلع ةیملاعلا تافورصملا يف %9 ضافخنا ىلإ

 لكك ةقاطلا عاطق تانایبب قلعتی امیف قلقلا ىلإ وعدت يتلا تارشؤملا ضعب كانھو

 يلحملا جتانلا يف ةقاطلا تارامثتسا ةصح يف ضافخنا ةنھارلا تاونسلا يف لصح ثیح

 .2020 ماع يف %2 ةبسنب ضافخنالا اذھ رمتسی نأ عقوتیو .يلامجإلا
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 طاشنلا ةدوع ةعرس ىلع ةنھارلا تارامثتسالا يف يلاحلا دوكرلا تاساكعنا دامتعا -3
 ھتیرارمتساو يداصتقالا

 مدع نم ةیلاع ةجردب انورقم بلطلا يف ریبك ضافخنا ىلإ 19-دیفوك ةحئاج تدأ

 تاقاط دوجوبو فورظلا هذھ تحتو .اھنم يفاعتلل ةبولطملا ةینمزلا ةرتفلا لوح نیقیلا

 حبصی لب ،ةیعیبط ةجیتن تارامثتسالا ضیفخت حبصی قاوسألا نم دیدعلا يف ةضئاف

 .قاوسألا نم ةیرورض ةباجتسا

 نأ ينعت ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا عیراشم زاجنإب ةطبترملا ةینمزلا ةرتفلا نإ

 ضعب رورم دعب ىوس اھب ساسحالا متی نل ةقاطلا تادادمإ يف ةیلاحلا تاضیفختلا تاریثأت

 نإف ھیلعو .يداصتقالا طاشنلا ةدوع دعب ام ةلحرم يف ملاعلا لخدی امدعب تاونسلا نم

 ةیلبقتسملا قاوسألا يف تالالتخا داجیإ ىلإ ةیلاحلا تاضیفختلا يدؤت نأ نم رطاخم كانھ

 .ةقاطلا راعسأ يف تابلقت ھنع مجنیس يذلا رمألا

 عم ةیشامتم ریغ ةمزألا بوشن لبق ىتح ةقاطلا تارامثتسا تاقفدت تناكو

 قیقحت ىلإ تاسایسلاو قاوسألا دوقت نأ نكمملا نم نكی مل ثیح ةیلبقتسملا تاجایتحالا

 يف ریبك زجع كانھ ناكو ،ةفیظن ةقاط وحن لوحتلا معدل ةمزاللا تاصصخملا

 اھیدل رفوتت ال يتلا ةیمانلا لودلا نم دیدعلا يف ءابرھكلا عاطق يف ةصاخو ،تارامثتسالا

 ةمقافمل تایناكمإ ةیلاحلا ةمزألا هذھ رفوت كلذل .ةیرصعلا ةقاطلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا

 .راسملا رییغتل ةصرف لثمت نأ نكمی اھنإ امك ،يلاحلا عضولا

 .ةیسیئر تاریغتم ةدع ىلع ةیلمعلا ةیحانلا نم ةمزألا تاساكعنا دمتعت فوسو

 لماوعلا ىدحإ داصتقالا يفاعت ةقیرطو يداصتقالا طاشنلا يف تاعاطقنالا ةرتف لكشتو

 تاءارجإ قیبطت ةقیرطو ةمزألا هاجت تاسایسلا ةباجتسا نأ امك .دكأتلا مدعل ةیسیئرلا

  .ةمزألا ةھجاوم يف نامساح نالماع امھ يداصتقالا يفاعتلا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 ام ةرتف يف ةقاطلا ةعانص ھیلع نوكتس يذلا لكشلا لوح تالؤاست اضیأ كانھو

 .ةرطاخملا ذخأ يف ةبغرلاو ةیجیتارتسالا تاھجوتلاو ةیلاملا تاردقلا لوحو ةمزألا دعب

 تناك اذإ امیف ةصاخو ،ةیرامثتسالا تاھاجتالا ددحت يتلا ةیداصتقالا لماوعلا كانھ اریخأو

 عاونأ ضعب فیلاكت اھیف ضفخنتس يتلا ةعرسلا ىدمو ،ةضفخنم ىقبتس طفنلا راعسأ

 .ةفیظنلا ةقاطلا تایجولونكت

 تایجولونكت وحن ھجوتیس يذلا لامسأرلا نوكیس ةیسیئرلا تارشؤملا دحأ نإ

 .ایونس رالود رایلم 600 لوح ةنھارلا تاونسلا يف رشؤملا اذھ رقتسا ثیح ةفیظنلا ةقاطلا

 قیرط ىلع ملاعلا عضول بولطملا دحلا نم ریثكب لقأ رامثتسالا نم تایوتسملا هذھ ىقبتو

 .ةمادتسالل لباق

 ةعومجم زربتس ذئدنع ةمزألا لبق امل ھباشم راسم ىلإ ةدوعلا ملاعلا عاطتسا اذإ

 دنع تارامثتسالا تیقب اذإ لاثملا لیبس ىلع ةیطفنلا قوسلا يفو .رطاخملا نم ةفلتخم

 يلاوحب اقباس ةعقوتم تناك يتلا تادادمإلا تایوتسم ضفخنتس ذئدنع 2020 ماع تایوتسم

 بلطلا أدب اذإ ةحضاو ةرطاخم قلخیس يذلا رمألا 2025 ماع يف ایموی لیمرب نویلم 9

 .ةمزألا لبق ادئاس ناك يذلا راسملا ىلإ ةدوعلاب

 ةیلیومتلا تارایخلا نم قیضأ قاطن اھیدل تارامثتسالا ىلإ اجایتحا رثكألا تاداصتقالا -4

 تاكرشلا عاطق نم ةریبك ءازجأو تاموكحلا ةیلاحلا ةمزألا كرتت نأ عقوتملا نم

 تاینازیمب ةمزألا هذھ نم ةقاطلا تاكرش مظعم جرخیسو ،نویدلا نم ةریبك ءابعأ تحت

 .سوملم لكشب ةفیعض

 يذلا رودلا يف ةیفارغجلا قطانملا نیب امیف ةحضاولا تافالتخالا دحأ لثمتیو

 ةقاطلا ةلاكو تامولعم ریشت ثیح صاخلا عاطقلا لباقم يموكحلا عاطقلا نم لك ھبعلیس

 تارامثتسا فصن نم رثكأ ىلع ذوحتستس تاموكحلل ةكولمملا عیراشملا نأ ىلإ ةیلودلا

 .ةمدقتملا تاداصتقالا يف %10 نم لقأ اھتصح غلبتس امنیب ،ةیمانلا لودلا يف ةقاطلا
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 ایوق ارود ةینطولا طفنلا تاكرشب ةلثمتملاو تاموكحلل ةكولمملا عیراشملا كلتمتو

 يف ربكأ ةصح اھیدل نأ امك ،زاغلاو طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يف تارامثتسالا يف

 عاطقلا نإف لباقملا يفو .جاتنإلاو ریوطتلا يف لقأ فیلاكت نم اھیدل امب جاتنإلا تایمك

 .ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف تارامثتسالا ردصتیس صاخلا

 رارمتسالل لباقلا لیومتلا ىلع ةریبك ةروصب ةیلاحلا ةمزألا نم جرخملا دمتعیو

 .تاموكحلا هذھ ىلعو تاموكحلل ةكولمملا عیراشملا تارایخ ىلعو

 ةصرف لثمت اضیأ ةباجتسالا نكل ،ةقاطلا ماظنل ةمخض ةمدص 19-دیفوك ةمزأ لكشت -5

 ةیرارمتساو انامأو ةنورم رثكأ راسم وحن ةقاطلا عاطق ھیجوتل

 لعفب جاتنإلا نم تجرخ يتلا اھتریظن ضوعتس يتلا ةلیدبلا تاردقلا ءانب ةعرس نإ

 نم ةریبك ةصح نأ ثیح ةیرامثتسالا تاقفدتلل ةیسیئرلا تاددحملا ىدحإ يھ مداقتلا

 ةھجاومل بھذت يعیبطلا زاغلاو طفنلا يف جاتنإلاو فاشكتسالا ةعانص يف تارامثتسالا

 ةرداق ةعانصلا هذھ نأ ينعی يذلا رمألا جاتنإلا رارقتسا ىلع ظافحلاو تاردقلا عجارت

  .بلطلا يف تابلقتلا عم فییكتلا ىلع

 يف ریغتلا لدعم ىلع اھل تاسایسلا ةباجتساو ةنھارلا ةمزألا رثؤت نأ عقوتملا نمو

 ىلع ةریبك اطوغض يداصتقالا ؤطابتلا عضیسو ،ةقاطلاب طبترملا يلامسأرلا نوزخملا

 تاقاطلا يف ةمختلا تدأو .ةمزألل اضرعت رثكألا يملاعلا داصتقالا نم ءازجألا ضعب

 تاذ ءازجألا قالغإ عراست ىلإ ضفخنملا بلطلا ءانثأ تاعاطقلا ضعب يف ةیجاتنإلا

 يفو ریركتلا عاطق يف احضاو اذھ ودبیو .يلامسأرلا نوزخملا يف ةضفخنملا ةءافكلا

 .ةضفخنملا ةعفنملا تاذ ةیئابرھكلا ةقاطلا دیلوت تاطحم

 نأ نكمی ةدیدجلا عیراشملل لاومألا سوؤر صیصختب مازتلالا يف ةبغرلا مدع نإ

 تایجولونكتلا لاخدإ ةعرس رخؤیس يذلا رمألا ةلیوط ةرتفل تاكرشلاو تاموكحلا دیقی

 ةمزألل مھتاباجتسا مسرل ةصرف تاسایسلا يعناص ىدلو .ةقاطلا ماظن يف ةثادح رثكألا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 يتلا ةقیرطلا ددحت فوسو .خانملاو ةقاطلا فادھأ عم يداصتقالا شاعنإلا ططخ جامدإب

 ملاعلا اھھجاویس يتلا رطاخملا مجح مویلا ةمزألا ةھجاومل تاسایسلا يعناص اھب بیجتسی

 .اھرارمتسا تایناكمإو ةقاطلا نمأب قلعتی امیف ادغ

 2020 ماع يف جاتنإلاو فاشكتسالا طاشن ىلع قافنالا -6

 ضافخنالا وحن 2020 ماع يف جاتنإلاو فاشكتسالا طاشن ىلع تافورصملا ھجتت

 عم فیكتلل ةعانصلا ھیف ىعست يذلا تقولا يف 2019 ماع عم ةنراقملاب ثلثلا براقی امب

 ةقاطلا تادادمإ ةلسلس تاقلح لك ىلع 19-دیفوك ةحئاج ترثأ ثیح ةقوبسم ریغ ةمدص

 نأ قوسلا ىلع ناك ثیح ةیساق ةروصب طفنلا قاوسأ تبیصأو .ةیملاعلا ةینوبركوردیھلا

 مادختسا نم ةمزألا تصلق ذإ راعسألا عجارتو طفنلا ىلع بلطلا ضافخنا عم لعافتت

 .تالصاوملا عاطق يف دوقولا

 لزعلا ببسب ةضفخنملا راعسألا نم ةدافتسالا نوعیطتسی ال نوكلھتسملا ناك املو

 ىلع ءبعلا عقو كلذل ،نزاوتلا قیقحت يف ةیسیئرلا رصانعلا دحأ قوسلا تدقف دقف يحصلا

 لماوعلا نأل ارظن لوقحلا ضعب يف جاتنإلا فقوت ىلع ةمزألا تربجأو .ضرعلا بناج

 دق طفنلا تانوزخمل عراستملا ءانبلا نأ ببسبو ،ةیحان نم جاتنإلا اذھ معدت مل ةیداصتقالا

 يذلا رمألا ملاعلا قطانم ضعب يف عبشتلا ةجرد ىلإ نیزختلا تاقاط لوصو ىلإ ىدأ

 .تاقوألا ضعب يف ةیبلسلا راعسألا ةلاح روھظ ىلإ ببست

 ةمزألا روھظ لبق ىتح ةضفخنم هراعسأ تناك دقف يعیبطلا زاغلا صخی امیف امأ

 .طفنلا كالھتسا ھب رثأت يذلا ىوتسملا ىلإ سیل نكل ،يحصلا رظحلا لعفب ھكالھتسا رثأتو

 نأ نكمی يتلا تاطوغضلا تامالع ضعب ةدئازلا تادادمإلا تاذ زاغلا قاوسأ رھظتو

 .ةیلاع تایوتسم ىلإ نیزختلا تاقاط لصتس ثیح ةنسلا نم قحال تقو يف دادزت

 تباجتسا يتلا تاكرشلا يف ةیلامسأرلا تاقفنلا يف يلوألا عجارتلا ةبسن تغلبو

 ھل اططخم ناك ام عم ةنراقملاب %25 يلاوح 2020 ماعل اھتارامثتسا ضیفختب ةمزألل
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 ةیلمعلا بعاصملاو ةیلاملا تاطوغضلا رارمتسا عم ھنأ ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو ریشتو .اقباس

 نأ لمتحملا نم ھنإف تادادمإلا ةلسلس يف تاعاطقنالا ضعب عمو عیراشملا ذیفنتب ةقلعتملا

 ضافخنا يھ ةیملاعلا جاتنإلاو فاشكتسالا ةعانص عاطقل ةیفاصلا ةجیتنلا نوكت

 .2019 ماعب ةنراقم ثلثلا يلاوحب تارامثتسالا

 ضعب يف اصوصخ ةیلج ةروصب ةیلاملا طوغضلاو تاعاطقتسالا رھظتو

 الصأ ھجاوی مھضعب ناك نیذلا يرخصلا طفنلا يجتنم ىدلو ةلقتسملا ةیكیرمألا تاكرشلا

 رایھنا لبق ىتح ةیدقنلا تاقفدتلا نیسحتو لمعلا جذامن نیسحتب نیرمثتسملا نم بلاطم

 .راعسألا

 تاطوغض ىلإ جاتنإلاو فاشكتسالا ةعانص عاطق تاطاشن يف تاعجارتلا تدأو

 ةصاخ ،زاغلاو طفنلا ةعانص نم ةبولطملا داوملاو تامدخلا نیمأتل تاكرشلا ىلع ةددجتم

 .تاكرشلا هذھ يف نیلماعلا حیرست نع ةرركتملا تانالعإلا عم

 :تادادمإلا ةلسلس يفو زاغلاو طفنلا يف ةیملاعلا رامثتسالا تاطاشن يف عاطقنالا -7

 ةیلمع تاساكعنا ةمزألل نإف ةیلامسأرلا تاقفنلا يف تاعاطقتسالا عم بنج ىلإ ابنج

 يفو ةمئاقلا ةیرامثتسالا عیراشملا يف عاطقنا ىلإ تدأ ثیح رامثتسالا تاطاشن ىلع اضیأ

 تائف ثالث يف تاساكعنالا هذھ فینصت نكمیو .اھیلع دمتعت يتلا تادادمإلا ةلسلس

 :ةضیرع

 ثیح ةیرحبلاو ةیربلا عیراشملا يف اعم لمعتو شیعت يتلا قرفلا ىلع ةیحصلا رطاخملا  .أ

 عقاوم يف ءاوس تاحاسملا قیض ببسب يعامتجالا دعابتلا ةركف قیقحت لیحتسملا نم

 .ةیرحبلا تاصنملا ىلع وأ لمعلا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 ریفوتل ةیلودلاو ةیلحملا ةكرحلا ىلع تاكرشلا دمتعت ذإ نیلماعلا ةكرح ىلع دویقلا .ب

 يف ریخأت ىلإ يدؤی يذلا رمألا تامدخلا ریفوتو عیراشملا يف نیبولطملا نیفظوملا

 .لامعألا زاجنإ

 نئاكملاو داوملا میلستو جاتنإ يف عاطقنا لصح ثیح تادادمإلا ةلسلس تاعاطقنا .ج

 عاطقنا ببسب وأ ترثأت دق اھسفن عناصملا نأ ببسب ءاوس رظحلا ببسب عیراشملل

 يف ةمئاعلا تایواحلا نم 22 كانھ ناك دقف رصحلا ال لاثملا لیبس ىلعو .تالصاوملا

 ةیبونجلا ایروكو نیصلا يف ءانبلا تحت تناك يتلا غیرفتلاو نیزختلاو جاتنإلا لاجم

 نمو .ملاعلا يف ةیواح 28 لصأ نم 2020 ماع نم لوألا عبرلا يف ةروفاغنسو

   .ةحئاجلا لعفب ادج ةررضتم تناك لودلا هذھ نأ فورعملا

 اھل ططخملا ةیلامسأرلا تاضیفختلا عم بنج ىلإ ابنج ةیلمعلا تارابتعالا هذھ لك

 .اھریخأت وأ عیراشملا نم دیدعلا يف ءدبلا ةیلمع ریخأت ىلإ يدؤت

 قافنإلا تامازتلا لك يف قیقدتلا ةداعإ -8

 ةھجاومل اھتاقفن لیدعتب قلعتی امیف تارایخلا نم دودحم ددع تاكرشلا ىدل دجوی

 ىعست نأ اھنكمی وأ اھل ططخملا اھتاطاشن لیجأت وأ ریخأت اھنكمی ذإ طفنلا راعسأ طوبھ

 ضیفختل نیلواقملا عفد وأ ةءافكلا ىوتسم عفر قیرط نع ةفلكت لقأ تاطاشنلا هذھ لعجل

 دق نآلا ةدوجوملا رامثتسالا عیراشم نأل ةدیقم فیلاكتلا ضیفخت تارایخ ودبتو .مھفیلاكت

  .فیلاكتلا ضیفختل ةیضاملا تاونسلا يف ةفثكم قیقدت ةیلمع ىلإ اھعاضخإ مت نأ قبس

 قیقحتل ةیسیئر ةیلمعل طفنلا لوقح تادعمو تامدخ عاطق عضخ نأ قبس دقو

 يف تاروفو قیقحتل لاجم دجوی الو ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا يف عاطقلا اذھ يف ةیبایسنالا

 %5 يلاوحب ةیملاعلا جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ فیلاكت ضفخنت نأ عقوتیو .تقولا اذھ

 ةرادإو ةسدنھلا فیلاكت يف عقوتملا ضافخنالا ىلإ ةریبك ةجردل كلذ دوعیو ،2020 ماع يف

 نم ریثكب لقأ وھ فیلاكتلا يف عجارتلا اذھ نكل .تامدخلا فیلاكت ىلإ ةفاضإلاب عیراشملا
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 رادقمب يرخصلا طفنلا ةعانص يف فیلاكتلا عجارتت نأ عقوتیو .ةیلامسأرلا تاقفنلا طوبھ

 ،خضلا تادعمو تاصنملا يف ضئافلا ضرعلا ىلإ ةیسیئر ةروصب كلذ دوعیو ،لثامم

 .مخضتلا ىلإو ،ةلماعلا يدیألا فیلاكت يف عقوتملا عجارتلا ىلإو

 اقفوو تاكرشلا عونل اعبت فیلاكتلا ضیفختو عیراشملا ریخأت طامنأ فلتختو

 طاشن يف نیلقتسملا نیلغشملا ىدل )%50 نم رثكأ( تاضیفختلا ربكأ لصحتسو .قطانملل

 .يرخصلا طفنلا ةعانص يف ةصاخو ،ةیلامشلا اكیرمأ يف جاتنإلاو فاشكتسالا

 نأشب ةینطولا طفنلا تاكرش فرط نم ةیمسرلا تانالعإلا نم لقأ ددع دجویو

 ىلع سكعنت فوس تاكرشلا هذھ تادئاع يف ةعقوتملا تاضافخنالا نكل ،تاضیفختلا

 .ةیسیئرلا تاصقانملا ضعب ءاغلإ نع اھئاكرشو كوندأ تنلعأو .ةیرامثتسالا اھططخ

 2019 ماع تاقفن نم %25 ةبسنب ةیلامسأرلا تاقفنلا ضفخل ةیدوعسلا وكمارأ ططختو

 ةكرشو ةیلیزاربلا ساربورتب ةكرش نم لك تنلعأو .يكیرمأ رالود رایلم 33 ةغلابلا

 يف عضومتلا ةداعإ ةیلمع يدؤتسو .%30 ھتبسن تاقفنلا يف ضفخ نع ةینیصلا لورتبلا

  .%50 ةبسنب تارامثتسالا ضیفخت ىلإ كارطانوس

 ةیلامشلا اكیرمأ يف مجحلا يطسوتمو راغصلا نیلغشملا ةمدص -9

 يف مجحلا يطسوتمو راغصلا نیلغشملا ضعب ىدل ةدح رثكأ ریثأت ةمدصلل ناك

 تاریثأت كانھ ناك نكل ،لكك ةعانصلا ىلع ةملؤم راثآ ةمدصلل ناك امك ،ةیلامشلا اكیرمأ

 يتلا مجحلا ةطسوتمو ةریغصلا تاكرشلا :يھو ةعانصلا نم ءازجأ ةثالث ىلع ةصاخ

 لودلا ضعب يف ةینطولا تاكرشلاو ،راعسألا رایھنا لبق ىتح تاطوغض تحت الصأ تناك

 تاعاطقتسالا لقث تلمحت يتلا تامدخلا تاكرشو ،تادئاعلا ىلع اریبك ادامتعا دمتعت يتلا

 .ةیلامسأرلا تاقفنلا يف

 رعس دنع ةیدقن تاقفدت قیقحتل عراصت تناك لكك يرخصلا طفنلا ةعانص نإ

 ةروصلا ودبت نأ ةبارغ ال كلذل ،طسوتملا ساسكت برغ طفن نم لیمربلل رالود 50 زواجتی

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 نم لیمربلا اذھ رعس ضفخنی امدنع ةیلاعلا ةینویدملا تاذ تاكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةبیئك

 نم ةیامحلل تابلطب تاكرشلا هذھ ضعب مدقت ثیح لقأ وأ ارالود 30 نود ام ىلإ طفنلا

 طفنلا يف جاتنإلاو فاشكتسالا طاشن ىلع تاقفنلا نأب ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو ردقتو .سالفإلا

 .2019 ماع عم ةنراقملاب %50 ةبسنب 2020 ماع يف صلقتت فوس يرخصلا

 ةدودحملا تایناكمإلا عمو ةطسوتملاو ةریغصلا تاكرشلا اھتقلت يتلا ةبرضلا عمو

 يھ ةنھارلا ةمزألل ةلمتحملا جئاتنلا ىدحإ نإف لبقتسملا يف لاومألا سوؤر ىلإ لوصولل

 .ةسوملم ةیلیومت رداصم نوكلتمی نیذلا رابكلا نیبعاللا راطإ يف جامدنالل ةعانصلا هاجتا

 ىتح اتقو قرغتسی فوس حاتملا لیومتلاو نیرمثتسملا ةقث باصأ يذلا ررضلا نإ

 رفح تایلمع بلطتتو .يرخصلا طفنلا ةعانص لھاجت ھناوأل قباسلا نم نكل ،ھحالصإ متی

 .يكیرمأ رالود 40 ىلإ طفنلا لیمرب رعس لصیل عافترالل راعسألا ةدوع ةدیدجلا رابآلا

 حمست امدنع اھطاشن فنأتست نأ نكمیو ،قباسلا يف ةنورم يرخصلا طفنلا ةعانص تدبأو

 نع فلتخم لكشب تاسالفإلا ةجوم دعب ةعانصلا هذھ رھظتسو .كلذب قوسلا فورظ

   .نآلا ىتح ھب تفرع يذلا لكشلا

 تبیصأ دقف ضفخنملا ءادألاو ةیلاعلا ةینویدملا تاذ ةینطولا تاكرشلا ةیحان نمو

 دمتعت يتلا تاكرشلا هذھل ةكلاملا لودلا ترثأت يلاتلابو ،ةنھارلا ةمزألاب ادج ةیوق ةبرضب

 تاردابم لیطعت ىلإ ةمزألا تدأو .ةیساسألا تامدخلا ریفوتل زاغلاو طفنلا تادئاع ىلع

 ءاكرش بلطلو )Sonangolٍ( لوغنانوس ةكرش ةلكیھ ةداعإل الوغنأ ططخ لثم حالصإلا

 تاكرش ضعب ىدل نإف لاوحألا أوسأ يفو .الوغنأ يف جاتنإلاو فاشكتسالا طاشن يف ددج

 تارامثتسالاو تادئاعلا ةماود يف عوقولا رطاخم ةیلاعلا فیلاكتلا تاذ ةینطولا طفنلا

 ةیلیوزنفلا ةكرشلا ھتكلس يذلا يثراكلا قیرطلا ىلع ریسلاو ضفخنملا جاتنإلاو ةضفخنملا

)PDVSA( ةنھارلا تاونسلا يف. 
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 ةلكشم زاغلاو طفنلا ةعانصل تادعملاو تامدخلا ریفوتب موقت يتلا تاكرشلا ھجاوتو

 ةلامعلا تامدخ میدقت تاكرش نأ امك .ةدیدجلا فورظلا عم فیكتلا ةداعإ ةیلمع يف ةریبك

 .لكك ةعانصلا الماش اھریثأت نوكیسو ،ةیوق ةبرض اضیأ تقلت دق يرخصلا طفنلا ةعانصل

 ىلع اسوملم اریثأت طسوألا قرشلا يف لمعت يتلا )Petrofac( كافورتب ةكرش عقوتتو

 ةبسنب ةیلامسأرلا اھتاقفن ضیفخت ىلع ةكرشلا لمعتو .2020 ماع يف اھتامدخ ىلع بلطلا

 .%20 ةبسنب اھیفظوم ددع ضیفخت عم 40%

 لیسملا يعیبطلا زاغلاو تایوامیكورتبلا يف تارامثتسالل "ةنمآلا تاذالملا" -10

 عناصمو ریركتلا يفاصم يف ةدیدج تاقاط ءانب يف تارامثتسالا تأدب

 كالھتسالا يف ومنلا زواجتب ةنھارلا تاونسلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلاو تایوامیكورتبلا

 فوس ةضئافلا ةقاطلا ةلكشم نأ ينعی بلطلا ىلع ةمزألا ریثأت نكل ،بیرقلا ىدملا يف

 نم ھیعدتست امل ارظن تاعاطقلا هذھب ةقلعتم رطاخم كانھ دجویو .ادج ةریبك حبصت

  .لالغتسالا نم ةیلاع تایوتسم بلطتی يذلا رمألا ةفیثك ةیلامسأر تارامثتسا

 امقر لیسملا يعیبطلا زاغلا لاجم يف ةدیدجلا عیراشملا نع تانالعإلا تلجس دقل

 بلطلا فعضو يحصلا رظحلا ببسب تزتھا دق ططخلا هذھ نكل ،2019 ماع يف ایسایق

 عیراشملا نع تانالعإلا لیجأت متو ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا راعسأ طوبھو زاغلا ىلع

 .اقباس اھرودص عقوتملا نم ناك يتلا ةدیدجلا

 زاغلا ةعانص يف عضولل ةھباشم تایوامیكورتبلا ةعانص يف عضولا ةروص ودبتو

 لالخ تایوامیكورتبلا ةعانص يف تارامثتسالا يف ریبكلا عافترالا ىدأ ذإ لیسملا يعیبطلا

 تاجتنملا راعسأ تناك ثیح ةضئافلا ةقاطلا نأشب قلقلا ىلإ ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا

 اطوغض عضیل 2020 ماع ءاجو ،2019 ماع يف طوبھ ةلاح يف يھ الصأ ةیوامیكلا

 ضعبل ينمزلا قفألا مییقت ةداعإ ىلإ عضولا اذھ ىدأو .جاتنإلا تایداصتقا ىلع ةیفاضإ

 .اھئاشنإ ىلع لمعلا أدبی مل يتلا اھل ططخملا عیراشملا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 دكأتلا مدع ةلاح نإف تایوامیكورتبلاو لیسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص نم لك يفو

 اھل نوكی فوس يداصتقالا طوبھلا نم يفاعتلا لكش لوحو راعسألاو بلطلا راسم لوح

 ىلإ ةیملاعلا راعسألا ضافخنا عم ةمزألا تدأ ثیح رامثتسالا تارارق ىلع ریبك ریثأت

 تایالولا يف نیردصملل يرخصلا طفنلا ةروث اھتمدق يتلا ةیلاعلا ةیسفانتلا ةزیم ةلازإ

 زاغلا تارداصل ةیدحلا فیلاكتلا لوح يعیبطلا زاغلل ةیروفلا راعسألا موحتو .ةدحتملا

 ءاغلإ ىلإ تدأ دق طفنلل ةضفخنملا راعسألا نأ امك ،ةدحتملا تایالولا نم لیسملا يعیبطلا

 هاجت ةدحتملا تایالولا يف ناثیإلا وجتنم اھب عتمتی ناك يتلا فیلاكتلاب ةلصلا تاذ ایازملا

 .ابوروأو ایسآ يف اثفانلا يجتنم مھئارظن

 يف ماخلا طفنلا راعسأ تناك ثیح اضیأ ریبك طغض تحت ریركتلا يفاصم تعقوو

 دق بلطلا رایھنا نكل ،يفاصملا هذھل ةئیس اءابنأ ةرورضلاب لكشت ال ةیعیبطلا تاقوألا

 عیرستو لیغشتلا تالدعم عاطقتساب ریركتلا يفاصم تباجتساو .ماجحألاو شماوھلا صلق

 .لزیدلا ىلإ نیلوزاغلا نم لوحتلا

 يذلا رمألا اھعیراشمل مییقت ةداعإ ةیلمعب ةلقتسملاو ةیسیئرلا ریركتلا يفاصم موقتو

 ،ةیلاعلا فیلاكتلا تاذ يفاصملا ضعب يف تاقالغإلا نم ىرخأ ةجوم ىلإ يدؤی نأ نكمی

 متیس ثیح ةیملاعلا ریركتلا ةعانص ةیلكیھ ةداعإ ةیلمع عراست ىلإ كلذ يدؤی فوسو

 ىلإ وأ طسوألا قرشلا ةقطنم لثم ةصیخر تالخدمب عتمتت يتلا قطانملا وحن امإ هاجتالا

 كلذل ةجیتنو .ایسآ يف ةیمانلا لودلا لثم ومن ةلاح يف اھیف بلطلا لازی ام يتلا قطانملا

 .ةینطولا طفنلا تاكرش رود ةیوقت ىلإ كلذ يدؤی نأ لمتحملا نم ھنإف

 ةیرارمتساو ةعرس ىلع ةیلاحلا تارامثتسالا يف تاضافخنالا تاساكعنا فقوتت -11

 يداصتقالا يفاعتلا

 ةعقوتملا طفنلا تادادمإ صیلقت ىلإ 2020 ماع يف تارامثتسالا ضافخنا ىدأ دقل

 بعكم رتم رایلم 60 يلاوح ىلإو نم ي/ب نویلم 2.1 يلاوحب ردقی امب 2025 ماع يف
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 دنع ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ تارامثتسالا ترقتسا اذإو .يعیبطلا زاغلا جاتنإ نم

 يتلا طفنلا تادادمإ ىوتسم ضیفخت ىلإ كلذ يدؤی فوس ذئدنع 2020 ماع تایوتسم

 زاغلا جاتنإ ضفخنیس امك ،2025 ماع يف ي/ب نویلم 9 يلاوحب اقباس ةعقوتم تناك

 .اھسفن ةنسلا يف بعكم رتم رایلم 240 يلاوحب يعیبطلا

 يھ قوسلا نزاوت ىلع ةیلبقتسملا تادادمإلا يف تاضافخنالا هذھ تاساكعنا نإ

 ةمزأ نم يداصتقالا يفاعتلا لكش ىلع ةیلاع ةجردب دمتعتو ،ةریبك ةروصب ةدكؤم ریغ

 .يفاعتلا ةیلمع يف رابتعالا نیعب ةیرارمتسالاو خانملا عوضوم ذخأ ىدم ىلعو 19-دیفوك

 كلذ نإف ةمزألا لبق ھیلع ناك يذلا راسملا ىلإ ملاعلا داعو ایبسن اعیرس يفاعتلا ناك اذإو

 طیشنت دوھج تناك اذإ وأ ائیطب يفاعتلا ناك اذإ امأ .قاوسألا قیض رطاخم ىلإ يدؤی فوس

 رطاخم نإف ذئدنع ةفیظنلا ةقاطلا وحن لوحتلا عرست يتلا تاسایسلا دمتعت تاداصتقالا

 لظتسو .ةسوملم ةروصب لقأ نوكت فوس زاغلاو طفنلا تادادمإ يف يلبقتسملا زجعلا

 ،ةقاطلا يف ةعیرسلا تالوحتلا ةلاح يف ىتح ةبولطم تانوبركوردیھلا يف تارامثتسالا

 .ةمئاقلا لوقحلا يف جاتنإلا ضافخنا نع ةیسیئر ةروصب ضیوعتلل كلذو

 يتلا رارضألا مجح ىلع ةیلاحلا ةمزألا نع مجنتس يتلا تاساكعنالا دمتعتسو

 راعسألل ةینمزلا ةرتفلا لواطت يدؤی نأ نكمیو .زاغلاو طفنلا ةعانص ىلع اھكرتتس

 نم نوبعاللا ربجیس ثیح ةعانصلا يف ةقیمع بیترت ةداعإ ةیلمع زیفحت ىلإ ةضفخنملا

 .ةدحاو ةرم لمعلا نم جورخلا وأ ابناج يحنتلا ىلع ةیلاعلا فیلاكتلا يوذ

 ةداعإ ةیلمع نم ةیشماھ بساكم كانھ نوكی نأ نكمی ةیئیبلا رظنلا ةھجو نمو

 تاذ ةقاطلا رداصم ضعب نأ ذإ ةعانصلا نع ةرداصلا ةئیفدلا تازاغ عوضومل بیترتلا

 اضیأ ةمزألا هذھ ىدل دجوی امك ،ةفاثك رثكأ تاثاعبنا اھیدل اضیأ يھ ةیلاعلا ةفلكتلا

 .ةفیظنلا ةقاطلا تایجولونكت يف رامثتسالل حاتملا لیومتلا صیلقتل تایناكمإ

 

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةعانص يف تارامثتسالا -12

 ةروصب طوبھلا وحن هاجتالاب يعیبطلا زاغلاو طفنلا فاشكتسا ىلع قافنإلا مستا

 كلذ ففخو ،2019 ماع يف ریغص عافترا دوجو ءانثتساب ةنھارلا تاونسلا يف ةرمتسم

 اذھ دیعتل تءاج 2020 ماع يف تاروطتلا نكل ،ةیلبقتسملا تادادمإلا ةیافك نأشب قلقلا نم

 تاینازیملا عوقو عمو .دیدج طغض تحت فاشكتسالا ةیلمع عضتلو ىرخأ ةرم قلقلا

 يف فاشكتسالا ىلع قافنإلا ةصح نإف 2020 ماع يف ةددجتم طوغض تحت ةیرامثتسالا

 .ةضفخنم ةیخیرات تایوتسم ىلإ لصت نأ نكمی ةیلامجإلا تارامثتسالا

 ذإ يرودلا طوبھلا نم ةلأسم زواجتت رابتخا ةیلمع ىلإ فاشكتسالا لاجم ضرعتی

 ةمدختسملا تایطایتحالل لیدبلا داجیإ ةیلمعل اھتاذ ةیمھألا تاكرشلا نم دیدعلا يطعی ال

 ةیرحبلا ریغ رداصملا يف ةیبسنلا ةرفولا دوجو عم ةصاخو ،يضاملا يف لاحلا ناك امك

 نع تاكرشلا ثحبت امدنع ةھجاوملا طخ يف فاشكتسالا ةیلمع فقت امك .ةیدیلقتلا ریغ

 2020 ماع يف فاشكتسالا ىلع قافنإلا ضفخنی نأ عقوتی ثیح فیلاكتلا ضیفختل قرط

 لقن يف ةیلمعلا تابوعصلا ببسبو ةصصخملا تارامثتسالا يف تاعاطقتسالا ببسب

 ططخملا فاشكتسالا رابآ نإف كلذل ةجیتنكو .ةبوغرملا قطانملا ىلإ تادعملاو نیفظوملا

 .اھلیجأت متی نأ نكمی ةینیتاللا اكیرمأو ایقیرفإ يف اھل

 ةرتفلا نم %40 ةبسنب لقأ وھ 2020 ماع يف نآلا ىتح تافاشكتسالا لجس نإ

 يف يلع لبج يف زاغلا يف ةظوحلم تافاشتكا كانھ ناك ھنأ املع ،2019 ماع يف اھسفن

 زاغلا ىلع اھدامتعا ضیفختل لاجملا حتفی يذلا رمألا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود

   .مانیروس-انایوغ ضوح يف تافاشتكا كانھ ناك امك ،دروتسملا

 زاغلاو طفنلل يف ةقحاللا ةعانصلا يف تارامثتسالا -13

 ةعانص يف تارامثتسالا يف اظوحلم اعافترا ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا تدھش

 52 يلاوح اھریوطت ىلعو ةدیدجلا يفاصملا ءانب ىلع قافنإلا مجح غلب ثیح ریركتلا
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 غلابملا باستحا مت اذإ رالود رایلم 75 ىلإ غلبملا اذھ لصیو .2019 ماع يف رالود رایلم

 ةیضاملا تاونسلا يف ةعفترملا تارامثتسالا تدأو .ةنایصلا تایلمع ىلع اھقافنإ مت يتلا

 ماع يف ي/ب نویلم 2.2 ةمدخلا يف لخد ثیح ریركتلا تاقاط مجح يف يسایق مقر ىلإ

 .نیصلا يف نیتمخض نیتافصم اھنم ،2019

 ةروصب ىلعأ يھ 2019 ماع يف ریركتلا تاقاط ىلع ي/ب نویلم 2.2 ةفاضإ نإ

 ةوالع .ي/ب نویلم 0.8 غلبت يتلا طفنلا ىلع بلطلا يف ةیونسلا ةدایزلا مجح نم ةسوملم

 لالخ ي/ب نویلم 6 يلاوح غلبت ةقاطب ریركت تادحو ءاشنإ ھل ططخملا نم ناك كلذ ىلع

 نأ ةیلاحلا ةمزألا لبق ىتح لمتحملا نم ھنأ حضاولا نم ناكو .ةمداقلا سمخلا تاونسلا

 يلاتلابو ،بلطلا زواجتت فوس ریركتلا يفاصم ىلع ةدیدجلا تاقاطلا يف تافاضإلا

 .ةعانصلا هذھ لیكشت ةداعإ ضرفیس يذلا رمألا ریركتلا ةعانص ةضئاف ةقاط قلختس

 لثم ةیوینب ایازمب عتمتت يتلا قطانملا يف ةنھارلا ةیرامثتسالا تاطاشنلا تزكرتو

 يف ةیلحملا قاوسألا يف يمانتملا بلطلا وأ طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةصیخرلا مئاقللا

 نم لقأ ایسآ يف ةیمانلا لودلاو طسوألا قرشلا ةقطنم ةصح غلبتو .ایسآ يف ةیمانلا لودلا

 تارامثتسا نھارلا تقولا يف ناتقطنملا ناتاھ بذتجتو ،نآلا ةلماعلا يفاصملا نم 40%

 سمخلا تاونسلا يف ةمدخلا يف تلخد يتلا يفاصملا يثلث اعم امھتصح غلبت ثیح ةسوملم

 .ایلاح ءاشنإلا تحت يفاصملا نم %80 نم رثكأو ةیضاملا

 ةیجیتارتسالا تاحومطلاب ةعوفدم طسوألا قرشلا ةقطنم يف تارامثتسالا يتأتو

 ةیدوعسلا يتأتو ،اھیف ةرفوتملا ةینوبركوردیھلا رداصملا نم ىلعأ ةمیق صالختسال

 ربتعت يتلا روزلا ةافصم لامكتسال تیوكلا ططختو .ةمدقملا يف ناریإو تارامإلاو

 هذھ عم .ي/ب فلأ 615 اھیف ریركتلا ةقاط غلبت ثیح ةقطنملا يف ربكألا ةافصملا

 ىلإ ةفاضإلاب ةیطفنلا تاجتنملل يسیئر ردصمك لود ةدع رھظت فوس ةدیدجلا تافاضإلا

 يف ةینطولا طفنلا تاكرش نم دیدعلا ماقو .ماخلا طفنلل يسیئر ردصمك يدیلقتلا اھرود

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 طفنلا ةراجت لاجم يف اھدوجو قاطن عیسوتل ةیراجت عرذأ ءاشنإب طسوألا قرشلا ةقطنم

 .ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا

 ةیلحملا قاوسألا يف يمانتملا بلطلا ةیبلت وھ يسیئرلا عفادلا ثیح ایسآ يفو

 ،نیصلا اھنمو ،لودلا ضعب يف بلطلا نم عرسأب ومنت يفاصملا ةقاط نإف ةرواجملاو

 اطوغض عضو يذلا رمألا تعفترا دق لودلا هذھ ضعب نم تاجتنملا تارداص نأ امك

 لیبس ىلعو .ملاعلا نم ىرخألا قطانملا يف لقألا ایازملا تاذ يفاصملا ىلع ةیفاضإ

 ذنم ابوروأو نابایلا يف ي/ب نویلم 2 يلاوح اھمجح ةیریركت تاقاط قالغإ مت ،لاثملا

 ةقاطلا مدختست يتلا يفاصملا وحن ابوروأ يف يفاصملا نم دیدعلا لیوحت متو .2013 ماع

 داحتالا ةسایس فادھأ يفاصملا نم عونلا اذھ مدخی ثیح )Bio-refineries( ةیوضعلا

  .يوضعلا دوقولاب ةلصلا تاذ يبوروألا

 طشنت ثیح تاكرشلا ةیعونل اعبت يفاصملا يف رامثتسالا هاجت لویملا فلتختو

 اھدوجو ةیوقتل ایسآ يف ةیمانلا لودلاو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةینطولا طفنلا تاكرش

 يفاصملا نم %30 يلاوح ةینطولا طفنلا تاكرش كلتمتو .ةقحاللا ةعانصلا ةلسلس يف

 ،كلذ نم سكعلا ىلعو .ءاشنإلا تحت يفاصملا نم %46 كلتمت اھنأ امك ،ایلاح ةلماعلا

 .ةنھارلا تاونسلا يف ریركتلا يف رامثتسالا عوضوم يف ةیئاقتنا ةیسیئرلا تاكرشلا تناك

 يف ریركتلا ةعانص يف ةدیدجلا تارامثتسالا يف اماھ الماع ةلقتسملا تاكرشلا تیقبو

 .ةنھارلا رامثتسالا تارارق يف عجارت دق اھرود نكل ،ةدحتملا تایالولاو ایسورو نیصلا

 .2020 ةمزأل ةجیتنك ةیجیتارتسالا تاھاجتالا هذھ لك ززعتت نأ لمتحملا نمو
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 steam( يراخبلا ریسكتلا وحن تایوامیكورتبلا ةعانص يف تارامثتسالا لوحت -14

crackers(، ریركتلا تایلمع عم اھلماكت نم دیزتو 

 يف وأ ةدیدج ةیوامیكورتب تاقاط ءانب يف رالود رایلم 120 يلاوح رامثتسا مت دقل

 نیدلب يف تارامثتسالا هذھ نم %70 نم رثكأ متو .2014 ماع ذنم ةمئاقلا عناصملا عیسوت

 .ةدحتملا تایالولاو نیصلا امھو ،طقف نینثإ

 2015 ماع ىتح ذإ ةنھارلا تاونسلا يف رامثتسالا يف ظوحلم لوحت كانھ لصحو

 نیفلوأ-لوناثیملا )CTO( نیفلوأ -محفلا ةلسلس تأشنم يف تارامثتسالا مظعم لصح

)MTO( نابوربلا ةجردھ ةلازإ عناصم عم كلذ قفارتو ،نیصلا يف )PDH( لالغتسال 

  .ةصیخرلا لیسملا يعیبطلا زاغلا مئاقل مادختساب نیلبورلاب قوسلا دیوزتل ةحاتملا صرفلا

 تایداصتقا تررضت ثیح نیصلا يف MTO يف تارامثتسالا تضفخناو

 CTO يف تارامثتسالا ترمتساو ،دروتسملا لوناثیملا راعسأ يف عافترالا لعفب عورشملا

 .محفلل ةضفخنملا راعسألا كلذ ىلع دعاسو ،قباسلا نم أطبأ تاوطخب نكل

 وحن ةیملاعلا ةیوامیكورتبلا تاعانصلا يف رامثتسالا نازیم لوحت لباقملا يفو

 شاعتنال ةباجتسالاب رامثتسالا تارارق تأدب ثیح steam crackers يراخبلا ریسكتلا

 تادحو نم نط نویلم 7 نم رثكأ ةفاضإ تمت ثیح ةدحتملا تایالولا يف يرخصلا طفنلا

 .ةمداقلا ةلیلقلا تاونسلا يف ةمداق ةیفاضإ تاقاط كانھو ،2015 ماع ذنم ناثیإلا ریسكت

 تایالولا نإف مئاقلل ةیسفانت فیلاكت عم تاجتنملا هذھل ةدودحم ةیلحم ذفانم دوجو عمو

 مدق ئطوم سیسأت وحن ھجتتو نیلیثیإلا ریدصتل ةدیدع تاطحم ءانب ىلع لمعت ةدحتملا

 طفنلا راعسأ ضافخنا نأ نم مغرلا ىلع كلذو ،ةیملاعلا تایوامیكورتبلا قاوسأ يف يوق

 .اھب عتمتت يتلا تازایتمالا فعضأ دق 2020 ماع يف

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 ةیملاعلا يراخبلا ریسكتلا تاقاط نم %40 يلاوح ةدحتملا تایالولا ةصح غلبتو

 ریسكت لاجم يف تلخد يتلا لودلا نم ددع دجویو .ةنھارلا تاونسلا يف اھتفاضإ تمت يتلا

 .طسوألا قرشلا ةقطنمو ایزیلامو ایروكو نیصلا لثم اثفانلا

 رظنی ،ریركتلا لاجم يف ةلماعلا تاكرشلا ةصاخو ،طفنلا تاكرش نم دیدعلا ناكو

 فیعضلا ومنلا دض يجیتارتسالا طوحتلا نم عونك تایوامیكورتبلا لاجم يف عسوتلا ىلإ

 عابرأ ةثالث نم رثكأ جمد متو .تالصاوملا يف ةمدختسملا دوقولا عاونأ ىلع بلطلا يف

 لكشیو ،يفاصملا يف 2019 ماعو 2018 ماع يف ةمدخلا تلخد يتلا اثفانلا ریسكت تاقاط

 فصتنم يف ةمدخلاب تلخد يتلا تاقاطلا كلت نم %10 عم ةنراقملاب ةظوحلم ةزفق كلذ

 جمدلا نم ةنیعم ةجرد اھل ططخملا ةیفاضإلا تاقاطلا مظعمل نوكی نأ عقوتیو .يلاحلا دقعلا

  .يفاصملا يف

 لقأ لالغتسا تالدعمو شماوھ تایوامیكورتبلا يف تارامثتسالا عاستا نمضتیو

 تراسو .دیعبلا ىدملا يف بلطلل ایبسن ةنیتملا قافآلا نم مغرلا ىلع ةمداقلا تاونسلا يف

 لدعم نم عرسأ تاوطخب ةنھارلا تاونسلا يف ةیوامیكورتبلا تاعانصلا يف تارامثتسالا

 نم ةیجاتنإلا ةقاطلا يف ةیونسلا ةدایزلا تناك لاثملا لیبس ىلعو .اھیلع بلطلا يف ومنلا

 ىدأ يذلا رمألا ،بلطلا يف ومنلا ىوتسم نم %60 ةبسنب ىلعأ 2019 ماع يف نیلیثیإلا

 علسلا تاكرش نم دیدعلا دئاوع تضفخناو ،نیلیثیإلا راعسأ يف سوملم طوبھ ىلإ

 .2018 ماع عم ةنراقملاب %80-60 نیب ام تحوارت ةبسنب ةیئایمیكلا

 يداصتقالا ؤطابتلا عم مقافتی نأ نكمیو لبقتسملا ىلإ اذھ بسانتلا مدع دتمیسو

 12 يلاوح ةمدخلا يف لخدت نأ 2020 ماع يف عقوتیو .19-دیفوك ةحئاج ھب تببست يذلا

 عیمج تراس اذإ 2010 ماع ذنم ربكألا ةفاضإلا يھو ،نیلیثیإلا تاقاط نم نط نویلم

 ةطشنألا يف سوملم روھدت عم تافاضإلا هذھ فداصتتو .اھل جمربم وھ امك عیراشملا

 ىقبی امنیبو .ةیئایمیكلا تاجتنملا ىلع بلطلا فعضت نأ نكمی يتلا ةیعانصلاو ةیراجتلا
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 ةفیعضلا ةیداصتقالا قافآلا بكاوت نإف دیعبلا ىدملا يف انیتم تایوامیكورتبلا ىلع بلطلا

 يف لالغتسالا تالدعمو ةیعانصلا شماوھلا ىلع ھلالظب يقلی ةضئافلا تاقاطلا عم

         .ةمداقلا تاونسلا

 اءزج ،يوضعلا كیتسالبلا ةعانص امب ،ةیوضعلا تایوامیكلا ةعانص بطقتستو

 ثیح مانتم مامتھا ىلع كیتسالبلا ریودت ةداعإ ةعانص ذوحتست امك ،لاملا سأر نم اریبك

 ةداعإ تایلمعل ةیراجتلاو ةینفلا ىودجلا رابتخال ةیبیرجتلا عناصملا نم دیدعلا ءانب متی

 .ریودتلا

 لیسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص يف عسوتلا -15

 يف ایسایق امقر لیسملا يعیبطلا زاغلا لاجم يف ةدیدجلا عیراشملا ددع لجس دقل

 ،لییستلا تاقاط نم ةنسلا /بعكم رتم رایلم 100 يلاوح ةفاضإ تمت ثیح 2019 ماع

 .ةعمتجم ةقباسلا تاونسلا ةفاضملا تاقاطلا عومجم نم رثكأ يأ

 يف ةضفخنملا ةفلكتلا تاذ تاقاطلا يف ةریبك عسوت ةیلمعل رطق ةلود ططختو

 لاجم يف عسوتلل رطق لورتب ططخ نأ نم مغرلا ىلعو .لیسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص

 عیراشملا هذھ نأ الإ رامثتسالا نأشب ةیمسر تارارق عم قفارتت مل لیسملا يعیبطلا زاغلا

 اھتین نع 2017 ماع يف رطق لورتب تنلعأ نأ ذنمو .نادیملا اذھ يف ةزراب ةناكم أوبتت

 ةدایزل اھتاحومط عفرب رطق ةلود ترمتسا دقف مخضلا لامشلا لقح ریوطت يف رارمتسالل

 زاغلا ةلاسإل ةدیدج تادحو ثالث ةفاضإ يھ ةیلوألا ةینلا تناكو .لییستلا ةیلمع يف اھتقاط

 ةعبار ةدحو تفیضأ مث ،ةدحو لكل ایونس نط نویلم 8 يلاوح ىلإ لصت ةقاطب يعیبطلا

 فدھتسملا خیراتلاو ،ةسداسلاو ةسماخلا ناتدحولا تفیضأ 2019 ماع يفو .ططخلا ىلإ

 رطق ةلودل ةیلامجإلا ةیلییستلا ةقاطلا لصتس ثیح 2027 ماع وھ عسوتلا اذھ لامكتسال

 ةنراقملاب كلذو ،ایونس بعكم رتم رایلم 170 يلاوح يأ ،ةنسلا يف نط نویلم 126 ىلإ

 .يلاحلا تقولا يف ایونس بعكم رتم رایلم 105 ،ایونس نط نویلم 77 عم

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 يعیبطلا زاغلا نم ةیبسنلا ةرفولا لیسملا يعیبطلا زاغلاب مامتھالا ةجوم سكعتو

 ىدل ةدئاسلا ةرظنلا ىلإ ةفاضإلاب ،يرخصلا طفنلا ةروث دعب ةصاخو ،ملاعلا يف

 رثكألا خانملا تاھویرانیس هاجت ایبسن نرم وھ رامثتسالا نم عونلا اذھ نأب نیرمثتسملا

 ةدایزب لاتوتو ،ةیناطیربلا لورتبلا ةكرش ،لش لثم ةیسیئرلا تاكرشلا تماقو .احومط

 امك ،يضاملا دقعلا لالخ )portfolio( ةیرامثتسالا اھتظفحم يف يعیبطلا زاغلا ةصح

 ،يعیبطلا زاغلا تادادمإ ةلسلس ربع ةمخضلا ةیجیتارتسالا تارامثتسالا نم دیدعلاب تماق

 يف اریغت "ةظفحملا" يقیوستلا جذومنلا دوعص لكشو .لیسملا يعیبطلا زاغلا ةصاخو

 رابكلا نیرمثتسملا ىدل ةبغرلا دجاوتت ثیح لیسملا يعیبطلا زاغلا عیراشم لیومت ةقیرط

 ةلیوط دوقعلا ىلع ایلك دامتعالا نم الدب اھتاینازیم مادختسال ةیلاعلا ةلمسرلا يوذ نم

 .نیرتشملا عم لجألا

 دقاعتملا بلطلا نیبو لیسملا يعیبطلا زاغلا يف رامثتسالا تارارق نیب لاصفنالا نإ

 .زاغلا راعسأ ىلع ةیلزانت طوغضو ةضئاف تادادمإ دوجو ةیفلخ ىلع ھناكم ذخأ دق ھیلع

 يف ةیداصتقالاو ةیحصلا ةمزألا ببسب زاغلا كالھتسال ةقیمع ةمدص عم نآلا فداصتیو

 .2020 ماع
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 :تاجاتنتسالاو ةصالخلا

 :ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا -1

 ةیساسأ ةمسب 2020-2015 ةرتفلا لالخ ةقاطلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا تمستا -

 قطانملا دیعص ىلع ءاوس تارامثتسالا هذھ يف رمتسملا ضافخنالا يھو

 .ةفلتخملا ةقاطلا تاعاطق ةیحان نم وأ ،ةیفارغجلا

 ةقاطلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف اضافخنا )2019-2015( ةرتفلا تدھش -

 رالود رایلم 2063 نم تارامثتسالا هذھ مجح عجارت ثیح ایونس %2.2 ھلدعم غلب

 .2019 ماع يف رالود رایلم 1891 ىلإ 2015 ماع يف )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 1520 غلبیل رالود رایلم 371 رادقمب تارامثتسالا هذھ مجح صلقتی نأ عقوتیو

  .2020 ماع يف رالود رایلم

 تعجارت يتلا ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا يف ربكألا ضافخنالا لصح -

 رایلم 1793 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %2.6 لدعمب

 ماع يف رالود رایلم 1611 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود

 لصتل رالود رایلم 338 رادقمب تارامثتسالا هذھ مجح صلقتی نأ عقوتیو .2019

 .يكیرمأ رالود رایلم 1273 ىلإ

 نم ربكألا ءزجلا )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا رداصم تلمحت -

 هذھ يف تارامثتسالا مجح ضفخنا ثیح ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يف عجارتلا

 1150 نم عجارت ذإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %4 لدعمب رداصملا

 يف رالود رایلم 976 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم

 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 277 رادقمب صلقتت نأ عقوتیو .2019

 يلامجإ يف يروفحألا دوقولا ةصح عجارتتس ھیلعو .يكیرمأ رالود رایلم 699

 ،2020 ماع يف %46 ىلإ 2015 ماع يف %55.7 نم ةقاطلا عاطق تارامثتسا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 تاساكعنا ھل نوكتس يذلا رمألا ةقاطلا تارامثتسا ةینب يف اریبك الوحت كلذ لكشیو

 .لبقتسملا يف ةماھ

 ،ةیناثلا ةبترملا يف ةددجتملا تاقاطلا نم تادادمإلا لاجم يف تارامثتسالا يتأت -

            ةرتفلا لالخ ابیرقت ھسفن ىوتسملا ىلع تارامثتسالا هذھ مجح ظفاحو

 ىلإ 2019 ماع يف رالود رایلم 319 نم ضفخنت نأ عقوتی نكل ،2015-2019

  .2020 ماع يف رالود رایلم 288

 رامثتسالا مجح ضفخناو ،ةثلاثلا ةبترملا يف ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا يتأت -

 نم عجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %2 لدعمب لاجملا اذھ يف

 رالود رایلم 273 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم(2015 ماع يف رالود رایلم 296

 رالود رایلم 248 ىلإ لصیل 2020 ماع يف ضفخنی نأ عقوتیو .2019 ماع يف

 ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا يلامجإ يف ءابرھكلا تاكبش ةصح عفترتسو .يكیرمأ

 .2020 ماع يف %16.3 ىلإ 2015 ماع يف %14.4 نم

 تارامثتسالا يلامجإ نم ربكألا ءزجلا دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا تلكش -

 يلاوح اھتصح تبراق ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا

 تارامثتسالا هذھ تطبھو ،2015 ماع يف تارامثتسالا يلامجإ )%48.9( فصن

 رایلم 854 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 1009 نم

 ماع يف ةریبك ةروصب ضفخنت نأ تارامثتسالا هذھل عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 ،يكیرمأ رالود رایلم 595 غلبتل رالود رایلم 259 رادقمب صلقتتس ثیح 2020

 يف %39.2 ىلإ دوقولا تادادمإ يف تارامثتسالا يلامجإ ةصح ضفخنتس يلاتلابو

 .2020 ماع

 تادادمإ يف تارامثتسالا نم ربكألا ءزجلا طفنلا تادادمإ يف تارامثتسالا لكشت -

 553 نم تضفخنا ثیح ایونس %4 لدعمب اھعجارت نم مغرلا ىلع كلذو ،دوقولا

 يف رالود رایلم 470 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم
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 ماع يف رالود رایلم 145 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع

 يف تارامثتسالا ةصح عجارتتس ھیلعو .يكیرمأ رالود رایلم 325 غلبتل 2020

 يف %26.8 نم ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف طفنلا تادادمإ

 .2020 ماع يف %21.4 ىلإ 2015 ماع

 نم تعجارت ثیح ایونس %4.2 لدعمب زاغلا تادادمإ يف تارامثتسالا تضفخنا -

 رایلم 286 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 338

 2020 ماع يف رالود رایلم 100 رادقمب عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 تادادمإ يف تارامثتسالا ةصح ضفخنتس كلذبو ،يكیرمأ رالود رایلم 186 لصتل

 %12.2 ىلإ 2015 ماع يف %16.4 نم ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف زاغلا

  .2020 ماع يف

 ةرتفلا لالخ ایونس %0.9 لدعمب ةیئابرھكلا ةقاطلا يف تارامثتسالا تعجارت -

 عم ةنراقملاب كلذو ،2019 ماع يف رالود رایلم 757 ىلإ لصتل )2015-2019(

 دھشت نأ عقوتیو .)2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 784

 79 رادقمب ضفخنتس ثیح 2020 ماع يف عجارتلا نم دیزملا تارامثتسالا هذھ

 ثیح امھم الوحت 2020 ماع دھشیسو .يكیرمأ رالود رایلم 678 غلبتل رالود رایلم

 دوقولا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا ةیئابرھكلا ةقاطلا يف تارامثتسالا زواجتتس

 ةقاطلا لاجم يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف اھتصح غلبتس ثیح ةرم لوأل

  .2015 ماع يف %38 عم ةنراقملاب 44.6%

 ىلإ )2019-2015( ةرتفلا لالخ ءابرھكلا دیلوت يف تارامثتسالا مظعم ھجتا -

 يلامجإ نم %64.7 ىلع رداصملا هذھ تذوحتسا ثیح ةددجتملا تاقاطلا رداصم

 ةصحب طفنلاو زاغلا رداصم اھیلتو ،2019 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا

 .%8.1 ةصحب ةیوونلا ةقاطلا اریخأو ،%11.8 ةصحب محفلا مث ،15.4%

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا نم ملاعلا قطانم يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم ردصتت -

 ةیبوروألا لودلا مث ،ةیناثلا ةبترملا يف ةیلامشلا اكیرمأ لود يتأتو ،2019 ماع يف

 قباسلا يتیفوسلا داحتالا يف ةیویسآلا لودلاو ایسور لود اھیلتو ،ةثلاثلا ةبترملا يف

 ىطسولا اكیرمأ لودو ،طسوألا قرشلا لودو ،ةیقیرفإلا لودلا مث ،)ایساوروأ(

  .ةیبونجلاو

 :ةیلامشلا اكیرمأ يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -2

 ثیح ةریبك ةروصب ةیلامشلا اكیرمأ لود يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تطبھ -

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 454 نم تصلقت

 ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 440

 نأ ردقی ذإ رالود رایلم 108 ضافخنالا مجح غلبیس ثیح اضیأ 2020 ماع يف

 اھتصح ضفخنت نأ عقوتی ھیلعو .يكیرمأ رالود رایلم 332 تارامثتسالا هذھ غلبت

 .2020 ماع يف %21.8 غلبتل ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ يف

 98 رادقمب 2020 ماع يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا مجح صلقتی نأ عقوتی -

 8و ،يروفحألا دوقولا تادادمإ يف رالود رایلم 84 اھنم ،يكیرمأ رالود رایلم

 .ةددجتملا تاقاطلا تادادمإ يف رالود رایلم 6و ،ءابرھكلا تاكبش يف رالود رایلم

 .يكیرمأ رالود رایلم 11 رادقمب ةقاطلا ةءافك لاجم يف تارامثتسالا ضفخنتس امك

 هذھ يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لثمت -

 2020 ماع يف رالود رایلم 54 رادقمب تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ عقوتیو .لودلا

 نم %29.8 لودلا هذھ يف طفنلا تارامثتسا لثمتو .يكیرمأ رالود رایلم 97 غلبتل

 %29.1 عم ةنراقملاب كلذو ،2020 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا

  .2015 ماع يف

 2015 ماع يف رالود رایلم 87 نم تضفخنا ثیح زاغلا يف تارامثتسالا تعجارت -

 عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 82 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم(
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 لثمتو .يكیرمأ رالود رایلم 55 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 27 رادقمب

 لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %29.6 لودلا هذھ يف زاغلا تارامثتسا

 .2020 ماع يف

 :يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -3

 تارامثتسالا مجح ةیحان نم ملاعلا قطانم ةعیلط يف لودلا نم ةعومجملا هذھ يتأت -

 ثیح ارمتسم اعجارت ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا تلجسو .ةقاطلا لاجم يف

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 736 نم تضفخنا

 ماع يف تارامثتسالا هذھ ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 689

 مغرلا ىلعو .يكیرمأ رالود رایلم 594 ىلإ لصتل رالود رایلم 95 رادقمب 2020

 يف اھتصح نأ ىلإ ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا مجح يف عجارتلا اذھ نم

 2015 ماع يف %35.7نم تعفترا دق لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ

 .2020 ماع يف %39.1 ىلإ لصتل دادزت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %36.4 ىلإ

 ماع يف رالود رایلم 631 نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا تضفخنا -

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 576 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015

 .يكیرمأ رالود رایلم 491 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 85 رادقمب ضفخنت نأ

 يف ضافخنالا مجح نم ربكألا ءزجلا يروفحألا دوقولا تادادمإ لمحتتسو

 يف ضافخنالا غلبی نأ عقوتی ثیح 2020 ماع يف ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا

  .يكیرمأ رالود رایلم 224 ىلإ لصتل رالود رایلم 57 تادادمإلا هذھ

 ىوتسملا وھو 2019 ماع يف رالود رایلم 76 دنع طفنلا يف تارامثتسالا ترقتسا -

 زاغلا تارامثتسا يف ریبكلا عجارتلا لصحو .2015 ماع يف ابیرقت ھیلع تناك يذلا

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 86 نم تصلقت ثیح

 2020 ماع يف ضافخنالا يف رمتست نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود رایلم 68

 .يكیرمأ رالود رایلم 48 غلبتل

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 :ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -4

 رالود رایلم 330 نم ةیبوروألا لودلا يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تضفخنا -

 .2019 ماع يف رالود رایلم 308 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف

 غلبیس ثیح 2020 ماع يف ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ ضفخنت نأ عقوتیو

  .يكیرمأ رالود رایلم 53 يلاوح ضافخنالا مجح

 94 نم ةیبوروألا لودلا يف يروفحألا دوقولا لاجم يف تارامثتسالا تصلقت -

 يف رالود رایلم 68 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم

 ماع يف تارامثتسالا هذھ يف طوبھلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع

 مجح نأ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 21 عجارتلا مجح غلبیس ثیح 2020

 )%49.4( فصن نم لقأ ىلإ لصتس 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا

  .2015 ماع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا

 ایونس %12.1 لدعمب تطبھ يتلا زاغلا يف تارامثتسالا يف عجارت ربكأ لصح -

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 43 نم تصلقت ثیح

 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف رالود رایلم 26

 يكیرمأ رالود رایلم 18 ىلإ لصتل

 ماع يف رالود رایلم 49 نم طفنلا لاجم يف ةیبوروألا لودلا تارامثتسا تضفخنا -

 ىلع 2019 ماع يف رالود رایلم 40 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015

 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع يف ریبك لكشب ضفخنت نأ اھل عقوتیو .يلاوتلا

  .يكیرمأ رالود رایلم 13 براقی ام

 :ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -5

 ثیح ةرمتسم ةروصب ةیقیرفألا لودلا يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تضفخنا -

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 118 نم تعجارت
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 نع وبری امب تارامثتسالا هذھ طبھت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 100

 نم %5.2 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 78 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 21

 .ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ

 ماع يف رالود رایلم 115 نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا تعجارت -

 نأ عقوتی .2019 ماع يف رالود رایلم 92 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015

 رالود رایلم 20 رادقمب 2020 ماع يف لاجملا اذھ يف تارامثتسالا مجح صلقتی

  .يكیرمأ

 يف ةقاطلا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا لثمت -

 تارامثتسا يلامجإ )%67.7( يثلث نم رثكأ اھتصح تغلب ذإ ةیقیرفألا لودلا

 تارامثتسالا هذھ ىلع سوملم ضافخنا أرطو .2015 ماع يف لودلا هذھ يف ةقاطلا

 لصحی نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 63 ىلإ رالود رایلم 80 نم تصلقت ثیح

 18 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتتس ثیح 2020 ماع يف عجارتلا نم دیزملا

  .يكیرمأ رالود رایلم 45 غلبتل رالود رایلم

 يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لكشت -

 لالخ تارامثتسالا هذھ عابرأ ةثالث يلاوح طفنلا ةصح لثمت ذإ ةیقیرفألا لودلا يف

 هذھ لالخ ةریبك ةروصب طفنلا يف تارامثتسالا تضفخناو .2019-2015 ةرتفلا

 يف رالود رایلم 47 ىلإ 2015 ماع يف رالود رایلم 60 نم تطبھ ثیح ةرتفلا

 ماع يف رالود رایلم 13 رادقمب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو .2019 ماع

 .يكیرمأ رالود رایلم 34 غلبتل 2020

 تصلقت ثیح ةیقیرفألا لودلا يف اظوحلم اعجارت اضیأ زاغلا تارامثتسا تدھش -

 ماع يف عجارتت نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم 14 ىلإ رالود رایلم 18 نم

  .يكیرمأ رالود تارایلم 10 غلبتل 2020

 

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 :ایساوروأ لودو ایسور يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -6

 ارمتسمو اریبك اعجارت ةعومجملا هذھ يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تلجس -

  )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 152 نم تصلقت ثیح

 يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 118 ىلإ

 رالود رایلم 82 ىلإ لصتل رالود رایلم 36 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع

 .يكیرمأ

 نم تصلقت يتلا ةقاطلا تادادمإ يف تارامثتسالا يف ربكألا ضافخنالا لصح -

 رایلم 113 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 147

  .2020 ماع يف رالود رایلم 75 ىلإ عجارتت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا مظعم يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تلكش -

 83 ىلإ رالود رایلم 126 نم تارامثتسالا هذھ تصلقتو .لودلا نم ةعومجملا

 طبھتل 2020 ماع يف تارامثتسالا اذھ روھدتت نأ عقوتیو .يكیرمأ رالود رایلم

  .يكیرمأ رالود رایلم 32 رادقمب

 يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا زاغلا يف تارامثتسالا لكشت -

 رالود رایلم 44 ىلإ ثیح اظوحلم اعجارت زاغلا تارامثتسا تدھشو .لودلا هذھ

 ضفخنت نأ عقوتیو .2015 ماع يف رالود رایلم 62 عم ةنراقملاب 2019 ماع يف

 23 ىلإ لصتل رالود رایلم 21 رادقمب عجارتتس ذإ 2020 ماع يف ریبك لكشب

  .يكیرمأ رالود رایلم

 رالود رایلم 55 نم تصلقت ثیح اریبك اضافخنا طفنلا يف تارامثتسالا تلجس -

 يف رالود رایلم 26 ىلإ لصتل عجارتت نأ عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 37 ىلإ

 يف تارامثتسالا مجح طفنلا يف تارامثتسالا مجح زواجتیس ھیلعو ،2020 ماع

  .ةنسلا هذھ يف زاغلا
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 :طسوألا قرشلا لود يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -7

 عاطق يف تارامثتسالا يف عجارتلا تالدعم ىلعأ طسوألا قرشلا ةقطنم تلجس -

 رالود رایلم 137 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ملاعلا يف ةقاطلا

 ،2019 ماع يف رالود رایلم 98 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف

 غلبتل رالود رایلم 23 رادقمب 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ عقوتیو

 ىلإ ةیملاعلا تارامثتسالا يف اھتصح ضفخنتس يلاتلابو ،يكیرمأ رالود رایلم 75

 %23.1 لكش ةقطنملا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف ضافخنالا مجح نأ .4.9%

  .لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يف عجارتلا يلامجإ نم

 نم ربكألا ءبعلا )ءابرھكلا دیلوتو تادادمإلا( يروفحألا دوقولا عاطق لمحت دقل -

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ لودلا هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا مجح

 )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 124 نم تصلقت ثیح

 هذھ يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 83 ىلإ

 ىلإ لصتل رالود رایلم 21 رادقمب ضفخنتس ثیح 2020 ماع يف تارامثتسالا

 لقأ ىلإ 2020 ماع يف لصتس تارامثتسالا هذھ نأ يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 62

 لجسو .2015 ماع يف ھیلع تناك يتلا تارامثتسالا مجح )%49.7( فصن نم

 تارایلم 10 نم عجارت ثیح اریبك اضافخنا ءابرھكلا تاكبش يف تارامثتسالا مجح

 ماع يف رالود تارایلم 6 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود

 لصتس ثیح 2020 ماع يف عجارتلا نم دیزملا لصحی نأ عقوتیو ،2019

 نم %1.8 يأ ،يكیرمأ رالود تارایلم 4 ىلإ لاجملا اذھ يف تارامثتسالا

 .ءابرھكلا تاكبش يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 ةبسن ،طفنلا يف تارامثتسالا ةصاخو ،يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا لكشت -

 هذھ تدھش نكل ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا تارامثتسا نم ةیلاع

 )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %10.7 ھلدعم غلب اریبك اعجارت تارامثتسالا

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 114 نم تصلقت ثیح

 تارامثتسالا هذھ رمتست نأ عقوتیو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 73 ىلإ

 لصتس ثیح رالود رایلم 19 ضافخنالا مجح غلبیس ذإ 2020 ماع يف ضافخنالاب

 ةقطنملا هذھ يف يروفحألا دوقولا تارامثتسا تلكشو .يكیرمأ رالود رایلم 54 ىلإ

 نأ عقوتیو ،2015 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم 11.3%

  .2020 ماع يف %9.1 ىلإ لصتل ضفخنت

 قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا تارامثتسا نم ربكألا ءزجلا طفنلا يف تارامثتسالا لكشت -

 ىلإ لصتل تعجارت مث 2015 ماع يف %64.7 اھتصح تغلب ثیح طسوألا

 رایلم 89 نم عجارتتل ایونس %9.5 لدعمب تضفخنا ذإ 2019 ماع يف 61.1%

 نأ عقوتیو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 60 ىلإ 2015 ماع يف رالود

 يأ ،يكیرمأ رالود رایلم 44 غلبتل 2020 ماع يف رالود رایلم 16 رادقمب ضفخنت

 لكشتسو .2015 ماع يف اھیلع تناك يتلا تارامثتسالا مجح نم 49.2%

 اذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %13.4 ةقطنملا هذھ يف طفنلا يف تارامثتسالا

 .2015 ماع يف %16.1 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف لاجملا

 ةرتفلا لالخ عجارتلا تالدعم ىلعأ ةقطنملا هذھ يف زاغلا يف تارامثتسالا تلجس -

 عقوتیو .رالود رایلم 13 ىلإ رالود رایلم 26 نم تصلقت ثیح )2015-2019(

 لكشتسو .2020 ماع يف رالود تارایلم 10 غلبتل تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ

 زاغلا يف ةیملاعلا تارامثتسالا نم %5.5 ةقطنملا هذھ يف زاغلا يف تارامثتسالا

  .2015 ماع يف %7.5 عم ةنراقملاب 2020 ماع يف

 :ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ يف ةقاطلا لاجم يف تارامثتسالا -8

 اعجارت ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ لود يف ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا تدھش -

 يف رالود رایلم 111 نم تضفخنا ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ارمتسم

 .2019 ماع يف رالود رایلم 92 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع
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 مجح غلبیس ثیح 2020 ماع يف ةریبك ةروصب تارامثتسالا هذھ صلقتت نأ عقوتیو

  .يكیرمأ رالود رایلم 72 ىلإ لصتل رالود رایلم 20 ضافخنالا

 ماع يف رالود رایلم 100 نم ةقاطلا تادادمإ لاجم يف تارامثتسالا تعجارت -

 عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 81 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015

 رایلم 64 ىلإ تارامثتسالا مجح لصیل 2020 ماع يف ضافخنالا اذھ رمتسی نأ

  .يكیرمأ رالود

 2015 ماع يف رالود رایلم 63 نم يروفحألا دوقولا يف تارامثتسالا تضفخنا -

 عقوتیو .2019 ماع بف يكیرمأ رالود رایلم 55 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم(

 38 ىلإ لصتل رالود رایلم 17 رادقمب 2020 ماع يف تارامثتسالا هذھ عجارتت نأ

  .يكیرمأ رالود رایلم

 هذھ يف ةقاطلا تارامثتسا يف عجارتلا تالدعم لقأب طفنلا تارامثتسا تضفخنا -

 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 49 نم تعجارت ثیح لودلا

 طفنلا تارامثتسا ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 46 ىلإ )2019

 31 غلبتل رالود رایلم 15 رادقمب صلقتتس ثیح 2020 ماع يف ةسوملم ةروصب

  .يكیرمأ رالود رایلم

 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 11 نم زاغلا تارامثتسا تصلقت -

 7 ىلإ ضفخنت نأ اھل عقوتیو .2019 ماع يف رالود تارایلم 8 ىلإ )2019

  .2020 ماع يف رالود تارایلم

 :يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ يف ةیملاعلا تارامثتسالا -9

 %25.5 يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ يف تارامثتسالا تلكش -

 يف %30.3 عم ةنراقملاب 2019 ماع يف ةیملاعلا ةقاطلا تارامثتسا يلامجإ نم

 .2020 ماع يف %21.2 غلبتل ةصحلا هذھ ضفخنت نأ عقوتیو ،2015 ماع

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 نم تضفخنا ذإ ةریبك ةساكتنا 2016 ماع ةطشنألا هذھ يف تارامثتسالا تدھش -

 رایلم 461 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 625

 ،2017 ماع يف رالود رایلم 467 ىلإ لصتل الیلق تعفتراو ،2016 ماع يف رالود

 ىلع 2019 ماعو 2018 ماع يف رالود رایلم 483و رالود رایلم 480 ىلإ مث

 رادقمب صلقتتس ذإ 2020 ماع يف ةریبك ةروصب طبھت نأ عقوتملا نمو .يلاوتلا

 .يكیرمأ رالود رایلم 322 غلبتل رالود رایلم 161

 يف تارامثتسالا مجح ةیحان نم ملاعلا قطانم ةعیلط يف ةیلامشلا اكیرمأ لود يتأت -

 ىلع لودلا هذھ تذوحتسا ذإ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنأ

 .2019 ماع يف ةطشنالا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم 35.7%

 تضفخنا يتلا تارامثتسالا هذھ يف عجارتلا تالدعم ىندأ ةقطنملا هذھ تلجسو

 رایلم 183 نم تعجارت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %1.5 لدعمب

 ماع يف رالود رایلم 173 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود

 109 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 64 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019

 .يكیرمأ رالود رایلم

 لاجم يف ملاعلا يف ةیناثلا ةبترملا يف يداھلا طیحملاو ةیویسآلا لودلا يتأت -

 نم %13.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ يف تارامثتسالا

 هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنالا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ

 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 93 نم تارامثتسالا

 يف رالود رایلم 16 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود رایلم 65

 .يكیرمأ رالود رایلم 49 ىلإ لصتل 2020 ماع

 يف تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةثلاثلا ةبترملا يف ایساوروأ لودو ایسور يتأت -

 تارامثتسالا يلامجإ نم %12.7 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ

 90 نم تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنالا هذھ يف ةیملاعلا
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 يف رالود رایلم 61 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم

 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 25 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع

 .يكیرمأ رالود رایلم 36

 مجح ةیحان نم ملاعلا يف ةعبارلا ةبترملا يف طسوألا قرشلا ةقطنم يتأت -

 اھتصح تلصو ذإ يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا ةطشنا يف تارامثتسالا

 .2019 ماع يف ةطشنالا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %9.7ىلإ

 تطبھ يتلا تارامثتسالا هذھ يف عجارتلا تالدعم ىلعأ ةقطنملا هذھ تلجسو

 رایلم 74 نم تصلقت ثیح )2019-2015( ةرتفلا لالخ ایونس %10.8 لدعمب

 ماع يف رالود رایلم 47 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود

 36 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 11 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019

 .يكیرمأ رالود رایلم

 ةطشنأ يف تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةسماخلا ةبترملا يف ةیقیرفألا لودلا يتأت -

 ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم %10.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا

 رالود رایلم 68 نم تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف

 .2019 ماع يف رالود رایلم 50 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف

 رایلم 33 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 17 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو

 .يكیرمأ رالود

 يف تارامثتسالا ةیحان نم ملاعلا يف ةسداسلا ةبترملا يف ةیبوروألا لودلا يتأت -

 تارامثتسالا يلامجإ نم %8.7 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ

 66 نم تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنألا هذھ يف ةیملاعلا

 يف رالود رایلم 42 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم

 ىلإ لصتل 2020 ماع يف رالود رایلم 12 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع

 .يكیرمأ رالود رایلم 30

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 تارامثتسالا يف ملاعلا يف ةعباسلا ةبترملا يف ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ لود يتأت -

 يلامجإ نم %9.4 اھتصح تغلب ثیح جاتنإلاو فاشكتسالا ةطشنأ يف

 تارامثتسالا هذھ تضفخناو .2019 ماع يف ةطشنالا هذھ يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 رایلم 45 ىلإ )2019 ماع راعسأب ةساقم( 2015 ماع يف رالود رایلم 51 نم

 2020 ماع يف رالود رایلم 16 رادقمب ضفخنت نأ عقوتیو .2019 ماع يف رالود

 .يكیرمأ رالود رایلم 29 ىلإ لصتل

 
 2024-2020 ةرتفلا لالخ كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا تارامثتسا -10

 كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا عیراشم يف تارامثتسالا يلامجإ غلبیس -

 اھب مزتلملا تارامثتسالا غلبتسو .2024-2020 ةرتفلا لالخ رالود رایلم 592

 اھل ططخملا تارامثتسالا غلبتس امك ،رالود رایلم 246.5 اھسفن ةرتفلا لالخ

 .رالود رایلم 344.9

 ىلوألا ةبترملا يف كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا ةعانص يتأتو -

 ةبترملا يف ءابرھكلا عاطق يتأیو ،يكیرمأ رالود رایلم 189 غلبت تارامثتساب

 تارامثتساب زاغلا ةعانص مث ،يكیرمأ رالود رایلم 185.1 غلبت تارامثتساب ةیناثلا

 غلبت تارامثتساب ةیوامیكورتبلا ةعانصلا اھدعبو ،يكیرمأ رالود رایلم 137.7 غلبت

 .يكیرمأ رالود رایلم 78.7
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 ةیئاصحإلا لوادجلا قحلم
  

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 (COVID -19) االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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)5( لودجلا

 
)6( لودجلا
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)7( لودجلا

 

)8( لودجلا

 

 )COVID -19( االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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)9( لودجلا

 

)10( لودجلا
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 )11( لودجلا

 

 )12( لودجلا

 

 (COVID -19) االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة



89 
 

)13( لودجلا

 

)14( لودجلا
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  )15( لودجلا

 

)16( لودجلا

 

 

 (COVID -19) االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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 )17( لودجلا

 

 )18( لودجلا
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 )19( لودجلا

 

  

 (COVID -19) االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا
على االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
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