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إن اآلراء الــواردة فــي هــذا المنشــور تعكــس آراء مؤلفيــه وليــس بالضــرورة آراء ابيكــورب أو مســاهميها ،وهــي تعكــس آراء
مؤلفيــه فــي الوقــت الحاضــر اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ النشــر ،وال يلتــزم المؤلفــون وال ابيكــورب باإلبــاغ عــن أي تغييــرات قــد تطــرأ
عليهــا .وإن محتــوى هــذا المنشــور إعالمــي بحــت وال يمثــل توصيــات ذات الصلــة بالشــؤون القانونيــة أو األوراق الماليــة أو
ً
االســتثمارية ،أو ً
معينا حول أي اســتثمار ،أو التماسـ ًـا من أي نوع.
رأيا
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نبذة عن ابيكورب:

الشــركة العربيــة لالســتثمارات البتروليــة (ابيكــورب) هــي مؤسســة ماليــة متعــددة األطــراف تأسســت فــي
عــام  1975بهــدف تعزيــز تنميــة قطاعــات الطاقــة والنفــط والغــاز فــي العالــم العربــي ،وذلــك بموجــب
اتفاقيــة موقعــة بيــن الــدول العشــر المنتجــة للنفــط .وتقــوم ابيكــورب باالســتثمار المباشــر وتمويــل المشــاريع
مقرهــا الرئيســي فــي
وتوفيــر التمويــل التجــاري والخدمــات االستشــارية والبحــوث لقطــاع الطاقــة ،ويقــع
ّ
الدمــام بالمملكة العربية الســعودية.
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كلمة الرئيس التنفيذي
مــن المتوقــع أن تــؤدي األزمــة الثالثيــة  -الصحيــة ،واالقتصاديــة ،وربمــا الماليــة  -التــي يشــهدها العالــم حاليـ ًـا إلــى انخفــاض حــاد فــي النفقــات
الرأســمالية ،وتقييد المشــاريع وسالســل اإلمداد ،وإعادة هيكلة واســعة النطاق لقطاع الطاقة.
فبالرغــم مــن بلــوغ مجمــوع احتياطيــات دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
فــي مطلــع عــام  2020نحــو تريليــون دوالر أمريكــي ،وتمتــع بعــض تلــك الــدول
ً
جــدا ،إال أن حــزم التحفيــز االقتصــادي الضخمــة التــي طرحتهــا
بمديونيــة منخفضــة
الحكومــات لمكافحــة اآلثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19-
ألقــت بظاللهــا علــى توقعــات اســتثمارات الطاقــة للســنوات خــال األعــوام الخمســة
المقبلــة .وحتــى وإن ُخ ِّفضــت تلــك االســتثمارات بنســبة  ،20%فإنهــا تبقــى بحاجــة
إلــى دعــم القطــاع الخــاص الــذي يواجــه بــدوره سـ ً
ـوقا هابطــة ( .)bear marketوفــي
ظــل هــذه الظــروف ،يجــب العمــل علــى الخــروج مــن الدوامــة الحاليــة المتمثلــة فــي
انخفــاض العوائــد واالســتثمار والناتــج ،ويتــم ذلــك مــن خــال تحفيــز دورة إيجابيــة مــن
االســتثمار فــي أصــول منخفضــة مــن حيــث التكاليــف واالنبعاثــات الكربونيــة وأكثــر

يجب العمل على الخروج من
الدوامة الحالية المتمثلة في
انخفاض العوائد واالستثمار
والناتج ،ويتم ذلك من خالل تحفيز
دورة إيجابية من االستثمار في
أصول أكثر استدامة ومنخفضة
التكاليف واالنبعاثات الكربونية.

استدامة.
يقــدم تقريــر «توقعــات اســتثمارات الطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» البيكــورب نظــرة فاحصــة وشــاملة علــى اســتثمارات
الطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للســنوات الخمــس المقبلــة ،بمــا فــي ذلــك االســتثمارات الملتــزم بهــا والمخطــط لهــا،
والتــي تســتند علــى رصــد حثيــث لمختلــف مراحــل تنفيــذ المشــاريع ودورة التخطيــط لسلســلة اإلمــداد .كمــا وتســتند مخرجــات التقريــر علــى
التزامــات االســتثمار الفعليــة لكونهــا تعطــي صــورة أكثــر وضوحـ ًـا ودقــة للقــدرة اإلنتاجيــة المســتقبلية لقطــاع الطاقــة فــي المنطقــة وسياســات
الطاقــة لكل دولة.
ّ
يمكــن قطــاع المــال مــن تحديــد المشــاريع التــي
مــن جهــة أخــرى ،فــإن منهجيــة ابيكــورب فــي رســم الصــورة حــول االســتثمارات المخطــط لهــا
تعانــي مــن نقــص فــي التمويــل وتوضيــح طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــذه المشــاريع ،ســواء كانــت سياســية أو تجاريــة أو صناعيــة أو تقنيــة أو
ذات صلــة بتغير المناخ.
يعـ ّـد تقريــر «توقعــات اســتثمارات الطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» التقريــر األهــم البيكــورب ،وهــو يدعــم االســتراتيجية
التي تمشــي ابيكورب وفقها وســعيها الحثيث لتفعيل مشــاركة القطاع الخاص وتمويل مشــاريع الطاقة.
ختامـ ًـا ،أود أن أشــير إلــى أن هــدف ابيكــورب مــن وراء هــذا التقريــر كان ومــا يــزال تقديــم محتــوى قيــم يســهم فــي إثــراء النقــاش الدائــر حــول
مســتقبل قطــاع الطاقــة ،ويقــدم صــورة واضحــة ألهــم التوجهــات فــي مشــهد الطاقــة اإلقليمــي لبلــورة الــرؤى حــول مســتقبل هــذا القطــاع
الحيــوي .ولتحقيــق ذلــك ،فإننــا نرحــب بمالحظاتكــم واقتراحاتكــم ،وندعوكــم كذلــك للتواصــل معنــا بشــأن أي مشــاريع أو فــرص اســتثمارية تــودون
المفصلة حول كل قطاع.
أن يتــم تســليط الضــوء عليهــا في تقاريــر التوفعات الســنوية المقبلة وتقارير التوقعــات
ّ
مــع فائق التحية،

د .أحمد علي عتيقة
الرئيس التنفيذي
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ملخص تنفيذي
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تمهيد
ّ
ً
أوال باألزمــة الصحيــة جــراء
مركبــة بشــهدها العالــم ،والمتمثلــة
يأتــي تقريــر توقعــات اســتثمارات الطاقــة لهــذا العــام فــي خضــم أزمــة ثالثيــة
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )-19وأثرهــا علــى االقتصــاد ،وثانيــاً األزمــة النفطيــة الناجمــة عــن التجــاذب بيــن قــوى ســوق النفــط ،وأخيــراً
األزمــة الماليــة المحتملة التي بــدأت عوارضها بالظهور.
وعلــى صعيــد القطــاع المالــي ،فإنــه مــن المتوقــع أن تقــوم الميزانيــات العموميــة للبنــوك بالحــد مــن األثــر البعيــد األجــل لألزمــة الحاليــة ،ال ســيما
البنــوك التــي تتمتــع بنســب رأس مــال مصرفــي ( )bank capital ratiosتتــراوح بيــن  12%و ،14%وهــي نســب مرتفعــة مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع
أثنــاء األزمــة الماليــة لعــام  ،2008التــي تراوحــت نســب رأس المــال المصرفــي فيهــا بيــن  7%و .8%فــي المقابــل ،مــن المتوقــع أن تواجــه البنــوك
التــي تتعامــل مــع القطاعــات المتضــررة صعوبــات كبيــرة ،وتشــمل تلــك القطاعــات علــى ســبيل المثــال شــركات الطيــران ،والنقــل ،والصناعــات التــي
تعتمــد علــى سالســل اإلمــداد العابــرة للحــدود ( ،)cross-border supply chainsومجــاالت معينــة ضمــن قطــاع الطاقــة ،إضافــة إلــى قطاعــات
التجزئــة ،والترفيــه ،والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي تعتمــد علــى الســيولة النقديــة .وقــد تســفر هــذه العوامــل عــن حــدوث عمليــات
اندمــاج في األســواق التــي ال تهيمن عليها مؤسســات مصرفية كبرى.
أمــا علــى صعيــد قطــاع الطاقــة ،فأنــه مــن المتوقــع أن تخضــع سلســلة القيمــة إلــى عمليــة إعــادة هيكلــة ترجــح الكفــة لصالــح المنتجيــن ،وهــو مــا
ســيمكن الــدول والشــركات األقــوى وضعــاً مــن حيــث الماليــة العامــة ومعــدالت االســتدانة مــن الحفــاظ علــى القيمــة المقترحــة علــى المــدى
البعيــد ( .)long-term value propositionويتوقــع أن يشــهد القطــاع موجــة مــن عمليــات التكامــل واالندمــاج واالســتحواذ علــى ضــوء مــا يجــري
حــول العالــم مــن خفــض للتكاليــف الرأســمالية والتــي تصــل إلــى  20%علــى األقــل
فــي قطاعــات عدة ،من بينهــا قطاع النفط والغاز.

من المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة الملتزم
بها والمخطط لها في منطقة الشرق األوسط وشمال

هــذا ومــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي اســتثمارات الطاقــة الملتــزم بهــا والمخطــط
لهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خــال الســنوات الخمــس المقبلــة
 2024-2020إلــى أكثــر  792مليــار دوالر أمريكــي ،وذلــك مقارنــة بمــا جــاء فــي
ــدرت فيــه أن تصــل اســتثمارات
تقريــر ابيكــورب الســنة الماضيــة  2019والتــي ُق ِّ
الطاقــة فــي المنطقــة إلــى  965مليــار دوالر أمريكــي للفتــرة  .2023-2019ومــن
المالحــظ أن غالبيــة اســتثمارات الطاقــة للســنوات الخمــس المقبلــة تتشــكل مــن
مشــاريع المملكــة العربيــة الســعودية فــي قطــاع الغــاز والطاقــة ( 39مليــار دوالر
أمريكــي و 41مليــار دوالر أمريكــي علــى التوالــي) ،ومشــاريع إعــادة اإلعمــار وتوليــد
الكهربــاء مــن الغــاز فــي جمهوريــة العــراق ( 33مليــار دوالر أمريكــي) ،ومشــاريع
الجمهوريــة اإليرانيــة فــي قطــاع الغــاز ( 48مليــار دوالر أمريكــي) ،ومشــاريع تعزيــز
ً
وأخيــرا
إنتــاج النفــط دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( 45مليــار دوالر أمريكــي)،
مشــاريع قطــاع البتروكيماويــات الجديــدة وتحديــث توليــد الكهربــاء فــي جمهوريــة
مصــر العربيــة ( 38مليار دوالر أمريكــي  38مليار دوالر أمريكي.
كمــا تشــير نتائــج التقريــر إلــى هبــوط حصــة القطــاع الخــاص فــي اســتثمارات مشــاريع
الطاقــة إلــى  ،19%بعدما كانت قد ارتفعت إلى  22%فــي توجهات العام الماضي.
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أفريقيا خالل السنوات الخمس المقبلة 2024 - 2020
إلى أكثر من  792مليار دوالر أمريكي ،وذلك مقارنة
بما جاء في تقرير ابيكورب العام الماضي  2019والتي
ُق ِّدرت فيه أن تصل استثمارات الطاقة في المنطقة
إلى  965مليار دوالر أمريكي خالل خمس سنوات

وتأتي غالبية هذه االستثمارات من المشاريع التالية:
• 39مليار دوالر أمريكي من مشاريع المملكة العربية
السعودية في قطاع الغاز
• 41مليار دوالر امريكي من مشاريع المملكة العربية
السعودية في قطاع الطاقة
•  33مليار دوالر من مشاريع إعادة اإلعمار وتوليد
الكهرباء من الغاز في جمهورية العراق
• 48مليون دوالر من مشاريع قطاع الغاز في
الجمهورية اإليرانية
• 45مليار دوالر من مشاريع تعزيز إنتاج النفط في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
• 38مليون دوالر أمريكي من مشاريع قطاع
البتروكيماويات الجديدة في جمهورية مصر العربية

توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

وبالنظــر إلــى االســتثمارات المخطــط لهــا ،فقــد ســجلت سلســلة قيمــة قطــاع الغــاز أعلــى قفــزة بزيــادة بلغــت  28( 13%مليــار دوالر أمريكــي) عــن
العــام الماضــي .وتشــير هــذه الزيــادة إلــى تعزيــز االســتثمار فــي مشــاريع تطويــر الغــاز غيــر التقليــدي ،وتحديــداً فــي حقــول الجافــورة وحائــل وغشــا
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وتعزيــز القدرة اإلنتاجية في كل من دولــة قطر وجمهورية مصر العربية وســلطنة ُعمان.
فــي المقابــل ،ســجل قطــاع الطاقــة بشــكل عــام تراجعــاً فــي االســتثمارات بلــغ  114مليــار دوالر أمريكــي ،وذلــك نتيجــة بــدء تشــغيل عــدة مشــاريع
خــال عــام  2019فــي كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة واإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية .وانخفضــت كذلــك االســتثمارات
المخطــط لهــا فــي قطــاع النفــط على ضوء إنجاز العديد من المشــاريع الرامية إلى زيادة القــدرة اإلنتاجية خالل عام .2019
وعلــى الرغــم مــن أزمــة عــام  ،2020لــم تطــرأ أي تغييــرات جذريــة علــى صعيــد خطــط االســتثمار فــي البتروكيماويــات حتــى اآلن ،ومنهــا علــى ســبيل
المثــال مشــروع ســاتورب أميــرال فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومشــروع بــروج فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومجمــع البتروكيماويــات
فــي الصحــراء الغربيــة ومصنــع البتروكيماويــات المتخصص في منطقة الســويس االقتصادية في جهوريــة مصر العربية.

استثمارات الطاقة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا قبل أزمة
كوفيد19-

بالمليارات

مليار دوالر أمريكي

استثمارات الطاقة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد
أزمة كوفيد19-

?
الكيماويات
توليد الكهرباء
الغاز

2024

2023

المصدر :ابيكورب

2022

2021

2020

النفط

2024

2023

2022

2021

2020

المصدر :ابيكورب
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مشاريع الطاقة الملتزم بها في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب
القطاع للفترة  2020إلى 2024

استثمارات الطاقة الملتزم بها في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا (مليار دوالر أمريكي)

الكيماويات

6%

النفط
41%

توليد
الكهرباء
27%

اإلجمالي

343

األردن

المغرب

البحرين

الكويت

الجزائر

قطر

سلطنة ُعمان

مصر

إيران

تونس

المصدر :ابيكورب

الغاز

اإلمارات العربية المتحدة

النفط

الكيماويات

توليد الكهرباء

المملكة العربية السعودية

الغاز
26%

العراق

مليار
دوالر

المصدر :ابيكورب

مشاريع الطاقة المخطط لها في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب
القطاع للفترة  2020إلى 2024

استثمارات الطاقة المخطط لها في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(مليار دوالر أمريكي)

الكيماويات
20%

توليد
الكهرباء
32%
اإلجمالي

466

المصدر :ابيكورب
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تونس

األردن

البحرين

الكويت

الجزائر

سلطنة ُعمان

مصر

المغرب
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إيران

قطر

مرحلة الهندسة والشراء واإلنشاء ()EPC

اإلمارات العربية المتحدة

مرحلة الدراسة
مرحلة التصميم الهندسي األولي ()FEED

المملكة العربية السعودية

النفط
22%

الغاز
27%

العراق

مليار
دوالر

توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

ّ
مركبة
 :2020بداية صعبة ناجمة عن أزمة ثالثية
الفصل األول :أزمة صحية
ّ
مثــل عــام  2020تحديـ ًـا عالميـ ًـا غيــر مســبوق مــن حيــث حجــم وســرعة انتشــار فيــروس كورونــا .وبنهايــة الربــع األول مــن عــام  ،2020كانــت
الحــد مــن معــدل انتشــار
أغلبيــة الــدول بيــن مطرقــة اســتمرار النشــاط االقتصــادي والمجازفــة بخســارة هائلــة فــي األرواح مــن جهــة ،وســندان
ّ
الفيــروس مــن خــال فــرض القيــود علــى حســاب االقتصــاد مــن جهــة أخــرى .وقــد دفعــت هــذه المعضلــة الــدول للتعامــل مــع األزمــة بالشــكل الــذي
تراه مناسـ ً
ـبا دون الحاجة إلى التنســيق مع الدول األخرى ،في حين ســيتطلب اســتئناف أنشــطة الســفر والتجارة من الدول التنســيق فيما بينها.
ـودا حـ ً
ثمــة إجمــاع علــى أن العالــم ســيواجه ركـ ً
ـادا ،لكــن األســاس الــذي يســتند إليــه هــذا اإلجمــاع غيــر مكتمــل تمامـ ًـا .وترجــح التوقعــات
األوليــة لصنــدوق النقــد الدولــي ومؤسســات عالميــة أخــرى أن ينكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  2020بنســبة  3%عالميـ ًـا و 1%فــي
األســواق الناشــئة .وترتكــز هــذه التوقعــات فــي المقــام األول علــى األثــر المباشــر للقيــود التــي تــم فرضهــا ،وانحســار قطــاع النقــل ،وتباطــؤ
نشــاط معظــم قطاعــات االقتصــاد ،وذلــك باســتثناء قطاعــات معينــة مثــل قطــاع األدويــة والمســتحضرات الطبيــة ،وتقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت ،واألغذيــة والمشــروبات .لكــن مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن هــذه التوقعــات تســتند إلــى النمــوذج الــذي يعتمــده معظــم خبــراء
ً
أحداثــا وتأتــي هــذه التوقعــات وفــق النمــوذج الــذي يتبعــه معظــم خبــراء االقتصــاد ،حيــث
االقتصــاد للتنبــؤ بآثــار الجوائــح ،حيــث يعتبرونهــا
ً
ً
خالفــا للنمــوذج الــذي يتبعونــه
أحداثــا منفــردة ال تؤثــر بشــكل جــذري علــى القــدرة اإلنتاجيــة علــى المــدى البعيــد ،وذلــك
يعتبــرون الجوائــح
لقيــاس اآلثــار االقتصاديــة التي تخلفها الحروب أو الكــوارث الطبيعية.
وبالتالــي ،فمــن المحتمــل أن يــؤدي قيــاس األثــر غيــر المباشــر إلــى جعــل الصــورة االقتصاديــة المســتقبلية أكثــر قتامــة ،فقــد تســفر
التغيــرات فــي المؤشــرات االقتصاديــة نتيجــة الركــود القــادم عــن تخلــف الشــركات عــن الســداد أو إفالســها ،وعمليــات تســريح جماعــي للعامليــن،
وازديــاد نســبة القــروض المتعثــرة فــي القطــاع المصرفــي ،واللجــوء إلــى المدخــرات االحترازيــة ،ونشــوء صدمــة ســلبية علــى جانــب الطلــب وبــروز
عقبــات علــى جانــب العــرض ،وانخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي ،وتأخيــر قــرارات االســتثمار ،وانخفــاض حجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر .وتقــدم
ـي  1918و 1919معطيــات محــدودة
الجوائــح التــي حدثــت فــي الســابق مثــل الطاعــون األســود فــي عــام  1348واألنفلونــزا اإلســبانية فــي عامـ ّ

ال يمكــن مــن خاللهــا وضــع نمــوذج متكامــل يضــع فــي عيــن االعتبــار كل مــا يجــري حاليـ ًـا ،وذلــك ألن مثــل هــذه النمــاذج ال تأخــذ فــي الحســبان
طبيعــة المجتمعــات التــي تعيــش فــي عصــر العولمــة الحديثــة التــي ترتبــط منظومتــه االقتصاديــة ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا مــع الصيــن ،وهــي عوامــل تجعــل
ً
إطالقا لمواجهــة مخاطر الجوائح.
االقتصــادات غير مســتعدة
وتشــير التوقعــات الحاليــة إلــى اســتمرار الــدول ذات معــدالت اإلصابــة األعلــى بالفيــروس بفــرض القيــود حتــى الربــع األخيــر مــن عــام
 ،2020لكــن تلــك القيــود أصبحــت أكثــر قابلــة للتغييــر والتعديــل .وقــد ســلطت حــاالت تفشــي الفيــروس الجديــدة فــي دول مثــل الصيــن
وألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة الضــوء علــى مــدى تعقيــد التحــدي الــذي تواجهــه الحكومــات فــي تخفيــف القيــود االجتماعيــة ،ويصبــح هــذا التحــدي
ـدا فــي الــدول التــي تعتمــد علــى موســم الســياحة الصيفيــة .وفــي غيــاب لقــاح ُيقــال بأنــه لــن يتوفــر إال بعــد  12إلــى  18شـ ً
أكثــر تعقيـ ً
ـهرا مــن اآلن،
فقــد تعاملــت الــدول مــع الوضــع عبــر خمســة إجــراءات رئيســية ،متمثلــة فــي اتبــاع قواعــد التباعــد االجتماعــي ،وتتبــع المخالطيــن للمرضــى ،وتكثيــف
تتبــع المخالطيــن اإلجــراء األكثــر إثــارة لألمــل والجــدل مــن بيــن هــذه اإلجــراءات
إجــراء الفحوصــات ،وفــرض الحجــر الصحــي ،وإتاحــة العــاجُ .
وي َعـ ّـد ّ
علــى الصعيــد العالــم ،وذلــك ســبب مخــاوف النــاس مــن انتهــاك خصوصيتهــم وأوجــه اســتخدام البيانــات التــي يتــم جمعهــا .ولذلــك هنــاك جهــود
مكثفــة للتعــاون فــي مجــال البحــث والتطوير من أجل اختبار مدى فعالية التطبيقات التي تســتند إلى تقنية البلوتوث (.)Bluetooth

الفصل الثاني :أزمة نفطية

ً
مدفوعــا فــي األســاس بتراكــم الفائــض الــذي حــدث قبــل
هنــاك إجمــاع عــام علــى أن االنخفــاض الــذي شــهدته أســعار النفــط كان
نشــوء أزمــة فيــروس كورونــا ،لكــن هــذه األخيــرة فاقمــت الوضــع نتيجــة القيــود المفروضــة علــى الســفر ،ممــا أدى إلــى أكبــر انكمــاش

فــي الطلــب علــى النفــط شــهده التاريــخ .يقـ ّـدر هــذا االنكمــاش القياســي الــذي حــدث أثنــاء الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري  2020بنحــو 22
مليــون برميــل يوميـ ًـا ،ومــن أســبابه الرئيســية االنحــدار الحــاد فــي الطلــب علــى المنتجــات المرتبطــة بقطــاع النقــل ،وبالتالــي ســيعتمد طــول أمــد
ـال
هــذا االنكمــاش علــى القــرارات التــي ســتتخذها الــدول للتعامــل مــع الوضــع ،خاصــة وأن اســتئناف حركــة الســفر الدوليــة تســتدعي مســتوى عـ ٍ
من التنســيق بين الدول.
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مر التاريخ
شهد عام  2020أكبر انكماش في الطلب على النفط على ّ
سعر نفط برنت (دوالر/برميل)

الواليات المتحدة تنسحب من خطة العمل الشاملة
المشتركة – فرض عقوبات ثانوية على إيران

أوبك +توافق على تمديد
تخفيض اإلنتاج لـ 9أشهر إضافية
أوبك +تفشل في تجديد
تمديد تخفيض اإلنتاج

هجمات على منشآت
نفطية سعودية

بدء تراجع إنتاج
الواليات المتحدة

بدء التخفيضات المتفق عليها بين الدول
األعضاء وغير األعضاء في أوبك

إنتاج أمريكي قياسي

أبريل 2020

يناير 2020

أكتوبر 2019

يوليو 2019

أبريل 2019

يناير 2019

أكتوبر 2018

يوليو 2018

أبريل 2018

يناير 2018

أكتوبر 2017

يوليو 2017

أبريل 2017

يناير 2017

أكتوبر 2016

يوليو 2016

أبريل 2016

يناير 2016

أكتوبر 2015

يوليو 2015

أدنى سعر لبرنت في  20سنة عند حوالي  18دوالراً
أمريكياً للبرميل

أبريل 2015

برنت يهوي إلى 28
دوالراً أمريكياً للبرميل،
وهو السعر األدنى منذ
نوفمبر 2003
يناير 2015

االنتشار العالمي لكوفيد19-
يضرب الطلب على النفط

أوبك +توافق على تمديد تخفيض
اإلنتاج حتى نهاية عام 2018

المصدر :بلومبرغ

تتمثــل التبعــات األولــى ألزمــة النفــط فــي إعــادة هيكلــة محتملــة لصناعــة النفــط والغــاز ،ومــن المتوقــع أن يشــمل ذلــك تســريع وتيــرة
إغــاق األصــول الرأســمالية األقــل فعاليــة ،وزيــادة نشــاط عمليــات االندمــاج واالســتحواذ .ومــن المتوقــع فــي بــادئ األمــر أن يتــم إغــاق
مصــادر براميــل النفــط التــي تتســم بنفقــات تشــغيلية عاليــة وتواجــه تحديــات كبيــرة مــن حيــث إمكانيــة التخزيــن ،خاصــة فــي ظــل الكــم الهائــل
مــن براميــل النفــط ذات النفقــات التشــغيلية المنخفضة التــي أصبحت تتنافس على حصص في ســوق آخذة في التقلص.
ومــن المتوقــع أن يشــهد شــهر مايــو والنصــف األول مــن شــهر يونيــو إغــاق
نحــو  2.5إلــى  3.5مليــون برميــل يوميـ ًـا فــي مختلــف أنحــاء أمريــكا الشــمالية،
وذلــك بمــا يعــادل االلتزامــات النفطيــة التــي حددتهــا المملكــة العربيــة
الســعودية وروســيا .وقــد شــهد قطــاع خدمــات النفــط والغــاز بالفعــل فقــدان أكثــر
مــن مليــون شــخص لوظيفتــه وخفــض النفقــات الرأســمالية بنســبة كبيــرة جــراء األزمــة
الثالثيــة التــي يشــهدها العالــم حاليـ ًـا ،عــاوة علــى تقييــد المشــاريع وتعطيــل سالســل
اإلمــداد (مثــال :أحــواض بنــاء الســفن فــي آســيا وشــركات الهندســة المتخصصــة فــي
إقليــم لومبارديــا بإيطاليا) ،وإعادة هيكلة واســعة النطــاق لقطاع الطاقة.

تشير التوقعات إلى أن يتراوح
متوسط أسعار برنت بين  30و
 40دوالر أمريكي في عامي
 2020و  2021قبل أن يكتسب
السوق توازنه من جديد.

هنــاك اختــاف فــي اآلراء بشــأن مــدى مرونــة الطلــب وقدرتــه علــى العــودة إلــى مســتواه الســابق ،وذلــك ألن مرونــة الطلــب تعتمــد
ً
أوال ،اآلثــار المترتبــة علــى طــول فتــرة اإلغــاق ،والتــي ســتعتمد علــى مســتوى قلــق
علــى عــدة عوامــل رئيســية يصعــب التنبــؤ بمداهــا وآثارهــا.
الحكومــات مــن احتماليــة حــدوث موجــة ثانيــة مــن اإلصابــات بفيــروس كورونــا .أمــا العامــل الثانــي فيتمثــل فــي اآلثــار الهيكليــة التــي ســتخلقها
األزمــة علــى القــدرة اإلنتاجيــة لالقتصــاد بشــكل عــام .أمــا العامــل الثالــث واألخيــر ،فيتمثــل فــي اآلثــار المترتبــة علــى التغيــرات الســلوكية فــي
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توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

هيكليــة الطلــب بعــد انقضــاء الجائحــة .وبعيـ ً
ـدا عــن الفــوارق الكبيــرة بيــن خامــات النفــط وكذلــك الفــوارق بيــن أســواق النفــط الفعليــة وأســواق
ً
دوالرا أمريكيـ ًـا فــي عامــي  2020و  2021قبــل أن يكتســب
العقــود اآلجلــة ،فــإن التوقعــات ترجــح أن يتــراوح متوســط أســعار برنــت بيــن  30و40
الســوق توازنه من جديد.

الفصل الثالث :أزمة مالية؟

بــدأت أزمــة الســيولة العالميــة تفــرض نفســها فــي ظــل خســارة عــدد متزايــد مــن األصــول الماليــة لقيمتهــا .وعلــى ضــوء ذلــك ،تحركــت
البنــوك المركزيــة والمؤسســات المتعــددة األطــراف لكبــح جمــاح هــذه األزمــة ،حيــث أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي عــن منـ ٍـح تصــل قيمتهــا 500

مليــون دوالر أمريكــي لمســاعدة الــدول علــى تغطيــة ديونهــا ،كمــا

سباق قياسي

أعلنــت مجموعــة العشــرين ( )G20عــن تعليــق المدفوعــات المترتبــة
علــى خدمــة الديــون ( )debt service paymentsللــدول األكثــر فقـ ً
ـرا
لفتــرة زمنيــة معينــة .عــاوة علــى ذلــك ،يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي
ومجموعــة العشــرين بدراســة مقترحــات لزيــادة مخصصــات حقــوق
الســحب الخاصــة ( )special drawing rightsللــدول األعضــاء ،وهــو
ً
ســابقا فــي عــام  2009حيــث تــم ضــخ تريليــون دوالر
اجــراء اتُ خــذ

ً
ازدحاما على اإلطالق
كان هذا الشهر بالفعل أكثر األشهر
على صعيد مبيعات السندات المقومة بالدوالر من قبل جهات
سيادية خليجية
المملكة العربية السعودية
الكويت

البحرين

اإلمارات (أبوظبي)

قطر

اإلمارات (الشارقة)

سلطنة ُعمان

أمريكــي فــي االقتصــاد العالمــي ،منهــا  250مليــار دوالر أمريكــي
على شــكل حقوق ســحب خاصة إضافية.

أبريل 2020
أبريل 2018

مــن جهــة أخــرى ،فمــن المقــرر أن يحســم االتحــاد األوروبــي قــراره

أكتوبر 2016

بشــأن مــا إذا كان ســيرفض الســندات المشــتركة (ســندات كورونــا) أو

سبتمبر 2017

سيســتفيد مــن آليــة االســتقرار األوروبــي وضمانــات القــروض التــي
يمنحهــا بنــك االســتثمار األوروبــي ،ويأتــي ذلــك بعدمــا كان قــد أعلــن

مارس 2019

االتحــاد األوروبــي عــن توصلــه التفــاق بشــأن تخصيــص حزمــة ماليــة

مارس 2017

بقيمــة  500مليــار دوالر أمريكــي لضخهــا فــي الســوق ،والتــي تمثــل

سبتمبر 2019

نصــف مــا تحتاجــه دول االتحــاد لمواجهــة اآلثــار االقتصاديــة التــي
خلفتها األزمة.
فــي المقابــل ،هنــاك مخــاوف مــن أن تــؤدي خطــط التحفيــز
الضخمــة إلــى اســتفحال حجــم الديــون التــي قــد تبطــئ عجلــة

 25مليار دوالر 20

15

10

5

0

المصدر :بلومبرغ؛ يبين أكثر األشهر ازدحاماً للخليج

النمــو االقتصــادي ،وتــزداد هــذه المخــاوف بالــذات فــي األســواق
الناشــئة فــي ظــل تفــاوت قــدرة الــدول علــى االســتفادة مــن أســواق
الديــن ،بمــا فــي ذلــك دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
ففــي مقابــل نجــاح الســندات التــي أصدرتهــا دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،والتــي بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة  25مليــار دوالر وزاد
اكتتابهــا بنحــو أربعــة إلــى ســتة أضعــاف ،تواجــه دول أخــرى فــي
المنطقــة صعوبــات فــي االســتفادة مــن أســواق الديــن فــي ظــل
ارتفــاع عوائــد الســندات بســبب حالــة الركــود االقتصــادي وانخفــاض
أســعار النفط والغاز.
وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي
األقــوى مــن حيــث التصنيــف االئتمانــي زيــادة تتــراوح بيــن  55و100

في مقابل نجاح السندات التي أصدرتها
دول مجلس التعاون الخليجي ،والتي
بلغت قيمتها اإلجمالية  25مليار دوالر
وزاد اكتتابها بنحو أربعة إلى ستة أضعاف،
تكافح دول أخرى في المنطقة في ظل
ارتفاع عوائد السندات بسبب حالة الركود
االقتصادي وانخفاض أسعار النفط والغاز.
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نقطــة أســاس فــي فروقــات البيــع والشــراء لعقــود مبــادالت مخاطــر االئتمــان ( )credit default swapsمنــذ شــهر ينايــر ،فيمــا تراوحــت فروقــات
ـي  2027 / 2026بيــن  125إلــى  175نقطــة أســاس .وقــد
البيــع والشــراء لمبادلــة األصــول ( )asset swap spreadsآلجــال االســتحقاق فــي عامـ ّ
تواجــه الجهــات المصــدرة للســندات فــي ســلطنة ُعمــان أو مملكــة البحريــن صعوبــات فــي إعــادة تمويــل الديــون المســتحقة عليهــا أو نمــو العجــز
المالــي ،مــع اإلشــارة إلــى أن مملكــة البحريــن (الحائــزة علــى تصنيــف ائتمانــي « »B+مــن قبــل ســتاندرد أنــد بــورز) قامــت بعــرض ســندات بآجــال
اســتحقاق تبلغ  10ســنوات وعائدات بنسبة .7.375%
وباإلضافــة إلــى الســندات وخفــض اإلنفــاق ،فقــد اســتطاعت بعــض الــدول مــن االســتفادة مــن أصولهــا األجنبيــة الضخمــة لتغطيــة الحســاب
الجــاري وضــخ الســيولة بالــدوالر فــي األنظمــة المصرفيــة وموازنــة هجــرة رؤوس األمــوال .حيــث أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى
ســبيل المثــال عــن عجــز قــدره  34مليــار ريــال ســعودي ( 9مليــارات دوالر أمريكــي) للربــع األول مــن عــام  2020فقــط فــي ظــل انخفــاض عوائــد
النفــط بنســبة  129( 24%مليــار ريــال ســعودي) والعوائــد غيــر النفطيــة بنســبة  .17%وبنــاء علــى ذلــك ،قــدرت المملكــة العربيــة الســعودية أن
يبلــغ عجــز الميزانيــة العامــة نحو  187مليار ريال ســعودي ،وهو مــا يعادل  6.4%من ناتج المملكــة المحلي اإلجمالي.
وبالنظــر إلــى التطــورات اإليجابيــة خــارج إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي ،فقــد نجحــت المملكــة المغربيــة علــى ســبيل المثــال فــي المحافظــة
ويعتقــد بأنهــا ســتتمكن مــن احتــواء األثــر الســلبي لجائحــة فيــروس كورونــا
علــى تصنيفهــا االئتمانــي مــن ســتاندرد أنــد بــورز عنــد درجةاالســتثمار ُ
على االقتصــاد والمالية العامة.

مــع انجــاء الصــورة بشــأن مــا ســتخلفه هــذه الضربــة الثالثيــة مــن آثــار علــى المــدى األبعــد ،قــد تتكشــف بعــض التغيــرات
الهيكليــة المعقدة فــي المجاالت التالية:
الحمائيــة؟ هــل ســتفرض إجــراءات تقشــفية
•الشــؤون الجيوسياســية الماليــة والنقديــة :هــل ســتتنامى القوميــة والممارســات ِ
تــؤدي إلــى تحفيــز التعــاون ،وخاصــة علــى المســتوى اإلقليمــي؟ هــل ســيتم فــك االرتبــاط بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن وغيرهــا
مــن الــدول؟ هل سنشــهد زيادة في انهيار العمالت ووضع السياســات النقدية غيــر التقليدية؟
•االقتصــاد الكلــي ،التجــارة :هــل ســيتم نقــل أو إعــادة توطيــن سالســل القيمــة واإلمــداد العالميــة إلــى مواقــع أقــرب إلــى
المســتهلكين؟ هــل ســنرى ظهــور مراكــز تصنيــع أخــرى منخفضــة التكلفــة ،أو تدخــل الحكومــة بشــكل متزايــد فــي االقتصــاد
ً
والمجــاالت االجتماعيــة؟ هل سنشــهد ركـ ً
تضخميا يطول أمده يعــم مختلف أنحاء العالم؟
ـودا
•التقنيــة والخصوصيــة وســلوك المســتهلكين :هــل سيســجل النــاس بشــكل طوعــي فــي أنظمــة التعقــب وإصــدار شــهادات
خلوهــم مــن األمــراض لهــم مــن خــال التقنيــات المتنقلــة مثــل تطبيقــات الهاتــف المحمــول ،أم أن ذلــك ســيتم مــن خــال سياســات
ّ
مركزيــة تفرضهــا الحكومــات؟ هــل ســيغير ظهــور «الصحــة اإللكترونيــة» ( )E-Healthالنظــام الســائد لألعمــال وأســلوب الحيــاة،
والــذي تغيــر بالفعــل فــي ظــل تنامــي حجــم التجــارة اإللكترونيــة واالعتمــاد بشــكل متزايــد علــى نظــام العمــل عــن ُبعــد ،ســواء فــي
المتمــرس فــي
االقتصــادات المتقدمــة التــي يشــكل كبــار الســن معظــم ســكانها ،أو فــي الــدول الناشــئة التــي يشــكل الشــباب
ّ
وســائل التواصــل الحديثــة معظــم ســكانها؟ هــل ســتتعرض األجــور لضغــوط نتيجــة تنامــي التوجــه نحــو الرقمنــة واألتمتــة – خاصــة
فــي حال ُأ ِعيــد توطين الوظائف إلى مناطــق عالية التكلفة؟
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توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

اقتصاد دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
مسارات متفاوتة نحو التعافي مع وجود بعض المرونة
مــن المتوقــع أن تتأثــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي جوانــب عــدة ،بمــا
فــي ذلــك انخفــاض إيــرادات قطــاع النفــط والغــاز ،وتعطــل سالســل اإلمــداد ،وخفــض
المعرضــة
التصنيــف االئتمانــي – وخاصــة بالنســبة للشــركات العاملــة فــي القطاعــات
ّ
للمخاطــر بمــا فــي ذلــك قطــاع الطاقــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم القطاعــات
تواجــه صعوبــات بالفعــل ،باســتثناء قطــاع األدويــة والمســتحضرات الطبيــة ،وتقنيــة
المعلومات واالتصاالت ،واألغذية والمشروبات.

أظهرت تقديرات البنك الدولي
انخفاض حجم التحويالت المالية
إلى الدول المتوسطة والمنخفضة
ً
عالميا.
الدخل بنسبة % 20

وســيتفاوت هــذا األثــر بشــكل كبيــر بيــن دول المنطقــة بنــاء علــى عــدة عوامــل ،بمــا فــي
ذلــك حصــة القطــاع الخــاص غيــر النفطــي (علــى ســبيل المثــال ،انخفــض نمــو مؤشــر مديــري المشــتريات فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مــارس
 2020إلــى أدنــى معدالتــه علــى اإلطــاق) ،ونشــاط قطــاع الحــج والعمــرة والســياحة ،والقيــود المفروضــة علــى التجــارة ،وحجــم اإلنفــاق مــن قبــل
المســتهلكين ،والسياســات المتعلقــة بمكافحــة البطالــة ال ســيما فــي الــدول التــي شــهدت انتشــار فيــروس كورونــا فــي مخيمــات العمالــة الوافــدة.
ً
ً
عالميا.
ووفقا للبنك الدولي فقد انخفض حجم التحويالت المالية إلى الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بنسبة 20%
وعلــى صعيــد المنطقــة فقــد بــادرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتخصيــص أكثــر مــن  120مليــار دوالر أمريكــي علــى شــكل حــزم تحفيزيــة لتدعيــم
اقتصاداتهــا .مــن جهتهــا قامــت جمهوريــة مصــر العربيــة بتقديــم مــا مجموعــه  7مليــارات دوالر أمريكــي علــى شــكل حوافــز تحفيزيــة لعــدد مــن القطاعات.
ويجــب علــى دول المنطقــة كســائر دول العالــم أن تعالــج المســائل المتعلقــة بآليــة نقــل هــذه الحــزم لضمــان وصولهــا إلــى الشــرائح المســتهدفة وجنــي
ثمارهــا االقتصاديــة .ومــن المتوقــع أن تشــهد الســوق تعافيـ ًـا اقتصاديـ ًـا يأخــذ شــكل « *»Wفــي أغلبيــة دول المنطقة باســتثناء تلك التــي تواجه
مخاطــر شــديدة بســبب األوضــاع غيــر المســتقرة فيهــا .ويأتــي ذلــك بعدمــا ارتفعــت عــاوات مخاطــر االئتمــان بمــا ال يقــل عــن  100-80نقطــة
أساس في شهر مارس ،حتى في الدول التي تتمتع بتنصيف (.)AA
وبالنظــر إلــى مرونــة منتجــي النفــط والغــاز ،فــإن األمــر يتطلــب النظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن نقطــة التعــادل ألســعار النفــط .فمــن المنظــور المالــي البحــت،
بإمــكان نقطــة التعــادل أن تقــدم لمحــة ســريعة عــن الــدول األكثــر عرضــة للمخاطــر والتدابيــر الممكنــة لترشــيد الميزانيــة ،غيــر أنهــا ال تصلــح لوضــع تصــور حــول
اســتراتيجية إنتــاج النفــط والغــاز .ومــن المتوقــع أن يســعى المنتجــون األقــوى ماليـ ًـا بشــكل حثيــث للحفــاظ على القيمــة المقترحة علــى المــدى الطويل من
خــال محاولــة التحكــم فــي توجهــات الســوق لتحقيــق أقصــى العوائــد للمســاهمين .وإن دعــت الحاجــة فســيقوم هــؤالء المنتجــون األقويــاء بتوظيــف مــا
يتمتعــون بــه مــن مرونــة فــي الميزانيــة التقديريــة .ومــن بيــن األمثلــة األخيــرة علــى ما ســبق قيــام المملكة العربيــة الســعودية بخفــض اإلنفاق فــي الميزانية
بنحــو  26مليــار دوالر ،وتعليــق صــرف بــدل غــاء المعيشــة ،وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافة مــن  5%إلــى  ،15%وإعادة النظــر في المنافع التــي يتحصل عليها
المقاوليــن مــع الجهــات الحكوميــة ،وتحويــل  40مليــار دوالر أمريكــي مــن االحتياطيــات األجنبيــة إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة لتمويــل عــدد مــن
االستثمارات.
تفضــل هــذه الشــركات االلتــزام بسياســات توزيــع األربــاح لديهــا
هــذا وتواجــه شــركات الطاقــة الكبــرى فــي الوقــت الراهــن نفــس المعضلــة ،فمــن جهــةّ ،
ألطــول فتــرة ممكنــة للحفــاظ علــى القيمــة المقترحــة للمســتثمرين ،لكــن فــي الجهــة المقابلــة ال تعـ ّـد الظــروف الحاليــة مواتيــة للمضــي بهــذا االلتــزام
فــي ظــل هبــوط أســعار األســهم بنســب تتــراوح بيــن  20%إلــى  30%منــذ مطلــع العــام .ومقارنــة باألرقــام األوليــة لهــذا العــام فقــد بــادرت الشــركات
الكبــرى وشــركات النفــط الوطنيــة والشــركات المســتقلة الكبــرى  -باســتثناء شــركة أوكســيدنتال  -بخفــض اإلنفــاق علــى مختلــف أنشــطة المنبــع
المخطــط لهــا بنســب تتــراوح بيــن  20%إلــى  .30%أمــا علــى صعيــد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،فقــد أعلنــت أرامكــو الســعودية عزمهــا
بالمضي في توزيع األرباح بما ال يقل عن  75مليار دوالر أمريكي في عام .2020
ّ
*تعــد دورة التعافــي االقتصــادي الــذي يأخــذ شــكل حــرف « »Vالســيناريو األمثــل ،وهــو يتســم بتراجــع حــاد يعقبــه صعــود حــاد .بينمــا يشــير االنتعــاش الــذي
ـاف تتســم بتراجعيــن حاديــن يتخللهمــا صعــودان حــادان يشــبه شــكل الحــرف « »Wفــي الرســوم البيانيــة .وهنــاك أشــكال
يأخــذ شــكل حــرف « »Wإلــى دورة تعـ ٍ
أخــرى مثل « »Uو «»L
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الغاز :فائض في اإلمداد حتى 2024-2023
كان عــام  2019عامــاً قياســياً لمشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال ( ،)LNGحتــى مــع عــدم احتســاب
المشــاريع الجديــدة لدولــة قطــر .لكــن ضعــف الطلــب علــى الغــاز وانخفــاض أســعار الغــاز أثّ ــرا
تؤجــل معظــم قــرارات االســتثمار النهائية
بشــكل كبيــر علــى تلــك الخطــط ،حيــث مــن المتوقــع أن َّ
فــي مجــال الغــاز الطبيعــي المســال إلــى عــام  2021علــى األرجــح علــى الصعيــد العالمــي بوجه
عام ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوجه خاص.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــاريع األمريكيــة تشــكل أكثــر مــن نصــف ( )55%مشــاريع زيــادة
القــدرة اإلنتاجيــة للغــاز الطبيعــي المســال التــي كان مــن المقــرر أن تصــل إلــى مرحلــة قــرار
االســتثمار النهائــي فــي عــام  ،2020تليهــا دولــة قطــر فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،15%علماً

تؤجل معظم
من المتوقع أن َّ
قرارات االستثمار النهائية في مجال
الغاز الطبيعي المسال إلى عام
 2021على األرجح على الصعيد
العالمي بوجه عام ومنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بوجه خاص.

بــأن حجــم عــروض الغــاز الطبيعــي المســال النشــطة حاليــاً يبلــغ نحــو  700مليــون طــن متــري ســنوياً  .وتواجــه المشــاريع المخطــط لهــا بوجــه عــام عــدة صعوبات
بسبب تعطل القوة العاملة المحلية والتأخر في تعيين المتعاقدين والشركاء وإغالق منشآت التصنيع في آسيا والقيود المفروضة على السفر.
وتعتبــر الظــروف الحاليــة لســوق الغــاز الطبيعــي المســال غيــر مواتيــة إلجــراء أعمــال تطويــر إضافيــة لمــوارد الغــاز في ظــل فائض اإلمــداد ،ال ســيما وأنــه يتوقع أن
تبقــى األســعار العالميــة للغــاز فــي المراكــز ( )hubsدون مســتوى  4دوالرات أمريكيــة لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة خــال عــام  ،2020ودون  6دوالرات
أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خالل عام  .2021وبالتالي سيسعى الالعبون في سوق الغاز إلى تأجيل قرارات االستثمار النهائية حيثما أمكن.
ويتوقــع أن تمضــي أغلبيــة دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا قدمــاً بخطــط تطويــر مــوارد الغــاز ألســباب محليــة أو اســتراتيجية ،.لكن هــذه الخطط
تتعــرض للضغــط فــي العديــد مــن الــدول .فعلــى ســبيل المثــال ،تواجــه صــادرات جمهوريــة مصــر العربيــة مــن الغــاز الطبيعــي المســال تحديــات كبيــرة بســبب
ارتفــاع أســعار غــاز اللقيــم بنحــو  4.5دوالر أمريكــي لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة مقابــل تعــادل عائداتهــا الصافيــة مــن الصــادرات (export netback
 .)parityوقــد أدت هــذه العوامــل إلــى هبــوط إنتــاج الغــاز فــي فبرايــر إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ  19شــهراً حيــث بلــغ  6مليــارات قــدم مكعبــة يومياً بســبب
اضطــرار الجهــات المعنيــة إلــى وقــف اإلنتــاج فــي بعــض األماكــن .كمــا هبطــت صــادرات مصــر مــن الغــاز الطبيعــي المســال إلــى  253مليــون قــدم مكعبــة
يوميــاً فقــط فــي شــهر فبرايــر – أي مــا يــوازي ربــع المســتويات المســجلة فــي أواخــر عــام  – 2019وإلــى صفــر منــذ آخــر شــحنة جــرى تحميلهــا فــي منتصــف
شــهر مــارس .أمــا فــي ســائر الــدول فســتخضع مشــاريع الغــاز غيــر التقليــدي فــي كل من المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربية المتحــدة والتي
تبلغ قيمتها مجتمعة  100مليار دوالر أمريكي إلى عملية مراجعة متمعنة إذا ما ّ
قل الطلب عن المتوقع نتيجة امتداد فترة االنكماش االقتصادي.
فــي الجهــة المقابلــة ،ســيعزز تخفيــض إنتــاج النفــط المتوقــع خــال الفتــرة  2021-2020الحاجــة إلــى المضــي قدمــاً فــي تطويــر احتياطيــات الغــاز غيــر
المصاحــب ،وخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الجمهوريــة الجزائريــة بصــدد الدخــول فــي مفاوضــات علــى العقــود المتعلقــة
بالغــاز الطبيعــي المســال المرتبــط بالنفــط ،إذ ســينتهي العمــل بجــزء كبيــر مــن تلــك العقــود البالــغ حجمهــا  6مالييــن طــن متــري ســنوياً خــال الفتــرة -2020
 ،2024ويأتــي ذلــك فــي ظــل انخفــاض صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال الجزائريــة إلــى  2.73مليــون طــن متــري ســنوياً فــي الربــع األول مــن عــام ،2020
وذلــك مقارنــة بـــ  3.1مليــون طــن متــري ســنوياً فــي  2019ومتوســط بلــغ  2.86مليــون طــن متــري ســنوياً خــال الســنوات الثــاث الماضيــة .كمــا ستشــهد
الفتــرة  2024-2020انتهــاء عقــود الغــاز الطبيعــي لــكل مــن ســلطنة ُعمــان ودولــة قطــر ،والتــي يقـ ّـدر حجمهــا بـــ  6.66مليــون طــن متــري ســنوياً و 20مليــون
طن متري سنوياً على التوالي .وسيتطلب تجديد هذه العقود إعادة التفاوض على األسعار وحجم العقود في ظروف تميل كفتها لصالح المشترين.
هــذا وتوجــد هنــاك حالــة مــن عــدم الترابــط بيــن قــرارات االســتثمار فــي العــاز الطبيعــي مــن جهــة والطلــب مــن جهــة أخــرى .وكمــا ورد بالتفصيــل فــي
غيــر نمــوذج «المحفظــة» ()portfolio model
تقريــر «توقعــات اســتثمارات الطاقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» العــام الفائــت ،فقــد ّ
طريقــة تمويــل مشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال بشــكل كبيــر ومتســارع ،ويتلخــص النمــوذج فــي اســتعداد الالعبيــن الكبــار الذيــن يتمتعــون بمعــدالت
رســملة جيــدة الســتخدام الميزانيــات العموميــة بـ ً
ـدال مــن االعتمــاد الكامــل علــى عقــود الشــراء البعيــدة األجــل .ولذلــك ،سيشــكل التســويق واالســتباقية
في تطوير األعمال عامالن حاسمان في المرحلة القادمة بالنسبة لالعبين الفاعلين في مجال الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.
هــذا ويقــوم تقريــر توقعــات االســتثمار لهــذا العــام علــى فرضيــة مضــي دولــة قطــر قدمــاً بخطتهــا االســتراتيجية الراميــة إلــى زيــادة قدرتهــا على التســييل بنحو
 77مليــون طــن متــري ســنوياً لتصــل إلــى  126مليــون طــن متــري ســنوياً ( 170مليار متر مكعــب ســنوياً ) بالرغم من تأخيــر قرارات االســتثمار النهائية ،مســتفيدة
فــي ذلــك مــن انخفــاض التكلفــة .وســتعزز هــذه الخطــط فــرص دولــة قطــر فــي زيــادة حصتهــا الســوقية والحفــاظ عليهــا خاصــة فــي الســوق اآلســيوية
المصدريــن بطاقــة إنتاجيــة بلغــت  173.9مليــون طــن متــري ســنوياً فــي عــام  ،2019متفوقــة علــى
واألســواق الجديــدة وكذلــك االحتفــاظ بطليعتهــا بيــن
ّ
أستراليا بواقع  3.8مليون طن متري سنوياً فقط ،علماً بأن حجم قدرة السوق العالمية للتسييل تبلغ  427مليون طن متري سنوياً .
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توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

قطاع البتروكيماويات العالمي :توقعات متقلبة وضغوط
سلبية على المدى القريب
عــاش قطــاع البتروكيماويــات العالمــي ســنوات طويلــة مــن االزدهــار المســتمر
فــي االســتثمارات تجــاوزت  20مليــار دوالر أمريكــي سـ ً
ـنويا كان للصيــن والواليــات
المتحــدة النصيــب األكبــر فيهــا .وقــد جــاء ذلــك االزدهــار بســبب ارتفــاع هوامــش
الربــح نسـ ً
ـبيا فــي هــذا القطــاع مقارنــة بقطــاع الطاقــة ككل ،ونمــو صناعــة الصخــر

جاء عام  2020ليرسم صورة مختلطة
ومعقدة لهذا القطاع.

الزيتــي في الواليات المتحدة ،وتوقعات ارتفاع الطلب.
لكن عام  2020جاء ليرســم صورة متفاوتة ومعقدة لهذا القطاع.
فقــد أدت القيــود الشــديدة التــي فرضتهــا الــدول إلــى ازديــاد الطلــب علــى الســلع االســتهالكية الســريعة التــداول ،ممــا أنعــش بــدوره علــى الطلــب
علــى مــواد التغليــف مثــل البولــي إيثيليــن تيرفثــاالت ( ،)PETوالبولــي إيثيليــن ( ،)PEواألغشــية البالســتيكية ( .)plastic filmsكمــا شــهدت أعمــال
المنتجــات المســتخدمة فــي تطبيقــات الرعايــة الصحيــة طفــرة كبيــرة ،مثــل اإليثانــول ( ،)ethanolوالغليســيرين ( ،)glycerineوالبولــي إيثيليــن تيرفثــاالت
( ،)PETوالبولــي إيثيليــن تيرفثاالت المعاد تدويره ( ،)recycled PETواإليزوبروبانول (.)isopropanol
فــي المقابــل ،أدى تراجــع التصنيــع إلــى انخفــاض الطلــب علــى الميثانــول ( )methanolبشــكل واضــح فــي الربعيــن الثانــي والثالــث مــن عــام
ً
ســلبا حجــم الطلــب علــى المشــتقات الرئيســية لإليثيليــن ( )ethyleneالتــي كانــت قــد بــدأت رحلــة التعافــي البطــيء مثــل
.2020كمــا وتأثــر
البولــي إيثيليــن ( ،)PEوالمونــو إيثيليــن غاليكــول ( ،)MEGوالبولــي فاينيــل كلورايــد ( ،)PVCومونومــر الســتايرين ( .)SMأمــا أســعار البولــي إيثيليــن
ً
ّ
تراجعــا غيــر مســبوق بســبب أســعار الخــام التــي أثّ ــرت
الخطــي منخفــض الكثافــة ( )LLDPEوالبولــي إيثيليــن مرتفــع الكثافــة ( )HDPEفشــهدت
فــي ســوق الفــوري لإليثيليــن ،واتبــاع الالعبيــن سياســة االنتظــار والترقــب بشــأن كيفيــة اســتغالل القــدرة اإلنتاجيــة الموجــودة لديهــا واســتثمارها
يمــر البروبيليــن ( )polypropyleneبمرحلــة تصحيــح للمخــزون ،إذ انخفضــت معــدالت تشــغيل محــوالت
فــي هــذا الجانــب .وعلــى نحــو مماثــل،
ّ
ً
تدريجيا بالتوازي مع اســتعادة الصيــن قدرتها اإلنتاجية.
البولــي بروبيليــن ( )polypropyleneبنســبة  ،80%-40وهــي آخذة في التحســن
وفــي الوقــت الحالــي ،ال ُيتوقــع أن تتــم إعــادة النظــر فــي خطــط االســتثمار
الرئيســية فــي قطــاع البتروكيماويــات ،كمــا يتوقــع أن تســعى الــدول إلــى بلــورة
اســتراتيجياتها فيمــا يخــص هــذا القطــاع ،والتــي ســتركز علــى زيــادة الدخــل مــن
المواد الهيدروكربونية التي تنتجها واســتخالص أكبر قدر من القيمة منها.
ً
تنوعــا .ففــي
أمــا بالنســبة للــدول األخــرى فــي المنطقــة ،فالصــورة أكثــر
ً
مثــا ال يــزال مشــروع نبــراس فــي البصــرة ( 11مليــار دوالر
جمهوريــة العــراق
أمريكــي) يواجــه تحديــات تتعلــق بتأميــن اللقيــم والجــدوى الماليــة للمشــروع
بشــكل عــام .أمــا مصــر فتشــهد موجــة جديــدة مــن مشــاريع البتروكيماويــات ،علــى
رأســها مجمــع البتروكيماويــات فــي العلميــن التابــع للهيئــة المصريــة العامــة
للبتــرول المملوكــة للحكومــة ( 8.34مليــار دوالر أمريكــي) ،والمجمــع المتخصــص
للبتروكيماويــات فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة ( 3مليــارات دوالر أمريكــي).
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع مجمــع التحريــر للبتروكيماويــات ( 10مليــارات

وتشمل المشاريع الرئيسية في المنطقة ما
يلي:
•سلطنة ُعمان 8.67 :مليار دوالر أمريكي في
الدقم و 6.73مليار دوالر أمريكي في صور
•دولة الكويت 6.5 :مليار دوالر أمريكي،
مشروع الزور
•المملكة العربية السعودية 6.34 :مليار
دوالر أمريكي ،ساتورب أميرال
•دولة قطر 4.5 :مليار دوالر أمريكي ،مجمع
شركة قطر للكيماويات في رأس لفان

ً
متوقفــا بســبب عــدد مــن القضايــا التمويليــة العالقــة.
دوالر أمريكــي) ال يــزال
وفــي المقابــل تنــوي إيــران اســتثمار أكثــر مــن  6مليــارات دوالر أمريكــي فــي
مشــاريع البتروكيماويــات خــال الفتــرة  ،2024-2020لكــن تنفيذهــا ســيتوقف
علــى كيفيــة إدارة الدولة للخروج من األزمــة الصحية الحالية.
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توليد الكهرباء :توقعات مستقرة بشكل عام ،باستثناء
ً
ماليا التي ستضطر إلى
شركات الكهرباء غير المستقرة
تحمل الفرق في تكاليف التوليد من مصادر الطاقة
ّ
المتجددة
كان أثــر أزمــة  2020علــى شــركات مرافــق الخدمــات العامــة محــدود النطــاق إلــى حــد كبيــر ،إذ قامــت أغلبيــة تلــك الشــركات بعمــل الــازم
لضمــان اســتمرار توصيــل الكهربــاء .وباإلضافــة إلــى ذلــك لــم تنخفــض أســعار أســهم الشــركات العاملــة فــي القطــاع بنفــس القــدر الــذي شــهدته
الشــركات العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز ،نتيجــة عــدم انخفــاض حجــم الطلــب علــى الكهربــاء بشــكل الفــت ومؤثــر مــن جهــة ،ودعــم
حكومــات بعــض دول المنطقــة لفواتيــر المــاء والكهربــاء مــن جهــة أخــرى .وباســتثناء شــركات مرافــق الخدمــات العامــة التــي كانــت تعانــي أصـ ً
ـا
مــن عــدم اســتقرار وضعهــا المالــي قبــل نشــوء األزمــة ،فلــم يواجــه هــذا القطــاع أي صعوبــات ائتمانيــة تُ ذكــر ،مــع اإلشــارة إلــى أن أثــر األزمــة
ً
ملموســا بشــكل أكبــر فــي عــام  ،2020حيــث تــم خفــض اإلنفــاق علــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة وشــبكات النقــل
علــى االســتثمارات أصبــح
والتوزيــع بســبب التأخيــر الحاصــل في أعمال تطوير المشــاريع ،والقيود اللوجســتية وتقييد التنقل ،والتوقعــات بانخفاض الطلب.
ومــع ذلــك ،يبــدو أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لــم تتأثــر حتــى اآلن،
فالمــزادات علــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة حافظــت علــى مســتواها ،وخاصــة
برنامــج مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
بــل مــن المحتمــل أن تتســارع وتيــرة إصــاح قطــاع توليــد الكهربــاء بعــد انحســار أزمــة
ً
متمثــا ذلــك فــي انتشــار نظــام التوليــد المــوزَّ ع (distributed
فيــروس كورونــا
ً
وتحديــدا اللوحــات الكهروضوئيــة علــى األســطح (،)rooftop PV
،)generation

يبدو أن منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لم تتأثر حتى اآلن،
فالمزادات على مشاريع الطاقة
المتجددة حافظت على مستواها.

وتخزيــن الكهربــاء ،وقيــاس الشــبكات ( ،)net meteringوتعزيــز الشــبكات ،واســتخدام
ً
تطورا مثــل تقنية القياس الذكي.
تقنيــات أكثــر
هــذا وتقــوم الــدول التــي بــادرت بتنفيــذ إصالحــات علــى القطــاع إلدارة الطلــب علــى الكهربــاء بجنــي ثمــار تلــك المبــادرات االســتباقية ،بــل
الحمل األساســي (.)baseload
يقدر فائض القدرة بنحو  45%من ِ
ويشــهد بعضهــا فائضـ ًـا فــي القــدرة اإلنتاجية ،من بينها مصــر التي ّ
فــي المقابــل ،تُ َعــد توقعــات االســتثمار فــي قطــاع توليــد الكهربــاء فــي جمهوريــة العــراق األكثــر غموضـ ًـا ،علمـ ًـا بــأن حجــم اإلنفــاق المخصــص
لمشــاريع توليــد الكهربــاء مــن المصــادر التقليديــة هــي األعلــى فــي المنطقــة ،تليهــا كل مــن الجمهوريــة الجزائريــة والمملكــة العربيــة الســعودية
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ومــن المتوقــع أن تــؤدي حالــة عــدم الوضــوح الســائدة وتأثــر حجــم الطلــب فــي ظــل أزمــة عــام  2020أن
تعيــد إلــى الواجهــة التســاؤالت بشــأن مــدى اســتدامة الخطــط المســتقبلية فــي الطاقــة المتجــددة ،ومــدى قــدرة هــذه المشــاريع علــى اجتــذاب
ً
نظرا النخفاض األســعار والهوامش في بيئة تتســم بالتنافســية الشديدة.
االســتثمارات
وقــد شــهد شــهر أبريــل مــن العــام الجــاري  2020تلقــي شــركة ميــاه وكهربــاء اإلمــارات أقــل تعرفــة مســجلة عالميـ ًـا للطاقــة الشمســية إلمــداد
ً
ســنتا للكيلــوواط فــي الســاعة .مــن جانبهــا شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية
مصنعهــا فــي الظفــرة بأبوظبــي ،حيــث بلغــت التعرفــة 1.35
انتهــاء الجولــة الثانيــة مــن العــروض لــدى مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة التفاقيــات شــراء الطاقــة تصــل مدتهــا إلــى  25ســنة ،وتــم
فــي تلــك الجولــة تقديــم معــدالت تعرفــة منخفضــة بشــكل ملحــوظ (بلغــت التعرفــة األقــل  1.61سـ ً
ـنتا أمريكيـ ًـا للكيلــوواط فــي الســاعة) .ومــع
انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة إلــى مــا دون التوقعــات ،تواجــه بعــض الحكومــات مثــل مصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة معضلــة
تأجيــل المشــاريع فــي مقابــل تلبيــة أهــداف الطاقــة المتجــددة ،حيــن وضعــت الجمهوريــة الجزائريــة نصــب عينيهــا هدفـ ًـا طموحـ ًـا يتمثــل فــي زيــادة
حجــم مشــاريع الطاقة الشمســية بواقــع  11.3مليار دوالر أمريكي خالل الســنوات الخمس المقبلة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تكلفــة التخزيــن ومعالجــة التقطــع ال تــزال مرتفعــة ،وهــو مــا ســيوازن انخفــاض معــدالت تعرفــة اإلمــداد .وســتكون
المخــاوف مرتفعــة بشــكل خــاص فــي دول مثــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمملكــة المغربيــة التــي لديهــا شــركات مرافــق خدمــات عامــة
ً
ً
أصال ،وهو ما ســيصعب عليها تحمــل فرق التكلفة.
ماليا
غيــر مســتقرة
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توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام 2024-2020

انخفاض توقعات االستثمار بـ  173مليار دوالر أمريكي
مقارنة بتوقعات الفترة 2023 – 2019
وفــي الختــام ،مــن المتوقــع أن تكــون توقعــات االســتثمارات للفتــرة  2024-2020أكثــر
ً
ً
نظــرا لألزمــة الثالثيــة لعــام  ،2020وهنــاك العديــد مــن المجــاالت
غموضــا وضبابيــة
المحفوفة بالمخاطر والزاخرة بالفرص.
وبالنظــر إلــى قيمــة المشــاريع فقــط ،تتســم جمهوريــة العــراق بأعلــى درجــة مــن الغمــوض
مــن بيــن دول المنطقــة ،ويعــود ذلــك إلــى عامليــن رئيســيين ،وهمــا الحجــم الضخــم
لالســتثمارات الملتــزم بهــا ،واالحتماليــة العاليــة تأخــر المشــاريع أو إلغائهــا علــى المدييــن

أصبحت الظروف مواتية لحدوث
موجة جديدة من عمليات االندماج
واالستحواذ في قطاع الطاقة،
وخاصة في مجال خدمات النفط
والغاز وإمداداتهما،

القريــب والمتوســط .فــي المقابــل ،ازدادت االســتثمارات الملتــزم بهــا فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة  2.3%مقارنــة بانخفــاض بلــغ 6%
ً
نسبيا في دول مجلس التعاون.
في المنطقة ككل ،وهو مؤشر على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع
وعلــى صعيــد االســتثمار المباشــر ،فقــد أصبحــت الظــروف مواتيــة لحــدوث موجــة جديــدة مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ فــي قطــاع
الطاقــة ،وخاصــة فــي مجــال خدمــات النفــط والغــاز وإمداداتهمــا ،وذلــك فــي ظــل ازديــاد إقبــال المســتثمرين نظـ ً
ـرا للتقييــم المنخفــض للشــركات
المدرجــة فــي البورصــة التــي تتمتــع بسياســات توزيــع أربــاح مســتقرة نسـ ً
ـبيا خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ومثلمــا جــاء بالتفصيل
ً
نظــرا للمعضلــة التــي يواجههــا قطــاع
فــي تقاريــر ابيكــورب األخيــرة ،كان هــذا التوجــه يحــدث بالفعــل ولكنــه تســارع فــي ظــل الظــروف الحاليــة
الطاقــة المتمثلــة فــي عوائــد المســاهمين المنخفضــة نسـ ً
ـبيا مــن جهــة ،وتقلــص الهوامــش علــى امتــداد سلســلة القيمــة مــن جهــة أخــرى .كمــا مــن
المتوقــع أن يــؤدي التوجــه نحــو عالــم منخفــض الكربــون وطــول أمــد دورة التعافــي إلــى المزيــد مــن عمليــات التكامــل والتحســين والتوســع .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك قطــاع الصخــر الزيتــي فــي الواليــات المتحــدة الــذي اســتفاد بشــكل كبيــر مــن االســتثمارات المباشــرة قبــل خضوعــه لعمليــات
اســتحواذ متعــددة مــن قبــل كبــار الالعبيــن ،وتعـ ّـد االســتثمارات األخيــرة لصنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي فــي عــدد مــن شــركات الطاقــة
مقدمــة لمــا ســيأتي الحقـ ًـا .كمــا مــن المتوقــع أيضـ ًـا أن تحــدث عمليــات اندمــاج واســعة فــي قطــاع خدمــات حقــول النفــط وكذلــك فــي قطــاع مرافــق
ً
جغرافيا.
الخدمات العامة وإن كانت على نطاق أضيق
أمــا علــى صعيــد تمويــل المشــاريع ،فمــن المنتظــر أن يعــزز التعافــي االقتصــادي المتوقــع أن يأخــذ شــكل الحــرف « »Wالحاجــة إلــى النظــر
مجـ ً
ـددا فــي مشــاريع الغــاز التــي تركــز علــى التصديــر وأن تضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي قطــاع المرافــق الخدميــة العامة .وبشــكل عــام ،قد
ً
توجها أكثر جاذبية في ظل تقلبات السوق.
يكون التوجه نحو تمويل األصول – مثل أصول الطاقة المتجددة – التي تتمتع بتدفقات نقدية
هــذا وتمثــل األزمــة الثالثيــة التــي يشــهدها العالــم فــي عــام  2020العمــل األهــم وراء انخفــاض توقعــات االســتثمار ،وعلــى األخــص فــي
االســتثمارات المخطــط لهــا ،حيــث تــم خفــض اإلنفــاق علــى صناعــات المنبــع عالميـ ًـا بنســبة  30%منــذ مطلــع العــام بســبب تراجــع أســعار النفــط
والغــاز والتراجــع غيــر المســبوق فــي الطلــب .ومــع ذلــك فمــن المتوقــع أن تتأثــر صناعــات المنبــع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
بدرجــة أقــل مــن المســتوى العالمــي ،إذ ســتوازنها االســتثمارات فــي الغــاز غيــر التقليــدي ،والتطــورات فــي مجــال الغــاز غيــر المصاحــب المخصــص
لالســتهالك المحلــي ،والتنافــس علــى كســب حصــة اســتراتيجية فــي ســوق الصــادرات واالحتفــاظ بهــا .كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يســتمر تدفــق
االســتثمار الــذي يحتاجهــا قطاعا مرافق الخدمات العامــة والبتروكيماويات.
ـرا ،مــن المتوقــع أن يكــون عــام  2020عامـ ًـا محفوفـ ًـا بالتحديــات وأن يتــرك أثـ ً
وأخيـ ً
ـرا أعمــق ويســتمر ألمــد أطــول مــن دورات االنكمــاش الســابقة ،كان
آخرهــا األزمــة التــي اســتمرت بيــن عامــي  2016-2015وشــهدت انخفــاض االســتثمارات بنســبة  25%سـ ً
ـنويا لعاميــن متتالييــن .لكــن اآلثــار البعيــدة األمــد
لهــذه األزمــة الثالثيــة ومــا ستســفر عنــه مــن إعــادة هيكلــة جذريــة فــي قطــاع النفــط والغــاز ســتلقي بظاللهــا علــى اســتثمارات الطاقــة لفترة أطــول ،مما
ســيؤدي بــدوره إلــى نشــوء أزمــات فــي اإلمــداد وتقلبــات فــي األســعار ،وبالتالــي فمــن المتوقــع أن تأخــذ دورة التعافــي االقتصــادي المرتقبــة فــي
المنطقة شكل الحرف «.»W
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