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 المتجددة، الطاقة في االستثمار من عقد

 بنحو يقدر بما الطاقة في االستثمارات يتصدر الشمسية الطاقة مقدمتها وفي المتجددة الطاقة في االستثمار
  أمريكي دوالر تريليون 2.5

  
 1650 إلى غيغاواط 414 من أضعاف أربعة إلى المتجددة الطاقة 1قدرة تضاعف )2019- 2010( االستثمار عقد 

 غيغاواط

 ما إلى جيجاواط 25 من -  2009 عام مستوى ضعف 26 من أكثر إلى لوحده الشمسية الطاقة في االستثمار ارتفع 
 جيجاواط 663 بنحو يقدر

 توليد في االستثمار أضعاف ثالثة أي ،أمريكي دوالر مليار 272.9 بنحو يقدر ما 2018 عام في االستثمار حجم بلغ 
 األحفوري الوقود

 من طن ملياري تجنب إلى وأدت ،2018 عام في العالمية الكهرباء نم المائة في 12.9 المتجددة الطاقة مصادر ولدت 
 الكربون أكسيد ثاني انبعاثات

 
 عام من – العقد هذا خالل الجديدة المتجددة الطاقة في العالمية االستثمارات تبلغ -  2019 أيلول/سبتمبر 5 نيروبي، فرانكفورت/

ً  2019 إلى 2010  من المتولدة طاقةال من يغاواتغال من أكبر قدر تثبيت مع ،أمريكي دوالر تريليون 2.6 إلى صلي ما -  ضمنا
  اليوم. المنشورة ألرقامل وفقا ،أخرى توليد نيةتق أي من أكثر الشمسية الطاقة

  
 المتحدة األمم قمة انعقاد قبل صدر والذي ،2019 لعام المتجددة الطاقة في اراالستثم مجال في العالمية االتجاهات لتقرير وفقًاو

 (باستثناء المتجددة الطاقة قدرة من تقريبًا مرات أربع عفضا قد االستثمار هذا يكون أن لمقررا من المناخي، للعمل العالمية
 نهاية في ينتهي العقد عندما وات غيغاواط 1650 إلى 2009 عام نهاية في غيغاواط 414 من الكبيرة) المائية الطاقة محطات

  العام. هذا
  

 المتجددة الطاقة استثمارات من -  دوالر تريليون 1.3 -  أي ،نصفال االستثمارات هذه من الشمسية الطاقة نصيب وسيكون
 663 إلى 2010 عام بداية في غيغاواط 25 من وحدها الشمسية الطاقة ستزدادو العقد. مدار على دوالر تريليون 2.6 البالغة

 100 حوالي تغطيةب معا كل الالزمة الكهربائية الطاقة جميع إلنتاج يكفي ما وهو -  2019 عام نهاية بحلول متوقعة غيغاواط
  2األمريكية. المتحدة الواليات في متوسط منزل مليون

  

                                                 
  .ميجاوات 50 عن تزيد التي الكبيرة المائية السدود تستثني اإلصدار هذا في المتجددة الطاقة إلى اإلشارات جميع  1
  )http://bit.ly/2HnX24S( 2018 عام في أسرة مليون 128 حوالي األمريكية المتحدة الواليات لدى كان  2



 

 

 من مرتفعة ،2018 عام في ،المائة في 12.9 دةالمتجد الطاقة مصادر تمثلها التي الكهرباء توليد من العالمية الحصة بلغتو
 وحده الماضي العام في الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من طن ملياري بنحو يقدر ما هذا وتجنب .2017 عام في المائة في 11.6

  .2018 عام في طن مليار 13.7 بنحو قدر الذي العالمية الطاقة قطاع انبعاثات ضوء في كبير توفير وهو - 

  
 والمنعدم (األحفوري التوليد تقنيات جميع ذلك في بما ،وات غيغاواط 2،366 تبلغ صافية قدرة العقد يشهد أن المقرر منو

 في فحمال ويأتي )غيغاواط 638( األولى المرتبة في منفردة حصة ألكبر الشمسية الطاقة حصول مع )،الكربيونية االنبعاثات
  التوالي). على غيغاواط 438 و غيغاواط 487( ةوالرابع ةالثالث المرتبتين في الغاز و والرياح )غيغاواط 529( الثانية المرتبة

  
 (وهو المستوية الكهرباء تكلفة انخفضتو العقد. مدار على كبير بشكل المتجددة الطاقة لتكاليف التنافسية القدرة ارتفعت كما

 الضوئية الشمسية لطاقةا لصالح المائة في 81 بنسبة ثابت) أساس على الكهرباء لتوليد المختلفة الطرق بمقارنة يسمح مقياس
  المائة. في 46 بنسبة الساحلية الرياح طاقة وانخفضت ؛2009 عام نذم

 
 مستقبل في الستثمارا هو المتجددة الطاقة في "االستثمار للبيئة: المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير أندرسن، جرغإن توقال

  المتجددة". الطاقة مصادر في هلالمذ النمو من األخير العقد أظهر كما ،ومربح مستدام

  
 الواضح منو الفترة. هذه خالل المائة في 10 بنحو العالمية الطاقة قطاع انبعاثات ارتفعتو التهاون. عواقب تحمل يمكننا ال لكن
 لمناخبا المتعلقة الدولية األهداف تحقيق أردنا إذا المتجددة الطاقة مصادر إلى العالمي التحول وتيرة تسريع إلى نحتاج أننا

 " والتنمية.

 
  أخرى مرة دوالر تريليون ربع عالمة تجاوز يشهد 2018

 
 الطاقة في العالمي االستثمار بلغ حيث ،السنوية لألرقام التقليدية نظرته ،2007 عام منذ سنويًا يصدر الذي التقرير، واصل كما

  .2018 عام في أمريكي دوالر مليار 272.9 المتجددة

  
 في االستثمار فيه تجاوز الذي التوالي على التاسع العام هو 2018 كان ،السابق لعاما عن المائة في 12 بنسبة هذا انخفض بينما

 أيضا ووصل أمريكي. دوالر مليار 250 جاوزت الذي التوالي على الخامسة لسنةوا أمريكي دوالر مليار 200 اإلنتاجية الطاقة
  مجتمعة. والغاز الفحم توليد طاقة في العالمي ماراالستث أضعاف ثالثة من يقرب ما إلى

 
 وعلى ،الرياح وطاقة الشمسية الطاقة ريعلمشا الرأسمالية التكلفة في المستمر االنخفاض من الرغم على 2018 رقم تحقيق تمو

  العام. من الثاني النصف في الصين في االستثمار على أثر الذي اتالسياس في التغيير من الرغم

 
 عام في اواطغيغ 160 من ارتفع الذي ،2018 عام في الجديدة المتجددة الطاقة من اواطغيغ 167 قدره قياسي رقم تحقيق تم

2017.  

  
 لتقرير والتحليالت البيانات توفر التي األبحاث شركة وهي ،BloombergNEF لـ التنفيذي الرئيس ، مور جون علقو



 

 

 الذي االتجاه تغيير إلى الشمسية والطاقة الرياح من الكهرباء تكلفة في الحاد االنخفاض أدى "لقد قائالً: ،العالمية االتجاهات
 حول البلدان من العديد في ،اآلنو نسبيًا. البناء وسريعة الكربون منخفضة دائًما التقنيات هذه كانتو .اتالسياس عيصان واجه
  " الكهرباء. دلتولي األقل الخيار هي الشمسية الطاقة أو الرياح تعد ،العالم

  
 إلى تذهب التي األموال مثل -  المتجددة الطاقة مصادر في بالقدرات المتعلقة غير األخرى االستثمارات التقرير يتتبع كما

 البحوث وزادت .2018 عام في زيادات االستثمار من األنواع هذه جميع أظهرتو المتخصصة. والشركات التكنولوجيا شركات
 تجمعها التي األسهم ارتفعت بينما أمريكي، دوالر مليار 13.1 إلى لتصل المائة في 10 بنسبة كاتوالشر الحكومي والتطوير
 وارتفع االستثماري المال ورأس دوالر، مليارات 6 عند المائة في 6 بنسبة العامة األسواق في المتجددة الطاقة شركات

  دوالر. يمليار إلى المائة في 35 بنسبة الخاصة األسهم في االستثمار

  
 دوالر مليار 288.3 الطاقة، في االستثمار إلى باإلضافة الفئات هذه ذلك في بما المتجددة، الطاقة في االستثمار إجمالي بلغو

  .2017 عام في تحقيقه تم الذي دوالر مليار 325 البالغ القياسي الرقم عن المائة في 11 بانخفاض ،2018 عام في أمريكي

 
 ،سنوات 10 خاللو ونظيفة. تنافسية طاقات فهي ،األرضية الحرارية الطاقة أو لشمسا أو الرياح طاقة ماستخدا تقنيات "تتوفرو

 النووية والسالمة الطبيعة وحماية لبيئةا وزير ،شولز سفنيا وقال المتجددة. الطاقة مصادر أساس على قوتها ثلثي ألمانيا ستنتج
 تعريض دون النووية الطاقة أيضا نفسه الوقت في ،الفحم من التدريجي التخلص صناعية لدولة يمكن أنه نثبت إننا ،األلماني

  للخطر. اقتصادها

  
 عن الكربون إلزالة تقريبًا يكفي ما نستثمر ال فإننا ذلك، ومع لالقتصاد. بالنسبة منطقية المتجددة الطاقة مصادر أن نعلم نحن
 مئوية. درجة 1.5 أو مئويتين درجتين دون إلى الحراري االحتباس ظاهرة دلتقيي المناسب الوقت في والتدفئة والنقل الطاقة إنتاج

 تشجع تحتية وبنية تنظيمية تمكينية بيئة بتهيئة يتعلق فيما اآلن الكثير فعل فعلينا ،ومستدام آمن مستقبل تحقيق في رغبن كنا إذاو
  " المتجددة. الطاقة مصادر في االستثمار

  
 فرانكفورت مدرسة رئيس ،ليتزستي نيلز قال ،األماكن" من العديد في األول يارالخ المتجددة الطاقة مصادر تصبح أن المهم "من

 مسألة مجرد هو الفحم من التخلص إن المتجددة. الطاقة مصادر زيادة وراء فيما التفكير إلى بحاجة اآلن لكننا .واإلدارة لماليةل
 مستقبل سياق في منطقيًا يفعلونه ما كان إذا بما متزايد بشكل المستثمرون ميهتو المستدام. للتمويل األوسع المجال ضمن واحدة

  " ومستدام. الكربون منخفض

  
 المتجددة الطاقة في االستثمار انتشار مع ،المقدمة في زالت ما الصين

 دوالر مليار 758 مبلغ باستثمار التزمت حيث العقد، هذا خالل المتجددة الطاقة في مستثمر أكبر بعيد حد إلى الصين كانت
 مليار 356 بمبلغ يةالثان المرتبة المتحدة الواليات احتلت حين في ،2019 عام من األول والنصف 2010 يعام بين أمريكي

  أمريكي. دوالر مليار 202 بمبلغ الثالثة المرتبة اليابان واحتلت ،أمريكي دوالر

 

 من بأكثر لمانياأ ساهمت حيث الفترة، نفس خالل المتجددة الطاقة في أمريكي دوالر مليار 698 مبلغ ككل أوروبا استثمرت
  دوالر. مليار 122 بنحو المتحدة والمملكة ،دوالر مليار 179



 

 

  
 كان ،المائة) في 38 بانخفاض أمريكي، دوالر مليار 88.5( 2018 معا في منفرد مستثمر أكبر ظلت الصين أن حين في

 من كل استثمرت حيث ، الماضي العام في مضى وقت أي عن العالم أنحاء جميع في انتشاًرا أكثر المتجددة الطاقة في االستثمار
  .2016 عام في 21 و 2017 عام في 25 عن بزيادة ، أمريكي دوالر مليار من أكثر دولة 29

  

 مع بالتعاون للبيئة المتحدة األمم برنامج قبل من ة"المتجدد الطاقة في االستثمار مجال في العالمية "االتجاهات تقرير إعداد تم
 مع بالتعاون إنتاجه وتم المستدامة والطاقة المناخ لتمويل للبيئة المتحدة األمم برنامج مع للتعاون فرانكفورت مركز

BloombergNEF. األلمانية. النووية والسالمة الطبيعة وحماية لبيئةا وزارة قبل من التقرير دعم يتمو  

  .األمريكي بالدوالر ،2019 عام من األول النصف إلى 0102 عام من ،الدولة حسب المتجددة الطاقة في راالستثما :1 الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 المصدر:
 االتجاهات

  BloombergNEF من بيانات إلى استنادًا ،2019 لعام المتجددة الطاقة في االستثمار مجال في العالمية

 

  الوسائط لمعاينة متاح ،2019 المتجددة الطاقة الستثمارات العالمية االتجاهات ،الكامل التقرير

  
 الخميس يوم بعد) (عن الفيديو عبر مؤتمر في أيًضا سيشاركون فهم .التقرير يمؤلف مع مسبقة مقابالت إلجراء الفرصة ستتاح

 بالتوقيت 00 :13 رينتش/غ بتوقيت ظهًرا 12 / المتحدة الواليات شرق بتوقيت صباًحا 8:00 الساعة ،2019 سبتمبر 5
 الرقم اطلب ،الفيديو عبر المؤتمر إلى لالنضمام الوسطى. أوروبا بتوقيت 14:00 الساعة البريطاني/ الصيفي

 هنا: انقر أو ،1687887124 للمؤتمر التعريفي الرقم ،+1.408.740.7256
https://bluejeans.com/4168788712/browser  
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