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  املتجددة لطاقةل العاملية االستثمارات
 دوالر مليار 752 تسجل

 
 لالسنتممار العالمين  التوجهنات منن كل منشوري إصدار تم 3122 يونيو من عشر الحادي في
 األوضنننناع وتقريننننر ،لمبيئنننن  المتحننندة ألمننننما برنننننام  عننننن الصنننادر المتجننننددة الطاقنننن  مجننننال فننني

 لمقنننرن المتجنننددة الطاقننن  سياسننن  شنننبك  عنننن الصنننادر 3123 لعنننام المتجنننددة لمطاقنننات العالميننن 
 ."32رن" ،والعشرين الواحد

 
 مسناح وصنعوب   حدة ةدياز  من الرغمعمى  نهأ" يونيب" مبيئ ل المتحدة ألمما برنام  تقرير أفاد
 المائيننن  الطاقننن  باسنننتمنا -المتجنننددة الطاقنننات مجنننال فننني الكميننن  االسنننتممارات إن إال نافسننن ،مال

 عننىي منا وهنو ،دوالر ممينار 368 لتسنجل الماضني العام في% 28 بنسب  تزايدت قد -الكبرى
 لعنام الكمين  النسب  نع% 5:و ،3115 في المسجم  النسب  عن أضعاف ست  بمقدار تهازياد

 لممننناخ التعنناونى المركننزكننان . العالمينن  المالينن  األزمنن  اننندالع سننب  الننذي العننام وهننو ،3118
 رشننامال التقريننر عنندقنند أ "يونيننب" لمبيئنن  المتحنندة األمننم برنننام تننابل لال المتجننددة الطاقنن  وتمويننل

انخفننا   مننن وبننالرغم .المتجننددة الطاقنن  لتمويننل بمننوومبيرج مركننز مننل بالتعنناون "12رن" إليننه
 إال ،%48 ،3121 عنناممننا تحقنن  ب مقارننن %، 28، الماضنني العننام شننهدها التنني الزيننادة نسننب 

 اانخفاضنن شننهدت فتننرة وخننالل أوروبننا اجتاحننت التنني دةالشنندي النندين أزمنن  ظننل فنني تحققننت نهنناأ
 .المتجددة الطاق  معدات أسعار في اسريع

 
 صنب لت البمندان، منن العديند فني "مكانن  ذات سنمع " كونهنا مرحم  المتجددة الطاق  تجاوزت لقد

 األوضناعب المعننى-" 12رن" تقرينر أشنار فقند. الطاقن  إمندادات منن النمو سريع  هام  حص 
خنالل عنام  سنريل بشكل النمو في المتجددة الطاقاتإلى استمرار  -المتجددة لمطاقات العالمي 
 تزايننندتل. والنقنننل والتبريننند، والتسنننخين، الطاقننن ، -النهنننائي االسنننتخدام قطاعنننات كافننن  فننني 3122

 

 كلية المؤسسية، االتصاالت رئيسأَجيهكا فيزَز، نالتصال: 

 .واإلدارية المالية فرانكفورت
807-800007-0494+ ،a.werner@sf.de 

 كهية فزاَكفورت
بزَزززايأل ا يزززى انًوبززز،  نهبي زززة،  انًزكزززل انونزززا َي ن
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 منننن% 27,8 بنحنننو مننندادشنننكل ممحنننوظ تممنننل فنننى اإب المتجنننددة الطاقننن  مصنننادر اتاسنننتخدام
 اإحيائينننن  الكتمنننن  نسننننب  انخفضننننت ، كمنننناالعننننالمي المسننننتوى عمننننى لمطاقنننن  النهننننائي االسننننتهال 

عنام  وفني. الحديمن  المتجنددة الطاقن  حص  ارتفعت بينما الكمي ، النسب  تم  عن قميال التقميدي 
 خمسنين منن يقنرب منا قامنت فقند, جديندة أسنوا  في المتجددة الطاقات تقنيات تتوسع 3122
 الشمسني  الطاقن  منن المركب  القدرات تزايدت كما اح،الري طاق  من جديدة قدرات بتركيب دول 

 دمنتعي مننزل ممينون 311 منن أكمنر يوجند حينث. جديندة وأقاليم دول في ي كهروضوئال والخاليا
 جميننل فنني والتجارينن  العامنن  المبنناني  مننن العدينند جانننبإلننى  ،لمميننا  الشمسنني  سننخاناتعمننى ال

 .العالم نحا أ
 

 عمنى المضناف  الكهربائين  الطاقن  نصنف منن أكمنر المتجددة الطاقات تممل الطاق ، قطاع وفي
 تجنناوزت عنامال ذلن  نهاينن  بحمنول، ف3122 عنام خنالل -جيجنناوات 319 نحنو- العنالم مسنتوى
 عننننام فنننني% 9 مننننن مرتفعنننن  جيجنننناوات، 2,471 المتجننننددة لمطاقننننات ينننن العالم الكمينننن  القنننندرات
 بنحنننو تقننندر والتننني) يننناعالم  ينننائالكهرب الطاقننن  توليننند قننندرات منننن% 36 منننن أكمنننر أي ؛3121
 .  الكهربا  من% 31,4حوالى توفرل ،(جيجاوات 6,471

 
 قنندرات انخفضننت كمننا ،%61 مننن تقتننرب بنسننب  الكهروضننوئي  الخاليننا أسننعار انخفضننت لقنند
- التقنيتنين هاتين منافس  إلى التغيرات هذ  أدت حيث، %21 بنحو الشاطئي  الرياح بيناتتر 
 حفنننورىاإ الوقنننود بننندائلمنننل  -المتجنننددة الطاقننن  مجنننال فننني الرائننندة التقنينننات منننن تعننندان انتنننمال
 مقارنن  3122 عام فى المستممرين أغمب باهتمام الشمسي  الطاق  حظيت كما. والغاز الفحمك
 ،المتجنددة الطاقن  قطناع في األخيرة حققته الذى االستممار ضعفى جذبت، حيث الرياح طاق ب
 فنني تحننديات مننن العننام هننذا شننهد  مننا رغمفبنن ،لتننواليا عمننى آخننر لعننام القياسنني الننرقم  حطمننم

% 63 إلنى المتجنددة الطاق  تمجاال في االستممارات تقفز  ،المتجددة الطاق  مكونات تصنيل
 انخفنننا  إلنننى أدى ممننا المنافسننن  تحنننديات بشنندة تزايننندت كمنننا ،دوالر مميننار 258 إلنننى لتصننل
 كبيننرة ميننزة بممابنن  أصننب  امنن وهننو – الشمسنني  الطاقنن  سننو  فنني وبخاصنن  سننعار،األ فنني شننديد

 إلنى بعضنهم اضنطر أو النشناط ذلن  منهم كبير عدد تر  الذي المصنعين وليس لممستممرين،
 .عمالهمأ هيكم  إعادة
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 تمجنناال فنني اسنتمماراتها حجننم بمنن  حينث المجننال، هننذا فني الرائنندة الدولنن  الصنين ظمننتأيضنا، 
  تميهنننا -ىالكبنننر  المائيننن  الطاقننن ت مشنننروعا باسنننتمنا  -دوالر ممينننار 63 نحنننو المتجنننددة الطاقننن 
 األكبننر اإقمننيم يهنن تظننل أوروبننا نأ إال .دوالر مميننار 62 بإجمننالي األمريكينن  المتحنندة الواليننات
 االسنننننتممارات بنننننين ومنننننن. 3122 عنننننام فننننني دوالر ممينننننار 212نحنننننوب االسنننننتممارات إجمنننننالي
 الوطنيننن  المهمنن  مبنننادرة سنناعدت حيننث المتمينننز األدا  صنناحب  الهننند نجننند ،األخننرى الناهضنن 
 دوالر، مميننار 23 وصننمت المتجننددة الطاقنن  اسننتممارات فنني مننؤمرة زيننادة إلننى الشمسنني  لمطاقنن 
 البرازيننل أمننا، عالمينناً  المتجننددة الطاقننات أسننوا  فنني توسننعا االسننتممارات أكبننر مننن يعنند مننا وهننو
 .دوالر بميون 8 بمغت حيث% 9 بنحو زيادة حققت فقد
 
 مجننال فنني أهننداف لننديها -النامينن  النندول مننن تقريبننا نصننفهم – دولنن  229 األقننل عمننى هنننا و 

ينتتى ذلن  عمنى  الماضني، العنام فني دولن  7: عنن مرتفع  ،3123 بداي  منذ المتجددة الطاق 
 يممنل منا وهنو ،المتقدمن  الندول بعن  جاننب من الدعم سياس  في الممحوظ التراخي من الرغم
 يشننننهد  الننننذي التشننننريعي الجمننننود جانننننب إلننننى أوروبننننا، فنننني وبخاصنننن  شننننديدة، ضننننغوطا بنننندور 

 الخيننننار هنننني المتجننننددة الطاقنننن  تولينننندل التغذينننن  تعريفنننن  تظننننل هننننذا ومننننل ,األمريكنننني الكننننونجرس
 .والي  38و األقل عمى دول  76 بوجود شيوعاً  األكمر السياسي

 
 األسننباب مننن العدينند هنننا :"مبيئنن ل المتحنندة ألمننما لبرنننام  التنفيننذي الننرئيس "سيين  ر أكيي  " يقنول
 االحتيناج حتنى الطاقن  وتنتمين المنناخ، منن بند ً  المتجنددة الطاقن  في االستممارات ورا  من الكا
 نحننو األممننل السننبيل بمننا يجعمهننا النامينن  النندول فنني والحضننري  الريفينن  المننناط  لكهربنن   م ننالم  

 يعند ذلن  فنإن الطاقن  قطناع فني المسنتدام النمنو ومندى الندوافل قنوة كاننت ومهما-الفقر اجتماث
 إلنننى التحنننول عمنننى الننندول اقتصننناديات منننن العديننند يسننناعد أن شنننتنه منننن أساسننني عامنننل بننن بمما

 .بالكفا ة تتسم مصادر ذات الكربون منخفض  خضرا  اقتصاديات
 

 التننني ولموفنننود لمقنننادة كبينننرة فرصننن  عمنننى تنطنننوي قويننن  إشنننارة يرسنننل بننندور  وهنننذا:"قنننائالً  وينننردف
 مرحمنن  مننن المسننتدام  التنمينن  تحويننل إمكانينن : تحديننداً  وهننى: 31+ريننو قمنن  اجتمنناع ستحضننر
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 السياسننات مننل القائمنن  التقنيننات تتوحنند عننندما وذلنن  واقعنن  حقيقنن  إلننى مممننوس الغيننر التطننور
 .الحازم  والقيادة الممهم 

 
 فرانكفنننورتكميننن  ل التنفينننذي والمننندير النننرئيس- سييين     أ و  اليييوكن ر األسييين   ذكنننر حنننين فنننى

 لكنننا الطاقن ، إمندادات عمنى بالغن  تنتميرات المتجنددة مطاقن ل يظهنر أخنذ لقند: "واإدارين  المالي 
فنننالس كبينننرة، نجاحنننات شنننكل فنننى السنننريل لمنمنننو التقميديننن  المظننناهر منننن العديننند أيضنننا نشنننهد  وا 
 سياسنننات لوضنننل األهميننن  بالغننن  لحظننن  إنهنننا ،ذلننن  منننن وأكمنننر دوليننن ، تجاريننن  ونزاعنننات منننؤلم،

 ".الجديد االقتصاد وترسيخ لتشكيل إستراتيجي 
 

 فننني االقتصننادي  األزمنن  اسننتمرار مننن الننرغم عمننى": " 32 رن" رئننيس ،العشيير  محمييو ويقننول
 مننن المركبنن  القنندرات فننإن السياسنني، الشنن  حالنن  واسننتمرار الرئيسنني ، التقميدينن  األسننوا  بعنن 
 السياسنات سناعدت لقد. مضى وقت أي فى نظيرتها فاقت الماضي العام في المتجددة الطاق 
 عمننى اليابننان فنني النووينن  فوكوشننيما كارمنن  حفننزت كمننا. األمننام إلننى متجننددةال الطاقنن  دفننل عمننى

. والتكنولوجينات المتجددة الطاق  تكاليف في التحسينات مل متسق  وتنفيذها، السياسات تطوير
 الصننعيد فعمننى. العننالم ومننناط  البمنندان مننن الكميننر فننى المتجننددة الطاقنن  تنتشننر لننذل ، ونتيجنن 
 إمكانينن  تننزال وال المتجننددة، الطاقنن  صننناعات فنني وظيفنن  ماليننين 6 مننن أكمننر هنننا  العننالمي
 ".المتجددة الطاق  لسياسات الرئيسي المحر  تشكل لمعمل فرص إيجاد

 
 :الرائدة الدول/  العامل مناطق خمتلف من إطالالت

 

 الطاقن  إجمنالي منن ;23,8 المتجنددة الطاقن  مصنادر وفنرت ،األمر ك ة المنحوة ال ال  ت في
 عننام فني; 4,: و ،3121 عننام فني ;21,3 مننن ارتفاعنا ،3122 عننام فني المحمينن  ائين الكهرب
 الطاقنن  مصننادر مننن% :4 بنحننو 3122 عننام فنني المضنناف  الكهربائينن  القنندرة وتقنندر. :311

 منننن; 22,9 حنننوالي المتجنننددة الطاقننن  مصنننادر وتممنننل. الريننناح طاقننن  منننن معظمهنننا المتجنننددة،
 (.النووي  الطاق  من; 22,4 مل مقارن ) المتحدة الواليات فى المنتج  األولي  الطاق 
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 الطاقنن  تولينند زاد فقنند الرينناح، توربينننات تركيبننات فنني عالميننا المانينن  المرتبنن  فننى الصيي ن جننا ت
 والرائندة المائين ، لمطاقن  منت  أكبر كانت كما العام، خالل ;59.3 من أكمر بنسب  الرياح من
 .  3122 امع في الكهروضوئي  الوحدات تصنيل مجال في
 

 الطاقنن  إجمننالي مننن ;82 مننن أكمننر المتجننددة الطاقنن  مصننادر تممننل ،األ ر بييي االنحيي و فنني
 نصنننننف نحنننننو وحننننندها الكهروضنننننوئي  الطاقننننن  وتممنننننل ،3122 عنننننام فننننني المضننننناف  الكهربائيننننن 

 .التشغيل حيز دخمت التي الجديدة القدرات من;( 57.8)
 

 مصننادر وفننت فقنند المتجننددة، الطاقنن  مجنناالت فنني لالسننتممار سننو  أكبننر مالننث ألم   يي  ظمننت
 منننن; 31 ىلحنننواو  لمطاقننن ، النهنننائي االسنننتهال  إجمنننالي منننن; 23,3 بنحنننو المتجنننددة الطاقننن 

عمنننننننى  3121، و:311ى عنننننننام فننننننني; 28,3 و; 27,5مننننننن صنننننننعودا) الكهربنننننننا  اسننننننتهال 
 (.الترتيب

 
 إلنى الوصنول إلنى األقنرب الالن   ية أمر كي  تبندو العنالم، منن أخنرى نامي  مناط  مل بالمقارن 
 فنى الالتينين  أمريكنا دول منن بمندان سنت  توسنعت فقند. الكهربنا  سنيما وال كامنل، بشنكل الطاق 
 عنام فني وحدة 224,111 من أكمر تركيب إلى أدى مما المنزلي  الشمسي  الطاق  نظم تركيب
3122. 

 
 ،3122 عننام خننالل بمندان تسننل فني جدينندة حيننوي غناز محطنن  9543 تركينب تننم ،فر ق يي إ فني

 .3121 عام مل مقارن ; 211 بنسب  الحيوي الغاز محطات من اإنتاج معدالت لترتفل
 

 الطاقننننن  لمصنننننادر التفاعميننننن  "32"رن  خريطننننن  عمنننننى البمننننندان عنننننن مفصنننننم  معمومنننننات تتنننننوافر
 .www.map.ren21.net في المتجددة

 
 من تقرينننريتضننن ،"لمجمينننل المسنننتدام  لمطاقننن  الدوليننن  السنننن " شنننعار المتحننندة األمنننم رفعنننت فيمنننا
، 3123 المتجنددة الطاقن  مصنادرل العالمين  الحالن  32 لمقنرن المتجنددة الطاق  سياسات شبك 
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 مننداخالت أسنناس عمننى الريفينن ، المننناط  فنني المتجننددة الطاقنن  عمننى خنناص بشننكل التركيننزمننل 
 نحننو عمننى المتجننددة مطاقنن ل ينظننر، حيننث العننالم أنحننا  مختمننف فننى العنناممين المحميننين الخبننرا 
 الحديمننن ، الطهننني عمنننى الحصنننول خنننالل منننن الحيننناة نوعيننن  لتحسنننين وسنننيم  باعتبارهنننا متزايننند
 .الناس من لماليين والكهربا  التبريد/  والتدفئ 
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079 09 09 711 9919 

 
mohamed.elkhayat@yahoo.com 
www.energyandeconomy.com 

 نهلــة فـىزي الدرمللً
198 80 80 800 0010 

 
nahlaelderby@yahoo.com 
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