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االستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة
خالل النصف األول من عام 2022
تقديم
ارتفعت قيمت االستتتترامت را العت لميت الجتيدتيف
ع م  2022بنستت  %11على أستت

ستتن،

الطت قت المرجتيةف خالل النصتتتتو امنل

لرصتت إلى نح 226 ،لي ر ةنالر ( نه  106.4لي ر

ةنالر خالل الربع امنل ن  119.3لي ر ةنالر خالل الربع الا ن ) نه ،أعلى ستتر،
اإلطالق خالل الفررف الممت للت

أ عت م ستتتت ب  .نعلى الرغم

االسترام را بنست  %12ق رن ب لنصتو الا ن
ةنالر ( نه ت  95.2لي ت ر ةنالر خالل الربع الا ت ل ت

ستتج على

ذلت ،قتي انخفضتتتت قيمت هته

ع م  2021حينم نصتل إلى نح 257.4 ،لي ر
ن  162.2لي ت ر ةنالر خالل الربع الرابع)

كما يوضح الشكل (.)1
الشكل ()1
التطورات الربع السنوية في االستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة)2022 -2018( ،
(مليار دوالر)

رأس المال االستثماري/
1
األسهم الخاصة
األسواق العامة

2

القدرة الموزعة الصغيرة

3

تمويل األصول

4

راحله تأسيسه امنلى.
 1الر،سع الم ل حي ترلقى شرك الط ق المرجيةف الرم،د
ال ،رص ت أن خ رج نط ق أستت،اق رأ الم ل .قي دك،ن
ق شتترك الط ق المرجيةف الميرج
 2ام ،ال الر تم جمعه
امستتتتهم العت ت
ذلت ،خالل االكررت بت العت ت أن عرنض المرت بعت ات العرنض الات ن،دت أن االستتتترامت ر الخت
أن الشرك المنفهف للمشرنع.
 1يج نا .
المشرنع أق
 3االسرام را
 4تم،د اإلنش ءا الجيديف لمشرنع ت،ليي الط ق المرجيةف.
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نعني المق رن

ع النصتو امنل

الع م الست ب

الط ق المرجيةف بشتتتتك ع م خالل النصتتتتو امنل
شترنع

بنست  %16على أست
نتح،د النف د

ستن. ،

يالحظ ارتف ع االسترام را

ع م  2022بنستتتت  .%12حي ارتفع تم،د

الط ق الشتمستي بنست  %27على أست
حي

شترنع

ستن،

كم ارتفع تم،د
القط ع

انخفض االسترام ر

شترنع

امخر

ط ق الرد ح

ا الكرل الحي،د

إلى ط ق نالط ق الم ئي الصغيرف.

 . 1االستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة الشمسية
بلغ إجم ل قيم االسترام را الجيديف
خالل النصتتو امنل

شترنع

الط ق الشتمستي ح،ال  120لي ر ةنالر

ع م  ( 2022نه  61لي ر ةنالر خالل الربع امنل ن  59لي ر ةنالر خالل

الربع الات ن ) بزدت ةف نستتتت رهت  %33على أستتتت

ستتتتن،

ع م  2021عني بلغ نح 138 ،لي ر ةنالر (ع ةف
الشمسي خالل النصو الا ن

نإن كت نت أقت

ترس ت رع االستترام را

النصتتتتو الات ن
شتترنع

الط ق

الع م لل ،ء ب لر،قي الز ن للرنفيه) كما يوضح الشكل (.)2

الشكل ()2
االستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ،تمويل األصول وفقا ً للمجموعات الدولية
(مليار دوالر)

المشروعات صغيرة النطاق*

أوروبا
والشرق
األوسط
وأفريقيا

أسيا
الهادئ

أمريكا
الشمالية
والوسطى
والجنوبية

 1يج نا تقرد ً.
* المشرنع أق
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ن

النم،

المالحظ تركز الجزء امك ر

استتتترام را الط ق الشتتتتمستتتتي

حي استرح،ذ على  41لي ر ةنالر خالل النصتو امنل
على أستت

ع م  2022بزد ةف قيره نح%173 ،

ستتن . ،هها ندعي شتترنع إنشتت ء حط ط ق كهرنضتت،ئي بقيرف  1300يج نا

قت طعت  Hubeiالصتتتتينيت ه ،امك ر
تأت ال،الد

الصتتتتي

حيت حجم االستتتترامت را الر بلغت  1.1ليت ر ةنالر.

المرحيف ام ردكي كا ن أك ر ست،ق للط ق الشتمستي ب سترام را بلغ قيمره  7.5لي ر

ةنالر تليه الي ب ن بح،ال  3.9لي ر ةنالر.
 . 2االستثمارات العالمية في مشروعات طاقة الرياح
ارتفع االستترام را الع لمي
خالل النصتتتتو امنل

ط ق الرد ح (تشتتم المشتترنع

الجيديف نإع ةف الرم،د )

عت م  2022قتي بلغت قيمرهت  124.5ليت ر ةنالر ( نهت  56.4ليت ر ةنالر

خالل الربع امنل ن  68.1ليت ر ةنالر خالل الربع الات ن ) بزدت ةف قتيرهت ح،ال  26.6ليت ر ةنالر
ع النصتتتو امنل
الردت ح

الصتتتي

ع م  .2021هها نقي بلغ قيم االستتترام را

العت لم ح،ال  57.8ليت ر ةنالر خالل النصتتتتو امنل

 %107على أستت

ستتتن . ،تليه ال،الد

زد ةف بلغ  %9ق رن ب لنصتو امنل

أك ر ستتت،ق لط ق

عت م  2022بزدت ةف نستتتت رهت

المرحيف ام ردكي بح،ال  19.7لي ر ةنالر أ بنستت
الع م الست ب  .نبشتك ع م ستجل استرام را ط ق الرد ح

نطق آستتي نالمحيط اله ةئ أعلى قيم له على اإلطالق بلغ  66.8لي ر ةنالر بزد ةف نستت ره
 %72ع الع م الست ب .

حي

تراجع االسترام را

 %7بينم استترقر االستترام را

أنرنب نالشترق امنستط نإ ردقي بنست

أ ردك الشتتم لي نال،ستتطى نالجن،بي عني نفس ستتر ،الع م

الس ب نه 25.7 ،لي ر ةنالر.
بلغ إجمت ل قيمت االستتتترامت را
ح،ال  92.4لي ر ةنالر نه ،أعلى ستر،
نستت هم

طت قت الردت ح ال ردت خالل النصتتتتو امنل
ستج على اإلطالق خالل النصتو امنل

نطق آستتي نالمحيط اله ةئ ب لجزء امك ر

على نس ت %44
ستن،

على أست

4

عت م 2022
أ عم

هها النم ،حي استترح،ذ الصتتي نحيه

اإلجم ل  .كم ارتفع قيم االستترام را

ط ق الرد ح ال حرد بنس ت %52

لرصت إلى ح،ال  32لي ر ةنالر نتعي االسترام را

زرع الرد ح ال حرد

الصتتتيني  Yangjiang Yangxi Shapa Qingzhouwuبقيرف  1000يج نا ه امك ر خالل
النصو امنل

ع م  2022بقيم  2.1لي ر ةنالر كما يوضح الشكلين ( )3و (.)4
الشكل ()3
االستثمارات في مشروعات طاقة الرياح ،وفقا ً للمجموعات الدولية
(مليار دوالر)

أوروبا
والشرق
األوسط
وأفريقيا

أسيا
الهادئ

أمريكا
الشمالية
والوسطى
والجنوبية
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الشكل ()4
توزع االستثمارات بين مشروعات طاقة الرياح البحرية والبرية
(مليار دوالر)

طاقة الرياح
البحرية

طاقة الرياح
البرية
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 . 3التوسع في رأس المال االستثماري وتمويل األسهم الخاصة بشركات الطاقة المتجددة
دعز االرتفت ع

قيمت االستتتترامت را الجتيدتيف

ع م  2022بشتك رئيست إلى زد ةف رأ
ق شتتترك

الر،ستتتع

الطت قت المرجتيةف خالل النصتتتتو امنل

الم ل االسترام ر نتم،د امستهم الخ صت  .حي بلغ إجم ل

الط ق المرجيةف ح،ال  9.6لي ر ةنالر ( نه  5.1لي ر ةنالر خالل الربع

امنل ن  4.5لي ر ةنالر خالل الربع الا ن ) نه ،ستر ،قي ست
ستتن،

كما يوضححح الشححكل ( .)5نقي برز ال،الد

خالل النصتو امنل

بزد ةف نست ره  %63على أست

المرحيف ام ردكي كستت،ق رائي

هها المج ل

ع م  2022ب سترام ر بلغ  4.8لي ر ةنالر تليه ألم ني بح،ال  1لي ر

ةنالر ن رنس بح،ال  663لي،ن ةنالر.
الشكل ()5
استثمارات توسعة رأس المال االستثماري/تمويل األسهم الخاصة
(مليار دوالر)

تمويل األسهم الخاصة

رأس المال االستثماري
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ن
طرحه

ج نب اَخر انخفضت إصتيارا امستهم الجيديف لشترك
امستت،اق الع

خالل النصتتو امنل

الط ق المرجيةف الع لمي الر تم

ع م  2022بنستت  %65على أستت

ستتن،

لرصتتتت إلى ح،ال  10.5ليت ر ةنالر .هتها نقتي بلغت قيمت هته اإلصتتتتيار خالل الربع الات ن
عت م  2022نح 3.9 ،ليت ر ةنالر نه ،أةنى ستتتتر،

صتتتتل

كما يوضحح الشحكل ( .)6نتجير اإلشت رف إلى أن أست،اق امستهم الع
ك ر المسرامرد
6

ج ل الط ق المرجيةف بم

نته الربع الات ن

عت م 2020

ت ،ر ال يئ الرم،دلي للعيدي

ذل ،المصنعي نالمط،رد .

الشكل ()6
استثمارات األسواق العامة في شركات الطاقة المتجددة ومرافق التخزين العالمية
(مليار دوالر)

أدوات قابلة للتحويل
االكتتابات العامة
االستثمار الخاص
وعروض المتابعة
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 . 4االستثمارات العالمية في عمليات االندماج واالستحواذ وشراء األسهم
بلغ إجم ل عملي
النصتتتتو امنل

االني ج ناالستترح،اذ نشتتراء امستتهم

شتترك

الط ق المرجيةف خالل

عت م  2022ح،ال  29.3ليت ر ةنالر ( نته  15.9ليت ر ةنالر خالل الربع امنل

ن  13.4لي ر ةنالر خالل الربع الا ن ) نه ،أعلى ستتتر ،له على اإلطالق بزد ةف نست ت ره %25
على أستت

ستتتن،

كما يوضحححح الشحححكل ( .)7ن

ب عر ره الس،ق امكار نش ط ً

حي عية الصفق

هها الستتتي ق برز ال،الد

المرحيف ام ردكي

تليه الصي نالهني.

الشكل ()7
االستثمارات العالمية في عمليات االندماج واالستحواذ /شراء األسهم في شركات الطاقة المتجددة
(مليار دوالر)

شراء األسهم
االندماج واالستحواذ
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ن

الط ق المرجيةف خالل النصتو امنل

خالل استرعراض تط،ر االسترام را الع لمي

ع م  2022درضت ت االهرم م الع لم المرزادي ب لط ق المرجيةف الر تُعي أحي املي
آ

سترق

الرئيستتتي لرحقي

ن خي ً درم يه ال ،ء بأهياف الرنمي المستريا  .هها نتشتير ال،ك ل الينلي للط ق المرجيةف
الطت قت المرجتيةف حرى عت م  - 2030ال ستتتتيمت

إلى أنته دجتب استتتترامت ر نح 4 ،تردلي،ن ةنالر

إلى سر ،الصفر بحل،ل ع م .2050

الركن،ل،جي نال ني الرحري  -حرى دمك خفض االن ع ل
خاتمه

تجير اإلشتت رف إلى أن الدول األعضححاء في منةمة األقطار العربية المصححدرة للبترول (أواب )
ت،ل اهرم ً لح،ظ ً ب لر،ستتع
صتتت ةر ن يرف

الط ق المرجيةف خ صتت

شتترنع

الط ق الشتتتمستتتي نط ق الرد ح ن

لالسترام را ال ررنلي (أبيك،ر)) نه احي الشترك
امهياف ال،طني الستترغالل الط ق المرجيةف
المنطق تعرزم ض عف جه،ةه لر ع حص

ظ

تمرع به هه الينل

هها الستتتي ق تشتتتير الشتتترك العربي
نظم أناب ،إلى أنه در ي

المن اق ع

نطق الشتترق امنستتط نشتتم ل أ ردقي – أن حك،
زدج الط ق .

ص ةر الط ق المرجيةف

هها الستي ق دهكر أن "رؤد المملك العربي الستع،ةد  "2030تسترهيف أن تشتك
الطت قت المرجتيةف ت دقت ر) نستتتت ت %50
ةنلت الك،دت تتأ ي نستتتت ت %15

زدج الطت قت المستتتترختي ت إلنرت ج الكهربت ء نتستتتترهتيف

الطلتب المحل على الكهربت ء بت ستتتترختيام الطت قت المرجتيةف بحل،ل

ع م  .2030كم تستتترهيف "استتترراتيجي الط ق المرجيةف"
%42

صت ةر

جمه،رد

صتتتر العربي اعرم ة نست ت

إنر ج الكهرب ء على صتتت ةر الط ق المرجيةف بحل،ل ع م  2035نتستتترهيف "استتترراتيج
للطت قت  "2050ت،ليتي عظم احريت جت تهت

اال ت را

االعرم ة عليه نستت ت ره %44
الجزائردت إلنرت ج %50
المرجيةف زد ةف حصتره

إجم ل

الكهربت ء

زدج الط ق المنرج بحل،ل ع م  .2050نتخطط الجمه،رد

الكهربت ء ع ر الطت قت المرجتيةف .نتستتتترهتيف خطت

كمت تخطط جمه،ردت العراق إلنرت ج  10جيجت ناط

8

ملكت ال حرد للطت قت

المزدج الكل للط ق بنست  %10بحل،ل ع م  .2035نتستعى "استرراتيجي

قطر للط ق لالستتتريا " إلى تحقي هيف ت،ليي  5جيج ناط
ةنل لي ي إلى ت،ليي

الطت قت المرجتيةف بحيت

دك،ن

نس ره %22

الكهرب ء

الط ق الشتتتمستتتي بحل،ل ع م 2035

الطت قت الشتتتتمستتتتيت بحل،ل عت م  2030نتهتيف
خالل الط ق المرجيةف بحل،ل ع م .2030

