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 :إخالء مسؤولية

 

بالضرورة وجهة نظر البنك المركزي ، وال تعكس (المؤلفين)إن اآلراء المصرح بها هنا تمثل وجهة نظر المؤلف 

 .وال يمكن تقديم ورقة العمل هذه على أنها تمثل وجهة نظر البنك المركزي السعودي. السعودي أو سياساته

 JRP/2021/06 برنامج األبحاث المشتركة للبنك المركزي السعودي   



إطار عمل هجين يعتمد على نموذج ليونتيف ونموذج : استثمارات الطاقة املتجددة في اململكة العربية السعودية دراسة

 *دعم القرار الجماعي 

 

 املستخلص

ث زاد زاد التركيز على الطاقة املتجددة واالستثمار الجاد في هذا املجال، ال سيما خالل العقدين املاضيين في اململكة العربية السعودية، حي

ونظًرا لألهمية الحالية التي يحظى بها . التي تهدف إلى تحقيق تطورات اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة 2030االهتمام مع إطالق رؤية اململكة 

 لذلك، .تحليل وتقييم خطط االستثمار املستقبلي املحتمل واملعايير التي تؤثر في عملية التقييم هذه من املهمموضوع استثمارات الطاقة املتجددة، 

راسة قطاع الطاقة املتجددة، وذلك من خالل النظر متعددة ألول مرة لدعلمية تحاول هذه الدراسة املساهمة في تقديم منهجية مشتركة تضم مناهج 

 في مجال االستثمار بالطاقة املتجددةخبراء المجموعة من من خالل جمع آراء  في افتراضات االقتصاد الكلي واملعلومات التاريخية كبيانات كمية و

درتها على تناول حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مسار استثمارات الطاقة املتجددة من ويتمثل األمر الجديد اآلخر في الدراسة في ق. كبيانات نوعية

للمدخالت واملخرجات عن ثالثة  ومع تطبيق إطار العمل الهجين املقترح، كشفت نتائج نموذج ليونتيف. الضبابي (IFS- VIKOR)تحليل خالل تطبيق 

السيناريو »و، (مليار ريال سعودي 112استثمار ) «السيناريو األساس»: م، وهي كالتالي2030سيناريوهات أساسية مختلفة لالستثمار بحلول عام 

باإلضافة إلى ذلك، كشفت املرحلة الثانية (. مليار ريال سعودي 25استثمار )  «2السيناريو البديل »و، (مليار ريال سعودي 75استثمار )  «1البديل 

، «املعيار البيئي»و، «املعيار االقتصادي»: التخاذ القرار قد تؤثر في عملية اختيار أفضل سيناريو لالستثمار، وهي كالتاليمختلفة عن خمسة معايير 

أن حالة عدم اليقين في موذج دعم القرار الجماعي وكشفت نتائج ن. «معيار املخاطر»و، «معيار التفضيالت العامة»و، «املعيار االجتماعي»و

وتم التحقق من صحة . «2السيناريو البديل »حالن وسطيان دائًما لالستثمار وال يفّضل أبًدا اعتماد  «1السيناريو البديل »و «السيناريو األساس»

  .النتيجة النهائية عن طريق تحليل الحساسية

 

، اتخاذ القرار الجماعي متعدد  الضبابي (IFS- VIKOR)تحليل استثمارات الطاقة املتجددة، نموذج ليونتيف للمدخالت واملخرجات،  :الدالليةالكلمات 

 املعايير

 C67, Q5, Q20, Q29, C43, C44, D81 (:JEL)تصنيف 
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