
تقرير حول

ندوة «الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة»

 

 

عبر تقنیة االتصال المرئي - 12 یولیــــو2021



2

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة  1 من  42
 

 قائمة المحتويات 
 

 1 ................................................................................................................ قائمة المحتويات 
 2 ................................................................................................................... قائمة األشكال
 2 .................................................................................................................... قائمة الجدول 

 3 .............................................................................................................................. تمهيد
 3 ........................................................................................ ألمين العاما السيدافتتاح الندوة..كلمة 

 4 .................................................................................................................... محاور الندوة
 6 .............. دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة: رؤية المؤسسات والمنظمات اإلقليمية"  الجلسة األولى"

خبير صنناعات  ،المهندس/ وائل حامد عبد المعطيورقة بعنوان" الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة"  
 6 .................................................................................................................... غازية، أوابك 

 السننيدة راةننية سننداو  ورقة بعنوان" إمكانيات تنمية الهيدروجين األزرق واألخضننر في المنط ة العربية "
 11 ................................................................................................. رئيسة قسم الطاقة، اإلسكوا

المهندسننننة جميلة مطر، والدكتور نور   دور الهيدروجين " ورقة بعنوان" تحول الطاقة في المنط ة العربية:
 14 ........................................................................................... جامعة الدول العربية الكشريو 

الدكتور  ورقة بعنوان" آفاق وتحديات الهيدروجين األخضنر بالمنط ة العربية: جازيية برام  الطاقة المتجددة"
 17 ............................. للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالمدير الفني للمركي اإلقليمي  محمود ماجد كرم الدين
بناء اقتصناد للهيدروجين: دور اسسنتامارات والتكنولوجيا، ودراسنات حالة في الدول األعضناء الجلسنة الاانية

 .................................................................................................................................. 19 
أخصنائي ااقة ، السنيد سنهيل شناتيا ورقة بعنوان" آفاق أسنواق الهيدروجين في الشنرق األوسنش وشنمال أفري يا"

 19 ................................................................................................................ أول، أبيكورب 
مدير أعمال الطاقة الجديدة   Manul Kuehnورقة بعنوان" بناء سننلسننلة قيمة للهيدروجين األخضننر " السننيد 

 Siemens Energy .................................................................. 23للشرق األوسش وأفري يا شركة 
ن في العراق الندكتور عبند البناقي خل  ورقنة بعنوان" حلول الهيندروجين للتحول إلى مسننننت بنل منرفو الكربو

 25 ........................................................... علي مستشار وزارة النفش لشؤون الطاقة جمهورية العراق
ورقة بعنوان" إمكانات إنتاج الهيدروجين باسنتردام الطاقة الشنمسنية في الجيائر" المهندس علي زعطوا كبير  

 29 ..................................................................... مهندسين في شركة سونلغاز الجمهورية الجيائرية
 32 .......................................... الجلسة الاالاة دور البحث والتطوير في دعم إنتاج واستردام الهيدروجين

ورقة بعنوان" البحث العلمي بين التحديات والفرص في سلسلة ال يمة للهيدروجين " الدكتورة فتوح عبد العييي 
 32 ............................. ت لألبحاث العلميةالرقم باحث علمي ومدير برنام  ت نيات كفاءة الطاقة معهد الكوي

ورقة بعنوان" ال ندرات الكنامننة لدل الدول العربينة المنتجنة للنفش ل سننننهنام في اقتصنننناد الهيندروجين" الدكتور 
 37 ........................... ن باحث علمي في مركي أبحاث البترول معهد الكويت لألبحاث العلمية فيصل الحميدا

ورقة بعنوان" تطوير متراكبات مواد نانوية عالية السننعة لتريين الهيدروجين قائمة على عنصننر المغنيسننيوم  
محمد شننري  اإلسننكندراني باحث علمي  أسننتاد دكتور مهندسفي تشننغيل المركبات التي تعمل برايا الوقود"  

 40 ..................................................................................... معهد الكويت لألبحاث العلمية رئيسي
 41 ...................................................................................................................... التوصيات

 42 .............................................................................................................. البرنام  اليمني
 

 



3

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة  2 من  42
 

 قائمة األشكال  
 

 7 ............................................................. 2019: إنتاج واستهاك الهيدروجين عالميا، عام 1-الشكل
 8 ...................................................................... : دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة 2-الشكل
 9 ................................................................... : ال طاعات الواعدة للطلب على الهيدروجين3-الشكل
 15 ......................................................... : أبرز مؤشرات قطاع الكهرباء في المنط ة العربية4-الشكل
 15 ........................................... : مراحل سلسلة ال يمة لصناعة الهيدروجين األخضر واألزرق5-الشكل
2050: توقعات واردات السننوق األوروبي والسننوق ايسننيو  من الهيدروجين واألمونيا بحلول عام 6-الشننكل

 .................................................................................................................................. 16 
 17 ......................... : األزداف المعلنة لل درات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية 7-الشكل
 20 .................................................................................. : مجاست استردام الهيدروجين8-الشكل
 20 ................................................. 2050: توقعات نمو الطلب على الهيدروجين بحلول عام 9-الشكل
 21 ................................. منط ة الشرق األوسش وشمال أفري يا : تحديات سوق الهيدروجين في 10-الشكل

: مشننننروع تجريبي إلنتاج الهيدروجين األخضننننر في مجمب "محمد بن راشنننند آل مكتوم للطاقة  11-الشننننكل
 24 ................................................................................................ الشمسية" في دولة اإلمارات

 26 ...................................... : توزع وحدات إنتاج الهيدروجين الرماد  في جمهورية العراق  12-الشكل
 26 ............................. : توزع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق وفق ال طاعات المرتلفة13-الشكل
: مشنروع بحاي إلنتاج الهيدروجين األزرق باسنتردام الغاز المنت  من ح ول شنركة "نفش الوسنش" 14-الشنكل

 27 ................................................................................................................ في شمال بغداد
 29 .......... : اإلشعاع الشمسي )كيلو واا/متر مربب( على كافة المنااق داخل الجمهورية الجيائرية 15-الشكل
 30 ......................... أنواع أجهية التحليل الكهربائي المستردمة في إنتاج الهيدروجين األخضر: 16-الشكل

: توزيب انبعناثات غازات اسحتبناس الحرار  النناتجنة عن اسننننترندام الوقود األحفور  في مرتل   17-الشننننكنل
 33 ...................................................................................................................... ال طاعات
 34 ............................... ( 2021-2015: المنشورات العلمية حول موةوع إنتاج الهيدروجين ) 18-الشكل
- 2015: المنشنورات العلمية حول موةنوع إنتاج الهيدروجين في الدول األعضناء في أوابك خال )19-الشنكل
2021) ......................................................................................................................... 34 

 

 

 

 قائمة الجدول 
 

 12 . : أوجه الترابش بين انرفاض انبعاثات الكربون واستعمال الهيدروجين وأزداف التنمية المستدامة1-الجدول
: نتائ  دراسنة فنية لبحث إمكانية إنتاج الهيدروجين األخضنر في الجيائر في منااق مرتارة والتكلفة 2-الجدول

 31 .............................................................................................................. الت ديرية ل نتاج 

 



4

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة  3 من  42
 

 تقرير حول  

 ندوة " الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة" 

 

 تمهيد 

، نظمنت األمناننة العنامنة لمنظمنة األقطنار العربينة 2021في إانار خطنة عملهنا لعنام  

"  الهيددرويي  ودور  ي  عمليدة وح ل الطداقدة المصنننندرة للبترول )أوابنك( نندوة إقليمينة بعنوان "  

اسننتعراض الطرق المرتلفة إلنتاج الهيدروجين ومجاست اسننتردامه، واسننتشننراف الدور بهدف 

ع مب الجهود الرامية نحو إبراز الت نيات  الذ  يمكن أن يسنننازم ف يه في عملية تحول الطاقة، اتسننناقا

  200. حضنننر الندوة قرابة المرتلفة التي يتوقب أن تسنننازم في تح يق مسنننت بل للطاقة المسنننتدامة

متحدث من    12وبمشنناركة نحو    والدول العربية األخرل،  مشننارك من الدول األعضنناء بالمنظمة

وإقليمية شنملت المركي اإلقليمي لكفاءة   وانيةمؤسنسنات وجهات   8األمانة العامة ألوابك وكل من 

لجننة األمم المتحندة اسقتصننننادينة واسجتمناعينة  والطناقنة والطناقنة المتجنددة، وجنامعنة الندول العربينة،  

ي لغربي آسننيا )اإلسننكوا(، والشننركة العربية لاسننتامارات البترولية )أبيكورب(، ووزارة النفش ف

غاز في الجمهورية الجيائرية، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، نلجمهورية العراق، وشننركة سننو

 األلمانية.  Siemensباإلةافة إلى شركة 

لمنظمة أوابك  األمين العام  السيد..كلمة افتتاح الندوة  

 

فعاليننات  ،لمنظمددة أوابددك األ ددتاس علدد   ددب  بدد   ددب  األمددي  العددا  السدديدافتننت  

ع  فنني إاننار حننرص إلننى أن انع نناد زننذه الننندوة ينن تي  وأشنناربالسننادة المشنناركين  الننندوة مرحبننا

علننى متابعننة وتحليننل التطننورات الدوليننة فنني مجننال الهينندروجين،  ألوابننك األمانننة العامننة

الننندول األعضننناء واسنننتعراض الفنننرص ومننننااق ال نننوة التننني منننن شننن ن ها دعنننم مصنننال  

حنناز موةننوع اسننتردام الهينندروجين . حيننث والمسننازمة فنني بننناء مسننت بل مسننتدام للطاقننة
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 صفحة  4 من  42
 

ع مننن التشننريعات والرطننش  ة األخيننرة، منندعوما كمصنندر للطاقننة علننى ازتمننام متياينند فنني ايوننن 

 ثاني أكسيد الكربون.  انبعاثات والسياسات الدولية الرامية نحو ت ليل 

لنندول العربيننة م ومننات  زامننة تنمكنهننا مننن بننناء قطنناع واعنند لنندل اأن أوةنن  كمننا 

للهينننندروجين، كونهننننا تملننننك بنيننننة تحتيننننة ةننننرمة للغنننناز الطبيعنننني يمكننننن اسننننتغالنها 

للهينندروجين، وتننوافر مصننادر الطاقننة المتجننددة التنني حبازننا   بهننا، وموقعهننا الجغرافنني 

ك نهننا مننن التصنندير إلننى مراكنني اسسننتهاك الك بننرل فنني أوروبننا وآسننيا. وقنند المتمينني الننذ  يمن

أبننندت بالفعنننل عننندة دول عربينننة )اإلمنننارات، والجيائنننر، والسنننعودية، ومصنننر، وعمنننان، 

ع باسسننتامار فنني مشنناريب الهينندروجين ووصننل عنندد المشنناريب المرطننش  والمغننرب( ازتمامننا

مشنننروع، وزنننو توجنننه سنننيدعم تنوينننب مصنننادر اسقتصننناد النننواني  15لهنننا إلنننى أكانننر منننن 

ع مننب مصننادر ويضننمن اسننتامار مننو ارد الغنناز المتننوفرة فنني دولنننا، ويح ننق التكامننل أيضننا

 .الطاقة المتجددة

لمعننالي وزراء المنظمننة عننن شننكره  األمننين العننام السننيد  أعننرب وفنني ختننام كلمتننه،  

وسننعادة أعضنناء المكتننب التنفيننذ  علننى مننا ي دمونننه مننن دعننم مسننتمر ألنشننطة األمانننة العامننة 

بشنننكل عنننام، وبشنننكل خننناص إلنجننناح زنننذه النننندوة منننن خنننال ترشننني  ننربنننة متمينننية منننن 

إلننى المتحنندثين المشنناركين مننن جامعننة النندول  كمننا توجننه بالشننكرالمشنناركين والمتحنندثين، 

إلسننكوا، والمركنني اإلقليمنني للطاقننة المتجننددة وكفنناءة الطاقننة، والشننركة العربيننة العربيننة، وا

 لاسنننتامارات البترولينننة، ومعهننند الكوينننت لألبحننناث العلمينننة وشنننركة سنننيميني األلمانينننة

 ووزارة النفش بجمهورية العراق، وشركة سونلغاز في الجمهورية الجيائرية.

 محاور الندوة  

  ، المشننرف على إدارة الشننؤون الفنيةمك   ناصددي  عماد المهندس اسننتعرض 

 :المحاور الرئيسية للندوة وزي، بمنظمة أوابك

المراحنل المرتلفنة لسننننلسننننلنة ال يمنة لصنننننناعنة الهيندروجين )اإلنتناج، الن نل والتريين،   .1

  .والتحديات الفنية واسقتصادية لكل منها ،اسستردام(

التوسنننب في اسنننتردام الهيدروجين،  السنننياسنننات واسسنننتراتيجيات الدولية الرامية نحو   .2

  .والدور الذ  يمكن أن يسازم به الهيدروجين في عملية تحول الطاقة
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 صفحة  5 من  42
 

م ومنات نجناح إنشنننناء صنننننناعنة متكناملنة للهيندروجين في الندول العربينة، والتحندينات   .3

 الرازنة. 

أن زننذه المحنناور سننيتم تغطيتهننا مننن خننال ثنناث  فنني كلمتننه مكنني أوةنن  المهننندس كمننا

 : على النحو التالي متحدث  12بمشاركة البرنام  اليمني(  )مرفقجلسات 

 الجلسة األولى •

رؤينننة المؤسسنننات والمنظمنننات اإلقليمينننة حنننول الننندور النننذ  يمكنننن أن يسنننازم بنننه "

 "الهيدروجين في عملية تحول الطاقة

 الجلسة الثانية •

دور اسسنننتامارات والتكنولوجينننا فننني إنشننناء اقتصننناد للهيننندروجين منننب دراسنننات "

 "حالة في بعو الدول األعضاء في أوابك

 الجلسة الثالثة •

 "دور أنشطة البحث والتطوير لتعييي إنتاج واستردام الهيدروجين"
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 صفحة  6 من  42
 

 الجلسة األولى 

دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة: رؤية المؤسسات   "

 "والمنظمات اإلقليمية
 لشؤون الفنية، أوابك ا: المهندس عماد مكي، المشرف على إدارة  إدارة الجلسة

  من منظور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة دور أربب أوراق ناقشنت تضنمنت الجلسنة 

 متحدثين:  5بمشاركة  المؤسسات والمنظمات اإلقليمية

 .خبير صناعات غازية، أوابك، المهندس وائل حامد عبد المعطي ➢

 .رئيسة قسم الطاقة، اإلسكوا، السيدة راةية سداو  ➢

 .جامعة الدول العربيةمدير إدارة الطاقة،   المهندسة جميلة مطر، ➢
 .جامعة الدول العربية، خبير ااقة، الدكتور نور  الكشريو    ➢
الندكتور مناجند كرم الندين محمود، المندير الفني، المركي اإلقليمي للطناقنة المتجنددة وكفناءة  ➢

 .الطاقة

  "الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقةورقة بعنوان" 
 وائل حامد عبد المعطي  /المهندس

 خبير صناعات غازية، أوابك

 وزي: للورقة ، استعرض المهندس وائل المحاور الرئيسيةهفي مستهل حديا

   

ح ائق أساسية عن الهيدروجين

دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة

الرطش والمبادرات الدولية

م ومات النجاح والرطش المعلنة الهيدروجين في الدول العربية
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 صفحة  7 من  42
 

أن اكتشنننناف الهيندروجين يعود إلى أكار من ثاثنة    المح ر األولفي  أوةننننحنت الورقنة 

في مطلب ال رن العشننننرين، بينما بدأ للمناايد    (lifting gas) وبدأ اسننننتردامه كغاز رفب  قرون،

التي سننررت إمكانات الهيدروجين  اسننتردامه كوقود من خال وكالة الفضنناء األمريكية "ناسننا"  

 لدعم بعااتها إلى الفضاء. 

وجننود عنندة أنننواع مننن الهينندروجين منهننا مننا يننتم إنتاجننه مننن إلننى ت الورقننة أشنناركمننا 

ا مننا يننتم إنتاجننه باسننتردام مصننادر الطاقننة لطبيعنني، ومنهنناالوقننود األحفننور  كننالفحم والغنناز 

 (النقدد ) أن اإلنتنناج الحننالي للهينندروجين وبينننت المتجننددة عبننر التحليننل الكهربننائي للمنناء، 

% علننى الفحننم والغنناز الطبيعنني، بينمننا 99السنننة، ويعتمنند بنسننبة /ان مليننون 77يصننل إلننى 

الهينندروجين فنني  إنتنناج % المتب يننة. لننذا يعنند 1تسننازم مصننادر الطاقننة المتجننددة بنسننبة الننن

 830بمننا يصننل إلننى  سنبعاثننات ثنناني أكسننيد الكربننونالوقننت الننرازن مننن المسننببات الرئيسننية 

 مليون ان/السنة.

ع حيث يصنل   ت الورقةكما أوةنح ع ومتناميا ع ةنرما أن السنوق الحالي للهيدروجين يعد سنوقا

مليون    115إلى  (  خرىعلى الهيددرويي  النق  وخلي  الهيددرويي  مغ غدازات أ)  إجمنالي الطلنب 

  ينحصننرمليار دوسر سنننويا، لكن اسننتردامه الرئيسنني    50، بإيرادات تترطى  مليون ان/السنننة

كمادة خام في عدة صننناعات مال تكرير النفش وصننناعة األمونيا والمياانول التي تشننكل مجتمعة  

 .1-كما زو مبين بالشكل % من إجمالي الطلب العالمي70نحو 

 2019وا تهالك الهيدرويي  عالميا، عا  : إنتاج 1-الشكل
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة  8 من  42
 

حنننول الننندولي  اسزتمنننامأن  أوةنننحت الورقنننة، ف ننند أمدددا يددد  المحددد ر الثدددان  

عضننو جدينند فنني منظومننة الطاقننة العالميننة لتح يننق تحننول ه يهنندف إلننى اعتمنناد الهينندروجين 

التكامننل مننب مصننادر الطاقننة المتجننددة  ( وزنني2-ثاثننة محنناور )الشننكل الطاقننة ودلننك عبننر

دات الطبيعننة المت طعننة. والتوسننب فنني اسننتردامه فنني عنندة قطاعننات لنننيع الكربننون منهننا ماننل 

% مننن انبعاثننات ثنناني أكسننيد الكربننون عالميننا، وال طنناع 23قطنناع الن ننل الننذ  يسننازم بنحننو 

كوقننود وجين الهينندر ت ننديم% مننن إجمننالي اسنبعاثننات. كمننا أن 23الصننناعي الننذ  يسننازم بننن

تنوينننب منننيي  الطاقنننة وتعييننني أمنننن الطاقنننة ألجنننل تح ينننق مسنننت بل للطاقنننة  سيسنننازم فننني

 .المستدامة

 : دور الهيدرويي  ي  عملية وح ل الطاقة 2-الشكل

 

ع دوليننا  زتمامنناا أن زننناكوفنني المحننور الاالننث، بينننت الورقننة  بالهينندروجين  متياينندا

بالشننروع فنني إعننداد وتطننوير رؤل وخننرائش اريننق واسننتراتيجيات  حيننث قامننت عنندة دول

ت ننوم علننى تحدينند أفضننل المسننارات )حسننب األولويننة الوانيننة( لتننوفير إمنندادات الهينندروجين 

)عبننر اإلنتنناج المحلنني أو اسسننتيراد( والتطبي ننات التنني يمكننن أن يسننتردم فيهننا الهينندروجين. 

فنني مجنننال إنتنناج الهيننندروجين  ركمننا عملننت بعنننو النندول علنننى دراسننة فننرص اسسنننتاما

بغنننرض التصننندير إلنننى األسنننواق المحتملنننة، وإبنننرام اتفاقينننات وتفازمنننات أولينننة معهنننا بمنننا 

عنندد النندول . وإجمنناسع، وصننل يضننمن لهننا حصننة فنني التجننارة الدوليننة للهينندروجين مسننت باع 

دولننة،  29التنني بنندأت تعمننل علننى إعننداد خطننش واسننتراتيجيات وانيننة للهينندروجين إلننى 

7    وم ز  ي لي      الهيدرويي  ودور  ي  عملية وح ل الطاقة  ندوة أوابك   ل 
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة  9 من  42
 

اال ددتراويجية األوروبيددة للهيدددرويي  فة إلننى استحنناد األوروبنني الننذ  أعلننن عننن باإلةننا

 .2020منتص  عا  

 وفننني ةنننوء تلنننك الرطنننش واسسنننتراتيجيات المعلننننة، منننن المتوقنننب أن يكنننون زنننناك

مليننون ان/السنننة بحلننول  650مسننت بل واعنند للطلننب علننى الهينندروجين بمننا قنند يصننل إلننى 

كمنننا % منننن الطلنننب العنننالمي. 28، خاصنننة فننني قطننناع الن نننل النننذ  سيسنننتحود علنننى 2050

دول أزننداف اموحننة للتوسننب فنني المركبننات العاملننة برايننا الوقننود التنني قنند عنندة  أعلنننت 

 .3-و مبين بالشكلكما ز 2030مليون مركبة بحلول  11تصل إلى 

 : القطاعات ال اعدة للطلب على الهيدرويي  3-الشكل

 

العربينة واعندة لاسننننتامنار بنامتيناز في المنط نة  أن    الورقنة  بيننت ،  المح ر الرابغأمنا في  

الهيدروجين مسننتندة على موقعها الجغرافي ال ريب من األسننواق المسننتهدفة، ووجود شننراكات 

األرخص في تكلفنة إنتناج الهيندروجين الرمناد  واألزرق التي تتراوح بين  تناريرينة معهنا. كمنا أنهنا  

ع لمنا تملكنه المنط نة من م ومنات و  تعند   دوسر لكنل كجم وزي 0.9-1.5 توافر  األقنل عنالمينا.  ونظرا

الحكومنات والشننننركنات الوانينة في الندول العربينة نحو لعنب دور ريناد  في سننننوق    لندلاإلرادة  

مشنننروع    18حو  إلى نعدد المشننناريب المعلنة في الهيدروجين    ارتفبد  الهيدروجين المسنننت بلي، ف 

للهيدروجين األزرق   مشنناريب  4مشنناريب للهيدروجين األخضننر واألمونيا الرضننراء و  12منها  

 مشروع لمحطات تيود بالهيدروجين. 2واألمونيا اليرقاء، و

    وم ز  ي لي      الهيدرويي  ودور  ي  عملية وح ل الطاقة  ندوة أوابك   ل 
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 10 من  42
 

ب لننيف فنني المنط ننة فحسنن ،ولكننن يواجننه بننناء اقتصنناد للهينندروجين عنندة تحننديات 

ولكننن فنني العننالم أجمننب، منهننا مننا يننرتبش بغينناب اإلجننراءات التنظيميننة للسننوق ومننا يتعلننق 

وفنني تطبي ننات  ،بالجنندول اسقتصننادية بسننبب التكلفننة العاليننة فنني مشنناريب إنتنناج الهينندروجين

تصننل تكلفننة إنتنناج الهينندروجين  ،. فعلننى أسنناس ال يمننة الحراريننةعلننى حنند سننواء اسننتردامه

بينمننا تصننل  ،دوسر/مليننون وحنندة حراريننة بريطانيننة 8عربيننة إلننى الرمنناد  فنني المنط ننة ال

دوسر/مليننون وحنندة حراريننة بريطانيننة، وقنند تصننل  13فنني حالننة الهينندروجين األزرق إلننى 

دوسر /ملينننون وحننندة حرارينننة بريطانينننة فننني حالنننة الهيننندروجين األخضنننر وزننني  32إلنننى 

يظننل الهينندروجين أحنند أبننرز  تكلفننة تيينند بعنندة أةننعاف عننن الغنناز الطبيعنني. لكننن فنني الم ابننل

ة تحننول الطاقننة فنني األسننواق دات السياسننات الواةننحة فنني زننذا ليننالحلننول الدوليننة فنني عم

الصنندد ماننل السننوق األوروبنني الننذ  سيصننب  المركنني الرئيسنني للطلننب علننى الهينندروجين، 

 .وزو مرتكي جيد للبدء في اسستامار على أساس التصدير إلى األسواق المحتملة

   :بعدة توصيات  الورقة اختتمت قد و

تحندينث خطش الطناقنة الوانينة لتن خنذ في اسعتبنار الندور المسننننت بلي للهيندروجين في تلبينة   •

الطلب على الطاقة وتسنننتطيب الدول العربية اسسنننتناد على ما لديها من خبرة بمصنننادر  

 .الطاقة المتجددة

يعي بالمنط ة العربية للتوسب  اسستفادة من انرفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين من الغاز الطب •

في إنتاج الهيدروجين األزرق، بما يضمن استغال موارد الغاز مست با وخلق نافذة تدعم  

 .الطلب على الغاز

السنعي نحو إبرام شنراكات اسنتراتيجية مب األسنواق الكبرل للهيدروجين التي سنتحتاج إلى  •

 .األوروبي، وايسيو استيراده مست باع من خارج أراةيها مال السوق 

ودعم التكامل فيما بينها،    ،وتطبي اتهإنشناء مراكي للبحوث حول ت نيات إنتاج الهيدروجين   •

ت نيننات الهينندروجين، ونشننننر الوعي والا ننافننة حول  و إعننداد كوادر مؤزلننة للعمننل مب 

  .الهيدروجين وقواعد األمن والسامة المرتبطة به
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 11 من  42
 

روجين األزرق واألخضر إمكانيات تنمية الهيدورقة بعنوان" 

 "  في المنطقة العربية
 السيدة راةية سداو   
 رئيسة قسم الطاقة، اإلسكوا  

 

بعننو الح ننائق األساسننية  سننداو راةننية  السننيدةفنني مسننتهل حنندياها، استعرةننت 

كهربنناء والوقننود إلننى ال السننكان معنندل وصننولكعننن قطنناع الطاقننة فنني المنط ننة العربيننة 

كمننا حصننة الطاقننة المتجننددة وكفنناءة اسننتردام الطاقننة تطننور و ،النظينن  فنني مجننال الطهنني

 : يلي

٪ مننن إجمننالي اسسننتهاك النهننائي للطاقننة فنني 13 بلغننت حصننة الطاقننة المتجننددة نحننو •

 .في ال طاع السكني ويستهلك ال سم األكبر منها، العربيةالمنط ة 

مليننون  45 نحننو س يننيال%، لكننن 90كهربنناء نحننو إلننى المعنندل وصننول السننكان بلنن   •

ع  كهربنناء،بنندون  يعيشننون شننرص  بمننا فنني دلننك البلنندان وخاصننة فنني البلنندان األقننل نمننوا

 منها. ٪ في المنااق الريفية41مب عجي بنسبة  المت ثرة بالنياعات 

إلنننى ت نينننات الوقنننود النظيننن  ألغنننراض الطهننني نحنننو  السنننكان معننندل وصنننولبلننن   •

ملينننون شنننرص يفت نننرون إلنننى ت نينننات الوقنننود النظيننن ،  53س ينننيال %، لكنننن 87

ع و  .ات منااق النياعكذلك وسسيما في المنااق الريفية األقل نموا

ميجنناجول لكننل دوسر )تعننادل ال ننوة الشننرائية  5.06نحننو  1بلغننت قيمننة كاافننة الطاقننة •

ع ةننمن 2017للنندوسر عننام  ( لتحتننل بننذلك المنط ننة العربيننة المرتبننة الاانيننة عالميننا

الن ننل أكاننر ال طاعننات يننيال قطنناع س المنننااق األقننل قنني كاافننة اسننتردام الطاقننة. حيننث 

٪ مننن إجمننالي اسننتهاك الطاقننة 30 وحنندهيماننل والننذ  كاافننة فنني اسننتردام الطاقننة 

فنني األخننرل  زننيآخننذة  السننكنيال طنناع الطاقننة فنني  اسننتردامكاافننة كمننا أن  النهننائي.

  .اسرتفاع

الدول العربية تتمتب بإمكانات كبيرة لتطوير موارد إلى أن الورقة  في سنياق آخر، أشنارت 

 ،مناسننب سسننتردامها في إنتاج الهيدروجين األخضننرإدا تم اسننتردامها بشننكل  الطاقة المتجددة

 
 و ر   ريك     ال ا ج القو   اإل  ال  وه   قيا  لكفاء  اس خ ام  وا   ك ية الطاقة ال     زم إل  اج كثافة اس خ ام الطاقة ه   1

 الطاقة ف  ا ق  ا  
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 12 من  42
 

المنط ة العربية تعتبر واحدة من أدنى حصننننة الطاقة المتجددة من ميي  الطاقة في موةننننحة أن 

الهيدروجين   اسننتعمالأوجه الترابش بين انرفاض انبعاثات الكربون و. ثم أبرزت النسننب في العالم

 .1-بين بالجدولمكما زو  وأزداف التنمية المستدامة

وأهداف  الهيدرويي  وا تعمالأويه التراب  بي  انخفاض انبعاثات الكرب ن  :1-الجدول

 المستدامة  التنمية

 

، التحندينات والحواجي الت نينة أمنام التوسننننب في إنتناج  الورقنةأبرزت    وفي زنذا الصننننندد 

 : وزيالهيدروجين األخضر واألزرق 

الطريق إلى تكنولوجيات زيدروجينية منرفضنننة الكربون من أجل توسنننيب نطاق   س ييال •

ع  ع اري ن  ،زنذه التكنولوجينات وجعلهنا قنابلنة لاسننننتمرار تجنارينا   ءي ومل  ومكل   اويا  ا

 بالتحديات.

: تشننننكنل خسننننائر الطناقة النناجمنة عن النظم التي تنت   ا ددددتخددا  الطداقة انخفداض ففدا ة •

% من الطاقة 35إلى   30ما ي رب من    يتم زدرث الهيدروجين األخضننر مصنندر قلق. حي

 المستهلكة في عملية التحليل الكهربائي.

مشنننناريب احتجاز    عدد س ييال    :الكرب نووخزي  ثان  أفسدددديد   اصددددطيادا ددددتراويجية   •

تشننكل تكلفة التكنولوجيا   كما العالم،في جميب أنحاء   محدود  وتريين ثاني أكسننيد الكربون

تحديات  من ثاني أكسننننيد الكربون  يات ةننننرمة  مكبتوافر التريين الجيولوجي  وإمكنانية  

 .جوزرية

  لشننننبكات ن ل وتوزيبالبنية األسنننناسننننية الحالية  س تيال:  البنية التحتية المحدودة للنقل •

  .الهيدروجين محدودة لمواجهة الطلب المتيايد المتوقب

ع  : يشننكل توافر العقبات التقنية اإلقليمية • المهارات وال درة على تصنننيب التكنولوجيا تحديا

 محتماع.
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 13 من  42
 

عدة فرص أمام الدول العربية للتوسب في إنتاج    إلى وجود   الورقة أشارت لكن في الم ابل،  

 الهيدروجين وزي:

اسننتردام الغاز الطبيعي كمصنندر )الذ  يعتمد على  إنتاج الهيدروجين األزرق   سننيسننازم •

، باإلةنافة  (Steam Methane Reformingلبرار )بارئيسني لعملية إصناح المياان  

، أن ييسننننر اسنت نال إلى مرحلنة إنتناج الهيندروجين  (الكربون  الت ناا وتريينإلى عملينة  

 األخضر بتكلفة أقل وأن يسم  بتوسيب نطاق ال درات.

في   اسسنتراص المعيز للنفشيمكن اسنتردام ثاني أكسنيد الكربون المحتجي في مشناريب   •

 .ز الناةبةالنفش والغاالبلدان المنتجة للهيدروجين، ويمكن تريينها في ح ول 

 المتجددةالمولدة من مصادر الطاقة  منرفضة التكلفةإمدادات الكهرباء اسسنتفادة من  يمكن   •

 ب سعار تنافسية. رفي إنتاج الهيدروجين األخض

يمكن لبلندان مجلف التعناون الرليجي التي لديهنا صنننننناعة تحلينة ميناه البحر وقدرات إنتناج   •

كبيرة أن تسننتفيد من زذه المرافق للترفي  من أثر اسننتردام المياه عند إنتاج الهيدروجين  

 .األخضر

  :وقد اختتمت الورقة ببعو التوصيات أبرززا

صننننيناغنة اسننننتراتيجينات للهيندروجين النظي  تسننننتنند إلى ت ييمنات متعنددة ةننننرورة   •

 .الكربون انبعاثات الترصصات تعكف أزداف والتيامات كل بلد في مجال الحد من 

اعتماد سننياسننات اسننتباقية ومتكاملة إلدارة الموارد الطبيعية على نحو أكار اسننتدامة، س  •

دة  سننننيمنا بناسننننترندام الترابش بين الميناه والطناقنة وا لغنذاء في معنالجنة ال ضننننناينا المتعند  

 .الترصصات المتعل ة بالطاقة

تشنننجيب  مب الشنننركات العالمية المهتمة بالهيدروجين، و  اسسنننتفادة من الشنننراكات ال ائمة •

 .إشراك جميب أصحاب المصلحة دو  الصلة

 .والتطويرالبحث دعم ال طاع الراص وووةب أار قانونية وتنظيمية لتحفيي اسستامار  •

  .تحديد ومعالجة جميب الحواجي التي يمكن أن تنش  عن التجارة الجديدة مب بلدان أخرل •

العربينة لتح يق فوائند كبيرة لجميب    الندولرندمنات الطناقنة بين  لتعييي التجنارة اإلقليمينة   •

الحصول على الطاقة النظيفة،  فرص األاراف، بما في دلك زيادة أمن اإلمدادات، وإتاحة  

لمكونننات   توفيرو المحليننة  التحويليننة  الصننننننناعننات  تطوير  خال  من  العمننل  فرص 

 .التكنولوجيات النظيفة
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 14 من  42
 

 ورقة بعنوان" تحول الطاقة في المنطقة العربية: 

 دور الهيدروجين " 
 المهندسة جميلة مطر، والدكتور نور  الكشريو  

 جامعة الدول العربية 

الطاقة األحفورية  جميلة    السيدة  أوةحت  العربية ككل غنية بمصادر  المنط ة  أن  مطر، 

لكن بالنظر على مستول الدول فهناك البعو منهم غني بمصادر  وكذلك مصادر الطاقة المتجددة،  

بمعدست مرتفعة )ارتفاع    تتوافر مصادر الطاقة المتجددة لدل البعو ايخروالوقود األحفور ،  

مصادر   الدول العربية  . بينما س يتوافر لدل بعو عاع الشمسي(سرعة الرياح، ارتفاع معدل اإلش

ع لها  للطاقة سواء األحفورية أو الطاقة المتجددة ع جوزريا . وإجماس، يهيمن الوقود وزو ما يشكل تحديا

الطاقة   العربية،  األحفور  على ميي   المنط ة  ال ائمة لمصادر  في  التحتية  البنية  تعد معظم  كما 

لل مملوكة  )أساسيات  الطاقة  التجارية  العمليات  على  العربي  الطاقة  يعتمد سوق  وس  العام،   طاع 

 .السوق(

، حيث يصل إجمالي في المنط ة العربية  الورقة أبرز مؤشرات قطاع الكهرباء  تناولت كما  

جيجاواا، وبل  إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة )عام   288ال درات المركبة لتوليد الكهرباء إلى  

 إلى  الكهرباءشبكات ن ل  ويصل الطول اإلجمالي لجيجاواا ساعة،    1,1137,644حوالي  (  2017

ويعد    212,500 من  كم.  ال طاعات كل  التجار ،  وال طاع  الصناعي  وال طاع  السكني  ال طاع 

 .4- الكبرل للطلب على الكهرباء كما زو مبين بالشكل 

تعتمد على    والتيإلى عملية تحول الطاقة وأزميتها للمنط ة العربية،    الورقة  ثم تطرقت 

 أربب ركائي رئيسية: 

 .التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعييي برام  كفاءة الطاقة •

   .كهربة ال طاعات، أ  تكون الكهرباء الرافد األساسي للطاقة في كافة ال طاعات  •

وإ • العربي  الكهربائي  الربش  على  للكهرباءالتركيي  مشتركة  وزو   ،نشاء سوق عربية 

 العربية. محور عمل مجلف الوزراء العربي للكهرباء داخل جامعة الدول 

 التوجه نحو الهيدروجين، وخلق سوق واعد له داخل المنط ة العربية.  •
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 15 من  42
 

 : أبرز مؤشرات قطاع الكهربا  ي  المنطقة العربية 4-الشكل

 

الدكتور استعرض  جانبه  وعملية الكشريو   نور   من  المرتلفة،  الهيدروجين  أنواع   ،

يعتمد على استر الذ   الهيدروجين األخضر  للهيدروجين سواء  ال يمة  ام مصادر د تطوير سلسلة 

الطاقة المتجددة، والهيدروجين األزرق المعتمد على الوقود األحفور  وباألخص الغاز الطبيعي  

 .  5-كما زو مبين بالشكل  واستردام الكربونمب تطبيق ت نية الت اا وتريين  

 : مرا ل  لسلة القيمة لصناعة الهيدرويي  األخضر واألزرق 5-الشكل
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 16 من  42
 

تشير إلى تنامي الطلب على الهيدروجين بعدة   التوقعات بعو  كما أوةحت الورقة أن  

مليون ان   85- 75م ابل نحو    2050مليون ان سنويا بحلول عام    580أةعاف ليصل إلى نحو  

عام   في  ع  ال طاعات كمصدر ،  2019سنويا من  العديد  الهيدروجين  يرترق  أن  المتوقب  من  حيث 

يا الوقود في ال طاع الصناعي وقطاع  قطاع الن ل، وتطبي ات خاوللطاقة مال قطاع توليد الكهرباء  

في سياق  و  في ال طاع الصناعي.توليد الحرارة، عاوة على التوسب في استردامه كمادة خام )ل يم(  

 : كالتاليمتصل، أبرزت الورقة فوائد الهيدروجين األخضر 

من الكهرباء عن حاجة الشبكات    يمكن إنتاج الهيدروجين األخضر باستردام الفائو  •

في أوقات تراجب األحمال، على أن   الطاقة الشمسية وااقة الرياحمصادر  المولدة من  

 ثم استردامه سح ا كوقود في ال طاعات المرتلفة.  تريينهيتم 

الكهرباء  • شبكات  مرونة  زيادة  في  األخضر  الهيدروجين  واستردام  إنتاج   سيسازم 

 اد العالمي. نيع الكربون من اسقتصوكذلك ، وةمان ثباتها

الورقة أن المنط ة العربية تملك العديد من الم ومات إلنتاج وتصدير   وفي الرتام، أوةحت 

الهيدروجين األخضر على م ياس كبير، حيث تتوافر لديها مصادر الطاقة المتجددة، ولديها شبكات 

لن ل الغاز يمكن استردامها لتصدير الهيدروجين وقربها من السوق األوروبي وباألخص إيطاليا  

ع قد تصب  مركيالتي   ل وتجارة الهيدروجين بين أوروبا والدول العربية في شمال أفري يا. كما داولت  ا

مركي األوروبي  السوق  يكون  أن  المتوقب  من  ع أنه  الهيدروجين  ا على  لمحدودية   ،للطلب  ع  ونظرا

ع منمليون ان  100مصادر الطاقة المتجددة سيحتاج إلى استيراد ما يصل إلى  الهيدروجين   سنويا

اليابان  2050بحلول عام   أما في آسيا، فستحتاج  إلى    إلى استيراد .  مليون ان من    85ما يصل 

 . 6- كما زو مبين بالشكل 2050األمونيا بحلول عام  

: و قعات واردات الس ق األوروب  والس ق اآل ي ي م  الهيدرويي  6-الشكل
 2050واألم نيا بحل ل عا  
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 17 من  42
 

 
الهيدروجين األخضر بالمنطقة فاق وتحديات آورقة بعنوان" 

 "العربية: جاهزية برامج الطاقة المتجددة
 محمود  الدكتور ماجد كرم الدين 

 المدير الفني للمركي اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
 

أوةنن  الدكتور ماجد أن األزداف المعلنة لل درات المركبة لمصننادر الطاقة المتجددة في 

وزو ما يمال نحو    ،2035  بحلول عام  واجاجي  190موعها إلى أكار من الدول العربية يصننل مج

ع 35 العديد من الدول  ت . حيث وةننع% من إجمالي النمو المتوقب لمصننادر الطاقة المتجددة عالميا

  االعربية أزدافا اموحة للتوسنب في إنشناء محطات جديدة للطاقة الشنمسنية وااقة الرياح، تتصندرز 

إجمنالينة   ب ندرات مركبنة  للطناقنة المتجنددة المملكنة العربينة السننننعودينة التي تسننننتهندف بنناء محطنات 

 . 7-كما زو مبين بالشكل 2030جيجاواا بحلول عام  58.7

 المعلنة للقدرات المرفبة لمصادر الطاقة المتجددة ي  الدول العربية األهداف : 7-الشكل

 
 

األخضنر، أوةن  أن إنتاجه ليف باألمر الجديد على    نوفي سنياق الحديث عن الهيدروجي

ت بنإنتناجنه شننننركنة الصنننننناعنات الكيمناوينة  منحينث قنا 1960المنط نة العربينة، بنل يعود إلى عنام  

المصننرية )كيما( بت نية التحليل الكهربائي للماء باسننتردام الكهرباء المولدة من سنند أسننوان جنوب  

إلعادة ت زيل لرفب ااقته اإلنتاجية بعدة ريق مصنر بغرض تصننيب األمونيا. ثم خضنب المصننب الع

 وبات يعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاج الهيدروجين. 2019عام  أةعاف في
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 18 من  42
 

وعنددت الورقنة المياينا والم ومنات التي تملكهنا المنط نة العربينة لبنناء اقتصننننناد واعند 

ازة. إس أن زناك عدد للهيدروجين، فهي تتوافر لديها الطاقة الشنمسنية وااقة الرياح بمؤشنرات ممت

 :تتعلق بصناعة الهيدروجينمن التحديات 

كجم من   1لتر من المياه منيوعة األماح إلنتاج    9حتاج جهاز التحليل الكهربائي نحو  ي ✓

ع في المنط ة العربية التي تعد من المنااق التي تعاني   الهيدروجين، وزو ما يشننكل تحديا

ع تطوير جيل جديد من أجهية  من شنن  المياه العذبة. لكن في الم ابل ي تحليل  الجرل حاليا

 مباشرة بمياه البحر. للعملالكهربائي 

المنط نة العربينة نظنام لتسننننعير الكربون ممنا يجعلهنا األكار عرةننننة إلى نظنام    تتببس  ✓

ةننرائب تسننعير الكربون الذ  يطب ه استحاد األوروبي في حال تصنندير الهيدروجين  

 إليه.

ارتفناع تكلفنة ن نل الهيندروجين وبناألخص الهيندروجين السننننائنل، لنذلنك ربمنا يكون خينار  ✓

سنننننائلنة زو الرينار العملي واألقنل تكلفنة لتصننننندير  تحوينل الهيندروجين إلى أمونينا  

 .الهيدروجين مست با من المنط ة العربية إلى األسواق العالمية

ع ألن قطناع الهيندروجين س ييال في   األولى داخنل المنط نة العربينة، ف ند   مراحلنهونظرا

 مجموعة من التوصيات ل سراع ببناء اقتصاد للهيدروجين تتضمن: الورقةوةعت 

خطش وسنننياسنننات الطاقة المسنننتدامة لت خذ في اسعتبار دور الهيدروجين   تحديث  •

 كمصدر من مصادر الطاقة.

انتاج  واعتماد أدوات للسنننياسنننة العامة تدعم اسسنننتامار في بناء ال اعدة المعرفية،  •

 .الهيدروجين واستردام

 .والمواصفات ال ياسية التنظيميةالتعاون في مجال توحيد األار  •

بالتعاون مب الهيئات والمؤسننسننات  ال طاع الراص تنفيذ مشنناريب تجريبية ي وم بها   •

 الحكومية.

البدء في تطوير آلية لتسنننعير الكربون على غرار نظام تسنننعير الكربون المتبب في  •

  وتهيئة السنوق للتوسنبوالذ  من شن نه خلق فرص تجارية    ،دول استحاد األوروبي

 .الهيدروجين ةفي صناع
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 19 من  42
 

 الجلسة الثانية 

بناء اقتصاد للهيدروجين: دور االستثمارات والتكنولوجيا،  " 

 " ودراسات حالة في الدول األعضاء
 ، أوابك خبير صناعات غازية، وائل عبد المعطي: المهندس إدارة الجلسة

لبناء سننلسننلة قيمة   دور اسسننتامارات والتكنولوجياأربب أوراق ناقشننت تضننمنت الجلسننة  

 بمشاركة أربعة متحدثين: ودلك  دراسات حالة في الدول األعضاءكما تناولت  ،للهيدروجين

الشنننركة العربية لاسنننتامارات البترولية  السنننيد سنننهيل شننناتيا، أخصنننائي ااقة أول،  ➢

 )أبيكورب(

شننركة  ،  مدير أعمال الطاقة الجديدة للشننرق األوسننش وأفري يا،  Manul Kuehn  السننيد  ➢

Siemens Energy 

 الدكتور عبد الباقي خل  علي، مستشار وزارة النفش لشؤون الطاقة، جمهورية العراق.  ➢

 .المهندس علي زعطوا، كبير مهندسين، شركة سونلغاز، الجمهورية الجيائرية ➢

آفاق أسواق الهيدروجين في الشرق  ورقة بعنوان" 

 "األوسط وشمال أفريقيا
 أخصائي ااقة أول، أبيكورب ، شاتياالسيد سهيل  

شاتيا أن الهيدروجين يعتبر من أزم العناصر في سهيل    في مستهل حدياه، أوة  السيد 

 حيث يمكن إنتاجه بواسطة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، كما  عملية تحول الطاقة

دات الطبيعة  عملية التكامل مب تلك المصادر فيمما يسهم  ناقل أو مرين للطاقةاستردامه ك يمكن

لهالمت طعة الطاقة  قيمة محتول  بارتفاع  الهيدروجين  يتسم  الوقود األخرل    ،. كما  ب نواع  م ارنة 

إدا ما كيلووات ساعة    12يلووات ساعة م ابل  ك  33.33كجم من الهيدروجين نحو    1حيث يضم  

بالد  تيال  قورن  س  الم ابل  في  لكن  الماال،  سبيل  على  والن ل    تكلفةييل  والتريين  اسسترراج 

عاوة على اعتبارات السامة العامة وخطر اشتعال    ،والتوزيب عالية م ارنة بباقي أنواع الوقود 

 . الهيدروجين

أما من جانب اسسننننترندامات، فهنناك العنديد من الصنننننناعات التي يمكن أن يسننننازم فيهنا 

كمصندر أسناسني للطاقة مال الصنناعات البتروكيماوية وعمليات التكرير   الهيدروجين بدور فعال
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 20 من  42
 

إمكنانينة اسننننترندامنه في وسننننائنل الن نل وفي إنتناج   وصنننننناعنة الحنديند والمواد األولينة، عاوة على

 .8-، وفي ال طاع السكني كمصدر للطاقة والحرارة كما زو مبين بالشكلالكهرباء

 : مجاالت ا تخدا  الهيدرويي  8-الشكل

 

الصدد،  و  زذا  على  في  العالمي  الطلب  أن  إلى  الدولية  الطاقة  وكالة  توقعات  تشير 

عام    85-78من  سيرتفب  الهيدروجين   في  ان/السنة  من  إلى    2020مليون  مليون    500أكار 

. ومن المتوقب أن تستحود منط ة الشرق األوسش  9-كما يبين الشكل  2050ان/السنة بحلول عام  

 .2050% من السوق العالمي للهيدروجين في عام  20-10وشمال أفري يا على 

 2050  : و قعات نم  الطلب على الهيدرويي  بحل ل عا9-الشكل
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 21 من  42
 

 اعيي ليليدآيي ر اآنيا أ ييحييخ ي نيهنييخفيفح يييالورقيي يتيفييسياييآخري أييح ي   يي 

)اليي ييتمد يي يعيييريملييخةريالتخقيي يال دنيي ةلليفييسيمنت يي يالأييحريا  ايي ي  يي خ ي فحت آييخي

حآييتيمد دييميال نت يي يت آيييليمنخفةييآ يعخلآيي يفآ ييخيتءييتيمولآيي يضدحتييخ يمدنيي ةليمنء  يي ي

عييخلسليلكيينيفييسيال  ختيي ينيتيييا يهنييخفيا ييي يميينيالد يي تخ يل نييخ ييقيي رلي ت ميي  الدكي يي ي

يلي تحزهخ:10-ليدآ ر اآنيفسيال نت  ي)الأك ي اوار

مآيانآيخ ي يييينآحلينةيييي آيخيفسيمنيخن يال  ووي الدتوتحي انتدكيخريم يخرني يمميالي   يي •

يلال نخفة 

حنميالتيخقي يال دني ةليال دولي ليمدوا ييييمي ينةيييي آيخيعيريالحطميمني هي اديالتيخقي يال دني ةليي •

يلالت وح يل   يال نت  

يل طآخبيالةآخاخ ي ا طحيالدنظآ آ م   ةت يال وارةيال خئآ ي •

 ليد وت لإتنخةيملخةريي موت  •

ضي  يإنأيييخ يعخلآ ي اايييدو خريطوت يا م  ي مءخطحيمكنولواآ يعخلآ يل ةيييدو حييال تخ ي •

 لالءخصي

 لم  تخ يفسيا بيال تخ يالءخصيال  يسي المخل س •

 لقآ يالن وينيتيا ياوريطيبي •

 الهيدروجين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تحديات سوق 10-الشكل

ي

ي

ي
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 22 من  42
 

حننل حيننث اأن التحننول نحننو الهينندرجين سننيتم علننى مرت الورقننة وفنني الرتننام أوةننح

وترننيين  الت ننااسننيتم فنني المرحلننة األولننى التركينني علننى الهينندروجين األزرق مننب وحنندات 

ودلننك خننال الفتننرة مننن عننام  المسننتوردةواق سنناألواسننتردام الكربننون مننب التركينني علننى 

 .2030وحتى عام  2025

(، فمننن المتوقنننب أن يكنننون زنننناك دور 2030د عنننام فنني المرحلنننة التالينننة )مننا بعنننو 

تكلفنننة أجهنننية التحلينننل  فننني المتوقنننببنننالتيامن منننب التراجنننب أكبنننر للهيننندروجين األخضنننر 

أمننا مننن جانننب األسننواق المحتملننة لصننادرات  الكهربننائي وتصنننيب أجهننية بسننعات أكبننر.

الهينندروجين مننن المنط ننة العربيننة، فمننن المتوقننب أن تكننون أوروبننا السننوق األبننرز المحتمننل 

لكنننل منننن دول شنننمال أفري ينننا )عبنننر خطنننوا األنابينننب( ودول مجلنننف التعننناون الرليجننني 

 يله إلى أمونيا سائلة.تصدير الهيدروجين عبر السفن بعد تحول
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 23 من  42
 

 

   "  بناء سلسلة قيمة للهيدروجين األخضرورقة بعنوان" 
 Manuel Kuehnالسيد 

 مدير أعمال الطاقة الجديدة للشرق األوسش وأفري يا 
 Siemens Energyشركة  

بننندأت فننني  Siemens Energyأن شنننركة  Manuel Kuehnأوةننن  السنننيد 

تطنننوير أجهنننية التحلينننل الكهربنننائي المسنننتردمة فننني إنتننناج الهيننندروجين األخضنننر فننني 

وبننناء ال اعنندة المعرفيننة المطلوبننة  لدراسننة الت نيننات المرتلفننة 1995المرتبننرات منننذ عننام 

ع إلنننى   ب ننندرة الكهربنننائي للتحلينننل تجريبينننة أول محطنننةتشنننغيل شنننهد  2011عنننام أن مشنننيرا

ببنننناء محطنننات ألجهنننية  Siemens Energyت نننوم شنننركة عالينننة. ومننننذ دلنننك الحنننين، 

 وجميعهننا تعمننل بنظننامعلننى مسننتول العننالم  ال نندرةالتحليننل الكهربننائي زنني األكبننر مننن حيننث 

 .”Proton (Polymer) Exchange Membrane “PEMغشاء تبادل البروتونات 

قامنننت  Siemens Energyأن شنننركة  Manulالسنننيد فننني سنننياق آخنننر، أشنننار 

 مننببالتعنناون دولننة اإلمننارات  إلنتنناج الهينندروجين األخضننر فنني تجريبنني بتنفيننذ أول مشننروع

دبننني"، ودلنننك فننني منشننن ت  2020ومكتنننب "إكسنننبو  كنننل منننن زيئنننة كهربننناء وميننناه دبننني

اسختبنننارات الرارجينننة التابعنننة لمركننني زيئنننة كهربننناء وميننناه دبننني للبحنننوث والتطنننوير فننني 

. والمشننروع يضننم فنني مدينننة دبنني "محمنند بننن راشنند آل مكتننوم للطاقننة الشمسننية"مجمننب 

 20ج تكفنني إلنتننا PEMميجنناوات، باسننتردام ت نيننة  1.25منشنن ة للتحليننل الكهربننائي قنندرة 

 بار. 35ان/السنة( من الهيدروجين عند ةغش  175كجم/الساعة )

ويعتمد المشنروع التجريبي على اسنتردام الكهرباء المولدة من الرايا الشنمسنية خال فترة 

بار كما زو مبين    35لتوليد الهيدروجين األخضنر الذ  يتم تريينه في صنهري  عند ةنغش   النهار

مل عي توليد الكهرباء خال فترة الليل باسنتردام محرك غاز  )ي، ثم يعاد اسنتردامه ف11-بالشنكل

كما  من نوعه على مسنتول العالم. األعلى قدرةكيلوواا وزو    280على الهيدروجين الن ي( ب درة  

الذ  تم اإلعان في  بدولة اإلمارات   تحال  للهيدروجينإلى   Siemen Energyانضنمت شنركة 

دائرة الطاقة في أبوظبي، وشنركة استحاد  ويضنم شنركة مصندر، و  2021الااني/يناير  شنهر كانون  

"  Marubeni"، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة "Lufthansaللطيران، ومجموعة "



25

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 24 من  42
 

لتطوير الهيدروجين األخضنر والوقود   "مصندر"ت سنيف مشنروع محطة تجريبية في مدينة  بهدف 

 المستدام.

محمد ب  راشد "ي  مجمغ وع وجريب  إلنتاج الهيدرويي  األخضر : مشر 11-الشكل
 " ي  دولة اإلمارات آل مكت   للطاقة الشمسية

 

ينظر بازتمام إلى الهيدروجين بصفة  بات أوةحت الورقة أن المجتمب الدولي   لرتاماوفي  

يناد دوره في عملينة تحول الطناقنة وتح يق الحوإبراز  أ  وقنت مضنننني    أكار منوقود للمسننننت بنل 

حينث بناتنت تتوافر مجموعنة من العوامنل اسقتصنننننادينة المشننننجعنة لاسننننتامنار في الكربوني،  

 زي:و الهيدروجين

ت نيات الطاقة المتجددة خال السننننوات العشنننر   تصننننيب  تكالي   الذ  شنننهدتهالتراجب   .1

 :( حيث 2020-2010األخيرة )

o  82تراجعت تكلفة الرايا الفوتوفولطية بنسبة % 

o  47تراجعت تكلفة مركيات الطاقة الشمسية بنسبة % 

o  39تراجعت تكلفة ميارع الرياح البرية % 

o  29تراجعت تكلفة ميارع الرياح البحرية % 

(  19- نعاش اسقتصنننناد من ت ثير جائحة فيروس كوروا )كوفيد الحيم التحفييية وبرام  إ .2

 والتي تدعم الت نيات الجديدة في مجال تحول الطاقة.

التراجب المتوقب في التكلفنة الرأسننننمنالينة الازمنة ألجهية التحلينل الكهربنائي والتي من  .3

دوسر  200  لتصننننل إلى  2019عنام   دوسر لكنل كيلوواا 840أن تتراجب من    المحتمنل

 .2030لكل كيلوواا بحلول عام 

 ال يا   ال ة

  از ال   ي  الك ر ائ 
  خزي   ريج

  ر   از 

  ام   ري 
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 25 من  42
 

حلول الهيدروجين للتحول إلى مستقبل  ورقة بعنوان" 

 منخفض الكربون في العراق
 الدكتور عبد الباقي خل  علي

 وزارة النفش لشؤون الطاقةر مستشا
 جمهورية العراق

 ، أن العنننراق قنند بننندأ فنني اترننناد عبننند البنناقيفنني مسنننتهل حدياننه، أوةننن  النندكتور 

 باتفاقيننة بنناريف للمننناا واتفاقيننة اسلتننيامتماشننيا  مننب  لت ليننل اسنبعاثننات الكربونيننة خطننوات 

سننتعرض ا. وفنني زننذا اإلاننار، النندولي يتبانهننا البنننكالتنني  2030حننرق الغنناز علننى  ال ضنناء

ع  2030-2021 خننال الفتننرة خطننة العننراق اسسننتراتيجيةأبننرز مامنن   والتنني تضننمن زنندفا

ع   .وااجيجا 12لمعدست انتاج توليدية من الطاقة الشمسية تصل الى  للوصول اموحا

قنند اترننذت خطننوات  اقيننةالحكومننة العر صننل، أوةننحت الورقننة أنتم وفنني سننياق

مباحاننات ومشنناورات مننب شننركات عالميننة لتنفيننذ  مهمننة لتح يننق تلننك اسسننتراتيجية وأجننرت 

اتفاقيننة كمننا نجحننت فنني إبننرام  .اإلماراتيننة "مصنندر"شننركة ومننن بينهننا عنندد مننن المشنناريب 

ت ليننل لمليننون دوسر لمنندة خمننف سنننوات،  360ب يمننة تمويننل مننب مؤسسننة التمويننل الدوليننة 

ع مننب رؤيننة العننراق لتعظننيم اسسننتفادة مننن حننرق الغنناز  تيوينند والطبيعنني  مننوارد الغننازتماشننيا

قنندرة شننركة  رفننبزننذا ال ننرض فنني . حيننث سيسننهم بهننذه الطاقننة المهنندرةالمنننازل والشننركات 

مننن الغنناز الطبيعنني، مليننون قنندم مكعننب إةننافي فنني اليننوم  400غنناز البصننرة علننى معالجننة 

٪ مننن قنندرة الشننركة الحاليننة، كمننا سننيؤد  لفصننل السننوائل عننن الغنناز مننا 40بنسننبة زيننادة 

 .السنة/ان مليون 10ي لل من انبعاثات غازات اسحتباس الحرار  بحوالي 

بالفعننل  لديننهوفنني سننياق الحننديث عننن الهينندروجين، أوةننحت الورقننة أن العننراق 

فنني المصننافي العراقيننة موزعننة مننا بننين موجننودة عنندة وحنندات إلنتنناج الهينندروجين الرمنناد  

وحنندة . ومننن بينهننا علننى سننبيل الماننال 12-كمننا زننو مبننين بالشننكل الشننمال والوسننش والجنننوب 

ن ننناوة وتصنننل  سننناعةالان/ 13طاقنننة ب الننندورة/ بغنننداد  مصنننفاةفننني  نالهيننندروجيانتننناج 

 فنني وحنندات إلنتنناج الهينندروجين الرمنناد كمننا تتواجنند  %.99.9 إلننى الهينندروجين المنننت 

 .األسمدة إنتاجمعامل 

 

 



27

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 26 من  42
 

 ي  يمه رية العراق  الهيدرويي  الرمادي إنتاجو دات : و زع  12-الشكل

 

إلى دور الهيندروجين في عملينة تحول الطناقنة في العراق، ودلنك من    الورقنة  كمنا تطرقنت 

خال التوسنب في اسنتردامه كمصندر للطاقة في ال طاعات الرئيسنية المسنببة سنبعاثات ثاني أكسنيد 

% من إجمنالي  34بنحو    وحنده  الكربون وزمنا قطناع توليند الطناقنة الكهربنائينة والنذ  يسنننننازم

% من إجمنالي اسنبعناثنات كمنا زو مبين  25.5سنننننازم بنحو  اسنبعناثنات، وقطناع الن نل والنذ  ي

 .13-لكنننبالش

 : و زع انبعاثات ثان  أفسيد الكرب ن ي  العراق ويق القطاعات المختلفة13-الشكل
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 27 من  42
 

ع بدراسننة مشنناريب تجريبي   أن أوةننحت الورقة  وفي زذا الصنندد،   ةوزارة النفش ت وم حاليا

 وزي: األزرق إلنتاج الهيدروجين

 ي  شمال بغداد األزرقالهيدرويي   إلنتاج مشروع بحث  إنشا  (1

شنننركة "نفش الوسنننش" في شنننمال بغداد الغاز الطبيعي المنت  من ح ول  باسنننتردام  ودلك 

ثاني  غاز    انبعاثات   وحدة سحتجازباإلةنافة إلى ،  14-زو مبين بالشنكل كماالشنركة ةنمن نطاق 

وحدة انتاج ااقة كهربائية بحاية تعمل على وقود   أكسننننيد الكربون. كما سننننيتضننننمن المشننننروع

ع في اور  الهيدروجين المنت .  .الدراسة واعداد المتطلبات الفنيةوالمشروع حاليا

 ق ل  با تخدا  الغاز المنتج م   مشروع بحث  إلنتاج الهيدرويي  األزرق:  14-الشكل
 شرفة "نف  ال   " ي  شمال بغداد

 

 TOTALبالتعاون مغ شرفة  األزرقالهيدرويي   مشروع إلنتاج ونفيذ (1

دراسنة جدول    إعداد  بغرض  TOTAL شنركة  أجرت وزارة النفش مؤخراع مشناورات مب 

المنتجة في المصننافي   النافاا  األزرق، باسننتردام فائو الهيدروجين    إلنتاجفنية واقتصننادية    أولية

يتم  العراق، واالعنناملننة جنوب   ع   إحراقننهلغنناز الطبيعي الننذ   يتم توفير    .حنناليننا ومن المرطش أن 
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 28 من  42
 

المولدة باسنننتردام مصنننادر الطاقة المتجددة، الطاقة الكهربائية  احتياجات المشنننروع الم ترح من  

عندة دراسننننة  ويتم حنالينا    .الن نل  قطناعفي  أو    الطناقنة الكهربنائينة  في توليند كوقود  وتسننننويق إنتناجنه  

دراسننة خيارات  وكذلكالمغذية  المياهروع حسننب قربه من مصننادر خيارات لتحديد موقب المشنن

 التمويل.

 وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من اسستنتاجات زي: 

زنناك العنديند من المسنننناعي الجنادة ليينادة انتناج واسننننترندام الطناقنة المتجنددة والنظيفنة في  •

كالمشناريب التي تم توقيعها   ،غازات اسحتباس الحرار العراق ألجل الت ليل من انبعاثات  

ع في مجنال اسننننتغال الطناقنات المتجنددة   الطناقنة الكهربنائينة في العراق كحنل   إلنتناجمؤخرا

 بديل صديق للبيئة يساعد في ت ليل استردام الوقود األحفور  لهذا الغرض.

الى  إةنافةمناقشنة مسنودة قانون في البرلمان سسنتردام الطاقة المتجددة في العراق   جار  •

ةننب األالف الشننمسنني للعراق للمسنناعدة في تحديد المواقب المحتملة لمحطات الطاقة و

 الشمسية. 

  إلنتناجوقود الهيندروجين اسزرق كن حند انواع الوقود التي تسننننترندم    إلدخنالالترطيش   بندأ •

كوقود للن نل من اجنل اسلتيام بناستفناقينات الموقب عليهنا من قبنل   أوالطناقنة الكهربنائينة  

ع    والراصة باسلتيام برفو اسنبعاثات الكربونية.العراق عالميا
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تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 29 من  42
 

 
إمكانات إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة  ورقة بعنوان" 

   "الشمسية في الجزائر
   المهندس علي زعطوا

  شركة سونلغاز في كبير مهندسين
 الجمهورية الجيائرية 

مطالب التنمية المسنتدامة والحفاظ  علي زعطوا، أن   سفي مسنتهل حدياه، أوةن  المهند 

تتطلنب البحنث عن حلول فعنالنة وأزمهنا    العنالمي  لاحترارعلى البيئنة والتهنديند الوجود  والعنالمي  

 -ع بنات   فهي غير نناةننننبنة كمنا زو الحنال مب الوقود األحفور ، كمنا س توجند المتجنددة    الطناقنات 

وفي زنذا   في كنل مكنان وبطرق متعنددة.  اسننننتغالهناتحول دون    –علمينة أو ت نينة أو اقتصننننادينة  

الصندد، أوةن  أن الجيائر تتمتب بمصنادر الطاقة المتجددة وباألخص الطاقة الشنمسنية التي تشنرق  

متر  / واا كيلو 2068-1046بين  قيمته  تتراوح   بإشنننعاع شنننمسنننيعلى كافة األنحاء داخل الدولة 

ع كما يبين الشك  . 15-لمربب سنويا

متر مربغ( على فاية المناطق داخل  / واط: اإلشعاع الشمس  )فيل  15-الشكل
 الجمه رية الجزائرية 

 

كمننا استعرةننت الورقننة أننننواع أجهننية التحليننل الكهربنننائي المسننتردمة فنني إنتننناج 

وتشنننمل جهننناز التحلينننل الكهربنننائي ال لنننو   (16-)المبيننننة بالشنننكل الهيننندروجين األخضنننر

(Alkaline Electrolysis, AE وجهننننناز التحلينننننل الكهربنننننائي بغشننننناء تبنننننادل ،)



31

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 30 من  42
 

وخايننننا ، ”Proton (Polymer) Exchange Membrane “PEMالبروتونننننات 

وتعننند  (.Solid Oxide Electrolysis Cells, SOECتحلينننل األكاسنننيد الصنننلبة )

ع ويعننود AEأجهننية التحليننل الكهربننائي ال لننو  ) ( التكنولوجيننا األقنندم فنني اسسننتردام عالميننا

، كمننا أنهننا األقننل فنني التكلفننة الرأسننمالية. بينمننا بنندأ اسننتردام أجهننية 1920دلننك إلننى عننام 

التحليننل الكهربننائي بغشنناء تبننادل البروتونننات خننال ح بننة السننتينيات مننن ال ننرن الماةنني 

ئي ال لنننو ، ويتواجننند منهنننا للتغلنننب علنننى المشننناكل التشنننغيلية ألجهنننية التحلينننل الكهربنننا

ع ب ننندرة  ميجننناوات. أمنننا خاينننا تحلينننل  10األجهنننية األعلنننى فننني السنننعة التصنننميمية عالمينننا

األكاسننيد الصننلبة فهنني التكنولوجيننا األحنندث ولكنهننا س تننيال فنني اننور التطننوير ولننم تصننل 

 بعد إلى حد التشغيل التجار . 

 ي  إنتاج الهيدرويي  األخضر أن اع أيهزة التحليل الكهربائ  المستخدمة   :16-الشكل

 

أوةنننحت الورقة أن الجيائر تعد من بين المنااق دات التكلفة األقل في في سنننياق آخر، 

  دوسر/كجم.  2.4-2.2إنتاج الهيدروجين األخضنر باسنتردام الطاقة الشنمسنية، والتي تتراوح بين  

الهيدروجين األخضنر في الجيائر لبحث إمكانية إنتاج  )مبينة بالجدول(  نتائ  دراسنة فنية   وأبرزت 

 والتي أخذت في اسعتبار العوامل ايتية: في منااق مرتارة والتكلفة الت ديرية ل نتاج

 التكالي  الرأسمالية )دوسر/كيلوواا( •

 التكالي  التشغيلية )دوسر /كيلوواا ساعة( •

 ال درة اإلنتاجية للهيدروجين )كجم( •
 .ليل الكهربائي المستردمةعدد ساعات التشغيل، ونوع أجهية التح •
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 صفحة 31 من  42
 

أقل في حال اسنتردام أجهية   سنتكون حيث أشنارت النتائ  إلى أن التكالي  الرأسنمالية

دوسر لكنل   470والتي من المتوقب أن تشننننهند تراجعنا إلى    (AEالتحلينل الكهربنائي ال لو  )

. كمنا من  2020لكنل كيلوواا عنام    دوسر  705م نارننة بنحو    2030كيلوواا بحلول عنام  

ع إلى نحو    التشنننغيليةالمتوقب أن تتراجب النف ات    2030دوسر لكل كيلوواا بحلول   9.4أيضنننا

 .2020دوسر لكل كيلوواا عام  14.66م ابل 

إمكانية إنتاج الهيدرويي  األخضر ي  الجزائر ي  مناطق   ينية لبحثنتائج درا ة : 2-الجدول

 مختارة والتكلفة التقديرية لإلنتاج 

 

 وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من اسستنتاجات: 

بنحو    2030تكلفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام  دراسات تشير إلى احتمالية تراجب    وجود  •

مشننننناريب إلنتناج  تنفينذ  دوسر لكنل كجم( وزو أمر مهم للنظر في    %0.83-1.84 )50

 الهيدروجين في الجيائر باستردام الطاقة الشمسية.

س ييال أمر تصننندير الهيدروجين من الجيائر إلى األسنننواق المحتملة يتطلب المييد من   •

جين المنت  من الغاز على الهيدرو األخضنرالدراسنة في حال تفضنيل تصندير الهيدروجين  

كل من تكلفة اإلنتاج   سنتشنملاألخذ في اسعتبار أن تكلفة التصندير  ةنرورة   مب   ،الطبيعي

 .وتكلفة المناولة/الن ل
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• 32 
 

   الجلسة الثالثة

 " دور البحث والتطوير في دعم إنتاج واستخدام الهيدروجين"
 : المهندس عماد مكي، المشرف على إدارة لشؤون الفنية، أوابك إدارة الجلسة

إنتناج واسننننترندام  البحنث والتطوير في دعم    نناقشننننت أوراق  تضننننمننت الجلسننننة ثاث  

 متحدثون من معهد الكويت لألبحاث العلمية:ثاثة قدمها  الهيدروجين

 .الدكتورة فتوح الرقم، مدير برنام  ت نيات كفاءة الطاقة ➢

 .الدكتور فيصل الحميدان، باحث علمي ➢

 الدكتور محمد اإلسكندراني، باحث علمي رئيسي. ➢

  والفرص فيبين التحديات  البحث العلميورقة بعنوان" 

 "  القيمة للهيدروجينسلسلة 
 الدكتورة فتوح عبد العييي الرقم

 مدير برنام  ت نيات كفاءة الطاقة وباحث علمي   
 معهد الكويت لألبحاث العلمية  

عن    الحرار  الناتجةفتوح الرقم، توزيب انبعاثات غازات اسحتباس   الدكتورةاسنتعرةنت 

اسنتردام الوقود األحفور  في مرتل  ال طاعات، حيث أوةنحت أن قطاع الكهرباء يعد المتسنبب  

ع   اسنبعاثات الرئيسننني في  %، ثم ال طاع  26.64%، يليه قطاع الن ل بحصنننة  41.7بحصنننة    عالميا

رل كما زو مبين  ننننننننن% وتتوزع النسننننبة المتب ية بين ال طاعات األخ18.4الصننننناعي بنسننننبة  

 .17-كلننننننبالش

درجنة مئوينة بهندف تح يق التيامنات بناريف   1.5ثم تطرقنت إلى سننننينناريو مناكنيل د  المسننننار  

لتغير المناا، حيث أوةنحت أنه لتح يق زذا الهدف سنيكون زناك حاجة إلى اسنتامارات رأسنمالية  

 موزعة على النحو التالي: 2030-2020ةرمة خال الع د الم بل 

 (.CCUSالكربون ) واستردام وتريين الت اامليار دوسر لدعم  750 ➢

 . (EV)مليار دوسر للبنية التحتية للمركبات الكهربائية  200 ➢

 مليار دوسر إلنتاج الهيدروجين. 700 ➢

 تريليون دوسر لتطوير سعات الطاقة الشمسية وااقة الرياح )البرية والبحرية(. 8.5 ➢
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 صفحة 33 من  42
 

انبعاثات غازات اال تباس الحراري الناوجة ع  ا تخدا  ال ق د : و زيغ 17-الشكل
 األ ف ري ي  مختل  القطاعات

 

وفي سننياق آخر، اسننتعرةننت الورقة أزمية السننوق الحالي للهيدروجين الذ  ت در قيمته  

(، وفي ةننوء اسزتمام الدولي المتيايد نحو دور الهيدروجين  2019مليار دوسر )عام    143بنحو  

،  2025ملينار دوسر بحلول عنام    201إلى  قيمتنه  من المتوقب أن ترتفب    ،تحول الطناقنةفي عملينة  

. لكن س ييال زنناك تحندينات تواجنه تبني خينار  2050ليون دوسر بحلول عنام  يتر  2وأكار من  

 الهيدروجين وزي:

 والتريين. والن لارتفاع تكالي  التصنيب والت نيات  •

 ... الخ(. بالهيدروجين التعبئة إعادة محطات  ناقات، الن ل، أنابيب تطوير البنية التحتية ) •

 .للعمل بوقود الهيدروجين والمعدات  تحويل األجهية •

  في بعو المنااق مال المنط ة العربية. ش  المياه •

 .وال وانين( )اللوائ السامة دواعي األمن و •

 . بالتكنولوجيا الن ص في الربرات والمعرفة •

 .ياسجتماعي والسياسال بول  •

أمنا في مجنال البحنث العلمي، ف ند أوةننننحنت الورقنة أن زنناك ارتفناع ملحوظ في عندد 

إنتاج الهيدروجين، حيث شننننهدت الفترة   التي تناولت موةننننوعحول العالم   العلمية المنشننننورات 

في مجات علمينة محكمنة   منشننننورأل  ورقنة علمينة أغلبهنا    28نشننننر أكار من   2015-2021
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 صفحة 34 من  42
 

زو مبين    المنشننننورة كمنا% من األوراق العلمينة  47تتصنننندر الصننننين قنائمنة الندول بحصننننة و

 . 18-كلنننننبالش

 ( 2021- 2015  ل م ض ع إنتاج الهيدرويي  ) المنش رات العلمية : 18-الشكل

 

ورقة   1200نشننر أكار من   2021-2015شننهدت الفترة   ف د  ،بكالدول األعضنناء في أوا فيأما 

تتصنننندر    العربية،  علمينة أغلبهنا ألوراق علمينة في مجات علمينة محكمنة، وعلى مسننننتول الدول

 .19-كما زو مبين بالشكل ةورقة علمية منشور 500المملكة العربية السعودية ال ائمة ب كار من 

  ل م ض ع إنتاج الهيدرويي  ي  الدول األعضا  المنش رات العلمية : 19-الشكل
 ( 2021-2015ل ) ي  أوابك خال

 

     
   

                
        
   

     
  

              
  

       
  

       
  

               
  

    
  

       
  

       
  

OA 21%

Source: https://www.scopus.com/

            
            

      
   

            
         

   

        
  

              
       
       

4%
OA 
23%

الس و ية

  ر

ال زائر قطر ا  ارا 
ال  ري الكوي ال را  و  

0

100

200

300

400

500

600

         ية   ك ة  ورا     ية 



36

تقرير حول ندوة »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«

 صفحة 35 من  42
 

إلى الفرص المتناحنة لمييند من البحنث والتطوير في كنل مرحلنة من    الورقنة  ثم تطرقنت 

 مراحل سلسلة ال يمة والهيدروجين. 

 مر لة اإلنتاج ✓

 لت ليل التكالي  اإلجمالية. األخضر،تحسين كفاءة كل من إنتاج وتحويل الهيدروجين  •

 كفاءة الت نية.  وتحسين لمياه البحر التحليل الكهربائي •

ت نيننات احتجنناز الكربون )مرحلننة    الرمنناد ،الهينندروجين )  إنتنناجتطوير   • األزرق( مب 

 غاز ابيعي.و الموارد المتوفرة من نفش سستغال (،انت الية

 .الفصل والتن ية وت نيات تحسين كفاءة المواد الحفازة  •

 والنقل التخزي مر لة  ✓

 .المتعرةة للهيدروجينالتحكم في ت كل وت ص  المواد  •

ظروف مناسننبة   الكيميائية( تحت كفاءة التريين واسسننترجاع )التفاعات والروابش  رفب  •

 .(حرارة ودرجات )ةغش 

ميل   300للسننماح بمدل قيادة يييد عن   السننيارات ت نيات منرفضننة الضننغش في ابتكار   •

 كم(.  500)

أنابيب الن ل. وتطوير أجهية استشعار  مواد ااء للحد من تسرب الهيدروجين في تطوير   •

 .للتسريب 

  اال تخدا مر لة  ✓

 .والمعدات )التعامل مب خواص اشتعال ولهب الهيدروجين( األجهيةتطوير  •

 .اختبار وتحليل خيارات التريين على متن وسائل الن ل •

صنننناعة  المسنننتردم في ( للهيدروجين  direct reductionتطوير اسختيال المباشنننر ) •

 س.الف ال
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 صفحة 36 من  42
 

 وي  الختا ، وضع  ال رقة مجم عة م  الت صيات أبرزها:

 في الدول العربية. (واألخضرالهيدروجين )األزرق  إلنتاجصياغة أزداف ومعايير ةرورة  •

 .العربية تطوير انتاج الهيدروجين وفق ما زو متوفر من موارد في المنط ة •

 .الصناعيمب ال طاع  الجديدة بالتعاونتطوير معامل مرصصة لتطوير واختبار الحلول  •

 .وتصدير الهيدروجين إنتاجال يام بدراسات الجدول للدخول في سوق  •

،  (Demonstration Projects) الت نيات من خال تنفيذ مشنننناريب تجريبيةاسننننتعراض  •

 الواعدة.اسنرراا في تطوير الت نيات الجديدة و

مبادرات بحاية متعددة  إااق  (،على المسننننتول المحلي واإلقليمي والعنالميالتعناون البحاي ) •

 األاراف.

تنظيم ورش عمل تضننم ال طاع الصننناعي والحكومي  ، وإقامة مؤتمرات علمية مترصننصننة •

 .واألكاديمي

 (.white papersوسياسية ) وت نيةأوراق وت ارير علمية   إعداد  •

 .النشر العلمي وتوفير موارد ماليةتشجيب  •

 الت دم المحرز. ولمتابعةلجان محلية واقليمية لوةب أزداف مشتركة و  تنظيمية،انشاء وحدات  •
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 صفحة 37 من  42
 

 
القدرات الكامنة لدى الدول العربية المنتجة  ورقة بعنوان" 

 " للنفط لإلسهام في اقتصاد الهيدروجين
   الدكتور فيصل الحميدان 

   مركي أبحاث البترول في علميباحث 

 معهد الكويت لألبحاث العلمية

المام  العامة للتوجه العالمي سنننتعرض الدكتور فيصنننل الحميدان  امسنننتهل حدياه،  في 

دولنة بتطوير سننننيناسنننناتهنا    30منا ي رب من  حينث أشننننار إلى قينام    نحو اقتصنننناد الهيندروجين

وتضنننم الجهات   خرائش التنفيذ وير بعو  واسنننتراتيجياتها المتعل ة بالهيدروجين، إةنننافة إلى تط

الوسيات المتحدة والصنننين واستحاد األوروبي وألمانيا وفرنسنننا وإيطاليا    مال  الفاعلة الرئيسنننية:

وزولندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وشنيلي وأسنتراليا. كما تعمل الهند ودول  

وشنننركات النفش الوانية    العالميةبدأ عدد من شنننركات النفش كما  أخرل على تطوير سنننياسننناتها.

كل  وتشنمل زذه الشنركات   ،لمشناركة بنشنااات مرتبطة بتطوير اقتصناد الهيدروجينبالترطيش أو ا

  .Reliance، و Petronas، أرامكو، سننابك، BP ،Shell  ،Total  ،Chevron  ،Sinopecمن 

٪ من  15يسننتهدف اقتصنناد الهيدروجين تح يق ما ي رب من  الرطش والمبادرات،  زذهوفي ةننوء 

  .2050بحلول عام إجمالي الطلب العالمي على الطاقة 

معنالجنة العنديند من التحندينات التكنولوجينة واسقتصننننادينة المتعل نة بكنافنة   بيند أن دلنك يتطلنب 

 ريين والن ل، وتطبي ات اسستردامتوزي اإلنتاج وال جوانب سلسلة ال يمة الكاملة

نتناج، إةننننافةع إلى  اإل: زنناك مجموعة متنوعة من المواد األولينة وت نينات  اإلنتداج مجدالي    ✓

عندد من الت نينات الواعندة التي س تيال في مرحلنة التطوير، وعندد آخر من الت نينات الغير 

ع، وتشنمل زذه األخيرة بشنكل خاص ارق إنتاج الهيدروجين   قادرة على المنافسنة اقتصناديا

  .راألخض

مب الحنالنة الفييينائينة للهيندروجين  تتنوع  الرينارات    ك مجموعنة منزننا:  التخزي ي  مجدال   ✓

بالهيدروجين على سنننبيل    كيميائية غنية)غاز مضنننغوا أو مادة سنننائلة( أو تريينه كمواد 

 .وكلها تتطلب مييد من التطوير، أو مركبات زيدروكربونية NH)3 (الماال ك مونيا
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 صفحة 38 من  42
 

الرينارات وكلهنا تتطلنب مييند من التطوير.   زنناك مجموعنة من: النقدل والشددددح ي  مجدال  ✓

وتشنننمل الشنننحن من منط ة إلى أخرل، والشنننحن عبر الدول، والن ل من مراكي التريين  

  .ومن مراكي التوزيب إلى المستهلكين ،المركيية إلى مراكي التوزيب

ية : زناك العديد من التطبي ات التي تم تفعيلها ولكن بنطاق محدود للغاوطبيقات اال دددتخدا  ✓

  ،)ومن دلنك قطناع الن نل، وبعو الصنننننناعنات الا يلنة، وتوليند الطناقنة المركيينة والموزعنة( 

 .وبعو التطبي ات التي س تيال في مرحلة التطوير

  الهيدروجين بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفش كما تطرقت الورقة إلى فرص بناء اقتصاد  

في المنط ة العربية عبر    األمد لنمو وتنويب اسقتصاد يوفر الهيدروجين فرص اويلة  حيث يمكن أن  

 ايتي:  

 .نتاج الهيدروجين األخضرإلاسستفادة من موارد الطاقة الشمسية المرتفعة في المنط ة  •

قد يؤد  إنتاج الهيدروجين األزرق باستردام مواد أولية منرفضة ال يمة، كالنفوا الا يلة   •

اق النفش، إلى توفير عوائد  تصادية مست بلية أفضل مما قد يوفره استرداماتها  أو مرلفات 

 .لعدة ع ود كما سيؤد  دلك إلى إاالة أمد استردام احتياايات النفش والغاز  ،الت ليدية

الكربون   • أكسيد  ثاني  من  يكفي  ما  إلنتاج  ع  اري ا األزرق  الهيدروجين  يوفر  أن  يمكن 

ا استغال  ومواصلة  للنفش،  المعيز  اسستراص  في  المتاحة  سستردامه  النفطية  لموارد 

 . والمتب ية في المكامن

ع يوفر الهيدروجين اسزرق مسار • يمك ن الدول العربية من الوفاء بالتيامات اتفاقية باريف   ا

في  سيؤد  اقتران إنتاج الهيدروجين مب اسستراص المعيز للنفش    حيث   للتغير المناخي

الدول المنتجة للنفش إلى تمكين زذه الدول من الوفاء باسلتيامات الحالية أو التي يمكن أن 

 . من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالحد تفرض مست باع والمتعل ة 

ع تحنديات    زنناكلكن في م نابل تلنك الفرص،  ، ة للدول العربية المنتجة للنفشبالنسننننبنأيضننننا

قند يؤد  التحول إلى اقتصننننناد الهيندروجين على المندل الطوينل، خناصنننننة التحول نحو  حينث  

ع  الهيدروجين األخضنننر، إلى خفو الطلب على عدد من المنتجات البترولية، مما قد ينعكف سنننلبا

ع أن   . كماعلى أسننننعار النفش ع إلى الدول   انت البزناك تهديدا مسننننؤولية اسحتباس الحرار  تدريجيا

 .والشركات المنتجة للوقود األحفور ، وبالتالي فرض التيامات مالية على زذه الدول والشركات 
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 صفحة 39 من  42
 

 وفي الرتام، وةعت الورقة مجموعة من التوصيات أبرززا: 

 .وةب خاراة اريق لتنفيذ إستراتيجيات الهيدروجين الوانية •

  .وقابلة للتنفيذ إلنتاج الهيدروجين اسزرق واسخضرصياغة أزداف اموحة  •

ترصننيص المننوارد الماليننة الضننرورية لتنفيننذ مشنناريب نمودجيننة إلنتنناج الهينندروجين  •

 .األزرق المنت  من النفش

دعنننم الت نينننات الجديننندة الواعننندة التننني منننن شننن نها أن تعنننيز الوةنننب التنافسننني  •

 .للهيدروجين األزرق المنت  من النفش

 .اسسراع في تنفيذ مشاريب فصل وتريين واستردام ثاني اكسيد الكربون •

 .تحديد المشاريب دات العوائد السريعة وإعداد دراسات جدول اقتصادية لها •

 .تطوير ال ول العاملة لدعم األنشطة المتعل ة بالهيدروجين •

مشنناريب تفعيننل التعنناون بننين النندول العربيننة المنتجننة للنننفش والغنناز لتحدينند وتطننوير ال •

 .الهيدروجين الوانية استراتيجيات وتسريب تنفيذ  ،دات اسزتمام المشترك

العمنننل علنننى توثينننق العاقنننات منننب الجهنننات الصنننناعية السنننباقة قننني مجنننال إنتننناج  •

 واستردام الهيدروجين اسزرق واسخضر.
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 صفحة 40 من  42
 

تطوير متراكبات مواد نانوية عالية السعة  ورقة بعنوان" 

الهيدروجين قائمة على عنصر المغنيسيوم في  لتخزين  

 " تشغيل المركبات التي تعمل بخاليا الوقود
   محمد شري  اإلسكندراني أستاد دكتور مهندس 

 رئيسي  باحث علمي
 معهد الكويت لألبحاث العلمية  

 
ا للتغينننرات  اإلسنننكندراني، أننننهشنننري  فننني مسنننتهل حديانننه، أوةننن  الننندكتور  نظنننرع

لننة المرتبطننة بانبعاثننات ثنناني أكسننيد الكربننون الناجمننة عننن اسسننتهاك البيئيننة العالميننة الهائ

مسنن لة تطننوير مصننادر ااقننة مسنناندة أو  باتننت الهائننل للمننوارد المحنندودة للوقننود األحفننور ، 

ا لمسننت بل مسننتدام ا زامننع بننين السننيناريوزات المرتلفننة الم ترحننة . مشننيراع إلننى أن مننن بديلننة أمننرع

البديلننة، تحمننل ااقننة الهينندروجين وعننودعا زائلننة كريننار جدينند سسننتردام الطاقننات المسنناندة أو 

ااقننة الهينندروجين خصننائص مت دمننة وفرينندة عننند م ارنتهننا  تننوفرحيننث للطاقننة النظيفننة. 

ثنناني أكسننيد الكربننون. وبالتننالي،  عننند حرقننه س ينننت  كمننا بمصننادر الطاقننة األوليننة األخننرل

 .ء واسحتباس الحرار فإن الهيدروجين يرةي جميب المراوف بش ن تلوث الهوا

عبننر  ،المجنناست ومننن الممكننن التوسننب فنني اسننتردام الهينندروجين فنني العدينند مننن 

مجموعنننة واسنننعة منننن التطبي نننات اسنننتردامه فيمنننا يعنننرف باسنننم خاينننا الوقنننود التننني لنننديها 

م ارننننة  أعلنننىبكفننناءة تتسنننم  السنننيارات، والتنننيمنننن بينهنننا تشنننغيل محركنننات  ،المحتملنننة

تننوفير الطاقننة ماننل ب األجهننية العاملننة برايننا الوقننود  تتسننم. كمننا اسحتننراق الننداخليحركننات بم

 أجهية الكمبيوتر المحمولة والهوات  المحمولة. 

عنندد مننن أنظمننة عاليننة السننعة المؤلفننة مننن زيدرينندات الماغنسننيوم كمننا قنندمت الورقننة 

MgH2  ا كنولوجيننا برنننام  ت ةننمنبهنندف ترننيين الهينندروجين، والتنني تننم تطويرزننا مننؤخرع

 .النانو في مركي أبحاث الطاقة والبناء التابب لمعهد الكويت لألبحاث العلمية
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 صفحة 41 من  42
 

 التوصيات  

 اختتمت فعاليات الندوة بعدة توصيات أبرززا: 

تحديث خطش الطاقة الوانية لت خذ في اسعتبار الدور المست بلي للهيدروجين في ةرورة   •

تلبية الطلب على الطاقة وتسنتطيب الدول العربية اسسنتناد على ما لديها من خبرة بمصنادر  

 الطاقة المتجددة.  

تطوير إسنننتراتيجيات وانية لصنننناعة الهيدروجين ت خذ باسعتبار كافة ن اا  العمل على   •

 والمراار والنافذة المتاحة في األسواق.ال وة 

اسستفادة من انرفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي بالمنط ة العربية للتوسب   •

في إنتاج الهيدروجين األزرق، بما يضمن استغال موارد الغاز مست با وخلق نافذة تدعم  

ن شنننن نهنا أن تعيز الوةننننب  الطلنب على الغناز، ودعم الت نينات الجنديندة الواعندة التي م

 التنافسي للهيدروجين األزرق المنت  من النفش.

السنعي نحو إبرام شنراكات اسنتراتيجية مب األسنواق الكبرل للهيدروجين التي سنتحتاج إلى  •

 استيراده مست باع من خارج أراةيها مال السوق األوروبي، وايسيو .

يدروجين، ونشر الوعي والا افة حول  العمل على إعداد كوادر مؤزلة للعمل مب ت نيات اله •

 أزمية الهيدروجين وقواعد األمن والسامة المرتبطة به.

دعم التكنامنل فيمنا بين مراكي البحنث العلمي في الندول األعضنننناء، لتوحيند الجهود وتبنادل   •

الربرات حول ت نينات إنتناج الهيندروجين وتطبي ناتنه، من خال منصننننة الكترونينة لمتنابعنة 

 المستجدات.خر آ
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 صفحة 42 من  42
 

 البرنامج الزمني 
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