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ا¡ﺑﺤﺎث

إﻧﺘﺎج اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ودوره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ
م .واﺋﻞ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻀﺒﻂ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ دول
ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ اﻋﺘﻤﺎد ًا ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق
»ﻣﻘﺘﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ«
ﺳﻌﺎد ﻋﯿﺎش ﻋﻠﻲ اﻣﻌﺮف
ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل »اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑﻚ واﻟﺪول ﻏﻴﺮ ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻌﺎون«
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺎﻣﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﺎب

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ا¡ﺣﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻄﻠﺐ ازدﻫﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻔﺤﻢ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻟﻴﺲ أﻗﻞ
م .ﺗﺮﻛﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺶ

ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
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اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي :

 4أﻋﺪاد )وﯾﺸﻤﻞ أﺟﻮر اﻟﺒﺮﯾﺪ(

اﻟﺒﻠـــﺪان اﻟﻌــﺮﺑﯿـــﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد :

 8د .ك أو  25دوﻻراً أﻣﺮﯾﻜﯿﺎً

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت :

 12د.ك أو  45دوﻻراً أﻣﺮﯾﻜﯿﺎً

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
ﻟﻸﻓﺮاد :

 30دوﻻراً أﻣﺮﯾﻜﯿﺎً

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت :

 50دوﻻراً أﻣﺮﯾﻜﯿﺎً

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺑﺎﺳﻢ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول

ﺟﻤﯿــﻊ ﺣﻘــﻮق اﻟﻄﺒــﻊ ﻣﺤﻔﻮظــﺔ وﯾﺠﻮز اﻻﻗﺘﺒــﺎس ﻣﻊ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
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رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

ﻋﻠﻲ ﺳﺒﺖ ﺑﻦ ﺳﺒﺖ
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دﻧﺪي
ﻣﺪﯾﺮ اﻹدارة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﻋﻼم واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ

ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

م.ﻋﻤﺎد ﻣﻜﻲ

ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ

د .داوود ﺑﺎھﺰاد
ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

د .ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎس
ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ

اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ

3
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ واھﺪاﻓﮭﺎ

اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻨﺸﺮ أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﺑﺤﻮﺛﮭﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
اﻷﺑﺤﺎث

ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﻜﺘﺐ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻜﺘﺐ أو دراﺳﺎت ﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﺣﻮل
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺣﻮل أﺣﺪث وأھﻢ
اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ

ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ أو ﻧﺪوة ﺣﻀﺮھﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ ذات ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮط اﺳﺘﺌﺬان اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ أوﻓﺪﺗﮫ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﻨﺸﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺘﻨﺎ .وأن ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ  10ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺠﺪاول إن وﺟﺪت.
ﺷﺮوط اﻟﺒﺤﺚ

•
•
•
•
•

ﻧﺸﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺧﻄﻮاﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ
دوﻟﯿﺎً وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ  40ﺻﻔﺤﺔ) ،ﻣﺘﻦ اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﺠﺪاول واﻻﺷﻜﺎل(
ً
ﻛﺎﻣﻼ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ .word document
ﺑﺪون ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ،وﯾﺮﺳﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ
ﺗﺮﺳﻞ اﻷﺷﻜﺎل ،اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ .JPEG
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ  Times New Romanﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺑﺤﺠﻢ  ،12وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ
اﻷﺳﻄﺮ  .1.5وأن ﺗﻜﻮن ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﮭﻮاﻣﺶ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ .Justified
أن ﯾﺘﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﺿﺤﺔ.
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•

•
•
•
•

ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺒﺎس أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر )إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت رﻗﻤﯿﮫ أو رؤﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ(
ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮﻓﻲ وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ أﺧﺬ أﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮة وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻧﻔﺴﮫ ،واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﻹﻗﺘﺒﺎس .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻓﺘﻀﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ

ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻣﺘﻲ اﻹﻗﺘﺒﺎس )”.(‟...
ﯾﻔﻀﻞ أن ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺪن وﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﺳﯿﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ وﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺮﺳﻞ.
ﺗﻌﺒﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻦ آراء ﻛﺎﺗﺒﯿﮭﺎ وﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ ﺟﮭﺔ اﻹﺻﺪار وﯾﺨﻀﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻓﻘﺎً ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ.
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﯾﺒﻠﻎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ دون اﺑﺪاء اﻷﺳﺒﺎب.

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أواﺑﻚ،
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ملخص تنفيذي
عاد الحدي بقوة في السددنوات األخيرة عن اسددتفدام الهيدروجين في التطبيقات
البحـث األول

اليومية على نطاق واسدع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعااات اازات
االحتباس الحرارن ،وتحسدددين جودة الهوا  ،وخلق مسدددتقب للطاقة منففض الكربون
وصدددوال إلى حياد الكربون .فالهيدروجين هو العنصدددر األكير وفرة في الكون ،لكنه ال
يتواجد كعنصر حر إال في حاالت نادرة جدا ،لذا يتم إنتاجه من مصادر أخرى ويتطلب
ذلك توفير مصددر للطاقة .وبالتالي عند التفطيط لتنفيذ مشدروع إلنتا الهيدروجين البد
من ضدمان توافر كال من المادة الفام ومصددر الطاقة التي سدتسدتفدم في عملية اإلنتا .
وهناك عدة طرق إلنتا الهيدروجين يقدر عددددددددها ب كير من  17طددددددريقة ،منها ما
يعتمد على الغاز الطبيعي باسددددتفدام طريقة تعر

باسددددر كإصددددالح المييان بالبفارك

( )Steam Methane Reforming, SMRأو من الفحر عبر عمليدة تعر

بداسددددر

تغويل الفحر .أو من الما عبر التحلي الكهربائي ( )Electrolysisلفصد الهيدروجين
عن األوكسدجين .كما يمكن اسدتفدام الكتلة الحيوية ( )Biomassفي إنتا الهيدروجين
عن طريق عملية تعر

باسر التحل الحرارن الالهوائي.

ونظدددرا لتعددددد الطدددرق والمصدددادر التدددي تسدددتفدم فدددي إنتدددا الهيددددروجين،
فيدددتر اسدددتفدام األلدددوان لتمييدددل الهيددددروجين حسدددب طريقدددة اإلنتدددا المسدددتفدمة،
والتددددي تضددددر كالهيدددددروجين الرمددددادنك المنددددتج باسددددتفدام الغدددداز الطبيعددددي (أو
الددددنفط) ،وكالهيدددددروجين األسددددودك المنددددتج باسددددتفدام الفحددددر ،ك والهيدددددروجين
األخضر المنتج باستفدام الطاقة المتجددة وايرها.
عالميدددا يقددددر إنتدددا الهيددددروجين النقدددي بنحدددو  77مليدددون طن/السدددنة .ويعدددد
الغدداز الطبيعددي المصدددر الرئيسددي لصنتددا بحصددة  ،%76بينمددا يسدداهر الفحددر بنحددو
 ،%23أمدددا النسدددبة المتبقيدددة فتميد د حصدددة مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة .ومدددن جاندددب
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

التكلفدددة ،يعدددد إنتدددا الهيددددروجين مدددن الفحدددر األقد د تكلفدددة ( 2.2-1.2دوالر/كجدددر)،
بينمدددا تصدد فدددي حالدددة الغددداز الطبيعدددي إلدددى  3.2-0.9دوالر /كجدددر ،أمدددا فدددي حالدددة
استفدام الطاقة المتجددة لتحلي الما فتص إلى  7.5-3دوالر /كجر.

وينطدددون الهيددددروجين علدددى جملدددة مدددن التحدددديات البدددد مدددن تجاوزهدددا
للتوسددع فددي اسددتفدامه كمصدددر للطاقددة فددي المسددتقب وإنشددا سلسددلة قيمددة لدده ذات
مروندددة عاليدددة وسدددهلة التشدددغي  .فنتيجدددة انففدددا

قيمدددة كيافدددة الطاقدددة ،يحتدددا

تفددلين الهيدددروجين إلددى صددهاريج ضددفمة ،لكددن عبددر التطددور التكنولددوجي يمكددن
رفدددع قيمدددة الكيافدددة لتقليد د الحجدددر المطلدددوب .كمدددا تميد د عمليدددات نقد د وتوزيدددع
الهيدددروجين تحددديا مددن الناحيددة االقتصددادية الرتفدداع تكلفددة نقلدده لمسددافات طويلددة
مقارنددة بدد نواع الوقددود األخددر  .وتددتلف

طددرق نقدد وتوزيددع الهيدددروجين فددي

النقدد باسددتفدام خطددوط األنابيددب مددن مواقددع اإلنتددا إلددى مندداطق االسددتهالك ،أو
باسددتفدام المقطددورات ،أو النقدد باسددتفدام الندداقالت لألسددواق البعيدددة وذلددك بعددد
تحوي الهيدروجين إلى أمونيا كمادة حاملة له.
والسددددوق الحالي للهيدروجين هو سددددوق ضددددفر ومتنام وتقوم عليه العديد من
الصددددناعات إال أن دوره الرئيسددددي ال يلال ينحصددددر في اسددددتفدامه كمادة خام لتلك
الصددددناعات ،ولر يشددددهد بعد نموا ملحوظا في مجال اسددددتفدامه كحام للطاقة .ومن
المتوقع أن يكون للهيددروجين مسددددتقبد واعدد في عمليدة تحول الطداقدة في عددة قطداعدات
اقتصدددادية ،بما يسدددم بتقلي االعتماد على مصدددادر الوقود األحفورن نظرا إلمكانية
اسددتفدامه كمصدددر للوقود مباشددرة ،أو حام للطاقة واسددتفدامه عبر تطبيقات خاليا
الوقود ،أو كمادة خام في الصدناعة مي صدناعة السدماد والمواد الكيميائية والتكرير ،أو
لتوفير الحرارة في الصناعات كييفة استهالك الطاقة مي صناعة الصلب.
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ومؤخرا ،أبدت عدة دول اهتماما بالهيدروجين والدور الذن يمكن أن يسدداهر في
عملية تحول الطاقة .وقام البعض منهر بالشروع في إعداد وتطوير رؤ خرائط طريق
واسدتراتيجيات لتحديد المسدار الذن يمكن اتفاذه للوصدول إلى اقتصداد للهيدروجين على
اﻟﺒﺤـﺚ اول

المسدددتو الوطني .وتقوم تلك االسدددتراتيجيات على تحديد أفضددد المسدددارات لتوفير
إمدادات الهيدروجين (عبر اإلنتا المحلي أو االستيراد) وتطبيقات االستفدام النهائي.
على الصددددعيدد العربي ،أبدد عددد من الددول العربيدة اهتمدامدا بداالسددددتيمدار في
مشداريع إنتا الهيدروجين ،منها ما يقوم على إنتا الهيدروجين األخضدر ضدمن خطط
وطنية طموحة للتوسدددع في مشددداريع الطاقة المتجددة ،ومنها ما يقوم على التوسدددع في
إنتدا الهيددروجين األزرق (أو مشددددتقداتده ميد األمونيدا اللرقدا ) المعتمدد على الغداز
الطبيعي .وال شدك أن لد الدول العربية عدة مقومات وفرص تمكنها من إنشددا محور
تصدددير عالمي للهيدروجين ومشددتقاته .ومع تلك المقومات ،هناك عدة تحديات قد تعيق
االسدددتيمار في هذه الصدددناعة الواعدة ،منها ما يتعلق بالجدو االقتصدددادية ،ومنها ما
يرتبط بغيداب اإلجرا ات التنظيميدة للسددددوق .لكن من الممكن تجداوزهدا مع الوقدت،
فالهيدروجين ال يلال يفطو خطواته األولى ،لي

على الصعيد العربي فحسب ب على

الصعيد العالمي.
وإجمداال بل عددد الددول العربيدة التي أبددت اهتمدامدا في مجدال الهيددروجين خم
دول هي اإلمارات والسعودية ومصر والمغرب وعمان ،وقد تفاوتت طبيعة اإلجرا ات
المتفذة ،فمنها ما تعلق بت سددي

خطط وطنية للهيدروجين وتحدي اسددتراتيجية الطاقة

الوطنية لت خذ في االعتبار الدور المحتم للهيدروجين مسددددتقبال ،ومنها ما تناول إبرام
اتفاقيات وتفاهمات أولية مع شركات عالمية رائدة لالستيمار مباشرة في مشاريع إلنتا
الهيدروجين األخضددر واألزرق ،ومشدداريع تجريبية لتطبيق اسددتفدام الهيدروجين في
مجال النق .
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الهيدروجين ..أنواعه وطرق إنتاجه
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 :1-1لمحة تاريخية عن الهيدروجين
تعود معرفة اإلنسدان للهيدروجين إلى قرابة نحو  350سدنة ،حي يعود اكتشدا
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الهيددروجين إلى عدام  1671وذلدك على يدد العدالر البريطداني  ،Robert Boyleوالدذن
اكتشددف أانا وضددع قطعة معدنية مي الحديد أو اللنك داخ وعا به حمض ،تتحرر
فقاعات اازية ينتج عنها اشدتعال ،وقد سدج  Boyleتلك المشداهدات دون تحديد طبيعة
هذا العنصر.1i
وبعدد مرور نحو مدائدة عدام على تجدارب العدالر  ،Boyleقدام العدالر البريطداني
 Henry Cavendishفي عدام  1766بدججرا نف

التفداعد وتجميع الفقداعدات النداتجدة

عنه وتحليلها ،وأابت أنها تفتلف في طبيعتها عن بقية أنواع الغازات المعروفة األخر
نندذاك .كمدا الحظ أن اشددددتعدال تلدك الفقداعدات الغدازيدة في وجود الهوا ينتج عنده تكون
الما  .وعليه فقد تر تسددمية العنصددر الجديد المكتشددف اسددر كالهيدروجينك والتي تتكون
من مقطعين وهو كهيدددروHydro-ك أن المددا  ،وكجينGen-ك أن توليددد ،أن مولددد
الما .
ومنذ السددددنوات األولى الكتشددددا

الهيدروجين ،الحظ العالمان البريطانيان أن

الهيددروجين أخف من الهوا  .وقدد اسددددتغلدت هدذه الفداصدددديدة فيمدا بعدد في مطلع القرن
العشددددرين في اسددددتفددام الهيددروجين في تعبةدة المنداطيدد ( )Airshipsحيد
الهيددروجين أرخ

وأكير توفرا من الهيليوم الدذن يملدك نف

كدان

الفداصدددديدة (أخف من

الهوا ) ،لكنه كان أعلى في التكلفة وعنصدددر نادر ننذاك .إال أن ذلك االسدددتفدام لر يدم
طويال بسددددبدب حدادا انفجدار منطداد  Hindenburgاأللمداني في عدام 1937المبين
بالشددددك  1-1الذن كان يسددددتفدم في نق المسددددافرين بين أوروبا وأمريكا الشددددمالية
والجنوبية ،حي اشددتع وانفجر في الهوا أانا رحلته بسددبب تحرر لشددحنات كهربا
هيدروستاتيكية تسببت في إشعال تسربات من ااز الهيدروجين القاب لالشتعال.2
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نتج عن هدذا الحدادا مقتد عشددددرات األشددددفداص فوق واليدة نيوجيرسددددي في
الواليات المتحدة .وقد كان ذلك سددددببا قويا في حظر اسددددتفدام الهيدروجين كغاز رفع
( )Lifting Gasفي المنداطيدد ،واسددددتفددام الهيليوم بددال منده ،ار تطور قطداع النقد
الجون الحقا حتى أصبحت الطائرات الوسيلة الرئيسية للنق الجون.
الشك  :1-1انفجار منطاد  Hindenburgاأللماني في الواليات المتحدة عام  1937الذن كان معب
بغاز الهيدروجين

المصدرAirships.net :

أمدا من جداندب اسددددتفددامده كوقود ،فقدد كدان الهيددروجين على موعدد مع تطور
تاريفي أيضددددا مع ت سددددي

وكالة الفضددددا األمريكية ( )NASAعام  ،1958حي

سددفرت الوكالة خواص الهيدروجين السددتفدامه كوقود لدعر بعياتها إلى الفضددا  .كما
بددأت  NASAفي االعتمداد على الهيددروجين السدددددائد كوقود للصددددواري التي يتر
إرسددالها لنق رواد الفضددا والحموالت إلى الفضددا الفارجي باسددتفدام مليج منه مع
األوكسدجين السدائ  .وعادة يحتا محرك الصدارو كمية هائلة من الوقود حي تسدتهلك
الرحلدة الواحددة نحو  500ألف جدالون من الهيددروجين السددددائد في عمليدة االحتراق،
18
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بداإلضدددددافدة إلى  239ألف جدالون أخر نتيجدة الفقدد والتبفير أاندا عمليدات النقد
والتفلين .3واسددتطاعت وكالة الفضددا األمريكية على مدار عقود ،تطوير االسددتفدام
والنقد اممن للهيددروجين السددددائد الدذن بدات اليوم العالمدة المميلة لبرندامج الفضددددا
اﻟﺒﺤـﺚ اول

األمريكي .كما أنها تقوم على تطوير استفدام الهيدروجين إلعادة استفدامه في المحطة
الفضائية الدولية في إنتا الما لتقلي الحاجة إلرسال إمدادات من األر

 .يبين الشك

 ،2-1السدددحب الناتجة عن احتراق مفلوط الهيدروجين-األوكسدددجين أانا اختبار أحد
محركات الصواري في مركل  NASAللفضا .
الشك  :2-1السحب الناتجة عن احتراق مفلوط الهيدروجين-األوكسجين أانا اختبار أحد
محركات الصواري في مركل  NASAللفضا

المصدر :وكالة الفضا األمريكية NASA

وفددي السددنوات األخيددرة ،عدداد الحدددي بقددوة عددن اسددتفدام الهيدددروجين فددي
التطبيقددات اليوميددة علددى نطدداق واسددع فددي إطددار الجهددود الدوليددة الراميددة إلددى الحددد
مدددن انبعاادددات ادددازات االحتبددداس الحدددرارن ،وتحسدددين جدددودة الهدددوا  ،وخلدددق
مسددتقب للطاقددة مددنففض الكربددون وصددوال إلددى حيدداد الكربددون ،وذلددك بعددد تهيةددة
19
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الظددرو

15

المالئمددة للتوسددع فددي إنتاجدده واسددتفدامه .حيدد ال ينددتج عددن اسددتفدام

الهيدددروجين أيددة انبعااددات مددن ادداز ادداني أكسدديد الكربددون ،عددالوة علددى إمكانيددة
اسددتفدامه كوقددود فددي العديددد مددن القطاعددات مي د قطاااا نقن اال طنق طاااا نق ا ن أط
حتى مادة خام ف نقعديد من نقصناعات نقتحطيلية.
54

 :2-1خواص الهيدروجين ،

يعدددد الهيددددروجين العنصدددر األكيدددر وفدددرة فدددي الكدددون ،وهدددو يتواجدددد فدددي
معظدددر المركبدددات العضدددوية ،كمدددا أنددده المكدددون الرئيسدددي للمدددا مدددع األوكسدددجين
عصدددب الحيددداة .ويعدددد دراسدددة خدددواص الهيددددروجين المبيندددة بالجددددول  ،1-1مدددن
العوامدد ذات األهميددة لمراعدداة جوانددب األمددن والسددالمة أانددا تددداول واسددتفدام
الهيددددروجين فدددي التطبيقدددات المفتلفدددة ،وتحديدددد الطدددرق األكيدددر فعاليدددة لنقلددده
وتفلينه وتوزيعه.
الجدول  :1-1الفواص الفيليائية والكيميائية للهيدروجين
القيمة

المقارنة مع الغاز الطبيعي

الكثافة (غاز) ،عند صفر مئوية

كجر/متر

3

0.089

 10/1قيمة الغاز الطبيعي

الكثافة (سائل) ،عند درجة الغليان

كجر/متر

3

70.79

 6/1قيمة الغاز الطبيعي
تبل نسبة التمدد  600/1للغاز الطبيعي
المسال
أق بنحو  90درجة تحت الصفر
مقارنة بالغاز الطبيعي المسال الذن
تبل درجة اليانه  162-درجة مةوية

الفاصية

نسبة التمدد (سائل إلى غاز)

الوحدة

-

848/1

درجة الغليان ،عند الضغط الجوي

مئطية

252.76-

درجة التجمد ،عند الضغط الجوي

مئطية

259-

درجة الحرارة الحرجة

مئطية

240-

أق بنحو  89درجة تحت الصفر
مقارنة بالغاز الطبيعي المسال

ميجا جول لك كجر

119.93

 2.4أكبر من الغاز الطبيعي

ميجا جول لك لتر

8.5

تركيل الهيدروجين في
المفلوط االنفجارن%

 3/1من قيمة محتو الطاقة للغاز
الطبيعي المسال

%77:4

 6مرات مد أوسع عن الغاز الطبيعي

محتوى الطاقة

(ااز عند  25درجة مئطية والضغط الجون)

كثافة الطاقة ،الهيدروجين المسال
مدى االشتعال في الهواء

المصدر :بيانات من عدة مصادر تضر وكالة الطاقة الدولية ،االتحاد الدولي للغاز  ،IGUوكالة الفضا األمريكية NASA
20
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 :1-2-1الخواص الفيزيائية
يعد الهيدروجين أخف وأبسددط عنصددر في الطبيعة ،إذ تق كيافته بنحو  14مرة
عن كيدافدة الهوا  .وهو اداز لي

لده لون أو رائحدة أو طعر عندد الظرو

العداديدة أو

اﻟﺒﺤـﺚ اول

القياسددددية ،وهو األمر الذن يصددددعب من عملية تعقبه في حالة حدوا تسددددرب .ويعد
الهيدروجين مادة اير سددامة ،وال تسددبب أن ضددرر على البيةة وبالتالي يمكن اعتباره
صديق للبيةة.
واداز الهيددروجين لده درجدة اليدان منففضددددة جددا تبل نحو  252.76-درجدة
مةويدة ،أن مدا يقترب من الصددددفر المطلق على مقيداس كيلفن (صددددفر كيلفن

273-

درجدة مةويدة) .ويمكن أن يتحول في الحدالدة السددددائلدة عندد تبريدده إلى درجدة حرارة تقد
عن درجة اليانه عند ظرو

الضغط الجون العادن (  1.013بار).

وعمليا فجنه يمكن تحوي ااز الهيدروجين إلى الحالة السددائلة عبر ضددغطه كما
هو الحدال مع بعض المركبدات األخر إال أنده من اير الممكن تحقيق ذلدك إال إذا كداندت
حرارته أق من درجة الحرارة الحرجة له والتي تبل  240-درجة مةوية ،بغض النظر
عن قيمة الضدغط المطبق عليه .ولذلك فجن عملية نق الهيدروجين في كالحالة السـائلةك
تتطلدب تبريدده أوال إلى أقد من  240-درجدة مةويدة وهي تقد عن درجدة إسددددالدة الغداز
الطبيعي في محطات إنتا الغاز الطبيعي المسددال والتي تبل  162-درجة مةوية .بينما
تبل درجدة ذوبدان (أو التجمدد) الهيددروجين (التي يتحول عنددهدا من الحدالدة الصددددلبدة إلى
الحالة السائلة) حوالي  259-درجة مةوية وهي أق قليال من درجة اليانه.
كمدددا تعدددد كيافدددة الهيددددروجين (فدددي الحالدددة الغازيدددة عندددد الصدددفر مةويدددة)
منففضددة جدددا حي د تبل د نحددو  0.089كجددر /م 3أن أق د بنحددو  14مددرة عددن كيافددة
الهددوا التددي تبل د  1.29كجددر /م ،3ولددذلك يتطدداير الهيدددروجين عنددد تسددربه سددريعا
فددي الهددوا إلددى أعلددى ،ولهددذا كددان يسددتفدم كعنصددر لرفددع المناطيددد مي د الهيليددوم
فددي بدددايات القددرن العشددرين .أمددا عنددد تبريددده لتحويلدده إلددى الحالددة السددائلة (عنددد
درجددة الياندده) فترتفددع كيافتدده إلددى  70.79كجددر/م ،3ويددنكمح حجمدده إلددى نحددو
21
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 848/1مدددن حجمددده وهدددو فدددي حالتددده الغازيدددة ،وذلدددك بالمقارندددة مدددع  600/1فدددي
حالددة الغدداز الطبيعددي المسددال ،ونحددو  250/1مددع ادداز البتددرول المسددال (،)LPG
ولددذلك فددجن مددن الطددرق المفضددلة لنقدد الهيدددروجين بكميددات كبيددرة هددي تحويلدده
إلددى هيدددروجين سددائ بعددد تبريددده إلددى أقدد مددن  240-درجددة مةويددة ،ومددن اددر
إعددادة تبفيددره مجددددا فددي موقددع االسددتهالك .أو يمكددن ضددغطه إلددى  250بددار عنددد
درجدددات الحدددرارة العاديدددة لكنددده سددديظ فدددي الحالدددة الغازيدددة فدددي تلدددك الحالدددة
وسدددينففض حجمددده بنسدددبة  250/1مقارندددة بالضدددغط الجدددون العدددادن كمدددا يبدددين
الشك .3-1
الشك  :3-1مقارنة نسب التمدد عند التحول إلى الحالة الغازية في ظرو

الضغط الجون

نسبة
التمدد

LNG
ا طبيع مسال
درجة م وية
ط الجو
ال

ا طبيع

عند ال

ط الجو

يدروجين مسال
درجة م وية
ط الجو
ال
يدروجين ا عند ال

ط الجو

يدروجين ا عند
بار
ط

نق

ط نقجط

ار

يدروجين ا عند ال

ط الجو
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 :2-2-1الخواص الكيميائية
•

القابلية لالشتعال ()Flammability
تعد قابلية االشدتعال السدمة الرئيسدية المميلة للهيدروجين ،حي يمكن أن يشدتع

اﻟﺒﺤـﺚ اول

بسددددهولدة في الهوا الجون عندد تركيلات مفتلفدة (في المفلوط االنفجدارن) في وجود
مصددر لالشدتعال ،مسدببا وهج يصدعب رؤيته في ضدو النهار كما يظهر الشدك ،4-1
وهو ما يشك تحديا كبيرا لقواعد األمن والسالمة لصعوبة ترصد حرائق الهيدروجين.
الشك  :4-1اشتعال الهيدروجين في الهوا ينتج لهبا يصعب رؤيته في ضو النهار

المصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية EIA

ويتسدددر الهيدروجين ب ن له مد اشدددتعال واسدددع (الحد األدنى والحد األقصدددى
لتركيل الهيدروجين لتحقيق االشدتعال في وجود مصددر لالشدتعال) مقارنة بباقي أنواع
الوقود كمدا يبين الشددددكد  ،5-1حيد يبل الحدد األدنى لتركيل الهيددروجين في المفلوط
االنفجدارن (من الهوا والهيددروجين) نحو  %4بينمدا يبل الحدد األقصددددى نحو .%77
وبالتالي فجذا كان تركيل الهيدروجين أق من  %4يصددب المفلوط االنفجارن فقير جدا
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وال يكفي لحدوا االشدتعال ،وعند تركيل أعلى من  %77يصدب المفلوط انيا جدا وال
يحدا أيضا االشتعال.
الشك  :5-1مد االشتعال للهيدروجين في المفلوط االنفجارن مقارنة ب نواع الوقود األخر
مد االشتعال
ي و ي

مد االشتعال
و

م

مد االشتعال
ي

م

مد االشتعال
ي و ي
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

ي

ي

م و

ي

مصدر البياناتNPFA Fire Protection Handbook :
•

م

م و

6

محتوى الطاقة ()Energy Content
يعر

محتو الطداقدة لوقود مدا بد نده كميدة الطداقدة الكدامندة لكد وحددة كتلدة من

الوقود .ويعد الهيدروجين األعلى في محتو الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود األخر
كما يبين الشددك  ،6-1كونه األق في الوزن ولذلك كان يعتمد عليه في برامج الفضددا
بسدددبب الحاجة إلى اسدددتهالك كميات هائلة من الوقود مع تجنب حم أوزان كبيرة في
صددارو الفضددا  .لكن في المقاب يتسددبب االنفجار الناتج عن اشددتعال كمية محددة من
الهيددروجين (بسددددبدب ارتفداع قيمدة محتو الطداقدة) في دمدار يليدد بنحو  2.5مرة عن
اسددددتفددام نف

الكميدة (على مقيداس الكتلدة) من أنواع الوقود األخر كدالجدازولين أو
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السددوالر أو ااز البترول المسددال .ولذا فجن انفجار الهيدروجين يعد أكير تدميرا وأكير
خطورة من جانب األمن والسالمة.
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الشك  :6-1محتو الطاقة* ألنواع مفتارة من الوقود

119.93

140
120

ميجا جطل ق ل جم

100
80
42.4

44.5

60

50.02

40

18.05

20
0

ميث و

ي

وي

ميث

ي و ي

* محتو الطاقة على أساس القيمة الحرارية الدنيا ( )Lower Heating Value, LHVمقاسة عند  25درجة مةوية والضغط
الجون العادن
مصدر البيانات NPFA Fire Protection Handbook :و وكالة الطاقة الدولية IEA
•

كثافة الطاقة ()Energy Density
تعر

كيدافدة الطداقدة لوقود مدا بد نهدا كميدة الطداقدة الكدامندة لوحددة الحجوم من

الوقود ،وهي تعتمد على حالة الوقود ه في الحالة الغازية أم السددائلة وعند أن ضددغط
إذا كدان في الحدالدة الغدازيدة .وعلى النقيض من كون الهيددروجين الوقود األعلى في
محتو الطداقدة ،يعدد األقد في كيدافدة الطداقدة مقدارندة ببداقي أنواع الوقود األخر كمدا يبين
الجدول  .2-1وعلى سدبي المقارنة ،تمي كيافة الطاقة للهيدروجين المسدال نحو %28
تقريبا من كيافة الجازولين.
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ويشدك انففا

قيمة كيافة الطاقة للهيدروجين ،أحد أبرز التحديات الراهنة في

عمليدات نقلده وتفلينده ،حيد سدددديتطلدب ذلدك توافر مسدددداحدة تفلين كبيرة جددا مقدارندة
ب نواع الوقود األخر .
الجدول  :2-1كيافة الطاقة * ألنواع مفتارة من الوقود

القيمة

الوقود

متر مكعب (اازعند ضغط  1بار ،و  15درجة مةوية )
متر مكعب (اازعند ضغط  200بار ،و  15درجة مةوية)
متر مكعب (اازعند ضغط  690بار ،و  15درجة مةوية)
متر مكعب (سائ )

الهيدروجين

•
•
•
•

 10.05ميجاجول لك
 1825ميجاجول لك
 4500ميجاجول لك
 8491ميجاجول لك

المييان

•
•

 32.56ميجاجول لك متر مكعب (اازعند ضغط  1بار ،و  15درجة مةوية)
 20920ميجاجول لك متر مكعب (سائ )

الجازولين
(سائ )

•

 31150ميجاجول لك متر مكعب

الديلل
(سائ )

•

 31435ميجاجول لك متر مكعب

المييانول
(سائ )

•

 15800ميجاجول لك متر مكعب

المصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية ()EIA

26

21

22

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻷرﺑﻌﻮن  - 2021اﻟﻌﺪد 179

 :3-1الهيدروجين ،أنواعه وطرق إنتاجه
 :1-3-1مصادر إنتاج الهيدروجين
اﻟﺒﺤـﺚ اول

تضددر سلسددلة القيمددة لصددناعة الهيدددروجين مجموعددة واسددعة مددن العمليددات
المتتاليددة بدايددة مددن توليددد الكهربددا الالزمددة فددي عمليددات اإلنتددا (كمددا هددو الحددال
فددي حالددة الهيدددروجين األخضددر المعتمددد علددى مصددادر الطاقددة المتجددددة) ،مددرورا
بعمليددات اإلنتددا نفسددها حسددب الطريقددة المسددتفدمة ،اددر مرحلددة التفددلين والنقدد
التددي قددد تتطلددب إسددالة أو ضددغط الهيدددروجين أو العمليتددين معددا ،وأخيددرا مرحلددة
االسدددتفدام النهدددائي .وبدددالرار مدددن تعددددد العمليدددات التدددي قدددد تسدددتفدم فدددي إنتدددا
واسددتفدام الهيدددروجين ،إال أنهددا يمكددن تبسدديطها إلددى االاددة مراحدد رئيسددية 7هددي
مرحلددة اإلنتددا  ،ومرحلددة التفددلين والنقدد وهمددا متددداخلتان ويمدديالن معددا حلقددة
واحددددة داخد د سلسدددلة القيمدددة ،أمدددا المرحلدددة األخيدددرة فهدددي تطبيقدددات االسدددتفدام
النهائي كما يبين الشك .7-1
الشك  :7-1سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين بداية من إنتاجه وحتى االستفدام النهائي

مرحلة
ا نتاج
•
•

نقتحليل نق ر ائ قلما
من نقطقطد ن ح طر
نق ا نقط يع نق حم
ا نق ترطل نقم ال

مرحلة
ا ستخدا الن ائ

مرحلة
التخزين النقل
ي
يدرطجين م
خططط أنا ي
ناق ت

طط م ال
م ططرنت

•
•
•
•

قطاا نق ر ا
قطاا تطقيد نقحرنرة
قطاا نقن ل
نق طاا نقصناع
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يعددددد إنتددددا الهيدددددروجين أول مرحلددددة فددددي سلسددددلة القيمددددة لصددددناعة
الهيدددروجين .وال يتواجددد الهيدددروجين فددي الطبيعددة كعنصددر حددر إال فددي حدداالت
نددادرة جدددا ،لددذا يااتم إنتاجااه ماان مصااادر أخاارى ق اال ن ااتخدنمه طقااطد أط مااادة
خااام ف ا نق طاعااات نتقتصااادية نقمختل ااة .ويتميددل الهيدددروجين بتواجددده فددي العديددد
مددن المركبددات المتواجدددة بددوفرة فددي الطبيعددة ،ولكددن تتطلددب عمليددة إنتاجدده تددوفير
مصدددر للطاقددة .8وبالتددالي عنددد التفطدديط لتنفيددذ مشددروع إلنتددا الهيدددروجين البددد
مددن ضددمان تددوافر كد مددن المــادة الخــام ومصــدر للطاقــة التددي ستسددتفدم فددي عمليددة
اإلنتددا  .ويمكددن إنتددا الهيدددروجين مددن الوقددود األحفددورن كمددا هددو مبددين بالشددك
 ،8-1وفددددي مقدددددمتها الغدددداز الطبيعددددي الددددذن يهدددديمن علددددى اإلنتددددا العددددالمي
للهيدددروجين فددي الوقددت الحددالي ،ويددتر ذلددك باسددتفدام عدددة طددرق أشددهرها عمليددة
إصددالح المييددان بالبفددار ( )Steam Methane Reforming, SMRلفصدد
الهيدروجين من المييان.
الشك  :8-1مصادر إنتا الهيدروجين والعمليات المستفدمة

الماد الخا

ال ا الطبيع
العملية المستخدمة

ميث
Steam Methane
Reforming

الفح
وي
Coal Gasification

الما

ئ
ي
Electrolysis

ال تلة الحيوية

Pyrolysis

وئ
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كمددا يمكددن إنتددا الهيدددروجين مددن الفحددر عبددر عمليددة تعددر

باسددر تغددويل

الفحدددر ( )Coal Gasificationعبدددر تسدددفينه مدددع األوكسدددجين وبفدددار المدددا أو
بكميددة محدددودة مددن األوكسددجين إلددى درجددات حددرارة وضددغوط مرتفعددة إلنتددا
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الغددداز الصدددناعي الدددذن يضدددر اددداني أكسددديد الكربدددون والهيددددروجين .كمدددا يمكدددن
اسددتفدام الكتلددة الحيويددة ( )biomassفددي إنتددا الهيدددروجين عددن طريددق عمليددة
تعدددر

باسدددر التحلددد الحدددرارن الالهدددوائي ( .)Pyrolysisكمدددا يمكدددن إنتدددا

الهيددددروجين مدددن المدددا عبدددر التحليدد الكهربدددائي ( )Electrolysisللمدددا لفصدد
جليةاته إلى هيدروجين وأوكسجين.
وعدادة مدا يتر اسددددتفددام األلوان في تمييل الهيددروجين حسددددب طريقدة اإلنتدا
المسددتفدمة ( )11 ،10 ، 9فكما يبين الجدول  ،3-1هناك نحو سددتة أنواع من الهيدروجين
مصنفة حسب اللون وفق طرق اإلنتا المستفدمة ،والتي تضر كالهيدروجين الرمادنك
المنتج باسددتفدام الغاز الطبيعي (أو النفط) ،وكالهيدروجين األسددودك المنتج باسددتفدام
الفحر .وهناك أيضدا الهيدروجين األزرق ،وهو نفسده الرمادن ولكن يضر عملية إضافية
للتفل

من انبعااات ااني أكسديد الكربون المصداحبة إلنتاجه .بينما يشدير كالهيدروجين

األصددددفرك إلى الهيددروجين الدذن يتر إنتداجده عبر التحليد الكهربدائي للمدا بداسددددتفددام
الطاقة النووية .أما كالهيدروجين األخضددرك أو المتجدد حسددب وصددف بعض الهيةات
األوروبية مي المفوضددية األوروبية ،فهو الذن يتر إنتاجه عبر التحلي الكهربائي للما
باسددتفدام مصددادر الطاقة المتجددة مي طاقة الرياح والطاقة الشددمسددية .وهناك أيضددا
كالهيدددروجين الفيروزنك والددذن يتر إنتدداجدده من الغدداز الطبيعي أو الكتلددة الحيويددة
باستفدام التحل الحرارن الالهوائي.
وبالرار من التقسدير الحالي القائر على األلوان ،ال تلال هناك بعض االختالفات
وعدم التوحيد في المصددددطلحات المسددددتفدمة فميال يطلق على الهيدروجين الذن ينتج
باسدتفدام الفحر اسدر ك الهيدروجين األسدودك في إشدارة إلى لون الفحر ،وفي بعض أنواع
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25

الفحر كفحر الليجنيتك يطلق عليه اسدددر كالهيدروجين البنيك .وهناك أيضدددا مصدددطل
الهيددروجين المتجددد في إشددددارة إلى الهيددروجين المنتج بداسددددتفددام مصددددادر الطداقدة
المتجددة في عملية التحلي الكهربائي للما  ،بينما يطلق عليه أيضدددا اسدددر الهيدروجين
األخضددر .وبالرار من تلك االختالفات ،أصددب هناك توجها عالميا من بعض الهيةات
والمؤسدسدات الدولية المعنية بالهيدروجين نحو توحيد تلك المصدطلحات لمنع التضدارب
في المفاهير ،ووضع مرجعية واحدة للصناعة في المستقب القريب.
الجدول  :3-1أنواع الهيدروجين حسب المادة الفام ومصدر الطاقة المستفدمة في اإلنتا
المادة الخام/

النوع

مصدر الطاقة

الهيدروجين الرمادي

الغاز الطبيعي/الطاقة
الحرارية

الهيدروجين األسود

الفحر/الطاقة
الحرارية

الهيدروجين األزرق

الغاز الطبيعي أو
الفحر/الطاقة
الحرارية
الما  /مصادر الطاقة
المتجددة كالرياح أو
الطاقة الشمسية

وصف العملية

األثر على البيئة

فص الهيدروجين عن المييان باستفدام عملية
إصالح المييان بالبفار
تغويل الفحر عبر تسفينه مع األوكسجين وبفار
الما أو بكمية محدودة من األوكسجين إلى
درجات حرارة وضغوط مرتفعة إلنتا الغاز
الصناعي
نف عملية إنتا الهيدروجين الرمادن/األسود
مع تطبيق تقنية اصطياد وتفلين الكربون
لالنبعااات المصاحبة

تطلق  10كجر ااني أكسيد
الكربون/كجر هيدروجين
تطلق  19كجر ااني أكسيد
الكربون/كجر هيدروجين
أار بيةي أق حي تقل
االنبعااات حتى %90

التحلي الكهربائي للما باستفدام كهربا مولدة
من مصادر الطاقة المتجددة

صديقة للبيةة

الهيدروجين األصفر

الما  /الطاقة النووية

التحلي الكهربائي للما باستفدام كهربا مولدة
من محطات الطاقة النووية

صديقة للبيةة

الهيدروجين الفيروزي

الغاز الطبيعي أو
الكتلة الحيوية

التحل الحرارن للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية
في اياب األوكسجين

ينتج الكربون الصلب في
حال استفدام الكتلة
الحيوية

الهيدروجين األخضر

وبدالرار من أن حرق الهيددروجين كوقود ال ينتج عنده أيدة انبعداادات من ادازات
االحتبداس الحرارن ،إال أن عمليدة إنتداجده نفسددددهدا قدد ينتج عنهدا تولدد انبعداادات من اداني
أكسدديد الكربون حسددب المادة الفام المسددتفدمة ،ومصدددر الطاقة المسددتفدم ،وفي حالة
اسدتفدام تقنية للتفل

منها ،فسديتطلب ذلك أيضدا توفير مصددر للطاقة .ولذا ال بد من

األخدذ في االعتبدار شدددددة الكربون ( )Carbon Intensityلعمليدة إنتدا الهيددروجين
30
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حسدب المصددر المسدتفدم في اإلنتا  ،والطاقة المسدتهلكة لدراسدة الجدو االقتصدادية.
وكما يبين الشدددك  ،9-1فجن الهيدروجين األخضدددر المنتج عبر تحلي الما باسدددتفدام
الطداقدة المتجدددة ال ينتج عنده أيدة انبعداادات ،بينمدا تتراوح االنبعداادات مدا بين 10و 19طن
اﻟﺒﺤـﺚ اول

ااني أكسيد الكربون لك طن من الهيدروجين المنتج بواسطة أنواع الوقود األحفورن.
الشك  :9-1شدة الكربون (طن ااني أكسيد الكربون/طن هيدروجين) لعملية إنتا الهيدروجين
حسب المصدر المستفدم في اإلنتا
19

10

0
نقطاقة نقمتجددة

نق ا نقط يع

نقن ط

نق حم

طن ثان أ يد نق ر طن/طن يدرطجين

12

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

مصدر البيانات :وكالة الطاقة الدولية IEA

وبفال

التصدددنيف القائر على األلوان األكير شددديوعا عالميا ،هناك تصدددنيف

للهيدروجين حسددب طبيعة المادة الفام/مصدددر الطاقة المسددتفدم في عملية اإلنتا ه
هي متجددة أم ال ،وبالتالي يمكن تقسيمه إلى:
• هيدروجين متجدد (:)Renewable Hydrogen
ويشددددمد ذلدك الهيددروجين المنتج بداسددددتفددام الطداقدة المتجدددة (الهيددروجين
األخضدددر) ،والمنتج باسدددتفدام الطاقة النووية (الهيدروجين األصدددفر) ،والهيدروجين
المنتج من الكتلة الحيوية (الهيدروجين الفيروزن).
31

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻷرﺑﻌﻮن  - 2021اﻟﻌﺪد 179

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

• هيدروجين من الوقود األحفوري ()Fossil Fuel based Hydrogen
ويشددددمد ذلدك النوع كد من الهيددروجين الرمدادن والهيددروجين الفيروزن في
حال اسدتفدام الغاز الطبيعي ،والهيدروجين األسدود الذن ينتج من الفحر .كما يضدر هذا
النوع الهيدروجين األزرق الذن يضدر تقنية اصدطياد وتفلين الكربون ويطلق عليه في
هذه الحالة كهيدروجين من الوقود األحفورن مع اصدددطياد وتفلين الكربونك .يلف
الشك  ،10-1أنواع الهيدروجين حسب اللون ،وحسب طبيعته (متجدد أم اير متجدد)
الشك  :10-1تصنيف أنواع الهيدروجين حسب اللون ،وحسب طبيعته (متجدد أم اير متجدد)
يدروجين من الوقود األحفور

Fossil Fuel based Hydrogen

يدروجين متجدد
Renewable Hydrogen

ال يدروجين
الرماد

ال يدروجين
األخ ر

ال يدروجين
األسود

ال يدروجين
األصفر

ال يدروجين
األ ر

ال يدروجين
الف و
ال تلة الحيوية

ال يدروجين
الف و
ال ا الطبيع

ملحوظة :الطاقة النووية تعتبر متجددة بينما الوقود المستفدم فيها اير متجدد.

 :2-3-1اإلنتاج الحالي من الهيدروجين
يقدر إنتا العالر من الهيدروجين النقي حسدب أحدا البيانات المتوفرة بنحو 77
مليون طن (عام  .12)2018ويعد الغاز الطبيعي المصدددر الرئيسددي إلنتا الهيدروجين
كما يبين الشك  11-1بحصة  ،%76بينما يساهر الفحر بنحو  ،%23أما النسبة المتبقية
فتمي حصددة مصددادر الطاقة المتجددة المسددتفدمة في التحلي الكهربائي للما  .وتقدر
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كميدات الغداز الطبيعي المسددددتهلكدة في إنتدا الهيددروجين بنحو  209مليدار متر مكعدب
(تعادل نحو  %5من الطلب العالمي على الغاز) ،بينما يقدر اسددتهالك الفحر بنحو 107
مليون طن (تعدادل نحو  %2من اسددددتهالك الفحر عدالميدا) .وإجمداال يسددددتهلدك اإلنتدا
اﻟﺒﺤـﺚ اول

العدالمي من الهيددروجين حوالي  275مليون طن نفط مكداف (مدا يعدادل نحو  %2من
إجمالي الطلب العالمي على الطاقة األولية) ،ويتسددبب في إطالق نحو  830مليون طن
ااني أكسيد الكربون سنويا.
الشك  :11-1توزيع إنتا الهيدروجين حسب المصدر

23% 1%

Description
الطاقة المتجدد

76%

الفح

ال ا الطبيع

مصدر البيانات :وكالة الطاقة الدولية IEA

أمدا من جداندب التكلفدة ،13فيعدد إنتدا الهيددروجين من الفحر األقد تكلفدة حيد
تتراوح من  2.2-1.2دوالر/كجر من الهيدروجين ،بينما تص د في حالة اسددتفدام الغاز
الطبيعي إلى  3.2-0.9دوالر /كجر ،أما في حالة اسددتفدام الطاقة المتجددة لتحلي الما
فتص إلى  7.5-3دوالر /كجر كما يبين الشك .12-1
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الشك  :12-1نطاق تكاليف إنتا الهيدروجين حسب المصدر

10
9
8
6
5
4
3

3.2

3

0.9
نقطاقة نقمتجددة (ن خ ر) نق ا نقط يع (نقرماد )

2.2

2

1.2

1

نق حم (نقرماد )

دطتر ق ل جم من نق يدرطجين

7.5

7

0

مصدر البيانات :وكالة الطاقة الدولية IEA

 :3-3-1عمليات إنتاج الهيدروجين
تنقسدر العمليات التي تسدتفدم في إنتا الهيدروجين كما يبين الشدك  13-1إلى
نوعين رئيسيين هما:14
• عمليدددات حراريدددة كيميائيدددة ( )Thermochemicalوهدددي العمليدددات التدددي
تعتمدددد علدددى اسدددتفدام الوقدددود األحفدددورن كالغددداز الطبيعدددي وتشدددم طريقدددة
إصدددالح المييدددان بالبفدددار (،)Steam methane reforming, SMR
وطريقدددة األكسددددة الجلئيدددة ( ،)Partial Oxidationوطريقدددة اإلصدددالح
الحددددرارن التلقددددائي (Reforming

 .)Autothermalكمددددا تضددددر هددددذه

المجموعدددة طريقدددة تغدددويل الفحدددر ( )Coal Gasificationالمسدددتفدمة فدددي
إنتا الهيدروجين من الفحر.
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• عمليددات كهروحراريددة ( )Electrothermalوهي التي تعتمددد على التحليدد
الكهربائي للما  ،باستفدام جهاز التحلي الكهربائي في وجود مصدر للكهربا .
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الشك  :13-1تصنيف العمليات التي تستفدم في إنتا الهيدروجين من المصادر المفتلفة
التحليل ال

ربائ

للما

Hydrolysis

عمليا

رو يميائية

إصلاح المي ا بالبخار
Steam Methane Reforming

ال سد الجزئية
Partial Oxidation
عمليا حرارية يميائية
ال صلاح الحرار التلقائ
autothermal reforming

الت ويز Gasification

وتعد عملية إصددددالح المييان بالبفار األكير شدددديوعا في االسددددتفدام بين كافة
العمليدات الحراريدة الكيميدائيدة عدالميدا ،بينمدا تميد عمليدة التحليد الكهربدائي للمدا الطريقدة
الكهروكيميائية المستفدمة.
•

إنتاج الهيدروجين باستخدام طريقة إصالح الميثان بالبخار ()SMR

15

تعد طريقة إصددددالح المييان بالبفار الطريقة الرئيسددددية المسددددتفدمة في إنتا
الهيددروجين من الغداز الطبيعي الدذن يميد الوقود والمدادة الفدام (مع المدا ) في نف
الوقدت في العمليدة .كمدا يمكن أن تسددددتفددم نف

الطريقدة في إنتدا الهيددروجين من أن

مصددددددر للمييدان ميد الغداز الحيون .وفيهدا تتر عمليدة إنتدا الهيددروجين على االا
مراح حي يتر في المرحلة األولى تسفين البفار إلى نحو  1000-700درجة مةوية،
ليتفداعد مع المييدان تحدت ضددددغط  25-3بدار في وجود عدامد حفداز ،وينتج عن التفداعد
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تكون كال من الهيدروجين وأول أكسددديد الكربون أو ما يعر

باسدددر الغاز الصدددناعي

( ،)CO+H2باإلضافة إلى كميات قليلة من ااني أكسيد الكربون.
وفي المرحلة اليانية يتفاع أول أكسددديد الكربون مع البفار المسدددفن في وجود
عدامد حفداز ( )Water-Gas Shift Reactionلينتج عن هدذا التفداعد مليدد من اداز
الهيدروجين ومعه ااني أكسددديد الكربون .أما في المرحلة اليالية واألخيرة ،فيتر فصددد
ااني أكسدديد الكربون والشددوائب األخر من الهيدروجين إلنتا الهيدروجين النقي كما
يبين الشددددك د  .14-1وتعددد عمليددة إصددددالح المييددان بددالبفددار مدداصدددددة للحرارة
( )Endothermicحيد يسددددتهلدك نحو  %40-30من الغداز لتوفير الحرارة الالزمدة
إلحدداا التفداعد بين المييدان والبفدار .عالوة على أنهدا تتسددددبدب في توليدد انبعداادات من
ااني أكسددديد الكربون تصدد إلى  10طن لك طن من الهيدروجين (في حالة اسدددتفدام
الغاز الطبيعي) .كما تسدتهلك عملية إصدالح المييان بالبفار نحو  4.5لتر ما لك كجر
من الهيدروجين المنتج ،وهي أق الطرق استهالكا للما .
الشك  :14-1طريقة إصالح المييان بالبفار إلنتا الهيدروجين
غازات المدخنة
تحتط على

ميات يرة من

البخار
المسخن
الغاز
الطبيعي

المرحلة األول
إص ح المي ا
Steam reforming

ميات قليلة من
ثان أ يد نق ر طن

الغاز الصناعي
الخام

المرحلة ال انية
ا نتقال

Shift

المرحلة ال ال ة
إدمصاص ت رج ال
الغاز الصناعي

PSA

ط

الهيدروجين
النقي

غازات متبقية يمكن استخدامها كوقود
ومعها

الهواء

وللتفل

وقود

من االنبعداادات النداتجدة من تلدك العمليدة للتحويد من الهيددروجين

الرمادن إلى هيددروجين أزرق ،يمكن اسددددتفددام تقنية اصددددطياد واسددددتفدام وتفلين
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الكربون ( )Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUSوالتي تساهر
في تقلي االنبعااات في النقاط  3,2,1بالشدددك السدددابق ليصدد التففيض اإلجمالي إلى
 ،%90لكنها ستليد التكلفة الرأسمالية بنحو  ،%50والتكلفة التشغيلية بنسبة .%100
اﻟﺒﺤـﺚ اول

•

إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي ()Hydrolysis
يتر في هذه العملية تحلي جلن الما إلى األوكسدجين والهيدروجين ،باسدتفدام

تيدار كهربدائي مع اشدددددا ( .)Membraneوتتطلدب عمليدة إنتدا الهيددروجين عبر
التحليد الكهربدائي ،ميداه ذات نقداوة عداليدة لتجندب التفداعالت والمشدددداكد الجدانبيدة التي
تتسدبب فيها األمالح المذابة في المياه الطبيعية ،لذا عادة تضدر أجهلة التحلي الكهربائي
( )Electrolysersأجهلة تنقية للحصدددول على مياه صدددالحة لالسدددتفدام في العملية.
وينتج مع كد واحدد كجر من الهيددروجين نحو  9كجر من األوكسددددجين كمنتج ادانون
ويمكن تصدريفه في الهوا أو اسدتفدامه في التطبيقات الصدناعية والطبية ،بينما ال ينتج
عنها أية انبعااات من ااز ااني أكسيد الكربون .ويشك إنتا الهيدروجين بهذه الطريقة
نحو أق د من  %1من اإلنتددا العددالمي ،وهي تنتج هيدددروجين عددالي النقدداوة يمكن
استفدامه مباشرة في التطبيقات النهائية دون الحاجة إلى تنقيته من األوكسجين.
أمدا من جداندب الطداقدة المسددددتهلكدة ،فيسددددتهلدك جهداز التحليد الكهربدائي 55±
كيلووات سداعة (عند الطاقة القصدو ) إلنتا  1كجر من الهيدروجين (القيمة الحرارية
الدنيا لواحد كجر تعادل  33.3كيلوات سدداعة) باسددتفدام نحو  10لتر من الما منلوع
المعادن ( .)Demineralized Waterويكفي جهاز تحلي كهربائي بقدرة  1ميجاوت
إلنتدا  200متر مكعدب في السدددداعدة من الهيددروجين (عندد الظرو

العداديدة) وهو مدا

يعادل نحو  18كجر  /الساعة 16كما يبين الشك .15-1
وهناك االا أنواع من أجهلة التحلي الكهربائي تشدم جهاز التحلي الكهربائي
القلون ( ،)Alkaline Electrolysis, AEوجهداز التحليد الكهربدائي بغشددددا تبدادل
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البروتونات ) ،Polymer Exchange Membrane (PEMوخاليا تحلي األكاسديد
الصددددلبة ( .17)Solid Oxide Electrolysis Cells, SOECوتعد أجهلة التحلي
الكهربدائي القلون ( )AEالتكنولوجيدا األقددم في االسددددتفددام عدالميدا ويعود ذلدك إلى عدام
 ،1920كمدا أنهدا األقد في التكلفدة الرأسددددمداليدة .بينمدا بددأ اسددددتفددام أجهلة التحليد
الكهربائي بغشددا تبادل البروتونات خالل حقبة السددتينيات من القرن الماضددي للتغلب
على المشدددداكد التشددددغيليدة ألجهلة التحليد الكهربدائي القلون ،ويتواجدد منهدا األجهلة
األعلى في السدددعة التصدددميمية عالميا بقدرة  10ميجاوات .أما خاليا تحلي األكاسددديد
الصدددلبة فهي التكنولوجيا األحدا ولكنها ال تلال في طور التطوير ولر تصد د بعد إلى
حد التشدددغي التجارن .وقد وصددد إجمالي السدددعات المركبة لألجهلة المركبة عالميا
ألارا

الطاقة إلى نحو  95ميجاوات موزعة في  100مشروع حول العالر .وعالميا،

يوجد عدد ال ب س به من الشدددركات المصدددنعة ألجهلة التحلي الكهربائي ،ولكنها تنتج
أجهلة بقدرات محدودة في حدود  1ميجاوات.
الشك  :15-1متطلبات الما والكهربا إلنتا  1كجر من الهيدروجين باستفدام جهاز التحلي الكهربائي

 55يلووا ساعة

ربا

 1ج

يدروجين

 33.3يلووا ساعة
القيمة الحرارية الدنيا

 10ل من الما
م و المعاد

ج ا التحليل ال ربائ
نتاج 18
قدر  1ميجاوا ي ف
ج الساعة من ال يدروجين

 9ج أ سجين
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وتفتلف أنواع أجهلة التحلي سدالفة الذكر فيما بينها من عدة جوانب منها كفا ة
التشدددغي وضدددغط وحرارة التشدددغي  ،والمسددداحة المطلوبة ،والتكلفة الرأسدددمالية ،كما
يلف

الجدول .4-1

اﻟﺒﺤـﺚ اول

الجدول  :4-1المقارنة بين أجهلة التحلي الكهربائي
وجه المقارنة

الوحدة

AE

PEM

SOEC

كفاءة التشغيل

%

77-63

60-56

( 81-74معم )

ضغط التشغيل

بار

30-1

80-30

1

حرارة التشغيل

مةوية

80-60

80-50

1000-6500

المساحة

متر/2كيلووات

0.095

0.048

-

التكلفة الرأسمالية

دوالر/كيلووات

1400-500

1800-1100

5600-2800

درجة نضوج التكنولوجيا

-

مستفدمة تجاريا منذ

مستفدمة تجاريا

 100عام

للتطبيقات الصغيرة

قدرة الجهاز

كيلو وات

5300-1.8

1150-0.2

طاقة إنتاج الهيدروجين

متر/3الساعة

760 – 0.25

240 – 0.01

5.4-5

5.4-5

-

19

16

-

استهالك الطاقة
(عند الطاقة القصو )
استهالك المياه (مياه الصنبور)

كيلو وات /متر

3

لتر /كجر هيدروجين

في مرحلة
التجارب
المعملية

تكلفة إنتاج الهيدروجين على
طول العمر االفتراضي

دوالر/كجر

4.78-5.84

-

7.43-6.08

()LCOH
المصدر :أوابك استنادا إلى بيانات تر تجميعها من :
IEA; Technology Roadmap: Hydrogen and Fuel Cells 18
Hydrogenics company
)Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization(CSIRCO

•
•
•

ومن األمور الهدامة في اختيدار أجهلة التحلي الكهربائي تكلفة إنتا الهيدروجين
على طول العمر االفتراضدي ( )Levelized Cost Of Hydrogen, LCOHوهي
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ت خذ في االعتبار عدة عوام كما يبين الشدك  ،16-1تشدم سدعر الكهربا المسدتفدمة،
كفا ة التشدغي التي ترتفع كلما زادت طاقة المنشد ة وهي تتراوح بين  %77-63حسدب
نوع الجهداز .والتكلفدة الرأسددددمداليدة المطلوبدة التي تقد مع زيدادة اقتصددددداديدات الحجر
( .)Economies of Scaleكما يعد معام القدرة ( )Capacity Factorمن العوام
المؤارة فكلمدا زادت فترة تشددددغيد الجهداز كلمدا كدان العدائدد منده أعلى وفترة اسددددترداد
التكاليف أسدددرع .ولتحقيق ذلك ،يجب أال يق معام القدرة عن  ،%70-60إال أن ذلك
بدوره يشدك تحديا كبيرا في حال اسدتفدام محطات الطاقة المتجددة كمصددر للكهربا ،
كونهدا تتسددددر بدانففدا

معدامد القددرة لهدا والدذن تتراوح قيمتده بين  %21-10للفاليدا

الكهروضوئية ،و %44-23لتوربينات الرياح المقامة على البر.
الشك  :16-1العوام المؤارة على تكلفة إنتا الهيدروجين باستفدام أجهلة التحلي الكهربائي

 :4-1تخزين ونقل الهيدروجين
 :1-4-1خيارات تخزين الهيدروجين
يعد تفلين الهيدروجين من التحديات الرئيسددية للتوسددع في اسددتفدامه كمصدددر
للطاقة في المسدددتقب  ،وذلك بسدددبب انففا

قيمة كيافة الطاقة له مقارنة ب نواع الوقود

األخر وبالتالي زيادة الحجر الالزم للتفلين (الكيافة تتناسدب عكسديا مع الحجر) .وهذا
40
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التحددن ينطبق على تفلين الهيددروجين في مواقع اإلنتدا (والتصددددددير) وكدذلدك في
تطبيقدات االسددددتفددام النهدائي ميد تفلين الهيددروجين في مراكل التوزيع ،ومحطدات
إعادة التعبةة بالوقود للمركبات العاملة بفاليا الوقود.
اﻟﺒﺤـﺚ اول

فصددددهريج واحدد معبد بدالدديلل سددددعدة  500لتر ،يكداف (على أسدددداس القيمدة
الحرارية) صدهريج نخر مضدغوط (عند ضدغط  250بار) معب بغاز الهيدروجين ولكن
بسدددعة  8000لتر أن سددديحتا مسددداحة أكبر بمقدار  16مرة ،بينما إذا تر تحويله إلى
هيدروجين سدائ عند الضدغط الجون ،فسديكاف صدهريج سدعة  2100لتر أن بمسداحة
أكبر بمقددار  4.2مرة كمدا يبين الشددددكد  .17-1ويعتمدد تفلين الهيددروجين في الوقدت
الراهن على اسدددتفدام صدددهاريج تفلين ذات طاقات صدددغيرة في مواقع االسدددتهالك
كمصافي التكرير لعدم الحاجة إلى كميات ضفمة.
الشك  :17-1مقارنة المحتو الحرارن لفلان معب بوقود الديلل سعة  500لتر في حال استبداله
بالهيدروجين السائ والهيدروجين الغازن

قتر

قتر

قتر

قتر

ص ري دي ل
( ائل عند درجات نقحرنرة نقعادية)

قتر

قتر

قتر

قتر

ص ري يدرطجين ائل
درجة مئطية)
( م رد أقل من

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

قتر

ص ري
(تحت

يدرطجين ا
ار)
ط

ولكن لكي يصدددب الهيدروجين مكونا من مكونات نظام الطاقة العالمي وإنشدددا
سدلسدلة قيمة له ذات مرونة عالية وسدهلة التشدغي  ،فالبد من وجود عدة خيارات تسدم
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37

بتفلين الهيدروجين بسدددعات تفلينية عالية .ففي محطة اإلنتا أو التصددددير ،البد من
توافر سددعات تفلينية كبيرة للهيدروجين قب مواعيد الشددحن بفترة كافية كما هو الحال
في محطات تصددددير الغاز الطبيعي المسدددال .أما في تطبيقات االسدددتفدام في السدددوق
المحلي مي د محطددات إعددادة تعبةددة المركبددات بددالهيدددروجين ،يجددب أن يتر تفلين
الهيدروجين بسدعات كافية تسدم بالتشدغي المنتظر للمحطة دون حدوا اضدطرابات أو
توقفدات في عمليدات اإلمدداد .وبفال

ذلدك ،فدجن تحول الهيددروجين إلى مكون رئيسددددي

لمنظومة الطاقة المسدتقبلية في بلد أو سدوق ما يتطلب توفير سدعات تفلينية كافية لتلبية
ذروة الطلب اليومي على الكهربا أو خالل فترة التقطع الناتجة عن اسددتفدام مصددادر
الطرق الرئيسدددية لتفلين الهيدروجين في االا خيارات

الطاقة المتجددة .وتتلف

19

هي التفلين الجيولوجي إما في تجاويف المل أو مكامن نفط وااز ناضدددبة ،أو مكامن
الما واسدددتفدام طرق التفلين الفيليائي في صدددهاريج التفلين وتفلين الهيدروجين
في مواد أخر عبر اإلدمصاص على أسط المواد أو التفلين في مواد عضوية سائلة
كما يبين الشك .18-1
الشك  :18-1طرق تفلين الهيدروجين
التخزين الجيولوج

و

المل

Salt Caverns

م امن نفط أو ا
نا بة
Depleted Reservoirs

التخزين يف ص اري

يدروجين مسال
Liquified Hydrogen

يدرجين ا م و
Compressed Gaseous
Hydrogen

يدروجين م د
م و
Cryo-compressed
Hydrogen

التحويل إل

مواد أخر

مواد ع وية سائلة حاملة
لل يدروجين
Liquid Organic
Hydrogen Carriers

ا دمصاص عل
صلبة

أسط

Surface Adsorption

تخزين يدريدا مع
المعاد

Metal Hydrides

يدروجين جيل
Slush Hydrogen
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•

التخزين الجيولوجي للهيدروجين ()Geological Storage
يعدد التفلين الجيولوجي للهيددروجين في كهو

المل ( )Salt Cavernsأو

اﻟﺒﺤـﺚ اول

مكامن نفط وااز ناضدددبة ( )Depleted Oil & Gas Reservoirsأو مكامن الما
( )aquifersمن الطرق الفعدالدة لتفلين كميدات كبيرة منده لتغطي االسددددتهالك لفترات
طويلة .وهي تتسدر بانففا

التكلفة التشدغيلية التي تبل نحو  0.6دوالر/طن هيدروجين

بينما تصد د كفا تها إلى  .%98وتعد طريقة تفلين الهيدروجين في كهو

المل أكير

الطرق شددديوعا في االسدددتفدام ،وقد بدأ اسدددتفدامها منذ عقود في قطاع الصدددناعات
الكيمدداويددة في كال من الواليددات المتحدددة األمريكيددة والمملكددة المتحدددة على وجدده
الفصدوص .وهي تتسدر بارتفاع القدرة التفلينية ،ففي الواليات المتحدة يكفي كهف مل
واحد لتلبية متطلبات االسددتهالك المحلي في منطقة صددناعية لنحو  30يوما بمعدل -10
 20ألف طن .أما خيارات التفلين الجيولوجي األخر مي مكامن النفط الناضدبة فهي
ال تلال أق شيوعا من كهو
•

المل لكنها تتمتع بقدرات تفلينية عالية.

التخزين الفيزيائي في صهاريج
تعد صدددهاريج التفلين ،الطريقة التقليدية لتفلين كافة أنواع الوقود سدددوا في

مواقع اإلنتدا أو في محطدات التوزيع .ونظرا النففدا

كيدافدة الطداقدة للهيددروجين في

حالته الغازية التي تبل  0.01ميجاجول /لتر عند الضغط الجون ،فال بد من رفعها أوال
لتقليد السددددعدة التفلينيدة المطلوبدة .ويتر ذلدك إمدا عبر إسدددددالدة الهيددروجين بدالتبريدد
(هيدروجين مسدددال) أو ضدددغطه (هيدروجين ااز مضدددغوط) أو مليج من العمليتين
(هيدروجين مبرد مضغوط).
ففي حدالدة ضددددغط الهيددروجين عندد  350بدار ،ترتفع كيدافدة الطداقدة إلى 2.9
ميجاجول /لتر .بينما إذا تر رفع الضغط إلى  700بار ،ستص إلى  4.5ميجاجول /لتر.

43

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻷرﺑﻌﻮن  - 2021اﻟﻌﺪد 179

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

أمدا عندد تحويد الهيددروجين إلى هيددروجين مسددددال بتبريدده إلى  253-درجدة
مةويدة ،فتصددد د كيدافدة الطداقدة إلى  8.5ميجداجول /لتر .وفي حدالدة تطبيق مليج من
العمليتين أن ضدددغط الهيدروجين بعد تبريده ،فسدددترتفع الكيافة إلى  9.6ميجاجول/لتر.
كمدا يمكن الوصددددول بددرجدة تبريدد الهيددروجين إلى درجدة تجمدده ( 259-درجدة مةويدة)
والتي يصددب عندها عبارة عن مليج من الحالة السددائلة والحالة الصددلبة أشددبه بالجيلي
(هيدروجين جيلي  ،)Slash Hydrogenلتص كيافته إلى  9.8ميجاجول/لتر.
يبين الشددددكد  ،19-1القير المفتلفدة لكيدافدة الهيددروجين عندد ظرو

مفتلفدة من

الضدددغط والحرارة ،ومقارنة السدددعة التفلينية المطلوبة للهيدروجين في حالة إنشدددا
محطة إلعادة تعبةة المركبات به بالمقارنة مع محطة اازولين ،فميال في حالة اسدتفدام
صدهاريج لتفلين ااز الهيدروجين المضدغوط عند  350بار ،سدتكون السدعة التفلينية
المطلوبدة أكبر بد كير من  10مرات مقدارندة بدالجدازولين بينمدا سددددتقد إلى  3مرات أكبر
تقريبا في حالة الهيدروجين المبرد لد  235-مةوية ومضغوط عند  300بار.
الشك  :19-1مقارنة السعة التفلينية المطلوبة للهيدروجين في حالة إنشا محطة لتعبةة المركبات
مع محطة لتعبةة الجازولين
نق عة نقتخ ينية نقمطلط ة م ارنة اق ا طقين نق ا طقين
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

هيدروجين غاز مضغوط
 3 0بار

السعة أكبر  10.7مرة
(كيافة الطاقة )2.9

طحدة ثافة نقطاقة
ميجاجطل قتر

السعة أكبر  6.9مرة
(كيافة الطاقة )4.5
السعة أكبر  3.7مرة
(كيافة الطاقة ) 8.5
السعة أكبر  3.2مرة
(كيافة الطاقة )9.6

عة محطة نق ا طقين

0

(كيافة الطاقة ) 31.1

هيدروجين غاز مضغوط
عند  00بار
هيدروجين مسال 2 3-
سيليزية 1 ،بار
هيدروجين مبرد 23 -
سيليزية 300 ،بار
غازولين  1بار
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وأيا كانت الطريقة المسددتفدمة ،فهي سددتتطلب تكاليف كبيرة إلنشددا صددهاريج
من مواد تتحم الضددغط العالي أو صددهاريج مفصددصددة معلولة جيدا لضددمان الحفاظ
على برودة اله يدروجين المسددددال ،عالوة على الطاقة المطلوبة في عملية الضددددغط أو
اﻟﺒﺤـﺚ اول

التبريد.
•

التخزين عبر التحويل إلى مواد أخرى
يعدد تفلين الهيددروجين في مواد أخر ميد المعدادن أو الهيددريددات ،أحدد طرق

التفلين التي تمكن من رفع كيدافدة الهيددروجين وبدالتدالي تسددددم بتفلين كميدات كبيرة
منه عند ظرو

الضغط الجون العادن لكنها ال تلال في مراح التطوير األولى.

كما يمكن تحوي الهيدروجين إلى أمونيا ( )NH3باسددتفدام طريقة تعر

باسددر

 Haber-Boshيتفدداع د فيهددا الهيدددروجين مع النيتروجين في وجود عددام د حفدداز.
واألمونيا تسدم بتفلين كميات كبيرة من الهيدروجين ،كونها تتسدر بالكيافة العالية التي
تصدددد إلى  121كجر /متر مكعدب (عندد  33-درجة مةوية وضددددغط  1بار) ،وبالتدالي
تسددتطيع األمونيا تفلين كمية أكبر بنحو  1.7مرة مقارنة بالهيدروجين المسددال (كيافة
الهيدروجين المسدال تبل  70.8كجر/متر مكعب) ،ويحتون واحد طن من األمونيا على
نحو  177كجر من الهيدروجين.
واألمونيا تكون في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة ،ويمكن تحويلها إلى
الحالة السدددائلة بالتبريد إلى  33-درجة مةوية بالمقارنة مع  153-درجة مةوية في حالة
الهيدروجين المسدال وبالتالي تكون تكلفة نق األمونيا السدائلة أق من تكلفة الهيدروجين
المسدددال ،كما يمكن تطبيق الضدددغط بدال من التبريد .ولكن في المقاب  ،تسدددتهلك عملية
تحوي الهيددروجين إلى أمونيدا كميدة من الطداقة تعدادل  %18-7من الطاقة المتواجدة في
الهيددروجين ،ونف

القددر في حدالدة إعدادة تحويلهدا مجدددا إلى هيددروجين في السددددوق

المسددددتهلكة .كما تعد األمونيا مادة سددددامة وهو األمر الذن قد يحد من اسددددتفدامها في
45
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التطبيقدات النهدائيدة .وبالرار من إمكدانيدة اسددددتفددام األمونيدا نفسددددهدا كوقود في محطدات
توليدد الطداقدة الكهربدائيدة إال أن االحتراق اير الكدامد لهدا قدد يؤدن إلى هروب كميدات
منها مسدببة تلوا للبيةة بالجسديمات الدقيقة .ويتواجد عالميا شدبكة كبيرة من خطوط نق
وتوزيع األمونيا في عدد من المناطق من أبرزها الصدددين .يلف

الجدول  ،5-1أبرز

ملايا وعيوب طرق تفلين الهيدروجين سدددالفة الذكر ،مع احتياجاتها من الطاقة مقدرة
بالد كيلووات ساعة لك كجر من الهيدروجين.
الجدول  :5-1ملايا وعيوب طرق تفلين الهيدروجين والطاقة المطلوبة

وجه المقارنة

التخزين الجوفي

مزايا
•

تفلين كميات كبيرة بتكلفة
منففضة
•
فعالة لتلبية التغيرات الموسمية
في الطلب على الهيدروجين
ارتفاع كفا ة التشغي

•

تكنولوجيا ميبتة واسعة
التطبيق
تكلفة منففضة نسبيا

•

تكنولوجيا ميبتة واسعة
التطبيق
تكلفة منففضة نسبيا

•

تسم بتفلين كميات كبيرة
من الهيدروجين
تقل من الفاقد أانا التفلين

•
•

لديها بنية تحتية قائمة
تسددددم بتفلين كميدات كبيرة
من الهيددروجين تليدد  1.7مرة •
لددنددفدد الددحددجددر مددقددارنددة •
بالهيدروجين المسال

•
•

صهاريج التخزين
(عند ضغط منخفض30 ،
بار و  2مئوية)
صهاريج التخزين
(عند ضغط مرتفع3 0 ،
بار و  2مئوية)

صهاريج التخزين
(هيدروجين مسال او
مسال ومضغوط)

تحويل الهيدروجين إلى
أمونيا (ضغط  10بارو 2
درجة مئوية)

عيوب

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

تقتصر جغرافيا على بعض المناطق
حي تنتشر في الواليات المتحدة
وأوروبا على وجه الفصوص

ال تسم بتفلين كميات كبيرة من
الهيدروجين
تحتا إلى مساحة تفلين كبيرة
ال تسدم بتفلين كميات كبيرة من
الهيددروجين ،وإن كداندت أعلى من
صهاريج الضغط المنففض
مسدددتهلكة للطاقة بشدددك أكبر في
عملية الضغط

الطاقة

كيلووات ساعة /كجر
هيدروجين

0.8-0.2

0.8-0.2

4.4

تحتددا إلى صددددهدداريج من مواد
خدداصددددددة لدلدحدفدداظ عدلدى بدرودة
الهيدروجين
مسددددتهلكدة للطداقدة بشددددكد أكبر
لغر الضغط والتبريد

13-10

تحتا إلى تشدغي الوحدات بشدك
مستمر
األمونيا مادة سامة
تحتدا إلى طداقدة إضدددددافيدة أاندا
تحويدد الهيدددروجين إلى أمونيددا
وعند إعادة األمونيا إلى هيدروجين

 3-2كيلووات ساعة
لك كجر أمونيا و 8
كيلووات ساعة لك
كجر هيدروجين في
حال إعادة التحوي
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 :2-4-1نقل وتوزيع الهيدروجين
تميد عمليدات نقد وتوزيع الهيددروجين تحدديدا كبيرا من النداحيدة االقتصددددداديدة
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الرتفاع تكلفة نقله لمسددافات طويلة مقارنة ب نواع الوقود األخر بسددبب القيمة المتدنية
لكيدافدة الطداقدة .وتتر عمليدة نقد وتوزيع الهيددروجين إمدا بداسددددتفددام خطوط األندابيدب من
مواقع اإلنتا إلى مناطق االسدددتهالك ،أو باسدددتفدام المقطورات وفي هذه الحالة يمكن
نق الهيدروجين إما في الحالة السائلة أو في الحالة الغازية تحت ضغط مرتفع ،أو النق
باسددددتفدام الناقالت بعد تحوي الهيدروجين إلى أمونيا لنقله إلى األسددددواق البعيدة عن
مناطق اإلنتا كما يبين الشك .20-1
الشك  :20-1خيارات نق وتوزيع الهيدروجين
إنشا شب ا جديد لنقل
ال يدروجين

النقل باستخدا
خطو األنابي
باستخدا شب ا أنابي
ال ا الطبيع

يدروجين ا م و
Compressed Gaseous
Hydrogen

يدروجين م د م و
Cryo-compressed
Hydrogen

نقل األمونيا السائلة أو
ال يدروجين المسال

•

النقل باستخدا
المقطورا

طر نقل وتو يع
ال يدروجين

النقل باستخدا
الناق

نقل الهيدروجين باستخدام خطوط األنابيب
تعدد خطوط األندابيدب ،الطريقدة األفضدددد لنقد كميدات كبيرة من الهيددروجين

خاصددددة وأنها قد تسددددتفدم نفسددددها كطريقة تفلين له .لكن في المقاب تتطلب ضدد د
اسدددتيمارات أولية ضدددفمة لبنا شدددبكات لربط مواقع اإلنتا بمراكل االسدددتهالك في
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السددددوق المحلي لبلد ما وكذلك لربط عدة أسددددواق ببعضددددها إلنشددددا سددددوق تجارن
للهيدروجين في المسددتقب عابر للحدود على ارار أسددواق الغاز الطبيعي اإلقليمية مي
السدوق األوروبي أو السدوق األمريكي .عالميا ،توجد شدبكات لنق وتوزيع الهيدروجين
تعم بالفع ولكنها تقتصر على ربط مواقع اإلنتا بالقطاعات المستهلكة له في مناطق
صدناعية محددة وتعود ملكيتها إلى الشدركات المنتجة للهيدروجين والتي تسدتفدمها لنق
الهيدروجين إلى المنشدددات الصدددناعية مي مصدددافي التكرير .ويقع القسدددر األكبر من
شددددبكدات نقد وتوزيع الهيددروجين في الواليدات المتحددة األمريكيدة ويصدددد مجموع
أطوالهدا إلى  2600كر .بينمدا تتوزع الشددددبكدات المتبقيدة في عددد محددود من الددول
األوروبية كما يبين الشدك  ،21-1وإجماال يصد الطول اإلجمالي لشدبكات نق وتوزيع
الهيدروجين عالميا إلى حوالي  4510كر.
الشك  :21-1توزع شبكات نق الهيدروجين عالميا

دطل أخرى

258

ندن

147

طقندن

237

فرن ا

303

الطول ا جمال
4510

أقمانيا

376

لجي ا

613

م

3,000

نقطتيات
نقمتحدة

2576

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

المصدرShell :

وللتغلب على التكلفة الرأسددمالية الكبيرة لبنا شددبكات جديدة للهيدروجين ،برز
خيار اسددتفدام شددبكات نق الغاز الطبيعي الحالية في نق الهيدروجين بعد التغلب على
المعوقات الفنية .فصددناعة الغاز الطبيعي راسددفة منذ عدة عقود ،وتمتلك شددبكات نق
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وتوزيع واسدعة النطاق تنتشدر في العديد من دول العالر يصد مجموع أطوالها إلى قرابة
 3مليون كر .واسدتفدام شدبكات الغاز الطبيعي لنق الهيدروجين لي

باألمر الجديد ،ب

كدان الغداز الطبيعي الغني بدالهيددروجين يسددددتفددم مطلع القرن العشددددرين كغداز للمدديندة
اﻟﺒﺤـﺚ اول

( )City Gasفي عددة دول من بينهدا بريطدانيدا والواليدات المتحددة .حيد كداندت تصدددد
نسدبة الهيدروجين في مفلوط الغاز إلى نحو  ،%50لكن في نف

الوقت كانت األجهلة

المستفدمة ننذاك (الطهي والتدفةة) مصممة للعم مع الغاز الغني بالهيدروجين.
وبنا على هذا اإلرا القدير ،بدأت بعض الدول في دراسددددة الحدود القصددددو
المسددموح بها لفلط الهيدروجين مع الغاز في شددبكات نق الغاز القائمة دون أن يتسددبب
ذلك في ضدددرر على المسدددتفدمين النهائيين أو يتطلب تحويالت جوهرية في شدددبكات
الغاز التي سددتقوم بنق الفليط الجديد .وبرزت عدة دراسددات حول هذا الموضددوع منها
دراسددددة أعدتها وزارة الطاقة األمريكية ،وتوصددددلت إلى إمكانية خلط الهيدروجين مع
الغاز الطبيعي حتى  %15حجما مع إدخال بعض التعديالت المتوسدددطة على شدددبكات
الغاز القائمة في الواليات المتحدة .بينما سدديتطلب األمر تعديالت ض دفمة بتكاليف أكبر
إذا تر تحويلهدا لنق الهيدروجين النقي ( أن  %100هيدروجين) ،وبطبيعة الحال ،هناك
أعبا إضددافية على المسددتفدمين النهائيين بسددبب الحاجة إلى تعدي جوهرن أو تعدي
لألجهلة المنلليدة للعمد على الفليط الجدديدد .أمدا في أوروبدا ،فيوجدد العدديدد من أجهلة
الطهي والتدددفةددة التي تر إنتدداجهددا مؤخرا مجهلة للعمد مع خليط الغدداز الطبيعي مع
الهيدروجين حتى نسدددبة  ،%23لكن يبقى األار على العمر االفتراضدددي لألجهلة اير
معلوم .وبفال

التحددن التقني لرفع نسددددبدة الهيددروجين في الفليط مع الغداز الطبيعي

ومد إمكانية ت هي الشدبكات والتطبيقات النهائية للعم به ،هناك أيضدا مشدكلة إضدافية
تتعلق بدالقيمدة الحراريدة للهيددروجين التي تقد كييرا عن القيمدة الحراريدة للغداز الطبيعي
نفسدده ،وعليه سدديضددطر المسددتفدمين النهائيين إلى رفع معدالت اسددتهالكهر من الوقود
الجديد لتلبية نف

احتياجاتهر األصلية.
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الشددركات المشددغلة لشددبكات نق وتوزيع الغاز الطبيعي بوضددع

عالميا تفت

الحدود المسددموح بها لنسددبة الهيدروجين في الغاز الطبيعي تلبية للمواصددفات المطلوبة
لبعض القطاعات .ففي القطاع الصدناعي على سدبي الميال ،تشدترط الشدركات المشدغلة
أال تليد نسدددبة الهيدروجين عن  %2كحد أقصدددى ،وذلك للتعام دون حدوا مشددداك
تشدددغيلية مع األجهلة وأنظمة التحكر في المنشدددات الصدددناعية التي صدددممت على هذا
األسداس .ولذلك ،فجن التوسدع في اسدتفدام الهيدروجين في القطاع الصدناعي عبر خلطه
بنسددددب عداليدة مع الغداز الطبيعي البدد وأن يسددددبقده تعدديد لتلدك األجهلة وأنظمدة التحكر
للتوافق مع الفليط الغدازن الجدديدد ،وتغيير أيضدددددا في اللوائ التنظيميدة الوطنيدة التي
تضدع تلك الضدوابط والمواصدفات القياسدية .فكما يبين الشدك  ،22-1تفتلف الدول فيما
بينها حسدب نسدبة الهيدروجين المسدموح بها محليا في خليط الغاز ،حي تتراوح النسدبة
بين 2و ،%6وتص إلى  %10في ألمانيا ولكن في حاالت محددة.
الشك  :22-1الحد األقصى للهيدروجين في شبكات نق الغاز الطبيعي في دول مفتارة

أقمانيا
فرن ا
إ انيا
نقنم ا
طي رن
فنلندن
نقيا ان

نقممل ة نقمتحدة
لجي ا
10%

8%

6%

4%

2%

0%

*يسم حتى  % 10كحد أقصى للهيدروجين للمناطق التي ال يتواجد فيها محطات للغاز الطبيعي المضغوط متصلة بالشبكة
المصدر :وكالة الطاقة الدولية IEA
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•

نقل الهيدروجين باستخدام المقطورات
يعد استفدام المقطورات في نق الهيدروجين الطريقة الرئيسية المستفدمة حاليا

على نطداق تجدارن في نقد الهيددروجين إلى منداطق اسددددتهالكده ،وهي فعدالدة في نقد
البحـث األول

كميات صددغيرة إلى متوسددطة .وهناك عدة خيارات لنق ااز الهيدروجين المضددغوط
باسدتفدام المقطورات ،20فللكميات الصدغيرة يمكن اسدتفدام مقطورة بوعا  ،وللكميات
األكبر يمكن اسددددتفددام مقطورة ملودة بعدة أسددددطوانات لتشددددكد حلمة من األنابيدب
( )Tube Trailerمعب ة بالهيدروجين المضددددغوط ويتر وضددددعها داخ هيك معدني
للحمدايدة .وقدد تتراوح كميدة اداز الهيددروجين المضددددغوط التي يمكن نقلهدا بداسددددتفددام
المقطورات بين  1000-500كجر وعنددد ضددددغط  500-250بددار ،لكنهددا تتطلددب
أسدطوانات بمواصدفات خاصدة من الصدلب لتحم الضدغوط المرتفعة .أما في حالة نق
الهيددروجين المسددددال ،فتسددددتطيع المقطورة حمد كتلدة أكبر من الهيددروجين الرتفداع
كيافته مقارنة بغاز الهيدروجين المضدغوط والتي قد تصد إلى  70.8كجر/متر مكعب،
فمقطورة ذات حجر  50متر مكعدب ،تسددددتطيع حمد مدا يعدادل نحو  3500كجر من
الهيدروجين المسددال .لكنها في نف

الوقت سددتتطلب صددهاريج خاصددة معلولة جيدا

لضدمان الحفاظ على الهيدروجين عند درجة حرارة أق من  253-درجة مةوية ،عالوة
على التكلفة اإلضدافية المطلوبة إلسدالة الهيدروجين في محطة التحمي كما يبين الشدك
 .23-1ويمكن للمقطورات نق الهيدروجين المسددددال لمسددددافات بعيدة لغاية  4000كر
كحد أقصددى لتالفي تبفر كميات كبيرة منه بفع الحرارة المحيطة أانا الرحلة ،وعادة
ما يتر تفري بفار الهيدروجين الذن تكون أانا الرحلة عند الوصول إلى وجهة التسلير.
•

نقل الهيدروجين باستخدام الناقالت
تعدد النداقالت من الطرق الممكندة لنقد الهيددروجين بعدد تحويلده إلى أمونيدا ،وذلدك

للمسدددددافدات البعيددة وتتراوح حجر النداقلدة بين  80000-30000متر مكعدب .21ومن
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47

المرج أن تكون الطريقدة الرئيسدددديدة للتجدارة الددوليدة للهيددروجين ميد الغداز الطبيعي
المسال .الجدول  ،6-1أبرز سمات المقارنة بين كافة الطرق سالفة الذكر.
الشك  :23-1خيارات نق الهيدروجين باستفدام المقطورات

الجدول  :6-1مقارنة بين طرق نق الهيدروجين المفتلفة
وجه
المقارنة

شبكات نقل
الهيدروجين

التكلفة
الرأسمالية

تكلفة باهظة لبنا
شبكات جديدة

شبكات نقل
الغاز الطبيعي
تكلفة قليلة في حال نق خليط
الغاز والهيدروجين حتى
 %20وأعلى في حال نق
الهيدروجين النقي

مقطورات نقل
الهيدروجين
المضغوط

ناقالت

مقطورات نقل الهيدروجين
المسال

تكلفة رأسمالية قليلة
نسبيا

السعة

مرتفعة
(أعلى من 1000
كجر في اليوم)

تكلفة رأسمالية أعلى بسبب
الحاجة إلى إسالة الهيدروجين
التي تشك وحدها  %50من
إجمالي التكلفة

مرتفعة
(أعلى من  1000كجر /اليوم)

حتى  1000كجر

حتى  4000كجر

المسافة

 4000-1000كر

 4000-1000كر

 1000كر

أبرز
التحديات

استيمارات باهظة
وطول الوقت
الالزم للتنفيذ

تعديالت ضحمة بتكاليف أكبر
إذا تر تحويلها لنق
الهيدروجين النقي

إنشا صهاريج
تتحم الضغوط
المرتفعة في حال
نق كميات كبيرة

نقل األمونيا
تكلفة رأسمالية
عالية
-30,000
 80,000متر
مكعب أمونيا
أعلى من 4000
كر

حتى  4000كر حد أقصى
لتقلي الفاقد
• إنشددا صددهاريج تحافظ
عدلدى درجددات الدحدرارة
األمونيا مادة سدامة
الددمددنددفددفضددددددة جدددا
وقد تسبب أضرارا
للهيدروجين
للبيةة البحرية
• فاقد البفر  %0.3يوميا
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الفصل
الثاني:اني :دور الهيدروجين يف عملية تحول الطاقة
الفصل ال
دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الفصل ال اني :دور الهيدروجين يف عملية تحول الطاقة

للهيدروجينللهيدروجين
السوق الحالي
1-2 :1-2
السوق:الحالي
تحول الطاقة
تطبيقات عملية
الهيدروجين يف
2 :2-2
الهيدروجين
استخدا
دور:2-
 :3-2المبادرات الدولية حول الدور المحتمل للهيدروجين يف عملية تحول الطاقة

 :3-2المبادرات الدولية لدور الهيدروجين يف عملية تحول الطاقة
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 :1-2السوق الحالي للهيدروجين
 :1-1-2تطور الطلب العالمي على الهيدروجين
يقددر إجمدالي الطلدب العدالمي على الهيددروجين في تطبيقدات االسددددتفددام النهدائي
( )End-use Applicationsبنحو  115مليون طن/السدنة ،وذلك وفق أحدا البيانات
المتوفرة (بيداندات عدام  ،22)2018مدا يعدادل نحو  13.9إكسدددداجول ( ،1)EJأو مدا يميد
نحو  %4من االستفدام النهائي من الطاقة.
ويميد الطلدب على الهيددروجين النقي ( )Pure Hydrogenقرابدة اليي إجمدالي
الطلب العالمي بججمالي  72مليون طن/السددددنة كما يبين الشددددك  ،1-2حي يعد قطاع
تكرير النفط وصددددناعة األمونيا المسددددتهلكين الرئيسدددديين للهيدروجين النقي بحصددددة
%33و %27من إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين .أما التطبيقات األخر التي
تسددددتهلدك الهيددروجين النقي فتشددددمد قطداع النقد (بداسددددتفددام خاليدا الوقود) وبعض
الصدناعات األخر مي صدناعة اللجا وااللكترونيات وايرها ،وتشدك مجتمعة نحو
 %4تقريبا من إجمالي الطلب العالمي.
بينمدا يميد الطلدب على خليط الهيددروجين مع ادازات أخر قرابدة الد الطلدب
العالمي بججمالي  43مليون طن/السدددنة ،ويشدددم ذلك إنتا المييانول ويمي  %10من
إجمدالي الطلدب العدالمي على الهيددروجين ،وتوليدد الحرارة من خليط الغدازات النداتجدة
عن تصددنيع الفوالذ ( )Steelworks Arising Gasesبحصددة  ،%23وإنتا الحديد
عبر االختلال المباشدر ( )Direct Reduced Iron Steel, DRIوالذن يسدتفدم فيه
خليط الهيدروجين مع أول أكسيد الكربون بحصة .%3

1

يمثل  8.3مليطن طن من نق يدرطجين نحط  1إ اجطل  1إ اجطل  1810جطل
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حتى%60
-30 180-50
ك.وات
ك.وات

7008000
-200-5000 8000
5000
%-60
-50

المركبات
400-300

المركبات

100
حتى
-160
ميجاوات
220

محطات
100
حتى
-4000
60000
30000
%40-30
6000-4000 6000
60000
-30000
%-40
-30
ميجاوات
الكهربا

محطات
الكهربا

من 100
ك.وات-
600
حتى
700
ميجاوات
من 100
ك.وات-
700
عدة
حتى
1000
ميجاوات

من 100
محطات
ك.وات
-4000
40000
20000
%60-55
6000-4000 6000
40000
-20000
%-60
-55
حتى
الكهربا
ميجاوات
من 100
محطات
ك.وات
 90000حتى -3000
%70-50
4000-3000 400090000
حتى%70
-50
حتى عدة
الكهربا
ميجاوات

60000
%60-30

400-300
60000

محطات
الكهربا
محطات
الكهربا

المصدرShell :المصدرShell :

االسد
األكير في
انتشدددارا
 PEMFCهي
من نوع
الوقود
دتفداماالسدددتفدام
داراد في
انتشدد
األكيرهي
PEMFC
الوقود من نوع
خاليا
خاليا تعد
عالميا تعدعالميا
الرئيسددد
دتفدام
االسددد
 ،)( FCEVوهو
الوقود (
الكهربائيةبفاليا
الكهربائية العاملة
في
دتفدامديالرئيسددددي
االسددد
وهو
،)FCEV
بفاليا الوقود
العاملة
المركبات المركبات
في
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العربية
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المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

القسددددرفدةاألكبر
دات الففي
الراهن .المرك
الراهنق.دتوتشددددكد
في الوق
للهيددروجينللهيكوقود
مناألكبر من
القسددددر
المركفبدةدات الففي
وتشددددبكد
دت في الو
كوقود
ددروجين
حصدةلكنها
محدودة
والمقطورات حصدة
بالهيدروجين ،بينما تمي
المركبات العاملة
محدودة لكنها
والمقطورات
الحافالت الحافالت
بالهيدروجين ،بينما تمي
المركبات العاملة
توسعاإلىمنعام
من عام
دول .عدة دول.
عامفيإلىعدةعام في
تشهد توسعاتشهد
البحـث األول

دهريجكجر
دعة 5
صدهريج
المركبات الففيفة
الهيدروجين على متن
لتفلين
سدعة  5كجر
الففيفةسص
المركبات
الهيدروجين على متن
دتفدم لتفلين
ويسدتفدم ويس

كر/كجر
106
 530كر
مسدافة
بار ،و
الهيدروجين 700
الهيدروجين مضدغوط
من
 106كر/كجر
(معدل
(معدل كر
مسدافة 530
لقطع
لقطعيكفي
يكفيبار ،و
700
مضدغوط
من
دذا أن لددي
النوع هإال
دات من ه
ارتفإنتدا
تكلفدة
ارتفداع
الهي .26ورار
ددروجين)
من الهي من
ددة لدديهدا عددة
النوعهداإالعأن
المركبدذادات من
المركإنبتدا
داع تكلفدة
ورار
ددروجين).26
مسددددافدة
لقطع
أبرزبهدائدايدةكفدايدة
الكهربدائي
المرك
دة بمع
مميلاتقدارن
مميلات حتى بدالم
لقطع مسددددافدة
الوقود
الوقوددايدة
أبرزهدا كف
داتدةالكهر
دات المرك
دةب مع
دالمقدارن
حتى
كما يبين
والصديانة األق ،
التعبةة
أطول ،وإعادة
الشدك يبين الشدك
عمرا كما
عمراأطول
أطول أنها
أنها  ،كما
كمااألق
والصديانة
السدريعة ،السدريعة،
وإعادة التعبةة
أطول،
دلة لها
المعضدددية
دلة الرئيس
مسدأن
لها إال
دتقبال.
دوقمسد
واعدسدلها
يسدس
بفلق
ما،4يسددم
هيددية لها هي
الرئيس
المعضدأن
دتقبال .إال
واعد
دمددوقبفلق
وهو ما
 ،4-2وهو-2
دافيدةالمركب
لتموين
وجودكدافي
وجود قبدمحطدات
الشددددرافي قبد
دات في
ددمددن
عددم رابدةعقدائ
دات المركبدات
لتموين
محدةطدات ك
الشددددرا
المركبدات
المركئبددن
رابدة قدا
وجود قبأسددطول
بنا تموين قب
محطات
فيد بنا
تتردد
بالهيدروجين ،وفي
وجود أسددطول
محطات تموين
دركات في
دركات الش
المقابالشد تتردد
المقاب وفي
بالهيدروجين،
الوقود.
بفاليا
من العاملة
المركبات
بفاليا الوقود.
العاملة
المركبات
كافي من كافي
FCEVs
الوقود (
بفاليا
العاملة
ملاياالكهربائية
المركبات
الوقود)()FCEVs
بفاليا
العاملة
هربائية
المركبات الك
ملايا :4-2
الشك :4-2الشك

01

التعبإع ةادم ن 5
تس ت ر
حسدقيق ة حس
دقيق 5ة20-
التعب20-ة م ن
عملي تة رإع ادعملي ة
تس
المرة ب
الوق ا يبليف حال ة
حجبينم ا
 01الخ زا ،
حج
ش احن المر ب ا
حنحال
الوق ش يف
الخيبلزا  ،بينم
ساعا إل  8ساعا
ال ربائية إلال  8ربائية

02

مس ا ة
يف 5خزاج حت
سعة
يدروجيناليف خزا
حت500مس ا ة 500
سعة  5ج
يدروجين
ي ط ال ي ط
حالة المريفبا ال
ربائية ال ربائية
حالة المر با
02مقارنة ب 300مقارنةيفب 300

03

 150أل نح و ،
يص ل العم ر ا
 150أل
يص ل االعم ر اللمر اب ا إلللمرنحب او إل
دو ر
 100أل
 03لفة -60
وبت
 100أل دو ر
لفة -60
وبت

04

اوحنالالخ
اوح اال  ،فوتا م
ين ت عن ا أي
ف ازا مإل ن الخ زا إل
وتانبعا
انبعا اا ،أي ة
ين تة عن
04
wheelsبين-43to
tank to wheels
العج
 60بين 60-43
tank
العج

،
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نمو مسدتمر،
وانتشدار
في نمو
الوقود
المركباتبفاليا
المركبات العاملة
ومنأن عدد
ومن المالحظ
وانتشدار مسدتمر،
الوقود في
بفاليا
العاملة
المالحظ أن عدد
األسددطولبنهاية
األسددطول العالمي
اير بعد أن
مسددبوقة
2019عامطفرة
العالمي بنهاية
تضدداعفتضدداعف
مسددبوقة بعد أن
ايرطفرة
2019
حي حققحيعام حقق
تقريبدا
بددددددد د
ألفقدارندة
25بدة م
منمرك
أكيرألف
إلى25
دام من
أكير
2018ع(دام.)27(2018.)27
مركبعدةدامتقريبدا
مركبدةألف
ألف د 13
13بددددددد
دارندة
مركبدة مق
العدام إلى الع
كما يبين
نحومركبة
8039
العالر بيضر
دولسطول
العالر ب
الوالياتدول
ددر المتحدة
الواليات
الشك يبين الشك
مركبة كما
8039
نحو يضر
سطول
المتحدة
وتتصددر وتتص
الصدددينوكوريا
تليها واليابان
الصدددين
واليةو ،تليها
كولوراد
في والية
اسدددتفدامه تقريبا
5-2
واليابان وكوريا
كولورادو،
تقريبا في
اسدددتفدامه
وينحصدددروينحصدددر
5-2
فيددول
بعض ال
العداملدةالوقود
العداملدةدةبفاليدا
الكهربدائ
المركب
تسددددتف
الجنوبيدة .كمدا
بعض الددول
بفاليدافيالوقود
داتيدةالكهربدائي
داتالمركب
فددم
ددمتسددددت
كمدا
الجنوبيدة.
الصددددعيدفقد
الصددددعيد العربي،
وهولندا أما على
وألمانياوإيطاليا.
فرنسدددداوهولندا
فرنسددددا وألمانيا
األوروبية مي
بدأت ،فقد بدأت
العربي
وإيطاليا .أما على
األوروبية مي
الوقود
مركباتبفاليا
مركبات الالعاملة
السدتفدام ال
تجريبية
واإلمارات في تنفيذ
بفاليا الوقود
العاملة
السدتفدام
برامج تجريبية
برامجتنفيذ
واإلمارات في
السدعودية السدعودية
البلدينكالإلى 9
األسطول في كال
األسطول اإلجمالي
ويص
مركبات 9.مركبات.
البلدين إلى
اإلجمالي في
ويص
الوقود) (،نهاية
FCEV
الوقود (
بفاليا
المركبات العاملة
منالكهربائية
المركبات
األسطول:5العالمي
عام ،نهاية عام
)FCEV
بفاليا
العاملة
الكهربائية
منالعالمي
األسطول
الشك :5-2الشك -2
2019

8,039

2019

نقطتيات نقمتحدة
نقطتيات نقمتحدة

8,039

6,180

نقصين

6,180

5,083

طريا نقجنط ية طريا نقجنط ية

5,083

3,633

نقيا ان

نقيا ان

1,032أقمانيا

أقمانيا

420

420ا
فرن

فرن ا

420

ندن
420

ندن

241

طقندن
241

طقندن

162

أخرى
162

أخرى

3,633

1,032

10,000

8,000
10,000

6,000
8,000

م

ت

4,000
6,000

م ةم

ي
وقوة
ت م

نقصين

2,000
4,000

-2,000

-

ي وقو

مصادر
استنادا إلى
تجميعها
المصدر :بيانات تر
إلى عدة مصادر
عدةاستنادا
تجميعها
بيانات تر
المصدر:
•
•
•

IEA, 2019 IEA,
• 2019
Partnership
Cells in the
Economy,
International International
Partnership for
Hydrogenfor
andHydrogen
Fuel Cellsand
in Fuel
the Economy,
IPHF,
2020. IPHF,
• 2020.
CARA,
Hydrogen
Mobility
In France,
CARA, Hydrogen
Mobility
In France,
2019
• 2019
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HRSه)دا عدالميدا
وتوزيع
الهي()HRS
ددروجين
دادةالهي
دة بد
دات
وتوزيع،هدا عدالميدا،
ددروجين (
التعبةدة بد
التعبإةع
دادةطدات
دبإعمح
محطجدان
دب من
أمدا من جداأنمدا
تتصدددر
يبين،6-
كمادك 2
محطةالشد
كما يبين
عددها قرابة
عددها بلاإلجمالي
فقد بل
الياباندددر اليابان
ولكن تتص
الشددكولكن،6-2
محطة470
470قرابة
اإلجمالي
فقد
دججممحط
داليدا ب81
دانيدا
113ار أل
داليطدة،
113ممح
دججمدالي
دول العدالر ه
داتوالواليدات
والواليطدة
داليدة 81مح
دججألممداني
دة ،بار
محمط
المرة بدجج
المرة بهدذه
دذه العدالر
دول
البحـث األول

طفرة
أيضددا
محطة .عام
محطة61.وقد شددهد
محطة 61
والصددين
المتحدة64
المتحدة بججمالي
فيدا طفرة في
أيضد
2019
2019عام
وقد شددهد
والصددين
محطة 64
بججمالي
بعداممنقدادة
،2018
مقدارندة%بعدام
نموا%
قددره 20
محطدات إعدادة
بندا
 ،2018منقدادة
مقدارندة
قددره 20
حققحيدنموا حقق
حيدالتعبةدة
التعبةدةادة
محطدات إعد
بندا
في عام
جديدة
نحو 41
الصددديني التي
عدد في
المحطات
جديدة في عام
محطة
محطة41
أدخلت نحو
أدخلتالتي
الصددديني
السدددوقفي السدددوق
المحطات
بليادة عددبليادة
داتطدة
بواقعب مح
محطتينالمركب
دة،لتموين
محطتين
المنطددقدةفيالعربي
يوج
 2019وحدده .ك
بواقع محطدة
دات المرك
لتموين
دة،دة العربي
المنطق
فيدا يوج
دده.دد كم
2019مداوح
اإلمارات
والسعودية.والسعودية.
من اإلمارات
في ك منفي ك
الهيدروجين عالميا
التعبةة ب
إعادة
محطات
الهيدروجين عالميا
إعادة التعبةة ب
محطات
توزيع
توزيع:6-2
الشك :6-2الشك

بالهيدروجينمع نمو
بالهيدروجين بالتلامن
عددتموين
محطات
ازدياد
بالتلامن مع نمو
المركبات المركبات
محطات تموين
عددازدياد
دك أن
وال شدك أنوال ش
المركبات أمام
فيعدم
ضدددمان
سددديسددداهر في
الوقود
بفاليا
عدد العاملة
عدد المركبات
المركبات أمام
تكدسعدم تكدس
ضدددمان
سددديسددداهر
بفاليا الوقود
العاملة
المركبات
دطول
المحطات ونمو أسد
إنشدد
دبية بين
التناسدد
يراعى
المحطات مسدددتقبال
نمو أسدددطول
المحطاتد و
دبيةدا بين إنشدددا
التناسدد
يراعى
عادة
عادة لذلك
لذلكدتقبال،
المحطات ،مسدد
الهيدروجين كوقود
المنطقة/الدولة الراابة
المركبات في
للنق ك .وقود للنق .
الهيدروجين
استفدامفي استفدام
فيالتوسع
التوسعفي
المنطقة/الدولةفيالراابة
المركبات في
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عمليةالطاقة
عمليةيفتحول
الهيدروجين يف
 :2-2دور
تحول الطاقة
الهيدروجين
 :2-2دور
الهيدروجين؟
الهيدروجين؟
لماذا :1-2لماذا
-2 :1-2-2
في الطداق
منظومدة
الهيكلبيدة في
التغيراتالمطلو
إلى الهيكليدة
التغيرات
عمليالدةطداقدة
تحول
تشددددير عمليدة
دةمدة الطداقدة
منظو
المطلوبدة
إلىالطداقدة
تحول
تشددددير
إلى اازات
انبعااات
الممارسددات التي
التدريجي من
لتسددم بالتفل
االحتباس االحتباس
انبعااات اازات
إلى تؤدن
تؤدنالتي
الممارسددات
التدريجي من
لتسددم بالتفل
العديد
الكربون .وفي هذا
خالي من
نظام
دول إلى
الحرارن للوصددد
من العديد من
أعلنت
أعلنتددد،
ددد ،الصددد
الصدددهذا
الكربون .وفي
نظام خالي من
دول إلى
للوصددد
الحرارن
األحفورن ومن ار
االعتماد على
اسدددتراتيجياتها لتقلي
انبعااات انبعااات
األحفورنتقليومن ار تقلي
الوقودعلى الوقود
االعتماد
اسدددتراتيجياتها لتقلي
الدول عن الدول عن
الطاقة في
المتجددة
ويعد في
التوسدددع
ديد ويعد
الكربون.
أكسددديد
توليدقطاع توليد
قطاع في
المتجددة
الطاقةدر
در مصدددا
مصددعددافي
التوسدد
الكربون.
ااني أكسدد
ااز ااني ااز
عمليالدةطداقدة
تحول
يمكن عليه
االعتمداد
أبرزالتي
الحلول
الكهربدا أحدد
اردة ومن ار
ومنطداق
تحول ال
عملهيدادةفي
في علي
االعتدامداد
يمكنالتي
الحلول
أبرز أحدد
الكهربدا
شددددتىفيالقط
دددة) في
على (المتج
الكهربا
أنعلى
االعتكمداد
نموذ ك أن
الكهربا
تطبيق ك نموذ
داعاتالقطداعات
شددددتى
(المتجدددة)
الكهربا
االعتمداد
الكهربا
تطبيق ك
المصدادر متوافرة
 .)Electrificationفتلك
القطاعاتك (
يعرككهربة
باسدر
وهو ما يعر
المصدادر متوافرة
 .)Electrificationفتلك
القطاعاتك (
باسدر ككهربة
وهو ما
تواجده
في المقدا
دة انبعدا
عنهدا أي
عددةوال ينتج
منداطق،
بكيرة في عددة
تلال تواجده
تلال ال
ولكنبد فيالالمقدابد
ولكندات،
دات،انبعداا
عنهداا أيدة
ينتج
منداطق ،وال
بكيرة في
علىسدع
نطاق وا
دتفدامهااسعلى
تعيق اس
التي
الفنيةدادية
واالقتص
من الفنية
التحديات
دول للوصدول
صسدع
للو وا
نطاق
دتفدامها
التي تعيق
صدادية
واالقت
التحديات
جملة من جملة
كلفبداللغداميدة،
نموذدا أنالكهرب
الكربون .حيد اب
إلى خدالي
إلى مسددددتقبد
كلف للغدايدة،
نموذدا مالكهر
أن عملي
الكربون.دتحيدعملي ادابدت
مسددددتقبدمن خدالي من
على تطبيقه
صدعوبة
عالوة
عميقوقتا
بشدكسدي خذ
عميق
نلعمنه بشدك
للكربون
وتحقيق نلع
صدعوبة تطبيقه
علىعالوة
طويال
طويالوقتا
سدي خذ
للكربون منه
وتحقيق
الصناعات التي تحتا
األحفورن.األحفورن.
الوقودإلى الوقود
إلىتحتا
الصناعات التي
في بعض في بعض
مصددددقدة
دادر الطدا
مكمالتأو مع
ددائدإيجأو
نحويتإيججدهداد ب
ددأ يتجده
االهتمدام
دادر الطداقدة
مصددددمع
مكمالت
داد بددائد
نحو
االهتمدام
من هندا بددأمن هندا ب
الحلولدا زخمدا
الحلولدكمكتسددددب
الهيكد حدد تل
ددروجين
دددةلدك الغداي
لتحقيق ت
مكتسددددبدا زخمدا
دككد حدد تل
ددروجين
الهي برز
برزحيد
لتحقيقدةت،لدكحيدالغدايدة،
المتجدددة المتج
وخلق
الطاقة
تحول
الذن يسدد
يمكن أن
مسداددبوق
الطاقة وخلق
تحول
عملية
عملية في
فيداهر به
داهرأنبهيسدد
يمكن
الذنالدور
الدورحول
حولددبوق
اير مسد
دوليا اير دولي
االهتمهدامدذامميال
الكربون .وقدد جدا
مسددددتقبد للطداق
دادراتومبدادرات
ومبخطط
خطط في
في مميال
االهتمدام
دذادد جدا
الكربون .هوق
من خدالي من
داليطداقدة
دةبدخ لل
مسددددتق
معنيالدةطبدداقدة.
دوليبددةمور
معنيدة
دات دولي
ومنظ
دالميكدة
دولدات ع
وشددددرك
أعلنتهدا عددة
يبقى لكن يبقى
لكنطداقدة.
مور ال
دةدات
ومنظم
دالمميدة
دات ع
وشددددر
دول عددة
أعلنتهدا
الفصوص.
الهيدروجين على و
سؤال مهر وهو
الفصوص.
جه على وجه
الهيدروجين
لماذا وهو لماذا
سؤال مهر
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احتياجات عدد
في تلبية
الراهن
الهيدروجين بشدك
بداية ،يسداهر
احتياجات عدد
الراهن في تلبية
الوقت
الوقت في
في كبير
كبيربشدك
الهيدروجين
بداية ،يسداهر
الهيدروجين كوقود
دماد،عن
والسدينتج
دماد ،وال
دناعات والسد
كاألمونيا
انبعاااتأية انبعااات
أية كوقود
الهيدروجين
حرق عن حرق
وال ينتج
كاألمونيا
دناعاتالصد
من الصد من
نلعلمنظومة
الكربون
في نلع
يسدددكدداهرفعال
داهرقدبشددد
الكربونقد يسددد
الكربونديدوبالتالي
أكسدددديد
الكربون لمنظومة
فعال في
بشددددك
وبالتالي
ااني أكسددد
من ااني من
اﻟﺒﺤـﺚ اول

المنا .
والمساهمة في الحد
تغير المنا .
تغيرظاهرة
ظاهرةمن
والمساهمةمنفي الحد
الطاقة الطاقة
دن م
ديدددروجد
دربددا
دوذ مدنهدالدجدكيده
دفدددامهد نجديمدن
اسددددتدوذ
دفدددام ندم
دعدداجديدن مدعددا
ديدددرو
واليده
والدههدربددا
دن الدكد
دن م
اسددددتفددجن
فددجندن ادر
ومدن ادر وم

يتغلددبأنعلى
 )Electricity-Hydrogenمن المد
عدددةعلى عدددة
يتغلددب
Electricity-Hydrogenمد)كنمنأنالمدمدكن
Hybrid Hybrid
(Model( Model
كما 2
الطاقةالشك
كما يبين
الطاقة
بقطاع
تحديات متعلقة
وهي 7-2:وهي:
يبين7-الشك
بقطاع
متعلقة
تحديات
للتغلب
التكامعبرمعها
الطاقةعبر
المتجددة
في الطاقة
مصدددادر
بالتوسدددع في
•
علىللتغلب على
معها
التكام
المتجددة
مصدددادر
بالتوسدددع
السدددماح السدددماح
•
الشددمسددية ،حي
والطاقة
الرياح
هو طاقة
كما مع
المتقطعةالحال
طبيعتهاكما هو
طبيعتها المتقطعة
يمكنحي يمكن
الشددمسددية،
الرياح والطاقة
طاقة
الحال مع
التقطع اسدد
لضدددمان
فتراتأاناالتقطع
وتفلينهأطول
الهيدروجينلفترات
الهيدروجين وتفلينه
إنتا
دتقرار اسدددتقرار
لضدددمان
فترات
أانا أطول
لفترات
إنتا
المتجددة.
فيهاالطاقة
مصادر
لمناطقنقلهال تتوافر
شبكات كما
شبكات الكهربا ،
الطاقة المتجددة.
مصادر
فيهاتتوافر
لمناطق ال
نقله يمكن
يمكن ،كما
الكهربا
الرئيسددية المسددببة
نلعمن
الكربون
الهيدروجين نلع
•
لالنبعاااتلالنبعااات
الرئيسددية المسددببة
القطاعات القطاعات
الكربون من
الهيدروجين
يسددتطيع يسددتطيع
•
ددائداألخر
الوقود
داسددددتفددام بددائد
فيهدا ب
كبيرا
نجداحدا
تحقيق
والتي ال يمكن
الوقودميداألخر ميد
داسددددتفددام ب
كبيرا فيهدا ب
نجداحدا
تحقيق
يمكن
والتي ال
والبحرن حي
البرن والجون،
والبحرن
البرن
ذرعه
النق ب
الصددناعي ،وقطاع
تسدداهر تسدداهر
والجون ،حي
ذرعه
النق ب
وقطاع
الصددناعي،
القطاع القطاع
أكسدددديدد
إجامدات
داليمنانبعدا
من إج
داتنحو
مجتمععدة ب
الكربوندد الكربون
داني أكسددددي
دانيعداادات ا
دالياانب
55م%
%نحو
55دة ب
مجتمع
دات القطدا
علدك
تلدك القطدا ت
المتجددةللغاية في
الطاقةمحدودا
المتجددة
يلالمصدادر
اختراق
محدودا للغاية في
الطاقةدادر
اختراق مص
يلال .وال
العالر.دتووال العالر
على مسدتوعلى مس
فعدال ل
للهيددروجين لعدب
يمكن
القطداعدات ،ومن ار
تلدك
نبعدااداتاالنبعداادات
اال لتقليد
تقليدفعدال
دول
دول لعدب
للهيددروجين
من ار يمكن
القطداعدات ،و
تلدك
الوقود.
استفدامفيخاليا
القطاعات عبر
الناتجة عن تلك
خاليا الوقود.
استفدام
فيالتوسع
التوسععبر
القطاعات
الناتجة عن تلك
مصدددر
وعدمعلى
االعتماد
االسددتهالك وعدم
الطاقة،أمنعبر
علىأومصدددر أو
االعتماد
االسددتهالك
مليجتنويع مليج
تنويع عبر
الطاقة،
• تعليل •أمنتعليل
مستقبللطاقة.
تحقيقمستدام
مستقب
مصادربغية
مصادر محدودة
مستدام للطاقة.
تحقيقبغية
محدودة
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الهيدروجين في عملية
يمكنبها
التييساهر
األدوار أن
التي يمكن
الطاقةتحول الطاقة
تحولعملية
الهيدروجين في
أن يساهر بها
األدوار:7-
الشك :7-2الشك 2

01

01

02

02

03

03

فرص،منهنداك
سدددديفلقداهدا من
الهيومدا
ددروجين
يوفرهدا
ولكنالفوا
ولكن مع تلدك
فرص ،هنداك
سدددديفلقهدا
ددروجين وم
التيالهييوفرهدا
التيالفوائدد
ددلدك
معئ ت
الشك
الهيدروجينبين
الهيدروجين كما يدددددد
تجاوزهااقتصاد
على لتحقيق
تجاوزها
يجب
أيضا عقبات
ددددددبين الشك
كما ي
لتحقيق اقتصاد
علىالعم
العم يجب
عقبات
أيضا
حيدد تكلفدة
تصددد
تقليلهدا
العمديجدبعلى
ارتفداعالتي
وهيالتكلفدة
ارتفداع
تصددد دإنتداتكلفدة إنتدا
علىحيدتقليلهدا
العمد
يجدبالتي
التكلفدة
 ،8-2وهي،8-2
الغازعلى
الطبيعي
نحوأميال
خمسددة
بعضإلى نحو
المناطق
الهيدروجين في
سددبيعلى سددبي
الطبيعي
الغازتكلفة
تكلفةأميال
خمسددة
المناطق إلى
بعض في
الهيدروجين
تجارة
بما سدي
الهيدروجين بت
الهيدروجين بما يسدم
تحتية لنق
ضدرورةوإنشدا
سدي
يسدم بت
وتوزيع وتوزيع
بنية تحتية لنق
بنيةإنشدا
ضدرورة
الميال .و الميال.

تجارة

الهيمحدودة
دروجين
تلال شددالدبكات
والغاز ،حي ال
الطبيعي
والغاز
دولية له على
دروجين محدودة
الهيددبكات
تلال شد
الطبيعي ،حي
النفط
النفطارار
ارارعلى
دولية له
حواليتقريبدا
أطوالهدا%0.2
مجموعحوالي
مجموع أطوالهدا
داطقويميد
بعيننهدا،
وتنحصددددر في من
منتقريبدا من
%0.2
بعينهدا ،ويميد
داطقفي م
وتنحصددددر
للغدايدة للغدايدة
الغازعالميا.
الطبيعي
وتوزيع الغاز
شبكات
مجموع أطوال
الطبيعي عالميا.
وتوزيع
أطوالنق شبكات نق
مجموع
وإجرا
سدياسداتقواعد
سدياسدات وإعداد
فيتعلقإلى
اليال بالحاجة
فيتعلق
أما التحدنأمااليال
قواعداتوإجرا ات
وإعداد
وضدعإلى وضدع
بالحاجة
التحدن
السياسي بجدخال
القرار اإلسراع
السياسي
القرار
تنظيمية .حي
والتغييراتوالتغييرات
التعديالتالتعديالت
اإلسراع بجدخال
صناع
صناععلى
يجبحيعلىيجب
تنظيمية.
اسددددتف
وتشددددجع على
تضددددبط
والتنظيمدةيدة التي
التشددددريعيدة
المطلوبدة على
دداماسددددتفددام
على
وتشددددجع
التي تضددددبط
والتنظيميدة
التشددددريعي
األطرعلى األطر
المطلوبدة
التطبيقات المفتلفة.
الهيدروجين في
التطبيقات المفتلفة.
الهيدروجين في
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الطاقة
الهيدروجين في
يجبللتوسع في
تجاوزها
التحديات:8التي يجب
منظومة الطاقة
منظومةفي
الهيدروجين
استفدام في استفدام
تجاوزها للتوسع
التحديات التي
الشك :8-2الشك -2
العالمية

اﻟﺒﺤـﺚ اول

01

01

02

02

03

03

العالمية

للهيدروجين
التطبيقات/القطاعات الواعدة
للهيدروجين
التطبيقات/القطاعات الواعدة
:2-2-2 :2-2-2
تحولفي عددة
الطداقدة
تحول
للهيددروجين واعدد
للهيددروجين مسددددتقبد
يتوقع أن يكون
الطداقدة في عددة
عمليدة
عمليدة في
مسددددتقبدفي واعدد
يتوقع أن يكون
االعتماد على
األمريسدددم
الذن سد د
كمادكيبين،9-2
داديةالشدد
اقتصدديبين
دادية كما
قطاعات اقتصدد
االعتماد على
بتقلييسدددم بتقلي
الذن سد د
الشدددكاألمر،9-2
قطاعات
كمصددرأو حام
مباشدرة للوقود،
اسدتفدامهكمصددر
اسدتفدامه مباشدرة
إلمكانية
األحفورن نظرا
مصدادر الوقود
للوقود ،أو حام
نظرا إلمكانية
األحفورن
مصدادر الوقود
الصدناعات مي
خالياأو كمادة
الوقود،
عبرخاليا
تطبيقات
واسدتفدامه عبر
الصدناعات مي
من للعديد من
للعديد خام
خام كمادة
الوقود ،أو
تطبيقات
واسدتفدامه
للطاقة للطاقة
الحرارة
يمكن لتوفير
استفدامه
وصناعةكما
الكيميائيةالتكرير.
والمواد وصناعة
السمادالكيميائية
والمواد
صناعة السماد
توفير الحرارة
استفدامه ل
يمكن .كما
التكرير
صناعة
صناعةمي الصلب.
كييفةالطاقة مي
استهالك
الصناعات كييفة
في
صناعة الصلب.
استهالك الطاقة
الصناعات
في
النقلقطاع النقل
• قطاع •

ددروجين ،وبالنقد
لله،ي وبداألخ
ددروجين
القطداعداتللهي
القطداعدات الواعددة
النقد في
داألخ
الواعددة
مقددمدة في مقددمدة
قطداع النقد
يد تي قطداعيد تي

النقد

الكربون،
أكسددديد
انبعاااتفيااني
دببة في
دية المتسد
القطاعات الرئيسدد
البرنمن
البرن الذن يعد
ديد الكربون،
ااني أكسدد
انبعااات
المتسدددببة
الرئيسددددية
القطاعات
الذن يعد من
66
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البترولي
داصددددة خالمنتج
األحفورن خ
دادهالداكدامد
شددددمبده
داده
بسددددبدب اعتم
دة البتروليدة
دات
دات المنتج
داصددددة
األحفورن
الوقودعلى الوقود
علىكدامد
شددددبده ال
دبدا اعت
بسددددب
(
والديلل).والديلل).
الجازولينالجازولين
(
تطبيقات النهائي
تطبيقاتفياالستفدام
الهيدروجين في
االستفدام النهائي
الهيدروجين
فرص :9-2فرص
الشك :9-2الشك

وقود

في قطاع النقلفي قطاع النقل

وقود

باستفدام خاليا الوقد
باستفدام خاليا الوقد

في توليد
الكهرباءتوليد الكهرباء
في

الهيدروجين
توربينات
الوقود أو
توربينات الهيدروجين
الوقود أو
فدام خاليا
باستفدام خاليا باست

الصناعي
القطاع الصناعي
في القطاع في

حرارة

الحديد ،الغذا ،
مي صناعة
األلمونيومالغذا  ،األلمونيوم
األسمنت ،الحديد،
األسمنت،صناعة
مي

حرارة

في القطاع
السكني القطاع السكني
في

خليطالغاز
الهيدروجين مع
الطبيعي،مع الغاز الطبيعي،
الهيدروجين
أما باستفدام خليط أما باستفدام
أو خاليا الوقود أو خاليا الوقود

الكيماوية
والبتروكيماوية والبتروكيماوية
الصناعات الكيماوية
في الصناعات في

مادة
خام

والمييانول،
األسمدة، ،
مي األمونيا
والغازوالمييانول ،والغاز
األسمدة، ،
األمونيا
مي
الصناعي
الصناعي
مادة

خامفي صناعة الغذاء
والزجاجالغذاء والزجاج
في صناعة

صناعة
الليوت ،وفي
يستفدم في هدرجة
اللجاوفي صناعة اللجا
الليوت،
هدرجة
يستفدم في

الوقود
تسددددتفخال
ددم فيهدا
يمكن أن
دات التي
طيفمن
واسددددع
خاليدا الوقود
ددميدافيهدا
تسددددتفأن
التي يمكن
التطبيقدات
التطبيقمن
واسددددع
طيفنداك
وهنداك وه
يشددمحي ذلك
الشددكيبين،10-2
القطاعكما يبين
القطاعلهذاالضددفر
الطاقة لهذا
المطلوبة
لتوفير الطاقة
يشددم ذلك
الشددك حي،10-2
الضددفر كما
المطلوبة
لتوفير
الفدمة عالوة
ذاتالشددداقة،
الفدمة
والمقطورات ذات
وحافالت نق
مركبات األفراد
علىعالوة على
الشددداقة،
والمقطورات
الركاب ،الركاب،
وحافالت نق
مركبات األفراد
اللوجسددتية ونق
األعمال
المسددتفدمة في
اسددتفدامها في
البضددائع،البضددائع،
اللوجسددتية ونق
في األعمال
المسددتفدمة
المركبات المركبات
اسددتفدامها في
إمكانية إمكانية
مواقعوالموان
التفلين
تستفدم
 )Forkliftsالتي
وشوك الرفع (
المفتلفة .المفتلفة.
التفلين والموان
مواقع في
التيفيتستفدم
)Forklifts
وشوك الرفع (
سددددوقددالمركب
المتوقعمنأن يشدددد
التيعددة
فططنتهدا
التي أعل
ووفقدا للفطط
داتالمركبدات
سددددوق
المتوقعهددأن يشدددده
من دول،
دول،عددة
أعلنتهدا
ووفقدا لل
ومنافسددا
كبيرامكمال
ويكون
الوقود
الكهربائيةبفاليا
الكهربائية العاملة
الكهربائيةالكهربائية
للمركبات للمركبات
مكمال ومنافسددا
ويكون
كبيرانموا
نمواالوقود
بفاليا
العاملة
الفيار في
األفضد د
الفيار
الوقود
كما تعد
المركبات من
المركبات المركبات
األفضد د في
الوقود
خاليا
خاليا تعد
ملايا .كما
ملايا.من
المركبات
تلكتوفره تلك
لما توفره لما
مالئمة
الكهربائيةتكون
الكهربائية التي لن
البطاري
تصددددل ال معها
ددمة التي ال
الشدددداقة
ذات الفددمة
تكون مالئمة
التي لن
اتالبطاريات
معها
تصددددل
الشدددداقة التي
ذات الف
لطبيعة عم هذا
المركبات.المركبات.
من النوع من
النوع هذا
لطبيعة عم
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة
الوقود فيالبرن
قطاع النق
تطبيقات في
خاليا الوقود
قطاع النق البرن
خاليا
تطبيقات:10-
الشك :10-2الشك 2

البحـث األول

مر بة الخدما
اللوجستية

مر بة الخدما
اللوجستية

مقطور ا األحمال
مقطور ا األحمال
الشاقة
الشاقة

حا لة نقل الر ا حا لة نقل الر ا

مر بة األ راد

مر بة األ راد

شو ة را عة

شو ة را عة

ديكوندداب
على حس
بالهيدروجين سدديكون
العاملة
الوقود
خاليا
وإجماال فجن نمو
على حسدداب
بالهيدروجين سد
الوقود العاملة
خاليا
سددوق
دوقنمو
وإجماالسدفجن
الدول
ضدددوبعض
ضدددو فيإعالن
المسدددتفدم النق
المسدددتفدم في قطاع
عن الدول عن
بعض
إعالن
البرنالنقفي البرن
في قطاع
األحفورن األحفورن
الوقود الوقود
)ICE
دام الدداخلي
االحتراق
ددة بن
التيجددتعيمد
المركبددة
دات الجددي
خططهدا حظر
التي )ICEالتي
دداخلي (
االحتراق( ال
التيظدامتعمد بنظ
دات ال
المركببيع
بيعدا حظر
خططه
يبين.2-2
الجدول
والجازولين كما يبين
الديلل
األحفورن خاصة
الجدول .2-2
والجازولين كما
خاصة الديلل
األحفورن
الوقودعلى الوقود
تعتمد علىتعتمد
األحفورن
االحتراق تعم ب
الداخلي التي
االحتراق
مركبات
أعلنتمبيعات
التي على
الدولحظرا
أعلنت
الجدول  :2-2الدول
الوقود األحفورن
الوقود تعم ب
الداخلي التي
مركبات
مبيعات
حظرا على
التي:2
الجدول -2
الدولة

تاريخةالحظر تاريخ الحظر
الدول

المملكة
المتحدة

المملكة
2030
المتحدة

فرنسا

2040
فرنسا

ألمانيا

2040
ألمانيا

إسبانيا

2040
إسبانيا

هولندا

2025
هولندا

كندا

2040
كندا

مالحظات

مالحظات

لحظر بيع
عامعدلت
2020فيأنها
في عام
البريطانية
الرامية لحظر بيع
الراميةخطتها
خطتها عدلت
 2020أنها
البريطانية
الحكومة
أعلنت الحكومةأعلنت
2030
عاممن عام
2030منبدال
سارية من
الداخلي
مركبات االحتراق
2040من عام 2040
 2030بدال
لتصبعامسارية
لتصب الداخلي
االحتراق
مركبات
االحتراق
بنظام
التيال تعم
هدفا بيع ال
فرنسابجيقا
وضعتيقضي
وضعت فرنسا هدفا
بنظام االحتراق
التي تعم
مركبات
مركبات بيع
يقضي بجيقا
2040
الفدمة من
الففيفة بداية
ذات الفدمة
الداخليالتجارية
الداخلي والحافالت
2040من عام 2040
عام بداية
الففيفة
التجارية ذات
والحافالت
االحتراق
بنظام
تسجيالتي تعم
المركبات
تشريعاتسجي
يقضي بعدم
بنظام االحتراق
التي تعم
المركبات
يقضي بعدم
تشريعا ألمانيا
أقرت ألمانيا أقرت
2040
الداخلي بداية من
2030من عام 2030
عام بداية
الداخلي
انبعااات
عنهاالأيه
التي ال
إسبانيافقط
أقرت يسم
أقرت إسبانيا قانونا
عنها أيه انبعااات
يصدر
يصدرالتي
المركبات
المركباتببيع
ببيعيسم فقط
قانونا
2040
2040من عام 2040
بداية من عام بداية
ويسرن
بالحافالتأية
التي ال تنتج
سيسم فقط
،2025
انبعااات ،ويسرن
انبعااات ،أية
التي ال تنتج
بالحافالتفقط
 ،2025سيسم
من عام
بداية من عام بداية
2025
2030
عام
من
بداية
ولكن
األفراد
مركبات
على
األمر
األمر على مركبات األفراد ولكن بداية من عام 2030
التي ال
المركبات
رفعأنهامساهمة
أنها تعتلم
الوطني
المستو
أعلنت كندا على
المركبات التي ال
مساهمة
تعتلم رفع
الوطني
المستو
كندا على
أعلنت
%1002025
وصوال إلى
بداية من
تدريجيا
انبعااات
وصوال إلى %100
2025من عام
عام بداية
تدريجيا
انبعااات
عنها أية
يصدر عنها أيةيصدر
2040
الفصوص
يصدربهذا
تشريع مللم
بحلولولكن
بحلول عام 2040
بهذا الفصوص
تشريع مللم
يصدرولكن لر
عام لر2040
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وطنيدةعددد
أهددادة لليدادة
وضددددعوطني
عن أهددا
وضددددع
دول عن
داق،عددة
السدددديدت
السددددنفيداق ،أعلن
لليدادة عددد
عددة دول
أعلندت
وفي نف وفي
يبيندول
كماددددددددد
البرن الج
كما يبين
ضمن البرن
أسطولها
ضمن
الوقود
الكهربائيةبفاليا
الكهربائية العاملة
الجددددددددددول
أسطولها
الوقود
بفاليا
العاملة
المركبات المركبات
القطاعهذاجاذب
للهيدروجين في هذا
واعد
من شدد
لالسددتيمارلالسددتيمار
القطاع جاذب
للهيدروجين في
سددوق واعد
سددوقخلق
خلقشدد نها
نهامن
والتي
والتي،3-
2 ،3-2
المباشرة
الوظائف واير
من المباشرة
الوظائف
وخلق سوق عم
واير .المباشرة.
المباشرة
اماليضرمنامال
يضرعم
وخلق سوق
المركباتالعاملة
الكهربائية
المركبات
التيدول
أعلنتها عدة
الجدول  :3-2ااألهدا
الوقودبفاليا الوقود
بفالياالعاملة
الكهربائية
استفدام
استفداممجال
مجالدول في
في عدة
أعلنتها
التياألهدا
لجدول :3-2
الحافالت
مركبات
الحالي/المستهدف
الحالي/المستهدفاألفرادمركبات األفراد
الدولة/المنطقةالدولة/المنطقة
الواليات
المتحدة

الوضع الراهن الوضع الراهن
9,000
(منتصف )2020
(منتصف )2020
الواليات
للمركبات على
المتحدة بحلول عام
المستهد
اإلجمالي للمركبات على
اإلجمالي بالعدد
بالعدد الوصول
الوصولعام
المستهد بحلول
5,300,000
2030
إلى 5,300,000
 2030الطرق إلى الطرق

60 9,000

الوضع الراهن الوضع الراهن
نهاية عام 2019نهاية عام 2019

الصين

الشوك
المقطورات
المقطورات
الحافالت
الرافعة

المستهد عام المستهد
الصين
2020
2020

عام
3,000

نماذ أولية
60

اإلجمالي 6,180اإلجمالي 6,180

 11,600حافلة - 11,600
حافلة
3,000

35,000
نماذ أولية

6435,000

64

300000

100
300000

100

61

61

100 -

100

00 -

00

161 250

161

160 500

160

320 -

320

90010,000

900

--

المستهد بحلول عام
المستهد بحلول عام
-1,000,000 1,000,000
2030
2030
الوضع الراهن الوضع الراهن
250- 99
99 3947
3947
(نهاية ( )2020نهاية )2020
المستهد عام المستهد عام
500- 100
10040,000
40,000
2020
2020
اليابان
اليابان
المستهد عام المستهد عام
- -- 200,000
200,000
2025
2025
عام
المستهد
المستهد عام
10,000
1200
800,000
1200
800,000
2030
2030
الوضع الراهن
الراهن
-- 27
27 10,041
الوضع 10,041
(نهاية ( )2020نهاية )2020
المستهد عام المستهد عام
- -- 81,000
81,000
كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية
2022
2022
المستهد عام المستهد عام
30,000
40,000
30,000
40,000
2,900,000 2,900,000
2040
2040
الراهن
الوضع
الوضع الراهن
300
10076
76 1,000
1,000
100
(نهاية ( )2019نهاية )2019
أوروبا
أوروبا
ومقطورةحافلة ومقطورة-
المستهد 2030
 45,000حافلة 45,000
3,700,000 3,700,000
المستهد 2030
- -

الشوك
محطات التموين
محطات التموين
الرافعة

--

-

-

2

2

310 -

310

1200 -

1200

152 300

152

3 00 -

3 00

المصدر :أوابك استنادا
المصدر:إلىأوابك استنادا إلى
•
IEA, 2019
IEA, 2019
•
International
Partnership
Cells in the
Economy,
International
Partnership for
Hydrogenfor
andHydrogen
Fuel Cellsand
in Fuel
the Economy,
IPHF,
2020. IPHF, 2020.
•
”;IFRI
Japan’s
Hydrogen
Society
Ambition:
2020
;”Status and Perspectives
September 2020.
IFRI;” Japan’s
Hydrogen
Society
Ambition:
2020
Status and
;”Perspectives
September 2020.
• Energy
Hydrogen
”;EnergyMeeting
Ministerial
”;Meeting
Action
Agenda
Progress
Report: the
Hydrogen Energy
Hydrogen
Ministerial
Global
ActionGlobal
Agenda
Progress
Report:
the Hydrogen
Energy
Ministerial
event,
October 14, 2020
;”Ministerial 2020
;”Online2020
event,Online
October
14, 2020
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

والواليات المتحدة
امسددد
بعض قبالدول
من قب
الفططدوالمعلنة
والواليات المتحدة
ديويةامسدددديوية
الدول
بعض
المعلنة من
الفطط
وفي ضددددووفي ضددد
الوقود
بفاليا
الكهربائية العاملة
أسدددطول
األوروبي،ينمو
األوروبي ،يتوقع أن
بفاليا الوقود
العاملة
الكهربائية
المركبات المركبات
ينمو أسدددطول
يتوقع أن
واالتحاد واالتحاد
.2030
بحلول
مركبة
قرابة 11
ايرليص
مسبوق
عام .2030
عامبحلول
مركبة
مليون
مليون 11
إلى قرابة
إلى ليص
مسبوق
بشك ايربشك
البحـث األول

أن الواليات
تتصددددر
المعلنة من
األهدا وتحليلها،
األهدا تلكالمعلنة
واسدددتنادا إلى تلك
تتصددددر الواليات
المتوقعمنأنالمتوقع
وتحليلها،
واسدددتنادا إلى

دججمدالي
بحلول ع
الوقود
دات العدامل
دالر في
المتحددة دول
 2030بدججمدالي
2030عبدام
الوقوددامبحلول
بفاليدا
بفاليعداداملدة
المركبدةدات ال
المركبعددد
ددددالر في
دول عالع
المتالحعددة
مركبددة،
مليون
األوروبي) بددججمد
دة،دداار(االتحد
أوروب
مركبددة،
مليون مركبددة،
3.75
3.75دالي
دالي بددججمد
األوروبي)
داددا (االتحدداد
أوروبد
مليونارمركبد
 5.3مليون5.3
المتوقعة
الطفرة
كمادك 2
مركبةالشد
كما يبين
مركبة
بججماليدين 1مليون
الطفرة المتوقعة
على
علىعالوة
عالوة.11
11د.دك -2
يبين-الش
مليون
بججمالي 1
والصددين والصد
سديسدم
الهيدروجين في
التعبةة ب
عددإعادة
محطات
أيضدا في عدد
الذن سديسدم
الذناألمر
األمروهو
وهوالدول،
الدول،في
الهيدروجين
إعادة التعبةة ب
محطات
أيضدا في
احتياجات قطاع النق
في تلبية
رئيسيا
الهيدروجين دورا
بلعب
احتياجات .قطاع النق .
رئيسيا في تلبية
دورا
الهيدروجين
بلعب
الوقود2030
بحلول عام
العاملة
الكهربائية
األهدا عدة دول
المعلنة في
بحلول عام 2030
الوقود بفاليا
بفاليا العاملة
الكهربائية
للمركبات
للمركباتدول
المعلنة في عدة
األهدا :11-2
الشك :11-2الشك

12,000,00012,000,000

10,927,200 10,927,200

10,000,00010,000,000
8,000,000 8,000,000
6,000,000 6,000,000
5,300,000 5,300,000
3,745,000 3,745,000

81,000
نإلجماق

801,200
81,000

نقجنط ية طريا نقيا
طريا
نقجنطانية
نإلجماق

801,200
1,000,000 1,000,000

نقصين
نقيا ان

4,000,000 4,000,000
2,000,000 2,000,000

0
نقمتحدة
نتتحاد ن
نقطتيات نقمتحدة
نقطتياتطرط
نقصين طرط نتتحاد ن

0

التالية
المصادر
المجمعة من
البيانات
المصدر :أوابك استنادا
من المصادر التالية
المجمعة
البيانات
استنادا إلى
إلىأوابك
المصدر:
•
IEA, 2019
IEA, 2019
• Partnership
InternationalforPartnership
FuelEconomy,
Cells in the
Economy,
International
Hydrogen for
andHydrogen
Fuel Cellsand
in the
IPHF,
2020. IPHF, 2020.
•
”;IFRI
Japan’s
Hydrogen
Society
Ambition:
2020
;”Status and Perspectives
September 2020.
IFRI;” Japan’s
Hydrogen
Society
Ambition:
2020
Status and
;”Perspectives
September 2020.
• Energy
Hydrogen
Energy
Ministerial
”;Meeting
Action
Agenda
Progress
Report: the
Hydrogen Energy
Hydrogen
Ministerial
”;Meeting
Global
ActionGlobal
Agenda
Progress
Report:
the Hydrogen
Energy
Ministerial
October 14, 2020
;”Ministerial 2020
;”Online2020
event, Online
Octoberevent,
14, 2020
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ددادة مع مددا
المعلند
وتتملدددك
وتتمدداشددددى ت
الوزارن الوزارن
داع االجتمدداع
االجتمدفي
إعالنداددهترفيإعالندده
المعلنددةتر مع مد
دداددك األهد
األهدتل
داشددددى
عقد عام
 )Hydrogenالذن
Ministerial
للهيدروجين (
2019عام 2019
الذن عقد
)Hydrogen
Energy Energy
Ministerial
MeetingMeeting
للهيدروجين (
الطاقة،
منظماتددؤون
منظمات 4معنية بش
داركة و4
30د دولة
االجتماع االجتماع
أعلنحي أعلن
دؤونحيالطاقة،
معنية بشد
 30دولة و
داركة بمش
بمشداليابان
في اليابان في
مركبة
يضدددر
10ك أسد
وهو -بنا
هد-10ك10
-10
تعممركبة تعم
مليون
مليون10
10در عدد
عدديضد
دطول
دطول أس
وهو بنا
10ك10-
عن تدشددينعنهدتدشدكدين
خالل سددد
فترة 10
بالهيدروجين خالل
نال إعادة
محطة
بفاليا 10نال
بفاليا الوقود و
(أندنوات (أن
دنوات سددد
فترة 10
بالهيدروجين
تعبةةإعادة تعبةة
محطة
الوقود و10
)2030
ذلك نحو
تصددددنيع
طموحا
أيضدددداهذاهدفا
تصددد1دنيع نحو 1
يعنيحيذلك يعني
هدفاحيطموحا
أيضددددا
هذاويبقي
ويبقي).28
عام2030.28
بحلول عامبحلول
السيارات في
سيعلزبين
الذنالمنافسة
سيعلز
مليوناألمر
مليون مركبة،
العالر.في العالر.
السيارات
منتجيبين منتجي
المنافسة
الذناألمر
مركبة،
وبفال

الهيدروجين
علىسدتفدام
اختبار ا
ص العم
المركبات،البدأ
المركبات الصدغيرة
قطاع
الهيدروجين
اختبار اسدتفدام
علىالعم
دغيرة ،بدأ
وبفال قطاع

الوقود
قطارينبفاليا
قطارين يعمالن
عامشدغي
 2019ت
الحديدية ،حي ش
في قطاع الفيسدكك
بفاليا الوقود
يعمالن
 2019تشدغي
دهدحيعام شدهد
الحديدية،
قطاع السدكك
قطاربحلول
إضددافيا
معدة 14
لتشددغي
عالوة
ألمانيا )12-2
(الشددك
إضددافيا بحلول
قطار 14
لتشددغي
معدةخطط
خططعلى
علىعالوة
،)12
(الشددك-2 ،
في ألمانيا في
والمملكةعن
وإيطاليا المتحدة
وإيطاليادداوالمملكة
وفرنسددد
إسددددبانيا
كما من
أعلنت ك
عامكما
عام .2022
خططعن خطط
المتحدة
دبانيادا وفرنسدد
من إسددد
أعلنت ك
.2022
الحديدية.
السكك
الهيدروجين في قطاع
السكك الحديدية.
قطاع
الهيدروجين في
إلدخال إلدخال
التشغي عام
التشغيدخالتجارن
بالهيدروجين في
قطار :يعم
الشك :12-2
2019عام 2019
التجارن
دخ ألمانيا،
ألمانيا ،في
بالهيدروجين
أول قطار يعم
الشكأول12-2

المصدرALSTOM :
المصدرALSTOM 29:

29
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للهيدروجين ،خاصدة
واعدة
فرصدا
أيضدا
البحرن ،فهناك
أما النق
أما في قطاع
للهيدروجين،فيخاصدة في
فرصدا واعدة
أيضدا
فهناك
البحرن،
في قطاع النق
التي ت
دةلددوليدة
المنظدةم ا
أعلنتدةهداالبحري
أعلنتهداالتيالمنظم
االسددددتراتيجيدة الجددي
إلىتهدد
ددولهيدددة التي
البحريدة ال
التيجدديددة
ددةيدة ال
االسددددتراتيج
ضددددو ضددددو
التفل

إلى

البحرن
االحتبداس من
االحتبداس الحرارن
ادازات
%دات
انبعداا
من
النقد البحرن
النقد قطداع
قطداع من
الحرارن
دات ادازات
من انبعداا
من 50
 %50من
التفل

البحـث األول

احتياجات هذا
المسدددداهمة في تلبية
،2050
القطاعهذا القطاع
احتياجات
المسدددداهمة في تلبية
ددروجينللهيددروجين
يمكنحيدللهي يمكن
عامحيد،2050
بحلول عامبحلول
اليوم،
يسدتهلكأنهنحو 4.3
وقودخاصدة
التموين
الحيون من وقود
مكاف /اليوم،
مكاف /نفط
نفطبرمي
برميمليون
مليون4.3
يسدتهلك نحو
التموينأنهخاصدة
الحيون من
النفط.30
الطلبعلى
العالمي
إجماليمنالطلب
 %من
قرابة 4
العالمي
إجمالي
قرابة %4
يعادل
أن ما يعادلأن ما
على النفط.30
للهيدروجين ميلة
ارتفاعالطاقة
محتو
ارتفاع
النق يعطي
الجون،
أما النق
أما في مجال
هامةميلة هامة
للهيدروجين
محتو الطاقة
يعطي
الجون،
في مجال
التطبيق
يصدددأنه لربعد إلى
الطيران.من أنه لر
لقطاع وبالرار
الطيران.
لقطاع
السدددتفدامه كوقود
مرحلة التطبيق
مرحلةإلى
يصددد بعد
وبالرار من
كوقود
السدددتفدامه
 Boeingأبددت
الشددددركدات ميد
النقد إال أن
الجون،
التجدارن في
 Boeingأبددت
الشددددركدات ميد
منالعدديدد من
العدديدد أن
الجون ،إال
النقد قطداع
قطداع في
التجدارن
القضددا
للطائرات بغية
الهيدروجين كوقود
بتنفيذ تجريبية
مشدداريع
اهتماما بتنفيذ
بغية القضددا
للطائرات
الهيدروجين كوقود
السددتفدامالسددتفدام
مشدداريع تجريبية
اهتماما
بعض
 .2050ذلدك،
2050ع.داموبفال
بحلولط ع
دائيداالقط
من نههدذا
دات ن
على االنبعداا
يوجدد بعض
وبفاليوجددذلدك،
داعدامبحلول
منداعهدذا الق
االهنبدائعيداداادات
على
دار،
ددون
دائرات بد
مي د الط
الوقود
الصددددغيرة التي
ددون طيددار،
طيدبد
دائرات
الطد
الوقودد مي د
خاليددا
خاليدداعلى
علىتعتمددد
تعتمدددالتي
الصددددغيرة
التطبيقدداتالتطبيقددات
والطائرات المسيرة
وايرهما .وايرهما.
والطائرات المسيرة
واستقرار الشبكات
الكهرباءاتزان
توليدوضمان
الكهرباء
واستقرار الشبكات
وضمان اتزان
• توليد •
توليدد
عنددكوقود
اختيداره
عددةعندد
خيدارات
الهيددروجينعددة
الهيددروجين أيضدددددا
يوفر
قطداع توليدد
قطداع في
في كوقود
اختيداره
خيدارات
أيضدددددا
يوفر
خاليا
للتوربينات أو في
للتوربينات مباشددددرة
كوقود
الكهربا  ،حي
وقودخاليا وقود
أنظمة
أنظمة في
مباشددددرة أو
دتفدامه كوقود
دتفدامهاسددد
يمكنحياسددديمكن
الكهربا ،
استفدامالمنتجة
يمكناألمونيا
استفدام
Cellsكما
،)Fuel
Cells Stationary
األمونيامنالمنتجة من
يمكن ،كما
)Fuel
Stationary
SystemsSystems
اابتة ( اابتة (
اسدتفدام
ويعد
الكهربابالفحر.
توليدالعاملة
الكهربا
المشدترك توليد
التوليد بمحطات
المشدترك
الهيدروجين في
ويعد اسدتفدام
بالفحر.
العاملة
بمحطات
التوليد في
الهيدروجين
الوقدتولكنهدا
الراهن،
التطبداحدة
يقدات المت
التطب
دات من
الهيفي
الهيددروجين
الراهن ،ولكنهدا
الوقدت في
داريداداحدةفيتجداريدا
يقداتتجالمت
دات من
التوربين
التوربينفي
ددروجين
(حتى.)%
15-10
داز(حتى
الطبيعي
الهيمع الغداز
ددروجين
خليطفاله
اسددددتف
-10إال15أن .)%إال أن
الطبيعي
ددروجين مع الغ
ددامي خليط
دداماسددددت
على
تعتمدد علىتعتمدد
ديالت للعم
والمرافق
المعداتديالت
المعداتفيوالتوصد
التعديالت في
األمر يسددتللم
الفليطعلى الفليط
علىللعم
والمرافق
والتوصد
التعديالت
بعضدتللم بعض
األمر يسد
بدأت ال
وإلى
الهيدروجين عن 15
الجديدرفع
الجديد في حال
شدددركاتالشدددركات
ذلك ،بدأت
ذلك،جانب
جانبوإلى
.%15
.%عن
الهيدروجين
نسدددبةرفع نسدددبة
في حال
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100
الهيددروجين النقي (
توربيندات للعمد
للتوربيندات في
المصددددنعدة
%100( %
النقي
الهيددروجين
علىللعمد على
توربيندات
تطويرفي تطوير
للتوربيندات
المصددددنعدة
2030ع.داموبفال
الواسددددع بحلول
التطبيق التجدارن
ددروجين)أن تددخد
ددروجين)ي ويتوقع
هي
 .2030وبفال
عدامبحلول
الواسددددع
التطبيق التجدارن
ويتوقع أن تددخد
ه
اتلان
الكهربائي نفسدددها
التحلي
أن أجهلة
تسدددتفدم
المباشدددر ،يمكن أن
تحقيق اتلان
تحقيقفي
الكهربائيفينفسدددها
أجهلة التحلي
تسدددتفدم
المباشدددر ،يمكن
التوليد التوليد
بتفلين
الطاقة وذلك
المتجددة
مصددددادر الطاقة
مسددددتقبال التي تعت
شددددبكات الكهربا
وذلك بتفلين
المتجددة
مصددددادر
علىتعتمد على
مسددددتقبالمدالتي
شددددبكات الكهربا
الكهربا
اسدددتفدامه في توليد
الطاقةومن ار
المنتجة
فائض
الهيدروجين عند
توليد الكهربا
اسدددتفدامه في
المنتجة ومن ار
الطاقةفي
في فائض
وجود
وجودعند
الهيدروجين
مجددااستقرار
مجددا لضمان
الشبكات .الشبكات.
لضمان استقرار
كثيفة الطاقة
استهالك
الصناعات كثيفة
استهالك الطاقة
الصناعات
• قطاع • قطاع
الطاقة
كييفة اس
في الصد
فعال
داهمة بشد
للهيدروجين المسد
دتهالك الطاقة
دتهالك اسد
دناعاتد كييفة
دناعاتالصد
فعال في
بشددك
المسددكداهمة
للهيدروجين
يمكن يمكن
بدال من
توليدعالية
حرارة
فيهاس ل
دلبدتفدم
ص يس
والتي
دمنت الوصدلب
دناعة واألصسدناعة
صدمنت
دناعة األس
عالية بدال من
حرارة
توليدفيها ل
دتفدم
والتي ي
دناعة ال
مي ص مي
الكربونبعض
أكسدددديدد إلتمدام
اداني الكربون
أكسدددديدد
من اداني
عندهكبيرة
كميدات
الغدازالدذن
الغداز الطبيعي
إلتمدام بعض
كبيرة من
كميدات
عنده ينتج
ينتجالدذن
الطبيعي
الوقود توليدد
ألارا
التجفيف .فداسددددتف
أودديدد
التغويلالح
التغويلد أو إذابدة
العمليدات ميد
ألارا
الوقودددام
ددامداسددددتف
التجفيف .ف
إذابأدةو الحدديدد أو
العمليدات مي

توليدد

داهر %من
بنحوس 3
داهر
دابالصدلب)
دناعة
دون ص
احت (سداب
دون
التطبيقات الص
بنحو  %3من
دلب) ي
دناعة يالسص
احتس
دناعية
دناعية ال(ص
التطبيقات
الحرارة فيالحرارة في
خام في
الهيدروجين كمادة
عالميا.دتفدم
الكربونكما يسدد
ديدعالميا.
الكربون
أكسددديد
إجماليااني
إجمالي انبعااات
كمادة خام في
الهيدروجين
كما يسدددتفدم
ااني أكسدد
انبعااات
ددرجدة
وفيدة الغ
صددددنداع
وفي
دانول،
األمونميددا ،والميي
منعدات مي
الصددددندا
في هددرجدة
فيالهغدذا
دذاداعدة
صددددن
دانول،
والميي
األمونيدا،
الصدددددنداعدات
العدديدد منالعدديدد
األكسدة.
النيتروجين لمنع
محيط
اللجاوسط
صناعةلتوفير
وفياللجا
صناعة
الليوت ،وفي
لمنع األكسدة.
النيتروجين
مع محيط مع
وسط
لتوفير
الليوت،
• القطاع•السكني
القطاع السكني
للطاقةتمي ال
بحصدة
المسدتهلكة للطاقة
القطاعات الرئيسدية
يعد القطاعيعدالسدكني
بحصدة تمي ال
المسدتهلكة
القطاعات الرئيسدية
القطاعمنالسدكني من
التددفةدة .ويمكن
االسددددتهالك إلى
ويعوداألكبر
القسددددر
الطلدبويعود
الطلدب العدالمي
التددفةدة .ويمكن
أارا إلى أارا
االسددددتهالك
مناألكبر من
القسددددر
العدالمي
ضدفه
القطاععبر
القطاعمنالسدكني
االنبعااات من
المسداهمة في تقلي
للهيدروجين
شدبكاتفي شدبكات
عبرفيضدفه
السدكني
االنبعااات
المسداهمة في تقلي
للهيدروجين
االعتماد
بها.س كما
الحدوددمناممنة
القريب ضدمن
الغازفي المد
الغاز الطبيعي
يمكن االعتماد
يمكن كما
دموح بها.
دموح الم
المساممنة
الحدود
القريب ض
الطبيعي في المد
جهلةوالتدفةة
الطهي
التطبيقاتك جهلة
التطبيقات المنللية
كوقود
الهيدروجين النقي
مسدددتقبال على
الطهي والتدفةة
المنللية ك
فيكوقود في
النقي
الهيدروجين
مسدددتقبال على
الهيدروجين.
االستفدام للتعام
لقواعد
مالكدمتها
والتسفين بعد الت
الهيدروجين.
االستفداممعللتعام مع
متها لقواعد
من مال
من الت
كد بعد
والتسفين
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الطاقة
تحول
للهيدروجين يف
المبادراتحول
المبادرات الدولية
:3 - 2
تحول الطاقة
عملية
عملية يف
للهيدروجين
المحتمل المحتمل
الدورحول الدور
الدولية
:3 - 2

الراهن
الوضع الراهن
الوضع:1
-3-2 :1-3-2
البحـث األول

الذنيسدد
يمكن أن
بالهيدروجينالذن
بالهيدروجين والدور
اهتماما
أبدت عدة دول
عملية في عملية
فيدداهر به
داهرأنبهيسد
يمكن
والدور
دول اهتماما
أبدت عدة

طريق
ددادرؤ و
وتطوير
دالشددددروع في إع
البعضقداممنهر ب
تحولوقدام
تحول الطداقدة.
خرائط طريق
خرائط و
وتطوير رؤ
دداد في إع
دالشددددروع
البعض منهر ب
الطداقدة .و
للهيدروجين على
اقتص
اتفاذه إلى
للوصدول
الذن
المسدار
س لتحديد
دتراتيجيات
واس
للهيدروجين على
دولدادإلى اقتصداد
للوص
اتفاذهيمكن
يمكنالذن
المسدار
لتحديد
دتراتيجيات
وا
المسددارات (حسددب
أفضدد
االسددتراتيجيات على
الوطني .وتقوم
المسددارات (حسددب
تحديد أفضدد
تحديدعلى
االسددتراتيجيات
تلك وتقوم تلك
الوطني.
المسددتو المسددتو
االسددددتيراد)
اإلنتدا(عبرالمحلي
الهيددروجين (عبر
إمددادات
األولويدة لتوفير
األولويدة الوطنيدة)
االسددددتيراد)
اإلنتدا أو المحلي أو
الهيددروجين
لتوفير إمددادات
الوطنيدة)
الددول
بعض
الهيددروجين .كمدا
يسددددتفددم فيهدا
يمكن أن
والتطبيقدات التي
علىالددول على
بعض
عملدت
عملدتكمدا
الهيددروجين.
يسددددتفددم فيهدا
التي يمكن أن
والتطبيقدات
األسددواق
التصدددير إلى
دروجينالهيبغر
في الهي
مجالر إنتا
فرصر في
االسددتيما
دراسددة فرص
إلى األسددواق
التصدددير
دروجين بغر
مجال إنتا
االسددتيما
دراسددة
حصددددةهدافي التج
يضددددمندا لهدا
داتهدا ب
دةممع
وإبراموتاتففداه
دة،فداقيدات
المحتمل ات
المحتملدة ،وإبرام
دارةفي التجدارة
حصددددة
يضددددمن ل
أولميدادة معهدا بم
أوليداه
دات وتف
داقيمدات
للهيدروجين مستقبال.
للهيدروجين مستقبال.
الدولية الدولية
الوطني بعددة
المسددددتو
للهيددروجين على
اسددددتراتيجيدة
تطوير
وتمر عمليدة
الوطني بعددة
على المسددددتو
للهيددروجين
اسددددتراتيجيدة
عمليدة تطوير
وتمر
شكلهاحي تبدأ
النهائي،
االستراتيجية في
كما 2
مراحيبين31الشدك
مراح  31كما
النهائي ،حي تبدأ
شكلها في
االستراتيجية
ديااةقب صديااة
ص13
13شدكقب -2
يبين -ال
وبناالمعرفية
القاعدة
للتكنولوجيا وبنا
المبادئ
والتطوير لفهر
القاعدة المعرفية
للتكنولوجيا
األسداسدية األسداسدية
لفهر المبادئ
والتطوير
البحببرامج البح
أوال ببرامجأوال
عدها يتر
ومن ب
اإلنتاددتفدام.
اإلنتاحي واالسدد
الهيدروجين من حي
الالزمة للتعام
االنتقاليتر االنتقال
ومن بعدها
دتفدام.
واالسددد
الهيدروجين من
الالزمةمعللتعام مع
الهيولمداذا
ددروجين
علىلمداذا الهي
سددددؤال
الرؤيتجدةيدب
والتي
الرؤيدة
إلىالثـانيـة
إلى المرحلـة
ددروجين ولمداذا
سددددؤال لمداذا
علىتجيدب
والتي
وهي
وهيثـانيـة
المرحلـة ال
االسدددترشدددادية يتر
االسدددترشدددادية وعادة ما
العام
وهياإلطار
تضدددع
وعادة ما يتر
للمشددداريعللمشددداريع
والتوجيهاتوالتوجيهات
اإلطار العام
تضدددع
امن؟ وهيامن؟
المتوقعة
بافاق
ينجذب
والقطاعالذن
الحكوماتالفاص
الحكومات والقطاع
بالشددراكة بين
النمو المتوقعة
النموبافاق
ينجذب
الذن
الفاص
بالشددراكة بين
صدديااتها صدديااتها
تشددددمد
الطريق،دة والتي
دارإطعدة
ددادف خ
الخطوةمداالثـالثـة ف
الهيأمدا
ددروجين.
لتطبيقدات الهي
والتي تشددددمد
الطريق،
دداد خدارط
هي
الخطوةهيالثإـالعثـة
ددروجين .أ
لتطبيقدات
الهيدروجين وتحديد
إمكانات
تقيير
باألنشدطةلوضدع
متكاملة المطلوبة
خطةباألنشدطة
خطة متكاملة
الهيدروجين وتحديد
عن إمكانات
عنأفضد
أفضد تقيير
لوضدع
المطلوبة
استرشادية بها.
مشاريع
ذاتلتنفيذ
األهمية
والتطبيقات ذات
األولوية
استرشادية بها.
لتنفيذ مشاريع
األهمية
والتطبيقات
ذات األولوية
ذاتالبح
مناطق البحمناطق
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لصدد
داسدددية
المقومات األسدد
دالفةكون
الذكر ،ت
المراحسدددالفة
وباكتمال اليالاة
وباكتمال المراح
ديااةلصددديااة
داسدددية
األسدد
المقومات
الذكر ،تكون
اليالاة سدد
الواضدحة وتقيير
والتيسدتضدع
بدورها
الوطنيةوالتي
االسدتراتيجيةجاهلة،
االسدتراتيجية الوطنية
مد وتقيير مد
الواضدحة
السدياسداتالسدياسدات
بدورها سدتضدع
جاهلة،
التمكينية
دتراتيجيةد،دات
االس،د السددياس
دتراتيجية
كما االسد
الحالية.ددمن
الطاقةكما تتض
الحالية.
الطاقة
دياسددة
مال متها مع
دات التمكينية
السددياسد
تتضددمن
دياسددة
مع سد
مالسدمتها
العمالة
المنظ
للهيدروجين ضدمن
قنالكام
المطلوبةالتطبي
المطلوبة لضدمان
توفير العمالة
توفيربينها
بينهاومن
ومنظومة
ومة المن
ضدمن
للهيدروجين
التطبيق الكام
لضدما
ومناألكاديم
الجانب
الصد
دات من
دراسدد
لماهرة ،تعتمد
الماهرة ،اوعادة ما
وخاللي .وخالل
الجانبي.األكاديم
ومندناعة
دناعةالصدد
داتد من
دراسدد
على
علىتعتمد
وعادة ما
دامطوال
دة بين
شددددراك
دادة مدا
سددددالفع
دةدةالدذكر،
حد سددددال
المراعدة
المراحد األرب
داص والفداص
داعفالعدام
القكطدةداعبينالعالق
شددددرا
إبرام
إبرامدا يتر
دذكر،يترعدادة م
دة ال
األربفع
بينوهو
الجانبين
والفبراتالرؤ
والفبرات وتوحيد
لتكوين منصدة
منإجرا من
إجراوهو
الجانبين
وتوحيدبينالرؤ
المعلوماتالمعلومات
لتبادلصدة لتبادل
لتكوين من
الهيدروجين .لكن من
التنفيذلمشد
األولي
تقلي االسد
مفاطر
المهر من المهر
الهيدروجين .لكن
داريع لمشدداريع
األولي
التنفيذعند
عنددتيمار
دتيماراالسد
مفاطر
ش د نه تقلي ش د نه
اسدوطنية لي
دتراتيجية
إقرار اس
والتطوير إلى
االنتقال
إدراك أن عملية
دتراتيجية وطنية لي
إلىد إقرار
والتطوير
البحبرامج البح
برامجمن
عمليةمناالنتقال
إدراك أن
المراح
يمكنبعض
يمكنحيتفطي
الفطي،
المسدددار
أن تسدد
درورن
بعض المراح
تفطي
دارحيالفطي،
هذا المسدد
هذادير في
فيتسدد
دير أن
درورن
الضدد
من الضدد من
عن التي
األنشطة
عدم عن
اإلفصاح
ستراتيجيةمعال عدم
ستراتيجية الوطنية
والوصول مباشرة
األنشطة التي
اإلفصاح
وطنية مع
اال إعالن اال
إعالنإلى
والوصولإلىمباشرة
االستراتيجية.
االستراتيجية.
سبقت سبقت
االستراتيجية الوطنية
إعداد
الشك :13-2
للهيدروجينللهيدروجين
االستراتيجية الوطنية
مراح إعداد
مراح:13-
الشك 2

IRENA
المصدر :معدل عن
معدل عن IRENA
المصدر:
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ددد ال
2018ع)دامارتفع ع
داضدددددةيدةالم(بددايدة
السددددنوات القليلدة الم
ددولعددد الددول
ارتفع
)2018
داميدة من
من (بعددا
داضدددديدة
السددددنوات القليل
وخالل وخالل
أعلنمنهر عن
البعض
الوطنيةكما أعلن
دياسدددةللطاقة،
الوطنية
دياسدد
في السدد
بالهيدروجين ودوره
البعض منهر عن
للطاقة ،كما
فيدةالسدد
ودوره
بالهيدروجين
المهتمة المهتمة
فيددداد
امخر إع
في طور
يلالامخر
البعض
ددروجين،يلال
للهيد بينمددا ال
ددروجين،
االسددددتراتيجيددةدة للهي
االسددددتراتيجيددة الوطنيد
طور إعددداد
البعض
بينمددا ال
الودطنيددة
اﻟﺒﺤـﺚ اول

خارطة أوالطريق.
االستراتيجية الوطنية
خارطة الطريق.
االستراتيجيةأوالوطنية
،)2021
شددددبداط/فبراير
ووفقيد نخر(حتى
ووفق نخر تحدد
أعددتالتي أعددت
التيالددول
الددولعددد
عددد) ،بل
براير بل2021
شددددبداط/ف
تحدديد (حتى

ويشدم،14ذلك
تبين ،14-2
الفريطة
13تبين
حواليكما
 13دولة
للهيدروجين حوالي
اسدتراتيجية وطنية
ويشدم ذلك
الفريطة -2
دولة كما
للهيدروجين
اسدتراتيجية وطنية
وفرنسد.داكما تضد
والبرتغالوهولندا
والبرتغال وفرنسددا
ألمانياميوإسددبانيا
دولمن بينها
أوروبية
وهولندا.در كما تضددر
ألمانيا وإسددبانيا
أوروبيةميمن بينها
عدة دول عدة
واليابانالجنوبية.
أسترالياوكوريا
منهاواليابان
أستراليا
نسيا/المحيط الهادن
القائمة دول في
وكوريا الجنوبية.
منهاالهادن
نسيا/المحيط
منطقة في منطقة
القائمة دول
وتشدددديلي عن
كد من
األمريكيتين ،فقدد
خططهمدا خططهمدا
وتشدددديلي عن
كنددا من كنددا
أعلندت كد
أعلندتفقدد
األمريكيتين،
منطقدة في منطقدة
أمدا في أمدا
أخر 7تع
.2020ذلدك،
.2020عداموبفال
ددروجينالهيأواخر ع
دولمدأخر تعمد
دولنحو
نحو ه7نداك
وبفالهنداكذلدك،
ددروجيندامأواخر
الوطنيدة الهيالوطنيدة
والتي يتر
يتوقع أن
للهيدروجين ،والتي
االسدتراتيجية الوطنية
اإلعالنيتر اإلعالن
يتوقع أن
للهيدروجين،
االسدتراتيجية الوطنية
إعداد من إعداد
على االنتهاعلىمناالنتها
وما بعده.
 2021وما بعده.
2021عام
عام خالل
خاللتباعا
عنها تباعا عنها
وطنيةحتى فبراير
للهيدروجين
واستراتيجيات وطنية
تعمخطط
إعداد
تعمالتيعلى
بدأت
التي
2021فبراير 2021
للهيدروجين حتى
واستراتيجيات
على إعداد خطط
بدأت
الدول
:14
الدول -2
الشك :14-2الشك

 3و
• نإلمارنت
• نق عطدية
• طقطم يا

 3و
• نإلمارنت
• نق عطدية
• طقطم يا

و
•
•
•
•
•
•

و

إيطاليا
• إيطاليا
•
أفريقيا
جنوب
• جنوب أفريقيا •
روسيا
• روسيا
•
الصين
الصين
•
•
الهند
• الهند
•
المتحدة
الواليات
المتحدة
الواليات
•
•
•

 7و

 7و

•
نقنم ا
• نقنم ا
•
ارنجطن • ارنجطن
•
عمان
• عمان
•
مصر
• مصر
•
نقم ر
• نقم ر
•
طيد
نق
طيد
نق
•
•
نقممل ة
نقمتحدة نقممل ة نقمتحدة
•

 13و ة 13و ة
إ انيا •
نق رت ال •
نقنرطي •
طقندن
أقمانيا •
فرن ا •
نقيا ان •

أ• إ
ترنقياانيا •
ت• يلنق رت ال •
• طري ا
نقنرطي •
طقندن
•نقجنط ية
• ندنأقمانيا •
•فنلندنفرن ا •
• نقيا
نقدننماران •

76

أ ترنقيا
ت يل
طري ا
نقجنط ية
ندن
فنلندن
نقدننمار
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خدارطدة
التي تعمد
أنهدت أو
يوجددبد س
عددد ال
إعدداد خدارطدة
إعددادعلى
علىتعمد
أنهدت أو
التيالددول
الددولمن
منس بده
عدددبدهال بد
كمدا يوجددكمدا
وبذلك
بعدد 9دول.
إجمالي
للهيدروجين بعدد
علىتعم على
تعم بدأت
بدأتالتي
التيالدول
الدولعدد
عدديص د
يص دوبذلك
دول.
إجمالي 9
للهيدروجين
طريق طريق
دولة،دافة إلى
باإلضددد
للهيدروجين إلى 29
دتراتيجيات وطنية
واسددد
إعداد خطط
االتحادإلى االتحاد
باإلضددددافة
دولة29 ،
للهيدروجين إلى
دتراتيجيات وطنية
خطط واسددد
إعداد
.2020
منتصــف عام
للهيدروجين
االســتراتيجية
األوروبي الذن
عام .2020
منتصــف
للهيدروجين
األوروبيةاألوروبية
االســتراتيجية
عن أعلن عن
أعلنالذن
األوروبي
إلى أن
)Hydrogenأشار
 )Hydrogenكان قد
الهيدروجين (
يذكر أن مجل
الدولعدد الدول
أشارعددإلى أن
كان قد
CouncilCouncil
الهيدروجين (
يذكر أن مجل
 18دولدة
وخرائطدد بل
دات طريق ق
وخرائط
اسددددتراتيجيدات
دانونداير/كدانون
داير/كفي ين
فيدة ينحتى
حتىدول
نحو 18
نحودد بل
طريق ق
اسددددتراتيجي
التي أعلندتالتي أعلندت
(
المحلي العالمي
الناتجاإلجمالي
المحلي
مجتمعة نحو 70
الياني 2020
اإلجمالي.)32
العالمي(.)32
الناتج من
من%70
مجتمعة%نحو
اليانيتشك 2020تشك

تطوير
الصددناعية لدعر
أكبرتقودها
مبادرة
الهيدروجين أكبر
لدعر تطوير
الصددناعية
الشددركاتالشددركات
مبادرة تقودها
الهيدروجين
ويعد مجل ويعد مجل
دايرفي المنت
2017
داني/ين
دانون ال
سدددديسدددده في ك
ددروجين.ي وقدد تر تد
اقتصدددداد الهي
2017دد في المنتدد
دايريداني/ين
دانون ال
فيي ك
سدددديسدددده
ددروجين .وقدد تر تد
اقتصدددداد اله
الشدركاتالعاملة
الشدركات الرائدة
فيوهو
دافوس،
االقتصدادن العالمي
الرائدةفيالعاملة في
منضدفر من
ضدفرعدد
عدديضدر
يضدروهو
دافوس،
االقتصدادنفيالعالمي
شددركاتوالنق
ذلك اإلنتا
شددركات
بالهيدروجين،ذلك
بالهيدروجين ،ويشددم
الفاصددة
سددلسددلة القيمة
والتفلين والتفلين
اإلنتا والنق
ويشددم
القيمة الفاصددة
سددلسددلة
والتوزيع .والتوزيع.

للهيدروجين
االستراتيجية
االستراتيجيات:
للهيدروجين
األوروبيةاألوروبية
االستراتيجية
االستراتيجيات:
مننماذج من
نماذجعلى
علىنظرة
نظرة:2-3
-2 :2-3-2
الهيدروجين في
دتراتيجيتها حول
األوروبية عن اسد
المفوضد
دف منتصددف
منتصدفي
الهيدروجين
دتراتيجيتها حول
األوروبية عن اسد
دفتديةالمفوضددية
كشددفت كشد
الهيدددروجين
التوسددددع في إنتددا
رؤيتهددا في
عددام والتي
عددام ،2020
المتجدددد المتجدددد
الهيدددروجين
التوسددددع في إنتددا
رؤيتهددا في
تتلفوالتي تتلف
،2020
في ووفقد
أوروبددا.
للهيد في
ددروجين
وخلقتجددارن
سددددوق
األخضددددر) وخلق
(الهيدددروجين
أوروبداددا .ووفقددا
ددروجين
للهيددارن
سددددوق تج
األخضددددر)
(الهيدددروجين
علىق ال
فياالنتقدال
المرحلدة
منهدد في
المسددددت
األوروبيدةدة ،من
سددددتراتيجيدة
لال
دب القريدب
القراليمدد
داليمدةدد على
المرحيلدة االنت
المسددددتهدد
األوروبيدة،
سددددتراتيجي
لال
كالهيددروجين
الهيددروجين الكربون
الهيددروجين منففض
التوسددددع في إنتدا
والمتوسددددط ،أن يتر
كالهيددروجين
منففض الكربون
التوسددددع في إنتدا
والمتوسددددط ،أن يتر
وتفلين) .وذلدك
دادالكربون
وتفلين
اصددددطي
دازمع تقنيدة
الطبيعي
األزرقكمن الغداز
األزرقك (المنتج
بغ.يدةوذلدك بغيدة
الكربون)
دةداداصددددطي
الطبيعي مع تقني
(المنتج من الغ
للهيدروجين في
سدوقواعد
تجارن
سدوق
االنبعااات ،ل
االنبعااات ،والت سدي
المسدتقبفي .المسدتقب .
للهيدروجين
تجارن واعد
سدي ل
والت
تقلي على تقلي
العم علىالعم
الهيدروجين في
اختراق
المرحلة على
تلكاالنتقالية
المرحلة
سدتنطون تلك
كما
الهيدروجين في
لدعر اختراق
لدعر ات
ات إجرا
إجرااتفاذ
اتفاذعلى
االنتقالية
سدتنطون
كما
توسديع
وذلك
قطاعميالنق ،
الكهربا
عدةأخر
عدة قطاعات
اسدتفدامهاسدتفدامه
عبر توسديع
عبروذلك
النق ،
قطاع
قطاع ميالكهربا
قطاعاير
ايرأخر
قطاعات
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والمقطورات،الص د
والمقطورات ،والقطاع
الحديدية،
الجماعي ،والسددكك
عبردناعي عبر
ناعيالص
والقطاع
دكك الحديدية،
الجماعي ،والسد
في حافالتفيالنقحافالت النق
فسدديترفي إنتا
التوسددع
المد ،فسدديتر
الطوي
الكيماوية.المد
المواد .أما على
الموادإنتاالكيماوية
اسددتفدامه في إنتا
التوسددع في إنتا
الطوي ،
أما على
اسددتفدامه في
وذلك
الرياحالشددمسد
والطاقة
الرياح
طاقة
بشددي
رئيسد
المتجددبشددك
الهيدروجين(المنتج
الهيدروجين المتجدد
دمسددية) وذلك
دية)الشد
والطاقة
طاقة
دي من
دك منرئيسد
(المنتج
اﻟﺒﺤـﺚ اول

التكنولوجيا للنضو
تجارن بلوغ
واسع بعد
تجارن
المطلوب .المطلوب.
التكنولوجيا للنضو
واسع بعد بلوغ
نطاق
على نطاقعلى
األوروبية أهدافا
المفوضدد
وقد وضدددعت
محددة
دحةطر
المعالر ب
واضدددحة
زمنية محددة
زمنية طر
المعالر ب
أهدافا واضدد
األوروبية
دعتديةالمفوضدددية
وقد وضدد

األوروبية ،حي
ضمنالطاقة
منظومة
الهيدروجين ضمن
للتوسع في
للتوسع التدريجي
سيترحي سيتر
األوروبية،
منظومة الطاقة
الهيدروجين
استفدامفي استفدام
التدريجي
33
يبين:15-
كما 2
مراحيبين33الشك
االا كما
مراح
االا على
ذلك على ذلك
الشك :15-2

إلى 1يصمليون
وتهدما يص
،)2024إلنتا
-2020وتهد
،)2024
-2020
الفترة (
خالل
• المرحلة• األولى
إلى  1مليون
إلنتا ما
الفترة (
خالل
األولى
المرحلة
الصدناعات الكيميائية
لنلعمن قطاع
الكربون
الهيدروجين لنلع
الهيدروجين األخضدر
طن/السدنة من
الصدناعات الكيميائية
الكربون من قطاع
األخضدر
طن/السدنة من
الهيدروجين الرمادن.
المعتمدة على
الهيدروجين الرمادن.
المعتمدة على
،)2030إلى
-2024وتهدد
،)2030
-2024
الفترة (
خالل
المرحلدة اليدانيدة
•
مليون 10مليون
 10نحو
نحوإنتدا
إنتدا إلى
وتهدد
الفترة (
خالل
اليدانيدة
المرحلدة
•
الهيدروجين األخضر.
طن/السنة من
الهيدروجين األخضر.
طن/السنة من
إلىددوق
تطوير س
والتي
)2050
-2030
الفترة (
• المرحلة• اليالية
تجارندوق تجارن
تطوير سد
إلى تهد
تهد والتي
)2050
-2030
الفترة (
خالل
خاللاليالية
المرحلة
للهيدروجين في
أوروبا.في أوروبا.
للهيدروجين
المفوضيةالفاصة
استراتيجيةاألوروبية
استراتيجية المفوضية
الشك :15-2
بالهيدروجينبالهيدروجين
األوروبية الفاصة
الشكمراح :15-2مراح
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•
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•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
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أوروبادب سددسدد
سدددتصدد
أوروبا
للهيدروجين كون
دتراتيجية
االسدد
وت تي أهمية
دوقاددب سدددوقا
دتصد
كون
للهيدروجين
األوروبية األوروبية
االسدددتراتيجية
أهمية
وت تي
المتوقع
الطلبفمن
المتوقع،
الطلب
المواردلتلبية
كفايةالمحلية
الموارد
للهيدروجين ،ونظرا
فمن المتوقع
المتوقع،
لتلبية
المحلية
كفاية لعدم
لعدمونظرا
للهيدروجين،
رئيسديا رئيسديا
لدعر في
التوسددددع
الفار منلدعر
الهيدروجين أو
اسددددتير
دتفداماسددددتفدام
اسددددع في
التوسددد
الفار
األمونياأومناألمونيا
الهيدروجين
إلىاد اسددددتيراد
إلى تحتا
أن تحتا أن
 40جيج
تحتدا لبن
االقتصددددادية المفتلفدة.
الهيفي القط
الهيددروجين
داوات جيجداوات
نحو 40
نحو لبندا
وروباداتحتدا
وروبادة .ف
االقتصددددادية فالمفتلف
داعات القطداعات
ددروجين في
تضددددطر إلى تنفيدذ
2030ع و
بحلول ع
أجهلةالكهرب
التحليد
داطقفيمنمنداطق من
تضددددطرهداإلىفيتنفميندذهدا
دامقدد 2030وقدد
دائيدامبحلول
دائي الكهرب
التحليد
من أجهلة من
األوروبية مي
الدول
وهوالع
أوروبا.قد بدأ
خار وهو ما
خار أوروبا.
األوروبية مي
بعض الدول
بعضقيام
قيام خالل
خالل من
من بالفع
بالفع عليه
عليهالعمد
مامدقد بدأ
واستيراده .وتظهر
الهيدروجين األخضر
المغربمعإلنتا
مشتركة
ألمانياداريع
ألمانيا بتنفيذ مش
واستيراده .وتظهر
الهيدروجين األخضر
المغرب إلنتا
داريعمعمشتركة
بتنفيذ مش
الفطط المعلندة 3437،36 ،35،34ق،ي35
التوسددددع في
دجعالني أدةهبددا
أوروبيدة
دول
دام ،ع
التوسددددع في
تقومهدداعلى تقوم على
دجعالن أ
دولب أوروب
دام عددة
،36ددة 37قي
الفطط المعلندة

،2030
األوروبية.عام
األوروبية .فبحلول
االسددتراتيجية
الكهربائي مع
الكهربائي لتتماشددى
بنا أجهلةبناالتحلي
عام ،2030
فبحلول
االسددتراتيجية
لتتماشددى مع
أجهلة التحلي
داوات4-3،
وهولنددا
وفرنسددددا  6.5جي
تفطط ألمدانيدا لبن
داوات،جيجداوات،
جيدداج 4-3
وهولن
داوات،جيج
ج 6.5
وفرنسددددا
داوات،جيجداوات،
نحودا لب5نداجيجنحو 5
تفططدا ألمداني
دارندة ب
داوات م
 21.5جي
دججم
داوات ،ب
داوات،يدا  4جي
وإسددددبدان
والبرتغدال  2جي
داواتهددمقدارندة بهدد
جيقج
داليج21.5
دالي ،بدججم
داوات
جيج
وإسددددبجدانيدا 4
داوات،جيج
والبرتجغدال 2
الشك كما-2ب.16
كما ب
جيجاوات بحلول
المفوضية عند 40
الشك .16-2
2030
2030عام
عامبحلول
جيجاوات
المفوضية عند 40
أوروبا2030
بحلول عام
التحلي في أوروبا
الكهربائي
لقدرات
المعلنة
بحلول عام 2030
الكهربائي في
التحلي أجهلة
أجهلةلقدرات
المعلنة
األهدا
األهدا:16-2
الشك :16-2الشك
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للهيدروجين
وتطبيقاته وتطبيقاته
للهيدروجين
المستقبليالمستقبلي
السوق :3السوق
-3-2 :3-3-2
للهيدروجين
دتراتيجياتها الوطنية
اإلعالنفيعن اسدد
الدول في
ال شدددك أنالتسد
للهيدروجين
دتراتيجياتها الوطنية
اإلعالن عن اسدد
دارع الدول
دارعأن تسدد
شددددك
البحـث األول

أجهلةميدالتحليد
دددةاإلنتدا م
ألجهلة
ددراتندامحقدددة
زمنيوبدةندا ق
للتنفيدذ
زمنطيدة
أجهلة التحليد
ألجهلةيد اإلنتدا
ددرات مح
للتنفيدذ وب
دارات
داراتيدد إ
وتحدديدد إطوتحدد
تعليلحول
التفاؤل
سدداهر
الوقود
االسددتفدام مي
الدورحول الدور
التفاؤل
تعليل في
في سدداهر
الوقود
خاليا
خاليا مي
االسددتفدام
وتطبيقات وتطبيقات
الكهربائي الكهربائي
والاالشددسدد
الطاقة .أن
تحولوال شدددك
الطاقة.
تحول
للهيدروجين في عملية
األوروبية األوروبية
دتراتيجيةسدددتراتيجية
دك أن اال
عملية
للهيدروجين في
المسدددتقبليالمسدددتقبلي
ضددد
تضددددر
كونها
دتراتيجيات المعلنة
االسددد
للهيدروجين تتربع
دفمة ضددددفمة
أهدا
كونهاأهداتضددددر
المعلنة
دتراتيجيات
عرش االسددد
عرشعلى
علىتتربع
للهيدروجين
والهيدروجين
والمتوسددددط،
القريب
الهيدروجينفي المد
الهيدروجين األزرق
لتعليل دور ك
والهيدروجين
والمتوسددددط،
المد القريب
األزرق في
لتعليلمندور ك من
للهيدروجين
العالمي
تحديددوق
حجر السد
مسد.دعى
المد .وفي
الطوي
األخضددر في
للهيدروجين
دوق العالمي
حجر السد
تحديدنحو
وفينحومسددعى
الطوي
المدددر في
األخض
االسددتيمارات
دراسددات حول
المتفصددصددة
أصدددرتهيةات
أصدددرت بعض ال
االسددتيمارات
حجرحول حجر
دراسددات
المتفصددصددة
بعض الهيةات
مسددتقبال ،مسددتقبال،
الهيدروجين
الصدددمجل
دادرة عن
أبرزهادة الصددد
الدراسددد
أبرزها
فيدوق
السددد
المتوقعة في هذا
الهيدروجين
دادرة عن مجل
الدراسددددة
الواعد
الواعددوق
هذا السددد
المتوقعة
2.5دوالر
تريليون
الهيدروجين نحو 2.5
أن يبل
عامالتي
،2017
تريليون دوالر
الهيدروجين نحو
اقتصددداد اقتصددداد
توقعت أن يبل
توقعتالتي
،2017
أواخر عامأواخر
تقليدجيجدا
نحوو 6
مليونوتقليد
وظيفدة،
في 30
ويسدددداهرنحو
ويسدددداهر في خلق
نحوط6ن جيجدا طن
وظيفدة،
مليون 30
خلق نحو
2050عدام 2050
بحلول عدامبحلول
سدديجعلهبتقلي
الذنمسدداهما
سدديجعله
أكسدديداألمر
الكربون
من انبعاااتمنااز ااني
%20نحو %20
نحوبتقلي
مسدداهما
الذناألمر
الكربون
أكسدديدااني
انبعااات ااز
االنبعااات.االنبعااات.
من تلك من تلك

في تفالتق
الهي فهنداك تف
ددروجين،
المتوقعدبعلى الهي
الطل
دديرات التقدديرات
داوت في
داوتنداك
ددروجين ،فه
المتوقع على
دبنمو الطل
دب
نمو جدان
دبدا من
أمدا من جدانأم
يبين،4-2
الجددول
توقعداتكمدا يبين
تنداولدتالطلدب
التيتوقعدات
تنداولدت
بينددات التي
بين الددراسددد
لمجلفوفقدا لمجل
فوفقدا،4-2
الجددول
الطلدب كمدا
الددراسدددددات
-2020
خالل
الهيدروجين نموا سد
الطلب
الهيدروجين ،سدديشددهد
الفترة -2020
الفترةخالل
مركبا
مركبادنويا
دنويانموا سد
الهيدروجين
علىالطلب على
ديشددهد
الهيدروجين ،سد
شدركةفتوقعت
،Shell
حتى28عام
%28
وبمعدل%سدنون
 2044قدره 35
 ،Shellفتوقعت
شدركة أما
.2050عامأما.2050
 %حتى
سدنون
وبمعدل
%2044قدره 35
.2040
حتى23عام
%23
حوالي
مركبا
الطلبعليه نموا
العالمي
الطلب
عام .2040
 %حتى
حوالي
مركبا
سنويا
سنويانموا
العالمي عليه
يشهد
أن يشهد أن
الهيدروجين ،38من
فوفقا مجل
لتقديرات
إجماليفوفقا
جانبالطلب،
إجمالي
أما من جانب
لتقديرات مجل
الطلب،
أما من
المتوقعمن المتوقع
الهيدروجين،38
الهيدروجين في
اسدتفدام
السدياسداتالرامية
السدياسدات والفطط
عملية في عملية
الهيدروجين
في اسدتفدام
التوسدعإلىفيالتوسدع
إلىالرامية
والفطط
في ضدو في ضدو
الهيدروجينبعدة
الهيدروجين (النقي)
الطلبعلى
العالمي
الطلب
تحول يتضد
تحول الطاقة أن
ليص دأميال ليص د
أميالبعدة
(النقي)
العالمي على
داعف
داعفيتضد
الطاقة أن
80
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الهيددروجين الغدازن)
طن من
نحومليون
647.5
(أن مدا
داجول
الهيددروجين الغدازن)
مليون طن من
647.5
نحويعدادل
يعدادل مدا
داجول (أن
إكسدددد
إكسدددد78
إلى  78إلى
إما للطاقة
كمصددر
الهيدروجين إما
عدة على
قطاعات
سدتعتمد عدة
أو للطاقة أو
كمصددر
الهيدروجين
قطاعات على
سدتعتمد
حي 2050حي
2050عام
بحلول عامبحلول
يبين.17-
الشك 2
كمادةيبين
خام كما
للحرارة أو كمادة
الشك .17-2
خام كما
للحرارة أو
على وفق عدة
الهيدروجين
نمو :الطلب
مصادر عدة مصادر
الهيدروجين وفق
على السنون
السنونالطلب
توقعات نمو
توقعات4-2
الجدول :4-2الجدول
السنويالنمو السنوي
معدل النمو معدل
المصدرفترة التوقع
فترة التوقع المتوقع
المتوقع

المصدر

Research
and
and
%6 2021-20172021-Research
2017
Markets Markets

مالحظات

مالحظات

النموسوب
السنون مح
الطلبإجمالي الطلب
إجمالي على
علىمحسوب
السنون
معدل النمو معدل
%6
على الهيدروجين
على الهيدروجين

محسوب
حتى عاممعدل
2040
 %35حتى عام
الطلبإجمالي الطلب
إجمالي على
علىمحسوب
السنون
السنونالنمو
2040النمو معدل
%35
HydrogenHydrogen
للطاقة رؤية
كمصدر تعطي
للطاقة وهي
على كمصدر
على الهيدروجين
وهي تعطي رؤ
الهيدروجين
2050-20202050-2020
Council Council
2050
 %28حتى عام
القتصاد في المستقب
الهيدروجين
طموحة القتصاد
حتى عام 2050
%28
الهيدروجين في المستقب
طموحة
Shell Sky Shell Sky
%23 2040-20202040-2020
Scenario Scenario

التلامات
على تحقيق
تعتمد ش في هذا
تحقيق التلامات
السيناريو على
السيناريوهذا
تعتمد ش في
%23
الناحية
ممكن
اتفاقية باري ب
الفنية الناحية الفنية
ممكن من
كبرمنقدر
قدر ب
كبر باري
اتفاقية

2050
حتى عام
القطاعاتفيالمفتلفة
الهيدروجين في
على (إكساجول)
الهيدروجين
نمو :الطلب
حتى عام 2050
المفتلفة
القطاعات
(إكساجول)
على العالمي
العالميالطلب
توقعات نمو
توقعات17-
الشك :17-2الشك 2

ق

ق

ق

ق

قة

قة

قة و
م
م

ت

ق ئمة
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م

ي
مت

ت

ق ئمة

الهيدروجين
مجل
المصدر :مجل المصدر:

ي
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الهيدروجين
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 ،2050قطداع
2050ع،دامفسدددديميد
بحلول ع
الطلدب ال
فسدددديميدالنقد قطداع النقد
دالميدامبحلول
دالميدب الع
توزيعع الطل
توزيعداندب
دب من ج
أمدا من جداأنمدا
إكسدددداجول
22
للهبيدججمدالي
ددروجين
الرئيسدددديلدك للهي
الرئيسددددي المسددددته
ذرفدةعدهالقطداع
المفتل
إكسدددداجول
دججمدالي 22
ددروجين ب
المسددددتهلدك
المفتلفدة القطداع
بد ذرعده بد
فسدديسد
الصد
دنة).%28 ،
وبحصددة
دنة)،
طن/السد
مليون
علىدتحوذ على
دتحوذفسدديسد
دناعي،
دناعي،الص
القطاع
القطاعأما
أما.%28
وبحصددة
طن/السد
مليون
182.6
(( 182.6
البحـث األول

يسددتفدمسددفيه
الهيدروجين الذن سدد
طن/السددنة) من
مليون
إكسدداجول (132.8
يسددتفدم فيه
الهيدروجين الذن
طن/السددنة) من
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إكسدداجول (
نحو  16نحو 16
القطاع اال
ديميالسددددكني
القطاع
سددد
للطاقة.%21
بحصددددة
القطاعات القطاعات
أكبر اال أكبر
السددددكني
ديميكما سددد
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كما21
بحصددددة
للطاقةدددر
كمصدددددر كمصدد
طن/السددددندة) وال
مليون
إكسدددداجول (91.3
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ددروجينللهبيدججمدالي
المسددددتهلكدة للهي
دذنندة) والدذن
طن/السدددد
 91.3مليون
إكسدددداجول (
دججمدالي 11
ددروجين ب
المسددددتهلكدة
.%الطلب
ويتوزع
والكهربا.%14
للحرارة بحصدة
كمصددروالكهربا
الهيدروجينللحرارة
الهيدروجين كمصددر
سديسدتفدم فيه
ويتوزع الطلب
بحصدة 14
سديسدتفدم فيه
يبين.18-
كما 2
يبين الشك
القطاعاتكما
القطاعات األخر
المتبقي على
الشك .18-2
األخر
المتبقي على
وفقالمفتلفة
القطاعات
الهيدروجين وفق
الطلبالمتوقع
اإلجمالي
الشك :18-2
القطاعات المفتلفة
الهيدروجين
علىالمتوقع على
اإلجمالي
الطلبتوزيع
توزيع:18-
الشك 2

تطقيد نق ر ا تطقيد نق ر ا
%
%

قطاا نقن ل
%

قطاا نقن ل
%

مصدر
نق طاا نقصناعنق (
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طاا
%
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قصناعات خام قصناعات
مادة
نقحديد()نخت نل نقحديد)
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%
%
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قلصناعاتخام قلصناعات
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نقحاقية (مثل نقحاقية (مثل
نق يدرطجين) نق يدرطجين)
%
%
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قلحرنرة طنق
قلحرنرة طنق ر ا )
مصدرنق ن (
نق طاا نق ن نق( طاا
%
%

الهيدروجين
مصدر البيانات :مجل
مجل
مصدر البيانات:

الهيدروجين
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أساسية
الهيدروجين
الطموحة ،سديصب
عملية في عملية
ركيلةفيأساسية
ركيلةجين
الهيدرو
الطموحة ،سديصب
الرؤيةتلك الرؤية
تلكضدو
وفي ضدو وفي
وتففيض انبعداا
االحتب
المطلوبقدة للحدد
تحول الطداقدة
دانيداادات اداني
دات اانبع
وتففيض
الحرارن،الحرارن،
داس االحتبداس
داهرة
داهرةمن ظ
مندة ظللحدد
المطلوب
تحول الطدا
السددكانية المتوقعة
بارياتفاقيةللمنا
أكسدديدبما
أكسدديد الكربون
السددكانية المتوقعة
الليادةمع الليادة
مع حتى
باري حتىللمنا
اتفاقية مع
معيتوافق
يتوافقبما
الكربون
سدددديفلق بدوره
ددروجين
الهي
االنتمقدادالأنإلى
علىكمالداطأن
دبداقة.
علىالطاللط
التي من الطل
التي سددددتليد
سدددديفلق بدوره
الهيددروجين
دال إلى
االنتق
داقة .ك
دبمن
سددددتليد
مرحلةإلىالنضدددو
التكنولوجيا إلى
وصدددول
للنمودادن
االقتصدد
فرصدددا للنمو
مرحلة ،النضدددو ،
التكنولوجيا
فمع وصدددول
فمعددتدام.
دتدام.المسد
المسدددادن
االقتصدد
فرصدددا
قيمة ال تطلب
مستدامة
سسد
ديفلق ،سدال
الكبر ،
دواق
علىسدع
نطاق وا
وتطبيقها على
مستدامة ال تطلب
قيمةدالسد
ديفلق س
دواقسالكبر
في األس
األسدع
في وا
نطاق
وتطبيقها
2.5دوالر
تريليون
تص د
تحقيقسددنوية
عائدات
تحقيق
بذاتها
حكومياماوتسد
دعما
تريليون دوالر
 2.5إلى
إلىتص د
دنوية قد
عائداتقد سد
بذاتها
دتطيع
دتطيع وتسد
حكوميا
دع
الهيدروجين.
حسبمجل
تقديرات
2050عامحسب
الهيدروجين.
تقديرات مجل
2050
بحلول عامبحلول
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

الفصل الثالث:

خطط ومبادرات الدول العربية في مجال الهيدروجين
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الفصل ال الث :خطط ومبادرات الدول العربية يف مجال
الهيدروجين

الفصل ال الث :خطط ومبادرات الدول العربية يف مجال
الهيدروجين

 :1-3مقومات جناح مشاريع إنتاج اهليدروجني يف الدول العربية

 :1-3مقومات جناح مشاريع إنتاج اهليدروجني يف الدول العربية

اهليدروجني
واخلطط املقرتحة
املشاريع
:2-3:2-3
اهليدروجني يف الدول العربية
إلنتاججمال
واملستقبلية يف
احلالية
اخلطط
الدول العربية
اهليدروجني يف
السوقاقتصاد
تطوير
حتديات
:3-3:3-3
املطلوبة
الراهنة واإلجراءات
حتديات
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 :1-3مقومات نجاح مشاريع إنتاج الهيدروجين يف الدول العربية
أبد عددا من الدول العربية اهتماما باالسدتيمار في مشداريع إنتا الهيدروجين،
منها ما يقوم على إنتا الهيدروجين األخضددر ضددمن خطط وطنية طموحة للتوسددع في
مشدداريع الطاقة المتجددة ،بينما يقوم البعض امخر على التوسددع في إنتا الهيدروجين
األزرق أو مشددتقاته مي األمونيا اللرقا  .وال شددك أن لد الدول العربية عدة مقومات
وفرص تمكنها من تحوي المنطقة إلى محور تصددير عالمي للهيدروجين ومشدتقاته إلى
األسواق الراابة ،وفي مقدمتها:
 :1-1-3توافر بنيــة تحتيــة ضــــخمــة للغــاز الطبيعي داخــل المنطقــة العربيــة يمكن
استغاللها للهيدروجين
تضدر المنطقة العربية صدناعة اازية متكاملة ومسدتقلة ،ويشدم ذلك احتياطيات
مكتشددفة برا وبحرا وحقول منتجة للغاز للطبيعي ،وشددبكات أنابيب لنق وتوزيع الغاز،
ومحطدات لمعدالجدة وتنقيدة الغداز الطبيعي ،وبنيدة تحتيدة عمالقدة لتصددددددير الغداز إلى
األسددددواق اإلقليميدة والعدالميدة .وتعدد المنطقدة العربيدة أحدد أكبر منتجي الغداز الطبيعي
عالميا ،ومن مصدددرن الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب ومن أكبر مصدددرن الغاز
الطبيعي المسددددال .وبدالتدالي ،فدجن الددول العربيدة تسددددتطيع البندا على تلدك البنيدة القدائمدة
إلنتا ونق الغاز الطبيعي السدتغالها في إنتا الهيدروجين بتكاليف اسدتيمارية سدتكون
األق عالميا مقارنة بباقي مناطق العالر.
عالوة على مدا سددددبق ،فدجن أسددددعدار الغداز الطبيعي في الددول العربيدة تعدد األقد
عدالميدا مقدارندة ببداقي منداطق العدالر ،وتعدد أسددددعدار الغداز أحدد أهر العوامد المؤارة على
تكلفة إنتا الهيدروجين بجانب التكاليف الرأسددمالية والتكاليف التشددغيلية .وبالتالي فجن
إنتا الهيدروجين باستفدام الغاز الطبيعي في الدول العربية سيكون تنافسي للغاية حتى
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للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

الشددكيبين،1-3
وتفلين فكما يبين
واسددتفدامالكربون.
واسددتفدام وتفلين
اصددطياد
بعملية
الشددكتعد  ،1-3تعد
الكربون .فكما
بعملية اصددطياد
اقترن
إذا ما اقترنإذا ما
األزرقأومقدارندة
الهيددروجين الرمدادن
في إنتدا
المنطقدةاألقد في
المنطقدة العربيدة
األزرق مقدارندة
الهيددروجين أوالرمدادن
التكلفدة في إنتدا
التكلفدةفي
العربيدة األقد
منلكد 1كجر
اإلجأمقدداليدةمنإلى 1أقددوالر
التكليفدة إلى
تصدددداإلجمدال
حيد التكلفدة
تصدددد
دالر ،ح
داطق ال
من كجر من
دوالر لكد
داطقيد العدالر،
داقيع من
ببداقي من بب
البحـث األول

وتفلين سدددترتفع
واسدددتفدامالكربون،
واسدددتفدام وتفلين
الهيدروجين ومع
الهيدروجين الرمادن،
الكربون ،سدددترتفع
التقاطتقنية التقاط
تقنيةتطبيق
تطبيقومع
الرمادن،
انففدا إلى تكلفدة
ذلدك إلى
كجر ،لكدويعود
دوالر لكد
الهيددروجينإلى 1.5
الهيددروجين األزرق
تكلفدة
انففدا
ويعود ذلدك
كجر،
 1.5دوالر
األزرق إلى
تكلفدة

تكلفدة

وبالتاليالمنطقة
وبالتاليم.تستطيع
التكاليفبشك عا
التكاليف التشغيلية
الغاز وانففا
الطبيعي،
تستطيع المنطقة
التشغيليةم.بشك عا
الطبيعي ،وانففا
إنتا الغازإنتا
دتمرار
الهيدروجينوهو ما ي
الهيدروجين األزرق
العالر إنتا
ريادةمجال
العالر في
العربية تولي
دمن اسدتمرار
دمن اماسيض
األزرقضوهو
في مجال إنتا
ريادةتولي
العربية
دات الدول
األخذبدارفيالتوج
مع االعت
األخذ ،في
علىهدا ،مع
أراضددددي
الطبيعغيدازعلى
تطوير موارد ال
التوجيهدةدات الدوليدة
االعتهبدار
أراضدددديهدا
الطبيعي
تطويرغدازموارد ال
اقتصدد
دراع ببنا
داهراإلسدد
يسددفي
ذلك
انبعااات كما سد د
انبعااات الكربون.
داد اقتصددداد
ببنا
اإلسدددراع
ذلك في
داهرسد د
يسددكما
الكربون.
انففامجال انففا
في مجال في
إمكانية
قطاعات ،ومع
طلبعدة
عليه من
طلب
داخ وت مين
المنطقة
للهيدروجين داخ
دتغالل اسدددتغالل
ومعاسددإمكانية
قطاعات،
عليه من عدة
وت مين
المنطقة
للهيدروجين
األوروبية يمكن أن
الممتدة
دبكات الغاز
تصدددددير
تتحول أن تتحول
األوروبية يمكن
دواقاألسددددواق
األسدددإلى
المنطقةمنإلىالمنطقة
منالممتدة
الغاز
تصدددددير
شددددبكات شددد
عالمي له
المنطقة كك إلى
مصدر .عالمي له.
مصدرإلى
المنطقة كك
مفتارة
الرمادنفي مناطق
واألزرق
الهيدروجين الرمادن
كيلوجرام واحد من
مناطق مفتارة
واألزرق في
الهيدروجين
كيلوجرام واحد من
إنتا :1تكلفة إنتا
تكلفة -3
الشك :1-3الشك
نقدطل ن طرط2.5
نقدطل ن طرط ية
ية
نقدطل نقعر ية نقدطل نقعر ية رط يا نتتحاديةرط يا نتتحادية
2

1

دطن نقت اط
نق ر طن

دطن نقتنقت اط
مع
اط
طن
نقنق رر طن

دطننقتنقتاطاط
مع
طن
نقنق رر طن

دطن نقتنقت اط
مع
اط
طن
نقنق رر طن

دطننقتنقتاطاط
مع
طن
نقنق رر طن

نقت اط
دطن نقت
مع
اط
طن
نقنق ررطن

دطتر /جم يدرطجين

1.5

2
1.5
1

0.5

0.5

0
مع نقت اط
نق ر طن

0

دطتر /جم يدرطجين

نقت اقيف نقرأ ماقيةنقت اقيف نقرأ ماقية
نقت اقيف نقت يلية نقت اقيف نقت يلية
نق ا نقط يع
نق ا نقط يع

2.5

وكالة2019
الدولية،
المصدر :وكالة الطاقة
الطاقة الدولية2019 ،
المصدر:
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لالســــتثمار
طموحة
خططوطنية
وأهداف
الطاقة وخطط
المتجددة
مصــــادر الطاقة
لالســــتثمار
وطنية طموحة
وأهداف
المتجددة و
مصــــادر
توافر :2-توافر
1-3 :2-1-3
فيها

فيها

دادر
صدلة
وايق
ضدك
األخ ش
در ،فال
الهيدروجين األخض
الحديسدياقعن
دلة بمصدادر
صص
وايقبم ال
دك الأنه
در،أنهفال ش
الهيدروجين
الحدي عن
في سدياق في
الموارد
والمنطقةتلخر
والمنطقة العربية
المصددر إلنتاجه.
كونها الرئيسدي
المصددر
الطاقةكونها
الطاقة المتجددة
بتلك الموارد
بتلكتلخر
العربية
الرئيسدي إلنتاجه.
المتجددة
المتجددة.العربية
المتجددة .فالدول
مشدروعات الطاقة
األفضدلية لتنفيذ
بينذات
المناطق
فالدول العربية
مشدروعات الطاقة
األفضدلية لتنفيذ
المناطق ذات
بينتعد من
وتعد من و
على .2-3
الفريطة
الشمسيمبين
لصشعاعكما هو
عاليةالشمسي
لصشعاع
عالية
بكيافة
تتمتع
جميعها تقريبا
الفريطة .2-3
علىمبين
كما هو
بكيافة
تتمتع
تقريبا
جميعها
العالر
اإلشعاععلى
كيافةالشمسي
اإلشعاع
مناطق العالر
مناطقعلى
الشمسي
كيافة :2-3
الشك :2-3الشك

نقمجمطا نقيطم

نقمجمطا نقيطم

نقمجمطا نق نط

نقمجمطا نق نط

المصدر :البنك الدولي
المصدر :البنك الدولي
Group, http://globalsolaratlas.info/
World BankWorld
Group,Bank
http://globalsolaratlas.info/

المنطقة العربية،
مناطقفيبعينها
لطاقةفهي
الرياح،
أما لطاقة
أما بالنسدددبة
المنطقة العربية،
داخبعينها داخ
مناطق
فيتتركل
تتركلفهي
الرياح،
بالنسدددبة
بعض فيها
المناطق
بسددرعات رياح في
المغرب ومصددر
الدول مي
حي تتمتعحيبعض
المناطق فيها
بعض في
بسددرعات رياح
المغرب ومصددر
بعض الدول مي
تتمتع
الذن يسد
تبين ،3-3
الفريطة
متر/اليانية كما تبين
تصد د إلى 9
بارتفاع بارتفاع
األمرددمالذن يسدددم
األمروهو
وهو،3-3
الفريطة
متر/اليانية كما
تصد-د11إلى 11-9
2
)Capacity
معام السددعة
مؤشددر
،%منوهو
من 30
ألكير
لمحطات 2الرياح
وهو مؤشددر
،%30
ألكير
لرياح
لمحطات ا
)Capacity
Factor( Factor
معام( السددعة

االستيمار في هذا
االقتصادية من
األهميةالجدو
اايةلتحقيق
األهمية
الطاقات .الطاقات.
من النوع من
النوع هذا
االستيمار في
االقتصادية من
لتحقيق الجدو
في ااية في
انت تعمل
ارنة ما
محطة ما
 2معامل نق عة  2ط نقن
نقعامعلى مدنر نقعام
مدنرتعمل
على انت
تنتجه إذن
تنتجهماإذن انت
انتم ارنة
محطة ما
فعليام من
فعلياائيةمننقمنتجة
نقمنتجة ر
نقطاقةنقن نق ة رينائيةنقطاقة نق
معاملةنق ينعة ط
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

 100متر
العالر ،عند
ارتفاع  100متر
ارتفاع عند
لدول العالر،
الرياحأطللدولالرياح
أطل :3-3
الشك :3-3الشك

البحـث األول
متر (
رعة نقريا على نرت
متر/نقثانية)متر (متر/نقثانية)
نرت اا
رعةاانقريا على
39
World
Group, https://www.globalwindatlas.info
المصدر:
World Bank
Group,Bank
https://www.globalwindatlas.info
المصدر:

39

للنفطاهتمدا
والدةغداز
داصددددةللنفط
المنتجدة
العربيدة
والمغداداز اهتمدامدا
المنتج
داصددددة خ
ددولخ العربيدة
ددول من ال
مندالكبير
كبير عدد
وقدد أبدد وعدقدددد أبدد
الذن
األولية
الطاقة
تنويع
دنوات،
الطاقةمنذ عدة
المتجددة
األولية الذن
الطاقة
مليج
مليجتنويع
منطلق
منطلقمن
منددنوات،
عدة س
المتجددةسدمنذ
الطاقةدادر
بمصددادر بمصد
باسددتدامةومن
باسددتدامة المليج،
هديقضددي
وطني
األحفورن بغية
المليج ،ومن
وطني يقضددي
هد تحقيق
تحقيقبغية
األحفورن
الوقودعليه الوقود
يهيمن عليهيهيمن
لصيفا
على
المحلي
في تلبية
والغاز
تقلي على
الضغط
بمتطلبات بمتطلبات
الطاقة لصيفا
الطاقةعلى
المحلي
الطلب
الطلبتلبية
والغاز في
النفط
النفط على
الضغط
ار تقلي ار
العربية.
في العديد
العامة
المصدددر لص
المصدددر الرئيسددي
التصدددير التي تمي
الدول العربية.
الدول من
من العديد
العامة في
يرادات
يرادات لص
الرئيسددي
التصدددير التي تمي
للطاقةمن حي
المتجددة
للطاقة
الدولأهدافا
العربية
عددالدول
دع من
كبير
المنطق،عدد
هذاوضددددع
المنطق،
المتجددة من حي
أهدافا
العربية
كبير من
وضددد
ومن هذا ومن
الكهربائية أو
مليج
أو في
األولية
الطاقة
مليج
المسددتهدفة إما في
الكهربائية أو
الطاقةتوليد الطاقة
توليدمليج
أو في
األولية
الطاقة
مليج
إما في
المسددتهدفة
الحصددة الحصددة
يبين.1-3
الجدول
المستهدفة كما يبين
الطاقة،منوالتقنية
االستفدام النهائي
مليج
الجدول .1-3
المستهدفة كما
الطاقة ،والتقنية
منالنهائي
االستفدام
مليج
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تحدي عام
للطاقة الدول
المتجددة في
الوطنية
واألهدا
 2019عام 2019
العربية ،تحدي
العربية،الدول
المتجددة في
واألهداللطاقةالوطنية
الفطط
الفطط:1-3
الجدول :1-3الجدول
الدولة
اإلمارات
البحرين
الجزائر
السعودية
العراق
قطر
الكويت

ليبيا

مصر

األردن
تونس
فلسطين
لبنان
موريتانيا
عمان
المغرب

المتجددة
المتجددة
في المتجددة في
الطاقة
حصةفيالطاقة حصة
في المتجددة
الطاقة
حصة الطاقة حصة
المتجددة
للطاقة
مستهدفة
للطاقة المتجددة
مستهدفة
مركبة
قدرات مركبةقدرات
الدولة
الكهرباء
مزيج
األولية
مزيج الكهرباء
مزيج الطاقة مزيج الطاقة األولية
عام2050%
بحلول عام 2050
 %44بحلول44
اإلمارات
2020
عام
ميجاوات
255
2025
عام
بحلول
%
5
 255ميجاوات عام 2020
 %5بحلول عام 2025
البحرين
2030
عام
بحلول
ميجاوات
710
عام2035%
 710ميجاوات بحلول عام 2030
بحلول عام 2035
 %10بحلول10
عام 2020
جيجاوات عام 2020
 4.5جيجاوات4.5
عام2030%
بحلول عام 2030
 %27بحلول27
الجزائر
وات2030
جيجا عام
 22جيجا وات22بحلول
بحلول عام 2030
جيجاوات2023
بحلول عام
 27.3جيجاوات
بحلول عام 2023
27.3
عام2030%
بحلول عام 2030
 %30بحلول30
السعودية
جيجاوات 2030
بحلول عان
 58.7جيجاوات
بحلول عان 2030
58.7
(الفاليا
عام 2020
( 2020الفاليا
جيجاوات عام
 2.4جيجاوات2.4
 %2020عام 2020
 %10عام 10
العراق
الكهروضوئية)
الكهروضوئية)
ميجاوات2030
بحلول عام
 500ميجاوات
عام2030%
بحلول عام 2030
500
بحلول عام 2030
 %20بحلول20
قطر
الكهروضوئية) و
(الفاليا
*3.5
الكهروضوئية)
جيجاوات (الفاليا
جيجاوات3.5
*
المركلة)
الشمسية
(الطاقة
الشمسية المركلة
(الطاقة
جيجاوات
 1.1جيجاوات1.1
بحلول عام 2030
بحلول عام 2030
الكويت
2030 %
 %15بحلول15عام
2030
بحلول عام
عام
بحلول
الرياح)
(طاقة
جيجاوات
3.1
*
* 3.1جيجاوات (طاقة الرياح) بحلول ع
2030
2030
الكهروضوئية ) ،و
(الفاليا
2025جيجاوات
بحلول عام3.35
عام2025%
الكهروضوئية )،
جيجاوات (الفاليا
3.35
 %10بحلول10
المركلة)
الشمسية
(الطاقة
 400ميجاوات
الشمسية المركلة
(الطاقة
ميجاوات
400
 %2020عام 2020
ليبيا  %10عام 10
بحلول عام 2030
عام2030%
بحلول عام 2030
بحلول عام 2030
 %22بحلول22
الرياح)2025
بحلول عام
(طاقة
بحلول عام 25
الرياح)(طاقة
جيجاوات
 1جيجاوات 1
عام 2020
*2.8
الرياح)(طاقة الرياح
(طاقة2020
جيجاوات عام
جيجاوات2.8
*
الكهروضوئية)،
(الفاليا
جيجاوات
*17.3
الكهروضوئية
جيجاوات (الفاليا
17.3
*
المركلة)
الشمسية
(الطاقة
و11
الشمسية المركلة
(الطاقة
جيجاوات
جيجاوات11
و
عام2022%
بحلول عام %20
عام2020%
14
2022
بحلول عام
 2020بحلول20
مصر %بحلول14
بحلول عام 2035
بحلول عام 2035
بحلول21 ،
جيجاوات2022
بحلول عام
*7.2
عام 21 ،2022
جيجاوات7.2
*
جيجاوات2035
جيجاوات بحلول عام
بحلول عام 2035
عام 2020
 %2020عام 2020
 %20عام 20
جيجاوات عام 2020
 1.8جيجاوات1.8
 %2020عام 2020
األردن %10عام 10
جيجاوات2022
بحلول عام
 3.22جيجاوات
عام2030%
بحلول عام 2022
3.22
بحلول عام 2030
 %30بحلول30
عام2030%
بحلول عام 2030
 %30بحلول30
جيجاوات2030
بحلول عام
بحلول عام 2030
 4.7جيجاوات4.7
تونس
عام2050%
 %100بحلول
بحلول عام 2050
100
عام 2020
 130ميجاوات
ميجاوات عام 2020
130
 %2020عام 2020
فلسطين %20عام 20
عام2030%
عام 2020
ميجاوات
بحلول عام 400
 %30بحلول30
(طاقة( 2020طاقة
ميجاوات عام
500
-400 500-2030
لبنان
الرياح)
عام2050%
 %100بحلول
الرياح)
بحلول عام 2050
100
عام 2020
ميجاوات عام 2020
 60ميجاوات60
 %2020عام 2020
 %60عام 60
موريتانيا
 %2020عام 2020
 %10عام 10
عمان
عام 2020
جيجاوات عام 2020
 6جيجاوات 6
 %2020عام 2020
 %42عام 42
جيجاوات2030
بحلول عام
عام2030%
بحلول عام 2030
 11جيجاوات11
بحلول عام 2030
 %52بحلول52
المغرب
عام2050%
 %100بحلول
بحلول عام 2050
100

استنادا إلى
المصدر :بيانات
مجمعة استنادا إلى
مجمعة بيانات
المصدر:
40
Ren21,
Global
Status
Report
202040
Ren21, Global
Status
Report
2020
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العربية
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العربية
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المتجددة
للطاقة
فيداريع
العربيةمشد
الدولفي تنفيذ
العربية
بالفع الدول
عدد من
للطاقةميالمتجددة مي
داريع
تنفيذ مشد
عدد من
بالفعشددرع
وقد شددرع وقد
الرياح،على
وملارعلتبرهن
المركلة،الرياح،
دية وملارع
المركلة،
دوئيةالشددمسد
والطاقة
الكهروضددوئية
علم على علم
لتبرهن
دية الشددمسد
والطاقة
الكهروضد
الفاليا الفاليا
الفيارنحو بنا
والسدعي
علىقدما في
المضدي
السدياسدات على
مسدتقببنا مسدتقب
والسدعي نحو
الفيارهذا
هذااعتماد
اعتماد في
المضدي قدما
السدياسدات
صدانعي صدانعي
البحـث األول

المشدمن حي
دروعات
في بعض
الريادة
وباتتصدداحبة
دتدامة .بالمنطقة
المسدوباتت
دتدامة .ب
دروعات من حي
المشدبعض
الريادة في
داحبة
المنطقة صد
للطاقة المسدللطاقة
ظبي أكبر
الذن يعد
أبو ظبي
كشدددموع1-ك
أميلة ذلك
السدددعةومن
السدددعة المركبة
الذن يعد أكبر
بجمارة أبو
بجمارة1-ك
كشدددم
وع مشدددر
مشدددرذلك
ومن أميلة
المركبة
بقدرة100
التشغيإجمالية
التشغي قيدبقدرة
المركلة قيد
الشمسيةفي العالر
للطاقةالمركلة
الشمسية
محطة للطاقة
ميجاوات .ميجاوات.
إجمالية 100
في العالر
محطة
العربية ما
للدولواستيمار
العربية
الوطنية للدول
واألهدا
الفطط
وبالتالي يمكن
واستيمار ما
الوطنية
الفطط واألهدا
على
على البنا
البنا يمكن
وبالتالي
خططتشددم
متكاملة
خطط
للسدوض
المتجددةنحو
الطاقةللسددعي
المتجددة
مصددادر
في مجال
متكاملة تشددم
وضددع
دعيددعنحو
الطاقةدادر
مجال مصد
إنجازه في
تر إنجازه تر
الهيدروجين
الطاقةفي إنتا
المتجددة
الكهرباددادر
إنتا من مص
الكهربا
دتيمارمن إنتا
الفائض
الهيدروجين
المتجددة في إنتا
الطاقةدادر
من مصد
الفائض من
اسددتيمار اسد
دديرهدواق
تصداألسد
دديرهأو إلى
الطاقةأو تصد
الوطنية
منظومات الطاقة
ضددمن
الس
األخضددر وذلك
إلى األسددواق
الوطنية
منظومات
دتغالله ضددمن
دتغاللهالس
درد وذلك
األخضد
المحتملة مستقبال.
المحتملة مستقبال.
التجارية مع عدة
والعالقاتالراسخة
والعالقات التجارية
موقع المتميز
الجغرافي
أسواقعدة أسواق
الراسخة مع
الجغرافي المتميز
موقع :3ال
 :3-1-3ال-1-3
محورندطالشدددرق
يتوسدددط
الجغرافي الفريد
المنطقةبموقعها
تتميلالعربية
تتميل المنطقة
محورن الشدددرق
الذن يتوسدد
الذنالفريد
الجغرافي
العربية بموقعها
مالحية قناة
وممراتهامة مي
وممرات ،مالحية
خطوطرئيسدددية
مالحية
والغرب،تضدد
والغرب ،كما أنها
هامة مي قناة
مالحية ،رئيسدددية
خطوطعدة
عدةتضدددر
كمادرأنها
مسدتمرا
أسدواقتشدهد
أسدواقبعدةرئيسدية
والمنطقةمحاطة
والمنطقة .العربية
الطلب في الطلب
نموافيمسدتمرا
نمواتشدهد
رئيسدية
بعدةمحاطة
العربية
السدوي  .السدوي
إمدادات
ديون
األوروبيامس
األوروبي والسدوق
الطاقةسدوق
أبرزها ال
الطاقة
إلىمنإمدادات من
وتحتاديونإلىوتحتا
دوق امس
والس
أبرزها السدوق
موارد
على مواردعلى
عظير نجداح
األار في
داتداهقدادة .و
منيداالجط
احتدايداج
داردا لتلبحيدة
ددوده
ددولجداح الددول
األار الفي ن
عظيردذلدك
دك كدان ل
داندة.لدذلوقدد
منقددالطكداق
داتدةهدااحت
لتلبي
ددوده
خدار ح خ
نجحت
دواق
دديرهااألسد
إلىد تلك
وتصد
دتغاللمن نفط
ارواتها
دتغالل
العربية في اسد
فينجحت في
دواق و
ك واألسد
إلى تل
دديرهاوتص
وااز
وااز نفط
ارواتها من
في اسد
العربية
ت سدددي

الشدددركاتالعربية
الشدددركات الوطنية
تسدددتطيع
ومن ار
تجاريةمعها.
راسدددفة
عالقات تجارية
الوطنية العربية
ار تسدددتطيع
معها .ومن
راسدددفة
عالقات
ت سدددي

وامسددديوية التي
معفي
عمالؤها
الشدددراكة التجارية
اسدددتيمار تلك
وامسددديوية التي
األوروبية األوروبية
السدددوقفي السدددوق
عمالؤها
الشدددراكةمعالتجارية
اسدددتيمار تلك
والمنتج
دات لنقد
عالوةتملكده
على مدا
عالوة
ترسددددفدت على
داتوالمنتجدات
النفط
النفط لنقد
شددددركدات
شددددركمن
مندا تملكده
على م
عقود،
عقودم،ددار
ددار على
ترسددددمفدت
دواقمسدتقبال.
المحتملة
الهيدروجيندواق
الهيدروجين إلى األسد
تصدددير
للدخولمجال
البترولية،بقوة في
البترولية ،للدخول
المحتملة مسدتقبال.
إلى األسد
مجال تصدددير
بقوة في
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اعتمادبعدالمفوضد
دتهدفةبعد
خاصددة
األسد
األوروبي في
اعتمادديةالمفوضددية
خاصددة
دتهدفةالمسد
المسدددواق
دواق األس
مقدمة
مقدمة في
األوروبي
دوقتي السددوق
وي تي السدوي
الفار منوهو
حاجة
الهيدروجين ووجود
دتراتيجية
األوروبية السدد
ما وهو ما
الفار
منددتيراد
دتيراداالسد
االسددإلى
إلى حاجة
وجود
الهيدروجين و
السدددتراتيجية
األوروبية
مستقبال.
على تلك
للطلب
السلعة مستقبال.
السلعةتلك
للطلب على
واعد
واعدسوق
سوقخلق
يعني خلقيعني
وشـــركات البترول
شـــركاتالوطنية
شـــركات البترول
االســـتراتيجية بين
وشـــركات البترول
البترول الوطنية
االســـتراتيجية بين
الشـــراكةالشـــراكة
:4-1-3 :4-1-3
العالمية العالمية

دركاتالوطنية
البترول
االسدددبين شددد
دتراتيجية
االسددد
الشددد
الدول في الدول
البترولفيالوطنية
دركاتشددد
دتراتيجية بين
دراكة
دراكةالشددد
جذور
تعود جذورتعود
عدة
والغازنفسدها
النفطوالطاقة
والغاز
العالمية ص
الطاقةإلى نشد ة
العالمية
الطاقة
دها منذ عدة
منذنفس
والطاقة
النفطدناعة
دناعة ة ص
إلى نشد
دركات
دركات وش
العربية وشالعربية
العربية
الوطنية
شدركاتوالطاقة
بين البترول
شدركات
أسدفرالبنا
التعاون
الدول العربية
الدول في
الطاقةفيالوطنية
البترول و
بين البنا
التعاون
أسدفر وقد
عقود .وقدعقود.
مشدددتركةبمةات
مشدددتركة عمالقة
والطاقةعن
البترولالعالمية
وشدددركاتوالطاقة
وشدددركات البترول
عمالقة بمةات
مشددداريع مشددداريع
عدةانجاز عدة
انجازعن
العالمية
للصدناعة .وال شدك
طولالقيمة
سدلسدلة
عدةعلى
مجاالت
الدوالرات في عدة
المليارات من
للصدناعة .وال شدك
سدلسدلة القيمة
طولعلى
مجاالت
الدوالرات في
المليارات من
يعود
الطاقة
تحول
الهيدروجين في
الدوليحول
المتلايد
الدولي
كبير قسر كبير
قسر يعود
الطاقة
تحول
عملية
عملية في
الهيدروجين
دور حول دور
المتلايد
اللخر
أن اللخر أن
اإليطدالي
شددددرك ميد
دات كبر
التيعددة
أعلنتهدا
االسددددتراتيجيدات التي
BPداليدة وBP
دة واإليط
Eni
 Eniميد
دات كبر
شددددرعكددة
أعلنتهدا
االسددددتراتيجيدات
منده إلى منده إلى
تصددددنيعإنتدا
تصددددنيع تقنيدات
وشددددركداترائددة
وشددددركدات أخر
البريطدانيدة وShell
تقنيدات إنتدا
أخر في رائددة في
الهولندديدةالهولندديدة
البريطدانيدة وShell
عالقدات في
لدديهدا متجدذرة
عالقدات
الشددددركدات لدديهدا
 .Siemensوهدذه
 Siemensاأللمدانيدة
الهيددروجين ميد
متجدذرة في
الشددددركدات
األلمدانيدة .وهدذه
الهيددروجين ميد
المشددددتركدة لكال
المنفعدة
أسددددداس
يمكنمنهدا
التعداون
العربيدة يمكن
المنطقدةوبدالتدالي
المنطقدة العربيدة
المشددددتركدة لكال
داس المنفعدة
على أسدددد
علىمنهدا
التعداون
وبدالتدالي
تنفيذممششدتركة
ودرامسشدةداريع
تفاهماتتنفيذ
تفاهماتأو ودراسدة
إبرام أو
مبادرات
الشدريكين الوشالسدعي
علىدتركة على
داريع مش
مبادرات
إبرام نحو
نحوالسدعي
دريكين و
دكدات
الشددددرك
داتتلدك
جلقيدددا بأن
والبغدات
لنفطوقدد
مشدددداريعغاداز.
مشدددداريع النفط وال
داجحدة
ارار الن
ارار التجدارب
الشددددركدات
جليدا أن تل
داز .و
فينداجحدة في
دارب ال
التج
الطاقة وتسدفير
المتجددة
مجال مفيصدادر
بقوة في
عازمة على اال
مجال في مجال
في فرقها
فرقهادفير
المتجددة وتس
الطاقةدادر
مجال مص
دتيمار بقوة
دتيمار االس
عازمةس على
الكربون ،ب إن
تسدداهر
لدراسددةالتي
والتطويرالتقنيات
والتطوير لدراسددة
البح
البعضإن البعض
الكربون ،ب
حيادتحقيق حياد
تحقيقفي
التيفيتسدداهر
التقنيات
البح
المصددادر ومن
والغازها إلى
وتوجيه
والغاز
اسددتيماراته في
منها قرر تقلي
المصددادر ومن
تلكها إلى تلك
وتوجيه
النفط
النفطمجال
مجال في
اسددتيماراته
منها قرر تقلي
العربية.
والغاز
علىالنفط
صناعة
ينعكما قدسلبا
وهو ما
روجين
الدول العربية.
الدول في
النفطفيوالغاز
صناعة
ينعكعلى سلبا
روجينقدوهو
الهيد
بينها الهيد بينها
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

دول
دروجين يف ال
مجةاليفالهي
المسة يف
تقبلي
الخطط :الح الي ة
يف ال دول
دروجين
مج ال الهي
تقبلي
المسة و
الخطط والح الي
2-3 :2-3
العربية العربية
البحـث األول

األخيرةبدراسدة
اليالااهتماما
األخيرة
اليالا
دنوات
الدولفي الس
العربية
من الدول
فرصسدة فرص
اهتماما بدرا
دنوات
في الس
العربية
عدد من
أبد عدد أبد

الهيدروجين ،خاصدة
إلنتاش وت
داريع
ومد تنفيذ مش
إمكانية
الهيدروجين ومد
الهيدروجين ،خاصدة
ددير وتصددير
داريعصإلنتا
تنفيذ م
إمكانية
الهيدروجين
اسدتغالل اسدتغالل
الهيفي
ددروجين
دور الهي
واضدددديحدةدة نحو
اسددددتراتيجيدة
األسددددواق لهدا
األسددددواق التي بدات
في
ددروجين في
تعليل دور
تعليلنحو
واضددددحدة
اسددددتراتيج
التي بدات لهدا
في
أبددت في
اهتمدامدا
الددولالتي
العربيدة
المسددددتقبد  .و
مجدال في مجدال
اهتمدامدا
أبددتالتي
العربيدة
الددولعددد
عدددارتفع
ارتفع فقدد
فقددإجمداال
إجمداال  .و
المسددددتقبد
ومصدددر وعمان
والسدددعودية والمغرب
والسدددعودية ومصدددر
اإلمارات
الهيدروجين إلى خم
والمغربكماوعمان كما
هي اإلمارات
هي دول
دولخم
الهيدروجين إلى
فمنهات ماسدددي
اتفذت،تعلق ب
التيفمنها ما
اتفذت،
طبيعةات التي
اإلجرا
طبيعة
يبين،2-3
يبين الجدول
تعلق بت سدددي
اإلجرا ات
تفاوتت
تفاوتتوقد
وقد ،2-3
الجدول
االعتبارفيالدور
الطاقةلت خذ في
الوطنية
اسدتراتيجية الطاقة
للهيدروجين وتحدي
خطط وطنية
االعتبار الدور
الوطنية لت خذ
اسدتراتيجية
للهيدروجين وتحدي
خطط وطنية
وتفداهمدات أوليدة مع
اتفداقيدات
مسددددتقبالمدا ،تنداول
مسددددتقبال ،ومنهدا
وتفداهمدات أوليدة مع
إبرام اتفداقيدات
إبرامتنداول
ومنهدا مدا
هيددروجينهيددروجين
المحتمد للالمحتمد لل
في إلنتا
مشدداريع
لالسددتيمارفي
لالسددتيمار مباشددرة
رائدة
شددركات عالمية
األخضددر األخضددر
الهيدروجينالهيدروجين
مشدداريع إلنتا
مباشددرة
عالمية رائدة
شددركات
الهيدروجين النق
الهيدروجين في مجال
داريعلتطبيق
تجريبية
واألزرق ،ومشدد
وإجماال .،وإجماال،
في .مجال النق
دتفدام اسدددتفدام
تجريبيةاسددلتطبيق
داريعومشدد
واألزرق،
العربهيداي
ددولحتى ن
العربيدة
عنهدا في
ددروجينالهيالمعلن
مشدددداريع الهي
شددددهريدة شددددهر
دةدةحتى نهدا
ددول في ال
المعلنالعنهدا
ددروجين
مشدددداريع
دددقدد بل عددد
فقدد بل ع ف
مشروعا.
حوالي
شباط/فبراير عام
 11مشروعا.
11حوالي
2021
2021عام
شباط/فبراير
مشددد
الهيدروجيندر على
الهيدروجين األخضددد
بججمالي 7بججمالي 7
اإلنتاداريع اإلنتا
داريع مشددد
االبية
االبيةعلى
األخضددددر
دتحوذ اسددددتحوذ
وقد اسددد وقد
السدتفدام
دروعين
الهيدروجين ومش
الهيدروجين األزرق،
إلنتا
بينما خ
دروعين السدتفدام
ومش
األزرق،
دروعين إلنتا
دروعينمش
صد بينمامخشصد
داريع،
مشداريع ،مش
الدولفي تجس
العربية
هودكمبين4-3
كمابالش
مبين
الهيدروجين كما هو
هذهتجسديد هذه
ديد في
العربية
الدولنجاح
نجاحدك أن
وال ش-3دك.4أنوال ش
بال.شدك
الهيدروجين
والظفرجيدة
العالمي،بحصددة
دوقوالظفر
العالمي،
دوراالسد
هاما في
ديمكنهادور
مند لعب
المشدداريع ،سد
مندة جيدة من
بحصد
دوقفي السد
هاما
منا لعب
ديمكنها ،س
المشدداريع
إلمدادات
عالمي
دورها كمصددر
التاريفي
صدال
دوقضديف
الواعد لت
عالمي إلمدادات
صددر
التاريفي كم
دورهاإلى
إلى جديدا
جديداصدال
ضديف ف
الواعدف لت
هذا السدوقهذا الس
منذ عدة
النفط والغاز
عقود.عدة عقود.
والغاز منذ
النفط
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لها في
والمفطط
مشاريع التي تر
الهيدروجين
العربيةالدول العربية
الدوللها في
والمفطط
تنفيذها
تنفيذهاالتي تر
الهيدروجين
مشاريع:2-3
الجدول :2-3الجدول
الدولة

اإلمارات

السعودية

عمان

المغرب
مصر

اإلجراء المتخذاإلجراء المتخذالشركاء
وصف المشروعالطاقة التصميمة
الدولةوصف المشروع
/االستثمارات /االستثمارات
الشركاء
الطاقة التصميمة
تر تشغي
عام المحطة عام
المحطةتشغي
تر
أسطولئةتجريبي من
إلعادة تع
أطل محطة تجري
من
أسطول تجريبي
تجريئةية إلعادة تع
أطليةمحطة
وشركة
للسيارات
الفطير
شركة
يتضمن
كما
،
2017
شركة الفطير للسيارات وشر
 ،2017كما يتضمن
تعم
مركبات
3
ف
يدرطجين
 3مركبات تعم
نقمر ات اق نقمر ات اق يدرطجين ف
المشروع إنشا محطة
المشروع إنشا محطةAir LiquideAir Liquide
منط ة نق ادية فمنطد ة نق ادية ف د بفاليا الوقود بفاليا الوقود
اانية لر يتر بنائها
اانيةبعدلر يتر بنائها بعد
عام
المشروع
ننط ق م رطا تجري إلنتاج
المشروع عام
إطالق
تر إطالق تر
كهرباومكتب
هيةة دبي
كهربا ومياه
هيةة
إلنتاجميجاوات
ننط ق م رطا تجري 1.25
ومياه دبي ومك
ميجاوات
1.25
"نق يدرطجين ن"نقخ ر" ف
المفطط ومن المفطط
 ،2019ومن ،2019
يدرطجين ن خ ر" ف
كإكسبو  2020دبيك
وشركة دبيك وشرك
كإكسبو 2020
إلنتا  20إلنتا 20
في
المحطة
دخول
تطم
مجمع د آل
مجمع محمد ن رن
محمدم ن رن د آل م تطم
فيSiemensك كاأللمانية
دخول المحطة ك
كجر/الساعة
Siemensك األلمانية
كجر/الساعة
التشغي عام 2022
قلطاقة نق م ية ف
التشغي عام 2022
اإلمارات
قلطاقةد نق م ية ف د
الطاقة
ودائرة
مصدر،
شركة
شركة مصدر ،ودائرة الطا
االتحادوشركة االتح
وشركة ظبي،
في أبو ظبي ،في أبو
محطةم تجري
رطايةمحطة تجري ية
تأ يس م رطاتأ يس
ومجموعة
للطيران ،للطيران ،ومجموعة
المشروع عن المشروع
تر اإلعالن عنتر اإلعالن
قتططير نق يدرطجين ن خ ر ف
Lufthansaكك ،وجامعة
المنفذ في
قتططير نق يدرطجين ن خ لرر فيحدد بعد لر يحددمنبعدقب التحالف
خليفةوجامعة خ
Lufthansaك،
التحالفك المنفذ في
من قب
مدينة مصدر ف د
مدينة مصدر ف د
للعلوم والتكنولوجيا
كانون2021
كانون الياني/يناير
للعلوم والتكنولوجيا
الياني/يناير 2021
وشركةك كللطاقة،
وشركة كSiemens
Siemensك للطاق
ك
Marubeni
وشركة ك وشركة ك Marubeniك
أسطول تجريبي من
أسطول تجريبيتر من
وشركة
السعودية
المحطةتشغي شركة
تشغي
إلعادة تعبةة
السعودية وشر
أرامكو
المحطة أرامكو شركة
تر
تجريبية إلعادة تعبةة
تجريبيةمحطة
أول محطة أول
 6مركبات تعم 6مركبات تعم
حليران/يونيو Air Products2019
حليران/يونيو 2019
المركبات بالهيدروجين
Air Products
بالهيدروجين
المركبات
بفاليا الوقود بفاليا الوقود
 650طن/اليوم من
 650طن/اليوم من
بالطاقة
نيوم تعم بالطاقة
تعم ة في
نيوم منش
بنا منش ة في بنا
شركة
أكواباور و
الهيدروجين
أكواباور وشر
وشركة
توقيع االتفاق في يوليو نيوم وشركة نيوم
الهيدروجين
تر
تر توقيع االتفاق في يوليو
وتصديرإلنتا وتصدير
المتجددة إلنتا المتجددة
Air Products
األخضر ،و1.2
Air Products
األخضر ،و1.2
2020
السوق
الهيدروجين األخضر إلى
السوق
الهيدروجين األخضر إلى
 2020باستيمارات  5مليار دوال
طن/السنة
مليون
باستيماراتر 5مليار دوالر
من طن/السنة من
مليون
السعودية العالمية
العالمية
الفضرا
األمونيا
األمونيا الفضرا
وحدات إلنتا
المشروع
وحدات إلنتاتر تشغي
المشروع
تشغي
تر
شركة
السعودية و
السعودية وشر
أرامكو
وتصدير أول شحنة من شركة أرامكو شركة
الهيدروجين منالهيدروجين من
مشروع استرشادن إلنتا
وتصدير أول شحنة من
ومعهدالطاقة
اقتصاديات
مشروع استرشادن إلنتا الغاز ،واألمونيا،
اقتصاديات الط
سابك ومعهد سابك
واألمونيا،
الغاز،
األمونيا في سبتمبر
األمونيا اللرقا في الجبي
األمونيا في سبتمبر
األمونيا اللرقا في الجبي والتقاط انبعااات
)IEEJاليابان ()IEEJ
في اليابان ( في
والتقاط انبعااات
2020
2020
الكربون
الكربون
البلجيكية
مجموعة DEME
 DEMEالبلجيك
مجموعة
ومجموعة  OQللطاقة
ومجموعةمع OQللطاقة مع
الهيدروجين الهيدروجين
محطة إلنتا محطة إلنتا
للمناطقالعامة للمناطق
الهيةة العامة الهيةة
ميجاوات 500ميجاوات
-250 500-250
األخضر في منطقة
الدقرفي منطقة الدقر
األخضر
والمناطق
االقتصادية الفاصة
الفاصة والمناط
االقتصادية
الحرة
الحرة
طن/السنة 400طن/السنة
-300 400-300
هجين إلنتا
مشروع هجين إلنتا
مفطط مشروعمفطط
عمان
االتفاق علىترإعداد
تر
االتفاق على إعداد
الهيدروجين
من الهيدروجينمن
Sumitomo
Corporation
في
الشمسية
والطاقة
الهيدروجين
umitomo Corporation
الهيدروجين والطاقة الشمسية في
دراسةيناير
دراسة الجدو في
األزرق
الجدو في يناير
األزرق
للبترول
إحد مواقع اإلنتا
شركة نرا للبترول
و شركة نرا و
التابعة اإلنتا التابعة
إحد مواقع
ميجاوات محطة2021
محطة
2021
 20ميجاوات 20
للبترول
لشركة نرا لشركة نرا للبترول
للطاقة الشمسيةللطاقة الشمسية
والمنطقة
سلطة مينا صحار
صحار والمنط
سلطة مينا
الهيدروجين الهيدروجين
محطة إلنتا محطة إلنتا
بعديتفذ بعد أنلرإجرا
لر يحدد بعد لر يحدد لر
يتفذ بعد أن إجرا
الحرة
صحار
األخضر في مينا
الحرة
األخضر في مينا صحار
300من
مليون يورو
مليون يورو م
تموي  300تموي
الهيدروجين الهيدروجين
محطة إلنتا محطة إلنتا
 100ميجاوات 100ميجاوات
المغرب
بنك
األخضر
بنك
األخضر
توقيع خطاب نوايا
توقيعمعخطاب نوايا مع
شركة Siemens
شركة Siemens
الهيدروجين الهيدروجين
مشروع إلنتا مشروع إلنتا
األلمانية
سيمينل األلمانية
شركة سيمينل شركة
اير محدد اير محدد
مصر
األلمانية في كانون
األخضر
الياني /كانون الياني/
األلمانية في
األخضر
يناير  2021يناير 2021
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

حتى
العربية (
الدول
عنها في
اإلعالن
الهيدروجين التي تر
مشاريع
العربية (حتى
الدول
عنها في
اإلعالن
التي تر
الهيدروجين
توزيع مشاريع
توزيع:4-3
الشك :4-3الشك
شباط/فبراير )2021
شباط/فبراير )2021

اﻟﺒﺤـﺚ اول

اإلمارات
الهيدروجين في دولة
دولة اإلمارات
الهيدروجين في
خطط :1-2خطط
-3 :1-2-3
مصددادر
فيددتيمار
الرائدة اس
في مجال
الدولالرائدة
العربية
دولة من الدول
اإلمارات
الطاقةدادر الطاقة
دتيمار مصد
مجال اسد
العربية
اإلمارات من
تعد دولة تعد
مصدددادر
الطاقةوزيادة
األولية،
الطاقة
دنوات
المتجددة،ددعى
المتجددة ،وهي تسد
وزيادة مصدددادر
األولية،
مليج
مليجتنويع
تنويع نحو
نحوددنوات
منذ سد
سدددعى
وهيمنذتسدد
الطبيعي.
تلال
الكهربائية التي ال
الغاز الطبيعي.
الغازعلى
على كبير
كبيربشك
بشك تعتمد
تعتمدتلال
التي ال
الكهربائية
إنتا الطاقةإنتا الطاقة
الددولالتي
أوائدالعربيدة
الددول
اإلمدارات من أوائد
الهيددروجين ،كداندت
العربيدة التي
اإلمدارات من
دولدةكداندت دولدة
الهيددروجين،
وفي مجدالوفي مجدال
تنفيذ عدة
عدةمن خالل
مجاالت
في عدة
الهيدروجين كوقود
االسددددتفادة من
بدأت دراسددددة
خالل تنفيذ عدة
مجاالت من
كوقود في
الهيدروجين
االسددددتفادة من
بدأت دراسددددة
كوقود
الهيدروجين واس
الهيدروجين األخضدر
دك 3
تجريبيةالش
داريعكما يبين
تجريبية
دتفدامه كوقود
دتفدامهواس
األخضدر
يبين5-ال،شدكإلنتا ،5-3إلنتا
كما
مشداريع مش
األوسط
الشرق
تجريبية
عامافتتاح
،2017
للمركبات .حي
الشرق األوسط
منطقة
منطقة في
محطةفيتجريبية
محطةأول
أولافتتاح
،2017
عام شهد
شهد حي
للمركبات.
دبي ،وه
بجمارة
منطقة كفيالباديةك
بالهيدروجين في
المركبات
إلعادة تموين
مشدروعوترمشدروع تر
بجمارةو دبي ،وه
باديةك
منطقة كال
بالهيدروجين
تموين المركبات
إلعادة
المتفصدصدة في تنفيذ
Air Liquide
للسديارات وشدركة
تطويره بين
تطويره بالشدراكة
المتفصدصدة في تنفيذ
Air Liquide
للسديارات وشدركة
الفطير بين الفطير
بالشدراكة
مركبات
أسدددطولمن االا
ويضدددر تجريبي
،41أسدددطول
ويضدددر
الهيدروجين،41
الهيدروجين في العالر
محطات تموين
في العالر
محطات تموين
االا مركبات
تجريبي من
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الهيددروجين كجل
شددددةدت أنمحطدة
 .Toyotaوقدد أن
من نوع
تعمد الوقود
تعمد بفاليدا
 .Toyotaوقدد
منكجل من
الهيددروجين
شددددةدت محطدة
الوقود من نوع
بفاليدا
ددروجين
دار تقنيدة
داربهدد
،2017
دامجبددأ في م
تجريبي
الهيددروجين
الهداي وقود
وقودخالي
خاليداتقنيدة
اختبدار
اختبهدد
،2017
دار مدايو/أي
دايو/أيفي
تجريبي بددأ
برندامج برن
أكبر من
نشدر
فرص
على ،وتقيير
الطرقات
االنبعااات على
الكهربائية عديمة
المركبات المركبات
عدد أكبر من
عدد نشدر
فرص
وتقيير
الطرقات،
االنبعااات
الكهربائية عديمة
بالشددرا
إنشددااانية
البرنامجمحطة
يضددر إنشددا
البرنامج
الوقود.
الكهربائيةعلى
الكهربائية العاملة
اانيةكةبالشددراكة
محطة
يضددركما
خالياكماالوقود.
خالياعلى
العاملة
وشركةكدددددد د
الوطنيةك الفطير لل
ظبي وشركةك
الوطنيةك
أبو ظبي
كمصدركبترول
كمصدرك وشركة
سياراتكدسياراتك
الفطير للدددددد
بترول أبو
وشركة
بين شركةبين شركة
.Air Liquide
.Air Liquide
وشدركة وشدركة
مشددروع إلنتا
حجر لتنفيذ
األسدداس
وضددع ترحجر
،2019
شددباط/فبراير عام
وفي
مشددروع إلنتا
األسدداس لتنفيذ
وضددع
عامتر،2019
شددباط/فبراير
وفي
محمد نل
مجمع راشدد
محمد بن
دتفدامشدمس
الطاقة ال
دتفدام
درك با
كالهيدروجين األخض
مكتوم نل مكتوم
بن راشدد
مجمع في
فيدمسدية،
دية ،الش
الطاقة
درك باس
سض
األخ
كالهيدروجين
42
دية
للطاقة الشددمسد
دروع بين ك
بالتعاون
ديجرنالمشد
تطوير
الشد.43،
كهرباهيةة كهربا
هيةة من
بالتعاونمنبين ك
دروعالمشد
تطوير
ديجرنوسد
وسد.43،42
دمسددية
للطاقة

األللمدك
دة ،وذ
Siemensك األلمداني
دبيكدة ك
وشددددرك
كإكسددددبودبيك
كإكسددددبو 2020
داهتدب
ومك
في وذلدك في
دانيدة،
Siemensك
وشددددركدة ك
2020
دبي ومكتدب
وميداه دبيومي
للبحوا
كهرباهيةةومياه
التابعةهيةة
لمركل
الفارجية التابعة
والتطوير والتطوير
دبي للبحوا
كهربادبيومياه
لمركل
الفارجية
االختباراتاالختبارات
منشددات منشددات
االقتسص
بماديرة
دبي ،مس
في يدعر
دية بما
دبي،
مكتومشدمسدية
للطاقة ال
محمد نل
مجمع راشدد
محمد بن
داد االقتصداد
ديرة
يدعر م
فيشدمس
للطاقة ال
مكتوم نل
بن راشدد
في مجمع في
الكهربائي قدرة
للتحلي
منشد ة
والمشدروع سديضدر
األخضدر في دولة
1.25قدرة 1.25
الكهربائي
منشد ة للتحلي
يضدر
والمشدروع سد
اإلمارات.اإلمارات.
األخضدر في دولة
175دنة) من
طن/السد
20داعة (
كجر/السد
تقنيةتكفي
PEM
ميجاوات ،باسد
طن/السددنة) من
175داعة (
كجر/السد
20إلنتا
إلنتاتكفي
PEM
تقنيةدتفدام
دتفدام باسد
ميجاوات،
ضدغطعند 35بار
الهيدروجين عند
التشدغيقيد بحلول
المحطة
ومن أن تكون
المفطط
ومن
التشدغي بحلول
تكونقيدالمحطة
المفطط أن
بار.44
35.44
ضدغط
الهيدروجين
عام .2022
عام .2022
دايرعن
اإلعالن
داني/ين
شددددهرفيكدانون ال
اإلعالنترفي
ومع دخول ع
اإلعالن عن
دايريداني/ين
دانون ال
شددددهري ك
اإلعالن
2021ع،دامتر،2021
ومعدامدخول
ت سدي

في وشدركة
أبوظبي،
الطاقة
دائرة
دركةضمدرصشددر،
للهيدروجين 45يضدر
أبوظبي ،وشدركة
فيالطاقة
دائرة
ددر ،و
دركةومص
للهيدروجينش 45ي
تحالف تحالف
ت سدي

والتكنولوجيددا،
وجدامعدةللعلوم
وجدامعدة خليفدة
Lufthansaك،
ومجموعدة ك
والتكنولوجيددا،
خليفدة للعلوم
Lufthansaك،
ومجموعدة ك
للطيران ،للطيران،
االتحداد االتحداد
مشدروع محطة
Marubeniكسدي
Marubeniك بهد ت
Siemensكوشدركة
Siemensك للطاقة،
مشدروع محطة
بهد ت سدي
للطاقة،كوشدركة ك
وشدركة كوشدركة ك
والوقوددرالمسدد
الهيدروجين األخضدد
لتطوير
مصدد
تجريبية في مدينة
وإنتاددتدام وإنتا
دتدام المسد
والوقود
الهيدروجيندراألخضدد
ددرك لتطوير
ددر كمصدد
مدينة
تجريبية كفي
الكهربا النق
الكهربامن ألارا
الكيروسين من
والطيران.46
والطيران.46
والشحن والشحن
ألارا النق
الكيروسين
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للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
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دولةحسب
اإلمارات
الهيدروجين في دولة
المشاريعإلنتا
المشاريع:5التجريبية
التسلسحسب التسلس
اإلمارات
الهيدروجين في
واستفدام واستفدام
التجريبية إلنتا
الشك :5-3الشك -3
اللمني

اﻟﺒﺤـﺚ اول

2017 2017

اللمني

تجريبيةة المر
عاد تعب
تجريبية
محطة
عاد باتعب ة المر با
محطة
يل أول
تش يل أول تش
دب
يف
البادية
منطقة
يف
يدروجين
بال
بال يدروجين يف منطقة البادية يف دب

سيارات
الفطير لل
بين شركة
بالشراكة
مشروع تر تطويره
الفطير للسيارات
شركة
بالشراكة بين
تطويره
مشروع تر
وشركةAir
وشركة Liquide
Air Liquide

201

201

األخ ر يف
نتاج ال
انط
مجمع ر يف مجمع
يدروجين األخ
يدروجين ال
نتاج
تجريب
تجريب مشرو
مشرو انط
دب
يف
الشمسية
للطاقة
تو
م
ل
راشد
بن
محمد
محمد بن راشد ل م تو للطاقة الشمسية يف دب

وميةاه دب
كهرب ا
ين هية ة
بالشراكة ب
كهربيا ومي اه دب ي
ين هية
بالشراكة ب
المشروع
المشروعتنفيذ
سيتر تنفيذ سيتر
األلمانية
 2020دبي
ومكتب إكسبو
األلمانية
سيمن
سيمنوشركة
وشركة دبي
إكسبو 2020
ومكتب

2021 2021

ت سي

لتطوير ال
تجريبية
مشرو سيمحطة
يدروجينال يدروجين
تجريبية لتطوير
محطة
مشرو
ت
مصدر يف
دبمصدر يف دب
مدينة
مدينة ر يف
األخ ر يف األخ

طة تحر ة
طن م
اقف ي
طة تح
طدنئةرةمص در طدنئ رة
در ر
مص م
اقف ي
رطا
رطاتن يطنذ نقم
يتم تن ي ذ نقم يتم
ة
طمجمطع
رنن
قلطي
اد
نتتح
ة
ر
ط
نقطاق ة ف أ ط
ط ر ة نتتح اد قلطي رنن طمجمطع ة
نقطاق ة ف أ ط
" Lufthansaطجامع ة
نطقطجيطم اطنقت نطقطجي ا
طنقت قلعل
"Lufthansaخليطجامعة قلعلة خليطم ة
Marubeni
Siemensر ةط ر ة
ط رة
 Siemensط ر ة Marubeni
ط

وبفال

األخيرة،
اليالاة
دنوات
اإلعالنالس
اإلعالنترعنها في
داريع التي تر
التجريبية
المش
اليالاة األخيرة،
دنوات
في الس
عنها
التجريبية التي
داريع المش
وبفال

الهيدروجين،
األطر للتعام
التنظيمية
في وض
إقليميا
دولة األولى
اإلمارات
الهيدروجين،
التنظيميةمعللتعام مع
األطرضدع
دع في و
إقليميا
األولى
اإلمارات
كانت دولةكانت
بجعدادالفنية
الالئحة
بجعداد
كمواصدددفاتك
والمقايي
اإلماراتدفات
هيةة للمواصدد
اإلمارات
الالئحة الفنية
دفاتك
كمواصدد
دفات والمقايي
للمواصدد
حي قامتحيهيةةقامت
الالئحةنهائي
الالئحةتلكبشددددك
وقدتلك
اعتمدت
وجين،
بالهيدر
بالمركبات العاملة
بشددددكفي نهائي في
اعتمدت
وقدوجين،
بالهيدر
العاملة
بالمركبات
الفاصددددة الفاصددددة
(
حليران/يونيو 2020
حليران/يونيو.)47( 2020.)47

توافرهدا
السددددالمدة العدامدة
وتغطيمتطلبدات
وتغطي الالئحدة
المركبدات المركبدات
يجدبفيتوافرهدا في
يجدبالتي
التيالعدامدة
السددددالمدة
الالئحدة متطلبدات
سددددطوانبددات
داصددددة
وضددددعطدات خ
وضددددع اشددددترا
دالهي من حيد
ددروجين،
تفليندات تفلين
سددددطوان
دات بدخداصددددة
اشددددتراط
ددروجين ،من حيد
العداملدة بدالهاليعداملدة ب
المطلوبعلى
واالختبارات إجراؤها
واالختبارات المطلوب
وأنواعهاصدنيع،
دتفدمة ومادة الت
وأنواعها
الهيدروجين المس
إجراؤها على
ومادة التصدنيع،
دتفدمةالمس
الهيدروجين
متطلباتشددددحن
الالئحةمحطات
تغطيمتطلبات
الالئحة
األسددددطواناتخاص.
األسددددطوانات بشددددك
المركبات المركبات
محطات شددددحن
تغطي كما
بشددددككماخاص.
الفطوة،
المحعددط تل
دات .وت
دذهمدةالمح
السددددالدةمدةفي ه
داتدة الالزم
السددددالم
دة،طدات
واشددددترا
دك الفطوة،
دك .وتعدد تل
دات
فيطهدذه
الالز
واشددددتراط
دة،ددروجيني
الهيددروجينيالهي
السوق
الهيدروجين داخ
استفدامفيتطبيقات
تنظيمي في
إجرا مهر للبد
إجرا تنظيمي
اإلماراتي.اإلماراتي.
داخ السوق
الهيدروجين
استفدام تطبيقات
مهر للبد
98
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المملكةفيالعربية
الهيدروجين في
السعودية السعودية
المملكة العربية
الهيدروجين
خطط :2-2خطط
-3 :2-2-3
المتجددة
باالسددمصد
دتيمار في
دنواتباالسدد
اهتماما
دنوات
منذ سدد
الطاقة المتجددة
الطاقةدادر
دادر مصدد
دتيمارد في
اهتماما
منذ سدد
دعودية
دعوديةالسدد
تبدن السددتبدن
الهيدروجين متوافقة
مشددروعات
السددوقوت تي
السددوقفيالمحلي،
النفط في
االعتماد على
لتقلي
الهيدروجين متوافقة
مشددروعات
المحلي ،وت تي
على النفط
االعتماد
لتقلي
زيادةعلى تلك
االعتماد
زيادة
رؤية 2030
السعودية
بشك رؤية
بشك عام مع
در.المصادر.
المصاتلك
االعتماد على
مجال
مجال في
السعوديةفي2030
عام مع
الهيدروجين
دتفادة من
االسد
التجريبية بهد
أولى
وقد بدأت الس
الهيدروجين
االسددتفادة من
بهد
التجريبية
داريعالمشدداريع
المشدأولى
دعودية
دعودية السد
وقدد بدأت
المركب
تجريبيطدةدة إلع
أولافتتمح
منتداح
خالل افت
كوقودمج
كوقود في عددة
داتالمركبدات
تعبةدة
دادةيدةتعبةإلدةعدادة
تجريب
داحطدةأول مح
خالل
منداالت،
داالت ،مج
في عددة
بالشدددراكة بين
مشدددروع تر
عاموهو
،2019
حليران/يونيو عام
بالهيدروجين في
بالشدددراكة بين
تطويرهتر تطويره
مشدددروع
 ،2019وهو
حليران/يونيو
بالهيدروجين في
دطولمن سددت
تجريبي
ويضددر
،Air Products
وشدددركة
دركةالسد
أرامكو
تجريبي من سددت
دطولدر أسد
،Airأسدويضد
Products
دعودية وشددركة
دعودية الس
أرامكو
شددركة شد
Mirai
من نوع
تعمالوقود
بفاليا
مركبات تعم
.48 Toyota
.48 Toyota
نوع Mirai
الوقود من
بفاليا
مركبات
السدعودية اتفاقا
التجارن،كفنيومك
التجارن ،ف برمت
الصدعيد
السدعودية اتفاقا
أكواباوركأكواباورك
وشدركةككوشدركة
برمت كنيوم
على الصدعيد
أما على أما
لتنفيذ هو
مشددروع
تموز/يوليولتنفيذ
تموز/يوليو 2020
 Air Productsفي
نوعه من نوعه
مناألكبر
األكبرهو
مشددروع
2020
 Air Productsفي
مع شددركةمع شددركة
بالطاقة إلنتا
تعم المتجددة
بالطاقة
نيوم ةتعم
مسددتوعبارة
على العالر
على مسددتو
وتصددديروتصدددير
المتجددة إلنتا
في نيوم
منشدد ةعنفيمنشدد
عنعبارة
العالر
المشدروعتنفيذه
المشدروع الملمع
السدوق وسديقوم
السدوقإلىالعالمية.
الهيدروجين إلى
الهيدروجين األخضدر
إنشدا على إنشدا
علىتنفيذه
الملمع
العالمية .وسديقوم
األخضدر
داواتطداقدة
لتوليدد ال
داحي بددق عن
ددرةي تل
الشددددمسدددديدة وطداقدة
محطدات للط
لتوليدد الطداقدة
داوات جيج
جيجعن 4
ددرة 4تليدد
داحداقبدةق الر
الريوط
الشددددمسدددديدة
محداقطدةدات للطداقدة
طن/اليوم من
الكهربدائي650
الكهربدائي إلنتدا
لتشددددغيد التحليد
الالزمدة أجهلة
الكهربدائيدة لتشددددغيد
الكهربدائيدة الالزمدة
طن/اليوم من
إلنتدا 650
أجهلة التحليد
النيتروجين من الهوا
األخضددر ،لفصدد
األخضددر ،ووحدات
الهيدروجين
مليون 1.2مليون
 1.2نحو
إلنتاالهوانحوإلنتا
النيتروجين من
ووحدات لفصدد
الهيدروجين
طن/السدنة من األمونيا الفضدرا لتصدديرها إلى األسدوق العالمدددددية) (50،49كم )49
ددددد،ا(50يبين
كمدددددا يبين
طن/السدنة من األمونيا الفضدرا لتصدديرها إلى األسدوق العالمدددددية

الحصددرن لألمونيا
Air Products
وسددو .6-تلعب
ددددد-د.6
الددددد دشددكال 3
الحصددرن لألمونيا
المشددترنالمشددترن
دور  Airدور
Products
وسددو تلعب
شددك 3
المسددددتوردين
معدالجتهدا من قبد
جميع أن
الفضددددرا لتقوم
المسددددتوردين
معدالجتهدا من قبد
العدالرحداويترالعدالر ويتر
إلىحداجميع أن
إلىبنقلهدا
بنقلهدالتقوم
الفضددددرا
حيون
يحتاجهبمامن وقود
النق بما
قطاع
سدديمد
األخضددر الذن
الهيدروجين
وقود حيون
يحتاجه من
قطاع النق
سدديمد
الذن
األخضددر
الهيدروجين
السددتفرا السددتفرا
صديق للبيةة.
صديق للبيةة.
مليار
والتوزيع إلى 7
شدداملةاإلنتا
للمشددروعمراح
للمشددروع شدداملة
تصدداإلجمالية
تصدد التكلفة
إلى  7مليار
والتوزيع
مراح اإلنتا
التكلفة اإلجمالية
نيوم يتر
دوالراإلنتا
لمحطة
دوالر
سددديفصددد 5
تقسددديمها تقسددديمها
مدينة نيوم يتر
مدينة في
لمحطةفياإلنتا
مليار
مليار 5
سددديفصددد
دوالر ،حيدوالر ،حي
المتبقية
تكلفةمليار
سدتفصد الدددد د2
بينما تكلفة
سدتفصد
المشداركة ،بينما
األطرابين اليالاة
بالتسداون بين
مليار المتبقية
الدددد د2
المشداركة،
األطرا اليالاة
بالتسداون
99
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دادةإلى
تحويلعهدا
األسددددواقوإالععدادة
األسددددواق العدالميدة
الفضددددرا إلى
وتوزيعقد األمونيدا
تحويلهدا إلى
دالميدة وإ
الفضددددرا إلى
وتوزيع األمونيدا
لمرحلدة نقد لمرحلدة ن
أن يكون
المقرر
.Air Products
تتحملها بالكام
هيدروجين وسددددو
المقرر أن يكون
ومن
ومن.Air
Products
دركة شددددركة
تتحملهاشدددبالكام
هيدروجين وسددددو
التشغي قيدبحلول
المشروع قيد
.2025عام .2025
التشغيعامبحلول
المشروع
البحـث األول

في في
الفضرا نيوم
واألمونيافي مدينة
األخضرالفضرا
الهيدروجينواألمونيا
الهيدروجين األخضر
السعوديةفي السعودية
مدينة نيوم
إنتا مشروع إنتا
مشروع:6-
الشك :6-3الشك 3

51
Air
Products
المصدر :معدل عن
Air Products
معدل عن
المصدر:

وبفال

51

شددركة
األخضددرفي مدينة
األخضددر العمالق
أبدت شددركة
أبدتنيوم،
نيوم،مدينة
العمالق في
الهيدروجينالهيدروجين
مشددروع مشددروع
وبفال

دديره إلى
الهيدروجين وتصدد
الهيدروجين األزرق،
باالسددمجال
دتيمار في
دعوديةباالسدد
اهتماما
أرامكو السدد
وتصدددديره إلى
األزرق،
دتيمار في مجال
اهتماما
دعوديةالسدد
أرامكو
اسددددترشددددددادن
أرامكودتبتنفيددذ
األسددددواق العددالميد
اسددددترشددددددادن
مشددددروعمشددددروع
أولبتنفيددذ أول
أرامكو
دت قددامد
حي ددالميد قدةد.دامدحي د
دة .العد
األسددددواق
معسدددداب
شددددركدة
األمونيبدادالتع
إلنيتدا اللرقدا
األمون
 )Demonstrationإلنتدا
شددددردككدة سددددابدك
معدالتعداون
داون ب
اللرقدا
)Demonstration
(Project(Project
على الغاز
اسددتفدام
المشددروع على
اليابان (ويعتمد
اليابان (في.)IEEJ
اقتصدداديات الطاقة
اسددتفدام الغاز
المشددروع
 .)IEEJويعتمد
في الطاقة
اقتصدداديات
ومعهد ومعهد
دتفدامها
انبعاااتالناتجة
التقاطالكربون
انبعااات
الهيدروجينار التقاط
الهيدروجين الرمادن
الطبيعي في إنتا
السددتفدامها
السدالناتجة
الكربون
الرمادن ار
الطبيعي في إنتا
األمونيدا اللرقدا
الهيددروجينفي إنتدا
الهيددروجين األزرق
المييدانول ،بينمدا
األمونيدا اللرقدا
األزرق في إنتدا
يسددددتفددم يسددددتفددم
المييدانول ،بينمدا
في إنتدا في إنتدا
الكهربا .
توليد
امها في
واستفد
لتصديرها إلى
توليد الكهربا .
امها في
واستفد
اليابان
اليابانإلى
لتصديرها
أيلول/سدبتمبر
االسدترشدادن في شدهر
تصدديرترأول
أيلول/سدبتمبر
االسدترشدادن في شدهر
المشدروع المشدروع
من شدحنة من
شدحنةأول
تصددير
وقد تر وقد
لتغدذيدة لتوليدد
اليدابدانمحطدات
اليدابدانإلىلتغدذيدة
األمونيداإلى
األمونيدامناللرقدا
 40طن
 2020والتي
محطدات لتوليدد
اللرقدا
بلغدتمن 40طن
بلغدتوالتي
2020
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كهربا
الغازفي
الطبيعي
الغاز
األمونيا%20
سددتسددتفدمبنسددبة
سددتسددتفدم األمونيا
الكهربا  ،حي
محطة كهربا
محطةفي
الطبيعي
 %مع
مع 20
بنسددبة
الكهربا  ،حي
األمونياأمانفسها،
ميجاوات .أما
تعمبقدرة
تعمأخربالفحر
ميجاوات،أخر
ميجاوات ،ومحطة
األمونيا نفسها،
ميجاوات.
 10بقدرة 10
بالفحر
ومحطة
بقدرة  2بقدرة 2
فسو

قدرةوات
غيرة كيلو
قدرة 25
محطةغيرة
صدددددددد
استفدامها كوقود
يبين
، 25
 53كما يبين
كما، 52
كيلووات
صدددددددد
محطةفي
فيكوقود
استفدامها
يترفسو يتر
53 52

الكربون
30ااني
نحومن
التقاططن
نحو 30
نج .7الم
دددددددددددكش .7-3
الش
ديد الكربون
سديدااني أكس
طن أكمن
التقاط في
فيشدروع
دروع الم
وقدش نج
دددددددددددكوقد -3
ال
قدرها
سدابك،التقاط
لشدركةبينما تر
التابعةسدابك،
لشدركة
المييانول التابعة
السدتفدامها في
كمية قدرها
كميةالتقاط
بينما تر
المييانول
إنتامحطة إنتا
محطة في
السدتفدامها
النفط(EOR
النفطإنتاالمحسن
عملياتفيإنتا
الستفدامها في
الكربون
20ااني
 20طن من
المحسن).)EOR(.
عمليات
الستفدامها
أكسيد الكربون
أكسيدااني
طن من
اسدترشدادن
مسدتو وهو
مسدتوعلىالعالر،
المشدروع األول
اسدترشدادن
نموذبميابة نموذ
بميابةوهو
العالر،
علىنوعه
نوعه من
من األول
المشدروع
وهو يعد وهو يعد
حاللبنا
التوسددع
عليهاللبنافي حال
لها للبنا
والحلول الفعالة
التقنيةالمشدداك
ومعرفة
الختبار التقنية
التوسددع لبنا
عليها في
الفعالة لها
والحلول
ومعرفة المشدداك
الختبار
كبير.
مقياس
مشاريععلى
مشاريع تجارية
مقياس كبير.
على
تجارية
األخضرالفضرا
الهيدروجينواألمونيا
الهيدروجين األخضر
واألمونيا الفضرا
إنتامشروع إنتا
مشروع:7
الشك :7-3الشك -3

السعوديةأرامكو السعودية
المصدر :أرامكوالمصدر:

سلطنةفيعمان
الهيدروجين في
سلطنة عمان
الهيدروجين
خطط :3-2خطط
-3 :3-2-3
خطةصدادر
لتنويع م
الهيدروجين في إطار
اهتماما
عمان
لتنويع مصدادر
خطةإطار
الهيدروجين في
دتغالل باسدتغالل
عمانباساهتماما
دلطنة
دلطنةدت س
أبدت س أب
ددروجينداتده ميد
الهيومشددددتق
ددروجين
من الهي
دات وتد مين
الكربون
انبعداا
ومشددددتقداتده ميد
البالد من
البالدداجدة
جدةمين ح
الكربونحداوتد
دات انبعداا
وتقليد
الطداقدة وتقلاليدطداقدة
إلى العالمية.
األسواق
وتصديرإلى
واألمونيا ،الفائض
واألمونيا ،وتصدير
األسواق العالمية.
الفائض
المييانول المييانول
101
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والتطوير في
داميددبدالبحد
نحو االهتم
تجسدددديدد
أولى الفعليدة
الفطوات
والتطوير في
االهتمدام بدالبحد
تجسدددد
نحوالفعليدة
الفطوات
أولىجدا ت
وقدد جدا توقدد
ألبحداا
عبر تدأول
سددددي
عبر تد
2020
ينداير
اليداني/
الهيددروجين في
مركل ألبحداا
مركلأول
سددددي
2020
ينداير
اليداني/
كدانون
كدانون في
الهيددروجين
مجدال مجدال
للهيدروجينك،
كمركلسدرعمان
الجامعةللتقنية با
الجامعةفياأللمانية
الهيدروجين في الس
للهيدروجينك،
كمركل عمان
األلمانيةسدرللتقنية با
دلطنةفيفيالسدلطنة
الهيدروجين
البحـث األول

كالهيدروجين
الفضرا
عملية
يساهر في
أبحاا
مركل
ليكون بميابة
كالهيدروجين
الطاقة الفضرا
الطاقةتبني
تبنيعملية
تسريع
تسريع في
أبحاا يساهر
مركل
بميابة
ليكون
لجميععدات
الصددددندا
لجميع
البحيي
المركل بتقددير ال
االقتصدددداد العمداني.
في
التيداعدات التي
الصددددن
البحيي
ددعر
ددعرتقددير ال
المركل ب
ويفتمداني .ويفت
االقتصدددداد الع
في
ددامدات
لتكييفيددةاسددددتف
دديلكدة،طدابقهدةدد بدديلفت
ددروجينالهيكطداقدة ب
تبني الهي
اسددددتفددامدات
لتكييف
ددةفداق جدد
دة ،بنهفددداق جفتددي ن
ددروجين
إلى تبني
تطم إلى تطم
الترويج
نشددطا
سدديؤدندورا
سدديؤدن المركل
السددوقفيالعماني
الهيدروجين في
عملية الترويج
عملية في
في نشددطا
دورا
المركل
السددوقحيالعماني حي
الهيدروجين
للهيدروجين.
والتسويق التجارن
للهيدروجين.
والتسويق التجارن
وبفال

على فرص
دراسددددة
والتطوير،مدان
والتطوير ،عملدت ع
دالده الب
وبفال في م
التوجده
دراسددددة فرص
علىعمدان
عملدت
فيحدمجدال البحد
التوجج

دواقوفي
العالمية.
دديرهدواق
إلىصاألس
األزرقدر وت
الهيدروجينواألخض
الهيدروجين األزرق
إلنتا
العالمية .وفي
إلى األس
دديره وت
صضدر
واألخ
دتيمارية إلنتا
اسدتيمارية اس
حصددرية مع
شددراكة
 DEMEاتفاقية
مجموعة البلجيكية
وقعتDEME
مجموعة
هذاوقعت
هذا الصدددد،
شددركامع شددركا
حصددرية
اتفاقية شددراكة
البلجيكية
الصدددد،
الهيدروجين في
الهيدروجين األخضددر
مارسلتشددييد
،2020
عمانيين فيع نذار/
منطقة في منطقة
األخضددر
إلنتامحطة إلنتا
محطةددييد
 ،2020لتش
مارسنذار/
مانيين في
المشدإنشددا
دروع إلى
دلطنةيهد
عمان.54
دلطنة
درقي لسد
الدقرداحعلىالشد
الدقر على السد
درقي لسد
الشد
السدداح
منش دإنشةدداتقوممنش د ة تقوم
دروع إلى
المشديهد
عمان.54
نلعمن قطاع
بغرالكربون
الكهربائي،نلع
الكهربائي ،بغر
التحلي
الهيدروجينأجهلة
الهيدروجين باستفدام
بجنتا
الكربون من قطاع
أجهلة التحلي
باستفدام
بجنتا
داإلضددددافبدة إلى
دان ،ب
ددروجينالهيفي عم
دائمدة
دات الق
داويدة
الصددددنداعدات
تصدددددير تصدددددير
داإلضددددافدة إلى
في عمدان،
ددروجين
الهميدة على
علىالقدائ
داويدة
الكي
الكيندامع
الصدددد
المفطط
األوروبية .وحسددب
األسددواق
مي اللرقا
األمونيا
دتقاته مي
الهيدروجين ومشد
دب المفطط
األوروبية .وحسد
إلى األسددواق
األمونياإلىاللرقا
ومشددتقاته
الهيدروجين
المرحلة
حي س
بمراح البد
دروععدة قب
بمراح
المبدئي ،سدديمر
دمن المرحلة
تتضددمنس دتتضد
التنفيذد ،حي
التنفيذ،في
في البد
عدة قب
دروع المشد
المشسددديمر
المبدئي،
من خالل
اسدتشدارات عالمية
بواسدطةيةشدركة
الجدو
األولى دراسدة
تحديدخالل تحديد
عالمية من
اسدتشدارات
بواسدطة شدركة
االقتصداديةاالقتصداد
دراسدة الجدو
األولى
الهيدروجين ومشددد
وخيارات شددددحن
بالكهربا
التقنية التغذية
وخيارات
الفيارات التقنية
دتقاتهومشددددتقاته
الهيدروجين
وخيارات شددددحن
التغذية بالكهربا
وخيارات
الفيارات
التموي
النهائيةطرق
الهندسيةوتحديد
اتالنهائية
الهندسية
فستتضمن التصميم
المرحلةأماالتالية
طرق التموي
وتحديد
فستتضمناتالتصميم
المرحلة التالية
ونقله .أما ونقله.
عاموقد اتفق
.2021
النهائيبحلول
المفطط
االسدتيمار النهائي
حتى إلى اتفاذ
حتى الوصدول
 .2021وقد اتفق
عامبحلول
المفطط
االسدتيمار
قراراتفاذ قرار
الوصدول إلى
األطرا

الكهربائي بطاقة
أجهلةببناالتحلي
المشأندروع
على
500-250500
-250أولية
أوليةبطاقة
الكهربائي
أجهلة التحلي
ببناشدروع
يبدأ الم
أن يبدأعلى
األطرا

منطقة
اختيار
توسددعية ،وقد تر
توسددعية مسددتقبال
دراسددةمراح
دراسددةيترإضددافة
ميجاوات ،على أن
اختيار منطقة
وقد تر
مسددتقبال،
إضددافة مراح
ميجاوات،يترعلى أن
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ممادمسيقلدية ،من
كالرياحالشدمس
المتجددةوالطاقة
للطاقة كالرياح
المتجددة
بوجودسمدرصدادر
الدقر التي تتس
مما يقل من
دية ،الش
والطاقة
للطاقةدادر
بوجود مص
الدقردر التي تت
المضديتنفيذ
علىقدما في
المضدي
العلم
هامة
للمشدروع .وفي
قدما في تنفيذ
تعكعلىالعلم
تعك هامة
خطوة
خطوةوفي
للمشدروع.
الرأسدماليةالرأسدمالية
التكلفة التكلفة
للطداقدة
ومجموعدة OQ
المشددددروع أعلندت
المشددددروع المقترح،
كدانونفي كدانون
OQفيللطداقدة
ومجموعدة
البلجيكيدة البلجيكيدة
DEME DEME
المقترح ،أعلندت
للمناطقدادية
العامةاالقتصدد
للمناطق
العامة
تعاون
اتفاقية
دمبرعن
،2020
األول/ديسدددمبر
االقتصدددادية
الهيةة
الهيةة مع
مع تعاون
اتفاقية
توقيع
توقيع عن
،2020
األول/ديسدد
لتنفيذ الم
كافة الت
بتقدير
دتقوم
والمناطق حي
والمناطق الحرة.55
دروع،المشدروع،
دهيالتشلتنفيذ
دهيالتالتس
س كافة
بتقدير
الهيةة
الهيةةدتقوم
حي س
الحرةس.55
الفاصدة الفاصدة
وتوربينا
الكهروضددوئية
متميلاأللواح
لتركيب
موقعدي متميل
تفصددي
الرياحتفيالرياح في
دوئيةتوتوربينا
الكهروضد
لتركيب األلواح
موقع
بينها تفصد
من بينها من
طول سد
فيه على
الرياح
الشددمسد
للطاقة
مصدددر
بتوفر
علىداحطول سدداح
الرياح فيه
وكيرة
وكيرةددية
للطاقةديةالشددمس
ميالي
مياليدددر
بتوفر مص
يتميل
موقع يتميلموقع
مفتلفمعالجهات
سددتتولى مع
كما التنسدديق
سددتتولى
بحركما
العرب.
السددلطنة المط
الحكومية الحكومية
مفتلف الجهات
التنسدديق
العرب.
بحر على
علىالمط
السددلطنة
خطوط
للمشدروع بجقامة
بالصدورة األمي
علىالبنية
تسدفير
األخر للعم
بجقامة خطوط
للمشدروع
بالصدورة األمي
األسداسديةاألسداسدية
تسدفير البنية
األخرعلىللعم
الهيدروجين
البحر إلنتا
وتحليتها
واستفدام مياه
الجهد،
لنق عالية
لنق الكهربا
األخضر،األخضر،
الهيدروجين
وتحليتها إلنتا
البحرمياه
واستفدام
عالية الجهد،
الكهربا
الهيدروجين عبر مينا
الهيدروجين ومشتقاته
الدقر.مينا الدقر.
ومشتقاته عبر
وتصدير وتصدير
الهيدروجين
إلنتا
مش،ددروع
هناك
الدقرك
ميناد ك
وبجانب مشددروع
الهيدروجين
مقترح إلنتا
مقترحنخر
نخردروع
هناك مشد
الدقرك
مينا ،ك
دروع
وبجانب مش
الياني/نوفمبر
تشددرين
عناألولية
مالمحه
الكشددفتر عن
األخضددر في مينا
الياني/نوفمبر
في تشددرين
مالمحهفياألولية
الكشددف
صددحار ترصددحار
األخضددر في مينا
المقترح
يهد حي المشد
والمنطقة حي
دحار الحرة.56
والمنطقة
دلطةقبميناسد ص
 2020من قب
دروع المقترح
دروعالمشد
يهد
الحرة.56
دحار صد
دلطةد مينا
2020سدمن
الكهربائي للما ال
للتحلي
دحارك،ك تصضدر
إلى إنشدا من
دتفدامهاسدتفدامها
الكهربائيس للما ال
أجهلة للتحلي
أجهلةضدر
دحارك ،ت
صمينا
ميناد ة كفي
إلىشدإنةشدافي منش
المنطقة،
المتتلك
دية في
وفرة
الشددمسد
الطاقة
در ،باسد
الهيدروجين األخضد
تلك المنطقة،
وفرة في
المتدمسد
ديةالشد
الطاقة
دتغالل
دتغاللباسد
األخضددر،
الهيدروجين
في إنتا في إنتا
المقطورات.
خطوطوعبر
عبراألنابيب
خطوط
االسددتهالك عبر
تفلينه ارار نقله
المقطورات.
األنابيب وعبر
االسددتهالك
مراكلإلى مراكل
إلىار نقله
تفلينه
ومن ار ومن
اإلشددمسد
دعاع الشد
تتميلكيافة
بارتفاع
ألنتتميل
المنطقة
اختيارجامينا ك
دعاعدي،الشددمسددي،
اإلشدكيافة
بارتفاع
المنطقة
ألندحارك
دحارككصد
صدمينا
اختيار
وقد جا وقد
تكلفة
يسدداهر
ناجعا
الكهروضددوئية خيارا
اسددتفدام األلواح
خفض تكلفة
خفضفي
ناجعافييسدداهر
خيارا
الكهروضددوئية
اسددتفدام األلواح
سدديكونار سدديكون
ومن ار ومن
تنافسيا.
خيار
يدروجين ليكون
اله األخضر
يدروجين
خيار تنافسيا.
ليكون
األخضر
إنتا اله إنتا
لالسدتيمار في
عمان
المشدهد
الهيدروجينأيضدا
الهيدروجين األزرق
لالسدتيمار في
خطط عمان
خطط في
عنفيالمشدهد
عنأيضدا
األزرق
ولر يغب ولر يغب
النفطإنتاوالغاز
شدركات إنتا
نراك ،إحد
للبترول
وقعتنرا
حيشدركة ك
وقعت
الهيدروجين ،حي
النفطفيوالغاز في
شدركات
للبترولك ،إحد
شدركة ك
الهيدروجين،
اليدابدانيدة في
Sumitomo
Corporation
علىتفداهر
مدذكرة
عمدان ،على
اليدابدانيدة في
Sumitomo
Corporation
شددددركدة شددددركدة
مع تفداهر مع
مدذكرة
عمدان،
103
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ددروجين
مشددددروع هجين
داتن لتنفيدذ
داقشدددد
دارسللبدد
،2020
الهيددروجين
الهيإلنتدا
إلنتداهجين
مشددددروع
داقشدددددات لتنفيدذ
في م
في ،منللبدد
2020
نذار/مدارسنذار/م
تالية تعك
التابعة  .وفي
للشدركة
إحد التابعة
المواقع
والطاقة في إحد
األزرقالشدمسدية
األزرق والطاقة
خطوة تالية تعك
خطوةوفي
للشدركة.57
المواقع
الشدمسدية في
57

 Sumitomoفي
دروع أعلنت
المقترح،
فيديتنفيذ
علىقدما
المضددي
كانون في كانون
Sumitomo
المقترح ،أعلنت
دروع المشد
المشدتنفيذ
قدما في
المضد
العلم علىالعلم
اﻟﺒﺤـﺚ اول

للمشدددروع يقوم
إعدادجدو
دراسدددة
اني/ينايرالبد في
الياني/ينايرالي،2021
نموذإعداد نموذ
إعدادعلى
على يقوم
للمشدددروع
دراسدددة جدو
إعداد في
 ،2021البد
58
Sumitomo
شددركة
وبحسددب .ما أعلنته
الهيدروجين.58
الهيدروجين في عمان
إلنتا
Sumitomo
أعلنته شددركة
وبحسددب ما
في عمان
واسددتهالكواسددتهالك
إلنتا

داحبالمإلنتا
الغاز الم
الهيدروجين باسدتفدام
دروع
دتقومتنفيذ
بدراسسدة
صداحب إلنتا
دتفدامصالغاز
الهيدروجين باس
إلنتاشدروع إلنتا
تنفيذ م
شدة
بدرامس
فجنها سدتقومفجنها
باسددتفدام طريقة ك
اإلنتالشددركة
التابعة
مواقع
النفط في إحد
إصددالحك إصددالح
باسددتفدام طريقة
للبترولنرا للبترول
التابعةنرالشددركة
إحداإلنتامواقع
النفط في
الهيدروجين
دتفدم
دنة،يسدد
طن/السددأن
400دنة ،على
طن/السدد
-300
إنتاجية
المييان بطاقة
المييان بالبفارك،
الهيدروجين
أن يسدددتفدم
على
-300400
إنتاجية
بطاقة
بالبفارك،
يتضددمن
الشددركةكما
مواقعالعمانية.
الشددركة
في مواقع
الوقود
بفاليا
كوقود العاملة
للمركبات
المنتج كوقود
كما يتضددمن
العمانية.
الوقود في
بفاليا
العاملة
للمركبات
المنتج
الهيدروجين السد
اللتقاطالمصد
الكربون
وحداتبنااللتقاط
المشددروع بنا
فيدتفدامه في
دتفدامهالسد
الهيدروجين
إلنتادداحب إلنتا
داحبالمص
الكربون
وحدات
المشددروع
يبين.8-
كما 3
المحليةالشك
كما يبين
الصناعات المحلية
الشك .8-3
الصناعات
بعض بعض
في إحد
الشمسية
الهيدروجين والطاقة
هجين إلنتا
مشروع
اإلنتا مواقع اإلنتا
مواقعإحد
الشمسية في
والطاقة
الهيدروجين
مشروع هجين إلنتا
مفطط
مفطط:8-3
الشك :8-3الشك
في سلطنة
التابعة لشركة نرا
عمانسلطنة عمان
للبترول في
للبترول نرا
التابعة لشركة

ال

ربا

موقع
موقع
ول ة را للب ول
شر ة را للب شر

ال

ربا

مخطط المشرو
مخطط المشرو

محطة للطاقة
محطة للطاقة
الشمسية الشمسية
ت س المي ا ت س المي ا
بالبخار
بالبخار

صناعا
محلية

صناعا
محلية

ال ا المصاحال ا المصاح

التقا ان التقا ان
ربو سيد ال ربو
أ سيد ال أ

Sumitomo Corporation
المصدر:
Sumitomo Corporation
المصدر:
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الشددمسددية قدرة 20
بالطاقة
محطةبناتوليد
سدديتر بنا
ميجاوات ميجاوات
الشددمسددية قدرة 20
توليد بالطاقة
محطة
ذلك ،سدديتر
ذلك،جانب
وإلى جانبوإلى
نلع من س
الكربون
نلع
وموقعبما يس
اإلنتا
وموقع
الكهربا للمش
لتوليد الالزمة
لتوليد الكهربا
دلسلةمن سدلسلة
الكربون
داهر في
في يس
اإلنتاداهر بما
دروع
دروع للمش
الالزمة
المشدد
ويفطط أن
.59الشدددركا
ويفطط
الهيدروجين.59
المسددإنتا
دتفدم في
إنتا الغازإنتاالمسدد
دروعالمشدددروع
يكون
يكون أن
الشدددركا
الهيدروجين
دتفدم في إنتا
الغاز
نراتقوم
للبترول
أن شد
الجديرمنبالذكر
.2023
المقترح قيد التشد
للبترول تقوم
دركةأننراشددركة
بالذكر
الجدير
عاممن.2023
بحلولدغيعامبحلول
المقترحدغيقيد التشد
منطقتي
ويقع بين
الحق ما
ويقع
الملك ك
دمه ك
نفطيحقصدغير ا
بعمليات التشدغي
بين منطقتي
الحق ما
المل ك
قارة
قارةدمه
دغير اس
نفطيسص
بعملياتفيالتشحقدغي في
المنطقة.
المشروعفي تلك
المشروع المقترح
ومنأن يكون
المتوقع
كفرهودك كوكندمك
تلك المنطقة.
المقترح في
المتوقع أن يكون
ومنكندمك
فرهودك و
عمان
دلطنة
الملمعفي سدد
الهيدروجينتنفيذها
الهيدروجين الملمع
مشددداري
وبذلكعدد
وبذلك يصد د
إلىعمان إلى
دلطنة
في سدد
تنفيذها
عددع مشددداريع
يصد د
الهيدروجيندر ومشدد
الهيدروجين األخضدد
إلنتا
دروعين
منهاد مشد
إلنتاواحد إلنتا
واحددروع
دروعومشدد
األخضدددر
دروعين إلنتا
مشدد
داريعد منها
داريع مشد
االاة مشدداالاة
يبين.9-
الشك 3
الهيدروجينكما يبين
الهيدروجين األزرق
الشك .9-3
األزرق كما
عمان
الهيدروجينفي سلطنة
الهيدروجين المقترحة
سلطنة عمان
المقترحة في
إنتامشاريع إنتا
مشاريع:9-
الشك :9-3الشك 3

ال وي

الخلي العرب
مينا
صحار

مينا
صحار

ا مارا

عما
مينا
الدق

ال وي

الخلي العرب

ا مارا

السعودية السعودية

عما

البحر
األحمر

مينا
الدق

اليمن

البحر
األحمر

اليمن
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العربية
جمهورية مصر
الهيدروجين في
مصر العربية
جمهورية
الهيدروجين في
خطط :4-2خطط
-3 :4-2-3
المتجددة ،في
دتيماردادر
باالسدمصد
دتيمار في
دنواتباالسد
اهتماما
منذ سد
تولي مصددر
المتجددة ،في
الطاقةدادر الطاقة
في مصد
اهتماما
دنواتمنذ سد
مصددر
تولي
البحـث األول

النظيف
داالتفيالمطجداقدة
إلى في مج
التوسددددع
التيل ته
إسددددتراتيجيدة الددولدة
دةقدة النظيفدة
طدا
داالت ال
التوسددددع
إلىتهدد
ددولدددة التي
إسددددتراتيجيدة ا
إطدار تنفيدذإطدار تنفيدذ
توليد ،وتنويع
الكهربا
الطاقةفي مليج
المتجددة
الطاقة
مسددددبة
داهمة نسدد
وزيادةدرامسددد
الكهربا  ،وتنويع
توليدمليج
المتجددة في
نسددددبة
داهمة
وزيادة
الفضددددرا الفضددد
في تنفيذ
إار ذلك
مصدر وعلى
الطبيعية.
مصدر
واالسدتفادة من
وتشدغيتنفيذ وتشدغي
نجحت في
نجحتذلك
وعلى إار
الطبيعية.
اروات
ارواتمن
واالسدتفادة
المليج المليج
الكريمات ،أول
الميالمحطة
سدبيمشدروع
الميال
المجال سدبي
منها على
في هذا
مشداريع متميلة
الكريمات ،أول
مشدروع محطة
منها على
المجالهذا
متميلة في
مشداريع
 )Concentratedفي
Solar Power,
المركلةدية(CSP
الشدددمسدد
للطاقة
 )Concentratedفي
Solar Power,
المركلة (CSP
للطاقةديةالشدددمسدد
دروع
مشدددروع مشدد
يمتدداحة
دي مس
على
دمدرسدي
جنوبوتضدر
القاهرة،
تقع90
وهيبعد
در،على
وهيصتقع
على مسداحة
حق يمتدشدمس
حق وتشض
القاهرة،
جنوب كر
علىكربعد 90
مصدر ،م
التيدمتسصد
اإلدمشسدي
كيافةالش
بارتفاعشدعاع
المنطقة،كيافة اإل
تلكبارتفاع
المنطقة،
وتتميل
إلى تصد إلى
دي التي
دعاع الش
تلكوتتميل
مربع.
مربع.متر
 1900متر1900
التجارن للمحطة
المترالسددنة.
المربع /
2400سدداعة
 2400كيلووات
التجارنفيللمحطة في
التشددغيوتر التشددغي
المربع /وترالسددنة.
المتر على
علىسدداعة
كيلووات
مليونمولهدا الب
دوالر،
ليف نحو
اإلجكدامداليدة
ليف
حليران/يونيووبلغدت
حليران/يونيو ،2011
دوالر،ندكمولهدا البندك
مليون290
 290نحو
اإلجمداليدة
دت الت
التكداوبلغ
،2011
60
اليابانالدولي
للتعاون
اليابان
البيةةوبنك
العالمي،
الدولي،البيةة
الدولي ،ومرفق
وبنك
العالمي،
ومرفق
للتعاون .الدولي.60

عبرعن ت
اإلعالن
الهيدروجين عبر
أولىفي مجال
خطواتها
بدأتأولى
مصدددر
سددديعن ت سدددي
اإلعالن
الهيدروجين
خطواتها في مجال
مصدددر
وبدأت و
دتراتيجيةاسدوطنية
نوفمبروذلك
،2020
نوفمبر
الياني/
لجنةفي تشد
لجنة وزارية
إلنتاوطنية إلنتا
دتراتيجية
اسدإلعداد
إلعدادذلك
 ،2020و
الياني/
درين
درينفي تشد
وزارية
الهيدروجين في
واستغالل وتصدير
فرص
الهيدروجين ،وبح
مصر.في مصر.
الهيدروجين
واستغالل وتصدير
وبحإنتا فرص إنتا
الهيدروجين،
الطاقة
في مجال
الشددركاتالرائدة
الشددركات العالمية
خطوة اال
جادة نحو
مجال الطاقة
الرائدة في
العالمية
منسددتفادة من
تفادة اال
سددنحو
جادة
وفي خطوةوفي
الهيدروجين في
الهيدروجين األخضدر
للهيدروجين وتحديدا
اقتصداد
المتجددة،فرص
المتجددة ،ودراسدة
األخضدر في
للهيدروجين وتحديدا
خلق اقتصداد
خلقفرص
ودراسدة
شددددركدة
علىنوايدا مع
خطداب
والطداقدة على
والطداقدة المتجدددة
الكهربدا
وزارة
مصددددر ،وقعدت
مع شددددركدة
خطداب نوايدا
المتجدددة
وزارة الكهربدا
وقعدت
مصددددر،
داتدات لتنفيذ
والدراسد
المناقشد
،2021
يناير
الياني/
 Siemensاأللمانية
والدراسددات لتنفيذ
لبدداتالمناقشد
ينايرلبد،2021
الياني/
كانون
كانون في
Siemensفياأللمانية
نحو التو
كفطوةدر،أولى
الهيدروجين في
الهيدروجين األخضدر
دروعإلنتا
تجريبي
أولىسدعنحوفيالتوسدع في
كفطوة
در،في مص
صدر
األخمض
تجريبي إلنتا
مشدروع مش
تعتلمالبحد
الوزارة
التصدددددير .61كمدا
وصددددوال إلى إمكدان
وصددددواليدةإلى إمكدانيدة
دال،دذا المجدال،
هدذا المج ه
جميع في جميع
فيالبحد
الوزارة
تعتلم كمدا
التصدددددير.61
ددوليدة
دارب
االعتدذبدارفيالتج
ددروجين ،في
الهيمع األخدذ
ددروجين،
لتوليفددددام الهي
واسددددت
دةئد لتوليدد
البددائد
دارب الددوليدة
دار الالتج
االعتب
مع األخ
واسددددتفددام
الممكندة
الممكبنددا
ال
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الهيدروجين
الطاقةلتشددددم
2035
إسدددالطاقة
دتراتيجية
سدددديترإسددد
ديتر تحدي
هذاحي سدد
المجال،
الهيدروجين
 2035لتشددددم
دتراتيجية
تحدي
المجال،د حي
في هذا في
األخضرللطاقة.
األخضر كمصدر
كمصدر للطاقة.
وبفال

وصددفها في
يمكن بالواعدة
وصددفها
يمكن
لد فرص
مصددر
األخضددر ،لد
الهيدروجين
بالواعدة في
فرص
مصددر
األخضددر،
الهيدروجين
وبفال

الطبيعي،أنها
الطبيعي ،خاصدة
على الغاز
اسدتفدام
الهيدروجينالقائر
الهيدروجين األزرق
شدبكةتملك شدبكة
تملك أنها
خاصدة
اسدتفدام الغاز
علىالقائر
األزرق
مجال مجال
الغازتر تشددد
الطبيعي
وتوزيع الغاز
دفمة لنق
ضددد
خطوط أنابيب
عقودعدة عقود
عدة مدار
مدارعلى
علىدييدها
دييدهاتشددد
الطبيعي تر
وتوزيع
ضددددفمة لنق
أنابيب
خطوط
أن لدديهدا
مصددددر
على أن
ألف ،عالوة
كيلومتر
اإلجمقراب
دالي إلى
ووصدددداإلجم
ووصدددد طولهدا
مصددددر لدديهدا
عالوة على
كيلومتر،
ألفدة 68
 68قراب
داليدة إلى
طولهدا
الطبيعي منذ عام
الغازالمسددال
الطبيعي
مصدددرن الغاز
ناضددجة وتعد من
اازية ومتكاملة
ناضددجة
صددناعة اازية
المسددال منذ عام
مصدددرن
ومتكاملة وتعد من
صددناعة
دالي
داتدة .وبدالت
األوروبي
معدات
الشددددرك
وراسدددددةفدة مع
داججحدة
داريقدة ن
 .2005ولدديهدا
دة .وبدالتدالي
األوروبي
الشددددرك
وراسددددفدة
داريدة نداجح
دات ت
داتهداتجعال
عالوقلددي
.2005
الهياألزرق
ددروجين
فيل مج
تملكهدا لل
دات التي
دار تلدك
تسددددتطيع اسددددتيم
ددروجين األزرق
الهيمجدال
دال في
ددخول
ددخولهدا ل
التي تملك
المقومدات
المقومتلدك
اسددددتيمدار
تسددددتطيع
الطاقة،
لتجددددد
إقليمي
ألنصدر
تكون م
وأن المص
الحكومة
ارة الطاقة،
ارةلتجددددد
إقليمي
مركل
مركلصدر
تكون م
ألنتسدعى
دعىدرية
سص
درية تالم
الحكومة
خاصدة وأنخاصدة
خاصة
الهيدروجينله سوق
الهيدروجين سيكون
األوروبي.األوروبي.
السوقفي السوق
واعدفيخاصة
واعدسوق
سيكون له
وال شك أنوال شك أن
المملكةفيالمغربية
الهيدروجين في
المملكة المغربية
الهيدروجين
خطط : -2خطط
-3 : -2-3
باالستيمار في
أولتمتلايدا
اهتماما
الدولالتي
العربية
تعدمن
تعد المغرب
مصادرفي مصادر
باالستيمار
اهتماما متلايدا
أولتالتي
العربية
الدول من
المغرب
احتياجات السوق
النفطفي تلبية
والغاز
علىالنفط
واردات
االعتماد على
المتجددة ،لتقلي
احتياجات السوق
والغاز في تلبية
واردات
االعتماد
المتجددة ،لتقلي
الطاقة الطاقة
شماللعدم
أفريقيا،
بين دول
أكبرللطاقة
مستورد
تعدأكبر
المغرب
الطاقة.منحي تعد
أفريقيا ،لعدم
شمالدول
للطاقة بين
مستورد
المغرب
الطاقة .حي
المحلي منالمحلي
الطاقة.منعالوة
احتياجاتها من
لتلبية
والغاز
مصادر النفط
وجودكافية من
وجود مصادر
تعد ذلك ،تعد
ذلك،على
علىعالوة
الطاقة.
احتياجاتها
والغاز لتلبية
النفط
كافية من
الطاقة
العربيةالتي
الدولةالوحيدة
المغرب،العربية
المغرب ،الدولة
توليد الطاقة
توليد في
في الفحر
الفحرعلى
كبيربشكعلىكبير
بشكتعتمد
تعتمدالتي
الوحيدة
عامعلما ب
،2019
الكهربا عام
إجمالي المولدة
إجماليمنالكهربا
الكهربائية بنسبة
،2019ن علما ب ن
المولدة
من%67
%67إلى
إلى تص
تصبنسبة
الكهربائية
المركبة في
القدرات للكهربا
إجمالي المركبة
إجماليمنالقدرات
نحو من
%38.5
محطات الفحر
البالد.في البالد.
للكهربا
%38.5
نحوتشك
تشكالفحر
محطات
لالسد
المغربوطنيا
بدأتبرنامجا
المغرب
التحديات بدأت
تلك الداخلية،
التحديات
فيددتيمار في
دتيمارلالس
وطنيا
برنامجا
الداخلية،
تلكضددو
وفي ضددووفي
لتنويعطداقة
مليج ال
الكهروضددددوئيدة لتنويع
والفاليدا
دددةدة كطدا
مصددددادر الطداقدة
مليج الطداقة
الكهروضددددوئيدة
داح والفاليدا
داحداقدة الري
الريكط
المتقجدةدددة
المتالجطداق
مصددددادر
استيراد
االعتماد على
تلك ،ومن ار
المصادر
من تلك
المواردبوفرة
واستغاللالمتاحة
واستغالل الموارد
على استيراد
االعتماد
المصادر،تقليومن ار تقلي
بوفرة من
المتاحة
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(أوابك)
للبترول
المصدرة
العربية
للبترول (أوابك)
المصدرة
العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

مشددددروعات خالل
والغاز وقد تر
الطبيعي.
لمنتجاتوالغاز
لمنتجاتواالبترولية
مشددددروعات خالل
عدة تنفيذ عدة
تنفيذبالفع
بالفعوقد تر
الطبيعي.
البترولية
النفط وا النفط
الطاقةإلى
المتجددة
المركبة الطاقة
القدرةلمصدادر
المركبة
األخيرةفي رفع
العشدرسداهمت
األخيرة
السدنوات العشدر
المتجددة إلى
لمصدادر
القدرةرفع
سداهمت في
السدنوات
الكهربدا
لتوليدد
مركبدة
ددرات
دالي ال
نحومن إج
%33.7
داوات ،ميتميدج نحو
نحو  3700مي
لتوليدد الكهربدا
مركبدة
ددرات ال
داليالالق
منقإجم
33.7م%
داوات ،تميد
نحوج3700
اﻟﺒﺤـﺚ اول

الكهربا
إجماليمنالطلب
داهرنحو
وتسدبية
،10في تل
10د،دكوتس3د-داهر
كمادك 3
كما يبين الشد
على الكهربا
علىالطلب
إجمالي
من %20
20بية%نحو
في تل
يبين-الش
(
في.)62
في المغرب
المغرب (.)62

-2021
الفترة
خالل
ميجداوات
المفطط 3880
منإضددددافدة
المفطط
دك ،من
عالوة على ذل
الفترة -2021
خالل
داوات
 3880ميج
إضددددافدة
على ذلدك،
عالوة
ليصد القدرات
إجمالي
ليصد
2030
-2025
 5400خالل
ميجاوات
5400
إجمالي القدرات
2030
-2025
الفترة
الفترةخالل
ميجاوات
إضدافة
إضدافة ،ار
 ،2024ار2024
.2030
 13000بحلول
قرابةميجاوات
13000
للطاقةإلى قرابة
المتجددة
المركبة للطاقة
عام .2030
عامبحلول
ميجاوات
المتجددة إلى
المركبة
المغرب،فيعام
الكهربا
لتوليد
المركبة
القدرات
الشك :10-3
 2020عام 2020
المغرب،
فيالكهربا
لتوليد
المركبة
القدرات
توزيع
توزيع:10-
الشك 3

16.2%

16.2%

6.3%

6.3%

11.2%

11.2%

66.3%

م

ت

مية ت

قة ية ي

قة

يقة

م ية قة

66.3%

م قةية

وم ئية
قة

وم ئية

والبيةة-
البيانات:والمعا
وزارة الطاقة
المغربوالبيةة -المغرب
والمعادن
وزارةدنالطاقة
مصدر البيانات:مصدر

داتفي مجد
المغرب
طموحد
لتنفيددذ
مهمنددة
الهيندددافددذة
ددروجين
التحولدال التحول
دال في مجد
المغرب
داتطموحد
لتنفيددذ
مهمددة
دافددذة
ددروجين
ويعددد الهيدويعددد
ددروجين
تصدددددير الهي
رئيسددددي في
تحولإلى الع
المغرب
تحول
ددفع ب
الهيددروجين
تصدددددير
رئيسددددي في
دبإلى العدب
المغرب
داتجداه
داهددفع ب
داتجوال
داقي،
الطداقي ،والالط
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أوروبا.
الجغرافيالقريب
الجغرافي المتميل
موقعها
األوروبية بحكر
ومشددتقاته إلى
من أوروبا.
المتميلمنالقريب
بحكر موقعها
األوروبية
األسددواق األسددواق
ومشددتقاته إلى
دامداتفداذ ع
2018ع ب
لبيةعدة م
دادن وا
ددأتطداقدة
وزارة ال
األسدددداس ،بددأت
ددةداتفداذ عددة
 2018ب
دامدة مندذ
دادنندذواعلبية
والم
والمعطداقدة
وزارة ال
األسدددداس ،ب
وعلى هدذاوعلى هدذا
دراسددات حول
المغربإعداد
فيشددملت
المغرب
الهيدروجين في
إجرا ات تهد
دراسددات حول
شددملت إعداد
الهيدروجين
فرصتقيير فرص
تقيير إلى
إلىتهد
إجرا ات
وتوقيعدولميبدة للت
ددروجين،مبدادرة
ددروجين،ي وتوقيع
اللجدةندةللهي
وتشددددكيدالوطني
ددروجين ،اللجندة
ددروجين،ي وتشددددكيد
الهي
داوندةفيللتعداون في
دادرةعدولي
الوطنيدة لله
اله
يبين.11-
الشك 3
الهيدروجين كما يبين
الشك .11-3
الهيدروجين كما
مجال مجال
الهيدروجين في
الطاقةلتقيير
المغربية
الطاقة
وزارة
ات التي
الشك :11-3
الهيدروجين في
فرصلتقيير فرص
المغربية
وزارة
اتفذتها
اتفذتهاالتي
اإلجرا ات
اإلجرا:11
الشك -3
المغرب المغرب

01 01

02 02
03 03

يدروجينمع
يدروجين بالتعاو
عن ال
إعداد دراسا
بالتعاو مع
دراسا عن ال
إعداد
واستشارية دولية
واستشارية دولية
ي ا بح يةي ا بح ية
طتط ي اته
عن نقفريدرطجين
درن اتإنتاج
إعدنداتث عن فر
تم إعدند ث تم درن
يدرطجين طتط ي اته
إنتاج نق
مدنرر نق ترة
طإم اناته ف نقم
على مدنر نق ترة
على نقم
طإمراناته ف

الوطنية
اللجنة الوطنية
اللجنة يل
تش يل تش
لل
يدروجين يدروجين
لل
عام م ث
عام منتصف طت
منتصف
نقلجنة ف
تم ت يل نقلجنةتم فت يل
عمل فرعية عمل فرعية

مجمطع ثات
طت م

مجمطع ات

توقيع مذ ر
للمبادر للمبادر
تفامذ ر تفا
توقيع
ال ربية
ال لمانية الم
يدروجين يدروجين
لمانيةللالم ربية لل
نقطاقة يئة نقم ر
طنقمعادن طنق
تطقيعم مذين ط
تم تطقيع مذ رةتمنقت ا
طنقمعادن يةطنق يئة نقم ر ية
نقطاقة ط نرة
نرةا م ين
رة نقت
منتصف عام
قمانية
طنقتنمية ن
نتقتصاد
قمانية منتصف عام
طنقتنمية ن
نتقتصاد
نقتعاطن
طط نرة نقتعاطنطط نرة

ودولية
بحيية
إعدادهامع
إعدادهاتربالتعاون
الدراسدددات التي تر
وقد
بحييةعنودولية عن
هيةات
هيةاتمع
بالتعاون
الدراسدددات التي
أسدددفرت أسدددفرت
وقد
الجليةات الفضدد
فيوإنتا
المغرب
دتفدامه
الهيدروجين واسدد
وجود فرص
دراالفضدددرا
الجليةات
المغرب وإنتا
فيدتفدامه
واسدد
الهيدروجين
إلنتافرص إلنتا
وجود
للهيدروجين
وأنه يصدب
يمكن أن
األمونيا ،وأنه
مي
ويسدتحوذويسدتحوذ
ومشدتقاته ومشدتقاته
األخضدر األخضدر
للهيدروجين
مصددرا مصددرا
يمكن أن يصدب
األمونيا،
مي
ضددددو
عاموفي
.2030
للهيدروجين بحلول
العالمي
%دوق
السددد
على %4-2
النتائجدو النتائج
وفي ضددد
.2030
عامبحلول
للهيدروجين
دوق العالمي
من السددد
علىمن4-2
اسدتحدااها من قب
للهيدروجين التي تر
الوطنية
اللجنة
الدراسدات ،تعكف
اإليجابية لتلك
اسدتحدااها من قب
للهيدروجين التي تر
اللجنة الوطنية
تعكف
الدراسدات،
اإليجابية لتلك
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إعددادالطريق
خـارطـة
على
2020
يوليو
والمعدادن والبيةدة
وزارة الطداقدة
خـارطـة الطريق
إعددادعلى
2020
يوليو
تموز/
تموز /في
والمعدادنفيوالبيةدة
وزارة الطداقدة
ونموذجيدةتكنولوجي
ونموذجييدةدة لتطبيق
مشدددداريع عمليدة
للهيالتي سدددد
ـدروجين
الوطنيـة للهي
لتطبيقدا تكنولوجيدا
مشدددداريع عمل
تضددددرسددددتضددددر
ـدروجين التي
الوطنيـة
الهيددروجين في المغرب .63كمدا 63
دة منهدا
الفرع
دات العم
مجموع
خالل
الهيددروجين في المغرب
الفرعيدة منهدا
العيمد
مجمودعدات
خالل
دة من
من اللجن
اللجداندةتقوم
تقوم .كم

اﻟﺒﺤـﺚ اول

الصددددادرات من الجلي
داردةبدةلتطوي
المالئم
بداقتراح المبقداربدة
السددددتغاللالسددددتغالل
الفضددددراالفضددددرا
دات الجليةدات
الصددددادراتةمن
المالئرمدة لتطوير
داقتراح المق
األوروبي .ووضدددع
االهتمام
المجال ،محور
المجال،فيباعتبارها
الفرص المتاحة
األوروبي .ووضدددع
الجانبلد الجانب
محورلداالهتمام
باعتبارها
الفرصفيالمتاحة
داالتدة بطدداقد
المرتبطد
مفتلففيالمجد
والتطوير في
ددعر البح د
عمليددات
منهجيددة لدددعر
دةدة بطدداقددة
المرتبطد
داالتالمجد
مفتلف
والتطوير
عمليددات البح د
منهجيددة ل
الهيدروجين.
الهيدروجين.
المغرب
دادن
دتطداقدة
وزارةع ال
المشدددداريع ،فقدد وقع
والبييةدةدة المغربيدة
والبيةعدةدادن
دة والم
والمالعطداق
وزارة
دت فقدد وق
المشدددداريع،
دب من جداندب
أمدا من جدانأمدا
فييونيو
حليران/
االقتصددددادناأللمدانيد
االقتصددددادن والتنميدة
مععداون
وزارة الت
داهر مع
على مدذكرة تف
حليران/يونيو
والتنميةدةفياأللمدانيدة
وزارة التعداون
دذكرة تفداهر
على م
دمناألولية
االتفاقية
الهيدروجين ،64
الهيدروجين األخضدر
قطاع إنتا
 ،2020لتطوير
.65ضدر
األخ
تطوير قطاع إنتا
 ،2020ل
االتفاقية األولية
دمن تتض
ض حي
حي ،64تت.65
والذنأول
سدديكون
األخضددر والذن
بنا إلنتا
مصددنع
مشددروع بنا
إلنتامحطة إلنتا
محطةأول
سدديكون
األخضددر
الهيدروجينالهيدروجين
مصددنع إلنتا
مشددروع
ومن
ددرةجداوات
100ق مي
دائي بق
أجهلةالكهرب
للتحليد
أفريقيداأجهلة
يضددددر
الهيددروجينالهيفي أفريقي
داوات ،ومن
،100ميج
ددرةبدائي ب
الكهر
للتحليد
يضددددر
ددروجيندافي
المشددددروع بقيمدة تتج
KfW Development
المقرر أن يمول
300جداوز 300
داوزمدة تت
المشددددروع بقي
KfW Development
Bankندك Bank
دك يمول ب
المقرربنأن
المعرف
دالونقد
داا
تعليلفيالتمعج
دةعداون
تعليلداقيالت
تتضددددمن االتفداقيدة
مليون يورو .ك
ونقددة المعرفدة
األبحداا
حج
األب م
دال في
داون
تتضددددمن االتف
مليونمدايورو .كمدا
والطاقةديةالجديدة
دمسددددية
الشددد
بالمشدددمعهد
داركة مع
المهارات بالمشددد
وبنا
والطاقة الجديدة
الشددددمسددد
الطاقة
الطاقة في
البحواهدفيالبحوا
داركة مع مع
المهارات
وبنا
الجدانبين ،تر إبرام
تعليلبين
التعداون
هدامدة
 .)IRESENوفي
الجدانبين ،تر إبرام
التعداون بين
تعليلنحو
نحوهدامدة
خطوة
خطوةوفي
.)IRESEN
المغربي ( المغربي (
 Hamburgالواقع
المغربدالوميندا
دة شددددم
طنجفي
الواقع
للربط طن
بين ميندا
في الواقع في
Hamburg
المغرب وميندا
الواقعدالفي شددددم
بينجدةميندا
اتفداق للربطاتفداق
الهيدروجين
اعتماد في نق
المينا ين
الياني/ينايربغية
الياني/يناير ،2021
ألمانياد في
الهيدروجين
المينا ين في نق
اعتمادبغية
،2021
كانون في كانون
دمال ألمانيا
شدددمال شد
مستقبال
المغربمنإلى
األخضر من
ألمانيا
ألمانيا إلى
المغرب
األخضر
.66مستقبال.66
جادة نحو
ورئيسدية
خطوات جادة
بالفع
المغربأنقد اتفذ
سدبق ،أن
ورئيسدية نحو
خطوات
اتفذت بالفع
ت قد
المغرب
مما سدبق،
ممادتفل
ويسدتفل ويس
احتياجاتالمحلي
احتياجات السدوق
الهيدروجينلي فقط
الهيدروجين مسدتقبال
االسدتيمار في مجال
السدوقمنالمحلي من
لتلبية فقط لتلبية
مسدتقبال لي
االسدتيمار في مجال
ومشددتقاته تجاريا
ومشددتقاته وشددريكا
مصدددرا رئيسدديا
معتجاريا مع
وشددريكا
للهيدروجينللهيدروجين
مصدددرا رئيسدديا
صددب لكي تصددب
لكي تولكن
الطاقة ولكنالطاقة
األوروبي.األوروبي.
الجانب الجانب
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الدوليفالعربية
الهيدروجين يف
تحديات تطوير
الدول العربية
الهيدروجين
اقتصاد اقتصاد
تحديات تطوير
:3-3 :3-3
نجدداح
من تكفد
مقومددات
ددول من
العربيددة
تملكددهممدالدادددول
ممددا
اقتصددددداداقتصددددداد
تكفدقيددامنجدداح قيددام
مقومددات
العربيددة
تملكدده الد
دالرار
بددالرار ب
للهيدروجين
إمدادات
في ت
الوطني ،ولعب
المسددتو
للهيدروجين على
للهيدروجين
مين إمدادات
مين في ت
عالمي
عالميدور
دورولعب
الوطني،
على المسددتو
للهيدروجين
التحديات التي
العديد
هناك
مسدأن
المحتملة ،إال
دواق مسددتقبال
المحتملة
إلى األسددواق
دتيماراالسددتيمار
االسدتعيق
تعيقالتي
التحديات
من العديد من
هناك
إال أن
دتقبال،
إلى األسد
بغياب
دادية يرتبط
ومنها ما
دادية
بالجدو
الواعدة،يتعلق
دناعةمنها ما
الواعدة،
يرتبط بغياب
ومنها ما
القتصدد
القتصدد ا
يتعلق ابالجدو
منها ما
دناعةالصدد
الصددهذه
في هذه في
التحديات يمكن
والتلك
شددك .أن
الشددكيبين.12-3
التنظيميةكما يبين
ات للسددوق
التنظيمية
التحديات يمكن
شددك أن تلك
الشددك وال12-3
للسددوق كما
اإلجرا اتاإلجرا
يفطو األولى
خطواتده
يفطو
فدالهيددروجين ال يلال
الوقدت
تجداوزهدا مع
علىلي
خطواتدهلي األولى
يلال
فدالهيددروجين ال
مرور الوقدت
مرور مع
تجداوزهدا

على

والتدابير
اإلجرا
دعيد ولذا فجن
العالمي،
الصددعيد
دعيدفحسددب
العربي
ات والتدابير
اتفاذاتاإلجرا
اتفاذ فجن
العالمي ،ولذا
على الصد
علىدب ب
العربيب فحسد
الصددعيد الصد
الوعيحول
ونشددددرواليقافة
دتيمار،الوعي
ونشددددر
دتيمار،
االسددد
دع تحفل
مبادرات
ووضددد
أهميةحول أهمية
واليقافة
االسددد
على
علىتحفل
مبادرات
دع ووضددد
الة،
الفعالة ،الفع
على
كفيلة أن
التنمية
الهيدروجين كرافد
التحديات.التحديات.
كافة على كافة
تقضي
تقضي أن
التنمية كفيلة
روافد
روافد من
من كرافد
الهيدروجين
العربية
الهيدروجين في الدول
صناعة
تطوير
:12التي
التحديات
الشك :12-3
الدول العربية
الهيدروجين في
تطوير صناعة
تواجه
تواجه التي
التحديات
الشك -3

و
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واالستثمارواالستثمار
االقتصاديةاالقتصادية
الجدوى :1الجدوى
-3-3 :1-3-3

صددددنداع
دام في
التوسددددع
األبرز أ
دائق
االقتصدددددادن ،الع
تطويردةصددددنداعدة
تطويرفي
التوسددددع
دائقمداماألبرز أم
دادن ،الع
االقتصدددد
يعدد العدامد يعدد العدامد
اﻟﺒﺤـﺚ اول

التكلف
أيضدددداي،دا ويعود ذ
فقطقدةفيالعربي
في المنط
الهي فقط
الهيددرجين لي
دالميدا
دةقدةوإنمدا
دكدةإلى التكلفدة
إلىد ذل
أيضددددال،دكويعو
وإنمدا عدالم
العربعيدة
المنط
ددرجين لي
بالمقارنة
فياسد
تطبيقات
الهيدروجين ،أو حتى
فيإنتا
دواداريع
مشد
دتفدامه بالمقارنة
دتفدامه اسد
تطبيقات
الهيدروجين،فيأو حتى
مشدداريع إنتا
في سد
العالية سددواالعالية
الغداز الدذن
وبداألخ الطبيعي،
األخر الغداز
األحفورنوبداألخ
األحفورن األخر
الوقود
وضددددعده وضددددعده
يمكنالدذن يمكن
الطبيعي،
أنواع الوقود
مع أنواع مع
حرارية
الحراريةوحدة
القيمة (مليون
الحرارية
أسدددداس
الهيدروجين .فعلى
كمقياس للمقارنة
وحدة حرارية
(مليون
القيمةدداس
فعلى أسدد
الهيدروجين.
كمقياسمعللمقارنة مع
المنطقدةددةإلى 8
في العربيد
المنطقددة
ددروجين في
الهيدالرمددادن
ددروجين
تصدددددددة) تكلفددة
العربيددة إلى 8
الرمددادن
الهيدإنتددا
تصدددددإنتدداتكلفددة
بريطددانيددة)بريطدداني
الهيدروجينإلى 13
الهيدروجين األزرق
بريطانية في
حراريةبينما تصد
وحدةبريطانية
حرارية
دوالر/مليون وحدة
األزرق إلى 13
حالة في حالة
بينما تصد
دوالر/مليون
حرارية
وحدة
/مليون
بريطانية ،وقد تصد د
حرارية
دوالر/مليون وحدة
وحدة حرارية
/مليون
دوالر
دوالر 30
30د إلى
إلىتصد
بريطانية ،وقد
وحدة حرارية
دوالر/مليون
أسدددعار
بعدة عن
تليدددعا
تكلفة أضد
تليد بعدة
الهيدروجيندر .وهي
الهيدروجين األخضدد
بريطانية في حالة
عن أسدددعار
أضدددعا
تكلفةوهي
األخضدددر.
بريطانية في حالة
حكوميةتحفيلية
خططوبرامج
حكومية
خطط
في ،وجود
كمادك 3
الطبيعيالشد
الغازكما يبين
الغاز الطبيعي
وبرامج تحفيلية
وجود
ولكن في
ولكن13
13د،دك -3
يبين-الش
الهيدروجين.
قطاع
المرحلةفياألولى
خاصة
على هذا
يمكن التغلب
الهيدروجين.
تطوير قطاع
تطويرمن
مناألولى
المرحلة
في خاصة
العائق
العائق هذا
التغلب على
يمكن
الطداقدة
التندافسدددديدة في
الهيددروجين من
المقدابد فييعدد
مجدال الطداقدة
مجدال في
التندافسدددديدة
الفيدارات الفيدارات
الهيددروجين من
المقدابد يعدد
لكن في لكن
الواضدحة في
إلىذات
األسدواق
حالإلى
تصدديره
في حال
منلوعةخاصدة
منلوعة الكربون
الواضدحة في
السدياسداتالسدياسدات
األسدواق ذات
تصدديره
خاصدة في
الكربون
الهيدروجين نفسدددها
علىإنتا
عالوةتكلفة
على أن
األوروبي ،عالوة
مي السدد
الهيدروجينفينفسدددها في
أن تكلفة إنتا
األوروبي،
دوق السدددوق
اإلطار مي
هذا اإلطارهذا
وهويدد للبدد
مرتكل ج
داطق ال
األقدمقدارعندة
دالميدا
المنطقتدةعدد األ
المنطقدة العربيدة
فيدد للبدد في
مرتكل جي
وهوالعدالر
دالرداطق
داقيعمن
داقيدارمندة بب
دالمبيبدا مق
العربقديدة تععدد
الدول
المحتملة.لج ت
سدواق وهو ما
المحتملة.
سدواق
أسداس إلى األ
التصددير
االسدتيمار على
بعض الدول
بعض إليه
إليه لج ت
وهو ما
إلى األ
التصددير
أسداسعلى
االسدتيمار
ألمدانيدامعلتصدددد
إبرام اندائيدة
اتفداقيدات
شددددرعدت في إبرام
المغرب التي
دديرلتصددددددير
ألمدانيدا
مع اندائيدة
اتفداقيدات
شددددرعدت في
المغرب التي
العربيدة ميدالعربيدة ميد
صدادر
والتكلفةبس
الجغرافيالتنافسدية
الجغرافي والتكلفة
دتغلة
الهيدروجين إليها مس
وفرة مصدادر
وفرةسمدبب
دببسدية ب
التناف
الموقعبذلك الموقع
بذلكسدتغلة
إليها م
الهيدروجين
الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة.
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العربية
الغازفي الدول
الطبيعي
إنتاجين،
الهيدرو
مقارنةإنتا
بين تكلفة
الشك :13-3
الدول العربية
الطبيعي في
الغازوسعر
وسعرجين،
الهيدرو
بين تكلفة
مقارنة:13
الشك -3

نق يدرطجين ن خ نق ريدرطجين ن خ ر

نق يدرطجين ن

رقيدرطجين ن
نق

رق

نق يدرطجين
نقرماد يدرطجين نقرماد
نق

نق ا نقط يع
30

مالحظات:

25
30

20
25

15
20

10
15
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حرنرية
دطتر/مليطن طحدة
ريطانيةحرنرية ريطانية
مليطن طحدة
دطتر/

50

نق ا نقط يع
0

مالحظات:

▪

بريطانية ك
حرارية
وحدة
يعادل مليون
للمقارنةك ساس للمقارنة
ساسبريطانية
حرارية
مليون وحدة
يعادل
الهيدروجين
الهيدروجين من
 8.8كجر ▪من  8.8كجر

▪

الشرق إحصا
األوسط حسب
الشرق
 )Priceفي منطقة
Wholesale
Price
سعرهوالبيع (
متوسط
سعرهو
سعر الغاز▪الطبيعي
الدولي االتحاد الدولي
االتحاد إحصا
األوسط حسب
في منطقة
)Wholesale
سعر البيع (
متوسط
الطبيعي
الغاز
للغاز لعام 2019للغاز لعام 2019

واإلجراءات
التنظيمية التنظيمية
واإلجراءات
السياساتالسياسات
:2-3-3 :2-3-3
للهيدروجيندور وا
للهيدروجين وتحديد
يكونسدة
لديها سديا
العربيةيكون
الدولإلى أن
تحتاالعربية
تحتا الدول
ضددور واضد
وتحديد
لديها سدياسدة
إلى أن
المحرك لالس
هيالرئيسدي
المحرك
الطاقة فالسدياس
الوطنية.
دتراتيجيات الطاقة
مجال في مجال
فيسدتيمار
دتيمارلال
الرئيسدي
هيدياسدات
داتفالس
الوطنية.
دتراتيجيات
في اس في اس
فهنداك
المسددددتقبليدة .ومع
الوطنيدة والفطط
الهيددروجين ،مع
الهيددروجين ،بمدا يتفق
ذلدك ،فهنداك
ذلدك،ومع
المسددددتقبليدة.
الوطنيدة والفطط
األهددامع األهددا
بمدا يتفق
المغربالتي
المغرب ومصددر
العربية
بعضقبالدول
من قب
اتفذت قدبالفع
بدأتالتي بدأت
ومصددر
الدولميالعربية مي
بعض
بالفع من
اتفذت
خطوات قدخطوات
الطاقةلت خذ في
الوطنية
وتحديالطاقة
للهيدروجين ،خطة
للهيدروجين ،وتحدي
الوطنية
إعداداتيجية
االسدددتر
الوطنية لت خذ في
خطة
اتيجية الوطنية
االسدددتر
نحو إعدادنحو
المحلي.
في السد
الطاقة
على
الطلب
للهيدروجين في تلبية
االعتبار الدور
دوق المحلي.
دوقفي السد
الطاقة
على
الطلب
تلبية
للهيدروجين في
دتقبليالمسددتقبلي
المسدالدور
االعتبار
المجال،
فيسدهذا
خبرةددابقة
عملية س
علىمنما خبرة
دتنادلديها
االسدما
العربية على
الدولاالسددتناد
العربية
الدول
هذا المجال،
دابقة في
عملية
لديها من
دتطيع
وتسددتطيع وتسد
خطط
شددرعت في
المتجددة ،حي
بمصددادر الطاقة
اهتماما
وتحديدا عندما
إعداد خطط
إعداد في
شددرعت
المتجددة ،حي
بمصددادر الطاقة
أبدت اهتماما
أبدتعندما
وتحديدا
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العربية
األقطار
منظمة األقطارمنظمة

وأهدا

واضددحة
وفق أطر
الطاقة
الطاقةفي مليج
المتجددة
الطاقة
حصددة
وطنية
زمنية واضددحة
زمنيةأطر
الطاقة وفق
مليج
المتجددة في
حصددة
تحدد
وأهداتحددوطنية

ويجر في إطار
ويجر تحدييها
يستجد .ما يستجد.
تحدييهامافي إطار
اﻟﺒﺤـﺚ اول

تغطي التجداريدة
الجواندب
يجدب أن
التنظيميدة والتي
اإلجرا
الجواندب التجداريدة
تغطي أن
والتي يجدب
التنظيميدة
جداندباتاإلجرا ات
جداندبمن
أمدا من أمدا

،14ال يلال
فالقطاع
يبين،14-
الشدك 3
والسدالمة كما يبين
والوظيفيةاألمن
والوظيفية وقواعد
مرحلةفي مرحلة
فالقطاعفيال يلال
الشدك -3
والسدالمة كما
وقواعد األمن
ات لتنظير
التنظيمية
دريعاتات
واإلجرا
دريعات
من التشدد
العديد
دتللملسدددن
اإلعداد
دتللم
مبكرة جدا تسدد
التنظيمية لتنظير
واإلجرا
التشدد
العديد من
لسدددن
اإلعداد
جدا تسدد
مبكرة
الممكنمناالسد
دتفدامه،اسدلكن من
وتطبيقات اسد
الهيدروجين،
فيإنتا
العمداريع
العم في مشد
دتفادة االسددتفادة
الممكن
دتفدامه ،لكن
وتطبيقات
الهيدروجين،
مشدداريع إنتا
دارن
ده.ندب
فمندةالبجدا
دات بده.
المرتبعطدة
والتشددددريعدات
)Gas
منغداز (
من قوانين ال
الجدارن ،ال
دب ،الت
فمنالتالججدان
المرتبط
والتشددددري
)Gas Act
Actغداز (
قوانين ال
الهيدروجين ،أو تحديد
وتمويسدنادمشاريع
إطارإلسدناد
تنظيمي
دورتحديد دور
الهيدروجين ،أو
واستفدام واستفدام
وتموي إنتامشاريع إنتا
تنظيمي إل
يوجد إطاريوجد
للقطاعفي هذا
للقطاع الفاص
المجال.هذا المجال.
الفاص في
العربية
الهيدروجين في
قطاع
التنظيميةلتطوير
التنظيميةاتالمطلوبة
الشك :14-3
المنطقة العربية
المنطقة في
الهيدروجين
لتطوير قطاع
المطلوبة
ات :اإلجرا
اإلجرا14-
الشك 3
بالس مة
الخاصة بالس مة
الخاصةيمية
يمية التن
ا جرا ا التنا جرا ا

Safety Regulation
Safety Regulation

02 02
03 03 01 01
ا جرا ا

ا
يمية االوالتنيفيةيمية الو يفية
التجاريةجرا ا التن ا جرا
التجاريةيمية
يمية التن
التنا جرا ا

Functional
Regulation
Functional
Regulation
Commercial
Regulation
Commercial
Regulation

واألمور
جوانبسدالمة
تغطياألمن وال
جوانب
ات التي
التنظيمية
اإلجرا
أما من جانب
دالمة واألمور
األمن والس
تغطيالتي
التنظيمية
اتاإلجرا
جانب
أما من
واالختبارات
توض داألمن
قواعدقواعد
توض د
قواعد
إلى وضد
الوظيفية ،فهناك
واالختبارات
دالمة،والسددالمة،
والسداألمن
قواعد
وضددع
حاجةدعإلى
حاجةفهناك
الوظيفية،
الهيدروجين ،وهو ما
سديسدتفدم فيه
الذن
المجال
والمتطلبات حسدب
سديتطلبما سديتطلب
الهيدروجين ،وهو
سديسدتفدم فيه
المجال الذن
حسدب
والمتطلبات
المطلوبة المطلوبة
واالسدتفدام اممن
والبيةية
كافةالفنية
الجوانب
لتغطية
ومواصدفات قياسدية
وضدع أكواد
واالسدتفدام اممن
الفنية والبيةية
الجوانب
كافةلتغطية
قياسدية
ومواصدفات
وضدع أكواد
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اإلط قدا
دار،دذاحيد
دادةاإلط
داراتفيالرهيدذا
الرميدادة
ددولدددةكاإل
ددروجين.ي وقدد كدان
دتيد قدامدت
دار،م ح
في ه
دارات اإل
دانملددولدة
ددروجين .لوق
الهيمد مع اله
للتعدامد معللتعدا
واعتحمدةدادالفنيدة
ددادالالئ
واعتعمداد
كمواصددددفدداد
كمواصددددفداتك بدجع
للمواصددددقفدايي
للمواصددددفدات والم
الالئحدة الفنيدة
داتك بدج
دات والمقدايي
دارات اإلمدارات
هيةدة اإلم هيةدة
العربيدة
يمكنبين
داليعداون
يمكنت الت
داله.ي وبدالت
ددروجين
دالمركلبدة ب
داتب العدام
الفداصددددةال بفدالمركب
ددول العربيدة
ددولبين ال
التعالداون
دالي .وبدال
ددروجين
دالهيعداملدة ب
دات ال
داصددددة
المرحلةمن بنا
فياألولى
المرحلة
اإلطار في
اإلطارهذاخاصدددة
في هذا
الدول
بعض
لالسدددتفادة مما
األولى من بنا
خاصدددة
الدول في
بعض
حققته
حققته مما
لالسدددتفادة
للهيدروجين.
للهيدروجين.
اقتصاد اقتصاد
التكنولوجيا
التكنولوجيا
متطلبات :متطلبات
3-3-3 :3-3-3
داريع
فيد مشد
من االسد
مقومات الالتي
الدوللدالعربية
في مشدداريع
دتيمار
دتيماراالس
تمكنها من
تمكنهاالتي
مقومات
الدولال العربية
ال شددك أناللدشددك أن
المادة حال
الفام في
المادة
سدواتوافر
بسدبب
واألزرقسدوا
واألزرق على حد
الهيدروجين
إنتا
الفام في حال
توافر
بسدبب
على حد
األخضدر األخضدر
الهيدروجين
إنتا
ددروجين
دال اله
في الححدالدة
المتجهو
دددةدة كمدا
ومصدددددر الطداقدة
الهياألزرق،
الهيددروجين
الهيددروجين
فيي حدالدة
دال هو
دددةال كحمدا
ومصدددددرالمتالجطداق
ددروجين األزرق،
تتوقف العند هذا
النوعين
في كال
متطلباتالمس
أن التقنيات
متطلبات
األخأن
األخضدر .إال
الحد ،هذا الحد،
تتوقف عند
كالالالنوعين
دتفدمة في
دتفدمةالمس
التقنيات
ضدر .إال
واسددددتفددام
تقنيدةوتفلين
التقداط
تطبيقإلىتقنيدة
الحداجدة إلى
متطلبدات أخر
واسددددتفددام
التقداط وتفلين
تطبيق
الحداجدة
ميد أخر ميد
متطلبدات
بد هنداك بد هنداك
مرحلةإلىالتطبيق
بطاقةعالميا،
محدودة
تلالبطاقة
تسدتفدم
لكربونتلال
الكربون االتي ال
مرحلة التطبيق
إلى بعد
بعد تصد
تصد ،ولر
محدودةولرعالميا
تسدتفدم
التي ال
الهيدرجين أما
الهيدرجين األزرق.
ضدددفمة إلنتا
تجارنإلنشدددا
نطاقواسدددع
تجارن
األزرق .أما
ضدددفمة إلنتا
مشددداريع مشددداريع
واسدددع إلنشدددا
على نطاقعلى
الكهربائيدة وال
الكهربائي منففضد
التحلي
تلالأجهلة
قدرات
تلال
در ،فال
الهيدروجين األخضد
تص ددة وال تص د
منففضد
أجهلة التحلي
قدرات
در ،فال
األخضد
الهيدروجين
الراهن،دعتصد
الوضددع
 .Scaleففي
)Mega
Scale
المقياس الضددفر
إلىالتجارن
المقياس
قدرةتصد قدرة
الراهن،
ففي الوضد
.)Mega
دفر (
التجارن( الضد
بعد إلى بعد
كهربنوع
دائي من
كهرب
داوات (ميجأكبر
دائيميج
الكهرب10
للتحليددائي إلى
للتحلجيدهدازالكهرب
دائي من نوع
تحليد
تحليدجهداز
داواتجه(دازأكبر
إلى 10
أعلى جهدازأعلى
دالر لع
في الع
األكبر
Siemensتدهتبل10ق مي
 Siemensتبل قددر
لشددددرك
 PEMتدابع
فيدامالعدالر لعدام
األكبر
وهو
وهوداوات
داوات ميج
ددرتجده 10
دة لشددددركدة
دابع
 PEMت
 100ويتوقع
كيلوات،
قدراتفي حدو
ذاتمحدودة
قدرات
كانت
 ،)2018بعد أن
تصدددد أن تصدددد
كيلوات،أنويتوقع
100حدود
محدودةد في
ذاتكانت
بعد أن
،)2018
اسددددتمرار عمليدات
2023
للجهدازبحلول
ميجداواتالواحدد
ميجداوات للجهداز
البحدليدات البحد
اسددددتمرار عم
عداممع 2023مع
الواحددعدامبحلول
إلى  100إلى 100
الضدفمة تتطلب
المشداريع التجارية
الشدكيبين،15-3
والتطوير كما يبين
قدراتبنا قدرات
الضدفمةبناتتطلب
المشداريع التجارية
لكن ،15-لكن
الشدك 3
والتطوير كما
تص إلى 2
جيجاوات.جيجاوات.
تص إلى 2
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منظمة األقطارمنظمة

،2011حتى عام
والمتوقع
الكهربائي منذ عام
الشك :15-3
 2028عام 2028
والمتوقع حتى
،2011عام
الكهربائي منذ
التحليأجهلة التحلي
أجهلة قدرة
قدرة تطور
تطور:15-
الشك 3

1,000

1,000

البحـث األول
+2028

+2023
+2028

1,000

800

800

600

100
10

1 10

2018
+2023

2015
2018

0.101
2011
2015

مي و ت

100

1,000

600

400

400

200

200

0.10
0
2011

0

مي و ت

أ رج ا
تحليل ر ج ا تحليل
أ
نقعاقم
ف
ر ائ
ر ائ ف نقعاقم
ميجاطنت
قدرة
ميجاطنت
قدرة

1,200

1,200

الكهربدائيعدائقدا
الكهربدائي تشددددكد
الميداهالتحليد
ألجهلة
فدجن الميداه
متطلبدات
تشددددكد عدائقدا
ألجهلة التحليد
متطلبدات
فدجن ذلدك،
ذلدك ،على
عالوة علىعالوة
العادية) إلى -1.4
الهيدروجين (في
يحتا ،حيإنتا 1
العادية) إلى -1.4
الظرو(في الظرو
الهيدروجين
من مكعب من
مكعبمتر
يحتا مترإنتا 1
إضدافيا ،حيإضدافيا
وبذلكإنتا
يسدددتللم
حالياوق،
المتوافرةالسد د
التجاريةحاليا في
األنواعالمتوافرة
التجارية
 1.7لتر حسدد
واحدإنتا واحد
يسدددتللم
وبذلكوق،
في السد د
األنواعددب
دبلتر حسد
1.7
دجنب ب
الميوب
منيدة.
داهدا النق
من المي
تقريبدا
ددروجينالهيإلى 19
كيلوجرام من الهي
منشددددبنةدا منشدددد ة
دالنتدادالي فدجن
داليدة.ف و
داهدالتالنقي
تقريب
 19لتر
ددروجينلترإلى
كيلوجرام من
إلىمتر
12350
الهيدروجين سدتحتا
 650من
طن/اليوم
650
إنتاجية
 12350متر
الهيدروجينإلىسدتحتا
طن/اليوم من
إنتاجية
بطاقة
بطاقة نيوم
نيوم منشد ة
بحجر منشد ةبحجر
والمنطقةصدال
دنة.العربية أ
والمنطقة
مترسدنة.
مكعب/ال
صد أنإلى
مكعب/اليوم أن ما ي
تعانيصدال تعاني
العربية أ
مكعب/الس
متر مليون
مليون4.5
 4.5إلى
ما يصد
مكعب/اليوم
دتفدام،
معالجتهااالسد
منأوال قب
معالجتها
فال بد من
وفيدتفدام
المياه ،اسدد
المياه،شددوفي حالة
من شدد من
االسدددتفدام،
أوالد قب
البحر ،فال بد
البحر،مياه
مياهددتفدام
حالة اسد
اإلنتا .
إضافية
تكلفة اإلنتا .
تكلفة إلى
إلىتضا
تضاإضافية
تكلفة
وهي تكلفة وهي
والوعي
الثقافة والوعي
الثقافة:4-3
-3 :4-3-3

والمعلومات أمام
والمعلومات المتوافرة
الهيدروجين في مسد
بدور
المتوافرة أمام
الطاقةدتقب الطاقة
دتقب في مسد
الهيدروجين
اإللمام بدور
اإللماميلال
ال يلال ال
وهي
أنيددة
معجدد
تقنيدة
أمرمدا هو
طبيعي ك
ددودةهللدذاغدايأمر
ددودةدامللغمدايحدة ،و
الرأن العدام مح
جدديددة وهي
تقنيدة
مع الأنحدال
دال هو
طبيعيالحكمدا
دة ،وهدذا
الرأن الع
ددروجين،ي ومج
دامئدد الهي
فوا
الوعي ال
معلومدات
عمليدة تتطلدب
داالت ومجداالت
ددروجين،
حول فوائدد اله
حولالع
لتعليلعدامالوعي
لتعليلدات
نشددددر معلوم
نشددددرلدب
عمليدة تتط
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الجانبفيجب
الجانبمنالمهني،
دالمة به .أما
المرتبطة
والسدد
دتفدامهاألمن
وقواعد
العمفيجب العم
المهني،
منبه .أما
المرتبطة
دالمةوالسدد
األمن
وقواعد
اسدددتفدامهاسدد
ددورات الدالتدددريبي
الهيدعبر الد
ددروجين
تقنيددداتمعالهيد
كوادرللعمد
مؤهلددة
ددوراتددة،التدددريبيددة،
ددروجين عبر
تقنيددات
مؤهلددةمعللعم
كوادردداد
على إعدددادعلى إعد
فيوإعداد
المجال،
ركاتالعاملة
الدولية
الهيةاتمعوالشد
دراكة مع
والبرامجوالشد
والبرامج العملية،
المجال ،وإعداد
الدوليةفيالعاملة
ركاتوالشد
الهيةات
والشددراكة
العملية،
الطاقات.
المتفصصة لتناول
مراكل األبحاا
من الطاقات.
من النوع
النوع هذا
هذالتناول
المتفصصة
مراكل األبحاا
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ا ستنتاجات والتوصيات
.1سلسة القيمة لصناعة الهيدروجين
البحـث األول

تضدر سدلسدلة القيمة لصدناعة الهيدروجين مجموعة واسدعة من العمليات المتتالية
بداية من عمليات اإلنتا حسدب الطريقة المسدتفدمة ،ار مرحلة التفلين والنق التي قد
تتطلب إسالة أو ضغط الهيدروجين أو االانين معا وأخيرا مرحلة االستفدام النهائي.
وفي مرحلة اإلنتا  ،تعد عملية إصالح المييان بالبفار الطريقة األكير استفداما
في إنتا الهيدروجين من الغاز الطبيعي .لكنها تتسدبب في توليد انبعااات تصد إلى 10
طن من ااني أكسديد الكربون لك طن من الهيدروجين لذا يطلق عليه اسدر "الهيدروجين
الرمادنك .وللتفل

من االنبعااات الناتجة ،يمكن اسددتفدام تقنية اصددطياد واسددتفدام

وتفلين الكربون والتي تسددداهر في تقلي االنبعااات حتى  ،%90ليصدددب الهيدروجين
في تلك الحالة كهيدروجين أزرقك .ولكن سدتليد التكلفة الرأسدمالية لمنشد ة اإلنتا بنحو
 ،%50بينما سدددترتفع التكلفة التشدددغيلية بنسدددبة  .%100أما الهيدروجين األخضدددر أو
المتجددد الدذن يحظى بددعر دولي واسددددع النطداق ،فينتج عبر التحليد الكهربدائي لتحليد
جلن الما إلى األوكسدددجين والهيدروجين ،باسدددتفدام تيار كهربائي مولد باسدددتفدام
مصددددادر الطاقة المتجددة .وإلنتا واحد كجر من الهيدروجين يسددددتهلك جهاز التحلي
الكهربائي  55±كيلووات سدداعة ونحو  10لتر من الما منلوع المعادن ،كما تنتج هذه
العملية نحو  9كجر من األوكسدددجين كمنتج اانون يمكن اسدددتفدامه لألارا

الطبية.

ويكفي جهاز تحلي كهربائي بقدرة  1ميجاوات إلنتا ما يعادل نحو  18كجر  /الساعة.
عدالميدا يميد إنتدا الهيددروجين من الوقود األحفورن نحو  %99من اإلنتدا
العالمي ( %76باسدتفدام الغاز الطبيعي ،و %23باسدتفدام الفحر) ،بينما تسداهر الطاقة
المتجددة بد %1فقط.
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ويعد نق وتفلين الهيدروجين من التحديات الرئيسدددية للتوسدددع في اسدددتفدامه
كمصددر للطاقة في المسدتقب  ،وذلك بسدبب انففا

قيمة كيافة الطاقة له مقارنة ب نواع

الوقود األخر وبدالتدالي زيدادة الحجر الالزم للتفلين وارتفداع تكلفدة النقد والتوزيع.
ولكي يصدب الهيدروجين مكونا من مكونات نظام الطاقة العالمي وإنشدا سدلسدلة قيمة له
ذات مرونة عالية وسددهلة التشددغي  ،فالبد من وجود عدة خيارات تسددم بتفلين ونق
الهيددروجين بمسددددتويدات مرتفعدة .ومن بين طرق نقد الهيددروجين اسددددتفددام خطوط
األندابيدب إمدا لنقد الهيددروجين النقي أو بدالفلط مع الغداز الطبيعي في شددددبكدات نقد
وتوزيع الغداز حتى نسددددبدة  %15-5دون الحداجدة إلى إدخدال تعدديالت جوهريدة في
الشددبكات حسددب الدراسددات والمواصددفات العالمية .أو باسددتفدام المقطورات وفي هذه
الحالة يمكن نق الهيدروجين إما في الحالة السدددائلة أو في الحالة الغازية تحت ضدددغط
مرتفع ،أو النق باسددتفدام الناقالت في حالة المسددافات البعيدة التي تليد عن  4000كر
بعددد تحويدد الهيدددروجين إلى مددادة األمونيددا التي يمكنهددا حمدد كميددات أكبر من
الهيدروجين.
.2دور الهيدروجين يف عملية تحول الطاقة
تشددددير عمليدة تحول الطداقدة إلى التغيرات الهيكليدة المطلوبدة في منظومدة الطداقدة
لتسدم بالتفل

التدريجي من الممارسدات التي تؤدن إلى إطالق انبعااات من اازات

االحتبداس الحرارن للوصددددول إلى نظدام خدالي من الكربون .وقدد ابدت عمليدا أن نموذ
الكهربا القائر على التوسدع في محطات الطاقة المتجددة مكلف للغاية ،وأن تحقيق نلع
للكربون بشددددكد عميق سدددديد خدذ وقتدا طويال عالوة على صددددعوبدة تطبيقده في بعض
الصناعات التي تحتا إلى الوقود األحفورن .من هنا بدأ االهتمام يتجه نحو إيجاد بدائ
أو مكمالت مع مصددددادر الطداقدة المتجدددة لتحقيق تلدك الغدايدة ،وبرز الهيددروجين كد حدد
تلدك الحلول كونده يصددددل كوقود وكحدامد للطداقدة ويمكن إنتداجده من مصددددادر الطداقدة

120

111

112

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

المتجددة ،مما يسددده من عملية التكام معه واتلان الشدددبكات .ومن ار فجن اسدددتفدام
نموذ هجين من الكهربدا والهيددروجين يمكنده التغلدب على عددة تحدديدات متعلقدة بقطداع
الطاقة.
البحـث األول

ولكن هناك أيضا عقبات يجب العم على تجاوزها لتحقيق اقتصاد للهيدروجين،
والتي حددتها الدراسة في ارتفاع التكلفة التي يجب العم على تقليلها حي تص تكلفة
إنتدا الهيددروجين في بعض المنداطق إلى نحو خمسددددة أميدال تكلفدة الغداز الطبيعي على
سددددبي الميال .عالوة على ضددددرورة البد في بنا البنية التحتية الالزمة لنق وتوزيع
الهيدروجين بما يسددم بت سددي

تجارة دولية له على ارار النفط والغاز ،فشددبكات نق

الهيددروجين الحداليدة يبل مجموع أطوالهدا حوالي  %0.2تقريبدا من مجموع أطوال
شدبكات نق وتوزيع الغاز الطبيعي عالميا حسدب ما أحصدته الدراسدة .كما يجب وضدع
سياسات وقواعد وإجرا ات تنظيمية تحفل وتضبط التوسع في استفدام الهيدروجين.
وقد أوضـــحت الدراســـة أن هناك عدة دول أبدت اهتماما بالهيدروجين والدور
الذن يمكن أن يسداهر به في عملية تحول الطاقة .وقيام البعض منهر بالشدروع في إعداد
وتطوير رؤ وخرائط طريق واستراتيجيات لتحديد المسار الذن يمكن اتفاذه للوصول
إلى اقتصاد للهيدروجين على المستو الوطني.
وتوصلت الدراسة إلى أن عدد الدول التي أعدت استراتيجية وطنية للهيدروجين
بل  13دولدة حتى شددددبداط/فبراير  .2021ووجود نحو  16دولدة أخر تعمد على
االنتها من إعداد االسدددتراتيجية الوطنية  /خارطة الطريق للهيدروجين .وبذلك يصد د
عددد الددول التي بددأت تعمد على إعدداد خطط واسددددتراتيجيدات وطنيدة للهيددروجين إلى
 29دولدة تميد أكير من  %70من النداتج المحلي اإلجمدالي العدالمي ،بداإلضدددددافدة إلى
اسدتراتيجية االتحاد األوروبي للهيدروجين التي تر اإلعالن عنها منتصـف عام ،2020
التي تتربع على عرش االستراتيجيات بسبب أهدافها الطموحة للغاية.
121

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

وفي هذا السدددياق ،يتوقع أن يكون للهيدروجين مسدددتقب واعد في عملية تحول
الطاقة وتقلي الكربون في عدة قطاعات اقتصدادية ،إما باسدتفدامه كمصددر للوقود ،أو
حام للطاقة واستفدامه عبر تطبيقات خاليا الوقود ،أو كمادة خام للعديد من الصناعات
ميد صددددنداعدة السددددمداد والمواد الكيميدائيدة وصددددنداعدة التكرير ،أو لتوفير الحرارة في
الصناعات كييفة استهالك الطاقة مي صناعة الصلب.
وقد توصـــلت الدراســـة إلى أنه من المتوقع أن يكون قطاع النق من القطاعات
الواعدة التي يمكن أن تدعر الطلب المسدتقبلي على الهيدروجين ،فبعد عم مسد شدام
للفطط المعلندة من قبد الددول امسدددديويدة واألوربيدة بداإلضددددافدة إلى الواليدات المتحددة،
يتوقع أن ينمو أسددطول المركبات الكهربائية العاملة بفاليا الوقود بشددك اير مسددبوق
خالل العقدد المقبد ليصدددد إلى قرابدة  11مليون مركبدة على األقد بحلول عدام 2030
مقارنة بد  25ألف مركبة فقط في عام .2019
كما سديفترق الهيدروجين عدة قطاعات أخر مي القطاع الصدناعي ،والقطاع
السددددكني ،وقطاع الكهربا كمصدددددر للطاقة أو للحرارة أو كمادة خام وعليه يتوقع أن
يتضدددداعف الطلدب العدالمي على الهيددروجين (النقي) بعددة أميدال ليصدددد إلى 647.5
مليون طن من الهيدروجين الغازن بحلول عام  ،2050مقارنة بد د  72مليون طن/السنة
في عام  .2018وعليه سدديصددب الهيدروجين ركيلة أسدداسددية في عملية تحول الطاقة
المطلوبة للحد من ظاهرة االحتباس الحرارن ،وتففيض انبعااات ااني أكسدديد الكربون
بمدا يتوافق مع اتفداقيدة بداري

للمندا حتى مع الليدادة السددددكدانيدة المتوقعدة خالل العقود

المقبلة ،التي سددتليد من الطلب اإلجمالي على الطاقة .وسدديحقق إيرادات قد تصدد إلى
أكير من  2.5تريليون دوالر سنويا بحلول عام .2050
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.3خطط الدول العربية يف مجال الهيدروجين
أبد عددا من الدول العربية اهتماما باالسدتيمار في مشداريع إنتا الهيدروجين،
البحـث األول

منها ما يقوم على إنتا الهيدروجين األخضددر ضددمن خطط وطنية طموحة للتوسددع في
مشدداريع الطاقة المتجددة ،بينما يقوم البعض امخر على التوسددع في إنتا الهيدروجين
األزرق أو مشدددتقاته مي األمونيا اللرقا  .وقد أحصـــت الدراســـة عدد  11مشدددروعا
مقترحدا إلنتدا واسددددتفددام الهيددروجين في الددول العربيدة ،ادالبيتهدا إلنتدا الهيددروجين
األخضددر بججمالي  7مشدداريع ،بينما خص د

مشددروعين إلنتا الهيدروجين األزرق،

ومشدروعين السدتفدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بفاليا الوقود .وال شدك
أن نجاح الدول العربية في تجسددديد مشددداريع اإلنتا  ،سددديمكنها من لعب دورا هاما في
السدوق العالمي ،والظفر بحصدة جيدة من هذا السدوق الواعد ،لتضديف فصدال جديدا إلى
دورها التاريفي كمصدر عالمي إلمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود.
وقدد عـددت الـدراســــة المقومدات والفرص التي تمكن الددول العربيدة من إنشددددا
محور تصددددير عالمي للهيدروجين ومشدددتقاته إلى األسدددواق الراابة ،كونها تملك بنية
تحتية ضددفمة للغاز الطبيعي يمكن اسددتغاللها للهيدروجين .عالوة على توافر مصددادر
الطاقة المتجددة (يليد فيها كيافة اإلشددعاع الشددمسددي عن  2400كيلووات سدداعة على
المتر المربع  /السددددنة ،وتليد سددددرعة الرياح عن  11-9متر/اليانية) وخطط وأهدا
وطنيدة طموحدة لالسددددتيمدار فيهدا .كمدا تتميل بموقعهدا الجغرافي المتميل والعالقدات
التجارية الراسدفة مع عدة أسدواق ،خاصدة السدوق األوروبي والسدوق امسديون .ولد
شركات البترول الوطنية وشركات البترول العالمية شراكة استراتيجية منذ عدة عقود.
وبدالرار من تلدك المقومدات ،إال أن هنداك جملدة من التحدديدات التي قدد تعيق
االسددددتيمار في هذه الصددددناعة الواعدة ،منها ما يتعلق بالجدو االقتصددددادية ومنها ما
يرتبط بغياب اإلجرا ات التنظيمية للسدوق .ويعد العام االقتصدادن ،العائق األبرز أمام
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فقط في المنطقدة العربيدة وإنمدا عدالميدا

أيضدا ،ويعود ذلك إلى التكلفة العالية سدوا في مشداريع إنتا الهيدروجين ،أو حتى في
تطبيقدات اسددددتفددامده بدالمقدارندة مع أنواع الوقود األحفورن األخر وبداألخ

الغداز

الطبيعي .فعلى أسدددداس القيمدة الحراريدة تصدددد تكلفدة إنتدا الهيددروجين الرمدادن في
المنطقدة العربيدة إلى  8دوالر/مليون وحددة حراريدة بريطدانيدة بينمدا تصدددد في حدالدة
الهيدروجين األزرق إلى  13دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية ،وقد تصدد إلى 30
دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة الهيدروجين األخضددر .وهي تكلفة تليد
بعددة أضددددعدا

عن الغداز الطبيعي .لكن في المقدابد يعدد الهيددروجين من الفيدارات

التنافسدية في مجال الطاقة منلوعة الكربون خاصدة في حال تصدديره إلى األسدواق ذات
السددياسددات الواضددحة في هذا اإلطار مي السددوق األوروبي الذن سدديصددب السددوق
الرئيسددددي للهيددروجين ،عالوة على أن تكلفدة إنتدا الهيددروجين نفسددددهدا في المنطقدة
العربية تعد األق عالميا مقارنة بباقي مناطق العالر وهو مرتكل جيد للبد في االستيمار
على أسدداس التصدددير إلى األسددواق المحتملة .وهو ما لج ت إليه بعض الدول العربية
مي المغرب التي شدرعت في إبرام اتفاقيات انائية مع ألمانيا لتصددير الهيدروجين إليها
مستغلة بذلك الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية بسبب وفرة مصادر الطاقة المتجددة.
ال شددك أن لد الدول العربية المقومات التي تمكنها من االسددتيمار في مشدداريع
إنتا الهيدروجين األخضدر واألزرق على حد سدوا بسدبب توافر المادة الفام في حال
الهيدروجين األزرق ومصددددر الطاقة المتجددة في حالة الهيدروجين األخضدددر .إال أن
متطلبدات التقنيدات المسددددتفددمدة ال تتوقف عندد هدذا الحدد ،بد هنداك متطلبدات أخر ميد
الحاجة إلى تطبيق تقنية التقاط وتفلين واسدتفدام الكربون التي ال تلال تسدتفدم بطاقة
محددودة عدالميدا ،ولر تصدددد بعدد إلى مرحلدة التطبيق على نطداق تجدارن واسددددع .أمدا
الهيدروجين األخضددر ،فال تلال قدرات أجهلة التحلي الكهربائي منففضددة وال تص د
بعد إلى المقياس التجارن الضدفر .ففي الوضدع الراهن ،تصد قدرة أعلى جهاز للتحلي
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الكهربائي إلى  10ميجاوات تابع لشدددركة  .Siemensالمشددداريع التجارية الضدددفمة
تتطلب بنا قدرات تص إلى  2جيجاوات.
البحـث األول

عالوة على ذلدك ،فدجن متطلبدات الميداه ألجهلة التحليد الكهربدائي تشددددكد عدائقدا
إضدافيا ،حي يحتا إنتا واحد كيلوجرام من الهيدروجين إلى  19لتر تقريبا من المياه
النقيدة .وبدالتدالي فدجن بندا منشدددد ة بحجر منشدددد ة نيوم بطداقدة إنتداجيدة  650طن/اليوم من
الهيدروجين سدددتحتا إلى  12350متر مكعب/اليوم أن ما يصد د إلى  4.5مليون متر
مكعب/السددنة .والمنطقة العربية أصددال تعاني من شدد المياه ،وفي حالة اسددتفدام مياه
البحر ،فال بد من معالجتها أوال قب االسددتفدام ،وهي تكلفة إضددافية تضددا

إلى تكلفة

اإلنتا .
.4التوصيات
في ضدددو التطورات العالمية الرامية إلى خلق سدددوق واعد للهيدروجين ودعر
التحول إلى مستقب منففض الكربون ،توصي الدراسة بما يلي:
• قيام المليد من الدول العربية في الفترة المقبلة بجعداد اسدددتراتيجيات أو خرائط
وطدنديددة حدول الدهديدددروجديدن تدحدددد األهدددا

واإلطددار الدلمدندي ،ودوره فدي

اسدتراتيجيات الطاقة الوطنية فالسدياسدات هي المحرك الرئيسدي لالسدتيمار في
مجال الهيدروجين.
• تحدي خطط الطاقة الوطنية لت خذ في االعتبار الدور المسددددتقبلي للهيدروجين
في تلبية الطلب على الطاقة ،وتسدتطيع الدول العربية االسدتناد على ما لديها من
خبرة عمليدة سددددابقدة في هدذا المجدال ،وتحدديددا عنددمدا أبددت اهتمدامدا بمصددددادر
الطاقة المتجددة ،حي شددددرعت في إعداد خطط وأهدا

وطنية تحدد حصددددة

125

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

الطاقة المتجددة في مليج الطاقة وفق أطر زمنية واضددحة ويجر تحدييها في
إطار ما يستجد.
• السدعي نحو إبرام شدراكات اسدتراتيجية مع األسدواق الكبر للهيدروجين التي
سددتحتا إلى اسددتيراده مسددتقبال من خار أراضدديها مي السددوق األوروبي،
واليابان ،والصين وكوريا الجنوبية والصين.
• إنشددددا مراكل للبحوا حول تقنيدات إنتدا الهيددروجين وتطبيقداتده ميد خاليدا
الوقود .ودعر التكدامد فيمدا بينهدا واالسددددتفدادة من الفبرات والتجدارب التي
قطعتها بعض الدول في هذا الشدد د ن .كما يجب العم على إعداد كوادر مؤهلة
للعمد مع تقنيدات الهيددروجين عبر الددورات التددريبيدة ،والبرامج العمليدة،
والشراكة مع الهيةات والشركات الدولية العاملة في المجال.
• االسددددتفدادة من انففدا

تكلفدة إنتدا الهيددروجين من الغداز الطبيعي بدالمنطقدة

العربية للتوسدددع في إنتا الهيدروجين األزرق الذن يسدددتفدم تقنية اصدددطياد
واسدتفدام وتفلين الكربون ،بما يضدمن اسدتغالل موارد الغاز مسدتقبال وخلق
ندافدذة تددعر الطلدب عليده في حدال تحول األسددددواق إلى اسددددتفددام الهيددروجين
وتقلي االعتماد على الغاز.
• االسدتمرار في تنفيذ مشداريع اسدترشدادية إلنتا الهيدروجين األزرق واألخضدر
بالتعاون مع الشدددركات الدولية المتفصدددصدددة كالشدددركات اليابانية واأللمانية
والفرنسية ،على أن يتر تطويرها إلى مشاريع تجارية مستقبال.
• نشددر الوعي واليقافة حول أهمية الهيدروجين ،وتوفير معلومات لتعليل الوعي
العام حول فوائد الهيدروجين ،ومجاالت اسددددتفدامه وقواعد األمن والسددددالمة
المرتبطة به.
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الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع احتمال مشاركة دول أوابك في الجهود العالمية لضبط
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة االحتباس الحراري وتغير المناخ .تتعرض
الدراسة في الجزء النظري لموقع دول أوابك في قضية االنبعاثات الكربونية بمقارنتها مع التكتالت
الصناعية الرئيسية عالميا وهي االتحاد األوروبي ،الواليات المتحدة والصين .ويلخص الجزء
النظري التطورات الحاصلة على صعيد فرض ضرائب كربون وتسعيره والمفاضلة بينهما لتأسيس
خلفية للتحليل الكمي في الجزء الثاني من الدراسة.
البحـث الثاني

في الجزء العملي تتبع الدراسة منهجية كمية تستند إلى تصميم نموذج محاسبي-اقتصادي
لحساب ضريبة الكربون الواجبة بناء على االنبعاثات من انتاج النفط في الدول أعضاء منظمة
أوابك وبعض الدول المنتجة للنفط في المنطقة العربية؛ وتم اشتقاق الضريبة الواجبة من حساب
التكلفة اإلضافية بالدوالر األمريكي على انتاج برميل واحد من النفط في كل دولة على حدة
والمتسبب في انبعاث كمية من ثاني أكسيد الكربون مقدرة بالطن المتري عند سعر للكربون محدد
بمعدل  40دوالر /طن؛ بناء على تقدير هذه الضريبة يتم احتساب الحصيلة الضريبية المفترضة
التي يجب أن تغطي إجمالي االنبعاثات في المجموعة ،ومن ثم ينتقل النموذج إلى اشتقاق سقف
مشترك للمجموعة لتقدير إمكانية تأسيس سوق مشتركة يمكن فيها تداول سندات كربون ،يثبت
النموذج أن هناك إمكانية لتأسيس سوق مشتركة للكربون في المنطقة بقيمة محاسبية تصل إلى 12
مليار دوالر سنويا يمكن استخدامها في إصدار سندات كربون لدول المجموعة مما يساهم في تمويل
عملية الضبط الكربوني لدول المجموعة وفقا للتوجهات الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات بإمكانية إقامة سوق مشترك للكربون بين دول أوابك إلدارة
وضبط االنبعاثات الصادرة من دول المنظمة.
الكلمات المفتاحية :دول منظمة األوابك ،ضريبة الكربون ،سندات الكربون.
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مقدمة:
تؤثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنطلق من حرق أو إنتاج الوقود األحفوري على الناس
ا
ومستقبال ،ومع ذلك ال يتم تضمين هذه التأثيرات
والنظم اإليكولوجية في جميع أنحاء العالم ،اآلن
في أسعار السوق ،وهكذا ترتبط ضريبة الكربون نظريا باآلثار الخارجية للمشروعات التي هي
تكاليف أو منافع تتولد من إنتاج السلع والخدمات وال يتم تحمل هذه التكاليف أو الحصول على مقابل
لهذه المنافع من جانب الوحدات المنتجة لها.
وتجدر اإلشارة بأن الهدف الرئيسي من فرض مثل هذه الضريبة هو مواجهة االنبعاثات
الضارة بالبيئة وتغير المناخ ،وذلك من خالل أثرها فى ترشيد استهالك الطاقة وتحقيق التنمية
المستدامة ،وليس كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة (.)Wei Zhenxiang et al, 2011
وال شك أن الدول العربية بوصفها أغنى المناطق عالميا بموارد النفط إنتاجا واحتياطا قد حققت
الكثير من مصالحها في امتالك حقها في التحكم في أهم ثروة طبيعية وطنية لديها عندما أخذت
مسؤولية تخطيط وتسيير مختلف مراحل الصناعة النفطية (اكتشاف ،إنتاج وتسويق) ،فقد ظل هذا
القطاع مصدرا تستمد منه المالية العامة لهذه الدول إيرادات معتبرة شكلت الركيزة األساسية لعملية
تمويل مختلف خطط التنمية فيها.
اهتمت دراسة ( )Aldy & Stavins, 2012بضرورة إدخال آليات السوق لتسعير
الكربون ،استنادا ا إلى عدم كفاية معايير األداء البيئية للحد من انبعاثات الكربون؛ ودراسة الفرص
والتحديات المرتبطة بالتخصص خيارات لتسعير الكربون قدمت الدراسة عدة آليات مختلفة من
واقع التجارب والممارسات الفعلية لبعض الدول والشركات في العالم ،والمتمثلة في :ضرائب
الكربون ،نظم اإلتجار في االنبعاثات ،حوافز تخفيض االنبعاثات ،معايير الطاقة النظيفة ،وتخفيض
الدعم على الوقود األحفوري.
بينما أشارت دراسة ( )Angiolillo, 2014إلى أن التقرير عن تكلفة انبعاثات الكربون
أصبح اتجاها ا عالميا ا سواء من خالل اإلفصاح االختياري أو اإللزامي ،إال أن إلزام الشركات
المدرجة في بورصة لندن باإلفصاح عن تكلفة الكربون بالتقارير المالية سيمثل ضغط على هذه
الشركات من قبل المستثمرين والعمالء للتحسين المستمر للبصمة الكربونية للمنتجات.
وفي نفس اإلطار كان الهدف األساسي من دراسة (شرف الدين )2018 ،هو دراسة وتحليل اآلليات
المختلفـة لتسعير الكربون ودورها في إدارة تكلفة االنبعاثات ودعم عمليـات اإلنتـاج النظيف ،ودور
االختيارات المحاسبية واإلفصاح عنها فـي التوجـه نحـو اقتصاد منخفض الكربون ،والوقوف على
مدى مالئمة إحداها للتطبيق فـي بيئة األعمال المصرية.
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مشكله الدراسة:
أسفر الهدر الكبير في استعمال الطاقات االحفورية في الدول الصناعية خالل الفترة التي
أعقبت الثورة الصناعية عن ازدياد واحتباس المخزون الكربوني في الغالف الجوي ما قاد إلى
ظهور أدلة قوية عن وجود ظاهرة االحتباس الحراري العالمي  Global Warmingالتي يمكن
أن تؤثر سلبا ا على التوازن البيئي العالمي؛ وخالل الثالث عقود الماضية تزايد االهتمام بهذه الظاهرة
البيئية وقررت العديد من دول العالم تقليل االنبعاثات الكربونية الناتجة عن انتاج واستهالك المواد
الهيدروكربونية المختلفة؛ وفقا لهذا قرر المجتمع الدولي متمثال في األمم المتحدة في قمة ريو دي
جانيرو سنة  1992محاولة تثبيت االنبعاثات عند مستويات سنة  1990كسقف عالمي ،وتتفق معظم
الدول أن تقليل االنبعاثات ال يجب أن يؤدي إلى تخفيض في معدالت النمو االقتصادي وال مستوى
البحـث الثاني

معيشة الفرد في أي دولة ،كما أكدت قرارات األمم المتحدة على حقوق الدول النامية في عدم تقييد
نسب االنبعاثات لديها بما يؤثر على برامجها التنموية .وقد كانت قمة باريس هي آخر لقاء في
سلسلة اللقاءات األممية حول البيئة والتي تهدف إلى التحكم في ارتفاع االنبعاثات الكربونية ،وقد
تم إقرار التزام الموقعين على تحديد  2-1.5درجة مئوية كحد أقصى للزيادة في سخونة الجو في
عام  2050مما يرتب على أعضاء اتفاقية باريس التزاما قويا بخفض استهالك الوقود األحفوري
والتحول إلى مصادر الطاقات البديلة.
خالل العقود الثالث الماضية  2020-1990قامت الدول الصناعية األوروبية بتطبيق
برامج متعددة لتقليل انبعاثات الكربون حيث بدأت باتفاقية كيوتو التي وضعت آليات مالية (آلية
التنمية النظيفة  )Clean Development Mechanism CDMتحت لجنة التغيير المناخي
التابعة لألمم المتحدة ومن ثم تم االنتقال إلى سندات الكربون تحت مظلة االتحاد األوروبي .في
المقابل فأن الواليات المتحدة األمريكية لم تشارك في السابق بالترتيبات الدولية المشتركة لتقليل
االنبعاثات الكربونية حيث وضعت برامج وطنية منفردة ،وكذلك الحال مع الصين والدول المنتجة
للنفط (من ضمنها دول أوابك) التي ال يوجد لها أي برامج معلنة في هذا الخصوص ،كدول مصنفة
عالية الكثافة الكربونية مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي .هذا يمكن أن يشير إلى مسؤولية أخالقية
لهذه الدول في هذه القضية أمام المجتمع الدولي.
يمكن القول إن عملية االنبعاثات يمكن أن تحكم نظريا بثالث قواعد رئيسية هي:
✓ أن تكون االنبعاثات متناسبة مع المسؤولية التاريخية في تكوين المخزون الكربوني في
الغالف الجوي.

4

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

✓ أن تكون االنبعاثات متناسبة مع درجة النمو االقتصادي المستهدف للوصول إلى مصاف
قريبة من اقتصادات الدول المتقدمة.
✓ أن تكون االنبعاثات ناتجة عن حرق المواد الهيدروكربونية بهدف تحقيق النمو االقتصادي
بفعالية وليس من أجل التخلص منها
من هذه القواعد يمكن أن نستخلص مشكلة الدراسة وهي تتمثل في النقاط التالية:
 .1مدى مسؤولية دول أوابك في المشاركة عالميا في دعم سياسات تقليل االنبعاثات الكربونية؟
 .2ما هي اآلليات المناسبة والتي تتفق مع مصالح الدول األعضاء في أوابك للتحكم في
االنبعاثات الكربونية في مستويات مقبولة دوليا؟
 .3مدى إمكانية توافق آليات التمويل لخلق سوق سندات كربون في المنطقة تعمل على تمويل
التحكم في االنبعاثات من عمليات انتاج النفط والغاز في دول المنظمة؟
 .4ما هي اآلثار السلبية التي يمكن أن تلحق بدول أوابك في حال تخليهم عن مسؤوليتهم
األخالقية في المشاركة في تقليل االنبعاثات الكربونية؟
أهداف الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة أهدافها باآلتي:
 .1تعريف ضريبة الكربون لدول أوابك بربطها بالهدر في المورد وليس باإلنتاج التنموي.
 .2تقدير سقف سنوي مناسب النبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عضو في أوابك ،مع األخذ
في االعتبار عدم تضخيم تكاليف انتاج النفط من ناحية تنافسية.
 .3التقييم المحاسبي واالقتصادي لكميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من دول أوابك بالدوالر
األمريكي.
 .4تحديد مصارف وآليات تمويل عمليات خفض االنبعاثات لضريبة الكربون.
 .5وضع تصور لسوق سندات الكربون بتنظيم ورعاية منظمة أوابك.
فرضية الدراسة
تستند الدراسة إلى فرضيه رئيسية مفادها:
يمكن لدول أوابك أن توفر مجتمعة قاعدة مالية كافية إلنشاء سوق لسندات الكربون في
المنطقة ،ويساعد أعضاء المنظمة ومنتجون نفطيون آخرون في المنطقة إلدارة وتمويل عمليات
تقليل االنبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي في التحكم بظاهرة االحتباس
الحراري العالمية.
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أهمية الدراسة:
ومصدرا مهماا،
تعتبر الصناعة النفطية لدول منظمة أوابك المحرك األساسي القتصاداتها
ا
وعليه تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
 .1التخطيط المسبق من أجل مستقبل منخفض االنبعاثات.
 .2تحديد التكاليف الحقيقية لالنبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة المتفقة مع
التوجهات الدولية في هذا المجال.
 .3توفير قاعدة علمية الحتساب ضريبة الكربون لمنظمة أوابك.
 .4إمكانية نجاح سوق سندات الكربون ما بين الدول األعضاء وبعض دول المنطقة.
البحـث الثاني

 .5تقديم منهج علمي للربط بين سعر الكربون وضريبة الكربون في دول منظمة أوابك.
أوالً :التحليل النظري
في هذا الجزء تغطي الدراسة العوامل النظرية الرئيسية التي تقود إلى بناء األرضية للتحليل
العملي في الجزء الثاني .بداية نستعرض من خالل اإلحصائيات المتوفرة اإلطار العام للمشكلة
الكربونية عالميا وطريقة التعامل معها من التكتالت الدولية المختلفة .وسيتم التركيز على موقع
تكتل دول أوابك في الظاهرة ومحاولة استنتاج الكيفية التي سيتم بها تطور هذا الموقع مستقبال.
وسنتعرض في نهاية الجزء النظري إلى تحليل المنهجية المقترحة عالميا خصوصا من دول االتحاد
األوروبي في مواجهة هذه الظاهرة بطريقة عملية تربط بين فرض ضرائب وطنية على مصادر
االنبعاثات والدخول في تجمعات إقليمية تهدف إلى تعظيم قيمة الضريبة لتستطيع تنفيذ برامج فعاله
لتخفيض االنبعاثات عن طريق التسعير المشترك للكربون وانشاء نظام تجاري يسمح بالمبادالت
ليكون دفقا تمويليا للمشاريع الهادفة لخفض االنبعاثات.
 .1االنبعاثات الكربونية عالميا (كميات/كثافة/للفرد)
يمكن رؤية االنبعاثات الكربونية للدول من ثالث زاويا إحصائيا ا (الرسوم البيانية أدناه) وذلك
لتقدير السياسات التي ينبغي اتخاذها حيالها( .قاعدة بيانات البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية)
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
الزاوية األولى :هي تطور الكميات الفعلية التي تبعثها الدولة في الغالف الجوي في السنة.
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الزاوية الثانية :يمكن تغطيتها من خالل حساب العالقة بين كمية االنبعاثات والناتج المحلي
اإلجمالي فيما يمكن أن نطلق عليه تعبير "كثافة االنبعاثات" والتي يتم مقارنتها مع الدول األخرى
لتبيان حجم الهدر في استعمال الطاقة الهيدروكربونية مما يجب أن يحفز عمليات الترشيد.
الزاوية األخيرة التي يمكن أن يتناولها التحليل النظري لمسألة االنبعاثات الكربونية هي نسبة
االنبعاثات لعدد السكان وهي ما يطلق عليه االنبعاثات/للفرد وهذا المقياس يشير إلى العدالة بين
الدول بحيث ال يظلم الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند مقارنة بدول أقل كثافة
وأكبر انبعاثا.
تجدر المالحظة هنا أن هذا المقياس سيضر بوضع الدول المنتجة للنفط بسبب قضية حرق
الغاز الطبيعي المصاحب أثناء عمليات انتاج النفط الخام وذلك لتقليل التكلفة وهو ما سنتناوله الحقا
بالمناقشة في كيفية تحديد سقف مناسب لالنبعاثات من ناحية اقتصادية لهذه الدول.
وتحتوي قاعدة بيانات البنك الدولي على "مؤشرات التنمية العالمية" ،المقاييس أعاله
لجميع دول العالم وسنستعرض هنا بيانات الدول أو الكتل ذات العالقة ببحثنا هذا وهي االتحاد
األوروبي لعالقته بتحديد سعر سند الكربون ،الواليات المتحدة كدولة صناعية كبرى منتجة للنفط
ولمقارنتها مع الدول الصناعية األخرى ،الصين كدولة صناعية نامية وتبيان أثرها على المستوى
الدولي رغم ضعف مؤشر االنبعاثات/للفرد فيها ،وأخيرا دول أوابك التي هي محل بحثنا هذا.
الشكل رقم ()1
االنبعاثات اإلجمالية مقاسة بألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون
زاوية الرؤية االحصائية االولى :االنبعاثات االجمالية مقاسة بألف طن من
غاز ثاني أكسيد الكربون للعينة المختارة من الدول
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.
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الشكل رقم ()2
كثافة االنبعاثات اإلجمالية نسبة للناتج المحلي اإلجمالي
زاوية الرؤية االحصائية الثانية :كثافة االنبعاثات نسبة للناتج المحلي
االجمالي كج/دوالرامريكي ()2010
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البحـث الثاني

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.

الشكل رقم ()3
االنبعاثات مقاسة حسب عدد السكان
زاوية الرؤية االحصائية الثالثة :االنبعاثات مقاسة حسب عدد السكان
طن/للفرد
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.
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الجدول رقم ( )1االنبعاثات من الزوايا اإلحصائية خالل سنة 2016
االنبعاثات من الزوايا اإلحصائية الثالث في سنة 2016
إجمالي االنبعاثات ألف طن

كثافة االنبعاثات

من غاز ثاني أكسيد الكربون

دوالر/كيلوجرام ك

االنبعاثات وفقا
أ2

لعدد السكان
طن/فرد

االتحاد األوروبي

2,881,621

0.18

6.47

الواليات المتحدة

5,006,302

0.29

15.50

الصين

9,893,038

1.04

7.18

أوابك

1,774,876

0.78

12.59

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

• االتحاد األوروبي
يعتبر االتحاد األوروبي من أعلى الكتل االقتصادية في المساهمة في االنبعاثات الكربونية
من ناحية تاريخية ،ويبين الشكل رقم ( )1أن االتحاد األوروبي في سنة  1990كان في المرتبة
الثانية عالميا ا من ناحية االنبعاثات إال أن دوله استطاعت تنفيذ برامج تثبيت االنبعاثات وتقليلها
تدريجيا ليتراجع إلى المرتبة الثالثة مع بداية األلفية الجديدة .وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد
األوروبي يعتبر من أكفأ التكتالت االقتصادية من ناحية إدارة كثافة االنبعاثات حيث سجل أقل
معدالت انبعاثات نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة  ،2016-1990وقد انتهت السلسلة
الزمنية في  2016بمعدل  0.18كيلوجرام/دوالر أمريكي مقارنة بـ  0.29للواليات المتحدة1.04 ،
للصين .ويجب التشديد هنا على أن االتحاد األوروبي ال يزال يحمل مسئولية تاريخية عن المخزون
الكربوني في الغالف الجوي وهو مطالب بالمزيد من التخفيض في إجمالي انبعاثاته من الكربون
سواء من خالل التخفيض على أراضيه أو بالمساهمة المالية في تخفيض االنبعاثات في خارج
أراضيه بالمساهمة في برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدول النامية عن طريق سندات
الكربون كما سيتم الشرح الحقا.
ويتبع االتحاد األوروبي رسميا سياسة متشددة في التوجه إلى التقليل من االنبعاثات الكربونية
سواء بتفعيل نظام تجارة االنبعاثات ) EU Emissions Trading System (EU ETSأو
التوجه إلى الطاقات المتجددة عن طريق دعمها وزيادة تكلفة حرق المواد الهيدروكربونية.
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• الواليات المتحدة
تعتبر الواليات المتحدة من أعلى الدول في إجمالي االنبعاثات كما يتضح من الشكل رقم ()1
والذي يبين أنها كانت في المرتبة األولى عالميا حتى سنة  2005قبل أن تتجاوزها الصين .إال أن
الواليات المتحدة استطاعت أن تأخذ االتجاه التنازلي بسبب تحسن الكفاءة وانخفاض الكثافة ،ومن
ناحية كثافة االنبعاثات نالحظ من الرسم البياني ارتفاع الكثافة يرجع إلى كونها دولة منتجة للنفط
والغاز ( 19مليون برميل نفط خام يوميا) حيث سجلت الواليات المتحدة كثافة انبعاثات بـ 0.29
دوالر/كجم ك أ ،2والسياسة الرسمية بالواليات المتحدة كانت متشددة ضد االلتزام بسقف مشترك
معين أو االلتزام بمقررات قمة األمم المتحدة البيئية (آخرها اتفاق باريس  .)2015هناك تحول مع
تولي الحزب الديمقراطي السلطة  2021وااللتزام بمقررات اتفاق باريس ،وانعكس هذا التحول في
البحـث الثاني

أجندة الرئيس األمريكي بايدن الخضراءhttps://www.bbc.com/arabic/world- .
56829611
• الصين
في الوقت الذي كانت الصين متخلفة في موضوع االنبعاثات في سنة  1990أال أنها وببداية
نموها االقتصادي السريع تقدمت عن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لتصبح في المركز األول
سنة 2005؛ إال أن السبب في ارتفاع االنبعاثات هو اعتماد الصين على مصدر الفحم بسبب انخفاض
تكلفته وعدم وجود مصادر كافية من الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية وهو ما يؤثر على
مؤشر كثافة االنبعاثات؛ وكان مستوى االنبعاثات نسبة إلى عدد السكان ( 7.18طن للفرد) منخفض
جدا وهو ما تستعمله الصين كمبرر لتجنب التشدد في التزاماتها البيئية الدولية مقررات قمة باريس.
بينما نجحت الصين في خفض كثافة االنبعاثات خالل الفترة  ،2016-1990بنسبة (1.04
دوالر/كجم ك أ )2كما يتبين من الجدول رقم ( )1ولكنها مازالت تحتاج إلى العمل على تخفيض
كثافة لتصل إلى مستويات مقاربة من الواليات المتحدة .ويتضح ذلك من خالل السياسة الرسمية
للصين هي االلتزام بمقررات باريس والتوجه إلى الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة لتقليل
االنبعاثات عن طريق خفض كثافة االنبعاثات.
• الدول األعضاء في منظمة أوابك
تعتبر دول أوابك من التكتالت الكثيفة االنبعاثات نتيجة لنشاطها في انتاج النفط والغاز؛ حيث
كان اتجاه االنبعاثات في الفترة  2016-1990تصاعدي نتيجة ارتفاع إنتاجها من النفط في الوقت
الذي كانت االنبعاثات الصادرة من النشاط االقتصادي للقطاعات غير النفطية منخفض؛ وهناك
تحسن في التحكم بعمليات حرق الغاز نتيجة ارتفاع الطلب عليه محليا ودوليا ،ولكن ال تزال دون
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المستوى المطلوب عالميا .وارتفاع كثافة االنبعاثات نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدول المنظمة
(وسائر المنتجين النفطيين) وارتفاع معدل االنبعاثات بالنسبة للفرد للمنظمة يعرضها إلى مسؤولية
أخالقية دولية وتزيد الضغوط على أعضائها للتحكم في االنبعاثات وقد انتهت السلسلة الزمنية في
 2016بمعدل  0.78كيلوجرام/دوالر أمريكي.
 .2ضريبة الكربون
تختلف الدوافع البيئية لفرض ضريبة الكربون بعض الشيء من دولة ألخرى ،فبينما تركز
الواليات المتحدة األمريكية على نقاء الهواء عن طريق الحد من التلوث الصناعي في المدن
الرئيسية ،وتحسين مواصفات المنتجات البترولية ،وتطوير المصادر األقل تلويثاا ،تركز الدول
األوروبية على ظاهرة االحتباس الحراري والتغير المناخي ،وضرورة الحد من انبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون (شارف ورمضاني .)2017 ،تفرض ضريبة الكربون على الصناعات المنتجة
للكربون بكثافة ،مما يحفز هذه الصناعات لكي تكون أقل تلويثا ا للبيئة وأكثر حفاظا ا على استدامتها؛
ويعتمد سعر الضريبة على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الوقود (محتوى الكربون فى
الوقود) .فتحدد الحكومة سعرا ا لكل طن من الكربون ،ثم تحوله إلى ضريبة على المنتجات البترولية
أو الغاز الطبيعي ،وبذلك تعتبر هذه الضريبة تسعيرا اللكربون.
يمكن للحكومات استخدام إيرادات ضريبة الكربون لتمويل االستثمارات اإلنتاجية للمساعدة في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة ،بما في ذلك الحد من الجوع والفقر وعدم
المساواة وتدهور البيئة (إيان باري.)2019 ،
وقد يخلق ذلك معضلة محتملة لصناع السياسات ،حيث إن الضرائب البيئية قد تمثل أيضا
وسيلة لتمويل النفقات العامة .ومع ذلك ،ومن منظور السياسة البيئية البحتة ،قد يكون لهذه الميزة
المحتملة آثار سلبية .وقد ينظر دافعو الضرائب إلى الضرائب المرتفعة على أنها غير معقولة ويمكن
أن تؤدي إلى فقدان الدعم للسياسات البيئية .ويشكل فقدان الوالية االجتماعية أحد أكبر المخاطر
التي تواجه التنفيذ الناجح للسياسات السليمة لتغير المناخ البيئي التي تتطلب بطبيعتها التزا اما ودع اما
طويلي األمد.
إن االتجاه نحو الطاقة النظيفة أمر ضروري للحفاظ على البيئة خاصة في ظل القيود والضوابط
التي قد تشكلها هذه الضريبة في حال فرضها .كذلك من أجل الحصول على الدعم والمحفزات التي
يرصدها صندوق النقد الدولي التابع لألمم المتحدة نظير التحويل من الوقود األحفوري إلى الطاقة
النظيفة .وبحسب صندوق النقد ،توفر هذه الضريبة أيضا ا "عائدات مالية ضرورية" ،مشددا ا على
أن هذه األموال يمكن أن تستخدم إلعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على
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اكبر عدد ممكن من السكان ،باعتبار أن الدول النفطية عموما والدول العربية النفطية خصوصا
هي المعني األول بموضوع فرض ضريبة الكربون – والموضوع بالنسبة لها ال يمكن النظر إليه
بمعزل عن سياق مواجهة طويلة بين الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة له أعلنت السعودية
مشاركتها في إجراءات الحد من االنبعاثات من خالل اعتراف المملكة بتحمل جزء من المسؤولية،
كدولة منتجة للنفط ،في ما يتعلق بأزمة تغير المناخ.
https://www.moenergy.gov.sa/arabic/mediacenter/pressreleases/Pages/Zero-Neutrality-Producers-Forum.aspx
 .3تسعير الكربون
يأتي نظام تسعير الكربون للحد من ظاهرة تغير المناخ المترتبة على تزايد االنبعاثات من
البحـث الثاني

الغازات ،اسـتجابة لتوصـيات مجموعـة البنـك الـدولي بضرورة تضافر الجهود؛ وهو نظام قائم
على قوى السوق ومصمم لمواجهة تغير المناخ العالمي ويتضمن وضع حد أقصى لالنبعاثات
المسموح بها ويسمح للشركات صاحبة االنبعاثات المرتفعة أن تشترى حصة من انبعاثات الشركات
صاحبة االنبعاثات األقل عن الحد األقصى المسموح به ،وذلك من أجل تخفيض األثر الكلى على
البيئة .ويستخدم تسعير الكربون للحد من التلوث عن طريق إعطاء حوافز اقتصادية حتى مستوى
معين من االنبعاثات؛ وتتمثل آليات تسعير الكربـون مثل نظم السقوف والمبادالت ،ضريبة
الكربون ،نظام غرامة وحوافز الكربـون ،إعادة هيكلة الدعم على مصادر الوقود األحفوري (فحم،
بترول ،غـاز طبيعـي) ،وشهادة معايير الطاقة النظيفة ،أهم السياسات المالية الداعمة لهذا التوجه
(شرف الدين.)2018 ،
تسعير الكربون هو ببساطة سياسة مالية واقتصادية رشيدة ،أو وسيلة تتسم بالكفاءة لتعبئة
اإليرادات سواء كان ذلك من خالل فرض ضريبة متزايدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو
من خالل سوق كربون ذات سقف متناقص لالنبعاثات ،يسهل تسييرها ويصعب التهرب منها مقارنة
بالضرائب األخرى (مذكرة صادرة عن البنك الدولي لسنة .)2015
وبذلك يمثل تسعير الكربون بآلياته المتعددة أحد أهم التوجهات السيادية للسيطرة على هذا التلوث
وإعادة تخصيص الموارد وتوجيه السلوك من الصناعات الملوثة إلى الصناعات أو التقنيات التي
تحقق اإلنتاج والنمو النظيف.
عادة ما يكون شكل السعر على أساس كمية ثاني أكسيد الكربون ( )CO2المنبعثة ،ويساعد
السعر في تحويل عبء األضرار الناجمة عن هذه االنبعاثات إلى المسؤولين عنها مباشرة وإن
سعر الكربون يوفر إشارة اقتصادية للعوامل المنبعثة ،ويسمح لهم بأن يقرروا إما تحويل أنشطتهم
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وخفض انبعاثاتهم ،أو االستمرار في بث االنبعاثات ودفع األموال عنها ،وبهذه الطريقة يتحقق
الهدف البيئي العام بأكثر الطرق مرونة وأقل تكلفة على المجتمع.
/http://greenarea.me/ar/241916
ويتخذ تسعير الكربون أشكاال مختلفة وسلسلة اتجاهات حيث يشير تسعير الكربون إلى
األفكار التي تضع سعرا صريحا على انبعاثات الغازات الدفيئة ،أي السعر المعبر عنه كقيمة للطن
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( .)TCO2eوبالنظر إلى مناهج تسعير الكربون المختلفة ،فإن
نظام تداول االنبعاثات ) Emissions Trading System (ETSيوفر قناعة جيده بشأن اثره
البيئي ،ولكنه يبقى مجرد تكهن حيث تضمن ضريبة الكربون سعر الكربون في النظام االقتصادي
مقابل نتيجة بيئية (غير مؤكدة) ،وهو نظام يمكن خالله تداول وحدات االنبعاثات لالمتثال لألهداف
المرجوه منها حيث على األقل يمكن للكيانات الخاضعة لهذا التنظيم إما تنفيذ تدابير التخفيف
الداخلي ( االلتزام بالقوانين البيئية ) أو الحصول على وحدات االنبعاثات من سوق الكربون اعتمادا
على التكاليف النسبية .وبالنسبة للحكومات ،فإن اختيار نوع تسعير الكربون يستند إلى الظروف
الوطنية والواقع السياسي.
نحتاج وفق تقرير البنك الدولي ،إلى نطاق سعري يتراوح بين  40و 80دوالرا ا لطن
الكربون ،لتحقيق األهداف الواردة في اتفاقية باريس لألمم المتحدة لعام  2015لوقف تغيُّر المناخ؛
وسيحتاج السعر إلى االرتفاع إلى أكثر من  100دوالر للطن ،بحلول منتصف القرن لتشجيع
التقنيات باهظة الثمن ،مثل احتجاز الكربون وتخزينه والوقود األنظف .ويتوقع أن تستخدم نحو
نصف الدول التي وقّعت على االتفاقية ،والبالغ عددها  200دولة تقريباا ،شكالا من أشكال تسعير
الكربون للوصول إلى أهدافها.
وتعد اآلثار الناشئة عن تسعير الكربون على القدرة التنافسية مقبولة ويمكن التعامل معها ،وال
تجد الدراسات المتاحة حاليا أي تأثير كبير ألسعار الكربون الحالية على قدرة الشركات على
المنافسة ،حتى في الصناعات الثقيلة.
 .4سندات الكربون في االتحاد األوروبي (التنظيم واألسعار والتوقعات)
يعد سوق الكربون هو المكان الذي يتم فيه تداول وحدات أرصدة الكربون ،مقابل مقايضة مالية
بين جهة خفضت انبعاثاتها من الكربون وأخري تريد زيادة انبعاثاتها ضمن الحدود المقررة،
وبالتالي يتم شراء وبيع رخص أو بدالت أو شهادات خفض الكربون (يوسف.)2017 ،
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ووفقا ا آللية تسعير الكربون ،يتم وضع معيار أداء يستند إلى دفع غرامة للشركات التي يتجاوز
انبعاثاتها  100ألف طن متري من انبعاثات الكربون سنوياا ،استنادا ا إلى وحدة قياس هي انبعاثات
الكربون لكل وحدة من اإلنتاج المادي لهذه الشركات( ،على سبيل المثال ،لكل برميل نفط) وبالتالي
فإن الشركات المغطاة لديها عدة خيارات لالمتثال ،تخفيض االنبعاثات لمقابلة المعيار عن طريق
حلول تقنية ،شراء بدالت انبعاثات الكربون من شركات أخرى أو من سوق الكربون.
ويفترض أن يتراوح سعر الطن من انبعاثات الكربون من  50إلى  100دوالر للطن بحلول عام
 ،2030وأن  50دوالر للطن من االنبعاثات من شأنه أن يرفع سعر البنزين بحوالي  12سنت وسعر
الفحم إلى  3أضعاف سعره الحالي؛ وقد أدى تطبيق هذه الضريبة في العديد من الدول مثل فنلندا
والنرويج والسويد وألمانيا والدنمارك وكندا ،بسعر يتراوح بين  15إلى  22دوالر للطن ،إلى
اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة .)Aldy, et al,2012( %14
وأهم آليات السوق المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو (آلية التنمية النظيفة ،والتنفيذ
المشترك ،والتداول الدولي لالنبعاثات) وبجانب ضرائب الكربون وضع سعر ثابت للكربون وأهم
هذه اآلليات هي( :مايكلوهوفا ولومي.)2018 ،
 تحديد سقف االنبعاثات وتداولها :وهو نظام يتضمن وضع حد لالنبعاثات وتخصيص وحداتللصناعات ،على سبيل المثال من خالل المزادات .وأفضل نظام معروف هو نظام االتحاد
األوروبي لتداول االنبعاثات (.)EU-ETS
 التعويض ”/خط األساس والرصيد“ :وهو نظام بموجبه يتم حساب خط أساس لالنبعاثاتوإدراجه في أدوات السياسات األخرى أو بعبارة أخرى هو ضرورة إيجاد طلب خارجي على
االنخفاضات التي يتم تحقيقها من خالل نظم التعويض على سبيل المثال عن طريق نظام يعتمد
على تحديد السقف والتداول أو ضريبة للكربون أو الشراء الحكومي المباشر لألرصدة
انتشارا.
التعويضية النبعاثاتُ .وتعدّ آلية التنمية النظيفة هي خطة التعويض األكثر
ا
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ثانياً :التحليل العملي
 -1النموذج الكمي للتحليل
يقوم البناء النظري للنموذج المقترح في هذه الدراسة على فرضية اتجاه دول منظمة أوابك إلى
المساهمة في الجهود العالمية لتخفيض االنبعاثات الكربونية عن طريق إيجاد طريقة تمويل تعتمد
على إصدار سندات الكربون للكميات التي تنبعث من انتاج النفط في دول المنظمة باإلضافة إلى
عدد من الدول العربية المنتجة للنفط ،اتجاه دول المنظمة لهذه السياسة كما سبق تناوله أعاله فضال
عن أنه يتفق مع المسئولية األخالقية لدول المنظمة تجاه قضية التغير المناخي فأنه من ناحية يحقق
لها تدفقا نقديا يمكن أن يوجه إلى تنفيذ مشاريع تخفيض االنبعاثات من مصادرها أو بالتحول
لمصادر طاقة جديدة ومن ناحية أخرى سيساعد دول المنظمة على تجنب أي إجراءات تجارية
دولية تفرض ضريبة على منتجاتها في حال خلوها من ضريبة الكربون.
الشكل رقم ()4
نموذج حساب ضريبة الكربون الواجبة واقتراح نظام لتسعير الكربون لدول منظمة أوابك

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.
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يحسب النموذج الموضح في الشكل ( )4وفقا للبيانات المتوفرة عامال هاما من وجهة نظر
منتجي النفط وهو التأثير على تكلفة انتاج النفط بالدوالر لكل برميل .هذا العامل سيساعد نظريا
في تقدير الضريبة الواجبة للكربون في كل دولة ،وتقدير ذلك على تنافسيتها في اجتذاب االستثمار
التمويلي لقطاع انتاج النفط بها .الضريبة الواجبة هي تلك القيمة التي تغطي جميع انبعاثات الكربون
من النفط عند مستوى معين والذي نفترضه هنا بمعدل  40دوالر للطن وفقا لمتوسط سعر الكربون
في السوق .ووفقا للتقييم التنافسي للضريبة الواجبة للكربون يتم اشتقاق سقف تنافسي مجمع
لالنبعاثات من دول أوابك يستعمل في حساب تقييم محاسبي لقيمة االنبعاثات بشكل مجمع بناء على
تخفيض كثافتها في الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى  0.5كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد
الكربون/دوالر من متوسط الكثافة الحالية التي تبلغ  0.78كيلوجرام ك أ/2دوالر ،ومن ثم مقارنتها
البحـث الثاني

بالضريبة الواجبة.
 -1البيانات:
بينما تقدم قاعدة بيانات البنك الدولي "مؤشرات التنمية العالمية" مؤشرات كلية عن االنبعاثات
فإن قاعدة بيانات جامعة أكسفورد مارتن تقدم بيانات تفصيلية عن مصادر االنبعاثات من كل دولة
https://ourworldindata.org/co2/country/saudi-arabia
يمكننا هنا أن استخدام قاعدة بيانات جامعة أكسفورد إليجاد تكلفة االنبعاثات لكل برميل من انتاج
النفط في دول منظمة أوابك.
✓ تصنيف االنبعاثات
تصنف قاعدة بيانات جامعة أكسفورد مصادر االنبعاثات إلى ست مصادر هم )1( :االنبعاثات
من النفط )2( ،االنبعاثات من حرق الغاز ( )3االنبعاثات من الفحم ( )4االنبعاثات من الغاز)5( ،
االنبعاثات من صناعة اإلسمنت )6( ،االنبعاثات من الصناعة.
تختلف الدول حول العالم وفقا لنشاطاتها في الكميات التي تنبعث من كل مصدر؛ سيتم التركيز
على المصدر األكبر من ناحية القيمة لالنبعاثات لتصميم سياسة الدولة الستهدافه بتقدير ضريبة
للكربون ،وبينما يغلب النفط كالمصدر األعلى لالنبعاثات من ناحية القيمة المالية في دول منظمة
أوابك أال أن هناك بعض الدول يشكل فيها الغاز الطبيعي نسبة كبيرة كذلك مثل قطر والجزائر،
وال تشكل المصادر األخرى أي أهمية بالنسبة لدول المنظمة حيث أن أرقامها هامشية جدا مقارنة
بالنفط والغاز ،وسنستعمل هنا االنبعاثات من النفط كمحور أساسي لعملية تقييم ضريبة الكربون في
أوابك كما يأتي الحقا.
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✓ االنبعاثات من انتاج النفط
تبلغ االنبعاثات من انتاج النفط في المتوسط نسبة  %54من إجمالي االنبعاثات في دول منظمة
أوابك  https://ourworldindata.org/co2/country/saudi-arabiaباقي االنبعاثات تأتي
من المصادر التي تم اإلشارة إليها أعاله .من ناحية فنية فإن عمليات صيد الكربون وإعادة حقنه
في المكامن تشكل العملية األسلم لتخفيض االنبعاثات المصاحبة لعمليات اإلنتاج ،تحتاج هذه العملية
التقنية إلى استثمارات مالية لتحقيق عملية الصيد ،ترفع من تكلفة اإلنتاج في حقول معينة ما يقود
أما لتركها أو االستمرار في اإلنتاج بدون تنفيذ عمليات تخفيض االنبعاثات؛ االنبعاثات الكلية من
انتاج النفط تصل إلى  %5من إجمالي االنبعاثات العالمية وفقا لتقديرات مجموعة وود ماكينزي
المتخصصة في صناعة النفط ) (Wood Mackenzie, March, 2021حيث أن جل االنبعاثات
تأتي من عمليات االستهالك للوقود األحفوري .هذا من ناحية ما قاد إلى التأخر في المطالبة بفرض
أي إجراءات دولية للحد من االنبعاثات في عمليات اإلنتاج النفطي ،ومن ناحية أخرى فإن
اإلجراءات التي اتخذتها الدول المنتجة للنفط في بحر الشمال وتحديدا بريطانيا والنرويج أوضحت
كفاءة في عملية إدارة االنبعاثات المصاحبة لإلنتاج النفطي بدون التأثير على تنافسية الصناعة
نفسها؛ كما أنتجت تدفقا ماليا كبيرا للمساهمة في تخفيض هذه االنبعاثات أما عن طريق إجبار
الشركات المنتجة على ترشيد العملية اإلنتاجية في حد ذاتها أو التعويض بتخفيض االنبعاثات في
مصادر أخرى.
✓ االنبعاثات من القطاعات األخرى
كما سبق التوضيح ،فإن هناك مصادر أخرى لالنبعاثات أهمها هو االنبعاثات من انتاج الغاز
الطبيعي بالنسبة لدول أوابك .في هذه الدراسة سيتم التركيز على االنبعاثات من النفط كمحور لتقييم
ضريبة الكربون في دول أوابك نظرا لعاملين هما أن النفط يعتبر األعلى من ناحية القيمة المالية
للدول؛ واآلخر هو أن في غالبية الدول األعضاء يعتبر النفط األعلى من ناحية االنبعاثات من الناحية
الكمية كذلك .إال أن هذا ال يعني أن استهداف تخفيض االنبعاثات ينصب على االنبعاثات اآلتية من
أنتاج النفط فقط ،بل يجب أن يمتد إلى المصادر األخرى خصوصا تلك التي تتميز بالهدر مثل حرق
الغاز) (Wood Mackenzie, March, 2021هنا ال نغطي في النقاش أو التحليل كيفية تعامل
الدول مع قضية تخفيض االنبعاثات ،ولكن يجب األخذ في الحسبان أن قضية تخفيض مستوى
االنبعاثات يجب أن يتم التعامل معها بصورة شمولية بعكس قضية تقدير قيمة الضريبة.
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 -2التأثير على تكلفة إنتاج النفط في أوابك والتنافسية اإلنتاجية العالمية لدول المنظمة
تعتبر قضية التأثير على تكلفة اإلنتاج العائق الرئيسي الذي توجه الدول المنتجة للنفط بما فيها
أعضاء منظمة أوابك لتبني سياسات تخفيض االنبعاثات الكربونية؛ وبينما اتبعت الدول األوروبية
المنتجة للنفط في بحر الشمال مثل بريطانيا والنرويج سياسات التخفيض ليس لكونها دوال منتجة
للنفط فقط ،بل أيضا دوال صناعية ملتزمة باالتفاقيات الدولية حول تغير المناخ فأن هذه السياسات
لم تؤثر كثيرا على الموقع التنافسي لهذه الدول من ناحية تكلفة انتاج النفط.
وفقا لحسابات الباحثة بناء على قاعدة بيانات أكسفورد فأن متوسط تكلفة ضريبة الكربون في
النرويج عند سعر  40دوالر للطن هي تقريبا  1.05دوالر للبرميل .ومع استثناء األرقام الناشزة
البحـث الثاني

 outlierلبعض الدول والتي سيتم توضيحها في النقطة الالحقة يمكن اقتراح أن التكلفة في دول
أوابك وفقا للبيانات تقع بين  4-1دوالر للبرميل وفقا للتسلسل التاريخي وحجم اإلنتاج لكل دولة
وتكنولوجيا اإلنتاج المتبعة بها .وبينما يمكن اعتبار أن هذا المدى مبرر من ناحية التكلفة اإلنتاجية
إال أنه قد يمس بتنافسية الدولة تجاه المنتجين األخرين وتتمثل المشكلة هنا أنه بدون تطبيق ضوابط
لالنبعاثات فإن هذا يهدد بتجاوز الشركات المنتجة للنفط سواء الوطنية أم العالمية الحدود المعقولة
في االنبعاثات ما قد يجلب انتقادات واسعة ويهدد مستقبال بفرض إجراءات استثنائية ضد نفط الدولة
التي ال تلتزم .ومن ناحية أخرى فإن ترشيد العملية اإلنتاجية بواسطة ضوابط الكربون يساعد على
المدى الطويل في تخفيض التكلفة على البرميل.
 -3تقدير ضريبة الكربون الواجبة لكل دولة عن انتاج النفط
يبين الجدول رقم ( )2قيمة الضريبة الواجبة على انبعاثات الكربون لدول أوابك وبعض الدول
األخرى في المنطقة العربية المنتجة للنفط والتي يمكن ضمها إلى سوق مجمع للكربون في المنطقة؛
الضريبة الواجبة تم احتسابها كما يتضح من النموذج بحساب تكلفة االنبعاثات للبرميل دوالر/طن
للفترة  2016-1990لكل دولة ومن ثم إيجاد المتوسط عند مستوى  40دوالر/طن .يالحظ أن تكلفة
االنبعاثات تختلف بين الدول وفقا لمستوى اإلنتاج وتقنية اإلنتاج وطبيعة االحتياطيات النفطية .كما
سبقت اإلشارة فأن معظم الدول تقع كما هو موضح في المدى  4-1دوالر للبرميل عدا الدول:
مصر ،سوريا ،السودان ،تونس التي سجلت أرقاما أعلى من هذا المدى المقبول.
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الجدول رقم ()2
قيمة الضريبة الواجبة على انبعاثات الكربون لدول أوابك محسوبة وفق
تكلفة االنبعاثات للبرميل دوالر/طن للفترة 2016-1990
الدولة

الضريبة الواجبة =

اإلنتاج برميل/سنة

الحصيلة المفترضة عند

التكلفة اإلضافية

2016

 40دوالر/للطن من
االنبعاثات بالدوالر األمريكي

للبرميل عند 40
دوالر/للطن
مصر

11.44

21,796,673

249,258,943.98

الجزائر

2.50

575,604,003

1,438,233,957.39

اإلمارات

1.35

730,000,000

985,189,492.29

سوريا

17.30

9,125,000

157,862,500.00

السودان

36.01

37,818,957

1,361,926,077.02

عمان

1.07

366,555,837

390,608,210.90

قطر

1.06

707,389,972

751,080,176.60

ليبيا

2.95

561,564,472

1,658,394,276.47

العراق

3.67

1,614,353,609

5,928,781,119.47

الكويت

2.19

1,146,494,373

2,509,919,070.13

البحرين

2.60

51,100,000

132,741,125.33

السعودية

2.63

4,528,207,377

11,925,221,779.83

تونس

14.71

21,796,673

320,524,802.06

اإلجمالي

27,809,741,531

المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات جامعة اكسفورد.

يصل إجمالي التحصيل الضريبي المتوقع من فرض ضريبة على الكربون إلى حوالي 28
مليار دوالر سنويا افتراضا بأخذ مستويات اإلنتاج في سنة  2016كأساس للحساب .تشير التوقعات
إلى أن اإلنتاج سيتجه إلى الزيادة في الفترة  2030-2020وهو ما يشير أيضا إلى احتماالت ارتفاع
هذه الحصيلة االفتراضية .يمكن أن تحسب هذه الحصيلة كفرصة بديلة أمام الدول يمكن أن يتم
االستغناء عنها كليا ا أم جزئيا ا بهدف تشجيع االستثمار في الصناعة النفطية؛ وسيكون من الصعب
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على الدول ذات التكلفة العالية أن تطبق نظاما كامال ألنه سيفقدها الكثير من التنافسية لجذب
االستثمارات النفطية أمام باقي المنتجين ،يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع بإصدار سندات
مجانية مرتبطة بالسندات التي يتم الحصول عليها في آلية مرتبطة بالسوق.
 -4اشتقاق سقف تنافسي لالنبعاثات لدول أوابك وتقييمه محاسبيا:
هناك طرق كثيرة لتحديد سقوف النبعاثات الكربون في أي دولة من الدول جميعها تعتمد على
االتفاقيات الدولية في هذا المجال (اتفاقية "آلية التنمية النظيفة"  ،CDMآليات اتفاقات باريس).
فإ نه لم يتم بالتحديد الطلب من الدول النامية المنتجة للنفط تخفيض االنبعاثات من انتاج النفط حيث
يعتبر منخفضا مقارنة لالنبعاثات التي تتم من استهالك النفط ،إال أن المسؤولية األخالقية واحتماالت
البحـث الثاني

فرض ربط النظام التجاري الدولي بقضية مستوى االنبعاثات يحتم على الدول النامية المنتجة للنفط
االنضمام للجهود الدولية في هذا المضمار؛ ومن ناحية أخرى فإن الدول المنتجة للنفط ستستطيع
أن تخلق تدفقا نقديا عموميا من فرض ضريبة للكربون يمكن أن تستعملها في تعويض اآلثار السيئة
لالنبعاثات في مجاالت أخرى سواء محليا أم دوليا وذلك بتخفيض االنبعاثات في مجاالت أخرى
وتنفيذ سياسات تشجع التحول للطاقات النظيفة وغيرها والتي تحتاج إلى مصادر تمويل كبيرة قد
تعجز الدولة عن توفيرها بالطرق المعتادة.
في هذه الدراسة نربط بين المسؤولية األخالقية لدول أوابك تجاه قضية التغير المناخي ومستوى
السقف المطلوب لالنبعاثات والذي يؤشر النطالق فرض الضريبة .بالنظر إلى جدول رقم ()1
يمكن مالحظة ارتفاع معدالت االنبعاثات لدول أوابك لكل من مؤشري كثافة االنبعاثات كيلوجرام
ك أ/2دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومؤشر االنبعاثات وفقا لعدد السكان طن/فرد مقارنة بدول
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية؛ وبينما يمكن القول إن التخفيض سيشمل كل
المؤشرات أال أن ربط السقف بمؤشر كثافة االنبعاثات سيكون أكثر فعالية من ناحية عملية .فهو
يوفر مؤشرا واضحا للمجتمع الدولي عن قيمة التضحية التي تقوم بها الدول من ناحية تنافسية
الصناعة مقابل الناتج المحلي اإلجمالي ومن ناحية أخرى توفر للشركات النفطية مؤشرا واضحا
يساعدها في تقييم سياسات االستثمار التي تنوي القيام بها في دول أوابك.
ويبين الجدول رقم ( )3تباين ال نسبة المئوية لالنبعاثات الكربونية مع مستوى اإلنتاج النفطي
لكل دولة مقابل اإلجمالي ،مما يطرح قضية اهتمام الدول بتأسيس نظام سوق جماعي للكربون
والتزامها به .القاعدة هنا أنه كلما زادت قيمة الفرق الموجب بين حاصل طرح نسبة االنبعاثات من
نسبة اإلنتاج فأن ذلك يقلل من اهتمام الدولة باالشتراك في نظام جماعي لتأسيس سوق كربون
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مشترك .ويالحظ من الجدول أن هناك خمس دول "تم تظليل خاناتها بالفرق" يمكن أن يشملها هذا
التصنيف وهي الجزائر ،اإلمارات ،عمان ،قطر ،البحرين.
الجدول رقم ()3
النسبة المئوية لالنبعاثات الكربونية مع مستوى اإلنتاج النفطي
التباين بين النسبة المئوية لالنبعاثات واإلنتاج النفطي لكل دولة من
اإلجمالي
االنبعاثات
مصر

اإلنتاج

الفرق (انتاج-انبعاثات)

13.08% 13.36%

-0.29%

الجزائر

6.37%

8.33%

1.97%

اإلمارات

9.04%

12.80%

3.76%

سوريا

2.30%

1.60%

-0.70%

السودان

2.07%

1.08%

-0.98%

عمان

0.80%

3.36%

2.57%

قطر

0.29%

5.72%

5.44%

ليبيا

2.96%

2.40%

-0.57%

العراق

10.88% 16.58%

-5.70%

الكويت

6.57%

5.69%

-0.88%

البحرين

0.44%

1.76%

1.32%

السعودية

31.68% 37.70%

-6.02%

1.62%

0.09%

تونس

1.53%

المصادر - :إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات جامعة اكسفورد.
 -التقرير اإلحصائي السنوي لشركة بريتش بتروليوم.

تميل االنبعاثات من الدول المشار إليها أعاله إلى مصدر الغاز الطبيعي كما هو موضح
بالجدول رقم ( )4أدناه .وهذا يتطلب إجراء دراسة مستقلة لمعرفة درجة اهتمامها باالشتراك في
سوق مشتركة للكربون لدول أوابك تؤخذ فيها اعتبارات قيمة الغاز وهو ليس مغطي في هذه
الدراسة .مبدئيا يمكن استثناء الجزائر واإلمارات لكون االنبعاثات من المصدرين النفط والغاز

21

143

144

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

متقاربة بينما يجب استثناء قطر ،عمان ،البحرين وذلك الرتفاع نسبة الغاز .االفتراض في هذه
الدراسة أن الدول الخمس المذكورة ستساهم في السوق المشتركة بنسبتها من انبعاثات النفط فقط.
الجدول رقم ()4
النسبة المئوية لالنبعاثات من الغاز
النسبة المئوية لالنبعاثات من الغاز من إجمالي
االنبعاثات لبعض الدول

البحـث الثاني

الجزائر

53%

اإلمارات

59%

عمان

80%

قطر

94%

البحرين

87%

المصادر - :إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات جامعة اكسفورد.
 -التقرير اإلحصائي السنوي لشركة بريتش بتروليوم.

وبهدف احتساب سقف تنافسي مشترك لدول أوابك لالنبعاثات من النفط وربطه بمؤشر
كثافة االنبعاثات (كيلوجرام ك أ/2دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي) وفقا لبيانات البنك الدولي يمكن
بناء المنطق المحاسبي التالي:
• المؤشر الحالي لدول أوابك هو  0.78كج ك أ / 2دوالر← الهدف تخفيضه إلى  0.50كج ك
أ / 2دوالر.
• التخفيض المستهدف هو  0.28كج ك أ / 2دوالر أي نسبة  %36من إجمالي االنبعاثات.
• اإلجمالي الحالي لالنبعاثات من النفط من دول أوابك هي  859مليون طن في سنة .2016
• تخفيض  %36من االنبعاثات الحالية يعطي سقفا يقدر بمعدل  550مليون طن في السنة
والذي سنعتبره في هذه الدراسة السقف التنافسي المطلوب من دول أوابك لمقابلة التزاماتها
الدولية في قضية االنبعاثات من النفط.
• الكمية التي يجب فرض ضريبة كربون عليها في هذه الحالة ستكون  309مليون طن سنويا
وعليه يتم احتساب ضريبة الكربون وتقدير حجم السندات التي يمكن لكل دولة أن تدخل بها
السوق المشترك ويمكن تقدير قيمة السوق عند  40دوالر للطن بمعدل  12.3مليار دوالر
سنويا وفقا للجدول التالي:
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التقييم المحاسبي لسوق انبعاثات مشتركة بين دول أوابك بعد تطبيق السقف
معدل االنبعاثات

المعدل المطلوب

الحصيلة المفترضة عند

الحالي  2016طن

للتخفيض طن ك أ 2فوق

 40دوالر/للطن من االنبعاثات

السقف ( %36من

بعد تطبيق السقف بالدوالر

المعدل الحالي)

األمريكي

مصر

114,870,064

41,353,223

1,654,128,922

الجزائر

54,736,496

19,705,139

788,205,542

اإلمارات

77,698,784

27,971,562

1,118,862,490

سوريا

19,737,968

7,105,668

284,226,739

السودان

17,755,744

6,392,068

255,682,714

عمان

6,833,360

2,460,010

98,400,384

قطر

2,458,632

885,108

35,404,301

ليبيا

25,483,120

9,173,923

366,956,928

العراق

142,536,928

51,313,294

2,052,531,763

الكويت

56,467,938

20,328,458

813,138,307

البحرين

3,740,508

1,346,583

53,863,315

السعودية

323,989,200

116,636,112

4,665,444,480

تونس

13,183,072

4,745,906

189,836,237

ك

أ2

اإلجمالي

12,376,682,122

المصدر :إعداد الباحثة.

 -5التحقق من نتائج النموذج:
وبهدف التحقق من نتائج النموذج تم تحليل موقف النرويج كدولة منتجة ومصدرة للنفط
تفرض حاليا ضريبة الكربون ،تتوقع الحكومة النرويجية تحصيل مبلغ  6مليار كرونا نرويجية
أي ما يعادل  760مليون دوالر في سنة  2021عن ضريبة الكربون ،وقامت الدراسة بحساب
الضريبة الواجبة على االنبعاثات الكربونية من انتاج النفط في النرويج في سنة  2016وحيث
أن انتاج النفط لم يتغير تقريبا عند معدل  1.9مليون برميل يوميا فأن التحصيل المتوقع للسنتين
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 2016و 2021سيكون متساويا .النموذج يتوقع أن الضريبة الواجبة عن االنبعاثات الكربونية
من انتاج النفط هي بمعدل  1.05دوالر للبرميل وهذا ما يعطي  760مليون دوالر سنويا عند
مستوى ضريبة  40دوالر للطن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل  6.3مليار كرونا
نرويجية المتوقعة من الحكومة النرويجية لسنة  ،2021وفقا لنشرة بلومبرج االقتصادية.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-30/norwaycarbon-capture-plan-aims-to-let-countries-bury-emissions

 -6نتائج النموذج
يمكن استخالص عدة نتائج من التحليل السابق وهي:
البحـث الثاني

 .1وجود قيمة مناسبة لتأسيس سوق مشتركة النبعاثات الكربون بين دول أوابك تصل إلى 12
مليار دوالر سنويا.
 .2التأثير على تكاليف اإلنتاج سيكون لمعظم الدول منخفضا بين  4-1دوالر للبرميل ما يمكنها
من فرض ضريبة كربون تتفق مع مستويات السوق العالمي الحالية لسعر الكربون.
 .3يمكن للدول أن تصدر سندات كربون في سوق مشتركة تستعمل للتحصيل المسبق لضريبة
الكربون مما يساعدها على تمويل مشاريع فعالة لتخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة
النفطية ومجاالت أخرى .تعتمد هذه السوق على نظام مركزي للتسجيل بعد الشراء وتصفية
محاسبية بعد الدفع.
 .4يمكن أن تطرح سندات أوابك للكربون في عمليات السوق المفتوح في أحد البورصات في
المنطقة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات النفطية إلدارة المخاطرة بها.
 .5يجب التعامل محاسبيا بين الفروق بين الدول لتوحيد تسعير الكربون بينها نظرا للفروق بين
التكاليف على اإلنتاج خصوصا للدول كثيفة االنبعاثات مثل مصر وسوريا.
 .6بهدف تحقيق الموثوقية واستمرار السوق يجب تفعيل نظام فعال لإلفصاح مصمم للتحقق
والرقابة من صرف الدول حصيلة سندات الكربون على مشاريع تخفيض الكربون وفق نظام
معتمد.
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الخالصة والتوصيات
بناء على االفتراضات األساسية للدراسة فأن التحليل العملي أثبت أن دول المنظمة قادرة على
تأسيس سوق مشتركة للكربون تصل قيمتها إلى  12مليار دوالر سنويا بعد فرض سقف تنافسي
يسمح للدول بتقليل األثر السلبي على تكلفة انتاج البرميل من النفط.
• اشتقاق السقف يتماشى مع االلتزام األخالقي الدولي الذي يربط بين مستويات االنبعاثات
والناتج المحلي اإلجمالي المعتمد بدرجة كبيرة على انتاج النفط.
• هناك بعض الدول ذات الكثافة الكربونية العالية قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديل على
مستوى السقف الخاص بها لتجنب التأثير السلبي على تنافسيتها من ناحية تكلفة اإلنتاج
ويمكن أن يتم هذا بالتفاهم مع باقي الدول.
• هناك دول أخرى قد ال تهتم بالسقف المفروض على انتاج النفط بسبب اعتمادها على الغاز
الطبيعي مثل دولة قطر ،ولكن هذا ال يمنعها من االشتراك في السوق لالستفادة من فرصة
التمويل والتجارة التي يوفرها لها لتغطية االنبعاثات من الغاز.
بصورة مبدئية وهذا يحتاج إلى المزيد من البحث ،فإن دول منظمة أوابك يمكنها تأسيس
سوق لتداول سندات الكربون الخاصة بها تحت إشراف منظمة أوابك في دولة الكويت لألسباب
اآلتية:
 .1إن منظمة أوابك لها خبرة سابقة مع الشركات المنبثقة عنها مثل الشركة العربية
لالستثمارات البترولية والشركة العربية للحفر والشركة العربية للخدمات البترولية.
 .2إن دولة الكويت تتميز بانفتاح اقتصادها وقوة القطاع المصرفي وموثوقيته مما يشجع الدول
والمتداولين في السوق من االشتراك بدون التخوف من المخاطر المالية.
 .3إن الغطاء الحكومي ضروري في هذه النوعية من األسواق مثل الغطاء الذي يوفره االتحاد
األوروبي لنظام تداول سندات الكربون والذي أقيم على أساسه تجارة السندات في بورصة
لندن آيس .ICE
 .4تصور إنشاء سوق لسندات كربون إلدارة وتمويل عمليات خفض االنبعاثات الكربونية في
دول أوابك وفقا لمتطلبات المجتمع الدولي.
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فعاليات االجتماع
عقد يو
ُ

الم افو  17ي ن و " ،2021االجتماااا انيناات انتا ا نادول منظمااة أوبا

الخمو

واندول غير األعضاااف اات انمنظمااة انمرااافية اات ميثااا انتعاااو " عبووت نقة ووت النعووبُ عو
مشبركت أكثت م  150مشبركب ً م المسؤول

والخبتاء والمختع

ُ ود،

شئ ن الطبقت م مختلف الدوُ

والمةظمبت الدول ت واإلقل م ت ذات ال القت.
يذكت أن هووذا الجتمووبا اليةو يووين فو ارووبر انيبق ووت اعووالن الت ووبون التبريخ ووت الم ق ووت فو
 10ديسمبت  2016بل بصمت الةمسبويت ،ف ةب .وية قد متن

سووة يب ً ل كو ن مثب ووت مةعووت للمشووبرك

لمةبقشت نط رات سو ا الووةي ال ووبلم ونبووبدُ وجتووبت الةظووت تو ُ مختلووف اةمو ر الية ووت المت لقووت
قطبا الطبقت.
افتتح الجتمبا عادة األمين انعام نمنظمة أوب  ،انسيد /محمد بافييندو ،متتبوب ً بلمشووبرك
ف أعمبُ الجتمبا ،ومؤكدا ً على أهم ت عقد مثل هذه الجتمبعبت الية ت رف ووت المسووت

مووء ووتكبء

العةبعت شووكل دور  .كمووب أ ووبر الووى أن دوُ مةظمووت أو ووت ن اصوول دعوور اسووتقتار السو ا الةيط ووت
ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ال بلم ت م خووالُ الاو ار والت ووبون ،لعووبلح جم ووء أصووابل المعوولات فو العووةبعت ،مو مةتجو
ومستتلك

ومستثمتي .

وأ بر س بدنه ف كلمته الفتتبت ت ين هذا الجتمبا يو فت للوودوُ اةعفووبء فو مةظمووت أو ووت
والدوُ غ ت اةعفبء ف المةظمت فتصت لمةبقشت القفبيب الية ت ومشبركت التؤ تو ُ القفووبيب التو
ن اجه س ا الةي ال بلم والةظت ف اَفبقتب المستقبل ت.
وف مووب يت ل و

تط و رات س و ا الووةي ال ووبلم  ،أ ووبد س و بدنه ووبلجت د المسووتمتت الت و يبووذلتب

المشبرك ن ف اعالن الت بون لدعر استقتار س ا الةي  ،مف يب ً أنووه "ل نوولاُ الجتو د المشووتتكت فو
اعبدت ن ازن س ا الةي م خالُ ن ديالت اإلنتبج الط ع ت ف بلت للغبيت" .كمب عبت ع نقووديته الكب ووت
للدوُ اةعفبء على الدعر المستمت والتيبن ف هذا الت بون ال بلم ف مجبُ الطبقت.
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وأ بر الى أنه وفقب ً ةتدث نقتيت تت للمةظمت ،م المت قووء نمو القتعووبد ال ووبلم
 %5.5ف عب  ،2021مء وج د تبلت م عد ال ق

نا

م وودُ

تلت الت ق ووبت ووبلةظت الووى موود سووتعت

انتشبر ف توس ك رونب المستجد ون زيء اللقبتبت المفبدت له .بإلضبفت الى ذلت ن تمد نلووت الت ق ووبت
على الفغ ر التفووخم ت فو مختلووف مةووبر ال ووبلر و خبصووت فو دوُ مةظمووت الت ووبون القتعووبد
والتةم ت ومد استجب ت البة ك المتكليت ،ت ث لر يستب د مجل

التت ووبر الي وودرال اةمتيكو فو

اجتمبعه اةخ ت امكبن ت رفء أس بر اليبئدت ن تت أستا ممب كبن مت ق ب ً ال ُ عب  .2023ويت قء أن
م دُ  %8.5خالُ عب  2021على التغر م

ض التبووبرؤ فو الت ووبف الووذ

يةم اقتعبد الع

دأ يظتت مؤختا ً سبب انخيبض الطلب المال والتتاجء ف مست

ثقت المستتلك  ،ةمب يت قء نمو

اقتعبد التةد  %9.5على التغر م نيبقر جبئات ف توس ك رونب المستجد ف تب خووالُ اليتووتت المبضو ت.
و شكل عب  ،يت قء أن يشتد كال القتعبدي ق ت دفء كب تت خالُ ال بم

القبدم .

أمب ف مب يخص الطلب ال بلم على الةي  ،فقد أ بر س بدنه الى أنه م المت قووء أن يةمو ةاو
 6مل ن تم ل/ي

خالُ عب  2021ل عل الى  96.5مل ن تم ل/ي  ،يمثل هذا الةمو نسووبت نليوود
تده الطلب خالُ ال ب المبض  ،مؤكدا ً على أن الطلب س

ع  %60م النخيبض الذ

د شووكل

ندريج الى مست يبت مب قبل جبئات ف توس ك رونب المستجد.
وف مؤ ت هب اَخت ،يمك مالتظت التتاجء ف المخلونبت الةيط ت ال بلم ت لتعل الووى قووتل
مست يبنتب ف

دايت ال ب المبض قبل الجبئات ،هذا ويُ د خيض المخلونبت الةيط ووت الووى مسووت

م مت س السة ات الخم

اةخ تت هو أتوود أهوودا

أقوول

الوودوُ المشووبركت فو انيووبا الت ووبون .هووذا وقوود

أظتتت أتدث بنبت إلدارت م ل مبت الطبقت اةمتيك ت انخيبض كب ت ف مخلونبت الةي الخب خالُ
اةسب ا الثبن م

تت ي ن  ،2021وزيبدت م دلت نشغ ل معبف التكتيت الى أعلى مسووت

ُمةووذ

تت يةبيت  ،2020وه مؤ ت أخت على ن بف الطلب.
وقبُ س بدنه ،فو ا ووبرت الووى جبئاووت ف ووتوس ك رونووب المسووتجد "أود أن أ ووجء جم ووء الوودوُ
المشبركت ف اعالن الت بون على الايبظ على اللخر اإليجب
الكبمل وف ال قت المةبسب ف مب يت ل
كبنت ف أم

الذ تققةبه تتى الَن ،وضمبن الت اف

قتارانةب المشتتكت الت مةات العووةبعت ووتيبن الا ووبت عةوودمب

الابجت ال تب".
2
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انجلسة انرئيسية :تقييم ميزا انعرض وانطلب انعانمت على اننيط نعامت  2021و2022
مدير الجلسة :الدكتورة – Amrita Sen /مديرة األبحاث ورئيسة محللي النفط
شرية  Energy Aspectsاالستشارية الرائدة في مجال بحوث الطاقة
نظتا ً لتيث ت جبئات ف توس ك رونب المستجد على كل م الطلب وال تض ال بلم علووى الووةي
ف عب  ،2020ومسبرات الرنداد والت بف الالتقت ،هدفت هذه الجلست الى استكشب

ظتو

الس ا

السبئدت ون ازن الةي ال بلم  ،وك ف س تط ر ذلت ف ال ب المقبل كمب نطتقت الى تبلت عد ال ق
الت لتب نيث ت على ون تت الةم ف أسبس بت الس ا.
أ بر ال تض التقديم للدكت رت Amrita Sen /الى أن مؤ ووتات عو دت نو ازن سو ا الووةي
ال ووبلم علووى المسووبر العووا ح ،ت ووث انخيفووت مخلونووبت الووةي الخووب ف و دوُ مةظمووت الت ووبون
القتعبد والتةم ت ،ونتاج ت المخلونبت ال بلم ووت ال بئمووت مو الووةي الخووب شووكل تووبد لتعوول الووى
مست يبت اليتتت ( ،)2019 – 2015وأصبات مخلونبت الةي ف الع
التاس الق

مت يت لالرنيووبا مجووددا ً وود

لت امش التكتيت ف ظل ارنيبا اةس بر وه مب س ليد م رلب معبف التكتيت.

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

كمب نطتا ال تض التقديم الى عدت نقبر رئ س ت م أهمتب:
➢ ل يلاُ مست

الطلب ال بلم على الةي ض يب ً ،ولك م المت قء أن يسبهر نسووبرا تمووالت

التط ر ضد جبئات ف توس ك رونب المستجد ف ارنيبعه شكل ملا ظ ف الةعووف الثووبن مو
عب  2021ل عل الى نا  101مل ن تم ل/ي

ف الت ء التا ء.

➢ ارني ت مست يبت تتكت التةقل وعدد التكبل ُمةذ الت ء التا ء م عووب  ،2020ولكةتووب لوور ن ود
شكل نب الى مست يبت عب .2019
➢ نسبعد خط التاي ل ف ارنيبا الطلب على الةي  ،ولك ذلت يووين

ووبلتلام مووء الرنيووبا فو

م دلت التفخر.
➢ سبعد نسبرا رتح اللقبح ف دعر الطلب الع ة على الةي ف ظوول ارنيوبا الطلووب الخووبرج
شكل ملاو ظ ،غ ووت أن نيشو ف ووتوس ك رونووب مال وب ً فو مقبر ووت  ،Guangdongوارنيووبا
أس بر الم اد الخب يمك أن يؤد الى اض ب
3

اإلنتبج العةبع والطلب المال .
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➢ ستظل ه امش التكتيت نات ضغ الطبقت اللائدت ،ت ث يت قء أن يكو ن نشووغ ل المعووبف فو
الت ء الثبن م عب  2021أعلى مقدار  2مل ن تم ل/ي

م الم ووتوض مو الووةي الخووب ،

مقبرنتً بلت ء اةوُ م عب  2021عةدمب كبنت اليج ت  5مل ن تم ل/ي  .هذا ون ُ د هو امش
نكتيت المعبف ال بملت فو خلو م المكسو ت اةمتيكو هو اةعلووى فو ال قووت الاووبل  ،يل تووب
معبف التكتيت اةورو ت والمعبف الَس يت ،ولك الت ق بت ل نلاُ ض يت.
➢ س ؤد نتاجء الستثمبرات ال بلم ت ف الستكشبفبت الى انخيبض اإلمدادات شكل أسووتا مو
النخيبض السب

خالُ فتتت التك د  .2016-2014هذا ولر يستقت د عدد الايبرات ال بلم ،

ت ث لغ  490مةعت للايت ف

تت ديسمبت  2020وه أقل مست

له ُمةذ عب .2000

➢ يظل الستثمبر ف الستكشووبفبت بل ليووبت المتاوودت ماوودودا ً فو عووب  ،2021ولكو يمكو أن
نتنيووء فو ال ووب القووبد  2022ووبلقتل مو  40مل ووبر دولر ،اذا مووب اسووتمتت م وودلت اعووبدت
الستثمبر ةسبت  ،%60و بفتتاض أن س ت خووب غووتل نكسووبس يتووتاوح مووب و

 55الووى 65

دولر /تم ل.
➢ نمتلت دوُ أو ت +ربقت اتت بر ت كبف ت إلضبفت المليد م اإلمدادات خالُ الةعف الثووبن مو
عب  ،2021ولك هذه الطبقت اليبئفت ستعبح أقل شكل متلايوود فو ال ووب المقبوول .ويت قووء أن
يمتص ن بف الطلب الق

خالُ الع ف ست لت امدادات دوُ أو ت +المتلايدت ،تتى ف تبلت

ارنيبا امدادات الةي م ايتان.

4
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السيد – Francis Osborne /مدير إدارة التوقعات
تقييمات وتحليالت أسعار الطاقة الدولية وأسواق السلع األخرى
مؤسسة  Argusاإلعالمية للتقييمات
نفم ال تض التقديم مجم عت م التسبئل التئ س ت م أهمتب:
 .1م

أكثت م مل بر تم ل قل ل م فبئض الةي الخب والمةتجبت الت نر نخليةتب ف

ذروت جبئات ف توس ك رونب المستجد ف ال ب المبض  ،ر مب نر ساب ت ال  %70مةتب
ونر است ب تب متت أخت ف س ا الةي ال بلم  .أمب بلةسبت لببق اليبئض فإن تجمه ل
ذ مغل

د اآلن ،و بلتيك د ل يؤثت ذلت على اةس اا م ت ث ن ق بت اةس بر ،بلةظت

الى مق بس أو ت لمست

المخلونبت وه مت س الخم

أع ا (.)2019 – 2015

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

 .2ل يلاُ الطتي ر يالً أمب ن بف قطووبا التكتيووت الووذ

ووتد وقووت ععو ب يُ وود هو اةسو أ

لت امش التكتيت على اإلرالا .فقد استقت مؤ ت التكليت المتغ تت للتكسو ت الت وودروج ة عةوود
المةطقت السلب ت فو جم ووء مةووبر التكتيووت التئ سو ت الثالثووت ،سووةغبف رت والخلو م اةمتيكو
و مبُ تا أورو ب ،خالُ جبئات ف توس ك رونب المستجد ال ب المبض  ،ولر يتاووتك فو ا
نقطت الت بدُ .ومةذ ذلت الا  ،ظتتت مؤ تات على تدوث انت ووبف فو ال ليووبت المتاوودت
اةمتيك ووت وأورو ووب فو اة ووتت اةخ ووتت ،ةمووب ل يوولاُ هووبمش مؤ ووت سووةغبف رت ثب توب ً فو
المةطقت السلب ت .هذا وقد ن بفت م دلت نشغ ل معووبف التكتيووت شووكل ملاو ظ ،ت ووث يبلووغ
المت س ال بلم ف ال قووت الاووبل تو ال  ،%70غ ووت أنووه ل يوولاُ أقوول مو مت سو عووب
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 2019وه  ،%78كمب أنه أقل كث ت م الم دُ المثبل والذ قد يتتاوح م  80الى %83
وفقب ً للتقديتات.
 .3ارني ت أس بر الةي الخب شكل ملاو ظ فو اة ووتت اةخ ووتت .فقوود ارنيووء سو ت خووب تنووت
الق بس وفقب ً للتق مبت المتج ت ف

رصبت ال ق د اآلجلت الت أظتتت أيفب ً ارنيبا سو ت

خب غتل نكسووبس اةمتيكو  .ولكو السو ا الي لو كووبن ضو يب ً نسووب ب ً خووالُ م ظوور اليتووتت
المةقف ت م هذا ال ب  ،2021ولر يقتعت هذا اةمت على الةي الخي ف فاسب ،وول ن ووتض
أيفب ً الةي المت س والثق ل للفغ  .ت ث أعبدت دوُ أو ت +ووض البتام وول الووى السو ا،
ومووء ارنيووء م وودلت نشووغ ل معووبف التكتيووت ،ارنيووء أيف وب ً ن و افت مخليووبت نظووب التكتيووت
( ،)residualsوه مب أد الى انخيبض ف أسو بر ال قو د ،والتو
اةس بر

وودورهب خيفووت فووتوا

الةي الخب الثق ل والةي الال  .لذلت فووين المالتو هووذا ال ووب هو أسو اا عقو د

مستقبل ت ق يت للغبيت ،ولك ض يب ً نسب ب ً ف أس اا الةي الخب الي ل ت الي ريت.

 .4هةبك ا برات ج دت على أن الطلب دأ فو النت ووبف فو القتعووبدات المتقدمووت ولسو مب فو
ال ليبت المتادت اةمتيك ت .كمب يبدو م ال اضح أيفب ً أن الع

ق يت نسب ب ً ،س اء م ت ث

ون ووتت رووتح اللقووبح ،أو م و ت ووث السووتجب ت المبل ووت والتاي وول لمابولووت اصووالح الفووتر
القتعبد  .غ ت أنه هةبك نببي واضح للغبيت

مب ه قبئر فو ال ليووبت المتاوودت وأورو ووب

على سب ل المثبُ ،ومب يادث ف م ظر أناووبء ال ووبلر .ل زالووت ن جوود تبلووت مو عوود ال قو ،
فمةبعت القط ء ل نلاُ

دت المةبُ ،وربلمب لر نتاق  ،فإن خطت ع دت ظت ر جبئات ف ووتوس

ك رونب ف أ وقت وأ مكبن ه أمتا ً ماتمل ،وهذه قف ت يجب وض تب ف العتببر.
6
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 .5اةم ر الت نبدو ميبجئت الى تد مب ،ه عد استجب ت اإلنتبج م خبرج أو ت د للت بف ف
اةس بر ،ممب سبعد ال ت ف عمل ت اعووبدت التو ازن الووى سو ا الووةي  .و ووبلطبء ،نم وول الووى
التتك ل شدت على انتبج الووةي العووخت فو ال ليووبت المتاوودت اةمتيك ووت فو هووذا السو با.
وي ل ذلت شكل رئ سو الووى اللتوولا بلنفووببر التأسوومبل (،)capitalist discipline
والتتيبظ غطبء على اإلنتبج .ولك م الفتور م تفت مب ه المدت الت س ستغتقتب هووذا
اةمت؟ والسؤاُ اةخت الذ

ابجت الى اجب ت ،ه مب س ادث ف نتبيت تت أ تيوول مو ال ووب

المقبل  2022عةدمب يةتت انيبا دوُ أو ت +الابل  ،هل س تر نجديده أ ل؟ و ووي

ووكل مو

اة كبُ ل يمك الت قء شكل دق  .ولك ف تووبُ عوود نجديوود هووذا النيووبا ،فتةووبك اتتمووبُ
إلعبدت ادخبُ عدد كب ت م البتام ل ف وقت قع ت جدا ً الى س ا الووةي  ،ومو ثوور يمكو أن
يتا ُ عب  2022الى ئت نةبفس ت للغبيت للمةتج .

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

 .6ست د صبدرات الةي اإليتان ت الى الس ا ف المستقبل المةظ ر .ل يمك أن ن ت

الووى أ

مد ومتى ذلت فبةمت ل يلاُ مجت لً .ولك م الماتمل أن نك ن ايتان قبدرت على نعديت
مب يعل الى  2مل ن تم ل/ي

خالُ عبم  2022و .2023وهةب ن تقد اعتقبدا ً راسووخب ً أنووه

ف ال اقء ل ن جد مسبتت كبف ت للسمبح إليتان تعديت هذه الكم ت دون دوُ أو ووت اةخووت ،
ور مب دوُ أو ت +أيفب ً ،فذلت ي ةى التخل ع تعتتب ف الس ا ،طتيقت يمك م خاللتب
الايبظ على ن ازن الس ا واستقتاره ،وه بلطبء ل يعب فو معوولات المةتجو
ل والمستتلك

أيفب ً.
7
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 .7أخ تا ً يمك الق ُ ينه ل يلاُ هةبك قدر كب ت م تبلت عد ال ق

بلةسبت لجوولء كب ووت مو

دوُ ال بلر ت ُ ون تت ن زيء اللقووبح وامكبن ووت انتشووبر جبئاووت ف ووتوس ك رونووب مووتت أخووت ،
وكذلت ف مب يخص آفبا القتعبد الكلو  .والقفو ت المث ووتت لالهتمووب هو اذا اسووتمت مخوولون
مةظمووت الت ووبون القتعووبد والتةم ووت ف و التتاجووء ،فتوول يجووب أن نسووتج ب دوُ أو ووت+؟،
ومتى يستج ب المةتج

م خبرج أو ت؟ ف ظل عد وج د مب يش ت الووى أنتوور سو قلل ن مو

التلامتر بلنفببر التأسمبل ف ال قت الابل  ،ولك اةس بر نظل ق يت ،واذا استمتت فو
الرنيووبا ،فتةووبك صو

ت متلايوودت فو عوود العتقووبد ووينتر قوود يبوودأو فو السووتجب ت وزيووبدت

الستثمبر ر مب ف وقت مبكت الى تد مب ممب يت قء تبل ب ً.

السيدة – Toril Bosoni /رئيسة قسم أسواق النفط
السيد – Christophe Barret /رئيس قسم تحليل الطلب على النفط
وكالة الطاقة الدولية
اعتمد ال تض التقديم على أتدث نقتيت تت صبدر ع وكبلت الطبقت الدول ووت الووذ أ ووبر
الى أنه ل

هةبك ت كب ت ف أن الطلب على الةي اَخذ ف الت بف  ،ويت قء أن يشتد انت ب ب ً ق يب ً ف

الةعف الثبن م هذا ال ب  ،2021ل سجل ذلت ارنيبعب ً ةاو  3مل و ن تم وول/ي
كمب يت قء أن يستمت الطلب ف الرنيبا و ةا  5مل ن تم ل/ي

فو عووب .2021

ل عل الى أعلى مسووت

اإلرالا ال ُ نتبيت عب  .2022هذا ونيتتض نلت الت ق بت انت ووبف نمو القتعووبد ال ووبلم
 %3.1ف عب  2021و م دُ  %4.6ف عب .2022

8

لووه علووى
م وودُ
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ةبء على هذه الت ق بت المت لقت بلطلب ،و بلةظت الى امدادات المةتج

م خووبرج انيووبا دوُ

أو ت ،+نت وكبلت الطبقت الدول ت تبجت دوُ أو ووت +لليووبدت انتبجتووب او ال  1.5مل و ن تم وول/ي
ف ا هدفتب لليتتت م

تت ي ل  2021الى تت مبرس  ،2022لتلب ت النت ووبف المت قووء فو الطلووب

على الةي  .وي تمد هذا على ن ق بت ليبدت امدادات دوُ خبرج أو ت +ةا  700ألف تم ل/ي
عب  ،2021ونا  1.6مل ن تم ل/ي

ف

ف عب  ،2022وهو مووب ي ةو أنووه تتووى اذا مووب قبموت دوُ

أو ت +مل ء اليج ت الةبنجت ع نم الطلب ،فووإن انتبجتووب سو ظل أقوول مو  2مل و ن تم وول/ي

عو

مت س عب .2019

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

و
الى المست

ال تض التقديم أن المخلونبت الةيط ت لدوُ مةظمت الت بون القتعبد والتةم ت عبدت
الت كبنت عل ت قبل جبئات ف توس ك رونب المستجد ،مو ت ووث مت سو الخمو

( .)2019 – 2015في نتبيت تت أ تيل  2021نتاجء مست

أعو ا

نلت المخلونبت مقدار  61.3مل و ن

تم ل ع مت س اةع ا الخم  ،و مقدار  1.6مل ن تم ل ع المت س قبل الجبئات .ولك رغوور
ذلت ن جد وفتت نسب ت ف المخلونبت مقبرنت بلمست يبت التبريخ ت .وف هذا الس با ،نر التطووتا الووى
مشكلت الطبقت اإلنتبج ت اليبئفووت ،ت ووث نووت وكبلووت الطبقووت الدول ووت أن مجم عووت دوُ أو ووت +نمتلووت
ت ال  6.9مل ن تم ل/ي

م الطبقت اليبئفت ،ول يت ل هذا اةمت وودوُ أو ووت فقو ولكةووه يشوومل

روس ب .كمب أ بر ال تض التقديم الى ارنيبا انتبج ايتان الةيط الى أعلى مست
م عبم  ،مء ن قء ارنيبعه ةا  1.4مل ن تم ل/ي

9

له ُمةووذ مووب يقووتل

د رفء ال ق بت اةمتيك ت.
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ونطتا ال تض التقديم أيفب ً الى أتوودث نق و ر لمؤ ووت تتكووت التةقوول بلعتمووبد علووى م قووء
 Googleالذ ي فت بنبت ي م ت ت ُ التغ تات ف رتيقت انتقبُ اة خبص م مةبزلتر الووى مكووبن
ال مل .ت ث أظتت هووذا المؤ ووت زيووبدت كب ووتت وتووبدت شووكل مسووتمت فو اةيووب أو اةسووب ء اةخ ووتت،
خبصت ف أورو ب ،و درجت أقل ف ال ليبت المتادت اةمتيك ت ،مء تدوث نببرؤ ف اَس ب.
شكل عب  ،س ك ن هةبك نببي مت قء ف الطلب وفقب ً للمةتجبت المختليت ،فم المت قء أن ي و د
الطلب على زيت الغبز/الديلُ الى مست
على الغبزول

مةخيفب ً ع مست

عب  2019ف المت س عووب  .2022ةمووب سو ظل الطلووب

عب  ،2019ف ظل استمتار ممبرسبت ال موول عو

تعت المتكببت الكتت بئ ت الذ س اد م التيث ت اإليجب

وود وزيووبدت

لليبدت التةقوول و شووكل رئ سو فو أورو ووب.

أمب الطلب على وق د الطبئتات فس ك ن ه اة طي ف الت بف  ،ت ث م المتجح أن نظل ووض ق و د
السيت سبريت تتى يتر الس طتت شكل نب على جبئات ف توس ك رونب المستجد.

ونت قء وكبلت الطبقت الدول ت أن يظل الطلب ال بلم على الم اد اةول ت المستخدمت ف صووةبعت
البتتوك مبويبت ق يب ً ف عب  ،2021لكةه س تببري شكل كب ت ف عب  .2022ت ث مو يت قووء انتتووبء
الطيتت التبئلت الت

تدنتب صةبعت البتتوك مبويبت ال بلم ت على خلي ت الرنيبا الق

جم ء أن اا أقة ت ال جه واةجتلت الطب ت سبب جبئات ف توس ك رونب المستجد.

10

ف الطلب على
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السيدة – Sarah Emerson /الرئيس والمدير العام
شركة  ESAI Energyالمستقلة لألبحاث والتوقعات في مجال الطاقة
نةبوُ ال تض التقديم الرنيبا المطتد لإلمدادات م خبرج أو ت ،ت ووث نمووت اإل ووبرت الووى
أن عب  2021ه عب انتقبل للمةتج

مو خووبرج أو ووت لكو يسووت دوا الت ووبف مو اآلثووبر الموودمتت
 ،نس ت اإلمدادات م خبرج أو ت ف عووب 2021

لجبئات ف توس ك رونب المستجد .ف لى أسبس سة

على المسبر العووا ح لتاق و مكبسووب مت اضو ت نبلووغ  380ألووف تم وول/ي  .ومووء اسووتمتار ن ووبف
اإلنتبج ،ست د امدادات الةي الخب والمكثيووبت مو دوُ خووبرج أو ووت الووى مسووت يبت مووب قبوول جبئاووت
ف توس ك رونب ال ُ نتبيت عووب  .2022وسو لداد نمو اإلموودادات فو عووب  2022الووى  1.6مل و ن
تم ل/ي  .وف هذا الس با ،نر التطتا الى الةقبر التبل ت:
 .1مء ناس ظووتو
 200ألف تم ل/ي

سو ا الووةي يت قووء ارنيووبا اموودادات دوُ الناووبد السو ف ت السووب
ف عب  ،2021يتب ه ارنيبا ةا  390ألف تم ل/ي

 .2يت قء التلا مةتج الةي العخت اةمتيك

ةاو

ف عب .2022

بلنفببر المبل ف عب  ،2021ونت جت لذلت،
مقبرنووت بل ووب

س ةخيض اجمبل انتبج ال ليبت المتادت اةمتيك ت ةا  200ألف تم وول/ي
ﺗﻘﺎرﻳﺮ

المبض  .هذا وم المت قء تدوث انت بف للةشبر ف الةعف الثبن م عووب  ،2021وهو مووب
س ؤد الى ع دت الةم ةا  700ألف تم ل/ي

ف عب .2022

 .3ن بفى انتبج التمبُ الةيط ت الكةديت بلكبمل ،ومو المت قووء أن يعوول م وودُ نمو ه السووة
مب يقتل م  300ألف تم ل /ي

الووى

ف عبم  2021و ،2022نلامةوب ً مووء اضووبفت المليوود مو

خط ر اةنب ب.
 .4موو المت قووء أن يووةخيض انتووبج اووت الشوومبُ ةاوو  50ألووف تم وول/ي
ولكةه س بود الةم ةا  100ألف تم ل/ي

ف عب  2022دعر م

فوو عووب ،2021

دء المتتلت الثبن ت م

تقل .Johan Sverdrup
 .5اإلمدادات م اَس ب والشتا اةوس وأفتيق ب ستبدأ ف الستقتار د نتاج تب ف عووب ،2020
وستابف على مست يبنتب شكل عب  .وف الع  ،ستسبعد الستثمبرات الكب تت ف اإلموودادات
المال ت ف التتيبظ مت س نم انتبج سة
وعب .2022
11

يبلغ نا  60ألووف تم وول/ي

و

عووب 2020
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 .6ستستمت كالً م البتازيل وغ بنب ف جذل رؤوس اةم اُ ،مء وجو د مشووبريء اتيووت جديوودت
م المت قء أن نتفء نم اإلنتبج اإلقل م الى أكثت م  220ألف تم وول/ي
وذلت عقب الع بنت والمشكالت المت لقت ي توس ك رونب ،والتو أ قووت مسووت
الى تد مب على أسبس سة

فو عووب ،2022
اإلنتووبج ثب توب ً

ف عب .2021

 .7يت قء ن بف الطلب ال بلم على الووةي

شووكل كبموول الو ُ مةتعووف عووب  2022ل و د الووى

مست يبنه السب قت المسجلت ف عب .2019

وأختتر ال تض التقديم
مطل ل لسبب

رئ س

بإل برت الى أن هةبك دع ت لدوُ أو ووت لتفووء انتبجتووب ،ولكو الاووذر

وهمب :أولً  -اليبئض المتتاكر ف عب  2020أكبت مو ال جوول الووذ سو ظتت

ف عبم  2021و 2022بلةظت الى اإل برات ال اردت م دوُ أو ت +تتى اآلن .ثبن ب ً  -م الماتمل
أن يكو ن هةووبك مجووبُ لسووت بل المليوود مو انتووبج دوُ أو ووت +الةيطو  .ومووء اتتمووبُ زيووبدت الووةي
اإليتان  ،يجب أن نظل دوُ أو ت +يقظت وتذرت اذا مب أرادت دعر اةس بر.
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السيد – James Preciado /مدير التكامل وتحليل الطاقة الدولي
إدارة معلومات الطاقة األمريكية
ركل ال تض التقديم على انتبج الطبقت على المد القع ت ،وف هذا الس با ،نر التطتا الى
الت ق بت الشتتيت ةس اا الطبقت واةس بر الت نمتد تتى تت ديسمبت  ،2022وم

ةتب:

 .1يت قء أن نتتاجء أس بر الةي الخب ف ال ب القبد  2022مقبرنت ب  ،2021فو ظوول انتقووبُ
س ا الةي ال بلم م ساب المخلونبت تبل ب ً لتاق

الت ازن ف وقت لتو مو هووذا ال ووب

الى ةبء المخلونبت.
 .2يت قء تدوث زيبدت نبريخ ووت فو الطلووب خووالُ اليتووتت مو  2021الووى  .2022ت ووث سو تنيء
استتالك ال ق د السبئل ال بلم
و

مقدار  5.4مل ن تم ل/ي

ف عووب  2021مقسوور بلتسووبو

دوُ مةظمووت الت ووبون القتعووبد والتةم ووت والوودوُ م و خبرجتووب ،و مقوودار  3.6مل و ن

تم وول/ي

ف و عووب  .2022يوودعر ذلووت ن ق ووبت نم و القتعووبد ال ووبلم

م وودُ  %6.2عووب

 ،2021و م دُ  %4.8عب  .2022و بلةظت الى ال ليووبت المتاوودت اةمتيك ووت كمثووبُ ،ارنيووء
الطلب على الغبزول

خالُ اةسب ا المبض  ،و تد قطبا التكتيت اةمتيكو اسووتخدا أكثووت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

م  %92م ربقته التشغ ل ت .و متور ال قت نتنيووء م وودلت التط و ر ضوود ف ووتوس ك رونووب
المستجد ف الدوُ خبرج مةظمت الت بون القتعبد والتةم ت.
 .3يت قء نم اإلنتبج لم اجتت الرنيبا ف الطلب على مدار ال ووب ونعووف ال ووب المقبلو  .ت ووث
س تنيء مقدار  2.6مل ن تم ل/ي

عب  ،2021و مقدار  5مل و ن تم وول/ي

وهةب يالت أن الةم ف اإلنتبج ل ب  2021أقل م الةم ف الطلب ال بلم .

13
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 .4يت قء أن نمتلت دوُ أو ت مب م دله  6.6مل ن تم ل/ي

و 4.7مل ن تم ل/ي

م الطبقت

اإلنتبج ت اليبئفت ف عبم  2021و 2022على الت ال  .وهذا اةمت يُ د أيفب ً أتد اةسببل
الت نج ل ادارت م ل مبت الطبقت اةمتيك ت ل نت مسبتت كب تت لرنيبا أس بر الةي الخب .

 .5يت قء مةتج الةي اةمتيك أن يبلغ مت س انتبج الةي الخب ف ال ليبت المتادت اةمتيك ت
 11.3مل ن تم ل/ي

ف الةعف الثبن م عب  ،2021وس ستمت ف الرنيبا الى مت س

 11.8مل ن تم ل/ي

ف عب .2022

 .6انخيفت عدد تيبرات الةي الةشطت ال بملت ف ال ليووبت المتاوودت شووكل تووبد مو ناو 600
تيبر قبل تت مبرس  2020الى أدنى مست

ف نطبا ( 200 – 150تيووبر) الو ُ اليتووتت

م ي ن الى سبتمبت  .2020ولك مء ن بف الطلووب واةسو بر ،ارنيووء عووددهب شووكل مطووتد
اةمووتيك

خالُ اة تت التس ت المبض ت .لقد كبن رد ف ل المةتجو

مشووب تب ً للتتاجووء السووب

ف اةس بر الذ تدث فو عووبم  2015و 2016مو خووالُ نقل وول عوودد الايووبرات الةشووطت.
ومء ذلت ،كبنت هةبك نط رات أخت تدثت خالُ ذلت ال قت ف مب يت ل

بلتكبل ف واإلنتبج ت

المةخيفت والت كبنت أقل وض تب ً هذه المتت.
 .7بلةظت الى نقتيت انتبج ت الايت ،يبدو أن هةبك ض المكبسب ف اليتووتت اةخ ووتت ف مووب يت لو
م وودلت اإلنتووبج اةول ووت ،ومووء ذلووت ،فتةووبك نبووبي

و

مةووبر اإلنتووبج التئ س و ت المختليووت.

هذا ونستةد ن ق بت اإلنتبج فو نلووت المةووبر علووى فكووتت النفووببر التأسوومبل  ،وأن نتووتاوح
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أس بر خب غتل نكسبس ف نطبا مب

 55الى  70دولر /تم ل ،وه مب س مك المةتج

م سداد الدي ن ونم يل تامم رأس المبُ الت يتيدونتب.
 .8ف عب  2019وأوائل عب  ،2020كبنت ادارت م ل مبت الطبقت اةمتيك ت نتةبووي ووين ال ليووبت
المتادت اةمتيك ت سووتك ن ُمعوودرا ً صووبف ب ً للووةي فو عووب  .2020ولكو فو ال قووت الاووبل ،
مء النت بف الملا ظ ف القتعبد اةمتيك والتخلص م الق و د المتنبطووت جبئاووت ف ووتوس
ك رونب المسووتجد ،يتنيووء السووتتالك شووكل أسووتا مو اإلنتووبج ،ممووب يوودفء ال ليووبت المتاوودت
اةمتيك ت الى أن نعبح مست رد صبف ف ال قت الابل  ،قبوول أن ن و د الووى وضووء ال ُمعوودر
العبف ف نتبيت عب .2022

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

السيدة – Linda Htein /مدير أبحاث أول
السيد – Douglas Thyne /مدير أبحاث إمدادات النفط العالمية
مجموعة  Wood Mackenzieالستشارات الطاقة
ركل ال تض التقديم على اإلمدادات م خبرج أو ت والت يت قء أن نتنيووء ةاو  200ألووف
تم ل/ي
رئ س

ف ال ب الابل  ،2021قبل أن نشتد نم ا ً أق

ف عب  .2022وي ل ذلووت الووى عووبمل

 ،أولتمب ه ع دت نم انتبج ال ليبت المتادت اةمتيك ت ،وثبن تمب ه نقل ص نخي فبت انيووبا

دوُ أو ت +و خبصت م روس ب ،نلامةب ً مء انت بف الطلب ال بلم .
و بلةظت الى اإلمدادات م

ض الدوُ اةخت خبرج أو ت ،يمك مالتظت التبل :
15
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 .1يت قء أن انت بف امدادات كةدا ف عب  2021عقب رفء أداء اإلنتبج ف نتبيت ال ب المبض .
 .2نظتت ون تت الةم ف مشتوعبت نظب اإلنتبج ال بئر  FPSOبلبتازيل ،غ ت أن هةبك مخبرت
على هذا الةم  .فقد ارنيء انتبج البتازيل الةيط الى تو ال  3.1مل و ن تم وول/ي
أغسط

 ،2020ولك مةذ ذلووت الاو  ،نوويثت اإلنتووبج الووةي

ل ةخيض الى أقل م  3مل ن تم ل/ي

ووتت

فو

مسووت يبت مكثيووت مو العو بنت،

فو اة ووتت اةر ووت اةولووى مو هووذا ال ووب .2021

كمب نتيثت عمل بت اإلنتبج شكل واضح برنيبا م دلت اإلصب بت ي توس ك رونب المستجد.
 .3يبوودو نمو اإلنتووبج فو الةووتويم موودع مب ً مو قبوول تقوول  ،Johan Sverdrupومو المت قووء
أن نستمت المتتلت الثبن ت م التط يت ف اإلنتبج عةدمب يبدأ التشغ ل ف نتبيت عب .2022
 .4م الماتمل أن يةخيض اإلنتبج ف ك ل مب ب شكل تبد سبب الضطتا بت ال اس ت ف جم ء
أنابء البالد ،هذا وقد انخيض اإلنتبج بلي ل ف عب  2020سبب انت بر اةس بر.
 .5نشتد الع

انجبه ص د ف اإلنتبج ُمةذ دايت عب  2021وخبصت اإلنتبج البات  ،وه مب

يمك مالتظته أيفب ً ف استتال ب.

كمب نطتا ال تض التقديم الى عدد المشتوعبت الكبت التبمت استتان ج ب ً الت نات

علووى

أكثت م  50مل ن تم ل م اتت بر بت الةي المكبفئ ،وه مؤ ت يمك م خاللووه متاقبووت العووات
ال بمت للعةبعت .فقد كبن عووب  2020صو بب ً للغبيووت بلةسووبت للعووةبعت ،مووء وجو د  12مشووتوا فقو ،
وه أقل عدد لب ض ال قت .غ ت أن عب  2021دأ شووكل واعوود نلامةوب ً مووء انت ووبف اةسو بر ،ت ووث
ي جد تبل ب ً مب يقتل م  25الى  30مشتوا و خبصت ف الم به ال م قت بلبتازيل وخل م المكس ت.
16
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ونةووبوُ ال ووتض التقووديم التط و رات المت ق ووت ف و اجمووبل اإلموودادات الةيط ووت اةمتيك ووت.
ت ث يت قء انخيبضه ف عب  2021ةاو  500ألووف تم وول/ي  ،وذلووت لل ووب الثووبن علووى التو ال ،
عقب التتاجء الذ

تده ف عب  2020و ةا  700ألف تم وول/ي

سووبب جبئاووت ف ووتوس ك رونووب

المستجد والنخيبض الابد ف أس بر الةي  ،ففوالً عو نوويثته وبإلغالا التتووتاز المووتنب

م سوور

اةعبص ت الةش للغبيت ف خل م المكس ت والذ م المت قء تدوثه مجددا ً خالُ هذا ال ب  .هذا ويت قء
ع دت نم اإلمدادات الةيط ت اةمتيك ت ةا  500ألف تم ل/ي
ن بف نشبر الايت والستكشب

ف عب  ،2022يدعر هذا الت قء دء

ونتاجء عدد الَ بر الماي رت غ ت المكتملت ُمةذ ووتت أكتو ت ،2020

غ ت أن ال دت الى مست يبت مب قبل الجبئات ل نادث تتى الةعف الثبن مو عووب  ،2022فووبلطتي
للت بف الكبمل ل يلاُ ر يالً.

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

وأ بر الى أن مةتج الةي اةمتيك قد دأوا عب  2021م لان بت نيقووبت رأسوومبل ت ماوودودت
للغبيت مةخيفت ةسبت  %5الى  %10ع ال ب المبضو  ،و ةسووبت  %50عو مسووت يبت عووب .2019
وصتت ا ينتر ل يليدوا م لان بنتر هووذا ال ووب  ،غووض الةظووت عو ارنيووبا اةسو بر ،وذلووت فو ظوول
اعطبء اةول يت لسداد الدي ن الكب تت .وف الت ء اةوُ م هذا ال ب  ،نر اعبدت اسووتثمبر نعووف التوودف
الةقد التشغ ل فق متت أخت ف التط يت ،وه نةووبقض ملاو ظ مقبرنووت مووب كووبن عل ووه قبوول ثووالث
أو أر ء أع ا سب قت ،عةدمب كبن المةتج

ياعل ن على المليد م الوودي ن لتم يوول اإلنتووبج .هووذا هو

السبب التئ س ف ن قء عد ن بف اإلمدادات الى مست يبت مب قبل جبئات ف توس ك رونب لمدت ثووالث
أع ا نقتيبب ً.
17
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السيد – Abhi Rajendran /مدير أبحاث ومستشار
شركة Energy Intelligence
نةبوُ ال تض التقديم واقء واَفبا الطلب وال تض ف س ا الةي ال ووبلم والن كووبس علووى
اةس بر .ت ث أ بر الى ارنيبا أس بر الةي الى مب يليد ع  70دولر /تم ل ،مء ن قء استمتار هووذا
النجبه التعبعد على المد القع ت ،بلةظت الى عب  2022ومب ده .وي وول ذلووت شووكل رئ سو
الى أن الطلب أخذ ف الت بف رغر وج د ض المشكالت المتنبطت بلتط مبت ضد جبئاووت ف ووتوس
ك رونب المستجد ،وهةبك اجمبا كب ت على أن الطلب س

د الى مست يبت مب قبل الجبئات ف الةعووف

الثبن م ال ب المقبل  .2022ف ال قت ذانه ،قد نخيف دوُ أو ت +الى تد مب م نشووديد اإلموودادات،
كمب قد نتنيء امدادات الةي اةمتيك ت ،وم الماتمل ع دت امدادات الووةي اإليتان ووت .ولكو الةمو فو
اإلمدادات س ك ن ن تت أقل م النت بف المت قء ف الطلب ،ممب قد يادث اختالُ فو نو ازن سو ا
الةي ال بلم لعبلح الطلب ،وم ثر نتنيء اةس بر .وس ك ن المادد التئ س لادوث مثل هذا اةمووت
ه ن ق ت ومد استجب ت دوُ أو ت +مب لديتب م ربقت انتبج ت فبئفت ،وكذلت ستعت ن بف امدادات
الةي اةمتيك ت ،ون ق ت ع دت اإلمدادات اإليتان ت الى س ا الةي .

وف هذا الس با ،أ بر ال تض التقديم الى ن قء ارنيبا الطلب ال بلم على الةي الووى  97.7مل و ن
تم ل/ي

ف الت ء اةوُ م عب  ،2022وأن ي اصل ارنيبعووه الووى  102.4مل و ن تم وول/ي

فو

الت ء التا ء ،وسو ين الجوولء اةكبووت مو هووذا الرنيووبا فو الطلووب مو مةظمووت الت ووبون القتعووبد
والتةم ت .أمب ف مب يخص اإلمدادات الةيط ت ال بلم ووت ،ف ت قووء ارنيبعتووب و ن تت أقوول لتبلووغ  97.6مل و ن
18
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ف الت ء اةوُ م عب  ،2022وأن نستمت ف الرنيبا الى  101.4مل ن تم ل/ي

تم ل/ي

فو

الت ء التا ء ،وس ين الجلء اةكبت م الرنيبا ف اإلمدادات م دوُ أو ووت +التو يت قووء أن نتنيووء
امدادانتب ةا  2.4مل ن تم ل/ي

ف عب  2022مقبرنت بل ب السب  .وعلى وقء نلووت الت ق ووبت،

س شتد س ا الةي ال بلم ت عجلا ً مقداره  1.1مل ن تم ل/ي

ف الت ء التا ء م عب .2021

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

السيد – Jim Burkhard /نائب رئيس أبحاث النفط الخام
شركة IHS Markit
نطتا ال تض التقديم الى عمل ت نسبرا انتقبُ الطبقووت التو نتوود

الووى ازالووت الكت و ن مو

استتالك الطبقت ال بلم  ،والَثبر المتتنبت على سو ا الووةي ال ووبلم  ،ت ووث نةووبوُ عوودت نقووبر رئ سو ت
م أهمتب:
 .1ن قء نم القتعبد ال بلم ف عب  2021يستا ون تت ُمةذ عب .1973
 .2س ك ن الرنيبا المت قء ف الطلب علووى الووةي فو عووب  2021اسووتثةبئ ب ً .وفو هووذا السو با،
م المقدر أن يتنيء اجمبل الطلووب ال ووبلم علووى الووةي
اليتتت م

تت فبتايت الى تت أغسط

ةاو  8.2مل و ن تم وول/ي

 2021دعر مو النت ووبف القو

أمتيكب الشمبل ت وأورو ب والشتا اةوس ومسبهمت الع

خووالُ

الووذ ياوودث فو

أيفب ً ،وس تببري الةمو فو الطلووب

د انتتبء فعل العو ف الووذ يشووتد م سوور الق ووبدت فو ال ليووبت المتاوودت اةمتيك ووت وم سوور
الس بتت ف أورو ب.
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 .3يت قووء نموو انتووبج الووةي اةمتيكوو

ةاوو  500ألووف تم وول/ي

خووالُ اليتووتت موو

ووتت

ديسمبت  2021الى تت ديسمبت .2022
 .4تعت ال ق د اةتي ر ف مليم الطبقت ال بلم ت المستتلكت نتاوتت مب

 80و %81علووى

مد ال ق د المبض ت .هذا ون ُ د أورو ب ه المةطقت التئ س ت ال ت دت ف ال بلر الت تدث ف تووب
نغ ت كب ت ف مليم الطبقت ،ت ث انخيفت تعت ال ق د اةتي ر م مليم الطبقت ف تب.
 .5عب  2020كبن عبمب ً ما ريبً ،ت ث اجتم ت عدت ع امل لتستيء عمل ت انتقووبُ الطبقووت وهو ،
أولً – النخيبض الابد ف الطلب على ال ق د اةتي ر (ل ي ة ذلت أن الطلووب علووى الووةي
ل يتنيء متت أخت ) .ثبن ب ً – الطم ح الاك م  ،فقد أعلةت كل مو العو

وال ب ووبن وك ريووب

والبتازيل أثةبء الجبئات ع خيووض كب ووت فو انب بثووبت الكت و ن أو أهوودا

صوويتيت صووبف ت،

ويبدو أن ن جه الووتئ

اةمتيكو الجديوود هو أيفوب ً النتقووبُ الووى صووبف انب بثووبت صوويتيت،

و إضبفت الدوُ اةورو ت ،فإن الدوُ الت نعدر مجتم ت أكثت م ثلث النب بثبت قوود أعلةووت
اآلن ع رم تبنتووب العوويتيت لل قو د القبدمووت .ثبلثوب ً – التقوود الملاو ظ ف مووب يت لو

بنخيووبض

نكبل ف ربقت التيبح والطبقت الشمس ت.
 .6الةي دائمب ً ف دورت م اليبئض أو ال جل ،فقد كبنت هةبك  5دورات لألس بر م عووب 1960
 8الووى  18عووب  .ومووء نجووبوز فتووتت الت ووبف مو

الى عب  ،2020واستمتت لمدت نتتاوح و

جبئات ف توس ك رونب المستجد ،ستسبعد عمل ت انتقبُ الطبقت الى نقع ت هذه الوودورات سووبب
اةهم ت اةكبت إلمدادات الةي الخووب " ووديدت التيبعوول" ،ت ووث يمكو أن يتغ ووت تجوور اموودادات
20
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الةي ال بلم ت ستعت استجب ت لظتو

الس ا .و بل دت الى قبل  10أع ا  ،كبنووت دوُ أو ووت

ه المتاكر التئ س ف رفء أو خيض اإلنتووبج بسووتا اذهب علووى تو ال  %40مو اجمووبل
اإلمدادات ال بلم ت ف عب  .2010أمب ف ال قت الابل  ،فبجبنووب دوُ مةظمووت أو ووت ،ظتووتت
مجم عت دوُ أو ت ،+وهةبك الةي العخت اةمتيكو  ،ونبلووغ تعووتتر مجتم ووت ناو ثلثو
اجمووبل اإلموودادات ال بلم وت ،لووذا يطلو عل تووب " ووديدت التيبعوول" .م ةووى آخووت ،ي ةو هووذا أن
ال تض يمك أن يتك ف ستعت أكبت مء التغ تات ف الطلب .هذا وم العو ب الت ف و

و

التغ تات ف الطلب وال تض دقت ،لذا ستستمت دورات اةس بر ،لكةتب لو نكو ن مو  8الووى
 18عب  ،ستك ن بلتيك د أقعت فتتت زمة ت م نظ تنتب السب قت.

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

لتسعير ومراقبة السوق
السيد – Dave Ernsberger /الرئيس الدولي لللتسعير
شركة معلومات الطاقة والسلع S&P Global Platts
نةووبوُ ال ووتض التقووديم نق و ر م وولان ال ووتض والطلووب ال ووبلم علووى الووةي ل ووبم 2021
و ،2022مش تا ً الى أن القتعبد ال بلم يبدو على المسبر العا ح لل صو ُ الووى مسووت يبت مووب قبوول
جبئات ف توس ك رونب المستجد مء نتبيت الت ء الثبن م عووب  .2021ولكو هةووبك أسووببل نوودفء الووى
ن خ الاذر شين هذا الت بف  ،م أهمتب أن القتعبد ال بلم ل يلاُ مدف عب ً بلتاي ل واإلنيبا على
السلء وه دعر غ ت مستدا  ،وم ثر فإن ال دت الى الةم القتعبد القبئر على الخدمبت ستك ن أمت
تبسر لت بف الطلب على الةي  .وأصبح التفخر معدر قل كب ت ،ت ث سبهر الةم التجبر الملا ظ
ف ارنيبا نكبل ف الشا  ،وه مب ان ك

ف الةتبيت على أس بر المستتلت.
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و

ال تض التقديم أن هةبك ال ديد مو ال اموول الماتكووت لالنت ووبف الملاو ظ فو الطلووب

على الةي ف اليتتت الابل ت ،م أهمتب نشبر اإلنشبءات والتجبرت والةشبر العةبع والتاي وول المووبل
وأم اإلمدادات (المخلونبت) ،وسو ك ن لتو ازن جم ووء هووذه ال اموول دورا ً فو نسووتيء م وودُ ن ووبف
الطلووب خووالُ اليتووتت المتبق ووت مو عووب  2021وتتووى عووب  .2022أمووب ف مووب يخووص أمو اإلموودادات،
أ بر ال تض التقديم الى وج د اندفبا الى أمبن ديد الاسبس ت ،والذ س ؤد ف ال اقووء الووى ةووبء
الكث ت م المخلونبت ف ال بم

المقبل  ،وس مل على نستيء م دُ نم الطلب ،وي ل ذلت شكل

رئ س الى الضطتا بت الابدت غ ت المت ق ت ف اإلمدادات سبب جبئات ف ووتوس ك رونووب المسووتجد،
والطق

المتجمد غ ت المسب ا ف وليت نكسبس متكل صةبعت الةي اةمتيكو  ،والتجو

السو بتان

الذ ن تض له أتد أكبت خط ر أنب ب الةي والمةتجبت ف ال ليبت المتادت اةمتيك ت.

ون قء ال تض التقديم تدوث انت بف ستيء ف الطلب علووى الووةي فو فعوول العو ف لتووذا
ال ب  ،يتجبوز كث ت الليبدت الم تبدت ف الطلب ف مثل ني

الت ق ت ،دعر م انت بف تتكووت السوويت،

ممب س سبهر ف ارنيبا الطلووب ةاو  5.6مل و ن تم وول/ي

فو عووب  .2021ويت قووء أن يسووتمت فو

الرنيبا و ةا  4.5مل ن تم ل/ي

ف عب  ،2022مدف عب ً تو ازن ال اموول المشووبر ال تووب أعوواله.

غ ت أن م دُ نم الطلب على الةي س تمد شكل كب ت على مد الةجبح فو اتتو اء جبئاووت ف ووتوس
ك رونب المستجد وارالا اللقبتبت المتنبطت تب .هذا ونُظتت أتدث م جووت كبرث ووت لتووذا الي ووتوس فو
التةد موود صو

ت هووذه الت ق ووبت ،ت ووث نسووببت فو خيووض ن ق ووبت نمو الطلووب فو التةوود مقوودار

 160ألف تم ل/ي

على أسبس سة

.
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أمب ف مب يخص اإلمدادات ،يت قء أن نسووتمت اموودادات الووةي ال بلم وت مدف عوت س بسووت المملكووت
ال ت ت الس ديت ودوُ أو ت  +ف اة تت المقبلت .وعلووى الووتغر مو عوود وجو د متونووت كب ووتت فو
ن بف اإلمدادات م خبرج أو ت ،ال أن فتب س
التعبعد ةس بر الةي الخب التئ س ت.

ﺗﻘﺎرﻳﺮ
23

د الى س ا الووةي ال ووبلم  ،علووى خلي ووت النجووبه
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االستنتاجات
من خالل ما تم تقديمه من أوفا يالحظ توا ق انمرافيين ت االجتماا علااى عاادد ماان اال ااتنتاجا
من أهمها:
➢ مؤ تات ع دت ن ازن س ا الةي ال بلم على المسبر العا ح.
➢ م المت قء أن يشتد الطلب ال بلم على الةي انت ب ب ً ق يب ً ف الةعف الثووبن مو عووب 2021
دعر م نسبرا ون تت تمالت التط مبت ضد جبئات ف توس ك رونووب المسووتجد ورفووء المليوود
د

م الق د المتنبطت تلت الجبئات ،قبل أن يت بفى شكل كبمل ال ُ مةتعف عب  2022ل
الى مست يبنه السب قت المسجلت ف عب .2019

➢ نمتلت دوُ أو ت +ربقت اتت بر ت كبف ت إلضبفت المليد م اإلمدادات لمقب لووت النت ووبف المت قووء
ف الطلب.
➢ يت قء نم انتبج الةي الخب ف ال ليبت المتاوودت اةمتيك ووت شووكل ماوودود خووالُ عووب ،2021
ممب س مةح دوُ أو ت +مليدا ً م الق ت إلدارت س ا الةي على المد القع ت قبل زيووبدت كب ووتت
ماتملت ف انتبج الةي العخت اةمتيك ف عب .2022
➢ ست د صبدرات الةي اإليتان ت الى الس ا ف المستقبل المةظ ر ،ويت قء أن نعل الى تو ال
 2مل ن تم ل/ي

خالُ عبم  2022و.2023

➢ المخلونبت الةيط ت لدوُ مةظمت الت بون القتعبد والتةم ت عووبدت الووى المسووت
عل ت قبل جبئات ف توس ك رونب ،م ت ث مت س الخم

التو كبنووت

أع ا (.)2019 – 2015

➢ ل يلاُ هةبك ض الطتي لةقط ه قبل أن نتمك م رؤيووت ن ووبف قطووبا التكتيووت الووذ

ووتد

وقت عع ب يُ د ه اةس أ لت امش التكتيت على اإلرالا.
➢ قد يؤد نتاجء الستثمبرات ال بلم ت ف الستكشبفبت الى انخيبض اإلمدادات شكل أستا مو
النخيبض خالُ فتتت التك د (.)2016-2014

24

ﳌﺎﺫﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﺎب

ﻣﺮاﺟﻌﺔ:
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺣﻔﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺗﺮ 56ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺶ
ﺧﺒ>= ﺑ@=ول Cاﺳﺘﻜﺸﺎف وHﻧﺘﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻔﺤﻢ واﻟﻐﺎز
ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻄﻠﺐ ازدﻫﺎر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻟﻴﺲ أﻗﻞ

* إن اﻷﻓ(ﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ 5 24 3ﺬە اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ =ﺎﻟ>3ورة رأي ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌIHGﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒNOول أو رأي ﻣﻦ ﻗﺎم =ﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟSﺘﺎب.

* ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺘﺮول  -إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﯿﺔ  -أواﺑﻚ.

م .ﺗﺮﻛﻲ ﺣﺴﻦ

ﺣﻤﺶ *
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اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺻ P6ﻟﻠRﺘﺎب:

Fossil future: why global human flourishing requires more
oil, coal, and natural gas- not less
Alex Epstein
Portfolio/ Penguin. New York, USA
2022
569

اﻟﻤﺆﻟﻒ
اﻟﻨﺎUV
ﺳﻨﺔ اﻟXVW
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت

ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب:

e
e
 ، " Çاﻟﺬ ي
أﻟ`ﻜﺲ إcﺴﺘ> ،(Alex Epstein) dﻫﻮ ﺧﺒ>=  t6ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺆﺳﺲ "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎ 4
{ﻘﺪم "دﻋﻢ اﻹÄﺴﺎن" ﻛÅﺪ{ﻞ إ{ﺠﺎ  É6 Ñﻟﻤﺎ Öﺴ Üاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨàeاء .ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎدة éﻜﺘﺎéﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ “اﻟﺤﺎﻟﺔ
e ò
اﻷﺧﻼﻗ`ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري" ﺿﻤﻦ اﻟRﺘﺐ اﻷ  =óñﻣﺒ`ﻌﺎ  t6ﻋﺎم  .2014وﺣﺼﻞ ﻋ Pﺟﺎﺋﺰة "اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻷ =óñ
أﺻﺎﻟﺔ" ﻟﻌﺎم  2014ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻣﺎûﻠﻮﻟ > e
 "dاﻹﻋﻼﻣ`ﺔ*.

ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب

†

e
 t6ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟ @  °6ﺗﻌﻠﻦ cﺸ¢ﻞ ﻳﻮ §6ﺿﺪ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﺿﻤﻦ زﺧﻢ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻐ>=ات
اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻷﺳÅﺎب اﻟ@ °ﺗﺠﻌﻞ اﻟ®XVßﺔ ©ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري{ ،ﺄ@ Éﻫﺬا اﻟRﺘﺎب ﻟﻴﺒ > e
é dﺄ ن
6
6
اﻟﺪول اﻟﻐﻨ`ﺔ ر¨ﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋ Pاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻧﻤﺎط اﻟﺤ`ﺎة اﻟﺨàeاء ﻋ Pأﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮذج ﻓﺎﺧﺮ ﻟﻠﺤ`ﺎة ،ﺑ±ﻨﻤﺎ

مراجعة كتاب

@
@
 ¥ﻣﺴﺄﻟﺔ أ  =óñأﻫﻤ`ﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ .وﻋP
{ﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ éﺎﻟWﺴÅﺔ ﻟÅﺎ  t6دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ  °6ﺗﺮى أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ 6
e e
ﻋﻜﺲ اﻟﺘ`ﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﻳﺒ > e
 t6 dﻣﺠﺎل اﻟÅﺤﺚ واﻟ XVWوﺗﻘﻴ`ﻢ ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ وﺳ`ﺎﺳﺔ
 dاﻟ∂ﺎﺗﺐ إن اﻟﺨ=Ñاء اﻟﻌﺎﻣﻠ >
e
e
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا  t6ﺗﻘﻴ`ﻢ اﻟﺴ`ﺎق اﻟ∂ﺎﻣﻞ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري .وﻗﺪ éﺎﻟﻐﻮا إ∫ ﺣﺪ ﻛﺒ>=  t6اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ
ò
اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﻗﻠﻠﻮا أو ﺗﺠﺎﻫﻠﻮا Ωﻠ`ﺎ ﻓﻮاﺋﺪە.

و®ﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻗﺪرة اﻟ®XVßﺔ ﻋ Pاﻟﺘﻜ`ﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وذﻟﻚ cﺴßﺐ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴ`ﻢ
ﻏ>= اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻤﻌ`ﺎر اﻷﺧﻼ@ tﻏ>= اﻟﻌﻘﻼ .Éeو®ﻨﻈﺮ إ∫ اﻟﻤﺮّوﺟ > e
 dﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻣﺴﺎوئ اﻟﻮﻗﻮد
6
6
اﻷﺣﻔﻮري ،ﻋ Pأﻧﻬﻢ {ﻌﺘ=Ñون اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏ>= اﻟﻤﺄﻫﻮل éﺎﻟﺴ¢ﺎن ﻫﻮ ﻣ¢ﺎﻧﻬﻢ اﻟﻤﺜﺎ ،∫6ﺣ`ﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﺄﺛ>= ﻋP
اﻟﻄﺒ`ﻌﺔ ﻣﻦ ﻗÅﻞ اﻟ ،XVßوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاە اﻟﺘﻔﺴ>= اﻟﻮﺣ`ﺪ وراء ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﺮΩﺎت اﻟﺨàeاء ﺣ@ °ﻟﻠÅﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

* ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻋﻼﻣ`ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  t6 eاﻟﺸﺆون اﻟﺴ`ﺎﺳ`ﺔ واﻟﺒ±ﺌ`ﺔ  t6 eاﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ) .1982اﻟﻤﺤﻘﻖ (
† ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻘﻖ.

2

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 179

179

 ¥اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮو®ﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟRﻬﺮوﻣﺎﺋ`ﺔ ﻋ Pاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﺗWﺘﺠﺎن ﻏﺎز ﺛﺎ É6 e
اﻟﻮﺣ`ﺪة ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،و 6
ً
e
أ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن .و®ﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋ Pأﻧﻪ إذا ﺗﻢ ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻔ`ﺬ ﺳ`ﺎﺳﺔ ﺻﺎ  t6اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻼﻧÅﻌﺎﺛﺎت اﻟ¨»Rﻮﻧ`ﺔ )اﻟﺤ`ﺎد
اﻟ¨»Rﻮ  ،(É6 eﻓﺴﻮف {ﻜﻮن ذﻟﻚ Ωﺎرﺛﺔ ﻋ PاﻟﺠWﺲ اﻟXVßي اﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ∫ ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻣ ﻦ ﺣ ` ﺚ اﻟﺘ ¢ﻠﻔ ﺔ .

ﻋﺮض اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻗﺪم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟRﺘﺎéﻪ éﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓ¢ﺎر ﺗﺒ > e
 dاﻟﺘﻨ ﺎﻗ ﺾ اﻟﺬ ي ﺗ ﻌ Œﺸ ﻪ  éﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺠ ﺘ ﻤ ﻌ ﺎ ت اﻻ ﻗﺘ ﺼ ﺎد {ﺔ
ً
e
واﻟﻌﻠﻤ`ﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻣﻘﺎéﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻓ`ﻘﻮل ﻣﺜﻼ" :ﺗﻨΩ t6 XVœﻞ ﻣ¢ﺎن ﻗﺼﺺ
ò
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن "ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة" ،وﺗﺤﺪ{ﺪا اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ،ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ò
®Uﻌﺎ cﺴßﺐ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد{ﺔ اﻟRﺒ>=ة .وﺗﻌّﺮف éﻌﺾ ΩUVﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ`ﺎ اﻟRﺒ>=ة ﻣﺜﻞ  AppleوGoogle
 €ﻟﻠ ﺠ ﻤ ﻴ ﻊ éﺄﻧﻪ
و ،Facebookﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ éﺄﻧﻬﺎ ©ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑWﺴÅﺔ  ،%100وΩﺄﻧﻬﺎ ﺗ»®ﺪ أن ﺗﻮ 6
إذا Ωﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ éﺎﻟWﺴÅﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓ`ﻤﻜﻨﻬﺎ éﺎﻟﺘﺄ `ñﺪ أن ﺗﻨﺠﺢ éﺎﻟWﺴÅﺔ ﻟÅﺎ @  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ".
e
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ éﻘﻮﻟﻪÄ" :ﺴﻤﻊ cﺸ¢ﻞ ﻳﻮ §6ﻛ`ﻒ أن ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
ò
ò
اﻷﺣﻔﻮري أﺻﺒﺢ اﻵن "ﺗﻬﺪ{ﺪا وﺟﻮد{ﺎ" ﻟﺤ`ﺎﺗﻨﺎ .و¨ﺮزت ﺗWﺒﺆات éﻜﻮارث ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ "ارﺗﻔﺎع ﺣﻤﻮﺿﺔ
 ﬂﻟﻸﻧﻮاع .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪ{ﻢ اﻟRﻮارث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ éﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﻔ`ﻀﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺤ`ﻄﺎت" واﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎ 6
وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎéﺎت ﻋ Pأﻧﻬﺎ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إ∫ ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﺟﺪ{ﺪة ﺧﻄ>=ة ،ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ إن ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎéﺎت اﻟﻤﺮوﻋﺔ
e
اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴ`ﻄﺮة Ω t6ﺎﻟ`ﻔﻮرﻧ`ﺎ وأﺳ@=اﻟ`ﺎ ﻟﻢ Öﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜ`ﻞ ،وﻻ {ﻤﻜﻦ اﻟﺴ`ﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ éﺄي وﺳ`ﻠﺔ أﺧﺮى
e
 ¥أن
ﻏ>= اﻟﻘﻀﺎء اﻟ®Xـ ـﻊ ﻋ PاﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6أ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن .وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل -ﺣﺴÅﻤﺎ {ﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ6 -
ò
ò
اﻟXد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻴﻮم ﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري {ﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ¢ﺎﻧﺎ ﺳ±ﺌﺎ ﻟﻠﻌŒﺶ ﻓ`ﻪ ،ﻟRﻦ "ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺟﺎﻫﺰة وﺳﻮف ﺗﻬ»ع ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﻟﻢ" .ﺑ±ﻨﻤﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إ∫ اﻟﺼﻮرة اﻷﺷﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري،
واﻟÅﺪاﺋﻞ ،وازدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن ،واﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻ {ﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ:

e
 Âﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  t6ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ،
• اﻟﺤﻘIﻘﺔ اﻷو :Ñﻻ ﻳﺰال اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋ6 Œ
ﺣ`ﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺗ®Êﺪ ﻋﻦ أر¨ﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮە ﺟﻤﻴﻊ اﻟÅﺪاﺋﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ .وﻻ ﻳﺰال اﺳﺘﺨﺪام
e
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6ﺗﺰا{ﺪ ،إذ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح "اﻟﻤﺘﺠﺪدة"  %3ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
3
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ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬە اﻟWﺴÅﺔ ﻋ Pإﻟﺰام اﻟﺪول ﻟÅﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت éﺎﺳﺘﺨﺪام éﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔΩ ،ﻤﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ Pاﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ`ﺔé ،ﻞ إن ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﻌﺘﻤﺪ éﺪورﻫﺎ ﻋ Pاﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻟ @  °6ﺗﻌﻤﻞ éﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺬéﺬب اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إ∫
ز®ﺎدة اﻟﺘ¢ﺎﻟ`ﻒ وﻣﺸﺎûﻞ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗ`ﺔ Ω t6 eﻞ ﻣ¢ﺎن ©ﺴﺘﺨﺪم ﻓ`ﻪ اﻟﺸﻤﺲ واﻟ»®ﺎح ﻟﺘﻮﻟ`ﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ً
• اﻟﺤﻘIﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧIﺔé :ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ¢ﺎﻧﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌŒﺶ ﻓ`ﻪ ﺣ@é °ﺎﻟWﺴÅﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،وﺗﻌﺪ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ò
e ò
اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ ﺳÅºﺎ أﺳﺎﺳ`ﺎ  t6ذﻟﻚ .و©ﺸ>= اﻟﺒ`ﺎﻧﺎت إ∫ أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
e
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6اﻟﻌﻤﻠ`ﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋ`ﺔ ،أدت إ∫ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ )اﻟWﺴÅﺔ اﻟﻤﺌ·®ﺔ
e
e
( ﻣﻦ  t6 %42ﻋﺎم  1980إ∫ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ {ﻌŒﺸﻮن ﻋ Pأﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر®ﻦ  t6اﻟﻴﻮم
 t6 e %10ﻋﺎم .2022
e
(Ü
• اﻟﺤﻘIﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :إن Ωﺎن اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ  t6ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة )ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟ 6
ò
درﺟﺔ ﻣﺌ·®ﺔ واﺣﺪة ﻋ Pﻣﺪى اﻟـ  170ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿ`ﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻮﻓ`ﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟRﻮارث اﻟﻤﺮﺗÅﻄﺔ
e
éﺎﻟﻤﻨﺎخ éﻠﻐﺖ أد Éeﻣﺴﺘ·®ﺎﺗﻬﺎ ﻋ Pاﻹﻃﻼق éﻔﻀﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ  t6اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
واﻟﺘ®=Ñﺪ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﻤÅﻜﺮ ،وﻏ>=ﻫﺎ ،إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓ`ﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟRﻮارث اﻟﻤﺮﺗÅﻄﺔ éﺎﻟﻤﻨﺎخ ﺑWﺴÅﺔ  %98ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌ®XVﻦ اﻟﻤﻨàم.

مراجعة كتاب

وﻣﻊ أن واﻗﻊ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أﺻﺒﺢ أ  =óñإ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﺮΩﺎت اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻗﺪ ﺳﺎرت
ò
e
 teاﻻﺗﺠﺎە اﻟﻤﻌﺎñﺲ ﺗﻤﺎﻣòﺎ ،وﻟ e Ï
Ω dﺎﻧﺖ ﺳ`ﺎﺳﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟ®Xﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6ﻋﺎم  2014ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻔﺎ
6
ò
ò
ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ إ∫ ﺣﺪ ﻣﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟ`ﺎ éﺎﺗﺖ "اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺋﺪ" ،ﺣ`ﺚ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻬﺪ éﺎﻟﻮﺻﻮل إ∫ اﻟﺤ`ﺎد اﻟ¨»Rﻮ é É6 eﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2050ﻋ Pأéﻌﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ.
e
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋ`ﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻤﻨﺎخ أن ﺣﻮا %50 ∫6ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  t6اﻟﻌﺪ{ﺪ
e
ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ {ﻌﺘﻘﺪون أن ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻳﻬﺪد éﺎﻟœﺴßﺐ  t6اﻧﻘﺮاض اﻟﺠWﺲ
اﻟXVßي .ﻓﻠﻢ {ﻌﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ" و "أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ" ﻛﺘWﺒﺆات ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘÅﻞé ،ﻞ
ً
ò
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋ Pأﻧﻬﺎ أوﺻﺎف ﻟﻠﺤﺎ ،Óeﻋ Pاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻌŒﺶ ﺣﺎÓeا {ﻌﺘ =Ñاﻷ  =óñأﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣ`ﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ XVcي ﻋ Pاﻹﻃﻼق.
4
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ò
ò
e
e
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ éﺄﻧﻪ {ﻌﺘ =Ñاﻻﺳﺘﻤﺮار  t6اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أﻣﺮا Óeور®ﺎ ﻻزدﻫﺎر
e
e
اﻹÄﺴﺎن ،و®ﻌﺘ =Ñﻣﻘ@=ﺣﺎت "ﺻﺎ  t6اﻟﺼﻔﺮ اﻟ¨»Rﻮ é "É6 eﻤﺜﺎéﺔ ﻧﻬﺎ{ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ* .إن ﺳ`ﺎﺳﺔ ﺻﺎ  t6اﻟﺼﻔﺮ اﻟ¨»Rﻮ ،É6 e
ò
ò
ò
 ﬂﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺳﻮءا ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺎﻟﻤ`ﺔ.
ﻋ
ﺎ
ﻤ
ﺠ
ﻟ
ا
م
ا
ﺪ
ﻹ
ا
ﻦ
ﻣ
ﺎ
ﻋ
ﻮ
ﻧ
ن
ﻮ
ﻜ
ﺗ
ف
ﻮ
ﺴ
ﻓ
،
ﺎ
إذ ا ﺗﻢ ﺗﻨﻔ ` ﺬ ﻫ ﺎ ﻓ ﻌ ﻠ`
6
ò
e
ﻟRﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻳﺮى أن ﺳ`ﺎﺳﺎت ﺻﺎ  t6اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔ`ﺬﻫﺎ أéﺪا cﺸ¢ﻞ ﻣœﺴﻖ ،وÔﺴœﺸﻬﺪ ﻋ Pذﻟﻚ éﺄن Ωﻞ
اﻟﻤﺆUVات أﻇﻬﺮت أن اﻟﺼ > e
 dوروﺳ`ﺎ واﻟﻬﻨﺪ ﻟﻦ ﺗœﺒ °eﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﺴ`ﺎﺳﺎت .ﻟRﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤ @ =eا{ﺪة ﻟﺘﻨﻔ`ﺬ
ﺳ`ﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺳ`ﻜﻮن ﻟﻬﺎ éﺎﻟﺘﺄ `ñﺪ ﻧ`œﺠﺘﺎن ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ Óeورة ﺗﺠﻨﺒﻬﻤﺎ ،وﻫﻤﺎ:
ò
e
 -uاﻟﺘﺄﺧ>= ﻏ>= اﻟﻤﺤﺪود ﻷﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ  t6إﺧﺮاج ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ .وﻟﻤﺎ Ωﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ داﺋﻤﺎ
إ{ﻘﺎف ÒVء ﺟﺪ{ﺪ éﺪًﻻ ﻣﻦ إ{ﻘﺎف V
Òء ﻗ`ﺪ اﻟﺘﻘﺪم ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري Ωﺎﻧﺖ
6
6
e
وﺳﺘﻈﻞ ﺗﺠﺪ أن إ{ﻘﺎف اﻟﺘﻨﻤ`ﺔ اﻟﺠﺪ{ﺪة اﻟ @  °6ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6إﻓ»®ﻘ`ﺎ ،ﺳ`ﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﻣﻦ
إéﻄﺎء اﻟﺘﻨﻤ`ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  teاﻟﺼ > e
 dأو اﻟﻬﻨﺪ.
6
 ﬂﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺤﺮة éﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ .ذﻟﻚ أن اﻟÅﻠﺪان
 -vاﻻﻧﺘﺤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﻤﺎ 6
اﻟ@ °ﺗœﺒ °eﺣﺎﻟ`òﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  teﺧﻄﻄﻬﺎ  ¥اﻟÅﻠﺪان اﻷ  =óñﺣ»®ﺔ .ﺑ±ﻨﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﺼ > e
d
6
6
6
ò
ò
ً
e
e
ﻣﺜﻼ ﻫﺪﻓﺎ واﺿﺤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ  t6أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈ Üاﻟﺮاﺋﺪة  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ éﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2049و©ﺴﺘﺨﺪم %85
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻠﻮﺻﻮل إ∫ ذﻟﻚé ،ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻹﻧﺘﺎج
e
اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﺗﻮر¨±ﻨﺎت اﻟ»®ﺎح ،اﻟ @ © °6ﺴﺎﻫﻢ  t6ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻮﺛﻮﻗ`ﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟRﻬ»¨ﺎ É6 Ï
 t6 eاﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺬي أﺻﺒﺢ éﺪورە أﻗﻞ ﺟﺎذﺑ`ﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.
éﻌﺪ ﻫﺬە اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،أ@ ÉاﻟRﺘﺎب  t6 eأر¨ﻌﺔ أﺟﺰاء.

اﻟﺠﺰء اﻷول :اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﺗﺠﺎُھﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
e
ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6ﻫﺬا اﻟﺠﺰء أن إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﻟﻢ {ﻌﺘﻤﺪ ﻋ Pاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻓ`ﺬﻛﺮ أن إﺣﺪى
 ¥ﺗﻌ®Êﺰ ﻗﺪرة اﻟ®XVßﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻣ`ﺔ ﻟﻠﺴ`ﻄﺮة
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺋŒﺴ`ﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري cﺸ¢ﻞ أ 6 =Ññ

* Öﺸ>= اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻫﻨﺎ إ∫ ﺗﻘ»®ﺮ وﻣﻘ@=ﺣﺎت وΩﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟ`ﺔ اﻟ @  °6ﺻﺪرت ﻋﺎم é ،2021ﻌﻨﻮان) Net Zero by 2050 :اﻟﻤﺤﻘﻖ (
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ﻋ Pﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﺳﻮاء Ωﺎﻧﺖ ﻃﺒ`ﻌ`ﺔ أو ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹÄﺴﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي ﻋ Pاﻷرض أﻗﻞ
e
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﻣﻦ اﻟRﻮارث اﻟﻤﺮﺗÅﻄﺔ éﺎﻟﻤﻨﺎخ éﻤﻘﺪار ﺧﻤﺴ > e
 dﻣﺮة ﻋﻤﺎ Ωﺎن ﻋﻠ`ﻪ  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷ  =óñﺑﺮودة éﻤﻘﺪار
ò
درﺟﺔ ﻣﺌ·®ﺔ واﺣﺪة ﻗÅﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم* .وﻧﻈﺮا ﻷن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أﻣﺮ ﺣﻴﻮي ﻟﻠﻐﺎ{ﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘÅﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﺴ`ﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘ@=ﺣﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ Xcﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔ`ﺬﻫﺎ

ò
éﺎﻟ∂ﺎﻣﻞ ،ﺳ`ﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧ`ﻤﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ¢ﺎﻧﺎ ﺗﺼﻌﺐ اﻟﺤ`ﺎة ﻓ`ﻪ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس .وﺣ@ °إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔ`ﺬ ﺳ`ﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري cﺸ¢ﻞ Ωﺎﻣﻞ  -وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔ`ﺬە ﻧﻈ òﺮا ﻟﻨ`ﺔ اﻟﺼ > e
 dوروﺳ`ﺎ

مراجعة كتاب

واﻟﻬﻨﺪ اﻟ®àﺤﺔ ز®ﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري -ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻮد واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋ Pاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
e
e
اﻟ @  °6ﺗﻘﻊ ﻋ Pﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼ>=ة ﻣﻦ اﻹزاﻟﺔ اﻟ∂ﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮد إ∫ ﺑﺆس  t6ﺣ`ﺎة ﻣﻠ`ﺎرات اﻟ ،XVßوﻻ ﺳ`ﻤﺎ t6
e
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘ>=ة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻻ Öﺸﻚ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ éﺄن اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ò
V
Òء ﻣﻔ`ﺪ ﻟﻠﻐﺎ{ﺔ ،ﺗœﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أن اﻟﺨ=Ñاء -وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻨﺎخ-
ﻫﻮ 6
ﻗﺪ وﺻﻠﻮا إ∫ ﺷÅﻪ إﺟﻤﺎع ﻋÓe Pورة اﻟﺘﺨﻠﺺ Xcﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري .واﻟﺤﺠﺞ اﻟ @  °6ﺗﻘﻒ
O
ﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻻﺳœﻨﺘﺎج اﻟﺬي ﺳﻤﺎە اﻟﻤﺆﻟﻒ" :اﻟﺴâﺐ اﻷﺧﻼ  24ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري" ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ò
ﺷ ±ﺌ ﺎ ﻣ ﺜ ﻞ :
e
• ﺗœﺴßﺐ اﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري t6
e
e
e
Ω €ﺎر é -É6 óﻤﺎ  t6ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪ{ﺪة واﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﻔ`ﻀﺎﻧﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ  t6ﺣﺪوث ﺗﻐ>= ﻣﻨﺎ 6
وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎéﺎت واﻟﺠﻔﺎف.
• ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ اﻟ∂ﺎر  ،É6 óإ∫ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ اﻷﺧﺮى ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻣﺜﻞ
ò
ò
ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وﺗﻠﻮث اﻟﻤ`ﺎە ،ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻠﺰﻣﺎ أﺧﻼﻗ`ﺎ éﺎﻟﺘﺨﻠﺺ Xcﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻮﺻﻮل إ∫ اﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن " اﻟﺼﻔ»®ﺔ" éﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2050ﻋ Pأéﻌﺪ
 dﻣﺌ·®ﺘ > e
ﺗﻘﺪﻳﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﺣﺘÅﺎس اﻟﺤﺮاري ﻋﻨﺪ ﺣﺪود درﺟﺔ وﻧﺼﻒ أو درﺟﺘ > e
 dﻋ Pاﻷ =óñ
ﻓﻮق درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﺎ ﻗÅﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋ`ﺔ.
• ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳ`ﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري؟ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨàeاء واﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ
اﻟ»®ﺎح ﻋ Pوﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،واﻟ @  °6ﺗﺤﻞ éﺎﻟﻔﻌﻞ Xcﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺑﺘ¢ﻠﻔﺔ أﻗﻞ ،و¨¯رادة

* Öﺸ>= اﻟﻤﺆﻟﻒ éﺬﻟﻚ إ∫ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أدى إ∫ رﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض éﻤﻘﺪار درﺟﺔ ﻣﺌ·®ﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﺬ اﻟÅﺪء éﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري) .اﻟﻤﺤﻘﻖ (
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ò
ﺳ`ﺎﺳ`ﺔ Ωﺎﻓ`ﺔ{ ،ﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗ»®Åﺎ.
• اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮﺣ`ﺪون اﻟﺬﻳﻦ {ﻌﺎرﺿﻮن اﻹزاﻟﺔ اﻟ®Xﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﺳÅœﺪاﻟﻪ éﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨàeاء
e
V
Òء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن  t6ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﻫﻢ {ﻌﺘ=Ñون راﺣﺘﻬﻢ ﻗﺼ>=ة اﻷﺟﻞ
ﻫ ﻢ ﻗÅﻞ  Ωﻞ 6
وأر¨ﺎﺣﻬﻢ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟRﻮﻛﺐ.
éﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻫﺬە اﻟﺤﺠﺞ ،رأى أن "اﻟﻘﻀIﺔ اﻷﺧﻼﻗIﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري" ﻻ ﻳﺘﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋ Pأﻧﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑ > e
 dاﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺧﺮى ،ﻟRﻨﻬﺎ ﺗﻄ»ح ﻋ Pأن ﻫﻨﺎك ﺷÅﻪ إﺟﻤﺎع
e
ﻋ ﻠﻴ ﻬ ﺎ ﺑ > e
 dاﻟﺨ=Ñاء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر éﻤﺎ  t6ذﻟﻚ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺧÅﺎر®ﺔ اﻟRﺒ>=ة،
V
Òء ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣ`ﺔ
واﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن éﺎﺳﻢ اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤ`ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗÅﻞ Ωﻞ 6
 dاﻟﺮﺳﻤﻴ > e
اﻟﺪوﻟ`ﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻨ`ﺔ ﺑﺘﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ ) ، (IPCCﻋﻼوة ﻋ Pاﻟﻤﺘﺤﺪﺛ > e
 dﻣﻦ Ωﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟ=ÑRى

e
 t6ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا ﻋ Pاﺗﻔﺎﻗ`ﺔ éﺎرÔﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟ @  °6ﺗﺪﻋﻮ إ∫ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟ®Xـ ـﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد
e
اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻤﻨﻊ Ωﺎرﺛﺔ ﻣﻨﺎﺧ`ﺔ ،و ﻗﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟ`ﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا ﻋ Pﺗﻌﻬﺪات "اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺼﺎ t6
ﻟﻼﻧÅﻌﺎﺛﺎت اﻟ¨»Rﻮﻧ`ﺔ " éﺪﻋﻮى أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪات أﺧﻼﻗ`ﺔ وﻋﻤﻠ`ﺔ.
õ
 5 ôﺎﻣ 3 ö
وîﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ 5ﻨﺎ ó3ورة اﻟﻨﻈﺮ  23ﻋﺎﻣﻠ 3 ö
 ôﺟﺪا:
4
• اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول :ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋ Pاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ Óeورة أﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﻋ Pﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ
ò
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ أن ﺷ±ﺌﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺨ=Ñاء ،ﻟRﻦ اﻟﺘﺎر®ـ ـﺦ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺎ {ﻘﺎل ﻟﻠﻨﺎس إﻧﻪ رأي
ò
=ا ﻣﺎ ﺗﺒ > e
 dﺧ ﻄ ﺄە .
اﻟﺨ=Ñاء ،ﻛﺜ >
3
• اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎ  :ú4ﻫﻮ أن ﺳ`ﺎﺳﺔ اﻟﺨ=Ñاء اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟ®Xـ ـﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
e ò
ﺗﻨﻄﻮي ﻋ Pﺗﻐﻴ>= ﺟﺬري cﺸ¢ﻞ ﻻ {ﺼﺪق و®ﺤﺘﻤﻞ أن {ﻜﻮن Ωﺎرﺛ`ﺎ  t6ﻛ`ﻔ`ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ®XVßﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .إذ ُ{ﻘﺎل إﻧﻪ {ﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﺬي Öﺸ¢ﻞ ﻣﺼﺪر  %80ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ
e
اﻟﻌﺎﻟﻢ t6 ،ﻋﺎﻟﻢ {ﻔﺘﻘﺮ ﻓ`ﻪ اﻟﻤﻠ`ﺎرات ﻣﻦ اﻟ XVßإ∫ اﻟﻄﺎﻗﺔ .و®ﺘﻢ اﻟﺘßﺸ>= éﺄن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ
وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ،اﻟ @  °6ﺗﻮﻓﺮ  %3ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ﻟœﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋ Pﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أ{ﺎم اﻷﺳﺒ·ع ،ﺳﺘﻜﻮن éﺎﻟﺘﺄ `ñﺪ ﻗﺎدرة ﻋ PاﺳÅœﺪال
 %80ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ @ { °6ﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮريé ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ∫ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ
ò
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺿﺎﻓ`ﺔ اﻟ @ { °6ﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ  t6 eأﻗﻞ ﻣﻦ  30ﻋﺎﻣﺎ.
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ò
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ éﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟ @  °6ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮﺗﻪ ،إذ {àeب ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
e
 dﺧﻄﺄ اﻟﺨ=Ñاء  teﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ،و®ﺒ > e
اﻟ@ °ﺗﺒ > e
 dأﻧﻪ  t6ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟ @  °6ﺗﺆﺛﺮ
6
6
ً
˛ éﻪ ﻫﺬە اﻟﻮΩﺎﻟﺔ ﻓ`ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ éﻤﺴﺘﻘÅﻞ
ﻋ PوΩﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟ`ﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛ>= ﻛﺒ>= ﻋ Pﻣﺎ ﺗœﻨÅﺄ éﻪ وﺗﻮ 6
e
اﻟﻄﺎﻗﺔ .و®ﺬﻫﺐ إ∫ أéﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ éﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺣ@{ °ﺼﻞ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﻌﺮ  t6ﻷ  =Ññﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓ`ﺠﺐ
ﺗﻮﻟIﻔﻪ :أي ﺗﻨﻈ`ﻤﻪ وﺻﻘﻠﻪ ،وﺗﻜﺜ`ﻔﻪ.
ò
وﻫﻨﺎ Öﺸ>= إ∫ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﺬف ﻣﻦ "اﻟﺘﻮﻟ`ﻔﺔ" ﻣﺜﻞ ﺣﻘ`ﻘﺔ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓ`ﺎت اﻟﻤﺮﺗÅﻂ
e
 €ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم اﻟﻤﺎﺿ`ﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ {ﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻔﻜ>= éﺎﻟﺴßﺐ وراء ﺣﺬف ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا
éﺎﻟﺘﻐ>= اﻟﻤﻨﺎ 6
ˇ
اﻟﻨ·عΩ .ﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻊ éﺄن اﻟﺠﻬﺎت اﻹﻋﻼﻣ`ﺔ اﻟ=ÑRى اﻟ @  °6ﺣﻤﻠﺖ ﻋΩ Pﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﺐء  XVÄاﻟﺒ`ﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﻟﻔﺔ* ،ﻗﺪ ©ﺴ!
ﻟﻠ@=ﻛ >  =eﻋ Pﺗﻘ»®ﺮ دون آﺧﺮ ،وﺣﻘ`ﻘﺔ دون أﺧﺮى ،ﺑﻬﺪف  XVÄاﻟﻔﻜﺮة اﻟ @  °6ﺗ»®ﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨ ،XVœﻟﻠﻮﺻﻮل إ∫ رأي
ò
ﻋﺎم {ﺪﻋﻢ ﻫﺬە اﻟﻔﻜﺮة .ﻳWﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ éﻌﺪ ذﻟﻚ إ∫ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻣﺒ±ﻨﺎ
e
أﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻓ»®ﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وذو ﻓﺎﻋﻠ`ﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ`ﺔ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ  t6ﻏﺎ{ﺔ اﻷﻫﻤ`ﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻟ®XVßﺔΩ ،ﻤﺎ
أن ﻫﺬا اﻟﻨ·ع ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ éﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒ`ﻌ`ﺔ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ واﻟﻔﺼﻮل ،وﻫﻮ ﻗﺎéﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
 t6 eﻋﺪد ﻛﺒ>= ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒ`ﻘﺎت اﻟﻤ`¢ﺎﻧ`ﻜ`ﺔ.
ً
ﺛﻢ ﻋﺎد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ إذا ﻣﺎ Ωﺎن éﻌﺾ اﻟﺨ=Ñاء ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن ﻓﻌﻼ ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،واﻧﺘﻘﻞ
éﻌﺪﻫﺎ إ∫ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺠﻬﻮد اﻟ@© °ﺴ! إ∫ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺣ@ °ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮو®ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﻬ`ﺪروﺟ > e
 ،dورﻛﺰ ﻋP
6
ﻣﻔﻬﻮم أن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓ`ﺔ اﻟﺤﺎﻟ`ﺔ ﺗﺤﺪ cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋ Pاﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
e
ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ .و®ﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪاًء ﺗﺠﺎە اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري {ﺪﻓﻊ إ∫ اﻟﻤÅﺎﻟﻐﺔ اﻟRﺒ>=ة  t6إﻇﻬﺎر
ﺳ ﻠﺒ` ﺎﺗﻪ .
مراجعة كتاب

ا ﻟ ﻘ ﺴ ﻢ ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﻲ  :ا ﻵ ﺛ ﺎر ا ﻟ ﺠ ﺎ ﻧ ﺒ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺪ ﻣ ﺮ ة
ò
e
e
ûﺤﺎﺟﺞ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ  t6أن ﻗﺎدة ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ®XVßﺔ† وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨ=Ñاء ،ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﺪدا ﻻ
ò
{ﺤ #ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟ@{ °ﺠﺐ أن ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ {ﺪرﻛﻮن أن ﻧﻬﺠﻬﻢ  teﺗﻘﻴ`ﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎ Ï
 $ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬە
6
6
اﻟﺤ ﻘ ﺎﺋﻖ :

e
*
˛ ﻋﻦ éﻌﻀﻬﺎ ﺣ@ °ﺗﻈﻬﺮ وΩﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ رأي اﻟﺠﻬﺔ اﻟ @  °6ﺗﺼﺪرﻫﺎ) .اﻟﻤﺤﻘﻖ(
{ﻘﺼﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻫﻨﺎ أن اﻟﺒ`ﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪ{ﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﻐﺎ 6
e
†
 ،ﬂواﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟ®XVßﺔ  t6اﻟﻤﻨﺎﺳÅﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ`ﺔ.
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ∂Ö P6ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠ`ﻤ`ﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ 6
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e
e
e
• اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎنé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ  t6ﻣﺠﺎﻻت ﻏﺎ{ﺔ t6
اﻷﻫﻤ`ﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ ،واﻟﺠﻮدة اﻟﺒ±ﺌ`ﺔ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد.
• ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد  t6 eاﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ò
ò
• ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﺳﺠﻞ ﺗœﺒﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  t6 eاﻟ@=و®ـ ـﺞ ﻟﺘWﺒﺆات اﻟRﻮارث اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا.
e
و®ﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ®XVßﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺴßﺐ اﻟ∂ﺎﻣﻦ وراء اﻧﺨﺮاط ﻧﻈﺎم
e
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  t6أﺳﺎﻟ`ﺐ ﻏ>= ﻋﻘﻼﻧ`ﺔ ﻟﺘﻘﻴ`ﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬە اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺎدرة ﻋ Pإ{ﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻋﻘﻼﻧ`ﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﻴ`ﻢé ،ﻞ ﺳ±ﺘﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﺗﺨﺎذ éﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴ±ﺌﺔ ور¨ﻤﺎ اﻟ∂ﺎرﺛ`ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ cﺴ`ﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ò
e
 #ﻗﺪﻣﺎ cﺸﺄن اﻟﻮﻗﻮد
وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻃ»®ﻘﺔ {ﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪ{ﺪ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤ 6
e
e
V
Òء أو ﺟﻬﺔ ﺗœﺴßﺐ  t6ﻓﺸﻞ ﻧﻈﻢ
اﻷﺣﻔﻮريé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋ Pﺧ=Ñاء ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻗÅﻞ أي 6
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ®XVßﺔ.
ا ﻟ ﻘ ﺴ ﻢ ا ﻟ ﺜ ﺎﻟ ﺚ  :إ ط ﺎر ﻣ ﻜ ﺎﻓ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﺄ ﺛ ﯿﺮ
ò
ً
e
ûﻄGح اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺳﺆاﻻ ﻣﻔﺎدە :ﻛ`ﻒ أﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﺎوﺋﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ و®ﺤﻤﻞ
ً
 dﻏ>= ﻋﻘﻼﻧ±ﺘ > e
ﻼ وﻇ`ﻔ`òﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻤ > é =eﻄ»®ﻘﺘ > e
 dﻟﻠﺘﻘﻴ`ﻢ ،ﻫﻤﺎ:
ﺧﻠ
 uاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ* ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
e
e
 vاﻻﺳﺘﻤﺮار  t6ﺗﻌﻈ`ﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ واﻟﻤÅﺎﻟﻐﺔ  t6ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻫﺬە اﻵﺛﺎر ،ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﺎم ﻹﻣ¢ﺎﻧ`ﺔ اﻟﺴ`ﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻬﻮ :ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺨﺮط اﻟﻌﺎﻣﺔ  -أو ﻋ Pاﻷﻗﻞ ﻻ {ﻌﺎرﺿﻮن -ﻫﺬە اﻷﺳﺎﻟ`ﺐ ﻏ>=
اﻟﻌﻘﻼﻧ`ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ`ﻢ؟
V
Òء ﻣﺎ ،ﺳﻮاء Ωﺎن اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أو اﻟﻤﻀﺎدات
و®ﺮى ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘ`ﺎم ﺑﺘﻘﻴ` ِﻢ ﻣﺎ {ﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺣ`ﺎل 6
@
e
Ò
 { Òﻌ ﻤ ﻞ  Ωﻤ ﻌ ` ﺎر أﺳ ﺎ 6
اﻟﺤﻴ·®ﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت  t6اﻷéﺤﺎث اﻟﻄﺒ`ﺔ{ ،ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻫﺪف أﺧﻼ  t6أﺳﺎ 6
e
ﻟﻠﺘﻘﻴ`ﻢ .ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت  t6اﻷéﺤﺎث اﻟﻄﺒ`ﺔ ﻻ ﻳﻬﺪف إ∫ ﺟﻌﻞ ﻫﺬە اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻌﺎ  ،É6 eﻟRﻨﻪ رﻏﻢ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠ`ﺔ ﻳﺆدي  teاﻟﻨ`œﺠﺔ إ∫ إﻧﻘﺎذ ﺣ`ﺎة اﻟﻤﻼﻳ > e
 dﻣﻦ اﻟ .XVßﻟﺬﻟﻚ و¨ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ {ﻌﺘﻘﺪ ﺣﻮل
6
* {¢ﺎد اﻟﻤﺆﻟﻒ Ω t6 eﻞ اﻟRﺘﺎب {ﻜﺮر ﻋÅﺎرة" :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣ`ﺚ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ" ﻋﻨﺪﻣﺎ Öﺸ>= إ∫ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ .ور¨ﻤﺎ أراد ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ زرع
ﻫﺬە اﻟﻔﻜﺮة  t6 eذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ،وﻟRﻦ ﻻ Óeورة ﻟﺘﻜﺮارﻫﺎ ﻫﻨﺎ) .اﻟﻤﺤﻘﻖ(
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ﺗﺄﺛ>=ات ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﺛﺎ Éeأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﻋ PﻣﺴﺘﻘÅﻞ اﻟRﻮﻛﺐ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮ إ∫ ﺣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺒ > e
 dأن
6
e
ó
V
 Âﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟ Xßﻳﺰدﻫﺮون أ  =ñﻣﻦ أي وﻗﺖ  t6اﻟﺘﺎر®ـ ـﺦ ،وذﻟﻚ {ﻌﻮد cﺴßﺐ رﺋ6 Œ
 t6 e Âاﻟﻤﺴﺘﻮى ﻏ>= اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟXVßي.
Ωﻤﺴﺎﻫﻢ رﺋ6 Œ

و®ﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴ`ﻢ اﻹ{ﺠﺎ  É6 Ñﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ودور اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻓ`ﻪ {ﺠﺐ أن Öﺴﺘﻤﺮ ،ﺣ@ °إذا Ωﺎن ﻫﻨﺎك
ﻣﻦ {ﻈﻦ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﺳﻴﺆدي إ∫ ﺗﺄﺛ>=ات ﻣﻨﺎﺧ`ﺔ ﺳﻠﺒ`ﺔ ﻗﺪ ﺗﻄ  !eﻋ Pﻗﺪرات
اﻟ®XVßﺔ ﻋ Pاﻟﺴ`ﻄﺮة ﻋ Pاﻟﻤﻨﺎخ.
ً
ﺛﻢ {ﻄ»ح اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺳﺆاﻻ آﺧﺮ ﻣﻔﺎدە :ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻫﺪف ﻣﺸ@=ك ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺷ¢ﺎل ﺳ`ﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟ @ { °6ﺪﻋﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮو®ﺔ واﻟﺴﺪود اﻟRﻬﺮوﻣﺎﺋ`ﺔ
وﻣﺸﺎر®ـ ـﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح؟
و®ﺠ`ﺐ éﺄن ﻫﻨﺎك ﻃÅﻌòﺎ ﺳٌ ß
ﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ Ωﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .ﻓﺴﻮاء Ωﺎﻧﺖ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮو®ﺔ ،أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋ`ﺔ ،أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ،ﻓﻬﻨﺎك
e
@
دوﻣòﺎ ﻧ·ع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳÅﺎب {ﻌ ّ
 Òواﻟﻤﻌ`ﺎر  t6اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ :اﻟﺘﺄﺛ>=
ﺎ
ﺳ
ﻷ
ا
t
ﻼ
ﺧ
ﻷ
ا
ف
ﺪ
ﻬ
ﻟ
ا
∫
إ
ﺮ
ﻈ
ﻨ
ﻟ
ا
P
ﻋ
ل
ﻮ
6
6
اﻟRﺒ>= ﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋé Pﺎ @  t6اﻟﻄﺒ`ﻌﺔ .وﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ أﺷﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ إ∫ اﻟﺘﺎ:∫6
• ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ cﺴßﺐ ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن.
• ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮو®ﺔ cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ éﺎﻹﺷﻌﺎع واﻟﻨﻔﺎ{ﺎت ﻃ·®ﻠﺔ اﻷﻣﺪ.
• ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋ`ﺔ cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﺧﻞ  t6 eاﻷﻧﻬﺎر اﻟ @  °6ﺗﺘﺪﻓﻖ éﺤ»®ﺔ.

مراجعة كتاب

• ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ واﻟ»®ﺎح cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠ`ﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،واﺳﺘﺨﺪام
e
˛ ﻋ Pﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،واﻟﺘﺄﺛ>= ﻋ Pﻋﺪد ﻻ {ﺤ #ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺤ`ﺎة اﻟ®=Ñﺔ.
اﻷرا 6
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄ»ح إﺣﺪى ﻫﺬە اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ éﺄن ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺆﺛﺮ cﺸ¢ﻞ ﻛﺒ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ و¨ﺎﻟﺘﺎ{ ∫6ﺠﺐ
e
ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻓ@=اض أن اﻟﺘﺄﺛ>= ﻋ Pاﻟﻄﺒ`ﻌﺔ ﻳﺘﻌﺎرض  t6اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻣﻊ ازدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن ،و¨ﺎﻟﺘﺎ∫6
 Òﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﺤﺠﺞ ﻫﻮ ﺗﻌ®Êﺰ ازدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن .ﻟRﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﺈن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎ 6
ò
e
e
e
V
V
 #ﻗﺪﻣﺎ -ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر t6 -اﺳﺘﻤﺮار اﺳœﺜﻤﺎر ﻫﺬا اﻟﻨ·ع ﻣﻦ
وÔﺴﺎﻫﻢ  t6ازدﻫﺎر اﻟ®Xßﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤXوع اﻟﻤ 6
اﻟﻄ ﺎﻗ ﺔ .
@
 Òﻹﻃﺎر ازدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن ﻫﻮ أن اﻟﻨﻬﻮض éﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟXVßي {ﺠﺐ أن {ﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻷﺧﻼ t6
إن اﻟﻤÅﺪأ اﻷﺳﺎ 6
e
e
 Òواﻟﻤﻌ`ﺎر اﻷول  t6اﻟﺘﻘﻴ`ﻢ .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴ`ﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮريé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪە
اﻷﺳﺎ 6
10
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وآﺛﺎرە اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ{ ،ﺠﺐ أن {ﻜﻮن اﻟﻤﻌ`ﺎر اﻟﻔﻌ P6ﻫﻮ ﺗﻌ®Êﺰ اﻻزدﻫﺎر اﻟXVßي ،ﻓﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻزدﻫﺎر ﻫﻮ ﻫﺪف
e
e
ﻃ·®ﻞ اﻟﻤﺪى وواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق .وﻻ {ﻌ  °6 eذﻟﻚ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜ>=  t6اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘÅﻞ ،ﻟRﻨﻪ {ﻌ  °6 eاﻟﺘﻔﻜ>=  t6اﻷﺟ`ﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔΩ .ﻤﺎ ﻻ {ﻌ  °6 eذﻟﻚ ﻋﺪم اﻻ=@ñاث ﺑºﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﺻﺤ`ﺔ وﺟﻤ`ﻠﺔé ،ﻞ {ﻌ  °6 eوﺿﻊ ﻗ`ﻤﺔ ﻋﺎﻟ`ﺔ ﻟﻬﺬە
اﻷﺳﺎﺳ`ﺎت.
e
أﻣﺎ اﻟœﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ ﻳ !6 e ÅWﻓﻌﻠﻪ cﺸﺄن اﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6اﻟﻤﺴﺘﻘÅﻞ ،وﺿﻤﻦ
ò
إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟXVßي اﻟﻤﺰدﻫﺮ ،ﻓ>=ى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ذﻟﻚ {ﻌﺘﻤﺪ Ωﻠ`ﺎ ﻋ Pإﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻓﺈﻃﺎر اﻻزدﻫﺎر اﻟXVßي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴ`ﻢ اﻟﺴ`ﺎق اﻟ∂ﺎﻣﻞ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻻﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ
اﻟ¨»Rﻮن ،و®ﺠﺐ éﺎﻟﺘﺎ ∫6اﻟﻨﻈﺮ :t6 e
• اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋ Pاﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ واﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ﻻﻧÅﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن .وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄﺛ>=ات
اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ وﺟﻮد اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟﻨÅﺎﺗﺎت ،واﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟﺪفء  t6 eاﻷﻣﺎñﻦ ﺷﺪ{ﺪة اﻟ=Ñودة.
e
e
• ﺗﻘﻴ`ﻢ أ{ﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒ`ﺔ  t6ﺳ`ﺎق إﻣ¢ﺎﻧ`ﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ Pاﻟﺘﺤ¢ﻢ  t6ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ .ﻓﻌ Pﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا
Ωﺎن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﺳ > ®=eﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﺑWﺴÅﺔ  ،%10ﻓﻜ`ﻒ
{ﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ ز®ﺎدة ﻗﺪرات اﻟﺴ`ﻄﺮة ﻋ Pاﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟ @  °6ﺳﺘﺄ @  É6ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار أو ز®ﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري؟ و©ﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺪرة اﻟﺮي éﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻋP
ﺗﺨﻔ`ﻒ آﺛﺎر اﻟﺠﻔﺎف ،أو ﻗﺪرة ﺗﻜﻴ`ﻒ اﻟﻬﻮاء ﻋ Pاﻟﺘﺨﻔ`ﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺤﺎر.
e
éﺎﺧﺘﺼﺎر {-ﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ{ -ﺠﺐ ﺗﻘﻴ`ﻢ اﻵﺛﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ éﺎﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6ﺳ`ﺎق ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻟ∂ﻞ
ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤ`ﺎة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ُ
ً
é Üﺄن "اﻟﺴﻮق ﻻ ©ﺴ ﱢﻌﺮ cﺸ¢ﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد
ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻫﻨﺎك ادﻋﺎء ﺷÅﻪ ﻋﺎﻟ 6
اﻷﺣﻔﻮري"  -وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ@=ﺟﻢ إ∫{ :ﺠﺐ ﻋ Pاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أ  =óñﺗ¢ﻠﻔﺔ éﻜﺜ>=
ò
ﻟﺘ*ﺒ`ﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ¢ﺎﻧﺎ أﻓﻀﻞ.
 dواﺿﺤﺘ > e
و¨ﻘﺪر اﻧœﺸﺎر ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋ Pﻣﻐﺎﻟﻄﺘ > e
:d
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•  uﺗﺠﺎﻫﻞ "اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ" ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
•  vﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻏ>= اﻟﻤﺴﻌﺮة )أو "ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ"( ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
e
ﺗﻌﺘ" =Ñاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ"  t6ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺪ{ﺚ ،أﺣﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ ﻟﻠWﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋP
e
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ Öﺸﺎرﻛﻮن  t6اﻟWﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .و®ﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ إ{ﺠﺎﺑ`ﺔ أو ﺳﻠﺒ`ﺔ .وأcﺴﻂ

ﻣﺜﺎل ﻋ Pاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ واﻟﺴﻠﺒ`ﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟRﻬﺮوﻣﺎﺋ`ﺔ ،واﻟ @  °6ﺗﻨﻄﻮي ﻋ Pﺳﺪ ﻧﻬﺮ ﻣﺘﺪﻓﻖ،
ò
إذ {ﺠﻮز ﻟﻠﻤﻄﻮر ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﻟﺘﻮﻟ`ﺪ اﻟRﻬ»¨ﺎء و¨`ﻌﻬﺎ ﻟﻠﺴ¢ﺎن اﻟﻘ»®ﺒ > e
 .dوﻟRﻦ ﻧﻈﺮا ﻷن ﻋﻤﻠ`ﺔ ﺗﻮﻟ`ﺪ اﻟRﻬ»¨ﺎء ﺗﺆدي
ò
إ∫ ﺗﺪﻓﻖ أ  =óñﺛÅﺎﺗòﺎ وﺗﺤ¢ﻤòﺎ éﺎﻟﻨﻬﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺴ¢ﺎن اﻟﻘ»®ﺒ > e
{ dﺤﺼﻠﻮن ﻋﻤﻠ`ﺎ ﻋ Pﻓﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓ`ﺔ ﻟﻢ {ﺪﻓﻌﻮا ﻣﻘﺎéﻠﻬﺎ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎ{ﺔ ﻣﻦ اﻟﻔ`ﻀﺎﻧﺎت وﺗﻘﻠ`ﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟ`ﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻨﻬﺮ .ﻫﺬا اﻟﻨ·ع ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ {ﻌﺘ =Ñﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣ`ﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪ {ﻘﻠﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻚ اﻟﺴﻠﻤﻮن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ∫ ارﺗﻔﺎع

مراجعة كتاب

أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻤﻮن اﻟﻤﺤ ،P6وﻫﺬە ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟàeوري ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ  teاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ ،أن ﺗﺆﺧﺬ éﻌ > e
 dاﻻﻋﺘÅﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ
6
ò
واﻟﺴﻠﺒ`ﺔ .وﻟﻮ ﻃﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ﺗ*Åﺖ أﻧﻬﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎéﻞ
e
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى .ﻓﻌ Pﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ اﻟﺘﻘﻠ`ﺪ{ﺔ ﻟﻼﺳœﺜﻤﺎر  t6اﻟÅﺤﺚ
واﻟﺘﻄ·®ﺮ{ ،ﻘﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو" :∫6ﺗﻌﺘ =ÑأÄﺸﻄﺔ اﻟÅﺤﺚ واﻟﺘﻄ·®ﺮ ﻋ Pﻧﻄﺎق واﺳﻊ ذات آﺛﺎر إ{ﺠﺎﺑ`ﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟ @  °6ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨ ِﺘﺞ اﻟﺬي ﻣّﻮل اﻟÅﺤﺚ واﻟﺘﻄ·®ﺮ".
أي éﻌÅﺎرة أﺧﺮى{ :ﻤﻜﻦ أن {ﻜﻮن ﻟﻠÅﺤﺚ واﻟﺘﻄ·®ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟ`ﺔ إ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ﻛﺒ>=ة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤ·ع اﻟﻌﻮاﻣﻞ
e
اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ اﻟ @  °6اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟÅﺤﺚ واﻟﺘﻄ·®ﺮ UV t6ﻛﺔ "ﻓﻮرد" ﻟﻠﺴ`ﺎرات ،واﻟ @  °6أدت إ∫ ﻇﻬﻮر ﺧﻂ
e
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺤﺮك اﻟﺬي آل إ∫ ﺟﻌﻞ اﻟﻌXVات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  t6ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ أ  =óñإﻧﺘﺎﺟ`ﺔ .وﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛﺪ
e
e
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋ Pأن اﻻﺳœﺜﻤﺎر  t6اﻟÅﺤﺚ واﻟﺘﻄ·®ﺮ  t6ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻻ ﺗﻀﺎﻫ`ﻪ أي ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى .ﻓﻌP
ﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎلé ،ﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ اﻹÄﺴﺎن أﻃﻮل cﺴßﺐ Ωﻞ اﻷéﺤﺎث اﻟﻄﺒ`ﺔ اﻟ @  °6ﻇﻬﺮت ﻧ`œﺠﺔ ﺗﻤ·®ﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ò
ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻘﺎ  t6 eﻣﺠﺎل ﻋﺮض "اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ".
éﻞ إن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟ @  °6ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ò
ﺗﻘ»®Åﺎ ،وHﻧ¢ﺎر ﻫﺬە اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟŒﺲ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟœﺸ·®ﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠ`ﻪ اﻻدﻋﺎء éﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ﻻ {ﺄ ﺧ ﺬ  éﻌ > e
 dاﻻﻋﺘÅﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ  -وأﻧﻪ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﺴŒﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ Ωﻤ`ﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
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اﻟœﺸ·®ﻪ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻻﻓ@=اض éﺄن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ُ{ﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎéﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري {ﻌﻜﺲ ﻗ`ﻤﺘﻪ اﻟ∂ﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﺬا ﻟŒﺲ
ً
ﺻﺤ`ﺤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳ`ﻜﻮن أﺣﺪﻫﻢ ﻋ Pاﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻣﻘﺎéﻞ وﻗﻮد اﻟﺴ`ﺎرة إذا اﺣﺘﺎج
إ∫ ﻧﻘﻞ ﻃﻔﻠﻪ إ∫ ﻣﺴœﺸ  +eﻗ»®ﺐ؟ ﻗﺪ {ﻜﻮن ﻋ Pاﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻊ Ωﻞ ﻣﺎ {ﻤﻠﻚ.

e
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﻤÅﺪأ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ  t6اﻻدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ éﺄن "ﺳﻌﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري {ﺠﺐ أن

Öﺸﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻪ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ" ،ﻫﻮ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻟŒﺴﺖ ﻣﻘﺎﻳŒﺲ ﻟﻠﻘ`ﻤﺔ اﻟ∂ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷ`ﺎء ،ﻟRﻦ Ωﻞ ﻣﻦ {ﺪﻓﻊ
ò
ò
e
ﺛﻤﻨﺎ {ﻌﺘ =Ñاﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟ @ Ö °6ﺸ@=® ـﻬﺎ أ  =óñﻗ`ﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺪﻓ·ع .وﻏﺎﻟÅﺎ ﻣﺎ ُ{ﻄﻠﻖ ﻋ Pاﻻﺧﺘﻼف t6
e
اﻟﻘ`ﻤﺔ  t6ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺒ>= "ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ" .ﻓﻠﻮ Ωﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟ @  °6ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺗﻤﺜﻞ Ωﻞ
e
اﻟﻘ`ﻤﺔ اﻟ @  °6ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ ﻋ Pﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤ àاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ،ﻓﻘﺪ
{ﺪﻓﻊ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﺠﺰء اﻷ  =Ññﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
إن اﻟﺘﺬرع éﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟ`ﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻫﻮ ﻣﺠﺮد Äﺴﺨﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻻﺣﺘ`ﺎل
e
e
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜÅﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮ  t6اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﺣ`ﺚ ﻳﺘﻢ إﻧ¢ﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳ`ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري é -ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ
اﻟRﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟ`ﺔ ﻣﻘﺎéﻞ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ ،-واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘ P6اﻟﻤﺘﺤﺮر ،وHﻣ¢ﺎﻧ`ﺔ اﻟﻌŒﺶ اﻟﺮﻏﺪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إ∫
e
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ازدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن ،وﻏ`ﺎب إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
e
e
اﻟﺨﺎص ﻟﻤ¢ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺄﺛ>= وHﻧ¢ﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻓ`ﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟ`ﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ t6
e
e
V
 ¥اﻷﺳﺎس اﻟﺬي
اﻟ®Êﺎدة اﻟﺠﺬر®ﺔ  t6اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟ`ﺔ ﻟﻠ®Xßﺔ و¨ﺎﻟﺘﺎ ∫6ﻗﺎéﻠ`ﺔ اﻟﻌŒﺶ  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻫﺬە اﻟﺤﻘ`ﻘﺔ 6
e
e
{ﺠﺐ أن ﻳﺒ °eﻋﻠ`ﻪ Ωﻞ اﻟﺘﻔﻜ>=  t6ﻣﺴﺘﻘÅﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮريé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ اﻟÅﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘÅﻠ`ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻵﺛﺎر
اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘÅﻠ`ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻐﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻻﺣﻔﻮري

ً
ûﻌﻮد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺄ `ñﺪ ﻋ Pﻧﻘﻄﺔ اﻟﺤﺎﺟ ِﺔ ﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ éﻌﺪة أﺳÅﺎب،
ò
ò
ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻛﺒ>=ا ﻣﻦ ﺳ¢ﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ {ﺠﺪون ﻣﺎ {ﻜﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻤﺎ {ﻤﻨﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر
ò
e
e
اﻟﻔﻌΩ .P6ﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ دوﻣﺎ  -ﺣ@ t6 °اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ  -ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ  t6اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻵﻻت
واﻟﻤ¢ﺎﺋﻦ .و®ﺒ > e
 dاﻟﻤﺆﻟﻒ أن ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ {ﻌ  °6 eأن اﻟ®XVßﺔ ﺳﺘﻜﻮن éﺤﺎﺟﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ أﻗﻞ ،إذ أن ﻛﻔﺎءة
e
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗ@=ﺟﻢ إ∫ إﻣ¢ﺎﻧ`ﺔ أداء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ ¢éﻤ`ﺔ ﻃﺎﻗﺔ أﻗﻞ ،وﻫﻮ أﻣﺮ  t6ﻏﺎ{ﺔ اﻷﻫﻤ`ﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
e
ﻋ Pﺣﺴﺎب ﻛﻔﺎءة اﻟ∂ﻠﻔﺔ ،أي أن اﻟﺘﻮﻓ>= اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ  t6ﺟﻬ ٍﺔ ﻣﺎ ،ﻻ {ﻜﻮن ﻋ Pﺣﺴﺎب ارﺗﻔﺎع
13
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ò
ò
اﻟﺘ¢ﺎﻟ`ﻒ  t6 eﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺟﺰءا أﺳﺎﺳ`ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم  t6 eﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  t6 eﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ.
e
و®ﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﺳÅﺎب ﻣﺎ {ﺪﻋﻮ ﻟﻠﺸﻚ  t6ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ @  °6ﺗﺮّوج ﻟﻬﺎ أو ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ éﻌﺾ
e
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﺣ`ﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻔ >  =eاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت é t6ﻌﺾ اﻟﺪول ﻻﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻟRﻨﻬﺎ  t6 eاﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ذات ﺗ¢ﻠﻔﺔ.
و®ﻮﺿﺢ أن ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ {ﻌ °eاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻟﺴºﺒ > e
:d
6

Ω :uﻠﻤﺎ زادت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔΩ ،ﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺠﺪد {ﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗ¢ﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت
ﻟﺘ ﺤ ﺴ > e
 dﺣ`ﺎﺗﻬﻢ ﻣﻤﺎ {ﻌ  °6 eأﻧﻪ ﺳ`ﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻤ®Êﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪ §6اﻟﻄﺎﻗﺔ  t6 eاﻟﻌﺎﻟﻢ.
Ω :vﻠﻤﺎ زادت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔΩ ،ﻠﻤﺎ زادت éﺎﻟﻤﻘﺎéﻞ ﻗﺪرة ﻣﺴﺘﺨﺪ§ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ > e
 dﻋ  Pﺗ ﺤ ﻤ ﻞ ﺗ ¢ﺎﻟ` ﻒ
6
اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع إﺿﺎﻓ`ﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ¢ﺎﺋﻦ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد أ  =Ññﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳ®Êﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
ò
e
ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟXVح ﺳßﺐ اﻧœﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ دوﻧﺎ ﻋﻦ éﻘ`ﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ò
e
ﻣﻮﺿﺤﺎ وﻓﺮﺗﻬﺎ ،واﻧœﺸﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮا  ،t6وأﻣﺎñﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ،وارﺗﻔﻊ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ éﺎﻟWﺴÅﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﺠﻢ أو
@
اﻟﻮزن ﻣﻘﺎéﻞ éﺎ  t6اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻧﺎﻫ`ﻚ ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻮز®ﻌﻬﺎ .وﻋﻼوة ﻋ Pذﻟﻚ ،ﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻋP
ò
اﻟﻤﺪى اﻟﻄ·®ﻞ ﻟﺘﺤ·®ﻞ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي إ∫ ﺳﻮاﺋﻞ وﻏﺎزات ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟ`ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .وﻷن
ﻗ`ﻤﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺗﺄ@ Éﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣ®Êﺠòﺎ ﻣﻦ اﻟﻬ`ﺪروﺟ > e
 dواﻟ¨»Rﻮن ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤ·®ﻞ اﻟﻬ`ﺪروﻛ»¨ﻮﻧﺎت
6

مراجعة كتاب

ﻣﻦ ﺷ¢ﻞ واﺣﺪ )ﺳﺎﺋﻞ ،ﺻﻠﺐ ،أو ﻏﺎز( إ∫ ﺷ¢ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣ`ﺚ ﺗﺘﺠ Pأﻫﻤ`ﺔ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿ·ح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ò
ò
اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤ·®ﻞ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي إ∫ ﺷ¢ﻞ ﻣﻦ أﺷ¢ﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻬ`ﺪروﻛ»¨ﻮ  É6 eاﻟﺴﺎﺋﻞ ،ﻷن ذﻟﻚ {ﻌ  °6 eإﻣﺪادا وﻓ>=ا
ò
éﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ .ورﻏﻢ أن ﻋﻤﻠ`ﺎت ﺗﺤ·®ﻞ اﻟﻔﺤﻢ إ∫ وﻗﻮد ﺳﺎﺋﻞ ﻟŒﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟ`ﺎ ﻣﻦ ﺣ`ﺚ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ ،ﻟRﻦ
اﻻﺑﺘ¢ﺎرات اﻟﺘﻘﻨ`ﺔ ﻗﺪ ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي  t6 eاﻟﻤﺴﺘﻘÅﻞ اﻟﻘ»®ﺐ.
اﻟﻘ ﺴ ﻢ اﻟﺴ ﺎد س  :اﻟﺘﺤ ﺮ ﯾﻒ ﻣ ﻘ ﺎﺑﻞ اﻟﺤ ﻘ ﺎﺋﻖ
ً
e
=ﺤﺚ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻫﻨﺎ  t6ﻣﻮﺿ·ع اﻹﻣ¢ﺎﻧ`ﺎت اﻟﺤﻘ`ﻘ`ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة أو "اﻟÅﺪاﺋﻞ" ،ﻣﺤﺎوﻻ إ{ﻀﺎح وﺟﻪ
 dﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ ﻣﻘﺎéﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،و¨ ّ> e
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔCأو اﻻﺧﺘﻼف ﺑ > e
 dوﺟﻮد ﺧﻤﺴﺔ
@
:¥
ﺳ±ﻨﺎر®ﻮﻫﺎت اﻓ=اﺿ`ﺔ ﻟ∂ﻞ ﻣﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋ Pاﻟﺴ`ﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗ·®ﺔ ،و 6
 -1ﺳﺘﻈﻞ اﻟÅﺪاﺋﻞ رواﻓﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
e
 -2ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟÅﺪاﺋﻞ رواﻓﺪ أ  =óñأﻫﻤ`ﺔ ﻟﺘﻠﺒ`ﺔ اﻻﺣﺘ`ﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤ`ﺔ اﻟﻤ @ =eا{ﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .و  t6ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺴ±ﻨﺎر®ﻮ
14
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ﺳﻮف Öﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6 eاﻟ @ =eا{ﺪ ،ﻟRﻦ éﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟÅﺪاﺋﻞ.
e
 t6 -3ﺧﺮوج ﺟﺬري ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺎﻟ`ﺔ ،ﺳ±ﻨﻤﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟÅﺪاﺋﻞ ﻋ Pﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺣﻔﻮر®ﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳ`ﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋ Pاﻷﺧ>=ة ،رﻏﻢ اﻻﺣﺘ`ﺎﺟﺎت اﻟﻤ @ =eا{ﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
e
 t6 -4ﺗﺤﻮل ﺟﺬري ﻋﻦ اﻟﻄ»®ﻘﺔ اﻟ @  °6ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ أي اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋ Pاﻹﻃﻼق ،ﺳﻮف ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل وﻗﺖ ﻗﺼ>= ﻛÅﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
ò
e
 -5و  t6اﻟﺴ±ﻨﺎر®ﻮ اﻷ  =óñﺗﻄﺮﻓﺎ ،ﻓﺈن اﻟÅﺪاﺋﻞ اﻟ @  °6ﺗﻌﺘ" =Ñﺧàeاء" Ωﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ واﻟ»®ﺎح واﻟRﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴ·®ﺔ
( {ﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ وﺣﺪﻫﺎ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮار®ﺔ اﻷرﺿ`ﺔ )éﺪون وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋ`ﺔ أو ﻧﻮو®ﺔ ﻋ Pﻧﻄﺎق واﺳﻊ
éﺪاﺋﻞ Ωﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
ﺛﻢ أوﺿﺢ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﻤﺮّوﺟ > e
 dﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح {ﺪﻋﻤﻮن ﻣﺰاﻋﻤﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳœﺸﻬﺎد ﺑﻨﻘﻄﺘ > e
:d

 -uإن ﺗﺒ  °6 eاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ﻳ @ =eا{ﺪ Xcﻋﺔ )وﻫﺬا ﺣﻘ` @  +6إ∫ ﺣ ٍﺪ ﻣﺎ( ،ﻓÅﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ©ﺸ¢ﻼن ÄﺴÅﺔ ﺻﻐ>=ة ﻣﻦ ﻣ®Êـ ـﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،إﻻ أن ﻧﻤﻮﻫﻤﺎ Ωﺎن
ﻳ @ =eا{ﺪ Xcﻋﺔ ،وHذا اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬا -ﺣﺴÅﻤﺎ {ﻘﻮل اﻟﻤﺮّوﺟﻮن -ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮف {ﻌﺘﻤﺪ

ò
ò
e ò
Ωﻠ`ﺎ ﻋ Pاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ﻗ»®Åﺎ .ﻟRﻦ اﻟﺘﺎر®ـ ـﺦ ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺟﺪا  t6اﻷﻋﻤﺎل

V
Âء ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺻﻐ>=ة ،ﺛﻢ
اﻟﺘﺠﺎر®ﺔ أن {ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ®Uـ ـﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻟ 6
e
e
ﻳﺘﻀﺎءل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ .ﻓﺒﻴﻊ  100ﺳ`ﺎرة  t6اﻟﻌﺎم اﻷول ،ﺛﻢ  200ﺳ`ﺎرة  t6اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎ  ،É6 eﺛﻢ
 400ﺳ`ﺎرة  t6 eاﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻻ {ﻌ  °6 eأن اﻟﻤﺒ`ﻌﺎت ﺳﻮف ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ إ∫ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎ{ﺔ.
e
 -vاﻟ@=اﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ Ω t6ﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺣ`ﺚ éﺎت ﻋﻨﺎو®ﻦ ﺗﺮاﺟﻊ Ωﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ
اﻟ»®ﺎح ﺗﺘﺼﺪر ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻣﻊ ﻣﺰاﻋﻢ éﺄن ﻫﺬە اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻮف ©ﺴﺘﻤﺮ  t6 eاﻻﻧﺨﻔﺎض.
 dﻫ ﺎﻣ ﺘ > e
ﻟRﻦ ﻫﺬە اﻟﻤﺰاﻋﻢ ﻻ ﺗﺼﻤﺪ  teوﺟﻪ ﺣﻘ`ﻘﺘ > e
 ،dﻫﻤﺎ:
6
e ò
• اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ©ﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ¢éﻤ`ﺎت ﻛﺒ>=ة ﺣ®àﺎ  t6اﻷﻣﺎñﻦ اﻟ @ °6
ُ
ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺣﻜﻮﻣ`ﺔ ﺿﺨﻤﺔé .ﻞ إن أﻣﺎñﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ
وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ﻣﺮﺗÅﻄﺔ éﺎﻟﺪﻋﻢ و¨ﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠ =Ñداﻓ  !6اﻟàeاﺋﺐ ﻋ Pاﻟﺘ=Ñع éﺎﻟﻤﺎل

ﻟΩXVﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح.
e
• ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟRﻬ»¨ﺎء  t6اﻷﻣﺎñﻦ اﻟ @  °6ﻳﻨ XVœﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟ`ﺪ اﻟRﻬ»¨ﺎء ﻣﻦ اﻟÅﺪاﺋﻞ .ﻓﺴﻌﺮ
15
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e
e
اﻟRﻬ»¨ﺎء  t6أﻟﻤﺎﻧ`ﺎ واﻟﺪاﻧﻤﺮك {ﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أو أر¨ﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺳﻌﺮﻫﺎ  t6اﻟﻮﻻ{ﺎت
e
e
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ .وﺣ@ t6 °اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟRﻬ»¨ﺎء t6
@
اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟ @  °6ﻳﻨ XVœﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟ»®ﺎح ،أﻋ Pﻣﻦ éﺎ t6
اﻟﻮﻻ{ﺎت.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
e
ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﺗﺄﺛ>= ارﺗﻔﺎع ÄﺴÅﺔ ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن  t6اﻟﺠﻮ ﻻ {ﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ cﺸ¢ﻞ ﻣﻌﺰول،
ˇ
e
e
 أﺛﺮ ﺟﺎﻧ  °6 Ñﻟﻠﺘﻮﺳﻊ  t6اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ رﻛﺰ ﻋﻠ`ﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ  t6أ  =óñﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦﻓ 6
ò
اﻟRﺘﺎب ،ﺟﻨÅﺎ إ∫ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أﻫﻤ`ﺔ اﻟﻨﻈﺮ إ∫ اﻟﻤﻮﺿ·ع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة اﻟRﺒ>=ة اﻟ @  °6ﺗﻈﻬﺮ اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺎت
واﻟﺴﻠﺒ`ﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊé ،ﺪون اﻟ@=ﻛ >  =eﻋ Pاﻟﺴﻠﺒ`ﺎت ﻓﻘﻂ.
e
وﻟXVح وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮە cﺸ¢ﻞ وا ٍف ،ﻋﻤﺪ إ∫ ﺗﻘﺪ{ﻢ ﺗﻌ»®ﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﺑ>= اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام  t6ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
e
 ،€واﻟﺘﺄﺛ>= اﻟXVßي ﻋ Pاﻟﻤﻨﺎخ ،وﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﺤ¢ﻢ
ﻣﺜﻞ :اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ،واﻟﻤﻨﺎخ ،واﻟﺘﻐ>= اﻟﻤﻨﺎ 6
éﺎﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺬي ﻋّﺮﻓﻪ éﺄﻧﻪ :ﻗﺪرة اﻟ XVßاﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ éﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻵﻟ`ﺔ ﻋ Pﺗﺤﻴ`ﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻴ`ﺪ

مراجعة كتاب

اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻣÅﺎن ﻣﺘ±ﻨﺔ و©ﺸﻐ`ﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ ،وﺗﻌ®Êﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ ﻣﺜﻞ
ﺗﺠﻤﻴﻊ Ωﻤ`ﺎت ﻛﺒ>=ة ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر  t6 eﺧﺰاﻧﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘ.P6Å
e
و®ﺒ > e
 dاﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﻹﺷﺎرة cﺸ¢ﻞ ﻏﺎﻣﺾ وﻋﺎﻃ  +6 eإ∫ "اﻟﻤﻨﺎخ" Ωﻤﺎ ﻟﻮ Ωﺎن ﻇﺎﻫﺮة آﻣﻨﺔ t6
اﻷﺳﺎس ،إذ {ﻘﻮل اﻟÅﻌﺾ إن اﻵﺛﺎر اﻟ®XVßﺔ ﻋ Pاﻟﻤﻨﺎخ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺣﺘÅﺎس أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة
ò
ً
ò
e
اﻷرض .وﻟRﻦ اﻟﻤﻨﺎخ Ω t6ﻞ ﻣ¢ﺎن Öﺸ¢ﻞ ﺧﻄﺮا ﻃﺒ`ﻌ`ﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻋ Pﺣ`ﺎة اﻹÄﺴﺎن ،ﻓﻤﻦ ﻳﻨﻜﺮ وﺟﻮد درﺟﺎت ﺣﺮارة
e
.Ü
ﺧﻄ>=ة ،وﺟﻔﺎف ،وﺣﺮاﺋﻖ ﻏﺎéﺎت ،وﻋﻮاﺻﻒ ،وﻓ`ﻀﺎﻧﺎت ،وﻣﺎ إ∫ ذﻟﻚ Ω t6ﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟ 6
ò
e ò
و®ﺮى ﻋﻤﻮﻣﺎ  t6ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟRﺘﺎب أن ﺗﺼ·®ﺮ اﻟﻤﻨﺎخ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ Pأﻧﻪ آﻣﻦ ،ﻫﻮ ﺗﺼ·®ﺮ ﻏ>= ﺣﻘ` @  ،+6وHذا Ωﺎن
e
اﻟﻤﻨﺎخ ُﻳ +6 @ Åاﻟ®XVßﺔ  t6ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒ`ﻌ`ﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ،ﻓﻬﺬا {ﻌ  °6 eأن ﻟﺪ{ﻪ ﻗﺪرة ﻋ Pﺗﺤﻴ`ﺪ ﺧﻄﺮ اﻵﺛﺎر
اﻟ®XVßﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠ`ﻪ.
إن اﻟﻌﺎﻟﻢ éﺤﺎﺟﺔ إ∫ ﺗﻮ €eاﻟﺤﺬر ﺣ@ °ﻻ ﺗWﺴﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ cﺸ¢ﻞ ﺧﺎ Ï
 $إ∫ اﻟﺘﺄﺛ>=ات اﻟ®XVßﺔ.
6
ﻓßﺴßﺐ اﻟﻌﻘ`ﺪة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ éﺄن اﻟﻤﻨﺎخ آﻣﻦ cﺸ¢ﻞ ﻃﺒ`  ،!6ﻇﻬﺮ اﺗﺠﺎە واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻻﻓ@=اض أن اﻟﺘﺄﺛ>= اﻟXVßي
16
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e
e
ﻫﻮ اﻟﺴßﺐ  t6ﺣﺪوث éﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ ﻏ>= اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ .وﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋÓe Pورة اﻟﺘﻔﻜ>= t6
 Üاﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻧ`œﺠﺔ اﻟﺘﺄﺛ>=ات اﻟ®XVßﺔ ﻋ Pأﻧﻪ ﺗﻐﻴ>= ﻟŒﺲ ﻣﻦ اﻵﻣﻦ إ∫ اﻟﺨﻄﺮ éﻞ ر¨ﻤﺎ ﻣﻦ
ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟ 6
e
اﻟﺨﻄﺮ إ∫ اﻟﺨﻄﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ {ﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋ Pﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس {ﻔﻜﺮون " t6ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ"
e
Òء.
ﻋ Pﻧﺤ .ﻮ ﻳﺒ> dأﻧﻪ Ωﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎخ ﺟ`ﺪ ،وﻗﺎم اﻹÄﺴﺎن ﺑﺘﻐﻴ>=ە إ∫ ﻣﻨﺎخ 6
ا ﻟ ﻘ ﺴ ﻤ ﺎ ن ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻣ ﻦ و ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺳ ﻊ  :ﺗ ﺸ ﺘ ﯿ ﺖ ا ﻷ ﻓ ﻜ ﺎر ﺣ ﻮ ل ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ خ ا ﻟ ﻨ ﻈ ﺎ ﻣ ﻲ  ،و ا ﻟ ﺘ ﺄ ﺛ ﯿ ﺮ ا ت ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ ﺧ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺘ ﻤ ﻠ ﺔ ﻻ ر ﺗ ﻔ ﺎ ع
ﻣ ﺴ ﺘ ﻮ ﯾ ﺎ ت ﺛ ﺎ ﻧ ﻲ أ ﻛ ﺴ ﯿﺪ ا ﻟ ﻜ ﺮ ﺑ ﻮ ن
e
ﻋﻤﻠõIﺎ {ﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إ∫ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤ > e
 dﻣﻦ اﻟRﺘﺎب ﻛﻘﺴﻢ واﺣﺪ ،ﺣ`ﺚ ﺗﺠ Pاﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﻤﺎ  t6ﺗﻘﻴ`ﻢ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن Ωﺄﺛﺮ ﺟﺎﻧ  °6 Ñوﺣ`ﺪ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،و®ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
e
ﻣﻌﻪ ﻋ Pأﻧﻪ ﻣ=Ñر ﻟﺘﻘﻴ`ﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6اﻟﻤﺴﺘﻘÅﻞ ،وÔﺸ>= ﻫﻨﺎ إ∫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐ>=ات رﺋŒﺴ`ﺔ ﻳﺘﻢ
:¥
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،و 6
 -1اﻟﻨ  +6 eواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻷﻫﻤ`ﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6 eازدﻫﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ®XVßﺔ.
 -2اﻟﻨ  +6 eواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺘﺤ¢ﻢ éﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ Pاﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،واﻟﺬي ﺳ±ﻨﺘﺞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ،ﺑ±ﻨﻤﺎ {ﻤﻜﻦ أن ﺗﺤّ`ﺪ ﻹﻟﻐﺎء أي ﺗﺄﺛ>=ات ﻣﻨﺎﺧ`ﺔ ﺳﻠﺒ`ﺔ.
 -3اﻟﺘﺄﺛ>=ات اﻟﻤﻨﺎﺧ`ﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ازدﻫﺎر
e
اﻹÄﺴﺎنé ،ﻤﺎ  t6ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛ>=ات اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ واﻟﻤﺤﺎ{ﺪة واﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ،وÓeورة ﻓﻬﻢ ﻫﺬە اﻟﺘﺄﺛ>=اتé ،ﻤﺎ
e
V
Òء ،ﻣﺎ إذا Ωﺎن أي ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﺗ @  +6إ∫ ﻣﺴﺘﻮى ﻏ>= ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن {ﺠﻌﻞ
 t6ذﻟﻚ ،وﻗÅﻞ Ωﻞ 6
اﻟ®XVßﺔ ﺗﻔﻜﺮ  t6 eﺗﻘﻴ`ﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
{ﻄ»ح اﻟﻤﺆﻟﻒ  teﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟ@ °ﺗﺒ > e
 dأن ﻏﺎز ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن "ﻣﺘﻬﻢ éﻼ ﺑ±ﻨﺔ
6
6
e
ﻓﻌﻠ`ﺔ" ،وأن ﻫﻨﺎك آراء ﻋﻠﻤ`ﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴ±ﺌﺔ ﻻرﺗﻔﺎع Äﺴºﺘﻪ  t6اﻟﺠﻮ ،ﻟRﻨﻪ {ﻘﺮ éﺄﻧﻪ ﻣﻦ
ò
e
ﻏ>= اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄ ñﺪ ﻣﻦ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘ·®ﺎت ﺛﺎ  É6 eأ ñﺴ`ﺪ اﻟ¨»Rﻮن ﺳ`ﻜﻮن ﻣﻔ`ﺪا ،إﻻ أﻧﻪ  t6اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮى
ò
ò
e
 ÜﺳŒﺴﺘﻤﺮ  t6اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ Pاﻟﻌﺎﻟﻢ آﻣﻨﺎ،
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
ي
ر
ﻮ
ﻔ
ﺣ
ﻷ
ا
د
ﻮ
ﻗ
ﻮ
ﻟ
ا
م
ا
ﺪ
ﺨ
ﺘ
ﺳ
ا
ل
ﺪ
ﻌ
ﻣ
ع
ﺎ
ﻔ
ﺗ
ر
ا
ن
ﺄ
é
ﺎ
أن ﻫ ﻨ ﺎك {ﻘ ﻴﻨ
6
ò
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن {ﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻧﻔﺴﻪ أ  =óñأﻣﺎﻧﺎ.
و®ﺮى أﻫﻤ`ﺔ ﻃ»ح éﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋ Pاﻟﻤﺘﺨﺼﺼ > e
 dﻣﻤﻦ أﺧﺬوا ﻋ Pﻋﺎﺗﻘﻬﻢ اﻟ@=ﻛ >  =eﻋ Pﺳﻠﺒ`ﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ،ﻣﻨﻬﺎ:
• ﻫﻞ {ﻌ@=ﻓﻮن éﺨ=Ñات اﻵﺧ»®ﻦ اﻟﺬﻳﻦ {ﺨﺘﻠﻔﻮن ﻣﻌﻬﻢ ،أم {ﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺼ·®ﺮﻫﻢ ﻋ Pأﻧﻬﻢ ﺟﺎﻫﻠﻮن
17
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وﻏ>= أﺧﻼﻗﻴ > e
d؟

e
 t6 Òاﻟﻬﺠﻮم ﻓﻘﻂ ﻋP
 Üﻓﻌﺎل ،أم أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن cﺸ¢ﻞ أﺳﺎ 6
• ﻫﻞ {ﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻨﻘﺪ cﺸ¢ﻞ ﻋﻠ 6
دواﻓﻊ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﻢ؟
• ﻫﻞ {ﻌ@=ﻓﻮن و®ﺼﻮرون وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ éﺪﻗﺔ أم Öﺸﻮﻫﻮﻧﻬﺎ؟
• ﻫﻞ ﻫﻢ ﻋ Pاﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻔﻜ»®ﻦ واﻟﻤﻄﻠﻌ > e
 dاﻟﺬﻳﻦ {ﺨﺘﻠﻔﻮن ﻣﻌﻬﻢ ،أم أﻧﻬﻢ
{ﻤ`ﻠﻮن إ∫ أن {ﻘﻮﻟﻮا "اﻧﺘ -اﻟﻨﻘﺎش"؟
إﺟﻤﺎًﻻ ﺧﻠﺺ اﻟﻤﺆﻟﻒ  teﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤ > e
 dإ∫ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟ∂ﺎرﺛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ`ﺔ وﻧﻬﺎ{ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺮﺗÅﻄﺔ
6
 ¥ﻣﺠﺮد ﻣ®Êـ ـﺞ ﻣﻦ إﻧ¢ﺎر اﻟﺘﺤ¢ﻢ éﺎﻟﻤﻨﺎخ ،و©ﺸ·®ﻪ ﺗﺄﺛ>= اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺿﻤﻦ
éﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري6 ،
@
e
e
V
#
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ®Xßﺔé .ﻞ ﻳﺮى أن اﻟﺘﻮﺳﻊ  t6اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻫﻮ اﻟﺴ`ºﻞ اﻷﺧﻼ  t6اﻟﻮﺣ`ﺪ ﻟﻠﻤ 6
ò
ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻓ`ﻪ ﺧ>= اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أ ﺣﻔﻮري زاھﺮ
أ@ Éﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻌﻠ`òﺎ ﻟﻺﺟﺎéﺔ ﻋ Pﺳﺆاﻟ > e
:d
 ¥اﻟﺴ`ﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘÅﻞ أﺣﻔﻮري ﻣﺰدﻫﺮ؟
 .1ﻣﺎ 6
 .2ﻛ`ﻒ {ﻤﻜﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳ`ﺪ ﻟﻬﺬە اﻟﺴ`ﺎﺳﺎت  teﺣ > e
 dأن اﻟRﺜ>= ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎزم ﻋ Pاﻟﻘﻀﺎء ﻋ Pاﺳﺘﺨﺪام
6
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري؟

مراجعة كتاب

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ :ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻻزدھﺎر ﻣﻦ ﺧﻼلﺣﺮﯾﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻳﺒ 3 ö
 ôاﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1980وﺣ@ °اﻟﻴﻮم ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ {ﻌŒﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻦ ،%42
e
إ∫  ،%10و®ﺮى أن اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري Ωﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ  t6ذﻟﻚ ﻧ`œﺠﺔ ﻟ®Êﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟ`ﺔ اﻟ @ { °6ﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ò
اﻟﻤ @ =eا{ﺪ واﻟﻤﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻵﻟ`ﺔ اﻟ @  °6ﺗﻌﻤﻞ éﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻣﻤﺎ أﺗﺎح وﻗﺘﺎ أ  =Ññﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ò
e
V
 2ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮاûﻤ`ﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛÅﺔ ﻋ Pاﻟﻮداﺋﻊ
®Xcﺔ أ  ،=Ññذﻟﻚ أن أي ﺗﻄﻮر  t6أي ﻣﺠﺎل {ﻌ 6
e
*e
اﻟﻤàﻓ`ﺔ .و®ﺮى éﺎﻟﺘﺎ ∫6أن اﻟﺘﻮﺳﻊ  t6اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺳﻴﺆدي إ∫ ﻧﻤﻮ داﺋﺮة ﺣﻤ`ﺪة أUع ﻟﻠﺘﻤﻜ>d
Enabling.

*
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e
e
e
 t6ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .و  t6اﻷﺟﺰاء اﻷ  =óñإﻧﺘﺎﺟ`ﺔ  t6اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ،ﺳ`ﻌ  °6 eذﻟﻚ ﺗﻮﻓ>= وﻗﺖ أﻃﻮل {ﻤﻜﻦ
e
 2اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟ`ﺔ ﻋ Pاﻟﺘﻜ`ﻒ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ  t6اﻟÅﺤﺚ اﻟﻌﻠ 6
 Üواﻟﺘﻄ·®ﺮ .وﻫﺬا Ωﻤﺎ ﻳﺮاە اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺳ`ﻌ 6
ﻣﻊ اﻟRﺜ>= ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ{ﺎتΩ ،ﻤﺎ Ωﺎﻧﺖ ﻋﻠ`ﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ و¨ﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﻄ·®ﺮ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
e
 t6أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم .أي أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ cﺸ¢ﻞ ﻣ @ =eا{ﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪ{ﻪ اﻟﻘﺪرة
ﻋ Pﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪ{ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻏ>= اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻓﻌ Pﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ر¨ﻤﺎ {ﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋ PاﻟÅﻜﺘ>=®ﺎ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴ·®ﺔ ،وذﻟﻚ éﺠﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺪﻋﻮﻣ > e
é dﻘﺪرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﻗﺎدرة ﻋ Pاﻟﺘﻌﻠﻢ
ò
e
اﻵ .∫6وﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺳ±ﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋ Pاﻟﻌﺠﺰ اﻟRﺒ>=  t6اﻟﻄﺎﻗﺔ ز®ﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻛﻄﺎﻗﺔ أﻋ Pﻓﺎﻋﻠ`ﺔ
ﻟﺘﻐﺬ{ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟ`ﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻟﺘﺤﺪ{ﺪ أﻧﻮاع اﻟﺴ`ﺎﺳﺎت اﻟ @  °6ﺳﺘﺆدي إ∫ ﻣﺴﺘﻘÅﻞ أﺣﻔﻮري ﻣﺰدﻫﺮ ،ﻓﺈن أﻓﻀﻞ ﻣ¢ﺎن ﻟﻠÅﺪء ﻫﻮ
ò
اﻟﻨﻈﺮ إ∫ اﻟÅﻠﺪان اﻟ @  °6ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟ`ﺎ éﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ {ﻤﻜﻦ ﻟﺘﻌﻈ`ﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري وأﺷ¢ﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧ`ºﺔ اﻟﺴﻠﺒ`ﺔ éﻄ»®ﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧ`ﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ وﻻ ﺗﻀﺨﻤﻬﺎ ﻋ Pﻧﺤﻮ { àeأ  =óñﻣﻤﺎ
ﻳﻨﻔﻊ .و®àeب ﻣﺜﺎًﻻ ﻋ Pذﻟﻚ ﻣﺒ±ﻨòﺎ أن اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ ﺗﻌﺘ =Ñﻣﻦ ﺑ > e
 dاﻟﺪول اﻟ @  °6ﺗﻘﻮم éﺪور ﻓﻌﺎل
e
 ¥ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة
ﻓ`ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ éﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ،و®ﺮى أن اﻟﻄﺎﻗﺔ  t6ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 6
ò
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻋﻼوة ﻋΩ Pﻤ`ﺎت ﻛﺒ>=ة ﻣﻦ اﻟRﻬ»¨ﺎء ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ
واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋ`ﺔ واﻟﻨﻮو®ﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة éﺠﻮدة ﻫﻮاء ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈ>= .و®ﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ
e
 :¥اﻟﺤ»®ﺔ  t6إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟ @ °6
أن اﻟﺴßﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺳ`ﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ ﻣﻮاﺗ`ﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻹÄﺴﺎن6 ،
 t6 eاﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳ>= اﻟﺼﺤ`ﺤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟ @  °6ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻌ»®ﺾ اﻵﺧ»®ﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
 ¥ﻋﻘﻮد
 Âﻟﻼزدﻫﺎر ،ﻓﻌﻘﻮد ﺗﻮﻟ`ﺪ وﻧﻘﻞ و¨ﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ 6
و®ﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ éﺄن ﺣ»®ﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﻞ رﺋ6 Œ
ً
ﻃ·®ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺤﺘﺎج ﻻﻟ @ =eام ﻣﺘÅﺎدل ﺑ > e
 dاﻟÅﺎﺋﻊ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚΩ .ﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻫﻮ ﺣ»®ﺔ اﻟﺘﻄ·®ﺮ ،وﻫﻮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺮﺗÅﻂ éﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻷرض ،ﺳﻮاء Ωﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎم ﻧﻔﺴﻬﺎ )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻔﺤﻢ أو
e
اﻟﻐﺎز( أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟ @  °6ﺗﺪﺧﻞ  t6آﻻت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪ{ﺪ واﻟﺮﻣﻞ واﻟﻌﻨﺎ Óاﻷرﺿ`ﺔ اﻟﻨﺎدرة وHﻧﺘﺎج
e
ﺗﻮر¨±ﻨﺎت اﻟ»®ﺎح Ω(.ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑºﻨﺎء ﻣWﺸ3ت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎ  t6اﻟﻨﻔﻂ إ∫ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮو®ﺔ ،و¨ﻨﺎء ﺑ`Wﺔ ﺗﺤﺘ`ﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻟ`ﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠRﻬ»¨ﺎء إ∫ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑŒﺐ
ﻟﻠﻨﻔﻂ .أﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤ»®ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﻬﻮ ﺣ»®ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟ  46ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
éﺄ  =Ññﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟ`ﺔ ﻣﻦ ﺣ`ﺚ اﻟﺘ¢ﻠﻔﺔ ،ﻻ {ﻜ  +6 eأن ﺗﺘﻤﺘﻊ UVﻛﺔ واﺣﺪة أو éﻀﻊ ΩUVﺎت éﺤ»®ﺔ اﻹﻧﺘﺎج،
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e ò
 dاﻟ ﻤ ﺤ ﺘ ﻤ ﻠ > e
إﻧﻤﺎ {ﺠﺐ أن {ﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ > e
 dأﺣﺮارا  t6اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺘ¢ﻠﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻌﻤﻼء.
و®ﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟàeورة éﻤ¢ﺎن ﺣﻤﺎ{ﺔ ﻫﺬە اﻟﺤ»®ﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓ¢ﻠﻤﺎ زادت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ Ωﻠﻤﺎ
زادت اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ .وHذا ﺧﺮﺟﺖ ﻗﻮى إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺴ`ﻄﺮة ،ﻓ`ﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث اﻟRﺜ>= ﻣﻦ
e
اﻟàeر .إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋ Pﺳ`ºﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز ،أو ©ﺸﺘﻌﻞ اﻟﻨ>=ان  t6اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴ`ﺔ ،أو
ò
ò
ò
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻨﻮو®ﺔ ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ .وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ أﺷ¢ﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪاول
ﻣﻮاد ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ cﺸ¢ﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
اﻟﻘ ﺴ ﻢ اﻟﺤ ﺎدي ﻋ ﺸ ﺮ  :إﻋ ﺎدة ﺻ ﯿﺎﻏ ﺔ اﻟﻤ ﺤ ﺎد ﺛﺔ و اﻟﺠ ﺪال
ûﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ إن اﻟﻌﺪ{ﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ @ =eﻣﺖ éﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد
e
e
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﻣﻦ ﺑ±ﻨﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ اﻟﺤﺎﻟ`ﺔ اﻟ @  °6ﺗ»®ﺪ اﻟﻮﺻﻮل إ∫ اﻟﺤ`ﺎد اﻟ¨»Rﻮ  t6 É6 eإﻧﺘﺎج اﻟRﻬ»¨ﺎء  t6ﻋﺎم
 ،2035و ∫Hاﻟﺤ`ﺎد اﻟ¨»Rﻮ  É6 eاﻟ∂ t6 e P6ﻋﺎم .2050
ò
ò
ﻟRﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟŒﺲ ﺷ±ﺌﺎ ﻓ»®ﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ©ﺴ! إﻟ`ﻪ اﻹدارة اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ اﻟﺤﺎﻟ`ﺔ ﻓﻘﻂ ،إذ
ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻻ{ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑ > e
 dﻣﺎ {ﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺎﺋ @  °6دوﻟﺔ وﻗﻌﺖ ﻋ Pاﺗﻔﺎﻗ`ﺔ éﺎرÔﺲ ،واﻟ @  °6ﺗﻠﺰم ﻫﺬە
اﻟﺪول éﺎﻟﻮﺻﻮل إ∫ اﻟﺤ`ﺎد اﻟ¨»Rﻮ  .É6 eوﻷن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري أﻣﺮ Óeوري ﻻﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈن ﺳ`ﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺳﺘﻜﻮن Ωﺎرﺛ`ﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔ`ﺬﻫﺎ cﺸ¢ﻞ Ωﺎﻣﻞ أو ﺣ@ °ﺟﺰ ،É6 Ï
ﻓﺈن ﺗﻨﻔ`ﺬﻫﺎ ﺳﻴﺆدي إ∫ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻣﻮت ﺟﻤﺎﻋﻴ > e
 ،dﻧﺎﻫ`ﻚ ﻋﻦ ﺗﺪﻣ>= اﻹﻣ¢ﺎﻧﺎت اﻹ{ﺠﺎﺑ`ﺔ ﻟﻤﺴﺘ·®ﺎت ﺟﺪ{ﺪة
ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر.
مراجعة كتاب

واﻟﻮاﻗﻊ -ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻤﺆﻟﻒ -أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺧÅﺎر®ﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ* ﺗﻜﺮر Ωﻞ ﻳﻮم أن اﻟﻌﺎﻟﻢ éﺤﺎﺟﺔ إ∫ اﻟﻘﻀﺎء
 dرﺋŒﺴ±ﺘ > e
 dﻣﺸﻮﻫﺘ > e
Xcﻋﺔ ﻋ Pاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋ Pﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺧÅﺎر ﺗﻌﺰز رواﻳﺘ > e
d
©ﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬە اﻟﺴ`ﺎﺳﺔ ،وﻫﻤﺎ:
e
e
Ω €ﺎر .É6 ó
 -uﻳœﺴßﺐ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري  t6ﺗﻐ>= ﻣﻨﺎ 6
{ -vﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﺳÅœﺪاﻟﻪ Xcﻋﺔ éﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
e
e e
@
 Üﺑﺮﻣﺘﻪ ﻳﺘﺪﺧﻞ  XVÄ t6ﻣﺨﺎوف ﻏ>=
وΩﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻻ ﺗﻜ  t6 +6ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺣé °ﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠ` 6
ò
* {ﻘﺼﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ إﻋﻼﻣ`ﺎ ﻣﻦ ﻗÅﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎéﻌﻮﻧﻬﺎ) .اﻟﻤﺤﻘﻖ(.
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ﻋﻘﻼﻧ`ﺔ ﻣﻦ أن ﻧﻬﺎ{ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻜﻮن cﺴßﺐ اﻟﻤﻨﺎخ .و¨ﺎﺗﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠ`ﻤ`ﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻐ>= اﻟﻤﻨﺎخ ﻧ`œﺠﺔ
ò
ò
ò
اﻟWﺸﺎﻃﺎت اﻟ®XVßﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺮﻛ®Êﺎ ﻣﺪرﺟﺎ  t6 eﻧﺤﻮ ﺛﻠ  °6 óاﻟﻮﻻ{ﺎت اﻷﻣ»®ﻜ`ﺔ.
رﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻦ {ﺤﺼﻞ .وﻟRﻨﻪ Öﺸ>= إ∫ أن اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﻀﺎد
ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﺟ ٌ
 Pﻇﺎﻫ ٌﺮ ﻋ Pاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻣﻦ ﻗÅﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻐﻨ`ﺔ
6

واﻟﻘ·®ﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺴ`ﺎﺳﻴ > e
 dﻟﻤﺤﺎر¨ﺔ ﺳ`ﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،و¨ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﺗﻌﺘ- =Ñﻋ Pﻧﻄﺎق واﺳﻊ -ﺻﻨﺎﻋﺔ ذات ﺗﺄﺛ>= ﻛﺒ>=.

e
و®œﺴﺎءل ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي {ﻤﻜﻦ أن {ﻠﻌÅﻪ أي أﺣﺪ ﻗÅﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎ ،§6و®ﺮى أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﺘﺠt6 P
ò
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤ`ﺔ ﻟ∂ﻞ ﺷﺨﺺ éﺄﻫﻤ`ﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وأﻫﻤ`ﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ éﻌ`ﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠ`ﺪي.
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Abstract
Abstract
Designing an Accounting Model to Control Carbon Emissions in
OAPEC Countries Based on Market Mechanisms
“Proposal to Establish a Carbon Credits Market in OAPEC”
Suad Ayash Ali Amarif
This study deals with the possible participation of the OAPEC countries in the global
efforts to control carbon dioxide CO2 emissions that cause global warming and climate
change. In the theoretical part of the study examines OAPEC countries’ position in
relation to the issue of carbon emissions by comparing it with the positions of major global
industrial blocs, namely the European Union, the United States and China. The theoretical
part summarizes the developments taking place in terms of imposing carbon taxes and
pricing and the comparison between them to establish a background for the quantitative
analysis in the second part of the study.
In the practical part, the study follows a quantitative methodology based on designing
an accounting-economic model to calculate the due carbon tax based on emissions from
oil production in the member states of OAPEC and some oil-producing countries in the
Arab region. The due carbon tax was derived from the calculation of the additional cost in
US dollars of each country production of one barrel of oil that emits a certain quantity of
carbon dioxide estimated in metric tons at a carbon price speciﬁed at the rate of 40 dollars/
ton. Based on the estimation of this tax, the assumed tax revenue that should cover the
total emissions in the group is calculated, and then the model derives a joint ceiling for the
group to estimate the possibility of establishing a joint market in which carbon credits can
be traded. The model proves that there is a possibility to establish an OAPEC joint carbon
market in the region. With an accounting value of up to $ 12 billion annually, OAPEC and
some other oil producing countries can use the market to issue carbon credits to the group,
which in turn will contribute to ﬁnancing carbon control process for them in accordance
with international trends.
The study reached conclusions and recommendations for the possibility of establishing
a common carbon market among the OAPEC countries to manage and control emissions
from the OAPEC countries.

Key words: OAPEC countries, carbon tax, carbon credit.
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Abstract
Hydrogen
Abstract Production and its role in the energy transition
Hydrogen
production
Eng.
Wael Hamed
A. Moatiand its role in the energy transition
Hydrogen is gaining unprecedented momentum as a central pillar to
foster the energy transition. This growing interest stems from the global
shift toward decarbonization of the energy system. Hydrogen can be used
as a fuel or an energy carrier and storage or a feedstock for many industries
while emits no GHG emissions. It has many applications across industry
sector, power generation and residential sectors.
In this regard, government policy is a crucial element to achieve such
transition in a successful and well-organized manner and help to support
the development of Hydrogen economy in a cost-effective way. This could
include low carbon fuel regulations, CO 2 pricing, vehicle emissions
regulations and zero-emission vehicle programs. Furthermore, policies
may include specific incentives and/or legislations that could enable to
reduce the risk of hydrogen demand and supply for the sector actors. Such
policy support may help to attain the required economies of scale to enable
the industry to drive down costs across different parts of the hydrogen
value chain.
This study provides an overview of different production pathways
of hydrogen, and its current and potential uses to decarbonize the global
economy. It also addresses international policies and strategies that
promote the use of hydrogen to foster energy transition.
The study is divided into three chapters. Chapter-I provides an
overview of different production pathways of hydrogen and the most
commonly used processes to produce it. Furthermore, it covers the main
parts of hydrogen value chain and the most recent technological advances
in each part. While Chapter-II is devoted to highlight the potential uses
of hydrogen to foster the energy transition. It also addresses the
international policies and strategies adopted to promote the use of
hydrogen as a fuel for the future. Chapter- III analyses the key success
factors to develop hydrogen sector in the Arab countries and actions needed
to achieve that end. Moreover, it provides a market survey of the
announced projects and plans to invest in this promising sector.
*Gas Industries Expert, - Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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