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ملخص للتقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية حول
"مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي "2022
تقديم
قامت وكالة الطاقة الدولية في شهر سهتمبت  ،2022بإصهدا قر ر اا البنون "مراجعة قطاع
الهيددروجين العدالمي  ،"2022الهذي رشههههي إلى أ الريهد ويي رلنه دو ا بها ا في دعم المزامها
البواخ الحكنمية البنلوة وقنزرز أم الطاقة ،واواك حاية إلى نشه واسه لمرويا الريد ويي البماحة
وقسهههه ر االبمكها لمله المرويها المي ال قزال قيهد المطنر خالل النرهد الحهالي .كبها أ أ مهة الطهاقهة
النالبية الوايبة ع المنق ا الجينسههياسههية في شه

أو وبا قؤكد على الحاية إلى منائبة احميايا

أم الطاقة م األاداف البواخية.
أوالً :الطلب العالمي على الهيدروجين
بلغ الطله النهالبي على الريهد ويي أكم م  94ملين ط في عها  ،2021أي بزرهاد %5
ع مسههمن النا السههاب  ،وممجاو ا مسههمن ما قت يائحة كن ونا التالغ  91ملين ط عا .2019
وقهد ق كز الجزء األكت م اال قفها في الطله النهالبي على الريهد ويي في المطتيرها المرليهدرهة،
ال سههههيبا في البناد الكيبيائية والمك ر  .في حي  ،كا الطل على الريد ويي في المطتيرا الجدرد ،
مم الصههواعا المريلة والور وقنليد الطاقة وقطاعا البتاني أو إنماج النقند البشههم م الريد ويي
موخفضا بشك ملحنظ في عا .2021
وقند الصهههي أكت مسهههمرل في النالم للريد ويي في عا  ،2021حيث بلغ اسهههمرالكرا نحن
 28ملين ط وان مسهههمن م قف بوسهههتة  %5مرا نة بنا  ،2020رليرا النالرا البمحد األم ركية
وموطرهة الشهههه

األوسهههه بوحن  12ملين ط لكه موربها ،أي بوسههههتهة رهاد بلغهت  %8و %11

على المنالي مرها نهة بنها  .2020وقهتقي أو وبها في الب قتهة ال ابنهة م حيهث مسههههمن الطله على
الريد ويي الذي قجاو  8ملين ط وان نفس البسهمن البسهج في عا  ،2020ثم الرود المي ا قف
طلترا بوستة  %7بدعم م

2

راد االنمناش االقمصادي في مجال المك ر  ،وإنماج الصل .

اذا وقشههي قنقنا سههيوا رن السههياسهها البنلوة 1لنكالة الطاقة الدولية ( )STEPSإلى ا قفا
الطله النهالبي على الريهد ويي إلى نحن  115ملين ط بحلنل عها  ،2030وسههههيكن منذم اهذا
الوبن م المطتيرا المرليدرة ذا الطل الضهيي (أق م  2ملين ط ) .بيوبا رمنق سهيوا رن المنردا
البنلوهة 2لنكهالهة الطهاقهة الهدوليهة ( )APSأ رتلغ الطله النهالبي على الريهد ويي نحن  130ملين ط
في عها  ،2030نسههههتهة  %25موه للمطتيرها الجهدرهد واسههههمخهدا الريهد ويي موخفا االنتنهاثها في

المطتيرا المرليدرة ،كما يوضح الشكل (.)1
الشكل ()1
الطلب العالمي على الهيدروجين وفقا ً للقطاعات والمناطق الجغرافية وبحسب سيناريو السياسات
المعلنة وسيناريو التعهدات المعلنة)2030 – 2019( ،
(مليون طن)
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 سيوا رن السياسا البنلوة (.)Stated Policies Scenario - STEPS سيوا رن المنردا البنلوة (.)Announced Pledges Scenario – APSالمصدر.Global Hydrogen Review 2022, P.18 :

 1رنف سههيوا رن ( )STEPSمنيا ا أكم قحفذا للبسههمرت  ،ألن ال رنمت قحري الحكنما لجبي األاداف البنلوة أم ا مف وغا مو  ،ولكو
رتخذ نذ أكم قفصيال على ما قم وضن بالفن للنصنل إلى اذه األاداف وغي اا م األاداف البمنلرة بالطاقة لك قطا على حد .
 2رتخذ سهههيوا رن ( )APSفي االعمتا يبي االلمزاما البواخية المي قنرد برا الحكنما في يبي أنحاء النالم ،ببا في ذل البسهههاابا
البحدد وطويا وكذل أاداف صافي إنتناثا صف رة على البد الطنر  .ورفم ض أن سيمم النفاء برا بالكام وفي النقت البحدد.
3

 تعافي الطلب العالمي على الهيدروجين في قطاع التكريرسههج الطل النالبي على الريد ويي في قطا المك ر أعلى مسههمن ل على االطال وان
 40ملين ط في عا  2018قزاموا م ذ و إنماج البصهافي ،واسهمر الطل عود نفس البسهمن في
عا  ،2019قت أ روخفا بشهههك حاد إلى نحن  38ملين ط في عا  2020حيث قسهههتتت يائحة
كن ونا في قنقف نشهاط المك ر م انخفاض طل قطا الور – البسهمرل ال ئيسهي للبومجا الوفطية
– بشههك حاد .وفي عا  ،2021شههرد الطل على البومجا الوفطية البك

قنافيا ملحنظا ،ال سههيبا

الدرزل ،الذي وصهه ه الطل علي إلى أعلى مسههههمن على االطال في ال ب األخي م عا ،2021
وقد أد ذل إلى انمناش سه ر في الطل النالبي على الريد ويي في قطا المك ر ليصه إلى نحن
 40ملين ط  .وم البمنق أ ر قف اذا الطل في عا  2022ليسهج مسهمن قياسهي يدرد رمجاو
 41ملين ط .
وقد ق كز ما رر ب م نصهههف الطل النالبي على الريد ويي في قطا المك ر عا 2021
في ك م  :أم ركا الشههبالية ( 10ملين ط قر رتا) ،والصههي (أكم م  9ملين ط ) .وقند أو وبا
المي لم رشههههرهد فيرها الطله

اي البوطرهة النحيهد م بي موهاط المك ر ال ئيسههههيهة األخ

على

الريد ويي في قطا المك ر قنافيا إلى مسهمنرا ما قت يائحة كن ونا ،وم غي البمنق قحر ذل
في عها  .2022وقجهد االشهههها

إلى انخفهاض طهاقهة المك ر في أو وبها بشههههكه كتي خالل النهامي

البهاضههههيي  ،ورمنق عهد حهدو قطن ا خالل عهامي  2022و  ،2023ال سههههيبها في ظه النرنبها
البف وضهههة على وسهههيا نميجة المنق ا الجينسهههياسهههية في شه ه

أو وبا ،وما ر قت برا م حالة

عد اليري بشت البصافي المي قدر اا وسيا.
وم البمنق  ،وفرا لسهيوا رن السهياسها البنلوة لنكالة الطاقة الدولية ،أ ر قف الطل النالبي
على الريد ويي في قطا المك ر بشههك ملحنظ ليصهه إلى نحن  47ملين ط بحلنل عا .2030
وفي البراب  ،قشهي قنقنا سهيوا رن المنردا البنلوة إلى ا قفا الطل ببندل أق ليصه إلى حنالي
 43ملين ط بحلنل عها  .2030ورنكس اهذا الوبن البمنق
قطا الور  ،كما يوضح الشكل (.)2

4

رهاد اسههههمخهدا المرويها الوذيفهة في

الشكل ()2
الطلب العالمي على الهيدروجين في قطاع التكرير وفقا ً للمناطق الجغرافية وبحسب
سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو التعهدات المعلنة)2030 – 2015( ،
(مليون طن)
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ثانيا ً :اإلمدادات العالمية من الهيدروجين
رمم قلتية الطل النالبي على الريد ويي بشهههك كام قر رتا ع ط ر إنماج الريد ويي م
النقند األحفن ي .ففي عهها  ،2021بلغ إيبههالي االنمههاج النههالبي م الريههد ويي  94ملين ط ،
ورسههههمحنذ الريهد ويي البومت بهاسههههمخهدا الغها الطتيني (بهدو احمجها الك بن وقخزروه ) على نحن
 %62م إيبالي االنماج النالبي م الريد ويي خالل عا  .2021في حي شههك إنماج الريد ويي
م الفحم نسهتة  %19م االيبالي ،وق كز بشهك

ئيسهي في الصهي  .كبا قم اسهمخدا كبيا محدود

م الوف (أق م  )%1النماج الريد ويي  ،كما هو موضح في الشكل (.)3

5

الشكل ()3
مصادر إنتاج الهيدروجين ،عام 2021
()%
مصادر ثانوية
%18

الغاز الطبيعي
(مع/بدون احتجاز الكربون وتخزينه)
%62

 94مليون طن

الفحم
%19
النفط
%0.7
الوقود األحفوري
(احتجاز الكربون وتخزينه)
%0.7

 مصاد ثاننرة قشب الريد ويي البومت في مصافي المك ر  ،والريد ويي البومت ع ط ر المحلي الكر بائي للبياه.المصدر.Global Hydrogen Review 2022, P.71 :

وم البالحظ ا قفها عهدد البشهههه وعها

البنلوهة النمهاج الريهد ويي موخفا االنتنهاثها ،

وفي حهال قم قوفيهذ يبي مشهههه وعها إنمهاج الريهد ويي م المحليه الكر بهائي للبيهاه ،أو م النقند
األحفن ي (م اسهههمخدا قروية احمجا الك بن وقخزرو المي اي قيد المطنر حاليا) ،ربك أ رصهه
االنماج النالبي م الريد ويي موخفا االنتناثا إلى أكم م  24ملين ط بحلنل عا .2030
وقجهد االشههههها

إلى أنه م البمنق أ رصههه ه إنمهاج الريهد ويي م النقند األحفن ي

(م اسههههمخهدا قرويهة احمجها الك بن وقخزروه ) في أو وبها إلى نحن  3ملين ط في عها ،2030
باألخذ في االعمتا البشه وعا البنلوة المي رم كز منذبرا في انلودا والببلكة البمحد  .وم البمنق
أ قحر يبي البشهه وعا البخط لرا في النالرا البمحد األم ركية وكودا ،مسههمن إنماج مباث ،
وان ما رنادل  %33م إيبالي االنماج النالبي للريد ويي م النقند األحفن ي (م اسهههمخدا قروية
احمجا الك بن وقخزرو ).

6

ثالثا ً :تكلفة إنتاج الهيدروجين
كا لأل مة ال وسههههيهة األوك انيهة المي اندلنهت مطل عا  ،2022دو ا في قوهامي مخهاوف أم
الطاقة ،وحدو قغيي في اقمصهادرا إنماج الريد ويي م الغا الطتيني (م أو بدو اسهمخدا قروية
احمجا الك بن وقخزرو ) .حيث قسهههتتت قل األ مة في ا قفا أسهههنا الغا الطتيني في األسهههنا
األو وبية لمم اوح ما بي  45 – 25دوال لك ملين وحد ح ا رة ب رطانية في شههر رننين ،2022
وم ثم ا قفنهت قكهاليف إنمهاج الريهد ويي م الغها الطتيني لمم اوح مها بي  7.8 – 4.8دوال  /كجم،
أي ثالثة أضهههناف البسهههمنرا البسهههجلة في عا  .2021وعلى وق قل البنطيا  ،ربك أ رصهههت
الريد ويي األخضه حاليا ان الخيا األق قكلفة النماج الريد ويي في الندرد م البواط  ،إذا كانت
الطاقة االنمايية مماحة .وعلى البد الطنر  ،قد قشهههرد أسهههنا الغا الطتيني انخفاضههها م
مبا رؤدي إلى قحس الرد

أخ

،

الموافسية النماج الريد ويي م الغا الطتيني.

وم يان آخ  ،رمنق انخفاض قكلفة إنماج الريد ويي م الطاقة الشههبسههية الكر وضههنئية
إلى أقه م  1.5دوال  /كجم بحلنل عها  ،2030وإلى أقه م  1دوال  /كجم بحلنل عها  2050في
البواط المي قمناف برا طاقة شهبسهية ييد  ،وم ثم سهيكن قاد ا على البوافسهة م إنماج الريد ويي
م الغا الطتيني باسمخدا قروية احمجا الك بن وقخزرو  ،كما يوضح الشكل (.)4
الشكل ()4
تكلفة إنتاج الهيدروجين من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في عام 2030
تكلفة إنتاج
الهيدروجين
(دوالر/كيلوجرام)

>=1.50
1.50-1.75
1.75-2.00
2.00-2.25
2.25-2.50
2.50-2.75
2.75-3.00
3.00-3.25
3.25-3.50
3.50-3.75
3.75-4.00
4.00-4.25
4.25-4.50
4.50-4.75
< 4.75
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رابعا ً :تجارة الهيدروجين العالمية
ربك أ قصههههت قجهها

الريههد ويي النههالبيههة محن ا ئيسههههيهها لنبليههة انمرههال الطههاقههة

( ،)Energy Transitionفروههاك طله

ممزارههد في يبي أنحههاء النههالم على الريههد ويي موخفا

االنتناثا والنقند البشهم م الريد ويي للبسهاعد في إ الة الك بن م نذا الطاقة .كبا ربك أ
قساام قجا

الريد ويي في الحد م مخاوف أم الطاقة م خالل قونر مصاد النقند واالمدادا .

اهذا وم البمنق ا قفها كبيهة الصههههاد ا البخط لرها م الريهد ويي إلى  2.4ملين ط
سههونرا في عا  ،2026وإلى أكم م  6.5ملين ط سههونرا في عا  ،2029قت أ قمضههاعف بحلنل
عا ( 2030الما رخ البسههمردف النمراء قوفيذ منذم البشهه وعا ) لمصهه إلى  12ملين ط سههونرا.
ووفرا للمن ر الجغ افي ،رمنق أ قسهمحنذ أم ركا الجونبية على الحصهة األكت م إيبالي الصهاد ا
في عا  3( 2030ملين ط ) ،قليرا أسههم اليا ( 2.7ملين ط ) ،وأو وبا ( 1.8ملين ط ) ،وأف رريا
( 1.7ملين ط ) ،وأم ركا الشههبالية ( 1.1ملين ط ) ،وموطرة الشهه

األوسهه ( 1.0ملين ط )،

وآسههيا ( 0.7ملين ط ) .كبا رمنق أ قكن الطاقة الشههبسههية وطاقة ال راح والطاقة الكر ومائية اي
البح ك ال ئيسهي للبشه وعا  ،فضهال ع النقند األحفن ي باسهمخدا قروية احمجا الك بن وقخزرو ،
كما يوضح الشكل (.)5
الشكل ()5
صادرات الهيدروجين المخططة وفقا ً للمناطق الجغرافية)2030 – 2020( ،
(مليون طن سنويا ً)
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خامسا ً :التعاون الدولي في مجال الهيدروجين
رنهد المنهاو الهدولي في مجهال الريهد ويي أم ا بهالغ األابيهة لبناءمهة األاهداف و رهاد حجم
السهن وقنزرز قتادل البن فة وقطنر أفضه الببا سها  .وفي اذا السهيا  ،رذك أ مسهمن المناو
كا م قفنا خالل عا  ،2021وم البمنق أ رمسهها

نميجة لأل مة ال وسههية األوك انية والبخاوف

البمزارد بشههههت أم الطهاقة .رذك في اذا السههههيها  ،أن قد قم قنقي  15اقفهاقية دولية ثوائية يدرد بي
موهذ شههههر سههههتمبت  ،2021ر كز منذبرها على قطنر قجها

الحكنمها

الريهد ويي النهالبيهة،

ويبين الشكل ( )6اتفاقيات التعاون في مجال تطوير الهيدروجين خالل الفترة (.)2022 – 2020
الشكل ()6
اتفاقيات التعاون في مجال تطوير الهيدروجين)2022 – 2020( ،
الوبسا

اسم اليا أو ويناي

بلجيكا

التجارة
2021
2022
التكنولوجيا
2021
2022

الببلكة البمحد
االما ا

الت ا ر

أستانيا

كودا

سوغافن

قشيلي
الصي

السنندرة

الدنبا ك

الت قغال

المشروعات
2021
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أخرى
2021
2022

عبا

ف نسا

الو ورت

ألبانيا
نين لودا

أندونيسيا
اليابا

كن را البغ ب نامتيا
الجونبية

انلودا
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وقنمت الندرد م الحكنما الريد ويي ك كيز م
قم اعمبهاد  9اسههههم اقيجيها

كائز اسههم اقيجيا قطا الطاقة ،حيث

وطويهة يهدرهد موهذ سههههتمبت  ،2021ليصههههه عهدداها االيبهالي إلى

 26اسههم اقيجية .وقد اقخذ بنا الدول خطن يدرد م خالل قوفيذ سههياسهها ملبنسههة ،م الم كيز
بشك خاص على دعم البش وعا المجا رة النماج الريد ويي موخفا االنتناثا والتوية المحمية.
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سادسا ً :توصيات التقرير
قد المر ر عدد م المنصههههيا لمسهه ه ر إنماج واسههههمخدا الريد ويي موخفا االنتناثا ،
وأخذ ما البتاد

في قحنل الطاقة ،والمي م أابرا:

• االنتقال إلى مرحلة تنفيذ السددياسددات :وضهه أاداف وسههياسهها طنرلة األي النشههاء ةرة
لدو الريد ويي في إطا سهياسهة الطاقة الشهام  ،وإقوا األط اف الفاعلة ()stakeholders
بتن سيكن اواك سن مسمرتلية للريد ويي .
• رفع الطموح بتحفيز الطلب في التطبيقات الرئيسدية :الحاية إلى وضه سهياسها لمحفيز الطل
على الريهد ويي موخفا االنتنهاثها  ،كهتدا

ئيسههههيهة لهدعم اعمبهاده كوهاقه للطهاقهة الوذيفهة،

م قنزرز ثرة البسممب ر والبسمرلكي في سن الريد ويي موخفا االنتناثا .
• تحديد فرص البنية التحتية للهيدروجين والتأكد من أن اإلجراءات قصدديرة األجل تتما ددى مع
الخطط طويلددة األجددل :رجه

الوذ في ف ص قسهههه ر قطنر التويههة المحميههة للريههد ويي ،

سههههناء م حيهث األصههههنل الجهدرهد أو إعهاد اسههههمخهدا التويهة المحميهة الحهاليهة للغها الطتيني
(ببا في ذل إعاد قنظيف محطا الغا الطتيني البسال).
• تكثيف التعاون الدولي لتجارة الهيدروجين :سهينمبد قطنر سهن عالبي للريد ويي موخفا
االنتناثا بشك كتي على المناو الدولي الفنال في عد مجاال قمضب  ،وض منيا لكمافة
انتناثا إنماج الريد ويي ونرل  ،وإنشهههاء أط قوذيبية ،وقحدرد مناري ولنائ قابلة للمطتي ،
وقخفيف الحنايز المجا رة ،وضهه هبا المشههههغي التيوي وقجو قجزئة السههههن  ،والنب على
قنزرز المنهاو في التحهث والمطنر واالبمكها وقتهادل البن فهة المي قنمت ضهههه و رهة لخفا
المكاليف و راد الرد

الموافسية لمرويا الريد ويي .

• إزالة الحواجز التنظيمية :ضه و

ويند إطا قوذيبي واضه وممنا

ذي طتينة درواميكية

لب اقتة سههههن الريد ويي  .حيث قحماج األط اف الفاعلة في السههههن إلى قناعد واضههههحة،
ولك قطتي متهاد قوذيبيهة صههههها مهة في سههههن نهاشههههيهة ربك أ رمت االسههههممبها ا .
وم يان آخ  ،ربك أ رسهههاعد قسهههري النبليا الموذيبية ،مم الم اخيص والمصههها ر ،
في قص البدد الزموية لموفيذ البش وعا .
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سابعا ً :مالحظات ختامية
م خالل اسهمن اضهوا للمر ر  ،رمتي قزارد االامبا النالبي بالريد ويي  ،حيث رمنق أ رصه
الطل النالبي على الريد ويي إلى مسمن رم اوح ما بي  115إلى  130ملين ط في عا ،2030
كبا رمتي ا قفا عدد البشهههه وعا البنلوة للريد ويي موخفا االنتناثا الذي رمنق ا قفا انماي
ليصهههه إلى أكم م  24ملين ط بحلنل عها  .2030أمها فيبها رخص المجها

النهالبيهة للريهد ويي ،

فب البمنق أ قشههرد ا قفاعا ملحنظا لمص ه إلى نحن  12ملين ط سههونرا بحلنل عا  2030وذل
بالمزام م االنمراء م قوفيذ منذم البش وعا البخططة.
وفي اذا الشههت  ،قجد االشهها

إلى أ الندرد م الدول األعضدداء في منظمة األقطار العربية

المصددددرة للبترول (أواب ) قد أولت اامباما اي األخ

بالمطن ا المي رشهههرداا قطا الريد ويي

النالبي ،لبا ل م اننكاسها على قطا الطاقة في الدول األعضهاء بشهك عا  .ولم قك الدول الن بية
ببنزل ع ما رشهههرده قطا الريد ويي النالبي م قطن ا  ،حيث قتوت اي األخ
رمنل بإنماج الريد ويي األخضه واأل

 38مشهه وعا

واالمننيا الخضه اء والز قاء ،وإسهمغالل الريد ويي في

قطا الور الت ي والتح ي.
وال شههه ه أ اهذا االامبها بهالريهد ويي نهاب م كننه مصهههههد نهاقه للطهاقهة مرتنل بيييها،
مبا رمطل ضهخ اسهممبا ا كتي
الناعد  ،وليكن
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لمنذيم االسهمفاد مو واالسهمحناذ على حصهة م سهنق البسهمرتلية

افدا لبصد ي الوف والغا .

