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يمكن للهيدروج�ن أن يلعب دور ناقل أو مخّزن للطاقة •

للب��ول والديزل kWh 12من الطاقة مقابلkWh 33.33ل�ل كغ من الهيدروج�ن يوجد•

اإلستخراج، التخز�ن، النقل والتوزيع ال تزال عالية مقارنة بالوقود األحفوري�لفة •

السالمة العاّمة وخطر اإلشتعال •

الطاقةتحّول �عت�� الهيدروج�ن من أهم العناصر �� عملية 

IEA, Roland Berger: المصدر
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�ة من ع�� كميات كب�ة �عتمد صناعات عّد الهيدروج�ن �� ستخدام يمكن إ
الطاقة

ل�ستطيع الهيدروج�ن أن •
ّ
 �ش�

ً
 أساسيا

ً
مصدرا

ات للطاقة �� الصناعات الب��وكيماو�ة، عملي
اج إنتالتكر�ر، صناعة ا�حديد واملواد األولية، 

النقل و�� وسائل الكهر�اء، 

IEA, Roland Berger: المصدر
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طن �� السنة �� مليون  290ا��الطلب العاملي ع�� الهيدروج�ن بنمّو توقعات 
2050ال

-75من الطلب العاملي ع�� الهيدروج�نإزدياد يتوقع •

290حوا�� إ�� 2020�� المليون طن �� السنة 85

2050مليون طن �� السنة �� ال

ن ع�� سوف �ستحوذ الهيدروج�ن املنخفض الكر�و •

معظم هذا الطلب

منطقة الشرق األوسط�ستحوذ من املتوقع أن •

العاملي السوق من % 20-%10وشمال أفر�قيا ما ب�ن 

2050�� اللهيدروج�ن ل

IEA: المصدر
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قيافرص واعدة للهيدروج�ن األخضر �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�

) Electrolysers(هما الكهر�اء من مصادر الطاقة املتجددة وا�حلالت الكهر�ائية امل�ونان الرئيسيان •

High capacity)و�مؤشر قدرة عا�� كهر�اء متجددة منخفضة الت�لفة توليد تتمتع املنطقة بم��ة تنافسية عالية فيما يخص • factors)

من حصة السوق العاملي باهظ الثمن% 30والذي �ش�ل حوا�� )  Proton Exchange Membrane) PEMيزال ا�حلل الكهر�ائيال •

 من الناحية التقنية مع الطاقة غ�� من السوق العاملي% 70ال�ي �ش�ل حوا�� ) (Alkalineالكهر�ائية القلو�ة ال تزال ا�حلالت •
ً
مناسبة �ليا

الطاقةاملتجددة �سبب مش�لة التقطع �� إمدادات 

IEA: المصدر
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سط سوف يلعب الهيدروج�ن األزرق دور إنتقا�� بارز �� منطقة الشرق األو 
وشمال أفر�قيا

إلستخراجهاملنخفضة تتمثل �� وفرة قاعدة املوارد الغاز�ة والت�لفة اتنافسية عالية بم��ة أفر�قيا منطقة الشرق األوسط وشمال تتمتع •

)(SMRالبخار إم�انية إستخدام آبار النفط املستنفدة لتخز�ن ثا�ي أكسيد الكر�ون الناتج عن عملية إعادة ت�و�ن الغاز الطبي�� ب•

تقنية قيد التطو�ر، ومن املتوقع حدوث املز�د من التحسينات (CCS/CCUS)إستخدامھال تزال تقنية إحتجاز الكر�ون وتخز�نھ أو إعادة •
التقنية ال�ي ستؤدي إ�� إنخفاض الت�لفة اإلجمالية إلنتاج الهيدروج�ن األزرق
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no CCUS with CCUS no CCUS with CCUS no CCUS with CCUS no CCUS with CCUS no CCUS with CCUS

United States Europe Russia China Middle East
Capex Opex Natural Gas

IEA: المصدر
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مال ألسواق الهيدروج�ن �� منطقة الشرق األوسط وشتحّديات عّدة قائمة 
أفر�قيا

• �� 
ً
مقارنة مع الدول املنافسةواإلبت�ار البحوث والتطو�ر مجاالت م��انيات صغ��ة �سبيا

 ع�� حجم الطاقة املتجددة •
ً
دة متواضعة �سبيا

ّ
الرغم من أهداف الطاقة املتجددة الطموحة لدول املنطقة املتول

محدودية املوارد املائية والت�لفة اإلضافية لتحلية املياه •

التنظيمية الثغرات وغياب �عض السياسات واألطر •

التمو�لمصادر •
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مال تحّديات عّدة قائمة ألسواق الهيدروج�ن �� منطقة الشرق األوسط وش
أفر�قيا

ا�خاصملستثمري القطاع عالية خاطر تكنولوجية �لفة إ�شاء عالية، إستثمار طو�ل األمد، سوق الطلب قيد النمو، م•

أبرز مصادر التمو�ل ا�حالية �� صناديق ال��وة السيادية، شر�ات النفط الوطنية، وشر�ات التكنولوجيا العاملية•

� جذب القطاع ا�خاص تحّديات �� •
ّ

والعامليا�ح�

ا�حلية وأسواق التصدير الهيدروج�ن التحتية ألسواق تمو�ل مشاريع البنية •

لتحف�� أسواق الهيدروج�ن (..off-take agreements, forms of subsidies etc)للمستثمر�ن تأم�ن الضمانات •
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ط وشمال اإلس��اتيجيات ا�حتملة ألسواق الهيدروج�ن �� منطقة الشرق األوس
أفر�قيا

األزرق مع وحدات ال��ك�� ع�� الهيدروج�ن : 2030-2025•
مع (CCUS)إحتجاز الكر�ون وتخز�نھ أو إعادة إستخدامھ 

الصادرات أسواق ال��ك�� ع�� 

إنخفاض بدء دور أك�� للهيدروج�ن األخضر مع+:2030•
ك��وتركيب محلالت �سعات أالكهر�ائيت�لفة ا�حلل 

�افة مشاريع الهيدروج�ن حول بنية تحتية تجميع •
بحيث يتم تمو�لها من قبل  (Hydrogen Valleys)مركز�ة

اإلستثمارات ا�ح�ومية

� أنابيب ع�(أورو�ا السوق األبرز ا�حتمل لدول شمال إفر�قيا •
ا�خلي�� لتصدير ودول مجلس التعاون ) الهيدروج�ن

الهيدروج�ن ع�� سفن األمونيا

أسواق محتملة لدول مجلس التعاون شرق آسيادول •
ا�خلي�� لتصدير الهيدروج�ن ع�� سفن األمونيا

Hydrogen Council, McKinsey: المصدر
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ي ال یزال الطلب في سوق الھیدروجین ف
ا فریقیمنطقة الشرق األوسط وشمال أ

 ً صغیراً نسبیا
األخضرواألزرقسوق للھیدروجین 

تجمیع كافة مشاریع الھیدروجین حول 
ا بنیة تحتیة مركزیة بحیث یتم تمویلھ

من قبل االستثمارات الحكومیة

العربیة خطوات سباقة للمملكة 
العربیة المتحدة، اإلمارات السعودیة، 

والمغربمصر ، الكویت، سلطنة عمان
إلى بنیة تحتیة، بحوث العلمیة، الحاجة 

إطر تنظیمیة وسیاسات تمویلیة

خالصة
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