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طموحات المملكة العربية السعودية بشأن
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يونيو 2021
جان فريدريك براون ورامي شبانة

في أوائل عام  ،2021صرح وزير الطاقة األمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة
العربية السعودية تهدف إلى أن تصبح "ألمانيا أخرى عندما يتعلق األمر بمصادر
الطاقة المتجددة" ( .)Martin, El Wardany, and Abu Omar 2021في
الوقت الحالي ،تهيمن التوربينات البخارية التي تعمل بالنفط على مزيج الطاقة
في المملكة العربية السعودية ،كما تهيمن عليه بشكل متزايد محطات الغاز.
وبالتالي ،فإن الفرصة هائلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة المحلية بشكل
فعال من حيث التكلفة وتعظيم إمكانيات صادرات النفط .لذلك تخطط المملكة
لتحويل نصف قطاعها للطاقة إلى غاز والنصف اآلخر إلى مصادر متجددة.

كما أوضحت المملكة
طموحها المترابط لتصبح
قوة عالمية في مجال
الهيدروجين النظيف من
مصادر الطاقة المتجددة
والمتغيرات القائمة على
الوقود األحفوري

كما أوضحت المملكة طموحها المترابط لتصبح قوة عالمية في مجال الهيدروجين
النظيف من مصادر الطاقة المتجددة والمتغيرات القائمة على الوقود األحفوري.
بدعم من مصادر الطاقة المتجددة ( ،)RESيمكن أن ينتج التحليل الكهربائي
خال من الكربون .تشمل طرق إنتاج الهيدروجين القائمة
للماء هيدروجين ٍ
على الغاز الطبيعي إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار من خالل احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه ( )CCUSواالنحالل الحراري للميثان ،الذي ينتج الكربون
الصلب كمنتج ثانوي .تتم تسمية هذه المتغيرات بالهيدروجين "األخضر" و
"األزرق" و "الفيروزي" (الشكل .)1

الشكل  .1المتغيرات الخضراء والزرقاء والفيروزية إلنتاج الهيدروجين.
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المصدر :يونس سيد والباحثون (كابسارك).
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من المتوقع أن تتطور سوق سلع عالمية بقيمة  11تريليون دوالر للهيدروجين
عاما القادمة (Bloomberg New Energy Finance
النظيف على مدار الثالثين ً
 .)2020تعتبر حال ًيا الحكومات والجهات الفاعلة في الصناعة في جميع أنحاء
العالم أن الهيدروجين النظيف هو ناقل للطاقة تم وضعه بشكل مثالي ألداء
ثالثة أدوار شاملة:
•إزالة الكربون من األجزاء التي يصعب تخفيفها من سلسلة قيمة الطاقة التي
ال يمكن إمدادها بالكهرباء بسهولة (على سبيل المثال ،العمليات الصناعية
الثقيلة ذات درجات الحرارة العالية ،والنقل البري للخدمة الشاقة والطويلة
المدى ،والطيران والشحن).

من المتوقع أن تتطور
سوق سلع عالمية
بقيمة  11تريليون دوالر
للهيدروجين النظيف على
عاما القادمة
مدار الثالثين ً

•تمكين اقتران القطاع من خالل دمج قطاع الطاقة الكهربائية مع قطاعات
التدفئة والتبريد والنقل والصناعة.
•لتكامل الكهرباء في انتقال الطاقة بشكل عام.
المملكة العربية السعودية هي مثال رئيس على دولة بإمكانات هائلة للهيدروجين
النظيف .تواصل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى خططها
بعيدا عن النفط والغاز .وبالتاليُ ،تظهر المنطقة
الطموحة لتنويع اقتصاداتها ً
متزايدا بتطوير وإمكانيات قطاع الهيدروجين النظيف الناشئ.
اهتماما
ً
ً
االستفادة الكاملة من الهيدروجين النظيف لتزويد االقتصاد العالمي بالطاقة
بشكل مستدام قد تمنح المملكة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي اآلخرين ميزة
تنافسية في عالم يتزايد تقييده بالكربون حيث يعد صافي انبعاثات ثاني أكسيد
وشرطا للبقاء على قيد الحياة.
الكربون ( )CO2مطل ًبا
ً

المملكة العربية السعودية
هي مثال رئيس على دولة
بإمكانات هائلة للهيدروجين
النظيف

لذلك يحلل هذا التعليق الفرص والتحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية
حيث تهدف إلى أن تصبح رائدة في سوق الهيدروجين النظيف العالمي الناشئ.
الهيدروجين النظيف في عالم مقيد بالكربون
نظرا لعدم وجود
يتم حال ًيا التقليل من قيمة خيارات إنتاج الهيدروجين النظيف ً
انبعاثات غازات الدفيئة ( )GHGأو انخفاضها .ومع ذلك ،على المدى القصير
إلى المتوسط ،قد يتغير تقليل القيمة هذه مع زيادة الدول والمناطق لمجموعة
من تدابير إزالة الكربون في أعقاب جائحة كوفيد .19-على الرغم من أن أفضل
استخدام لمبادرات تسعير الكربون هو كجزء من مجموعة السياسات لدفع أنواع
االبتكار المطلوبة للوصول إلى عالم يساوي الصافي فيه الصفر ،إال أنه أداة
مهمة في مجموعة أدوات صناع السياسات للحد من استخدام الوقود كثيف
الكربون وتحفيز التقنيات األنظف.
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يوجد حال ًيا  64مبادرة لتسعير الكربون قيد التنفيذ أو من المقرر تنفيذها في
نظاما لتداول االنبعاثات ( )ETSو  33ضريبة
جميع أنحاء العالم .وهي تشمل 31
ً
كربون على مستوى المدينة والوالية والمستوى الوطني واإلقليمي (الشكل
 .)2تبذل أكبر أسواق التصدير في المملكة العربية السعودية ،الصين واالتحاد
جهودا كبيرة لتطوير مثل هذه المبادرات .وفي الوقت ذاته ،يخطط
األوروبي،
ً
االتحاد األوروبي آللية تعديل حدود الكربون ( .)CBAMوستأخذ هذه اآللية واحدة
من ثالثة أشكال .يمكن أن يستلزم تعديل ضريبة الكربون على الحدود أو إدراج
بدال من ذلك،
المستوردين داخل أنظمة تداول االنبعاثات لالتحاد األوروبيً .
قد يشمل ذلك تعريفات استيراد على المنتجات من الدول التي ال تتماشى
سياساتها المناخية مع اتفاقية باريس (.)European Parliament 2020
الشكل  .2مبادرات تسعير الكربون متعددة المستويات ( )2021وآلية تعديل حدود الكربون المخطط لها.

استنادا إلى مجموعة البنك الدولي ( )2020وشركة  Hydrogen Councilوشركة ماكنزي (.)2021
المصدر :الباحثون،
ً

تمت صياغة آلية تعديل حدود الكربون التابع لالتحاد األوروبي كحل لمشكلة
تسرب الكربون .يهدف إلى زيادة فعالية أسعار الكربون األوروبية المحلية.
الهدف األساسي هو تعزيز تكافؤ الفرص للسلع والخدمات المتداولة دول ًيا من
حيث الكربون الناتج ( .)Blazquez, Dale, and Jeffries 2020ستحتاج الدول
والمناطق األخرى التي تطبق تسعير الكربون لتقليل االنبعاثات في النهاية إلى
تنفيذ شكل من أشكال آلية تعديل حدود الكربون لتعويض فروق األسعار.
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في هذا السياق ،ومع األخذ في االعتبار تعهد الرئيس شي جين بينغ األخير حول
"حيادية الكربون بحلول عام  ،"2060من المهم اإلشارة إلى أن الصين أطلقت
رسم ًيا المرحلة األولى من أنظمة تداول االنبعاثات الوطنية في فبراير .2021
تسمح أنظمة تداول االنبعاثات الصينية للحكومات المحلية بوضع حدود قصوى
للتلوث لمحطات كهرباء يبلغ عددها  2267تعمل بالفحم والغاز ألول مرة.
يمكن لهذه الشركات شراء الحق في التلوث من الشركات األخرى ذات البصمة
الكربونية المنخفضة ( .)Enerdata 2021ومن المتوقع أن تغطي أنظمة تداول
االنبعاثات في الصين ثلث انبعاثاتها عندما تعمل بكامل طاقتها .حيث سيتفوق
على نظام االتحاد األوروبي ليصبح أكبر نظام تداول لالنبعاثات في العالم.
تشير البيانات الحديثة إلى أن  ٪16من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية
تم فرض ضرائب عليها في عام  .)World Bank Group 2020( 2020على
الرغم من المبادرات الجديدة أو الموسعة في العديد من الواليات القضائية ،كان
متوسط السعر الدولي للكربون في عام  2020حوالي  3دوالر للطن من ثاني
أكسيد الكربون ( .)tCO2بالمقارنة ،كان هذا السعر  2دوالر للطن من ثاني
أكسيد الكربون في عام  .)Goldman Sachs 2020( 2019ومع ذلك ،في ظل
أنظمة تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي ،ارتفعت أسعار الكربون إلى أكثر
دوالرا) لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في الربع الثاني
من  50يورو (60
ً
من عام  .2021ويتوقع صندوق تحوط رئيس في لندن أن يصل هذا السعر
دوالرا) لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ،ربما بنهاية
إلى  100يورو (121
ً
هذا العام ( .)Ember-Climate 2021; Mathis 2021تشير التقديرات إلى أن
سعر الكربون العالمي الذي ال يقل عن  100 - 50دوالر للطن من ثاني أكسيد
الكربون بحلول عام  2030ضروري لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل
فعال من حيث التكلفة لتلبية أهداف اتفاقية باريس بشأن درجات الحرارة
(.)High-Level Commission on Carbon Prices 2017
الهيدروجين النظيف لديه القدرة على لعب دور حاسم في عالم يتزايد تقييده
بالكربونُ .تظهر مسارات إزالة الكربون العميقة للعالم أن الهيدروجين األخضر
وحده يمكن أن يلبي أي شيء بين صفر و ( ٪24أو  696مليون طن متري) من
الطلب النهائي على الطاقة في عام ( 2050الشكل .)3

تشير التقديرات إلى أن
سعر الكربون العالمي
الذي ال يقل عن 100 - 50
دوالر للطن من ثاني
أكسيد الكربون بحلول
عام  2030ضروري لتقليل
انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بشكل فعال من
حيث التكلفة لتلبية أهداف
اتفاقية باريس بشأن
درجات الحرارة
(High-Level
Commission on
.)Carbon Prices 2017
الهيدروجين النظيف لديه
القدرة على لعب دور حاسم
في عالم يتزايد تقييده
بالكربون

الشكل  .3الهيدروجين األخضر كنسبة مئوية من الطلب النهائي على الطاقة في عام  2050في ظل سيناريوهات مختلفة.
المنشأة
تقدير مركزي
النطاق (منخفض-عالي)

الحصة العالمية في عام 2019
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 1.5( 2018
درجة مئوية دون  /تجاوز حد منخفض)
منظور وكالة الطاقة الدولية لتكنولوجيا الطاقة  /توقعات الطاقة
العالمية " 2020سيناريو التنمية المستدامة"
توقعات بريتيش بيتروليوم " 2020سريع/صافي يساوي الصفر"لتكنولوجيا
الطاقة  /توقعات الطاقة العالمية " 2020سيناريو التنمية المستدامة"
شركة ( Hydrogen Council 2017سيناريو )2C
( BloombergNEFسيناريوهات السياسة "الضعيفة" مقابل "القوية")

الهيدروجين األخضر كنسبة مئوية من الطلب النهائي على الطاقة في عام 2050

المصدر :الباحثون ،بنا ًء على موجز الكربون (.)2020
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في ظل سيناريو السياسة القوي لشركة بلومبرج ألبحاث تمويل الطاقة
( ،)BloombergNEFالذي يفترض أن االحتباس الحراري العالمي يقتصر على
 1.5درجة مئوية ( )C°فوق مستويات ما قبل الصناعة ،فإن الهيدروجين يلبي
 ٪24من الطلب النهائي على الطاقة بحلول عام  .2050ويلعب الهيدروجين
مهما في تلبية احتياجات الطاقة في القطاعات التي يصعب خفضها،
دورا ً
هنا ً
مثل الصناعة والنقل .وتقدر شركة  ،Hydrogen Councilوهي مبادرة عالمية
يقودها رئيس تنفيذي تابعة ألكثر من  90شركة رائدة في مجال الطاقة والنقل
والصناعة واالستثمار ،أن الهيدروجين األخضر يمكن أن يلبي  ٪18من إجمالي
الطلب النهائي على الطاقة بحلول عام  2050في سيناريو االحتباس الحراري
العالمي عند  2درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة .ولكي يتحقق أي
من السيناريوهين ،يجب أن تكون هناك تدابير شاملة إلزالة الكربون ،ويجب أن
تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين .يجب خلق الطلب على الهيدروجين لتمكين
انخفاض تكاليف اإلنتاج ،ويجب بناء البنية التحتية .ستتطلب كل هذه التغييرات
كبيرا.
دعما سياس ًيا
ً
ً
فرص الهيدروجين النظيف في المملكة العربية السعودية

كلما زاد حجم محطات
الطاقة المتجددة (حجم
المشاريع الجارية يبلغ
عدة مئات من الميجاواط،
وتتحرك بشكل متزايد نحو
الجيجاواط) ،زادت الحاجة
إلى إدارة التقطع

تمتلك المملكة العربية السعودية الموارد والبنية التحتية والمهارات الالزمة
إلنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة تنافسية .تعد المملكة من الدول األقل إلنتاج
الموارد الهيدروكاربونية وهي ثامن أكبر منتج للغاز في العالم مع  6تريليون متر
مكعب من موارد الغاز الطبيعي المؤكدة .ولديها حوالي  25جيجا طن من سعة
أخيرا ،لديها
تخزين ثاني أكسيد الكربون في منشآت تخزين ضخمة متعددةً .
جدا لإلشعاع والرياح (;BP 2020; Qamar 2020
سرعات طبيعية مباشرة عالية ً
.)Ward, Heidug, and Bjurstrøm 2018
تتضح قدرات المملكة العربية السعودية في خبرتها الممتدة لعقود في صناعة
النفط والغاز ومنشآت إنتاج المواد الكيميائية ذات المستوى العالمي .يقوم
مصنع أرامكو السعودية باحتجاز ثاني أكسيد الكربون في محطة الحوية،
لمعالجة الغاز الطبيعي ،ونقله إلى حقل نفط العثمانية حيث تقوم أرامكو بحقن
الحقل بثاني أكسيد الكربون المضغوط كآلية لتخزين ثاني أكسيد الكربون مع
االستخالص المعزز للنفط ( .)EORتمتلك الحوية قدرة حجز تبلغ  800000طن
من ثاني أكسيد الكربون سنو ًيا ( .)Aramco 2015يعد مشروع مصنع الحوية
الحتجاز الكربون وتخزينه ( )CCSاألكبر في الشرق األوسط ،إلى جانب مصنع
الريادة في أبو ظبي.
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تطوير شبكات
أنابيب الهيدروجين المخصصة داخل مدنها الصناعية .تم تشغيل الشبكة األولى
في مدينة ينبع الصناعية في وقت سابق من هذا العام (Almazeedi et al.
 .)2021تعد التجمعات الصناعية في مدن مثل الجبيل وينبع مواقع مناسبة
لمراكز الهيدروجين لعدة أسباب:
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1 .يمكنها دمج مراكز الغاز الصناعية بالكامل التي تركز على إنتاج الهيدروجين
عبر اإلصالح البخاري للميثان مع شبكة خطوط األنابيب المرتبطة
التي تربط هذه المراكز بالمستخدمين النهائيين في قطاع الصناعة
()Air Products 2020a
2 .تعد مناطق اختبار قيمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات ونماذج األعمال
التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون .يمكن استخدام النفايات من أحد
التطبيقات ،مثل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إنتاج الهيدروجين باستخدام
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أو الحرارة الزائدة من إنتاج الفوالذ،
كمدخالت لتطبيق آخر.
3 .توفر التآزر في البنية التحتية مثل الصناعات الثقيلة ،وال سيما المواد
الكيميائية واألسمدة والمصافي ،يمكن أن تتفاعل مع الشحن ونقل البضائع
وخطوط األنابيب ومصادر الطاقة المتجددة.
من المتوقع أن تكون نيوم ،وهي مدينة مستقبلية على طول ساحل البحر األحمر
في شمال غرب المملكة العربية السعودية ،جز ًءا من أي نظام بيئي سعودي
للهيدروجين في المستقبل .توضح مرحلة التخطيط األولى أن نيوم تهدف إلى
مركزا للهيدروجين .هدفها هو توفير األساس للمواد األولية النظيفة
أن تكون
ً
المستخدمة في إنتاج األسمدة والكيماويات والمشتقات النفطية .يتم تنفيذ
هذا العمل بالتعاون مع جهات كبيرة مثل الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) وأرامكو السعودية (.)Carpenter 2021

من المتوقع أن تكون نيوم،
وهي مدينة مستقبلية على
طول ساحل البحر األحمر
في شمال غرب المملكة
العربية السعودية ،جز ًءا
من أي نظام بيئي سعودي
للهيدروجين في المستقبل

يمثل إنشاء نيوم هيليوس بداية هذه الخطة ،وهي أكبر منشأة للطاقة المتجددة
في العالم لتحويل الهيدروجين إلى األمونيا .ويعد هذا المشروع عمل مشترك بين
شركة  Air Productsوشركة  Acwa Powerونيوم ومن المقرر أن يبدأ تشغيله
في عام  .2025يتم تشغيل المحطة بسعة  4جيجاواط ( )GWمن الطاقة
المتجددة والشمسية خالل النهار وطاقة الرياح في الليل .ستسمح هذه الظروف
المناخية للمحلل الكهربائي في هيليوس بالعمل بعامل حمولة مرتفع ،مع إنتاج
سنوي من األمونيا يقدر بـ  1.2ميغا طن سنو ًيا .ستكون شركة Air Products
هي الشركة الحصرية لألمونيا ،والتي تعتزم نقلها إلى جميع أنحاء العالم كناقل
للهيدروجين .وسيتم بعد ذلك تكسير هذه األمونيا في الموقع إلى الهيدروجين
األخضر لسوق النقل.)Air Products 2020b( .
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من المتوقع أن تظل تكلفة
إنتاج الهيدروجين األزرق
أرخص من تكلفة إنتاج
الهيدروجين األخضر حتى
عام  2030على األقل

من المتوقع أن تظل تكلفة إنتاج الهيدروجين األزرق أرخص من تكلفة إنتاج
الهيدروجين األخضر حتى عام  2030على األقل .وقد أثبتت أرامكو السعودية
بنجاح إنتاج وشحن شحنة أمونيا زرقاء إلى اليابان (Shabaneh, Al Suwailem,
 .)and Roychoudhury 2020وكان ذلك بالشراكة مع شركة سابك ومعهد
اقتصاديات الطاقة في اليابان وبدعم من وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة
اليابانية .يمكن استخدام األمونيا الزرقاء كناقل هيدروجين نظيف ويمكن حرقها
مباشرة كوقود في محطات توليد الكهرباء .ويمكن أن يعمل إنتاج الهيدروجين
الفيروزي كبديل للهيدروجين األزرق ،حيث إنه ال يتطلب احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه .ومع ذلك ،فإن قابليتها للتسويق تعتمد على تحسين
االقتصاد ،مما يعني وجود سوق أكبر لمنتجات الكربون الصلب.
نظرا لهذه الخصائص ،يمكن أن تتمتع المملكة العربية السعودية ودول مجلس
ً
التعاون الخليجي األخرى مثل الكويت بميزة الريادة في إنتاج الهيدروجين األزرق.
وتعتبر هذه الميزة مهمة "لتأمين مكانتها في ما يمكن أن يكون نافذة للفرص
من  10إلى  20سنة " ( .)Almazeedi et al. 2021ومع ذلك ،على المدى
البعيد ،من المرجح أن يغلب الهيدروجين األخضر األزرق .سيصبح الهيدروجين
األخضر تنافسي ًا أكثر مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة والمحلالت الكهربائية
بشكل أكبر .إذا تم تحديد سعر فعال للكربون ،فمن المرجح أن يصبح إنتاج
الهيدروجين األخضر تنافسي ًا أكثر من إنتاج الهيدروجين األزرق حيث ستحل
الكهرباء القائمة على مصادر الطاقة المتجددة محل الغاز الطبيعي كمادة أولية.

يمكن أن تستفيد المملكة
العربية السعودية من
اقتصاد الهيدروجين بشكل
كبير من زيادة اإلنتاج
والتعاون والطلب والبنية
التحتية في جميع أنحاء دول
مجلس التعاون الخليجي

أيضا إلى ما وراء حدودها.
تمتد فرص الهيدروجين في المملكة العربية السعودية ً
على وجه التحديد ،يمكن للمملكة العربية السعودية المشاركة في المشاريع
ذات االهتمام المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى .وبهذه
الطريقة ،يمكن لهذه الدول تحقيق وفورات الحجم وتجميع الموارد البشرية
ورأس المال والموارد التقنية بطريقة فعالة من حيث التكلفة .يمكن أن تشمل
المشاريع المرشحة مراكز احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ومراكز الهيدروجين
اإلقليمية كما هو في نماذج مشاريع االتحاد األوروبي للفائدة المشتركة
( .)PCIs) (Almazeedi et al. 2021مشاريع الفائدة المشتركة هي مشاريع
البنية التحتية الرئيسة عبر الحدود التي تربط أنظمة الطاقة في دول االتحاد
األوروبي .فهي تستفيد ،على سبيل المثال ،من التخطيط السريع ومنح
التصاريح من قبل سلطة وطنية واحدة وأداة تمويل مشتركة
( .)European Commission 2021وبالمثل ،يمكن أن تستفيد المملكة العربية
السعودية من اقتصاد الهيدروجين بشكل كبير من زيادة اإلنتاج والتعاون والطلب
والبنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (الشكل .)4
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الشكل  .4اقتصاد الهيدروجين في المملكة العربية السعودية داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر :يونس سيد (كابسارك).

أخيرا ،كانت المملكة العربية السعودية وأستراليا من بين أوائل الدول في جميع
ً
أنحاء العالم التي أشارت إلى خططها إلنتاج وتصدير الهيدروجين أكثر مما
تستهلك .وبذلك يمكن للمملكة االستفادة من المشاركة في الجهود الجارية
إلنشاء حوافز من جانب الطلب ،مثل شهادات اعتماد المواصفات أو ضمانات
المنشأ ( )GOsللهيدروجين.
واضحا لمنتجات الهيدروجين ،يمكن أن يزيد من
وصفا
يوفر نظام ضمان المنشأ
ً
ً
وعي المستهلك ويصف بدقة قيمة السلعة .عالوة على ذلك ،يمكن أن يساعد
في تسهيل تقييم السوق والتجارة الدولية في الهيدروجين النظيف .ويعد هذا
األخير مهم جد ًا للدول ذات الطموحات العالية لتصدير الهيدروجين ،مثل المملكة
العربية السعودية .شكلت الشراكة الدولية للهيدروجين وخاليا الوقود في
االقتصاد ( )IPHEفريق عمل لتحليل إنتاج الهيدروجين ( .)H2PA TFويقوم فريق
العمل هذا حال ًيا بتطوير منهجية فنية وتحليلية يمكن استخدامها لتقييم السوق.
على وجه الخصوص ،يمكن استخدامه لشراء الهيدروجين عبر المناطق ولتحديد
أثر انبعاثات المصادر المختلفة للهيدروجين ( .)IPHE 2020نتائج جهود فريق
عمل تحليل إنتاج الهيدروجين غير إلزامية وتخضع لتقدير كل عضو .ومع ذلك،
فإن هدفه على المدى البعيد هو المساهمة في تعريف الهيدروجين النظيف
(.)IPHE 2020
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هناك حاجة إلى إطار دولي قوي معترف به بشكل متبادل لضمانات المنشأ.
يمكن لمثل هذا اإلطار أن يتجنب الوصف الخاطئ أو الحساب المزدوج للتأثيرات
البيئية ويمكن أن يغطي اإلنتاج المكافئ لثاني أكسيد الكربون للوقود والمواد
األولية القائمة على الهيدروجين ( .)IPHE 2020يجب أن يعتمد مخطط ضمانات
أيضا على انبعاثات غازات الدفيئة لدورة الحياة من أنشطة المراحل األولية
المنشأ ً
مثل توليد الكهرباء والنقل .وبهذه الطريقة يمكنها ضمان االتساق والتوافق
مع خطط إصدار شهادات غازات الدفيئة للسلع األخرى ،مثل الكهرباء أو الوقود
األحفوري (.)IRENA 2020
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد أشارت إلى نواياها في إنتاج
الهيدروجين النظيف ،إال أنها على عكس أستراليا ،لم تنضم بعد إلى الشراكة
الدولية للهيدروجين وخاليا الوقود في االقتصاد .الشراكة مفتوحة أمام "الكيانات
الحكومية الوطنية" التي لديها "التزامات كبيرة الستثمار الموارد في أنشطة
البحث والتطوير والعرض لتعزيز تقنيات الهيدروجين" ( .)IPHE 2020من شأن
المشاركة الفعالة في مناقشات إصدار الشهادات أن تسمح للمملكة بتشكيل
المناقشات الجارية حول هذا الموضوع .بدورها ،ستخدم هذه الجهود وتعزز
الشراكات بين الحكومات وبين الشركات والحكومة مع كبار المستوردين ،مثل
مؤخرا مذكرة تفاهم (اإلطار .)1
ألمانيا ،التي وقعت معها المملكة
ً
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اإلطار  :1مذكرة تفاهم بشأن إقامة تعاون في مجال الهيدروجين بين المملكة العربية السعودية وألمانيا.
في  11مارس  ،2021وقع وزير الطاقة صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود ووزير
الشؤون االقتصادية بيتر ألتماير مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين .تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز
التعاون الثنائي في إنتاج ومعالجة وتطبيق ونقل الهيدروجين النظيف.

المصدر :وزارة الطاقة السعودية.

لتعزيز التعاون الثنائي إلنتاج ومعالجة وتطبيق ونقل الهيدروجين النظيف ولمشاريع التسويق المشتركة،
تهدف مذكرة التفاهم إلى:
•إشراك أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات البحوث وكيانات القطاعين الخاص والعام في تنفيذ
األنشطة المناسبة.
•تعزيز تبادل المعرفة ونقل البيانات التقنية ألصحاب المصلحة السعوديين واستخدام التقنيات األلمانية
لتنفيذ وتوطين التقنيات الجديدة للمشاريع المبتدئة في المملكة.
•بذل الجهود لتنفيذ مشاريع ملموسة ،بما في ذلك نيوم.
•تسهيل تطوير قطاع الهيدروجين المحايد لثاني أكسيد الكربون في ألمانيا.
•إنشاء صندوق سعودي ألماني لالبتكار لتعزيز الهيدروجين النظيف
(.)Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany 2021
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تحديات الهيدروجين النظيف داخل وخارج المملكة
العربية السعودية

خارج االتحاد األوروبي،
لم تلتزم أي دولة في
مجموعة العشرين ،وهي
مجموعة من الدول الغنية
والنامية الرائدة ،بأهداف
قدرة المحلل الكهربائي
واإلنتاج والطلب .تفتقر
معظم هذه الدول إلى
دعم سياسي مخصص
للهيدروجين

ال يزال مسار الطلب المستقبلي للهيدروجين النظيف باعتباره ً
ناقل للطاقة
غير مؤكد إلى حد كبير .على المدى البعيد ،قد يحل الهيدروجين األخضر محل
إنتاج الهيدروجين الحالي في صناعة المواد الكيميائية ،مما يؤدي إلى إزالة المواد
األولية الكيميائية القائمة على الوقود األحفوري .وقد يشكل إما الوقود أو
المواد األساسية للوقود في الطيران والشحن ،حيث أن هذه القطاعات لها بدائل
قليلة ( .)Liebreich 2020تواجه أجزاء أخرى من قطاع النقل (أي مركبات الطرق
مزيدا من عدم اليقين ،ويمكن استخدام
العامة والخاصة والحافالت والشاحنات)
ً
معا .على سبيل المثال ،يمكن استخدام المركبات الكهربائية التي
التطبيقات ً
تعمل بالبطارية ( )BEVsللسفر لمسافات قصيرة في المركبات الشخصية وداخل
المدن .يمكن استخدام خاليا وقود الهيدروجين ( )H2FCsللنقل البري لمسافات
طويلة وشاقة .كما أن مستقبل المياه وتدفئة المساحات غير مؤكد .يمكن
استخدام مضخات التدفئة الهجينة التي تستخدم الهيدروجين أو الغاز األخضر
خالل أوقات ذروة الطلب لتدفئة المباني .قد تختار مناطق ودول مختلفة اتجاهات
سياسية مختلفة (على سبيل المثال ،المزيد من خاليا وقود الهيدروجين في آسيا
وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية والمزيد من المركبات الكهربائية التي
تعمل بالبطارية في أوروبا).
ومع ذلك ،فإن تطور سوق الهيدروجين النظيف العالمي على مدى العقود الثالثة
القادمة ال يزال غير مؤكد في نهاية المطاف .خارج االتحاد األوروبي ،لم تلتزم
أي دولة في مجموعة العشرين ،وهي مجموعة من الدول الغنية والنامية الرائدة،
بأهداف قدرة المحلل الكهربائي واإلنتاج والطلب .تفتقر معظم هذه الدول إلى
دعم سياسي مخصص للهيدروجين (الشكل .)5

الشكل  .5سياسات الهيدروجين المخصصة بين دول مجموعة العشرين (باستثناء خاليا الوقود).
األرجنتين
أستراليا
البرازيل
كندا
تشيلي
الصين
فرنسا
ألمانيا
الهند
إندونيسيا
إيطاليا
اليابان
المكسيك
روسيا
المملكة العربية السعودية
جنوب إفريقيا
كوريا الجنوبية
تركيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

السياسات الوطنية للهيدروجين فقط (باستثناء خاليا الوقود).

استنادا إلى (.Bloomberg New Energy Finance (2021
المصدر :الباحثون،
ً
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باإلضافة إلى صياغة أهداف طموحة للهيدروجين األزرق واألخضر ،فإن أي نهج
سياسي سعودي مخصص سيتعين عليه معالجة العديد من التحديات وسط هذه
الحالة من عدم اليقين .ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى دعم ممول من
الحكومة لتحقيق طموحاتها مثل أي حكومة ترغب في بناء قدرة إنتاجية محلية.
وتمتلك المملكة العديد من خيارات الدعم ،باإلضافة إلى قيادة تطوير مراكز
الهيدروجين .يتمثل أحد الخيارات في تحديد حصص تدريجية لصناعات معينة
لزيادة حصة الهيدروجين تدريجي ًا بين الوقود المستخدم .ويتمثل الخيار اآلخر في
تزويد المنتجين بعائدات منظمة ،مما يسمح لهم بتحقيق عوائد على التكاليف
مسبقا .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمملكة العربية السعودية تقديم دعم
محددة
ً
للمستخدمين النهائيين للهيدروجين .حيث سيمكن هذا الدعم المستخدمين من
بدال من الوقود الحالي كثيف
دفع قيمة إضافية الستخدام الهيدروجين النظيف ً
الكربون (.)Almazeedi et al. 2021
بجانب الحوية ،تحتاج المملكة إلى زيادة استثماراتها في األساس والبنية التحتية
الحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين األزرق.
ويفضل أن تتم هذه االستثمارات بالتعاون مع أصحاب المصلحة خارج حدودها.
توفر المساهمة المحددة وطني ًا للمملكة العربية السعودية لعام )NDC( 2015
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ نقطة انطالق لتطوير
السياسات والحوافز .ويذكر احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه مع االستخالص
المعزز للنفط كخيار لتخفيف آثار تغير المناخ( (�The Government of the King
 .)dom of Saudi Arabia 2015أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
عن البرنامج الوطني للمملكة لالقتصاد الدائري للكربون ( )CCEخالل رئاسة
المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر  .2020وسيحتاج هذا
البرنامج إلى البناء على المساهمات المحددة وطن ًيا والتوسع في المتطلبات
األساسية ،مثل:

بجانب الحوية ،تحتاج
المملكة إلى زيادة
استثماراتها في األساس
والبنية التحتية الحتجاز
الكربون واستخدامه
وتخزينه لتوسيع نطاق
إنتاج الهيدروجين األزرق

•إستراتيجية سياسة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه مع أهداف والتزامات
واضحة ،بما في ذلك متطلبات متسقة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون.
•إطار قانوني وتنظيمي الحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
•البنية التحتية األساسية للنقل والتخزين لتمكين تطوير مشاريع احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه.
•سعة تخزين ثاني أكسيد الكربون واللوائح التنظيمية وإمكانيات الموقع.
•عوامل التمكين المالية للمملكة ،مثل دعم ثاني أكسيد الكربون الذي
تم احتجازه ،والمنح الحكومية واالستثمارات المباشرة في مشاريع احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه.
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ستتطلب طموحات
المملكة العربية السعودية
بشأن الهيدروجين األزرق
إنشاء قيمة للتخزين وطرق
جديدة لدعم استخدام
احتجاز الكربون واستخدامه
وتخزينه

من المتوقع أن تنمو أسواق ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم
بشكل كبير .وبالتالي ،ستتطلب طموحات المملكة العربية السعودية بشأن
الهيدروجين األزرق إنشاء قيمة للتخزين وطرق جديدة لدعم استخدام احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه .اقترح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث
البترولية (كابسارك) فئة أصول جديدة قابلة للتحويل كحافز تكميلي إلى جانب
سياسات تسعير الكربون الخاصة بتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه .تعد فئة
األصول هذه عبارة عن وحدة لعزل الكربون أو وحدة تخزين الكربون ( )CSUوتمثل
مؤكدا من ثاني أكسيد الكربون أو الكربون المخزن بشكل آمن
ط ًنا
ً
 .)Zakkour and Heidug 2019(1يمكن أن يساعد هذا الحافز المزدوج في
مواجهة التحديات السابقة الستخدام احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .تشمل
هذه التحديات بشكل أساسي عدم القدرة على تسعير الكربون وحده لدعم
تقنيات الهيدروجين النظيف الناشئة مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
وعدم وجود مؤشر أسعار لتخزين ثاني أكسيد الكربون .وقد أعاقت هذه التحديات
التعامالت التجارية لثاني أكسيد الكربون المادي بين القائمين على االحتجاز
والتخزين في حالة عدم االستخدام.
سيتطلب تنفيذ هذه الخطة إجراءات مناخية دولية كبيرة من قبل المملكة حيث
ستحتاج إلى إنشاء "نادي احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه" تطوعي بموجب
المادة  6من اتفاقية باريس .سيضم هذا النادي الدول التي تعتمد بشكل كبير
على إنتاج الوقود األحفوري والدول التي ترغب في تضمين احتجاز الكربون
وتخزينه بشكل كبير في مساهماتها المحددة وطن ًيا .كما سيوفر النادي وسيلة
للمساهمات المختلفة بنا ًء على المصلحة المشتركة المتمثلة في السعي وراء
الوقود األحفوري األنظف (.)Zakkour and Heidug 2019
إحدى التحديات ذات الصلة التي تواجه المملكة هي أن الهيدروجين األزرق قد تم
تحويله بالفعل إلى دور انتقالي محتمل .بدأ بعض صناع السياسات في األسواق
ذات الطلب المتزايد على الهيدروجين النظيف ،مثل أوروبا ،في توجيه معظم
آليات دعم السياسات الخاصة بهم نحو الهيدروجين األخضر .تتمثل االستجابة
األكثر فاعلية للمملكة في تطوير إستراتيجيات موازية إلنتاج الهيدروجين األزرق
واألخضر بالشراكة مع منتجي النفط والغاز اآلخرين .يمكنه بعد ذلك الضغط على
صناع السياسة لخلق مجال متكافئ بين خيارين للهيدروجين .وذكر Almazeedi
وآخرون ( )2021أن "الفشل في القيام بذلك قد يضعف دور الهيدروجين األزرق
في تحول الطاقة ".يجب أن يحيد نهج المساومة هذا عن الفكرة بأن نماذج األعمال
وحاالت االستخدام الخاصة بالهيدروجين النظيف قد تختلف بشدة عن النماذج
نظرا لتكامل الهيدروجين العالي مع الكهرباء،
النموذجية في صناعة النفط والغازً .
فمن المرجح أن تكون نماذج أعمال الهيدروجين مدفوعة بالطلب وليس بالعرض
وستكون المركزية بشكل متزايد (.)Almazeedi et al. 2021

 1ال تحتوي وحدات تخزين الكربون على قيمة ذاتية لخفض االنبعاثات أو إزالتها ،ولكنها ستوفر
موثقا إلضافات مخزون الكربون إلى الغالف األرضي .على هذا النحو ،يمكن أن تكمل
سجال
ً
ً
أدوات سياسة خفض االنبعاثات.
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ستظل مشاريع الهيدروجين الخضراء مكلفة للغاية بالنسبة للهيدروجين األزرق
على المدى القصير إلى المتوسط .يجب أن تقدم المملكة العربية السعودية
حوافز حكومية على المدى القريب لدفع المشاريع األولية وإنشاء البنية التحتية
الالزمة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف الهيدروجين األخضر .يمكن أن
تشمل هذه الحوافز جمع رؤوس أموال عامة وخاصة كافية لتطوير مشاريع الطاقة
أيضا إتاحة مساحات من األراضي العامة
الشمسية وطاقة الرياح .يمكن للحكومة ً
والخاصة لمطوري المشاريع ،ويفضل أن يكون ذلك من خالل عقود إيجار طويلة
أخيرا ،يمكن تخصيص قدرة كهربائية متجددة للتحليل الكهربائي.
األجلً .
تواجه طموحات المملكة بشأن الهيدروجين األخضر ،إلى جانب طموحات دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى ،تحديات بسبب القدرة المركبة المنخفضة
الحالية لمصادر الطاقة المتجددة .أكثر بقليل من  400ميجاواط ( )MWمن السعة
المركبة في نظام الكهرباء في المملكة العربية السعودية الذي يزيد عن 80
جيجاواط مخصصة لمصادر الطاقة المتجددة .ستضيف المشاريع التي هي إما
قيد التنفيذ أو تم توقيعها كاتفاقيات شراء طاقة ما يقرب من  3300ميجاواط
خالل السنوات القادمة .وبنا ًء عليه ،فإن إجمالي سعة الطاقة المتجددة المتوقعة
للمملكة في السنوات القادمة تبلغ  3670ميجاواط (الشكل .)6

يجب أن تقدم المملكة
العربية السعودية حوافز
حكومية على المدى
القريب لدفع المشاريع
األولية وإنشاء البنية
التحتية الالزمة لتحسين
القدرة على تحمل تكاليف
الهيدروجين األخضر
تواجه طموحات المملكة
بشأن الهيدروجين األخضر،
إلى جانب طموحات دول
مجلس التعاون الخليجي
األخرى ،تحديات بسبب
القدرة المركبة المنخفضة
الحالية لمصادر الطاقة
المتجددة

الشكل  .6الوقود األحفوري والسعة الكهربائية المركبة المتجددة ( )MWفي دول مجلس التعاون الخليجي ( 2020والمخطط لها).
الطاقة الكهربائية المثبتة لدول مجلس التعاون الخليجي ( - )MWالوقود األحفوري ()2020
وقود أحفوري

البحرين

وقود أحفوري

الكويت

وقود أحفوري

عمان

وقود أحفوري

قطر

وقود أحفوري
وقود أحفوري
نووي

المملكة العربية
السعودية
اإلمارات
العربية المتحدة

القدرة المثبتة للكهرباء ()MW

الطاقة الكهربائية المثبتة لدول مجلس التعاون الخليجي ( - )MWمصادر الطاقة المتجددة ( 2020والمخطط لها)
طاقة شمسية
طاقة الرياح

البحرين

طاقة شمسية
طاقة الرياح
طاقة شمسية
طاقة الرياح

الكويت

طاقة شمسية
الطاقة الحيوية

عمان
قطر
المملكة العربية
السعودية

طاقة شمسية
طاقة الرياح
إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (بما في ذلك المخطط له)
االمارات العربية
طاقة شمسية
الطاقة الحيوية المتحدة
القدرة المثبتة للكهرباء ()MW

المصدر :الباحثون ولينا الحمدان ،استناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (.)IRENA) (2021
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بلغ استهالك الكهرباء في المملكة العربية السعودية في عام  2019نحو 289
تيراواط في الساعة ( .)ECRA 2019ينتج عن هذا المستوى من االستهالك
 144.5جيجاواط من السعة المركبة .تهدف المملكة إلى تحويل نصف قطاع
الكهرباء لديها إلى مصادر متجددة .بافتراض أن االستهالك بعد عام 2019
هو  300تيراواط في الساعة ،فإن تحويل نصف قطاع الكهرباء ( 150تيراواط
في الساعة) إلى مصادر متجددة سيتطلب  90جيجاواط من السعة المركبة.
ستأتي هذه السعة بشكل أساسي من الخاليا الكهروضوئية الشمسية وطاقة
الرياح .األهم من ذلك ،هذا الحساب يستبعد العديد من الجيجاواط من الكهرباء
المتجددة المخصصة الالزمة إلنتاج الهيدروجين األخضر.

تواجه المملكة العربية
السعودية تحد ًيا ً
هائل
ً
متمثل في زيادة قدرتها
الكهربائية القائمة على
الطاقة المتجددة بسرعة
لالستهالك المحلي
وألغراض إنتاج الهيدروجين
النظيف

صرح رئيس الطاقة في نيوم ،بيتر تيريوم ،أن المدينة "ستحتاج إلى مضاعفة
 4جيجاواط من إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الخمس إلى العشر القادمة"
( .)Carpenter 2021ويضاف هذا الحجم إلى منشأة هيليوس .باختصار ،تواجه
ً
المملكة العربية السعودية تحد ًيا ً
متمثل في زيادة قدرتها الكهربائية القائمة
هائل
على الطاقة المتجددة بسرعة لالستهالك المحلي وألغراض إنتاج الهيدروجين
النظيف.

تمثل كثافة الطاقة
الحجمية المنخفضة
أيضا تحد ًيا
للهيدروجين ً
للمصدرين مثل
في النقل
ّ
المملكة العربية السعودية

أيضا تحد ًيا في النقل
تمثل كثافة الطاقة الحجمية المنخفضة للهيدروجين ً
للمصدرين مثل المملكة العربية السعودية .يوضح الشكل ( )7التكلفة المقدرة
ّ
لتسليم الهيدروجين األخضر من المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية
إلى ميناء روتردام بحلول عام  .2030وتم عمل التقديرات لثالث ناقالت مختلفة:
األمونيا ( ،)NH3ناقالت الهيدروجين العضوي السائل ( )LOHCوالهيدروجين
السائل (.)LH2) (Hydrogen Council and McKinsey & Company 2021

الشكل  .7التكلفة المقدرة لتسليم الهيدروجين األخضر من المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية إلى روتردام (.)2030
تكلفة اإلنتاج في االتحاد األوروبي (عالية)

دوالر/كيلوجرام

تكلفة اإلنتاج في االتحاد األوروبي (منخفضة)

إزالة الهيدروجين
الشحن
التحويل إلى الناقل
اإلنتاج

استنادا إلى  Hydrogen Councilوشركة  McKinsey & Company 2021و .Lambert and Schulte 2021
المصدر :الباحثون،
ً
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أوال ،قد تكون تكلفة
يمكننا استخالص استنتاجين مهمين من الشكل (ً .)7
تسليم الهيدروجين من المملكة العربية السعودية منافسة لتكاليف اإلنتاج
األوروبية المستقبلية .وتتراوح هذه التكاليف من  3دوالر إلى  5دوالر
للكيلوجرام الواحد ( .)Lambert and Schulte 2021ثان ًيا ،يؤدي تحلل أو إزالة
الهيدروجين من ناقالت الهيدروجين العضوي السائل أو تحويل األمونيا مرة أخرى
لهيدروجين نقي إلى زيادة التكاليف بمقدار  1دوالر إلى  2دوالر لكل كيلوجرام.
إذا زاد الطلب على الهيدروجين النقي ،فسيكون الهيدروجين السائل ً
ناقل مثال ًيا
بمجرد أن تتطور التقنية وتصبح قابلة للتطبيق تجار ًيا .يعد االستخدام المباشر
لألمونيا أكثر جدوى ،حيث قد تكون تكلفة التسليم أقل بكثير من تكلفة إنتاج
الهيدروجين في أوروبا .وعلى المدى البعيد ،قد يكون من األفضل للمملكة
العربية السعودية تصدير المنتجات النهائية القائمة على الهيدروجين األخضر،
مثل الفوالذ واألسمنت واأللمنيوم .ويمكن أن يؤدي تصدير المنتجات النهائية
القائمة على الهيدروجين األخضر إلى إزالة الكربون من الصناعة المحلية وخلق
مزايا تنافسية في األسواق المقيدة بالكربون ،مثل االتحاد األوروبي.
وأخيرا ،هناك تحدي رئيس يواجه المملكة العربية السعودية وهو المياه الالزمة
ً
إلنتاج الهيدروجين .على وجه التحديد ،يتم استخدام الماء مباشرة كمادة أولية
لعملية التحليل الكهربائي وكغاز معالجة (بخار) إلعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار.
في منطقة تعاني من عدم توفر الكمية الكافية من المياه مثل المملكة العربية
السعودية ،يتم الحصول على معظم المياه من البحر ويتم تحليتها وتنقيتها
أثرا كربون ًيا
ونقلها .وهذه العملية كثيفة االستهالك للطاقة بشكل كبير وتترك ً
ً
هائل ( .)Tong et al. 2020تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي خمس
القدرة العالمية لتحلية المياه واستخدمت حوالي  ٪11من استهالكها للطاقة
األولية في عام  2019لتحلية المياه ( .)BP 2020; ECRA 2020يجب على
المملكة العربية السعودية تضمين اعتبارات محددة في تخطيط مواردها المائية
نظرا لألهمية المتزايدة لتقييم اآلثار البيئية لسلسلة قيمة الهيدروجين .على
ً
سبيل المثال ،قد تضع المملكة خطة تشغيل لتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة
بنسبة  ٪100والتقنيات المرتبطة بها ،مثل التحليل الكهربائي الخالي من
المحلول الملحي (.)Caldera, Bogdanov, and Afanasyeva 2018
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االستنتاج
فرصا وتحديات كبيرة للهيدروجين تتجاوز
تواجه المملكة العربية السعودية ً
نطاق هذا التحليل .سيتم البحث في هذه المواضيع في العمل القادم من قبل
مركز كابسارك وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ( .)KAUSTتتعلق هذه
القضايا بإنشاء سوق للهيدروجين بشكل عام واستهداف أسواق االستخدام
النهائي واستخدام البنية التحتية ومتطلبات الموارد .كما أنها تتعلق بالمزيد
أخيرا ،فإن تنسيق
من االعتبارات البيئية إلنتاج الهيدروجين على نطاق واسعً .
السياسات بين الجهات الفاعلة الخاصة والحكومية في صناعات متعددة على
مزيدا من التحليل.
مستويات متعددة يستحق
ً

المملكة العربية السعودية
لديها الطموح والفرصة
لتصبح رائدة في سوق
الهيدروجين الناشئ
يجب على المملكة العربية
السعودية تقديم سياسات
مخصصة لتعزيز المشاريع
اإليضاحية الكبيرة بشكل
متزايد وتنسيق اإلجراءات
المعقدة

ومع ذلك ،من الواضح أن المملكة العربية السعودية لديها الطموح والفرصة
لتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الناشئ .ومع ذلك ،يجب على المملكة
العربية السعودية تقديم سياسات مخصصة لتعزيز المشاريع اإليضاحية الكبيرة
بشكل متزايد وتنسيق اإلجراءات المعقدة مثل جميع الحكومات التي ترغب
كال من خيارات
في بناء قدرة هيدروجين محلية .باإلضافة إلى ذلك ،الحظنا أن ً
نظرا
الهيدروجين الخالي من الكربون ومنخفض الكربون أقل من قيمتها حال ًيا ً
لخصائص انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها .من المرجح بشكل معقول أن
يؤدي النمو في جهود سياسة المناخ في جميع أنحاء العالم ،وخاصة في االتحاد
األوروبي ،إلى سعر مؤثر لثاني أكسيد الكربون على المدى المتوسط إلى
البعيد .سيؤثر التقدم نحو تنفيذ األهداف المناخية بما يتماشى مع اتفاقية
باريس بشكل مباشر أو غير مباشر على دراسات الجدوى للمملكة العربية
السعودية والمصدرين الطموحين للغاية .سيعزز هذا التقدم الحوافز لزيادة إنتاج
الهيدروجين النظيف والطلب عليه بسرعة.
استجابت المملكة للمبادرة بسرعة إزالة الكربون .باإلضافة إلى البرنامج
الوطني لالقتصاد الدائري للكربون ،أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد
عن المبادرات الخضراء للسعودية والشرق األوسط في مارس  .2021وتهدف
المبادرة السعودية إلى استعادة ماليين األراضي المهملة من خالل زراعة 10
مليار شجرة داخل المملكة بحلول عام  .2030تهدف مبادرة الشرق األوسط إلى
زراعة  40مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام Saudi Press( 2030
 .)Agency 2021سيكون إلنشاء سوق للهيدروجين النظيف بال شك دور
أساسي في جهود إزالة الكربون في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر أو
غير مباشر .وباإلضافة إلى دعم سياسة الهيدروجين المخصصة في المستقبل،
يمكن لالقتصاد الدائري للكربون والمبادرات الخضراء اغتنام الفرص والتصدي
للتحديات المذكورة في هذا التحليل .يمكن أن تمهد الطريق للمملكة العربية
السعودية لتصبح قوة عالمية للهيدروجين النظيف في القرن الحادي والعشرين.
يشكر المؤلفون لينا الحمدان ودونمي تشن والدكتور عمرو الشرفا ويونس
سيد (كابسارك) وكذلك الدكتور سوميترا ساكسينا ( )KAUSTووائل المزيدي
( )Avance Labsوالدكتور نوي فان هولست ( )IPHEومصطفى الخباز
( )Air Productsوالبروفيسور اد فان ويك (جامعة دلفت للتكنولوجيا)
لمساهماتهم القيمة في هذا التعليق.
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نبذة عن المشروع
تمت كتابة هذا التعليق كجزء من عمل كابسارك المستمر لكتاب محرر بعنوان
"المملكة العربية السعودية واقتصاد الهيدروجين" .في هذا السياق ،وإلى جانب
البحوث التي تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة من الحكومة والصناعة واألوساط
تحليال
األكاديمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،يوفر هذا التعليق
ً
مبكرا للفرص والتحديات التي تواجه المملكة في سوق الهيدروجين النظيف
ً
سريع التغير .يعتبر هذا التعليق كمدخالت ليس فقط للكتاب المذكور أعاله،
الذي عمل عليه مركز كابسارك مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ،ولكن
أيضا لدعم التفكير األكاديمي ومناقشات السياسات واتخاذ القرارات حول تطوير
ً
الهيدروجين النظيف في المملكة العربية السعودية.

عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إشعار قانوني
© حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.

طموحات المملكة العربية السعودية بشأن الهيدروجين النظيف :الفرص والتحديات

23

www.kapsarc.org

