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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
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
تم استخدام الهيدروجين من الناحية التاريخية وعلى الصعيد العالمي ،على نطاق ضيق في قطاعي التكرير
والكيماويات ،وغيرها من التطبيقات الصناعية ذات االستخدام النهائي غير المتعلقة بالطاقة .إال أنه يجري بنحو
متزايد التحقيق في إمكاناته بوصفه وقودا نظيفا يتسم بالمرونة .كما أنه يبرز كحل توفيقي محتمل إلزالة االنبعاثات
الكربونية من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها .كما يحظى دوره بوصفه ناقال محتمال للطاقة في أنظمة
الطاقة المستقبلية بقدر كبير من االهتمام .أيضا بإمكان الهيدروجين توفير المرونة التي تشتد الحاجة إليها من أجل
دعم النشر المتنامي لمصادر الطاقة المتجددة والمساعدة على تحقيق أهداف إزالة الكربون.
كذلك حفزت المملكة العربية السعودية النهج الهادف للتوسع في إنتاج الهيدروجين بتصدير شحنة تجريبية جديدة من
األمونيا الزرقاء إلى اليابان ،أيضا ستستضيف المملكة أكبر محطة للهيدروجين األخضر في العالم التي من المقرر
أن يبدأ العمل بها في عام  .2025لذلك ،تق ّيم هذه الدراسة االقتصاديات والقدرة التنافسية المحتملة إلنتاج الطاقة
الهيدروجينية في المملكة العربية السعودية ،ونورد فيما يلي النتائج الرئيسة التي توصلنا إليها على النحو التالي:
تقدر تكلفة إنتاج الهيدروجين األخضر بحوالي  2.41دوالر للكيلوجرام الواحد بسعر مرجعي قدره  23.4دوالر لكل
ميغاواط /ساعة ،ويعكس هذا السعر المرجعي مشروع سكاكا الذي يعد المشروع األول القائم على استخدام
الطاقة الشمسية على نطاق المرافق ،بدأ تشغيله في عام  .2020ومع ذلك ،بلغ متوسط سعر المزاد لمشاريع
دوالرا أمريك ًيا /للميجاواط ساعة.
الطاقة الشمسية السبعة الجديدة الممنوحة في عام  ،2020ما قدره 18.3
ً
ويمكن إنتاج الهيدروجين األخضر بسعر  2.16دوالر /كجم باستخدام هذا السعر بوصفه المعيار الحالي للطاقة
الشمسية في المملكة.
ستؤدي التخفيضات اإلضافية في تكاليف أجهزة التحليل الكهربائي والطاقة المتجددة إلى خفض تكاليف إنتاج
الهيدروجين األخضر إلى أقل من  1.50دوالر /كجم بحلول عام  ،2030وتعد تكاليف اإلنتاج بهذا الحجم تنافسية
للغاية .فيما قد تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين األخضر على المدى الطويل إلى  1دوالر /كجم أو أقل بحلول عام
 ،2050ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة إذا ما انخفضت تكاليف أجهزة التحليل الكهربائي 1إلى  400دوالر لكل
كيلو واط ،مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة إلى أقل من  10دوالرات /ميجاواط ساعة.
تبلغ تكلفة الهيدروجين المستخلص من الغاز الطبيعي باستخدام تقنية إعادة تشكيل بخار الميثان (يشار إليه عادة
باسم “الهيدروجين الرمادي”) حوالي  0.90دوالر /كجم ،ويستند هذا التقدير على سعر الغاز الحالي البالغ 1.25
دوالرا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .وتؤدي إضافة تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لتحويل الهيدروجين الرمادي
ً
إلى الهيدروجين األزرق إلى زيادة التكلفة لتصل إلى  1.34دوالر /كجم .كما أن من المرجح أن ُتؤدي تقنية احتجاز
الكربون وتخزينه إلى حدوث المزيد من التخفيضات في التكاليف على النحو المبين في الجداول .وبالتالي ،يمكن
أن تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين األزرق إلى  1.13دوالر /كجم بحلول عام  2030إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي
المحلية على حالها دون تغيير.
تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانات وافرة في مجال الطاقة المتجددة ،وبموارد كبيرة للغاز الطبيعي.
وبالتالي ،فإنها في وضع فريد يمكنها من إنتاج الهيدروجين بنوعيه األخضر واألزرق بأكثر األسعار تنافسية في
العالم .كما تمتلك المملكة إمكانات كبيرة لالستفادة من مواردها إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ألغراض
أيضا معاونة الدول األخرى على تحقيق أهدافها المتعلقة بإزالة الكربون عن طريق
االستخدام المحلي ،ويمكنها ً
تصدير الهيدروجين.
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النقاط الرئيسة
أما على الصعيد المحلي ،فإن هنالك حاجة إلى حوالي  100تيراواط /ساعة من التوليد اإلضافي للكهرباء عبر
التحليل الكهربائي من أجل الحصول على  ٪5من االستهالك النهائي للطاقة من طاقة الهيدروجين بحلول عام
 .2030أما فيما يتصل بسيناريو الهيدروجين األخضر فقط ،فثمة حاجة إلى حوالي  44جيجاواط من الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،فيما سيتطلب سيناريو الهيدروجين األزرق فقط حوالي  0.9مليار قدم مكعب من الغاز
يوم ًيا إلنتاج الهيدروجين الالزم لبلوغ هذا الهدف.
منافسا قويا للهيدروجين الرمادي بسعر الغاز الطبيعي المحلي
سيكون الهيدروجين األخضر بحلول عام ،2030
ً
دوالرا للطن الواحد.
دوالرا  /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،وبسعر الكربون البالغ حوالي 65
الحالي البالغ 1.25
ً
ً
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الملخص
ينظر صناع السياسات خالل المناقشات المتعلقة بتحول
الطاقة ،وبوتيرة متنامية إلى الهيدروجين على أنه بديل
خال من االنبعاثات للنفط والغاز الطبيعي والفحم
مفضل ٍ
في القطاعات التي يصعب خفض معدالت انبعاثاتها .بيد
مصدرا أساس ًيا للطاقة فحسب،
أن الهيدروجين ال يعد
ً
وإنما أيضا ناقال للطاقة .وتؤثر العديد من العوامل على
تكاليف إنتاجه بما فيها مصدره والتكنولوجيا المستخدمة
لتصنيعه .أما في الوقت الراهن ،فتترتب على عمليات
تصنيع الهيدروجين بحد ذاتها أثارا كربونية كبيرة.
أيضا إزالة الكربون من الطرق
وبالتالي ،فإنه يتعين ً
المستخدمة في إنتاجه من أجل قبول الهيدروجين كمصدر
للوقود منخفض الكربون.
يتم اتباع مسارين تقنيين رئيسين إلنتاج الهيدروجين
الخالي من الكربون ،يتمثل المسار األول في التحليل
الكهربي للمياه باستخدام تقنيات توليد الطاقة منخفضة
الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يشار
أيضا باسم “الهيدروجين األخضر” .فيما يتمثل
إليها ً
المسار الثاني في إعادة تشكيل بخار الميثان ()SMR
باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وعزله وتخزينه من أجل
احتجاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب ،و ُتعرف هذه
الطريقة باسم “الهيدروجين األزرق”.
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من األماكن
القليلة في كافة أنحاء العالم التي تتمتع بثروات من
الموارد الكافية إلنتاج كل من الهيدروجين األزرق واألخضر
بتكلفة زهيدة .فضال عن أن من المتوقع أن تستمر أسعار
الطاقة المتجددة في االنخفاض ،وأن يرتفع حجم تقنيات
التحليل الكهربائي وتقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه .كما أن من المرجح أن ُتترجم هذه االتجاهات
إلى انخفاضات ملحوظة في تكاليف إنتاج الهيدروجين
األخضر واألزرق .كذلك من المتوقع أن تنخفض تكلفة
إنتاج الهيدروجين األزرق بنسبة  ٪16من ( )1.34دوالر
لكل كيلوجرام إلى ( )1.13دوالر لكل كيلوجرام بحلول
دوالرا لكل
عام  2030عند سعر الغاز الحالي البالغ 1.25
ً
مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما تبلغ تكلفة إنتاج الهيدروجين األخضر حوالي 2.16
دوالر أمريكي /للكيلوجرام ،استنادا إلى سعر معياري
دوالرا لكل ميجاواط في الساعة للطاقة
قدره 18.3
ً
الشمسية ،ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة إلى
 1.48دوالر /كيلوجرام بحلول عام .2030
يتمثل السعر القياسي أو المرجعي للطاقة الشمسية
في متوسط سعر المزاد لسبعة مشاريع جديدة للطاقة
الشمسية الكهروضوئية في الجولة الثانية من البرنامج
الوطني للطاقة المتجددة في عام  ،2020ويقل هذا
السعر بنسبة  ٪22تقري ًبا عن سعر أول مشروع مستقل
إلنتاج الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية
(أي أنه  23.4دوالر أمريكي /ميغاواط ساعة).
كما توفر التكلفة المنخفضة للهيدروجين في المملكة
العربية السعودية ميزة نسبية في اقتصادات الهيدروجين،
وتنطوي على عدة مزايا في التجارة العالمية للهيدروجين،
وفي إزالة الكربون من القطاعات المحلية كثيفة
االستهالك للكربون ،من أجل تصدير السلع النهائية
المحايدة للكربون مثل األمونيا والصلب واألسمنت .أيضا
تستطيع المملكة العربية السعودية من منظور الموارد،
ومن الناحية النظرية أن تتبع إستراتيجية الهيدروجين
األخضر أو األزرق فقط .إال أن تطوير كال المسارين في
حال منخفض التكلفة .فيما يشير توزيع
آن واحد قد يوفر ً
الموارد الجغرافية في المملكة العربية السعودية إلى
أن المنطقة الشرقية تعد أكثر احتمالية إلنتاج وتصدير
الهيدروجين األزرق .وفي المقابل ،يعتبر إنتاج الهيدروجين
تماما للمناطق البعيدة جغرافيا عن
األخضر مالئم ً
تجمعات النفط والغاز ،مثل المنطقة الغربية.
من جانب آخر ،اعتمدت المملكة العربية السعودية إطار
االقتصاد الدائري للكربون خالل توليها مهام رئاسة
مجموعة العشرين التي تضم مجموعة من الدول الغنية
والنامية .حيث يدعو هذا اإلطار إلى اتباع نهج حيادي قائم
على التكنولوجيا لخفض االنبعاثات الكربونية ،وتقديم
المزيد من الدعم لتطوير الهيدروجين األزرق واألخضر
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الملخص
في المملكة العربية السعودية .ومع ذلك ،فإن هنالك
حاجة ماسة إلى تبني السياسات التمكينية الرامية لتعزيز
استخدام وتصنيع الهيدروجين منخفض الكربون من
أجل تيسير تطوير الهيدروجين في المملكة .إذ يمكن أن
دوالرا للطن عمليات إنتاج
يحفز سعر الكربون البالغ 145
ً

الهيدروجين األخضر وفقا لسعر الغاز الطبيعي الحالي
(أي  1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) .ومع
ذلك ،فإن تكلفة التخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون
دوالرا للطن بحلول عام .2030
تحتاج فقط إلى 65
ً
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 .1المقدمة
يمكن للهيدروجين من الناحية النظرية ،أن يحل محل
جزيئات الهيدروكربون في نطاق واسع من التطبيقات
دون أن ينتج عن ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ومع ذلك ،فإن مصدر حوالي  ٪99من الهيدروجين المنتج
اليوم يتمثل في المواد الهيدروكربونية باستخدام عمليات
كثيفة االستهالك للطاقة .وقد ساهم إنتاج الهيدروجين
بنحو  800مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ،أو
أكثر من  ٪2من انبعاثات الكربون العالمية في عام
 .)IEA 2020a( 2018يتوقع مجلس الهيدروجين 3ارتفاع
وتيرة الطلب على الهيدروجين بعشرة أضعاف عبر
مجموعة متنوعة من التطبيقات بحلول عام  2050في
سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين .كما
أن من المتوقع أن يشكل الهيدروجين  ٪18من إجمالي
الطلب النهائي على الطاقة (Hydrogen Council
 .)2017أما إذا ما تحقق هذا الهدف ،فإنه سيسهم في
التخلص من  6جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول
عام .)Hydrogen Council 2017( 2050
كذلك يتجه صانعو السياسات إلى الهيدروجين باعتباره
ً
محتمال للطاقة من أجل تسريع عملية التحول إلى
ناقل
ً
عالم منخفض الكربون .غير أنه يجب إزالة الكربون من
نظيفا.
وقودا
عملية إنتاجه حتى يتم اعتبار الهيدروجين
ً
ً
ولقد تنامى على مدى السنوات القليلة الماضية،
االهتمام باالستفادة من إمكانات الهيدروجين من أجل
تحسين االستدامة البيئية وبلوغ مستوى الحياد الصفري
النبعاثات الغازات الدفيئة .كذلك أعلنت العديد من الدول
والمناطق ومعظمها في أوروبا منذ عام  ،2019عن
تبنيها لخطط رامية لتوفير دعم كبير في مجال السياسات
إلنتاج واستخدام الهيدروجين الخالي من الكربون أو
المنخفض .وتأخذ هذه الخطط شكل خرائط طريق
للهيدروجين وعادة ما تستخدم احتجاز الكربون وتخزينه أو
الطاقة الكهربائية المتجددة.
أما على الصعيد اإلقليمي ،فقد تم في شهر يوليو
من عام  2020الكشف عن االستراتيجية الخاصة
بالهيدروجين أو ما يطلق عليها “استراتيجية الهيدروجين
هدفا ال يقل عن
ألوروبا المحايدة مناخياً” التي تحدد ً

 6جيجاواط من الطاقة الناجمة عن عمليات التحليل
الكهربائي للهيدروجين المتجدد بحلول عام 2024
( .)European Commission 2020ومن المتوقع أن
يصبح الهيدروجين جز ًءا جوهر ًيا من منظومة الطاقة
المتكاملة لالتحاد األوروبي في المستقبل .وبالتالي،
فإن من المقرر رفع هذا الهدف ليصل إلى  40جيجاواط
على األقل من الطاقة المنتجة عبر عمليات التحليل
الكهربائي للهيدروجين المتجدد بحلول عا م Eu�( 2030
 .)ropean Commission 2020ومن المرجح أن يتم
نشر الهيدروجين المتجدد على نطاق واسع بعد عام
 ،2030في كافة القطاعات التي يصعب إزالة انبعاثات
الكربون منها (.)European Commission 2020كما
تعلق إستراتيجية االتحاد األوروبي للهيدروجين أهمية
كبيرة للهيدروجين المتجدد في تحقيق أهداف الحياد
المناخي ،والذي ُيعتبر أن له إمكانات كبيرة إلزالة الكربون
على مستوى االتحاد األوروبي .ومن المتوقع أيضا على
المديين القصير والمتوسط ،أن تلعب األشكال األخرى
دورا هاما في التخلص
للهيدروجين منخفض الكربون ً
التدريجي من اإلنتاج الحالي للهيدروجين ،وسيدعم
الهيدروجين المنخفض الكربون امتصاص الهيدروجين من
مصادر متجددة (.)European Commission 2020
اعتبارا من
الجدير بالذكر هنا أن هنالك  13دولة أصدرت
ً
شهر سبتمبر عام  ،2021إستراتيجيات الهيدروجين
على المستوى الوطني ،تم اإلعالن عن تسعة منها
في عام  .2020بينما تعكف  19دولة أخرى على إعداد
استراتيجيات مماثلة (BNEF 2021; Government
 .)of UK 2021; WEC 2021فإذا ما تم تمويل هذه
االستراتيجيات وتنفيذها ،فإن من المتوقع ارتفاع
وتيرة الطلب على الهيدروجين وقد يصبح سلعة يتم
تداولها على النطاق العالمي .إذ نجد على سبيل
المثال أن اإلستراتيجية الوطنية األلمانية للهيدروجين،
تدرك تماما أنه ينبغي الوفاء بجزء كبير من أهداف
الطلب على الهيدروجين عن طريق الواردات (BMWi
 .)2020وبالمثل ،حددت هولندا إمكانية دخول الواردات
الهيدروجينية إلى األسواق الهولندية واألوروبية باعتبارها
جزءا من استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين .ويتوقع أن
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 .1المقدمة
دورا رئيسا في تيسير توريد
يلعب ميناء روتردام الهولندي ً
واردات الهيدروجين وتوزيعها في كافة أنحاء القارة( (�Gov
 .)ernment of the Netherlands 2020أما في اليابان
وكوريا الجنوبية ،فتشكل واردات الطاقة  ،٪94وحوالي
 ٪84من استهالك الطاقة األولية (FEPC 2021; Yep
 .)2020وبالتالي ،فإن هاتين الدولتين ستحتاجان إلى
استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ،ويهدف كالهما
إلى تطوير سالسل اإلمداد على نطاق تجاري من أجل
تسهيل واردات الهيدروجين بحلول عام H2EVA( 2030
.)2018; METI 2017

نيوم ،4وتقع نيوم في المنطقة الشمالية الغربية من
المملكة .ويخطط شركاء المشروع  -بما فيهم شركات
نيوم وإير برودكتس وأكوا باور – لبناء قدرة  4جيجاواط
من الطاقة الكهربائية المتجددة المخصصة ،وستنتج هذه
الطاقة الكهربائية  650ط ًنا من الهيدروجين يوم ًيا عن
طريق التحليل الكهربائي للمياه في عملية تعرف باسم
الهيدروجين “األخضر” .وسيستخدم هذا الهيدروجين
إلنتاج  1.2مليون طن من األمونيا سنو ًيا ،وستشحن
شحنات األمونيا المنتجة من الساحل الغربي للمملكة
العربية السعودية إلى األسواق األوروبية واآلسيوية.

طموحا إلدماج
أيضا تمتلك شيلي أكثر الخطط
ً
الهيدروجين في مزيج الطاقة المستقبلي ،وتهدف إلى
إنتاج  25جيجاواط من عمليات التحليل الكهربائي األخضر
بحلول عام  ،2030و 25مليون طن من الهيدروجين
األخضر سنو ًيا بحلول عام Ministerio de( 2050
 .)Energía 2020كما تدعو اإلستراتيجية الوطنية
للهيدروجين األخضر في تشيلي إلى أن تصبح الدولة
مصدرا رئيسا للهيدروجين األخضر ومشتقاته ،ومن
ً
المتوقع أن تصل عائداتها السنوية من الهيدروجين األخضر
إلى  2.5مليار دوالر بحلول عام Ministerio de( 2030
.)Energía 2020كذلك أعلنت كازاخستان في شهر يونيو
من عام  ،2021عن خططها الرامية لتطوير أكبر مشروع
للهيدروجين األخضر في العالم ،وتهدف إلى استخدام
 45جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لدعم
 30جيجاواط من الطاقة المنتجة عن طريق أجهزة التحليل
الكهربائي إلنتاج حوالي  3ماليين طن من الهيدروجين
األخضر سنو ًيا ( .)Blain 2021بينما كشف اتحاد من
الشركات في أستراليا عن خططهم إلنشاء مشروع طاقة
الرياح والطاقة الشمسية بقدرة مجمعة تصل إلى 50
جيجاواط ،كما يخططون إلنتاج ما يصل إلى  3.5مليون
طن من الهيدروجين األخضر أو  20مليون طن من األمونيا
سنو ًيا (.)Greenhalgh 2021

أيضا حققت شركة أرامكو السعودية  -شركة النفط
والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية  -بعد
بارزا في هذا المجال .بإعالنها عن
إنجازا ً
شهرين فقطً ،
تصدير أول شحنة من األمونيا منخفضة الكربون في
العالم إلى اليابان من الساحل الشرقي للمملكة .وقد تم
الحصول على الهيدروجين المستخدم في إنتاج األمونيا
عبر عملية هابر-بوش ( )Haber-Boschمن “جهاز إعادة
تشكيل بخار الميثان” الذي قام باحتجاز واستخدام
المعالجة ،و ُتعرف هذه العملية باسم
انبعاثات الكربون ُ
“الهيدروجين األزرق” .وقد تم تحويل جزء من ثاني أكسيد
الكربون جزئ ًيا إلى محطة قريبة للميثانول تقع في مدينة
الجبيل الصناعية ،وضخت الكميات المتبقية تحت األرض
من أجل تعزيز عمليات استخراج النفط في حقل نفط
“العثمانية” .يوضح كال اإلعالنين عزم المملكة العربية
السعودية على القيام بدور محوري في قيادة اقتصاد
الهيدروجين .غير أن األهم من ذلك ،أن المملكة تهدف
مركزا رئيسا لتصدير الهيدروجين المحايد
إلى أن تصبح
ً
للكربون.

المالحظ أن المملكة العربية السعودية حظيت باهتمام
كبير جراء إعالنها عن خطط لبناء أكبر محطة إلنتاج
األمونيا الخضراء في العالم موجهة للتصدير في مدينة

تبحث هذه الدراسة في اقتصاديات إنتاج الهيدروجين
منخفض الكربون ،وتقوم بتقدير متطلبات المواد األولية
من حيث مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
يقدم القسم الثاني ( )2من الدراسة خلفية موجزة عن
الهيدروجين وسلسلة قيمته الناشئة .بينما يناقش
القسم الثالث ( )3دور الهيدروجين في سياق االقتصاد
الدائري للكربون .ويبحث القسم الرابع ( )4التكاليف
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 .1المقدمة
الحالية والمستقبلية إلنتاج الهيدروجين النظيف في
المملكة العربية السعودية .ويصف القسم الخامس
( )5موارد الهيدروجين في المملكة العربية السعودية

واإلمكانات التجارية للهيدروجين في المملكة ،يختتم
القسم السادس ( )6الدراسة.
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 .2الخلفية :ظهور الهيدروجين ودوره في إزالة
الكربون
يعتبر الهيدروجين أبسط وأخف عنصر معروف ،كما أنه
شيوعا في الكون ويتواجد على األرض
العنصر األكثر
ً
(أي
بكميات وفيرة داخل الماء في شكله ثنائي الذرة ّ
ذرتين من نفس العنصر) كما يوجد في صورته الغازية.
ويستخدم الهيدروجين من الناحية التقليدية كمادة
وسيطة في العديد من التطبيقات الصناعية غير المولدة
للطاقة .أما في الصناعات الكيمياوية ،فيستخدم كمادة
خام لصنع األمونيا لألسمدة الزراعية .كما يوجد في
الميثانول الذي يستخدم في إنتاج العديد من البوليمرات
والمستحضرات الصيدالنية .أما فيما يتعلق بالمصافي،
فيستخدم الهيدروجين إلزالة الكبريت من المنتجات
النفطية ،كما يستخدم غاز الهيدروجين في إنتاج
الفوالذ الكربوني واأللواح الزجاجية وأشباه الموصالت
(.)RSC 2021

نادرا ما استخدم الهيدروجين بوصفه ناقال للطاقة في
ً
الماضي ،إال أن االقتصادات في كافة أنحاء العالم
تتعرض لضغوط إلزالة الكربون ،لذا ُينظر إلى الهيدروجين
على أنه الحل األول للقطاعات التي يصعب خفض
انبعاثاتها .وبالتالي ،فإن هنالك دعم هائل للهيدروجين
دورا عالم ًيا بصفته ناقال للطاقة في المستقبل.
ليلعب ً
ويوضح الشكل رقم ( )1سلسلة قيمة الهيدروجين
من اإلنتاج إلى التطبيقات الحالية والناشئة ألغراض
االستخدام النهائي ،كما يسلط الضوء على أهداف
استدامة الطاقة المتوقعة التي يمكن تحقيقها إذا تم
استبدال الطاقة الهيدروجينية التي تعد أكثر نظافة
ومرونة بطاقة الوقود األحفوري.

الشكل  .1سلسلة القيمة الناشئة للهيدروجين .
االستخدامات النهائية

اإلمداد والتوزيع والتخزين

اإلنتاج

H2

مركبات خاليا الوقود الهيدروجينية (السيارات
والشاحنات والحافالت والقطارات)

ناقل الطاقة والتخزين

إزالة الكربون من عمليات النقل
تمكين نشر مصادر الطاقة
المتجددة على نطاق واسع
وتسهيل التقطع في اإلمداد
نقل الهيدروجين /األمونيا
توزيع الطاقة عبر المناطق
مرفق إزالة الكربون والتدفئة التجارية
مرفق إزالة الكربون والتدفئة التجارية
إعادة كهربة تطبيقات القدرة على التشغيل (من طاقة إلى طاقة) إنتاج الكهرباء
في التوربينات (الهيدروجين إلى الطاقة) الوقود االصطناعي منخفض الكربون

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

المصدر :الرسوم البيانية للمؤلفين.
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 .2الخلفية :ظهور الهيدروجين ودوره في إزالة الكربون
أيضا توجد كميات قليلة نسب ًيا من غاز الهيدروجين
بشكل طبيعي على األرض وتستلزم الطاقة إلنتاجها.
وتستخدم تقنية إعادة تشكيل بخار الميثان ( )SMRعلى
نطاق واسع مما يسهم بإنتاج ما يقرب من  ٪75من
الهيدروجين المباشر ،وتعد هذه الطريقة حال ًيا أكثر طرق
إنتاج الهيدروجين فعالية من حيث التكلفة .كما يستخلص
أيضا عبر عمليات تغويز الفحم( 5حوالي )٪ 23
الهيدروجين ً
6
والتحليل الكهربائي للمياه (حوالي .)IEA 2019( )٪ 1
الجدير بالذكر في هذا السياق ،أنه تم في عام ،2020
استهالك ما يقرب من  120مليون طن من الهيدروجين،
وتم من بينها إنتاج  75مليون طن من الهيدروجين في
صورة نقية ،وإنتاج  45مليون طن في صورة مخاليط
مع غازات أخرى .وعادة ما يتم إنتاج هذا األخير بوصفه
منتجات ثانوية من محطات فحم الكوك ومصانع اإليثيلين
ومصافي التكرير (.)IEA 2020a

احتجاز الكربون واستخدامه وعزله أو تخزينه على سبيل
المثال ،أن تخفض معدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي إلى أدنى حد لها .وتؤدي هذه العملية
بدال من ذلك،
إلى إنتاج الهيدروجين األزرق .أيضا يمكن ً
إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للمياه باستخدام
الطاقة الكهربائية المتجددة لتحرير ذرات الهيدروجين
من جزيئات األكسجين ،ويشار إلى هذه العملية باسم
“الهيدروجين األخضر” ،إال أن هذا الهيدروجين األخضر يعد
مكلفا للغاية في الوقت الراهن .ومع ذلك ،فإن انخفاض
تكاليف الطاقة المتجددة وتحسين األداء ووفورات الحجم
بالنسبة ألجهزة التحليل الكهربائية قد تجعلها قادرة على
المنافسة على المدى الطويل (.)IRENA 2020a

إال أن عمليات إنتاج الهيدروجين الحالية تعد كثيفة
االستهالك للطاقة ،مما يؤدي إلى إطالق انبعاثات
وعادة ما ُيشار
الكربون المرتبطة بها إلى الغالف الجوي،
ً
إلى الهيدروجين المنتج بهذه الطريقة باسم “الهيدروجين
الرمادي” ،ويتضمن هذا الهيدروجين الرمادي أيضا
عملية التحليل الكهربائي للمياه المتصلة بالشبكة
الذي يعتمد فيها مزيج الطاقة اعتمادا كبيرا على المواد
الهيدروكربونية .بينما تشمل طرق إنتاج الهيدروجين
األنظف احتجاز انبعاثات الكربون المصاحبة .يمكن إلعادة
تشكيل بخار المواد الهيدروكربونية إلى جانب تقنيات
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 .3اعتماد المملكة العربية السعودية
إلطار االقتصاد الدائري للكربون ودعمها
للهيدروجين النظيف
تبنت المملكة العربية السعودية على مدى العقد الماضي
استخدام الهيدروجين منخفض الكربون من خالل مجموعة
متنوعة من الفعاليات والسياسات الوطنية والدولية،
كما تهدف رؤية المملكة  2030إلى تحسين كفاءة
منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية .وتشمل
استراتيجياتها نشر الطاقة المتجددة ،وتعزيز استبدال
الوقود (من النفط إلى الغاز بصورة رئيسة) وتنفيذ تدابير
كفاءة استهالك الطاقة ،وتشمل هذه األخيرة العديد من
اإلصالحات في أسعار الوقود والكهرباء المحلية.
تولت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين
في عام  2020التي تضم مجموعة من الدول الغنية
والنامية الرائدة ،وقد أخذت المملكة خالل فترة رئاستها
بزمام المبادرة فيما يتعلق بتعزيز نهج عالمي عملي إلدارة
انبعاثات الكربون المتسربة ،ونعني بذلك إطار االقتصاد
الدائري للكربون .حيث تم اعتماد هذا اإلطار من قبل وزراء
الطاقة في الدول األعضاء في مجموعة العشرين ،و ُينظر
إليه باعتباره حال شامال للتخفيف من حدة االنبعاثات
الكربونية (.)SPA 2020

ونظرا لعدم وجود حل واحد يناسب جميع الدول ،فإن النهج
ً
القائم على التكنولوجيا مثل االقتصاد الدائري للكربون،
أمرا بالغ األهمية للحد من انبعاثات الكربون في
يعد ً
الغالف الجوي بأقل تكلفة.
كذلك يعتبر الهيدروجين عامل تمكين شامل في
ونظرا لتعدد
االقتصاد الدائري للكربون (،)IEA 2020a
ً
استخداماته في مختلف التطبيقات ومسارات اإلنتاج
منخفضة الكربون ،فيمكنه أن يشمل الركائز األربع كما
يوضح الشكل رقم ( .)2كما يمكن أن يؤدي استبدال
إنتاج الهيدروجين األزرق أو األخضر بإنتاج الهيدروجين
الرمادي إلى خفض انبعاثات الكربون على جانب العرض.

يعتمد االقتصاد الخطي على المفهوم التقليدي “خذ-
اصنع-تخلص” .وفي المقابل ،يضيف االقتصاد الدائري
للكربون مفهوم “الدائرية” ويركز على تدفقات الطاقة
والكربون للمضي قدما نحو االستدامة .كما يعتمد
االقتصاد الدائري للكربون على أربع ركائز أساسية
متمثلة في “الخفض ،وإعادة االستخدام ،وإعادة التدوير،
واإلزالة” ،وتعتمد مساهمة كل ركيزة من هذه الركائز
في التخفيف من حدة انبعاثات الكربون على التكنولوجيا
المتاحة ،وعلى مدى توافر الموارد ،والظروف الخاصة
بالدولة والسياسات التمكينية (.)KAPSARC 2020
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 .3اعتماد المملكة العربية السعودية إلطار االقتصاد الدائري للكربون ودعمها
للهيدروجين النظيف
الشكل  .2دور الهيدروجين في االقتصاد الدائري للكربون.

المصدر :الوكالة الدولية للطاقة ( 2020أ).

أما على جانب الطلب ،يمكن أن يحل الهيدروجين محل
الهيدروكربونات في قطاعي النقل والصناعة .ويتيح الجمع
بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون إمكانية إعادة
تدوير ثاني أكسيد الكربون من خالل إنتاج أنواع وقود
اصطناعية ،مثل الديزل االصطناعي والكيروسين .كذلك
يمكن إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز من
إنتاج الهيدروجين في تطبيقات أخرى ،مثل االستخراج
بدال من ذلك إزالة الكربون ووضعه
المعزز للنفط ،ويمكن ً
في التخزين الجيولوجي.

يقع كل من مشروع األمونيا الخضراء في مدينة نيوم
والشحنة التجريبية لألمونيا الزرقاء المصدرة إلى اليابان
ضمن ركائز الخفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير
الخاصة بـاالقتصاد الدائري للكربون .وتمتلك المملكة
العربية السعودية موارد هيدروكربونية هائلة ،وإمكانات
كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ،إلى جانب الخبرة
الصناعية المقدرة في مجاالت الطاقة .وبالتالي ،قد
مركزا رئيسا الستخدام
تصبح المملكة العربية السعودية
ً
وتخزين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون منخفض
الكربون.
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة
العربية السعودية
تتناول هذه الدراسة ثالث تقنيات إلنتاج الهيدروجين متمثلة
في التحليل الكهربائي القلوي ،وإعادة تشكيل بخار الميثان
عادة باسم “الهيدروجين الرمادي”)
“( ”SMRيشار إليها ً
وإعادة تشكيل بخار الميثان مع احتجاز الكربون وتخزينه
(يشار إليها باسم “الهيدروجين األزرق”) .نستخدم التكلفة
المتوسطة إلنتاج الهيدروجين ( )LCOHالمقدرة بطريقة
القيمة الحالية للتدفقات النقدية ،من أجل عقد المقارنات
بين تقنيات إنتاج الهيدروجين .وتكون جميع متغيرات
(أي صافي التضخم).
التكلفة بالقيم الحقيقية للدوالر ّ
ويفترض التحليل معدل خصم حقيقي موحد بنسبة ٪8
لجميع التقنيات والدول من أجل عقد المقارنات.
كذلك تتمثل بعض المتغيرات “البارمترات” الرئيسة التي
تؤثر على تكلفة إنتاج الهيدروجين في :النفقات الرأسمالية
األولية ،وتكاليف االستبدال (عند االقتضاء) والنفقات
التشغيلية .كما تتمثل المتغيرات الرئيسة األخرى في
كفاءة التحويل ،وطاقة المدخالت ،وتكاليف المواد األولية
ومعدل استخدام المحطة .وتحظى قيم كفاءة التحويل لهذه
التقنيات بالقبول على نطاق واسع .إال أن افتراضات تكلفة
النفقات الرأسمالية تختلف باختالف التحليالت إلى حد ما.
وندرج في هذه الدراسة التكاليف التكنولوجية واالفتراضات
التقنية والتشغيلية المستخدمة في الدراسات الحديثة في
الجداول من ( A1إلى  )A3في الملحق األول (أ) .فيما يوضح
الجدول ( )A4أسعار الطاقة التمثيلية المستخدمة لتقدير
تكلفة إنتاج الهيدروجين ،ونستخدم هذه األسعار لتقييم
القدرة التنافسية العالمية للتكلفة المتوسطة إلنتاج
الهيدروجين ،ال سيما بين الدول التي أصدرت خرائط طريق
الستراتيجيات الهيدروجين أو تعهدت بتطوير اقتصادات
خالية من الكربون.
كما تعتبر تقنية إعادة تشكيل بخار الميثان أكثر عمليات
انتشارا ،ويمكن أن تتراوح قدرتها ما بين
إنتاج الهيدروجين
ً
( 300إلى أكثر من  )200,000متر مكعب عادي لكل ساعة
من إنتاج الهيدروجين .ونفترض من أجل تقييم اقتصاديات
إنتاج الهيدروجين ،أن طاقة محطة إعادة تشكيل بخار الميثان

تبلغ ( )100,000متر مكعب عادي في الساعة .و ُيفترض
أن يؤدي تطبيق آلية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
على كل من العمليات وتدفقات انبعاثات الطاقة إلى
مقارنة
خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى ،٪90
ً
بعملية إعادة تشكيل بخار الميثان التي ال تحتوي على
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .على الرغم من أن
تقنيات عملية إعادة تشكيل بخار الميثان تعد ناضجة ،إال
أن من المتوقع أن تؤدي تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه
والتكاليف المرتبطة بها إلى تحسين عمليات التنفيذ على
نطاق واسع .كما أن من المتوقع أن تنخفض التكاليف
الرأسمالية لعملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع آلية احتجاز
وتخزين ثاني أكسيد الكربون من ( 1,680إلى )1,360
دوالر أمريكي /للكيلوواط في اليوم بحلول عام ،2030
و( )1,280دوالر أمريكي /للكيلوواط على المدى الطويل
(.)IEA 2019
كما نجد أن اقتصاديات الهيدروجين األخضر مدفوعة
بثالثة عناصر رئيسة تتمثل في تكلفة الطاقة الكهربائية
المتجددة ،وتكلفة التحليل الكهربائي وعامل قدرة
التحليل الكهربائي .وتتراوح تقديرات النفقات الرأسمالية
للتكنولوجيا القلوية حال ًيا ما بين ( 900إلى  )1000دوالر
للكيلوواط .ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف بنحو
ملحوظ في ظل استمرار تنامي دعم سياسات الهيدروجين
وتحقيق وفورات الحجم من خالل أتمتة عمليات تصنيع
التحليل الكهربائي .كما أن من المتوقع انخفاض تكاليف
االستثمار بحلول عام  ،2030إلى ما بين ( 600و)725
دوالر /للكيلوواط .وتستخدم هذه الدراسة من أجل تحديد
التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين ،معيار  900دوالر/
معيارا حال ًيا للنفقات الرأسمالية .أما
للكيلوواط بوصفه
ً
بالنسبة للمديين المتوسط والطويل ،فقد قمنا بتحديد
النفقات الرأسمالية لتتراوح ما بين ( 650و )400دوالر
أمريكي /للكيلوواط للمديين على التوالي.
كذلك تتمتع معظم أجهزة التحليل الكهربائي القلوية في
الوقت الحالي بقدرات أحادية الرقم من الميغاواط (.)MW
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
وبالتالي ،فإنه ينبغي زيادة أحجام وحدات التحليل
الكهربائي بدرجة كبيرة من أجل تحقيق تخفيضات كبيرة
في التكاليف من خالل وفورات الحجم .وقد قامت شركة
اساهي كاسي ( )Asahi Kaseiوالشركات التابعة لها في
اليابان في عام  ،2020بتشغيل نظام التحليل الكهربائي
للمياه القلوية أحادي مدخنة امتصاص الغازات بقدرة
 10ميجاواط .ويعتبر هذا النظام واحدا من أكبر وحدات
إنتاج الهيدروجين األخضر العاملة في كافة أنحاء العالم،
بقدرة مصممة إلنتاج الهيدروجين بمعدل  1,200نيوتن
متر مكعب في الساعة ( .)Colthorpe 2020كما يجري
حاليا تطوير العديد من مشاريع الهيدروجين األخضر في
أوروبا ( .)S&P Global Platts 2020بينما اقترب اتحاد
من الشركات بقيادة شركة نوريون للكيماويات من
البدء في إنشاء محطة للتحليل الكهربائي للهيدروجين
األخضر في هولندا بقدرة  20ميجاواط ،وستكون هذه
المحطة األولى من نوعها التي يتم تطويرها بهذا الحجم
في أوروبا ( .)Nouryon 2020أيضا تستخدم هذه
الدراسة التكاليف واالفتراضات التقنية األخرى ذات الصلة
بنظام التحليل الكهربائي القلوي بقدرة تتراوح ما بين
( 2إلى  )3ميجاواط.

تكلفة الهيدروجين الرمادي (تقنية التحليل
الكهربائي وعملية إعادة تشكيل بخار الميثان)
تبلغ التكلفة التقديرية المقدرة إلنتاج الهيدروجين المعتمد
على التحليل الكهربائي في المملكة العربية السعودية،
حوالي  3.63دوالر لكل كيلوجرام ،ويعكس هذا التقدير
الظروف الراهنة بما فيها شبكة كهرباء الهيدروجين
دوالرا
الرمادي بالتعرفة الصناعية المطبقة البالغة 48
ً
(أي  18هللة لكل كيلو واط في
لكل ميغاواط في الساعة ّ
الساعة) ( .)SEC 2018غير أنه ،وفي ظل التخفيضات
المتوقعة في تكاليف التحليل الكهربائي ،فقد تشهد
تكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي انخفاضا إلى حوالي
 3.15دوالر /كجم بحلول عام ( 2030الشكالن  3و.)4
وتعد تكلفة الكهرباء أحد أكبر مكونات تكاليف إنتاج
الهيدروجين الرمادي .وبالتالي ،ال يمكن تخفيض التكلفة

المتوسطة إلنتاج الهيدروجين بدرجة ملحوظة من دون أن
ينعكس ذلك على انخفاض تكاليف الكهرباء.
ووفقا لسعر الغاز الطبيعي السائد في المملكة العربية
ً
السعودية البالغ  1.25دوالر أمريكي /لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية ،فإن إعادة تشكيل بخار الميثان بدون
احتجاز الكربون وتخزينه يعد الخيار األقل تكلفة إلنتاج
الهيدروجين ،وتبلغ تكلفته الحالية  0.90دوالر /كجم.
غير أن القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي
يمكن أن تؤدي بدورها إلى زيادة هذه التكلفة بقدر كبير.
فعلى سبيل المثال ،تبلغ تكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي
عبر عملية إعادة تشكيل بخار الميثان  1.50دوالر /كجم
عندما يبلغ سعر الغاز الطبيعي  5.25دوالر /لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية (الشكل  .)3وتعد هذه التكلفة أقل
بما يتراوح ما بين ( ٪58و )٪75من تكاليف الهيدروجين
الرمادي األخضر والقائم على الشبكة ،على التوالي.

تكلفة الهيدروجين األخضر (تقنية التحليل
الكهربائي)
وضعت المملكة العربية السعودية في شهر يناير من عام
 ،2022اللمسات األخيرة على اتفاقيات شراء الطاقة
لسبعة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية بمتوسط سعر
يبلغ حوالي  18.3دوالر لكل ميغاواط /ساعة (Bellini
;2021; Martin 2020; Renewables Now 2021
 .)Saudi Gulf Projects 2021وال يختلف هذا السعر
المتوسط اختالفا كبيرا عن متوسط سعر مشروع مزرعة
رياح “دومة الجندل” بقدرة  400ميجاواط الذي بلغ سعر
اتفاقياته لشراء الطاقة قيمة  19.9دوالر أمريكي/
ميجاواط ساعة في عام  .2019فإذا استخدمنا سعر
 18.3دوالر أمريكي /ميجاواط ساعة كمعيار للطاقة
المتجددة في المملكة ،فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين
األخضر ستبلغ  2.16دوالر /كجم (الشكل .)3
لذا ،تفترض هذه التكلفة أن متوسط معدل استخدام
القدرة يبلغ  ،٪60وتقل استخدامات القدرة القصوى
لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن هذا
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
المستوى .ومع ذلك ،ال ُيفضل إنتاج الهيدروجين األخضر
باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المستقلة
بدال من ذلك ،يمكن للجمع ما
إال في المناطق النائيةً .
بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحقيق المستوى
المطلوب من استخدام التحليل الكهربائي .وببساطة
يستخدم الهيدروجين األخضر المستقل من الطاقة
الشمسية ألغراض المقارنة ،كما أنه ال يشمل الموازنة
بين التكاليف أو تكاليف النقل أو المحطات الفرعية أو
تكاليف التخزين .كما أنه ال يشمل األنواع األخرى من
مصادر الطاقة المتجددة التي يمكنها إنتاج الكهرباء
باستمرار لتحقيق االفتراض المتعلق باستغالل إنتاج
الهيدروجين.
كما يحتل الهيدروجين األخضر بتكلفة إنتاج تبلغ 2.16
دوالر /كجم ،المرتبة الثالثة من حيث االقتصاد الكلي من
بين طرق إنتاج الهيدروجين .إال أن من المتوقع أن تنخفض
هذه التكلفة بقدر كبير في العقود المقبلة بالتزامن
مع انخفاض تكاليف تكنولوجيا التحليل الكهربائي
والكهرباء المتجددة .ويقترح بعض مؤيدي مشاريع الطاقة

الشمسية الجديدة تعريفات أقل من هذا الحد ،مما يعني
أن الهيدروجين األخضر في المملكة العربية السعودية
قد يصبح قري ًبا أرخص ثمنا وأقل تكلفة .وإذا انخفضت
تكاليف الطاقة المتجددة إلى  13دوالر /ميجاواط في
الساعة بحلول عام  ،2030فقد تنخفض تكلفة إنتاج
الهيدروجين األخضر إلى حوالي  1.48دوالر أمريكي/
كجم (الشكل .)4
ستأتي التخفيضات في التكاليف في المقام األول من
انخفاض النفقات الرأسمالية وانخفاض تكاليف مصادر
الطاقة المتجددة ،أما إذا انخفضت تكاليف التحليل
الكهربائي إلى  400دوالر /كيلوواط على المدى الطويل،
ففقد تنخفض بدورها تكلفة مصادر الطاقة المتجددة
إلى أقل من  10دوالرات /ميجاواط ساعة .وقد تصل
تكلفة الهيدروجين األخضر في هذه الحالة ،إلى دوالر/
كجم أو أقل بحلول عام ( 2050الشكل  .)5وقد تؤدي
هذه التخفيضات في التكاليف مقترنة بزيادة الكفاءة،
إلى خفض تكاليف الهيدروجين بنسبة  ٪13بحلول عام
 ،2030وخفض تكاليف الهيدروجين على المدي الطويل
بنسبة ( ٪53الشكل .)5
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .3تكاليف إنتاج الهيدروجين الحالية في المملكة العربية السعودية.
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بسعر 5.25
دوالرات /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

بسعر 3.25
دوالر /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

بسعر 1.25
دوالر /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

إعادة تشكيل بخار الميثان  +احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه
الوقود

بسعر 5.25
دوالرات /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

بسعر 3.25
دوالر /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

بسعر 1.25
دوالر /لكل
مليون وحدة
حرارية بريطانية

عملية إعادة تشكيل بخار الميثان
النفقات التشغيلية

الطاقة الكهربائية
المتجددة

شبكة الطاقة
الكهربائية

0

التحليل الكهربائي

النفقات الرأسمالية

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :تبلغ النفقات الرأسمالية بالنسبة لتقنية التحليل الكهربائي حوالي  900دوالر /كيلوواط ،فيما تبلغ قدرة صافي
القيمة الحرارية المنخفضة ( )LHVنحو  .٪67أما بالنسبة إلى عملية إعادة تشكيل بخار الميثان ،فتبلغ النفقات الرأسمالية 910
دوالرات أمريكية /كيلوواط ،وتبلغ كفاءة صافي القيمة الحرارية المنخفضة  .٪ 76أما فيما يتعلق بعملية إعادة تشكيل بخار
الميثان  +احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،فتبلغ النفقات الرأسمالية  1,680دوالر أمريكي /كيلوواط ،بينما تبلغ كفاءة
صافي القيمة الحرارية المنخفضة نحو  .٪ 69ونفترض أن تتراوح معدالت االستخدام ما بين ( ٪60و )٪80من إجمالي القدرة
اإلجمالية للتحليل الكهربائي وعملية إعادة تشكيل بخار الميثان على التوالي ،فيما يبلغ معدل الخصم .٪8
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .4تكاليف إنتاج الهيدروجين الحالية والمتوقعة في المملكة العربية السعودية.

3.63

3.15

2.50

األزرق (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 1.25

الرمادي (عملية إعادة تشكيل
بخار الميثان) بسعر 3.25

األزرق (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 1.25

الرمادي (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 3.25

1.67

1.34

1.20

0.90

2.00
1.50

0.90

US$/kgH2

1.46

1.13

1.20

3.50
3.00

2.16
1.48

4.00

1.00
0.50
0.00

األزرق (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 3.25

الرمادي (عملية إعادة تشكيل
بخار الميثان) بسعر 1.25

)األخضر (القلوي

)الرمادي (القلوي

األزرق (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 3.25

الرمادي (عملية إعادة تشكيل بخار
الميثان) بسعر 1.25

)األخضر (القلوي

)الرمادي (القلوي

عام 2030

عام 2020

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :تبلغ كفاءة صافي القيمة الحرارية المنخفضة بالنسبة للتحليل الكهربائي نحو  67٪و ٪69لعامي  2020و 2030على
التوالي ،فيما تبلغ كفاءات صافي القيمة الحرارية المنخفضة  76٪و 69٪لعملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه ،على التوالي .أما بالنسبة للتحليل الكهربائي ،فتبلغ النفقات الرأسمالية  900دوالر /كيلوواط ،و650
دوالر أمريكي /كيلوواط لعامي  2020و ،2030على التوالي .بينما تبلغ النفقات الرأسمالية  910دوالر /كيلوواط لعملية
إعادة تشكيل بخار الميثان .أما بالنسبة إلى عملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،فتبلغ
النفقات الرأسمالية  1,680و 1,360دوالر أمريكي /كيلوواط لعامي  2020و 2030على التوالي .فيما يبلغ معدل استخدام
المحطة  ٪60للتحليل الكهربائي ،و ٪80لعملية إعادة تشكيل بخار الميثان وعملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه .ويبلغ معدل الخصم .٪8

االقتصاديات والموارد المحتملة إلنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .5تخفيضات تكلفة اإلنتاج المستقبلية للهيدروجين األخضر.
2.5
2.16

31%

0.05

0.33

1.5

0.29
~1

1
0.5

األجل الطويل
Long term
LCOH
التكلفة المتوسطة
إلنتاج الهيدروجين

عام 2030
2030

تكاليف الطاقة
التكاليف األخرى
Energy costs
Others

التشغيل
O&M
والصيانة

LCOH
التكلفة المتوسطة
إلنتاج الهيدروجين

النفقات
CAPEX
الرأسمالية

2020
عام2020

كجم)
(دوالر/
التكاليف
محركات
Cost
drivers
)($/kg

53%

1.48

2

0

التكلفةLCOH
المتوسطة
إلنتاج الهيدروجين

المصدر :تقديرات المؤلفين

يوضح الشكالن ( 6و )7التكاليف القياسية إلنتاج الهيدروجين
الرمادي واألخضر في ظل سيناريوهات مختلفة .غير أننا
نتناول في هذه الدراسة التخفيضات الرأسمالية المستقبلية
(أي تكاليف الكهرباء الشبكية
وتكاليف الوقود المختلفة ّ
والطاقة الكهربائية المتجددة) .وتصل تكلفة الوحدة من اإلنتاج
إلى أقل من ( ٪40حوالي  3500ساعة) و( 80٪حوالي 7000

ساعة) من قدرة الحمولة الكاملة لمنشأة إنتاج الهيدروجين
(الشكالن  6و .)7كما تزداد تكلفة إنتاج الهيدروجين بشكل
حاد إلى ما دون معدل االستخدام البالغ  .٪40ومع ذلك ،فإن
من المرجح أن تنخفض تكاليف الطاقة المتجددة والتحليل
الكهربائي في المستقبل .وبالتالي ،يمكن إنتاج الهيدروجين
األخضر بأقل بكثير من  1.5دوالر /كجم (الشكل .)8

االقتصاديات والموارد المحتملة إلنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .6التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين الرمادي بالنسبة للتكاليف المختلفة لالستثمار في التحليل
الكهربائي.
في الساعة
سعر الكهرباء  48دوالر /ميغاواط
Electricity price of $48/MWh

15.00
13.00

$400/kWe

11.00

$ 500/kWe

$ 700/kWe

7.00

$ 800/kWe
$ 900/kWe

$/kgH2

$ 600/kWe

9.00

5.00
3.00

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1.00

Full load hours

ساعات التحميل الكاملة

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات = kWe :كيلو واط كهربائي .تستند التقديرات إلى كفاءة جهاز التحليل الكهربائي بنسبة ( ٪67صافي القيمة الحرارية
المنخفضة) ومعدل خصم يبلغ  ،٪8وتعزى الزيادة الطفيفة في التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين التي تقترب من 4,000
ساعة إلى النفقات الرأسمالية اإلضافية المستقبلية الستبدال مدخنة امتصاص الغازات.
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .7التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين األخضر لتكاليف االستثمار المختلفة في التحليل الكهربائي.
ساعة
priceميجا واط
18.3
سعر
Electricity
الكهرباء of
$18.3/MWh

15.00
13.00
11.00

$ 500/kWe
$ 600/kWe

7.00

US$/kgH2

$400/kWe

9.00

$ 700/kWe
5.00

$ 800/kWe
$ 900/kWe

8000

9000

3.00

6000

7000

4000

5000

2000

3000

0

1000

1.00

Full load hours

ساعات التحميل الكاملة

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات = kWe :كيلو واط كهربائي .تستند التقديرات إلى كفاءة جهاز التحليل الكهربائي بنسبة ( ٪67صافي القيمة الحرارية
المنخفضة) ومعدل خصم يبلغ  .٪8وتعزى الزيادة الطفيفة في التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين التي تقترب من 4,000
ساعة إلى النفقات الرأسمالية اإلضافية المستقبلية الستبدال مدخنة امتصاص الغازات.

الشكل  .8التكلفة المتوسطة لطيف الهيدروجين للتكاليف المختلفة للتحليل الكهربائي وأسعار الكهرباء.
الكهربائي
التكاليف الرأسمالية للتحليل
Electrolyser CAPEX
$400/kW

$900/kW

$650/kW

0.94

0.99

1.05

1.14

1.19

1.42

1.89

1.21 3.27

1.29

1.40

1.54

1.63

2.00

2.75

1.49 5.00

1.59

1.74

1.94

2.06

2.58

3.62

6.73

US$10/MWh

1.44

1.49

1.55

1.64

1.69

1.92

2.38

1.71 3.77

1.79

1.90

2.04

2.12

2.50

3.25

1.98 5.50

2.09

2.24

2.44

2.56

3.08

4.11

7.23

US$20/MWh

1.94

1.98

2.05

2.14

2.19

2.42

2.88

4.27

2.21

2.29

2.39

2.54

2.62

3.00

3.75

6.00

2.48

2.59

2.74

2.94

3.05

3.75

4.61

7.73

US$30/MWh

2.43

2.48

2.55

2.63

2.69

2.92

3.38

4.76

2.71

2.78

2.89

3.03

3.12

3.49

4.24

6.49

2.98

3.09

3.24

3.43

3.55

4.07

5.11

8.22

US$40/MWh

2.93

2.98

3.04

3.13

3.18

3.41

3.88

5.26

3.20

3.28

3.39

3.53

3.62

3.99

4.74

6.99

3.48

3.58

3.73

3.93

4.05

4.57

5.61

8.72

US$50/MWh

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Load factor

>US$4/kg

US$3-4/kg

US$2-3/kg

<US$2/kg

المصدر :تقديرات المؤلفين
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية

تكلفة الهيدروجين األزرق (عملية إعادة تشكيل
بخار الميثان  +تقنية حجز الكربون وتخزينه)
يؤدي إدماج إعادة تشكيل بخار الميثان مع مرافق احتجاز
وتخزين الكربون من أجل إنتاج الهيدروجين األزرق إلى زيادة
التكاليف بنحو  0.44دوالر /كجم .ويعتبر الهيدروجين
األزرق حال ًيا بتكلفة إنتاج تبلغ  1.34دوالر /كجم ،ثاني
أكثر طرق إنتاج الهيدروجين فعالية من حيث التكلفة.
فيما يعتبر إنتاج الهيدروجين األزرق بسعر الغاز البالغ
حوالي  1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،
أعلى تكلفة من إنتاج الهيدروجين الرمادي بنسبة ٪49
الناتج عن عملية إعادة تشكيل بخار الميثان .إال أن هذه
الفجوة قد تتقلص إلى حوالي  ٪26بحلول عام 2030
ووفقا لخبراء الصناعة ،فإن من المرجح
(الشكل رقم .)4
ً

أن تنخفض تكلفة تقنية احتجاز الكربون واستخدامه
وتخزينه في المستقبل مصحوبة بتحقيق وفورات
الحجم ( .)Baylin-Stern and Berghout 2021وتشير
توقعات تكلفة التكنولوجيا المستقبلية إلى أن التكلفة
المتوسطة للهيدروجين األزرق قد تنخفض إلى 1.13
دوالر /كجم بحلول عام ( 2030بسعر الغاز الحالي البالغ
 1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) (الشكل
رقم  .)9فضال عن إمكانية وصول المملكة العربية
السعودية إلى الغاز الطبيعي منخفض التكلفة ،مما
يعني أن الغاز الطبيعي يمثل  ٪15فقط من التكلفة
المتوسطة إلنتاج الهيدروجين األزرق (الشكل رقم
 .)3وبالمقارنة ،فإنها تمثل ما يتراوح ما بين (٪30
إلى أكثر من  )٪50من هذه التكلفة في مناطق أخرى
(الشكل رقم .)10

الشكل  .9خفض التكاليف المستقبلية للهيدروجين األزرق.
1.34

0.05

1.2

0.16

1.0
0.8
0.6
0.4

كجم)
(دوالر/
التكلفة
محركات
Cost
drivers
)($/kg

20%

~1

16%

1.13

1.4

0.2

الطويل
المدى Long
term
LCOH
المتوسطة
التكلفة
إلنتاج الهيدروجين

2020
عام2030
التكلفة LCOH
المتوسطة
إلنتاج الهيدروجين

والكهرباء
التكاليف
Gas
الغاز and
األخرى electricity
Others

التشغيل
O&M
والصيانة

النفقات
CAPEX
الرأسمالية

2020
عام2020

0

التكلفة LCOH
المتوسطة
إلنتاج الهيدروجين

المصدر :تقديرات المؤلفين
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الشكل  .10مقارنة تكاليف إنتاج الهيدروجين الرمادي (إعادة تشكيل بخار الميثان) والهيدروجين األزرق (إعادة تشكيل
بخار الميثان +تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه).

Share
of natural
الغازin blue
hydrogen
األزرق
gasالهيدروجين
الطبيعي في
حصة

60%

2.50

50%

2.00

40%

1.50

30%

1.00

20%
10%

0.50

0%

0.00
)China ($9.32/Mmbtu
الصين

كوريا الجنوبية
)South Korea ($5.6025/Mmbtu

اليابان
)Japan ($5.6025/Mmbtu

)Netherlands ($/4.782/Mmbtu
هولندا

)Germany ($4.45/Mmbtu
ألمانيا

األمريكية
الواليات المتحدة
USA
)($2.526/Mmbtu

Saudi Arabia
)($1.25/Mmbtu
السعودية
المملكة العربية

المصدر :تقديرات المؤلفين
Component of natural gas in blue hydrogen

SMR+CCS

)Canada ($1.2406/Mmbtu
كندا

مكون الغاز الطبيعي في الهيدروجين األزرق

إعادة تشكيل بخار الميثان +تقنية احتجاز الكربون وتخزينه

دوالر أمريكي /لكل كيلوجرام من الهيدروجين
US$/kgH2

70%

3.00

إعادة تشكيل بخار الميثان

SMR

مالحظات :تستند التقديرات إلى النفقات الرأسمالية الحالية ومستويات الكفاءة لعملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع أو بدون
تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه .تتوافق التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين مع معدل استخدام يبلغ حوالي ،٪80
أي تكاليف
أخذت أسعار الغاز الطبيعي لعام  2019من مؤسسة ( ،)Bloomberg L.Pوال تشمل التكاليف التي تم إيرادها ّ
للتخزين أو النقل.

تعد التكلفة المقدرة إلنتاج الهيدروجين الرمادي واألزرق
استنادا إلى أسعار الغاز الطبيعي ذات الصلة على
ً
الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية ،من بين
أدنى التكاليف في كافة أنحاء العالم .7وقد قامت الدول
التي استخدمت في المقارنة في الشكل رقم ( )10إما
بإصدار استراتيجيات لتعزيز طاقة الهيدروجين ،أو أنها
تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات الغازات الدفيئة .كما
أن زيادة سعر الغاز الطبيعي بمقدار  1دوالر لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية في ظل افتراضاتنا المتعلقة بتكلفة

الهيدروجين األزرق في عام  ،2030ستؤدي إلى زيادة
تكاليف إنتاج الهيدروجين األزرق بنحو .٪14
قد يحقق الهيدروجين األخضر التكافؤ في التكاليف
مع الهيدروجين األزرق بحلول عام  2030بسعر غاز يبلغ
حوالي  3.4دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
(الشكل رقم  ،)11فيما تبلغ التكلفة المقدرة الحالية
إلنتاج الهيدروجين األخضر في المملكة العربية السعودية
حوالي  16دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
حيث محتواها الحراري .كما أن من المرجح انخفاض هذه
دوالرا  /لكل مليون وحدة حرارية
التكلفة إلى حوالي 11
ً
بريطانية بحلول عام  .2030ومقارنة بذلك ،كان متوسط
أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية في عام
 2021يتراوح ما بين ( 17إلى  )18دوالر /لكل مليون وحدة
(معبرا عنها من حيث المحتوى الحراري).
حرارية بريطانية
ً

تتوافق هذه األسعار مع أسعار وقود التجزئة لشهر مايو
من عام  2021البالغة  0.55دوالر للتر ،و 0.59دوالر
للتر البنزين بنوعيه ( 91و )95عالي األوكتان .وبالتالي،
يجب إضافة تكاليف تخزين ونقل وتوزيع الهيدروجين إلى
تكاليف إنتاج الهيدروجين األخضر من أجل إجراء مقارنات
سليمة.

الشكل  .11مقارنة بين تكاليف الهيدروجين األزرق (إعادة تشكيل بخار الميثان واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه)
والهيدروجين األخضر (التحليل الكهربائي والكهرباء المتجددة).
2.50

2.00

1.50
$/kgH2
1.00

0.50

الهيدروجين
األخضر (بسعر
 10دوالر/
ميغاواط ساعة)
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المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :تستند التقديرات إلى النفقات الرأسمالية الحالية والمستقبلية وكفاءة عملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنية التحليل الكهربائي القلوي .وتتوافق التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين مع معدالت
استخدام المصنع بنسبة  ٪60للتحليل الكهربائي ،وبمعدل  ٪80لعملية إعادة تشكيل بخار الميثان وعملية إعادة تشكيل بخار
الميثان مع تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه .ويبلغ معدل الخصم .٪8
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 .4اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
أيضا مراعاة تكاليف العوامل الخارجية من أجل تحفيز
يجب ً
إنتاج الهيدروجين المحايد للكربون ،وقد تتبنى المملكة
العربية السعودية سياسات أسعار الكربون .فإذا حدث
قادرا على
هذا األمر ،فسيكون الهيدروجين األخضر ً
منافسة الهيدروجين الرمادي في السوق المحلية بسعر
دوالرا للطن .ويبلغ سعر الغاز
الكربون البالغ حوالي 145
ً
المقابل لهذا التقدير  1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية

بريطانية .ولكن ومع انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين
دوالرا لطن
األخضر ،فإن سعر الكربون الذي يتجاوز 65
ً
ثاني أكسيد الكربون قد يكون سعرا كاف ًيا بحلول عام
 .2030كما ستؤدي األسعار المرتفعة للغاز إلى جانب
الكربون إلى جعل الهيدروجين الرمادي أقل قدرة على
المنافسة مقارنة بالهيدروجين األخضر (الشكل رقم .)12

الشكل  .12تكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي بسعر الكربون.
3.00

2.50

1.00

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

80

70

60

50

40

30

20

10

0

US$/kgH2

1.50

دوالر /للكيلوجرام من الهيدروجين

2.00

0.50

)Carbon tax (US$/tonne

ضريبة الكربون (دوالر أمريكي /للطن)
)Green hydrogen, 2020 (@$18.3/MWh

الهيدروجين األخضر ،عام ( 2020بسعر  18.3دوالر /ميغاواط ساعة)

)Green hydrogen, 2030 (@$13/MWh
)Grey hydrogen (@$1.25/MMBTu
الهيدروجين األخضر ،عام ( 2030بسعر  13دوالر /ميغاواط ساعة)
)Grey hydrogen (@$3.25/MMBTu

الهيدروجين الرمادي (بسعر  1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)
الهيدروجين الرمادي (بسعر  3.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

المصدر :حسابات المؤلفين.
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 .5ثروة الموارد وإنتاج الهيدروجين في
المملكة العربية السعودية
تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة فريدة تتمثل في
امتالكها الحتياطيات هائلة من المواد الهيدروكربونية،
فضال عن اإلمكانات العالية من مصادر الطاقة المتجددة.
وبالتالي ،فإن تكاليفها إلنتاج الهيدروجين تعد األدنى
مقارنة ببقية دول العالم .وقد تسمح هذه الميزة للمملكة
منتجا رئيسا ومصدرا هامش ًيا
العربية السعودية بأن تصبح
ً
عالم ًيا منخفض التكلفة للهيدروجين منخفض الكربون إذا
ما تطورت التجارة الدولية في مجال الهيدروجين .ونناقش
في هذا القسم بإيجاز موارد الغاز الطبيعي في المملكة
وإمكانية تخزين ثاني أكسيد الكربون الجيولوجي،
وإمكانات استخدام الموارد المتجددة إلنتاج الهيدروجين.
كما ننظر في النمو االفتراضي للطلب على الهيدروجين
من أجل توضيح متطلبات الطاقة الخضراء والغاز الطبيعي
إلنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية.

 1.5موارد الغاز الطبيعي والخطط
المستقبلية
تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكبر احتياطيات
الغاز في العالم ،وتشير التقديرات إلى احتوائها على
حوالي  233.8تريليون قدم مكعب من الغاز تتركز في
المنطقة الشرقية من المملكة (.)Saudi Aramco 2019
كذلك بلغ استهالك الغاز في المملكة العربية السعودية
في عام  ،2019ما يقرب من  11مليار قدم مكعب يوم ًيا،
مما يجعلها سادس أكبر سوق للغاز في جميع أنحاء العالم
( .)BP 2020ويجري في الوقت الرهن تنفيذ الخطط
الالزمة لمضاعفة إمدادات الغاز السعودية خالل هذا العقد.
إال أن من المتوقع الحصول على هذا الغاز من موارد الغاز
غير المصاحب وغير التقليدية التي تعد أغلى تكلفة من
الغاز المصاحب (.)Fattouh and Shabaneh 2019
تعتبر المنطقة الشرقية إحدى مناطق المملكة العربية
السعودية المثالية إلنتاج الهيدروجين األزرق بسبب غناها
بالموارد الغازية ،حيث يوجد في هذه المنطقة تركيز كبير
من حقول الغاز وخطوط أنابيب التوزيع ،فضال عن قربها

الجغرافي من مواقع تخزين واستخدام ثاني أكسيد
الكربون المحتملة .وتشير تقديرات تقييم المرحلة
األولى إلى أن الشرق األوسط قد يستوعب نظر ًيا حوالي
 2,511جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما تتركز معظم اإلمكانات التخزينية هذه في الطبقات
العميقة للمياه الجوفية المالحة التي توجد أغلبها في
المملكة العربية السعودية ( ،)Liu et al. 2012فضال عن
إمكانية تحويل المصافي والمجمعات الكيميائية الموجودة
حاليا في المنطقة الشرقية من المملكة إلى مرافق
إلنتاج الهيدروجين األزرق .ويستعرض الملحق الثاني
(ب) من هذه الدراسة تفاصيل إضافية عن استهالك الغاز
الطبيعي وشبكة الغاز.

 2.5مصادر الطاقة المتجددة والخطط
المستقبلية
أيضا تتمتع معظم أراضي المملكة العربية السعودية
بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
كما تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات طاقة
شمسية تقدر بحوالي ( 33,888بيتا جول سنو ًيا) من
مصفوفات الطاقة الشمسية التجارية (أو “المزارع”).
كما أن لدى المملكة إمكانات إضافية تبلغ ( 845بيتا
جول سنويا) من األلواح الشمسية المثبتة على المباني
( .)SAGIA 2018; Shell 2021وبالتالي ،فإن المملكة
تحتل المركز السادس من بين أعلى الدول إنتاجا للطاقة
الشمسية في العالم ،تأتي في ترتبيها بعد الجزائر وليبيا
والصين والسودان وأستراليا (.)Shell 2021
تتلقى المملكة العربية السعودية يوميا إشعاعا شمسيا
أفقيا يبلغ  5,600واط لكل متر مربع في المتوسط،
بمتوسط يبلغ حوالي  8.9ساعة من سطوع الشمس
يوم ًيا .ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط
اإلشعاع البالغ  250واط /م  2في المناطق ذات
اإلمكانات العالية على مستوى العالم (SAGIA 2018
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 .5ثروة الموارد وإنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
كما تتلقى معظم المحافظات السعودية أشعة شمس
كافية لتسخير الطاقة الشمسية .إال أن المنطقة الداخلية
الغربية التي تقع فيها مدينة “نيوم” موقع مشروع
األمونيا الخضراء ،تتلقى متوسط إشعاع شمسي يومي
يبلغ نحو  6,474واط /م .2بالمقارنة ،تتلقى المواقع
الشرقية متوسط إشعاع شمسي يومي يبلغ 5,510
واط /م.)Zell et al. 2015( 2
كما تحتل المملكة العربية السعودية بإمكانات الرياح
المقدرة بنحو ( 520بيتا جول في السنة) ،المرتبة الثالثة
عشر ( )13في العالم من حيث موارد طاقة الرياح
الساحلية ( ،)Shell 2021ويتراوح نطاق سرعة الرياح
الساحلية ما بين ( 6.0و )8.0مترا في الثانية .ومع ذلك،
تتمتع العديد من المناطق السعودية بسرعات رياح
ساحلية تزيد عن  7متر في الثانية ،التي تتجاوز بكثير
السرعة القياسية للجدوى االقتصادية (.)SAGIA 2018
وتتركز إمكانات الرياح في المملكة العربية السعودية في
المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبال الواقعة
في المنطقة الغربية (.)SAGIA 2018
من جانب آخر ،يمكن أن تدعم إمكانات الطاقة المتجددة
بالبيتا جول في السنة أكثر من ( )4,800جيجاواط من
الطاقة الشمسية (القدرة الشمسية على نطاق المرافق)
و 36جيجاواط من منشآت الرياح في الدولة .وقد يتفاوت
الناتج من محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح
باختالف مواقعها الجغرافية .وبالتالي ،فإننا نستخدم
متوسط القيم التمثيلية لتوليد الطاقة الكهربائية المتأتية
من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق
المرافق لتقدير إمكانات الطاقة المتجددة .وعلى الرغم
من اإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية
السعودية ،إال أن مصادر الطاقة المتجددة تساهم حال ًيا
بجزءٍ ،وإن كان ضئيال ،إال أنه متنام من مزيج طاقة
المملكة .وتبلغ القدرة الحالية للطاقة الشمسية المركبة
حوالي  413ميجاواط وتشمل محطة سكاكا المستقلة
إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300
ميجاواط (.)IRENA 2021

أما مشروع “دومة الجندل” الذي تبلغ قدرته 400
ميغاواط ،فسيكون عند بدء التشغيل الكامل له في عام
 2022أول مزرعة للرياح على نطاق المرافق في المملكة
العربية السعودية .وسيكون أيضا أكبر مزرعة رياح في
منطقة الشرق األوسط ( .)Malek 2020غير أننا نالحظ
أن الزخم المتعلق بالطاقة المتجددة آخذ في االزدياد ،فقد
تم اإلعالن رسميا عن قيام سبعة مشاريع طاقة شمسية
جديدة تماش ًيا مع هدف الرؤية السعودية المتمثل في
توليد  ٪50من الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام
.)Reuters 2021( 2030

 3.5سيناريوهات الطلب على الهيدروجين
ومتطلبات المواد األولية
نظرا ألن سوق الهيدروجين ال تزال سوقا وليدة ،فإن
ً
المؤسسات المختلفة تقدم مجموعة من توقعات الطلب
على الهيدروجين ،إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة في
سيناريو التنمية المستدامة أن يصل الطلب العالمي
على الهيدروجين إلى ( 30إكسا جول) بحلول عام .2050
ومن المتوقع في سيناريو الصافي الصفري أن يصل
هذا الطلب إلى حوالي ( 62إكسا جول) (IEA 2020c,
 .)2021كما يتوقع تقرير صادر عن مجلس الهيدروجين
في سيناريو الدرجتين المئويتين ،زيادة الطلب على
الهيدروجين بحلول عام  2050بمقدار عشرة أضعاف
تقري ًبا ،ليصل إلى ( 78إكسا جول)Hydrogen( ،
 .)Council 2017ومن المقدر أن يلبي هذا معدل
 ٪18من الطلب العالمي النهائي على الطاقة في
القطاعات المختلفة ،بما فيها قطاعات النقل والطاقة
الصناعية وتوليد الطاقة وتدفئة المباني .وإذا قمنا
بتوسيع وتطبيق هذا االفتراض على احتياجات المملكة
المستقبلية من الطاقة خالل أفق زمني مماثل ،فإن
الحصول على  ٪18من إجمالي استهالك المملكة
العربية السعودية للطاقة األولية من الهيدروجين بحلول
عام  ،2050سيتطلب حوالي  12مليون طن من
أيضا أن يبلغ النمو
الهيدروجين سنو ًيا .كما أننا نفترض ً
اإلجمالي السنوي لالستهالك النهائي للطاقة معدل
 .٪2.5ويوضح الشكل رقم ( )13الطلب المتوقع على
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 .5ثروة الموارد وإنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
الهيدروجين والمتطلبات المرتبطة به من أجل اإلدماج
التدريجي للهيدروجين في مزيج الطاقة بنا ًء على هذه
االفتراضات .أما في سيناريو الهيدروجين األخضر فقط،
فسيشهد الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة
المتجددة زيادة بنحو  600تيراواط بحلول عام .2050
وفي سيناريو الهيدروجين األزرق فقط ،فستكون
هنالك حاجة إلى حوالي  5.3مليار قدم مكعب يوم ًيا

من الغاز الطبيعي بحلول عام  2050لتلبية الطلب
على الهيدروجين .ونظرا إلى احتياطيات الغاز وإمكانات
الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ،فإن
المملكة ستكون قادرة على تلبية الطلب المتوقع على
الهيدروجين باستخدام الهيدروجين األخضر أو األزرق
حال
وحده ،إال أن الجمع بين كال المسارين سيوفر ً
منخفض التكلفة.

الشكل  .13تقييم تغلغل الهيدروجين في المملكة العربية السعودية ومتطلبات الموارد.

12.2

12.0

400
350

10.0

9.0

300
250

)H2 (MT/year

5.8

200

)ALK (Grey

3.7

150
100

6.0

)SMR (Grey
)SMR (Blue

4.0

2.1
0.7

50
0

8.0

2050

2045

2040

2035

2030

2025

18%

15%

11%

8%

5%

2%

604
260

445
192

288
124

185
80

102
44

36
16

5.3

3.9

2.4

1.6

0.9

0.3

2.0

متطلبات الهيدروجين (طن متري /السنة)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة
(مليون طن من ثاني أكسيد الكربون /السنة)

500
450

14.0

0.0

الهيدروجين كنسبة مئوية من استهالك الطاقة النهائي
الهيدروجين األخضر فقط
متطلبات الكهرباء (تيراواط ساعة)
قدرة الطاقة المتجددة المصاحبة (جيجا واط)
الهيدروجين األزرق فقط
متطلبات الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب في اليوم)

المصدر :تقييمات المؤلفين
مالحظة :يفترض سيناريو الهيدروجين األخضر فقط إمدادات هجينة للطاقة المتجددة ،وتساهم الطاقة الشمسية بنسبة ٪70
من احتياجات الكهرباء في التحليل الكهربائي ،ويأتي الباقي من طاقة الرياح.
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 .5ثروة الموارد وإنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية

 4.5طاقة الهيدروجين والفرص المتاحة
للتصدير
نالحظ أنه في الوقت الذي يتبنى فيه العالم نهج
خفض استخدام الكربون ،فإن قاعدة إنتاج الهيدروجين
منخفض التكلفة في المملكة العربية السعودية تتيح
فرصا هائلة .وتستطيع المملكة العربية السعودية
ً
تحويل مواردها إلى نقود في شكل صادرات أو استخدام
الهيدروجين على الصعيد المحلي في الصناعات كثيفة

الكربون .فإذا افترضنا أن تكلفة إنتاج الهيدروجين
األخضر تبلغ  1.48دوالر /كجم بحلول عام ،2030
فإن تكلفة تسليم الهيدروجين (بما فيها التحويل إلى
الناقل والشحن ونزع الهيدروجين) من المنطقة الغربية
للمملكة العربية السعودية إلى ميناء روتردام الهولندي
عبر قناة السويس ،سيتراوح متوسطها ما بين (3.50
و )4.50دوالر /كجم ،كما يوضح الشكل رقم ( ،)14فيما
ستعتمد التكلفة على ناقل الهيدروجين المستخدم.

الشكل  .14التكلفة المقدرة لتسليم الهيدروجين من الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية إلى ميناء روتردام
الهولندي عن طريق ناقل الهيدروجين.
4.50
4.00
3.50

2.00

$/kg

2.50

دوالر /كيلوجرام

3.00

1.50
1.00
0.50

ناقل الهيدروجين
العضوي السائل
نزع الهيدروجين

الهيدروجين السائل
الشحن

األمونيا
التحويل إلى الناقل

0.00

اإلنتاج

المصدر :مجلس الهيدروجين و” )McKinsey & Company” (2021وكابسارك
مالحظة :تكاليف اإلنتاج بناء على حسابات المؤلفينُ ،تستخدم نقاط المنتصف لتوضيح النطاقات الواردة في الشكل
التوضيحي ( )15في مجلس الهيدروجين واستخدمت بيانات كل من ( )McKinsey & Company (2021لتكاليف التحويل
والشحن ونزع الهيدروجين.
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 .5ثروة الموارد وإنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية
كما تشير التقديرات إلى أن التكلفة المتوقعة إلنتاج
الهيدروجين في أوروبا في عام  2030ستتراوح ما بين (3
و )5دوالر /للكيلوجرام (.)Lambert and Schulte 2021
وبالتالي ،قد يتم تسعير واردات الهيدروجين القادمة من
المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية في بعض
أجزاء أوروبا بحلول عام  .2030ويعتبر الشحن الحالي
للهيدروجين على شكل أمونيا من أكثر وسائل النقل
مالءمة .كما أن لألمونيا سلسلة إمداد ثابتة ،ونضوج
تكنولوجي ،وكثافة حجمية أعلى مقارنة بالهيدروجين
المسال أو المضغوط .باإلضافة إلى ذلك ،لم يصل نقل
الهيدروجين في صورة سائلة أو باستخدام ناقل عضوي
سائل إلى مرحلة تجارية بعد .إال أن استخدام األمونيا
لنقل الهيدروجين يتطلب تكسير األمونيا مرة أخرى إلى
الهيدروجين (نزع الهيدروجين) إذا كانت هنالك ثمة حاجة
إلى الهيدروجين النقي .وبالتالي ،فإن هذه الطريقة
تتحمل تكلفة إضافية تتراوح ما بين ( 1إلى  )2دوالر /كجم
(Hydrogen Council and McKinsey & Company
.)2021

وبالتالي فإن إزالة الكربون من المحطات القائمة لألمونيا
والميثانول باستخدام الهيدروجين األزرق أو األخضر
سريعا لخفض انبعاثات
منخفض التكلفة يعد مكس ًبا
ً
الكربون في المملكة العربية السعودية .كما يمكن
للمملكة العربية السعودية أن توفر منتجات خالية من
الكربون ألسواق التصدير .أيضا يمكن لهذه المزايا أن
تمتد لتشمل الصناعات المحلية األخرى كثيفة االستخدام
للطاقة ،مثل صناعة الصلب واألسمنت واأللمنيوم.
وبإمكان الهيدروجين منخفض الكربون خفض محتوى
الكربون الموجود في المنتجات النهائية لهذه الصناعات
وحماية هذه الصناعات ،ال سيما وأن سياسات الكربون
تغدو أكثر صرامة.

بدال من ذلك ولتجنب
تستطيع المملكة العربية السعودية ً
هذه التكلفة اإلضافية ،أن تعمل على تداول األمونيا
الزرقاء أو الخضراء ألغراض االستخدام المباشر .ويمكنها
االستعاضة عن األمونيا الرمادية في األسواق الدولية
(التي غالبا ما تستخدم في مجال لألسمدة) فضال عن
إمكانية استخدامها في التطبيقات الجديدة مثل األمونيا
الزرقاء المستخدمة لتوليد الطاقة في اليابان .أيضا كانت
مصدرة لألمونيا في
المملكة العربية السعودية أكبر دولة
ّ
عام  ،2019وبلغت صادراتها أكثر من  4.8مليون طن
( ،)World Integrated Trade Solution 2020فضال
عن أن المملكة كانت أيضا أكبر مصدر للميثانول في
العالم في عام  ،2019الذي يعد مادة كيميائية أخرى غنية
بالهيدروجين ومالئمة للعمل بوصفها ناقال للطاقة.
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 .6النتائج
أما على الصعيد العالمي ،فتعمل كل من سياسات إزالة
الكربون لدى العديد من الحكومات ،وتدني تكاليف إنتاج
الطاقة المتجددة على تعزيز قضية الهيدروجين باعتباره
ً
ووقودا لها .كما تقدم طاقة الهيدروجين
ناقل للطاقة
ً
فرصا مواتية إلزالة الكربون .ومن ثم ،فقد كشفت
ً
العديد من الدول عن تبنيها للسياسات والخطط الرامية
لدعم إنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون أو
منخفض االنبعاثات الكربونية .كذلك تهيمن عملية إعادة
التشكيل بالبخار القائمة على الغاز الطبيعي على إنتاج
الهيدروجين في الوقت الراهن .ولكن من المرجح أن يتحول
هذا اإلنتاج نحو خيارات منخفضة الكربون ،وتشمل هذه
الخيارات التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة
المتجددة ،ودمج احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع
عملية إعادة تشكيل بخار الميثان الحتجاز ثاني أكسيد
الكربون الناتج عن عملية اإلنتاج.
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة في منطقة
غرب آسيا ،ويمكنها بمساحة أرضها التي تقرب من
 830,000ميل مربع ،االستفادة من مواردها إلنتاج
الهيدروجين ألغراض االستخدام الداخلي أو التصدير.
وقد قمنا بتقدير تكاليف إنتاج المملكة العربية السعودية
للهيدروجين األخضر واألزرق بـما يتراوح ما بين (2.16
و )1.34دوالر /كجم على التوالي ،وتعد هذه التكاليف
حاليا من بين أدنى مستويات التكلفة في العالم .وقد
حددنا من اجل إجراء هذه التقديرات أن السعر المرجعي
للكهرباء القائمة على الطاقة الشمسية يبلغ حوالي 18.3
دوالر أمريكي /ميجاواط /ساعة ،وأن السعر المرجعي

للغاز الطبيعي المحلي يبلغ نحو  1.25دوالر أمريكي/
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .وقد بدأ ظهور اتجاه
الكتشاف األسعار في االختيار التنافسي لمشاريع
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات النطاق العريض
في المملكة العربية السعودية .وبالتالي ،لن يكون من
دوالرا/
المستغرب تحقيق سعر متوسط أقل من 15
ً
ميجاواط ساعة في العقد المقبل .باإلضافة إلى ذلك،
فإن من المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية ألجهزة
التحليل الكهربائية انخفاضا ملحوظا .وبالتالي ،فإن تكلفة
إنتاج الهيدروجين األخضر قد تكون قريبة من  1دوالر/
كجم بحلول عام  .2030وإذا افترضنا نفس سعر الغاز
المرجعي ،فإن من المتوقع أن تبلغ تكلفة الهيدروجين
األزرق حوالي  1.13دوالر /كجم بحلول عام .2030
تكرس رؤية المملكة العربية السعودية )2016( 2030
بعمق أهداف االستدامة في مختلف األنشطة
االقتصادية للمملكة ،ويتمثل أحد هذه األهداف في تنويع
موارد الطاقة من خالل زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة
ومصادر الغاز الطبيعي اإلضافية في مزيج الطاقة
في البالد .ويعتبر اعتماد المملكة العربية السعودية
لالقتصاد الدائري للكربون للحد من االنبعاثات الكربونية
ودعمها للهيدروجين النظيف من التطورات اإليجابية
في هذا الصدد .وقد ركزت هذه الدراسة بصفة أساسية
على اقتصاديات إنتاج الهيدروجين في المملكة العربية
السعودية .غير أننا نعتزم توسيع نطاق التحليل في
الدراسات المستقبلية ليشمل تكاليف النقل والتخزين
وغيرها من قطاعات االستخدام النهائي.
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الهوامش
 1يقصد بهذه العملية استخدام جهاز التغويز المضغوط عبر تيار كهربائي في تفاعل البخار عالي الحرارة لتقسيم الماء إلى
هيدروجين وأكسجين ،ويتم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح ،مما يجعل من الهيدروجين الناتج
أيضا ويتسم بالعديد من فوائد االنبعاثات ،وقد بدأت مشاريع الطاقة في التوجه إلى الهيدروجين حيث يتم استخدام
متجددا ً
ً
الكهرباء المتجددة الفائضة إلنتاجه من خالل عملية التحليل الكهربائي.
 2إعادة تشكيل بخار الميثان أو إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار ،طريقة تستخدم إلنتاج غاز تخليقي (هيدروجين وأول أكسيد
وعادة ما يكون الغاز الطبيعي المادة األولية في هذه العملية ،ويتمثل
الكربون) عن طريق تفاعل الهيدروكربونات مع الماء،
ً
الغرض الرئيسي لهذه التقنية في إنتاج الهيدروجين .و ُينتج الهيدروجين من إعادة تشكيل بخار الميثان ،ويتضمن ذلك تسخين
الغاز إلى درجات حرارة عالية في وجود بخار ومحفز ،ما يتسبب في تفكك جزيئات الميثان وتشكيل أول أكسيد الكربون
والهيدروجين.
منظمة عالمية تقودها عدد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والنقل والصناعة واالستثمار لتطوير اقتصاد
 3عبارة عن ّ
الهيدروجين ،ويتمثل هدفها الرئيسي في تسريع االستثمار في عمليات تطوير وتسويق الهيدروجين وصناعات خاليا الوقود،
وتشجيع أصحاب المصلحة الرئيسين على زيادة دعمهم للهيدروجين باعتبار ذلك جزءا من هيكل الطاقة في المستقبل.
مستداما للعيش والعمل،
نظاما بيئ ًيا
 4تعني نيوم “المستقبل الجديد” وهي مدينة مخططة تعد نموذجا للمستقبل ،تشمل
ً
ً
ويقع هذا المشروع في محافظة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية ومن المخطط أن يتم تشغيله عن طريق مصادر
الطاقة المتجددة بالكامل.
 5عبارة عن عملية يتم فيها تحويل المواد التي تحوي الكربون في تركيبها مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون
والهيدروجين ،وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات متحكم بها من األكسجين ،وينتج عن هذه العملية
مزيج غازي يدعى غاز االصطناع ،وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة الستخراج الطاقة من المواد العضوية.
 6عملية يتم فيها إجراء تحليل كهربائي لجزيئات الماء ( )H2Oبفصله إلى مكوناته المتمثلة في األكسجين ( )O2والهيدروجين،
وذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي في الوسط المائي.
 7تمثل هذه القيمة التكلفة العامة إلنتاج الهيدروجين الرمادي واألزرق في المملكة العربية السعودية ،إال أنها ال تمثل تكلفة
تسليم الهيدروجين الرمادي واألزرق من المملكة العربية السعودية إلى األسواق األخرى.
 8يتوافق مع التعرفة الصناعية البالغة  18هللة لكل كيلوواط ساعة في المملكة العربية السعودية.
 9يتوافق مع تعريفة سكاكا للطاقة الشمسية الثابتة والبالغة  8.781هللة لكل كيلوواط ساعة.
 10يتوافق مع تكلفة منح محطة تحلية المياه في الشقيق  0.52 3دوالر لكل متر مكعب
 11بنا ًء على السعر الحالي للغاز الطبيعي المحلي.
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الملحق األول (أ)
مفصال بعنوان “مستقبل الهيدروجين” ،ويقدم هذا التقرير الذي تم
تقريرا
نشرت الوكالة الدولية للطاقة في عام ،2018
ً
ً
ومستقال إلنتاج الهيدروجين .ويقدم التقرير افتراضات مختلفة تدعم
شامال
تقييما
إعداده لمجموعة العشرين في اليابان،
ً
ً
ً
تحليالت اقتصاديات الهيدروجين ،كما قامت الوكالة بتحديث االفتراضات المختلفة المتعلقة بالتكاليف والتشغيل في عام
 ،2020وقد أوردنا هذه االفتراضات في الجداول من ( A1إلى  )A4إلى جانب افتراضات من مصادر أخرى.
الجدول  .A1بارامترات مدخالت انتاج الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي للمياه القلوية (.)ALK
الكفاءة (قيمة
حرارية دنيا)

عمر مدخنة
امتصاص
الغازات (ساعات
التشغيل)

المصدر

النفقات
النفقات الرأسمالية
التشغيلية
( ٪النفقات
الرأسمالية /سنة)

التقنية

العام

2

65

80,000

)(IRENA 2018

التحليل الكهربائي

2017

 750يورو /كيلوواط

68

90,000

)(IRENA 2018

2025

 480يورو /كيلوواط

2

95,000

)(IEA 2019

2020

 900يورو /كيلوواط

1.5

64

)(IEA 2019

2030

 700يورو /كيلوواط

1.5

69

95,000

األجل الطويل

 450يورو /كيلوواط

1.5

74

100,000

)(IEA 2019

2017

 830يورو /كيلوواط

2

64

80,000

)(FCH 2017

2025

 600يورو /كيلوواط

2

67

90,000

)(FCH 2017

مالحظات :تشمل النفقات الرأسمالية مداخن جهاز التحليل الكهربائي ،وأدوات التحكم الكهربائية ،والتنقية والضغط ،والبناء والتعبئة ،وأرصدة أخرى
لتكاليف المحطة .قامت خاليا الوقود والهيدروجين ( )2المشتركة بتجميع المصادر المتاحة للجمهور ألكثر من  90منطقة ومدينة أوروبية .وبنا ًء على
هذه المصادر ،تتراوح تكلفة استبدال مدخنة امتصاص الغازات ما بين ( ٪35إلى  )٪45من النفقات الرأسمالية ( .)FCH 2017وتفترض هذه الدراسة
محددا
استهالكا
تكلفة استبدال مدخنة امتصاص الغازات بنسبة  ٪40بالنسبة إلى إجمالي النفقات الرأسمالية ألجهزة التحليل الكهربائية .ونستخدم
ً
ً
عاما ،ونقدر فترة
للمياه يبلغ  9لترات لكل كيلوجرام ،ونقدر من أجل تقييم التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين أن العمر االفتراضي للمحطة بـً 20
اإلنشاء بمدة عامين.
المصادرRievaj (2019); IRENA (2020a :

الجدول  .A2بارامترات مدخالت إنتاج الهيدروجين باستخدام إعادة تشكيل بخار الميثان (.)SMR
التقنية

العام

النفقات الرأسمالية

النفقات التشغيلية
( ٪النفقات
الرأسمالية /سنة)

إعادة تشكيل بخار
الميثان ()SMR

معامل االنبعاث (كجم من
الكفاءة
(قيمة حرارية ثاني أكسيد الكربون /كج
من الهيدروجين)
دنيا)

المصدر

2020

 910دوالر /للكيلوواط

4.7

76

8.9

)(IEA 2019

2030

 910دوالر /للكيلوواط

4.7

76

8.9

)(IEA 2019

Long term

 910دوالر /للكيلوواط

4.7

76

8.9

)(IEA 2019

محددا للمياه يبلغ  10لترات لكل كيلوغرام من الهيدروجين ،واستهالكا محددا للكهرباء يبلغ  0.5كيلو واط ساعة لكل
استهالكا
مالحظات :نفترض
ً
ً
عاما ،وأن فترة
25
للمحطة
االفتراضي
العمر
أن
الهيدروجين
إلنتاج
المتوسطة
التكلفة
تقييم
إجراء
أجل
من
نفترض
كما
الهيدروجين.
كيلوغرام من
ً
البناء تبلغ ثالث سنوات.
المصدر)Collodi (2017 :
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الملحق األول (أ)

الجدول  .A3بارامترات مدخالت إنتاج الهيدروجين باستخدام عملية إعادة تشكيل بخار الميثان مع التقاط الكربون
واستخدامه وتخزينه.
التقنية

العام

النفقات
الرأسمالية

النفقات
التشغيلية
( ٪النفقات
الرأسمالية/
سنة)

الكفاءة
(قيمة حرارية
دنيا)

معامل االنبعاث
(كجم من
ثاني أكسيد
الكربون /كج من
الهيدروجين)

معدل احتجاز ثاني
أكسيد الكربون
()٪

المصدر

إعادة تشكيل
بخار الميثان
مع التقاط
الكربون
واستخدامه
وتخزينه

2020

 1,680دوالر/
كيلوواط

3

69

1

90

)(IEA 2019

2030

 1,360دوالر/
كيلوواط

3

69

1

90

)(IEA 2019

Long term

 1,280دوالر/
كيلوواط

3

69

1

90

)(IEA 2019

2020

 1,500يورو/
كيلوواط

3

69

1

90

)(DEEDS 2020

2030

 1,200يورو/
كيلوواط

3

69

1

90

)(DEEDS 2020

2050

 1,150يورو/
كيلوواط

3

69

1

90

)(DEEDS 2020

2025

 600يورو/
كيلوواط

2

67

90,000

)(FCH 2017

محددا للمياه يبلغ  10لترات لكل كيلوغرام من الهيدروجين ،واستهالكا محددا للكهرباء يبلغ  0.5كيلو واط ساعة لكل
استهالكا
مالحظات :نفترض
ً
ً
كيلوغرام من الهيدروجين .كما نفترض من أجل تقييم التكلفة المتوسطة إلنتاج الهيدروجين أن معدل احتجاز الكربون يبلغ  ،٪90وأن العمر االفتراضي
عاما ،وأن فترة البناء تبلغ ثالث سنوات.
للمحطة يبلغ ً 25
المصادر)O’Callaghan (2018); Collodi (2017 :

الجدول  .A4األسعار المرجعية للمواد األولية واالستهالكية في المملكة العربية السعودية.
التكلفة

النوع

48

سعر الكهرباء (دوالر /ميغاواط ساعة) التعرفة الصناعية

8

سعر الكهرباء (دوالر /ميغاواط ساعة) الطاقة الشمسية الكهروضوئية

9

23.42
0.52

المياه المحالة (دوالر /م )

10 3

سعر الغاز الطبيعي (دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية)

11

1.25

المصدر)Acwa Power 2020; SEC 2018( :
مالحظات )8( :يتوافق مع تعرفة الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية البالغة  18هللة للكيلوواط ساعة )9( ،يتوافق مع التعرفة
المتوسطة لشركة سكاكا للطاقة الشمسية والبالغة  8.781هللة لكل كيلو واط ساعة )10( ،يتوافق مع تكلفة منح محطة تحلية المياه في الشقيق
بقيمة  0.52دوالر لكل متر مكعب عادي )11( ،على أساس السعر المحلي الحالي للغاز الطبيعي.
المصدرAPICORP (2018( :
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الملحق الثاني (ب)
نما استهالك الغاز في المملكة العربية السعودية بين عامي ( 2019و )2020بمتوسط معدل سنوي قدره BP( ٪4.8
 ،)2020ويقارب هذا المعدل ضعف متوسط معدل النمو السنوي للطلب العالمي على الغاز خالل نفس الفترة الزمنية.
كذلك يشكل قطاع توليد الطاقة الحصة األكبر من استهالك الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية ،ويمثل حوالي
 ٪63من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي ،يليه استهالك القطاع الصناعي (بما فيه االستخدام غير المتعلق بالطاقة)
مدفوعا بالنمو السكاني
بمعدل يبلغ حوالي  ٪32من االستهالك ( .)IEA 2020cوقد كان هذا النمو القوي في الطلب
ً
واالقتصادي وانخفاض أسعار الغاز .كما حددت المملكة العربية السعودية في عام  ،1984أسعار الغاز الطبيعي عند 0.5
دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،وقد تمت زيادة هذا السعر في عام  1998إلى  0.75دوالر /لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية ،وزيادته مجددا في عا م  2016إلى  1.25دوالر /لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (�Fattouh and Sha
.)baneh 2019
على الرغم من االرتفاع الذي شهدته أسعار الغاز في المملكة العربية السعودية في العقدين الماضيين ،إال أن هذه
األسعار ال تزال األدنى في العالم ،وتعزز هذه األسعار القدرة التنافسية الصناعية في المملكة .إال أن قدرة خطوط أنابيب
الغاز تشكل عائقا مقيدا إلمداد منتجي الطاقة وغيرهم من المستخدمين النهائيين الصناعيين بالغاز .وكما يوضح الشكل
( ،)B1فإن استهالك الغاز الطبيعي يتركز بصفة أساسية في المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة ،اللتان تعدان
األقرب جغرافيا إلى إمدادات الغاز ،أما المنطقتين الغربية والجنوبية فليس لديهما سوى عدد قليل من استهالك الغاز أو
يكاد يكون منعدما.

الشكل  .B1حصة الوقود لتوليد الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية بحسب المنطقة.2019 ،
3%

100%

2%

25%

90%

28%

80%
70%

51%

60%

38%
97%

50%
40%

72%

30%

36%

20%

37%

10%

10%
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Eastern
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)الملحق الثاني (ب
. خريطة توضح حقول النفط والغاز وخطوط األنابيب في المملكة العربية السعودية.B2 الشكل
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Souces: Created and designed by Andrew J. Stanley, KAPSARC 2021. Electricity operating
areas comes from ECRA. Electricity plants located using KAPSARC’s Data portal. Oil ﬁelds,
gas ﬁelds, bulk plants, pipelines, and terminals located using multiple sources including
Aramco’s prospectus and Google Maps.

استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها من هيئة تنظيم المياه والكهرباء وشركة أرامكو وخرائط
 رسم توضيحي لكابسارك:المصدر
ً
.2021 ،جوجل

41

االقتصاديات والموارد المحتملة إلنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية

مالحظات

االقتصاديات والموارد المحتملة إلنتاج الهيدروجين في المملكة العربية السعودية

42

حول الباحثين
شاهد حسن
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،وتركز بحوثه
الحالية على التحوالت في قطاع الكهرباء واقتصاديات الهيدروجين والسياسات والقضايا
التنظيمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،كما يدرس تطور أسواق الكهرباء
اإلقليمية في دول مجلس التعاون ومنطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا .عمل
سابقا في تقديم العديد من االستشارات المكثفة بشأن تصميم السياسات والتنظيم
ً
واألسواق لعدة حكومات وهيئات تنظيمية للكهرباء والمرافق العامة وصناعات الكهرباء
في كل من الهند ومناطق جنوب شرق آسيا.
رامي شبانة
باحث مشارك أول ،يركز على أسواق الغاز والهيدروجين والسوائل العالمية ،ويمتلك خبرة
عاما في البحوث والصناعات ،حيث يحلل أسواق وسياسات الطاقة.
لما يقرب من ً 15
وقد عمل قبل انضمامه لكابسارك محلال في شركة “كنوفس” للطاقة ،حيث قدم الدعم
التحليلي بشأن قضايا تؤثر على أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال والمكثف في أمريكا
الشمالية وأساسيات األسواق .وكان عمله يتضمن إطالع الشركة على استراتيجيات
االحتراز  ،وقد كان قبلها عضوا أساسيا لمدة ثالث سنوات في فريق أبحاث الوقود والطاقة
في المعهد الكندي ألبحاث الطاقة .ورامي حاصل على درجة الماجستير في العلوم في
تنمية الطاقة المستدامة ودرجة البكالوريوس في العلوم االكتوارية من جامعة كالغاري.

عن المشروع
بما أن الهيدروجين آخذ في البروز باعتباره ً
مهما للطاقة يمكنه التعجيل بالتحول نحو صافي االنبعاثات
ناقل ً
ونظرا لتطبيقاته المتنوعة وقدرته على الحد من االنبعاثات الكربونية ،فإنه يعد مالئما بشكل مثالي
الصفرية،
ً
لتمكين االقتصاد الدائري للكربون .ويبحث هذا المشروع في المسارات المختلفة نحو اقتصاد الهيدروجين ودور
الدول الغنية بالموارد في توفير حلول هيدروجينية نظيفة ومنخفضة التكلفة.
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