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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

المشروع السعودي إلنتاج الهيدروجين األخضر

دة يعمل المطوّرون على زيـادة صـناعة الهيـدروجين األخضـر فـي العـالم، كمصـدر للطاقـة المتجـد
أرباح اقتصادية النظيفة الخالية من االنبعاثات الكربونية، فضلًا عن تطلعاتهم الرامية إلى تحقيق

.كبيرة

ربونات ا مــن الميثــان أو الهيــدروكمصــنوع مــن المــاء بــدلًال-الهيــدروجين فــي ســياقٍ متصــل، يُعتبــر
بــاس ال ينبعــث منــه ثــاني أكســيد الكربــون وغــازات االحتفــكــس الــنفط والغــاز الطبيعــي، ع-األخــرى

و تخزينــه، ويمكــن نقلــه عــن طريــق الســفن أبســهولة، كمــا يتميــزالحــراري األخــرى عنــد االحتــراق
.خطوط األنابيب

فــة تكلارتفــاع: بعــض التحــديات؛ مثــلتواجــهلهيــدروجين األخضــر وتجــدر اإلشــارة إلــى أن صــناعة ا
ه، حتــى اآلن، وعليــالنطــاق للهيــدروجين األخضــرةســوق واســع، باإلضــافة إلــى عــدم وجــود إلنتــاجا

نتــاج تعتــزم المملكــة العربيــة الســعودية البــدء فــي عمليــات تشــييد أكبــر مشــروع فــي العــالم إل
مليـارات دوالر أمريكـي علـى أطـراف الصـحراء المتراميـة ٥الهيدروجين األخضر، باستثمارات تتجـاوز 

.الممتدة على طول الساحل السعودي المطل على البحر األحمر

السعودي إلنتاج الهيدروجين األخضر" نيوم"مشروع 
ــى تح ــدوالرات فــي الصــحراء الســعودية يهــدف إل ــارات ال ــالي مشــروعًا بملي ــاول العــرض الت ــز يتن في

عاثات الطلب على الهيدروجين األخضر ، كما أنه مصدر طاقة يمكن أن يساعد في القضاء على انب
.الكربون من المركبات ومحطات الطاقة والصناعات الثقيلة
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

 ــل إحــدى المزايــا الرئيســة لمشــروع ــا ، والتــي ســوف تمكنــه مــن أن يصــبح مركــزًا ع"نيــوم"تتمثّ المي
ع بتوافر لتطوير الهيدروجين األخضر، في موقع المدينة على طول ساحل البحر األحمر، والتي تتمت
لمحطـة الطاقة الشمسية والرياح بشكل دائم، فالطاقة الشمسية سوف تعمل على تشغيل ا

، رئـيس قطـاع الطاقـة )Peter Terium" (تيريـومبيتـر "خالل النهار، والرياح في الليل، وذلـك وفقًـا لــ 
".نيوم"في

 مليـار ٣٦، فـي الموافقـة علـى مشـروع بقيمـة "أسـتراليا"عالوة على ذلك، سـارعت دول أخـرى، مثـل
ألـف ميجـاوات ٢٦دوالر أمريكي في المناطق النائية في الجزء الغربي من البالد، والـذي سـيولد نحـو 

.من الكهرباء المتجددة الستخدامها في تشغيل إنتاج الهيدروجين األخضر

 دروجين الهيـ"جدير بالذكر أن معظم الهيدروجين المصنوع لالستخدام التجاري، والذي يُطلق عليه
، وينـتج ، يتم إنتاجه عن طريق تقسيم جزيئات الهيدروكربون فـي الفحـم أو الغـاز الطبيعـي"الرمادي

.عن هذه العملية إنتاج الكربون

خـالل  على الصعيد اآلخر، ال ينتج عـن الهيـدروجين األخضـر أي كربـون؛ نظـرًا إلـى أنـه يـتم إنتاجـه مـن
ت المـاء، عملية التحليل الكهربائي، حيث يـتم اسـتخدام الكهربـاء لنـزع ذرات الهيـدروجين مـن جزيئـا

.ومن ثم إنتاج الهيدروجين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"   نيوم"يهدف المشروع السعودي 

طًنا من الهيدروجين ٦٥٠إلى إنتاج 
ا بدًءا من عام  ؛ مما ٢٠٢٥األخضر يومي

يجعلها أكبر منشأة من نوعها في 
العالم، ويجسد المشروع خطة 

ا عن المملكة الطموحة للتنويع بعيدً 
النفط والغاز الطبيعي، ويعرض 

ا كمركز عالمي للتكنولوجي" نيوم"
.والطاقة الخضراء

ر باإلضــــافة إلــــى اســــتثمار نحــــو مليــــاري دوال
زيــع فــي أمريكــي أخــرى فــي البنيــة التحتيــة للتو

يــد األســواق االســتهالكية حــول العــالم؛ لتزو
المركبـــــات الصـــــناعية والحـــــافالت العامـــــة 

.بالوقود

وتجـدر اإلشـارة إلــى أن هـذا المشـروع ســيتم
أكـوا"و) Neom" (نيـوم"بالشراكة بـين شـركة 

وشـــركة ) ACWA Power" (بـــاور الســـعودية
 & Air Products)الكيماويــات األمريكيــة 

Chemicals Inc).

لـق ومـن المتوقـع أن تكـون المدينـة التـي يُط
ة، ، ذات سـمات مسـتقبلي"نيـوم"عليها اسم 

كمـــــا مـــــن المتوقـــــع أن تشـــــهد اســـــتخدام 
، ســـيارات أجـــرة طـــائرة للتنقـــل بـــين أنحائهـــا

دين للعمل كمساع" روبوتات"واالستعانة بـ 
لطات منزليين لسكانها، الـذين تُخطّـط السـ

الســعودية ألن يصــل عــددهم إلــى مــا يقــرب 
.من مليون نسمة
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

 ألـف ٢٠إلـى إنتـاج مـا يكفـي مـن الهيـدروجين لتزويـد حـوالي" نيوم"في سياقٍ متصل يهدف مشروع
ا، وسـيتم تحويـل الهيـدروجين إلـى أمونيـا لتسـهيل نقلـه، ثـم بعـد ذ لـك سـيتم حافلة بـالوقود يوميـ

. تحويل األمونيا مرة أخرى إلى هيدروجين قبل إرسالها إلى محطات التعبئة

نخفض كما يساعد الهيدروجين األخضر أيضًا في حل العديد من التحديات الكبيـرة فـي اقتصـاد مـ
قـــة، تشـــغيل الشـــاحنات والســـفن الثقيلـــة دون االعتمـــاد علـــى البطاريـــات العمال: الكربـــون؛ مثـــل

سـية، وتوفير الكهرباء على مدار الساعة لتكملة اإلمـدادات المتقطعـة مـن الريـاح والطاقـة الشم
.ةوإزالة الكربون من العمليات الصناعية الثقيلة بما في ذلك تصنيع الصلب والخرسان

جــدير بالــذكر أن العديــد مــن شــركات المرافــق الكبــرى تعمــل اآلن علــى تشــغيل محطــات الطاقــة
د الكهربـاء باستخدام الهيدروجين بدلًا من الغاز الطبيعي، والذي يُعد اآلن الوقود األساسـي لتوليـ

، في البالد، على عكس الرياح والطاقة الشمسية، ويمكن أن تعمل محطـات الغـاز طـوال الوقـت
.كما أنها تعمل بسرعة أكبر لتلبية ذروة الطلب

التحديات التي تواجه صناعة الهيدروجين األخضر

 ــد مــن ــل أبرزهــا ي، التحــدياتيواجــه الهيــدروجين األخضــر العدي ــة للمفــي تمّث ــدات التكلفــة العالي ولّ
ـــدة تتطلـــب اســـتثمارات رأســـمالية كبيـــرة، كمـــا أن مصـــانع إنتـــ اج الكهربائيـــة، وهـــي أنظمـــة مُعقّ

ا، لجعلها الطاقة على مدار الساعة تقريبًالهيدروجين األخضر  تحتاج إلى معدّالت استخدام عالية
.مربحة

ن أن باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن تخــزين الهيــدروجين فــي صــورة غازيــة أمــر بــالغ الصــعوبة، فضــلًا عــ
صـبح كـي يلتحويلـه إلـى أمونيـا " نيوم"مشروع، لذلك، يستهدفأيضًاتحويله إلى سائل أمر مكلّف

.لنقلاسهل 

 فــي بكثافــةتســتثمر يجــب أنالحكومــات وشــركات الطاقــة اُألخــرىوأخيــرًا، تجــدر اإلشــارة إلــى أن
ــــي يمكنهــــا اســــتيعاب  ــــب، ومحطــــات الوقــــود الت شــــبكات الطاقــــة، والمــــوانئ، وخطــــوط األنابي

دة هــذه التكــاليف للحصــول علــى طاقــة متجــداالقتصــاد العــالميويجــب أن يتحمــل الهيــدروجين، 
.نظيفة خالية من الكربون

Matthews, C. and K. Blunt. “Green Hydrogen Plant In Saudi Desert Aims To Amp Up Clean Power". The Wall Street Journal. Feb. 8, 
2021. 
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