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|  صفحة 

ما هو الهيدروجين، وكيف يتم انتاجه وما هي استخداماته

دعونا اوال نقول ما هو الهيدروجين

 وهواللون عديمغازهوالهيدروجين
 
العناصرأخف

ة هااإلطالقعلىالكيميائي 
 
 وأقل

 
منيتكّون حيثكثافة

والضغطالحرارةدرجةفي.واحدوإلكترونبروتون 
ين .الذرةائيثنغازشكلعلىالهيدروجينيكون القياسي 

وذلك دشهنري كافينيعود الفضل في اكتشاف الهيدروجين إلى العالم
زة عن غ1766عام  ة متمي  ة كماد  ل مر  يرها من حيث عرف الهيدروجين ألو 

.الغازات القابلة لالشتعال

ي بالشكلالهيدروجينيعد   ةالعناصرأكثرHالذر   الكيميائي 
 
لحيثالكون فيوفرة

 
لباقيبالنسبةالكتلةمن%75يشك

اتلعددبالنسبة%90منأكثرالوقتنفسوفيالعناصر، .الكون فيالعناصرذر 
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:  الهيدروجين كمصدر للطاقة

صفريةةطاقينتجفإنهوقود،خليةداخلباألكسجينالهيدروجيناحتراقعند
منروجينالهيداستخالصويمكن.للبيئةصديقحرق عنهينتجمماالكربون،

ويعد.عاماالثنينمنمزيجمنأواملياه،أوالحيوية،والكتلةاألحفوريالوقود
وعلى.يعيالطبالغازهوالحاليالوقتفيالهيدروجينإلنتاجاألساس ياملصدر
مليون 70أو،%75نحوالعامليالطبيعيالغازمن%6ينتجالعاملي،الصعيد

الفحمويأتي.الدوليةالطاقةلوكالةوفقاالسنوي،الهيدروجينإنتاجمنطن
جزءنتجيكماالصين،فيبكثرةالستخدامهنظراوذلكالطبيعي،الغازبعد

.والكهرباءالنفطاستخداممنصغير

منبيقر ماعلىالهيدروجينيحتوي عام؟بشكلالهيدروجيننفضلملاذا
كفاءة،رأكثيجعلهممااألحفوري،الوقوديحتويهاالتيالطاقةأضعافثالثة
مضاعفاعتبارهأيضاويمكنك.للمناخكولومبياكليةنشرتهاملقالةوفقا

الكهرباءمنداملزيتوليديمكنكالكهرباء،منوقليلاملاءبعضفمع–للكهرباء
.واسعنطاقعلىمتاحأنهكما.الحرارةأو

مصدر نظيف 

للطاقة
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120نحوإنتاجيجري العاملي،الصعيدعلى
معظمهسنويا،الهيدروجينمنطنمليون 

اللذيناألحفوريوالفحمالغاز باستخدام
ير تقر وفقالعاملي،اإلنتاجمن%95معايمثالن

الصادر 2021لعامالعامليالهيدروجينإمدادات
امعوفي.املتجددةللطاقةالدوليةالوكالةعن

سوق من%60منأكثر استخدامجرى ،2020
فيدوالر مليار 150البالغةالعامليةالهيدروجين

النفطتكرير عمليةتلتهااألمونيا،إنتاجعملية
شالفايننلصحيفةطبقاامليثانول،وإنتاج
تجاريةاستخداماتعدةوجدتوقد.تايمز

ذلكيفبماللوقود،كمصدر للهيدروجينبالفعل
كاتاملكو وحتىوالحافالتالركوبسياراتفي

.الفضائية

انتاج الهيدروجين واستهالكه عامليا

600سوق الهيدروجين إلى ستصل قيمة 2050من املتوقع أنه وبحلول عام 
اعة والنقل مليار دوالر، وستستخدم بشكل رئيس ي في قطاعات الطاقة والصن

.والكيمياء واإلنشاءات
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استخدامات الهيدروجين

كوقود لوسائل النقل 

كوقود في الطيارات

اللوجيستيات في 
الصناعة

توليد الكهرباء

صناعة االسمدة

صناعة الكيماويات

استخادمات طبية
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انواع الهيدروجين والوانه

دائماعنهاالحديثيتمالتيواالنواعااللوانتلكهيفمااللون عديمالهيدروجينكاناذاهناالسؤال
!االخيرة؟اآلونةفيالعالمحديثاصبحتوالتي

علىاللون،عديمغازالهيدروجينفعليا
حواليعليهيطلقماهناكانهمنالرغم
فمعرو هوكماالهيدروجينعلىالوانتسعة

.عاملياحالياومتداول 

اذا؟القصةفما
لتاليةالقصة هي مصدر الهيدروجين وانبعاثات غازات االحتباس الحراري منه كما سيلي ذكره في الصفحة ا
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ن األنواع لذلك ، من املربك إلى حد ما وعلى الرغم من األوصاف امللونة ، ال يوجد فرق واضح بي. نعم ، الهيدروجين غاز غير مرئي
.املختلفة للهيدروجين

انواع الهيدروجين والوانه-تابع 

الكثيراللون عديمالغازُيعطىملاذااذا
ينوالهيدروجاألخضرالهيدروجين!!!االلوان؟
جينالهيدرو وحتىالبنيوالهيدروجيناألزرق
وجينوالهيدر الفيروزي والهيدروجيناألصفر
ابألقأولونيةرموز األساسفيإنها.الوردي

أنواعنبيللتمييزالطاقةصناعةفيمستخدمة
ا.الهيدروجين ستخدماملاإلنتاجنوععلىاعتماد 

.ينللهيدروجمختلفةألوانتخصيصيتم،
تتغيروقدعامليتسميةاصطالحيوجدالولكن

بينوحتىالوقتبمرورهذهاأللوانتعريفات
.البلدان



|  صفحة 

.ارةضدفيئةغازاتانبعاثاتبدون املنتجهواألخضرالهيدروجين
مصادرمنالنظيفةالكهرباءباستخداماألخضرالهيدروجينيتكون 
،احالريطاقةأوالشمسيةالطاقةمثل،الفائضةاملتجددةالطاقة
 يتمحيث.بالكهرباءاملياهلتحليل

 
إلىاملاءلتقسيماكهروكيميائي  تفاعال

ثانيانبعاثعدمإلىيؤديمما،واألكسجينالهيدروجينمنمكوناته
ااألخضرالهيدروجينيشكل.العمليةهذهفيالكربون أكسيد حالي 
مكلفقةالطريبهذهاإلنتاجألن،الهيدروجينإجماليمنصغيرةنسبة
والطاقةالرياحطاقةمنالطاقةأسعارانخفضتمااذاوعامة.جدا

أكثريصبحعندمااألخضرالهيدروجينسعرسينخفض،الشمسية
ا .شيوع 

الهيدروجين االزرقالهيدروجين االخضر

،عيالطبيالغازمنأساس يبشكلاألزرقالهيدروجينإنتاجيتم
بينمعتجوالتي،بالبخارالتشكيلإعادةتسمىعمليةباستخدام

-روجينالهيدهوالناتج.بخارشكلفيالساخنواملاءالطبيعيالغاز
اولكن احتجازأنيعنيوهذا.ثانوي كمنتجالكربون أكسيدثانيأيض 

.ضروري (CCS)وتخزينهالكربون 
ااألزرقالهيدروجينيوصف "لكربون امنخفضهيدروجين"بأنهأحيان 

غازاتينتكو الواقعفيتتجنبالبالبخارالتشكيلإعادةعمليةألن
.فيهاالتحكميمكنولكنالدفيئة،
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ا ااألكثرالشكلهوهذا،حالي  كون يت.الهيدروجينإلنتاجشيوع 
إعادةمباستخدا،امليثانأو،الطبيعيالغازمنالرماديالهيدروجين

عنجةالناتالدفيئةغازاتالتقاطدون ولكنامليثانبخارتشكيل
.العملية

البنيالهيدروجين االسود و الهيدروجين الرمادي

عمليةيف(البنيالفحم)اللجنيتأواألسودالفحمباستخدامينتج
لنقيضاهماوالبنياألسودالهيدروجينمنالنوعينوهذينالصناعة،

ااألكثرانهماحيثاألخضرللهيدروجيناملطلق .ئةبالبيضرر 
اللخمناألحفوريالوقودمنمصنوعهيدروجينأيفإنوللمعرفة،

ايسمى"التغويز"عملية .البنيأواألسودالهيدروجينأحيان 
حمالفلتحويلجديدمشروععنوأستراليااليابانأعلنتمؤخرا،

فييالبنالفحماملشروعهذاوسيستخدم.الهيدروجينإلىالبني
إلىذلكدبعشحنهسيتموالذياملسال،الهيدروجينإلنتاجأستراليا
.االنبعاثاتمنخفضلالستخداماليابان
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ما هي خطة مصر للهيدروجين األخضر ؟

راألخضاالقتصادساحةعلىاآلناألبرز املوضوعهواألخضرالهيدروجينأنيبدو
أستراليامثلاملتقدمةالدول فيهابماالعالمحول الدول منالعديدأعلنتحيثالعاملي،
.األخضرنللهيدروجيمبادراتعنوالبرازيل،الهندمثلالناشئةاألسواقوأيضاوفرنسا،

شاريعمعنقريباستعلنإنهاالحكومةوقالتاألسواق،لتلكأيضامصرانضمتوقد
ستراتيجيةإفيدمجهإلىتهدفكماوطنية،مبادرةمنكجزءاألخضربالهيدروجينتتعلق
.2035الطاقة

إلنتاجةمتكاملوطنيةاستراتيجيةبإعدادالسيس يالفتاحعبدالرئيسوجهومؤخرا
التياريعاملشمنأوليةمرحلةإطالقإلىالحكومةوتتطلعمصر،فياألخضرالهيدروجين

ومن.الكهرباءلوزارةسابقةلتصريحاتوفقادوالر،مليارات4-3إلىقيمتهاتصلقد
تعزيزيفمهمتهتتمثلالذيالسيادي،مصرلصندوق يكون أنكبيرحدإلىاملتوقع

القطاعمستثمري معالشراكةخاللمناألولويةذاتالقطاعاتمنالعديدفياالستثمار
روجينالهيدمشروعاتمنالعديددراسةفيدورااألغلبية،حصصفيوإشراكهمالخاص

.الخضراء

يرى إنهسابقوقتفيشاكرمحمدالكهرباءوزير قالو 
فيراءالخضالطاقةمساهمةلتعزيزوسيلةاألخضرالهيدروجين

فيذيالتنالرئيسالخياط،محمدويقول .مصرفيالطاقةمزيج
ىعلالطلبزادكلما"إنهواملتجددة،الجديدةالطاقةلهيئة

الطاقةمصادرعلىالطلبسيزداداألخضر،الهيدروجين
مصادرعلىفقطيعتمداألخضرالهيدروجينألننظرااملتجددة،

."املتجددةالطاقة
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قبال؟من هم االطراف الالعبين في هذه الصناعة مست

دراساتفيالحكومةمعللعملبالفعلالخاصالقطاعفيالالعبينمنعددوقع
فيضراألخالهيدروجينإلنتاجتجريبيامشروعاسيمنزشركةوتدرس.الجدوى 
ضراألخالهيدروجينإنتاجحول جدوى دراساتبإعدادإينيتقومبينمامصر،
جينالهيدرو توليدعلىمصرمعالبلجيكيةديميمجموعةوستعمل.واألزرق
.صريةاملوالبحريةوالكهرباءالنفطوزارتيمعتفاهممذكرةبموجباألخضر
سناماليةاإليطالطاقةوشركةالجنوبيةالكوريةروتيمهيوندايشركةوناقشت

.الحكومييناملسؤولينمعاألمر

االمرسةدرافيشرعتالتيالشركاتمنالعديدفيوجداملحليةالشركاتعناما
هذايفللدخول فيهتعملالتيالقطاعبحكممرشحةايضاشركاتيوجدكما

:التاليالشركاتهذهومناملجال

القلعةشركاتاحدىعربية،طاقةلشركةالتابعةباور،طاقةشركة.1

سوليوشنز مانشركةمعتفاهممذكرةوقعتالتي(CCAP)لالستثمارات
.رمصفياألخضر الهيدروجينإلنتاجتجريبيمشروعإلطالقاألملانية

ةاالسمدانتاجفيالطبيعيالغاز تستخدمالتياالسمدةشركات.2
االزرقوجينالهيدر انتاجفياساسياالعباتكون اناملمكنمنالنيتروجينية

خزينالتطريقعنفيهالتحكميمكنالكربون منخفضهيدروجينوهو "
لالسمدةابوقير شركةاملرشحةالشركاتهذهومن"واالستخدام

(ABUK)،لالسمدةموبكو وشركة(MFPC)،الكويتيةالقابضوة
(EKHO).

ومثالر االخضالهيدروجينانتاجفيوخبرةسابقةتجربةلديهاشركات.3

طريقعنالهيدروجينتنتجكانتوالتي(EGCH)كيماشركةذلك
كهرباءنمباالستفادةالقديم،كيمامصنعفيللماءالكهربائيالتحليل

مصنعهاوير تطللشركةويكمن.التكلفةمرتفعةكانتانهااال العالي،السد
فيجديو مصنعهاانخاصةشمسيةطاقةبمشروعالسدكهرباءواستبدال

.للشمسعاليسطوعمعدلبتتمتعالتياسوان

مجاالتفيلتعمالتيالتحتيةالبنيةلشركاتمباشرةغير استفادةاخيرا.4
طاتمحانشاءفيتساهمانيمكنوالتيالرياحوطاقةالشمسيةالطاقة

.(SWDY)اليكتريكالسويديذلكامثلةومنالنظيفة،الطاقة
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تاج لديها بالفعل خبرة وتجربة سابقة في ان
غازات الهيدروجين االخضر واالكسجين عن

طريق التحليل الكهربائي

و ما تعمل بالغاز الطبيعي كمدخل اساسيى وه
يؤهلها الى انتاج الهيدروجين االزرق

و ما تعمل بالغاز الطبيعي كمدخل اساسيى وه
يؤهلها الى انتاج الهيدروجين االزرق

و ما تعمل بالغاز الطبيعي كمدخل اساسيى وه
يؤهلها الى انتاج الهيدروجين االزرق

لديها خبرة في مشروعات الطاقة املتجددة
(طاقة الرياح\الطاقة الشمسية )

جال من خالل شركتها التابعة التي تعمل في م
(طاقة عربية)الطاقة 

لديها خبرة في مشروعات الطاقة املتجددة
فة ، باالضا(طاقة الرياح\الطاقة الشمسية )

الى خبرة نقل الكهرباء

؟من هم االطراف الالعبين في هذه الصناعة مستقبال-تابع 



املسؤوليةاخالء

املاليةاألوراقيعبأو شراءعرضيعتبر ال كمابيع،أو بشراءتوصيةالتقرير بهذاُيقصدال .للجمهور املتاحةاملعلوماتإلىالتقرير هذايستند
وقتفيفيهاوق موثأنهايعتقدمصادر منبريميير شركةأبحاثإدارةقبلمنالتقرير هذافيالواردةواآلراءاملعلوماتإعدادتملقد.فيهاملذكورة
يحق.توياتهمحأو املنشور هذااستخدامعنالناتجةاألضرار أو الخسائر عنمسؤوليةأو قانونيةمسؤوليةأيةبريميير شركةتتحملال .نشرها
.مسبقإشعار دون التقرير هذافيالواردةاآلراءتغيير بريميير لـشركة

املتلقيأو القارئ يكنملإذااملقصودين،املستقبلينإلىفقطنقلهاُيقصدمعلوماتعلى(املالحقجميعذلكفيبما)البحثيالتقرير هذايحتوي 
منشكلبأيجزءأيباالحتفاظدون البحثيالتقرير هذامسحويجبالفور،علىبريميير إخطار يرجىاملقصود،املتلقيهو البحثيالتقرير لهذا

محظور املقصودياملتلقبخالفشخصأيقبلمنإنتاجهإعادةأو توزيعهأو نشرهأو البحثيالتقرير لهذابهاملصرحغير االستخدامإن.األشكال
.تماًما

حول نظرهموجهاتأنالتقرير هذافياملذكورة(الشركاتأو )الشركةيغطون الذيناألبحاثمحللو /محلليؤكد

.بدقةعنهاالتعبير تماملاليةوأوراقهم(الشركاتأو )الشركة

االتصالمسؤولي

(202+):تليفون -البحوث research@premiere-securities.com:الكترونيبريد37627581

etrade@premiere-securities.com:الكترونيبريد33330700(202)+:تليفون -العمالءخدمة


