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 مخطط إلنتاج وقود إصطناعي يختص 
باإلستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا بهدف إزالة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من وسـائل اإلنتقال في أملانيا

 

مينا 
فيولز						

البرنامج الداعم
يعد مشروع الشرق األوسط وشمال إفريقيا للوقود اإلصطناعي 

جزءًا من مبادرة وزارة اإلقتصاد والطاقة األملانية "حتويل الطاقة في 
قطاع املواصالت : إقتران القطاعات من خالل الوقود املنتج من 

الكهرباء".
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يحلل مشروع مينا فيولز العالقات التجارية اجلديدة التي ميكن أن 

تنشأ بني منطقة الشرق األوسط وأملانيا (واالحتاد األوروبي)   فيما 
يخص الوقود اإلصطناعي أو سالئفه. 

 حتقيقًا لهذه الغاية ، سيتم حتليل الطلب احملتمل على هذه األنواع من 
الوقود في أملانيا بحلول عام 2050 وفقًا لسيناريوهات مختلفة ، 
وسيتم تقييم مسارات التكنولوجيا املناسبة إلنتاج هذه األنواع من 

الوقود من وجهة نظر شاملة.

بعد ذلك سيتم حتليل وتقييم إمكانية توليد ونقل الكهرباء ، 
الهيدروجني ، املنتجات الوسيطة أو الوقود في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا . باإلضافة إلى ذلك ، يتم إلقاء نظرة فاحصة في سياق 
دراسة منوذج لثالث دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

كما سيتم حتليل العالقات التجارية الدولية وكذلك التأثيرات 
اإلجتماعية واالقتصادية اإلجمالية والبيئية للوقود اإلصطناعي على 

كل من أملانيا ومنطقة الشرق األوسط.
بالتالي يوفر هذا املشروع معارف توجيهية للمشروعات التي تعتبر 

دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كشركاء محتملني للوقود 
اإلصطناعي واستنادا لنتائج هذا املشروع ميكن اتخاذ القرارات 

املناسبة. 

للمزيد من املعلومات برجاء زيارة موقعنا 
علي شبكة األنترنت	

wupperinst.org/MENA-Fuels	

Funding	code	3EIV181A-C	



محتوى املشروع		خلفية	

على خلفية هذه األسئلة ، يحلل مشروع مينا فيولز مدى إمكانية الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا كشريك جتاري ذو أهمية استراتيجية في تزويد 

أملانيا (واالحتاد األوروبي) بالوقود اإلصطناعي أو سالئفه.

	
	تركيب	

أخيرًا سيتم حتديد مسارات اإلمداد وخرائط الطريق للوقود الذي مت حتليله 
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أملانيا.

الهدف	من	املشروع	

	نقاط	التركيز

تقييم استدامة مسارات الوقود 
 الإصطناعي

الإحتياج للوقود الإصطناعي 
 في ألمانيا

سيخضع الوقود الإصطناعي 
لتقييم شامل على جميع 

المستويات )تقنيا ، 
بيئيا ، إقتصاديا ، 

إجتماعيا ، توافقيا(( 

نمذجة مسارات توفير الوقود 
المنخفض التكلفة في 

سياق نظام الطاقة مجملا مع 
الأخذ بعين الإعتبار 

الاحتياجات الصناعية 

إمكانيات منطقة الشرق الأوسط 
 وشمال إفريقيا لإنتاج الوقود

اقتصاد انتاج الوقود بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال 

 إفريقيا

تحليل بأي دولة أي إمكانيات 
تتوفر لإنتاج الوقود او 

سلائفه وتصديره مع مراعاة 
احتياجياتها المحلية 

دراسة العلاقات التجارية 
الداخلية والتأثير الاجتماعي-

الإقتصادي لإنتاج الوقود 
الإصطناعي بمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا 

محاور	املشروع		

 عرض اآلفاق واخملاطر لتنفيذ مسارات الوقود االصطناعي اخملتارة.	•

 األخذ بعني االعتبار للعالقات بني قطاعي النقل والصناعة من أجل حتديد •
مبكر للعالقات التنافسية احملتملة على املنتجات القائمة على الهيدروجني.	

 توقع اخملاطر والعراقيل احملتملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا •
وتأثير البلدان األخرى.

 تقدير التأثيرات االقتصادية الشاملة لتقييم إيجابيات و سلبيات مسارات •
الوقود ألملانيا ومنطقة الشرق األوسط.	

 تطبيق التحليل النظري على ثالث دول كنموذج مع التحقق من النتائج •
من خالل حتليل تفصيلي بعني املكان.

سيصاحب املشروع البحثي املصادقة من مجلسني استشاريني 
للخبراء يجتمعان مرة في السنة ، هذان اجمللسان سيشمالن من 

جهة ممثلني للصناعة بأملانيا ومن جهة أخرى خبراء من منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا.

مساهمة	اخلبراء		

Middle	East	and	North	Africa		(MENA)		

مستقبل املواصالت في أملانيا واالحتاد األوروبي يشجّع التفكير في مجموعة 
متنوعة من التقنيات واحللول . فإلى جانب التنقل املعتمِد على الطاقة 

الكهربائية يعد استخدام الوقود اإلصطناعي حال جد واعد

يتطلب إنتاج كميات كبيرة من الوقود اإلصطناعي (واملواد الكيميائية) 
كميات هائلة من الطاقة املتجددة و املنخفضة التكلفة . على وجه اخلصوص 

الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و التي توفرها بلدان منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا والتي جتعل منها مواقع جد مهمة إلنتاج الوقود اإلصطناعي 
وسالئفه . باإلضافة إلى ذلك ، تتوافر في العديد من هذه البلدان عالقات 

جتارية وبنية حتتية ميكن االعتماد عليها وتطويرها
	

فما هي اإلمكانيات املتاحة في كل من هذه الدول؟ و ما هي تكلفة توفير هذه 
املوارد؟ و ما هي وسائل النقل الالزمة؟ و ما تأثير االستيراد على القيمة املضافة 

في كل من أملانيا ودول الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ أين تتجلى مصالح 
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من استخدام الطاقة املتجددة لسد 
حاجياتها على املستوى احمللي وكذلك للتصدير لبلدان اخرى؟ و أي منافسني 

ميكن أخذهم بعني اإلعتبار من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
واالحتاد األوروبي؟	


