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نبذه عن المعهد العالمً الحتجاز الكربون وتخزٌنة.

الولود االحفوري وإنبعاثات الكربون: ممدمة عامة.

أهداف وتمنٌات وسٌنارٌوهات إزالة الكربون.

 الوضع العالمً الحتجاز الكربون وتخزٌنه ، وإتجاهات التكنولوجٌا ونظرة عامة

محركات السوق واإلمكانات والتحدٌات: تكنولجٌا إحتجاز الكربون وتخزٌنه



GLOBAL CCS INSTITUTE                المعهد العالمً الحتجاز الكربون وتخزٌنة

وغٌر دولٌة فكرٌة مإسسة هو وتخزٌنه الكربون الحتجاز العالمً المعهد 

.وتخزٌنه الكربون إحتجاز تمنٌة مجال فً رائدة ربحٌه

العالم حول وتخزٌنه الكربون إحتجاز تمنٌة وتطبٌك إستخدام تعزٌز هً مهمتنا 

 الحٌاد وتحمٌك المناخٌة التغٌرات لمجابهة وهام حٌوي جزء باعتبارها

.المناخً

حكومات من المعنٌٌن الشركاء مع وثٌك بشكل التعاون إلى المعهد ٌسعى 

 لتحمٌك حكومٌة، غٌر ومنظمات بحثٌة وهٌئات خاصة وشركات ومإسسات

 من خال   مستمبل ٌحمك بما الكربون وتخزٌن باحتجاز المتعلمة األهداف

.الكربون

العالمٌة والشركات الحكومات من المتنوعة العضوٌة على المعهد ٌعتمد 

.الحكومٌة غٌر والمنظمات الصغٌرة والشركات

وبكٌن وأبوظبً وبروكسل ولندن وهٌوستن واشنطن فً مكاتب المعهد لدى 

.وملبورن وطوكٌو

تكنولوجٌا سلسلة كامل فً المتخصصٌن الخبراء من مجموعة المعهد لدى 

.وتخزٌنه الكربون إحتجاز



أعضاء المعهد حول العالم
Americas – 65

Aera Energy

Air Products

American Cast Iron Pipe

Archer Daniels Midland

Babcock & Wilcox

Baker Hughes

Int’l B’hood of Boilermakers

Carbon America

Carbon Direct

Carbon Engineering

Cemvita Factory

Cenovus Energy

Chabina Energy Partners

Chevron

ClearPath

Coffman Engineers

ConocoPhillips

CRC

Denbury

Derby Partners

Elessent Clean Tech.

Elysian

Enerflex

Entropy, Inc.

Equinox Engineering

EQT

Evozyne

ExxonMobil

Frontier Carbon Solutions

Gary Climate Solutions

GCC

General Electric

GHD

Government of USA (DoE)

Government of Alberta

Graymont

Halliburton

Hess

Honeywell

Indep. Project Analysis

KC8

Kiewit Engineering  Group

NET Power

NEXT Carbon Solutions

NOV

Occidental Petroleum

OGCI

Parker Wellbore

Phillips 66

Royal Vopak

Schlumberger

Silver Point Capital

SoCalGas

Southern Company

Stelco

Stratum Reservoir

Summit Carbon Solutions

Svante

Talos Energy

Tenaska

TGS

Whitecap

Williams

Worley

ZCEIU

Europe – 47

Air Liquide

Aker Carbon Solutions

Axens

ArcelorMittal

BP International Ltd.

Brevik

C-Capture Limited

Calix

CarbFix

Carbon Clean

Carmeuse

CO2 CAPSOL AS

Dan-Unity

Drax Group, PLC

Dril Quip

EBN

Ecolog

Energean

ENI

Equinor

Gassnova SF

Government of UK (BEIS)

Government of Scotland

Gunvor Group Ltd

Heidelberg Cement AG

Howden

HSBC Holdings plc

Linde

MAN Energy Solutions

Motor Oil Hellas SA

Neptune Energy

Petrofac

Prime Marine

Ramboll

Saipem

Shell Int’l Petroleum

Shearwater Geo Services

SICK

SSE

Subsea7

Svanehoj

Technip Energies

TecPetrol

Tecnicas Reunidas

Tenaris

Titan Cement

Veolia

Japan – 30
Chiyoda Corporation

Chubu Electric Power Co.

Government of Japan 
(METI)

Hyundai Heavy Industries

IHI Corporation

INPEX

Japanese Industrial Co

Japan CCS Company Limited

Japan Coal Energy Center

Japan Oil Eng. CO (JOE)

JAPEX

JBIC

J-Power

JOGMEC

JX Nippon Oil & Gas 

Kawasaki Heavy Industries

K-Line

Kobe Steel

Marubeni

Marubeni Itochu Steel Inc

Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Heavy Industries

Mitsui OSK

Mizuho FG

MUFG Bank

Nippon Yusen (NYK)

RITE

Sumitomo Corporation

Torishima

Toshiba Energy Systems

China – 3

CNPC RISE

Government of China (MEE)

SINPOEC NR Institute

MENA – 4
ADNOC

NewMed Energy
Maxtube

MEP

Australia/SE Asia – 20

ANLEC

BHP Billiton Ltd.

Bridgeport Energy

CO2CRC Limited

CSIRO
Government of Australia

Government of Northern 
Territory

Government of Victoria

ITRI

LET Australia

Mineral Carbonation Int’l

Minerals Council of 
Australia

Origin Energy

Petronas

Pilot Energy

PTT

Repsol Exploracion, SA

Santos Ltd.

Southern Green Gas Ltd.

Woodside Energy Ltd.

Africa – 1

Council for Geoscience (SA)

Government, Quasi-Govt – 12
Extractives – 36
Engineering/Tech Services – 35
Technology Providers – 35
Industrial – 16
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Research, Universities – 7
Other – 21

NGOs/Unions
Associations
Finance
Engineering
Shipping



إنبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمٌة والطلب على الطاقة

٪ من إنبعاثات 52تمثل محطات تولٌد الطالة بالولود األحفوري والصناعات الثمٌلة ومصافً التكرٌر 

(ملٌار طن من إنبعاثات ثانً أكسٌد الكربون سنوًٌا 15)ثانً أكسٌد الكربون الحالٌة فً العالم 

بٌنما ٪ من مزٌج الطالة العالمً 80-78( الفحم والغاز والنفط)ٌمثل الولود األحفوري 

٪ فمط من إجمالً إمدادات الطالة25-15تمثل مصادر الطالة المتجددة 



سٌنارٌو التنمٌة المستدامة لوكالة الطاقة الدولٌة

Source: IEA 2019

 الكربون أكسٌد ثانً لغاز العالمٌة االنبعاثات وصلت

 7 حاجز تخطى حٌث 2022 عام فً لٌاسً لمستوى

 على والسٌطره االنبعاثات هذه لتملٌل .متري طن ملٌار

 ,مختلفة تمنٌات تطبٌك ٌجب ,األرض حرارة إرتفاع

:مثل

.التصنٌع تكنولوجٌا تطوٌر•

.الطالة كفاءة زٌادة•

.المواد كفاءة زٌادة•

.أوسع بشكل المتجددة الطالة تكنولجٌا تطبٌك•

.الكربون منخفض ولود ألنواع األنتمال•

.وتخزٌنه الكربون إحتجاز تكنولوجٌا تطبٌك•



!من الطموح الى العمل

ًللعام النمو فً والتجارٌة التشغٌلٌة الكربون وتخزٌن حتجازإ مرافك ستمرتإ ، 2022 عام ف 

.التوالً على الخامس

ملٌون 244 المشارٌع أنابٌب خط فً وتخزٌنه الكربون أكسٌد ثانً حتجازإ مشارٌع لدرة تبلغ 

.2021 عام عن ٪44 لدرها بزٌادة - سنوًٌا طن

بشكل ، زخمه وتخزٌنه الكربون أكسٌد ثانً احتجاز لبرنامج والتموٌل السٌاسات دعم واصل 

 آسٌا منطمة فً ملحوًظا المشارٌع تمدم كان حٌن فً ، وأوروبا الشمالٌة أمرٌكا فً رئٌسً

.الهادئ والمحٌط

زٌادة ٌجب ، صفرٌة نبعاثاتإ صافً لتحمٌك ، 2022 عام فً الُمحرز التمدم من الرغم على 

.2050 عام بحلول ضعف مائة من بؤكثر الكربون أكسٌد ثانً وتخزٌن حتجازإ لدرة



المنشآت والتوجهات العالمٌة



محركات الطلب على إحتجاز ثانً أكسٌد الكربون وتخزٌنه

 مدفوع كان وتخزٌنه الكربون أكسٌد ثانً إحتجاز على الطلب

:ٌلً بما

 تقود والشركات الحكومات من صفرٌة صافٌة إلتزامات•

.وإزالتها االنبعاثات خفض عملٌات

.الكربون منخفضة وطاقة سلع إلى الحاجة•

 واالنتقال واالزدهار النمو ذلك فً بما االقتصادٌة المحركات•

.العادل



محطات إحتجاز الكربون وتخزٌنة العاملة

 الحتجاز متكامله محطة 30

التشغٌل قٌد وتخزٌنة الكربون

  من أكثر فً العاملة المشارٌع

 احتجاز وتشمل دولة 20

 مختلفه مصادر من الكربون

الهواء من ومباشرة



محطات إحتجاز الكربون وتخزٌنة قٌد االنشاء والتطوٌر

 الحتجاز متكامله محطة 61

 إضافتها تم وتخزٌنة الكربون

 مراحل فً 2022 عام فً

.المختلفة التطوٌر

 والتطوٌر االنشاء قٌد المشارٌع

 وتشمل دولة 20 من أكثر فً

 مصادر من الكربون إحتجاز

.الهواء من ومباشرة مختلفه



تطورات مهمة فً االثنً عشر شهًرا الماضٌة

 فصل ومنشآت الهواء من مباشرة الكربون اللتماط محطة أول ذلن فً بما التشغٌل لٌد جدٌدة مرافك 4•

.االحتراق بعد ما الغاز

.المتحدة والوالٌات وأٌسلندا والصٌن كندا فً جدٌدة تشغٌلٌة مرافك توجد•

.اإلنشاء لٌد جدٌدة منشؤة 11•

.األنابٌب خط إلى الجدٌدة السعة من سنوًٌا طن ملٌون 75 إضافة تمت•

.المتحدة الوالٌات ، الدنمارن ، كندا :السٌاسة فً رئٌسً تمدم•

.المتحدة المملكة ، مالٌزٌا ، إندونٌسٌا ، أٌسلندا ، أسترالٌا :الجدٌدة المشارٌع فً كبٌر تمدم•

 ألمانٌا، :مرة ألول التطوٌر لٌد الكربون أكسٌد ثانً وتخزٌن الحتجاز جدٌدة مرافك لدٌها إضافٌة بلدان•

.الشرلٌة وتٌمور وفرنسا، وفنلندا،



فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌاحتجاز الكربون وتخزٌنهإتطورات مشارٌع 

 ، الكربون أكسٌد ثانً من العام فً طن ملٌون 3.7 وتلتمط ، المنطمة فً التشغٌل لٌد منشآت 3•

.الحالٌة العالمٌة االستٌعاب لدرة من ٪10 حوالً ٌعادل ما أي

 عالٌة السٌاسات بفعل جاء إفرٌمٌا وشمال األوسط الشرق منطمة فًالمشارٌع هذه تحرن•

:الدولٌة السوق وتولعات المستوى

oالصفرٌة الصافٌة وااللتزامات وطنًٌا المحددة المساهمات.

oالكربون منخفض الهٌدروجٌن سوق من كبٌرة حصة على الحصول إمكانٌة.

oالكربون منخفضة تصنٌع خطط.

oمخططات عن ومصر ، المتحدة العربٌة واإلمارات ، السعودٌة العربٌة المملكة أعلنت 

.الطوعً الكربون سوق و الكربون تداول



افرٌقٌا منشآت التقاط الكربون وتخزٌنه العامله فً منطقة الشرق األوسط وشمال

 ٌتم .المتحدة العربٌة واالمارات السعودٌة العربٌة والمملكة لطر فً وتخزٌنه الكربون احتجاز مشروع نشاط ٌنتشر

:الكربون وتخزٌن الحتجاز مرافك ثالثة فً الكربون أكسٌد ثانً من سنوًٌا طن ملٌون 3.7 حوالً لتماطإ

.لفان رأس فً الغاز تسٌٌل محطة من الكربون أكسٌد ثانً من سنوٌا طن ملٌون 2.1 تلتمط غاز لطر•

 .الطبٌعً الغاز لسوائل الحوٌة مصنع فً الكربون أكسٌد ثانً من سنوٌا طن ملٌون 0.8 تلتمط السعودٌة أرامكو•

.العثمانٌة نفط حمل فً للنفط المحسن االستخالص جدوى الثبات الكربون أكسٌد ثانً ٌستخدم

 االمارات مصنع فً الكربون أكسٌد ثانً من سنوٌا طن ملٌون 0.8 التماط ٌتم ألدنون، التابع الرٌادة مشروع•

.أبوظبً فً للصلب

  :هما فٌهما، التخزٌن ستمرارٌةإ ضمان دون ولكن الكربون الستخدام إللٌمٌان مرافمان ٌوجد

 الستخدام بالجبٌل االثٌلٌن منشؤة فً سنوٌا طن ملٌون 0.5 بمدرة (سابن) االساسٌة للصناعات السعودٌة الشركة•

.والٌورٌا المٌثانول إنتاج فً الكربون

  .لها التابعة المٌثانول مصفاة فً سنوٌا طن ملٌون 0.2 بمدرة (كفان) المحدودة البترولٌة لالضافات لطر شركة•



15

إعالن االلتزامات والمشارٌع بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

 سنوًٌا طن ملٌون 9 بممدار الكربون وتخزٌن اللتماط الجبٌل مركز عن السعودٌة العربٌة المملكة أعلنت•

.2035 عام بحلول سنوًٌا طن ملٌون 44 ، 2027 عام بحلول

 عام بحلول سنوًٌا طن ملٌون 11 لدره لتزامإ عن 2022 لعام االستدامة تمرٌر فً السعودٌة أرامكو أعلنت•

2035.

 تسرٌع المتولع من .2025 عام بحلول سنوًٌا طن ملٌون 5 إلى لتماطهاإ معدل توسع أن للطاله لطر تتولع•

 للغاز مشروع أكبر ٌعد الذي الشمال حمل توسعة عن اإلعالن بعد الكربون الحتجاز الجدٌدة المرحلة هذه

.العالم فً المسال الطبٌعً

 لبل الكربون أكسٌد ثانً من سنوًٌا طن ملٌون 5 حوالً ستلتمطان والثالثة الثانٌة المرحلتٌن أن أدنون تمدر•

 شاه مصنع من سنوًٌا طن ملٌون 2.3 :مصدرٌن من الكربون هذا لتماطإ ٌتم أن المتولع ومن .2030 عام

.وباب حبشان غاز معالجة منشؤة من الكربون أكسٌد ثانً من سنوًٌا طن ملٌون 1.9 و الحامض للغاز



ملخص ختامً
2030إجراءات قوٌة بحلول عام  2050ٌتطلب صافً الصفر بحلول عام 

 أكسٌد ثانً حتجازإ لتكنولوجٌا المتزاٌد االنتشار أن من الرغم على•

 المطلوب النطاق عن جًدا بعٌدون فإننا مشجع، أمر وتخزٌنه الكربون

.صفري صافً لتحمٌك

 ال بما الكربون أكسٌد ثانً وتخزٌن الحتجاز المركبة السعة زٌادة ٌجب•

.المناخٌة األهداف لتلبٌة 2050 عام بحلول ضعف 100 عن ٌمل

 أن المُطري التعاون الستراتٌجٌة المطلوب النطاق إلى الوصول سٌتطلب•

 للبناء الخاص المطاع داعمة؛ سٌاسة الحكومات تضع :معًا جمٌعًا نعمل

.المال رأس لتوفٌر المالً والمطاع والتشغٌل؛ والتملن



شكرا جزٌال لكم

Mohammad.abuzahra@globalccsinstitute.com


