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Συμφωνία Masdar για έργο πράσινου υδρογόνου στην Αίγυπτο 

Η Masdar ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψε Συμφωνία πλαίσιο με κρατικές οντότητες της Αιγύπτου για την 

ανάπτυξη έργου πράσινου υδρογόνου, ισχύος 2 GW, στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ 

(SCZONE). Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Masdar περιλαμβάνει τις αιγυπτιακές Infinity Power Holding και 

Hassan Allam Utilities. Υπενθυμίζεται ότι η  Masdar είχε υπογράψει δύο μνημόνια συναντίληψης (MoUs) τον 

παρελθόντα Απρίλιο με τη Hassan Allam Utilities και αιγυπτιακές κρατικές οντότητες για την ανάπτυξη δύο 

πράσινων εργοστασίων παραγωγής υδρογόνου στη χώρα, το ένα στην SCZONE και το άλλο στις ακτές της 

Μεσογείου. Η κοινοπραξία στοχεύει σε συνολική δυναμικότητα 4 GW έως το 2030 και παραγωγή έως και 

480.000 τόνων πράσινου υδρογόνου ετησίως.  

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η κοινοπραξία θα συνάψει δεσμευτική Συμφωνία πλαίσιο με την SCZONE, 

την Αιγυπτιακή Αρχή Νέας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREA), την Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (EETC) και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Αιγύπτου TSFE. Η Συμφωνία καθορίζει 

τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα ανάπτυξης πράσινου υδρογόνου με έμφαση στην 

πρώτη φάση του προγράμματος. 

Στην πρώτη φάση του έργου, η κοινοπραξία θα δημιουργήσει μια πράσινη μονάδα παραγωγής 

υδρογόνου στο SCZONE, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του έως το 2026. Οι 

εγκαταστάσεις ηλεκτρολύτη στο SCZONE και στη Μεσόγειο θα μπορούσαν να επεκταθούν σε έως και 4 GW 

έως το 2030 για την παραγωγή 2,3 εκατομμύρια τόνοι πράσινης αμμωνίας για εξαγωγή καθώς και προμήθεια 

πράσινου υδρογόνου για τις τοπικές βιομηχανίες. 

Η Συμφωνία υπογράφηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή του 2022 (COP27), παρουσία του Δρ Sultan Al Jaber, Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης 

Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Ειδικού Απεσταλμένου για το Κλίμα, και Προέδρου της Masdar, του Δρ. Mohamed 

Shaker El -Markabi, Υπουργού Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου και του Hala Al-

Said, Υπουργού Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάπτυξης της Αιγύπτου. Παρόντες ήταν επίσης ο Δρ. Thani Al 

Zeyoudi, Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ και η Mariam Al Kaabi, πρέσβης των ΗΑΕ 

στην Αίγυπτο. 

Ο Δρ Sultan Al Jaber ανέφερε ότι η Συμφωνία ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ΗΑΕ και της Αιγύπτου 

και υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο μερών να προσφέρουν ενεργειακές λύσεις μηδενικών εκπομπών 

άνθρακα.  

Η Masdar, η Infinity Power και η Hassan Allan Utilities ανακοίνωσαν, επίσης, την περασμένη εβδομάδα 

ότι υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη ενός χερσαίου αιολικού έργου 10 GW στην Αίγυπτο. Όταν 

ολοκληρωθεί, το αιολικό πάρκο θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,8 εκ. τόνους ετησίως, 

που ισοδυναμεί με το 9% της τρέχουσας παραγωγής της Αιγύπτου. 
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