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Υπογραφή Μνημονίων Masdar με αιγυπτιακή Hassan Allam Utilities 

 

Η Masdar και η αιγυπτιακή Hassan Allam Utilities, ο βραχίονας επενδύσεων και ανάπτυξης του 

Ομίλου Hassan Allam Holding, ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν στις 24 τ.μ. δύο Mνημόνια Συναντίληψης με 

αρμόδιους κρατικούς φορείς της Αιγύπτου για την ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων πράσινου υδρογόνου στην 

Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ και στις ακτές της Μεσογείου. 

Τα Μνημόνια υπογράφηκαν από εκπροσώπους της Hassan Allam Holding και το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Masdar, κ. Al Ramahi, παρουσία του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου, κ. Madbouly, του Υπουργού 

Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Προέδρου της Masdar, Δρ. Sultan Al Jaber, του 

Υπουργού Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αίγυπτο, Δρ. Mohamed Shaker El-

Markabi, και του Υπουργού Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάπτυξης και Προέδρου του κρατικού επενδυτικού 

ταμείου της Αιγύπτου (TSFE), Δρ. Hala El Said. 

Ο Δρ. Sultan Al Jaber δήλωσε ότι οι συμφωνίες καταδεικνύουν το δυναμισμό της διμερούς σχέσης και 

τις προοπτικές συνεργασίας στην ενεργειακή μετάβαση που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία 

και το κλίμα, ιδίως μάλιστα που οι δύο χώρες προετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τις επόμενες δύο COP. Ο 

κ. Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε ότι αυτές οι συμφωνίες αντιπροσωπεύουν ένα ζωτικό 

βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου τόσο για τα ΗΑΕ όσο και για την Αίγυπτο. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Masdar και η Hassan Allam Utilities βλέπουν την Αίγυπτο ως κόμβο 

για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, με στόχο την αγορά ανεφοδιασμού καυσίμων, τις εξαγωγές στην 

Ευρώπη και την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας. Στην πρώτη φάση του έργου, η Hassan Allam Utilities και 

η Masdar στοχεύουν να δημιουργήσουν μια εγκατάσταση παραγωγής πράσινου υδρογόνου, η οποία θα τεθεί 

σε λειτουργία μέχρι το 2026, παράγοντας 100.000 τόνους ηλεκτρονικής μεθανόλης ετησίως για ανεφοδιασμό 

στη Διώρυγα του Σουέζ. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτών στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ και 

στη Μεσόγειο θα μπορούσαν να επεκταθούν σε έως και 4 GW έως το 2030 για την παραγωγή 2,3 εκ. τόνων 

πράσινης αμμωνίας για εξαγωγή καθώς και την παροχή πράσινου υδρογόνου για τις τοπικές βιομηχανίες. 

Σημειώνεται ότι η Masdar δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, 

διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και συνολικής ισχύος άνω 

των 15 GW. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη συμφωνία, μικρότερου βεληνεκούς, ανακοινώθηκε από Εμιρατινό 

όμιλο AlNowais την προηγούμενη εβδομάδα. 
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