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اتفاق مصري هندي إلقامة مصنع 
مليارات دوالر8للهيدروجين األخضر بـ 

ة اتجاهات محليةلسلس
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

مصر سوق واعدة لتصبح قوة عالمية في الطاقة الخضراء

ملجذم ا  وور  8وقعت مصر والهند مذكرر  فاذم إل شاءذمص مصذند  جذد وخجر باسذر اماذ   م ا  ▪

بلذذط ،ذر اذذن يام  اماذذ ادا  مصذذمو  الامقذذ  220بلذذط ،ذذر  ي كذر هيموفهذذم  لذذ  20بمريكذ،  اامقذذ  

".  ال ناق  ارق صموي  لقنم  الس يس"ال  جدو  ف، 

األول  وقد فإل ال  قجد عل  مكررا  ال ام إل مر قِبل عدو مر الجهم  الحك مج  اصذا هم الاذر ▪

نذذم  الهجئذذ  العممذذ  ل ن جذذ  ال ناقذذ  ارق صذذموي  لق"  و" جئذذ  الامقذذ  الجديذذد  وال  جذذدو : "و ذذ،

مو   اجذذ  اذذ"  و شذذرر  "  وصذذندوم مصذذر السذذجمو "الءذذرر  ال صذذري  لنقذذل الكهراذذمص"  و"السذذ يس

 حذد  الءذررم  الراةذد  فذ، صذنمع  الامقذ  الهندي  ( Renew Power Private Ltd)" ارايات لج  د

.ال  جدو  ف، الهند  اصا هم الار  ال ما،

ن  كا  وف  لك مصر وفر  فذ، مذ ا و ،مقذ  الريذمل والامقذ  الء سذج   وال ذ، مذر انلهذم ي كذر ب▪

أاهم ف لد ،مق  م جدو  شا مج الهجد وخجر األاسر واألم اجم الاسراص  ف صر ا قام واعد  مر ش

.بن فصبح ق   عمل ج  ف، السل  قج   الامق  الاسراص

مليارات دوالر8اتفاق مصري هندي إلقامة مصنع للهيدروجين األخضر بـ 

  وال ُعنذذذ ن (The Economic Times" )ذا  يك ا مجذذذك فذذذمي  "فنذذذمول ال قذذذمل ال نءذذذ   اصذذذحجا  
الهندددد ومصدددر  وقكددداف مدددنشرة  صدددايد وجيددداء مصدددنم ييدددد و ي    ضدددر  اسدددت ما ا "اذذذذ
بلذط ،ذر مذر الهجذد وخجر األاسذر 220ل صل الامق  اشخ ملج  لل ءروع  لذ  ، "مليا ا  دوال 8

.ان يًّم
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

 لف ط  م  الهيد و ي  األ ضر سينتجه المصنم الجديد سنويًّا 220

بلذذط ،ذذر مذذر 20فذذ، ال رحلذذ  ال جريبجذذ   اذذج إل  ا ذذمج اذذج إل فناجذذك ال ءذذروع علذذ  عذذد  مراحذذل ▪

مججذموا  570مججذموا   مذ وو اذذ150الهجد وخجر األاسر اذن يام  مذر اذنل محلذل رهراذمة، اذع  

.  بلط ،ر مر األم اجم الاسراص ان يًّم100مر الامق  ال  جدو   شا مج 

بلط ،ر ان يام مر الهجد وخجر األاسر مذر اذنل 200وف، ال رحل  األول   اج إل ال  اد شا مج ▪

خججذذموا  مذذر الامقذذ  ال  جذذدو  شا ذذمج 5.68خججذذموا   مذذ وو  اذذذ 1.5قذذد   محلذذل رهراذذمة، فبلذذ  

بلذط 220ملج ن ،ر مر األم اجم الاسذراص اذن يام  واذكلك فصذل الامقذ  اشخ ملجذ  لل ءذروع  لذ  

.،ر مر الهجد وخجر األاسر ان يًّم

د   وهيذذر الكهراذذمص والامقذذ  ال  جذذدو  ال صذذر   باذذو اذذج إل فحديذذ"مح ذذد شذذمرر"ومذذر خمابذذو  بو ذذح ▪

ا    وفقاذم للق اعذد واشخذراص" جئذ  الامقذ  الجديذد  وال  جذدو "م اقد الامق  ال  جدو  مر قِبذل 

 ،نجذ   والل اةح ال ع  ل اهم  واج إل اقل ر جذم  الامقذ  ال ن جذ  مذر اذنل شذبك  الكهراذمص ال

.ال ، فدير م الءرر  ال صري  لنقل الكهرامص

هذ و ال ذ،    ةجس الهجئ  العممذ  لل ناقذ  ارق صذموي  لقنذم  السذ يس   لذ  الج"يحج  هر،"وبشم  ▪

فبذذكلهم الهجئذذ  مذذد خ جذذد الجهذذم  الحك مجذذ  ال عنجذذ  مذذر بخذذل ال حذذ ل  لذذ  ارق صذذمو األاسذذر  

. وامص  مءروع، الهجد وخجر األاسر واألم اجم الاسراص  وف ،جر  كه الصنمعم  ف، مصر

وبشذذم   لذذ  مذذكررا  ال اذذم إل ال  قعذذ  مذذد الءذذررم  وال حملاذذم  العمل جذذ  شاءذذمص مءذذروعم ▪

بنَّ ال قذذ و األاسذذر أل ذذراد ال صذذدير  وفقذذديإل اذذدمم   مذذداو ال قذذ و الناجذذط للسذذار  مسذذجاام

ال ناقذذذ  ارق صذذذموي  لقنذذذم  السذذذ يس فسذذذع   لذذذ  ال عذذذمون مذذذد الجماذذذ  الهنذذذد  فذذذ، مجذذذمل 

را  الهجد وخجر األاسر  وقد بحره  فقدمام ربجراا ف،  كا ال جمل مر اذنل ال  قجذد علذ  عذد  مذكر

  فذذ، (COP27" )27رذذ   "فاذذم إل   ومذذر ال   قذذد بن يذذدال اعسذذهم حجذذ  ال ناجذذك اذذنل ق ذذ  ال نذذم  

".شر  الءجخ"ا ف بر ال قبل  ال ، ا ُقم  ف، 

رار    الذذذذرةجس ال ناجذذذك  للصذذذندوم السذذذجمو  ال صذذذر   بن الءذذذذ"بي ذذذر اذذذلج من"ا مماذذذم  صذذذرَّل ▪

م ل  ذكه ال صري  الهندي  فعكس ا   م  ال ا  ير العمل ججر ال  اصصجر ف، ارا   م  ف،

ال ءذذذذروعم   حجذذذذن يا ذذذذم ون مصذذذذر ر خهذذذذ  لناذذذذ   م  فذذذذ،  ذذذذكا ال جذذذذمل  ااذذذذراا ل  قعهذذذذم 

قذ  الاسذراص  ارا رافجج،  وم ا و الامق  ال  جدو  ال ، ف كنهم مر بن فصبح مرر اا  قلج جام للام

د وخجر مسذذجاام بنَّ ذلذذك ال ءذذروع يذذأف،  ذذ ر ال حااذذ  اراذذ   م ي  للصذذندوم فذذ، مجذذمل الهجذذ

وي  األاسر  ر م    مااط ف،  ،ذم  ال عذمون ال ءذ ري اذجر وها   الكهراذمص  وال ناقذ  ارق صذم

.لقنم  الس يس  وصندوم مصر السجمو 

Source: Chaudhury, D. “India and Egypt sign MoU to set up a green hydrogen plant with investments of $8 billion.” The Economic 
Times, July 28, 2022.




