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 COP27 قمة هامش على

 نحو مصر مع بالتعاون رئيسية خطوة تتخذ إنداستريز فيوتشر فورتسكيو

  المتجددة والطاقة األخضر الهيدروجين وتطوير دراسة

 

، COP27على هامش قمة  اتفاقية إطار عمل رئيسية  والحكومة المصرية    FFI)) إنداستريزفورتسكيو فيوتشر   شركة  اليوم  وقعت

 شركة  .والطاقة المتجددة في مصر  األخضر  لهيدروجينا  مشروع ضخمدراسة وتطوير  على  على العمل معًا    اتفق الجانبينحيث  

ما    بقيمة سوقية تبلغة في االسواق العالمية  جالمدرشركة مملوكة بالكامل لمجموعة فورتسكيو    هي إنداستريز  فورتسكيو فيوتشر  

  مليار دوالر أمريكي. 34يقرب من 

 

  ، ويأتي امتداداً والحكومة المصرية  العالمية  فورتسكيوشركه  ين  بالتي تجمع  في العالقة القوية    أخرى  االتفاق خطوة هامةيعد هذا  و

الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور سيادة  االجتماع األخير بين  بعد  في وقت سابق من هذا العام، و  تم توقيعها  التيمذكرة التفاهم  ل

 .فورتسكيو فيوتشر إنداستريز شركة ورئيس مجلس إدارة أندرو فورست مؤسس

 

والهيئة العامة للمنطقة ة،  والحكومة المصرية ممثلة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجدد   فورتسكيو  بين شركةتم التوقيع على االتفاقية  قد  و

 .والتنمية السيادي لالستثمار مصر وصندوق، والشركة المصرية لنقل الكهرباء،  االقتصادية لقناة السويس

 

  المتجددة   موارد الطاقة  إنداستريز لدراسةفورتسكيو فيوتشر   شركة لىإحصرية    أراضييتم تخصيص    تفاقية الملزمةوطبقا لال

. كما يتم تخصيص أراضي لهيدروجينزمة إلنتاج االال  هرباء النظيفةالكلتوفير    التي يمكن توليدها  من طاقة شمسية وطاقة الرياح

ب والخاصة  السويس  لقناة  االقتصادية  المنطقة  الهيدروجينإفي  وانتاج  الكهربائي  الفصل  غرض ب  وذلك  واالمونيا  نشاء مصانع 

طن سنويًا من   ألف  330  إلنتاج اواط  جمي  7,600  طاقة متجددة بسعة  محطاتإقامة    المشروعشمل  يوالتصدير لألسواق العالمية.  

 عند االنتهاء من كافة مراحل المشروع.  كوذل األخضرالهيدروجين 

 

الدكتور مصطفى مدبولي،  ، أشارCOP27قمة   خاللللشركة   التنفيذيالدكتور أندرو فورست المؤسس والرئيس   لقاء سابق مع   في

بالسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ االستثمار في   FFI رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اهتمام شركة كبرى مثل شركة

 .مصر، وكذا ما تتمتع به مصر من مقومات في مجال مصادر الطاقة المتجددة

 



 

توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، ألننا ننظر  وأكد رئيس الوزراء على ما

 .لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة

 

ال ". وأكد:  المشروع سيوفر فرص عمل ونمًوا اقتصاديًا لمصرفورتسكيو، إن   وقال مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة

 "بقوة.فورتسكيو تواجدت  ، حيثCOP27مؤتمر المشروع مثلا يوجد وقت أو منصة أكثر أهمية لإلعالن عن هذ 

 

  ظهر "ت    :أسيا الوسطى  منطقةو   الشرق األوسط وشمال إفريقيا  لمنطقة  فورتسكيولشركة   اإلقليمي  رئيسالمعتز قنديل،    صرحو

ن االتفاقية التي تم إوأضاف: "    ".لطاقة الخضراءل  وعالميمركز اقليمي  أنها في طريقها لتصبح   COP27 مصر للعالم هنا في

الالزمة إلنتاج كميات كبيرة من   تمهد الطريق لمصر لبدء تسخير مواردها الطبيعية الممتازة وتوليد الطاقة المتجددة  اليوم  توقيعها

 ".الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء

 

مدير   شكري،  محمد  "ي   - فورتسكيوشركة  وقال  العالم مصر:  تغيير  على  القدرة  المتجددة  والطاقة  األخضر  الهيدروجين  متلك 

هذا  "وأضاف:    ".اقتصادية للمناطق المحلية  فوائد والمساعدة في تقليل استخدام الوقود األحفوري في الصناعات الثقيلة وتحقيق  

 ".اجتماعية وبيئية واقتصادية للسكان في مصروتقديم فوائد   ية،نبعاثات الكربوناالنحو الحد من  هائلة طفرة يعد بمثابة االتفاق

 

 ( هنا. )أدخل الرابط اإلطاريةتفاقية االعلى الصور من توقيع  لحصول : يمكن المحرر لمالحظة 
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واحدة من أنجح شركات الحديد    )Fortescue Metals Group Ltd )Fortescue  مجموعة فورتسكيو للمعادن المحدودة تعد 

حققت مساهمة اقتصادية    2022مليار دوالر أمريكي، وفي السنة المالية    34  ما يقرب من حيث تبلغ قيمتها السوقية    الخام في العالم،

 مليار دوالر أمريكي.    18.6عالمية بلغ إجمالي قدرها  

حيث  ، الحديد الخام بأقل تكلفة منتجي أحد طليعة االبتكار في صناعة التعدين، لتصبح  Fortescue تصدرت، 2003منذ عام 

 الماضية.   15 ـفي السنوات الها لعمالئ الحديد الخام مليار طن من 1.7أكثر من  قامت بتوريد 

،  (FFI) التابعة للمجموعة، وهي شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز واآلن، ومن خالل شركة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء

 لتصبح شركة عالمية متكاملة للطاقة والموارد الخضراء.ال أعمالها مجنويع  على ت بكثافة الشركة تعمل

بحلول عام   2و  1الحياد الكربوني النبعاثات النطاق  وتعد الركيزة األساسية لنجاح هذا التحول الرائد في الصناعة هي تحقيق

 .2040بحلول عام  3وصافي انبعاثات النطاق  ،2030

التخلص من هذه  لقطاعات التي يصعب الوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية ل الجهود العالمية للمساعدة في FFIتقود 

فظة مع بناء مح ، Fortescueأعمال جميع  للتخلص من انبعاثات وتقوم بتطوير التكنولوجيا وإمدادات الطاقة   االنبعاثات بها،

 عالمية من مشاريع الهيدروجين األخضر المتجدد واألمونيا الخضراء.

المجتمعات   ازدهار تمكين نحو على الصعيد العالمي، حيث تعمل التنوع والشمول بقيم Fortescue تؤمن في الوقت نفسه، 

 فرص التدريب والتوظيف وتطوير األعمال. عبر يجابيةاإلقتصادية االجتماعية واالفوائد  وتعظيم ال

fortescue.com 
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