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Eisewedy Electric
Office

PIoI No. 27. ,"" District. 5'" Settlement,
P.O.Box 311 . New CaIro 11835. Egypl
Tet
(+202) 27 599 700 I 01
Fax (+202) 27 599 731
EmaIl i.lto@eIsew9;ty.com
www elsewedy .com

الحي األول – التجمع الخاممس
منطقة  – 27ي
صندوق بريد  – 311التجمع الخامس 118835
الجديدة ،جمھورية مصـر العرربية
ة
القاھرة
تـليفـون +2002 275997 30/29/28
اكـــس +2002 27599731
فـــ ك
info
o@elsewedy.com
ww.elsewedy.com
ww

صة المصرية
ي إليكتريك ش.مم.م .إلى البورص
إيضاح شركة السويدي
القاھرة في األحد ٢٠١٥/٠٦/١٤
ة
صحفي:
بيان ص
الفوتوفولطية في صعيد
ة
الشمسية
ة
حطة توليد كھررباء بقدرة  ٥٠ميجاوات من الطاقة
»السوييدي إليكتريك« تبدأ تطوير مح
مصر
صرية  --- (EGXالشركة الرائددة في تقديم
 SWالمدرجة بالبورصة المص
ك« )WDY.CA
شركة »الـسـويــدي إلـيـكـتـريـك
وقعت ش
طة توليد كھرباء بقدرة  ٥٠مييجاوات من
حلول االطاقة المتكاملةة في أفريقيا واللشرق األوسط – أولى إتفاقياتتھا لتطوير محط
طاقة الرياح
الطاقة الشمسية الفوتوفولطية ضمن االمرحلة األولى لنظام تعريفة التغذية المميزة لمشرعات الطااقة الشمسية وط
طلقته الحكومة اللمصرية.
الذي أط
شركة المصرية لتنمية الطاقة اللشمسية ش.م.م «.بغرض تطووير وتمويل
ي إلـيـكـتـريـك« بتأسيس »الشر
وقد قاممت »الـسـويـدي
والذي تبلغ إستثماراتته المتوقعة
ي
ل ھذا المشروع الذي تأھلت لهه الشركة في ووقت سابق من ھذا العام
وإنشاء وتملك وتشغيل
 ٨٠كيلومتر
على بعد حوالي ٠٠
الر؛ والمشروع يتم إنشاءه في ممنطقة بينبان )ككوم أمبو( بمحاففظة أسوان ى
حوالي  ٧٥مليون دوال
صرية التي ستض
طاقة الجديدة واللمتجددة« المص
جنوب القاھرة على أررض مخصصةة لـ»ھيئة تنميةة وأستخدام الط
ضمن لشركة
لنقل الكھرباء«
الشركة المصرية ل
ة
المشرووع حق اإلنتفاع باألرض طويلل األمد وبحيث ييبيع المشروع اللطاقة المنتجة ممنه إلى »
تضمنه »وزارة المالية« المصررية.
ساعة بموجب ععقد شراء طاقة ممدته  ٢٥عاما ً تض
 ٠.١٤٣٤دوالر لكل كيلووات.س
مقابل ٤
وقعت مذكرة تفاھم مع »ھيئة تنميية وأستخدام الط
ش.م.م «.قد ت
طاقة الشمسية ش
صرية لتنمية الطا
وكانت »الشركة المص
طاقة الجديدة
مساحتھا حوالي مليون متر مربع،
ا
التي تبلغ
ت الفنية الالزمة في األرض ي
ل الدراسات الممبدئية والقياسات
والمتجدددة« لبدء أعمال
قبل »وزارة الكھررباء والطاقة الممتجددة« المصررية تتضمن
ي عملية متتابعةة محددة من ل
خطوة األولى في
ومذكرةة التفاھم ھي الخ
ً
ت أخرى بينھا إتف
إتفاقيات
تفاقية حق اإلنتفااع باألرض ،وععقد الربط بالشبككة ،وأخيرا عقد شراء الطاقة الممنتجة.
إضافة  ٢٣٠٠ميجااوات من الطاققة الشمسية
ة
طموحة لتنمية االطاقات المتجدددة بينھا
ضعت أھدافا ً ط
وكانت مصر قد وض
وتشغيل )(BOO
ل
لبناء وتملك
صة الحالية ء
ضافة إلى المناقص
الفوتوفوولطية بنظام تعرريفة التغذية الممميزة حتى  ،٢٠١٨/٢٠١٧باإلض
لكل منھا.
حطات طاقة شمس
 ١٠مح
سية فوتوفولطية بقدرة  ٢٠ميجااوات ٍ
تعمل حاليا ً على
فعت إجمالي القددرات التي ل
وبتوقيعع مذكرة التفاھم المشار إليھا ،تككون شركة »اللـسـويـدي إلـيـككـتـريـك« قد رفع
القدرات داخل مصر قرريبا ً.
ت
في العمل على زييادة ھذه
ت ،وستستمر ي
ى  ٦٥٠ميجاوات
طاقة المتجددة إلى
تطويرھھا في مجال الط
ستثمرين في السوويدي إليكتريك:
ل بعالقات المس
لإلتصال
طارق يحيى
السيد /ط
بريد إلككترونيtarek.yehia@elsewedy.com :
صـر
ن :منطقة  – ٢٧الحي األول – التجمع الخامس  ،١١٨٣٥القاھھرة الجديدة ،مص
العنوان
تليفون-٦٠) +٢٠ ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٠٠ :خ
خط(
فاكس+٢٠ ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٤٦ :

