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االستاذة  /هبة هللا الصيرفى
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية
تحية طيبة و بعد ،،،،
تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد (اماراتية) و المؤسسة وفقا الحكام قانون شركات مركز دبى

المالى العالمى رقم  2لسنة  2002بأن ترفق لكم طية االفصاح الصادر من الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

شركة اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
مسئول عالقات المستثمرين

هشام الحلبى

بيان صحفي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،في 7102/01/31
تحالف أوراسكوم لإلنشاءات يقوم بتنمية محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في مصر بقدرة  751ميجاوات
على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل ()BOO
أعلنت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد (ناسداك دبى OC :البورصة المصرية )ORAS :أن التحالف الذي يجمع بين كال من شركة
اوراسكوم لإلنشاءات و ( ENGIEشركة فرنسية) و Toyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holdings
( Corporationشركة يابانية) قد وقع عقداً لتنمية وإنشاء وتشغيل محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة  052ميجاوات في
منطقة رأس غارب بجمهورية مصر العربية .وسيتم تنفيذ المشروع على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل ( )BOOبموجب
اتفاق شراء الطاقة  PPAمدته  02عام تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء .وتبلغ نسبة مساهمة شركة أوراسكوم
لإلنشاءات فى استثمارات هذا المشروع  ،%02باإلضافة الى تنفيذها االعمال االنشائية.
جدير بالذكر أن محطة رأس غارب ستكون بمثابة أول محطة مستقل إلنتاج الكهرباء في قطاع الطاقة المتجددة من حيث النوع
والحجم في مصر .وتبلغ التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع حوالي  022مليون دوالر أمريكي .ومن المتوقع تمويل المشروع
بواسطة البنك الياباني للتعاون الدولي  JBICباالتفاق مع عدد من المقرضين الدوليين وهما بنكي Sumitomo Mitsui
 Banking Corporationو  ،Société Généraleباإلضافة الى تغطية التأمين من خالل الوكالة اليابانية لتأمين التصدير
واالستثمار .NEXI
ومن المتوقع الوصول إلى اإلغالق المالي بنهاية عام  0202ثم تبدأ أعمال اإلنشاءات للمحطة والتي تستغرق حوالي  00شهر؛ وفور
االنتهاء منها ،سيقوم التحالف بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة لمدة  02عام.
وعلّق المهندس اسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة قائالً" :إن هذا المشروع يسلط الضوء على استراتيجيتنا الرامية إلى تنمية
استثماراتنا في مشروعات البنية التحتية ،ما يؤدي إلى الحصول على عقود جديدة في قطاع المقاوالت وتحقيق عوائد طويلة األجل
للمساهمين .ويساهم هذا المشروع في توسعنا القوى بقطاع انتاج الكهرباء بدخولنا في مجال الطاقة المتجددة .ويسرنا أن نعمل مع
شركات دولية مثل  ENGIEو Toyota Tsusho/Eurus Energy Holdingsفي تنمية وإنشاء هذا المشروع الهام".

مسئول عالقات المستثمرين
األستاذ /هشام الحلبي
hesham.elhalaby@orascom.com
ir@orascom.com
+020 0803 2022
www.orascom.com

(بورصة ناسداك دبي ،OC :وبالبورصة المصرية)ORAS :

