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    ي هبة هللا الصيرف /االستاذة 

  رئيس قطاع الشركات المقيدة 
  بالبورصة المصرية        
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صحفيبيان   
  

    2021 أكتوبر 14اإلمارات العربية المتحدة / القاهرة، جمهورية مصر العربية / دبي، 

 

  500محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في مصر بقدرة    لتطوير  إتفاقيةوقع  يأوراسكوم لإلنشاءات  تحالف  

 ( BOOميجاوات على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل )

 

أن  (  ORAS، البورصة المصرية:  OCلن شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي. )ناسداك دبي:  تع

   Toyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holdingو  التحالف الذي يجمع بين كال من اوراسكوم لإلنشاءات 

لتطوير   (EETCمع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ) إتفاقية( قد وقع  شركة فرنسية)  ENGIE( و  يابانية شركة)

 مصر هورية في جم ميجاوات في رأس غارب  500بقدرة  محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياحوإنشاء وتشغيل 

 . ا  عام 20لمدة  العربية

من المتوقع االنتهاء  و .بناءال  أعمالبتنفيذ   المشروع وستقوم  من  %25حصة  شركة أوراسكوم لإلنشاءات    متلكت

 مال اإلغالق المالي.تكا  وذلك بعد اشهر 30 بغضون بناءال أعمال من

بما يمثل   طاقة الرياح لشركة أوراسكوم لإلنشاءات    إنتاجقدرة  الى مضاعفة    ؤدي إضافة هذا المشروع الجديد يس

في تطوير    تحالفنجاح اليتبع هذا المشروع  و .  ميجاوات   750إلى أكثر من  لتصل  الطاقة الحالية  ثالثة أضعاف  

لطاقة  إلنتاج اأول مشروع مستقل    وهو ،2019في أكتوبر   رأس غارب في    محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح

محطة  تم االنتهاء من  ومن الجدير بالذكر، أنه  من نوعه وحجمه.    العربية  مصرهورية  جم( في  IPPالمتجددة )

 . ميجاوات قبل شهرين من الموعد المحدد  262.5بقدرة   إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح

التنفيذي، قائال :    / Toyota Tsushoنتعاون مرة أخرى مع شركائنا    " وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس 

Eurus Energy Holdings Corporation    وENGIE    لعميلنا    نتاج الكهرباء بطاقة الرياحإل  أخرىمحطة  لبناء

مشروع آخر من شأنه أن يساهم في تنمية الطاقة المستدامة في   تنفيذ . نحن فخورون بمواصلة  EETC  الدائم

البنية   فيعلى استراتيجيتنا لالستمرار في متابعة استثمارات    ا  . يؤكد هذا المشروع أيضالعربية  مصرهورية  جم

 ."األجل متكرر طويل عائد إلى  باإلضافةجديدة  مشروعات فرص لبناء التحتية التي تخلق 
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