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 شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. إلى البورصة المصرية إيضاح

 
 ١٤/٠٩/٢٠١٧ الخميسالقاھرة في 

 
 بيان صحفي:

ضمن المرحلة الثانية من برنامج  »السويدي إليكتريك«لشركة  من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية كھرباء توليدل مشروعإسناد 
 لطاقات المتجددةلالمميزة تعريفة التغذية مصر ل

 
الشركة الرائدة في تقديم  -- EGX)المدرجة بالبورصة المصرية  (SWDY.CA »الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«شركة  اليوموقعت 

محطة تطوير الشبكة الخاصتين ب إتفاقية شراء الطاقة وإتفاقية الربط مع –حلول الطاقة المتكاملة في أفريقيا والشرق األوسط 
لنظام تعريفة التغذية المميزة لمشرعات الطاقة الشمسية  الثانيةضمن المرحلة  كھرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية توليدل

  وطاقة الرياح الذي أطلقته الحكومة المصرية.
  
 ٦٥بمحافظة أسوان بقدرة قصوى في بنبان  شروعتمويل وبناء وتملك وتشغيل مبتطوير و تقومس »الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«

  ألف طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ٦٠ألف منزل كما يوفر أكثر من  ٣٠ميجاوات بما يوفر الطاقة لما يزيد عن 
  

» البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية«من  تمويلهمن المتوقع  مليون دوالر ٧٠الذي تبلغ إستثماراته حوالي  المشروع
ساھم بالتساوي في تمويل ، وكال الممولين ي»وكالة التنمية الفرنسية«التابعة لمجموعة » بروباركو«ومؤسسة التمويل الفرنسية 

ألول من العام وبدء أعمال اإلنشاءات خالل الربع ا ٢٠١٧ أكتوبر ٢٧قبل لإلغالق المالي  المشروع الذي من المتوقع وصوله
 قبل نھاية نفس العام.في التشغيل  وذلك حتى يبدء ٢٠١٨

  
الشركة «ئيس ر، ابر دسوقيج/ المھندسومعالي الدكتور/ محمد شاكر، وزير الكھرباء والطاقة المتجددة، توقيع العقود  ھدشوقد 

الشركة المصرية لنقل « / جمال عبدالرحيم، رئيسة المھندسعن حكومة جمھورية مصر العربي ھاووقع، »القابضة لكھرباء مصر
  .لمصرياالكھرباء  طاعقمن قيادات لفيف  بحضورو »الكھرباء

  
بالتركيز على ، قائالً: "»الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«وقد علق المھندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 

تھدف لتنمية محفظتھا وستساھم بإزدياد في خطط مصر  »الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«في مصر، فإن شركة سوق الطاقات الجديدة 
  ".٢٠٢٢٪ من طاقتھا من المصادر المتجددة قبل عام ٢٠لتوليد 

  
ً على  »الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«شركة  تبدأوضمن ھذا الطموح،   »كھرباء فرنسا للطاقات المتجددة«ع شركة م راكةشحاليا

ً حضمن المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية المميزة  طاقة قصوى  تمويل وبناء وتملك وتشغيلبإستكمال تطوير و تى يقومان سويا
  .فس الموقعنميجاوات في  ١٣٠ تصل إلى

  
 

 لإلتصال بعالقات المستثمرين في السويدي إليكتريك:
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