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٠/٢٠١٦ 
 »ء مصر

 في تقديم 
 ومة مصر

م والتوريد 

وسيتم  عة،
وع بتحلية 

  يضاً.

معمول بھا 
 التصميمل 

لتوربينات 
وتسويته  

ذى إفتتحه 
ي تاكاجي، 

 الدراسات 

يسعدنا ": 
يل لتنمية 
مية قطاع 
وتوزيعھا، 
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٠٢/٣ ربعاءاأل

لقابضة لكھرباء
 مصر.ب وسط

لشركة الرائدة
(التصميم EPCي اليابانية لحكو

الضبع – شبيب
يقوم مشرو أن 

شحنات الفحم أي

يئية الدولية الم
أعمال» ـريـك

ب الغاليات وال
الموقع تجھيز 

المصري الذ-ي
يوسوكي /لسيد

ق إجراء كافة

، قائالً:»ـريـك
مؤسسات التموي
الناجحة في تنم
كھرباء ونقلھا و

ص

 ة المصرية
االقاھرة في 

الالشركة « مع
حل البحر المتو

ا - EGX)رية 
شركة ماروبيني

C + Financeم 
سيدي ش منطقة

كما يفترض ،
ش داول وتخزين

مع المعايير البي
سـويـدي إلـيـكـتـ
 تشييد وتركيب

عن ةلئومس 

األعمال الياباني
الرة والصناعة 

 سيكون له حق

ـويـدي إلـيـكـتـ
 المصرية وم
مر مساھماتنا ا
مجال توليد الك

 

م. إلى البورصة

ممذكرة تفاھم 
طروح على ساح

بورصة المصر
مع ش تحالفي

بنظام  المتوسط

بمسى مطروح،  ميجاوات 200
إستقبال وتد مال

م تتفق مة التي
الـسـ«ل شركة

باإلضافة إلى
» إلـيـكـتـريـك

ماعات مجلس 
قتصاد والتجار

   شاكر.

ني والسويدي
 ً   .حقا

الـسـ« لشركة
يشن، الحكومة
فخرنا أن تستم
 ليس فقط في م

 

يكتريك ش.م.م

م توقع »ابانية
اوات بغرب مط

S المدرجة بالب
في مذكرة تفاھم
ى ساحل البحر

مرسمدينة رب
00بسعة منھا 

أعمقد يتضمن 

اليابانية المتقد
ل نطاق أعمال
بلية للمشروع

الـسـويـدي«
  وع.

لى ھامش إجتم
قاني لإلولة الياب
محمد /لدكتور

ماروبينتحالف
والتمويلي الح

العضو المنتدب

بيني كوربوري
ه من دواعي ف
وعات الكبرى

  ."فق

كة السويدي إلي

ماروبيني اليا«
ميجا 4000ة

«SWDY.CA)
م - رق األوسط

ب مطروح على

غر ض المتوسط
ي مرحلتين كل
مياه بحر، كما

الفحم النظيفا
يشملنتظر أن

ساعدة والتكميل
 تكون شركة

للمشرو ضرورية

اليابان عل –يو
وزير الدو مع
الالمصري  ددة

تھا اليوم، فإن
لفني والتجاري

يس التنفيذي وا

يكتريك، مارو
أنه الفحم؛ كما

عدد من المشرو
ألساسية والمراف

شرك إيضاح

«مع  تحالفي
باء بالفحم قدرة

»ي إلـيـكـتـريـك
ي أفريقيا والشر
اء بالفحم بغرب

.  

األبيضل البحر
علي باء بالفحم

يومياً من مكعب

تكنولوجيامن 
من المنو ،رية

ة األنظمة المس
ى ذلك، سوف

األخرى الضق

اليوم في طوكي
لفتاح السيسي

 والطاقة المتجد

التي تم توقيعھ 
تقديم العرض ال

 السويدي، الرئي

ن السويدي إلي
 الكھرباء من
وي أن نتقدم لع
طاعات البنية األ

 ي:
في»  إليكتريك

حطة توليد كھرب

الـسـويـدي«كة 
قة المتكاملة في
طة توليد كھربا

تمويل)تدبير ال

وع على ساحل
كھربالطة توليد 

متر مكع ألف ٣

باالستفادة حالف
واللوائح المصر

لكافةوالتركيب 
وباإلضافة إلى 

والمرافقلمدنية 

التوقيع ا مراسم
عبد ال /مصري

وزير الكھرباء

مذكرة التفاھم
لتققع المشروع 

لمھندس/ أحمد

عن التعاون بين
لمصري لتوليد
ي مصر، وننو
اً في مختلف قط

 
بيان صحفي

السويدي«
 إلنشاء محط

شركوقعت 
حلول الطاق
إلنشاء محط
واإلنشاء و

  
يقع المشرو
إنشاء محط

٦٠حوالي 
  

سيقوم التح
والقوانين و
والتوريد و
؛البخارية
ل اواألعما

  
تمت موقد 

الرئيس الم
و بحضورو
  

م وبموجب
اللزمة بموق

  

د علق الوق

اإلعالن ع
البرنامج ال
الكھرباء في
ولكن أيضاً
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ھرة الجديدة، مص صـر ، القاھ١١٨٣٥

دي إليكتريك:

tarek.yeh 
تجمع الخامس

 خط)
دمرين في السوي

hia@elsewe
الت –حي األول

خ -٦٠+ (٢٠
 ٢٠+ 
عالقات المستثم

 رق يحيى
dy.comوني: 
الح – ٢٧نطقة 
٢ ٢٧٥٩٩ ٧٠
٢ ٢٧٥٩٩ ٧

  
لإلتصال بع
السيد/ طار
بريد إلكترو
العنوان: من

٠٠تليفون: 
٤٦فاكس: 


