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 12/12/2018 األربعاءالقاهرة في 

 

 ي:ـفـحــان صـيــب

يوقع عقداً بقيمة  «السويدي إليكتريك»و« (وشركاه عثمان أحمد عثمان) العرب المقاولون»إئتالف 

 كهرومائية جديدة على نهر روفيجيمحطة توليد سد و لتصميم وتوريد وإنشاء مليار دوالر 2.9

 بتنزانيا
 

 كـريـتـكـيـدي إلـويـالس ةـوعـمـه مجـعـوقـتد ـقــعرـبـكأ •

 ةيـنزانـالكهرباء الت ةبكـلش سنويا  تضاف . ساعة يجاوات ـج 6.307 •

 نزانياـت في أمريكي دوالر مليون 116.7 إلى تصل يمةـبق يةـماعـتـجإ مشاريع •

 

الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة  -- EGX)المدرجة بالبورصة المصرية  (SWDY.CAشركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك 

عثمان  أحمد المقاولون العرب )عثمانمع شركة متكامل  إئتالفتعلن عن توقيعها في  –المتكاملة في أفريقيا والشرق األوسط 

محطة توليد سد ولتصميم وتوريد وإنشاء  مليار دوالر أمريكي لصالح حكومة جمهورية تنزانيا اإلتحادية 2.٩وشركاه( عقدا  بقيمة 

، والتي 2017وزارة الطاقة التنزانية في عام  طرحتهاهذا العقد بعد مناقصة دولية  إسنادعلى نهر روفيجي؛ تم جديدة  كهرومائية

 .ئتالف في وقت سابق من هذا الشهراإلإلى  إسنادهاتم 

 

 السالم، مدينة دار غرب جنوب كيلومتر 200 حوالي بعد على اإلتحادية، تنزانيا جمهورية حكومة همولت الذي المشروع، يقع

ا 36 غضون في المشروع إنجاز المتوقع ومن ،2022 أبريل بحلول الطاقة إنتاج وسيبدأ أستالم من  أشهر 6 بعد تبدأ شهر 

 ز موقع العمل.تجهيو

 

من خالل  ستتصل بمجرى علوي للمياه على الضفة اليمنى للنهر ميجاوات 2115 نتاجهاالبالغ إ الكهرمائية الطاقةتوليد  محطة

لوحدة  ميجاوات 235 بقدرة طراز فرانسيس رأسيةمن التوربينات التسع ال ثالثةلتغذية  يتفرع كٍل منها ةثالث أنفاق صخري

 والمدنية الهندسية األعمال ةكاف العقد هذا يغطيو ؛الثانية في مكعب متر 235.56 وحدة يبلغ لكل بمعدل تدفق مائي، التوليد

 Gravity) ثقيل سد بناء المشروع يشملكما  والكهربائية، الكهروميكانيكيةالهيدوليكية والميكانيكية و المعدات جميع إلى باإلضافة

Dam ) المدموكة  الخرسانةبإستخدام(RCC )أربعة سدود أخرى لتحديد الخزانو، المياه تصريف بوابات، متر 131 رتفاعبإ 

ومحطة ، صخرية أنفاق بثالثة مياه نقل ونظام، النهر ىلتحويل مجر ونفق، ركامية سدود وثالثةأحدها من الخرسانة المدموكة 

 مؤقتة ومرافق، المالك ومرافق، نهر روفيجي لربط ضفتي وجسر، كيلوفولت ٤00ومحطة ربط كهربي جهد ، توليد كهرومائية

 .طرقشبكة و ،لفترة اإلنشاءات

 

 ويبلغ الثانية، في مكعب متر 887.5للمياه فيه  السنوي التدفق متوسط ويبلغ مربع، كيلومتر ألف 158الخزان المائي  مساحة تبلغ

، البحر سطح متوسط مستوى فوق مترا   18٤ويبلغ أقصى منسوب تشغيلي  ،مكعب متر مليار 27.1السنوي للسد  التدفق متوسط

 القدرة القصوى لتصل، بوابات تصريف بسبع والمفيض العلوي للسد مزود، مترا   1025 وبطول متر 1٩0السد  إرتفاع ويبلغ

 .الثانية في حالة أقصى فيضان محتمل في مكعب متر 87٤.30لتصريف فائض المياه 

 

 شركة تحوز فيه إئتالف قبل من بالكامل المشروع تنفيذ يتم ،مشتركة مسؤوليةوب عالمشرو إلدارة متكامل موحد إئتالف إطار في

 .منه ٪55 نسبة (وشركاه عثمان أحمد عثمان) العرب شركة المقاولون وتحوز٪ ٤5 نسبة السويدي إليكتريك

 

 ودولة ،اإلتحادية تنزانيا جمهورية رئيس - ماغوفولي بومبي جون /الدكتور فخامة السالم دار في اليوم التوقيع حفل شهدوقد 

 وزراء رئيس -ودولة المبجل/ كاسم ماياليوا ماياليوا  ،العربية مصر جمهورية وزراء رئيس - مدبولي مصطفى /الدكتور
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 الطاقة ووزير ،المصري المائية والموارد الري ووزير ،مصر في المتجددة والطاقة الكهرباء ووزير ،اإلتحادية تنزانيا جمهورية

 .ومصر تنزانيادولتي  منالحكوميين  المسؤولين من والعديد ،التنزاني المالية ووزير ،التنزاني األشغال ووزير ،التنزاني

 

 تدعم ،المسبوق غير العقد هذا معالسويدي إليكتريك )ش.م.م.(:  لشركة التنفيذي والمدير الرئيس - السويدي أحمد /المهندس وقال

 مزيج لبناء على المستوى الوطني المياه موارد ستغاللإ خالل من للبالد قتصاديةاإل التنمية وشريكهاالسويدي إليكتريك  شركة

 هذا، المصري اإلئتالف على عتماداإل التنزاني للشعب يمكنوأضاف "، "تنزانيا مستقبل ويحقق إستدامة به وموثوق مستدام طاقة

 ." األم قارتنا في التوسع أثناء لتزامناإ ذلك وسيبقى ،أيضا   المصرية القيادة تعهدت به ما

 

قامت ببناء وتعمل على  –تحالفات وفي  لةمستق -الطاقةفي مجال توليد  كمقاول عام «ي إليكتريكالسويد»شركة جدير بالذكر أن 

الطاقة على الجهود  نقل أنظمةوفي مجال  ،األوسط والشرق أفريقيا في والمتجددة التقليدية الطاقة من ميجاوات 8.800 منأكثر 

في العديد من  الفرعية المحطات عشرات مع الهوائية النقل خطوط من كيلومتر عشرة آالف من أكثر العالية والفائقة فقد أنجزت

 .نالبلدا

 

 . نااضغط هولالطالع على مواد إضافية عن المشروع ، هناأو  هنااضغط لمشاهدة روابط الفيديو 

 

 

 لإلتصال بعالقات المستثمرين:تصاالت الصحافة وإل

 السيد/ طارق يحيى

 tarek.yehia@elsewedy.comبريد إلكتروني: 

 ، القاهرة الجديدة، مصـر11835التجمع الخامس  –الحي األول  – 27العنوان: منطقة 

 خط(-60+ )20 2 275٩٩ 700تليفون: 

 +20 2 275٩٩ 7٤6فاكس: 

 

 

 

 في المتكاملة الطاقة حلول توفير مجال في رائدة شركة هيEGX)المدرجة بالبورصة المصرية  (SWDY.CAشركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك 

 والمتجددة التقليدية الطاقة مجاالت جميع تتضمن محفظة الشركة لدى. مصر في االقتصادي النمو في ،قد ساهمت األوسط والشرق أفريقيا

. الذكية العدادات وخاصة ، والعدادات للكابالت العالم في المصنعة الشركات أكبر من واحدة وهي. الصلة ذات الخدمات مع جنب إلى جنبا

. الكهربائية المنتجات من وغيرها والعوازل المحوالت وتصنيع الكهربائية المقاوالت مجال في والقارية اإلقليمية الشركات من واحدة أنها كما

 به موثوق طاقة بمصدر مصر تزويد في بالمساعدة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك شركة تلتزم ، العاملة والقوى المحلية الخبرة من ثروة وجود مع

 مليار 6.٤ دخل وصافي مصري جنيه مليار ٤2.٩ بلغت مستمرة عمليات من إيراداتالـسـويـدي إلـيـكـتـريـك  شركة حققت معقولة، وبأسعار

 في اإلنترنت شبكة على متاحة المعلومات من مزيد. العالم حول موظف 1٤000 حوالي الشركة لدى ، 2017 ديسمبر نهاية في. جنيه

www.elsewedyelectric.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ftUzU0SWqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AzNNfN8Fgpo&feature=youtu.be
http://resources.inktankir.com/swdy/RHPP-Components-v181212-AC.pdf
http://resources.inktankir.com/swdy/RHPP-Components-v181212-AC.pdf
http://resources.inktankir.com/swdy/RHPP-Components-v181212-AC.pdf

