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البورصة المصرية
ة
إيضاح شرككة السويدي إلييكتريك ش.م.مم .إلى
القاھرة في ااألربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٢
ي:
بيان صحفي
في تحالف مع »ماروبيني الياابانية« توقع ممذكرة تفاھم ممع »الشركة اللقابضة لكھرباءء مصر«
»السويدي إليكتريك« ي
حل البحر المتووسط بمصر.
طروح على ساح
قدرة  4000ميجااوات بغرب مط
حطة توليد كھربباء بالفحم ة
إلنشاء محط
) SWDY.CAالمدرجة بالببورصة المصررية  - (EGXالشركة الرائدة في تقديم
S
الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك«
ي
وقعت شرككة »
ي
شركة
في تحالف مع ش
في أفريقيا والشررق األوسط  -ممذكرة تفاھم ي
حلول الطاققة المتكاملة ي
ماروبيني اليابانية لحكوومة مصر
بنظام C + Finance
م
على ساحل البحر المتوسط
بغرب مطروح ى
طة توليد كھربااء بالفحم ب
إلنشاء محط
) EPCالتصميمم والتوريد
واإلنشاء وتدبير التمويل(.
ساحل البحر
شبيب – الضبععة ،وسيتم
سى مطروح ،بممنطقة سيدي ش
األبيض المتوسط غررب مدينة مرس
ض
ل
يقع المشرووع على
 200ميجاوات ،كما يفترض أن يقوم مشرووع بتحلية
علي مرحلتين كل منھا بسعة 00
طة توليد الكھربباء بالفحم ي
إنشاء محط
شحنات الفحم أييضا ً.
كعب يوميا ً من ممياه بحر ،كما قد يتضمن أعممال إستقبال وتدداول وتخزين ش
حوالي  ٣٦٠ألف متر مكع
تكنولوجيا الفحم النظيف اليابانية المتقدمة التي تتفق ممع المعايير البييئية الدولية الممعمول بھا
حالف باالستفادة من
ا
سيقوم التح
أعمال التصميم
ل
سـويـدي إلـيـكـتــريـك«
أعمال شركة »الـسـ
ل
يشمل نطاق
ل
والقوانين وواللوائح المصررية ،ومن المننتظر أن
ب
ساعدة والتكميللية للمشروع بباإلضافة إلى تشييد
لكافة األنظمة المس
ة
والتوريد ووالتركيب
وتركيب الغاليات واللتوربينات
إلى ذلك ،سوف تكون شركة »الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك« مسئولة عن تجھيز الموقع وتسويته
البخارية؛ وباإلضافة ى
والمرافق األخرى الض
ق
واألعمال المدنية
ضرورية للمشرووع.
ي
وقد تمت ممراسم التوقيع االيوم في طوكييو – اليابان عللى ھامش إجتمماعات مجلس األعمال
الياباني-المصري الذذى إفتتحه
يوسوكي تاكاجي،
ي
الرئيس الممصري /عبد اللفتاح السيسي مع وزير الدوولة الياباني لإلققتصاد والتجاررة والصناعة اللسيد/
وبحضور ووزير الكھرباء والطاقة المتجدددة المصري اللدكتور /محمد شاكر.
حق إجراء كافة الدراسات
وبموجب ممذكرة التفاھم التي تم توقيعھھا اليوم ،فإن تتحالف ماروبينني والسويدي سيكون له ق
حقا ً.
تقديم العرض اللفني والتجاري والتمويلي الح
اللزمة بموققع المشروع لتق
وقد علق اللمھندس /أحمد السويدي ،الرئييس التنفيذي واالعضو المنتدب لشركة »الـســويـدي إلـيـكـتــريـك« ،قائالً" :يسعدنا
عن التعاون ن
اإلعالن ع
بين السويدي إلييكتريك ،ماروبيني كوربورييشن ،الحكومة المصرية وممؤسسات التموييل لتنمية
البرنامج اللمصري لتوليد الكھرباء من الفحم؛ كما ه
أنه من دواعي ففخرنا أن تستممر مساھماتنا االناجحة في تنممية قطاع
في مصر ،وننووي أن نتقدم لععدد من المشرووعات الكبرى ليس فقط في ممجال توليد الككھرباء ونقلھا ووتوزيعھا،
الكھرباء ي
ألساسية والمراففق".
طاعات البنية األ
ولكن أيضا ً في مختلف قط
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لإلتصال بععالقات المستثممرين في السويددي إليكتريك:
السيد /طاررق يحيى
tarek.yeh
بريد إلكتروونيhia@elsewedy.com :
صـر
حي األول – التتجمع الخامس  ،١١٨٣٥القاھھرة الجديدة ،مص
العنوان :مننطقة  – ٢٧الح
خط(
 -٦٠) +٢٠ ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٠خ
تليفون٠٠ :
فاكس+٢٠ ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٤٦ :

