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Mohammed Ali :كتبھ فى: نوفمبر 01, 2018 فى: أخبار عاجلة, ھام وسوم: ال یوجد تعلیقات

تأكیداً النفراد باور نیوز .. شاكر ومدبولي یشھدان توقیع إتفاقیة شراء الطاقة لمشروع محطة كھرباء األقصر بین شركتي نقل
الكھرباء وأكوا باور السعودیة وابناء حسن عالم

كتب ولید البھنساوي

تأكیداً لتوجیھات السید رئیس جمھوریة مصر العربیة الرئیس عبدالفتاح السیسى لتنمیة الصعید ، وفى إطار الخطة القومیة لتطویر شبكة الكھرباء بما یتماشي مع
محاور التنمیة بالخطة االسترتیجیة 2030 واالھتمام الذى تولیھ وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة إلضافة قدرات جدیدة إلى الشبكة لمواجھة التطور واالحتیاج

المتزاید للطاقة الكھربیة لمشروعات محاور التنمیة بصعید مصر 
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شھد الیوم الخمیس الدكتور مصطفى مدبولى رئیس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة مراسم توقیع إتفاقیة شراء الطاقة
لمشروع محطة تولید كھرباء األقصر ذات الدورة المركبة قدرة 2250 میجاوات بنظام الـ BOO وذلك بین الشركة المصریة لنقل الكھرباء وشركة أكواباور الدولیة

وابناء حسن عالم

تعد مشاركة شركة أكواباور الدولیة فى ھذا المشروع تأكیداً على إھتمام قطاع الكھرباء والطاقة المتجددة بجذب وتشجیع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفیذ
مشروعاتھ ، كما تعد تأكیداً أیضاً على  ثقة القطاع الخاص ًفى نجاح قطاع الكھرباء فى إدارة مشروعاتھ على أرض مصر وكذلك فى قوة االقتصاد المصري في جذب
االستثمارات العربیة واالجنبیة لتنفیذ مشروعات قومیة في مجال المرافق العامة دون تحمل خزانة الدولة القیمة االسمیة لتنفیذ محطات الطاقة والتي تصل الي 2,3

ملیار دوالر لھذا المشروع .

أوضح الدكتور شاكر أن ھذا المشروع الذى یتم إنشاؤه بنظام الـ BOO والمدرج بخطة الدولة یتماشى مع المخطط العام لقطاع الكھرباء والطاقة إلتاحة المجال
للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكھرباء منذ اقامة محطات سیدى كریر و العین السخنة و بورسعید.

وأضاف أن لھذا المشروع دورھام فى تأمین وتدعیم لمصادر التغذیة الكھربائیة بصعید مصر نظراً لنمو األحمال.

كما یساعد المشروع أیضاً على تنمیة المجتمع بصعید مصر وخلق فرص عمل مباشرة وغیر مباشرة بالمنطقة تصل إلى حوالى  3000 فرصة عمل من مھندسین
وفنیین وعمالة.

ھذا باإلضافة إلى إضافة استثمارات خارجیة مباشرة “2,3 ملیار دوالر” مما یساھم في زیادة نمو االقتصاد المصرى معتمداً على المشروعات القومیة ومساھمة
القطاع الخاص.
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شارك ھذا الموضوع:
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