
 بيان إخباري
2018يوليو  24القاهرة في   

 

إلنشننضوالشلشننمشرال شنن شمض الال«Lightsource BP»حسننعالم االقابضة ننحاللف ضا ال  ال

القاطضقحالقاشمسشحالفيال ص 
 

 الطاقة الشمسية في مصر وشبكات مشترك إلنشاء وإدارة مشروعات كيان تأسيس  •

 ركيزة محورية من ركائز مزيج الطاقة في مصر لتصبح مشروعات الطاقة المتجددة قاعدة انطالق قوية ل •

 

 التاااالم لمجموعاااة مساااااان عال  ال اااال اااااااااةالبنياااة التحتياااة ذراع مشااااااروعاااات  – «H.A. Utilities»شااااااركاااة قاااامااام اليو  

 شااااااركااة اتفاااقيااة شااااااراكااة اسااااااتراتيجيااة مم عن توقيم  –الهناادسااااااااة واإلنشاااااااااءات ع   السااااااااامااة اإلق يميااة مجااا  الرائاادة في 

«Lightsource BP »مشااترك يحمل اساا  تأساايس كيان ، لالرائدة عالميًا في تمويل وتطوير وتشااليل مشااروعات الطاقة الشاامسااية

 «.Lightsource BP powered by Hassan Allam Utilities» شركة

 

لت بية الط ب المتزايد سعيًا تمويل وإنشاء وإدارة مشروعات وشبكات الطاقة الشمسية في السوق المصري  إل  الجديدالكيان  ويهدف

الجديد لتطبيق أمدث الكيان ع   تطبي ات الطاقة الشاامسااية وم و  الت زين ل مشااروعات السااكنية والتجارية في مصاار. وسااوف ي و  

لالت افر مم الدراية المح ية الهائ ة التي تنفرد لها الشركة، مستفيدًا من المكانة ما وص م إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية مو  العال  

عاًما، وكذلك  80التنافسية لمجموعة مسن عال  ال ال ة ل طاع الهندسة واإلنشاءات في مصر وسال ة أعمالها المشرفة ع   مدار 

 لشمسية في م ت ف أنحاء العال .في تطوير مشروعات الطاقة ا «Lightsource BP»ال برة الفنية لشركة 

 

سوق المصري خال  اآلونة األخيرة  شهد ال لاعتبارها ركيزة محورية من ركائز  المتجددة ةمشروعات الطاقات م موسة لتوسعوقد 

مصاااااار  ي٪ من مزيج الطاقة ف20في إطار خطة زيادة مساااااااهمة الطاقة المتجددة إل   وذلك ،ا ل طاقةا واقتصاااااااديً مزيج األمثل فنيً ال

أكبر مشروع لتوليد الكهرلاء من الطاقة الشمسية  هو ويعد مشروع الطاقة الشمسية لمنط ة لنبان لمحافظة أسوان .2022لح و  عا  

لالتزامن مم تشاالي ه  وات من الكهرلاءجيجا  1.6لمصاار واألكبر من نوعه عالميًا في منط ة وامدة، ميي يسااتهدف المشااروع إنتا  

 .2019خال  عا  

 

الالأم بالمم شالم االقا ئشسالقافنفشنن لالامومةمننحالحسننننننعالم االقابننضة ننننننننحالش ئشسال و سال  ق  ال نننننن  ننحهااذا السااااااياااق وفي 

«H.A. Utilities»،  االستراتيجي مم شركة التحالف لعن اعتزازه«Lightsource BP » لتنمية أعما  فتح آفاقاً جديدة يسوهو ما

ومشروعات الشركة في مصر. وأوضح عال  أن مشروعات الطاقة المتجددة هي امتداد طبيعي ألنشطة الهندسة واإلنشاءات ومواد 

أن لفم والبناء تحم مظ ة مجموعة مسااان عال  ال ال اااة، وأنها تتميز لعائداتها األكثر  باتًا وتدف اً عن قطاعاتنا التشااالي ية األخر . 

الشااركة تحظ  لميزة األسااب ية كمنافس قوي لت بية الط ب المتزايد ع   مشااروعات الطاقة المتجددة في األسااواق الناشااهة التي تشااهد 

 معدالت نمو قياسية م ارنة لاالقتصادات المت دمة. 

 

عدة م ومات تنافساااااية لبناء أن الشاااااركة تنفرد ل ،«H.A. Utilities»صنننننض ئالقا ئشسالقافنفش لالاشننننن  حالهللاالقضاتال نحالومن جانبها 

منظومة متكام ة لمشااااروعات الطاقة المتجددة، ومن لينها نموذ  األعما  ال وي وشاااابكة العالقات المترالطة ع   المسااااتو  المح ي 

ا ال درات التموي ية الهائ ة والدراية وال برة الفنية ل شاااركاء وفريق    «Lightsource BP». وأضاااافم أن اإلدارةواإلق يمي، وأي اااً

المشاااترك ساااعيًا لالساااتفادة من فرل النمو الجذالة في الكيان كانم االختيار األمثل وتوافرت لها جميم العناصااار الالزمة لتأسااايس 

الجديدة ت و  ع   قناعة مشاااتركة لين جميم األطراف وهو ما ي ااامن توافق الر   الشاااراكة الساااوق المصاااري. ولفتم صاااادق أن 

 واألهداف طوي ة األجل.
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أن هذا النوع من المشااروعات في األسااواق الناشااهة  ،«Lightsource BP»قامؤسننسالشقا ئشسالقافنفش لالاشنن  حالشقضلالنشكالةةيرال

ا لت ديرات النمو الجذالة نظًرا لساااارعة النمو االقتصااااادي والزيادة السااااكانية  يتميز ليس ف ط لتوزيعات األرلاح المرتفعة ولكن أي ااااً

أن الشااركة تنمن لم ومات النمو الجذالة التي ينفرد لها السااوق المصااري في ضااوء مساايرة التعافي المطردة في هذه األسااواق. ولفم 

الجديد تب ور في الشراكة االستراتيجية مم  الكيان، وأنه مسرور لأن مصر يف المتجددة ةمشروعات الطاقل خطة التوسماالقتصادي و

 وعزيمة االلتكار وطموح التوسعات االستراتيجية إق يميًا.مجموعة مسن عال  ال ال ة التي تشاركنا نفس روح الريادة 

 

الجديد سااايكون فرصاااة فريدة لت دي  م و   الكيانأن  «BP Alternative Energy»الرئيس التنفيذي لشاااركة  وقا  ديف ساااانيا 

الطيبة ساامعة السااريم، وأشااار أن ال لنمويمت ك جميم منهالت ودوافم افي السااوق المصااري الذي الطاقة الشاامسااية ع   نطاق واساام 

سااتعزز قدرتنا ع   امتال  مكانة تنافسااية في مجا  الطاقة المتجددة إل  جانب األنشااطة في مصاار الحافل  هاوتاري  «BP»شااركة ل

 والمشروعات ال ائمة ل شركة.

 

 —نهاية البيان—

ال«Lightsource BP»معال   حال

. في أواخر مو  العال  الطاقة الشمسيةوتشليل مشروعات وإدارة وامتالك في تمويل وتطوير  ارائدة عالميً وشركة مست  ة  «Lightsource BP»شركة تعد 

الشركة، والتي ٪ من أسه  43ذ لريتش لتروليو  ع   مصة ااستحووقم ستراتيجية اتشكيل شراكة عن ، أع نم الشركة وشركة لريتش لتروليو  2017عا  

أكبر الطاقة الشمسية مم كونها مرافق مكانة رائدة في إنشاء وتشليل مشروعات شركة امت م ال 2010في عا  نشأتها ذ . منLightsource BPأصبح اسمها 

ع   مسااتو  جيجا وات  2في محفظة مشااروعات طاقة شاامسااية ل درة م يار دوالر  3ميي تتجاوز اسااتثماراتها  ل دمات التشااليل والصاايانة في أورولام د  

لدور محوري  Lightsource BPوالصيانة، ت و  والتشليل  ةالهندسوانفرادها لفريق من أكفأ خبراء  يةالتموي وقدراتها  المتكام ةمنظومتها من خال  والعال . 

يرج  مت صص في سبعة مكاتب في أرلم قارات. لمزيد من المع ومات،  300من خال  فريق عمل متميز يرلو ع    في قيادة مزيج الطاقة العالمي المست ب ي

 www.lightsourcebp.comزيارة 

 

المعال ومةمحالحسعالم االقابضة حال

وتت صص لصورة رئيسية في مشروعات البنية التحتية مسن عال  ال ال ة هي أعرق منسسات ال طاع ال ال الرائدة في مشروعات الهندسة واإلنشاءات 

أن لدأ منسسوها لصناعية والبتروكيماويات واإلنشاءات المت صصة في السوق المصري ومنط ة الشرق األوسط وشما  أفري يا. ومنذ والطاقة والمشروعات ا

لف ل خبرتها المتفردة في تحديد  متنوعةمشروعات محفظة هي تحظ  لسمعة راس ة وقدرات فنية فائ ة والشركة اكتسبم  ،1936عا   نشاط الشركة خال 

خال  السااانوات ال مس م يار دوالر  3مشاااروًعا تزيد قيمتها عن  70ميي قامم الشاااركة لتسااا ي  أكثر من البنية التحتية، في قطاع الجذالة وتنفيذ المشاااروعات 

 .www.hassanallam.com :لزيارةيرج  ومات، المع لمزيد من . 2018مت  مايو م يار دوالر  3.5موالي قيمة تعاقداتها ل لم فيما ، الماضية

 

ال«H.A. Utilities»معال   حال

ع   لالسااتثمار في إنشاااء وتشااليل مشااروعات مرافق الطاقة والطاقة المتجددة والمياه لت بية الط ب المتزايد  2017عا   «H.A. Utilities»شااركة تأسااساام 

الطاقة محطات ومشروعات لتطوير وتشليل استراتيجية شراكات الدخو  في ع    «H.A. Utilities»وتركز البنية التحتية في مصر والمنط ة. مشروعات 

  .www.hautilities.com :المياه. لمزيد من المع ومات، يرج  زيارةوتح ية ومشروعات تن ية ومشروعات المتجددة 

 

الا سفع االشقافةقصر:

ال«Lightsource BP»   حال

  اشزقالج قل

 

 رئيس قطاع االتصاالت

Liza.gray@lightsourcebp.com 

 

7787228938 44+ 

www.hassanallam.com 

 

 «H.A. Utilities»   حال

  نض يعالحمز 

 

  استثمارمدير 

Nadeen.hamza@hassanallam.com 

 

3236 032 100 20+ 

www.hautilities.com 

ال
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القافص ي ض القافط عشح

اساااات دا  مثل العبارات  يحتوي هذا البيان ع   توقعات مساااات ب ية، والتوقم المساااات ب ي هو أي توقم ال يتصاااال لوقائم او امداث تاري ية، ويمكن التعرف ع يه عن طريق

عات"، "تعتز "، "تر "، "ت طط"، "ممكن"، والك مات االتية "وف ا ل ت ديرات"، "تهدف"، "مرت ب"، "ت در"، "تتحمل"، "تعت د"، "قد"، "الت ديرات"، "تفترض"، "توق

م لاعتباره مست ب ي. هذا "متوقم"، "مشروعات"، "ينبلي"، "ع   ع  "، "سوف"، او في كل مالة، ما ينفيها او تعبيرات اخر  مما  ة التي تهدف ال  التعرف ع   التوق

الية المسااااات ب ية او ال طط أو التوقعات لشاااااأن األعما  التجارية واإلدارة، والنمو أو ينطبق، ع   وجه ال صاااااول، إل  التوقعات التي تت ااااامن مع ومات عن النتائج الم

 الرلحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المست بل وغيرها من المسائل التي تن ر ع   الشركة.   

داث مسااات ب ية، والتي ت و  ع   افتراضاااات اإلدارة وتنطوي ع   م اطر معروفة التوقعات المسااات ب ية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشاااركة ر"االدارة"أ ع   أم

هريًا عن أي نتائج في المسااات بل، وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تن ر ع   ان تكون نتائج الشاااركة الفع ية أو أداءها أو إنجازاتها م ت فا اختالفا جو

الواردة في هذه التوقعات المسااات ب ية صااارامة أو ضااامنا. قد يتسااابب تح ق أو عد  تح ق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفع ية  او عن أداء الشاااركة أو انجازاتها

 ل شركة او نتائج عم ياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المست ب ية، أو عد  توافق التوقعات سواء كانم صريحة او ضمنية. 

الم اطر  ة لعدد من الم اطر والشااااكوك التي قد تتساااابب في اختالف التوقم المساااات ب ي او الت دير أو التنبن اختالفا جوهريًا عن األمر الواقم. وهذهت  اااام أعما  الشاااارك

عمل، والمنافسة لنجاح وسط متليرات تت من الت  بات لأسعار ال امات، أو تك فة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة ع   استب اء العناصر الرئيسية لفريق ال

الصااحية ع   السااامة األوضاااع السااياسااية واالجتماعية وال انونية واالقتصااادية، سااواء في مصاار أو ع   صااعيد االقتصاااد العالمي، ومسااتجدات وتطورات قطاع الرعاية 

فائدة، وت  بات أساااااعار صااااارف العمالت، وقدرة اإلدارة ع   التحرك الدقيق اإلق يمية والدولية، وتداعيات الحرب وم اطر اإلرهاب، وتأ ير الت ااااا  ، وتلير أساااااعار ال

 والسريم لتحديد الم اطر المست ب ية ألنشطة الشركة مم إدارة الم اطر.

نه في ماالت معينة قد ي ت ف لعض المع ومات الواردة في هذه الو ي ة، لما في ذلك المع ومات المالية، طرأ ع يها لعض التعديالت للرض الت ريب العددي، ولالتالي فإ

  المجموع أو النسب المهوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفع ي.

ال


