
 
 
 

 EDF Renewables الفرنسیة تحصل على حصة استراتیجیة في كرم سوالر

  

 القاهرة / باریس

 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

 أعلنت الیوم كل من شركة EDF Renewables، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى الشركات التابعة

 لمجموعة  EDF Group الفرنسیة، وشركة الكرم للطاقة الشمسیة، مطور ومورد الطاقة الشمسیة في مصر، عن الدخول في

 شراكة استراتیجیة لتطویر هذا القطاع في مصر. ومن خالل هذه الشراكة، ستقوم شركة EDF Renewables باالستثمار في

 رأس المال للحصول على حصة استراتیجیة من شركة الكرم للطاقة الشمسیة.

  

  یتیح هذا االستثمار تنفیذ خطة التطویر الطموحة التي وضعتها شركة الكرم للطاقة الشمسیة ألعمالها بمصر، وتتضمن هذه

 الخطة توسعة محطات تولید الطاقة الشمسیة لدعم العمالء في المجاالت التجاریة والزراعیة والصناعیة عبر اتفاقیات شراء

 الطاقة (PPAs) أو عقود توزیع الطاقة.

  

 كما تساهم هذه االتفاقیة في تحقیق أهداف مجموعة EDF Group تحت مظلة استراتیجیة CAP 2030 الهادفة إلى مضاعفة

 قدرتها من إنتاج الطاقة المتجددة حول العالم إلى صافي ٥٠ جیجاوات بین عامي ٢٠١٥ و٢٠٣٠.

  

 ویقدر سجل أعمال شركة الكرم للطاقة الشمسیة الحالي في مصر بما یقرب من ١٧٠ میجاوات من مشاریع الطاقة الشمسیة ما

 بین مشاریع جاري تنفیذها، أو قید التنفیذ، أو في مراحل التطویر األخیرة. وتساهم هذه المشاریع في تحقیق أهداف الحكومة

 المصریة بتولید ٤٢٪ من الكهرباء بالبالد عبر مصادر الطاقة المتجددة  بحلول عام ٢٠٣٥.

 

 شركة الكرم للطاقة الشمسیة هي رائد القطاع الخاص من مقدمي خدمات الطاقة (IPP) في مصر. وتقوم الشركة بعقد اتفاقیات

 بیع الطاقة وعقود توزیع الطاقة الشمسیة لعدد كبیر من العمالء العاملین في المجاالت التجاریة، والزراعیة، والصناعیة.

  



 وألكثر من ١٠ سنوات، تواصل EDF Renewables تقدیم حلول طاقة متجددة للعمالء من المؤسسات التجاریة والصناعیة

 المدركین لخطورة قضایا البیئة مثل مایكروسوفت، وبروكتر أند جامبل، وكمبرلي كالرك، ویاهو، ونیفیا، ودانون، وكوكا

 كوال، ونستله، وواهاها، وتسكو، وذلك في الوالیات المتحدة، وفرنسا، والصین، ومؤخرًا بالمملكة المتحدة.

  

 وقال فریدریك بیلوي، نائب رئیس العملیات الدولیة في EDF Renewables: "نحن سعداء بهذه الشراكة التي تهدف إلى دعم

EDF شركة الكرم للطاقة الشمسیة في مساعیها نحو تطویر نموذج أعمالها المبتكر، وتتوافق هذه الشراكة تمامًا مع استراتیجیة 

 Renewables لتقدیم حلول تدعم العمالء من الشركات التجاریة والصناعیة لتحقیق طموحاتهم بالوصول إلى أقل معدالت

 االنبعاثات الكربونیة عبر إنتاج واستهالك الطاقة المتجددة التنافسیة."

  

 یأتي هذا االستثمار أیضًا في إطار استراتیجیة EDF الدولیة، حیث تمثل منطقة شمال أفریقیا فرصًة كبیرًة للتطویر. وبعد اتفاقیة

 تنفیذ محطات شمسیة بقوة ١٣٠ میجاوات في بینبان التي وقعناها مؤخرًا، فإن هذه الخطوة تعزز من استراتیجیة التطویر على

 المدى الطویل التي نطبقها في مصر."

 وقال أحمد زهران، الرئیس التنفیذي لشركة الكرم للطاقة الشمسیة : "هذا االستثمار یمثل خطوة كبرى تدعم نمونا، ونحن

 واثقون أن EDF Renewables هي الشریك الصحیح الذي سیساعد على نقل شركة الكرم للطاقة الشمسیة إلى مرحلٍة أخرى

 من التوسع. وعبر حوارنا الدائم مع EDF Renewables، كان واضحًا لنا أنهم یؤمنون بما نرید نحن تحقیقه، وهو الترویج

 للطاقة المتجددة وزیادة معدالت إتاحة الطاقة الشمسیة".

 وقال رئیس مجلس ادارة شركة الكرم للطاقة الشمسیة عمرو الصواف: "هذه خطوة كبیرة وهامة في رحلة نمو الشركة، وهو ما

 نطمح إلى أن یكون فرصًة لمزید من التوسع. شركة EDF Renewables لیست فقط مستثمرًا، ولكنها شریك استراتیجي

 یمتلك خبرًة عالمیة سوف تساهم في توسع شركة الكرم للطاقة الشمسیة محلیًا وترفع من قدراتها التقنیة. ونتوقع أن یحقق هذا

 االستثمار طفرًة في القطاع الخاص المصري لسوق الطاقة الشمسیة، وبالتالي یدعم الحكومة في تنفیذ رؤیتها بأن تصبح مصر

  مركز تولید الطاقة المتجددة في المنطقة."

 


