
 

 بهدف تعزيز االستدامة البيئية.. 

عقد طويل األجل لتوريد الطاقة الكهربية من الخاليا  الفارچ مرص توقع 

 مليون دوالر أمريكي   93الشمسية بقيمة  

 
إىل تحقيق منظومة متكاملة لصناعة أسمنت صديق للبيئة من خالل تعاقد جديد نسىع  : ريب    نجيب  ●

 من الطاقة    140المتجددة للحصول عىل  الطاقة  الستفادة من  يهدف إىل ا
ً
جيجاوات/الساعة سنويا

 ".الكهربية باالعتماد عىل الخاليا الشمسية 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

كة الفارچ مرص، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عقد طويل األجل    -  2022مايو    11  –القاهرة   وقعت شر

ي مولر كابيتال، لتوريد الطاقة الكهربية  كات االستثمار العالمية إيه ب  كة لوميكا مرص، وهي إحدى فروع شر مع شر

ليومي % من إجماىلي االستهالك ا  ٥٠من الخاليا الشمسية، وذلك بهدف استهالك طاقة كهربية نظيفة بنسبة  



ي مرص من حيث التوجه  
ي تطبقها المجموعة ف 

ي إطار الرؤية العالمية البر
ي هذا ف 

ة النهار. ويأبر للمصنع خالل فتر

ي مصانعها عىلي مستوى العالم لتقليل نسب انبعاثات الكربون. 
 لتعظيم استخدام الطاقة النظيفة المتجددة ف 

 

ي هذا السياق، قال
مرص ،عضو مجموعة هولسيم    چ فار القطاعات الصناعية بال، رئيس  يب  ر نجيب    /السيد  وف 

متكاملة   :العالمية  منظومة  تحقيق  إىل  نسىع  االستدامة،  تحقيق  عىل  الدائم  الفارچ  حرص  من  ا 
ً
"انطالق

كة لوميكا مرص   الستفادة يهدف إىل الصناعة أسمنت صديق للبيئة، وذلك من خالل توقيع عقد جديد مع شر

 من الطاقة الكهربية باالعتماد عىل الخاليا    140ول عىل  للحص الطاقة المتجددة  من  
ً
جيجاوات/الساعة سنويا

، ومن المتوقع أن تدخل االتفاقية حت   التنفيذ بحلول   93الشمسية. تبلغ قيمة االتفاقية   مليون دوالر أمريكي

 ." 2024الرب  ع األول لعام 

 

ي مرص يستهلك طاقة كهربية سنويا تقدر ب  چ يذكر أن  مصنع الفار 
جيجاوات/ساعة، كما   ٧٥٠لألسمنت ف 

ميجاوات،  وهي أول محطة تملكها   ٥٠بناؤها ستكون بقدرة تصل إىل  زمعأن محطة توليد الكهرباء الم

كة لمواجهة التحديات البيئية للصناعات   ي مرص . وتسىع الشر
لوميكا مرص بدخولها سوق توليد الكهرباء ف 

،   ECO Planet Primeو   ECO Planetبطرح منتجي   هما  ة الماضي السنةحيث قامت سمنتية، األ 

وذلك بهدف التحول إىل مواد بناء أكتر استدامة   حيث الكفاءة العالية، واالستدامة وتطبيق إعادة التدوير 

 من أجل الحفاظ عىل البيئة. 

 

 

 

 

 

 

 



 حول الفارچ مرص: 

ي صناعة مواد البناء. فمن خالل 
يك رئيسي ف  الفارچ مرص، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شر

ي تشييد 
ورية ف  كة حلول ومنتجات ض  ي العي   السخنة بمحافظة السويس، توفر الشر

مصنعها الموجود ف 

ي تشكل معالم حياتنا اليوم. وبدعم من أكتر من 
ي مجال  موظف، ومن خالل أعمالها   1500األبنية البر

ف 

م الفارچ مرص بتوفت  مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عمالئها،   األسمنت والمحاجر والخرسانة ، تلتر 

ة أو المهندسي   المعماريي   أو المطورين  كات المقاوالت الكبت  سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شر

 .العقاريي   

 

 

 

 


