
 

 

ي مرص بقيمة 
 
اء الطاقة الشمسية ف ي لشر

 
كرم سوالر تحصل عىل أول نظام تسهيل ائتمان

 QNBمليون جنيه من بنك  47

 
 القاهرة، مرص، 

   ،2022أكتوبر  23

ي مرص، عىل قرض بقيمة 
ي مجال الطاقة الشمسية ف 

كة كرم سوالر، الرائدة ف  مليون جنيه مرصي ، من بنك قطر األهىلي   47حصلت شر

ي  
ي مرص ) QNBالوطن 

اء الطاقة الشمسية ف  كة إزدهار لالستشارات المالية ، ألول نظام ممول لشر ي ذلك  PPA، وباستشارات من شر
(. يأت 

ي الواحات  كجزء من المرحلة الثانية ل
ي مزرعة مجموعة "كايرو ثري أيه" للدواجن ف 

توسيع الشبكة الكهروضوئية لـ "كرم سوالر" ف 

ي مرص. 
ة ف   البحرية بالجي  

 

سيساعد هذا التوسع بشكل كبي  عىل زيادة نسبة استهالك الطاقة المولدة من خالل الطاقة الشمسية وبالتالي زيادة حصة الطاقة  

وع إل ي المشر
ي هذا المجال  50 الكهروضوئية ف 

٪. والجدير بالذكر أن متوسط االستهالك للطاقة المولدة من خالل الطاقة الشمسية ف 

اوح ما بي   الـ  ي مشاريــــع الطاقة المتجددة.  30يي 
وع األحدث من حيث االبتكار ف   ٪، مما يجعل هذا المشر

 

اء الطاقة األول الممول من مرص   وع اتفاقية شر كة كرم سوالر: " إن مشر يك المؤسس والرئيس التنفيذي لشر وقال أحمد زهران ، الشر

ي المنطقة ، ويسعدنا أن نتشارك مع  
وع."   QNBللبطاريات الشمسية ُيعد خطوة هائلة لقطاع الطاقة المتجددة ف  ي هذا المشر

األهىلي ف 

كة "كرم سوالر": وأضاف نبيل كمون، الم ايد من قبل المؤسسات المالية الراسخة الستكشاف ودعم   دير المالي لشر "هناك اهتمام مي  

ي مرص وعير المنطقة عىل نطاق أوسع  
تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة. سيعزز هذا اإلنجاز الجديد بالتأكيد نشر حلول البطاريات ف 

 ."  بكثي 

 

وع  كة   تتكون المرحلة الثانية من المشر العالمية لتكنولوجيا الطاقة   Sungrowمن إضافة نظام تخزين البطاريات ، الذي توفره شر

كة "كرم سوالر" قد استبدلت جزًءا  ومن  الشمسية ، باإلضافة إل توسيع سعة محطة الطاقة الشمسية الحالية.  الجدير بالذكر أن   شر

ا من احتياجات مزرعة مجموعة "كايرو ثري أيه"  للدو  ً ويد استهالك "كايرو  كبي  اجن بالطاقة الشمسية، وتواصل جهود إزالة الكربون لي  

ام  بتقليل إزالة الكربون وزيادة االعتماد عىل الطاقة   COP27ثري أيه"  بأقىص جزء ممكن من الطاقة المتجددة ، وهذا يتوافق مع الي  

 المتجددة. 

 

: "ت QNBALHLIوعلق محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ  
ً
 مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مرص قائال

ً
 مع   2030ماشيا

ً
، وتماشيا

ي دعم قطاع الطاقة المتجددة من   QNBتوجهات البنك المركزي المرصي نحو تعزيز التمويل المستدام ، يفخر 
األهىلي بلعب دور رائد ف 

ي 
اف بالدور الذي يمكن أن يساهم به مطورو الطاقة الشمسية المستقلون ف  كات إنتاج الكهرباء  خالل االعي   السوق جنًبا إل جنب مع شر

 الضخمة ". 

 

كة إزدهار، "إنه لمن دواعي شورنا أن يتم تفويضنا من "كرم سوالر" كمستشار مالي لتمويل   وقال سعد خالد، العضو المنتدب لشر

اء الطاقة الشمسية وع ممول لنظام شر ، كونه أول مشر ي
وع التاريخ  ي مرص.   الديون المطلوبة لهذا المشر

وتخزين البطاريات الشمسية ف 

ي مرص  
ويــــج للتمويل المستدام بهيكل تمويىلي مبتكر للمشاريــــع الصديقة للبيئة ف 

امنا المستمر بالي  تضيف هذه الصفقة الناجحة إل الي  

 وأفريقيا." 

 

ي ُوقعت مع  
ي عام  كانت المرحلة األول من االتفاقية مع مزرعة مجموعة "كايرو ثري أيه" للدواجن، والن 

، تتضمن  2020"كرم سوالر" ف 

ويد المزرعة بالكهرباء باستخدام شبكة من مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية   ي الموقع، لي  
إنشاء محطة شمسية خارج الشبكة ف 

كة "  وع إضافة نظام تخزين البطاريات الشمسية والذي توفره شر لمية  " العاSungrowوالديزل. وتتكون المرحلة الثانية من المشر

 لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، باإلضافة إل توسيع سعة محطة الطاقة الشمسية الحالية.  



 

 
 – إنتىه  –

 

كة    KarmSolar نبذة عن شر

ي هذا السوق من خالل تقديم حلول   KarmSolarتقود 
ي مرص، ُمحدثة ثورة ف 

حالًيا النمو الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية الخاص ف 

كة،  ة للشر ة التقنية والمالية المتمي   ي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. بفضل الخير
مبتكرة ومتكاملة ف 

ي تقديم الحلول المتكا
ي توليد الطاقة وتحلية المياه ومرافق البناء، تقود والمستخدمة ف 

السوق   KarmSolarملة للطاقة الشمسية ف 

 المرصي اليوم عير تنفيذ أكير مجموعة من المشاريــــع الخاصة للطاقة الشمسية. 

 

www.karmsolar.com 

كة صفحة   فيسبوك  عىل الشر

 إن  لينكد 

 انستاجرام 

 

 لمزيد من المعلومات، برجاء التواصل مع:  

 آية مصطف  
 + 2 01014916408 

aya.mostafa@publicistinc.com 
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