
 

 خبر صحفي

 

باور وصندوق   توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين شركة أكوا

انتاج الكهرباء من طاقة الرياح  في مشروع   مصر السيادي

جيجاواط بمنطقة خليج السويس بجمهورية مصر  1.1بقدرة 

 العربية   
 طاقة في مشروع% 10حصة تصل إلى ذ على ا ستحودرس الاصندوق مصر السيادي ي -

 صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسيةمن خلال  الرياح

العماني من بين المستثمرين   ستثمار جهاز الاو " علام القابضةالشركة المصرية "حسن  -

  المشروع في

 2026عام  البحلول    مريكيأمليار دولار    1.5ة تكلفته  المقّدر المشروع    بتشغيلتوّقع البدء   -

 
 

شركة "أكوا باور"، المطّور والمستثمر والمشّغل الرائد    اليوم  وقعت:  2022ر  نوفمب  15،  مصر ،  شرم الشيخ

 مصر  مذكرة تفاهم مع صندوقلمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم،  

 في   طجيجاوا  1.1رياح بقدرة  الطاقة  لفي مشروع  في استثمار مشترك    ة الدخولفرص  لبحثالسيادي  

 .خليج السويس في مصر  منطقة
 

الإطارية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة    مؤتمر على هامش انعقاد  توقيع مذكرة التفاهم    تمّ وقد  

لصندوق الرئيس التنفيذي    ،كريم بدر   ووّقعها كّل من  ،  في شرم الشيخ  "27"كوب  بشأن تغيّر المناخ  

 شركةالتنفيذي لتطوير الأعمال  رئيس  النائب  ياسر محمود، و الفرعي للمرافق والبنية الأساسية  مصر  

ين عن  مثل، بحضور م"إيجيبت  أكوا باور "حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة  المهندس  "أكوا باور"، و

لنقل   المصرية  مصر و  الكهرباء الشركة  في  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  المسؤولين  ن  موعدد    هيئة 

 ن البارزين.التنفيذيي

 

التفاهم،  وبموجب   باور ستبدأ "مذكرة  السيادي  و  "أكوا  الفرص والإمكانات  صندوق مصر  بالنظر في 

على حصة تصل  من خلال صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية  صندوقستحواذ الالمتاحة لا

حسن "المشروع شركة  هذا  في  حالياً    المستثمرين ُيذكر من بين  . و طاقة الرياح  من مشروع  %10إلى  

نسبتها   حصةتملك  والبنية التحتية )بناء  هندسة وال متخّصصة في ال، وهي شركة مصرية  "علام القابضة

  صندوق الثروة السيادية في سلطنة وهو  ،  "، وذلك إلى جانب جهاز الاستثمار العمانيأكوا باور "( و25%

مؤخراً  و  ُعمان وّقع  مع  الذي  مماثلة  باور "اتفاقية  إلىاستحواذ  لل"  أكوا  تصل   من %  10  على حصة 

 .نفسه المشروع
 

" أكوا باورمشاريع "في    صندوق مصر السياديتجدر الإشارة إلى أّنها المرة الأولى التي يستثمر فيها  

مصر منذ من المشاريع في    . وكانت "أكوا باور" قد بدأت بتنفيذ عدد  حول العالمفي مصر أو  القائمة  

محطة كوم و  طميجاوا  120قدرة  بالكهروضوئية    طاقةبنبان لإنتاج المشروع  تطوير  من خلال    ،2015عام  

انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة مشروع  ، إلى جانب  طميجاوا  200كهروضوئية بقدرة  مبو للطاقة الأ

رياح لطاقة المتعاقد عليها  محطة مستقّلة    أكبر والذي سيضّم  جيجاواط بمنطقة خليج السويس    1.1



 

 . في أفريقيالإنتاج طاقة الرياح  ين القطاعين العام والخاص  بلغاية اليوم  الشراكة الأكبر من نوعها  ضمن  

 ط جيجاوا  10رياح بقدرة  طاقة  مشروع    نفيذلت  أخرى  مذكرة تفاهم  "أكوا باور"وقعت  وبالإضافة إلى ذلك،  

 .مستقلةسيجري تطويره على مراحل والذي  ،الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع 

 

أبونيان، رئيس مجلس إدارة   تواصل فيما  "   "، قائلاً:أكوا باور شركة "وفي هذه المناسبة، صّرح محمد 

، الدولةلتنويع مصادر الطاقة في  التركيز على تنفيذ خططها الطموحة    حكومة جمهورية مصر العربية

لدعم   ناتوحيد جهودتعمل على  العربي  جهات الاستثمار الرئيسية في العالم  فإنه لأمر مشجع أن نرى  

خطوة  يمثل  مذكرة التفاهم  ل  ع أكواباورتوقيمضيفا أن "  .”مصر تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في  

العربيةسعي  تؤكد على  ملموسة   الاستثمار  ابتكار    شركات  بالإلى  فائدة على  حلول مستدامة تعود 

نفخر  تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي. والمحلية، في ظّل إسهامها في  المجتمعات  

تمويل المشاريع الإقليمية والعالمية في قدرتنا على شركات  ضعها  بالثقة الكبيرة التي ت  "أكوا باور في "

 وقيمة مضافة للقطاع   إيجابي أثر  ق  يتحقل  ،متجددة على نطاق واسعالطاقة المشاريع  أضخم  نفيذ  ت

 "حول العالم.
 

يعد : "الفرعي للمرافق والبنية الأساسية  ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر كريم بدر ومن جانبه، قال  

عاثات  خفض الانبللاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من أجل    تنالإستراتيجيهذا المشروع تجسيداً آخر  

يعكس كما أنه  .  دفي البلا  الخضراء والاستفادة من مصادر الطاقة  الكربونية لقطاع الطاقة في مصر  

في قدرة    كبيرةلدينا ثقة  ورواد القطاع الخاص.  بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالشراكة مع    التزامنا

على  ئشركا هذه    تنفيذنا  المتجددة   المشروعاتمثل  الطاقة  مجال  في  خبراتهم  على  بناًء  الكبيرة، 

 " السوق المصري.تواجدهم في و
 

جيجاواط   1.1انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة  يسهم مشروع  من المخطط أن  ،  2026عام  الوبحلول  

من انبعاثات    مليون طن    2.4وتفادي    بالطاقة  أكثر من مليون أسرةفي إمداد    بمنطقة خليج السويس

الكربون سنوياً  أكسيد  باور"   وتمتلك.  ثاني  قائمة    "أكوا  متعددة  التطوير أو  مشاريع  مجال   قيد  في 

 . مسة مشاريع في المغرب وثلاثة في جنوب أفريقياخ  ؛ منهاقارة الأفريقيةال  في دول  الطاقة المتجددة

 -انتهى-

 
 نبذة عن شركة "أكوا باور" 

تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضررر،  و ( هي شررركة مطّورة ومسررتثمرة ومشررغلة لمحطات توليد الكهرباء2082أكوا باور" )برمز تداول 

  دولة  13موظف، وتوجد حالياً في  3900 ما يزيد على. تضررّم "أكوا باور"  2004 تأسررسررت في الرياض بالمملكة العربية السررعودية عامو

مشررروعاً لإنتاج الطاقة ووأو  67تضررّم محفظة مشرراريع "أكوا باور"   جنوب شرررق آسرريا.بمنطقة الشرررق الأوسررط وإفريقيا ووسررط آسرريا و

جيجاواط   42.7مليار دولار أميركي(، من خلال توليد   66.28مليار ريال سررعودي ) 249.2دولة، بتكلفة اسررتثمارية تبل   13تحلية المياه في  

ها كإنتاج ضررخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شررراء طويلة الأجل  مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفر  6.4وإدارة 

 تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
 

تكلفة منخفضررررة، مع الإسررررهام  بتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسررررالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشرررركل  موثوق  و 

 التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.بفعالية في 

 

 السيادي:  مصر  صندوق عن

لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة   2018تأسس صندوق مصر السيادي عام 

م القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري. ويسعى الصندوق إلى تعظي

بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 

ستراتيجية وخلق فرص استثمارية المصري. ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات ا

في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في 



 

مختلف القطاعات. كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة. ويضطلع بمهام 

إشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. تأسس صندوق مصر السيادي ال

. ويتمتع الصندوق بعضوية 2019لسنة  555وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم  2018لسنة  177بقانون رقم 

 العالمية   المنتدى العالمي للصناديق السيادية

International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) ، شبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد 

 One Planet Sovereign Funds Initiative (OPSWF) ، مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا The 

European, Middle East & North Africa Sovereign Wealth Funds Foundation (EMENA)  ًمنتدى المستثمرين السياديين الأفارقة واخيرا

(ASIF )Africa Sovereign Investors Forum    . 

 www.tsfe.com :الالكتروني الموقع

 

http://www.tsfe.com/

