
 

   
 

 

 
 
 

محطة كھرباء كوم أمبو للطاقة الشمسیة األكبر في مصر تتلقى 
  ملیون دوالر أمریكي 114حزمة تمویل بقیمة 

 
الدولیة وبنك التنمیة األفریقي وصندوق المناخ األخضر والبنك العربي لتمویل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وصندوق األوبك للتنمیة  ●

  میغاواط في مصر 200محطة طاقة شمسیة بقدرة 
 شركة أكوا باور ستقوم بتطویر وتشیید وتشغیل محطة كھرباء كوم أمبو للطاقة الشمسیة ●
  حزمة التمویل سوف تزید من الطاقة المتجددة في مصر ●

 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وصندوق األوبك للتنمیة الدولیة وبنك التنمیة األفریقي وصندوق  وقع الیوم -2021أبریل (نیسان) القاھرة، مصر، 
الخاص في لتشیید أكبر محطة طاقة شمسیة للقطاع  أكوا باور  شركةلملیون دوالر أمریكي  114المناخ األخضر والبنك العربي على حزمة تمویل بقیمة 

 مصر.

میغاواط، ویزید من حصة الطاقة المتجددة في مزیج تولید الطاقة  200سوف یضیف تطویر مشروع محطة كھرباء كوم أمبو للطاقة الشمسیة طاقة تولید تبلغ 
 في مصر، ویعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

ملیون دوالر أمریكي من صندوق األوبك  18ي من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، وملیون دوالر أمریك 36تتكون الحزمة من قروض تصل إلى 
ملیون دوالر أمریكي  18ملیون دوالر أمریكي من صندوق المناخ األخضر، و 23.8ملیون دوالر أمریكي من بنك التنمیة األفریقي، و 17.8للتنمیة الدولیة، و
 33.5وملیون دوالر أمریكي  14ما یصل إلى ب قرض تمویل أسھم انتقالي من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ھذا باإلضافة إلى من البنك العربي.

 ).ابیكورب( العربیة لالستثمارات البترولیة الشركةملیون دوالر امیریكي من 

وبمجرد تشغیلھا،  غیغاواط. 1.8الشمسیة في أفریقیا، مجمع بنبان بقدرة كیلومتًرا من أكبر مجمع للطاقة  20تقع محطة كوم أمبو الجدیدة على بعد أقل من 
 .أسرة 130.000المرافق العامة  ستخدم المحطة الجدیدة على نطاق

اقصة ویھدف توفیر الطاقة الشمسیة من خالل عملیة من كانت قد قدمت شركة أكوا باور أقل تعریفة في أول مناقصة للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة في مصر.
 عامة إلى تحقیق تعریفة تنافسیة وتعزیز نمو الطاقة الشمسیة كبدیل میسور التكلفة لمصادر الطاقة التقلیدیة.

لكھرباء، إن مشاركة القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو ھي نتیجة لحوار سیاسات ناجح مع وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة والشركة المصریة لنقل ا
ملیون دوالر أمریكي، بتمویل مشترك من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وصندوق المناخ األخضر،  3.6امج مساعدة فنیة بقیمة باإلضافة إلى برن

أوسع في قطاع  باإلضافة إلى ذلك، استفاد المشروع أیًضا من إصالحات لدعم الشركة المصریة لنقل الكھرباء في إدارة المناقصات التنافسیة للطاقة المتجددة.
 الطاقة بدعم من بنك التنمیة األفریقي في السنوات األخیرة لتوسیع نطاق مشاركة القطاع الخاص.

"یسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر، بعد شراكتنا الناجحة في  صرحت اودیل رینو باسو، رئیسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة:
حیث یتماشى  تُعد زیادة إنتاج الطاقة النظیفة خطوة مھمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغیر المناخ. زیز الطاقة المتجددة في مصر.مجمع بنبان، لتع

یًضا أول مشروع ویمثل ھذا المشروع أ .2025ھذا مع استراتیجیة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة لیصبح بنكًا أغلبیة استثماراتھ خضراء بحلول عام 
االستثمار المشتركة  تمویل مشترك للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وبنك التنمیة األفریقي وصندوق األوبك للتنمیة الدولیة في مصر، ونتطلع إلى فرص

 المستقبلیة لمؤسساتنا في جمیع أنحاء أفریقیا."

ونحن  "یسعدنا أن نساھم في جھود مصر واستراتیجیتھا لتوسیع قدرتھا في مجال تولید الطاقة المتجددة. :المدیر العام لصندوق األوبك قال عبد الحمید الخلیفة
وسیكون مشروع كوم أمبو مشروعنا الثالث  ال نزال لسنوات عدیدة في طلیعة المناصرین لتوفیر سبل الحصول على الطاقة النظیفة بأسعار معقولة للكثیرین.

 ى التعاون الكبیر القائم بین الحكومة ومؤسسات التمویل اإلنمائي والجھات الفاعلة من القطاع الخاص."مع أكوا باور، وھو مثال عل

بو للطاقة الشمسیة قال كیفین كاریوكي، نائب رئیس البنك األفریقي للتنمیة للكھرباء والطاقة وتغیر المناخ والنمو األخضر: "إن مشروع محطة كھرباء كوم أم
أیًضا  ھو ال یبین بوضوح القدرة التنافسیة التي ال جدال فیھا للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة مقابل مصادر التولید التقلیدیة فقط، ولكنھ یساھمف صفقة رائعة حقًا.

 ف المشتركة."بشكل مباشر في تحقیق أھداف مصر الطموحة للطاقة المتجددة، باإلضافة إلى كونھ مثاًال ممتاًزا لما یقود أصحاب المصلحة لتحقیق األھدا
 

تفخر "أكوا باور" بقیادة تنفیذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة. ومن شأن حزمة  قال بادي بادماناثان، الرئیس التنفیذي لشركة أكوا باور:
ین، "البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة" التمویل التي تم توقیعھا الیوم أن ترسخ عالقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا عالقتنا مع الشركاء المالی

األمر الذي یعكس قیمتنا المشتركة في “ ابیكورب”و، و"البنك العربي" و"بنك التنمیة األفریقي" و"صندوق األوبك للتنمیة الدولیة" و"صندوق المناخ األخضر"
ئیة المشروع الرابع دعم عملیة التحّول بقطاع الطاقة التي شرع العالم فیھا للتصدي لتحدیات التغیر المناخي. وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسیة الكھروضو

 

 

 

 

 



 

بھا الخطط الطموح للحكومة المصریة في مجال الطاقة المتجددة، ویجسد إغالق ھذا التمویل الثقة التي تحظى  ،في محفظة مشروعات "أكوا باور" في مصر
 التي یتم تنفیذھا بالمشاركة مع القطاع الخاص

 "یفخر صندوق المناخ األخضر بدعم تنفیذ إطار تمویل الطاقة المتجددة الطموح في مصر. قال یانیك جلیماریك، المدیر التنفیذي لصندوق المناخ األخضر:
ملیون  850ملیون دوالر أمریكي لمحطة كوم أمبو، تحفز أكثر من  23.8أمریكي من موارد صندوق المناخ األخضر، بما في ذلك ملیون دوالر  154.7

ویتطلع الصندوق إلى  دوالر أمریكي في التمویل المشترك وتطلق العنان للموجة األولى من مشاریع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
 لحكومة المصریة في تحقیق أھدافھا المناخیة الطموحة من خالل شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص".مواصلة دعم ا

نحن فخورون باالستفادة من خبرتنا الطویلة في ھذا القطاع والشراكة مرة أخرى مع البنك األوروبي إلعادة “وقال نعمة صباغ ، الرئیس التنفیذي للبنك العربي: 
ر تمویل الدیون والخدمات المصرفیة ذات الصلة لمشروع آخر للطاقة المتجددة في مصر لعمالئنا أكوا. التمویل األخضر ھو أحد مجاالت اإلعمار والتنمیة لتوفی

 ”.1944تركیزنا اإلستراتیجي ومصر ھي سوق أساسي لمجموعة البنك العربي ، حیث نعمل منذ عام 

سوف تساھم محطة كوم أمبو في تحقیق  ٪.7، كما أن الطلب على الكھرباء یتزاید بمعدل سنوي یبلغ 19-استمر االقتصاد المصري في النمو خالل جائحة كوفید
مع تقدیم واحدة من أقل تعریفات تولید  2035في المائة من الكھرباء في البالد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام  42ھدف الحكومة المصریة لتولید 

  الطاقة في القارة.

 

-------- 

 

 لمحة عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة

البنك  قارات. 3اقتصاًدا في  38البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة بنك متعدد األطراف یشجع مبادرات القطاع الخاص وریادة األعمال في أكثر من 
تستھدف استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة أن تجعل  بي.دولة، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي، وبنك االستثمار األورو 69مملوك لـ 

  االقتصادات التي یستثمر بھا تنافسیة، وشاملة، وجیدة اإلدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحدیات (مرنة)، ومتكاملة.

 

 نبذة عن شركة أكوا باور

  .الكھرباء وتحلیة المیاهات تولید "أكوا باور" مطّور ومستثمر ومشغل لمحط
 

دولةً بمنطقة الشرق األوسط وأفریقیا ووسط آسیا  13. یعمل لدى "أكوا باور" عبر وجودھا في 2004تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة عام 
دوالر أمریكي، وبسعة إنتاجیة تصل إلى  ملیار 67.6أصالً، تبلغ قیمتھا االستثماریة  63وتضم محفظة مشاریعھا  موظف. 3500وجنوب شرق آسیا، نحو 

ملیون متر مكعب من المیاه المحالة یومیاً، توفرھا كإنتاج ضخم یلبي احتیاجات مرافق الدول، ووفق عقود شراء  5.8غیغاواط من الطاقة الكھربائیة و 42.9
 طویلة األجل تعمل بنموذج الشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص.

 
االجتماعیة على عاتقھا تحقیق رسالتھا من خالل إنتاج الكھرباء والمیاه المحالة بشكٍل موثوٍق وبتكلفٍة منخفضٍة، مع اإلسھام بفعالیة في التنمیة  تأخذ "أكوا باور" 

في جمیع المناطق الجغرافیة وتلتزم "أكوا باور" بقیم السالمة والناس واألداء في ممارسة جمیع أعمالھا وأنشطتھا  .واالقتصادیة المستدامة للمجتمعات والدول
 www.acwapower.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة  التي تعمل بھا الشركة.

 
  لمحة عن صندوق االوبك للتنمیة الدولیة

م التمویل من الدول األعضاء إلى الدول غیر األعضاء.صندوق األوبك للتنمیة الدولیة (صندوق األوبك) ھو المؤسسة اإلنمائیة الوحیدة المفوَّ   ضة عالمی�ا التي تقّدِ
لبلدان المنخفضة الدخل وتعمل المنظمة بالتعاون مع البلدان النامیة الشریكة ومع مجتمع التنمیة الدولي على تحفیز النمو االقتصادي والتقدُّم االجتماعي في ا

بتفویض متمیِّز ھو: دفع عجلة التنمیة ودعم فئات  1976أُنشئ صندوق األوبك من قِبل الدول األعضاء في األوبك في عام وقد  والمتوسطة الدخل حول العالم.
ویتمحور عملنا حول األفراد، مع التركیز على تمویل المشاریع التي تلبي االحتیاجات األساسیة، مثل توفیر الغذاء والطاقة والبنیة  المجتمع وتمكین األفراد.

الصحي والرعایة تحتیة وإیجاد فرص العمل (باألخص فیما یتعلق بالمنشآت البالغة الصغر والصغیرة والمتوسطة) وكذلك توفیر المیاه النظیفة ومرافق الصرف ال
 شریكةً بتكلفة أجمالیة تقدیریة دولةً  125ملیار دوالر أمریكي تمثَّلت بعملیات في أكثر من  22وقدم صندوق األوبك حتى اآلن مبالغ تزید على  الصحیة والتعلیم.
 وتھدف رؤیتنا إلى عالم تكون فیھ التنمیة المستدامة حقیقة واقعة للجمیع. ملیار دوالر أمریكي. 187للمشروعات تبلغ 

 
 لمحة عن بنك التنمیة األفریقي

 
ثة كیانات متمیزة: بنك التنمیة األفریقي، وصندوق التنمیة وھي تتألف من ثال مجموعة بنك التنمیة األفریقي ھي مؤسسة تمویل التنمیة األولى في أفریقیا.

دولة أفریقیة، ولھ مكتب خارجي في الیابان، ویساھم في التنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي للدول  41ویتواجد في  األفریقي والصندوق االستئماني النیجیري.
  www.afdb.org.لومات، یرجى زیارة:لمزید من المع دولة. 54األعضاء اإلقلیمیة البالغ عددھا 

 

 االتصال:  اتجھ
 

 البنك االوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة:
 نیبال زغیب

http://www.acwapower.com/
http://www.acwapower.com/
http://www.afdb.org/


 

 +44 7841 504 995 الھاتف:
  nibal.zgheib@ebrd.comالبرید اإللیكتروني:

 nibalzgheib@ تویتر:
 

 صندوق األوبك للتنمیة الدولیة:
 باشاك بامیر

 +431 5156 4174 الھاتف:
  B.Pamir@opecfund.orgالبرید اإللكتروني:

 
 بنك التنمیة األفریقي:

  فھد البشیر 
 +212 661 71 58 47 الھاتف:

  f.belbachir@afdb.orgالبرید اإللیكتروني:

 
  شركة أكوا باور:

  التسویق والعالقات العامة -مدیر  - محمد یوسف ابراھیم
 +966) 0( 556607402 الھاتف:

  mibrahim@acwapower.comالبرید اإللیكتروني:
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