
 

 

 

 

22/11/2022 

 
    يهبة هللا الصيرف  /االستاذة 

 رئيس قطاع الشركات المقيدة  
 بالبورصة المصرية        

          

       

 تحية طيبة و بعد ،،،،        

  يحكام قانون شركات مركز دبأل اماراتية( و المؤسسة وفقا  ) أوراسكوم كونستركشون بي إل سيتتشرف شركة 
صادر من الشركة.الفصاح اإلبأن ترفق لكم طية   1820نة لس 5رقم  يالعالم يالمال  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                              
 
 
أوراسكوم كونستركشون بي إل سي شركة          

 ل عالقات المستثمرين ؤومس                                                                       
 

                 
 

   يهشام الحلب                                                                               

 
 

 

 
 

 

 



 

صحفيبيان   
  

    2202أكتوبر  31العربية / اإلمارات العربية المتحدة / القاهرة، جمهورية مصر دبي، 

 

مشروع   بدء أعمالعلن عن ي ENGIEوشركة   Toyotaوشركة أوراسكوم لإلنشاءاتتحالف شركة 

 ميجاوات في مصر   500بقدرة    الرياحإلنتاج الكهرباء بطاقة  جديدةمحطة 

أن  (  ORAS، البورصة المصرية:  OC)ناسداك دبي:  .  بي. إل. سي  أوراسكوم كونستراكشونشركة  أعلنت  

   Toyota Tsusho /               )فرنسا( وشركة  ENGIEشركة  و لإلنشاءات شركة أوراسكوم   تحالف

Eurus Energy Holdings )بدء أعمال    قد قام بإحتفال الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة نب اجإلى   )اليابان

بجمهورية مصر   ميجاوات في رأس غارب   500رياح بقدرة  الجديدة إلنتاج الكهرباء بطاقة    ةحطم  مشروع

 . العربية

 ة الرياح. حطمفي بناء أعمال تمتلك شركة أوراسكوم لإلنشاءات حصة في المشروع وستقوم بتنفيذ 

  أيضا ومنزل مصري.    ألف  800ألكثر من   بمجرد تشغيل المشروع بالكامل، سيكون قادرا على توفير الطاقة و

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  يساعد المشروع في تسريع انتقال مصر إلى توليد الطاقة المتجددة وسيقلل من  س

 طن سنويًا.  مليون بحوالي

بالذكر الجدير  المشروع من  يبني هذا  التحالف  على أن  الطاقة  السابق   نجاح  في تطوير أول مشروع إلنتاج 

 .الموعد المحدد  قبل 2019من نوعه وحجمه في مصر والذي تم االنتهاء منه في أكتوبر  الرياحالمتجددة 

رائد في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة في الشرق ودورها الكما يعزز هذا المشروع مكانة أوراسكوم لإلنشاءات  

المشاريع   المجموعة من  يتألف سجل  التنفيذ الاألوسط وأفريقيا.  أو تحت    30  لىإتصل   اجمالية بقدرة  سابقة 

من أكبر الشركات    ةفي هذا القطاع في مصر وواحد   شركة جيجاوات، مما يضع أوراسكوم لإلنشاءات كأكبر  

 في المنطقة. 

 ت المستثمرين مسئول عالقا

 األستاذ/ هشام الحلبي  
hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

0900 318 4 971 + 

www.orascom.com 
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