
    

 

 

 

 

 المملوكة لشركة أوراسكوم لالتصاالتشركة أو كابيتال للطاقة 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء  مع توقع إتفاقية تقاسم التكلفة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة في إطار إنشاء محطة  و

 ةاء بالطاقة الشمسيلتوليد الكهرب

 

 
 

أعلنت شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا ، 2015 ديسمبر 3القاهرة في 
قد وقعت   ش.م.م )"أوراسكوم لالتصاالت"( أن شركتها التابعة أو كابيتال للطاقة  القابضة ش.م.م

الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة   إتفاقية تقاسم التكلفة مع
مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة  االسبوع و ذلك فى إطار هذا  والمتجددة
يما على الحقوق و األلتزامات ف  بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبان. تنص االتفاقية الشمسية

بدفع حصة  شركة أوراسكوم لالتصاالت باألضافة إلى إلتزام يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع
برنامج تعريفة  الشركة فى تكلفة أعمال البنية التحتية و ذلك فى مقابل الحق فى االشتراك فى

 .التغذية
  
لإلشتراك فى برنامج تعريفة التغذية و ذلك من خالل تصميم  أوراسكوم لالتصاالت و تخطط شركة 

مشروع محطة توليد الكهرباء عن  وتمويل وامتالك وتشغيل وصيانة واختبار  وتركيب وشراء وبناء 
 .طريق الطاقة الشمسية الضوئية

  
التفاق لملكية وتشغيل  أوراسكوم لالتصاالت شركة خطوة هامة نحو توصل و تمثل هذه االتفاقية

و الذي سوف  تعريفة التغذية، محطة توليد كهرباء عن طريق الطاقة الشمسية من خالل برنامج
 .بوابة الشركة للدخول فى قطاع الطاقة الواعد فى مصر بمثابة يكون

 
 
 
 ـ إنتهى ـ  

 
 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في 
شركات خاصة ًفي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

لچي إس إم، ووسائل وتنقسم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام ا
اإلعالم والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة 
من العمليات في مجاالت الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات 

ز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .مشروعات الطاقة في مصر في الطاقة أنشطة الشركة ويشمل قطاع

 
 



    

 

 

 
 

 
المعلومات من لمزيد  

 
 

 : المستثمرين عالقات
 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة -النيل  كورنيش - 26الدور 

   مصر -القاهرة

 otmtinvestorrelations@otmt.com:  اإللكتروني لبريدا
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