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 إعالن

 

على عروض ملزمة من   تحصل يوروافريقيا تحويلمحطة 

رائدين لربط الكهرباء بين الكابالت الموردي اثنين من 

 كم  498مصر وقبرص بطول 

 

الكهربائي بين مصر ع الربط  ، المطور الرسمي لمشرومحطة تحويل يوروافريقيا تلقت  -  2020سبتمبر    18نيقوسيا / القاهرة ،  

 .ذو الضغط العالي تحت سطح البحر  الكهربائيالتيارربط  ل  الرائدين  موردي الكابالت العالميين، عطاءات ملزمة من اثنين من  وقبرص

ويخلق محوًرا للطاقة     "الطريق السريع للكهرباء" الذي يربط مصر بأوروبا, من خالل قبرص,  ويل يوروافلريقيا هيمحطة تح إن  

 ألفريقيا والعالم العربي. 

 .في محطة قبرص  اسلك الطريق تحت سطح البحر حيث سيتم توصيلهت مصر وسوف  في  ريقيايورواف ويل محطة تح  بدأست 

 .متر تحت مستوى سطح البحر 2200 كيلومترا وستكون أدنى نقطة منها 498 من المشروع  القبرصي -سيبلغ الجزء المصري 

 محطة تحويل يوروافلريقيا للربط الكهربائي  لمبنى   اإلعالن األخير لجمهورية قبرص عن إصدار تصريح البناء النهائي  عقبيأتي ذلك  

 . بين مصر وقبرص

، والتي تم  HVDC تحويل التيار الكهربائي المباشر ذو الضغط العالييوفر إصدار التصريح ذي الصلة الضوء األخضر لبناء محطة 

 .لها  كمنشئ مفضل  سيمنز اختيار شركة

  HVDCعلى تصريح التخطيط لمحطة التحويل  2019وقد سبق أن وافق مكتب التخطيط واإلسكان في جمهورية قبرص منذ نوفمبر 

ميجاوات، باإلضافة إلى نقاط إنزال الكابل البحري الذي يربط شبكات الكهرباء في قبرص و مصر مع اليونان )كريت(    2000بقوة  

 واالتحاد األوروبي. 

  HVDCعاًما في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة إلنشاء محطة تحويل    33، تم توقيع اتفاقية تأجير األراضي لمدة 2019في يونيو  

وقد تم بالفعل االنتهاء من   سنوات لكل منهما.    33عقد اإليجار لفترتين إضافيتين من   في قبرص، مع خيار مطور المشروع لتجديد

 .الدراسات البيئية والتقنية وغيرها من الدراسات الضرورية وتم استالم التصاريح ذات الصلة من السلطات القبرصية
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مليار يورو،    1ميجاوات للمرحلة األولى بـ    1000بين مصر وقبرص بطاقة إرسال تبلغ    الربطولى من  تُقدر تكلفة البناء للمرحلة األ

,  2023مع فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة لجميع البلدان المعنية. سيتم تشغيل الربط بين قبرص واليونان )كريت( بحلول ديسمبر  

 . 2023الكهرباء بين مصر وقبرص بحلول ديسمبر وبالتوازي مع ذلك ، سيتم أيًضا االنتهاء من توصيل 

 نعرب عن شكرنا الحار للحكومة المصرية والدعم الشخصي لسعادة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. 

 

 

   -   انتهى   -
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