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Συμβάσεις εταιρείας AMEA Power σε Μαρόκο και Αίγυπτο 

 

Η εταιρεία AMEA Power, συμφερόντων επιχειρηματικής οικογένειας Al Nowais (κύριος 

μέτοχος Archirodon) από το Αμπού Ντάμπι, αλλά με έδρα στο Ντουμπάι, ανέλαβε σύμβαση για την κατασκευή 

δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στο Μαρόκο. Τα έργα κατακυρώθηκαν στην AMEA Power στο πλαίσιο διεθνούς 

διαγωνισμού της Μαροκινής Υπηρεσίας για την Αειφόρο Ενέργεια (Masen) και του Υπουργείου Ενεργειακής 

Μετάβασης και Αειφόρου Ανάπτυξης για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος ηλιακής 

ενέργειας (Φ/Β) Noor PV II , προβλεπόμενης συνολικής ισχύος 330 MW. 

Ως μέρος της σύμβασης, η AMEA Power θα κατασκευάσει δύο ηλιακούς σταθμούς ισχύος 36 MW η 

καθεμία, στο Taroudant, στην περιοχή Souss-Massa, και στο El Hajeb, στην περιοχή Fes-Meknes. 

Η AMEA (Asia Middle East Africa) Power, η οποία παράγει σήμερα περίπου 2 GW ενέργειας μέσω 

σταθμών ηλιακής και αιολικής ενέργειας, σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της στα 5 GW τα επόμενα τρία 

έτη. Δραστηριοποιείται ήδη σε 10 χώρες (Νίγηρας, Σιέρρα Λεόνε, Ζάμπια, Κένυα, Τσαντ, Μάλι, Μπουρκίνα 

Φάσο, Τόγκο, Ιορδανία, Μαρόκο, Αίγυπτος) με κύρια στόχευση της εταιρείας τις περιοχές Ασίας, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής. 

Σημειώνεται ότι η AMEA Power διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα ΑΠΕ του χαρτοφυλακίου της 

στην Αίγυπτο, όπου δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο λιμένα Ain Sokhna που περιλαμβάνεται στην 

Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ. Υπήρξαν, μάλιστα, εδώ δημοσιεύματα χθες περί συμφωνίας της με 

τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές για την  παραγωγή έως και 390.000 τόνων πράσινης αμμωνίας ετησίως στην 

Ain Sokhna. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρολύτες μεγάλης κλίμακας για 

την παραγωγή πράσινου υδρογόνου το οποίο θα χρησιμεύσει ως πρώτη ύλη για την παραγωγή πράσινης 

αμμωνίας, η οποία θα προορίζεται για εξαγωγή. 
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