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مليون كيلوواط  435 وتولدألف منزل أردني بالطاقة  120 تزود عبداللطيف جميل للطاقة
 في األردنسنويًا من الطاقة الكهربائية 

 
 
 2017سبتمبر،  25 -جدة، المملكة العربية السعودية  

 Fotowatioفوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة )أعلنت ، تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في الشرق األوسط جديدة نحو في خطوة
Renewable Ventures) ، تمويل مشروعها جديدة لاليوم عن توقيع اتفاقية  ،اللطيف جميل للطاقة التابعة لعبدوهي إحدى الشركات

 الثالث في المملكة األردنية الهاشمية.  
 
( والشركة الهولندية لتمويل التنمية EBRDت الشركة عقد التمويل مع كل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )وقعقد و 

(FMO)،  للطاقة الشمسية في شمال األردن. فاوينشاء محطة الصإلمليون دوالر أمريكي  65قرض بقيمة لتمويل 
 

لمنازل ليرتفع بهذا العدد الكلي ل، 2والمفرق  1اللطيف جميل للطاقة في األردن، بعد مشروعي المفرق  ويعد هذا المشروع الثالث لعبد
 األردننحاء إلى مختلف أ لطاقة االلطيف جميل  عبد زود، حيث ستألف منزل 120 أكثر من لطاقة النظيفة إلىتم تزويدها بايتي سال

 . الكهربائية سنويا  من الطاقة  ةيمليون كيلوواط ساع 435بما يقدر بـ 
 

شمال األردن، وهي منطقة تتمتع فاوي ميغاواط في منطقة الص 51سيتم إنشاء المحطة الجديدة التي تبلغ استطاعتها نه لى أيشار إ
دارة تطوير ستثمار الطاقة الشمسية. ويتضمناحصد و ل ضخمة اتبإمكاني  خدمات العمليات والصيانة المشروع تصميم وتمويل وبناء وا 

 هكتارا . 170للمحطة الكهروضوئية التي تمتد على مساحة 
 
 مسيرة تطويرتقود عبد اللطيف جميل للطاقة " ، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للطاقة:الماضيعمر من جانبه صرح السيد و 

 وتشكل مشاريعنا في األردن جزءا  كبيرا  من هذا النجاح.  قطاع الطاقة البديلة في المنطقة المشاريع الريادية في
 

المملكة العربية األمر الذي حرصت عليه ، قد نصبت حكومات دول الشرق األوسط أهداف طموحة فيما يتعلق بالطاقة النظيفةوأضاف: "
بشكٍل ‘ 2030لمملكة العربية السعودية رؤية ا’حيث تعمل الحكومة على تطوير قطاع طاقة عالي التنافسية في إطار  أيضا ، السعودية

اللطيف جميل  عبد  عام وبرنامج الطاقة المتجددة بشكٍل خاص. ويمكننا أن نشهد بدء العمل على دفع عجلة هذه البرامج، والتي تطمح 
 في المستقبل". تلبية احتياجات الطاقةو  هاللطاقة لالنخراط بها بصفتها الشريك الخبير في هذا القطاع والقادر على دعم جهود

 
، والتي تعمل على ستحظى بعقد تنفيذ عمليات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات للمشروع الجديد TSKشركة جدير بالذكر أن ال 

كريستالين كهروضوئية ستولد  ألف لوحة 200أكثر من مع  ، األمر الذي سيسهم في تعزيز األداءأحادية المحورمتابعة  ةتطبيق تقني
فرصة عمل خالل  240المشروع الجديد  يوفرألف منزل في األردن. ويتوقع أن  40 زهاءطاقة كهربائية كافية لتغطية احتياجات 

 .اتاإلنشاء مرحلة
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، وهي شركة أردنية تمتلك (Al-Safawi for Green Energy PSC)للطاقة الخضراء  فاويسيتم تقديم القرض التمويلي لشركة الص

FRV  المتبقية للشركة العربية للتجارة واالستشارات المحدودة )30% منها، بينما تعود نسبة 70نسبة %Arabia Trading & 
Consulting Company Ltd.) 

 
 .هذا الرابطاللطيف جميل للطاقة في األردن يرجى الضغط على  عبد يستعرض مشاريع ديو يمقطع ف مشاهدةل
 
 
 

 نبذة عن عبد اللطيف جميل
المستقلة قانونيا  عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات  الكياناتعبد اللطيف جميل هي مجموعة من 

التجارية واالستثمارية، أبرزها تجارة السيارات، وتصنيع قطع الغيار لآلليات والسيارات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، 
جارة الكهربائيات بالتجزئة، والخدمات والخدمات البيئية، وتطوير األراضي وتطوير العقارات، والخدمات اللوجتسية، وت

اإلعالمية. وتحرص عبد اللطيف جميل على مكانتها المتميزة كشريك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجية في الشرق األوسط 
 www.alj.com وشمال أفريقيا وتركيا. ويمكن معرفة المزيد عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني:

 
أو عبر الهاتف على  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافية، يمكن التواصل معنا عبر البريد االلكتروني 

 (.4غرينيتش + -+ )توقيت دبي 97144480906الرقم 
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