
 
 
 
 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Abdul Latif Jameel Enerji, Ürdün'de her yıl 120.000'den 
fazla haneye elektrik sağlayacak ve 435 milyon kWH 
elektrik üretecek 


FRV, Ürdün'de Ürdün'de 40.000 haneye elektrik sağlayacak üçüncü güneş enerjisi 
projesi ihalesini kazandı  

 
Cidde, Suudi Arabistan – 25 Eylül 2017  
Abdul Latif Jameel Enerji'nin bir parçası olan Fotowatio Renewable Ventures (FRV), 
Ortadoğu'ya temiz enerji sağlamaya daha da yardımcı olan Ürdün'deki üçüncü proje için 
mali kapanışın yapıldığını duyurdu. 

 
FRV, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Hollanda Kalkınma Finansmanı 
Şirketi (FOM) ile Ürdün'ün kuzeyinde bulunan Al-Safawi güneş enerjisi santralinin 
geliştirilmesi için 65 milyon ABD Doları tutarındaki bir kredi aracılığıyla mali kapanışı 
yaptı. 

 
Bu proje, Abdul Latif Jameel Enerji'nin Mafraq I ve II'den sonra Ürdün'deki üçüncü 
projesidir ve temiz enerji sağlanan toplam hane sayısını 120.000'in üzerine çıkarmaktadır. 
Abdul Latif Jameel Enerji, ülke çapında yıllık olarak 435 milyon kilovat saat elektrik 
sağlayacaktır. 

 
Yeni 51 MW kapasiteli santral, Ürdün'ün kuzeyindeki bir bölgede bulunan ve yüksek güneş 
enerjisi potansiyeline sahip bir alan olan Safawi'de inşa edilecektir. Projenin geliştirme 
çalışmalarına 170 hektarlık bir alana yayılan fotovoltaik santral için tasarım, finansman, 
inşaat ve işletme ve bakım (O&M) hizmetlerinin yönetimi dâhildir. 

 
Abdul Latif Jameel Enerji İcra Kurulu Başkanı Roberto de Diego Arozamena şunları 
belirtmiştir: “Abdul Latif Jameel Enerji, bölgede güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesi 
konusunda öncülük yapmaktadır ve Ürdün'deki çalışmalarımız da bunun bir parçasıdır. 

 
“Ortadoğu'daki hükümetler, tıpkı Sakaka PV projesi ve Al Jandal Rüzgâr Santrali gibi 
projelerle liderliği üstlenen anayurdumuz Suudi Arabistan'da olduğu gibi yenilenebilir enerji 
konusunda cesur hedefler belirlemektedir. Dolayısıyla da Ortadoğu'da ve bunun ötesinde 
önde gelen güneş PV geliştirme şirketi olma ve temiz ve uygun fiyatlı enerji nesline katkıda 
bulunma taahhüdümüze bağlıyız.” 

 
Proje, EPC yüklenicisi olarak TSK ile birlikte 40.000'den fazla Ürdünlü hane için yeterli 
elektriği üretecek 200.000 kristal fotovoltaik panel ile birlikte performansını optimuma 
çıkaracak tek eksenli izleme teknolojisini kapsamaktadır. Projenin, inşaat aşamasında 240 
kişiye istihdam yaratması beklenmektedir. 

 
Kredi, %70'i FRV ve %30'u Arabia Trading & Consulting Company Ltd.'e (ATC) ait bir 
Ürdün şirketi olan Al-Safawi for Green Energy PSC şirketine sağlanacaktır. 
 
Abdul Latif Jameel Enerji'nin Ürdün'deki projelerini kapsayan videoyu izlemek için buraya 
tıklayın 

https://vimeo.com/217450019/243b8018bd
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Abdul Latif Jameel Hakkında  
Abdul Latif Jameel terimi geniş anlamda, otomotiv dağıtımı, oto parçaları üretimi, finansal 
hizmetler, yenilenebilir enerji, çevre hizmetleri, arazi ve gayrimenkul geliştirme, lojistik, 
perakende elektronik ve medya hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız 
tüzel kuruluşları ifade eder. Abdul Latif Jameel kendisini en başta Orta Doğu, Kuzey Afrika 
ve Türkiye (MENAT) bölgesi içinde yatırım yapmak için tercih edilen bir iş ortağı olarak 
görmektedir. Daha fazla bilgi almak için www.alj.com adresini ziyaret edin. 

 
Daha fazla bilgi için bize media@alj.ae adresine eposta gönderin veya +971 4 448 
0906 (+4 GMT - Dubai, BAE) numaralı telefonu arayın. 

http://www.alj.com/
mailto:media@alj.ae

