
 صحفً بٌان 

 بشأن اتفاقٌة توّقع للطاقة جمٌل اللطٌف عبد لشركة التابعة (FRV) فً آر أف شركة
 بالكهرباء منزل 45000 إلمداد أسترالٌا فً الشمسٌة للطاقة مزرعة

 
 2017 فبراٌر/شباط 7 - المتحدة العربٌة اإلمارات دبً،

ً   مطور   وهً (،FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة واصلت  من وجزء   النطاق واسعة الشمسٌة الطاقة لمحطات رائد   عالم

 للطاقة فاٌل لٌلً محطة فً (PPA) للطاقة شراء   اتفاقٌة بتوقٌع أسترالٌا فً الناجحة مسٌرتها للطاقة، جمٌل اللطٌف عبد شركة

 بكوٌنزالند. الشمسٌة

 

 إرغون شراء على كوٌنزالند، فً بالتجزئة الكهربائٌة الطاقة لبٌع الحكومٌة إنرجً إرغون شركة مع الطاقة شراء اتفاقٌة وتنص

 مشروع ٌولدها التً (LREC) الواسع النطاق على المتجددة الطاقة شهادات جمٌع جانب إلى الكهرباء من %100 لنسبة إنرجً

 حٌز االتفاقٌة وستدخل المستمر(. )للتٌار مٌجاوات 125 و المتردد( )للتٌار واط مٌغا 100 وةبق الشمسٌة للطاقة فاٌل لٌلً محطة

 إتمام حتى عملها تواصل أن على ،2018 عام نهاٌة فً ذلك ٌكون أن المتوقع ومن الشمسٌة، الطاقة محطة تشغٌل بدء بمجرد التنفٌذ

 .2030 عام فً (RET) المتجددة الطاقة أهداف مخطط

 

 األشهر غضون فً أسترالٌا فً فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة من الطاقة لشراء نوعها من الثالثة االتفاقٌة اإلعالن هذا وٌعتبر

 الشمسٌة للطاقة موري محطة من إنرجً أورٌجٌن شركة مع الطاقة لشراء مماثلتٌن اتفاقٌتٌن توقٌعها بعد وذلك األخٌرة، عشر االثنً

  كوٌنزالند. شمال فً آٌر من بالقرب الشمسٌة للطاقة كلٌر ومحطة وٌلز، ساوث نٌو فً

 

 هذا فً إرغون مع بالعمل سعادته بالغ عن (،FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو لشركة التنفٌذي الرئٌس بنجومٌا، رافاٌٌل أعرب

 المهم؛ المشروع

 

 قٌمة إرغون لتمنح تجارٌاً، الُمثبتة المحاور أحادٌة التتبع تقنٌات فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة تستثمر "سوف قائالً: صّرح حٌث

 لفترات   واستمرارها األقصى الحدّ  إلى الشمسٌة للطاقة فاٌل لٌلً محطة من الكهربائٌة الطاقة مخرجات زٌادة خالل من أعلى تجارٌة

 الٌوم". خالل أطول زمنٌة  

 

 أجل من للطاقة األجل طوٌلة شراء   اتفاقٌات عقد فً أدائها قوة إثبات فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة "تواصل بنجومٌا: وأضاف

 أسترالٌا". فً الشمسٌة الطاقة مجال فً نوعٌة مشروعات دعم

 

 هضاب بمنطقة إمٌرالد من الشرقً الشمال فً كٌلومتراً  50 ُبعد على الشمسٌة للطاقة فاٌل لٌلً محطة لتشٌٌد التخطٌط وٌجري

 شبكات إحدى من بالقرب المتمٌز بموقعه المشروع وٌتمتع المواشً. ومزارع الفحم مناجم بكثرة ُتعرف التً الوسطى كوٌنزالند

 الوطنٌة. الكهرباء بشبكة الشمسٌة الطاقة مزرعة لربط مثالٌاً  ٌجعله ما الرئٌسٌة، التحتٌة البنٌة

 

 البناء بأعمال البدء المقرر ومن ،2015 عام نم سبتمبر/أٌلول شهر فً الالزمة الموافقات على المشروع على القائمون حصل وقد

 ستحتاج أنها فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة وتقّدر شهراً. 12-16 نحو البناء ٌستغرق أن المتوقع ومن ،2017 عام منتصف فً

 نحو الكهرباء حطةالم توفر أن أن المتوقع ومن الشمسٌة. للطاقة فاٌل لٌلً محطة تشٌٌد إلتمام أقصى كحد عامل   200 جهود إلى

 منزل. 45000

 

 -انتهى-
 

 جمٌل اللطٌف عبد عن نبذة
 القطاعات من واسع عدد عبر وتعمل البعض بعضها عن قانونٌاً  المستقلة الشركات من مجموعة هً جمٌل اللطٌف عبد مجموعة
 المتجددة، والطاقة المالٌة، والخدمات والسٌارات، لآللٌات الغٌار قطع وتصنٌع السٌارات، تجارة أبرزها واالستثمارٌة، التجارٌة

 اإلعالمٌة. والخدمات بالتجزئة، الكهربائٌات وتجارة اللوجتسٌة، والخدمات العقارات، وتطوٌر األراضً وتطوٌر البٌئٌة، والخدمات
 أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً الخارجٌة االستثمارات لكبرى مثالً كشرٌك المتمٌزة مكانتها على جمٌل اللطٌف عبد وتحرص
  www.alj.comااللكترونً: موقعها عبر المجموعة عن المزٌد معرفة وٌمكن وتركٌا.
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