
Abdul Latif Jameel  
ENERGY 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

Abdul Latif Jameel Enerji 80.000 eve elektrik sağlayacak Ürdün 

güneş projelerinin sözleşmesini yaptı 

■  Bu açıklama İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud’un Ürdün 

ziyareti ile çakıştı 

Cidde, Suudi Arabistan - 27 Mart 2017 

Abdul Latif Jameel Enerji bugün, Orta Doğu’da lider güneş enerjisi geliştirme şirketi olmaya 

bağlılığının bir parçası olarak, Ürdün’de 80.000 eve temiz enerji ile elektrik sağlamaya bir adım daha 

yaklaştığını açıkladı. 

İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud’un Ürdün’e ziyareti sırasında bir 

konuşma yapan Suudi Arabistan Abdul Latif Jameel Enerji CEO’su Omar Al-Madhi şunları belirtti: 

“Ürdün dahil olmak üzere bu bölgedeki projelerimiz Orta Doğu’daki güneş enerjisi potansiyelini açık 

şekilde ortaya koymaktadır. 

“Ürdün’de ürettiğimiz enerji düşük bir fiyata üretilmektedir - ülkedeki ortalama elektrik fiyatı 

ortalamasını altındadır. Mali açıdan uygulanabilir olduğu gibi çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Proje tamamlandığı zaman ülkede yaklaşık 80.000 eve elektrik sağlanacaktır. Bu gibi projeler Abdul 

Latif Jameel’in kendi ana pazarı olan Suudi Arabistan dahil olmak üzere güneş enerjisinin bu 

bölgenin sürdürülebilir enerji kaynağı olabileceğine kanıt oluşturmaktadır. 

“Bunların geliştirilmesi sayesinde temiz ve uygun fiyatlı enerji üretimine katkıda bulunabilir ve böylece 

bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını güçlendirebiliriz. Orta Doğu’da ve ötesinde lider güneş enerjisi 

geliştirme şirketi olmaya bağlı kalmayı sürdürmemizin nedeni budur.” 

Temiz enerjiyi geliştirme alanında başarılan ilerlemenin bir kanıtı olarak, Abdul Latif Jameel Enerji’nin 

bir parçası olan FRV bugün Ürdün’deki en büyük güneş PV projelerinden ikisinin mali açıdan 

kapanışının yapıldığını açıkladı. 

Mafraq I ve Mafraq II adını taşıyan güneş enerjisi tesisleri yaklaşık 180 milyon US$ tutarında birleşik 

bir yatırımı temsil etmektedir ve inşaatına kısa süre içinde Mafraq bölgesinde başlanacaktır. Bunlar 

tamamlandığı zaman toplam 133,4 MW DC üretecektir - bu, Ürdün’ün toplam üretim kapasitesinin 

yaklaşık yüzde ikisidir ve 80.000’in üzerinde evi beslemeye yeterlidir. 

Her proje yılda 80.000 tondan fazla C02 emisyonunu engelleyecektir ve bu da ülkenin anayollarında 

yaklaşık 17.000 otomobil eksilmesine denktir. 

Projelerin inşaat aşamasında 500 iş sağlayacağı tahmin edilmektedir ve Haziran 2018’de işletmeye 

geçmeleri beklenmektedir. Ürdün’deki ortalama elektrik bedelinin altındaki fiyatlardan, kWh başına 

sırası ile 6,9 ve 7,6 US$ sent ile elektrik sağlayacaklardır. 

FRV, faaliyet gösterdiği toplulukların sosyal ve ekonomik kalkınmasına bağlılığının bir parçası olarak 

IFC, EBRD ve PROPARCO ile birlikte, bu projeler ile ilgili olarak IE Üniversitesi ile iki burs sözleşmesi 

imzalamıştır. Genç Yetenekli Liderler isimli burslar Madrid’de IE Üniversitesinde lisans derecesi 

kurslarını tamamlamak üzere iki Ürdünlü öğrencinin eğitim ve konaklama giderlerini karşılamayı 

amaçlamaktadır. Burslardan bir tanesi öğrenci Sarah Riyad al Atiyat’a verilmiş ve öğrenimine geçen 

Eylül ayında başlamıştır ve diğeri ise bu akademik yıl olan 2017- 2018 için verilecektir. 

 

FRV ayrıca Majeste Kral Abdullah II ibn Al Hussein ve Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı 

himayesinde 2-3 Nisan 2017 yapılan 3. Ürdün Uluslararası Enerji Zirvesi'ne de katılacaktır. 
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1. Ülkedeki ilk FRV projesi olan Mafraq I, hükümetin ülkede yenilenebilir enerjiyi destekleme 

programının bir parçası olarak Uluslararası Finans Şirketinden (IFC) bir finansman paketi 

elde etmiştir. Dünya Bankasının bir parçası olan IFC ayrıca Hollanda Kalkınma Bankası 

(FMO), Avrupa Arap Bankası, Fin kalkınma finansmancısı FinnFund ve IFC- Kanada İklim 

Değişikliği Programı gibi başka kuruluşlardan fon sağlanmasını da teşvik etmiştir. 

2. Mafraq II ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) ve Ekonomik İşbirliği için 

Destek ve Katılım Topluluğundan (PROPARCO) mali destek elde etmiştir. 

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 ediniz. 

Daha fazla bilgi için bize media@alj.ae adresine eposta gönderin veya +971 4 448 0906 (+4 

GMT - Dubai, BAE) numarayı arayın. 
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