
 

 

 التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة توقع اتفاقية لبيع محطة كلير للطاقة الشمسية في أستراليا FRVشركة 
 

 المحطة هي األعلى من حيث القدرة اإلنتاجية بين محطات الطاقة الشمسية في أستراليا 
   ألف منزل، وستخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد  42المحطة ستكون قادرة على إنتاج طاقة كافية لتغذية

 ألف طن 200الكربون بما يصل إلى 
 
 2017 يونيو، 4 - السعودية العربية المملكة الرياض، 

الرائدة على مستوى العالم في مجال محطات الطاقة الشمسية، والتابعة لـ "عبداللطيف جميل للطاقة" عن  FRVكشفت شركة 
 توقيع اتفاقية لبيع محطة كلير الضخمة للطاقة الشمسية في أستراليا.

 
 ".DIF -االتفاقية مع تحالف يضم شركة "اليتهاوس إنفراستركتشر" و"داتش إنفراستركتشر فند  FRVووقعت 

ميغاواط  125ميغاواط من التيار المتناوب )أو ما يعادل  100تشمل االتفاقية محطة كلير للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها و  
ألف منزل، وهو ما يفوق القدرة  42من التيار المستمر(. وستنتج المحطة عند إتمامها قدرًا كافيًا من الطاقة لتلبية احتياجات 

مسية أخرى في أستراليا، ولتخفض بذلك انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية بما يصل اإلنتاجية ألية محطة طاقة ش
 ألف طن. 200إلى 

 
كيلومترًا إلى الشمال الغربي من آير في شمال كوينزالند،  35وتجري حاليًا عمليات اإلنشاء في الموقع الذي يقع على مسافة 

 حق من العام الحالي.ومن المتوقع إتمام أعمال اإلنشاءات في وقت ال
 
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال السيد عمر الماضي، الرئيس التنفيذي في عبداللطيف جميل للطاقة: "تمثل المشاريع الرائدة  

مثل محطة كلير للطاقة الشمسية رسالة واضحة تعبر عن التزام عبداللطيف جميل للطاقة باحتالل موقع الريادة في قطاع 
 الطاقة الشمسية".

 
"تعد المحطة المشروع الثالث لنا في أستراليا، بعد محطتي روياال وموري، وكالهما دخلتا مرحلة التشغيل وأضاف الماضي: 

الفعلي. ومع توسع محفظتنا في أستراليا، تصبح عبداللطيف جميل للطاقة أكثر استعدادًا لتطبيق هذه الخبرة الدولية في 
 ".المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط عموماً 

 



 

 

مليون دوالر إلنشاء محطة  200عن إتمام صفقة تمويل بقيمة  2017وكانت عبداللطيف جميل للطاقة قد أعلنت في يناير 
كلير للطاقة الشمسية. وتعد المحطة أول منشأة تحصل على التمويل دون الحاجة للدعم الحكومي من خالل اتفاقية شراء 

 الطاقة.
 
ئية، عقداً مع شركة "أوريجين إنرجي" لبيع كامل إنتاج المحطة من الطاقة الكهربا FRV، وّقعت شركة 2016وفي شهر مايو  

 ( من المشروع.LGRCsإلى جانب جميع شهادات التوليد للطاقة المتجددة )
 

 مالحظات للمحررين
 للمزيد من المعلومات حول الصفقة، أو حول محطة "كلير" للطاقة الشمسية، يرجى زيارة:

-continues-frv-energys-jameel-latif-http://www.alj.com/en/news/article/2017/01/abdul
success 

 
 لمحة عن "اليتهاوس"  

تركز أعمالها على االستثمار في أصول البنية التحتية ذات  كشركة إدارة تمويل مستقلة 2007تأسست "اليتهاوس" عام 
 المسؤولية االجتماعية.

وتعد "اليتهاوس" مدير صندوق "اليتهاوس" للطاقة الشمسية والذي يستثمر في أصول الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة  
 ذات الصلة في مختلف أنحاء أستراليا.

 
 "DIF - لمحة عن "داتش إنفراستركتشر فند

" شركة مستقلة ورائدة في مجال إدارة التمويل، حيث تبلغ قيمة األصول الُمدارة لدى DIF -تعد "داتش إنفراستركتشر فند 
مليار يورو. وتستثمر الشركة من خالل خمسة صناديق استثمار في أصول البنية التحتية ذات القيمة  3.2الشركة نحو 

 وطويل األمد على االستثمار والتدفق النقدي الممتاز. وتتوزع المجاالت التي تنشط العالية والتي تضمن توليد عائدًا مستقراً 
استثمارات الشركة فيها على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من مشاريع البنى 

 التحتية الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
خبير يتوزعون على مكاتب الشركة في أمستردام وباريس وفرانكفورت  50الشركة فريق احترافي مكّون من نحو  ويعمل لدى

مشروع في مجال البنية التحتية والطاقة  130ولندن ومدريد وتورونتو وسيدني ولوكسمبورغ. وتستثمر الشركة وتدير أكثر من 
 مليار يورو. 20المتجددة، حيث يبلغ إجمالي قيمة األصول أكثر من 

 
 لمحة عن عبداللطيف جميل
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عبداللطيف جميل هي مجموعة من المؤسسات ذات الصفة القانونية المستقلة تتخصص في طيٍف واسع من القطاعات، 
وعلى رأسها السيارات وقطع التبديل والتصنيع والخدمات المالية والطاقة المتجددة والخدمات البيئية ومشاريع األراضي 

لخدمات اللوجتسية والتجزئة والخدمات اإلعالمية. وتعمل عبداللطيف جميل لتكون الشريك المثالي لالستثمارات والعقارات وا
 www.alj.com الخارجية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع:

 
أو عبر الهاتف على الرقم  media@alj.aeللمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني 
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