
 
 

 خبر صحفي 

ألف  150لتوفیر الطاقة لحوالي تحصل على تمویل حقل للطاقة الشمسیة عبد اللطیف جمیل للطاقة 
 في المكسیك منزل

  ألف  150احتیاجات ما یكفي لتغطیة ب –ألف میغا وات من الطاقة النظیفة سنویًا  880سوف ینتج المشروع
 ألف طن سنویًا من ثاني أوكسید الكربون 600منزل وخفض انبعاثات الغازات الدفیئة بحوالي 

  2019أول مشروع لعبد اللطیف جمیل للطاقة في المكسیك، ومن المتوقع بدء التشغیل في  

 2018ینایر،  16 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 

 لعبد التابعة الشركات إحدى وهي ،)Fotowatio Renewable Ventures( المتجددة الطاقة لمشاریع فوتواتیوأعلنت 
من میغا وات  342عن اكتمال ترتیبات صفقة البدء بإنشاء حقل للطاقة الشمسیة في المكسیك بقدرة  ،للطاقة جمیل اللطیف
 .)World Future Energy Summit( . وأتى اإلعالن الیوم خالل القمة العالمیة لطاقة المستقبلالمباشرالتّیار 

في  )Potosi Solar Farm(وبحسب الترتیبات، من المتوقع أن تبدأ أعمال اإلنشاءات في حقل بوتوسي للطاقة الشمسیة 
كم شمال شرق مدینة زاكاتیكاس في والیة سان لویس بوتوسي، وهو بذلك  60. ویقع المشروع على بعد 2018مطلع 

عبد اللطیف جمیل للطاقة في قطاع الطاقة المتجددة، وباألخص في أمریكا الالتینیة  المشروع األحدث في قائمة مشاریع
 حیث تضم القائمة المتنامیة مشاریعًا في كّل من األوروغواي وتشیلي.

انبعاثات الغازات  خفضألف منزل، بما یساهم في  150وسیوّلد حقل بوتوسي للطاقة الشمسیة طاقة تكفي لتزوید حوالي 
 ألف طن من ثاني أوكسید الكربون سنویًا. 600والي الدفیئة بح

وهذا المشروع هو األول لعبد اللطیف جمیل للطاقة في المكسیك، ورسى االختیار على عبد اللطیف جمیل للطاقة لتنفیذه 
 National Center for Energy(خالل الجولة الثانیة من المناقصات التي نّظمها المركز الوطني إلدارة الطاقة 

Control ( التوقیع على اتفاقیة لشراء الطاقة ، لیجري من ثّم 2016في سبتمبر)Power Purchase Agreement (
 .2017) في مارس CFE Suministro Basicoمع سي أف إي ُسمِنسترو باسیكو (

وذلك ، )EPC(أداء متخصص في مجال الطاقة اإلنشاءات بموجب عقد مع شهادة  )TSK(وستتولى شركة تي أس كیه 
  .مرحلة اإلنشاءات خالل وظیفة 300هكتار. وسیوّفر هذا المشروع فرص عمل تصل إلى  800على مساحة تقارب 

عن أننا  اوصّرح روبیرتو دي دییغو أروزامینا، المدیر التنفیذي لعبد اللطیف جمیل للطاقة: "خالل األسبوع الماضي، أعلنّ 
ألف منزل في تشیلي والمكسیك من مصادر الطاقة النظیفة. وهذا یؤكد أهمیة التوجهات التي  400سنوّفر الطاقة لحوالي 

نشهدها في دول مثل المملكة العربیة السعودیة من حرص على دعم هذه المبادرات من خالل البرنامج الوطني للطاقة 
 متجددة من إمكانیات وقدرات هائلة".المتجددة، خاصة مع ما تعد به الطاقة ال

"إننا في هذا المشروع نبني بشكل خاص على إنجازاتنا ومشاریعنا األوسع، والقائمة في مناطق متعددة، باألخص منها في 
یز أمریكا الالتینیة، كما سنبني على الفرص البارزة المتوفرة لقطاع الطاقة المتجددة في المكسیك. وٕاننا نتطلع قدمًا إلى تحف

 ودعم مزید من مشاریع ومبادرات الطاقة المتجددة في الدولة".
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 Fotowatio Renewable(الطاقة المتجددة  لمشاریعقد أغلقت من خالل فوتواتیو  ةوكانت عبد اللطیف جمیل للطاق
Ventures( -اتفاقیة التمویل مع كي أف دبلیو ، للطاقة جمیل اللطیف لعبد التابعة الشركات إحدى وهي)KFW -

Kreditanstalt für Wiederaufbau وبانكومیكست ()Bancomext( وآي أن جي ،)ING(. 

في وقت سابق عن أول مشاریعها في مجال الطاقة الهجینة، في مشروع یجمع بین طاقة عبد اللطیف جمیل أعلنت كما 
 الطاقة لحوالي ربع ملیون منزل في تشیلي.لتوفیر الریاح والطاقة الشمسیة 

 -انتهى-

 عن عبد اللطیف جمیل نبذة 

عبد اللطیف جمیل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونیًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات 
التجاریة واالستثماریة، أبرزها تجارة السیارات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات والسیارات، والخدمات المالیة، والطاقة المتجددة، 

البیئیة، وتطویر األراضي وتطویر العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات والخدمات 
اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف جمیل على مكانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجیة في الشرق 

 www.alj.comموعة عبر موقعها االلكتروني: األوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید عن المج

أو عبر الهاتف  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني 
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