
 
 
 

 خبر صحفي 

 عبد اللطیف جمیل للطاقة ستزود حوالي ربع ملیون منزل بالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح في تشیلي

 أول مشاریع عبد اللطیف جمیل للطاقة الهجینة التي تجمع بین طاقة الریاح والطاقة الشمسیة لتوفیر الطاقة 
 یوم في السنة 365ساعة في الیوم و 24النظیفة على مدار 

  منزًال ویساهم في تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة بحوالي  223,973سیوفر المشروع الطاقة لما مجموعه
 طن سنویاً  221،400

 یتزامن اإلعالن مع القمة العالمیة لطاقة المستقبل )World Future Energy Summit( یًا في والمنعقدة حال
 أبوظبي

 

  2018ینایر،  15 -جدة، المملكة العربیة السعودیة 

 لعبد التابعة الشركات إحدى وهي ،)Fotowatio Renewable Ventures( المتجددة الطاقة لمشاریع فوتواتیو أعلنت
غیغا وات في تشیلي، وذلك في مشروع  540عن فوزها بتلزیم مشروع للطاقة الهجینة بقدرة تولید  ،للطاقة جمیل اللطیف

ساعة في الیوم،  24یجمع بین الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، ویوّفر الطاقة النظیفة لحوالي ربع ملیون منزل، على مدار 
 یومًا في السنة. 365و

، والمنعقدة حالیًا )World Future Energy Summit( عالمیة لطاقة المستقبلویأتي هذا اإلعالن بالتزامن مع القمة ال
یعتبر هذا المشروع األول من نوعه لعبد اللطیف جمیل للطاقة، من حیث أنه یجمع بین الطاقة الشمسیة . و في أبوظبي

 ویدمج بالتالي بین تقنیات الطاقتین، لتوفیر الطاقة النظیفة.وطاقة الریاح، 

یساهم في هو و  ،منزالً  223,973في منطقة بین وسط وغربي دولة تشیلي، وسیوّلد طاقة تكفي حوالي  یقع المشروع
 طن من غاز ثاني أوكسید الكربون سنویًا، بمجرد بدء التشغیل. 221,400تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة بحوالي 

توفیر طاقة  إمكانیةالتنفیذي في عبد اللطیف جمیل: "إن  والمدیروصّرح محمد عبد اللطیف جمیل، رئیس مجلس اإلدارة 
عكس القدرة المتزایدة لقطاع الطاقة تنظیفة تكفي حوالي ربع ملیون منزل سنویًا على مدار الساعة وعلى مدار العام، 

 المتجددة على المنافسة واالستقطاب".

ة الریاح هي مصدر مهم للطاقة مستقبًال في المملكة، "لقد أعلنت المملكة العربیة السعودیة بشكل مسبق، وبوضوح، أن طاق
 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة". فيمثًال من خالل مشروع دومة الجندل في الجوف، وهذه الطاقة هي مكّون أساسي 

"إن طاقة الریاح هي الخطوة الطبیعیة التالیة في سعینا المستمر لتنمیة محفظتنا وأنشطتنا في قطاع الطاقة المتجددة، وٕاننا 
 إمكانیة تطویر مشاریع لطاقة الریاح في مزید من المناطق".نتطلع قدمًا إلى 

 على للبناء الیوم اإلعالن هذا یأتي: "للطاقة جمیل اللطیف لعبد التنفیذي المدیر أروزامینا، دییغو دي روبیرتو وصّرح
 ".البیئیة والخدمات المتجددة الطاقة قطاع في للطاقة جمیل اللطیف عبد وأنشطة إنجازات محفظة



 
 
 

 خبر صحفي 

 الطاقة مثل المتجددة الطاقة على ترّكز استراتیجیتنا فإن الماضي، العام المستقبل لطاقة العالمیة القمة في أعلنتُ  كما"
. المتكاملة البیئیة الخدمات إلى باإلضافة المیاه، من المولدة والطاقة طاقة إلى النفایات وتحویل الریاح وطاقة الشمسیة
 مدار على تشیلي، في للمنازل نظیفة هجینة طاقة تولید في الریاح وطاقة الشمسیة الطاقة تقنیات المشروع هذا ویدمج
 ".الساعة

، أعلنت عبد اللطیف جمیل )World Future Energy Summit 2017( 2017ومنذ القمة العالمیة لطاقة المستقبل 
ألف منزل في األردن، ووافقت على بیع أحد أكبر مشاریع الطاقة الشمسیة في أمریكا  120أنها ستوّفر الطاقة ألكثر من 
للطاقة  یلفا-لیلي حقل إجراءات مشروعرّتبت كما لحلول المائیة، متخصصة في ا شركةالالتینیة، وأعلنت عن إطالق 

 ألف منزل. 45وفر الطاقة لحوالي یس والذي في أسترالیا )Lilyvale Solar Farm( 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 
أبرزها تجارة السیارات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات والسیارات، والخدمات المالیة، والطاقة المتجددة، التجاریة واالستثماریة، 

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

 www.alj.comاألوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 

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