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إطالق أول قمر صناعي مؤسسة ولي العهد في  تدعم، )FRV( فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة

 لألردن مصغر
 

 2018في النصف األول من  المصغر توقیع اتفاقیة مع مؤسسة ولي العهد لدعم تمویل إطالق القمر الصناعي  
 جزء من مبادرة مسار لتشجیع الشباب األردني في مجاالت العلوم والتقنیة 

 
وهي إحدى الشركات التابعة لعبد اللطیف جمیل للطاقة، عن توقیع اتفاقیة مع  )FRVأعلنت فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة (

ویتزامن اإلعالن مع انعقاد القمة العالمیة لمستقبل  .لالردن مصغر صناعيمؤسسة ولي العهد في األردن لدعم إطالق أول قمر 
 ظبي، وهي الحدث األبرز في قطاع الطاقة النظیفة على مستوى المنطقة. في أبو World Future Energy Summitالطاقة 

 
الدعم في  ،والمؤسسات األخرى الجهاتإلى جانب عدد من - )FRVفوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة (وبحسب االتفاقیة، تقّدم 

، وهو قمر صناعي من نموذج كیوبسات JY1-SAT المصغر الجوانب الفنیة والمالیة المتعلقة بإطالق القمر الصناعي
Cubesat. 

  
، حیث سیهدف القمر الصناعي إلى مؤسسة ولي العهدل التابعةویأتي اإلعالن عن القمر الصناعي كجزء من مبادرة مسار 

صور للمواقع السیاحیة والثقافیة في األردن والتواصل مع المحطات األرضیة حول العالم ألغراض المشاریع البحثیة بّث 
 والتعلیمیة.

 
العام  واستضافت السیدة نور أبو الراغب، المدیر التنفیذي بالوكالة لمؤسسة ولي العهد، حفل توقیع االتفاقیة بحضور المدیر

في الشرق األوسط وأفریقیا، السید نیكوالس فاسكویل، ورئیس قسم التطویر في  )FRV( المتجددةلفوتواتیو لمشاریع الطاقة 
 الشرق األوسط وأفریقیا، طارق السمبیل، ومدیر التطویر في الشرق األوسط وأفریقیا، عمر سحیمات.

 
الفضاء، حیث تبني على  وتهدف مبادرة مسار إلى إعطاء الشباب األردنّي فرصة إلظهار قدراته وابتكاراته في مجال

ومن خالل المبادرة، سوف یجري . الذین تدّربوا لدى وكالة ناسان یاألردنیالطالب المجموعة األولى من ها تالجهود التي بدأ
أردنیین یتخصصون في مجال الهندسة، العمل على تصمیم وٕاطالق أّول قمر صناعي في المملكة على أیدي طالب 

في إطار رسالة المؤسسة لتحفیز الشباب وتطویر قدراتهم المعرفیة تشاریین متخصصین، بالتعاون مع أكادیمیین واس
 واالجتماعیة والثقافیة.

 
وصّرح روبرتو دي دییغو أروزامینا، الرئیس التنفیذي في عبد اللطیف جمیل للطاقة: "إننا سعیدون جدًا بالدعم الذي تقّدمه 
فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة لمؤسسة ولي العهد في هذا المشروع المتمیز والفرید من نوعه، وكجزء من مبادرة مسار. 
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صفها و بجاالت العلوم واالبتكار والتعلیم والتقنیة، ختلف متجاه األردن، ودعمنا لملكبیر اوتجّسد هذه االتفاقیة التزامنا 
 جمیعها مجاالت رئیسیة في بناء مستقبل مستدام، وفي توفیر الفرص للشباب في المملكة".

 
 شاریع الطاقة المتجددةرها لفوتواتیو لممن جهتها، أعربت أبو الراغب، المدیر التنفیذي بالوكالة لمؤسسة ولي العهد، عن شك

)FRV(  على الدعم الذي تقّدمه. وأضافت: "هذه االتفاقیة هي جزء من رؤیة وجهود مؤسسة ولي العهد لبناء وتعزیز
الشراكات االستراتیجیة مع المؤسسات والجهات الوطنیة والدولیة على تنّوعها واختالفها، لغرض تحقیق األهداف اإلنمائیة 

 ي تطویر قدراتهم وكفاءاتهم".ودعم الشباب األردني ف
 
ثالثة مشاریع للطاقة حالیًا على عبد اللطیف جمیل للطاقة تعمل  ،)FRV( من خالل فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددةو 

، حیث ستوفر الطاقة النظیفة ألكثر ، ومشروع الصفاوي للطاقة الشمسیة2والمفرق  1الشمسیة في األردن، وهي: المفرق 
 ألف منزل.  120من 

 

 نبذة عن عبد اللطیف جمیل 

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

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

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

أو عبر الهاتف  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني 
 ).4غرینیتش + -+ (توقیت دبي 97144480906على الرقم 

 

 ي العهدنبذة عن مؤسسة ول

بناء مستقبل مشرق لشباب األردّن؛ یستنُد إلى إلهامهم وتوجیههم للمشاركة في إلى دعم جهود مؤسسة ولّي العهد تهدف 

 .خدمة وتطویر مجتمعاتهم، وتوّلي مسؤولیة القیادة، وتحفیزهم نحو االبتكار والریادة

وترّكز المؤسسة على الشراكة مع الشباب بهدف تمكینهم وتحفیزهم وتشجیعهم ورعایتهم لتحقیق طموحاتهم المستقبلیة، 

ح بالمهارات والوسائل الالزمة لتأدیة تسلّ  متى مااإلیمان بأّن الشباب على مقدرة من تحقیق أعظم اإلنجازات انطالقًا من 

 .علیندورهم في العملیة التنموّیة كمواطنین فا
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