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عبد اللطيف جميل للطاقة تعلن عن مشروع توليد  55ميغاواط جديد في أرمينيا لتزويد
أكثر من  21,400منزالً بالطاقة النظيفة




عبد اللطيف جميل للطاقة توسّع حضورها العالمي وتبدأ أول مشروع لها في أرمينيا
يوفّر المشروع الطاقة النظيفة لحوالي  21,400منزل ،ويساهم في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 54,000طن
من ثاني أوكسيد الكربون سنويا

تبلغ مساحة المشروع الذي يقع قرب متس ماسريك 150 ،ملعب كرة قدم

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  2مايو 2018

أعلنت عبد اللطيف جميل للطاقة ،من خالل فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة ) ،(FRVعن أول مشاريعها في أرمينيا بعد أن فازت

بمشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة توليد إجمالية من  55ميغاواط ،أي ما يكفي لتزويد حوالي  21,400منزل بالطاقة
النظيفة في أرمينيا.

وتوسعها المستمر حول العالم ،خاصة وأن الفوز بالمشروع أتى بعد مناقصة تنافسية
وتشكل هذه الخطوة إنجا از جديدا في مسيرة الشركة
ّ
أدارها صندوق  R2E2للموارد المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الدولة ( Armenia Renewable Resources and Energy
.)Efficiency Fund

الحد من
سيساهم المشروع الجديد في توليد ما يكفي من الطاقة النظيفة لتزويد احتياجات  21,400منزل في أرمينيا ،والمساهمة في ّ
انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي  54,000طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا ،أي ما يوازي تأثير إزالة أكثر من  23,400سيارة عن

طرقات أرمينيا.

ويقع مشروع "ماسريك – " 1قرب مجمع "ميتس ماسريك" في مقاطعة آراغاتسوتن في أرمينيا ،والذي تبلغ مساحته  100هكتار – ما

يعادل  150ملعب كرة قدم تقريبا .وستبدأ أعمال اإلنشاءات في أوائل  ،2019بحيث يبدأ التشغيل وانتاج الطاقة مع نهاية .2020
وستساهم مرحلة اإلنشاءات في خلق حوالي  300فرصة عمل محلية.

"توسع مستمر في التركيز على
وأشاد روبيرتو دي دييغو أروزامينا ،المدير التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة ،بما تشهده أرمينيا من ّ
التوجه من فرص مستقبلية عديدة لمساهمة عبد اللطيف جميل للطاقة في هذا المجال ،ولتعزيز وتوسيع
الطاقة المتجددة ،وما يحمله هذا ّ

حضورنا العالمي ،والتأكيد على إيجابية وفعالية ما نشهده من تحوالت في عدد متزايد من الدول حول العالم ،في التركيز على الطاقة

النظيفة والمتجددة".

وأضاف أروزامينا" :هناك الكثير من الفرص غير المسبوقة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ،ولعل من أكبر األمثلة على

هذه المشاريع إعالن المملكة العربية السعودية عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وما يتضمنه من مبادرات طموحة مثل العمل على
إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة توليد  9.5غيغاواط .وهذا يؤكد على الفرص الكبيرة الكامنة في القطاع".

خبر صحفي
ومنذ بداية العام الحالي فقط ،أعلنت عبد اللطيف جميل للطاقة عن فوزها بمشروع بقدرة توليد  540غيغاواط من الطاقة المتجددة الهجينة
(التي تجمع بين طاقة والرياح) في تشيلي؛ وعن تأمين تمويل حقل للطاقة الشمسية في المكسيك لتزويد حوالي  150ألف منزل بالطاقة

النظيفة؛ كما أعلنت عن دعم إطالق أول قمر صناعي مصغر لألردن.
مالحظات للمحرر

لمزيد من المعلومات عن صندوق الموارد المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في أرمينيا ،يمكنكم زيارة هذا الرابط.
تم تفويضه من قبل حكومة أرمينيا لتشجيع االستثمارات في قطاعات كفاءة استهالك الطاقة واستدامتها ،وتعزيز
 R2E2هو صندوق ّ
تنمية السوق  ،ورفع مستوى موثوقية وأمان نظام الطاقة.

تم إطالق مناقصة مشروع "ماسريك – " 1خالل فعالية "أسبوع الطاقة" الذي عقد في يريفان  ،في فبراير  .2017ولقي الحدث اهتماما
كبير من قبل المستثمرين في مرحلة ما قبل التأهيل للمشروع ،حيث قامت أكثر من سبعين شركة من أوروبا والواليات المتحدة والصين
ا
والهند وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان األخرى بتسجيل اهتمامها بالمشاركة في المناقصة 20 ،منها قدمت طلبات فعلية للمشاركة وتم

قبول طلبات  10منها بعد تجاوزها للمعايير المحددة للمشاركة.
نبذة عن عبد اللطيف جميل

عبد اللطيف جميل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات التجارية

واالستثمارية ،أبرزها تجارة السيارات ،وتصنيع قطع الغيار لآلليات والسيارات ،والخدمات المالية ،والطاقة المتجددة ،والخدمات البيئية،

وتطوير األراضي وتطوير العقارات ،والخدمات اللوجتسية ،وتجارة الكهربائيات بالتجزئة ،والخدمات اإلعالمية .وتحرص عبد اللطيف

جميل على مكانتها المتميزة كشريك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .ويمكن معرفة المزيد

عن المجموعة عبر موقعها االلكترونيwww.alj.com :

ألي معلومات أو استفسارات إضافية ،يمكن التواصل معنا عبر البريد االلكتروني  media@alj.aeأو عبر الهاتف على الرقم
( +97144480906توقيت دبي  -غرينيتش .)4+

