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 عبد اللطیف جمیل للطاقة تعلن عن افتتاح أول مشروع للطاقة الشمسیة لها في الهند 
  ألف منزل بالطاقة النظیفة في والیة أندرا برادیش الهندیة، وخفض انبعاثات الغازات الدفیئة  35تزوید قرابة

 ألف طن سنویاً  160بحوالي 
  هكتار، على مقربة من مدینة بنغالور 100یمتد المشروع على مساحة 

 
 2018أكتوبر  17 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 

الشركة الرائدة عالمیًا في تطویر ، )Fotowatio Renewable Venturesأعلنت فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة (
زء عن افتتاح معملین لتولید الطاقة الشمسیة، كج، عبد اللطیف جمیل للطاقةلالمشاریع الضخمة للطاقة المتجددة والتابعة 

میغاواط من  138ن یساهم المشروع بتولید ومن المقرر أ. الهندیةمن مشروع تطویر الحقل الشمسي في والیة أندرا برادیش 
 التیار المباشر عند اكتماله، وهو أول مشروع للشركة بهذا الحجم والمستوى في الهند.

 
 في SECIالطاقة الشمسیة في الهند مناقصة عكسیة نّظمتها هیئة مؤسسة بالمشروع بعد وأتى تكلیف شركة فوتواتیو 

طاقة تحقیق أهدافها المتعلقة باللفي إطار برنامج المهمة الوطنیة للطاقة الشمسیة الذي أطلقته الحكومة الهندیة  ،2016
غیغاواط من الطاقة الشمسیة بحلول  100تي تشمل تطویر منشآت في مختلف أنحاء البالد لتولید ما مجموعه المتجددة وال

2022. 
 

 200في والیة أندرا برادش، على بعد  Ananthapuramu Solar Parkأنانثابورامو  ویقع المشروع في الحقل الشمسي
 هكتار. 100كیلومتر من مدینة بنغالور، ویشغل مساحة إجمالیة بحدود 

 
ألف منزل في الهند من الطاقة الشمسیة، مع خفض انبعاثات  35وسیساهم المشروع في تزوید احتیاجات الطاقة لقرابة 

ألف طن سنویًا. كما سیوّفر المشروع العدید من فرص العمل، المؤقتة والدائمة، خالل مختلف  160بحوالي  الغازات الدفیئة
 مراحل التطویر والتشغیل.

 
 هذا المشروع فوتواتیو، في شركةآسیا والمحیط الهادئ منطقة لمدیر العملیات ، تریستان هیغیرواعتبر وفي هذا السیاق، 

فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددة تجاه جهود التنمیة اإلقلیمیة، وهو خطوة نوعیة للشركة  شركةالتزام مدى خیر دلیل على "
 تولید الطاقة النظیفة والمتجددة في المنطقة". على مستوى تنفیذ استراتیجیتها لتطویر أصول

 
المضّي  ، على "حرص الشركة على فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددةل، المدیر التنفیذي دانیال ساجي فیال أّكدمن جهته، 

قدمًا في استكشاف الفرص الجدیدة في منطقة آسیا والمحیط الهادئ، باالستناد إلى سجّل الشركة في تطویر وتنفیذ مثل هذه 
 المشاریع المهمة والحیویة لدعم الجهود والمبادرات الحكومیة للتنمیة والتطویر".

 

http://www.frv.com/
http://www.frv.com/
http://www.alj.com/energy
http://seci.co.in/
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 -انتهى-
 عن عبد اللطیف جمیل نبذة 
اللطیف جمیل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونیًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات عبد 

التجاریة واالستثماریة، أبرزها تجارة السیارات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات والسیارات، والخدمات المالیة، والطاقة المتجددة، 
العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات والخدمات البیئیة، وتطویر األراضي وتطویر 

اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف جمیل على مكانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجیة في الشرق 
 www.alj.comاألوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 

 
 نبذة عن عبد اللطیف جمیل للطاقة

، وهي الیوم إحدى الجهات المستقلة الرائدة في قطاع إنتاج الطاقة، والمزود 2012تأسست عبد اللطیف جمیل للطاقة في 
دولة حول العالم.  16الرئیسي لخدمات تشغیل وصیانة محطات تولید الطاقة المتجددة، حیث تدیر مصالح ومرافق في 

ة الشمسیة الكهروضوئیة، وطاقة الریاح، وتحویل النفایات إلى طاقة، تشمل قدرات الشركة في مجال الطاقة المتجددة الطاق
والحلول البیئیة مثل تحلیة المیاه ومعالجة المیاه ومعالجة میاه الصرف. لمزید من المعلومات، یمكنكم زیارة الموقع 

 www.alj.com/energyااللكتروني: 
 

 فوتواتیو لمشاریع الطاقة المتجددةعن  نبذة
لمشاریع الطاقة المتجددة هي شركة رائدة عالمیًا على مستوى تطویر مشاریع الطاقة المتجددة في مجموعة من فوتواتیو 

بسجل لشركة لي الفریق اإلدار یتمتع األسواق، بما فیها أوروبا وأسترالیا وآسیا والشرق األوسط وأفریقیا وأمریكا الالتینیة. و 
شاءات والتشغیل والصیانة والتمویل لمحطات الطاقة الكهروضوئیة ومحطات اإلن فیما یتعلق بعملیات 2006منذ عام حافل 

میجاواط تیار مستمر. وتستفید هذه المشاریع من تمویل یصل إلى  780إجمالیة تفوق قدرة تولید الطاقة الشمسیة المركزة ب
ید من المعلومات، یمكنكم زیارة لمز  من المصارف الرائدة على مستوى العالم. 20ملیار دوالر أمریكي مقدم من أكثر من  3

 www.frv.comالموقع االلكتروني: 
 
 الستفسارات والطلبات اإلعالمیةا

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


