
 
PRESS RELEASE 

 تتابع نجاحاتها في أستراليا وتكشف عن مشروع جديد للطاقة التابعة لعبداللطيف جميل FRVشركة 
 

 :2017يناير  17دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الرائدة على مستوى العالم في مجال محطات الطاقة الشمسية، والتابعة لـ "عبداللطيف جميل للطاقة" عن حصولها  FRVكشفت شركة 

 على عقد تمويل مهم لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في كوينزالند بأستراليا.

 

 Clare Solar)للطاقة الشمسية ‘ كلير’مليون دوالر أمريكي إلنشاء محطة  200عن حصولها على تمويل بقيمة  FRVوأعلنت  

Farm ما يجعلها أول محطة طاقة شمسية قادرة على تقديم الطاقة الكهربائية لالستخدامات المنزلية في أستراليا وتحصل على تمويل

في هذا  كاٍف إلنشائها دون الحاجة إلى منحة حكومية، ما يشير بوضوح إلى المستوى المتقدم من التنافسية في قطاع الطاقة الشمسية

 البلد.

 

المحطة الجديدة ما يصل ستنتج ، حيث 2017ويمهد هذا اإلعالن الطريق إلطالق عمليات اإلنشاءات للمشروع الجديد في مطلع العام  

شهراً، وأن تسهم  12ميجاواط تيار مستمر(. ويتوقع أن تستغرق عمليات اإلنشاءات  125ميجاواط من التيار المتناوب ) 100إلى 

 تلبي احتياجاتفرصة عمل لالقتصاد المحلي. ومع انتهاء عمليات اإلنشاءات، ستقدم المحطة الجديدة طاقًة كهربائية  200في توفير 

 اإلنتاجية في أستراليا.القدرة ألف منزل، ما يجعلها المحطة األكبر على اإلطالق من حيث  42

 

"يمهد عقد التمويل  وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبرتو دي دييغو أروزامينا، الرئيس التنفيذي لـ "عبداللطيف جميل للطاقة": 

في أستراليا، كما يعكس التزامنا بدعم سوق الطاقة المتجددة في هذا البلد.  FRVالجديد الطريق لمشروع هو األول من نوعه بالنسبة لـ 

ويشير المشروع الجديد أيضاً إلى مستوى التنافسية الكبير في قطاع الطاقة الشمسية في أستراليا، ونحن مصممون على االستمرار في 

 تطوير تقنيات الطاقة المتجددة في أستراليا ومختلف أنحاء العالم".

 

أستراليا: "أتاح لنا التصميم الناجح للمشروع وتوظيف أحدث التقنيات  FRVمن جانبه، قال كاميرون جرانسوورذي، العضو المنتدب لـ 

عالية لتوليد الطاقة الكهربائية في المشروع الجديد، بهدف تلبية احتياجات عمالئنا، وتحقيق الشروط المتعلقة قدرة انتاجية من تقديم 

في غاية السعادة إلتمام هذه المرحلة الهامة من المشروع، كما نتطلع إلطالق  ونحن ي فرضها الممولون في الوقت ذاته.بالمخاطر الت

 ."عمليات اإلنشاءات في األشهر القليلة القادمة

 

. وفي 2015ام وكان المشروع الذي سيتم بناؤه قرب آير في كوينزالند قد حصل على الموافقات المطلوبة لإلنشاء في أكتوبر من ع

أوريجين ’( مع إحدى أكبر شركات الطاقة في أستراليا، وهي PPAاتفاقية شراء الطاقة ) FRV، وقعت 2016مايو من عام 

كامل إنتاج المحطة الجديدة من الطاقة الكهربائية وشهادات التوليد ‘ أوريجين أنرجي’، حيث تنص االتفاقية على أن تشتري ‘أنرجي

‘ كلير ساوث’(. وسيتم ربط المشروع الجديدة بشبكة الطاقة الرئيسية في أستراليا من خالل محطة LGRCsللطاقة المتجددة )

 ‘.باورلينك كوينزالند’الفرعية، بناًء على اتفاقية مع مؤسسة 

 

لى جانب ( للمشروع الجديد، إEPCلتنفيذ عمليات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات )‘ داونر’عن اختيار شركة  FRVكما أعلنت 

إحدى أكبر الشركات األسترالية الشريكة المتخصصة في مشاريع الطاقة ‘ داونر’( لمدة سنتين. وتعد O&Mعقد للتشغيل والصيانة )

 المتجددة.

 
ميجاواط )تيار  35تصل إلى بقدرة انتاجية في منطقة بردكين شاير، ‘ 2كلير ’في مشروع آخر تحت اسم لالستثمار  FRV وتتطلع 

 الحالي. Clare Solar Farmوفي حال إقرار المشروع الثاني، سيتم إنشاء المحطة اإلضافية على مقربة من مشروع متناوب(. 

 
   www.claresolarfarm.com.auللمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى زيارة الموقع 

 

 

 
 -انتهى-

 

http://www.claresolarfarm.com.au/
http://www.claresolarfarm.com.au/


 
PRESS RELEASE 

 
 نبذة عن عبد اللطيف جميل

البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات التجارية عبد اللطيف جميل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونياً عن بعضها 
واالستثمارية، أبرزها تجارة السيارات، وتصنيع بعض قطع الغيار لآلليات والسيارات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات 

ة، والخدمات اإلعالمية. وتحرص البيئية، وتطوير األراضي وتطوير العقارات، والخدمات اللوجتسية، وتجارة الكهربائيات بالتجزئ
عبد اللطيف جميل على مكانتها المتميزة كشريك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويمكن 

 www.alj.com معرفة المزيد عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني:
 

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

 
 

http://www.alj.com/
mailto:media@alj.ae

