محفظة بقدرة إنتاجية إجمالية  1.6جيجاواط
الواليات المتحدة األمريكية
اســتكملت "مصــدر" إغــاق المرحلــة الثانيــة مــن صفقــة االســتحواذ علــى 50
فــي المائــة مــن محفظــة مشــاريع الطاقــة النظيفــة بقــدرة  1.6جيجــاواط
فــي الواليــات المتحــدة مــن شــركة "إي دي إف رينوبلــز أمريــكا الشــمالية".
وتضــم المحفظــة ثمانيــة مشــاريع للطاقــة المتجــددة ،تشــمل ثــاث
محطــات لطاقــة الريــاح علــى نطــاق المرافــق الخدميــة فــي واليتــي نبراســكا
وتكســاس تصــل قدرتهــا اإلجماليــة إلــى  815ميجــاواط ،وخمســة مشــاريع
للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي واليــة كاليفورنيــا ،تــم تزويــد اثنيــن
منهــا بنظــام بطاريــة لتخزيــن الطاقــة ،ويصــل إجمالــي طاقتهــا اإلنتاجيــة
إلــى  689ميجــاواط مــن الطاقــة الشمســية و  75ميجــاواط مــن الطاقــة التــي
يتــم تخزينهــا ضمــن نظــام بطاريــة "ليثيــوم أيــون".

وقــد تــم البــدء بعمليــات التشــغيل التجــاري فــي محطــات طاقــة الريــاح الثاث
فــي النصــف األول مــن عــام  ، 2021وتشــمل مشــروع محطــة "كويــوت"
لطاقــة الريــاح بقــدرة  243ميجــاواط فــي مقاطعة ســكوري بوالية تكســاس،
ومشــروع محطــة "الس ماجــاداس" لطاقــة الريــاح بقــدرة  273ميجــاواط فــي
مقاطعــة ويالســي بواليــة تكســاس ،ومشــروع محطــة "ميليغــان  "1لطاقــة
الريــاح بقــدرة  300ميجــاواط فــي مقاطعــة ســالين بواليــة نبراســكا.

كمــا تــم البــدء بعمليــات التشــغيل التجــاري ألربعــة محطــات مــن أصــل
المشــاريع الخمســة فــي واليــة كاليفورنيــا فــي ديســمبر  ، 2020وجميعهــا
تقــع فــي مقاطعــة "ريفرســايد" .وتشــمل هــذه المشــاريع محطتــي "ديــزرت
" هارفيســت  "1و"ديــزرت هارفيســت  ،"2باإلضافــة إلــى محطــة "مافريــك
 1و"مافريــك  "4بقــدرة إجماليــة تبلــغ  309ميجــاواط .أمــا المشــروع األخيــر
فــي كاليفورنيــا فهــو مشــروع "بيــغ بيــو" للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة
بقــدرة  128ميجــاواط و  40ميجــاواط 160 /ميجــاواط فــي الســاعة اســتطاعة
تخزيــن البطاريــة ،والواقــع فــي مقاطعــة "كيــرن" ،ومــن المتوقــع أن يبــدأ.
التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي الربــع األول مــن عــام .2022

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.masdar.ae :

حقائق سريعة
·محفظــة مشــاريع تضــم  8مشــاريع فــي ثــاث واليــات
أمريكيــة
·وفرت المشاريع أكثر من  2000فرصة عمل
·ســوف تســاهم المشــاريع فــي تفــادي إطــاق أكثــر مــن ثالثــة
مالييــن طــن متــري مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون سـ ً
ـنويا

وســيتم بيــع الطاقــة ا ّ
لمولــدة مــن مشــاريع المحفظــة المتنوعــة بموجــب
عقــود طويلــة األجــل لمجموعــة متنوعــة مــن المتعهديــن ،مــن بينهــم
مــزودي .خدمــات المرافــق وتجمــع إدارة الطاقــة ()CCAs
وقــد وفــرت المشــاريع الثمانيــة باإلجمالــي أكثــر مــن ألفــي وظيفــة عمــل فــي
قطــاع الطاقــة النظيفــة األمريكــي وســوف تســاهم فــي تفــادي إطــاق أكثــر
مــن ثالثــة مالييــن طــن متــري مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون سـ ً
ـنويا.

