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كة  ك�ة و�ستحوذ ع�   العالم�ةال�ش كة الطاقة  50القابضة تبحر إ� السوق ال�ت ٪ من �ش
ي صفقة بق�مة Kalyon Enerjiالمتجددة "

ي  1.8" �ف
 مل�ار درهم إمارايت

 
األجل   • ط��لة  االستثمار  ات�ج�ة  اس�ت من  الصفقة كجزء  ي 

الطاقة   القابضة  العالم�ةكة  لل�ش تأيت قطاع  ي 
�ف

 .النظ�فة
ي   20للطاقة الشمس�ة ع� مساحة تقارب  "كاليون كارابينار"تم إ�شاء محطة  •

مليون م�ت م��ــع من األرا�ف
ي قون�ة 

ي منطقة كارابينار �ف
 .�ف

ي ترك�ا. 
ات�ج�ة بعض المشار�ــــع المتجددة األخرى �ف ا�ة اإلس�ت  • �شمل هذە ال�ش

 
، اإلمارات الع���ة المتحدة؛   ي كة    : 2022  اغسطس11 أبوظيب  :ADXالقابضة ش.م.ع (   العالم�ةسجلت ال�ش

IHCك)، احدى ال ي   قابضةالستثمار�ة  ال ا  ات�ش ق األوسط و اليت ي منطقة ال�ش
ي مقرا�   العمالقة �ف تتخذ من أبوظيب

،
�
ي  50اليوم عن استحواذها ع� حصة    رئ�س�ا

كة٪ �ف ي سوق الطاقة النظ�فة   الرائدة ”Kalyon Enerji“  �ش
�ف

ك�ا مقابل  ي من خالل 1.8ب�ت
نا مل�ار درهم إمارايت كتها التابعة "انت�ي ي القابضة" �ش �ب  . شونال ان�ي

 
مل��ة   العمالقة    ”Kalyon Enerji“وتعود  ك�ة  ال�ت و Kalyon Holding"للمجموعة  ي ”،  ي   اليت

�ف تعمل 
ان.   ي القابضة ستمتلك    الصفقة،هذە    و من خاللصناعات البناء والطاقة والط�ي �ب ناشونال ان�ي كة "انت�ي "  �ش

ي 50حصة  القابضة العالم�ةكة لل�ش التابعة  و 
ي ستض�ف  ، ”Kalyon Enerji“٪ �ف آفاق النمو  بذلك ا�واليت

ي مجالمع  مجموعة لل العالم�ة
 تداول الطاقة.  تط��ر قدرتها �ف

 
ا ع�   : "�شكل هذا  القابضة  العالم�ةكة  لل�ش ، الرئ�س التنف�ذي  ب� شع�بقال س�د    االستحواذ،تعل�ق�

ي أ��ب استحواذ  
ي قطاع الطاقة المتجددة حيت اآلن.    القابضة  العالم�ةكة  لل�ش ثايف

 الصفقة، فمن خالل هذە  �ف
ا�ة مع    القابضة  العالم�ةكة  ال�ش تعمل   ي قطاع الطاقة المتجددة من خالل ال�ش

 Kalyonع� ���ــــع نموها �ف
Enerji،  ي سنواصل نموها    لدينا،محفظة الطاقة المتجددة  ل  إضافة مهمةاالستحواذ    هذا   ح�ث �شكل واليت

 ختلفة ". ع�ب األسواق الم
 

ق�متها   البالغة  الصفقة  مركبة    درهم،مل�ار    1.8وتضمنت  �سعة  ال�هروضوئ�ة  الطاقة  محطة  وع  م�ش
ي    1000م�غاواط /    1347.734

ي منطقة كارابينار �ف
ي  . كما  قون�ة م�غاواط �ف

وع طاقة ال��اح    أنقرة،�قع �ف م�ش
وع طاقة شمس�ة    و   ،YEKAج�جاواط الذي طورته    1بقدرة   ي    100م�ش

وع   كذلك،  Niğdeم�جاوات �ف م�ش
ي غازي عنتاب ، 50طاقة شمس�ة 

ي مدن مختلفة من ترك�ا.  و م�جاوات �ف
 مشار�ــــع متجددة أخرى �ف

 
Translation is too long to be saved 
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كة كاليون    كاليون،كمال  وأ�د   ة   القابضة،رئ�س مجلس إدارة �ش ي له أهم�ة كب�ي ات��ب أن هذا التعاون االس�ت
ا ع� المستوى اإلقل��ي   ، للبلدينل�س فقط بالنسبة      ول�ن أ�ض�

�
ي قطاع  ان  : "معلقا

ي اتخذناها �ف الخطوات اليت
هذا التعاون  شك ان  ال انتباە المستثم��ن األجانب حيت اآلن.    �سبة عال�ة من  جذبت  ،الطاقة واالستثمارات

ي  
�ف المحتملة  المشار�ــــع  تار�خ�ة من ح�ث تحقيق كل من  أهم�ة  له  ي  ات��ب الجد�دة    ترك�ا،االس�ت واألسواق 

ي المناطق 
ي  الجغراف�ة،والمجاالت التجار�ة �ف ي   واليت

ي  وسوف �قدم  العالم،نخطط لدخولها �ف
موقعنا الجغرا�ف

ي   مساهمة
ة �ف ي التنم�ة االجتماع�ة دون  ذلككب�ي

ا ب�ثراء ح�اة اإل�سان من خالل المساهمة �ف منا دائم� ف . لقد ال�ت
ي  

ا ألن تغ�ي المناخ هو التحدي األسا�ي �ف . نظر� ي �جب علينا ���ــــع جهودنا لتح��ل    ع�نا،فقدان الو�ي البييئ
 كوكبنا إ� اقتصاد أخ�ف مستدام ". 

 
ي منطقة   20طاقة الشمس�ة ع� مساحة تقارب  تم إ�شاء محطة كاليون كارابينار لل  ولقد 

مليون م�ت م��ــع �ف
ي قون�ة.  

ي أغسطس    3.5بدأ ترك�ب و�شغ�ل  كما  كارابينار �ف
ي    2020مليون لوحة �ف

ومن المقرر أن تكتمل �ف
وع،. عند ا�تمال 2023عام   50000سيبدأ إنتاج الطاقة المكافئة الحت�اجات مدينة يبلغ عدد سكانها  الم�ش

ي هذە المنشأة وحدها االحت�اجات السن��ة   آخر،سب�ع واحد. ساعة واحدة فقط. بمعيف  �سمة لمدة أ  ستليب
ي طن من النفا�ات    ذلك،مليون شخص. باإلضافة إ�    2من الطاقة ال�ه��ائ�ة لما �قرب من  

سيتم منع مليويف
 .األحفور�ة وانبعاثات ال���ون

 
ي 
ط��لة  و�أيت االستثمار  ات�ج�ة  اس�ت من  الطاقة   القابضة  العالم�ةكة  لل�ش األجل    االستحواذ كجزء  قطاع  ي 

�ف
ي ذلك  و   النظ�فة،

ي   7.3بق�مة  بعد أر�عة أشهر من استثمارها  �أيت
ي مجموعة   مل�ار درهم إمارايت

ي  �ف
الهند�ة ادايف

اء،للطاقة    - خدمات    الخ�ف وتقد�م  النظ�فة  الطاقة  مجال  ي 
�ف استثماراتها  تنم�ة  كة  ال�ش تواصل  ح�ث 

ي قطاع الطاقة مستدامة
 . النمو �ف

 
 

 —انت�--
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كة العالم�ة القابضة  :نبذة عن ال�ش

كة العالم�ة القابضة عام   ي اإلمارات 1998تأسست ال�ش
، ضمن مبادرة تهدف إ� تن��ــــع وتنم�ة قطاعات األعمال غ�ي النفط�ة �ف

ق�متها   بلغت  أن  بعد  األوسط  ق  ال�ش ي 
�ف ق�مة  األ���  المدرجة  القابضة  كة  ال�ش لتصبح  كة  ال�ش وتوسعت  المتحدة.  الع���ة 

ي مل�ار    619السوق�ة  
كة إ� تنف�ذ مبادرات االستدامة واالبتكار والتن��ــــع  2022شهر يونيو  بحلول   درهم إمارايت . و�س� ال�ش

كة العالم�ة القابضة إ� مؤ�ش فو��ي سوق   ي المنطقة. وانضمت ال�ش
االقتصادي من خالل ما بات اآلن إحدى أ��ب التكتالت �ف

ي  ي س15"فادا�س  15أبوظيب
ة األع� سيولة �ف كات الخمسة ع�ش ي لألوراق المال�ة. " والذي �ضم ال�ش  وق أبوظيب

ات�ج�ة وتجميع   ي تع��ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات االس�ت
كة العالم�ة القابضة �ف وتتمثل أهداف ال�ش

كة أ��� من  كة تابعها لها    372األعمال. وتضم ال�ش ا�د  موظف  52,345  و�ش ف ، و�س� إ� توسيع أصولها وتن��عها ع�ب عدد م�ت
وتكنولوج�ا  من   والصناعات،  والخدمات،  و�ات،  والم�ش واألغذ�ة  الصح�ة،  والرعا�ة  العقارات،  ذلك  ي 

�ف بما  القطاعات، 
ف�ه، ورأس المال  .المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة وال�ت

كة العالم�ة القابضة التآ ف وتحقيق النمو، تقود ال�ش ات�ج�ة أساس�ة لتع��ز ق�مة المساهمني زر التشغ��ي وتعظم  ومن خالل اس�ت
ي  

ا�ات �ف ي �ش
ة والدخول �ف كفاءات التكلفة ع�ب جميع القطاعات. كما تواصل تقي�م فرص االستثمار من خالل المل��ة المبا�ش

كة العالم�ة القابضة ع� المرونة   دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وخارجها. ومع تغ�ي العالم وظهور فرص جد�دة، تركز ال�ش
كائهاواالبتكار و�عاد  .ة تحد�د السوق لنفسها وعمالئها و�ش

 حول كاليون القابضة 

ي عام   
كة كاليون القابضة �ف عندما غامر الراحل محمد كاليونكو بدخول عالم أعمال البناء. ح�ث أسس    1944تم وضع أسس �ش

ي عام 
ا بمبادئ راسخة ومثل عل�ا ق��ة. تواصل 1974الس�د كاليونكو كاليون لإل�شاءات �ف رحلتها   Kalyon Holding، مدعوم�

�ي مع ما �قرب من  
ي االقتصاد ال�ت

ف �ف ان    78ألف موظف و  35كواحدة من أهم الالعبني ي مجاالت البناء والط�ي
ة �ف ا من الخ�ب عام�

كة   �ش تدعم  لذلك،  ا  وفق� االستثماري.  المال  ورأس  والصناعة  والطاقة  والعقارات  التنم�ة    Kalyon Holdingواالمت�ازات 
ي الثقافة،  االجتماع�ة من

 والبيئة.  ،والتعل�م ،والفنونخالل الخدمات االجتماع�ة �ف

كة العالم�ة القابضة، ير�ب التواصل مع  :لالستفسارات اإلعالم�ة المتعلقة بال�ش
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