خبر صحافي
"فيرست سوالر" تتولى بناء محطة للطاقة الشمسية باستطاعة  13ميجاواط لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي

يشكل المشروع المرحلة األولى لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستطاعة  1جيجاواط في

ارت العربية المتحدة
دولة اإلم ا

ارت العربية المتحدة 11 ،أكتوبر  :1111أعلنت شركة "فيرست سوالر" [ ]NASDAQ: FSLRاليوم
دبي ،اإلم ا
عن اختيارها من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي لبناء محطة للطاقة الكهرضوئية باستطاعة  31ميجاواط في

سيح الدحل ،على بعد  05كيلومت اًر جنوب دبي .وبموجب شروط االتفاقية ،تقوم "فيرست سوالر" بتقديم

الخدمات الهندسية وخدمات المشتريات والبناء ،إضافة إلى أنظمة األلواح الكهرضوئية المطلية بطبقة رقيقة
من أنصاف النواقل.

ويعتبر مشروع محطة الطاقة الكهرضوئية باستطاعة  31مجياواط المرحلة األولى من "مجمع محمد بن راشد

آل مكتوم للطاقة الشمسية" ،وتقدر قيمته بـ 32مليار درهم .ويمتد المشروع على مساحة  48كيلومتر مربع،
وتبلغ استطاعته اإلجمالية عند إنجازه  3555ميجاواط من الطاقة النظيفة التي ترفد موارد الشبكة الوطنية
باستخدام التقنيات الكهرضوئية والشمسية الح اررية.

وبهذه المناسبة ،قال سعادة /سعيد محمد الطاير ،عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة:

"يعتبر تنفيذ أعمال محطة الطاقة الكهرضوئية خطوة رئيسية في مسيرة استارتيجية تنويع موارد الطاقة

المعتمدة من قبل المجلس األعلى للطاقة بدبي ،والتي يتم بموجبها إدخال الطاقة الشمسية ضمن محفظة
موارد الطاقة التي تستفيد منها اإلمارة .وتقوم هذه االستارتيجية على مواكبة النمو الكبير في متطلبات الطاقة

في دبي ،بهدف تلبيتها بصورة فعالة بالتزامن مع المحافظة على موارد الطاقة المحلية".
وبدوره قال جيم هيوز ،الرئيس التنفيذي لشركة "فيرست سوالر"" :نحن سعداء باختيار هيئة كهرباء ومياه دبي
لشركتنا كي تضطلع بتنفيذ المرحلة األولى من هذا المشروع الرائد ،األمر الذي يعكس التازمنا االستارتيجي

بتزويد حلول محطات الطاقة الشمسية الشاملة لألسواق المعنية باالستدامة .ونتوجه هنا بعميق الشكر

واالمتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم

دبي ،رعاه اهلل ،على مبادرته الكريمة إلى إطالق هذا المشروع ،والتي تعكس حكمة رؤيته وحرصه على حث
مسيرة اإلمارة نحو المستقبل المستدام الذي يحافظ على مواردها الطبيعية ويحد من التلوث ويلبي احتياجاتها

المتنامية إلى الطاقة".
وسوف تولد محطة الطاقة الكهرضوئية باستطاعة  31مجياواط أكثر من  22مليون كيلوواط ساعي من
الكهرباء سنوياً بشك ٍل وسطي ،وهو ما يكفي لتلبية االحتياجات السنوية الوسطية لـ 055منزل في اإلمارة.
وستسهم الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة في خفض انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون سنوياً بأكثر من

 34طن متري ،أي ما يعادل االنبعاثات الصادرة عن  300,,سيارة في العام.

يتولى المجلس األعلى للطاقة بدبي اإلشراف على تنفيذ مجمع الطاقة الشمسية ،فيما تتكفل هيئة كهرباء ومياه

دبي ،مؤسسة الطاقة المملوكة لحكومة اإلمارة ،بإدارته في إطار استارتيجية دبي المتكاملة للطاقة .2515

وكانت "فيرست سوالر" قد افتتحت مكتباً لها في دبي في وقت سابق ،وهي قد قطعت شوطاً طويالً في

اإلعداد الفتتاح مكتبها الجديد في المملكة العربية السعودية.
-انتهى-

نبذة عن "فيرست سوالر"
تتميز شركة "فيرست سوالر" بتصنيع الوحدات الشمسية باستخدام تقنية أنصاف النواقل المتطورة ،وبذلك فهي

تعتبر المزود الرائد لحلول األنظمة الكهرضوئية الشاملة ،التي تضمن اليوم بدائل فعالة اقتصادياً لتوليد الطاقة
دون استخدام الوقود األحفوري .ومن مرحلة جلب المواد الخام وحتى عملية الجمع عند انتهاء فترة المشروع

واعاد ة التدوير ،ينصب تركيز "فيرست سوالر" على ابتكار حلول توليد الطاقة التي تضمن القيمة الفعلية
للعميل وتسهم في حماية البيئة وتحسين الظروف البيئية .للمزيد من المعلومات حول "فيرست سوالر" ،يرجى

زيارة الموقع اإللكتروني للشركة.www.firstsolar.com :
للمزيد من المعلومات ،االتصال بـ:

مها خوجالي

أصداء بيرسون مارستيلر

هاتف+103 )5( 4 405 0055 :

بريد إلكترونيmaha.khogali@bm.com :
فيرست سوالر-الواليات المتحدة
آالن بيرنهايمر
+3 )035( 020-0440
media@firstsolar.com
تيد مير
+1 (602) 427-3318
media@firstsolar.com
للتواصل مع المستثمرين:
ديفيد برادي
+3 )052( 434-1130
dbrady@firstsolar.com
رايان فيرغسون
+3 )052( 434-1130
rferguson@firstsolar.com
أو ار كروسلي
+3 )052( 434-1130
ocrossley@firstsolar.com

المصدر :شركة "فيرست سوالر ،إنك"

