News Release

"فيرست سوالر" تعمن عن إنجاز محطة الطاقة الشمسية الرائدة في دبي بقدرة 31
ميجاواط
تعتبر أكبر محطة في المنطقة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ وقد تم بناؤها في أقل من  13أسبوعا
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  22 -أكتوبر  – 2331أعمنت شركة "فيرست سوالر" ،المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز ( ،)FSLRاليوم عن نجاحيا في إنجاز وتسميم محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تبمغ  13ميجاواط في
دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وتعتبر ىذه المحطة ،التي تمثل أول مشروع أساسي لمشركة في منطقة الشرق
األوسط ،أكبر محطة لمطاقة الشمسية الكيروضوئية في المنطقة بأسرىا.
ونجحت فيرست سوالر ،التي اختارتيا ىيئة كيرباء ومياه دبي (ديوا) لتوفير خدمات اليندسة والتوريد والبناء وتقديم
ألواحيا الشمسية المتطورة المطمية بطبقة رقيقة من أنصاف النواقل ،في ربط المحطة بشبكة الكيرباء في اإلمارة بعد
 195يوماً من وضع حجر األساس في مارس  .2013وبمغ حجم القوى العاممة في المشروع  1280عامالً في
مرحمة الذروة ،وتطمّب أكثر من  1.4مميون ساعة عمل الستكمالو ،عمماً بأن العممية كانت خالية تماماً من الحوادث.
وسوف تولّد المحطة ،التي تحتضن  152,880لوحاً شمسياً من طراز " "FS Series 3 Blackمن إنتاج فيرست
سوالر ،حوالي  24مميون كيموواط/ساعة من الطاقة الكيربائية سنوياً .وسوف تسيم الطاقة الكيربائية الناتجة عن ىذه
المحطة ،في تخفيض نحو  15ألف طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالمتوسط ،أي ما يعادل إزالة
 2000سيارة من الطرقات كل عام.
وفي ىذه المناسبة ،قال سعادة سعيد محمد الطاير ،نائب رئيس المجمس األعمى لمطاقة في دبي" :تمثّل ىذه المحطة
خطوة ىامة نحو تنفيذ استراتيجية دبي المتكاممة لمطاقة  ،2030الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة في اإلمارة بما
ينسجم مع رؤية المجمس األعمى لمطاقة في دبي .وىا نحن نستفيد من الطاقة الشمسية لممرة األولى من أجل تعزيز
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نمو وازدىار اإلمارة ،وىو إنجاز ىام لمغاية بالفعل .ومن خالل ىذا المشروع الرائد ،نجحت فيرست سوالر في إثبات
الكثير من المزايا اليامة التي تجعل من الطاقة الشمسية خيا اًر جذاباً ،مثل الموثوقية ،والتكاليف المعقولة ،وامكانية
التوسع ،وسرعة التنفيذ".
جدير بالذكر أن محطة الطاقة الشمسية ىذه ،والتي تبمغ قدرتيا  13ميجاواط ،ىي المرحمة األولى ضمن المشروع
تيمناً بصاحب السمو الشيخ محمد بن
الرائد "مزرعة محمد بن راشد آل مكتوم لمطاقة الشمسية" ،التي تحمل ىذا االسم ّ

راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .ومن المتوقع أن تغطي المزرعة في

مرحمتيا األخيرة  40كيمومت اًر مربعاً وأن تنتج  1000ميجاواط من الطاقة النظيفة لمشبكة الكيربائية المحمية باستخدام
التقنيات الكيروضوئية والح اررية الشمسية.
يجسد ىذا اإلنجاز اليوم االرتقاء بمكانة دولة
من جانبو ،قال جيم ىيوز ،الرئيس التنفيذي لشركة فيرست سوالرّ " :

اإلمارات لقيادة الجيود المبذولة في المنطقة في مجال دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة .وتفخر فيرست سوالر بأن
تكون جزءاً من ىذه المبادرة الرائدة إلثبات قدرة الطاقة الشمسية الكيروضوئية عمى تمبية احتياجات الطاقة في منطقة
الشرق األوسط ،نظ اًر لتكاليفيا التنافسية وكفاءتيا التشغيمية .وبينما نحتفل مع إمارة دبي بيذا اإلنجاز اليام ،ال بد لنا
أيضاً أن نسمّط الضوء عمى أىمية المشروع عمى نطاق أوسع ،فإلى جانب إبراز كفاءة ألواحنا المتطورة المطمية بطبقة
رقيقة من أنصاف النواقل في درجات الح اررة المرتفعة ،يضع ىذا المشروع معايير جديدة لمحطات الطاقة الشمسية في
المنطقة".
متر مربعاً ،أي ما يعادل مساحة  33ممعب كرة قدم تقريباً ،وتم
تغطي المحطة مساحة  59فداناً أو  238,764اً
تصميميا بحيث تعمل لمدة تزيد عن  25عاماً .وتجدر اإلشارة إلى نجاح فيرست سوالر في إنجاز المحطة ضمن
الموعد المحدد ،مع إنفاق ما يصل إلى  ٪50من تكمفة إنشائيا داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إذ تم جمب
المحوالت والكابالت والمفاتيح الكيربائية من موردين محميين.
المكونات مثل الرفوف و ّ
-انتيى-

نبذة عن "فيرست سوالر"
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"فيرست سوالر" ىي شركة عالمية رائدة في مجال توفير أنظمة الطاقة الشمسية الكيروضوئية الشاممة باستخدام ألواح متطورة مطمية
بطبقة رقيقة من أنصاف النواقل .وتوفر الحمول المتكاممة التي تقدميا الشركة لمحطات الطاقة بديالً جذاباً من الناحية االقتصادية عن
توليد الكيرباء باستخدام الوقود األحفوري .وبدءاً من البحث عن المواد الخام ووصوالً إلى إعادة تدوير ألواح الطاقة الشمسية منتيية
الصالحية ،تسيم أنظمة الطاقة المتجددة الخاصة بشركة "فيرست سوالر" في حماية وتعزيز البيئة .لممزيد من المعمومات حول "فيرست
سوالر" ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.firstsolar.com
خاص بمستثمري "فيرست سوالر"

يحتوي ىذا الخبر الصحفي عمى بيانات مستقبمية متوافقة مع أحكام إخالء المسؤولية من البند ( 21إي) من قانون سوق األوراق المالية

لعام  .1934وال تشكل البيانات المستقبمية الواردة في ىذا الخبر ضمانات لألداء المستقبمي .وتنطوي تمك البيانات عمى عدد من العوامل
التي يمكن أن تسبب اختالفاً مادياً في النتائج الفعمية ،بما في ذلك المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة في مجال تطوير وتوزيع المنتجات،

والعوامل االقتصادية والتنافسية والعالقات اإلستراتيجية الرئيسية لمشركة ،وغيرىا من المخاطر المدرجة بالتفصيل في ممفات الشركة
المحفوظة لدى لجنة األوراق المالية والبورصات .كما أن "فيرست سوالر" غير ممزمة بتحديث أي من البيانات المستقبمية الواردة في ىذا
الخبر الصحفي أو المتعمقة بالتصريحات المذكورة ضمنو.
لالستفسارات:
الجهات اإلعالمية

روفن بروينسا

فيرست سوالر -قسم االتصاالت لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وافريقيا
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