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دبي 27-26 ،سبتمبر 2017
انتر سوالر يسلط الضوء على سوق المركبات الكهربائية السريع النمو في الشرق األوسط.
دبي ،يوليو  - 2017مؤتمر الطاقة الشمسية الرائد في الشرق األوسط ،انتر سوالر سينعقد في سبتمبر المقبل في دبي .يستضيف المؤتمر هذا العام جلسة
خاصة حول المركبات الكهربائية  ،إلبراز أهميتها المتزايدة في اإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط.

مدينة دبي والتي تستضيف انتر سوالر ،تتسارع لتصبح المدينة الرائدة في المنطقة في تبني المركبات الكهربائية .أطلقت وزارة الطاقة
برنامجا ً محفزا ً جديدا ً في شهر مايو .سيشجع هذا البرنامج سائقي المركبات على شراء مركبات كهربية تنعدم منها انبعاثات الكربون
من خالل قروض بنكية خضراء ،وخطط تأمين خضراء ،وأسعار جذابة للمركبات الكهربائية وتسجيل أخضر للمركبات.
صرح وزير الطاقة في اإلمارات العربية المتحدة سهيل محمد فرج المزروعي" :نحن نعمل على خارطة طريق لإلسراع بتخفيض
انبعاثات الكربون بنسبة  %15بحلول عام  ،"2020وتتضمن خطته أهدافا ً لتبني المركبات الكهربائية في أسطول السيارات
الحكومية بنسبة  %10و .%20كان المزروعي شاهدا ً على توقيع  10اتفاقيات جديدة ستدعم اإلمارات العربية المتحدة للوصول إلى
ذلك الهدف الطموح.
وأضاف المزروعي" :المنصة الجديدة تحمل أخبارا ً جيدة ً للمستثمرين أيضاً"" ،ألنها تتعاون مع البنوك وشركات السيارات وشركات
التأمين للمساعدة على تثقيف مشتري المركبات الكهربائية الجدد حول مزايا المركبات الخضراء في تقليل غازات االحتباس الحراري
في اإلمارات العربية المتحدة".
والتقى أيضا ً الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي ،مع أعضاء المجلس الذين صادقوا على برنامج
حوافز مماثل لترويج استخدام المركبات الكهربائية في دبي بشكل خاص .وكذلك ،فإن سلطة المياه والكهرباء في دبي (ديوا) سوف
تضاعف محطات شحن المركبات الكهربائية إلى  200محطة في دبي إلكمال المرحلة الثانية من مبادرة الشاحن األخضر.
"تهدف ديوا من خالل هذه المبادرة إلى تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل المستدامة من المركبات الكهربائية والهجينة للمساعدة
في تقليل انبعاث ات الكربون في قطاع النقل ،والذي يعد ثاني أكبر مصدر النبعاثات غازات االحتباس الحراري في دبي" ،كما أوضح
سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لديوا.
وقد أثارت هذه البرامج اهتمام القطاع الخاص بالفعل .فشركة "تسال" تستعد لفتح أول مركز خدمة لها في دبي ،بعد طلب  200سيارة
كهربائية موديل  Sوموديل  Xألسطول تاكسي المدينة والمركبات الحكومية بها .وقد دشنت دائرة الشرطة في دبي أسطوالً من سيارات
 BMW i3الكهربائية ،وفي نفس الوقت تختبر كل من فولكس فاجن وتويوتا ورينو وليكزس السيارات التي تنعدم منها انبعاثات الكربون
في المنطقة.
كل أجزاء صورة المركبات الكهربائية في اإلمارات العربية المتحدة تتجمع في مكانها وسوف تبرز جلسة مؤتمر انتر سوالر الخاصة
هذه المسألة .في يوم األربعاء 27 ،سبتمبر ،حيث سيتعرف المشاركون على التطورات الحالية والمستقبلية للسوق في أسواق المركبات
الكهربائية الرائدة في العالم .وسوف يتعرفون على بعضهم البعض ويناقشون أفضل االستراتيجيات وسبل التعاون لدفع أعمالهم
واإلمارات العربية المتحدة إلى مستقبل مزدهر للنقل باستخدام المركبات الكهربائية.
"جلسة المركبات الكهربائية الخاصة في مؤتمر انتر سوالر الشرق األوسط سوف تناقش سيناريوهات التوسع الممكنة ،بما فيها
االستراتيجيات المحلية لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية ،ونظم الدعم الحالية والعوامل التشريعية" ،حسبما أفاده ستيفان لو
جنتيل ،الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال الطاقة النظيفة والذي ينظم جلسة المركبات الكهربائية" .كل تطورات تكنولوجيا المركبات
الكهربائية األخيرة والمسارات اإلقليمية المتوقعة ستتم مناقشتها من قبل أصحاب الخبرة في المجال وبغرض تحقيق نتائج إيجابية".
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عن انتر سوالر
تمتد فعاليات انتر سوالر في أربع قارات ،وهي سلسلة المعارض الرائدة في العالم في قطاع الطاقة الشمسية وشركائها .وهي مركز تجمع الناس والشركات من جميع أنحاء العالم
بهدف زيادة نسبة الطاقة الشمسية في إمدادات الطاقة العالمية.
انتر سوالر الشرق األوسط هو المؤتمر الدولي للطاقة الشمسية في الشرق األوسط .في عام  ،2017سينعقد المؤتمر في فندق كونراد ذي الخمس نجوم في دبي باإلمارات العربية
المتحدة.
يركز المؤتمر على مجاالت الطاقة الكهروضوئية وتكنولوجيا إنتاج الخاليا الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة .ومنذ تأسيسه ،أصبح انتر سوالر المنصة األكثر أهمية للمصنعين
والموزعين ومقدمي الخدمات والشركاء في قطاع الطاقة الشمسية العالمي.
ومع خبرة تصل إلى  25سنة ،لدى انتر سوالر القدرة الفريدة على جمع أفراد قطاع الطاقة الشمسية من جميع األسواق المؤثرة في جميع أنحاء العالم .تنعقد مؤتمرات ومعارض انتر
سوالر في ميونخ وسان فرانسيسكو ومومباي وساو باولو ودبي .وهذه الفعاليات العالمية تُستكمل بقمم انتر سوالر ،والتي تنعقد في األسواق الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.
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