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Seven Tides to charge Tesla owners in Dubai  
Six environmentally-friendly battery chargers installed at three Dubai hotel properties 

for guests on the go – initiative gives whole new meaning to hotel service charge 
 	
Luxury residential and hospitality property developer Seven Tides has installed Tesla 
Destination Charging connectors at three of its Dubai properties – Anantara The 
Palm Dubai Resort and DUKES Dubai on Palm Jumeirah and at the Mövenpick 
Hotel Ibn Battuta Gate. 
 
Located at the entrance of each hotel, the two Tesla charging stations offer ease and 
convenience for Tesla-driving residents and guests, who can simply pull up and plug 
in, adding up to 90km per hour range to the battery. 
 
Abdulla bin Sulayem, CEO of Seven Tides, said: “Sustainability is integral to every 
area of our organisation. We want to reduce our carbon footprint and help others to 
do the same. So to promote a more environmentally-friendly lifestyle and transition to 
alternate transport solutions, we are happy to offer these charging stations across 
our properties for free.” 
 
Seven Tides will be showcasing this and other sustainable initiatives at this year’s 
Arabian Travel Market (24 – 27 April at Dubai World Trade Centre) from their stand: 
HC0270. 
 
The chargers will help reach the Dubai Clean Energy Strategy 2050, to make Dubai 
a global centre of clean energy and a more sustainable economy by providing 7% of 
the emirate’s total energy output from clean resources by 2020, 25% by 2030 and 
75% by 2050. 
 
The Destination Charger is a type 2 charging unit, which can charge vehicles from a 
range of 7-22 kW, with the average charge time between 3-4 hours depending on 
the battery level. 
 
The UAE is focusing heavily on increasing the number of electric-powered cars on 
the road and there are currently more than 25 Destination Charger locations in the 
UAE, 18 in Dubai, six in Abu Dhabi and one in Ras al Khaimah. 



Last year, it was announced up to 10 per cent of new vehicles purchased by 
government bodies with huge transportation fleets will be electric and hybrid cars. 
The move is part of the Dubai Green Mobility Initiative, with 100 charging stations 
already installed across the emirate since 2015. 

Dubai Water and Electricity Authority (DEWA) has already added 13 electric vehicles 
to its fleet in 2015-2016 and have installed 100 stations in Dubai. While Tesla signed 
a deal with Dubai’s Roads and Transport Authority earlier this year for 200 electric 
vehicles. 

Elon Musk, co-founder and CEO of the California-based auto manufacturer, has 
previously announced in Dubai that his game-changing vehicles would enter the 
UAE market this summer and will be supported by a new service centre under 
construction in Dubai and another in Abu Dhabi in 2018. 
 
Other Seven Tides green initiatives include replacing all light bulbs in its property 
portfolio with LED lights; the development of solar power systems for future 
implementation; and an ongoing project to use building waste as fertiliser. Seven 
Tides also supports the government’s Green Economy for Sustainable Development 
and Smart City initiatives, which form part of HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum’s long-term vision to transform Dubai into a 100% smart city. 
 

-Ends- 
 

About Seven Tides 

Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an internationally 
oriented holding company established in 2004. Currently focusing on hospitality and real 
estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, partners strategically and 
acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from landmark hospitality 
acquisitions and commercial buildings to residential towers and multi-use complexes in the 
gateway cities of London and Dubai. 

For more information, please visit www.seventides.com 
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 تسال في دبي سیاراتلشحن  محطات 6شركة سیفن تایدز تعلن عن تركیب 

 
 ثالث فنادق في دبي  ستتوزع علىصدیقة للبیئة الكھربائي الشحن ال محطات •
  

أعلنت شركة سیفن تایدز الرائدة في مجال تطویر المشاریع العقاریة السكنیة والفندقیة الفاخرة، عن تركیب 
 ،منتجع وسبا نخلة دبي بإدارة أنانتارامحطات لشحن سیارات تسال في ثالثة من مشاریعھا في دبي وھي  6

 وفي فندق موفنبیك بوابة ابن بطوطة. ،نخلة جمیرا وفندق دیوكس دبي في
 

 اراتسی وستوفر تجربة سھلة ومریحة للضیوف الذي یقودون مدخل كل فندق وتتواجد ھذه المحطات عند
 ساعة.كیلومتر خالل  90، وتسطیع أن تشحن البطاریات بطاقة تمكنھا من السیر لمسافة تسال

  
 ساسیةاألكائز رالمن أھم االستدامة  تعتبر: ""سیفن تایدز"وقال عبدهللا بن سلیم، الرئیس التنفیذي لشركة 

الكربونیة ومساعدة اآلخرین على فعل الشيء  تناللحد من بصمفي مجاالت أعمالنا، ونسعى بشكل دائم 
ً وإننا سعداء للغایة بتوفیر نفسھ.  حیة والحفاظ صمن أجل الترویج لنمط حیاة عبر فنادقنا  ھذه المحطات مجانا

 ".لنقلمتطورة للى حلول على البیئة عبر االعتماد ع
 
مركز كدبي  لترسیخ مكانة 2050استراتیجیة دبي للطاقة النظیفة تحقیق أھداف أجھزة الشحن في  تسھمو

من إجمالي إنتاج  ٪7توفیر  ، والتي تھدف إلىستدامالملطاقة النظیفة واالقتصاد ا رائد في مجال عالمي
 ،2030عام البحلول  ٪25 الوصول إلى نسبةو 2020اإلمارة من الموارد النظیفة بحلول عام  فيالطاقة 

 .2050 بحلول العام ٪75و
 

خالل كیلوواط،  22-7 بطاقةشحن السیارات  )The Destination Charger(ویمكن لھذه المحطات 
 .البطاریة مستوى على اعتماداً  ساعات 4-3وقت یبلغ متوسطھ 

 
ائیة لتي تعمل بالطاقة الكھربمارات العربیة المتحدة بشكل كبیر على زیادة عدد السیارات اإلوتركز دولة ا

 ً ً  25أكثر من  على الطریق، ویوجد حالیا ً  18 شحن على مستوى الدولة، حیث توجد في محطة موقعا  موقعا
 في دبي، وستة في أبوظبي، وواحدة في رأس الخیمة.

 
 تشتریھا الھیئاتسفي المائة من المركبات الجدیدة التي  10ما یصل إلى أن  العام الماضيتم اإلعالن خالل و

 فلللتنمن مبادرة دبي  السیارات الكھربائیة والھجینة. ویشكل ھذا التحرك جزءاً من الحكومیة ستكون 
 .2015شحن في جمیع أنحاء اإلمارة منذ عام  جھاز 100األخضر، حیث تم تركیب 

 
، 2016-2015ترة سیارة كھربائیة إلى أسطولھا في الف 13 عن إضافة دبي میاهھیئة كھرباء و أعلنتوقد 

مع ھیئة الطرق والمواصالت بدبي في  اتفاقیةتسال شركة وقعت  مامحطة في دبي. فی 100وقامت بتثبیت 
 سیارة كھربائیة. 200 بیعوقت سابق من ھذا العام ل

 



 
ھا، لتي تتخذ من كالیفورنیا مقرا لتسال اأعلن إلون موسك، المؤسس المشارك والرئیس التنفیذي لشركة و

 خاللاإلمارات ھذا الصیف من دولة سوق  زیارتھ األخیرة إلى دبي عن دخول سیارات تسال إلىخالل 
 .2018أبوظبي في عام مدینة آخر في سیتم إطالق مركز مركز خدمة جدید قید اإلنشاء في دبي و

 
ً مبادرات الوتشمل   LEDصابیح بماستبدال جمیع المصابیح الكھربائیة  الخضراء لشركة سیفن تایدز أیضا

یتم روع مشباإلضافة إلى  ،في المستقبل الستخدمھاالطاقة الشمسیة  ةنظمأوتطویر  ،شاریعھافي محفظة م
 ر لتنمیةاقتصاد أخض" ةمبادر ساھم شركة سیفن تایدز في دعمالستخدام مخلفات البناء كسماد. كما ت تطویره
من رؤیة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم  الذكیة التي تشكل جزءاً  ة المدینةومبادر" مستدامة

 بالكامل. على المدى الطویل لتحویل دبي إلى مدینة ذكیة
 

وتشارك سیفن تایدز في معرض سوق السفر العربي الذي تنعقد فعالیاتھ في مركز دبي التجاري العالمي 
المشاریع والخطط المستقبلیة ، ویمكن للراغبین باالطالع على مختلف 2017أبریل  27-24خالل الفترة 

 .HC0270زیارة الجناح 
 -انتھى  -

 
 لمحة عن سیفن تایدز:

. تركز 2004سیفن تایدز ھي شركة قابضة خاصة یقع مقرھا في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتم تأسیسھا في عام 
الشركة حالیاً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات االستراتیجیة واالستفادة 

ن أجل تعزیز محفظتھا التي تشمل العدید من الفنادق العریقة، والمباني التجاریة، واألبراج السكنیة، والمجمعات من الفرص المتاحة م
 متعددة االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 

 

 www.seventides.comولمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 

 

 لالستفسارات اإلعالمیة یرجى التواصل مع:
 سلیم سطاس 

 مدیر أول عالقات عامة
 

 
 

 مدینة دبي لإلعالم - برج أرجان للمكاتب
 مارات العربیة المتحدةاإل –دبي 

 3652711 4 971+ھاتف المكتب: 
 3687363 50 971+الھاتف المتحرك: 

 Saleem.stas@shamalcomms.comالبرید االلكتروني: 
 www.shamalcomms.com :اإللكترونيالموقع 

 عضو في وورلد وایز بي آر أفیلیایتز
www.worldwisepr.com    

 یرجى متابعة مجموعة شمال على: 

        
 


