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وفورات سنوية بالطاقة الشمسية توليد يدشنان نظام  «مول اإلمارات»و «إينوفا»
 مليون درهم إماراتي 1.4في استخدام الطاقة تصل إلى 

 
، الشفففففففففففففيكم اليا د     مجا  «ماجد ال طيم»كشففففففففففففف    :2018 مايو 13دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

داي  مياكز التسففففففوم، والمدك المتكامشم وملشففففففا  التجز م والتي يا ششق مسففففففتو  الشففففففيم ا وسفففففف   تطويي وا 
أو ا لواة ال ول  ضففففففففو يم لتول د  وآسففففففففيا، م ايار شك الميىشم ا ولق مك لاام ا لواة الشففففففففمسففففففففيم وأ ييقيا

ج جاوا  مك الطاقم "اللاي م"،  3المشفففيول  لق تول د ويهدف . «مو  اإلمايا »    PVالطاقم الشفففمسفففيم 
 مش وك ديهم مك تكال ف الطاقم بشكل سلوي. 1.4وتو  ي ما يصل  لق 

 
، الشففففيكم اليا د     ملطقم الشففففيم ا وسفففف  والمتاصففففصففففم يتو  ي الادما  التقليم «  لو ا»وبإداي  شففففيكم 

موقف سففياي   1,068لوة لتول د الطاقم الشففمسففيم ت ط   7,291المتعدد  وادما   داي  الطاقم، تم تيك ب 
ويشفففكل كي  قدم. ىجم مشعي  متي ميبع، ما يعاد   11996   الميكز. وتيشغ المسفففاىم اإلجماليم لالواة 

الىال  وتجه زه بألواة تول د الطاقم الشففففمسففففيم    الميكز مواقف السففففيايا  مشففففيول  شداد الهيكل الاا  ب
 الملطقم.هو ا و  مك لوشا    

 
: " ك لد  شفففففيكم ماجد ال طيم القابضفففففم الي يس التل  ذي لالسفففففتدامم يياهيم الزشي ، قا  و   هذا الصفففففدد، 

مشفففففففففففيول الطاقم المتجدد     مو  اإلمايا  سفففففففففففيعزز مك مسففففففففففف ي  شفففففففففففيكم ماجد ال طيم والتزامها يتىق   
. 2040ستادام المياه بىشو  العام استيات جيم "المىصشم اإل جاييم" مك ى ث البعاثا  الكيبوك ومعدال  ا

طك مك البعاثا  غاز ثال  أوكسفففففف د  2,500   ا ض  ومك المقيي أك يسففففففاهم لاام ا لواة الشففففففمسففففففيم
 سياي  شك الطيقا ".   480الكيبوك سلويار، ما يعاد   زالم 

 
"لىي  دا ما ششق تشفففففففجيع شمال لا : «  لو ا»الي يس التل  ذي لشفففففففيكم  لو ج ليك، آكقال  ومك جاليها، 

ششق اشتماد الممايسففففففا  اإل جاييم والمضفففففف  قدمار    اسففففففتيات جيا  ا دال الااصففففففم بالطاقم اللاي م، كما 
لعمل ششق دشمهم ليس  ق  لتيل  الممايسففففففففففففففا  اإل جاييم السففففففففففففففتهالك الطاقم لتىق   المزيد مك الك ال  

م ششق تول د الطاقم الااصم يهم باالست اد  مك ألامم ألواة واالستدامم شلد استهالكها، يل مك اال  ىثه
تول د الطاقم الشمسيم. وتعتيي شيكم   لو ا مك الشيكال المم زيك  يما  ا  كامل دوي  ىيا  مشاييع تول د 
الطاقم الشفففففمسفففففيم، يدايم مك وضفففففع ا  كاي والم اهيم ودياسفففففا  الجدو  االقتصفففففاديم الااصفففففم يها، ميويار 
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تيك ب والصففففيالم، وصففففوالر  لق ميىشم المياقبم لما بعد تيك ب هذه ا لامم. وقد مكللا هذا الله  بعمشيا  ال
لا مك   المتكامل مك ضففففففففففففماك تىق   مسففففففففففففتويا  ا دال المطشوبم والو ويا  الموشود ، بى ث  تمكك شمال

 تىق   أهدا هم الطموىم    مجا  االستدامم وتطويي أشمالهم التجاييم    الوق  ذاتا".  
 

ووىد  أشما  مياكز التسفففففوم التابعم  «  لو ا»كل مك تجمع أكيي شفففففياكم ويشفففففكل هذا المشفففففيول جزلار مك 
الالزمم لتشفف  ل ثالثم والت  تهدف  لق تيك ب ألواة الطاقم الشففمسففيم لتو  ي الطاقم  «ماجد ال طيم»لشففيكم 

. ويتمثل الهدف ا ييز لهذه الشفياكم    تو  ي ىد 2018مك مياكز التسفوم التابعم لها بىشو  لهايم العام 
بالما م مك الطاقم المستادمم    المياكز باستادام الطاقم المتجدد     كا م الميا    7.5أدلق يصل  لق 

بالما م    الميا   والمياكز الىاليم. وقد تم  لجاز ا شما   5الجد د  التابعم لششيكم، وىد أدلق يصل  لق 
الااصففم يهذا المشففيول    غضففوك ششففي أسففاييع، دوك أك  تسففيب المشففيول بأي  زشاا أو تعط ل  شما  
الشفففيكال مك متاجي التجز م    واىد مك أييز مياكز التسفففوم التجاييم وأكثيها لشفففاطار    اإلمايا  العيبيم 

 المتىد . 
 

 . هلالالطالل ششق   د و مسيل لعمشيا  التيك ب الااصم بالمشيول،  يجق اللقي 
 

 -التهق-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C1iNnBRXK-8
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)مك الشما   لق اليم ك(  يياهيم الزشي ،  1، الصوي  لاام تول د الطاقم الشمسيم اال   طالم« مو  اإلمايا »و«   لو ا»
، ىس ك موسق، «  لو ا»آك لو ج ليك، الي يس التل  ذي لشيكم لد  شيكم ماجد ال طيم القابضم،  الي يس التل  ذي لالستدامم

 مد ي مو  اإلمايا  لد  ماجد ال طيم لشعقايا .
 

 لالستفسارات الصحفية
 واليس

mafp@wallispr.com 
enova@wallispr.com 
Tel: +971 4 275 4100 

 
 «مول اإلمارات»نبذة عن 

م    العالم ومك ي ك أشهي الوجها  ال امم    دي . يستقيل مو  اإلمايا  قيابم   38يعتيي مو  اإلمايا  أو  ملتجع تسوُّ
متي ميبع،   248,000العالم ششق مساىم تجز م  جماليم تيشغمتجيار مك ىو   630مش وك زا ي سلويار، ويىتضك أكثي مك 

، ملها ششق «ڤيا يود و»و«  اشك دوم»مك أشهي العالما  الميموقم    العالم ضمك يكك ا زيال  80وهو  تضمك أكثي مك 
    ملطقم الشيم ا وس .« ييادا»وأكيي متجي لعالمم « شال ل»و« لوي   توك »سي ل المثا  

 
، كما يىتضك أشهي المتاجي  100مايا  ُوجهم م ضشم اليتياد المطاشم،  هو يىتضك أكثي مك ويمثل مو  اإل مطعمار ومقهقر

   دي ،  لق جالب متاجي ا زيال « كاي وي»، وأكيي ها ييمايك  «د يلهامز»و« هاي   ليكشز»متعدد  ا قسام    العالم مثل 
 يا  والم يوشا  الملزليم. والىيا  العصييم والمستشزما  اليياضيم واإللكتيول

 
سك  »ويتم ز مو  االمايا  بايتباطا المباشي مع متيو دي ، ويجتذب كا م أ ياد ا سي  لميا قا التي  هيم العا شيم الت  تشمل 

   الشيم ا وس  « ڤوكس س لما»، أو  ملتجع تزل  دااش     الشيم ا وس   لق جالب ىديقتا الثشجيم؛ وأكيي مجمع «دي 
ومك الميا   «. مسية دي  االجتماش  وميكز ال لوك »؛ و«ماجيك بالل  »شاشم؛ وميكز التي يا العا ش   24ي  تألف مك والذ

 «. ش ياتوك دي  مو  اإلمايا »و« مو  اإلمايا  كمي لسك »المتصشم بمو  اإلمايا   لدقاك  اماك   م امس لجوم هما: 
 

" متعدد المياىل يتكش م  جماليم 2015ول التىد ث والتطويي "التطويي مشي  2015استكمل مو  اإلمايا     شهي سيتميي 
يش   مشياي ديهم  مايات ، ومع هذه التوسعم الجد د  يكوك يبع وجهم التسوم العصييم هذه جد د كشيار أمام الزواي والمتسوق ك، 

ال ااي  وايايا  الطعام والتي يا، وتوسعم  تتضمك شالما  تجاييم ت سس لتواجدها  و  مي     اإلمايا ، والكث ي مك الم اهيم
 ااصم بمتاجي التجز م    الطاي  الثال . 

 
مو  اإلمايا     الميتبم السابعم شالميار ي ك أكثي  (ICSC)« المجشس العالم  لمياكز التسوم »صلَّف  2012و   شام 

يتبم ا ولق    ملطقم الشيم ا وس . وا ُتتح مو  مياكز التسوم يبىيم مك ى ث المييعا  لشقدم الميبع الواىد،  يما اىتل الم
، «ماجد ال طيم»، ويقع    ملطقم الييشال ويطل ششق شايل الش خ زا د، وتمشكا وتد يه مجموشم 2005اإلمايا     شام 

mailto:mafp@wallispr.com
mailto:enova@wallispr.com
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ايا  يمكلكم اليا د     شالم مياكز التسوم والتجز م والتي يا    الشيم ا وس  وشما  أ ييقيا. لمعي م المزيد شك مو  اإلم
ششق ال يسيوك: « مو  اإلمايا »أو االلضمام  لق ص ىم  MalloftheEmirates.comتص ُّح الموقع: 

Facebook.com/MalloftheEmirates  :أو ص ىتا ششق  لست يامInstagram.com/ MalloftheEmirates  أو
 .twitter.com/MallofEmiratesتويتي 

 
 

 «اڤإنو »نبذة حول شركة 
وتو ي ىشوالر  ييد   ،تقدم ادما  شامشم لعمال هاشيكم  قشيميم يا د     مجا  الطاقم والادما  التقليم المتعدد ،  لوڤا"" تعتيي 

"  لوڤاوالي  يم. ويعمل لد  "هدا هم الماليم والتش  شيم أ تىق      لمساشد  العمالل قا مم ششق ا دال  ا  إلداي  الطاقم والمي 
مواف شال  التدييب ومتعدد المهايا ، يقدموك الادما  لمجموشم واسعم مك العمالل    القطاشا   2000أكثي مك 

 السكليم والتجاييم والصلاشيم وقطال اليشايم الصىيم والقطال العام    أيجال الملطقم. 
داي  مياكز  الشيكم اليا د ، ي ك ماجد ال طيم 2002وه  شباي  شك مشيول مشتيك تم تأسيسا    شام     مجا  تطويي وا 

التسوم والمدك المتكامشم وملشا  التجز م والتي يا    ملطقم الشيم ا وس  وأ ييقيا وآسيا وب ك مجموشم   وليا، اليا د  شالميار 
داي  الطاقم الت  تساهم    التلميم المستدامم    مجا   داي  الموايد. وتقوم المجموشم يتصميم وتو  ي ىشو  المياه والل ايا ،  وا 

 لشمجتمعا  والصلاشا .
 متابعم أابايلا ششق مواقع التواصل االجتماش  شيي اليواب  التاليم:يمكلك 
 me-https://www.linkedin.com/company/enova 

 https://twitter.com/Enovame 

 
 

 نبذة عن مجموعة فيوليا
مواف ىو  العالم،  169000ا مثل لشموايد. ومع أكثي مك  مجموشم   وليا ه  الشيكم اليا د  شالميا    مجا  اإلداي 

والل ايا  والطاقم، والت  تساهم    التلميم المستدامم لشمجتمعا  المىشيم إلداي  المياه  تصمم مجموشم   وليا وتو ي ىشوالر 
 .والصلاشا . ومك اال  ثالثم أقسام متكامشم، تساشد   وليا ششق تطويي الوصو   لق الموايد والى اظ ششق الموايد، وتعويضها

 
 وك شا  يادمم الصيف الصى ، مش 62مش وك شا  بمياه الشيب و 96، ساهم  مجموشم   وليا يتزويد 2017   شام 
مش وك طك متيي مك الل ايا   لق مواد جد د  وطاقم. وقد  47مش وك مي اواط ساشم مك الطاقم، وقام  يتىويل  55وألتج  
مشياي  ويو    شام  25.12مجمعم يش   لىو    يادا  VIE)  ويولكس   المديجم    يويصم باييس(  وليا لشي  م  ىقق 
 www.veolia.com دوالي(. مشياي 30.1) 2017

 
 
 

https://twitter.com/MallofEmirates
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame
http://www.veolia.com/
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  عن "ماجد الفطيم"
داي  مياكز التسوم، والمدك المتكامشم 1992تأسس  شيكم "ماجد ال طيم" شام  ، وه  الشيكم اليا د     مجا  تطويي وا 

 .وآسيا وملشا  التجز م والتي يا ششق مستو  الشيم ا وس  و   ييقيا
 

وتى ل قصم لجاة "ماجد ال طيم" بالعد د مك اإللجازا ، الت  جال  لت جم ي يم أسسها الس د ماجد ال طيم، الذي ىشم يت   ي 
أسعد الشىاا  لكل اللاس، كل  وم". وقد يدأ  مالمح تشك الي يم تتجّسد شيي العد د مك "م هوم التسّوم والتي يا لتىق   
سوقار ىو  العالم  15تم ا تتاىها أوالر    دولم اإلمايا  العيبيم المتىد ، لتتوّسع بعدها شيي  مياكز التسّوم الىد ثم والميتكي ،

( لشم سسا  الااصم    ملطقم BBBألف مواف. وقد لال  المجموشم أششق ديجم استثماييم ) 39ويعمل يها أكثي مك 
 الشيم ا وس .

 
 لدقار وثالثم مشاييع مدك متكامشم باإلضا م  لق العد د مك المشاييع  12ميكز تسّوم و 23تمتشك وتد ي "ماجد ال طيم" ال وم 

لشيكم "ماجد ال طيم"، "مو  اإلمايا "، و"مو  مصي"، ومياكز "س ت  سلتي"،  ق د اإللشال. وتتضّمك مياكز التسّوم التابعم
اكم مع ىكومم الشايقم. كما أّك ومياكز التسوم المجتمعيم "ماي س ت  سلتي"، باإلضا م  لق أيبعم مجّمعا  تسّوم بالشي 

سوقار ششق مستو  الشيم ا وس  وا  ييقيا وآسيا. وتد ي "ماجد  38لششيكم امتياز االستادام الىصيي السم "كاي وي"    
 دولم.  15متجيار     210ال طيم" أكثي مك 

 
ميكز تي يا شا ش   31ضا م  لق شاشم س لما    صاال  "ڤوكس س لما" التابعم لها، باإل 284كما تد ي "ماجد ال طيم" 

 "ماجيك بالل  "    الملطقم، والعد د مك الملشا  التي  هيم الميتكي  مثل "سك  دي "، "أويب  دي " و"سك  مصي"، وغ يها. 
و"ماجد ال طيم" ه  الشيكم ا م  لشيكم "لجم" شيكم ادما  التمويل والمتاصصم يإصداي البطاقا  اال تماليم االستهالكيم 

شيكم متاصصم با زيال وا لاقم تد ي شددار مك أييز ا سمال والعالما  التجاييم    شالم ا زيال والموضم مثل ، و 
"أي يكيومي  آلد  تش" و"ُأو  س لتس" و"لولوليموك أثش تيكا" و"كيي  آلد باييل" و "ما زوك دو مولد".. هذا وتشّ ل "ماجد 

  وليا"، العالميم اليا د     مجا   داي  "ڤاال  مشيول مشتيك مع شيكم ال طيم" شيكم  داي  الميا   "  لوڤا" مك 
 

المعتمد    ملطقم الشيم ا وس  كما ألها تعمل     . وتمتشك المجموشم ىقوم متجي "لي و" و "أمييكاك غ ي "الي  يم الموايد
 قطال ا طعمم والمشيوبا  مك اال  شياكم استثلا يم مع "غويميا غشف".

www.majidalfuttaim.com 
 متابعم أابايلا ششق مواقع التواصل االجتماش  شيي اليواب  التاليم:يمكلك 

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim  

twitter.com/majidalfuttaim://https  

futtaim-al-www.linkedin.com/company/majid://tpsht  

ok.com/MajidAlFuttaimhttps://www.facebo  

 

http://www.majidalfuttaim.com/
https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim
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