
 

 "0202"إكسبو  محطات مترو في خطتوفر خدماتها لثالث إيميكول 

أعلنت اإلمارات ديستريكيت كولينغ )إيميكول(،  – [0202فبراير  61اإلمارات العربية المتحدة،  -]دبي 

ً في مجال  عن  ،خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة "دبي لالستثمار"الشركة الرائدة إقليميا

كقدرة  ألف طن من التبريد، 02التي ستوفر  0202موقع إكسبو  بمحطة تبريد المناطق فيملحوظ تسجيل تقدم 

ألف  02وتوفر  حاليًا،بدأت العمل  المحطةإنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علًما أن المرحلة األولى من 

 طن.

موقع  ،دبي ساوث موللمنطقة، بما في ذلك: قرية إكسبو، اوستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في 

هيئة الطرق والمواصالت ، إضافة إلى محطة 0202إكسبو  مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض

شكل ظهر المحطة بستفي التصميم، اعي االصطنالذكاء تقنية . وبفضل توظيف «ستار مول»ومنطقة مشروع 

مترو ضخمة تابعة لهيئة الطرق والمواصالت محطات ثالث لوستوفر "إيميكول" الخدمات  .ديناميكي فريد

 وهي: مركز دبي التجاري العالمي، ومجمع دبي لالستثمار و "غولف إستيت". ،0202إكسبو  خطعلى 

ذي لشركة ي، الرئيس التنفالمحطة حتى اآلن، قال الدكتور أديب مبدرالذي تم إحرازه في على التقدم  في تعليقهو

، إلى جانب ا الطموحةواستراتيجياتن ناخطط مع دبي" 0202"إكسبو  معإيميكول  ةإيميكول: "تتوافق شراك

ع موقلالتخطيط لفي مفهوم االستدامة المدمج  وبالتوافق معمعرض. المن رئيسيًا فاعالً كون جزًءا نلا التزامن

ً مع ا، وتموبعدهالمعرض انعقاد أثناء سواء كان في ، واستخدامه هدف االرتقاء باستدامة المباني والبنية شيا

لذي يمثل عقد تبريد المناطق احصولنا على بنفخر و، لجهات تقديم الخدماتتم إجراء تقييم دقيق فقد ، التحتية

العربية المتحدة اإلمارات دولة ات مميزة في لالرتباط بمشروعالرامية مع خططنا تتناغم عالمة فارقة مهمة 

  ".وفي جميع أنحاء المنطقة

ألف طن من محطاتها الكائنة  052قرابة البالغة لشركة "إيميكول" التشغيلية الحالية  القدراتإجمالي ومن خالل 

دبي لالستثمار مجمع  خدمات تبريد المناطق إلى"موتور سيتي"، تقوم الشركة بتوفير  مجمع دبي لالستثمار وفي 

ق سووالمردف تالل و "داماك هيلزو " "باالزو فيرساتشي" و "أبتاون مردف" و "سبورتس سيتيدبي " و

ي لعالمي فاومركز دبي التجاري إكسبو  خططات مترو هيئة الطرق والمواصالت على محو، ي من نخيلالليل

 %0.5تصل إلى د في الساعة بنسبة لتبريخدمات الالشركة  ويشمل ذلك زيادة قدرات إنتاجموقع المعرض. 

 .0202عام المقارنة ب

موقع  التبريد فيمحطة ، وسيتم تنفيذ ذلك داخل بخطى ثابتة في مجال التحول الرقمي تقدموتحرز "إيميكول" ال

أول محطة غير مأهولة باالعتماد أيًضا على تشغيل إدارة األبحاث والتطوير في الشركة  ستعمل، و0202إكسبو 

 .الذكاء االصطناعيعلى نظم 

للتوسع من خالل تبنيها نموذًجا متقدًما لخدمة القطاعات السكنية والتجارية  يشار إلى أن "إيميكول" تخطط

والصناعية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع تغطية القطاعات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

م خدمات تبريد المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة، وبما لتؤكد من جديد جهودها والتزامها إزاء تقدي

 يتناسب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.



 

 -انتهى-


