
Etihad	ESCO	Signs	First	Private	Sector	Service	Agreement	with	Seven	
Tides	International	

	
Etihad	ESCO	to	float	an	ESCO	tender	for	22	Seven	Tides	Properties	

	

	

Dubai,	United	Arab	Emirates	

	
Etihad	Energy	Services	(Etihad	ESCO)	has	signed	its	first	private	sector	service	agreement	with	

UAE	based	luxury	property	developer	Seven	Tides,	it	was	announced	today.	As	part	of	this	

agreement,	Etihad	ESCO	will	now	develop	and	tender	ESCO	activities	for	22	properties,	that	are	

owned	and	managed	by	Seven	Tides.		

	

Seven	Tides	is	a	Dubai-based	privately	owned	luxury	property	developer	and	holding	company.	

The	company	has	developed	and	owns	a	variety	of	projects	spanning	residential,	commercial	

and	resort	properties.	Some	of	the	prominent	assets	under	Seven	Tides	include	premium	hotels	

such	as	DUKES	Dubai,	Anantara	The	Palm	Dubai	Resort,	and	Ibn	Battuta	Gate	Hotel.			

	

Under	the	Service	Agreement,	Etihad	ESCO	will	provide	Services	to	at	least	22	properties,	

including	offices,	hotels	and	residential	units	in	the	emirate.	The	service	agreement	will	provide	

Seven	Tides	with	the	market’s	best	energy	conservation	and	solar	solutions	across	Seven	Tides’	

portfolio	of	current	real	estate	and	hospitality	projects.		

	

“Our	partnership	with	Seven	Tides	is	an	important	achievement.	We	believe	this	will	inspire	

other	private	sector	players	to	implement	energy	efficient	measures,	which	will	help	them	with	

sustainable	and	long-term	cost	savings.	We	will	also	be	submitting	a	tender	for	the	services	that	

will	include	solar	PV	installation	at	Seven	Tides’	properties.		In	order	to	support	private	players	

with	energy	efficiency,	Etihad	ESCO	will	also	provide	Seven	Tides	with flexible	financing	
solutions.	This	is	a	milestone	service	agreement	and	more	of	such	involvement	with	the	private	

sector	is	essential	if	we	are	to	achieve	Dubai’s	30%	energy	savings	target.”	said	Ali	Al	Jassim,	

CEO	Etihad	ESCO,	at	the	signing	ceremony.	

	

The	service	agreement	is	the	first	private	sector	contract	that	Etihad	ESCO	has	signed	after	a	

number	of	successful	retrofit	projects	for	public	sector	organisations	including,	DEWA,	JAFZA		

Mohammed	Bin	Rashid	Housing	Establishment	(MRHE)	and	Dubai	International	Financial	Centre	

(DIFC)	to	name	a	few.	According	to	Etihad	ESCO,	the	partnership	with	Seven	Tides	will	highlight	

the	effective	role	of	the	private	sector	in	attaining	the	goals	under	Dubai’s	Integrated	Energy	

Strategy.	The	strategy	has	set	a	target	for	Dubai	of	30%	energy	savings	by	2030.			

	

Commenting	on	the	partnership	Abdulla	Bin	Sulayem,	CEO	Seven	Tides	said,	“We	are	excited	to	

cooperate	with	Dubai	government's	efforts	to	develop	energy	efficiency.		Companies	today	

realise	the	significance	of	adopting	efficient	solutions,	which	rationalise	energy	consumption	

and	take	into	consideration	the	financial	impact	resulting	from	retrofitting	existing	facilities.	



Etihad	ESCO	will	play	a	pivotal	role	in	creating	efficient,	high	quality	and	environmentally-

friendly	opportunities	in	the	region	and	we	are	happy	to	be	a	part	of	it.”		

	

Etihad	ESCO	aims	to	encourage	and	support	partnerships	with	the	private	sector,	and	create	

new	business	and	investment	opportunities	to	contribute	to	transforming	Dubai	into	a	smart	

and	sustainable	city.	

	

***ENDS***	
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 في أول شراكة تجمعھا مع القطاع الخاص
 

" توقع اتفاقیة خدمات مع شركة  "االتحاد إسكو"  شركة االتحاد لخدمات الطاقة
 " العقاریة سفن تایدز إنترناشیونال

 
أعلنت شركة االتحاد لخدمات الطاقة (االتحاد إسكو) الیوم عن توقیعھا أول :  المتحدةدبي ، اإلمارات العربیة 

الواقع مقرھا في دولة اإلمارات ‘ إنترناشیونال فن تایدزس’القطاع الخاص، وذلك مع شركة  معاتفاقیة لھا 
 ‘االتحاد إسكو’حیث تنص االتفاقیة على قیام  ، خصصة في تطویر العقارات الفاخرةالعربیة المتحدة، والمت

مملوكة والمدارة من قبل من العقارات ال 22بتصمیم أنشطة تتعلق بخدمات الطاقة، وطرحھا للمناقصات في 
 ‘. فن تایدزس’
 

الشركة القابضة المتخصصة في تطویر العقارات الفاخرة، والواقع مقرھا في  –‘ سفن تایدز’وقد نجحت 
عقاریة التي طورتھا بنفسھا، بما یشمل مشاریع تجاریة و المتنوعة فظة من المشاریع الناجحةحفي بناء م -دبي

  ‘.ابن بطوطة جیت’، وفندق ‘منتجع أنانتارا ذا بالم’، و‘دیوكس دبي’أبرزھا من  ومنتجعات وفنادق
 

سفن ’على األقل من العقارات التابعة لـ 22بتوفیر خدماتھا إلى ‘ االتحاد إسكو’وبموجب االتفاقیة ستقوم 
، بما یشمل وحدات مكتبیة وفندقیة وسكنیة في اإلمارة، وذلك لتزویدھا بباقة من الحلول الرائدة لترشید ‘تایدز

 المتنوعة. ‘ سفن تایدز’محفظة  سیثري بما تسخیر الطاقة الشمسیةاستھالك الطاقة و
 

سفن ’تمثّل اتفاقیتنا مع توقیع االتفاقیة: " مراسم أثناء‘ االتحاد إسكو’جاسم، الرئیس التنفیذي لـوقال علي ال
خطوة ھامة للغایة، حیث نرى بأنھا ستشكل حافزاً جدیداً لشركات القطاع الخاص كي تتبع إجراءات ‘ تایدز

 خدمیةة، مما یسھم في خفض تكالیفھا على المدى الطویل. كما سنقدم مناقصة استھالك الطاق فعالة لترشید
، وسنزود الشركة بحلول تمویل في خطوة تؤكد دعمنا ‘سفن تایدز’تركیب ألواح كھرضوئیة في عقارات ل

: "یشكل ھذا االتفاق خطوة و أضافتعزیز كفاءة الطاقة". لخاصة في سبیل للجھود التي تبذلھا الشركات ا
ھامة نحو ترسیخ وتحسین تعاوننا مع القطاع الخاص من أجل تحقیق ھدف دبي في ترشید استھالك الطاقة 

 ". %30بنسبة 
 

تأتي بعد سلسلة من  -مع القطاع الخاص‘ االتحاد إسكو’ أول عقد توقعھ وھي - ویشار إلى أن ھذه االتفاقیة
كھرباء ومیاه دبي، والمنطقة الحرة في جبل  مثل ھیئة عاّمةمشاریع تحدیث المباني الناجحة لصالح جھات 

)، وغیرھا. DIFC)، ومركز دبي المالي العالمي (MRHEومؤسسة محمد بن راشد لإلسكان (علي (جافزا)، 
سلّط الضوء على الدور الفاعل الذي یلعبھ القطاع الخاص في ی‘ سفن تایدز’، فإن التعاون مع ‘داالتحا’ووفقاً لـ

باستراتیجیة دبي المتكاملة للطاقة، والتي تتضمن خفض استھالك الطاقة بنسبة  تحقیق األھداف المشمولة
 . 2030بحلول  30%

 
االتفاقیة بالقول: "نحن في غایة  توقیع ، على‘سفن تایدز’ومن جانبھ، علّق عبدهللا بن سلیم، الرئیس التنفیذي لـ

شركتنا أھمیة اعتماد الحلول التي ترشد ، إذ تدرك في ھذا المجالالحماسة والسرور للتعاون مع حكومة دبي 
لمشاریع إعادة تأھیل المنشآت والمباني القائمة  لملموساستھالك الطاقة وتأخذ في عین االعتبار األثر المالي ا



ھا دور محوري في إتاحة المزید من الفرص الممیّزة سیكون ل‘ االتحاد إسكو’حالیاً. ومما ال شك فیھ أن 
 أن نكون جزءاً منھ". ویشّرفنا وھو ما یسرناة البیئیة للمباني في المنطقة، لتحسین الجود المماثلة

 
ع الخاص تشجیع ودعم ھذا النوع من الشراكات مع القطا تحرص على‘ االتحاد إسكو’وتجدر اإلشارة إلى أن 

 ستثمار ومزاولة األعمال والمساھمة في تحویل دبي إلى مدینة مستدامة وذكیة. بغیة إتاحة فرص جدیدة لإل
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