
 

 

 

 طاقةلل يةن منصة استثمار آتبريد" و " التمويل الدولية" تنشئ"

 مليون دوالر في الهند ودول جنوب شرق آسيا األخرى  400بقيمة  ضخ سيولةمنصة تستهدف ال

 

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.  كل من أعلنت: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة -2021 مارس 03
ؤسسة التمويل وم"تبريد"، شركة تبريد المناطق الرائدة عالمًيا التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها، 

ثمار في بهدف االست في سنغافورة يةاء منصة استثمار إلنشعن خطتهما  الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي
ل جنوب شرق آسيا دو ثم التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند خدمة التوليد الثالثي و تقنيات تبريد المناطق و 

 .األخرى 

ركتها الفرعية شتهدف هذه الشراكة إلى االستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة "تبريد" في الهند حيث أسست 
قدم من ت   ةخدمك الطاقة هالكتبريد أكثر كفاءة في است خدمات إلى توفير الطرفان كما سيسعى. المملوكة لها بالكامل

ية وعمليات إعادة التطوير الجار  الجديدة رئيسيةالعمرانية المخططات ي واللتطوير العقار مشاريع امصادر خارجية ل
 .عبر المدن المستهدفة

الهند،  دوتعالعالم.  دول بقية قارنة معم الضعفنموًا أسرع بمعدل  الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا شهدي
طة عمل ختوقعات ال يزال التبريد المساهم األكبر في هذا النمو مع و ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، 

يضيف قطاع أن  أنه من المتوقع كما ، 2038ف حتى عام زيادة الطلب بمقدار ثمانية أضعاب للحكومة الهنديةالتبريد 
 .مليون طن تبريد خالل هذه الفترة 100 ما يقّدر بـ العقارات التجارية وحده

نععاثات اال ليلتق معأكثر فعالية من حيث التكلفة  اً على الصعيد العالمي، توفر مرافق تبريد وتدفئة المناطق طرق
اكتفاءها عاٍن ذات م تسريع انتقال المعاني الخضراء إلىوفي الوقت نفسه  ،من الطاقة مدنتلبية احتياجات اللكربونية ال

شركات خذ تتحيث  اً نسبي نتشرغير م في الهندكخدمة  التبريد نموذج . مع ذلك، ال يزالذاتيًا فيما يخص الطاقة
ة مجزأ  من منظومةض ليعملواالرأسمالية تمويل نفقاتهم  لى كل منها تو خيارات تقنية فردية ومتنوعة وي ي العقار التطوير 



 

لطاقة وتقديم كفاءة ااألصول اإلنتاجية وتحسين  تكاليف دورة حياة يؤدي ذلك إلى توفيروبالتالي  ،مقدمي الخدماتمن 
 تينحسنخدمة تبريد أفضل من خالل اعتماد معايير الصحة والسالمة الم

دول جنوب شرق الهند و تتميز : ""تبريد"ئيس التنفيذي لشركة قال بدر سعيد اللمكي، الر وتعليًقا على هذه الشراكة، 
ميع الطرق جحيث تمر في نظام الطاقة العالمي  مما يجعلها الععًا مؤثراً  بحجمها واقتصادها الديناميكي آسيا األخرى 
جسيد هذه في ت ر مهمدو بالتبريد المستدام  ساهميو الهند.  مزدهر عبرالعالمي النظيفة الطاقة القطاع المؤدية إلى 

 ة التمويل الدوليةمع مؤسس نفتخر بشراكتنا، خدمات التبريدبصفتنا شركة عالمية رائدة في إنشاء أسواق لونحن الرؤية. 
تبريد سواق الأللمساعدة في قيادة تطوير تبريد المناطق و  ،في المنطقة بارز التي تتمتع بحضور استشاري واستثماري 

 " ة.كخدم

عامًا، أصعحت "تبريد" الشريك المفضل للمؤسسات  22باإلنجازات على مدى أكثر من وبفضل سجلها الحافل 
والشركات العاحثة عن حلول تبريد صديقة للبيئة وتدعم أهداف االستدامة من خالل تقليل االستهالك اإلجمالي 

مليون  1.4أكثر من  محطة تبريد، توفر شركة "تبريد" حالياً  86للطاقة وخفض انععاثات الكربون. وباالعتماد على 
طن تبريد لعدة مشاريع رئيسية، تشمل معالم معمارية بارزة مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول وجامع الشيخ زايد 

ومترو دبي ومرفأ العحرين المالي باإلضافة إلى مشروع جبل عمر بمدينة مكة  وجزيرة ياس الكبير وجزيرة المارية
 .سعوديةالمكرمة في المملكة العربية ال

 -انتهى-

 شركة تبريد نبذة عن

ًرا قتأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد"، شركة تبريد املناطق الرائدة عاملًيا التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية املتحدة م

 ٪40لشركة مبادلة، و  ٪42، وهي مدرجة في سوق دبي املالي وهيئة األوراق املالية والسلع وهي مملوكة بنسبة 1998لها، في العام 

جي. توفر الشركة حلوال مبتكرة لتبريد املناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة، وخفض التكلفة، وتقليل لشركة إن

الضرر على البيئة، حيث تعتبر البنية التحتية لشركة تبريد جزًءا ال يتجزأ من في النمو الذي تشهده املنطقة. توفر الشركة حالًيا ما 

ل مليون طن تبر 1.4 يفوق 
ّ
شغ

ُ
محطة موزعة  86يد تصل ألبرز املشاريع السكنية والتجارية الحكومية والخاصة. تمتلك شركة تبريد وت

محطة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وثالث في اململكة العربية السعودية، وخمس  73في مختلف أنحاء العالم واملنطقة، منها 

 كة البحرين، باإلضافة إلى محطات أخرى في املنطقة.محطات في سلطنة ُعمان، ومحطة واحدة في ممل

أو االتصال بالشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد" على هاتف   www.tabreed.ae  للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني
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