
 

 درهم مليون  963 بقيمة السعديات جزيرةفي تبريد املناطق  امتياز "تبريد" تستحوذ على 

 تبريد طن ألف 88 لالمتياز اإلجمالية القدرة

 بريدت في الرائدة الدولية الشركة )"تبريد"(، ع.م.ش املركزي  للتبريد الوطنية الشركة أعلنت: 2020 ديسمبر  23 -املتحدة  العربية اإلمارات ظبي، أبو 

  املتحدة العربية اإلمارات دولة من تتخذ والتي املناطق
 
شركة  لبيتهاتمتلك اغ، والتي  السعديات كولينج ذ.م.م شركتي على استحواذها عن لها، مقرا

 .درهم مليون  963 قيمتها اتفاقيةفي   ، اململوكة بالكامل لشركة الدار العقارية.ذ.م.م شركة الشخص الواحد والسعديات لتبريد املناطق، الدار العقارية 

السعديات  ةشرك تمتلك، املستقبل في الجزيرة على الطلب زيادة عند ةثالث محطة إلقامة إمكانية مع لتبريد،ا يمحطت من مترابطة شبكةل إقامة خال من

  للتبريد
 
 نيويورك جامعةل مخصصةفهي أما السعديات لتبريد املناطق  تبريد؛ طن ألف 77 قدره إجمالي وامتياز تبريد طن ألف 24 تبلغ مجمعة قدرةحاليا

 قةاملنط هذه في البارزة املشاريع من املزيد تطوير املتوقع ومنألف طن تبريد.  88ة اإلجمالية لالمتياز إلى ، لتصل القدر ألف طن تبريد 11بقدرة مجمعة تبلغ 

 إجمالي من تبريد طن ألف 655 إلى ظبي أبو فيتواجدها " تبريد" ستعزز  الصفقة، إتمام وبعد. املقبلة السنوات خالل ظبي أبو في هامةال والسياحية الثقافية
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باإلضافة إلى كد ذلك ويؤ  .املناطق تبريد مجال في رائدة عاملية كشركة مكانتها رسخمما ي ،"تبريد" استراتيجيةتحقيق  فيأخرى  خطوة بارزة االتفاقية وتشكل

، الصفقات الكبرى األخرى التي أبرمتها الشركة
 
. هاوخارج املنطقة في ألبرز املشاريع املفضل التبريد مزودباعتبارها  النمو تحقيق على الشركة قدرة على مؤخرا

 .السعديات ومنارة بي،ظ أبو نيويورك جامعة ظبي، أبو اللوفر متحف ذلك في بما ظبي، أبو في املشاريع أرقى لبعضخدماتها  "تبريد" رتوفس االتفاقية بموجبو 

 
 
 النمو مسار سريعت نواصل حيث اليوم، االتفاقية هذه بإبرام نحن سعداء": "تبريد" لشركة التنفيذي الرئيس اللمكي، سعيد بدر قال االتفاقية، على وتعليقا

  لتصبح تبريد شركةفي تعزيز نمو  اإلستراتيجية شراكاتنا فقد أسهمت املجال، هذا في رائدة شركةوباعتبارنا . اإلماراتدولة  في مكانتنا رسيخوت
 
  مركزا

 
 في عامليا

  22 من أكثر مع املناطق، تبريد مجال
 
 قةالصف هذهتشكل و  األمثلة،هذه  أحد الدارشركة  مع شراكتنا عتبر، وت.دول  ستة في واالستثمارات الخبرة من عاما

 
 
 بارزا

 
 ".معهم بها نتمتع التي القوية العالقة على دليال

دولة  سوق  في النمو رصف من املزيد من االستفادة ملواصلة ،والتشغيلية املالية الناحيتين من جيدنتمتع بوضع بالنظر إلى املستقبل فإننا " وأضاف اللمكي:

 ".وخارجها اإلمارات

 سررررررررررتعود أنها يثح تبريد، شررررررررررركة مع الطويلة عالقتنا بتوطيد التزامنا االتفاقية هذه تعكس: "العقارية الدار لشررررررررررركة التنفيذي الرئيس الذيابي، طالل وقال

  تقدم كما لدار،ا مسررراه ي لصرررال  مجزية قيمة توفر بكونها االسرررتثمارية أصرررولنا من بالتخارج الخاصرررة اسرررتراتيجيتنا وتتميز. الطرفين كال على بالفائدة
 
 مثاال

 
 
 تتبّنى ماك الواعدة، اإلمكانات ذات األصرررررررول  على االسرررررررتحواذ في واضررررررر ة رؤية الدار وتنتهج. اسرررررررتثماراتهم على العوائد أفضرررررررل بتحقيق التزامنا على واضررررررر ا

 . املسررررتقبلية نمّوها مسرررريرة ملواصررررلة واسررررتثماره املال رأس تدوير وإعادة األصررررول  إدارة في فّعالة اسررررتراتيجية
 
 الدار تواصررررلسرررر االسررررتراتيجية، هذه مع وتماشرررريا

 أعمررالهررا وحرردتي عبر املرردى بعيرردة نمّوهررا خطط ضررررررررررررمن مررالهررا رأس توظيف خالل من 2020 العررام في املتمّيز التشررررررررررررغيلي وأدائهررا القويررة املرراليررة نتررائجهررا زخم

 ".التطويرية املشاريع وإدارة األصول  إدارة وهما الرئيسيتين،

 

 في تنظيمية سلطة ول أ لتصبح التنظيمية لنطاق تطبيقها، واللوائح املناطق التنظيمية لقطاع تبريد اللوائح ظبي أبو في الطاقة دائرة أصدرت ،2019 عام وفي

  التي تضع أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة
 
  نظاما

 
ملشاريع التي ا وستكون السعديات للتبريد، والسعديات لتبريد املناطق أول  .املناطق لتبريد متكامال

 على تركيزها يدعمو  والعالم، املنطقة مستوى  على الطاقة قطاع في املبادرة زمام بتولي الطاقة دائرة التزام على الترخيص الجديد في أبوظبي، ما يدعمتحصل 

 .استدامة ال لول  أكثر وتبني الطاقة، موارد في الكفاءة من قدر أعلى وتحقيق التحتية، البنية تطوير مشروعات



 

ا  املناطق تبريد قطاعل التنظيمية يأتي تطويرنا للوائح: "أبوظبي في الطاقة دائرة سعادة املهندس محمد بن جرش الفالس ي، وكيل قال اإلعالن، هذا على وتعليق 

س بنى تحتية سيأفي إطار عملنا على دعم رؤية أبوظبي لتعزيز التنمية املستدامة، حيث تعمل تلك اللوائح على دعم االبتكار في تقنيات تبريد املناطق، وت

 متطورة ومستدامة، مع ضمان كفاءة التكلفة للمتعاملين وااللتزام باملعايير العاملية لل فاظ على البيئة".

 السعديات يشركت معامالت لتسهيل املاضية القليلة األشهر خالل وشركة تبريدشركة الدار العقارية  مع تعاوننا بنتيجة سعداء : "نحنالفالس يوأضاف 

 إلى تصل نسبته فيضمن خالل تخ كبيرة فوائد في هذا النطاق املناطق لقطاع تبريد اللوائح التنظيمية تطبيق سيوفر. املناطق لتبريد والسعديات للتبريد،

 نثمن نحن. خدمةال ورسوم التكلفة الشفافية في حساب ، كما سيعزز ذلك للتبريد السعديات ملتعاملي القطاع السكني لشركة االستهالك رسوم في 30%

والعمل على  اطق،املن لتبريد والسعديات للتبريد السعديات شركة في تدويرها املعاد املياه استخدام مثل مستدامة حلول  باستكشاف تبريد شركة التزام

 واملستثمرين". والسياح للسكان جاذبية أكثر وجهة السعديات جزيرة وجعل ألبوظبي، البيئية الفوائد من املزيد تحقيق

 سندات عبر طرح( درهم مليار 1.8) أمريكي دوالر مليون  500 جمعتمكنت من  العام أنها هذا من سابق وقت في أعلنت قد تبريد شركةوالجدير بالذكر أن 

 .الصفقة إغالق سيدعم ، وهو األمر الذي%2.5 بنسبة سنوات 7 ملدة جديدة

 مسرحو  مول، يودب خليفة، وبرج السعديات،جزيرة  وفنادق نيويورك، وجامعة ظبي، أبو اللوفر متحف اآلن تبريد مشاريع محفظة ستشمل االتفاقية، وبهذه

 ومرفأ الكبير، ايدز  الشيخ ومسجد ظبي، أبو كلينك كليفالندو  العاملي، ي التجار أبو ظبي  ومركز الرئيس ي، الدار ومقر ياس، وجزيرة االتحاد، وأبراج أوبرا دبي،

 .املكرمة مكة في عمر جبل ومشروع مسقط،في  املعرفة وواحة املالي، البحرين

 -انتهى-

 عن الشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد":

 

ا التي تتخذ من دولة اإلمارات ا لها، تأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد"، شركة تبريد املناطق الرائدة عاملي  ، 1998في العام  العربية املتحدة مقر 

استهالك الطاقة،  يثوهي مدرجة في سوق دبي املالي وهيئة األوراق املالية والسلع. توفر الشركة حلوال مبتكرة لتبريد املناطق تمتاز بالكفاءة العالية من ح

ا ال يتجزأ من في النمو الذي تشهده املنطقة. توفر الشركوخفض التكلفة، وتقليل الضرر على البيئة، حيث تعتبر البنية التحتية لشركة  ا ما تبريد جزء  ة حالي 

ل  .مليون طن تبريد تصل ألبرز املشاريع السكنية والتجارية ال كومية والخاصة 1.342يفوق 
ّ
شغ

ُ
محطة موزعة في مختلف أنحاء  83تمتلك شركة تبريد وت

العربية املتحدة، وثالث في اململكة العربية السعودية، وخمس محطات في سلطنة ُعمان، ومحطة واحدة في  محطة في دولة اإلمارات 70 العالم واملنطقة، منها

 باإلضافة إلى محطات أخرى في املنطقة. الهند مملكة البحرين،

 446 50 971+أو االتصال بالشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد" على هاتف رقم:   ww.tabreed.aew  للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني
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