
 

 

شراكتها مع "إعمار"ل بالذكرى السنوية األولىتبريد تحتفل   

 وحصولها على حقوق تبريد أبراج "دنيا" في دبي

 فوائد بيئية جّمة تعود على واحد من أهم مشروعات التطوير العقاري في العالم

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة: - 2021، يونيو  1

  ،الشركة الرائدة عالميا في مجال تبريد المناطق انطالقًا اإلمارات العربية المتحدة، "تبريد"، تحتفل الشركة الوطنية للتبريد المركزي )ش.م.ع(

مد بموجبها وحصريًا "تبريد" المنشآت السياحية بالذكرى السنوية األولى لشراكتها مع شركة إعمار للمشاريع العقارية )ش.م.ع( "إعمار"، التي ت

دبي" بخدمات تبريد متطورة وأٌقل استهالًكا الطاقة؛ ويعود الفضل لهذه الشراكة في النمو وسط مدينة والترفيهية والتجارية العالمية بمنطقة "

 ركة للبيئة.الكبير للطاقة اإلنتاجية لـ"تبريد" فضاًل عن الفوائد الكبيرة التي تقدمها تقنيات الش

 2020المرزوقي، إلى أن الشراكة التي بدأت في شهر إبريل من عام  عبدهللا الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، السيد خالد أشاربهذه الُمناسبة و

وسط مدينة منطقة "متالك والتشغيل طويل األمد لمواقع محطات التبريد في االهذه حق إتفاقية الشراكة قد حققت نجاًحا مبهًرا، وأضاف: "تشمل 

طن متري من ثاني أكسيد الكربون  190.000مبنى في المنطقة بخدمات تبريد مستدامة، موفرين بذلك  77إمداد  حتى اآلنقد استطعنا دبي". و

 سيارة طيلة عام كامل. 41.000 الناتجة عنمن دخول الغالف الجوي كل عام، والذي يعادل إزالة االنبعاثات الكربونية 

لمرزوقي: " تقوم شركة تبريد على مفهوم التطور وهو ما تبلور بوضوح في عالقتنا بشركة "إعمار"، حيث تبلغ وحدات أطنان ويضيف ا 

، فضاًل عن الفوائد التي حققناها بإمداداتنا والتي تدعم االستدامة وكفاءة الخدمات في واحد 153.0001التبريد التي تم ربطها بشبكاتنا حتى اآلن 

 عات التطوير العقاري في العالم."من أهم مشرو

شركة "إعمار العقارية" بأن الذكرى بكما صرح أحمد ثاني راشد المطروشي، رئيس شركة "داون تاون دبي" للتبريد، وعضو مجلس اإلدارة 

عظيمة موقعًا ريادًيا في مجال السنوية األولى للشراكة بين شركتي "تبريد" و"إعمار" تمثل حدثًا هاًما، حيث علّق قائاًل:" تحتل هذه الدولة ال

تقنيات  التطوير العقاري حول العالم، كما تواصل االرتقاء بمعايير تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات المتوفرة بها، وسيعود اعتماد

لع إلى ما سنحققه من إنجازات من خالل هذه تبريد المناطق لتبريد هذه المعالم السياحية والترفيهية الكبرى بفوائد كبيرة على البيئة، ولذلك أتط

 الشراكة المثمرة".

قدًما مربعة من  323,000أعلنت شركة "تبريد" كذلك عن تزويدها أبراج "دنيا" في "داون تاون دبي" بخدماتها للتبريد، بمساحة تبلغ كما 

 طن تبريد إلى إجمالي الطاقة اإلنتاجية لـ"تبريد".  492المنشآت 

فقد أضاف: " نحن   إعمار العقارية"”و” تبريد“محطات تبريد وسط مدينة دبي، وهي شراكة بين وسف الحمادي، المدير العام، أما الدكتور ي

ة للتبريد من فخورون بتقديم خدماتنا إلى أبراج "دنيا"، ويُضاف هذا التعاقد الجديد والمهم إلى سجل إنجازاتنا، ويدل على ما نالته خدماتنا المبتكر

 ثقة العمالء كجزء أساسي من بنيتهم التحتية."

وسط مدينة في منطقة " طابقًا 22.م.(، وهي مشروع سكني حديث مكون من تم تطوير أبراج "دنيا" من قبل شركة "دنيا" لالستثمارات )ذ.م

 يحيط بموقع األبراج عدد من المنشآت والمعالم ذات الشهرة العالمية، ومنها برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا ونافورة دبي. حيث "، دبي

بحلول تبريد حضرية  وصديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة وموفرة  ء: " تلتزم شركة "تبريد" بإمداد العمالالحمادي دكتور يوسفالويضيف 

  في الطاقة، وذلك لتقليل البصمة الكربونية للتبريد في المنطقة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ألجيال الحاضر والمستقبل".

ل لتقديم خدمات التبريد للمؤسسات الساعية للحصول على خدمات عاًما من التميز التشغيلي، كانت شركة "تبريد" الشريك األمث 20مع أكثر من 

خفض الستهالك للطاقة والبصمة الكربونية. تبلغ الطاقة اإلنتاجية الحالية لشركة  تبريد صديقة للبيئة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من

لمشروعات تجارية وترفيهية هامة، مثل برج خليفة ودبي مول وأوبرا محطة مبتكرة لتبريد المناطق  86مليون طن تبريد تقدمها عبر  1.4تبريد 

وسوق أبوظبي العالمي وأبراج االتحاد وجزيرة ياس والمقر الرئيسي لشركة ومترو دبي  دبي ومتحف اللوفر في أبوظبي وجامعة نيويورك،



 
شروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية "الدار" ومسجد الشيخ زايد الكبير ومرفأ البحرين المالي وواحة المعرفة بمسقط وم

 السعودية.

  

 -انتهى-

  

 نبذة عن شركة "تبريد"
 

، تقدم حلول تتميز بكفاءة استهالك الطاقة وانخفاض التكلفة الشركة الرائدة عالميا في مجال تبريد المناطق انطالقًا اإلمارات العربية المتحدة "تبريد" هي 

وهي مدرجة  1998المعايير البيئية والمناخية. تقدم الشركة حلولها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وبالد أخرى. تأسست الشركة عام وتوافقها مع 

" مليون طن تبريد إلى مشروعات تجارية وحكومية وسكنية وخاصة عديدة، كما تمتلك "تبريد 1.404في سوق دبي المالي. توفر الشركة حاليًا ما يفوق 

محطة في اإلمارات العربية المتحدة وثالث محطات في المملكة العربةي  73محطة تبريد موزعة على دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع  86وتُشغّل 

 السعودية، وخمس في سلطنة ُعمان، وواحدة في البحرين، وغيرها.

 

 www.tabreed.aeلمزيد من المعلومات حول شركة "تبريد" الرجاء زيارة الموقع الشبكي للشركة 
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