
 

 

 بينهماالقائمة جهود التعاون نطاق تبريد" و "مصدر" توسعان "

 

كزي )ش.م.ع.(، الشركة العاملية الرائدة في الشركة الوطنية للتبريد املر أعلنت  -[ 2021يناير  20اإلمارات العربية املتحدة،  -]أبوظبي 

مجال تطوير تبريد املناطق في دولة اإلمارات العربية املتحدة، واملسجلة في سوق دبي املالي تحت الرمز "تبريد"، عن توسيع نطاق جهود 

يؤدي إلى  الشركتين، على نحو"، وذلك من خالل تطوير وربط البنية التحتية لكلتا "مصدر شركة أبوظبي لطاقة املستقبل تعاونها مع

 .ةت وزيادة الكفاءوالعمليازيادة التعاون على مستوى التشغيل 

 الهادفة إلى توفير خدمات التبريد الفاعلة إلى املدن املستدامة حول  "تبريد"محطة رئيسية أخرى ضمن استراتيجية التعاون ويمثل هذا 

"تبريد" على امتياز محطات تبريد  ، استحوذت2020، وتوسعة العالقة القائمة بين "تبريد" و "مصدر". وفي يناير من العام املاض ي العالم

مليون متر مربع في مدينة "مصدر"، وبقدرة  2.7املناطق في مدينة "مصدر"، في خطوة ستؤدي إلى توفير خدمات تبريد فعالة ألكثر من 

 طن تبريد تقريًبا. 69,000إجمالية تصل إلى 

ة الحرارية تقنية الطاقإمكانية استغالل جدوى  دراسةإلجراء على خبراتها في القطاع ستعتمد "تبريد" وأعلنت الشركتان أيًضا عن أن 

 .، وقدرتها على تقليل االعتماد على الشبكة الكهربائية األرضية لحلول التبريد

ي هذا املجال، شركة رائدة ف بما أننا نعد  : ""تبريد"على هذا اإلعالن، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة  في معرض تعليقهو

بما في ذلك ألساسية، اأنشطتنا حلول مبتكرة تدعم لإلسهام في تطوير  ومشاريعناستراتيجية تنويع عملياتنا اال لنا شراكاتنا فقد أتاحت 

ية تطوير هذه الحلول لدعم نمو املجتمعات الحضر وفي هذا الصدد، نود  التأكيد على التزامنا إزاء ارية األرضية. تكنولوجيا الطاقة الحر 

 ها".إلى استمرار الشراكة الناجحة للغاية معفيه نتطلع في الوقت الذي ، "مصدر"املستدامة مثل مدينة 

د" االستفادة منها يمكن لشركة "تبري استراتيجية منصةينة "مصدر" مد وبصفتها مركًزا لالبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، توفر

ال للمدن املستدامة حول العالم.  من أجل اختبار التقنيات الجديدة، وتطوير استراتيجيتها في توفير التبريد الفع 

وجهة ألحد  "درمص"تعد : “"مصدر"في مدينة املدير التنفيذي باإلنابة إلدارة التطوير العمراني املستدام بالعال عبدهللا قال من جهته 

في  طميجاوا 50,000 قرابة وفورات سنوية محتملة في الطاقة تصل إلىيحقق أكبر مجمعات املباني منخفضة الكربون في العالم، ما 

العمل مع شركة قد أن ونعتماليين درهم.  10يزيد على النفقات التشغيلية في توفير ويعني ذلك تحقيق  .هناك العاملةالساعة للشركات 

واصلة العمل ميساعدنا في ضمان استفادة مستأجرينا من حلول التبريد األكثر استدامة وابتكاًرا، مع  ،مثل "تبريد"هذا املجال رائدة في 

 ".مستقبل أكثر استدامة للجميعضمان املتمثل في و  ،تحقيق هدفنا املشتركسوًيا بغية 

. سنوًيا" مصدر" تستضيفه لالستدامة الذي أبوظبي أسبوع في األسبوع هذا" تبريد" شاركت الرئيسيين،" مصدر" شركاء أحد بصفتهاو 

 يتحالف التبريد" الت“مبادرة  التي ركز فيها على رئيسية كلمة في هذا الحدث "تبريد" لشركة التنفيذيالرئيس  اللمكي سعيد بدر ألقىو 



 

 أكثر تضم لتيا شبكتهتعزيز الروابط في  على التحالفهذا  يعملو . املناخي العملدعم ب هاالتزام، إضافة إلى اأحد شركائه" تبريد"تعد 

 ة فرصعلتوس ،املدني واملجتمع األكاديمية واألوساط التمويلجهات و  الدولية واملنظمات والعام الخاص القطاعين من شريك 100 من

 .العاملي املناخ تطال ات التيتأثير ال من لحدالفعالة ل التبريدخدمات  إلى الوصول 

ا هالشريك املفضل للمؤسسات التي تبحث عن حلول تبريد صديقة للبيئة لدعم أهداف "تبريدتعتبر "عاًما،  22أكثر من وعلى مدى 

حالًيا الشركة محطة تبريد، توفر  86من خالل و . يةانبعاثات الكربونمن  الحد  و  ،وتقليل استهالكها الكلي للطاقة ،االستدامةب املتعلقة

، بما في ذلك برج خليفة ودبي أوبرا ودبي مول ومسجد الشيخ زايد الشهيرة الكبرى شاريع عدد من اململيون طن تبريد ل 1.399أكثر من 

 الكبير وجزيرة املارية ومترو دبي ومرفأ البحرين املالي ومشروع تطوير جبل عمر في مكة املكرمة باململكة العربية السعودية.

 -انتهى-

 شركة تبريد عننبذة 

 مقًرا املتحدة لعربيةا اإلمارات دولة من تتخذ التي عاملًيا الرائدة املناطق تبريد شركة ،"تبريد" املركزي  للتبريد الوطنية الشركة تأسست

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

 وتقليل لتكلفة،ا وخفض الطاقة، استهالك حيث من العالية بالكفاءة تمتاز املناطق لتبريد مبتكرة حلوال الشركة توفر. إنجي لشركة

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

ل تبريد شركة تمتلك. والخاصة الحكومية والتجارية السكنية املشاريع ألبرز  تصل تبريد طن مليون  1.399 يفوق 
 
شغ

ُ
 محطة 86 وت

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

 .املنطقة في أخرى  محطات إلى باإلضافة البحرين، مملكة في واحدة ومحطة ُعمان، سلطنة في محطات وخمس

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