
 

 

 

 "twofour54"لـ  التابعة ياس –إلى املنطقة اإلبداعية شركة تبريد توفر خدمات التبريد 

لشركة اأعلنت الشركة الوطنية للتبريد املركزي ش.م.ع )املعروفة باسم: تبريد( ، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة: 2021يناير  24

لتوفير خدمات  "twofour54"هيئة املنطقة اإلعالمية ، عن توقيع اتفاقية مع تطوير وتوفير حلول التبريد إلى املناطقالرائدة في العاملية 

  العام.ذا هوالذي من املقرر أن يتم افتتاحه في وقت الحق من  "ياس باي"في  "ياس –املنطقة اإلبداعية "الجديد  امقرهالتبريد إلى 

طن تبريد بحلول نهاية العام  3500تبريد في جزيرة ياس، حيث ستوفر طاقة تبريد تصل إلى الوستقوم "تبريد" بربط املقر الجديد بنظام 

لى مدار ع التبريدخدمات ستوفر "تبريد" بموجبها لة املدى طويطن تبريد. ووقعت الشركتان اتفاقية  9000الحالي بطاقة إجمالية تبلغ 

 األعوام الثالثين القادمة.

 لتلبية االحتياجات الفريدة واملتزايدة لقطاع اإلعالم والترفيه  -املنطقة اإلبداعية وتعتبر 
ً
األلعاب و هي أول مشروع يتم تصميمه خصيصا

متر  270.000مليون قدم مربع ) 2.9التي تمتد على مساحة تصل إلى ي. ومن املتوقع أن تسهم املنطقة في دول مجلس التعاون الخليج

مربع( في تعزيز إنتاج القطاع اإلعالمي في أبوظبي بما يصل إلى ثالثة أضعاف على مدار األعوام العشر القادمة، ال سيما في ظل افتتاح 

 " وشركة "يونيتي تكنولوجيز" وشركة "فايس ميديا".CNNشركة بما فيها شبكة " 600أكثر من إلى التابعة راكز العديد من امل

  بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" وتحدث
ً
أبوظبي  : "تسهم "تبريد" في دعم خطط االستدامة فيعن االتفاقية قائال

على دورنا املهم وخبرتنا " twofour54في اإلمارة. وتعتمد شراكتنا مع " إلى املشاريع الرئيسية املستدامة لتبريدامن خالل توفير حلول 

نتعاون أن و  "twofour54"الكبيرة في تعزيز كفاءة استهالك الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في جزيرة ياس. ويسعدنا أن نحظى بثقة 

 معهم على مدار األعوام الثالثين القادمة".

لعمالء في املنطقة، لحلول التبريد باالعتماد على التقنيات الحديثة وتتمتع شركة "تبريد" بخبرة تمتد على مدار عقدين من الزمن في توفير 

حيث تتعاون مع العديد من الوجهات العاملية في جزيرة ياس مثل "ياس ووتر وورلد" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"عالم فيراري أبوظبي" 

أكثر من صل إلى طاقة تبريد ت"تبريد" إلى شركائها في جزيرة ياس  توفرو  الرائد. "جزيرة ياس -دبليو أبوظبي "وفندق  "ياس مارينا"س ى ومر 

 طن تبريد. 100.000طن تبريد، فيما تصل إجمالي طاقة التبريد في الجزيرة إلى أكثر من  59.000

، إلى الحصول على التصنيف  -وتسعى املنطقة اإلبداعية 
ً
 مستداما

ً
فق نظام من الدرجة الثانية و ياس التي تم تصميمها لتكون مركزا

الجديد منطقة يمكن  . وسيوفر املشروع2030التصنيف بدرجات اللؤلؤ الذي تم تصميمه بموجب خطة أبوظبي للنمو املستدام 

السكنية  املشروع بارتفاع منخفض مقارنة باملباييفي بايي املطرق النقل املحلية. كما تم تصميم شوارع تتصل بالتجول فيها وتضم 

تنص االتفاقية املبرمة بين الشركتين على إيشاء مصنع مخصص في جنوب جزيرة ياس و . لتوفير أجواء مميزة في املقر الجديد املجاورة

 ."twofour54ملنطقة صايعي اإلعالم "ملواكبة خطط التوسع املحتملة واملتطلبات املستقبلية 



 

ضل ة "تبريد"، نوفر أف"بفضل تعاوننا مع املتخصصين املميزين في شرك :"twofour54"مها الجنيبي، مديرة التطوير العقاري في وقالت 

ويسعدنا أن نتعاون  .االحتياجات املشتركة في املستقبلياس، مما يسهم في تلبية  -عمالئنا في املنطقة اإلبداعية لحلول التبريد املبتكرة 

 االستدامة". أهداف تحقيقفي مع "تبريد" على اإليفاء بالتزاماتنا املشتركة 

، أصبحت  22وعلى مدار أكثر من 
ً
 بفضل ما توفره من حلول تبريد مستدامة وتمتاز"تبريد" الشريك املفضل للعديد من املؤسسات عاما

محطة  86ل الشركة من خالانبعاثات الكربون. وتوفر الحد من و  بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة وتقليل الضرر على البيئة

اريع الرئيسية مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول وجامع الشيخ زايد الكبير املشالعديد من مليون طن تبريد إلى  1.399أكثر من  تبريد

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

 -انتهى -

 شركة تبريد نبذة عن

ة مقًرا املناطق الرائدة عاملًيا التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية املتحدتأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد"، شركة تبريد 

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

قليل ة العالية من حيث استهالك الطاقة، وخفض التكلفة، وتلشركة إنجي. توفر الشركة حلوال مبتكرة لتبريد املناطق تمتاز بالكفاء

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 تبريد تصل ألبرز املشاريع السكنية والتجارية الحكومية والخاص 1.399يفوق 
ّ
شغ

ُ
محطة  86ة. تمتلك شركة تبريد وت

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

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

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