
 

 

 2020 خاللمليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  1.35في تجّنب أكثر من  "تبريد" ةساهمم

 (والحوكمة واالجتماعي البيئي اإلفصاح) االستدامةحول  األول تقريرهاُتطلق  "تبريد"

 

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد"، شركة تبريد المناطق كشفت  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة: -2021، مارس 17
 البيئي صاحاإلف) االستدامة، اليوم عن تقريرها السنوي األول حول الرائدة عالمًيا التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها

في مناطق  2020البيئية واالجتماعية والحوكمة خالل عام  الشؤون والذي يوفر تحلياًل مفصاًل ألداء الشركة في ( والحوكمة واالجتماعي
 .عملها

أهم أنشطة  التقرير ملجويُ . إلعداد تقارير االستدامة، اآللية الدولية المعتمدة لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير اتم إعداد التقرير وفقً و 
بصفتها شركة رائدة  ،البيئية والمجتمعية والحوكمة مستقبالً  شؤون األسس والمعايير لقياس أداء الشركة في الالشركة وإنجازاتها كما يضع 

 الصناعة.  على مستوى 

 في العمل إلى جانبها أهداف تحقيق على صعيدتقدم ملحوظ  سجيل، واصلت "تبريد" ت2020 لى الرغم من التحديات التي شهدها عاموع
 .ضمان صحة وسالمة موظفيها في جميع مواقعها التشغيلية

مما  ،توصيل لعمالء جدد 50,000ت محطات جديدة لتبريد المناطق، وإضافة أكثر من " بتشغيل ستبريد"شركة  قامت، 2020 وخالل
كثر أ المترتبة عن ذلك تجنب انبعاث صافيةلة اكانت النتيجو عبر عملياتها. طن تبريد  1,403,819رفع إجمالي توصيالت الشركة إلى 

مركبة من الطرق على  193,129في الغالف الجوي أي ما يعادل إزالة مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  1.35من 
 منزاًل بالطاقة سنويًا. 128,443مليار كيلوواط/ ساعة أي ما يكفي لتزويد  2.26توفير  باإلضافة إلىمدار العام، 

فاظ على صحة مع ضمان الح هاعلى استمرارية أعمال "تبريد"حافظت سنة استثنائية بكافة المقاييس، بيئة تشغيلية صعبة و  وفي ظل  
 تسجل أي وفيات لمف أدائها القوي في مجال السالمة، الشركة واصلت. و االتابعة له منشآتالمرافق و الوسالمة موظفيها وشركائها في كافة 

 بدون إصابات أو حوادث مهدرة للوقت. مليون ساعة عمل 12أكثر من  محققةً  تشغيليةخالل العمليات ال

لب المتزايد على تلبية الطلنحتاج إلى استثمارات كبيرة "خالد عبد هللا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد": في هذه المناسبة، قال و 
 ذ وتطويرتنفيالحاجة إلى مواصلة يؤكد االنبعاثات، مما  ى مستو  لطلب سيؤدي إلى رفعنمو افالسنوات القادمة.  خاللالتبريد خدمات 

 واالجتماعي بيئيال اإلفصاح) االستدامة حول األول "تبريد"يحدد تقرير و . يتغير المناخال مشاريع التبريد المستدامة للتخفيف من مخاطر
الشركة  أنشطةيوفر معلومات وافية عن أنه كما  مع هذا التحدي المزدوج على مستوى العالم الشركة كيفية تعامل 2020للعام (والحوكمة

 ." رحلة القادمةالبيئية واالجتماعية والحوكمة للم مسائل الخاصة بال فلسفتهاموضحًا وإنجازاتها خالل العام الماضي، 



 

بطرق تدعم ؤول و بنهج مس ناأهمية توفير خدماتب ؤمنتبريد ن شركة نحن في" :"تبريد"قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة بدوره، 
ت البيئية مجاالالإنجازاتنا في ن ويعد اإلفصاح عمجتمعات في مناطق عملنا. لل أيضاً  التنمية المستدامة ليس فقط لشركتنا، ولكن

أنا و الستدامة. ا قديم أداء أفضل في مجالتعزيز قدرتنا على تقييم عملنا بشفافية لتعلى تساعدنا  مهمةً  وسيلةً  واالجتماعية والحوكمة
شراكاتنا مع األمم المتحدة من خالل برنامج األمم وال سيما  2020عام  خاللخطوات كبيرة على هذا الصعيد  أفتخر بما أحرزناه من

 ." تطلع ُقدمًا إلى مستقبل واعد ومليء بالفرصاآلن نحن نو المتحدة للبيئة ومبادرة تحالف التبريد. 

 نائف القطاع الخاص وتمكين المواهب المحلية ماالنخراط في وظاإلماراتيين على  المواطنين التزامها بتشجيع على صعيد آخر وضمن
ل التقرير جهود شركةالنمو و  وهي نسبة تعد من بين األعلى  %41المعدالت الحالية البالغة توطين و " في مجال التبريد" االزدهار، يفص 

 .اإلماراتفي دولة  لقطاع الخاصفي شركات ا

#تبريد_العطاء  إطالق مبادرة وأبرزها، 2020عام  خالليستعرض التقرير جهود "تبريد" في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات  كما
-جائحة كوفيد جهود التخفيف من تداعيات لتنفيذ العديد من البرامج في مواقع شركة "تبريد" بالتعاون مع شركائها في المنطقة. وشمل ذلك

اعدة الفنية ومساعدة المجتمعات المحلية باإلضافة إلى المس 19-كوفيدمساهمات مالية للمساعدة في تسهيل فحوصات  عبر تقديم 19
  .لدعم تطبيق اإلجراءات االحترازية التشغيلية في عدة مواقع مختارة

عامًا، أصبحت "تبريد" الشريك المفضل للمؤسسات والشركات الباحثة عن  22وبفضل سجلها الحافل باإلنجازات على مدى أكثر من 
االستهالك اإلجمالي للطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وباالعتماد حلول تبريد صديقة للبيئة وتدعم أهداف االستدامة من خالل تقليل 

مليون طن تبريد لعدة مشاريع رئيسية، تشمل معالم معمارية بارزة مثل  1.4محطة تبريد، توفر شركة "تبريد" حاليًا أكثر من  86على 
ين ية وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومرفأ البحر برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول ومترو دبي وجامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة المار 

 .المالي باإلضافة إلى مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية

 ،2020 لعام( والحوكمة واالجتماعي البيئي اإلفصاح) االستدامة تقريرلالطالع على النسخة الكاملة من تقرير شركة "تبريد" حول 
 .الرابطيرجى زيارة 

 -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 1.4 يفوق 
ّ
شغ

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

https://www.tabreed.ae/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-ESG-2020.pdf


 

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

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

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

 2020400 9712+أو  5191 446 50 971+رقم: 

 media@tabreed.aeالبريد اإللكتروني: 
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