
 
 

يد توس  ت ي ديجيتال"  بر اكتها مع "إنجر من خالل برنامج ذكاء صناعي صمم خصيًصا  ع شر

يد المناطق  ل ي الكائنة  شبكة تبر ي وسط مدينة دبر
 
ف  

 

نامج عىل أتمتة  وعكبر ل  العمليات التشغيليةسيعمل البر ي العالم   مشر
يد مناطق ف   تبر

 

يد المركزي )ش.م.ع.( أعلنت :2022مايو  24 -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة   كة الوطنية للتبر يد المناطق  الشر كة تبر ، شر

ي ديجيتال"   اكتها  مع "إنجر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة عن توسيع شر
الخاص برنامج "نيمو"،    تطبيقمن خالل  الرائدة ف 

" ب ي يد عىل عمليات "إنجر ي المناطق  شبكة تبر
ي الكائنة ف  ي تبلغ ، و وسط مدينة دبر

يد  طن 235,000  سعتها الت   .  تبر

كة  استثمرت   يد  شر ا  تبر ً ي السنوات القليلة الماضيةكثبر
ي تجديد بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات    ف 

ي إطار  ف 
اتيجيتها ف  اسب 

ي تم إنشاؤها عىل مدى عقود من تشغيل محطات وشبكات    واالستفادةللتحول الرقمي والبيانات الضخمة  
من البيانات الت 

يد المناطق. وبفضل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والكميات الهائلة من البيانات المتاحة ، تمكنت  كة  تبر شر

يد من تحقيق   ا تبر
ً
   انجاز

ً
ي    هائل
يد المناطق من خالل إنشاء  صناعة  ف  يد المناطق    لشبكةمستقلة بالكامل    نظام عمليات تبر تبر

، الكائنة  ي ي وسط مدينة دبر
ي ف 

  والت 
 
ي العالم.  ا عد الكبر من نوعهت

 ف 

تعلقة بالتشغيل،  واتخاذ جميع القرارات الم  العميل  باحتياجات التنبؤ  بالخوارزميات الذكية القائمة عىل البيانات قادرة  تقوم  

دة، ونقاط ضبط درجة الحرارة،   ي تمر عبر معدات الشبكة و   البيانات تسلسل  وأجهزة  مثل تدفق المياه المبر
نت الت    حركة اإلنب 

يواستبعاد الخطاء ، باإلضافة إىل تحسير  استهالك الطاقة والمياه مثل أجهزة التوجيه والمفاتيح  . ةالبشر

 عن  
ً
 الفوائد البيئية لهذا  وفضل

ً
وع، أثبتت االختبارات المبكرة انخفاض ي  المشر

وبالتاىلي تأمير   ل المعدات  تعط    مدة ا ملحوظا ف 

يد استمرار خدمة   والعمل الشي    ع لخوارزميات الذكاء    العطالالكشف المبكر عن    إىلهذه التحسينات    وقد أدت .  وتحسينها   تبر

دة  بحركة والتنبؤ االصطناعي القادرة عىل تحويل التدفق   ي شبكات المياه المبر
 جزء من الثانية.  ف 

يد  كة تبر ي شر
 
، نائب رئيس أول للعمليات ف يكي :   وأوضح عاطف البر

ا
يد   "  قائًل  ما يمبر  تبر

 
ي ويعزز مكانتها ك  إن

كة رائدة ف  شر

يد المناطق    صناعة يد المناطق محلًيا واقليمًيا تبر كة    أكتسبت  وقد .  هو أنها أول مزود لخدمات تبر يد  شر العقود الماضية خالل  تبر

 
ً
ة يد المناطق، أد  تضاىهال   خبر ي هندسة وعمليات تبر

عملت  لقد     . إىل توليد كميات هائلة من بيانات العمليات التشغيلية  ت ف 

يد  تنفيذ    تبر رقميةعىل  اتيجية  و   اسب  التحتيةحيث  بنيتها  ي 
ف  التكنولوجيا  استثمرت  من التشغيلية    وأنظمة  إرثها    لالستفادة 

ي ديجيتال ونجاح  تعاوننا إن و . بالعمليات التشغيليةوسجلها الحافل  اتيجية".  هو ثمرة تلكنيمو  برنامجمع إنجر    االسب 

:    وأضاف يكي نوعه،"البر من  الول  هو  وع  المشر تصميمه  هذا  تم  أعمالنا   استمراريةلضمان    وقد  ات   نموذج  تغيبر ليواكب 

امج،  التكنولوجية المستقبلية ي . ومن خالل هذه البر
خلق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة وإفادة المجتمع    سنستمر ف 

كة  ككل، مما يعزز مكانة  يد شر يد المناطق خدمات كمزود رائد ل   تبر ا وإقليمًياتبر  ". محلي 

ي ديجيتالإيغور روكا، رئ  ووافقه الرأي ي إنجر
 
وع نيمو ف   يس مشر

ا
اكة    تعتبر : "قائل ا مهًما هذه الشر

ً
نامج "نيمو"  انجاز ، المنصة لبر

يد والتدفئةالرقمية  ي شبكات التبر
"ل المتخصصة ف  ي كة "إنجر كة أن ندعم  ويشنا   ،شر ي سعيها نحو التحسير  المستمر  شر

يد ف  تبر

يد لوالكفاءة التشغيلية  ي المناطق شبكة تبر ي وسط مدينة دبر
ي ، ف 

وع ويعود الفضل ف  الذي إىل التعاون الكببر نجاح تنفيذ المشر

كة   يد أبدته شر نامج    حفزتنا قد  ل  . تبر ي تحققت من خالل هذا البر
كائنا  و   المنصةلمواصلة تعزيز    ودفعتنا النتائج الجيدة الت  دعم شر

مونبشكل أفضل.  يد".  لذا، نحن ملب   كة تبر  بتحقيق أقىص قيمة ممكنة لشر



 
 

يد قامت باالستحواذ عىل   كة تبر  شر
 
ي  80وتجدر اإلشارة إىل أن

ي % من نشاط إعمار العقارية ف  يد منطقة وسط مدينة دبر   ، تبر

اكة طويلة المد اتفاقية ضمن إطار  ي ابريل من العام  شر
برمت ف 

ُ
يد المناطقوت.  2020أ بمجموع  ضم الشبكة أرب  ع محطات لتبر

ي يد متصلة    160,145بلغ  توصيالت  تبر ،    بثمانونطن  انبعاث مبت  الذي يحول دون  أكسيد   205,000  المر  ي 
ثاب  طن من 

يد  توفر  كما  سيارة من الطرق.    44,500أي ما يعادل إزالة    سنوًيا؛الغالف الجوي    إىلالكربون   ي    شبكة تبر خدمات وسط مدينة دبر

برج خليفةال ي ذلك 
بما ف  العالم،  ي 

ي والماكن الكبر شهرة ف 
المباب  للعديد من  يد  ي مول  ،تبر لل   ،ودبر ي  ها من ودار دبر وبرا وغبر

فيهيةالمشاري    ع السكنية والتجارية   البارزة.  الب 

 

يد  ، يرجر زيارة الخبار لمزيد من  كة تبر  www.tabreed.ae موقع شر

 

 - انتىه -

 

يد يد المركزي "تبر كة الوطنية للتبر  "نبذة عن الشر

ي  
وعات والوجهات ف  يد المناطق لعدد كببر من أهم المشر يد" خدمات تبر المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ  تقدم "تبر

و  ي أوبرا، ومب  ي مول، ودبر اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبر ، وعالم فبر ي ، ومتحف اللوفر أبوظتر زايد الكببر

كة   ي مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشر
وع جبل عمر ف  ، ومشر ، ومرفأ البحرين الماىلي ي يد   86دبر ي عدد من   محطة تبر

مناطق ف 

كة  ل الشر
 
ي حيث تشغ ي المملكة  75دول مجلس التعاون الخليجر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وثالث محطات ف 
 ف 
ً
محطة

ي المنطقة
 إىل دول أخرى ف 

ً
ي مملكة البحرين، إضافة

مان، ومحطة واحدة ف  ي سلطنة ع 
 .العربية السعودية، وسبع محطات ف 

 

 محو 
ً
يد" دورا  واستدامة.  وتؤدي "تبر

ً
 نحو مستقبل أكبر ازدهارا

ً
ي قدما

ي تمكير  الفراد والمجتمعات حول العالم من المىص 
 ف 
ً
ريا

تها عام   يد" مند انطالق مسبر ي دولة اإلمارات   1998لقد حققت "تبر
كات ف  العديد من اإلنجازات البارزة، فىهي تعد من أقوى الشر

ي 
، كما تم إدراجها ف 

ً
ها نموا  بفضل موثوقية  العربية المتحدة وأكبر

ً
يد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالميا . وتواصل "تبر ي الماىلي  سوق دبر

.  إن كفاءة  ي برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي
وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف 

يد"، وهذا يعزز قدرتها ع ي نهج "تبر
شيد استهالك الطاقة أحد العنارص الراسخة ف  كات والمؤسسات لب  ىل دعم عمالئها من الشر

 . ي
ي أكسيد الكربون من أجل الوصول إىل الحياد الكربوب 

 الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثاب 

 
 
 
 

 
 

http://www.tabreed.ae/

