
 

 

 

  "أبوظبي "س ي وورلد ملشروع“ ميرالمع " اناق امل تبريد اتفاقية"تبريد" توقع 

 ياس املستقبلية على جزيرة واملشاريع "س ي وورلد أبوظبي" لخدمة مخصصة 2022 عام بحلول  جديدة محطة إنشاء تتضمن االتفاقية

 والتي ناطقامل تبريد في الرائدة الدولية الشركة ،"(تبريد)" ع.م.ش املركزي  للتبريد الوطنية الشركة تبرمأ :06.01.2021 –املتحدة  العربية اإلمارات أبوظبي،

  املتحدة العربية اإلمارات دولة من تتخذ
 
 دينةامل ،"أبوظبي "س ي وورلد ملشروع املناطق تبريد خدماتبموجبها  توفر "،ميرال" شركة مع اتفاقية ،لها مقرا

 .واألعمال واالستجمام للترفيه رائدةال عامليةال اتوجهإحدى ال ياس، جزيرة على "ميرال" تطورهاالتي و  البحرية لحياةافي  تخصصةامل

 طن 15000 إلى صلت تبريد قدرة وستوفر ، ياس جزيرة في املوجودة املناطق تبريد بشبكة الجديد" أبوظبي وورلد س ي" مشروع ربطعلى  "تبريد" شركة وستعمل

 .تبريد

 ، املناطق تبريد محطة إنشاء بمجردو  "،أبوظبي وورلد س ي" مشروع موقع في 2022 عام بحلول  ةمخصصة جديد محطة لبناء "تبريد" شركة تخطط كما

  ومتقدمومستدام  موثوق  تبريد مصدر من املشروع سيستفيد
 
 ."تبريد" كةشر  تشغلها التي ياس جزيرة في املركزي  للتبريدبشبكة  بطتر مو  ،تقنيا

 
 
  التزامنا "يرتكز: "تبريد" لشركة التنفيذي الرئيس اللمكي، سعيد بدر قال اإلعالن، هذا على وتعليقا

 
 تتسم التي ملناطقا تبريد حلول  أحدث تقديم على دائما

 املناطق تبريد خدمات لتقديم "ميرال" شركة مع تفاقيةهذه اال توقيعب ونحن سعداء، التكلفة حيث من والفعالية واملوثوقية الطاقة استخدام في بالكفاءة

 ".ياس جزيرة في ةالرئيسي حطةامل هذه خالل من "ميرال" مع األمد طويلة شراكتنا تعزيز إلى نتطلع"، و أبوظبي مشروع "س ي وورلد إلى األساسية

 كفاءة لزيادة إلمارةا في البارزة للمشاريع مستدامة تبريد حلول  توفير خالل من أبوظبي في االستدامة أجندة دعم في هام دور ب "تبريد" شركة ضطلعتوأضاف: "

 من خالله هدفت والتي ،لشركة "ميرال"التابع " أبوظبي وورلد س ي " مشروع مع االستدامة رؤية بمشاركة فخورون  نحنو . يةالكربون نبعاثاتاال  وتقليل الطاقة

 ".البحرية ءحيااأل  ورعاية املحيطاتب لالهتمام الصاعدة األجيال تلهموفّعالة  مؤثرة وتثقيفية تعليمية فرص توفير إلى

طورة املت تحتيةال نيةبتعزيز الو  ،"تبريد" مع شراكتنانطاق  عيوسبت نحن سعداء": "ميرال" في لألصول والتطوير  التنفيذي الرئيس ، جورجيت سنج بدوره، قال

 مرافق كبرى من  "بيأبوظ "س ي وورلد كون ت نوإننا إذ نسعى أل . جوائزعدة  على الحائزة الترفيهية مرافقنا من للعديد التي تقدم خدماتها ياس، جزيرة في للتبريد

 .املتنامية مشاريعنا محفظةعبر  لطاقةا استهالكوكفاءة بالثقة  تتسم  خدمات تقديم يةاستمرار  االتفاقية هذهفإننا نضمن من خالل  ياس، جزيرة في الجذب

  هذه االتفاقية كما تشكل
 
 ."واالستجمام للترفيه رائدة عاملية وجهةك ياس جزيرة ترسيخ مكانة في املتمثلة رؤيتنا نحو جديدة خطوة أيضا

  ومستدامة متطورة تبريد حلول  وفيرت في عقدين وبخبرات تتجاوز 
 
تمتلك القدرات  بريدت شركة فإن املنطقة، أنحاء جميع في العمالء من متنوعة ملجموعة تقنيا

تقدم "تبريد" كما  ."س ي وورلد أبوظبي" مثل املستوى عاملية  املائية واألحواض الترفيهية املدن إلى التبريد خدمات لتقديم فريد بشكل والخبرات التي تؤهلها

 دبليو ندقفو" "ياس مرس ى" جانب إلى ،"أبوظبي فيراري  وعالم" ؛ "أبوظبي براذرز  وارنر عالمو" ،"وورلد ووتر ياس" كل من خدمات تبريد املناطق بالفعل إلى

  تبريد شركة تقدمو  .الشهير "ياس جزيرة - أبوظبي
 
والتي تتمتع  ياس، جزيرة في عليها املتعاقد السعة من تبريد طن 62000 غتبل إجمالية قدرة مجمعة حاليا

 .تبريد طن 100000 عن تزيد محتملة إجمالية قدرةب ككل

  22 من أكثروعلى مدار 
 
 الستدامةافي مجال  هاأهداف لدعم للبيئة صديقة تبريد حلول  عن تبحث التي للمؤسسات املفضل الشريك "تبريد" أصبحت ،عاما

  "تبريد" شركة توفر طق،انامل تبريدل محطة 86 خالل منو . يةالكربون نبعاثاتالحد من اال و  للطاقة الكلي استهالكها وتقليل
 
 طن مليون  1.399 من أكثر حاليا

 جبل مشروعو  ،ملاليا البحرين ومرفأ دبي ومترو ،هاملاري وجزيرة ،الكبير زايد الشيخ ومسجد ،مول  ودبي، دبي أوبرا مسرحو  خليفة برج مثل ألبرز املشاريع تبريد

 .السعودية العربية باململكة املكرمة مكة في عمر



 

 

 -انتهى-

 

 عن الشركة الوقانية للتبريد املركزي "تبريد":

ا التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية املتحدة م ا لها، في العام تأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي "تبريد"، شركة تبريد املناطق الرائدة عاملي  ، وهي مدرجة في سوق 1998قر 

توفر الشركة حلوال مبتكرة لتبريد املناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث جي. لشركة إن ٪40لشركة مبادلة، و  ٪42مملوكة بنسبة دبي املالي وهيئة األوراق املالية والسلع وهي 

ا ال يتجزأ من في النمو الذي ت ا ما شهده املنطقة. تو استهالك الطاقة، وخفض التكلفة، وتقليل الضرر على البيئة، حيث تعتبر البنية التحتية لشركة تبريد جزء  فر الشركة حالي 

ل  .بريد تصل ألبرز املشاريع السكنية والتجارية الحكومية والخاصةمليون طن ت 1.399يفوق 
ّ
شغ

ُ
محطة موزعة في مختلف أنحاء العالم واملنطقة،  86تمتلك شركة تبريد وت

طات مملكة البحرين، باإلضافة إلى محمحطة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وثالث في اململكة العربية السعودية، وخمس محطات في سلطنة ُعمان، ومحطة واحدة في  73 منها

 .أخرى في املنطقة

 

 نبذة عن "مريال"

هي املسؤولة و ميرال" هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوّحد الناس واألماكن من خالل توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. 

اصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة األصول الخ

أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كاليم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس  تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد

  جزيرة ياس" الشهير. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني -نادق تشمل فندق "دبليو أبوظبي مول وحلبة مرس ى ياس ومرس ى ياس وسبعة ف
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