
 
 
 
 
 
 

 إطالق شركة "تبريد لخدمات الطاقة"

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع أعلنت  بوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،أ، 2020 يناير 15

"تبريد"، شركة تبريد المناطق الرائدة عالمياً والتي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقّراً لها، عن 

ر بشكل يوحد العمليات ويوف ،لهاالشركات الخدمية التابعة  لتجمعإطالق شركة "تبريد لخدمات الطاقة"، 

 . المستقبلية الموارد الالزمة لتطوير المشاريع التجارية

التي تتكامل  المساحاتعاماً من الخبرة في تقديم خدمات إدارة  20وترتكز الشركة الجديدة على أكثر من 

حكومي في القطاعين ال ما سيسمح ألصحاب المباني ،مع خدماتها األساسية في مجال تبريد المناطق

والخاص بالوصول إلى خبرة "تبريد" العريقة في تعزيز كفاءة استهالك الطاقة في المباني، وخاصةً أنظمة 

 التبريد التي تعتبر أكبر مستهلك للطاقة.

كيزة أساسية ر، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "تعدّ كفاءة استهالك الطاقة وبهذا الصدد

اإلمارات أهدافاً وطنية طموحة كجزء من استراتيجيتها  دولة وضعت حيث، ر المناخيفي نقاشات التغيي

 في "تبريد لخدمات الطاقةشركة "وبالتالي يضعنا إطالق  ،حدا  تحّول ذذري في مجال الطاقةاألوسع إل

ي من االستفادة من خبرتنا الواسعة في تعزيز الكفاءة ف متعامليناليمّكن بما طليعة هذا السوق السريع النمو، 

 ".ضافة إلى تزويدهم بخدمات متكاملةقطاع التبريد، باإل

من خالل الكفاءة  الحالية لتبريد المناطق من عملياتنا "تبريد لخدمات الطاقة" شركة تعززوأضاف: "

 التشغيلية وتمكيننا من تقديم حلول التبريد المتكاملة".

بما ، وستقدّم مجموعة متكاملة من خدمات الطاقة للمباني، 2020الشركة الجديدة أعمالها في عام ستباشر و

ل، ووالخدمات االستشارية، وإذراء التعديالت الالزمة واستبدال األص، في ذلك تدقيق استهالك الطاقة

ونماذج  (ESCO) توفيرها من خالل العقود القائمة على األداء وسيجري ،والتمويل، والتشغيل والصيانة

 الخدمة التقليدية.

عاًما لما  20يُذكر أن شركة "تبريد" هي الشريك المفضل للمؤسسات والشركات حول العالم ألكثر من 

بيئة، لتقدمه من حلول تبريد مبتكرة تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة، وتقليل الضرر على ا

محطة  97األمر الذي يدعم ذهود استراتيجية الطاقة والتنمية االستدامة. وتوفر شركة تبريد حالياً من خالل 

مليون طن تبريد يصل لعدد من أبرز المشاريع مثل ذامع الشيخ زايد الكبير، ومترو دبي،  1.16ما يفوق 

المارية في أبوظبي، وذزيرة ياس،  ودبي باركس أند ريزورتس، وذميع المشاريع التطويرية في ذزيرة

 ومرفأ البحرين المالي باإلضافة إلى مشروع ذبل عمر بمدينة مّكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

 -انتهى -

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد":

ولة شركة تبريد المناطق الرائدة عالميًا والتي تتخذ من دتأسست الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، 

، وهي شركة مساهمة عامة مدرذة في سوق دبي المالي 1998في العام اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها، 

وهيئة األوراق المالية والسلع. توفر الشركة حلواًل مبتكرة لتبريد المناطق في مختلف أنحاء دول مجلس 

ليجي تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة، وخفض التكلفة، وتقليل الضرر على التعاون الخ

البيئة، كما تساهم من خالل بنية تحتية متطورة في النمو الذي تشهده المنطقة. وتبلغ قدرة التبريد التي توفرها 

 .ةالتجارية الحكومية والخاصمليون طن تبريد تصل ألبرز المشاريع السكنية و 1.16الشركة حاليًا ما يفوق 

محطة موزعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي،  79تمتلك شركة تبريد وتُشغّل 

محطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومحطتين في المملكة العربية السعودية، وأربع محطات  66 منها

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

أو االتصال بالشركة الوطنية   www.tabreed.ae  للمزيد من المعلومات، يرذى زيارة الموقع اإللكتروني

اإللكتروني:  أو مراسلتنا على البريد  +9712 2020400للتبريد المركزي "تبريد" على هاتف رقم: 

media@tabreed.ae 
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