
 

تجاري الأبوظبي شركة و" "تبريد لخدمات الطاقة" استراتيجية بين شراكة

 الطاقة استهالك كفاءةلتعزيز  للعقارات"

خدمات  من متكاملة مجموعةتقدم  التي ،الطاقة لخدمات تبريد شركة عقدت: 2021يناير 13 - املتحدة العربية اإلمارات أبوظبي،

 للتبريد يةالوطن للشركة بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي الصيانةو  والعمليات الخدمات االستشاريةالطاقة للمباني بما في ذلك 

  الرائدة املناطق تبريد شركة ،(تبريد) ع.م.ش املركزي 
 
  املتحدة العربية اإلمارات دولة من تتخذ والتي عامليا

 
 شراكة ،ومالي ،لها مقّرا

 لتخصصاتا متعددة شركة وهي مبانيها من عدد في الطاقةاستهالك  كفاءة لتعزيز للعقاراتالتجاري  أبوظبي شركة مع استراتيجية

 .التجاري  أبوظبي بنكملجموعة  تابعة واملمتلكات العقارات إلدارة

 إلجراء ةاملستدام التبريد وعمليات الطاقة كفاءة مجال في تهااخبر  ،الطاقة لخدمات تبريد شركة ستقدم الشراكة، شروط وبموجب

 من ،"تبريد" شركة قومست. التجاري للعقارات أبوظبي شركة تديرها أو تملكها التي املختارة املباني في لطاقةاستهالك ا تدقيق عمليات

 نفسطبيق ت لىتعمل عس كما ،واملياه الطاقة على الطلب لتقليل العالية اإلمكانات ذات املباني ، بتحديدجمعها تم التي البيانات خالل

 .الطاقةاستخدام  كفاءة تحسينبغية  أبوظبي التجاري للعقارات شركة تديرها التي ملبانياملقاييس على ا

 
 
تجاري للعقارات ال نحن سعداء بالتعاون مع شركة أبوظبي": "تبريد" لشركة التنفيذي الرئيس اللمكي، بدر قال ،الشراكة على وتعليقا

على  الرامية إلى تقليل الطلب ةرؤيال رفع كفاءة استخدام الطاقة عبر مبانيها من خالل عمليات تدقيق الطاقة، وذلك في إطار بهدف

 للتعاون مع شركات إدارة املباني واملرافق للمساعدة في تحسين الطلب على الطاقة".
 
 الطاقة في أبوظبي، ونحن مستعدون دائما

 من شأنها ةمبتكر  حلول "سيسهم هذا التعاون في تبني : للعقارات التجاري  أبوظبي لشركة العام املدير بريك، بن محمد قال ره،وبدو 

 لخدمات ريدتب شركة مع التعاون  يسعدناو ، عامبشكل  البيئي النظام على الحفاظ مع الطاقة استهالك في ملموس تخفيض تحقيق

  األكثر الطاقة خدمات تقديم لضمان الطاقة
 
 ."لعمالئنا تقدما

 تدقيق ذلك في بما لمباني،ل الطاقة خدمات من كاملةمت مجموعة وتقدم ،2020 يناير في الطاقة لخدمات تبريد شركة تأسستو 

 هاتوفير  يتمو  ،والصيانة تشغيلوال والتمويل، األصول، واستبدال ت الالممةالتعديال إجراء و  ،يةاالستشار الخدمات و  الطاقةاستهالك 

 .التقليدية الخدمة ونماذج( ESCO) األداء على القائمة العقود خالل من

 -انتهى-

 شركة تبريد نبذة عن

ا الرائدة املناطق تبريد شركة ،"تبريد" املركزي  للتبريد الوطنية الشركة تأسست ا املتحدة لعربيةا اإلمارات دولة من تتخذ التي عاملي   مقر 

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

 وتقليل لتكلفة،ا وخفض الطاقة، استهالك حيث من العالية بالكفاءة تمتام املناطق لتبريد مبتكرة حلوال الشركة توفر. إنجي لشركة



 

ا تبريد لشركة التحتية البنية تعتبر حيث البيئة، على الضرر  ا الشركة توفر. املنطقة تشهده الذي النمو في من يتجزأ ال جزء   ما حالي 

ل تبريد شركة تمتلك. والخاصة الحكومية والتجارية السكنية املشاريع ألبرم  تصل تبريد طن مليون  1.399 يفوق 
ّ
شغ

ُ
 محطة 86 وت

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

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


