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ريدتبشركةعملياتفيأساسيًاعنصًرااالستدامةظلتعاًما،لعشرينالممتدةمسيرتهاطوال
ليميةواإلقالمحليةللمجتمعاتالمستدامةالتنميةفيالمساهمةفيالمتمثلةرسالتهامعلتتماشى

.تعملحيث

واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةوأهدافقيممعتتماشىأساسيةركائزثالثةاالستدامةأولوياتتشمل
يوميةالعملياتنامحوروهيوالبيئة،والمجتمعالموظفين،منكلفيالركائزهذهوتتمثل.للمنطقة

.المجتمعيةمبادراتناوكذلكواإلدارية،البيئيةوممارساتنا

الكربونيةنابصمتوخفضللبيئة،الصديقةالممارساتلتعزيزطموحةأهدافوضعاستراتيجيتناتتضمن
سساتوالمؤالمنظماتمعوالتعاونالبيئيةأهدافهمتحقيقمنعمالئناتمكّنمبتكرةحلولوتطوير
.التقدمعجلةدفعأجلمنالمستقبليالتوجهذات

األمرقالمناطتبريدنظاممعاييربإرساءقمناالمناطق،تبريدمجالفيرائدةإقليميةكشركةونحن
راءاتوإجتقنياتاستخدامخاللمناالستدامةثقافةلتعزيزكبيرةمسؤوليةعاتقناعلىوضعالذي

ادقاصتامئاعدخيسرتولتنميةالبشريةمواردناتطويرفيالمستمرااللتزامخاللمنوكذلكمتقدمة،
.المنطقةفيةفرعمل

شرين،العبعامنالالحتفالنستعدوفيمامستمرةمسيرة  االستدامةأنندركتبريد،شركةفينحن
هياالستدامةبأنندرككما.أعمالنافيوالتمُيزالفرقإلحداثمضىوقتأيمنعزًماأكثرفإننا

.مةالقادلألجيالمبتكرةإنجازاتتحقيقأجلمنفاعلةشراكاتلبناءنتطلعلذلكمشتركةمسؤولية

جاسم حسين ثابت
دالرئيس التنفيذي لتبري

كلمة الرئيس التنفيذي



،1998العامفيبأبوظبيسويحانمنطقةفيالمناطقلتبريدمحطةأولبتدشينقامتأنمنذ
الخليجي،التعاونمجلسدولمختلففيموزعةمحطة72منأكثروتشغيلامتالكإلىوصوال

التزامهافضلبالتمُيزمعاييروأرستالمناطقتبريدمجالفيإقليميًاالرائدةالشركةتبريدأصبحت
.والكفاءةوالسالمةالجودةبمعايير

ا،عملياتهفيهاًماعنصًراللشركاتالمجتمعيةالمسؤوليةشكلتتبريد،شركةإنشاءمنذ
تعملالتيللمجتمعاتالمستدامةالتنميةفيالمساهمةفيالمتمثلةرسالتهامعلتتماشى

.فيها

الرؤية
موثوقةمستدامة،لطاقةمبتكرةحلولباستخدامالتبريدخدماتتقديمفيالرائدةالشركةنكونأن

.التكلفةحيثمنالكفاءةوعالية

رسالتنا
لنتجاوزليالتشغيللتميزوالسعياالبتكارمناألمثلالمستوىتحقيقخاللمنمضافةقيمةخلق

.والبيئةوالممتلكاتالمجتمع،حمايةعلىنحرصحينفيشركائنا،توقعات
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التيالتوجيهيةالمبادئهيتبريدشركةتبنتهاالتيالمؤسسيةالقيم
والثقافةاألخالقيالسلوكوراءوتكمنوموظفيهاالشركةسلوكتحكم

العمالء،علىالقيمهذهوتُركّز.الشركةتنتهجهاالتيالمؤسسية
علىالشركةتحرصكما.والموظفينوالمجتمعوالبيئة،والمساهمين،

.سنويربعبشكلالقيمهذهيجسدونالذينموظفيهامكافأة

القيم

االلتزام بالحفاظ 
على

الصحة والسالمة
والبيئة

السعي للتميز معاً أقوى مرونة في مواجهة
التحديات

تحفيز الطاقات
اإليجابية
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تاسست في دولة اإلمارات عام

دعملتوفير حلول تبريد مبتكرة ل
جهود التنمية المستدامة في

المنطقة

1998
، ساهمت 2017في العام 
شركة تبريد التي خدمات

العالية تتميز بالكفاءة
والمحافظة على البيئة في

تخفيض ما يزيد على

1.53
مليار

ساعة/كيلوواط

=

ما يكفي إلمداد حوالي

53,000
منزل بالطاقة 

سنويًا

أدى ذلك إلى الحّد من انبعاث ما يزيد على

سيارةCO2153,600طن 768,000
=

أكسيد الكربونمن ثاني

ما يعادل إزالة االنبعاثات الضارة الصادرة عن

سنويًا

CLEVELAND CLINIC
ABU DHABI

ABU DHABI
GLOBAL MARKET

YAS MARINA
CIRCUIT

NATION
TOWERS

SHEIKH ZAYED
GRAND MOSQUE

= ليومُتوفر شركة تبريد ا
مليون 1.1أكثر من

في طن تبريد
مختلف دول مجلس
.التعاون الخليجي

ما يعادل تبريد
برج بحجم111

برج خليفة

تفخر شركة تبريد بتوفير خدمات التبريد للعديد من المشاريع
الحيوية والمعالم البارزة في المنطقة

DUBAI METRO SAUDI ARAMCO JABAL OMAR
PROJECT

FERRARI WORLD DUBAI METRO



ركائز المسؤولية المجتمعية 5
كلمة الرئيس التنفيذي

نبذة عن شركة تبريد

القيم

المسيرة

ةركائز المسؤولية المجتمعي

المجتمع

الموظفون

البيئة

موجز

البيئة الموظفون الُمجتمع

أساسيةركائزثالثعلىالمجتمعيةبالمسؤوليةالخاصةاستراتيجيتناتستند
وترتب.المنطقةفياالستدامةوأجندةالعمالءوأهدافبالمجتمعتتمثل

حيثالمجاالتفيإلحاًحااالحتياجاتأكثرإلىاستناًداأولوياتهاالشركة
.إيجابيًاأثًراإحداثبوسعهاأنهتعتقد

وانتهاجتطويرمنتبريدشركةتمكنتشركائها،معوبالتعاونخبراتها،بفضل
.التحدياتأصعبتصديفيفاعلةاستراتيجيات
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المستقبلقادةوتأهيلإعداد

ليجيينوالخاإلماراتيينالمواطنينتشجيعخاللمنالقادةمنالمقبلالجيلوتأهيلبإعدادملتزموننحن
هنيممستقبللبناءتؤهلهمالتيوالرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياالعلومدراساتفياالنخراطعلى

التنميةعجلةودفعالمعرفةاقتصادتعزيزفيالمساهمةلهميتيححينفيطموحاتهميلبيمرموق
.واالجتماعيةاالقتصادية

التوظيفومعارضالجامعيينبالطالبلقاءات

ةالهندسطالبمعوالتواصلبانتظامالمحليةالجامعاتزيارةعلىتبريدشركةفيالمسؤولونيحرص
شةمناقوكذلكالمناطقتبريدمجالفيالممارساتوأفضلالتكنولوجياأنتجتهماأحدثعلىواطالعهم

لوجيا،للتكنوالعلياالتقنيةكلياتخليفة،جامعةالجامعاتهذهبعضوتشمل.المستقبلقادةوتأهيلإعداد
زايدوجامعةالمتحدة،العربيةاإلماراتوجامعة
.توظيفمعرضعنفضال
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الجامعيينللطالبالعمليالتدريب

أوالثالثةسنةالفيالجامعيينللطالبالشركةأقساممختلففيالعمليللتدريبفرًصاتبريدشركةتوفر
والمحاسبة،الماليةوالشؤونالبشرية،كالمواردمتنوعةمجاالتالتدريبويشمل.لدراساتهمالنهائية
والصحةالعامة،والعالقاتوالمشاريع،األصول،وإدارةوالعمليات،المعلومات،وتقنيةالقانونية،والشؤون
.والمخاطروالتدقيقاألعمال،وتطويرالمؤسسي،واالتصالوالبيئة،والسالمة

للمحطاتالميدانيةالزيارات

لزيارةةالدعوالمناطقتبريدعملياتفيمباشرةخبرةاكتسابفيالراغبينللطالبتبريدشركةتقدم
إثراءبهدفالهندسةلطالبتعريفيةجوالتلتنظيمجامعاتخمسمعشراكةأقامتوقد.محطاتها
.المناطقتبريدبتكنولوجيامعرفتهم
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والبيئةوالسالمةبالصحةالخاصةوالتوعيةالتدريببرامج

علىفينالموظحصولإلىتهدفوالبيئةوالسالمةبالصحةخاصةإلزاميةتدريبيةبرامجتبريدشركةأجرت
ومقاولموظف1,300منأكثرخضعوقد.الشركةمحطاتفيالسالمةممارساتحولمستمرةتدريبات

ونظامالكيميائية،والسالمةالغاز،واختباراتالعمل،تصاريحنظامحولداخليةلتدريبات2017العامفي
علىالحصولإلىباإلضافةالمأمونة،والقيادة،الحريقوإطفاءاألوليةواإلسعافاتالسالمة،الصحةإدارة

والسالمةالصحةمعهدوشهادةالمهنيةوالصحةالسالمةالمتحاناتالبريطانيالوطنيالمجلسشهادة
.المهنية

5
مليون

ساعة بدون إصابة
1,300عمل

موظف ومقاول
حصلوا على تدريب
في مجال الحصة
والسالمة والبيئة

إلىالدعوةتوجيهتمحيثوالبيئةوالسامةللصحةأيامثالثة2017العامفيالشركةأقامتكذلك
حصلكذلك.والبيئةوالسامةالصحةبمسائلالوعيرفعبهدفتبريدشركةخارجمنمتخصصينأشخاص

لتعليماطريقعنوالبيئةوالسامةبالصحةالخاصةالمستجداتبآخرتتعلقدوراتعلىالموظفينمنعدد
.الموظفينمنواسعةمشاركةالمبادرةتلكلقيتحيثاإللكتروني،
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الموظفينتطلعاتتحققمهنيةفرص

قادةمنالمقبلالجيلإعدادخاللمنوذلكالمجتمعاتتقدمفيالمساهمةعلىحريصوننحن
يجيالخلالتعاونمجلسدولوشباباإلماراتيللشبابتبريدشركةفيعملفرصوتوفيرالمستقبل

.المهنيةتطلعاتهمتحقق

StarTrainالمهاراتتطويربرنامج

تطورهمعةومتابقدراتهم،لتنميةقياديةتدريبيةبرامجفيالمواطنينالموظفينإُدراجعلىالشركةدأبت
.الشركةفيقياديةمناصبلتوليوإعدادهمالمهني
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التوطين

علىومساعدتهمالخاصالقطاعفيالعملعلىاإلماراتيينالمواطنينتشجيععلىتبريدشركةتحرص
القطاعفيالمعدالتأعلىمنوهي%40حالياالشركةفيالتوطيننسبةوتبلغ.قدراتهمتطوير
.الخاص

40%
نسبة التوطين
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عاليةكفاءةذاتمبتكرةتكنولوجيةحلول

داًفاأهتبريدشركةوضعتالمنطقة،دولعليهاتحرصالتيالطاقةوكفاءةاالستدامةأهدافمعتماشيًا
رةمبتكتكنولوجيةحلولباتباعوذلكالضارةالغازاتانبعاثمنوالحدّ الطاقةاستهالكلخفضطموحة

.للبيئةصديقةوممارسات

الحراريالتخزين

يفالمبردةالمياهبتخزينيتمالحراريالتخزين
الطاقةإجماليمنيقللمماكبيرةخزانات

دتبريشركةتستخدم.المحطاتفيالمستهلكة
منمحطاتهامنالعديدفيالحراريالتخزينتقنية
الذياألمرالطاقة،استهالكفيأكبرتوفيرأجل

.المحطاتأداءعلىإيجابًاينعكس

ردالموالحمايةالبحرمياهاستخدام
المحدودة

أخرىعواملجانبإلىالبحر،منلقربهانظًرا
دولفيالمياهإمداداتفيالنقصمثلهامة

دتبريشركةتستخدمالخليجي،التعاونمجلس
إحدىفيالشربمياهمنبدلً البحرمياهحاليًا

تحقيقإلىذلكأدىوقد.البحرينفيمحطاتها
126بحواليتقدرالشربمياهفيسنويةوفورات
تهابطاقالمحطةتشغيلعند)جالونإمبريالمليون

.(القصوى

الصحيالصرفمياهاستخدام
المعالجة

استخداممجالفيالروادمنتبريدشركةتعتبر
تبريدمحطاتفيالمعالجةالصحيالصرفمياه

خاللمنالموارداستدامةتعززالتيالمناطق،
عنعوًضاالصحيالصرفمياهتدويرإعادة

إلىيؤديما.للشربالصالحةالمياهاستخدام
باألنظمةمقارنةً %35إلىتصلوفوراتتحقيق

.شربللالصالحةالمياهتستخدمالتيالتقليدية
الصحيالصرفمياهتبريدشركةتستخدم
ملتعميوتخططمحطاتهامناثنتينفيالمعالجة

األخرىالمحطاتفياستخدامها
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واألداءبالكفاءةاالرتقاءأجلمنشراكات

كةشرقامتالخليجي،التعاونمجلسدولمختلففيالمناطقتبريدمجالفيرائدةشركةباعتبارها
تبريدشركةالتزمتمستمر،تطورإلىبحاجةالمعاييرهذهكانتولّما.الصناعةهذهمعاييربإرساءتبريد

معشراكاتوأقامتاالستدامة،ممارساتفيوكذلكعملياتهاتشغيلفيمبتكرةحلولبتقديم
لتكنولوجيا،وا،العملياتفيمنهاواالستفادةالمبتكرةاإلبداعيةالقدراتلتسخيرالتقدميالفكرمؤسسات
.التشغيليةوالكفاءةاألداءفيجديدةمعاييروإرساءالتقدمعجلةلدفعوالمنتجات

التشغيليةالكفاءةتحسين

،حطاتنامفيالتشغيليةالكفاءةبتحسينالتزامناإطاروفي
إلطالقللعلوموالتكنولوجيامصدرمعهدمعشراكةعقدنا

يالتشغيلاألداءتعزيزإلىيهدفمشتركبحثيمشروع
ثانيغازانبعاثاتخفضوبالتالي،الطاقةاستهالكوتقليل
عننتجوقد.المناطقتبريدمحطاتفيالكربونأكسيد
والتحكماإلدارةعلىقادرةذكيةآليةتطويرالمشروعهذا

حسينلتوالتجهيزاتبالمعداتمستقلوبشكلأوتوماتيكيا
تمحطافيالكهرباءاستهالكوتخفيضالتشغيلياألداء
التدخلعلىاالعتمادمنيقللبشكلالمناطق،تبريد

.البشري

فيتبريدشركةمحطاتإحدىفيالمشروعتنفيذتم
وفوراتتحقيقإلىأدىالذياألمرزايد،بنمحمدمدينة
منجالونمليون27وساعة/ميجاواطألفبلغتسنوية
.المياه



البيئة 8
كلمة الرئيس التنفيذي

نبذة عن شركة تبريد

القيم

المسيرة

ةركائز المسؤولية المجتمعي

المجتمع

الموظفون

البيئة

موجز

واالعتماداتالشهادات

.والدوليوالخارجيالداخليالمستويينعلىالشهاداتمنالعديدعلىتبريدشركةحازت

:والبيئةوالسالمةبالصحةخاصةشهادات

والجودةوالبيئةوالسالمةالصحةمخاطروإدارةالغاز،واختبارالعمل،تصاريحنظام•
(NEBOSH):والبيئةوالسالمةالصحةفيخارجيةشهادات•
المهنيةالسالمةالمتحاناتالوطنيالمجلس•
الحريقإطفاءعنداألوليةاإلسعافات•

:دوليةمعايير/شهادات

ISO)الجودةإدارةنظام• 9001)
ISO)البيئةإدارةنظام• 14001)
(ISO18001)المهنيةوالسالمةالصحةإدارةنظام•

.البيئةوشؤونموظفيهاوبخاصةشركائهانحوتبريدشركةالتزامعلىالشهاداتهذهتؤكد



فنحن.ناوبيئتومجتمعناموظفينانحومناالتزامبمثابةاالستدامةنعتبرتبريدفينحن
تحقيقلمستدامةممارساتوتطبيقلموظفينامرموقمهنيمستقبلتوفيرعلىحريصون
عاتالمجتمدعمعلىتبريدشركةتحرصكذلك.والصحةوالسالمةالجودةمستوياتأعلى

الشراكاتوالمعرفةوتبادلالتكنولوجياخاللمنالمعرفةاقتصادإلىاالنتقالفيالخليجية
منتقللوعملياتناكفاءةتعزيزإلىوتؤديأنظفطاقةوتنتجالبيئيةاألهدافتحققالتي

قدًماعنتطلفإنناشركتناعمرمنالثانيالعقدندخلإذونحن.للطاقةاستهالكنامستوى
.قادمةعقودلعدةالمنطقةفيالمستدامةالتنميةتحقيقعلىللعمل

موجز 9
كلمة الرئيس التنفيذي

نبذة عن شركة تبريد

القيم

المسيرة

ةركائز المسؤولية المجتمعي

المجتمع

الموظفون

البيئة

موجز



ُشكًرا


