
 

 برج خليفة بهويتها الجديدة تضيء تبريد 
«شركاء التنمية والتقدم»تمثل الهوية المؤسسية الجديدة للشركة اإلماراتية الرائدة كذلك في شعار ت  
عاًما من النمو المتواصل. 23انطالًقا من المرحلة الجديدة الشركة وتوجهها في  أولوياتيعكس الذي    
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وصاحبه عرض ضوئي مبهر على الواجهة الخارجية ألطول برج في العالم، كشفت الشركة الوطنية للتبريد 
لجديدة في اوالتجارية ، المزود الرائد لحلول تبريد المناطق، عن هويتها المؤسسية «تبريد»المركزي ش.م.ع 

 إعالن الشركة بدء مرحلة جديدة من النمو. عم تزامنتخطوة 
 

 ، وتممارس 21يوم  ُعقدت تي، ال«تبريد»لـ الجمعية العموميةأعقاب انتهاء أعمال  هذا الحدث التاريخي فيأتى 
، الذي فاق كل التوقعات بتحقيق 2020المتعلقة بأداء الشركة في  والمؤشرات تأكيد عدد من البياناتها خالل

طن تبريد إلى إجمالي  100ألف و 221بالمئة، كما نجحت الشركة في إضافة  16.5الشركة صافي أرباح قدره 
وقد  على مدار العام. طن تبريد 819ألف و 403طاقتها اإلنتاجية، ما ساهم في بذل طاقة تبريدية قدرها مليون و

داون تاون » العالم في في للتبريد منظومةأكبر  باستحواذها علىالشركة  إنجازات أبرزواحد من  2020هد عام ش
للماليين من زوار المعالم السياحية والترفيهية  والموثوقيةتبريد فائقة الكفاءة خدمات  ، مقدمة بموجب ذلك«دبي

  .في هذه المنطقة المتميزة من دبي العالمية
 

مصادقة مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين  «تبريد»الجمعية العمومية لـ مجرياتومن ضمن 
لعام المالي المنتهي في عن ا سهم 45 ، إضافة إلى منحة من سهم مجاني لكلفلس لكل سهم 5.75بنسبة 

انعقاد للسهم الواحد المملوك في تاريخ  فلس 11.5نحو حصل كل مساهم على تبحيث ، 2020ديسمبر  31
، وهو ما يدلل 2019األرباح التي تم توزيعها عن عام ب مقارنةبالمئة  10زيادة قدرها  ممثالً ، الجمعية العمومية

ن وعلى الرغم م الواضحة في خططها للتوسع والنمو في األعوام القليلة المقبلة. «تبريد»كذلك على ثقة 
 الذيالكثير من التقدم تحقيق  «تبريد»، استطاعت في الكثير من القطاعات 2020عام تخللت  التحديات التي

 وتجاوزه إلى المرحلة الجديدة. استمر طوال العام
 

اإلعالمية، التي أضاءت سماء  ورسائلهاإبريل، تم الكشف أخيًرا عن شعار الشركة الجديد  11يوم األحد وفي 
الواجهة الخارجية المتألقة لبرج خليفة، وتحولت مع  علىوسط مدينة دبي في عرض ضوئي وغرافيكي باهر 

 .اقتراب نهايته الهوية القديمة للشركة إلى هويتها الجديدة
 

لتطوير هويتها المؤسسية كانت "تبريد" قد تعاقدت مع كبار الخبراء في مجال التسويق والعالمات التجارية 
ومواصفاتها التصميمية مع استراتيجية الشركة التي  الجديدة، وذلك على النحو الذي يضمن اتساق عناصرها

أصبح التحول الرقمي والتنمية بموجبها على رأس أولويات الشركة وعملها خالل الفترة المقبلة، وتعكس الهوية 
ة، لما يتميز به من مظهر حديث أكثر حيوية ومعاصرة وأكثر تناسًقا وتناسبًا الجديدة أيًضا القيم التي تتبناها الشرك

مع مكانة شركة "تبريد" ودورها المجتمعي كمؤسسة رائدة تعمل مع شتى األطراف المحلية والدولية لتحقيق 
 المزيد من النجاح والتقدم.

 
اإلدارة خالد عبدهللا القبيسي قائاًل: وفي أعقاب كشف النقاب عن الهوية الجديدة للشركة، صرّح رئيس مجلس 

ومنذ البداية على أساس صلب من السعي نحو التقدم، وهو الضمانة الحقيقية للتميز، وهو « تبريد»"تأسست 
 ."كذلك ما تعكسه الهوية المؤسسية الجديدة للشركة

 
والحداثة والتطلع إلى  ثم أضاف: "تمثل هويتنا المؤسسية الجديدة ما نحتضنه من قيم ومميزات، وهي الحيوية

ما نمثله من موثوقية وأمانة وجدية في العمل « شركاء التنمية والتقدم»المزيد من النجاح، بينما يشير شعارنا 
 جعلتنا محل ثقة األفراد والمؤسسات والحكومات حول العالم."

 
هي الشركة المسؤولة عن تبريد عدد كبير من المعالم السياحية والثقافية والتاريخية  «تبريد»ُيذكر أن 

واالقتصادية والحكومية الهامة في اإلمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وقد عملت الشركة في 



 
، «داون تاون دبي»بي الماضية لتأمين تبريد منطقة وسط د 12شراكة وثيقة مع شركة "إعمار" طوال األشهر الـ

 .بما يشمل أوبرا دبي ودبي مول وبرج خليفة
 

شركاء التنمية »يتجاوز شعار : "في هذه المناسبةبدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة،  ومن جانبه قال
كونه شعاًرا، ويمثل قيمة حقيقية في قلب ثقافتنا المؤسسية وجوهر كل ما نقوم به من عمل. إن ما « والتقدم

، من خالل فريق ينتمي إلى كل أطياف بنية تحتية الزدهار مجتمعات منطقتنا وتقدمهاو دمه يعد ضرورة حقيقيةنق
هذا المجتمع يعمل بجدية ضمن منظومة يميزها التنوع والشمول والتطور المستمر؛ منظومة تعمل بال كلل على 

 بيئة نظيفة واقتصادات مستدامة."تحقيق هدف واضح بتقديم خدمات تبريد متطورة تمثل سعي العالم نحو 
 

قراًرا يحمل الكثير من اختيار برج خليفة الحتضان حفل الكشف عن هويتنا المؤسسية الجديدة  كانوأضاف: "
ا وما زالت شريكً « تبريد»لما له من رمزية كبيرة تحمل تفاصيلها قصة إنجاز جدير بما ُيحكى عنه. كانت الدالالت، 

 متينة أسس ولوضع الفارق، لصنع هنا إننال المجتمعات والمناطق التي تعمل بها. يمكن االعتماد عليه في ك
وأنا على ثقة بأن هويتنا المؤسسية الجديدة تنقل حكايتنا ومالمحنا بوضوح إلى كل من  المستدامة؛ للتنمية
 يراها."

 
 -انتهى-
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 نبذة عن شركة "تبريد"

 

"تبريد" هي شركة عالمية رائدة في مجال تبريد المناطق انطالًقا اإلمارات العربية المتحدة، تقدم حلول تتميز 
 ي دولف بكفاءة استهالك الطاقة وانخفاض التكلفة وتوافقها مع المعايير البيئية والمناخية. تقدم الشركة حلولها

وهي مدرجة في سوق دبي المالي.  1998مجلس التعاون الخليجي والهند وبالد أخرى. تأسست الشركة عام 
مليون طن تبريد إلى مشروعات تجارية وحكومية وسكنية وخاصة عديدة، كما  1.404توفر الشركة حاليًا ما يفوق 

محطة في اإلمارات  73خليجي، بواقع محطة تبريد موزعة على دول مجلس التعاون ال 86تمتلك "تبريد" وُتشغّل 
العربية المتحدة وثالث محطات في المملكة العربةي السعودية، وخمس في سلطنة ُعمان، وواحدة في 

 البحرين، وغيرها.
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