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نحــن يف آيــس بــر نفخــر بــكل مــا حققنــاه مــن إنجــازات ونجاحــات، ونســعى بكامــل طاقاتنــا إىل تحقيــق 
رؤيــة اململكــة 2030، حيــث تشــهد  بالدنــا تطــوراً رسيعــاً وملحوظــاً مــن النمــو واإلمتــداد العمــراين، مــا 
ــا نســخر كافــة  أعطــى فرصــة أكــر للتنافســية عــى صعيــد جميــع املجــاالت، ومــن هــذا املنطلــق فإنن

إمكانياتنــا لدعــم وتطويــر كوادرنــا البرشيــة بكافــة فئاتهــا.
اتســمت املشــاريع التــى نفذتهــا آيــس بــر باإلتقــان والجــوده والكفــاءة مــع اإللتــزام باملواعيــد 
واملصداقيــه وخدمــات مــا بعــد البيــع ورسعــة االســتجابه لطلبــات الصيانــه، كل ذلــك أكســبنا ثقــة عمالئنــا 

ــم. ــز به ــن نعت الذي

We, at Ice Bear Company, are proud of all our achievements and successes. We strive with all 
our energies to achieve the vision of the Kingdom 2030, as our country is witnessing a rapid 
and remarkable urban expansion, which gives a greater opportunity for competitiveness in 
all areas, and from this standpoint, we use all our capabilities to support and the develop our 
human cadres of all classes.
The projects implemented by Ice Bear were characterized by perfection, quality and efficiency, 
with punctuality, credibility, after-sales services and prompt response to maintenance requests, 
all of which earned us our customers confidence.

الرئيس التنفيذي

CEO

كلمة الرئيس التنفيذي

CEO Word

املهندس/ نايف محمد الدغيرث

Eng. Naif Al-Deghather
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آيــس بــر للتكييــف هــى رشكــة رائــده ىف ســوق مقــاوالت التكييــف باململكــه و تتخــذ مــن الرياض مقــرا رئيســيا لها. 
نقــوم بتــويل مهــام كافــة املشــاريع التجاريــة والســكنية مــن دراســة وتصميــم وتوريــد وتنفيــذ وصيانــة يف 

مجــال التكييــف والتريــد. ىف ظــل نجــاح الرشكــة ىف تنفيــذ تعاقــدات التوريــدات املختلفــة وخدمــات مــا بعــد 
البيــع املتميــزة عــى نطــاق واســع، فقــد اســتطاعت الرشكــة أن تثبــت جدارتهــا ىف الســوق الســعودي، 

كــا اســتطاعت الرشكــة أن تتبــوأ مكانــة متميــزة بــن مثيالتهــا ىف نفــس املجــال.
تتعهــد رشكــة آيــس بــر تجــاه عمالئهــا بالعمــل عــى تقديــم أرفــع مســتوى مــن الخدمــات والدعــم 

ــن  ــن م ــن ومرشف ــن وفني ــن مهندس ــا م ــق عمله ــالل فري ــن خ ــع م ــد البي ــا بع ــات م ــي وخدم الفن
ــة. ــاءات العالي ــاب الكف أصح

عن آيس بري

Ice Bear is a leading company in air-conditioning market in the Kingdom.
We undertake the tasks of all commercial and residential projects, starting from 
study, design, supply, implementation and maintenance. In light of the company’s 
success in implementing various supply contracts and distinguished after-sales 
services on a large scale, the company was able to prove its worth in the Saudi 
market, and was also able to occupy a distinguished position among its peers in the 

same field.
Ice Bear pledges to its customers to provide the highest level of services, technical 

support and after-sales services, through its team of highly qualified engineers, 
technicians and supervisors.

About Ice Bear
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نتطلــع لتقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة لعمالءنــا بأفضــل األســعار،من بداية 
التعاقــد مــع العمــالء وحتــى خدمــات مــا بعــد البيــع وخدمــة العمــالء.

تقديــم حلــول هندســية إبداعيــة يف مجــال التكييــف مبــا يحقــق الراحــة 
والكفــاءة يف التصميــات املســتدامة وأن نوفــر لــكل عمالءنــا الخدمــات 
ــال  ــد وأع ــف والتري ــال التكيي ــوق يف مج ــدث يف الس ــزة األح واألجه

التهويــة.

املهمة والرسالة

We look forward for providing the best possible service to our 
customers at the best prices, from the beginning of contracting 
with customers, to after-sales services and customer service.
Providing innovative engineering solutions in the field of air 
conditioning to achieve comfort and efficiency in sustainable 
designs, and to provide all our customers with the latest services 
and devices of conditioning, refrigeration and ventilation.

Mission and Message

6



أن تكــون آيــس بــر األوىل والرائــدة ىف اململكــة يف مجــال األعــال الكهروميكانيكيــة، 
ــا  ــا القصــوي مــن مواردن وأن نحقــق الريــادة يف هــذا املجــال مــن خــالل توجيــه طاقتن
ــورات ىف  ــة كل التط ــال، ومبتابع ــا ىف املج ــرشون عام ــن ع ــر م ــا ألك ــة وبخرتن البرشي
عــامل التكييــف، كــا تتطلــع الرشكــة لإلنتشــار يف الســوق الخليجــي عــى املــدى 

ــب. القري
بنــاء عالقــة اســراتيجية متكاملــة مــع رشكات املقــاوالت ومكاتــب التصميات الهندســية 
ــا  ــريض عمالءن ــة ت ــة متكامل ــم خدم ــل تقدي ــن أج ــف، م ــزة التكيي ــي أجه ووكالء ومصنع

وتســبق توقعاتهــم.

الرؤية

To be the first and pioneer in the Kingdom in the field of electromechanical 
works and to achieve leadership in this field, by directing our maximum energy 
from our human resources and our experience of more than twenty years, and 
by following up all developments of air conditioning.
We are looking forward to spread in the Gulf market in the near term .
To build an integrated strategic relationship with contracting companies, 
engineering design offices, air conditioning agents and manufacturers, in order 
to provide an integrated service that satisfies our customers and precedes their 
expectations.

Vision
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رضــا العمــالء: نحــن نقــدم املعرفــة التقنيــة العميقــة والخــرة اإلداريــة لتمديــد 
أعــال عمالئنــا بالحلــول الذكيــة التــي تســهم يف أداء أعالهــم بكفــاءة. 

املصداقيه: ىف التعامل مع العمالء وإحرام أوقاتهم.
ــق  ــزام بتطبي ــه، اإللت ــوم ب ــا نق ــة يف كل م ــر النزاه ــى معاي ــك بأع ــة: نتمس النزاه

ــة. ــات الفني ــوده واملواصف ــر الج معاي
الجاعــي  والعمــل  األداء  يف  التميــز  تعــزز  ثقافــة  نتبنــى  املوظفــن:  إرشاك 

الــذايت. والتطويــر  والنمــو  والقيــادة 
االســتدامة: سنســتمر يف تصميــم وهندســة وتقديــم منتجــات وخدمــات وحلــول 

ــة. ــاءة الطاق ــن كف ــى تحس ــا ع ــاعد عمالءن ــتدامة، تس ــز باالس تتمي
الجديــدة والتقنيــات  يتــم فيهــا استكشــاف األفــكار  بيئــة  نتبنــى دامئــا  االبتــكار: 

ومتميــزة. متنوعــة  وخدمــات  منتجــات  وإنشــاء  البتــكار  والعمليــات 

القيم
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Customer Satisfaction: We introduce deep technical knowledge 
and management experience to provide our clients’ businesses 
with smart solutions that contribute to their business performance 
efficiently.
Credibility: in dealing with clients and respecting their time.
Integrity: We adhere to the highest standards of integrity in 
everything we do, commitment to applying quality standards and 
technical specifications.
Employee Engagement: We embrace a culture that fosters 
excellence in performance, teamwork, leadership, growth and 
self-development.
Sustainability: We will continue to design, engineer and deliver 
sustainable products, services and solutions that help our 
customers improve energy efficiency.
Innovation: We always adopt an environment in which new ideas, 
technologies and processes are explored to create diverse and 
distinct products and services.

Values
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انطالقــا مــن إدراك آيــس بــر لدورهــا يف تطويــر وتنميــة خراتها، اســتقطبت 
أفضــل الخــرات والكفــاءات الفنيــة واالعتــاد عــى أحــدث التقنيــات واألجهزة 
واســتخدام الحواســيب والرامــج املخصصــة واألنظمــة العامليــة املعمــول 

.)ASHRAE - SMACNA( بهــا يف مجــال التكييــف ومنهــا

فريق آيس بري

Based on Ice Bear’s awareness of its role in developing its expertise, 
it attracted the best expertise and technical competencies and relied 
on the latest technologies and devices, the use of computers, custom 
programs and global systems in place in the field of air conditioning, 
including (ASHRAE - SMACNA(.

Ice Bear Team
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خدمات آيس بري

نظام التكييف المركزي
التكييف الصحراوم يتعدد 

ه المرالح الاسلبيت بجميع أنواع

̭Ϝм лЮϜ рϼϝϮв ϞтЪϼϦ м атвЊϦ
ة  لحلو التيوه

الصيانة وقطع الغيرا

Central air conditioning system
Multi-stage evaporative air conditioning
Split Conditioners of all kinds
Duct construction and design
Ventilation solutions
Maintenance and spare parts

Ice Bear Services
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ــم  ــوع والحج ــث الن ــن حي ــكنية م ــات الس ــازل واملجمع ــف املن تختل
ــد. ــات التري ــاحة واحتياج ــات املس ــة إىل متطلب ــع، باإلضاف واملوق

ــرخاء  ــك االس ــن ل ــات لتضم ــذه االحتياج ــع ه ــي جمي ــر تلب ــس ب آي
ــال. ــة الب وراح

Homes and apartment complexes vary in type, size, and 
location, as well as space requirements and cooling needs. 
Ice Bear meets all of these needs to ensure you relaxation 
and peace of mind.

التكييف املنزيل

Home Conditioners
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نظام التكييف املركزي املدمج

وحــدات مصممــة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة ذات قــدرة تريديــة متوســطة وكبــرة، مــع اختيــارات إضافيــة 
مــن حيــث الكفــاءة والتحكــم الــذيك. إنهــا وحــدات مالمئــة لتلبيــة احتياجــات مبنــى جديــد أو متطلبــات االســتبدال، 

مــع مراعــاة متطلبــات بيئــة املبنــى.
التكييــف املركــزي عبــارة عــن وحــدة تكييــف بقــدرة عاليــة نســبياً، تتكــون هــذه الوحــدة مــن قطعــة واحــدة 

ــدد  ــام التم ــط وص ــر والضاغ ــن “املبخ ــف م ــاز التكيي ــة بجه ــزاء الخاص ــع األج ــمل جمي ــم تش ــرة الحج كب
واملكثــف واملــراوح وغرهــا مــن متمــات دائــرة التريــد”، وتوضــع هــذه الوحــدات يف مــكان متجــدد 

التهويــة متامــاً وذلــك النبعــاث الحــرارة وصــوت الوحــدة عنــد تشــغيلها “فــوق ســطح املبني”،ويتــم 
ــذا  ــز ه ــواء )Duct). يتمي ــاري اله ــر مج ــه ع ــراد تكييف ــكان امل ــدة إىل امل ــن الوح ــواء م ــل اله نق

النظــام بقدرتــه  التريديــه العاليــة، كــا أن صيانتــه تتــم خــارج املبنــى.

Designed for small and medium enterprises with medium and large cooling capacity, 
with additional options in terms of efficiency and smart control. They are fit modules 
to meet new building needs or replacement requirements, keeping in mind the 
requirements of the building environment.
Central air conditioning is a relatively high capacity air conditioning unit, this 
unit consists of one large piece that includes all parts of the air conditioner from 

”evaporator, compressor, expansion valve, condenser, fans and other complementary 
to the cooling circuit“

These units are placed in a completely ventilated place due to the emission of heat and 
sound of the unit when operating ”on the roof of the building“.

This system is characterized by its high cooling capacity,
 and its maintenance is carried out outside the building.

PACKAGE AC
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هــو مــن أنظمــة التريــد التبخــري باملــاء، والــذي يعمــل عــى تريــد الهــواء يف 
املناطــق “الحــارة والجافــة” عــن طريــق مالمســة الهــواء للــاء عــى مرحلتــن )غــر 

ومبــارش). مبــارش 
ــي  ــرى الت ــة األخ ــن األنظم ــن 80% م ــر م ــل ألك ــبة تص ــاء بنس ــر الكهرب ــى توف ــل ع يعم
 (%100 Fresh Air( تعمــل بالضواغــط والفريــون. يــزود املــكان بهــواء صحــي جديــد بالكامــل
وغــر معــاد تدويــره، مــع نســبة مــن الرطوبــة املطلوبــة. يتــم التحكــم يف درجــة الحــرارة 

ونســبة الرطوبــة ورسعــة الهــواء مــن خــالل مستشــعرات داخليــة وخارجيــة.

نظام التكييف الصحراوي متعدد املراحل

It is one of the evaporative water cooling systems, which works on cooling the air 
in ”hot and dry“ regions by touching the air with water in two stages (indirect and 
direct).
It saves electricity by more than 80% than other compressor and freon systems.
It Provides the place with completely new healthy air )100% Fresh Air) and 
non-recycled, with the required percentage of humidity. Control of temperature, 
humidity and air velocity through internal and external sensors.

AIR2O
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املكيف املخفي

وحــدات تعمــل يف هــدوء تــام، ومدمــج بهــا مرشــح )فلر) عــايل الجــودة وضاغط )كمرســور) 
عــايل الكفــاءة. وتتميــز هــذه الوحــدات بالقــدرة عــى تريــد املنــازل واملناطــق املفتوحــة 

الواســعة مثــل املســاجد واملكاتــب واملــدارس وغرهــا.
هــو مــن أنظمــة التكييــف االســبليت أو املنفصلــة )Split) يتكــون مــن وحــدة خارجيــة ووحــدة 
داخليــة وتوضــع مخفيــة باألســقف املســتعارة ويتطلــب ربطهــا باملــكان املــراد تكييفــه عــن 
طريــق مجــاري الهــواء. يعتــر مــن األنظمــة العمليــة واألشــهر باململكــة واألكــر طلبــاً 

ــرة. ــة األخ ــالء يف اآلون ــن العم ــاالً م وإقب

Quietly operating units, with built-in high-quality filter and high-efficiency 
compressor. These units are characterized by the ability to cool homes and large open 
areas such as mosques, offices, schools and others.
It is a split air conditioner system consisting of an outdoor unit and an indoor unit, and 
it is placed hidden by borrowed ceilings and requires that it be connected to the place 
to be air-conditioned by means of the duct. It is considered one of the most popular 
and practical systems in the Kingdom and the most sought after by customers in 
recent times.

Concealed
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صناعة وتصميم مجاري الهواء

مجــاري الهــواء الدكــت هــي ممــرات ومجــاري للهــواء تعمــل عــى توزيــع الهــواء 
بالكميــات الالزمــة إىل األماكــن املــراد تكييفهــا ونــرشه داخلهــا بطريقــة تضمــن 

ــن. ــذه األماك ــه له وصول
يتــم تشــكيل الصــاج وتصميــم مجــاري الهــواء “الدكــت” وملحقاتــه يف مصنــع 
آيــس بــر للتكييــف تحــت إرشاف مهندســن ذو خــرة، وطبقــاً للمقاســات املوضحــة 
باملخططــات التصميميــة، واملعــدة مســبقاً، وباملقاييــس والســاكات املبينــة 

.)SMACNA( باألكــواد العامليــة املعمــول بهــا

Ducts are passages that distribute air in the necessary quantities to the 
places to be adapted and spread it inside in a way that ensures its access to 
these places.
The sheet and design of the ductwork and its accessories are formed in the 
Ice Bear Factory under the supervision of experienced engineers, according 
to the measurements shown in the pre-prepared design drawings, and with 
the measurements and thicknesses indicated by the applicable international 
codes (SMACNA(.

Duct Construction and Design
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حلول التهوية

تعتــر التهويــة مــن أهــم املتطلبــات املعاريــة التــي يجــب مراعاتهــا يف التصميــم 
ــبب  ــة بس ــا رطوب ــد به ــي يوج ــات الت ــة للفراغ ــآت، خاص ــاين واملنش ــل املب ــاري داخ املع
ــي ال  ــة الت ــات الداخلي ــة، او الفراغ ــات قليل ــه بكمي ــي أو دخول ــواء الطبيع ــول اله ــدم دخ ع

تصلهــا التهويــة الطبيعيــة، او املبــاين الشــاهقة واملدمجــة.

نحن يف آيس بر نقدم لك حلول التهوية بقدرات وإمكانات عالية.

Ventilation is one of the most important architectural requirements, especially for 
spaces in which there is moisture due to the lack of natural air entering or entering 
in small quantities, or interior spaces that are not reached by natural ventilation, or 
for tall and compact buildings.
We at Ice Bear offer you high capacity ventilation solutions.

VENTILATION
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ونظــم  املنزليــة  النظــم  مــن  لــكل  املركــزي  والتحكــم  والرصــد  الرقابــة  األمتتــة  توفــر 
ــا  ــف لدين ــة والتكيي ــة والتهوي ــام التدفئ ــة نظ ــواء. إن أمتت ــف اله ــة وتكيي ــة والتهوي التدفئ
يقــوم بالتحكــم املركــزي يف نظــام التكييــف واألجهــزة الكهربائيــة، لتوفــر أقــى قــدر 
مــن الراحــة مــع أقــل اســتهالك ممكــن للطاقــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يــأيت نظــام األمتتــة 
بواجهــة تعمــل بشاشــة ملــس لتســهيل التحكــم والرصــد، تعــرض لوحــة معلومــات وبيانــات 

ــة. ــتهالك الطاق اس

املنازل الذكية

Automation provides centralized monitoring, monitoring and control of both home 
and HVAC systems. Our HVAC system automation centralizes control of the HVAC 
system and electrical appliances, to provide maximum comfort with the lowest 
possible energy consumption. In addition, the automation system comes with a 
touch screen interface for easy control and monitoring, displaying a dashboard and 
energy consumption data.

Smart Home
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الصيانة وقطع الغيار

ــة  ــه خاص ــف بصف ــة التكيي ــى أداء أنظم ــة ع ــوى للمحافظ ــة قص ــف ذات أهمي ــة التكيي صيان
وإطالــة عمرهــا اإلفــرايض، كــا تعمــل صيانــة التكييــف عــى توفــر الكهربــاء وتقليــل 

األعطــال والتوقــف املفاجــئ خصوصــا يف ظــل ارتفــاع درجــات الحــرارة يف اململكــة.
نحــن يف آيــس بــر نعمــل عــى صيانــة وإصــالح أو اســتبدال أجــزاء التكييــف يف وقــت قيــايس 

بإتقــان وجــودة عاليــة للوصــول بهــا إىل أقــى كفــاءة وبأقــل تكلفــة.
ــم  ــة بك ــدات الخاص ــل املع ــن عم ــك نضم ــة، وبذل ــار األصلي ــع الغي ــر قط ــس ب ــة آي ــر رشك توف

ــاءة. ــن الكف ــدر م ــى ق بأق

Air conditioning maintenance is of utmost importance to maintain the performance 
of air conditioning systems in particular and extend their life. Air conditioning 
maintenance saves electricity and reduces breakdowns and sudden stops, especially 
in light of the high temperatures in the Kingdom.
We at Ice Bear work on the maintenance, repair or replacement of air-conditioning 
parts in record time, with perfection and high quality, to bring them to the highest 
efficiency and at the lowest cost.
Ice Bear provides original spare parts, thus ensuring that your equipment runs at 
maximum efficiency.

Maintenance
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غرف التربيد

تجميــد  وغــرف  تريــد  غــرف  تنفيــذ  مبجــال  خدمــة  أفضــل  تقديــم  عــى  الرشكــة  تحــرص 
يف  املعتمــدة  التقنيــات  وأحــدث  التجهيــزات  أفضــل  باســتخدام   ، التريــد  ومســتودعات 

اململكــة.
جميــع مشــاريع التريــد يتــم بناءهــا خصيصــاً لــك وفــق حاجتــك وبــأي حجــم تريــده ، كــا يتــم 
تركيــب وحــدات التريــد واملبخــرات القــادرة عــى إعطــاء أفضــل نتيجــة لــك، للوصــول لدرجــة 

الحــرارة التــي  تحتاجهــا لتناســب املــواد املطلــوب تخزينهــا.
متتلك الرشكة فريق عمل مدرب وقادر عى تنفيذ كل متطلباتكم وتوفر الصيانة ايضاً. 

The company is keen to provide the best service in the field of implementing cold 
rooms, freezing rooms and cold stores, using the best equipment and the latest 
technologies adopted in the Kingdom.
All refrigeration projects are specially built for you according to your needs and in any 
size you want. Refrigeration units and evaporators are installed that are able to give 
the best result for you, to reach the temperature you need to suit the materials to be 
stored.
The company has a trained team that is able to implement all your requirements and 
provide maintenance as well.

Cold Rooms
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رشكاء 

النجاح
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منزل

الرساميك

خالد 

العيار
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السعيدان
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الدبيان
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مارق

الشاورما

الطازجة
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تسعدنا خدمتكم..



اململكة العربية السعودية - الرياض - حي املحمدية - ش أيب حميدان - الرياض 12362 - 3275

Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Muhammadiya Dist - Abi Humaidan St. - Riyadh 12362 - 3275

+966 56 922 2299 @companyicebear




