
 

 

فلس للسهم الواحد عن السنة  10.5الجمعية العمومية لشركة تبريد تُقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 

 2019المالية 

 2018بعام مقارنةً  %11بنسبة  األرباح النقديةزيادة 

الوطنية للتبريد المر زي أقرت الجمعية العمومية للشررررررر ة  :2020مارس  16أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

ش.م.ع )تبريد(، شر ة تبريد المناطق العالمية الرائدة التي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في 

سنة المالية المنتهية بتاريخ  10.5بقيمة ، على قرار توزيع أرباح نقدية الماليسوق دبي  سهم الواحد عن ال  31فلس لل

مو لنللعام السرررررابق. وتذتي هذي الزيادة نتيجة األرباح النقدية الموزعة لمقارنةً ب %11بزيادة قدرها  ،2019ديسرررررمبر 

 قليمي والدولي.مكانتها على الصعيد المحلي واإل ترسيخ نجحت في ، حيث2019الذي حققته الشر ة في عام القوي 

جتماع الجمعية العمومية السرررنوي الذي ترأسررره دالد عبده االفي  على قرار توزيع األرباح النقدية وتمت المصرررادقة

. وأجريت انتخابات جديدة دالل ضررررراس مجلس اإلدارةعوأالمسررررراهمين بحضرررررور  ،قبيسررررري، رئيس مجلس اإلدارةال

 .نالسابقي انتخاب أعضاس مجلس اإلدارة أعيداالجتماع النتخاب مجلس إدارة جديد للشر ة لمدة ثالث سنوات، حيث 

، حققت تبريد 2019دالل عام : ""تبريدشييييركة  خالد عبد هللا القبيسييييي، رميس مجلس ة ارة ، قال وبهذا الصرررردد

طن تبريد،  51,366بشرررربكة تبريد جديدة بسررررعة  المتعاملينتزويد وقامت ب %11بنسرررربة زيادة في األرباح الصررررافية 

بتنمية . تسررررتمر تبريد طن تبريد 1,182,715لتصررررل بذلس السررررعة اإلجمالية التي تنتجها محدات تبريد الشررررر ة إلى 

االسرررتحوال على حيث عززت حضرررورها دارو دولة اإلمارات عبر قاعدة عمالئها على الصرررعيد اإلقليمي والدولي، 

، الدولتان اللتين تمثالن سوقاً من شر ة تبريد السعودية، إلى جانب ددولها للسوق الهندية %8بنسبة حصة إضافية 

عاماً  22وباالستناد إلى دبراتها التي تمتد أل ثر من وبعد عام من األداس المالي والتشغيلي االستثنائي، هاماً للشر ة. 

 شررررر ة  تهامكاناصررررل تبريد تقديم أرباح نقدية اسررررتثنائية للمسرررراهمين  ل عام وترسرررريخ ، توفي قداع تبريد المناطق

 ."عالمية رائدة في توفير حلول تبريد المناطق الموثوقة والفعالة والمبتكرة

 1,520.1لتبلغ  %5"زادت إيرادات تبريد بنسررربة  : تبريد بدر اللّمكي، الرميس التنفيذي لشيييركة ، قال ومن جانبه

مليون درهم إماراتي، ما يعكس بوضرررررروح قوة ومرونة نمولو أعمالنا الذي يمنحنا القدرة المالية الكافية لمواصررررررلة 

 ينا طوال العام الفائت إلى مواسمة جهودنا وعملياتناع  سرر   التكيف مع توجهات السرروق وتعزيز  فاسة عملياتنا وشرربكاتنا.

لدعم األهداف الوطنية الدموحة لكفاسة الداقة والتي تشرررررركل جزساً من تنمية سررررررعة التبريد اإلجمالية للشررررررر ة و

تسهم تذسيس شر ة جديدة س تم لتنويع أعمالنا حيثأتخذنا ددوات  استراتيجية اإلمارات في مجال تحويل الداقة.  ما

، المندقة في تابعة لكبرى شرررر ات التدوير العقاريفي تحسرررين  فاسة اسرررتهالق الداقة ضرررمن المباني والمشررراريع ال

بذن هذي اإلنجازات سرررررتتعزز تر يزنا على  تامة ثقة ونحن علىالذ ية. الحالية والمدن باإلضرررررافة إلى دعم نمو المدن 

 تحقيق المزيد من المكاسب وزيادة أرباح مساهمين تبريد في المستقبل".

 تبريد حلول من تقدمه لما عاًما 22 من أل ثر العالم حول والشر ات للمؤسسات المفضل الشريس هي تبريد أن يتذ ر

 استراتيجية دجهو يدعم الذي األمر البيئة، على الضرر وتقليل الداقة استهالق حيث من العالية بالكفاسة تمتاز مبتكرة

 1.18 يفوق ما العالم أنحاس مختلف في محدة 80 دالل من حاليًا تبريد شرررررر ة وتوفر. واالسرررررتدامة والتنمية الداقة



 

 ندأ بار س ودبي دبي، ومترو الكبير، زايد الشرررررريخ جامع مثل الكبيرة المشرررررراريع أبرز من لعدد يصررررررل تبريد طن

 جبل عمشرررو إلى باإلضررافة ياس، وجزيرة أبوظبي، في المارية جزيرة في التدويرية المشرراريع وجميع ريزورتس،

  .المالي البحرين ومرفذ السعودية العربية المملكة في المكرمة مّكة بمدينة عمر

 – انتهى -
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