
 
 

يد "      2022عام لللرب  ع األول من انتائجها المالية  تعلن عن "تبر
 

ي 
كة الرائدة ف    تطوير الشر

 
يد المناطق  ت ي سجل ارتفاع  خدمات تبر

 إيراداتها وأرباحهاا ف 
ي دولة اإلمارات، وسلطنة عمان ومملكة البحرين  26,000أكبر من 

يد تضاف إىل محفظتها ف   طن تبر
 

، اإلمارات العربية المتحدة  أبو  ي يد المركزي )ش.م.ع  : 2022مايو    12  —ظبر كة الوطنية للتبر يد"،  (. أعلنت الشر كة  "تبر الشر
ا  الرائدة   ي  عالمي 

يد المناطق  تطوير ف  ا لها،    خدمات تبر ي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقر 
عن نتائجها المالية أمس الت 

 ،  2022للرب  ع األول من العام  الموحدة  
 
ي    مسجلة

ا ف  ي  ارتفاع 
  3.1بزيادة قدرها    ؛مليون درهم  88.2  ها بلغأرباحصاف 

 
٪ مقارنة

ي الرب  ع األول من العام بأدائها 
 . 2021ف 

 
العام بداية  أعمالها عىل نحو واعد، حيث  استأنفت    ،ومع  يد  تبر كة  ي سلطنة عمان من خالل  شر

ضاعفت حجم عملياتها ف 
الموج،   وع  ي تخدم مشر

الت  المناطق  يد  تبر المشاري    عأحد  االستحواذ عىل محطة  السلطنةجديدال  ةعقاريال  أبرز  ي 
تضم و   . ة ف 

ي سلطنة عمان  محفظة  
يد ف  ا سبعة محطات تبر وع الموج  ،حالي  كة    أهمها محطة مشر   عىل زيادة استثماراتها الذي يبي   حرص الشر

ي هذه المنطقة المهمة. 
 عن  ف 

 
كة فضًل يد  توصيالت تسعة  فةاضإب األول من هذا العام  خالل الرب  عذلك، قامت الشر لعمالء  تبر

ي جدد  
ى إىلالبحرين  مملكة  و   ،اإلمارات العربية المتحدة  كل من دولة  ف 

ّ
  1,236,433إىل    التشغيليةالطاقة  حجم    اىلي إجم  زيادة  أد

يد.  طن   تبر
 

كة  كشفت   يد  شر ي شهر  تبر
اير ف  ي عن    فبر

وعات الطاقة الماض  كة المرصية لمشر اكة كل من الشر دخولها السوق المرصي، بشر
يد المناطق لمول   كة "مراكز لالستثمار العقاري"، لتوفب  خدمات تبر يد "غازكول" وشر ي منطقة    D5Mوالتبر

الجديد الكائن ف 
ق القاهرة.    القطامية الجديدة، شر

 
كة  و ي داللة واضحة عىل أهدافها البيئية، أعلنت شر
ي شهر مارس  ف 

يد ف    إطار التمويل األخرص    اطالق  عن من العام الجاري  تبر
  الرامية  الجهود من خالل توحيد  وذلك  عىل حد سواء،  يوازن بي   األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية  الذي    ،الجديد 

 ل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ّ
ي  من التلوث وانبعاث غازات االحتباس الحراري لحد

ي ف 
أقرب إىل  نطاق تواجدها الجغراف 

ي االنبعاثات الصفري "مستوى ممكن من الصفر 
 ". صاف 

 
ات المالية   ي  ثة أشهر الثال خالل أبرز المؤشر

 
   : 2022 مارس 31المنتهية ف

 
ا    إيرادات المجموعة    سجلت •  ٪  17بنسبة  ارتفاع 

 
ي    درهم  مليون    357.6 مبلغمقارنة بدرهم )  مليون  419.9  محققة

ف 
 ( 2021عام ال الرب  ع األول من 

دة    سجلت • ا  إيرادات المياه المبر  ٪  20بنسبة  ارتفاع 
 
درهم    مليون  339.1مقارنة بمبلغ  درهم )  مليون  405.7  محققة

ي الرب  ع األول من العام 
 (2021ف 

اقتطاع  سجلت   • ائب  الفوائد  األرباح قبل  ا  واالستهالك  اإلهالك  و والرص     %16بنسبة  ارتفاع 
 
  مليون   263.6  محققة

 بمبلغ درهم )
 
ي الرب  ع األول من العام  226.8مقارنة

 ( 2021مليون درهم ف 
ا بنسبة    سجلت أرباح العمليات التشغيلية •   14ارتفاع 

 
 بمبلغ  مليون درهم    153.7% محققة

 
مليون    134.6)مقارنة

ي الرب  ع األول من العام 
 ( 2021درهم ف 

ي  سجلت   •
كة    المجمعةرباح  األصاف  ا  للشر  %  3.1بنسبة  ارتفاع 

 
 بمبلغ  مليون درهم )  88.2  محققة

 
مليون    85.5مقارنة

ي الرب  ع األول من العام درهم 
 ( 2021ف 

 
 



 
 

ي خالل أبرز اإلنجازات التشغيلية  
 
   : 2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية ف

يد 1,236,433  الطاقة التشغيليةحجم إجماىلي  بلغ •  طن تبر
يد   حجم توصيالت بلغ   • ضيفت لعمالء جدد  طن    7,537، منها  طن   26,337 خالل الرب  ع األول  التبر

ُ
يد أ ي دولة تبر

ف 
يد  18,300 و اإلمارات العربية المتحدة،   ي سلطنة عمان و  طن تبر

ي مملكة البحرين.  500ف 
يد ف   طن تبر

ي ساعات العمل    تسجيل •
ي    هادرةدون وقوع حوادث  ساعة     15,196,136بلغ  رقم قياسي ف 

للوقت؛ وقع آخرها ف 
 2015يوليو من العام 

 
ا عىل  

 
ح خالد عبد النتائج المالية،  هذه  وتعليق ، رئيس  رصَّ  اإل مجلس    هللا القبيسي

ً
كة استثنائية    : دارة قائل يد بأنها شر "أثبتت تبر

ي ذلك ليس    ويتضحبكل المقاييس،  
تيجية النمو  فنتائج الرب  ع األول    ف  ي اسب 

ي تنتهجها حسب، بل أيضا ف 
ي والمستدام الت 

  الذات 
كة يد  عمل  ت  إىل جانب ذلك،.  الشر اكتها مع مؤسسة التمويل  جديدة     أسواقودخول    ا هة أعمالعىل توسيع محفظتبر من خالل شر
ي    ،الدولية

ا والت  ي أعلنت عنها مؤخر 
كةتهدف إىل  الت  ي   توسيع عمليات الشر

،أ.  ونطاقها الجغراف   واصل تسف  ما عىل الصعيد المحىلي
يد  يد    توصيالت إضافة    تبر اتيجية طويلة األجل، واغتنام الفرصتبر اكات اسب  ي شر

ي   االستثمارية  جديدة للعمالء، والدخول ف 
الت 

ا  من شانها االرتقاء كة عالمي   ". بمكانة الشر
 

ي  
يد    هذا الصدد،وف  كة تبر ، الرئيس التنفيذي لشر ي

 
ح خالد عبد هللا المرزوف  رصَّ

ً
كة  :  "قائل يد  تواصل شر من خالل هذه  تبر

القوية  و   تعزيز   النتائج  أعمالها   إثبات مكانتها  من  ل  كفاءة  وموظفيها  كل  المصلحة  وأصحاب  لقد  .  ومحيطها ككلمستثمري  ها 
ي الرب  ع األول من العام ب  حيثعىل تنمية أعمالنا وتحقيق أهدافنا، بعزم كبب     2022استأنفنا العام  

طن   26,337إضافة  قمنا ف 
يد  كة  تستمر أضاف: ". و لعمالء جدد من توصيالت التبر يد شر ي تحقيق أهدافها وحصد نجاحاتها  تبر

ا  ، وسيكون هذا العام عام  ف 
ا باالنجازات  ا آخر  

 
ي تتجاوز  مليئ

 التوقعات".  الت 
 
 

 - انتىه -
 

يد"  يد المركزي "تبر كة الوطنية للتبر  نبذة عن الشر
يد المناطق لع يد" خدمات تبر ي المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ  تقدم "تبر

وعات والوجهات ف  دد كبب  من أهم المشر
و  ي أوبرا، ومب  ي مول، ودتر اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودتر ، وعالم فب  ي ، ومتحف اللوفر أبوظتر زايد الكبب 

ي مدينة مكة ال
 
وع جبل عمر ف ، ومشر ، ومرفأ البحرين الماىلي ي كة  دتر ي عدد من   86مكرمة. كما تمتلك الشر

 
يد مناطق ف محطة تبر

كة  ل الشر
ّ
ي حيث تشغ ي المملكة  75دول مجلس التعاون الخليجر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وثالث محطات ف 
 ف 
 
محطة

 إىل دول أخرى
 
ي مملكة البحرين، إضافة

مان، ومحطة واحدة ف  ي سلطنة ع 
ي المنطقة.  العربية السعودية، وسبع محطات ف 

 ف 
 

 واستدامة.  
 
 نحو مستقبل أكبر ازدهارا

 
ي قدما

ي تمكي   األفراد والمجتمعات حول العالم من المض 
 ف 
 
 محوريا

 
يد" دورا وتؤدي "تبر

تها عام   يد" مند انطالق مسب  ي دولة اإلمارات   1998لقد حققت "تبر
كات ف  العديد من اإلنجازات البارزة، فىهي تعد من أقوى الشر

 بفضل موثوقية  العربية ال
 
يد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالميا . وتواصل "تبر ي الماىلي ي سوق دتر

، كما تم إدراجها ف 
 
ها نموا متحدة وأكبر

.  إن كفاءة  ي برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي
وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف 

شيد استهالك الطاقة أحد العنارص الراس كات والمؤسسات لب  يد"، وهذا يعزز قدرتها عىل دعم عمالئها من الشر ي نهج "تبر
خة ف 

 . ي
ي أكسيد الكربون من أجل الوصول إىل الحياد الكربوت 

 الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثات 
 
 


