
 
 

 

يد" تعلن  وتواصل   2022نتائجها المالية للنصف األول من العام عن "تبر
 خطواتها الحثيثة نحو التوسع إقلي

 
  ميا

 

كة يد المناطق والطاقرئيسي   زّود كم  تعزز موقعها   الشر   2021 عامها للأعمال محفظةمع توسع   بدولة اإلمارات ةلخدمات تبر
 مع

ً
 . الجاري  العام من األول النصف خالل اإليرادات واألرباح  ارتفاع تزامنا

 
، اإلمارات العربية المتحدة  ي يد"أعلنت  : 2022يوليو   27  –أبوظبر يد المركزي )ش.م.ع.( ، "تبر كة الوطنية للتبر كة  الشر الشر

يد المناطق ي تطوير خدمات تبر
ي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها،   ،الرائدة ف 

عن نتائجها المالية   ،مسباأل الت 
ي أرباحها بنسبة 2022للستة أشهر األوىل من العام   دةالموّح 

ي صاف 
 ارتفاًعا ف 

ً
ي األرباح  % ليبلغ3، ُمسّجلة

مليون   240.4  صاف 
 ب
ً
ةدرهم، مقارنة ي النصف األول من العام   ذات الفب 

 .2021ف 
 

 من بداية
ً
يد  انطالقا كة تبر ي سبخىط ثابتةأعمالها العام، استأنفت شر

لطنة ُعمان من خالل  ، حيث ضاعفت حجم عملياتها ف 
ي السلطنة.  

وع الموج، أحد أبرز المشاري    ع العقارية الجديدة ف  ي تخدم مشر
يد المناطق الت  تضم  لاالستحواذ عىل محطة تبر

وع الموج ي سلطنة ُعمان حالًيا سبع محطات، أهمها محطة مشر
يد ف  وع   يبي   ، حيث محفظة تبر كة عىل   هذا المشر حرص الشر

ي  مضاعفة
 . المناطق ذات األهميةاستثماراتها ف 

 
ي وقتلتوسع الذي وباإلضافة إىل ا

كة ف  ي دولة اإلمارات ومملكة البحرين وسلطنة ُعمان،  الجاري  مبكر من العام  حققته الشر
ف 

يد"قامت  يدبإضافة توصيالت جديدة    "تبر ي من  للتبر
ي اإلمارات خالل الرب  ع الثان 

الكمية  ا أدى إىل زيادة إجماىلي م، م 2022ف 
يد  1,241,331إىل  التعاقدية الموصلة للعمالء  . طن تبر

 
كة  ي شهدتها شر

يد"ومن أبرز التطورات األخرى الت  ي مص  تدشي    ، 2022خالل الستة أشهر األوىل من  "تبر
لتبدأ  ،  أعمالها ف 

ي  خارج نطاقمرة ألول بدخولها إىل أسواق ومناطق  من التوسع بذلك مرحلة جديدة  
كة الجغراف  عقد   هذا وباإلضافة إىل ،الشر

اكة  اتيجية  شر ي نسخلة اعالفمشاركتها و المؤتمر العالمي للمرافق  معاسب 
ي انعقدت  تهف 

ي األوىل الت 
ي   ف 

ي الوطت  مركز أبوظتر
 . خالل شهر مايو من العام الجاري للمعارض

 
ات المالية يد" أبرز المؤشر كة "تبر    : 2022يونيو  30لغاية   –النصف األول من العام  خالل  لشر

 
ي  •

  %12.3 إيرادات المجموعة بنسبة  تم تسجيل ارتفاع ف 
ً
   975.7محققة

ً
مليون    869.0    بمليون درهم )مقارنة

ي النصف األول من العام  
 ( 2021درهم ف 

ي  •
ائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  تم تسجيل ارتفاع ف     %13.9األرباح قبل اقتطاع الفوائد والص 

ً
   589.3محققة

 ب
ً
ي النصف األول من العام  517.6   مليون درهم )مقارنة

 ( 2021مليون درهم ف 
ي  تم تسجيل •

ي ارتفاع ف 
كة ح األربا  مجموع صاف   ب  240.4 % ليصل إىل 3.0بنسبة  المجمعة للشر

ً
   مليون درهم )مقارنة

ي النصف األول من العام   233.5
 (2021مليون ف 

 
يد"أبرز  كة "تبر    : 2022يونيو  30لغاية   –النصف األول من العام   خالل اإلنجازات التشغيلية لشر

 
يدطن  1,241,331الكمية التعاقدية الموصلة للعمالء بلغ إجماىلي  •  تبر
يد بلغ حجم   • ي دولة اإلمارات العربية  12,435طن، منها  31,235الجديدة  توصيالت التبر

طن لعمالء جدد ف 
ي سلطنة ُعمان، و 18,300المتحدة، و

ي مملكة البحرين 500طن ف 
 طن 33980لتصل اىل  طن ف 



 
 

 

ي ساعات العمل  •
حيث ، ساعة 15,784,821حوادث هادرة للوقت بلغ أي  دون وقوع تسجيل رقم قياسي ف 

ي  تتجاوز 
ي هذا الرقم القياسي الرقم المسجل ف 

كة ف   . 2015 من العام يوليو شهر  الشر
 

ا عىل النتائج المالية للنصف األول من العام، 
ً
، رئيس مجلس اإلدارة، وتعليق ح خالد عبد هللا القبيسي  رصَّ

ً
"ها نحن   : قائل

مثل إحدى  
ُ
ي ت
كة الت  ا، إال أن األمر ال يدعو إىل المفاجأة عىل اإلطالق، إذ تسب  هذه الشر

ً
يد تحقق نتائج مبهرة مجدد نرى تبر

ي مسار مدروس ومخطط بعناية هلةأعمدة الصناعة اإلماراتية المذ
عىل النحو الذي تصورناه تماًما. لقد كانت ستة أشهر  و  ،ف 

، ة بجهود توسيع ا حافل ي
ي هذه  وإثراء لنطاق الجغراف 

الوعي العام، وإحراز التقدم بصدد تحقيق األهداف طويلة المدى. تأن 
ةالنتائج المالية  ي واالجتماعي والحوكمة لعام  المتمب  

يد لتقرير اإلفصاح البيت  كة تبر ي أعقاب نشر شر
 ف 
ً
ة ، الذي  2021مباشر

ها  كة استمرار تركب   ، حيث تستعرض الشر به الكثب 
َّ
الشديد عىل تحقيق االستفادة لكٍل من الجهات المعنية والموظفي    ترق

 
 
كة الحثيث بالجودة وأ ام الشر يد، أفتخر بالب   ي رئيس مجلس إدارة تبر

. وبصفت  بأن  نا عىل يقي   والمجتمعات عىل نحو متكاف  
 عىل مدى األشهر واألعوام المقبلة". ستستمر بتعزيز مكانتها 

 
يد، وأضاف المهندس خالد عبد هللا كة تبر ، الرئيس التنفيذي لشر ي

 
: "نحصد اآلن  المرزوق

ً
سيع محفظة أعمال  تو ثمار قائل

يد خالل كة تبر ي الوحيدة % من المحطة 100، ال سيما باستحواذنا عىل 2021العام  شر ي تخدم جزيرة المارية بأبوظتر
  ،الت 

ي و 
ى. الت  تسىع إليه  عىل نحو دقيق باالتجاه الذي  2022النصف األول من العام نحن فخورون بسب  تحىط  بأهمية كبر

كة اتيجية  نا خططاستثماراتنا و  نحن عىل ثقة بأن؛ و الشر ي  النجاحات  من ستحقق المزيد طويلة المدى رى خاأل االسب 
ف 

يد ، فالمستقبل القريب كة تبر ي دولة  لرئيسي ا  زّود المُ  بصفتها   شر
يد المناطق ف  ، تدعم وبقوة أجندة الدولة  تاإلمارالخدمات تبر

ي تمتكلها  
كة باإلضافة إىل الموظفي   والقاعدة العريضة الت  ي إىل مساهمي الشر ام يصل صداه اإليجانر

نحو االستدامة، وهو الب  
كة من العمالء  ". الشر

 
 - انتىه-

 
يد المركزي كة الوطنية للتبر يد"  ش.م.ع نبذة عن الشر  "تبر

 
وعات  يد المناطق لعدد كبب  من أهم المشر يد" خدمات تبر ي المنطقة، بما فيها برج خليفة،  المرموقة   معالموالتقدم "تبر

ف 
ي مول،   اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودنر ، وعالم فب  ي ، ومتحف اللوفر أبوظتر وجامع الشيخ زايد الكبب 

، ومرفأ ال ي و دنر
ي أوبرا، ومب  كة ودنر ي مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشر

وع جبل عمر ف  ، ومشر يد   86بحرين الماىلي محطة تبر
كة  ل الشر

ّ
ي حيث تشغ ي عدد من دول مجلس التعاون الخليجر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وثالث   75مناطق ف 
 ف 
ً
محطة
ي سلطنة ُعمان، ومحطة

ي المملكة العربية السعودية، وسبع محطات ف 
 إىل دول   محطات ف 

ً
ي مملكة البحرين، إضافة

واحدة ف 
ي المنطقة. 

 أخرى ف 
 

 نحو مستقبل أكبر ازدهاًرا واستدامة.  لعبوت
ً
ي قدما

ي تمكي   األفراد والمجتمعات حول العالم من المض 
يد" دوًرا محورًيا ف  "تبر

تها عام  يد مند انطالق مسب  َعد  1998لقد حققت تبر
ُ
ي دولة اإلمارات  العديد من اإلنجازات البارزة، فىهي ت

كات ف  من أقوى الشر
يد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالمًيا بفضل   . وتواصل "تبر ي الماىلي ي سوق دنر

ها نمًوا، كما تم إدراجها ف  العربية المتحدة وأكبر
ي برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء  

موثوقية وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف 
كات  ا يد"، وهذا يعزز قدرتها عىل دعم عمالئها من الشر ي نهج "تبر

. إن كفاءة الطاقة أحد العنارص الراسخة ف  الصطناعي
ي 
ي أكسيد الكربون من أجل الوصول إىل الحياد الكربون 

شيد استهالك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثان   . والمؤسسات لب 
 


