
 
 
 
 
 

ي 
�د ترفع حصتها �ف كة ت�ب �د السعود�ة" إ�  �ش  %28"ت�ب

�د السعود�ة �شَغل محطة �د مطار  ت�ب �د 20,000�سعة  الملك خالد الدو�ي  ت�ب  طن ت�ب

، اإلمارات الع���ة المتحدة: أ، 2019 د�سم�ب  22 ي �د المركزي  بوظيب كة الوطن�ة للت�ب كة �د""ت�ب  .)ش.م.ع(أعلنت ال�ش ، �ش
�د المناطق الرائدة عالم��  ي تتخذ من دولة اإلمارات الع���ة المتحدة مقّرا� لها، عن استحواذها ع� حصة ا ت�ب ضاف�ة إ والىت

�د السعود�ة %8 بنسبة كة ت�ب ي �ش
ي الممل�ة  ، الذراع االستثماري لها �ف

ا�ة  الع���ة السعود�ة �ف (أ�وا  �جن إنفستفكل من ��ش
ا)، ي و  القابضة سابق�

كاء آخ��ن صندوق البنك اإلسال�ي للتنم�ة الثايف فع، و�ش  . %28�سبة مل�كتها إ� بذلك  ل�ت

ا ع� هذا االستحواذ، قال
�
�د:  تعل�ق كة ت�ب ، رئ�س مجلس إدارة �ش ي عمل�ة االستخالد عبدهللا القب��ي

حواذ هذە "تأيت
ق األوسط،  ي منطقة ال�ش

امنا بدعم وتلب�ة احت�اجات البن�ة التحت�ة القائمة والمستقبل�ة للمشار�ــــع العمران�ة �ف ف ا ع� ال�ت تأ��د�
ا من مشار�ــــع  ا حي��� �د المناطق، الذي أصبح جزء� ي قطاع ت�ب

ا �ف ا رائد� ا عالم�� كة باعتبارها مطور� إ� جانب ترسيخ مكانة ال�ش
ي �شهدها الممل�ة الع���ة السعود�ةتط��ر البن�ة التحت�ة  ي هذا المقام أن نكون قادر�ن ع ،العمران�ة الىت

� دعم و��نا �ف
 ".  2030وتحقيق رؤ�ة السعود�ة 

كة " واختتم القب��ي بقوله:  ر �ش
ّ
�د السعود�ة توف ا ت�ب وع تط��ر  187,000حال�� �د للعد�د من المشار�ــــع بما فيها م�ش طن ت�ب

ي 
ة مدينةجبل عمر �ف

�
.  مك ي الظهران ومركز الملك عبدهللا الما�ي

كة أرامكو �ف وع �ش رمة، وم�ش
�
ي ظّل النمو االقتصادي و المك

�ف
 ، ي ي الذي �شهدە أ��ب أسواق دول مجلس التعاون الخل��ب

� ُ�عت�ب المتسارع والتوسع العمرايف كة ت�ب د ع� حصة استحواذ �ش
�د السعود�ة بتكلفة كة ت�ب ي �ش

   مليون ر�ال سعودي خطوةً  129 إضاف�ة �ف
ً
لتع��ز قدرتها ع� االستفادة من فرص  هامة

ي يوفرها سوق الممل�ة  ". األعمال الجد�دة الىت

ا  ات�ج�ة لتط��ر مجتمعاتوأهد"، 2030مع "رؤ�ة السعود�ة وتماش��  ،لة طموحةو حي��ة واقتصاد مزدهر ود افها االس�ت
�د السعود�ة"  ي  األجلط��لة خطط عمل  خاللمن القطاع العام مع تعمل "ت�ب

 مل��ة لبناء و�شغ�ل وامتالك وتح��تتمّثل �ف
�د المناطق ر  محطات ت�ب

ّ
ي توف �د الىت ف حلول ت�ب ي و� ال�فاءة العال�ةب مبتكرة تتم�ي

ف ساهم �ف   . اءة الطاقةكف  تحسني

ي هذا 
�د السعود�ة  ، أعلنتالصدد و�ف كة ت�ب �د المناطق لعن بدء �شغ�ل المرحة األو� �ش ي محطة ت�ب

الملك خالد  مطار �ف
�د  20,000 تبلغال��اض �سعة إجمال�ة بمدينة الدو�ي  �د ح��ة لمحطات ،طن ت�ب إ�  1 المطار  وذلك لتوف�ي خدمات ت�ب

4 .  

�د:  ومن جانبه، قال كة ت�ب ، الرئ�س التنف�ذي لـ�ش ي بانحن سعداء "بدر اللم�ي
�د المستمر لنمو اللمساهمة �ف كة ت�ب �ش

ي مختلف أنحاءالسعود�ة 
د . %28ز�ادة حصتنا إ�  من خاللالممل�ة  �ف

�
ي أبرمتها وتؤك ا الاتفاق�ة االمت�از الىت كة مؤخر� �ش

و�د مطار الملك خالد الدو�ي بكم�ة ف �د  20,000 ل�ت امطن ت�ب ف أن يتجاوز حجم  من المتوقع إذ  ،تجاە السوق السعود�ة نا ال�ت
�د المناطق سوق  ا لتق��ر غل��ال ماركت إ�سايتس دوالر خالل السنوات الخمس القادمة ار المل�ت�ب  ". وفق�

ف " : وأضاف �د ع� تمكني كة ت�ب كاتتعمل �ش ي الممل�ة  ال�ش
اف من تع��ز كفاءة الطاقة وتخف�ض التكال�ف وتحقيق أهد�ف

ف المتقدمة، و  تالتكنولوج�ا�سخ�ي من خالل وذلك  التنم�ة المستدامة، ُّ أحدث  تخداماسال�فاءة التشغ�ل�ة إ� جانب تم�ي
�د المناطق  . الحلول المبتكرة لنظام ت�ب



 

�د السعود�ة عدة أقامت  ا�ات معت�ب كاتها �ش مجموعة و�شمل  . جهات المحل�ة واإلقل�م�ة الفاعلةمجموعة من أبرز ال �ش
�د السعود�ة للتشغ�ل والص�انة، ف�ما  كة ت�ب �د المناطق المرك��ة و�ش كة ت�ب �د الظهران السعود�ة، و�ش كة ت�ب التابعة كل من �ش

وع أرامكو السعود�ةقائمة �شمل  ا م�ش رمة،  ،المشار�ــــع المتعاقد عليها حال��
�
ة المك

�
ي مدينة مك

وع تط��ر جبل عمر �ف وم�ش
. ومركز الملك عبدهللا ال  ما�ي ومطار الملك خالد الدو�ي

كات حول العالم أل��� من  �ك المفضل للمؤسسات وال�ش �د" �ي ال�ش كة "ت�ب �د  20ُ�ذكر أن �ش ا لما تقدمه من حلول ت�ب عام�
ات�ج�ة  ر ع� البيئة، األمر الذي �دعم جهود اس�ت مبتكرة تمتاز بال�فاءة العال�ة من ح�ث استهالك الطاقة، وتقل�ل ال�ف

ك الطاقة �د حال�� والتنم�ة االستدامة. وتوفر �ش �د �صل لعدد من  1.16محطة ما �فوق  76من خالل  ا ة ت�ب مليون طن ت�ب
ي ج��رة 

ي باركس أند ر�زور�س، وجميع المشار�ــــع التط����ة �ف ، وديب ي و ديب ، وم�ت أبرز المشار�ــــع مثل جامع الشيخ زا�د ال�ب�ي
، وج��رة �اس، ومرفأ البح��ن ي ي أبوظىب

ي الممل�ة الع��� المار�ة �ف
ة المكرمة �ف

�
وع جبل عمر بمدينة مك ة الما�ي باإلضافة إ� م�ش

 السعود�ة. 

 -انت� -

�د المركزي  كة الوطن�ة للت�ب �د«عن ال�ش  »:ت�ب

�د"،  �د المركزي "ت�ب كة الوطن�ة للت�ب ي تتخذ من دولة اإلمارات العتأسست ال�ش ا والىت �د المناطق الرائدة عالم�� كة ت�ب ���ة �ش
ا لها، الم ي العام تحدة مقر�

ي الما�ي وهيئة األوراق المال�ة والسلع. توفر 1998�ف ي سوق ديب
كة مساهمة عامة مدرجة �ف ، و�ي �ش

ي تمتاز بال�فاءة العال�ة من ح�ث استهالك  ي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخل��ب
�د المناطق �ف  مبتكرة لت�ب

ً
كة حلو� ال�ش

ي النمو الذي �شهدە المنطقة. الطاقة، وخفض التكلفة، وتقل�ل ال
ر ع� البيئة، كما �ساهم من خالل بن�ة تحت�ة متطورة �ف �ف

ا ما �فوق  كة حال�� ي توفرها ال�ش �د الىت �د تصل ألبرز المشار�ــــع السكن�ة والتجار�ة  1.16وتبلغ قدرة الت�ب مليون طن ت�ب
�د وُ�شّغل  .الحكوم�ة والخاصة كة ت�ب ي مختلف 76تمتلك �ش

،  محطة موزعة �ف ي أنحاء دول مجلس التعاون الخل��ب
ي سلطنة  63 منها

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، وأر�ــع محطات �ف
ف �ف ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، ومحطتني

محطة �ف
ي المنطقة. 

ي ممل�ة البح��ن، باإلضافة إ� محطات أخرى �ف
 ُعمان، ومحطة واحدة �ف

ي للم��د من المعلومات، ير�ب ز�ارة الموقع اإلل��ت 
�د المركزي   www.tabreed.ae  ويف كة الوطن�ة للت�ب أو االتصال بال�ش

�د" ع�   األرقام التال�ة: "ت�ب
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