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 خبر صحف 

 
 

يد" ت  كة "تبر كة لمزيد من   استثنائية ّر توزي    ع أرباحوفالجمعية العمومية لشر   حي   تتطلع الشر
 
ف

  العام 
 
  2022النمو ف

 
كة ي توفي   الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة خدمات   الرائدة ف 
يد المناطق ف  ي تتير

 حتفل بعام آخر من النجاح االستثنائ 
 

المتحدة - أبوظبر     -2022مارس    22 العربية  )ش.م.ع.(  اإلمارات  المركزي  يد  للتير الوطنية  كة  الشر مساهمو  : صادق 

يد" ي تاري    خ    نقدية  عىل قرار توزي    ع أرباح   "تير
 عن العام المالي المنتهي ف 

فلس    6بقيمة  ،  2021ديسمير    31للمساهمي  
   ا سهم    40كل  لأسهم منحة بواقع سهم واحد    باإلضافة إل إصدار للسهم الواحد،  

 
وتعتير    ا للسهم. فلس    12يعادل    ا بما مملوك

،و األعىل عىل االطالق  هذه التوزيعات   ي
كة    نمو أعمال  عكس حجمما ي  بزيادة عن العام الماض  االحتفاظ  مع  وذلك  الشر

 . استثماراتها لتنمية   الالزم رأس المال ب
 

ي اجتماع  
ي تاري    خ  السنوي  لجمعية العمومية  اوقد تمت المصادقة عىل قرار توزي    ع األرباح ف 

  ، 2022مارس    21المنعقد ف 
،   الذي ترأسهو  إل جانب    ،المساهمي   و مجلس،  الأعضاء  عدد من  بحضور    رئيس مجلس اإلدارةخالد عبد هللا القبيسي

كة.   التنفيذيةفريق اإلدارة   للشر
 

ا عىل  
ً
  العام  وتعليق

 
كة ف يد:   ، قال2021النجاح الذي حققته الشر كة تبر ، رئيس مجلس إدارة شر   خالد عبدهللا القبيس 

يد    حققت  " كة تير ي  شر
ة للغاية ف  ي األداء عىل مختلف محاور تطوير خطط  2021عام  الإنجازات متمي  

ا ف 
 
؛ حيث شهدنا تفوق

ي قمنا بها، تعززت    النمو المستدام للمدى البعيد. ومع نمو أعمالنا وتوسعاتنا 
المستمرة، إل جانب عمليات االستحواذ الت 

  ّ والتمي  التشغيل  ي 
ف  الكفاءة  اتيجية، وحققنا  االسي  ي خدمة عمالئناخططنا 

ف  التمويل      كي   عىل جعل 
الي  مع  وموظفينا، 

ي المنطقة
 لمشاري    ع البنية التحتية المستدامة الحالية والمستقبلية ف 

ا
ا شامًل  .األخض  إطار 

 
 
ّ  " ضاف: وأ نا الثابت عىل التمي  ي أعمالنا بتعزيز مرونة  أسهم تركي  

كة  التشغيىلي ف  ومصداقيتها، وفسح المجال لتحقيق   الشر
يد   ي جميع نطاقات أعمالنا. وجاء استحواذنا عىل محطة الماريه بقدرة تير

اتيجية مع    80,000القيمة ف  اكتنا االسي  طن، وشر
،    (IFC)مؤسسة التمويل الدولية اكات التابعة لمجموعة البنك الدولي والسعي لتحقيق النمو  ليؤكد حرصنا عىل تعزيز الشر

الرئيسية الدولية  واألسواق  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
تتطلعنا   .ف  إطار  ي 

المستقبل،    وف  مواصلة    نطمحنحو  إل 
ي أعمالنا  

ي تنسجم مع  غتنام الفرص االقتصادية الهامة،  او االستثمار ف 
 ."توجهاتنا الهادفة لبناء مستقبل مستدام للجميعالت 

 
  
 
يد: وبدوره قال خالد عبدهللا المرزوف كة تبر   2021عام  الإيرادات المجموعة خالل    سجلت"  ، الرئيس التنفيذي، لشر

ا    ٪  12بنسبة  ارتفاع 
ا
دة بنسبة    وكذلك  مليار درهم،    1.95  محققة  ٪  12ارتفعت إيرادات المياه المير

ا
مليار    1.88  محققة

كة بإضافة  . درهم يد طن    40,495  كما قامت الشر ي إشارة إل  ،  لعمالء جدد   من خدمات التير
يد أن  وذلك ف  كة تير تخطو    شر

واالزدهار   خطوات التقدم  نحو  نتائج.  ثابتة  بدأت  ل  2022عام  ال  وقد  ثمارها  ي 
عاما  تؤئ   يكون 

ا
مكلًل ا  بالنجاحات  آخر   

 " . واالنجازات
 
كة  قدم"ت يد   شر ي المنطقة،    المشاري    ع التطويرية البارزةمن    للعديد   خدماتها تير

ا ف  إل  لسعي  ل رؤية الدولة الهادفة  مع    تماشي 
الطاقة   ترشيد و ،  المستدامةالبيئية  هداف  األ  تحقيق    استهالك 

ا
خطوة ي 

الكربوناال   لخفض  ف  وقد نبعاثات    ساهمت   ية. 
كة    عمليات ي  خالل    الشر

الماض  الحؤول دونالعام  ي 
ي من    1.39  انبعاث  ف  الكربون  غاز  مليون طن مي  ي أكسيد 

  إل ثائ 
 ". الشوارعمركبة من  302,592ما يعادل إزالة   ؛الغالف الجوي

 
كة يد    تواصل شر ي حي   تعمل عىلتير

ي ودخول أسواق جديدة توسيع رقعة تواجدها   تنوي    ع محفظة أعمالها ف 
  وقد . الجغراف 

كة ي  مؤخر    أعلنت الشر
ي  ها  عملياتتواصل  والمملكة العربية السعودية، بينما  العربية  مض  جمهورية  ا عن مشاري    ع جديدة ف 

ف 
ي  
ة مستمرةالهند ف  يد المناطق،    خدمات. وباإلضافة إل  التوسع بوتي  كة  تير يد تقوم شر   تحقيق  عىل  عمالئها   بمساعدة  تير

اتاليف التشغيل  تك  وتخفيضللطاقة،    االستخدام األمثل يضيف إل الدور الحيوي   من شأنه أنذلك  و ،  ةالبيئي  والتأثي 
ا من مساعيها الهادفة إل الحفاظ عىل البيئة الالذي تعلبه 

 
كة انطالق  .شر

 انته
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يد يد المركزي "تبر كة الوطنية للتبر  "نبذة عن الشر

يد المناطق لعدد كبي  من أهم   يد" خدمات تير ي المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع  تقدم "تير
وعات والوجهات ف  المشر

ي   ي مول، ودئر اري، وأبراج اإلمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودئر ، وعالم في  ي ، ومتحف اللوفر أبوظتر الشيخ زايد الكبي 
ي مدينة مكة المكرمة. كما تمتل

وع جبل عمر ف  ، ومشر ، ومرفأ البحرين المالي ي و دئر
كة  أوبرا، ومي  يد    86ك الشر محطة تير

كة   ل الشر
ّ
ي حيث تشغ الخليجر التعاون  ي عدد من دول مجلس 

المتحدة،   75مناطق ف  العربية  ي دولة اإلمارات 
 ف 
ا
محطة

  
ا
ي مملكة البحرين، إضافة

ي سلطنة ُعمان، ومحطة واحدة ف 
ي المملكة العربية السعودية، وسبع محطات ف 

وثالث محطات ف 
ي المنطقة

 .إل دول أخرى ف 
 

  
 
ازدهارا أكير  مستقبل  نحو   

 
قدما ي 

المض  من  العالم  حول  والمجتمعات  األفراد  تمكي    ي 
ف   
 
محوريا  

 
دورا يد"  "تير وتؤدي 

تها عام   يد" مند انطالق مسي  كات    1998واستدامة. لقد حققت "تير العديد من اإلنجازات البارزة، فهي تعد من أقوى الشر
ها   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وأكير

يد" ترسيخ مكانتها الرائدة  ف  . وتواصل "تير ي المالي ي سوق دئر
، كما تم إدراجها ف 

 
نموا

ي برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا  
 بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها اإلقليمية والدولية وحرصها عىل االستثمار ف 

 
عالميا

"تير  نهج  ي 
ف  الراسخة  العنارص  أحد  الطاقة  إن كفاءة    . االصطناعي من  الذكاء  دعم عمالئها  قدرتها عىل  يعزز  يد"، وهذا 

ي أكسيد الكربون من أجل الوصول إل الحياد  
شيد استهالك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثائ  كات والمؤسسات لي  الشر

ي 
 .الكربوئ 

 
 

 


