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 :بر صحفيخ

 

 2022أكوا باور تعلن النتائج المالية الربعية والنصفية للعام 
 

٪ 21زياية ق رما  بالأم مليون ريال سععوي  صايي الرب  المود  العائ  لمااممي الرككة   542 •

 على أساس سنو 

والمصعععاريل الأخر   خاعععارة ااضفال الةيمة ادتاعععا   ال خل التشعععييلي قبل  زياية يي % 9 •

 مليون ريال سعوي 1,153 ليصل إلى 

ج ي ة يي   اتعودصعععععة الااقة المتف ية يي محفشة الرعععععككة مب إمعععععاية أربب مرعععععك   37٪ •

 ااقة التةلي يةلااقة الكهروموئية وتصفية أد  الأصول التي تعمل بالمحفشة ا

 

"أكوا باور" أو  )شككة أكوا باور    اليوم  أعلنت    م: 2022أغااس    11المملكة العربية الاعويية، الريال،  

الااقة   وتولي   المياه  تحلية  قااع  يي  الرائ   الاعوي   والمشيل  والماتثمر  الماور  "الرككة"(، 

الربعية والنصفية   المالية  النتائج  الأخضك،  بتاريخ  الكهربائية والهي روجين  العام  يوايو    30المنتهية  من 

 . م2022 الفار 

 

مةاراة  ٪ 21مليون ريال سعععععوي ، بزياية ق رما    542 الأم الرععععككةالرب  المناععععو  لماععععاممي   بلغ

ا بأرباح تشععععييلية أكبر قبل ادتاععععا  خاععععائر ااضفال الةيمة م يوع  بالفترة ذاتها من العام الماضعععع   

المؤجلة  لضعععععكيبةا  الناجمة عنوالمصعععععاريل الأخر  التي دةةتها الرعععععككة رغا الضاعععععائر ال معععععايية 

 .ااضفال قيمة ال رما الميربي ل اشر االمير   ككات التابعة لها يي للر

 

صععععايي الرب  الم ع ل العائ  لماععععاممي الرععععككة الأم )صععععايي الرب  علان عن   بال تةوم "أكوا باور"و

المعع ل(، الع   يحاععععععا تعأمير المععاملعات غير الروتينيعة أو غير التشعععععييليعة التي لعا ي توقب تكرارمعا يي 

مليون ريال    516د ومها. وبناء  على ذلك، بلغ صعععايي الرب  المع ل لرعععككة أكوا باور  وقتالماعععتةبل  

، ومو أقل بشعكل ففيل من صعايي الرب  المع ل م2022ر الاعتة الأولى من عام  سععوي  خلال الأهعه

 مليون ريال سعوي  لنفس الفترة من العام الاابق. 520البالغ 

 

الف ي ة للرععككة التي دةةت تواريخ تشععييل أولية أو تفارية خلال الربب الثااي   اتعوالمرععك  وأسععهمت

يي امو الأرباح  الحصعععول على تعويق اة   بأضعععكار سعععابةةأو بع ه بال معععاية إلى م  2021من عام  

قابل ذلك بشعععكل التشعععييلية قبل ادتاعععا  خاعععائر ااضفال الةيمة والمصعععاريل الأخر . ومب ذلك،  

باعبا عوامل    حااتلمامعارارية لالتي تعرمعت لااةااعات   اتعومن المرعك  ااضفال ال خل  جزئي 

 .مضتلفة

 

مليون ريال سععوي  للأهعهر الاعتة الأولى من عام   2,119التشعييلية للرعككة  بليت الت يةات النة يةو

ومي زياية كبيرة م،   2021الأههر الاتة الأولى من عام  بمليون ريال سعوي    216مةاراه بععع  ، م  2022

ا إلى زياية التوزيع  1,903ت  بلي بمة ار المرععكوعات من   اتمليون ريال سعععوي . ويرجب ذلك أسععاسعع 
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رابغ العربية للمياه والكهرباء )راوك( من بع  إعاية  مرععععكوع مليون ريال سعععععوي ، بما يي ذلك   1,501

 30مليون ريال سععوي  يي   7,970للرعككة الريب المالي بلغ  و الماعتحةة نا اك.  المرعكوع تمويل ييون 

مليون ريال سعععوي ، من  2،052 ما يعايل ٪، أو20.5، مشععكلا  ااضفال بناععبة م2022  من العام يوايو

 سعع  أسععا بشععكل  ، ويرجب ذلك م2021  من العام  يياععمبر  31يي  المحةق مليون ريال سعععوي    10,022

  النةع يعةالمعالي على التع يةعات  وبليعت ااعععععبعة الريب   .يي اهعايعة الفترة المرتفععةإلى الاعععععيولعة النةع يعة 

 مرة. 2.27 التشييلية للرككة الأم

 

، على مع ار الععام الفعار : "" أكوا بعاور "يارة الع  محمع  أبوايعان، رئيس مفلس    ، قعالالنتعائجتعليةعا  على  

قااعات تولي  الااقة وتحلية المياه والهي روجين الأخضعك اسعتراتيفة لأكوا باور يي  ال  الأمميةأسعهمت 

  وعات الفوز بمرععكوعات ج ي ة وتحةيق تشععييل تفار  لمرععك  ، بما يي ذلك ع ي ة تحةيق إافازاتيي  

 .اتائج مالية قوية"ك لك تافيل  و ةعالميقائمة ويق المعايير ال

 

، على الرغا من التح يات تاوير الااقة لةااع النفاح الماعععتمر الماعععفلة لنتائجؤك  ا"ت :أبوايانوأك   

 عااءات ياخلالوتة يا   اتعوتاوير مرععععك الفيوسععععياسععععية والاقتصععععايية العالمية. وب وراا اواصععععل 

ات يي عوليشععمل مرععك أعمالنا  اااق  قمنا بالتوسععب يي المملكة العربية الاعععويية وخارجها. كما أانا 

الااقة المتف ية وغيرما من التةنيات  مصعععاير يي محفشتنا  ليعزز أصعععول   كالأخضععع الهي روجين   قااع

بما يناعععفا مب ر ية وتأمير تيير المناخ،   لل سعععكاع يي الح  منما يعزز من جهوياا ، منضفضعععة الكربون 

 ومبايرة الاعويية الضضكاء". 2030المملكة العربية الاعويية 

 

يي  قية ترسعية مح ويةمن العام الفار  اتفاالأهعهر الاعتة الأولى   ووقعت شعككة "أكوا باور" على م ار

مرعكوع ايوم للهي روجين الأخضعك يي المملكة  اشعاء الضاصعة بالهن سعية وال  والأعمال  عة  المشعتريات

تبلغ قيمة العة   و. "إير برويكتس"و  الأخضعك" ايوم للهي روجين" تي مب شعككبالرعكاكة العربية الاععويية 

 .مليون يولار أمريكي  900له ه الاتفاقية 

 

:  " بعاور أكوا " يارة والرئيس التنفيع   لرعععععككعة العقعال بعاي  بعايمعااعامعان، اعائعا رئيس مفلس   من جهتعه،

الرعععككة يي اموذج   النصعععل الأول من العام الفار  ق رة  يومععع  الأياء المالي لرعععككة أكوا باور يي "

وقعت   اتعائج قويعة دتى تحةيق    على مواصعععععلعة  وتحاعععععين العأياء  التاوير والعاسعععععتثمعار والتشعععععييعل

ا يتماشعععع  مب التوقعات، واعمل بف   ، ديثاتبامععععار اال للتضفيل من أمر الامععععارابات   يةدةةنا امو 

 .سل التوري "االعالمية على سل والمالية  الفيوسياسية

 

مرعكوع ج ي ، اواصعل تاوير أعمالنا والتوسعب يي الأسعواق الحالية أ  : "مب يوزاا ببايمااامان  فاوأمع 

 ."ديث لا تزال خاط تنمية المشاريب كبيرة  التكنولوجية ناق رات عزيزتووالف ي ة 

 

على توزيب   "أكوا بعاور"وايةعت الفمعيعة الععامعة الععاييعة لرعععععككعة   م،2022  الفعار   ويي يوايو من الععام

  0.77ريال سعععععوي ، أ  ما يعايل   مليون   562  ق رما، بةيمة إجمالية  م2021 المنصععععكم  عامالأرباح عن  

 .سمية للاها، تا ييعها بالكامل يي ههر يوليوأ٪ من الةيمة ال7.7، أو الواد   ريال سعوي  للاها

 

         :" أكوا بعاور " يييارة المحعاي  رئيس التنفيع   المؤقعت لع المعالي وال مع ير قعال كعاهعععععل راعا، ال  بع وره،

ييوانعا على  يعأتي جزء كبير من  ديعث    ،معع لعات الفعائع ة المرتفععةبحمعايعة إزاء    دعاليعا    أعمعالنعا  تتمتب"

كما أن غالبية   ،مبني على أسعاس تحو  سععر إما باععر مابت أو   اتماعتو  الرعككة الأم أو المرعكوع
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على ماعععععتو  الرعععععككعة العأم   أمرمعا  يعني أن معا    ،التزامعاتنعا الحعاليعة محميعة من التةلبعات العاقتصععععععاييعة

 ".تعرل لبيئة أسعار يائ ة مرتفعة دال المح وي ات  والمركوع

 

تصعنيل "مورجان سعتاالي كابيتال   ، أيرجم2022ويي الربب الثااي، وبع  عملية مراجعة جاية يي مايو 

يي مؤشععععك الأسععععواق الناهععععئة، وال   يتتبب عن كثا الأياء المالي  "أكوا باورإاترااهععععواال" شععععككة "

 .للرككات يي الاقتصايات سكيعة النمو

 

 

 وتاوير الأعمال   النةا  التشييلية أبرز  

ا قي  التشييل أو ال اشاء أو التاوير  67، تضمنت محفشة أكوا باور  م2022يوايو    30اعتبار ا من  مركوع 

مليار ريال    249.3  اتعوه ه المرعععك ل  التكلفة الاسعععتثمارية ال جمالية  وتبلغ قيمة  يولة.  13المتة م يي  

  مليون متر مكعا من المياه المحلاة  6.2الكهرباء وإاتاج   من   جيفاوا 42.7سععععععوي ، مب ق رة تولي   

 .يوميا  

 

  2022للنصل الأول من عام  أبرز ملام  الأياء

الهي روجين الأخضعك ليشعمل اتفاقية تاوير مشعتركة   يي قااعتوسعيب اااق اختصعاا الرعككة   •

إير برويكتس  "مان، وشككة ، مفموعة الااقة المتكاملة الرائ ة يي سلانة ع  "أوكيو"مب شككة 

بعاسعععععتضع ام  اتعاج العأموايعا الضضعععععكاء  لع بمليعارات الع ولعارات  ي ةع ر اسعععععتثمعار    يي ،  "ناع  كيميكعالز

 .مان على اااق عالمي يي سلانة ع  و  الهي روجين

    جيفاوا  1.1، بما يي ذلك محاة فاقة الرياح بااقة اتعوتوقيب اتفاقيات شعععكاء لثلاش مرعععك  •

، والتي سعتكون أكبر مرعكوع لااقة الرياح يي الرعكق الأوسعط عن   العربية  مصعكجمهورية يي  

يي المملكة   ميفاوا 91بة رة   "مرعععكوع "ليلى للااقة الشعععماعععية الكهرومعععوئيةو ،اكتماله

ال   هععه    لكة العربية الاعععوييةيي المم "3توسعععة الشعععيبة  "العربية الاعععويية، ومرععكوع 

 .يي عمل المنشأة من الاعتماي على النفط إلى منشأة تعمل بالياز  اتحويل  

  "للاعاقعة الكهرومعععععوئيعة   2محاعة الع ور  "، بمعا يي ذلعك  اتعع وبع ء العمليعات يي ملعاش مرعععععك  •

ولى من محاععة أالبحرين، والمردلععة العع   مملكععة  لميععاه يي محاععة تحليععة اوالمردلععة الثععاايععة ل

من الاعاقعة     ميفعاوا  100وإمععععععايعة  يي يولعة الع معارات العربيعة المتحع ة    "يلعة للاعاقعةالاو "

  يولة  يي  "كهرباء ومياه يبي   الشععماععية الكهرومععوئية للمردلة الضاماععة من مرععكوع "ميئة

 .ال مارات العربية المتح ة

لمرععكوعين عائمين للااقة الكهرومععوئية يي  "مة م العااء المفضععل"الحصععول على ومععب  •

كل من إع اي أو تة يا عااءات للع ي  من المناقصععات التناياععية يي  ، و إا واياععياجمهورية  

  وعات بال معععاية إلى مةترح لتاوير مرعععك   ،أوزبكاعععتان والمملكة العربية الاععععوييةجمهورية  

معارات الععامعة كفزء من لصعععععنع وق العاسعععععتث  تعابععةلاعاقعة المتفع ية  مرتةبعة يي قاعاع اعملعاقعة  

 ما يعايل  أو  ،٪70اتفاقية ال فار الاسعتراتيفي للرعككة مب صعن وق الاسعتثمارات العامة لتاوير  

 .ةفاقة متف ية يي المملكة العربية الاعويي  اتعولمرك   ،جيفاوا  42
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 الاست امةأبرز ال افازات يي مفال 

 

بتحويل محفشتها  "أكوا باور"، تةوم والمفتمب والحوكمةمعايير البيئة ا مب جهوي إزالة الكربون وتماهعععي  

إلى مصعاير الااقة المتف ية وغيرما من التةنيات منضفضعة الكربون من خلال زياية دصعتها من ق رة 

ات ج ي ة يي عوتولي  الااقة المتف ية خلال الأهعهر الاعتة المامعية، ديث أمعايت الرعككة أربب مرعك 

مثعل "ليلى" و"الراس" يي     ،المتةع م  اويرالت  اتعع وتهعا من مرعععععك متفع ية إلى محفشال  قاعاع الاعاقعة

 جمهورية  يي  مرععععكوعي "سععععينفكارك" و "سععععيفولين"  ى بال مععععاية إل  ،المملكة العربية الاعععععويية

يي المملكة العربية  محاة  مرعععكوع هعععةيق الماعععتةل ل اتاج الكهرباء والمياه   تصعععفيةوإا واياعععيا،  

 .النفطبالاعويية، والتي كاات أد  الأصول التي تعمل 

 

على   الماتةل  للحصول  الحاابات  مراجعة م قق  وتةرير  للرككة  مود ة  أولية موجزة  مالية  بيااات 

ةاا  ب، يتوير تةرير الماتثمر الشامل م2022يوايو  30يي  الأول المنتهيلفترة الثلامة أههر والنصل 

الماتثمرين   شككة  على  علاقات  باور"موقب  ال اترات   "أكوا  هبكة  خلالعلى  من  الرابط:    ، 

relations/-http://acwapower.com/en/investor 

 16.00الااعة  يي تمام  ،  م2022أغااس    11لماتثمرين يوم  ا عبر الهاتل مب استعة  الرككة اجتماع  و

الت اول  جلاة  بع  إغلاق    ، وذلك مااء  بتوقيت جرينتش(  01.00الاعويية )المملكة العربية  بتوقيت  

 سوق "ت اول".يي 

 - ااتهى -
 معلومات إمايية للمحررين: 

 اب ة عن "أكوا باور":

تحليعة الميعاه وإاتعاج و ماّورة وماعععععتثمرة ومشعععععيلعة لمحاعات توليع  الكهربعاء( مي شعععععككعة  2082أكوا بعاور" )برمز تع اول  

  3900 ما يزي  على. تضععّا "أكوا باور" 2004 تأسععاععت يي الريال بالمملكة العربية الاعععويية عامالهي روجين الأخضععك، و

تضعّا محفشة مشعاريب  بمناةة الرعكق الأوسعط وإيريةيا ووسعط نسعيا وجنو  شعكق نسعيا.  يولة  13موظل، وتوج  داليا  يي  

مليار ريال سعععععوي     249.3يولة، بتكلفة اسععععتثمارية تبلغ   13مرععععكوعا  لتولي  الااقة وتأو تحلية المياه يي   67"أكوا باور" 

ون متر مكععا من الميعاه المحلعاة يوميعا ، ملي  6.2جيفعاوا  و  42.7 مليعار يولار أميركي(، وسعععععععة إاتعاجيعة تصعععععل إلى  66.5)

تويرما كإاتاج معععععضا يلبي ادتياجات مرايق ال ول ويق عةوي شعععععكاء فويلة الأجل تعمل بنموذج الرعععععكاكة بين الةااعين 

 الحكومي والضاا.

 

كلفة منضفضععة، مب تبتأخ  "أكوا باور" على عاتةها تحةيق رسععالتها من خلال إاتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشععكلث موموقث و 

 ال سهام بفعالية يي التنمية الاجتماعية والاقتصايية المات امة للمفتمعات.

 

 للتواصل مب إيارة علاقات الماتثمرين:
 أوزجر سيرين 

 علاقات الماتثمرين  -م ير عام تنفي   

oserin@acwapower.com 

+971506455693 

 للتواصل ال علامي: 

 سابينا خاا وااي 

 التاويق والاتصالات  -م ير عام تنفي   

skhandwani@acwapower.com 

971565075710 + 

 محم  يوسل 

 المملكة العربية الاعويية  -أول التواصل الضارجيم ير 

mibrahim@acwapower.com 

+966556607402 

####### 
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