
 
 
 

 خبر صحفي 

 

 % على أساس سنوي 103زيادة قدرها بمليون ريال سعودي  1,540بنمو صافي الربح الموّحد بأكثر من الضعف ليبلغ 

 2022عام خلال ربح صافي الفي  قويا   تسجل نموا   أكوا باور

 

 ريال سعودي مليون   2,614على أساس سنوي ليصل إلى  %14نمو الدخل التشغيلي بنسبة   •

 دة متجد  الطاقة المصادر عبر  حصريا  جيجاوات  5.44 قياسي يبلغ لبمعد  على توليد الكهرباء القدرة زيادة  •

، خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع  2022لعام  مليون ريال سعودي    606.8توزيع أرباح نقدية بقيمة   •

 مومية الجمعية الع

ونجاح ما تم تنفيذه من مشاريع جديدة خلال    2021النتائج تعكس الأثر الإيجابي لمشاريع الشركة في العام   •

 2022العام 

 

المطور والمستثمر والمشغل الرائد  ،  أكوا باورأعلنت اليوم  :  2023مارس    2الرياض، المملكة العربية السعودية،  

والمدرجة في السوق المالية السعودية    الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالملمحطات تحلية المياه وتوليد  

، حيث سجلت  2022ديسمبر    31"(، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ  2082"تداول" )تحت الرمز "أكوا باور:  

على الرغم من تحديات رئيسية يشهدها    ،مؤشرات الأداء المالي الرئيسيةكافة  على مستوى    قويا    الشركة نموا  

العالمي  م  ضخّ حّدة الت  زيادةإلى    أدت والحرب الروسية الأوكرانية التي    19- جائحة كوفيدتأثيرات  بفعل  العالم  

 أسعار الفائدة. ارتفاع كذلك وسلاسل التوريد من  جزء  انقطاع و

انخفاض القيمة  خسائر  احتساب  قبل  مليون ريال سعودي وذلك    2,614الدخل التشغيلي لشركة أكوا باور    بلغو

الأخرى   ال والمصاريف  المنتهية  في  قدرها  و  2022ديسمبر    31بتاريخ  سنة  ريال    311أو    %14بزيادة  مليون 

تي  مشاريع ال لل   الإيجابيتأثير  الائج  هذه النت، حيث تعكس  ريال سعودي(  2,303سعودي مقارنة بالعام السابق )

، ولتاتي  .2022خلال العام  لاحقا   التي تّم تنفيذها  الجديدة  المشاريع  فضلا  عن    ،2021عام  ال  خلالالشركة  نفذتها  

الإغلاق المالي  بلغت مرحلة  لمشاريع التي  في ا التطوير والبناء  أعمال  خدمات إدارة  ب هذه النتائج مدعومة كذلك  

 خلال العام. 

أو غير التشغيلية  الاعتيادية  ير  ، غ غير الروتينيةمعاملات  ل للشركة بعد استبعاد تأثير الصافي الربح المعدّ وسجل  

 . 2021  عامفي مليون ريال سعودي  1,194قيمة مقارنة ب  %32مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها    1,575

بنسبة  وذلك  ،  2022مليون ريال سعودي لعام    1,540مساهمي الشركة الأم  عائد لد ال بلغ صافي الربح الموحّ و

ربحية    ت بلغفيما  مليون ريال سعودي(،    759مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق )  781أو    %103زيادة  

ارتفاع الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى،    إلى جانب و  .ريال سعودي  2.11  سهم الواحدال

النمو مدفوعا   ب  كان  القيمة  تراجع  إلى حد كبير  انخفاض  بعام    2022العام  خلال  خسائر  كذلك و  ،2021مقارنة 

  تصفية أحد استثمارات الشركة تسوية تسهيلات تمويل طويلة الأجل وحّققة بعد  الدخل المالي والمكاسب المب

من    بيع  عبر مشروع  تها  حصّ جزء  المركّبة    "سيرداريا"محطة  في  الغاز  بدورة  الطاقة  جمهورية  في  لتوليد 

 أوزبكستان. 



 
 
 

ُتعّد نتائجنا المالية  ":  أكوا باور  شركة  محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارةقال  ،  2022النتائج المالية لعام    وحول

في الوقت ، في ظل الحرص  ت القائمة على تحقيق العائدا  تناستراتيجي انجاح  القوية لهذا العام خير دليل على  

  نا علاقاتكذلك متانة  و  فريق عملنا المميزة  ثقتنا بقدرات نؤكّد  لمستقبل،  نحو اع  نتطلّ وإذ    .كوكبناحماية  على    ذاته

لبناء مستقبل أخضر  ،  شركائناجميع  مع   معتمدين على ما طورناه واكتسبناه من  للجميع  حيث نواصل سعينا 

 " .عاما   20 ما يقارب من على مدىاكتسبناها  واسعةمعرفة فنية وإدارية 

التنفيذي لشركة  قال  من جانبه،  و الرئيس والمدير  بادماناثان،  باوربادي  اليوم  "  :أكوا  عام إلى  بفخر كبير  ننظر 

نموذج  بأّن  نثق تماما   و  .خلاله شركة مدرجة في السوق المالية السعوديةأصبحنا  الذي  العام الأول    وهو  ، 2022

ما  في التغّلب على  إلى حّد كبير  قد أثبت فعاليته  التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين  القائم على    عملنا

تحقيق نمو قوي نجاحنا في  وبعد  أخرى مرتبطة بسلاسل التوريد.  قتصادية واجيوسياسية وواجهنا من تحديات  

تتمتع بمستوى  تمويل شركة  أنّ  ستثمرينملاستطعنا أن نثبت ل، المالية الرئيسية مؤشرات على مستوى كافة ال

تحقيق  نحو  إذ نمضي قدما   مساهمين. وعلى ال عود بالفائدة  يلابد أن  شركتنا  ك  عال من المسؤولية وقوة الأداء

العودة  و  مستدامةال  معاييرنا  تحقيقبمواصلة    التزامنانؤكد  الأعوام اللاحقة،  و  2023عام  التقّدم خلال  من  المزيد  

 تواجد فيها." المجتمعات التي ن  علىإيجابي أثر ب

سياق،  في هذا الوالمالي.    أدائها  من خلال تحسينللشركة  إضافية  ائدات  تحقيق ع  أكوا باورعمل  نموذج    ويتيح

إعادة تمويل  المتاحة لفرص  الالعديد من  الاستفادة من  من    لشركةتمكّنت خلاله امثمرا     عاما    2022عام  الكان  

طلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة لإصدار الشريحة الثانية  ب  أن تقّدمت وبعد  .وتدوير رأس المالن لديا

  1.8من جمع    أكوا باورتمكّنت  مليارات ريال سعودي،    5الذي تبلغ قيمته  الصكوك  من الصكوك في إطار برنامج  

تغطية    حيث تم  ،2017في سوق الريال السعودي منذ عام    منافس  بسعر  2023مليار ريال سعودي في فبراير  

التي تشرف على تنفيذ  شركات  العديد من  للإعادة تمويل    عمليات   الشركةوأنجزت  مرة.    2.24عدل  الاكتتاب بم

 . شركة الشعيبة للمياه والكهرباءالشركة العربية للمياه والكهرباء وها بما في، مشاريعها

من خلال  سنداتها  ء من  جز ل الشركة بنجاح عملية إعادة شراء  نجزت  إدارة السيولة، أالمرتبطة بمساعيها  في إطار  و

عدد من  السداد المبكر لها، فضلا  عن  الصادرة عن إحدى الشركات التابعة ل  "39أكوا  "عرض مناقصة لسندات  

 .وقرض قابل للتحويلقصيرة الأجل  روضالق

والكهرباء، وشركة    هايشركة الشقيق للمالمرتبطة بوخلال العام، أبرمت الشركة العديد من اتفاقيات البيع والشراء  

أكوا باور جرين "وشركة    "، باور  6فينه هاو  "، وشركة  "3- شعاع للطاقة"، وشركة  "أكوا باور أوزبكستان القابضة"

قدرتها على توليد  زيادة  في    2022خلال العام    أكوا باورنجحت  بالإضافة إلى ذلك،  و  ."إنرجي أفريكا المحدودة 

المملكة    في  متر مكعب يوميا  ألف    600بمعدل  مياه قدرتها على إنتاج التعزيز  و  ت جيجاوا   5.44  بمعّدلالكهرباء  

كوا باور أعلى أمن خلالها    والمياه، لتحقق من خلال توقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة  ومصر وأوزبكستان،  

 . تاريخ الشركة عبر أول من نوعه  عتبر الي انجازفي زيادة في قدرتها الإنتاجية الاجمالية خلال عام واحد 

العام الأول بعد إدراجنا    شهد"  :كوا باور  في شركةتنفيذي للشؤون المالية  عبد الحميد المهيدب، المدير الوقال  

التشغيلي    على الصعيدين  لعديد من التطورات ل  في السوق المالية السعوديةمدرجة  عامة  مساهمة  كشركة  

اإلى    فبالإضافة  .والمالي الحالية،  توّسع نطاق عملياتنا ضمن  أسواق رأس  ساهمنا بشكل فاعل في  لأسواق 

سوف  و   على المدى البعيد.مع استراتيجيتنا  نسجم  بما ي  ،الالمال المدين وقمنا بإعادة تدوير رأس مالنا بشكل فعّ 

أعلى قدر من الربح الصافي  لتحقيق   ،الحالية نامشاريععزيز كفاءة  التركيز على ت نواصل في المستقبل القريب 

 المقرّرة."  لميزانيةواالمتفق عليها وفقا  للجداول الزمنية جديدة المشاريع نفيذ الوت



 
 
 

 606.8بقيمة    نقدية  توزيع أرباحعلى    2023يناير    26في    أكوا باورمجلس إدارة  وافق  بالإضافة إلى ما سبق،  

. وتخضع توزيعات  2023عام  المستحقة الدفع خلال  على أن تكون هذه الأرباح  ،  2022مليون ريال سعودي لعام  

بقيمة   المقترحة  في    0.83الأرباح  المساهمين  لموافقة  الواحد  للسهم  العامة  جتماع  اريال سعودي  الجمعية 

 .العادية 

التنفيذي  يتضمّ الذي  شامل  التقرير  اليتوفر   الرئيس  كلمة  الموحّ الموّجهة  ن  المالية  والبيانات  دة  للمساهمين، 

ات  ومناقش  2022ديسمبر    31بتاريخ  للسنة المالية المنتهية    المدققة للشركة، وتقرير مدقق الحسابات المستقلّ و

اللاحقة   وتحليلاته  الإداري  المستثمرينالفريق  علاقات  صفحة  باورموقع    في  على    تروني الإلك   أكوا 

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

 . مملكةبتوقيت ال  16:00الساعة في تمام  2022مارس  2مستثمرين في  مع ال  هاتفيا   ستعقد الشركة مؤتمرا  و

 - انتهى-

 

 

 أكوا باور نبذة عن شركة 

وتحلية المياه   ( هي شركة مطّورة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء2082تداول  الرمز في  )  أكوا باور

ما يزيد    كوا باور. تضّم  2004 وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام

آسيا وجنوب شرق آسيا.  دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط    12موظف، وتوجد حاليا  في    3900على  

دولة، بتكلفة استثمارية   12مشروعا  لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في   68تضّم محفظة مشاريع "أكوا باور"  

مليون متر    6.4غيغاواط وإدارة   44.4مليار دولار أمريكي(، من خلال توليد    68مليار ريال سعودي )  256.5تبلغ

وفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل مكعب من المياه المحلاة يوميا ، ت

تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال  

التنم  في  بفعالية  الإسهام  مع  منخفضة،  وبتكلفة  موثوٍق  بشكٍل  المحلاة  والمياه  الكهرباء  الاجتماعية  إنتاج  ية 

 والاقتصادية المستدامة للمجتمعات. 

 

 للتواصل الإعلامي: 

 سابينا خاندواني 

 التسويق والاتصالات  -مدير عام تنفيذي

skhandwani@acwapower.com 

 

 

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

