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رسالة الرئيس التنفيذي
المستثمرين والشراكء األعزاء،

رؤية  يسرنا  األسهم،  والمالية. فعلى صعيد سوق  والتشغيلية  التجارية  أهدافنا  خالله  وحققنا  ناجًحا  اكن  المنصرم  الربع  بأن  إبالغكم  لي  يطيب 

مستويات جيدة من السيولة، والتي نؤمن أنها تعكس االهتمام المستمر من قبل المستثمرين في الشركة.

وقبل أن ألقي الضوء على أنشطة الشركة خالل األشهر الثالثة األولى من العام، اسمحوا لي أن أطلعكم على بعض التغييرات التنظيمية التي 

حدثت خالل هذه الفترة على مستوى اإلدارة ومجلس اإلدارة.

في 5 يناير 2022م، عقدنا اجتماع افتراضي للجمعية العامة غير العادية، بتواجد أكثر من 90 بالمائة من المساهمين في االجتماع، بما يتوافق 

مع متطلبات هيئة السوق المالية )»الهيئة«( في المملكة العربية السعودية. وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس اإلدارة بحل المجلس 

بالترشيح لفترة أخرى مدتها ثالث  الذين تقدموا  انتخاب 11 عضًوا جديًدا من بين المرشحين  تاريخ االجتماع المذكور، وتم  آنذاك كما في  القائم 

سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وبالمثل، تم حل لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة والتي اكنت قائمة آنذاك، وتم 

تعيين لجنة جديدة. عقب ذلك، قام مجلس اإلدارة الجديد في اجتماعه المنعقد في 16 يناير 2022م بتعيين األستاذ محمد عبد الله أبو نيان 

)عضو غير تنفيذي( رئيًسا لمجلس اإلدارة والسيد سنثاريسان بادماناثان )عضو تنفيذي( نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية 

المذكورة. كما قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجانه وفًقا للواجبات والمسؤوليات المعتمدة، كما تم تعيين أمين سر مجلس اإلدارة وممثلي الشركة 

أمام الهيئة ومجموعة تداول السعودية.

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر مرة أخرى إلى جميع السادة أعضاء المجلس السابق ولجانه الموقرين، وأرحب باألعضاء الجدد متمنيا 

لهم التوفيق.

أما على صعيد اإلدارة، فاسمحوا لي بالنيابًة عن عائلة أكوا باور بأكملها، أن أشيد بعضو خاص في لجنتنا اإلدارية، وهو السيد راجيت ناندا، الذي 

بالغة  القيادية  المناصب  العديد من  رائعة دامت 14 عاًما تقلد خاللها  العام، بعد مسيرة مهنية  قرر لألسف مغادرة الشركة في بداية هذا 

رئيسيا مهمًا في فريق  راجيت عضوًا  باور. لقد اكن  أكوا  المحافظ في  إدارة  المالي ومدير االستثمار وأخيًرا مدير  المدير  بما في ذلك  األهمية 

القيادة العليا ألكوا باور دافعا التحول في الطاقة خالل العقد الماضي وترك بصمًة قوية في بعض المشاريع المميزة بما في ذلك مشروع نور 

1 للطاقة الشمسية المركزة في المملكة المغربية، وشعاع 1 للطاقة الكهروضوئية في اإلمارات العربية المتحدة، وسدير الكهروضوئية في 

المملكة العربية السعودية، و نيوم للهيدروجين األخضر في المملكة العربية السعودية، والتي فتحت جميعها آفاًقا جديدة للتحول العالمي 

نحو أشاكل أنظف لتوليد الطاقة. فشكرا له وأتمنى له لك التوفيق والنجاح.
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أبرز أحداث الربع األول

على الجانب المالي، فقد حققت أكوا باور نموًا قويًا في الربع األول من العام 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث زادت األرباح 

التشغيلية )قبل خسائر انخفاض القيمة والمصاريف األخرى( بنسبة 19%، كما حقق صافي الربح وصافي الربح المعدل )المنسوب إلى مساهمي 

الشركة األم( زيادة قدرها 9% و 11% على التوالي. واكنت هذه الزيادات مدفوعة في الغالب بحصة أعلى من النتائج الصافية للشراكت المستثمر 

فيها في حساب حقوق الملكية، وبشلك أساسي من بدء عمليات جازان، قابل ذلك جزئًيا بشلك رئيسي انخفاض الدخل التشغيلي بسبب انخفاض 

أعمق  نظرة  على  االطالع  ويمكنكم  الممتدة.  القسرية  االنقطاعات  بسبب  المغرب  في  لدينا  المركزة  الشمسية  الطاقة  محطات  في  اإلنتاج 

بخصوص األداء المالي والتشغيلي في قسم مناقشة وتحليل اإلدارة من هذا التقرير.

ونستعرض فيما يلي إيجازًا إلنجازاتنا المتعلقة بالمحفظة، دون مراعاة الترتيب:

اكملنا األغالق المالي لتمويل نحو 4.9 مليار ريال سعودي لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع البحر األحمر متعدد المرافق.	 

وقعنا، جنًبا إلى جنب مع شراكئنا في التحالف، على إتفاقية الترسية المحدود للمضي )LNTP( لنحو 3.4 مليار ريال سعودي فيما يتعلق 	 

بعقد الهندسة والشراء واإلنشاء لمشروع نيوم للهيدروجين األخضر، وهو أكبر مشروع للهيدروجين األخضر واألمونيا في العالم يقع في 

نيوم، المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.2 مليون طن في السنة من األمونيا الخضراء.

انتهينا من بيع حصتنا الاكملة البالغة 32% في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، مع بيع 32% من حصتنا البالغة 100% في المنشأة التي 	 

ونظًرا  المشتري.  إلى  األسهم  ونقلنا  نقًدا  سعودي  ريال  مليون   391.4 على  ذلك  مقابل  حصلنا  وقد  والصيانة،  التشغيل  خدمات  تقدم 

العتبارات محاسبية موضحة في قسم مناقشة وتحليل اإلدارة من هذا التقرير، فقد سجلنا خسارة صافية عند البيع بقيمة 17.2 مليون ريال 

سعودي، مع خفض البصمة الكربونية في محفظتنا بشلك دائم بمقدار 1.6 مليون طنتقريبًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا1.

ريال 	  مليار   1.7 نحو  بمبلغ  ميجاوات   700 قدرها  انتاجية  بطاقة  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  الرس  لمشروع  الشراء  اتفاقية  وقعنا 

لوزارة  التابع  المتجددة  للطاقة  الوطني  للبرنامج  الثالثة  الجولة  من  كجزء  األقل  العطاء  مقدمي  لكوننا  علينا  ترسيته  تم  والذي  سعودي، 

الطاقة في المملكة العربية السعودية؛

وصلنا إلى اإلغالق المالي المبدئي لتسهيالت التمويل الرئيسية بقيمة تقرب من 1.8 مليار ريال سعودي إلعادة تمويل شركة رابغ العربية 	 

للمياه والكهرباء، مقوم بالدوالر األمريكي )470 مليون دوالر أمريكي( ويتم الحصول عليه من سوق البنوك المحلية، تكملة لما أعلن عنه 

سابقًا من التسهيالت الرئيسية والبالغة نحو 3 مليار ريال سعودي )800 مليون دوالر أمريكي( ونحو 468.7 مليون ريال سعودي )125 

مليون دوالر أمريكي(.

وقد أعلنا عن تحويل وقود التشغييل في محطة حصيان للطاقة من الفحم النظيف إلى الغاز الطبيعي والذي تبلغ قدرتها اإلنتاجية 2400 	 

ميجاوات. ، وبذلك تمكنا من مواءمة هذا المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي لحياد الكربون لتوفير 

100% من الطاقة اإلنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 - دعوني أذكركم هنا أنه باستخدام الغاز الطبيعي بداًل من الفحم 

، سنتجنب ما يقرب من 30 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

أعمالنا في 	  المحتمل على  تأثيرها  نركز عليها بشلك خاص نظًرا لحجم  ثالثة مواضيع مهمة  إلى  التطرق  إلى  للمستقبل، فأرغب  وبالنسبة 

الوضع   )1( بنجاح؛ وهما  والتخفيف منهما  التغلب عليهما  يتطلبان منا  لكنهما  أو سيطرتنا،  نفوذنا  نطاق  خارج  خارجيان  اثنان  المستقبل؛ 

الذي شرعنا  الهيدروجين األخضر  الثالث فهو مشروع  أما  المكونات.  المتزايدة بسرعة ونقص عام في  التاكليف  أوكرانيا؛ و)2(  السائد في 

فيه.

اور 1.6 مليون طن. اني أكسيد الكربون. وبنسبة 32%، بلغت حصة أكوا ب ات ث بعاث ات للمشروع في عام 2021 5.2 مليون طن من ان بعاث لغ إجمالي االن ب  1



شركة أكوا باور
المستثمرين تقرير 

الربع األول 2022

أكوا باور عالقات المستثمرين 
www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com4

الوضع في أوكرانيا

اإلنشاء  قيد  لمشاريعنا  المنطقية  النقل  ممرات  وتعطيل  آزوف،  وبحر  األسود  البحر  إلى  للوصول  شديد  تقييد  هو  أوكرانيا  في  يتكشف  ما 

ومشاريع المرحلة المتقدمة من التطوير في أوزبكستان وأذربيجان. وعلى الرغم من أن المشاريع تخضع للحماية العامة من أحداث القوة القاهرة 

وفًقا التفاقيات الشراء للك من تلك المشاريع، فإن التاكليف المتكبدة خارج الدول المعنية قد ال تعتبر ضمن الحماية بموجب أحاكم القوة القاهرة، 

مما قد يؤثر على مقاولي أعمال الهندسة والشراء والبناء لدينا، وقد يؤدي إلى ارتفاع التلكفة اإلجمالية للبناء. باإلضافة لذلك، فإن العقوبات 

واسعة النطاق التي يتم فرضها تشلك ضغًطا إضافًيا، مما يجعل األمور اللوجستية أكثر تعقيًدا وتلكفة. أما بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية 

المتاكملة )سرداريا( التي هي قيد اإلنشاء في أوزبكستان بطاقة 1500 ميجاوات باإلضافة إلى المشاريع مرحلة المتقدمة من التطوير في لكا 

البلدين، فإن فرق العمل لدينا تعمل بشلك متواصل على تقييم الوضع وتقييم المخاطر ووضع خطط التخفيف من المخاطر التي تتم مناقشتها 

أيًضا مع الحكومات المعنية إليجاد حلول لمعالجة اآلثار المترتبة على ذلك بكفاءة.

التاكليف المتزايدة بسرعة والنقص العام للمكونات 

بمواكبة التعافي من جائحة وباء كوفيد-19، فقد بدأت فعليا بيئة التلكفة العالية الملّحة في المواد والسلع وأنشطة البناء في إجبار الحكومات 

الطاقة،  تاكليف  أخرى في  زيادة  إلى  المفروضة على روسيا  العقوبات  أدت  أعمالها عندما  النقدية وخطط  تكييف سياساتها  والشراكت على 

حيث إن الوضع المتفاقم يؤثر بسرعة اآلن على العديد من المشاريع قيد اإلنشاء باإلضافة الى بعض مشاريع المرحلة المتقدمة ويؤدي إلى تأخير 

بدء التشغيل التجاري لبعض المشاريع.

في ظل نموذج األعمال الذي نستخدمه والمتعاقد عليه، فإنه يتم في العادة توزيع المخاطر المرتبطة بنقص المواد وارتفاع تلكفة المواد إما 

أن  ندرك  الواقع، فإننا  أرض  نلمسه على  بدأنا  لما  الشراء. ومع ذلك، وبالنظر  أو على متعهدي  والبناء  الهندسة والشراء  أعمال  على مقاولي 

البناء. مقاولي أعمال الهندسة والشراء والبناء يواجهون صعوبات في  ثمة حاجة إلى تطوير االستراتيجيات واالتفاق عليها لدعم شراكئنا في 

التدفق النقدي ويقدمون مطالبات بالتلكفة بغض النظر عن شروط وأحاكم عقود أعمال الهندسة والشراء والبناء الخاصة بهم، ويعود ذلك إلى 

االرتفاع السريع في أسعار السلع والمواد للمكونات مثل الوحدات الكهروضوئية؛ وزيادة التاكليف اللوجستية وأقساط التأمين؛ وارتفاع التاكليف 

العامة لتنفيذ المشاريع التي يتم تقييمها من قبل متعهدي شراء المنتجات المعنيين بموجب العقود. وكذلك األمر، فقد بدأنا نلمس في بعض 

الحاالت وجود ردود فعل بالغة من قبل بعض مقاولي الهندسة والشراء والبناء غير القادرين على تأمين سلسلة التوريد الخاصة بهم )على 

وجه الخصوص موردي الوحدات والبطاريات( لعدم الوفاء بالتزامات تسليم البضائع في الوقت المحدد وبالسعر المحدد. ولكن في بعض الحاالت 

قاموا متعهدي الشراء اآلن بتقديم التسهيالت في شلك قبول تأخير مواعيد التشغيل التجاري دون عقوبة، غير أن هذا اإلعفاء لوحده لن يعالج 

التاكليف المرتفعة لإلنجاز التي يواجهها مقاولو الهندسة والشراء والبناء.

عقود  فإن  الثابت،  السعر  ذات  االنشاء  تحت  التي  مشاريعنا  تنفيذ  في  اآلن  حتى  لدينا  والبناء  والشراء  الهندسة  أعمال  مقاولو  يستمر  بينما 

الهندسة والشراء والبناء تسليم مفتاح التي تشتمل على إجراءات حماية مناسبة ألكوا باور، ولكن مع عدم وجود لنهاية في المدى المتوسط 

الحاجة إلى حل مستدام وأكثر ديمومة للتخفيف من الضغوط التي يواجهها  لهذه المشلكات وفي بعض الحاالت تدهور الوضع، فإننا ندرك 

مقاولو الهندسة والشراء والبناء، وليس من الحكمة بالنسبة لنا عدم االعتراف بإماكنية أن يؤدي هذا الحل )الحلول( إلى تأثير غير مرغوب فيه 

على اقتصاديات لك واحد من هذه المشاريع.
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مشروع الهيدروجين األخضر

حاليًا،  العالم  تنفيذه في  يتم  الحجم  الخضراء بهذا  انتاج هيدروجين واألمونيا  أول مشروع  االيجابية وهي  الناحية  الضوء على  أسلط  اآلن  لعلي 

والذي سينتج عند تشغيله في العام 2025-2026م، كمية من األمونيا الخضراء أكثر من مجموع اإلنتاج التراكمي للمئات من المنشآت األصغر 

القائمة في العالم حاليًا.

األخضر  نيوم  مشروع  يعد  مماثل،  مشروع  أي  من  كثيرًا  وأكبر  العالم  في  فعليا  إنشاؤه  بدأ  واألمونيا  للهيدروجين  أخضر  مشروع  أول  باعتباره 

للهيدروجين مشروًعا ضخًما إلنتاج 1.2 مليون طن سنوًيا من األمونيا الخضراء، مملوكة بالتساوي بين شركة أكوا باور؛ ونيوم، مدينة المستقبل 

الخالية من الكربون؛ وشركة اير برودكتس، الرائدة عالمًيا في التقنية، والمعدات، واإلنشاء وتوريد الغازات الصناعية. في حين أن هذا المشروع 

هو مسعانا األول بنطاق يتجاوز خبرتنا الراسخة في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وبالتالي ينطوي على مخاطر مختلفة 

وإضافية بالمقارنة مع مشاريعنا المعتادة. وال يمكنني التفكير في شريكين على مستوى العالم أفضل من هذين الشريكين للقيام بذلك، حيث 

إنهما يجمعان بين باقة متاكملة من المهارات ونقاط القوة ويكمالن بعضهما البعض. هذا باإلضافة إلى حقيقة أننا )أكوا باور( نمتلك بالفعل 

ونعمل بالشراكة مع شركة اير برودكتس في مشروع تغويز جازان الذي ينتج أيًضا الغازات الصناعية إلى جانب توليد الطاقة.

في حين أن هذا المشروع سيعرضنا لمخاطر جديدة، لكن األهم من ذلك، سيوفر لنا الفرصة إلرساء ماكنتنا الريادية في مجال حلول الطاقة الخالية 

انبعاثات الكربون  النقل، والتي تساهم في أكثر من 20% من  إزالة الكربون من األنشطة الصناعية وقطاعات  من االنبعاثات الكربونية من خالل 

عالمًيا اليوم، ومن شأنه أن يرسخ ماكنة أكوا باور في االستمرار في قيادة تحول الطاقة.

وفيما يمر العالم بعملية استيعاب المعايير الجديدة والتكيف معها في لك مناحي الحياة في أعقاب الجائحة المأساوية، فمن المؤسف أن العالم 

قد دخل عام 2022م مع تحديات جديدة على المشهد الجيوسياسي، والتي تنطوي على المزيد من العواقب اإلنسانية المأساوية باإلضافة 

يتعذر  التي  حولنا  األوضاع من  تجاه  يقظتنا  على  نحافظ  باور سوف  أكوا  لكننا في  والمعامالت.  السياسة  على مستوى  المحن  من  مزيد  إلى 

التنبؤ بها، والتي تتطور بسرعة في بعض األحيان، والتي قد يكون لها عواقب على عملياتنا أو أدائنا، وسوف نستخدم براعتنا ونزاهتنا وريادتنا 

لألعمال، فضاًل عن الشغف وااللتزام الذي تتمتع به عائلة أكوا باور المكونة من 3500 فرد للتنقل لمجابهة تلك الظروف واالستفادة من نموذج 

أعمالنا القوي لمواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهمينا.

بادي بادماناثان

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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في  كما  للشركة  المالي  والمركز  المالية  للنتائج  اإلدارة  وتحليل  مناقشة 
)»الفترة  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة   2022 مارس   31

الحالية«(
يقدم هذا القسم مراجعة تحليلية من قبل اإلدارة للوضع المالي واألداء التشغيلي ألكوا باور كما في 31 مارس 2022 وللفترة المالية المنتهية 

في ذلك التاريخ، ويجب قراءته باالقتران مع القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة للشركة وتقرير المراجعة من قبل مراجع الحسابات المستقل 

عن الفترة المذكورة كما راجعته شركة إرنست ويونغ وشراكؤها )محاسبون قانونيون(.

هذا علمًا بأن جميع المبالغ باأللف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك في هذا التقرير. وقد تم تقريب النسب المئوية، وبالتالي فإن حساب 

النسبة المئوية للزيادة / النقصان بناًء على المبالغ المعروضة في الجداول داخل هذا القسم )الموضحة باآلالف( قد ال يكون معاداًل تماًما للنسب 

المئوية المقابلة كما هو مذكور في الجداول. وتتعلق جميع اإلشارات إلى »الزيادة / )النقص(« في التحليل التالي باألشهر الثالثة األولى من 

عام 2022م )»الفترة الحالية«( مقارنًة باألشهر الثالثة األولى من عام 2021م )»الربع األول من عام 2021«(، ما لم يتم النص على خالف ذلك 

صراحًة.

قد يحتوي هذا القسم على بيانات وإفادات ذات طبيعة مستقبلية قد تنطوي على مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشلك 

جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمنًيا في هذه البيانات واإلفادات نتيجة لعوامل مختلفة.

الفترات  أو   / و  المتتالية  الفترات  بين  والمالية  التشغيلية  النتائج  على  تؤثر  التي  الرئيسية  العوامل 
المقارنة السابقة 

على  وتحصيلها  العوائد  بتوليد  لها  يسمح  والتحسين  والتشغيل  واالستثمار  التطوير  في  المتمثل  الشركة  أعمال  نموذج  أن  من  الرغم  على 

مدار دورة حياة المشروع، فقد تختلف هذه العوائد من فترة تقارير إلى أخرى بما في ذلك خالل دورة سنة اكملة للتقارير، ويعتمد ذلك على 

عدد المشاريع في محفظة الشركة والمرحلة التي تمر فيها دورة حياة المشروع )أي هل هي في مرحلة التطوير أو مرحلة اإلنشاء أو مرحلة 

 )PCOD( أو النهائي )ICOD( والمشاريع التي تحقق إما تواريخ التشغيل التجاري األولي )»FC«( المشاريع التي تحقق اإلغالق المالي .)التشغيل

هي أمثلة نموذجية قد تؤدي إلى مثل هذه االختالفات في البيانات المالية، مما يقتضي وجود شفافية إضافية بشأنها. ومع ذلك، فإن تأثير 

هذا النوع أو نوع مشابه من العمليات التي تعتبرها الشركة في سياق العمل االعتيادي ال ينتج عنه أي تعديالت مالية في مؤشرات األداء المالية 

االعتيادي  السياق  الجوهرية ضمن  »المعامالت  تحت قسم  بالتفصيل  البنود  باإلفصاح عن هذه  تقوم  الشركة  بأن  علمًا  للشركة. هذا  الرئيسية 

لألعمال التي لم ينتج عنها تعديل على الربح الموحد الذي يعود لمساهمي الشركة األم للفترة الحالية« من هذا التقرير. 

ُيتوقع  ال  نظرًا ألنه  أو غير تشغيلية ألنها غير متكررة في طبيعتها  روتينية  اإلدارة غير  تعتبرها  لما سبق، قد تكون هناك معامالت  باإلضافة 

أو  الربح  قائمة  كما هو مذكور في  األم  الشركة  لمساهمي  المنسوب  الربح  على  المعامالت  تأثير هذه  تعديل  يتم  المستقبل.  تكرارها في 

الشركة  الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة األم للفترة المعنية. تفصح  إلى  المعنية لتحقيقها للوصول  الفترة  المجمع في  الخسارة 

عن هذه البنود، عند وجود أي منها، بالتفصيل ضمن قسم »المعامالت الجوهرية التي نتج عنها تعديل على الربح الموحد الخاص بمساهمي 

الشركة األم للفترة الحالية« من هذا التقرير. لم يكن هناك تعديل جوهري في الفترة الحالية )انظر أدناه »المؤشرات المالية الرئيسية لإلدارة« 

لاكمل التعديالت للفترة الحالية و/أو الربع األول من عام 2021م(.

عالوة على ذلك، قد تكون هناك بعض المعامالت التي حدثت ألول مرة في فترة التقرير الحالية ومن المتوقع أن تتكرر في فترات مستقبلية. تقوم 

اإلدارة بتطبيع تأثير هذه المعامالت في الفترة التي تتحقق فيها ألول مرة إلنشاء منصة مقارنة مشتركة للفترات الماضية لتحليل التباين بشلك مبرر. 

تفصح الشركة عن هذه البنود، عند وجود أي منها، بالتفصيل ضمن قسم »المعامالت الجوهرية التي قامت الشركة بتطبيعها بأقل من صافي 

ربحها المعدل للفترة الحالية إلثبات قابلية المقارنة« في هذا التقرير. لم يكن هناك أي معاملة قامت الشركة بتطبيعها في الفترة الحالية إلثبات 

إماكنية المقارنة.
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الموحد  الربح  على  تعديل  عنها  ينتج  لم  التي  لألعمال  االعتيادي  السياق  ضمن  الجوهرية  المعامالت 
الذي يعود لمساهمي الشركة األم للفترة الحالية 

المشاريع التي تحقق اإلغالق المالي 

التطوير إكيرادات، واسترداد  إثبات رسوم  المالي ويصبح من حق الشركة  عندما يحصل المشروع على تمويل من المقرضين، فإنه يحقق اإلغالق 

تاكليف تطوير المشروع والمناقصة وعكس أي مخصصات ذات صلة. بعد اإلغالق المالي، يكتسب المشروع عادًة رسوم خدمة إضافية مثل رسوم 

إدارة المشروع والبناء، والتي يتم إثباتها خالل فترة البناء التي يمر فيها المشروع بمجرد تحقيق اإلغالق المالي.

خالل الفترة الحالية، أكمل مشروع البحر األحمر متعدد المرافق عملية اإلقفال المالي بتسهيالت تبلغ قيمتها نحو 4.9 مليار ريال سعودي )علمًا أن تم 

اإلغالق المالي المبدئي قد تحقق بنهاية العام 2021م( ورسوم خدمات إدارة التشييد التي تم إثباتها من مقاول أعمال الهندسة والشراء والبناء.

لم يحقق أي مشروع اإلغالق المالي خالل الربع األول من 2022م.

المشاريع التي تحقق تواريخ التشغيل األولي أو التجاري للمشروع 

يبدأ المشروع في توفير الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج إلى متعهد الشراء في الفترة التي يحقق فيها تاريخ التشغيل األولي أو تاريخ 

التشغيل التجاري للمشروع ويبدأ في إثبات اإليرادات وتحميل التاكليف في قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك استهالك األصول )الموجودات( الثابتة.

خالل الفترة الحالية، لم يحقق أي مشروع تاريخ التشغيل التجاري. ومع ذلك، فإن المشروعين اللذين حققا تواريخ التشغيل التجاري في فبراير ومارس 

2021 قد تم إثبات مساهمتهما الاكملة في الفترة الحالية مقابل مساهمتهما الجزئية في الربع األول من العام 2021، وثمانية مشاريع أخرى حققت 

تواريخ التشغيل التجاري بين أبريل وديسمبر 2021 أسهمت كذلك في النتائج المالية للفترة الحالية. ويتضمن الجدول التالي هذه المشاريع العشرة 

التي حققت تاريخ التشغيل األولي أو تاريخ التشغيل التجاري الخاصة بها في عام 2021 وأثرت جزئًيا أو لكًيا على إماكنية المقارنة للفترة الحالية. 

المشروع

١202م

شركة تابعة/ شركة 
مستثمر فيها 

بحقوق الملكية 
)”IAE“(

الموقع
تاريخ التشغيل 

األولي 
تاريخ التشغيل 

النهائي 

الطاقة اإلنتاجية ألف 
ميغاواط / م٣

اليوم

114م3/اليوم-فبراير 2021البحرينEAIالدور 2 )ماء( )جزئي(

114م3/اليوممارس 2021-عمانEAIصاللة )محطة مياه مستقلة(

1800 ميغاواط-مايو 2021بحرينEAIالدور 2 )طاقة(

300 ميغاواط-يوليو 2021اإلماراتEAIهيئة كهرباء ومياه دبي V PV )جزئي(

500 ميغاواطأغسطس 2021-عمانEAIعبري 2 محطة طاقة كهروضوئية مستقلة

600 ميغاواط-سبتمبر 2021اإلماراتEAIحصيان محطة طاقة مستقلة )الوحدة 2(

3800 ميغاواط-أكتوبر 2021 1السعوديةEAIجازان )تغويز والدورة المركبة المتاكملة(

227م3/اليوم-ديسمبر 2021 اإلماراتEAIمشروع أم القوين جزئي )محطة مياه مستقلة(

217 ميغاواط-ديسمبر 2021اإلماراتEAIمحطة نور للطاقة PV( 1-1( )جزئي(

600م3/اليومديسمبر 2021-السعوديةشركة تابعةرابغ 3 محطة مياه مستقلة

اريخ التشغيل األولي لمشروع جازان يمثل التحويل ألصول الفئة األولى.  المصدر: معلومات الشركة. 1 ت
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إعادة تمويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وإعادة تدوير رأس المال

هذه  بتزويد  والطاقة،  والبخار  المياه  إلنتاج  مستقلة  شركة  وهي  )»راوك«(،  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  قامت  الحالية،  الفترة  خالل 

المرافق على أساس حصري لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(، وهي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية، اختتمت المرحلة الثانية 

من إعادة تمويل ديونها. تم سحب تسهيل جديد بمبلغ 2,231.2 مليون ريال سعودي على شريحتين على النحو التالي:

القرض التجاري الجزء األول - 468.7 مليون ريال سعودي، يسدد على أساس نصف سنوي اعتباًرا من يونيو 2022 مع سداد القسط األخير 	 

في يونيو 2034. علمًا بأن هذا التسهيل بهامش ثابت يبلغ 4%. و

الجزء الثاني من القرض التجاري – 1,762.5 مليون ريال سعودي، يسدد على أساس نصف سنوي اعتباًرا من يونيو 2022 مع سداد القسط 	 

األخير في يونيو 2034. علمًا بأن هذا التسهيل بهامش ثابت يبلغ %4.

)»SQWEC«( شركة الشقيق للمياه والكهرباء

في 7 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة اتفاقية لبيع حصتها الفعلية البالغة نسبتها 32% في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، وهي أصل يعمل 

بالنفط يقع في المملكة العربية السعودية، بطاقة 850 ميجاوات من الطاقة و212,000 متر مكعب/يوم من تحلية المياه. تضمنت االتفاقية 

بيع حصة بنسبة 32% في عقد التشغيل والصيانة المبرم حالًيا مع شركة فرعية مملوكة بالاكمل لشركة أكوا باور، وهي الشركة الوطنية األولى 

للتشغيل والصيانة )»نوماك«(.

تم االنتهاء من الصفقة في 17 مارس 2022. وبلغ المقابل المالي للبيع 391.4 مليون ريال سعودي من قبل المشتري، وسجلت الشركة صافي 

التدفق  تحوط  احتياطي  عجز  تدوير  إعادة  إلى  رئيسي  بشلك  ذلك  ويعزى  الحالية،  الفترة  في  سعودي  ريال  مليون   17.2 استبعاد  من  خسارة 

النقدي وتخصيص الشهرة عند البيع. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 14 من القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للشركة.
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إدارة المؤشرات المالية الرئيسية
تستخدم إدارة أكوا باور العديد من مقاييس األداء الرئيسية داخلًيا لمراجعة األداء المالي للمجموعة.

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض 
القيمة والمصروفات األخرى

الدخل التشغيلي الموحد قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى التي تتضمن أيضا حصة في صافي نتائج 
الشراكت المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

الربح / )الخسارة( المعدل)ة( لمساهمي 
الشركة األم

يمثل الربح / )الخسارة( المعدل)ة( لمساهمي الشركة األم، ربح / )خسارة( الشركة األم بعد تعديل البنود غير 
الروتينية وغير التشغيلية

التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم

)i توزيعات األرباح من شراكت المشروع ونوماك )ii، الرسوم الفنية واإلدارية األخرى وإيرادات التطوير )iii النقد 
المتولد من بيع و/أو التصرف باستثمارات الشركة، بما في ذلك إعادة التمويل، حيث يتم بعد ذلك خفض هذه 

التدفقات النقدية الواردة حسب النفقات العامة واإلدارية ومصروفات الزاكة، وكذلك الدفعات المالية التي تتعلق 
بالسندات غير القابلة للرجوع

إجمالي صافي الرفع المالي )االقتراض( 
للشركة األم

 )i عمليات االقتراض التي لها حقو العودة على الشركة األم  و)ii الضمانات خارج الميزانية العمومية فيما يتعلق 
باالقتراض المرحلي لقيمة حقوق الملكية، وخطابات االعتماد لحقوق الملكية وااللتزامات والضمانات المتعلقة 

بحقوق الملكية لصالح مشاريعها المشتركة وشراكتها التابعة، وعقود الخيار مع الجهات المقرضة لتسهيل دين 
الميزانين والتي حصلت عليه المشاريع المشتركة للشركة وشراكتها التابعة، صافي من النقد في الصندوق

الدين على مستوى الشركة األم مقابل صافي حقوق الملكية الملموسة لمالكي الشركة	 نسبة صافي االقتراض للشركة األم
صافي دين الشركة األم مقابل التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم	 

تعتزم الشركة اإلبالغ عن الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى والربح / )الخسارة( المعدلة المنسوبة إلى مساهمي 

الشركة األم على أساس ربع سنوي في حين تعتزم الشركة اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية المتبقية بخصوص النقدية والرافعة المالية للشركة 

األم على أساس نصف سنوي، ما لم تكن هناك حاجة جوهرية لإلبالغ عنها على فترات أقصر من ذلك.

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى
للثالثة أشهر المنتهية في ١٣ مارس

بالملون ريال سعودي 
2202١202

الزيادة /
)االنخفاض(

19.5%517432الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى

ية المفحوصة المصدر: القوائم المال

بلغ الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى للفترة الحالية 517 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 19.5% أو 84 مليون 

ريال سعودي بالمقارنة مع 432 مليون ريال سعودي في الربع األول من عام 2021.

يعود سبب ارتفاع الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى في الفترة الحالية بشلك رئيسي إلى: )1( االعتراف بالتعويضات 

المستردة لقاء جبر الضرر الخاص باألداء من مشروع نور 3 في المغرب بقيمة 66 مليون ريال سعودي. )2( المساهمة الجديدة من المشاريع التي 

حققت تاريخ التشغيل األولي/تاريخ التشغيل النهائي بعد الفترة السابقة مثل مشروع جازان، ومشروع حصيان، ومشروع أم القوين، ومشروع رابغ 

3 )انظر المشاريع أعاله التي حققت تاريخ التشغيل األولي/تاريخ التشغيل النهائي؛ )3( من نشاط التشغيل والصيانة بشلك رئيسي على حساب 

المشاريع الجديدة التي تدخل حيز التشغيل؛ و)4( ارتفاع مصروفات خطة الحوافز طويلة األجل للموظفين في الربع األول من عام 2021م والتي تم 

إثباتها لاكمل العام 2020 وللربع األول من عام 2021. وقابل ذلك بشلك جزئي: )1( عكس خسارة لشركة الشعيبة إلنتاج الماء والكهرباء مما أدى 

إلى زيادة الدخل التشغيلي في الربع األول من 2021؛ )2( انخفاض خدمات إدارة التطوير واإلنشاء في الفترة الحالية؛ و )3( انخفاض دخل اإليجار 

التمويلي والحصة في صافي نتائج الشراكت المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضرائب، ويرجع ذلك أساًسا إلى االنقطاعات غير 

المخططة الممتدة في بعض المشاريع وإغالق مشروع نور 2 و3 في المغرب )يرجى االطالع على أبرز النقاط التشغيلية أدناه(.
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صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة األم )»صافي الربح المعدل«(
لفترة ثالثة أشهر المنتهية في ١٣ مارس

بالمليون ريال سعودي
2202١202

الزيادة /
)االنخفاض(

9.2%152139الربح العائد لمساهمي الشركة األم

التعديالت:

)30(-عكس االنخفاض في قيمة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

32مخصص مستحق من طرف ذي عالقة

29-مخصص لبرنامج الحوافز طويل اإلجل

31التعديالت الصافية

١0.6%١55١40صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة األم

المصدر: معلومات الشركة

بلغ صافي الربح المعدل للفترة الحالية 155 مليون ريال سعودي وأعلى من الربع األول من العام 2021م بمبلغ 15 مليون ريال سعودي، أو 

10.6%، مع تعديل واحد غير جوهري )3 مليون ريال سعودي( على الربح العائد لمساهمي الشركة األم في الفترة الحالية المتعلقة بالمخصص 

المستحق من طرف ذي عالقة )مشروع كيرياكلي المستقل إلنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة للغاز(، (شركة مستثمر فيها بحقوق الملكية 

في تركيا(. وفي الربع األول من العام 2021م، تمثلت التعديالت الرئيسية في عكس االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بشركة مستثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية )30 مليون ريال سعودي( وعكس مصروفات برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين لعام 2020 والتي تم تسجيلها 

في الفترة السابقة )29 مليون ريال سعودي(.

بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة األم في الفترة الحالية 152 مليون ريال سعودي وأعلى من الربع األول من العام 2021م بمقدار 13 مليون 

ريال سعودي أو 9.2% بفضل ارتفاع الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى )انظر أعاله الدخل التشغيلي قبل خسارة 

ارتفاع مصاريف  جزئًيا من خالل  تعويضه  تم  والذي  المرتفع من طرف ذي عالقة،  الفوائد  إلى دخل  باإلضافة  أخرى(  والمصاريف  القيمة  انخفاض 

الضرائب بسبب مصاريف الضرائب المؤجلة في المشاريع المغربية، والخسارة من بيع شركة الشقيق للمياه والكهرباء )انظر أعاله شركة الشقيق 

للمياه والكهرباء )»SQWEC«( وارتفاع الخسائر من أسعار الصرف بشلك رئيسي نتيجة انخفاض قيمة العملة المغربية في الجزء الخاص بالعملة 

األجنبية من القروض ومدينون اإليجار التمويلي، والتي لها تحوط طبيعي ولكن نمط إطفاء مختلف.
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تسليط الضوء على األداء التشغيلي
األجل،  طويلة  مبيعات  عقود  بموجب  أعمالها  الشركة  في  المياه  وتحلية  الطاقة  لتوليد  التقليدية  األساسي  الحمل  مشروعات  معظم  تؤدي 

وعادة ما يكون متعهدو الشراء ملزمين تعاقدًيا بشراء الكهرباء أو المياه أو البخار لمدة، وبمعدالت يتم تحديدها تعاقدًيا في مستهل هذه 

العقود، بمجرد أن ينتج المشروع الحد األدنى من السعة المطلوبة للمتعهد. باإلضافة إلى ذلك، بمجرد توفر السعة، يكسب المشروع إيرادات 

لها  المخطط  غير  باالنقطاعات  للمشروع  المتاحة  السعة  وتتأثر  اإلنتاج.  شراء  متعهدي  من  السعة  مدفوعات  من  كجزء  ثابتة  وصيانة  تشغيل 

)االنقطاعات( نتيجة فشل المعدات أو عوامل أخرى.

وبالتالي فإن توافر المشروع هو أهم مؤشرات األداء الرئيسية بقدر ما يتعلق األمر بالعمليات. في الفترة الحالية، اكن التوافر اإلجمالي للمحطات 

ارتفاع  التوالي. واكن  86%( على  األول 2021:  )الربع  84%( و%93  العام 2021:  األول من  )الربع  التشغيل %82  والمياه قيد  الطاقة  لمحطات 

توافر  النخفاض  الرئيسية  العوامل  من   3 ونور   2 نور  المغربية في  المركزة  الشمسية  الطاقة  رئيسي في مشاريع  بشلك  القسرية  االنقطاعات 

الطاقة في الفترة الحالية.

حدث االنقطاع القسري الجوهري الذي تم اإلبالغ عنه خالل فترة الحالية في محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة في المغرب، وهي شركة تابعة 

مملوكة للشركة بنسبة 75%، حيث أفصحت الشركة للسوق المالية في وقت سابق عن حدوث انقطاع قسري طويل حتى نوفمبر 2022م. وذكر 

نفس اإلفصاح أن الشركة تتوقع خسارة تقريبية في اإليرادات قدرها 283 مليون ريال سعودي خالل فترة االنقطاع القسري، وقد تم بالفعل تقديم 

التأمين(، وال تتوقع الشركة أن يكون لهذا  التأمين )التي تجري مناقشتها حالًيا مع شراكت  مطالبة تأمين لجزء من هذا المبلغ وصافي مطالبة 

االنقطاع تأثير جوهري على صافي ربح الشركة. وليس ثمة تغيير جوهري لإلبالغ عنه في هذه المسألة بخالف ما تم اإلفصاح عنه بالفعل.

اكن االنقطاع القسري اآلخر الملحوظ خالل الفترة الحالية في محطة نور 2 للطاقة الشمسية المركزة في المغرب، حيث تسبب التوربينات البخارية 

المعطلة في إغالق المحطة لمعظم الفترة الحالية. وعاد المشروع إلى العمل اعتباًرا من أوائل أبريل 2022. ولم يكن هناك تأثير جوهري صافي 

على مستوى أكوا باور.

في األمن والسالمة، وعلى الرغم من لك جهودنا لتوفير بيئة عمل آمنة بأكبر قدر ممكن في مشاريعنا، اال انه قد نواجه في بعض االحيان اصابات 

هادرة للوقت بحسب معيار OSHA USA، والذي بناًء عليه يتم تسجيل هذه االصابات واالبالغ عنها كمعدل االصابات الهادرة للوقت )LTIR(. بلغ 

المعدل العام لالصابات الهادرة للوقت لشركة أكوا باور للفترة الحالية 0.01، هذه النسبة منخفضة جدًا بالمقارنة مع أهدافنا التي وضعناها والمعايير 

الدولية كذلك، إال انه مع االسف اكنت هناك حالة وفاة في شهر مارس في أحد مشاريعنا، ونشعر بالحزن على فقدان أحد زمالئنا.

تسلط الضوء على جوانب البيئة والحوكمة واالستدامة
لفترة  المراجعة  ولجنة  إدارة  مجلس  النتخاب  الالزمة  باإلجراءات  اإلدراج  بعد  القيام  في  المتمثل  التزامها  الشركة  أكملت  الحوكمة،  صعيد  على 

جديدة تفي بمتطلبات االستقاللية بموجب الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وباإلضافة 

إلى القسم الوارد ضمن خطاب الرئيس التنفيذي أعاله في هذا التقرير، يرجى الرجوع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2021م على الموقع 

اإللكتروني لتداول والموقع اإللكتروني للشركة(.

على صعيد البيئة، تم بالفعل تنفيذ اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها بخصوص تحويل مشروع حصيان المستقل إلنتاج الطاقة إلى التشغيل على 

الغاز الطبيعي كوقود أساسي بداًل من الفحم، كما تم بيع محطة الشقيق، حيث تم إنجاز المعامالت الخاصة بهما خالل الفترة الحالية، مما يزيد 

لثاني أكسيد  المنخفضة  االنبعاثات  االنتقالية ذات  المتجددة واألصول  الطاقة  الكربون من محفظتنا والتركيز على مصادر  إزالة  إلى  التزامنا  من 

الكربون بهدف تحقيق هدف صافي االنبعاثات الصفرية بحلول العام 2050 1.

أو حدث جوهري خاص  بأي نشاط  الحالية  الفترة  يتم االضطالع خالل  المستمرة والمنتظمة للشركة، فلم  المجتمع  أنشطة دعم  النظر عن  بصرف 

بالمسؤولية االجتماعية للشركة تم.

بعاثات صفرية بحلول عام 2050. ات غازات االحتباس الحراري، بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي ان بعاث تدريجي لكثافة ان الخفض ال لتزم المجموعة ب 1  ت
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 شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
 خمسة ماليين وخمسمائة ألف لایر سعودي) – لایر سعودي  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠رأس المال المدفوع (

  ي المركز الرئيس
  الدور الرابع عشر  –برج الفيصلية 

  طريق الملك فهد 
 ٢٧٣٢ . ص.ب

  ١١٤٦١الرياض 
  المملكة العربية السعودية 

 
 

 الموحدة  الموجزة مراجع المستقل حول القوائم المالية األولية التقرير فحص 
  أكوا باور شركة  في إلى السادة المساهمين

 )مدرجة  (شركة مساهمة سعودية
  

  :مقدمة

("الشركة")   مدرجة   شركة مساهمة سعودية  –   لـِ شركة أكوا باورالموحدة المرفقة  الموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية  
"المجموعة") كما في   بـ  إليها مجتمعة  لها (يشار  التابعة  ذات الموحدة    الموجزة  األولية القوائم  ، و٢٠٢٢  مارس  ٣١والشركات 

الموحدة    الموجزة  األولية، والقوائم  في ذلك التاريخ  ةالمنتهي  الثالثة أشهرلفترة    اآلخر  والدخل الشامل  أو الخسارة  للربح  العالقة
وملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة   أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،  الثالثةلفترة    التغيرات في حقوق الملكيةولتدفقات النقدية  ل

موحدة وفقاً لمعيار الالموجزة  واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية  
حول  نتيجة فحص    ابداء) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي  ٣٤المحاسبة الدولي (

   الموحدة بناًء على الفحص الذي قمنا به.الموجزة هذه القوائم المالية األولية 

 : نطاق الفحص

التم   الدولي  للمعيار  الفحص (فحصنا وفقاً  بارتباطات  المراجع ٢٤١٠خاص  المنفذ من قبل  األولية  المالية  المعلومات  ) "فحص 
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه استفسارات، بشكل أساسي 

ت تحليلية واجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو إلى حد كبير أقل  إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءا
من   ال يمكننا  فهو  السعودية، وبالتالي  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  تتم  التي  المراجعة  من  نطاقاً 

أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال  الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها  
  نبدي رأي مراجعة. 

  :نتيجة الفحص 

الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة  الموجزة  بأن القوائم المالية األولية   نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا بناًء على فحصنا، لم يلفت
ً  النواحي الجوهرية،      المعتمد في المملكة العربية السعودية. "التقرير المالي األولي" ) ٣٤المحاسبة الدولي (  لمعيار وفقا
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      رضا  إبراهيم أحمد

      محاسب قانوني  
      ) ٣٥٦الترخيص (رقم 
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  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 21إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

 كما في إيضاح 
 2022مارس  31

 كما في
 2021ديسمبر  31

    
    الموجودات

    الموجودات غير المتداولة

 11,815,728 11,830,297 3 ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,997,430 1,984,766  موجودات غير ملموسة

 9,433,199 9,888,400 4 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

 12,372,474 12,095,718  صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 165,004 134,840  موجودات ضريبة مؤجلة

 45,540 320,894  العادلة للمشتقاتالقيمة 

 54,086 30,332  مخزون وقود استراتيجي

 156,923 156,903  موجودات أخرى

 36,040,384 36,442,150  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 425,299 387,985  بضاعة 

 375,821 371,075  التمويليصافي االستثمار في عقود اإليجار 

 780,656 821,793 7 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 2,913,617 3,003,196  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

 5,172,921 8,535,997 5 نقدية وشبه نقدية

 9,668,314 13,120,046  إجمالي الموجودات المتداولة

    

 45,708,698 49,562,196  الموجوداتإجمالي 

    

 
 
 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 إيضاح 
 كما في

 2022مارس  31
 كما في

 2021ديسمبر  31
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية 

    حقوق المساهمين

 7,134,143 7,134,143  رأس المال 
 5,335,893 5,335,893  عالوة اإلصدار 
 718,763 718,763  احتياطي نظامي 

 1,307,826 1,459,677  أرباح مبقاة 

 560,000 560,000  المقترحة توزيعات األرباح 

 15,056,625 15,208,476  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى 

 (1,572,279) 131,240 8 احتياطيات أخرى 

 13,484,346 15,339,716  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة
 835,799 1,028,156  حقوق الملكية غير المسيطرة

 14,320,145 16,367,872  إجمالي حقوق الملكية 

    

  المطلوبات
 المطلوبات غير المتداولة 

 
  

 22,856,753 25,358,889 6 قروض وتسهيالت طويلة األجل
 1,594,852 1,602,140 7 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 443,167 165,606 4 لطريقة حقوق الملكيةشركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً 
 362,890 63,405  القيمة العادلة للمشتقات

 120,404 148,217  مطلوبات الضريبة المؤجلة 
 54,331 47,771  إيرادات مؤجلة 

 265,295 278,013 9 مطلوبات مالية أخرى
 196,025 191,738  التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 408,953 431,776  مطلوبات أخرى

 26,302,670 28,287,555  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة 

 3,597,981 3,165,213  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى 
 186,381 300,374  تسهيالت تمويل قصيرة األجل

 958,476 1,037,150 6 قروض وتسهيالت طويلة األجلجزء متداول من 
 83,485 92,006 7 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 44,058 55,023  القيمة العادلة للمشتقات
 215,502 257,003  زكاة وضريبة

 5,085,883 4,906,769  إجمالي المطلوبات المتداولة 

    

 31,388,553 33,194,324  إجمالي المطلوبات 

 45,708,698 49,562,196  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
  مارس 31في 

 2021 2022 إيضاح 
    العمليات المستمرة

    
 1,242,755 1,178,991 11 إيرادات 

 ( 581,306) ( 567,769)  تكاليف العمليات 

 661,449 611,222  إجمالي الربح
    

 ( 29,670) ( 23,716)  أخرى، بعد خصم عكس القيد تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات 
 ( 228,892) ( 219,169)  مصاريف عمومية وإدارية 

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة  
 3,826 46,438 2-14، 4 حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة

 25,777 101,912 3-11 دخل عمليات أخرى 

    
 432,490 516,687   دخل العمليات

    
 12,807 45,850  إيرادات أخرى 

 ( 741) ( 17,238)  خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 ( 287,262) ( 281,467) 12 أعباء مالية، صافي 

 157,294 263,832  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    

 ( 14,720) ( 99,208) 1-10  زكاة وضريبة محملة

 142,574 164,624  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

    
    العمليات المتوقفة 

 3,735 ( 21,233) 2-14 )الخسارة(/ الربح من العمليات المتوقفة 
    

 146,309 143,391  ربح الفترة 

    
    

    الربح/ )الخسارة( المتعلق بـ: 
 139,038 151,851  المساهمين في الشركة األم 

 7,271 ( 8,460)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  143,391 146,309 

    
    

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم )باللاير  
 0.22 0.21 13  السعودي(

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين 
 0.21 0.24 13  الشركة األم )باللاير السعودي(في 

 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 مدرجة( )شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
  مارس 31في 

 2021 2022 إيضاح 
    

 146,309 143,391  الفترة  ربح
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    

     البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:
 ( 376) 680  تحويل عمالت أجنبية فروقات -عمليات أجنبية 

الحصة في    –شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 الدخل الشامل اآلخر 

8 
1,235,192 814,970 

 358,627 711,977  التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 ( 11,643) ( 21,011)  تسوية احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة 

احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة عن  
 مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية شركةبيع 

14 
(128,638 ) - 

    
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

 ( 5,833) ( 1,826)  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
    

 1,155,745 1,796,374  إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

    

 1,302,054 1,939,765   الشاملإجمالي الدخل 

    
    إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

 1,186,907 1,855,370  المساهمين في الشركة األم 
 115,147 84,395  حقوق الملكية غير المسيطرة

  1,939,765 1,302,054 

 
 
 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
  مارس 31 في

 2021 2022 إيضاح 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 157,294 263,832  الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة الربح قبل 

 3,735 ( 21,233)  الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفةالخسارة/ )الربح( قبل 
    التعديالت لـ: 

 139,158 115,488   استهالك وإطفاء
 287,350 281,467 2-14، 12 أعباء مالية 
 5,855 17,482  محققة خسارة تحويل عمالت أجنبية غير  
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق   

 ( 1,089) ( 46,438)  الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة
 9,514 7,328  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين     

التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى قائمة الدخل   القيمة العادلة لتغطية مخاطر 
 - 2,677  الموحدة

 16,880 5,437  المخصصات 
 34,636 5,193  مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل 

 29,670 23,716  تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد
 7,778 ( 890)  )مكاسب(/ خسائر استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات 

 ( 19,324) ( 45,950)  إيرادات تمويل من قروض وودائع المساهم 
مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق    شركةصافي خسارة استبعاد عن 

 - 17,179 14 الملكية وفقدان السيطرة على شركة تابعة
    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
 ( 65,659) ( 149,675)  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 
 ( 9,880) ( 5,023)  بضاعة  
 ( 238,456) ( 429,836)  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
 93,202 ( 6,740)  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 301,797 281,502  صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
 2 23,754  مخزون وقود استراتيجي 
 ( 6,377) ( 2,891)  موجودات أخرى 
 30,207 17,630  مطلوبات أخرى 

 8,982 ( 6,560)  إيرادات مؤجلة 

         

 785,275 347,449  صافي النقدية من العمليات  
 ( 4,243) ( 8,245)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 ( 111,352) ( 3,953)   مدفوعةزكاة وضريبة  
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة   

 22,877 10,795  حقوق الملكية 

 692,557 346,046  صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 ( 678,545) ( 128,391)  ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسةشراء  

استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية،  
 ( 38,304) 182,071  بعد خصم المبالغ المسددة
مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق    شركةمتحصالت من استبعاد 

 - 391,440 14 الملكية واستبعاد جزئي لشركة تابعة
 - 890  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 13,123 11,553  إيرادات تمويل من قروض وودائع مساهم مستلمة 
 - ( 469) 14 نقدية متوقف عن توحيدها نتيجة فقدان السيطرة

  ( 703,726) 457,094  صافي الناتج من/ )المستخدم( في األنشطة االستثمارية



  أكوا باور والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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  لفترة الثالثة أشهر 
 مارس  31المنتهية في 

 2021 2022 إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 1,714,975 2,773,554  قروض وتسهيالت مستلمة، بعد خصم تكاليف المعامالت 

 ( 916,151) ( 96,233)  قروض وتسهيالت مسددة 
 59,504 8,605  مستحقة إلى جهات ذات عالقةمبالغ 

 - 9,592  مطلوبات مالية أخرى 
 ( 245,204) ( 241,633)  أعباء مالية مدفوعة

 - ( 13,043)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 - 119,094 2-8 مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة وتعديالت أخرى عليها

 613,124 2,559,936  الناتجة من األنشطة التمويلية صافي النقدية 

    
 601,955 3,363,076  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة 

    
 832,668 5,172,921  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 1,434,623 8,535,997 5 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 الموحدة الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 21إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
8 

 رأس المال  
 

 عالوة إصدار 
االحتياطي  

 المبقاة  األرباح النظامي 

 
توزيعات األرباح  

 المقترحة 

االحتياطيات  
 األخرى 

 ( 8)إيضاح  

حقوق الملكية  
المتعلقة بمالكي  

 الشركة 
حقوق الملكية  
 غير المسيطرة 

 إجمالي 
 حقوق الملكية

          
 7,400,155 531,041 6,869,114 ( 2,798,419) - 1,184,908 642,883 1,410,398 6,429,344 2021يناير  1الرصيد في 

 146,309 7,271 139,038 - - 139,038 - - - ربح الفترة
 1,155,745 107,876 1,047,869 1,047,869 - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 1,302,054 115,147 1,186,907 1,047,869 - 139,038 - - -  إجمالي الدخل الشامل 

 8,702,209 646,188 8,056,021 ( 1,750,550) - 1,323,946 642,883 1,410,398 6,429,344 2021مارس  31الرصيد في 

          
 14,320,145 835,799 13,484346 ( 1,572,279) 560,000 1,307,826 718,763 5,335,893 7,134,143 2022يناير  1الرصيد في 

 143,391 ( 8,460) 151,851 - - 151,851 - - - ربح الفترة
 1,796,374 92,855 1,703,519 1,703,519 - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 1,939,765 84,395 1,855,370 1,703,519 - 151,851 - - -  إجمالي الدخل الشامل 
التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة  

 119,700 119,700 - - - - - - - ( 2-8)إيضاح 
 ( 11,738) ( 11,738) - - - - - - - توزيعات أرباح 

          

 16,367,872 1,028,156 15,339,716 131,240 560,000 1,459,677 718,763 5,335,893 7,134,143 2022مارس  31الرصيد في  

 
 
 
 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 ة( )شركة مساهمة سعودية مدرج

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 النشاطات  - 1
 

ــ شـركة أعمال المياه والطاقة الدولية(، شـركة مسـاهمة سـعودية  شـركة أكوا باور )االشـركةا أ  اأكوا باورا( )المعروفة سـابقاً بــــ
ــ )المواف  1429رجب  2وتاريخ   215تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  (، ومسجلة في الرياض بالمملكة 2008يوليو    5هـــ

 (. 2008يوليو  13هـ )المواف  1429رجب  10وتاريخ  1010253392العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 
 

أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة اكوا باور )االشركةا أو اأكوا باورا( بعد الحصول    من شركةغيرت الشركة اسمها الرسمي  
 وتحقي  جميع المتطلبات النظامية ذات الصلة.  2022يناير  5على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 

 
  (.ا تداولا اج أسهمها العادية في السوق المالية السعودية )، أكملت الشركة طرحها العام األولي وتم إدر2021أكتوبر  11بتاريخ 

 
تزاول الشــركة والشــركات التابعة لها )يشــار إليها مجتمعة بـــــــ االمجموعةا( أعمال تطوير وإنشــاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة  

لـية المـياه الـمالـحة والبـخار الكهرـبائـية والمـياه المحالة وـتأجير وتشـــــغـيل وصــــــياـنة محـطات تولـيد الـطاـقة الكهرـبائـية ومحـطات تح
 واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو المكملة لذلك.

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -2
 
 بيان االلتزام   2-1
 

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي   2022مارس    31تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
األوليا 34) المالي  االتقرير  المحاسبة    (  معايير  مجلس  عن  والمعتمدالصادر  والمعايير   الدولية  السعودية  العربية  المملكة  في 

(  34)  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين بـ امعيار المحاسبة الدولي
  قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة. المعتمد في المملكة العربية السعوديةا(.

 
ــنوية، ويجب  ال تتضــمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصــاحات المطلوبة في القوائم المالية الس

لم تتأثر هذه القوائم المالية األولية  .2021ديسمبر    31جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  قراءتها 
قد ال تكون النتائج المعروضة في   بـشكل كبير بموـسمية النتائج.  2022مارس   31الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أـشهر المنتهية في  

 األولية الموحدة الموجزة مؤشًرا على النتائج السنوية لعمليات المجموعة.هذه القوائم المالية 
 

ت البيع يتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا للتكلفة التاريخية، باـستثناء األدوات المالية المـشتقة )بما في ذلك خيارا
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير الســـــعودي والذي يعتبر تم عرض هذه  المكتتـبة( حـيي يتم قـياســــــها بالقيمة العادلة.
 تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك. العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

  
 السياسات المحاسبية الهامة 2-2
 

م المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائ
ال يوجد هناك أي معايير جديدة صادرة، ولكن هنالك عدد من   .2021ديسمبر    31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

وتم بيانها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها   2022يناير    1من    اعتباراالتعديالت على المعايير السارية 
 أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 
  المحاسبية الهامة التقديرات 2-3
 

المملكة العربية السعودية،   المعتمد في(  34يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 

تتماشى  ا.المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنه
التقديرات واألحكام المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية 

  . 2021ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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  الممتلكات واآلالت والمعدات  -3
 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 إيضاح 
    
 12,732,340 11,815,728  بداية الفترة/ السنة في 

 2,288,450 125,904  إضافات للفترة/ السنة 
 ( 592,312) ( 110,026)  االستهالك المحمل للفترة/ للسنة

 (2,582,422) -  إثبات عقد إيجار تمويلي للفترة/ للسنة
 ( 29,671) -  استبعادات/ مشطوبات 

 - ( 968) 1-14 نتيجة فقدان السيطرةبنود تم التوقف عن إثباتها 
 ( 657) ( 341)   تحويل عمالت أجنبية

 11,815,728 11,830,297  في نهاية الفترة/ السنة 

    
 
 الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية - 4
 

المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية  فيما يلي بيان مساهمة الشركات المستثمر فيها التي يتم  
الموحدة الموجزة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة وبند اتوزيعات األرباح المستلمة من الشركات  

 النقدية األولية الموحدة الموجزة. التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةا في قائمة التدفقات
 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 إيضاح 
    

 3,879,889 8,990,032  في بداية الفترة/ السنة 
 4,078,154 ( 401,837) 1-4 )استبعاد(/ إضافات خالل الفترة/ السنة، صافي 

 225,606 38,840  الحصة في نتائج الفترة/ السنة 
 997,786 1,106,554  الشامل األخر للفترة/ للسنة الحصة في الدخل 
 ( 191,403) ( 10,795)  لفترة/ السنةلتوزيعات أرباح 

 8,990,032 9,722,794  في نهاية الفترة/ السنة 

    
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة  

 ضمن الموجودات غير المتداولة 
 

9,888,400 9,433,199 
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة  

 ضمن المطلوبات غير المتداولة 
 
(165,606 ) (443,167 ) 

  9,722,794 8,990,032 

 
 ، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالي بشأن بيع الموجودات التالية )االموجوداتا(: 2021سبتمبر  7بتاريخ  4-1

 بالكامل( في شركة الشقي  الدولية للمياه والكهرباء   ة المجموعة)حص   %32قدرها  وفعلية  الملكية  بال  تهاحصالمجموعة  باعت   •
 ، و القابضة ذات الصلة جنبا الى جنب مع الشركات ،)االشقي ا(

 % في عقد التشغيل والصيانة المتعل  بشركة الشقي  )حصة جزئية(.32قدرها  ةحص •
، وهي شركة تابعة )انوماكا(  يتم تقديم خدمات التشغيل والصيانة حاليًا من قبل الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

 مملوكة بالكامل للمجموعة.
 
مليون   378.8تبلغ القيمة الدفترية لالستثمارات في الشقي    (.14)انظر اإليضاح    2022مارس    17من المعاملة بتاريخ    االنتهاءتم  

 لاير سعودي كما بتاريخ إتمام المعاملة.
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 النقدية وشبه النقدية  -5
 كما في  

 2022مارس  31
  كما في

 2021ديسمبر  31
    

  1,728,067 2,048,617   نقد لدى البنك
  3,444,854  6,487,380  ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 

   8,535,997 5,172,921  

 
 القروض والتسهيالت طويلة األجل -6
 
  

 إيضاح
 كما في

 2022مارس  31
 كما في

 2021ديسمبر  31
    

    القروض مع حق الرجوع: 
 2,479,306 2,501,074  متعلقة بمشاريع  تمويل تسهيالت

 1,130 1,539  تسهيالت للشركات 
 2,789,269 2,789,269  سندات شركات 

    القروض بدون حق الرجوع: 
 14,926,843 17,484,455 1-6 تسهيالت تمويل متعلقة بمشاريع 

 3,004,460 3,005,481  شركة أكواباور مانيجمينت آند إنفستمنت ون ليميتد

 614,221 614,221  شركة أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد 

 23,815,229 26,396,039  إجمالي القروض والتسهيالت
 ( 958,476) ( 1,037,150)   جزء متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل ناقصاً:

 22,856,753 25,358,889  الجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة  

    
 

يتم تصنيف القروض والتسهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة كـ اقروض مع ح  الرجوعا 
الرجوع عادة من قبل الجهة المقترضة )أي الشركة التابعة( من  ويتم ضمان القروض بدون ح    أو اقروض بدون ح  الرجوعا.

أي ضمان. بموجب  الشركة  على  الرجوع  دون ح   بها  الخاصة  النقدية  والتدفقات  التعاقدية  والحقوق  الموجودات  وتمثل  خالل 
لية الخاصة بالمجموعة إن المطلوبات الما القروض مع ح  الرجوع القروض المباشرة أو تلك القروض المضمونة من قبل الشركة.

تسعى المجموعة لتغطية المخاطر العائمة طويلة   إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات الصلة. 
 األجل باستخدام المشتقات.

 
ه والكهرباءا( المرحلة  ، انهت شركة تابعة للمجموعة )اشركة رابغ العربية للميا2022مارس    31خالل الفترة المنتهية في   6-1

مليون لاير سعودي.  تم الحصول على التسهيل الجديد   2,231.2قدره تم سحب تسهيل جديد  الثانية من إعادة تمويل ديونها.
 على شريحتين كما يلي:

 
ويستح  السداد على    سعودي،مليون لاير    468.7مليون دوالر أمريكي ما يعادل    125.0  -الجزء األول من القرض التجاري •

القسط  2022سنوية اعتباًرا من يونيو    أقساط نصف الثابت على  .  2034يونيو    السداد فياألخير    ويستح   الهامش  يبلغ 
  ، و%4القرض 

 
ويستح  السداد    سعودي،مليون لاير    1,762.5مليون دوالر أمريكي ما يعادل    470.0  -الجزء الثاني من القرض التجاري •

يبلغ الهامش الثابت على   .2034يونيو    السداد فياألخير    ويستح  القسط  2022سنوية اعتباًرا من يونيو    أقساط نصفعلى  
  .%4القرض 

 
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 لعالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات ا - 7
 

عند  اإلدارة  مجلس  من  والمعتمدة  مشتركة  بصورة  عليها  المتف   للشروط  وفقاً  العالقة  ذات  الجهات  مع  المعامالت  إجراء  يتم 
  الضرورة.

 فيما يلي بياناً بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة بتاريخ إعداد القوائم المالية: 
 
 
 المعامالت:  

 
 إيضاح

 
 طبيعة العالقة 

  لفترة الثالثة أشهر 
 مارس  31المنتهية في 

   
2022 2021 

  مشاريع مشتركة/   إيرادات 
 473,641 441,147 )جهات منتسبة(

 25,777 36,028  مشاريع مشتركة  أتعاب خدمات 
 6,201 34,397 مشاريع مشتركة   دخل تمويل

 13,822 14,228 الجهات المنتسبة 12 جهات ذات عالقة أعباء مالية على قرض من 
تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس  

 اإلدارة
  

12,439 11,260 

 
 كما في طبيعة العالقة  إيضاح 

   
مارس   31

2022 
ديسمبر   31

2021 
     المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 

     متداولة: 
 166,859 118,788 مشروع مشترك  )أ( شركة هجر إلنتاج الكهرباء 

 109,282 100,103 مشروع مشترك  )أ( شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 
 74,766 61,482 مشروع مشترك  )أ( المرحلة األولى  –الحسيان للطاقة 

 15,054 58,647 مشروع مشترك  )أ( نور للطاقة 
 61,695 58,387 مشروع مشترك  )أ( والصيانةشركة ظفار للتشغيل 

 23,237 52,090 مشروع مشترك  )و( شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة 
 45,026 48,752 مشروع مشترك  )أ( شركة الشعيبة للمياه والكهرباء 

 28,709 42,092 مشروع مشترك  )أ(  شركة رابغ للكهرباء
 39,873 38,526 مشروع مشترك  )هـ( سوالر ريزيرف ردستون سوالر تي بي بي أكواباور

 35,267 33,042 مشروع مشترك  )أ( أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
 26,952 26,951 مشروع مشترك  )أ( يو بي سي رينيوابلز اس.ايه

 - 25,518 مشترك مشروع  )أ( شركة الشقي  للخدمات والصيانة
شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي باور بالنت 

 ليمتد 
 8,604 19,302 مشروع مشترك   )أ(

 14,048 15,859 مشروع مشترك  )أ( شركة الظهيرة للتوليد
 32,688 14,320 مشروع مشترك  )أ( محطة نقاء لتحلية المياه 
 4,870 12,873 مشروع مشترك  )أ( شركة شيناس للتوليد

 11,363 16,706 مشروع مشترك  )أ(  شركة مشروع توسعة الشعيبة
 3,055 12,140 مشروع مشترك  )أ( شركة هايا للطاقة وتحلية المياه 

 8,022 8,106 مشروع مشترك  )أ( أكوا باور الواحة الثالثة 
 3,200 2,372 مشروع مشترك  )د(، )هـ(  شركة شمس الظهيرة للتوليد

 395 2,055 مشروع مشترك  )د( الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
 204 208 مشروع مشترك  )أ( الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية 
 - 27,001   شركة الشقي  للمياه والكهرباء 

 40,486 53,474 مشروع مشترك   جهات ذات عالقة أخرى

  
 821,793 780,656 

  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 7
 
 كما في طبيعة العالقة  إيضاح 

مارس   31   
2022 

ديسمبر   31
2021 

     المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة 
     غير متداولة: 

 760,873 760,873 مشروع مشترك  )ب( شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة
 707,410 715,259 شركة تابعة لمساهم  )ز( شركة مساهمة مقفلة   -المياه والكهرباء القابضة شركة 

 126,569 126,008 - )ج( قروض من مساهمي األقلية في شركات تابعة
   1,602,140 1,594,852 

 
 
 كما في طبيعة العالقة  إيضاح 

مارس   31   
2022 

ديسمبر   31
2021 

     الجهات ذات العالقة المبالغ المستحقة إلى 
     متداولة: 

 44,746 56,262 مشروع مشترك  )ح( أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
  38,739  35,744 مشروع مشترك  )ط( أخرى

    92,006 83,485 

 
ذات   (أ) الجهات  من  المستحقة  المبالغ  على  رئيسي  بشكل  األرصدة  هذه  القابضة  تشتمل  األولى  الوطنية  الشركة  إلى  العالقة 

 )والشركات التابعة لها( مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة.
د تاريخ في بعض الحاالت، تشتمل هذه األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوج

  محدد لسدادها.
 
، أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض 2018خالل عام   ( ب)

المبالغ المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل  
المجموعة )ااالتفاقيةا(. المساهمين في  بين  إقراض  قدره   اتفاقية  إقراض مبلغ  تم  إلى    1.361.2وقد  مليون لاير سعودي 

بعد ذلك على    % 3.4وسنويًا عن الثمانية عشر شهًرا األولي    % 4.3أكواباور جلوبال هولدينغز ويحمل عمولة بمعدل قدره  
وطبقًا للخيار المتاح بموجب االتفاقية، تم تحويل جزء من القرض وقدره   ، 2019ديسمبر    31بتاريخ     أصل المبلغ القائم.

إضافة إلى    من ملكية المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. %49مليون لاير سعودي كعوض مقابل بيع  580.6
ن التسوية المتعلقة ببيع مليون لاير سعودي كجزء م  7.9، وافقت المجموعة على عوض إضافي قدره  2020ذلك، خالل عام  

  % من ملكية المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة القابضة.49
 

تم ضمان القرض   شهًرا من االستخدام األول للقرض في حالة عدم التحويل.  60إن رصيد القرض القائم يستح  السداد خالل  
 من قبل أكوا باور )أي ح  الرجوع إلى أكوا باور(.

 
 ي:ويشمل ذلك ما يل ( ج)

مليون    40.8قرض مستح  الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ   . 1
، وتحمل عمولة قدرها  2024تستح  القروض السداد في عام   مليون لاير سعودي(.  41.4:  2021لاير سعودي )

  سنوياً. 5.75%

المسيطرين في شر . 2 للمساهمين غير  الدفع  للطاقة الشمسية بمبلغ  قرض مستح   مليون لاير سعودي   85.2كة قطر 
، وتحمل عمولة وفقًا لسعر اليبور قدرها 2024تستح  القروض السداد في عام   مليون لاير سعودي(.  85.2 :2021)
 سنوياً. 1.3%+

  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

14 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 7
 
 ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة. يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات  (د)
 
يمثل هذا البند مبلغ مستح  لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة   ( ه)

 عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
 
  يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية عن قرض المساهم.يمثل الرصيد عمولة مستحقة من شركة مستثمر فيها   ( و)
 
تم تحويل جزء من   مليون لاير سعودي.  2،701، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بقيمة  2020خالل عام  (ز)

إلى قرض ط )االمساهما(،  السعودي  العامة  االستثمارات  لصندوق  والمستح   المعلنة،  األرباح  بدون  توزيعات  ويل األجل 
يمكن تعديل هذا القرض، نيابة  مليون لاير سعودي من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل لهذا المساهم.   901.0عمولة قدره 

التي تقوم بها الشركة، بناًء على شروط  المتجددة  المشاريع  المستقبلية في  التابعة للمساهم، مقابل االستثمارات  عن الشركة 
ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل من قبل   2030ديسمبر    31القرض أو تسويته بحلول  سيتم سداد   معينة.

سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطب    الطرفين.
فرق بين القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى  تم إثبات ال على القروض طويلة األجل ذات طبيعة مماثلة.

مليون    7.5، تم إطفاء أعباء تمويل قدرها  2022مارس    31وخالل الفترة المنتهية في   من المساهم ضمن عالوة اإلصدار.
 مليون لاير سعودي( بشأن رصيد القرض القائم.  9.7: 2021لاير سعودي )

 
مستلمة من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية على حساب وهذا يمثل الدفعة المقدمة ال ( ح)

  وسيتم دفعه إلى المورد الخارجي خالل االثني عشر شهًرا التالية. خدمات التشغيل والصيانة التي يتم تقديمها.
 
لتي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية وال  وتمثل مبالغ مستحقة الدفع بدون عمولة إلى الشركات المستثمر فيها ا ( ط)

 بوجد تاريخ استحقاق محدد.
 
 االحتياطيات األخرى  -8
 

 :يلي كما األخرى كانت حركة االحتياطيات
 

احتياطي تغطية  
مخاطر التدفقات  

 النقدية 
 ( 1- 8)إيضاح 

احتياطي ترجمة  
 العمالت األجنبية 

الحصة في الدخل 
الشامل اآلخر 

للشركات 
المستثمر فيها  

التي يتم المحاسبة  
عنها وفقاً لطريقة 

 حقوق الملكية
 ( 4)إيضاح 

إعادة قياس 
التزامات المنافع 

 اإلجمالي أخرى  المحددة
       

 (2,798,419) ( 27,180) ( 10,611) (2,163,341) (6,171) (591,116) 2021يناير  1الرصيد كما في 
 1,226,140 - ( 18,517) 997,786 (278) 247,149 التغيرات خالل السنة 

 (1,572,279) ( 27,180) ( 29,128) (1,165,555) (6,449) (343,967) 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

       
 ( 1,572,279) ( 27,180) ( 29,128) ( 1,165,555) ( 6,449) ( 343,967) 2022يناير  1الرصيد كما في 

 1,832,157 - ( 2,290) 1,235,192 45 599,210 التغيرات خالل الفترة 

معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة عن بيع شركة  
مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة  

 ( 128,638) - - ( 128,638) - - ( 14إيضاح الملكية )حقوق 

 131,240 ( 27,180) ( 31,418) ( 59,001) ( 6,404) 255,243 2022مارس   31الرصيد كما في 

 
البند بشكل رئيسي بالتغيرات  8-1 المتعلقة    يتعل  هذا  المؤجلة  المخاطر بعد خصم الضريبة  السوقية ألدوات تغطية  القيمة  في 

 بالشركات التابعة للمجموعة.
 
مليون    119.7قدرها  خالل الفترة، قدم مساهمو األقلية في شركة أكوا باور هاربين القابضة مساهمة إضافية في رأس المال    8-2

   لاير سعودي.



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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  المطلوبات غير المتداولة األخرى  -9
 
 المطلوبات المالية األخرى 9-1
 

على  2022مارس    31تشتمل المطلوبات المالية األخرى المصرح عنها في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في 
 ما يلي:

 
مليون لاير سعودي( بشأن المطلوبات المالية المتعهد بها نتيجة   217.1 :2021ديسمبر    31سعودي )مليون لاير    219.8 (أ)

 . 2018فقدان السيطرة في شركة تابعة خالل عام  
 
قبل   5.2 : 2021ديسمبر    31سعودي ) مليون لاير    5.2 ( ب) المكتتبة من  البيع  التزام متعل  بخيارات  مليون لاير سعودي( 

تم إثبات االلتزام   المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة.المجموعة بشأن األسهم  
التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في األصل كمطلوبات مالية، وتسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في قائمة  

  (.8مليون لاير سعودي )إيضاح  27.2قيمة المستردة بمبلغ قدره المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بالقيمة الحالية لل
 
ا( مع مورد خارجي، فيما يتعل  بمحطة توليد الطاقة المستقلة  ثانويةجموعة بإبرام اتفاقية توريد الفحم )ااتفاقية  مال  تقام ( ج)

التزمت المجموعة بتغطية الفرق    الملكية، حييالمملوكة من قبل شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق  
الطاق  السعرينأو قبول الفائض بين   الفحم خالل فترة عمليات محطة توليد  وبموجب  ة المستقلة.المتف  عليهما مع مورد 

االتفاقية، بالنسبة ألي فرق بين سعرين متف  عليهما )أي السعر المرجعي بموجب اتفاقية توريد الفحم بدالً من األسعار الفعلية  
يتم تحديد أسعار   لمورد الفحم المتف  عليها بشأن توريد الفحم(، إن المجموعة ملزمة بدفع أو استالم الفرق عند شراء الفحم.

وآسيا.الفح أوروبا  في  الفحم  لتجارة  تعمل كمرجع سوقي  والتي  الفحم،  أسعار  إلى مؤشرات  بالرجوع  تتضمن   م  وعليه، 
 االتفاقية الثانوية مقايضة السلع )االمشتقاتا( التي يتعين فصلها وإدراجها بالقيمة العادلة. 

 
 128.4ومليون لاير سعودي للمطلوبات غير المتداولة    53.0)مليون لاير سعودي    181.5قامت المجموعة بإثبات التزام قدره  

 171.4)   2022مارس    31مليون لاير سعودي للمطلوبات المتداولة( في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  
ليون لاير سعودي  م  128.4مليون لاير سعودي للمطلوبات غير المتداولة و    43.0  -2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في  

  للمتداولة(.
 

سيكون التأثير الفعلي على القوائم  على القيمة العادلة لاللتزام نتيجة التغيرات المستقلة في االفتراضات الرئيسية:  فيما يلي بيان األثر
 المالية هو التأثير التراكمي للمتغيرات المختلفة.  

 
 مليون لاير سعودي(. 19.7 سعودي/ )مليون لاير 19.7  في كمية استهالك الفحم تغير 10%-+/
 مليون لاير سعودي(. 19.7مليون لاير سعودي/ ) 19.7 في سعر الفحم  تغير 10%-+/
 مليون لاير سعودي.  2.4 /سعودي( مليون لاير  2.4) في معدل الخصم نقطة أساس تغير  50 -+/

 
 الزكاة والضريبة  -10
 

  الخسارةالمبالغ المثبتة في الربح أو  10-1
 
 

 

  لفترة الثالثة أشهر
 مارس 31المنتهية في 

  2022 2021 
    

 35,503 45,454  الزكاة والضريبة الحالية 

 ( 20,783) 53,754   مصروف ضريبة مؤجلة / )عكس قيد(

 14,720 99,208  إجمالي الزكاة والضريبة المحملة

 
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 )تتمة( الزكاة والضريبة  -10
 

  الربوط الزكوية والضريبية   10-2
 

 الشركة 
أنهت الشركة وضعها الزكوي مع هيئة الزكاة  . 2020قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى  

  تخضع الشركة للزكاة فقط. .2020و 2019لم تقم الهيئة بعد بإجراء ربوط لعامي  .2018والضريبة والجمارك حتى سنة  
 

 أكواباور بروجكتس 
قامت الشركة بإنهاء موقفها  .2020قامت شركة أكواباور بروجكتس بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام  

 . 2014الضريبي والزكوي لدى الهيئة حتى عام 
 

قامت  مليون لاير سعودي.   31قدرها  يتضمن مطالبة بزكاة إضافية    2018، استلمت الشركة ربًطا من الهيئة لعام  2020خالل عام  
، استلمت الشركة ربوًطا 2021عالوة على ذلك، خالل أبريل   مليون لاير سعودي.  1.3بمبلغ  الشركة بإنهاء التزام زكوي معدل  

للسنوات   الهيئة  المطالبة بزكاة إضافية قدرها    2017حتى    2015من  بتقديم  مليون لاير سعودي.  39.7تتضمن  الشركة  قامت 
 من قبل األمانة العامة للجان الضريبية. حاليًا إن الربوط قيد المراجعة اض على هذه الربوط.اعتر

 
 نوماك السعودية )انوماكا( 

خالل السنوات السابقة، استلمت شركة نوماك  .2020قامت شركة نوماك السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى  
  مليون   5.3، متضمنة مطالبة بزكاة إضافية قدرها  2016حتى    2013و  2012حتى    2008ربطين زكويين من الهيئة عن السنوات  

  2008تم إغالق الربوط للسنوت من   مليون لاير سعودي على التوالي لهذه السنوات التي صدرت ربوط بشأنها.  6.7لاير سعودي و
 حتى  2013ال تزال الربوط للسنوات من  االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية. قبل اللجنةلصالح الشركة من   2012حتى 
 قيد المراجعة من قبل اللجنة. 2016

 
 شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 

أصدرت الهيئة   .2020يبية لكافة السنوات حتى عام  قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتقديم إقراراتها الزكوية والضر
قدمت  مليون لاير سعودي.  10.7مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية قدرها    2013حتى    2007الربوط لألعوام  

،  2021خالل عام  الضريبية.الشركة اعتراًضا امام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التابعة لألمانة العامة للجان  
اعترضت الهيئة على حكم اللجنة   مليون لاير سعودي.  1.85أصدرت اللجنة حكمها جزئيًا لصالح الشركة وخفضت االلتزام إلى  

  .االستئنافيةة وال يزال االعتراض قيد النظر من قبل اللجن االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية. أمام اللجنة 
 

 مليون لاير سعودي.  47تطالب فيه بالتزامات ضريبية وزكوية إضافية قدرها    2017، أصدرت الهيئة ربًطا لعام  2018خالل عام  
إن االعتراض قيد النظر حاليًا من قبل األمانة  مليون لاير سعودي.  2.5ربط معدل خفضت فيه االلتزام إلى  الحقاوأصدرت الهيئة 

 العامة للجان الضريبية.
 

 أخرى 
معقدة.  من خالل أنظمة ضريبية  مع  العالم  متعددة حول  دول  في  للضرائب  المجموعة  تخضع  الجنسيات،  متعددة  لدى  عملياتها 

وبناًء على أفضل تقديرات اإلدارة، فقد    المجموعة مسائل قيد النظر تتعل  بالربوط الضريبية في مختلف الدول التي تعمل فيها.
  بوط الضريبية، حيثما كان ذلك مالئًما.قامت الشركة بتكوين مخصص كاٍف لجميع الر

  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 اإليرادات    -11
 
  لفترة الثالثة أشهر  

 مارس  31المنتهية في 

 2021 2022 إيضاح 
     خدمات مقدمة    

 394,676 401,633   تشغيل وصيانة
 174,479 147,713  خدمات إدارة تطوير وإنشاءات 

 1,466 35,601  أخرى 
     كهرباءبيع     

 257,674 212,014  رسوم سعة
 75,588 56,478  الطاقة  إنتاج

 74,163 ( 448) 1-11 دخل عقود إيجار تمويلي
    السعة -بيع مياه     

 237,566 227,931 2-11 رسوم سعة
 27,143 71,805 2-11 انتاج المياه 

 - 26,264  دخل عقود إيجار تمويلي
  1,178,991 1,242,755 

 
  41.4:  2021سعودي )  مليون لاير  109.5يتم عرض دخل عقد اإليجار التمويلي بعد خصم العجز في توليد الطاقة وقدره    11-1

يمثل العجز في توليد الطاقة االنخفاض في االنتاجية مقارنة بمستويات اإلنتاج المقدرة األصلية نتيجة    مليون لاير سعودي(.
  التشغيل لبعض المحطات التي يتم المحاسبة عنها كعقود إيجار تمويلي.لفترات عدم 

 
  مليون لاير سعودي(. 98.3: 2021)مليون لاير سعودي خالل الفترة  96.6تشمل إيرادات بيع البخار بمبلغ    11-2

 
وخدمات الدعم اإلضافية    بالخدمات االستشارية اإلداريةإضافة إلى المبالغ المذكورة في الجدول أعاله، فإن الدخل المتعل      11-3

مليون لاير سعودي   36.0المقدمة لبعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بمبلغ  
  تم عرضه كإيرادات تشغيلية أخرى.مليون لاير سعودي(،  25.8: 2020)

  
المستردة بما في ذلك تعويضات األضرار  2022مارس  31عالوة على ذلك، تبلغ اإليرادات التشغيلية األخرى للفترة المنتهية في  

  : ال شيء(.2021مليون لاير سعودي ) 65.9
 

 األعباء المالية، صافي - 12
 
  

 إيضاح
 لفترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في  

   2022 2021 
    

 242,425 252,074  أعباء مالية على القروض 
 22,261 9,069  أعباء مالية على خطابات ضمان

 13,822 14,228 7 أعباء مالية على قروض من جهات ذات عالقة 
 8,754 6,096  أعباء مالية أخرى 

  281,467 287,262 

 
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 ربح السهم  -13
 

 فيما يلي تحليالً بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(:  13-1
 

 
مارس  31  

2022 
مارس   31

2021 
   

 645,763 731,100  األسهم العادية المصدرة كما في

 645,763 731,100 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

   
 

 :احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التاليتم    13-2
 

 
مارس  31

2022 
مارس   31

2021 
   

 139,038 151,851 صافي ربح الفترة المتعل  بالمساهمين في الشركة األم

   
 135,303 173,084  ربح الفترة من العلميات المستمرة المتعل  بالمساهمين في الشركة األم

   
 0.22 0.21 األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم )باللاير السعودي(الربح 

   
الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األم  

 )باللاير السعودي(
0.24 0.21 

  
 العمليات المتوقفة   -14
 

جنبا  ،)االشقي ا(الشقي  الدولية للمياه والكهرباء  شركةفي من حصة ملكيتها الفعلية )حصتها بالكامل(  %32المجموعة ببيع  قامت
)حصة جزئية( وذلك فيما يتعل  بعقد التشغيل والصيانة )امنشأة   % 32وحصة قدرها    الى جنب مع الشركات القابضة ذات الصلة

للخدمات الشقي   ا شركة  أو  والصيانةا  المبرم    التشغيل  الشركة   سابقًا معوالصيانةا(،  للمجموعة،  بالكامل  تابعة مملوكة  شركة 
بتاريخ اإلغالق، تم تحويل األسهم   )اتاريخ اإلغالقا(  2022مارس    17الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )انوماكا(، اعتباًرا من  

 قبل المشتري.  سعودي منمليون لاير   391.5إلى المشتري. وتم سداد عوض البيع وقدره 
وتوقفت عن توحيد صافي الموجودات المتعلقة بمنشأة التشغيل   الشقي   والحقًا، توقفت المجموعة عن إثبات استثمارها بالكامل في

منشأة التشغيل والصيانة بالقيمة العادلة، والمحاسبة عنها   في  %68االحتفاظ على الحصة المتبقية للمجموعة وقدرها    تم والصيانة.
مليون لاير سعودي عن    4.6قدرها  تقوم المجموعة بإثبات صافي خسارة   وفقًا لطريقة حقوق الملكية اعتباًرا من تاريخ اإلغالق. 

 المعاملة كما يلي:
 
 

 إيضاح
 كما في

مارس  17
2022 

   
 391,440  القيمة العادلة للعوض المستلم

 159,859  القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في منشأة التشغيل والصيانة
 ( 378,925)  الشقي  توقف عن إثبات استثمار في 

 ( 44,322) 1-14 والصيانةالقيمة الدفترية لصافي موجودات تم التوقف عن إثباتها متعلقة بمنشأة التشغيل 
 ( 12,600)  في الشقي الشهرة المخصصة 

 ( 128,638)  احتياطات أخرى متراكمة معاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر 
 ( 3,993)  تكلفة معامالت 

   

 ( 17,179)  صافي خسار استبعاد
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 العمليات المتوقفة )تتمة(  -14
 
 يلي بيان قائمة المركز المالي لمنشأة التشغيل والصيانة كما بتاريخ اإلغالق: فيما    14-1 

 
  

 
 كما في

 2022مارس  17
    الموجودات

 469   النقدية وشبه النقدية 
 39,305   بضاعة 

 37,968   مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون
 968   ممتلكات وآالت ومعدات 

   78,710 

    المطلوبات 
 25,086   دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 4,106   اإليرادات المؤجلة 
 5,196   التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

   34,388 

 44,322   صافي الموجودات

  
 نتائج العمليات المتوقفة   14-2
 
يناير   1للفترة من   

  17حتى  2022
 2022مارس 

أشهر لفترة الثالثة 
  31المنتهية في 

 2021مارس 
    

    منشأة التشغيل والصيانة
 33,877 22,360  إيرادات 

 ( 25,603) ( 17,678)  تكاليف العمليات 
 ( 1,714) ( 1,138)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (88) -  أعباء مالية، صافي 

 6,472 3,544  صافي الدخل 
    

 ( 2,737) ( 7,598)   النتائجالحصة في صافي  - الشقي 

  (4,054 )  3,735 
 - ( 17,179)  خسارة استبعاد 

  3,735 ( 21,233)   )الخسارة(/ الربح من العمليات المتوقفة

 
 التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة    14-3
 
يناير   1للفترة من   

  17حتى  2022
 2022مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
  31المنتهية في 

 2021مارس 
    

    منشأة التشغيل والصيانة
 3,823 4,165  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن 2022مارس    31كما في  
مليار لاير   13.67 :2021ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  12.95التسهيالت البنكية لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها  

يشتمل الرصيد أيضاً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة   سعودي(.
 حقوق الملكية.

 
 لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:فيما يلي تحليالً 

 كما في  
مارس  31

2022 

 كما في
ديسمبر  31

2021 
    

 5,440,657  4,937,378   تأمينات أداء / تطوير وخطابات اعتماد داعمة إلنجاز المشاريع
 4,988,118  4,840,644  ضمانات بشأن قروض مرحلية وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء

 1,915,977  1,823,042  ضمانات نيابة عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة
 1,193,726  1,185,780  خطابات اعتماد احتياطية متعلقة بحساب احتياطي خدمة الدين 

 136,018  163,684  تأمينات لمرحلة المشاريع تحت التطوير 

  12,950,528  13,674,496 

 
مليون لاير   131.0باإلضافة إلى التعهدات وااللتزامات المحتملة المفصح عنها أعاله، التزمت المجموعة أيًضا بالمساهمة بمبلغ  
 . 2023سعودي في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية خالل عام  

 
المجموعة   لدى  أن  بمبلغ  كما  قرض  األولوية    598.2التزام  متوسطة  القروض  بتسهيالت  يتعل   فيما  سعودي  لاير  مليون 

الخاصة  الملكية  حقوق  لطريقة  وفقاً  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركات  بعض  عليها  التي حصلت  )االتسهيالتا( 
 متناسقة التي تبرمها المجموعة مع مقرضي التسهيالت. ينشأ التزام القرض هذا بسبب خيارات الشراء والبيع ال بالمجموعة.

 
في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود )امصفاة البترول األردنيةا( 

تأخر سداد فواتير الوقود مليون لاير سعودي( كعمولة على    610.0 :2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  610.0بمبلغ قدره  
تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يح  للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير  الشهرية.

أن ( من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على  3-13ومع ذلك، فإن المادة ) يوًما من تاريخ الفاتورة.  45غير المسددة وذلك بعد  
الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال تعتبر متأخرة في السداد وذلك 

ونظًرا ألن التأخر في   بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجهة المشترية )االشركة الوطنية للكهرباءا(.
دفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، سداد م

وعليه، ترى اإلدارة ومستشارها القانوني  ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء.
اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه أي المستقل بأنه وفقًا لشروط  

 وبالتالي، لم يجنب أي مخصص لها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.  أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ.
 

لاير سعودي في مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات في أوزبكستان خالل  مليون 75.0كما تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ 
 . 2022عام 

 
 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، لدى المجموعة أيًضا موجودات ومطلوبات محتملة فيما يتعل  ببعض األمور المتنازع عليها، بما في  
تنشأ هذه االلتزامات المحتملة خالل  مجموعة متنوعة من القضايا.ذلك دعاوى مرفوعة من قبل المقاولين وضدهم وتحكيم يشمل  

ومن غير المتوقع أن ينتج عن هذه االلتزامات المحتملة أي تعديالت جوهرية على القوائم المالية األولية  دورة األعمال العادية.
 الموحدة الموجزة.

  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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اإلدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفقًا للمعيار الدولي تبين للمجموعة أن لجنة 
 : االقطاعات التشغيليةا8للتقرير المالي 

 
ال يتم رفع  تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي بناًء على نوع المحطات أو المعدات، التي يتم الحصول منها على اإليرادات.

التشغيلية على أساس قطاعي، وبالتالي ال يتم  للقطاعات  القرار الرئيسي  إلى صانع  القطاعات  تقارير عن موجودات ومطلوبات 
  اإلفصاح عنها.

 
للمجموعة. المحاسبية  السياسات  التشغيلية هي نفس  للقطاعات  المحاسبية  السياسات  المعامالت بين شركات   إن  استبعاد جميع  تم 

لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل الفترة المعروضة  طاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها، بشكل مناسب.المجموعة ضمن الق
 فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:  أدناه.

 
 
التحلية الحرارية وتحلية   (أ)

 المياه بالتناضح العكسي
محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري  يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى  

)النفط والفحم والغاز( كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، في حين تشير  
يشمل القطاع جميع المراحل األربعة  تحلية المياه إلى محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي.

التطوير )أي  التشغيلي  القطاع  عمل  والتحسين(.  لدورة  والتشغيل  هذه   واالستثمار  وتشمل 
  المحطات محطات توليد الطاقة المستقلة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي المستقلة.

ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة   مصادر الطاقة المتجددة ( ب)
يشمل القطاع جميع المراحل األربعة لدورة  الهيدروجين.الشمسية المركزة ومحطات الرياح و

  عمل القطاع التشغيلي )أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين(.
إلى القطاعات   أخرى  ( ج) لم يتم تخصيصها  التي  إدارات الشركة والبنود األخرى  تشمل بعض أنشطة 

 إعادة التأمين في أكوا باور.التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها ونتائج أعمال 

 
 المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

 اإليرادات          

  

  لفترة الثالثة أشهر
 مارس 31المنتهية في 

  2022 2021 
    

 1,040,374  1,000,132   )أ( التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
  200,915  170,773  مصادر الطاقة المتجددة)ب( 

  1,466  8,086  )ج( أخرى

 1,242,755  1,178,991  إجمالي اإليرادات 

 
 دخل العمليات

    
 502,405 533,926   )أ( التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي

 77,811 105,445  )ب( مصادر الطاقة المتجددة
 1,075 7,903  )ج( أخرى

 581,291 647,274  اإلجمالي*

    الموزعة إيرادات / )مصاريف( عمليات الشركات غير
 ( 119,685) ( 135,482)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 7,250) ( 8,673)  استهالك وإطفاء 
 ( 34,636) ( 5,193)  مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
 ( 1,700) ( 3,090)  عالقة مخصص مبالغ مستحقة من جهات ذات 

 14,470 21,851  دخل عمليات أخرى 

 432,490 516,687  إجمالي دخل العمليات 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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  القطاع)خسارة ( /ربح 

 
 

  لفترة الثالثة أشهر
 مارس 31المنتهية في 

  2022 2021 
    

 278,708 359,614   بالتناضح العكسي)أ( التحلية الحرارية وتحلية المياه 
 7,458 ( 46,245)  )ب( مصادر الطاقة المتجددة

 1,075 7,882  )ج( أخرى

 287,241 321,251  اإلجمالي*
    المستمرة من العمليات فترةتسوية ربح ال

 ( 119,685) ( 135,482)  مصاريف عمومية وإدارية 
مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً عكس قيد االنخفاض في قيمة شركات 

 لطريقة حقوق الملكية
 - 30,000 

 ( 1,700) ( 3,090)  مخصص مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 ( 34,636) ( 5,193)  مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل

 ( 6,897) ( 7,516)  أثر الخصم على القرض من شركة تابعة لمساهم
 ( 7,250) ( 8,673)  استهالك وإطفاء 

 14,470 21,851  دخل عمليات أخرى 
 6,211 16,316  إيرادات أخرى 

 ( 11,912) ( 8,083)  أعباء مالية وخسائر تحويل عمالت أجنبية، صافي 
 ( 13,268) ( 26,757)  زكاة وضريبة محملة

    

 142,574 164,624  من العمليات المستمرة فترةربح ال
 
إلى المعلومات المقدمة إلى    إجمالي دخل العمليات للقطاعات بالضرورة مع قائمة الربح أو الخسارة، حيي إنها تستندال يتواف    * 

 لجنة اإلدارة. 
 

 التركز الجغرافي
والموجودات غير تم أدناه بيان التركز الجغرافي إليرادات المجموعة   يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية.

  المتداولة.
 الموجودات غير المتداولة   اإليرادات 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 2021مارس  31 2022مارس  31 

 20,253,954 19,899,938 519,995 571,489 المملكة العربية السعودية     
 6,382,012 7,375,430 598,856 577,228 الشرق األوسط وآسيا

 9,404,418 9,166,782 123,904 30,274 أفريقيا
 1,178,991 1,242,755 36,442,150 36,040,384 

 
 معلومات عن العمالء الرئيسيين

كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة  % من إيرادات المجموعة.10: عميلين( بشكل فردي أكثر من  2021خالل الفترة، يشّكل عميلين )
 الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي: لهؤالء العمالء 

  لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2021مارس  31 2022مارس  31 

  284,976  285,060 العميل أ   
  145,797  158,969 العميل ب

 
بالتناضح العكسي والقطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير تتعل  اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وتحلية المياه  

  بشأنها. 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  
 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما: القياس.متعاملين في السوق بتاريخ 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات •
 

  تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 وأنهم يسعون لتحقي  أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 
القابلة للمالحظة قدر المستطاع.  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم يتم  المجموعة باستخدام بيانات السوق 

تصنيف القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في طرق 
 التقويم على النحو التالي: 

 

 في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: األسعار المتداولة )غير المعدلة(  1المستوى  •

للموجودات أو    2المستوى   • للمالحظة بالنسبة  المستوى األول والقابلة  المتداولة المدرجة ضمن  : مدخالت بخالف األسعار 
 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(.

مدخالت    3المستوى   • قابلة  :  غير  )مدخالت  للمالحظة  القابلة  السوق  بيانات  على  بناء  تتم  ال  المطلوبات  أو  للموجودات 
 للمالحظة(.

 
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل 

يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة وال   الهرمي للقيمة العادلة.
حسب تقييم اإلدارة فإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي لم  إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.

 ؤهلة للتصنيف ضمن المستوى الثاني.يتم قياسها بالقيمة العادلة ستكون م
 

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  
      2022مارس  31كما في 

      
      )الموجودات(/ المطلوبات المالية 

القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية  
 ( 202,466) - ( 202,466) - ( 202,466) المخاطر 

 26,615,830 - 23,390,558 3,225,272 26,396,039 قروض وتسهيالت طويلة األجل 
 406,413 406,413 - - 406,413 مطلوبات مالية أخرى 

      
      2021ديسمبر  31كما في 

      
      )الموجودات(/ المطلوبات المالية 

القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية  
 361,408 - 361,408 - 361,408 المخاطر 

 24,429,813 - 20,810,769 3,619,044 23,815,229 قروض وتسهيالت طويلة األجل 
 393,654 393,654 - - 393,654 مطلوبات مالية أخرى 

 
 تسعيرها المتكرر أو طبيعتها طويلة األجل.تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة  

  تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيي أن عقد اإليجار يتعل
ويلي تمثل أفضل أساس الحتساب بطبيعة متخصصة للموجودات، وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التم 

  قيمته العادلة. 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مدرجة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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ا(، الذي تسبب في تعطل النشاط االقتصادي على مستوى العالم،  19-استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد )اكوفيد   18-1

مواقعها وخطط طوارئ في  نشطة  وقائية  برامج  بتنفيذ  المجموعة  بكوفيد  قامت  المتعلقة  المخاطر  تقليل  أجل  ،  19-من 
  والحفاظ على استمرارية العمليات التجارية والتأكد من صحة وسالمة موظفيها.

 
على العمليات واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة، وأخذت    19-خالل الفترة، قامت اإلدارة بتقييم التأثير العام لكوفيد

مل بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغيلية/ توليد الطاقة في محطاتها، بعين االعتبار مجموعة من العوا
وبناًء على هذا التقييم، لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية  والتكاليف اإلضافية في سلسلة اإلمداد، وصحة الموظفين وسالمتهم.

ستواصل اإلدارة تقييم التأثير بناًء  .2022مارس    31لمنتهية في  في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة ا
 على التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة. 

 
 األحداث الالحقة - 19
  

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لهذه االتفاقيات أي  ري التفاوض بشأنها.قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تج 
 أثر جوهري على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
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: الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع 5المعيار الدولي للتقرير المالي تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترات السابقة وفقًا لمتطلبات 
 فيما يلي ملخًصا بعمليات التصنيف:  (.2-14والعمليات المتوقفة )انظر اإليضاح 

 
  كما ورد سابقًا البنود 

 
عمليات إعادة  

 التصنيف 
كما ورد في هذه القوائم  

  المالية 
    العمليات المستمرة 

 1,242,755 ( 33,877) 1,276,632 اإليرادات
 ( 581,306) 25,603 ( 606,909) تكاليف العمليات 

 ( 228,892) 1,714 ( 230,606) مصاريف عمومية وإدارية
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها  

 3,826 2,737 1,089 وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة
 ( 287,262) 88 ( 287,350) أعباء مالية، صافي 

    
    العمليات المتوقفة

 3,735 3,735 -  الربح من العمليات المتوقفة
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  1443  شوال  16مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والموافقة على إصدارها من قبل  
  .(2022مايو  17)المواف  

 




