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للربع الثالث من عام  المالية البياناتتفصح عن  شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق

 .م2022

ة المنتهية للفترعن البيانات المالية  شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.قأفصحت    

 الربح لاير قطري، مقابل صافيمليون  1,250 الربح ، حيث بلغ صافيم30/09/2022 في

 .الفترة من العام الذي سبقه لذاتلاير قطري مليون  1,176

 م30/09/2022المالية المنتهية في لفترة للاير قطري  1.14 السهم كما بلغ العائد على 

 .الفترة من العام الذي سبقه لذاتلاير قطري   1.07 السهم العائد على مقابل

 

 

 

وجد(.ان   االقليةملحوظة: يجب ان يكون صافى الربح غير متضمن لحقوق  *  ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disclosure Form: 

 

QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY Q.P.S.C DISCLOSES ITS 

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 3rd QUARTER OF 2022. 

QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY Q.P.S.C disclosed its 

reviewed Financial Statement for the period ended on 30.09.2022. 

The statement shows that the net profit is QR 1,250 Million 

compared to net profit amounting to QR 1,176 Million for the same 

period of the previous year. 

The Earnings per Share (EPS) amounted to QR 1.14 for the period 

ended September 30, 2022 compared to EPS amounted to QR 1.07 of 

the same period of the previous year. 

 

* Net profit not include minority rights.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 أخبار الشركة )للنشر الفوري( 

_______________________________________________________________________ 

 ق(ع.)ش.م. شركة الكهرباء والماء القطرية

 2022لعام  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالمالية لفترة النتائج ال

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليون لاير قطري  1,250 لغوالماء القطرية صافي أرباح ب حققت شركة الكهرباء

 ( 2021من عام  لنفس الفترةمقارنة  %6 إرتفاع بنسبة  )2022 سبتمبر لعام

 إدارة شركة الكهرباء والماء القطريةوافق مجلس  الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة هشريد بن سعد المهندسسعادة برئاسة 

 فيما يلي أهم النقاط : . 2022 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية  على النتائج المالية 2022 اكتوبر 26في 

مليون لاير قطري خالل  1,840بمبلغ  مليون لاير قطري مقارنة  1,911شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة  حققت

مليون لاير قطري خالل  796 مبلغ مليون لاير قطري مقارنة بـ 931وبلغت األرباح التشغيلية   2021الفترة نفسها من عام 

مليون لاير قطري  1,250يمة الشركة( بقمساهمي . وحقق هذا األداء القوي أرباًحا صافية )تُعزى إلى 2021نفس الفترة من عام 

عام لنفس الفترة من لاير قطري(  1.07مليون لاير قطري )ربحية السهم:  1,176لاير قطري( مقارنة بـ  1.14)ربحية السهم: 

2021. 

  
التشغيلية مليون لاير قطري مقارنة بالتدفقات النقدية  873سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة  كما

 من العام السابق.نفسها الفترة في مليون لاير قطري  1,061البالغة 

 التسعة أشهر االولى من مليون لاير قطري

2022 

التسعة أشهر االولى 

 2021 من

 % نسبة التغيُّر

 +4% 1,840 1,911 اإليراد

 +17% 796 931 أرباح التشغيل

 +6% 1,176 1,250 الشركة(صافي األرباح )منسوب إلى حاملي أسهم 

 % نسبة التغيُّر 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر  30 

 +44% 18,490 26,541 إجمالي األصول

 +30% 2,053 2,666 صافي الدَّْين

 

 www.qewc.com، يُرَجى زيارة موقع 2022 من عام سبتمبر 30بالتسعة أشهر المنتهية في الكاملة المتعلقة  للحصول على اإلحصاءات المالية

http://www.qewc.com/


 
 

 

 

Company News (For immediate release) 

________________________________________________ 

Qatar Electricity and Water Company Q.P.S.C. (“QEWC”) 
 

Nine Months ended on 30 September 2022 – Results 
 

QEWC achieves net profit of QAR 1,250 million for the nine months ended 
on September 2022 (increase by 6% compared to the same period in 2021) 
 

Under the chairmanship of HE Saad Bin Sherida Al-Kaabi, Minister of State for Energy 

Affairs, on 26 October 2022, the Board of Directors (“BOD”) of QEWC approved the 

financial results for the nine months ended on 30 September 2022. The following are the 

highlights: 

QEWC reported revenue of QAR 1,911 million compared to QAR 1,840 million during the same 

period in 2021. Operating profits amounted to QAR 931 million compared to QAR 796 million 

during the same period in 2021. This resulted in a net profit (attributable to the equity holders of 

the company) of QAR 1,250 million (EPS: QAR 1.14) compared to the QAR 1,176 million (EPS: QAR 

1.07) during the nine months ended on 30 September 2021.  

QEWC recorded operational cash flows of QAR 873 million compared to operational cash flows of 

QAR 1,061 million during the same period in the previous year. 

 

 

 

 

 



 
 

QAR millions 
YTD Sep 

2022 

YTD Sep 

2021 
% change 

Revenue 1,911 1,840 +4% 

Operating profit 931 796 +17% 

Net profit (attributable to equity holders of the company) 1,250 1,176 +6% 

 30 Sep 2022 31 Dec 2021 % change 

Total assets 26,541 18,490 +44% 

Net debt  2,666 2,053 +30% 

 

For the complete financial statements relating to YTD September 2022, please visit 

www.qewc.com 

END OF PRESS RELEASE 

http://www.qewc.com/

