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شهر  ال لرب  ع الثالث و ل النتائج الماليةتعلن عن  "أكوا باور"
 2022من الوىل التسعة 

 

ي الشهر التسعة الوىل  مليون ريال  883 -
 
كة الم ف ي الرب  ح الموحد لمساهمي الشر

 
 عىل أساس سنوي   %110  زيادة ب  صاف

ي الرب  ح المعدل   7% -
 
 عىل أساس سنويارتفاع صاف

 

السعودية،    -الرياض   العربية  باور اليوم  أعلنت    : 2022نوفمبر    03المملكة  والمستثمر  ،  أكوا  المطور 
ن األخضن  ي قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والهيدروجي 

والمدرجة  ،  والمشغل السعودي الرائد فن
ي السوق المالية السعودية "تداول" )تحت الرمز "أكوا باور:  

لرب  ع  كل من اعن نتائجها المالية ل"(،  2082فن
ة  ،من العام الحاىلي األوىل ألشهر التسعة ، واالثالث  . 2022 من العام سبتمت   30بتاري    خ   المنتهيةوهي الفتر

 

كة األم    سجلو  ي األشهر التسعة األوىل من العامالرب  ح المنسوب لمساهمي الشر
مليون    883  مبلغ  الحاىلي   فن

ة  ب% مقارنة  110زيادة  نسبة  بريال،   ي ذاتها  الفتر
ي الدخل  المتحقق  القوي    لنمو وذلك نتيجة ل،  من العام الماضن

فن
كةلالتشغيلي ل ي اإليرادات األخرى،    ة المتحققةالزياد، إىل جانب  قبل احتساب المصاريف األخرى  ،شر

عل  فن
ة   الرغم من تضخمها بفعل انخفاض األرباح عل حساب النفقات غت  المتكررة أو غت  الروتينية خالل الفتر

 ذاتها من العام السابق. 

 

باور"    تقومو  المعدل( باإلعالن  "أكوا  الرب  ح  ي 
كة األم )صافن العائد لمساهمي الشر الُمعدل  الرب  ح  ي 

،  عن صافن
ي ال ُيتوقع تكرارها  

ي المستقبل  الذي يحسب تأثت  المعامالت غت  الروتينية أو غت  التشغيلية التر
ن  فن وذلك حي 

كة أكوا باور   ارتفعفقد    وعليه،  . حدوثها  ي الرب  ح المعدل لشر
 7  قدرها   بنسبة  صافن

 
ة  ب  %، مقارنة ن م  ذاتها الفتر

كة رغم الخسائر ،  2021العام   ي حققتها الشر
قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف األخرى التر

 . ي ي المغرب نظًرا النخفاض قيمة الدرهم المغرب 
كات التابعة لها فن يبة المؤجلة للشر   اإلضافية الناجمة عن الضن

 

  ة لألشهر التسعريال    مليون  1,877 الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمضوفات األخرىوبلغ  
ي المنتهية  األوىل

(، مليون ريال 189بلغ )ما يعادل م %،11 زيادةنسبة ب 2022عام المن  سبتمت   30 تاري    خفن
ة    بالفتر

 
ي    ذاتها مقارنة

ي عدد من المحطات    انخفاضالرغم من عل  وذلك    ، 2021من العام الماضن
التشغيل فن

ي  ويرجع ذلك بشكٍل أساسي    بسبب انقطاعات غت  مجدولة،
ي من المشاري    ع التر

إىل الدخل الجديد أو اإلضافن
التجاري بعد    تم إنجازها  العام  سبتمت   شهر  وفق مواعيد تشغيلها  يُ 2021من  ي  ، 

التر المشاري    ع  إليها  ضاف 
ي 
ي مرحلة التشغيل الجزب 

ي األشهر التدخلت فن
 . 2021سعة األوىل من العام فن
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كة أكوا باور وقال   ي المملكة العربية  إن مكانة  "  : محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شر
السعودية  أكوا باور فن

ي األس          واق الدولية ذات النمو المرتفع وامتدادها 
ي فن اتيس  ي هأص          ول محفظت، عززا االس          تر

مص          ادر الطاقة ا فن
ن األخضن و  ،تحلية المياهو ، المتجددة  ". الهيدروجي 

 

النتائج المس           جلة النجاح المس           تمر لقطاع تطنير الطاقة، عل الرغم من التحديات    عكست: "أبونيانوأكد 
ي أكوا باور  بدورنا  و   ،الجيوسياسية واالقتصادية العالمية

وعات وتقديم العطاءات داخل نواصل تطنير مشر فن
ن ب،  المملكة العربية الس     عودية وخارجها  ا اتمدعومي  ي مناطق جغرافية مختلفة    الش     ر

ي حققناها فن
القنية التر

ي ) اس تقطاب    وكان من بينها ، حول العالم
داريا   ( ص ندوق طريق الحرير الص يتن ي محطة س ت 

كمس تثمر مش ارف فن
ي  عل  إنج  ازات تؤك  د    وهي   : لتولي  د الط  اق  ة ب  دورة الغ  از المركب  ة

ك  ا  نحظن به  ا ل  دىم  دى الثق  ة التر فيم  ا  ن  ا  ئشر
ي مجالا نمتلكه من قدرات  م  يخص

، باإلض        افة إىل ض        مان  بناء مس        تقبل أفض        ل وأكت  اس        تدامة للجميع  فن
 ". عوائد قنية لمستثمريناتوفت  

 

ي سبتمت  من هذا العام
ي "، أبرمت أكوا باور اتفاقية مع  وفن

ي %  49حصة لبيع  " صندوق طريق الحرير الصيتن
فن

كتها  وع أكوا باور  "  المملوكة بالكاملو   التابعة  شر ي تمتلك حصة  و "  أوزبكستان القابضة للمشر
ي  100التر

% فن
داريا  كة  أكوا باور ست  وع(. ال)شر  . الحاىلي  نهاية العام قبلالبيع اتفاقية كتمل ت من المتوقع أن و مشر

 

كة أكوا باوروقال   وضح األداء الماىلي  "ي : بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر
ي  
كة أكوا باور فن ي  أعمال  الجاري قدرة نموذج    العاممن    رب  ع الثالثاللشر

كة فن التطنير واالستثمار مجاالت  الشر
ن األداء عل مواصلة تحقيق نتائج قنية   ي أوقات    ال سيما والتشغيل وتحسي 

االضطرابات، حيث حققنا نمًوا فن
ة حول العالم  نعمل بجدية    "وسط تفاؤل حذر؛  مضيفا:   يتماسر مع التوقعات، كائنا من ذوي الخت  مع شر

ي نشهدها، كما  للتخفيف من أثر االضطرابات  
ي األسواق الحالية والجديدة التر

نواصل تطنير أعمالنا والتوسع فن
الت ن األخضن   نا وحلول  قنيةوتعزيز قدراتنا  الطاقة والمياه والهيدروجي  ي مجاالت 

ا،  المبتكرة فن امنا مؤكدين  ن لتر
 ". مستقبل أكت  استدامة نحو التحول القوي بمواصلة دعم جهود 

 

ي يونيو من العام الجاري  
كة "أكوا باور" عل توزي    ع أرباح عن  2022وفن م، وافقت الجمعية العامة العادية لشر

سعودي ريال    0.77مليون ريال سعودي، أي ما يعادل    562م، بقيمة إجمالية قدرها  2021العام المنضم  
ي شهر يوليو 7.7للسهم الواحد، أو 

 .  ٪ من القيمة األسمية للسهم، تم دفعها بالكامل فن

 

ي  ومن الجدير ذكره، أن أكوا باور، و 
أصبحت واحدة من   ؛2021أكتنبر من العام  بعد االكتتاب العام األوىلي فن

ي 
كات أداء  فن  . 2022عام الحتر  القيمة السعرية للسهممن حيث  ( تداول) أفضل الشر
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قال المهيدب  من جهته،  الحميد سليمان  باور  ،عبد  أكوا  كة  ي شر
 
ف المالية  للشؤون  التنفيذي  : المدير 

ي تحقيق  "ن
االضطرابات  ، و رغم تحديات االقتصاد الكلي ،  قنية  ونتائج مالية،  رباحعاٍل من األمستوى  جحنا فن

 .  "الجيوسياسية والمالية العالمية

 

ي تقييمنا  يقظنتمتع بالوأضاف المهيدب: "
ي أكوا باور،    التقلبات االقتصاديةلمخاطر  ة فن

ي قد نواجهها فن
التر

خالل   من  االستعداد  تخطيط  الوذلك  يضمن  ورية  باعتبارها    هات،السيناريو لمختلف  الذي  خطوات ضن
 ". نا عل مواصلة تقديم النتائج الناجحةقدرت لضمان

 

ي أم القينين التابعة  ل  التجاريتشغيل  بدأ ال،  2022  وخالل الرب  ع الثالث من العام
محطة المياه المستقلة فن

كة أكوا باور  ي النتائج المالية للرب  ع الثالث. ، لتسهم بدورها لشر
 . 2022سبتمت   30وحتر فن

 

ي    67  محفظة أكوا باور   يندرج ضمنو 
وًعا قيد التشغيل أو اإلنشاء أو التطنير المتقدم فن يمكن و دولة.    13مشر

ي تفاصيل المزيٍد من عل االطالع 
ي  "أكوا باور" موقع فن

وبن    . www.acwapower.comاإللكتر

 

ة   المستقل لفتر كة وتقرير مراجعة مدقق الحسابات  أولية موجزة موحدة للشر للحصول عل بيانات مالية 
ي  الثالثة أشهر و 

كلمة الرئيس التنفيذي الموجهة باإلضافة إىل  م،  2022  سبتمت    30التسعة أشهر المنتهي فن
ن  باور" عل ،  للمساهمي  كة "أكوا  المستثمرين عل موقع شر المستثمر الشامل بقسم عالقات  يتوفر تقرير 

نت، من خالل الرا   relations/-rhttp://acwapower.com/en/investoبط: شبكة اإلنتر

 

كة اجتماًعا   اضًيا وستعقد الشر ي تمام الساعة    2022  نوفمت    03  بتاري    خمع المستثمرين    افتر
بتوقيت   16.00فن

 ( السعودية  العربية  ي سوق   01.00المملكة 
فن التداول  إغالق جلسة  بعد  وذلك  بتوقيت جرينتش(،  مساء  

 ". "تداول

 

 انتهى 

كة "أكوا باور"   نبذة عن شر

كة مطّورة ومستتتتتتتمشغرة ومحتتتتتتتيدة  غ طا  تو  د 2082أكوا باور" )برمز تداول   ن األخضتتتتتتتن  و و  ا كهرباء( هي شر ي ت د ة ا غ اه وإنتاج ا ه دروجي 
تأستتتتتتتستتتتتتت   ن

ي   3900 ما يزيد عىل. تضتتّ  "أكوا باور"  2004 ا رياض با غغدكة ا عرب ة ا ستتعوة ة عا 
  ن
ً
ا األوستتف وإيريق ا  ةو ة 13موظف  وتوجد حا  ا بغنطقة ا شتتر

ا نستتتتتتت ا.  ي مشتتتتتتتر  67تضتتتتتتتّ  م رية محتتتتتتتاريتتتت  "أكوا باور"   ووستتتتتتتف نستتتتتتت ا وجنو  شر
 إلنتاج ا طاقة و/أو ت د ة ا غ اه  ن

ً
تبدغ ةو ة  بتكدرة استتتتتتتمشغارية  13وعا

(  من خالل تو  د   66.5مد ار ريال ستتتتتتتتتتتتتعوة  ) 249.2 كي   تويرها    6.2 وإنتاجج جاواط  42.7مد ار ةوالر أمي 
ً
مديون مير مكعب من ا غ اه ا غ الة يوم ا

ي احت اجا  مرايق ا دول ويق    ا  كومي وا خاص. كإنتاج ضخ   دب 
ن ن ا قطاعي  اكة بي  اء طويدة األجل تعغل بنغوذج ا شر  عقوة شر

 

ي ا تنغ ة بتأخذ "أكوا باور" عىل عاتقها ت قيق رستتتتتتا تها من خالل انتاج ا كهرباء وا غ اه ا غ الة محتتتتتتكل  مو وا  و  
تكدرة منخرضتتتتتتة  م  اإلستتتتتتها  برعا  ة  ن

  دغجتغعا . االجتغاع ة واالقتصاة ة ا غستدامة  

http://www.acwapower.com/
http://acwapower.com/en/investor-relations/
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 : تراص ل عالقا  ا غسمشغرين 

ين   أوزغور سي 

 عالقا  ا غسمشغرين  –نائب ا رئيس 

oserin@acwapower.com 

 

 

 :   دتواصل اإلعالمي

ي 
 سابينا خاندوانن

 ا مسويق واالتصاال  -مدير عا  تنر ذ 

skhandwani@acwapower.com 
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