
 

: نموذج االفصاحمرفق   

 

لفترة الستة أشهر  تفصح عن بياناتها الماليةش.م.ع.ق  شركة الكهرباء والماء القطرية

 م.30/06/2022المنتهية في 

 

عن الستة أشهر عن بياناتها المالية  ش.م.ع.ق شركة الكهرباء والماء القطريةأفصحت 

لاير قطري مقابل صافي  مليون 685 ، حيث بلغ صافي الربح30/06/2022في  المنتهية

 .لعام الذي سبقهل من نفس الفترة لاير قطري مليون 785بلغ  الربح

 

 30/06/2022المنتهية في  لفترة الستة أشهرلاير قطري  0.62 مالسهكما بلغ العائد على 

 .لعام الذي سبقهل من نفس الفترة لاير قطري 0.71السهم بلغ مقابل العائد على 

 

 

ان وجد(.  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 1ST HALF OF 2022 

 

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

reviewed financial statements for the period ended on 30.06.2022. 

The statement shows that the net profit is QR 685 Million compared 

to net profit amounting to QR 785 Million for the same period of the 

previous year. 

 

Earnings per Share (EPS) amounted to QR 0.62 For the period ended 

June 30, 2022 compared to EPS amounted to QR 0.71 for 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  األول النصفنتائج 

األول  النصف مليون لاير قطري في 685 لغوالماء القطرية صافي أرباح ب الكهرباءحققت شركة 

 2022عام  من

 نصفلل على النتائج المالية 2022 يوليو 17في  إدارة شركة الكهرباء والماء القطريةوافق مجلس 

 فيما يلي أهم النقاط : . 2022 يونيو 30المنتهي في  األول

 

 النصفمليون لاير قطري في  1,200 لغتبرباء والماء القطرية عائدات شركة الكه حققت 

عام في  مليون لاير قطري لنفس الفترة 1,201بمبلغ  مقارنة  2022المالية السنه  األول من

 558 قدره  مليون لاير قطري مقارنة بمبلغ 600 كما بلغت األرباح التشغيلية مبلغ 2021

مليون  685صافي أرباح بلغت  مبلغ  وحققت.2021مليون لاير قطري لنفس الفترة في عام 

مليون لاير قطري لنفس الفتره  785لاير قطري )بعد إستبعاد حصص األقلية( مقارنة بمبلغ 

لاير قطري في النصف األول من عام  0.62مبلغ .كما بلغ العائد على السهم 2021من عام 

 .2021لاير قطري لنفس الفترة من عام  0.71 مقارنة بمبلغ 2022

  كم بلغت التدفقات النقدية التشغيلية لشركة الكهرباء والماء القطرية في النصف األول من عام

 قطري انفس الفترة من مليون لاير 626مليون لاير قطري مقارنة بمبلغ  600مبلغ  2022

 .2021عام 

 

 

 

  
  



 
 

 

 % نسبة التغيُّر 2021 األول لنصفا 2022 األولنصف ال مليون لاير قطري

 - 1,201 1,200 اإليراد

 +8% 558 600 أرباح التشغيل

 -13% 785 685 صافي األرباح )منسوب إلى حاملي أسهم الشركة(

 -4% 626 600 صافي التدفُّقات النقدية من العمليات

 % نسبة التغيُّر 2021ديسمبر  31 2022يونيو   30 

 +13% 18,490 20,890 إجمالي األصول

 -12% 2,053 1,816 صافي الدَّْين

 

 www.qewc.com، يُرَجى زيارة موقع 2022األول لعام  بالنصفالكاملة المتعلقة  للحصول على اإلحصاءات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qewc.com/


 

Company News (For immediate release) 

________________________________________________ 

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

First Half Year 2022 - Results 
QEWC achieves net profit of QAR 685 million in H1 2022  

 

The Board of Directors (“BOD”) of QEWC approved the financial results for the first half year ended 

30 June 2022. The following are the highlights: 

QEWC reported revenue of QAR 1,200 million compared to QAR 1,201 million during the same 

period in 2021. Operating profits amounted to QAR 600 million compared to QAR 558 million 

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

the company) of QAR 685 million (EPS: QAR 0.62) compared to the QAR 785 million (EPS: QAR 0.71) 

during H1, 2021.  

QEWC recorded operational cash flows of QAR 600 million compared to operational cash flows of 

QAR 626 million during the same period in the previous year. 

QAR millions H1 2022 H1 2021 % change 

Revenue 1,200 1,201 - 

Operating profit 600 558 +8% 

Net profit (attributable to equity holders of the company) 685 785 -13% 

Net cash flow from operations  600 626 -4% 

 30 Jun 2022 31 Dec 2021 % change 

Total assets 20,890 18,490 +13% 

Net debt  1,816 2,053 -12% 

For the complete financial statements relating to H1 2022, please visit www.qewc.com 

END OF PRESS RELEASE 


