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 خ�� �حا��:

 2021"أكوا باور" السعودية �علن عن النتائج املالية للعام 

  

عام    )تداول (  السوق املالية السعودية  اإلعالن عن النتائج املالية ال�املة �عد نجاح االكتتاب العام األو�� و�دراج الشركة �� -

2021 

% ونمو التدفقات النقدية  12.5انخفاض القيمة واملصروفات األخرى بنسبة ز�ادة اإليرادات التشغيلية قبل احتساب خسائر  -

 %  51.4التشغيلية للشركة األم بنسبة 

لمساهم�ن �� ا�جمعية  ل ، 2021مليون ر�ال سعودي للعام  560أر�اح نقدية إجمالية بقيمة توصية بتوزيع مجلس اإلدارة رفع  -

افقة  2022العمومية العادية املقّرر عقدها �� مايو   للمو

 

  شركة أعمال املياه والطاقة الدولية "أ�وا باور" أو "الشركة"، املطور   أعلنت اليومَ   : م2022مارس    16  ، الر�اضاململكة العر�ية السعودية،  

وال�ي   2021ملة للعام  واملستثمر واملشغل �حطات تحلية املياه وتوليد الطاقة والهيدروج�ن األخضر حول العالم، عن نتائجها املالية ال�ا  الرائد

 .�عكس األداء التشغي�� واملا�� القوي، بما يل�ي توقعات الشركة

 

 ع�� النتائج املالية السنو�ة األو�� للشركة، صّرح  
ً
: "بصفتنا شركة  محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"  األستاذو�عليقا

ً
، قائال

ع�� مستوى العالم، �سّرنا أن �علن عن نتائجنا املالية السنو�ة األو�� للعام   الطاقة  قيادة جهود تحّول سعودية تفخر بمساع��ا الهادفة إ��  

للمستثمر�ن �� الشركة، وذلك �عد االكتتاب العام األو�� الناجح �� أكتو�ر املا��ي. ويعكس األداء التشغي�� العا�� للشركة ونتائجها    2021

واملعّزز    نموذج عملنا املتنوع��  ،  املساهم�ن  صندوق االستثمارات العامة وشر�ائنا و   وم��مة مساهمينا الرئيس�ن،  ثق  2021املالية القو�ة �� العام  

ومس��تنا ا�حافلة بالنجاحات ع�� الفوز بمشاريع واسعة النطاق �� مختلف القطاعات، بما �� ذلك الهيدروج�ن األخضر، وتنفيذها ع�� أكمل  

 قو�ة ومستدامة �ختلف الشر�اء."عوائد نا اإلنمائية املقّررة �� تمكيننا من مواصلة تحقيق وجھ. و�الطبع، �سهم مشاريع

 

: "�ستند أعمالنا �� "أ�وا باور" إ�� الرؤ�ة الطموحة لقياد  أبونيان وأضاف  
ً
اململكة العر�ية السعودية، وال�ي نواصل من    تنا الرشيدة ��قائال

الهادفة إ�� تنويع مصادر الطاقة    دول النسهم �� دعم جهود  ل�� الطاقة النظيفة وا�خضراء �� اململكة  خاللها مس��تنا نحو بناء مستقبل قائم ع

 إ��لد��ا، 
ً
 .توليد الطاقة وتحلية املياه من مصادر الطاقة املتجددة والصديقة للبيئة" وصوال

 

املا��  األداء  رئي��ي ع��  وهو مؤشر  القيمة واملصروفات األخرى،  انخفاض  قبل احتساب خسائر  إيرادات �شغيلية  باور"  "أ�وا  وقد حققت 

عزى هذه الز�ادة �ش�ل رئي��ي إ�� 2020% مقارنة بالف��ة نفسها من العام  12.5مليار ر�ال سعودي أي بز�ادة �سب��ا    2,193للشركة، بقيمة  
ُ
. و�

والبناء    ارتفاع التطو�ر  أعمال  إدارة  خدمات  عن  رسوم  التشغيل  الناجمة  إيرادات  ارتفاع  إ��  باإلضافة  املا��،  اإلغالق  حققت  ال�ي  املشاريع 

 . االيرادات والصيانة املرتبطة باملشاريع ال�ي بلغت مرحلة التشغيل الفع�� و�اشرت توليد 

 

قمن  
ّ
: "�عد االكتتاب العام األو�� الذي أنجز شركة أكوا باور بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي ل  جانبھ، عل

ً
املرحلة بنجاح و�صدار    ناه، قائال

الص�وك والعديد من عمليات إعادة تدو�ر رأس املال، بما �� ذلك إعادة تمو�ل املرافق ا�خّصصة لتمو�ل املشاريع والتقدم امل�حوظ  األو�� من 

لياتنا، بما �� ذلك إضافة خمسة مشاريع جديدة واسعة النطاق للطاقة املتجددة إ�� محفظة  الذي أحرزناه ع�� صعيد إزالة الكر�ون من عم

املالية  سوق  الأسهمنا ��  نقطة تحّول جديدة �� تار�خ "أ�وا باور". و�فضل إدراج    2021  املنصرم   العام  ش�لأصولنا �� مرحلة التطو�ر املتقدم، 

 ع��  ومتنّوعة وواسعة النطاق من املساهم�ن  لقاعدة جديدة    ، يمكن اليومَ )تداول السعودية (
ً
االستفادة من نتائجنا املم��ة وال�ي تأ�ي تأكيدا

  .ال��امنا بقيادة املسا�� الهادفة إ�� تحقيق التحّول املستدام الذي يحتاج إليھ العالم اليوم أك�� من أّي وقت م��ى"
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: "ُ�عّد هذا األداء امل�حوظ خ�� دل  بادماناثان وأضاف  
ً
للعمل   شغف موظف من    3,500يل ع�� ما يملكھ فر�ق عملنا الذي يضّم أك�� من  قائال

 �ش�ل موثوق و�مسؤولية عالية
ً
وت�لفة   ومهارات عالية وروح ر�ادية. ويسهم هذا االل��ام املش��ك بتوف�� الطاقة واملياه ملالي�ن األ�خاص يوميا

الجتما�� منخفضة �� دعم مهمة الشركة املتمثلة �� توف�� ا�خدمات ا�حيو�ة والضرور�ة ال لدفع �جلة التنمية االقتصادية وضمان الرخاء ا

 لتأم�ن ظروف العيش األساسية"
ً
 . فحسب، بل أيضا

 املراحل األساسية إلنجاز املشاريع

 

باور" خالل جائحة �وفيد  عن النظرة    19-ساهمت املرونة ال�ي تمتعت ��ا "أ�وا 
ً
وما ترافق معها من تحديات ووقف مفا�� لألعمال، فضال

لتطو�ر وتنفيذ املشاريع، �� لعب دور إيجا�ي �� إنجاز العديد من املراحل الرئيسية ع��   املستقبلية الثاقبة للشركة واس��اتيجي��ا الوا�حة

، نجحت الشركة �� 2021مستوى تنفيذ املشاريع وتحقيق الز�ادة امل�حوظة واملستمرة �� دخل "أ�وا باور" وتدفقا��ا النقدية. وخالل العام  

مليار    1.3وجنوب أفر�قيا وأوز�كستان، بما �� ذلك �سهيالت الديون بقيمة    عر�ية السعودية ال  تحقيق اإلغالق املا�� �خمسة مشاريع �� اململكة 

ل  
ً
للتطو�ر" متعدد املرافق الذي ما زال قيد اإل�شاء تحقيقا "البحر األحمر  يتعلق  السعودية  رؤ�ة  لدوالر أم���ي ملشروع شركة  �� ما  الثاقبة 

مش حقق  "نيوم"،  ففي  املتجددة.  السياحة  ذ بتنمية  األخضر  الهيدروج�ن  "إير    وروع  مع  بالشراكة  باور"  "أ�وا  تنفذه  الذي  الواسع  النطاق 

. وقد أطلقت الشركة عشرة مشاريع �ان من املقّرر البدء  
ً
 وثابتا

ً
 م�حوظا

ً
تنفيذها أو إطالق عمليا��ا التجار�ة خالل ��  بروداكتس" و"نيوم" تقدما

. وتجدر اإلشارة إ�� أّن أح  2021العام  
ً
�شغيلها مطلع العام  ��  " املستقلة لتحلية املياه وال�ي تّم البدء  3محطة "را�غ  وهو  د هذه املشاريع،  أيضا

 ��  ا�جاري،  
ً
 قياسيا

ً
موسوعة غينيس لألرقام القياسية ل�ونھ "أك�� محطة تحلية مياه بتقنية التنا�ح العك��ي �� العالم" بدأت  �جل رقما

 
ً
 تنفيذ عمليا��ا التجار�ة. �� فعليا

 

�وفيد  بادماناثانوتا�ع   آثار جائحة  مواجهة  العالم  مستوى  ع��  الدول  واقتصادات  ا�جتمعات  مختلف  واصلت  "بينما   :
ً
ومحاولة   19- قائال

ائم ع��  التكّيف مع االضطرابات والتغ��ات املفاجئة �� سلسلة التور�د العاملية، تا�عنا �� "أ�وا باور" ال��ك�� ع�� نموذج العمل األسا��ي الق

فعاليتھ �� األر�اح ا�حققة والتدفقات النقدية من العمليات املنجزة �� مختلف    �عكس   وهو نموذجلتطو�ر واالستثمار والتشغيل والتحس�ن، ا

مراحل املشاريع ع�� مستوى الشركة األم. و�فضل اإلغالق املا�� �خمسة مشاريع و�لوغ عشرة مشاريع أخرى مرحلة التشغيل الفع��، ساهمت  

 . ا املدعومة بالتمو�ل من االكتتاب العام األو�� و�صدار الص�وك �� �عز�ز مركزنا املا��، بما يتوافق مع التوّجھ العام إلدارة الشركة"عملياتن

 

 % 3.1بنسبة ز�ادة األر�اح الصافية املعدلة 

 

املعامالت غ�� الروتينية أو غ�� التشغيلية ع�� أر�اح حام��  شهدت األر�اح الصافية املعدلة �حام�� أسهم الشركة األم، وال�ي تحّد من تأث��  

  1,194% مقارنة بالف��ة نفسها من العام السابق لتبلغ  3.1أسهم الشركة األم واملقّدرة �� بيان الر�ح أو ا�خسارة املوحد للشركة، ز�ادة بنسبة  

% لتصل إ�� 14لشركة وال�ي انخفضت بنسبة لمساهم�ن �� اة املوحدة ل. أما التعديالت الرئيسية �� األر�اح الصافي2021مليون ر�ال �� العام 

مليون ر�ال، ف�انت عبارة عن م�افآت للموظف�ن تّم توزيعها ملرة واحدة �عد االكتتاب العام وت�اليف برنامج ا�حوافز وخسائر انخفاض   759

العام السا الز�اة والضر�بة ع�� تقييمات  اثن�ن من األصول ومخّصصات   عن  قيمة 
ً
�افآت ما �عد مبق. و�انت الشركة قد أف�حت مسبقا

 خالل االجتماع االف��ا��ي لإلعالن عن األر�اح ال�ي حقق��ا الشركة خالل �س
ً
عة أشهر االكتتاب العام و�رنامج ا�حوافز �� �شرة االكتتاب والحقا

 .2021�� العام 

 

مليار ر�ال من إصدار الص�وك   2.8اقتطاع ت�اليف معامالت االكتتاب العام و قبلمن الطرح العام مليارات ر�ال  4.8"أ�وا باور"  جمعت وقد 

مليار ر�ال، و�� ز�ادة بنسبة   1.6. و�فضل التدفقات النقدية التشغيلية القو�ة للشركة األم وال�ي بلغت  العر�ية السعودية  االفتتاحية �� اململكة

العام املا��ي، استخدمت51.4 بالف��ة نفسها من  لتمو�ل �عض استثمارا��ا وتوزيع أر�اح   % مقارنة  النقدية   من هذه األموال 
ً
الشركة جزءا
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وخدمة دين الشر�ات. و�لغت املوجودات النقدية ع�� مستوى الشركة    2020مليون ر�ال �ان قد تّم اإلعالن ع��ا �� العام    800نقدية بقيمة  

 .مليارات ر�ال 4.5األم �� ��اية الف��ة 

 للمستقبل،  إلدارة ا�حافظ �� شركة "أكوا باور"  املؤقت  رانا، املدير املا�� والرئيس التنفيذي  �اشفمن جانبھ، صّرح  
ً
: "استشرافا

ً
، قائال

 عن سوق    ثابتنملك قاعدة تدفقات نقدية قو�ة ومتنوعة �� ظّل توقع نمو  
ً
بفضل قائمة املشاريع املقررة لتوليد الطاقة وتحلية املياه، فضال

 خالل السنوات املقبلة. و�تحقيق ذلك، سنواصل ال��ك�� ع�
ً
 م�حوظا

ً
�  الهيدروج�ن الواسع الذي �ستطيع "أ�وا باور" أن تحقق من خاللھ نموا

  
ً
 ��   % 80تطو�ر محفظة مشاريعنا منخفضة الكر�ون ال�ي تتجاوز حاليا

ً
من أعمالنا اإلجمالية، ملواجهة تحديات التغ�� املنا�� األك�� إ�حاحا

عصرنا هذا. ونحرص كذلك ع�� التعاون مع شر�ائنا إليجاد أ�سب ا�حلول للمشاريع ال�ي ُ�ستخدم ف��ا الكر�ون بنسبة عالية، �� ظّل سعينا  

�� األسواق ال�ي نقدم ف��ا ا�خدمات اليوم وتلك ال�ي نطمح إ�� التوّسع ف��ا  الدؤوب إ�� تنفيذ املشاريع القائمة ع�� مصادر الطاقة املتجددة  

. ومن شأن ذلك أن يضمن نمو أعمالنا بما يتما��ى مع الوعود ال�ي قطع��ا مختلف الدول ملواجهة آثار التغ�� املنا��"
ً
 . مستقبال

 

: "نؤكد ال��امنا املستمّر بمواصلة تنمية أعمالنا ب   راناوأضاف  
ً
و�� تاّم ألهمية ا�حفاظ ع�� البيئة وتطبيق املمارسات البيئية املستدامة قائال

و�عز�ز املسؤولية االجتماعية وا�حوكمة الرشيدة ودمجها بثقافتنا املؤسسية، بما �سهم �� تحقيق القيمة القصوى ألصولنا و�عز�ز قدرتنا 

 . ع�� التوّسع �� األسواق ال�ي �شهد معدالت نمو مرتفعة" 

 

 التشغيلية نجازات اإل أبرز 

 

 قيد التشغيل    64إجما��    م2021د�سم��    31ضّمت محفظة "أ�وا باور" ح�ى  
ً
دولة حول العالم. وتبلغ   12البناء أو التطو�ر املتقدم ��  و مشروعا

  
ً
مليون   6.4جيجاواط من الكهر�اء و�نتاج    42.7مليار ر�ال وتملك القدرة ع�� توليد    251.7الت�لفة االستثمار�ة اإلجمالية لهذه املشاريع مجتمعة

  ا�حالة م�� مكعب من املياه
ً
 .يوميا

 

 ما ي��:  م2021و�شمل أبرز اإلنجازات التشغيلية �� العام 

 

دخول خمسة مشاريع جديدة للطاقة املتجددة مرحلة التطو�ر املتقدم ع�� نطاق واسع �� �ّل من اململكة العر�ية السعودية ومصر   •

ميجاواط، ومحطة القر�ات   600يشمل ذلك محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ  وأوز�كستان. و 

  1,150ميجاواط �� اململكة، ومحطة مستقلة لتوليد طاقة الر�اح بقدرة    200تبلغ  للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية  

لتوليد ط الر�اح بقدرة  ميجاواط �� مصر، ومحطة "نو�وس" املستقلة  لتوليد طاقة    100اقة  ميجاواط، ومحطة �ارا�الباكستان 

بقدرة   أوز�كستان   1,500الر�اح   �� بقدرة    �ل   ويسهم  .ميجاواط  الطاقة  لتوليد  ال��اكمية  اإلجمالية  السعة  ز�ادة   ��   3,500ذلك 

، بما �عزز القدرة ع�� توليد الطاقة ميجاواط ضمن محفظة مشاريع "أ�وا باور" قيد التشغيل والتشييد والتطو�ر املتقدم حال
ً
يا

 جيجاواط.  14.7إ��  لتصل  ع�� املصادر املتجددة

 

الكهروضوئية بنظام املنتج املستقّل و�قدرة إنتاجية تبلغ   للطاقة الشمسية سدير اإلغالق املا�� بنجاح �خمسة مشاريع �� محطة •

غو�ز املركبة واملت�املة، ومشروع شركة "البحر األحمر للتطو�ر" جيجاواط، ومحطة جازان لتوليد الطاقة بتقنية دورة الت  1,500

اواط من الكهر�اء �� جنوب أفر�قيا، جمي  100للطاقة الشمسية املركزة   ، ومشروع محطة ر�دستون العر�ية السعودية  �� اململكة

 .ميجاواط �� أوز�كستان  1,500لتوليد الطاقة بدورة الغاز املركبة بقدرة  ومحطة س��دار�ا

 

"الدور   • محطة  ف��ا  بما  مشاريع،  لعشرة  الفع��  التشغيل  أو  األو��  التشغيل  بمرحلة  ��  2البدء  والطاقة  املياه  إلنتاج  املستقلة   "

املياه، ومحطة "ع��ي   للطاقة الشمسية الكهروضوئية �� سلطنة ُعمان، واملرحلة  2البحر�ن، ومحطة صاللة املستقلة لتحلية   "
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، ومشروع محطة حصيان  )إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية    (راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  ا�خامسة �� مجّمع محمد بن  

املستقلة إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة أم القيو�ن املستقلة إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة  

، ومحطة جازان لتوليد الطاقة بتقنية دورة  خاليا الكهروضوئية)  – (املرحلة االو��    �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  1نور  للطاقة  

 " املستقلة لتحلية املياه �� اململكة.3التغو�ز املركبة واملت�املة، ومحطة "را�غ 

 

إلغاء  32بيع   •  �� بالنفط، وال�ي ستسهم  ال�ي �عمل  للمياه والكهر�اء، و�� أحد األصول    1.6ما يقارب  % من أسهم شركة الشقيق 

 ضمن محفظة مشاريع "أ�وا باور". و�شمل الصفقة بيع حصة  
ً
% من عقد التشغيل  32مليون طن من ثا�ي أكسيد الكر�ون سنو�ا

 الشركة الوطنية األو�� للتشغيل والصيانة "نوماك"، إحدى الشر�ات التا�عة بال�امل لشركة "أ�وا باور".  
ً
والصيانة الذي تديره حاليا

 من اس��اتيجية الشركة إلعادة تدو�ر رأس املال و�سهم �� دعم جهودها الهادفة إ�� تحقيق ا�حياد املنا�� و�عد عملية ا
ً
لبيع جزءا

 .2050بحلول العام 

 

ف��اير   • الشمسية  2022��  الطاقة  إلنتاج  املستقلة  حصيان  محطة  �شغيل  عمليات  تحو�ل  عن  د�ي  ومياه  كهر�اء  هيئة  أعلنت   ،

ميجاواط �� د�ي بدولة اإلمارات من الوقود األسا��ي أي الفحم النظيف إ�� الغاز الطبي��.   2,400اجية تبلغ  الكهروضوئية بقدرة إنت

 من توافق هذا املشروع مع اس��اتيجية د�ي للطاقة النظيفة  
ً
واس��اتيجية د�ي لتحقيق ا�حياد الكر�و�ي ��دف إنتاج    2050وانطالقا

، تواصل هذه ا�خطوة اإلسهام �� دعم أمن إمدادات 2050ة النظيفة بحلول العام % من الطاقة ع�� استخدام مصادر الطاق100

الطاقة �� د�ي من خالل تنويع مصادر الطاقة. وسوف �سهم هذا املشروع الهادف إ�� �شغيل العمليات بواسطة الغاز الطبي��  

 عن الفحم �� تفادي ما يقارب  
ً
 من انبعاثات ثا�ي أكسيد الك 30عوضا

ً
 . 2030ر�ون بحلول العام مليون طنا

 

، باإلضافة إ�� مناقشة فر�ق اإلدارة وتحليل النتائج م2021د�سم��    31، كما �� الف��ة املن��ية ��  2021تتوفر البيانات املالية املراجعة للعام  

. وستعقد الشركة  relations/-http://acwapower.com/en/investor املالية �� قسم عالقات املستثمر�ن ع�� موقع "أ�وا باور" اإللك��و�ي

 مع املستثمر�ن ��  
ً
 اف��اضيا

ً
 أّن �افة التفاصيل املرتبطة ��ذا املؤتمر    15:30�� تمام الساعة  م    2022مارس    17مؤتمرا

ً
بتوقيت اململكة، علما

 ع�� املوقع اإللك��و�ي ا
ً
شار إليھ أعالهمتوفرة أيضا

ُ
 .مل

 - انت�ى -

 

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

