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رسالة الرئيس التنفيذي 
يشرفني أن أخاطبكم بعد النجاح التاريخي لعملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة الذي توجناه بإدراجها ألول مرة في السوق 
(١٠٫٩ مليار دوالر  ريال سعودي  بمبلغ ٤٠٫٩ مليار  باور  أكوا  أكتوبر ٢٠٢١، وقدرت قيمة  بتاريخ ١١  (تداول)  السعودية  المالية 
الذي عرضنا من خالله ٨١٫٢ مليون سهم للجمهور تمثل نسبة ١١٫١٪ من رأسمال الشركة، وتمت  العام،  الطرح  أمريكي) وقت 
تغطيتها ٢٥٠ مرة من إجمالي األسهم المطروحة (بما في ذلك ٢٠ مرة من قبل المستثمرين األفراد من السعوديين)، وبلغت 
متحصالت الطرح ٤٫٥ مليار ريال سعودي (١٫٢ مليار دوالر أمريكي). وحتى تاريخ هذا التقرير، بلغ إجمالي عدد األسهم القائمة 

للشركة ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهما، تم طرح نسبة ١٥ بالمائة منها للعموم.

إن هذا المستوى من النجاح الكبير ليس بغريب علينا، فقد واصلت أكوا باور منذ تأسيسها قبل ١٧ عاما إظهار قدرتها على تحقيق 
أيضا،  التقنية  التي نعمل بها وفي مجال  الجغرافية  المناطق  المياه في  الطاقة وتحلية  توليد  نتائج واختراقات الفتة في قطاع 
وبقيت أكوا باور قائدة لقطاع التحول في مجال الطاقة في العقد الماضي، من خالل استمرارها في تقديم تعريفات تنافسية 

للطاقة المتجددة في العديد من الدول.
 

ونحن نفخر اآلن بأن أكوا باور ترفع الراية السعودية لتحقيق طموح المملكة بمستقبل نظيف من خالل إناطة المسؤولية بها لتطوير 
٧٠ في المائة مما تستهدفه المملكة من الطاقة المتجددة، كما نفخر بأن أكوا باور شريك في أكبر منشأة إلنتاج الهيدروجين 
البلدان جهودها في سعيها نحو تنويع مصادر الطاقة  الكربون، وتشارك  الخالية من  العالم ومدينة نيوم العمالقة  األخضر في 

وتفضيل الحصول على الطاقة والمياه النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة. 

إن ثقة اكفة مساهمينا في قدرتنا على أن نكون قوة تعمل لصالح الناس والكوكب تشلك أكبر دافع وملهم لنا في أعمالنا، ألننا 
يتوجب علينا االستمرار في  بالنسبة لمستقبلنا، حيث  الثقة وما يعنيه لك ذلك  إلى مستوى هذه  االرتقاء  جميعا ندرك مسؤولية 
تحقيق رسالتنا المتمثلة في إيصال الكهرباء والمياه المحالة بشلك موثوق ومسؤول ومربح وتلكفة منخفضة لمئات الماليين من 

الناس، وأيضا تعزيز االستثمار والعائد النقدي ألكثر من ١٫٣ مليون شخص أولونا ثقتهم.

وهذا يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى، إظهار نزاهة صارمة، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية، والمساءلة بما يؤدي 
إلى تحقيق نتائج متميزة باستمرار. إال أن هذه األهداف لن تشلك عائقا أمام جهودنا في العمل اإلبداعي، وريادة األعمال وااللتزام 

في صناعة عالم مختلف، وسنمضي قدما في االرتقاء بمستوى السالمة في الشركة وخدمة الناس وأدائنا أيضا.

بادي بادماناثان 
الرئيس التنفيذي 
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أبرز األعمال والعمليات 
المياه في ١٣ دولة وتقدر  الطاقة و/أو تحلية  المجموعة من ٦٥ مشروعا إلنتاج  كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، تكونت محفظة 
تلكفتها اإلجمالية بمبلغ ٢٥١٫٨ مليار ريال سعودي (٦٧٫١ مليار دوالر أمريكي). وتتضمن هذه المشاريع على سبيل المثال ال الحصر 

ما يلي:

٣٩ مشروعا قيد التشغيل بتلكفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٠٠٫٣ مليار ريال سعودي (٢٦٫٧ مليار دوالر). 

١٣ مشروعا قيد اإلنشاء وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٥٩٫١ مليار ريال سعودي (١٥٫٧ مليار 
دوالر). 

على  وقعت  أو  المفضل،  العطاء  مقدم  وضع  فيها  المجموعة  منحت  (إما  التطوير  من  متقدمة  مرحلة  في  مشروعا   ١٣
كبيرة،  مالية  موارد  بتوفير  التزمت  بشأنها  التفاوض  تم  التي  الصفقات  لبعض  بالنسبة  أو  األجل،  طويلة  اإلنتاج  شراء  اتفاقية 
وتعمل على تحقيق اإلغالق المالي) وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٩٢٫٤ مليار ريال سعودي 

(٢٤٫٦ مليار دوالر).

واعتبارا من نفس التاريخ، تكونت محفظة المجموعة من المشاريع قيد اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير من حوالي ٤٢٫٧ 
جيجا واط من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة و٦٫٤ مليون متر مكعب يوميا من الطاقة االنتاجية لتحلية المياه.

تضمنت التطورات الرئيسية في محفظة المجموعة خالل الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما يلي:

حققت شركة سدير للطاقة الشمسية (مشروع طاقة كهروضوئية مستقل) في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية ١٥٠٠ ميجاوات إغالقا ماليا في ٢٩ يوليو ٢٠٢١ وتم االرتقاء بحالتها إلى مشاريع قيد اإلنشاء من مشاريع 
في مرحلة التطوير المتقدم. ويعتبر مشروع سدير، الذي يقع في مدينة سدير الصناعية في المملكة العربية السعودية، 
أول المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق االستثمارات العامة، وسيساهم المشروع 
بنسبة ٧٠ بالمائة من الطاقة المتجددة التي تضمنتها الخطة المنصوص عليها في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. 
المحطات  أكبر  من  واحدا  أمريكي)  دوالر  مليون   ٩٠٥) سعودي  ريال  مليار   ٣٫٥٦ قيمته  تبلغ  الذي  المشروع  ويعتبر 
الكهروضوئية التي تم التعاقد عليها على مستوى العالم، كما أنه األكبر في المملكة العربية السعودية. وسوف تستخدم 

المحطة وحدات ثنائية الوجه وتقنية تتبع، ومن المتوقع أن تولد طاقة تغطي حاجة ١٨٥,٠٠٠ منزل.

المتحدة  العربية  اإلمارات  الشمسية في دبي،  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  لمجمع محمد  الخامسة  المرحلة  حقق مشروع 
والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية ٥٠٠٠ ميجاوات – المرحلة أ، تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، في وقت قياسي أقل من اثني 

عشر شهرا (٣٠٠ ميجاوات من القدرة اإلجمالية البالغة ٩٠٠ ميجاوات) وذلك اعتبارا من ٢٤ يوليو ٢٠٢١. 

بتاريخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١؛ وقع مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة المركبة، الذي يعتبر مشروعا مشتراك يضم شركة 
أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، وإير برودكتس، وأكوا باور وإير برودكتس قدره، اتفاقيات االستحواذ على األصول وتمويل 
المشاريع لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتاكملة، ووحدة فصل الهواء وبعض المرافق 
المتربطة به التابعة ألرامكو والذي يقع في مدينة جازان االقتصادية وذلك بقيمة ١٢ مليار دوالر أمريكي. وسيزود المجمع 
مصفاة جازان التابعة ألرامكو بالطاقة والبخار والهيدروجين وغيرها من االحتياجات، وذلك بموجب عقد لمدة ٢٥ سنة. وحيث 
أن أكوا باور تستحوذ على نسبة ٢٥ بالمائة من أسهم المشروع، فإن مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة يعتبر أهم اتفاقية 
من نوعها في تاريخ أكوا باور، ومن المتوقع أن يكون له إسهام كبير في النتائج المالية للمجموعة في وقت مبكر من عام 

٢٠٢٢ شريطة استكمال عملية نقل األصول وفقا للجدول الزمني المحدد.

العربية  المملكة  للمياه والكهرباء في  الشقيق  بالمائة في شركة  البالغة ٣٢  الفعلية  بيع حصتها  باور على  أكوا  وافقت 
السعودية والتي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها اإلنتاجية ٨٥٠ ميجاوات من الكهرباء و٢١٢,٠٠٠ متر مكعب/يوم من المياه 
المحالة. ويقع مقر الجهة المشترية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن االتفاقية بيع حصة ٣٢ في المائة المنصوص 
عليها في عقد التشغيل والصيانة الخاص بالشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالاكمل لشركة أكوا باور. وتعتبر عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور إلعادة تدوير رأس المال، وهدفها المتمثل في 
خفض كثافة انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتباس الحراري تدريجيا، وصوال في نهاية المطاف إلى انبعاثات كربونية صفرية 

بحلول عام ٢٠٥٠.

تم في مصر إضافة  مشروع مستقل إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية ١١٠٠ ميجاوات إلى المشاريع في مرحلة التطوير 
المتقدم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على توقيع خطة شراء الطاقة.
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أبرز األعمال والعمليات 
المياه في ١٣ دولة وتقدر  الطاقة و/أو تحلية  المجموعة من ٦٥ مشروعا إلنتاج  كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، تكونت محفظة 
تلكفتها اإلجمالية بمبلغ ٢٥١٫٨ مليار ريال سعودي (٦٧٫١ مليار دوالر أمريكي). وتتضمن هذه المشاريع على سبيل المثال ال الحصر 

ما يلي:

٣٩ مشروعا قيد التشغيل بتلكفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٠٠٫٣ مليار ريال سعودي (٢٦٫٧ مليار دوالر). 

١٣ مشروعا قيد اإلنشاء وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٥٩٫١ مليار ريال سعودي (١٥٫٧ مليار 
دوالر). 

على  وقعت  أو  المفضل،  العطاء  مقدم  وضع  فيها  المجموعة  منحت  (إما  التطوير  من  متقدمة  مرحلة  في  مشروعا   ١٣
كبيرة،  مالية  موارد  بتوفير  التزمت  بشأنها  التفاوض  تم  التي  الصفقات  لبعض  بالنسبة  أو  األجل،  طويلة  اإلنتاج  شراء  اتفاقية 
وتعمل على تحقيق اإلغالق المالي) وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٩٢٫٤ مليار ريال سعودي 

(٢٤٫٦ مليار دوالر).

واعتبارا من نفس التاريخ، تكونت محفظة المجموعة من المشاريع قيد اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير من حوالي ٤٢٫٧ 
جيجا واط من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة و٦٫٤ مليون متر مكعب يوميا من الطاقة االنتاجية لتحلية المياه.

تضمنت التطورات الرئيسية في محفظة المجموعة خالل الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما يلي:

حققت شركة سدير للطاقة الشمسية (مشروع طاقة كهروضوئية مستقل) في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية ١٥٠٠ ميجاوات إغالقا ماليا في ٢٩ يوليو ٢٠٢١ وتم االرتقاء بحالتها إلى مشاريع قيد اإلنشاء من مشاريع 
في مرحلة التطوير المتقدم. ويعتبر مشروع سدير، الذي يقع في مدينة سدير الصناعية في المملكة العربية السعودية، 
أول المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق االستثمارات العامة، وسيساهم المشروع 
بنسبة ٧٠ بالمائة من الطاقة المتجددة التي تضمنتها الخطة المنصوص عليها في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. 
المحطات  أكبر  من  واحدا  أمريكي)  دوالر  مليون   ٩٠٥) سعودي  ريال  مليار   ٣٫٥٦ قيمته  تبلغ  الذي  المشروع  ويعتبر 
الكهروضوئية التي تم التعاقد عليها على مستوى العالم، كما أنه األكبر في المملكة العربية السعودية. وسوف تستخدم 

المحطة وحدات ثنائية الوجه وتقنية تتبع، ومن المتوقع أن تولد طاقة تغطي حاجة ١٨٥,٠٠٠ منزل.

المتحدة  العربية  اإلمارات  الشمسية في دبي،  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  لمجمع محمد  الخامسة  المرحلة  حقق مشروع 
والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية ٥٠٠٠ ميجاوات – المرحلة أ، تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، في وقت قياسي أقل من اثني 

عشر شهرا (٣٠٠ ميجاوات من القدرة اإلجمالية البالغة ٩٠٠ ميجاوات) وذلك اعتبارا من ٢٤ يوليو ٢٠٢١. 

بتاريخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١؛ وقع مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة المركبة، الذي يعتبر مشروعا مشتراك يضم شركة 
أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، وإير برودكتس، وأكوا باور وإير برودكتس قدره، اتفاقيات االستحواذ على األصول وتمويل 
المشاريع لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتاكملة، ووحدة فصل الهواء وبعض المرافق 
المتربطة به التابعة ألرامكو والذي يقع في مدينة جازان االقتصادية وذلك بقيمة ١٢ مليار دوالر أمريكي. وسيزود المجمع 
مصفاة جازان التابعة ألرامكو بالطاقة والبخار والهيدروجين وغيرها من االحتياجات، وذلك بموجب عقد لمدة ٢٥ سنة. وحيث 
أن أكوا باور تستحوذ على نسبة ٢٥ بالمائة من أسهم المشروع، فإن مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة يعتبر أهم اتفاقية 
من نوعها في تاريخ أكوا باور، ومن المتوقع أن يكون له إسهام كبير في النتائج المالية للمجموعة في وقت مبكر من عام 

٢٠٢٢ شريطة استكمال عملية نقل األصول وفقا للجدول الزمني المحدد.

العربية  المملكة  للمياه والكهرباء في  الشقيق  بالمائة في شركة  البالغة ٣٢  الفعلية  بيع حصتها  باور على  أكوا  وافقت 
السعودية والتي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها اإلنتاجية ٨٥٠ ميجاوات من الكهرباء و٢١٢,٠٠٠ متر مكعب/يوم من المياه 
المحالة. ويقع مقر الجهة المشترية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن االتفاقية بيع حصة ٣٢ في المائة المنصوص 
عليها في عقد التشغيل والصيانة الخاص بالشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالاكمل لشركة أكوا باور. وتعتبر عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور إلعادة تدوير رأس المال، وهدفها المتمثل في 
خفض كثافة انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتباس الحراري تدريجيا، وصوال في نهاية المطاف إلى انبعاثات كربونية صفرية 

بحلول عام ٢٠٥٠.

تم في مصر إضافة  مشروع مستقل إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية ١١٠٠ ميجاوات إلى المشاريع في مرحلة التطوير 
المتقدم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على توقيع خطة شراء الطاقة.



٪٤٢٫٧ الغاز الطبيعي 
٪١٧٫٠ النفط 
٪٥٫٦ الفحم 
٪١٢٫٨ الكهروضوئية 
٪٩٫٣ الرياح 

الطاقة الشمسية المركزة - عاكسات 
٪٢٫٤ القطع الماكفئ  
٪٠٫٨ الطاقة الشمسية المركزة - البرج المركزي 

الهيدروجين األخضر 
٪٩٫٤ (بما في ذلك الطاقة الشمسية)  

٪٣٩٫٩ قيد التشغيل   
٪٢٣.٤ تحت اإلنشاء  
٪٣٦٫٧ في مرحلة متقدمة من التطوير 

 ٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٪١٥٫٢ التبخير الوميضي المتعدد المراحل 
٪١٢٫٥ التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل 
٪٧٢٫٣ التناضح العكسي   

٦٫٤ 
متر مكعب يوميا

٤٢٫٧ 
GW

 ٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٪٨١٫٥ ٠- ٥ سنوات 
٪٧٫٥ ٦-١٠ سنوات 
٪١١٫٠ > ١٠ سنوات 

المملكة العربية السعودية           ٥٨.٣٪
اإلمارات العربية المتحدة            ١٥٫١٪
أوزباكستان                                    ٦٫٨٪
عمان                                             ٥٫٥٪
المغرب                                          ٤٫٧٪

مصر  ٢٫٢٪
جنوب إفريقيا  ٢٫٠٪
البحرين  ١٫٦٪
األردن  ١٫٦٪

التوزيع االجغرافي للمشاريع حسب التلكفة

متوسط عمر المحفظة (اعتمادا على سنة التشغيل التجاري للمشروع)

توزيع المياه حسب التقنية

توزيع الطاقة حسب التقنية (الطاقة اإلجمالية) - مفصلة
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٤
أكوا باور  عالقات المستثمرين

www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com

اعتبارا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المزيج التشغيلي حسب تلكفة المشروع

تركيا   ١٫٤٪
أذربيجان   ٠٫٤٪
أثيوبيا   ٠٫٣٪
فيتنام   ٠٫١٪
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ملخص األداء المالي

العوامل الرئيسية التي أثرت على النتائج المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠٢٠ 

تماشيا مع اإلفصاحات ذات الصلة في نشرة اإلصدار الخاصة بالطرح العام األولي، تم في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ وضع خطة تحفيز 
تتضمن تقديم أسهم ومزايا نقدية للموظفين المؤهلين المستحقين عند نجاح الطرح العام، وبلغ إجمالي المصروفات التي 
رياال  تمثل قيمة ٤,١٣٧,٥٥٢ سهم بسعر طرح ٥٦  ريال  (٢٣١٫٧ مليون  ريال سعودي  الشركة ٢٨٠٫٠ مليون  تكبدتها 

سعوديا للسهم، و٤٨٫٣ مليون ريال سعودي على أساس الدفع المسدد نقدا وأسهما على التوالي).

اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢١، قررت أكوا باور قصر األعمار اإلنتاجية الثنين من األصول التي تعمل بالنفط في محفظتها على أعمار 
ريال  الثالث ٤٩٫٦ مليون  الربع  أثر ذلك في  المتسارع. وبلغ  المتبقية، وبدأت في استخدام االهالك  الطاقة  اتفاقيات شراء 

سعودي.

فيما يتعلق ببيع أسهمها في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، كما ورد آنفا، ووفقا للمقابل المتفق عليه في اتفاقية 
البيع والشراء ذات الصلة، قدرت إدارة أكوا باور أن القيمة الدفترية لألصول تجاوزت المبلغ القابل لالسترداد بمبلغ ٢٨٫٥ مليون 
ريال سعودي، وحددت خسارة انخفاض القيمة بنفس المبلغ من خالل حصة في صافي نتائج الشراكت المستثمر فيها التي 

يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

١معلومات إضافية   يتم صرف االريال السعودي بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي   الدوالر = ٣٫٧٥ ريال سعودي، مؤشر إداء رئيسي ال يخضع للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع 

إلى مناقشة وتحليل اإلدارة أدناه

   Nine months     Third quarter    
 

دوالر أمريكي١ ريال سعودي   دوالر أمريكي١           ريال سعودي  
  

٢٠٢١ ٢٠٢٠          التغيير  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ التغيير   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ موحدة، مليون ريال سعودي  

الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة 
٪٠٫١   ٤٤٢   ٤٤٣   ١,٦٥٩   ١,٦٦٠  ٪٢٧٫٥-   ٢١١   ١٥٣   ٧٩٠   ٥٧٣ والنفقات األخرى  

صافي الربح/ (الخسارة) لمساهمي
٪٥٠٫٦-   ٢٢٧   ١١٢   ٨٥٠   ٤٢٠  ٪١٠٥٫١-   ١٤٠  (٧)   ٥٢٤  (٢٧) الشركة األم  

صافي الربح المعدل المقارن
٪٤٫٨   ٢٤٨   ٢٦٠   ٩٢٩   ٩٧٤  ٪٣٨٫٠-   ١٤٦   ٩١  ٥٤٨   ٣٤٠ لمساهمي الشركة األم  
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مناقشة اإلدارة وتحليل المؤشرات المالية الرئيسية

للمجموعة  المالي  األداء  مراجعة  لغرض  الرئيسية  األداء  مقاييس  من  العديد  الداخلي  المستوى  على  باور  أكوا  إدارة  تستخدم 
(مؤشرات األداء المالي الرئيسية). وفيما يلي تحليل للمؤشرات التي تتعلق بالنتائج المالية للمجموعة . 

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى ("الدخل") 

بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ("الفترة الحالية") ١,٦٦٠ مليون ريال سعودي، وشهد ذلك 
التشغيل  أعمال  التشغيلي من  الدخل  ارتفاع  نتيجة  السابقة")  ("الفترة  الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠  بالمقارنة مع  تغير طفيف 
والصيانة نتيجة تشغيل بعض المشاريع لمدة سنة اكملة (مثل الدر)، والبدء في تشغيل مشاريع جديدة (مثل حصيان)، ورسوم إدارة 
البناء والتطوير بعد اإلغالق المالي لمشاريع أخرى (مثل سدير وسيرداريا وريدستون) والتي قابلها نفقات خطة تحفيز الموظفين 
طويلة األجل وانخفاض الحصة في صافي نتائج الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بعد 
خصم الضريبة نتيجة اإلهالك المتسارع ألصلين يعمالن بالنفط، شركة رابغ للكهرباء (رابغ)، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء (سكويك) 
انخفاض  تعويضها من خالل عكس  تم  التي  والكهرباء (سكويك)،  للمياه  الشقيق  القيمة في شركة  انخفاض  رسوم  إلى  إضافة 

القيمة في شعيبة.

صافي الربح المعدل لمساهمي الشركة األم ("صافي الربح المعدل")

تأخذ شركة أكوا باور في االعتبار بعض الصفقات بأنها صفقات غير متكررة، وتعرف بأنها صفقات غير عادية أو ال يتوقع أن تتكرر 
في المستقبل في سياق األعمال العادية. وتعدل الشركة قيمة هذه الصفقات في السنة ذات الصلة التي تحققت فيها بهدف 

الوصول إلى مؤشرات األداء المالي الرئيسية لصافي الربح المعدل.

يوضح الجدول التالي تعديالت التسوية من صافي الربح الموحد للفترة الحالية والفترة السابقة. 
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بلغ صافي الربح المعدل المفصح عنه للفترة الحالية ٨٠٣ مليون ريال سعودي.  وتمثلت التعديالت الرئيسية لصافي الربح الموحدة 
لمساهمي الشركة (٤٢٠ مليون ريال سعودي، وهو مبلغ أقل بنسبة ٥١ بالمائة بالمقارنة مع الفترة السابقة، نتيجة ثبات الدخل 
التشغيلي والذي شهد انخفاضا إضافيا نتيجة ارتفاع تاكليف التمويل وارتفاع المصروفات الضريبية بسبب تضمين أحد األصول الضريبية 
المؤجلة في المغرب في الفترة السابقة  في بند الخسائر الضريبية غير المستخدمة) في مصروفات خطة الحوافز الخاصة بالطرح 
العام األولي ألسهم الشركة (٢٨٠ مليون ريال سعودي) واالنخفاض في قيمة اثنتين من الشراكت التابعة (براكء، ٦٠ مليون ريال 
(الشقيق، ٢٩  الملكية  المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق  يتم  العقد في ٢٠٢١)، وشراكت مستثمر فيها  ينتهي  سعودي، 

مليون ريال سعودي، و٣٠ مليون ريال سعودي، تمثل عكس انخفاض القيمة للفترة السابقة).

١معلومات إضافية    يتم صرف الريال السعودي بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي     الدوالر =  ٣٫٧٥ ريال سعودي.

   Nine months                              
 

تسويات صافي الربح المعدل   ريال سعودي            دوالر أمريكي١  

التغيير  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ مليون ريال سعودي  

صافي الربح لمساهمي 
٪٥٠٫٦-   ٢٢٧   ١١٢   ٨٥٠   ٤٢٠ الشركة األم  

انخفاض قيمة فيما يتعلق بالشراكت التابعة والشراكت المستثمر 
     -  ٥٨ فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.  

مخصص الزاكة والضريبة وفق اإلقرار 
    ٥٢   ١١ الزكوي للسنة السابقة  

    ٣٩   ٠ مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة  

    (٢٢)   ٢٩ مخصص الخطة التحفيزية طويلة األمد  

           -  ٢٨٠ مصروفات منح خطة الحوافز الخاصة بالطرح العام األولي  

تسويات أخرى   ٥   ١٠   

  ٧٩  ٣٨٣ إجمالي التسويات  

صافي الربح المعدل لمساهمي 
     ٩٢٩  ٨٠٣ الشركة األم  

   
صفقات متكررة لم تحدث قبل ٢٠٢١  - لغرض المقارنة مع ٢٠٢٠      

 
اإلهالك المتسارع   ١٤٩   -       

أثر الخصم على القرض من الشركة 
التابعة للمساهمين   ٢٢   -        

صافي الربح المعدل المقارن لمساهمي 
٪٤٫٨ الشركة األم   ٩٧٤   ٩٢٩   ٢٦٠   ٢٤٨  
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اكن للعمليتين المذكورة أدناه تأثير على الفترة الحالية وليس الفترة السابقة، وهما اإلهالك المتسارع وأثر الخصم على القرض التي 
للفترة ألنهما  المعدل  الربح  إلى صافي  التوصل  تعديالت وتسويات في  بمثابة  للمساهمين،  تابعة  عليه من شركة  الحصول  تم 
الربح المعدل القابل للمقارنة في االعتبار تأثير هاتين المعاملتين على  متكررتان في طبيعتهما. وألغراض المقارنة، يأخذ صافي 
الفترة الحالية. وبناء على ذلك، بلغ صافي الربح المعدل القابل للمقارنة ٩٧٤ مليون ريال للفترة الحالية، بارتفاع ٤٫٨٪ من صافي الربح 

المعدل للفترة السابقة و البالغ ٩٢٩ مليون ريال سعودي.

تقدير المبادئ التوجيهية لإلدارة للسنة المالية ٢٠٢١ بأكملها

تعيد اإلدارة التأكيد على تقديرها اإلرشادي في وقت سابق بأن صافي الربح المعدل لعام ٢٠٢١ بالاكمل يتوافق مع صافي الربح 
المعدل لعام ٢٠٢٠.




