
 

المالية النتائج مناقشة و  اع��ن اجتماع     
2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    

 

 
 

ACWA Power Investor Relations 
www.acwapower.com | ir@acwapower.com 
 

1 of 1 

لسادة المستثمرين ا��عزاء،ا  
 

 يرجى العلم أن ��كة أكوا باور (تداول :2082 )تخطط ل��ع��ن عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31
 ،ديسمبر 2021، با��ضافة الى  عقد اجتماع مناقشة ا��رباح وبثه عبر ا��تصال المرئي في منتصف مارس 2022
 حاليًا يتوقع ا��ع��ن عن النتائج المالية السنوية يوم ا��ربعاء 16 مارس 2022 قبل افتتاح تداول السوق، و عقد

 . اجتماع مناقشة ا��رباح يوم الخميس 17 مارس 2022 بعد اغ��ق السوق
 

بتوقيت جرينتش)  03:21بتوقيت السعودية (   15:30في الساعة  سيبدأ ا��جتماع با��تصال المرئي للمستثمرين
ضيفها السيد بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس ا��دارة والرئيس التنفيذيوسيست السيد   ل��كة أكوا باور، و 

السيد عبد   والسيد ، و  كاشف رنا، المدير المالي والرئيس التنفيذي المؤقت ��دارة المحافظل��كة أكوا باور،
. نائب المدير المالي ل��كة أكوا باورالمهيدب،  الحميد  

 
في    2021ومواد النتائج المالية ا��خرى لنهاية عام    ةض وعر المادة الم  و  ل��جتماعستتوفر تعليمات الوصول  و  

في صفحة  أكوا باور  ��كة  ل  الموقع ا��لكترونيبتوقيت جرينتش) على    08:00بتوقيت السعودية (   11:00الساعة  
المستثمرين على  (   ،ع��قات  ال��كة  نتائج  إع��ن  تداول  ا��لكترو  موقعال عقب  ل��كة  ني 

 relations/overview/-https://www.acwapower.com/ar/investor   السعودية):
 

للمحتوى المعروض في    و بالنسبه ساعة،    24على الموقع ا��لكتروني في غضون    ل��جتماع  التسجيلتوفر  يس
 . من وقت انتهاء ا��جتماع  ساعة 72على الموقع ا��لكتروني في غضون  ا��جتماع، سيعرض

 
  التسجیل المسبق 

 تعلیمات تسجیل الدخول 
 الرابط التالي:  الضغط على، یرجى  غرض التسجیل المسبق للمشاركة في االجتماع ل
-https://www.incommglobalevents.com/registration/client/10224/acwa

results/-2021-fy-power 
 إللكتروني. سوف تتلقى تفاصیل الوصول الخاصة بك عبر البرید ا

  مشاركة عبر الھاتف ال

 المشاركة رمز 
758380 

 
 و سیقوم بتسجیل التفاصیل الخاصة بھم  عامل الھاتفسیتم الترحیب بالمشاركین من قبل 

  االتصال أرقام 

 
 

 أطيب التحيات، 
 أكوا باور | ع��قات المستثمرين

IR@acwapower.com 

 8000 6414 البحرین          800 850  1269 المملكة العربیة السعودیة       ال
 1 833 2942  546 كندا           800  0357 04553 اإلمارات العربیة المتحدة        ا
 1 613 699 6539 كندا (محلي)           0800 640 6441 المملكة المتحدة         ا

 0153 695 84 أیرلندا (محلي)            020 3936 2999 المملكة المتحدة (محلي)        ال
 2 7860  051 لكسمبورغ            1 855 9796  654 الوالیات المتحدة األمریكیة          ا
 085 888 7233 ھولندا (محلي)            1 646 664 1960 الوالیات المتحدة األمریكیة (محلي)         ا

 00800  100  677 قطر            +44 20 3936 2999 جمیع المواقع األخرى          
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 نبذة عن ��كة "أكوا باور" 
 

توليد الكهرباء وتحلية المياه ومحطات إنتاج   ) هي ��كة مطّورة ومستثمرة ومشغلة لمحطات2082"أكوا باور" (برمز تداول  
موظٍف ولديها    3500. تضّم "أكوا باور" نحو  2004 تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عامالهيدروجين ا��خ��.  

محفظة مشاريعها  أصبحت    في منطقة ال��ق ا��وسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب ��ق آسيا.  دولة  12اليوم مكاتب في  
لتوليد الطاقة و/أو   وا��صول في مراحل التطوير المتقدمة ، تحت ا��نشاء ،المشاريع قيد التشغيل ً  شام��م��وعاً  64تضّم 

  اجمالية  مليار دو��ر أميركي) وبسعة إنتاجية  67.1مليار ريال سعودي (252 دولة بكلفة تقديرية تبلغ    12تحلية المياه في  
احتياجات لتلبية  مليون متر مكعب من المياه المح��ة يومياً، توفرها    6.4و جيجاواط من الطاقة الكهربائية 42.6 تصل إلى

 مرافق الدول وفق عقود ��اء طويلة ا��جل تعمل بنموذج ال��اكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
 

تكلفٍة منخفضٍة، مع  بباور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خ��ل إنتاج الكهرباء والمياه المح��ة بشكٍل موثوٍق و  تأخذ "أكوا 
 ا��سهام بفعالية في التنمية ا��جتماعية وا��قتصادية المستدامة للمجتمعات. 

 
 . www.acwapower.com : لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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