
واصلت أكوا باور دعمها لمسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خالل تطوير الطاقة النظيفة 
وتوفير حلول الطاقة المبتكرة. وركزنا جهودنا على تحقيق قيمة مشتركة من خالل تعزيز نمو ورفاهية 

موظفينا، والتأثير اإليجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. كما وضعنا استراتيجية خاصة للبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة شلكت محورًا أساسيًا في مسيرتنا نحو االستدامة. وتركز هذه االستراتيجية 

على التحول في مجال الطاقة، والريادة في قطاع المنتجات منخفضة الكربون، وإدارة المياه، والصحة 
والسالمة، وحوكمة الشراكت. وتتضمن استراتيجيتنا بعض االلتزامات الطموحة، وهي مصممة لتحقيق تقدم 

في مسيرة االستدامة في الشركة.

االستدامة في أكوا باور 
قيادة مسيرة التحول في مجال الطاقة.

صفحة 70

 دعم أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة

نــدرك أن قطاعنا يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها 

األمم المتحدة.

صفحة 72

 شريك العالم 
في االستدامة 

نقود مســيرة التحول في مجال الطاقة من 
خــالل إنتاج الطاقة الكهربائية الخضراء وتحلية 

المياه بأساليب تخفض انبعاثات الكربون.

صفحة 80

 إيجاد قيمة مشتركة 
لموظفينا

موظفونا هم قيمتنا األساســية. نحن نسعى 
إليجاد قيمة مشــتركة من خالل توفير بيئة 

ن الموظفين من المســاهمة  عمل آمنة تمكِّ
واالبتاكر والتميز.

صفحة 84

ندعم تطور مجتمعاتنا

 لطالما اعتبرت شركتنا نفسها جزءًا ال يتجزأ 
من المجتمعات التي تعمل فيها.

صفحة 86

التميز المؤسسي

 مع بروز الحوكمة الرشيدة كعنصر أساسي 
في ماكفحة الجائحة، سنواصل تحسين 

استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة لتعزيز نموذج وسياسات 

وعمليات حوكمة الشراكت.

صفحة 88

نواصل التقدم لتحقيق طموحاتنا

تتمثل أهداف هذه المراجعة لمسائل البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة في تقديم 
لمحة سريعة عن أدائنا في جوانب االستدامة 

والبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
في عام 2020، باإلضافة إلى التزاماتنا 

لألعوام القادمة.

صفحة 57

 مقدمة

يســلط هذا التقرير الضوء على هدفنا 
واستراتيجيتنا وإجراءاتنا في مجال الحوكمة 

والتزامنا بقيادة مؤسسية مستدامة

صفحة 58

 نظرة عامة

 يصادف 2020 العام السادس منذ 
 إصدارنا ألول تقرير خاص باالستدامة 

في عام 2014.

صفحة 64

 نهجنا تجاه البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة

تهدف مبادئ عملنا إلى خدمة مصالح 
مساهمينا واحتياجات وفرص األطراف المعنية 

والمجتمعات المحلية واألجيال القادمة.
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انطالقًا من رسالتنا في تحقيق 
مستقبل مستدام، ما زلنا ملتزمين 

بتوفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحالة 
بشلك موثوق ومسؤول وبتلكفة 

منخفضة من خالل الشرااكت بين 
القطاعين العام والخاص.

مجاالت التركيز 

ركزنا في العالم الماضي على المجاالت الرئيســية التالية: 

نقود التحول في مجال الطاقة من خالل إنتاج 
الكهرباء والمياه المحالة باستخدام تقنيات 

تسهم في الحفاظ على البيئة من خالل:
•  تعزيــز محفظتنا بتقنيات إنتاج الطاقة التي 

تخفض من انبعاثات الكربون.
 •  تطبيــق تقنيات مبتكرة ورائدة في قطاع 

تحلية المياه.
 •  الحــد من تأثيرنا البيئي عبر تعزيز 

كفاءة محفظتنا.

إيجاد قيمة مشتركة للموظفين 
والمجتمعات على المدى البعيد من خالل:

•  زيــادة رفاهية الموظفين والريادة في مجال 
صحة وسالمة موظفينا ومقاولينا.

•  دعم البرامج التي تســمح بالحصول على 
التعليــم، وتطوير البنية التحتية المجتمعية، 

واستغالل الفرص لتحسين األوضاع المعيشية، 
وتمكين المرأة.

•  إنفاق 21 مليون ريال ســعودي على مبادرات 
اإلغاثــة من جائحة كوفيد-19 باإلضافة إلى 
50 مليون ريال لدعم المســاعي والجهود 

الصحية الوطنية في المملكة.

االلتزام بالتميز المؤسسي من خالل:
•  التأكد من أن الحوكمة على مســتوى الشركة 

وفي شراكت مشاريعنا تلتزم بالمعايير 
المعتمدة في قطاع عملنا.

•  تحديد المسؤوليات عن جوانب البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة على 

 مستوى اإلدارة من خالل إنشاء وظيفة 
مدير المخاطر واالستراتيجية واالستدامة 

وتشكيل فريق مسؤول عن االستدامة 
والمسؤولية االجتماعية لدعم تنفيذ 

االستراتيجية الخاصة بها.
•  إتاحة المتابعة المستمرة، وااللتزام باإلفصاح 
وإعــداد التقارير الدورية عن القضايا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.

مقدمة
هذه المراجعة تســلط الضوء على هدفنا 

واســتراتيجيتنا وأنشطتنا في مجال الحوكمة 
والتزامنا بالريادة المؤسســية المستدامة. وهي 

توضــح ما حققناه في أدائنا البيئي، والجهود 
المبذولة للمساهمة في تحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة لألمم المتحدة، فضاًل عن 
مبــادرات مجتمعية بناءة خالل العام. كما تعد 

تمهيدًا لتقرير االســتدامة المقبل للعام 2020، 
الذي تــم تصميمه وفقًا لمعايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير.

انطالقًا من رســالتنا في تحقيق مستقبل 
مســتدام، ما زلنا ملتزمين بتوفير وإنتاج الكهرباء 

والمياه المحالة بشــلٍك موثوٍق ومسؤول 
وبتلكفة منخفضة من خالل الشــرااكت بين 

القطاعيــن العام والخاص. وانطالقًا من إدراكنا 
للتحديات المناخيــة التي تواجه مجتمعاتنا على 

المدى الطويل، نســتخدم أحدث التقنيات لضمان 
أكثر استدامة. مستقبل 

71  
إنفاق 21 مليون ريال سعودي على 

مبادرات اإلغاثة من جائحة كوفيد-19 
باإلضافة إلى 50 مليون ريال لدعم 

المساعي والجهود الصحية الوطنية 
في المملكة.

 مليون 
ريال سعودي 

مشروع بوكبورت المستقل إلنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، جنوب أفريقيا
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االستدامة في أكوا باور تتمة

نظرة عامة

يصادف 2020 العام السادس منذ إصدارنا ألول تقرير خاص باالستدامة في عام 
2014. وما زلنا نحافظ على مرونة أدائنا، حتى في مواجهة جائحة عالمية غير 
مسبوقة، كما نواصل تعزيز رؤية أكوا باور المتعلقة باالستدامة وقضايا البيئة 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة على المدى البعيد. 

تشمل أبرز إنجازات العام ما يلي:

عززنا موقعنا الرائد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

من خالل المرحلة الرابعة من 
مجّمع محمد بن راشد آل 

مكتوم للطاقة الشمسية.

 نور للطاقة 1 بقدرة 
950 ميجاواط.

 950 ميجاواط

 في عام 2020، حصلنا على 
 عقد المرحلة الخامسة من 

 مجّمع محمد بن راشد آل 
مكتوم للطاقة الشمسية.

  900 ميجاواط
تبلغ قدرة المرحلة الخامسة 900 

ميجاواط، وسوف ترفع القدرة 
اإلنتاجية لمجّمع محمد بن راشد 

 آل مكتوم للطاقة الشمسية 
إلى 2,863 ميجاواط.

شاركنا بفعالية في األجندة الوطنية 
السعودية للطاقة المتجددة من 

خالل استكمال عمليات العام األول 
من مشروع محطة ساكاك للطاقة 

الشمسية الكهروضوئّية.

محطة سااك للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط.

 300 ميجاواط

دعمت مشاريعنا المتطورة 
للطاقة المتجددة منخفضة 

الكربون، بما في ذلك تطوير 
الهيدروجين األخضر ومحطات 
تحلية المياه الموفرة للطاقة، 

تحقيق األهداف المناخية 
للمملكة.

واصلنا الحرص بشلك أساسي 
على أن تكون قوانا العاملة 

من مواطني الدول التي 
نعمل بها.
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علــى الرغم من توقف األعمال نتيجة جائحة كوفيد-19، واصلنا 
تميزنا التشــغيلي وحققنا بعض اإلنجازات المتميزة في قطاعنا:

أصبحــت محطة بوكبورت إلنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة 
الشمســية المركزة أول محطة للطاقة المتجددة في إفريقيا 

تكمل أســبوعًا اكماًل من التشغيل المستمر على مدار الساعة. 
ووضعت هذه المحطة معيارًا جديدًا  للقارة اإلفريقية، حيث ســجلت 

13 يومًا )312 ســاعة( من التشغيل المستمر في 23 أكتوبر 
2020، ويقارب ذلك ضعف الرقم القياســي السابق الذي سجلته 

فــي مارس 2016. وقد تحقق هذا اإلنجاز من خالل اإلدارة المثلى 
لنظام تخزين الطاقة الحرارية بالملح الُمذاب لمدة 9.3 ســاعة لك 

ليلة، مما ســمح باالنتقال إلى حقل الطاقة الشمسية في الوقت 
المناسب لك صباح طوال هذه المدة.

خالل جائحة كورونــا، واصلنا الوفاء بالتزامنا تجاه المجتمعات التي 
نعمل فيها من خالل اإلمداد المســتمر بخدمات المياه والطاقة، 

وهذا دليل على تميزنا التشــغيلي ومرونة عملياتنا.

1  الحقًا، في النصف األول من عام 2021، ارتفعت قدرة إنتاج الكهرباء في أوزبكستان إلى 2500 ميجاواط بعد إضافة مشروع 
محطة تعمل بطاقة الرياح تبلغ قدرتها 1500 ميجاواط.

نحن نعتبر أنفســنا جزءًا من المجتمعات التي نعمل فيها، لذلك 
ندعم المبــادرات المحلية التي تعالج القضايا العالمية وتعزز 

التنمية المحلية. وخالل العام، اتســع هذا الدعم ليشمل تعزيز 
الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد-19 ومســاعدة 

المتأثرين بها.

في المملكة العربية الســعودية، تعهدنا بمساهمة بقيمة 
50 مليون ريال ســعودي لدعم جهود الحكومة في 

مواجهة جائحة كوفيد-19، واســتفدنا من خبراتنا الدولية 
لضمان التنفيذ الســريع لمركز نجود الطبي. وقد تم تجهيز 

هذا المستشــفى الذي يضم 100 سرير بأحدث المعدات 
والمســتلزمات الطبية الالزمة لعالج حاالت كوفيد-19، بما 

في ذلــك 40 جهاز تنفس ووحدتين للعناية المركزة ومختبر 
أبحــاث وأنابيب غاز طبية لضمان بيئة آمنة.

  1,500 ميجاواط
ستساهم محطة سدير للطاقة 
الشمسية الكهروضوئّية بطاقة 

 1,500 ميجاواط، والتي حصلنا 
على عقد بإنشائها في عام 2020، 
بتعزيز استراتيجية الطاقة المتجددة 

في المملكة.

عملنا على توسيع حضورنا الجغرافي من 
خالل الدخول إلى أسواق الطاقة المتجددة 
في أوزبكستان وأذربيجان، كما نساعد في 

تعزيز أمن الطاقة في هذين البلدين. 

 240 ميجاواط
 مشروع محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة 

الرياح في أذربيجان 

 1,000 1 ميجاواط
 مشروع محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة 

الرياح في أوزبكستان
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االستدامة في أكوا باور تتمة

مواصلة مسيرة الحفاظ على البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة

إلى جانب تقديم لمحة ســريعة عن أدائنا 
في قضايا االستدامة والبيئة والمسؤولية 

االجتماعيــة والحوكمة في عام 2020، توضح 
هذه المراجعة التزاماتنا لألعوام القادمة. 

وتدعم هذه االلتزامات استراتيجيتنا الخاصة 
بالبيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة التي 

وضعناها في عام 2020 وســيتم تنفيذها في 
المقبلة. السنوات 

هناك إدراك متزايد في أوســاط المستثمرين بأن 
قضايا البيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة 

لها عالقة مباشرة بالقيمة االقتصادية 
لالســتثمار. ويتخذ معظم المستثمرين حاليًا 

خطوات عملية إلدراج البيئة والمسؤولية 
االجتماعيــة والحوكمة في معاييرهم الخاصة 
باالســتثمار، ويعملون على تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي لمحافظهم االستثمارية.

بناًء على ذلك، قمنا بتعديل اســتراتيجيتنا الخاصة 
بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

وحددنــا أهدافًا تتعلق بها لألعوام القادمة.

تقييم األهمية 
صّممت اســتراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة وفقًا لتقييم شــامل 
لألهميــة، وهي تركز على القضايا األكثر أهمية، 

أي التغّير المناخي والمياه والصحة والســالمة 
والحوكمة. وفي المستقبل، سيتم تحديث 
تقييم األهمية لك ســنتين إلى ثالث سنوات 

لضمان المرونة في وضع اســتراتيجيتنا. ونحن 
نراعــي في تحليلنا معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير ومجلس معايير محاسبة 
االســتدامة وآراء الخبراء في قطاعنا، بما يضمن 

توافق هذا التحليل مع أفضل الممارســات 
والمعايير المعترف بها عالميًا.

األهداف والجدول الزمني
من أجل ضمان الفعالية في تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة، قمنا بتحديد أهداف خاصة بأهم تلك القضايا، ومنها:

معظم المستثمرين يتخذون 
اآلن خطوات عملية إلدراج البيئة 

 والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
في معاييرهم الخاصة باالستثمار، 
ويأخذون في االعتبار األثر البيئي 

واالجتماعي لمحافظهم االستثمارية.

 رفع قدرة إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة 

 إلى 50% من محفظتنا 
بحلول عام 2030

 وصول صافي االنبعاثات 
من محفظتنا إلى الصفر 

بحلول عام 2050

خفض معدل الحوادث 
 المهدرة للوقت إلى 

أقل من 0.08

خفض كثافة غازات الدفيئة 
في محفظتنا بنسبة %50 
بحلول عام 2030

أهداف استهالك المياه 
)يتم العمل على إنجازها(

خفض إجمالي اإلصابات 
المسجلة إلى أقل من 0.2 
مع تجنب حدوث أي وفيات

حددنا أهدافًا وطموحات تتعلق بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

للسنوات القادمة ووضعنا استراتيجيتنا 
الخاصة بها.
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وضع خارطة طريق للوصول إلى محفظة منخفضة الكربون وصافي انبعاثات صفرية من محفظتنا عبر تعزيز 
محفظة الطاقة المتجددة والحد من كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

تطبيق إرشادات مجموعة العمل المعنية باإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ عبر إدراج اكفة عمليات 
اإلفصاح المطلوبة حول مخاطر المناخ وفقًا إلرشادات مجموعة العمل المذكورة أعاله

ضمان اإلدارة الفعالة للمياه واإلفصاح المتعلق بها: اإلفصاح عن جميع مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة 
بتحلية واستهالك المياه، ووضع أهداف لخفض استهالك المياه

اعتماد برنامج شامل للصحة والسالمة وتنفيذ مبادرات مستمرة لتحسين ثقافة السالمة وبلوغ المعدل 
المستهدف للحوادث المهدرة للوقت وإجمالي اإلصابات المسجلة

السعي إلى وضع خارطة طريق لتحقيق أعلى درجات التميز في حوكمة الشراكت تتيح لنا االلتزام بأفضل 
الممارسات في اكفة جوانب الحوكمة

مبادرات رائدة في مجال البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
نعمل على وضع خارطة طريق لتحقيق أهدافنا 

الطموحة في مجاالت البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة، وقد حددنا مجموعة من 

المبادرات الرائدة التي سنبدأ العمل بها.

ضمن جهودنا للوفاء بالتزاماتنا في قضايا البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة، سنقوم 

بعرض التقدم المحقق بشلك دوري ضمن تقريرنا 
السنوي الخاص باالستدامة.

اكن من المهم ضمان وجود خبراء مختصين 
يعملون على تنفيذ هذه المبادرات. لذلك تم 

تشكيل فرق عمل متعددة الوظائف لتنفيذ 
المبادرات بالتعاون مع مدرائنا اإلقليميين.

هناك إدراك متزايد في أوساط 
المستثمرين بأن قضايا البيئة 

 والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
 لها عالقة مباشرة بالقيمة 

االقتصادية لالستثمار.

قمنا بتعديل استراتيجيتنا الخاصة 
بالبيئة والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة ووضعنا أهدافًا تتعلق بها 
لألعوام القادمة.
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االستدامة في أكوا باور تتمة

قيادة مسيرة التحول في مجال الطاقة 
تســهم مسيرة التحول في مجال الطاقة 

والتحول الرقمي بإعادة تشــكيل قطاع الطاقة 
الحالــي، مما يؤدي لظهور مجاالت عمل جديدة 

فــي قطاع الطاقة. ويجب علينا القبول بهذه 
التحديات الجديدة، وهو أمر نتشــارك فيه مع 
اكفــة األطراف المعنية، فضاًل عن قيادة هذا 

التحــول نحو طاقة أكثر حفاظًا على البيئة. 
 وستكون الحوكمة، التي تضمن اإلدارة 

الفعالــة والناجحة لعملياتنا، والهيلكية المرنة 
 التي تتكيف مع تغيرات الســوق، أساسية 

في هذه الجهود.

تغييرات في الهيلك التنظيمي للبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

تضمنت مبادرة "جالفنايز" )Galvanize( في 
أكوا باور، وهي خطة إلنشــاء نموذج تشغيلي 

جديد للشركة، إسناد مسؤوليات متعلقة 
بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

إلى مدير المخاطر واالستراتيجية واالستدامة 
الــذي يتبع الرئيس التنفيذي ويعمل على ضمان 

إدارة الجوانب المتعلقة بالبيئة والمســؤولية 
االجتماعية والحوكمة واإلشراف عليها وتقديم 
تقاريــر إلى مجلس اإلدارة حول المخاطر والفرص 

المرتبطــة بها. وتضمن هذه الخطوات تلبية 
توقعات المســتثمرين وواكالت التصنيف االئتماني 

بالبيئة والمسؤولية االجتماعية  المتعلقة 
والحوكمــة، كما تدعم موقعنا الرائد في قطاع 

الطاقة ضمن هذه المجاالت.

مساهم رئيسي في تحقيق طموحات 
المملكة في مجال الطاقة المتجددة 

نحــن في موقع يتيح لنا أداء دور محوري في 
تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة في 

المملكــة، ألن التزامنا بالطاقة المتجددة يعكس 
رغبات مســاهمينا، ال سيما صندوق االستثمارات 

العامة، وهو المســاهم األكبر في الشركة.

وتشــمل األهداف الرئيسية لصندوق 
االســتثمارات العامة تعزيز قطاع الطاقة 

الشمســية والصناعات المتصلة بها، وتسريع 
وتيرة تطوير المؤسســات السعودية المبتكرة، 

ودعم التصنيــع المحلي، وتحقيق عوائد 
مجزية علــى المدى الطويل. وبناًء على هذه 
االســتراتيجية، زاد صندوق االستثمارات العامة 

حصتــه في أكوا باور إلى 50% في عام 2020، 
ويعد ذلك دعمــًا كبيرًا لطموحاتنا في قيادة 

المتجددة. الطاقة  مسيرة 

 صندوق االستثمارات العامة داعم رئيسي اللتزامات المملكة 
في مجال الطاقة المتجددة

التزمــت المملكة بتوطين جزء كبير من 
سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في 

االقتصاد السعودي، بما في ذلك البحث 
والتطوير والتصنيع. وسيكون صندوق 

االستثمارات العامة محراًك رئيسيًا لالستثمار 
في هذه االستراتيجية.

كما يتجلى التزام صندوق االســتثمارات 
العامة باالســتدامة في كونه أحد األعضاء 

المؤسســين إلطار عمل صناديق الثروة 
الســيادية "الكوكب الواحد" الذي يهدف 
إلدراج مخاطر التغّير المناخي واالســتثمار 

ضمن التحول الســلس نحو اقتصاد 
االنبعاثات. منخفض 

جوائز مرموقة
يســاهم تقدير األطراف الخارجية إلنجازاتنا في 
تعزيز ثقة األطراف المعنية بنا. وتشــلك هذه 

الجوائــز تقديرًا لجهودنا الهادفة لبناء محطات 
مســتدامة وعالية الجودة إلنتاج الطاقة وتحلية 

المياه بشلك متسق وتنافسي.

•  جائزة أفضل مشــروع مياه في عام 2020 
لمحطة الشــعيبة من مجلة "ميد" لألعمال 

في الشرق األوسط

•  جائزة أفضل شــركة لتحلية المياه في عام 
2020 من مؤسسة "جلوبال ووتر إنتليجنس"

•  جائــزة أفضل محطة لتحلية المياه في عام 
2020 من مؤسسة "جلوبال ووتر إنتليجنس"
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نفخــر بإنجازاتنا في عام 2020 ونثق بقدرتنا 
علــى مواصلة البناء عليها في العام القادم. 

ويؤكد نظام مراقبة البيئة والمســؤولية 
االجتماعية والحوكمة وتقرير االســتدامة السنوي 
)ولكاهما متوافــق مع معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقاريــر( التزامنا بفهم التحديات التي 
قد نواجهها والفرص التي تنتظرنا في مســيرتنا 

نحو االستدامة.

تمثل شــرااكتنا عنصرًا أساسيًا في مسيرتنا نحو 
التميــز، ونحن نثمن مالحظات األطراف المعنية 

ونعتبرها أساســية لتعزيز أهدافنا وخططنا 
االســتراتيجية. وسنواصل في عام 2021 التعاون 
مع شــراكئنا لوضع خطتنا لبناء مستقبل مستدام 
بما يتوافق مع أهداف التنمية المســتدامة التي 

حددتهــا األمم المتحدة من خالل توفير المياه 
النظيفــة وخفض انبعاثات الكربون والتحول نحو 

الطاقة المتجددة.

تمثل شرااكتنا عنصرًا أساسيًا في مسيرتنا 
نحو التميز، ونحن نثمن مالحظات األطراف 

المعنية ونعتبرها أساسية لتعزيز أهدافنا 
وخططنا االستراتيجية.

%  50  
 رفع صندوق االستثمارات العامة حصته 

 في أكوا باور إلى 50% في عام 2020، 
ويمثل ذلك دعمًا كبيرًا لطموحاتنا في قيادة 

مسيرة الطاقة المتجددة.

التزامنا بالطاقة المتجددة يعكس 
رغبات مساهمينا، ال سيما صندوق 

االستثمارات العامة، وهو المساهم 
األكبر في الشركة، ويتيح لنا أداء دور 

محوري في تطوير استراتيجية الطاقة 
المتجددة في المملكة.

محطة ساكاك المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، المملكة العربية السعودية
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قيمنا في مجال البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة:

االستدامة في أكوا باور تتمة

انطالقًا من قيمنا المتعلقة بالبيئة والمســؤولية 
االجتماعيــة والحوكمة، بدأنا في عام 2020 

بوضع استراتيجية شاملة طويلة األمد 
للمســاهمة في تحديد أولوياتنا في مجاالت 

البيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة، على 
أن يبــدأ تنفيذها في العام التالي.

تركز هذه االســتراتيجية على التحول في مجال 
الطاقــة، والريادة في قطاع المنتجات منخفضة 

الكربون، وإدارة المياه، والصحة والسالمة، 
وحوكمة الشراكت.

نهجنا في مجال البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

 تهدف مبادئ عملنا لخدمة مصالح مساهمينا واحتياجات وفرص 
األطراف المعنية والمجتمعات المحلية واألجيال القادمة.

 تنمية رأس المال 3 
البشري والمعرفة:

•  تعزيز التنمية االقتصادية من خالل توظيف 
الكفاءات المحلية في جميع األماكن التي 

نمارس فيها أعمالنا

•  دعم نقل المعرفة من خالل البرامج التدريبية

 الصحة 4 
والسالمة

•  تطبيق أفضل الممارسات والمعايير 
والسياسات والبرامج في اكفة عملياتنا، 
وتوسيعها لتشمل إجراءات إدارة الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة لدى مقاولينا.

•  التركيز على الصحة واألمن والسالمة والبيئة 
باعتبارها من األولويات في جميع مراحل 
دورة حياة المشروع وضمان االمتثال من 

خالل عمليات تدقيق شاملة يتم إجراؤها لك 
ستة أشهر.

 إدراج أفضل الممارسات 5 
في حوكمة الشراكت:

•  تطبيق إطار حوكمة قوي يقوم على مبدأ 
الشفافية ويعزز المساءلة من خالل فهم 

وإدارة المخاطر.

•  تنفيذ نهج متعدد المستويات للحوكمة 
في الشركة يعتمد على الضوابط، باإلضافة 

لقواعد مفصلة للسلوك المهني.

 دعم التنمية االجتماعية 1 
من خالل أنشطتنا:

•  توفير الطاقة والمياه الُمحالة بشلك موثوق 
لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية.

•  وضع أقل تعرفة ممكنة أينما مارسنا أعمالنا.

•  التعاون الفعال مع المجتمعات التي نعمل 
فيها إلحداث أثر إيجابي من خالل إشراك 

المجتمع المحلي.

 األهداف العامة 
ألكوا باور في مجاالت 

البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة

إنتاج الطاقة الخضراء والمياه المحالة 2 
الموفرة للطاقة:

•  توفير الطاقة والمياه الُمحالة النظيفة من 
خالل زيادة حصة محفظتنا من مصادر الطاقة 
المتجددة والتقنيات األخرى التي تدعم تحول 

الطاقة، مثل الهيدروجين األخضر.

•  االستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة 
التي تخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التميز 

التشغيلي في محطاتنا الخاصة بالطاقة 
المتجددة وتحلية المياه.

•  وضع أهداف بيئية طموحة للحد من انبعاثات 
الكربون واستهالك المياه.
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استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة

تشــلك استراتيجية أكوا باور الخاصة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة جزءًا من 

اســتراتيجية عملنا، فنحن نعتبرها مصدرًا لتحقيق 
قيمــة مضافة على المدى الطويل. من هذا 

المنطلق، نتعامل مع ســياق مجتمعي متغّير، 
وندعــم التحول نحو االقتصاد منخفض انبعاثات 
الكربون، ونســتغل فرص األعمال المتزايدة في 

مجال التحول بقطاع الطاقة.

ن العاملين  كما أن هذه االســتراتيجية تمكِّ
في مجال االســتثمار من تقييم أدائنا بشأن 

المؤشــرات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية 
والحوكمة. االجتماعية 

تعالج اســتراتيجيتنا المتاكملة جوانب البيئة 
والمســؤولية االجتماعية والحوكمة التي تتضح 

خــالل عملية تقييم األهمية. ولكن من أجل تنفيذ 
هذه االســتراتيجية بشلك فعال، نقوم بتحديد 

أهداف خاصة بأبرز تلك الجوانب.

تشمل هذه األهداف ما يلي:

  50/50
 زيادة قدرة إنتاج الكهرباء 

 من مصادر الطاقة المتجددة 
إلى 50% من محفظتنا بحلول 

عام 2030

 خفض كثافة غازات الدفيئة 
في محفظتنا بنسبة 50% بحلول 

عام 2030

وصول صافي االنبعاثات من 
 محفظتنا إلى الصفر بحلول 

عام 2050

 أهداف استهالك المياه 
)يتم العمل على إنجازها(

0.08< 
خفض معدل الحوادث المهدرة 

للوقت إلى أقل من 0.08

0.2< 
خفض إجمالي اإلصابات المسجلة 

إلى أقل من 0.2 مع تجنب حدوث 
أي وفيات

 إطار عمل أكوا باور 
المتعلق بجوانب البيئة 
والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة

 إدارة 
المياه

 •  إدارة المياه والصرف 
الصحي

 مواضيع 
بيئية أخرى
• جودة الهواء

• التنوع البيولوجي
دين • التقييم البيئي للمورِّ

الموظفون
• الصحة والسالمة

• تطوير الموظفين
• التنوع وتاكفؤ الفرص

 المسؤولية 
االجتماعية

• إشراك المجتمع والتأثير فيه
• تطوير القوى العاملة المحلية

• حقوق اإلنسان
• المشتريات المسؤولة

قضايا أخرى 
 متعلقة 

بالحوكمة
•  تخطيط االستجابة 

للطوارئ
• إدارة المخاطر المنهجية

• السلوك التنافسي

 التقدم 
التكنولوجي

• البحث واالبتاكر

 حوكمة 
الشراكت واالمتثال

• حوكمة الشراكت
• ماكفحة الفساد

• االمتثال التنظيمي
• حوكمة البيانات والخصوصية

 تحول 
الطاقة

• محفظة منخفضة الكربون
• انبعاثات الغازات الدفيئة

• مخاطر المناخ

 االقتصاد 
الدائري

 •  إدارة النفايات 
واالقتصاد الدائري

2

1

9

8
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انطالقًا من قيمنا المتعلقة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة، بدأنا 
في عام 2020 بوضع استراتيجية شاملة 

طويلة األمد للمساهمة في تحديد 
أولوياتنا في مجاالت البيئة والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة، على أن يبدأ 
تنفيذها في عام 2021.
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من أجل تحديد أبرز القضايا، أجرينا االستدامة في أكوا باور تتمة
مسحًا شاماًل لألطراف المعنية 

لوضع تقييم شامل لألهمية.

 الجوانب البيئية  المســؤولية االجتماعية  الحوكمة

مخاطر المناخ

جودة الهواء

انبعاثات الغازات 
الدفيئة

 تطوير القوى 
العاملة المحلية

محفظة منتجات منخفضة 
الكربون

الصحة والسالمة
االبتاكر واألبحاث

تطوير 
 إشراك المجتمع الموظفين

والتـأثير فيه

حقوق اإلنسان 

التنوع البيولوجي

التقييم البيئي للموّردين

االمتثال التنظيمي

السلوك 
التنافسي

إدارة المياه والصرف 
الصحي

ماكفحة الفساد

 حوكمة البيانات 
والخصوصية

إدارة المخاطر المنهجية

التنوع وتاكفؤ الفرص

المشتريات المسؤولة

 إدارة النفايات 
واالقتصاد الدائري

 التخطيط للطوارئ 
واالستجابة لها

حوكمة الشراكت
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أهمية األعمال بالنسبة ألكوا باور

عة
تف

مر
ضة

خف
من

منخفضة مرتفعة

تقوم استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة على 

أولويات األطراف المعنية 
نحــن نتواصل مع مجموعة متنوعة من األطراف 

المعنية الرئيســية بشأن استراتيجيتنا الخاصة 
بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة. 

وتشمل هذه األطراف الموظفين والمساهمين 
والمشترين والشراكء والموردين.

مــن أجل تحديد أبرز القضايا، أجرينا مســحًا 
شــاماًل لألطراف المعنية لوضع تقييم شــامل 

لألهميــة، مما ســاعدنا على تحديد أهم 
المواضيــع، وهي التغّيــر المناخي، والمياه، 

والصحة والســالمة، والحوكمة.

واســتكملنا هذا التحليل األولي من خالل مقارنته 
مــع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

ومجلس معايير محاسبة االستدامة، باإلضافة 
ألفضل الممارســات في قطاعنا. وسيتم تحديث 
تقييمنا لك ســنتين إلى ثالث سنوات، ألننا نعتبر 
األهميــة أمرًا حيويًا ونرغب بضمان المرونة في 

استراتيجيتنا. إعداد 
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مؤشرات األداء التوجيهية وإعداد التقارير
وفقــًا لتقييم األهمية، قمنا بتحديد مجموعتين 

من مؤشــرات األداء الرئيسية ألكوا باور لدعم 
التوجيــه وإعداد التقارير حول التقدم المحقق 

في تنفيذ االســتراتيجية الخاصة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

11 
تضمن مؤشرات األداء التوجيهية البالغ 

عددها 11 مؤشرًا التركيز على الجوانب 
األكثر أهمية.

المؤشرات البيئية:

المؤشر االجتماعي: مؤشرات الحوكمة:

 من أجل قياس التقدم المحقق 
في التحول نحو محفظة منتجات 

الكربون: منخفضة 
•  النسبة المئوية لقدرة مصادر الطاقة 

المتجددة الُمرّكبة )ميجاواط(
•  النسبة المئوية لألصول منخفضة 

الكربون المدارة في المحفظة )%(

 لقياس التقدم في تحقيق 
أهداف خفض االنبعاثات:

•  إجمالي االنبعاثات المباشرة وغير 
المباشرة من محفظتنا

•  كثافة انبعاثات غازات الدفيئة 
المباشرة وغير المباشرة من محفظتنا

لدعم تنفيذ إرشادات مجموعة 
العمل المعنية باإلفصاحات المالية 

المتعلقة بالمناخ، سنراعي هذه 
اإلفصاحات المطلوبة في تقريرنا 

الخاص باالستدامة.

إلظهار موقعنا الريادي بالمقارنة 
مع الشراكت األخرى في مجال إنتاج 

الكهرباء وتحلية المياه:
•  استهالك المياه إلنتاج الطاقة )لتر/

كيلوواط ساعة(
•  استهالك الطاقة المحدد لتحلية 

المياه )كيلوواط ساعة/متر مكعب(
إلظهار موقعنا الريادي في مجاالت 

الصحة والسالمة والبيئة:
•  النسبة المئوية للحوادث المهدرة 

للوقت
•  النسبة المئوية لإلصابات المسجلة

لترسيخ معايير البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة باعتبارها جزءًا من 

نظام اإلدارة، سنقدم تقريرًا حول:
•  نسبة مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالبيئة 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة في 
سجل أداء الشركة

•  نسبة المدراء الذين يحصلون على 
تعويضات متغيرة مرتبطة بمؤشرات األداء 

الرئيسية الخاصة بالبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة

 إطار عمل أكوا باور 
المتعلق بجوانب البيئة 
والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة

2

1

9

8

76

5

4

3

إدارة المياه

الموظفون

مواضيع أخرى 
متعلقة 

بالحوكمة

المسؤولية 
االجتماعية

 قضايا 
بيئية أخرى

 التقدم 
التكنولوجي

 حوكمة 
الشراكت

التحول في 
قطاع الطاقة

االقتصاد 
الدائري

سندعم أيضًا التحسين المستمر من 
خالل تحديد المسؤوليات بالنسبة 

لمؤشرات األداء التوجيهية.

مؤشرات األداء التوجيهية
تضمن مؤشرات األداء التوجيهية البالغ عددها 11 مؤشرًا 

التركيز على الجوانب األكثر أهمية. وقد ُصممت هذه المؤشرات 
لتكون عاماًل محفزًا لمبادرات االستدامة والبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة. وسندعم أيضًا التحسين المستمر من 

خالل تحديد المسؤوليات حول مؤشرات األداء التوجيهية.
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االستدامة في أكوا باور تتمة

مؤشرات األداء الرئيسية إلعداد التقارير 
ســنقوم بإعداد تقارير حول قائمة متاكملة من 

المؤشــرات النوعية والكمية التي تتوافق مع 
المعاييــر الدولية إلعداد التقارير، مثل المبادرة 

العالميــة إلعداد التقارير ومعايير اإلفصاح الخاصة 
بمجلس معايير محاســبة االستدامة، مما يتيح 
لنــا تقديم تقارير عن المواضيع المهمة وفقًا 

ألفضل الممارسات الدولية.

باإلضافة إلى مؤشرات األداء الرئيسية التي 
تشملها التقارير الحالية، ولضمان تطبيق 

أفضل الممارســات ومتطلبات إعداد التقارير لدى 
األطراف المعنية واإلفصاح الاكمل في اكفة 

القضايا الهامة، حددنا 23 مؤشــر أداء رئيسي 
إضافي إلدراجها.

ســيوفر ذلك شفافية تامة بشأن أهم القضايا 
ويحقق اإلفصاح المطلوب. ونحن بصدد 

اســتكمال القائمة لضمان تغطية أكثر شمولية.

ســيتم توضيح أهداف أكوا باور المتعلقة البيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة في تقرير االســتدامة لعام 2020، الذي سُينشر في عام 2021. 
وسيشــمل أيضًا حالة معظم مؤشــرات إعداد التقارير المتعلقة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

الجوانب المتعلقة بالبيئة

6 مؤشرات إلدارة المياه 
والصرف الصحي

إيصال المياه إلى جميع المناطق )اإلجمالي والتوزيع حســب المنطقة(  •

نســب توزيع المياه بين مياه عذبة ومياه غير عذبة  •

إيصــال الميــاه إلى المناطق التي تعاني من اإلجهــاد المائي )اإلجمالي والتوزيع بين مياه عذبة ومياه غير عذبة(  •

اســتهالك المياه من جميع المناطق )اإلجمالي(  •

اســتهالك المياه من جميع المناطق التي تعاني من إجهاد مائي )اإلجمالي(  •

التغير في تخزين المياه  •

الجوانب المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية

 11 مؤشرًا 
للصحة والسالمة

العمال / الموظفون المشــمولون بنظام الصحة والســالمة المهنية OHS1 )اإلجمالي والنسبة المئوية(  •

الوفيات واإلصابات المســجلة التي تتســبب بآثار بالغة - الموظفون )اإلجمالي والمعدل(  •

الوفيات واإلصابات المســجلة التي تتســبب بآثار بالغة - العمال )اإلجمالي والمعدل(  •

الحاالت المســجلة العتالل الصحة المرتبط بالعمل والوفيات الناجمة عنه - الموظفون )اإلجمالي والنســبة المئوية(  •

الحاالت المســجلة العتالل الصحة المرتبط بالعمل والوفيات الناجمة عنه - العمال )اإلجمالي والنســبة المئوية(  •

بيان تطبيق نظام إدارة الصحة والســالمة المهنية  •

وصف تغطية نظام إدارة الصحة والســالمة المهنية  •

وصف وشــرح كيفية تلبية متطلبات الصحة والسالمة المهنية  •

وصف التدريب المقدم بشــأن الصحة والسالمة المهنية  •

وصــف نطاق الخدمات الطبية والرعايــة الصحية غير المهنية وإماكنية الوصول إليها  •

وصــف أي خدمات صحية تطوعية وبرامج توعية  •

 مؤشر واحد للتنوع 
وتافؤ الفرص

نسبة النساء إلى الرجال  •

 مؤشران إلشراك 
المجتمع والتأثير فيه

العمليات التي يشــارك فيها المجتمع المحلي وتقييم التأثير  •

حجم وموقع اآلثار الســلبية للعمليات على المجتمعات المحلية  •

الجوانب المتعلقة بالحوكمة

 3 مؤشرات 
لحوكمة الشراكت

نسبة التعويض اإلجمالي السنوي  •

دور أعلــى هيئة حوكمة في إدارة المخاطر والفرص  •

وجود مشــاورات مع األطراف المعنيين لدعم أعلى هيئة حوكمة  •
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يتولى اآلن مجلس إدارة أكوا باور اإلشراف 
على جوانب البيئة والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة. ويقدم المجلس التوصيات 
والتوجيهات االستراتيجية الشاملة، ويشرف 
على التقدم في تحقيق أهداف االستدامة 

والبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

توجيه االستراتيجية الخاصة بالبيئة 
 والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

بشــلك عام وتحقيق التميز في إعداد 
التقارير حول مشاركة األطراف المعنية 

الخارجية والداخلية.

تحديد اتجاه اســتراتيجية البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة واألهداف 

والمبادرات المتعلقة بها.
اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن تحديد 

األولويات واألهداف والميزانية والموارد.
ومراقبة التقدم المحقق في المبادرات 

الرئيسية واألداء الحالي.

حوكمة البيئة والمسؤولية االجتماعية 
والحوكمة وعمليات اإلدارة

في عام 2020 عززنا التزامنا باالستدامة 
والبيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة من 

خــالل تحديث عمليات الحوكمة واإلدارة في 
سياق اســتراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة.

يتولى حاليًا مجلس إدارة أكوا باور اإلشــراف على 
قضايا البيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة. 

ويقدم المجلس التوصيات والتوجيهات 
االســتراتيجية الشاملة، ويشرف على التقدم في 
تحقيق أهداف االستدامة والبيئة والمسؤولية 

االجتماعيــة والحوكمة. كما يضمن التوافق مع 
االستراتيجية العامة للشركة ورؤيتها.

مدير المخاطر واالستراتيجية واالستدامة هو 
أعلى مســؤول عن االستدامة في شركتنا، 

وعضــو في اللجنة المكّونة من مدراء اإلدارات 
التي تحدد اتجاه اســتراتيجية البيئة والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة واألهداف والمبادرات 
المتعلقة بها، وتتخذ القرارات الرئيســية بشأن 

تحديد األولويات واألهداف والميزانية والموارد. 
كما تشــمل مهامه مراقبة التقدم في تحقيق 

المبادرات الرئيسية واألداء الحالي.

كما أنشــأنا في عام 2020 قسمًا خاصًا 
لالســتدامة والمسؤولية االجتماعية )يتبع مباشرًة 

للرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر واالســتراتيجية 
واالســتدامة( ليتولى توجيه االستراتيجية الخاصة 
بالبيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة بشلك 

عــام وتحقيق التميز في إعداد التقارير حول 
مشاركة األطراف المعنية الخارجية والداخلية. 
وسيســاهم هذا القسم في تنفيذ المبادرات 

بالبيئة والمسؤولية االجتماعية  المتعلقة 
والحوكمة واالستدامة من خالل:

•  وضع األطر واإلجراءات المتعلقة بإدارة األصول 
المرتبطة بالبيئة، ورصد غازات الدفيئة والجوانب 

المتعلقة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية 
والحوكمة، وتقييم االستدامة ومعايير البيئة 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.
•  إنشاء إطار عمل ألنشطة المسؤولية 
االجتماعية التي تجري على مستوى 

الشــركة والمستوى المحلي بما يتوافق مع 
االستراتيجية الخاصة بالبيئة والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة.
•  تنظيم "شبكة استدامة" على مستوى 

الشــركة من العاملين في هذا المجال 
لتسهيل تدفق المعلومات في االتجاهين 

وضمان االلتزام باالستدامة ومبادرات 
المسؤولية االجتماعية للشركة.

 معايير األداء في جوانب البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

نســتخدم معايير غير مالية مرتبطة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة لتوجيه 
قراراتنــا المالية بطريقة متاكملة، حيث يجري 

قيــاس ومراقبة وتقييم األداء في هذه الجوانب 
باســتمرار ومقارنتها بطموحاتنا الكبرى في 

االستدامة ومؤشرات األداء الرئيسية.

وتم وضع مؤشــرات أداء رئيسية لإلدارات المعنية، 
التي يتولى لك منها مســؤوليات تتعلق 

بقياس أداء االســتدامة ومراقبته وإدارته. ويتم 
رفــع النتائج إلى الرئيس التنفيذي ومجلس 

اإلدارة وتصبح مرجعًا يمكن على أساســه وضع 
االستراتيجيات المستقبلية لتحقيق أهدافنا 

وتحسين األداء.

إعداد تقارير االستدامة 
تضمن عملية إعداد التقارير التحســين والتواصل 

المســتمر حول أدائنا في مجاالت البيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة. وتعد 

شــرااكتنا مع األطراف المعنية أساسية لمسيرتنا 
نحــو التميز، فنحن نقّدر مالحظاتهم ونعتبرها 
ضرورية لتعزيز أهدافنا وخططنا االســتراتيجية، 

ونســعى لفهم القضايا التي يهتمون بها 
واإلجابة على األســئلة المتعلقة بعملياتنا بصراحة 

وشفافية. فالمشاركة المتواصلة لألطراف 
المعنية تمثل جزءًا أساســيًا من نهجنا الخاص 

بالبيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة. كما 
أنهــا تدعم تواصلنا وتعاوننا مع الحكومات 

والمجتمــع المدني واألطراف األخرى إلحداث تغيير 
جــذري في األنظمة باكفة جوانبها بداًل من إجراء 

تحسينات جزئية.

تقديم التوصيات والتوجيهات االستراتيجية 
الشاملة.

اإلشراف على التقدم في تحقيق أهداف 
االستدامة والبيئة والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة.
ضمان التوافق مع االستراتيجية العامة 

للشركة ورؤيتها.

 فريق االستدامة 
في الشركة

 لجنة مكّونة من مدراء 
اإلدارات ومدير المخاطر 

واالستراتيجية واالستدامة

 لجنة مكونة من أعضاء 
مجلس اإلدارة

تمثل المشاركة المستمرة لألطراف 
المعنية جزءًا أساسيًا من نهجنا 

المتعلق بالبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة.
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من خــالل عملياتنا، نحن ندعم التقدم نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ونواصل مساعدة 

الــدول التي نعمل فيها على تحقيق األهداف 
العالمية بما يعزز مســاهمتها الوطنية في 

تنفيــذ اتفاقية باريس. في المقابل، تمثل 
أهداف التنمية المســتدامة أداة مفيدة لقياس 

وتحسين أدائنا.

تتوافق أنشــطة أكوا باور مع أهداف التنمية 
المســتدامة باعتبارها محورًا استراتيجيًا لعملياتنا.

ويؤدي ذلك إلى تحســين قدرتنا على االستفادة 
من الفرص المتاحة في الســوق، وإدارة المخاطر 

الناشــئة، وضمان استمرار قدرتنا على العمل.

حددنا أهداف التنمية المستدامة األساسية 
التي تتوافق مع تركيزنا على البيئة والمســؤولية 

االجتماعية والحوكمة وقمنا بدمجها في 
نمــوذج أعمالنا وأهداف أدائنا ويمكننا توضيح 

التقــدم المحقق في هذا المجال كما يلي:

إلى جانب أهداف التنمية المســتدامة األساسية 
المذكورة أعاله، ســنبّين في تقرير االستدامة 

لعام 2020 أهداف التنمية المستدامة 
الداعمة المرتبطة باســتراتيجيتنا الخاصة بالبيئة 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

تعمل أكوا باور في مناطق 
تسهم فيها تحلية المياه بأكثر 
من 90% من إجمالي االحتياجات 

اليومية من المياه. ونحن 
ملتزمون بتعزيز موثوقية وتوافر 

أنظمة إنتاج المياه المحالة من 
 خالل تحسين كفاءة إجراءاتنا 
في تحلية المياه باستخدام 

أحدث التقنيات.

 6 المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

تمثل الطاقة المتجددة محور 
التزاماتنا، حيث نركز على تعزيز 

االستفادة منها. كما نعمل 
على دعم تحلية المياه بأساليب 
تسهم في خفض التلكفة ورفع 
كفاءة استخدام الطاقة وزيادة 

استخدام الطاقة المتجددة. 
ومن خالل التركيز على االبتاكر 

والبحث والتطوير، نسعى لنكون 
الرواد في استخدام التقنيات 

النظيفة، بما في ذلك تقنيات 
عزل الكربون.

 7 طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

نساهم بفعالية في دعم 
اقتصاد المناطق التي نعمل 

فيها. كما أن تعزيز فرص العمل 
للكفاءات المحلية واالستعانة 

بها محور أساسي في رسالتنا 
الشاملة.

 8 العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

إعطاء األولوية لألنشطة 
الهادفة للحد من انبعاثات 

الكربون يعد أمرًا أساسيًا، ونحن 
نعمل على تحقيق هذا الهدف 

من خالل حشد الموارد المالية 
للمساعدة في عمليات التخطيط 
واإلدارة الفّعالة المرتبطة بالتغير 

المناخي في الدول التي نعمل 
فيها. كما نلتزم بإدارة المخاطر 

المناخية من خالل تقليل األثر 
الكربوني لمحطات تحلية المياه 
في محفظتنا باستخدام أحدث 
التقنيات، بما في ذلك تقنيات 

عزل الكربون. وهذا أساسي مع 
تزايد الطلب على المياه في 

منطقتنا.

 13 العمل المناخي

دعم أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

نحن ندرك أن قطاعنا يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 لألمم المتحدة والتي شلكت األساس للعديد من السياسات والجهود منذ 

أن وافقت عليها جميع دول العالم تقريبًا في سبتمبر 2015.

بدءًا من عام 2021، ســيتضمن تقرير االســتدامة السنوي بيانًا حول مســاهمتنا في تحقيق لك هدف من أهداف التنمية المستدامة.

التزام أكوا باور بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 
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تتوافق أنشطة أكوا باور مع أهداف 
التنمية المستدامة باعتبارها محورًا 

استراتيجيًا لعملياتنا.

نحن ملتزمون بالتعزيز المستمر لموثوقية 
وكفاءة أنظمتنا الخاصة بتوفير المياه 
المحالة لضمان توافر مواردنا المائية 

وإدارتها بشلك مستدام.

تعزيز فرص العمل للكفاءات المحلية 
واالستعانة بها محور أساسي في 

رسالتنا الشاملة.

تمثل الطاقة المتجددة محور 
التزاماتنا، حيث نركز على تعزيز 

االستفادة منها.

نحن ملتزمون أيضًا بإدارة المخاطر 
المناخية من خالل تقليل األثر الكربوني 

لمحطات تحلية المياه في محفظتنا 
باستخدام أحدث التقنيات.

حددنا أهداف التنمية المستدامة 
األساسية التي تتوافق مع تركيزنا على 

البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
وقمنا بدمجها في نموذج أعمالنا.
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حصة أكوا باوراإلجمالي

 قيد التشغيل )ميجاواط( 
  قيد اإلنشاء )ميجاواط(

  في مرحلة متقدمة من 
التطوير )ميجاواط(

%49

 %15

%36%45

%13

%42

قدرة إنتاج الطاقة حسب التقنية المستخدمة
)القدرة اإلجمالية(

%2 
الطاقة الشمسّية 
المرّكزة - عاكسات 

القطع الماكفئ 

%3
طاقة الرياح 

%10 
الهيدروجين األخضر 

)طاقة الرياح + الطاقة 
الشمسّية( 

 %12  
الطاقة الشمسّية 

الكهروضوئّية

%49 
الغاز الطبيعي 

%1 
الطاقة الشمسّية 

المرّكزة - البرج المركزي

%17 
 النفط 

%6 
الفحم

لقد واصلنا قيــادة التحول نحو إنتاج الكهرباء الخضراء 
وتحلية المياه باســتخدام تقنيات تخفض التلكفة 

وانبعاثات الكربون. وأظهرنــا تميزًا كبيرًا في عملياتنا 
ضمن تصميمنا على تقديم حلول مســتدامة منخفضة 

التلكفــة وبالحد األدنى من المخاطر واآلثار البيئية، 
لضمان صحة وســالمة قوانا العاملة والمجتمعات التي 

نعمل فيها.

تتجلى هذه الرســالة في جهودنا الهادفة للحد من 
انبعاثات الكربون.

خفــض انبعاثات الكربون في محفظة أكوا باور
في عام 2020، وصلت نســبة تقنيات الطاقة النظيفة 

التــي تحد من انبعاثات الكربون إلى 77% من القدرة 
اإلجماليــة في محفظتنا، بما في ذلك المحطات قيد 

اإلنشــاء أو التي بلغت مراحل تطوير متقدمة. وتماشيًا 
مع اســتراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية 
والحوكمــة، نعمل على االنتقال بمحفظتنا إلى مصادر 
الطاقــة المتجددة وغيرها من التقنيات التي تحد من 

انبعاثــات الكربون، حيث نهدف إلى رفع قدرة إنتاج 
الكهربــاء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 
عــام 2030، وخفض االنبعاثات من محفظتنا إلى الصفر 

بحلــول عام 2050. وقد وضعنا خارطة طريق واضحة 
لتحقيق تلك األهداف.

شريك عالمي في االستدامة

نقود مسيرة التحول في مجال الطاقة من خالل إنتاج 
 الطاقة الكهربائية الخضراء وتحلية المياه بأساليب 

تخفض انبعاثات الكربون.

 قيد التشغيل )ميجاواط( 
  قيد اإلنشاء )ميجاواط(

  في مرحلة متقدمة من 
التطوير )ميجاواط(

حصة أكوا باوراإلجمالي

%20
%14

%66
%13

%16

%71

حصة أكوا باوراإلجمالي

%41

%9

%35

%3

%42
%23

%8

  الطاقة الشمسّية الكهروضوئّية 
)ميجاواط( 

  الطاقة الشمسّية المرّكزة 
- عاكسات القطع الماكفئ 

)ميجاواط(
  الطاقة الشمسّية المرّكزة - البرج 

المركزي )ميجاواط(
  طاقة الرياح )ميجاواط(

  الهيدروجين األخضر )ميجاواط(1

توزيع قدرة محطات الطاقة المتجددة في محفظة أكوا باور حسب التقنية المستخدمة

حصة أكوا باوراإلجماليالتقنية

4,7952,338الطاقة الشمسّية الكهروضوئّية )ميجاواط(
1,010430الطاقة الشمسّية المرّكزة - عاكسات القطع الماكفئ )ميجاواط(

350182الطاقة الشمســّية المرّكزة - البرج المركزي )ميجاواط(
1,3961,283طاقة الرياح )ميجاواط(

4,0001,333الهيدروجين األخضر )ميجاواط(1
11,5515,567اإلجمالي )ميجاواط(

محفظة أكوا باور من محطات الطاقة المتجددة

حصة أكوا باوراإلجماليحالة المشروع

1,576897قيد التشغيل )ميجاواط(
2,350703قيد اإلنشاء )ميجاواط(

7,6253,967فــي مرحلة متقدمة من التطوير )ميجاواط(
11,5515,567اإلجمالي )ميجاواط(

إجمالي محفظة أكوا باور 

حصة أكوا باوراإلجماليحالة المشروع

20,2737,952قيد التشغيل )ميجاواط(
6,2502,250قيد اإلنشاء )ميجاواط(

15,2257,337فــي مرحلة متقدمة من التطوير )ميجاواط(
41,74817,539اإلجمالي )ميجاواط(

41.7 
 جيجاواط

%3

%24

%12

1 يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
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نور للطاقة 1
)950 ميجاواط / 4,329 مليون 

دوالر أمريكي(

يشلك مشــروع محطة نور للطاقة 1 المرحلة 
الرابعة من مجّمع محمد بن راشــد آل مكتوم 
للطاقة الشمســّية، وهو أول وأكبر مشروع 

فــي العالم يجمع في ماكن واحد بين ثالث 
تقنيات مختلفة للطاقة الشمســّية، وهي 

األلواح الشمســّية الكهروضوئّية وعاكسات 
القطع الماكفئ للطاقة الشمســّية المركزة 
والبرج المركزي للطاقة الشمســّية المركزة. 

 ويعد المشــروع نموذجًا هجينًا فعااًل 
المتجددة. للطاقة 

أبرمــت محطة نور للطاقة 1 اتفاقية لبيع 
الكهربــاء إلى هيئة كهرباء ومياه دبي 

لمدة هي األطول بين المحطات المســتقلة 
للطاقة المتجددة في العالم. وتوفر الشــركة 

الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )نوماك( 
خدمات التشــغيل والصيانة من خالل تقديم 

الخبرة الفريدة التي اكتســبتها في مجال 
تخزيــن الطاقة الحرارية في محطات الطاقة 

الشمسّية المرّكزة من خالل تشغيلها 
لمحطــة بوكبورت إلنتاج الكهرباء بتقنية 

الطاقة الشمسّية المرّكزة )عاكسات القطع 
الماكفــئ( في جنوب إفريقيا التي تبلغ 

قدرتهــا 50 ميجاواط، ومحطتي نور 1 و2 
إلنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمســّية 

المرّكزة )عاكسات القطع الماكفئ( وتبلغ 
قدرتهما 160 ميجاواط و200 ميجاواط، 

ومحطة إلنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة 
الشمسّية المرّكزة )البرج المركزي( في 

المغرب بطاقة 150 ميجاواط، وجميعها 
تتضمن سعات تخزين تشغيلية.

يمثل المشروع حاًل متطورًا لتوفير كهرباء 
الحمل األساسي بمرونة تشغيلية من خالل 

الدمج األمثل لثالث تقنيات مختلفة في مجال 
الطاقة المتجددة.

الجمع بين هذه التقنيات الثالث يسمح 
بتوفير الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي 

بتعرفة قياسية تبلغ 0.024 دوالر أمريكي 
للكيلوواط ساعة من محطة الطاقة الشمسّية 

الكهروضوئّية و0.073 دوالر أمريكي 
للكيلوواط ساعة للطاقة الشمسّية المركزة.

 على مدار 24 ساعة يوميًا 
تصل سعة تخزين الطاقة في محطة نور 
للطاقة 1 إلى 15 ساعة ويمكنها توفير 
الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم.

التمّيز في مشــاريع الطاقة المتجددة في عام 2020
خالل عــام 2020، واصلت الكثير من الدول 

وشــراكت المرافق العامة ومؤسسات القطاع 
الخاص فــي إعداد أو إطالق خطط للتحول 

نحو الطاقة المتجددة على الرغم من انتشــار 
جائحــة كورونا حول العالم. وأكدت أكوا باور 
دورها كمّســرع عالمي للتحول نحو الطاقة 

المتجددة من خالل مشــاريع ساهمت بخفض 
مســتويات تعرفة الطاقة المتجددة بشلك 

كبير وضمان الكفاءة التشــغيلية بشلك أفضل.

أكدت أكوا باور دورها كمسّرع 
عالمي للتحول نحو الطاقة 

المتجددة من خالل مشاريع ساهمت 
بخفض مستويات تعرفة الطاقة 

المتجددة بشلك كبير وضمان 
الكفاءة التشغيلية بشلك أفضل.

تماشيًا مع استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة، نعمل 

على االنتقال بمحفظتنا إلى مصادر الطاقة 
المتجددة وغيرها من التقنيات التي تحد 

من انبعاثات الكربون، حيث نهدف إلى رفع 
قدرة إنتاج الكهرباء  من مصادر الطاقة 
المتجددة إلى 50% بحلول عام 2030، 

وخفض االنبعاثات من محفظتنا إلى الصفر 
بحلول عام 2050. وقد وضعنا خارطة 

طريق واضحة لتحقيق تلك األهداف.

 Sakaka PV
IPP, KSA

أبرز مزايا المشروع

 950 ميجاواط
تبلغ قدرة المشروع 700 ميجاواط من الطاقة 
الشمسّية المرّكزة + 250 ميجاواط من الطاقة 

الشمسّية الكهروضوئّية

  1.6  مليون طن سنويًا
تشير التقديرات إلى أن المشروع سيخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 طن سنويًا، 
ويدعم بالتالي هدف دبي بزيادة قدرتها في إنتاج 

الطاقة النظيفة بنسبة 25% بحلول عام 2030.

  260  مترًا
ستبلغ قدرة مشروع برج الطاقة الشمسّية المرّكزة 

100 ميجاواط وسيصل ارتفاع البرج فيه إلى 260 
مترًا، مما يجعله األطول من نوعه في العالم.

نور للطاقة 1، اإلمارات العربية المتحدة
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محطة سدير  
)1,500 ميجاواط / 950 مليون 

دوالر أمريكي(

تبلغ قدرة مشروع محطة سدير للطاقة 
الشمسّية الكهروضوئّية 1,500 ميجاواط، 

وهي أول عقد يمنحه صندوق االستثمارات 
العامة ضمن برنامج طموح للطاقة النظيفة 

 في المملكة العربية السعودية. كما أنها 
 أكبر مشروع للطاقة الشمسّية 

الكهروضوئّية في المملكة، وهدفها 
األساسي توفير الطاقة الكهربائية لمدينة 

سدير الصناعية وتطوير قطاع الطاقة 
الشمسية الكهروضوئّية المحلية.

أحد األهداف الرئيسية للمشروع هو 
تحقيق نســبة توطين عالية. لهذه الغاية، 

تتضمن مشــتريات المشروع نسبة كبيرة من 
المكّونات الكهروضوئّية المصّنعة محليًا، 
حيــث تم تخصيص حصة كبيرة من ميزانية 

المشروع لدعم الشراكت المحلية العاملة 
في مجال المقاوالت وتصنيع المكّونات 

المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئّية، مما سيوفر فرص عمل 

السعوديين. للمواطنين 

الهيدروجين األخضر - الخطوة التالية 
ضمن مسيرة التحول في مجال الطاقة 

حول العالم
هذا هو الوقت المناســب لتطوير إماكنات 

الهيدروجين ليؤدي دورًا أساسيًا في 
مستقبل نظيف وآمن للطاقة بأسعار 

معقولة. في عام 2020، وقعت نيوم 
وإيــر بروداكتس وأكوا باور اتفاقية لبناء أكبر 

مصنع للهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء 
فــي العالم. ويتم إنتاج الهيدروجين األخضر 
باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لعزل 
وتجميع الهيدروجين المستخدم للوقود. 

ومــع تزايد وتيرة التحول في مجال الطاقة، 
يشــلك ذلك خطوة هامة نحو اقتصاد عالمي 

في المســتقبل يقل فيه االعتماد على 
الهيدروكربونات.

نيوم هيليوس، أكبر مصنع للهيدروجين 
األخضر في العالم 

ستقوم الشراكت العاملة على إنشاء 
المشروع بتطوير أكبر مصنع للهيدروجين 

األخضر في العالم إلنتاج 650 طن يوميًا 
من الهيدروجين باستخدام تقنية التحليل 

الكهربائي، وإنتاج النيتروجين باستخدام تقنية 
فصل الهواء، وإنتاج 1.2 مليون طن سنويًا 

من األمونيا الخضراء. ومن المتوقع أن يسهم 
المشروع بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بمقدار ثالثة ماليين طن سنويًا.

سنقوم من خالل هذه الشراكة بإنشاء 
مصنع عالمي إلنتاج الهيدروجين األخضر 

في المملكة يتم تشــغيله بالاكمل بواسطة 
الكهرباء المتجددة. وسيتم تحويله إلى 

أمونيــا خضراء كحامل للهيدروجين من أجل 
تصديره إلى األسواق العالمية.

تعد نيوم موقعًا مثاليًا للمشــروع نظرًا 
لكونها تجمــع بين طاقة الرياح والطاقة 

الشمســّية والتخزين اإلضافي في 
البطاريات. ويعد ذلك أساســيًا لخفض 
التلكفة النهائيــة لألمونيا الخضراء إلى 

تنافسية. أسعار  مستويات 

يعتمــد المصنع على تقنية عالمية ثبتت 
فعاليتها، وسيشلك محورًا أساسيًا في 
اســتراتيجية نيوم لتصبح العبًا رئيسيًا في 

سوق الهيدروجين العالمي. ومن المقرر 
بدء اإلنتاج في المشــروع في عام 2025.

 1,500 ميجاواط
 تبلغ قدرة محطة سدير للطاقة الشمسّية 

 1,500 ميجاواط، وهي أول عقد يمنحه 
 صندوق االستثمارات العامة ضمن البرنامج 

 الوطني الطموح للطاقة المتجددة في 
المملكة العربية السعودية.
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هذا المشــروع الذي تبلغ لكفته التقديرية الحالية 
18.75 مليار ريال ســعودي سيجعل المملكة 
العربية الســعودية أكبر مصّدر للهيدروجين 

األخضر في العالم بحلول عام 2025، 
وسيســاهم بتلبية احتياجات قطاع النقل المحلي 

والدولي بأســعار تنافس أسعار البنزين، مع 
ضمان بيع اإلنتاج في األســواق العالمية.

نيــوم تصبح مركز التحول في قطاع الطاقة
ستســتفيد نيوم من نقاط قوتها في مجالي 

الطاقة الشمســّية وطاقة الرياح إلنتاج واحد 
من أكثر موارد الطاقة المتجددة تنافســية في 

العالم. فاإلشعاع الشمسي العالي والرياح 
ذات الســرعة العالية في الموقع يوفران مزيجًا 

مثاليًا مــن منحنيات الحمل المكّملة بما يتيح إنتاج 
الكهرباء بطاقة عالية.

 حل مستدام متعدد االستخدامات: 
مشروع البحر األحمر

تأسســت شركة البحر األحمر للتطوير في عام 
2018 كشركة مستقلة مملوكة بالاكمل 

لصندوق االستثمارات العامة لتتولى قيادة 
تطوير مشــروع البحر األحمر، وهو واحد من أكثر 

المشاريع السياحية تميزًا في العالم.

650 
 طن من الهيدروجين الخالي 

من الكربون يوميًا

سيقوم كونسورتيوم المشروع بإنشاء أكبر 
مصنع للهيدروجين األخضر في العالم 

إلنتاج 650 طن من الهيدروجين الخالي 
من الكربون يوميًا، ومن المتوقع أن يسهم 

المشروع بخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بمقدار ثالثة ماليين طن سنويًا.

وقد أرســت الشركة أكبر عقد لها حتى اآلن 
علــى اختيار االئتالف الذي  تقوده أكوا باور 

ســيتولى تصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية 
التحتية لمرافق مشــروع البحر األحمر. ويمثل 

العقد خطوة مهمة بالنســبة للمشروع، حيث 
يجعله أول وجهة ســياحية في المنطقة تعمل 

بالطاقة المتجددة حصرًا، وال يوجد مشــروع 
مماثــل بهذا الحجم في أي ماكن في العالم.

ومشــروع البحر األحمر هو مشروع ترفيهي 
وســياحي وسكني فاخر يمثل جزءًا من رؤية 

2030 ويهدف إلرســاء معايير جديدة للتنمية 
المستدامة والسياحة، فضاًل عن الترويج 

للمملكة كوجهة ســياحية فريدة. ويلتزم 
المشروع بالتنمية المستدامة من خالل 

استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على 
البيئة وتعزيزها.

ستشــمل المرحلة األولى من المشروع 14 
فندقــًا فاخرًا موزعًا على خمس جزر ومنتجعين 

داخلييــن توفر مجتمعة ثالثة آالف غرفة 
فندقية. وســيضم المشروع أيضًا متاجر للتجزئة 

ومطاعم ومقاهي وأبنية ثقافية وحديقة 
مائيــة وبنية تحتية للنقل الجوي والبحري، 

ويحتــاج لك ذلك إلى 197 ميجاواط في ذروة 
الطلب على الكهرباء.

ســيتم تنفيذ ست مبادرات تهدف للحفاظ 
علــى البيئة وحمايتها وتعزيزها، مما يعزز 

ريادة المشــروع في مجال التنمية المستدامة:
 1.  خاٍل من البالستيك الذي ُيستخدم 

لمرة واحدة
2.  عدم وجود انبعاثات كربونية

3.  عدم دفن أي نفايات في األرض
 4.  توفير اكمل احتياجات المشروع من 

الكهرباء على مدار 24 ســاعة من مصادر 
الطاقة المتجددة

5.  زيادة التنوع البيولوجي بنسبة %30
6.  الحصول على شهادة الريادة في مجال 

الطاقة والتصميم البيئي من مؤسسة 
"لييــد"- معايير البناء - الفئة البالتينية

ترسية عقد شامل للمرافق
ســيتم توفير جميع خدمات المرافق بموجب 

عقد واحد فريد من نوعه يشــمل توفير 
الطاقة المتجددة ومياه الشرب ومعالجة 

الصــرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والتبريد 
المركــزي لـ 16 فندقًا إلى جانب المطار الدولي 

والبنية التحتية للمرحلة األولى من المشــروع.

ستولد األلواح الشمسّية وتوربينات الرياح 
كهربــاء اكفية لتلبية الطلب األولي البالغ 210 

ميجاواط، وستزداد هذه القدرة مع تقدم 
العمل في المشروع. وسيضم المشروع 

أكبر منشــأة تخزين بالبطاريات في العالم )1 
جيجاواط(، ومن المتوقع أن يعمل خارج الشــبكة 

بشــلك اكمل وسيتم تشغيله باالعتماد على 
مصــادر الطاقة المتجددة فقط في جميع 

األوقــات، وهو أمر لم يتحقق من قبل في أي 
مشروع بهذا الحجم.

كما يشــمل العقد إنشاء ثالث محطات لتحلية 
مياه البحر بتقنية التناضح العكســي لتوفير 

مياه شــرب نظيفة، باإلضافة إلى مركز إلدارة 
النفايات. ويضم المشــروع محطة مبتكرة 

لمعالجة الصرف الصحي ُيتوقع أن تســّهل 
إدارة النفايــات والصرف الصحي بطريقة تعزز 

البيئــة من خالل إيجاد موائل مائية جديدة 
ودعم مياه الري في المشــتل التابع لشركة 

للتطوير. البحر األحمر 

تقود شركة البحر األحمر للتطوير بتنفيذ واحد 
من أكثر المشاريع السياحية تميزًا في العالم. 

وقد أرست الشركة أكبر عقد لها حتى اآلن على 
كونسورتيوم تقوده أكوا باور سيتولى تصميم 

وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق 
مشروع البحر األحمر.

هذا هو الوقت المناسب لتطوير إماكنات 
الهيدروجين ليؤدي دورًا أساسيًا في 

مستقبل نظيف وآمن للطاقة بأسعار 
معقولة.
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االستدامة في أكوا باور تتمة

تحلية المياه بطريقة مستدامة
أكوا باور شركة رائدة في استخدام مصادر الطاقة 

المتجددة لتحلية المياه. من خالل تعزيز التقنيات 
المتطورة، يمكننا التركيز على تحسين الكفاءة.

نحن نعمل في مناطق تعاني من شــح المياه، 
ومــن المرجح أن تؤدي القضايا العالمية مثل 

التغّير المناخي إلى تفاقم هذا الشــح في 
المســتقبل. ومن هذه المناطق الخليج العربي، 

حيث تســاهم تحلية المياه بأكثر من 90% من 
إجمالــي االحتياجات اليومية من المياه. لذلك 

تســتحوذ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
علــى 55% من قدرات تحلية المياه في العالم. 

ويتركــز إنتاج المياه المحالة في دول مجلس 
التعــاون الخليجي، حيث تأتي المملكة العربية 

الســعودية واإلمارات العربية المتحدة في صدارة 
هذا اإلنتاج.

يســتمر الطلب المرتفع على المياه، مدفوعًا 
بالنمو الســاكني وتزايد وتيرة التصنيع، بالضغط 

على محطات التحلية الحالية. وتعمل شــراكت 
المرافق المملوكة للحكومات على زيادة 

اســتثماراتها في إنشاء محطات تحلية جديدة، 
لكن االعتماد الشــديد على تحلية المياه ينطوي 

بحد ذاته على مخاطر على االســتدامة تتعلق 
بشلك رئيسي بالتلكفة واألثر البيئي.

تنتــج محطات تحلية المياه حول العالم ما يقدر 
بنحو 76 مليون طن من ثاني أكســيد الكربون 
ســنويًا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 

ثــالث مرات بحلول عام 2040. وتمثل انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون من محطات التحلية في 

المملكــة حوالي 3% من االنبعاثات العالمية من 
تحلية المياه، وتشــير التقديرات بأنها ستصل إلى 

6.5 مليون طن بحلول عام 2040.

 الريادة في استخدام التكنولوجيا 
وخفض التلكفة

تســتخدم محطاتنا الخاصة بتحلية المياه تقنية 
عالمية تخفض اســتهالك الطاقة، ويعد ذلك 
أساســيًا للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

نعمل بفعالية على زيادة مســتويات الكفاءة في 
محطات تحلية المياه واســتخدام تقنيات مبتكرة 

لخفــض التاكليف، بالتزامن مع الحد من اآلثار 
البيئيــة على عمالئنا واألطراف المعنية وكوكبنا.

ســيؤدي اختيار تقنية التناضح العكسي لتحلية 
ميــاه البحر دورًا هامًا في خفض تاكليف 

إنتاج المياه بشــلك كبير والمساهمة في 
تحقيق أهدافنا في مجال االســتدامة والبيئة 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

أكبر مطور لمحطات التحلية في دول 
مجلس التعاون الخليجي

حلت شــركتنا في صدارة قائمة مطّوري 
محطات تحلية المياه بحســب مجلة ميد 

لألعمال في الشرق األوسط في عام 
2020، حيــث وصل عدد محطاتها إلى 15 

محطة. ويبلغ حاليًا إجمالي القدرة التشــغيلية 
لمحطات التحلية التي تديرها الشــركة 5.8 

مليــون متر مكعب يوميًا، منها 2.7 مليون 
متــر مكعب يوميًا من الحصة التي تمتلكها 

الشركة في هذه المحطات.

الريادة في إنشاء محطات تحلية المياه 
الكبرى والمستدامة من خالل االبتار
حققنــا نقلة نوعية في تصميم محطات 

تحلية المياه الكبرى.

بما أن احتياجات الطاقة عنصر أساســي 
في جميع أنشــطة التصميم، اعتمدنا نهجًا 
مبتكرًا في تصميــم محطات تحلية المياه. 
ومع أن تلكفــة الطاقة غالبًا ما تمثل الجزء 

األكبر مــن التعرفة، فإن خبرتنا في مجال 
الطاقــة المتجددة ونهجنا في تحليل 

البيانات الضخمــة المتعلقة بتحلية المياه 
يســمح لنا بتوفير أقل تعرفة بين محطات 

تحلية مياه البحر الكبرى التي تســتخدم 
العكسي. التناضح  تقنية 

قمنــا بتطوير برنامج لمحااكة عملية التحلية 
باســتخدام بيانات من محطاتنا الحالية لفهم 

التغيرات الســنوية في خصائص مياه البحر. 
وبنــاًء على هذه الخبرات، تمكّنا من وضع 

نمــوذج عالي الدقة لخصائص مياه البحر التي 
يمكــن توقعها في معظم األوقات ومحااكة 

اإلعدادات المختلفة لألغشية والمحطات 
لتحقيق أفضل النتائج.

عدد المحطات

%7
%13

%80
%14

%17

%69

 تقطير ومضي متعدد المراحل
 تقطير متعدد اآلثار

 التناضح العكسي لمياه البحر

محفظة أكوا باور لتحلية المياه حسب نوع التقنية المستخدمة )طاقة المحطة(

عدد المحطاتألف متر مكعب يوميًاتقنية التحلية

9712تقطير ومضي متعدد المراحل
8001تقطير متعدد اآلثار

4,03412التناضح العكسي لمياه البحر

نعمل بفعالية على زيادة مستويات 
الكفاءة في محطات تحلية المياه 

واستخدام تقنيات مبتكرة لخفض التاكليف، 
بالتزامن مع الحد من اآلثار البيئية على 

عمالئنا واألطراف المعنية وكوكبنا.

ألف متر مكعب يوميًا
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يقوم نهجنا على تصميم نظام للطاقة يتســم 
بالكفاءة وبناء محطة تحلية لضمان ترشــيد 

اســتهالك الطاقة. ونحن نقوم بتطوير بعض أكبر 
محطــات تحلية المياه في العالم، وهي محطة 

الطويلة )اإلمارات العربية المتحدة( ومحطة 
أم القيويــن )اإلمارات العربية المتحدة( ومحطة 

رابغ 3 )المملكة العربية الســعودية( ومحطة 
الجبيل 3)أ( )المملكة العربية الســعودية(. كما 
أن التعرفــة البالغة 0.413 دوالرًا أمريكيًا للمتر 
المكعب في مشــروع محطة الجبيل 3)أ( الذي 
تبلغ قدرته 600 ألف متر مكعب يوميًا أرســت 

معيــارًا جديدًا ألقل تلكفة للمياه المحالة.

 شراكة مع جامعة الملك عبدالله 
للعلوم والتقنية 

أبرمنا شــراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنيــة قمنا من خاللها بإطالق مركز "اكبكو" 

للتمّيــز في تحلية المياه، ليكون مركزًا للبحث 
واالبتــاكر على المدى الطويل في المنطقة.

ستســاهم الشراكة في تسريع وتيرة اعتماد 
التقنيــات الجديدة، حيث توفر منصة الختبار 

عمليــات معالجة المياه بهدف تطوير أفضل 
األدوات لتعزيــز أداء محطات تحلية المياه، وإجراء 

بحوث تركز على االســتدامة وترشيد التلكفة في 
تحلية المياه. ونتيجة لهذا التعاون، تم إنشــاء 

وتشــغيل أول محطات تجريبية لتحسين عملية 
تحلية المياه، بينما يجري إنشــاء محطة تجريبية 

للطاقة الشمسّية الكهروضوئّية.

براءات اختراع لمزيد من التقدم 
قدمنا أول طلب لتســجيل براءة اختراع دولية 

بموجب النظام العالمي لبراءات االختراع، 
الســتخدام تقنية احتجاز الكربون من محطة 

الكهربــاء وحقنه في مياه البحر بهدف خفض 
تاكليف معالجة التناضح العكسي.

يعمــل النظام المعزز لتحلية المياه بتقنية 
التناضح العكســي على تحسين كفاءة النظام 

ويلغــي الحاجة لألحماض الصناعية باهظة الثمن 
لزيادة حموضة مياه البحر ويســتعيض عنها 

بحقن ثاني أكســيد الكربون المحتجز من انبعاثات 
محطــات الكهرباء، مما يقلل فعليًا من انبعاثات 

الكربون الناتجة عن عملية التناضح العكســي.

يمر ثاني أكســيد الكربون الُمذاب في مياه 
البحر عبر أغشــية التناضح العكسي. وبالتالي، 

تؤدي إضافة ثاني أكســيد الكربون لخفض الرقم 
الهيدروجينــي في المياه والمحلول الملحي 

الناتجين عن التناضح العكســي، مما يقلل الحاجة 
إلضافة ثاني أكســيد الكربون من الدرجة الغذائية 

في مرحلة ما بعد المعالجة.

يعد احتجاز الكربون واســتخدامه وتخزينه تقنية 
أساســية للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون وإعادة استخدامها وتدويرها، وهي 
تعالــج أبعادًا متعددة في نموذج االقتصاد 

الدائري للكربون.

أبرمنا شراكة مع جامعة الملك عبدالله 
للعلوم والتقنية قمنا من خاللها بإطالق 

مركز اكبكو للتمّيز في تحلية المياه، ليكون 
مركزًا للبحث واالبتاكر على المدى الطويل 

في المنطقة.

قمنا بتطوير برنامج لمحااكة عملية 
التحلية باستخدام بيانات من محطاتنا 
الحالية لفهم التغيرات السنوية في 

خصائص مياه البحر.

مشروع براكء 1 المستقل إلنتاج الماء والكهرباء، سلطنة ُعمان
مشروع شقيق المستقل إلنتاج المياه 
والكهرباء، المملكة العربية السعودية
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رؤيتنا لخفض انبعاثات الكربون
رؤيتنا لعالم أنظف تعكس طموحنا لتســريع 

وتيــرة التحول نحو أنظمة طاقة منخفضة الكربون 
وزيادة الكفاءة في اســتخدام الطاقة والموارد. 

ويرتبــط التحول نحو صافي انبعاثات صفرية باكفة 
جوانب عملياتنا ويتطلب تصميمًا كبيرًا وتنســيق 

الجهود في اكفة مجاالت عملنا.

في عام 2021، سنضع أهدافًا محددة 
لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وســيكون محور 

استراتيجيتنا زيادة قدرة الطاقة المتجددة 
عبــر التحول من محفظة قائمة على الوقود 
األحفــوري إلى محفظة منخفضة الكربون عن 

طريــق اعتماد نهج لتنويع المحفظة، مع إعطاء 
األولويــة للطرق التي تزيد حجم محفظة الطاقة 
المتجددة بأقل التاكليف واالســتفادة من أفضل 

الجوانب التي توفرها لك تقنية.

كما تهدف اســتراتيجيتنا إلى زيادة كفاءة 
محطات الطاقة الحرارية أو وقف تشــغيلها أو 

تحويلها إلى اســتخدامات أخرى لخفض انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون. كما سنعمل على إغالق 

القديمة. محطاتنا 

هذا العام، بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون من جميع المحطات 65.95 مليون طن، 

وإجمالــي االنبعاثات من حصة أكوا باور 24 مليون 
طن. ورغم زيادة إجمالي إنتاج الكهرباء بنســبة 

7%، انخفضــت كثافة االنبعاثات اإلجمالية من 
0.053 كغ للكيلوواط ســاعة في عام 2019 

إلى 0.52 كغ للكيلوواط ســاعة في عام 2020.

مــن اآلن فصاعدًا، نحن ملتزمون بخفض كثافة 
غازات الدفيئة في محفظتنا بنســبة %50. 
وسنضع أهدافًا لخفض إجمالي االنبعاثات 

المباشــرة وغير المباشرة من محفظتنا وخفض 
كثافة انبعاثات غازات الدفيئة المباشــرة وغير 

المباشــرة منها، وسنقيس التقدم نحو تحقيق 
هذه األهداف.

األثر والمخاطر على البيئة 
 نحــن نعطي األولوية للكفاءة في جميع 

عملياتنــا لضمان إدارة اكفة اآلثار والمخاطر البيئية 
بشلك مسؤول.

نحن نلكف مستشــارين مستقلين إلجراء تقييمات 
لألثــر البيئي واالجتماعي أثناء تقييم الجدوى 

وفي مراحل التطوير واالستحواذ لجميع 
المحطــات الجديدة لضمان الحد األدنى من اآلثار 

واالجتماعية. البيئية 

•  تتولى أكوا باور وفريق الصحة واألمن 
والســالمة والبيئة لدى شريكنا في المشروع، 

إدارة مراقبــة امتثال تقييم األثر البيئي 
واالجتماعي لمعايير اآليزو/نظام إدارة الصحة 

والســالمة المهنية، بإشراف مستشارين بيئيين 
مستقلين من الجهة الُمقِرضة.

•  تسهم تقييمات األثر البيئي واالجتماعي 
بتحديــد وتقييم اآلثار البيئية المحتملة التي قد 
تنشــأ عن أنشطة بناء وتشغيل المشاريع، ويتم 

بنــاًء على هذه التقييمات اتخاذ تدابير إلدارة 
اآلثار البيئية والحد منها.

•  يشــمل نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
جودة الهواء، ومياه البحر، والرواســب والبيئة، 

وإدارة النفايات، وجيولوجيا األرض، والزالزل، 
والتربة والمياه الجوفية، والبيئة األرضية، 
والضوضاء، وحركة المرور، واآلثار والتراث 

الثقافي، والجوانب االجتماعية واالقتصادية، 
والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، 

وصحة المجتمعات، والسالمة واألمن، وأوضاع 
العاملين، والصحة والسالمة المهنية.

 كثافة االنبعاثات على أساس إجمالي اإلنتاج 
)كغ للكيلوواط ساعة(

0.49

0.53

0.52  2020

2019

2018

نحن ملتزمون بخفض كثافة غازات الدفيئة 
في محفظتنا بنسبة 50%. وسنضع 

أهدافًا لخفض إجمالي االنبعاثات المباشرة 
وغير المباشرة من محفظتنا وخفض كثافة 

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة وغير 
المباشرة منها، وسنقيس التقدم نحو 

تحقيق هذه األهداف.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات أكوا باور

201820192020انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

53,60462,51065,949إجمالي انبعاثات ثاني أكســيد الكربون )ألف طن(
18,65026,20024,084انبعاثات ثاني أكســيد الكربون من حصة أكوا باور في المحفظة )ألف طن(

102,587111,272118,091صافي تصدير الطاقة )جيجاواط ساعة(
109,901118,011126,523إجمالي إنتاج الطاقة )جيجاواط ساعة(

0.52 0.490.53كثافة االنبعاثات على أســاس إجمالي اإلنتاج )كغ للكيلوواط ساعة(

 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
)ألف طن متري(

65,949   2020

62,510  2019

53,604  2018

إجمالي إنتاج الطاقة )جيجاواط ساعة(

126,523   2020

118,011  2019

109,901  2018
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الصحة والسالمة واألمن والبيئة
ضمن جهودنا للمحافظة على ســجل متميز في 

مجال الســالمة، طبقنا العديد من المبادرات 
الحديثة لالرتقاء بأنظمة الســالمة، بما في ذلك:

 •  رقمنة نظام الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة باستخدام برنامج "سينرجي اليف" 

)Synergi Life(
 •  تنفيــذ عمليات تدقيق لبيئة الصحة 

المهنية والسالمة 
إجراء مراجعات لسالمة العمليات  •

اإللكتروني التعلم   •
تبادل الدروس المستفادة  •

في عام 2020، أكدنا من جديد التزامنا بالحوكمة 
الرشيدة من خالل سياساتنا وإجراءاتنا. وبما أن 
سياستنا وبرنامجنا المتعلق بالصحة والسالمة 
واألمن والبيئة يعدان من اآلليات الرئيسية في 
مجال الحوكمة، قمنا في عام 2020 بتحديث 

البرنامج وتعزيزه لحماية صحة اإلنسان وسالمته 
والبيئة الطبيعية، مع المساهمة في حلول 

المياه والطاقة حول العالم.

أثناء تنفيذ سياستنا الجديدة الخاصة بالصحة 
والسالمة واألمن والبيئة التي تتضمن أهدافًا 
ومؤشرات أداء رئيسية، اكن علينا االلتزام بعدم 

تســجيل أي مخالفة للمعايير البيئية. وقد أثبتت 
هذه السياســة نجاحها في تعزيز أدائنا في 

مجال الســالمة، حيث سجلنا في عام 2020 أدنى 
معدل حوادث مهدرة للوقت على اإلطالق.

 منذ بداية العام حتى 
تاريخ إعداد التقرير في 

الوفياتديسمبر 2020

الحوادث 
المهدرة 

للوقت

010جميع مواقع أكوا باور
02مواقع العمليات التشغيلية

08مواقع البناء 
الشركة الوطنية األولى 

02للتشغيل والصيانة )نوماك(

 مبادرة رقمنة نظام الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة - "سينرجي اليف"

نظرًا لوجود 62 مشــروعًا قيد التشغيل أو قيد 
اإلنشــاء في 13 دولة مختلفة، من الضروري أال 
يكــون اإلبالغ عن جميع حوادث وإجراءات الصحة 

والسالمة واألمن والبيئة مركزيًا فحسب، 
بل رقميًا أيضًا للمســاعدة على تعزيز كفاءة 

التحليالت. لذلك أطلقنا نظام "ســينرجي اليف" 
)Synergi Life( الذي يستخدم أحدث األدوات 

والتقنيــات ومنصة بيانات ضخمة بهدف التوعية 
ونشــر المعلومات ومراقبة األداء في مجال 

الســالمة. وشملت المرحلة األولى إدارة الحوادث 
وعمليات التفتيش والمراجعة.

يوفر نظام "ســينرجي اليف"  حاليًا للموظفين 
منصــة على اإلنترنت لإلبالغ عن الحوادث الفعلية 

والمحتملة والمالحظات المتعلقة بالصحة 
والســالمة والبيئة ونتائج عمليات المراجعة لدعم 

ثقافة تجنب األضرار والحفاظ عليها.

فــي المرحلة الثانية، نفذنا اإلدارة البيئية لمراقبة 
مؤشــرات األداء البيئي، بما في ذلك بيانات 

استهالك الطاقة وسجالت النفايات واالنبعاثات، 
وتتبع االمتثال للتصاريح.

اعتماد االستدامة في أسواق جديدة

أذربيجان
واصلنا في العام الماضي توســيع حضورنا 

الجغرافي ودخلنا ســوق أذربيجان من خالل تنفيذ 
اتفاقية رســمية مع وزارة الطاقة األذربيجانية 

لتطوير وبناء وتشــغيل مشروع محطة لطاقة 
الريــاح بطاقة 240 ميجاواط في منطقة 

أبشــيرون خيزي في أذربيجان في إطار شراكة بين 
القطاعين العام والخاص.

ستســاعد هذه المحطة أذربيجان على تحقيق 
هدفهــا المتمثل بإنتاج 30% من قدرتها من 
مصــادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. 

وستوفر المحطة عند اكتمالها الطاقة 
الكهربائيــة لـ 300,000 منزل وتخفض انبعاثات 

ثاني أكســيد الكربون بمقدار 400 ألف طن 
سنويًا لدعم الطموحات البيئية للبالد.

توفر مصادر الطاقة المتجددة الحل األساســي 
لتحقيــق أهداف أذربيجان الطموحة المتعلقة 

بالمنــاخ. فقد التزمت الجمهورية بخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة بنســبة 35% بحلول عام 2030 
بموجب اتفاقية باريس، كما تســهم الشرااكت 

بين القطاعين العام والخاص بتســريع جهودها 
لتوظيف مواردها المتميزة والمستدامة من 

طاقة الرياح.

يعزز االســتثمار في هذا المشروع دورنا المحوري 
في توظيف االســتثمار السعودي في الخارج 
لخفــض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء، 

بينما تســهم خبرتنا الواسعة في خفض تاكليف 
الكهرباء المتجددة وتوفير الكهرباء بأســعار 

معقولــة للمجتمعات ودعم التنمية االقتصادية 
الشاملة للبالد.

أوزبكستان
أبرمنا اتفاقية اســتراتيجية مع وزارة الطاقة 

في أوزبكســتان لتطوير برامج ومشاريع بحثية 
في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة. 
وستدعم هذه االتفاقية جهود أوزبكستان 
المســتمرة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس.

تغطي االتفاقية التي وقعها معالي أليشــر 
ســلطانوف )وزير الطاقة األوزبكي( ومحمد 
أبونيــان )رئيس مجلس إدارة أكوا باور(، ثالثة 

مشــاريع كبرى للطاقة بإجمالي قيمة استثمارية 
تقارب 9.4 مليار ريال ســعودي، وستصل 

قدرتهــا اإلجمالية إلى 2500 ميجاواط، وهي 
محطة ســيرداريا إلنتاج الكهرباء التي تعمل 

بتوربينــات الغاز ذات الدورة المركبة وتبلغ 
قدرتهــا 1500 ميجاواط ومحطتان تعمالن 

بطاقة الرياح بطاقــة ويبلغ إجمالي طاقتهما 
اإلنتاجية 1000 ميجاواط.

وسنقوم في مرحلتي البناء والتشغيل بتدريب 
وتأهيل 1,000 موظف محلي، بما يضمن تحقيق 

قيمة اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل 
من خالل تبادل المعرفة وإيجاد فرص العمل.

أبرمنا اتفاقية استراتيجية مع وزارة 
الطاقة في أوزبكستان لتطوير برامج 

ومشاريع بحثية في مجال الهيدروجين 
والطاقة المتجددة.

توفر مصادر الطاقة المتجددة الحل 
األساسي لتحقيق أهداف أذربيجان 

الطموحة المتعلقة بالمناخ.
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رفاهية الموظفين وتطوير قدراتهم
فــي عام 2020، ضمت قوانا العاملة 3,538 

موظفًا في 13 دولة نعمل فيها، وبلغت نســبة 
الموظفات %6.

نحــن ندعم القوى العاملة المحلية في جميع 
المناطــق التي نعمل فيها. وفي عام 2020، 
تجلــى هذا االلتزام في وصول عدد موظفينا 

المحلييــن إلى 2,151 موظفًا يمثلون 61% من 
إجمالي قوانا العاملة.

نحن نشــجع ونطّور مقدمي الخدمات والموردين 
المحليين والقوى العاملة المحلية في األســواق 

التــي نعمل فيها، ونحفز أصحاب الكفاءات 
الوطنية للمســاعدة في تطوير الحلول التي 

تساهم في التحول بقطاع الطاقة.

ومما يؤكد على هذا االلتــزام قيامنا بتعيين 
مدير للتوطين والتنوع لتعزيز الســعودة 

وغيرها من مبــادرات التوطين والتنوع على 
العالمي. المستوى 

بدءًا من العام المقبل، ســيكون لدينا اســتراتيجية 
توطين واضحة للســنوات الثالث التالية على 

األقل. وقد حققنــا بالفعل بعض النتائج 
األساســية، وما زلنا ملتزمين بتحقيق أهدافنا 

المتعلقة بالســعودة في المملكة العربية 
الســعودية وأهداف التوطين األخرى على 

الدولي. المستوى 

%65  

%63  

%5  

%3  

نسبة التوطين في عام 2020

جنوب أفريقياالمملكة العربية السعودية

%30  

%55  

فيتنامالبحرين

%100  

%100  

%100  

%99  

%80  

%75  

مصر

المغرب

سلطنة ُعمان

تركيااإلمارات العربية المتحدة

 النسبة الفعلية
 النسبة المخطط لها )وفقًا لألهداف الداخلية(

%100  

%100  

%100  

%100  

%100  

%97  

2020رأس المال البشري

الموظفون بدوام اكمل
3,334الموظفون بدوام اكمل – رجال

204الموظفون بدوام اكمل – نساء
3,538الموظفون بدوام اكمل – المجموع

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء
338أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء – رجال
56أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء – نساء

%94

%6

%86

%14

120 
 تعيين 120 موظفًا 
في وظائف شاغرة

% 18 
 من التعيينات الجديدة 

من النساء

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراءالموظفون بدوام اكمل

 الموظفون بدوام اكمل – رجال
 الموظفون بدوام اكمل – نساء

 أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء – رجال
 أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء – نساء

إيجاد قيمة مشتركة لموظفينا

 موظفونا هم القيمة األساسية بالنسبة لنا. لذلك نسعى 
 إليجاد قيمة مشتركة من خالل توفير بيئة عمل آمنة تتيح 

للموظفين المساهمة واالبتاكر والتميز.
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 دعم قوانا العاملة أثناء 
جائحة كوفيد-19

منذ بداية األزمة غير المســبوقة التي ســببتها 
جائحة كوفيد-19، بــادر فريقنا إلى تحديد 

وتنفيذ تدابير لضمــان إنتاج الطاقة والمياه 
المحالة بشــلك آمن وموثوق لدعم احتياجات 

مجتمعاتنا. وقــد امتثلنا في ذلك لجميع 
اإلجراءات التشــغيلية والمالية لضمان استمرار 
تقديم خدماتنا األساســية وسالمة موظفينا، 

مع الحفاظ على ســيولة قوية وميزانية 
سليمة. عمومية 

تضمنت اســتجابتنا األولية حشد الموارد 
لمواجهة الســيناريوهات المحتملة وتطبيق 
المبادئ التي تشــلك محور قيمنا األساسية، 
وهي السالمة والموظفون واألداء، فاكنت 

أولويتنا طوال مدة الجائحة صحة وســالمة 
وموردينا. ومجتمعاتنا  موظفينا 

قمنا بإنشــاء البنية التحتية الضرورية لتقنية 
المعلومات من أجل الســماح لموظفي الخدمات 

المؤسســية والدعم بالعمل من المنزل باستخدام 
أدوات االتصال والتعاون في العالم االفتراضي. 
كمــا نفذنا مبادرات رفاهية داخلية للتواصل مع 
موظفينا وإطالعهم على أحدث المستجدات، 

منها أكثر من 30 جلســة تناولت مجموعة 
متنوعة من المواضيع شــملت اللياقة البدنية 

والتغذيــة والصحة العقلية والدعم العاطفي. 
باإلضافــة إلى حملة الرفاهية، قمنا بتنظيم عدة 
جلســات عامة للسماح للموظفين بالتواصل مع 

اإلدارة حتى أثناء العمل عن ُبعد.

كما شــلكنا العديد من اللجان الخاصة في 
لك دولة للتعامل بشــلك أفضل مع التحديات 

بالجائحة. المرتبطة 

أبرز اإلجــراءات لمافحة جائحة كوفيد-19 وإدارة المخاطر المرتبطة بها

•  ضمان أنظمة السالمة 
في ماكن العمل وفقًا 

للمعايير الحكومية على 
مستوى العالم

•  إنشاء فريق عالمي يركز 
على الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة

•  التدريب والتوعية إلطالع 
المدراء والموظفين على 
كيفية العمل من المنزل

•  ضمان اتخاذ تدابير لحماية 
موظفينا

•  التعاقد مع شركة 
إنترناشيونال أس أو أس 

لدعم رفاهية الموظفين

•  تطهير وتعقيم الماكتب 
وتوفير غرفة للحجر

•  أدوات اتصال ورعاية خاصة 
بالفيروس للمصابين 

 اللجنة التوجيهية لمعاجلة 
التأثير على األعمال

اجتمعت هذه اللجنة أســبوعيًا بهدف توقع 
آثــار الجائحة ومحاولة التخفيف من أي مخاطر أو 

تهديدات الستمرارية أعمالنا أو عملياتنا.

تضــم اللجنة مندوبين عن وحدات األعمال 
المعنية بإدارة المحفظة والتشــغيل والصيانة 

فــي أكوا باور، وقد عقدت 31 اجتماعًا حتى اآلن. 
ويتم إرســال نسخة من محاضر االجتماعات مباشرًة 

إلى لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة. 

لجنة المخاطر الصحية
تتكــون هذه اللجنة من متخصصين في الصحة 

والســالمة واألمن والبيئة من جميع المناطق، 
وهدفها تقييم األوضاع واإلبالغ عن العدد 
اإلجمالي لحاالت اإلصابة المؤكدة والمشتبه 

فيهــا. كما ترفع تقارير حول التحديات في 
مواقع التشغيل والبناء وفعالية اإلجراءات 
االحتياطيــة المتخذة في مواقعنا وماكتبنا.

لجنة دعم الموظفين
تركــز هذه اللجنة على رفاهية موظفينا في 

جميــع أنحاء العالم وتناقش آثار الجائحة عليهم. 
وهي تضم ممثلي الموارد البشــرية من 

ماكتبنــا حول العالم، والمدراء اإلقليميين للصحة 
والسالمة واألمن والبيئة وفريق االتصاالت.

واصــل الكثير من الموظفيــن الذين يتعاملون 
بشــلك مباشــر مع العمالء عملهم في المواقع 

لضمان اإلمداد األساســي بالكهرباء والمياه. 
وتم المحافظة على هــذه العمليات وفقًا 

لبروتوكوالت الصحة والســالمة الشاملة، بما 
في ذلك التعقيــم المتكرر ومراقبة درجات 

الموظفين. حرارة 

كما تعاقدنا مع مؤسســة خارجية لتسهيل حجز 
مواعيــد التطعيم للموظفين وتقييم وتعزيز 

البرامج الحكومية التي تقدمها الســلطات 
المختلفة. الصحية 

واليــوم، أكثر من أي وقت مضى، ندعم موظفينا 
لضمان اســتمرار عملياتنا مع االمتثال الاكمل 

للوائح الصحية، حيث تم وضع سياســات وإرشادات 
واضحة، والعمل على مراقبة المشلكات 

بشــلك فوري تقريبًا، وتواصلت إجراءاتنا لحماية 
الموظفين والحفاظ على الخدمات األساسية 

وضمان ما يلي:
•  صحة وسالمة موظفي المجموعة 

وعائالتهم وموظفي مقدمي الخدمات 
الذين نتعامل معهم

استمرارية العمليات األساسية  •
الحد من أي أثر مالي وحماية الســيولة المالية  •

نحن نشجع ونطور مقدمي الخدمات 
والموردين المحليين والقوى العاملة 

المحلية في األسواق التي نعمل فيها، 
وندعم الكفاءات الوطنية للمساهمة 

بتطوير الحلول التي تسهم في تعزيز 
التحول في مجال الطاقة.
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تطوير القوى العاملة
نقدم تدريبات شــاملة لموظفينا وأفراد المجتمع 

المحلــي لبناء قوى عاملة محلية ماهرة تتمتع 
بقــدرات متميزة. ويتولى فريق تطوير الكفاءات 
قيادة العديد من البرامج على اكفة مســتويات 

الشــركة، ويركز لك منها على تحسين الكفاءة 
والمهارات والمعرفة.

بدأنــا تقديم حلول التعليم اإللكتروني لجميع 
الموظفين وســنعمل على تطوير هذه المبادرة 
فــي العامين المقبلين، بما في ذلك التعاون مع 

أطــراف خارجية وإعداد منهج تعليم داخلي.

كما أبرمنا شــراكة مع "لينكد ان ليرنينق" 
)LinkedIn Learning( لوضع أسس التعلم 

الرقمــي، ونفذنا العديد من برامج التطوير على 
مســتويات مختلفة في المؤسسة من كبار 

المدراء إلى المدراء الشباب.

نظرًا ألن العديد من موظفي الخدمات 
المؤسســية اكنوا يعملون من المنزل، ركزنا على 

تعزيز قدرات إدارة الفريق االفتراضي وآليات 
التواصل. ويتضمن برنامج التدريب االفتراضي 

لتطوير القيادة على مدى ســبعة أشهر جلسات 
مكثفــة حول القيادة وإدارة التغيير، وقد تم 

تنفيــذه بالتعاون مع أاكديمية برايس ووترهاوس 
كوبرز )بي دبيليو سي(.

نظام شركة نوماك إلدارة التعلم – 
"مشاتي"

شــهد العام الماضي إطالق منصة "مشاكتي" 
)Mishkaty( إلدارة التعلم في مجال التشغيل 

والصيانــة، التي توفر أكثر من 1,600 مورد 
تعليمــي يغطي موضوعات التقنية والصحة 
والسالمة واألمن والبيئة والسلوكيات. وقد 
أكمــل موظفو نوماك 84% من برامج التعلم 

اإللكتروني المخصصة لهم.

كمــا تم في عام 2020 تصميم وتنفيذ إطار 
التأهيل الفني المكون من 4 مســتويات لتطوير 

الكفاءات الفنية في مجال الطاقة الشمســية 
الكهروضوئّيــة، وتم تنفيذه بالاكمل عبر منصة 

"مشاكتي".

برنامج طويل المدى مخصص 
لإلعدادات االحتياطية قدمته 

مؤسسة هايدريك آند ستراجلز

االمتثال األخالقي

أاكديمية برايس وترهاوس كوبرز:

20 مشاراًك

 شهادة من معهد المدراء 
)CMI( المعتمدين

 دورة خاصة 
 في حول 
االمتثال 

)LinkedIn Learning( "لينكد ان ليرنينق"

نظرًا ألن العديد من موظفي الخدمات 
المؤسسية اكنوا يعملون من المنزل، 

ركزنا على زيادة قدرات إدارة الفريق 
االفتراضي وآليات التواصل.

930 
ساعة تعليم

 ساعتان ونصف 
متوسط الوقت الذي قضاه المستخدم الواحد

762 
إنجاز 762 دورة تدريبية 

17,056 
مشاهدة لمقاطع الفيديو 
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باشــرت نوماك تقديم برنامج "مسيرة التطوير 
المهنــي" الذي يهدف لتحديد الموظفين ذوي 

اإلماكنــات العالية. وقد أكمل 14 موظفًا هذا 
البرنامــج، وحصل 9 منهم على ترقية أو تقدموا 

في مسارهم الوظيفي.

واصلنا العمل على تطوير موظفينا باســتخدام 
التقييمات والمنح الدراســية والتدريب ودورات 

القيادة التي تركز بشــلك كبير على أداء 
الموظفين.

ضمن خططنا للمســتقبل، سنقوم بإعداد نهج 
واســع إلدارة األداء يقوم على إطار عمل متاكمل 

يدعم التطوير المســتمر ويساعد على اتخاذ 
القرارات الرئيسية بشأن الكفاءات.

 دعم الجيل القادم من المبتكرين 
في المملكة

نحن نؤمن باإلماكنات الهائلة للشــباب 
الســعودي على تطوير أفاكر خالقة 

ومســتدامة. ضمن جهودنا لتسليط الضوء 
علــى إنجازات الجيل القادم مــن المبتكرين، قمنا 
بإطالق منصة "طاقتــك بطاقتك" التي تتضمن 

برنامجًا تدريبيًا يســهم بتطوير األفاكر الفائزة 
من خالل برنامج تدريبــي وتوجيهي متخصص 

بإشــراف خبراء أكوا باور ودعم من المعهد 
العالــي لتقنيات المياه والكهرباء.

المعهــد العالي لتقنيات المياه والكهرباء هو 
معهد تدريب مهني أسســته أكوا باور في عام 

2010 وأصبح منذ ذلك الحين مبادرتنا الرئيســية 
ومشروعًا يحظى باألولوية.

تســهم الشرااكت االستراتيجية المتينة التي 
أقامها المعهد مع الجهات الحكومية والشــراكء 

فــي قطاع المياه والطاقة والقادة في القطاع 
وشراكت تصنيع المعدات وشراكت التدريب 

الدولية وشــراكت تشغيل المحطات في ضمان 
نجاحه بشلك مستمر.

69 
% 90 

% 40> 

أنجز 69 موظفًا ثالث مراحل من المسيرة

توفير الموارد في الوقت المحدد بنسبة 90% للمشاريع الجديدة رغم جائحة كوفيد-19.

تجاوزت نسبة الموظفين المعّينين من داخل الشركة 40% من إجمالي التعيينات.

وتشمل اإلنجازات األخرى للبرنامج ما يلي:

بيانات الدعم واالستخدام

%91 
من موظفي نوماك 

استخدموا منصة 
"مشاكتي"

بلغ معدل تسجيل 
الدخول إلى المنصة 

للمستخدم الواحد
 2.5 شهريًا 

و30 مرة سنويًا

80 
إنجاز 80 طلب 

للحلول 

100  
إنجاز 100 طلب 
لدورات تدريبية/

تعليمية 

 600 +
الرد على أكثر من 

600 طلب دعم 

16  +
جلسة دعم 

مباشر

المعهد العالي لتقنيات المياه 
والكهرباء هو معهد تدريب مهني 

أسسته أكوا باور في عام 2010 
وأصبح منذ ذلك الحين مبادرتنا 

الرئيسية ومشروعًا يحظى باألولوية.

نحن نبني نهجًا واسعًا إلدارة األداء يقوم 
على إطار عمل متاكمل يدعم التطوير 
المستمر ويساعد على اتخاذ القرارات 

الرئيسية بشأن الكفاءات.
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قمنــا بإعداد إطار عمل للمعايير والضوابط 
اإلرشــادية للتنمية االجتماعية واالقتصادية على 

المستوى المحلي وعلى مستوى المشاريع، 
ســيتم اعتماده عند بدء تشغيل العمليات في 
أي دولة جديدة. ويعالج لك إطار عمل الســياق 

المحلي ويشــجع على االعتماد على الذات. 
وتدعــم هذه المنهجية حضورنا في هذه 

المجتمعــات المحلية وتتيح لنا مواصلة العمل 
فيها ألجيال قادمة.

واصلنا اإلعالن عن أداء الشركة في مجال 
االستدامة والبيئة والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة وإعطاء األولوية للتواصل مع المجتمع 
ومعالجة القضايا األكثر إلحاحًا التي تواجه 

مجتمعاتنا من خالل برامج المسؤولية االجتماعية.

دعم مجتمعاتنا خالل جائحة كوفيد-19
دعــم العائالت والمجتمعات المهددة خالل حالة 

عدم اليقين بســبب جائحة كوفيد-19 أصبح 
مسألة ملحة.

التزمنا باإلجراءات التي أعلنتها السلطات 
الحكوميــة في الدول الـ 13 التي نعمل فيها، 

واتبعنا جميع اإلرشادات االحترازية والوقائية 
الالزمــة لضمان توفير المياه والكهرباء وضمان 

اســتمرارية العمليات في المملكة وخارجها. كما 
اســتوفينا متطلبات الجهوزية إلدارة العدوى في 

ماكن العمل.

باإلضافة إلى جهود أكوا باور الهادفة 
لدعم موظفيها وضمان استمرارية أعمالها، 
تعمل الشــركة بشلك فاعل على دعم جهود 
االســتجابة العالمية. وتمثل برامج المسؤولية 

االجتماعيــة التي نفذناها في العام 2020 
اســتثمارات إجمالية تصل قيمتها إلى حوالي 

71 مليــون ريال. وتركز هذه البرامج على دعم 
تنمية المجتمعات وجهود االســتجابة لجائحة 

كوفيد-19.

وجهنا جهودنا لدعم االستجابات الوطنية 
لجائحــة كوفيد-19 من خالل توظيف خبراتنا 

التقنية والبشــرية، وساهمنا بفعالية في تعزيز 
البنية التحتية وتحســين المرافق األساسية التي 

تؤمن حياة الناس.

مركز نجود الطبي
منــذ ظهور جائحة كوفيد-19، بذلت قيادة 

المملكة والســلطات الرسمية المحلية جهودًا 
اســتثنائية الحتواء آثار الجائحة وحماية صحة 

وســالمة المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. 
واستجابة لهذه اإلجراءات، تعهدنا بمساهمة 

قيمتها 50 مليون ريال لدعم المســاعي 
والجهــود الصحية الوطنية. فنحن نؤمن بضرورة 

القيام بلك ما نســتطيع لدعم المجتمع وتأكيد 
التزامنا االجتماعي تجاه المملكة.

دعمــًا لجهود الحكومة اإلغاثية خالل جائحة 
كوفيــد-19، أعلنا في المراحل المبكرة عن 

مســاهمتنا في سياق استجابة قطاع الطاقة 
الوطنــي للجائحة. كما قدمنا الدعم لوزارة الصحة 

الســعودية في بناء مستشفى متنقل مجهز 
بجميــع المعدات الطبية الالزمة. وبفضل خبرتنا 

الدولية في إدارة المشــاريع، أنجزنا المستشفى 
في وقت قياســي. وفي يوليو 2020، قام 

صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 
بــن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة 

بتدشــين مركز نجود الطبي في المدينة المنورة 
بســعة 100 سرير. وقد سمي هذا المركز على 

اســم الشهيدة نجود الخيبري، وهي أول ممرضة 
ســعودية تصبح شهيدة الواجب المهني أثناء 

مشاركتها في ماكفحة كوفيد-19.

"نحن نتعاون بشــلك وثيق مع السلطات المحلية 
فــي المملكة لدعم جهودها الفاعلة في 

احتواء انتشــار هذه الجائحة وآثارها. وقد ساهمنا 
بخبرات أكوا باور البشــرية والتقنية إلنشاء مرافق 

مناســبة تتطلب أعلى معايير األمن والسالمة." - 
محمــد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور.

إحداث أثر إيجابي في المجتمع

 تعتبر شركتنا نفسها جزءًا ال يتجزأ من 
المجتمعات التي تعمل فيها. 
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مافحة كوفيد-19 في مصر 
تعهدنا بتقديم مســاهمة بقيمة 5.5 مليون 

جنيــه مصري لصندوق "تحيا مصر" لدعم 
الحكومة المصرية في شــراء أجهزة للتنفس 

االصطناعي وأدوات اختبار PCR-PT لتعزيز 
القدرة على إجراء اختبارات كوفيد-19 في 

البــالد. ويعد صندوق "تحيا مصر" صندوقًا وطنيًا 
يعتمد على التبرعات لمساعدة مؤسسات 
الدولة في مواجهة األزمات بالشراكة مع 

القطاع الخاص.

يؤكــد هذا التعهد تضامننا مع جهود الحكومة 
المصرية لماكفحة الجائحة. وسنواصل دعم 

الحكومة والمجتمعات المحلية إلنشــاء بنية تحتية 
مســتدامة ومواكبة الطلب المتزايد على المياه 

والطاقة في البالد.

موظفونا ومجتمعاتنا أواًل 
سنســتمر في حماية صحة موظفينا وإنتاج 

الطاقة والمياه المحالة بصورة موثوقة 
ومسؤولة والمساهمة في جهود ماكفحة 

كوفيــد-19 في مجتمعاتنا وزيادة حصة الكهرباء 
التــي ننتجها من مصادر الطاقة المتجددة. كما 

ســندعم توفير التعليم الرقمي والتدريب للجميع.

71 
تمثل برامج المسؤولية االجتماعية التي 

قمنا بتنفيذها في العام 2020 استثمارات 
إجمالية تصل قيمتها إلى حوالي 71 

مليون ريال. وتركز هذه البرامج على دعم 
تنمية المجتمعات وجهود االستجابة 

لجائحة كوفيد-19.

باإلضافة إلى جهود أكوا باور 
الهادفة لدعم موظفيها وضمان 
استمرارية أعمالها، تعمل الشركة 

بشلك فاعل على دعم جهود 
االستجابة العالمية.

 مليون
ريال سعودي

صور خارجية وداخلية لمركز نجود الطبي في المملكة العربية السعودية.
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يتكــون هيلك الحوكمة في أكوا باور من مجلس 
اإلدارة وخمــس لجان إدارية عاملة تابعة لمجلس 

اإلدارة يتولى لك منها مســؤولية مراجعة 
عمليات الشــركة ضمن مجاالت خبرتها الخاصة 
ورفــع النتائج والمقترحات إلى مجلس اإلدارة. 
ويستفيد مجلس إدارة الشركة ومستشاروه 

واللجان الوظيفية التابعة له وإدارة الشــركة 
والموظفون والمساهمون واألطراف المعنية 
المباشــرة من ضوابط وإجراءات حوكمة الشركة 

وقواعد السلوك المهني.

نهجنا في الحوكمة الرشيدة
يســتند نهج الحوكمة المؤسسية لدينا إلى إطار 

عمل قوي تم تصميمه لتعزيز المســاءلة من 
خــالل تحديد وإدارة جميع المخاطر، بما في ذلك 
المخاطر المتعلقة بالمســائل البيئية واالجتماعية 

ومســائل الحوكمة. ويبين إطار العمل هذا 
كيفية توزيع الحقوق والمســؤوليات بين مختلف 

األطراف المشــاركة في الشركة، بما في ذلك 
مجلــس اإلدارة واللجان الخمس التابعة له واإلدارة 

العليا والموظفون.

المخاطر واالمتثال
تســاعد لجنة المخاطر واالمتثال مجلس اإلدارة 
في تنفيذ مســؤوليته االئتمانية في اإلشراف 

علــى ومراجعة عملية تحديد وتقييم اإلدارة 
للمخاطر االستراتيجية والمالية والتشغيلية 

والتجارية الرئيســية للشركة ومخاطر االمتثال، 
بما في ذلك إطار إدارة المخاطر في الشــركة 

والسياسات واإلجراءات والممارسات المستخدمة 
إلدارة المخاطر.

تدعــم اللجنة مجلس اإلدارة في مراقبة بيئة 
مخاطرنا وتصدر توجيهات بشــأن أي نشاطات 
ســتخفف أي مخاطر قد تؤثر سلبًا على قدرة 

الشــركة على تحقيق أهدافها. ويرأس اللجنة 
عضو مستقل. 

يغطي نهجنا الشــامل في إدارة المخاطر 
مخاطر البيئة والمســؤولية االجتماعية والحوكمة 
والمخاطــر المناخية، فضاًل عن المخاطر المرتبطة 
بتحديــات التخفيف من اآلثار مثل تحول المجتمع 
إلى اقتصــاد منخفض الكربون )مخاطر التحول(. 

وســتواصل اللجنة تحسين نهجها لتحديد 
وتقييم مخاطر البيئة والمســؤولية االجتماعية 

والحوكمــة والمخاطر المناخية حتى تتمكن أكوا 
باور من الحفاظ على قدرتها التنافســية في 

هذه المجاالت.

)Galvanize( "مشروع "جالفنايز
اكن لمشروع "جالفنايز" )Galvanize( دور 

رئيســي في تصميم وتنفيذ نموذجنا التشغيلي 
الجديد. وقد تولى قيادة هذا المشــروع فريق 

متخصص ومستشــار خارجي، بدعم من إدارة 
الموظفين والثقافة. وتتلخص أهداف المشروع 

بما يلي:
1.  تحســين الهيلك اإلداري: رئيس تنفيذي واحد، 

ولجنة إدارة، ولجنة استثمار إدارية.
2.  الحفــاظ على المرونة في تطوير األعمال 

مع االســتمرار في مراعاة الضوابط والتوازنات 
المطلوبة.

3.  إدارة نومــاك باعتبارها وحدة أعمال مدمجة 
لكيًا في أكوا باور من أجل زيادة االســتفادة 

من التعاون بين وحدات أعمال التشــغيل 
والصيانــة وإدارة المحفظة، مع المحافظة 

في الوقت ذاته على اســتقاللية مدراء 
والصيانة. التشغيل 

4.  إنشاء إدارة إقليمية لإلشراف على شراكت 
مشــاريعنا ومشاريع البناء والتشغيل التابعة 

لهــا وتمكين أكوا باور من إدارة محفظة 
متنامية من الشراكت بفعالية أكبر.

5.  دعم أعمال البناء لتنفيذ المشاريع.
6.  تعزيــز الفرق ذات المهارات المتداخلة، بحيث 
يتبــع المدراء أيضًا لوحدات العمل المختلفة، بما 

يعزز التعاون والشفافية.

شــارك في المشروع أكثر من 100 موظف 
عملوا ضمن فرق على مدى عدة أشــهر لوضع 

هيلك تنظيمي جديد، وإعداد مخططات 
تنظيمية وأوصاف للوحدات والوظائف، وقوائم 

األنشــطة، وتوزيع المسؤوليات. وتم تعيين مدراء 
لقيــادة الفرق الجديدة، كما تم تعديل العمليات.

النزاهة والشفافية
تحدد قواعد السلوك المهني واألخالقي 

المبادئ التوجيهية الرئيســية وممارسات االمتثال 
التــي يجب على جميع الموظفين في اكفة 

مواقعهم االلتزام بها.

هــذه القواعد هي وثيقة مصّممة لضمان التزام 
جميع الموظفين بالتنفيذ المســتمر لمبادئ 

العمل. وهي تضع معايير راســخة للسلوكيات 
في المجاالت الرئيســية. وتدعمها سياسة قواعد 

الســلوك، التي تقيس السلوكيات المناسبة 
وتوضح المسؤوليات األخالقية التي تسهم 

بتعزيز شركتنا وسمعتنا وأعمالنا.

التميز المؤسسي

مع بروز الحوكمة الرشيدة كعنصر أساسي في ماكفحة الجائحة، 
سنواصل تحسين استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة لتعزيز نموذج وسياسات وعمليات حوكمة الشراكت. 
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يعتمد نهج الحوكمة المؤسسية على إطار 
عمل قوي تم تصميمه لتعزيز المساءلة من 

خالل تحديد وإدارة جميع المخاطر، بما في 
ذلك المخاطر المتعلقة بالقضايا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.

ضمن جهودنا لتحسين الكفاءة 
والشفافية، نتبنى نموذج هيلكي 

لإلبالغ، مما يعزز التعاون بين الفرق 
ذات المهارات المتداخلة ووحدات 

العمل المتنوعة.

طورنا وحدتين إلزاميتين للتعليم اإللكتروني، 
وهما "اتخاذ القرارات األخالقية" و"سياسة قواعد 

السلوك"، وهما توفران اإلرشادات بطريقة 
تفاعلية وجذابة لمساعدة الموظفين على 

التوصل لفهم أفضل لإلرشادات والممارسات التي 
تنص عليها قواعدنا المختلفة.

مــن خالل زيادة الوعي باالمتثال في مجتمعنا، 
ندعــم االلتزام بأعلى المعايير األخالقية على 
مســتوى الشركة. ومن أجل المساعدة على 

تجنب أي مخالفات ســلوكية، قمنا بإنشاء آلية 
لإلبالغ عن المخالفات بشــلك سري من خالل طرف 

خارجي مستقل.

التزامات مافحة الرشوة والفساد
مع توســع أنشطتنا حول العالم، ومع األخذ 
باالعتبــار تعاملنا مع أطراف خارجية وطبيعة 

المعامــالت التي نقوم بإنجازها، من المهم أن 
نخفف من المخاطر المرتبطة بالفســاد والرشوة 

وغســل األموال. ومن الضروري أيضًا أن يدرك 
موظفونــا عواقب عدم امتثالنا لقوانين وأنظمة 

ماكفحة الرشوة والفساد وماكفحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب.

كما تنص القواعد، نحن ملتزمون بممارســة 
األعمال بشلك أخالقي وفقًا للقوانين 

والتشــريعات السارية المفعول في أي ماكن 
نعمل فيه. كما أننا ال نتعاون إال مع شــراكء 

يلتزمون بقيم النزاهة.

وتشــمل هذه القيم، على سبيل المثال ال الحصر، 
مزاولــة األعمال بنزاهة، وعدم طلب أو عرض أو 

قبول أي شــلك من أشاكل الدفع أو الحوافز التي 
تهدف للتأثير على القرارات بشــلك غير الئق، 

وضمان عدم اســتخدام أعمالنا لغسل األموال 
المرتبطة باألنشــطة اإلجرامية أو لتمويل األنشطة 

اإلرهابية بصورة مباشــرة أو غير مباشرة.

عملــت إدارة االمتثال خالل العام على وضع 
سياسة ماكفحة الرشوة والفساد وسياسات 

ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

أثناء وضع هذه السياســات، عملنا على تحقيق 
األهداف التالية:

•  التأكد من إدراك الموظفين اللتزاماتهم 
وضــرورة أخذ الحيطة والحذر في يتعلق 
بماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

والرشوة والفساد.
•  تحديد النطاق والعمليات والضوابط الالزمة 

للتخفيف من أي مخاطر متعلقة بغســل 
األموال وتمويل اإلرهاب والرشوة والفساد 

في الشركة.
•  توضيح مسؤوليات الشركة وموظفيها في 

مراقبة ودعم موقف الشركة من غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب والرشوة والفساد.
•  توفير المعلومات واإلرشادات حول كيفية 

كشــف عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
والرشوة والفساد والتعامل معها.

•  مســاعدة جميع األطراف المعنية في اإلبالغ 
عن قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

والرشوة والفساد.

نحن نعمل بصورة منتظمة على ترســيخ رسالة 
مفادها أنه ال يوجد أي تســامح مع غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب والرشــوة وغيرها من األنشطة 
الفاســدة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 

أي شــخص يتبين أنه خالف هذه السياسات، 
وينطبــق ذلك على أعضاء مجلس اإلدارة، بمن 

فيهم أعضاء لجان مجلس اإلدارة والمســؤولين 
واألطراف الخارجيين )مثل االستشاريين( والولكاء 

والبائعين والموردين والمقاولين المستقلين 
وجميع موظفي الشــركة والشراكت التابعة لها 

ووحدات أعمالها وفروعها.

الشفافية حول المخاطر والفرص المناخية
نحن نلتزم بضمان الشــفافية حول المخاطر 

والفرص المرتبطة بالمناخ. وتماشــيًا مع التزامنا 
بإدراج التوصيات الطوعية لمجموعة العمل 

المعنيــة باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ 
التابعة لمجلس االستقرار المالي، سنبدأ 

باإلفصــاح عن امتثالنا لمعايير مجموعة العمل 
هذه في مراجعة االستدامة لعام 2021.
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أثبتنا أن اســتراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة هي جزء من اســتراتيجية 

أعمالنا وأننا نعتبر قضايا البيئة والمســؤولية 
االجتماعيــة والحوكمة مصدرًا حقيقيًا لخلق قيمة 

مضافــة على المدى الطويل. وتعكس هذه 
االســتراتيجية التي تم تطويرها وتعديلها على 
مدار العام التغيير الذي يشــهده المجتمع، كما 

تدعــم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون 
وتعزز فرص العمل المتنامية في مســيرة التحول 

المستمرة لقطاع للطاقة.

 تقارير البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة

ســنواصل تقديم تقارير سنوية عن أدائنا فيما 
يتعلق بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة. 

وسنهدف في لك مرة لتحسين إفصاحنا عن 
هــذه الجوانب، بما في ذلك اإلفصاح عن انبعاثات 

غازات الدفيئة، وتقاريرنا عن استهالك المياه 
والمعايير الرئيسية لتحلية المياه.

في عام 2021، ســنقوم بنشر تقرير استدامة 
متاكمل يغطي عام 2020، ويوضح اســتراتيجيتنا 

ومعاييرنا وأهدافنا.

االلتزام بخفض االنبعاثات إلى الصفر
وضعنــا هدفًا يتمثل بخفض االنبعاثات من جميع 

عملياتنــا إلى الصفر بحلول عام 2050.

تركز اســتراتيجيتنا على التحول من محفظة 
قائمــة على الوقود األحفوري إلى محفظة 

منخفضــة الكربون من خالل زيادة قدرة محطات 
الطاقــة المتجددة عبر اعتماد نهج لتنويع 

المحفظــة، مع إعطاء األولوية إليجاد طرق تزيد 
حجم محفظــة الطاقة المتجددة بأقل التاكليف 

واالســتفادة من أفضل الجوانب التي توفرها لك 
تقنية. وســنجري تقييمًا لكيفية توزيع النفقات 

الرأســمالية بحيث تتوافق مشاريعنا وإنفاقنا مع 
أهداف اتفاقية باريس.

 مجموعة العمل المعنية باإلفصاحات 
المالية المتعلقة بالمناخ

أحد أهدافنا الرئيســية في العام المقبل 
واألعوام التي تليه هو تحســين التواصل بشأن 

تأثير التغّير المناخي على أنشــطتنا، وكيفية أخذ 
هذا األمر في االعتبار عند إعداد اســتراتيجيتنا 
وأنشــطتنا. وهدفنا هو إدراج النتائج باكملها 
في التقارير باســتخدام إطار مجموعة العمل 

لإلفصاحــات المالية المتعلقة بالمناخ في موعد 
أقصاه 2024. ويشمل اإلفصاح ما يلي:

•  الحوكمة المتعلقة بالمخاطر والفرص 
بالمناخ المرتبطة 

استراتيجيات التعامل مع هذه العوامل  •
اعتبارات إدارة المخاطر  •

•  المعايير واألهداف التي يمكن استخدامها 
لتقييم هذه العوامل

شــلكنا مجموعة عمل داخلية لتسهيل عملية 
إعــداد التقارير وضمان توافقها مع توصيات 
مجموعــة العمل المعنية باإلفصاحات المالية 

المتعلقة بالمناخ، وال ســيما في تقييم المخاطر 
التنظيمية والتكنولوجية والمادية ومخاطر 

السوق والسمعة.

مواصلة التقدم نحو تحقيق الطموحات

 تهدف هذه المراجعة لقضايا البيئة والمسؤولية االجتماعية 
 والحوكمة إلى تقديم لمحة سريعة عن أدائنا في هذه الجوانب 

خالل عام 2020، باإلضافة اللتزاماتنا في األعوام القادمة.
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وضعــت مجموعة العمل المعنية باإلفصاحات 
المالية المتعلقة بالمناخ إطار عمل لمســاعدة 

الشراكت العامة وغيرها في اإلفصاح عن 
المخاطــر والفرص المتعلقة بالمناخ بفعالية 

أكبر باســتخدام اإلجراءات الحالية إلعداد التقارير. 
ويشــمل ذلك توصيات لإلفصاح عن معلومات 

واضحة ومتســقة وقابلة للمقارنة بشأن المخاطر 
والفــرص التي يوفرها التغّير المناخي. ويضمن 
اعتمادها على نطاق واســع مراعاة آثار التغّير 

المناخي بشــلك طبيعي عند اتخاذ قرارات خاصة 
باألعمال واالستثمار.

ويســاعدنا ذلك أيضًا على إبراز مسؤوليتنا ورؤيتنا 
بشــلك أفضل عند التعامل مع قضايا المناخ. 
ويؤدي ذلك لتوزيع رأس المال بشــلك أذكى 

ويســاعد على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر 
استدامة تنخفض فيه االنبعاثات.

وهكــذا، من خالل خفض االنبعاثات من محطاتنا 
وفقــًا لتوصيات مجموعة العمل المعنية 

باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، ســنكون 
قادريــن على توقع اآلثار المادية للتغّير المناخي 
وتقييــم عواقبها المالية وتحليل أفضل طريقة 

للتكّيف معها.

حول مجموعة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ

في عام 2015، قامت مجموعة العشــرين 
بإنشــاء "مجموعة العمل المعنية باإلفصاحات 

الماليــة المتعلقة بالمناخ" بعد أن لكفت 
مجلس االســتقرار المالي بوضع توصيات 
بشأن الشــفافية المالية للشراكت حول 

المناخية. المخاطر 

تهدف توصيات مجموعة العمل المعنية 
 باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ إلى 

ما يلي:

•  أخذ المزيد من المخاطر المناخية باالعتبار 
في محافظ التمويل واالستثمار

•  تجنب مخاطر االنخفاض الحاد في قيمة 
األصول وفقاعات الكربون

•  فهم قدرة الشراكت على الصمود في 
مواجهة اآلثار المناخية على المدى 

المتوسط والطويل
•  ضمان توافق مخصصات رأس المال مع 

أهداف التحول بحيث تبقى أقل من 
سيناريو ارتفاع متوسط درجات الحرارة 

العالمية بأقل من درجتين مئويتين

من خالل اعتمــاد توصيات مجموعة العمل 
المعنية باإلفصاحــات المالية المتعلقة 

بالمناخ ومبادئهــا التوجيهية الخاصة بإعداد 
التقارير، نتبع أفضل الممارســات في قطاع 

الطاقــة. وبما أن هذا القطاع يعد من أفضل 
القطاعات أداًء مــن ناحية اإلفصاح عن المخاطر 

المناخية، ســنصبح من أفضل الشراكت أداًء 
في قطاع الطاقة.

 

من خالل خفض االنبعاثات من محطاتنا وإدراج 
بياناتها في تقاريرنا وفقًا لتوصيات مجموعة 
العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتعلقة 

بالمناخ، سنكون قادرين على توقع اآلثار 
المادية للتغّير المناخي وتقييم عواقبها 

المالية وتحليل أفضل طريقة للتكّيف معها.

وضعت مجموعة العمل المعنية 
باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ إطار 

عمل لمساعدة الشراكت العامة وغيرها 
في اإلفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة 

بالمناخ بفعالية أكبر باستخدام اإلجراءات 
الحالية إلعداد التقارير.

في عام 2021، سنؤكد مجددًا تعهدنا 
ببناء مستقبل أكثر استدامة للجميع 

وتعزيز قيادتنا لمسيرة االستدامة والبيئة 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة في 

المنطقة، عبر االستمرار بإنتاج الطاقة 
والمياه المحالة بكفاءة وموثوقية 

ومسؤولية وأمان وبتلكفة منخفضة 
باستخدام أحدث التقنيات، وضمان 

مستقبل مستدام للمجتمعات التي 
نعمل فيها.
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