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مجلس اإلدارة وهيلكه ومسؤولياته
مجلـس إدارة أكـوا بـاور هـو الهيئـة اإلداريـة العليا داخل الشـركة والتي يتـم انتخابها من قبـل الجمعية العامـة العادية، وفًقا للنظام األساسـي للشـركة. ومع 

عـدم اإلخـال بنظـام السـوق المالية ونظام الشـراكت والنظام األساسـي للشـركة ولوائـح الحوكمـة الداخلية الخاصة بهـا، والتي تحـدد المهام والمسـؤوليات، 

يتولـى مجلـس إدارة أكـوا بـاور مسـؤولية تقديـم التوجيـه واإلرشـاد والقيـادة بشـأن اإلسـتراتيجية والعمليـات والتوسـع فـي األعمال داخـل المملكـة العربية 

السـعودية ودولًيـا، مـع تقييم الفـرص والتحديات والمخاطـر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشـرف مجلـس اإلدارة على الضوابط الداخلية للشـركة وإطار 

االمتثـال وسـجل المخاطـر. تم تحديـد مدة عضوية مجلـس اإلدارة بما ال يزيد عن ثاث سـنوات، قابلـة للتجديد أو التمديد مـن قبل الجمعية العامـة العادية. ومع 

ذلـك، ليـس هنـاك حد لعدد المـدد التي يجـوز أن يخدمها عضـو مجلـس اإلدارة التنفيذي أو غيـر التنفيذي فـي المجلس.

ُمنـح مجلـس اإلدارة اكمـل الصاحيـات مـن قبل المسـاهمين مـن أجـل إدارة أعمال الشـركة واإلشـراف على شـؤونها، وذلـك حسـب نظامها األساسـي للقيام 

بـإدارة الشـركة علـى الوجـه األكمل،وقـد قام مجلس اإلدارة بتشـكيل أربـع ]1[ لجان عمـل للمجلس تمثلت كمـا في 31 ديسـمبر 2021م بلجنـة المراجعة ولجنة 

الترشـيحات والماكفـآت ولجنـة مجلـس اإلدارة التنفيذيـة ولجنـة إدارة المخاطـر )لجـان مجلـس اإلدارة(. ولـل لجنة من هـذه اللجان ميثـاق خاص بها يوضـح أدوار 

ومسـؤوليات اللجنـة المعنيـة والصاحيـات المعطـاة لهـا ضمـن سـياق خبرتهـا المحـددة. وتقـوم لجـان المجلـس بالتصويت علـى القـرارات الخاصة بها بشـأن 

المسـائل المختلفـة وتقـوم بعمـل تحديثـات ربع سـنوية وتقدم تقريرهـا لمجلـس اإلدارة لاطاع علـى المعلومات وإعطـاء اإلرشـادات و/ أو الموافقات، حسـب 

مـا يقتضيـه الحـال. وباسـتثناء لجنـة المراجعة، التي يتم تشـكيلها بقـرار من الجمعيـة العامة العادية للشـركة، يجـوز لمجلـس اإلدارة في أي وقت تشـكيل لجان 

متخصصـة قـد تقتضيهـا الحاجـة للحوكمة الفعالـة والرقابة وعمليات الشـركة. ويتم إعـداد محضر منفصل لـل اجتماع من االجتماعات الرسـمية للجـان المجلس 

أحداث الحقة:

انتخبـت الجمعيـة العامة غير العادية للشـركة المنعقدة بتاريـخ 2022/01/05 أعضاء جدد لمجلس إدارة الشـركة )»مجلس اإلدارة الجديـد« أو »المجلس الجديد«( 

لدورتـه الجديـد التـي بـدأت فـي 05 / 2022/01 ولمـدة ثـاث سـنوات تنتهي فـي 2025/1/4. وقد قـرر مجلـس اإلدارة الجديد فـي اجتماعه المنعقـد بتاريخ 

2022/01/16 تعييـن السـيد محمـد عبـد اللـه أبو نيـان )عضو غير تنفيذي( رئيسـًا لمجلس اإلدارة الجديد والسـيد سـنثار يسـان بادمانثـان )عضو تنفيـذي( نائبًا 

لرئيـس مجلـس اإلدارة الجديـد. كمـا قام مجلس اإلدارة الجديد بتشـكيل لجانه وفًقا للمهام والمسـؤوليات المعتمدة، وتعيين أمين سـر مجلـس اإلدارة وممثلين 

عـن الشـركة أمـام هيئة السـوق المالية والسـوق المالية السـعودية »تداول«. وقد ورد قسـم في نهايـة هذا التقريـر يغطي مجلـس اإلدارة الجديد.

يشـير هـذا التقريـر إلـى مجلـس اإلدارة )»مجلـس إدارة 2021« أو »مجلس اإلدارة«( الـذي انتهت مدته فـي 5 يناير 2022 امتثـااًل من قبل الشـركة بالفقرة )3( 

مـن المـادة )16(  مـن الئحـة حوكمة الشـراكت الصـادرة من هيئـة السـوق المالية فـي المملكة العربية السـعودية مـن حيث األعضـاء المسـتقلين المطلوبين 

فـي مجلـس اإلدارة. وفًقـا لذلـك، ومـا لـم يتـم النـص صراحًة على خـاف ذلك فـي ماكن آخـر ضمن هـذا التقرير، فـإن الفعـل المضارع المسـتخدم فـي التقرير 

ولكمـة »الحالـي« عنـد وإذا تـم اسـتخدامها جنًبا إلى جنب مع أمور مـن بينها مجلـس اإلدارة أو لجنة المجلس أو عضـو أو أعضاء مجلـس اإلدارة أو عضو من أعضاء 

اللجـان المنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة، تشـير مجتمعة إلـى مجلـس اإلدارة أو لجان المجلس، واألنشـطة الـواردة في هذا التقرير تتعلق بأنشـطة مجلـس اإلدارة.

صـدر هـذا التقريـر عـن مجلـس اإلدارة الجديد. كما تـم اعتماد البيانـات المالية والنتائـج المالية لعام 2021 مـن قبل مجلـس اإلدارة الجديد. وقد تم إجراء القسـم 

الفرعـي »تقييـم لجنـة المراجعـة« الوارد في قسـم »لجنة المراجعـة المنبثقة عن مجلـس اإلدارة وتقريرها لعام 2021« مـن قبل لجنة الجديـدة الجديدة التابعة 

لمجلس اإلدارة.

اريخ إدراج الشركة”( حيث تم نقل دور  تاريخ 11 أكتوبر 2021م )ت ناير 2022م، تم حل لجنة تضارب المصالح ومعامات األطراف ذات العاقة ب تاريخ 19 ي 1  وفقا لقرار مجلس اإلدارة، ب
ومسؤوليات لجنة تضارب المصالح ومعامات األطراف ذات العاقة إلى لجنة المراجعة بالمجلس، تمشيا مع نظام حوكمة الشراكت الصادر من هيئة السوق المالية
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تقييم مجلس اإلدارة ولجان المجلس

يقـوم مجلـس اإلدارة ولجانه بشـل دوري بإجراء تقييمات سـنوية للتقييـم الذاتي. يعتزم مجلـس اإلدارة إجراء تقييم مـن طرف ثالث لمجلـس اإلدارة ولجان مجلس 

اإلدارة فـي عام 2022.

اإلجـراء الـذي اتخذه مجلـس اإلدارة إلبـاغ أعضائه، وأعضـاء مجلس اإلدارة غيـر التنفيذيين 
علـى وجه الخصـوص، باقتراحـات وماحظات المسـاهمين عن الشـركة وأدائها.

خال عام 2021، لم يكن هناك أي اقتراحات وماحظات من قبل المساهمين على الشركة وأدائها.

أعضاء مجلس اإلدارة

تألـف مجلـس اإلدارة 2021 مـن أحـد عشـر )11( عضوًا ممـن يتمتعون بخبرات متميـزة في مجتمع األعمـال على الصعيدين اإلقليمي والدولي، برئاسـة األسـتاذ 

محمـد أبـو نيـان. ويتضمن الجـدول أدناه بيانًا بأسـماء أعضاء مجلـس اإلدارة ومسـمياتهم الوظيفية وحالة عضويتهـم وتاريخ تعيينهم ومناصبهم الشـخصية.

تاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفيأعضاء مجلس اإلدارة

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالرئيسالسيد. محمد أبونيان

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذينائب الرئيسالسيد. ثامر الشرهان

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد محمد النحاس

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد سليمان المهيدب

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد إسماعيل السلوم

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد رائد إسماعيل

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد عمر الميداني

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد عبدالله الرويس

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد رشيد الرشيد

5 ديسمبر 2019عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد فينسنت دي ريفاز

5 يوليو 2019عضو مجلس إدارة مستقلعضوالدكتور محسن خليل
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السيد/ محمد عبد الله أبو نيان

الرئيس

ملخص السيرة الذاتية 

ويعمل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  هو  الجنسية،  سعودي  أبونيان،  محمد  السيد/ 

كعضو مجلس في إدارة الشركة منذ عام 2008، ويمتلك خبرة تزيد على 38 عاما 

في القطاعين التجاري والصناعي، وهو أحد أبرز القادة المرموقين في قطاعي 

أو عضو مجلس  أبونيان منصب رئيس و/  السيد محمد  المياه والطاقة. ويشغل 

ذلك  في  بما  العالم،  مستوى  على  الرائدة  المؤسسات  من  العديد  في  إدارة 

شركتي رؤية لاستثمار ودسر. باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد أبونيان عددا من 

المناصب الفخرية والقيادية المرموقة التي تركز على التحول والتنوع االقتصادي 

في المملكة العربية السعودية.

المؤهات المهنية والعلمية

العربيـة 	  المملكـة  الثانويـة،  اليمامـة  مدرسـة  العامـة،  الثانويـة  شـهادة 
1979م السـعودية، 

المناصب الحالية

عضـو مجلـس اإلدارة التأسيسـي غيـر التنفيـذي لصنـدوق االسـتثمار فـي 	 
، م نيو

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.خ،	 

رئيس مجلس إدارة في مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس االستشاري لوزارة المالية،	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي في شـركة جيـزان المتاكملة لتحويـل الغاز 	 
والطاقة،

عضـو مجلـس إدارة غير تنفيذي فـي هيئة المحتـوى المحلي والمشـتريات 	 
الحكومية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق التعليم العالي،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نور للطاقة 1 ش.م.خ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شـركة العربية السـعودية لاسـتثمارات 	 
)دسر(، الصناعية 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اكوا باور العيون 	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور بوجدور 	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 4 	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 2	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 3	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للطاقة، المرحلة األولى 	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة 1  	 

للطاقـة 	  العربيـة  القـدرة  تنفيـذي فـي شـركة  إدارة غيـر  رئيـس مجلـس 
المحـدودة

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صناعة الغاز للخدمات الصناعية	 

للطاقـة 	  ينبـع  مشـروع  شـركة  فـي  تنفيـذي  غيـر  إدارة  مجلـس  رئيـس 
ئيـة، الكهربا

السـعودية 	  العربيـة  الشـركة  فـي  تنفيـذي  غيـر  إدارة  مجلـس  عضـو 
)دسـر(، الصناعيـة  لاسـتثمارات 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في اكوا باور وارزازات	 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الخطـوط الجوية السـعودية 	 
للشحن

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة لفانا لاستثمار،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رفال للتطوير العقاري،	 

نائب الرئيس غير التنفيذي في شركة ترابط لاستثمار والتنمية	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تبريد المناطق السعودية 	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرؤية العالمية لاستثمار،	 
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المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مدينة نيوم الصناعية	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الصناعي	 

نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة االتحاد العالمية للطاقة	 

نائـب رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الموانـئ والقطـارات 	 
العالميـة

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع القرية المحدودة.	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة ويلسـبون الشـرق األوسـط 	 
بيب نا لأل

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القرية االستثمارية	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة هجر إلنتاج الكهرباء.	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور خادي	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوهانج للحديد والصلب ،	 

رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ االستثمارية المحدودة	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا جي يو سي	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور إنيرجي أنونيم سيركتي ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كي إس بي العربية للمضخات	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة مصنـع شـركة عزيـز لألنابيب 	 
األوروبيـة للتجـارة والمقـاوالت،

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي في الشـركة السـعودية للتنميـة الزراعية 	 
)انما(

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة أبونيان القابضة	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تامبين السعودية	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور سوالفرياك بوكبورت،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صن آند اليف	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألمنيوم الصحراء المحدودة ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية.	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنارة الستثمارات الطاقة	 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة السـفن العائمـة لمشـاريع 	 
ه. لميا ا

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة رابغ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المساهمات المتعددة،	 

رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي في شركة الرائدة للطاقة ،	 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي المعهـد العالـي لتقنيـة الميـاه 	 
والكهربـاء

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور براكء ش.م.ع.ع )براكء 1( ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ للتشغيل والصيانة 	 

المـدن 	  وتشـغيل  تطويـر  تنفيـذي فـي شـركة  غيـر  إدارة  عضـو مجلـس 
، والمقـاوالت  وللتجـارة  الصناعيـة 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كهروماء المحدودة ،	 

نائـب رئيـس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشـركة الوطنيـة األولى لخدمات 	 
التشغيل والصيانة ،

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الجبيل للمياه والكهرباء	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اس جي ايه مرافق القابضة،	 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الشـقيق العربيـة للميـاه 	 
، والكهربـاء 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيذي في الشـركة السـعودية الماليزيـة للمياه 	 
، والكهرباء 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الشـعيبة الوطنيـة للميـاه 	 
، والكهربـاء 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مالتي فورمز المحدودة ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه ،	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة االمتياز للتشغيل والصيانة ،	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الطوخـي للصناعـة والتجـارة 	 
والمقـاوالت

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئتنا،	 

لألبحـاث 	  السـعودية  المجموعـة  فـي  تنفيـذي  غيـر  إدارة  مجلـس  عضـو 
، والتسـويق 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الشـقيق الدوليـة للميـاه 	 
، والكهربـاء 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق للمياه والكهرباء	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة التنمية للنقل ،	 

الماليزيـة 	  السـعودية  الشـركة  فـي  تنفيـذي  غيـر  إدارة  مجلـس  رئيـس 
، والصيانـة  للتشـغيل 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية ،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديار السعودية ،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توسعة الشعيبة القابضة ،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة الشعيبة.	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ،	 

رئيـس مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة الشـعيبة الوطنيـة للميـاه 	 
، والكهربـاء 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي المؤسسـة العامـة لصوامـع الغال 	 
الدقيق ومطاحـن 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة سامبا المالية ،	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي الشـركة الوطنيـة للتنميـة الزراعيـة 	 
)نادك(،



شركة أكوا باور
تقرير مجلس اإلدارة 2021م 

أكوا باور عالقات المستثمرين 
www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com6

السيد/ ثامر سعود الشرهان

نائب الرئيس

ملخص السيرة الذاتية

السيد ثامر الشرهان، سعودي الجنسية، هو نائب رئيس مجلس اإلدارة. ويشغل 

لديه  كيميائي  مهندس  وهو  2020م.  عام  منذ  الشركة  إدارة  مجلس  عضوية 

أكثر من 39 عاما من الخبرة المهنية في الشراكت الصناعية الكبرى ذات العمليات 

الدولية ولديه خبرة كبيرة في إدارة عاقات أصحاب المصلحة المتنوعين. ويشغل 

اإلدارة في  لجان مجلس  أو عضو  و/  إدارة  الشرهان منصب عضو مجلس  السيد 

المؤسسات المحلية واإلقليمية.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريوس فـي الهندسـة الكيميائية مـن جامعة 	 
الملـك فهد للبتـرول والمعادن فـي المملكة العربية السـعودية، في عام 

1983م.

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة في شركة جيزان المتاكملة لتحويل الغاز والطاقة	 

عضو مجلس إدارة في شركة ماب كوستال القابضة	 

عضو مجلس إدارة في شركة ماب إنلند القابضة	 

عضو مجلس إدارة في إيه بيه إم باور هولدينج كومباني	 

عضو مجلس إدارة في شركة ماب للطاقة القابضة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة السفن العائمة لمشاريع المياه المحدودة	 

شريك في شركة بيسان لاستشارات الهندسية،	 

شريك في شركة نيفادا للتطوير والتدريب	 

عضو الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية )إرادة(.	 

رئيس مجلس إدارة في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء	 

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة قارا للطاقة الشمسية المحدودة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء	 

رئيس مجلس إدارة في شركة ساكاك للطاقة الشمسية ،	 

عضو مجلس إدارة في شركة الطويلة رو لتحلية المياه	 

رئيس مجلس إدارة في شركة مشروع القرية	 

المدير العام في شركة مشاريع الواحة.	 

المدير العام في شركة رابغ االستثمارية المحدودة.	 

رئيس مجلس إدارة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء	 

رئيس مجلس إدارة في شركة سدير األولى القابضة 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة اكف القابضة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة مياه عالية	 

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ	 

رئيس مجلس إدارة في شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة	 

رئيـس مجلـس إدارة فـي شـركة واحـة الطاقـة األولـى للميـاه والطاقـة 	 
التقليديـة

رئيس مجلس إدارة في شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة	 

المدير العام في شركة المساهمات المتعددة ،	 

المدير العام في شركة توسعة رابغ المحدودة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة كهروماء	 

رئيس مجلس إدارة في شركة االمتياز للتشغيل والصيانة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء	 

عضو مجلس إدارة في شركة تملك المشاريع المحدودة 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة القرية االستثمارية	 

رئيس مجلس إدارة في شركة مشروع رابغ	 

رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء	 

رئيـس مجلـس إدارة فـي الشـركة السـعودية الماليزيـة لخدمات التشـغيل 	 
والصيانة

رئيس مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء	 

عضو مجلس إدارة في شركة مشروع توسعة الشعيبة	 

نائب رئيس مجلس إدارة في شركة توسعة الشعيبة القابضة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة	 

نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء	 

مديـر عـام التشـغيل والرئيـس التنفيـذي للعمليـات فـي شـركة مرافـق 	 
الكهربـاء والميـاه بالجبيـل وينبـع )مرافـق(

رئيس في الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(	 

رئيس في شركة سابك لخدمات التخزين )ساب تانك( بالجبيل وينبع 	 

مدير المشاريع، الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(	 

مدير إدارة المرافق في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( ،	 

مدير إدارة اإليثيلين في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( ،	 

مهندس إنتاج في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( ،	 

رئيس اللجنة التنفيذية في شركة إنارا 2 إنرجي إنفستمنتس ش.م.خ ،	 

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور األردن القابضة	 

رئيس مجلس إدارة في شركة إنارا إنرجي إنفستمنتس ش.م.خ 	 

رئيس مجلس إدارة في محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية	 

رئيس مجلس إدارة في شركة توليد الكهرباء المركزية	 

رئيس مجلس إدارة في شركة الرائدة للطاقة	 

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا مرافق للمياه والكهرباء	 



شركة أكوا باور
تقرير مجلس اإلدارة 2021م 

7
أكوا باور عالقات المستثمرين 

www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com

السيد/ سليمان عبد القادر المهيدب

عضو

ملخص السيرة الذاتية

إدارة مجموعة  رئيس مجلس  الجنسية، هو  المهيدب، سعودي  السيد سليمان 

للتطوير  ورافال  صافوال  مجموعة  ذلك  في  بما  الشراكت  من  وعدد  المهيدب 

المراعي، ورؤية  إدارة شركة  إلى ذلك، هو عضو في مجلس  باإلضافة  العقاري. 

لاستثمار، ومركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، وجمعية األمير فهد بن سلمان 

الخيرية لرعاية مرضى الفشل اللكوي.

المؤهات المهنية والعلمية

شـهادة دبلـوم المدرسـة الثانوية من مدرسـة البصـرة الثانوية فـي العراق 	 
في عـام 1971م.

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية العالمية لاستثمار	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المراعي 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة رافال للتطوير العقاري	 

ريئيس مجلس إدارة في مجموعة صافوال	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة أموال األجيال التجارية	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة ذات الصواري	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة تاج األوفياء 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة العبد القادر المهيدب وأوالده ،	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة المهيدب القابضة	 

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في البنك السعودي البريطاني )ساب(	 

عضو مجلس إدارة في شركة ثبات لإلنشاءات	 

عضو مجلس إدارة في شركة األولى لتطوير العقارات	 

عضو مجلس إدارة في شـركة الشـرق األوسـط صناعة وإنتاج الـورق )مبكو( 	 
،

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لألنابيب	 

عضو مجلس إدارة في شركة الاكبات السعودية	 

عضو مجلس إدارة في شركة سويكورب جسور	 

عضو مجلس إدارة في شركة اليمامة للصناعات الحديدية ،	 

عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للموانئ ،	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة أموال الخليج لاستثمار ،	 

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة ميار لألغذية	 
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السيد/ عمر محمد نبيل الميداني

عضو

ملخص السيرة الذاتية

لاستثمار،  رؤية  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  الميداني  عمر  السيد  يشغل 

استثمارات  ولديها  واالستثمار  التنمية  مجال  في  رائدة  سعودية  شركة  وهي 

نشطة في قطاعات الطاقة والمياه والغازات الصناعية وتبريد المناطق ومعالجة 

عمر  السيد  شغل  وقد  البيئية.  والحلول  اللوجستية  والخدمات  الصرف  مياه 

الماضية.  عاًما   11 خال  لاستثمار  رؤية  شركة  في  متعددة  مناصب  الميداني 

وهو عضو في منظمة الرؤساء الشباب

من  الشرف  بمرتبة  المالية  التجارة  في  الباكلوريوس  شهادة  على  حاصل  وهو 

لكية جون مولسون لألعمال في مونتريال في كندا. والسيد الميداني عضو في 

مجلس إدارة العديد من الشراكت السعودية، بما في ذلك شركة تبريد السعودية 

وقدرة للطاقة وشركة مياهنا واالتحاد الدولي لخدمات الطاقة )اسكو(.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريـوس في التجـارة الماليـة بمرتبة الشـرف من 	 
لكيـة جـون مولسـون لألعمـال في مونتريـال في كنـدا في عـام 2002م

المناصب الحالية

عضـو مجلـس إدارة غير تنفيـذي وعضو اللجنـة التنفيذية في شـركة الرؤية 	 
لاستثمار. العالمية 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة مشـاريع اسـتدامة لتطويـر 	 
األعمـال

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مياهنا 	 

رئيس غير تنفيذي في شركة جدة لخدمات المياه 	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي ورئيـس لجنـة الترشـيحات والماكفآت في 	 
شـركة تبريـد المناطق السـعودية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة قدرة العربية للطاقة المحدودة	 

التطويـر 	  لجنـة  اإلدارة، ورئيـس  تنفيـذي وعضـو  إدارة غيـر  عضـو مجلـس 
والتعويضـات، ولجنـة المراجعـة المعماريـة، ولجنة االسـتثمار، ولجنة حوكمة 

الشـراكت والترشـيحات، فـي شـركة ايربرودكتـس قـدرة للطاقـة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمواج الجبيل للغازات 	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز	 

للتعليـم 	  المعرفـة  أجيـاد  إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة  رئيـس مجلـس 
، والتدريـب 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة االتحاد العالمية للطاقة ،	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة األبراج المتاكملة لاتصاالت	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئتنا	 

عضـو مجلـس إدارة غير تنفيذي في الشـركة السـعودية المتاكملة لمعالجة 	 
، النفايات 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألمنيوم الصحراء 	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة أنابيـب الشـرق المتاكملـة 	 
، للصناعـة 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمواج للمشروع األول	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كفاءة المباني  	 

رئيس غير تنفيذي في شركة مشروع ينبع للطاقة الكهربائية.	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي فـي شـركة رؤيـة لاسـتثمار المحـدودة 	 
)ADGM(
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السيد/ رشيد عبد الرحمن الرشيد

عضو

ملخص السيرة الذاتية

الخبرة في  السيد/ رشيد الرشيد، سعودي الجنسية، لديه أكثر من 30 عاما من 

إدارة  مجلس  في  عضو  وهو  والمالية.  والمحاسبة  المعلومات  وتقنية  اإلدارة 

السمعة  ذات  األخرى  المؤسسات  من  والعديد  لاستثمار  العالمية  رؤية  شركة 

الطيبة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. السيد 

الرشيد هو رئيس و/ أو عضو في مجلس إدارة في أكثر من 8 شراكت إقليمية بما 

في ذلك شركة رؤية العالمية لاستثمار.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة دبلـوم عالي فـي نظـم تقنيـة المعلومـات اإلدارية 	 
مـن جامعـة الملك سـعود فـي عـام 1988م.

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات	 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تغطية الشباكت لاتصاالت	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة األبراج المتاكملة لاتصاالت	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي وعضـو اللجنـة التنفيذيـة وعضـو لجنـة 	 
الترشـيحات والماكفـآت فـي شـركة سـال للشـحن  

رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الظهران السعودية 	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة الخطوط السعودية للشحن.	 

رئيس مجلس إدارة في  شركة مياه الرياض  	 

رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الرياض السعودية	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي وعضـو اللجنـة التنفيذيـة ورئيـس لجنـة 	 
المراجعـة الداخليـة فـي شـركة أعمـال جـازان للغـاز

العضو المنتدب في شركة ترابط لاستثمار والتنمية	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاة	 

عضـو مجلـس إدارة غير تنفيذي في شـركة السـعودية المتاكملـة لمعالجة 	 
النفايات  

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لاستثمار والتنمية  	 

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي وعضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي شـركة 	 
للشـحن السـعودية  الخطـوط 

العضو المنتدب في شركة تبريد المناطق السعودية 	 

عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المنطقة المركزية  	 

رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الظهران السعودية 	 

عضـو مجلـس إدارة غير تنفيـذي وعضو اللجنـة التنفيذية في شـركة الرؤية 	 
لاستثمار. العالمية 

رئيس مجلس إدارة في شركة زيان العربية	 

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة	 

عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المناطق السعودية	 

عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية.	 

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية لألغشية	 

عضو مجلس إدارة في شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب	 

الرئيـس والمديـر التنفيـذي فـي الشـركة العربيـة لتنميـة الميـاه والطاقة 	 
العالميـة  رؤيـة  باسـم شـركة  حالًيـا  )المعروفـة  القابضـة«  أكـوا  »شـركة 

لاسـتثمار(«

عضو مجلس إدارة في شركة زيان العربية	 

عضو مجلس إدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء	 

عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة العربية	 

عضو مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء	 

عضو مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء	 

عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبونيان	 

نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبونيان	 
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الدكتور محسن أحمد خليل

عضو

ملخص السيرة الذاتية

اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  الجنسية،  أمريكي  خليل،  محسن  الدكتور 

المستقل في الشركة منذ عام 2015م. كما شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية 

لجنة  ورئيس  والنزاعات،  الصلة  ذات  األطراف  لجنة  ورئيس  اإلدارة،  لمجلس 

الترشيحات والماكفآت. والدكتور خليل هو المؤسس/ والرئيس التنفيذي لشركة 

واستراتيجيات  االستثمار  مجال  في  استشارية  خدمات  تقدم  التي  ماكفيست، 

من  العديد  سابًقا  شغل  الناشئة.  األسواق  على  تركز  التي  للشراكت  األعمال 

المناصب التنفيذية في مؤسسة التمويل الدولية )IFC( والبنك الدولي، بما في 

ذلك مدير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في مؤسسة 

التمويل الدولية، والرئيس العالمي لمجموعة أعمال المناخ، ورئيس االستثمار في 

البنية التحتية، ومدير قسم تقنية المعلومات واالتصاالت العالمية المشترك بين 

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وعمل الدكتور خليل أيًضا أستاذا في 

من  للعديد  ومستشاًرا  بيروت،  في  األمريكية  الجامعة  في  األعمال  إدارة  قسم 

الحكومات والشراكت الكبرى، باإلضافة إلى العمل مع شركة ماكينسي وشراكه. 

وعمل الدكتور خليل كعضو في مجلس إدارة العديد من الشراكت والصناديق في 

مراحل النمو المختلفة.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي اإلدارة مـن لكيـة إم آي تـي سـلون، 	 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي عـام 1980م

حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعـة 	 
جنـوب اكليفورنيـا، الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي عـام 1976م

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعة 	 
ويسكونسـن، ماديسـون، الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي عـام 1973م

الجامعـة 	  مـن  الفيزيـاء  علـوم  فـي  الباكلوريـوس  شـهادة  علـى  حاصـل 
1972م. عـام  فـي  لبنـان،  بيـروت،  فـي  األمريكيـة 

المنصب الحالي

المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة ماكفيست	 

المناصب السابقة

 	)IFC( مدير تنفيذي في البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية

الرئيـس الدولـي المسـؤول عـن مجموعـة أعمـال المنـاخ فـي مؤسسـة 	 
الدوليـة. التمويـل 

عضـو فـي قسـم تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت العالميـة المشـترك بيـن 	 
البنـك الدولـي ومؤسسـة التمويـل الدوليـة.

مديـر إقليمـي فـي مؤسسـة التمويـل الدولية لمنطقة الشـرق األوسـط 	 
وشـمال إفريقيا وآسـيا الوسـطى.

رئيس االستثمار في قسم البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية.	 

عضو مجلس إدارة مؤسس في الصندوق اللبناني المستقل لإلساكن -	 

مستشار أول لوزير البريد واالتصاالت في لبنان	 

عضـو مجلـس إدارة أكـوا جي سـي يـو، وهي شـركة مسـاهمة  تعمل في 	 
قطـاع الطاقة فـي تركيا 

عضـو مجلـس اإلدارة ورئيـس لجنـة المخاطـر فـي بنك لوسـيد انفسـتمنت 	 
لبنان فـي 

عضـو مجلـس اإلدارة فـي شـركة تركنـت، وهـي شـركة خاصـة تعمـل في 	 
قطـاع االتصـاالت فـي تركيا 

عضـو مجلـس اإلدارة فـي شـركة غودريـج دارلنـغ، وهـي شـركة إفريقيـة 	 
لتصنيـع وتوزيـع المنتجـات االسـتهاكية

عضـو مجلـس اإلدارة وعضـو فـي لجنتـي االسـتثمار وحوكمـة الشـراكت، 	 
ورئيـس لجنـة االسـتحواذ المسـتقلة في شـركة يوراسـيان ناتشـرال ريسورسـيز 

عضو مجلس إدارة شركة سيلتر/ زين، وهي شركة خلوية أفريقية	 
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معالي األستاذ/ محمد طال النحاس

عضو

ملخص السيرة الذاتية 

معالي األستاذ محمد النحاس، سعودي الجنسية، هو محافظ المؤسسة العامة 

للتقاعد بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 236 وتاريخ 1437/11/16هـ. ولديه 

اإلنماء  مصرف  حقق  حيث  المصرفي  القطاع  في  الخبرة  من  عاًما   33 من  أكثر 

شهادة  على  حاصل  رائدة.  مالية  كمؤسسة  كبيًرا  وتوسًعا  نمًوا  قيادته  تحت 

الباكلوريوس في علم المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية 

إدارة األعمال في جامعة  التنفيذي من لكية  البرنامج  السعودية وعلى شهادة 

النحاس  محمد  األستاذ  ويشغل  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  ميتشيغان 

ذلك  في  بما  المرموقة،  المؤسسات  من  عدد  في  إدارة  مجلس  رئيس  منصب 

والتعاونية  فارما  والدمام  الدوائية  وسبيماكو  ورضا  والرائدة  اكبيتال  أسماء 

لك  ولجان  إدارة  مجلس  في  عضو  هو  ذلك،  إلى  باإلضافة  العقاري.  لاستثمار 

اإلساكن  وبرنامج  الرياض  وبنك  السعودية  االتصاالت  وشركة  سابك  شركة  من 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل على شـهادة البرنامـج التنفيذي من لكيـة إدارة األعمـال في جامعة 	 
ميتشـيغان، الواليـات المتحدة األمريكية، فـي عام 1998م

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريوس فـي علم المحاسـبة من جامعـة الملك 	 
سـعود فـي المملكـة العربية السـعودية، في عـام 1984م

المناصب الحالية

محافظ وعضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للتأمينات.	 

رئيـس مجلـس إدارة الشـركة السـعودية للصناعـات الدوائية والمسـتلزمات 	 
الطبيـة )سـبيماكو الدوائية( 

رئيس مجلس إدارة في شركة الدمام الدوائية )الدمام فارما(	 

رئيس مجلس إدارة في شركة أسما اكبيتال 	 

رئيس مجلس إدارة في شركة رزا 	 

رئيس مجلس إدارة في الشركة التعاونية لاستثمار العقاري.	 

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ،	 

 	)STC( عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت السعودية

عضو مجلس إدارة في بنك الرياض	 

عضو في اللجنة التنفيذية في المؤسسة العامة للتقاعد.	 

عضـو فـي اللجنـة التنفيذية فـي الشـركة السـعودية للصناعـات الدوائية 	 
والمسـتلزمات الطبيـة )سـبيماكو الدوائية( ،

عضـو في لجنـة الترشـيحات والماكفـآت في الشـركة السـعودية للصناعات 	 
األساسـية )سابك( ،

عضو في إدارة التخطيط اإلستراتيجي في بنك الرياض.	 

عضو في لجنة اإلساكن في وزارة اإلساكن	 

 	.)STC( عضو في اللجنة التنفيذية في شركة االتصاالت السعودية

المناصب السابقة

محافظ وعضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للتقاعد	 

رئيس مجلس إدارة في شركة االستثمارات الرائدة	 

عضـو فـي لجنـة المخاطر واالسـتدامة فـي الشـركة السـعودية للصناعات 	 
األساسية )سـابك( ،

رئيس في لجنة الترشيحات والماكفآت في المركز الوطني للتخصيص.	 

عضو مجلس إدارة في المركز الوطني للتخصيص	 

عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور( ،	 

عضـو فـي لجنـة المخاطـر واالمتثـال فـي شـركة أعمـال الميـاه والطاقـة 	 
الدوليـة )أكـوا بـاور( ،

 	.)STC( عضو في لجنة االستثمار في شركة االتصاالت السعودية

عضو في اللجنة التنفيذية واالستثمار بالمؤسسة العامة للتقاعد.	 

عضو في لجنة الترشيحات والماكفآت بالمؤسسة العامة للتقاعد.	 

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة االستثمارات الرائدة	 

عضو في لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة االستثمارات الرائدة	 

عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات الرائدة	 

عضو في لجنة المراجعة والمخاطر في شركة االستثمارات الرائدة.	 

عضو في لجنة المراجعة في المؤسسة العامة للتقاعد.	 

عضو مجلس إدارة في شركة الشياكت السياحية السعودية	 

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة الشياكت السياحية السعودية	 
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السيد/ إسماعيل محمد السلوم

عضو

ملخص السيرة الذاتية

القابضة،  الراجحي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  السلوم  السيد  شغل 

وهي شركة تطوير واستثمار رائدة مقرها في المملكة العربية السعودية ولها 

أو  و/  مجلس  رئيس  هو  السلوم  والسيد  ودولية.  محلية  واستثمارات  عمليات 

العربية  المملكة  المرموقة في  المؤسسات  العديد من  إدارة في  عضو مجلس 

السعودية وإقليمًيا ودولًيا. وتولى في السابق مناصب تنفيذية في مؤسسات 

رئيسية بما في ذلك رئيس قسم تمويل الشراكت في البنك السعودي الفرنسي. 

وهو حاصل على شهادة الباكلوريوس في علوم الهندسة الصناعية من جامعة 

الملك سعود، كما حصل على شهادة برنامج تنمية المهارات القيادية من جامعة 

هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة تنميـة المهـارات القياديـة مـن جامعة هارفـارد في 	 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة، من عـام 2017م إلـى 2019م

حاصـل علـى شـهادة باكلوريـوس فـي علـوم الهندسـة الصناعيـة مـن 	 
جامعـة الملـك سـعود فـي المملكـة العربيـة السـعودية، فـي عـام 2005م

المناصب الحالية

ال يوجد	 

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة إلكترو بترا إس إيه	 

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة هافاس القابضة  	 

عضو مجلس إدارة في شركة طيبة لتطوير المطارات	 

عضو مجلس إدارة في شركة بي تي إيه لألغذية والخدمات  	 

عضو مجلس إدارة في شركة إيه تي يو السعودية للتجارة المحدودة	 

العضو المنتدب في شركة مدى القابضة	 

رئيس االستثمارات في شركة مجموعة الراجحي القابضة	 

رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروبترا إس إيه	 

عضو مجلس استشاري لشركة العراب للمقاوالت.	 

عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية	 

رئيس قسم تمويل الشراكت في البنك السعودي الفرنسي	 

فيليب فينسنت جاك ليون دي ريفاز

عضو

ملخص السيرة الذاتية

السيد فينسينت دي ريفاز، فرنسي الجنسية، هو الرئيس التنفيذي األطول خدمة في 

شراكت الطاقة في المملكة المتحدة من فبراير 2002م حتى أكتوبر 2017م. وقد 

تولى مجموعة واسعة من المسؤوليات داخل مجموعة EDF واكن عضوا في اللجنة 

التنفيذية من عام 2010م حتى عام 2017م وتقاعد من المجموعة في عام 2018م. 

وخال ما يقرب من عقد من الزمان اكن يقود المشاركة مع حكومة المملكة المتحدة 

ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة إليجاد الظروف السياسية والمالية والصناعية 

والتنظيمية إلحياء الصناعة النووية في المملكة المتحدة. وقد مهندس متخرج من 

لكية غرونويل الوطنية العليا للهيدروليكيات في عام 1976م، وحاصل على وسام 

فارس جوقة الشرف في عام 2009م، والقائد الفخري لإلمبراطورية البريطانية في 

عام 2012م. وقد انتخب زميًا في األاكديمية الملكية للهندسة عام 2015م.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريـوس فـي الهندسـة مـن لكيـة غرونوبـل 	 
عـام 1976م للهيدروليكيـات، فـي  العليـا  الوطنيـة 

المناصب الحالية

عضو في المجلس الفرنسي البريطاني )فرانكو( 	 

مستشار أول في شركة تيماسيك القابضة	 

المناصب السابقة

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي يمثـل صنـدوق االسـتثمارات العامـة في 	 
شـركة مرافـق الكهربـاء والمـاء فـي الجبيـل وينبـغ )مرافق(

عضو اللجنة التنفيذية في شركة إي دي إف جروب،	 

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة إي دي إف إنرجي	 

نائـب المديـر المالي ومدير الشـؤون الماليـة واالسـتراتيجية والعمليات في 	 
شركة إي دي إف

الرئيس التنفيذي في شركة لندن إلكتريستي جروب	 

نائـب المديـر المالي ومدير الشـؤون الماليـة واالسـتراتيجية والعمليات في 	 
شركة إي دي إف

نائب رئيس اإلدارة الدولية في شركة إي دي إف	 

العضو المنتدب إلدارة الطاقة المائية في شركة إي دي إف	 

العضو المنتدب إلدارة الطاقة المائية في شركة إي دي إف،	 

عضو مجلس إدارة في الشرق األقصى في شركة إي دي إف	 

مهندس طاقة مائية في شركة إي دي إف	 
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السيد/ عبدالله عبد الرحمن الرويس

عضو

ملخص السيرة الذاتية

السيد عبد الله الرويس هو الرئيس التنفيذي للمراجعة في شركة اتحاد اتصاالت 

)موبايلي(. ولديه خبرة تزيد عن 25 عاما في حوكمة الشراكت والمالية والمحاسبة 

وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر المؤسسية والمراجعة الداخلية. وهو حاصل 

على شهادة الباكلوريوس في المحاسبة والماجستير في علوم الحاسب ونظم 

المعلومات من الواليات المتحدة األمريكية. وأكمل بنجاح دورات القيادة واإلدارة 

)آي  اإلدارة  لتطوير  الدولي  المعهد  عالمًيا مثل  التنفيذية من لكيات مشهورة 

بلندن،  األعمال  إدارة  ولكية  )انسياد(  األعمال  إلدارة  األوروبي  والمعهد  دي(  ام 

وهو أحد األعضاء المؤسسين لمعهد المراجعين الداخليين في المملكة العربية 

السعودية.

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي علـوم الحاسـب والمعلومـات مـن 	 
جامعة ديترويت ميرسـي في ميتشـيغان فـي الواليات المتحـدة األمريكية 

عـام 1997م. في 

حاصـل على شـهاد الدبلـوم المتقدم في المحاسـبة من معهـد االقتصاد 	 
األمريكيـة، فـي عـام   المتحـدة  الواليـات  بولـدر،  فـي جامعـة كولـورادو، 

1996م

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريـوس فـي المحاسـبة مـن جامعـة الملـك 	 
العربيـة السـعودية، فـي عـام 1992م المملكـة  الريـاض،  سـعود فـي 

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة في البنك الوطني السعودي	 

عضو مجلس إدارة في هيئة السياحة السعودية	 

عضو مجلس إدارة في شركة بوان	 

عضو لجنة المراجعة في شركة روشن	 

عضو لجنة المراجعة في شركة وسط جدة الجديد 	 

رئيس لجنة المراجعة في شركة نون	 

رئيس لجنة المراجعة  في شركة بوتيك كولكشن	 

عضو لجنة المراجعة في شركة تقنية المعلومات السعودية.	 

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(	 

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة سامبا المالية	 

عضو لجنة المراجعة في شركة اإلنماء طوكيو مارين 	 

عضـو لجنـة المراجعة فـي الهيئـة العامة لاسـتثمار في المملكـة العربية 	 
السعودية.

عضو لجنة المراجعة في شركة دويتشه الخليج للتمويل 	 

المراجعيـن 	  معهـد  فـي  التنفيذيـة  اللجنـة  ورئيـس  إدارة  مجلـس  عضـو 
الداخلييـن(   للمراجعيـن  السـعودية  )الجمعيـة  الداخلييـن 

عضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة	 

مراجع الحسابات العام في شركة أرامكو السعودية	 

مدير المراجعة وتقنية المعلومات في شركة أرامكو السعودية 	 

مراجع حسابات داخلي في مؤسسة النقد العربي السعودي	 
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السيد/ رائد إسماعيل

عضو

ملخص السيرة الذاتية

منطقة  في  المباشرة  لاستثمارات  المشارك  الرئيس  هو  إسماعيل  رائد  السيد 

في  القيمة  إنشاء  عمليات  مجموعة  ورئيس  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

وتطوير  القيمة  إنشاء  في  واسعة  بخبرة  يتمتع  العامة.  االستثمارات  صندوق 

األعمال والعمليات واالستراتيجيات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إدارة 

المناصب  من  العديد  إسماعيل  السيد  وشغل  التنظيمية.  والتحوالت  التغييرات 

والرئيس  لألغذية،  موارد  لشركة  العام  المدير  ذلك  في  بما  التنفيذية،  اإلدارية 

التنفيذي لمجموعة تداوي السعودية للرعاية الصحية ومؤسس/ ومدير عام في 

الغذائية.  للخدمات  العليان  لشركة  العام  والمدير  المحدودة،  التجزئة  دار  شركة 

المتحدة  الواليات  من  التمويل  في  الباكلوريوس  شهادة  على  حصل  وقد 

بلندن في  المرموقة  األعمال  األعمال من لكية  إدارة  والماجستير في  األمريكية 

المملكة المتحدة.

المؤهاالت المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي إدارة األعمال مـن لكيـة إدارة األعمال 	 
فـي لنـدن، المملكة المتحـدة في عـام 2008م. 

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريوس فـي التمويل مـن جامعة جورج ميسـن 	 
فـي الواليـات المتحـدة األمريكية في عـام 2001م.

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة علم ألمن المعلومات	 

رئيـس لجنـة الترشـيحات والماكفـآت وعضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي شـركة 	 
الطائـرات المروحيـة

عضـو مجلـس إدارة غيـر تنفيـذي وعضـو لجنـة الترشـيحات والماكفـآت في 	 
الشـركة الوطنيـة السـعودية للنقـل البحـري )البحري)

رئيـس مجلـس اإلدارة ورئيـس اللجنـة التنفيذيـة فـي الشـركة السـعودية 	 
لتهيئـة وصيانـة الطائـرات )الشـرق األوسـط)

رئيس قسـم االسـتثمارات المحلية المباشرة، والرئيس المشـارك لاستثمارات 	 
المباشـرة فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ورئيـس مجموعة 
عمليـات إنشـاء القيمـة فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا في 

صنـدوق االسـتثمارات العامة

 	 TIC رئيس  مجلس إدارة في

 	NRC عضو مجلس إدارة شركة كروز السعودية وعضو مجلس إدارة في

عضو مجلس إدارة في شركة نوبكو	 

الشركة الكويتية لألغذية )أمرياكنا(	 

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك)	 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة التحكم التكنولوجي	 

مدير عام شركة موارد لألغذية	 

عضو مجلس إدارة مستقل في بنك كريديت السعودي السويسري	 

مؤسس ومدير عام شركة دار التجزئة	 

الرئيس التنفيذي لشركة تداوي للرعاية الصحية	 

مدير عام شركة العليان للخدمات الغذائية	 
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السـيرة الذاتية ألعضـاء اللجان في 2021 من غيـر أعضاء مجلس 
اإلدارة

لجنة المراجعة في مجلس اإلدارة

األستاذ خالد الربيعة

رئيس لجنة المراجعة

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريـوس في المحاسـبة من جامعـة توليدو في 	 
1991م. عام 

المناصب الحالية

عضـو مجلس إدارة فـي الشـركة العربية للصناعـات الدوائية والمسـتلزمات 	 
الطبيـة )أكديما)

عضو مجلس إدارة البنك السعودي التونسي	 

عضـو مجلس إدارة ورئيـس لجنة المخاطر وعضو لجنة االسـتثمار في شـركة 	 
ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينسـاب)

رئيس لجنة المراجعة في شركة تبريد المناطق السعودية،	 

عضو مجلس إدارة مجموعة الدويان العقارية	 

عضـو مجلـس إدارة و رئيـس لجنـة المراجعـة فـي شـركة عبداللـه العثيـم 	 
لاسـتثمار 

بايـب 	  إيسـت  شـركة  فـي  المراجعـة  لجنـة  رئيـس  و  إدارة  مجلـس  عضـو   
للصناعـة المتاكملـة 

مؤسس مكتب خالد الربيعة لاستشارات المالية	 

المناصب السابقة

مستشار وزارة الصناعة والثروة المعدنية	 

رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية )تداول(	 

الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول	 

المدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية	 
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األستاذ هارولد موناسا

عضـو لجنة المراجعة وعضو لجنـة إدارة المخاطر 
وااللتزام في الشـركة

المؤهات المهنية والعلمية

محاسب إداري دولي معتمد، من عام 2011م حتى اآلن	 

فاحص معتمد لحاالت التزوير، من 2001م حتى اآلن	 

مراجع داخلي معتمد، من عام 1989م حتى اآلن	 

المتحـدة 	  الواليـات  اكروالينـا،  شـمال  واليـة  فـي  معتمـد  عـام  محاسـب 
اآلن حتـى  1978م  عـام  مـن  األمريكيـة، 

وسـت 	  جامعـة  مـن  محاسـبة  فـي  الباكلوريـوس  شـهادة  علـى  حاصـل 
1975م عـام  فـي  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  فلوريـدا،  

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي االقتصـاد مـن جامعـة أولكاهومـا، 	 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي عـام 1985م

المناصب الحالية

عضـو مجلـس إدارة فـي مؤسسـة تدقيـق االحتيـال المعتمـدة فـي غـرب 	 
اكروالينا

محّكم في هيئة تنظيم الصناعة المالية )فينرا(  	 

رئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة رؤية العالمية لاستثمار	 

عضو لجنة المراجعة بالشركة	 

مستشار ومراجع حسابات بجامعة إنديانا وجامعة نورث اكروالينا	 

مستشار في معهد المراجعين الداخليين	 

المناصب السابقة

األبحـاث فـي ذي تشـارلوت، شـمال اكروالينـا، فـرع معهـد 	  لجنـة  رئيـس 
الداخلييـن المراجعيـن 

عضو في لكية المحاسبة، جامعة ونثروب، روك هيل، جنوب اكروالينا	 

خبيـر في تطويـر الريادة في مجـال االستكشـاف واإلنتاج في شـركة  الزيت 	 
السعودية العربية 

المدير المالي للشؤون الطبية في شركة الزيت العربية السعودية ،	 

مدير قسم المراجعة بشركة الزيت العربية السعودية 	 

أميـن الخزينـة لمؤسسـة موظفـي أرامكو، الظهـران في المملكـة العربية 	 
السعودية 

عضـو فـي لكية المحاسـبة فـي جامعة لكيمسـون، لكيمسـون، فـي جنوب 	 
اكروالينا 

المدير المالي في منظمة مواقف السيارات في ميامي 	 

رئيـس فـرع معهـد المراجعيـن الداخلييـن فـي الظهـران فـي المملكـة 	 
السـعودية العربيـة 

مديـر مراجعـة حسـابات أول فـي شـركة برايـس ووتـر هـاوس كوبـر فـي 	 
ميامـي وفلوريـدا والخبـر
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األستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي

عضو لجنة المراجعة

المؤهات المهنية والعلمية

عضو معهد المراجعين الداخليين، من عام 2006م حتى اآلن	 

عضـو المعهـد األمريكـي للمحاسـبين العمومييـن المعتمديـن، مـن عـام 	 
1990م حتـى اآلن

حاصـل علـى شـهادة محاسـب معتمـد من مجلـس المحاسـبة فـي والية 	 
كولـورادو، الواليـات المتحدةفـي عـام 1990م

حاصـل علـى دبلـوم لغـة إنجليزيـة ودورات فـي االقتصـاد والمحاسـبة من 	 
معهـد االقتصـاد فـي بولـدر، كولـورادو، الواليـات المتحـدة في عـام 1986م

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريـوس فـي المحاسـبة مـن جامعـة الملـك 	 
العربيـة السـعودية فـي عـام 1985م المملكـة  سـعود فـي 

المناصب الحالية

عضو لجنة المراجعة في شركة الراجحي لاستثمار	 

عضو لجنة المراجعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء	 

عضو لجنة المراجعة في المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء(	 

عضو لجنة المراجعة في شركة الشعيبة للماء والكهرباء 	 

عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع توسعة الشعيبة	 

عضو لجنة المراجعة في شركة هجر النتاج الكهرباء )هيبكو(	 

عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء.	 

عضو لجنة المراجعة في شركة دله للرعاية الصحية.	 

المناصب السابقة

مديـر عـام وحـدات المراجعـة المالية وتدقيـق األعمـال- المراجعـة الداخلية 	 
فـي  شـركة االتصاالت السـعودية 

المراقب المالي للمجموعة، شركة ميدكير السعودية  	 

مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية في شركة أورالك سيستمز ليمتد	 

مديـر عام مصنـع المنتجـات الغذائية الخفيفة في شـركة دلمـزة للصناعات 	 
الغذائية

المدير المالي في شركة المخابز السعودية	 

مراجع حسابات في شركة آرثر أندرسون آند كومباني  	 

مراجع حسابات في صندوق التنمية الصناعية السعودي.	 
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لجنة الترشيحات والماكفآت

 

الدكتور فهد الزهراني

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الباكلوريوس فـي الهندسـة الكهربائية مـن جامعة 	 
تنيسـي في كنوكسـفيل، تنيسـي، الواليـات المتحـدة األمريكيـة، في عام 

1990م

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعة 	 
واليـة كولورادو، فـورت كولينز، كولـورادو، الواليات المتحـدة األمريكية، في 

1996م. عام 

حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعـة 	 
واليـة كولورادو، فـورت كولينز، كولـورادو، الواليات المتحـدة األمريكية، في 

عـام 1996م

المناصب الحالية

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في أوقاف الراجحي 	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في مجموعة بن الدن	 

رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت في الهيئة العامة للعقارات السعودية	 

رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة أسمنت القصيم	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة وادي الرياض	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة جبل عمر	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة الباد المالية )الباد اكبيتال(	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة اليسر 	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة ماسك اللوجستية 	 

المناصب السابقة

مستشار الرئيس التنفيذي في بنك الباد	 

الراجحـي 	  شـركة  فـي  اإلداريـة  والشـؤون  البشـرية  المـوارد  رئيـس  نائـب 
الحديديـة للصناعـات 

نائب الرئيس التنفيذي في شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(	 

مستشار في شركة إل إم إريكسون	 

نائب عميد لكية التقنية في أبها	 

رئيس قسم تقنية الحاسب اآللي في لكية التقنية في أبها	 

 

األستاذ جوهان هنري براند

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت

المؤهات المهنية والعلمية

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي االقتصـاد مـن جامعـة إيراسـموس 	 
روتـردام فـي هولنـدا، فـي عـام 1986م

حاصل على شـهادة الماجسـتير في قانـون األعمال من جامعة إيراسـموس 	 
روتـردام في هولندا، فـي عام 1985م

حاصل على شـهادة الماجسـتير في القانون الخاص من جامعة إيراسـموس 	 
روتـردام في هولندا، فـي عام 1985م

مدير محترف، حوكمة، معهد المديرين	 

المناصب الحالية

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة االتصاالت السعودية	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في مجموعة صافوال	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة نسما للطيران	 

عضو مجلس إدارة في شركة نسما للصناعات المتحدة	 

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت في شركة غوباش للتجارة واالستثقمار	 

العضو المنتدب في شركة جوهان براند لاستشارات 	 

المناصب السابقة

شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر	 

رئيـس التسـويق وعضـو مجلـس إدارة معهـد إدارة بـي سـي آي، شـركة 	 
بيبسـي كـوال انترناشـيونال

إدارة العامات التجارية في شركة بروكتر آند جامبل في منطقة بنلوكس	 
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لجنة إدارة المخاطر

الدكتور خالد الفداغ

رئيس لجنة إدارة المخاطر

المؤهات المهنية والعلمية

حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المياكنيكية )المياكنياك التطبيقية( 	 
من جامعة مانشستر، مانشستر، المملكة المتحدة، في عام 1979م

حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المياكنيكية )المياكنياك تطبيقية( 	 
من لكية لندن اإلمبراطورية، لندن، المملكة المتحدة، في عام 1983م

شـهادة برنامـج التنفيذييـن فـي القيـادة واالسـتراتيجية من لكيـة هارفارد 	 
لألعمـال فـي بوسـطن، الواليات المتحـدة األمريكيـة، في عـام 2000م

المناصب الحالية

عضو مستقل في لجنة إدارة المخاطر في صندوق االستثمارات العامة	 

رئيس لجنة إدارة المخاطر في شركة بوبا العربية	 

عضو مستقل في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية 	 
والمستلزمات الطبية )سبيماكو الدوائية(

عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في التجمع 	 
الصحي الشرقي )بالمنطقة الشرقية(

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة رؤية العالمية لاستثمار	 

عضو مستقل في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات األساسية 	 
)سابك(

المناصب السابقة

رئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في شركة تبريد السعودية	 

عضو مستقل في لجنة المراجعة في شركة االتصاالت السعودية	 

نائب رئيس لجنة الرقابة على المراجعة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

العربية 	  الزيت  شركة  في  العام(  الحسابات  )مراجع  التنفيذي  الحسابات  مراجع 
السعودية

ممثل المساهمين في مجلس إدارة شركة شوا شل	 

عضو مجلس إدارة في شركة لوبريف	 

مسؤول التخطيط في شركة الزيت العربية السعودية	 

الرئيس والمدير التنفيذي في شركة بترون كوربوريشن	 

مدير تخطيط المرافق في شركة الزيت العربية السعودية	 

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة بترون كوربوريشن	 

مسؤول الهندسة المركزية، القيادة التقنية، في شركة الزيت العربية السعودية	 

األستاذ أيمن العريس

عضو لجنة إدارة المخاطر

المؤهالت المهنية والعلمية

مـن 	  اآللـي  الحاسـب  هندسـة  فـي  الباكلوريـوس  شـهادة  علـى  حاصـل 
عـام  2001م فـي  بيـروت،  فـي  األمريكيـة  الجامعـة 

حاصـل على شـهادة الباكلوريوس في العلـوم والهندسـة الكهربائية من 	 
جامعـة اكليفورنيا، في عـام  2003م

حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن إنسـياد، في عام 	 
2009م.

المناصب الحالية

نائـب أول لرئيـس صنـدوق االسـتثمارات العامـة )الريـاض، المملكـة العربية 	 
السعودية)

المناصب السابقة

مدير أول في شركة مصدر )جزء من شركة مبادلة االستثمار(	 

 مديـر فـي ذا مونيتـور جـروب، وهـي شـركة عالميـة تعمـل فـي مجـال 	 
االسـتراتيجية استشـارات 

مهندس برمجيات في شركة موبيلك )اليوم نينتندو أوروبا ار اند دي)، 	 

مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس 	 
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األستاذ محمد الروبي

عضو لجنة إدارة المخاطر

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصل على شـهادة الباكلوريوس فـي إدارة االعمال مـن الجامعة األمريكية 	 
فـي القاهرة، مصر، فـي عام 1994م

حاصل على شـهادة الماجسـتير في دراسـات الشـرق االوسـط من الجامعة 	 
األمريكيـة فـي القاهرة، مصر، في عـام 1996م

حاصـل علـى شـهادة  دكتـوراه مهنيـة فـي القانـون مـن جامعـة  نـورث 	 
ايسـترن لكيـة القانون في بوسـطن الواليـات المتحـدة األميركيـة، في عام 

1999م

رخصـة ممارسـة مهنة المحامـاة واالستشـارات القانونية في ماشيوسـتس 	 
فـي عـام 1990م، وفـي مقاطعـة كولومبيـا فـي عـام 2000م، الواليات 

األمريكية المتحـدة 

المناصب الحالية

عضو عام في مجلس الصحافة األسترالي	 

مديـر وعضو لجنـة المراجعـة والمخاطر، مؤسسـة تعليم األمراض النغسـية 	 
أيه تي سـي

سـليمان 	  راجـي  أدريسـو،  االستشـارات  تقديـم  شـركة  فـي  مستشـار 
مصـر القاهـرة،  فـي  ومشـاركوه، 

زميـل معهـد الحوكمـة األسـترالي وعضـو المعهـد األسـترالي لمديـري 	 
الشـراكت

مستشـار تنفيذي مسـتقل لمجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشـؤون 	 
القانونيـة والحوكمة وااللتزام )مسـتقل(

المناصب السابقة

المخاطـر 	  وإدارة  وااللتـزام  البشـرية  المـوارد  إدارة  ورئيـس  عـام  مستشـار 
والتأميـن والرعاية االجتماعية في شـركة جاردا وورلد إنترناشـونال بروتكتيف 

فسيس سر

مسـاعد المستشـار القانونـي العـام في قسـم العمليـات والنفـط والغاز 	 
والكيماويـات فـي شـركة إيـه إم ئي سـي فوسـتر ويلر

االوسـط 	  والشـرق  آسـيا  فـي  القانونيـة  للشـؤون  تنفيـذي  رئيـس  نائـب 
وأفريقيـا وجنـوب أوروبـا فـي شـركة إيـه إم ئـي سـي فوسـتر ويلـر 

المستشـار القانونـي العـام فـي المناطـق الناميـة فـي شـركة إيـه إم ئي 	 
سي

المستشـار القانونـي العـام فـي شـركة جنـرال للكهرباء )الشـرق األوسـط 	 
وشـمال أفريقيـا وتركيا والباكسـاتان(

المستشـار القانونـي العـام في شـركة جنـرال للكهرباء الشـرق االوسـط – 	 
)جنـرال الكتريـك للطاقة(

مدير إدارة الشؤون القانونية في شركة وند إس بي إيه تيلكوم	 

مؤسس وشريك مسؤول في تحالف آي آند دي القانوني بالعراق	 

شريك في شراكة االبراشي والديرماراكر	 

مستشـار قانونـي في مكتـب كوربوريت آنـد إنرجي براكتس جـروب، ليبويف 	 
المـب، جريني آنج ماكـري إل.إل.بي

مستشـار قانونـي فـي مكتـب النزاعـات الحدوديـة الدولية ليبويـف المب، 	 
جرينـي آنـج ماكـري إل.إل.بي 
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور في عام 2021م
فـي عـام 2021م، اكن هنـاك اثني عشـر )12( اجتماًعـا لمجلس اإلدارة وجلسـة واحدة )1( لاجتماع االسـتراتيجي السـنوي مع ماحظة أن هـذه االجتماعات اكنت 

مخططـة، ولـم يتلـق رئيـس مجلـس اإلدارة أي طلـب من قبل اثنيـن أو أكثر من أعضـاء مجلـس اإلدارة لعقد اجتمـاع )اجتماعات( طارئـة خال عـام 2021م. وفيما 

يلي سـجل للحضور

المنصباالسم

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
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üüüüüüüüüüüüü13الرئيسالسيد محمد أبو نيان

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد ثامر الشرهان

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد سليمان المهيدب

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد. راشد الرشيد

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالدكتور محسن خليل

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد عمر الميداني

üüüüüüüüüüüü12عضو مجلس اإلدارةالسيد محمد النحاس

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد رائد إسماعيل

üüüüüüüüüü10عضو مجلس اإلدارةالسيد إسماعيل السلوم

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد عبدالله الرويس

üüüüüüüüüüüüü13عضو مجلس اإلدارةالسيد فينسنت دي ريفاز

* عقدت الشركة اجتماعها االستراتيجي السنوي في 27 مارس 2021



شركة أكوا باور
تقرير مجلس اإلدارة 2021م 

أكوا باور عالقات المستثمرين 
www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com22

الماكفآت والمصاريف المتكبدة للمجلس خال عام 2021
يتقاضـى أعضـاء مجلـس اإلدارة ماكفـأة سـنوية قدرهـا ثاثمائـة وخمسـون ألـف ريـال سـعودي )350.000 ريـال سـعودي( ورسـوم حضـور قدرها ثاثـة آالف 

ريـال سـعودي )3.000 ريـال سـعودي( عـن لك اجتمـاع خال السـنة المعينة. تلقـى مجلـس اإلدارة ماكفـأة إجمالية، بما فـي ذلك الماكفـآت الثابتـة والمتغيرة، 

بصفتهـم أعضـاء فـي مجلـس اإلدارة وأعضـاء في لجان مجلـس اإلدارة )حسـب الحالة( وقدرهـا 44.113.364 ريال سـعودي، لعـام 2021. وقد بلغـت النفقات 

المتعلقـة باجتماعـات مجلـس اإلدارة أو اللجـان فـي سـنة المعنيـة 138،424 ريـال سـعودي، وتماشـيًا مـع نظام الشـراكت ، يجـب أال يتجـاوز إجمالـي الماكفآت 

السـنوية المسـتحقة الدفـع ألي عضـو مبلًغـا أقصى قـدره 500،000 ريال سـعودي سـنوًيا.
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األعضاء المستقلون

500,00090,883-500,000-247,25027,000168,75057,000محسن خليل

األغضاء غير التنفيذيين

-500,000-500,000-296,75033,000131,25039,000محمد أبو نيان

-350,00039,00075,00036,0004,004,7724,504,77234.830.69239,335,464ثامر الشرهان

سليمان 
المهيدب

350,00039,000---389,000-389,000-

-500,000-500,000-296,75033,000131,25039,000رشيد الرشيد

-500,000-500,000-296,75033,000131,25039,000عمر الميداني

-500,000-500,000-339,50030,000112,50018,000محمد النحاس

-500,000-500,000-210,50027,000187,50075,000رائد إسماعيل

إسماعيل 
السلوم

305,75027,000131,25036,000-500,000-500,000-

-500,000-500,000-253,25027,000168,75051,000عبدالله الرويس

فينسنت دي 
ريفاز

350,00039,000---389,000-389,00047,541

3.296.500354,0001,237,500390,0004,004,7729,282,77234,830,69244,113,464138,424اإلجمالي
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لجان مجلس اإلدارة:
كمـا فـي 31 ديسـمبر 2021 اكن هنـاك أربـع لجـان تابعة لمجلـس اإلدارة، وهي لجنـة المراجعـة، ولجنة الترشـيحات والماكفآت،  ولجنـة مجلـس اإلدارة التنفيذية 

ولجنـة إدارة المخاطر.

لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة وتقريرها لعام 2021:

وفًقـا للمـادة 101 مـن نظـام الشـراكت، ووفًقـا لائحة حوكمة الشـراكت، تم تشـكيل لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس اإلدارة بقرار مـن الجمعية العامـة بتاريخ 

29 نوفمبـر 2008. وتتألـف لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس اإلدارة مـن عضويـن )2( مـن أعضاء المجلـس غيـر التنفيذيين وثاثـة )3( أعضاء مسـتقلين من غير 

أعضـاء مجلـس اإلدارة، أحدهـم رئيـس اللجنـة. وتماشـيًا مع الئحـة حوكمة الشـراكت الصادرة عـن هيئة السـوق الماليـة، ال يوجد أعضـاء تنفيذيين من بيـن أعضاء 

لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس اإلدارة، وال يكـون رئيـس اللجنـة هو نفسـه رئيـس مجلـس اإلدارة أو أي لجنـة أخرى تابعـة لمجلـس اإلدارة. وقد تمـت الموافقة 

علـى ميثـاق لجنـة المراجعـة التابعة لمجلـس اإلدارة من قبل مجلـس اإلدارة فـي 07 أبريل 2021 م، وتـم التصديق عليه مـن قبل الجمعية العامـة العادية خال 

جلسـتها المنعقـدة في 13 يونيـو 2021 م.

نموذج التشغيل الخاص لدى أكوا باور

وفًقا لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشراكت التابعة تخضع إلدارة ممثلي أكوا باور في مجالس إدارة الشراكت التابعة ولجان المراجعة.

ملخـص للمهام والمسـؤوليات التي نفذتهـا لجنة المراجعة التابعة لمجلـس اإلدارة في 
2021 عام 

التقارير المالية:

قامـت لجنـة المراجعـة التابعة للمجلـس بالمراجعة والتوصيـة لمجلس اإلدارة بالموافقـة على القوائـم المالية الموحدة ربع السـنوية والنهائية لشـركة أكوا باور 

مـع التركيـز بشـل خاص علـى موثوقية المعلومـات الواردة فيها، والتغيرات في السياسـة المحاسـبية، واألحـداث الهامة وغيـر العادية، ومعقوليـة التقديرات 

المحاسـبية للقضايا الهامـة، وكذلك االمتثال لمعايير المحاسـبة والمتطلبـات القانونية األخرى.

المراجعة الداخلية:

قامـت لجنـة المراجعـة بالمراجعـة والموافقة على الئحـة إدارة المراجعـة الداخلية وخطـة المراجعة ومخرجاتـه والتأكد مـن أن هذه اإلدارة لديهـا الصاحيات 	 

والمـوارد الازمـة للقيام بعملها مـع الحفاظ على اسـتقاليتها.

قامـت لجنـة المراجعـة بمراجعـة وتقييـم تقارير المراجعـة الداخليـة ورصد ومتابعة عمليـة التنفيـذ لتحديد مـا إذا اكن قد تم اتخـاذ اإلجراءات المناسـبة فيما 	 

يتعلق بتوصيـات المراجعـة الداخلية فيها.
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المراجعة الخارجية

قامـت لجنـة المراجعـة باسـتعرض خطة تقديم خدمـات المراجعة الخارجيـة، ونطاق العمـل، ونتائج المراجعـات المالية، وتقاريـر المراجعـة ذات الصلة، وخطاب 	 

اإلدارة جنًبـا إلى جنـب مـع ردود اإلدارة أو تعليقاتها على نتائـج المراجعة.

قامـت لجنـة المراجعـة بالتأكـد مـن أن فريـق اإلدارة التنفيذية قد قدم المسـاعدة المناسـبة إلـى المراجعيـن الخارجيين وأنه لـم تتم مواجهة أيـة صعوبات 	 

أثنـاء عمليـة المراجعـة، بمـا في ذلـك أي قيود على نطـاق األنشـطة أو الوصول إلـى المعلومـات المطلوبة.

اسـتعرضت لجنـة المراجعة العروض المسـتلمة لخدمات المراجعـة الخارجية وأوصت مجلـس اإلدارة بتعيين مراجعيـن خارجيين لعمليات المراجعة ربع السـنوية 	 

ونهايـة السـنة فـي عـام 2022، حيـث تمـت الموافقـة علـى موافقـة مجلـس اإلدارة من قبـل الجمعيـة العامة في جلسـتها المنعقـدة فـي 17 فبراير 

.2022

المعامات مع األطراف ذات العاقة

تماشـيًا مـع قـرار مجلـس اإلدارة، تـم حل لجنة تضـارب المصالح والمعامـات مع األطـراف ذات الصلة بتاريخ إدراج الشـركة حيث تم نقل مسـؤوليات تلـك اللجنة إلى 

لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس اإلدارة. وبناًء عليـه، قامت لجنـة المراجعة التابعة لمجلـس اإلدارة بمراجعـة وإقرار المعامات مـع األطراف ذات الصلـة للتأكد من 

اإلفصـاح عنها بشـل صحيح فـي تقرير مجلـس اإلدارة القوائم الماليـة المراجعة.

االمتثال

قامت الجنة المراجعة بمراجعة تقرير إدارة االمتثال بما في ذلك تصميم وفعالية الضوابط إلدارة مخاطر االمتثال التنظيمي.

الخط الساخن للنزاهة

أشـرفت لجنـة المراجعـة علـى مرفـق اإلبـاغ عـن المخالفات الـذي يرصد ويسـجل األمور واإلشـاكالت التـي يثيرهـا أي من أصحـاب المصلحـة، بما في ذلـك فريق 

اإلدارة التنفيذيـة وكبـار المـدراء والموظفيـن )الدائمين والمؤقتيـن وبدوام جزئي( والمسـاهمين والمدربين والعمـاء واألفراد وموظفي الواكلة واالستشـاريين 

والمورديـن والبائعين.

تقييم لجنة المراجعة لفعالية ألنظمة الرقابة الداخلية

بنـاًء علـى نتائـج تقاريـر المراجعة الداخليـة واالجتماعات مع المراجـع الخارجي وتأكيـد اإلدارة، قامت لجنة المراجعة بإبـاغ المجلس بأنه لم يلفت انتباهها أي شـيء 

مـن شـأنه أن يشـير إلـى ضعـف كبير فـي نظام الرقابـة الداخليـة. وقد أظهـرت أكوا باور تحسـينات علـى مدار العـام، وسـتواصل أكوا بـاور تحت إشـراف اللجنة 

تقييمهـا ومراجعاتهـا لنظـام الرقابـة الداخليـة لضمان تحقيـق األهداف المحـددة لنظام الرقابـة الداخلية لتحسـين كفاءة وفعاليـة العمليـات واالمتثال لجميع 

األنظمـة المعمـول بهـا واللوائـح ذات الصلـة. ومـع ذلك، تؤكـد لجنـة المراجعة أنه بسـبب االنتشـار الجغرافي لعمليـات أكوا باور والجهود المسـتمرة لتحسـين 

الضوابـط الداخليـة، فإننـا غيـر قادريـن على اسـتنتاج شـمولية وكفاية إجـراءات الرقابـة الداخليـة. وتدعم لجنـة المراجعـة جهـود اإلدارة لمواصلـة تركيزها على 

تطويـر وتحسـين فعاليـة وكفاءة إجـراءات الرقابـة الداخلية على الصعيـد العالمي.
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اجتماعات لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة وحضورها في عام 2021
عقـدت هـذه اللجنـة سـبعة عشـر )17( اجتماًعـا رسـمًيا في عـام 2021 مـع ماحظة أن هـذه االجتماعـات اكنت مخططـة، ولم يتلـق الرئيس أي طلـب من قبل 

اثنيـن أو أكثـر مـن أعضـاء لجنـة المراجعة التابعـة لمجلـس اإلدارة لعقد اجتمـاع طارئ خـال العام. وفيما يل سـجل حضـور األعضاء.
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الماكفـآت المدفوعة للجنـة المراجعة المنبثقة عن مجلـس اإلدارة خال عام 
2021

يتقاضـى أعضـاء لجنـة المراجعـة بمجلـس اإلدارة ماكفأة سـنوية مقدارها مائة وخمسـة وسـبعون ألف ريال سـعودي )175.000 ريال سـعودي( ورسـوم حضور 

ثاثـة آالف ريـال سـعودي )3.000 ريـال سـعودي( عـن لك اجتمـاع خـال سـنة معينـة. تلقـت لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس اإلدارة ماكفـأة إجماليـة قدرهـا   

1,009,500  ريـال سـعودي فـي السـنة المحددة.

األسماء
ماكفأة ثابتة )باستثناء بدل حضور 

اجتماعات مجلس اإلدارة(
اإلجماليبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

أعضاء لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة

175,00057,000232,000خالد الربيعة 1*

175,00048,000223,000هارولد ماناسا 2*

131,25039,000170,250رشيد الرشيد

175,00042,000217,000عبدالرحمن الخليفي

131,25036,000167,250عبدالله الرويس 3*

787,500222,0001,009,500اإلجمالي

ناًء عليه، تعكس ماكفأته رسوم الحضور لاجتماعات المشار إليها والتي ُعقدت في 11 أبريل 2021 و 25 أبريل 2021. عقد رئيس لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة اجتماعين مع اإلدارة وب  1

نظًرا لعضويته المزدوجة في لجنة المراجعة ولجنة المخاطر، لم يتلق السيد هارولد ماناسا سوى رسوم حضور قدرها 3.000 ريال سعودي لحضور االجتماع المشترك للجنتين   2
المذكورتين في 09 يونيو 2021 حيث تم دفع رسوم حضوره واإلباغ عنها من خال لجنة المخاطر.

النظر لعضويته في مجلس إدارة الشركة. ا لائحة، ب الماكفأة المدفوعة للسيد عبد الله الرويس عن عضويته في  لجنة المراجعة هي في حدود الحد األقصى، وفًق  3
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الجنة مجلس االدارة التنفيذية:

بموجـب المـادة )28( من النظام األساسـي للشـركة، قامت الشـركة بتشـكيل لجنـة تنفيذية تتألف من خمسـة )5( أعضاء، يتـم تعيينهم من قبـل مجلس اإلدارة 

لمـدة ال تتجـاوز مـدة عضويـة مجلـس اإلدارة، وتتكـون حصرًا مـن أعضاء مجلـس اإلدارة. يرأس رئيـس مجلـس اإلدارة لجنة مجلـس االدارة التنفيذيـة . وتتولى لجنة 

مجلـس االدارة التنفيذيـة مسـاعدة مجلـس اإلدارة فـي مسـؤوليته لإلشـراف علـى أعمـال أكـوا بـاور وعمليات االسـتثمار مـن خال تحليل سياسـات االسـتثمار 

ـن لجنة مجلـس االدارة التنفيذية مجلـس اإلدارة من التصرف فيمـا بين اجتماعات مجلـس اإلدارة الاكملة  واالسـتراتيجيات والمعامـات والفـرص وأداء الشـركة. ُتمِكّ

مـن خـال مراجعـة ومراقبـة واعتماد األنشـطة الماليـة وغير المالية الرئيسـية والقرارات التشـغيلية للشـركة، ضمـن الصاحيات التـي يحددها مجلـس اإلدارة بما 

يتماشـى مـع النظام األساسـي للشـركة. وعلـى وجه التحديد ، فـإن لجنة مجلـس االدارة التنفيذية مسـؤولة، من بين أمور أخـرى، عن تقييم واعتمـاد المقترحات 

المقدمـة إليهـا والموصـى بهـا مـن قبـل اإلدارة التنفيذيـة، فيمـا يتعلق بأي مشـروع أو فـرص اسـتثمارية / أو الخروج من أي اسـتثمار واتخـاذ قرار بشـأن ما إذا 

اكنـت الشـركة سـتنفذ أو تشـارك في المشـروع المقتـرح من فرصة الدخـول أو الخـروج من االسـتثمار المقترح.

يقدم رئيس لجنة مجلس االدارة التنفيذية بمجلس اإلدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / موافقاتها. 
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اجتماعات لجنة مجلس االدارة التنفيذية وسجل الحضور خال العام 2021
فـي عـام 2021، تـم عقـد عشـرين )20( اجتماًعا رسـمًيا للجنة مجلـس االدارة التنفيذيـة ، مع ماحظة أن هـذه االجتماعات اكنـت مخططة، ولم يتلـق الرئيس أي 

طلـب مـن اثنيـن أو أكثـر من أعضـاء اللجنة التنفيذيـة لعقد اجتمـاع طارئ خـال العام. وفيما يلي سـجل حضـور األعضاء.
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üüüüüüüüüüüüüüüüüüü19رئيسالسيد محمد أبونيان

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü20عضوالدكتور محسن خليل

üüüüüüüüüüüüüüüüüüü19عضوالسيد عمر الميداني

üüüüüüüüüüüüüü14عضوالسيد رائد إسماعيل

üüüüüüüüüüüüüüüüü17عضوالسيد إسماعيل السلوم

الماكفآت المدفوعة للجنة التنفيذية خال عام 2021
يتقاضـى أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة ماكفأة سـنوية مقدارها مائة وخمسـون ألف ريال سـعودي )150.000 ريال سـعودي( ورسـوم حضور قدرها ثاثـة آالف ريال 

سـعودي )3.000 ريـال سـعودي( عـن لك اجتمـاع خال سـنة معينة. تلقـت اللجنة التنفيذيـة لمجلس اإلدارة ماكفـأة إجمالية قدرهـا ]795.500[ ريال سـعودي 

فـي السـنة المحـددة. يجـب أال يتجـاوز إجمالي الماكفآت السـنوية المسـتحقة ألي عضو يعمل فـي مجلـس اإلدارة و / أو لجان مجلـس اإلدارة الحـد األقصى البالغ 

500،000 ريال سـعودي سنوًيا.

األسماء
ماكفأة ثابتة )باستثناء بدل حضور 

اجتماعات مجلس اإلدارة(
اإلجماليبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

131,25039,000170,250محمد أبونيان

131,25042,000173,250محسن خليل

131,25039,000170,250عمر الميداني

87,50027,000114,500.رائد إسماعيل

131,25036,000167,250.إسماعيل السلوم

612,500183,000795,500اإلجمالي

الماكفأة المدفوعة مقابل عضويتهم في اللجنة التنفيذية هي في حدود المبلغ المحدد إذا اكن ذلك ممكًنا.
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لجنة الترشيحات والماكفآت:

امتثـااًل لائحـة حوكمة الشـراكت والمادة )30( من النظام األساسـي للشـركة، فقد تم إنشـاء لجنة الترشـيحات والماكفآت للشـركة، وتم تشـكيل لجنة الترشـيحات 

والماكفـآت بقـرار مـن مجلـس اإلدارة بتاريـخ 10 مـارس 2012 م. تتكون اللجنة من خمسـة )5( أعضاء لمـدة ال تتجاوز مدة عضويهـم في مجلـس اإلدارة. علمًا أن 

رئيـس لجنـة الترشـيحات والماكفـآت هـو عضو مجلس إدارة مسـتقل مـن تاريـخ 11 أكتوبر 2021. تماشـيًا مع الئحـة حوكمة الشـراكت الصادرة عن هيئة السـوق 

المالية.

تعتبـر لجنـة الترشـيحات والماكفـآت مسـؤولة، مـن بين أمور أخـرى، عن مسـاعدة مجلـس اإلدارة وإعطائه نظرة ثاقبـة لتمكينة مـن الوفاء بمسـؤولياته من خال 

توفيـر المشـورة والتأكيـد المسـتقل بتوافـر عناصر القيـادة والموارد البشـرية الازمة للشـركة لتحقيق غرضهـا وأهدافها االسـتراتيجية وبناًء علـى ذلك، تقوم 

لجنـة الترشـيحات والماكفـآت بشـل دوري بمراجعة وإقـرار ما يلي من أجـل مراجعة المجلس والموافقـة عليه: )1( سياسـة االختيار ذات الصلة وسياسـة الماكفآت 

الخاصـة بمجلـس اإلدارة ولجـان مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة؛ )2( المهـارات والمؤهـات المناسـبة المطلوبـة لمجلس اإلدارة ولجـان مجلـس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيـة؛ )3( هيـل مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة، )4( تطويـر نظـام حوكمـة الشـركة، و)5( أي مهـام أخـرى قـد يتـم تلكيـف اللجنة بها مـن قبل مجلس 

اإلدارة، فـي نطـاق أنشـطتها ، وإطـار هـذه القواعـد وتوجيهات المجلس. وتماشـيًا مع الئحة حوكمة الشـراكت الصـادرة عن هيئة السـوق الماليـة، ال يمارس أي 

مـن أعضـاء لجنة الترشـيحات والماكفـآت أي وظيفة تنفيذيـة أو اتخاذ أي قـرارات إدارية في الشـركة.

يقدم رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت التابعة لمجلس اإلدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / تصديقاتها.
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اجتماعات لجنة الترشيحات والماكفآت وحضورها خال عام 2021
فـي عـام 2021، عقـدت لجنـة الترشـيحات والماكفآت خمسـة وعشـرين )25( اجتماًعا رسـمًيا، مـع ماحظة أن هـذه االجتماعات اكنـت مخططة، ولـم يتلق رئيس 

اللجنـة أي طلـب مـن قبـل اثنيـن أو أكثر مـن أعضاء لجنـة الترشـيحات والماكفآت لعقـد اجتماع طـارئ خال العـام. وفيما يلي سـجل حضـور األعضاء.

االسم

ب
ص

من
ال

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والماكفآت التابعة للمجلس

وع
جم

لم
ا

ير
ينا

 9

ير
ينا

 1
9

ير
ينا

 2
0

ير
برا

 ف
3

ير
برا

 ف
8

ير
برا

 ف
15

س
مار

 1

س
مار

  2

س
مار

  8

س
مار

 2
4

س
مار

 2
8

ل
ري

 اب
1

ل
ري

 اب
26

ل
ري

 اب
28

يو
ما

 2
5

يو
ون

3 ي

يو
ون

1 ي
2

يو
ول

1 ي
5

بر
تم

سب
 6

بر
تم

سب
 2

6

بر
تو

اك
 2

5

بر
فم

نو
 1

8

بر
فم

نو
 2

4

بر
بم

س
دي

 7

بر
بم

س
دي

 2
8

الرئيسد. محسن خليل1 

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

ق
طب

 ين
ال

üüüüü5

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü24عضوالسيد ثامر الشرهان2 

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü24عضوالسيد فهد الزهراني

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü25عضوالسيد جون براند

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü21عضوالسيد رائد اسماعيل

الماكفـآت المدفوعـة للجنـة الترشـيحات والماكفـآت المنبثقـة عـن مجلس 
اإلدارة خـال عـام 2021

يتقاضـى أعضـاء لجنـة الترشـيحات والماكفـآت بمجلـس اإلدارة ماكفـأة سـنوية مقدارها مائة وخمسـون ألـف ريال سـعودي )150.000 ريال سـعودي( ورسـوم 

حضـور ثاثـة آالف ريـال سـعودي )3.000 ريـال سـعودي( عـن لك اجتمـاع خـال السـنة المعينـة. تلقـت لجنـة الترشـيحات والماكفـآت إجمالـي ماكفـآت قدرهـا 

]675.500[ ريـال سـعودي فـي السـنة المحددة.

االسماء
الماكفآت الثابتة )باستثناء بدل حضور 

الجلسات(
المجموعباستثناء بدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة الترشيحات والماكفآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة

---د. محسن خليل*

75,00036,000111,000السيد ثامر الشرهان*

150,00072,000222,000السيد فهد الزهراني

150,00075,000225,000السيد جون براند

75,00042,000117,000السيد رائد إسماعيل

450,000225,000675,000اإلجمالي

تاريخ 03 نوفمبر 2021، أبرمت الشركة اتفاقية خدمة مع السيد يوهان براند لتأدية مهام خارج مهامه كعضو في لجنة الترشيحات والماكفآت، حيث تم  ا لقرار مجلس اإلدارة ب وفًق  *
دفع 83.850 دوالر أمريكي مقابل خدماته.

اًرا من 11 أكتوبر 2021، لضمان امتثال الشركة لائحة حوكمة الشراكت حيث يكون  تم تعيين السيد محسن خليل، عضو مجلس إدارة مستقل، كرئيس للجنة الترشيحات والماكفآت، اعتب  1
رئيس اللجنة عضًوا مستقًا.

وصل السيدان محسن خليل وثامر الشرهان إلى الحد األقصى البالغ 500.000 ريال سعودي المنصوص عليه في نظام الشراكت السعودي والئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة   2
السوق المالية، وفًقا لذلك، فإن الماكفآت المستحقة عن عضويتهم في لجنة الترشيحات والماكفآت وصلت إلى الحد األعلى المنصوص عليه إذ اكن ذلك ينطبق.
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لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

وفًقـا للمـادة )29( مـن النظـام األساسـي للشـركة، فقـد أنشـأت الشـركة لجنـة إدارة المخاطر التابعـة لمجلـس اإلدارة )المعروفة سـابًقا باسـم لجنـة المخاطر 

واالمتثـال التابعـة لمجلـس اإلدارة(. تتكـون اللجنـة من خمسـة )5( أعضاء لمدة ال تتجـاوز مدة عضوية مجلـس اإلدارة.  تقوم لجنـة إدارة المخاطـر التابعة لمجلس 

اإلدارة بمسـاعدة المجلـس فـي االضطـاع بمسـؤوليته الرقابيـة فيمـا يتعلـق بممارسـات إدارة المخاطـر فـي الشـركة. كمـا تقـوم اللجنـة وفقـا لذلك بإسـداء 

المشـورة إلى مجلس اإلدارة بشـأن مدى تقبل الشـركة للمخاطر، وتراقب المخاطر الرئيسـية االسـتراتيجية والمالية والتشـغيلية والتجارية والسـمعة التي تتعرض 

لهـا الشـركة، وتقدم المشـورة والتوصيـة باإلجراءات لتقليـل هذه المخاطر، وتقدم اإلشـراف والتوجيـه فيما يتعلق بالمجمل العـام لوظائـف إدارة المخاطر داخل 

الشـركة. باإلضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة لمجلس اإلدارة المشـورة والتوجيهات المسـتقلة بشـأن مدى كفاية وفعالية ممارسـات اإلدارة والتحسـينات المحتملة 

لتلـك الممارسـات. غيـر أن اللجنـة تلعـب دوًرا إشـرافًيا وال يمـارس أي من أعضائهـا أي وظيفة تنفيذيـة أو يتخذ أي قـرارات إدارية في الشـركة.

يقدم رئيس لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / وما تقره من أمور.
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اجتماعـات لجنـة إدارة المخاطـر المنبثقة عـن مجلـس اإلدارة وحضورها في 
2021 عام 

تـم تشـكيل لجنـة االمتثـال والمخاطـر التابعة لمجلـس اإلدارة في 3 أكتوبـر 2016. وتمت إعادة تسـمية اللجنة باسـم لجنـة إدارة المخاطر التابعة لمجلـس اإلدارة 

)»RMC«( فـي تاريـخ إدراج الشـركة. وقـد عقدت اللجنـة )10( اجتماعات رسـمية خال عـام 2021 كما هو مبيـن أدناه.
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الماكفـآت المدفوعة للجنـة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلـس اإلدارة خال 
2021 عام 

يتقاضـى أعضـاء لجنـة إدارة المخاطـر التابعـة لمجلس اإلدارة ماكفأة سـنوية قدرها مائة وخمسـين ألف ريال سـعودي )150.000 ريال سـعودي( ورسـوم حضور 

قدرهـا ثاثـة آالف ريـال سـعودي )3.000 ريـال سـعودي( عـن لك اجتمـاع مـن اجتماعـات لجنـة إدارة المخاطر، وقـد بلغ مجمـوع ماكفئـات اللجنة مبلغـًا وقدره 

]883.500[ ريـال سـعودي خال السـنة المعنية.

األسماء
ماكفأة ثابتة )باستثناء بدل حضور 

اجتماعات مجلس اإلدارة(
اإلجماليبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

أعضاء لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

150,00039,000189,000خالد الفداغ

112,50018,000130,500محمد طال النحاس

150,00039,000189,000محمد الروبي

150,00039,000189,000هارولد ماناسا *

150,00036,000186,000أيمن العريس *

712,500171,000883,500اإلجمالي

* تم دفع أتعاب ألعضاء محددين في اللجنة مقابل حضور الجلسات غير الرسمية التي ُطلب منهم المشاركة فيها 
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كبار التنفيذيين

سنثار يسان بادمانثان

تـم اإلعـان عـن تعييـن السـيد/ سـنثار يسـان بادمانثـان  كنائـب للرئيـس 

والرئيـس  التنفيـذي فـي شـهر يناير مـن العـام 2022م بعد تعيينـه نائبا 

لرئيـس مجلـس اإلدارة الجديـد. وقـد شـغل السـيد بادماناثان في الشـركة 

منصـب الرئيـس والرئيـس التنفيـذي لشـركة أكـوا بـاور منـذ عـام 2007م. 

وهـو عضـو رئيسـي فـي فريـق القيـادة التنفيذية لشـركة أكوا بـاور حيث 

قـاد توسـعها منـذ عـام 2005م عندمـا انضـم إلى اليهـا كمديـر لتطوير 

األعمال.

وهـو مهنـدس متمـرس وخبيـر طاقـة وذو خبرة طويلـة امتـدت ألكثر من 

40 عـام. وقـد سـاعد السـيد بادماناثـان شـركة أكوا بـاور في التقـدم من 

قـوة إلـى قوة لتصبـح اليوم شـركة تتمتـع بمحفظة واسـعة فـي مختلف 

أسـواق النمـو العالـي فـي ثـاث قـارات. حيـث قـام بتوجيـه اسـتراتيجية 

األعمـال فـي شـركة أكـوا بـاور لتقديـم الطاقـة والميـاه المحـاة بشـل 

موثـوق وبأسـعار منافسـة. كمـا أنـه يقـود شـركة أكوا بـاور للتحـول في 

هـذا المجـال، ويعـزز فـي ذلـك إطـار عمـل قـوي فـي الجوانـب البيئيـة 

واالجتماعيـة والحوكمـة، ممـا يتيـح لهـا تولـي أدوار رائدة فـي العديد من 

مشـاريع الطاقـة المتجـددة واإلبداعيـة الكبيـرة فـي العالـم.

قبـل االنضمـام إلى شـركة أكوا بـاور شـغل السـيد بادماناثان منصـب نائب 

الرئيـس ومسـؤول الشـركة فـي شـركة بـاك آنـد فيتـش وهـي شـركة 

عالميـة كبـرى فـي الهندسـة واإلنشـاءات، حيـث اكن مسـؤوال عـن تطوير 

مشـاريع الطاقـة والميـاه والصـرف الصحي التي يتـم تمويلها مـن القطاع 

الخـاص فـي أكثر مـن إثنـي عشـر دولة.

والسـيد بادماناثـان حاصل على شـهادة الهندسـة من جامعة مانشسـتر، 

ومؤهـل دراسـات عليا فـي الهندسـة المدنية مـن جامعة النكسـتر وهو 

عضـو فـي مجلـس إدارة  العديد من شـراكت الميـاه والطاقة.

راجيت ناندا

انضـم راجيـت نانـدا إلـى المجموعـة كرئيـس للشـؤون الماليـة فـي عـام 

2009م. وبعـد ذلك، تولى السـيد ناندا منصب الرئيس التنفيذي لاسـتثمار 

ثـم رئيس إدارة المحافـظ والقائم بأعمال رئيس االسـتثمار في الشـركة، ولم 

يعـد موظفـًا لدى الشـركة منذ 31 ديسـمبر 2021، لكنه مسـتمر في أداء 

دوره كمستشـار للشـركة فـي إدارة المحفظة. 

خـال السـنوات الـ13 التـي قضاها في أكـوا باور، قاد السـيد نانـدا هيلكة 

وتمويل مشـاريع أكوا باور المسـتقلة للمياه والطاقة في الشـرق األوسـط 

وأفريقيـا وآسـيا الوسـطى، حيث تأكد تمـا بأن محفظـة أكوا بـاور العالمية 

تـدار بأعلـى المسـتويات االبتاكريـة، وبأفضـل درجـات الموثوقيـة والتميـز 

التشـغيلي فـي اإلنتـاج واألداء المتميـز بتلكفـة منخفضـة حيـث ُترجم ذلك 

فـي العوائـد الفائقـة مـن المشـاريع خـال دورة عملها. وقد أشـرف على 

النمـو الرائع للشـركة في لك مـن المملكة العربية السـعودية وعبر منطقة 

الشـرق األوسـط، وشـمال أفريقيا وجنـوب أفريقيا وآسـيا.

قبـل انضمامـه إلـى أكـوا بـاور، شـغل السـيد نانـدا منصـب المديـر المالي 

اإلقليمـي لشـركة إنجـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط وآسـيا وأفريقيا.

والسـيد نانـدا حاصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال فـي 

الماليـة مـن معهـد اكسـافير لـإلدارة، فـي الهنـد.
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اكشف رنا

اكشـف رنـا هـو المديـر المالـي لشـركة أكـوا بـاور ورئيـس إدارة المحافـظ 

باإلنابـة. وقـد انضـم السـيد رنـا إلـى الشـركة كمديـر للمحاسـبة والرقابـة 

والضرائب في عام 2009. وتشـمل مسـؤولياته ضمـان أن اتفاقيات األعمال 

المتعاقـد عليهـا على شـل اتفاقيات شـراء طويلـة األجل مـع متعهدين 

فـي مجـاالت االسـتثمار تولـد دخـًا ثابًتـا طويـل األجـل مـع الحفـاظ علـى 

تدفـق نقـدي عالـي مـن عملياتها. 

قطـاع  فـي  عاًمـا   20 امتـدت  التـي  بخبرتـه  رنـا  السـيد  اسـتطاع  وقـد 

الطاقـة والميـاه، أن يقـود بنجـاح أنشـطة التمويـل التشـغيلي للمجموعة 

واسـتثماراتها بتطويـر وتنفيـذ أفضـل الممارسـات فـي التخطيـط طويـل 

األجـل والمراجعة والمحاسـبة وإعـداد التقارير والتأمين والشـؤون القانونية 

للشـراكت والخزينـة وهيلكـة الضرائـب، باإلضافة إلـى قيادة طروحـات خاصة 

مع مؤسسـات سـيادية فـي المملكـة العربية السـعودية. والسـيد رنا هو 

عضـو فـي مجلـس إدارة العديـد من الشـراكت التـي تملكها وتديرهـا أكوا 

باور.

قبـل انضمامـه إلى أكـوا باور، شـغل السـيد رنا منصـب المديـر المالي في 

شـركة ايه بي اس الشـرق األوسـط.

السـيد رنا محاسـب قانوني معتمد مـن معهد المحاسـبين القانونيين في 

باكستان.

خوليو توريه غوتيريز

يشـغل السـيد/ خوليـو توريـه غوتيريـز منصـب رئيـس العمليـات والصيانة 

في شـركة أكـوا باور، والرئيـس والمدير التنفيـذي للشـركة الوطنية األولى 

للتشـغيل والصيانـه )نومـاك( وهـي شـركة رائـدة فـي أعمـال التشـغيل 

والصيانـة ومملوكـة بالاكمل لشـركة أكـوا باور. والسـيد توريـه غوتيريز هو 

جـزء مـن فريـق القيـادة في شـركة أكـوا باور منـذ عـام 2009م. 

كمـا أن السـيد توريـه غوتيريز هـو مهندس محتـرف يتمتع بخبـرة تزيد عن 

35 عاًمـا، وقـد لعـب دوًرا محورًيا في تطوير شـركة نوماك كمصدر رئيسـي 

لشـركة أكـوا بـاور مدعومة بأعلـى معايير التشـغيل والجـودة. وقد تحقق 

ذلـك من خـال تركيزه علـى تطوير نموذج تشـغيلي يترجم إلـى وضوح عاٍل 

وتدفقـات نقدية آمنة مـع التزام رأسـمالي منخفض.

قبـل انضمامـه إلـى الشـركة، عمل السـيد توريـه غوتيريـز مع شـركة دوك 

انيرجـي وهـي شـركة طاقـة رائـدة يتركـز عملهـا علـى عمليـات توزيـع 

الطاقـة الكهربائيـة والغاز فـي األمريكتين، وعمـل في اآلونـة األخيرة نائب 

الرئيـس للعمليـات التجاريـة فـي محفظـة أمريـاك الاتينية.

والسـيد تـوري جوتيريـز حاصـل علـى شـهادة فـي الهندسـة النووية من 

جامعـة واليـة اكروالينا الشـمالية.
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يارا عنبتاوي

تشـغل يـارا عنبتـاوي منصـب المديـر العام للمـوارد البشـرية وبيئـة العمل 

واالتصـاالت بعـد أن انضمـت إلـى المجموعـة فـي عـام 2012م. وتتولـى 

السـيدة عنبتاوي مسـؤولية الموارد البشـرية والصحة التنظيمية والمواءمة 

والتاكمـل المؤسسـي والتسـويق واالتصـاالت في شـركة أكـوا باور.

وحضيـت السـيدة عنبتاوي داخل شـركة أكـوا باور بتطور حافل وسـريع على 

المسـتويات اإلداريـة وتطويـر االسـتراتيجيات وقيادتهـا. وهـي مسـؤولة 

أيًضـا عـن توجيه الفـرق وقيـادة التميز فـي األداء داخل الشـركة.

ولديهـا أكثـر مـن 24 عاًمـا مـن الخبـرة، حيـث شـغلت السـيدة عنبتـاوي 

مناصـب قياديـة مختلفـة تغطـي العديـد مـن القطاعـات بمـا فـي ذلـك 

الطاقـة والخدمـات المصرفية االسـتثمارية وتقنيـة المعلومات والسـيارات 

والتعليـم والرعايـة الصحيـة فـي العديد مـن المناطـق الجغرافيـة بما في 

ذلـك الواليـات المتحـدة وشـمال إفريقيـا ودول مجلـس التعـاون الخليجي.

والسـيدة عنبتـاوي عضـوة فـي مجلـس إدارة العديـد مـن الشـراكت التي 

تملكهـا وتديرهـا أكـوا باور.

السـيدة عنبتـاوي حاصلـة علـى شـهادة الباكلوريـوس فـي اإلدارة ونظـم 

المعلومـات مـن جامعـة بريغهـام يونـغ، ودرجـة الماجسـتير فـي اإلدارة 

ونظـم المعلومـات مـن معهـد فلوريـدا للتقنية وشـهادة دراسـات عليا 

فـي التعليـم مـن جامعة سـندرالند. وهي حاصلـة أيًضا على شـهادة في 

اإلدارة الدوليـة مـن جامعـة ثندربيرد.

بارت بوزمانز

بـارت بوزمانـز هو رئيس قسـم التقنية في شـركة أكوا باور ويقـود التطوير 

فيها التقني 

يتمتـع بخبـرة عالمية تزيد عـن 25 عاًما فـي قطاع الطاقـة الكهربائية حيث 

شـغل مناصـب قياديـة تشـغيلية وتنفيذيـة فـي مجموعة مـن القطاعات 

بمـا فيهـا مجـاالت الهندسـة وتطويـر األعمـال وتنفيـذ المشـاريع وإدارة 

األصول.

قبـل انضمامـه إلـى شـركة أكوا بـاور، تركـزت خبـرة بارت فـي المقـام األول 

مـع شـركة إنجـي حيث تولـى عـدة مناصـب قيادية فـي مختلـف المجاالت 

ألكثـر مـن 10 سـنوات فـي العديـد مـن المناطـق الجغرافيـة واكن آخرهـا 

نائـب المديـر العام لشـركة إنجي ألعمـال الطاقة المتجـددة العالمية، وقبل 

انضمامه إلى شـركة إنجي، شـغل منصـب الرئيس التنفيـذي لمركز ليبريليك 

وهـو مركز أبحـاث دولي لخدمـات الكهربـاء والتشـغيل والصيانة.

منـذ مشـاركته المبكرة فـي طاقة الريـاح منذ أكثـر من عقدين مـن الزمن، 

انخـرط السـيد/ بارت بشـل فعـال في مجموعـة واسـعة من التقنيـات بما 

فـي ذلـك توليد الطاقـة التقليديـة والغـاز الطبيعـي ونقل وتخزيـن الغاز 

الطبيعـي المسـال والغـازات الخضـراء والطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة 

والطاقـة الكهرومائيـة وتخزيـن البطاريـات وإدارة الطلـب علـى الطاقـة 

الصغيرة. والشـباكت 

الهندسـة  فـي  والدكتـوراه  الماجسـتير  درجتـي  بـارت  السـيد/  يحمـل 

المياكنيكيـة مـن جامعـة اكثوليك لوفين وهو أيًضا أسـتاذ زائـر في الجامعة 

حيـث يقـوم بتدريـس هندسـة توليـد الطاقـة.
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ألفارو بيريز

انضـم السـيد/ ألفـارو بيريـز إلـى شـركة أكوا بـاور كرئيـس للقسـم الرقمي 

ويقـود التحـول الرقمـي فـي الشـركة ، باإلضافة إلـى إدارة وظائـف تقنية 

واالتصاالت المعلومـات 

ويتمتـع بخبـرة تزيد عـن 20 عاًمـا في مجـال تاكمـل التقنية واكن مسـؤواًل 

عـن قيادة مشـاريع تقنيـة المعلومـات الدوليـة الكبيرة حيث اكنـت التقنية 

والرقمنـة عاملين أساسـيين في تحـول األعمال. اكن السـيد بيريز عضًوا في 

العديـد مـن المجالس بما فـي ذلـك المجلس االستشـاري الدولـي لتطوير 

منتجـات خدمـات أورالك والعديـد من مؤسسـات توليـد الطاقـة األمريكية، 

وشـارك كرجـل أعمال فـي مختلف مبـادرات ايكـو و وبلوك تشـين ولوت  

قبـل انضمامـه إلـى شـركة أكوا باور، شـغل السـيد بيريـز مناصـب مختلفة 

خـال العشـرين عاًمـا الماضيـة في أكبر خمسـة مرافـق في أمريـاك وأوروبا 

وأبرزهـا الرئيـس التنفيـذي لشـراكت الخدمـات ورئيـس قسـم المعلومـات 

ورئيـس المراكـز الرقميـة الخاصـة بهـا حيـث تخصـص بشـل أساسـي فـي 

التوليـد المـوزع واالسـتجابة للطلـب والتجميـع وكفـاءة الطاقـة وتطويـر 

الذكية. المـدن 

تخـرج السـيد/ بيريز مـن لكية العلـوم االقتصاديـة من جامعـة كومبلوتنس 

بإسـبانيا. وهو حاصـل أيًضا على درجـة علمية في االسـتراتيجيات التنفيذية 

مـن لكيـة إدارة األعمال بجامعـة هارفارد.

غسان حسني شاولي

السـيد/ غسـان شـاولي هـو الرئيـس التنفيـذي للشـؤون القانونيـة فـي 

شـركة أكـوا بـاور، وهو محـاٍم مخضرم يتمتـع بخبرة تصـل إلـى 19 عاًما في 

مناصـب قياديـة عليـا فـي شـراكت مرموقة.

وقبل انضمامه إلى شـركة أكوا باور، شـغل السـيد شـاولي منصـب الرئيس 

القانونـي لهيئـة تطويـر بوابـة الدرعيـة، حيـث اكن يقـدم المشـورة بشـأن 

الشـؤون القانونيـة ويشـرف علـى بنـاء وأداء الدائـرة. كمـا شـغل منصـب 

نائـب الرئيـس للشـؤون القانونيـة لمـدة ثاث سـنوات في شـركة الخطوط 

الجويـة العربيـة السـعودية باإلضافـة إلـى مناصـب عليـا أخـرى في شـركة 

الزيـت العربيـة السـعودية، حيث اكتسـب خبـرة عميقـة في القطـاع داخل 

. لمملكة ا

يتمتـع السـيد شـاولي بخبـرة كبيـرة كمستشـار رئيسـي فـي المشـاريع 

وإعـادة  الشـراكت؛  وحوكمـة  واالسـتحواذ؛  االندمـاج  وعمليـات  الضخمـة. 

الهيلكـة فـي مختلف القطاعـات، حيـث تمثل قيمـة العمليات التي شـارك 

فيهـا مايزيـد عـن 20 مليـار دوالر أمريكـي.

السـيد شـاولي محـاٍم معتمـد فـي واليـة نيويـورك وحاصـل علـى درجـة 

دكتـوراه فـي القانـون مـن لكيـة نـورث وسـترن للقانـون في لكيـة لويس 

ولكارك 
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فيليب دي كنود

فيليـب دي كنود هو رئيس إدارة المخاطر واالسـتراتيجيات واالسـتدامة لدى 

شـركة أكـوا باور  وقـد انضم الى الشـركة  فـي يونيـو 2021. باإلضافة إلى 

توليـه المسـؤولية الاكملـة عـن هـذه الوظيفـة في شـركة أكوا بـاور، كما 

انـه بصفتـه عضًوا فـي لجنـة اإلدارة، إنضم فيليـب إلى األعضـاء اآلخرين في 

هـذه اللجنـة لتوجيـه ودعم الجهـود المسـتمرة لتحقيق التميـز في جميع 

مجاالت األعمـال والعمليات.

يتمتـع السـيد  دي كنـود بصفته ممارًسـا متمرًسـا فـي الصناعـة، بأكثر من 

35 عاًمـا مـن الخبـرة ، قضـى الكثيـر منهـا فـي مناصـب قياديـة عليـا مع 

بعـض شـراكت الطاقة األكثر شـهرة فـي جميع أنحـاء العالم. ويتمتـع بخبرة 

كبيـرة في القيـادة التنفيذية وإدارة المخاطر وهو شـخص مدافع باسـتمرار 

عـن أجنـدة االسـتدامة أينما عمـل ومؤثر فـي اسـتراتيجيات تحويـل الطاقة 

وتطويـر الطاقـة المتجـددة، مـع التركيز علـى النمو وتعزيـز الكفاءة.

قبـل انضمامه إلى شـركة أكوا باور، شـغل السـيد دي كنـود منصب العضو 

المنتـدب فـي المركـز الصناعـي العالمـي فـي انجـي فـي باريـس، حيـث 

أشـرف علـى أعمـال 3 إدارات تقـدم المشـورة بشـأن تطوير األعمـال واألداء 

التشـغيلي. وقبل هـذا المنصب، عمل لفتـرة كمدير تنفيذي لشـركة انجي 

التـام في تشـيلي، حيث اكن مسـؤواًل عـن األنشـطة التجارية الشـاملة في 

جميـع أنحـاء أمرياك الاتينيـة وقيادة اسـتراتيجية نقل الطاقة فـي المنطقة 

للشـركة التي اكن يعمـل فيها.

يشـرف السـيد دي كنـود علـى إدارة المخاطر واالسـتراتيجيات واالسـتدامة، 

كمـا يتولى المسـؤولية عن وظيفـة المسـؤولية االجتماعية للشـركة. في 

مجـال دعـم إدارة المخاطـر واإلشـراف علـى تطويـر أنشـطة الشـركة فـي 

حـدود المخاطـرة المقبولة المتفـق عليها ، وتنسـيق لجنة إدارة االسـتثمار 

وضمـان فعاليـة ونزاهـة عملية اإلشـراف علـى المخاطـر وإدارتها.

و فـي مجال االسـتدامة، إضافة إلى تشـجيع اإلشـراف البيئي والمسـؤولية 

االجتماعيـة والحوكمـة الجيـدة؛ وتوجيـه أنشـطة المسـؤولية االجتماعيـة 

البيئيـة  بالممارسـات  مايتعلـق  سـيتولى  عليهـا،  واإلشـراف  للشـركة 

واالجتماعيـة وحوكمـة الشـراكت  فـي إدارة المخاطـر واالسـتراتيجية فـي 

الشـركة 
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لكايف تورتون

لكايـف تورتـون هو كبير مسـؤولي االسـتثمار في شـركة أكوا بـاور. ويقوم 

مـن خـال منصبـه بقيـادة إسـتراتيجية االسـتثمار والنمـو في الشـركة، مع 

التركيـز على تطوير مناطق جغرافية وأسـواق ومشـاريع جديـدة. كما يرأس 

لكايـف فريـق تطوير األعمـال الذي يقـود العطـاءات الفنية والماليـة، بينما 

يقـوم بالعمـل مع فرق متعـددة الوظائف لضمان اسـتمرار شـركة أكوا باور 

بوضـع معايير جديـدة للصناعة.

يعتبـر لكايـف تورتـون مدير تنفيـذي محنـك يتمتع بخبـرة تزيد عـن 20 عاًما 

فـي قطاع الطاقـة ومصادر الطاقـة المتجددة، وقد شـغل السـيد تورتون 

مناصـب قياديـة فـي اإلدارة والخدمـات المصرفيـة، وامتـدت مهامـه في 

االستشـارات وتمويل الشـراكت وعمليـات الدمج واالسـتحواذ، وعقود تحويل 

.EPC الطاقـة الفعالة

انضـم السـيد تورتـون إلى شـركة أكـوا باور مـن شـركة فيسـتاس التي اكن 

رئيسـا لهـا حيـث قاد نمو الشـركة وتوسـعها فـي منطقة آسـيا والمحيط 

الهـادئ. وخـال فتـرة عملـه طـور عمليـات شـركة فيسـتاس في أسـواق 

مثـل الهند وفيتنـام وأسـتراليا وسـرياناك وتايـوان واليابان.

وقبـل عملـه فـي شـركة فيسـتاس، أمضـى السـيد تورتـون عقـًدا مـن 

الزمـن فـي بنـك آي ان جـي،  حيـث صعـد لتولـي دور تـرأس فريـق البنـك 

اإلقليمـي لتمويـل الشـراكت وعمليات الدمج واالسـتحواذ فـي هونغ كونغ 

وسـنغافورة.

وكمحـام متمـرس، قـام السـيد تورتـون بممارسـة قانـون الشـراكت فـي 

أسـتراليا وأوروبـا. وهـو حاصل على شـهادة ليسـانس حقوق فـي القانون 

والسياسـة مـن الجامعـة الوطنية األسـترالية.
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ماكفآت كبار التنفيذيين خال عام 2021
يتـم تحديـد الماكفـأة اإلجماليـة الممنوحة إلى سـتة مـن كبار المديريـن التنفيذييـن األعلى أجوًرا في الشـركة )بما فـي ذلك الرئيـس التنفيذي والمديـر المالي( 

للشـركة بمـا فـي ذلك الرواتـب والمزايا والبـدالت خال عـام 2021 في الجـدول أدناه:

 اإلجمالي جميع المبالغ بالريال السعودي

الماكفأة الثابتة

14,217,437رواتب

5,349,262مخصصات

-مزايا عينية

19,566,699اإلجمالي

الماكفأة المتغيرة

-ماكفئات دورية

-أرباح

8,880,905خطط حوافز قصيرة األمد1 

7,727,587خطط حوافز طويلة األمد2 

79,799,990أسهم ممنوحة )القيمة(3 

96,408,482اإلجمالي

1,269,463ماكفاة نهاية الخدمة4 

-إجمالي ماكفئات الموظفين من أعضاء المجلس، إن وجد

117,244,644المبلغ اإلجمالي

دفعة ماكفأة في عام 2021 تتعلق باألداء لعام 2020.  1

المستحقات لعام 2021  2

يمثل المبلغ قيمة 1,425,000 من االسهم الممنوحة ألعلى 5 من أصل 6 من كبار المديرين التنفيذيين  بسعر الطرح   3

ناًء على قانون األرض. مستحقات نهاية الخدمة لعام 2021 ب  4
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سياسة الماكفآت لدى الشركة
قامـت لجنـة الترشـيحات والماكفئـات التابعـة للمجلس  بإعداد سياسـة الماكفـآت، واعتمدهـا مجلـس اإلدارة وأقرتها الجمعيـة العمومية. والغرض من سياسـة 

الماكفـآت هـو وضـع القواعد والضوابـط فيما يتعلق بتحديـد طريقة ماكفـأة أعضاء مجلس إدارة الشـركة وأعضـاء لجان مجلـس اإلدارة وأعضـاء اإلدارة التنفيذية.

فـي 31 ديسـمبر 2021، تـم تعويـض أعضاء مجلـس اإلدارة وأعضـاء لجان مجلـس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشـركة بما يتماشـى مع هذه السياسـة وقد تم 

اإلفصـاح عن االسـتثناءات )إن وجدت( بشـل مناسـب فـي جداول الماكفـآت ذات الصلة في هـذا التقرير.

اإلطار العام للماكفآت

كقاعـدة عامـة، يجـب أن تكون أي ماكفأة واجبة السـداد من الشـركة ألي مـن أعضاء مجلـس اإلدارة أو أعضاء لجان مجلـس اإلدارة أو أي عضو فـي اإلدارة التنفيذية 

وفًقا لألنظمـة المعمول بها.

يجب تحديد أي ماكفأة واجبة السداد ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية مشروطة بتحقيق األهداف التالية:

تحقيق نجاح الشركة وتطويرها في المدى الطويل وفًقا لاستراتيجية واألهداف المعتمدة؛	 

التناسق من حيث حجم وطبيعة ومستوى المخاطر المتعلقة بالشركة، وضمن الحدود التي يعتمدها مجلس اإلدارة إلقبال الشركة على تحمل المخاطر؛	 

تحقيق مصالح مساهمي الشركة؛	 

التأكد من أن الماكفأة مبررة وضمن الحدود المتعارف عليها في السوق للشراكت العاملة في قطاعات مشابهة؛	 

التأكد من التنسيق ضمن لجنة الترشيحات والماكفآت فيما يتعلق بالتعيينات المستقبلية؛	 

التأكـد مـن المحافظـة علـى العدالـة واإلنصـاف والنوعيـة فيما يتعلـق بمسـتوى الوظيفـة وواجباتهـا ومسـؤولياتها، والمؤهـات العلميـة والمهنية، 	 

والخبـرة العملية والمهـارات ومسـتوى األداء؛

تقديم الحوافز المعقولة والمحافظة على القوى العاملة الموهوبة والمؤهلة الضرورية لتمكين الشركة من تحقيق أهداف أعمالها.	 

يتوجـب علـى الشـركة أن تأخـذ فـي االعتبار أيًضـا المعايير العامـة المنصوص عليها فـي الئحة حوكمة الشـراكت واألنظمـة والقوانين األخرى المعمـول بها فيما 

يتعلـق بدفع ماكفـآت أعضاء مجلـس اإلدارة، والتي تشـمل ما يلي:

يجـب أن تكـون الماكفـأة منصفة وعادلة ومتناسـبة مع األنشـطة التي يقوم بهـا عضو مجلس اإلدارة والمسـؤوليات التـي يتوالها، باإلضافـة إلى األهداف 	 

التـي يحددها مجلس اإلدارة ويشـترط تحقيقها خال السـنة المالية؛

يجب أن تكون الماكفأة موضوعة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والماكفآت، وأن يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛	 

يتوجـب أن يكـون مسـتوى وتكويـن الماكفـآت اكٍف ومعقـول الجتـذاب األفـراد الموهوبيـن والمؤهليـن واالحتفاظ بهـم علـى رأس العمل للقيام بـاألدوار 	 

المطلوبـة مـن لك منهم؛

يجب أن ال تكون الماكفأة واجبة السداد ألعضاء مجلس اإلدارة نسبة مئوية من األرباح التي تحققها الشركة أو مبنية على ربحية الشركة؛ و	 

يجـب أن ال تكـون خطـط الماكفـآت أو سياسـاتها أو برامجهـا أكبـر ممـا هـو متعـارف عليه أو غيـر مسـتوفية للمعاييـر والقواعد التـي تحددها السـلطات 	 

اإلشرافية.
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ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة

يحصـل لك عضـو مجلـس إدارة علـى مبلـغ مقطوع قـدره 350.000 ريال سـعودي في السـنة مقابل شـغله لمنصب عضـو مجلس إدارة ومسـاهمته في . 1

أنشـطة مجلـس اإلدارة. ويجـوز لمجلـس اإلدارة االقتـراح، بنـاًء علـى توصيـة لجنـة الترشـيحات والماكفـآت، تعديل هـذا المبلغ شـرط الحصول علـى موافقة 

ذلك. العامةعلى  الجمعيـة 

يحصـل لك عضـو فـي مجلـس اإلدارة أيًضـا على مبلغ 3.000 ريال سـعودي أكتعاب حضـور عن لك اجتماع لمجلس اإلدارة، سـواء حضر شـخصًيا أو عبـر أي قناة . 2

عـن بعـد. وال يحق ألعضاء مجلـس اإلدارة الممثليـن باإلنابة الحصول على أتعـاب الحضور.

فيمـا عـدا مـا ذكـر فـي البند 5 أدناه ، يجـب أن ال تتجـاوز الماكفأة واجبة السـداد ألي مـن أعضاء مجلـس اإلدارة الحد األقصـى البالغ 500.000 ريال سـعودي . 3

فـي السـنة الـذي تضعه السـلطات اإلشـرافية، وأي تعديـل يمكن أن يجـرى عليه من حيـن إلى آخر.

تقـوم الشـركة بتعويـض جميـع المصروفـات الفعليـة المعقولة التـي يتكبدها عضو مجلـس اإلدارة لحضـور اجتماعـات مجلـس اإلدارة و/أو لجـان المجلس، . 4

شـاملًة مصروفـات السـفر واإلقامـة، وفًقا لسياسـة الشـركة الداخلية المعتمدة للسـفر والمصروفات التي تسـري على أعضـاء مجلـس اإلدارة وأعضاء لجان 

اإلدارة. مجلس 

يجـوز لعضـو مجلـس اإلدارة الحصـول علـى ماكفـأة إضافيـة عن عضويتـه في لجنـة المراجعـة التابعة لمجلـس اإلدارة، أو عـن أي أعمـال تنفيذيـة أو فنية أو . 5

إداريـة أو استشـارية تولكها إليه الشـركة بشـل مسـتقل.

يجب أن ال يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في أي وقت اكن بأي مناقشات تتعلق بماكفآتهم.. 6

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بنود جداول أعمال اجتماعات الجمعية العامة المتعلقة بماكفآتهم.. 7

ماكفأة أعضاء لجان مجلس اإلدارة

دون إخـال بنـص المـادة )54-ج( مـن الئحـة حوكمـة الشـراكت التـي تنص علـى إصـدار الجمعية العامـة بناًء علـى توصية مـن مجلـس اإلدارة، الئحة عمـل تحدد 

ماكفآت أعضـاء لجنـة المراجعة:

يحصـل لك عضـو فـي لجنـة تابعـة لمجلـس اإلدارة على مبلغ مقطوع سـنوي حسـبما توصي به لجنـة التعويضـات والماكفـآت ويوافق عليه مجلـس اإلدارة . 1

لـل لجنـة يكـون عضـًوا فيها. وتكـون المبالغ المقطوعـة المحـددة واجبة السـداد ألعضاء لجـان مجلـس اإلدارة كما يلي:

لجنة المراجعة: 175.000 ريال سعودي سنوًياأ. 

اللجنة التنفيذية: 175.000 ريال سعودي سنوًياب. 

لجنة إدارة المخاطر: 150.000 ريال سعودي سنوًياج. 

لجنة الترشيحات والماكفآت: 150.000 ريال سعودي سنوًياد. 

يحصـل لك عضـو مجلـس إدارة يشـغل عضوية أي مـن لجان مجلـس اإلدارة على مبلـغ مقطوع باإلضافـة إلى المبالغ التـي يحصل عليها مـن منصبه كعضو . 2

فـي مجلـس اإلدارة أو عـن أي عمـل تنفيذي أو فني أو إداري أو استشـاري تولكه الشـركة إليه.

يحصـل لك عضـو فـي لجـان مجلـس اإلدارة على مبلـغ 3.000 ريال سـعودي أكتعاب حضـور عن لك اجتمـاع للجنـة التابعة لمجلـس اإلدارة، سـواء اكن حضوره . 3

شـخصًيا أو مـن خـال أي قنـاة عـن بعـد. ويكـون نفـس المبلغ واجـب السـداد ألي عضو مجلـس إدارة ليـس عضًوا فـي اللجنـة التابعة للمجلـس يطلب منه 

المشـاركة فـي اجتمـاع اللجنـة بموجب الئحـة حوكمة الشـراكت. وال يحـق ألعضاء اللجـان الممثليـن باإلنابة الحصـول على أتعـاب الحضور.
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ماكفأة اإلدارة التنفيذية

توصـي لجنـة الترشـيحات والماكفآت بالماكفآت واجبة السـداد ألعضـاء اإلدارة التنفيذية، ويوافق مجلـس اإلدارة على ذلك بموجب عقـود العمل ذات العاقة . 1

والسياسـات الداخلية المعمول بها.

تقـوم لجنـة الترشـيحات والماكفـآت بإجـراء مراجعـة دوريـة لطبيعـة وفئـات مزايـا أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة ومؤشـرات األداء الرئيسـية المسـتخدمة لتحديد . 2

ماكفآتهـم والتوصيـة بهـا، وتقديمهـا إلـى مجلـس اإلدارة للموافقـة عليها.

يجـوز للشـركة أن تعـرض علـى أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة ماكفـآت متغيـرة بناًء على تطورات السـوق وشـرط تحقيـق أهداف أداء محددة مسـبًقا، سـواء في . 3

المـدى القصيـر أو في المـدى الطويل.

تكون برامج الماكفآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والماكفآت واعتمادها من مجلس اإلدارة.. 4
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مجلس اإلدارة الجديد ولجان مجلس اإلدارة الجديدة
انتخبـت الجمعيـة العامـة غير العادية للشـركة المنعقدة بتاريـخ 2022/01/05 أعضاء جدد لمجلس إدارة الشـركة ولجنـة المراجعة الجديـدة المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة. كمـا قـام مجلـس اإلدارة الجديـد بتشـكيل لجانـه وفًقـا للمهـام والمسـؤوليات المعتمدة، وتعييـن أمين سـر مجلـس اإلدارة وممثلين عن الشـركة أمام 

هيئة السـوق المالية وسـوق األسـهم »تداول«.

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الجدد باإلضافة إلى مناصبهم وأدوارهم وفتراتهم.

مجلـس اإلدارة الجديـد المعيـن من قبـل الجمعيـة العامة للـدورة الجديدة 
التـي تبدأ مـن 5 ينايـر 2022 لمـدة 3 سـنوات )دورة المجلس(

نهاية المدةتاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد أبو نيان

4 يناير 525 يناير 22 تنفيذينائب الرئيسالسيد/  سنثار يسان بادمانثان

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيعضوالسيد/ فهد السيف

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيعضوالسيد /عبدالله الرويس

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيعضوالسيد/ عمر الماضي

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيعضوالسيد/ عمر الميداني

4 يناير 525 يناير 22غير تنفيذيعضوالدكتور/ ابراهيم الراجحي

4 يناير 525 يناير 22مستقلعضوالسيد/ احمد الحقباني

4 يناير 525 يناير 22مستقلعضوالدكتورة/ مادلين أنتونسيك

4 يناير 525 يناير 22مستقلعضوالسيد/ إسماعيل السلوم

4 يناير 525 يناير 22مستقلعضوالسيد/ لي بينج

لجان مجلس اإلدارة الجديدة للدورة الجديدة

لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة

نهاية المدةتاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفي األسماءة

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيالرئيسالسيد/ خالد الربيعة

4 يناير 525يناير 22عضو غير تنفيذيعضوالسيد/ راشد الرشيد

4 يناير 525يناير 22عضو غير تنفيذيعضوالسيد/ عبدالله الرويس

4 يناير 525يناير 22مدير مستقلعضوالسيد/ لي بينج

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ مايك شينغ
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اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة

نهاية المدةتاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفي األسماء

4 يناير 525يناير 22عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد أبو نيان

4 يناير 525يناير 22عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد/ عمر الميداني

4 يناير 525يناير 22عضو مجلس إدارة مستقلعضوالسيد/ إسماعيل السلوم

4 يناير 525يناير 22عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد/ فهد السيف

4 يناير 525يناير 22عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالسيد/ عمر الماضي

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة

نهاية المدةتاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفي األسماء

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيالرئيسالسيد/ جاي ريشيل

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ جون والكر

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ أيمن العريس

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ ديفيد ديو

4 يناير 525يناير 22عضو مستقلعضوالدكتورة/ مادلين أنتونسيك

لجنة الترشيحات والماكفآت التابعة لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة

نهاية المدةتاريخ التعيينالدورالمسمى الوظيفي األسماء

4 يناير 525يناير 22عضو مستقلالرئيسالسيد /احمد الحقباني

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ جوهان براند

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ طارق العمودي

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ فيصل جدو

4 يناير 525يناير 22عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد/ احمد الغامدي
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المساهمون

الملكية

كمـا فـي 31 ديسـمبر 2021، قامـت الشـركة بإصدار أسـهمها برأس مـال مدفـوع قـدره 7.310.997.290 ريال سـعودي يتكون مـن 731.099.729 سـهم 

بقيمـة اسـمية وقدرهـا 10 ريـاالت سـعودي للسـهم الواحد. وفيمـا يلي المسـاهمون الكبار في الشـركة كما فـي 31 ديسـمبر 2021 الذين يمتلكـون 5٪ أو 

أكثر مـن األسـهم المصدرة:

نسبة الملكية ٪عدد األسهمالمساهم

44.16٪322,881,439صندوق االستثمارات العامة

22.74٪166,320,184شركة الرؤية الدولية لاستثمار

11.20٪81,918,658شركة مجموعة الراجحي القابضة

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي عدد أسهم ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021:

نسبة الملكية ٪عدد األسهماسم عضو مجلس اإلدارة

3.65٪26,651,452السيد. محمد أبو نيان

>0.1٪53,611السيد. ثامر الشرهان

>0.1٪1,000السيد إسماعيل السلوم

كمـا فـي 31 ديسـمبر 2021 ، اكن كبـار المسـؤولين التنفيذيين الخمسـة في الشـركة يمتلكـون 1.425.000 سـهم تم منحهـا لهم في 28 سـبتمبر 2021، 

فـي إطـار برنامج منح موظفي الشـركة أسـهمًا ضمـن االكتتـاب العام. 

اجتماعات الهيئة العامة

خـال عـام 2021، عقـدت الشـركة أربـع اجتماعات للجمعيـة العامة. تم عقـد جميـع االجتماعات قبل إدراج الشـركة في السـوق المالية السـعودية )تاريـخ اإلدراج 

11 أكتوبـر 2021( وحضرهـا فقـط رئيـس مجلس اإلدارة السـيد محمـد أبو نيان.

التاريخاالجتماع

13 يونيو 2021الجمعية العامة العادية 

13 يونيو 2021الجمعية العامة غير العادية 

29 يونيو 2021الجمعية العامة العادية

1 سبتمبر 2021الجمعية العامة العادية



شركة أكوا باور
تقرير مجلس اإلدارة 2021م 

45
أكوا باور عالقات المستثمرين 

www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com

سياسة توزيع األرباح

وفًقـا للمـادة 110 من نظام الشـراكت، يكتسـب لك مسـاهم الحقوق المرتبطة بأسـهم الشـركة، بما في ذلـك الحق في الحصـول على جزء من األربـاح المعلنة. 

سـيوصي مجلـس اإلدارة باإلعـان عـن أي توزيعـات ودفعها قبـل الموافقة عليها من قبل المسـاهمين فـي اجتماع الجمعية العامة. والشـركة ليسـت ملزمة 

ب توزيعـات األربـاح وأي قـرار للقيام بذلك سـيعتمد، من بيـن أمور أخرى، على أرباح الشـركة التاريخيـة والمتوقعة والتدفقـات النقدية والتمويـل ومتطلبات رأس 

المـال والسـوق والظـروف االقتصاديـة العامة والوضـع الزكوي للشـركة، فضا عن االعتبـارات القانونيـة والتنظيمية. يخضع توزيـع أرباح األسـهم للقيود بموجب 

اتفاقيـات التمويـل وأي اتفاقيـات مشـاريع أخـرى تكـون الشـركة طرًفـا فيها مـن وقت آلخـر )مع ماحظة أنـه كما فـي 31 ديسـمبر 2021، ال توجـد قيود على 

توزيـع األربـاح وفًقـا لاتفاقيـات التـي أبرمتهـا الشـركة(، باإلضافـة إلى بعـض القيود الـواردة في نظـام الشـركة األساسـي )يرجى الرجـوع إلى موقع الشـركة 

لاطـاع علـى النظام األساسـي(. وفـي حال إقـرار توزيعات األرباح فسـوف يتـم دفعها بالريال السـعودي.

وفًقـا للمـادة 51 مـن النظـام األساسـي، يتـم تخصيـص صافـي أربـاح الشـركة السـنوية، بعد خصـم جميـع المصاريـف العامـة والتاكليف األخـرى، وبعـد تجنيب 

االحتياطيـات الازمـة لتغطيـة خسـائر االسـتثمار وااللتزامـات، حسـبما يـراه المجلـس ضرورًيـا، على النحـو التالي.

سيتم احتساب مبالغ الزاكة المستحقة على المساهمين ودفعها من قبل الشركة إلى الجهات المختصة.	 

بعـد اسـتقطاع الـزاكة، يتم تجنيب نسـبة 10٪ لاحتياطي النظامي، بشـرط أن توقف الجمعية العمومية هـذا التخصيص بمجرد وصـول االحتياطي النظامي 	 

إلـى 30٪ من رأس مال الشـركة المدفوع.

 يجـوز للجمعيـة العامـة - بنـاًء علـى توصيـة مجلـس اإلدارة - تجنيـب نسـبة 1٪ مـن صافـي األربـاح لاحتياطـي / االحتياطيـات االختيارية للشـركة الـذي يتم 	 

إنشـاؤها ألغـراض محددة.

 يجـوز للجمعيـة العامـة أن تنشـئ احتياطيـات أخـرى شـريطة أن يكـون ذلـك فـي مصلحـة الشـركة أو تضمـن إلـى الحـد الممكـن توزيـع أربـاح ثابتـة علـى 	 

المسـاهمين. يجـوز للجمعيـة العامـة أيًضـا تجنيـب بعـض المبالـغ إلنشـاء أو المسـاهمة فـي إنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لموظفـي الشـركة.

بعدمـا يتـم توزيـع أربـاح علـى المسـاهمين بمبلـغ ال يقل عن 1٪ مـن رأس مال الشـركة المدفـوع  يجـوز للجمعية العامـة، بناًء علـى توصية مجلـس اإلدارة 	 

وحسـب ما تـراه مناسـًبا، توزيـع المزيد مـن األرباح.

إذا تعرضت الشركة لخسائر، فيجوز أن يتم ترحيل هذه الخسائر إلى السنة المالية التالية وال يتم توزيع أي أرباح حتى يتم استرداد الخسائر بالاكمل.	 
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يوضـح الجـدول أدنـاه ملخًصـا لتوزيعـات األربـاح المعلنة من قبل الشـركة خال السـنوات الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2019 و 2020 و 2021 جنًبا إلى 

جنـب مع نسـبة األربـاح إلى صافـي الربح العائد لمسـاهمي الشـركة األم:

202120202019بآالف الرياالت السعودية

560,0002,700,981322,881األرباح / توزيعات األرباح المقترحة

758,798882,5681,173,865صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم

28٪306٪74٪نسبة التوزيع ٪

فـي 29 يونيـو 2021، وافـق مجلـس إدارة الشـركة علـى توزيع أربـاح بقيمـة 560.0 مليون ريال سـعودي )0.77 ريال سـعودي للسـهم الواحد( لعـام 2021، 

تسـتحق خـال عـام 2022. وتخضـع توزيعـات األرباح المقترحـة لموافقة المسـاهمين في اجتمـاع الجمعية العامـة العادية في مايـو 2022. كمـا وافق مجلس 

اإلدارة فـي نفـس االجتمـاع علـى معدل نمـو أرباح سـنوي بنسـبة 6-9٪ على مدى السـنوات الثـاث القادمة.

خـال عـام 2020، أعلنـت الشـركة عـن توزيعـات أربـاح بقيمـة 2،701 مليـون ريـال سـعودي بواقـع 4.18 ريال سـعودي لل سـهم: وافق مسـاهمو الشـركة 

باإلجمـاع علـى هـذا التوزيـع غيـر العادي لألربـاح قبـل أن يزيد صنـدوق االسـتثمارات العامة حصته في الشـركة مـن 33.36٪ إلـى 50٪ في 19 نوفمبـر 2020. 

دفعـت الشـركة 1،000.0 مليـون ريـال سـعودي خـال عـام 2020، وتـم دفع مبلـغ إضافي قـدره 800 مليـون ريال سـعودي خال عـام 2021. تـم تحويل جزء 

مـن إجمالـي توزيعـات األربـاح البالغـة 901.0 مليـون ريـال سـعودي لعـام 2020 إلى قرض طويـل األجل بـدون فوائد مـن خال شـركة تابعة مملوكـة بالاكمل 

ألحد المسـاهمين.

عدد طلبات الشركة لسجات المساهمين عام 2021
الغرضتاريخ الطلبالرقم

تحليل المساهمين21 أكتوبر 12021

تحليل المساهمين31 أكتوبر 22021

تحليل المساهمين22 ديسمبر 32021

تحليل المساهمين25 ديسمبر 42021

تعلـن الشـركة أنـه وفًقا للمادة 15 مـن القواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة بموجب نظام الشـراكت فيما يتعلق بالشـراكت المسـاهمة المدرجـة، فإنه ال توجد 

أسـهم خزينـة محتفظ بها من قبل الشـركة.
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اإلقرارات المستندة إلى الئحة حوكمة الشراكت 
وفقا للفقرة )39( من المادة )90( يقر مجلس اإلدارة بما يلي :

تم إعداد السجات المحاسبية بشل صحيح.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.	 

ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

أحاكم الئحة حوكمة الشراكت غير المطبقة

نفذت الشركة جميع األحاكم المعمول بها الواردة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحاكم الموضحة أدناه:

السبب واإلجراء التصحيحيحكم المادةرقم المادة 

المادة 16
الفقرة )3(

يجب أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء 
مجلس اإلدارة أيهما أكثر.

مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2021 هو مجلس إدارة الشركة المنتخب 
قبل إدراج الشركة في 11 أكتوبر 2021. الحًقا، خال اجتماع الجمعية العامة 

غير العادية في 5 يناير 2022، قامت الشركة بحل مجلس اإلدارة اعتبارًا من 
5 يناير 2022، وتم تعيين مجلس إدارة جديد اعتباًرا من تاريخ اجتماع الجمعية 

العامة غير العادية والذي يتكون من ستة )6( أعضاء غير تنفيذيين وعضو 
تنفيذي واحد )1( وأربعة )4( أعضاء مستقلين  

المادة 54
الفقرة )أ(

تشلَّ بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من 
المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل 

على األقل وأن ال تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، 
ويجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثاثة وال يزيد على 

خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. 

تمثل لجنة المراجعة كما في 31 ديسمبر 2021 لجنة المراجعة للشركة 
المنتخبة قبل إدراج الشركة في 11 أكتوبر 2021. الحًقا، خال اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية في 5 يناير 2022، قامت الشركة بحل لجنة 
المراجعة اعتباًرا من 5 يناير 2022، وتم تعيين لجنة مراجعة جديدة اعتباًرا من 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

المادة 
االسترشادية 54

الفقرة )ب(

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقًا في مجلس 
اإلدارة

هذه مادة إرشادية.
على الرغم من أن رئيس لجنة المراجعة ليس عضًوا في مجلس اإلدارة، إال أنه 

يبقى مستقًا ويتمتع بالخبرة والمعرفة المطلوبة.

المادة 70
يكون رئيس لجنة إدارة المخاطر وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس 

اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى 
مائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

هذه مادة إرشادية.
على الرغم من أن رئيس وأغلبية أعضاء لجنة إدارة المخاطر ليسوا أعضاء 
غير تنفيذيين، إال أنهم مستقلون ولديهم الخبرة ذات الصلة والمعرفة 

المطلوبة 

المادة 87

تضع الجمعية العامة العادية –  بناًء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي 

يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع

هذه مادة إرشادية.
ومع ذلك، فإن الشركة في طور وضع سياسة وتتوقع االنتهاء منها خال 

عام 2022.

المادة 88 )1(

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات 
الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في 
العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشراكت األخرى ذات النشاط 

المشابه.

هذه مادة إرشادية.
تشارك الشركة باستمرار في مختلف األنشطة االجتماعية وتنفذ مبادرات 

اجتماعية تهدف إلى تطوير الظروف االجتماعية واالقتصادية في 
المجتمعات التي نعمل فيها.
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إقـرارات بشـأن األحـاكم غيـر القابلـة للتطبيـق بموجـب المـادة 90 مـن الئحـة حوكمـة 
الشـراكت:

يوضح مجلس إدارة الشركة ما يلي:

المـادة 90 )9(: ال توجـد عقوبـات أو جـزاءات أو تدابيـر احترازيـة أو قيـد احتياطـي مفروض على الشـركة من الهيئـة أو من أي جهـة إشـرافية أو تنظيمية أو 	 

قضائية،.

المادة 90 )21(: ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	 

المـادة 90 )25(: ال توجـد أي مصلحـة فـي فئـة األسـهم ذات األحقيـة فـي التصويت تعود ألشـخاص )عـدا أعضاء مجلـس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذيين 	 

وأقرباءهـم( أبلغـوا الشـركة بتلـك الحقـوق بموجب المادة السـابعة والسـتين مـن قواعد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامات المسـتمرة.

المـادة 90 )26(: ال توجـد مصلحـة وأوراق ماليـة تعاقديـة وحقـوق اكتتـاب تعود ألعضـاء مجلس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذيين وأقربائهم في أسـهم أو 	 

أدوات ديـن الشـركة أو أي من شـراكتها التابعة.

المـادة 90 )28(: ال توجـد أدوات ديـن قابلـة للتحويـل، أو أوراق ماليـة تعاقدية أو مذكرات حـق اكتتاب أو حقوق مشـابهة أصدرتها أو منحتها الشـركة خال 	 

السـنة المالية 2021.

المـادة 90 )29(: ال توجـد حقـوق تحويـل أو اكتتاب بموجب أدوات ديـن قابلة للتحويل أو أوراق ماليـة تعاقدية 29 أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشـابهة 	 

أصدرتها أو منحتها الشـركة.

المادة 90 )30(: استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد.	 

المادة 90 )35(: ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  التنفيذيين عن أي ماكفآت.	 

المادة 90 )36(: ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.	 

المادة 90 )38(: لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات لصالح موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2021.	 

المـادة 90 )40(: لـم يتضمـن تقريـر المراجع الخارجي للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2021 أي تحفظات على البيانات المالية للشـركة للسـنة المنتهية 	 

في ذلـك التاريخ.

المادة 90 )41(: لم تكن هناك توصية باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدته.	 
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المعامـات مـع األطـراف ذات العاقـة بما في ذلـك المعامات 
التـي يوجـد أو اكن فيهـا مصلحـة ألحد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو 

اإلدارة التنفيذيـة أو أي شـخص ذي عاقـة بـأي منهم

االتفاقيات والمعامات مع البنك السعودي البريطاني )ساب(

األعمـال والعقـود المبرمـة بيـن الشـركة وبنك سـاب، والتي يوجـد فيها لعضـو مجلس اإلدارة السـيد رائد إسـماعيل مصلحة غيـر مباشـرة.  وتتضمن  هذه 	 

األعمـال والعقود تعيين  بنك سـاب أكحد المسـتثمرين الرئيسـيين فـي صكوك أكوا بـاور بمبلغ 300,000,000 ريال سـعودي ولمدة 7 سـنوات. وال تتضمن 

هـذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بيـن الشـركة وبنك سـاب والتي يوجـد فيها لعضـو مجلـس اإلدارة السـيد رائد إسـماعيل مصلحة غيـر مباشـرة، وتتضمن هذه 	 

األعمال والعقود تقديم قرض تجسـيري لمدة 7 سـنوات لصالح محطة الشـعيبة 3 المسـتقلة للمياه بهدف دعم رأس مال المشـروع بمبلغ 506,250,000 

ريـال سـعودي. وال تتضمـن هذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنك سـاب والتي يوجد فيها لعضو مجلس اإلدارة السـيد رائد إسـماعيل مصلحة غير مباشـرة فيهـا، وهي تقديم 	 

خطاب اعتماد مسـتندي احتياطي  احتياطي ، يتم تجديده لك 6 أشـهر وذلك لصالح مشـروع توسـعة الشـعيبة بهدف دعم المشـروع بمبلغ 34,632,750 

ريـال سـعودي كما في 31 ديسـمبر 2021. وال تتضمن هـذه األعمال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بيـن الشـركة وبنـك سـاب والتي يوجد فيهـا لعضو مجلـس اإلدارة السـيد رائد إسـماعيل مصلحة غير مباشـرة فيهـا.  وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود تقديـم خطاب  اعتماد مسـتندي احتياطـي  ، قابل للتجديد سـنويا وذلـك لصالح محطة ريد سـتون للطاقة الشمسـية المركزة في 

جنـوب أفريقيـا بهـدف دعم رأس مال المشـروع بمبلـغ 263,320,689 ريال سـعودي كما فـي 31 ديسـمبر 2021. وال تتضمن هذه األعمـال والعقود أية 

تفضيلية. شروط 

االتفاقيات والمعامات مع بنك الرياض 

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنك الرياض والتـي يوجد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة.  وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود تقديـم ضمان محتوى محلي لمدة 39 شـهرا لمكتـب تطوير مشـاريع الطاقة المتجددة بهـدف تلبية متطلبـات المحتوى المحلي 

بمبلـغ 47,812,500 ريـال سـعودي كما في 31 ديسـمبر 2021. وال تتضمن هـذه األعمال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بيـن الشـركة وبنـك الرياض والتـي يكون فيها لعضـو مجلـس اإلدارة فيها معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة.  	 

وتتضمـن هـذه األعمـال والعقـود تقديـم خطـاب اعتمـاد مسـتندي احتياطي لمدة 36 شـهرا، لمشـروع سـيرداريا  لتوليـد الطاقة بـدورة الغـاز المركبة 1  

فـي أوزبكسـتان بهـدف دعـم رأس مال المشـروع بمبلـغ 21,442,763 ريال سـعودي كما فـي 31 ديسـمبر 2021. وال تتضمن هذه األعمـال والعقود أية 

شـروط تفضيلية

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنك الرياض والتـي يوجد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة.  وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود تقديـم خطـاب اعتماد مسـتندي احتياطـي لمدة 39 شـهر وذلك لصالـح محطة سـيرداريا لتوليـد الطاقة بـدورة الغـاز المركبة 1 

فـي أوزبكسـتان بهدف دعم المشـروع بمبلـغ 178,278,139 ريال سـعودي اعتبارا مـن 31 ديسـمبر 2021. وال تتضمن هذه األعمال والعقود أية شـروط 

. تفضيلية
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األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنـك الرياض والتي يوجـد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة. وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود تعيين بنك الرياض أكحد المسـتثمرين في صكـوك أكوا باور لمدة 7 سـنوات، بمبلـغ 30,000,000 ريال سـعودي. وال تتضمن هذه 

األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنـك الرياض والتي يوجـد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة. وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود تقديم عقد تحوط لمدة 3 سـنوات لمشـروع سـدير للطاقة الشمسـية، ووفقا للقيمة السـوقية كما في 31 ديسـمبر 2021 فإن 

قيمـة العقد )صفـر(، وال تتضمن هذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنـك الرياض والتي يوجـد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة، وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود ضمـان مبدئي  لمدة 8 اشـهور لمشـروع سـيرداريا  لتوليـد الطاقة بـدورة الغـاز المركبة 2 في أوزبكسـتان لدعـم تقديم مناقصة 

المشـروع فـي أوزبكسـتان بهـدف دعم مناقصـات المشـروع بمبلـغ 37,500,000 ريال سـعودي كما فـي 31 ديسـمبر 2021.  وال تتضمن هـذه األعمال 

والعقـود أية شـروط تفضيلية.

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وبنك الرياض والتـي يوجد فيها لعضو مجلس اإلدارة معالي السـيد محمـد النحاس مصلحة غير مباشـرة.  وتتضمن 	 

هـذه األعمـال والعقـود ضمان مبدئي لمدة  14شـهرا لمشـروع  رياح (نوكوس) في أوزبكسـتان  لدعم  تقديم مناقصة المشـروع بمبلـغ 5,625,000 ريال 

سـعودي اعتبـارا من 31 ديسـمبر 2021.  وال تتضمـن هذه األعمال والعقود أية شـروط تفضيلية.

االتفاقيات والمعامات مع البنك األهلي السعودي  

األعمـال والعقـود المبرمـة بيـن الشـركة والبنـك األهلـي السـعودي والتي يوجـد فيها لعضو مجلـس اإلدارة األسـتاذ عبـد الله الرويـس مصلحة غير مباشـرة. 

وتتضمـن هـذه األعمـال والعقود تقديم ضمان تطويري لمدة 46 شـهرا لمشـروع سـدير للطاقة الشمسـية لدعم تطوير المشـروع بمبلـغ 106,192,998 ريال 

سـعودي. وال تتضمـن هـذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية.

االتفاقيات والمعامات مع مجموعة سامبا المالية   

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة ومجموعة سـامبا المالية والتـي يوجد فيها لعضـو مجلس اإلدارة األسـتاذ عبد اللـه الرويس مصلحة غير مباشـرة.  	 

وتتضمـن هـذه األعمـال والعقـود تعييـن مجموعـة سـامبا أكحـد المزوديـن الرئيسـيين لصكـوك أكـوا بـاور لمـدة 7 سـنوات، بمبلـغ 300,000,000 ريال 

سـعودي، ومتعهـد التغطيـة بمبلـغ 500,000,000 ريـال سـعودي. وال تتضمن هـذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيليـة. الجدير بالذكـر أن الجمعية 

العامـة للشـركة وافقـت علـى هـذه األعمـال والعقـود وفقا لمتطلبـات المـادة 71 من نظام الشـراكت وذلـك فـي اجتماعها المنعقـد بتاريـخ 13 يونيو 

.2021

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة ومجموعة سـامبا الماليـة والتي يكون فيهـا لعضو مجلس اإلدارة األسـتاذ عبد اللـه الرويس مصلحة غير مباشـرة.  	 

وتتضمـن هـذه األعمـال والعقـود تقديـم خطـاب اعتماد مسـتندي يجدد سـنوي لدعم تسـهيات القرض لشـركة ريد سـتون للطاقـة الشمسـية المركزة 

فـي جنـوب أفريقيـا بهدف دعـم رأس مال المشـروع بمبلـغ 254,035,510 ريال سـعودي. وال تتضمن هذه األعمـال والعقود أية شـروط تفضيلية. الجدير 

بالذكـر أن الجمعيـة العامـة للشـركة وافقـت على هذه األعمـال والعقود وفقـا لمتطلبـات المادة 71 من نظـام الشـراكت وذلك في اجتماعهـا المنعقد 

بتاريـخ 13 يونيو 2021.
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االتفاقيات مع شركة تبريد السعودية

األعمـال والعقود المبرمة بين الشـركة وشـركة تبريد السـعودية والتـي يوجد فيها لرئيس مجلس اإلدارة األسـتاذ محمد أبـو نيان، وعضو مجلس اإلدارة األسـتاذ 

عمـر الميدانـي، وأعضاء مجلس اإلدارة األسـتاذ سـليمان المهيدب واألسـتاذ رشـيد الرشـيد مصلحة غير مباشـرة.  وتتمثل هـذه األعمال والعقود بدخول شـركة 

تبريـد السـعودية كشـريك يسـتثمر نسـبة 15٪ فـي األصـول والبنيـة التحتية لمرافق مشـروع البحـر األحمـر ، وذلـك بقيمـة 148,141,000 ريال سـعودي. وال 

تتضمـن هـذه األعمال والعقـود أية شـروط تفضيلية.

االتفاقيات مع شركة رافال للتطوير العقاري

األعمـال والعقـود المبرمـة بين الشـركة وشـركة رافـال للتطوير العقـاري والتي يوجـد لعضو مجلس اإلدارة السـيد محمـد أبو نيـان مصلحة غير مباشـرة. تتمثل 

هـذه األعمـال والعقـود  في خدمـات مرافق ألحد عقارات الشـركة بقيمة 9,800 ريال سـعودي تقريبا.  وال تتضمن هـذه األعمال والعقود أية شـروط تفضيلية.

عقد خدمة مع ثامر الشرهان

أبرمـت الشـركة اتفاقيـة خدمـة مـع نائـب رئيس مجلـس اإلدارة االسـتاذ ثامـر سـعود إسـماعيل الشـرهان   بقيمـة 11.416.000 ريـال سـعودي. وتخضع هذه 

االتفاقيـة ألحـاكم المـادة 71 مـن نظام الشـراكت التـي تتطلب الحصـول على موافقـة الجمعية العامة للشـركة عليهـا. وتجدر اإلشـارة إلى أن الجمعيـة العامة 

للشـركة وافقـت علـى هـذه االتفاقيـة وفقا ألحـاكم المادة 71 مـن نظام الشـراكت وذلك فـي اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ 13 يونيـو 2021م.

اتفاقية إطار العمل االستراتيجي مع صندوق االستثمارات العامة

أبرمـت الشـركة اتفاقيـة إطـار عمـل مع صنـدوق االسـتثمارات العامـة بتاريـخ 29 مايـو2021م، فيما يتعلـق ببرنامج الطاقـة المتجـددة التابع للصنـدوق. وهي 

تعتبـر اتفاقيـة مـع طـرف ذي عاقـة قد يكون فيهـا ألعضاء مجلـس اإلدارة، رائد عبد الله إسـماعيل إسـماعيل، وفيليب فنسـنت جاك ليـون دي ريفاس، مصلحة 

غيـر مباشـرة بصفتهمـا ممثليـن لصندوق االسـتثمارات العامـة. وبناء علـى ذلك، ُتطبـق أحاكم المـادة 71 من نظام الشـراكت على هـذه االتفاقيـة، األمر الذي 

يتطلـب موافقـة الجمعيـة العامـة عليها. وتجدر اإلشـارة إلـى أن الجمعية العامة للشـركة وافقت على هـذه االتفاقية وفقـا لمتطلبات المـادة )71( من نظام 

الشـراكت في اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ 13 يونيو 2021م.
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وصـف لنطاق العمل الرئيسـي للشـركة والشـراكت التابعة لها. 
وفـي حالـة وجـود نشـاطين أو أكثـر، يجب إرفـاق بيـان يوضح لك 

نشـاط وكيفيـة تأثيره على أعمـال الشـركة ونتائجها
شـركة أكـوا بـاور )»الشـركة« أو »أكـوا بـاور«( )التي عرفت سـابقا باسـم الشـركة الدولية لمشـاريع المياه والطاقة( هي شـركة مسـاهمة سـعودية تأسسـت 

بمقتضـى القـرار الـوزاري رقـم 215 وتاريـخ 2 رجـب 1429هــ )الموافـق 5 يوليو 2008م(، ومسـجلة فـي مدينة الريـاض بالمملكـة العربية السـعودية بموجب 

السـجل التجـاري رقـم 1010253392 وتاريـخ 10 رجب 1429هــ )الموافق 13 يوليـو 2008م(.

وقـد تم تغيير االسـم الرسـمي للشـركة من الشـركة الدولية لمشـاريع الميـاه والطاقة إلى شـركة أكوا بـاور )»الشـركة« أو »أكوا بـاور«( بعد موافقـة الجمعية 

العامـة غيـر العاديـة على ذلك فـي اجتماعها المنعقد بتاريـخ 5 يناير 2022م واسـتيفاء جميـع المتطلبات التنظيميـة ذات الصلة.

أكملت الشركة بتاريخ 11 أكتوبر 2021م، طرحها العام األولي، وأدرجت أسهمها العادية في السوق المالية السعودية )»تداول«(.

وتمارس الشـركة والشـراكت التابعة لها نشـاطها الرئيس المتمثل في  تطوير مشـاريع توليد وبيع الكهرباء والمياه المحاة والذي  يتضمن إنشـائها واالسـتحواذ 

عليهـا، وتشـغيل محطـات توليد الطاقـة وتحلية المياه والبخـار وتأجيرها وتشـغيلها وصيانتها وما إلـى ذلك من النشـاطات ذات الصلة أو المسـاعدة المكملة 

لها والتي تمثل مجتمعة النشـاط الرئيس للشـركة. 
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ذلـك  فـي  )بمـا  للشـركة  المهمـة  والقـرارات  الخطـط  وصـف 
التغييـرات في هيـل األعمال أو توسـيع العمليـات أو إيقافها( 

والتنبـؤات المسـتقبلية
تعمـل الشـركة وفقـا لنموذج أعمالها المتمثل في التطوير - االسـتثمار - التشـغيل - التحسـين وذلـك في إطار اسـتراتيجيتها التي تهدف إلـى توصيل الطاقة 

والميـاه بطريقـة موثوقـة ومسـؤولة وتلكفـة منخفضـة في المملكـة العربية السـعودية واألسـواق الدوليـة األخرى التـي تختار أكوا بـاور العمل فيهـا. وتعد 

إضافـة الشـركة لمشـاريع جديـدة أو التخلـص مـن أعمالهـا القائمة بشـل لكـي أو جزئي أمـرا اعتياديـا في سـياق أعمالهـا. وال تتوقع أكـوا باور حـدوث تغييرات 

جوهريـة في نمـوذج وهيل أعمالهـا في المسـتقبل المنظور.
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المساهمات المجتمعية
تساهم أكوا باور في المجتمعات التي تمارس فيها أعمالها، السيما من خال دعم المحتوى المحلي وتعزيز األثر المجتمعي.

دعم المحتوى المحلي

تدعـم أكـوا بـاور المحتوى المحلـي من خال تشـجيع وتطوير مزودي الخدمـات المحلييـن والموردين والقـوى العاملة في األسـواق التي تمارس فيهـا أعمالها، 

وتهـدف الشـركة مـن وراء ذلـك إلى تحفيـز المواهب الوطنية والمسـاعدة فـي تطوير الحلول التي تسـاهم في تحـول الطاقة.

مضاعفة الجيل القادم من المبتكرين في المملكة 

نواصـل دعـم اإلماكنـات الهائلـة للشـباب السـعودي فـي تطويـر أفاكر مبتكـرة مسـتدامة. ولغرض تسـليط الضـوء على جهـود الجيل القـادم مـن المبتكرين، 

تـم إنشـاء منصـة »القـوة تكمـن في داخلـك« وهي تتضمـن برنامجا تـم تصميمه الحتضـان المواهب والمسـاعدة في تطويـر األفـاكر الفائزة، باسـتخدام عملية 

تدريـب وتوجيـه مخصصـة. ويهـدف البرنامج إلى تمكين الشـباب في المملكة مـن تصميم وتقديم ثـاث أفاكر مبتكرة في قطـاع الطاقة والميـاه، وتم تصميمه 

اسـتنادا إلـى التـزام أكـوا باور في لعـب دور بتحقيـق رؤية 2030 وسـجلها الحافـل بالنجاح في اسـتخدام التقنية فـي مجال تحويـل العمليات.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه في عـام 2021م اختارت هيئة تحكيـم تضم قادة بارزين مـن أكوا باور ومعهدهـا الرائد، المعهـد العالي لتقنيات الميـاه والطاقة، ثاثة 

أفـاكر مبتكـرة بهـدف احتضانهـا وتقديـم الدعم لها لمـدة 90 يوما، وقد تم االختيـار بعد عملية تدقيق واختيار واسـعة النطـاق عبر اإلنترنت، وعـروض افتراضية 

من قبـل المتقدمين الذي تضمنتهـم القائمة النهائية.

تعزيز التأثير المجتمعي

 دأبنـا فـي أكـوا بـاور على اعتبار أنفسـنا جـزءا ال يتجزأ مـن المجتمعات التـي نمارس فيهـا أعمالها، وإعطـاء األولويـة لمشـاركتنا المجتمعية ومعالجة المسـائل 

الملحـة التـي تواجههـا مجتمعاتنـا من خال برامج المسـؤولية االجتماعية المناسـبة. كمـا أننا ملتزمـون تماما بتطوير المجتمع والمسـؤولية االجتماعية وسـبل 

العيش المسـتدامة. 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن إجمالـي مسـاهمتنا االجتماعيـة فـي عـام 2021م بلـغ أكثـر مـن خمسـة عشـر مليـون ريـال سـعودي، حيـث قدمنـا الدعم لعـدد من 

المبـادرات علـى النحـو التالي:

٪ من إجمالي اإلنفاق على المسؤولية االجتماعية في عام 2021أنواع المبادرات

15٪التعليم

5٪الصحة

5٪الزراعة

16٪البنية التحتية

53٪المبادرات البيئية واالجتماعية

3٪ذوي اإلعاقة

3٪نشاطات المسؤولية االجتماعية األخرى
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توجـه أكـوا بـاور مواردها نحـو مبادرات المسـؤولية االجتماعية فـي جميع المناطق التـي تعمل فيها، بغـض النظر عما إذا اكنت هـذه المبادرات جزءا من شـروط 

االتفاقيـات المبرمـة مـع المشـترين المحلييـن، كما تشـجع جميع وحدات أعمالها المنتشـرة فـي مختلف المناطـق الجغرافية علـى وضع المسـؤولية االجتماعية 

فـي صلـب عملياتهـا. وتأخـذ أكـوا باور فـي اعتبارها بشـل خاص عنـد تنفيـذ مبادراتهـا للمسـؤولية االجتماعية، تنـوع الثقافـات والقيـم والعـادات واألعراف 

المجتمعيـة السـائدة فـي المناطـق التـي تعمل فيها. وقـد انصب الجزء األكبـر من دعمها للمسـؤولية االجتماعيـة في عـام 2021 على المبـادرات االجتماعية 

والبيئيـة المختلفـة فـي المملكة العربية السـعودية، ومشـاريعها في إفريقيا السـيما فـي المغرب وجنـوب إفريقيا.

٪ من إجمالي اإلنفاق على المسؤولية االجتماعية في عام 2021المناطق التي نعمل بها

50٪البحر األحمر )المملكة العربية السعودية(

5٪منطقة الخليج )المملكة العربية السعودية(

41٪أفريقيا

4٪الشرق األوسط وآسيا

باإلضافـة إلـى ذلـك، واصلنـا فـي عـام 2021م دعم مختلـف مبـادرات المسـؤولية االجتماعية، وبعضهـا طويل المـدى، من خال تخصيـص مـوارد مختلفة. كما 

نعمـل علـى تعزيـز القيمة المشـتركة من خال سـعينا لتـرك أثر إيجابـي على النـاس والكوكب. 

تشمل بعض مبادرات أكوا باور الرئيسية للمسؤولية االجتماعية في عام 2021 ما يلي:

دعم تطوير الفنيين السعوديين. 

المملكة العربية السعودية، شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في المساهمة في تطوير مهارات الشباب السعودي وإعدادهم لسوق العمل. 

وفرت أكوا باور في عام 2021م التدريب لخمسة طاب سعوديين، مما أدى إلى توظيفهم مباشرة في شركة عماد باوزير للمقاوالت .

تمـد شـركة عمـاد باوزيـر للمقـاوالت السـوق بفنيين سـعوديين مـن الشـباب. إال أنها نتيجـة لجائحـة فيـروس كورونـا )كوفيـد-19( واجهت بعـض الصعوبات 

الماليـة، وبنـاء عليـه، تـم االتفـاق على دعم البرنامج من خال دفع الرسـوم لخمسـة طاب من بين سـتة عشـر طالبـا، بهدف توظيفهـم وزيادة عـدد العاملين 

مـن السـعوديين في سـوق العمل.

دعم التنمية المحلية في منطقة المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية، منطقة المدينة المنورة

تعمـل نمـاء المنـورة على تمكيـن التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية المسـتدامة في منطقـة المدينة المنـورة من خـال مؤازرة الجهـود التعاونيـة في تقديم 

الدعـم للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجم التـي تعتبر واحدة مـن أكثر القطاعات حيويـة وأهمية في المملكة. وتلعب نماء دورا رئيسـيا فـي توفير فرص 

العمل والمسـاهمة في التنميـة االقتصادية.

كمـا تعتبـر نمـاء المنورة الـذراع التنفيذية لوقف المنـورة، وتطلق العديد مـن المبادرات التي تهـدف إلى دعم المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة الحجم للرجال 

والنسـاء فـي المدينـة المنـورة. وتتضمـن مبـادرات الشـركة من بيـن مبـادرات أخرى، مبـادرة المدينـة الصناعيـة لدعم مبيعـات التجزئة، ومبـادرة دعـم المنتجات 

المصنعـة فـي المدينـة المنورة، ومبـادرة مختبرات التصنيـع واإلبداع التي تضـم أماكن عمل متاكملة مخصصة لنسـاء المدينـة المنورة، وتهدف إلـى تعزيز عمل 

المـرأة وقدراتهـا اإلبداعيـة، ومبـادرة المركز المتاكمـل التي تهدف إلى توفيـر جميع الخدمات الحكومية واالستشـارية المختلفـة التي قد يحتاجهـا رواد األعمال 

تحت سـقف واحـد، األمر الذي يسـاعد فـي توفير الوقـت والجهد.
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دعم التنمية المحلية من خال الزراعة

المغرب، مدينة ورزازات

ملخـص مبـادرة تأهيـل زراعة اللـوز: ظهر التزام مدينة ورزازات باالسـتثمار في دعـم التوظيف المحلي والتنميـة االقتصادية بطرق عديدة منذ انطاق المشـروع. 

وتدعـم مبـادرة تأهيـل زراعة اللـوز المزارعين من خال زيـادة اإلنتاج، وبالتالـي المبيعات. وقد أدت هـذه المبادرة إلى تأهيـل ومعالجة أكثر من 120,000 شـجرة 

لـوز منـذ عـام 2015م. وأدت عمليـات المعالجـة فـي فصلي الشـتاء والربيع والتشـذيب السـنوي إلى مضاعفة حجـم اإلنتاج وزيادة ملموسـة فـي حجم أصداف 

اللـوز )وبالتالـي اللـوز(. وقـد قـام على هذه العاجـات ماك األراضـي الذين تـم تدريبهم وتجهيزهـم ودفع أجورهـم لغرض قيامهـم بأعمال الزراعـة والفاحة 

بأنفسـهم. كمـا أنشـئت ثـاث تعاونيـات زراعية بهـدف تجميـع المزارعين في لك منطقـة للعمل في مـزارع جماعية. وتم إنشـاء نقابـة لهذه التعاونيـات لتكون 

ممثلـة لجميع مزارعـي اللوز في منطقة غسـات. 

منهجية مستدامة طويلة األمد:

 توظيف المزارعين للعمل في األراضي التي يمتلكونها	 

خلق بيئة صحية 	 

خلق دخل طويل األمد للمزارعين 	 

تـم بنـاء وحـدة تكسـير لوز آليـة مجهزة بالاكمـل وتسـليمها إلى النقابـة بهدف القيـام بأعمال التكسـير السـنوي للـوز الذي تعـود ملكيته لجميـع أعضاء 	 

لنقابة ا

مولت أكوا باور تسهيا لرأس المال العامل لتمكين النقابة من شراء اللوز من مختلف المزارعين.	 

تم إطاق عملية استكمال وضع ملصقات الجودة والتعبئة والتغليف والتثمين والعامة التجارية للمنتج النهائي.	 

دعم التنمية المحلية من خال تطوير البنية التحتية

مصر، بنبان

مشـروع تطويـر سـوق بنبـان: يهـدف هـذا المشـروع إلى تحسـين مسـتويات المعيشـة فـي المجتمع، مـن خال تطويـر البنيـة التحتية لسـوق بنبـان، بما في 

ذلـك علـى سـبيل المثـال المظـات ودورات المياه والحواجـز. أما هدفه الرئيسـي فيتمثل فـي دعم البائعين عـن طريق تحسـين البنية التحتية الضرورية لسـبل 

عيشـهم، وبالتالـي دعم عمليـة التوظيف والتنميـة االقتصادية.  

وقـد برهنـت المبـادرة علـى نجاحهـا في خلق فـرص عمل محلية، وتحسـين مسـتويات المعيشـة، وخلق فـرص عمل علـى المدى القصيـر، وتحسـين المبيعات 

أيضا.



شركة أكوا باور
تقرير مجلس اإلدارة 2021م 

57
أكوا باور عالقات المستثمرين 

www.acwapower.com     |     ir@acwapower.com

دعم المبادرات البيئية واالجتماعية

دولة اإلمارات العربية المتحدة، حصيان

ملخـص مبـادرة الحفـاظ علـى البيئـة البحريـة مـع مجموعـة اإلمـارات للبيئـة البحريـة: تهـدف هـذه المبـادرة إلـى االرتقـاء بمسـتوى حمايـة السـواحل البحرية 

ومراقبتهـا، وزيـادة التوعيـة البيئيـة. أما على المسـتوى المحلي ومسـتوى المشـاريع، فقـد دخلت محطة حصيـان التي تعمـل بالفحم النظيف في شـراكة مع 

مجموعـة اإلمـارات للبيئـة البحرية، وأطلقـت مبـادرات التوعية البيئيـة التالية:

مراقبة الحيوانات	 

إعادة تأهيل الشعاب المرجانية 	 

موسم تعشيش الساحف وفعالية إطاق الساحف للطاب وأفراد المجتمع 	 

زراعة أشجار المانغروف 	 

تنظيف الشواطئ 	 

دعم النشاطات الترفيهية والثقافية في المجتمع المحلي	 

يرجى ماحظة أن تقرير الشركة السنوي لعام 2021 سيتضمن مزيدا من التفاصيل.
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المخاطر
أنشـأ مجلـس اإلدارة أدوات رقابيـة، واعتمـد حـدود المخاطـرة المقبولـة، وسياسـة إدارة المخاطـر، كمـا قـام بتفويـض المسـؤوليات بمقتضـى إطار عمـل إدارة 

المخاطـر في الشـركة.

يسـتند المنهـج الشـامل والمتطـور إلدارة المخاطـر الـذي اعتمدتـه أكـوا بـاور وشـراكتها التابعـة ومشـاريعها المشـتركة وتابعيهـا »المجموعة« إلـى مبادئ 

ومنهجيـة المواصفـة القياسـية ISO 3100. وتتعلـق معظـم مخاطـر التـي تديرهـا المجموعـة بالمراحـل المختلفة لنمـوذج أعمالها فـي تطوير أصـول توليد 

الطاقـة وإنتـاج الميـاه المحـاة واالسـتثمار فيهـا وتشـغيلها وتحسـينها، بمـا في ذلـك الـدورة الاكملة لألصـل وإتاحة الفرصـة لخلق قيمـة طوال تلـك الدورة.

وتشـجع المجموعـة علـى تبنـي ثقافة صلبـة  في إدارة المخاطر، اسـتنادا إلى إطـار عمل المخاطـر الٌمعتمد الذي يدعم بشـل فاعل التوعية المناسـبة بالمخاطر 

والسـلوكيات واتخـاذ القـرارات مـع االخـذ فـي االعتبـار المخاطـر المترتبـة. ووفقا إلطـار عمـل إدارة المخاطر فـي المجموعـة، قمنا بتطويـر مسـؤوليات وأدوات 

وتوجيهـات إرشـادية محـددة، كما نقوم بشـل منهجـي بتقييم المخاطر والحد منها ومراقبتها على مسـتوى الشـركة، وخال مراحل تطوير وإنشـاء وتشـغيل 

المشـاريع وذلـك لغـرض إدارة جميع المخاطر المحـددة ذات الصلة بشـل فعال.

تطوير األعمال

تخضـع جميـع مشـاريع تطوير األعمـال للموافقة من قبل لجنة االسـتثمار اإلداري واللجنـة التنفيذية المنبثقة عن مجلـس اإلدارة. وتتم مراجعة المخاطر السـوقية 

والفنيـة والقانونيـة والماليـة ذات الصلـة بالمشـروع لضمـان أي مخاطر متطلبة تتناسـب مع العائد. كمـا تمت إضافة خطوة أخـرى لعملية الموافقـة تتمثل في 

اسـتعراض مخاطـر الشـراكت المنافسـة، التـي تخضع لتقييم مسـتقل من قبـل إدارة المخاطـر. وُتلخص المخاطـر المتبقية بشـل مصفوفة تتضمـن كيفية الحد 

مـن هـذه المخاطـر. كذلك يتم تحليل المسـائل الحساسـة المتعلقـة بافتراضات العطـاءات الهامة والمخاطـر ذات الصلة، بهـدف تحديد حجـم المخاطر المحيطة 

بالمشـروع والتأكـد مـن اتخـاذ قرارات مسـتنيرة من قبـل اإلدارة واللجنة المنبثقة عن مجلـس اإلدارة ذات الصلة ومجلـس اإلدارة أيضا. وتطبق هـذه العملية على 

جميـع االسـتثمارات )غرينفيلـد وبراونفيلد »االسـتثمار فـي أصول قائمة واالسـتثمار في أصول جديـدة« وعمليات االسـتحواذ(، وتصفية االسـتثمارات والتغييرات 

في اتفاقيات الشـراء. 

إدارة المحافظ االستثمارية

تركـز المجموعـة على إنشـاء منصات اسـتثمارية قابلـة للتطوير، والحفاظ علـى محفظة تضم قاعدة أصـول متنوعة تقنيا وجغرافيا. ومع اسـتمرار زيـادة المخاطر 

فـي محفظتنـا، فـإن مهمـة إدارة المخاطر تتضمن االسـتمرار في مراقبة المخاطـر والفرص المحتملـة التي يمكن أن نواجههـا من أجل المحافظـة على مرونتنا 

في المشـاريع قيد اإلنشـاء وقيد التشغيل. 

ويواصـل البرنامـج الشـامل إلدارة المخاطـر فـي المجموعـة مراقبـة ومراجعة المخاطر الرئيسـية التـي تتعلق بـأداء أعمال المجموعـة والتي يمكن أن تؤثر بشـل 

جوهـري علـى أعمالنـا وأدائنـا المالـي وسـمعتنا. وتعتبـر ممارسـات إدارة المخاطـر ركيزة أساسـية على مسـتوى المجموعة، وهـي تهدف إلى خفـض التعرض 

المحتمـل للمخاطـر إلـى مسـتوى تحمل مقبـول. حيث ترفـع بيانـات المخاطر على مسـتوى اإلقليـم والمجموعة.
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التشغيل والصيانة

تسـتخدم المجموعـة خبـرة مركزيـة فـي تحسـين عمليـات المحفظـة واقتصادياتهـا مـن خال وحـدة أعمـال التشـغيل والصيانة، كمـا تديـر المخاطـر المرتبطة 

بالعمليـات والصيانـة لضمـان سـامة وتوافـر أصولها.

ال تضمـن عقـود الخدمـات وقطـع الغيـار طويلـة األجـل واالتفاقيـات اإلطارية تثبيت أسـعار قطـع الغيـار واللوازم فقـط، بل أنها تضمن توافرها بشـل مسـتمر 

أيضـا. ويتـم الحـد بشـل فعـال من مخاطـر االسـتحواذ على مصنع يشـتمل على عيـوب خاضعـة للضمان من خـال إجراء قـوي يتضمن توفيـر الحماية المناسـبة 

وتحديـد العيـوب وتتبعهـا واإلباغ عنهـا والمطالبـة بتصحيحها خال فتـرة الضمان.

تتـم إدارة المخاطـر التعاقديـة مـن خـال آليـة فعالة لالتـزام بالعقـود وتتبعها، وتتـم إدارة المخاطر التشـغيلية من خـال إجراءات تشـغيل وصيانـة قوية، بما 

فـي ذلـك مراقبـة الحالـة الرقمية والتنبؤ بهـا، كما تتـم إدارة مخاطر التوريد واألسـعار من خـال إدارة عالمية شـاملة وفعالة لسلسـلة التوريـد.  باإلضافة إلى 

ذلـك، تلعـب المجموعـة دورا مباشـرا في اختيار شـراكئها ومقاوليهـا وتقنياتها فيما يتعلق بمشـاريعها سـعيا منها لضمـان توفير الحلول المثلى للمشـاريع 

وتقليـل التعرض اللكي )مباشـر أو غير مباشـر( للمخاطـر المحددة.

يرجى ماحظة أن تقرير الشركة السنوي لعام 2021 سيتضمن مزيدا من التفاصيل.
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االختافـات الجوهريـة فـي النتائـج التشـغيلية مقارنـة بنتائـج 
العـام المنصـرم وأي توقعـات أعلنتهـا الشـركة

بلـغ صافـي الربـح للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2021 مبلغـًا وقدره 759 مليون ريال سـعودي مقابـل 883 مليون ريال سـعودي. ويعزى هـذا االنخفاض 

بشـل رئيسـي إلى لتاكليف شـراء اسـهم التحفيز المتعلقـة باالكتتاب العام األولـي، الذي تم اإلفصاح عنه في نشـرة اإلصـدار الخاصة باكتتاب الشـركة؛ واالعتراف 

بمصاريـف خطـة الحوافـز طويلـة األجل؛ والزيـادة في أعبـاء الزاكة والضرائـب، ووصافـي االنخفاض في حصة الشـركة من صافي نتائج للشـراكت المسـتثمر فيها 

و التـي يتـم المحاسـبة عنهـا وفًقـا لطريقة حقوق الملكيـة الى حد كبير جراء االسـتهاك المتسـارع في اثنيـن من المشـاريع التي تعمل بالنفـط في المملكة 

العربيـة السـعودية، وخسـارة االنخفـاض,، قابل ذلك تعويـض جزئي في  النتائـج اإليجابية من المشـاريع الجديدة التـي بدأت العمل فـي عام 2021.

وقـد تـم تعويـض أثـر ما ورد أعـاه جزئًيا من خـال زيادة إيـرادات خدمـات إدارة التطوير والبناء عقـب تحقيق العديد من المشـاريع اإلغـاق المالي وزيـادة إيرادات 

التشـغيل والصيانة من المشـاريع التي حققت تواريخ التشـغيل األولية أو تواريخ التشـغيل التجاري للمشـروع.

يرجـى أيًضـا الرجـوع إلـى تقريـر المسـتثمر الخـاص بنهايـة العـام 2021 والـذي تـم نشـره علـى موقـع تـداول بتاريـخ 16 مـارس 2021 كجزء مـن إعـان النتائج 

https://www.acwapower.com/en/investor-relations/results-reports-and-( الماليـة السـنوية. والتقرير متاح أيًضا علـى موقـع الشـركة اإللكترونـي

.)/presentations/results-and-reports
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المعلومات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

20212020201920182017

45,708,69836,260,98737,721,28336,167,16232,661,185إجمالي األصول

31,388,55328,860,83227,115,90625,093,00522,773,057إجمالي المطلوبات

14,320,1457,400,15510,605,37711,074,1579,888,128صافي األصول )إجمالي حقوق الملكية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة

جميع المبالغ بآالف ريال سعودي
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020201920182017

3,860,7461,875,4111,595,6161,877,9342,430,466صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)6,763,354()3,483,487()2,867,275()1,349,576()5,923,870(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

3,864,5896,216,018)1,428,291()2,491,482(6,403,377صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

قائمة الدخل الموحدة الموجزة

جميع المبالغ بآالف ريال سعودي
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020201920182017

5,360,9404,829,1114,114,9993,227,8333,782,899اإليرادات

)2,172,551()1,965,965()2,028,804()2,301,362()2,460,554(تاكليف التشغيل

2,900,3862,527,7492,086,1951,261,8681,610,348إجمالي الربح

2,193,4771,948,9901,842,0971,818,3471,320,959الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى

827,031831,639399,746680,3161,124,833الربح قبل الزاكة وضريبة الدخل

)182,498()39,942()74,008(50,950)83,123(الزاكة واالئتمان الضريبي / )المصاريف(

1,027,342)898,914(743,908902,387880,083الربح / )الخسارة( للسنة

920,240)773,842(758,798882,5681,173,865الربح / )الخسارة( العائدة إلى مساهمي الشركة األم
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فيما يلي معلومات عن إجمالي مديونية أكوا باور كما في 31 ديسمبر 2021:

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية

نوع التمويل
المبلغ في بداية 

العام
فترة التمويل

صافي السحب / 
)السداد(

تاريخ االستحقاق31 ديسمبر 2021

2023-906,20417,406,1492045من 2 إلى 24 سنة16,499,945تسهيات التمويل المتعلقة بالمشاريع

1,1302028)112,500(7 سنوات113,630تسهيات مرابحة دوارة للشركة

72,789,2692,789,2692028 سنوات0سندات خاص بالشركة 

APMI 3,004,4602039)1,865(18 سنة3,006,325إصدار واحد للسندات

APCM 23614,221614,2212044 سنة0إصدار واحد للسندات

19,619,900  23,815,229 

تصنيف التمويل

2020 )بآالف الرياالت السعودية(2021 )بآالف الرياالت السعودية(التصنيف

5,269,705866,944ديون مع حق الرجوع

18,545,52418,752,956ديون بدون حق الرجوع 

23,815,22919,619,900اإلجمالي

التحليل الجغرافي إليرادات المجموعة من العمليات المستمرة

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 34 من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة كما في نهاية السنة 2021. جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية.

المنطقة 
اإليرادات من العمليات المتواصلة

20212020

2.349.5182.253.549المملكة العربية السعودية

2.477.0112.126.612الشرق األوسط وآسيا

534.411448.950إفريقيا

5.360.9404.829.111المجموع 
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أدوات الدين الصادرة بواسطة الشركة والشراكت التابعة لها

فـي 14 يونيـو 2021، أصـدرت المجموعـة سـندات إسـامية )صكـوك( بمبلـغ 2800.0 مليـون ريال سـعودي بقيمة اسـمية قدرهـا مليون ريال سـعودي لل 

منهـا، بـدون خصـم أو عـاوة. يحمل إصدار الصكوك عائًدا على أسـاس السـعر السـائد بين البنوك فـي المملكة العربية السـعودية )سـايبور()SIBOR( باإلضافة 

إلـى هامـش محـدد مسـبًقا مسـتحق الدفع بنهاية لك نصف سـنة. سـيتم اسـترداد الصكوك بقيمتها اإلسـمية فـي تاريخ اسـتحقاقها في 14 يونيـو 2028.

فـي مايـو 2017، أصـدرت المجموعـة )مـن خـال إحدى شـراكتها التابعـة، APMI One(( سـندات بإجمالـي رأس مـال قـدره 814.0 مليـون دوالر أمريكي. تحمل 

السـندات معدل فائدة ثابًتا بنسـبة 5.95٪ سـنوًيا تسـتحق الدفع على أسـاس نصف سـنوي. من المقرر سـداد أصل السـندات على أقسـاط نصف سـنوية تبدأ 

مـن يونيـو 2021، مـع اسـتحقاق القسـط النهائي في ديسـمبر 2039. السـندات مضمونـة بالتدفقات النقدية من بعض الشـراكت المسـتثمر فيهـا بطريقة 

حقـوق الملكية والشـراكت التابعـة للمجموعة.

خـال عـام 2021، أصـدرت المجموعـة )مـن خـال شـركة تابعـة، APCM(( سـندات بإجمالـي مبلـغ 166.2 مليـون دوالر أمريكي. تحمل السـندات فائدة بنسـبة 

3.7٪ سـنوًيا وتسـدد األقسـاط الرئيسـية على أقسـاط نصف سـنوية اعتباًرا من 31 مايو 2021، مع اسـتحقاق القسـط النهائي في 27 مايو 2044. تم إصدار 

السـندات إلعـادة تمويـل تسـهيل طويـل األجل قائـم  إلحدى الشـراكت التابعة فـي  المجموعـة وهي  مشـروع تطوير مياه الشـعيبة 2 )»الشـعيبة 2«(.

المبالغ القانونية )النظامية( المدفوعة والمستحقة الدفع

المبالغ النظامية المدفوعة *

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
يذكر خاف ذلك

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021أسباب المبالغ المدفوعة

ضرائب الدخل والزاكة
ضرائب الدخل والزاكة المحسوبة وفًقا للوائح الضريبية في الواليات 

القضائية المختلفة التي تعمل فيها المجموعة. انظر إيضاح 20 
من القوائم المالية الموحدة.

192.946

المبالغ النظامية واجبة الدفع *

جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
يذكر خاف ذلك

كما في 31 ديسمبر 2021أسباب المبالغ المستحقة الدفع

215.502التزام حكومي واجب السداد على أساس سنويضرائب الدخل والزاكة

حكومي

* المبالغ النظامية المدفوعة والمستحقة الدفع فيما يتعلق بالمجموعة
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مجموعة شراكت أكوا باور 
تمتلـك أكـوا بـاور بشـل  مباشـر أو غير مباشـر في الكيانـات المحليـة واألجنبية التاليـة والتي تمثل الشـراكت التابعة والمشـاريع المشـتركة والشـراكء التي تدير 

مـن خالها أعمالها )ويشـار لها معـًا بــ »المجموعة وعمليـات المجموعة«(.

رأس المالالعملةالنشاطبلد التأسيساسم الشركة التابعةرقم

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

1 
شركة أكوا باور للطاقة 

المتجددة القابضة 
المحدودة 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,108,873٪51٪0

2 
شركة أكوا باور إلعادة 

التأمين المحدودة

 اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تأمين
دوالر 

أمريكي
550,000٪100٪0

3 
شركة أكوا لاستثمار  

الصناعية

المملكة 
العربية 

السعودية

الشركة المصنعة لألجزاء 
والمعدات الكهربائية

0٪100٪50,000ريال سعودي

4 
شركة المساهمات 

المتعددة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء و 
المحوالت 

بيع المياه المحاة بالجملة

5٪95٪200,000ريال سعودي

5 
شركة دي أي أي جي إم 

بي إتش
0٪33.33٪108,001يوروتوليد الطاقة وبيعهاألمانيا

6 
شركة أكوا باور 

السعودية لتنمية المياه 
والطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه المالحة

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

0٪100٪5,000,000ريال سعودي

7 
الشركة العربية ألعمال 

المياه والطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه المالحة

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

100٪0٪1,867,000,000ريال سعودي

8 
شركة أكوا باور إلدارة 

مشاريع الطاقة 
واالستحواذ

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه المالحة

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

100٪0٪500,000ريال سعودي

9 
شركة أكوا باور جلوبال 

سيرفيسز ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
55,000٪100٪0

10 
شركة أكوا باور العالمية 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

1   يبين هذا العامود نسبة ملكية الشركة الفعلية في شراكتها التابعة والتي تكون من خال الشراكت القابضة الوسيطة.
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رأس المالالعملةالنشاطبلد التأسيساسم الشركة التابعةرقم

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

11 
شركة أكوا باور 
مانيجمينت أند 

إنفستمنتس ون ليمتد 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

االستثمار في المشاريع التجارية 
والصناعية واإلدارة

دوالر 
أمريكي

50,000٪100٪0

12 
شركة أكوا باور اكبيتال 

مانيجمينت ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

االستثمار في المشاريع التجارية 
والصناعية واإلدارة

دوالر 
أمريكي

50,000٪0٪100

شركة كهروماء 13
المملكة 
العربية 

السعودية

حصاد المياه
تنقية المياه

نقل وتوزيع المياه
0.03٪99.97٪7,450,000ريال سعودي

14 
أكوا باور البحرين للطاقة 

القابضة
مملكة 
البحرين

0.27٪99.73٪4,915,000دينار بحرينيشركة قابضة

15 
شركة تملك المشاريع 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء واقتناء وتأجير 
محطات توليد الطاقة وتحلية 

المياه ومحطات البخار
أعمال التوليد وتحلية المياه 

ومحطات البخار
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء 

والبخار وتحلية المياه.
شراء واستماك العقارات لصالح 

الشركة.
إقامة وتشغيل المشاريع 

الصناعية

100٪0٪500,000ريال سعودي

16 
شركة الشقيق العربية 

للمياه والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

اقتناء محطات توليد الطاقة ونقل 
وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية 

المياه والمحطات الصحية.
أعمال التوليد ونقل وتوزيع 

الطاقة الكهربائية وتحلية المياه 
والصرف الصحي.

صيانة وتشغيل المرافق 
الكهربائية والمياكنيكية 

واإللكترونية وتحلية المياه 
والمرافق الصحية

100٪0٪2,000,000ريال سعودي

17 
شركة الشقيق الدولية 

للمياه والكهرباء 
المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار 
مشاريع محطات الكهرباء والمياه.

53.34٪0٪3,000,000ريال سعودي

18 
شركة الشقيق للمياه 

والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
وصيانة مشروع الشعيبة )3( 

لتوليد المياه والكهرباء بمنطقة 
الشعيبة

تحويل وبيع الماء والكهرباء.
االنخراط في أي عمل أو أنشطة 

مرتبطة به أو ملحقة به.

32٪0٪1,120,000,000ريال سعودي

19 
شركة الشعيبة الوطنية 

للمياه والطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية
100٪0٪2,000,000ريال سعوديتوليد الطاقة الكهربائية

20 
الشركة السعودية 

الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء 
العامة ومحطة تحلية المياه.

50٪0٪1,041,090,000ريال سعودي

21 
شركة الشعيبة للمياه 

والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
وصيانة مشروع توليد الكهرباء 
وتحلية المياه. نقل وبيع المياه 

والكهرباء. االنخراط في أي عمل أو 
أنشطة مرتبطة به أو ملحقة به.

30٪0٪1,560,500,000ريال سعودي
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رأس المالالعملةالنشاطبلد التأسيساسم الشركة التابعةرقم

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

22 
شركة توسعة الشعيبة 

القابضة المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

أنشطة الشراكت القابضة، أي 
الوحدات التي تحصل على أصول 
المتاك حصة مسيطرة في رأس 

مال مجموعة من الشراكت التابعة 
ومفتاحها هو ملكيتها.

30٪0٪175,818,000ريال سعودي

23 
شركة مشروع توسعة 

الشعيبة

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
وصيانة مشروع توسعة مياه 

الشعيبة )3( بمنطقة الشعيبة.
تحويل وبيع الماء والكهرباء.

االنخراط في أي عمل أو أنشطة 
مرتبطة به أو ملحقة به.

30٪0٪175,818,000ريال سعودي

24 
شركة مشروع رابغ 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

. تطوير وإنشاء واقتناء وتأجير 
محطات توليد الطاقة وتحلية 

المياه ومحطات البخار.
أعمال التوليد وتحلية المياه 

ومحطات البخار.
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء 

والبخار وتحلية المياه.
شراء واستماك العقارات لصالح 

الشركة.
إقامة وتشغيل المشاريع 

الصناعية.

100٪0٪500,000ريال سعودي

شركة رابغ للكهرباء 25
المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت.

بيع المياه المحاة بالجملة

40٪0٪923,750,000ريال سعودي

26 

الشركة السعودية 
الماليزية لخدمات 

التشغيل والصيانة 
المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

تنفيذ عقود تشغيل وصيانة 
محطات توليد الكهرباء وتحلية 

المياه بموجب قرار الهيئة العامة 
لاستثمار رقم: 11202911391 

وتاريخ 1429/11/29 هـ.

50٪0٪1,500,000ريال سعودي

27 
شركة االمتياز للتشغيل 

والصيانة المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

تنفيذ عقود تشغيل وصيانة 
محطات توليد الكهرباء وتحلية 

المياه.
50٪0٪500,000ريال سعودي

شركة مشروع القرية 28
المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وإدارة وتشغيل 
واستثمار مشروعات محطات 

الكهرباء وتحلية المياه. تمارس 
الشركة أنشطتها وفق 

رخصة االستثمار األجنبي رقم. 
10204380172311 تاريخ 

اإلصدار: 26/1/1438 هـ

100٪0٪1,100,000ريال سعودي

شركة القرية االستثمارية 29
المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
نقل الطاقة الكهربائية

توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 
بالتجزئة

توزيع وبيع الطاقة الكهربائية  
بالجملة

44.98٪0٪1,253,514,000ريال سعودي

30 
شركة أكوا مرافق للمياه 

والكهرباء
جزر العذراء 
البريطانية

شركة أعمال جزيرة فيرجن 
البريطانية

دوالر 
أمريكي

50,000٪0٪100
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

31 
شركة اس جي ايه مرافق 

القابضة المحدودة 
)البحرين(

مملكة 
البحرين

33.33٪0٪336,000دينار بحرينيشركة قابضة

32 
شركة واحة الطاقة 

األولى للمياه والطاقة 
التقليدية

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

100٪0٪200,000ريال سعودي

33 
شركة رابغ العربية للمياه 

والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
تنقية المياه
تحلية المياه

99٪0٪1,757,446,095ريال سعودي

34 
شركة بوارج الدولية 

لتحلية المياه المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنتاج وتوزيع المياه المبردة ألغراض 
التبريد

100٪0٪97,640,100ريال سعودي

35 
شركة سدير األولى 

للطاقة المتجددة

المملكة 
العربية 

السعودية
35٪0٪500,000ريال سعوديتوليد الطاقة الكهربائية

36 
شركة سدير األولى  

القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

أنشطة الشراكت القابضة )أي 
الوحدات التي تحصل على أصول 
ملكية لحصة مسيطرة في رأس 

مال مجموعة من الشراكت التابعة. 
ويكون نشاطها الرئيسي هو 

ملكية هذه المجموعة(

34.34٪0٪200,000ريال سعودي

37 
اكف القابضة ذات 

مسؤولية محدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

أنشطة الشراكت القابضة )أي 
الوحدات التي تستحوذ على أصول 

رأسمال مجموعة من الشراكت 
التابعة وتتحكم فيها، ونشاطها 

الرئيسي هو امتاك مثل هذه 
المجموعة من الشراكت(

100٪0٪200,000ريال سعودي

38 
شركة اكف للطاقة 

)شركة مساهمة(

المملكة 
العربية 

السعودية
ريال سعوديتوليد الكهرباء

500,000
٪0٪100

شركة الشعيبة للطاقة  39
المملكة 
العربية 

السعودية
100٪0٪500,000ريال سعوديتوليد الطاقة الكهربائية

40 
شركة واحة الطاقة 

الثانية للطاقة المتجددة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

100٪0٪200,000ريال سعودي

41 

شركة قارا  للطاقة 
الشمسية المحدودة 

)شركة شخص واحد ذات 
مسؤولية محدودة(

المملكة 
العربية 

السعودية

أنشطة أخرى لتوليد الطاقة 
الكهربائية ونقلها وتوزيعها 

وتوليد الطاقة.
69.69٪0٪247,500ريال سعودي
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

42 
شركة ساكاك للطاقة 

الشمسية

المملكة 
العربية 

السعودية

اقتناء وتوليد وإدارة وتشغيل 
ونقل وبيع الكهرباء في مشروع 

الطاقة الشمسية بساكاك في 
مدينة ساكاك بمنطقة الجوف 
بالمملكة العربية السعودية 

وجميع األعمال واألنشطة األخرى 
ذات الصلة بموجب ترخيص 

الهيئة العامة لاستثمار رقم 
10204390480218 بتاريخ 

1439/4/28 هـ.

69.99٪0٪500,000ريال سعودي

43 
شركة توسعة رابغ 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت.

بيع المياه المحاة بالجملة

99٪1٪500,000ريال سعودي

44 
شركة رابغ االستثمارية 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وإصاح خط المياه الرئيسي
بناء وتركيب وإصاح محطات توليد 

الكهرباء
التمديدات الكهربائية

أنشطة األساك الكهربائية 
واالتصاالت السلكية والاسلكية 

األخرى.

100٪0٪5,400,000ريال سعودي

45 
شركة المرجان إلنتاج 

الكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
وصيانة مشروع رابغ إلنتاج 

الكهرباء.
تحويل وبيع الكهرباء.

االنخراط في أي عمل أو أنشطة 
مرتبطة به أو ملحقة به.

50٪0٪1,403,850,000ريال سعودي

46 
شركة رابغ للتشغيل 

والصيانة

المملكة 
العربية 

السعودية

إدارة وتشغيل وصيانة محطات 
الطاقة، بما في ذلك توفير 

خدمات التجديد واإلصاح 
المتخصصة، والتخلص من النفايات 
في هذا المشروع فقط، بموجب 
ترخيص الهيئة العامة لاستثمار 

رقم 102030061481 بتاريخ 
1430/6/17 هـ.

60٪0٪500,000ريال سعودي

47 
شركة الشعيبة الثانية 
لتحلية المياه القابضة 

المحدودة 

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وامتاك وشراء وإدارة 
وتشغيل واستثمار المشاريع 

الصناعية والخدمية ومشاريع 
محطات الطاقة والكهرباء وتحلية 

المياه.

99٪1٪88,948,130ريال سعودي

48 
شركة مشروع الشعيبة 

الثانية لتنمية المياه

المملكة 
العربية 

السعودية

ممارسة أعمال التأسيس والبناء 
واالستحواذ والشراء واإلدارة 

والتشغيل واالستثمار في 
المشاريع الصناعية والخدمية 

وتوليد الطاقة ومحطات تحلية 
المياه

100٪0٪88,948,130ريال سعودي

شركة مشاريع الواحة 49
المملكة 
العربية 

السعودية

إمدادات المياه وأنشطة 
الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها.
تحلية المياه

 تنقية المياه

100٪0٪200,000ريال سعودي
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

شركة مياه عاليه  50
المملكة 
العربية 

السعودية

بناء على ترخيص الهيئة 
العامة لاستثمار رقم 

10205400184983 الصادر 
بالرياض بتاريخ 1440/1/18 هـ: 

معالجة المياه - تجميع المياه 
- تحلية المياه - توزيع المياه - 

األنشطة األخرى المتعلقة بجمع 
ومعالجة وتوزيع المياه

69.7٪0٪200,000ريال سعودي

51 
شركة رابغ الثالثة شركة 

مساهمة مقفلة 
مختلطة

المملكة 
العربية 

السعودية

تصنيع المشروبات الغازية 
المنعشة وإنتاج المياه المعدنية 

وتعبئتها في الموقع وإنتاج 
وتعبئة المياه النظيفة والمفلترة
جمع وتنقية وتحلية وتوزيع المياه

70٪0٪500,000ريال سعودي

52 
شركة أكوا باور جوردن 

هولدينجز ليتمتد/ األردن 
51٪0٪--شركة قابضةاألردن

53 
شركة الريشة لمشاريع 

الطاقة الشمسية
51٪0٪479,327دينار أردنيشركة قابضةاألردن

54 
الشركة المحلية 

لمشاريع المياه والطاقة 
الشمسية

51٪0٪638,524دينار أردنيتوليد الطاقة الكهربائيةاألردن

55 
شركة أكوا باور أفريقيا 

القابضة بي تي واي 
المحدودة

جنوب أفريقيا

الشركة المسؤولة عن تملك 
أسهم في الشراكت القابضة لتلك 

المشاريع المشتركة مع صندوق 
طريق الحرير

راند جنوب 
أفريقي

371,118,603.29٪0٪51

56 
أكوا باور بوكبورت 

القابضة
جنوب أفريقيا

الشركة المسؤولة عن 
تملك األسهم واتخاذ قرارات 

المساهمين في أكوا باور 
سوالفرياك بوكبورت سي إس بي

راند جنوب 
أفريقي

224,403,878٪0٪51

57 
أكوا باور المغرب 

المحدودة
المغرب

تشغيل منشأة لمعالجة المياه،
تطوير محطات تقليدية ومتجددة 

لمشاريع تحلية المياه وتشغيل 
منشأة لمعالجة المياه

درهم 
مغربي

50,000٪0٪51

58 

أكوا باور جوردن 
هولدينجز ليمتد 

)المنطقة الحرة لجبل 
علي(

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

أكوا باور سوالر ليمتد   59
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

60 
أكوا باور أويسيس 2  

ليمتد )المنطقة الحرة 
في جبل علي(

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

25,000٪0٪51

61 
 ايه سي دبليو ايه باور 

اوسيس ثري

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

توليد الطاقة
درهم 
إماراتي

1,000,000٪0٪70,7

استثمارمصرأكوا باور ايجبت  للطاقة 62
دوالر 

أمريكي
1,000,000٪0٪100

استثمارمصر أكوا شمس للطاقة  63
دوالر 

أمريكي
3,750٪0٪64.34

32.81٪0٪15,000,000جنيه مصرياستثمارمصرشركة الكوم للطاقة 64
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

32.81٪0٪15,000,000جنيه مصرياستثمارمصرأكوا بنبان األولى للطاقة 65

66 
شركة أكوا باور هاربن 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪55

100٪0٪3,750,000جنيه مصرياستثمارمصرأكوا غارب وان للطاقة 67

100٪0٪3,750,000جنيه مصرياستثمارمصرأكوا غارب تو للطاقة 68

69 
نوفا إس جي ايه مرافق 

هولدينقز ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

150,000٪0٪33.33

70 
أكوا باور جنرال القابضة 1 

المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

71 
شركة أكوا باور للطاقة 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

شركة ماب باور هولدنق 72
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

20٪0٪100

73 
أكوا باور آسيا القابضة 

بي تي إي المحدودة
سنغافورة

شراكت قابضة أخرى ؛ شركة 
استثمار قابضة في جنوب شرق 

آسيا

دوالر 
أمريكي

1,00٪0٪100

74 
شركة أكوا باور للطاقة 

أفريقيا
جنوب أفريقيا

الشركة المسؤولة عن تملك 
أسهم في الشراكت القابضة 

لتلك المشاريع غير المشتركة مع 
صندوق طريق الحرير.

راند جنوب 
أفريقي

215,345,233,92٪0٪100

75 
أكوا باور فيتنام بي تي 

إي المحدودة
سنغافورة

شراكت قابضة أخرى ؛ شركة 
استثمار قابضة في جنوب شرق 

آسيا

دوالر 
أمريكي

1,00٪0٪100

76 
نام دينه فيرست باور 

هولدينجز
سنغافورة

شراكت قابضة أخرى ؛ شركة 
استثمار قابضة في جنوب شرق 

آسيا

دوالر 
أمريكي

2,00٪0٪50

77 
أكوا باور فيتنام للطاقة 

المتجددة بي تي إي 
المحدودة

سنغافورة
شراكت قابضة أخرى ؛ شركة 

استثمار قابضة في جنوب شرق 
آسيا

دوالر 
أمريكي

1,00٪0٪100

78 
شركة فين هاو 6 باور 

المساهمة
تصنيع وتوليد الطاقةفيتنام

دونغ 
فيتنامي

405,000,000,000٪0٪60

79 
أكوا باور خانيسيا 

القابضة بي تي واي 
ليمتد

-جنوب أفريقيا
راند جنوب 

أفريقي
100٪0٪100

80 
أكوا باور خانيسيا لمحطة 

الطاقة الحرارية بي تي 
واي المحدودة

-جنوب أفريقيا
راند جنوب 

أفريقي
100٪0٪100

81 
شركة ظفار للتشغيل 

والصيانة
35٪---التشغيل والصيانة عمان

82 
أكوا باور سوالر سي اس 

بي القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪51
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

83 
أكوا باور أويسيس 1 

ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

25,000٪0٪100

84 
أكوا باور كونفينشينال 

إينيرجي ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

85 
أكوا باور مشروع صالة 

2 المستقل القابضة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

86 
أكوا باور مشروع 

أوزبكستان القابضة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

87 
أكوا باور مشروع فيوا 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

88 
أكوا باور لوكسور 

بروجيكت هولدينج 
كومباني ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

89 
أكوا باور الطويلة 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

90 
أكوا باور مشروع صالة 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

91 
شركة ظفار للتحلية 

ش.م.ع. م
50.1٪0٪500,000ريال عمانيتحلية المياه عمان

92 
أكوا باور الدر اا القابضة 

ذ.م.م
مملكة 
البحرين

100٪0٪5,000دينار بحرينيشركة قابضة

أكوا باور تريجري القابضة 93
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

94 
اكوا باور إنديجو 

جيوترمال إينيرجي انونيم 
شركيت

65٪0٪---تركيا

95 

أكوا باور كوستال 
القابضة المحدودة 

)المنطقة الحرة في جبل 
علي(

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 

إماراتي 
100,000٪0٪100

96 
شركة ماب كوستال 

القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 

إماراتي 
85,000,000٪0٪47.26

97 
شركة شناص لتوليد 

الكهرباء
44.9٪0٪500,000ريال عمانيتوليد الطاقة الكهربائيةعمان

98 
محطة نقاء لتحلية المياه 

ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل محطة معالجة المياه. 
تحلية المياه وتكريرها وتوزيعها - 

محطة تحلية

درهم 
إماراتي 

500,000٪0٪40

استثمارمصرأكوا باور ديروط للطاقة 99
دوالر 

أمريكي
15,000٪0٪100
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

100 
شركة الطويلة لتحلية 

المياه بالتناضح العكسي 
ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

صيانة تشغيل محطات تحلية 
ومعالجة المياه. االستثمار في 
مؤسسات الطاقة، والتأسيس 

واإلدارة

درهم 
إماراتي

10,342,500٪0٪40

101 
شركة محطة الزرقاء 

لتوليد الطاقة 
الكهربائية

60٪0٪4,298,990دينار أردنيتوليد الطاقة الكهربائيةاألردن

102 
شركة حيا للطاقة 
والتحلية  ش.م.ب 

)مغلقة(

مملكة 
البحرين

60٪0٪250,000دينار بحرينيشركة قابضة

103 
شركة البحر األحمر 

للطاقة
100٪0٪1,741,419دينار أردنيشركة قابضةاألردن

104 
جنوب الطفيلة القابضة 

للطاقة
100٪0٪50,000دينار أردنيتوليد الطاقة الكهربايةاألردن

89.17٪0٪50,000دينار أردنيشركة قابضةاألردنالشركة الرائده للطاقة 105

106 
شركة إنارة الستثمارات 

الطاقة
80.25٪0٪500,000دينار أردنيشركة قابضةاألردن

107 
شركة إنارة 2 الستثمارات 

الطاقة
80.25٪0٪1,000دينار أردنيشركة قابضةاألردن

108 
شركة توليد الكهرباء 

المركزية
40.93٪0٪30,000,000دينار أردنيتوليد الطاقة، الدعم الهندسياألردن

109 
أكوا باور إنلند القابضة 

المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

110 
شركة ماب إنلند القابضة 

المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

85,000,000٪0٪47.263

111 
شركة الظاهرة لتوليد 

الكهرباء
44.90٪0٪500,000ريال عمانينوليد الطاقة الكهربائية عمان

112 
أكوا باور انترناشيونال 

القابضة المحدودة 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

100٪0٪16,413,220ريال عمانيماكتب اإلدارةعمانشركة اكوا باور عمان  113

114 
شركة أكوا باور براكء 

للمشاريع
عمان

لتطوير وتمويل وتصميم وبناء 
وتشغيل وصيانة وتأمين وامتاك 

محطة توليد الطاقة ومحطة 
تحلية المياه ومرافق ربط الغاز 

المرتبطة بها والبنية التحتية 
األخرى ذات الصلة

72.3٪0٪49,206,617ريال عماني

عمانشركة اكوا باور براكء 115

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 
في تطوير وتمويل وتصميم وبناء 
وتشغيل وصيانة وتأمين وامتاك 

محطة توليد الطاقة ومحطة 
تحلية المياه ومرافق ربط الغاز 

المصاحب والبنية التحتية األخرى 
ذات الصلة

41.9٪0٪16,000,000ريال عماني
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

116 
مشروع أكوا باور براكء - 
شركة الخدمات الفنية 

واالستشارية
موريشيوس

خدمات الصيانة ويتلخص النشاط 
الرئيسي للشركة في تقديم 

الخدمات االستشارية التقنية إلى 
شركة أكوا باور باراكء مشروع 

)LLC(   والشركة الوطنية األولى 
لخدمات التشغيل والصيانة 

)نوماك(، ولكاهما من الشراكت 
التي تأسست وسجلت في 

سلطنة عمان.

دوالر 
أمريكي

1,000٪0٪100

117 

شركة أكوا باور 
باراكء للخدمات 

1 )موريشيوس( 
المحدودة

موريشيوس

توفير خدمات المشورة التقنية 
وخدمات التشغيل والصيانة 

والدعم اإلداري  إلى شركة أكوا 
باور باراكء ) A   )S.A.O.G، وهو 

مولد للطاقة وتحلية المياه في 
سلطنة عمان.

دوالر 
أمريكي

10,000٪0٪86.2

118 

شركة أكوا باور 
باراكء للخدمات 

2 )موريشيوس( 
المحدودة

موريشيوس

توفير خدمات المشورة التقنية 
وخدمات التشغيل والصيانة 

والدعم اإلداري  إلى شركة أكوا 
باور باراكء ) A   )S.A.O.G، وهو 

مولد للطاقة وتحلية المياه في 
سلطنة عمان.

دوالر 
أمريكي

10,000٪0٪86.2

119 
شركة نوماك آساكر 
سوالر باور سيرفسز

مملكة 
البحرين 

100٪0٪5,000دينار بحرينيإصاح اآلالت والمعدات

120 
أكوا باور مواتيز القابضة 

المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

100,000٪0٪100

121 
أكوا باور دزهانكيلدي 

ويند
توليد الطاقة )طاقة الرياح(أوزبكستان

دوالر 
أمريكي

38,191٪0٪100

توليد الطاقة )طاقة الرياح(أوزبكستانأكوا باور باش ويند 122
دوالر 

أمريكي
38,191٪0٪100

123 
أكوا باور أذربيجان 

للطاقة المتجددة ذ.م.م
أذربيجان

تطوير واستثمار وبناء محطات 
توليد الطاقة الكهربائية

منات 
أذربيحاني

100٪100٪0

أوزبكستانأكوا باور سرداريا 124
توليد الطاقة بواسطة المحطات 

الحرارية
دوالر 

أمريكي
68,771,02٪0٪100

125 
أكوا باور انترناشيونال 

ش.ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

126 
شركة شمس الظاهرة 

لتوليد الكهرباء
50٪0٪500,000ريال عمانيتوليد الطاقة الكهربائيةعمان

127 
أكوا باور جرين إنرجي 

أفريقيا بي تي واي 
المحدودة

جنوب أفريقيا
هي الشركة التي ستمتلك 

أسهمًا في الشركة القابضة 
لمشاريع الطاقة الخضراء

راند جنوب 
أفريقي

258,409,350٪0٪100

128 
أكوا باور ريدستون 

القابضة
جنوب أفريقيا

توليد الطاقة الكهربائية
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 

بالجملة
تحلية المياه

بناء محطات توليد الكهرباء 
والمحوالت

بيع المياه المحاة بالجملة

راند جنوب 
أفريقي

1,037,044,098,44٪0٪98
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

129 
محطة أكوا باور 

ريدستون للطاقة 
الشمسية الحرارية

جنوب أفريقيا

الشركة مسؤولة عن التطوير 
والتصميم والهندسة 

والمشتريات والبناء والتمويل 
وامتاك وتشغيل وصيانة محطة 
 .CSP الطاقة الشمسية المركزة

يجب القيام بذلك وفًقا لاتفاقيات 
المختلفة المبرمة.

راند جنوب 
أفريقي

1,976,050,177,42٪0٪49

130 
شركة إحياء  المتجددة  

ش.م.ب )مقفلة(
مملكة 
البحرين

90٪0٪2,500,000دينار بحرينيشركة قابضة

131 
أكوا باور بلوفديف 

القابضة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

6,354,600٪0٪100

132 
شركة إيه سي اف 
للطاقة المتجددة 

المحدودة
42٪0٪1,200يوروشركة قابضةمالطا

133 
مشروع أكوا باور إثيوبيا 

القابضة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

134 
أكوا باور ديشيتو للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

توليد الكهرباء وبيعها إثيوبيا
دوالر 

أمريكي
100,000٪0٪100

135 
مشروع أكوا باور 
أذربيجان القابضة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

136 
مشروع أكوا باور كوم 

أمبو القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

137 
أكوا باور كوم أمبو 

للطاقة
استثمارمصر

دوالر 
أمريكي

150,000٪0٪100

138 
شركة الطاقة الشمسية 

5 القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪60

139 
أكوا باور جاد للطاقة 

الشمسية الكهروضوئية
توليد الكهرباء وبيعها إثيوبيا

دوالر 
أمريكي

100,000٪0٪100

140 
شركة أكوا باور مشروع 

أوزبكستان ويند القابضة 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

بناء محطات  توليد الطاقة  المغربشركة أكوا باور ورزازات 4 141
درهم 
مغربي

33,951,000٪0٪75

بناء محطات توليد الكهرباءالمغربأكوا باور العيون 142
درهم 
مغربي

37,222,600٪0٪75

بناء محطات توليد الكهرباءالمغربأكوا باور بوجدور 143
درهم 
مغربي

13,290,000٪0٪75

المغربشركة أكوا باور ورزازات 144

الشركة المصنعة لمعدات الطاقة 
الشمسية واأللواح

 )تشغيل وصيانة محطة للطاقة 
الشمسية(

درهم 
مغربي

35,360,700٪0٪73.13

المغربشركة أكوا باور ورزازات 2  145
بناء محطات توليد الكهرباء 

)تشغيل وصيانة محطة طاقة 
شمسية(

درهم 
مغربي

1,099,203,600٪0٪75
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

المغربشركة أكوا باور ورزازات 3 146
بناء محطات توليد الكهرباء 

)تشغيل وصيانة محطة طاقة 
شمسية(

درهم 
مغربي

856,064,500٪0٪75

147 
شركة أكوا باور للطاقة 

)تركيا(
تركيا

شركة وسيطة قابضة / تقديم 
خدمات الدعم 

99.01٪0٪1,593,471,450ليرة تركية

148 
أكوا باور كيراكلي 

القابضة المحدودة
مملكة 
البحرين

99٪0٪680,000دينار بحرينيشركة قابضة

69.60٪0٪2,258,492.025       ليرة تركيةتوليد الكهرباء وبيعهاتركياأكوا غوك  149

150 
شركة كفاءة العربية 

للتشغيل والصيانة 
)شركة مساهمة(

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة والصمامات والمعدات 
الكهربائية والمحوالت. تنقية 

المياه. نقل المخلفات الخطرة. 
التخلص النهائي من المخلفات 

الصناعية غير الخطرة. إنشاء 
وإصاح محطات وخطوط رئيسية 

لتوزيع المياه.

100٪0٪500,000ريال سعودي

151 
الشركة الوطنية األولى 

القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء المشاريع وتشكيلها 
وامتاكها وشرائها وإدارتها 
وتشغيلها واالستثمار فيها

0٪100٪5,000,000ريال سعودي

152 
شركة نوماك للطاقة 

المتجددة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية

100٪0٪500,000ريال سعودي

153 
الشركة الوطنية األولى 

لخدمات التشغيل 
والصيانة

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المحوالت 
الكهربائية وموزعات الطاقة. 

إصاح وصيانة المحراكت 
والمولدات. إصاح وصيانة محطات 

الطاقة والتحكم. إنشاء وإصاح 
المحطات والخطوط الرئيسية 

لتوزيع المياه

100٪0٪2,000,000ريال سعودي

154 
شركة طاقة رابغ 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

صيانة وتشغيل محطات 
توليد الطاقة المائية والطاقة 

الكهربائية 
100٪0٪2,000,000ريال سعودي

155 
شركة نقاء للتشغيل 

والصيانة لتحلية المياه 
ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل محطة معالجة المياه. 
تحلية المياه وتكريرها وتوزيعها - 

محطة تحلية

درهم 
إماراتي

500,000٪0٪55

-المغرب نوماك أطلنتيك ش.م.م 156
درهم 
مغربي

1,000,000٪0٪100

157 
الشركة الوطنية األولى 

لخدمات التشغيل 
والصيانة صحارى سارالو

المغرب

مقاول التشغيل والصيانة 
لمشروع نور 1، مقاول تشغيل 

وصيانة مؤقت لمشروعي نور 2 
ونور 3.

درهم 
مغربي

1,000,000٪0٪100

158 
شركة سويز نوماك أو 
اند أم القابضة ذ.م.م 

مملكة 
البحرين

40٪0٪135,000دينار بحرينيإدارة الشراكت التابعة لها

159 
شركة جبيل للتشغيل 

القابضة
مملكة 
البحرين

40٪0٪135,000دينار بحرينيإدارة الشراكت التابعة لها

المغربنوماك ورزازات 2 إس إيه 160
مقاول تشغيل وصيانة مشروع 

نور 2
درهم 
مغربي

300,000٪0٪75

المغربنوماك ورزازات 3 إس إيه 161
مقاول تشغيل وصيانة مشروع 

نور 2.
درهم 
مغربي

300,000٪0٪75
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

162 
شركة الطاقة المتجددة 

في المغرب
المغرب

الشركة القابضة لمقاولي نور 
الرابع للتشغيل والصيانة.

درهم 
مغربي

300,000٪0٪49

المغربنوماك ورزازات 4 إس إيه 163
مقاول التشغيل والصيانة 
لمشروع نور ورزازات الرابع.

درهم 
مغربي

300,000٪0٪36.75

المغربنوماك العيون 4  164
 مقاول تشغيل وصيانة مشروع 

نور العيون.
درهم 
معربي

300,000٪0٪36.75

المغربنوماك بوجدور إس إيه 165
مقاول تشغيل وصيانة مشروع 

نور بوجدور.
درهم 
معربي

300,000٪0٪36.75

166 
شركة سقاية للتشغيل 

والصيانة المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة والصمامات والمعدات 
الكهربائية والمحوالت. تنقية 

المياه. نقل المخلفات الخطرة. 
التخلص النهائي من المخلفات 

الصناعية غير الخطرة. إنشاء 
وإصاح المحطات والخطوط 

الرئيسية لتوزيع المياه.

100٪0٪500,000ريال سعودي

167 
شركة تحلية المياه 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء وصيانة وتشغيل محطات 
توليد الكهرباء ومحطات 

تحلية المياه بموجب ترخيص 
الهيئة العامة لاستثمار رقم 
11205380775289 وتاريخ 

6/7/1438 هـ

100٪0٪500,000ريال سعودي

168 
شركة رابغ لخدمات إنتاج 

المياه المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
100٪0٪500,000ريال سعوديجمع وتنقية وتحلية وتوزيع المياه

169 

شركة نوماك لخدمات 
الطاقة وصيانتها 

شركة الشخص الواحد 
ش.ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

أعمال تركيب معدات نقل الكهرباء 
والتحكم فيها

تجارة معدات توليد الكهرباء 
ونقلها وتوزيعها بالجملة

تشغيل وصيانة محطات وشباكت 
الكهرباء

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

170 
نوماك جلف سي 

أس بي تاور اينرجي 
ش.ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مرافق توليد الطاقة وأنظمة 
توزيع التشغيل والصيانة 

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

شركة قابضةجنوب أفريقيانوماك افريقيا القابضة 171
راند جنوب 

أفريقي
100٪0٪100

172 
شركة نوماك اي ايه إي 

بوكبورت المحدودة
تشغيل وصيانةجنوب أفريقيا

راند جنوب 
أفريقي

120٪0٪70

173 
نوماك آي أيه إي 

ريدستون )بي تي واي( 
المحدودة

تشغيل وصيانةجنوب أفريقيا
راند جنوب 

أفريقي
100٪0٪100

174 
نوماك أفريقيا لخدمات 
الطاقة الشمسية )بي 

تي واي( المحدودة
تشغيل وصيانةجنوب أفريقيا

راند جنوب 
أفريقي

100٪0٪100

175 
شركة نوماك فيتنام 

المحدودة
فيتنام

خدمة االستشارات اإلدارية
الخدمات العرضية للتصنيع

أعمال التركيب والتجميع.
-2,326,000٪0٪100

176 
شرق أفريقيا بيزنيس 
فينتشرز منطقة حرة 

- ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

خدمات إدارة المشاريع
درهم 
أمريكي

150,000٪0٪100
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نسبة 
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نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

177 
نوماك قلف سوالر 

انرجي ش.ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تركيب وصيانة أنظمة الطاقة 
الشمسية

درهم 
إماراتي 

300,000٪0٪100

178 
شركة نوماك الخليج 

لطاقة الفحم

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مرافق توليد الطاقة وأنظمة 
توزيع التشغيل والصيانة 

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

179 
شركة نوماك جلف 
للتشغيل والصيانة 

ش.ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مرافق توليد الطاقة وأنظمة 
توزيع التشغيل والصيانة 

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

مصرنوماك نايل  للطاقة 180
تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة 

محطات توليد الكهرباء
100٪0٪2,500,000جنيه مصري

مصر نوماك ايجبت للطاقة 181
تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة 

محطات توليد الكهرباء
100٪0٪2,500,000جنيه مصري

182 
نوماك بنبان مصر 
للطاقة الشمسية

مصر
تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل 
وصيانة محطات توليد الكهرباء

100٪0٪2,500,000جنيه مصري

183 
نوماك الدر باور آند ووتر 

سيرفيسيس ذ.م.م  
مملكة 
البحرين

100٪0٪5,000دينار بحرينيمعالجة جمع المياه وإمداداتها

184 
 نوماك جلف تريدينج 

م م ح  

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تجارة معدات توليد ونقل وتوزيع 
الطاقة

درهم 
إماراتي

180,000٪0٪100

185 
نوماك الطويلة لخدمات 

تحلية المياه ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

صيانة محطة تحلية مياه 
درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

186 
نوماك لخدمات تحلية 

المياه ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل وصيانة محطة معالجة 
المياه

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

187 
نوماك سوليس )بي تي 

واي( المحدودة
تشغيل وصيانةجنوب أفريقيا

راند جنوب 
أفريقي

100٪0٪85

188 
نوماك خانيسيا )بي تي 

واي( المحدودة
تشغيل وصيانةجنوب أفريقيا

راند جنوب 
أفريقي

100٪0٪80

189 

شركة نوماك انيرجي 
يوريوم استليم في 

بيكن هيزميلترين ليمتد 
سيركيت

تركيا
تشغيل وصيانة محطة توليد 

الكهرباء
100٪0٪10,000ليرة تركية

آسيا باور تريدينغ ش م ح 190
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مشروع نام دينة لمقاول 
التشغيل والصيانة في الخارج

درهم 
إماراتي

180,000٪0٪51

191 
شركة فيوليا الوطنية 
األولى لخدمات المياه 

ش م م
عمان

إصاح وصيانة المحراكت الكهربائية 
والمولدات والمحوالت

35٪0٪150,000ريال عماني

شركة جزلة لتحلية المياه 192
المملكة 
العربية 

السعودية

تجميع المياه
تنقية المياه
تحلية المياه

نقل وتوزيع المياه
تقليل ملوحة المياه

40٪0٪5,000,000ريال سعودي

193 
الشركة الوطنية األولى 

لخدمات التشغيل 
والصيانة بعمان

عمان
إصاح وصيانة المحراكت الكهربائية 

والمولدات والمحوالت
100٪0٪250,000ريال عماني
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)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

194 
إيه بيه إم باور  هولدينج 

كومباني ليمتد 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

20٪0٪100

195 
شركة تحالف المياه 

القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

أنشطة الشراكت القابضة، أي 
الوحدات التي تحصل على أصول 
ملكية لحصة مسيطرة في رأس 

مال مجموعة الشراكت التابعة 
ونشاطها الرئيسي هو ملكية

40,11٪0٪200,000ريال سعودي

196 
شركة مرافق البحر األحمر 

المشتركة للطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء

أنشطة اإلمداد بالمياه وإدارة 
المرافق الصحية والنفايات 

ومعالجتها 

50,10٪0٪500,000ريال سعودي

197 
شركة نوماك السعودية 

للتشغيل والصيانة 

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة والصمامات والمعدات 
الكهربائية والمحوالت. تنقية 

المياه. نقل المخلفات الخطرة. 
التخلص النهائي من المخلفات 

الصناعية غير الخطرة. إنشاء 
وإصاح المحطات والخطوط 

الرئيسية لتوزيع المياه.

100٪0٪500,000ريال سعودي

198 
مشاريع أكوا باور للمياه 

والطاقة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

أكوا باور ووتر بروجكتس 199
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

200 

شركة نوماك لخدمات 
الطاقة و صيانتها شركة 
شخص واحد ذ.م.م - فرع 

أبو ظبي

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

100٪0٪--مكتب فرعي

201 
شركة أكوا باور جيزان 

للطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية
100٪0٪200,000ريال سعوديتوليد الطاقة الكهربائية

202 
شركة المختبر الخليجي 

لفحص المعدات 
الكهربائية

المملكة 
العربية 

السعودية

إنشاء واقتناء وإدارة معمل االختبار 
والمعايرة لألجهزة الكهربائية.

3٪0٪360,000,000ريال سعودي

203 
شركة أمواج العالمية 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

توليد الطاقة الكهربائية
نقل الطاقة الكهربائية

توزيع الطاقة الكهربائية والبيع 
بالتجزئة

توزيع الطاقة الكهربائية والبيع 
بالجملة

تجميع المياه
تنقية المياه
تحلية المياه

التقليل من ملوحة المياه

49,9٪0٪100,000ريال سعودي
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نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

204 
شركة مرافق القدية 

القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

إدارة الشراكت التابعة للشراكت 
القابضة

استثمار أموال الشراكت التابعة 
للشراكت القابضة

تملك العقارات والمنقوالت 
المطلوبة للشراكت القابضة
تقديم القروض والضمانات 
والتمويل للشراكت التابعة 

للشراكت القابضة.
ملكية حقوق الملكية الصناعية 

للشراكت التابعة للشراكت القابضة
 إيجار حقوق الملكية الصناعية 

للشراكت التابعة للشراكت القابضة

100٪0٪100,000ريال سعودي

205 
نوماك بي في فيس 

فايف ذ.م.م. 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

منشآت توليد الطاقة وأنظمة 
التوزيع للتشغيل والصيانة 

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

206 
نوماك لخدمات الطاقة 

ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تجارة معدات توليد ونقل وتوزيع 
الطاقة

درهم 
إماراتي

300,000٪0٪100

207 
نوماك الجبيل للتشغيل 

والصيانة

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة والصمامات والمعدات 
الكهربائية والمحوالت. تنقية 

المياه. نقل المخلفات الخطرة. 
التخلص النهائي من المخلفات 

الصناعية غير الخطرة. إنشاء 
وإصاح المحطات والخطوط 

الرئيسية لتوزيع المياه

100٪0٪500,000ريال سعودي

208 
نوماك سيرداريا لخدمات 
التشغيل والصيانة ذ.م.م

أوزبكستان
صيانة وتشغيل المحطات 

الكهربائية 
100٪0٪258,000,000سوم

209 
شركة مرافق طويق 

للطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

مستلزمات الكهرباء والغاز والبخار 
والتكييف

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها 
وتوزيعها وبيعها

الصناعات التحويلية
نقل وتوزيع المياه

تجميع المياه
معالجة المياه

تحلية المياه
تكنولوجيا المياه

جمع ومعالجة وإيصال المياه
المياه المستعملة

100٪0٪100,000ريال سعودي

أكوا باور للطاقة 210
المملكة 
العربية 

السعودية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
والتكييف.

الصناعات التجهيزية 
100٪0٪100,000ريال سعودي

211 
شركة هجر لإلدارة 

واالستثمارات المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
25,000٪0٪100

212 
بي تي أكوا باور 

اندونيسيا
استشارات اداريةإندونيسيا

روبية 
أندونيسية

11,000,000,000٪0٪100

213 
كريكيالي القابضة 

المحدودة البحرين ذ,م,م
مملكة 
البحرين

100٪0٪680,000دينار بحرينيأنشطة الشراكت القابضة
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المباشرة 
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نسبة الملكية 
غير المباشرة1 
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214 
شركة الدور شيرد 

فسليتيز ذ.م.م
مملكة 
البحرين

أنشطة الماكتب الرئيسية أو 
اإلدارية

25٪0٪10,000دينار بحريني

215 
تي كي ألنظمة الطاقة 

الشمسية والطاقة 
المتجددة

مصر 
تصميم أو انشاء أو ادارة وتشغيل 

وصيانة محطات توليد الكهرباء
18.05٪0٪15,000,000جنيه مصري

216 
شركة ظفرة لتحلية 

المياه

المملكة 
العربية 

السعودية

إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وإدارة ومعالجة النفايات

حصاد المياه ومعالجتها 
وتسليمها

100٪0٪100,000ريال سعودي

217 
شركة هجر النتاج 

الكهرباء مساهمة 
مقفلة

المملكة 
العربية 

السعودية

تقوم الشركة بامتاك الكهرباء 
وتوليدها وإنتاجها ونقلها 
وبيعها في مشروع القرية 

بالمنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية، والمشاركة 

في أي أعمال أو أنشطة متصلة 
بها أو تابعة لها.

22.49٪0٪2,506,230,000ريال سعودي

218 
شركة جيزان المتاكملة 
لتحويل الغاز وللطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

منتجات فحم الكوك الختلفة، 
انتاج انواع الوقود السائلة، انتاج 

انواع الوقود الغازية، انتاج الغازات 
األولية

21.25٪0٪56,250,000ريال سعودي

219 
شركة جبيل او اند ام 

المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

اصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة السائلة، اصاح وصيانة 

الصمامات، اصاح المعدات 
الكهربائية

40٪0٪1,875,000ريال سعودي

220 
شركة الجبيل للمياه 

والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
وصيانة مشروع الجبيل للمياه 

والطاقة.  
تحويل وبيع الماء والكهرباء.

االنخراط في أي عمل أو أنشطة 
ذات صلة أو المرتبطة.

20٪0٪882,500,000ريال سعودي

221 
شركة ليلى والرس 

القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

إدارة الشراكت التابعة للشراكت 
القابضة.

استثمار أموال الشراكت التابعة 
للشراكت القابضة.

تملك عقارات ومنقوالت الشراكت 
القابضة.

منح القروض والضمانات والتمويل 
للشراكت التابعة للشراكت القابضة

تملك حقوق الملكية الصناعية 
للشراكت التابعة للشراكت القابضة

تأجير حقوق الملكية الصناعية 
للشراكت التابعة للشراكت القابضة

100٪0٪100,000ريال سعودي
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

222 
شركة نيوم للهيدروجين 

األخضر المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية

201121 : إنتاج الغازات األولية، 
بما في ذلك )األكسجين 

والهيدروجين... وما إلى ذلك(،
201252 : إنتاج األمونيا،

 202980  : تصنيع المستخلصات 
العطرية ومنتجاتها، بما في 

ذلك )المياه المقطرة والمخاليط 
العطرية(،

351011  : توليد الطاقة 
الكهربائية،

351012  : نقل الطاقة 
الكهربائية،

352001 : إنتاج أنواع وقود الغاز،
360012: تنقية المياه،

33.33٪0٪200,000ريال سعودي

223 
شركة نوماك البحر األحمر 

للتشغيل والصيانة

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة والصمامات والمعدات 
الكهربائية والمحوالت. تنقية 

المياه. نقل المخلفات الخطرة. 
التخلص النهائي من المخلفات 

الصناعية غير الخطرة. إنشاء 
وإصاح محطات وخطوط رئيسية 

لتوزيع المياه

100٪0٪1,000,000ريال سعودي

شركة الواحة القابضة 224
المملكة 
العربية 

السعودية

إدارة شراكتها التابعة أو الشراكة 
في إدارة شركة أخرى تساهم 

فيها وتقديم الدعم الازم لها.
استثمار أموالها في األسهم 

واألوراق المالية األخرى.
تملك العقارات والمنقوالت الازمة 

لمباشرة نشاطها.
تقديم القروض والضمانات 

والتمويل للشراكت التابعة لها.
امتاك حقوق الملكية الصناعية 

بما في ذلك براءات االختراع 
والعامات التجارية والصناعية 

وحقوق االمتياز وغيرها من 
الحقوق المعنوية واستخدامها 

وتأجيرها للشراكت التابعة أو 
للغير.

100٪0٪100,000ريال سعودي

225 
شركة الشعيبة الثالثة 

لتحلية المياه

المملكة 
العربية 

السعودية

 إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وإدارة ومعالجة النفايات

100٪0٪500,000ريال سعودي

226 
شركة خدمات الشقيق 

للصيانة شركة شخص 
واحد

المملكة 
العربية 

السعودية

إصاح وصيانة المضخات ومعدات 
الطاقة السائلة.

إصاح الصمامات وصيانتها.
إصاح المعدات الكهربائية.

إصاح وصيانة المحوالت 
الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة أو 

األنواع المتخصصة.

100٪0٪500,000ريال سعودي

المغرباكوا باور خادي 227

مقاول التشغيل والصيانة 
لمشروع نور 1، مقاول تشغيل 

وصيانة مؤقت لمشروعي نور 2 
ونور 3.

درهم 
مغربي

217,592,506.08٪0٪26

228 
شركة براكء لمنشآت مياه 

البحر ش م ع م 
24.3٪0٪500,000ريال عمانيتحلية المياهعمان
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

229 
شركة ظفار لتوليد 
الكهرباء ش م ع ع

27٪0٪22,224,000ريال عمانيتوليد الطاقة الكهربائيةعمان

5٪0٪250,000ريال عمانيصنع منتجات افران الكوكعمانصحار للتلكيس ش م م 230

231 

اكوا باور سوالفرياك 
بوكبورت سي اس بي 
باور بانت )ار اف( )بي 

تي واي( ال تي دي

جنوب أفريقيا

الشركة مسؤولة عن التطوير 
والتصميم والهندسة 

والمشتريات والبناء والتمويل 
وامتاك وتشغيل وصيانة محطة 
 .CSP الطاقة الشمسية المركزة

يجب القيام بذلك وفًقا لاتفاقيات 
المختلفة المبرمة.

راند جنوب 
أفريقي

375,000,101٪0٪20,4

مكتب تمثيليجنوب أفريقيااكوا باور كوميونيتي 232
راند جنوب 

أفريقي
158,840,452,33٪0٪100

تشغيل وصيانةجنوب أفريقيانوماك داو 233
راند جنوب 

أفريقي
100٪0٪100

234 
اكوا باور جلوبال 

سيرفيسز مكتب تمثيل

اإلمارات 
العربية 
المنحدة

100٪0٪--مكتب تمثيل

235 
شعاع للطاقة 1 
مساهمة خاصة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل وصيانة محطات و شباكت 
الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية

درهم 
إماراتي

2000,000٪0٪25

236 
حصيان للطاقة المرحلة 
األولى مساهمة خاصة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل وصيانة محطات و شباكت 
الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية

درهم 
إماراتي

5,000,000٪0٪27

237 
نور الطاقة 1 مساهمة 

خاصة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل وصيانة محطات و شباكت 
الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية

درهم 
إماراتي

5,000,000٪0٪25

238 
أكوا باور غرين انرجي 

هولدينغ ليميتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة وسطى قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

239 
الشركة الوطنية االولى 
القابضة )شركة شخص 

واحد( فرع دبي

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

100٪0٪--مكتب تمثيل

240 
شعاع للطاقة 3 
مساهمة خاصة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تشغيل وصيانة محطات 
وشباكت الكهرباء وتوليد الطاقة 

الكهربائية

درهم 
إماراتي

2,000,000٪0٪24

241 
راوك مانجمنت اند 

انفسمنت

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة، االستثمار في 
المشروعات الصناعية وتاسيسها 

وادارتها، االستثمار في 
المشروعات التجارية وتاسيسها 

وادارتها، مكتب إدارة

دوالر 
أمريكي

25,000٪0٪100

242 
شركة أكوا باور مشروع 

اكراتاو القابضة المحدودة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة، االستثمار في 
المشروعات الصناعية وتاسيسها 

وادارتها، االستثمار في 
المشروعات التجارية وتاسيسها 

وادارتها، مكتب إدارة

دوالر 
أمريكي

25,000٪0٪100

243 
اكوا باور تيكنياكل اند 

فاينانشال سيرفسز
100٪0٪--مكتب تمثيلاوزبكستان

توليد الطاقة )طاقة الرياح(اوزبكستاناكوا باور وند اكراتاو 244
دوالر 

أمريكي
37,000٪0٪100
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نسبة 
الملكية 
المباشرة 

)٪(

نسبة الملكية 
غير المباشرة1 

)٪(

245 
نام دينه فيرست باور 

كومباني ليمتد
فيتنام

تمويل وتصميم وبناء وتملك 
وتشغيل وصيانة ونقل محطة نام 

دينة 1 للطاقة الحرارية

دونغ 
فيتنامي

23,150,000,000٪0٪50

246 
فيتنام ريبريزنتاتيف 

اوفيس
100٪---فيتنام

247 
أكوا باور عبري بروجيكت 

هولدينج كومباني 
ليمتد

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة وسطى قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪100

248 
شاينا ريبريزانتاتيف 

اوفيس
0٪100٪--مكتب تمثيلالصين

249 
المعهد العالي لتقنيات 

المياه والكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية

تنمية المعرفة والخبرات 
والمهارات الفنية للقوى العاملة.

غير ربحيغير ربحي--

250 

انترناشيونال كومباني 
فور ووتر اند باور 

بروجيكتس _ اندونيجا 
ريب اوفيس 

0٪100٪مكتب تمثيلاندونيسيا

نوماك إل تي دي 251
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة قابضة
دوالر 

أمريكي
50,000٪0٪100

المغربنوماك صحارى سارالو 252
مقاول تشغيل وصيانة مشروع 

خادي.
درهم 
مغربي

1,000,000٪0٪100

]1[ يوضح هذا العمود نسبة الملكية الفعلية للشركة في الشراكت التابعة لها، والتي تتم من خال شراكت قابضة وسيطة


