
لمحة عن أكوا باور

نبذة عن الشركة

فرصة النمو

مساهم رائد في مسيرة التحول نحو مستقبل مستدام 

نقاط القوة التنافسية

لجنة اإلدارة

في 2 سبتمبر 2021، أعلنت أكوا باور عن عن نيتها لتقديم طرح عام أولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق
المالية السعودية (تداول).

تعد أكوا باور المطور والمستثمر والمشغل ألصول مهمة لتوليد الطاقة وتحلية المياه. حيث تقوم بتطوير المشاريع واالستثمار فيها وتشغيلها،
وتركز باستمرار على كيفية تحسين هيالكها المالية، على نحو يتيح لها تخصيص وتحقيق العوائد عبر دورة حياة األصل.

تحتفظ أكوا باور بمركز مالي قوي بفضل استراتيجيتها الراسخة وقوتها التنافسية، وتستند في ذلك على قاعدة تدفق نقدي متعاقد عليها، كما
تمتاز بالتنوع والمرونة والشفافية، مع وجود نمو متوقع وثابت.

بادي بادماناثان،
الرئيس التنفيذي

محمد عبدالله أبونيان،
رئيس مجلس اإلدارة

وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لالكتتاب العام األولي في 30 يونيو 2021
يبلغ عدد أسهم الطرح 81,199,299 سهمًا عاديًا جديدًا، أي ما يمثل %11.1 من رأس مال الشركة الموسع.

تأسست بمدينة الرياض 
في العام 2004 

3,500 موظف (تبلغ 
نسبة العمالة الوطنية 

منها حوالي 60%)

 
القدرة التشغيلية: الطاقة: 

20.3 جيجاواط. المياه 
المحالة: 2.8 مليون متر 

مكعب في اليوم

تتطلع لمضاعفة القدرة التشغيلية 
لتوليد الطاقة لتصل إلى 41.6 

جيجاواط، وأكثر من ضعف الطاقة 
التشغيلية إلنتاج المياه المحالة 

لتبلغ 6.4 مليون متر مكعب في 
اليوم في غضون أربع سنوات1 

تقوم أكوا باور بإنتاج الطاقة الاكفية 
لك يوم لتغطية استهالك 

الكهرباء ألكثر من 81 مليون 
شخص، وكميات اكفية من المياه 
المحالة لتلبية احتياجات أكثر من 

24 مليون شخص

نموذج أعمال خاٍل من 
المخاطر ومتعاقد عليه، 

ويركز على تحقيق العوائد 
االقتصادية عبر سلسلة 

القيمة

تمكين ودعم تحول الطاقة 
من خالل توسع المشاريع في 

مجال الطاقة المتجددة 
والهيدروجين األخضر

 
64 مشروعًا يبلغ إجمالي تلكفتها 
248 مليار ريال سعودي، وتوليد 
الكهرباء بطاقة إجمالية قدرها 

41.6 جيجاواط، وإنتاج 6.4 مليون 
متر مكعب/ يوميًا من المياه 

المحالة، من أصول تندرج في طور 
التشغيل أو قيد اإلنشاء أو في 

مرحلة التطوير المتقدم

شركة وطنية رائدة و سفير لـ "رؤية المملكة 2030": تمتلك ما نسبته %24 من إجمالي قدرة توليد الطاقة في المملكة العربية 
السعودية، و %49 من قدرة تحلية المياه2 

من المتوقع أن تتضاعف 
القدرة التشغيلية لتوليد 

الطاقة بحلول العام 32025 

تهدف أكوا باور للوصول 
إلى صافي انبعاثات صفرية 

بحلول العام 2050

تطوير المشاريع 
بحرفية وإتقان بفضل 
الدعم من "أكوا باور 

توتال سوليوشن"

الرئيس التنفيذي
الخبرة: 40 عامًا

امتالك الموارد 
الالزمة القوية 
والريادة عبر 

األسواق

نموذج أعمال 
متعاقد عليه 
بنسبة 100% 

مدعوم بمحفظة 
متعاقدة طويلة 
المدى ومتنوعة

نموذج أعمالنا 
يشمل دورة حياة 
األصول بأكملها

فريق إدارة محنك 
من المتمرسين 
بخبرة تمتد إلى 

عقود من العمل 
في القطاع

تحقيق المساهمة الرائدة 
في تحول الطاقة في 
البالد، والتي سيقود 

الغالبية العظمى منها 
صندوق االستثمارات العامة 

السعودي، احد المالك 
الرئيسين في الشركة

االلتزام بعدم ضخ المزيد من 
االستثمارات في الفحم

تقنيات طاقة نظيفة/ 
منخفضة ثاني أكسيد 

الكربون4 : %77 من إجمالي 
القدرة اإلنتاجية للطاقة5 

التقنيات المتجددة: 33% 
من إجمالي الطاقة 

اإلنتاجية، وسترتفع إلى 
%50 بحلول العام 2030

من المتوقع أن تصبح 
الشركة العبًا أساسيًا في 
سوق الهيدروجين األخضر 
الذي سيلعب دورًا رئيسيًا 

في التخلص من االنبعاثات 
الكربونية من مجموعة 
واسعة من القطاعات

تحديد خطة للمشاريع 
قصيرة المدى تضم أكثر من 

85 مشروعًا بالتحديد 
بإجمالي قدرة إنتاجية 

محتملة قدرها 68 جيجاواط 
من الطاقة، و 9.5 مليون 

متر مكعب من المياه 
المحالة يوميًا 

فرص نمو مشاريع البنية 
التحتية األساسية 

المستقبلية في األسواق 
المستهدفة للمجموعة، 
بقدرة إضافية تقارب 385 

جيجاواط

تطوير %70 من هدف 
الطاقة المتجددة في 

المملكة العربية السعودية 
2030، البالغ 58.7 جيجاواط 
في إطار البرنامج الوطني 

للطاقة المتجددة 

تتمتع الشركة بوضع جيد 
الغتنام الفرص الكبيرة في 

المملكة العربية السعودية، 
وكذلك في األسواق الجذابة 
على مستوى العالم، حيث 

بلغ متوسط نسبة العطاءات 
الرائدة التي فازت بها على 

مستوى الصناعة 68%

1حال االنتهاء من المشاريع التي ال تزال قيد اإلنشاء وفي مرحلة التطوير المتقدم وتشغيلها

2حصة السوق المقدرة حتى 15 مايو 2021

3 بما في ذلك المشاريع التي ال تزال قيد اإلنشاء وفي مرحلة التطوير المتقدم

4 بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز

5 بما في ذلك األصول التي ال تزال قيد اإلنشاء أو في مرحلة التطوير

تحمل الرقم القياسي العالمي في التعريفات السعرية للمياه والطاقة الشمسية: خفض تلكفة الموارد الحيوية لصالح المجتمعات في جميع 
أنحاء العالم

تعمل أكوا باور على توفير السعادة والرفاهية لماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل توفير عامالن ضروريان للحياة 
اليومية، وهما الطاقة والمياه، بمستويات موثوقة

شركة تحظى بثقة الحكومات في جميع أنحاء العالم: المساهمة في التنمية المستدامة لالقتصادات

نالحظ تحول تاريخي نحو مصادر الطاقة 
المتجددة. ويشرفنا في أكوا باور أن نكون في 

طليعة هذا التحول، وأن نكون من المناصرين 
لمستقبل خاٍل من الكربون، وأكثر استدامة 

لدعم النمو االقتصادي واالزدهار االجتماعي.

وعلى مدى العقد الماضي، يحرز نموذج أعمالنا 
تقدمًا متواصًال، وينتقل بالشركة إلى مستويات 
أقوى. واليوم، تبرز أكوا باور في هذه الصناعة، 

ليس كشركة رائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية 
المياه في موطنها داخل المملكة العربية 

السعودية فحسب، وإنما أيضًا كشركة تعمل على 
تمكين وقيادة التحول العالمي إلى مستقبل مراع 

أكثر للبيئة. 

بادي بادماناثان
الرئيس التنفيذي إلدارة 

المحافظ والرئيس التنفيذي 
المؤقت لشؤون االستثمار

الخبرة: 25 عامًا

المدير المالي
الخبرة: 20 سنة

اكشف رنا راجيت ناندا 
الرئيس التنفيذي للتشغيل 
والصيانة، الرئيس التنفيذي 

لشركة "نوماك"
الخبرة: 35 عامًا

خوليو توري جوتيريز 
رئيس رأس المال البشري 

وبيئة وثقافة العمل 
واالتصاالت

الخبرة: 26 عامًا

يارا عنبتاوي 

مستشار أول في 
مكتب التحول

الخبرة: 40 عامًا

جي ريشيل 
الرئيس التنفيذي التقني

الخبرة: 25 عامًا
الرئيس التنفيذي لإلدارة 

الرقمية
الخبرة: 20 عامًا

ألفارو بيريز بارت بوزمانز 
رئيس الشؤون القانونية

الخبرة: 19 سنة

غسان شولي 
الرئيس التنفيذي للمخاطر 
واالستراتيجية واالستدامة 

الخبرة: 35 عامًا

فيليب دي كنود 


