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 الصيغة الثابتة

 باور أكوا شركة عن نبذة

 السعودية العربية بالمملكة الرياض في تأسستو المياه، وتحلية الكهرباء توليد لمحطات ومشغل ومستثمر مطّور باور أكوا

 آسيا ووسط وإفريقيا الأوسط الشرق بمنطقة دولة   13 في وجودها عبر موظف 3500 نحو باور أكوا لدى يعمل .2004 عام

 دولار مليار 66) سعودي ريال مليار 248 تبلغ للمشاريع أجمالية بتكلفة أصلا ، 64 أعمالها محفظة وتضم آسيا، شرق وجنوب

 المحلاة المياه من مكعب متر مليون  6.4و الكهربائية الطاقة من جيجاواط 41.6 إلى تصل للمحفظة إنتاجية وبسعة ،(أمريكي

 الشراكة بنموذج تعمل الأجل طويلة شراء عقود ووفق الطويل، المدى على والصناعات الدول مرافق احتياجات تلبي يوميا ،

 بشكل   المحلاة والمياه الكهرباء إنتاج خلال من رسالتها تحقيق عاتقها على باور أكوا تأخذ .والخاص الحكومي القطاعين بين

، تكلفة  بو موثوق    أكوا تلتزمو .والدول للمجتمعات المستدامة والاقتصادية الاجتماعية التنمية في بفعالية الإسهام مع منخفضة 

 .الشركة بها تعمل التي الجغرافية المناطق جميع في وأنشطتها أعمالها جميع ممارسة في والأداء والناس السلامة بقيم باور

 .com.acwapower.www زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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 مكتبة الوسائط

 قسم الأخبار

 

 .نالتنزيل صور مشاريعكتروني الإموقعنا يرجى زيارة 
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 وسائل التواصل الاجتماعي

 انقر فوق الرموز أدناه وتابعنا

 قسم الأخبار

 

https://www.youtube.com/channel/UCttEMbF92cABvWoTpYE5OUQ
https://twitter.com/acwapower
https://www.linkedin.com/company/acwa-power-international/
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دارةالإلجنة  -السير الذاتية    

وهو عضو رئيسي في فريق القيادة . 2007يشغل بادي بادماناثان منصب الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور منذ عام 

  .عندما التحق بالعمل في الشركة كمدير لتطوير الأعمال 2005التنفيذية فيها، وقاد توسعها منذ عام 

 

عاما ، أسهم السيد بادماناثان في مسيرة تطور ونمو  40ومن خلال خبراته في مجال الهندسة والطاقة، التي تتجاوز 

. شركة أكوا باور لتصبح اليوم شركة تمتلك محفظة واسعة في العديد من الأسواق سريعة النمو في ثلاث قارات

لشركة لتوفير الطاقة والمياه بشكل موثوق اواضطلع السيد بادماناثان بدور بارز في قيادة استراتيجية أعمال 

كما يقود جهود الشركة في مجال تحّول الطاقة، مدعوم ا بإطار عمل محكم وقوي للبيئة . ومسؤول وبأسعار تنافسية

 .الحوكمة، مما مكّنها أن تكون ضمن أكبر مطوري الطاقة المتجددة في العالم والمجتمع و

 

لرئيس ومسؤول عن الشؤون المؤسسية في اقبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل السيد بادماناثان منصب نائب 

، شركة الهندسة والإنشاءات العالمية الكبرى، حيث تولى مسؤولية تطوير مشاريع الطاقة "بلاك آند فيتش"شركة 

  .والمياه والصرف الصحي الممولة من القطاع الخاص في أكثر من عشرة دول

 

السيد بادماناثان حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة مانشستر، ومؤهل دراسات عليا في إنتاج الهندسة 

 .المدنية من جامعة لانكستر، ويشغل عضوية مجالس إدارة العديد من شركات المياه والطاقة

 

 بادي بادماناثان

 الرئيس التنفيذي
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يشغل راجيت ناندا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار، وانضم 

ومن خلال منصبه الحالي، يتولى ناندا مسؤولية . 2009راجيت إلى المجموعة في منصب المدير المالي في عام 

شركة أكوا باور محفظة ويعمل على ضمان إدارة . تعزيز أداء محفظة أكوا باور العالمية الموزعة على ثلاث قارات

العالمية وفق أحدث الابتكارات وبأعلى درجات الموثوقية من الإمدادات والتميز التشغيلي، لتعزيز الأداء بأقل تكلفة 

 .ا ينعكس في عوائد أعلى من المشاريع خلال دورة حياتهامم

 

عاما ، تولى خلالها هيكلة مشاريع المياه والطاقة المستقلة التابعة لشركة  25يتمتع السيد ناندا بخبرات مهنية تتجاوز 

سلطة عمان والأردن والبحرين وأبو ظبي وقطر وتايلاند و  أكوا باور وتمويلها، في المملكة العربية السعودية

كما يشرف على نمو المجموعة إلى جانب مسؤوليته عن تطوير الأعمال . وسنغافورة والمغرب وتركيا وجنوب أفريقيا

كما يشرف على عمليات . ، والاستحواذ والتصفية، وتمويل الشركات والمشاريع(للمشاريع)الجديدة، والإدارة القانونية 

وهو يشغل عضوية . التوسع الدولي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وآسيا

 .مجالس إدارة العديد من الشركات التي تملكها المجموعة وتشغلها

 

في منطقة " إنجي"قبل انضمامه إلى شركة أكوا باور، شغل السيد ناندا منصب الرئيس المالي الإقليمي في شركة 

 .  الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا

 

 .السيد ناندا حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في الشؤون المالية من معهد كزافييه للإدارة في الهند
 

 راجيت ناندا

 الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار 
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، كمدير 2009يشغل كاشف رانا منصب المدير المالي لشركة أكوا باور، بعد أن انضم إلى الشركة في العام 

وتنطوي مسؤولياته على ضمان تطبيق نموذج أعمال متكامل للتعاقدات مع . الحسابات ورقابة المحاسبة والضرائب

اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع المستثمرين المستقلين من أجل توليد دخل ثابت طويل الأجل مع الحفاظ على 

 .  تفوق التدفقات النقدية من العمليات

 

السيد رانا بنجاح الأنشطة المالية التشغيلية  عاما  في قطاع الطاقة والمياه، قاد 20ومن خلال خبراته التي تزيد عن 

للمجموعة واستثماراتها في تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات حول التخطيط طويل الأجل، والتدقيق، والمحاسبة، 

وعلاوة على ذلك، قاد عملية طرح أوراق . وإعداد التقارير، والتأمين، والخزانة القانونية للشركات، وهيكلة الضرائب

يشغل السيد رانا عضوية مجالس إدارة العديد من . مالية خاصة للمؤسسات السيادية في المملكة العربية السعودية

 . الشركات التي تملكها وتشغلها أكوا باور

 

 .لمنطقة الشرق الأوسط" أيه إي أس"قبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل السيد رانا منصب المدير المالي في شركة 

 

 .  السيد رانا محاسب قانوني معتمد تخرج من معهد المحاسبين القانونيين بباكستان
 

 كاشف رانا

 المدير المالي
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يشغل خوليو توري جوتيريز منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والصيانة في شركة أكوا باور، كما يشغل منصب 

، الشركة الرائدة في مجال التشغيل "نوماك"الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة 

وهو عضو في فريق القيادة التنفيذية في أكوا باور منذ عام . لشركة أكوا باور% 100والصيانة والمملوكة بنسبة 

2009. 

 

محوري في تطوير بدور عاما ، وقد اضطلع  35والسيد توري جوتيريز يعتبر مهندسا  محترفا  ويتمتع بخبرة تزيد عن 

شركة نوماك كمصدر رئيسي لخلق القيمة لشركة أكوا باور مدعومة بأعلى معايير التشغيل والجودة، وهو الأمر الذي 

تحقق من خلال تركيزه على تطوير نموذج تشغيلي تآزري يسفر عن رؤية واضحة وضمان تدفقات نقدية مع التزامات 

 .رأسمالية منخفضة

 

، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة "ديوك إنرجي"قبل انضمامه إلى الشركة، عمل السيد توري جوتيريز في شركة 

تركز على الطاقة الكهربائية وعمليات توزيع الغاز في القارتين الأمريكيتين، حيث شغل منصب نائب رئيس العمليات 

 .التجارية لمحفظة أمريكا اللاتينية

 

 .السيد توري جوتيريز حاصل على شهادة في الهندسة النووية من جامعة ولاية كارولينا الشمالية
 

 خوليو توري جوتيريز
الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة    

 الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوماك
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تشغل السيدة يارا عنبتاوي منصب رئيس رأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والاتصالات بعد أن انضمت إلى 

وهي مسؤولة عن الموارد البشرية والصحة المؤسسية ومواءمة الشركات والتكامل . 2012المجموعة في عام 

 .والتسويق والاتصالات في أكوا باور

 

أكوا باور في دعم النمو المربح في المستويات الإدارية وتطوير  لدىتتمتع السيدة عنبتاوي بسجل حافل 

  .وهي مسؤولة أيضا  عن توجيه الفرق وقيادة التميز في الأداء داخل الشركة. الاستراتيجيات وقيادتها

 

عاما ، شغلت السيدة عنبتاوي العديد من المناصب القيادية في عدد من القطاعات، من بينها  24بخبرة تزيد على 

الطاقة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتقنية المعلومات، والسيارات، والتعليم، والرعاية الصحية، وذلك في 

 .العديد من المناطق الجغرافية شملت الولايات المتحدة الأمريكية وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي

 

  .تشغل السيدة عنبتاوي عضوية مجالس إدارة في العديد من الشركات التي تملكها وتشغلها أكوا باور

 

السيدة عنبتاوي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات من جامعة بريغهام يونغ، ودرجة 

الماجستير في الإدارة ونظم المعلومات من معهد فلوريدا للتكنولوجيا، وشهادة دراسات عليا في التربية من جامعة 

 .كما تحمل شهادة في الإدارة الدولية من جامعة ثندربيرد. سندرلاند

 يارا عنبتاوي

 رئيس رأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والاتصالات 
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بمنصب الرئيس التنفيذي للإدارة الرقمية في شركة أكوا  2020انضم ألفارو بيريز إلى أكوا باور في الربع الرابع من 

 .باور، وهو مسؤول عن قيادة  عملية التحول الرقمي للشركة إلى جانب إدارة عمليات تقنية المعلومات والاتصالات

 

عاما  في مجال التكامل التقني، تولى خلالها مسؤولية قيادة مشاريع دولية كبيرة  20يتمتع السيد بيريز بخبرة تتجاوز 

كما شغل . في تقنية المعلومات، التي تشكل إلى جانب التحول الرقمي، عاملين أساسيين لدفع تحّول الأعمال

عضوية العديد من المجالس مثل المجلس الاستشاري الدولي لتطوير منتجات أوراكل والرابطة الكولومبية لتوليد 

، وشارك أيضا  كرائد أعمال في مختلف مبادرات الطرح الاولي للعملات الرقمية ومنصات البلوك "أكولجين" الطاقة 

 .تشين وإنترنت الأشياء

 

قبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل السيد بيريز مناصب مختلفة على مدار عقدين لدى أكبر شركات مرافق في 

أمريكا وأوروبا، أهمها مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركات خدمات الطاقة، والتي أشرف فيها على التوليد 

 .الموزع وعمليات الاستجابة وكفاءة الطاقة وتطوير المدن الذكية

 

ويحمل أيضا  درجة . السيد بيريز حاصل على بكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة كومبلوتنسي بإسبانيا

 .علمية في الاستراتيجيات التنفيذية من كلية هارفارد لإدارة الأعمال

 

 ألفارو بيريز

 الرئيس التنفيذي للإدارة الرقمية
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غي ريشيل مستشار أول وعضو رئيسي في لجنة الإدارة، وهو مسؤول من خلال دوره في الشركة عن قيادة التحول 

  .كما أنه يشغل حاليا  منصب مدير إدارة المخاطر والاستراتيجية والاستدامة بالإنابة. في المجموعة

 

منصب نائب رئيس مجلس إدارة  2017عاما  في قطاع الطاقة، وشغل منذ عام  40لدى السيد ريشيل خبرة تزيد عن 

عمل في العديد من الدول، من بينها الجزائر . شركة نوماك، وهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور

 .وُعمان والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وجنوب إفريقيا

 

سنة من حياته المهنية في قطاع الطاقة النووية، حيث  15قبل انضمامه إلى أكوا باور، أمضى السيد ريشيل أول 

وشغل فيها  1998في عام " إنجي"وبعد ذلك انضم إلى شركة ". إيسكوم"و" ويستينجهاوس"عمل في شركتي 

مناصب مختلفة بمسؤوليات متعددة، مثل مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي الإقليمي 

 .للشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، والرئيس التنفيذي لعمليات الطاقة الدولية في الشركة

 

السيد ريشيل حاصل على درجة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة لييج في بلجيكا، ودرجة الماجستير في 

 .التغير المناخي من كلية كينجز في لندن

 غي ريشيل

 مستشار أول في مكتب التحول



دارةالإلجنة  -السير الذاتية    

يشغل بارت بوزمانز منصب الرئيس التنفيذي التقني في شركة أكوا باور، حيث يتولى مهمة قيادة التطوير 

 .التكنولوجي في الشركة

 

عاما  في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، حيث شغل العديد من  25يتمتع السيد بوزمانز بخبرات دولية تتخطى 

المناصب القيادية والتشغيلية والتنفيذية في مجموعة من المجالات المتنوعة، ومنها الهندسة وتطوير الأعمال 

 .وتنفيذ المشاريع وإدارة الأصول

 

"  إنجي"وقبل انضمامه إلى أكوا باور، تبلورت خبرات السيد بوزمانز  الأساسية خلال عقد من الزمن قضاه مع  شركة 

حيث تولى قيادة العديد من المناصب التنفيذية عبر مختلف المناطق الجغرافية، ومن ضمنها منصب رفيع المستوى 

، شغل السيد بوزمانز منصب الرئيس "إنجي"وقبل التحاقه بشركة . في محفظة الطاقة المتجددة في الشركة

 .، المركز الدولي المتخصص في أبحاث الكهرباء وخدمات التشغيل والصيانة"لابوريليك"التنفيذي لشركة 

 

ومع مشاركته في وقت مبكر من حياته المهنية في قطاع طاقة الرياح، منذ أكثر من عقدين، شارك السيد بوزمانز 

في مجموعة واسعة من التقنيات بما في ذلك توليد الطاقة التقليدية والغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي المسال 

وتخزينه والغازات الخضراء والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية وتخزين البطاريات وإدارة الطلب 

 .والشبكات الصغيرة

 

، كما يعمل "كو لويفين"يحمل السيد بوزمانز درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة 

 .أستاذا  زائرا  في نفس الجامعة حيث يدرس هندسة توليد الطاقة
 

 بارت بوزمانز

 الرئيس التنفيذي التقني
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عاما  شملت العديد من المناصب القيادية العليا والاستشارية في شركات  19بسجل حافل من الخبرة تزيد عن 

 .مرموقة، يشغل غسان شولي منصب رئيس الشؤون القانونية في شركة أكوا باور

 

قبل انضمامه إلى شركة أكوا باور، شغل السيد شولي منصب رئيس الشؤون القانونية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، 

كما شغل . حيث كان مسؤولا  عن تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على تأسيس الإدارة القانونية وأداءها

منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة 

إلى مناصب عليا أخرى في شركة أرامكو السعودية، التي مكنته من اكتساب خبرة عميقة في قطاع الطاقة بالمملكة 

 .العربية السعودية

 

يتميز السيد شولي بحنكته في المجال القانوني، ويمتلك خبرة كبيرة من عمله كمستشار رئيسي في المشاريع 

الضخمة، من قبيل عمليات الاندماج والاستحواذ وحوكمة الشركات وإعادة الهيكلة في مختلف القطاعات التي تتمتع 

 .مليار دولار 20برأس مال سوقي يتجاوز 

 

يعتبر السيد شولي محام  معتمد في ولاية نيويورك ويحمل درجة الدكتوراه في الفقه القانوني من مدرسة نورث 

 .وسترن للقانون في كلية لويس وكلارك للقانون

 

 غسان شولي

 رئيس الشؤون القانونية



دارةالإلجنة  -السير الذاتية    

، 2021يشغل فيليب دي كنود منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر والاستراتيجية والاستدامة في شركة أكوا باور منذ يونيو 

إضافة لتوليه كافة المسؤوليات التي تندرج ضمن هذا المنصب، وسينضم دي كنود للزملاء الآخرين في لجنة الإدارة لتوجيه 

 .ودعم الجهود المستمرة لتحقيق التميز على مستوى مجالات الأعمال والعمليات كافة

 

عاما  من الخبرة بشغله مناصب قيادية عليا في عدد من شركات الطاقة الأكثر شهرة  35يجلب السيد دي كنود معه أكثر من 

كما يتمتع بخبرة كبيرة في القيادة التنفيذية وإدارة المخاطر، في كل جهة عمل فيها، عرف بدعمه . على مستوى العالم

المستمر لأجندة الاستدامة وتأثيره في مواكبة تحّول قطاع الطاقة واستراتيجيات تطوير الطاقة المتجددة مع التركيز على 

 .النمو وتعزيز الكفاءة

 

قبل انضمامه إلى أكوا باور ، شغل السيد دي كنود منصب العضو المنتدب في غلوبال إنداستريال هاب، التابعة لشركة 

وقبل هذا . في باريس، حيث أشرف على مهام ثلاث إدارات تقدم المشورة حول تطوير الأعمال والأداء التشغيلي" إنجي"

في تشيلي، حيث كان مسؤولا  عن أنشطتها التجارية في جميع أنحاء " إنجي لاتام"المنصب، عمل لفترة كمدير تنفيذي لشركة 

 .أمريكا اللاتينية، بالإضافة لقيادة استراتيجية الشركة لمواكبة تحول الطاقة على مستوى المنطقة

 

سيشرف السيد دي كنود على وحدة المخاطر والاستراتيجية والاستدامة، وسيكون مسؤولا   عن وحدة المسؤولية المجتمعية 

في إطار دعم إدارة المخاطر والإشراف على تطوير أنشطتنا في حدود إمكانية المخاطرة المتفق عليها للشركة، . في أكوا باور

 .سيقوم أيضا  بتنسيق أعمال لجنة إدارة الاستثمار، وضمان فعالية ونزاهة عملية الإشراف على المخاطر وإدارتها

 

أما فيما يتعلق بالاستدامة، فبالإضافة إلى دعم الإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية والحوكمة الرشيدة وتوجيه الأنشطة 

الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والإشراف عليها، سيعمل فيليب على جمع أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 

 .ضمن إدارة المخاطر والاستراتيجية بالشركة

 فيليب دي كنود

 رئيس تنفيذي للمخاطر والاستراتيجية والاستدامة



 لاستفسارات الإعلاميين

 التسويق بفريق الاتصال يرجى باور، أكوا عن المزيد معرفة في ترغب أو الإعلام وسائل في عضًوا كنت إذا
 . com.comms@acwapower على لدينا والاتصالات

 
 :بـ الاتصال يرجى بالاعلام، المتعلقة للاستفسارات

  
  باور أكوا

 خندواني سابينا
 والاتصالات التسويق مديرة

SKhandwani@acwapower.com 
+971 4 364 8387 

 
 نولتون آن هيل

 غانم أبو مروان
 والتحرير للإعلام الإقليمي المدير

marwan.abu-ghanem@hkstrategies.com 
+971 55 910 8924 

 
 المستثمرين علاقات
 سيرين أوزغور
  المستثمرين علاقات – عام مدير

Oserin@acwapower.com  
+971 4 364 8369 

 قسم الأخبار
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