
 

  

 

 

 

 

Voting results on the General Assembly Meeting Agenda   جدول أعمال الجمعية على  نتائج التصويت  

1 Approve the auditor's report for Company's 
accounts for the fiscal year ending on 
31/12/2021G. 

في    موافقة ال المنتهي  المالي  للعام  الحسابات  مراجع  تقرير  على 
 .م31/12/2021

1 

2 Approve the Board of Directors report for the fiscal 
year ending on 31/12/2021G. 

في    موافقة ال  المنتهي  المالي  للعام  اإلدارة  مجلس  تقرير  على 
 .م31/12/2021

2 

3 - Voting on the financial statements for the fiscal 
year ending on 31/12/2021G. 

في    موافقة ال المنتهي  المالي  للعام  للشركة  المالية  القوائم  على 
 م.31/12/2021
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4 Approve the Board’s recommendations to 
distribute dividends amounting to SAR 
562,946,791 to the shareholders for financial 
period of 31/12/2021 at (SAR 0,77) per share 
representing 7,7% of the nominal value per share. 
Provided that the entitlement to dividends is for 
shareholders holding the shares by the end of the 
trading day of the assembly date, and who are 
registered in the Company's shareholders registry 
held with the Securities Depository Center 
Company (Edaa) at the end of the second trading 
day following the entitlement date, and provided 
that the distribution of dividends begins on 
Thursday 21/07/2022G. 

بمبلغ   موافقة ال نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على 
المالية    562,946,791 الفترة  عن  المساهمين  على  سعودي  لاير 

31/12/2021( بواقع  والتي  0.77م،  الواحد  للسهم  سعودي  ( لاير 
( من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون األحقية  %7,7) تمثل

العامة   الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  المالكين  للمساهمين 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق  
المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق،  

 م. 21/07/2022أن يبدأ توزيع األرباح في يوم الخميس على 
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5 Approve the delegation to the Board of Directors to 
distribute interim dividends on a semi or quarterly 
annual basis for the fiscal year ending on 
31/12/2022G and to determine the maturity and 
disbursement dates in accordance with the 
regulatory rules and procedures issued pursuant to 
the Companies Law, and commensurate the 
Company's financial position, cash flows and 
expansion and investment plans. 

م  موافقة ال أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  تفويض  بشكل  على  رحلية 
في   المنتهي  المالي  العام  عن  سنوي  ربع  أو  سنوي  نصف 

م، وتحديد تاريخ اإلستحقاق والصرف وفقاً للضوابط  31/12/2022
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب  
التوسعية   وخططها  النقدية  وتدفقاتها  المالي  الشركة  وضع  مع 

 واإلستثمارية. 
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6 Approve the discharge of the members of the Board 
of Directors for the fiscal year ending on 
31/12/2021G. 

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في    موافقة ال
 .م31/12/2021
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7 Approve the delegating to the Board of Directors 
the authorisation powers of the General Assembly 
stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the 
Companies Law, for a period of one year starting 
from the date of the approval by the General 
Assembly or until the end of the delegated Board of 
Directors’ term, whichever is earlier, in accordance 

على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية    موافقة ال
( من المادة الحادية والسبعين من نظام  1الفقرة )بالترخيص الوارد في  

أو حتى   العامة  الجمعية  تاريخ موافقة  الشركات، وذلك لمدة عام من 
نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة  
الشركات   لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  واالجراءات  الضوابط  في 

 المدرجة. الخاصة بشركات المساهمة 
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   (االجتماع األول)جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أكوا باور نتائج التصويت على 

 .هـ 1443/ 12/ 01م الموافق 30/06/2022( يوم الخميس 18:30عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة ) لمنعقدا

Voting results on the Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting for ACWA POWER Co. 

shareholders the first ordinary general assembly meeting, which is held via modern technology 

means, at 18:30 on Thursday 06/30/2022 AD corresponding to 12/01/1443 AH . 

 



 

with the conditions set forth in the Regulatory 
Rules and Procedures issued pursuant to the 
Companies Law relating to Listed Joint Stock 
Companies. 

8 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Saudi Arabian British 
Bank (“SABB”), in which former Board member Mr. 
Raid Ismail has an indirect interest. These 
businesses and contracts are appointing SABB as 
one of the main investors in ACWA POWER Sukuk 
for a period of 7 years, at an amount of SAR 
300,000,000, There are no preferential terms in 
these Businesses and contracts.  

لتي تمت بين الشركة والبنك السعودي  على األعمال والعقود ا موافقة ال
البريطاني )"ساب"( والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ رائد  
اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين ساب كأحد  

لمدة   باور  أكوا  لصكوك  الرئيسيين  بمبلغ    7المزودين  سنوات 
في هذه  لاير سعودي واليوجد أي شروط تفضيلية    300.000.000
 األعمال والعقود. 
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9 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Saudi Arabian British 
Bank (“SABB”), in which former Board member Mr. 
Raid Ismail has an indirect interest. These 
businesses and contracts provide an Equity Bridge 
Loan for a period of 7 years for Shuaiba 3 IWP to 
support project capital in the amount of SAR 
506,250,000. There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي   موافقة ال
)"ساب"( والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ رائد  البريطاني 

قرض   تقديم  عن  عبارة  وهي  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  اسماعيل 
لدعم    3سنوات لصالح مشروع الشعيبة المستقل للمياه    7تجسيري لمدة  

لاير سعودي واليوجد أي    506.250.000رأسمال المشروع بمبلغ  
 ود.  شروط تفضيلية في هذه األعمال والعق
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10 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Saudi Arabian British 
Bank (“SABB”), in which former Board member Mr. 
Raid Ismail has an indirect interest. These 
businesses and contracts provide LRA LC, renewed 
every 6 months for Shuaiba Expansion project to 
support the project for SAR 34,632,750 as of 31 
December 2021. There are no preferential terms in 
these Businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي   موافقة ال
البريطاني )"ساب"( والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ رائد  
خطاب   تقديم  عن  عبارة  وهي  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  اسماعيل 
احتياطي يجدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة   اعتماد مستندي 

ال  لدعم  للمياه  المستقل  بمبلغ الشعيبة  للمشروع  المقدم  تمويل 
واليوجد أي    2021ديسمبر    31لاير سعودي كما في    34.632.750

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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11 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Saudi Arabian British 
Bank (“SABB”), in which former Board member Mr. 
Raid Ismail has an indirect interest. These 
businesses and contracts provide Equity LC, 
renewable every year for Red Stone CSP in South 
Africa to support the project capital at an amount of 
SAR 263,320,689 as of 31 December 2021. There 
are no preferential terms in these Businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي   موافقة ال
التي لعضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ رائد  البريطاني )"ساب"( و

خطاب   تقديم  عن  عبارة  وهي  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  اسماعيل 
اعتماد مستندي احتياطي  يجدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب  

لاير سعودي    263.320.689أفريقيا لدعم رأسمال المشروع بمبلغ  
في   تفضيلي   2021ديسمبر    31كما  شروط  أي  هذه  واليوجد  في  ة 

 األعمال والعقود.  
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12 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. 
These businesses and contracts provide Local 
Content Bond for a period of 39 months for REPDO 
2 to satisfy local content requirement with an 
amount of SAR 47,812,500 as of 31 December 2021. 
There are no preferential terms in these businesses 
and contracts.  

كة وبنك الرياض  على األعمال والعقود التي تمت بين الشر  موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان محتوى محلي  

شهرا لمشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة    39لمدة  
)ريبدو   المحلي2المتجددة  المحتوى  بمتطلبات  للوفاء  بمبلغ    ( 

واليوجد أي    2021ديسمبر    31لاير سعودي كما في    47.812.500
 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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13 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest. 
These businesses and contracts provide Equity LC 
for a period of 36 months for Sirdarya CCGT 1 in 
Uzbekistan to support the project capital with an 
amount of SAR 21,442,763 as of 31 December 2021. 
There are no preferential terms in these businesses 
and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 
اعتماد  خطاب  تقديم  عن  عبارة  وهي  فيها،  مباشرة  غير  مصلحة 

لمدة   احتياطي  الطاقة     36مستندي  لتوليد  لمشروع سيرداريا  شهرا 
في أوزبكستان لدعم رأسمال المشروع بمبلغ   1ورة الغاز المركبة  بد

واليوجد أي    2021ديسمبر    31لاير سعودي كما في    21.442.763
 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. 
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14 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.  
These businesses and contracts provide DSRA LC 
for a period of 39 months for Sirdarya CCGT 1 in 
Uzbekistan to support the project with an amount 
of SAR 178,278,139 as of 31 December 2021. There 
are no preferential terms in these businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 

اعتما خطاب  تقديم  عن  عبارة  وهي  فيها،  مباشرة  غير  د مصلحة 
شهرا لمشروع  سيرداريا لتوليد الطاقة    39مستندي احتياطي  لمدة  

في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع    1بدورة الغاز المركبة  
في    178.278.139بمبلغ   كما  سعودي    2021ديسمبر    31لاير 

 واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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15 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.  
These businesses and contracts are appointing 
Riyad Bank as one of the investors in ACWA POWER 
Sukuk for a period of 7 years, at an amount of SAR 
30,000,000. There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعيين بنك الرياض أحد  

لمدة   باور  أكوا  لصكوك  بمبلغ    7المزودين   30.000.000سنوات 
 لاير سعودي واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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16 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.  
These businesses and contracts provide a Hedging 
Guarantee for a period of 3 years for Sudair IPP. The 
Mark-to-Market value as of 31 December 2021 was 
Zero SAR. There are no preferential terms in these 
businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 

  3مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم عقد تحوط لمدة  
لم في  سنوات  السوق  لقيمة  ووفقا  الشمسية  للطاقة  سدير  شروع 

شروط    31/12/2021 أي  اليوجد  سعودي  لاير  صفر  العقد  قيمة 
 تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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17 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 
Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.  
These businesses and contracts provide Bid 
Guarantee (Bid Bond) for period of 8 months for 
Sirdarya CCGT 2 in Uzbekistan to support bidding 
for the project with an amount of SAR 37,500,000 
as of 31 December 2021. There are no preferential 
terms in these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس  وال محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  تي 

  8مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة  
الغاز   بدورة  الطاقة  لتوليد  سيرداريا   مشروع  الشركة  لعطاء  اشهر 

بقيمة    2المركبة   المشروع  مناقصة  تقديم  لدعم  أوزبكستان  في 
واليوجد أي    2021ديسمبر    31في  لاير سعودي كما    37.500.000

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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18 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Riyad Bank, in which 
former Board member His Excellency Mr. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض    موافقة ال
النحاس   محمد  االستاذ/  معالي  السابق  اإلدارة  مجلس  لعضو  والتي 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة 
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Mohammed Al Nahhas has an indirect interest.  
These businesses and contracts provide Bid 
Guarantee (Bid Bond) for a period of 14 months for 
Nukus Wind in Uzbekistan to support bidding for 
the project with an amount of SAR 5,625,000 as of 
31 December 2021. There are no preferential terms 
in these businesses and contracts.  

شهرا لعطاء الشركة لمشروع رياح (نوكوس) في أوزبكستان لدعم   14
  31لاير سعودي كما في    5.625.000مناقصة المشروع بقيمة    تقديم

 واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.    2021ديسمبر  

19 Approve the business and contracts concluded 
between the Company and Saudi National Bank 
SNB, in which Board member Mr. Abdullah Al 
Rowais has an indirect interest. These businesses 
and contracts provide a Development Security 
Facility for 46 months for Sudair IPP to support 
development of the project with an amount of SAR 
106,192,998. There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي    موافقةال
السعودي والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدهللا الرويس  مصلحة  

شهرا    46غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان تطويري لمدة  
بقيمة   المشروع  تطوير  لدعم  الشمسية  للطاقة  سدير  لمشروع 

لاير سعودي واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه    106,192,998
 األعمال والعقود.  
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20 Approve the business and contracts concluded 
between one of the Company affiliates and Saudi 
Tabreed, in which Chairman of the Board of 
Directors Mr. Mohammed Abunayyan Board 
member Mr. Omar Al Midani and Former Board 
Members Mr. Suliman Al Muhaidib and Mr. Rasheed 
Al Rasheed have an indirect interest. These 
businesses and contracts are represented by the 
entry of Saudi Tabreed as a partner investing 15% 
in the red Sea Project Utility Assets and 
Infrastructure PPP, with a value of SAR 
151,370,643.56. There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة    موافقة ال
محمد   االستاذ/  اإلدارة  لرئيس مجلس  والتي  السعودية  تبريد  وشركة 

ضو مجلس اإلدارة األستاذ/عمر الميداني وعضوي مجلس  أبونيان وع
الرشيد   رشيد  واالستاذ/  المهيدب  سليمان  االستاذ/  السابقين  اإلدارة 
مصلحة غير مباشرة فيها وهذه األعمال والعقود تتمثل في دخول شركة  

في مشروع تطوير البنى   %15تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة 
م لمرافق  واألصول  تبلغ التحتية  بقيمة  األحمر  البحر  شروع 

لاير سعودي واليوجد أي شروط تفضيلية في    151,370,643.56
 هذه األعمال والعقود.  
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21 Approve the business and contracts concluded and 
that will be concluded between the Company and 
Burj Rafal Real-estate Development company, in 
which Chairman of the Board of Directors Mr. 
Mohammed Abunayyan has an indirect interest. 
These businesses and contracts are represented by 
fees of utility services for one of company’s 
residential property, with value of SAR 9,799 for six 
months, noting this is an ongoing fees with an 
estimated monthly value of SAR 2,000. There are no 
preferential terms in these Businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت وستتم بين الشركة وشركة    موافقة ال
 / االستاذ  اإلدارة  لرئيس مجلس  والتي  العقاري  للتطوير  رافال    برج 
محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه األعمال والعقود تتمثل  
تبلغ  بقيمة  للشركة  مملوك  لعقار سكني  المرافق  في رسوم  خدمات 

الرسوم    9,799 بأن هذه  أشهر، علما  لمدة ستة  لاير سعودي سنويا 
حوالي   وتبلغ  دوريا  أي    2,000تدفع  واليوجد  لاير سعودي شهريا 

 األعمال والعقود.  شروط تفضيلية في هذه 
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22 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which 
Chairman of the Board of Directors (Mr. 
Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) 
interest. These businesses and contracts are 
(Purchase Orders with no special conditions for one 
time to supply the required spare parts to fulfil the 
demand of Project Companies) and in the amount 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
وشركة )كي     -شركة تابعة ألكوا باور  -للتشغيل والصيانة )"نوماك"(  

)االستاذ/   اإلدارة  مجلس  لرئيس  والتي  للمضخات(  العربية  بي  اس 
 ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن محمد عبدهللا

الغيار   قطع  لتوفير  خاصة  شروط  وبدون  واحدة  لمرة  شراء  )أمر 
( بمبلغ  المشاريع(  شركات  احتياجات  لتلبية  ( لاير  93,900الالزمة 

 سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

22 



 

of (SAR 93,900). There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

23 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which 
Chairman of the Board of Directors (Mr. 
Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) 
interest. These businesses and contracts are 
(Purchase Orders with no special conditions for one 
time to supply the required spare parts to fulfil the 
demand of Project Companies) and in the amount 
of (SAR 1,590). There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.   

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
وشركة )كي     -شركة تابعة ألكوا باور   - للتشغيل والصيانة )"نوماك"(  

)االستاذ/   اإلدارة  مجلس  لرئيس  والتي  للمضخات(  العربية  بي  اس 
محمد عبدهللا ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن 

واحدة  لمرة  شراء  الغيار    )أمر  قطع  لتوفير  خاصة  شروط  وبدون 
( بمبلغ  المشاريع(  شركات  احتياجات  لتلبية  لاير  1,590الالزمة   )

 سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

23 

24 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which 
Chairman of the Board of Directors (Mr. 
Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) 
interest. These businesses and contracts are 
(Purchase Orders with no special conditions for one 
time to supply the required spare parts to fulfil the 
demand of Project Companies) and in the amount 
of (SAR 120,800). There are no preferential terms 
in these businesses and contracts.  

  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى   موافقة ال
وشركة )كي     -شركة تابعة ألكوا باور  -للتشغيل والصيانة )"نوماك"(  

)االستاذ/   اإلدارة  مجلس  لرئيس   والتي  للمضخات(  العربية  بي  اس 
محمد عبدهللا ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن 
الغيار   قطع  لتوفير  خاصة  شروط  وبدون  واحدة  لمرة  شراء  )أمر 

( لاير 120,800ياجات شركات المشاريع( بمبلغ )الالزمة لتلبية احت 
 سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

24 

25 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Arabian Qudra), in which 
Chairman of the Board of Directors (Mr. 
Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) 
interest. These businesses and contracts are 
(Purchase Order with no special conditions for one 
time for a maintenance work to fulfil the demand of 
Project Companies) and in the amount of (SAR 
26,150). There are no preferential terms in these 
businesses and contracts.   

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
وشركة )قدرة    -شركة تابعة ألكوا باور  -للتشغيل والصيانة )"نوماك"(  

العربية( والتي  لرئيس مجلس اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا ابونيان(  
مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن )امر شراء لمرة واحدة  
شركات   احتياجات  وتلبية  الصيانة  ألعمال  خاصة  شروط  وبدون 

( بمبلغ  واليو26,150المشاريع(  سعودي.  لاير  شروط  (  أي  جد 
 تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

25 

26 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Toray Membrane Middle East 
LLC), in which Chairman of the Board of Directors 
(Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an 
(indirect) interest. These businesses and contracts 
are (Purchase Order with no special conditions for 
one time for the membranes supply to fulfil the 
demand of Project Companies) and in the amount 
of (SAR 3,472,000). There are no preferential terms 
in these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
)"نوماك"(   والصيانة  باور  -للتشغيل  ألكوا  تابعة  وشركة    -شركة 

وال المحدودة(  األوسط  الشرق  ميمبراين  مجلس  )توراي  لرئيس   تي 
اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها،  
وهي عبارة عن )امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد  
بمبلغ  المشاريع(  شركات  بصيانة  خاصة  )أغشية(  مواد 

( لاير سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه  3,472,000)
 األعمال والعقود.  

26 



 

27 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Abunayyan Trading 
Company), in which Chairman of the Board of 
Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) 
has an (indirect) interest. These businesses and 
contracts are (A purchase order under an approved 
Rate Agreement for one year for the Cartledge 
Filter supplies to fulfil the demand of Project 
Companies) and in the amount of (SAR 471,200). 
There are no preferential terms in these businesses 
and contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
)"نوماك"(   والصيانة  باور  -للتشغيل  ألكوا  تابعة  وشركة    -شركة 

)ابونيان التجارية( والتي لرئيس مجلس اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا  
مباش )غير  مصلحة  شراء  ابونيان(  )أمر  عن  عبارة  وهي  فيها،  رة( 

( خاصة   فالتر بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة  لتوريد مواد )
( لاير سعودي. واليوجد  471,200بصيانة شركات المشاريع( بمبلغ )

 أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

27 

28 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Toray Membrane Middle East 
LLC), in which Chairman of the Board of Directors 
(Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an 
(indirect) interest. These businesses and contracts 
are (A purchase order under an approved Rate 
Agreement for three years for the membranes 
supply to fulfil the demand of Project Companies) 
and in the amount of (SAR 13,455,600). There are 
no preferential terms in these businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة لا
)"نوماك"(   والصيانة  باور  -للتشغيل  ألكوا  تابعة  وشركة    -شركة 

مجلس   لرئيس  والتي  المحدودة(  األوسط  الشرق  ميمبراين  )توراي 
اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها،  

أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثالث  وهي عبارة عن )
( مواد  لتوريد  طبيعة  شركات   أغشية سنوات  بصيانة  خاصة   )

( لاير سعودي. واليوجد أي شروط  13,455,600المشاريع( بمبلغ )
 تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  

28 

29 Approve the business and contracts concluded and 
that will be concluded between the First National 
Operations and Maintenance Company (“NOMAC”) 
– affiliate of ACWA POWER- and (Toray Membrane 
Middle East LLC), in which Chairman of the Board 
of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) 
has an (indirect) interest. These businesses and 
contracts are (None committed fixed rate 
agreement for 3 years for the membranes supply to 
fulfil the demand of Project Companies,) the 
estimated cost up to (SAR 60,000,000). There are 
no preferential terms in these businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت و ستتم بين الشركة الوطنية    موافقة ال
)"نوماك"(   والصيانة  للتشغيل  باور -األولى  ألكوا  تابعة     - شركة 

لرئيس   والتي  المحدودة(  األوسط  الشرق  ميمبراين  )توراي  وشركة 
مجلس اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا ابونيان( مصلحة )غير مباشرة(  
فيها، وهي عبارة عن )إتفاقية توريد مواد ) أغشية ( خاصة بصيانة  

ت  بتكلفه  سنوات  ثالث  لمدة  محدد  سعر  المشاريع ب  بـ  شركات  قدر 
( لاير سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه  60,000,000)

 األعمال والعقود.  

29 

30 Approve the business and contracts that will be 
concluded between the First National Operations 
and Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (KSB Pumps Arabia), in which 
Chairman of the Board of Directors (Mr. 
Mohammad Abdullah Abunayyan) has an (indirect) 
interest. These businesses and contracts are (One 
time Purchase Order for 1 year with no special 
conditions to supply the required spare parts to 
fulfil the demand of Project Companies.) and in the 
amount of (SAR 966,920). There are no preferential 
terms in these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
وشركة )كي     -شركة تابعة ألكوا باور  -للتشغيل والصيانة )"نوماك"(  

)االستاذ/   اإلدارة  مجلس  لرئيس  والتي  للمضخات(  العربية  بي  اس 
مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن محمد عبدهللا ابونيان(  

)أمر شراء لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع  
( 966,920الغيار الالزمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع( بمبلغ )

 لاير سعودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. 
 
 
 
 
  

30 



 

31 Approve the business and contracts concluded 
between the First National Operations and 
Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Abunayyan Trading 
Company), in which Chairman of the Board of 
Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) 
has an (indirect) interest. These businesses and 
contracts are (One time Purchase Order with no 
special conditions to supply the required spare 
parts to fulfil the demand of Project Companies.) 
and in the amount of (SAR 84,715). There are no 
preferential terms in these businesses and 
contracts.  

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
)"نوماك"(   والصيانة  باور  -للتشغيل  ألكوا  تابعة  وشركة    -شركة 

)ابونيان التجارية( والتي لرئيس مجلس اإلدارة )االستاذ/ محمد عبدهللا  
هي عبارة عن )عقد شراء لمرة  ابونيان( مصلحة )غير مباشرة( فيها، و

واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار الالزمة لتلبية احتياجات  
( بمبلغ  المشاريع(  أي  84,715شركات  واليوجد  سعودي.  لاير   )

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.  
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32 Approve the business and contracts that will be 
concluded between the First National Operations 
and Maintenance Company (“NOMAC”) – affiliate of 
ACWA POWER- and (Saudi Tabreed Operations & 
Maintenance Company (STOM)), in which the 
Chairman of the Board of Directors Mr. Mohammad 
Abunayyan, Board member Mr. Omar Al Midani and 
former Board members Sulaiman Al Muhaidib and 
Mr. Rasheed Al Rasheed has an (indirect) interest. 
These businesses and contracts are (O&M services 
for two District Cooling Systems of the Red Sea 
projects) and in the amount of (SAR 
30,141,562.80). There are no preferential terms in 
these businesses and contracts.  

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية األولى    موافقة ال
)"نوماك"(   والصيانة  باور  -للتشغيل  ألكوا  تابعة  وشركة     -شركة 

)شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة( والتي لرئيس مجلس اإلدارة  
عمر   االستاذ/  اإلدارة  مجلس  وعضو  ابونيان  عبدهللا  محمد  االستاذ/ 
المهيدب   السابقين االستاذ/ سليمان  الميداني وعضوي مجلس اإلدارة 
واالستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن  

البحر مشروع  لمبردات  وصيانة  تشغيل  بمبلغ  األحمر( )عقد 
عودي. واليوجد أي شروط تفضيلية في  ( لاير س30,141,562.80)

 هذه األعمال والعقود.  

32 

33 Approve the participation of the Board member 
Suntharesan Padmanathan in a business competing 
with the Company's business as he is a board 
member and founding shareholder of X-links 
company which engages in similar activity of the 
Company 

يسان   موافقةال سنثار  االستاذ/  اإلدارة  مجلس  عضو  اشتراك  على 
بادمنثان في عمل منافس ألعمال الشركة. وذلك لكونه عضو مجلس  
إدارة ومؤسس لشركة إكس لينكس التي تزاول نشاطاً من نوع نشاط  

 الشركة.  

33 

34 Approve the participation of the Board member 
Suntharesan Padmanathan in a business competing 
with the Company's business as he will be a board 
member and founding shareholder Zhero company 
which engages in a similar activity of the Company.  

ع  موافقةال اشتراك  يسان على  سنثار  االستاذ/  اإلدارة  مجلس  ضو 
بادمانثان في عمل منافس ألعمال الشركة. وذلك بكونه عضو مجلس  
 إدارة ومؤسس لشركة زيرو التي تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة.  

34 

 

 

 

 

 

 


