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 (  3)  نموذج  

 اختيارية   أسئلة
 

  طرف ذي مع    تعاملعارض مصالح أو تمثل  نطوي على تمحتملة قد ت  تتعامل تعرف على أي  في ال  رة الموقرينمجلس اإلدا  اءضأعمرشحي    ةلمساعدباور  سعى شركة أكوا  ت
يصعب  قد  المر الذي  وأنشطتها    الشركة  حجم عمليات، ونظرا لةق ذات العل  نظمةال   المطلوبة وفق   حصول على الموافقاتكة أو العضو والالشر من قبل    هاإلفصاح عن  يجبقة  عل

  المقدمة   جابات ضوء اإل  علىة  الشركستقوم  وختيارية  عدد من السئلة اإلاد  ت بإعدقام  فإن الشركة  ا وتقييمه  القائمة والمحتملة   لى كافة التعاملت ع  اإلطلع  مرشحلى أي  معه ع
 .اللزم  طته لتقديم اإلفصاحإحا و المعني  مرشحتعارض مصالح مع ال  كان سيترتب على مثل هذا التعامل ما إذاوامل حالي وجود تعفي حال بالتحقق  أدناهاالختيارية ة سئللأل

 

 
 

  شركات ال  أي يف  المباشرة  غير و  المباشرة  ملكيتك ذكر    يرجى  (3نموذج الهيئة رقم )  منمن القسم السابع  ن، ش(    ،)أ  السؤال   على  إجابتك  فيالى ما تم ذكره  باالضافة   -1

 .٪5 عن  رمباش غير أو مباشر بشكل فيها ملكيتك  تزيد  أو تساويت التي الشركا في  تكملكي راجإد  يرجى ، همة ساالمبالشركات يتعلق يما  ف . رىخالقانونية  اناتكيوأ
 

 للكيان   القانوني لشكلا ني القانو  للكيان الكامل االسم م
 

   مباشر غير/ رمباش   كية المل  نسبة

     

     

     

  

ي  ها أمام أمثل لالتي قامت بتعيينك كميرجى ذكر جميع الكيانات  ( 3نموذج الهيئة رقم )من من القسم السابع ( ب) السؤال على إجابتك فيالى ما تم ذكره  باالضافة     -2

   طرف آخر
 القانوني  للكيان الكامل االسم م

 
 للكيان   القانوني الشكل

 

   

   

   

 
 .التوجيه أو  المشورة  تقديم  خلل من فقط ذلك  كان لو حتى راتهاقرا على  تأثير لديك التي الشركات يعجم ذكر يرجى3- 

 

 القانوني  للكيان ملالكا االسم م

 
 للكيان   القانوني الشكل

 

   

   

   

 
   اصب التنفيذيةأحد المنل فيها تشغ  يالت الشركات جميع  رذك رجاءال ( 3نموذج الهيئة رقم )من  من القسم السابع ( ث  ج، ) رقم السؤال لىع الى ما تم ذكرهباالضافة  4- 

 

 نوني القا للكيان لالكام االسم م

 
 للكيان   لقانونيا الشكل

 

   

   

   

 
 

 التي يمثلها العضو   عتباريةالاالشخصية                                                                                                                العضو

 : التي يمثلها العضو اسم الشخصية االعتبارية                                                                                                          االســــــم:

 : إليه التوقيعاسم المفوض                                                                                                           التوقيــع:

 المنصب:                                                                                          /     /        ــخ:التاريـ

 وقيـع: الت                                                                                                                                

     التاريــخ:     /     /                                                                                                                                
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 (  3)  نموذج  

 

 GLOSSARY OF DEFINED TERMS USED IN THIS FORM AND CMA ( 3الهيئة رقم ) نموذج ذج وهذا النمو خدمة في تس المصطلحات الم قائمة 
FORM (3)  

 

   :السيطرة
 

مكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة  ا الا
منفردا   آخر  شخص  وقرارات  أعمال  على  فعال  تأثير 

 اآلتي: ن م خلل أيأومجتمعاُ مع قريب أو تابع من 

% أو أكثر من حقوق التصويت   30امتلك نسبة تساوي  -أ

 في الشركة  
كثر من أعضاء الجهاز اإلداري  % أو أ30حق تعيين  -ب

 لشركة  وتفسر كلمة "المسيطر" وفقا لذلك. ل
 

the ability to influence the actions or decisions of 
another person through, whether directly or 
indirectly, alone or with a relative or affiliate (a) 
holding 30% or more of the voting rights in a 
company, or (b) having the right to appoint 30% or 
more of the members of the governing body; 
“controller” shall be construed accordingly. 

Control 

بار ك
 يين يذتنفال

وحدة أو   - مكلفا  ص طبيعي يكون أي شخ : التنفيذيين كبار

أو من قبل   لمنشأةلاري دقبل الجهاز االا من   – مع آخرين
،  دارة ااشراف واا داري للمنشأة بمهام الجهاز االا  فيعضو 

 آلتي بيانهم:ا االى أي من رجعيته وتكون م

داري مباشرة  -1  . الجهاز االا

داعضو في الجهاز  -2  . رياالا

 الرئيس التنفيذي.  -3
 

Any natural person to whom the governing body of 
the firm, or a member of the governing body of the 
firm, has given responsibility, either alone or jointly 
with others, for management and supervision and 
either reports to: 
1) the governing body directly. 
2) a member of the governing body; or 
3) the CEO.  

Senior 
Executive 

األنشطة  
 يسية  ئالر

  وبيعها   الكهربائية  الطاقة  توزيع،  الكهربائية   طاقةال  توليد
  الكهربائية   الطاقة  محطات  شاءنإ،  المياه   حليةت،  بالجملة 

  كهربائية لا  الطاقة  محطات  وصيانة  إصلح،  والمحوالت 
 . المحلة للمياه جملةبال  البيعو  والمحوالت

Electric power generation, Distribution and 
wholesale of electric power, Water desalination, 
Construction of power plants, Repair and 
maintenance of power plants and Wholesale of 
desalinated water. 

 

Company 
main 

activities: 
 

  األنشطة
 لة المكم

  للمياه   المتكاملة  التحتية   البنية  بمشاريع   المتعلقة  النشطة  -1

  التي (  المتجددة  الطاقة   ذلك  في  بما)  الطاقة  أو/ و  والبخار
  الري،  ومياه   ، الشرب  مياه:  التالية  لنظمة ا  أيضا    تشمل
  الصحي،  الصرف   مياه   ومعالجة  الصحي،  الصرف   ومياه
  المركزي،  والتبريد  االتصاالت،   وشبكة  ت، يا والنفا

  والنقل   والتوليد  التخزين  وأنظمة  الطاقة،   أنظمة  وعناصر
 . والتوزيع 

 
:  التالية   النظمة  ذلك  في  بما  المتكاملة  الطاقة  مشاريع  -2

  الحيوية،  لحراريةا  والطاقة   طاقة،   إلى  نفاياتال   تحويل
  الغاز   ومشاريع   الخضر،   الهيدروجين   توليد  ومشاريع

  المسال   الطبيعي  لغازا  وإمدادات   الطاقة،  بتوليد  خاصةال
(LNG) ،  الغاز   ويلتح  وإعادة  التخزين،   مرافق  واستلم  

 .الطاقة  وتوليد رافقوم غاز،  إلى ل السائ
 

1- integrated water, steam and/or power (including 
renewable) utilities infrastructure projects which 
also include the following systems: potable water, 
irrigation water, sewage, sewage treatment, waste, 
telecommunications network, district cooling, 
energy systems components, storage, generation, 
transmission and distribution systems. 
2- integrated energy projects including the 
following systems: waste to energy, biothermal 
energy, green hydrogen projects generation, gas to 
power projects, and liquefied natural gas (LNG) 
supply, receiving storage regasification and power 
generation facilities. 

 

Company 
ancillary 
activities 

 

 

 


