Our Commitments
إلتــــــزامنـــــــــا

ACWA Power is a leading and innovative
developer, asset owner and operator of
independent power generation and desalinated
water production facilities.

 ومشاركة في، ومستثمرة،تعدّ أكوا باور شركة مطوّرة
تملّك وتشغيل مجموعة من محطات توليد الكهرباء وإنتاج
.المياه المحالة المستقلة

Our
commitment
to
social
responsibility,
governance and sustainability is inherently
interwoven into the fabric of our business model
and guided by our vision to reliably provide water
and electricity.

إن التزامنا تجاه المسؤولية االجتماعية والحوكمة واالستدامة نابع من
صميم أعمالنا وبتوجيه من رؤيتنا لتوفير المياه والكهرباء بصورة
.موثوقة

Our stakeholders, people and the environment are
primary considerations in all we do, throughout the
development, construction, operation and
decommissioning phases of our facilities.

نأخذ بعين االعتبار جميع المساهمين والعاملين لدينا واألطراف
األخرى وكذلك البيئة حيث أنهم يشكلون المحور األساسي في كل ما
 في جميع مراحل التطوير واإلنشاء والتشغيل وتوقيف،نقوم به
.منشآتنا

Our core values of Integrity, Rigor, Fairness,
Ingenuity and Diversity are ingrained in decision
making at all levels.

إن قيمنا األساسية هي النزاهة والدقة واإلنصاف كما أن دعم اإلبداع
.والتنوع هو عامل أساسي في اتخاذ القرارات على جميع األصعدة

We champion the socio-economic development
of our host communities and nations by:

نقوم بمساندة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول والمجتمعات التي
:نتواجد بها من خالل



setting benchmarks and achieving world class
performance standards that go beyond
compliance;

 وضع معايير وتحقيق مستويات أداء عالمية تتجاوز اإللتزام؛



proactively engaging with our stakeholders to
deliver long term shared-value creation and
prosperity opportunities;

 المبادرة النشطة للعمل مع شركائنا إليجاد قيم مشتركة وفرص
ناجحة على المدى البعيد؛



auditing and managing our own organization
and supply chain to ethical benchmarks that
includes the prohibition of corrupt and
fraudulent practices, child and forced labour,
intimidation and discrimination;

 التقيد بإجراءات التدقيق وإدارة الشركة وسلسلة التوريد بحسب
 تشمل حظر الممارسات الفاسدة والتزوير.المعايير األخالقية التي
وتشغيل األطفال والعمل القسري والترهيب والتمييز؛



making certain of human rights, the safety and
welfare of workers, fair employment and equal
opportunity practices across our operations;

 والسالمة المهنية ورفاهية، التأكد من تطبيق حقوق اإلنسان
الموظفين وممارسات التوظيف العادل وتكافؤ الفرص في جميع
أعمالنا؛



cultivating an entrepreneurial culture that
breeds professional insight to govern our risks
and opportunities;

 ترسيخ ثقافة العمل الحر واالبتكار الذي يولد الرؤية المهنية لتنظيم
وإدارة المخاطر وإيجاد الفرص المتاحة لنا؛



building life-long partnerships to ensure the
stewardship of our relationships and assets;
and

 إيصال نهج وإستراتيجية الشركة وأهدافها وأداء أعمالها بوضوح
.وبشفافية وبصورة منتظمة



clearly,
transparently
and
regularly
communicating our strategies, targets and
business performance.

 إيجاد شراكات مدى الحياة لضمان إدارة جيدة لعالقاتنا وأصولنا؛
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