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سؤوليةاملمبادئفيتتمثلالتياملؤسسيةالحوكمةبفلسفةواسترشاًدا
بالحفاظهاالتزامطاقةتؤكدالعادل،واإلفصاحوالشفافيةواإلنصافواملساءلة

املمارساتأفضلمعيتفقبمااملؤسسيةالحوكمةفيعاليةمعاييراتباععلى
.الدولية

ةبالحوكمالخاصةواإلجراءاتاألنظمةعلىعامةنظرةالتقريرهذايعرض
ديسمبر31إلى2021يناير1منالفترةخاللطاقةفيواملعتمدةاملؤسسية

لألوراقظبيأبو سوق منلكلاإللكترونياملوقععلىالتقريرنشرتموقد،2021
.والشركةاملالية

مقدمة

محمد حسن السويدي/ سعادة

رئيس مجلس اإلدارة

وائل نابلس ي/ السيد

مدير إدارة التدقيق الداخلي 5

سيف محمد الهاجري / معالي خالد عبد هللا املاس/ السيد

سعيد مبارك الهاجري / السيد

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت 4

سالم سلطان الظاهري / السيد

رئيس لجنة التدقيق3

2021فبراير14مناعتباًراالتدقيقلجنةرئيسمنصبيشغل1.

2021فبراير14مناعتباًراواملكافآتالترشيحاتلجنةرئيسمنصبيشغل2.

2021فبراير14حتىالتدقيقلجنةرئيسمنصشغل3.

2021فبراير14حتىواملكافآتالترشيحاتلجنةرئيسمنصبشغل4.

الشركةفيالداخليةالرقابةنظامعلىاإلشرافالداخليالتدقيقإدارةمديريتولى5.

حققةاإلنجازاتإلىبالنظر
ُ
2021كانفقداملؤسسية،الحوكمةصعيدعلىامل

 .باملرونةالشركةفيهاتسمتعاًما
ً
يتهاورؤ الشركةأهدافعلىمستندا

دليل"(لساملج"باسميليمافيإليهُيشار)طاقةإدارةمجلساعتمدورسالتها،
لسبيعلىبينها،منأمور،عدةيحددالذيللمجموعةاملؤسسيةالحوكمة

فيمجتمعةيهاإلُيشار)التابعةوشركاتهاللشركةالحوكمةإطارالحصر،الاملثال
."(املجموعة"باسميليما

وطنيةالأبوظبيلشركةالحوكمةتقريرلكمنقدمأنفخرنادواعيملنإنه
2021لعام("الشركة"أو"طاقة"باسميليمافياختصاًراإليهاُيشار)للطاقة

نظالجهةوالسلع،املاليةاألوراقهيئةمتطلباتمعيتفقبما
ُ
لألسواقمةامل

 املتحدة،العربيةاإلماراتدولةفياملالية
ً
قاريرتإعدادملعاييروامتثاال

اس ياألسالخيار:التقاريرإلعدادالعامليةاملبادرةعنالصادرةاالستدامة
(102-18).

املحليالصعيدينعلىألعمالناتحول نقطةبمثابة2021عامكانلقد
علىمستداممستقبلتحقيقنحوجديدةرحلةفيشرعناحيثوالدولي،

صميمهافيتضم  التياالستراتيجيةأهدافهاإطارفيلشركتناالطويلاملدى
.واملجتمعوالبيئةبالحوكمةاملتعلقةالشركةطموحات

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت2
رئيس لجنة التدقيق 1
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02

إطار عمل 
الحوكمة 
املؤسسية

:التاليالشكلفيعنهاعامةنظرةونستعرضمحددة،أهدافمنهابكلترتبطرئيسيةركائزأربعمنطاقةملجموعةاملؤسسيةالحوكمةعملإطاريتألف

الالتنفيذإطارفياإلدارة،مجلسيتوقع -كليهماأو-حوكمةللسياساتأوعملإطارإعدادعلىالعملالتابعةالشركاتمنللمجموعة،املؤسسيةالحوكمةإلطارالفع 
:ةالتابعالشركاتفياملتبعالحوكمةهيكلعلىعامةنظرةالتاليالشكلويعرض.املجموعةلدىاملعتمداملؤسسيةالحوكمةإطارمعيتماش ىبما

.الرابطهذاخاللمنللمجموعةاملؤسسيةالحوكمةدليلعلىاالطالعيمكن
4 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 
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هيكل الحوكمة 
املتبع في طاقة

فيالتنفيذيةواإلدارةارةاإلدمجلسلجانمعبفعاليةواملشاركةالواجبةالعنايةبذلضمانخاللمنالعملاحتياجاتدعمإلىطاقةتتبعهالذياملؤسسيةالحوكمةهيكلتصميميهدف
:لطاقةاملؤسسيةالحوكمةهيكلعلىعامةنظرةيليمافي.واضحبشكلموثقةصالحياتمنبدعممحددةمسائل
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ب
َ
غيرأعضاءمنالشركةإدارةسمجلأعضاءغالبيةويتألفللشركة،األساس يللنظاموفًقامنهايتبقىماأوسنواتثالثملدةالعموميةالجمعيةطريقعنطاقةفياإلدارةمجلسُينتخ

.(الحوكمةدليل)2020لسنة(م.ر/3)رقموالسلعاملاليةاألوراقهيئةقرارفيلهمالورادالتعريفحسبمستقلينتنفيذيين

دعوةالشركةوأصدرت.تسعةإلىأعضاءسبعةمناإلدارةمجلسأعضاءعددزيادةالشركةمساهموقرر ،2021مارس18فيللشركةاألساس يالنظامعلىتمالذيالتعديلاعتمادمع
الشركةمساهميتشجيععلىكافآتواملالترشيحاتلجنةعملتفقدالشركة،تتبعهاالتيالقيممعوتماشًيا.اإلدارةمجلسعضويةفيانتخابهمبطلبللتقدماملناسبينللمرشحينعامة
 يحلمترشيحهاأنإالالشركة،إدارةمجلسلعضويةللترشحالظاهري عليمحمدفاطمة/السيدةعلىاالختيارووقع.اإلدارةمجلسلعضويةمرشحاتتسميةعلى

َ
كافيةبأصواتظ

.بالعضويةللفوز تؤهلها

:دارةاإل مجلسفيالحالييناألعضاءعنتعريفيةنبذةيليمافي.املجاالتشتىفيمتنوعةومؤهالتومهاراتبخبراتيتمتعون أعضاءمنطاقةإدارةمجلسيتألف

اإلدارةمجلسأعضاءعنتعريفيةنبذة1.4

السويديحسنمحمد/سعادة

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس

2020عامفيللمجلسرئيًساوانُتِخب،2019عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

مملوكةجهاتيفحصًصاتملكالتيالقابضةلشركةالتنفيذيالرئيسمنصبالسويديحسنمحمد/سعادةيتبوأ
السويدي/ادةسعحازوقد.للطاقةأبوظبيمؤسسةضمنهامنبالتنمية،صلةذاتمختلفةقطاعاتفيوتعمللإلمارة

.اإلماراتجامعةمناملحاسبةفيالبكالوريوسشهادةعلى

باإلضافةتعدينوالاملعادنقسمإدارةضمنهامنلالستثمار،مبادلةشركةفيمناصبعدةسابًقاالسويدي/سعادةشغل
لتحتيةاالبنيةبقطاعاتاالستثماراتإدارةمجالفيبخبرةويحظىسنوات،10منأكثرمنذاإلداريةاملناصبمنعددالى

:التاليةاملناصبحالًياويشغل.أخرى وقطاعاتواملرافق

والكهرباءللمياهاإلماراتشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس•

للتوزيعأدنوكشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

النوويةللطاقةاإلماراتمؤسسةفيالتدقيقلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

لألملنيومالعامليةاإلماراتشركةفيالبشريةاملواردلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

للتقاعدأبوظبيصندوق فياالستثمارلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

العامليةاللولومجموعةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

الظاهرةشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

دريفوسلويسشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

04

إدارةمجلس
طاقة
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الهاجري مباركسعيد/السيد

املاليةالشؤونفيعاًما26تتجاوز بخبرةالهاجري مباركسعيد/السيديتمتع
كالركدآنلويسكليةمناألعمالإدارةفيبكالوريوسشهادةويحمل.الدولية

لتعليمابرنامجفيشارككمامعتمد،ماليمحللوهواملتحدة،الوالياتفي
:ةالتالياملناصبحالًياويشغل.لألعمالهارفاردبكليةالتنفيذي

لالستثمارأبوظبيجهازفيتنفيذيمدير•

(سالمة)نللتأميالعربيةاإلسالميةالشركةفياإلدارةمجلسرئيسنائب•

إنسيادكليةفياالستشاري املجلسعضو•

تنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارة،مجلسرئيسنائب
فيساملجللرئيسنائًباوانُتِخب،2011عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

2020عام

الهاجري محمدسيف/معالي

فياديةاالقتصالتنميةدائرةرئيسمنصبالهاجري محمدسيف/معاليشغل
رئيًساهمنصبخاللومن.أبوظبيإلمارةالتنفيذياملجلسوعضوأبوظبي
وقيادةفاإلشرامسؤوليةالهاجري /معاليتولىاالقتصادية،التنميةلدائرة

لدائرةرئيًساتعيينهوقبل.أبوظبيإلمارةاالقتصاديةواالستراتيجيةاألجندة
الرئيسمنصبالهاجري /معاليشغل،2017عامفياالقتصاديةالتنمية

.2008امعمنذالقابضةتوازن وشركةاالقتصاديالتوازن ملجلسالتنفيذي
لحكومةيةالرئيساملبادراتمنالعديدفيفاعلةمشاركةأيًضامعاليهوشارك
إدارةجالسمفيكعضواملهنيةحياتهمدىعلىخدمتهإلىباإلضافةأبوظبي،
علىامنهالحكومية،شبهأوالحكوميةسواءً الرائدةاملنظماتمنالعديد
.للمعارضالوطنيأبوظبيومركزصناعاتاملثالسبيل

كليةنمواالقتصاداألعمالإدارةفيالبكالوريوسشهادةالهاجري /معاليحاز
مجالفيةعميقخبرةولديهاألمريكية،املتحدةالوالياتفيكالركآندلويس
.األعمالإدارة

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2020عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

السويديسلطانخليفة/السيد

لصندوق يالتنفيذالرئيسمنصبالسويديسلطانخليفة/السيديتبوأ
منالعديدالحاليةاملناصبتوليهقبلشغلوقد،(ADG)للنموأبوظبي

للتكريرذيالتنفياملديراملثال،سبيلعلىمنهاالعليا،اإلداريةاملناصب
باإلنابةيذيالتنفوالرئيسلالستثمار،مبادلةشركةفيوالبتروكيماويات

.(كيماويات)للكيماوياتالوطنيةأبوظبيلشركة

منقالتسويتخصصفياألعمالإدارةبكالوريوسالسويدي/السيدحاز
شهادةاأيضً وحازاألمريكية،املتحدةبالوالياتكاليفورنياواليةجامعة

يتمتع.زايدجامعةمنامتيازبدرجةاألعمالإدارةفيالتنفيذياملاجستير
حالًياويشغل.األعمالوإدارةواالستثماراتاالستراتيجيةمجالفيبخبرة

:التاليةاملناصب

الشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس•
(صناعات)العامةالقابضة

ذيةأغشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس•

انئمو فيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيسنائب•
أبوظبي

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2020عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب
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املاسعبدهللاخالد/السيد

فيتهيرسماريلجامعةمناإلدارةفيبكالوريوسشهادةاملاس/السيدحاز
يتبوأ.عمالاأل إدارةمجالفيعميقةبخبرةويحظىاألميركية،املتحدةالواليات

:التاليةاملناصبحالًيا

يةالصحللخدماتأبوظبيشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
(صحة)

يةالتشخيصكيور أدفانسمراكزفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

إتشديإتشإمشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

لالستثمارآيماسشركةفيتنفيذيإدارةمجلسوعضواملالك•

اتلالستشار تيكآيشركةفيتنفيذيإدارةمجلسوعضواملالك•
الهندسية

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2014عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

الظاهري سلطانسالم/السيد

هازجفيمديرنائبمنصبحالًياالظاهري سلطانسالم/السيديشغل
عاميفالجهازإلىانضمامهمنذمناصبعدةشغلوقدلالستثمار،أبوظبي
1993.

كالوريوسالبشهادةحازوقد.معتمًداقانونًيامحاسًباالظاهري /السيديعمل
املتحدةوالياتالفيدينفربمدينةستيتمتروبوليتانكليةمناملحاسبةفي

تاليةالاملناصبحالًياويشغل.املالياملجالفيعريضةبخبرةويحظى

تحاداالشركةفيالتدقيقلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
االئتمانيةللمعلومات

اتصاالتشركةفيالتدقيقلجنةعضو•

للتقاعدأبوظبيصندوق فيالتدقيقلجنةعضو•

لالستثماراإلماراتجهازفيالتدقيقلجنةعضو•

أبوظبيبترولشركة/للبترولاألعلىاملجلسفيالتدقيقلجنةعضو•
(أدنوك)الوطنية

للمعاشاتالعامةالهيئةفياملخاطروإدارةالتدقيقلجنةعضو•
االجتماعيةوالتأمينات

تنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2011عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

المنصور /السيد
ُ
امل

فيذيالتنوالرئيساملنتدبالعضومنصباملالمنصور /السيديشغل
 إيدج،ملجموعة

ً
 /السيدشغلوقد.القابضةشركةقبلمنمعارا

ُ
سابًقاالامل

فيالستحواذواوالدمجالبديلةاالستثماراتلقطاعالتنفيذيالرئيسمنصب
بادلةمشركةفيشغلهامختلفةمناصبإلىباإلضافةالقابضة،شركة

البتروللقطاعاملاليالرئيساملثالسبيلعلىومنهاعاًما15ملدةلالستثمار
.م.م.ذللبترولمبادلةلشركةاملاليوالرئيسوالبتروكيماويات

ال/السيدحصل
ُ
نظمصتخصاألعمالإدارةفيالعلومبكالوريوسعلىامل

مجالفيرخبيوهواملتحدة،الوالياتفيبورتالندواليةجامعةمناملعلومات
:ليةالتااملناصبحالًياويشغل.واالستحواذالدمجوعملياتالتمويل

يفواملخاطرالتدقيقلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
للطيراناالتحادشركة

عضوو واملخاطرالتدقيقلجنةورئيستنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
أبوظبيموانئفيواالستثماراالستراتيجيةلجنة

ضووعواملخاطرالتدقيقلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
العامليأبوظبيسوق فيواملكافآتالترشيحاتلجنة

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2021عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب
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 الحماديحمدالسيديشغل
ً
الشركةفيتنفيذيمديرمنصبحاليا

يفالنطاقواسعةاإلستراتيجيةاألصول منمحفظةويديرالقابضة،
ال،األعمتحوالتإجراءدورهيشمل.والصناعاتواملرافقالطاقةقطاعات
بلق.الجديدةاملشاريعواحتضاناالستثمارية،الفرصمصادروتحديد
.اراليلكومجموعةللتنميةمبادلةشركةفيمناصبشغل،الحاليمنصبه

تقنيةالكلياتمناملحاسبةفيالبكالوريوسشهادةالحمادي/السيدحاز
:لتاليةااملناصبحالًياويشغل.املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالعليا

سسةمؤ شركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس•
للطاقةأبوظبي

انأركشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسوعضواإلدارةمجلسرئيس•
عمش(أركان)البناءملواد

املغربطاقةلشركةالرقابياملجلسفيتنفيذيغيرعضو•

الصرفلخدماتأبوظبيشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
الصحي

ملشاريعوااملاليةالشؤونلجنةفيوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
اإلماراتوكهرباءمياهشركةفيواملخاطرالتدقيقولجنة

تعزيزشركةفيتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو
2021عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

العضوو للمجموعةالتنفيذيالرئيسمنصبثابتحسينجاسم/السيديتبوأ
عامفيطاقةإدارةمجلسلعضويةانُتِخبوقد.2020يوليومنذطاقةفياملنتدب

.عقدينعلىتربوبمدةالطاقةقطاعفيالخبرةأصحابمنوهو،2019

املنتدبووالعضالتنفيذيالرئيسمنصبطاقةفيمنصبهتوليهقبلشغلوقد
منتفادةاالسعلىاملنصبهذاتوليهخاللوعمل.للطاقةأبوظبيمؤسسةلشركة

ل التحعمليةلدعمالقيمةسلسلةمراحلمختلففيالشركةأصول محفظة فيو 
الرئيسبمنصأيًضاوشغل.املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيواملياهالطاقةقطاع

هذاتوليهخاللوقاد(تبريد)عمشاملركزي للتبريدالوطنيةللشركةالتنفيذي
ثابت/لسيداحاز.اإليراداتفيالنمووتحقيقاإلنتاجيةالقدرةزيادةبرنامجاملنصب

الوالياتفيمارتنسانتجامعةمنامليكانيكيةالهندسةفيبكالوريوسشهادةعلى
:التاليةاملناصبحالًياويشغل.األمريكيةاملتحدة

جنةلوعضوواملخاطرالتدقيقلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
للطيراناالتحادشركةفيواملكافآتالترشيحات

ووعضواملكافآتالترشيحاتلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
أبوظبيموانئفيواالستثماراالستراتيجيةلجنة

صناعةو تجارةغرفةفياالستثمارلجنةوعضوتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو•
أبوظبي

تنفيذيإدارةمجلسعضو
2019عامفياإلدارةمجلسلعضويةانُتِخب

ثابتحسينجاسم/السيدالحماديحمد/السيد



األعمالتراتيجيةاساملثالسبيلعلىمنهاعدة،شؤونفياإلدارةملجلسمستقلةاستشاراتيقدمون ممنالقطاعفيالخبراءمنعددمعبعالقاتهاإلدارةمجلسيحظى
 اإلدارةفياملتبعةاملمارساتوأفضلاملؤسسيةوالحوكمة

ً
قةأفكارتقديمهمعنفضال منصبمنموباخديتركالوس/دتنحى،2021عاموفي.بالقطاعتتعلقمعم 

:اإلدارةجلسملالحالييناملستشارينعنتعريفيةنبذةيليمافي.ذلكبعداإلدارةمجلسعينهالذيكيلداليورغن/السيدمحلهليحلاإلدارةمجلسمستشار

10 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

كيلداليورغن/السيد

غيروعضوالرئيسنائبمنصبكيلداليورغن/السيديشغل
غيروعضوهوإيه،إسإيهتيلينور شركةفيمستقلتنفيذي
شركةو إس،إيهأورستيدمنكلإدارةمجلسفيمستقلتنفيذي
عملهىإلباإلضافةجي،إيهألبيقوشركةإيه،إسإيهسكاتيك
 مستشاًرا

ً
جيإنر شركةفياالستثماربلجنةوعضًواأوال
وقددمعتمماليمحللكليدال/السيد.بارتنرزإنفراستركشر

صادلالقتالنرويجيةالكليةمناألعمالإدارةشهادةعلىحصل
(Siviløkonom NHH)علىهحصولإلىباإلضافةبيرغن،مدينةفي

برنامجأتمكماذاتها،الكليةمناألعمالإدارةفياملاجستيردرجة
فيرخبيوهو.لألعمالهارفاردكليةفيAMP176))املتقدمةاإلدارة
الةإسهاماتولهواملرافقالطاقةقطاع تراتيجيةاالسلجنةفيفع 

.واالستثمار

اإلدارةمجلسمستشار

فيناليسون جيفري كريستوفر /السيد

 فيناليسون جيفري كريستوفر/السيدشغل
ً
نصبمحاليا

شغلدوق.إينيرجيبوينتسيكارلشركةاإلدارةمجلسرئيس
الرئيسو إنترأويلملؤسسةاإلدارةمجلسرئيسمنصبسابًقا

بـتقدرمهنيةمسيرةسبقهاجروب،جيبيملجموعةالتنفيذي
33 

ً
فيزياءالفيبكالوريوسشهادةعلىحاز.شلشركةفيعاما

خبيرووهاملتحدة،باململكةمانشسترجامعةمنوالجيولوجيا
مشاركاتفيناليسون /للسيد.والغازالنفطقطاعفي

الةوإسهامات .واالستثماراالستراتيجيةلجنةفيفع 

اإلدارةمجلسمستشار



األسهمتداوالت2.4

الذيالداخلمنالتداول سياسةتحديثاإلدارةمجلساعتمد،2021عامفي
العمل،عناملطلعيناألشخاصتعامالتعلىاإلشرافلجنةإثرهعلىتوقفت
وحدةمليع.وااللتزاماملهنيةاألخالقياتوحدةومسؤولياتهاأنشطتهاوتولى

مافيإليهارُيش)املقيديناألشخاصسجلإدارةعلىوااللتزاماملهنيةاألخالقيات
خاصباألشالخاصةواملعامالتاملمتلكاتيضمالذي"(السجل"باسميلي

املاليةقباألورايتعلقمافيعالقةذوي أشخاصمنبهميرتبطومناملقيدين
خضعوي.املتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاملاليةاألسواقفياملدرجةلطاقة

زاموااللتاملهنيةاألخالقياتمسؤولجانبمنسنويةربعملراجعةالسجل
هدفبوذلكاإلدارة،مجلسسروأميناملستثمرينعالقاتإدارةمعبالتعاون 
معداوالتالتجميعتوافقمنالتأكدإلىباإلضافةوتحديثهالسجلدقةضمان
املعمول حواللوائالقوانينومعالشركةتتبعهاالتيالداخلمنالتداول سياسة

مبها، لألوراقوظبيأبوسوق والسلعاملاليةاألوراقهيئةمنكلإلىالسجلوُيقد 
.املطلوبالنحوعلىاملالية

بهانالعامليملساعدةإرشاداتاملجموعةلدىالداخلمنالتداول سياسةتوفر
.املجموعةدرهاتصالتياملاليةباألوراقبالتداول املتعلقةمسؤولياتهمفهمفي

القةالعذوي واألشخاصبهاالعاملينوجميعاملجموعةعلىالسياسةوتسري 
.بهم

:التاليةالنقاطالداخلمنالتداول سياسةتوضح

الجوهرية؛السريةاملعلوماتبحمايةاملتعلقةااللتزامات•

بهمعالقةالذوي واألشخاصباملجموعةللعاملينفيهاُيسمحالتيالحاالت•
املجموعة؛تصدرهاالتياملاليةباألوراقبالتداول 

التيليةاملااألوراقفيالشخص يبالتداول املتعلقةاإلفصاحمتطلبات•
لعالقةاذوي باألشخاصاملتعلقةاألخرى واملتطلباتاملجموعةتصدرها

بهم؛

موعةباملجالعاملينتداول علىللموافقةالالزمةالداخليةاملتطلبات•
وعة؛املجمو تصدرهاالتياملاليةباألوراقبهمالعالقةذوي واألشخاص

ملجموعةاتصدرهاالتياملاليةاألوراقفيالتداول علىاملفروضةالقيود•
.واإلغالقالحظرفتراتخالل

2021مارس18مناعتباًراإدارةمجلسعضو*

أومخاوفأوأسئلةأيعنمباشرةاإلبالغميتللمجموعة،التابعةالجهاتمختلففيوااللتزاماملهنيةباألخالقياتاملتعلقةاملتنوعةللسياساتالفع الالتنفيذوضمانالعملاستقالليةعلىوللحفاظ
معمطلًقاالتساهلعدمنهجاملجموعةتتبع.(helpline.taqa.com)املساعدةخطخاللمنأووااللتزاماملهنيةاألخالقياتوحدةإلىالداخلمنالتداول لسياسةبهامشتبهأومعروفةمخالفاتأي

غشخصأيمناالنتقامسلوكيات
 
.املجموعةتتبعهاأخرى سياسةأيأوالداخلمنالتداول بسياسةتتعلقمخاوفعنيبل

أواإلدارةمجلساءأعضجانبمنالشركةأسهمفيتداوالتأيتجَر لمأنهإلىاإلشارةوتجدراإلدارة،مجلسأعضاءقبلمناململوكةالشركةأسهمالتاليالجدول يوضح
.2021عامخاللأبنائهمأوأزواجهم
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اإلدارةمجلسأعضاء
األسهم اململوكة 

(2021/ 12/ 31حتى تاريخ )
إجمالي معامالت الشراءإجمالي معامالت البيع

---محمد حسن السويدي/ سعادة

---سعيد مبارك الهاجري / السيد

---سيف محمد الهاجري / معالي

--4,476سالم سلطان الظاهري / السيد

---خالد عبدهللا املاس/ السيد

---خليفة سلطان السويدي/ السيد

ال/ السيد
ُ
---*منصور امل

---*حمد الحمادي/ السيد

---جاسم حسين ثابت/ السيد



ةاإلدار مجلسلتدريبسنويةعملورشةالشركةعقدت،2021نوفمبر1في
وااللتزامةاملهنيباألخالقياتاملتعلقةالشؤونعلىفيهاالتركيزوانصب

فيةمعينمبادئحول والفهماملعارفتوحيدبهدفاملؤسسيةوالحوكمة
جلسةالتسييراملختصينالخارجيينالخبراءأحدوتولى.الشركةسياق

عرضإلىباإلضافةوالتزاماتهماإلدارةمجلسأعضاءواجباتحول املنعقدة
 للدراسةالحاالتمنعدد

ً
.السوق حول النظروجهاتتبادلعنفضال

باملجلسوالتعييناإلدارةمجلسلعضويةالترشيح3.4

اإلدارةمجلسأصدرواملكافآت،الترشيحاتلجنةمعوبالتشاور 2021عامفي
لعضويةناملرشحيتسميةإجراءاتتتناول التيوالتعيينالترشيحسياسة
اسةالسيهذهوتقر.انتخابهموإعادةوانتخابهمواختيارهماإلدارةمجلس
بمادارةاإل مجلسألعضاءاملقترحاالنتخابإعادةأواالنتخابيتمأنبضرورة

يتموأنا،فيهاملصلحةوأصحابللشركةاملحددةواملصالحاالحتياجاتيدعم
.واملوضوعيةالجدارةمعاييرعلىاعتماًدااملرشحيناختيار

وتدريبهمبمهامهماإلدارةمجلسأعضاءتعريف4.4

 للمعينينإجراءاتواملكافآتالترشيحاتلجنةوضعت
ً
عقدجلس،باملحديثا

ُ
ت

عينينلجميعتعريفيةجلسةبموجبها
ُ
اامل

ً
مستشاري أواءأعضمنسواءً حديث

ببيئةريفهملتعيناسبهمبماوتصميمهاتخصصيهايتموالتياإلدارةمجلس
اعدهمتسالتياألخرى املوضوعاتمنذلكوغيروأعمالهاالشركةفيالعمل

:خاصكلبشالتاليةالجوانبعلىفيهاالتركيزوينصب.واجباتهمأداءفي

وأهدافها؛طاقةاستراتيجية•

سسيةاملؤ الحوكمةوهيكلالتنظيميوهيكلهاالشركةأعمالعلىعامةنظرة•
تتبعه؛الذي

الشركة؛ألنشطةوالتشغيليةاملاليةالجوانب•

وحقوقهم؛ومسؤولياتهموواجباتهماإلدارةمجلسأعضاءالتزامات•

والصلة؛ذاتاإلدارةمجلسلجانيتوالهاالتيوااللتزاماتاملهام•

تضمنيالذياملركزي االفتراض ياملستنداتمستودعإلىالوصول إمكانية•
.بالشركةاملتعلقةالتاريخيةاملعلومات

اإلدارةمنلهااملقدمالدعمخاللمنالشركةنجحت،2021عامفي
اللمنتخبينالتاليةالتعريفيةالجلساتتنظيمفيالتنفيذية

ً
أعضاءمنحديث

جميعىإلالوصول إمكانيةمنهمعضولكلوأتيحاإلدارة،مجلسومستشاري 
لرجوعلوذلكرئيسيةتاريخيةومعلوماتمستنداتمنبالشركةيتعلقما

.إليها
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الحماديحمد/السيد

ناول تمخصًصاتعريفًيابرنامًجاالحماديحمد/السيدتلقى
علىعامةنظرةاملثالسبيلعلىمنهاالعمل،مجاالتمنمجموعة
املسائلعلىفيهالتركيزوانصبواالستراتيجية،األعمالخطوط
ذلك،جانبإلى.واالستثماراالستراتيجيةلجنةفيبدورهاملتعلقة

وعةللمجمالتنفيذيالرئيسمنبكلالحمادي/السيدالتقى
.لالستراتيجيةالتنفيذيواملديراملنتدبوالعضو

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو

المنصور /السيد
ُ
امل

المنصور /السيدتلقى
ُ
منمجموعةول تنامخصًصاتعريفًيابرنامًجاامل

ال،األعمخطوطعلىعامةنظرةاملثالسبيلعلىمنهاالعمل،مجاالت
لتدقيقواوالبيئة،واألمنوالسالمةوالصحةواملخاطر،واالستراتيجية،

املواردو املؤسسية،والحوكمةوااللتزام،املهنيةواألخالقياتالداخلي،
.التدقيقلجنةيفبدورهاملتعلقةاملسائلعلىفيهالتركيزوانصب.البشرية

ال/السيدالتقىذلك،جانبإلى
ُ
للمجموعةالتنفيذيالرئيسمنبكلامل

.الداخليوالتدقيقاملخاطرإدارةورئيساملنتدبوالعضو

مستقلتنفيذيغيرإدارةمجلسعضو

كيلداليورغن/السيد

اإلدارةذتهنفمخصًصاتعريفًيابرنامًجاكيلداليورغن/السيدتلقى
بشكلزالتركيمعالرئيسيةالعملمجاالتجميعتناول وقدالتنفيذية

.االستراتيجيةعلىخاص

اإلدارةمجلسمستشار



حاضر:ح

2021مارس18مناعتباًراإدارةمجلسعضو*
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اإلدارةمجلسبأداءاملتعلقةالنقاطأبرز 5.4

للمراجعةاإلدارةمجلسميثاقيخضع.فرديأوجماعيبشكلسواءً وصالحياتهمووظائفهمومسؤولياتهماملجلسأعضاءدور املثال،سبيلعلىمنهامواضيع،عدةيتناول الذياإلدارةمجلسميثاقوضعحيثالعامة،الشركةصحةمسؤوليةاإلدارةمجلسيتولى
.الرابطهذاخاللمنعليهاالطالعويمكنالسنوية

.املجموعةتتبعهاالتيالصالحياتتفويضلسياسةوفًقاواعتمادهامراجعتهاإلىباإلضافةبالعملمتعلقةعامةقضاياعدةدراسةعلىاإلدارةمجلسعمل،2021عامخالل

:(حضورهاسجالتيشملبما)االجتماعاتهذهتفاصيلالتاليالجدول يوضح.املرئياالتصالخاصيةخاللمنجميعهاأجريت2021عامخاللاجتماعاتتسعةاملجلسعقد

#
تاريخ اجتماع 

املجلس

املواضيع الرئيسية 

املطروحة

محمد / سعادة

حسن السويدي

سعيد / السيد

مبارك الهاجري 

سيف / معالي

محمد الهاجري 

سالم / السيد

سلطان 

الظاهري 

خالد / السيد

عبدهللا املاس

خليفة/ السيد

سلطان 

السويدي

حمد / السيد

*الحمادي

منصور / السيد

ال
ُ
*امل

جاسم / السيد

حسين ثابت

1
فبراير 14

2021

2020اعتماد البيانات املالية املوحدة املدققة للسنة املالية •

2021و2020اعتماد بطاقات قياس األداء لعامي •

املصادقة على مواضيع اجتماع الجمعية العمومية السنوي •

اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي •

اعتماد تقرير الحوكمة املؤسسية•

اعتماد مواثيق مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه•

ححححححح

2
مارس 2

2021

اعتماد سياسات األخالقيات املهنية وااللتزام•

اعتماد مواضيع اجتماع الجمعية العمومية السنوي •

مراجعة آخر املستجدات بشأن تقييم وأداء مجلس اإلدارة واللجان •
2020املنبثقة عنه لعام 

ن املصادقة على مكافآت مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات اللجا•
2020املنبثقة عن املجلس لعام 

2021اعتماد سياسة أجور املوظفين لعام •

2020اعتماد مكافآت املوظفين السنوية لعام •

نمراجعة آخر املستجدات بشأن نتائج استبيان مشاركة املوظفي•

ححححححح

3
مارس 10

2021

مراجعة آخر املستجدات بشأن مشروع جديد•
ححححححح

4
مارس 18

2021

اعتماد إعادة تشكيل العضوية في اللجان املنبثقة عن املجلس•

اعتماد إدارة املخاطر املؤسسية•

اعتماد خطة التمويل املؤسسية•

ححححححححح

https://www.taqa.com/wp-content/uploads/2021/03/20210214_TAQA-Board-Charter-Issue-1.pdf


تشمل االجتماعات التي تم حضورها باإلنابة6.

14 2021تقرير حوكمة الشركة لعام 

#
تاريخ اجتماع 

املجلس

املواضيع الرئيسية 

املطروحة

محمد / سعادة

حسن السويدي

سعيد / السيد

مبارك الهاجري 

سيف / معالي

محمد الهاجري 

سالم / السيد

سلطان 

الظاهري 

خالد / السيد

عبدهللا املاس

خليفة/ السيد

سلطان 

السويدي

حمد / السيد

*الحمادي

منصور / السيد

ال
ُ
*امل

جاسم / السيد

حسين ثابت

5
مايو 4

2021

2021اعتماد البيانات املالية للربع األول من عام •

اعتماد توزيعات األرباح املرحلية•

مراجعة آخر املستجدات بشأن سجل املخاطر•

ححححححححح

6
يوليو26

2021

اعتماد تحديث استراتيجية النمو لطاقة•

اعتماد املسائل املتعلقة باملوارد البشرية•

اعتماد تعيين مستشار ملجلس اإلدارة•

اعتماد تعيينات لإلدارة التنفيذية•

ححححححححح

7
أغسطس 10

2021

2021اعتماد البيانات املالية للنصف األول من عام •

اعتماد مشروع جديد•

اعتماد توزيعات األرباح املرحلية•

مراجعة آخر املستجدات بشأن املخاطر التي تواجهها املجموعة•

/  إنابة السيد

خليفة سلطان

السويدي

حح

/  إنابة السيد

سعيد مبارك 

الهاجري 

ححححح

8
نوفمبر 9

2021

2021اعتماد البيانات املالية للربع الثالث من عام •

اعتماد توزيعات األرباح املرحلية•

2022وموازنة عام 2026إلى 2022اعتماد خطة األعمال للفترة من •

اعتماد سياسة إدارة املخاطر املؤسسية•

اعتماد مسائل متعلقة باملوارد البشرية•

ححححححححح

9
نوفمبر 28

2021

اعتماد مشروع جديد•

حححححححشؤون عامة متعلقة بالعمل•

/  إنابة سعادة

محمد حسن 

السويدي

ح

609/0909/0909/0909/0909/0909/0906/0906/0909/09ااالجتماعات التي تم حضوره

حاضر:ح

2021مارس18مناعتباًراإدارةمجلسعضو*
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 عنهاملنبثقةواللجاناملجلسمنكليقوم
ً
منهماكلأداءبمراجعةسنويا

املسؤولياتو الواجباتجميعفيالنظرالتقييمهذاويتناول ذاتًيا،وتقييمه
التيالجوانبمراجعةإلىباإلضافةاإلدارة،مجلسيتوالهاالتيالرئيسية

يتمو .اإلدارةمجلسأعضاءأو/واإلدارةمجلسمساهمةتحسينفيهايمكن
مرةقلاألعلىمستقلينمستشارينجانبمنخارجًيااإلدارةمجلستقييم
انبجأيبشأنالتوصياتوتقديماملراجعةبهدفسنواتثالثكلواحدة
التقييماتذههإليهاتخلصالتيالنتائجوتؤثر.وأدائهاملجلسبأنشطةمتعلق

بيةالتدرياملوضوعاتعنوتخبراإلدارةمجلسأعضاءمكافآتمنكلفي
اسةسيواملكافآتالترشيحاتلجنةوضعتوقد.املجلسيحتاجهاالذي

لةوسيلتكون للمجلسأداءأهدافتحديدأجلمناإلدارةمجلسلتقييم
.املساءلةلتحسين

 سنذاتًياتقييًمااإلدارةمجلسعناملنبثقةاللجانمنكلتجري 
ً
حول ويا

عرضأعضائها،وأداءاللجنةحوكمة
ُ
وي السنالذاتيالتقييمنتيجةوت

جري ،2021عامفي.للمراجعةاإلدارةمجلسإلىاألداءبتقريرمشفوعة
ُ
أ

لجنةوكلاإلدارةمجلسمستوى على2020لعامالسنوي الذاتيالتقييم
.اإلدارةمجلسقبلمننتائجهُروجعتعنهمنبثقة

حدد
ُ
األساس يالنظاممن29املادةإلىاستناًدااإلدارةمجلسأعضاءمكافآتت

مجلسصياتتو علىبناءً منهملكلمقطوعمبلغدفععلىتنصالتيللشركة
أنجوز وي.السنوي العموميةالجمعيةاجتماعفياملساهمينوموافقةاإلدارة
الذيملبلغاحسبشهرًياراتًباأوإضافيةأتعاًباأومصاريفالشركةتدفع
بذليأولجنةأيفييعملكانحالفيأعضائهمنألياإلدارةمجلسيقرره
 يتولىأوخاصةجهوًدا

ً
اتالواجببخالفالشركةلخدمةإضافيةأعماال

كافآتاملإجماليبلغوقد.اإلدارةمجلسفيعضويتهبموجبإليهاملوكلة
ما2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةعناإلدارةمجلسألعضاءاملدفوعة

 )إماراتيدرهم10,102,266قيمته
ً
.(املضافةالقيمةضريبةمتضمنا

سمجلملكافآتالرسميةالسياسةعلىاإلدارةمجلسصادق،2021عامفي
اءواستبقالكفاءة،منعاليةدرجةذوي مناملرشحينجذببهدفاإلدارة

تحفيزهم،و أيًضاالعاليةالكفاءاتأصحابمناملجلسفيالحالييناألعضاء
أصحابمصالحمعتتماش ىاألجلطويلةمستدامةقيمةإنشاءإلىباإلضافة
العموميةللجمعيةالقادمالسنوي االجتماعوسيتناول .الشركةفياملصلحة

مليشبمااإلدارةمجلسألعضاءاملقترحةواملكافآتالسياسةهذهعرض
31فيهيةاملنتالسنةعناملجلسعناملنبثقةاللجاناجتماعاتحضور أتعاب

.املساهمينمناعتمادهمابهدفوذلك2021ديسمبر

لسمجالجتماعاتحضورهممقابلأتعاباإلدارةمجلسأعضاءيتقاض ىوال
 (يينالتنفيذاألعضاءباستثناء)اللجانأعضاءيتقاض ىبينمااإلدارة،

ً
أتعابا

فيلجنةلكلاجتماًعا12أقص ىاللجانوبحدالجتماعاتحضورهممقابل
.الواحدةالسنة

فياإلدارةمجلسأعضاءوافق،2021ديسمبر31فياملنتهيةللسنةوبالنسبة
قدرهإجماليمبلغدفعاقتراحعلى2022مارس1فياملنعقداجتماعهم

 )إماراتيدرهم18,707,376
ً
جلسملكأتعاب(املضافةالقيمةضريبةشامال

اجتماعفييناملساهمملوافقةعرضهسيتموالذيعنهاملنبثقةواللجاناإلدارة
.2022مارس15املوافقالثالثاءيومعقدهاملقرر العموميةالجمعية

1تاريخمناعتباًرااملجلسسرأمينشرفيعدنانمحمد/السيدتعيينتم
.2020يوليو

اإلدارةجلسوماإلدارةبينيربطفريًدامنصًبااإلدارةمجلسسرأمينيتولى
لمجلسلاملشورةوتقديماإلدارةمجلسإجراءاتلجميعاالمتثاليضمنبما

لرئيسعمالدتقديممعاملؤسسيةبالحوكمةاملتعلقةاملسائلجميعبشأن
سرينأمويؤدي.بكفاءةعملهميضمنبماعنهاملنبثقةواللجاناملجلس
،متميًزادوًرااإلدارةمجلس

ً
سرأمينتعيينفإنالنحوهذاوعلىومستقال

وفي.وحدهاملجلسبهايختصالتياألمور منخدمتهوإنهاءاإلدارةمجلس
يعملفإنهة،بفعالياملجلسسرأمينمناملتوقعةاملسؤولياتتنفيذسبيل
والعضوةللمجموعالتنفيذيوالرئيساإلدارةمجلسرئيسمعوثيقبشكل

لدليلوفًقاومسؤولياتهمهامهاإلدارةمجلسسرأمينويتولى.املنتدب
يليمافي.هاباملعمول واللوائحوالقوانينللشركةاألساس يوالنظامالحوكمة

:الحصرالاملثالسبيلعلىمنهاأمثلة

لها،دقيقةسجالتوإعداداإلدارةمجلسيتخذهاالتيالقرارات تدوين•
اإلدارةمجلساجتماعاتمحاضرالحصرالاملثالسبيلعلىيشملبما

الخطية؛والقرارات

اظاالحتفيشملبمااإلدارة،ملجلساإلداريةالشؤونفي املساعدة•
املجلس؛إلىاملرفوعةالتقاريرلجميعبسجالت

بالحوكمةقةاملتعلاملواضيعفياإلدارةملجلسواملساعدةاملشورة تقديم•
واملؤسسية؛

.املجلستقييمعمليات دعم•

اإلدارةمجلسسر أمين8.4اإلدارةمجلسأعضاءمكافآت7.4عنهاملنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأداءتقييم6.4
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سلسلة املتعلقة بفي التعامالت بيان الحدود املالية لصالحيات اإلدارة 
نة نة وإعداد املواز يالتوريد وإدارة املشاريع والشؤون القانونية والخز 

.واملحاسبة

الصالحيات املالية

ة وتطوير لتعامالت املتعلقة بالحوكمفي اتحديد صالحيات اإلدارة 
قارير األعمال وعمليات الدمج واالستحواذ واالستراتيجية وإعداد ت

.األداء

الصالحيات االستراتيجية

آت وتخطيط مالت املتعلقة باملكاففي التعاتحديد صالحيات اإلدارة
.القوى العاملة وإدارة املواهب

صالحيات املوارد البشرية

اإلحاطة

البدءاملصادقة

االعتماد

الصالحيات 
االستراتيجية

صالحيات املوارد 
البشرية الصالحيات املالية

اتتفويض الصالحي

.الشركةإدارةوإلىعنهاملنبثقةاللجانمنأيإلىصالحياتهتفويضاإلدارةملجلسيمكنللشركة،األساس يللنظامووفًقا.واعتمادهاللمجموعةالصالحياتتفويضسياسةإعدادعلىاإلدارةمجلسعمل

 السياسةهذهتحدد
ً
 وصفا

ً
 وتوزيعا

ً
.املجموعةونوشؤ إدارةلتسييراملجموعةأعضاءإدارةوبالتاليعنهاملنبثقةاللجانإلىاإلدارةمجلسيفوضهاالتيوالسلطاتاإلدارة،ومجلسالشركةمساهميمنكلصالحياتوهيللصالحياتشامال

:السياسةلهذهالرئيسيةالجوانبالتاليالشكليعرض

الصالحياتتفويض9.4



العضوية في اللجنة

(2021فبراير 14-2021يناير 1)

(رئيًسا)خالد عبدهللا املاس / السيد

عضو غير تنفيذي مستقل

ال/ السيد
ُ
8منصور امل

عضو غير تنفيذي مستقل

(رئيًسا)7خالد عبدهللا املاس / السيد

عضو غير تنفيذي مستقل

خليفة سلطان السويدي/ السيد

عضو غير تنفيذي مستقل

(ارئيًس )سالم سلطان الظاهري / السيد

عضو غير تنفيذي

خليفة سلطان السويدي/ السيد

عضو غير تنفيذي مستقل

.2021فبراير14وحتى2021يناير1منالفترةخاللالتدقيقلجنةرئيسمنصبيشغلكانالذيالظاهري سلطانسالم/السيدمنصبهفيسبقهوقد2021فبراير14تاريخمناعتباًراالتدقيقللجنةرئيًساُعين7.

.السويديسلطانخليفة/السيدمحلليحل2021مارس18تاريخمناعتباراالتدقيقلجنةفيعضًواُعي ن8.
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(وما بعده2021مارس 18)(2021مارس 18-2021فبراير 14)

سالم سلطان الظاهري / السيد

عضو غير تنفيذي
سالم سلطان الظاهري / السيد

عضو غير تنفيذي

خالد عبدهللا املاس/ السيد

عضو غير تنفيذي مستقل

05

لجنة
التدقيق

عيد.2021فبراير14بتاريخللمراجعةاللجنةرئاسةخضعتوقد.املستقلينالتنفيذيينغيراإلدارةمجلسأعضاءمنالتدقيقلجنةأعضاءغالبيةيتألف
ُ
تشكيلوأ

:2021عامخاللالتدقيقلجنةبأعضاءبيانيليماوفي.الجدداإلدارةمجلسأعضاءانتخاببعد2021مارس18فيأخرى مرةاللجنة

اللجنةوتشكيلتأسيس1.5

والتشغيليةاملاليةاملخاطرإلدارةالداخليةالرقابةضوابطأنظمةفاعليةبخصوصاإلشرافيةبمسؤولياتهالقيامفياإلدارةمجلسمساعدةعلىالتدقيقلجنةتعمل
املخاطرإدارةمنكلعملعلىافباإلشر أيًضاالتدقيقلجنةوتقوم.والتنظيميةالقانونيةللمتطلباتوامتثالهاونزاهتهااملوحدةاملاليةالبياناتسالمةلضمانوتقييمها،
.الخارجيالحساباتمدققوأنشطةالداخليوالتدقيق

 أكثربصورةاللجنةاختصاصويرد
ً
مجلسقبلمنسنويةالللمراجعةامليثاقويخضعالرابط،هذاخاللمنعليهاالطالعيمكنالذيالتدقيقلجنةميثاقفيتفصيال

.اإلدارة

https://www.taqa.com/wp-content/uploads/2021/03/20210214_TAQA-Audit-Committee-Charter-Issue-6.pdf


غائب:غ.حاضر:ح

2021يناير 1سالم سلطان الظاهري رئاسة لجنة التدقيق خالل الفترة من / تولى السيد9.
ب خالد عبدهللا املاس الذي يشغل منص/ ليتبعه بعد ذلك السيد2021فبراير 14وحتى 

.2021فبراير 14رئيس لجنة التدقيق في الوقت الحالي اعتباًرا من 

بمسؤوليته9التدقيقلجنةرئيسيقر
ةالشركفياللجنةميثاقتنفيذعن

.يتهافعالمنوالتأكدعملهاآليةومراجعة
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الجدول حيوض.بالوكالةاللجنةاجتماعاتمنأًيااألعضاءمنأييحضرولم.املرئياالتصالخاصيةخاللمنجميعهاأجريتاجتماعاتخمسةالتدقيقلجنةعقدت،2021عامفي
:(حضورهاسجالتيشملبما)االجتماعاتهذهتفاصيلالتالي

اللجنةبأداءاملتعلقةالنقاطأبرز 2.5

#
تاريخ اجتماع 

اللجنة

املواضيع الرئيسية املطروحة
/ السيد

سالم 

سلطان 

الظاهري 

/ السيد

خالد 

عبدهللا 

املاس

/ السيد

منصور 

ال
ُ
امل

/ السيد

خليفة 

سلطان 

السويدي

2020املصادقة على النتائج املالية لعام •2021فبراير 110

جلسة سرية مع مدققي الحسابات الخارجيين•

2021املصادقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام •

املصادقة على سياسات األخالقيات املهنية وااللتزام•

اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي•

2020تقرير أداء اللجنة وتقييمها الذاتي لعام •

تحديث ميثاق لجنة التدقيق•

ححح

اعتماد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي•2021فبراير 228

2021اعتماد موازنة التدقيق الداخلي لعام •

املصادقة على إطار عمل إدارة املخاطر•

ححح

2021املصادقة على النتائج املالية للربع األول من عام •2021مايو 32

2021مراجعة آخر املستجدات بشأن التدقيق الداخلي للربع األول من عام •

مراجعة آخر املستجدات بشأن املخاطر التي تواجهها املجموعة•

ححح

2021املصادقة على النتائج املالية للربع الثاني من عام •2021أغسطس 48

2021مراجعة آخر املستجدات بشأن خطة التدقيق الخارجي لعام •

مراجعة آخر املستجدات بشأن التدقيق الداخلي•

مراجعة آخر املستجدات بشأن املخاطر التي تواجهها املجموعة•

مراجعة آخر املستجدات بشأن االمتثال•

مراجعة آخر املستجدات بشأن آلية الشراء من مصدر واحد التي تتبعها املجموعة•

ححغ

2021املصادقة على النتائج املالية للربع الثالث من عام •2021نوفمبر 57

مراجعة آخر املستجدات بشأن التدقيق الداخلي•

مراجعة آخر املستجدات بشأن إدارة املخاطر املؤسسية واملصادقة عليها•

مراجعة آخر املستجدات بشأن تقييم نضج إدارة املخاطر املؤسسية•

اعتماد الخدمات غير التدقيقية املقدمة من مدقق الحسابات الخارجي القانوني•

ححح

4/55/53/52/5االجتماعات التي تم حضورها



:التاليةاألمور بخصوصاإلشرافيةبمسؤولياتهاالضطالعفياإلدارةمجلسمساعدةعلىواملكافآتالترشيحاتلجنةتعمل

عنهاملنبثقةواللجاناإلدارةملجلساملناسبيناألعضاءترشيحعلىواملصادقةاإلدارةملجلساملناسبالتشكيلمنالتحقق•

التنفيذيينواملدراءاملجلسفيعضووكلعنهاملنبثقةواللجاناملجلسأداءتقييم•

التوجيهيةومبادئهاواستراتيجيتهاللمجموعةاملكافآتسياسةعلىاملصادقة•

.السلطةتفويضسياسةأواللجنةميثاقعليهاينصأخرى مهامأي•

 أكثربصورةاللجنةاختصاصويرد
ً
منالسنويةللمراجعةاقامليثويخضع.الرابطهذاخاللمنعليهاالطالعيمكنالذيواملكافآتالترشيحاتلجنةميثاقفيتفصيال

.اإلدارةمجلسقبل

(2021فبراير 14-2021يناير 1)

(رئيًسا)الهاجري محمدسيف/معالي

مستقلتنفيذيغيرعضو

الهاجري مباركسعيد/السيد

تنفيذيغيرعضو

السويديسلطانخليفة/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

(رئيًسا)الهاجري مباركسعيد/السيد

تنفيذيغيرعضو

الهاجري محمدسيف/معالي

مستقلتنفيذيغيرعضو

السويديسلطانخليفة/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

19 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

06

لجنة
الترشيحات
واملكافآت

.2021فبراير14تاريخبللمراجعةاللجنةرئاسةخضعتوقداملستقلين،التنفيذيينغيراإلدارةمجلسأعضاءمنواملكافآتالترشيحاتلجنةأعضاءغالبيةيتألف
:2021عامخاللاللجنةبأعضاءبيانيليماوفي

اللجنةوتشكيلتأسيس1.6

العضوية في اللجنة

(وما بعده2021فبراير 14)

https://www.taqa.com/wp-content/uploads/2021/03/20210214_TAQA-Nomination-Remuneration-Committee-Charter-Issue-6.pdf


حاضر:ح

.2021فبراير14مناعتباًراالحاليالوقتفيواملكافآتالترشيحاتلجنةرئيسمنصبيشغلالذيالهاجري محمدسيف/معاليذلكبعدليتبعه2021فبراير14وحتى2021يناير1منالفترةخاللواملكافآتالترشيحاتلجنةرئاسةالهاجري مباركسعيد/السيدتولى10.

20 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

الترشيحاتلجنةرئيسيقر
تنفيذعنبمسؤوليته10واملكافآت

ليةآومراجعةالشركةفياللجنةميثاق
لكخاللفعاليتهامنوالتأكدعملها
.لذلكمخصصةفترة

.بالوكالةجنةاللاجتماعاتمنأًيااألعضاءمنأييحضرولماملرئي،االتصالخاصيةخاللمنجميعهاأجريتاجتماعاتخمسةواملكافآتالترشيحاتلجنةعقدت،2021عامفي
:(حضورهاسجالتيشملبما)االجتماعاتهذهتفاصيلالتاليالجدول يوضح

اللجنةبأداءاملتعلقةالنقاطأبرز 2.6

#
تاريخ اجتماع 

اللجنة

د سعي/ السيداملواضيع الرئيسية املطروحة

مبارك 

الهاجري 

سيف/ معالي

محمد 

الهاجري 

/ السيد

خليفة 

سلطان 

السويدي

2021فبراير 17
2020مراجعة نتائج بطاقات األداء لعام •

2021املصادقة على بطاقات األداء املقترحة لعام •

اعتماد األجور الجديدة في الشركة•

2020مراجعة آخر املستجدات بشأن تقرير أداء اللجنة وتقييمها الذاتي لعام •

املصادقة على تحديث ميثاق اللجنة•

اعتماد ممثلي وحدات األعمال في مجلس إدارة الشركة•

ححح

2021فبراير 224
2020مراجعة آخر املستجدات بشأن االستبيان الشامل ملشاركة املوظفين لعام •

2020املصادقة على أتعاب مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس لعام •

2020املصادقة على مكافأة األداء السنوية لعام •

ححح

2021مارس 37
املصادقة على الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الشركة •

ححح

2021يوليو 415
املصادقة على الهيكل التنظيمي•

املصادقة على القوى العاملة والتكلفة•

املصادقة على تعيين عضو في اإلدارة التنفيذية•

ححح

2021نوفمبر 57
2021اعتماد منحنى توزيع األداء لعام •

ملجلس املصادقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومدفوعات اللجان املنبثقة عن ا•
2022لعام 

ححح

5/55/55/5االجتماعات التي تم حضورها



:التاليةومصادقةاألمور مراجعةعلىاإلدارةمجلسمساعدةعلىواالستثماراالستراتيجيةلجنةتعمل

توزيعهاأوواملياهالكهرباءونقلوالغازالنفطوأعمالاملياه،أو/والكهرباءإنتاجألعمالومبادراتهااستراتيجياتهاإلىباإلضافةللمجموعةالعامةاالستراتيجية•

واألعمالاألصول فيوالتصرفاتوالقائمة،الجديدةاملشاريعتطويروعملياتواالستحواذ،الدمجعملياتيشملبمااألعمالتطويرأنشطة•

املجموعةفياألعضاءأحديقدمهاالتياإلخالءنفقاتأوالرأسماليةالنفقاتمقترحات•

 السنوية،والخططواملوازنةاملجموعةلدىالنقدوإدارةالتمويلأنشطة•
ً

اإلنفاقفيالتجاوزاتعنفضال

.اإلدارةمجلسيعتمدهاالتيالتصرفاتأوواالستثماراتاالستراتيجياتتنفيذعلىأيًضااللجنةوتشرف

 أكثربصورةاللجنةاختصاصويرد
ً
منالسنويةللمراجعةيثاقاملويخضع.الرابطهذاخاللمنعليهاالطالعيمكنالذيواالستثماراالستراتيجيةلجنةميثاقفيتفصيال

.اإلدارةمجلسقبل

.2021مارس18تاريخحتىواالستثماراالستراتيجيةلجنةعضومنصبشغل11.

نثابتحسينجاسم/السيدمحلحل12. .2021مارس18مناعتباًراواالستثماراالستراتيجيةلجنةفيعضًواوُعِي 

21 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

07

لجنة
ةاالستراتيجي
واالستثمار

(2021مارس 18-2021يناير 1)

(رئيًسا)السويديسلطانخليفة/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

املاسعبدهللاخالد/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

12الحماديحمد/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

(رئيًسا)السويديسلطانخليفة/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

املاسعبدهللاخالد/السيد

مستقلتنفيذيغيرعضو

11ثابتحسينجاسم/السيد

تنفيذيعضو

ر،2021عاموفي.اإلدارةمجلسمناألقلعلىأعضاءثالثةبينهممنيكون أنعلىاإلدارةمجلسجانبمناللجنةأعضاءُيعي ن اللجنةفيالعضويةاإلدارةمجلسغي 
:2021عامخاللاللجنةبأعضاءبيانيليماوفي.الجدداإلدارةمجلسأعضاءانتخاببعد

اللجنةوتشكيلتأسيس1.7

العضوية في اللجنة

(وما بعده2021مارس 18)

https://www.taqa.com/wp-content/uploads/2021/03/20210214_TAQA-Strategy-Investment-Committee-Charter-Issue-2.pdf


غائب:غ.حاضر:ح
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التاليدول الجيوضح.بالوكالةاللجنةاجتماعاتمنأًيااألعضاءمنأييحضرلم.املرئياالتصالخاصيةخاللمنجميعهاأجريتاجتماعاتعشرةاللجنةعقدت،2021عامفي
:(حضورهاسجالتيشملبما)االجتماعاتهذهتفاصيل

اللجنةبأداءاملتعلقةالنقاطأبرز 2.7

تاريخ اجتماع اللجنة#
املواضيع الرئيسية املطروحة

/ السيد

خليفة 

سلطان 

السويدي

/ السيد

خالد 

عبدهللا 

املاس

/ السيد

حمد 

الحمادي

/ السيد

جاسم 

حسين 

ثابت

2020مراجعة آخر املستجدات بشأن تقرير أداء اللجنة وتقييمها الذاتي لعام •2021فبراير 17

املصادقة على تحديث ميثاق اللجنة•

2020مراجعة بطاقات األداء لعام •

2021املصادقة على بطاقات األداء لعام •

املصادقة على إقرار توزيعات األرباح النهائية•

ححح

حححاملصادقة على معاملة محتملة وتحديد قيمتها•2021مارس 28

املصادقة على خطة التمويل املؤسس ي•2021مارس 39

مراجعة آخر املستجدات بشأن برنامج التحوط من أسعار النفط والغاز•

مراجعة آخر املستجدات بشأن املشاريع الجارية•

ححح

املصادقة على خطة نمو أعمال اإلنتاج•2021مارس 431

مراجعة آخر املستجدات بشأن املشاريع الجارية•

ححح

2021املصادقة على مقترح طاقة نورث لعام •2021يونيو 51

املصادقة على ترسية عطاء•

ححح

ححغاملصادقة على استراتيجية النمو للشركة•2021يوليو 615

حححاملصادقة على املشاريع الجديدة•2021يوليو 728

مراجعة آخر املستجدات بشأن ملخص التأمين ملجموعة طاقة•2021سبتمبر 815

2022املصادقة على مقترح إدارة املخاطر املرتبطة بأسعار السلع لعام •

ححح

لشركةااملصادقة على خطة عمل •2021أكتوبر 926

مقترح تدريب للجنة•

ححح

حححاملصادقة على مشروع جديد•2021نوفمبر 107

09/1010/1007/1003/10االجتماعات التي تم حضورها

االستراتيجيةلجنةرئيسيقر
تنفيذعنبمسؤوليتهواالستثمار

ليةآومراجعةالشركةفياللجنةميثاق
.فعاليتهامنوالتأكدعملها



ا بالرئيس التنفيذي والعضو املنتدبويتبع لهايرتبط مسؤول االلتزام وظيفًيا بلجنة التدقيق*  ويتبع لهمابينما يرتبط إداريً

ا بمدير املخاطر والتدقيق الداخليويتبع لها يرتبط وظيفًيا بلجنة التدقيق **  ويتبع لهوإداريً

. .2021أغسطس9وحتى2021يناير1منالتنظيميالهيكلعلىلالطالعاألول امللحقإلىالرجوعيرجى.2021أغسطس10مناعتباًرا13
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عمر الهاشمي

ل للنقذي يالتنفلرئيسا
والتوزيع

فريد العولقي

توليد الرئيس التنفيذي ل
الطاقة

فرانكو بولو

نفط للالرئيس التنفيذي 
والغاز

نبيل املصعبي

لمواردلاملدير التنفيذي 
واإلدارةالبشرية

ن ستيفن ريدلينغتو 

ؤون املدير التنفذي للش
املالية

نويل عون 

املدير التنفيذي  
إلستراتيجيةل

غاريث وين

ال املدير التنفيذي لإلتص
املؤسس ي

محمد عدنان شرفي

ؤون املدير التنفيذي للش
القانونية وأمين سر 

مجلس اإلدارة

ستيفن واكرل 

ر املدير التنفيذي للمخاط
والتدقيق الداخلي

كريستيان جورج

يات مللعاملدير التنفيذي 
الدمج واالستحواذ

النقل والتوزيع توليد الطاقة النفط والغاز ن والشؤو املوارد البشرية 
اإلدارية

الشؤون املالية االستراتيجية اتصاالت املجموعة الشؤون القانونية املخاطر والتدقيق 
الداخلي

الدمج عمليات 
واالستحواذ

تطوير األعمال

إدارة أصول النقل ةإدارة األصول اإلماراتي
شغيليالتميز التقني والتةالبشرياملوارد  التخطيط وإعداد 

املوازنة
االستدامة الشؤون القانونية الصحة والسالمة 

والبيئة

االتصاالت الخارجية
اإلنتاج

اإلنتاج الدولي

إدارة أصول التوزيع
إدارة األصول الدولية

الخدمات العامة
إدارة األصول الدولية ة إعداد التقارير املالي

والضرائب

التنفيذ ودعم اتخاذ 
القرار

األخالقيات املهنية 
*وااللتزام

**التدقيق الداخلي
االتصاالت الداخلية

النفط والغاز
اإلنتاج
اإلماراتي

غيليالتميز التقني والتش شغيليالتميز التقني والت
نة واملخاطر يالخز 

والتأمين
التخطيط واألداء

الشؤون التنظيمية املخاطر املؤسسية
إدارة أصحاب املصلحة النقل والتوزيع

املشاريع
الخاصة

تنفيذ املشاريع عالقات
املستثمرين

إدارة محفظة النقل 
والتوزيع

استمرارية األعمال

تقنية املعلومات
إدارة محفظة اإلنتاج

األمن

سلسلة
التوريد

جاسم حسين ثابت

ة الرئيس التنفيذي للمجموع
والعضو املنتدب  

.13التنظيميالهيكل1.8

08

اإلدارة
التنفيذية

التنفيذياإلدارةفريق

.متنوعةبخلفياتيتمتعون والقطاعاملجالفيخبراءاملنتدب،والعضوللمجموعةالتنفيذيالرئيسبقيادةاإلداري،فريقنايتضمن

مدير تطوير األعمال



نسبة التوطين العام

51% 2021

54% 2020

1465% 2019

.2021يوليو26مناعتباًرالالستراتيجيةتنفيذًيامديًراتعيينهوتم.2021يوليو25وحتى2020يوليو1من(باإلنابة)لالستراتيجيةالتنفيذياملديرمنصبشغل*

.العاملةوالشركاتالشركةفياملوقفتبينفالنسبة2021و2020لعاميبالنسبةأماالشركة،فياملوقفسوى تبينال14.

.الشركةملصاريفاملسددةاملبالغتشملال.2022عامفيالدفعواملستحقة2021عاممكافآتعلى2022مارس1بتاريخاإلدارةمجلسوافق15.

باإلضافةاألعمالاريةواستمر والبيئةواألمنوالسالمةبالصحةالخاصةواملمارساتالسياساتتنفيذعلىاإلشرافتتولى-والبيئةواألمنوالسالمةالصحة لجنة•
علىالضوءاللجنةهذهتسلطوقد.املجموعةعلىتؤثرالتيوالبيئةواألمنوالسالمةبالصحةاملرتبطةللمخاطرواإلدارةوالتقييمالحصرعملياتتحسينإلى

.إليهااإلدارةمجلسنظرتلفتوقدوالبيئةواألمنوالسالمةبالصحةاملرتبطةالحاسمةاألهميةذاتاملواضيع

24 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

.اضيةاملالثالثالسنواتمدىعلىاملحققةالتوطيننسبةالتاليالجدول يعرض

التوطين2.8

"إطالق"نامجبر مشاركتهموزيادةاإلماراتيةاملواهبإشراكسبيلفيالشركةأطلقت
مةمقدمةلتوفير

 
فيواملياهرباءالكهقطاعفيالجددللخريجينوعمليةومختلطةمنظ

.شهًرا12فترةمدىعلىالبرنامجويمتدلها،التابعةالشركاتمنوبعضالشركة
وظيفةفيالعملبفرصةليحظوامراحلهإكمالبعدالبرنامجمناملشاركون ويتخرج
.القطاعفيشركاتناإحدىفيكاملبدوام

التنفيذيةاللجان3.8

دارةاإل لجانتأسيسعلىاملنتدبوالعضوللمجموعةالتنفيذيالرئيسعمل
علىول والحصالقراراتخاذعمليةتحكمضوابطووضعالرشيدةالحوكمةلضمان

برئاسةةالتالياإلدارةلجانوتأسست.الصلةذاتاإلداراتمناملطلوبةالضمانات
قديملتجهةبصفتهالتعملاملنتدبوالعضوللمجموعةالتنفيذيالرئيس

.ومناقشتهاالتشغيليةاملستجداتوتلقيوالضماناتاالستشارات

شرافاإل االقتضاء،وعندوتداول،دراسةعلىتعمل-التنفيذيةاإلدارةلجنة•
.إنجازهاو للمجموعةاملاديةأواالستراتيجيةاألهميةذاتالشؤونتنفيذعلى

اليةالرأسمالنفقاتعلىواملصادقاتالضماناتتوفر-االستثمارلجنة•
يروتطو التصرف،وعملياتواالستثمارات،والتمويل،اإلخالء،ونفقات
مهامنبيمنوذلكواالستحواذ،الدمجومقترحاتوالقائمة،الجديدةاملشاريع

.صلةذاتأخرى 

التنفيذييناملدراءأجور 4.8

.2021عامفيالتنفيذيةلإلدارةاملدفوعةواملزاياالرواتببإجمالياملتعلقةالبياناتالتاليالجدول يوضح

تاريخ التعييناملنصب
عام إجمالي الرواتب والبدالت املدفوعة ل

(درهم إماراتي)2021

أي مزايا نقدية أو عينية أخرى مدفوعة

أو مستحقة الدفع في 2021في عام 

15املستقبل

20203,196,397.364,031,471.55يوليو1الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو املنتدب

20202,158,000.001,638,568.67يوليو1املدير التنفيذي للشؤون  املالية

20201,972,959.341,770,086يوليو1املدير التنفيذي للشؤون القانونية

 20201,510,000.001,183,031.34يوليو1املدير التنفيذي للمخاطر والتدقيق الداخلي

20202,422,999.962,538,706.24يوليو1الرئيس التنفيذي للنفط والغاز

20201,931,402.681,618,168.89يوليو1الرئيس التنفيذي لتوليد الطاقة

20202,110,341.392,057,052.5يوليو1الرئيس التنفيذي للنقل والتوزيع

20201,221,645.84926,061يوليو1*املدير التنفيذي لإلستراتيجية

20211,512,379.041,083,372.59يناير 3املدير التنفيذي لإلتصال املؤسس ي

2021585,933.001,312,576.55سبتمبر5واإلدارةلموارد البشريةلاملدير التنفيذي

2021551,978.22399,486أغسطس 2لدمج واالستحواذلاملدير التنفيذي



،2020يوليو1منذللشركةالخارجيالحساباتمدققبصفتها(األوسطالشرق )توشآندديلويتشركةتعمل

عد  (DTTL)املحدودةتوهماتسوتوشديلويتشركاتمجموعةفيعضوشركةوهي
ُ
مرمستبوجودوتحظىاألوسطالشرق منطقةفيتأسستعربيةمهنيةخدماتشركةأول وت

26خاللمناليةاملواالستشاراتواملشورةوالضرائبالتدقيقخدماتتقدمحيثاملنطقة،فياملهنيةالخدماتشركاتبينرائدةمكانةديلويتشركةوتحتل.1926عاممنذ
منذخليجيالالتعاون مجلسدول منطقةفياألول املستوى منضريبيكمستشارتصنيفهاالشركةنالتوقد.وموظفومديرشريك3,000علىيزيدبمادولة15فيمنتشًرامكتًبا
الشرق )توشآندويتديلشركةخدماتمقابلاملدفوعةاألتعاببياناتالتاليالجدول ويعرض.(الدوليةالضرائبمراجعةتقريرفيالعامليةالضرائبتصنيفاتحسب)2010عام

:2021لعام(األوسط

الخارجيالحساباتمدققبيانات

(األوسطالشرق )توشآندديلويت (2021ديسمبر31-2021يناير1)للفترةالتدقيقمكتباسم

أخرى 

أيإبداءدون منالتدقيقيرأيها(األوسطالشرق )توشآندديلويتشركةأصدرت
.2021ديسمبر31فياملنتهيةالسنةعنالسنويةاملاليةالقوائمعلىتحفظات

25 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 
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مدقق
الحسابات

الخارجي

ةنبذة تعريفية عن مدقق الحسابات الخارجي للشرك

:التاليالنحوعلىمقسمةإماراتيدرهم,0002,065

إماراتيدرهم1,041,000:العاملنهايةالسنوي التدقيق•

إماراتيدرهم1,024,000:الفصليةاملراجعات•

القوتليعبادة الشريكاملدققاسم

سنتان للشركةخارجيحساباتكمدققالتدقيقشريكقضاهاالتيالسنواتعدد

سنتان للشركةخارجيحساباتكمدققالتدقيقمكتبقضاهاالتيالسنواتعدد

2021لعاماملاليةالقوائمتدقيقأتعابإجمالي

درهم918,125:السنداتتمويلإعادةتدعمأخرى ضمانخدمات•
إماراتي

:املاليةيرالتقار إعدادعلىاملطبقةالداخليةالرقابةضوابطتدقيق•
إماراتيدرهم350,000

ومراجعتها2020لعاماملاليةالقوائمتدقيقبخالفخاصةخدماتوتكاليفأتعاب

املاليةالتقاريرإعدادعلىاملطبقةالداخليةالرقابةبضوابطتتعلقأخرى تدقيقخدمات
(ICFR)



اإلفصاحات:الدوليةاملحاسبةمعاييرمن24رقماملعيارأوالحوكمةدليلبموجبالعالقةذيالطرفتعريفضمنتقعوجهاتشركاتمعاملعامالتمنعدًداالشركةأبرمت
البياناتفيالوارد29رقماإليضاحفيالتفاصيلمنمزيدعناإلفصاحوتمللشركةاملعتادالعملبمساراملعامالتهذهطبيعةارتبطتذلك،مع.العالقةذاتاألطرافعن

.2021لعامللشركةاملدققةالسنويةاملالية

26 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 
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معاملعامالت
ذاتاألطراف
العالقة
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التدقيق 
الخارجي

التدقيق
الداخلي

ة وثائق الحوكم
وتطبيقات 
األعمال

إدارة املخاطر

األخالقيات املهنية 
وااللتزام

ة الرقابة الداخلي
على

إعداد التقارير 
املالية

الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

11

الرقابةبيئة
الداخلية

أنشأ مجلس اإلدارة بيئة قوية 
:للرقابة الداخلية بهدف

الحفاظو وتوثيقهاالداخليةللرقابةمناسبةضوابطوجودضمان•
املجموعة؛فيبهاوااللتزامومراجعتهاعليها

والخارجية؛الداخليةالتقاريرإعدادوجودةموثوقيةضمان•

اتوالسياسبهااملعمول واللوائحللقوانيناالمتثالضمان•
األعمال؛بمزاولةاملتعلقةالداخلية

فيكةالشر ترغبالتيالرئيسيةاملخاطروطبيعةنطاقتحديد•
ى؛املدطويلةاالستراتيجيةأهدافهاتحقيقأجلمنتحملها

قييمتخاللمنوكفاءةبفعاليةالتشغيليةالعملياتتسيير•
لمخاطرلمناسببشكلواالستجابةواملستجدة،الحاليةاملخاطر
األصول؛وحمايةالبارزة،الرقابياإلخفاقوحاالت

ضمناملخاطروقبول القرارات،اتخاذفيالرشيدالرأيدعم•
أالخطوتفادياإلدارة،مجلسمنعليهااملتفقاملستويات
ومتسقة؛بطريقةالرقابةعملياتوتطبيقالبشري،

.آمنةعملوبيئةاألخالقيةالسلوكياتتشجيع•

التيظموالنواإلجراءاتالسياساتمنمجموعةفيالداخليةالرقابةضوابطتتمثل
العديدنمموظفينجانبمنوتطبيقهاالضوابطهذهإدارةوتتم.الشركةتتبناها

.األعمالووحداتاإلداراتمن

والبيئةواألمنوالسالمةالصحة1.11

منضحيتماوهووأمنهموسالمتهمواملجتمعاتاألفرادلصحةأولويةطاقةتولي
الصحةإدارةنظاموإن.والبيئةواألمنوالسالمةبالصحةاملعنيةسياستهاخالل

طبقوالبيئةواألمنوالسالمة
ُ
التشغيليميزبالتالتزامهاجانبإلىاملجموعةلدىامل

صحةالإدارةوتحدد.للمجموعةالتابعةالشركاتمنالشركةتتوقعهمايحددان
الخبراتو األدواتوتوفرواإلجراءات،السياساتطاقةلدىوالبيئةواألمنوالسالمة

خطعنةمستقلللمخاطررؤيةتتبنىكمااملخاطر،إدارةفعاليةضمانجانبإلى
.الوظيفيةخبرتهمملجاالتاألعمال

لبيئة،واواألمنوالسالمةالصحةممارساتحول التفاصيلمنمزيدعلىلالطالع
الشركةموقععلى2021لعامللشركةالسنوي التقريرإلىالرجوعيرجى

.اإللكتروني
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يةاملؤسساملخاطرإدارةوسياسةاملؤسسيةاملخاطرإدارةعملإطارخضع
جانبمنالحًقااعتمادهماتمثم،ومن2021عامفيللمراجعةبهاملرتبطة
إدارةعمليةاملؤسسيةاملخاطرإدارةعملإطارويحدد.اإلدارةمجلس
إعداداتومسؤوليومتطلباتبهااملرتبطةواملنهجيةاملؤسسيةاملخاطر
.للمجموعةالتابعةالجهاتجميععلىتنطبقالتيالتقارير

املسؤولمالقسالشركةفياملؤسسيةاملخاطرإلدارةاملخصصالقسميعتبر
قسمنويضم.للمجموعةالتابعةالجهاتمختلففيوتنفيذهاالعمليةعن

مةمتسقةآليةتنفيذاملؤسسيةاملخاطرإدارة
 
حصريةفعالتضمنومنظ

جرَ .عنهاالتقاريروإعدادومراقبتهاوإدارتهاوتقييمهااملخاطر
ُ
مراجعاتى وت

رشدوُيستاملجموعة،داخلعاملةجهةلكلسنويةبوتيرةللمخاطردورية
عرضاملخاطرملفتوجيهفيبنتائجها

ُ
فيملراجعتهاةالتنفيذياإلدارةعلىوت

عرضذلك،بعد.األول املقام
ُ
علىوعةاملجمبمخاطراملتعلقةاملستجداتت

اإلدارةأعدتهاالتيبالخططمشفوعةاإلدارة،ومجلسالتدقيقلجنة
.مقبول ى مستو عنداملخاطرإلبقاءاملطلوبالنحوعلىحدتهامنللتخفيف

 موضوعًياضماًناالداخليالتدقيقيوفر
ً

لرقابةاأنظمةبشأنومستقال
اريةاالستشاألنشطةإلىباإلضافةالشركةفياملخاطروإدارةالداخلية
.الشركةهاتجريالتيالتشغيليةالعملياتوتحسينقيمةإلضافةاملصممة
خاللمنأهدافهاتحقيقفيالشركةمساعدةعلىالداخليالتدقيقويعمل
والرقابةراملخاطإدارةعملياتفعاليةلتقييمومنضبطةمنظمةآليةتوفير

.وتحسينهاوالحوكمةالداخلية

نشر
ُ
جهاتالمختلففياملخاطرعلىالقائمةالسنويةالتدقيقخططت

لضوابطالتشغيليةوالفعاليةالتصميمتقييمبهدفللمجموعةالتابعة
ذلك،ىإلباإلضافة.الرئيسيةاألعمالإلجراءاتبالنسبةالداخليةالرقابة
ربعيةعملإلىاإلدارةتتخذهاإجراءاتمنبهايرتبطوماالتوصياتتخضع
إجراءاتإغالقضمانبهدفالتقاريروإعدادوالرقابةاملتابعةتشملسنوية

.املناسبالوقتفيالتدقيق

لخالمناإلدارةعناستقالليتهاعلىالداخليالتدقيقوحدةوتحافظ
االرتباطهيكلويعتبر.لهاتتبعأنهابحيثالتدقيقبلجنةالوظيفيارتباطها

والذياإلدارةمجلسيعتمدهالذيالتدقيقلجنةميثاقبموجبرسمًياهذا
وتراجعههتعتمدالذيالداخليالتدقيقميثاقفيباستفاضةتوضيحهيرد

.سنوي بشكلالتدقيقلجنة

ن هذاوشغلالشركةفيالداخليللتدقيقمديًرانابلس يوائل/السيدُعي 
ةوالحوكمالداخليالتدقيقمجالفيخبيروهو.2015سبتمبرمنذاملنصب

إعدادفيعاًما19مدارعلىتمتدبخبرةويحظىاملخاطروتقييماملؤسسية
ةالحوكمسياساتووضعوتوجيههاوإدارتهاالداخليالتدقيقعمليات

تيراملاجسشهادةعلىوحاصلمعتمدداخليمدققأيًضاوهو.املؤسسية
.األعمالإلدارةإنسيادكليةمناألعمالإدارةفيالتنفيذي

وتمالداخليالتدقيقنتائجحول تقاريرأربعةإصدارتم،2021عامفي
كلداخليالللتدقيقالسنوي التقريرإعداديتم.التدقيقلجنةعلىعرضها

.ويةالسنالداخليالتدقيقخطةبتحقيقاملتعلقةالنتائجلعرضعام

عملإطارإعدادبهدفوااللتزاماملهنيةاألخالقياتوحدةالشركةأسست
مستوى علىوااللتزاماملهنيةاألخالقياتنشرعلىتقومثقافةوترسيخقوي 

القواعدوااللتزاماملهنيةاألخالقياتوحدةأطلقتوقد.املجموعة
:2021عامفيالتاليةوالسياسات

قافةلثالتأسيسيةالوثيقة:وااللتزاماملهنيةاألخالقياتقواعد•
يرمعايمناألدنىالحدتضعالتيالشركةفياملهنيةاألخالقيات
منلتياواملسؤولياتاملبادئوتحددواملهنية،األخالقيةالسلوكيات

ويةقثقافةلترسيخاملجموعةفيالعاملون بهايلتزمأناملتوقع
.وااللتزاماملهنيةلألخالقيات

قيةاألخالالتوقعاتمناألدنىالحدتضع:العملشركاءالتزامقواعد•
.العملفيشركائهامناملجموعةتطلبهاالتيواملهنية

أولةاألسئطرح(وكيفية)أهميةحول إرشاداتتوفر:اإلبالغسياسة•
وائحاللأوالقوانينتخالفبهامشتبهانتهاكاتأيبشأناملخاوف
اوضعتهالتيالداخليةاإلرشاداتأوالسياساتأو/وبهااملعمول 

.املجموعة

يةكيفحول إرشاداتالسياسةهذهتوفر:املصالحتعارضسياسة•
دةوحإلىعنهااإلفصاحوآليةاملصالحتعارضحاالتعلىالتعرف

.وااللتزاماملهنيةاألخالقيات

حول إرشاداتتضع:واالحتيالوالفسادالرشوةمكافحةسياسة•
.االحتيالوطرق والفسادالرشوةمنعكيفية

وااللتزاماملهنيةاألخالقيات5.11الداخليالتدقيق4.11والرقابةوالحوكمةاملخاطر إدارة2.11

مةسال علىالحفاظبهدفواإلجراءاتالسياساتمنعدًداالشركةوضعت
بوتيرةاجعةمر أيًضاوتجري ونزاهتهااملاليةغيرواملعلوماتاملاليةالبيانات

يوفربماةاملاليالتقاريرإعدادعلىاملطبقةالداخليةالرقابةلضوابطدورية
ا
ً
 ضمان

ً
إناطر،املخومعالجةللشركةاملاليةالبياناتبموثوقيةمعقوال

.املاليةالتقاريربإعداداملتعلقةوجدت،

املاليةالتقارير إعدادعلىالداخليةالرقابة3.11



بحمايةاملرتبطةااللتزاماتتحدد:الداخلمنالتداول سياسة•
باملجموعةللعاملينيجوز عندماالجوهريةالسريةاملعلومات

هاتصدر التياملاليةباألوراقالتداول بهمالعالقةذوي واألشخاص
.املجموعة

علىيجبالتيواملعاييراملتطلباتتحدد:البياناتحمايةسياسة•
حمايةقوانينبجميعااللتزامأجلمنبهاالتقيدباملجموعةالعاملين
.املمارساتوأفضلبهااملعمول البيانات

ةالعنايبذلجراءاتإتحدد:العمللشريكالواجبةالعنايةسياسة•
حتمليناملاألعمالشركاءبشأناملخاطرعلىوالقائمةاملناسبةالواجبة

.والحاليين

حول إرشاداتتضع:اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةسياسة•
.ومكافحتهااإلرهابوتمويلاألموالغسلعملياتتحديدكيفية

عينةموإرشاداتمتطلباتتحدد:التجارةوضوابطالعقوباتسياسة•
.الصلةذاتوالعقوباتالتجارةلضوابطانتهاكاتأيملنع

ةمكافحبقواعدالوعيزيادةإلىتهدف:االحتكارمكافحةسياسة•
لتوجيهاطلبواالحتكارمكافحةقضاياعلىالتعرفلتمكيناالحتكار

.الشأنبهذا

موقعهاعلىوااللتزاماملهنيةباألخالقياتمعنًياقسًماالشركةخصصت
.اإللكتروني

ن  شرفيعدنانمحمد/السيدُعي 
ً

31ذمنالشركةفيلالمتثالمسؤوال
أماممحامًيابصفتهاملحاماةمهنةملزاولةمؤهلوهو،2020أغسطس
فيعلياالالدراساتدبلومعلىحصلوقدوويلز،إنجلترافيالعليااملحكمة
مرتبةمع)القانون فيبكالوريوسإلىباإلضافةالحقوق كليةمنالقانون 
منعمبداالمتثالمسؤولويحظى.لندنفيوستمنسترجامعةمن(الشرف
وذلكري الجعبالرحمنعبد/السيدوااللتزاماملهنيةاألخالقياتقسمرئيس

.وإدارتهاوااللتزاماملهنيةاألخالقياتمهامعلىلإلشراف

أيمالحظةتتملم،2021لعامبالنسبة
ولمالداخلمنالتداول لسياسةمخالفات

قدم
ُ
نمالحاالتبهذهمتعلقةبالغاتأيت

باألخالقياتالخاصاملساعدةخطخالل
.أخرى وسيلةأيأووااللتزاماملهنية

افاإلشر عنبمسؤوليتهاإلدارةمجلسيقر
شركةللالداخليةالرقابةأنظمةتنفيذعلى
منيةدور بصورةوفعاليتهاهيمراجعتهاوعن
مجلسمستوى علىالتدقيقلجنةخالل
.الحوكمةلدليلوفًقااإلدارة
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املسؤوليةبأهميةوعيعلىشركةالأصبحتللطاقة،الشاملالتحول مجالفيوريادتهاللشركةاملؤسسيةالقيمإطاروفي.فيهاتعملالتيواملجتمعاتالبيئةتجاهملتزمةطاقةكانتلطاملا
رئيسيةمجاالتخمسةشركةاللدىوتوجد.واالقتصادواملجتمعالبيئة:رئيسيةركائزثالثعلىللشركةاالجتماعيةاملسؤوليةتركيزوينصب.مزدهرمستقبللبناءكأساساالجتماعية

:الركائزهذهضمن

والسالمةوالرفاهيةالصحة•

املرأةتمكين•

والتعليمالشباب•

اإلماراتيوالتراثالثقافة•

والتسامحوالشموليةالتنوع•

ىيرجالتفصيلية،املعلوماتمنمزيدعلىلالطالع.(املجموعةشركاتيشملبما2021عامفياملجموعةأطلقتهاالتي)االجتماعيةاملسؤوليةمبادراتالتاليالجدول يسرد
:2021طاقةملجموعةالسنوي التقريرإلىالرجوع

-ة هيئة املساهمات املجتمعي :الفعالية
مًعا 

الدعممجوبراواإلسكانالدراسةبدالتخاللمناأليتامملساعدةتبرع

إماراتيدرهم30,000

(املتحدةالعربيةاإلمارات)طاقة
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املسؤولية
االجتماعية

للشركة

أبوظبيالجبيل،جزيرةفيقرمشجرة50,000زرع

إماراتيدرهم200,000 50شجرة للـ  :الفعالية

مؤسسة خليفة بن زايد آل  :الفعالية
نهيان لألعمال االنسانية

ةالثقافيالتقاليدلحمايةاملحليةاملجتمعاتفياملرأةدعم

إماراتيدرهم31,900

(املتحدةالعربيةاإلمارات)للتوزيعأبوظبيشركة

تطوير املجتمع :الفعالية

ومستشفىالطعام،وبنوكالدراسيةوالبرامجاملجتمعيةللمالجئتبرع
لدعمالجري وسباقالخيرية،الجولفوبطولةألبرتا،فياألطفال
(الكنديةالسرطانجمعية)العالج

كنديدوالر100,000

كندا

املستشفى الحكومي في  :الفعالية
أكسيم

ونشرحديثة،وأجهزةللجراحةجناحيشملبماالدعممرافقتجديد
يةاملدنالتحتيةوالبنيةالتعليممثلاألخرى املجتمعيةاألنشطة

أمريكيدوالر106,000

غانا
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املياه املستدامة :الفعالية

زتركيوجهازأومنجالم،قريةفيالشربمياهلتوزيعأنابيبخطوط
.الصحيةةللرعايأخرى موادإلىباإلضافةالحكومي،للمستشفىاألكسجين

هنديةروبية2,000,000

الهند

مؤسسة زايد لألعمال :الفعالية
الخيرية واإلنسانية

فيالباتالطودعمالنائية،للمناطقعاليةبجودةمجانيةصحيةرعايةتوفير
سسةاملؤ معبالتعاون والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياالعلوممواد

للطالباملغربية

أمريكيدوالر175,000

املغرب

صندوق طاقة للثقافة :الفعالية

بالطاقةيةالتوعرعايةيشملبماوالثقافات،للفنون املحليةاملبادراتدعم
االبتدائيةاملدارسفي

يورو50,000

هولندا

دعم املجتمع :الفعالية

ومركزي،البيئوالتثقيفاملحتاجة،لألسرمتنقلطعامتوصيلشراءدعم
أبسيف،مؤسسةمعبالتعاون السالمةمجالفيوالتثقيفللعلوم،أبردين

أخرى مجتمعيةمبادراتإلىباإلضافة

إسترلينيجنيه67,000

املتحدةاململكة



الكهرباءإنتاجمرافقفيرائدةةشركلتكون الشركةمكانةترسيخإلىباإلضافةأولوياتهارأسعلىواملجتمعوالبيئيةبالحوكمةاملتعلقةطموحاتهاوضعإلى2030لعامطاقةاستراتيجيةتهدف
بمابالسياسيةاملرتبطةواقفاملوتوضيحاالستدامةسياساتتطويرمواصلةعاتقهاعلىطاقةاتخذتوقد.وخارجهااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيمنخفضةكربونيةبانبعاثاتواملياه
مختلفإلىباإلضافةاألخرى الوطنيةاالستراتيجيةواملبادرات،2050عامبحلول الصفرمستوى إلىالكربون انبعاثاتخفضفياملتمثلةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةأهدافيدعم

.الشركةفيهتعملالذيالقطاعفيكبيرةأهميةتحتلوالتياملتحدةاألمموضعتهاالتياملستدامةالتنميةأهداف

نتلهااستدامةتقريرأول األخيرةاآلونةفيالشركةنشرت ثمرةاالستدامةتقريرويأتي.للطاقةأبوظبيمؤسسةشركةمعالتحويليةالصفقةبعدتماًمامتكاملكمرفقالشركةرحلةفيهبي 
الصادرةاالستدامةتقاريرإعدادملعاييروفًقا2020لعامالشركةفياالستدامةمعلوماتتناول وقدوالحوكمة،واملجتمعالبيئةحول موحدتقريرإعدادفيالشركةبذلتهاأساسيةلجهود

هذاخاللالحقوقتفينشرهوسيتملطاقة2021لعاماالستدامةتقريرإعدادعلىالتقريرهذاكتابةوقتفيحالًياالعملوُيجرى .األساس يالخيار:التقاريرإلعدادالعامليةاملبادرةعن
.2022العام

.اإللكترونيموقعهاعلىاملنشور لطاقةاالستدامةتقريرإلىالرجوعيرجىباالستدامة،املتعلقةواستراتيجيتهاالشركةأداءحول املزيدعلىلالطالع
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ةاستراتيجي
االستدامة

وإعداد
تقاريرها

https://www.taqa.com/wp-content/uploads/2022/01/TAQA-Sustainability-Report-2020-vF.pdf


أدنى سعر للسهم
عند اإلغالق

(درهم إماراتي)

د أعلى سعر للسهم عن
اإلغالق 

(درهم إماراتي)

سعر اإلغالق 

ما بالدرهم اإلماراتي ك)
(في نهاية الشهر

الشهر 

(2021)

1.41 1.52 1.45 يناير

1.35 1.47 1.39 فبراير

1.36 1.41 1.40 مارس

1.36 1.39 1.36 أبريل

1.35 1.41 1.35 مايو

1.34 1.43 1.39 يونيو

1.29 1.38 1.30 يوليو

1.24 1.34 1.31 أغسطس

1.25 1.37 1.27 سبتمبر

1.23 1.27 1.23 أكتوبر 

1.18 1.41 1.41 نوفمبر 

1.30 1.43 1.32 ديسمبر 
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عالقات
ناملستثمري

املتعلقةةاألنشطجميعلتقودالشركةفياملستثمرينعالقاتوظيفةتأتي
لوماتاملعنشرضمانبهدفوإشراكهمالعامليةاملستثمرينقاعدةبإدارة
فقداف،واإلنصالعدالةمبادئإلىواستناًدا.بشفافيةاملاليةوغيراملالية
إلجراءاتواالسياساتاملنتدبوالعضوللمجموعةالتنفيذيالرئيساعتمد

الةفتواصلقنواتإلنشاءمستثمريهامعالشركةعالقاتتحكمالتي ع 
.املناسبالوقتفيوالسوق املستثمرينطلباتوملباشرة

.اإللكترونيموقعهاعلىاملستثمرينبعالقاتمعنًياقسًماالشركةخصصت

:التاليةالجوانباملذكور القسمويعرض

بالشركة؛املتعلقةالجوهريةاإلفصاحات•

والسنوية؛املرحليةاملاليةالتقارير•

اقشاتومنالعروضلهذهاإلنترنتعبرالبثوإعادةالتقديميةالعروض•
التحليل؛وتقاريراإلدارة

ماني؛االئتالتصنيفوكاالتتقاريروآخرللمستثمرينموجهةعروض•

الحوكمة؛تقارير•

االستدامة؛تقارير•

السنوية؛التقارير•

لذكياالهاتفتطبيقتحديثعلىالشركةتعملذلك،إلىباإلضافة•
مالذياملستثمرينمعللعالقات ذاتهاتاملعلومامنالكثيرلهميقد 
ةخاللمنللشركةاإللكترونياملوقععلىاملعروضة يسهلعةسريمنص 

استخدامها؛

.املستثمرينتهمالتياألخرى املواضيع•

:االتصالبيانات

تثمريناملسلعالقاتالرئيسنائبوهوسلمان،شادي/السيدالقسمُيدير
-4350247:املحمول الهاتفورقم+971-2-6914804:املباشرالهاتفرقم)

.(shadi.salman@taqa.com:اإللكترونيوالبريد،+50-971

االتصالوبياناتالدور 1.14

أو%5لكون يمتالذيناملجموعةفياالستراتيجييناملساهمينالتاليالجدول يوضح
:2021ديسمبر31فيكماالشركةمالرأسمنأكثر

االستراتيجيون املساهمون 2.14

النسبة املئوية لألسهم 
اململوكة من رأس مال 

الشركة

عدد األسهم 
اململوكة

االسم

98.60% 110,860,170,500
شركة مؤسسة أبوظبي 

للطاقة ش م ع

السهمسعر أداء3.14

https://www.taqa.com/investors


أبوظبيسوق فيالطاقةقطاعومؤشرالعاماملؤشرمنبكلمقارنةالشركةسهمسعرأداءالتاليالشكليوضح
.املاليةلألوراق

املساهمينملكيةتوزيع4.14

الحكوميةامللكيةتشتمل.2021ديسمبر31فيكماوفئتهاملستثمرنوعحسبالشركةفيامللكيةنسبالتاليالجدول يعرض
(مباشرةميةحكو جهة)الطاقةدائرةحصةنقلبعدوتأتي(اعتباريةجهة)عمشللطاقةأبوظبيمؤسسةشركةملكيةعلى
للطاقةأبوظبيمؤسسةشركةأنإلىاإلشارةتجدروهنا.2019عامفيعمشللطاقةأبوظبيمؤسسةشركةإلىالشركةفي
االستراتيجيةةاالستثماريالشركاتإحدىوهيالقابضةالتنمويةأبوظبيلشركةبالكاملمملوكةتابعةشركةهيعمش

.أبوظبيلحكومةبالكاملاململوكة

العموميةالجمعيةاجتماعات5.14

التاليةاألمور علىاملساهمون فيهوافقوالذي2021مارس18فيالسنوي العموميةالجمعيةاجتماعالشركةعقدت
:16خاصقرارصورةفي

من57و40و39و38و37و36و34و32و28و25و21و20و18و16و1املوادتعديلعلىاملوافقة•
وعلىاليةامللألوراقأبوظبيسوق فيالشركةصفحةعلىاملنشورةبالصيغةللشركةاألساس يالنظام
.اإللكترونيموقعها

أوقرارأياعتمادأجلمنلذلكاإلدارةمجلسيفوضهشخصأيأو/والشركةإدارةمجلستفويض•
فيلعموميةاالجمعيةتقرهاسوفالتيوالخاصةالعاديةالقراراتلتنفيذضرورًيايكون قدإجراءأياتخاذ
موادعلىدخلةاملسابًقااملذكورةالتعديالتمنأيفيتغييرأيعلىاملوافقةذلكفيويدخلاالجتماع،هذا

التيأوتنظيميةالالجهاتمنغيرهاأووالسلعاملاليةاألوراقهيئةتطلبهاقدوالتيللشركةاألساس يالنظام
بمايالتالتعدجميعتتضمنبحيثواعتمادهااألساس يالنظاممنكاملةنسخةإلعدادمطلوبةتكون قد

وميةالعمالجمعيةاجتماعاتقراراتإلىواإلشارةللشركةاألساس يالنظاممنالتمهيديالجزءيشمل
.األساس يالنظامبتعديلللشركة

.2021عامخاللالعموميةللجمعيةأخرى اجتماعاتأيعقديتملم

حصةخالفب-الشركةفيالحرةاألسهمملكيةوتؤول.األسهمعددحسبالتفصيلمنمزيًداالتاليالجدول يعرض
الخصخصةعمليةبينيماوهوإماراتيينأفرادإلىمحكمبشكل-للطاقةأبوظبيملؤسسةاململوكةاالستراتيجيةاألغلبية

.2005عامفيأجريتالتي

املجموع حكومة شركات أفراد تصنيف املساهم

99.96% 98.60% 0.49% 0.86% محلي

0.01% - 0.00% 0.01% عربي

0.03% - 0.02% 0.00% أجنبي

100.00% 98.60% 0.52% 0.87% املجموع

نسبة األسهم 
اململوكة 

من رأس املال

عدد األسهم 
اململوكة

عدد املساهمين (سهم)ملكية األسهم 

0.1% 82,411,194 94,022 50,000أقل من 

0.1% 151,283,368 1,043 500,000إلى أقل من 50,000من 

0.2% 273,088,230 226 5,000,000إلى أقل من 500,000من 

99.5% 111,927,467,208 عدد املساهمين 5,000,000أكثر من 

100.0% 94,022 املجموعم

. .للشركةالعموميةالجمعيةاجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةعنيقلالمايملكون الذيناملساهمينأصواتبأغلبيةالصادرالقراربأنهللشركةاألساس يالنظامفيالخاصالقرارتعريفيرد16
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األحداثأبرز 

عامشهدقدفوالسنوية،املؤقتةاملاليةالنتائجمثلالقانونيةاإلفصاحاتبخالف
الفور علىوبدأت(2021مارس)2030لعاماستراتيجيتهاعنالشركةإفصاح2021

رائدةجهةتكون أن:يليمافياملتمثلةاملختلفةطموحاتهاتحقيقنحوتقدمإحرازفي
تحقيوأنفاءتها،بكترتقيوأنمنخفضة،كربونيةبانبعاثاتواملياهالكهرباءإلنتاج
.املاليةقوتهاتحميوأنوالدولي،املحليالصعيَدينعلىالنمو

ن للديو تمويلإعادةعمليةإتمامفينجاحهاعناملجموعةأعلنت،2021مايوفي

وذلكأمريكيدوالرمليار1.5بقيمةعاًما30وأعوام7ملدةالشريحةمزدوجة
(ويوليوويوني)ذلكبعداالئتمانيالتصنيفوكاالتثبتتوقد.مواتيةبأسعار

.ويةقمستوياتعندللشركةوالنهائيةاملستقلةاالئتمانيةالتصنيفات

كراتمذمنالعديدتوقيععنالطاقةلخدماتأبوظبيشركةأعلنتالعام،وخالل
العربيةاإلماراتجامعةاملثال،سبيلعلىومنهم،العقارات،مالككبارمعالتفاهم
تطويرلىإاملبادراتهذهوتهدف.(صحة)الصحيةللخدماتأبوظبيوشركةاملتحدة
يضاتتخفتحققحلول تحديدخاللمنوالتجاريةالحكوميةواملنشآتاملباني

كفاءةزيادةيفيساهمبماوتمويلهاوتوفيرهاوالكهرباءاملياهاستهالكفيملموسة
.املوارداستخدام

معأبرمتهاجديدةاتفاقياتعن2021وأغسطسيوليوفيأيًضااملجموعةأعلنت
راسةدبهدفالصناعيةالقطاعاتمنالعديدفيالبارزةالفاعلةالجهاتمنعدد

املبرمةاقيةاالتفاملثالسبيلعلىومنهااملهمة،األخضرالهيدروجينمشاريعجدوى 
خدامهواستاألخضرالهيدروجينإنتاجطرق الستكشافاإلماراتحديدشركةمع
فاقيةاتبموجبالشركة،ستعملذلك،علىعالوة.األخضرالفوالذتصنيعفي

دروجينالهيتحويلسبلاستكشافمشروععلىأبوظبي،موانئمعمبرمةمماثلة
 الشحنخطوطفيالستخدامهاسائلةأمونياإلىاألخضر

ً
أوسفنالوقودمنبدال

.متخصصةغازناقالتعبرأبوظبيموانئمنللتصديراستخدامها

بهدفوالغازالنفطأعمالاستراتيجيةمراجعةعن2021سبتمبرفياإلعالنتم
تثماراتباالساالحتفاظبينتتراوحوالتياملتاحةالخياراتمختلفاستكشاف
.منهاوالخروج

مشتركإنتاجمحطةتطويرمشروععلىللعمل2021أكتوبرفيالشركةنجحت
منجيجاواط1يقاربماإلنتاجالسعوديةأرامكوشركةطرحتهبالغازتعمل

علىاملشروعهذاوسيشتمل.الساعةفيالبخارمنطن1,000منوأكثرالكهرباء
مجالفيناقدراتتعزيزإلىنتطلعحيثوالصيانةالتشغيلشركةفيكبيرةحصة

..استراتيجيتنامنكجزءوالصيانةالتشغيل

باألعمالاملرتبطةواالبتكاراتالتطوراتأبرز 1.15

:اإلدارةمجلسفيالتغييرات

مارس18فيللشركةاألساس يالنظامعلىاملدخلالتعديلاعتمادبموجب
سبعةمناإلدارةمجلسأعضاءزيادةالشركةفياملساهمون قرر ،2021
المنصور /السيدانتخابوتم.أعضاءتسعةإلىأعضاء

ُ
مدح/والسيدامل

.2023لأبريإلىاملمتدةللفترةاإلدارةمجلسفيجديدينعضوينالحمادي

كيلداليورغن/السيدتعيينعلىاإلدارةمجلسوافق،2021يوليووفي
.اإلدارةملجلسمستشاًرا

:التنظيميالهيكلفيالتغييرات

رةاإلدافريقفيالتغييراتبعضعلىاإلدارةمجلسوافق،2021يوليوفي
بينهانموكان.الطويلاملدىعلىطاقةونمواستراتيجيةلدعمالتنفيذية

سمىبمجديدمنصبوإنشاءالتنفيذيالرئيسنائبمنصبإلغاءاعتماد
الدمجوظيفةوتقسيمالبشرية،املواردومديراألعمالتطويرمدير

دامةاالستمديربمسمىجديدمنصبوإنشاءواالستراتيجيةواالستحواذ
.االستراتيجيةفريقضمن

:التنفيذيةاإلدارةفيالتغييرات

رججو كريس/السيدمنكلتعيينعلىاإلدارةمجلسوافق،2021يوليوفي
 امديرً املصعبينبيل/والسيدواالستحواذللدمجتنفيذًيامديًرا

ً
للمواردتنفيذيا

.بالشركةالبشرية

املؤسسيةبالحوكمةاملتعلقةاألحداثأبرز 2.15

جديدةاستراتيجيةشراكةإبرامعن2021ديسمبرفيالشركةأعلنتأخيًرا،
يمع

َ
طاقةالمجالفيعاملًيارائدةشركةإلنشاءومبادلةأدنوكشركت
نسبةأكبراملقترحةالصفقةهذهوستشكل.األخضروالهيدروجيناملتجددة
تعزيزإلىستؤديوبالتالي،املتجددة؛للطاقةمصدرمنصةفيمساهمة

تبدأسالصفقة،إتمامعند.املتجددةالطاقةمصادرمجالفيطاقةمكانة
لتزمالحصريةاإلنتاجيةبالقدرةاالستراتيجيةالشراكة

ُ
والتيحالًياهابوامل

تاجإنإلىالشركةوتطلعاملتجددة،الطاقةخاللمنجيجاوات23علىتزيد
أيًضاالشراكةهذهوستشهد.2030عامبحلول جيجاوات50علىيزيد

نالهيدروجيإلنتاججديدةمنصةفيأقليةحصةعلىالشركةحصول 
فيأدنوكشركةبهتضطلعالذيالرائدالدور تعزيزشأنهامناألخضر
وبنيتهاالعاملياملستوى علىالتجاريةقدراتهابفضلالهيدروجينمجال

اللوجستيةبالخدماتاملتعلقةوشبكتهاالتحتية



والسلعاملاليةاألوراقهيئةنموذجفهرس

املرجع في التقرير
اإلفصاح

رقم الفصل

(والسلعفي نموذج التقرير املحدد الصادر عن هيئة األوراق املالية)
رقم الفصل

3،2،1 وكيفية تطبيقها2021اإلجراءات التي اتخذتها الشركة الستكمال نظام الحوكمة في عام  1

4.2 2021بيان بملكية ومعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم في األوراق املالية للشركة خالل العام  2

4.1 ، مع بيان األسباب2021تشكيل مجلس اإلدارة، وتمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام  ت/3أ إلى /3من 

4.7 2020مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة عن العام  1/ث/3

4.7 2021مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة عن العام  2/ث/3

4.7 2021بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية للعام  3/ث/3

4.7 تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها 4/ث/3

4.5 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور أعضاء مجلس اإلدارة2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام  جـ/3

4.5 2021عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل عام  ح/3

4.9،8.3 بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية خ/3

10 2021بيان بتفاصيل الصفقات التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل عام  د/3

، امللحق8.1 الهيكل التنظيمي للشركة ذ/3

8.4 بيان تفصيلي لكبار املوظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم ر/3

9 مدقق الحسابات الخارجي  4

5 لجنة التدقيق 5

6 لجنة الترشيحات واملكافآت 6

4.2 لجنة اإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين 7

7 أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة 8

11 أنظمة الرقابة الداخلية 9
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37 2021تقرير حوكمة الشركة لعام 

املرجع في التقرير
اإلفصاح

رقم الفصل

(والسلعفي نموذج التقرير املحدد الصادر عن هيئة األوراق املالية)
رقم الفصل

11.4  2021تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل عام 
ً
وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال 10

12 في تنمية املجتمع املحلي والحفاظ على البيئة2021بيان باملساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل عام  11

14.5إلى 14.1 معلومات عامة ز/12أ إلى /12من 

4.8 أمين سر مجلس اإلدارة ح/12

15 2021األحداث الجوهرية التي واجهت الشركة خالل عام  ط/12

10 أو أكثر من رأس مال الشركة5%والتي تساوي 2021بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  ي/12

8.2 2021و2020و2019بيان نسبة التوطين بنهاية األعوام  ك/12

15 2021بيان باملشاريع واملبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل عام  ل/12



(2021يوليو26-2021يناير1)التنظيميالهيكلمخطط-األول امللحق

38 2021لعامالشركةحوكمةتقرير 

النفط والغازتوليد الطاقةالنقل والتوزيع
نائب الرئيس التنفيذي و 

الخدمات املساندة
الشؤون املالية

لدمج وااالستراتيجية 
واالستحواذ

الشؤون القانونيةاإلتصال املؤسس ي
املخاطر والتدقيق الداخلي

املشاريع الخاصة
وتطوير
األعمال

تطوير
األعمال

تقنية
املعلومات

التميز التقني والتشغيلي
التخطيط وإعداد املوازنة

األخالقيات املهنيةالدمج واالستحواذ
وااللتزام

الصحة والسالمة والبيئة االتصاالت الخارجية

إدارة أصول 
النقل

إدارة األصول 
اإلماراتية

املوارد البشرية
إدارة

األصول الدولية
إعداد التقارير املالية 

والضرائب
التدقيق الداخلياالستراتيجية االتصاالت الداخلية

إدارة أصول 
التوزيع

إدارة
األصول الدولية

الخزانة واملخاطر والتأمين
املخاطر املؤسسية ةللشركاالجتماعيةاملسؤولية 

التميز التقني
والتشغيلي

التميز التقني
والتشغيلي

عالقات
املستثمرين

استمرارية األعمال

األمن

سلسلة التوريد

االستشاراتالخدمات العامة
الحكومية

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والعضو 

املنتدب

مكتب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة 

والعضو املنتدب

مجلس إدارة طاقة

مجلس إدارة طاقة
لجنة منبثقة عن املجلس

الترشيحات)
واملكافآت

لجنة منبثقة عن املجلس 
(التدقيق)

امللحق
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