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 مقدمة

 حول التزام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )ويشار إليها فيما يلي ب
ً

 "طاقة" أو  "الشركة" ــيتضمن هذا التقرير شرًحا مفّصال

وذلك حوكمة الشركات وضوابطها ( ل"يئةاله" ــهيئة األوراق املالية والسلع )ويشار اليها فيما يلي ب( بمتطلبات "املجموعة" ـأو بـ

كما يبين هذا  .("قرار رئيس مجلس الهيئةـ ")ويشار إليه فيما يلي ب 2016ر.م( لسنة /7حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

  .2019ديسمبر  31حتى  2019يناير  1التقرير هيكل الحوكمة الشامل للشركة للفترة املمتدة من 

 

 
ً

 ، وكيفية تطبيقها.2019التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  اإلجراءات: أوال

تقوم سياسة الحوكمة في الشركة على مبادئ الشفافية واإلفصاح العادل والرقابة املالية واملساءلة، حيث ترى الشركة في هذه 

لتحقيق أهدافها بما  املتعلقة بنشاط الشركة املبادئ مقومات أساسية لترسيخ نظام حوكمة ناجح ووضع األسس واملنهجيات

جميع  . وعليه، فإن سياسات الشركة وممارسات أعمالها تتوافقان معينسجم مع مصلحة عمالئها ومساهميها والعاملين فيها

ت التجارية بما في ذلك قانون الشركا ،املتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن حوكمة الشركات

وق أبوظبي لألوراق الهيئة الذي ينطبق على شركة "طاقة" بصفتها شركة مدرجة في سمجلس وقرار رئيس  2015لعام  2رقم 

  .املالية

 يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة )ويشار إليهم فيما يلي باملجلس( وعلى نحو جماعي األحكام املستقلة واملوضوعية فيما يتعلق ِبما يلي: 

 ها.الشركة ومبادئ عمل اتتيجيوضع استرا  

 .اإلشراف على إدارة الشركة 

 .اإلشراف على مالئمة املوارد اإلدارية لتنفيذ استراتيجيات الشركة 

  الداخلية وحوكمة الشركة.الرقابة وفعالية  كفاءةاإلشراف على 

  وخطط العمل واملوازنات والقوائم املالية. االستثماراتاملصادقة على 

 همين على معلومات دقيقة ومالئمة في الوقت املناسب.ضمان حصول املسا 

وتقوم اإلدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة شؤون الشركة اليومية وفقا للخطط االستراتيجية املعتمدة 

 من قبل مجلس اإلدارة.

 ؤسسية فيها، وذلك من خالل الجهات التالية:إضافية للرقابة الداخلية تعزز الحوكمة امل تدابير كما تتخذ شركة "طاقة" 

 ( علىلجنة التدقيق )مستوى مجلس اإلدارة 

 كافآت )على مستوى مجلس اإلدارة(لجنة الترشيحات وامل 

  على مستوى مجلس اإلدارة( لجنة االستراتيجية واالستثمار( 

 ة )على مستوى اإلدارة التنفيذية(لجنة تنفيذي 

 مستوى اإلدارة التنفيذية( )على املؤسسة مخاطر  إدارة لجنة 

 على مستوى اإلدارة التنفيذية( والبيئة واألمن والسالمة الصحة لجنة( 
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 على مستوى اإلدارة التنفيذية( الشهري  األداء مراجعة لجنة( 

  ية(مستوى اإلدارة التنفيذ)على لجنة املشاريع الكبرى 

 " ميدل إيست" إيرنست آند يونغمدقق الحسابات الخارجي عن طريق شركة 

  والتأكيد الداخلية الرقابةإدارة 

 االمتثال دائرة 

 دائرة إدارة املخاطر 

 (التنفيذية اإلدارة مستوى )على  املطلعيناإلشراف على تعامالت األشخاص متابعة و  لجنة 

 

 2019وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق املالية للشركة خالل العام  ملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارةثانًيا: 

لعام  2هيئة رقم ال ( من قرار مجلس إدارة14املادة ) تتم حوكمة تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق املالية للشركة وفق

املالية، وعليه ال يجوز لرئيس أو في شأن النظام الخاص بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق  2001

أو أي موظف مطلع على البيانات األساسية للشركة، التعامل لنفسه أو لغيره  التنفيذي رئيسهاأعضاء مجلس إدارة الشركة أو 

 قيقة خالل الفترات التالية:و الشفي األوراق املالية للشركة ذاتها أو األوراق املالية للشركة األم أو الشركات التابعة أو الحليفة أ

 ( عشرة أيام عمل من اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم 10قبل )

ا، إال إذا كانت املعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة. 
ً
 صعوًدا أو هبوط

 ( خمسة عشر يوًما من نهاية الفترة املالية الربع سنوية أو النصف 15قبل ) سنوية أو السنوية، ولحين

 اإلفصاح عن القوائم املالية. 

راعى أحكام القانون عند قيام أي من األشخاص املشار إليهم أعاله بالتداول لنفسه أو بواسطة أخرين في األوراق املالية للشركة 
ُ
وت

. ذاتها أو األوراق املالية للشركة األم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويك
ً

 ون أي تعامل يخالف ذلك باطال

يمتثل أعضاء مجلس اإلدارة ملتطلبات اإلفصاح املقررة بموجب أحكام القواعد واألنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعامالتهم في 

 األوراق املالية.

ت أخرى من قبل أعضاء يوضح الجدول التالي األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة علًما بأنه لم يكن هناك أي تعامال 

 .2019في أسهم الشركة خالل هم ئوأزواجهم وأبنا مجلس اإلدارة 

 

 [ا]ترك هذا القسم فارًغا عمًد 
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 أعضاء مجلس

 اإلدارة 

 عضوية فترة املنصب

 مجلس اإلدارة 

 اململوكة عدد األسهم

 (31/12/2019في  كما)

إجمالي عملية 

 البيع

 إجمالي عملية

 الشراء 

1201 أبريل رئيس مجلس اإلدارة مبارك الهاجري سعادة/ سعيد   0 0 0 

2017 أبريل نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة/ خليفة علي القمزي   19,492 0 0 

2019 أغسطس عضو مجلس إدارة **السويدي حسن محمد /سعادة  0 0 0 

2011 أبريل عضو مجلس إدارة سعادة/ سالم سلطان الظاهري   4,476 0 0 

2014 أبريل عضو مجلس إدارة دهللا املاسسعادة/ خالد عب  0 0 0 

 0 0 0 2019 أغسطس عضو مجلس إدارة ثابت** حسين جاسم

2019 أغسطس عضو مجلس إدارة **كالكمان باريند جاكوب /دكتور   0 0 0 

سعادة/  عبد العزيز عبد الرحمن 

 *الحميدي
 عضو مجلس إدارة

1201 أبريل  

(2019 أغسطس حتى)  
0 0 0 

 عضو مجلس إدارة السويدي* ساحوهسعادة/ محمد 
2017 أبريل  

(2019 أغسطس)حتى   
0 0 0 

سعادة الدكتور/ سيف صالح 

 *الصيعري 
 عضو مجلس إدارة

2017 أبريل  

(2019 أغسطس)حتى   
0 0 0 

 .2019 أغسطس 27مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ  عضو **  .2019أغسطس  62تاريخ  حتىجلس إدارة الشركة امل* عضو 

 

ا: 
ً
 دارةتشكيل مجلس اإل ثالث

 شكيل مجلس االدارة الحالي ت أ/3

أعضاء. وقد ُعّين أول  سبعةمجلس إدارة مكون من  من قبل ينص النظام األساس ي للشركة على تولى إدارة الشركة

لي، فقد تم انتخابه اإلدارة الحا أما مجلس  .2005لسنة  179بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم مجلس إدارة 

تم في ذلك االجتماع إعادة انتخاب أربعة أعضاء،  .2017أبريل  19خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 

وسعادة/ خليفة علي الهاجري رئيًسا ملجلس اإلدارة  مبارك سعادة/ سعيدوانتخاب ثالثة أعضاء جدد. تم انتخاب 

الرئيس  ،تم تكليف السيد/ سعيد راشد الدرعي لس االدارة ُعقد في اليوم نفسه.جفي اجتماع مل للرئيس االقمزي نائبً 

 وذلك  ،2016مايو  10سكرتير مجلس اإلدارة بتاريخ  بمهام ،واالتصال املؤسس يالتنفيذي للشؤون الحكومية 
ً
 إضافة

كة، قررت أغلبية من ، وخالل اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للشر 2019أغسطس  27في تاريخ . إلى مهام عمله

 الرحمن عبد العزيز  عبداملساهمين املمثلين في االجتماع عزل ثالثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة )هم السادة 

وانتخاب ثالثة أعضاء جدد لشغل مناصبهم )هم  (السويدي ساحوه محمدو  الصيعري  صالح سيف دكتور ، الحميدي
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على األقل  يجتمع املجلس مرة واحدة(. كالكمان باريند جاكوبو  السويدي حسن محمد، ثابت حسين جاسمالسادة 

  .2019اجتماعات خالل العام  10شهرين، وقد عقد املجلس كل 

 يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس اإلدارة: 

 الفئة املنصب أعضاء مجلس اإلدارة
 مجلس اإلدارة عضوية مدة

 )حتى تاريخ هذا التقرير(

 غير تنفيذي ومستقل رئيس مجلس اإلدارة ي سعادة/ سعيد مبارك الهاجر 
 2011 أبريل منذ

 سنوات( 9(

 سعادة/ خليفة علي القمزي 
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 غير تنفيذي ومستقل

7201 أبريل منذ  

 (سنوات 3)

 2019 أغسطس منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة سعادة/ محمد حسن السويدي**

 (شهور  7)

 2011 أبريل منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة الظاهري  سعادة/ سالم سلطان

 سنوات( 9(

 2014 أبريل منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة سعادة/ خالد عبدهللا املاس

 (سنوات 6)

 2019 أغسطس منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة جاسم حسين ثابت**

 (شهور  7)

 2019 أغسطس منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة كالكمان** جاكوب باريند /دكتور 

 (شهور  7)

الرحمن   سعادة/ عبدالعزيز عبد

 الحميدي*
 غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة

 2019 أغسطس حتى 2011 أبريل منذ

 (سنوات 8)

 2019 أغسطس حتى 2017 أبريل منذ غير تنفيذي ومستقل عضو مجلس إدارة سعادة/ محمد عبدهللا السويدي*

 (تان)سن

./ سيف صالح دسعادة 

 الصيعري*
 تنفيذي وغير مستقل عضو مجلس إدارة

 2019 أغسطس حتى 2017 أبريل منذ

 (تانسن)

 .2019 أغسطس 27مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ  عضو . ** 2019أغسطس  26تاريخ  حتى* عضو مجلس إدارة الشركة 

 

 

 

 [اا عمًد ]ترك هذا القسم فارًغ 
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 :خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارةيوضح الجدول التالي 

 عضويات الاملناصب و  مجال الخبرة املؤهالت االكاديمية  االسم

شهادة بكالوريوس في إدارة  - الهاجري  مبارك سعيد /سعادة

األعمال، كلية لويس آند 

 كالرك، الواليات املتحدة

 األمريكية

 معتمد مالي محلل -

 التمويل

 لدوليا

 (ADIA)تنفيذي في جهاز أبوظبي لالستثمار  مدير  -

 MSCI لـاملجلس االستشاري التنفيذي  في عضو  -

Barra 

الخليج للمالحة القابضة رئيس مجلس إدارة شركة  -

(Gulf Navigation) 

الشركة اإلسالمية العربية نائب رئيس مجلس إدارة  -

 (Salamaللتأمين "سالمة" )

رجة املاجستير التنفيذي في د - القمزي  علي خليفة /سعادة

إدارة األعمال من جامعة 

 زايد

 أبوظبي جهاز في  واملتابعة التقييم إدارة مدير  - االستثمار

 (ADIA) لالستثمار 

 :في إدارة مجلس عضو  -

 (ADX) املالية لألوراق ظبي أبو  سوق  -

 (Arabtec) القابضة أرابتك -

 بن زايدمؤسسة  –االستثمار لجنة رئيس -

 واإلنسانية الخيرية عماللأل  نهيان آل سلطان

 هيئة التأمين -

سعادة/ محمد حسن 

 السويدي**

درجة البكالوريوس في  -

املحاسبة من جامعة 

 اإلمارات

 تاستثماراإدارة 

التحتية  ىالبن

وغيرها واملرافق 

 من القطاعات

القابضة  التنمويةالرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي  -

(ADDH)  

والكهرباء  ياهرئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات للم -

(EWEC) 

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة  -

(ADPower) 

 :عضو مجلس إدارة في -

 (EGAشركة اإلمارات العاملية لألملنيوم ) -

 (ENECمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ) -

 (ARAMEXارامكس ) -

مارة ت التقاعد إل آصندوق معاشات ومكاف -

 & AD Retirement Pensionsأبوظبي )

Benefits Fund) 

 سلطان سالم /سعادة

 الظاهري 

 في بكالوريوس شهادة -

 كلية من املحاسبة

 دنفر  في ستيت متروبوليتان

 املتحدة الواليات في

 األمريكية

 معتمد محاسب -

جهاز أبوظبي  –نائب مدير، إدارة التدقيق الداخلي  - املحاسبة

 (ADIA)لالستثمار 

 عضو مجلس إدارة في: -

 (Agthia) مجموعة أغذية -

 (SENAAT" )صناعات" العامة القابضةشركة لا -

 االئتمانية للمعلومات االتحاد شركة -

 ماراتحديد اإل  -
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 عضويات الاملناصب و  مجال الخبرة املؤهالت االكاديمية  االسم

 عضو لجنة التدقيق في: -

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة  -

 أبوظبي

" أدنوك"شركة بترول أبوظبي الوطنية  -

(ADNOC) 

 (EIA) جهاز اإلمارات لالستثمار -

" تاتصاال " مؤسسة اإلمارات لالتصاالت -

(Etisalat) 

 االجتماعيةالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات  -

(GPSSA) 

 إدارة في البكالوريوس شهادة - املاسخالد عبدهللا  /سعادة

 ماريلهيرست جامعة األعمال،

 في أوريجون، والية في

 األمريكية املتحدة الواليات

 التجارة

 واألعمال

 "اريماس لالستثمأ"رئيس مجلس اإلدارة ومالك شركة  -

 :فيعضو مجلس إدارة  -

 لشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"ا -

(Daman) 

في شهادة البكالوريوس  - جاسم حسين ثابت**

الهندسة امليكانيكية من 

، جامعة سانت مارتن

 األمريكية املتحدةالواليات 

عضو في جمعية املهندسين  -

في دولة اإلمارات العربية 

 املتحدة

 املرافق

 يةالتحت ىوالبن

لدى مؤسسة العضو املنتدب الرئيس التنفيذي و  -

 (ADPowerأبوظبي للطاقة )

عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات للمياه والكهرباء  -

(EWEC) 

جاكوب باريند  /دكتور 

 كالكمان**

والدكتوراه  درجة املاجستير  -

في الفيزياء والرياضيات من 

 هولندا، جامعة أوترخت

باحث ما بعد الدكتوراه في  -

ماساتشوستس  معهد

(، MITللتكنولوجيا )

 األمريكية الواليات املتحدة

 النفط والغاز 

  واملرافق

التحتية  ىوالبن

والطاقة 

 ملتجددةا

 التنمويةفي شركة أبوظبي  كبير موظفي اإلستثمار  -

 (.ADDHالقابضة )

 عبدالعزيز  /سعادة

 *الحميدي عبدالرحمن

 في بكالوريوس شهادة -

 جامعة من املدنية الهندسة

 إلماراتا

 عضو مجلس إدارة في: - الطاقة

 شركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة( -

 القابضة بوطينة شركةرئيس مجلس إدارة  -

 للطاقة

 ساحوه محمد /سعادة

 *السويدي

 في البكالوريوس شهادة -

 جامعة الكيميائية، الهندسة

 الواليات كاليفورنيا، جنوب

 األمريكية املتحدة

 النفط

 والغاز

مجلس إدارة اكواليبريام لالستشارات مؤسس ورئيس  -

 الهندسية
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 عضويات الاملناصب و  مجال الخبرة املؤهالت االكاديمية  االسم

 صالح سيف /الدكتور  سعادة

 *الصيعري 

 هندسة في الدكتوراه درجة -

 إمبريال جامعة البترول،

 اململكة لندن، كوليدج

 املتحدة

 النفط

 والغاز

 التنفيذيمكتب نائب رئيس املجلس  –مستشار أول  -

 ظبي أبو  إلمارة

 .2019 أغسطس 27مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ  عضو . ** 2019أغسطس  26ريخ تا حتى* عضو مجلس إدارة الشركة 

 .االدارة مجلس لعضوية النسائي العنصر  تمثيل نسبة ب/3

 العنصر النسائي غير موجود في مجلس إدارة الشركة الحالي.

 .االدارة مجلس لعضوية نسائي عنصر  أي ترشح عدم أسباب ت/3

 .2017النتخابات سنة  الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خالل فترة الترشيحاتلم يتقدم أي عنصر نسائي بطلب 

بطلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خالل فترة  أروى أحمد عبدهللا أحمد الكنديتقدمت السيدة/ 

 ، ولم تكن األصوات كافية للفوز بالعضوية. 2019لالنتخابات سنة  الترشيحات

 بيان بما يلي:  ث/3

 .2018اإلدارة املدفوعة عن العام  فآت أعضاء مجلسموع مكامج 1/ث/3

حدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة استنادا إلى املادة )
ُ
( من النظام األساس ي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ 29ت

أن تدفع الشركة  . كما يجوز السنويةمقطوع لكل منهم بناًء على توصيات مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية 

من أعضائه في حال  اريف أو أتعاب إضافية أو راتب شهري حسب املبلغ الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضومص

تتخطى الواجبات املوكلة إليه  إضافية لخدمة الشركةخاصة أو يقوم بأعمال  جهوًداكان يعمل في أي لجنة أو يبذل 

ديسمبر  31جلس اإلدارة عن السنة املنتهية في مكافآت ألعضاء م توزيعتم إدارة الشركة. بموجب عضويته في مجلس 

 درهم لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 600,000درهم،  4,200,00بقيمة  2018

والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية  2019مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة عن العام  2/ث/3

  السنوي للمصادقة عليها.

التي تتعلق بمكافآت أعضاء املجلس للموافقة عليها من قبل املساهمين خالل االجتماع تقديم التوصيات سيتم 

، عن السنة املالية املنتهية 2020أبريل  29يوم األربعاء املوافق املزمع عقده بمشيئة هللا السنوي للجمعية العمومية 

  .2019ديسمبر  31

قة عن املجلس التي تقاضاها في مجلس اإلدارة عن فاصيل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان املنبثت 3/ث/3

 .2019  السنة املالية للعام



 
 

10 / 30 

 

جنة التدقيق ولجنة ل)في اللجان املختلفة ضاء أعمهامهم كألداء  إضافيةبدالت  حصل أعضاء مجلس اإلدارة على

)وهي متضمنة الضريبة على القيمة  بدالتبلغت هذه ال (.لجنة االستراتيجية واالستثمارو  الترشيحات واملكافآت

 :كما هو موضح في الجدول التالي املضافة(

 االسم

 لساللجان املنبثقة عن املج ألعضاء مدفوعة إضافيةبدالت 

 قيمة البدل اسم اللجنة
عدد 

 االجتماعات

 12 167,400 االستراتيجية واالستثمارلجنة  خليفه علي القمزي  /سعادة

 1 12,600 لجنة التدقيق **السويدي حسن محمد /سعادة

 سعادة/ سالم سلطان الظاهري 
 لجنة التدقيق /

 لجنة الترشيحات واملكافآت
75,600 6 

 اسخالد عبدهللا امل /سعادة
 /االستراتيجية واالستثمار لجنة 

 لجنة التدقيق
138,600 11 

 **جاسم حسين ثابت
 / لجنة االستراتيجية واالستثمار 

 لجنة الترشيحات واملكافآت
151,200 12 

 2 25,200 جنة الترشيحات واملكافآتل **جاكوب باريند كالكمان /دكتور 

سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن 

 الحميدي*

 / لجنة التدقيق

 لجنة الترشيحات واملكافآت
63,300 5 

 2 25,200 لجنة التدقيق سعادة/ محمد ساحوه السويدي*

 .2019أغسطس  27عضو مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ **  .2019أغسطس  26تاريخ حتى عضو مجلس إدارة الشركة * 

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

 وأسبابها

 ال يوجد.

مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور  2019عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية  ج/3

 الشخص ي لجميع األعضاء مع بيان االعضاء الحاضرين بالوكالة.

ا بأنه لم يحضر أي من كما يوضح الجدول التالي، علمً  2019تماعات خالل العام ( اج10) عشرةعقد مجلس اإلدارة 

 األعضاء أي من االجتماعات بالوكالة:
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ال
قم

ر
 

انعقاد  تاريخ

 االجتماع

سعادة/         

سعيد 

مبارك   

 الهاجري 

 سعادة/ 

خليفة علي 

 القمزي 

سعادة/ 

محمد 

حسن 

 السويدي**

  سعادة/ 

سالم 

سلطان    

 ي الظاهر 

 سعادة/ 

خالد 

عبدهللا 

 املاس

جاسم 

حسين 

 ثابت**

 /دكتور 

جاكوب 

باريند 

 كالكمان**

سعادة/ 

عبدالعزيز 

عبدالرحمن 

 الحميدي*

 /سعادة

محمد 

 ساحوه

 السويدي*

 سعادة

 /الدكتور 

سيف 

صالح 

 الصيعري*

 حضر حضر حضر   حضر حضر  اعتذر حضر 2019فبراير  6 1

 اعتذر حضر حضر   حضر رحض  حضر حضر 2019مارس  20 2

 حضر اعتذر حضر   حضر حضر  حضر حضر 2019مايو   8 3

 اعتذر اعتذر اعتذر   حضر حضر  حضر حضر 2019 يوليو  30 4

 2019أغسطس  7 5
 حضر 

 باالتصال
 حضر  حضر

 حضر 

 باالتصال
 اعتذر اعتذر اعتذر  

    حضر حضر حضر حضر حضر اعتذر حضر 2019أغسطس  27 6

    حضر حضر حضر اعتذر حضر حضر حضر 2019مبر سبت 24 7

    حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 2019نوفمبر  6 8

    حضر حضر حضر حضر اعتذر حضر حضر 2019ديسمبر  11 9

    حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 2019ديسمبر  29 10

 10/  2 10/  2 10/  3 10/  5 10/  5 10/  10 10/  9 10/  4 10/  8 10/  10 عدد مرات الحضور 

 .2019 أغسطس 27مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ  عضو ** . 2019أغسطس  26تاريخ  حتىعضو مجلس إدارة الشركة * 

 مع بيان تواريخ انعقادها 2019عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة املالية  ح/3

 . يوجد ال 

بناًء على  2019اإلدارة التي قام بها أحد أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل عام مهام واختصاصات مجلس  خ/3

 .تفويض من املجلس مع تحديد مدة وصالحية التفويض

 .أو غيرها لم يفوض املجلس خالل العام أي من صالحياته لإلدارة التنفيذية

 صالح( مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل.مع األطراف ذات العالقة )أصحاب املالتي تمت التعامالت تفاصيل  د/3

أبوظبي للطاقة. تم إبرام ذلك مؤسسة مع  أر أو"الطويلة "وقعت الشركة اتفاقية لتأجير بعض األراض ي ملشروع 

 للطاقة(. أبوظبي مؤسسةفي االتفاقية ي )التي خلفتها بموجب اتفاقية اإليجار مع دائرة الطاقة في أبو ظب
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 :بالشركة واملعتمد من قبل مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي الخاص ذ/3
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واملكافآت  والبدالت بيان تفصيلي لكبار املوظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب ر/3

 املدفوعة لهم

 التعيينتاريخ  املنصب االسم
 تاريخ التكليف

 باملنصب

مجموع الرواتب 

املدفوعة  والبدالت

 2019 لعام

 )درهم(

مجموع 

املكافآت 

املدفوعة لعام 

2019 

أي مكافآت أخرى 

نقدية/عينية للعام 

أو تستحق  2019

 
ً

 مستقبال

 - - 3,108,233 2016مايو  1 2014أغسطس  4 الرئيس التنفيذي سعيد الظاهري 

 - - 2,454,679 2016مايو  10 2016يناير  3 ئيس التنفيذي للماليةالر  محمد األحبابي

 عوض الكتبي
الرئيس التنفيذي للخدمات 

 املساندة
 - - 2,308,300 2016مايو  10 2014نوفمبر  9

 سعيد الدرعي

لشؤون الرئيس التنفيذي ل

الحكومية واالتصال املؤسس ي 

 وسكرتير مجلس اإلدارة

 - - 2,352,531 2016مايو  10 2013أكتوبر  28

 - - 1,696,025 2015اكتوبر  1 2011مايو  4 املستشار العام فيفيك جامبير

 وائل نابلس ي
للرقابة  ةرئيس املجموعنائب 

 والتأكيد الداخلية
,8501,434 2015سبتمبر 11 2015سبتمبر  1  - - 

 عراقيعبداملجيد 
املدير التنفيذي لقطاع 

 الطاقة واملياه باإلنابة
 - - 344,586 2016مايو  10 2009 فبراير 2

 .ريخ هذا التقريرحتى تا 2019لم يتم دفع املكافآت السنوية عن عام مالحظة: 

 

 مدقق الحسابات الخارجيرابًعا: 

يقوم املجلس بترشيح حيث ( من قرار رئيس مجلس الهيئة، 36ا للمادة )وفًق ون يكتعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم 

. وقد قام املساهمون في مراعين في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة ،مدقق حسابات خارجي بناًء على توصية من لجنة التدقيق

بتعيين السادة  ،جلسامل ترشيحو لتدقيق لجنة اتوصية ، بناًء على 2019أبريل  17 اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في

 .2019لحسابات الشركة عن السنة املالية  )أبوظبي( كمدقق خارجيإيرنست آند يونغ ميدل إيست 

 الخارجي نبذة عن مدقق حسابات الشركة أ/4

 دولة. تقدم 170تعد شركة إرنست آند يونغ إحدى أكبر شركات املحاسبة والتدقيق في العالم وتتوزع مكاتبها في 

 
ً
ا من الخدمات بما في ذلك التدقيق واالستشارات وأنظمة الضرائب الدولية وخدمات تقييم ا واسعً الشركة نطاق

 مخاطر األعمال والتدقيق الداخلي وخدمات األعمال املتعلقة باملخاطر التكنولوجية واألمنية. 
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دة عمالء مميزة في دولة اإلمارات . وتحظى الشركة بقاع1966افتتحت إرنست آند يونغ مكتبها في أبوظبي في عام 

 
ً

عن  العربية املتحدة، حيث تتعامل مع شركات النفط والغاز واملرافق والتصنيع من القطاعين العام والخاص، فضال

 نخبة من أكبر البنوك واملؤسسات املالية.

السنوات التي قضاها  وعدد األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ب/4

 :كمدقق حسابات خارجي للشركة

 إيرنست آند يونغ اسم مكتب التدقيق

 انتوني اوسيلفان املدقق الشريك

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي 

 للشركة
 سنة 14

 درهم1,135,500 )درهم( 2019إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

دمات الخاصة األخرى بخالف أتعاب وتكاليف الخ

 )درهم( 2019التدقيق  للبيانات املالية لعام 
 درهم 1,014,489

 تفاصيل وطبيعة الخدمات املقدمة األخرى 
،خدمات اصدار سندات تمويلية  

 خدمات استشارّية وتدريبية

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي 

ا خالل العام غير مدقق حسابات الشركة بتقديمه آخر

2019 

 ال يوجد

 2019بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم املالية املرحلية و السنوية للعام  ج/4

.
ً
 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة

 ال يوجد

 

 لجنة التدقيق: خامًسا

 .اوالتأكد من فعاليته افي الشركة وعن مراجعته  لية عمله اللجنةنظام من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن  إقرار  أ/5

رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته  ،محمد حسن السويدي /سعادةيقر 

 .اوالتأكد من فعاليته ا لية عمله

 ا.أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة له ب/5

وتم تعديل تشكيل اللجنة من  2017أبريل  21تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة في االجتماع الذي تم عقده في 

 تتألف لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم:. 2019 غسطسأ 27في  قبل مجلس اإلدارة في االجتماع الذي تم عقده
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 التدقيق لجنة تشكيلة

 أغسطس( 26يناير حتى  1)من  

 تشكيلة لجنة التدقيق

 ديسمبر( 31 أغسطس حتى 27)من  

 (اللجنة رئيس) سعادة/ سالم سلطان الظاهري 

 عضو غير تنفيذي ومستقل

)رئيس اللجنة(  **سعادة/ محمد حسن السويدي .1

 ومستقل ر تنفيذيعضو غي

 *دة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميديسعا

 عضو غير تنفيذي ومستقل

 سعادة/ سالم سلطان الظاهري 

 عضو غير تنفيذي ومستقل

 *السويدي ساحوه محمد /سعادة

 ومستقل تنفيذي غير  عضو 

 سعادة/ خالد عبد هللا املاس

 عضو غير تنفيذي ومستقل
 .2019أغسطس  27عضو مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ **  .2019أغسطس  62 تاريخحتى عضو مجلس إدارة الشركة * 

تتمثل املهام األساسية للجنة التدقيق في مراقبة سالمة القوائم املالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية 

 ابعة استقاللية مدقق الحساباتوربع السنوية( ومراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية في الشركة، ومت

الخارجي للشركة. كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم سالمة وكفاءة سياسات الشركة املتعلقة بالرقابة الداخلية 

 ( من قرار رئيس مجلس الهيئة.48وجميع املهام املذكورة في املادة )

اقتضت الحاجة. ويقوم أعضاء لجنة التدقيق وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل وكلما 

كافة بتوقيع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق، كما تلتزم الشركة بمهمة تزويد اللجنة باملوارد الالزمة والكافية ألداء 

 .اواجباتها بما في ذلك االستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريً 

، وقد تم تبني ميثاق 2007أكتوبر  30جتماع عقده املجلس في مجلس اإلدارة في ا قرار تأسست لجنة التدقيق بموجب 

 .2019 نوفمبر  3 والذي تمت مراجعته وتحديثه في .2007ديسمبر  9اللجنة في 

 املهام األساسية للجنة

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية في الشركة.  .1

وية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء من مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها )السن .2

 عملها العادي خالل السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: 

 أي تغييرات في السياسات واملمارسات املحاسبية. .أ

 إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة.  .ب

 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. .ت

 لشركة.افتراض استمرارية عمل ا .ث

 التقيد باملعايير املحاسبية التي تقررها الهيئة.  .ج

 التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية. .ح

كة املالي أو املدير القائم بنفس املهام في الشر  رئيسيذية العليا والالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنف .3

 في سبيل أداء مهامها.
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النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيالء االهتمام الالزم  .4

 بأية مسائل يطرحها املدير املالي للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات.

دارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس رفع توصية ملجلس اال  .5

االدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس االدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح 

 توصيات لجنة التدقيق واألسباب التي دعت مجلس االدارة لعدم االخذ بها.

لتعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير ملجلس اإلدارة تحدد فيه املسائل التي ترى أهمية وضع وتطبيق سياسة ا .6

 اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.

االنظمة والقرارات املعمول بها والنظام التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين و  .7

 االساس ي للشركة ومتابعة ومراقبة استقالليته.

االجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مره  .8

فقا ملعايير التدقيق واحدة على االقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها و 

 املعتمدة.  

ومراسالته مع الشركة ومالحظاته ومقترحاته وتحفظاته ه لق بعمل مدقق الحسابات وخطة عملبحث كل ما يتع .9

واية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق على اإلدارة التنفيذية العليا بخصوص السجالت املحاسبية أو 

بعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيالت الالزمة للقيام الحسابات املالية أو أنظمة الرقابة ومتا

 بعمله.

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت املطلوب على االستيضاحات واملسائل الجوهرية املطروحة في رسالة مدقق  .10

 الحسابات.

 مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في الشركة.  .11

ظام الرقابة الداخلية مع مجلس اإلدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة مناقشة ن .12

 الداخلية.

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من  .13

 اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة.

دقق إلجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات االطالع على تقييم امل .14

 الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي. 

 التأكد من توفر املوارد الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك االدارة. .15

 لتصحيحية للمالحظات الواردة فيها.دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات ا .16
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وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة  .17

 الداخلية أو غيرها من املسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك املخالفات.

 قواعد السلوك املنهي مراقبة مدى تقيد الشركة ب .18

مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في املصالح والتوصية  .19

 بشأنها ملجلس االدارة قبل ابرامها.

 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة. .20

 ت إلى مجلس االدارة عن املسائل املذكورة أعاله والواردة في هذه املادة.تقديم التقارير والتوصيا .21

 النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس االدارة. .22

عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة وتواريخها ملناقشة املسائل املتعلقة بالبيانات املالية وأية  ج/5

 الشخص ي لألعضاء في االجتماعات املنعقدة. أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور 

 أدناه: كما هو مبّين  2019خالل العام خمسة اجتماعات عقدت لجنة التدقيق 

 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة التاريخ الرقم

  2018الفعلي لسنة  املاليداء األ   - 2019فبراير  3 1

 التقييم الذاتي السنوي للجنة التدقيق -

 املرفوع إلى مجلس اإلدارة 2018لتدقيق لسنة تقرير لجنة ا -

 مستجدات الرقابة الداخلية -

 مستجّدات االمتثال -

 سجل إجراءات اللجنة -

 2018لسنة  والتأكيدالداخلية  تقييم أداء نائب رئيس املجموعة لشؤون الرقابة -

 

 2018املالية في نهاية سنة  والبياناتالنتائج  - 2019مارس  17 2

 اخليةمستجدات الرقابة الد -

 2018مستجدات تقرير إدارة مخاطر املؤسسة لسنة  -

 التوقيع على محاضر االجتماعات السابقة -

 سجل اإلجراءات -

  

 2019نتائج والبيانات املالية للربع األول من سنة ال - 2019مايو 5 3

 مستجّدات الرقابة الداخلية -

 سجل اإلجراءات -

-   
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 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة التاريخ الرقم

 لنصاب القانونيعدم استيفاء ال االجتماعيعقد  لم 2019أغسطس  4 4

 

  2019النتائج والبيانات املالية للربع الثالث لسنة  - 2019نوفمبر  3 5

قين الخارجيين -
ّ
 جلسة سّرية مع املدق

قين الخارجيين لسنة  -
ّ
 2020تعيين املدق

 رسوم التدقيق الخارجي للمجموعة -

 مستجّدات الرقابة الداخلية -

 تحديث ميثاق اللجنة -

 تحديث ميثاق التدقيق الداخلي -

-   

 حضر اجتماعات لجنة التدقيق األعضاء املذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي: 

 املنصب تولي فترة املنصب اسم العضو

عدد االجتماعات التي 

أعضاء اللجنة  حضرها

 2019خالل العام 

 5/  3 2019اغسطس  26 –يناير 1 عضو *سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي

 5/  2 2019اغسطس  26 –يناير 1 عضو *سويديسعادة/ محمد ساحوه ال

 سعادة/ سالم سلطان الظاهري 
 رئيس اللجنة

 عضو

 2019اغسطس  26 –يناير 1

 2019 ديسمبر  31 –أغسطس 27
5  /5 

 5/  1 2019 ديسمبر  31 –أغسطس 27 رئيس اللجنة **سعادة/ محمد حسن السويدي

 5/  1 2019 ر ديسمب 31 –أغسطس 27 عضو سعادة/ خالد عبدهللا املاس

 .2019أغسطس  27عضو مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ **  .2019أغسطس  26تاريخ حتى عضو مجلس إدارة الشركة * 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآتسادًسا: 

تأكد وال افي الشركة وعن مراجعته  لية عمله اللجنةمن رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام  إقرار  أ/6

 .امن فعاليته

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن سعادة/ سالم سلطان الظاهري  يقر 

 .اوالتأكد من فعاليته امراجعته  لية عمله
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 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، وبيان اختصاصاتها واملهام املوكلة لها. ب/6

 وتم تعديل تشكيل 2017أبريل  21في ة من قبل مجلس اإلدارة في االجتماع الذي تم عقده تم تعيين أعضاء اللجن

تتألف لجنة التدقيق من األعضاء . 2019غسطس أ 27في  من قبل مجلس اإلدارة في االجتماع الذي تم عقدهاللجنة 

 التالية أسماؤهم:

 الترشيحات واملكافآتتشكيلة لجنة 

 أغسطس( 26يناير حتى  1)من  

 الترشيحات واملكافآتلجنة  تشكيلة

 (ديسمبر 31 أغسطس حتى 27)من  

 (رئيس اللجنة) سعادة/ خليفه علي القمزي 

 عضو غير تنفيذي ومستقل

)رئيس اللجنة(  سعادة/ سالم سلطان الظاهري  .1

 ومستقل عضو غير تنفيذي

 سعادة/ خالد عبدهللا املاس

 عضو غير تنفيذي ومستقل

 **بتجاسم حسين ثا

 عضو غير تنفيذي ومستقل

 *سعادة / عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي

 عضو غير تنفيذي ومستقل

 **جاكوب باريند كالكمان /دكتور 

 عضو غير تنفيذي ومستقل
 .2019أغسطس  27عضو مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ **  .2019أغسطس  62تاريخ حتى عضو مجلس إدارة الشركة * 

وتم  2008يناير  20سست لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماع عقده املجلس في تأ

 .2019و 2018و  2016، وتم تحديث امليثاق في ديسمبر 2012تعديل ميثاق اللجنة في فبراير 

اإلدارة باإلضافة الى إعداد  تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت باإلشراف على استقاللية األعضاء املستقلين في مجلس

سياسات ومعايير املوارد البشرية املطبقة في الشركة لغايات جذب سياسات املكافآت واالمتيازات، وكذلك تقديم 

املوارد البشرية املناسبة واالحتفاظ بها واإلشراف على مالئمتها، ويعتبر أيًضا تطوير وتنفيذ خطط ومبادرات التوطين 

 سؤوليات هذه اللجنة.في الدولة من بين م

 املهام األساسية للجنة

 تتمثل املهام األساسية للجنة الترشيحات واملكافآت فيما يلي:

 البشرية املوارد وإجراءات سياسات واعتماد الرئيس ي، املقر  في البشرية املوارد وإجراءات سياسات على املوافقة .1

 .طاقة لشركة التابعة ةآاملنش في

 األهداف مع يتماش ى بما اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت الخاصة التوجيهية املبادئ قديموت االستراتيجيات توصية .2

 اإلدارة مجلس ألعضاء والرواتب والحوافز  واملزايا املكافآت منح سياسة ومراجعة وصياغة للشركة، العامة

 .سنوي  بشكل واملوظفين

 .الرئيس ي الشركة ملقر  لتنظيميا الهيكل بتشكيل والخاصة اإلدارة ملجلس التوصيات وتقديم مراجعة .3

 ملجلس تغييرات بأي التوصيات وتقديم الشركة، أداء مؤشرات مثل الشركة، أداء لقياس آليات ووضع مراجعة .4

 .الحاجة دعت إذا اإلدارة
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 . التوطين استراتيجية على املوافقة .5

 .للشركة البشرية املوارد لسياسات السنوية واملراجعة التطبيق على اإلشراف .6

 السنوي  التقرير  في إلدراجها وذلك التنفيذيين املدراء مع التعويضات بخصوص معلومات أي ومناقشة راضاستع .7

 .الصلة ذات واملواد املالية القوائم أو  للشركة

 بوظيفة املتعلقة العامة األنشطة عن اإلبالغ ويتم. سنوي  ربع بشكل الشركة في البشرية املوارد إدارة أداء مراجعة .8

 .األمر لزم إذا ريةالبش املوارد

اعتماد أو املوافقة على املسائل املتعلقة باملوارد البشرية، لكل من مقر الرئيس ي وعلى املنشآت التابعة لشركة  .9

 .للشركة طاقة، وفقا لجدول الصالحيات

  اإلدارة، مجلس لعضوية الترشيح إجراءات ومتابعة تنظيم .10
ً
 .بها املعمول  واللوائح للقوانين وفقا

 .اإلدارة مجلس ألعضاء املستمر  االستقالل من التحقق .11

 .اإلدارة مجلس إلى أدائها عن سنويا تقريرا اللجنة تقدم .12

 .اإلدارة مجلس قبل من إليها اإلشارة يتم قد التي األخرى  املسائل من أي في النظر  .13

ت الحضور الشخص ي عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة املالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مّرا ج/6

 لجميع أعضاء اللجنة

 أدناه: كما هو مبّين  2019خالل العام خمسة اجتماعات عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت 

 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة التاريخ الرقم

  2019عرض مقترح بطاقة األداء لعام  - 2019يناير  28 1

 2018مراجعة أداء الشركة لعام  -

 شركة طاقة العامليةاملكافآت ل مشروع سياسة -

مقترح تعيين أعضاء مجلس إدارة في محطات انتاج املاء والكهرباء  -

 املستقلة

 ألعضاء مجلس إدارة شركة طاقة –املكافآت املالية  -

 تابعة لشركة طاقةتغيير ممثل شركة طاقة في مجلس إدارة شركة  -

 2018تقرير أداء لجنة الترشيحات واملكافآت لعام  -

 ةاإلدار مجلس إدارة شركة طاقة ولجان مجلس  أعضاء بدالت - 2019ارس م 17 2

 ألعضاء مجلس إدارة شركة طاقة –املكافآت املالية  -

 مجلس اإلدارة  لجان –املكافآت املالية  -

 مشروع سياسة املكافآت لشركة طاقة العاملية -
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 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة التاريخ الرقم

 السنوية واملكافأة 2018مراجعة أداء الشركة لعام  -

 طاقة لشركة التشغيلي النموذج -

 طاقة شركة إدارة مجلس ألعضاء املرشحين - 2019أغسطس  25 3

 البشرية املوارد إدارة نبذة عن - 2019 سبتمبر  23 4

 ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت تحديث -

 ألعضاء مجلس إدارة شركة طاقة –املكافآت املالية  -

  ةشركة طاقل التابعة املنشآت في دارةاإل  مجلس و ممثل -

  2019عام بطاقة األداء ل -

  ةشركة طاقالتابعة ل املنشآتدارة في اإل مجلس  و ممثل - 2019 نوفمبر 3 5

 2019بطاقة األداء لعام  -

 ألعضاء مجلس إدارة شركة طاقة – 2019املكافآت املالية  -

 2019السنوية لعام  املكافأة ةمحاكا -

 

 لجدول التالي:املذكورة أسماؤهم وفق ااألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت حضر اجتماعات 

 املنصب تولي فترة املنصب اسم العضو

عدد االجتماعات التي 

أعضاء اللجنة  حضرها

 2019خالل العام 

 5/  3 2019اغسطس  26 –يناير 1 رئيس اللجنة خليفه علي القمزي سعادة/ 

 5/  2 2019اغسطس  26 –يناير 1 عضو سعادة/ خالد عبدهللا املاس

 5/  2 2019اغسطس  26 –يناير 1 عضو حمن الحميدي*سعادة / عبد العزيز عبد الر 

 5 / 3 2019 ديسمبر  31 –أغسطس 27 رئيس اللجنة سعادة/ سالم سلطان الظاهري 

 5 / 3 2019 ديسمبر  31 –أغسطس 27 عضو **جاسم حسين ثابت

 5 / 3 2019 ديسمبر  31 –أغسطس 27 عضو **جاكوب باريند كالكمان /دكتور 

 .2019أغسطس  27عضو مجلس إدارة الشركة اعتباًرا من تاريخ **  .2019أغسطس  62تاريخ حتى لس إدارة الشركة عضو مج* 

 

 متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين لجنةسابًعا: 

التأكد إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص املخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته  لية عملها و  أ/7

 من فعاليتها

بمسؤوليته عن متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين رئيس لجنة  الدرعي راشد سعيدالسيد/ قر ي

 .نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته  لية عملها والتأكد من فعاليتها
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 صاصاتها واملهام املوكلة لها.أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين، وبيان اخت ب/7

تتألف لجنة و  2017ديسمبر  13الذي تم عقده في  اللجنة من قبل مجلس اإلدارة في االجتماعتم تعيين أعضاء 

 املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين من األعضاء التالية أسمائهم:

 .ال املؤسس ي وسكرتير مجلس اإلدارةاالتصالرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية و  -الدرعي  السيد/ سعيد .1

 والتأكيد.نائب رئيس املجموعة للرقابة الداخلية  -وائل النابلس ي  /السيد .2

 .املستشار العام -لسيد/ فيفيك جامبير ا .3

 املهام األساسية للجنة

 تتمثل املهام األساسية للجنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين فيما يلي:

 شراف على تطبيق سياسة املجموعة للتداول من الداخل.اإل  .1

 إعداد سجل املطلعين لألشخاص املقيدين وفقا لسياسة املجموعة للتداول من الداخل. .2

مراقبة واإلشراف على املعامالت من قبل الشخاص املقيدين في أسهم مجموعة طاقة وملكية أسهم مجموعة  .3

 ى سجل املطلعين. طاقة من قبل الشخاص املقيدين، والحفاظ عل

هيئة عن التداول في أسهم الشركة من قبل األشخاص التقديم تقارير دورية إلى سوق أبو ظبي لألوراق املالية و / أو  .4

 املقيدين وأي تعديالت على سياسة املجموعة للتداول من الداخل من قبل األشخاص املقيدين.

أن يتضمن دور األمين إعداد جدول أعمال لكل اجتماع  تعيين أمين للجنة ألداء مهام السكرتارية للجنة. ويجب .5

 .وتعميمه قبل االجتماع وتوثيق محاضر االجتماع واملحافظة عليها وتعميم املحاضر الالحقة لالجتماع

 اللجنة تكون  .6
ً
هيئة باعتبارها مسؤولية لجنة لعن جميع املسائل املحددة في املبادئ التوجيهية ل مسؤولة عموما

 .راف على تعامالت األشخاص املتطلعين للشركةاملتابعة واإلش

القيام بمهام إضافية ذات صلة أو عرضية ملا سبق بطلب من مجلس اإلدارة من وقت  خر باملسائل املتعلقة  .7

 .بالتداول من الداخل

تستعرض اللجنة، على األقل سنويا، ميثاق اللجنة وتوص ي بأي تغييرات مقترحة على مجلس اإلدارة للموافقة  .8

 يها.عل

 2019خالل العام املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املطلعين لجنة ير أعمال ملخص عن تقر  ج/7

 2019ديسمبر  10و 2019 يوليو  11في اجتماَعين جنة املتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص املتطلعين لت عقد

التأكيدات الدورية من واإلقرار باستالم  طلعينتحديث الئحة امل في كال االجتماَعين حيث تم بحضور جميع االعضاء،

  .2019شكاوى خالل العام لم يتم تسجيل أي و املطلعين. 
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 نظام الرقابة الداخليةثامًنا: 

  :تهدف عمليات ضبط الرقابة الداخلية للشركة إلى تحقيق

 عالية وكفاءة العمليات التشغيليةف. 

 التأكد من مصداقية التقارير املالية.  

 للقوانين واللوائح االمتثال. 

 يتضمن نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة مكونين رئيسيين وهما:

  .إعداد وتطوير وتطبيق نظام ضبط رقابة داخلية فعال -

مراقبة ومراجعة نظام ضبط الرقابة الداخلية وتدقيقه بشكل مستمر بهدف التأكد من توافقه مع الغايات املطلوبة  -

 ركة له.منه، والتأكد من تطبيق الش

إن ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبناها الشركة تتمثل في مجموعة من السياسات واإلجراءات والنظم. ويتم العمل بهذه الضوابط 

 يمثلها:  وإدارتها من قبل مجموعة متعددة من املسؤولين

 الرئيس التنفيذي 

 الرئيس املالي 

 املستشار العام 

 الرئيس للشؤون املحاسبية نائب 

  رئيس املجموعة للرقابة الداخلية والتأكيدنائب 

 ورؤساء األقسام 

الذي يقوم بإدارة الشركة ويقدم  للشركةوتقع مسؤولية تطبيق إطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية على الرئيس التنفيذي 

ذلك أمام مجلس  املسؤولين حول تطبيق جوانب محددة من نظام ضبط الرقابة الداخلي ويتحمل مسؤوليةللمديرين التوجيهات 

 اإلدارة.

ويتكون نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة من سلسلة من السياسات واإلجراءات املوثقة. ومن أبرزها دليل السلوك املنهي 

ة من اإلجراءات املصممة ملعالجة القضايا املالية والتقارير املالية(، باإلضاف اوالسياسات واإلجراءات املحاسبية )التي تتضمن عددً 

إلى سياسة تفويض الصالحيات والسياسات املالية وسياسات الخزينة وسياسة مكافحة االحتيال وسياسة الصحة والسالمة واألمن 

ساهم هذه السياسات واإلجراءات في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها ضمن إطار أخالقي فّعال 
ُ
والبيئة وسياسة التبليغ. وت

 عن االضطالع وتوفير الوسائل املناسبة لتوجي
ً

ه موارد الشركة ومراقبتها وقياسها واملساعدة في تحليل األداء املالي للشركة فضال

 الالت مالية أخرى.تبدور هام في منع وضبط أي احتيال أو أي إخ
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 عمليات التدقيق الداخلي 

 نظام ضبط الرقابة الداخليةيات تدقيق عملوإدارة على مسؤولية اإلشراف  والتأكيد رقابة الداخليةلنائب رئيس املجموعة ليتولى 

تحديد ومراجعة أي نقص أو ضعف في ضوابط . تهدف عمليات التدقيق الى في الشركة، للتأكد من توافقه مع األهداف املوضوعة

 خليةللرقابة الدااملجموعة كما يقوم نائب رئيس  الرقابة الداخلية وتقييم تقيد كل مسؤول باإلطار العام لألنظمة الداخلية.

التي يجتمع من خالل لجنة التدقيق  مجلس اإلدارةيقدم تقاريره مباشرة الى بتنسيق أعماله ومهامه مع اإلدارة إال أنه والتأكيد 

 بشكل دوري ملراجعة خطط عمل التدقيق الداخلي واطالعهم على نتائج عمليات التدقيق.ها ب

طط التدقيق السنوية ملراجعة وظائف ونشاطات معينة في الشركة مسؤولية إعداد خوالتأكيد  تتولى إدارة التدقيق الداخلي

إن الهدف من هذه الخطط  .وشركاتها التابعة. وتخضع خطط التدقيق السنوية هذه ملوافقة لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة

ييم تناسب مع إجراءات تقهو تدقيق العمليات واألنشطة ذات األهمية االستراتيجية للشركة ومراجعتها بشكل دوري، بما ي

 املخاطر املتبعة في الشركة.

      إقرار من املجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته  لية عمله والتأكد من فعاليته. أ/8

األطراف النهائية أمام مساهمي الشركة وغيرهم من يقر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بمسؤوليته 

واملراجعة الدورية املنتظمة لهذا النظام  املعنية عن تطبيق ومراجعة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة

 .يس مجلس الهيئةوفعاليته من خالل لجنة التدقيق املنبثقة عن املجلس وبما ينسجم مع قرار رئ

  .التعيين وتاريخ ومؤهالته اإلدارة مدير  سمإ ب/8

 .2015التأكيد وقد عّين في هذا املنصب في سبتمبر و  رقابة الداخليةرئيس املجموعة للنائب  هو  س يوائل نابلالسيد/ 

عاًما في إعداد  18خبير في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة املؤسسية وتقييم املخاطرـ يتمتع بخبرة تصل إلى  هو 

وهو مدقق داخلي معتمد وحاصل على  .سيةاملؤس الحوكمةوضع سياسات وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي و 

 .إلدارة األعمال إنسيادكلية شهادة املاجستير في إدارة األعمال التنفيذية من 

  .التعيين وتاريخ ومؤهالته اإلمتثال ضابط سمإ ج/8

و وه 2019 يناير  1 تاريخب االمتثال ضابطبمهام  تكليفه تممهام ضابط االمتثال.  جامبير  فيفيك /السيد كما يتولى

 .ةياملهن عاما من الخبرة 20أكثر من يتمتع بمحام 

 التقارير  في عنها اإلفصاح تم التي تلك أو   كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة د/8

 السنوية والحسابات

لتبليغ، وكالهما قد طبقت الشركة إجراءات تساعد على تحديد املشاكل ومنها سياسة مكافحة االحتيال وسياسة ال

الداخلية مسؤولية  يوفر آلية لإلبالغ عن أي أفعال مشبوهة بسرية تامة. ويتولى املستشار العام ونائب الرئيس للرقابة

 معالجة القضايا الناشئة عن آليات التبليغ هذه مع مراعاة أن تكون االستجابة مالئمة لطبيعة االدعاء. ويتم توثيق

عرض القضايا الهامة على لجنة التدقيق وإذا اقتضت االستجابة لجميع هذه املشا
ُ
كل أو املشاكل املحتملة خطًيا ثم ت

 الحاجة على مجلس اإلدارة. 
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كما طبقت الشركة إطار عام إلدارة املخاطر على نطاق جميع عمليات الشركة بحيث يساعد تطبيق هذا اإلطار على 

 الشركة. اتتحديد وتقييم ومعالجة املخاطر ذات األهمية على عملي

 .عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية ملجلس إدارة الشركة ه/8

 .اإلدارة ملجلس التابعة التدقيق لجنة الى الداخلية الرقابة إدارة من تقارير  خمسة إصدار  تم

 

  رهاتكرا وتجنب معالجتها وكيفية أسبابها، وبيان 2019 عام خالل املرتكبة املخالفات تفاصيلتاسًعا: 
ً

 .مستقبال

 31/12/2019ال توجد أي مخالفات مرتكبة خالل السنة املالية املنتهية 

 

 على والحفاظ املحلي املجتمع تنمية في 2019 العام خالل الشركة بها قامت التي والعينية النقدية باملساهمات بيانعاشًرا: 

 .البيئة

 أبوظبي، في ها الرئيس يمقر التي قامت بها شركة "طاقة" من خالل  للشركات االجتماعية املسؤولية أنشطة أدناه الجدول  يذكر  

 .املتحدة العربية اإلمارات

 املساهمة وصف نشاط املسؤولية االجتماعية للشركات النشاط

 تيري سباق 

في  فوكس

 أبوظبي

 تجمعحيث ) فوكس تيري  سباق في شركة "طاقة" موظفو  تطوع: 2019 أبريل

 (السرطان ألبحاث األموال
 درهم 21,000

 رمضان

 أمان

ما بين شركة "طاقة"  شراكة عقدت املبارك، رمضان شهر  خالل: 2019 مايو 

 كجزء أبوظبي، في والركاب للسائقين وجبات االفطار  لتوزيع أمان رمضانومشروع 

 املدينة أنحاء جميع في الطرق  على السالمة تعزيز  حملة من

 تطوع املوظفين

 األحمر  الهالل

 اإلماراتي

لدعم الطالب املحتاجين بالشراكة مع الهالل  "طاقةشركة "رعت تب: 2019 يونيو 

 األحمر اإلماراتي. واستفاد من التبرع ثمانية طالب محتاجين.
 درهم 30,000

 بينكسباق الـ "

 "ران

 نشر  في للمساعدة السنوي ـ "بينك ران" ال سباق "طاقةشركة " دعمت: 2019 أكتوبر 

 ،السباق في وعائالتهم" طاقة" شركة من موظًفا 30 من ر أكث شارك .الثدي بسرطان الوعي

 .والبحث الثدي سرطان عالج لدعم الجليلة مؤسسة إلى العائدات ذهبت حيث

 درهم؛  9,900

 قياس يتم لم

 املوظفين مساهمة
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 عامة معلوماتشًرا: أحد ع

 للعام املالية السنة خالل شهر  كل نهاية في( سعر وأدنى سعر، أعلى اإلغالق، سعر ) السوق  في الشركة سهم سعر  أ/11

2019. 

 أدنى سعر للسهم )درهم( أعلى سعر للسهم )درهم( سعر اإلغالق )درهم( الشهر

2019يناير   0.93 1.10 0.91 

2019فبراير   0.96 1.00 0.91 

2019مارس   0.91 0.96 0.85 

2019إبريل   0.90 0.94 0.85 

2019مايو   0.80 0.90 0.79 

2019يونيو   0.80 0.92 0.79 

2019يوليو   0.78 0.80 0.69 

2019أغسطس   0.74 0.80 0.74 

2019سبتمبر   0.75 0.80 0.72 

2019أكتوبر   0.68 0.72 0.62 

2019نوفمبر   0.58 0.68 0.58 

2019ديسمبر   0.52 0.64 0.52 

 2019األداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خالل العام  ب/11

، وأداء مؤشر لألوراق املاليةاملؤشر العام لسوق أبوظبي  يوضح الشكل أدناه أداء سهم شركة "طاقة" مقارنة بأداء

 لألوراق املالية: قطاع الطاقة في سوق أبوظبي 
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 31/12/2019توزيع ملكية املساهمين كما في  ج/11

% واملساهمين 84.65% والشركات 0.05مية تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكو  :املستثمر نوع حسب الشركة أسهم توزيع

نقل انخفاض نسبة امللكية الحكومية وارتفاع نسبة الشركات الى  سبب ويعود % من أسهم الشركة.15.30األفراد 

)وهي شركة تعود ملكيتها حصة دائرة الطاقة )جهة حكومية مباشرة( في "طاقة" الى شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة 

 وبالكامل 
ً
 .2019خالل العام لحكومة أبوظبي( غير مباشرة

دولة اإلمارات  ومؤسسات تقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني :املستثمر جنسية حسب الشركة أسهم توزيع

 العربية املتحدة. 

 تصنيف

 املساهم
 املجموع حكومة شركات أفراد

 %100.00 %0.05 %84.65 %15.30 يمحل

 - - - - عربي

 - - - - أجنبي

 %100.00 %0.05 %84.65 %15.30 املجموع

 31/12/2019كما في  شركةال% أو أكثر من رأس مال 5املساهمين الذين يملكون نسبه  د/11

 عدد األسهم اململوكة االسم 
نسبة األسهم اململوكة 

 من رأس مال الشركة

 %74.05 4,492,220,500 ع م ش للطاقه ابوظبي مؤسسه شركه

 31/12/2019ن شركة "طاقة" كما في يوضح الجدول التالي توزيع مساهمي ه/11

عدد  ملكية األسهم )سهم(

 املساهمين

 عدد األسهم

 اململوكة 

نسبة األسهم 

 اململوكة

 من رأس املال

,29681,253 94,862 50,000أقل من   1.34%  

%2.14 129,957,086 855 500,000إلى أقل من  50,000من   

%4.17 252,947,944 196 5,000,000إلى  500,000من  

,6745,602,141 52 5,000,000أكثر من   92.35%  

,0006,066,300 95,965 املجموع  100.00%  
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 اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين و/11

. 6914804-2-971+: املباشر الهاتف رقم. املستثمرين عالقاتمدير  ،سلمان شادي /السيد بتعيين الشركة قامت

 shadi.salman@taqaglobal.com. البريد اإللكتروني: 4350247-50-971+ك: املتحر  الهاتف رقم

الهاتف  رقم. 4778-691-2-971+رقم الهاتف املباشر:. أميرة العامري: منسق عالقات املستثمرين /ةالسيد كذلك،

 ameera.alameri@taqaglobal.com. البريد اإللكتروني: 8186773-50-971+: املتحرك

 هو صفحة لالرابط اإللكتروني لو للشركة  اإللكتروني املوقع على املستثمرين لعالقات خاص قسم ةالشرك لدى يوجد

https://www.taqaglobal.com/investors. 

 نشر على هذا الرابط ما يلي:يتم 

 .اإلفصاحات املتعلقة بالشركة .1

 .رحلية والسنويةالتقارير املالية امل .2

 .تقارير الحوكمة .3

 للمساهمينبإجراء عرض مباشر عبر االنترنت مع مؤتمر هاتفي الشركة قوم تبعد االفصاح عن النتائج  .4

 معلومات لهمتطبيق الهاتف الذكي للعالقات مع املستثمرين الذي يقّدم ، تقم الشركة بتحديث باإلضافة لذلك .5

ر له
ّ
سقة والدقيقة في منّصة يسهل استخدامهافورية عن أداء سهم الشركة، وتوف

ّ
 .م املعلومات املالية املت

 .وغيرها من املواضيع التي تهم املستثمرين .6

واإلجراءات املتخذة  2019عرضها في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد خالل عام  تمبيان بالقرارات الخاصة التي  ز/11

 .بشأنها

 ال يوجد.

 مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة ح/11

  ةمقرر مجلس اإلدار إسم 

 راشد الدرعيالسيد/ سعيد 

 اإلدارة مجلس مقرر  نتاريخ تعي 

 سكرتير  بمهام املؤسس ي، واالتصال الحكومية للشؤون التنفيذي الرئيس الدرعي، راشد سعيد /السيد تكليف تم

  وذلك ،2016 مايو  10 بتاريخ اإلدارة مجلس
ً
  . عمله مهام إلى إضافة

 مؤهالته وخبراته 

لشؤون الحكومية واالتصال ا عن مسؤول وهو  2013 في "طاقة" بشركة الدرعي راشد سعيد /يدالس التحق

 إمارة في عديدة حكومية جهات في قيادية مناصب الدرعي تولى ،2013 في ”طاقة“ بشركة التحاقه قبل. املؤسس ي

 ودائرة النقل، ودائرة والزراعة، البلديات ودائرة التجارية، واملباني االجتماعية الخدمات دائرة ذلك في بما أبوظبي،
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 في غونزاغا جامعة من والقيادة االجتماع وعلم اإلدارة في البكالوريوس درجة الدرعي يحمل .املدنية الخدمة

 .األمريكية املتحدة الواليات

 اإلدارة مجلس ملقرر  الرئيسيةهام امل 

 إلدارة.إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس مجلس ا .1

 تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بوثائق اجتماعات املجلس. .2

 إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة حسب األصول. .3

إرسال نسخة عن محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع والتوقيع عليها  .4

 عضاء مجلس اإلدارة لالحتفاظ بها.من قبل األعضاء الحاضرين، باإلضافة الى إرسال نسخة موقعة لجميع أ

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية للشركة. .5

 هيئة.التقديم اإلفصاحات املتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة لجهة سوق أبوظبي لألوراق املالية و  .6

 ة ملجلس اإلدارة.حفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة باإلضافة الى محاضر اجتماعات اللجان التابع .7

 2019التي صادفت الشركة خالل العام واإلفصاحات الهامة األحداث الجوهرية  ط/11

 قطاع إنتاج املاء والكهرباء

 جيجاوات 91,307، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 2019في سنة  أداء قوي في الشركة  هاياملو الكهرباء  حّققت وحدات إنتاج

%. وبلغ إجمالي كمية 93.4% ليبلغ  0.3بنسبة  العاملي فع التوافر الفني% عن السنة املاضية وارت2، بارتفاع يساع

 .2018بارتفاع طفيف مقارنة بعام  إمبراطوري مليون جالون  246,894املياه املحالة املنتجة 

  قطاع النفط والغاز

في أوروبا اال أن ص انتاج النفط والغاز تقل من أثر بالحد  في حقل أتروش على الرغم من مساهمة األداء التشغيلي

 أدى الى انخفاض العوائد من هذا القسم من عمل الشركة
ً
. بلغ معدل االنتاج اليومي، انخفاض أسعار السلع عامة

والبالغ  2018% عن معدل اإلنتاج املسجل في عام 1بنسبة متزايًدا ، 2019ألف برميل نفط مكافئ في عام  124.4

 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.  123.1

ألف برميل  39.0ألف برميل نفط مكافئ في أميركا الشمالية،  78معدل صافي حصة الشركة من اإلنتاج اليومي بلغ 

 أتروش بإقليم كردستان في العراق. حقل فيألف برميل نفط مكافئ  7.1نفط مكافئ في أوروبا و

 التمويل املؤسس ي

مليار دوالر امريكي. كما قامت الشركة بإصدار  3.5 قامت "طاقة" بإعادة تمويل تسهيالت ائتمانيه بقيمة 2019في سنة 

 مليون دوالر أمريكي. 500سندات في سوق لندن املالي بقيمة 
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  2019و 2018و 2017األعوام  بنهاية الشركة في التوطين نسبة بيان ي/11

التوطيننسبة  العام  

2019 65% 

2018 65% 

2017 60% 

  2019ي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام بيان باملشاريع واملبادرات االبتكارية الت ك/11

 ال يوجد 

   

رئيس مجلس اإلدارة توقيع  

2020 أبريل 6 التاريخ:  

 توقيع رئيس لجنة التدقيق 

2020أبريل  6 التاريخ:  

   

لجنة الترشيحات واملكافئاتتوقيع رئيس   

2020أبريل  6 التاريخ:  

مدير إدارة الرقابة الداخلية توقيع   

2020أبريل  6 التاريخ:  

   

 ختم الشركة الرسمي  

 


