
 
 

Page 1 of 37 

 

 ش.م.ع  للطاقة الوطنية أبوظبي شركة 

  "طاقة"

 في  املنتهية السنة عن الشركة حوكمة تقرير 

 2020 ديسمبر  31
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   جدول املحتويات

 الصفحة   القسم

 3 املقدمة 

1- :
ا

 3 ، وكيفية تطبيقها2020اإلجراءات التي تم اتخاذها ًلستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  أوًل

ا: -2  3 2020ملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق املالية للشركة خالل العام  ثانيا

ا: -3
ا
 4 اإلدارة تشكيل مجلس  ثالث

ا: -4  16 الخارجيالحسابات مدقق  رابعا

ا: -5  17 لجنة التدقيق خامسا

ا: -6  21 لجنة الترشيحات واملكافآت  سادسا

ا: -7  24 تعامالت األشخاص املطلعين لجنة اإلشراف على  سابعا

ا: -8  25 لجنة اًلستراتيجية واًلستثمار ثامنا

ا: -9  29  نظام الرقابة الداخلية تاسعا

ا: -10   2020تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل عام  عاشرا
ا

 31 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال

 31 جتمع املحلي والحفاظ على البيئةفي تنمية امل 2020بيان باملساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام   حادي عشر: -11

 31 معلومات عامة  ثاني عشر: -12
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 املقدمة 

ا  "(التقرير)"  الشركة  حوكمة  تقرير   يتضمن    شرحا
ا

  بــ   أو  "طاقة"   أو  "الشركة"  بــ  يلي  فيما  إليها  )ويشار  ش.م.ع.  للطاقة  الوطنية  أبوظبي  شركة  التزام  حول   مفّصال

 رقم  الهيئة  إدارة   مجلس  رئيس  قرار  حسب  وذلك  وضوابطها  الشركات  لحوكمة  "(الهيئة"  بــ  يلي  فيما  إليها  )ويشار  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  بمتطلبات  "(املجموعة"

  "(.الهيئة مجلس  رئيس قرار " بـ يلي فيما إليه )ويشار 2020 لسنة /ر.م(3)

 .2020 ديسمبر  31 حتى 2020 يناير 1 من املمتدة  للفترة  للشركة  الشامل الحوكمة هيكل  التقرير هذا يبين

:
ا

  ، وكيفية تطبيقها2020اإلجراءات التي تم اتخاذها ًلستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  أوًل

 نظام  لترسيخ  أساسية  مقومات  املبادئ  هذه  في  الشركة  ترى   حيث واملساءلة،  املالية  والرقابة  العادل  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ  على  الشركة  في  الحوكمة  سياسة  تقوم

  فيها.  والعاملين ومساهميها عمالئها مصلحة مع ينسجم بما  أهدافها لتحقيق الشركة بنشاط املتعلقة واملنهجيات األسس ووضع ناجح حوكمة

 في  بما الشركات، حوكمة بشأن املتحدة  العربية اإلمارات دولة تشريعات عليها تنص التي  املتطلبات جميع  مع تتوافقان أعمالها  وممارسات  الشركة سياسات  فإن وعليه،

  املالية. لألوراق أبوظبي سوق  في مدرجة شركة بصفتها "طاقة" شركة على ينطبق الذي الهيئة مجلس رئيس وقرار 2015 لسنة 2 رقم التجارية الشركات قانون  ذلك

   يلي: ِبما يتعلق فيما واملوضوعية  املستقلة األحكام جماعي نحو وعلى اإلدارة  مجلس أعضاء يتخذ

  عملها. ومبادئ الشركة استراتيجيات وضع 

  الشركة. إدارة  على اإلشراف 

  مة املوارد اإلدارية لتنفيذ استراتيجيات الشركة.ءاإلشراف على مال 

   الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة.اإلشراف على كفاءة وفعالية 

  .املصادقة على اًلستثمارات وخطط العمل واملوازنات والقوائم املالية  

   .ضمان حصول املساهمين على معلومات دقيقة ومالئمة في الوقت املناسب 

 اإلدارة.  مجلس قبل من املعتمدة  اًلستراتيجية للخطط وفقا اليومية الشركة شؤون وإدارة  الشركة استراتيجية بتنفيذ  الشركة في التنفيذية اإلدارة  وتقوم

  التالية:اللجان واًلدارات شركة تدابير إضافية للرقابة الداخلية تعزز الحوكمة املؤسسية فيها، وذلك من خالل الكما تتخذ 

 اإلدارة( مجلس مستوى  )على التدقيق لجنة 

 اإلدارة( مجلس  مستوى  )على واملكافآت الترشيحات لجنة 

 اإلدارة( مجلس مستوى  )على واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة 

 التنفيذية(  اإلدارة  مستوى  )على التنفيذية اإلدارة  لجنة 

 التنفيذية( اإلدارة  مستوى  )على اًلستثمار لجنة 

 التنفيذية( اإلدارة  مستوى  )على والبيئة واألمن والسالمة الصحة لجنة 

 التنفيذية( اإلدارة  مستوى  )على املطلعين  األشخاص تعامالت على اإلشراف لجنة  

  الداخلي والتدقيق املخاطر إدارة 

  اًلمتثالو   واألخالقيات القانونية الشؤون إدارة 

ا:   2020ملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق املالية للشركة خالل العام  ثانيا

 النظام  شأن في  (2001 سنة قرار ) 2001  لعام 2 رقم الهيئة إدارة  مجلس قرار من (14) املادة  وفق للشركة  املالية األوراق في اإلدارة  مجلس أعضاء تعامالت حوكمة تتم

  موظف   أي  أو  التنفيذي   رئيسها  أو  الشركة  إدارة   مجلس   أعضاء   أو  لرئيس  يجوز   ًل  وعليه املالية؛  األوراق   وحفظ   امللكية  ونقل  والتسويات  واملقاصة   بالتداول   الخاص

 الشقيقة   أو  الحليفة  أو  التابعة  الشركات  أو  األم  للشركة  املالية  األوراق  أو  ذاتها  للشركة  املالية  األوراق  في  لغيره   أو  لنفسه  التعامل  للشركة،  األساسية  البيانات  على  مطلع

  التالية: الفترات خالل
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 مفاجئة. أو طارئة أحداث عن ناتجة املعلومات كانت إذا إًل جوهرية، معلومات أي عن اإلفصاح من عمل أيام عشرة  (10) قبل  

 املالية. بياناتال عن اإلفصاح ولحين السنوية، أو سنوية النصف أو سنوية  الربع املالية الفترة  نهاية  من عمل ميو  عشر خمسة (15) قبل 

 و 
 
 األم  للشركة  املالية  األوراق   أو  ذاتها  للشركة  املالية  األوراق   في  أخرين   بواسطة  أو  لنفسه  بالتداول   أعاله   إليهم   املشار  األشخاص  من   أي   قيام  عند  القانون   أحكام  راعىت

.   ذلك  يخالف  تعامل  أي  ون ويك  الشقيقة،  أو  الحليفة  أو  التابعة  الشركات  أو
ا

 على   تطبق  التي   الداخل  من  التداول   سياسة  الشركة  لدى  توجد  ذلك،  إلى  باإلضافة باطال

  القانون  وكذلك 2001 سنة قرار مع يتماش ى بما املطلعين األشخاص تعامالت على قيود السياسة هذه  تفرض .املجموعة مستوى  على واملوظفين اإلدارة  مجلس أعضاء

 هيئة. ال  بخصوص 2000 لسنة 4 رقم اًلتحادي

 املالية.  األوراق في تعامالتهم بشأن الصادرة  والقرارات واألنظمة القواعد أحكام بموجب املقررة  اإلفصاح متطلباتب لتزاماإل اإلدارة  مجلس أعضاء على ينبغي

ا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  قبل  من  اململوكة  األسهم  التالي   الجدول   يوضح  وأزواجهم  اإلدارة   مجلس  أعضاء  قبل  من  لنا  واردة   أخرى   تعامالت  أي  هناك  يكن  لم  بأنه  علما

 .2020 خالل الشركة أسهم في وأبنائهم

 املنصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
 فترة عضوية 

 مجلس اإلدارة )منذ( 

د األسهم اململوكة  عد

)كما في 

31/12/2020) 

إجمالي عملية  

 البيع

إجمالي عملية  

 الشراء

 0 0 0 2019أغسطس  رئيس مجلس اإلدارة  محمد حسن السويدي  سعادة/

 سعيد مبارك الهاجري السيد/ 
نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 0 0 0 2011أبريل 

 386,649  387,148 0 2020أبريل  عضو مجلس اإلدارة  ** سيف محمد الهاجري  /معالي

 0 0 4,476 2011أبريل  عضو مجلس اإلدارة  سالم سلطان الظاهري السيد/ 

 0 0 0 2014أبريل  عضو مجلس اإلدارة  خالد عبدهللا املاس السيد/ 

 0 0 0 2020أبريل  عضو مجلس اإلدارة  خليفة سلطان السويدي** السيد/ 

 0 0 0 2019أغسطس  اإلدارة عضو مجلس  جاسم حسين ثابت السيد/ 

 0 19,492 0 2017أبريل  عضو مجلس اإلدارة  * خليفة علي القمزي السيد/ 

 0 0 0 2019أغسطس  عضو مجلس اإلدارة  جاكوب باريند كالكمان* د/ 

 2020أبريل  29* عضو مجلس اإلدارة حتى 

ا من   2020أبريل  29** عضو مجلس اإلدارة اعتبارا

ا:
ا
 اإلدارة تشكيل مجلس  ثالث

 تشكيل مجلس اإلدارة الحالي  أ /3

ّين  وقد أعضاء.  سبعة  من  مكون   إدارة   مجلس  الشركة  إدارة   تولىي  ان  على  للشركة  األساس ي  النظام  ينص   وكهرباء   مياه   هيئة  قرار  بموجب  إدارة   مجلس  أول   ع 

  اجتماع   في  تم .2020  أبريل  29  في  انعقد  الذي  العمومية  ةالجمعي  اجتماع  خالل  انتخابه  تم  فقد  الحالي،  اإلدارة   مجلس  أما .2005  لسنة  179  رقم  أبوظبي

خب جديدين.   عضوين  وانتخاب  أعضاء،  خمسة  انتخاب  إعادة   ذلك  العمومية  الجمعية ا  السويدي  حسن  محمد / سعادة   انت    / السيدو     اإلدارة   ملجلس  رئيسا
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اسعيد مبارك الهاجري   قد  اإلدارة   ملجلس  اجتماع  في  للرئيس  نائبا ا نفسه.  اليوم   في   ع    بمهام    شرفي  عدنان  محمد  /السيد   تكليف  تم  ،2020  يوليو  1  من  اعتبارا

 29  فيلكمان(  اود/ جاكوب باريند ك خليفة علي القمزي   /السيد)  طبيعي  بشكل  اإلدارة   مجلس  أعضاء  من  عضوين  عضوية  مدة   انتهت املجلس.  سر  أمين

 سنوات. (3) ثالث ملدة  العمومية الجمعية اجتماع خالل أدناه  تفاصيلهم تظهر التي و اإلدارة  مجلس  أعضاء جميع انتخاب تم .2020 أبريل

  قبل  من  انتخابهم  تاريخ  من   2020  ديسمبر   31  حتى  العضوية  خاللها  شغلوا  التي  املدة   إلى  باإلضافة  2020  عام  خالل   اإلدارة   مجلس  أعضاء  تشكيل  التالي  الجدول   يوضح

 . العمومية الجمعية

 الفئة املناصب  أعضاء مجلس اإلدارة 
ديسمبر   31كما في مدة عضوية مجلس اإلدارة )

2020 ) 

 غير تنفيذي ومستقل  رئيس مجلس اإلدارة  محمد حسن السويدي*  سعادة/
 2019أغسطس 

 أشهر( 4)سنة و

 غير تنفيذي اإلدارة نائب رئيس مجلس  سعيد مبارك الهاجري** السيد/ 
 2011أبريل 

 أشهر( 8سنوات و 9)

 غير تنفيذي ومستقل  عضو مجلس اإلدارة  سيف محمد الهاجري***  /معالي
   2020أبريل 

 أشهر( 8)

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  السيد/ سالم سلطان الظاهري 
 2011أبريل 

 أشهر( 8سنوات و 9)

 غير تنفيذي ومستقل  اإلدارة عضو مجلس  السيد/ خالد عبدهللا املاس 
   2014أبريل 

 أشهر( 8سنوات و 6)

 غير تنفيذي ومستقل  عضو مجلس اإلدارة  خليفة سلطان السويدي*** السيد/ 
   2020أبريل 

 أشهر( 8)

 تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  جاسم حسين ثابت**** السيد/ 
   2019أغسطس 

 أشهر( 4و)سنة 

 غير تنفيذي ومستقل  مجلس اإلدارة عضو   ##خليفة علي القمزي  /السيد
 2017أبريل 

 (سنوات 3)

 ومستقل  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  ##د/ جاكوب باريند كالكمان
 2019أغسطس 

 أشهر( 8)

ا من  ا ملجلس اإلدارة اعتبارا ن رئيسا ّيِ
 2020أبريل  29* ع 

ا من  ا ملجلس اإلدارة اعتبارا ن نائبا ّيِ
 2020أبريل  29** ع 

ا من ***   2020أبريل  29عضو مجلس اإلدارة اعتبارا

ا من  ن في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو املنتدب اعتبارا ّيِ
 2020يوليو  1**** ع 

 2020أبريل  29عضو مجلس اإلدارة حتى  ##
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  اإلدارة: مجلس أعضاء ومؤهالت خبرات التالي الجدول  يوضح

 املناصب والعضويات  الخبرة مجال  املؤهالت األكاديمية اًلسم 

محمد حسن   سعادة/

 السويدي** 

 

درجة البكالوريوس في 

املحاسبة من جامعة  

 .اإلمارات

إدارة استثمارات البنى  

التحتية واملرافق وغيرها  

 من القطاعات

 .(ADQ) القابضة التنموية  أبوظبي لشركة التنفيذي الرئيس -

 . .والكهرباء للمياه  اإلمارات شركة إدارة  مجلس رئيس -

 .للطاقة  أبوظبي مؤسسة إدارة  مجلس رئيس نائب -

 :في إدارة  مجلس عضو -

 ؛ اإلمارات العاملية لألملنيوم  شركة -

 و ؛النووية للطاقة اإلمارات مؤسسة -

 . أبوظبي إلمارة  التقاعد ومكافآت  معاشات صندوق  -

سعيد مبارك  السيد/ 

 الهاجري 

شهادة بكالوريوس في  -

إدارة األعمال، كلية  

لويس آند كالرك، 

الوًليات املتحدة  

 .األمريكية

 .محلل مالي معتمد -

 ..مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي لالستثمار - إدارة األعمال 

 . نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين -

معالي/ سيف محمد  

 **الهاجري 

 

درجة البكالوريوس في إدارة  -

األعمال واًلقتصاد  

اًلقتصاد، كلية لويس آند 

كالرك، الوًليات املتحدة 

 األمريكية.

 .مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة رئيس  األعمالإدارة  

سالم سلطان  السيد/ 

 الظاهري 

شهادة بكالوريوس في  -

املحاسبة من كلية  

  متروبوليتان ستيت في

دنفر في الوًليات   وًلية

  .املتحدة األمريكية

 .محاسب معتمد -

جهاز أبوظبي  –، إدارة التدقيق الداخلي النفيذي ديراملنائب  - املحاسبة 

 .لالستثمار

 .شركة اًلتحاد للمعلومات اًلئتمانية عضو مجلس إدارة في -

 :في التدقيق لجنة عضو

 ؛صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي -

 ؛ بترول أبوظبي الوطنيةشركة  -

 ؛جهاز اإلمارات لالستثمار -

 ؛ ومؤسسة اإلمارات لالتصاًلت "اتصاًلت"   -

 .الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اًلجتماعية -

خالد عبدهللا  السيد/ 

 املاس

شهادة البكالوريوس في  -

إدارة األعمال، جامعة 

ماريلهيرست في وًلية  

أوريجون، في الوًليات  

 .األمريكيةاملتحدة 

 . (أيماس لالستثمار)رئيس مجلس اإلدارة ومالك شركة  - األعمال إدارة 

 . (آي ِتك)آي تك لالستشارات اًلدارية  رئيس مجلس إدارة شركة  -

 . )صحة(أبوظبي للخدمات الصحية   عضو مجلس إدارة شركة -

 .  (Advance Cure) أدفانس كيور  عضو مجلس إدارة شركة -

  Capminvesting" انفستينغ  كابم" عضو مجلس إدارة شركة -

(CAPM).   



  
 

Page 7 of 37 

 

السيد/ خليفة سلطان  

 ** السويدي

بكالوريوس إدارة  -

األعمال من جامعة وًلية 

كاليفورنيا بالوًليات  

 .املتحدة األمريكية

ماجستير في إدارة   -

األعمال التنفيذية من 

جامعة زايد باإلمارات 

 العربية املتحدة. 

 شركة أبوظبي التنموية القابضة التنفيذي لالستثمار فيالرئيس  - إدارة األعمال 

(ADQ). 

 (. صناعات)العامة القابضة  شركةال رئيس مجلس إدارة  -

 شركة مجموعة أغذية. رئيس مجلس إدارة  -

 رئيس مجلس إدارة شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية.  -

 الفوعة. شركة رئيس مجلس ادارة  -

 عضو مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة. -

 عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات للماء والكهرباء.  -

السيد/ جاسم حسين 

 ثابت

شهادة البكالوريوس في  -

الهندسة امليكانيكية من 

جامعة سانت مارتن،  

 .الوًليات املتحدة األمريكية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املوارد البشرية لشركة اإلمارات  -   املرافق والبنى التحتية

   .والكهرباء ءللما

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيح واملكافآت بشركة  -

 .أبوظبي للموانئ

 .مؤسسة أبوظبي للطاقةعضو مجلس إدارة  -

خليفة علي  السيد/

  *القمزي 

املاجستير في إدارة  شهادة  -

من  التنفيذية األعمال

 .جامعة زايد

 .أبوظبي لالستثمارمدير إدارة التقييم واملتابعة في جهاز  - اًلستثمار

 :في إدارة  مجلس عضو -

 ؛(ADXسوق أبوظبي لألوراق املالية ) -

 ؛ و أرابتك القابضة -

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان   في رئيس لجنة اًلستثمار -

 . لألعمال الخيرية واإلنسانية

د/ جاكوب باريند 

 كالكمان* 

 

درجة املاجستير  -

والدكتوراه في الفيزياء 

جامعة  والرياضيات من 

 .أوترخت، هولندا

باحث ما بعد الدكتوراه   -

في معهد ماساتشوستس  

، ((MITللتكنولوجيا 

الوًليات املتحدة  

 .األمريكية

 النفط والغاز

 املرافق والبنى التحتية 

 

اًلستثمار في شركة أبوظبي التنموية القابضة  رئيس تنفيذي -

(ADQ.) 

 :في إدارة  مجلس عضو

 ؛)صناعات(الشركة القابضة العامة  -

 و  ؛األول  الطاقة مصرف -

 .أبوظبي للخدمات الصحية )صحة(  شركة -

 2020 أبريل 29* عضو مجلس اإلدارة حتى 

ا من   2020أبريل  29** عضو مجلس اإلدارة اعتبارا
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أفضل   تطبيقو استراتيجية األعمال والحوكمة املؤسسية حول  لتقديم اراءمستقلين ملجلس اإلدارة  استشاريينمجلس اإلدارة خبراء متخصصين يعملون ك عين

 أدناه:   اًلستشاريينتظهر تفاصيل هؤًلء و ، من بين أمور أخرى. املعنية واإلستفادة من خبراتهم في القطاعاتاملمارسات اإلدارية  

 للشركة املعلومة اإلدارة مجالس  وعضويات املناصب الخبرة  مجال األكاديمية املؤهالت اإلدارة  مجلس مستشار 

السيد/ كريستوفر جوفري  

 ون سفنالي

درجة البكالوريوس في الفيزياء  

والجيولوجيا من جامعة مانشستر 

 باململكة املتحدة. 

   .(BG Group)الرئيس التنفيذي السابق ملجموعة "بي جي"  - النفط والغاز

ا عن "بي جي أدفانس" -  سابقا
ا
، بما   (BG Advance)مسؤوًل

اًلستكشاف، وبرنامج املشاريع الرأسمالية يشمل فريق 

 الكبرى للمجموعة، والعقود واملشتريات والتكنولوجيا. 

دكتوراه في الهندسة الكهربائية من  د/ كالوس ديتر موباخ 

 .جامعة فوبرتال، أملانيا

  (Avacon)وأفاكون   (E.ON)أدوار قيادية في إي.أون يشغل  - الطاقة واملرافق 

 . (Encavis) وإنكافيس

و   (Uniper) يونيبر شركات عضو في املجالس اإلشرافية في  -

 فورتومو  (ABB Deutschland) دويتشالندإيه بي بي  

(Fortum)  .وغيرها 

 محاضر في جامعة كالوستال للتكنولوجيا. -

 2020نسبة تمثيل العنصر النسائي لعضوية مجلس اإلدارة في  ب /3

 الحالي.  الشركة إدارة  مجلس  في كعضو نسائي  عنصر أي تعيين يتم لم 

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

  .2020 عام في الترشيحات  فترة  خالل الشركة إدارة  مجلس لعضوية  الترشح بطلب نسائي عنصر أي يتقدم لم  

 بيان بما يلي: ث /3

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

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

 ره يقر   الذي  املبلغ  حسب  شهري   راتب  أو  إضافية  أتعاب  أو  مصاريف  الشركة  تدفع  أن  يجوز   كما السنوية.  العمومية  الجمعية  وموافقة  اإلدارة   مجلس

ا  يبذل  أو  لجنة  أي  في  يعمل  كان  حال  في  أعضائه  من   عضو  ألي  اإلدارة   مجلس  الواجبات   تتخطى  الشركة  لخدمة  إضافية  بأعمال  يقوم  أو  خاصة  جهودا

  ,0000,414  بقيمة  9201  ديسمبر   31  في  املنتهية  السنة  عن  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  مكافآت  توزيع  تم الشركة.  إدارة   مجلس  في  عضويته  بموجب  إليه  املوكلة

 .  املضافة( القيمة ضريبة )شاملة درهم

 للمصادقة عليها ةالسنوي  العمومية الجمعية اجتماع في عرضها سيتم  والتي 2020 العام عن املقترحةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  مجموع 2/ث/3

  املوافق   الخميس  يوم  اعقده  املقرر   السنوية  العمومية  الجمعية  خالل  املساهمين  قبل  من  عليها   للموافقة  اإلدارة   مجلس  أعضاء  مكافآت  مقترح   تقديم  سيتم

   إماراتي  درهم  10,102,266  قدره   اجمالي  مبلغ  دفع  اقتراح  على   الشركة  إدارة   مجلس   قبل   من   صادقة امل   تمت   لقد    .2021  مارس  18
ا

 القيمة   ضريبة  )شامال

 ملجلس  اللجان  حضور   بدًلت  تفصيل   يتم .  2020  املالية  السنة  عن  وذلك   اللجان   جلسات  حضور   بدًلت  و  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  كمكافآت   املضافة(

 .التالي القسم في اإلدارة 

 2020 للعام املالية السنة عن اإلدارة مجلساعضاء  بدًلت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس التي تقاضاها تفاصيل 3/ث/3
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  ولجنة  التدقيق  )لجنة  املختلفة  اللجان  في  كأعضاء  مهامهم  ألداء  إضافية  بدًلت  على  (التنفيذيين  األعضاء  باستثناء)  اإلدارة   مجلس  أعضاء  حصل  وقد

  تغطية   تتعدى  ًل  كي   اللجان  ألعضاء  املدفوعة  بدًلتال  تحديد  يتم  .التالي  الجدول   في  موضح  هو  كما واًلستثمار(  اًلستراتيجية  ولجنة  واملكافآت  الترشيحات

ا (12) عشر اثني من أكثر  حضور  ا  اجتماعا  .سنويا

 

 اًلسم 

 املجلس  عن املنبثقة اللجان  ألعضاء مدفوعة إضافية بدًلت

 اًلجتماعات عدد **إماراتي( )درهم البدل قيمة اللجنة  اسم

 2 25,200 التدقيق  لجنة السويدي  حسن محمد سعادة/

 الترشيحات لجنة / التدقيق لجنة الظاهري  سلطان سالم السيد/

 واملكافآت 

138,600 3/8 

 3 37,800 واملكافآت التدقيق لجنة السيد/ سعيد مبارك الهاجري 

 3 37,800 واملكافآت التدقيق لجنة # سيف محمد الهاجري  معالي/

 لجنة / واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة املاس  عبدهللا خالد السيد/

 التدقيق

151,200 8/10 

   / واملكافآت الترشيحات لجنة # السيد/ خليفة سلطان السويدي

   / التدقيق لجنة

 واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة

151,200 3/7/8 

 لجنة / واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة ثابت  حسين جاسم السيد/

 واملكافآت  الترشيحات

63,000## 3/2 

 2 25,200 واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة *  القمزي  علي خليفةالسيد/ 

 3 37,800 واملكافآت  الترشيحات لجنة كالكمان*  باريند جاكوب د/

 ( 2020أبريل  29)تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجدد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ  2020أبريل  29حتى عضو مجلس اإلدارة * 

  2021مارس  18في  ااملقرر عقده السنويةالعمومية  جمعيةل ا خاللعليها  واملوافقةاإلدارة  مجلس لجان أعضاءتحديد بدًلت  سيتم **

ا من  #  2020أبريل  29عضو مجلس اإلدارة اعتبارا

 ومستقل  تنفيذي غير  إدارة  مجلس كعضو الحضور  بدًلت## 

 

اتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدًلت حضور اللجان وأسبابها  4/ث/3  تفاصيل البدًلت أو الرو

قرر  مل    . أعاله  3/ث/3  الفقرة  في املبينة املبالغ إلى باإلضافة اإلدارة  مجلس ألعضاء  مبالغ أي دفع   ي 

  مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخص ي لجميع األعضاء 2020عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية  ج/3

ا التالي، دول الج  يوضح كما 2020 العام خالل اجتماعات عشرة  اإلدارة  مجلس عقد  بالوكالة:  اًلجتماعات من أي األعضاء من  أي يحضر لم بأنه علما
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 الرقم 
تاريخ انعقاد 

 املجلس 

 سعادة/

محمد حسن  

 السويدي

السيد/  

سعيد  

مبارك  

 الهاجري 

 /معالي

سيف محمد  

 الهاجري *

السيد/  

سالم 

سلطان  

 الظاهري 

السيد/  

خالد  

عبدهللا  

 املاس

السيد/  

خليفة  

سلطان  

 السويدي* 

السيد/  

جاسم  

 حسين ثابت

د/ جاكوب  

باريند 

 كالكمان**

السيد/  

 خليفة علي 

 القمزي** 

1 
فبراير   05

2020 
 غ ح ح  ح ح  ح ح

2 
مارس  18

2020 
 ح ح ح  ح ح  ح ح

3 
أبريل   06

2020 
 ح غ غ  ح ح  ح غ

4 
أبريل   29

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

5 
مايو  10

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

6 
مايو  18

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

7 
يونيو  28

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

8 
أغسطس  12

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

9 
نوفمبر  09

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

10 
ديسمبر   13

2020 
   ح ح ح ح ح ح ح

اًلجتماعات التي تم  

 حضورها
9/10 10/10 7/10 10/10 10/10 7/10 9/10 2/10 2/10 

 غائب  حاضر؛ غ: ح:

  وحضره أعضاء مجلس اإلدارة عبر الهاتف 10إلى  2من  اتتم عقد اًلجتماع

ا من   2020أبريل  29* عضو مجلس اإلدارة اعتبارا

 2020أبريل  29** عضو مجلس اإلدارة حتى 

 مهام واختصاصات اإلدارة التنفيذية بناءا على تفويض من املجلس  ح/3
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ا "(.السياسة)" السلطة تفويض بشأن املجموعة  سياسة  على موافقته 2020 أغسطس 12 يف املنعقد اجتماعه  خالل من اإلدارة  مجلس أكد  للنظام  وفقا

 الشركة. وإدارة  اإلدارة  مجلس لجان من أي إلى صالحياته تفويض اإلدارة  ملجلس يمكن للشركة، األساس ي

  مجلس   للجان  اإلدارة   مجلس  يفوضها  التي   والصالحيات  اإلدارة،  ومجلس  الشركة  مساهمي  صالحيات  وهي  الصالحيات،  من  شاملة  مصفوفة  السياسة   تحدد

 الشركة. مجموعة وشؤون إدارة  لتسيير  الشركة جموعةامل دارة إ وأعضاء اإلدارة 

م  
 
نت

ّ
 الداخلية  الرقابة  تبسيط   إلى  وتهدف  السياسة،  هذه   في  عليها   املنصوص   الواضحة  الحدود  ضمن  تاملعامال   وإبرام  القرارات   اتخاذ   من   اإلدارة   السياسة  ِك

 الشركة. مجموعة عبر  للصالحيات مشترك  تفويض توفير  خالل من التواصل سبلو 

توضيح طبيعة العالقة  بيان باألطراف ذات العالقة و   مع  2020  عامخالل  تفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب املصالح(   خ/3

 لكل طرف من تلك األطراف    العاموحجم التعامل خالل ونوع 

 .2020)على النحو املحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة( خالل عام عالقة عامالت مع أطراف ذات تلم تدخل الشركة في أي 
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ا  د/3  31/12/2020من الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة اعتبارا

  2020يونيو  30 إلى  2020يناير  1 للفترة من  

  

مجلس إدارة
 طاقة شركة 

الترشيحات واملكافآتلجنة 
 منبثقة عن املجلس 

لجنة التدقيق
 منبثقة عن املجلس 

اًلستراتيجية واًلستثمارلجنة 
 منبثقة عن املجلس 

الرئيس التنفيذي مكتب الرئيس التنفيذي

الرقابة الداخلية 
والتأكيد

وحدة إدارة املخاطر 

أوروبا
أمريكا 
الشمالية

العراق
اإلمارات 
ومجلس 
التعاون 

أفريقيا

النفط والغاز الكهرباء واملياه مساندة األعمال

تكنولوجيا 
املعلومات

املوارد البشرية

سلسلة التزويد

الصحة والسالمة 
والبيئةواألمن 

استمرارية 
األعمال

املالية

ـ ـ التخطيط ـ
والتمويل التجاري 

املحاسبة 
والضوابط

الخزينة التأمين

الضرائب

الشؤون الحكومية 
واًلتصال املؤس  ي

اًلتصال 
املؤس  ي

عالقات 
املستثمرين

املستشار 
العام

ا خرين

الشؤون 
الحكومية

أمن املعلومات

 طاقة  مجلس إدارة شركة
اللجان املنبثقة عن املجلس

الرئيس التنفيذي

إدارة
وحدة  شعبة 

قسم  قطاع 

املفتاح

مباشر   ارتباط فني
غير مباشر  ارتباط إداري 
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  2020  ديسمبر  31إلى  2020يوليو  1للفترة من 

 

الرئيس التنفيذي 

للمجموعة والعضو 

 المنتدب

نائب الرئيس 

للمجموعة   التنفيذي

خدمات ورئيس 

 المساندة 
المالية الشؤون        ستراتجيه اال 

         وعمليات الدمج 

 واألستحواذ
 التوليد النفط والغاز االتصال 

المخاطر و التدقيق  القانونية الشؤون النقل و التوزيع

 الداخلي

المشاريع الخاصة 

 وتطوير األعمال

 ناقل الحركة 

 التوزيع

 التميز الفني والعمليات

 تطوير األعمال

 األصول اإلماراتية

 األصول الدولية

 التميز الفني و العمليات

 التميز الفني والعمليات

 األصول الدولية

 التخطيط والميزانيه

 التقارير المالية

 والضرائب

المخاطر والخزانة 

 والتأمين

ستراتجية اال  

 اإلتصاالت الخارجية

ةاإلتصاالت الداخلي  

المسؤولية األجتماعية 

 للشركات

 األتصال الحكومي

 عالقات المستثمرين

 مجلس إدارة "طاقة"

البيئة و الصحه 

 والسالمة

الشركةمخاطر   

 أستمرارية األعمال

 األمن 

 )الجسدي وااللكتروني(

المعلوماتتكنلوجيا   

 الموارد البشرية

 االمدادات

لجنة مجلس اإلدارة 

 )التدقيق(

 الخدمات العامة

 وااللتزام قياتاألخال
 عمليات الدمج 

 واألستحواذ

 لجنة مجلس اإلدارة

)الترشيح والمكافاّت(   
 لجنة مجلس اإلدارة

)األستراتجية واألستثمار(   

التنفيذي مكتب الرئيس 

 للمجموعة والعضو المنتدب

 التدقيق الداخلي
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اتب والبدًلت واملكافآت املدفوعة لهم ذ/3  بيان تفصيلي لكبار املوظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرو

  2020يونيو  30إلى  2020يناير  1املوظفين التنفيذيين خالل الفترة من كبار 

 تاريخ التعيين املنصب  اًلسم 

اتب   مجموع الرو

              والبدًلت املدفوعة 

 )درهم(  2020 في

أو   2020أي مكافآت نقدية/عينية للعام 

 
ا

 * تستحق مستقبال

 الرئيس التنفيذي  السيد/ سعيد الظاهري 
 مايو 1

2016 
2,618,750*** 2,712,985 

 الرئيس التنفيذي للمالية  السيد/ محمد األحبابي
 مايو 10

2016 
1,257,300 677,952 

 السيد/ عوض الكتبي
الرئيس التنفيذي  

 للخدمات املساندة 

 مايو 10

2016 
1,227,200 667,920 

 السيد/ سعيد الدرعي 

الرئيس التنفيذي  

للشؤون الحكومية 

واًلتصال املؤس  ي  

 مجلس اإلدارة  وأمين سر

 مايو 10

2016 
1,107,566 748,841 

 العام القانوني املستشار  السيد/ فيفيك جامبير
 أكتوبر  1

2015 
874,943 818,643 

 السيد/ وائل نابل  ي
مدير إدارة الرقابة 

 الداخلية 

 سبتمبر  1

2015 
730,775 565,862 

 املكافآتتقرير مع  الوسيتم نشر  )حسب املتوقع(    2021من قبل مجلس اإلدارة في شهر مارس  واملوافقة عليها    2020السنوية للموظفين لعام  املكافآت  سيتم تحديد    *

 عقب ذلك اًلجتماع     املقررة 

خالل عام   نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم املوارد البشرية والخدمات املساندة   التنفيذي و  خالل شغله ملنصبي الرئيس  ةاملدفوعالرواتب  املبلغ يشمل إجمالي  **

 ( 2020أكتوبر  31إلى  2020يناير  1)عن الفترة من  2020
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  2020ديسمبر  31حتى  2020يوليو  1كبار املوظفين التنفيذيين خالل الفترة من 

 تاريخ التعيين املنصب  اًلسم 
اتب والبدًلت   مجموع الرو

 )درهم(  2020املدفوعة في 

أي مكافآت أخرى 

نقدية/عينية للعام  

أو تستحق   2020

 *
ا

 مستقبال

 السيد/ جاسم حسين ثابت 
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو  

 املنتدب

  يوليو 01

2020 
1,531,200 3,296,800 

 السيد/ سعيد الظاهري** 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم  

 املوارد البشرية والخدمات املساندة 

  يوليو 01

2020 

 حسب الجدول األول 

 )أعاله( 

 رئيس الشؤون املالية  السيد/ ستيفن ريدلينغتون 
  يوليو 01

2020 
1,074,000 1,790,000 

 السيد/ محمد عدنان شرفي 
الشؤون القانونية وأمين سر  رئيس 

 مجلس اإلدارة 

  يوليو 01

2020 
947,370 1,573,550 

 رئيس املخاطر والتدقيق الداخلي السيد/ ستيفن واكرل 
  يوليو 01

2020 
750,000 544,521 

 املدير التنفيذي للنفط والغاز السيد/ فرانكو بولو 
  يوليو 01

2020 
1,206,500 419,145 

 املدير التنفيذي لتوليد الطاقة العولقي السيد/ فريد 
  يوليو 01

2020 
960,700 386,423 

 املدير التنفيذي للنقل والتوزيع  السيد/ عمر الهاشمي
  يوليو 01

2020 
1,012,800 1,181,600 

 السيد/ نويل عون 
 الدمج عملياترئيس اًلستراتيجية و

 واًلستحواذ باإلنابة

  يوليو 01

2020 
539,688 488,794 

 باإلنابة تاًلتصاًل  رئيس السيد/ شون مكارثي 
  يوليو 01

2020 
540,000 450,000 

 املكافآت تقرير مع  الوسيتم نشر  )حسب املتوقع(    2021واملوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في شهر مارس    2020املكافآت السنوية للموظفين لعام  سيتم تحديد  *  

    عقب ذلك اًلجتماع    املقررة 

  2020أكتوبر  31 شغل املنصب حتى** 
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ا:  الخارجي الحسابات مدقق  رابعا

ا  العمومية  جمعيةال  اجتماع  في  يكون   أتعابهم  وتحديد  خارجي  حسابات  مدقق  تعيين  الشركة  إدارة   مجلس  يقوم  حيث الهيئة،  إدارة   مجلس  رئيس  قرار  من  (70)  للمادة   وفقا

  الذي   العمومية  الجمعية  اجتماع  في  ساهمون امل  قام  وقد  والخبرة.  والسمعة  الكفاءة   ذلك  في  مراعين التدقيق،  لجنة  من  توصية  على   بناءا   خارجي  حسابات  مدقق  بترشيح

 لحسابات  خارجي  كمدقق  )أبوظبي(  إيست  ميدل  يونغ  آند  إيرنست  شركة  السادة   بتعيين  املجلس،  وترشيح  التدقيق  لجنة  توصية  على  بناءا   ،2020  أبريل  29  في  انعقد

 2020  يوليو  1  من  الفترة   عن  الشركة  لحسابات  خارجي  كمدقق  األوسط(  )الشرق   توش  آند  ديلويت  شركة  والسادة   2020  يونيو  30  حتى  2020  يناير  1  من  للفترة   الشركة

 .2020 ديسمبر  31 حتى

  نبذة عن مدقق حسابات الشركة الخارجي أ /4

 :2020 يونيو  30 إلى 2020 يناير  1 من الفترة عن

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

ا
ا
ا  نطاق   وخدمات  الداخلي  والتدقيق  األعمال  مخاطر  تقييم  وخدمات  الدولية  الضرائب  وأنظمة  واًلستشارات  التدقيق  ذلك  في  بما  الخدمات  من  واسعا

 واألمنية.  التكنولوجية باملخاطر املتعلقة األعمال

 :2020 ديسمبر  31 إلى 2020 يوليو  1 من الفترة عن

 املالية  واًلستشارات  اًلستشارية  والخدمات  والتأمين  التدقيق  لخدمات  رائد  عاملي  مزود  "(ديلويت)"  األوسط(  )الشرق   توش   آند  ديلويت   شركة  تعد

  وإقليم. دولة 150 من أكثر  في األعضاء الشركات من شبكة ولها  الصلة، ذات والخدمات الضريبية واًلستشارات املخاطر واستشارات

ا مدقق الحسابات الخارجي وعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي  بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمه ب /4

 للشركة 

 يونغ  آند  إرنست ( 2020يونيو  30 - 2020يناير   1اسم شركة التدقيق عن الفترة )

 انتوني اوسيلفان  املدقق الشريك 

 سنوات 7 عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق الخارجي في تدقيق حسابات الشركة

كمدقق حسابات خارجي  قضتها شركة تدقيق الحسابات الخارجية عدد السنوات التي 

 للشركة

 سنة 14.5

 :النحو التاليدرهم مقسمة على  565,000 2020للبيانات املالية لعام واملراجعة )املرحلية والسنوية( التدقيق أعمال إجمالي أتعاب 

  :درهم  282,500 مراجعة الربع األول 

 :درهم  282,500 مراجعة الربع الثاني 

 *2020 الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام

 اًلستشارات املالية.  -1

 اًلستشارات التقييمية.  -2

 درهم مقسمة على النحو التالي:8,484,630  

 درهم ,6335,586:  اًلستشارات املالية   

  :درهم  2,897,997اًلستشارات التقييمية 

 األوسط(  )الشرق  توش آند ديلويت (2020ديسمبر  31إلى  2020يوليو  1اسم شركة التدقيق عن الفترة )

 عبادة القوتلي املدقق الشريك 
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 أشهر 6 عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق الخارجي في تدقيق حسابات الشركة

قضتها شركة تدقيق الحسابات الخارجية كمدقق حسابات خارجي  عدد السنوات التي 

 للشركة

 أشهر 6

 درهم مقسمة على ما يلي:  1,721,000 2020إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

 :درهم  1,041,000 تدقيق نهاية العام 

 :درهم )هذا ملراجعة الربع الثالث   680،000 املراجعات الفصلية

مراجعة الربعين األول والثاني بواسطة إرنست آند  تمت  فقط؛

 ب(. 4يونغ، كما هو موضح في النقطة 

  أخرى 

 درهم 3,305,000  2020البيانات املالية لعام ومراجعة رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة بخالف تدقيق 

والبيانات املالية خدمات تدقيق غير متكررة فيما يتعلق بالبنود ذات الصلة باملعامالت  

 ذات األغراض الخاصة/البيانات املالية األولية.

 من قبل ديلويت تشمل تدقيق:  املقدمةاألخرى تفاصيل وطبيعة الخدمات 

 . تخصيص سعر الشراء؛ 1

 . البيانات املالية األولية؛ و2

 . البيانات املالية ذات األغراض الخاصة لشركة املقام.3

 درهم  1,322,000 تدقيق تخصيص سعر الشراء:

 درهم 429,000 :2020تدقيق البيانات املالية األولية لعام 

 تدقيق البيانات املالية ذات األغراض الخاصة لشركة املقام:

 درهم 1,554,000

إرنست آند يونغ وديلويت   بخالفبيان بالخدمات األخرى التي قدمتها شركات تدقيق أخرى 

 2020في عام 

 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز 

 استشارات ضريبة القيمة املضافة.  -1

 اًلستشارات املالية.  -2

 كيه بي إم جي: 

 اًلستشارات الضريبية. -1

 2020يونيو    30إلى    2020يناير    1عن الفترة من    2020واملراجعة )املرحلية والسنوية( للبيانات املالية لعام  األخرى بعد إكمال عملية التدقيق    اتمخدتم تقديم معظم ال *

 2020بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم املالية املرحلية والسنوية للعام  ج/4

 يوجد.  ًل

ا:  لجنة التدقيق خامسا

 فعاليتها  من والتأكد عملها آللية مراجعته وعن الشركة في اللجنة نظام عن بمسؤوليته التدقيق لجنة رئيس  من إقرار  أ /5

 :2020 أبريل 29 حتى 2020 يناير  1 من الفترة عن

 فعاليتها.  من والتأكد عملها  لية مراجعته وعن الشركة في اللجنة نظام عن بمسؤوليته التدقيق لجنة رئيس السويدي، حسن محمد سعادة/ يقر
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ا 2020 أبريل 29 من لفترةا عن  : فصاعدا

 فعاليتها.  من والتأكد عملها  لية مراجعته وعن الشركة في اللجنة نظام عن بمسؤوليته التدقيق لجنة رئيس الظاهري، سلطان سالم السيد/ يقر

 لها  املوكلة واملهام اختصاصاتها وبيان التدقيق، لجنة أعضاء أسماء ب /5

 اًلجتماع   في  اإلدارة   مجلس  قبل من  اللجنة  تشكيل  تعديل  وتم .2019  أغسطس  27  في  املنعقد  اًلجتماع  في  اإلدارة   مجلس  قبل  من  اللجنة  أعضاء  تعيين  تم

 أسماؤهم: التالية األعضاء من التدقيق لجنة تتألف .2020 أبريل 19 في املنعقد

 التدقيق  لجنة

 ( 2020 أبريل 29 –2020 يناير  1)

 التدقيق  لجنة

ا 2020 أبريل 29)  (فصاعدا

 اللجنة(  )رئيس السويدي* حسن محمد سعادة/

 ومستقل  تنفيذي غير  عضو

  ***الظاهري  سلطان سالم السيد/

 اللجنة(  )رئيس

   تنفيذي غير  عضو

  الظاهري  سلطان سالم السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 املاس  عبدهللا خالد السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 املاس  عبدهللا خالد السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 ** السويدي  سلطان خليفة السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 2020أبريل  29  * عضو اللجنة حتى

ا من   2020أبريل  29** عضو اللجنة اعتبارا

   مستقل تنفيذي غير  إدارة  مجلس عضو وهو ،املاس عبدهللا دخال  السيد مع التدقيق لجنة كرئيس الظاهري  سلطان سالم السيد/** تم استبدال *

 السياسات  ومراجعة  السنوية(  وربع   السنوية  ونصف  )السنوية  وتقاريرها  للشركة  املالية  القوائم  سالمة  مراقبة  في  التدقيق  للجنة  األساسية  املهام  تتمثل

  للشركة. الخارجي الحسابات مدقق استقاللية ومتابعة الشركة، في واملحاسبية املالية واإلجراءات

 مجلس  رئيس  قرار  من  (61)  املادة   في   املذكورة   املهام  وجميع  الداخلية  بالرقابة  املتعلقة  الشركة  سياسات  وكفاءة  سالمة  تقييم  عن مسؤولة  اللجنة  أن  كما

 الهيئة. 

  لجنة  اجتماعات  محاضر  بتوقيع  كافة  التدقيق  لجنة  أعضاء  ويقوم الحاجة.  اقتضت  وكلما  األقل  على  أشهر  ثالثة  كل   واحدة  مرة   اتهااجتماع  اللجنة  وتعقد

ا.  ذلك  كان كلما بالخبراء اًلستعانة ذلك في بما واجباتها  ألداء والكافية الالزمة باملوارد اللجنة تزويد بمهمة الشركة زمتلت كما  التدقيق،  ضروريا

 والذي   ،2007  ديسمبر   9  في  اللجنة   ميثاق  تبني  تم  وقد   ، 2007  أكتوبر  30 في  املجلس  عقده   اجتماع  في  اإلدارة   مجلس  قرار  بموجب  التدقيق  لجنة  أسستت

  .2019 ديسمبر  11 في وتحديثه مراجعته تمت

 التدقيق:  للجنة األساسية املهام

 .ركةالش في واملحاسبية املالية واإلجراءات السياسات مراجعة -1

  وعليها   السنة،  خالل  اًلعتيادي  عملها  من  كجزء  ومراجعتها  السنوية(  وربع  السنوية  ونصف  )السنوية  وتقاريرها  للشركة  املالية  البيانات  سالمة  مراقبة -2

  يلي: ما على خاص بشكل التركيز 
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 املحاسبية. واملمارسات  السياسات في تغييرات أي -أ

 ؛ اإلدارة  لتقدير الخاضعة النواحي إبراز -ب

 :التدقيق عن الناتجة الجوهرية التعديالت -ج

 : الشركة عمل استمرارية افتراض -د

 و  :الهيئة تقررها التي املحاسبية باملعايير  التقيد -ه

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

 

 .مهامها أداء سبيل في الشركة في املهام بنفس القائم املدير أو املالي والرئيس العليا التنفيذية واإلدارة  الشركة إدارة  مجلس مع التنسيق -3

  املالي  املدير  يطرحها  مسائل  بأية  الالزم  اًلهتمام  إيالء  وعليها  والحسابات،  التقارير  تلك  في  إيرادها  يجب  أو  ترد  معتادة   وغير   هامة  بنود  أية  في  النظر -4

 .الحسابات مدقق أو اًللتزام ضابط  أو املهام بنفس القائم ديرامل أو للشركة

 بهذا   التدقيق  لجنة  توصيات  على  اإلدارة   مجلس  موافقة  عدم  حال وفي   الحسابات  مدقق  عزل   أو  استقالة  أو  اختيار  بشأن  اإلدارة   ملجلس  توصية  رفع -5

 .بها األخذ لعدم اإلدارة  مجلس دعت التي واألسباب التدقيق لجنة  توصيات يشرح بيانا الحوكمة تقرير  في يضمن أن اإلدارة  مجلس فعلى الشأن،

 تقديم  مع  بشأنها  إجراء  اتخاذ  أهمية  ترى   التي   املسائل  فيه  تحدد  اإلدارة   ملجلس  تقرير  ورفع  الحسابات،  مدقق  مع  التعاقد   سياسة  وتطبيق   وضع -6

 . اتخاذها الالزم بالخطوات توصياتها

 ومراقبة  ومتابعة  للشركة  األساس ي  والنظام  بها   املعمول   والقرارات  واألنظمة  القوانين   في  الواردة   شروطلل   الحسابات  مدقق  استيفاء  من  التأكد -7

 . استقالليته

 ومناقشته  السنة،   في  األقل  على  واحدة   مره   يمثلها،  من   أو  العليا  التنفيذية   اإلدارة   أشخاص   من   أي  حضور  دون  للشركة  الحسابات  بمدقق  اًلجتماع -8

 .املعتمدة  التدقيق ملعايير   وفقا فعاليتها ومدى التدقيق يةعمل ونطاق طبيعة حول 

  يطرحها  جوهرية  استفسارات  وأية  وتحفظاته  ومقترحاته  ومالحظاته  الشركة  مع  ومراسالته  عمله  وخطة  الحسابات  مدقق  بعمل  يتعلق  ما  كل   بحث -9

  لها   الشركة  إدارة   استجابة  مدى  ومتابعة  الرقابة  أنظمة  أو  يةاملال  الحسابات  أو  املحاسبية  السجالت  بخصوص  العليا  التنفيذية  اإلدارة   على  املدقق

 . بعمله للقيام الالزمة للتسهيالت وتوفيرها

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

 . الشركة في اطراملخ وإدارة  الداخلية الرقابة أنظمة وتقييم مراجعة -11

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

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

 .الخارجي الحسابات  ومدقق الداخلي الحسابات مدقق بين فيما التنسيق وجود من والتأكد الداخلية الرقابة إلجراءات املدقق تقييم على اًلطالع -14

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

 . فيها الواردة  للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية الرقابة تقارير دراسة -16

  بشكل  املسائل  من  غيرها  أو  الداخلية  الرقابة  أو  املالية  التقارير  في   محتملة  مخالفات  أية  عن  اإلبالغ  من  الشركة  موظفي  تمكن  التي  الضوابط  وضع -17

 . ملخالفاتا لتلك وعادلة مستقلة تحقيقات بإجراء الكفيلة والخطوات سري 

 . املنهي السلوك بقواعد الشركة تقيد مدى مراقبة -18
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 .إبرامها قبل اإلدارة  ملجلس بشأنها والتوصية املصالح في تضارب أي وجود عدم من والتأكد الشركة مع العالقة ذات األطراف تعامالت مراجعة -19

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

 .املادة  هذه  في والواردة  أعاله  املذكورة  املسائل عن اإلدارة  مجلس إلى والتوصيات  التقارير تقديم -21

 .اإلدارة  مجلس يقررها أخرى  موضوعات أي في النظر -22

  التالي: الجدول  في مبين هو كما  2020 العام خالل  اجتماعات تسعة التدقيق لجنة عقدت ج/5

 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة  التاريخ رقم

 2020فبراير  2 1

  2019النتائج املالية األولية لعام  -

 التقييم الذاتي السنوي للجنة -

  2019تقرير لجنة التدقيق لعام  -

 التدقيق الداخليمراجعة اخر املستجدات املتعلقة ب -

 املستجدات املتعلقة بوحدة األخالقيات املهنية واإللتزام مراجعة اخر  -

 2020مارس  15 2

 2019النتائج والبيانات املالية لعام  -

  2020تعيين املدققين الخارجيين لعام  -

 مراجعة اخر املستجدات املتعلقة بالتدقيق الداخلي -

  إدارة املخاطر املؤسسيةمراجعة اخر املستجدات املتعلقة ب -

   اخر املستجدات املتعلقة بوحدة األخالقيات املهنية واإللتزاممراجعة  -

 2020مايو  14 3

 2020النتائج املالية للربع األول من عام مراجعة  -

 الشركات التابعة  الم سار هيكلة إعادة  -

 مراجعة اخر املستجدات املتعلقة بالتدقيق الداخلي -

  2020للربع األول من عام النتائج والبيانات املالية  - *2020يونيو  24 4

 تحديث تفويضات الحسابات املصرفية -  2020يونيو  30 5

 تحديث سياسة تفويض السلطة  - 2020يوليو  13 6

 2020أغسطس  9 7

 2020النتائج والبيانات املالية للربع الثاني من عام  -

 2020خطة التدقيق الخارجي لعام  -

 بالتدقيق الداخليمراجعة اخر املستجدات املتعلقة  -

   مراجعة اخر املستجدات املتعلقة بوحدة األخالقيات املهنية واإللتزام -

 2020النتائج املالية للربع الثالث من عام مراجعة  - 2020أكتوبر  25 8

 2020نوفمبر  8 9

 2020النتائج والبيانات املالية للربع الثالث من عام  -

 بالتدقيق الداخليمراجعة اخر املستجدات املتعلقة  -

 إدارة املخاطر املؤسسيةمراجعة اخر املستجدات املتعلقة ب -
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 19-كوفيد جائحة قيود  بسبب والسلع املالية األوراق هيئة منحته الذي التمديد بعد يونيو في األول  الربع بيانات تقديم تم *

 

  التالي: الجدول  وفق أسماؤهم املذكورة  األعضاء التدقيق لجنة اجتماعات حضر

 اللجنة اجتماع تاريخ رقم 
  محمد حسن   /   سعادة 

 * السويدي 

سالم   /السيد

 الظاهري   سلطان

خالد عبدهللا   /السيد

 املاس

    سلطان خليفة /السيد

 ** السويدي

   ح   ح 2020فبراير  2 1

   ح ح ح 2020مارس  15 2

 ح ح ح  2020مايو  14 3

 ح ح ح  2020  يونيو 24 4

 ح غ ح  2020يونيو  30 5

 ح ح ح  2020يوليو  13 6

 ح ح ح  2020أغسطس  9 7

 ح ح ح  2020 أكتوبر 25 8

 ح ح ح  2020 نوفمبر  8 9

عدد اًلجتماعات التي 

 حضرها 
2/9 8/9 8/9 7/9 

 ح: حاضر؛ غ: غائب 

 املرئي  هاتفال تقنيةوحضرها أعضاء اللجنة عبر  9إلى  3عقدت اًلجتماعات من 

 2020أبريل  29* عضو اللجنة حتى 

ا من   2020أبريل  29** عضو اللجنة اعتبارا

ا:  لجنة الترشيحات واملكافآت سادسا

 فعاليتها  من  والتأكد عملها آللية مراجعته وعن الشركة في اللجنة نظام عن بمسؤوليته واملكافآت الترشيحات لجنة رئيس  من إقرار  أ /6

 2020 أبريل 29 إلى 2020 يناير  01 من للفترة

  من  والتأكد  عملها   لية  مراجعته  وعن  الشركة  في  اللجنة  نظام   عن  بمسؤوليته  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  رئيس  الظاهري   سلطان  سالم  /السيد  يقر

 فعاليتها. 
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ا  2020 أبريل 29 من للفترة  فصاعدا

 من  والتأكد  عملها   لية  مراجعته  وعن  الشركة  في  اللجنة  نظام  عن  بمسؤوليته  واملكافآت  الترشيحات  لجنة  رئيس   الهاجري   مبارك  سعيد  /السيد  يقر

 فعاليتها. 

 لها املوكلة واملهام اختصاصاتها وبيان واملكافآت، الترشيحات لجنة أعضاء أسماء ب /6

 في  املنعقد اًلجتماع في اإلدارة  مجلس قبل من اللجنة تشكيل تعديل وتم  .2019 أغسطس 27 في املنعقد اًلجتماع في اإلدارة  مجلس قبل من اللجنة أعضاء  تعيين تم

  :أدناه  الجدول  في أسماؤهم التالية األعضاء من واملكافآت  الترشيحات لجنة تتألف .2020 أبريل 29

 واملكافآت  الترشيحات لجنة

 ( 2020 أبريل 29 – 2020 يناير  1)

 واملكافآت  الترشيحات لجنة

ا 2020 أبريل 29)  (فصاعدا

 اللجنة(  )رئيس الظاهري  سلطان سالم السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 اللجنة(  )رئيس **سعيد مبارك الهاجري  السيد/

   تنفيذي غير  عضو

  )عضو( ثابت حسين جاسم السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

  )عضو( الهاجري  محمد سيف / معالي

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 )عضو(*  كالكمان باريند جاكوب د/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 )عضو(  السويدي سلطان خليفة السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 ( 2020 أبريل 29 بتاريخ  املنعقد السنوي  العمومية  الجمعية اجتماع في  الجدد اإلدارة  مجلس أعضاء تعيين )تم 2020 أبريل 29 حتى اإلدارة  مجلس  عضو *

 مستقل  تنفيذي غير  إدارة  مجلس عضو وهو ,الهاجري  محمد سيف / معالي مع  واملكافآت الترشيحات لجنة كرئيس سعيد مبارك الهاجري  السيد/تم استبدال  **

 واملكافآت الترشيحات لجنة ومسؤوليات دور 

 املوافقة  وتمت ،2012 فبراير في  اللجنة ميثاق تعديل وتم ؛2008 يناير 20 في املجلس  عقده  اجتماع في اإلدارة  مجلس قرار بموجب واملكافآت الترشيحات لجنة تأسست

 .2019 ديسمبر  11 في املنعقد  اجتماعه في اإلدارة  مجلس قبل  من املعدل  امليثاق على

 يلي:  فيما  واملكافآت  الترشيحات للجنة األساسية املهام تتمثل

 .طاقة لشركة التابعة املنشآت في البشرية املوارد وإجراءات سياسات واعتماد الرئي  ي،  املقر في البشرية املوارد وإجراءات  سياسات على املوافقة -1

 سياسة   وصياغة   للشركة،  العامة  األعمال  أهداف  مع  تتماش ى  والتي  اإلدارة   مجلس  إلى  التوجيهية  وباملبادئ  باملكافآت  الخاصة   باًلستراتيجيات  التوصية -2

ا،  ومراجعتها  واملوظفين  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  والرواتب  والحوافز  واملزايا  املكافآت   منح  للمجموعة،  العامة  املكافآت  سياسة  على  والتوصية  سنويا

  على   واملوظفين  العليا  واإلدارة   التنفيذيين  املديرين  تحفز   أن  هذه   املكافآت  سياسة  في  راعى ت  و    منحها.  سيتم  التي  السنوية  الحوافز  ميزانية  وكذلك

 . واملكافآت الفردي األداء  بين  والشفافية العدالة على قائمة عالقة وبناء الطويل املدى على ونجاحها املجموعة نمو متابعة

 .اإلدارة  مجلس انتخابات عملية على واإلشراف اإلدارة  مجلس لعضوية الترشيح سياسة وضع -3

  .الرئي  ي الشركة  ملقر التنظيمي الهيكل  بتشكيل والخاصة اإلدارة  ملجلس التوصيات وتقديم مراجعة -4

 . اختيارهم وأسس  واملوظفين العليا اإلدارة  مستوى  على مؤهلين كوادر إلى الشركة حاجة تحديد -5
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 .عليها للموافقة اإلدارة  مجلس إلى تغييرات بأي والتوصية الشركة، أداء قياس عمل إطار مراجعة -6

 . التوطين أهداف على املوافقة -7

 سنوي تهاراجعمو  هاتطبيق عل واإلشراف  للشركة البشرية املوارد سياسات صياغة -8
ا
 . ا

 واملواد  املالية   القوائم  أو  للشركة  السنوي   التقرير  في  إلدراجها  وذلك  التنفيذيين  املدراء  مع  التعويضات  بخصوص  معلومات  أي  ومناقشة  استعراض -9

 . الصلة ذات

 . األمر لزم إذا البشرية املوارد بوظيفة املتعلقة العامة األنشطة عن اإلبالغ ويتم سنوي. ربع بشكل الشركة في البشرية املوارد إدارة  أداء مراجعة -10

  الصالحيات  تفويض  ل لجدو   وفقا  طاقة،  لشركة  التابعة  املنشآت  وعلى   الرئي  ي  مقر  من  لكل  البشرية،  باملوارد  املتعلقة  املسائل  على  املوافقة  أو  اعتماد -11

 .للشركة

  اإلدارة، مجلس لعضوية الترشيح إجراءات ومتابعة تنظيم -12
ا
 . بها املعمول  واللوائح للقوانين  وفقا

 . اإلدارة  مجلس ألعضاء املستمر اًلستقالل  من التحقق -13

 .اإلدارة  مجلس قبل من إليها اإلشارة  يتم قد  التي األخرى  املسائل من أي في النظر -14

 اللجنة أعضاء لجميع الشخص ي الحضور  مّرات عدد بيان  مع انعقادها، وتواريخ املالية السنة خالل  اللجنة عقدتها التي اًلجتماعات عدد ج/6

 أدناه:  مبّين هو كما ،2020 العام خالل اجتماعات ستة واملكافآت الترشيحات لجنة عقدت

 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة  التاريخ رقم

 2020يناير  22  .1

 2020لعام  لشركةاألداء املوسمي ل تقييملمقترح على مصادقة  -

 السنوية إجراءات صرف املكافآتب مراجعة اخر املستجدات املتعلقة -

 اعتماد التقييم السنوي للجنة الترشيحات واملكافآت  -

 2020مارس  01  .2

 2019لشركة لعام املوسمي لداء األ  -

 مجلس اإلدارة املكافأة املالية ألعضاء على مقترح مصادقة  -

 2019لعام  املوسمي للشركةمكافأة األداء على مقترح مصادقة  -

 2020و 2019لجان مجلس اإلدارة لعامي ل املكافأة املالية على مقترح مصادقة -

 للجنة الترشيحات واملكافآت  2019اعتماد تقرير األداء السنوي لعام  -

 : ملفات املرشحين الجدد مجلس اإلدارة ألعضاء ترشيحات على مصادقة  - 2020أبريل  23  .3

 2020مايو  18  .4

 تفويض لجنة الترشيحات واملكافآت   -

 ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت  -

 تفويض السلطات للموارد البشرية  -

 شركة طاقةوحدات األعمال التابعة ل اتلس إدار اتغيير ممثل شركة طاقة في مج -

 2020الترشيحات واملكافآت لعام اعتماد اجتماعات لجنة   -

  التنظيمي الجديد لشركة طاقة الهيكل - 2020يونيو  15  .5
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 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة  التاريخ رقم

 مشروع برايت  املصادقة على  - 2020نوفمبر  26  .6

 التالي: النحو على واملكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات األعضاء حضر

 اللجنة اجتماع تاريخ رقم
سعيد  السيد/  

 *مبارك الهاجري* 

سيف   /معالي

محمد  

 الهاجري** 

  سالم  /السيد

  سلطان

 * الظاهري 

السيد/  

    سلطان خليفة

 ** السويدي

جاسم  السيد/  

 * حسين ثابت

د/ جاكوب باريند  

 *كالكمان

 ح ح   ح    2020يناير  22 1

 ح ح   ح   2020مارس  1 2

 ح ح  ح   2020أبريل  23 3

   ح  ح ح 2020  مايو 18 4

   ح  ح ح 2020يونيو  15 5

   ح  ح ح 2020نوفمبر  16 6

 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 عدد اًلجتماعات التي حضرها 

 ح: حاضر

 املرئي  الهاتف تقنيةوحضرها أعضاء اللجنة عبر  6إلى  3* عقدت اًلجتماعات من 

 2020أبريل  29* عضو اللجنة حتى 

ا من   2020أبريل  29** عضو اللجنة اعتبارا

ا:  تعامالت األشخاص املطلعين لجنة اإلشراف على  سابعا

  من   والتأكد  عملها  آللية  مراجعته  وعن  الشركة  في  اللجنة  نظام  عن  بمسؤوليته  املطلعين  األشخاص  تعامالت  على  اإلشراف  لجنة  رئيس  من  إقرار  أ /7

 فعاليتها

 عملها   لية  مراجعته  وعن  الشركة  في  جنةالل  نظام  عن  بمسؤوليته  املطلعين   األشخاص  تعامالت   على  اإلشراف  لجنة  رئيس   الدرعي   راشد  سعيد  السيد/  يقر

 فعاليتها.  من والتأكد

  لها املوكلة واملهام  اختصاصاتها وبيان املطلعين، األشخاص تعامالت  على اإلشراف  لجنة أعضاء أسماء ب /7

  املطلعين   األشخاص  تعامالت  على  اإلشراف  لجنة  وتتألف  2017  ديسمبر   13  في  عقده   تم  الذي  اًلجتماع  في  اإلدارة   مجلس  قبل  من  اللجنة  أعضاء  تعيين  تم

 أسمائهم: التالية األعضاء من

  .(2020 يونيو 30 - 2020 يناير 1 من) اإلدارة  مجلس سر وأمين  املؤس  ي واًلتصال الحكومية للشؤون  التنفيذي الرئيس - الدرعي سعيد /السيد -1
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 والتأكيد.  الداخلية للرقابة املجموعة رئيس نائب - النابل  ي وائل السيد/ -2

 . العام املستشار - جامبير  فيفيك السيد/ -3

 للجنة األساسية املهام

 يلي:  فيما املطلعين األشخاص تعامالت على اإلشراف للجنة األساسية املهام تتمثل

 .الداخل من للتداول  املجموعة سياسة تطبيق على اإلشراف -1

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

  سجل  على   والحفاظ  املقيدين،  شخاص اًل  قبل   من  الشركة  مجموعة  أسهم  ةوملكي  الشركة  مجموعة  أسهم  في   املعامالت  على  واإلشراف   راقبةامل -3

 . املطلعين

  على  تعديالت   وأي   املقيدين  األشخاص  قبل  من  الشركة  أسهم  في  التداول   عن  الهيئة  أو  /  و  املالية  لألوراق  أبوظبي  سوق   إلى  دورية  تقارير  تقديم -4

 . املقيدين األشخاص  قبل من الداخل من للتداول  املجموعة سياسة

 اًلجتماع  قبل   وتعميمه  اجتماع  لكل   أعمال  جدول   إعداد  السر  أمين  دور   يتضمن  أن  ويجب للجنة.  السكرتارية  هامامل  ألداء  للجنة  سر   أمين  تعيين  -5

 .لالجتماع الالحقة املحاضر وتعميم عليها  واملحافظة اًلجتماع محاضر وتوثيق

   مسؤولة  اللجنة  تكون  -6
ا
  تعامالت   على  واإلشراف  املتابعة  لجنة  مسؤولية  باعتبارها  للهيئة  التوجيهية  املبادئ  في  املحددة   املسائل  جميع  عن  عموما

 .للشركة  املطلعين األشخاص

 من  بالتداول   املتعلقة  املسائل   يخص  فيما   خر  وقت  من  اإلدارة   مجلس  هطلبي  سبماح  ذكره   سبق  ملا  عرضية  أو   صلة  ذات  إضافية  بمهام  القيام -7

 ل.الداخ

 2020 العام خالل املطلعين األشخاص تعامالت على  اإلشراف لجنة أعمال تقرير  عن ملخص ج/7

  مع   أبرمت  التي  للصفقة  ونتيجة  اإلدارة   في  التغييرات  بسبب  املقيدة   املطلعين   قائمة  بتحديث  املطلعين  األشخاص  تعامالت  على  اإلشراف  لجنة  قامت

سجل لم للطاقة. أبوظبي مؤسسة
 
 .2020 عام خالل شكوى  أي  ت

ا:
ا
  لجنة اًلستراتيجية واًلستثمار ثامن

 فعاليتها   من والتأكد عملها آللية مراجعته وعن الشركة  في اللجنة نظام عن بمسؤوليته واًلستثمار  اًلستراتيجية لجنة رئيس  منإقرار  /أ 8

  2020أبريل  29إلى  2020يناير  1من  للفترة

نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته  لية عملها والتأكد   تطبيق   بمسؤوليته عن  ،رئيس لجنة اًلستراتيجية واًلستثمار  ،يقر السيد/ جاسم حسين ثابت

 من فعاليتها. 

ا  2020أبريل  29للفترة من   فصاعدا

في الشركة وعن مراجعته  لية عملها    تطبيق  بمسؤوليته عن  ،، رئيس لجنة اًلستراتيجية واًلستثمارالسويدي  سلطان   خليفةيقر السيد/   اللجنة  نظام 

 والتأكد من فعاليتها. 
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  لها املوكلة واملهام اختصاصاتها وبيان واًلستثمار، اًلستراتيجية لجنة أعضاء أسماء ب/8

وتم تعديل تشكيل اللجنة من قبل مجلس اإلدارة في اًلجتماع الذي   .2019أغسطس  27تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة في اًلجتماع الذي تم عقده في  تم

   من األعضاء التالية أسماؤهم: 2020تتألف لجنة اًلستراتيجية واًلستثمار لعام  .2020أبريل  29تم عقده في 

 واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة

 ( 2020 أبريل 29 – يناير  1)

 واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة

ا 2020 أبريل 29)  (فصاعدا

 جاسم حسين ثابت* )الرئيس(  /السيد

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 )الرئيس( السويدي سلطان خليفةالسيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 خالد عبدهللا املاسالسيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 خالد عبدهللا املاسالسيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 خليفة علي القمزي*** السيد/

 مستقل  تنفيذي غير  عضو

 جاسم حسين ثابت* السيد/

 تنفيذي  عضو

ا باللجنة اعتبارا من  2020أبريل  29* رئيس اللجنة حتى   2020أبريل  29ويعاد تعيينه عضوا

ا من   2020أبريل  29** عضو اللجنة اعتبارا

 2020أبريل  29*** عضو اللجنة حتى 

  واًلستثمار اًلستراتيجية للجنة األساسية املهام ج/8

  مجلس   إلى  توصيات  وتقديم  اأجزائه  مجموع  من  أكثر   ككل  املجموعة  قيمة  تكون   أن  ضمان  بهدف  الشركة  ملجموعة  املدى  طويلة  عمل  استراتيجية  وضع .1

 .بشأنها اإلدارة 

 . املجلس اعتمدها كما اًلستراتيجية  تنفيذ على واإلشراف بشأنها، اإلدارة  مجلس إلى التوصيات وتقديم املال رأس  هيكل لتحسين استراتيجية وضع .2

 .عليها اإلدارة  مجلس موافقة بقدر وتنفيذها التكلفة وتحسين التآزر  دراتمبا تطوير على اإلشراف .3

 مراجعة  سنوية.ال  الشركة  ةميزاني  إلى  اإلدارة   مجلس  من  املعتمد  البرنامج  ادراج  وضمان  ،للمشاريع  سنوي   مال  رأس  تخصيص  برنامج  على  اإلشراف .4

 .العمل الخمسية خطة واعتماد

  الشرق   في  واملياه   الطاقة  مجال  في  رائدة   الشركة  جعل   إلى  تهدف  التي  واملياه   الطاقة  انتاج  لوحدة   تطويروال  النمو  استراتيجيات  مراجعة  و/أو  تطوير .5

 .بشأنها اإلدارة  مجلس إلى توصيات  وتقديم املال رأس  استثمار وإعادة  اًلستثمارات تحصيل ذلك في بما إفريقيا، وشمال األوسط

 . (التشغيلية قدراتها  ذلك في )بما واملياه  الكهرباء أعمال في الشركة مصالح قيمة  وتعزيز على للحفاظ وخطط استراتيجيات مراجعة و/أو تطوير .6

 مجلس   من  املعتمدة   اًلستراتيجيات  تنفيذ  في  املحرز   التقدم  بشأن  اللجنة  إلى  تقرير  بتقديم  واملياه   الكهرباء  مجال  في   العاملة    املعنية  اتحد ال و   إلزام .7

 . لتنفيذها املحددة  واملبادرات اإلدارة 

  ملشروع   الشركاء  ودعوة   األصول/الشركات،   على  واًلستحواذ  البيع  -حصر  دون   -  ذلك  في  )بما  حدة   على  منطقة  لكل  األصول   تحسين  استراتيجيات  وضع .8

  على   واإلشراف   اإلدارة،  ملجلس  بها  والتوصية  للشركة،  التابعة  والغاز  النفط   وحدات   كل   قيمة  تعظيم  بهدف  لألصول(   مقايضات   إجراء  أو  مشترك

 .عليها اإلدارة  مجلس موافقة بقدر تنفيذها
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 اإلدارة،  مجلس  إلى  بشأنها  توصيات   وتقديم  للشركة،  التابعة  والغاز  النفط  لوحدات  التشغيلية  الكفاءات   لتحسين   ومبادرات   استراتيجيات   وضع .9

 .عليها اإلدارة  مجلس موافقة بقدر تنفيذها على واإلشراف

  موافقة   تتطلب  والتي  واقتصادي  فعال  بشكل  والغاز  النفط  وحدات  أصول   تشغيل  بإيقاف  الخاصة  واًلستراتيجيات  الخطط  مراجعة  و/أو  وضع  .10

 . عليها اإلدارة  مجلس موافقة بقدر تنفيذها  على واإلشراف اإلدارة  مجلس

  واملبادرات  اإلدارة  مجلس من املعتمدة  اًلستراتيجيات تنفيذ في املحرز  التقدم بشأن اللجنة إلى تقرير قديمبت الصلة ذات والغاز النفط وحدات إلزام .11

 .لتنفيذها املحددة 

  مجلس   إلى  بشأنها  التوصيات  وتقديم  فيها والتصرف  املياه   و/أو  الكهرباء  أعمال  أصول/وحدات  على  باًلستحواذ  الخاصة  املقترحات  واعتماد  مراجعة .12

 .عليه اإلدارة  مجلس موافقة  بقدر املقترح تنفيذ على واإلشراف اإلدارة 

  اإلدارة  مجلس  إلى  بشأنها  التوصيات  وتقديم  فيها  والتصرف  الغاز  و  النفط  أعمال  أصول/وحدات  على  باًلستحواذ  الخاصة  املقترحات  واعتماد  مراجعة .13

 .عليه اإلدارة  مجلس موافقة  بقدر املقترح تنفيذ على واإلشراف

 . املجلس إلى بشأنها التوصيات وتقديم اإلدارة  مجلس من اعتمادها املطلوب اًلستثمار اتمذكر  جميع عتمادوا مراجعة .14

 .اإلدارة  مجلس قبل من اعتمادها املطلوب التمويلية األنشطة جميع واعتماد مراجعة .15

ا.  اللجنة تراه  حسبما أعاله  ورد مما أي في اللجنة لدعم استشاريين تعيين .16  ضروريا

 2020اجتماعات خالل العام  عشرعقدت لجنة اًلستراتيجية واًلستثمار  د/8

 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة  التاريخ رقم

 . " إلرساء مناقصة أجهزة الحفر والطيرانيطانيبر طلبات شركة "طاقة مراجعة  - 2020يناير  29 1

 .حقول النفط والغازإلغاء تشغيل ب التكلفة املتعلقة إبرام اتفاقية تأميناملصادقة على  -

 . املنتج املستقلشاريع ماًلستحواذ على حصص أقلية في  -

 . جبيلشروع ال مبادرة التسريع النقدي مل -

 .زايد  ءميناارض طلب ترانسكو نقل ملكية  -

 . املالية غيراتالسياق والتوقعات والتمراجعة  - 2020 أبريل 8 2

 . )النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتكلفة التخلي( 2020ميزانية إعادة تحديد  -

 . ا ثار واإلجراءات الخاصة بالتشغيل والسيولة وحقوق امللكية -

 . ألعمال النفط والغاز 2020تقييم قابلية اًلستمرارية وفرص الكسب النقدي السريع لعام  - 2020يونيو  2 3

 . (Odfjell) أودفيلشركة   تمديد عقد صيانة املنصة ومعدات الحفر مع -

 . "مبادلة" فيما يتعلق بمشروع تاليمرجان )في أوزبكستان( شركة اتفاقية تطوير مشتركة مع -

 . استراتيجية التحوط من النقد األجنبي - 2020يونيو  17 4

 .طلب ترسية عقود خدمات صيانة األنسجة وخدمات التفتيش -

 . إلعادة تصنيف الديون برنامج "طاقة املغرب"  - 2020يوليو  29 5
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 البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة  التاريخ رقم

 .من مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى الشركة ملكية شركة أبوظبي لخدمات الطاقة نقل  - 2020سبتمبر  16 6

 .برنامج تحوط متعلق بالجنيه اًلسترلينياقتراح  -

 .  1الدفعة  - لحقلي تيرن ونورث كرومورانت اإلخالء عملية - 2020سبتمبر  30 7

 . طاقة نورث املنتج فيسعر الغاز الطبيعي برنامج التحوط املتعلق ب  - 2020أكتوبر  21 8

 . الكهرباءو حطة املرفأ املستقلة للمياه معقد تصميم وتوريد وبناء املتعلقة ب تسويةالاتفاقية  -

 .اًلستراتيجية املؤسسية - 2020نوفمبر  5 9

 . امليزانية والخطة الخمسية -

 . في الشركة امللكية األجنبيةسياسة توزيع األرباح ونسبة  -

 .  PV2مشروع الظفرة للطاقة الشمسية  تمويل  - 2020نوفمبر  19 10

 . لحقل تيرن من قبل طاقة بريطاني منصة الحفر  تشغيل الخاص بإعادة للعقد طلب تغيير  -

 . "طاقة نورث"التقييم الخاص بتحسين أصول  حول  مراجعة اخر املستجدات -

  التالي: الجدول   وفق  أسماؤهم املذكورة  األعضاء واًلستثمار اًلستراتيجية لجنة اجتماعات حضر

 خالد عبد هللا املاس  السيد/ اللجنة اجتماع تاريخ رقم 
    سلطان خليفة السيد/

 * السويدي
 حسين ثابت جاسم السيد/

علي   خليفة السيد/

 ** القمزي 

 ح ح   ح 2020يناير  29 1

 ح ح   ح 2020أبريل  8 2

   ح ح ح 2020يونيو  2 3

   ح ح ح 2020يونيو  17 4

   ح ح ح 2020يوليو  29 5

6 
 سبتمبر  16

2020 

 ح ح ح
  

7 
 سبتمبر  30

2020 

 ح ح ح
  

   ح ح ح 2020أكتوبر  21 8

9 
 نوفمبر  5

2020 

 ح ح ح
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 خالد عبد هللا املاس  السيد/ اللجنة اجتماع تاريخ رقم 
    سلطان خليفة السيد/

 * السويدي
 حسين ثابت جاسم السيد/

علي   خليفة السيد/

 ** القمزي 

10 
 نوفمبر  19

2020 

 ح ح ح
  

 2/10 10 / 10 10/ 8 10/10 حضر اًلجتماعات

 ح: حاضر

 املرئي  هاتفاملوحضرها أعضاء اللجنة عبر  10إلى  2* عقدت اًلجتماعات من 

ا من   2020أبريل  29* عضو اللجنة اعتبارا

 2020أبريل  29** عضو اللجنة حتى 

ا:  نظام الرقابة الداخلية تاسعا

   تحقيق: إلى للشركة الداخلية الرقابة عمليات تهدف

 العمليات وكفاءة  فعالية . 

 والخارجية.  الداخلية املالية التقارير مصداقية من التأكد 

 األعمال.  ملمارسة الداخلية والسياسات  واللوائح قوانينبال اإللتزام 

 

  وهما: رئيسيين مكونين للشركة الداخلية الرقابة نظام يتضمن

 فعال.  داخلية  رقابة نظام وتطبيق وتطوير إعداد -

 . منه املطلوبة الغايات مع توافقهو  وفعاليته كفاءته من التأكد بهدف مستمر بشكل وتدقيقه الداخلية الرقابة نظام ومراجعة مراقبة -

 

 العديد   من   موظفين  قبل  من  وتطبيقها  الضوابط  هذه   إدارة   ويتم  ،الشركة  تتبناها  التي  والنظم  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  في  تتمثل  الداخلية  الرقابة  ضوابط  إن

   :ومنهم األعمال، ووحدات اإلدارات من

 املنتدب والعضو للمجموعة التنفيذي الرئيس -

 والغاز  والنفط والتوليد والتوزيع  النقل لقطاعات التنفيذيون  املدراءا -

  اليةامل الشؤون رئيس -

 الداخلي والتدقيق املخاطر رئيس -

 القانونية الشؤون رئيس -

 واًلستحواذ  الدمج وعمليات اًلستراتيجية رئيس -

 جموعة للم تصاًلتًلا رئيس -

 ةياملحاسب الشؤون رئيس نائب -

 لتزام واإل املهنية األخالقيات رئيس -

 األقسام  رؤساء -

 

 التوجيهات  ويقدم  الشركة  بإدارة   يقوم  الذي  للشركة  املنتدب  والعضو  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  على  الداخلية   الرقابة  عمل  إطار   تطبيقو   اعداد  مسؤولية  وتقع

 اإلدارة. مجلس أمام ذلك مسؤولية ويتحمل ةالداخلي الرقابة نظام من محددة   جوانب تطبيق حول  املسؤولين للمديرين
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  األخرى   األخالقية  والسياسات  واإللتزام  ةاملهني  ياتالسلوك  دليل  أبرزها  ومن  املوثقة.  واإلجراءات  السياسات  من  سلسلة  من  للشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  ويتكون 

ا  تتضمن  )التي  املحاسبية  واإلجراءات  والسياسات  واًلحتيال  والترفيه  والهدايا  الدولية  والعقوبات  األموال  غسل  ومكافحة  والفساد  الرشوة   بمكافحة  املتعلقة  من   عددا

 الصحة  وسياسة  الخزينة  وسياسات  املالية والسياسات   الصالحيات  تفويض   سياسة  إلى  باإلضافة  املالية(،  التقارير   اعدادو   املالية  القضايا  ملعالجة املصممة  اإلجراءات

ساهم التبليغ.  وسياسة  والبيئة  واألمن  والسالمة
 
 املناسبة   الوسائل  فير وتو   فّعال  أخالقي  إطار  ضمن  أهدافها  تحقيق  على  الشركة  مساعدة   في  واإلجراءات  السياسات  هذه   وت

  للشركة املالي األداء تحليل في واملساعدة   وتقديرها ومراقبتها الشركة موارد لتوجيه
ا

 أخرى.  مالية اختالًلت أي أو احتيال أي وضبط منع في هام بدور  قيامه عن فضال

  الداخلي التدقيق

 يوفر  املوضوعة.  األهداف  مع  توافقه  من  للتأكد  الشركة،  في  الداخلية  الرقابة  نظام  تدقيق  عمليات  وإدارة   على  اإلشراف  مسؤولية    الداخلي  التدقيق  إدارة   رئيس  يتولى

ا  الداخلي  التدقيق    تأكيدا
ا
ا  الداخلية  الرقابة  نظام   كان  إذا  ما  حول   اإلدارة   جلسملو   املنتدب  والعضو  للمجموعة  التنفيذي  للرئيس  مستقال   ويعمل   مناسب  بشكل  مصمما

 إدارة  في   الداخلية  الرقابة  ضوابط  عمل  مراجعة  إلى  الداخلي  التدقيق  عمليات  تهدف  فعال.  بشكل  الهامة   املخاطر  وإدارة   بأعمالها  الشركة  لقيام  املنشود  النحو  على

 أعماله   بتنسيق  الداخلي  التدقيق  رئيس  ويقوم .الضوابط  لهذه   العام  باإلطار  مسؤول  كل   تقيد    يتضمن  بما  الضعف   أو  القصور   أوجه  إلى  واإلشارة   الجسيمة  املخاطر

   يشمل   بما  الداخلي  التدقيق   قسم  رئيس   من  املستجدات  آخر  ًلستالم  دوري   بشكل التدقيق  لجنة  تجتمع  .التدقيق  لجنة  إلى  تقاريره   يقدم  أنه  إًل  اإلدارة   مع  ومهامه

 التدقيق. عمليات نتائج على واطالعهم الداخلي التدقيق عمل خطط مراجعة

 هذه  السنوية  التدقيق  خطط  وتخضع التابعة.  وشركاتها  الشركة   ونشاطات  أعمال  ملراجعة  السنوية  التدقيق  خطط  إعداد  مسؤولية  الداخلي  التدقيق  إدارة   تتولى

  الشركة   تواجه  كبيرة   مخاطر  أية  على  بناءا  الشركة  ونشاطات  ألعمال  دوري   بشكل   تدقيقال  هو  الخطط  هذه   من  الهدف  إن اإلدارة.  ملجلس  التابعة  التدقيق  لجنة  ملوافقة

 الشركة. في املتبعة املخاطر تقييم إجراءات مع يتناسب بما ،

 فعاليته  من  والتأكد عمله آللية مراجعته وعن الشركة في  الداخلية الرقابة نظام عن  بمسؤوليته املجلس من إقرار  أ /9

 خالل من فعاليته مدىو  النظام  لهذا الدورية  واملراجعة الشركة في الداخلية الرقابة نظام تطبيق على اإلشراف في  بمسؤوليته  شركةال إدارة  مجلس يقر

 الهيئة. إدارة  مجلس رئيس قرار مع توافقي وبما املجلس عن املنبثقة التدقيق لجنة

 التعيين وتاريخ ومؤهالته اإلدارة مدير  اسم ب/9

 والحوكمة  الداخلي  التدقيق  مجال  في  خبير   هو  .2015  سبتمبر   في  املنصب  هذا  في  عّين  وقد  ،الداخلية  للرقابة  املجموعة  رئيس  هو  نابل  ي  وائل  السيد/

ا  18  إلى  تصل  بخبرة   يتمتع  املخاطرـ  وتقييم  املؤسسية   وهو  املؤسسية.  الحوكمة  سياسات  ووضع  الداخلي  التدقيق  عمليات  وتوجيه  وإدارة   إعداد  في  عاما

 ال.األعم إلدارة  إنسياد كلية  من التنفيذية األعمال إدارة  في املاجستير   شهادة   على وحاصل معتمد داخلي مدقق

 التعيين وتاريخ ومؤهالته اإللتزام ضابط اسم ج/9

  إنجلترا   في  العليا  للمحكمة  كمحامي  القانون   ملمارسة   مؤهل  هو و  بالشركة.  لتزام اإل  ضابط  مهام  شرفي  عدنان  محمد  السيد/  تولى   ،2020  أغسطس  31  في

  جامعة   من  الشرف(  مرتبة  )مع  القانون   في   بكالوريوس  وكذلك   القانون   كلية  من   القانونية  املمارسة   في  العليا  الدراسات   دبلوم   على   وحاصل  وويلز

 لندن.  وستمنستر،

 السنوية والحسابات التقارير  في عنها اإلفصاح تم التي تلك أو  الشركة في ةكبير  مشاكل  أي مع الداخلية الرقابة إدارة تعامل كيفية د/9

 املهنية  ألخالقياتا  ثقافة  تعزيزل  متكامل  عمل  إطار   تكوين  منه  والهدف  لتزامواإل  املهنية  خالقياتباأل   املتعلقة  اًلمور   إلدارة   صتمخ  قسم  الشركة  أنشأت

   شغل  دقو   الشركة.  في  لتزامواإل  األخالقيات    إدارة  كمدير  2020  يوليو  27  في  الجعبري   الرحمن  عبد  السيد/  تعيين  تم    الشركة.  مجموعة  عبر   لتزامواإل
ا
  سابقا

  لدى   لتزامواإل  األخالقيات  ألعمال  شريكا  كانو   اس(  ام  )بي  األعمال  إلدارة   مبادلة  شركة  في  لتزامواإل  األخالقيات  قسم رئيس  منصب  الجعبري   الرحمن  عبد

 املاجستير وشهادة  أريزونا جامعة من والسياسة اًلقتصاد علم في البكالوريوس وشهادة  سنة، 15 بخبرة  الرحمن عبد يتمتع .اخرى  مبادلة شركة وحدات

  وله  (I-CCEP)   الدولية  ياتواألخالق   اإللتزام  في  اعتماد  على  حظي  أنه  كما   بولدر.  كولورادو  جامعة  في   القانون   مدرسة  من  لتزامواإل  واألخالق  القانون   في

 (. CFE)  عتمدم اًلحتيال مدقق  هوو  لتزامواإل ياتاألخالق  مجال في القيادة  في اعتماد شهادة 
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  دليل   تحديث   على  العمل   في  لتزامواإل  األخالقيات  مكتب  بدأ  ذلك،   إلى  باإلضافة الشركة.  مجموعة  عبر   السري   املساعدة   لخط  جديدة   بوابة  إطالق  تم

 املحدثة  السياسات  هذه   طرح  يتوقع  .جديدة   سياسات  مجموعة  اعداد  إلى  باإلضافة  اًلخرى   لتزامواإل  األخالقيات  وسياسات  واإللتزام  ةاملهني  ياتالسلوك

  مشكوك  امر أي عن اإلبالغ أو املخاوف أو األسئلة طرح كيفية حول  إرشادات املخاوف عن اإلبالغ  سياسة توفر .2021 سنة خالل املجموعة في الجديدة و 

 عن  مفصلة   خطوات  املخاوف  عن   اإلبالغ  سياسة  تضع  املساعدة.  خط عبر   املثارة   املخاوف   من  التحقق   مسؤولية  اإللتزامو  األخالقيات  قسم   يتولى بشأنه.

ا  السياسة  هذه   وتبرز   العليا.  اإلدارة   فريق  بخصوص  املثارة   املخاوف  مع  لتعاملا  كيفية   بهم.  يتعلق  تحقيق  إجراء  حالة  في  مسؤولياتهم  الشركة  ملوظفي  أيضا

  السياسة. متطلباتب الشركة مجموعة موظفي جميع فهم  لضمان العام مدار على السياسة على يةوتدريب يةو توع دورات  عقد سيتم

 اإلدارة  مجلس  إلى الداخلية الرقابة إدارة أصدرتها التي التقارير  عدد   هـ  /9

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

ا:   2020تفاصيل املخالفات املرتكبة خالل عام  عاشرا
ا

 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبال

 .2020 ديسمبر  31 املنتهية املالية السنة خالل مرتكبة مخالفات أي توجد ًل

 جتمع املحلي والحفاظ على البيئة في تنمية امل 2020بيان باملساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام  حادي عشر:

  يذكر الجدول أدناه أنشطة املسؤولية اًلجتماعية للشركات التي قامت بها الشركة في أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

 املبلغ الوصف  النشاط

 سرطان الثديعن التوعية 

 )أبوظبي( 

ا وهم يرتدون   قام فريق املقر الرئي  ي بتركيب حائط صور حيث التقط الزمالء صورا

كما  سرطان الثدي ودفع التغيير.عن شريطة وردية، متعهدين بالتزامهم بزيادة الوعي 

سرطان الثدي، واحدة عن للتوعية محاضرتين للمجموعة نظم فريق املقر الرئي  ي 

ملستشفيات الرائدة، وكالهما تبرعا بوقتهما مع طبيب أورام واألخرى مع طبيب من ا

 من أجل هذه القضية.

 غير محدد

 رعاية شؤون املوظف 

 )أبوظبي( 

دعمت شركة أبوظبي للتوزيع املوظفين واألسر املتضررة الذين يعيشون في أبوظبي من 

 .خالل توفير اإلمدادات الغذائية والسلع األساسية
 درهم  5,000

 معلومات عامة ثاني عشر:

 2020سعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام  أ/12

 للسهم )درهم( إغالق أدنى سعر  للسهم )درهم(إغالق أعلى سعر  ( ، آخر الشهرسعر اإلغالق )درهم ( 2020الشهر )

 0.40 0.52 0.47 يناير

 0.47 0.73 0.66 فبراير 

 0.53 0.68 0.59 مارس

 0.59 0.70 0.69 أبريل 
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 للسهم )درهم( إغالق أدنى سعر  للسهم )درهم(إغالق أعلى سعر  ( ، آخر الشهرسعر اإلغالق )درهم ( 2020الشهر )

 0.66 0.72 0.69 مايو

 0.64 0.70 0.69 يونيو

 0.67 1.33 1.33 يوليو

 1.31 1.58 1.47 أغسطس

 1.35 1.49 1.38 سبتمبر 

 1.38 1.46 1.44  أكتوبر

 1.40 1.71 1.49  نوفمبر 

 1.35 1.55 1.44  ديسمبر 

 2020األداء املقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خالل العام  ب/12

  . املالية  لألوراق   أبوظبي  سوق   في  الطاقة  قطاع   مؤشر   وأداء  املالية،  لألوراق  أبوظبي  لسوق   العام  املؤشر  بأداء  مقارنة  شركةال  سهم  أداء   أدناه   الشكل  يوضح

ا 100 إلى الثالثة الزمنية السالسل جميع فهرسة تمت  الفترة. خالل النسبي األداء لتوضيح 2020 يناير 1 من اعتبارا
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 2020/ 31/12توزيع ملكية املساهمين كما في  ج/12

  مال  رأس  من  %0.88  األفراد  واملساهمين  %99.12  والشركات  %0.00  الحكومية  الجهات  ملكية  نسبة  تبلغ :املستثمر  نوع  حسب  الشركة  أسهم  توزيع

  دائرة   حصة  نقل  عقب   اعتباري،  ككيان  ( Power AD)  للطاقة  أبوظبي مؤسسة  تصنيف  الصفرية  شبه  الحكومية  امللكية  حصة   وتعكس .املصدر  الشركة

  أبوظبي   لشركة  بالكامل  مملوكة  شركة  هي  للطاقة  أبوظبي  مؤسسة .2019  عام   في  للطاقة  أبوظبي  مؤسسة  إلى  الشركة   في  مباشر(  حكومي  )كيان  الطاقة

 أبوظبي.  إمارة  لحكومة بالكامل اململوكة اًلستراتيجي اًلستثمار شركات إحدى القابضة، التنموية

 الشركة  مال   رأس   إجمالي  من  % 49  إلى  أقص ى   حدك   قدرها  يصل  حصة  تملك  األجنبي  للمستثمر   يجوز  املستثمر:  جنسية  حسب  الشركة  أسهم  توزيع

ا %1.40 لشركةل العام الحر التداول  نسبة وتبقى)  (.%98.60 حصة للطاقة أبوظبي مؤسسة لتملك نظرا

 املجموع  حكومة شركات أفراد تصنيف املساهم 

 % 99.98 %0.00 %99.11 %0.87 محلي 

 %0.01 - %0.00 %0.01 عربي 

 %0.01 - %0.01 %0.00 أجنبي 

 % 100.00 %0.00 % 99.12 %0.88 املجموع 

  2020/ 31/12% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 5املساهمين الذين يملكون نسبه  د/12

 اًلسم 
 عدد األسهم  

 اململوكة
 نسبة األسهم اململوكة من رأس مال الشركة 

 %98.60 111,860,170,500 مؤسسة أبوظبي للطاقةشركة 

 2020ديسمبر  31توزيع املساهمين حسب حجم حقوق امللكية كما في  هـ /12

 املساهمين عدد  ملكية األسهم )سهم(
 عدد األسهم  

 اململوكة
 نسبة األسهم اململوكة من رأس املال 

    %0.07  82,744,145  94,509 50,000أقل من 

   %0.14  156,721,825          1,038 500,000إلى أقل من  50,000من 

   %0.26  292,538,238  233 5,000,000إلى  500,000من 

  %99.53  111,902,245,792  49 5,000,000أكثر من 

 % 100.00  112,434,250,000  95,829 املجموع
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 اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات املستثمرين  / و 12

   املستثمرين. عالقات مديرك سلمان،  شادي السيد/ بتعيين الشركة قامت

  .+971-2-6914804 املباشر: الهاتف رقم

  .+971-50-4350247 املتحرك: الهاتف رقم

    shadi.salman@taqa.com  اإللكتروني: البريد

  للصفحة اإللكتروني والرابط للشركة اإللكتروني املوقع على املستثمرين  لعالقات خاص قسم الشركة لدى يوجد

 https://www.taqa.com/investors. هو

 يلي:  ما الرابط هذا على نشر يتم

 ؛ بالشركة املتعلقة الجوهرية اإلفصاحات -1

 ؛ والسنوية املرحلية املالية التقارير -2

 ؛ الحوكمة تقارير -3

 ؛ املحللين وتقارير اإلدارة  ومناقشات العروض لهذه  اإلنترنت عبر  البث وإعادة   التقديمية العروض -4

 ؛ اإلتماني التصنيف وكاًلت  تقارير وآخر ستثمرين للم موجهة عروض -5

 الشركة،  سهم  أداء  عن  فورية  معلومات  لهم  يقّدم  الذي  املستثمرين  مع  للعالقات  الذكي   الهاتف  تطبيق  بتحديث  الشركة  مو تق  لذلك،  باإلضافة -6

ر
ّ
سقة املالية املعلومات لهم وتوف

ّ
 و  ؛استخدامها يسهل منّصة في والدقيقة املت

 املستثمرين.  تهم التي املواضيع من غيرها -7

 واإلجراءات املتخذة بشأنها 2020بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد خالل عام  ز/12

  على  الشركة  ىلد  األساس ي  النظام  في  الخاص  القرار  تعريف  يتم .2020  ديسمبر   13  في  وآخر  2020  أبريل   29  في  عمومية  جمعية  اجتماع  الشركة  عقدت

 العمومية.  الجمعية  تلك  في  املمثلة  األسهم  أرباع   ثالثة  عن  يقل  ًل   ما  يمتلكون   الذين  املساهمين  قبل  من  للشركة  موميةالع  الجمعية  موافقة  يتطلب  قرار  أنه

 املساهمين:  قبل من التالية الخاصة القرارات  رإصدا تم ،2020 عام في

 2020 أبريل 29 في انعقد الذي العمومية  الجمعية اجتماع في

  طاقة  شركة  إلى  وتووزيعها  ونقلها  واملياه   الطاقة  توليدب  املتعلقة  للطاقة  أبوظبي  مؤسسة  أصول   غالبية  تحويل  تقتض ي  التي  الصفقة  على  املوافقة -1

 و  للطاقة؛ أبوظبي مؤسسة شركة لصالح أسهم الى التحول  ةإلزامي اتلسند الشركة إصدار خالل من أسهم على  الحصول  مقابل

  .للطاقة( أبوظبي مؤسسة مع الصفقة إلتمام املال رأس )زيادة  األساس ي النظام من 6 املادة  تعديل -2

 

 2020 ديسمبر  13 في انعقد الذي العمومية  الجمعية اجتماع في

 و  املساهمين(؛ على سنوية  نصف و/أو سنوية ربع أرباح )توزيع للشركة األساس ي النظام من 48 املادة  تعديل -1

  للشركة. الجديدة  األرباح توزيع  سياسة على املوافقة -2
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 مجلس اإلدارة  أمين سر  / ح12

 مجلس اإلدارة أمين سر اسم 

 

ين شرفي عدنان محمد السيد/  اعتبار  اإلدارة  ملجلس سر  كأمين )ع 
ا
 (2020 يوليو 1 من ا

 2006مايو  10مجلس اإلدارة في   أمين السر تعيين السيد/ سعيد راشد الدرعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية واًلتصال املؤس  ي، في منصب  تم

 . 2020يونيو  30وتقلد املنصب حتى 

 تاريخ التعيين

ا  املجلس. مين سرأبمهام   ، تم تكليف السيد محمد عدنان شرفي2020يوليو  1  من اعتبارا

 مؤهالته وخبراته 

ا منصب رئيس الشؤون القانونية   مجلس إدارة الشركة، حيث يشرف على وظائف الشؤون القانونية   وأمين سريشغل السيد/ محمد عدنان شرفي حاليا

  الشركة، شغل السيد/ محمد منصب املستشار قبل توليه منصبه في   .2020والشؤون التنظيمية في املجموعة منذ يوليو    واإللتزام  ياتوالحوكمة واألخالق

ا في إدارة الشؤون القانونية في شركة مبادلة لالستثمار   12ملؤسسة أبوظبي للطاقة، باإلضافة إلى ما يقرب  مجلس اإلدارة    وأمين سرالعام    القانوني عاما

تطوير ومشاريع  الرئيسية  واًلستحواذ  اًلندماج  معامالت  بشأن  املشورة  ا  مقدما والقطاعات   ش.م.ع.،  املرافق  تشمل  التي  األخرى  واملعامالت  املرافق 

 كليفورد تشانس ال.ال.بي في لندن ودبي. ضمن مكتب املحاماة العاملية  مليةفترة عوأمض ى  الصناعية واملالية.

بلندن  القانون    وهو مؤهل ملمارسة القانون كمحامي للمحكمة العليا في إنجلترا وويلز وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في املمارسة القانونية من كلية

 وكذلك بكالوريوس في القانون )مع مرتبة الشرف( من جامعة وستمنستر، لندن. 

 مجلس اإلدارة   ألمين سر املهام الرئيسية 

  وتوقيت   وتاريخ  والحضور   واملكان  جرت،   التي  واملداوًلت  املناقشات  تتضمن  أن  يجب   )التي  املحاضر  وإعداد   اإلدارة   مجلس  اجتماعات  توثيق -1

 اًلجتماعات(. 

  صريحة(. تحفظات  وأي الحاضرين أسماء ذلك  في )بما التصويت ونتائج اإلدارة  مجلس قرارات جميع تسجيل -2

  املجلس. يعدها التي والتقارير املجلس إلى قدمةامل  التقارير بجميع اًلحتفاظ -3

  الصلة. ذات واملعلومات املستندات وجميع املجلس اجتماعات أعمال وجدول  اإلدارة  مجلس اجتماعات بإخطار اإلدارة  مجلس أعضاء تزويد -4

 املجلس. عليها يوافق التي باإلجراءات اإلدارة  مجلس أعضاء التزام من التأكد -5

 املجلس. أداء تقييم عملية دعم -6

  وتطبيقها. تنفيذها عن تقارير  وإعداد ولجانه اإلدارة  مجلس قرارات عن اإلبالغ ذلك  في بما التنفيذيين،  واملدراء  اإلدارة  مجلس أعضاء بين التنسيق -7

 األخرى.  تصةاملخ والسلطة هيئةالو  املالية، لألوراق أبوظبي سوق  إلى اإلدارة  مجلس باجتماعات املتعلقة اإلفصاحات تقديم -8

ا والشركة اإلدارة  بمجلس الخاص اإلفصاح سجل تنظيم -9    .بها معمول  أخرى  تشريعات وأي الحوكمة لقواعد وفقا

ا   دوري، بشكل  وتأكيده  السجل  هذا  بمراجعة اإلدارة  مجلس في عضو كل  ومطالبة املصالح إعالنات جميع  تسجيل -10   املعمول  القانون  يقتضيه ملا وفقا

 للشركة.  األساس ي والنظام الهيئة إدارة  مجلس رئيس قرارو  به،



  
 

Page 36 of 37 

 

 2020األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  ط/12

 للطاقة  أبوظبي مؤسسة شركة  صفقة

ا  تلقى  قد  إدارتها  مجلس  أن  الشركة  أعلنت  ،2020  فبراير  3  في  املياه   أصول   معظم  ومالك  فيها  األكبر   املساهم  للطاقة،  أبوظبي  مؤسسة  شركة  من  عرضا

  واملياه   الطاقة   توليد  أصول   معظم  بتحويل  للطاقة  أبوظبي   مؤسسة  شركة  تقوم  أن  هي  للعرض  الرئيسية  الشروط  كانت  .أبوظبي  إمارة   أنحاء  في  والكهرباء

  مالي   استشاري   تعيين  دبع  والشركة.  للطاقة  أبوظبي  مؤسسة  شركة  بين  األرض  تأجير   اتفاقية  وإنهاء  الشركة  في  أسهم  مقابل  الشركة  إلى  وتوزيعها  ونقلها

ا  اإلدارة   مجلس  أوص ى  ، اإلنصاف  رأي  على   والحصول    على   املساهمون   وافق   السنوية.  العمومية  الجمعية  في  الصفقة  على  باملوافقة  للمساهمين  ًلحقا

 .2020 يوليو 1 في الصفقة واكتملت  ،2020 أبريل 29 في الصفقة

 اإلدارة:  مجلس في التغييرات

 العمومية   الجمعية  في  املساهمين  قبل  من  جديد  إدارة   مجلس  انتخاب  وتم  سنوات  ثالث  البالغة  اإلدارة   مجلس  عضوية  مدة   انتهت  ،2020  أبريل  29  في

  السيد/  و  الهاجري،  مبارك  سعيد   السيد/  و  السويدي،  حسن  محمد  /سعادة )  اإلدارة   مجلس  من   أعضاء  خمسة  انتخاب  إعادة   ذلك  عن  نتج  .السنوية

 محمد  سيف  /معالي)  اإلدارة   ملجلس  جديدين  عضوين  وانتخاب  (املاس  عبدهللا   خالد  السيد/  و  الظاهري،  سلطان  سالم  السيد/  و  ثابت،  حسين  جاسم

ا  السويدي  حسن   محمد  سعادة/  انتخاب  جرى   الجديد،  اإلدارة   ملجلس  األول   اًلجتماع   في  السويدي(.  سلطان  خليفة  السيد/  و  الهاجري    /للسيد  خلفا  رئيسا

ا انتخب  الذي الهاجري  مبارك سعيد  . للرئيس نائبا

 العليا: التنفيذية اإلدارة  في التغييرات

  التنفيذي   الرئيس  منصب   في  ثابت  حسين   جاسم  السيد/  اإلدارة   مجلس  عين  للطاقة،   أبوظبي  مؤسسة  شركة  مع   الصفقة  إتمام  عند  ،2020  يوليو  1  في

ا    -السابق  التنفيذي  الرئيس  -   الظاهري   حمد  سعيد  /السيد  وأصبح  للشركة،  املنتدب  والعضو  للمجموعة ن  التنفيذي.  للرئيس  نائبا ّيِ
  ستيفن   /السيد  ع 

ا  تعيينه   تم   الذي  األحبابي  محمد  /السيد  محل  ليحل   ملالية،ا  الشؤون  رئيس   منصب   في  ريدلينغتون   جون    لشركة   ملاليةا  الشؤون   رئيس  منصب  في   ًلحقا

 .للطاقة أبوظبي مؤسسة شركة  مع الصفقة بعد للشركة بالكامل مملوكة شركة وهي للتوزيع، أبوظبي

 .الشركة من الظاهري  حمد سعيد /السيد استقال ،2020 نوفمبر  1 في

 الجديدة:  األرباح توزيع سياسة

  أبوظبي  مؤسسة  شركة  صفقة  بعد  للشركة  املعزز   املالي  الوضع  تعكس  جديدة،  أرباح  توزيع  سياسة  على  الشركة  مساهمو  وافق   ،2020  ديسمبر   13  في

   املستقبل. في املستدام النقدي التدفق توليد على وقدرتها للشركة  النمو متطلع في والثقة للطاقة

  األسهم  أرباح لدفع والنية 22-2020 املالية السنوات تغطي التي سنوات  الثالث لفترة  املتوقعة املدفوعات إجمالي التصاعدية األرباح توزيع سياسة تحدد 

 التصنيف  واعتبارات  لدينا،  الرأسمالي  اإلنفاق  وخطط  للتوزيع،  القابلة  اًلحتياطيات  توافر  ذلك  في   بما  عوامل،  عدة   الحسبان  في  ويؤخذ  .أشهر  ثالثة  كل 

 . املستقبلية الفترات في األخرى  النقدية واملتطلبات اًلئتماني

 2020و 2019و 2018و 2017بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام  / ي 12

 نسبة التوطين  العام 

2020 54% 

2019 65% 

2018 65% 
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2017 60% 

 2020اًلبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام بيان باملشاريع واملبادرات  ك /12

املحطة   . ومن املتوقع أن تكون اليابانية  ماروبينيبالشراكة مع شركة  الكهرباء،  املستقل إلنتاج    F3الفجيرة    محطة  مشروعتطوير  صفقة لالشركة    اتمت 

  .وموقعها إمارة الفجيرة  اإلمارات العربية املتحدة دولة في  مستقلة لتوليد الكهرباءأكبر محطة حرارية 

مليون درهم إماراتي لتوسيع برنامج الشركة    900شاريع تصل قيمتها إلى  مل ، شركة أبوظبي للتوزيع، قد أرست عقود  التابعةأعلنت الشركة أن شركتها   

ا من املياه   85قدرة مشتركة على نقل ما يقرب من    -   ماعند اًلنتهاء منه  -سيكون للمشروعين الجديدين   لتوزيع املياه املعاد تدويرها. مليون غالون يوميا

 مليون نخلة.  3.5وهو ما يكفي لري أكثر من  -املعاد تدويرها 

ية في  غيغاوات، وهو أكبر محطة للطاقة الشمس 2الشمسية الكهروضوئية بقدرة الكرباء من الطاقة املالي ملشروع الظفرة إلنتاج اإلفالق أنجزت الشركة  

ا من    35ألف منزل في جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة، والتي ستقع على بعد حوالي    160العالم ستولد ما يكفي من الكهرباء إلمداد حوالي   كيلومترا

جنكو  و  (EDF) ي دي إفشركتي إ "مصدر"، بالشراكة معشركة أبوظبي لطاقة املستقبل الشركة و يتضمن  إئتالفوتم ترسية املشروع على  مدينة أبوظبي.

عت اتفاقية شراء الطاقة الخاصة باملشروع ) .(Jinko Powerباور ) ِ
ّ
 شركة مياه وكهرباء اإلمارات وشركة املشروع.  بين( PPAووق
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