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16 March 2022 16  2022  مارس 

Mr. Hamad A. Al Ali 

Acting Head of Listed Companies Affairs 

Abu Dhabi Securities Exchange 

م،،،   السيد/ حمد عبدهللا العلي     المحتر

كات المدرجة  باإلنابة  رئيس إدارة شؤون الشر

ي لألوراق المالية   سوق ابوظب 

Greetings,  ،،،تحية طيبة وبعد 

Subject: Results of the Annual General Assembly 

meeting of Abu Dhabi National Energy Company 

PJSC (“TAQA” or “Company”) held on 15 March 2022 

ي الوطنية  ل السنوية الجمعية العمومية نتائج الموضوع:  كة أبوظب 
شر

يوم   كة"(  "الشر او  )"طاقة"  ش.م.ع.   الموافق   الثالثاء للطاقة 

 2022مارس  15 

With reference to the subject above, kindly find 

attached the results of TAQA’s Annual General 

Assembly meeting, which took place on Tuesday, 15 

March 2022 at 3:00pm, via video conference. 

أعاله،   الموضوع  إىل  الجمعية  باإلشارة  نتائج  طيه  مرفق  تجدون 

كة "طاقة"  ل السنوية  العمومية     ال شر
 15الموافق    الثالثاءيوم    تانعقد   ت 

الساعة    2022مارس   تمام    
بالثالثة  ف  الظهر  خاصية ا بعد  ستخدام 

  
 . االتصال المرئ 

Yours faithfully, 

 

 

 

ام والتقدير،،،   وتفضلوا بقبول فائق االحت 

Mohammad Adnan Sharafi 

Board Secretary  

ي 
 
ف  محمد عدنان شر

 مي   رس مجلس االدارة أ
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 نتائج اجتماع الجمعية العمومية 

 2202  مارس  15 التاري    خ 

كة  كة أبوظت   الوطنية للطاقة ش.م.ع. )"طاقة"(  المدرجةإسم الشر
 رسر

 2022مارس  15الموافق  الثالثاء تاري    خ ويوم االجتماع 

 بعد الظهر   3:00 توقيت بدء االجتماع 

 بعد الظهر   3:45 توقيت انتهاء االجتماع 

ونية   مكان انعقاد االجتماع  ا عت  المشاركة االلكت  اضيًّ
* عقد االجتماع افت   للمساهمي  

 رئيس اجتماع الجمعية العمومية 
   سعيد مبارك الهاجري / السيد 

كة نائب    رئيس مجلس إدارة الشر

 نصاب الحضور اإلجمالي 

 )نسيبة مئوية من رأس المال( 
98.62 % 

 :   موزعة كما يلي

 ال يوجد نسبة الحضور الشخصي  .1

 ال يوجد باألصالة •

 ال يوجد بالوكالة  •

ي  نسبة .2
ون   % 98.62 الحضور من خالل التصويت اإللكتر

 % 0.01 باألصالة •

 % 98.61 بالوكالة  •

  ابوظت    *
كة طاقة ف    المقر الرئيس لشر

  يعتت  االجتماع بأنه انعقد ف 

 

 القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية 

كة لدى سوق من النظام  8الموافقة عىل تعديل المادة  .1 كة عىل النحو المعلن عنه عىل صفحة الشر   األساس  للشر

كة   للشر
وئ   . أبوظت   لألوراق المالية وعىل الموقع اإللكت 

 

 تمت الموافقة 

كة  .2 التخاذ أي   -مجتمعي   ومنفردين  –وأي شخص يفوضه مجلس االدارة بذلك  – تفويض مجلس إدارة الشر

  تتخذها  
 لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والت 

ً
وريا كة والقيام بأي إجراء قد يكون ض  قرار باسم الشر

  ذلك الموافقة عىل أية تغيت  
  هذا االجتماع بما ف 

حة عىل النظام الجمعية العمومية ف  ات للتعديالت المقت 

  تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق عىل  
  قد تطلبها الهيئة او الجهات التنظيمية األخرى أو الت 

األساس  والت 

  ذلك مقدمة النظام األساس  واإلشارة إىل 
 لكافة التعديالت بما ف 

ً
كة شامال نسخة من النظام األساس  للشر

 تمت الموافقة 

3من   1الصفحة   
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كة  قرارات الجمعيات العموم كة بتعديل النظام األساس  وإجراء أي تعديالت عىل النظام األساس  للشر ية للشر

كات التجارية الملغ  واالستعاضة عنه بأرقام مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم    32لحذف أي إشارة لقانون الشر

كات التجارية 2021لسنة    . بشأن الشر

 

 ماع الجمعية العمومية القرارات العادية الصادرة عن اجت

1.   
 
 . 2021ديسمت    31المصادقة عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

 

 تمت الموافقة 

2.   
 
كة عن السنة المالية المنتهية ف   حسابات الشر

 .2021ديسمت     31المصادقة عىل تقرير مدقق 

 

 تمت الموافقة 

انية العمومية وحساب   .3    المصادقة عىل المت  
 
كة عن السنة المالية المنتهية ف ديسمت    31األرباح والخسائر للشر

2021. 

 

 تمت الموافقة 

  )  2.249الموافقة عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية خاصة بقيمة   .4
فلس    2.00مليار درهم إمارائ 

حة بقيمة    )   1.237لكل سهم(،  إضافة إىل توزيعات األرباح النقدية النهائية المقت 
فلس   1.10مليار درهم إمارائ 

   
  بواقع   2021ديسمت     31لكل سهم(، ليصبح بذلك إجماىل  توزيعات األرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية ف 

5.341  (  
 فلس لكل سهم(.    4.75مليار درهم إمارائ 

 

 تمت الموافقة 

المنتهية .5 المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  مكافأة  عىل       الموافقة 
وقدره    2021ديسمت     31ف  إجماىل   بمبلغ 

يبة القيمة المضافة بواقع   18,707,376  لض 
ً
 %. 5درهم شامال

 

 تمت الموافقة 

6.    
 . 2021 ديسمت   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ف 

 

 تمت الموافقة 

كة من  .7   حسابات الشر
   إبراء ذمة مدقق 

 . 2021ديسمت    31المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ف 

 

 تمت الموافقة 

الحالية   .8 المالية  السنة  عن  كة  للشر   حسابات 
"ديلويت" كمدقق  السادة   بمبلغ    2022تعيي    أتعابهم  وتحديد 

يبة القيمة المضافة بواقع   2,065,000  %. 5درهم باالضافة لض 

 

 تمت الموافقة 

 ألحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )  .9
ً
/ر.م( لسنة  3الموافقة عىل سياسة مكافأة مجلس اإلدارة الصادرة وفقا

كات المساهمة العامة.   2020  بشأن اعتماد دليل حوكمة الشر

 

 تمت الموافقة 

 

 3من   2الصفحة 

 



 

55224+971 2 691 4900+971 2 691 4666
 

Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 55224, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 2 691 4900 Fax: +971 2 691 4666 
 
 

 
 

 منحة(: قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتوزيعات األرباح )نقدية / 

 توزيعات نقدية 

 القيمة )بالدرهم(  النسبة 

4.75%** 5,340,626,875  ** 

ة توزيعات   فتر

 األرباح
 القيمة )بالدرهم( 

تاري    خ آخر يوم  

اء  للشر

تاري    خ االستبعاد من  

 األرباح

تاري    خ إغالق  

 السجل
 تاري    خ الدفع 

توزيعات مرحلية  

 2021لعام أوىل 
 2021مايو   30 2021مايو   16 2021مايو   10 2021مايو   9 618,388,375

توزيعات مرحلية  

 2021لعام ثانية 
 2021سبتمت   5 2021أغسطس   22 2021أغسطس   19 2021أغسطس   18 618,388,375

توزيعات مرحلية  

 2021لعام ثالثة  
 2021ديسمت    7 2021نوفمت     21 2021نوفمت     18 2021نوفمت     17 618,388,375

توزيعات نهائية لعام  

2021 
 2022أبريل   4 2022مارس    25 2022مارس    24 2022مارس    23 1,236,776,750

لعام خاصة توزيعات 

2021 
 2022أبريل   4 2022مارس    25 2022مارس    24 2022مارس    23 2,248,685,000

 % من القيمة االسمية للسهم. 4.75مليار درهم، وهو ما يمثل  5.341بلغ   2021**إجماىل  توزيعات األرباح عن السنة المالية 

 أسهم المنحة 

ي سيتم إصدارها  النسبة  عدد األسهم الحالية 
 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة  عدد األسهم البر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

اء  السجل تاري    خ إغالق  تاري    خ االستبعاد من األرباح  تاري    خ آخر يوم للشر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 

ي 
 
ف  محمد عدنان شر

 مي   رس مجلس اإلدارة أ

  
  2022مارس  15ف 

 مالحظات: 

 الستالم توزيعات األرباح   •
ً
اء األسهم ليكون المساهم مؤهًل اء: آخر موعد لشر  تاري    خ آخر يوم للشر

 تاري    خ االستبعاد من األرباح: اليوم التاىل  لتاري    خ االستحقاق والمستثت  من استالم توزيعات األرباح  •

•  
ً
 لتوزيعات األرباح. تاري    خ إغالق السجل: التاري    خ الذي يكون فيه المساهم المسجل مؤهًل

 تاري    خ الدفع: التاري    خ الذي سيتم فيه دفع أرباح األسهم المعلنة.  •

 

 3من   3الصفحة 
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ي الوطنية للطاقة ش.م.ع كة أبوظب 
حة عل النظام األساسي لشر  )طاقة( التعديالت المقتر

Proposed Amendments to the Articles of Association of Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) 

 After amendment Before amendment Article بع  د التعدي  ل  قب  ل التعدي  ل  رق  م الم  ادة 

المواد  ( 8الم    ادة )  ألحكام  كة  الشر تخضع  ال 

كات   الشر قانون  من  التالية 

مواد  أو  أحكام  أية  )أو  التجارية 

محلها( أو أية مواد أو أحكام تحل 

(  13( و)12( و) 11تابعة بذلك: )

و) 14و) و)16(  و)24(   )32  )

و) 106و) و) 108(   )109  )

  112( ومن )110و)
ً
( اىل وشامال

(117( ومن   )121  
ً
وشامال اىل   )

و) 138) و) 143(   )172  )

و) 181و) و) 191(   )194  )

و) 195و) و) 196(   )198  )

و) 201و) و) 202(   )204  )

و)2/ 206و) و) 207(   )225  )

و) 228و) و) 229(   )230  )

و) 231و) و) 232(   )233  )

و)234و) و) 2/ 236(   )238  )

و) 239و) من  2/ 243(  والمواد   )

(273 ( 
ً
( والمواد 290( اىل وشامال

 ( ) 295من   
ً
وشامال اىل   )303  )

( من    339والمواد 
ً
وشامال اىل   )

(360 .) 

المواد   ألحكام  كة  الشر تخضع  ال 

كات   الشر قانون  من  التالية 

مواد التجار  أو  أحكام  أية  )أو  ية 

تحل محلها( أو أية مواد أو أحكام 

(  13( و)12( و)11تابعة بذلك: ) 

و)14و) و) 16(  و)24(   )32  )

و)106و) و) 108(   )109  )

  112( ومن ) 110و)
ً
( اىل وشامال

(117 ( ومن   )121  
ً
وشامال اىل   )

و)138) و) 143(   )174  )

و)183و) و) 193(   )196  )

و)197و) و) 198(   )200  )

و) 204و)  (203و)  )206  )

و) 2/ 208و) و) 209(   )227  )

و)230و) و) 231(   )232  )

و)233و) و) 234(   )235  )

و)236و) و) 2/ 238(   )240  )

و)241و) من  2/ 245(  والمواد   )

(275 ( 
ً
( والمواد 292( اىل وشامال

 )302من ) 
ً
 (. 310( اىل وشامال

The Company shall not be 

subject to any of the 

following Articles of the 

Companies Law (or any 

replacement Articles or 

provisions) and any 

Articles or provisions 

ancillary thereto: (11), 

(12), (13), (14), (16), (24), 

(32), (106), (108), (109), 

(110), (112 to 117 

inclusive), (121 to 138 

inclusive), (143), (174), 

(183), (193), (196), (197), 

(198), (200), (203), (204), 

(206), (208/2), (209), 

(227), (230), (231), (232), 

(233), (234), (235), (236), 

(238/2), (240), (241), 

(245/2), (275 to 292 

inclusive), (302 to 310 

inclusive).  

The Company shall not be 

subject to any of the 

following Articles of the 

Companies Law (or any 

replacement Articles or 

provisions) and any 

Articles or provisions 

ancillary thereto: (11), 

(12), (13), (14), (16), (24), 

(32), (106), (108), (109), 

(110), (112 to 117 

inclusive), (121 to 138 

inclusive), 143, (172), 

(181), (191), (194), (195), 

(196), (198), (201), (202), 

(204), (206/2), (207), 

(225), (228), (229), (230), 

(231), (232), (233), (234), 

(236/2), (d238), (239), 

(243/2), (273 to 290 

inclusive), (295 to 303 

inclusive), (339 to 360 

inclusive). 

Article (8) 

 


