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  تقرير مجلس اإلدارة 
  

                   المحترمين    السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء : إلى 
  

  كاته، السالم عليكم ورحمة اهللا وبر
  

سر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي عن أداء              ي

الجهود التي بذلتها كافة     بفضل اهللا ثم بفضل      التي تحققت  ،م٢٠٠٨الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي      

كين والمـساهمين وجميـع      وكسب ثقة المـشتر    وقدراتها، تهامكانلالرتقاء بمستوى أدائها و    ة،نشطاأل

ـ  ـة والتوقعات المستقبلية ألع   ـخطط الشرك وصفاً ل التقرير  يتضمن  ما  ـك. العمالء ر ـمالها والمخاط

 . التي تواجهها
  

النظـام   تعزيز على خطة    الشركةوافق مجلس إدارة    ، ونموها  وكتوجه استراتيجي لدعم الشركة     

، وقـد حـددت الخطـة المـشاريع         م٢٠١٨ –م  ٢٠٠٩الكهربائي في المملكة للسنوات العشر القادمة     

، واالحتياجات المالية، والتدفقات النقدية     المطلوب تنفيذها في مجالي التوليد والنقل على مستوى المملكة        

احتياطي مقبـول    واستهدفت الخطة بناء     .وموقع كل مشروع وتاريخ دخول الخدمة     الالزمة لتمويلها،   

تنفيـذ العديـد مـن      م  ٢٠٠٨كما تم في عام      .يمل الذرو من الح   % ١٠من الطاقة الكهربائية نسبته     

في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة النمو المتزايد في الطلـب علـى               المشاريع  

 تمـت   كمـا  .واط ميجا ٢٠٠٩بلغت  تعزيز محطات التوليد بقدرة إجمالية      ، حيث تم    الطاقة الكهربائية 

سـوف    ميجا واط  ٤٧٨٠ وتوسعة محطات قائمة لزيادة قدرات التوليد بـ         ترسية مشاريع توليد جديدة   

 محطة تحويل  ١٦ كما تم تعزيز شبكات نقل الطاقة بعدد         .)م٢٠١٣-٢٠١٠(تدخل الخدمة خالل الفترة     

 الـربط   اسـتكمال وضمن خطـة الـشركة فـي         . دائري –كلم   ١٨١٣بطول  جديدة وإضافة شبكات    

مشروع ربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الغربية       المملكة، تم ترسية    الكهربائي اإلستراتيجي بين مناطق     

المنطقـة الوسـطى    ومشروع خط الربط الرابع بين      ومشروع ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية       

 ٢٦٠٥٤٣لـ  تم إيصال الخدمة الكهربائية     وفي مجال التوزيع وخدمات المشتركين      . والمنطقة الشرقية 

وفي مجال الموارد البشرية اتخذت الشركة في عـام         . قرية  ٤٥٢لـ   الخدمة الوإيصمشتركاً جديداً   

القرارات التي تهدف إلى استمرار تطوير بيئة العمل المناسبة التـي تـساعد علـى    من  م عدداً   ٢٠٠٨

كما أقرت الـشركة    ورفع كفاءة اإلنتاجية وتفتح المجال للمزيد من اإلبداع،         وتحسين  تحفيز الموظفين   

والموافقـة علـى    ،  قروض السكنية لموظفي الشركة السعوديين عن طريق البنوك التجاريـة         برنامج ال 
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، وذلك من أجل الحفاظ على الكفـاءات الوطنيـة المتخصـصة            بالشركة الئحة نظام التوفير واالدخار   

كتوجه  واالهتمامالعناية  توطين الوظائف   بإيالء  واستمرت الشركة   . وضمان استمرارية عملها بالشركة   

. من الكفـاءة والفعاليـة    عالية  على درجة   وطنية مؤهلة ومدربة     قوى عاملة    وإيجادي استراتيجي   وطن

ارتفع متوسط حصة الموظف مـن الطاقـة   و%  ٨٤,٨٦إلى حيث وصلت التوطين نسبة واستمر نمو  

وفـي المجـال     .%٤بنسبة  وزاد عدد المشتركيـن مقابـل الموظـف الواحـد       ،  % ٦بنسبة  المبيعة  

إعادة هيكلة القرض التجاري ذو التكلفة العالية من خالل الحصول على           تم خالل العام    شركة  المالي لل 

وفـراً  هذه العملية   وبتكاليف تمويلية أقل وفترة سداد أطول وقد حققت         ) مرابحة(تمويل إسالمي جديد    

حصلت عليها  التي  رفيعة المستوى   الئتمانية  االتصنيفات  العلى  أيضاً  الشركة  حافظت  و.  مالياً للشركة 

 الدرجة من للشركةاالئتماني   تصنيفها على موديز أبقت وكالة  حيث،  من مؤسسات عالمية متخصصة   

A1  ،  االئتماني للشركة من الدرجة      تصنيفها العالمية فيتش شركةورفعت)A+ (  الدرجة  إلى)AA-( ،

  .(-AA) إلى الدرجة (+A)  الدرجة من ستاندرد أند بورز تصنيفها للشركةكذلك رفعت 
  

 )IPP (الكهربـاء بمشاريع إنتـاج    ار  ـاع الخاص في االستثم   ـبرنامج مشاركة القط  لذاً  ـوتنفي
الذي يقع في مدينة رابغ بالمنطقـة        طرح المشروع األول     تمم،  ٢٠٠٧ه الشركة في عام     ـوالذي أقرت 

 وتملـك تـم استالم وفتـح عرضين لبنــاء       ، و للمنافسةميجا واط    ١٢٠٠الغربية وبقدرة تصل إلى     
دراسة وتحليل وتقييم العرضين    ويجري حالياً   . تشغيل المشروع من اتحادين من المطورين المؤهلين      و

  .الفائز بالمشروعاإلتحاد من النواحي التجارية والفنية والقانونية لتحديد 
  
  

وأولت الشركة اهتمامها وعنايتها بحقوق المساهمين وتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمـة             
   .وااللتزام بإجراءات وتعليمات اإلفصاح والشفافيةالشركات 

  

واستمر المجلس في مناقشة ومتابعة الخطة اإلستراتيجية إلعادة هيكلـة أنـشطة الـشركة مـع        
تكون التوجهات المستقبلية لصناعة الكهرباء في المملكة والتـي         ن  الجهات ذات العالقة وحرص على أ     

اتها وبما يعود بالمنفعة على الشركة ومصلحة االقتـصاد         لها عالقة بأنشطة الشركة منسجمة مع تطلع      
  .عامبشكل الوطني 

  

                  األنشطة الرئيسة للشركةوصف 
  

والهيكـل التنظيمـي    . في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيـة      يتمثل   النشاط الرئيس للشركة  
 والنقل والتوزيع وأنـشطة تنظيميـة       لتوليدتتمثل في ا   ةيأنشطة تنظيمية كهربائية رئيس    للشركة يتضمن 

الخدمات العامة والمراجعـة  رد البشرية والتخطيط والبرامج والمالية والمواتتمثل في مشتركة ومساندة   
  .الداخلية والشؤون القانونية والشؤون العامة وعالقات المساهمين
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 :الشركةكل نشاط على حجم أعمال   الرئيسة وتأثيرلألنشطةوفيما يلي وصف 
  

  
   التوليد:  أوالً 

  

ذات باستخدام تقنيات اإلنتاج      كهربائية كافية   توليد    وسعة  مهمته توفير طاقة    رئيساً يعتبر نشاطاً 
  والجاهزية المرتفعة  لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة  الكهربائية  مع السعي إلـى               عاليةالموثوقية  ال

 الهدف الرئيس الـذي تـسعى اليـه         إلى للوصول   ياتاإلمكاناالستغالل األمثل للموارد واستثمار كافة      
وتشمل مهام نشاط التوليـد إدارة محطـات         .الطاقة الكهربائية تكلفة إنتاج   الشركة والمتمثل في خفض     

ـ وتبلـغ  . التوليد ومشاريع محطات التوليد الجديدة وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة           سبة األصــول   ن
ـ % ٣٦التوليد  الثابتة لنشاط     بينمـا تبلــغ المـصروفات      ي األصول الثابتـة للـشركـة،    من صاف

 الشركة  ألنشطة واالستهالك    من مصاريف التشغيل والصيانة    %٤١ اطـلنشلواالستهالك  ة  ـالتشغيلي
الركيزة األساسية في مبيعـات الطاقـة       وتعتبر الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالنشاط         .الرئيسية

لمختلـف فئـات    من إجمالي الطاقة المعـدة للبيـع        %  ٨٧  تبلغ شاركة م  وبنسبة الكهربائية بالمملكة 
  .المستهلكين 

  
 محطات توليد جديدة على تـشغيل وصـيانة محطـات          إنشاءوتركز خطط نشاط التوليد بجانب      

وفي هذا اإلطار حقق نـشاط      . التوليد وتعزيز قدراتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية         
  :    ميجاواط على النحو التالي٢٠٠٩م انجازات تمثلت في إضافة ٢٠٠٨م التوليد خالل عا

  
  

، ) و. م ١٢٢١(بمجموع  ) و. م ٥٥,٥( وحدة غازية بالمنطقة الوسطى قدرة كل منها         ٢٢إضافة   •
نتيجة تحـسين التبريـد     ) و. م ٣٠٤(فيما تمت زيادة كفاءة قدرات وحدات التوليد القائمة بمقدار        

 .ات التوليد بمحطة التوسعة التاسعة بالرياض للهواء الضاغط لوحد
 

 وحدات غازية بالمنطقة الجنوبية إثنتان بمحطة توليد جـازان المركزيـة قـدرة كـل      ٣إضافة   •
بمحطة ) و. م ٥١,٥(ووحدة توليد غازية أخرى بقدرة      ) و. م ١٣٢(أي بمجموع   ) و. م ٦٦(منهما

  .توليد نجران المركزية
 

ـ    )  ٢(ة بمحطة توليد تبوك   ة ثالث وحدات توليد غازي    ـإضاف •  اهـبالمنطقة الغربية قدرة كـل من
 ).و.م١٨٠(بمجموع) و. م٦٠(

 

) و. م ٦٠( قـدرة كـل منهمـا      ةبالمنطقة الـشرقي   إضافة وحدتين غازيتين بمحطة توليد الجوف      •
  .)و. م١٢٠(بمجموع 
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  النقل : ثانياً 
  

قع إنتاجها إلـى   امن مو   الكهربائية نقل الطاقة و   تشغيل النظام الكهربائي    مهمته يعد نشاطاً رئيساً  
ودراسة توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمـال           مراكز استهالكها   

كما يقـوم   ، المتوقعة باإلضافة إلى التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم            
يع اتفاقيات الشراء وتبادل الطاقة وتمثيل الشركة كمشتري        النشاط بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوق     

 من صافى   تقريبا% ٣٣لنشاط النقل    رئيس من هؤالء المنتجين المستقلين ، وتبلغ نسبة األصول الثابتة         
مـن مـصاريف     %٢١  للنشاط واالستهالك  التشغيلية بينما تبلغ المصروفات   األصول الثابتة للشركة،  

  .ألنشطة الشركة الرئيسية االستهالكو التشغيل والصيانة
  

 الكهربائية مع خفض تكاليفها ومواصلة العمل في        اإلمداداتوتتمثل خطط نشاط النقل في تعزيز       
م عـدداً   ٢٠٠٨وانطالقاً من هذه الخطط أنجز النشاط خالل عام         . استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية     

 استهدفت  تحسين وتطوير شـبكات النقـل ورفـع           من المشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة      
  : انجازات النشاطألهميلي عرضاً وفيما . كفاءتها

  
  

  : إضافة وتعزيز المرافق التاليةتف تم.ك) ٣٨٠-٢٣٠(على مستوى الجهد الفائق 
  

  

 .أ.ف.م ) ٢٨٦٨( محوالت بإجمالي سعة ) ٨(محطات تحويل جديدة بعدد ) ٤(إضافة  •
 

 .أ .ف.م ) ١٢٥( حطة تحويل قائمة بإضافة محول سعة تعزيز م •
  

 .كلم ـ دائري  ) ١٠٥٠( إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول •
 

 ومشروع مرافق   الشعيبة مشروع   لتشغيلويتم التنسيق بشكل مستمر مع مشاريع التوليد المستقل         
ضمان تشغيل آمن لشبكات الـربط   وكذلك العمل المشترك مع هيئة الربط الخليجي ل٢٠٠٩قبل صيف   

  .المملكةبما ال يؤثر على استقرار النظام الكهربائي في 
  

 : ف فقد تمت إضافة وتعزيز المرافق التالية .ك) ١٣٢ـ ١١٠( أما على مستوى الجهد العالي 
 .أ.ف.م ) ١٨٩٨(محوالً بإجمالي سعة ) ٣٢(محطة تحويل جديدة بعدد ) ١٢(إضافة  •
 

) ٦(و تغييـر  ، أ.ف.م) ٢٤٧(محوالت بإجمالي سعة    ) ٥(ضافة  قائمة بإ تعزيز محطات تحويل     •

  .أ .ف.م) ١٨٩(محوالت بإجمالي سعة إضافية مقدارها 
 

 .كلم ـ دائري  ) ٧٦٣( إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول •
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 الربط الكهربائي اإلستراتيجي بين مناطق المملكة، أرسـت الـشركة           الستكمالوضمن خطتها   
  :  مليون ريال، والمشاريع هي٥٠٠٠قودا إلنشاء مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ع

  

محطات  ومنها    بين المنطقتين الوسطى والغربية     الكهربائي الربطالمشاريع  المرتبطة بمشاريع        •
خطوط ربط   و .ف. ك ٣٨٠جهد  ها  خط الربط بين   و .ف. ك ٣٨٠  وشرق المدينة جهد      ٢-القصيم
شرق المدينة بـشبكة المنطقـة      محطة  شبكة المنطقة الوسطى وخطوط ربط       ب ٢-القصيممحطة  

 .  مليون ريال٣٣٤١ وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع .ف. ك٣٨٠الغربية جهد 
    

 وتشتمل على مـشروعي     رحلة الثانية من خطوط ربط المنطقة الجنوبية      شاريع المرتبطة بالم  الم •
وبلغت التكلفة اإلجماليـة  . ف. ك ٣٨٠طة نمرة جهد     ومح .ف. ك ٣٨٠ نمرة جهد    –خط الشقيق   

 .  مليون ريال١٠٣٠لهذين المشروعين 
  

 حيـث   .)ف. ك ٣٨٠ الشعيبة جهد    -خط نمرة ( ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية    مشروع   •
 .  مليون ريال٥٢٠بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 

  

 ٣٨٠ التاسعة جهد    –خط خريص   ( رقيةخط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والش      مشروع   •
  .  مليون ريال٢١٠ حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع )ف.ك

  

 

  التوزيع وخدمات المشتركين : ثالثاً 
  

  

تزويد المشتركين بخدمـة    استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها و        مهمتهنشاط رئيس   
ويعمل النـشاط   .  المقدمة لهم  اتالخدم مستوى   تطوير مع   ،كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية    

 نـسبة   إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين ، وتبلـغ            على أيضاً
 من صافى األصول الثابتة للـشركة،     % ٢٨ المشتركيناألصول الثابتة لنشاط التوزيع وخدمات      

 من مصاريف التـشغيل والـصيانة      %٣٨ للنشاط واالستهالك التشغيلية   بينما تبلغ المصروفات  
  .ألنشطة الشركة الرئيسيةواالستهالك 

  

ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خـدمات            
ذات مستويات عالية الجودة من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتـسهيل إجـراءات              

 ومعـايير   واألهـداف  على عدد من المرتكزات      وتشتمل خطط النشاط  . الحصول على الخدمة  
األداء ، منها رفع معدالت توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتحسين    
المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول ، ورفـع كفـاءة الطاقـة وتـسهيل      

 مراكز خدمة المشتركين والدقة فـي       إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها ، وتطوير      
 إلـى  باإلضـافة احتساب استهالك المشتركين من خالل المزيد من التدقيق في قراءة الفواتير،            

  .  األماميةاالهتمام المستمر بالعنصر البشرى والعمل على تأهيل وتدريب موظفي الخطوط 



     

  ٧/٢٦  م٢٠٠٨مجلس اإلدارة تقرير 

  
وخـدمات  م فـي مجـال التوزيـع        ٢٠٠٨ت خالل عـام     ـتحققالتي  ازات  ـومن االنج 
  :المشتركين ما يلي

  
محـوالت بإجمـالي سـعة      ) ٣(دد  ـف بع . ك ٦٩دة جهد   ـة تحويل جدي  ـ محط إضافة •

  أ.ف.م) ١٢٠(
بإجمالي سـعة    محوالً) ١٨٦٨١(ف بعدد   .ك) ١٣,٨ـ  ٦٩(ود  ـزيز الشبكات للجه  ـتع •

 .أ.ف.م ) ٧٧٥٠(
) ١٦١٣٩(ف بطـول    .ك) ٠,١٢٧ـ  ٦٩(إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود        •

 . دائري -كلم 
 .مشتركاً جديداً ) ٢٦٠٥٤٣(إيصال الخدمة الكهربائية  لعدد  •
 .قرية وهجرة جديدة) ٤٥٢(إيصال الخدمة الكهربائية لعدد  •

 

  نشاط المالية : رابعاً
  

  

استمرت الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير              
الالزمة للصرف على مشاريع للشركة من خالل الوسائل التمويلية المتاحة، كما أولت            التدفقات النقدية   

 بعض القروض التجارية واستمرار برنامج التصنيف االئتماني للـشركة          ةالشركة اهتماماً بإعادة هيكل   
 وذلك لدعم وتأكيد سالمة توجهات الـشركة        االئتمانيةمن مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيفات       

راتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، واستمرار تعزيز ثقة المستثمرين في            اإلست
، وقد حققت الشركة العديد من اإلنجازات في المجال المـالي           وجذبهم لالستثمار في مشاريعها   الشركة  

  :ومن أبرزها
 

 :الفصل المالي بين أنشطة الشركة
  

جال إعادة هيكل أنشطة الشركة تم اتخاذ العديد من اإلجراءات          توطئة للخطوات المستقبلية في م    
 :في مجال الفصل المالية منها

 . بما يتوافق  وفصل أنشطة الشركة المختلفة SAPتهيئة النظام اآللي  •
 : من متطلبات تطبيق الروابط المالية التاليةاالنتهاء •

 ماراستث/ ربحية/تصنيف قطاعات الشركة المختلفة إلى مراكز تكلفة -
 .SLAإتفاقية الخدمة -
 .أسعار تبادل الطاقة -
 .حساب معدل تكلفة رأس المال حسب األنشطة -

  



     

  ٨/٢٦  م٢٠٠٨مجلس اإلدارة تقرير 

الشركة من قياس ربحية وأداء وفاعلية أنشطة الشركة المختلفة بهـدف           ستمكن  اإلجراءات  وهذه  
  .األنشطةأداء تقديم تقارير دقيقة تساعد اإلدارة في إتخاذ القرارات الصائبة والمساعدة في تطوير 

  

  هيكلة القرض
  

التكلفة العالية من خالل الحصول على تمويل إسالمي جديد         ذي  تم إعادة هيكلة القرض التجاري      
وبتكاليف تمويلية أقل وفترة سداد أطول وقد حققت الشركة من هذه العملية وفراً كبيراً فـي                ) مرابحة(

  .تكاليف التمويل لفترة القرض
  

  التصنيف االئتماني
  

  

حـصلت  الـذي  من المحافظة على معدالت التصنيف االئتماني م ٢٠٠٨في عام تمكنت الشركة  
ج التقييم السنوي الذي قامت به ثالث شركات عالميـة علـى            ـوكانت نتائ م،  ٢٠٠٧ام  ـعليه في الع  
  -:النحو التالي

  

 .A1الدرجة في  للشركة تصنيفها على االئتماني للتصنيف موديز وكالة أبقت •
 للتصنيفات االئتمانية تصنيفها االئتماني للـشركة مـن الدرجـة           رفعت شركة فيتش العالمية    •

)A+ ( الدرجة إلى)AA-.( 
 رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف االئتماني الذي كانت قد منحته للشركة من الدرجة •

(A+) إلى الدرجة (AA-) 
 

تيح لها الحـصول    كما ي من االحتفاظ بهذه المكانة     مكنها  ويعد هذا التصنيف إنجازاً آخر للشركة       

   . بأفضل وأنسب الشروطتمويل مشاريعهاعلى 
  

 المعامالت المصرفية اآللية
    

يمكن الشركة مـن    الذي   (E-Banking)تم ربط الشركة بمعظم البنوك المحلية من خالل نظام          

 إلى حساباتهم في كافة البنوك وإتمام جميـع المعـامالت المـصرفية             تحويل مستحقات المستفيدين آلياً   

  .في إدارة أموال الشركة بكفاءة عاليةاإلسهام  وكذلك ألخرى ألياًا
  

  الموارد البشرية : خامساً

  

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خالل برامج متخصصة الختيار وتطوير             
بالكفـاءات المؤهلـة    الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شـغل المناصـب بالـشركة             

  . تميزةوالم
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تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها للمساهمة بفعالية فـي          لالرامية  للجهود  واستمراراً  
تحقيق مهمة الشركة التي تتطلب قوى عاملة مؤهلة ومدربة ذات قدرات ومهارات عالية قادرة علـى                

م ٢٠٠٨ تم فـي عـام       التكيف مع التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الفنية واإلدارية، فقد         
، ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية        للشركة خريجاً من معاهد التدريب التابعة       ٧٧٢استيعاب  

، )تأهيـل (جامعياً وإلحاقهم ضمن برنامج تطوير الجامعيين       ٤٨٤ متدرباً، كما تم توظيف      ١٢٩١العام  
ونتيجة لذلك حققـت    ،   متدرباً ٨١٢م  ٢٠٠٨وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج بنهاية عام          

حيث ومركزاً ريادياً بين الشركات العاملة في المملكة        الشركة في مجال توطين الوظائف نمواً ملحوظاً        
مــن مجـمــوع العــاملين البـالغ عــددهم           % ٨٤,٨٦م إلـى   ٢٠٠٨نسبة بنهاية   الوصلت  
تقديريـة علـى المـستويين المحلـي     وحصلت الشركة على العديد من الجوائز ال   . مـوظفـا٢٨٣١٥ً

  .واإلقليمي لجهودها البارزة في مجال تأهيل وتدريب وتوطين الوظائف
  

م ٢٠٠٨وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية نفذت الشركة فـي عـام               
بية عن  برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية، وتم تنفيذ البرامج التدري            

 واإلداريين بهدف إعـدادهم     الفنيينطريق التعليم اإللكتروني، وبرامج تطويرية موجهة إلى الموظفين         
تهيئتهم لتولي مهام ومناصب جديدة خالل مسيرتهم الوظيفية بالشركة، كذلك تبنت الـشركة برنـامج    و

 الشركة فـي تطبيـق      التطوير المبني على الجدارة وبرنامج تطوير الموظفين الواعدين، كما استمرت         
برامج الجودة الشاملة، وتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من مـشروع بطاقـة األداء المتـوازن،                 
واستمرت الشركة في تفاعلها مع أنشطة وبرامج الجامعات والمؤسسات األخرى المتعلقة بالدراسـات             

  . والملتقيات ذات العالقة بالموارد البشرية
  

  

   الكهرباء إنتاجالستثمار في مشاريع  برنامج ا:سادساً 
  

وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في      والمنافسة  تنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص       
مجال االستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع المـستثمرين للمـشاركة فـي               

تنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنـشاء        إدراكاً منها أن ال   ،  مشاريع محطات التوليد الجديدة   
وفي هذا الصدد قامت الشركة بإتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطـاع           . عدد كبير من هذه المحطات    

 فريق متفرغ لإلشراف على البرنـامج وتـم         لالخاص لالستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتم تشكي       
ساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية         التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لم     
وقد حددت الـشركة المـشاريع المـستهدفة        .  الطاقة الكهربائية  إنتاجفي مجال االستثمار في مشاريع      

وتعمل حالياً على إعداد مستندات طلب عروضها وطرحها للمستثمرين كمشاريع إنتاج مستقل بنظـام              
 االسـتثمارات  تقـدر  األولـى  في المرحلة هناك ثالثة مشاريع    و  .  والتشغيل طويل األمد   البناء والتملك 

  : كما يليذلك تفصيلو ريال مليون  ألف٢٥ من أكثر لها الالزمة
  



     

  ١٠/٢٦  م٢٠٠٨مجلس اإلدارة تقرير 

 ميجا واط، وقد    ١٢٠٠األول سيكون في مدينة رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة تصل إلى           المشروع   •
روع للمنافسـة على القطاع الخاص حيث تم اسـتالم         م بطرح المش  ٢٠٠٨قامت الشركة في عام     

وتقـوم  . المطورين المؤهلين وفتح عـرضين لبناء وتمـلك وتشغيـل المشروع من إتحادين من          
الشركة حاليا مع استشارييها بدراسة وتحليل وتقييم العرضين مـن النـواحي التجاريـة والفنيـة                

وسـتكون بدايـة    .  م ٢٠٠٩عـام   الربع األول من    والقانونية لتحديد االتحاد الفائز بالمشروع في ال      
 . تعالىم إن شاء اهللا ٢٠١٢تشغيل المحطة عام 

  
في دعـوة    ميجا واط وقد شرعت الشركة       ٢٠٠٠والمشروع الثاني سيكون بالرياض وقدرته نحو        •

 ٢٠المهتمين إلبداء رغباتهم للمشاركة في هذا المشروع و تسليمهم وثائق طلب التأهيل ابتداء من               
 ويتم حالياً إعداد مستندات طلب العروض لهذا المشروع وستكون بدايـة تـشغيل              ٢٠٠٨بر  ديسم

 . إن شاء اهللام ٢٠١٣المحطة في عام 
 
تم البدء فـي    يميجا واط، وس  ٢٠٠٠أما المشروع الثالث فسيكون بالقرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة          •

 .م٢٠١٤عام تشغيله 
  

    المساهمون  :سابعاً 
  

تسعى و .لشركةلالرئيسة  من األهداف اإلستراتيجية     واالهتمام بهم    يق تطلعات المساهمين  تحقيعد  
، مـع    بالـشركة  المهمـة التطورات  بمع المساهمين وإعالمهم    الفعال  التواصل  الشركة باستمرار إلى    

. لسعودية ا هيئة السوق المالية  االلتزام باللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ومتابعة كل ما يصدر عن            
مـن األربـاح    % ٩٥حيث تم صرف    . بانسيابيةم  ٢٠٠٧صرف أرباح عام    م  ٢٠٠٨تم في عام     وقد

إيـداع شـهادات    على  مساهميها  حث  تبذلها الشركة في    التي  المستمرة   للجهود    نتيجة ،المقرر صرفها 
ة خالل  البنوك المختلف في محافظهم لدى     أرباحهممما سهل إيداع معظم     ،  أسهمهم في محافظ استثمارية   
األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمـة       وتراعي الشركة تطبيق    . اليوم األول لصرف األرباح   

السيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتـزام       ،   التي لها عالقة بأعمال وأنشطة الشركة        اتـالشرك
  .باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافيةبالتعليمات و

  

  
  :ت الشركة المهمة والتوقعات المستقبليةوصف خطط وقرارا

 

 إيصالم بتكلفة   ٢٠٠٩ مشترك جديد خالل عام      ألف) ٢٥٥( الخدمة الكهربائية لما يزيد عن       إيصال •
 –م  ٢٠١٠(مليون ريال كما سيبلغ عدد المشتركين الجدد خالل سـنوات الخطـة             ) ٣٠٩٨(تبلغ  

و بذلك  . مليون ريال ) ٩٣٤١(بلغ   ت إيصال مشترك جديد بتكلفة     ألف) ٨٢٥(ما يزيد عن    ) م٢٠١٢
  .مليون مشترك) ٦,٥ (إلىم ٢٠١٢ عدد المشتركين بنهاية عام إجمالييصل 
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في إطـار الخطة التنموية للمناطق الحضريـة بالمملكة سيتم إيصـال الخدمة الكهـربائية لعدد  •

لسكانية م، ليصل بذلك عدد القرى والتجمعات ا٢٠٠٩قرية وتجمع سكاني خالل عام ) ٢٨٥(

 إلى )م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(المضافة والتي سيتم إيصال الخدمة الكهربائية لها خالل سنوات الخطة 

 الخدمة للقرى والتجمعات تبلغ التكاليف المعتمدة إليصالفي حين . اً سكانياًقرية وتجمع) ٤٦٧(

يال خالل مليون ر) ٨٤٩(مليون ريال و) ٤٠٢(م إلى ٢٠٠٩السكانية المقترح اعتمادها خالل عام 

 .  )م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(سنوات الخطة 

  
  

م ٢٠٠٩ميجاواط خالل عام ) ٣٤٦١(الشركة بمقدار  في التوليد قدرات وتعزيز إضافة سيتم •

 األحمال في المتنامية الزيادة  لتلبية)م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(ميجاواط خالل سنوات الخطة ) ٥٧٨٣(و

) ١٨٤٣(م فقد بلغت ٢٠٠٩وليد المعتمدة لعام أما بالنسبة لتكاليف مشاريع الت. الكهربائية والطاقة

 ).م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(مليون ريال خالل سنوات الخطة ) ١٤٥٨٦(مليون ريال، في حين ستبلغ 

 وذلك الخطة سنوات خالل الخاص القطاع مشاركة مشاريع من ميجاواط )٤٥٠٠( إضافة سيتم كما

 :على النحو التالي

  .من المشروع% ٥ ميجا واط وتتملك الشركة ٢٧٠٠ بقدرة  شركة الجبيل النتاج الماء والكهرباء-

  .من المشروع% ٨ ميجا واط وتتملك الشركة ٩٠٠باء بقدرة ر مشروع الشعيبة إلنتاج الماء والكه-

 .من المشروع% ٨ ميجا واط وتتملك الشركة ٩٠٠ مشروع الشقيق إلنتاج الماء الكهرباء بقدرة -
  
 

النقل وزيادة موثوقيتها، سيتم إضــافة خطوط نقل بطول في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات  •

كما سيبلغ إجمالي خطوط النقل . م٢٠٠٩محطة تحويل خالل عام ) ٣٢(كم دائري و ) ٢٧٦٤(

وقد بلغت . كم دائري) ٨٦١٠( بطول) م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(المضافة خالل  سنوات الخطة 

مليون ريال، في حين ) ١٠٨١٨(م ٢٠٠٩ النقل المقترح اعتمادها لعام التكاليف المعتمدة لمشاريع

 ).م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(مليون ريال خالل سنوات الخطة ) ٤٥٦٢٨(ستبلغ 
  
 

ألف ) ١٥(ألف كم، و) ١٤(ولتعزيز شبكات التوزيع سيتم إضافة أطوال خطوط توزيع بطول  •

م ليصبح إجمالي أطوال خطوط شبكة التوزيع المضافة خالل سنوات ٢٠٠٩محول خالل عام 

وقد بلغت التكاليف المعتمدة لمشاريع تعزيز الشركات . ألف كم) ٥٩ ()م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(الخطة 

مليون ريال خالل سنوات الخطة ) ٧٥٦٠(، في حين ستبلغ م٢٠٠٩مليون ريال لعام ) ٢٢٣٧(

 .)م٢٠١٢ -م ٢٠١٠(
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مليون ريال ) ١٨٧٣٢(م مبلغ ٢٠٠٩سيبلغ إجمالي االستثمارات الرأسمالية في المشاريع لعام  •

م على هذه المشاريع وعلى ٢٠٠٩مشروعاً جديداً، يقدر الصرف خالل عام ) ٢٠٦(تنفيذ ل

  .مليون ريال) ٣٢٢٥١(المشاريع المعتمدة في األعوام السابقة مبلغ 
 

بالبرامج التدريبية تسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم  •
عدد المشاركيـن في دورات ومن المتوقع أن يبلغ اءة وفاعلية،  بكفـاألعمالالتي تمكنهم من أداء 

مع المحافظة على مؤشر نسبة أيام . م٢٠٠٩خالل عام مشترك ألف  ٣١التطوير القصيرة إلى 
 . خالل سنوات الخطة% ١,٦٥التدريب إلى أيام العمل في حدود  

 

م ٢٠٠٩، سيتم خالل عام     في إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة          •
) ٧١٩ (إلحـاق موظفاً من خريجـي الجامعات حديثـي التخرج، إضافـة إلى         ) ٤٣٠(استقطاب  

التي تنفذها معاهد التـدريب     متدرباً من خريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية ببرامج التدريب          
 .م٢٠١٢ة عام بنهاي % ٨٦،٥وبالتالي سترتفع نسبة التوطين لتصل إلى . التابعة للشركة

  

    :المخاطر التي قد تواجهها الشركة
 

  

الطاقة الكهربائية  إنتاج  بهناك العديد من المخاطر التي قد تواجهها الشركة مثل المخاطر المتعلقة            
والشركاء، وكذلك المخاطر المتعلقة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطـاع         الموردين  المخاطر المتعلقة ب  و

 المـواد، وتغيـر     أسـعار المخاطر المتعلقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية، وارتفاع         الكهرباء، و 
   . استخدام الوقود والقوانين المنظمة لحماية البيئة

  

    :المخاطر المرتبطة بإنتاج الكهرباء: أوالً
  

  :اآلتيوتتلخص في القدرة هناك بعض المخاطر والصعوبات المتعلقة بزيادة 
  

السنوية الكبيرة في األحمال الكهربائية نتيجة للنمو في جميع القطاعات االقتـصادية            الزيادة  أدت   -١
زيادة الطلب على استهالك الطاقة الكهربائية المختلفة مما يتطلب التعجيل بطرح           إلى  في المملكة   
مشاريع جديدة ال يتوفر لها عنصر الوقت الالزم لبدء تشغيلها في المواعيـد             وترسية  مناقصات  

  . في السنوات القادمة الكهربائيةط لها وقد تؤثر على تلبية األحمالالمخط
 

مصادر التمويل المالي الالزم لهذه المشاريع حيث تحتاج المشاريع الجديدة إلى استثمارات            توفير   -٢
 : مرتفعه نتيجة لعاملين مهمين

  
 

األسعار العالمية للوحدات الجديدة حيث تصل نسبة الزيادة فـي المتوسـط إلـى                ارتفاع  -أ      
  %.٥٠حوالي 
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أي إضـافات    فإن وبالتالي الساحلية المناطق في اًرئيسي اًوقود الثقيل الوقود زيت إقرار اعتبار  -ب  
توليد جديدة سـوف تعتمد في هذه المناطق على المحطـات البخاريـة ويلـزم               لقدرات

لتلبيـة  ) Flue Gas Desulphurization) FGDة المحافظة على البيئة تركيب أجهز
مـن التكلفـة   % ٣٠-٢٥متطلبات السالمة والبيئة وتمثل تكلفة هذه األجهـزة حـوالي           

 .الرأسمالية للوحدات الجديدة تضاف على تكلفتها األصلية
 

 :والشركاءالمخاطر المتعلقة بالموردين : ثانياً 
  

 في الخاص والشركاء وذلك في مجال استثمارات القطاعمخاطر ترتبط بالموردين تواجه الشركة 

 :اآلتي في المخاطر هذه وتتمثل .الكهرباء إنتاج مشاريع أو المزدوج اإلنتاج مشاريع
  

 زيادة الطلب إلنشاء محطات الطاقة عالمياً يزيد من حدة التنافس خاصة في ظل التحديات التي -١
طورات الصناعية المتسارعة، والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة تفرضها الت

 النمو السكاني الملحوظ والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة، بسبب
  . وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة

  . والتشغيلتاجاإلنغيرات تكلفة متم مع ءالعمل في إطار تعريفة محددة ال تتوا -٢
خسائر غير متوقعة من العقود والمعامالت التي تكون الشركة طرفاً فيها ويتم إدارة هذه               مخاطر  -٣

المخاطر عن طريق االستفادة من إمكانات وخبرات نشاط الشؤون القانونيـة داخـل الـشركة               
  .ومكاتب المستشارين القانونيين الخارجيين

 

هذا   استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثماري المستمر في-٤
 .المجال واستقطاب التقنيات الحديثة

 

سواق العالمية،  البترول العالمية وندرة بعض المواد الخام في األأسعاراستقرار عدم يعتبر 
) غير الدوالر(صرف الريال مقابل اليورو والعمالت األجنبية األخرى سعر انخفاض /وكذلك تذبذب

عات اإلقليمية ومخاطر الحروب، من أهم المخاطر المتعلقة ااأليدي العاملة والنزوارتفاع أجور 
التأمين وأسعار الخام  في أسعار وتكاليف الشحن واالرتفاعبالموردين التي قد تؤدي إلى استمرار 

 وبرامجهاالعوامل ستؤثر على خطط الشركة هذه كل ) الزنك/الحديد/األلمنيوم/النحاس/البالستيك(
  .القريب والبعيد في المديينالمستقبلية والتكاليف المخططة 

  

  :المخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة: ثالثاً 
   

  

  -:مخاطر ترتبط بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء منهاركة  الشتواجه
  . االلتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف اإلنتاج-١
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مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء وتقوم الشركة بإدارة هـذه                -٢
وائح والقرارات وتعديل   المخاطر عن طريق نشاط الشؤون القانونية المكلف بمتابعة األنظمة والل         

  .  لهاأوضاع الشركة القانونية وفقاً
  

  المخاطر المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية  : رابعاً 
  

هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية             
اختيار أفضل التقنيات الحديثة التي أثبتـت نجاحـاً فـي          وللتقليل من تأثيرها، تقوم الشركة ب     . والمحلية

خدمة شركات مماثلة محلياً وعالمياً وتنتجها شركات عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل               
  .األسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير

  

  المخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية  : خامساً 
  

  تسرب الكفاءات الوطنية   إلىب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي         بسبهناك مخاطر   
  .أخرىومؤسسات  إلى شركات المؤهلة والمدربة

  

     المـركـز المـالـي

 األرقام باأللف ريال  

 2004 م 2005 م 2006م 2007 م 2008 م البيان

 26,087,133 28,490,778 21,018,260 27,180,004 25,010,507 موجودات متداولة
األصول األخرى طويلة 

 8,630,197 13,550,880 25,547,770 21,535,124 22,263,910 األجل

 74,488,966 75,521,192 80,642,235 87,654,690 98,107,946 صافي األصول الثابتة

 109,206,296 136,369,818127,208,265117,562,850 145,382,363 إجمالي الموجودات

 30,376,207 34,282,570 27,340,123 34,675,661 40,148,658 متداولةالمطلوبات ال

 4,831,214 7,349,395 9,015,415 8,846,118 9,647,991 قروض طويلة األجل

 28,676,512 29,668,549 43,723,858 44,853,968 47,033,093 المطلوبات األخرى

 63,883,933 71,300,514 80,079,396 88,375,747 96,829,742 إجمالي المطلوبات

 41,665,938 41,665,938 41,665,938 41,665,938 41,665,938 رأس المال المدفوع
االحتياطيات واألرباح 

 3,656,425 4,596,398 5,462,931 6,328,133 6,886,683 المدورة

 45,322,363 46,262,336 47,128,869 47,994,071 48,552,621 حقوق المساهمين
خصوم إجمالي ال

 109,206,296 136,369,818127,208,265117,562,850 145,382,363 وحقوق المساهمين
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 األرقام باأللف ريال     ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤قائمة الدخل المقارنة خالل األعوام 

20082007200620052004البيان
22,288,74220,839,06019,706,65718,761,28917,575,792ايرادات تشغيلية

(15,851,228)(16,826,253)(18,078,011)(19,150,766)(21,013,126)تكلفة المبيعات 

1,275,6161,688,2941,628,6461,935,0361,724,564مجمل الربح

(721,361)(675,877)(474,072)(573,916)(511,570)مصاريف إدارية وعمومية

(16,572,589)(17,502,130)(18,552,083)(19,724,682)(21,524,696)إجمالي مصاريف تشغيلية 

764,0461,114,3781,154,5741,259,1591,003,203الدخل التشغيلي

340,401338,798259,258266,901338,785اإليرادات األخرى – صافي 

(42,356)(43,018)            -(40,677)           -الزكاة 

1,104,4471,412,4991,413,8321,483,0421,299,632صافي الربح

  .م٢٠٠٨المقارنة لتتفق مع تصنيف عام تم إعادة تصنيف بين العمومة واإلدارية ومصاريف التشغيل لجميع سنوات  
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  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 

  
  

  

    الشركة السعودية للكهرباء شركة واحدة تمارس أعمالها في جميـع منـاطق المملكـة العربيـة                 
مـل  ويوضح الجدول التالي تحليالً جغرافياً إلجمالي إيرادات الشركة حسب المناطق التي تع         . السعودية

  .بها داخل المملكة
  
  

  

  المنطقة
  البيان  السنة

  الجنوبية  الغربية  الشرقية  الوسطى
  المجموع

٢٠٠٨  
/ اإليرادات
  المبيعات

7,090,2447,229,675 6,557,261 1,411,562 22,288,742.00 

٢٠٠٧  
/ اإليرادات
  المبيعات

6,608,082  6,607,845  6,355,205  1,267,928  20,839,060  
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  للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة  إيضاح 
  

  

نسبة التغير -+/ التغيرات  ٢٠٠٧عام ٢٠٠٨عام  البيان

 7 1,449,682 20,839,060 22,288,742 االيرادات/ المبيعات 

 9 (1,800,014)(19,724,682) (21,524,696)  مصروفات التشغيل

 (31) (350,332) 1,114,378 764,046  الربح من التشغيلإجمالي

 0 1,603 338,798 340,401 األخرىالمصروفات / ايرادات 

 (100) 40,677 (40,677) -  الضريبةأويخصم الزكاة 

 (22) (308,052) 1,412,499 1,104,447 صافي الربح او الخسارة
  

  

  

    -:م٢٠٠٧ م و ٢٠٠٨ للتغيرات بين عامي تحليالًوفيما يلي 
  

  
  

وهي متناسبة مع نسبة االرتفاع فـي كميـة الطاقـة           % ٧يعات بنسبة    ارتفعت المب  :المبيعات •
 ، %٧المبيعة حيث ارتفعت بنسبة 

  
 اكبـر مـن     ةببنسانخفض الربح التشغيلي بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل        : الربح التشغيلي  •

 .االرتفاع في ايرادات التشغيل
  
  بح المعدليتم احتساب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي وصافى الر: الزكاة •
  

رتفاع معدالت التضخم المنعكسة على المصاريف       صافى الدخل نتيجة ا    انخفض: صافى الدخل  •
التشغيلية وأسعار المواد والخدمات وكذلك زيادة مصاريف االستهالك نظراً لدخول مـشاريع            

  .جديدة في الخدمة
  

  إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة 
  

م طبقاً لمعايير ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للشركة خالل العام المالي المنتهي في      تم إعداد القوائم المالية 
 المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين فيالمحاسبة المتعارف عليها 

  .القانونيين
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  الشركات التابعة  
  

 ائي لدول مجلس التعاون    تمتلك الشركة السعودية للكهرباء حصصاً في رأسمال هيئة الربط الكهرب 
  :التالي الجدول حسب للصكوك الكهرباء وشركة والكهرباء الماء شركة و العربية الخليج لدول

  

 نسبة الملكية النشاطمكان مزاولة النشاط مكان التأسيس الشركات التابعة

هيئة الربط الكهربائي لدول 
 مجلس التعاون الخليجي

 يج العربيدول الخلالمملكة العربية السعودية
نقل وتوزيع الطاقة 
 بين الدول األعضاء

٤٠% 

المملكة العربية السعودية شركة الماء والكهرباء
المملكة العربية 

 السعودية
 المزدوج اإلنتاج

 للمياه والكهرباء
٥٠% 

المملكة العربية السعودية شركة الكهرباء للصكوك
المملكة العربية 

 السعودية
تقديم الخدمة 
 اءلصكوك الكهرب

١٠٠%  

  المملكة العربية السعودية  لكهرباءرابغ لشركة 
المملكة العربية 

  السعودية
  %١٠٠   الكهرباءإنتاج

  

  
  

  تابعة  األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة 
  ال توجد أسهم وأدوات دين أصـدرتها الـشركات التابعـة للـشركة داخـل المملكـة أو خارجهـا                    

  

  

  ح  سياسة الشركة في توزيع األربا
وصفاً لسياسة الـشركة فـي توزيـع        ) ٢٥(إيضاح رقم   ) مرفق(تضمنت القوائم المالية  للشركة          

  . للشركةياألرباح حسب الوارد في النظام األساس
  
  

  

  :  توزيع األرباح 
  

ألف ريال وذلك بعـد حـسم       ) ١,١٠٤,٤٤٧(م أرباحاً صافية قدرها     ٢٠٠٨حققت الشركة خالل عام     
 هذه األرباح    توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويقترح مجلس اإلدارة توزيع         الزكاة الشرعية وقبل  

  :  على النحو التالي- للشركة ي وبحسب ما ورد في النظام األساس-
  

  

  بآالف الرياالت
  الربح الصافي      ١,١٠٤,٤٤٧

  : يخصم منه ما يلي 
  احتياطي نظامي % ١٠        ١١٠,٤٤٥
  ألهالي ومن في حكمهم دفعة للمساهمين من ا         ٥٤٧,٢٥٢

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة          ٦٣٨
  أرباح مبقاة         ٤٤٦,١١٢
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  المصالح في أنشطة األسهم  
  

 م أية مصلحة في فئـة األسـهم ذات  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١  ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في    

ألعضاء مجلـس   األحقية في التصويت ألي أشخاص، ولم توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود

أعضاء مجلس  ألحد  اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة، و توجد مصلحة تعود              

  : في أسهم الشركة حسب الجدول التاليوأحد التنفيذيين اإلدارة 
 
  

 االسم
عدد األسهم 
في بداية 
 العام

نسبة 
الملكية في 
 بداية العام

صافي التغير 
في عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالي 
األسهم 
 نهاية العام

إجمالي 
نسبة التملك 
 نهاية العام

 ٠ ١٠٥٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٥٠  القاضي سليمان بن عبداهللا

  ٠  ٢٢٥٠  ٠  ٢٢٥٠  ٠  ٠  أسامه بن عبدالوهاب خوندنه
  
نسب الملكية الـسابقة تـساوى صـفرا ألن عـدد األسـهم المملوكـة ونـسبتها إلجمـالي أسـهم الـشركة البـالغ                          •

  . سهما تعتبر هامشية وتساوى صفرا تقريبا ٤،١٦٦،٥٩٣،٨١٥عددها
 

  المعلومات المتعلقة بقروض الشركة  
  

 القـروض القائمـة     معلومات عن ) ١٣(في ايضاح رقم    ) مرفق(اشتملت القوائم المالية  للشركة      

بنهاية السنة المالية، وتوضح إجمالي المبالغ التي قامت الشركة بسدادها خالل العام عن أي قـروض                

  .كانت قائمة أو أي قروض حصلت عليها خالل العام وتفاصيل عن اإلقساط المستحقة
  

  طة أدوات الدين  وصف ألنش
  

 مليار ريال سعودي والقيمة االسمية      ٥ ، اصدرت الشركة صكوكا بقيمة       ٢٠٠٧ يوليو   ١بتاريخ  

 وال توجد. م٢٠٢٧ تستحق الدفع في عام إصدار ريال بدون خصم او عالوة ألف ٥٠٠للصك الواحد 

مـشابهة    أو حقوقاكتتابيار أو مذكرات حق أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خ

لم توجد أي حقوق  كذلك. م٣١/١٢/٢٠٠٨أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 

خيار أو شهادات حقوق مشابهة  تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق

د أو شراء أو إلغاء من جانـب  استردا يوجد أي   ولم.م٢٠٠٨أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

  .الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد



     

  ٢٠/٢٦  م٢٠٠٨مجلس اإلدارة تقرير 

  واألرباح   والتعويضات الرواتب عن والتنازالت الشركة عقود في المصالح
  

 أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة ألعـضاء             م٢٠٠٨ال توجد خالل عام     
ولم توجد  . عالقة بأي منهم  ذي  ل المالي أو ألي شخص      مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤو      

م، أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه فـي األربـاح،   ٢٠٠٨خالل عام   
 ١٦٩باستثناء تنازل الحكومة عن نصيبها في األرباح الموزعة بموجب قرار مجلس الـوزراء رقـم                

ات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد أعـضاء مجلـس إدارة           وال توجد أي ترتيب   . هـ١١/٨/١٤١٩وتاريخ  
  .الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض

  

 مدفوعات الزكاة وبرامج  االدخار للموظفين   
 

  

. بالوضـع الزكـوي للـشركة     ) ١٢(إيضاح رقم بيان    ) مرفق(تضمنت القوائم المالية  للشركة      
 اً للتوفير واالدخار يهدف إلى تحفيـز المـوظفين الـسعوديين          تتبنى الشركة السعودية للكهرباء نظام    و

تشجيعهم على االدخار بطريقة تكفل زيادة دخولهم واإلسهام فـي تـأمين      لى   إ لالستمرار في الخدمة و   
 .مستقبلهم، وكذلك مساعدتهم في تجميع مدخراتهم لتفيدهم عند التقاعد أو عند ترك الخدمة ألي سـبب               

شركة الئحة نظام التوفير واالدخار لموظفي الشركة السعوديين ليكون النظام          وقد اعتمد مجلس إدارة ال    
 .م٠١/٠٣/٢٠٠٨الجديد بديالً لألنظمة السابقة وذلك اعتباراً من 

  

    الداخلية المراجعة ونظام الخارجيين الحسابات مراجعو

 

عيـين مكتـب    م على ت  ١٩/٠٤/٢٠٠٨العادية السادسة المنعقدة بتاريخ     وافقت الجمعيـة العامة    
 الخير وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في           أبووبكر  / ديلويت أند توش    

ولم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال أي من المحاسـبين القـانونيين              . م٣١/١٢/٢٠٠٨
 لقيد كافـة المعـامالت      كامالً مت اً محاسبي اً مالي اًوقد طبقت الشركة نظام   . المعتمدين من الجمعية العامة   

  . وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. المالية
  

لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية مرتبطة بلجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهـام عملهـا       
بة داخلية تـم تـصميمه      وللشركة نظام رقا  .  لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة       طبقاً

إلدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية التي يتم              
كما تقوم المراجعة الداخلية بالشركة بفحـص نظـام الرقابـة           . إعدادها من واقع السجالت المحاسبية    

 بمراجعات مالية وتـشغيلية لتقيـيم أعمـال         ل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام      ـالداخلية بشك 
كما ال يوجـد أي عقوبـة أو         .ك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها      ـوال يوجد أي ش   . الشركة

ة من الهيئة أو من أي جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو              ـجزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشرك      
  .قضائية أخرى
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   العضوية   يفوتصن الحضور وسجل اإلدارة مجلس اجتماعات

  
  

ـ    ،  م٢٠٠٨ خالل عام     اجتماعات ٨الشركة  عقد مجلس إدارة     اء أعـضاء   ـوفيما يلي بيان بأسم

  -:ور وتصنيف العضوية لكل منهمـدد مرات الحضـمجلس اإلدارة وع
  

  

  عدد مرات الصفة االسم م

 الحضور

 تصنيف العضوية

  ١ 
 محمود بن عبد اهللا طيبة/معالي المهندس 

  )م١٦/٠٧/٢٠٠٨اهللا بتاريخ انتقل إلى رحمة (
 غير تنفيذي وغير مستقل  رئيس

 غير تنفيذي وغير مستقل ٨ نائب رئيس صالح بن حسين العواجي/ سعادة الدكتور ٢

 غير تنفيذي وغير مستقل ٨ عضو علي  بن صالح الصقير/ سعادة األستاذ ٣

 تقلغير تنفيذي ومس ٧ عضو سليمان بن عبد اهللا القاضي/ سعادة األستاذ ٤

 غير تنفيذي وغير مستقل ٧ عضو ىالعيسعيسى بن محمد / سعادة األستاذ ٥

 غير تنفيذي وغير مستقل ٦ عضو خالد بن عبد اهللا السبتي/ سعادة الدكتور ٦

 غير تنفيذي ومستقل ٧ عضو عصام بن علوان البيات/ سعادة األستاذ ٧

 نفيذي وغير مستقلغير ت ٨ عضو عبداهللا بن محمد باسودان/ سعادة الدكتور ٨

 
  وكبار التنفيذيين   أعضاء مجلس اإلدارةتعويضاتمكافآت و 

  
  

  

 أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة الماليـة المنتهيـة فـي            مكافآت وبدالت وتعويضات  بلغ إجمالي     - أ

 : في الجدول التاليمفصلة ألف ريال ١٫٠٥٨ قدره اًم مبلغ٣١/١٢/٢٠٠٨
  

  

  

  م
  
  اصيل التف

  
  المبلغ

  )ألف ريال  ( 

١  
  

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

٦٣٨  

٢  
  

  بدالت حضور اجتماعات المجلس 
  

٢٢٣  

٣  
  

  ومصاريف السفر واإلقامةبدالت حضور اجتماعات لجان المجلس شاملة تعويضات 
  

١٩٧  

  
  

  اإلجمالي
  

١٫٠٥٨  
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م ألعلى خمسة من كبار     ٢٠٠٨ العام    بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة عن        -ب
 :مفصلة في الجدول التالي ريال  ألف١٤٧٤قدره  اً مبلغالتنفيذيين

  

  

  )ألف ريال ( المبلغ   التفصيل  م

  ١٠٤٠  مكافآت أعلى خمسة تنفيذيين   ١

  ٤٣٤  تعويضات أعلى خمسة تنفيذيين   ٢

  ١٤٧٤  اإلجمالي  
  

  
    دارات شركات مساهمة أخرى مجالس إ في عضويةالذين لديهمأعضاء المجلس 

  

  أسماء الشرآات المساهمة التي يملك بها عضوية  االسم  م

  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي   صالح بن حسين العواجي / سعادة الدكتور   ١

  سليمان بن عبداهللا القاضي  / األستاذسعادة   ٢
  الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

   األساسية الكيميائية ةشرك

  مجموعة سامبا المالية  عيسى بن محمد العيسى  / األستاذسعادة   ٣
  

  

    مجلس اإلدارةلجان 
 

  

لجنـة المراجعـة، ولجنـة      دائمة هـي    م ثالث لجان    ٢٠٠٨يوجد في مجلس اإلدارة خالل عام       

التي تطلب تشكيل لجان    باإلضافة إلى أن هناك بعض الموضوعات        الموارد البشرية، واللجنة التنفيذية،   

وانتهت مهمة هذه اللجان المؤقتة برفع توصيتها لمجلس اإلدارة، وفيمـا           ، مؤقتة من المجلس لدراستها   

 .م٢٠٠٨يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام 
  

  

  لجنة المراجعة  
  

  

ـ األستاذ علي بن صالح الصقير و      سعادة   ة برئاسة ـشكلت لجنة المراجع   : ضوية كـالً مـن      ع

 بن علي الخضير والدكتور عبدالرحمن بن إبـراهيم         إبراهيمالدكتور عبداهللا محمد باسودان، والدكتور      

  : وتختص لجنة المراجعة بما يلي الحميد 
  

 

مراجعة ومناقشة الميزانية الختامية وحسابات األرباح والخسائر قبل عرضـها علـى مجلـس               •

  .دارةاإل

التوصية لمجلس اإلدارة ، ومن ثم للجمعية العامة ، باختيار مراجعـي الحـسابات الخـارجيين                 •

 .وتحديد أتعابهم
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مراجعة المركز المالي للشركة، وحساب األرباح والخسائر كل ثالثة أشهر ، والتوصية لـرئيس        •

الصحف المحلية وذلـك    مجلس اإلدارة أو من ينيبه بإعتماد نشر القوائم المالية الربع سنوية في             

 .خالل المدة المحددة نظاماً
  

النظر في التقارير والمالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ،             •

ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للـشركة، واسـتخالص أيـة توصـيات               

 .لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة
  

  .ضوء المعايير المحاسبية المستجدةدليل السياسات المحاسبية في  بتعديل اإلدارة لمجلس التوصية •
 

مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، الخاصة بـالتزام اإلدارة             •

 .باألنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية ، وبالمعايير المحاسبية المعتمدة
 

رفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرار مـا يـراه               تقوم اللجنة ب   •

  .بشأنها 
 

  

  .م٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ١/١/٢٠٠٨ خالل الفترة من اجتماعات ٦المراجعة وقد عقدت لجنة 
 

  

    لجنة الموارد البشرية 

  

س مجلـس   شكلت لجنة الموارد البشرية برئاسة معالي المهندس محمود بن عبد اهللا طيبه، رئـي             

 األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي، واألستاذ عيسى بن محمـد العيـسى،           : اإلدارة، وعضوية كل من     

وقد باشرت اللجنة مهامها اعتباراً مـن       . واألستاذ عصام بن علوان البيات، والرئيس التنفيذي للشركة       

  : م، وتختص لجنة الموارد البشرية بما يلي ٢٤/٢/٢٠٠٧تاريخ 
  

 . سات واألنظمة العامة للموارد البشريةمراجعة السيا •
  

 .مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة •
  

السنوية، والتوصـية للمجلـس      ومكافآته مخصصاته ومراجعة للشركة التنفيذي الرئيس ترشيح •

 . بتمديد خدماته
  

، المقترحة مـن    ترشيح الكوادر المؤهلة لشغل وظائف نائب رئيس تنفيذي، ونائب  رئيس أول            •

 . الرئيس التنفيذي، وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم وتمديد خدماتهم
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 .  فما فوق٥٧مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب  •
  

 ). فأعلىرئيس قطاع(مراجعة األسس والمعايير العامة الختيار القيادات العليا بالشركة  •
  

 . المكافآت السنوية المقرة من مجلس اإلدارةمراجعة أسس توزيع •
  

مراجعة لوائح أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخـدمات الـصحية، والـصندوق              •

ومراجعة الئحة تنظيم العمل والجزاءات بالشركة التي تعتمد من         ، والتوفير واالدخار ،التعاوني

 . وزارة العمل
  

 . موظفي الشركةمراجعة أسس العالوات السنوية لجميع  •
  

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الموارد البشرية بالشركة •
  

  

   .م٢٠٠٨  اجتماعات خالل عام ٣وقد عقدت اللجنة  
  

  

    اللجنة التنفيذية

  

  
  

  

العواجي، نائـب رئـيس مجلـس        حسين بن صالح الدكتور سعادة برئاسة التنفيذية اللجنة شكلت

األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي، والدكتور خالد بن عبداهللا الـسبتي،           : من  اإلدارة، وعضويـة كل    

م، وتخـتص   ٢٤/٢/٢٠٠٧مهامها اعتباراً من تـاريخ       اللجنة   وقد باشرت . والرئيس التنفيذي للشركة  

  : اللجنة التنفيذية بما يلي 
  

 . مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة •
  

 ، والمشاريع المقترحة من اإلدارة )الرأسمالية والتشغيلية( للشركة العامة موازنةال مراجعة •

  . التنفيذية، وكذلك الدراسات، والخطط، واألساليب التمويلية المتعلقة بها    
  

 .المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة •
  

 . الشركةالنظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص  •
  

   .م٢٠٠٨ اجتماعات خالل عام ١٠وقد عقدت اللجنة 
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  الئحة حوكمة الشركات  
  

تقوم الشركة بتطبيق معظم األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة              
اح والسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتـزام بـاإلجراءات المتعلقـة باإلفـص            ، السوق المالية 

وقد شرعت الشركة في دراسة مدى توافق أنظمتها وإجراءاتها وسياساتها الداخلية مع مواد             . والشفافية
إلعـداد نظـام حوكمـة      لجنة من كبار المسئولين بالشركة      الالئحة ووافق مجلس اإلدارة على تشكيل       

   :للشركة وذلك تمهيدا لتطبيق ما تبقى من أحكام الالئحة الواردة في الجدول التالي
  

  أسباب عدم التطبيق  متطلبات المادة  الفقرة  المادة
  
٥  

  
  و

  

وجود سياسة وإجراءات داخليـة للـشركة       
إضافة موضوع  ب السماح للمساهمين  تضمن

  . إلى جدول أعمال الجمعية

ساهم من  ة الم شرآة الحالي انع إجراءات ال ال تم
إبالغ الشرآة بما يرغب إدراجه  ضمن جدول            

ه اليوج  ال إال أن ة  األعم شرآة سياس دى ال د ل
 السماح للمساهمين  وإجراءات داخلية تنص على   

ة      ب ال الجمعي ى جدول أعم و  إضافة موضوع إل
يوسيجري  دء ف نظم وضع  الب ة ت سياسة مكتوب

  ذلك حسب متطلبات الئحة الحوآمة

  ب  ٦
  

  
 

  د

تطبيق التصويت التراكمـي  علـى  بنـد           
اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعيـة       

 العامة 
  

اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين     
االعتباريين للتعرف على سياسـاتهم فـي       

  التصويت 

 لتطبيـق    المناسبة ةيجري حالياً وضع األنظمة اآللي    
 أعضاء مجلس اإلدارة    الختيارالتصويت التراكمي   

   .في دورته القادمةالذين يمثلون األهالي 
  

قـة  ليس له عال  نرى أن ما نصت علية هذه الفقرة        
وعليه نـرى أن تلـزم الهيئـة        . مباشرة بالشركة 

المستثمرين االعتباريين بـإعالم الـشركات عـن        
  سياساتهم في التصويت 

لإلفــصاح وإجراءاتــه ضــع سياســات و  -  ٨
وأنظمته اإلشرافية بـشكل مكتـوب وفقـاً        

  .للنظام

لدى الشركة سياسة واضحة لإلفصاح ومتعـارف       
اسـات  إعـداد سي  وسيجري  ، عليها داخل الشركة  

وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن اإلفصاح      
 عنـد   وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيـة      

  إعداد الئحة حوكمة خاصة بالشركة
١٠    

  ج
  

  

  . وضع نظام حوكمة خاص بالشركة
  

  

الـشركة   لجنة من كبار المسئولين فـي     تم تشكيل   
  إلعداد نظام حوكمة خاص بالشركة

  

 ج - ب  ١٥
  
  
  

  جنة الترشيحات والمكافآت ل
  

تأسيس الـشركة بتـاريخ     شكل مجلس اإلدارة منذ     
لحنـة المـوارد    "لجنة بمـسمى    م  ٠٥/٠٤/٢٠٠٠

مهـام لجنـة الترشـيحات       بعضتباشر  " البشرية
والمكافــآت، وســيقوم المجلــس بتــشكيل لجنــة 

وستعرض على جمعية عامة    " ترشيحات ومكافآت "
ئها ومـدة   قادمة للموافقة على قواعد اختيار أعضا     

  .عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة



     

  ٢٦/٢٦  م٢٠٠٨مجلس اإلدارة تقرير 

  الخاتمـــة 
  

وفى ختام هذا التقرير، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقـدير                

واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي األمير              

ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفـتش العـام             سلطان بن عبدالعزيز ول   

 ومـساندتهما    المتواصـل   للشركة السعودية للكهربـاء ودعمهمـا       الكريمة حفظهما اهللا على رعايتهما   

  .الجهود المخلصة من الجهات الحكومية واألهليةجميع ألهدافها، كما يثمن المجلس 
 

  

كر لجميع منسوبي الشركة الـسعودية للكهربـاء علـى عطـائهم            كما يوجه مجلس اإلدارة الش       

المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفـع مكانتهـا وقـدرتها              

التنافسية، متطلعين إلى مواصلة العطاء وحسن األداء، سائلين اهللا سبحانه وتعالى أن يبـارك الجهـود                

ة بالتقدم وتحقيق المزيد من النتائج اإليجابية بما ينعكس إيجابـاً علـى             السنوات القادمة حافل   وأن تكون 

  .الشركة ومساهميها وموظفيها
 

 التوصيـــات 
 

 :يوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة العادية للشركة بما يلي
  

  

  :أوالً    
 

  

  . م٣١/١٢/٢٠٠٨الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 
 

  :ثانياً    
 

  
  

الموافقـــة علـــى تقريـــر مراجـــع حـــسابات الـــشركة عـــن العـــام المـــالي المنتهـــي  

  . م٣١/١٢/٢٠٠٨في 
 

  

  :ثالثاً    
 

  

  . م٣١/١٢/٢٠٠٨الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 

 

 :رابعاً   

  

الـصافية عـن الـسنة المنتهيـة فـي          الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيـع األربـاح            

مـن رأس   % ٧للسهم الواحـد بما يعادل       هلله ٧٠م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع           ٣١/١٢/٢٠٠٨

المال، لألهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين ألسهم الشركة فـي نهايـة                  

   .ف األرباح خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعيةوستصرتداول يوم انعقاد الجمعية،  
 

 .  م٣١/١٢/٢٠٠٨إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  :خامساً  

 :سادساً   

الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة، وذلـك لمراجعـة                  

م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص            ٢٠٠٩ حسابات الشركة للعام المالي   

 .م٢٠١٠القوائم المالية للربع األول من عام 

  

  


































































