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  تمهيد:

 

تقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج الأن يقدم للمساهمين الكرام  السعودية للكهرباء إدارة الشركةسر مجلس ي
ة نشطأ جميعالجهود التي بذلتها التي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل و  ،م13/31/1036المنتهي في  ا للعام الماليأعماله
 والعمالء كافة.المشتركين وكسب ثقة لالرتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها  الشركة

ستراتيجي والجهود التي تتبناها الشركة في االللتوجه عن أداء الشركة و يتطرق  ا  وافي ا  ويتضمن التقرير ملخص
، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفينواالبحاث والتطوير المجتمعية المسؤولية 

 .م1036الختامية المدققة للشركة وااليضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام 

الشركات واالفصاحات المتعلقة بها مثل تكوين حوكمة على ملخص يوضح مستوى تطبيق ا  التقرير أيضويحتوى 
 مجلس اإلدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين.

( من قواعد التسجيل 31الواردة في المادة )تم إعداد هذا التقرير بناء على  متطلبات هيئة السوق المالية وقد 
  .درا  والئحة حوكمة الشركاتواإل
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 

ُيمثل التقرير السنوي ُفرصٌة مهمة لتسليط الضوء على الجهود واالنجازات التي تحققت خالل عام كامل لمواكبة الطلب المتنامي على 
التي تشهدها المملكة في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة  الخدمة الكهربائية في المملكة، تماشيًا مع التطورات االقتصادية والنهضة التنموية

،  ويشير التقرير كذلك إلى التحسينات البارزة التي تحققت في مسار المنافسة -حفظه اهلل  –خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وشمال إفريقيا، والخطط واالستراتيجيات طويلة األمد في قطاع الطاقة  على مؤشرات األداء العالمي بعد التفوق اإلقليمي بمنطقة الشرق األوسط

 م، في ظل التغييرات االقتصادية المحلية أو حتى العالمية المتسارعة.0202الكهربائية حتى عام 

وضع الخطط التي تضمن  ويدرك المتابع لقطاع الكهرباء  بالمملكة مستوى الجهود التي قام بها مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في
تغييرات استقرار وتطور أداء منظومة الكهرباء على االمد البعيد ومتابعة تنفيذها، أخذًا في االعتبار مرونة وديناميكية تلك الخطط لمواجهة أي 

وارد الشركة، وتنفيذ مشاريع بالسوق المحلي، اإلقليمي والعالمي للطاقة، من خالل توفير االستثمارات المستقبلية، وتطبيق سياسات تنموية لم
كفاءة  كهربائية ضخمة تستوجبها الحاجة لمواجهة التوسعات العمرانية المتوقعة خالل السنوات القادمة بكافة ُمدن ومناطق المملكة، معتمدًا على

جيجاوات،  55وليد لما يخص الشركة م في تحقيق إنجاز كبير بوصول قدرات الت0202وُقُدرات الكوادر الوطنية بالشركة، والتي نجحت بنهاية عام 
 جيجاوات. 55ضمن قدرات التوليد االجمالية في المملكة والتي بلغت 

لقطاع الكهرباء بتدشينه عدد من المشاريع الكهربائية المهمة في المنطقة الشرقية بتكلفة  –حفظه اهلل  –إن تشريف خادم الحرمين الشريفين 
لحدث األبرز للشركة والقطاع خالل العام الماضي، وهذا يمثل اضافة جديدة  لتنفيذ مشاريع أكثر أهمية ُتعبر مليار لاير، هو اإلنجاز األهم وا 05

تطبيق عن توجهات قطاع الكهرباء المستقبلية، ال ُتركز فقط على مجرد إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكنها تسعى لتحقيق نقلة نوعية فيما يتعلق ب
 .0202لخفض تكلفة اإلنتاج وتقليل االعتماد على النفط وفقًا لرؤية المملكة للتقنيات الحديثة 

نحن أمام مرحلة جديدة، وقد ال يتسع المجال للحديث عن الكثير من نجاحات الشركة السعودية للكهرباء في كافة قطاعات الطاقة 
د في كافة مناطق ومدن وقرى المملكة إليصال الخدمة الكهربائية، سواء فيما يتعلق بتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، أو حجم الجهو 

ألف مشترك سنويًا، أو تطوير خدمات المشتركين وفقًا ألحدث المعايير والتقنيات العالمية، وغيرها من اإلنجازات؛ لكن  522الكهربائية ألكثر من 
كة السعودية للكهرباء بدعم كامل من مجلس اإلدارة في تحويل المملكة ال ُيْمِكُنَنا بأي حال من األحوال أن ُنغفل األشواط الكبيرة التي قطعتها الشر 

ن واستقطاب إلى مرتكز إقليمي واعد للصناعات الكهربائية بالمنطقة، والبرامج والمشاريع التي يتم تطويرها عامًا بعد أخر لتشجيع المصنعين المحليي
ثمار في السوق السعودي بهدف توطين تلك الصناعة الحيوية، وخلق فرص عمل ُكبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الكهربائية لالست

رؤية للشباب، بل والسعي ُمستقباًل إلى تصدير إنتاج المصانع والشركات المحلية إلى المحيط اإلقليمي من الدول الخليجية والعربية، كجزء من 
 لتنويع موارد االقتصاد الوطني. 0202المملكة 
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تلك النجاحات واالنجازات لتتم دون توفيق اهلل أوال ثم سواعد وكوادر أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي الشركة  وبالطبع، لم تكن
يماننا الكامل في مجلس اإلدارة بأن الموظف هو اللبنة األولى في تقدُّم مسيرة العمل ونجاحة، وخلق بيئة عمل مح فزة وجاذبة، السعودية للكهرباء، وا 

% من إجمالي عدد الموظفين، وكذلك 98على استقطاب الشباب السعودي واالستمرارية في زيادة نسبة التوطين والمتمثلة لدينا بـ  من خالل العمل
 العمل على تطويرهم من خالل الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة.

رفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك مرة أخرى، ال َيِسُعني إال أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس بخالص الشكر والع
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد 

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وأشكر معالي  -يحفظهم اهلل -صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وشركاء  المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على اهتمامه وحرصه ومتابعته للشركة السعودية للكهرباء، كما أتقدم بالشكر للمساهمين، والمشتركين،

 –يزة ساهمت في هذه اإلنجازات، سائاًل من اهلل األعمال من مقاولين، ومصنعين، وموّردين الشركة على ما قدموه في العام الماضي من أعمال مم
 أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير لوطننا الغالي. –عز وجل

 
 ن العواجييصالح بن حس
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 الرئيس التنفيذي كلمة 
 

، -يحفظه اهلل  –لملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ٌيشرُفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ا
وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

محدود للشركة السعودية للكهرباء، وهو ما مكنها من في ظل ما تُقدمه القيادة الرشيدة من دعٍم ال -حفظهم اهلل  –سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
قليمية بارزة، لتصبح الشركة األكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.   تحقيق إنجازات محلية وا 

مليار لاير  15يع كهربائية بقيمة للشركة السعودية للكهرباء بافتتاح وتدشين مشار  –حفظه اهلل  –ولعل تشريف خادم الحرمين الشريفين
م الماضي، لهو خير شاهٍد على حجم المساندة والدعم من قبل القيادة الرشيدة، الذي ُيعد دافعًا هامًا للكوادر 6112بالمنطقة الشرقية نهاية نوفمبر 

 في مجال الطاقة الكهربائية بعد تفوقها اإلقليمي.والكفاءات الوطنية لدينا لتنفيذ استراتيجيات المنافسة على مؤشرات األداء للشركات العالمية 

م، وهي إنجازات ُتمثل نجاحًا لكل 6112وبهذه المناسبة، ُيسعدني أن أضع بين أيديكم أبرز اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام 
 :  أبنائها وكوادرها، قبل أن تكون جزًء من النهضة االقتصادية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي

من تصدرت "السعودية للكهرباء" قائمة الشركات السعودية األكثر اعتمادًا على السوق المحلية لتلبية احتياجاتها، إذ وصلت نسبة مشترياتها 
بل مصنعًا ق 21% من إجمالي مشترياتها، ونتيجة لهذا ارتفع عدد المصانع الوطنية التي تقوم بتوريد احتياجات الشركة من 55السوق السعودي 

%، توفر قطع الغيار والمحوالت والعدادات والكيابل واألبراج وغيرها من المعدات 255، وبنسبة ارتفاع بلغت 6112مصنعًا في  474عامًا إلى 15
ل العشر مليار لاير خال 51التي تتعلق بصناعة وصيانة وتشغيل الخدمة الكهربائية، فيما بلغت قيمة مشتريات الشركة من السوق المحلية ما يقارب 

 سنوات الماضية.

  جيجاوات.  7441بلغ اجمالي قدرات التوليد المتاحة بالمملكة حوالي 
  مليون. 542م، ليصل عدد المشتركين إلى 6112ألف مشترك جديد عام  516تم إيصال الكهرباء ألكثر من 
  من إجمالي العاملين بالشركة.21ألفًا، ُيشّكلون ما نسبته حوالي  61بلغ عدد المهندسين والفنيين السعوديين حوالي % 
  5444بلغت نسبة التوطين في الشركة . % 
  4445ألف، ووصلت نسبة تغطية الشبكة الكهربائية إلى  11بلغ عدد المدن والقرى والهجر المكهربة أكثر من.% 
  ألف كيلو متر دائري. 7141بلغ أطوال شبكة نقل الكهرباء 
  ف كيلو متر دائري. أل 51وصلت أطوال شبكة األلياف الضوئية 
  ألف كيلو متر دائري. 57545بلغت أطوال شبكة التوزيع 
  247خالل السنوات الخمس الماضية إلى  الكهربائية الطلب على الطاقةالسنوي في وصلت نسبة النمو.% 
 ومة الكهربائية لتصل إلى نجحت الشركة في تحسين معدالت أداء العمليات بمحطات التوليد مما أدى إلى تحسن الكفاءة الحرارية للمنظ

 % العام الماضي. 1246م مقارنة بـ 6112% في 1541
  م.6115يوم عمل عام  17م مقارنة بـ 6112يوم عمل في عام  62% لتصبح  11تحسن فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بنسبة 
  65تحسن موثوقية وتأمين الخدمة الكهربائية بنسبة .% 
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 م.6115% عام 51م مقارنة بـ 6112٪ في عام 51خدمات المقدمة للمشتركين عبر القنوات االلكترونية إلى زيادة نسبة ال 
  تدشين أول توربين غازي يصنع محليًا بالتعاون مع شركةGE .العالمية 
  صابات العمل بنسبة  % عن مثيلتها العام الماضي.12انخفاض معدالت الحوادث وا 
 ( مليار لاير41هربائية تحت اإلنشاء )تبلغ قيمة مشاريع الطاقة الك. 
  مصنعًا. 474ارتفاع عدد المصانع المحلية التي تؤمن مشتريات الشركة من السوق المحلي إلى 

 
 م:1036االنجازات المالية لعام 

 

  م. 6112مليار لاير من خالل مبادرات التحول االستراتيجي عام  147تمّكنت الشركة من توفير 

 
 : 1013-1032للشركة خالل االعوام الخطط المستقبلية 

 

 ( ميجاوات41,111رفع اجمالي القدرات المتاحة بالمملكة ل ). 
 ( كم دائري.61,415تعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، بإضافة خطوط نقل بطول ) 
  ( ل6161 –م 6117( مليون مشـترك جديد خالل سنوات الخطة ) 641إيصال الخدمة الكهربائية لحوالي )يصل إجمالي عدد المشتركين م

 ( مليون مشترك.1145م إلى أكثر من )6161بنهاية عام 
 ( كم دائري.121,517تعزيز شبكات التوزيع، بإضافة خطوط توزيع بطول ) 

 

ي من سعادة رئيس وجل ثم المساندة المتواصلة والدعم القو  إن األمثلة السابقة من االنجازات المالية والفنية لم تكن لتتم لوال  توفيق اهلل عز
يمانهم الكبير بقدرة كوادر وكفاءات الشركة على الُمضي ُقدمًا في مواصلة مسيرة نجاح تنمو وتتطور على م دار وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وا 

ة نحو المزيد من عامًا، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، كانوا وال يزالوا أصحاب بصمات واضحة في كل خطوة تخطوها الشرك 12أكثر من 
 النجاح.

منسوبي الشركة بخالص الشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على ما قدموه من  وباسمومن هذا المنطلق، فإنني أتقدم بإسمي 
 توجيه ودعم ومساندة في كافة خطواتنا نحو تحقيق تلك االنجازات، التي نفخر بها جميعًا.

ثم  –عز وجل  –ئي من منسوبي الشركة بكل الشكر والعرفان على ما قدموه في العام الماضي، والذي بفضل اهلل كما أتوجه إلى زمالئي وأبنا
 .بفضل جهودهم المخلصة ومثابرتهم في كافة مراحل العمل، نحصد ثماره اليوم ونخطو معهم بثقة وثبات نحو غٍد أفضل، ومستقبل أكثر ازدهاراً 

 زياد بن محمد الشيحة
 نفيذيالرئيس الت
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                              :األنشطة الرئيسة للشركةوصف  -3
 

للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء  ُتعدُّ الشركة المنتج الرئيسفي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث  نشاط الشركة الرئيس يتمثل
 عات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطا

وأنشطة  وخدمات المشتركين، لتوليد والنقل والتوزيعتعمل في ا )وحدات عمل( أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسةويتضمن هيكلها التنظيمي 
 . تنظيمية مشتركة ومساندة

 

 :هاحجم أعمال كل نشاط على الرئيسة وتأثيرألعمال الشركة وفيما يلي وصف   
 بيع أسعار تطوير علىوتعمل  ،ة في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمشتركينتتمثل أعمال الشركة الرئيس

 من المقررة الرسمية عريفةالت حسب النهائي للمستهلك الكهرباء بيع من إيرادات احاليً وتحقق  وخدمات المشتركين، والتوزيع والنقل التوليد بين بينية
  .الدولة قبل

ويبين الجدول ، من مختلف فئات المستهلكين الكهرباءمع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات  وخدمات المشتركين يقوم نشاط التوزيعو 
لكل نشاط من مصروفات التشغيل التالي نسبة حجم األصول الثابتة لكل نشاط من صافي األصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل 

 للشركة:
 

 مصروفات التشغيلنسبة  األصول الثابتةنسبة  النشاط
 %45 %38 التوليد

 %31 %35 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
 %22 %25 التوزيع وخدمات المشتركين
 %2 %2 األنشطة التنظيمية المساندة

 %100 %100 اإلجمالي
 

 األنشطة وأهم إنجازاتها: يلي وصف لطبيعة أعمال ماوفي
 

 :توليد الطاقة الكهربائيةنشاط  أ(
 

ذات باستخدام تقنيات اإلنتاج كهربائية كافية توليد  وقدرات مهمته توفير طاقةفي الشركة،  ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاًطا رئيًسا   
جميع االستغالل األمثل للموارد، واستثمار  على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد عاليةالموثوقية ال

الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسلة من تكلفة إنتاج للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض اإلمكانات 
بالمملكة  رسلة على الشبكات% من إجمالي الطاقة الم59تبلغ  مشاركة بنسبةة الكهربائية الركيزة األساس في مبيعات الطاقمحطات التوليد بالشركة 

 لمختلف فئات المستهلكين.
لى وتركز خطط نشاط التوليد، بجانب إنشاء محطات توليد جديدة؛ على تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها لمجابهة النمو في الطلب ع

 ميجاوات بنسبة زيادة 4,737م إنجازات تمثلت في إضافة وتشغيل 2016هذا اإلطار، حقق نشاط التوليد خالل عام الطاقة الكهربائية. وفي 
 والقدرات المضافة تتوزع على النحو التالي: م.2015% من إجمالي القدرات الفعلية القائمة في نهاية عام 9.4
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 القطاع األوسط:

 ميجاوات. 512ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  11541لعاشرة )قدرة كل منها سبع وحدات بخارية مركبة بمحطة التوليد ا -
 ميجاوات. 256ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  141وحدتان بخاريتان مركبتان بمحطة التوليد الثانية عشرة )قدرة كل منهما  -

 

 القطاع الشرقي:
 ميجاوات. 154بإجمالي قدرة مضافة وات( ميجا 77)قدرة كل منهما القريات وحدتان غازيتان بمحطة توليد  -
 ميجاوات. 71وحدة غازية واحدة بمحطة توليد رفحاء بقدرة مضافة  -

 

 القطاع الغربي:
 ميجاوات. 2,892ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  761أربع وحدات بخارية بمحطة توليد جنوب جدة )قدرة كل منها  -
  ميجاوات. 41ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  61)قدرة كل منهما  6د تبوك وحدتان غازيتان متنقلتان بمحطة تولي -      

 

 :جنوبيالقطاع ال
 ميجاوات. 41ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  6141حطة توليد جازان )قدرة كل منها مأربع وحدات غازية متنقلة ب -

 
 :الشركة الوطنية لنقل الكهرباءب( 

: هي رئيسة أنشطة 2هيكلها  ويتضمن م،1/1/6116 من اعتباراً  أعمالها مباشرة وقد بدأت للكهرباء، وديةالسع للشركة بالكامل هي شركة مملوكة
 .مركزيتين إدارتين إلى باإلضافة الفنية، الخدمات ونشاط المشاريع، نشاط الهندسة، نشاط التخطيط، نشاط الصيانة، نشاط والتحكم، العمليات نشاط

 
 : كهرباءال لنقل الوطنية الشركة ومهام

كيلوفولت، بموثوقية واستقراريه عالية، لضمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز األحمال  151 – 111تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية جهد 
مراحل كيلوفولت، من خالل  116 - 111في جميع أنحاء المملكة ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 

 .متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجاالت

وتنص مهمة الشركة على تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز استهالكها، ودراسة توقعات           
ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة، باإلضافة إلى التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة  األحمال

كمشتٍر شركة تغذيتهم بالكهرباء، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء، وتبادل الطاقة الكهربائية، وتمثيل ال
 .رئيس من المنتجين المستقلين

وتتمثل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية 
ريع قائمة استهدفت تحسين بجانب تعزيز مشا ، عدًدا من المشاريع الجديدة6112الكهربائية. وانطالقَا من هذه الخطط، أنجزت الشركة خالل عام 

 :وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها، وفيما يلي أهم إنجازات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
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 شبكات النقل:

% من الشبكات القائمة في نهاية 8كم دائري، وتمثل ما نسبته  5121إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي 
 :م وهي على النحو التالي2015عام 
  ( كم 1,161( كم دائري كابالت أرضية و )124( كم دائري، منها )1,654كيلو فولت: إضافة ) 611-151على مستوى الجهد الفائق

 .دائري شبكات هوائية
   ( كم دائري 455 ( كم دائري كابالت أرضية، و)147كم دائري، منها ) (13115) كيلو فولت: إضافة 116على مستوى الجهد العالي

 شبكات هوائية.
  ( كم دائري شبكات 4( كم دائري كابالت أرضية، و)145( كم دائري، منها )157كيلو فولت: إضافة ) 115على مستوى الجهد العالي

 .هوائية
  ئري شبكات ( كم دا611( كم دائري كابالت أرضية، و)171( كم دائري، منها )151كيلو فولت: إضافة ) 111على مستوى الجهد العالي

 .هوائية

 محطات التحويل: 
   ( ميجا فولت أمبير. 33,589ليصبح أجمالي القدرة )جديدًا ( محواًل  617 ( محطة تحويل جديدة بها ) 25 ) إنشاء 

   ( محواًل ب18( محطة بـ )24تعزيز ) (  611 بقدرة إجمالية ) ،( محوالت قدرة5) نزع وتمميجا فولت أمبير  (63577) قدرة بلغتصافي
 ميجا فولت أمبير.

   ( قاطعًا للشبكة، 3,466إضافة )( قاطعًا للجهد  154منها )كيلو فولت وأقل. 132 ( قاطعًا للجهد 3,107)و كيلو فولت فأعلى، 611 

   تعزيز محطات قائمة بمكثفات قدرة .  

 
  :التوزيع وخدمات المشتركيننشاط   (

 تطويرمع  ،تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عاليةوتوزيعها و  استالم الطاقة من شبكات النقل مهمتهنشاط رئيس 
إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه  . ويعمل النشاط علىالمقدمة لهم اتمستوى الخدم

 من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودة، 
 

وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، منها: رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد 
ات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبك

في احتساب استهالك  توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين
 وأداء موظفي الخطوط األمامية. المشتركين وقراءة الفواتير، واالهتمام المستمر برفع كفاءة

 
 م، من أهمها ما يلي:2016وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام 

  من إجمالي محوالت الـتوزيـع في 7.7( محواًل، بنسبة زيادة 34,674كيلوفولت فأدنى، عددها ) 24إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود %
 م.2015% من إجمالي السعات في نهاية عام 8.8( ميجا فولت أمبير، وتمثل ما نسبته 19,368م، وبإجمالي ســــعـة )2015نهاية عــام 
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  من إجمالي الشبكات في 7.9( كم دائري، وبنسبة زيادة 42,249كيلوفولت فأدنى، بطول ) 24إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود %
 م.2015نهاية عام 

 ( الف مشترك جديد.502الكهربائية لـ ) إيصال الخدمة 

 ( تجمًعا سكنًيا جديًدا.150إيصال الخدمة الكهربائية لـ ) 

 
 د(  نشاط المالية: 

دارة أعمالها مكنها من الحصول على التصنيفات االئتمانية م ن سالمة توجهات الشركة االستراتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وا 
الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي،  في استمرار اإليجابية المعدالت هذه وساهمتصصة ، مؤسسات عالمية متخ

 والعمل على توفير التدفقات النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها.
 التصنيف االئتماني:

فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز، فيتش، موديز  األعلى في المملكة، من للشركة يعتبر التقييم االئتماني           
(A- ،A+،A2  .على التوالي مرتبط بالتقييم السيادي للمملكة ) 

 
  :الموارد البشريةنشاط  هـ(

تبنت برامج متخصصة الختيار وتطوير ألهمية دور الموارد البشرية في إحداث النمو المنشود ورفع الكفاءة اإلنتاجية؛  الشركة إدراكانطالقًا من 
واستمرارًا لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع  . الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة والمتميزة

( 614معاهد التدريب بالشركة، كما تم توظيف)( خريًجا من 63726م استيعاب )6112كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة األداء، تم في عام 
لحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين )تأهيل(. ونتيجة لذلك؛ حققت الشركة في مجال توطين الوظائف مركًزا ريادًيا بين الشركات ا لعاملة في جامعًيا وا 

( مـوظفـًا. وفي مجال تدريب وتطوير 153164عـددهم ) %( مـن مجـمـوع العـاملين البالغ54.55م إلـى )6112المملكة؛ حيث وصلت النسبة بنهاية 
م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ 6112مهارات وقدرات الموارد البشرية، نفذت الشركة في عام 

دريبية متنوعة عن طريق التعليم اإللكتروني الذاتي )أنا ، واستمر تقديم برامج تمشاركة( 243175إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة )
 ا.( موظفً 13141( مشاركة، استفاد منها )13556م ما مجموعه )6112أتعلم( وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام 

( موظف والذي 111( عدد )  Targeted Talentوفي المركز التنفيذي لتطوير القياديين بلغ عدد المشاركين في برنامج المواهب المستهدفة )
 يهدف الى اعداد من يتسمون بصفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبال ، وقد حصل المركز التنفيذي لتطوير القياديين على تصنيف

ويق خدماتها مراكز تدريب في الشرق األوسط مما يعزز من جودة مخرجات تطوير القياديين في الشركة ويتيح للشركة تس 4من ضمن افضل 
( موظفًا قياديًا بهدف تصميم خطط 141باإلضافة إلى عقد مراكز للقياس شارك بها )للشركات األخرى وتحويل المركز التنفيذي الى مركز ربحي. 

( 616خالل العام ) وفي هذا السياق َتواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة وبلغ عدد الفرق المشكلة،  تطويرية مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم
 .اً قيفر 

( موظًفا، وبلغ 13441( اقتراًحا، وضمن برنامج تميز الموظفين بلغ مميزو الشهر )63544ُقدم خالل العام ) نمجال إبداع وتميز الموظفي أما في
( طالًبا برنامج 477ة، كما أتم )( طالًبا تدريبهم الصيفي بالشرك454( موظًفا. ومن خالل برنامج تدريب الطالب الصيفي أتم )290مميزو العام )

 التدريب التعاوني.
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  :و( برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتا  الكهرباء
محطات لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للشركة من إنشاء عدٍد كبيٍر من 

بائية باستثمارات مباشرة منها؛ باإلضافة الستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها " مشاركة القطـاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهر 
م. ولمساندة البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة عالمية لديها 6117( " والذي أقرتـه في عام IPPsمشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية )

مليار  11  بأكثر من  االت الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، وُقدرت االستثمارات في هذه المشاريعمعرفة في المج
( في ضرماء بمنطقة 11( ميجاوات ومشروع الرياض ) 1,614في رابغ بمنطقة مكة المكرمة بقدرة )  1-تم تنفيذ مشروعي رابغ  حيث  لاير؛

لإلنتاج المستقل تحت التطوير   م، كما أن هنالك مشاريعاً 6111( ميجاوات بنجاح ودخال التشغيل التجاري في عام  1,764بقدرة )  الرياض
 والتنفيذ على النحو التالي:

 م ذات دورة ( ميجاوات وهي أكبر محطة إنتاج مستقل في العال 1,467)   مشروع محطة القرية لإلنتاج المستقل بالمنطقة الشرقية وبقدرة
م، مع تحالف مكون من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )اكوا باور 61/4/6111مركبة تعمل بالغاز الطبيعي. ووقعت اتفاقياته بتاريخ 

 بروجكت(، وشركة سامسونج سي آند تي كوربوريشن، وصندوق مينا لتمويل مشاريع البنية التحتية. وبدأ اإلنتاج في الربع الثالث من عام
 .6112م. وتم التشغيل التجاري للمحطة في العام 6114

  ( ميجاوات باستخدام نظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي،  6,121برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة ) 6-مشروع محطة رابغ
م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد 6111ة وقد وقعت اتفاقياته مع تحالف )اكوا باور وسامسنج( ، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة في نهاي

 م.6117التشغيل التجاري للمحطة في يونيو 

     وبخار(  -كما دخلت الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة )الفاضلي( لإلنتاج المزدوج )كهرباء
م، وسيكون 6117فاقيات مع التحالف الفائز والمقرر في الربع األول من عام ( ميجاوات، والمشروع في مرحلة توقيع االت1,514بقدرة ) 

 م إن شاء اهلل .6114التشغيل التجاري للمحطة في ديسمبر 

  كما دخلت الشركة في تطوير مشاريع اإلنتاج المستقل عن طريق الطاقة المتجددة وذلك تماشيًا مع توجه المملكة بتوفير الوقود المستخدم
م عن تطوير مشروع محطتي 6112لطاقة الكهربائية حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في بداية شهر يونيو من عام في توليد ا

ميجاوات( كما طرحت وثائق المشروع في شهر أكتوبر من العام  111( في مدينتي الجوف ورفحاء وبقدرة )PVتوليد بالطاقة الشمسية )
 م. 6115من عام  في شهر يونيو نفسه، وعلى أن يكون التشغيل التجاري
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التي تحت التنفيذ والمخطط لها، )علمًا أن الشركة  (IPP)وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء 
 السعودية للكهرباء تشتري كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء(:

 

 
 
 :المساهمون( ز

( من قواعد التسجيل 41بتعليمات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة ) وتقيدتوتعليمات هيئة السوق المالية، التزمت الشركة بلوائح 
 وتسهيل همتنمية حقوقة على تحقيق تطلعات المساهمين و ، وعملت الشركهيئة السوق المالية عن واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة

اهتمامًا بالغاً، مركزة على عامل عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية ، وتولي تعزيز جودة اإلفصاح حصولهم على المعلومات
 التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين. 

سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، إلى تعزيز واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية 
محافظهم لدى البنوك المختلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص الشركة دائمًا ب المربوطة حساباتهم مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في

 . بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية واالستثمارية بادل المعلومات ذات العالقةتو  ،لسوق الماليةمع الجهات المعنية با الفعالالتواصل على 
 
 

 

 

 

 اسم المشروع
 تاجيةقدرة المشروع اإلن

 )ميجاوات(

استثمار القطاع 
الخاص في رأس 

 مال المشروع

 إكمال المشروع تاريخ

( لإلنتاج المستقل )المشروع قيد 1القرية ) محطة مشروع
 التنفيذ(

 م6112/ 11  51% 1,467

 م12/6117  %51 6,121 لإلنتاج المستقل  )المشروع قيد التنفيذ( 6رابغ  محطة مشروع

نتاج المزدوج بالتعاون مع شركة الفاضلي لإل محطةمشروع 
 (في مرحلة توقيع االتفاقيات أرامكوا السعودية )

 م2019/12 % 41 (1504 )

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة 
 تحت التطوير - 1,511 أرامكوا السعودية وتكون الشركة مشتري للطاقة ، )مخطط(

الشمسية لإلنتاج مشروع محطتي الجوف ورفحاء بالطاقة 
 المستقبل

 م12/6115 % 111 111
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 ح( األبحاث والتطوير:

 األبحاث والتطوير واحدة من مبادرات التحول االستراتيجي المتسارع في الشركة بمرحلتيه األولى والثانية. 
اتيجية تعتمد في مضمونها على أن يكون لألبحاث والتطوير دور جوهري في حل المشاكل والعوائق الفنية خالل المرحلة األولى، تم وضع استر 

التي تحول بين الشركة وبين تحقيق أهدافها على جميع األصعدة، وأن تلعب األبحاث الدور الرئيسي في التمكين الفني للخطة االستراتيجية 
 ية من برامج التحول، فتركز المبادرة على جانب التطبيق، والتي من خاللها سيتم بإذن اهلل جني الثمار.الطموحة للشركة. أما خالل المرحلة الثان

 
 الرؤية :

 تطوير حلول مبتكرة لتحسين األعمال األساسية للشركة، ولتكون الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار في قطاع الطاقة في المملكة.
 

 الغايات االستراتيجية:
 همة في تحسين العمليات الحالية وتقديم خدمات متميزة وشاملة للعمالء بالشركة.المسا -
 تخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. -
 تطوير ودمج التقنيات والتكنولوجيا الجديدة في أعمال الشركة. -
 مساعدة الشركة لتحقيق الريادة كشركة وطنية ولتصبح مرجعية فنية إقليمية في قطاع الطاقة. -
 وير الموارد البشرية بالشركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز ورفع مؤشر االبتكار.تط -

 
 ولتحقيق هذه الغايات االستراتيجية، بدأ العمل على إنشاء مراكز تميز في المجاالت التي تحتاجها الشركة، وتهيئة هذه المراكز بكل ما 

مكانيات   مالية، وتعزيزها بعالقات استراتيجية مع الجامعات الوطنية، وربطها بجهات بحثية عالمية.تحتاجه من قدرات بشرية متخصصة ومعدات وا 
 

 لألبحاث :ز ي  التممراكز 
 بحثية ويجري العمل للبدء في إنشاء مركز خامس ، وهي كما يلي:ز يّ تمتم إنشاء أربعة مراكز 

 
 ية:مركز المحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقن -3

وحدة  44ويمتلك المركز معمال يحتوي على عدد  ،يمثل المركز نقلة نوعية للقيام بالدراسات الخاصة للشبكة في مجال التخطيط والتشغيل والحماية
(Racks من المعالجات الرقمية مما يجعله أحد أكبر معامل محاكاة الشبكة الكهربائية في العالم، ويشمل المعمل أجهزة محاكاة تحكم ) في

 المعوضات الديناميكية وأنظمة التيار المستمر.
ل جامعة يجري العمل حاليا على إنشاء مقر دائم لهذا المعمل في وادي الظهران للتقنية، وحتى يكتمل المقر الدائم، فقد تم استئجار مقر مؤقت داخ

وخارج الشركة. من أهم األعمال واألبحاث التي تم العمل  الملك فهد للبترول والمعادن، وجاري تشغيل المعمل باالشتراك مع أكثر من جهة داخل
 م ما يلي:6112عليها خالل عام 
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 االنتهاء من دراسة تقييم اآلثار التقنية واالقتصادية ألفران الحديد الصناعية على النظام الكهربائي والحد منها. -
 كات النقل الكهربائية )دراسة الجدوى للمقارنة بين جهداالستمرار في دراسة اختيار الجهد والتكنولوجيا االفضل للتوسع في شب -

 ك.ف أو التيار الثابت(. 151ك.ف وجهد  725
 ذلك. االستمرار في دراسة تقييم موثوقية تزويد الكهرباء في خمس مدن رئيسية والتوصية بالخيارات الفنية واالقتصادية لتعزيز -
 ير الفاعلة الموجودة في المدينة المنورة.البدء في دراسة األثار التفاعلية لمعوضات القدرة غ -

 ( في تعزيز استقرارية الربط بين المنطقتين الوسطى والغربية. PMUدراسة جدوى الستخدام وحدات قياس األطوار ) في البدء -

 
 

 مركز الشبكات الذكية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية :  -1
كة السعودية للكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ويتم تمويله مناصفة بين الجهتين، ومن أهم تم إنشاء هذا المركز باالتفاق بين الشر 

ية متطورة مزايا هذا المركز أنه يأتي متزامنًا مع مشاريع الشركة لتغيير العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية وتحويل شبكة التوزيع إلى شبكة ذك
حكم بها، ومن المؤمل أن يكون هذا المركز رافدًا فنيًا لهذه المشاريع. من أهم األعمال واألبحاث التي تم العمل عليها خالل عام يسهل مراقبتها والت

 م ما يلي:6112
( بالتعاون مع معهد أبحاث الكهرباء األمريكي Advanced Distribution Automationاالنتهاء من دراسة أتممة شبكة التوزيع ) -

(EPRI.) 
 الستمرار في  تطوير مشاريع تجريبية لتركيب ألواح شمسية في المدارس والمساجد مع شبكات ذكية وبحث مدى إمكانية التوسع فيها.ا -
 ( على مستوى التوزيع. SVCاالستمرار في دراسة الجدوى االقتصادية لتوطين صناعة معوضات القدرة غير الفاعلة ) -
 .ية على شبكة التوزيعاالستمرار في دراسة أثر األحمال الصناع -
( والتي ستستخدم كمنصة إلجراء األبحاث واالختبارات المتعلقة Concept Gridالتحضير لدراسة جدوى إنشاء القرية الذكية ) -

 (.EDFبالشبكات الذكية. هذه الدراسة سيتم عملها بالتعاون مع شركة الكهرباء الفرنسية )
  
 

 جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية بثول : مركز التميز ألبحاث الوقود والكفاءة ب -1
م، ويستهدف إجراء األبحاث التي تمكن الشركة من تحسين كفاءة حرق الوقود وخاصة ذي 6112تم تدشين هذا المركز رسميا في شهر مارس 

 ا. الدرجة المتدنية منه مع الحد من التلوث  البيئي وتقليل اآلثار السلبية على وحدات التوليد وصيانته
 م ما يلي:6112ومن أهم األعمال واألبحاث التي تم العمل عليها خالل عام 

عداد المواصفات الفنية لمشروع الضخ والتخزين  -  (Pumped Hydro Energy Storage)االستمرار في دراسة الجدوى االقتصادية وا 
 في منطقتي مقنا ووادي بيش.     

 ( واستعاضة خلطه بالماء بداًل من الديزل.HFO & VROوقود )البدء في دراسة رفع كفاءة احتراق مستحلب ال -
 البدء في دراسة استخدام تقنية البالزما غير الحرارية للتعامل مع انبعاثات محطات التوليد. -
عودية البدء في دراسة جدوى إنشاء المعمل الوطني لالحتراق النظيف. هذه الدراسة يتم عملها بالتعاون بين الشركة وشركة ارامكو الس -

 ( للمساعدة في إجراء الدراسة.Jacobsوجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية، وقد استعانت األطراف الثالثة باستشاري عالمي )
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 مركز الطاقة المتجددة: -3

خالل تركيز أشعة البدء بالتعاون مع جامعة الملك سعود في تنفيذ المرحلة األولى للمشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من  -
 كيلووات. 111الشمس على الرمال ، وتبلغ قدرة هذا المشروع حوالي 

خالل تركيز أشعة  البدء بالتعاون مع جامعة الملك سعود في التحضير للمرحلة الثانية للمشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من -
 ميجاوات. 1 الشمس على الرمال ، والذي من المخطط أن تبلغ قدرته أكثر من

 

 مركز حاضنة االبتكار: -5
( في استدامة العمل، فقد تم البدء في التحضير لمشروع تجريبي Radical Innovationانطالقًا من قناعة الشركة بالدور االبتكار الجذري )

اإلبداعية التي ممكن أن تعود بالفائدة لحاضنة ابتكار يتم من خالله دراسة جدوى أن تقوم الشركة بإنشاء مركز دائم ومتكامل الحتضان األفكار 
 على الشركة وعلى البلد، والعمل على رفع جاهزيتها التقنية إلى أن تصبح قابلة للتطبيق. 

 

 إدارة المعرفة واالبتكار:
بداعات الموظفين وتوثيقها وحمايتها ، أحد أهم البرامج الم تعلقة باألبحاث والتطوير والتي تعتبر إدارة المعارف واالستفادة من األفكار االبتكارية وا 

ج ستسهم بصورة كبيرة في رفع مؤشر االبتكار في أعمال الشركة، وذلك من خالل تسجيل براءات االختراع، وتشجيع المبتكرين، وقد تم وضع نموذ
طار عمل محدد إلدارة المعرفة  وتطبيق المعرفة في مختلف يتمثل هذا النموذج في مجموعة من المراحل: تشخيص وتوليد وتوثيق وتشارك  –وا 

 :م6112أبرز األعمال التي تم تنفيذها خالل عام والبدء في تفعيله،  ومن  –الوحدات التنظيمية 
عقد ورشة العمل المتخصصة في إدارة المعرفة لمنسوبي الشركة لنشر ثقافة إدارة المعرفة في مختلف الوحدات التنظيمية بالشركة، وصواًل  -

 لى المنظمة المتعلمة. إلى التحول بالشركة إ
 التنسيق مع مكتب البراءات السعودي لتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكرية بالشركة من خالل عقد االجتماعات المتواصلة.  -
لى براءات عقد برنامج التدريب المتخصص للتعامل مع قواعد البيانات والبحث في التقنيات السابقة، وصواًل إلى تسجيل طلبات الحصول ع -

 االختراع.
 التنسيق مع نشاط الموارد البشرية بالشركة لتطوير برنامج إبداع الموظفين إلى المرحلة التالية وخصوصا التوصيات واالقتراحات المطبقة. -
 براءة اختراع. 15تكريم عدد من منسوبي الشركة الحاصلين على براءات االختراع والبالغ عددها  -

 

 والتطوير واالبتكار: الملتقى السنوي لألبحاث
ديسمبر  14 بتاريخانطالقا من إدراك الشركة ألهمية التعاون والتبادل المعرفي بين األطراف المعنية بأبحاث الكهرباء،  تم عقد الملتقى الثاني 

رجها. تناول الملتقى أكثر من شراكات استراتيجية للتميز في األبحاث والتطوير واالبتكار" ، بمشاركة من داخل الشركة وخا م تحت شعار: "6112
 موضوعًا، طرحت على مدى خمس جلسات علمية متخصصة، وغطت المحاور التالية: 65

 عرض االستراتيجية الجديدة لألبحاث والتطوير في الشركة. -
 أتممة شبكات التوزيع واستخدام العدادات والشبكات الذكية. -
 تحسين كفاءة استخدام الوقود والمحافظة على البيئة. -
 النظام الكهربائي. استقراريةدور المحاكاة الرقمية في تعزيز  -
  الطاقة المستدامة. -
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 التعاون العلمي مع الجامعات ومعاهد البحوث في المملكة:
ت تعول الشركة بشكل كبير على الجامعات ومعاهد البحوث المحلية لتوطين األبحاث والدراسات الهندسية المتخصصة، والتقليل من اللجوء للجها

امل في الخارجية قدر المستطاع. وعليه استمرت الشركة في توطيد عالقتها االستراتيجية والمستدامة مع الجامعات والتي تهدف من خاللها إلى التك
عزيز للعلوم النواحي العلمية والعملية بما يخدم مصلحة الوطن. ومن أهم الجهات التي بدأ التعاون معها يأخذ منحى عمليًا هي مدينة الملك عبد ال
كة ارامكو والتقنية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، شر 

 السعودية،  وسيستمر العمل على إنشاء عالقات مع جهات أخرى.
 

 التعاون العلمي الدولي:
على آخر المستجدات العالمية في أبحاث الكهرباء، ووضع الشركة في مصاف شركات الكهرباء العالمية، يهدف هذا التعاون إلى االطالع 

وتقليل تكاليف األبحاث من خالل التشارك مع أطراف أخرى. وفي هذا الصدد وطدت الشركة تعاونها مع معهد أبحاث الكهرباء األمريكي 
(EPRI( وشركة الكهرباء الفرنسية ،)EDFوما ،) ت تدرس الدخول في تعاون مع جهات أخرى.زال 
 

 توطين صناعات الكهرباءط( 
اعتمدت الشركة استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والتي تهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة وذلك لخلق القيمة المضافة على 

 اقتصادنا الوطني، وتشمل االستراتيجية على ثالث مبادرات رئيسية:
 االولى : وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين : المبادرة

 تقييم العروض المقدمة والمقبولة بناء على معادلة تحفيز مبنية على المعايير التالية :
 نقاط(. 02نقاط( ، نسبة استخدام المواد المصنعة محليًا ) 5نقطة( ،  نسبة توطين العمالة ) 95سعر العطاء )

 عطاء  +  نقاط توطين العمالة  +  نقاط استخدام المنتجات المصنعة محلياً مجموع النقاط  =  نقاط سعر ال
 ويكون العرض الفائز هو العرض المتحصل على مجموع نقاط اعلى.

 ي:مالحظة: وفي حالة عدم وجود توفير مواد في نطاق عمل العقد مثل العقود الموحدة وعقود االستشارات وغيرها ، يكون توزيع النقاط  كما يل
 نقاط( 5نقطة( ،  نسبة توطين العمالة ) 85ر العطاء )سع

 المبادرة الثانية : وضع سياسات وآليات تحفيز للمصانع المحلية :
 %.02المرحلة االولى : تعطى المنتجات الوطنية اولوية في الشراء على مثيالتها االجنبية بنسبة 

 محلي لدى المصنع، ويعتمد على المعايير التالية :المرحلة الثانية : تفضيل للمصنعين المحليين حسب المحتوى ال
 سعر العطاء. -
 المحتوى المحلي للمصنع. -
 درجة اهمية المنتج للشركة. -

 

 المبادرة الثالثة : تحديد فرص التوطين بصناعات المواد :
ية الستقطابهم إلنشاء مصانع تحديد فرص التوطين في صناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، والعمل مع المستثمرين والشركات العالم -

 محلية.
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تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة واللجان المشتركة بين المملكة والدول األخرى ذات  -
 العالقة لتوطين الصناعة.

 فتح مصانع لمواد وقطع الغيار غير متوفرة محليًا. في المستثمرين الراغبين دعم -
 

والتأهيل الفني" حتى تكون هي المرجعية الخاصة بإدارة اعمال  الصناعة استحداث ادارة مستقلة إلدارة اعمال التوطين بمسمى "ادارة توطينوقد تم 
 ( لقياس مدى التقدم في تطبيق االستراتيجية وهي كالتالي:KPIsالى استحداث مؤشرات اداء ) باإلضافةالتوطين  
 .من المصنعين صنع الى اجمالي المشترياتنسبة شراء المنتجات المحلية ال -
 .المواد لتصنيععدد المصانع المحلية المؤهلة  -
 .نسبة المحتوى المحلي في المشاريع -

 
غب وتعتبر الشفافية والوضوح وتوفر المعلومات والبيانات عن الفرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار هي اكبر محفز لكل مستثمر ير 

في صناعات الكهرباء، حيث يتم تزويد المستثمرين بالبيانات الالزمة لدراسات الجدوى االقتصادية ، كما تقوم الشركة بنشر خطة في االستثمار 
 االلكتروني. من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركةاحتياجاتها 

مليار لاير خالل الخمس  50فرصة تقدر بقيمة  95ة المواد وقطع الغيار" الذي تضمن وقد اصدرت الشركة كتيب "الفرص االستثمارية في صناع
من نوعه بين الشركات المحلية. وهو متاح على موقع الشركة االلكتروني ، كما تم إقامة معرض مصغر ودائم لعرض  اً سنوات القادمة ويعد فريد

وتهدف الشركة لزيادة عدد المصانع المحلية وتوفير قاعدة امدادات ،  هار في تصنيعاالستثمابهذه الفرص بهدف توفير العينات للجهات الراغبة 
، حيث أسهمت في التعريف بالفرص االستثمارية  االقتصاد الوطنيمحلية تساعد في زيادة موثوقية الطاقة الكهربائية وخلق القيمة المضافة على 

 حلية على سبيل المثال ال الحصر: الصناعية وتم البدء في اجراءات إنشاء بعض المصانع الم
 

 مجال المصنع الجهة

 مصنع محوالت شركة بحرة للكابالت
 مصنع مفاتيح كهربائية شركة بحرة للكابالت

 مصنع ملحقات هوائية شركة البعيز القابضة
 مصنع قواطع شركة الخليفة
 مصنع قواطع شركة حواء
 القواطع - مصنع البلر شركة الفنار

 الملحقات الهوائيةمصنع  فنون
 فالتر -مصنع صمامات التميمي
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 مصنع وطني: 998في زيادة تسجيل وتأهيل عدد المصانع المحلية ووصل العدد الى  ت اسهمكما 
 
 

 
 

 
لمضافة على من النحاس الذي يستورد من الخارج مما يخلق القيمة ا بدالً  المستخدمة لكابالت االلمنيومالمواد الخام  في توطين صناعةوأسهمت 

، ومتوقع ان يتم توفير سنويا  لاير مليار 0معدل السنوية  ب التكاليفاقتصادنا الوطني من خالل استخدام األلمنيوم المحلي ، مع توفير مالي في 
 مليار لاير خالل الخمس السنوات القادمة نظرًا لفرق السعر بين المعدنين. 02
 

سعار الشراء بنسب تزيد عن أعة بعض قطع غيار محطات التوليد البخارية والتي نتج عنها تخفيض شبابنا السعودي استطعنا توطين صنا وبجهود
في  ت الشركةسهمأ على سبيل المثال محطة غزالن البخارية. كماو % من سعر المصانع الخارجية من خالل تصنيعها محليًا في ورش الشركة 22

 تفوقت على المصانع الخارجية في السعر ومدة التوريد.مصانع محلية  لمن خالالغيار بعض قطع تصنيع توطين 
ونقل  قعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لشحن المواد والمعدات المستخدمة في توليدكما و 

ة التي تدعمها الشركة، ال سيما في مجال النقل والشحن، من أجل وتوزيع الكهرباء، ضمن استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساند
ويتضمن العقد استالم ونقل وشحن المواد والمعدات من ، دعم القيمة المضافة القتصاد المملكة وتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الوطنية
ها إلى نقاط التسليم في مواقع أعمال الشركة السعودية للكهرباء مختلف المصانع العالمية وتخليصها من منافذ الجمارك بالمملكة، إلى جانب نقل

 .كافة
من خالل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى على مستوى المملكة وذلك تبذل الشركة جهود حثيثة لتعظيم وتعزيز توطين الصناعة و 

 .الهيئة العامة لالستثمار( –وزارة الدفاع  –المالحة  المياهية المؤسسة العامة للتحل –سابك  –) ارامكو السعودية  وعلى سبيل المثال
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 ( المحافظة على البيئة:ي
من تأثيرات بيئية  ذلك يصاحب % سنويًا، وما2.0على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي يصل الى 

للكهرباء ملتزمة بالتقليل قدر االمكان من هذه التأثيرات، مع االمتثال للقوانين واللوائح البيئية، وذلك  السعودية الشركة أن إال يمي،على المستويين المحلي واإلقل
  .لطاقةمن اللحد من التلوث وحماية البيئة والصحة العامة، و بما يدعم التنمية المستدامة، وال يؤثر على التزام الشركة بتوفير احتياجات عمالئها 

سعودية وتسعى الشركة من خالل برنامجها للتحول االستراتيجي المتسارع إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة العربية ال
هـ  0/5/0905 العامة لألرصاد وحماية البيئة في الهيئةمن خالل استراتيجيتها في تحقيق التوافق مع المقاييس البيئية المحدثة والصادرة عن 

وزيادة االنتاج من الطاقة النظيفة وخفض استهالك الموارد  ISO14001-2015وتطبيق نظام لإلدارة البيئية متوافق مع المواصفة العالمية 
 الطبيعية.

 :التوافق البيئي
المحددة باألنظمة  والنفايات نبعاثات والتصريفالبيئية السائدة وبما يحقق االلتزام بحدود اال قاييسيتم تصميم جميع مشاريع الشركة لتتوافق مع الم

  .مساهمة منها في العمل على تحسين بيئة المملكة والمقاييس البيئية
 البيئية لجميع مرافقها من خالل تطبيق بروتوكول التدقيق البيئي المتوافق مع المقاييستقوم الشركة بمراقبة مستوى التوافق مع 

ISO 19011: 2011 لرفع مستوى  تضمنت حلوالً قاييس وضعت الشركة خطة تفصيلية لتحقيق توافق جميع منشآتها مع هذه الم وفي هذا االطار
وتم   IRCAمدقق بيئي وفقًا لمعايير منظمة 05وفي هذا اإلطار تم تدريب واعتماد  ،التوافق بشكل عاجل، كتوعية جميع المعنيين بالمعايير البيئية

الوثائق البيئية ( من 00عدد ) اعداد وتطبيقتم و م، 0202موظف خالل العام  0,922يئي حضرها أكثر من ورشة ودورة للتوافق الب 005تقديم 
موظف كممثلين للبيئة في مواقع  025وتم تشكيل لجنة للتوافق البيئي ضمت ممثلين عن جميع األنشطة بالشركة، كذلك تم اختيار  ،ذات العالقة

لواًل أخرى متوسطة وعالية التكاليف لتحقيق التوافق مع هذه المعايير مثل تركيب أنظمة استرجاع كما تضمنت خطة التوافق البيئي حالعمل. 
وحاليًا تقوم مواقع الشركة بمراقبة االنبعاثات من المداخن واالنبعاثات أنظمة المراقبة والتحكم البيئي.  مزيد من المركبات العضوية المتطايرة وتركيب

المتحركة ومراقبة تصريف مياه الصرف الصناعي والصحي وتلوث المياه الجوفية والضوضاء والنفايات الخطرة وغير الشاردة وانبعاثات المصادر 
وتستثمر الشركة في ذلك مبالغ طائلة للتحكم في االنبعاثات ومراقبتها مثل استخدام أجهزة الخطرة وجودة الهواء والمواد المستنفذة لطبقة األوزون. 

 electrostatic% والمرسبات اإلليكتروستاتيكية )22( التي تخفض انبعاثات اكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى LNBاإلحراق المطورة )
precipitators)  88في الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث الدقائق العالقة بنسبة تصل إلى( وتقنية ،%Seawater FGD )

% بدون أي نفايات سائلة او صلبة، ومعالجة مياه غسيل 82سيد الكبريت الملوثة للهواء بنسبة تصل إلى الحديثة للحد من انبعاث غازات أكا
ى البحر الغاليات وفصل بقايا الوقود عن مياه تصريف الخزانات قبل إرسالها إلى برك التبخير، والتحكم بدرجة مياه التبريد التي يتم تصريفها إل

موقع وحفر  50موقع وانظمة تجميع مياه الصرف الصحي والصناعي لعدد  02انظمة ادارة النفايات لعدد  وتم تنفيذ ضمن الحدود المسموحة.
محطة وعمل مسح بحري لمحطات رابغ، والشعيبة، وغزالن، والقرية والقرية المركبة.  02محطة وقياس الضوضاء بـ  92االبار االختبارية لعدد 

 وقددراسة تقييم االثر البيئي لمشاريع محطات التوليد والنقل،  20ى شهادات التشغيل البيئي واجراء محطة توليد عل 00باإلضافة الى ذلك حصول 
 م.0202في العام  0.0/5م إلى 0209في العام  5/ 0.9تحسن مستوى التوافق البيئي في الشركة من 

 
 
 



 

61 

 

 م6112مجلس اإلدارة تقرير 

 :الطاقة النظيفة
نجاحًا جديدًا يضاف إلى رصيد انجازاتها البيئية، فقد تحقق لها زيادة في رقعة توليد الطاقة الكهربائية النظيفة حيث أنها أنتجت  الشركة سجلت 
من خالل استخدام الدورة المركبة والتي تستخدم م ، وذلك  0202% من عام  9.0% من الدورة المركبة مقارنة بـ  09.2 م 0202عام خالل 

 م إلى 0202% عام  51من حرق الوقود بينما انخفض استخدام الدورة البسيطة من  عوادم وحدات التوليد كمصدر حراري للغاليات بدالً 
  اوات.جيج 9.5وتنفذ الشركة مشاريع لرفع قدرات التوليد من الدورة المركبة الى أكثر من  م 0202عام  09.0%

 محطات كما أنها بدأت بالتوجه نحو انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كما في محطة جزيرة  فرسان ومشروعي
، ومشاريع محطات ميجاواط من الطاقة الشمسية 52إلنتاج  ومشروع محطة األفالج ميجاواط من الطاقة الشمسية 022الجوف ورفحاء إلنتاج 

ميجاواط من الطاقة الشمسية. ومنذ اإلعالن  022لتان تتضمنان ليد الحرارية المدمجة مع الطاقة الشمسية في وعد الشمال وضبا الخضراء الالتو 
تعمل الشركة السعودية للكهرباء عن قرب مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير  0202عن رؤية المملكة العربية السعودية 

جيجاوات. وفي هذا اإلطار يأتي مشروعي طيبة وشمال القصيم لتوليد الكهرباء من  8.5خططها ومبادرتها لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 
ع ولالستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح تعمل الشركة على تنفيذ مشرو  .ميجاواط من الطاقة الشمسية 022الدورة المركبة المدمج معها 

واط من طاقة الرياح، وأيضًا تقوم بإعداد الدراسات لتنفيذ مشاريع لطاقة الرياح بمنطقه أملج على الساحل ميجا 0.55بمنطقه حريمالء إلنتاج 
 ميجاواط. 52الغربي للمملكة تصل قدراتها إلى 

 
 

 :الحفاظ على  الموارد الطبيعية
الطاقة الكهربائية  روتصدي لمملكة ودول الخليج العربي األمر الذي ساهم في استيرادوقد أنجزت الشركة مشروع الربط الكهربائي بين مناطق ا

م على تقليل الفاقد في استهالك الطاقة. 0209وتقليل االحتياطي الدوار. كما سيساهم تطبيق العزل الحراري في المباني والذي بدأ تطبيقه في عام 
محطات التوليد العاشرة والثانية  أندام مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، كما وحاليا تقوم محطات التوليد بمعالجة واعادة استخ

ترشيد كما قامت الشركة ب ،م مياه الصرف الصحي المعالج بدال من استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في انتاج الكهرباءستخدامصممة العشر 
% من استهالك الطاقة في مكاتبها في المنطقة الوسطى من خالل استبدال 52دارية بالشركة وتوفير بجميع المواقع اال استهالك الطاقة الكهربائية

   .LEDلمبات اإلضاءة العادية بلمبات ال
 
 

 الوعي والتواصل البيئي:
نيين من منسوبيها تساهم الشركة في نشر وتعزيز الوعي البيئي لدى جميع موظفي وعمالء ومقاولي وموردي الشركة حيث تقوم بتأهيل المع

و  NEBOSHو  IEMAو  IOSHوتمكينهم من حضور الدورات التأهيلية والحصول على أعلى الشهادات العالمية في مجال حماية البيئة مثل
ENVIRONMENTAL LEAD AUDITOR  عالوة على طباعة كتيب التوافق البيئي وتوزيعه على موظفي الشركة وتقديم الدورات التخصصية

 وعية في المجاالت البيئية المختلفة.وبرامج الت
تقديم عدٍد من أوراق العمل واستضافة عدٍد من المختصين والبارزين في تم  حيث في يوم البيئة العالميجميع مواقعها الرئيسية بالشركة  شاركت

 حبة.بعض من شركات القطاع الخاص في هذه الفعالية في المعارض المصاقد شاركت العمل البيئي بالمملكة، و 
الذي  جيوال تغفل الشركة أهمية التواصل مع المجتمع ودعم البرامج واألنشطة البيئية من خالل رعاية المناسبات الهامة، مثل منتدى البيئة الخلي

على البيئة وترشيد ة العامة لألرصاد وحماية البيئة، والمشاركة بأوراق عمل في المؤتمرات البيئية وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ هيئتشرف عليه ال
شاركة استهالك الكهرباء من خالل طباعة العبارات اإلرشادية على فواتير الكهرباء وتوزيع المطويات والنشرات عبر مكاتب خدمات المشتركين والم

أنظف" والتفاعل مع  بالمقاالت والنشرات في الصحف، والقاء المحاضرات في المدارس والقيام بالعديد من الحمالت التوعوية مثل حملة "بيئة
 األحداث العالمية مثل ساعة ويوم األرض. 

http://www.zawya.com/ar/company/profile/344394/الشركة_السعودية_للكهرباء/
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 :مجتمعيةمسؤوليتنا ال ك(
     

 

 4          والمجتمع  وشركائنا  وعمالئنا  موظفينا  تجاه  ملتزمون
 

  : استراتيجياتنا
 
 : الموظفين  تجاه  -1

  تجسيد  وممارسة،  وفكراً   ثقافةً   الجودة  غرس  واإلبداع،  التميز  مبادرات  على  التحفيز  والتطوير،  للتدريب  المتكافئة  رصالف  تهيئة  المناسبة،  العمل  بيئة  توفير

شراك  العمل،  أخالقيات  وثيقة  تنظمها  التي  القيم  . لهم  المقدمة  والخدمات  واألنشطة  البرامج  في  آرائهم  واستطالع  البريدية  الرسائل  عبر  الموظفين  وا 
 
 : المجتمع  تجاه  -6

  المجتمع  وهموم  قضايا  مع  التفاعل  االجتماعية،  الرعاية  وبرامج  أنشطة  دعم :  خالل  من  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تحقيق  في  فاعلة  مساهمة

  استخدام  مخاطر  من  والسالمة  األمن  ثقافة  ونشر  الكهرباء،  استخدام  في  االقتصاد  برامج  وقيادة  المبادرات  في  المجتمع  إشراك  واإلنسانية،  التنموية

  أداء  وتحسين  الكهرباء،  استهالك  ترشيد  في  المساهمة  شأنها  من  التي  البحث،  وكراسي  المبادرات  ودعم  تبني  خالل  من  البحوث  مراكز  مساندة  ،الكهرباء

 . لمتجددةا  الطاقة  ومشاريع  مبادرات  ودعم  البيئة،  على  والمحافظة  الكهربائية  األنظمة
 
 : وعمالؤنا  شركاؤنا  -1
مكاناتنا  قدراتنا  إلثبات  قوياً   دافعاً   الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  ونقل  إنتاج  عن  مسؤوليتنا  شكلت     والشفافية،  العدالة  من  أسس  على  استراتيجية  عالقات  لبناء  وا 

  ومتابعة  الكهرباء  صناعة  ضاياق  في  المشاركة  على  نحفزهم  والشراكة،  والثقة  التفاعل  استدامة  لضمان  وشركائنا  عمالئنا  مع  نتواصل  المجال  هذا  وفي

 . الذهنية  وصورتنا  موقعنا  لتعزيز  أدائنا  مستوى  في  ومقترحاتهم  آلرائهم  واالستماع  تطوراتها،
 
 : االجتماعية  األنشطة  -4

  من  وأسرهم  الموظفين  مع  االجتماعي  التواصل  تعزيز  الخاصة،  والحفالت  والتكريم  التخرج  وحفالت  والمحاضرات  والفعاليات  البرامج  من  العديد  تنفيذ

  ألبناء  التدريبية  الفرص  وتوفير  التابعة للشركة،  باألندية  واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  واألنشطة  البرامج  تنظيم  الداخلي،  التواصل  خطة  تنفيذ  خالل

                                                                                              ية المختلفة.متخصصة و العديد من األنشطة الرياض   تدريبية  معاهد  مع  باالتفاق  الحاسوب  ومهارات  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  في  الشركة  منسوبي
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 وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:  -1     
 

  :الشركةأنشطة هيكلة  إعادة ( أ

يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد وبرنامج التحول الوطني والذي  6111مواكبًة لرؤية المملكة 
م بجهود كبيرة لتحقيق أهداف الرؤية من خالل دراسة الكثير من الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة 6112قامت الشركة خالل عام 

 أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة.
هيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في حيث تهدف إعادة ال

ن المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمري
 ثمار في قطاع الكهرباء.والقطاع الخاص في مجال االست

اإلنتاج كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركة وهيئة تنظيم الكهرباء و 
ئي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل المزدوج، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل االقتصادي للنظام الكهربا

 وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.
 وخالل العامين المنصرمين قامت الشركة بتطبيق هيكل تنظيمي يتوافق مع متطلبات خطة الهيكلة التي تبنتها هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج

 ركة وهي:المزدوج ونتج عنه اولى ثمرات خطة إعادة هيكلة أنشطة الش
 ( انشاء كيان المشتري الرئيس داخل الشركة السعودية للكهرباءRing Fenced.) 
 ( انشاء كيان المشغل المستقل للنظام داخل الشركة الوطنية للنقلRing Fenced.) 

المعدنية وهيئة تنظيم وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
ع عجلة  الكهرباء واإلنتاج المزدوج وفقًا لألهداف واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دف

 االقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن اهلل.
 

 :القرارات المهمة  ب(
 م في مدينة لندن اتفاقية الشريحة المقومة بالدوالر األمريكي من 12/11/6112هـ ، الموافق 62/11/1417عاء وقعت الشركة يوم األرب

مليار لاير( بدون تقديم أي ضمانات من  5465مليار دوالر أمريكي )ما يعادل  144التسهيالت االئتمانية االحتياطية بحد أقصى قدره 
سبعة من البنوك العالمية الكبيرة هي: بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، بنك  الشركة وتمتد لفترة ثالث سنوات وبمشاركة

 ميزوهو، شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، كريدي إجريكول، دوتشه بنك.

 

  فة الرأسمالية لمشروع إنشاء م على تمويل جزء من التكل66/16/6112هـ ، الموافق 11/15/1417وافق مجلس اإلدارة يوم االثنين
محطة توليد الشقيق البخارية عن طريق واحدة أو أكثر من وكاالت الصادرات الكورية ، وذلك في صورة قرض مباشر و/أو قرض 
 بضمان هذه الوكاالت و/أو أي شكل آخر من أشكال التسهيالت المالية وذلك بحد ال يتجاوز واحد مليار دوالر أمريكي، 

 411م وقعت الشركة اتفاقية تمويل جزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية بقيمة 15/15/6112وبتاريخ 
وعدة بنوك دولية مشاركة هي بنك طوكيو  K-Eximمليون لاير سعودي( مع بنك الصادرات الكوري  13175مليون دوالر امريكي )

سنة وتم الحصول عليه بتمويل مباشر وبضمان من بنك الصادرات  11465تمتد مدة التمويل  ميتسوبيشي وبنك دوتشيه وبنك سانتاندر.
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هـ اتفاقية تمويل مشترك بصيغة المرابحة اإلسالمية لمدة 15/16/1417م الموافق 14/14/6112وقعت الشركة يوم االثنين كما  الكوري.
البنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا  مليار لاير سعودي مع ثالثة بنوك محلية هي 5سبع سنوات بقيمة 

 المالية بدون أي ضمانات من الشركة، وذلك بغرض تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية المختلفة.

 

   ى م عل٦١٠٢/  ٥/  ٤أعلنت الشركة أن شركة ضوئيات لالتصاالت وهي إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل حصلت يوم االربعاء
سنوات قابلة  ٠١ترخيص فئوي من النوع )ب( بمسمى )خدمة تأجير مرافق االتصاالت( من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، لمدة 

 .هـ٠٤٤١رجب  ٦٥للتجديد اعتبارًا من 

 
  سعودي( مع مليون لاير 5265مليون دوالر أمريكي ) 1511م اتفاقية تمويل تجاري مباشر بقيمة 64/12/6112وقعت الشركة  بتاريخ 

خدم في تمويل جزء من مشاريع ت( لمدة خمس سنوات بدون تقديم أي ضمانات من الشركة وسيسICBCبنك الصين للصناعة والتجارة )
 الشركة الرأسمالية.

 
  م سبع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية 11/14/6112م ويوم الخميس 11/15/6112وقعت الشركة يوم األربعاء الموافق

واليابانية المتخصصة، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب 
 الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين واليابان وهي على النحو التالي :

وتهدف لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع  سنوات،مذكرة تفاهم مع شركة ) شنجهاي إلكتريك ( الصينية، مدتها ثالث  -1
 الطاقة وكذلك االستثمار في مجال مشاريع اإلنتاج المستقل .

مذكرة تفاهم مع شركة ) كهرباء الصين ( بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ومدتها سنتين، لتمويل واستثمار وبناء وتشغيل  -2
والحرارية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية على أساس اإلنتاج  وصيانة محطات للطاقة الكهربائية

 المستقل للطاقة. 

مذكرة تفاهم مع شركة ) هواوي ( الصينية، ومدتها ثالث سنوات، وذلك للتعاون في مجال الشبكات والعدادات الذكية ومجاالت  -3
 الطاقة الشمسية

( الصينية، ومدتها ثالث سنوات، للتعاون في مجال االتصاالت والشبكات والعدادات الذكية وكذلك ZTE)مذكرة تفاهم مع شركة  -4
مجاالت الطاقة الشمسية بما فيها االستثمار والتوطين وتوفير التمويل الالزم للمشاريع وتشمل مجاالت التدريب في مجال الطاقة 

 واالتصاالت .     

اء طوكيو ( اليابانية، ومدتها خمس سنوات، للتعاون في مجال إدارة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة مذكرة تفاهم مع شركة ) كهرب -5
 استخدام الطاقة بهدف إزاحة األحمال وخفض االستثمارات الرأسمالية في مشاريع الطاقة.

سنتين، إلنشاء محطات لتوليد الكهرباء من النفايات في ( اليابانية ومدتها JGC CORPORATIONمذكرة تفاهم مع شركة ) -6
 المملكة، وذلك من خالل استخدام أحدث التقنيات اليابانية.

مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ) شركة ميتسوبيشي ( اليابانية، ومدتها سنتين، لتمويل واستثمار وبناء وتشغيل وصيانة محطات  -7 
اقة الرياح والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية على أساس اإلنتاج المستقل للطاقة للطاقة الكهربائية والحرارية وط

   .وسيكون تاريخ سريان هذه المذكرات بتاريخ توقيعها، ولن يترتب على توقيع مذكرات التفاهم على الشركة أي التزامات
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 م على قيام الشركة بطرح فرص لمشاريع 6/11/6112هـ الموافق 1/1/1415 وافقت اللجنة التنفيذية للشركة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ
 ميجاوات وبخيار تنفيذها على مراحل.  5,411استثمارية جديدة على القطاع الخاص بغرض اضافة قدرات توليد تقدر بـ 

 

  ي لإلنتاج المزدوج وهو مشروع مشترك  التعاون بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية لتطوير مشروع محطة الفاضلتم
( بين الشركتين إلنتاج الكهرباء والبخار بمشاركة القطاع الخاص، ويقع المشروع بالقرب من محطة غاز IPPبنظام اإلنتاج المستقل )

وند/ ساعة من مليون با 1414ميجاوات من الكهرباء ويوفر لمعمل الغاز حوالي  13514( حيث سينتج المشروع  حوالي FGPالفاضلي )
البخار، وسيتم المشاركة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة ارامكو السعودية والقطاع الخاص على أساس نظام البناء والتملك 

% وحصة ارامكو السعودية 11( ، وستكون نسبة ملكية الشركة السعودية للكهرباء في شركة المشروع BOOTوالتشغيل ونقل الملكية  )
% . وتم طرح المشروع للمنافسة وشهد إقبال أهم الشركات المحلية والعالمية في مجاالت الطاقة 41لقطاع الخاص % وحصة ا11

لتطوير مشروع الفاضلي، وتم استالم عروض التحالفات المتقدمة وتم فتحها وتقييمها من قبل الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو 
( العرض الفائز بالمشروع. ومن المخطط أن يدخل Engieاعتماد عرض شركة إنجي )م تم 4/11/6112السعودية، وفي تاريخ 

وسيتم تمويلها من شركاء  مليار دوالر 146م. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 6114المشروع التشغيل التجاري في شهر ديسمبر من عام 
 شركة المشروع والتمويل الخارجي من مصادر متنوعة.  

 
   خطاب نوايا غير محدد المدة للتعاون مع شركة االتصاالت  م11/11/6112إحدى الشركات التابعة في تاريخ وقعت شركة ضوئيات

 المتنقلة السعودية )زين( حيال التالي:

 استفادة شركة زين من شبكة األلياف البصرية الخاصة بشركة الكهرباء -

 التسويق المتبادل لخدمات الشركتين.  -

 شاء أبراج االتصاالت ومراكز البنية التحتية لشبكات االتصاالت.   توفير أماكن جديدة إلن -

 . IOT دعم البنية الرقمية للشبكة الكهربائية وبخاصة خدمات االنترنت بين األجهزة  -
 

  461 سعودي )مليون لاير 1,575وقعت الشركة اتفاقية تمويل لجزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية بقيمة 
م وذلك مع عدة بنوك دولية مشاركة هي بنك بانكو سانتاندر وبنك كريدي أجريكول. تمتد 67/11/6112مليون دوالر امريكي( في تاريخ 

ولم يتم تقديم أي ضمانات من  (K-Sureسنة وتم الحصول عليه بضمان من شركة كوريا للتأمين التجاري ) 16477مدة التمويل 
 .الشركة
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 :الخطط والتوقعات المستقبلية ( 
 -م 6117) في ضوء النمو المضطرد لالقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة ، أعدت الشركة خطتها الخمسية للسنوات

 م( لتلبية تلك التوسعات على النحو التالي :6161
 الكهربائية، ستضاف صافي قدرات توليد جديدة من محطات الشركة في إطار خطة الشركة لتلبية الزيادة المتنامية في األحمال والطاقة 

 ( ميجاوات.53411بحوالي )
  ( 623761بحوالي )ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية، ستضاف قدرات

  ميجاوات.
 ( محطة 617( كم دائري، و)613415، ستضاف خطوط نقل بطول )في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها

 تحويل.
 م( وبذلك يصل إجمالي عدد 6161 –م 6117( مليون مشـترك جديد خالل سنوات الخطة )641الخدمة الكهربائية لحوالي ) ايصال

 ( مليون مشترك.1145م إلى )6161المشتركين بنهاية عام 
 ( كم.1213517وط توزيع بطول )ستضاف أطوال خط ؛لتعزيز شبكات التوزيع 

 
 وتسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة      

ذي تنتهجه الشركة سيتم خالل سنوات م، وفي إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع ال6161% بنهاية عام 1أيام التطوير إلى أيام العمل 
م( استقطاب موظفين من خريجي الجامعات حديثي التخرج، إضافة إلى خريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية ببرامج 6161 –م 6117الخطة )

 .إن شاء اهلل م6161% بنهاية عام 46التدريب التابعة للشركة، وستصل نسبة التوطين إلى ما يقارب 
 

 (نما) المرحلة الثانية ج التحول االستراتيجي المتسارعبرنام( د
في ضوء مراجعة مستقبل سوق الكهرباء والفرص الخارجية واألداء الداخلي؛ قررت الشركة تبني أكبر برنامج للتحول في تاريخها وهو برنامج 

ليًا وخارجيًا، ويهدف البرنامج إلى وضع الشركة (، حيث وضعت الشركة أقدامها على مسار التحول داخASTPالتحول االستراتيجي المتسارع )
 على المسار السليم لتصبح مرفق خدمات عالمي.

في هذا  حقق البرنامج العديد من اإلنجازات الملموسة، حيث تم إنجاز المرحلة األولى للبرنامج بنجاح، والبدء في المرحلة الثانية )نما(، وشارك
 براء ومستشارون عالميون إلدارة مبادرات البرنامج.موظف، يدعمهم خ 1111الجهد ما يزيد عن 

 
 اسباب التغيير:

ديات تشهد المملكة توسعًا اقتصاديًا كبيرًا، وقد نجحت الشركة خالل مسيرتها الطويلة في التغلب على العقبات التي اعترضت مسارها، لكن التح
 ت رئيسية:اآلن باتت أكثر صعوبة. وفيما يلي نسلط الضوء على أهم أربعة تحديا

 
نمو االقتصاد السعودي القوي يعني استمرار التحدي لتوفير الطاقة. ولمواجهة هذا التحدي يلزم توفير استثمارات مالية ضخمة وعلى نحو  أوال :

دارتها بشكل سليم.  متسارع وا 
ن مستقلين وشركات تساهم في توفير الطاقة، في أصبحت البيئة التنظيمية أكثر تعقيدًا، فالشركة تعمل في وسط منظومة متكاملة من منتجي ثانيا :

 ظل إطار تنظيمي تقوده هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج يهدف لصياغة معالم جديدة لقطاع الكهرباء في المملكة.
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مكانيات دأبت الدولة على تقديم دعم مالي للشركة، وينبغي علينا تقليل اعتمادنا على التمويل الحكومي ما أمكن،  ثالثا : فلدينا ثروات هائلة وا 
 ضخمة يجب أن تستثمر من خالل تقليل التكلفة التشغيلية وزيادة اإلنتاجية، مع الحفاظ على معدالت األمان والجودة.

ستقطاب في ظل المنافسة القوية على المواهب أصبح توظيف والمحافظة على أفضل الموارد البشرية المؤهلة تحديًا للشركة، حيث يصعب ا رابعا :
 الموهوبين فضاًل عن المحافظة على استمرارهم في الشركة في ظل وجود شركات أخرى منافسة في المملكة.

 
لى نحن بحاجة ماسة إلى مواجهة هذه التحديات، التي ُتعد بمثابة الحافز الذي يدفعنا للمضي قدمًا بثبات حتى نحقق هدف الشركة في التحول إ

 األول قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.مرفق خدمات عالمي من الطراز 
  

 مراحل التغيير:
ي من الحاجة إلى إحداث التغيير أصبح أمرًا جليًا، وال بد من مواجهة تحديات المرحلة القادمة، والتغلب عليها والتحول إلى مرفق خدمات عالم

 الطراز األول. هذا الطموح يتطلب عماًل دؤوبًا من خالل التالي:
 

 األولى: المرحلة
أكملنا وهي مرحلة بناء األسس للنمو من خالل تحسين األداء في جميع المجاالت، وتعظيم القيمة المضافة، وااللتزام والتميز في جميع أعمالنا، و 

 م.6115هذه المرحلة بنهاية عام 
 

  المرحلة الثانية:

. حيث قامت الشركة بإعادة صياغة البرنامج ليتوافق مع برنامج التحول م بشكل جديد6112في مطلع عام المرحلة الثانية من البرنامج )نما(  بدأت
سنصبح شركة عالمية و  ،ل الشركاء االستراتيجيين للشركةسنمضي قدمًا في رحلة التغيير، والتوجه للعالمية من خالالوطني، وخالل هذه المرحلة 

 .مة وبالتكلفة المناسبة في المملكةمن الطراز األول، وسنحقق االستدامة المالية، وسنكون أفضل مقدم خد
 

 :ثالثة مرتكزات استراتيجية أساسية هي خالل هذه المرحلة سنحقق رؤيتنا بناًء على
قيادة التحول إلى نظام كهرباء ذكي ومستدام، وتأسيس بنية تحتية للشبكة الذكية تتمتع بخاصية التفاعل  :(Smartالحلول الذكية ) -1

 العدادات الذكية. الذاتي مع األحداث، واستخدام

 زيادة كفاءة وفعالية األعمال األساسية للتوليد والنقل والتوزيع، والتشغيل وفق أفضل المؤشرات العالمية. :(Efficientالكفاءة ) -6

من خالل تطبيق أفضل منهجية لخدمة  ،ذات مستوى عالميو  مبتكرة مزود خدمة :(Customer centricالتركيز على العمالء ) -1
 عن بعد.العمالء 



 

67 

 

 م6112مجلس اإلدارة تقرير 

   المخاطر والصعوبات التي قد تواجهها الشركة: -1
ء قد تواجه الشركة بعض المخاطر؛ كالمخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية على المدى القريب، والمخاطر المتعلقة بالموردين والعمال

فاع أسعار المواد، وتغير استخدام الوقود واألنظمة المنظمة لحماية والشركاء، وكذلك المخاطر المتعلقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية، وارت
 البيئة، والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية.

 
 :المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتا  ونقل وتوزيع الكهرباء

االستثمار  آفاقفتح  ، بجانبجميع القطاعاتكبير في الناجمة من التطور والنمو الالزيادة السنوية الكبيرة في األحمال الكهربائية  تؤدي
، وعلى الجانب اآلخر صعوبة دخول المشاريع في األوقات المحددة بسبب الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية

 ة لهذه المشاريع.صعوبة تأمين مسارات ومواقع المحطات والخطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويالت الالزم
 يتطلب ما يلي: لمواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنهو 
 

 %( من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادرًا على:15 -11توليد مناسب ) يتوفر احتياط. 1

  وحدات التوليد المطلوبة. ترسيةتنظيمية لعملية الجراءات اإلمواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خالل 
 توليد من قبل القطاع الخاصمحطات المشروع  تفادي تأخر تنفيذ .(IPP) 

  و نتيجة لوجود أأو فصل التغذية عن بعض األحمال نتيجة للخروج االضطراري لبعض وحدات التوليد  االنقطاعاتتفادي
وقد . عمال الصيانة وتوصيالت المشتركين والعوامل المناخيةأ :مثل ى،خر أو عوامل ألقديمة ااختناقات في شبكات التوزيع 

ا متابعة تنفيذ وتتم حاليً  ،قامت الشركة من خالل استشاري عالمي بعمل دراسة عن أثر االنقطاعات على االقتصاد الوطني
 دارة الشركة.إتوصيات الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس 

  ها.ينفيما ب توفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة. 6

كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقة الالزمة لتغطية التكاليف التشغيلية واالستثمارات الرأسمالية إلنتاج ونقل وتوزيع  إيجاد تعريفة . 1
 الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على االستثمار.

ألي تأخير في دخول مشاريع الشركة في وقتها  اوط تفاديً مساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخط. 4
  .المحدد

 

 :المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء والصعوبات المخاطر

وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع اإلنتاج المزدوج أو مشاريع  ،تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعمالء والشركاء
 :التالياء، وتتمثل هذه المخاطر في إنتاج الكهرب

ا يزيد من حدة التنافس في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية المتسارعة والتي زيادة الطلب إلنشاء محطات الطاقة عالميً  -1
التحتية في جميع مناطق والتوسع في تطوير البنية  ،تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني الملحوظ

نشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.  ،ومدن المملكة  وا 
 االلتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف اإلنتاج. -6
 ستقطاب التقنيات الحديثة.استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثماري المستمر في هذا المجال وا -1
نتيجة ندرة بعض المواد الخام في األسواق العالمية وارتفاع  ،الخام والمواد الوقود وأسعاروالتأمين االرتفاع في أسعار وتكاليف الشحن  -4

 أجور األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر الحروب.
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 :طاع الكهرباء بالمملكةالمخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لق

لقطاع قد تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة 
هامها التأكد من االلتزام باألنظمة وعدم االلتزام مع اإلطار التنظيمي لسياسات الشركة. لذا انشأت الشركة وحدة مختصة بااللتزام، من م الكهرباء،

 واللوائح الداخلية والخارجية، ونشر ثقافة االلتزام.
 

   :وأمن المعلومات المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية والصعوبات المخاطر
المحلية، وتقوم الشركة باختيار أفضل التقنيات هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية و 

ا وتنتجها شركات عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل األسعار ا وعالميً ا في خدمة شركات مماثلة محليً الحديثة التي أثبتت نجاحً 
ني على البرامج الحساسة و مراكز التحكم. توجد أيضًا مخاطر أمن المعلومات، مثل الهجوم االلكترو  وهناك والتطوير.واستمرارية المساندة الفنية 

 لدى الشركة خطة وقائية لمكافحة البرامج المجهولة واالختراقات، كما تم انشاء مراكز ألمن المعلومات في بعض المدن الرئيسية حتى يتسنى
 الرجوع لها في الظروف الصعبة.

 
 :ةالمرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشري والصعوبات المخاطر

 هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات ومؤسسات أخرى،
من اإلجراءات واألنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها على  بعمل عددللحد من تسرب الكفاءات بالشركة الشركة حاليًا  قامتو 

 .الخارجي( واالبتعاث ،والتدريب، والقروض السكنية الميسرة ،مثل: )نظام صندوق التوفير واالدخار ،بالعمل لدى الشركة االستمرار
 

 ) السيولة / التمويل  / سعر الفائدة / التصنيف االئتماني (: المخاطر المتعلقة في السوق
ل كبير حيث يتم إيداع النقد )والذي يتم الحفاظ عليه عند مستوى مليار لاير السيولة واالئتمان بشك تنتهج الشركة سياسة تحد من التعرض لمخاطر

 سعودي كحد أدني( لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وكما أن قدرة الشركة على قطع الخدمة عن معظم عمالئها الذين ال يدفعون فواتيرهم
هذه الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في  عمالئها. ويتم قيدتحد من تعرضها لمخاطر ائتمان تتعلق بأرصدة الذمم المدينة لدى 

 تحصيلها والذي عادة ال يشكل أثر جوهري على نتائج الشركة.
تعلقة الم الكافية أثناء إدارة النفقات بالمرونة فأنها تحرص دائما أن تحتفظ الرأسمالية للشركة، النفقات المتعلقة ببرنامج وفيما يخص مخاطر التمويل

والتي يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التدفقات النقدية من العمليات والقروض الحكومية الحسنة والصيغ  المتاحة التمويل بهذا البرنامج وفق مبالغ
 التمويلية التجارية المختلفة.

من المخاطر حيث أن معظم معامالت  وفيما يخص مخاطر التعرض للعمالت األجنبية، فال يوجد تعرض جوهري يجب تغطيته ضد هذا النوع
 الشركة تتم بالدوالر األمريكي واللاير السعودي، وكما يجري مراقبة التقلبات في أسعار العمالت بصفة مستمرة كإجراء احترازي.

ل النفقات وبخصوص مخاطر التعرض للتغيرات في أسعار العمولة التي تنتج بشكل رئيس من قروض الشركة التي تم الحصول عليها لتموي
هذه المخاطر وقد تم مقابلة هذه المخاطر  بتثبيت جزء من تعرضها  آثار من الحد من للتحقق العمولة ألسعار دورية دائمًا مراجعة الرأسمالية فهناك

 لمعدالت العمولة العائمة إلى معدالت ثابتة عبر بعض أدوات التحوط أيضًا.
ى من المخاطر المذكورة اعاله أثر جوهري على أعمال الشركة، تجدر اإلشارة  إليه في ضوء م لم تجد إدارة الشركة أل6112وبنهاية العام 

 في حينه.  م6117التطلعات نحو العام 
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 المخاطر اإلعالمية: 

ذه كاألخبار التي من شأنها المساس بصورة وسمعة الشركة وعالمتها التجارية، لذا فإن الشركة وضعت خطة إعالمية شاملة للتعامل مع ه
 .المخاطر بمنهجية واضحة تعزز من مكانة الشركة وتساهم في المحافظة على صورة الشركة بما يليق بمكانتها

 

 :ملخص النتائج المالية -3
وحقوق المساهمين  ،والمطلوباتالموجودات التالية تفاصيل  توضح الجداولو  ،للشركةوقائمة الدخل  فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي

على  االطالعيمكن المالية األربعة السابقة )ولمزيد من التفاصيل  باألعواممقارنة  ،م6112وصافي الربح للعام المالي  ،ات والمصروفاتواإليراد
 (:لها المتممة واإليضاحات المرفقة القوائم المالية

 
  :قائمة المركز المالي ( أ
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 :ب( قائمة الدخل
                                                                            

 م2312 م2310 م2014 م2015 م2016 البيان
      إيرادات تشغيلية

 تكلفة المبيعات

 مجمل الربح

 مصاريف إدارية وعمومية

 إجمالي مصاريف تشغيلية

 الدخل التشغيلي

عكس مخصص ديون مشكوك في 
 تحصيلها

 ايرادات غير متكررة )مصاريف(
 نتاجية الموارد البشريةإبرنامج تحسين 

 صافي –إيرادات ومصروفات أخرى 

 صافي الربح

 .م2016لجميع سنوات المقارنة لتتفق مع تصنيف عام بنود القائمة دة تصنيف بين إعا تتم
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  :التحليل الجغرافي إليرادات الشركة -5

 
دول التالي تحلياًل جغرافيًا لمبيعات الشركة حسب المناطق )القطاعات( حيث يوضح الج ،تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة

 التي تعمل بها:
 

 البيان السنة
 عمالمنطقة األ

 المجموع
 ةالجنوبي ةالغربي ةالشرقي الوسطى

      المبيعاتااليرادات /  2016

      المبيعات االيرادات / 2015
 

 

 

   :إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة -6
 

 نسبة التغير -التغيرات +/  م2015 م2016 البيان

 المبيعات / االيرادات
 مصاريف التشغيل

 إجمالي الربح من التشغيل
 ايرادات )مصاريف( غير متكررة

 
 صافي -إيرادات ومصروفات أخرى 

 صافي الربح 
 

 :  م1035و م 1036للتغيرات بين عامي  وفيما يلي تحليل
  :م.6115م مقارنة بنهاية عام 6112% نتيجة ارتفاع اسعار تعرفة المبيعات نهاية عام 61ارتفعت االيرادات بنسبة االيرادات  

 ارتفع الربح التشغيلي بسبب االرتفاع في اإليرادات التشغيلية بنسبة أكبر من المصاريف التشغيلية.ي: الربح التشغيل 

  :تحتسب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل.الزكاة 

  :تفاع اسعار الوقود.  ارتفع صافي الدخل نتيجة الى زيادة ايرادات التشغيل وتحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ار صافي الدخل 
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  :إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة -2
 

م، طبقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة والصادرة 6112ديسمبر  11ُأعّدت القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 
 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 ير المحاسبة الدولية:خطة تطبيق معاي
م 6117م ومتوقع االنتهاء منها خالل الربع األول 6114فيما يلي جدول يبين مختصر الخطة التي وضعتها الشركة، والتي بدأ تنفيذها في نوفمبر 

 وتبين تطورات العمل على هذا المشروع:

 

 الوضع الحالي األعمال المرحلة

 مرحلة التخطيط

 ·لبحث مشروع التحول عودية للمحاسبين القانونيين عقد اجتماع مع الهيئة الس -
المتخصصة لتقديم عروض فنية عن تطبيق   دعوة كبري الشركات االستشارية -

 التحول.
لدراسة السياسات المعتمدة لدي الشركة ومقارنتها  PWCالتعاقد مع االستشاري  -

 بالمعايير الدولية وتحديد الفجوات.

 تم االنتهاء

 ىاالولالمرحلة 
 تحليل الفجوات

 تحديد الفجوات بين السياسات المحاسبية المعتمدة بالشركة والمعايير الدولية.  -
 إعداد أوراق العمل الخاصة بمعالجة الفروقات. -
 تحديد نطاق التغيير المتوقع على انظمة الشركة. -

 تم االنتهاء

 المرحلة الثانية
الدراسات 
 والمعالجات

وتحديد المعالجات المحاسبية والتغيرات على  القيام بدراسات تفصيلية للفجوات -
 .االجراءات

   تحديد السياسات المحاسبية للشركة من الخيارات المتاحة في المعايير. -
التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتطبيق التحول إلى المعايير الدولية على  -

 أنظمة الشركة.

 تم االنتهاء

 المرحلة الثالثة
 التطبيق

 .التعديل على االنظمة الماليةتحديد متطلبات  -
 .إنشاء االستاذ العام في النظام المالي اآللي حسب المعايير الدولية -

 تم االنتهاء

 .حاسبة الدوليةمحسب المعايير ال 6112التسويات ورفع االرصدة االفتتاحية للعام  -
 االنتهاء من جميع اوراق العمل واعتمادها بشكل رسمي وتهيئة النظام على اساسها. -
 .وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 6112اصدار التقارير المالية للربع االول من عام  -

جاري العمل والمتوقع 
أن ينتهي خالل الربع 

 م6117األول 

 ما بعد التطبيق
 عكس جميع التعديالت على ادلة السياسات واالجراءات التفصيلية بالشركة. -
 .متابعة االلتزام بالمعايير الجديدة -

 م6117
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 :والمستثمر بها الشركات التابعة -8
 حسب الجدول التالي:والمستثمر بها الشركات التابعة  كل منأسهمًا في رأسمال / ك الشركة حصًصاتمتل

 

 م
والمستثمر  الشركات التابعة
 بها

مكان 
 التأسيس

مكان 
مزاولة 
 النشاط

 النشاط المدفوع رأس المال
نسبة 
 الملكية

3 
ول مجلس هيئة الربط الكهربائي لد

 التعاون لدول الخليج العربية

 
 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 
 

دول الخليج 
 العربية

1,407,000,000 

 %1142 نقل الطاقة بين الدول األعضاء مريكيأدوالر 

 شركة الماء والكهرباء 1

المملكة 
العربية 
 السعودية

 
 

شراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود الذي  لاير  30,000,000
 جه لتحقيق أغراضهاتحتا

51% 

 شركة الكهرباء للصكوك 1
 لاير 500,000

 

تقديم الخدمة والمساندة للصكوك 
والسندات التي تصدرها الشركة 

 السعودية للكهرباء

111% 

 لاير  50,000,000 شركة ضوئيات لالتصاالت 3
دارة وتشغيل شبكات  إنشاء واستئجار وا 
 األلياف البصرية والكهربائية لتقديم

 خدمات االتصاالت

111% 

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 5
 لاير 10,000,000,000 

نقل الكهرباء وتشغيل منظومة 
الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها 

 وتأجير سعة خطوط شبكة النقل

111% 
 
 

 لاير 4,000,000 شركة ضرماء للكهرباء 6
نشاء وامتالك وتشغيل  تطوير وا 

إلنتاج وصيانة مشروع ضرماء 
 الكهرباء بمنطقة الرياض

51% 

نتاج ونقل وبيع الكهرباء  لاير 2,506,230,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 2 تملك وتوليد وا 
 %51 بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية 

 لاير 46137513111 شركة رابغ للكهرباء 8

نشاء و  متالك وتشغيل اتطوير وا 
مكة وصيانة مشروع رابغ بمنطقة 

 لمكرمةا
61% 

 لاير 10,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 9
متالك وتشغيل اتطوير وانشاء و 
بمنطقة مكة  6 وصيانة مشروع رابغ

 المكرمة
51% 

10 
شركة كهرباء السعودية لتطوير 

 لاير 5,000,000 المشاريع
إدارة المشاريع االنشائية، ووضع 
التصاميم التفصيلية، وشراء المواد، 

 تنفيذ المشاريع في قطاع الطاقةو 
111% 
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 الشركات التابعة والمستثمر بها: تابع:
 

 والمستثمر بها الشركات التابعة م
مكان 

 التأسيس

مكان 
مزاولة 
 النشاط

 رأس المال
 النشاط المدفوع

نسبة 
 الملكية

شركة المختبر الخليجي لفحص  11
 المعدات الكهربائية

المملكة 
العربية 
 السعودية

 

لكة المم
العربية 
 السعودية

 

 لاير 4141114111

انتاج محوالت ومولدات كهربائية وأجهزة 
التحكم لمحطات الكهرباء وخطوط 
وكابالت الضغط العالي وأجهزة اختيار 

 المعدات

65% 

 لاير 145114111 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج 12

القيام بنشاط اإلنتاج المزدوج للبخار والمياه 
ادن الستخدامها لألغراض منزوعة المع

الصناعية وتوليد وتخزين وبيع الطاقة 
الكهربائية والبخار والمياه منزوعة المعادن 
نشاء وصيانة  وتملك وتطوير وتمويل وا 

 مصنع اإلنتاج المزدوج

11% 

 
  :والمستثمر بها األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -9
 

 أدوات الدين / الحصص سهمعدد األ والمستثمر بها الشركات التابعة م

 ال يوجد سهم  1,407,000 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3

 ال يوجد سهم  600,000 شركة الماء والكهرباء 1
 ال يوجد حصة  10,000 شركة الكهرباء للصكوك 1

 ال يوجد حصة  531113111 شركة ضوئيات لالتصاالت 3

 ال يوجد حصة  200,000,000 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 5

 ال يوجد سهم  400,000 شركة ضرماء للكهرباء 6

 ال يوجد سهم   250,623,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 2

 ال يوجد سهم  92,375,000 شركة رابغ للكهرباء 8
 ال يوجد سهم  1,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 9

 ال يوجد حصة  100,000 السعودية لتطوير المشاريعكهرباء شركة  30
 ال يوجد سهم 441114111 شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية 11
 ال يوجد حصة 1514111 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج 12
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  :سياسة الشركة في توزيع األرباح -30

 على النحو التالي: ،بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرىققة( توزع األرباح السنوية الصافية )المتح
ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي  ،%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي11يجنب )

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو  %(11) علىويجوز للشركة تجنيب نسبة ال تزيد  ،المذكور نصف رأس المال
 مع مراعاة ما يلي: ،أغراض معينة

 
والمعدلة بموجب قرار  ،ه11/5/1414( وتاريخ 124( من قرار مجلس الوزراء رقم )( من البند )ثانًيا6ة في الفقرة )األحكام الوارد -أ 

 عشرالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من األرباح لمدة القاضي ب ،هـ64/4/1411( وتاريخ 167مجلس الوزراء رقم )
 %( من رأس المال المدفوع.5يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )، هـ11/16/1411ا من تاريخ سنوات اعتبارً 

 
واالحتياطيات التي  واالستهالكاتفات لألسس والتعليمات السارية بعد خصم المصرو  مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفًقاتخصص  -ب 

، الشركة رأسمال%( من 5وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن ) ،للشركة يمة تطبيقًا ألحكام النظام األساسقررتها الجمعية العا
 للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة. اووفقً  ،ألحكام نظام الشركات وذلك وفًقا

 
على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه  –بعد ذلك  –يوزع الباقي  -ج 

 الجمعية العامة.   

  

ألف لاير وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة  (0,029,599صافية قدرها ) أرباًحا ،م6112وقد حققت الشركة خالل عام  
 وذلك على النحو التالي: ،للشركة يوفقًا لما ورد في النظام األساس دارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباحأعضاء مجلس اإل

 
 

 بآالف الرياالت التفاصيل

 0,029,599 الربح الصافي
 ويخصم منه ما يلي :

 002,959 % احتياطي نظامي01
 547,252 دفعة للمساهمين من األهالي ومن في حكمهم

 932 فأة أعضاء مجلس اإلدارةمكا
 1,345,942 أرباح مبقاه
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  :في أسهم الشركة األشخاصمصالح  -33

األحقية في التصويت ألي أشخاص.  أية مصلحة في فئة األسهم ذات ،م2016ديسمبر  11خالل العام المالي المنتهي في ال توجد 
 :م6112وأي تغير في الملكية خالل  % فأكثر5يملكون  وملكية المساهمين الذينويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء 

 

 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

 %74411 1,142,175,161 - - %74411 1,142,175,161 أسهم الحكومة

شركة أرامكو 
 السعودية

655,211,461 2.41% - - 655,211,461 2.41% 

 
 المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة:  -31

 
 :م1036المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة خالل عام  ( أ

 

 الصفة االسم
صافي  نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 1111 - 1111 اعتبارية صالح بن حسين العواجي
 - - - 13151 - 13151 شخصية سليمان بن عبداهلل القاضي

 - - - 1111 - 1111 اعتبارية عصام بن علوان البيات

 يوسف بن عبدالعزيز التركي
 - - - 1111 - 1111 اعتبارية
 - - - 65,751 - 65,751 شخصية

 - - - 1111 - 1111 شخصية علي بن احمد السويد
 - - - 1111 - 1111 اعتبارية صالح بن سعد المهنا

 - - - 1111 - 1111 اعتبارية عبدالحميد بن أحمد العمير
 - - - 1111 - 1111 اعتبارية  المباركعبدالمجيد بن عبداهلل

    1111 - 1111 شخصية سعود بن محمد النمر
 نسب الملكية والتغير في عدد األسهم في الجدول السابق تساوي صفرًا؛ ألن عدد األسهم المملوكة ونسبتها إلجمالي أسهم الشركة 

 قريًبا.سهًما ُتعدُّ هامشية وتساوي صفًرا ت 4312235413515البالغ عددها 
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 : م1036خالل عام المصالح والحقوق لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة  ( ب
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  والتغير في عدد األسهم في الجدول السابق تساوي صفرًا؛ ألن عدد األسهم المملوكة ونسبتها إلجمالي أسهم الشركةنسب الملكية 

 .سهًما ُتعدُّ هامشية وتساوي صفًرا تقريًبا 4312235413515البالغ عددها 
 

 علومات المتعلقة بقروض الشركة: الم -31
                  م13/31/1036أ( بيان بالقروض التجارية كما في 

 م بغرض الصرف على المشاريع الرأسمالية:6112يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية بنهاية عام 
القيمة  البيان

مالية اإلج
ألصل 
 القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 اإلستحقاق

رصيد القروض 
كما  الفترةأول 

في 
 م1/1/6112

المسحوب من 
القروض خالل 

 العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

 العام

 رصيد القروض
 الفترةنهاية  
 م11/16/6112

بالريـال  (I)قرض مرابحة 
 السعودي

 بمشاركة عدد من الجهات
6,000,000 2008 2020 2,454,546 - 5453454 134143146 

بالريـال  (II)قرض مرابحة 
 السعودي

 بمشاركة عدد من الجهات
5,000,000 2010 2025 3,845,600 - 1543511 134213511 

بالريـال  (III)قرض مرابحة 
 السعودي

 بمشاركة عدد من الجهات
 5,000,000 - 5,000,000 قرض جديد 6161 6112 5,000,000

صندوق شر من قرض مبا
بالريـال  االستثمارات العامة

 السعودي
635513175 6114 6164 135113142  6143417 132123154 

قرض مباشر من بنك 
 الصين للصناعة و التجارة 

 بالدوالر األمريكي
 135113111 - 135113111 قرض جديد 6161 6112 135113111

 االسم
صافي  نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير التغير 
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين  عدد األسهم

 - - - 63651 - 63651 بن عبدالوهاب خوندنه أسامة
 - - - 13155 - 13155 عبدالعزيز بن عبداهلل الملحم
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قرض مباشر من بنوك 
الصادرات والواردات 

 والكندي ياألمريك
 بالدوالر األمريكي

1,151,475 6111 6161 566,211 - 423712 4653555 

قرض بمشاركة عدد من 
بنك الجهات بضمان 
 الصادرات الفرنسي
 بالدوالر األمريكي

4543111 6111 6164 271,511 - 563465 5553155 

قرض بمشاركة عدد الجهات 
ك و بنوبضمان ومشاركة 

 ةالكوري الصادرات
 األمريكيبالدوالر 

134113111 6116 6162 13651,111 - 1123227 131223222 

قرض بمشاركة عدد الجهات 
ك و بن وبضمان ومشاركة

 ة الكوريو  ةالياباني الصادرات
 بالدوالر األمريكي

631113111 6111 6165 1,918,137 - 24,708 1,893,429 

قرض بمشاركة عدد الجهات 
بنك  وبضمان ومشاركة

 "KEXIM"ة يالكور  الصادرات

 بالدوالر األمريكي

 4113111 - 4113111 قرض جديد 6164 2016 4113111

قرض بمشاركة عدد الجهات 
 بنك الصادراتبضمان 
 "KSURE"ة الكوري

 بالدوالر األمريكي

 461,222 - 461,222 قرض جديد 6164 2016 461,222

قرض دوار )بمشاركة عدد 
 من الجهات( 
 "شريحة الريـال"

635113111 6115 6115 131113111 135113111 - 63511311 

قرض دوار )بمشاركة عدد 
 من الجهات( 

 "شريحة الدوالر"
 134113111 - 134113111 قرض جديد 6114 6112 134113111
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          م13/31/1036ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 

        
 

            م 13/31/1036بيان بالقروض الحكومية كما في (  
 البيان

 لريـال السعوديبا
القيمة اإلجمالية 

ألصل 
 القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد 
القروض أول 
المدة كما في 

 م1/1/6112

المسحوب 
من القروض 
 خالل العام

المسدد 
الفعلي 
للقروض 
 خالل العام

رصيد القروض 
نهاية المدة 

11/16/
 م6112

المسجل كفرق 
بين القيمة 

الحالية والقيمة 
 المستلمة

 القرض الحكومي
 1434153121 )ناتج عن المقاصة(

منذ 
تأسيس 
 الشركة

- 1434153121 - - 1434153121 - 

              وزارة المالية  
 (1) قرض حسن من الدولة

1531113111 2010 6114 1531113111 - - 1531113111 (7,421,151) 

وزارة المالية                 
 (6قرض حسن من الدولة )

5131113111 2011 6112 1531653111 - - 15,165,222 (61,514,445) 

وزارة المالية                 
 (1قرض حسن من الدولة )

4434113111 2014 6115 1431753111 6,222,222 - 12,175,222 (1134443115) 

 (33,916,533) 83,118,060  - 81,118,060   310,318,060 اإلجمالي

 الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذات الصلة، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمةيظهر القرض * 
 .والقيمة الحالية ضمن ذمم حكومية طويلة األجل 

 اإلستحقاقتاريخ  تاريخ اإلصدار  حجم اإلصدار البيان
 الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث(

 6111  731113111 بالريـال السعودي

 م6111
مع حق االسترداد المبكر في عام 

 م6165 ، م6161، م6117
 الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع(

   435113111 بالريـال السعودي

 م6154
مع حق االسترداد المبكر في عام  

 م6144 ، م6114، م6164

 6117 6116 5113111 مليون دوالر أمريكي(  511الصكوك الدولية )

 6166 6116 136513111 مليون دوالر أمريكي(  1651لية )الصكوك الدو 

 6161 6111 131113111 مليون دوالر أمريكي(  1111الصكوك الدولية )

 6141 6111 131113111 مليون دوالر أمريكي(  1111الصكوك الدولية )

 6164 6114 135113111 مليون دوالر أمريكي(  1511الصكوك الدولية )

 6144 6114 131113111 مليون دوالر أمريكي(  1111)الصكوك الدولية 
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 اب: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتت -33 
مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل  ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق

 .  م11/16/6112السنة المالية المنتهية في 
 

 أو أوراق مالية تعاقدية:وصف حقوق التحويل أو اكتتاب  -35
أو حقوق مشابهة  اب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتابال توجد أي حقوق تحويل أو اكتت
 .م6112أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

 
   القابلة لالسترداد:وصف ألدوات الدين  -36

 .استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد يوجد أي ال
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  :الحضوراجتماعات مجلس اإلدارة وسجل  -32

 

التي حضرها  االجتماعات، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد م6112اجتماعات خالل عام ( 5)عقد مجلس إدارة الشركة 
      :عضوكل 

                                                                                                                                                                                                                    
 عدم الحضور    الحضور 

 االسم

 

 عدد االجتماعات وتاريخها
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 صالـح بن حسيـن العواجـي

 )رئيس مجلس اإلدارة(
        8 

 سليمـان بن عبد اهلل القاضـي

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
        8 

 عصـام بن علـوان البيات

 )عضو مجلس اإلدارة(
     X   7 

 المهنـاصالح بن سعد 

 )عضو مجلس اإلدارة(
        8 

 سعود بن محمـد النمـر

 )عضو مجلس اإلدارة(
        8 

 السويدعلي بن احمد 

 )عضو مجلس اإلدارة(
        8 

 يوسف بن عبدالعزيز التركي

 )عضو مجلس اإلدارة(
        8 

 عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

 ضو مجلس اإلدارة()ع
        8 

 عبدالحميد بن أحمد العمير

 )عضو مجلس اإلدارة(
        2 
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 :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة  -38
 إن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي: 

 كما في وعن السنة المنتهية في 

 1036      6115 
    مبيعات

 1141764257  3121232189 الحكومة
 561.111  1162230 السعودية أرامكو

 1514474  1652529 المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة
 3128262528  1145774442 

    وأخرى مشتريات
 2.151.265  3321002191 السعودية أرامكو
 1.6174615  326192390 الكهرباء إلنتاج هجر شركة

 141214515  320222039 شركة رابغ للكهرباء
 141174551  320302980 للكهرباء ضرماء شركة
 2664714  2112863 البلديات رسوم

 5254214  5102113 المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة
 3621012092  1145214571 

ة من المؤسسة العامة لتحلية المياه بناء على أسعار منصوص عليها بقرارات حكومية، كما يتم تقوم المجموعة بشراء الوقود من ارامكو السعودية والطاق
 .احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية

 
    عقود الشركة:المصالح في  -39

لس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو أية عقود كانت الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألعضاء مجم 6112ال يوجد خالل عام 
 للمسؤول المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

 
 والتعويضات واألرباح:  التنازالت عن الرواتب  -10

 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.
 

   األرباح:تنازالت المساهمين عن الحقوق في  -13
هـ، وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من األرباح التي توزعها 64/4/1411وتاريخ  167بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

ترتيبات أو اتفاق تنازل  أي، م6112هـ. وال توجد خالل عام 1411/ 16/ 11الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 
 بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.
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   المدفوعات النظامية المستحقة: -11
 
 

 الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 البيان
 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 م2016

 3,118 4,437 الرسوم الجمركية

 44,420 22,449 الزكاة والضريبة

 962,785 1,034,926 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 622,398 723,861 رسوم البلدية

 10,746 11,749 أخرى

 1,643,467 1,797,422   اإلجمالي
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  :لموظفي الشركة البرامج التحفيزية -11
 

 :االدخاربرنامج  ( أ
شركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار )اختياري( لتحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى بادرت ال

ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته  ،األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على االستمرار في الخدمة
 عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.واالستفادة منها 

وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب الستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، وتختار الشركة مجاالت مناسبة 
قق مصالح الموظفين وعلى الوجه الذي يح ،الستثمار أموال البرنامج وفقًا لشروط االستثمار اإلسالمية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر

 المشتركين.
% من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتقّيده في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة 111وتساهم الشركة بنسبة 

شتراك، وتحسب % عند اكتمال السنة العاشرة لال111% عند اكتمال السنة األولى لالشتراك وتصل إلى 11وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 
مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء االشتراك وفق الضوابط النظامية. وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة 

 الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم من مساهمة الشركة خالل العام:
 

 

 الشركة المستحق للموظفين من مساهمة مساهمة الموظف البيان
 281,326,233 460,305,950 الرصيد كما في بداية العام

 45,790,723 53,538,528 م6112صافي المضاف/ المستبعد خالل العام 
 327,116,956 513,844,478 الرصيد نهاية العام

 
 :برنامج القروض (ب
 

بصيغة  البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكنضوابط تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق  لثامناواصلت الشركة للعام 
لاير( ومدة سداد تمتد إلى عشرين عامًا، مع مساهمة الشركة بتحمل  136113111بتمويل يصل إلى ) متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مرابحة(

من البرنامج خالل عام ا موظفً  (116) استفاد وقدظف ألي سبب، % من تكلفة التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة المو 71
 م.6112
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  :السجالت المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها -13

 
ات خالل أداء المراجعة إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنفيذه بفاعلية، وذلك من خالل ما يظهر من مالحظ

نة الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات ذات الصلة لتصحيح المالحظات وتقديم تقرير دوري إلى لج
اخلية تم تصميمه إلدارة المراجعة يوضح فيه ما تم تصحيحه من مالحظات من قبل اإلدارة ومتابعة ما هو جار تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الد

قت المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية، وطب
ابات بالشكل الصحيح، علمًا بأن إدارة الشركة نظاًما مالًيا محاسبًيا متكاماًل لقيد كافة المعامالت المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحس

اإلدارة، حيث  المراجعة الداخلية إدارة مستقلة وترتبط بلجنة المراجعة، وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبًقا لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس
اجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمر 

مدى كفاءة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بالنظر في المالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم ل
لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة المالحظات وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة 

نظام  التي ظهرت من خالل تلك المراجعات والتركيز على مجموعة المالحظات ذات األثر المباشر واألهم على نظام الرقابة الداخلية، علمًا أن أي
 يمـكن أن يوفر تأكيًدا مطلقًـا عن ذلك، وتقر الشركة أنه ال يوجد أي شـك رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال

 بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.
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   :حوكمة الشركاتبالئحة  االلتزام -15
، كما يةالسوق المالهيئة عن ت الصادرة مع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركاينسجم حوكمة للشركة نظام مجلس إدارة الشركة  قرأ

 .تقوم الشركة بتطبيق معظم األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
 

  :التي لم تطبقأحكام الالئحة  ( أ
 :سباب عدم التطبيقمع بيان أالتي لم تطبق في الشركة حتى اآلن أحكام الالئحة يوضح الجدول أدناه 

 
 
 
 
 
 
 

 أسباب عدم التطبيق المادة متطلبات الفقرة المادة

3 
والفقرة 
)أ( من 

 4المادة 
5 

حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى 
 المسؤولية على أعضاء المجلس.

يتضمن النظام األساسي حق المساهمين في رفع دعوى المسؤولية على 
أعضاء مجلس اإلدارة، بينما ال يتضمن النظام األساسي للشركة حق مراقبة 

 جلس اإلدارة بحكم أن نظام الشركات يكفل ذلك.أعمال م

على التقارير السنوية للمستثمرين من  االطالع د 6
 .االشخاص ذوي الصفة االعتبارية

ذوي  المستثمريننرى ما نصت عليه هذه الفقرة يعد التزامًا يقع على عاتق 
 الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم.

01 

عويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك آليات ت (0هـ )
 حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

توجد بعض األدلة والقواعد التي تحكم أجزاء كثيرة من هذه المتطلبات، 
وستعمل الشركة على استكمال وضع وتوثيق السياسات واآلليات الخاصة بهذا 

 الموضوع.

ت التي قد تنشأ بين آليات تسوية الشكاوى أو الخالفا (2هـ )
 الشركة وأصحاب المصالح.

 (3هـ )
آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء 
والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة 

 بهم.

 و 00

 هل تأكد مجلس اإلدارة من وضع إجراءات مكتوبة
بعمل الشركة  دالجد المجلسلتعريف أعضاء 

فضاًل عن  ،ية والقانونيةالجوانب المال وبخاصة
 ؟األمر لزم نإ ،تدريبهم

يوجد لدى المجلس إجراءات لتعريف األعضاء الجدد حيث يتم بداية كل دورة 
لمجلس االدارة تقديم عرض شامل عن الشركة، وتزويدهم بالنظام األساسي 
للشركة واألنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة وكذلك بعض التقارير 

 السنوية، ويجري العمل على إعداد إجراءات مكتوبة.الدورية و 

هل أقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان  (4ب ) 13
 .لوائح عمل للجان الدائمة لمجلس االدارة اعتماديجرى العمل على  الدائمة المنبثقة عنه؟
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 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى: ( ب
 

 في الشركات المساهمة األخرى: الذين لديهم عضوية بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي
 

 العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى االسم م

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صالح بن حسين العواجي 0

 سليمان بن عبد اهلل القاضي 2

 ية المتحدة للتأمين التعاوني.الشركة السعود

 شركة الصناعات الكيميائية األساسية.
 شركة التطوير الكيميائي.
 البنك السعودي الهولندي.

 عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 3
 شركة االولى للتطوير العقاري 
 شركة رعاية للخدمات الطبية 

 شركة الرياض المالية 

 صالح بن سعد المهنا 4
 األردن. – عمان -البنك العربي 

 الشركة السعودية العالمية للموانئ.
 
 

  ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:
 

. وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف نو مستقلجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين، من بينهم ثالثة أعضاء 
 عضويتهم في الشركة:

 الـــصفـــة سماال م
تصنيف 
 العضوية

 مالحظات

  غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة صالح بن حسين العواجي 0
  مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة سليمان بن عبد اهلل القاضي 2
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عصام بن علوان البيات 3
  ذيغير تنفي عضو مجلس اإلدارة يوسف بن عبدالعزيز التركي 4
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 5
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة صالح بن سعد المهنا 6
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالحميد بن أحمد العمير 7
  مستقل عضو مجلس اإلدارة السويدعلي بن احمد  2
  مستقل ةعضو مجلس اإلدار  سعود بن محمد النمر 9
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  :لجان مجلس اإلدارة( د

 :لجان دائمة هيأربع م 6112مجلس اإلدارة خالل عام  عننبثق ت
 .لجنة المراجعة .1

 .اللجنة التنفيذية .6

 .لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية .1

 .لجنة المخاطر .4

 :  م1036وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام    
 

  :جنة المراجعةل -3
( أعضاء )غير تنفيذيين(، من بينهم مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على 5تتكون لجنة المراجعة من )

الل عام ( اجتماعات خ5اقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وعقدت لجنة المراجعة )
 ، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور لكل منهم:م6112

 عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م
 7 رئيس اللجنة صالح بن سعد المهنا 0
 2 نائب للرئيس عصام بن علوان البيات 2
 6 عضو اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 3
 2 عضو اللجنة ن سليمان الطريقيعبدالرحمن ب 4
 2 عضو اللجنة يحيى بن علي الجبر 5

 وتختص لجنة المراجعة بما يلي: 
  بالتعيينويراعى عند التوصية  ،مراجعي الحسابات الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم باختيارالتوصية لمجلس اإلدارة ومن ثم للجمعية العامة 

 .استقالليتهمالتأكد من 

 اإلدارة باألنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية وبالمعايير  بالتزامتقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين والخاصة مراجعة ال
 المحاسبية المعتمدة.

  لها مجلس اإلدارة. التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددهاأجل اإلشراف على المراجعة الداخلية في الشركة، من 

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه 

 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الوارد فيها 

  ،لتي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.أعمال المراجعة انطاق أي عمل خارج  واعتمادمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين 

 .بداء ملحوظاتها عليها  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 

 بداء  ي والتوصية في شأنها.الرأ دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 

 بداء الرأدراسة السياس  ي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.ات المحاسبية المتبعة وا 

 4تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها 
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 :اللجنة التنفيذية -1
، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية م6112( اجتماعات خالل عام 5ت اللجنة )( أعضاء، وقد عقد2تتكون اللجنة التنفيذية من )

 وعدد مرات الحضور لكل منهم:
 

 مالحظات عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م

  2 رئيس اللجنة صالح بن حسين العواجي 0
  2 نائب للرئيس صالح بن سعد المهنا 2
  2 عضو اللجنة اتعصام بن علوان البي 3
  2 عضو اللجنة عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 4
  2 عضو اللجنة عبدالحميد بن أحمد العمير 5
  2 الرئيس التنفيذي –عضو اللجنة  زياد بن محمد الشيحة 6

 

 وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي: 
  .مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة 
 وكذلك الدراسات والخطط واألساليب التمويلية المتعلقة بها.  ،التنفيذيةراجعة الموازنة العامة )الرأسمالية والتشغيلية( والمشاريع المقترحة من اإلدارة م 
 .المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة 

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة 

 

 :*  ةالموارد البشريو  لجنة الترشيحات والمكافآت - 1
، ويبين الجدول التالي أسماء م6112خالل عام  ات( اجتماع2( أعضاء، وعقدت اللجنة )2من )تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 

 وعدد مرات الحضور لكل منهم: والموارد البشرية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 

مناقشة المواضيع التي تندر  تحت مهام اللجنة الواردة بالئحة حوكمة أن ال يحضر الرئيس التنفيذي قواعد عمل اللجنة  تتضمن *
نين من أعضاء على المعيويقتصر الحضور الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو المواضيع الخاصة بالرئيس التنفيذي ، 

 في اللجنة. اإلدارةمجلس 

 مالحظات عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م

  6 رئيس اللجنة سليمان بن عبداهلل القاضي 0

  6 نائب للرئيس سعود بن محمد النمر 2

  6 عضو اللجنة صالح بن حسين العواجي 3

  6 عضو اللجنة يوسف بن عبدالعزيز التركي 4

  6 عضو اللجنة السويدعلي بن احمد  5

  6 الرئيس التنفيذي –عضو اللجنة  الشيحةزياد بن محمد  6
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 بما يلي: والموارد البشرية وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت     

  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي
 جريمة مخلة بالشرف واألمانة.

 عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المراجع ة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وا 
 مجلس اإلدارة.  مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال

  التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

 ،التأكد من تطبيق متطلبات الحوكمة على مجلس االدارة، ولجانه، والرئيس التنفيذي، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين 
 ذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.وعدم وجود أي تعارض مصالح إ

  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط
 باألداء.

 .مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية 

  والنقل لموظفي الشركة.مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن 

 .ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته 

 ( فما فوق، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها. 57مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب ) 

 ن مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة م 

 مراجعة نظم ولوائح الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخدمات الصحية، والصندوق التعاوني، والتوفير واالدخار، ومراجعة الئحة تنظيم 
 العمل والئحة الجزاءات والمكافآت بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.

  ات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها.مراجعة أسس العالو 

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الموارد البشرية بالشركة 
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 لجنة المخاطر: - 3

المخاطر ء لجنة ، ويبين الجدول التالي أسماء أعضام6112خالل عام  ات( اجتماع5( أعضاء، وعقدت اللجنة )5من )وتتكون لجنة المخاطر 
 وعدد مرات الحضور لكل منهم:

 
 مالحظات عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م

  5 رئيس اللجنة عبد المجيد بن عبداهلل المبارك 0

  5 نائب للرئيس سعود بن محمد النمر 2

  5 عضو اللجنة عصام بن علوان البيات 3

  5 عضو اللجنة ثالب بن علي الشمراني 4

  5 الرئيس التنفيذي –عضو اللجنة  بن محمد الشيحةزياد  5
 

 بما يلي: المخاطروتختص لجنة      
 عداد األنظمة واللوائ ح اإلشراف على إعداد الهيكل المناسب إلدارة المخاطر ضمن هيكل الشركة واعتماده، وتحديد واعتماد مهام اإلدارة، وا 

 .التي تمّكن جهاز المخاطر من القيام بدورة بفاعلية
 التأكد من تحديد المخاطر الرئيسة في أعمال الشركة، وتطبيق األنظمة المناسبة إلدارة هذه المخاطر، والعرض على مجلس اإلدارة بالمخاطر 

 التي قد تهدد أعمال الشركة.
 حتملة.اإلشراف على مراجعة وتقييم المخاطر االستراتيجية، والحصول على تقارير دورية عن المخاطر االستراتيجية والم 
 لها.التأكد من وجود ثقافة إيجابية كافية في الشركة إلدارة الفرص والتهديدات والشكوك، ومن أن هذه الثقافة جزء ال يتجزأ من الشركة وأعما 
 داء وضع السياسات والقرارات التي تخص المسائل التي قد تخلق مخاطر مالية أو غيرها أو مسائل قد تمس مبادى الشركة، ومراجعة دورية أل

 وجودة وسالمة وفعالية إدارة المخاطر.
  التأكد من أن استراتيجية الشركة تشمل على تحديد وفهم للمخاطر الرئيسة التي قد تواجهها في تحقيقها ألهدافها من خالل االستراتيجيات

 وخطط العمل.
 ات المخاطر ذات الصلة لمجلس اإلدارة.توفير الرقابة على المعلومات عن المخاطر المتزايدة على الشركة، وضمان إيصال معلوم 
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  :هـ( مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
 دير المالي:والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والم

 

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

 أعضاء المجلس غير التنفيذيين/
 المستقلين

 كبار التنفيذيين

 531553552441 - - الرواتب والتعويضات
 137113411476 131223412454 - البدالت

 4,900,000 635113575 - المكافآت الدورية والسنوية

  _ - الخطط التحفيزية

أو مزايا عينية أخرى أي تعويضات 
 تدفع بشكل شهري أو سنوي

- _  

 14,719,300.13 134453641454 - اإلجــمـــالـــي

 
 
  :مفروضة على الشركةالجزاءات العقوبات و ال( و
ر ألف ( سبعة عش174111( قرارات تقضي بفرض غرامات بإجمالي مبلغ وقدره )5أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام االتصاالت ثمانية ) 

حكمة لاير، تتعلق بإلحاق الضرر بشبكات االتصاالت، إال أن الشركة وفي ضوء ما يتوافر لديها من دفوع وحجج، تظلمت من هذه القرارات أمام الم
 اإلدارية بديوان المظالم، وقد صدرت األحكام التالية:

 ( ألفا لاير.6,111الية قدرها )( حكمين بقيمة إجم 6بلغ عدد األحكام االبتدائية الصادرة لصالح الشركة )  -1
 ( ألف لاير.1,111( حكم واحد بقيمة إجمالية قدرها ) 1بلغ عدد األحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة )  -6

 ( ثالثة عشر ألف لاير.11,111( أربعة أحكام بقيمة إجمالية قدرها ) 4بلغ عدد األحكام النهائية الصادرة ضد الشركة )  -1

 ( ألف لاير.1,111( قضية واحدة بقيمة إجمالية قدرها )1لمتداولة )بلغ عدد القضايا ا -4
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    :الرقابة الداخليةلفاعلية إجراءات نتائج المراجعة السنوية ( ز

 كل منيقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة في سياق نشاطه االعتيادي بتنفيذ مهام مراجعة، ويقدم بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل 
 ال .مسارات الحوكمة ، إدارة المخاطر، والرقابة، وتغطى مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية واالداء واالمتث

رير الدورية التي تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من خمسة أعضاء ــ ثالثة منهم مستقلون من خارج المجلس ــ بدراسة التقاو 
يمها تعدها المراجعة الداخلية في الشركة باإلضافة إلى مالحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمها إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصم

 .وكذلك تطبيقها
حظات ومتابعة تصحيحها، والنظر في ما وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة المال 

وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدًا ، أخذا في االعتبار أن  ،يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا من خالل تقارير المراجعة الداخلية
حول فعالية نظم الرقابة  أن يوفر تأكيدًا مطلقـًا عن ذلكال يمـكن ، ميمه وفاعلية تطبيقهـأي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سـالمة تص

 ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أعاله أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة يجدر اإلشارة إليه. ،الداخلية المطبقة
 

  :تقرير المحاسب القانوني للشركة  -16
كمحاسب  شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاهعلى تعيين م 25/14/6112عشرة المنعقدة بتاريخ  الخامسةوافقت الجمعيـة العامة العادية 

. ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية م11/16/6112قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
 السنوية.
 

 :ي للشركةتوصية المجلس بشأن المحاسب القانون  -12
 في الجمعية العامة السابقة. اعتمادهالمحاسب القانوني منذ  باستبداللم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة 

 
  :الخاتمـــة

لجميع منسوبي الشركة على عطائهم  خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانهوفى ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم 
سائاًل اهلل، سبحانه وتعالى، أن يبارك ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية،  ،والحرص على مكتسباتها ومصالحها ،لمتواصل والمخلص لتحقيق أهدافهاا

الطاقة  الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من
 الكهربائية.


