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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

يسر جملس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمني الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام املايل املنتهي 

يف 12/31/ 2009م التي حتققت بفضل اهلل ثم بفضل اجلهود التي بذلتها كافة أنشطة الشركة لإلرتقاء مبستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، 

وحتقيق تطلعات مساهميها  وكسب ثقة مشرتكيها وكافة عمالئها. 

الطاقة  على  الطلب  يف  املتزايد  النمو  ملواكبة  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  ونقل  توليد  جماالت  يف  املشاريع  من  العديد  تنفيذ   2009 عام  شهد 

جديدة  حتويل  حمطة   23 بـ  الطاقة  نقل  شبكات  تعزيز  مت  كما  وات.  ميجا   3510 بلغت  إجمالية  بقدرة  التوليد  حمطات  تعزيز  مت  حيث  الكهربائية، 

وإضافة شبكات بطول 2910  كلم – دائري. ويف جمال التوزيع وخدمات املشرتكني مت إيصال اخلدمة الكهربائية لـ 305 ألف مشرتكًا جديدًا و377 

جتمعًا سكنيًا، مما يشكل زيادة قدرها %5.03 عن جمموع املشرتكني.

 

ويف جمال املوارد البشرية، اتخذت الشركة عددًا من القرارات التي تهدف إىل استمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل املناسبة التي تساعد على حتفيز 

املوظفني وحتسني ورفع كفاءة اإلنتاجية وتفتح اجملال للمزيد من اإلبداع، واستمرت الشركة يف إيالء توطني الوظائف العناية واالهتمام كتوجه 

وطني إسرتاتيجي وإيجاد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية. وأستمر منو نسبة التوطني حيث وصلت إىل 

الطاقة املبيعة بنسبة%9.60،  وعدد املشرتكيـن  زاد متوسط حصة املوظف من  الشركة حيث   إنتاجية موظفي  %85.12، وأرتفع مستوى 

مقابـل املوظـف الواحـد بنسبة 7.90%. 

ويف اجملال املايل، حافظت الشركة على التصنيف االئتماين الذي حصلت عليه من مؤسسات عاملية متخصصة مما يعكس مكانتها القوية ويدعم 

يعانى فيه  تأتي يف وقت  نالته أهمية كونها  الذي  اإلئتماين املرتفع  التصنيف  الشركة على هذا  الوطني.  وتكتسب حمافظة  االقتصاد  دورها يف 

التي استمرت يف تنفيذ سياستها املالية  االقتصاد العاملي من أزمة مالية. لذا فإن احملافظة على هذا التصنيف املتقدم يعد إجنازًا للشركة 

تقرير جملس اإلدارة
السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء احملرتمني
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الرامية إىل تعزيز مركزها املايل، والعمل على توفري التدفقات النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها من خالل الوسائل التمويلية املتاحة. 

كما أصدرت الشركة يف 2009م صكوكًا إسالمية مببلغ 7 مليارات ريال ونوعت املصادر التمويلية ملشاريعها حيث حصلت على قروض من بنكي 

الصادرات والواردات األمريكي وبنك تعزيز الصادرات الكندي وصندوق االستثمارات العامة، مما زاد من فرص التمويل املتاحة للشركة ومكنها من 

توسيع دائرة التنافسية يف احلصول على التمويل املالئم ذو الكفاءة األعلى.

2007م، حيث  والذي أقرتـه يف عام   )IPP( إنتاج الكهرباء  واستمرت الشركة يف تنفيذ برنامج مشاركة القطـاع اخلاص يف اإلستثمـار مبشاريع 

متت ترسية املشروع األول الذي يقع يف مدينة رابغ باملنطقة الغربية وبقدرة تصـل إىل 1200 ميجا وات على حتالف شركة كهرباء كوريـا )كيبكو( 

وشركة أعمال املياه والطاقة الدولية )أكوا(. ومت طرح املشروع الثاين الذي يقع يف مدينة الرياض وبقدرة تصل إىل 2000 ميجاوات للمنافسة حيث 

تـم إستالم وفتـح خمسة عروض لبنـاء ومتلك وتشغيل املشروع من عدد من املطورين املؤهلني. وجاري دراسة وحتليل وتقييم جميع العروض 

من النواحي التجارية والفنية والقانونية لتحديد العرض الفائز باملشروع.

القاضي  1430/9/24هـ  وتاريخ   )327( رقم  الوزراء  جملس  قرار  صدر  وقد  حقوقهم  وتنمية  مبساهميها  وعنايتها  اهتمامها  الشركة  وأولت 

باملوافقة على متديد تنازل احلكومة عن نصيبها من األرباح التي توزعها الشركة وذلك ملدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ. 

بالشركة مبا  بيوت اخلربة إلعداد نظام حوكمة خاص  أحد  التعاقد مع  السوق املالية كما مت  وتعليمات هيئة  بلوائح  االلتزام  الشركة على  وعملت 

يساهم يف تطبيق الشركة بأفضل ممارسات احلوكمة.

وفيما يختص بربنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، استكمل جملس اإلدارة مع إدارة الشركة واجلهات ذات العالقة مناقشة 

تفاصيل الرؤية واجلداول الزمنية املقرتحة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة أنشطة الشركة، وسوف يتم اإلفصاح عن التنظيم النهائي بعد إقراره والذي 

من املتوقع أن يكون خالل عام 2010م. 

ويشري جملس اإلدارة إىل أن عام 2009م، شهد صدور قرار جملس الوزراء رقم 333 وتاريخ 1430/10/16هـ، واملتضمن جمللس إدارة هيئة 

تعديالت  إجراءات  احلكومي(،  الصناعي،  )التجاري،  السكني  غري  االستهالك  لفئات  الكهرباء  تعريفة  مراجعة  عند  املزدوج  واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم 

على قيمها وإقرارها مبا ال يتجاوز )26( هلله لكل )كيلو وات/ ساعة( ، بحيث تراعي هذه التعريفات األحمال الكهربائية يف أوقات الذروة وغريها، 

على أن يتبنى اجمللس اإلجراءات املتبعة عامليًا لتقدمي احلوافز املشجعة على ترشيد االستهالك وإزاحة األحمال وقت الذروة وخفض التكاليف، 
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وتاريخ  باملرسوم امللكي رقم )م/56(  الصادر  الكهرباء،  )التاسعة( من نظام  )2( من املادة  الفقرة  الضوابط املنصوص عليها يف  وذلك وفق 

1426/10/20هـ.

واإلدراج  التسجيل  قواعد  من   )27( املادة  يف  الواردة  والشفافية  اإلفصاح  بتعليمات  واإللتزام  التقّيد  على  حرصه  الشركة  إدارة  جملس  ويؤكد 

والنموذج اإلسرتشادي لتقرير جملس اإلدارة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وأن يكون هذا التقرير متوافقًا مع تعليمات 

الهيئة املشار إليها ومع األنظمة األخرى الصادرة من اجلهات اخملتصة.

1( وصف األنشطة الرئيسة للشركة 

يتمثل النشاط الرئيس للشركة يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ويتضمن هيكلها التنظيمي أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسية )وحدات 

عمل( تعمل يف التوليد والنقل والتوزيع وأنشطة تنظيمية مشرتكة ومساندة وهي املالية واملوارد البشرية والتخطيط والربامج واخلدمات العامة 

واملراجعة الداخلية والشؤون القانونية والشؤون العامة. وفيما يلي وصف لألنشطة الرئيسة وتأثري كل نشاط على حجم أعمال الشركة:

تعترب أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبعضها البعض يف إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إىل املستهلك حيث تعمل الشركة على تطوير 

النهائي حسب التسعرية الرسمية  التيار للمستهلك  بيع  إيرادات الشركة من  التوليد والنقل والتوزيع وحاليًا تتحقق  بينية بني أنشطة  بيع  أسعار 

املقررة من قبل الدولة. كما يوجد لدى الشركة خطة لفصل األنشطة الرئيسية إىل شركات مستقلة وعليه ستتحدد إيرادات ومصروفات كل شركة 

على حده عند تأسيس هذه الشركات. وحاليًا يقوم نشاط التوزيع مع نشاط املالية بتحصيل إيرادات مبيعات التيار من خمتلف فئات املستهلكني. 

لكل نشاط من  التشغيل  للشركة ونسبة حجم مصروفات  الثابتة  األصول  لكل نشاط من صايف  الثابتة  األصول  التايل نسبة حجم  ويبّين اجلدول 

مصروفات التشغيل للشركة:
 

نسبة مصروفات التشغيلنسبة األصول الثابتةالنشاط

%52%37التوليد

%21%32النقل

%24%29التوزيع

%3%2األنشطة التنظيمية املساندة

%100%100اإلجمايل
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وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة وأهم إجنازاتها:

أ( نشاط التوليد 

يعترب نشاطًا رئيسًا مهمته توفري طاقة وسعة توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات اإلنتاج  ذات املوثوقية العالية واجلاهزية املرتفعة  ملقابلة 

الطلب املتزايد على الطاقة  الكهربائية  مع السعي إىل االستغالل األمثل للموارد واستثمار كافة اإلمكانيات للوصول إىل الهدف الرئيس الذي تسعى 

إليه الشركة واملتمثل يف خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعترب الطاقة املرسلة من حمطات التوليد بالنشاط الركيزة األساسية يف مبيعات 

الطاقة الكهربائية وبنسبة مشاركة تبلغ %86 من إجمايل الطاقة املعدة للبيع باململكة خملتلف فئات املستهلكني.

وتركز خطط نشاط التوليد بجانب إنشاء حمطات توليد جديدة على تشغيل وصيانة حمطات التوليد وتعزيز قدراتها جملابهة النمو يف الطلب على 

الطاقة الكهربائية. ويف هذا اإلطار حقق نشاط التوليد خالل عام 2009م اجنازات متثلت يف إضافة 3510 ميجاوات على النحو التايل:  

 • مت تشغيل 11 وحدة غازية مبحطة توليد القرية )قدرة كل منها 128 ميجا وات( بأجمايل  قدرة 1408 ميجا وات. 

• إضافة 4 وحدات توليد غازية مبحطة توليد فرس )قدرة كل منها 128 ميجا وات( مبجموع 512 ميجا وات. 

• إضافة 4 وحدات غازية )قدرة كل منها 120 ميجا وات ( ملشروع التوسعة الثالثة حملطة التوليد الثامنة  باجمايل 480 ميجا وات.

• إضافة وحدة غازية قدرتها 55 ميجاوات مبحطة توليد جوبه.

• اضافة 12وحدة غازية ) قدرة كل منها 60 ميجا وات (  لتعزيز حمطة رابغ البخارية بقدرة  اجمالية 720 ميجا وات.

• اضافة وحدتني غازيتني )قدرة كل منها 60 ميجا وات ( لتعزيز قدرة التوليد  مبحطة توليد تهامة  بـ 120 ميجا وات.

• إضافة 3 وحدات غازية )قدرة كل منها 66 ميجا وات( مبحطة توليد جازان مبجموع 198 ميجاوات.  

• أضافة وحدة غازية قدرتها 17 ميجاوات  لتعزيز قدرة التوليد مبحطة شرورة.

ب( نشاط النقل 

يعد نشاطًا رئيسًا مهمته تشغيل النظام الكهربائي  ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إىل مراكز استهالكها ودراسة توقعات األحمال 

ووضع اخلطط لتعزيز النظام الكهربائي ملقابلة األحمال املتوقعة باإلضافة إىل التواصل مع كبار املشرتكني وحتديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم، 

كما يقوم النشاط بالتنسيق مع املنتجني املستقلني وتوقيع اتفاقيات الشراء وتبادل الطاقة ومتثيل الشركة كمشرتي رئيس من هؤالء املنتجني 

املستقلني. 
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وتتمثل خطط نشاط النقل يف تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ومواصلة العمل يف إستكمال الشبكة الوطنية الكهربائية . وإنطالقًا 

2009م عددًا من املشاريع اجلديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة إستهدفت  حتسني وتطوير شبكات  من هذه اخلطط أجنز النشاط خالل عام 

النقل ورفع كفاءتها. وفيما يلي نقدم إستعراضًا ألهم إجنازات النشاط:

 شبكات النقل:

مت إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إىل الشبكات القائمة بلغت حوايل ) 2910( كيلو مرت دائري على النحو التايل:

380 ك.ف( مت اضافة شبكات هوائية بلغت )1722.7( كم  دائري. • على مستوى اجلهد الفائق ) 

• على مستوى اجلهد الفائق )230 ك.ف( مت أضافة شبكات هوائية بلغت )60.3( كم دائري.

• على مستوى اجلهد العايل )132 ك.ف( مت أضافة )667.4( كم دائري. منها )63.8( كم دائري كابالت أرضية، )603.6( كم دائري شبكات هوائية.

• على مستوى اجلهد العايل )115 ك.ف( مت أضافة )283.1( كم دائري. منها )4.8( كم دائري كابالت أرضية، )278.3( كم دائري شبكات هوائية.

• على مستوى اجلهد العايل )110 ك.ف( مت أضافة  )176.7( كم دائري. منها )143.8( كم دائري كابالت أرضية ، )32.9( كم دائري شبكات هوائية.

حمطات التحويل: 

مت تشغيل )23( حمطة حتويل جديدة بها )58( حمواًل  ليصبح إجمايل عدد احملوالت اجلديدة )80( حمواًل بأجمايل قدرة )7815( م.ف.أ 

وتفصيلها كاآلتي :

• مت انشاء )23( حمطة حتويل جديدة بها )58( حمول بقدرة بلغت )5024( م.ف.أ

• مت تعزيز )8( حمطات بـ)10( حموالت بقدرة بلغت )2279( م.ف.أ 

• مت استبدال )12( حمواًل يف )9( حمطات بصايف قدرة )512( م.ف.أ 

• مت تعزيز حمطات قائمة مبكثفات قدرة. 

• اضافة )1231( قاطعًا للشبكة.
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ج( نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني 

نشاط رئيس مهمته  إستالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد املشرتكني بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى 

اخلدمات املقدمة لهم. ويعمل النشاط أيضا على إصدار وتوزيع فواتري استهالك الطاقة الكهربائية على املشرتكني.

ويقوم نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني بتنفيذ خططه وبراجمه السنوية لتقدمي خدمات ذات مستويات عاليـة اجلودة من خالل إستخـدام أحدث 

التقنيات املتطورة وتسهيـل إجراءات احلصول علـى اخلدمة. وتشتمـل خطط النشاط على عدد من املرتكزات واألهـداف ومعايري األداء ، منها رفع 

معـدالت توصيل اخلـدمة الكهربائية للمشرتكني اجلدد باملدن والقرى والتحسني املستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها باملستوى املأمـول ، 

، وتطوير مراكز خدمة املشرتكني والدقة يف إحتساب إستهالك  الكهربائية وتبسيطها  ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل اخلدمة 

املشرتكني من خالل املزيد من التدقيق يف قراءة الفواتري، باإلضافة إىل اإلهتمام املستمر بالعنصر البشرى والعمل على تأهيل وتدريب موظفي 

اخلطوط األمامية.  

ومن اإلجنـازات التي حتققـت خالل عام 2009م يف جمال التوزيع وخدمات املشرتكني ما يلي:

69 ك. ف فأدنى عددها )20428( حمول بإجمايل سعة )8648( م.ف.أ  • إضافة حموالت حتويل جديـدة جهد 

• إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود )69 ك. ف فأدنى( بطول )19464( كلم - دائري.

• إيصال اخلدمة الكهربائية لـ )304522( مشرتكًا جديدًا.

• إيصال اخلدمة الكهربائية لـ )377( جتمعًا سكنيًا جديدًا.

د( نشاط املالية 

يؤكد  مما  اإلئتمانية  التصنيفات  يف  متخصصة  عاملية  مؤسسات  من  عليه  حصلت  الذي  اإلئتماين  التصنيف  على  احملافظة  يف  الشركة  جنحت 

سالمة توجهاتها اإلسرتاتيجية وجناح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها. وإستمرت الشركة يف تنفيذ سياستها املالية الرامية إىل 

تعزيز مركزها املايل، والعمل على توفري التدفقات النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها من خالل الوسائل التمويلية املتاحة حيث أصدرت صكوك 

7 مليارات ريال وحصلت على قروض من بنكي الصادرات والواردات األمريكي وبنك تعزيز الصادرات الكندي وصندوق اإلستثمارات  إسالمية مببلغ 

العامة، وقد حققت الشركة العديد من اإلجنازات يف اجملال املايل ومن أبرزها:
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 التصنيف االئتماين 

 يف إطار تنفيذ سياساتها املالية، ودعمًا ملكانتها اإلسرتاتيجية،  متكنت الشركة خالل العام 2009م من احملافظة على معدالت التصنيف االئتماين 

القوي والذي يعكس مكانتها القوية ويدعم دورها يف اإلقتصاد الوطنـي، ويعد إجنازًا لها رغم األزمه التي مير به حاليـًا اإلقتصاد العاملي، حيث حافظت 

الشركة على التصنيفات التي حققتها يف العام السابق من كربى وكاالت التصنيف العاملي وذلك على النحو التايل:

A1 )Moody's(  وكالة موديز للتصنيف االئتماين •

AA- )Fitch( شركة فيتش العاملية •

AA- )S & P(   ستاندرد أند بورز •

وقد مكنت هذه النتائج الشركة من احلصول على متويل ملشاريعها بأفضل الشروط وأنسب األسعار.

إصدار صكوك إسالمية للمرة الثانية بقيمة 7 مليار ريال

العاملية وتأثر شهية  بالرغم من تداعيات األزمة  7 مليار ريال،  جنحت الشركة يف احلصول على متويل عن طريق إصدار صكوك إسالمية بقيمة 

املستثمرين بها، وإنخفاض إصدارات أدوات الدين إىل مستويات قياسية. وقد متيز هذا اإلصدار بأنه اإلصدار األول يف اململكة من خالل طرح عام 

واألكرب من حيث قيمة اإلصدار خالل العام 2009م. وقد مت تغطية اإلصدار بنسبة تصل إىل 3 مرات تقريبًا أي أكرث من 20 مليار ريال على الرغم مما 

البنوك  %26 وإكتتبت  تشهده األسواق من إنخفاض مبعدالت السيولة. وتنوع املكتتبني يف اإلصدار حيث إكتتبت املؤسسات احلكومية  بنسبة 

بنسبة %56 باإلضافة إىل صناديق اإلستثمار والشركات الكربى بنسبة 18%.

قرض بنك الصادرات و الواردات األمريكي و بنك تعزيز الصادرات الكندي

يف إطار سعي الشركة للبحث عن مصادر متويل جديدة وتنويع املصادر التمويلية ملشاريعها الكربى، مت توقيع إتفاقية مع بنك الصادرات والواردات 

األمريكي وبنك تعزيز الصادرات الكندي مينح مبوجبها البنكان قرض يصل إىل 1110 مليون دوالر أمريكي )4163 مليون ريال سعودي( لتمويل عدد 

من مشاريعها، مما سيتيح الفرصة للشركة للحصول على متويالت أخرى من بنوك تعزيز الصادرات األوروبية واآلسيوية. ويتميز هذا القرض بأنه يعد 

األول من نوعه الذي حتصل عليه شركة سعودية كتمويل مباشر وتكلفته أقل من القروض التجارية التقليدية إضافة إىل أنه مصدر متويل إضايف 

سيسهم يف حتسني وضع السيولة النقدية للشركة.
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 قرض صندوق اإلستثمارات العامة 

وقعت الشركة على إتفاقية قرض مع صندوق اإلستثمارات العامة، مينحها مبوجبه مبلغ 2583 مليون ريال لتمويل جزء من تكلفة هندسة وشراء 

وتصنيع احملطة التاسعة. وسيدعم القرض قدرات الشركة يف مواجهة املصاريف الرأسمالية ملشاريعها. ويتميز هذا القرض بأنه أحد وسائل 

الدعم احلكومي فضال عن انخفاض تكلفته مقارنة بالوسائل التمويلية األخرى. 

الفصل املايل بني أنشطة الشركة:

توطئة للخطوات املستقبلية يف جمال إعادة هيكلة أنشطة الشركة مت اتخاذ العديد من اإلجراءات يف جمال الفصل املايل منها:

• تهيئة النظام املايل مبا يتوافق وفصل أنشطة الشركة اخملتلفة.

• اإلنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط املالية التالية:

- تصنيف أنشطة الشركة اخملتلفة إىل مراكز تكلفة/ربحية/ إستثمار.

- تطبيق إتفاقية اخلدمة بني األنشطة.

- حتديد أسعار تبادل الطاقة.

- حساب معدل تكلفة رأس املال حسب األنشطة.

والعمل جاري على تطوير وإعداد اتفاقيات أسعار تبادل الطاقة بني األنشطة الرئيسة وهذه اإلجراءات ستمكن الشركة من قياس ربحية وأداء. 

وفاعلية أنشطة الشركة اخملتلفة بهدف تقدمي تقارير دقيقة تساعد اإلدارة يف إتخاذ القرارات الصائبة واملساعدة يف تطوير أداء األنشطة.

هـ( نشاط املوارد البشرية 

تويل الشركة أهمية قصوى لتنمية املوارد البشرية من خالل برامج متخصصة إلختيار وتطوير املوظفني وتخطيط مساراتهم الوظيفية مبا يضمن 

شغل املناصب بالكفاءات املؤهلة واملتميزة.  وقد إستمرت جهود الشركة الرامية لتطوير وتنمية املوارد البشرية وزيادة كفاءتها للمساهمة 

بفعالية يف حتقيق مهمتها ، حيث مت يف عام 2009م إستيعاب 575 خريجًا من معاهد التدريب التابعة للشركة، ليبلغ عدد املتدربني على رأس 

العمل بنهاية العام 1299 متدربًا، كما مت توظيف 424جامعيًا وإحلاقهم ضمن برنامج تطوير اجلامعيني )تأهيل(، وقد بلغ عدد املتدربني اجلامعيني 

بهذا الربنامج بنهاية عام 2009م 836 متدربًا، ونتيجة لذلك حققت الشركة يف جمال توطني الوظائف منوًا ملحوظًا ومركزًا رياديًا بني الشركات 

العاملة يف اململكة حيث وصلت النسبة بنهاية 2009م إلـى %85.12 مـن جمـمـوع العـاملني البالغ عـددهم 27601مـوظفـًا. وحصلت الشركة 
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على العديد من اجلوائز التقديرية على املستويني احمللي واإلقليمي جلهودها البارزة يف جمال تأهيل وتدريب وتوطني الوظائف.

ويف جمال تدريب وتطوير مهارات وقدرات املوارد البشرية، نفذت الشركة يف عام 2009م براجمها التي إشتملت على إحلاق املوظفني بدورات 

)أنا  التعليم اإللكرتوين  بالدورات )25598 مشاركة(، وإستمر تقدمي برامج تدريبية متنوعه عن طريق  داخلية وخارجية حيث بلغ إجمايل املشاركات 

أتعلم( استفاد منه )2033 موظف(، والربامج التطويرية املوجهة للموظفني الفنيني واإلداريني بهدف إعدادهم وتهيئتهم لتويل مهام ومناصب 

التطوير املبني على  برنامج  )11873( موظفًا، كذلك  برنامج )مسار( وبرنامج )قيادة( شملت  بالشركة مثل   الوظيفية  جديدة خالل مسريتهم 

اجلدارة، وبرنامج تطوير املوظفني الواعدين والذي التحق به مبدئيا )35( موظفًا، كما تواصل تطبيق برامج اجلودة الشاملة حيث بلغ عدد الفرق 

املشكلة خالل العام) 94 فريقًا ( ليصل إجمايل الفرق املشكلة ) 1541 فريقًا ( أما إبداع ومتيز املوظفني فقد قدم خالل العام ) 439 اقرتاحًا ( 

ليصل إجمايل االقرتاحات املقدمة )3072 اقرتاح ( قبل منها )1497 اقرتاح( وضمن برنامج متيز املوظفني بلغ متميزي الشهر )1657 موظفًا ( 

بإجمايل ) 6577 موظفًا ( وبلغ متميزي العام ) 414 موظفًا ( بإجمايل ) 2320 موظفًا ( ، ومت اإلنتهاء من تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع بطاقة 

األداء املتوازن، واملضي يف تنفيذ املرحلة الثالثة من املشروع حيث مت تنفيذ %50 من املرحلة.

 قامت الشركة بعقد امللتقى السنوي إلدارة اجلودة الشاملة الثالث عشر حتت شعار ) من أجل تطبيق فعال إلدارة اجلودة الشاملة( يف مدينة 

أبها، حضره )650( من اخملتصني واملهتمني من داخل وخارج الشركة وقدمت )17( ورقة عمل ، وكرم أعضاء )10( فرق حتسينية، و أفضل )10( 

اقرتاحات بالشركة . ومتت املشاركة يف عدد من الندوات واللقاءات املقامة بجهات خارجية  ومت عرض إجنازات الشركة يف جمال إدارة اجلودة 

الشاملة. ومن خالل برنامج تدريب الطالب الصيفي أمت 612 طالبًا تدريبهم الصيفي بالشركة ، كما أمت  783 طالبًا برنامج التدريب التعاوين )456 

طالب مبكافأة و 327 طالب بدون مكافأة(.

و( برنامج اإلستثمار يف مشاريع إنتاج الكهرباء 

تواصل الشركة تنفيذ برنامج مشاركة القطـاع اخلاص يف مشاريع حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية  )IPPs( والذي أقرتـه يف عام 2007م، إدراكًا 

منها أن التنمية االقتصادية التي تعيشها اململكة تتطلب توفري طاقة كهربائية ضخمة وبالتايل يتحتم إنشاء عدد كبري من حمطات إنتاج الطاقة 

على  لإلشراف  متفرغ  فريق  تشكيل  مت  وقد  اخلاص.  القطاع  مع  مشرتكة  استثمارات  طريق  وعن  الشركة  من  مباشرة  باستثمارات  الكهربائية 

الربنامج. وملساندة الفريق مت التعاقد مع بيوت خربة عاملية لديها معرفة يف اجملاالت الفنية والقانونية واملالية مبشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 

املستقلة. واستهدفت الشركة يف املرحلة األوىل من الربنامج ثالثة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل والتي تقدر استثماراتها   بأكرث من 

25 مليار ريال وتفصيلها كما يلي:
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• املشروع األول يف رابغ باملنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميجا وات، وقد مت ترسيته يف الربع الثاين من 2009م على حتالف شركتي كهرباء كوريا 

)كيبكو( و شركة أعمال املياه والطاقة الدولية )اكوا(. وسيتم إكمال املشروع يف عام 2013م. 

• املشروع الثاين سيكون يف الرياض وقدرته نحو 2000 ميجا وات، وقد قامت الشركة يف الربع الرابع لعام 2009م بطرحه للمنافسـة على القطاع   

اخلاص، حيث مت استالم وفتح خمسة عروض لبنـاء ومتلك وتشغيل احملطة من قبل  املطورين املؤهلني للمشروع. وجاري دراسة وحتليل    

وتقييم جميع العروض من النواحي التجارية والفنية والقانونية لتحديد العرض الفائز باملشروع. وسيتم إكمال املشروع يف عام 2013م.

الشركة يف دعوة املهتمني إلبداء رغباتهم  2000 ميجا وات، وستبدأ  نحو  الشرقية وبقدرة  باملنطقة  بالقّرية  الثالث فسيكون  أما املشروع   •

للمشاركة يف هذا املشروع يف النصف األول من عام 2010م، ومن اخملطط أن يكتمل املشروع يف عام 2015م.

:)IPP( وفيما يلي جدول يبني مشاريع املرحلة األويل والثانية من برنامج مشاركة القطاع اخلاص يف إنتاج الكهرباء

قدرة املشروع اسم املشروع
اإلنتاجية )ميجاوات(

استثمار القطاع 
خلاص يف رأس مال 

املشروع
شراء الطاقة املنتجةتاريخ إكمال املشروع

)IPP(  مشاريع املرحلة األوىل من برنامج مشاركة القطاع اخلاص يف إنتاج الكهرباء

مشروع رابغ لإلنتاج املستقل
)املشروع قيد التنفيذ(

2013م120080%

تشرتي الشركة السعودية 
للكهرباء كامل إنتاج هذه املشاريع 

من الكهرباء

مشروع الرياض 11 لإلنتاج املستقل 
)العروض حتت التحليل(

2013م200050%

مشروع القرية لإلنتاج املستقل )يف طور 
اإلعداد(

2015م200080%

)IPP(  مشاريع املرحلة الثانية من برنامج مشاركة القطاع اخلاص يف إنتاج الكهرباء

2016م%100080مشروع ضباء لإلنتاج املستقل )خمطط(

تشرتي الشركة السعودية 
للكهرباء كامل إنتاج هذه املشاريع 

من الكهرباء

مشروع رأس الزور لإلنتاج املستقل 
)خمطط(

2020م252080%

مشروع الشقيق لإلنتاج املستقل 
)خمطط(

2021م80080%
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ز( املساهمون   

تسعى الشركة لتحقيق تطلعات املساهمني وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على املعلومات. وتويل إهتمامًا بالغا بتعزيز جودة اإلفصاح عن 

الرامية  الكم والنوع والتوقيت. واستمرت الشركة يف بذل جهودها  النتائج املالية والتطورات املهمة والتغريات اجلوهرية يف الشركة من حيث 

لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم يف حمافظ استثمارية، مما يسهل إيداع أرباحهم يف حمافظهم 

لدى البنوك اخملتلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح.  وحترص الشركة باستمرار على التواصل الفعال مع اجلهات املعنية بالسوق املالية، وتبادل 

املعلومات ذات العالقة بالشركة مع املستثمرين واملؤسسات املالية واالستثمارية.

بالتعليمات  وااللتزام  املساهمني  بحقوق  يتعلق  ما  السيما  الشركـات،  حوكمة  الئحة  يف  الواردة  االسرتشادية  األحكام  تطبيق  الشركة  وتراعي 

وباإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية، ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ، حيث مت اإلتفاق مع أحد بيوت 

اخلربة لتصميم الئحه حوكمة متطورة للشركة تتماشى مع جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.

2( وصف خطط وقرارات الشركة املهمة والتوقعات املستقبلية 

أ( اخلطط والتوقعات املستقبلية

• إيصال اخلدمة الكهربائية ملا يزيد عن 260 ألف مشرتك جديد خالل عام 2010م بتكلفة إيصال تبلغ 2881 مليون ريال كما سيبلغ عدد املشرتكني 

اجلدد خالل سنوات اخلطة 2011م – 2015م ما يزيد عن 1461 ألف مشرتك جديد. و بذلك يصل إجمايل عدد املشرتكني بنهاية عام 2015م إىل 

7.4 مليون مشرتك.

• يف إطـار اخلطة التنموية للمناطق احلضريـة باململكة سيتم إيصـال اخلدمة الكهـربائية لعدد 115 جتمعًا سكانيًا خالل عام 2010م، ليصل بذلك 

عدد التجمعات السكانية املضافة والتي سيتم إيصال اخلدمة الكهربائية لها خالل سنوات اخلطة 2011م - 2015م إىل 577 جتمعًا سكانيًا. 

2011م -  2010م و9,565 ميجاوات خالل سنوات اخلطة  2,478 ميجاوات خالل عام  الشركة مبقدار  التوليد يف  سيتم إضافة وتعزيز قدرات   •

2015م لتلبية الزيادة املتنامية يف األحمال والطاقة الكهربائية. 

• يف إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، سيتم إضــافة خطوط نقل بطول 4,075 كم دائري و 35 حمطة حتويل خالل عام 

2010م. كما سيبلغ إجمايل خطوط النقل املضافة خالل سنوات اخلطة 2011م - 2015م بطول 12,411 كم دائري. 
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• ولتعزيز شبكات التوزيع سيتم إضافة أطوال خطوط توزيع بطول 19 ألف كم،  و 19 ألف حمول خالل عام 2010م ليصبح إجمايل أطوال خطوط 

شبكة التوزيع املضافة خالل سنوات اخلطة 2011م - 2015م 103 ألف كم.

• تسعى الشركة من خالل برامج التطوير إىل رفع كفاءة املوظفني وتزويدهم بالربامج التدريبية التي متكنهم من أداء األعمال بكفـاءة وفاعلية، 

ومن املتوقع أن يبلغ عدد املشاركيـن يف دورات التطوير القصرية إىل 35,091 مشاركًا خالل عام2010م. مع احملافظة على مؤشر نسبة أيام 

التدريب إىل أيام العمل يف حدود  %2.08 خالل سنوات اخلطة. 

• تشهد الشركة تنفيذ العديد من املشاريع الكبرية يف جماالت التوليد والنقل والتوزيع يف خمتلف مناطق اململكة. وبناًء على ذلك، عملت الشركة 

والتزال على استقطاب الكفاءات الوطنية املؤهلة للعمل بهذه املشاريع، وسيتم خالل عام 2010م استقطاب 964 موظفًا من خريجـي اجلامعات 

1208  متدربًا من خريجي املدارس الثانوية وكليات التقنية بربامج التدريب التي تنفذها معاهد التدريب التابعة  حديثـي التخرج، إضافـة إىل إحلاق 

للشركة. وبالتايل سرتتفع نسبة التوطني لتصل إىل %89 بنهاية عام 2015م.

ب( اخملاطر التي قد تواجهها الشركة  

والعمالء  باملوردين  املتعلقة  واخملاطر  الكهربائية  الطاقة  بإنتاج  املتعلقة  اخملاطر  مثل  الشركة  تواجهها  قد  التي  اخملاطر  من  العديد  هناك 

والشركاء، وكذلك اخملاطر املتعلقة بالقوانني واألحكام املنظمة لقطاع الكهرباء، واخملاطر املتعلقة بالتطوير والتغري السريع يف التقنية، وارتفاع 

أسعار املواد، وتغري استخدام الوقود والقوانني املنظمة حلماية البيئة.  

اخملاطر املرتبطة بإنتاج الكهرباء  

هناك بعض اخملاطر والصعوبات املتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتتلخص يف اآلتي:

1 -  أدت الزيادة السنوية الكبرية يف األحمال الكهربائية نتيجة للنمو يف جميع القطاعات االقتصادية يف اململكة إىل زيادة الطلب على إستهالك 

يف  تشغيلها  لبدء  الالزم  الوقت  عنصر  لها  يتوفر  ال  جديدة  مشاريع  وترسيه  مناقصات  بطرح  التعجيل  يتطلب  مما  اخملتلفة  الكهربائية  الطاقة 

املواعيد اخملطط لها وقد تؤثر على تلبية األحمال الكهربائية يف السنوات القادمة.

2 -  توفري مصادر التمويل املايل الالزم لهذه املشاريع حيث حتتاج املشاريع اجلديدة إىل إستثمارات مرتفعه. 
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اخملاطر املتعلقة باملوردين والعمالء والشركاء

تواجه الشركة خماطر ترتبط باملوردين والعمالء والشركاء وذلك يف جمال إستثمارات القطاع اخلاص يف مشاريع اإلنتاج املزدوج أو مشاريع إنتاج 

الكهرباء. وتتمثل هذه اخملاطر يف اآلتي:

زيادة الطلب إلنشاء حمطات الطاقة عامليًا يزيد من حدة التنافس خاصة يف ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية املتسارعة،   -  1

والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل اململكة بسبب النمو السكاين امللحوظ والتوسع يف تطوير البنية التحتية يف جميع مناطق ومدن 

اململكة، وإنشاء مشاريع صناعية وجتارية وعمرانية كبرية. 

2 -  اإللتزام باحملافظة على البيئة وما يرتتب على ذلك من زيادة يف تكاليف اإلنتاج.

3 -  استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو اإلستثماري املستمر يف هذا  اجملال وإستقطاب التقنيات احلديثة.

4 -  اإلرتفاع يف أسعار وتكاليف الشحن والتأمني وأسعار اخلام نتيجة لعدم إستقرار أسعار البرتول العاملية وندرة بعض املواد اخلام يف األسواق 

العاملية وارتفاع أجور األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية وخماطر احلروب.

اخملاطر املرتبطة بالقوانني واألحكام املنظمة لقطاع الكهرباء باململكة

املنظـمة  والقرارات  واللوائح  األنظمة  تعديل  خمــاطر  خـالل  مـن  الـكهربــاء  لقطــاع  املنظــمة  واألحكام  بالقوانني  ترتبط  خماطـر  الشــركة  تواجـه 

لقطـــاع الكهرباء. 

اخملاطر املرتبطة بالتغّير والتطّور السريع يف التقنية  

هناك خماطر بسبب التطور السريع يف التقنية وإرتفاع أسعار الربامج والتطبيقات التقنية العاملية واحمللية. وتقوم الشركة باختيار أفضل التقنيات 

األسعار  أجل ضمان أفضل  وتنتجها شركات عاملية متخصصة يف ذلك من  أثبتت جناحًا يف خدمة شركات مماثلة حمليًا وعامليًا  التي  احلديثة 

وإستمرارية املساندة الفنية والتطوير.

اخملاطر املرتبطة باحملافظة على الكفاءات البشرية 

هناك خماطر بسبب وجود فرص وحوافز يف السوق احمللي تؤدي إىل تسرب الكفاءات الوطنية املؤهلة واملدربة إىل شركات ومؤسسات أخرى.
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3( ملخص النتائج املالية 

فيما يلي بيان بقائمة املركز املايل وقائمة الدخل للشركة. وتوضح اجلداول التالية تفاصيل املوجودات واملطلوبات وحقوق املساهمني واإليرادات 

واملصروفات وصايف الربح للعام املايل 2009م مقارنة باألعوام املالية األربعة السابقة، )وملزيد من التفاصيل ميكن اإلطالع على القوائم املالية 

املرفقة واإليضاحات املتممة لها(:

أ( قائمة املركز املايل

2005 م2006 م2007 م2008 م2009 مالبيان

22,048,34025,010,50727,180,00421,018,26028,490,778موجودات متداولة

34,933,68022,263,91021,535,12425,547,77013,550,880األصول األخرى طويلة األجل

109,108,95498,107,94687,654,69080,642,23575,521,192صايف األصول الثابتة

166,090,974145,382,363136,369,818127,208,265117,562,850إجمايل املوجودات

49,618,93240,102,75034,675,66127,340,12334,282,570املطلوبات املتداولة

18,511,8579,647,9918,846,1189,015,4157,349,395قروض طويلة األجل

48,785,63647,079,00144,853,96843,723,85829,668,549املطلوبات األخرى

116,916,42596,829,74288,375,74780,079,39671,300,514إجمايل املطلوبات

41,665,93841,665,93841,665,93841,665,93841,665,938رأس املال املدفوع

7,508,6116,886,6836,328,1335,462,9314,596,398االحتياطيات واألرباح املدورة

49,174,54948,552,62147,994,07147,128,86946,262,336حقوق املساهمني

166,090,974145,382,363136,369,818127,208,265117,562,850إجمايل اخلصوم وحقوق املساهمني

األرقام باأللف ريال
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عام 2005
عام 2006

عام 2007
عام 2008 عام 2009

عام 2005 عام 2006 عام 2007 عام 2008 عام 2009
�موع املوجودات

�موع املطلوبات

�موع حقوق املساهمني

�موع املوجودات �موع املطلوبات �موع حقوق املساهمني

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

2005 عام
2006 عام

2007 عام
عام 2008 عاام 2009

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

117,562,850

71,300,514

46,262,336

127,208,265

80,079,396

47,128,869

136,369,818

88,375,747

47,994,071

145,382,363

96,829,742

48,552,621

166,090,974

116,916,425

49,174,549

   مقارنة املوجودات باملطلوبات وحقوق املساهمني خالل األعوام 2005 - 2009 م 

األرقام باأللف ريال
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عام 2005 عام 2006
عام 2007

عام 2008
عام 2009

عام 2005 عام 2006 عام 2007 عام 2008 عام 2009
�موع املوجودات املتداولة

�موع املوجودات غ� املتداولة

�موع املوجودات

�موع املوجودات املتداولة �موع املوجودات غ� املتداولة �موع املوجودات

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

عام 2005 عاام 2006
عام 2007

عام 2008
2009 عام

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

28,490,778

89,072,072

117,562,850

21,018,260

106,190,005

127,208,265

27,180,004

109,189,814

136,369,818

25,010,507

120,371,856

145,382,363

22,048,340

144,042,634

166,090,974

   مقارنة املوجودات املتداولة وغري املتداولة مبجموع املوجودات خالل األعوام 2005 - 2009 م 

األرقام باأللف ريال
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عام 2005
عام 2006

عام 2007
عام 2008

عام 2009

عام 2005 عام 2006 عام 2007 عام 2008 عام 2009
34,282,570

22,079,884

14,938,060

27,340,123

37,801,213

14,938,060

34,675,661

38,762,026

14,938,060

40,102,750

41,788,932

14,938,060

49,618,932

52,359,433

14,938,060

املطلوبات املتداولة

املطلوبات غ� املتداولة

القرض احلكومي

71,300,514 80,079,396 88,375,747 96,829,742 �موع املطلوبات116,916,425

0
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140000000

املطلوبات املتداولة املطلوبات غ� املتداولة القرض احلكومي �موع املطلوبات

   مقارنة املطلوبات املتداولة وغري املتداولة والقرض احلكومي مبجموع املطلوبات خالل األعوام 2005 - 2009 م 

األرقام باأللف ريال
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ب( قائمة الدخل
2005 م2006 م2007 م2008 م2009 مالبيان

23,850,94922,288,74220,839,06019,706,65718,761,289إيرادات تشغيلية

)16,826,253()18,078,011()19,150,766()21,013,126()22,383,375(تكلفة املبيعات

1,467,5741,275,6161,688,2941,628,6461,935,036جممل الربح

)675,877()474,072()573,916()511,570()655,451(مصاريف إدارية وعمومية

)17,502,130()18,552,083()19,724,682()21,524,696()23,038,826(إجمايل مصاريف تشغيلية

812,123764,0461,114,3781,154,5741,259,159الدخل التشغيلي

357,491340,401338,798259,258266,901اإليرادات األخرى – صايف

)43,018(0)40,677(00الزكاة

1,169,6141,104,4471,412,4991,413,8321,483,042صايف الربح

مت إعادة تصنيف بني املصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف التشغيل جلميع سنوات املقارنة لتتفق مع تصنيف عام 2009 م 

األرقام باأللف ريال
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 اإليرادات واملصروفات التشغيلية وصايف الدخل خالل األعوام 2005 - 2009 م 

إيرادات تشغيلية مصاريف تشغيلية صا� ربح (خسارة) الف�ة

0
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عام 2007
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عام 2005 عام 2006 عام 2007 عام 2008 عام 2009
18,761,289

17,502,130

1,483,042

19,706,657

18,552,083

1,413,832

20,839,060

19,724,642

1,412,499

22,288,742

21,524,696

1,104,447

23,850,949

23,038,826

1,169,614

إيرادات تشغيلية

مصاريف تشغيلية

صا� ربح (خسارة) الف�ة

األرقام باأللف ريال
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4( التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة

 متارس الشركة أعمالها يف جميع مناطق اململكة العربية السعودية. ويوضح اجلدول التايل حتلياًل جغرافيًا إلجمايل إيرادات الشركة حسب املناطق 

)القطاعات( التي تعمل بها داخل اململكة:

البيان السنة
القطاع

اجملموع
اجلنوبيالغربيالشرقياألوسط

23,850,949 1,571,492 7,280,647 7,527,618 7,471,192 اإليرادات/ املبيعات2009

1,411,56222,288,742 6,727,364 7,059,572 7,090,244 اإليرادات/ املبيعات2008

5( إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة 

نسبة التغيريالتغريات + / -2008 م2009 مالبيان

23,850,94922,288,7421,562,2077املبيعات / اإليرادات

7)1,514,130()21,524,696()23,038,826(مصروفات التشغيل

812,123764,04648,0776إجمايل الربح من التشغيل

357,491340,40117,0905إيرادات / املصروفات األخرى

----يخصم الزكاة أو الضريبة

1,169,6141,104,44765,1676صايف الربح أو اخلسارة
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 وفيما يلي حتلياًل للتغريات بني عامي 2008 م و 2009 م:  

• املبيعات: أرتفعت املبيعات بنسبة %7  نتيجة لنمو الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية.

• الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي بسبب التحكم يف مصروفات الصيانة بالرغم من ارتفاع األسعار يف جميع أنواع السلع واخلدمات مبا يف 

ذلك االرتفاع الكبري يف مصروفات اإلستهالك والطاقة املشرتاة. 

• الزكاة: يتم إحتساب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي وصافى الربح املعدل.

• صافى الدخل: ارتفع صافى الدخل نتيجة الضبط والتحكم يف مصروفات الصيانة والتشغيل.

6( إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة

مت إعداد القوائم املالية للشركة خالل العام املايل املنتهي يف 31 ديسمرب 2009 م طبقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

7( الشركات التابعة

متتلك الشركة السعودية للكهرباء حصصًا يف رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج وشركة املاء والكهرباء وشركة 

الكهرباء للصكوك وشركة رابغ إلنتاج الكهرباء وشركة ضوئيات لالتصاالت حسب اجلدول التايل:
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نسبة امللكيةالنشاطمكان مزاولة النشاطمكان التأسيسالشركات التابعة

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس 
التعاون لدول جملس اخلليج

دول اخلليج العربياململكة العربية السعودية
نقل وتوزيع الطاقة بني 

الدول األعضاء
40%

اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعوديةشركة املاء والكهرباء
شراء وبيع الكهرباء وشراء 
الوقود التي حتتاجه لتحقيق 

أغراضها

50%

اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةشركة الكهرباء للصكوك

تقدمي اخلدمة واملساندة 
للصكوك والسندات التي 

تصدرها الشركة السعودية 
للكهرباء 

100%

%20توليد الطاقة الكهربائيةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةشركة رابغ إلنتاج الكهرباء

اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةشركة ضوئيات لالتصاالت 

إنشاء واستئجار وإدارة 
وتشغيل شبكات األلياف 

البصرية والكهربائية لتقدمي 
خدمات االتصاالت

100%

8( األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

ال توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة للشركة داخل اململكة أو خارجها.

 9( سياسة الشركة يف توزيع األرباح 

توزع األرباح السنوية الصافية – املتحققة – بعد حسم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التايل:

يجنب )%10( عشرة يف املائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

املذكور نصف رأس املال ويجوز للشركة جتنيب نسبة ال تزيد على %10 عشرة باملائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض 

أو أغراض معينة .



30

تقرير جملس اإلدارة

1419/8/11هـ واملعدلة مبوجب قرار  أ - مع مراعاة األحكام الواردة يف الفقرة )2( من البند )ثانيا( من قرار جملس الوزراء رقم )169( وتاريخ 

جملس الوزراء رقم)327( وتاريخ 1430/9/24هـ القاضي باملوافقة على متديد تنازل احلكومة عن نصيبها من األرباح ملدة عشرة سنوات اعتبارا 

من تاريخ 1430/12/30هـ ، يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن )%5( خمسة يف املائة من رأس املال املدفوع.

التي قررتها  بعد خصم املصروفات واإلستهالكات واالحتياطيات  السارية  والتعليمات  اإلدارة وفقًا لألسس  ب- تخصص مكافأة ألعضاء جملس 

اجلمعية العامة تطبيقًا ألحكام النظام األساسي للشركة، وبعد توزيع ربح على املساهمني ال يقل عن )%5( من رأس املال الشركة، وذلك وفقًا 

ألحكام نظام الشركات ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

ج- يوزع الباقي – بعد ذلك – على املساهمني كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إىل األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة .   

وقد حققت الشركة خالل عام 2009 م أرباحًا صافية قدرها )1,169,614( ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء 

جملس اإلدارة. ويقرتح جملس اإلدارة توزيع هذه األرباح - وبحسب ما ورد يف النظام األساسي للشركة -  على النحو التايل:

بآالف الرياالتالتفاصيل

1,169,614الربح الصايف

ويخصم منه ما يلي :

116,961%10 احتياطي نظامي

547,252دفعة للمساهمني من األهايل ومن يف حكمهم

767مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

504,634أرباح مبقاة

10( مصالح األشخاص يف أسهم الشركة 

ال يوجد خالل العام املايل املنتهي يف 31 ديسمرب 2009 م أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت ألي أشخاص. ويوضح اجلدول 

التايل قائمة بأسماء وملكية املساهمني الذين ميلكون %5 فأكرث وأي تغري يف امللكية خالل 2009 م:
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االسم
عدد األسهم يف 

بداية العام
نسبة امللكية يف 

بداية العام

صايف التغري يف 
عدد األسهم خالل 

العام

نسبة التغري خالل 
العام

إجمايل األسهم 
نهاية العام

إجمايل نسبة 
التملك نهاية 

العام

%3,096,175,32074.31%3,096,175,32074.31أسهم احلكومة 

%288,630,4206.91%288,630,4206.91ارامكو

11( املصالح واحلقوق ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم وأدوات دين الشركة 

ال توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني أو أفراد أسرهم يف أسهم الشركة. ويوضح اجلدول التايل قائمة 

بأسماء وملكية أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم الشركة وأي تغري يف ملكيتهم خالل 2009م:

االسم
عدد األسهم يف 

بداية العام
نسبة امللكية يف 

بداية العام

صايف التغري يف 
عدد األسهم 

خالل العام

نسبة التغري خالل 
العام

إجمايل األسهم 
نهاية العام

إجمايل نسبة 
التملك نهاية 

العام

213,00035,000178,000سعود بن حممد النمر

1,0501,050سليمان بن عبد اهلل القاضي

2,2502,250أسامه عبدالوهاب خوندنه

نسب امللكية والتغري يف عدد االسهم يف اجلدول السابق تساوى صفرا ألن عدد األسهم اململوكة ونسبتها إلجمايل أسهم الشركة البالغ عددها 4,166,593,815 سهما تعترب 
هامشية وتساوى صفرا تقريبا.

12( املعلومات املتعلقة بقروض الشركة

اشتملت القوائم املالية  للشركة )مرفق( يف إيضاح رقم )13( معلومات عن القروض القائمة بنهاية السنة املالية، وتوضح إجمايل املبالغ التي 

قامت الشركة بسدادها خالل العام عن أي قروض كانت قائمة أو أي قروض حصلت عليها خالل العام وتفاصيل عن اإلقساط املستحقة.
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 13( وصف ألدوات الدين القابلة للتحويل ألسهم وحقوق اخليار ومذكرات االكتتاب 

 ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة 

املالية املنتهية يف 2009/12/31 م. 

 14( وصف حقوق التحويل واإلكتتاب وحقوق اخليار  

ال توجد أي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار  أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 

خالل عام 2009 م. 

15( وصف ألدوات الدين القابلة لإلسرتداد  

ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد.

16( اجتماعات جملس اإلدارة وسجل احلضور 

عقد جملس إدارة الشركة 9 اجتماعات خالل عام 2009 م، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء جملس اإلدارة وعـدد مرات احلضـور:

عدد مرات احلضورالصفة االسمم

9رئيس جملس اإلدارة بالنيابةسعادة الدكتور/ صالح بن حسني العواجي1

9عضو جملس اإلدارةسعادة األستاذ/ سليمان بن عبد اهلل القاضي2

7عضو جملس اإلدارةمعايل الدكتور/ خالد بن عبد اهلل السبتي3

8عضو جملس اإلدارةسعادة الدكتور/ عبداهلل بن حممد باسودان4

9عضو جملس اإلدارةسعادة املهندس/ عصام بن علوان البيات 5

9عضو جملس اإلدارةسعادة الدكتور/ سعود بن حممد النمر6

9عضو جملس اإلدارةسعادة األستاذ/ صالح بن سعد املهنا7

9عضو جملس اإلدارةسعادة االستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح8
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 17( املصالح يف عقود الشركة

ال توجد خالل عام 2009 م أية عقود كانت الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألعضاء جملس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول املايل 

أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

 18( التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح

ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مت مبوجبه تنازل أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويضات.

 19( تنازالت املساهمني عن احلقوق يف األرباح

التي توزعها الشركة  األرباح  تنازلها عن نصيبها من  1430/9/24هـ وافقت احلكومة على متديد  327 وتاريخ  الوزراء رقم  بناء على قرار جملس 

السعودية للكهرباء ملدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 30 /12/ 1430 هـ. وغري ذلك، مل توجد خالل عام 2009 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل 

مبوجبه أي من املساهمني عن حقوقه يف األرباح.

20( املدفوعات النظامية املستحقة

اجلدول أدناه يوضح قيمة املستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

 البيان 
بآالف الرياالت السعودية

2008 م2009 م

4,7525,225الرسوم اجلمركية

7,6485,547الزكاة والضريبة

621,777580,924املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

347,217324,808رسوم البلدية

25,59725,201أخرى

1,006,991941,705اإلجمايل
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21( الربامج اللتحفيزية ملوظفي الشركة

أ( برنامج اإلدخار

بادرت الشركة إىل إيجاد نظام للتوفري واالدخار )اختياري( لتحفيز املوظفني وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة مما يساهم يف رفع مستوى األداء، 

وكذلك استقطاب الكوادر السعودية املؤهلة  وحتفيزهم على االستمرار يف اخلدمة ومساعدة املوظف السعودي على جتميع مدخراته واالستفادة 

منها عند التقاعد أو انتهاء اخلدمة. وتقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب إلستثمارة ملصلحة املوظف املشرتك يف الربنامج وتختار الشركة 

جماالت مناسبة الستثمار أموال الربنامج وفقًا لشروط االستثمار اإلسالمية، يف أوعية وحمافظ متدنية اخملاطر و على الوجه الذي يحقق مصالح 

املوظفني املشرتكني. وتساهم الشركة بنسبة  )%100( من قيمة االشرتاك الشهري للموظف وتقّيده يف حسابه، كما يتم احتساب استحقاق 

املوظف ملساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من %10عند اكتمال السنة األوىل لالشرتاك و تصل إىل %100 عند اكتمال السنة 

العاشرة لالشرتاك وحتسب مستحقات املوظف من هذه املساهمة يف حالة انتهاء االشرتاك وفق الضوابط النظامية. وفيما يلي إيضاح للتغري 

الذي حدث على مساهمة املوظفني املشرتكني يف الربنامج واملستحق لهم من مساهمة الشركة خالل العام:

املستحق للموظفني من مساهمة الشركةمساهمة املوظفالبيان

41,871,6264,037,181الرصيد كما يف بداية العام

52,037,25114,797,642صايف املضاف/املستبعد خالل العام 2009 م

93,908,87718,834,823الرصيد نهاية العام

ب( برنامج القروض  

تبّنت الشركة برنامج القروض السكنية للموظفني السعوديني املنطبقة عليهم شروط الربنامج )عن طريق البنوك احمللية( وفقا لضوابط شرعية 

ومزايا وشروط وإجراءات مت إصدارها ونشرها على موظفي الشركة. كما مت االتفاق مع أحد البنوك احمللية لتمويل هذا الربنامج بصيغة متوافقة 

منزل  بناء  إكمال  متويل  أو  املوظف،  ميلكها  أرض  على  البناء  أو  منزل،  إلمتالك  الفرصة  إلتاحة  إسالمية(،  )مرابحة  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 

مملوك للموظف، بتمويل يصل إىل 1200000 ريال مبدة سداد تصل إىل 20 سنة. وتساهم الشركة بتحمل ما نسبته %70 من تكاليف التمويل 

)هامش ربح البنك(، ويتحمل املوظف %30 من هذه التكاليف، وتوقف مساهمة الشركة يف حال انتهاء خدمة املوظف ألي سبب.
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22( السجالت احملاسبية ونظام املراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

للشركة نظام رقابة داخلية مت تصميمه إلدارة اخملاطر واحملافظة على أصول الشركة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية التي يتم 

إعدادها من واقع السجالت احملاسبية. وطبقت الشركة نظامًا ماليًا حماسبيًا متكاماًل لقيد كافة املعامالت املالية وتؤكد الشركة بأنه مت إعداد 

سجالت احلسابات بالشكل الصحيح. ولدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية مرتبطة بلجنة املراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبقًا 

لالئحة املراجعة الداخلية املعتمدة من جملس اإلدارة، حيث تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام 

مبراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس اإلدارة بالنظر يف املالحظات التي يقدمها مراجعو 

احلسابات اخلارجيون واملراجع الداخلي، نتائج دراستهم ملدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، واستخالص أية توصيات لتحسينها 

ورفعها جمللس إدارة الشركة. وتقر الشركة أنه  ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها. 

23( تقرير احملاسب القانوين للشركة 

وافقت اجلمعيـة العامة العادية الثامنة املنعقدة بتاريخ 2009/04/06م على تعيني مكتب ديلويت أند توش / وبكر أبو اخلري وشركاه كمحاسب 

2009/12/31م. ومل يتضمن تقرير احملاسب القانوين للشركة أي حتفظات على القوائم املالية  قانوين للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 

السنوية.

24( توصية اجمللس بشأن احملاسب القانوين للشركة

مل تصدر أية توصية من جملس اإلدارة بإستبداله منذ إعتماده من اجلمعية العامة.

25( اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات

تقوم الشركة بتطبيق معظم األحكام االسرتشادية الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية. وقد تعاقدت الشركة يف 

2009م مع أحد بيوت اخلربة  إلعداد الئحة حوكمة للشركة ينسجم مع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.
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  أ( أحكام الالئحة التي مل تطبق:

يوضح اجلدول أدناه أحكام الالئحة التي مل تطبق يف الشركة حتى اآلن مع بيان اسباب عدم التطبيق:

أسباب عدم التطبيقمتطلبات املادةالفقرةاملادة

و5
وجود سياسة وإجراءات داخلية للشركة 

تضمن السماح للمساهمني بإضافة 
موضوع إىل جدول أعمال اجلمعية. 

ال يوجد ما مينع املساهم من إبالغ الشركة مبا يرغب إدراجه ضمن جدول األعمال. إال أنه 
ال يوجد لدى الشركة سياسة وإجراءات داخلية مكتوبة تنص على السماح للمساهمني 

بإضافة موضوع إىل جدول أعمال اجلمعية وسيجري البدء يف وضع سياسة مكتوبة تنظم 
ذلك حسب متطلبات الئحة احلوكمة

6

ب
تطبيق التصويت الرتاكمي  على  بند  اختيار 
أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة

سيتم النظر يف إعداد آلية لتطبيق التصويت الرتاكمي إلختيار أعضاء جملس اإلدارة الذين 
ميثلون األهايل يف دورته القادمة. 

د
اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين 

من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 
نرى أن ما نصت علية هذه الفقرة ليس له عالقة مباشرة بالشركة. وعليه نرى أن تطلب 

الهيئة من املستثمرين االعتباريني باإلفصاح للشركات عن سياساتهم يف التصويت

ب-ج15
تشكيل جلنة تسمى "جلنة الرتشيحات 

واملكافآت”. 

وافق جملس اإلدارة على تشكيل جلنة "ترشيحات ومكافآت" وستعرض على اجلمعية 
العامة القادمة للموافقة على قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 

توطئة ملمارسة مهامها. 
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ب( عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى 

فيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء جملس اإلدارة الذين لديهم عضوية وعضويتهم يف الشركات املساهمة األخرى:

العضوية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرىاالسمم

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس التعاون اخلليجيسعادة الدكتور/ صالح بن حسني العواجي1

سعادة األستاذ/ سليمان بن عبد اهلل القاضي2
الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين

شركة الصناعات الكيميائية األساسية

البنك العربي - عمان سعادة األستاذ/ صالح بن سعد املهنا 3

ج( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف عضويتهم

وتصنيف  اإلدارة  جملس  أعضاء  بأسمـاء  بيان  يلي  وفيما  مستقلني.  أعضاء  ثالثة  بينهم  من  تنفيذيني  غري  الشركة  إدارة  جملس  أعضاء  جميع 

عضويتهم يف الشركة:

تصنيف العضويةالـــصفـــةاالسمم

غري تنفيذي وغري مستقلرئيس جملس اإلدارة بالنيابة سعادة الدكتور/ صالح بن حسني العواجي1

غري تنفيذي ومستقلعضو جملس اإلدارةسعادة األستاذ/ سليمان بن عبد اهلل القاضي2

غري تنفيذي وغري مستقلعضو جملس اإلدارةمعايل الدكتور/ خالد بن عبد اهلل السبتي3

غري تنفيذي وغري مستقلعضو جملس اإلدارةسعادة الدكتور/ عبداهلل بن حممد باسودان4

غري تنفيذي ومستقلعضو جملس اإلدارةسعادة املهندس/ عصام بن علوان البيات 5

غري تنفيذي ومستقلعضو جملس اإلدارةسعادة الدكتور/ سعود بن حممد النمر6

غري تنفيذي وغري مستقل عضو جملس اإلدارةسعادة األستاذ/ صالح بن سعد املهنا7

غري تنفيذي وغري مستقل عضو جملس اإلدارةسعادة االستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح8
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د( جلان جملس اإلدارة 

يوجد يف جملس اإلدارة خالل عام 2009 م ثالث جلان دائمة هي جلنة املراجعة، واللجنة التنفيذية ، وجلنة املوارد البشرية وفيما يلي ملخص للجان 

الدائمة املنبثقة من جملس اإلدارة يف عام 2009 م.

جلنة املراجعة  

شّكل جملس اإلدارة جلنة للمراجعة تتكون من أربعة أعضاء )غري تنفيذيني( من بينهم خمتصني بالشؤون املالية واحملاسبية، وقد وافقت اجلمعية 

 9 املراجعة  جلنة  عقدت  وقد  اللجنة،  عمل  وأسلوب  عضويتهم  ومدة  أعضائها  إختيار  قواعد  بشأن  اإلدارة  جملس  اقرتاح  على  للشركة  العامة 

إجتماعات خالل 2009 م، ويبني اجلدول التايل أسماء جلنة املراجعة وعدد مرات احلضور لكل منهم:

عدد مرات احلضورالـــصفـــةاالسمم

7رئيس اللجنة األستاذ/ صالح بن سعد املهنا 1

9عضو اللجنة االستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح2

9عضو اللجنة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم احلميد3

9عضو اللجنة الدكتور/ إبراهيم بن علي اخلضري 4

وتختص جلنة املراجعة مبا يلي : 

• مراجعة ومناقشة امليزانية اخلتامية وحسابات األرباح واخلسائر قبل عرضها على جملس اإلدارة.

• التوصية جمللس اإلدارة، ومن ثم للجمعية العامة، بإختيار مراجعي احلسابات اخلارجيني وحتديد أتعابهم.

• مراجعة املركز املايل للشركة، وحساب األرباح واخلسائر كل ثالثة أشهر، والتوصية لرئيس جملس اإلدارة أو من ينيبه بإعتماد نشر القوائم املالية 

الربع سنوية يف الصحف احمللية وذلك خالل املدة احملددة نظامًا.

• النظر يف التقارير واملالحظات التي يقدمها مراجعو احلسابات اخلارجيون واملراجع الداخلي ، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 

للشركة، واستخالص أية توصيات لتحسينها ورفعها جمللس إدارة الشركة.

• التوصية جمللس اإلدارة بتعديل دليل السياسات احملاسبية يف ضوء املعايري احملاسبية املستجدة.

• مراجعة التقارير الواردة من مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني، اخلاصة بإلتزام اإلدارة باألنظمة والتعليمات الداخلية واخلارجية، وباملعايري 

احملاسبية املعتمدة.

• تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقرتحات وتوصيات إىل جملس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها.
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اللجنة التنفيذية  

شكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية تتكون من )5( أعضاء، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خالل عام 2009 م، ويبني اجلدول التايل أسماء أعضاء اللجنة 

التنفيذية وعدد مرات احلضور لكل منهم: 

عدد مرات احلضورالـــصفـــةاالسمم

5رئيس اللجنةالدكتور / صالح بن حسني العواجي1

5عضو اللجنةاملهندس / عصام بن علوان البيات 2

3عضو اللجنةاألستاذ / صالح بن سعد املهنا 3

4
* 

1عضو اللجنةالدكتور/ عبداهلل بن حممد باسودان

5عضو اللجنة – الرئيس التنفيذياملهندس / علي بن صالح الرباك 5

 مت تعيني الدكتور عبداهلل بن حممد باسودان عضوًا يف اللجنة التنفيذية اعتبارًا من 1430/05/28هـ، املوافق 2009/05/23م. 
*

وتختص اللجنة التنفيذية مبا يلي: 

• مراجعة اخلطط والدراسات املتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة. 

• مراجعة املوازنة العامة للشركة )الرأسمالية والتشغيلية(، واملشاريع املقرتحة من اإلدارة التنفيذية، وكذلك الدراسات، واخلطط، واألساليب 

التمويلية املتعلقة بها. 

• املراجعة الدورية إلجنازات الشركة مقارنة باملوازنات املعتمدة.

• النظر فيما يحيله إليها اجمللس من أمور تخص الشركة.

جلنة املوارد البشرية   

شكل جملس اإلدارة جلنة املوارد البشرية وتتكون من )4( أعضاء، وقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات خالل عام 2009 م. ويبني اجلدول التايل أسماء 

أعضاء جلنة املوارد البشرية وعدد مرات احلضور لكل منهم:
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عدد مرات احلضورالـــصفـــة االسمم

3رئيس اللجنةاألستاذ / سليمان بن عبداهلل القاضي1

3عضو اللجنةالدكتور / عبداهلل بن حممد باسودان2

3عضو اللجنةالدكتور / سعود بن حممد النمر3

3عضو اللجنة – الرئيس التنفيذياملهندس / علي بن صالح الرباك4

وتختص جلنة املوارد البشرية مبا يلي : 

• مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية. 

• مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل ملوظفي الشركة.

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

• ترشيح الكوادر املؤهلة لشغل وظائف نائب رئيس تنفيذي ، ونائب  رئيس أول ، املقرتحة من الرئيس التنفيذي، وترقيتهم وحتديد رواتبهم وبدالتهم 

ومكافآتهم ومتديد خدماتهم. 

• مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب 57 فما فوق. 

• مراجعة األسس واملعايري العامة إلختيار القيادات العليا بالشركة )رئيس قطاع فأعلى( .

• مراجعة  أسس توزيع املكافآت السنوية املقرة من جملس اإلدارة.

• مراجعة لوائح أنظمة املوارد البشرية اخلاصة بالتقاعد، واخلدمات الصحية، والصندوق التعاوين، والتوفري واإلدخار، ومراجعة الئحة تنظيم العمل 

واجلزاءات بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل. 

• مراجعة أسس العالوات السنوية جلميع موظفي الشركة. 

• النظر فيما يحيله إليها اجمللس من أمور تخص املوارد البشرية بالشركة.
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هـ( مكافآت و تعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

فيما يلي تفاصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 

مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل:

كبار التنفيذينيأعضاء اجمللس البيان

4,992,672- الرواتب والتعويضات

587,2601,226,685البدالت

766,6651,050,000املكافآت الدورية والسنوية

- - اخلطط التحفيزية

- - أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

1,353,9257,269,357اإلجــمـــالـــي

و( العقوبات واجلزاءات املفروضة على الشركة:

مل يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركـة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ز( نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 

تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس اإلدارة ومكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم مستقلون  من خارج اجمللس بدراسة التقارير الدورية التي 

تعدها املراجعة الداخلية يف الشركة عن تقييمها إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها. وتقوم اللجنة مبتابعة ما تتوصل 

إليه املراجعة الداخلية من توصيات ملعاجلة املالحظات ومتابعة تصحيحها. أخذا يف االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سـالمة 

تصميمه وفاعلية تطبيقه – ال ميـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقـًا عن ذلك.
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اخلامتة 

وفى ختام هذا التقرير، يسر جملس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير واإلمتنان إىل مقام خادم احلرمني الشريفني 

والطريان  الدفاع  الوزراء ووزير  رئيس جملس  نائب  العهد  بن عبدالعزيز ويل  األمري سلطان  السمو امللكي  العزيز وصاحب  بن عبد  امللك عبد اهلل 

الداخلية  حفظهم اهلل على رعايتهم  الوزارء ووزير  الثاين لرئيس جملس  النائب  نايف بن عبدالعزيز  العام وصاحب السمو امللكي األمري  واملفتش 

ودعمهم ومساندتهم للشركة السعودية للكهرباء كما يثمن اجمللس جميع اجلهود اخمللصة من اجلهات احلكومية واألهلية.

كما يوجه جملس اإلدارة الشكر جلميع منسوبي الشركة على عطائهم املتواصل واخمللص لتحقيق أهدافها واحلرص على مكتسباتها ومصاحلها 

التنافسية، سائلني اهلل سبحانه وتعاىل أن يبارك اجلهود متطلعني إىل إستمرار الشركة يف تطوير أدائها وتعزيز قدراتها  ورفع مكانتها وقدرتها 

لدعم منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة. 

التوصيـات 

يوصى جملس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة غري العادية الرابعة للشركة مبا يلي:

املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للسنة املنتهية يف 2009/12/31 م. أواًل

املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املايل املنتهي يف 2009/12/31 م. ثانيًا

املوافقة على القوائم املالية للشركة كما يف 2009/12/31 م. ثالثًا

رابعًا
املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية عن السنة املنتهية يف 2009/12/31 م مبا يف ذلك صرف أرباح نقدية 

بواقع  70 هلله للسهم الواحـد مبا يعادل %7 من رأس املال، لألهايل ومن يف حكمهم، على أن تكون أحقية األرباح للمساهمني املالكني ألسهم 
الشركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية،  وستصرف األرباح خالل شهر من تاريخ انعقاد اجلمعية. 

املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.خامسًا

املوافقة على تعديل الفقرة )أ( من املادة )16( من النظام األساسي للشركة. سادسًا

إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2009/12/31 م. سابعًا

ثامنًا
املوافقة على تعيني مراجع حسابات الشركة من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة، وذلك ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل 2010 م 

مبا يف ذلك فحص القوائم املالية للربع الثاين والثالث والرابع، وفحص القوائم املالية للربع األول من عام 2011 م.

املوافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء جملس ادارة الشركة السعودية للكهرباء.تاسعًا






