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للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء
عــن السنـة المالية المنتهية

في 2020/12/31م

تقرير مجلس اإلدارة



يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي 
في 2020/12/31م، والتي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل الجهود التي بذلتها جميع أنشطة الشركة والشركات التابعة لالرتقاء بمستوى أدائها 

وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة المشتركين والعمالء كافة.

التي  للتوجه االستراتيجي والجهود  الشركة ويتطرق  أداء  التقرير ملخصًا وافيًا عن  ويتضمن 
تتبناها الشركة في المسؤولية االجتماعية والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين.

واإلفصاحات  الشركات  حوكمة  تطبيق  مستوى  يوضح  ملخص  على  أيضًا  التقرير  ويحتوي 
عنه  المنبثقة  المجلس  للجان  باإلضافة  ومهامه  اإلدارة  مجلس  تكوين  مثل  بها  قة  المتعل

ومهامها ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

1437/1/28هـ،  وقد تم إعداد هذا التقرير وفق متطلبات نظام الشركات الواردة في المادة )76( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ. وباإلضافة إلى متطلبات هيئة السوق المالية الواردة في المادة )90( من الئحة 
حوكمة الشركات والمادة )64( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والمادة )7( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا 

لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
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نسعد  للكهرباء،  السعودية  الشركة  في  المساهمين  للسادة  اإلدارة  مجلس  تقرير  إصدار  على  نعمل  سنة  كل  في 
من  استثناًء  2020م  عام  يكن  ولم  عام.  بعد  عامًا  تسجلها  التي  وباألرقام  تحقيقها،  تم  التي  باإلنجازات  ونفخر 
هذه اإلنجازات، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، كما دول العالم جميعًا، بسبب 
الرقمي،  التحول  العام خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو  إنجازات هذا  جائحة كوفيد- 19، حيث شكلت 
تقديم  بهدف  كبرى  وطنية  مشاريع  تنفيذ  خالل  من   ،2030 المملكة  لرؤية  مواكبتها  في  فارقة  وعالمة 

الكهربائية عالميًا. الخدمة  أرقى معايير  خدمات متطورة، وفق 

والعناية  باالهتمام  ثم  وجل،  عز  اهلل  توفيق  لوال  يحصل  لم  2020م،  في  للشركة  تحقق  ما  أن  شك  وال 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة،  حكومتنا  لدن  من  البالغين 
صناعة  بقطاع  اهلل-  -حفظهما  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده  وولي 
الطاقة الكهربائية في المملكة، وبالشركة السعودية للكهرباء، لتعزيز القطاع بكل تحوالته اإليجابية، 
الملكي األمير عبدالعزيز  التحديات وتجاوز كل العقبات، إضافة إلى ما يبذله صاحب السمو  ومواجهة 
المستدام لها،  النمو  الطاقة، من جهد ومتابعة ومساندة للشركة في كل ما يحقق  بن سلمان، وزير 
مبادرات  عنه  نتج  الذي  األمر  وهو  الوطن،  أرجاء  كل  في  والمقيم  للمواطن  المقدمة  خدماتها  وجودة 
من  رسمته  ما  خالل  من  الرشيدة،  القيادة  وتوجهات  لتوجيهات  استجابة  كبرى،  ومشاريع  وقرارات 
بخبرات  مدعومة  العالمية،  االقتصادات  أفضل  ضمن  المملكـة  تصبـح  بأن  وتطلعات  وخطط  سياسات 
مجال  في  واعد  إقليمي  مركـز  إلى  المملكة  لتحويـل  توطينها  يتم  حديثة،  وتقنيـات  متراكمة،  وطنية 
صناعة الطاقة الكهربائية، تقارع بأدائها وناتجها كبريات الدول المتقدمة، وتنافس نظيراتها نحو مكانة 

العالم. عالية على مستوى 

في  والتنظيمية  والهيكلية  المالية  اإلصالحات  إقرار  كان  2020م،  عام  في  تحققت  التي  اإلنجازات  أبرز  ومن 
الشركة  وتوقيع  القطاع،  هيكلة  إلعادة  الوزارية  اللجنة  عليها  عملت  التي  المملكة،  في  الكهرباء  قطاع 
السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة االلتزامات المالية المستحقة للحكومة 
على الشركة، ومما ال شك فيه أن هذه االتفاقية واإلصالحات المالية والهيكلية والتنظيمية األخرى للقطاع، تشكل 
عالمة فارقة وإنجازًا كان ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية إلعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة 
العليا لشؤون مزيج الطاقة إلنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة 
تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، 
وقدرته  وموثوقيته،  الكهرباء  قطاع  كفاءة  وتعزيز  للمستهلكين،  المقدمة  الخدمات  جودة  بمستوى  االرتقاء  من  يمّكن  بما 
على توفير البيئة األساس لقطاع النقل والتوزيع ورفع كفاءة التوليد وتحقيق ُمستهدفات مزيج الطاقة األمثل إلنتاج الكهرباء، 



عن  الكهرباء  استهالك  تعريفة  من  االستفادة  من  الشركة  وتمكين   ،2030 المملكة  رؤية  أهداف  مع  يتواكب  بما 
طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، 
األمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمّكنها من تنفيذ 
من  الشركة  سيمّكن  كما  وتنوعًا،  استدامة  وأكثر  أقوى  كهرباء  قطاع  بناء  في  المساهمة  إلى  الرامية  خططها 

المساهمين. األرباح لجميع  توزيع 

وقد شهد العام 2020م تطورًا ملحوظًا في الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها، حيث تم إيصال الخدمة 
10 ماليين مشترك، وأضيفت محوالت  المشتركين  ليتجاوز عدد  ألف مشترك جديد،   385 أكثر من  إلى  الكهربائية 
محوالت  إجمالي  عن   %4 بلغت  زيادة  بنسبة  محواًل،   21,065 عددها  وبلغ  فأدنى،  كيلوفولت   69 للجهود  جديدة 
التوزيع في نهاية 2019م، ونجحت الشركة في عملية الربط الجديد مع منصة "بلدي" الستقبال الرخص اإلنشائية 

المملكة. أمانة على مستوى   14 آلي في  الفورية بشكل 

حيث  كفاءتها،  ورفع  النقل  شبكات  وتطوير  تحسين  استهدفت  التي  الجديدة،  المشاريع  من  عدد  إنجاز  تم  كما 
القائمة  8% من الشبكات  6,971 كم دائري، تمثل ما نسبته  أرضية بلغت حوالي  أضافت شبكات هوائية وكابالت 

25 محطة تحويل جديدة. إنشاء  2019م، كما تم  نهاية  في 

ومن ناحية األلياف الضوئية، فقد تم إضافة 4,248 كم في 2020م، ليصل إجمالي أطوال الشبكات إلى ما يزيد عن 
80 ألف كم دائري، مما يضع الشركة ضمن أكبر شبكات األلياف الضوئية على مستوى المنطقة، ورغم الظروف 
االستثنائية التي شهدها قطاع االتصاالت خالل عام 2020م إال أننا تمكنا من تحقيق منجزات عدة، كان من ثمارها 

للمشتركين. الضوئية  األلياف  إيصال خدمة  بدء مشروع  آالف منزل منذ   508 إلى  الخدمة  إيصال 

الرائدة  الوطنية  الشركة  لهذه  اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  إلى  اإلدارة  مجلس  في  نسعى  تقدم،  ما  إلى  وإضافة 
يخدم  بما  أكبر  مكانة  نحو  قدمًا  للمضي  طموحة،  ومشاريع  ملهمة  طموحات  تدفعنا  وعالميًا،  وإقليميًا  محليًا 
الوطن والمواطن، ومشروعنا الكبير نحو التحول الرقمي في مختلف الخدمات التي نقدمها ألكثر من 10 ماليين 
مشترك، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، في أكثر من 13 ألف مدينة ومحافظة 
والجودة  العالمية  السالمة  معايير  وفق  الموثوقية،  عالية  كهربائية  خدمة  لتوفير  سكني؛  وتجمع  وهجرة  وقرية 
بأيدي كفاءات وطنية مؤهلة، عملت الشركة على تدريبهم وتأهيلهم، وتفخر بأن نسبتهم ارتفعت من %92.48 
نهاية 2019م، إلى 93,08% من إجمالي موظفيها الذي يصل إلى 33,437 ألف موظف، محققة إحدى أعلى نسب 

وإدارية دقيقة. المملكة، ويعملون في قطاعات هندسية وفنية  الشركات في  بين  التوطين 

الشركة  أداء  في  والتغيير  التحول  خطط  جميع  تحقق  أن  على  المسؤولية،  توليه  منذ  اإلدارة  مجلس  حرص 
السعودية للكهرباء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومتطلبات النمو االقتصادي والسكاني والتوسع العمراني 
والتحول الرقمي، من خالل مشروعات ضخمة من بينها مشروع تركيب العدادات الذكية، الذي يستهدف تركيب 
تدعم  منها   %35 من  أكثر  ريال،  مليار   9.5 تتجاوز  إجمالية  بتكلفة  المملكة،  مستوى  على  ذكي  عداد  ماليين   10
السكني  للقطاع  ذكي  عداد  مليون   8.8 بتركيب  عالمي  قياسي  رقم  تحقيق  في  نجحنا  وقد  المحلي،  المحتوى 
في 10 أشهر، وقد تمكنا من تركيب 126 ألف عداد ذكي في يوم واحد، دون المساس بجودة العداد أو عمليات 

العالم. بال شك وقياسي على مستوى  إنجاز مهم  التركيب، وهو 

كما خطت الشركة خطوات مهمة لتوطين صناعات الطاقة الكهربائية، برفع نسبة الشراء من المصانع الوطنية 
إلى 68% خالل السنوات الماضية، وعززت من ُقدرات الُمصنعين المحليين والشركات الوطنية، ودعمت فرص العمل 

الوطنية. والكفاءات  للكوادر 

وأنشطتها،  أعمالها  كل  في  حققته  الذي  الكبير  النمو  حجم  فتبين  2020م،  عام  في  الشركة  أداء  مؤشرات  أما 
الكهربائية  الطاقة  من  لمشتركيها  المقدمة  والخدمات  كوفيد- 19،  جائحة  بسبب  االستثنائية  التحديات  رغم 
بكفاءة وموثوقية عالية، وخططها في تنفيذ مشاريع ضخمة تتسق مع خطط الدولة الرامية إلى تقليل االعتماد 
توليد  في  المتجددة  الطاقة  وسائل  استخدام  نحو  والتوجه  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  األحفوري  الوقود  على 
الربط  ومشاريع  الكهربائية،  الطاقة  وتوزيع  نقل  مجال  في  الذكية  الشبكات  نحو  التحول  إلى  إضافة  الكهرباء، 

األخرى. الدول  الكهربائي مع 

2020م، إضافة إلى مشاريع كبيرة أخرى تجدون تفاصيلها في ثنايا هذا  هذا جزء من إنجازات الشركة خالل عام 
التقرير، الذي يشمل شرحًا مفصاًل ووافيًا عن كل اإلنجازات، وما نفذته الشركة من مشاريع متنوعة خالل العام، لم 
تكن لترى النور دون توفيق من اهلل، ثم جهود أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي الشركة السعودية للكهرباء، 
الذين عملوا بجهد كبير وقدموا أعمااًل مميزة وابتكارات ومبادرات نوعية، أسهمت في تحقيق هذه المكانة الرائدة 
للشركة، وفي الوصول إلى نتائج تالمس سقف الطموحات وتمضي قدمًا نحو آفاٍق جديدة في السنوات المقبلة، 
رؤيته  إلى  اإلدارة  مجلس  يسعى  الذي  المتوقع،  والنمو  والتحوالت،  النتائج  كل  لتقييم  مبكرًا  يزال  ال  الوقت  أن  مع 
يحقق  بما  البشرية،  والموارد  السيبراني،  واألمن  والتقنية  والتوزيع،  والنقل  التوليد  مجاالت  كل  في  ملموسًا  واقعًا 
السقف األعلى من تطلعات المشتركين في الحصول على خدمة كهربائية بموثوقية عالية، وفقًا ألعلى معايير 

األفضل عالميًا. يعتبر من  بتوازن  اآلمنة  النظيفة والسالمة  البيئة  العالمية، وبما يحافظ على  الجودة والسالمة 

ختامًا، أتوجه بخالص الشكر واالمتنان، أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع منسوبي الشركة، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده 
األمين األمير محمد بن سلمان - حفظهما اهلل - على الدعم الالمحدود والذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للشركة، 
وأسهم - بعد توفيق اهلل - في تحقيق هذه اإلنجازات، وكذلك أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي 
أن  وجل  عز  المولى  سائاًل  الشركة،  ألعمال  ومتابعته  الكبير  دعمه  على  الطاقة،  وزير  سلمان،  بن  عبدالعزيز  األمير 
يوفقنا جميعًا إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات والبناء والتطوير في مجال صناعة الطاقة الكهربائية لدعم مسيرة 

الماضية. السنوات  أنجزناه خالل  وإنجازًا يفوق كل ما  المقبلة تطورًا  األعوام  المملكة، وأن تشهد  التنمية في 

السلطان صالح  بن  خالد  د. 

اإلدارة مجلس  رئيس 



1- أحكام الئحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالفقرةالمادة

من المتوقع أن يتم اعتماد االستراتيجية للشركة خالل عام 2021م لتتوافق مع خطة اللجنة وضع االستراتيجية الشاملة للشركة.1 - أ22

الوزارية المشكلة باألمر السامي رقم )41156( وتاريخ 1440/07/23هـ.

معايير المنافسة تصدرها الجمعية العامة للشركة - بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة - وتنشر في 463

الموقع اإللكتروني للشركة.

جاري العمل حاليًا على إصدار معايير األعمال المنافسة وفقًا ألفضل الممارسات، وسيتم عرضها 

على اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة العتمادها ونشرها على الموقع اإللكتروني 

للشركة.

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن -87

بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع.
المادة استرشادية.

تعمل الشركة بشكل مستمر على المشاركة في األنشطة االجتماعية المختلفة وتنفيذ المبادرات 

االجتماعية المباشرة والتي تهدف إلى تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، وذلك 

في مختلف مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي خالل عام 2020م. يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 881

االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

1( وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة 
ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
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2- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

أ (   أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

رئيس مدينة الملك عبداهلل خالد بن صالح السلطان1

للطاقة الذرية والمتجددة

مدير جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن

دكتوراه في الهندسة الصناعية 

وبحوث العمليات

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية.	 

عميد كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي بجامعة الملك فهد 	 

للبترول والمعادن.

عضوية سابقة وحالية ألكثر من 40 مجلس في القطاعات 	 

الحكومية واألهلية، وغير الربحية واألكاديمية.

الشريك المؤسس لشركة الزيد، نجم بن عبداهلل الزيد2

آل الشيخ والراشد، للمحاماة 

واالستشارات القانونية 

عضو مجلس هيئة السوق 

المالية، رئيس مجموعة 

الحوكمة والقانونية بمصرف 

الراجحي

عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات والجهات في 	 دكتوراه في القانون

قطاعات مختلفة ولديه خبرات متنوعة في الشؤون القانونية 

والتنظيمية، والمخاطر، والحوكمة.

المستشار القانوني العام بهيئة السوق المالية.	 

عضو الفريق الفني الممثل للمملكة العربية السعودية في 	 

مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 2005م.

مستشار قانوني في اإلدارة القانونية بمجموعة البنك اإلسالمي 	 

للتنمية.

مستشار قانوني في اإلدارة القانونية بمجموعة البنك الدولي 	 

بواشنطن.

عضو هيئة التحقيق واالدعاء.	 

نائب رئيس لقطاع الكهرباء في متقاعدعصام بن علوان البيات3

شركة أرامكو السعودية

تدرج في العمل في شركة أرامكو السعودية في العديد من 	 ماجستير هندسة كهربائية

المجاالت.

الرئيس التنفيذي للوكالة جيرارد مستراليـــت4

الفرنسية لمشروع تطوير 

منطقة العال بالسعودية

المدير التنفيذي للمؤسسة 

العامة البلجيكية

رئيس شركة انجي

العلوم التقنية، هندسة الطيران 

المدني، المعهد الوطني لإلدارة

لديه العديد من الخبرات في مجال الصناعة والطاقة والبيئة.	 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

نائب أعلى للرئيس التنفيذي متقاعدعبدالعزيز بن فهد الخيال5

في شركة أرامكو السعودية 

للعالقات الصناعية 

تدرج في العمل في شركة أرامكو السعودية في العديد من 	 ماجستير إدارة أعمال

المجاالت.

نائب الرئيس للمشاريع بأرامكو عبدالكريم بن علي الغامدي6

السعودية، وعضوية العديد من 

الشركات  

نائب الرئيس ألنظمة الطاقة 

بأرامكو السعودية

لديه العديد من العضويات في مجالس اإلدارات.	 ماجستير هندسة كيميائية

عضوية مجالس إدارة عبدالملك بن عبداهلل الحقيل7

واستشارات مهنية

نائب رئيس مجموعة  الفيصلية 

والمدير التنفيذي للمالية

عضو في عدد من الشركات المساهمة العامة وغير المدرجة 	 دكتوراه في المحاسبة

في قطاعات مختلفة ولديه خبرات متنوعة في مجال 

التخطيط االستراتيجي والمالي، وتمويل الشركات، والمراجعة، 

والحوكمة، والزكاة والضريبة.

الرئيس التنفيذي للشركة رائد بن ناصر الريس8

السعودية لالستثمارات الصناعية 

)دسر(

مستشار معالي وزير الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية.

نائب الرئيس التنفيذي والمدير 

العام، للشركة العربية 

لالستثمارات البترولية )ابيكورب(.

دكتوراه إدارة أعمال

ماجستير إدارة أعمال

لديه العديد من العضويات في مجالس اإلدارات، والعديد من 	 

الخبرات في مجال األعمال المالية.

رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات راشد بن إبراهيم شريف9

في الشركات المحلية - صندوق 

االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي لشركة الرياض 

المالية

لديه العديد من العضويات في مجالس االدارات، والعديد من 	 ماجستير إدارة أعمال

الخبرات في مجال األعمال المالية.

وليد بن ابراهيم شكري 10

عضو لجنة المراجعة

شريك رئيسي في برايس ووتر عضوية مجالس إدارة ولجان

هاوس كوبرز السعودي )2008 

- 2010م(. 

الفريق القيادي للشرق األوسط، 

برايس ووتر هاوس كوبرز.

شريك إداري في برايس وتر 

هاوس السعودي )2006 - 

2008م( 

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية 

من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن، شهادة المهنة في 

المحاسبة والمراجعة من زمالة 

 ،)CPA( المحاسبين القانونيين

شهادة المهنة في المحاسبة 

والمراجعة من زمالة المحاسبين 

)SOCPA( القانونيين السعوديين

لديه العديد من الخبرات في مجال األعمال المالية والمحاسبية، 	 

وعضوية العديد من مجالس إدارة الشركات ولجان المراجعة.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

يحيى بن على الجـبر11

عضو لجنة المراجعة

نائب األمين العام للهيئة أستاذ جامعي

السعودية للمحاسبين القانونين

لديه العديد من الخبرات في مجال المحاسبة المالية وعضويات 	 دكتوراه في المحاسبة

لجان علمية ومهنية.

سليمان بن عبدالعزيز 12

التويجري

عضو لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي لمجموعة 

شركات أميانتيت العربية 

السعودية

أستاذ مشارك بقسم المحاسبة 

- جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن

لديه العديد من الخبرات في مجال األعمال المالية والمحاسبية، 	 دكتوراه في المحاسبة

وعضوية العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال 

االكاديمي.

محمد بن عبدالرحمن البليهد13

عضو اللجنة التنفيذية

نائب رئيس صندوق االستثمارات 

العامة

مساعد مدير في سنابل 

لالستثمار

بكالوريوس إدارة مالية ، محلل 

)CFA( مالي معتمد

لديه العديد من الخبرات في مجال رأس المال الخاص وتمويل 	 

المشاريع وعضوية العديد من الشركات واللجان.

ب(   اإلدارة التنفيذية:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

نائب رئيس تنفيذي وكبير الرئيس التنفيذيفهد بن حسين السديري1

المسؤولين الماليين - 

الشركة السعودية للكهرباء

بكالوريوس علوم محاسبة

جامعة والية داكوتا الشمالية، 

أمريكا

رئيس قطاع الخزينة - السعودية للكهرباء.	 

محاسب أول وكبير المحاسبين - كهرباء الشرقية.	 

الناظر اإلداري، النقد والتأمين - كهرباء الشرقية.	 

مساعد مدير إدارة الخزينة - البنك السعودي األمريكي.	 

كبير مسؤولي الخزينة ورئيس الخزينة - بنك الرياض.	 

مدير فرع مدينة الجبيل الصناعية - بنك الرياض.	 

مساعد مدير فرع الدمام اإلقليمي - بنك الرياض.	 

الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم بن فهد الجربوع2

الوطنية لنقل الكهرباء

نائب الرئيس لصيانة الشبكات - 

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

بكالوريوس هندسة كهربائية - 

جامعة الملك سعود

شركة الشرق األوسط لمشاريع الطاقة الكهربائية.	 

الشركة السعودية للكهرباء والتدرج في نشاط التوزيع من 	 

مهندس تصميم إلى مدير دائرة اإلنشاءات لمشاريع مدينة 

الرياض.

مدير إدارة المشاريع - الوسطى.	 

نائب الرئيس للمشاريع.	 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بن عبدالوهاب خوندنه3

السعودية لشراء الطاقة

نائب رئيس أول لتجارة الطاقة 

والشراكات - الشركة السعودية 

للكهرباء

ماجستير محاسبة جامعة بول 

ستيت، أمريكا

بكالوريوس محاسبة جامعة 

سان دييغو ستيت، امريكا

عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة.	 

رئيس مجلس اإلدارة للشركة السعودية الخضراء لخدمات 	 

الكربون.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة من 2017م 	 

حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات أحمد بن عباس سندي4

المتكاملة لالتصاالت وتقنية 

المعلومات

الرئيس التنفيذي - شركة 

ضوئيات لالتصاالت

الرئيس التنفيذي - شركة عذيب 

لالتصاالت

دكتوراه هندسة صناعية 

وعمليات

جامعة ميتشجان - ان اربور 

عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات المتكاملة.	 

عضو مجلس إدارة شركة GDH لمراكز المعلومات.	 

عضو مجلس إدارة مدن.	 

نائب المحافظ لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.	 

الرئيس التنفيذي -  شركة جلوبال ستار )النجم العالي( 	 

لالتصاالت باألقمار الصناعية.

رئيس تنفيذي لشركة كهرباء مهدي ناصر الدوسري5

السعودية لتطوير المشاريع

رئيس قطاع هندسة ومشاريع 

الجهد الفائق

 )MIT( ماجستير إدارة أعمال

بكالوريوس هندسة كهربائية

تدرج في العمل بالشركة السعودية للكهرباء في العديد من 	 

المجاالت خالل 25 سنة.

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط خالد بن سعد الراشد6

االستراتيجي وتطوير االعمال

رئيس التنفيذي لشركة كهرباء 

السعودية لتطوير المشاريع

شركة ABB من 1994م إلى 2005م.	 بكالوريوس هندسة كهربائية

الشركة السعودية للكهرباء من 2005م وحتى اآلن.	 

نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع خالد بن حمد القنون7

وخدمات المشتركين

رئيس القطاع األوسط للتوزيع 

وخدمات المشتركين - الشركة 

السعودية للكهرباء

ماجستير إدارة أعمال، ايرلندا

بكالوريوس هندسة كهربائية، 

جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن

شغل مناصب متعددة في الشركة السعودية للكهرباء خالل 	 

31 سنة.
عضو مجلس إدارة ضوئيات.	 

عضو اللجنة التنفيذية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.	 

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 	 

التقنية -مدن.

عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن 	 

الصناعية ومناطق التقنية - مدن.

عضو لجنة التنمية والمرافق بمجلس أمانة منطقة الرياض.	 

عضو لجنة تنسيق المشاريع بأمانة منطقة الرياض 	 

عضو الهيئة العليا في مدينة الرياض - لجنة المرصد الحضري.	 

عضو لجنة الدفاع المدني بمنطقة الرياض.	 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

رئيس قطاع التوليد بالوسطى-نائب الرئيس التنفيذي للتوليدرياض بن فهد الزامل8

الشركة السعودية للكهرباء

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

ماجستير إدارة اعمال

 	.)PP10( مدير المحطة

مدير قسم الدعم الفني للتوليد )بالنيابة(.	 

مدير محطة كهرباء خارج الرياض بالنيابة.	 

مدير قسم الهندسة الميكانيكية والمدنية.	 

قائد الفريق الفني محطة توليد الكهرباء بالقصيم.	 

اخصائي توليد الطاقة.	 

مهندس صيانة ميكانيكي بشركة أرامكو السعودية.	 

شركة الحديد والصلب السعودية )حديد(.	 

نائب الرئيس التنفيذي وكبير مانيش منشنديا9

المسؤولين الماليين

 رئيس قطاع الخزينة -

الشركة السعودية للكهرباء

ماجستير في إدارة األعمال، 

تخصص التمويل، جامعة 

)ICFAI(، معهد المحللين 
الماليين المعتمدين، الهند، 

برنامج تنفيذي في اإلدارة 

العامة من )MIT(، بوسطن 

-ماساتشوستس

شهادة متقدمة للمديرين 

التنفيذيين من )MIT(، بوسطن  

- ماساتشوستس

رئيس قطاع الخزينة - الشركة السعودية للكهرباء.	 

رئيس تمويل الشركات - الشركة السعودية للكهرباء.	 

محلل مالي أول - الشركة السعودية للكهرباء.	 

مدير عالقات العمالء - شركة HDFC إلدارة األصول، الهند.	 

رئيس قطاع التنظيم وتخطيط نائب رئيس أول  للموارد البشريةعبدالرحمن بن محمد العبيد10

الموارد البشرية - الشركة 

السعودية للكهرباء

رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية - االتحاد العربي للكهرباء،	 بكالوريوس إدارة عامة

نائب رئيس المجلس - مجلس التدريب لقطاع الطاقة في 	 

المملكة.

عضو مجلس المديرين - اكاديمية الطاقة الوطنية.	 

عضو مجلس المديرين - المعهد السعودي التقني لخدمات 	 

الكهرباء.

عضو مجلس المديرين - المعهد الوطني للتدريب الصناعي.	 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

نائب رئيس اول للمراجعة عبدالوهاب حمزه بكر خشيم11

الداخلية

رئيس قطاع مراجعة االنشطة 

الرئيسية

مدير العقود والمناقصات.	 بكالوريوس محاسبة

مدير الشؤون المالية.	 

مدير الشؤون المالية واإلدارية بالمنطقة الوسطى	 

االتصاالت السعودية من 1985م حتى 1996م.	 

الشركة السعودية للكهرباء من 1996م حتى اآلن.	 

نائب رئيس أول للشؤون للقانونيةفيصل بن محمد اللزام12

أمين مجلس اإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 

- التعاونية للتأمين

عضو مجلس مديري شركة تطوير المشاريع.	 ماجستير في القانون 

عضو اللجنة االستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات 	 

التأمينية.

نائب رئيس أول لالتصال حمود بن عودة الغبيني13

والعالقات العامة

نائب رئيس أعلى - 

الشركة السعودية للكهرباء

ماجستير أدب مقارن انجليزي - 

جامعة الملك سعود 

بكالوريوس لغات وترجمة - 

جامعة اإلمام

نائب رئيس - شركة موبايلي.	 

مدير عام العالقات - شركة موبايلي.	 

مدير التسويق - شركة المملكة القابضة.	 

إبراهيم بن عبداهلل السادة14

غادر اإلدارة التنفيذية بتاريخ 
2020/02/24م

مدير إدارة الحسابات المالية - رئيس قطاع مراقبة الحسابات

الشركة السعودية للكهرباء

عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء ضرماء.	 بكالوريوس محاسبة

عضو لجنة المراجعة في بنك سامبا.	 

عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء.	 

بنك الرياض.	 

مدير دائرة الشؤون اإلعالمية - مدير إدارة شؤون المساهمينجمعان بن علي الزهراني15

الشركة السعودية للكهرباء

خبرة 25 عامًا في مجال العالقات العامة واإلعالم.	 بكالوريوس عالقات عامة
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3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها: 

االسم

أسماء الشركات التي عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي 

عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 

إداراتها السابقة أو من 

مديريها

 داخل المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

شركة تطوير	 خالد بن صالح السلطان

شركة مركز الحوكمة	 

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار 	 

التقني 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

بنك الخليج الدولي  )البحرين(	 نجم بن عبداهلل الزيد

بنك الخليج الدولي )المملكة العربية 	 

السعودية(

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

شركة المتوسط والخليج 	 

للتأمين وإعادة التأمين 

)ميدغلف( التعاوني 

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة أوقاف لإلستثمار	 رائد بن ناصر الريس

جنرال الكتريك السعودية للتوربينات 	 

المتقدمة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة

Suez	 جيرارد مستراليت
 	Société Générale SA

خارج المملكة

خارج المملكة

 	Siemens AG
 	Engie

خارج المملكة

خارج المملكة
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االسم

أسماء الشركات التي عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي 

عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 

إداراتها السابقة أو من 

مديريها

 داخل المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

شركة إدارة وتطوير مركز الملك 	 راشد بن إبراهيم شريف

عبداهلل المالي

البنك األهلي التجاري	 

 	Accorinvest شركة

شركة االتصاالت السعودية	 

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

اإلنماء لالستثمار	 

الشركة السعودية 	 

األساسية  للصناعات 

)سابك(

شركة تحكم 	 

االستثمارية

شركة رؤى المدينة 	 

القابضة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مصرف االنماء	 عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

الشركة السعودية للنقل البحري	 

مجموعة أمريكانا - الكويتية لألغذية	 

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	 

شركة الطبية العربية القابضة	 

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية محدودة

شركة صدارة للكيميائيات	 عبدالكريم علي الغامدي

جازان المتكاملة لتحويل الغاز 	 

والطاقة

شركة أرامكو للطاقة	 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

شركة محطة الفاضلي 	 

لتوليد الطاقة المزدوجة

شركة ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

هاليبورتون	 عبدالعزيز بن فهد الخيال

ماراثون بتروليم	 

شركة الغاز والتصنيع	 

خارج المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة
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4- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء غير تنفيذيين، وثالثة أعضاء مستقلون. وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

االسمم
تصنيف العضوية

مستقلغير تنفيذيتنفيذي

خالد بن صالح السلطان1

نجم بن عبداهلل الزيد2

عبدالعزيز بن فهد الخيال3

*عبدالملك بن عبداهلل الحقيل4

راشد بن إبراهيم شريف5

رائد بن ناصر الريس6

جيرارد مستراليت7

عبدالكريم بن علي الغامدي8

عصام بن علوان البيات9

* تم إخطار هيئة السوق المالية بتغير صفة العضوية من مستقل إلى غير تنفيذي بتاريخ  2020/06/09م.
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5- اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم يرد لمجلس اإلدارة خالل عام 2020م أي مقترحات أو مالحظات من مساهمي الشركة حيال أدائها.

6- وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها:

تنبثق عن مجلس اإلدارة خالل عام 2020م أربع لجان دائمة هي:

1
لجنة المراجعة

2
اللجنة التنفيذية

3
لجنة الترشيحات 

والمكافآت

4
لجنة المخاطر

وااللتزام

 وفيما يلي ملخص للجان مجلس اإلدارة الدائمة المنبثقة منه في عام 2020م:

1 - لجنة المراجعة: 

تتكون لجنة المراجعة من )5( أعضاء، من بينهم 4 أعضاء مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم 
وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها، وعقدت لجنة المراجعة )14( اجتماعًا خالل عام 2020م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:
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  الحضور  عدم الحضور

االسم
طبيعة 

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )14( اجتماعات / تواريخ عقدها

1234567891011121314

01/2302/2403/1104/2906/1707/1407/2708/3009/2610/2811/1211/2912/1712/28

14رئيس اللجنة عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

14نائب الرئيسعصـام بن علـوان البيـات 

13 عضو يحيى بن على الجبر 

14 عضو سليمان بن عبدالعزيز التويجري 

12 عضو وليد بن إبراهيم شكري  

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ(     التقارير المالية:
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.	 
إبداء الرأي الفني بناًء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم 	 

المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.	 
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.	 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.	 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	 

ب(   المراجعة الداخلية:
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.	 
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.	 
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن 	 

للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.	 
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ج(    مراجع الحسابات:
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.	 
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.	 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.	 
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.	 
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.	 

د(    ضمان االلتزام:
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.	 
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.	 

2 - اللجنة التنفيذية: 

تتكون اللجنة من )5( أعضاء، وقد عقدت )6( اجتماعات خالل عام 2020م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

  الحضور  عدم الحضور

االسم
طبيعة 

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )6( اجتماعات / تواريخ عقدها

123456

02/0503/1605/2709/2911/0312/22

6رئيس اللجنة خالد بن صالح السلطان

4نائب الرئيسعبدالكريم بن علي الغامــدي

6 عضو جيرارد مستراليــت

6 عضو راشد بن إبراهيم شريف

6 عضو محمد بن عبدالرحمن البليهد
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وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي: 
مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.	 
مراجعة الموازنة العامة )الرأسمالية والتشغيلية(، والمشاريع المقترحة من اإلدارة التنفيذية، وكذلك الدراسات، والخطط، واألساليب التمويلية المتعلقة بها.	 
المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.	 
المشاركة في وضع الخطط االستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من اإلدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك فرص االندماج واالستحواذ ورفع التوصيات التنفيذية لمجلس اإلدارة.	 
مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير اإلدارة الشهرية في ضوء األهداف المحددة وقياس األداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجيه اإلدارة وفقًا 	 

لذلك.
تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القروض والرهن العقاري وطلبات الضمان.	 
مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة باالستثمارات الرأسمالية الجديدة والمصادقة على المشاريع الداخلة ضمن صالحيات اللجنة، وتقديم توصياتها للمجلس بذلك الخصوص.	 
استالم تقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.	 
التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صالحياتها.	 
النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة.	 

3 - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من )5( أعضاء، وعقدت اللجنة )8( اجتماعات خالل عام 2020م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات 
لكل منهم:

  الحضور  عدم الحضور

االسم
طبيعة 

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )8( اجتماعات / تواريخ عقدها

12345678

03/0304/2105/2108/1808/2511/1811/2812/16

8رئيس اللجنة عبدالعزيز بن فهد الخيال

8نائب الرئيسرائد بن ناصر الريس

8 عضو خالد بن صالح السلطان

8 عضو نجم بن عبداهلل الزيد

5 عضو عبدالكريم بن علي الغامدي
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تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في 	 

تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.	 
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.	 
مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.	 
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.	 
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	 
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	 
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.	 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	 
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.	 
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.	 
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.	 
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	 
مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية.	 
مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة.	 
ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.	 
مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة.	 
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 	 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها.	 
النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور.	 
تحديد المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.	 
التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.	 
التأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة اإلجراءات الالزمة لنقل مسؤولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال انتهاء عالقته بالشركة، ويمكن للجنة أن تقوم بمراجعة هذه اإلجراءات مع الرئيس 	 

التنفيذي وأيضًا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإحاطته بها.	 
مساعدة المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واللجان وأعضائها وإحاطتهم بها.	 
مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.	 
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مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويًا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة.	 
مراجعة برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي لكبار التنفيذيين بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.	 
مراجعة أهداف التقويم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.	 
إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية إلدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع الضوابط واألنظمة المطبقة.	 
استعراض ومراجعة أداء اللجنة سنويًا على األقل لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها.	 
إبالغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه اللجنة من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية.	 

4 - لجنة المخاطر وااللتزام:

وتتكون لجنة المخاطر وااللتزام من )4( أعضاء، وعقدت اللجنة )8( اجتماعات خالل عام 2020م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر وعدد مرات الحضور لكل منهم:

  الحضور  عدم الحضور

االسم
طبيعة 

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )8( اجتماعات / تواريخ عقدها

12345678

02/1103/1103/2605/1207/0107/1409/0911/10

8رئيس اللجنة نجم بن عبداهلل الزيد

8نائب الرئيسرائد بن ناصر الريس

7 عضو عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

8 عضو عصام بن علوان البيات

وتختص لجنة المخاطر وااللتزام بما يلي:
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.	 
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة.	 
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.	 
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال(.	 
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى المجلس.	 
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.	 
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.	 
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.	 
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.	 
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التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.	 
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	 
وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.	 
مراجعة مصفوفة الصالحيات بالشركة والعمل على تحسينها وتطويرها وفق الحاجة.	 
التأكد من فاعلية اإلجراءات المتبعة لدى الشركة لتحديد المخاطر والحماية من المطالبات ومخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح.	 
العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجيات وسياسات االلتزام في الشركة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة واألنشطة التي تزاولها، والتوصية بشأنها.	 
مراجعة استراتيجيات وسياسات االلتزام بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها 	 

االستراتيجية أو غيرها، والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسات.
اإلشراف على إعداد تقارير االلتزام وفق المعايير المنظمة إلعدادها، والتوصية بشأنها للمجلس.	 
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.	 

7- الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:

يقوم مجلس اإلدارة سنويًا بإجراء تقييم ألدائه وأداء لجانه واألعضاء وفقًا لسياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه والرئيس التنفيذي، ووفقًا لنماذج تقييم الكفاءة المرفقة بهذه السياسة، وذلك لتحسين 
جودة وفاعلية األداء بشكل مستمر وبتحديد مواطن القوة والضعف لكل عضو من أعضائه، ويتم مراجعة وتقييم قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة وما يتعلق بها، وتقييم األداء الشامل للمجلس وكفاءته بشكل 

منتظم.

8- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

أ(   سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية:

معايير المكافآت

دون اإلخالل بالمتطلبات النظامية والنظام األساس، ومتطلبات الئحة الحوكمة، تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية للمعايير التالية:
انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.. 1
م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.. 2 أن تقدَّ
د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.. 3 أن تحدَّ
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.. 4
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.. 5
أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.. 6
أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.. 7
تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواًء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة.. 8
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد . 9

تحقيقها خالل السنة المالية.
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أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.. 10
أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.. 11
األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.. 12
أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.. 13
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب . 14

ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام 
الشركات والنظام األساس.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.. 15
إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في . 16

تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي . 1
حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.. 2
إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام نظام الشركات . 3

ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل 
تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.

في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.. 4
يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.. 5

مكافآت اإلدارة التنفيذية

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقًا لإلجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس اإلدارة - مزايا مالية محددة بناًء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت اإلدارة التنفيذية 
على ما يلي:

راتب أساس.. 1
تأمين طبي له وألسرته.. 2
بدل نقل.. 3

بدل سكن.. 4
مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم . 5

السنوي الذي يتم بهذا الخصوص. 

مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت.. 6
أي مكافآت أو بدالت اخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة . 7

الشركة.

دفع المكافآت

تدفع المكافآت - وفقًا لما هو منصوص عليه في سياسة المكافآت والمزايا- بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خالل قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص 
المعني.
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ب(   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

ن *
عي

 م
غ

بل
م

س
جل

لم
ت ا

سا
جل

ور 
ض

ح
ل 

د
ب

ت 
سا

جل
ور 

ض
ح

ل 
د

ع ب
مو

ج
م

ن
جا

لل
ا

ية
ين

 ع
يا

زا
م

ة 
ري

دا
اإل

 و
ية

فن
 ال

ل
ما

ألع
ة ا

فأ
كا

م
 **

ة 
ري

شا
ست

اال

و 
س أ

جل
لم

س ا
ئي

ة ر
فأ

كا
م

سر 
 ال

ن
مي

و أ
ب أ

د
نت

لم
و ا

ض
ع

ال
**

ء *
ضا

ألع
ن ا

 م
ن

كا
ن 

إ

**
**

ع 
مو

ج
لم

ا

اح
رب

األ
ن 

 م
بة

س
ن

ية
ور

 د
ت

فآ
كا

م

ل
ج

األ
ة 

ير
ص

 ق
ية

يز
حف

ط ت
ط

خ

ل
ج

األ
ة 

يل
طو

ة 
زي

في
ح

ط ت
ط

خ

ل 
خا

إد
م 

يت
ة )

ح
نو

مم
 ال

م
ه

س
األ

ة(
يم

لق
ا

وع
جم

لم
ا

مة
د

خ
 ال

ية
ها

ت ن
فآ

كا
م

**
**

ي 
كل

 ال
وع

جم
لم

ا

ت
فا

رو
ص

لم
ل ا

د
ب

أواًل: األعضاء غير التنفيذيين

1415,00042,00042,0000228,0001,200,0001,927,00000000001,927,0000-  خالد بن صالح السلطان

2399,98042,00048,00010,02024,0000524,0000000000524,0000- نجم بن عبداهلل الزيد

3220,00036,00018,00003,0000277,0000000000277,00040,237- جيرارد مستراليت

4342,50033,00027,00009,0000411,5000000000411,50031,676-  عبدالكريم بن علي الغامدي

5365,00042,00048,000075,0000530,0000000000530,0000-  رائد بن ناصر الريس

6220,00036,00018,00006,0000280,0000000000280,0000-  راشد بن إبراهيم شريف

1,962,480231,000201,00010,020345,0001,200,0003,949,50000000003,949,50071,913المجموع

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان.
** البدالت الخاصة بمهام العمل واالعمال اإلضافية واإلدارية تندرج ضمن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة، وكذلك وفق المادة الثالثة من الباب الثاني من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة

تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
*** مكافأة خاصة لرئيس مجلس اإلدارة، وفق الفقرة )2( من المادة )81( من نظام الشركات.

**** وفقًا لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة فإن مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية ال يتجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة )3( من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، وال يتضمن هذا الحد 
األعلى مكافأة العضو عن األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية التي قد يؤديها لصالح الشركة، ومكافأة رئيس المجلس ومكافأة كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة. وفقًا للمادة )3( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة.
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المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ثانيًا: األعضاء المستقلين

1365,00042,00078,0000131,7560616,7560000000616,75663,546- عصام بن علوان البيـات

2285,00042,00030,000026,0160383,0160000000383,01656,320- عبدالعزيز بن فهد الخيال

3415,00042,00063,00019,60115,0000554,6010000000554,6015,411- عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

1,065,000126,000171,00019,601172,77201,554,37300000001,554,373125,277المجموع

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان.
** البدالت الخاصة بمهام العمل واالعمال اإلضافية واإلدارية تندرج ضمن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة، وكذلك وفق المادة الثالثة من الباب الثاني من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة

تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
*** مكافأة خاصة لرئيس مجلس اإلدارة، وفق الفقرة )2( من المادة )81( من نظام الشركات.

**** وفقًا لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة فإن مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية ال يتجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة )3( من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، وال يتضمن هذا الحد 
األعلى مكافأة العضو عن األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية التي قد يؤديها لصالح الشركة، ومكافأة رئيس المجلس ومكافأة كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة. وفقًا للمادة )3( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة.
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ج(   مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة
بدل المصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

180,00042,000222,0005,411عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

130,00042,000172,00025,870عصام بن علوان البيات

130,00039,000169,0000 يحيى بن علي الجـــبر

130,00036,000166,0005,016 وليد بن إبراهيم شكـري

130,00042,000172,00020,854 سليمان بن عبدالعزيز التويجري

700,000201,000901,00057,151المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

180,00018,000198,0000خالد بن صالح السلطان

130,00018,000148,00040,237جيرارد مستراليت

130,00012,000142,00010,822عبدالكريم بن علي الغامدي

130,00018,000148,0000راشد بن إبراهيم شريف

130,00018,000148,0000محمد بن عبدالرحمن البليهد

700,00084,000784,00051,059المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

180,00024,000204,00026,660عبدالعزيز بن فهد الخيال

130,00024,000154,0000رائد بن ناصر الريس

130,00024,000154,0000خالد بن صالح السلطان

130,00024,000154,0000نجم بن عبداهلل الزيد

130,00015,000145,00010,427عبدالكريم بن علي الغامدي

700,000111,000811,00037,087المجموع
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المكافآت الثابتة
بدل المصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المخاطر وااللتزام

164,98024,000188,9800 *نجم بن عبداهلل الزيد

130,00024,000154,0000رائد بن ناصر الريس

130,00021,000151,0000عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

130,00024,000154,0005,016عصام بن علوان البيات

554,98093,000647,9805,016المجموع

* تم خصم مبلغ وقدرة )15,020 ريال( من مكافأة عضوية اللجنة، وذلك التزاما بالحد األقصى الوارد في الفقرة )3( من المادة )76( في نظام الشركات.

د(   مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي *:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافآت المجموعمزايا عينيةبدالترواتب
أرباحدورية

خطط 
تحفيزية 

قصيرة األجل

خطط 
تحفيزية 

طويلة األجل

قيمة األسهم 
مكافأة نهاية المجموعالممنوحة

الخدمة

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
عن المجلس 

إن وجدت

المجموع 
الكلي

7,121,191.382,065,766.4609,186,957.848,246,000.0000008,246,000.000017,432,957.84

*  أفصحت الشركة عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل اجمالي، وتوجد مخاطبات بين الشركة وهيئة السوق المالية بشأن االفصاح األمثل عن مكافآت كبار التنفيذيين، مع التزام الشركة بما قد تقره الهيئة من تعليمات بهذا الخصوص. 
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9- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

مخالفات نهائية  �

اإلجراء المتخذ من الشركة لتفادي تكرارهاالقيمةالسببالجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
التأخر في تزويد الهيئة ببيانات الفصل بين شركة ضوئيات لالتصاالت وشركة 

ضوئيات المتكاملة
50,000 ريال

العمل على تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة في 
الوقت المحدد

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

عدم االلتزام بقواعد الحماية والسالمة والصحة المهنية واجراءاتها 
ومستوياتها داخل المنشأة واتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من 

االخطار واالمراض الناجمة عن العمل واآلالت المستعملة باستعمال وسائل 
الوقاية المقررة لها

25,000 ريال
توضيح اإلجراءات واالحتياطات المعمول بها في 

الموقع للوزارة والتأكيد على االلتزام بها

مخالفات في مرحلة االعتراض   �

اإلجراء المتخذ من الشركة لتفادي تكرارهاالقيمةالسببالجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

مخالفة تأخير استبعاد موظف من نظام التأمينات بسبب عدم استكمال 
إجراءات اخالء الطرف من قبل الموظف *

10,000  ريال
استبعاد الموظف المنتهي خدماته مباشرة من 

التأمينات بناء على اشعار اإلنهاء دون النظر إلى 
استكمال إجراءات إخالء الطرف 

* تم السداد وال تزال معاملة االلتماس تحت المعالجة وبانتظار الرد.

10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة، في سياق نشاطه االعتيادي، بتنفيذ مهام مراجعة مبنية على المخاطر ويقدم بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كل من مسارات الحوكمة، إدارة المخاطر، 
والرقابة. وتغطي مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية واألداء واالمتثال.

وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من خمسة أعضاء ــ ثالثة منهم مستقلون من خارج المجلس ــ بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية في الشركة باإلضافة إلى 
مالحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمهما إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها، فاعليتها، وتطبيقها.

وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة المالحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا من خالل تقارير 
المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدًا، آخذين في االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصـميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقـًا حول فعالية 

تقرير مجلس اإلدارة   
2020

34



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

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد بالشركة نشاط معني بالمراجعة الداخلية وتم من خالل لجنة المراجعة التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجع الداخلي ويمارس مهامه المناطة إليه، وفق المتطلبات النظامية، وأفضل الممارسات وتم 
تعيين المراجع الداخلي بناًء على ذلك.

12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد 
أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، وكذلك لم يرفض المجلس أي من قرارات اللجنة أو توصيتها بتعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 
تعيين المراجع الداخلي.

13- استراتيجية المسؤولية االجتماعية:

تجاه الموظفين:. 1
توفير بيئة العمل المناسبة، تهيئة الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير، التحفيز على مبادرات التميز واإلبداع، غرس الجودة ثقافًة وفكرًا وممارسة، تجسيد القيم التي تنظمها وثيقة أخالقيات العمل، وإشراك 

الموظفين عبر الرسائل البريدية واستطالع آرائهم في البرامج واألنشطة والخدمات المقدمة لهم.
تجاه المجتمع:. 2

مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل: دعم أنشطة وبرامج الرعاية االجتماعية، التفاعل مع قضايا وهموم المجتمع التنموية واإلنسانية، إشراك المجتمع في المبادرات وقيادة 
برامج االقتصاد في استخدام الكهرباء، ونشر ثقافة األمن والسالمة من مخاطر استخدام الكهرباء، مساندة مراكز البحوث من خالل تبني ودعم المبادرات وكراسي البحث، التي من شأنها المساهمة في ترشيد 

استهالك الكهرباء، وتحسين أداء األنظمة الكهربائية والمحافظة على البيئة، ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة.
تجاه شركائنا وعمالئنا:. 3

شكلت مسؤوليتنا عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية دافعًا قويًا إلثبات قدراتنا وإمكاناتنا لبناء عالقات استراتيجية على أسس من العدالة والشفافية، وفي هذا المجال نتواصل مع عمالئنا وشركائنا لضمان 
استدامة التفاعل والثقة والشراكة، نحفزهم على المشاركة في قضايا صناعة الكهرباء ومتابعة تطوراتها، واالستماع آلرائهم ومقترحاتهم في مستوى أدائنا لتعزيز موقعنا وصورتنا الذهنية.

األنشطة االجتماعية:. 4
تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمحاضرات وحفالت التخرج والتكريم والحفالت الخاصة، تعزيز التواصل االجتماعي مع الموظفين وأسرهم من خالل تنفيذ خطة التواصل الداخلي، تنظيم البرامج 

واألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية باألندية التابعة للشركة، وتوفير الفرص التدريبية ألبناء منسوبي الشركة في تعلم اللغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب باالتفاق مع معاهد تدريبية متخصصة والعديد 
من األنشطة الرياضية المختلفة.
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المساهمات االجتماعية:

توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع عدة جمعيات خيرية وجهات حكومية وذلك دعمًا لبرامج المسؤولية االجتماعية وتشمل: )االحتياجات الخاصة، واأليتام، وأمراض السرطان، والجمعيات الخيرية 	 
والجهات المجتمعية الفعالة بالمجتمع في مختلف مناطق المملكة(.

التبرع للصندوق الصحي لجائحة كوفيد- 19 بمبلغ 35 مليون ريال.	 
التعاون مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر بشراكة استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.	 
التعاون مع جمعية زهرة بشراكة استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.	 
استقطاع أكثر من 5 مليون ريـال من رواتب الموظفين )بناًء على رغبتهم( لصالح الجمعيات الخيرية المصرح لهم والفعالة في بناء المجتمع خالل عام 2020م.	 
تعزيز السالمة الكهربائية من خالل رسائل مرئية توعوية من حساب السالمة بتويتر.	 

14- الجمعيات العامة المنعقدة خالل السنة المالية 0202م واسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجدول أدناه يوضح تواريخ الجمعيات العامة واسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات لعام 2020م:

االسم
اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 2020/06/02م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2020/12/27م

خالد بن صالح السلطان

نجم بن عبداهلل الزيد

عبدالعزيز بن فهد الخيال

عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

راشد بن إبراهيم شريف

رائد بن ناصر الريس

جيرارد مستراليت

عبدالكريم بن علي الغامدي

عصام بن علوان البيات

تقرير مجلس اإلدارة   
2020

36



15- وصف األنشطة الرئيسة للشركة:

نسبة مصروفات التشغيلنسبة األصول الثابتةالنشاط

38%29%التوليد

41%41%الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

19%25%التوزيع وخدمات المشتركين

2%5%األنشطة التنظيمية المساندة

100%100%اإلجمالي

وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة والشركات التابعة وأهم إنجازاتها:

1- األنشطة الرئيسية للشركة:

أ( نشاط توليد الطاقة الكهربائية:

ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية من األنشطة الرئيسية بالشركة السعودية للكهرباء، وتتمثل مهمته في "تزويد المملكة بالطاقة الكهربائية" من خالل تشغيل وصيانة محطات التوليد وتلبية الطلب المتزايد 
على الكهرباء. ورؤية نشاط التوليد مبنية على أساس تميز الموظفين والمحافظة على أداء وحدات التوليد بجاهزية وكفاءة وموثوقية عالية والفعالية من حيث التكلفة بطريقة مستدامة مع تحقيق المعايير 

الدولية للصحة والسالمة واالمتثال البيئي، وذلك بإدارة جميع الموارد المتاحة على النحو األمثل لتحقيق النتائج المطلوبة. 
وتمثل الطاقة المنتجة من محطات نشاط التوليد بالشركة السعودية للكهرباء الجزء األكبر في المشاركة بتغذية الشبكة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية وبلغت حوالي 53% من إجمالي الطاقة 

الكهربائية المطلوبة في عام 2020م.

ب( نشاط التوزيع وخدمات المشتركين: 

نشاط رئيس مهمته استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع 
فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودة، من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات 

الحصول علـى الخدمة.
وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، منها: رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات 

التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في 
احتساب استهالك المشتركين وقراءة الفواتير، واالهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط األمامية.
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وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام 2020م، من أهمها ما يلي:
إضافة محوالت جديـدة للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، عددها )24,129( محواًل، بنسبة زيادة بلغت 4% عن إجمالي محوالت الـتوزيـع في نهاية عــام 2019م، وبســــعـة )12,423( ميجا فولت أمبير، بنسبة 	 

زيادة 4% عن إجمالي السعات في نهاية عام 2019م.
إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بطول )31,812( كم دائري، وبنسبة زيادة بلغت 5% من إجمالي الشبكات في نهاية عام 2019م.	 
إيصال الخدمة الكهربائية ألكثر من )384( ألف مشترك جديد.	 
االنتهاء من تركيب 8.8 مليون عداد ذكي من إجمالي 10 مليون عداد.	 
نجاح عملية الربط الجديد مع منصة )بلدي( الستقبال الرخص اإلنشائية الفورية بشكل آلي في 14 امانة على مستوى المملكة.	 
حصول الشركة على جائزة أفضل مكتب خدمات مشتركين )مكتب خدمات شمال الرياض( وجائزة أفضل مركز اتصال بدول مجلس التعاون.	 
خفض قيمة المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية بمبلغ 28.6 مليار ريال.	 

ج( نشاط المالية: 

تعتمد استراتيجيتنا المالية والتمويلية على مجموعة من المبادئ األساسية التي تستند جميعها إلى دعم تصنيفنا االئتماني القوي، والمرتبط بالتقييم السيادي للمملكة، وذلك لضمان الوصول إلى مجموعة 
متنوعة من مصادر التمويل واألدوات واألسواق محليًا ودوليًا والحفاظ على السيولة الكافية لتلبية احتياجات االستثمار، والحفاظ على السيولة المناسبة للعمليات التشغيلية اليومية واحتياجات التمويل قصيرة 
األجل. وفي ضوء ذلك تتطلع الشركة دائمًا إلى بناء عالقات طويلة األمد مع شركاء التمويل بكافة فئاتهم، وهو ما يدعم الشركة بجانب حسن استغالل التدفقات الداخلية القوية من العمليات في مقابلة 

متطلبات النفقات التشغيلية واالستثمارية وتعزيز مركزها المالي.

اإلصالحات التنظيمية والمالية:

بإشراف ودعم ومتابعة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة إلنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي ُتشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الطاقة وعضوية كل من معالي وزير المالية وزير 
االقتصاد والتخطيط المكّلف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ومعالي محافظ صندوق االستثمارات العامة(، وفرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء والتي تتكون من جميع الجهات الحكومية 

والخاصة العاملة بالقطاع، وتعمل بشكل تكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة والتي تتمحور حول رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك بالمملكة العربية السعودية، صدر في شهر نوفمبر من عام 
2020م أمر ملكي كريم بإقرار إصالحات تنظيمية ومالية وهيكلية شاملة لقطاع الكهرباء.  

تستهدف اإلصالحات تحقيق مرتكزات استراتيجية قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة، والتي تتضمن: 
حصول جميع المستهلكين على إمدادات من الطاقة الكهربائية تتسم بأنها آمنة، وكافية، وعالية الجودة والكفاءة. . 1
رفع الكفاءة بما يضمن تخفيض تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.. 2
رفع جودة الخدمة الكهربائية والتركيز على رضا المستهلكين بالمملكة للخدمات المقدمة لهم.. 3
إيجاد بيئة محفزة وجاذبة لالستثمار بقطاع الكهرباء تساهم في التنمية االقتصادية التي تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.. 4
الريادة في االلتزام البيئي والمساهمة بتمكين المملكة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. 5
مساهمة القطاع في تنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الوطنية، وتطوير القدرات الوطنية.. 6

اإلصالحات التي تمت تعالج عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء في السابق وتضع األساس لبنية مالية مستدامة ومحفزة وجاذبة لالستثمار بقطاع 
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ن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى االمتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء  الكهرباء، ويتوقع أن تنعكس إيجابًا على أداءه، بما ُيمكِّ
من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة األمثل إلنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتها، بما يحقق األهداف المنشودة، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

تضمنت اإلصالحات التنظيمية والمالية المقرة باألمر الملكي الكريم التالي:
إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة باألمر الملكي رقم )14006( وتاريخ 1439/3/23هـ وذلك اعتبارًا من تاريخ 2021/1/1م.. 1
اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد األدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد اإليراد المطلوب للعام المالي 2020م، على أن يضمن هذا اإليراد تغطية التكاليف التشغيلية . 2

والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع األرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق االستثمارات العامة.
اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة األصول المنظمة )Regulatory Asset-Based Model( ابتداًء من العام المالي 2021م.. 3
معالجة صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.. 4

صندوق الموازنة لعام 2020م:

تم تفعيل حساب الموازنة من قبل وزارة المالية اعتبارًا من عام 2019 م ويهدف إلى تحقيق االستقرار المالي لقطاع الطاقة من خالل تغطية الفجوة بين اإليراد المطلوب واإليرادات التشغيلية الفعلية للشركة 
من التعريفة المطبقة من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء. خالل العام المالي 2020م تم قياس االيراد المطلوب للشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد األدنى للتكاليف التشغيلية، وذلك يما يضمن 

تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع األرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق االستثمارات العامة. بلغ إجمالي االيراد المطلوب وفقًا لنموذج الحد األدنى للتكاليف 
التشغيلية مبلغ  68,764 مليون ريال لعام 2020م.  وعليه اعترفت الشركة بمبلغ 6,131 مليون ريال سعودي في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند إيرادات تشغيلية أخرى للسنة المنتهية في 2020/12/31م.

تنظيم االيراد المطلوب للشركة السعودية للكهرباء وفق منهجية قاعدة األصول المنظمة بدءًا من عام 2021م:

وفقًا لوثيقة اإلطار التنظيمي لتحديد االيراد المطلوب الصادرة في تاريخ 2020/11/19م عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء )المنظم( يتوقع أن تتضمن منهجية تحديد االيراد المطلوب وفقًا لقاعدة األصول 
المنظمة ثالثة عناصر رئيسية: 

أواًل: طريقة تحديد قاعدة األصول المنظمة 
تتضمن جميع أصول الشركة العاملة في األنشطة الخاضعة للتنظيم ويشمل ذلك التوليد والنقل والتوزيع ويستثني من ذلك األصول الممولة من المشتركين والمشاريع قيد التنفيذ أو األصول غير 	 

المرتبطة بتقديم الخدمة الكهربائية، هذا باإلضافة إلى 12.5% من رأس المال العامل خالل الفترة. 
يتم تحديد وتحديث قاعدة األصول المنظمة بشكل دوري بالتنسيق مع المنظم والجهات ذات العالقة.	 

ثانيا: العائد المنظم 
ويتم تحديده وفقًا لعائد المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المستثمر من الشركة في قاعدة األصول المنظمة التي يتم تحديثها دوريًا بشكل سنوي وقد تم تحديده بمعدل 6% حتى عام 2023م، 	 

ويتم تحديثه كل دورة تنظيمية تبلغ 3 سنوات وفقًا لمتغيرات تكاليف التمويل السائدة باألسواق في حينه.
ثالثًا: تكاليف التشغيل الكفؤة وفقًا للمستهدف 

يتم من خاللها تغطية تكاليف ومصاريف التشغيل للشركة التي تعكس التشغيل االقتصادي المستهدف بالتنسيق مع المنظم ويشمل ذلك بشكل رئيسي تكاليف التشغيل والصيانة والوقود 	 
والطاقة المشتراة واالهالك وغيرها.

واجمااًل مكونات االيراد المطلوب ستشمل عائد المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على قاعدة األصول المنظمة ويضاف إلى تكاليف التشغيل التي يتم تعويض الشركة عنها. ويتم مقارنة االيراد المطلوب 
باإليرادات الفعلية من التعريفة المطبقة ويتم تعويض الفارق إن وجد من خالل صندوق الموازنة.
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توقيع اتفاقية مضاربة لمعالجة صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة:

انفاذًا للخطاب الوارد من صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء )رقم 01-2057-1442هـ بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 11/15 /2020م( وفقًا لصدور أمر ملكي 
كريم بالموافقة على تسوية صافي المستحقات الحكومية على الشركة وتوقيع اتفاقية مضاربة مع حكومة المملكة العربية السعودية )الحكومة( ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي االلتزامات المالية 

المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.9 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية ضمن حقوق الملكية. 
تم تحويل صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله لالسترداد، وبهامش ربح سنوي بنسبة )%4.5( 

لمدة 3 سنوات تنتهي في 2023م وتحدد نسبة هامش الربح فيما بعد عام 2023 م، بفارق سلبي 1.5% عن معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة والذي يحدد في كل دورة تنظيمية )كل 3 سنوات(. 
ُيستحق هامش الربح السداد في حال تقرر توزيع أرباح نقدية لحاملي األسهم العادية وتحصيل أي مبالغ مستحقة عن حساب الموازنة، وهذه األداة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومصنفة ضمن 

حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ِملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

تفاصيل صافي االلتزامات الحكومية المتضمنة في األداة المالية وفقًا التفاقية المضاربة الموقعة في 2020/11/15م:

المبلغ )مليار ريال سعودي(البيان

84.3قروض حكومية حسنة

110.3ذمم دائنة حكومية

2.3ذمم دائنة أخرى

3.4تسوية توزيعات أرباح ألرامكو السعودية - قبل 2017م 

200.3إجمالي االلتزامات المستحقة للحكومة على الشركة

)32.4(مخصومًا منه: مستحقات الكهرباء الحكومية 

167.9صافي االلتزامات الحكومية المعاد تصنيفها إلى أداة حقوق الملكية

*وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/05/12هـ الموافق 2020/12/27م على تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية - المحولة دفتريًا إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 
1439هـ بمبلغ 3.4 مليار ريال سعودي وإضافة المبلغ ضمن مبلغ األداة المالية.

إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة )األداة المالية(:

وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1442/05/12 هـ الموافق 2020/12/27م على إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح األداة المالية المبرمة بين الشركة ووزارة المالية. وتفويض مجلس اإلدارة 
بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لالحتياطي االتفاقي وتفويض مجلس اإلدارة باستخدام االحتياطي االتفاقي لسداد أرباح األداة المالية بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة. وقد تم تحويل مبلغ 935 مليون 

ريال من األرباح المبقاة الي االحتياطي االتفاقي ألرباح األداة المالية بنهاية العام المالي 2020م.
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األثر اإليجابي لإلصالحات التنظيمية والمالية على الوضع المالي والتصنيف االئتماني للشركة:

إن اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي تمت ُتمّثل جزءًا من برامج رؤية المملكة 2030، وتعكس حرص الدولة على ضمان االستدامة المالية والتشغيلية لقطاع الكهرباء باعتباره من المدخالت 	 
الرئيسة لمعظم األنشطة االقتصادية.

ُيمّكن اإلطار التنظيمي المقر الشركة من تغطية المتطلبات الرأسمالية والتشغيلية، والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الكهربائية الضرورية في وقتها، والمحافظة على استقرار منظومة الكهرباء.	 
تمكن من التخطيط طويل المدى، وذلك يساهم في تحسين الكفاءة.	 
اتفاقية معالجة االلتزامات المالية المستحقة للحكومة بقيمتها غير المسبوقة تعتبر اتفاقية تاريخية تعزز المركز المالي للشركة وتجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة، حيث سيتم إعادة تمويل 	 

صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة بتحويلها إلى أداة مالية بمبلغ 167.92 مليار ريال تمثل تقريبًا 33.4% من اجمالي حجم أصول الشركة ضمن حقوق المساهمين وذلك دون أي تأثير على 
نسبة ملكية حملة األسهم العادية للشركة.

هذا باإلضافة إلى أن اإلصالحات التنظيمية تؤهل الشركة لرفع تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية وهو ما يحسن نسب تغطية الديون ويحسن من سجلها االئتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل 	 
المستقبلية. مشروعاتها 

تأكيدًا على فاعلية اإلصالحات ومساهمتها المتوقعة في تحسين وضع الشركة المالي وسجلها االئتماني، تم رفع التصنيف االئتماني للشركة من قبل وكالة موديز من درجة A2 إلى A1 وهي نفس درجة 
التصنيف االئتماني السيادي للمملكة، وباإلضافة إلى ذلك تم رفع التصنيف المستقل للشركة )باستثناء أثر الدعم الحكومي( من قبل جميع وكاالت التصنيف االئتماني العالمية األخرى )مثل فيتش وستاندرد أند 

بورز( ويتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على التصنيف االئتماني الكلي للشركة بعد مضي فترة من تطبيق اإلصالحات.
نجحت الشركة في المحافظة على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة االستثمارية ومن وكاالت التصنيف االئتماني العالمية، ويعتبر التصنيف االئتماني للشركة من أعلى التصنيفات للشركات في المملكة، 

فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز )-A1 ،A- ،A( على التوالي.

المساهمون وعالقات المستثمرين:

عملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة اإلفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتمامًا بالغًا، 
مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين، ملتزمة بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وتعليمات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة )90( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

السوق المالية.
وفي إطار تنمية التواصل في أسواق المال العالمية نعمل على تنظيم لقاءات هاتفية بصفة منتظمة مع المستثمرين والمحللين، وزيادة تواصلهم مع إدارة الشركة، وتتطلع الشركة إلضافة المزيد من فعاليات 

التواصل، وكما نعمل على دمج إنجازاتنا في مجال ممارسات البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة واإلفصاح عنها بصفة دورية وفقًا للمعايير المحلية والدولية السائدة في مجال عمل الشركة.  
واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في حساباتهم المربوطة 

بمحافظهم لدى البنوك المختلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص الشركة دائمًا على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العالقة بالشركة مع المستثمرين 
والمؤسسات المالية واالستثمارية.

د( نشاط الموارد البشرية: 

اختيرت الشركة ضمن برنامج الصفوة مع وزارة العمل؛ نظير جهودها في مجال التوطين، حيث تجاوزت نسبة توطين الوظائف 93.08% من إجمالي القوى العاملة التي بلغت بنهاية عام 2020م 	 
)33,437( موظف.

حققت برامج الجودة في الشركة في عام 2020م )وفر مالي / تجنب لخسارة مالية( قدرها )543( مليون ريال من خالل تطبيق توصيات الدراسات التحسينية واقتراحات برنامج إبداع الموظفين والذي 	 
يعزز ثقافة الجودة واالبداع في الشركة.
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حصلت الشركة على التصنيف البالتيني من جمعية األفكار البريطانية لبرنامج "إبداع" كأول شركة سعودية تنال هذا التصنيف وذلك بعد الحصول على التصنيف الذهبي في عام 2018م وكان من أبرز 	 
التحسينات التي تمت على البرنامج هو إتاحة الفرصة للمشتركين لتقديم اقتراحاتهم من خالل تطبيق الكهرباء وربطه ببرنامج "إبداع".

نفذت الشركة في عام 2020م برامجها التطويرية التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة حضوريًا )5,465( مشاركة 	 
 ISO وبإجمالي )19,662( يوم تدريبي وبلغ عدد المشاركات عن ُبعد في ظل جائحة كوفيد- 19 )15,001( مشاركة وبإجمالي )50,944( يوم تدريبي، كما حصل قطاع تطوير الموارد البشرية على شهادة

29993:2017 والمتخصصة في تصميم الجدارات والمناهج والتقييم وكذلك على شهادة ISO 9001:2015 في العمليات التدريبية، وحققت معاهد تدريب الشركة األربعة التميز في تطبيق نظام إدارة 
السالمة والصحة المهنية وحصلت على تقييم 5 نجوم بمتوسط نسبة %96 .

المركز التنفيذي لتطوير القياديين:

يعد المركز التنفيذي لتطوير القيادين مركزًا إلعداد القادة المستهدفين، أولئك الذين لديهم إمكانات لتولي مناصب قيادية مستقبلية مع نطاق أكبر من المسؤولية في الشركة لضمان تأمين جداول إحالل 
قوية لتخطيط للتعاقب الوظيفي.

وصـف اإلنجاز اإلحصائيات

373 مشاركًا  إجمالي المشاركين في برامج تطوير المهارات القيادية الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب قيادية.

1,586 مشارك إجمالي المشاركين في ورش عمل وبرامج القيادة بالمركز.

17,071 ساعة تدريبية إجمالي الساعات التدريبية للمشاركين.

78 مشارك إجمالي المشاركين في برنامج تطوير المواهب المستهدفة لعام 2020م.

108  مشروع إجمالي مشاريع التعلم التطبيقي لبرنامج المواهب المستهدفة 2020م.

807.5 ساعة تدريبية إجمالي ساعات التدريب والتوجيه المقدمة من مدربو / مشرفو المركز التنفيذي لتطوير القيادين.

تم اختيار أفضل 30 مشاركًا من برنامج المواهب المستهدفة )مجموعات 2020-2019( 
طور المركز التنفيذي لتطوير القياديين برنامجًا جديدًا ، رحلة تسريع المواهب )TAJ( امتدادًا لبرنامج 

المواهب المستهدفة.

حضور 44 من قادة الشركة المستهدفين
 بالتعاون مع المعهد الدولي للتطوير اإلداري IMD تم إطالق )4( برامج في المجاالت التالية: التنفيذ 

االستراتيجي، والقيادة الملهمة، واالبتكار المبدع وإدارة األزمات. 

بحضور 320 مشارك
قيام خريجي برامج IMD  بمشاركة ما تعلموه وطبقوه من تلك البرامج التطويرية مع قادة الشركة، 

بهدف مشاركة المعرفة من خالل 6  جلسات نقاش عن ُبعد.

323 مشارك إجمالي حضور سلسلة ورش عمل "القيادة بالتأثير" لمدراء اإلدارات ورؤساء القطاعات.
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إدارة جائحة كوفيد- 19: 

أدارت الشركة السعودية للكهرباء جائحة كوفيد- 19 من خالل فريق متخصص على مستوى الشركة تم تشكيله من جميع أنشطة الشركة والشركات التابعة والذي يعمل من خالل محاور أساسية وهي:
 أ(        السياسات والمهام والمسؤوليات.

 ب(     اإلجراءات الطبية والتوعوية.
 ج(       استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي.

 د(       سالسل اإلمداد واستمرارية األعمال.

أ( السياسات والمهام والمسؤوليات:

تشكيل فريق إدارة جائحة كوفيد- 19:. 1
تم تشكيل فريق بتوجيه من الرئيس التنفيذي للشركة إلدارة جائحة كوفيد- 19 بقيادة رئيس قطاع األمن الصناعي حيث تم منحه كافة الصالحيات والممكنات الالزمة والتي تتيح للفريق اتخاذ كافة 

اإلجراءات والتدابير االحترازية.
الخطة الرئيسية لالستجابة لألوبئة:. 2

اعتمدت الشركة الخطة الرئيسية لالستجابة لألوبئة والتي حددت بوضوح مهام ومسؤوليات جميع أنشطة الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها للتعامل مع الجائحة بما يضمن سالمة 
وصحة موظفي الشركة ومقاوليها وعدم تأثر األعمال واستمراريتها وجودة وموثوقية الخدمة الكهربائية، كما حددت الخطة مسؤوليات ومهام فريق إدارة جائحة كوفيد- 19 في جميع مراحل 

الجائحة )مرحلة اليقظة، مرحلة االستعداد، مرحلة االستجابة، مرحلة التعافي(.
األدلة واإلجراءات:. 3

تم إصدار عدد من األدلة واإلجراءات للتعامل مع الجائحة بداية بالدليل الشامل للتعامل مع حاالت االشتباه والحاالت المؤكدة والذي تم تحديثه )7( مرات وذلك للتوافق مع تحديثات وزارة الصحة كما 
تم ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية ونشره على موقع الشركة، علمًا بأن الدليل يشتمل على )15( إجراء.

ب( اإلجراءات الطبية والتوعوية:

رصد الحاالت والتعامل معها:. 1
يتم بشكل مستمر رصد ومتابعة الحاالت المؤكدة وحاالت االشتباه والتعامل الفوري مع تلك الحاالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن الحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 بين الموظفين والمقاولين.

اإلجراءات التوعوية:. 2
تم تفعيل مجموعة من البرامج الخاصة برفع مستوى الوعي حيث اشتملت على )7( برامج كالتالي:	 
ورش توعوية وتدريب عن بعد للموظفين.	 
تدريب مسؤولي الفرز البصري.	 
رسائل التوعية الصحية من قنوات الشركة.	 
هندسة العوامل البشرية والعمل عن بعد بالحاسوب المحمول.	 
تعزيز الصحة النفسية في مواجهة الجائحة.	 
صحة الجلد واستخدام المعقمات.	 
برامج توعوية مخصصة للنساء الحوامل.	 
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ج( استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي:

التواصل الداخلي:. 1
تم تدشين عدد من القنوات المخصصة للتواصل مع الموظفين والمقاولين بهدف رفع الوعي واالستجابة الفورية الستفساراتهم والتعامل مع حاالت االشتباه والحاالت المؤكدة والتواصل بشكل يومي 

مع البالغات المقدمة وإصدار التوصيات الالزمة وذلك من خالل:
نموذج اإلبالغ اإللكتروني لحاالت االشتباه.	 
النموذج اإللكتروني لفحص سكن المقاول.	 
نموذج اإلفصاح اإللكتروني لجائحة كوفيد- 19.	 
االستجابة لالستفسارات الطبية لنظام آمر.	 
 	.)COVID-19( االستجابة لالستفسارات الصحية الواردة لبريد
موقع الشركة الداخلي على االنترانت وكذلك الموقع اإللكتروني الخارجي.	 

التواصل الخارجي:. 2
التواصل المستمر والفّعال مع الجهات الحكومية ذات العالقة )وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة( وبحث مستجدات الجائحة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.	 
فتح قنوات االتصال مع الشركة الفرنسية للكهرباء )EDF( ومشاركة الخبرات وتبادل التجارب والدروس المستفادة وتطبيق اإلجراءات االحترازية األكثر تأثيرًا في الحد من انتشار الوباء. 	 
مشاركة تجربة الشركة السعودية للكهرباء للتعامل مع الجائحة مع دول مجلس التعاون الخليجي واالستفادة من اإلجراءات االحترازية التي طبقتها الشركة في بقية دول المجلس.  	 

د( سالسل اإلمداد واستمرارية األعمال:

تفعيل غرف السيطرة على الكوارث:. 1
تم تفعيل غرف السيطرة على الكوارث في المركز الرئيس وفي جميع مناطق األعمال وتدشين وتفعيل الخطوط الساخنة مع وزارة الطاقة. 

تصاريح التجول خالل أوقات الحظر:. 2
أصدرت الشركة أكثر من )56( ألف تصريح خالل أوقات حظر التجول )الكلي، الجزئي( للوظائف الحرجة واألساسية في الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها وللمقاولين التابعين لهما حيث 

ساهمت هذه التصاريح في استمرارية األعمال وعدم تأثرها بقرار الدولة فرض حظر التجول.
قطع الغيار االستراتيجية ومشاريع الربط والتوصيل وتعزيز الشبكة:. 3

تم تأمين قطع الغيار االستراتيجية ألعمال الصيانة المخططة وأعمال الطوارئ وكذلك لكل ما يتعلق بمشاريع إيصال الخدمة الكهربائية ومشاريع الربط والتوصيل وتعزيز الشبكة الكهربائية.
مقاولي نقل الوقود:. 4

مراجعة العقود والتأكد من وجود عدد كافي من مقاولي نقل الوقود لمحطات التوليد في كل منطقة أعمال واستثنائهم من حظر التجول بعد التنسيق مع الجهات المختصة نظرًا لنشاطهم 
المتمثل في نقل المواد البترولية.

مقاولي عقود التعقيم وتوفير الكمامات والمعقمات:. 5
التوقيع مع عدة مقاولين متخصصين في أعمال التعقيم لتعقيم جميع مواقع الشركة والمعدات واألجهزة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية لجميع الموظفين واالحتفاظ بمخزون كافي في 

الشركة. مستودعات 
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2- الشركات التابعة:

أ(  الشركة الوطنية لنقل الكهرباء:

ُتعد )الشركة الوطنية لنقل الكهرباء( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

تشغيل النظام الكهربائي ومتابعة األحمال على مدار الساعة مع رفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل االقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان 
نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز األحمال في جميع أنحاء المملكة بموثوقية واستقرارية عالية، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل 132 كيلو فولت، كذلك تعزيز سعة شبكة االتصاالت - وخطوط 

الربط للجهد العالي 110 السلكية والالسلكية من خالل مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجاالت. ويتضمن هيكل الشركة 
الوطنية لنقل الكهرباء خمسة أنشطة رئيسة هي: نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، ونشاط الخدمات الفنية، باإلضافة إلى إدارتين مركزيتين. وتنص مهام الشركة على 
التشغيل االقتصادي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة بموثوقية عالية إلى مراكز استهالكها، ودراسة وإصدار توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة 

للسنوات القادمة، باإلضافة إلى خدمة كبار المشتركين وتلبية احتياجاتهم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للموظفين وتطويرهم لتحقيق خطة تميز األداء التشغيلي. 

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

أطلقت الشركة برنامج التحول االستراتيجي  )إتقان( خالل عام 2018م ويقوم البرنامج على تطوير وتنفيذ استراتيجيات الشركة الرئيسية مع تنفيذ عدة مشاريع إستراتيجية منها )مشروع نموذج حوكمة شركة 
النقل، مشروع النموذج االستثماري، مشروع التحول الرقمي، مشروع توسعة تطبيق إدارة األصول( باإلضافة إلى دراسة تهدف إلى رصد التحديات والمتغيرات المحتملة في صناعة الكهرباء بشكل عام في 

المملكة للعمل من خاللها على تهيئة األرضية المناسبة لرفع الجاهزية لمواجهة هذه المتغيرات، والتحديات المصاحبة لها.
ومن خالل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية، أنجزت الشركة خالل عام 2020م، عدًدا من المشاريع 
الجديدة بجانب مشاريع تعزيز المحطات القائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها حيث أضافت الشركة شبكات هوائية وكابالت أرضية ومحطات تحويل باإلضافة الى شبكات االلياف 

الضوئية وبلغت الشبكات الهوائية والكابالت األرضية المضافة حوالي )6,971( كم دائري، وتمثل ما نسبته 8% من الشبكات القائمة في نهاية عام 2019م وهي على النحو التالي:
على مستوى الجهد الفائق 230-380 كيلو فولت: إضافة )4,346( كم دائري، منها )209( كم دائري كابالت أرضية و )4,137( كم دائري شبكات هوائية.	 
على مستوى الجهد العالي 110-132 كيلو فولت: إضافة )2,625( كم دائري، منها )63.7( كم دائري كابالت أرضية، و )1,988( كم دائري شبكات هوائية.	 
إنشاء )25( محطة تحويل جديدة.	 

شبكة األلياف الضوئية

تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أحدث وسائط االتصاالت لنقل المعلومات بسرعات عالية جدًا من خالل إشارات ضوئية تمر من خالل حزمة من كابالت األلياف الضوئية )الفايبر( الممتدة مع خطوط نقل 
الكهرباء في جميع أجزاء شبكة النقل وذلك لربط محطات التوليد ومحطات النقل ببعضها البعض ومراقبتها والتحكم بها عن طريق مراكز التحكم اإلقليمية والوطنية بموثوقية وسرعة عالية، مع نقل 

القراءات الالزمة ومتابعتها بشكل مباشر من خاللها فهي إحدى أهم عناصر الشبكات الذكية لما تمتلك من خصائص تتماشى مع التقنيات الحديثة فبدءًا من عام 2009 م تم التخطيط والتنفيذ لتوسعة وتعزيز 
شبكة نقل الكهرباء وصوال إلى الوضع الحالي بتدعيم شبكة النقل بشبكة ألياف ضوئية مترابطة لجميع مناطق المملكة مع تعزيز الشبكة الداخلية في كل منطقة على حدة وبالتالي الحصول على بنية تحتية 
قوية تدعم توجهات الشركة مع التحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل، حيث تم إضافة أطوال شبكة األلياف الضوئية بمقدار )4,772( كم لعام 2020 م ليصل إجمالي أطوال شبكة األلياف الضوئية إلى ما يزيد 

عن )80,000( كم لتضع الشركة ضمن أكبر شبكات األلياف الضوئية على مستوى المنطقة.
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ب( شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع:

تعد )شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وتعتبر الذراع الهندسي لتصميم وإدارة مشاريع الشركة واإلشراف على تنفيذها 
باإلضافة إلى مشاريع كبار المشتركين خارج الشركة، كما تعمل على توطين الخبرة الهندسية والمعرفية لمنسوبي الشركة وخفض التكاليف الرأسمالية.  

مهام الشركة:

هندسة وتصميم مشاريع توليد ونقل الكهرباء واإلشراف على تنفيذها حسب المواصفات الهندسية والجودة المطبقة بالشركة وضمن التكلفة والجداول الزمنية المعتمدة والمحافظة على المتطلبات البيئية 
واالجتماعية وسالمة العاملين، كما تهتم باألفكار اإلبداعية وتطويرها لتحسين فاعلية األداء.

وتسعى شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع باالعتماد على كوادر متخصصة ومؤهلة من السعوديين لتوطين الخبرة والمعرفة والقدرة على قيادة العمل مستقباًل لسد احتياجات الشركة المختلفة 
وكذلك احتياجات قطاع الكهرباء في المملكة حيث بلغت نسبة السعودة 90%، وتضع الشركة تصورًا بأن تنافس على المشروعات المطروحة محليُا وخارجيًا.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

تعزيز قدرات التوليد بمشاريع يتجاوز تكلفتها )11( مليار ريال تتضمن تشغيل عدد )4( وحدات توليد بإجمالي )776( ميجا وات.	 
تعزيز قدرات شبكة النقل بتشغيل محطات نقل طاقة وخطوط وربطها بالشبكة بما يزيد عن )112( مشروع بإجمالي عدد )28( محطة نقل جديدة وتعزيز عدد )5( محطات نقل قائمة بقدرات تحويلية 	 

تبلغ )12,015( ميجا فولت أمبير. وربطها بالشبكة بخطوط هوائية وكابالت أرضية بطول )2,905( كم دائري.
يتم حاليًا تنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات توليد ونقل الكهرباء لما يزيد عن )374( مشروع تتجاوز قيمتها التعاقدية )59( مليار ريال.	 
تم توقيع عدد )48( مشروع نقل بإجمالي مبالغ فعلية بلغت )4,026( مليون ريال، وبإجمالي أطوال شبكات )2,044( كم طولي وإجمالي سعة محوالت )8,052( ميجا فولت أمبير إضافة الى طرح عدد 	 

)71( مشروع نقل جديد منها عدد )43( مشروع للشركة وعدد )28( مشروع كبار مشتركين.
تم تحويل عدد )6( وحدات توليد للعمل على الوقود الخام بداًل من الديزل مما سيساهم في توفير استهالك وقود الديزل.	 

ج( الشركة السعودية لشراء الطاقة:

ُتعد )الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.
ويتبع للمشتري الرئيس ثالث وحدات تنظيمية رئيسة هي:

قطاع المتاجرة، قطاع اإلنتاج المستقل والطاقة المتجددة، قطاع اتفاقيات وإمداد الوقود، باإلضافة إلى الوحدات المساندة، ودأبت الشركة منذ الموافقة على تأسيسها على استكمال متطلبات التأسيس مع 
الجهات الحكومية ذات العالقة.

مهام الشركة:

استيراد وتصدير الطاقة   الكهربائية   والمتاجرة   بها   وتطوير   وتأسيس   الشراكات   الجديدة   ومشاريع   الطاقة   المتجددة   واإلنتاج   المستقل   ومراقبة   تنفيذها،   وإدارة   االتفاقيات   التجارية   لبيع   وشراء   الطاقة   وتوفير   الوقود  
 ورفع كفاءة   استخدامه،   والمشاركة   مع   الجهات   التنظيمية   بتأسيس   وتطوير   سوق   الطاقة   الكهربائية وتضمنت الرخصة الصادرة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء قيام المشتري الرئيس بدور الخلف في اتفاقيات 

شراء وبيع الطاقة وإمداد الوقود المبرمة حاليًا مع الشركة السعودية للكهرباء. وإلى حين استكمال تحويل طرف االتفاقيات من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، عملت 
الشركة على إدارة تلك االتفاقيات نيابًة عن الشركة السعودية للكهرباء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

مشاريع لإلنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:
دخلت الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة )الفاضلي( لإلنتاج المزدوج )كهرباء - وبخار( بقدرة )1,504( ميجاوات، عام 2017م، وقد تم التشغيل التجاري 	 

للمحطة في مارس 2020م.
مشروع محطة توليد ليلى األفالج للطاقة الشمسية وهو أول مشروع بالمملكة يتم تطويره بنظام اإلنتاج المستقل يعمل بالطاقة الشمسية ويرتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية بقدرة 10 ميجا وات 	 

وهو ثمرة اتفاق وجهد مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني "تقنية"، وقد تم االنتهاء من التركيبات واإلنشاءات للمشروع وجاري تنفيذ ربط المشروع 
بالشبكة.

مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات وقد وقعت اتفاقياته في 14 فبراير 2018م مع شركة المشروع التابعة لشركة أكواباور السعودية بمشاركة من شركة الجهاز 	 
السعودية، وقد تضمنت اتفاقيات المشروع شرط أن تكون نسبة المحتوى المحلي والتوطين للخدمات والمواد ال تقل عن 30% من تكاليف إنشاءات المشروع، وقد تم التشغيل المبدئي للمشروع في 

نهاية عام 2019م وقد تم التشغيل التجاري في يونيو 2020م.
مشروع محطة دومة الجندل بطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات وقد وقعت االتفاقية في شهر مارس من عام 2019م مع شركة المشروع التابعة للشركة الفرنسية للكهرباء )EDF( ومصدر اإلماراتية، 	 

وجار العمل في التركيبات واإلنشاءات للمشروع ومن المخطط أن يتم التشغيل التجاري للمشروع في عام 2022م.

وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع ودعم القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء )IPP( التي تحت التنفيذ والمخطط لها:

اسم المشروع
قدرة المشروع اإلنتاجية

)ميجاوات(
استثمار القطاع الخاص في 

رأس مال المشروع
تاريخ إكمال المشروع

2020م40%1,504مشروع محطة الفاضلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية )المشروع قيد التنفيذ(

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وتكون الشركة مشتري 
للطاقة )مخطط(

2021م2,000%100

2020م100%10مشروع محطة توليد ليلى األفالج للطاقة الشمسية )المشروع قيد التنفيذ(

2020م100%300مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية )المشروع قيد التنفيذ(

2022م100%400مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح )المشروع قيد التنفيذ(

2023م100%2,000مشروع سدير للطاقة الشمسية )مخطط(

2025م100%3,600مشروع محطة توليد شمال القصيم)مخطط(

2024م100%3,600مشروع محطة توليد طيبة )مخطط(
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االهتمام بالطاقة المتجددة :                                                                  

واستكمااًل الهتمام الشركة بمصادر الطاقة المتجددة بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة في عام 2018م مع شركة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، فقد تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 
آخر في عام 2019م لنوٍع جديد من أنواع الطاقة المتجددة وهو مشروع دومة الجندل بطاقة الرياح وبقدرة كهربائية تصل إلى 400 ميجاوات ولمدة 20 سنة ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجاري في عام 

2022م.

مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني:

تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تطوير عدد 6 مشاريع للطاقة المتجددة تبلغ قدرتها اإلجمالية حوالي 1.47 جيجاوات، وقد تم طرحها على المطورين المؤهلين، وتم استالم 
 العروض وجاري تقييمها. تتضمن المشاريع فئتين )أ، ب( كما هو موضح بالجدول التالي حيث تم تصنيفها إلى فئتين تشمل فئة )أ( وتتضمن المشاريع ذات السعة األقل من 100 ميجاوات، والفئة )ب( وتتضمن

4 مشاريع ذات السعة األعلى من 100 ميجاوات.

جاِر التفاوض مع صندوق االستثمارات العامة لتطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بناًء على المرسوم الملكي رقم 5629 بتاريخ 1441/1/27هـ ـ الصادر بالموافقة على ترسية مشروع 
سدير على صندوق االستثمارات العامة حيث تم إرسال كراسة الشروط لتقديم العرض في ديسمبر 2019م ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري في 2023م.

اسم المشروع
قدرة المشروع اإلنتاجية 

)ميجاوات(
استثمار القطاع الخاص في 

رأس مال المشروع
تاريخ اكتمال المشروع

الفئة أ

2021م100%20مشروع محطة رفحا للطاقة الشمسية

2021م100%50مشروع محطة المدينة للطاقة الشمسية

الفئة ب

2022م100%600مشروع محطة الفيصلية للطاقة الشمسية

2022م100%300مشروع محطة جنوب جدة للطاقة الشمسية

2022م100%300مشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية

2022م100%200مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية
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د( شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات:

ُتعد )شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية معلومات( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، تأسست بهدف االستثمار األمثل لموارد الشركة في مجال منظومة 
األلياف الضوئية واسعة االنتشار التي تملكها الشركة وتغطي أكثر من )118( ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى والهجر والحدود واستخدامها لتغطية وتوفير خدمات اتصاالت متكاملة 

وتحسين جودة وسرعة االنترنت في المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030 التي اشتملت على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن أبرزها مبادرة نشر النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية للمنازل.
وتقوم شركة ضوئيات بإنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف الضوئية التي تملكها الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتقديم خدمة االتصاالت، وتقديم خدمات نقل البيانات، وإنشاء بوابات العبور 

الدولية وتمرير االتصاالت بأشكالها وذلك حسب التراخيص الصادرة من جهات االختصاص المخولة بذلك، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع األعمال ذات العالقة بأنشطتها كالبيع والشراء 
والتأجير واالستئجار لألصول الثابتة والمنقولة شاملة شبكات االتصاالت المختلفة بأنواعها.

مهام الشركة:

إدراكًا من شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات لهذه الفرص والتحديات وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة واالستثمار األمثل، تم توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة نشر النطاق العريض بتقنية األلياف 
الضوئية بالمناطق الحضرية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2017م، وتم تعميد ضوئيات بتوصيل األلياف الضوئية لـ )744,500( منزاًل من تلك المبادرة وبدعم حكومي يقدر بحوالي 2.08 مليار ريال.

وبناًء على هذه االتفاقية فقد قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمنح الشركة رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، والتي تخول شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
بتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية لالتصاالت ضمن نطاق الخدمات التالية:

)األبراج والصواري - الخاليا الصغيرة، أنظمة الهوائي الموزعة، الحلول الداخلية، ونقاط الوصول الالسلكية - األلياف المعتمة والبرابخ، بما في ذلك تقديم خدمات الربط لمواقع األبراج أو دوائر الوصول والنفاذ الثابتة 
النشطة - خدمات البيع بالجملة لوصالت البيانات الثابتة النشطة، بما في ذلك خدمات دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة(.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

بدأت   شركة   ضوئيات المتكاملة  في   تنفيذ   مشروع   مبادرة   نشر   النطاق   العريض   لأللياف   الضوئية  بناءً   على   على االتفاقية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. 
كما تتمثل خطط شركة ضوئيات المتكاملة وبالشراكة مع شركات االتصاالت )مقدمي الخدمات( في فتح قنوات االتصال والتفاهم مع العديد من الوزارات وشركات االتصاالت لتقديم خدمات االتصاالت، 

وتسويق متبادل للخدمات لقطاع األعمال، ومن ضمن األعمال التي تم إنجازها لتحقيق ذلك ما يلي:

رغم الظروف االستثنائية التي شهدها قطاع االتصاالت خالل عام 2020م إال أنه تم توصيل الخدمة لحوالي )508( ألف منزاًل منذ بدء المشروع، بما يتيح تقديم الخدمة لحوالي 10% من جميع األسر 	 
بالمملكة على النحو التالي:

349 ألف منزال في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.- 
132 ألف منزال في المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 100 ألف ومليون نسمة.- 
27 ألف منزال في المدن التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف.- 

الدعم الحكومي ضمن مبادرة نشر النطاق العريض:	 
إصدار أوامر عمل بإيصال شبكة األلياف الضوئية إلى )596,227( منزاًل بدعم حكومي بلغ حوالي )1.66( مليار منذ بداية المشروع وحتى نهاية عام 2020م.- 
توقيع اتفاقية موحدة برعاية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لبيع خدمة األلياف الضوئية لعدد )508,050( ألف منزل مع كل من شركة زين وشركة االتصاالت المتكاملة وشركة االتصاالت - 

السعودية وشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( وشركة عذيب.
توقيع اتفاقية "تقديم خدمات البيع بالجملة لسيل النبضات باستخدام شبكة األلياف الضوئية مع مزودي الخدمة المحليين".	 
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جاهزية فتح شبكة األلياف الضوئية الخاصة بالشركة، اعتبار من يوم األربعاء الموافق 2020/07/01م، حيث سُتمكن هذه الخطوة ضوئيات المتكاملة، من إتاحة استخدام شبكة األلياف الضوئية للمنازل 	 
من قبل مزودي خدمة االتصاالت في المملكة، مما سيتيح إمكانية طلب المستخدم النهائي للخدمة من قبل مزود الخدمة المفضل لديه وبشكل مباشر عبر شبكة ضوئيات المتكاملة األكثر تقدمًا 

واألسرع في المملكة. مما يسهم في زيادة عدد المشتركين والذي سيؤدي بدوره إلى نمو في العائدات التي تزيد من أرباح الشركة.
الحصول على رخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة االفتراضية إلنترنت األشياء )IoT-VNO( من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.  حيث ستطلق الشركة خدمات انترنت األشياء في المملكة ومن 	 

أهمها خدمات خاصة بالمدن الذكية.
مشروع تنفيذ مبادرة نشر النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية للمنازل حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م.	 
زيادة في حجم السعات المقدمة بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالعام السابق للسعات المقدمة ضمن شراكات األعمال بالتعاون مع شركات االتصاالت ألكثر من 15 جيجا خالل العام 2020م.	 
تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنفيذ مبادرة البنية التحتية الرقمية لالتصاالت الخاص بالمدن الصناعية )مدن( والبدء في عمليات المبيعات داخل المدن الصناعية 	 

حيث تم بيع خدمات الربط لـ 10 مصانع داخل المدن الصناعية عبر كل من شركة زين واالتصاالت المتكاملة وعذيب لالتصاالت، والعمل جاري على تسريع عجلة المبيعات ألكبر عدد ممكن من المصانع 
المتواجدة في الخمس مدن الصناعية.

توصلت ضوئيات المتكاملة إلى تفاهم أولي مع شركة جوجل العالمية لتأجير شبكة ألياف ضوئية يصل طولها حوالي 10,000 كيلو مترًا لمدة 15 سنة لشركة جوجل وتحالف رامان )وهو تحالف يهدف 	 
إلنشاء الكيبل البحري رامان بقيادة جوجل(. وستدعم هذه االتفاقية جوجل إلطالق خدماتها السحابية في المملكة بمشاركة مع شركة أرامكو السعودية. ولتقديم هذه الخدمات لشركة جوجل 

وتحالف رامان، ستتشارك ضوئيات المتكاملة مع إحدى الشركات ذوات البنية التحتية المرخص لها بتقديم الخدمات من هيئة االتصاالت. والتعاون حاليًا يعتبر في مراحل نهائية من مراجعة االتفاقيات 
من قبل األطراف المعنية، ومن المتوقع تنفيذ هذه االتفاقيات خالل عام 2021م.

هـ( شركة ضوئيات لالتصاالت:

ُتعد )شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية معلومات( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت.

و( الشركة السعودية إلنتاج الطاقة:

ُتعد )الشركة السعودية إلنتاج الطاقة( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء تأسست بتاريخ 2020/09/20م.

مهام الشركة:

توليد الطاقة الكهربائية، وتنقية وتحلية المياه.

ز( شركة الكهرباء للصكوك:

ُتعد )شركة الكهرباء للصكوك( شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.
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مهام الشركة:

تقديم الخدمات المساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة والشركات التي تملكها أو تشارك في ملكيتها.
وتقوم شركة الكهرباء للصكوك بدور أمين موجودات معينة )موجودات الصكوك( وفق اتفاقيات تحويل موجودات الصكوك بين كل من الشركة )كمراقب أو أمين( والشركة )كمصدر( وشركة ساب لألوراق 

المالية )كوكيل حملة الصكوك(.

أبرز أعمال الشركة وانجازاتها:

قامت الشركة بتقديم الدعم الالزم لجميع إصدارات الشركة السعودية للكهرباء من الصكوك اإلسالمية في األسواق المحلية.

ح( شركة الكهرباء للصكوك الدولية، شركة الكهرباء للصكوك الدولية 2، شركة الكهرباء للصكوك الدولية 3، شركة الكهرباء للصكوك الدولية 4، شركة الكهرباء 
للصكوك الدولية 5:

تعد الشركات المذكورة أعاله جميعها ذات غرض خاص تم تأسيسها في جزر الكايمن كشركات ذات مسؤولية محدودة. وذلك لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية. 

أبرز أعمال الشركات وانجازاتها:

منذ العام 2012م، ساهمت المنشآت ذات الغرض الخاص )شركات الصكوك الدولية( في تقديم الدعم الهيكلي الالزم إلصدارات الشركة من الصكوك اإلسالمية في األسواق الدولية والتي بلغ مجموع 
المتحصالت من إصدارتها جميعًا حتى نهاية عام 2020م مبلغًا وقدره 9.55 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.8 مليار ريال سعودي(، وقد ساهمت جميعها في توفير التمويل لمشاريع الشركة الرأسمالية 

وأغراضها العامة والتي تهدف لتحسين جودة وموثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية المقدمة.
خالل العام 2020م، تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية 5 وذلك لتقديم الدعم الهيكلي الالزم لطرح الشركة من الصكوك الخضراء الدولية، والتي أصدرت مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار 

دوالر أمريكي، الشريحة األولى بقيمة 650 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 2.4 مليار ريال سعودي( وتستحق بعد خمس سنوات في 2025/09/17م، والشريحة الثانية بنفس القيمة وتستحق بعد عشر سنوات 
في 2030/09/17م.  والقى إصدار الصكوك الخضراء طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين من الشرق األوسط وآسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية عند حوالي~4 مرات وتم تسعيرها داخل منحني العائد للشركة 

بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي. وتم إدراج السندات في السوق المالية األيرلندية )يورونكست دبلن(.

16- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:   

أ( إعادة هيكلة أنشطة الشركة:

مواكبًة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد قامت الشركة خالل عام 2020م بجهود كبيرة لتحقيق أهداف 
الرؤية من خالل دراسة الكثير من الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة.

تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين 
بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال االستثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه قطاع 

الكهرباء بالمملكة والتي من اجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه هي:
الكهربائية.	  المنظومة  موثوقية 
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االستدامة وتنويع مصادر الطاقة )مزيج الطاقة(.	 
التشغيلية.	  الكفاءة 

كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء وصندوق االستثمارات العامة ووزارة المالية، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة 
التنافسية في التشغيل االقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.

وخالل عام 2020م تم تأسيس الشركة السعودية إلنتاج الطاقة كشركة مستقلة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء.
وستعمل الشركة على استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء وفقًا لألهداف واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق 

الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة االقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن اهلل.

ب( القرارات المهمة: 

تلقت الشركة في 2020/4/15م موافقة اللجنة الوزارية المفوضة إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على التنازل عن نصيب صندوق االستثمارات العامة )الصندوق( في األرباح 	 
التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء عن العام المالي 2019م، وذلك عن األسهم المملوكة للصندوق في الشركة والبالغ عددها )3,096,175,320( سهمًا وتمثل 74.31% من إجمالي أسهم 

الشركة. وذلك لتحقيق األهداف المرجوة إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وضمان االستدامة المالية والتشغيلية للشركة والبحث عن الطرق المناسبة لتمكينها من الوفاء 
بالتزاماتها.

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2020/4/21م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019م للمساهمين.	 
وقعت الشركة في تاريخ 2020/08/26م عقد تمويل مرابحة محلي مشترك بقيمة 9 مليار ريال سعودي مع عدة بنوك محلية.	 
قامت الشركة في تاريخ 2020/09/13م بطرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دوالر األمريكي، مقسمة على شريحتين )5، 10 سنوات( وبقيمة 650 مليون دوالر لكل منهما. الصكوك مقومة 	 

 .RegS بالدوالر األمريكي، وذات عائد ثابت، وذات أولوية، وغير مدعومة بأصول، وتم إصدارها بموجب نظام
أعلنت الشركة في تاريخ 2020/11/16م عن تلقيها اعتماد إصالحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة. وذلك باإلشارة إلى برقية سمو وزير 	 

الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء )اللجنة الوزارية( برقم )01-2057-1442( وتاريخ 1442/3/29هـ الموافق 2020/11/15م، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على: 
1إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة باألمر الملكي رقم )14006( وتاريخ 1439/3/23هـ وذلك اعتبارًا من تاريخ 2021/1/1م.. 1
اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد األدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد اإليراد المطلوب للعام المالي )2020م(، على أن يضمن هذا اإليراد تغطية التكاليف . 2

التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع األرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق االستثمارات العامة.
اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة األصول المنظمة )Regulatory Asset-Based Model( ابتداًء من العام المالي 2021م.. 3
معالجة صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.. 4

وفي إطار ما تقرر أعاله، قامت الشركة في تاريخ 2020/11/16م الموافق 1442/4/1هـ بتوقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة 
والبالغة 167.92 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة لالسترداد، وبهامش ربح سنوي )4.5%(، ُيستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على األسهم العادية. هذه 

األداة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ِملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
تتضمن األداة المالية القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقًا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019م. يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 

مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية - المحولة دفتريًا إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ )أي الموافق لألرباح 
الموزعة عن العام المالي 2017م(، والتي تم اعتماد معالجة هذا المبلغ كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج األرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة 
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المالية فيما يتعلق بااللتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة من قبل الجمعية العامـة غير العادية الثامنة المنعقدة في مساء يوم األحد 1442/05/12هـ الموافق 2020/12/27م حضوريًا وعن 
طريق وسائل التقنية الحديثة.

ج( الخطط والتوقعات المستقبلية: 

في ضوء النمو المّطرد لالقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة، تستهدف الشركة تلبية لهذا الطلب التوسع لتصل بنهاية عام 2023م  إلى التالي:
إضافة قدرات توليد جديدة بحوالي )8,203( ميجاوات من قبل القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية. 	 
إضافة خطوط نقل بطول )5,402( كم دائري، و)86( محطة تحويل.	 
إيصال الخدمة الكهربائية لحوالي )1( مليون مشـترك جديد بنهاية عام 2023م، وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى )11( مليون مشترك.	 
تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول )126,388( كم.	 

وتسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل 2.1% بنهاية عام 2023م، وفي إطار 
برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة وستحافظ الشركة على نسبة التوطين التي تبلغ %92.5.

د( المبادرات االستراتيجية: 

ستستمر الشركة في رفع جهود كفاءة األداء وتحسين اإلنتاجية والوصول بمؤشرات األداء في الشركة إلى معدالت األداء القياسية ألفضل شركات الطاقة العالمية. وقد تم تحقيق العديد من اإلنجازات ومن 
أبرزها:
خفض استهالك الديزل لمحطات توليد الكهرباء ما يقارب 69 مليون برميل بما يعادل 2,305 مليون ريال باألسعار المحلية و11,424 مليون ريال باألسعار العالمية من عام 2015م وحتى 2020م.	 
تركيب 8.8 مليون عداد كجزء من جهود الشركة لتحسين خدمة المشتركين والتحول الرقمي خالل 2020م.	 
إصدار صكوك خضراء الستخدام عائداتها في مشروعات صديقة للبيئة من خالل اعتماد معايير البيئة والمجتمع والحوكمة للتوسع في أدوات الدين الصديقة للبيئة خالل 2020م.	 

هـ( تطوير األعمال الجديدة:

في مجال تطوير األعمال، عملت الشركة السعودية للكهرباء على استحداث قطاع تطوير األعمال الجديدة ليكون الذراع االستثمارية الذي تستهدف الشركة من خالله زيادة إيراداتها المالية، حيث يجرى العمل 
على دراسة عدد )36( فرصة استثمارية في مختلف المجاالت وذلك للحصول على االستغالل األمثل من أصول الشركة ولتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

و( األبحاث والتطوير واالبتكار: 

في مجال األبحاث والتطوير واالبتكار، بلغ عدد المشاريع البحثية )35( مشروع يتم تنفيذها من خالل )4( مجموعات بحثية متخصصة في مجاالت )الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، التوليد وكفاءة الوقود، 
النقل والمحاكاة الرقمية والتوزيع والشبكات الذكية( بمشاركة عدد )25( شريك استراتيجي إقليمي وعالمي من جامعات ومراكز ومؤسسات بحثية. كما تم تصنيع نماذج أولية لـ )8( منتجات مبتكرة مع شركاء 

استراتيجيين، والمفاوضات جارية لتصنيع )3( منتجات مبتكرة لالختبار الميداني. كما يجري تطوير عدد من المشاريع المبتكرة الجديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع المحتضنة إلى )9( مشاريع مبتكرة.
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ومن أبرز اإلنجازات التي تمت في األبحاث والتطوير واالبتكار خالل عام 2020م:
المشاركة في اللجنة الوطنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بقيادة وزارة الطاقة واستكمال عدد )3( دراسات ومشاريع بحثية متعلقة بالسيارات . 1

الكهربائية وشواحنها وتأثيرها على الشبكة الكهربائية والبنية التحتية للشواحن الكهربائية بالتعاون مع جهات بحثية من داخل المملكة وخارجها مثل: )شركة كهرباء طوكيو، مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، معهد أبحاث الطاقة الكهربائية(.

تطبيق المشروع البحثي للمراقبة الذكية ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. 2
استكمال العمل البحثي ألنظمة التبريد بتقنية االمتزاز بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتجهيز لمشاريع تطبيقية في نفس المجال بالتعاون مع شركة تقنية للطاقة وشركة )نت . 3

ديستريكت كولينج NDC( البولندية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
التقديم للتنافس على منحة مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة لعدد )4( مشاريع بحثية لتعزيز توطين التقنية لمخرجات األبحاث.. 4
االستفادة من البرامج التدريبية المستخلصة من المخرجات البحثية وآخر التقنيات في مجاالت الطاقة الكهربائية بالتعاون مع قطاع تطوير الموارد البشرية وذلك ضمن االشتراك مع معهد أبحاث . 5

الطاقة الكهربائية بالواليات المتحدة األمريكية.
اكتمال مرحلة الدراسات الفنية من مشروع تقديم خدمات استشارية شاملة ذات عوائد مالية مباشرة على الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية )20 مليون ريال( بالتعاون مع شركة كهرباء . 6

السعودية لتطوير المشاريع وذلك لتنفيذ مشاريع محطات معوضات ديناميكية للقدرة غير الفاعلة بمملكة البحرين.
تقديم خدمات استشارية هندسية ودراسات فنية ذات عوائد مالية مباشرة على الشركة السعودية للكهرباء بقيمة )900 ألف ريال( بالتعاون مع شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع وذلك لتنفيذ . 7

مشاريع محطات معوضات ديناميكية للقدرة غير الفاعلة بمصر والسودان.
التوقيع مع مختبرات سانديا في الواليات المتحدة األمريكية للحصول على منحة بقيمة )100 ألف دوالر أمريكي( لدعم تقنية استخدام الجزئيات الصلبة لتخزين الحرارة وتوليد الكهرباء من خالل تركيز . 8

الشمس على الرمال إلنتاج الكهرباء والدخول ضمن منافسة عالمية للحصول على منحة إضافية بقيمة )600 ألف دوالر أمريكي( في حال فوز هذه التقنية على بقية التقنيات المنافسة.
المشاركة في 12 مشروع بحثي مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية )EPRI( في الواليات المتحدة األمريكية لدعم كفاءة العمليات التشغيلية في المنظومة الكهربائية: )التوليد- النقل - التوزيع(. . 9

المشاركة في عدد )21 ورشة عمل افتراضية( عبر االتصال المرئي عقدها معهد أبحاث الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة األمريكية، بحضور إجمالي )7,400 مشارك( من )360 شركة( من شركات . 10
تزويد الخدمة الكهربائية على مستوى العالم لمناقشة أفضل الممارسات العالمية حول تأثيرات جائحة كوفيد- 19 على قطاع الطاقة الكهربائية. 

الحصول على الجائزة السنوية من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية )EPRI( في الواليات المتحدة األمريكية ألفضل مشروع بحثي في مجال نقل التقنية على مستوى جميع شركات الطاقة في العالم.. 11

17- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تهدف الشركة السعودية للكهرباء من خالل مجلس إدارتها إلى إدارة المخاطر بشكل فعال وذلك باعتماد السياسات واللوائح التي تضمن إدارة فعالة للمخاطر الشاملة التي تواجهها الشركة حسب طبيعة 
عملها، حيث تم اعتماد سياسة وإطار لنظام إدارة المخاطر لكافة أنشطة الشركة والشركات التابعة لها.

كما أسهم وجود هذه السياسة إلى تكامل أعمال الشركة وزيادة الفعالية لتحقيق التوازن المقبول في الشركة بين هذه المخاطر والمكاسب حرصًا على تحقيق رؤية الشركة. حيث أن السياسة واإلطار المعتمد 
تستند إلى مبدأ أن إدارة المخاطر الشاملة هي:

مسؤولية مشتركة لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر وااللتزام وكل التنفيذيين والموظفين في الشركة.	 
متكاملة مع أنشطة الشركة التجارية وأنظمتها.	 
 	.)ISO 31000( مبنية على "المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر" في المعيار الدولي

ويوفر إطار إدارة المخاطر الشاملة للشركة السعودية للكهرباء طريقة منطقية ومنهجية لتحديد وتحليل وتقييم ومعالجة أو تخفيف المخاطر ومراقبة وإعداد التقارير ضمن سياق محدد، مما يسمح للشركة 
باتخاذ القرارات المناسبة واالستجابة في الوقت المناسب للمخاطر عند ظهورها. لذا فإن الشركة السعودية للكهرباء تدير مخاطرها الحالية والمحتملة بما يتماشى مع إطار إدارة المخاطر وعملياتها ضمن نظام 

تصنيف المخاطر القائم.
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1. المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء:

يشهد قطاع الكهرباء نموًا مستمرًا وتطورًا واسع النطاق في ظل وجود المشاريع التنموية والصناعية التي تشهدها المملكة، ويصاحب ذلك طلب متزايد للطاقة الكهربائية وظهور متطلبات تقنية جديدة في 
مجال صناعة الكهرباء مما يؤدي إلى مخاطر متعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

2. مخاطر إنتاج الكهرباء:

 انخفضت جاهزية وحدات التوليد خالل عام 2020م بنسبة 5% عن العام الماضي 2019م، ويعود السبب في ذلك لخروج بعض وحدات التوليد لفترات طويلة. مع االلتزام ببرامج الصيانة السنوية لجميع محطات 
التوليد للوصول للنتائج المستهدفة للمؤشرات التشغيلية التي تضمن بإذن اهلل جاهزية واعتمادية وموثوقية الوحدات التوليدية بالشركة.

3. مخاطر نقل الكهرباء:

تولي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عنايًة خاصًة لتأمين وجودة اإلمداد الكهربائي وتهيئة منظومتها لنقل الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المختلفة، وذلك من خالل االستثمار في بناء منظومة كهربائية 
ذات كفاءة وموثوقية عالية، كما تسعى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء جاهدًة لتذليل الصعوبات والتحديات المرتبطة بتأمين مسارات خطوط نقل الكهرباء وتأمين مواقع المحطات الكهربائية، كما تضع 

الشركة ضمن أولوياتها تعزيز قدرات منظومتها من خالل إدارة و رقمنة عملياتها وأصولها وبناء منظومة أمن سيبراني وفق أفضل الممارسات العالمية وكذلك التخطيط للمنظومة وتهيئة الشبكة فنيًا إلضافة 
مشاريع الطاقة المتجددة حسب الخطط الزمنية المعدة لذلك.

4. مخاطر توزيع الكهرباء:

تعمل الشركة على معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها في توزيع الكهرباء وأهمها الفاقد في الطاقة الكهربائية وذلك من خالل عدة مشاريع ومبادرات لتعزيز كفاءة الطاقة ومنها تنفيذ مشروع 
العدادات الذكية وكذلك برامج الفحص الفنية باإلضافة إلى مشروع أتمتة الشبكة الكهربائية، حيث تهدف الشركة للعمل من خالل نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

5. المخاطر المالية:

تتعرض عملیات الشركة إلى مخاطر السوق وتشمل )مخاطر تبادل العمالت األجنبیة وسعر الفائدة وأسعار السلع(، وكذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ونظرًا لمحدودية القدرة على التنبؤ بتوجهات 
األسواق المالیة على نحو يقيني، یركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على تقلیل أي آثار سلبیة محتملة لتلك المخاطر على األداء المالي الشركة.

یتم وضع سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى الشركة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجهها، ووضع حدود وضوابط مناسبة لتلك المخاطر، ومراقبتها وااللتزام بالحدود. وتتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة 
تلك المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبناءة يفهم فيها جمیع الموظفین أدوارهم والتزاماتهم من خالل التدریب 

ومعاییر إطار اإلدارة واإلجراءات. وفيما يلي نورد المخاطر المالية الرئيسية:

أ( مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار األسواق. وتتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر:
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1.   مخاطر تبادل العمالت األجنبیة
تنشأ مخاطر تبادل العمالت عندما تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو األصول أو المطلوبات المعترف بها مقومة بعملة لیست العملة الوظیفیة للشركة. وترتبط مخاطر العمالت األجنبیة في تغیر قیمة 

العملة الوظیفیة بالنسبة للعمالت األجنبیة للمعامالت التي تقوم بها الشركة. وحيث أن العملة الوظیفیة للشركة هي الریال السعودي وهو مرتبط بالدوالر األمریكي بسعر صرف ثابت نسبیًا )3.75 ريال سعودي 
مقابل كل دوالر( فإن معظم المعامالت الجوهرية للشركة غیر معرضة إلى مخاطر العمالت األجنبیة.

2.   مخاطر سعر الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سوق أسعار الفائدة. ويعود تعرض الشركة إلى مخاطر سعر الفائدة إلى التمويالت 

التي حصلت أو تحصل عليها الشركة بمعدل فائدة عائمة حيث يؤدي التغير في أسعار الفائدة إلى التغير في التدفقات النقدیة المرتبطة بتلك التمويالت. ولدرء مخاطر ذلك التعرض تدخل الشركة في مقایضات 
أسعار الفائدة للتحوط عن ذلك ویتم تصنیف هذه المقایضات كمطلوبات مالیة مشتقة في قائمة المركز المالي.

3.   مخاطر أسعار أخرى
تتمثل مخاطر أسعار أخرى في التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق )خالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت ومعدل الفائدة(. وتتعرض 

الشركة لمخاطر غير جوهرية نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالیة المملوكة من قبلها والتي يتم قيد قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر وهي عبارة عن استثمارات في أوراق 
مالية غير مدرجة.

ب( مخاطر االئتمان:

تتمثل مخاطر االئتمان في النقدیة وما في حكمها من ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة وكذلك التعرض االئتماني من الذمم المدینة القائمة للمبیعات. تقوم الشركة بإيداع النقدية وما في حكمها لدى 
بنوك ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية. وتتمثل مخاطر االئتمان للشركة في مخاطر الخسائر المالیة التى من المحتمل أن تتكبدها الشركة في حالة عدم قدرة عمیل أو طرف آخر على الوفاء بإلتزاماتها 

التعاقدیة ألداة مالیة وینشأ بشكل أساسي من مستحقات الشركة من العمالء. ترى الشركة أنها قادرة على تحصيل الذمم غير الحكومية وذلك من خالل قدرتها في التوقف عن تقديم الخدمة للجهات 
المتأخرة في سداد مديونيتها باإلضافة إلى متابعتها قانونيًا مع الجهات المختصة. وكما ترى الشركة أيضًا أنها قادرة على تحصيل الذمم المدينة التي تتجاوز السنة ألنها بشكل أساسي تمثل ذمم حكومية 
وشبه حكومية بنسبة 98% من إجمالي المديونيات غير المحصلة ألكثر من عام. ويتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها وفق النموذج العام لتقدير 

خسائر االئتمان المتوقعة للعمالء. هذا ویتم تسویة المبیعات نقدًا أو من خالل خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئیسیة.

ج ( مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السیولة التي يمكن أن تواجه الشركة في صعوبة جمع السيولة المطلوبة للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالیة. إن هدف الشركة من إدارة مخاطر السیولة هو التأكد من توفر المصادر 
التمویلیة الكافیة للشركة للوفاء بالتزاماتها الحالیة والمستقبلیة. وتسعى الشركة إلى الحفاظ على قدر كاف من المرونة في التمویل عن طریق االحتفاظ بالتسهيالت االئتمانیة المناسبة في صيغ تمويلية 

مختلفة. تتوقع الشركة من أن توفي بالتزاماتها المالیة المستقبلیة من خالل التدفقات النقدية من العمليات والتي تأتي بشكٍل رئيٍس من التحصیالت النقدیة للذمم المدینة وعن طریق التمويل الخارجي. كما 
في 2020/12/31م ال يوجد التزامات حكومية متداولة وتدير الشركة مخاطر السيولة حول االلتزامات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الدائنة وفقا لموقف السيولة لدى الشركة.

د ( وثائق الشركة التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها:

تنطوي عمليات الشركة على مخاطر مالزمة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وغيرها من العمليات. تشمل هذه المخاطر األضرار المحتملة الناتجة عن الحروب واإلرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية 
والحوادث والحرائق واالنفجارات وباإلضافة لذلك، قد تتسبب الكثير من المخاطر التشغيلية وغيرها في وقوع إصابات وخسائر في األرواح، أو إلحاق أضرار بالغة بممتلكات الشركة أو ممتلكات اآلخرين وربما تدميرها.

تحرص الشركة على توفير تغطية تأمينية تتناسب مع الممارسات ذات الصلة بأنشطتها، بما في ذلك تغطية مخاطر األضرار التي ُيمكن أن تلحق بالممتلكات، وانقطاع األعمال الناتج عن تعطل محتمل في 
مرافقها على سبيل المثال، وكذلك المسؤولية تجاه الغير.  بيد أنه يمكن أن تتعرض الشركة لخسائر مادية تؤدي إلى مطالبات لم يشملها الغطاء التأميني سواء بصورة كلية أو جزئية، والتي ال يتوفر لها تعويض 

للغير. وربما تتأثر األعمال أو نتائج العمليات أو الوضع المالي للشركة تأثًرا سلبًيا بذلك.
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6. المخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة:

 ISO( قد تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات. لذا أنشأت الشركة نظام إدارة االلتزام بما يتوافق مع المعيار الدولي
19600( والتي تم فيها وضع آلية للرقابة على األنظمة والتشريعات الخارجية من خالل سجالت االلتزام لمتابعة تطبيق األنظمة وحماية الشركة من أي مخاطر عدم التزام باألنظمة والتشريعات كما يتم العمل 

على تقييم مستوى االلتزام بهذه األنظمة والتشريعات بشكٍل مستمر.

7. المخاطر والصعوبات المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية وأمن المعلومات:

نظرًا لكون المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول استهدافًا في الهجمات السيبرانية وإيمانًا بحساسية البنية التحتية واألنظمة المستخدمة فإن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على توفير أعلى التقنيات 
األمنية المتوافقة مع المعايير العالمية من أجل حماية أصول الشركة وبياناتها وتحرص على االلتزام بالضوابط السيبرانية من قبل الجهات التشريعية في المملكة. وبناًء على تطور الهجمات السيبرانية في اآلونة 

األخيرة بشكٍل مدروس ومستهدف فقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بتعزيز األمن السيبراني وفق معايير عالمية وذلك من خالل مراكز المراقبة األمنية على مدار الساعة واالستجابة للحوادث السيبرانية 
وبناء معمل مختص بالتحقيق الرقمي.

وقد واجه العالم خالل عام 2020م جائحة كوفيد-19 التي ألزمت الشركة بتفعيل العمل عن بعد بشكل آمن، إضافة إلى ذلك استضافة المملكة لقمة العشرين G20 والدور الرئيسي التي قدمته الشركة 
السعودية للكهرباء لتعزيز موثوقية الطاقة وحمايتها تحقيقًا الستراتيجية الشركة والوصول بها إلى " فضاء سيبراني آمن وموثوق".

8. المخاطر والصعوبات المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية:

من المعروف أن مشاركة الموظفين والصحة التنظيمية لها تأثير كبير على أداء أي منظمة. حيث أننا وعلى مدار العامين الماضيين، كنا نقيس مشاركة الموظفين بانتظام وفقًا ألربعة عشر عاماًل رئيسيًا والتي 
تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كذلك فإننا نستخدم طرفًا ثالثًا محايدًا لقياس ذلك من خالل نظام مباشر عبر اإلنترنت يسمح لكل مدير أن يكون لديه لوحة تحكم خاصة لتطوير نفسه وتحسين 

مشاركة موظفيه. لقد تحسنت نسبة المشاركة الشاملة من 6.0 إلى 6.5 ونستهدف الوصول إلى 7، مع مراعاة التحسين المستمر المتعلق بالمعيار العالمي. خالل هذا العام سيجري العمل على ستة مبادرات 
فرعية لتحسين العوامل الستة ذات الدرجات األقل حاليًا، وذلك لنتمكن من إجراء تحسينات محددة وللتأثير على النتيجة الشاملة.   

9. المخاطر والصعوبات المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء:

تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالعمالء والشركاء والموردين وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطل في سالسل اإلمداد محليًا وعالميًا بشكل مؤقت مما ساهم في تأخر الشحن وارتفاع تكاليف 
النقل والتأمين والمواد الخام وأجور األيدي العاملة.

كما تواجه الشركة تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وما يصاحب ذلك من تغيرات وتحديثات للقوانين والتشريعات البيئية على المستويين المحلي واإلقليمي، على الرغم أن الشركة تعمل على تقليل 
االعتماد على النفط وتعزيز االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واالستخدام األمثل للموارد، وإعادة االستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير التقليل من النفايات، إضافة إلى االمتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية السائدة 

والمساهمة في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بهدف الحد من التلوث وحماية البيئة والصحة العامة، وبما يدعم التنمية المستدامة، وال يؤثر على التزام الشركة بتوفير احتياجات عمالئها من الطاقة.

10. المخاطر اإلعالمية:

تتمثل المخاطر اإلعالمية في نشر أي محتوى إعالمي من شأنه المساس بصورة وسمعة الشركة وعالمتها التجارية لدى أصحاب المصالح، لذا فإن الشركة وضعت خطة إعالمية شاملة إلدارة األزمات والتعامل مع 
مثل هذه المخاطر في مختلف الظروف، بمنهجية واضحة، ُتسهم في معالجتها بشكل فعال، والمحافظة على الصورة الذهنية االيجابية للشركة.
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 18- ملخص النتائج المالية:

أ( قائمة المركز المالي:  

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان

45,788,02453,848,31943,602,87338,627,70544,101,740موجودات متداولة 

2,882,2193,012,6972,850,9462,843,2192,911,089الموجودات األخرى طويلة األجل

436,779,330422,968,974418,102,025404,289,536374,009,392صافي الموجودات الثابتة 

485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460421,022,221إجمالي الموجودات 

71,129,812165,029,519160,776,342151,718,123158,338,112المطلوبات المتداولة  

100,305,95991,763,78688,178,14085,003,76569,450,875قروض وصكوك طويلة األجل

66,239,250149,466,813141,923,584136,729,165127,635,437المطلوبات األخرى

237,675,021406,260,118390,878,066373,451,053355,424,424إجمالي المطلوبات

41,665,93841,665,93841,665,93841,665,93841,665,938رأس المال المدفوع

38,188,05131,903,93432,011,84030,643,46923,931,859االحتياطيات واألرباح المبقاة

----167,920,563أداة مضاربة

247,774,55273,569,87273,677,77872,309,40765,597,797إجمالي حقوق الملكية

485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460421,022,221إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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مقارنة الموجودات بالمطلوبات وحقوق الملكية خالل األعوام 2016-2020م  

األرقام باأللف ريال سعودي

2016م2017م2018م2019م2020م

485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460421,022,221مجموع الموجودات

237,675,021406,260,118390,878,066373,451,053355,424,424مجموع المطلوبات

247,774,55273,569,87273,677,77872,309,40765,597,797مجموع حقوق الملكية

مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خالل األعوام 2016-2020م  

األرقام باأللف ريال سعودي

2016م2017م2018م2019م2020م

45,788,02453,848,31943,602,87338,627,70544,101,740مجموع الموجودات المتداولة

439,661,549425,981,671420,952,971407,132,755376,920,481مجموع الموجودات غير المتداولة

485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460421,022,221مجموع الموجودات

مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خالل األعوام 2016-2020م  

األرقام باأللف ريال سعودي

2016م2017م2018م2019م2020م

71,129,812164,029,519160,776,342151,718,123158,338,112المطلوبات المتداولة

166,545,209193,532,297183,644,815177,368,303154,674,795المطلوبات غير المتداولة

48,698,30246,456,90944,364,62742,411,517-القرض الحكومي

237,675,021406,260,118390,878,066373,451,053355,424,424مجموع المطلوبات
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ب( قائمة الدخل:  

األرقام باأللف ريال سعودي

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان

68,708,91865,040,00064,063,63850,684,90649,860,998إيرادات تشغيلية

)43,008,530()43,995,312()58,144,024()58,915,883()60,611,812(تكلفة المبيعات

8,097,1066,124,1175,919,6146,689,5946,852,468إجمالي الربح

)1,060,516()1,440,400()1,340,032()1,244,525()1,244,638(مصاريف إدارية وعمومية

)44,069,046()45,435,712()59,484,056()60,160,408()61,856,450(إجمالي مصاريف تشغيلية

)110,257()2,829,155(---برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية

-6,119,546---إعفاء من مديونية رسوم البلديات

1,582,1551,655,7381,436,0211,465,097978,895إيرادات أخرى، بالصافي

----)808,090(تسوية توريد الوقود

7,626,5336,535,3306,015,60310,004,6826,660,590الربح التشغيلي للسنة

)2,053,806()2,752,144()4,136,617()4,886,933()4,890,810(تكاليف التمويل، صافي

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 

بطريقة حقوق الملكية

4,337)40,229()62,338()108,876()59,835(

)1,692()235,413()59,515()220,611(285,488مصروف الزكاة والضريبة 

3,025,5481,387,5571,757,1336,908,2494,545,257صافي ربح السنة
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اإليرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خالل األعوام 2016-2020م

األرقام باأللف ريال سعودي

2016م2017م2018م2019م2020م

68,708,91865,040,00064,063,63850,684,90649,860,998إيرادات تشغيلية

61,856,45060,160,40859,484,05645,435,71244,069,046مصاريف تشغيلية

3,025,5481,387,5571,757,1336,908,2494,545,257صافي ربح السنة

 19- التحليل الجغرافي إليرادات الشركة:

تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة، ويوضح الجدول التالي تحلياًل جغرافيًا لمبيعات الطاقة الكهربائية حسب المناطق )القطاعات( التي تعمل بها:

األرقام باأللف ريال سعودي

البيانالسنة
منطقة األعمال

المجموع
الجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

18,743,93416,055,64216,400,5436,331,36757,531,486مبيعات الطاقة الكهربائية2020

18,611,82116,222,64417,825,9446,204,31658,864,725مبيعات الطاقة الكهربائية2019
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 20- إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة: 

األرقام باأللف ريال سعودي

نسبة التغيرالتغيرات + / -20202019البيان

68,708,91865,040,0003,668,9186المبيعات / اإليرادات

3)1,696,042()60,160,408()61,856,450(مصاريف التشغيل

)4()73,583(1,582,1551,655,738ايرادات أخرى ،صافي

)808,090(-)808,090(تسوية توريد الوقود

7,626,5336,535,3301,091,20317الربح التشغيلي للسنة

0.1)3,877()4,886,933()4,890,810(تكاليف التمويل، صافي

)111(44,566)40,229(4,337الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

)229(506,099)220,611(285,488مصروف الزكاة والضريبة 

3,025,5481,387,5571,637,991118صافي ربح السنة 

21- إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين 
القانونيين.
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22- الشركات التابعة والمستثمر بها:

تمتلك الشركة حصصًا/ أسهمًا في رأس مال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها حسب الجدول التالي:

م
الشركات التابعة 

والمستثمر بها
مكان التأسيس

مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال

نسبة 

الملكية

هيئة الربط الكهربائي لدول 1

مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية

المملكة العربية 

السعودية

دول الخليج 

العربية

1,407,000,000 دوالر 

أمريكي

ربط الشبكات الكهربائية بين دول األعضاء عن طريق توفير االستثمارات الالزمة بما يحقق المزايا 

الفنية واالقتصادية المنصوص عليها في نظام الهيئة.

%31.6

المملكة العربية شركة الكهرباء للصكوك2

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تقديم الخدمة والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة 500,000 ريال

السعودية للكهرباء.

%100

المملكة العربية شركة ضوئيات لالتصاالت3

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

100%إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت.50,000,000 ريال

الشركة الوطنية لنقل 4

الكهرباء

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة 10,000,000,000 ريال 

النقل.

%100

المملكة العربية شركة ضرماء للكهرباء5

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

50% توليد الطاقة الكهربائية.4,000,000 ريال

المملكة العربية شركة هجر إلنتاج الكهرباء6

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تملك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية والقيام باألعمال 2,506,230,000 ريال

واألنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

%50

المملكة العربية شركة رابغ للكهرباء7

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ إلنتاج الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة، 923,750.000 ريال

ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

%20

المملكة العربية شركة المرجان إلنتاج الكهرباء8

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ  إلنتاج الكهرباء بالمنطقة الغربية ونقل وبيع 1,403,850,000 ريال

المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

%50

شركة كهرباء السعودية 9

لتطوير المشاريع

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

إدارة المشاريع اإلنشائية، ووضع التصاميم الهندسية التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع 5,000,000 ريال

في قطاع الطاقة.

%100
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م
الشركات التابعة 

والمستثمر بها
مكان التأسيس

مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال

نسبة 

الملكية

شركة المختبر الخليجي 10

لفحص المعدات الكهربائية

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

  أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات واألمن والسالمة والكيماوية، أنشطة إدارة 612,000,000 ريال

مشاريع كفاءة الطاقة، أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة ، أنشطة تقديم 

خدمات القياس والتحقق من الطاقة ،مختبرات القياس والمعايرة والتحقق.

%25

شركة محطة الفاضلي 11

لتوليد الطاقة

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

إنتاج الطاقة الكهربائية وبخار ماء وماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة  1,500,000 ريال

مماثلة.

%30

الشركة السعودية الخضراء 12

لخدمات الكربون

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإدارة أعمال وأنظمة وبرامج تخفيض انبعاث الكربون ومشروعات آلية التنمية النظيفة 1,000,000 ريال

وفق البروتوكوالت والمعاهدات الدولية واإلقليمية واألنظمة المحلية ذات العالقة لصالحها أو 

لصالح الغير ومزاولة أنشطة وإدارة أعمال تجارة شهادات تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من 

برامج تخفيض االنبعاث وتسجيلها لصالحها أو لصالح الغير في األسواق العالمية واإلقليمية 

والمحلية.

%51

الشركة السعودية لشراء 13

الطاقة

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

القيام بنشاط المشتري الرئيس وفقًا ألحكام الرخصة التي تصدر من هيئة تنظيم المياه 2,000,000 ريال

والكهرباء )الهيئة( ويشمل طرح مشاريع توليد الكهرباء، وبيعها وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك 

وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين الموقع معهم اتفاقيات تحويل 

الطاقة واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وإلى األشخاص خارج المملكة وفقا لألسلوب 

أو القواعد التي تصدرها.

%100

شركة ضوئيات المتكاملة 14

لالتصاالت وتقنية المعلومات

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

إنشاء واستئجار وتشغيل شبكات االتصاالت ونقل المعلومات السلكية والالسلكية وامتالكها 1,000,000 ريال

وتطويرها وتقديم خدمات االتصاالت ونقل البيانات وتقنية المعلومات الكاملة لألفراد 

والمؤسسات العامة  والخاصة وللشركة  في سبيل تحقيق ذلك القيام بجميع األعمال ذات 

العالقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير واالستئجار لألصول الثابتة والمنقولة وتأسيس البنى 

التحتية الممكنة لها لمزاولة أغراضها بما في ذلك شراء الشركات األخرى واالستثمار في بوابات 

العبور اإلقليمية والدولية لحركة االتصال ونقل المعلومات وخطط االتصال المحورية والدولية.

%100

المملكة العربية شركة البيانات العالمي15

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

50%إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة واستغالل تجاري لمراكز المعلومات.10,000,000 ريال

شركة الشعيبة للمياه 16

والكهرباء

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الشعيبة 3 لإلنتاج المزدوج للمياه والكهرباء 1,560,500,000 ريال

بمنطقة الشعيبة ونقل وبيع المياه والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

%8
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م
الشركات التابعة 

والمستثمر بها
مكان التأسيس

مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال

نسبة 

الملكية

الشركة السعودية إلنتاج 17

الطاقة

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

القيام بنشاط توليد الكهرباء وفقًا ألحكام الرخصة التي تصدر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء 2,000,000 ريال

)الهيئة( ويشمل ذلك توليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج للماء والبخار وامتالك وتشغيل وصيانة 

وتطوير وتمويل وتقديم خدمات الصيانة والتشغيل وإدارة األصول في مجال توليد الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج.

%100

شركة مشروع توسعة 18

الشعيبة القابضة المحدودة

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

أنشطة الشركات القابضة أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتالك حصه مهيمنة من رأس 175,818,000 ريال

المال لمجموعة من الشركات التابعة، ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة.

%8

شركة الشقيق للمياه 19

والكهرباء

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الشقيق 2 لإلنتاج المزدوج للمياه والكهرباء 1,120,000,000 ريال

بمنطقة الشقيق.

%8

شركة الجبيل للمياه 20

والكهرباء

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع  الجبيل للمياه والكهرباء  بمنطقة الجبيل 882,500,000 ريال

الصناعية.

%5

شركة الكهرباء للصكوك 21

الدولية

100%شركة  ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم إلصدار الصكوك الدولية.دوالر واحدجزر الكايمنجزر الكايمن

شركة الكهرباء للصكوك 22

الدولية 2

100%شركة  ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم إلصدار الصكوك الدولية.دوالر واحدجزر الكايمنجزر الكايمن

شركة الكهرباء للصكوك 23

الدولية 3

100%شركة  ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم إلصدار الصكوك الدولية.دوالر واحدجزر الكايمنجزر الكايمن

شركة الكهرباء للصكوك 24

الدولية 4

100%شركة  ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم إلصدار الصكوك الدولية.دوالر واحدجزر الكايمنجزر الكايمن

شركة الكهرباء للصكوك 25

الدولية 5

100%شركة  ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم إلصدار الصكوك الدولية.دوالر واحدجزر الكايمنجزر الكايمن
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23- تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها:

أدوات الدينعدد األسهم / الحصصالشركات التابعة والمستثمر بهام

ال يوجد1,407,000   سهمهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية1

10,000 حصةشركة الكهرباء للصكوك2
صكوك 3 بمبلغ 5.73 مليار ريال

صكوك 4 بمبلغ 4.5 مليار ريال

ال يوجد5,000,000 حصةشركة ضوئيات لالتصاالت3

ال يوجد200,000,000  حصةالشركة الوطنية لنقل الكهرباء4

ال يوجد400,000  سهمشركة ضرماء للكهرباء5

ال يوجد250,623,000 سهمشركة هجر إلنتاج الكهرباء6

ال يوجد92,375,000  سهمشركة رابغ للكهرباء7

ال يوجد1.000,000 سهمشركة المرجان إلنتاج الكهرباء8

ال يوجد100,000 حصةشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع9

ال يوجد61,200,000 سهمشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية10

ال يوجد150,000  حصةشركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج11

ال يوجد1,000,000  حصةالشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون12

ال يوجد200,000  حصةالشركة السعودية لشراء الطاقة13

ال يوجد100,000  حصةشركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات14

ال يوجد1,000,000 حصةشركة البيانات العالمي15

ال يوجد156,050,000  سهمشركة الشعيبة للمياه والكهرباء16

تقرير مجلس اإلدارة   
2020

66



أدوات الدينعدد األسهم / الحصصالشركات التابعة والمستثمر بهام

ال يوجد200,000  حصةالشركة السعودية إلنتاج الطاقة17

ال يوجد17,581,800  حصةشركة مشروع توسعة الشعيبة القابضة المحدودة18

ال يوجد112,000,000 سهمشركة الشقيق للمياه والكهرباء19

ال يوجد88,250,000 سهمشركة الجبيل للمياه والكهرباء20

1.75 مليار دوالر أمريكي1 حصةشركة الكهرباء للصكوك الدولية21

2 مليار دوالر أمريكي1 حصةشركة الكهرباء للصكوك الدولية 222

2.5 مليار دوالر أمريكي1 حصةشركة الكهرباء للصكوك الدولية 233

2 مليار دوالر أمريكي1 حصةشركة الكهرباء للصكوك الدولية 244

1.3 مليار دوالر أمريكي1 حصةشركة الكهرباء للصكوك الدولية 255

24- سياسة الشركة في توزيع األرباح: 

توزع الشركة األرباح الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.. 1
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من . 2

صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة )2( من البند )ثانيًا( من قرار مجلس الوزراء رقم )169( وتاريخ 1430/9/24هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم )327( وتاريخ 1430/9/24هـ، يوزع من الباقي بعد ذلك على . 3

المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( من النظام األساس للشركة السعودية للكهرباء، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، تصرف مكافأة مجلس اإلدارة وفق ما تقرره . 4

الجمعية العامة، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويًا.. 5
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وقد حققت الشركة خالل عام 2020م، أرباًحا صافية قدرها )3,025,548( ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح وفقًا لما ورد 

في النظام األساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

األرقام باأللف ريال سعودي

إجمالي األرباحنسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

7%7%النسبة

2,916,6162,916,616اإلجمالي

25- وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباؤهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، 
وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة: : 

ال توجد خالل العام المالي المنتهي في 2020/12/31م، أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر 
وأي تغير في الملكية خالل 2020م:

نسبة التغير صافي التغير عدد األسهم في نهاية العامعدد األسهم في بداية العام

3,129,237,5503,129,237,55000صندوق االستثمارات العامة

- 100%- 288,630,4200288,630,420شركة أرامكو السعودية 

100%+ 0288,630,420288,630,420شركة أرامكو السعودية للطاقة 
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26- وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 
شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة:

أ ( أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغير صافي التغير 
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

000000خالد بن صالح السلطان

000000 نجم بن عبداهلل الزيد

000000 عصام بن علوان البيات

000000 عبدالكريم بن علي الغامدي

000000جيرارد مستراليت

000000راشد بن ابراهيم شريف

000000عبدالعزيز بن فهد الخيال

000000رائد بن ناصر الريس

000000عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

ب( كبار التنفيذيين وأقربائهم: 

االسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغير صافي التغير 
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أواًل: كبار التنفيذين

0%2,25002,25000أسامة عبدالوهاب خوندنة

ثانيًا: أقارب كبار التنفيذين

0%2,94502,94500اثنين من أوالد / أسامة بن عبدالوهاب خوندنة
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27- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة: 

أ( بيان بالقروض التجارية كما في 2020/12/31م:

األرقام باأللف ريال سعودي

البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ االستحقاقتاريخ القرض

رصيد القروض 

أول الفترة كما 

في 2020/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 

للقروض خالل 

العام

رصيد القروض 

نهاية الفترة كما 

في 2020/12/31م

6,000,00020082020272,7270272,7270قرض محلي 1 - مشترك

5,000,000201020252,306,4000384,8001,921,600قرض محلي 2 - مشترك 

10,000,000201620238,114,28601,352,3806,761,906قرض محلي 3 - مشترك 

15,200,000201920268,800,0006,400,000015,200,000قرض محلي 4 - مشترك 

9,000,0002020202703,000,00003,000,000قرض محلي 5 - مشترك 

1,500,00020172020375,0000375,0000قرض محلي 6 - ثنائي   

1,300,00020172021650,0000433,333216,667قرض محلي 7 - ثنائي   

3,500,000201720222,625,000002,625,000قرض محلي 8 - ثنائي   

2,400,000201820242,400,000060,0002,340,000قرض محلي 9 - ثنائي   

1,850,000201920291,850,000001,850,000قرض محلي 10 - ثنائي   

2,583,37520092024971,3490214,936756,413قرض مباشر من صندوق االستثمارات العامة 

قرض دولي 1  )بنوك الصادرات والواردات 
األمريكي والكندي(  

4,057,41720102021508,4830362,130146,353

قرض دولي 2  )بمشاركة عدد من الجهات 
بضمان بنك الصادرات الفرنسي( 

3,709,125201120241,279,1380309,235969,903

قرض دولي 3  )بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
ومشاركة بنوك الصادرات  الكورية( 

5,251,120201220263,063,0480437,9202,625,128
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األرقام باأللف ريال سعودي

البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ االستحقاقتاريخ القرض

رصيد القروض 

أول الفترة كما 

في 2020/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 

للقروض خالل 

العام

رصيد القروض 

نهاية الفترة كما 

في 2020/12/31م

قرض دولي 4 )بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
ومشاركة بنوك الصادرات الكورية والصادرات 

اليابانية(

7,240,715201320285,291,7050603,8194,687,886

قرض دولي 5 )مباشر من بنك الصين للصناعة 
والتجارة( 

5,625,710201620212,812,72101,875,788936,933

قرض دولي 6 )بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
)"KEXIM" ومشاركة بنك الصادرات الكورية

3,375,585201620292,813,0230281,3522,531,671

قرض دولي 7 )بمشاركة عدد من الجهات بضمان 
)"KSURE" بنك الصادرات الكورية

1,575,336201620291,312,8040131,2981,181,506

6,562,878201720226,562,878006,562,878قرض دولي 8 – دوار مشترك

تسهيالت بنكية وقروض دوارة قصيرة األجل: 

األرقام باأللف ريال سعودي

البيان
القيمة اإلجمالية ألصل 

القروض

رصيد القروض أول الفترة كما 

في 2020/1/1م
المسدد الفعلي خالل العام

رصيد القروض

نهاية الفترة 2020/12/31م

8,066,2638,066,2612,145,5135,920,748قرض دوار مشترك

1,500,0001,500,000500,0001,000,000تسهيالت قصيرة األجل - بنك محلي 1 

1,000,0001,000,0001,000,0000تسهيالت قصيرة األجل - بنك محلي 2 

1,000,000500,0000500,000تسهيالت قصيرة األجل - بنك محلي 3 

500,000500,000500,0000تسهيالت قصيرة األجل - بنك محلي 4 

550,0000454,55395,447تسهيالت مدفوعات تجارية

-  يتم خصم الجزء غير المطفأ من مصاريف الترتيب واإلصدار المدفوعة مقدمًا بمبلغ 365,041,000 ريال.
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القروض البنكية للعمليات المشتركة:

كما يلي بيان حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة:

األرقام باأللف ريال سعودي

تاريخ االستحقاققيمة أصل القرضالبيان
رصيد القروض

نهاية الفترة 2020/12/31م

3,104,70420322,780,582قرض بنك محلي 1

832,4002033729,553قرض بنك دولي 2

241,0002028129,056قرض بنك دولي 3

174,0002033151,273قرض بنك دولي 4

142,5002033123,754قرض بنك دولي 5

951,4222032822,660قرض بنك دولي 6

1,736,2502026870,791قرض بنك دولي 7

1,223,00020361,078,381قرض بنك محلي 4

1,109,5502032955,533قرض بنك محلي 5

50,000-50,000قروض المساهمين

234,1792033190,609قرض بنك دولي 8

495,5002032398,482قرض بنك محلي 6

-  يتم خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدما وغيرها من الرسوم بمبلغ 186,306,000 ريال.
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ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 2020/12/31م:

األرقام باأللف )ريال سعودي/دوالر أمريكي حسب ما هو موضح في البيان(

تاريخ اإلصدارحجم اإلصدارالبيان
المسدد الفعلي 

للصكوك خالل العام

القيمة اإلجمالية لإلصدار 

بعد التعديل
تاريخ االستحقاق

2030مال يوجد تعديل5,730,69020100 الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث( بالريـال السعودي
مع حق الشراء المبكر في 

عام 2022م، 2024م ، 
2026م

2054مال يوجد تعديل4,500,00020140 الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع( بالريـال السعودي
مع حق االسترداد المبكر 

في عام 2024م، 2034م ، 
2044م

2022مال يوجد تعديل4,687,85020120الصكوك الدولية )1,250 مليون دوالر أمريكي( 

2023مال يوجد تعديل3,750,75020130الصكوك الدولية )1,000 مليون دوالر أمريكي( 

2043مال يوجد تعديل3,750,75020130الصكوك الدولية )1,000 مليون دوالر أمريكي( 

2024مال يوجد تعديل5,625,60020140الصكوك الدولية )1,500 مليون دوالر أمريكي( 

2044مال يوجد تعديل3,750,40020140الصكوك الدولية )1,000 مليون دوالر أمريكي( 

2024مال يوجد تعديل3,000,80020180الصكوك الدولية )800 مليون دوالر أمريكي( 

2028مال يوجد تعديل4,501,20020180الصكوك الدولية )1,200 مليون دوالر أمريكي( 

2025مال يوجد تعديل2,437,50020200الصكوك الدولية ) 650 مليون دوالر امريكي(

2030مال يوجد تعديل2,437,50020200الصكوك الدولية ) 650 مليون دوالر امريكي(
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ج( بيان بالقروض الحكومية كما في 2020/12/31م: 

األرقام باأللف ريال سعودي

البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ االستحقاقتاريخ القرض

رصيد القروض أول 

المدة كما في 

2020/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المحول إلى األداة 

المالية في تاريخ 

2020/11/14م

رصيد القروض 

نهاية المدة 

2020/12/31م

القرض الحكومي 
)ناتج عن المقاصة(

014,938,060014,938,0600منذ تأسيس الشركة14,938,060

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )1(

15,000,0002010203415,000,000015,000,0000

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )2(

51,100,0002011203638,325,000038,325,0000

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )3(

49,400,0002014203816,075,000016,075,0000

84,338,060084,338,0600--130,438,060اإلجمالي

- خالل عام 2020م، تم تحويل مبالغ القروض الحكومية المستلمة إلى حساب األداة المالية لصالح حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية، نتج فرق رصيد بقيمة 8 مليار ريال هو عبارة عن فارق 
مجموع المعترف به كقيمة حالية للقروض الحكومية والمنح الحكومية المؤجلة والقيمة الفعلية المستلمة للقروض الحكومية والمحولة إلى األداة المالية وتم عكس ذلك الفرق على حساب األرباح المبقاة 

في قائمة حقوق الملكية مباشرة.

28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 
مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 

ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

29- وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة: 

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2020م.
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30- وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها 
شركاتها التابعة: 

ال يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، أو لقيمة األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

31- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين: 

عقد مجلس إدارة الشركة )14( اجتماعًا خالل عام 2020م، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد االجتماعات التي حضرها كل عضو:   

 عدم الحضور     الحضور

االسم

عدد االجتماعات وتاريخها

اإلجمالي 1234567891011121314

02/0502/1903/1604/2106/0208/1208/1809/2909/3011/0311/1511/2512/2212/27

14خالد بن صالح السلطان

14 نجم بن عبداهلل الزيد

14 عصام بن علوان البيات

11 عبدالكريم بن علي الغامدي

12جيرارد مستراليت

12راشد بن إبراهيم شريف

14عبدالعزيز بن فهد الخيال

14رائد بن ناصر الريس

14عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2020/12/27م
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32- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات الشركة لسجل المساهمين

ستة طلبات

إجراءات الشركات2020/1/6م

الجمعية العامة2020/5/18م

ملف أرباح2020/5/18م

إجراءات الشركات2020/9/29م

إجراءات الشركات2020/11/9م

الجمعية العامة2020/12/15م

33- وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:

يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خالل ملكيتها لصندوق االستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إنتاج الطاقة المستقلين والشركات المستثمر بها، فيما يلي بيان بأهم المعامالت مع األطراف ذات 

العالقة:
 

أ( مبيعات الطاقة الكهربائية

األرقام باأللف ريال سعودي

عن السنة المنتهية في 12/31

2019م2020م

مبيعات الطاقة الكهربائية

11,594,61512,863,475الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
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األرقام باأللف ريال سعودي

عن السنة المنتهية في 12/31

2019م2020م

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة:

446,240428,852أرامكو السعودية

562,790533,452المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

12,603,64513,825,779

 ب( مشتريات الطاقة والوقود 

األرقام باأللف ريال سعودي

عن السنة المنتهية في 12/31

2019م2020م

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة:

8,455,1318,858,565أرامكو السعودية )*(

277,510290,152المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  

-463,788شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج

العمليات المشتركة:

588,697638,454شركة ضرما للكهرباء

915,177753,390شركة رابغ للكهرباء

795,525734,679شركة هجر إلنتاج الكهرباء

419,212387,319شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

11,915,04011,662,559

تقوم المجموعة بشراء الوقود والطاقة من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأسعار منصوص عليها في القرارات الحكومية، كما تمت معامالت مشتريات الطاقة من 
العمليات المشتركة وفقا للعقود المبرمة مع كال منها.

* يتضمن مبلغ تسوية الخالف مع شركة ارامكو البالغ 808 مليون ريال سعودي )إيضاح 36-أ القوائم المالية(.
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 ج( أرصدة نهاية الفترة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة والوقود / القروض:

األرقام باأللف ريال سعودي

12/31/ 2019م 12/31/ 2020م 

مستحق من أطراف ذات عالقة:

17,194,70827,878,902الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  - ذمم مستهلكي الكهرباء ، ذمم مدينة حكومية

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

170,9291,438,355أرامكو السعودية  - ذمم مستهلكي الكهرباء

1,542,281-المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  - ذمم مستهلكي الكهرباء

253,874253,874قرض شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج

30,25018,000قرض شركة مركز البيانات العالمي

17,649,76131,131,412إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  - ذمم دائنة حكومية

92,495,037-ذمم حكومية دائنة )***(

92,495,037-إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة

المستحق لكيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

10,077,79118,272,055أرامكو السعودية )**(

354,349515,354المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

10,432,14018,787,409

** تتضمن الذمم الدائنة رصيد الوقود المستخدم بالشركة والوقود المستخدم بشركات انتاج الطاقة المستقلين والطاقة المشتراه.
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د( قروض ومنح وأدوات مالية من أطراف ذات عالقة

األرقام باأللف ريال سعودي

12/31/ 2019م 12/31/ 2020م 

قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

48,698,302-قروض حكومية )***(

1,089,37743,665,327منح حكومية مؤجلة )***(

756,413971,349قرض صندوق االستثمارات العامة 

 1,845,79093,334,978

*** قامت الشركة بتحويل صافي االلتزامات المستحقة للحكومة البالغة 167.9 مليار ريال سعودي الى أداة مالية ضمن حقوق الملكية.

34- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص 
ذي عالقة بأي منهم: 

شروط العمل أو العقدمدة العمل أو العقدمبلغ العمل أو العقدطبيعة العمل أو العقد
اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة 

بأي منهم

تسهيالت مالية محلية ضمن سياق األعمال سنة ميالدية500 مليون ريال سعودياتفاقية تسهيالت مالية 
االعتيادية مقومة بالريال السعودي، ولم تمنح 

أي مزايا تفضيلية

نجم بن عبداهلل الزيد 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء

عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي

3 مليار ريال سعودي )حصة اتفاقية تمويل
البنك األهلي التجاري(

تسهيالت مالية محلية ضمن سياق األعمال 7 سنوات
االعتيادية تمويل مرابحة إسالمية مقدم من 

7 بنوك مقوم بالريال السعودي، ولم تمنح أي 
مزايا تفضيلية

راشد بن إبراهيم شريف
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري
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شروط العمل أو العقدمدة العمل أو العقدمبلغ العمل أو العقدطبيعة العمل أو العقد
اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة 

بأي منهم

زيادة رأس المال المدفوع لشركة 
المختبر الخليجي

63,000,000 )ثالثة وستون 

مليون( ريال سعودي

قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة ال ينطبق
المختبر الخليجي بتاريخ 2020/07/22، بزيادة 

رأس المال الشركة بإصدار أسهم إضافية 
عددها 25,000,000 سهم قيمة كل سهم 10 

رياالت، والتي اكتتب فيها المساهمون بنسبة 
ملكيتهم. وبالتالي دفعت الشركة السعودية 

للكهرباء نسبة 25% من قيمة الزيادة بما يعادل 
نسبة ملكيتها كمساهم في شركة المختبر 

الخليجي.

خالد بن صالح السلطان، عضو مجلس إدارة الشركة . 1
السعودية للكهرباء، ممثل صندوق االستثمارات العامة.

نجم بن عبد اهلل الزيد، عضو مجلس إدارة الشركة . 2
السعودية للكهرباء، ممثل صندوق االستثمارات العامة.

راشد بن إبراهيم شريف، عضو مجلس إدارة الشركة . 3
السعودية للكهرباء، ممثل صندوق االستثمارات العامة.

رائد بن ناصر الريس، عضو مجلس إدارة الشركة . 4
السعودية للكهرباء، ممثل صندوق االستثمارات العامة.

 عبد الكريم بن علي الغامدي، عضو مجلس إدارة . 5
الشركة السعودية للكهرباء، ممثل شركة أرامكو 

للطاقة.
جيرارد مستراليـــت، عضو مجلس إدارة الشركة . 6

السعودية للكهرباء، ممثل صندوق االستثمارات العامة.

35- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: 

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

36- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح: 

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع 
وصف موجز لها وبيان وأسبابها: 

الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

البيان
بآالف الرياالت السعودية

2019م2020

11,16014,150الرسوم الجمركية

638,27731,685الزكاة والضريبة

506,540698,020 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

50,30726,396أخرى

1,206,284770,251اإلجمالي

38- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: 

أ( برنامج االدخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار )اختياري( لتحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على 
االستمرار في الخدمة، ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.

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

وتساهم الشركة بنسبة 100% من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتقّيده في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 10% عند اكتمال السنة 
األولى لالشتراك وتصل إلى 100% عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك، وتحسب 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:
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المستحق للموظفين من مساهمة الشركةمساهمة الموظفالبيان

596,222,689664,375,605الرصيد كما في بداية العام

83,714,221131,180,265صافي المضاف / المستبعد خالل العام 2020م

679,936,910797,555,870الرصيد نهاية العام

ب( برنامج القروض السكنية:

واصلت الشركة للعام الثاني عشر تقديم برنامج القروض السكنية للموظفين السعوديين عن طريق البنوك وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكن بصيغة متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية )مرابحة(، مع مساهمة الشركة بتحمل 70% من هامش الربح، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف ألي سبب، حيث وصل إجمالي المستفيدين إلى )5,735( مستفيدًا مع 

نهاية عام 2020م.

39- السجالت المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

نشاط المراجعة الداخلية هو نشاط مستقل ويرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويقوم بتنفيذ مهام عمله طبقًا لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة، حيث يقوم بمراجعات مالية وتشغيلية 
لتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته ويقدم نشاط المراجعة الداخلية نتائج أعماله إلى لجنة المراجعة من خالل تقارير دورية توضح فيها المالحظات وموقف تنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية من قبل اإلدارة.

وتقوم لجنة المراجعة بالنظر في المالحظات التي يقدمها المراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة 
لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة المالحظات ذات األثر المباشر واألهم على نظام الرقابة الداخلية.

وتبقى اإلدارة التنفيذية هي المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لتقوية نظام الرقابة الداخلية لرفع كفاءته وفاعليته.

وتقر الشركة بالتالي:
أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح، وطبقت الشركة نظامًا محاسبيًا متكاماًل لقيد كافة المعامالت المالية لتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية.	 
لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مالحظات جوهرية مؤثرة على نظام الرقابة.	 
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا عن ذلك.
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40- تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عقدت بتاريخ 2020/6/2م على تعيين شركة 
كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

2020/12/31م. ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية 
السنوية.

41- توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة لتغيير المحاسب القانوني قبل الفترة المعين من أجلها.

وفي ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره 
وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق 
أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، سائاًل اهلل، 
سبحانه وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم 
وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية.




