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تقرير مجلس اإلدارة
للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء

عن السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31م

يســر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للكهربــاء أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء الشــركة ونتائــج أعمالهــا للعــام 
المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م، والتــي تحققــت بفضــل اهلل ثــم بفضــل الجهــود التــي بذلتهــا جميــع أنشــطة الشــركة والشــركات التابعــة 

لالرتقــاء بمســتوى أدائهــا وقدراتهــا وتحقيــق تطلعــات مســاهميها وكســب ثقــة المشــتركين والعمــالء كافــة.

ويتضمــن التقريــر ملخصــً وافيــً عــن أداء الشــركة، ويتطــرق للتوجــه االســتراتيجي والجهــود التــي تتبناهــا الشــركة 
فــي المســؤولية المجتمعيــة والبرامــج التــي تــم تطويرهــا لصالــح الموظفيــن.

ويحتــوي التقريــر أيضــً علــى ملخــص يوضــح مســتوى تطبيــق حوكمة الشــركات واإلفصاحــات المتعلقــة بها مثــل تكوين 
مجلــس اإلدارة ومهامــه، باإلضافــة للجــان المنبثقــة عنــه ومهامها ومكافــآت أعضاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين.

وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر وفــق متطلبــات نظــام الشــركات الواردة في المادة )76( الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ، 
والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ. باإلضافــة إلــى متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة الــواردة فــي المــادة )90( مــن 
الئحــة حوكمــة الشــركات والمــادة )64( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والمــادة )7( مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيمية 

الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

تقرير مجلس اإلدارة 82021 
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كلمة معالي

رئيس مجلس اإلدارة

حققــت الشــركة الســعودية للكهربــاء خــالل عــام 2021م إنجــازات اســتثنائية علــى كافــة المســتويات، التشــغيلية واإلداريــة 
والتنظيميــة والماليــة والتحــول الرقمــي، والوصــول بمؤشــرات األداء فــي الشــركة إلــى المعــدالت القياســية ألفضــل شــركات 
الطاقــة الكهربائيــة العالميــة، وجــاءت هــذه اإلنجــازات نتيجــة لإلصالحــات الماليــة والتنظيميــة التــي شــهدها قطــاع الكهربــاء فــي 

المملكــة.

ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي تحققــت خــالل عــام 2021م تحســن تاريخــي غيــر مســبوق فــي ربحيــة الشــركة، حيــث بلــغ صافــي الدخــل 
فــي عــام 2021م مبلــغ )14,391( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ )3,025( ميلــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة 
ارتفــاع )376%(. وكمــا بلــغ صافــي الربــح المعــدل -صافــي الربــح العائــد لألســهم العاديــة وذلــك بعــد خصــم توزيعــات أربــاح أداة 
المضاربــة بمبلــغ )7.7( مليــار ريــال ســعودي لعــام 2021م - مبلــغ )6.7( مليــار ريــال ســعودي، مقابــل مبلــغ )2.1( مليــار ريــال 
ســعودي للعــام الســابق، أي بارتفــاع قــدره )219%(. وبنــاءًا عليــه بلــغ الربــح األساســي والمخفــض للســهم )1.62( ريــال لعــام 

ــال للعــام الســابق. 2021م، مقابــل )0.50( ري

وتــم تخفيــض كميــات اســتهالك الديــزل بمقــدار )973( ألــف برميــل مقارنــة بالعــام الــذي قبلــه، وهــذا اســتمرار لجهــود الشــركة 
لرفــع كفــاءة األداء وتحســين اســتخدام الوقــود منــذ عــام 2016م إلــى نهايــة عــام 2021م والتــي نتــج عنهــا تخفيــض اســتهالك 
كميــات الوقــود بـــ )23( مليــون برميــل خــام مكافــئ، كمــا أن إنشــاء محطــات التوليــد فــي أزمنــة مختلفــة شــكل تحــدي لمواكبــة 
ــم اعتمــاد تنفيــذ مشــاريع ضخمــة ونوعيــة ومتطــورة تراعــي وتدعــم كافــة  ــات التوافــق البيئــي، و خــالل عــام 2021م ت متطلب

جوانــب التنميــة البيئيــة والمحافظــة علــى البيئــة لمواصلــة التحســين المســتمر، بمــا يطابــق ويتــواءم 
مــع األنظمــة والسياســات البيئيــة.

ــرا وات تشــكل  كمــا بلغــت الطاقــة المنتجــة مــن الشــركة خــالل عــام 2021م مــا مقــداره )186.8( تي
)54%( مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة التــي غــذت النظــام الكهربائــي، وتــم اســتهالك )318( مليــون 

برميــل مــن النفــط المكافــئ بكفــاءة إنتــاج )%37.1(. 

كمــا حققــت الشــركة إنجــازًا وطنيــً مميــزًا بنجاحهــا فــي تركيــب )10( مالييــن عــداد ذكــي خــالل عــام 
ــرز عالميــً فــي هــذا المجــال  2020 - 2021م فــي جميــع أنحــاء المملكــة وهــو اإلنجــاز الــذي يعتبــر األب

وفــي وقــت قياســي.

وأنجــزت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء خــالل عــام 2021م، عــددًا مــن المشــروعات الجديــدة بجانــب 
مشــروعات تعزيــز المحطــات القائمــة، اســتهدفت تحســين وتطويــر شــبكات النقــل ورفــع كفاءتهــا، 
حيــث أضافــت الشــركة شــبكات هوائيــة وكابــالت أرضيــة ومحطــات تحويــل، إضافــة إلــى شــبكات 
األليــاف الضوئيــة، وبلغــت الشــبكات الهوائيــة والكابــالت األرضيــة المضافــة )2371.68( كــم دائــري، 

تمثــل مــا نســبته )2.66%( مــن الشــبكات القائمــة فــي نهايــة عــام 2020م.

واســتكماالً الهتمــام الشــركة بتنويــع مصــادر الطاقــة الكهربائيــة، وتنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030 نحــو 
تعظيــم الشــراكات مــع القطــاع الخــاص، وتحقيــق متطلبــات مشــغل النظــام مــن الطاقــة الكهربائيــة، 
شــرعت الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة فــي تطويــر مشــروع )طيبــة( الــذي يقــع فــي المدينــة 
القطــاع  فــي  يقــع  الــذي  )القصيــم(  ميجــاوات ومشــروع   )3600( بقــدرة  الغربــي  بالقطــاع  المنــورة 
األوســط بقــدرة )3600( ميجــاوات بنمــوذج اإلنتــاج المســتقل، حيــث تظهــر حاجــة مشــغل النظــام إلــى 

دخــول المشــروعين فــي العــام 2024 - 2025م علــى التوالــي بنظــام الــدورة المركبــة.

كمــا وقعــت شــركة ضوئيــات المتكاملــة اتفاقيــة موحــدة برعايــة هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
لبيــع خدمــة األليــاف الضوئيــة مــع كل مــن شــركة االتصــاالت الســعودية، وشــركة اتحــاد اتصــاالت 
)موبايلــي(، وشــركة زيــن، وشــركة االتصــاالت المتكاملــة، وشــركة عذيــب، ومكنــت هــذه االتفاقيــات 
شــركة ضوئيــات المتكاملــة مــن إتاحــة اســتخدام شــبكة األليــاف الضوئيــة للمنــازل مــن قبــل مــزودي 

خدمــة االتصــاالت فــي المملكــة.

وحصلــت الشــركة علــى العديــد مــن الجوائــز والشــهادات خــالل عــام 2021م، تمثلــت فــي الحصــول 
علــى شــهادة اآليــزو 10041OSI فــي نظــام اإلدارة البيئيــة EMS لنشــاط الخدمــات والعقــود، وقطاعــات 
)األمــن الصناعــي، والنقليــات، والمرافــق، والمــواد(، والفــوز بجائــزة التميــز فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات.

وإضافــة لذلــك نفــذت الشــركة سلســلة مــن التغييــرات واإلصالحــات التنظيميــة والهيكليــة بمــا 
يتماشــى مــع اســتراتيجيات التحــول الوطنــي فــي قطــاع صناعــة الطاقــة الكهربائيــة، التــي تهــدف 

إلــى تحقيــق االســتدامة وتعزيــز الفاعليــة للقطــاع علــى المــدى الطويــل.

كمــا بلغــت نســبة توطيــن الوظائــف فــي الشــركة )93.66%( مــن إجمالــي القــوى العاملــة التــي بلغــت 
بنهايــة عــام 2021م )32,863( موظفــً وموظفــة، وحققــت برامــج الجــودة فــي الشــركة فــي عــام 
ــال، مــن خــالل تطبيــق توصيــات  2021م )وفــرًا ماليــً/ تجنبــً لخســارة ماليــة( يتجــاوز )620( مليــون ري

الدراســات التحســينية واقتراحــات برنامــج إبــداع الموظفيــن، الــذي يعــزز ثقافــة الجــودة واإلبــداع فــي 
الشــركة.

ختامــً، أتوجــه بخالــص الشــكر واالمتنــان، أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة وجميــع منســوبي الشــركة، لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهمــا اهلل - علــى الدعــم 
الالمحــدود الــذي تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة للشــركة، وأســهم - بعــد توفيــق اهلل - فــي تحقيــق هــذه 
اإلنجــازات، وكذلــك أتقــدم بالشــكر والعرفــان لصاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان، 
ــر للشــركة  ــى الدعــم الكبي ــاء عل ــة قطــاع الكهرب ــة إلعــادة هيكل ــة الوزاري ــة رئيــس اللجن ــر الطاق وزي
الوزاريــة  اللجنــة  أعضــاء  المعالــي  والحــرص علــى مصالحهــا، وكذلــك ألصحــاب  برامجهــا  ومتابعــة 

الموقــرة، علــى دعمهــم الكبيــر ومتابعتهــم ألعمــال الشــركة.

كمــا أشــكر الزمــالء أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان العاملــة بالمجلــس، والزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة 
ومنســوبي الشــركة فــي جميــع مواقــع العمــل علــى مســاهماتهم الكبيــرة فــي تحقيــق إنجــازات هــذا 
العــام، ســائاًل المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا جميعــً إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والبنــاء والتطويــر 
فــي مجــال صناعــة الطاقــة الكهربائيــة لدعــم مســيرة التنميــة فــي المملكــة، وأن تشــهد األعــوام 
المقبلــة تطــورًا وإنجــازًا يفــوق كل مــا أنجزتــه الشــركة خــالل الســنوات الماضيــة، فــي ظــل التوجهــات 

الطموحــة لرؤيــة المملكــة 2030.

أدام اهلل على بلدنا الكريم عزه وأمنه وأمانه في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.
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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

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة.1 - أ22
يتم العمل على تحديث واعتماد مشروع االستراتيجية العامة للشركة في ضوء اإلصالحات 

المالية والتنظيمية بالتنسيق مع وزارة الطاقة واللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

 

أسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة 

وأعضاء اللجان، 
واإلدارة التنفيذية

13  12
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االسم
عبدالكريم بن علي الغامدي

عضو مجلس إدارة الشركة

نبيل بن عبدالعزيز النعيم

عضو مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2021/1/21م 

وليد بن ابراهيم شكري 

عضو مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2021/1/21م

ديفيد كرين

عضو مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2021/1/21م

الوظائف 
الحالية

نائب الرئيس إلدارة المشاريع - أرامكو 
السعودية

نائب الرئيس للتحول الرقمي – أرامكو 
السعودية

عضوية مجالس إدارة ولجان
الرئيس التنفيذي، كاليمت ريل ايمباكت 

سوليوشن

الوظائف 
نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعوديةنائب الرئيس ألنظمة الطاقة بأرامكو السعوديةالسابقة

  شـــريــــك رئيســـي فــــــي برايس وترهاوس 
   كوبـرز السعــــودي )2008-2010م(.

  الفريــــق القيادي للشرق األوســــــط، برايـس 
ووتــــر هاوس كــوبــــرز.

  شريك إداري في برايــــس وتر هـــــاوس  
الســـعــودي  )2006-2008م(.

عضوية مجالس إدارة ولجان

ماجستير إدارة أعمالماجستير هندسة كيميائيةالمؤهالت

  بكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن.

  شهادةالمهنة في المحاسبة والمراجعة من 
.)CPA(  زمالة المحاسبين القانونيين

  شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة 
من زمالة المحاسبين القانونيين 

.)SOCPA(السعوديين

دكتوراه في القانون

الخبرات
لديه العديد من العضويات في مجالس  	

اإلدارات.
لديه العديد من العضويات في مجالس  	

اإلدارات.

لديه العديد من الخبرات في مجال األعمال المالية  	
والمحاسبية، وعضوية العديد من مجالس إدارة 

الشركات ولجان المراجعة.

لديه العديد من العضويات في مجالس  	
اإلدارات

االسم
خالد بن صالح السلطان

رئيس مجلس إدارة الشركة

نجم بن عبداهلل الزيد

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

رائد بن ناصر الريس
عضو مجلس إدارة الشركة

عصام بن علوان البيات

عضو مجلس إدارة الشركة

الوظائف 
الحالية

رئيس مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية 
والمتجددة

الشريك المؤسس لشركة الزيد آل الشيخ 
والراشد، للمحاماة واالستشارات القانونية 

)بالتعاون مع هوفان لفولز الدولية( 

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
لالستثمارات الصناعية )دسر(

متقاعد

الوظائف 
مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسابقة

عضو مجلس هيئة السوق المالية، رئيس 
مجموعة الحوكمة والقانونية بمصرف الراجحي

  مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية

  نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام، للشركة 
العربية لالستثمارات البترولية )ابيكورب(

نائب رئيس لقطاع الكهرباء في شركة أرامكو 
السعودية

دكتوراه في القانوندكتوراه في الهندسة الصناعية وبحوث العملياتالمؤهالت
  دكتوراه إدارة أعمال

  ماجستير إدارة أعمال
ماجستير هندسة كهربائية

الخبرات

  وكــــيـل وزارة التعلــــيـم العالـــي للشــؤون 
التعليمـيـة.

  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.

  عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات 
والجهات في قطاعات مختلفة ولدية 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.

لديه العديد من العضويات في مجالس  	
اإلدارات، والعديد من الخبرات في مجال األعمال 

المالية.

تدرج في العمل في شركة أرامكو السعودية  	
في العديد من المجاالت.

2 - أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 
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االسم
جيرارد مستراليت

عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ 2021/1/20م

خالد بن سالم الرويس
عضو لجنة المراجعة

سليمان بن عبد العزيز التويجري
عضو لجنة المراجعة

عمرو بن خالد كردي
عضو لجنة المراجعة منذ تاريخ 2021/4/27م  

الوظائف 
الحالية

الرئيــس التنفيــذي للوكالــة الفرنســية لمشــروع 
تطويــر منطقــة العــال بالســعودية

متقاعد
الرئيــس التنفيــذي للشــركة الوطنيــة للتنميــة 

الزراعيــة )نــادك(
الرئيــس التنفيــذي للماليــة – شــركة التعاونيــة 

للتأميــن

الوظائف 
السابقة

المديــر التنفيــذي للمؤسســة العامــة البلجيكية 
رئيــس شــركة انجي

بشــركة  للماليــة  األعلــى  الرئيــس  نائــب   
)معــادن(. الســعودية  العربيــة  التعديــن 

الفوســفات  لقطــاع  األعلــى  الرئيــس  نائــب   
الســعودية  العربيــة  التعديــن  بشــركة 

)معــادن(.

بشــركة  التنفيذييــن  المستشــاريين  كبيــر   
)معــادن(. الســعودية  العربيــة  التعديــن 

   الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات أميانتيــت 
العربية الســعودية

جامعــة   - المحاســبة  بقســم  مشــارك  أســتاذ    
والمعــادن للبتــرول  فهــد  الملــك 

الشــركة  فــي  لألعمــال  التنفيــذي  الرئيــس    
الصناعــي  لالســتثمار  الســعودية 

شــركة  فــي  للماليــة  التنفيــذي  الرئيــس    
الســعودية العربيــة  اميانتيــت 

المؤهالت
مدنــي،  الطيــران  هندســة  التقنيــة،  العلــوم 

لــإلدارة الوطنــي  المعهــد 
بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك 

ســعود
دكتوراه في المحاسبةدكتوراه في المحاسبة

الخبرات
مجــــــال  	 فــي  الخبـــرات  مــن  العـــديد  لديــه 

والبيئــة. والطاقــة  الصناعــة 

مجالــس  فــي  العضويــات  مــن  العديــد  لديــه 
مجــال  فــي  الخبــرات  مــن  والعديــد  اإلدارات، 

الماليــة. األعمــال 

لديــه العديــد مــن الخبــرات فــي مجــال األعمــال 
مــن  العديــد  وعضويــة  والمحاســبية،  الماليــة 
الشــركات ولجــان المراجعــة، والمجــال األكاديمي.

لديــه العديــد مــن الخبــرات فــي مجــال األعمــال 
مــن  العديــد  وعضويــة  والمحاســبية،  الماليــة 

المراجعــة. ولجــان  الشــركات 

2 - أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 

االسم
محمد بن عبدالرحمن البليهد

عضو مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2021/8/24م

راشد بن إبراهيم شريف
عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ 2021/8/24م

عبدالعزيز بن فهد الخيال
عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ 2021/1/20م

عبدالملك بن عبداهلل الحقيل
عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ 2021/1/20م

الوظائف 
الحالية

مديــر إدارة االســتثمار -  صنــدوق االســتثمارات 
العامــة   

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة األهلــي 
كابيتــال – البنــك األهلــي الســعودي.

عضوية مجالس إدارة واستشارات مهنيةمتقاعد

الوظائف 
مساعد مدير في سنابل لالستثمارالسابقة

فــي  لالســتثمارات  العامــة  اإلدارة  رئيــس   

الشــركات المحليــة – صنــدوق االســتثمارات 
العامــة.

  الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية.

شــركة  فــي  التنفيــذي  للرئيــس  أعلــى  نائــب 
الصناعيــة  للعالقــات  الســعودية  أرامكــو 

والمديــر  الفيصليــة  مجموعــة  رئيــس  نائــب 
للماليــة التنفيــذي 

المؤهالت
بكالوريــوس إدارة ماليــة، محلــل مالــي معتمــد 

)CFA(
دكتوراه في المحاسبةماجستير إدارة أعمالماجستير إدارة أعمال

الخبرات
لديه العديد من الخبرات في مجال رأس المال 

الخاص وتمويل المشاريع وعضوية العديد من 
الشركات واللجان.

مجالــس  فــي  العضويــات  مــن  العديــد  لديــه 
مجــال  فــي  الخبــرات  مــن  والعديــد  اإلدارات، 

الماليــة. األعمــال 

تــدرج فــي العمــل فــي شــركة أرامكــو الســعودية 
فــي العديــد مــن المجــاالت.

المســاهمة  الشــركات  مــن  عــدد  فــي  عضــو 
العامــة وغيــر المدرجــة فــي قطاعــات مختلفــة 
التخطيــط  فــي مجــال  ولديــه خبــرات متنوعــة 
الشــركات،  وتمويــل  والمالــي،  االســتراتيجي 

والضريبــة. والــزكاة  والحوكمــة،  والمراجعــة، 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

خالد بن حمد القنون1

الرئيس التنفيذي المكلف 

منذ2021/06/07م

نائب الرئيس التنفيذي 
للتوزيع وخدمات المشتركين

رئيس القطاع األوسط 
للتوزيع وخدمات 

المشتركين - الشركة 
السعودية للكهرباء

  ماجستير إدارة أعمال، إيرلندا

  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.

2
فهد بن حسين 

السديري
الرئيس التنفيذي للشركة 

حتى 2021/06/07م

نائب رئيس تنفيذي وكبير 
 المسؤولين الماليين

الشركة السعودية 
للكهرباء

 بكالوريوس علوم محاسبة
جامعة والية داكوتا الشمالية، 

أمريكا

  رئيس قطاع الخزينة – الشركة 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.

3
إبراهيم بن فهد 

الجربوع
الرئيس التنفيذي للشركة 

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.

4
أسامة بن 

عبدالوهاب خوندنه
الرئيس التنفيذي للشركة 

السعودية لشراء الطاقة

نائب رئيس أول لتجارة 
الطاقة والشراكات- 
الشركة السعودية 

للكهرباء

  ماجستير محاسبة جامعة 
بول ستيت، أمريكا

  بكالوريوس محاسبة جامعة 
ساندييغو ستيت، أمريكا

  عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة.
  رئيس مجلس اإلدارة للشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون.

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أحمد بن عباس سندي5
الرئيس التنفيذي لشركة 

ضوئيات المتكاملة لالتصاالت 
وتقنية المعلومات

الرئيس التنفيذي – 
شركة ضوئيات لالتصاالت

الرئيس التنفيذي – 
شركة عذيب لالتصاالت

  دكتوراه هندسة صناعية 
وعمليات

  جامعة ميتشجان- ان اربور 

  عضو مجلس المديرين لشركة ضوئيات المتكاملة.
  عضو مجلس إدارة شركة GDH لمراكز المعلومات.

  عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(.
  نائب المحافظ لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

  الرئيس التنفيذي – شركة جلوبال ستار )النجم العالي( لالتصاالت باألقمار الصناعية.

مهدي ناصر 6
الدوسري

الرئيس التنفيذي لشركة 
كهرباء 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 رئيس تنفيذي للتوليدرياض بن فهد الزامل7
رئيس قطاع التوليد 

بالوسطى الشركة 
السعودية للكهرباء

  بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية

  ماجستير إدارة أعمال

.)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.

  أخصائي توليد الطاقة.
  مهندس صيانة ميكانيكي بشركة أرامكو السعودية.

  شركة الحديد والصلب السعودية )حديد(.

مازن علي محمد 8
البهكلي

نائب رئيس تنفيذي 
للتخطيط االستراتيجي 

وتطوير األعمال 
منذ 2021/9/15م

الرئيس التنفيذي 
لشركة جنرال إلكتريك 

للخدمات بالسعودية 
والبحرين

  ماجستير هندسة كهربائية 
من جامعة كارنيجي ميلون 
بالواليات المتحدة األمريكية.

  بكالوريوس هندسة كهربائية 
من جامعة الملك سعود.

  شغل عضوية مجلس إدارة المعهد العالي لتقنية الماء والكهرباء بين عامي 
2016م و2017م.

  رئيس قطاع الطاقة في شركة جنرال إلكتريك في السعودية والبحرين بين 
عامي 2018م و2020م.

  نائب الرئيس للحسابات االستراتيجية في جنرال إلكتريك بين عامي 2016م 
و2017م. 

خالد بن سعد 9
الراشد

نائب رئيس تنفيذي 
للتخطيط االستراتيجي 

وتطوير االعمال
حتى 2021/5/23م

الرئيس التنفيذي 
لشركة كهرباء 

السعودية لتطوير 
المشاريع

 شركة ABB من 1994 إلى 2005م.بكالوريوس هندسة كهربائية

اإلدارة التنفيذية:
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

مانيش منشنديا10
نائب رئيس تنفيذي وكبير 

المسؤولين الماليين 

رئيس قطاع الخزينة -
الشركة السعودية 

للكهرباء

ماجستير في إدارة األعمال، 
IC- )تخصص التمويل، جامعة 

FAI(، معهد المحللين الماليين 
المعتمدين، الهند 

  رئيس تمويل الشركات - الشركة السعودية للكهرباء.
  محلل مالي أول - الشركة السعودية للكهرباء.

  مدير عالقات العمالء - شركة HDFC إلدارة األصول، الهند.

11
عبداهلل عبدالمحسن 

الماضي

نائب رئيس تنفيذي للخدمات 
 والعقود

رئيس القطاع األوسط 
للتوزيع وخدمات 

المشتركين

  ماجستير األعمال من جامعة 
الملك سعود

  ماجستير إدارة األعمال من 
معهد ماساتشوستس للتقنية 

من الواليات المتحدة األمريكية

  عمل رئيسً للجنة المراجعة بالشركة السعودية لشراء الطاقة.
  عضوًا في حاضنة االبتكار.

  عضو في اللجنة التنفيذية لبرنامج المحتوى المحلي وجذب االستثمار 
بقطاع الطاقة.

  عضو مجلس مديرين في الشركة السعودية إلنتاج الطاقة.
  عضو مجلس االعتماد األكاديمي التخصصي لعلوم الهندسة والحاسب 

في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

خالد سالم الغامدي12
نائب رئيس تنفيذي لتقنية 
المعلومات والتحول الرقمي 

منذ 2021/11/11م

مدير إدارة االستراتيجية 
الرقمية واالستثمارات والنمو 

في أرامكو السعودية

  ماجستير في نظم المعلومات 
من جامعة فينيكس بالواليات 

المتحدة األمريكية

  مدير إدارة االستراتيجية الرقمية واالستثمارات والنمو.
  مدير مشروع مركز الثورة الصناعية الرابعة.

  المشرف العام على أنظمة أتمتة العمليات وأنظمة العمليات المتقدمة

فراس حسن المال13

نائب رئيس أول للشؤون 
القانونية

أمين مجلس اإلدارة 

مدير عام الشؤون القانونية 
وشؤون الشركات لشركة 
)Microsoft( مايكروسوفت

  مؤهل القيادين المتقدمين من 
جامعة هارفارد بالواليات المتحدة 

األمريكية
  ماجستير في القانون جامعة 

سذرن ميثدست )SMU( بالواليات 
المتحدة األمريكية 

  بكالوريوس في القانون جامعة 
الملك سعود

  عضو مجلس المديرين لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع. 
  مدير اإلدارة القانونية بشركة السوق المالية السعودية )تداول(.

  مدير إدارة العقود بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
  مستشار قانوني بالبنك المركزي السعودي.

  محكم معتمد من وزارة العدل.

بيتر جون شامبرز14
نائب رئيس أول والمراجع 

العام منذ 2021/8/3م

مدير المراجعة الداخلية، 
شركة مبادلة لالستثمار - 

االمارات العربية المتحدة

  بكالوريوس العلوم )إدارة( 
المملكة المتحدة

  محاسب قانوني في المحاسبة 
العامة، المملكة المتحدة

  محقق معتمد لالحتيال، الواليات 
المتحدة األمريكية

  شريك بشركة بي دي أو للمحاسبين القانونيين والمستشارين، اإلمارات 
العربية المتحدة.

  شريك بي دبليو سي، المملكة المتحدة.

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

عبد الوهاب حمزه بكر 15
خشيم

نائب رئيس اول للمراجعة 
الداخلية 

حتى تاريخ 2021/5/31م

  نائب رئيس اول للمراجعة 
الداخلية

  رئيس قطاع مراجعة 
االنشطة الرئيسية

بكالوريوس محاسبة

  مدير العقود والمناقصات.
  مدير الشؤون المالية.

  مدير الشؤون المالية واإلدارية بالمنطقة الوسطى - االتصاالت السعودية من 
1985م حتى 1996م.

عبدالكريم بن 16
عبدالعزيز الرشيد

نائب رئيس أول للموارد 
البشرية 

منذ 2021/11/15م

نائب الرئيس للموارد البشرية 
في مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية

ماجستير في نظم المعلومات 
من جامعة فينكس بالواليات 

المتحدة األمريكية

  نائب الرئيس لقطاع األعمال والتوزيع والخدمات في مجموعة العليان.
  مدير عام الموارد البشرية في شركة بيبسيكو العالمية.

  رئيس قطاع الدعم والمساندة في شركة الزوردي.

عبد الرحمن بن محمد 17
العبيد

نائب رئيس أول للموارد 
البشرية 

حتى 2021/6/29م

رئيس قطاع التنظيم 
وتخطيط الموارد البشرية 

– الشركة السعودية 
للكهرباء

بكالوريوس إدارة عامة

  رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية – االتحاد العربي للكهرباء.
  نائب رئيس المجلس – مجلس التدريب لقطاع الطاقة في المملكة.

  عضو مجلس المديرين – أكاديمية الطاقة الوطنية.
  عضو مجلس المديرين – المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

  عضو مجلس المديرين – المعهد الوطني للتدريب الصناعي.

منذر بن محمود طيب18
نائب رئيس أول لالتصال و 

العالقات العامة 
منذ 2021/10/3م

مستشار التواصل 
االستراتيجي بالهيئة 

الملكية لتطوير مدينة 
الرياض

  بكالوريوس لغويات 
تطبيقية من جامعة الملك 

سعود
  ماجستير االتصال 

الجماهيري من جامعة 
لستر بالمملكة المتحدة

  عمل مدير عام التواصل المؤسسي بشركة المراعي مدير عام التواصل 
.BAE. Systems المؤسسي بشركة

حمود بن عودة 19
الغبيني

نائب رئيس أول لالتصال 
والعالقات العامة 
حتى 2021/10/3م

قطاع إدارة االستثمار  
الشركة السعودية للكهرباء

  ماجستير أدب مقارن 
إنجليزي - جامعة الملك 

سعود 

  بكالوريوس لغات وترجمة - 
جامعة اإلمام

  نائب رئيس – شركة موبايلي.
  مدير عام العالقات – شركة موبايلي.

  مدير التسويق – شركة المملكة القابضة.

طاهر محمود20
رئيس قطاع إدارة المخاطر 

وااللتزام 
منذ 2021/8/1م

رئيس المخاطر والضمان 
- شبكات الطاقة في 

المملكة المتحدة

  بكالوريوس في العلوم

  شهادة مراجعة أنظمة 
معلومات

  الخبرة في مجال المراجعة.
  الخبرة في إدارة المخاطر.
  الخبرة في اإلدارة المالية.

جمعان بن علي 21
الزهراني

مدير إدارة شؤون 
المساهمين

مدير دائرة الشؤون اإلعالمية 
- الشركة السعودية 

للكهرباء
بكالوريوس عالقات عامة

  عضو فريق متابعة تطبيق نظام حوكمة الشركات.
  ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية.

  إدارة تحرير نشرة الشركة الداخلية.
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ــا  ــس إداراته ــي مجال ــوًا ف ــركة عض ــس إدارة الش ــو مجل ــون عض ــي يك ــا الت ــة أو خارجه ــل المملك ــركات داخ ــماء الش 3 - أس
الحالية والسابقة أو من مديريها:

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(

خالد بن 
صالح 

السلطان

---------شركة حكوميةداخل المملكةالشركة السعودية للطاقة النووية القابضة

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تطوير التعليم القابضة

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مركز الحوكمة

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني  

نجم بن 
عبداهلل الزيد

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراكز العربيةمساهمة غير مدرجةخارج المملكةبنك الخليج الدولي )البحرين(

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةبنك الخليج الدولي )المملكة العربية السعودية(

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة السوق المالية السعودية »تداول«

رائد بن ناصر 
الريس

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أوقاف لالستثمار

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةجنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة العربية السعودية لالستثمارات )دسر(

ديفيد كرين

Tata Steelمساهمة مدرجةخارج المملكةJERAخاصةخارج المملكة

Climate Real Impact Solutionsمساهمة مدرجةخارج المملكة---------

Source Globalخاصةخارج المملكة---------

عبد الكريم 
بن علي 
الغامدي 

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة ارامكو السعودية للطاقةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صدارة للكيميائيات

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةجازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة ارامكو السعودية

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(

نبيل بن 
عبدالعزيز 

النعيم

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمركز أرامكو لريادة األعمال )واعد(

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمشاريع أرامكو للطاقة

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة ارامكو السعودية

وليد بن 
ابراهيم 

شكري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمجموعة كانومساهمة مدرجةداخل المملكةبوبا للتأمين

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة معادن

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكو(

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(

---------مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة االتصاالت السعودية

---------مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( 

---------ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الحفر العربية

محمد بن 
عبد الرحمن 

البليهد

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت المنطقة الشرقيةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة صندوق الصناديق

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لالستثمار في إعادة التدوير 
شركة الصندوق السعودي األردني 

لالستثمار
مساهمة غير مدرجةخارج المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة التصنيع وخدمات الطاقة

راشد بن 
إبراهيم 

شريف

مساهمة مقفلةداخل المملكةاإلنماء لالستثمارمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاري
الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك(
مساهمة مدرجةداخل المملكة

Accorinvest داخل المملكةشركة تحكم االستثماريةمساهمة غير مدرجةخارج المملكةشركة---

---داخل المملكةشركة رؤى المدينة القابضةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة االتصاالت السعودية
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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

 مجلس اإلدارة 
الذي انتهت دورته بتاريخ  2021/01/20م

االسمم

 مجلس اإلدارة 
الذي بدأت دورته بتاريخ 2021/01/21م

تصنيف العضويةتصنيف العضوية

مستقلغير تنفيذيتنفيذيمستقلغير تنفيذيتنفيذي

خالد بن صالح السلطان1خالد بن صالح السلطان1

نجم بن عبد اهلل الزيد2نجم بن عبداهلل الزيد2

رائد بن ناصر الريس3رائد بن ناصر الريس3

عصام بن علوان البيات4عصام بن علوان البيات 4

عبد الكريم بن علي الغامدي5عبدالكريم بن علي الغامدي5

وليد بن إبراهيم شكري6راشد بن إبراهيم شريف6

نبيل بن عبد العزيز النعيم7عبدالعزيز بن فهد الخيال7

ديفيد كرين 8   عبدالملك بن عبداهلل الحقيل* 8

جيرارد مستراليـــت 9

9

محمد بن عبد الرحمن 
عضو مجلس اإلدارةالبليهد

منذ تاريخ 2021/8/24م

عضو مجلس اإلدارةراشد بن إبراهيم شريف 
حتى تاريخ 2021/8/24م

* تم إخطار هيئة السوق المالية بتغير صفة العضوية من مستقل إلى غير تنفيذي بتاريخ 2020/06/09م. 

ــاهمين  ــات المس ــً بمقترح ــن – علم ــر التنفيذيي ــة غي ــه – وبخاص ــة أعضائ ــس اإلدارة إلحاط ــا مجل ــي اتخذه ــراءات الت 5 - اإلج
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم يرد لمجلس اإلدارة خالل عام 2021م أي مقترحات أو مالحظات من المساهمين حيال أداء الشركة.

6 - وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها:
انبثق عن مجلس اإلدارة خالل عام 2021م خمس لجان دائمة هي:

12345
اللجنة لجنة المراجعة

التنفيذية

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

لجنة المخاطر 
وااللتزام

لجنة الصحة 
والسالمة 

واألمن والبيئة 
واالستدامة
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وفيما يلي ملخص للجان مجلس اإلدارة الدائمة المنبثقة منه في عام 2021م:

1 - لجنة المراجعة: 

وافقــت الجمعيــة العامــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة، لــدورة المجلــس الســابعة، تبــدأ مــن 2021/01/21م، وعلــى مهامهــا وضوابــط عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا، وتتكــون اللجنــة مــن عضويــن مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، وثالثــة أعضــاء خارجييــن.

وتختــص اللجنــة بمراجعــة السياســات واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة للشــركة، ومراجعــة إجــراءات إعــداد التقاريــر الماليــة ومخرجاتهــا، كمــا تطلــع اللجنــة علــى تقاريــر وملحوظــات المراجعــة الداخليــة، وتوصــي 
لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم والتأكــد مــن اســتقالليتهم، ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي 
بشــأنها، ودراســة ملحوظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة وكذلــك دراســة خطــة المراجعــة مــع المحاســب القانونــي وإبــداء ملحوظاتهــا عليهــا، وغيرهــا مــن األعمــال بصــورة دوريــة ومنتظمــة، 

وبمــا يمكنهــا مــن تقويــم كفــاءة وفاعليــة األنشــطة الرقابيــة، وإدارة المخاطــر، وضمــان االلتــزام، ومكافحــة االحتيــال والفســاد.
وقد عقدت اللجنة )11( اجتماعً خالل عام 2021م كما هو موضح في الجدول التالي:

عدم الحضورالحضور

االسم
 طبيعة

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات)11( اجتماعات / تواريخ عقدها

1234567891011

01/2502/0203/0303/2904/0105/0206/1008/0509/0611/0411/15

11رئيس اللجنةوليد بن ابراهيم شكري

11نائب الرئيسسليمان بن عبدالعزيز التويجري

11عضوعصـام بن علـوان البيـات

10عضوخالد بن سالم الرويس

7عضوعمرو بن خالد كردي*

* انضم الدكتور عمرو بن خالد كردي للجنة بعد تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ 2021/4/27م.

2 - اللجنة التنفيذية:
تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن )5( أعضــاء، وتختــص بمراجعــة الخطــط والدراســات المتعلقــة بإعــادة هيكلــة أنشــطة الشــركة، ومراجعــة الموازنــة العامــة )الرأســمالية والتشــغيلية(، والمشــاريع المقترحــة مــن 
اإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الدراســات، والخطــط، واألســاليب التمويليــة المتعلقــة بهــا. كمــا تختــص بالمراجعــة الدوريــة إلنجــازات الشــركة، والمشــاركة فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية، ويشــمل ذلــك فــرص االندمــاج 
واالســتحواذ بمراجعــة أداء الشــركة، وتقديــم توصياتهــا للمجلــس فيمــا يخــص عمليــات القــروض والرهــن العقــاري وطلبــات الضمــان، ومراجعــة وتقييــم المقترحــات الخاصــة باالســتثمارات الرأســمالية الجديــدة 

ــة التــي اتخذتهــا إدارة الشــركة، والتوصيــة للمجلــس بكافــة القــرارات التــي تتجــاوز صالحياتهــا. ــر حــول كافــة القــرارات الجوهري والمصادقــة علــى المشــاريع الداخلــة ضمــن صالحيــات اللجنــة، واســتالم تقاري
وقد عقدت اللجنة )7( اجتماعات خالل عام 2021م كما هو موضح في الجدول التالي:

عدم الحضورالحضور

االسم
 طبيعة

العضوية

 عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )7( اجتماعات / تواريخ عقدها

1234567

01/1903/0804/0606/2109/1511/2412/22

7رئيس اللجنةخالد بن صالح السلطان

1عضو راشد بن إبراهيم شريف
انتهت عضويتهما في اللجنة بتاريخ 2021/01/20م

0عضوجيرارد مستراليـت

بدأت عضويتهما 2نائب الرئيس ديفيد كرين
في اللجنة بتاريخ  

2021/01/21م 6عضوعصـام بن علـوان البيـات

عبدالكريم بن علي الغامدي

نائب الرئيس
 إلى تاريخ 2021/01/20م

 عضو اللجنة 
من تاريخ 2021/01/21م

7

محمد بن عبدالرحمن 

البليهد
7عضو
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3 - لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن )5( أعضــاء، وتختــص اللجنة بإعداد سياســة واضحــة لمكافآت 
التنفيذيــة، كمــا تختــص بتوضيــح  المجلــس واإلدارة  المنبثقــة عــن  أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن 
هــذه السياســة، وتقــوم بالمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق 
األهــداف المرجــوة منهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 
المكافــآت  توزيــع  أســس  المعتمــدة، ومراجعــة  للسياســة  بالشــركة وفقــً  التنفيذييــن  عنــه وكبــار 

الســنوية المقــرة مــن مجلــس اإلدارة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها.
كمــا تختــص باقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، 
والمعاييــر  للسياســات  وفقــً  ترشــيحهم  وإعــادة  فيــه  أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة 
المعتمــدة، وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف 
الخبــرات  أو  المهــارات  مــن  الالزمــة  لالحتياجــات  الســنوية  بالمراجعــة  تقــوم  كمــا  التنفيذيــة،  اإلدارة 
المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة، ومراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة. وتتحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وتتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى، مــن ضمــن اختصاصاتهــا 
وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار 

التنفيذييــن، ووضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 
التنفيذييــن، وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، ومراجعــة السياســات واألنظمــة 
ومكافآتــه  مخصصاتــه  ومراجعــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وترشــيح  البشــرية  للمــوارد  العامــة 

الســنوية والتوصيــة للمجلــس بتمديــد خدماتــه.
كمــا تختــص بمراجعــة التعديــالت علــى الهيــكل التنظيمــي للشــركة، ومراجعــة نظــم ولوائــح المــوارد 
البشــرية، ومراجعــة الئحــة تنظيــم العمــل والئحــة الجــزاءات والمكافــآت بالشــركة، ومراجعــة أســس 

ــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها. العــالوات الســنوية لجميــع موظفــي الشــركة، والتوصي
كمــا تقــوم بتحديــد المؤهــالت الالزمــة لعضويــة كل لجنــة مــن اللجــان وخصوصــً لجنــة المراجعــة، 
والتأكــد مــن وجــود برنامــج تعريفــي لألعضــاء الجــدد فــي المجلــس بأعمــال الشــركة وتوفيــر برنامــج 
تعليــم مســتمر لجميــع أعضــاء المجلــس، والتأكــد مــن أن الرئيــس التنفيــذي قــام بصياغــة اإلجــراءات 
الالزمــة لنقــل مســؤولياته بشــكل ســريع وفعــال، وإعــداد المعاييــر لتقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي 
واللجــان  المجلــس  رئيــس  أداء  لتقييــم  المعاييــر  إعــداد  فــي  المجلــس  ومســاعدة  بهــا،  وإحاطتــه 
الرئيــس  بتعويضــات  المرتبطــة  الشــركة  أهــداف  واعتمــاد  ومراجعــة  بهــا،  وإحاطتهــم  وأعضائهــا 
التنفيــذي، ومراجعــة أداء الرئيــس التنفيــذي ســنويً، ومراجعــة برامــج التطويــر اإلداري وخطــط اإلحــالل 
الوظيفــي لكبــار التنفيذييــن، ومراجعــة أهــداف التقويــم، وتختــص أيضــً بإعــداد تقريــر ســنوي عــن 

المكافــآت المدفوعــة لــإلدارة التنفيذيــة إلدراجــه فــي تقريــر الشــركة الســنوي.
وقد عقدت اللجنة )17( اجتماعات خالل عام 2021م كما هو موضح في الجدول التالي: 

عدم الحضورالحضور

االسم
طبيعة

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )17( اجتماعات / تواريخ عقدها
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02/0903/1606/0806/1206/2907/2608/0308/1708/2609/0909/1909/2810/2511/1612/2212/2812/31

8رئيس اللجنةعبدالكريم بن علي الغامدي

17نائب الرئيسرائد بن ناصر الريس

17عضوخالد بن صالح السلطان

17عضونجم بن عبداهلل الزيد

انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2021/08/24م8عضوراشد بن إبراهيم شريف

بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2021/08/26م8عضومحمد بن عبدالرحمن البليهد

4 - لجنة المخاطر وااللتزام:

تتكــون لجنــة المخاطــر وااللتــزام مــن )5( أعضــاء، وتختــص اللجنــة بتحديــد المخاطــر التــي تهــدد خطــط واســتراتيجيات الشــركة مــع اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر وااللتــزام، وتقييــم فعاليــة تحديــد وقيــاس 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة، كمــا تختــص اللجنــة بإعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر مــع تحديــد المســتوى المقبــول لهــا، وضمــان االلتــزام، ورفــع التقاريــر الخاصــة بــإدارة المخاطــر 
وااللتــزام إلــى مجلــس اإلدارة مــع تقديــم التوصيــات الالزمــة حــول إدارة المخاطــر وااللتــزام. كمــا تختــص اللجنــة بضمــان توفــر المــوارد الالزمــة والكافيــة إلدارة المخاطــر وتحقيــق االلتــزام المطلــوب، باإلضافــة 
إلــى التحقــق مــن اســتقاللية موظفــي إدارة المخاطــر وااللتــزام، كمــا تــم اســتحداث وحــدة تنظيميــة جديــدة تعنــى بنزاهــة األعمــال بالشــركة وتحديــد مهامهــا واختصاصاتهــا، وإعــداد الالئحــة الخاصــة بهــا 

واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
وقد عقدت اللجنة )6( اجتماعات خالل عام 2021م كما هو موضح في الجدول التالي: 

عدم الحضورالحضور

االسم
 طبيعة

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )6( اجتماعات / تواريخ عقدها
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وليد بن ابراهيم شكري

 رئيس اللجنة
 منذ تاريخ 2021/06/06م

 نائب الرئيس
إلى تاريخ 2021/06/05م

6  

نجم بن عبداهلل الزيد

 رئيس اللجنة
 إلى تاريخ 2021/06/05م

 عضو
منذ تاريخ 2021/06/06م

6

3عضورائد بن ناصر الريس
 انتهت عضويته في اللجنة 

بتاريخ 2021/06/06

5عضونبيل بن عبدالعزيز النعيم

6عضوديفيد كرين
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5 - لجنة الصحة والسالمة واألمن والبيئة واالستدامة: 
اللجنــة  وتختــص  أعضــاء،   )3( مــن  واالســتدامة  والبيئــة  واألمــن  والســالمة  الصحــة  لجنــة  تتكــون 
ــز الثقافــة  بمراجعــة واعتمــاد العمليــات والســلوكيات الخاصــة بالقيادييــن والتــي تســهم فــي تعزي
الداخليــة  والمعاييــر  واإلجــراءات  واالســتدامة،  والبيئــة  واألمــن  والســالمة  الصحــة  حــول  اإليجابيــة 
للصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة واالســتدامة المتعلقــة بنطــاق العمــل وتحديثهــا وفقــا المتطلبــات 
النظاميــة وكذلــك ألفضــل الممارســات، ومراجعــة واعتمــاد تنفيــذ مشــروع التحــول االســتراتيجي، 
ــك  وأنظمــة حوكمــة الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة واالســتدامة وأنظمــة اإلدارة المســاندة وكذل
المعاييــر الفنيــة، ومؤشــرات مراقبــة أداء الصحــة الســالمة واألمــن والبيئــة واالســتدامة االســتباقية 
والبعديــة، ومصفوفــة التدريــب لجميــع الموظفيــن، وعمليــة إدارة الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة 
واالســتدامة فــي العقــود وسلســلة اإلمــداد، والخطــط واألهــداف والميزانيــات الســنوية والتــي تتعلــق 

ــة. بنطــاق عمــل اللجنــة، لتحقيــق االلتــزام علــى كافــة المســتويات اإلداري
كمــا تختــص بمراجعــة وتعميــم الحــوادث الوشــيكة والحــوادث ذات العواقــب شــديدة الخطــورة، 
ــدات األمنيــة واالعتــداءات علــى منشــآت الشــركة أو أصولهــا،  ومراجعــة خطــط التعامــل مــع التهدي
وخطــط إدارة األزمــات والكــوارث األمنيــة وكذلــك إجــراءات اســتمرارية األعمــال والتأكــد مــن تحديثهــا 

دوريــً، والتقريــر الســنوي للصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة واالســتدامة واإلفصاحــات المتعلقــة بــه.
كمــا تقــوم اللجنــة بتحديــد ومراقبــة مــا يســتجد مــن مخاطــر، ومراقبــة االلتــزام بالسياســات المتعلقــة 
بنطــاق العمــل، والتعــاون مــع اللجــان األخــرى لإلحاطــة بعمليــات المراجعــة المخطــط تنفيذهــا فــي 
العــام التالــي، تتلقــى تقاريــر حــول عمليــات المراجعــة التــي نفــذت فــي الشــركة والحلــول الالزمــة 
لمعالجتهــا، والقيــام بزيــارات ميدانيــة، ومراجعــة التقاريــر المتعلقــة بنطــاق العمل وتقاريــر التحقيقات 
النهائيــة فــي الحــوادث، والتقاريــر الدوريــة عــن تنفيــذ توصيــات المعالجــة والتحســين، وتقييــم األداء 

بنــاًء علــى المقاييــس والمؤشــرات المعتمــدة بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل.
كمــا تقــوم اللجنــة أيضــً بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمبــادرات االســتراتيجية بهدف تحقيق االســتدامة 
وتنميــة األعمــال، وتوجيــه النصــح والمشــورة لــإلدارة التنفيذيــة، واإلشــراف علــى بنــاء وترســيخ ثقافــة 
الصحــة والســالمة بالشــركة وصــوال إلــى المســتويات العالميــة، ومراجعــة المعاييــر المرتبطــة بنطــاق 
العمــل علــى خطــط األهــداف والحوافــز قصيــرة األجــل لــإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات إلــى لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت فيمــا يتعلــق بهــا، والتنســيق مــع لجــان المجلــس للتأكــد مــن أن مخاطــر 
الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة واالســتدامة المتعلقــة بنطــاق عمــل اللجنــة يتــم تناولهــا بشــكل 

مناســب فــي ســجل المخاطــر.
وقد عقدت اللجنة )6( اجتماعات خالل عام 2021م كما هو موضح في الجدول التالي:

عدم الحضورالحضور

االسم
 طبيعة

العضوية

عدد مرات 

الحضور

عدد االجتماعات )6( اجتماعات / تواريخ عقدها
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6رئيس اللجنةنبيل بن عبدالعزيز النعيم

6عضوعصـام بن علـوان البيـات

5عضوديفيد كرين

7 - الوســائل التــي أعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:

ــه واألعضــاء وفقــً لسياســة تقييــم  ــه وأداء لجان يقــوم مجلــس اإلدارة ســنويً بإجــراء تقييــم ألدائ
أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه والرئيــس التنفيــذي، ووفقــً لنمــاذج تقييــم الكفــاءة، وذلــك لتحســين 
جــودة وفاعليــة األداء بشــكل مســتمر وبتحديــد مواطــن القــوة والضعــف لــكل عضــو مــن أعضائــه، 
ويتــم مراجعــة وتقييــم قــرارات وتوصيــات مجلــس اإلدارة ومــا يتعلــق بهــا، وتقييــم األداء الشــامل 

للمجلــس وكفاءتــه بشــكل منتظــم.

  8 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

أ( سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه 
التنفيذيــة: واإلدارة 

معايير المكافآت
دون اإلخــالل بالمتطلبــات النظاميــة والنظــام األســاس، ومتطلبــات الئحــة الحوكمــة، تخضــع مكافــآت 

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة للمعاييــر التاليــة:
انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. . 1

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجاح الشــركة . 2 أن تقــدَّ
وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى 

الطويل.

المنوطــة . 3 والمســؤوليات  والمهــام  الوظيفــة،  مســتوى  علــى  بنــاًء  المكافــآت  د  تحــدَّ أن 
األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة،  والخبــرات  العلميــة،  والمؤهــالت  بشــاغلها، 

انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.. 4

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ . 5
عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

عــدم . 6 مــع  وتحفيزهــا،  عليهــا  والمحافظــة  المهنيــة  الكفــاءات  اســتقطاب  تســتهدف  أن 
فيهــا. المبالغــة 

أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.. 7

تنظيــم منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ســواًء أكانــت . 8
ــدًا أم أســهمً اشــترتها الشــركة. إصــدارًا جدي

والمســؤوليات . 9 واألعمــال  العضــو  اختصاصــات  مــع  ومتناســبة  عادلــة  المكافــآت  تكــون  أن 
التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة.

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 تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة . 13
مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهــم.

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة . 14
المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة العامــة، أو مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو 
ــة أو استشــارية – بموجــب ترخيــص مهنــي- إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك  إداري
باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة 
ً لنظــام الشــركات والنظــام األســاس. وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وفقــ

يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة . 15
العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطــة بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا 

وغيرهــا مــن االعتبــارات.

إذا تبيــن للجنــة المراجعــة أو الهيئــة أن المكافــآت التــي صرفــت ألي مــن أعضــاء مجلــس . 16
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة مبنيــة علــى معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة تــم عرضهــا علــى 
الجمعيــة العامــة أو تضمينهــا فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي، فيجــب إعادتهــا للشــركة، 

ويحــق للشــركة مطالبتــه بردهــا.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة وجميــع المزايــا التــي يحصــل عليهــا – إن وجــدت – . 1
كمــا تقرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بمــا يتوافــق مــع القــرارات والتعليمــات الرســمية 

الصــادرة فــي هــذا الشــأن، وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه.
ــدل حضــور عــن الجلســات . 2 ــً أو ب ــأة عضــو مجلــس اإلدارة مبلغــً معين يجــوز أن تكــون مكاف

أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن 
هــذه المزايــا.

النســبة . 3 أربــاح الشــركة، فــال يجــوز أن تزيــد هــذه  المكافــأة نســبة معينــة مــن  إذا كانــت 
علــى )10%( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة 
العامــة تطبيقــً ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس، وبعــد توزيــع ربــح علــى 
المســاهمين ال يقــل عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق 
هــذه المكافــأة متناســبً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك 

يكــون باطــاًل.
فــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت . 4

ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويً، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا 
الجهــة المختصــة.

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا . 5
الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

تمنــح الشــركة كبــار التنفيذييــن فيهــا - وفقــً لإلجــراءات والمعاييــر التــي يعتمدهــا 
ــب وسياســاتها المعتمــدة  ــاًء علــى ســلم الروات ــا ماليــة محــددة بن مجلــس اإلدارة - مزاي

فــي هــذا الشــأن وتشــمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي:

راتب أساس.. 1

تأمين طبي له وألسرته. . 2

بدل نقل.  . 3

 بدل سكن.. 4
 

األداء . 5 بمؤشــرات  مرتبطــة  ســنوية  مكافــأة 
بهــذا  يتــم  الــذي  الســنوي  للتقييــم  وفقــً 

الخصوص.  

مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت.. 6

ــدالت أخــرى يتــم اعتمادهــا . 7 أي مكافــآت أو ب
مــن مجلــس إدارة الشــركة.

دفع المكافآت
تدفــع المكافــآت وفقــً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي سياســة المكافــآت والمزايــا- بالريال الســعودي 
أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أخــرى- ويتــم الدفــع مــن خــالل قيــد مباشــر فــي الحســابات البنكيــة 

المحــددة مــن جانــب الشــخص المعنــي.

ب( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء غير التنفيذيين

398,00030,00072,0000171,0001,200,0001,871,00000000001,871,0008,364خالد بن صالح السلطان1

347,70827,00069,00041,29215,0000500,0000000000500,0000نجم بن عبداهلل الزيد2

300,00030,00060,00028,75021,0000439,7500000000439,7500رائد بن ناصر الريس3

462,50030,00072,0000340,0000904,5000000000904,500219,872عصام بن علوان البيـات4

148,93121,00027,00028,7509,0000234,6810000000234,6810راشد بن إبراهيم شريف5

6
محمد بن عبدالرحمن 

البليهد
211,4309,00045,00020,7006,0000292,1300000000292,1300

370,00027,00033,00028,75024,0000482,7500000000482,75035,374.40نبيل بن عبدالعزيز النعيم7

2,238,569174,000378,000148,242586,0001,200,0004,724,81100000004,724,811263,610.40المجموع
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المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ثانيً: األعضاء المستقلين

396,25030,00045,00028,750174,0000674,0000000000674,00078,096عبدالكريم بن علي الغامدي1

446,25027,00048,00028,75080,0000630,0000000000630,00068,344وليد بن إبراهيم شكري2

434,00027,00039,000067,0000567,0000000000567,000138,902.49ديفيد كرين3

1,276,50084,000132,00057,500321,00001,871,00000000001,871,000285,342.49المجموع

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان.
** البــدالت الخاصــة بمهــام العمــل واألعمــال اإلضافيــة واإلداريــة تنــدرج ضمــن سياســة مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانــه المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة، وكذلــك وفــق المــادة الثالثــة مــن البــاب الثانــي مــن الضوابــط واإلجــراءات 

التنظيميــة الصــادرة
تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

*** مكافأة خاصة لرئيس مجلس اإلدارة، وفق الفقرة )2( من المادة )81( من نظام الشركات.

**** وفقــً لسياســة المكافــآت المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة فــإن مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة ال يتجــاوز الحــد األعلــى المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )3( مــن المــادة السادســة 
والســبعين مــن نظــام الشــركات، وال يتضمــن هــذا الحــد األعلــى مكافــأة العضــو عــن األعمــال الفنيــة واإلداريــة واالستشــارية التــي قــد يؤديهــا لصالــح الشــركة، ومكافــأة رئيــس المجلــس ومكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء لجنــة 

المراجعــة. وفقــً للمــادة )3( مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

ج( مكافآت أعضاء اللجان:

 المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل المصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة

180,00033,000213,00024,796 وليد بن إبراهيم شكـري

130,00033,000163,00016,092 سليمان بن عبدالعزيز التويجري

130,00033,000163,00024,796عصام بن علوان البيات

97,50021,000118,50018,118عمرو خالد كردي

130,00030,000160,00028,846خالد سالم الرويس

667,500150,000817,500112,648المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

163,00021,000184,0000خالد بن صالح السلطان

101,5006,000107,5004,431.83ديفيد كرين

130,00021,000151,00029,820عبدالكريم بن علي الغامدي

03,0003,0000راشد بن إبراهيم شريف

130,00021,000151,0000محمد بن عبدالرحمن البليهد

130,00021,000151,00035,184عصام بن علوان البيات

654,50093,000747,50069,435.83المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

180,00024,000204,00032,184عبدالكريم بن علي الغامدي

130,00051,000181,0000رائد بن ناصر الريس

130,00051,000181,0000خالد بن صالح السلطان

105,62251,000156,6220نجم بن عبداهلل الزيد

78,92924,000102,9290راشد بن إبراهيم شريف

46,42924,00070,4290محمد بن عبدالرحمن البليهد

670,980225,000895,98032,184المجموع
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 المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل المصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المخاطر وااللتزام

161,25015,000176,25010,728وليد بن إبراهيم شكري

146,75018,000164,7500نجم بن عبداهلل الزيد

65,0009,00074,0000رائد بن ناصر الريس

130,00015,000145,00010,728نبيل بن عبدالعزيز النعيم

130,00018,000148,0000ديفيد كرين

633,00075,000708,00021,456المجموع

أعضاء لجنة الصحة والسالمة واألمن والبيئة واالستدامة

135,00018,000153,00010,526.85نبيل بن عبدالعزيز النعيم

97,50018,000115,50019,432عصام بن علوان البيات

97,50015,000112,50048,554ديفيد كرين

330,00051,000381,00078,512.85المجموع

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

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

بدالترواتب
مزايا 
عينية

أرباحمكافآت دوريةالمجموع
خطط

تحفيزية
قصيرة األجل

خطط
تحفيزية
طويلة
 األجل

قيمة األسهم
الممنوحة

المجموع
مكافأة نهاية

الخدمة 

مجموع 
مكافأة 

التنفيذين 
عن المجلس 

إن وجدت

المجموع
الكلي

8,765,1563,000,828011,765,98413,196,000000013,196,0004,677,200029,639,184

 
9 -  العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

األجراء المتخذ من الشركةالقيمةالسببالجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء
 لتفادي تكرارها

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

عدم قيام الشركة بتشكيل لجنة للتحقيق في حاالت التعديات السلوكية في بيئة العمل
تم دراسة شكوى الموظف من قبل إدارة التحقيقات بالشركة فيما يخص المكاتبات التي تمت بينه 
وبين رئيسه المباشر والتي تضمنت توجيهات تتعلق بسير العمل ومجرياته ولم تتضمن أي تعدي 

سلوكي ضد الموظف المشتكي.

15,000 ريال
تم رفض االعتراض وقامت الشركة بدفع

15,000 ريال

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

 عدم فتح ملف الشركة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات الشركة
لدى الشركة السعودية للكهرباء عدد 4 ملفات لدى وزارة الموارد البشرية ومنها ملف المنشأة رقم 

60191-11 الخاص بمنطقة أعمال الجنوبية والذي يحوي جميع بيانات موظفي الشركة بمنطقة 
جازان وجميع مناطق األعمال األخرى التابعة للمنطقة الجنوبية وأبدت الشركة استعدادها  لتزويد 

الوزارة بأي بيانات تخص موظفي الشركة بمنطقة جازان وأي معلومات أخرى.

10,000 ريال
تم رفض االعتراض وقامت الشركة بدفع

 10,000 ريال
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 10 -  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:   
عقــدت لجنــة المراجعــة )11( اجتماعــً خــالل عــام 2021م وذلــك للتقييــم المســتقل عــن مــدى فعاليــة الرقابــة الداخليــة وعدالــة القوائــم الماليــة، علمــً بــأن مــن ضمــن مســؤوليات لجنــة المراجعــة 

التالي:
- دراسة القوائم المالية األولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.

- دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب اإلدارة الذي يتضمن أية مالحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.
- التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته وأعماله.

- اإلشراف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.
- االطــالع علــى التقاريــر الدوريــة للمراجعــة الداخليــة متضمنــً اهــم المالحظــات ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة وذلــك لتعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، علمــً بــأن اإلدارة التنفيذيــة هــي المســؤولة 

عــن تصميــم وتنفيــذ الضوابــط الداخليــة ونظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وتقــوم بإجــراء تحســينات مســتمرة لرفــع كفــاءة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة.

وفــي حــدود نتائــج مهــام المراجعــة المخططــة واإلضافيــة التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل نشــاط المراجعــة الداخليــة وبعــد المناقشــة مــع مراجــع الحســابات الخارجــي واإلدارة التنفيذيــة حــول القوائــم الماليــة 
األوليــة والســنوية لعــام 2021م، لــم يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود خلــل جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة حيــث ال يمكــن تأكيــد فاعليــة أي نظــام رقابــة داخليــة بدرجــة الموثوقيــة التامــة.  

11 - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
يوجــد بالشــركة نشــاط معنــي بالمراجعــة الداخليــة وتــم مــن خــالل لجنــة المراجعــة التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المراجــع الداخلــي ويمــارس مهامــه المناطــة إليــه، وفــق المتطلبــات 

النظاميــة، وأفضــل الممارســات وتــم تعييــن المراجــع الداخلــي بنــاًء علــى ذلــك.

12 - توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا 
بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك 

التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:

لــم تصــدر أي توصيــة مــن لجنــة المراجعــة بوجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، وكذلــك لــم يرفــض المجلــس أي مــن قــرارات اللجنــة أو توصيتهــا بتعييــن مراجــع حســابات الشــركة 
وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.



41 41تقرير مجلس اإلدارة 402021  تقرير مجلس اإلدارة 402021 

المسؤولية
االجتماعية
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13 - استراتيجية المسؤولية االجتماعية:

المسؤولية االجتماعية في2021م:

انطالقــً مــن رســالتنا واســتراتيجيتنا بااللتــزام بمســؤوليتنا فــي تقديــم أعمالنــا وخدماتنــا لموظفينــا 
ومشــتركينا ومجتمعنــا بكفــاءة وحســن أداء، ومــن ســعينا للعمــل باحترافيــة وصناعــة مبــادرات ذات أثــر 
ونفــع، وألننــا نؤمــن بــأن هنــاك مصــادر واتجاهــات حديثــة للمســؤولية االجتماعيــة، واصلــت فــي عــام 2021م، 
عملهــا الجــاد لتعزيــز وتطويــر مبادراتهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، فحققــت مجموعــة كبيــرة مــن 

اإلنجــازات لدعــم المجتمــع مــن أبرزهــا:

جمــع أكثــر مــن )5( مالييــن ريــال مســاهمة مباشــرة للجمعيــات الخيريــة مــن موظفــي الشــركة، عبــر 	 
برنامــج االســتقطاعات الداخلــي لتحقيــق االســتدامة والكفــاءة الماليــة.

التبرع لمنصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ )2( مليون ريال سعودي لتحقيق االستدامة والكفاءة المالية.	 

فــرص تدريــب )2051( طالبــً وطالبــة فــي برامــج التدريــب التعاونــي والتدريــب الصيفــي للمســاهمة فــي 	 
تمكيــن األفــراد ودعــم المواهــب.

تنظيــم دورات تدريبيــة فــي مجــال الســالمة وإطفــاء الحريــق ألكثــر مــن )500( طالبــة فــي معهــد الكليــة 	 
التقنيــة للبنــات فــي الريــاض لتعزيــز الوعــي بأهميــة الســالمة.

تنظيــم مســابقة حســاب الســالمة فــي »تويتــر« لمــدة تســعة أســابيع بهــدف التوعيــة بالســالمة فــي عــدد 	 
مــن المجــاالت، األمــر الــذي رفــع عــدد المتابعيــن مــن )69( ألفــً إلــى أكثــر مــن )100( ألــف.

ــة )25( أســرة مــن أســر الســجناء بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم 	  كفال
وأســرهم »تراحــم« لتحقيــق االســتدامة والكفــاءة الماليــة.

عقــد )6( اتفاقيــات وشــراكات اســتراتيجية مــع مؤسســات خيريــة لدعــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة، 	 
وتمكيــن المجتمــع واألفــراد مــن تحقيــق االســتدامة والكفــاءة الماليــة.

دعــم أنشــطة وبرامــج الرعايــة االجتماعيــة، مــن خــالل تنظيــم أنشــطة رياضيــة وثقافيــة واجتماعيــة 	 
وترفيهيــة لمســتفيدي الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات اإلنســانية والمستشــفيات فــي أنديــة الشــركة 

بمناطــق األعمــال، تمكينــً لألفــراد والمجتمــع ودعمــً للمواهــب.

نشــر )500( تغريــدة عــن ثقافــة الســالمة والتوعيــة مــن مخاطــر االســتخدام الخاطــئ للكهربــاء والســالمة 	 
العامــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي.

ــي للســالمة 	  المشــاركة فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة للســالمة، ومنهــا: المؤتمــر الســعودي الدول
الصناعيــة ومنــع الخســائر، ومؤتمــر الســالمة والصحــة المهنيــة الرابــع، بهــدف رفــع مســتوى الوعــي 

بأهميــة األمــن والســالمة.
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المشاركة في عدد من المناسبات والفعاليات مثل: 	 
- اليوم العالمي لليتيم.
- التوعية بمرض التوحد.

- التوعية بسرطان الثدي.
- التوعية بمرض الزهايمر

- المشاركة بالتوعية ليوم البيئة العالمي. 
- التعريف بالنمر العربي.

- عقد ورش عمل تدريبية لعدد ست جمعيات خيرية، للمساهمة في تطوير مهاراتهم القيادية، مما يسهم في استدامة األعمال وتمكين األفراد.

المسؤولية االجتماعية في 2021:

6 اتفاقيــــات
وشراكـــات استراتيجيـــة 
مــــع مؤسســـات خيريــة.

تنظيـم أنشطـة 
متنوعة في مناطق 

ا عمال.

ورش عمـل تدريبيــة 
لـ 6 جمعيـــات خيرية 

لتطوير المهارات القيادية.

2 مليـون ريـال 
لمنصــــة إحســـــان
للعمــــل الخيـــري.

2,051
فرصــــــــة تدريـــــــــب 

للطــــــــــــالب والطالبـــات 
فـــــــي برامــــــج التدريــــــب.

كفالـة 25 أســرة
 من أســــر السجنـاء 
بالتعاون مع لجنة 

«تراحم».

مسابقة
حساب السالمة

في «تويتــر».

أكثـر مـن 5 مالييـن
 ريـال تبرعـــات 

الموظفين للجمعيـــات 
الخيريـــة مـــن برنامج 

االستقطاعات. 

دورات تدريبيـة في 
السالمـة وإطفــاء 

الحريـــــق.

المشاركـة في 
المؤتمرات المحلية 
والدولية للسالمة.

المشاركـة في عدد مـــن المناسبـــات 
والفعاليات وا يام العالمية:

اليوم العالمي لليتيم. التوعية بسرطان الثدي.01. .02

التوعية بمرض التوحد. التوعية بيوم البيئـة العالمي.03. .04

التعريف بالنمر العربي وحمايته. .05

المسؤولية
االجتماعية
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األنشطة 
الرئيسة 
للشركة

والجمعيات العامة 
المنعقدة خالل السنة 

المالية 2021م
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   14 - الجمعيات العامة المنعقدة خالل السنة المالية 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجدول أدناه يوضح تواريخ الجمعيات العامة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات لعام 2021م:

عدم الحضورالحضور

االسم
 اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون

2021/01/21م

 اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون

2021/4/27م

خالد بن صالح السلطان

نجم بن عبد اهلل الزيد

وليد بن إبراهيم شكري

نبيل بن عبد العزيز النعيم

راشد بن إبراهيم شريف

رائد بن ناصر الريس

ديفيد كرين

عبد الكريم بن علي الغامدي

عصام بن علوان البيات

 46

15 - وصف األنشطة الرئيسة للشركة:   

6

توليد الطاقة
الكهربائيــــــة

نسبـــة ا�صـــــول
الثابتــــــــــــــــــــــة

نسبة مصروفات
التشغيـــــــــــــــل

% 29%42% 26% 100

% 100

% 3

% 38%40% 20% 2

الشركة الوطنية
لنقــل الكهربــــاء

التوزيع وخدمات
المشتركيـــــــــــن

ا�نشطة التنظيمية
المسانــــــــــــــــــــــدة

ا�جمالي

الشركة الوطنية
لنقل الكهرباء

التوزيع وخدمات
المشتركين

ا�نشطة التنظيمية
المساندة

توليد الطاقة
الكهربائية

42

26
29

3

نسبة
ا�صول
الثابتة

الشركة الوطنية
لنقل الكهرباء

التوزيع وخدمات
المشتركين

ا�نشطة التنظيمية
المساندة

توليد الطاقة
الكهربائية

40

20

38

2

نسبة
مصروفات
التشغيل

47
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وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة والشركات التابعة وأهم إنجازاتها:

1 - األنشطة الرئيسة للشركة:

أ( نشاط توليد الطاقة الكهربائية:
نشــاط توليــد الطاقــة الكهربائيــة أحــد األنشــطة الرئيســة بالشــركة الســعودية للكهربــاء، تتمثــل مهامــه الرئيســة بإنتــاج الطاقــة 
ــه دور رئيــس فــي إعــادة النظــام عنــد حــدوث اإلظــالم التــام ـ ال قــدر  الكهربائيــة والمســاهمة فــي اســتقرار النظــام الكهربائــي ول
اهلل ـ وذلــك مــن خــالل )486( وحــدة إنتــاج للطاقــة الكهربائيــة فــي )42( محطــة إنتــاج الطاقــة منتشــرة فــي معظــم مناطــق 
المملكــة، تتــراوح قدراتهــا الفعليــة بيــن الصغيــرة )15ميجــاوات( والكبيــرة الحديثــة )720 ميجــاوات( كمــا أن هــذه الوحــدات ذات 
تقنيــات مختلفــة منهــا الــدورة البســيطة ) الثابتــة / المتنقلــة( والــدورة المركبــة والبخاريــة تشــكل نســبها حســب التقنيــة ) الــدورة 
البســيطة )33%( / المركبــة )27%( / البخاريــة 40%( وبقــدرات إجماليــة مقدارهــا )55( جيجــاوات تمثــل )67%( مــن إجمالــي قــدرات 
التوليــد بالمملكــة ممــا يجعــل الشــركة الســعودية للكهربــاء أكبــر المنتجيــن للطاقــة الكهربائيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. 

وقــد بلغــت الطاقــة المنتجــة مــن نشــاط التوليــد خــالل عــام 2021م )186.8 تيــراوات( تشــكل )54%( مــن إجمالي الطاقــة الكهربائية 
التــي غــذت النظــام الكهربائــي وتــم اســتهالك )318 مليــون برميــل مــن النفط المكافــئ( بكفاءة إنتــاج )%37.1(. 

الدورة 
البسيطة

نسب  
الوحدات 

حسب تقنية 
التوليد

الدورة المركبة 

الدورة 
40% البخارية 

 %27

 %33

ونظــرًا لحجــم القــدرة اإلنتاجيــة التــي يتمتــع بهــا نشــاط التوليــد فــإن 
ــر ملمــوس علــى االقتصــاد، ومــن هــذا  كفــاءة اســتهالك الوقــود لهــا أث
المنطلــق وخــالل األعــوام الماضيــة تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
ــدورة  ــل ال لرفــع كفــاءة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ومنهــا مشــروع تحوي
البســيطة إلــى دورة مركبــة ومشــروع تحويــل الوحــدات التــي تعمــل 
علــى الديــزل لتعمــل علــى الوقــود الخــام وفــي هــذا اإلطــار وامتــدادًا 
لهــذه الخطــة تــم فــي عــام 2021م تخفيــض كميــات اســتهالك الديــزل 
اســتمرار  وهــذا  الســابق،  بالعــام  مقارنــة  برميــل  ألــف   )973( بمقــدار 
لجهــود نشــاط التوليــد لرفــع كفــاءة األداء وتحســين اســتخدام الوقــود 
ــة عــام 2021م والتــي نتــج عنهــا تخفيــض  ــى نهاي منــذ عــام 2016م إل

اســتهالك كميــات الوقــود بـــــ )23( مليــون برميــل خــام مكافــئ.

وحرصــً مــن نشــاط التوليــد علــى اســتمرارية أعمــال التشــغيل والصيانــة 
واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  مــن  بالرغــم  عاليــة  وموثوقيــة  بكفــاءة 
الشــركة وعلــى رأســها جائحــة )كورونــا( تــم خــالل عــام 2021م تنفيــذ 
خطــط الصيانــة بشــكل كامــل وبجميــع أنواعهــا وهــي )51 وحــدة - 

صيانــة شــاملة( و )112 وحــدة -صيانــة متوســطة( )125 وحــدة - صيانــة 
خفيفــة( بســواعد ســعودية تــم تدريبهــا لهــذا الغــرض حيــث مثلــت 
 )6,380( عددهــم  والبالــغ  النشــاط  موظفــي  إجمالــي  مــن   )%90.5(

موظًفــا.

تحــدي  أزمنــة مختلفــة ممــا شــكل  فــي  التوليــد  إنشــاء محطــات  تــم 
لمواكبــة متطلبــات التوافــق البيئــي، وخــالل عــام 2021م تــم اعتمــاد 
تنفيــذ مشــاريع قيمتهــا تقــدر بــــــ )14.2 مليون ريال( لمواصلة التحســين 

المســتمر بمــا يطابــق ويتــواءم مــع األنظمــة والسياســات البيئيــة. 

تــم  2021م  عــام  وخــالل  قصــوى  أولويــة  بالنشــاط  العامليــن  ســالمة 
تنفيــذ عــدد )79( خطــة إخــالء، وعــدد )9,500( زيــارة تفتيشــية للســالمة 
ــة كبيــرة وهلل  ــم يتــم تســجيل أي وفــاة أو إصاب ونتيجــة هــذه الجهــود ل

الحمــد.

973
 ألف برميل

تخفيض كميات 
استهالك الديزل 

بمقدار
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ب( نشاط التوزيع وخدمات المشتركين: 
للكهربــاء،  الســعودية  بالشــركة  الرئيســة  األنشــطة  أحــد  المشــتركين  وخدمــات  التوزيــع  نشــاط 
تتمثــل مهامــه الرئيســة باســتالم الطاقــة مــن شــبكات النقــل وتوزيعهــا وتزويــد المشــتركين بخدمــة 
ويعمــل  لهــم.  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  تطويــر  مــع  عاليــة،  موثوقيــة  ذات  مأمونــة  كهربائيــة 
النشــاط علــى إصــدار وتوزيــع فواتيــر اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة علــى المشــتركين، ويقــوم بتنفيــذ 
خططــه وبرامجــه الســنوية لتقديــم خدمــات ذات مســتويات عاليـــة الجــودة، مــن خــالل اســتخدام أحــدث 

التقنيــات المتطــورة وتسهيـــل إجــراءات الحصــول علـــى الخدمــة.

ــداف ومعاييــر األداء، منهــا: رفــع معـــدالت  وتشتمـــل خطــط النشــاط علــى عــدد مــن المرتكــزات واألهـ
توصيــل الخـــدمة الكهربائيــة للمشــتركين الجــدد بالمــدن والقــرى والتجمعــات الســكانية، والتحســين 
المســتمر لشــبكات التوزيــع لضمــان أدائهــا بالمســتوى المأمـــول، ورفــع كفــاءة الطاقــة وتســهيل 
إجــراءات توصيــل الخدمــة الكهربائيــة وتبســيطها، وتطويــر مراكــز خدمــة المشــتركين وتطبيــق 
أحــدث التقنيــات، وتطويــر مهــارات الموظفيــن فــي احتســاب اســتهالك المشــتركين وقــراءة الفواتيــر، 

واالهتمــام المســتمر برفــع كفــاءة وأداء موظفــي الخطــوط األماميــة.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام 2021م، من أهمها ما يلي:

التوسع في الشبكة:

إضافــة محــوالت جديـــدة مــن الجهــد )69( كيلــو 	 
فولــت فأدنــى، عددهــا )26,573( محــوالً، بنســبة 
زيــادة بلغــت )4%( عــن إجمالــي محــوالت الـتوزيـــع 
في نهاية عــــام 2020م، وبســــعـــة )14,633( ميجا 
إجمالــي  عــن   )%5( زيــادة  بنســبة  أمبيــر،  فولــت 

الســعات فــي نهايــة عــام 2020م.

إضافــة دوائــر هوائيــة وكابــالت أرضيــة مــن الجهــد 	 
)69( كيلــو فولــت فأدنــى، بطــول )36,034( كــم 

دائــري، وبنســبة زيــادة بلغــت )5%( مــن إجمالــي 
الشــبكات فــي نهايــة عــام 2020م.

ألــف 	   )428( مــن  ألكثــر  الكهربائيــة  الخدمــة  إيصــال 
جديــد. مشــترك 

االنتهاء من تركيب )10( ماليين عداد ذكي.	 

 428
ألف مشترك جديد

إيصال الخدمة 
الكهربائية ألكثر من

ماليين 10
عداد 
ذكي

االنتهاء من تركيب
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خدمة المشتركين:

رفــع االهتمــام بالتواصــل مــع المشــتركين 	 
واالســتجابة الســريعة فــي مراكــز االتصــال 
اقــل  إلــى  االنتظــار  مــدة  متوســط  ليصــل 
مــن 30 ثانيــة فــي مراكــز االتصــال )933 و 

.)92000

تقليــل مــدة إيصــال الخدمــة للمشــتركين 	 
عمــل  أيــام   )6( إلــى  الســداد  بعــد  الجــدد 
بنســبة تحســين بلغــت )43%( عــن العــام 

الماضــي.

لتســهيل عمليــات دفــع الفواتيــر وإتاحــة المزيــد مــن الخيــارات فــي الدفــع تــم تقديــم خدمــة 	 
الســداد بالبطاقــة االئتمانيــة مــن خــالل نظــام الــرد اآللــي التفاعلــي IVR وكذلــك تقديــم خدمــة 

.Apple Pay الســداد عــن طريــق

 	 )Whatsapp( »الواتســاب«  تطبيــق  طريــق  عــن  المتنوعــة  الشــركة  خدمــات  تقديــم  تــم 
. كين للمشــتر

إطــالق خدمــة للمشــتركين لمعرفــة نمــط االســتهالك عــن طريــق التطبيــق اإللكترونــي والموقــع 	 
للعــدادات الذكية.

تأســيس مركــز الجــودة الشــامل الــذي يعنــى بمتابعــة جــودة أداء مكاتــب الخدمــات فــي معالجــة 	 
الشكاوى.

تأســيس مركــز االتصــال الخارجــي الــذي يعنــى بالتواصــل هاتفيــً مــع جميــع المشــتركين الذيــن 	 
لديهــم مالحظــات علــى الخدمــة عبــر منصــة تويتــر أو البريــد اإللكترونــي.

تفعيــل )14( مركــز تحكــم فــي مناطــق مختلفــة ممــا أســهم بــدوره فــي تعزيــز دقــة مؤشــرات 	 
األداء الرئيســية.

تحسين موثوقية الشبكات:

تحســين مؤشــر متوســط مدة االنقطاع للمشتركين 	 
بنســبة )19.5%( عن عام 2020م.

االنقطــاع 	  تكــرار  متوســط  مؤشــر  تحســين 
للمشــتركين بنســبة )21.4%( عــن عــام 2020م.

الشــبكة 	  فــي  أداء  األســوأ  المغذيــات  تحســين 
2020م. عــام  عــن   )%41( بنســبة 

تحســن تقييــم WEAR لتقاريــر DCS )بيــان إمكانيــة 	 
التوزيــع( بنســبة )70%( مقارنــة بعــام 2018، مــن 

1.7 / 5 )2018( إلــى 2.9 / 5 )2020(.

رفع نسبة األتمتة في شبكات التوزيع إلى )9%( بنسبة زيادة )125%( عن عام 2020م.	 

السالمة:

مــن 	  2021م  لعــام  للســالمة  العالميــة  الجائــزة  علــى  المكرمــة  مكــة  كهربــاء  إدارة  حصــول 
علــى  ليــس  إنجــازًا  يعتبــر  والــذي   )British Safety Council( للســالمة  البريطانــي  المجلــس 
مســتوى الشــركة فقــط بــل علــى المســتوى العالمــي. وهــذا اإلنجــاز يأتــي تأكيــدا علــى إظهــار 

االلتــزام بمعاييــر الســالمة علــى المســتوى العالمــي.

رفــع مســتوى الســالمة والصحــة المهنيــة مــن خــالل تحقيــق نتيجــة عاليــة فــي مؤشــر أداء 	 
.)%5.48( بنســبة  المســتهدف  فــوق   )%98.32( بلغــت   )SPI( الســالمة 

عن العام %43
الماضي

أيام 6
عمل

تقليل مدة 
إيصال الخدمة 

للمشتركين الجدد 
بعد السداد إلى

بنسبة 
تحسين 

بلغت
%19.5

عن عام 2020م

تحسين مؤشر 
متوسط 

مدة االنقطاع 
للمشتركين 

بنسبة
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ج( نشاط المالية: 
تعتمــد اســتراتيجيتنا الماليــة والتمويليــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية التــي تســتند 
جميعهــا إلــى دعــم تصنيفنــا االئتمانــي القــوي، والمرتبــط بالتقييــم الســيادي للمملكــة، وذلــك 
ــا،  ــً ودولي ــل واألدوات واألســواق محلي ــى مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر التموي لضمــان الوصــول إل
والحفــاظ علــى الســيولة الكافيــة لتلبيــة احتياجــات االســتثمار، والحفــاظ علــى الســيولة المناســبة 
التمويــل قصيــرة األجــل. وفــي ضــوء ذلــك تتطلــع  اليوميــة واحتياجــات  للعمليــات التشــغيلية 
الشــركة دائمــً إلــى بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع شــركاء التمويــل بفئاتهــم بكافــة، وهــو مــا يدعــم 
الشــركة بجانــب حســن اســتغالل التدفقــات الداخليــة القويــة مــن العمليــات فــي مقابلــة متطلبــات 

ــي. ــز مركزهــا المال النفقــات التشــغيلية واالســتثمارية وتعزي

اإلصالحات التنظيمية والمالية:
بإشــراف ودعــم ومتابعــة اللجنــة العليــا لشــؤون مزيــج الطاقــة إلنتــاج الكهربــاء وتمكيــن قطــاع 
الطاقــة المتجــددة، برئاســة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، والتــي 
ُتشــرف علــى جميــع أعمــال اللجنــة الوزاريــة إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي وزيــر الطاقــة، وعضويــة كل مــن معالــي وزيــر الماليــة وزيــر االقتصــاد والتخطيــط المكّلــف 
رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي للتخصيــص، ومعالــي محافــظ صنــدوق االســتثمارات العامــة، 
وبالتنســيق بيــن فــرق منظومــة تكامــل قطــاع الكهربــاء، والتــي تتكــون مــن جميــع الجهــات 
رؤيــة  لتحقيــق مســتهدفات  تكاملــي  بشــكل  وتعمــل  بالقطــاع،  العاملــة  والخاصــة  الحكوميــة 
المملكــة، والتــي تتمحــور حــول رفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة للمســتهلك بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، صــدر فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2020م أمــر ملكــي كريــم بإقــرار إصالحــات تنظيميــة 

وماليــة شــاملة لقطــاع الكهربــاء.  

تســتهدف اإلصالحــات تحقيــق مرتكزات اســتراتيجية قطــاع الطاقــة الكهربائية 
فــي المملكــة، والتــي تتضمن: 

حصــول جميــع المســتهلكين علــى إمــدادات مــن الطاقــة الكهربائيــة تتســم بأنهــا آمنــة، . 1
وكافيــة، وعاليــة الجــودة والكفــاءة.

رفع الكفاءة بما يضمن تخفيض تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.. 2
للخدمــات . 3 بالمملكــة  المســتهلكين  رضــا  علــى  والتركيــز  الكهربائيــة  الخدمــة  جــودة  رفــع 
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ــة . 4 ــاء تســاهم فــي التنميــة االقتصادي ــة لالســتثمار بقطــاع الكهرب إيجــاد بيئــة محفــزة وجاذب
ــة المملكــة 2030. التــي تتواكــب مــع متطلبــات رؤي

الريــادة فــي االلتــزام البيئــي والمســاهمة بتمكيــن المملكــة مــن تحقيــق أهــداف التنميــة . 5
المســتدامة.

مســاهمة القطــاع فــي تنميــة المحتــوى المحلــي، وتوطيــن الصناعــات الوطنيــة، وتطويــر . 6
القــدرات الوطنيــة.

اإلصالحــات التــي تمــت تعالــج عــددًا مــن التحديــات الماليــة التــي واجههــا قطــاع الكهربــاء والشــركة 
الســعودية للكهربــاء فــي الســابق، وتضــع األســاس لبنيــة ماليــة مســتدامة ومحفــزة وجاذبــة 
ــن مــن رفــع كفــاءة  لالســتثمار بقطــاع الكهربــاء، ويتوقــع أن تنعكــس إيجابــً علــى أدائــه، بمــا ُيمكِّ
التوليــد للمحطــات، وخفــض اســتخدام الوقــود الســائل، ورفــع مســتوى االمتثــال البيئــي، وتعزيــز 
موثوقيــة شــبكة نقــل الكهربــاء لتمكيــن إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بهــدف 
تحقيــق مســتهدفات مزيــج الطاقــة األمثــل إلنتــاج الكهربــاء، وتحســين شــبكات التوزيــع وأتمتتهــا، 

بمــا يحقــق األهــداف المنشــودة، لتعزيــز موثوقيــة الخدمــة المقدمــة للمســتهلك.

تضمنت اإلصالحات التنظيمية والمالية المقرة باألمر الملكي الكريم التالي:
إلغــاء الرســم الحكومــي المقــر علــى الشــركة باألمــر الملكــي رقــم )14006( وتاريــخ . 1

2021/1/1م. تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  وذلــك  1439/3/23هـــ 

اعتمــاد تنظيــم إيــرادات الشــركة الســعودية للكهربــاء وفــق نمــوذج الحــد األدنــى للتكاليــف . 2
ــراد  ــي 2020م، علــى أن يضمــن هــذا اإلي ــراد المطلــوب للعــام المال ــد اإلي التشــغيلية لتحدي
تغطيــة التكاليــف التشــغيلية والتمويليــة كافــة، بمــا فــي ذلــك توزيــع األربــاح المســتحقة 

لجميــع المســاهمين ومنهــم صنــدوق االســتثمارات العامــة.
األصــول . 3 قاعــدة  نمــوذج  وفــق  للكهربــاء،  الســعودية  الشــركة  إيــرادات  تنظيــم  اعتمــاد 

2021م. المالــي  العــام  مــن  ابتــداًء   )Regulatory Asset-Based Model( المنظمــة 
معالجة صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.. 4

حساب الموازنة لعام 2021م:
تســلمت الشــركة خطــاب وزيــر الطاقــة رئيــس اللجنــة الوزاريــة إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء 
والشــركة الســعودية للكهربــاء رقــم 2057 بتاريــخ 1442/03/29هـــ والموافــق 15 نوفمبــر 2020م، 
يفيــد بإلغــاء الرســم الحكومــي اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021م، واعتمــاد تنظيــم إيــرادات الشــركة 
الســعودية للكهربــاء وفــق نمــوذج قاعــدة األصــول المنظمــة بعائــد تنظيمــي مــوزون لتكلفــة 
رأس المــال وفــق نســبة محــددة بالخطــاب تبلــغ )6%(. وكمــا يتضمــن اإلصــالح التنظيمــي اســتمرار 

تطبيــق حســاب الموازنــة لتغطيــة الفــارق بيــن اإليــراد المطلــوب المعتمــد واإليــرادات التشــغيلية 
الفعليــة للشــركة مــن التعريفــة المطبقــة مــن قبــل هيئــة تنظيــم الميــاه والكهربــاء. خــالل العــام 
ــة فــي قائمــة الدخــل  ــال ســعودي كحســاب موازن 2021م، اعترفــت الشــركة بمبلــغ )1,7( مليــار ري

الموحــدة ضمــن بنــد إيــرادات تشــغيلية أخــرى عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م 
وفقــً لتقديــرات اإلدارة. نتــج عــن إعــادة تقديــر حســاب الموازنــة بنهايــة العــام الحالــي تخفيــض 

اإليــرادات بمبلــغ )514( مليــون ريــال ســعودي وإنشــاء رصيــد دائــن تحــت التســوية. 
واعترفــت الشــركة بمبلــغ )6.1( مليــار ريــال ســعودي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن بنــد 
إيــرادات تشــغيلية أخــرى للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مــن حســاب الموازنــة، حيــث  
تــم قيــاس اإليــراد المطلــوب للشــركة الســعودية للكهربــاء وفــق نمــوذج الحــد األدنــى للتكاليــف 
ــك  ــك يمــا يضمــن تغطيــة التكاليــف التشــغيلية والتمويليــة كافــة بمــا فــي ذل التشــغيلية، وذل

ــع المســاهمين ومنهــم صنــدوق االســتثمارات العامــة. ــاح المســتحقة لجمي ــع األرب توزي

اتفاقية المضاربة:
إنفــاذًا للخطــاب الــوارد مــن صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الطاقــة رئيس اللجنــة الوزارية إلعــادة هيكلة 
قطــاع الكهربــاء )رقــم 01-2057-1442هـــ بتاريــخ 1442/03/29هـــ الموافــق 2020/11/15م( وفقــً 
لصــدور أمــر ملكــي كريــم بالموافقــة علــى تســوية صافــي المســتحقات الحكوميــة علــى الشــركة، 
بــوزارة  ممثلــة  )الحكومــة(  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع حكومــة  اتفاقيــة مضاربــة  وتوقيــع 
الماليــة، لتحويــل صافــي االلتزامــات الماليــة المســتحقة للحكومــة علــى الشــركة والبالغــة )167.9( 

مليــار ريــال ســعودي إلــى أداة ماليــة ضمــن حقــوق الملكيــة. 

تــم تحويــل صافــي االلتزامــات الماليــة المســتحقة للحكومــة علــى الشــركة والبالغــة )167.92( 
قابلــة لالســترداد،  بأجــل غيــر محــدد،  أداة ماليــة، غيــر مضمونــة،  إلــى  ريــال ســعودي  مليــار 
وبهامــش ربــح ســنوي محــدد بنســبة )4.5%( لمــدة 3 ســنوات تنتهــي فــي 2023م وتحــدد 
نســبة هامــش الربــح فيمــا بعــد عــام 2023م، بفــارق ســلبي )1.5%( عــن معــدل المتوســط 
ــذي يحــدد فــي كل دورة تنظيميــة )كل 3 ســنوات(.  المرجــح لتكلفــة رأس المــال للشــركة، وال
ــة  ــة لحاملــي األســهم العادي ــاح نقدي ــع أرب ــح الســداد فــي حــال تقــرر توزي ُيســتحق هامــش الرب
وتحصيــل أي مبالــغ مســتحقة عــن حســاب الموازنــة، وهــذه األداة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية، ومصنفــة ضمــن حقــوق المســاهمين، وليــس لهــا تأثيــر علــى نســبة ِملكيــة حملــة 

ــة بهــا. أســهم الشــركة والحقــوق المتصل
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تفاصيل صافي االلتزامات الحكومية المتضمنة في األداة المالية وفقً 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(مخصومً منه: مستحقات الكهرباء الحكومية 

167.9صافي االلتزامات الحكومية المعاد تصنيفها إلى أداة حقوق الملكية

*وافقــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2020/12/27م علــى تســوية مســتحقات أربــاح شــركة أرامكــو الســعودية - المحولــة دفتريــً إلــى وزارة الماليــة - مــن توزيعــات أربــاح أســهمها فــي الشــركة للمــدة منــذ 

تأسيســها حتــى نهايــة عــام 1439هـــ بمبلــغ )3.4( مليــار ريــال ســعودي، وإضافــة المبلــغ ضمــن مبلــغ األداة الماليــة.

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

ــاح األداة الماليــة المبرمــة بيــن الشــركة ووزارة الماليــة. وتفويــض  وافقــت الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 1442/05/12هـــ الموافــق 2020/12/27م علــى إنشــاء احتياطــي اتفاقــي لغــرض ســداد أرب
مجلــس اإلدارة بالتحويــل مــن أربــاح الشــركة المبقــاة لالحتياطــي االتفاقــي، وتفويــض مجلــس اإلدارة باســتخدام االحتياطــي االتفاقــي لســداد أربــاح األداة الماليــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة المضاربــة. وقــد 
تــم تحويــل مبلــغ )7,661( مليــون ريــال مــن األربــاح المبقــاة إلــى االحتياطــي االتفاقــي ألربــاح األداة الماليــة خــالل العــام المالــي 2021م. وذلــك بالمقارنــة بمبلــغ )927( مليــون ريــال تــم تحويلــه مــن األربــاح المبقــاة 
إلــى االحتياطــي االتفاقــي ألربــاح األداة الماليــة خــالل العــام المالــي 2020م. وتــم صــرف مبلــغ )7,728( مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2021م ألربــاح األداة الماليــة )أداة المضاربــة( بالخصــم مــن االحتياطــي 

االتفاقــي.

األثــر اإليجابــي لإلصالحــات التنظيميــة والماليــة علــى الوضــع المالــي والتصنيف 
االئتماني للشــركة: 

إن اإلصالحــات التنظيميــة والماليــة ُتمّثــل جــزءًا مــن برامــج رؤيــة المملكــة 2030، وتعكــس حــرص 	 
الدولــة علــى ضمــان االســتدامة الماليــة والتشــغيلية لقطــاع الكهربــاء باعتبــاره مــن المدخــالت 

الرئيســة لمعظــم األنشــطة االقتصاديــة.

ُيمّكــن اإلطــار التنظيمــي المقــر الشــركة مــن تغطيــة المتطلبــات الرأســمالية والتشــغيلية، 	 
والقــدرة علــى تمويــل وتنفيــذ المشــاريع الكهربائيــة الضروريــة فــي وقتهــا، والمحافظــة علــى 

اســتقرار منظومــة الكهربــاء.

تمكن من التخطيط طويل المدى، وذلك يساهم في تحسين الكفاءة.	 

وخفــض 	  للمحطــات،  التوليــد  كفــاءة  رفــع  مــن  الكهربــاء  قطــاع  لتمكــن  تهــدف  اإلصالحــات 
اســتخدام الوقــود الســائل، ورفــع مســتوى االمتثــال البيئــي، وتعزيــز موثوقيــة شــبكة نقــل 
الكهربــاء لتمكيــن إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بهــدف تحقيــق مســتهدفات 
مزيــج الطاقــة األمثــل إلنتــاج الكهربــاء، وتحســين شــبكات التوزيــع وأتمتتهــا، بمــا يحقــق األهــداف 

المنشــودة، لتعزيــز موثوقيــة الخدمــة المقدمــة للمســتهلك.

اتفاقيــة معالجــة االلتزامــات الماليــة المســتحقة للحكومــة بقيمتهــا غيــر المســبوقة، تعتبــر 	 
اتفاقيــة تاريخيــة تعــزز المركــز المالــي للشــركة وتجعــل هيــكل رأس مالهــا أكثــر اســتدامة، حيــث 
تــم إعــادة تمويــل صافــي االلتزامــات الماليــة المســتحقة للحكومــة بتحويلهــا إلــى أداة ماليــة 
بمبلــغ )167.92( مليــار ريــال تمثــل تقريبــً )35.4%( مــن إجمالــي حجــم أصــول الشــركة كمــا فــي 
نهايــة عــام 2021م ضمــن حقــوق المســاهمين، وذلــك دون أي تأثيــر علــى نســبة ملكيــة حملــة 

األســهم العاديــة للشــركة.

هــذا باإلضافــة إلــى أن اإلصالحــات التنظيميــة تؤهــل الشــركة لرفــع تدفقاتهــا النقديــة مــن 	 
ــن مــن نســب تغطيــة الديــون للشــركة وســجلها االئتمانــي،  العمليــات التشــغيلية وهــو مــا حسَّ

ــل مشــروعاتها المســتقبلية. ــي قدرتهــا علــى تموي وبالتال

تأكيــدًا علــى فاعليــة اإلصالحــات ومســاهمتها المتوقعــة فــي تحســين وضــع الشــركة المالــي 	 
وســجلها االئتمانــي، فــي نوفمبــر 2020م عقــب إعــالن اإلصالحــات التنظيميــة والماليــة، تــم رفــع 
التصنيــف االئتمانــي للشــركة مــن قبــل وكالــة موديــز مــن درجــة A2 إلــى A1 وهــي نفــس درجــة 
التصنيــف االئتمانــي الســيادي للمملكــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك تــم رفــع التصنيــف المســتقل 
للشــركة )باســتثناء أثــر الدعــم الحكومــي( مــن قبــل جميــع وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالمية 

فيتــش وســتاندرد آنــد بــورز.

ــي قــوي مــن الدرجــة االســتثمارية، صــادر 	  نجحــت الشــركة فــي المحافظــة علــى تصنيــف ائتمان
عــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالميــة، وهــو يماثــل التصنيــف االئتمانــي الســيادي للمملكــة 
قبــل  مــن  فتقييمهــا  المملكــة،  فــي  للشــركات  االئتمانيــة  التصنيفــات  أعلــى  مــن  ويعــد 
 )A- ،A ،A1( ،ــي ــز، علــى التوال ــورز، فيتــش، مودي ــد ب ــي ســتاندرد آن مؤسســات التقييــم االئتمان

مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.

المساهمون وعالقات المستثمرين:

عملــت الشــركة علــى تحقيــق تطلعــات المســاهمين وتنميــة حقوقهــم وتســهيل حصولهــم 
علــى المعلومــات، وتولــي تعزيــز جــودة اإلفصــاح عــن النتائــج المالية والتطــورات المهمــة والتغيرات 
الجوهريــة اهتمامــً بالغــً، ملتزمــة بلوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة، وتعليمــات اإلفصــاح 
والشــفافية الــواردة فــي المــادة )90( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة.

واســتمرت الشــركة فــي بــذل جهودهــا الراميــة لتعزيــز ســبل التواصــل مــع مســاهميها وحثهــم 
ــداع أرباحهــم  ــداع شــهادات أســهمهم فــي محافــظ اســتثمارية، ممــا يحقــق انســيابية إي علــى إي
فــي حســاباتهم المربوطــة بمحافظهــم لــدى البنــوك المختلفــة خــالل اليــوم األول لصــرف األربــاح، 
ــادل  ــة، وتب ــة بالســوق المالي وتحــرص الشــركة دائمــً علــى التواصــل الفعــال مــع الجهــات المعني

المعلومــات ذات العالقــة بالشــركة مــع المســتثمرين والمؤسســات الماليــة واالســتثمارية.

وفــي إطــار تنميــة التواصــل فــي أســواق المــال المحليــة والعالميــة اســتمرت الشــركة فــي تنظيــم 
ــة مــع المســتثمرين والمحلليــن، والتــي يتــم مــن خاللهــا  ــة بصفــة دوري ــة هاتفي لقــاءات افتراضي
شــرح واســتعراض أداء الشــركة المالــي والتشــغيلي ونتائجهــا الماليــة، وباإلضافــة لذلــك، تشــارك 
الشــركة فــي الفعاليــات والمؤتمــرات التــي تهــم المســتثمرين والمجتمــع المالــي بصفــة عامــة، 
بهــدف إتاحــة وزيــادة فــرص التواصــل مــع إدارة الشــركة، وكمــا نعمــل علــى مــزج إنجازاتنــا فــي مجــال 
ممارســات البيئــة والمســئولية االجتماعيــة والحوكمــة، واإلفصــاح عنهــا بصفــة دوريــة فــي تقاريــر 

منفصلــة تصــدر دوريــً وفقــً للمعاييــر المحليــة والدوليــة الســائدة فــي مجــال عمــل الشــركة.  
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د( نشاط الموارد البشرية: 

بلغت نسبة توطين الوظائف )93.66%( من إجمالي القوى العاملة التي بلغت بنهاية عام 2021م )32,863( موظًفا.	 

حققــت برامــج الجــودة فــي الشــركة فــي عــام 2021م وفــرًا ماليــً وتجنبــً لخســارة ماليــة تتجــاوز مبلــغ )620( مليــون ريــال 	 
مــن خــالل تطبيــق توصيــات الدراســات التحســينية واقتراحــات برنامــج إبــداع الموظفيــن والــذي يعــزز ثقافــة الجــودة 

ــداع فــي الشــركة. واإلب

حصلت الشركة على جائزتين فضيتين من جمعية األفكار األمريكية 2021م، وهي:	 

- الجائزة األولى عن برنامج »إبداع الموظفين« في فئة » التميز في االتصال والتسويق « لبرنامج إبداع.

- الجائزة الثانية إلدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض عن الدراسة التحسينية. 

 %93.66

620

موظف32,863ً

مليون 
ريال

نسبة توطين 
الوظائف

حققت برامج الجودة في 
الشركة في عام 2021م  

التدريب والتطوير:

نفــذت الشــركة فــي عــام 2021م برامجهــا التطويريــة، التــي اشــتملت علــى إلحــاق الموظفيــن بــدورات داخليــة وخارجيــة، حيــث بلــغ إجمالــي 
تدريبيــً. يومــً   )189,675( وبواقــع  )59,296( مشــاركة  عــدد  القصيــرة  التطويريــة  بالــدورات  المشــاركات 

وبلــغ عــدد المشــاركات الحضوريــة )3,015( مشــاركة بنســبة )5%( مــن إجمالــي المشــاركات بينمــا بلــغ عــدد المشــاركات عــن ُبعــد فــي ظــل جائحــة 
كورونــا )56,281( مشــاركة بنســبة )95%( مــن إجمالــي المشــاركات، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد )161( نــدوة فنيــة وســالمة وصحــة مهنيــة عــن ُبعــد 
بالتعــاون مــع أكبــر الشــركات العالميــة المصنعــة والمحليــة وأكاديميــات التدريــب شــارك بهــا )19,758( مشــارًكا مــن داخــل وخــارج الشــركة، كمــا 
 Employee تــم تطويــر )778( مــن مديــري وقياديــي الشــركة فــي كيفيــة رفــع مســتوى االندمــاج الوظيفــي للموظفيــن فــي وحداتهــم التنظيميــة

.Engagement

كمــا حققــت معاهــد تدريــب الشــركة األربعــة التميــز فــي تطبيــق نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة، حيــث حصلــت علــى تقييــم )5( نجــوم بمتوســط تقييــم )98%(، ولضمــان موثوقيــة الشــبكة 
الكهربائيــة وتقليــل الحــوادث والحفــاظ علــى األرواح والممتلــكات، تــم تنفيــذ دورات ســالمة واختبــارات اعتمــاد فنيــة عــن طريــق معاهــد تدريــب الشــركة لعــدد )9,548( مشــاركً مــن عمالــة المقاوليــن.

ولتعزيز رؤية الشركة باستثمار معاهد التدريب من خالل تقديم الخدمات التدريبية للجهات الخارجية ومقاولي الشركة، تم تحقيق إيرادات مالية بإجمالي )18( مليون ريال.

59,296
مشاركة

إجمالي المشاركات 
بالدورات التطويرية 

القصيرة
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خدمات الموارد البشرية: 

واألبنــاء 	  )الزوجــة  أســرهم  وأفــراد  لمنســوبيها  الصحيــة  الرعايــة  خدمــة  الشــركة  تقــدم 
عيــادات خارجيــة وتنويــم، والوالديــن عيــادات خارجيــة( وذلــك بالتأميــن عليهــم مــن خــالل 
العقــد المبــرم مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي ــــ ميــد 
ــذي تــم تجديــده معهــم لالســتمرار فــي تقديــم الخدمــة للعــام 2022م ضمــن  غلــف ــــ، وال

منافــع ومزايــا عاليــة، كمــا تــم تشــغيل عيــادات الشــركة مــن خــالل مســتثمر خارجــي.

التحــول الرقمــي فــي تقديــم الخدمــات، والــذي يهــدف إلــى التحســين المســتمر فــي تقديــم 	 
الخدمــات للموظفيــن ورفــع مســتوى الرضــا لديهــم، مــن خــالل إطــالق العديــد مــن الخدمــات 
التــي أصبحــت تقــدم آليــً مثــل )برنامــج القــروض الســكنية، إجــراءات إصابــات العمــل، برنامــج 

النصــح واإلرشــاد(.

وضعــت الشــركة أولويــة واهتمامــً بالغــً فــي نشــر وتعزيــز الصحــة النفســية واالجتماعيــة 	 
فــي بيئــة العمــل ورفــع الرضــا الوظيفــي الــذي يســهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة لــدى موظفــي 
الشــركة، مــن خــالل فهــم طبيعــة المشــكالت النفســية واالجتماعيــة والمســاعدة فــي 
عالجهــا مــن خــالل البرامــج الوقائيــة، بهــدف المحافظــة علــى المــورد البشــري، وتحقيــق بيئــة 
عمــل صالحــة ومســتدامه، وتنميــة روح الــوالء والتواصــل الفعــال بيــن الشــركة وموظفيهــا، 
حيــث حصلــت الشــركة فــي هــذا الجانــب علــى المركــز الثالــث مــن بيــن )300( جهــة مشــاركة 
فــي مســابقة تعزيــز الصحــة النفســية، والتــي تشــرف عليهــا وزارة الصحــة، وينفذهــا المركــز 

الوطنــي لتعزيــز الصحــة النفســية.

المركز التنفيذي لتطوير القياديين:

يعــد المركــز التنفيــذي لتطويــر القيادييــن مركــزًا إلعــداد القــادة المســتهدفين، أولئــك الذيــن لديهــم إمكانــات لتولــي مناصــب قياديــة مســتقبلية مــع نطــاق أكبــر مــن المســؤولية فــي الشــركة لضمــان 
تأميــن جــداول إحــالل قويــة لتخطيــط التعاقــب الوظيفــي.

اإلحصائياتوصـف اإلنجاز

451 مشاركًإجمالي المشاركين في برامج تطوير المهارات القيادية الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب قيادية حتى عام 2021م.

11,404 مشاركًإجمالي المشاركين في ورش عمل وبرامج القيادة بالمركز حتى عام 2021م.

159,489.90 ساعة تدريبيةإجمالي الساعات التدريبية للمشاركين حتى عام 2021م.

534 مشاركًإجمالي المشاركين في برنامج تطوير المواهب المستهدفة حتى عام 2021م.

108 مشروعاتإجمالي مشاريع التعلم التطبيقي لبرنامج المواهب المستهدفة حتى عام 2021م.

4,324.6 ساعة تدريبيةإجمالي ساعات التدريب والتوجيه المقدمة من مدربي / مشرفي المركز التنفيذي لتطوير القياديين حتى عام 2021م.

طور المركز التنفيذي لتطوير القياديين برنامجً جديًدا )رحلة تسريع المواهب TAJ( امتدادًا لبرنامج المواهب المستهدفة حتى عام 2021م.
تم اختيار أفضل 30 مشارًكا من برنامج المواهب 

المستهدفة )مجموعات 2019-2020م(

 بالتعاون مع المعهد الدولي للتطوير اإلداري IMD تم إطالق )4( برامج في المجاالت التالية: التنفيذ االستراتيجي، والقيادة الملهمة، واالبتكار المبدع 
وإدارة األزمات حتى عام 2021م.

حضور 79 من قادة الشركة المستهدفين

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 حتى عام 2021م.

بحضور 320 مشاركً

2,319 مشاركًإجمالي حضور سلسلة ورش عمل "القيادة بالتأثير" لمديري اإلدارات ورؤساء القطاعات حتى عام 2021م.

بحضور 169 مشاركًقدم المركز التنفيذي لتطوير القياديين خطة تطويرية مخصصة لنشاط التوزيع قائمة على احتياجات قادة النشاط خالل العام 2021م.

بحضور 37 مشاركًقدم المركز التنفيذي لتطوير القياديين خطة تطويرية مخصصة لنشاط خدمات األمداد والعقود قائمة على احتياجات قادة النشاط خالل العام 2021م.
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إدارة أزمة جائحة 
كوفيد- 19: 

قامــت الشــركة باالســتجابة الســريعة مــع جائحــة كورونــا وفقــً للمســتجدات والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات 
الحكوميــة ذات العالقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفّعلــت خطــط إدارة األزمــات والتعافــي مــن الكــوارث 
ــي بالمتابعــة  ــي علــى التوال ــق إدارة األزمــات المشــكل إلدارة األزمــة، واســتمرت الجهــود للعــام الثان ــادة فري بقي
ــى تلقــي جرعتــي لقــاح  ــة. وحــث الموظفيــن عل ــة والرصــد والتقصــي وتطبيــق البروتوكــوالت الصحي والمراقب
كوفيــد 19 والــذي أســهم فــي وصــول نســبة مــن تلقــوا جرعتــي اللقــاح إلــى )99.93%( مــن الموظفيــن، كمــا 
يتــم بشــكل يومــي رصــد ومتابعــة الحــاالت المؤكــدة وحــاالت التعافــي حيــث بلغ عددهــا حتى نهاية عــام 2021م 
)3,011( حالــة مؤكــدة والتــي تمثــل تقريبــً مــا نســبته )9%( مــن موظفــي الشــركة حيــث لوحــظ تســجيل زيــادة 
فــي عــدد اإلصابــات مــع نهايــة العــام 2021م وظهــور متحــور أوميكــرون األمــر الــذي جعــل فريــق الشــركة يؤكــد 

علــى أهميــة الجرعــة التنشــيطية الثالثــة للقــاح كوفيــد 19 ويكمــل مســيرة حــث الموظفيــن ومتابعتهــم. 

كمــا قامــت الشــركة بإصــدار عــدد مــن األدلــة والسياســات للتعامــل مــع الجائحــة بدايــة بالدليــل الشــامل للتعامل 
مــع حــاالت االشــتباه والحــاالت المؤكــدة والــذي تــم تحديثــه باســتمرار وذلــك للتوافــق مــع تحديثــات وزارة الصحــة 
كمــا تــم ترجمتــه إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ونشــره علــى موقــع الشــركة باللغتيــن ويشــتمل الدليــل علــى عــدد )15( 

سياسة. 

وعلــى الجانــب التوعــوي تــم تفعيــل مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة برفــع مســتوى الوعــي حيــث اشــتملت علــى 
عــدد )11( نشــاطً كالتالــي:

ورش توعية وتدريب 
عن ُبعد للموظفين

10 911

6 578

2 134

)مبــادرة  تواصــل  قنــوات   )5( عــدد  تفعيــل  تــم  كمــا 
أفصــح( لإلبــالغ عــن حــاالت االشــتباه والحــاالت المؤكــدة 

والمقاوليــن للموظفيــن 

صحة الجلد 
واستخدام المعقمات

رسائل التوعية 
الصحية من قنوات 

الشركة

مأمونية اللقاح وأهمية 
وصول المجتمع لنسبة 

80% للوصول إلى 
المناعة المجتمعية

تدريب مسؤولي 
الفرز البصري

إجراءات احترازية 
للحوامل

هندسة العوامل 
البشرية والعمل 

عن ُبعد بالحاسوب 
المحمول

أهمية الجرعة 
التنشيطية

تعزيز الصحة 
النفسية في 

مواجهة الجائحة

التوعية بالمتحور 
أوميكرون وأهمية 

تلقي الجرعة 
التنشيطية

حيث أسهمت المنجزات أعاله في عدم تفشي الفيروس داخل الشركة وجعله تحت السيطرة )وهلل الحمد(.

61  6061 تقرير مجلس اإلدارة 602021 



63 تقرير مجلس اإلدارة 622021  تقرير مجلس اإلدارة 622021 62 

الشركات 
التابعة

6363



65 تقرير مجلس اإلدارة 642021 

تعــد )الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء( شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامــل 
للكهربــاء. الســعودية  للشــركة 

مهام الشركة:
النظــام  كفــاءة  رفــع  مــع  الســاعة  مــدار  علــى  األحمــال  ومتابعــة  الكهربائــي  النظــام  تشــغيل 
الكهربائــي بالتشــغيل االقتصــادي لجميــع محطــات التوليــد المربوطــة بالشــبكة الكهربائيــة، 
وصيانــة شــبكة النقــل لضمــان نقــل الطاقــة الكهربائيــة إلــى مراكــز األحمــال فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــز لشــبكة النقــل الكهربائي ــة، وتعنــى بالتوســع والتعزي ــة واســتقراريه عالي المملكــة بموثوقي
)110( كيلــو فولــت فأعلــى، كذلــك تعزيــز ســعة شــبكة  النقــل  التحويــل وخطــوط  لمحطــات 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية مــن خــالل مراحــل متعددة تشــمل عمليات التخطيــط والتصميم 
والتنفيــذ، وضمــان اســتمرارية تطويــر البرامــج والعمليــات فــي مختلــف المجــاالت. ويتضمــن هيــكل 
الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء خمســة أنشــطة رئيســة هــي: نشــاط العمليــات والتحكــم، 
نشــاط الصيانــة، نشــاط التخطيــط، نشــاط الهندســة، ونشــاط الخدمــات الفنيــة، باإلضافــة إلــى 
ــة. وتنــص مهــام الشــركة علــى التشــغيل االقتصــادي لمحطــات إنتــاج الطاقــة  ــع إدارات مركزي أرب
الكهربائيــة ونقــل الطاقــة بموثوقيــة عاليــة إلــى مراكــز اســتهالكها، ودراســة وإصــدار توقعــات 
األحمــال ووضــع الخطــط لتعزيــز النظــام الكهربائــي لمقابلــة األحمــال المتوقعة للســنوات المقبلة، 
باإلضافــة إلــى خدمــة كبــار المشــتركين وتلبيــة احتياجاتهــم نحــو تغذيتهــم بالكهربــاء، وتهيئــة 

البيئــة المناســبة والمحفــزة للموظفيــن وتطويرهــم لتحقيــق خطــة تميــز األداء التشــغيلي.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:
االســتراتيجية  النقــل  شــركة  خطــة  إعــداد  )إتقــان(  االســتراتيجي  التحــول  برنامــج  فريــق  أنجــز 
)Strategy 20( لألعــوام 2020-2025، وتــم تحديثهــا بنــاًء علــى رصــد دقيــق للمتغيــرات الداخليــة 
للكهربــاء  الســعودية  للشــركة  االســتراتيجية  والتوجهــات  الكهربــاء  ســوق  فــي  والخارجيــة 

المنفعــة. وأصحــاب 

ترتكــز الخطــة المحدثــة علــى إنجــاز )12( مســتهدفً اســتراتيجيً، لرفــع الكفــاءة فنيــً وماليــً وتعزيــز 
الموثوقيــة وتطبيــق إدارة األصــول والتحــول الرقمــي فــي األعمــال والخدمــات المقدمــة، مــع التركيــز 

علــى تطويــر قــدرات الموظفيــن وتحقيــق توقعــات العمــالء وأصحــاب المصلحــة.

ومــن خــالل خطــط وأهــداف شــركة النقــل فــي تعزيــز اإلمــدادات الكهربائيــة مــع خفــض تكاليفهــا، 
عــام  خــالل  الشــركة  أنجــزت  الكهربائيــة،  الوطنيــة  الشــبكة  اســتكمال  فــي  العمــل  ومواصلــة 
2021م، عــددًا مــن المشــاريع الجديــدة بجانــب مشــاريع تعزيــز المحطــات القائمــة، اســتهدفت 

تحســين وتطويــر شــبكات النقــل ورفــع كفاءتهــا حيــث أضافــت الشــركة شــبكات هوائيــة وكابــالت 
أرضيــة ومحطــات تحويــل باإلضافــة إلــى شــبكات األليــاف الضوئيــة، وبلغــت الشــبكات الهوائيــة 
والكابــالت األرضيــة المضافــة )2371.68( كــم دائــري، وتمثــل مــا نســبته )2.66%( مــن الشــبكات 

ــة عــام 2020م، وهــي علــى النحــو التالــي: القائمــة فــي نهاي

على مستوى الجهد الفائق 
230 - 380 كيلو فولت: إضافة 
)1457.25( كم دائري، منها 
)48.94( كم دائري كابالت 

أرضية و)1408.31( كم دائري 
شبكات هوائية.

إنشاء )40( محطة 
تحويل جديدة.

على مستوى الجهد العالي 
110 - 132 كيلو فولت: إضافة 

)914.43( كم دائري، منها 
)338.76( كم دائري كابالت 

أرضية، و )575.67( كم دائري 
شبكات هوائية.

2 - الشركات التابعة:

أ(   الشركة الوطنية     
      لنقل الكهرباء 

شبكة األلياف الضوئية:
تمتلــك الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء أحــدث وســائط االتصــاالت لنقــل المعلومــات بســرعات 
عاليــة جــدًا مــن خــالل إشــارات ضوئيــة تمــر مــن خــالل حزمــة مــن كيابــل األليــاف الضوئيــة )الفايبــر(

الممتــدة مــع خطــوط نقــل الكهربــاء فــي جميــع أجــزاء شــبكة النقــل، وذلــك لربــط محطــات التوليد 
ومحطــات النقــل ببعضهــا البعــض ومراقبتهــا والتحكــم بهــا عــن طريــق مراكز التحكــم اإلقليمية 
والوطنيــة بموثوقيــة وســرعة عاليــة، مــع نقــل القــراءات الالزمــة ومتابعتهــا بشــكل مباشــر مــن 
خاللهــا فهــي أحــد أهــم عناصــر الشــبكات الذكيــة لمــا تمتلكــه مــن خصائــص تتماشــى مــع 

التقنيــات الحديثــة.

فبــدءًا مــن عــام 2009م تــم التخطيــط والتنفيــذ لتوســعة وتعزيــز شــبكة نقــل الكهربــاء وصــوالً 
إلــى الوضــع الحالــي بتدعيــم شــبكة النقــل بشــبكة أليــاف ضوئيــة مترابطــة لجميــع مناطــق 
المملكــة، مــع تعزيــز الشــبكة الداخليــة فــي كل منطقــة علــى حــدة، وبالتالــي الحصــول علــى بنيــة 
تحتيــة قويــة تدعــم توجهــات الشــركة مــع التحــول الرقمــي ورفــع كفــاءة التشــغيل، حيــث تــم 
إضافــة أطــوال شــبكة األليــاف الضوئيــة بمقــدار )1604( كــم لعــام 2021م ليصــل إجمالــي أطــوال 
شــبكة األليــاف الضوئيــة إلــى مــا يزيــد علــى )82,500( كــم، لتضــع الشــركة ضمــن أكبــر شــبكات 

األليــاف الضوئيــة علــى مســتوى المنطقــة.

1,604
كم لعام 

2020م

تم إضافة أطوال شبكة 
األلياف الضوئية بمقدار

كم82,500

وصل إجمالي أطوال شبكة 
األلياف الضوئية إلى ما يزيد عن
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ب(   شركة كهرباء السعودية 
        لتطوير المشاريع

مشــاريع   )4( فــي  العمــل 
التوليــد  قــدرات  لتعزيــز 
ــار  بتكلفــة تتجــاوز )20( ملي
ريــال، بإجمالــي قــدرات )5.5( 

جيجــاوات. 

مشـــاريع  علــــــى  اإلشــــــراف 
شبـكــــــة  قــــدرات  لتعــــــزيز 
نقـــــل الكهـــــرباء بمحطــات 
نقــل  وخطــوط  تحويليــة 
لعدد )422( مشــروعً تتجاوز 
 )43( التعاقـــــدية  قيمـــتــــها 

ريــال. مليــار 

الخـــــــدمــــــــات  تقـــــديــــــــــــم 
االسـتشاريـــــة والهنـــــدسية 
الـــنـــقـــــــــــــــل  لشــــــركــــــــــة 
لمشـــــــــروع  المصــــــــــريـــــــة 
إنشــــــــــــــاء المعــــــــوضـــــــات 
شــــــــــــــــــــرق  بمحـــــــطــــــــــــة 

العوينــات.

العـــمــــــل لطــــــرح وترسيــــــة 
نقــــــــل  وتوقــيـــــع مشـــاريــــع 
جديــدة لعــدد )77( مشــروع 
بميزانيــة مخصصــة تقــدر ب 
لتحســين  ريــال  مليــار   )9.5(
النقــل  شــبكة  أداء  كفــاءة 
تعــــــزيز موثوقيـتــهــــــا  مــــــع 

واســتقرارها.

مراكــز  إنشــاء  مشــروع  طــرح 
المتقدمــة لشــبكات  التحكــم 
ــع ADMS بعــدد 8 مراكــز  التوزي
فــي مناطــق األعمــال المختلفة، 
ومركــز تحكــم وطنــي بالريــاض 
بتكلفــة تقديريــة 437 مليــون 
أداء  كفــاءة  لتحســين  ريــال 

شــبكة التوزيــع.

12345
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تعــد )شــركة كهربــاء الســعودية لتطويــر المشــاريع( شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامــل للشــركة الســعودية للكهربــاء، وتعتبــر الــذراع الهندســية لتصميــم وإدارة مشــروعات الشــركة واإلشــراف علــى 
تنفيذهــا، كمــا تعمــل علــى توطيــن الخبــرة الهندســية والمعرفيــة لمنســوبي الشــركة وخفــض التكاليــف الــرأس ماليــة.

مهام الشركة:

تشــتمل مهــام شــركة كهربــاء الســعودية لتطويــر المشــاريع علــى هندســة وتصميــم مشــاريع توليــد ونقــل الكهربــاء واإلشــراف علــى تنفيذهــا حســب المواصفــات الهندســية والجــودة المطبقــة بالشــركة 
وضمــن التكلفــة والجــداول الزمنيــة المعتمــدة وكذلــك المحافظــة علــى المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وســالمة العامليــن، كمــا تهتــم الشــركة وتشــجع علــى مشــاركة األفــكار اإلبداعيــة وتعمــل علــى 

تطويرهــا لتحســين فاعليــة األداء وزيــادة القيمــة المضافــة.

وتســعى الشــركة لالعتمــاد علــى كــوادر متخصصــة ومؤهلــة مــن الســعوديين لتوطيــن الخبــرة والمعرفــة وذلــك مــن أجــل تمكينهــم مــن قيــادة العمــل مســتقباًل لســد احتياجــات الشــركة المختلفــة وكذلــك 
احتياجــات قطــاع الكهربــاء فــي المملكــة، حيــث تضــع الشــركة تصــورًا مســتقبليً بــأن تنافــس علــى المشــروعات المطروحــة محليــً وخارجيــً.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

 )81( بلــغ  إبداعيــة بوفــر مالــي  )29( فكــرة   توثيــق 
ريــال. مليــون 

ــال   إضافــة أصــول رأســمالية بقيمــة )25( مليــار ري
ونقــل  توليــد  مشــاريع  معــدات  رســملة  بعــد 

الطاقــة.

المركــزة  الشمســية  الطاقــة  تقنيــة  تشــغيل 
المملكــة  فــي  محطـــــــة  كأول   )Technology CSP(
وعــد  محطــة  مشــروع  فــي  السعـــــودية  العربيــة 

ميجــاوات.  )50( بقــدرة  المركبــة  الشــمال 

121314

تعزيــز قــدرات شــبكة النقــل بتشــغيل مشــاريع محطــات 
 )168( بعــدد  بالشــبكة  ربطهــا  وخطــوط  طاقــة  نقــل 
جديــدة  نقــل  محطــة   )40( عــدد  تتضمــن  مشــروعً، 
ــز عــدد )15( محطــة نقــل قائمــة بقــدرات تحويليــة  وتعزي
تبلــغ )19,545( ميجــا فولــت أمبيــر. وربطهــا بالشــبكة 
)3,368( كــم  أرضيــة بطــول  بخطــوط هوائيــة وكابــالت 

جديــد  نقــل  مشــروع   )101( عــدد  عقــود  توقيــع   
بإجمالــي مبالــغ فعليــة بلغــت )17.5( مليــار ريــال، 
طولــي،  كــم   )4,538( شــبكات  أطــوال  وبإجمالــي 
وإجمالــي ســعة محــوالت )14,309( ميجافولــت أمبير.

المملكــة  بيــن  الكهربائــي  الربــط  وتوقيــع  طــرح 
العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث 
مليــارات   )5( بحوالــي  العقــود  تكلفــة  إجمالــي  بلــغ 

ريــال. 

9

طــرح مناقصــة مشــروع تحويــل عــدد )20( وحــدة توليــد 
بالمحطــة العاشــرة للعمــل بالغــاز الطبيعــي بتكلفــة 
مشــاريع  ضمــن  وذلــك  ريــال،  مليــون   )500( تقديريــة 
رؤيــة المملكــة 2030 لتحويــل محطــات توليــد الكهربــاء 

للعمــل بالغــاز بــدالً مــن الوقــود الســائل.

الطاقــة  مشــاريع  تنفيــذ  إدارة  فــي  المســاهمة 
الطاقــة  مشــاريع  ربــط  مثــل   2030 رؤيــة  ضمــن 
المتجــددة بالشــبكة لتحقيــق البرنامــج الوطنــي 
القديــة، ومشــروع  المتجــددة، مشــروع  للطاقــة 
المســار الرياضــي، مشــروع أمــاال ومشــروع مدينــة 

نيــوم.

تعزيــز قــدرات التوليــد بتشــغيل عــدد )6( وحــدات 
وربطهــا  ميجــاوات،   )1,488( بإجــــمـــــالي  تولــيـــد 
الثالثــة  التوليــد  محطــة  بمشــروعي  بالشــبكة، 
وربطهمــا  الشــمال  وعــد  توليــد  عشــرة، ومحطــة 
بالشــبكة، باإلضافــة إلــى إعــادة تشــغيل عــدد )6( 
وحــدات باســتخدام الغــاز بمحطــة التوليــد الرابعــة 

ميجــاوات.    )1,164( بقــدرات  عشــرة 

678
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ج(   الشركة السعودية لشراء الطاقة 
       )المشتري الرئيس(

تعتبــر )الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة »المشــتري الرئيــس«( شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مملوكــة بالكامــل للشــركة الســعودية للكهربــاء.

ويندرج تحتها أربع وحدات تنظيمية رئيسة هي كما يلي:

1-  قطاع المتاجرة. 

2- قطاع اإلنتاج المستقل والطاقة المتجددة.

3- قطاع اتفاقيات وإمداد الوقود.    

4- قطاع المالية والخدمات المساندة، وكذلك إدارة الشؤون القانونية.

مهام الشركة:
ــر وتأســيس الشــراكات الجديــدة لمشــاريع اإلنتــاج المســتقل ومشــاريع الطاقــة المتجــددة،  تطوي
ومراقبــة تنفيذهــا فــي إطــار اتفاقيــات تجاريــة طيلــة عمــر المشــروع لبيــع وشــراء الطاقــة وتوفيــر 
الوقــود ورفــع كفــاءة اســتخدامه، ممــا يتيــح لهــا اســتيراد وتصديــر الطاقــة الكهربائيــة والمتاجــرة 

بهــا عبــر خطــوط النقــل للشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة.

           أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

مشاريع المرحلتين الثانية 
والثالثة ضمن البرنامج 

الوطني للطاقة المتجددة

مشروع سدير للطاقة 
الشمسية ضمن البرنامج 
الوطني للطاقة المتجددة

االهتمام بالطاقة 
المتجددة

مشاريع لإلنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:

مشــروع محطــة توليــد ليلــى األفــالج للطاقــة الشمســية، وهــو أول مشــروع بالمملكــة يتــم 	 
بالشــبكة  الشمســية ويرتبــط مباشــرة  بالطاقــة  المســتقل يعمــل  اإلنتــاج  بنظــام  تطويــره 
الكهــــربائية بقدرة )10( ميجـــــا وات، وهو ثمـــــرة اتفــــاق وجهـــــــد مشتــــرك مـــــــع مـدينــــــة الملك 
تــم  وقــد  »تقنيــة«،  التقنــي  واالســتثمار  للتنميــة  الســعودية  وشــركة  للعلــوم  العزيــز  عبــد 

التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي مــارس 2021م.

مشــروع محطــة ســكاكا بالطاقــة الشمســية بقــدرة )300( ميجــاوات، وقــد وقعــت اتفاقياتــه فــي 	 
14 فبرايــر 2018م مــع شــركة المشــروع التابعــة لشــركة أكوابــاور الســعودية بمشــاركة مــن 
شــركة الجهــاز الســعودية، وقــد تضمنــت اتفاقيــات المشــروع شــرط أن تكــون نســبة المحتــوى 
المحلــي والتوطيــن للخدمــات والمــواد ال تقــل عــن )30%( مــن تكاليــف إنشــاءات المشــروع، وقــد 
ــم التشــغيل التجــاري فــي  ــة عــام 2019م، وقــد ت ــم التشــغيل المبدئــي للمشــروع فــي نهاي ت

يونيــو 2020م.

مشــروع محطــة دومــة الجنــدل بطاقــة الريــاح بقــدرة )400( ميجــاوات، وقــد وقعــت االتفاقيــة 	 
فــي شــهر مــارس مــن عــام 2019م مــع شــركة المشــروع التابعــة للشــركة الفرنســية للكهربــاء 
)EDF( ومصــدر اإلماراتيــة، وتــم االنتهــاء مــن العمــل فــي التركيبــات واإلنشــاءات للمشــروع، 

وأكتمــل التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي الربــع الرابــع لعــام 2021م.

مشــروع محطــة رابــغ للطاقــة الشمســية بقــدرة )300( ميجــاوات، وقــد وقعــت اتفاقيــة الشــراء 	 
فــي شــهر ينايــر 2021م مــع شــركة المشــروع التابعــة لتحالــف شــركات ماروبينــي اليابانيــة 
وشــركة الجميــح الســعودية، والعمــل جــاٍر فــي التركيبــات واإلنشــاءات للمشــروع ومــن المخطــط 

أن يتــم التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي عــام 2023م.

مشــروع محطــة جــدة للطاقــة الشمســية بقــدرة )300( ميجــاوات، وقــد وقعــت اتفاقيــة الشــراء 	 
 )EDF Renewables( فــي شــهر ينايــر 2021م مــع شــركة المشــروع التابعــة لتحالــف شــركات
الفرنســية مــع شــركة مصــدر اإلماراتيــة وشــركة نســما، والعمــل جــاٍر فــي التركيبــات واإلنشــاءات 

للمشــروع ومــن المخطــط أن يتــم التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي عــام 2023م.

مشــروع ســدير للطاقــة الشمســية بقــدرة )1500( ميجــاوات، حيــث يمثــل المشــروع باكــورة 	 
المشــاريع مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة ضمــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة الــذي 
يتضمــن تطويــر )70%( مــن قــدرات الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة بحلــول 2030، بمــا ينســجم 
مــع أهــداف رؤيــة المملكــة الطموحــة، وقــد وقعــت اتفاقيــة الشــراء فــي شــهر ديســمبر 2020م.
مــع شــركة المشــروع التابعــة لتحالــف شــركات أكوابــاور مــع صندوق االســتثمارات العامة وشــركة 

أرامكــو الســعودية، والعمــل جــاٍر فــي التركيبــات واإلنشــاءات للمشــروع، ومــن المخطــط أن يتــم 
التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي عــام 2024م. 

مشــروع محطــة طيبــة لإلنتــاج المســتقل، والتــي تقــع فــي المنطقــة الغربيــة للمملكــة بقــدرة 	 
)3600( ميجــاوات، حيــث تــم طــرح وثائــق طــرح المشــروع للمطوريــن، ومــن المتوقــع توقيــع 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة ومــن ثــم دخــول المحطــة االبتدائــي للخدمــة فــي شــهر ســبتمبر 2024م.

مشــروع محطــة القصيــم لإلنتــاج المســتقل، والتــي تقــع فــي المنطقــة الوســطى للمملكــة 	 
بقــدرة )3600( ميجــاوات، حيــث يجــري إعــداد وثائــق طــرح المشــروع تمهيدًا لطرحهــا للمطورين، 
ــي للخدمــة فــي  ــم دخــول المحطــة االبتدائ مــن المتوقــع توقيــع اتفاقيــة شــراء الطاقــة ومــن ث

شــهر مــارس 2025م.
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وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة 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 )تم التشغيل التجاري(.

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية
2021م100%2,000 وتكون الشركة مشتريً للطاقة )المشروع قيد التنفيذ(.

2021م100%10مشروع محطة توليد ليلى األفالج للطاقة الشمسية )تم التشغيل التجاري(.

2020م100%300مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية )تم التشغيل التجاري(.

2022م100%400مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح )قيد التشغيل(.

2024م100%1,500مشروع سدير للطاقة الشمسية )المشروع قيد التنفيذ(.

2023م100%300مشروع رابغ للطاقة الشمسية )المشروع قيد التنفيذ(.

2023م100%300مشروع جدة للطاقة الشمسية )المشروع قيد التنفيذ(.

2026م100%3,600مشروع محطة توليد شمال القصيم )تحت التطوير(.

2025م100%3,600مشروع محطة توليد طيبة )تحت التطوير(.

االهتمام بالطاقة المتجددة:
واســتكماالً الهتمــام الشــركة بمصــادر الطاقــة المتجــددة بعــد توقيــع اتفاقيــة شــراء الطاقــة فــي 
عــام 2018م مــع شــركة ســكاكا للطاقــة الشمســية بقــدرة )300( ميجــاوات، فقــد تــم توقيــع 
اتفاقيــة شــراء الطاقــة لمشــروع آخــر فــي عــام 2019م لنــوٍع جديــد مــن أنــواع الطاقــة المتجــددة، 
وهــو مشــروع دومــة الجنــدل بطاقــة الريــاح وبقــدرة كهربائيــة تصــل إلــى )400( ميجــاوات، ولمــدة 
20 ســنة، ومــن المتوقــع أن يكــون التشــغيل التجــاري فــي عــام 2022م، وتم توقيع اتفاقية الشــراء 

لمشــروع ســدير للطاقــة الشمســية بقــدره )1500( ميجــاوات فــي عــام 2020م، ومــن المخطــط 
ــم توقيــع اتفاقيــات الشــراء لمشــروعي جــدة  التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي عــام 2024م، وت
ورابــغ للطاقــة الشمســية فــي عــام 2021م بقــدرة )300( ميجــاوات لــكل منهمــا، ومــن المخطــط 
التشــغيل التجــاري للمشــروعين فــي عــام 2023م، وتــم توقيــع اتفاقية الشــراء لمشــروع الشــعيبة 
للطاقــة الشمســية فــي عــام 2021م بقــدرة )600( ميجــاوات، ومــن المخطــط التشــغيل التجــاري 

للمشــروع فــي عــام 2024م.

للطاقــة  الوطنــي  البرنامــج  ضمــن  الشمســية  للطاقــة  ســدير  مشــروع 
المتجــددة:

نجــاح التطويــر واإلغــالق المالــي لمشــروع ســدير للطاقــة الشمســية بقــدرة )1500( ميجــاوات مــع 
تحالــف شــركة أكوابــاور وصنــدوق االســتثمارات العامــة وشــركة أرامكــو الســعودية، والعمــل جــاٍر 

فــي التركيبــات واإلنشــاءات للمشــروع.

مشــاريع المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة ضمــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة 
المتجــددة:

اســتهدفت مشــاريع المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة تطويــر عــدد )6( 
مشــاريع للطاقــة المتجــددة تبلــغ قدرتهــا اإلجماليــة نحــو )1.47( جيجــاوات.   

وتتضمــن المشــاريع فئتيــن )أ، ب( كمــا هــو موضــح بالجــدول أدنــاه، حيــث تــم تصنيفهــا إلــى 
فئتيــن، تشــمل فئــة )أ( وتتضمــن المشــاريع ذات الســعة األقــل مــن )100( ميجــاوات، وتشــمل 
مشــروعي المدينــة ورفحــا، والفئــة )ب( وتتضمــن )4( مشــاريع ذات الســعة األعلــى مــن )100( 
ميجــاوات، وتشــمل مشــاريع )رابــغ، جــدة، الشــعيبة، القريــات(، وتــم بنجــاح تطويــر وتحقيــق اإلغــالق 
المالــي لمشــروعي رابــغ وجــدة للطاقــة الشمســية، وقــد تــم توقيــع اتفاقيــات مشــروع الشــعيبة 
والعمــل جــاٍر علــى إكمــال اإلغــالق المالــي للمشــروع، وتــم توقيــع اتفاقيــة األرض الرئيســية لمشــروع 

ــي للمشــروع. ــات والعمــل جــاٍر علــى توقيــع االتفاقيــات وتحقيــق اإلغــالق المال القري

ــر عــدد )4( مشــاريع  ــة المتجــددة تطوي ــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاق ــة الثالث تســتهدف المرحل
للطاقــة المتجــددة، تبلــغ قدرتهــا اإلجماليــة حوالــي )1200( ميجــاوات، وتــم طرحها علــى المطورين 

المؤهليــن، وتوقيــع اتفاقيــات مشــروعي الــرس وســعد.
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محــدودة  ذات مســؤولية  شــركة  معلومــات(  وتقنيــة  لالتصــاالت  المتكاملــة  )شــركة ضوئيــات  ُتعــد 
ــة  ــة للبني ــم خدمــات البيــع بالجمل ــاء، تأسســت لتقدي مملوكــة بالكامــل للشــركة الســعودية للكهرب
إنشــاء  الشــركة  أهــداف  أهــم  ومــن  التحتيــة.  البنــى  ذات  الكبــرى  االتصــاالت  إلــى شــركات  التحتيــة 
وتشــغيل شــبكات أليــاف ضوئيــة متطــورة إضافــة إلــى االســتفادة مــن منظومــة األليــاف الضوئيــة 
ــاء، وتغطــي أكثــر مــن )121( ألــف كيلــو  واســعة االنتشــار التــي تملكهــا الشــركة الســعودية للكهرب

متــر علــى مســتوى المملكــة، بمــا فــي ذلــك القــرى والهجــر والحــدود.

ــى المســاهمة فــي تحســين جــودة وســرعة  ومــن الناحيــة االســتراتيجية فــإن الشــركة تســعى إل
اإلنترنــت فــي المملكــة بمــا يحقــق رؤيــة المملكــة 2030 والمبــادرات التــي تهــدف إلــى نشــر النطــاق 
العريــض بتقنيــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل، وتمكيــن شــركات االتصــاالت مــن تقديــم خدمــات 

متنوعــة إلــى عمالئهــا.

مهام الشركة:
ــات  إدراكً مــن شــركة ضوئيــات المتكاملــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لهــذه الفــرص والتحدي
وفــي ســبيل تحقيــق أهــداف الشــركة واالســتثمار األمثــل، تــم توقيــع اتفاقيــة تنفيــذ مبــادرة 
نشــر النطــاق العريــض بتقنيــة األليــاف الضوئيــة بالمناطــق الحضريــة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات فــي عــام 2017م، وتــم تعميــد ضوئيــات بتوصيــل األليــاف الضوئيــة لـــ )744,500( منــزل 

مــن تلــك المبــادرة وبدعــم حكومــي يقــدر بنحــو )2.08( مليــار ريــال.

وبنــاًء علــى هــذه االتفاقيــة، فقــد قامــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمنــح الشــركة 
رخصــة تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة، والتــي تخــول شــركة ضوئيــات المتكاملــة 
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بتقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة لالتصــاالت ضمــن 

نطــاق الخدمــات التاليــة:

)الخاليــا الصغيــرة، أنظمــة الهوائــي الموزعــة، الحلــول الداخليــة، ونقــاط الوصــول الالســلكية - 
األليــاف المعتمــة والبرابــخ، بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــات الربــط لمواقــع األبــراج أو دوائــر الوصــول 
ــات الثابتــة النشــطة، بمــا فــي  ــة لوصــالت البيان والنفــاذ الثابتــة النشــطة - خدمــات البيــع بالجمل

ــة النشــطة(.  ــر الوصــول والنفــاذ الثابت ــك خدمــات دوائ ذل

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:
تتمثــل خطــط شــركة ضوئيــات المتكاملــة وبالشــراكة مــع شــركات االتصــاالت )مقدمــي الخدمــات( 
فــي فتــح قنــوات االتصــال مــع شــركات االتصــاالت لتقديــم خدمــات اتصــاالت متميــزة لقطــاع األعمــال 

وقطــاع األفــراد، ومــن ضمــن األعمــال التــي تــم إنجازهــا لتحقيــق ذلــك مــا يلــي:

رغــم الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها قطــاع االتصــاالت خــالل عــام 2021م إال أنــه تــم توصيــل 	 
الخدمــة لنحــو )648( ألــف منــزل ومنشــأة منــذ بــدء المشــروع، بمــا يتيــح تقديــم الخدمــة لنحــو 

)10%( مــن جميــع األســر بالمملكــة علــى النحــو التالــي:

380,000
منزل

في المدن التي يزيد عدد 
سكانها على 

مليون نسمة

181,000
 منزل

في المدن التي يتراوح عدد 
سكانها بين

 100 ألف ومليون نسمة

87,000
 منزل

في المدن التي يزيد 
عدد سكانها عن

 100 ألف نسمة

د(   شركة ضوئيات المتكاملة 
       لالتصاالت وتقنية المعلومات

الدعم الحكومي ضمن مبادرة نشر النطاق العريض:	 

- إصــدار أوامــر عمــل بإيصــال شــبكة األليــاف الضوئيــة إلــى )597,540( منــزالً بدعــم حكومــي بلــغ 
نحــو )1.66( مليــار ريــال منــذ بدايــة المشــروع وحتــى نهايــة عــام 2021م.

- توقيــع اتفاقيــة موحــدة برعايــة هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لبيــع خدمــة األليــاف الضوئيــة 
مــع كل مــن: شــركة االتصــاالت الســعودية، وشــركة اتحــاد اتصــاالت )موبايلــي(، وشــركة زيــن، 
ضوئيــات  شــركة  االتفاقيــة  هــذه  ومكنــت  عذيــب.  وشــركة  المتكاملــة،  االتصــاالت  وشــركة 
المتكاملــة مــن إتاحــة اســتخدام شــبكة األليــاف الضوئيــة للمنــازل مــن قبــل مــزودي خدمــة 
االتصــاالت فــي المملكــة، ممــا وفــر إمكانيــة طلــب المســتخدم النهائــي للخدمــة مــن قبــل 
مــزود الخدمــة المفضــل لديــه وبشــكل مباشــر، عبــر شــبكة ضوئيــات المتكاملــة األكثــر تقدمــً 

واألســرع فــي المملكــة. 

 	 )IoT-VNO( الحصــول علــى رخصــة تقديــم خدمــات مشــغل الشــبكة االفتراضيــة إلنترنــت األشــياء
مــن قبــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، حيــث ســتطلق الشــركة خدمــات إنترنــت األشــياء 

فــي المملكــة.

تفعيــل اتفاقيــة التعــاون المشــترك مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتنفيــذ مبــادرة 	 
البنيــة التحتيــة الرقميــة لالتصــاالت الخــاص بالمــدن الصناعيــة )مــدن( والبــدء فــي عمليــات 
ــع داخــل المــدن  ــط لـــ 10 مصان ــم بيــع خدمــات الرب ــة، حيــث ت المبيعــات داخــل المــدن الصناعي
الصناعيــة، عبــر كل مــن شــركة زيــن واالتصــاالت المتكاملــة وعذيــب لالتصــاالت، والعمــل جــاٍر 
علــى تســريع عجلــة المبيعــات ألكبــر عــدد ممكــن مــن المصانــع الموجــودة فــي الخمــس مــدن 

الصناعيــة.

اســتالم البنيــة التحتيــة لالتصــاالت فــي المخططــات الســكنية الجديــدة الواقعــة داخــل مناطــق 	 
النمــو الوطنــي لعــدد يتجــاوز )88( ألــف وحــدة ســكنية، علــى أن يتــم إيصــال الخدمــة لهــم عنــد 

اإلشــغال.

ذات 	  بيانــات  مراكــز  لبنــاء  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
مواصفــات عالميــة، والحصــول علــى موافقــة مجلــس مديــري ضوئيــات لبنــاء أول مركــز بيانــات 
لشــركة ضوئيــات المتكاملــة فــي مدينــة الريــاض، والــذي ســوف يكــون أكبــر مركــز بيانــات فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

قامــت شــركة ضوئيــات المتكاملــة بربــط جميــع المنشــآت الرياضيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 	 
ــك بهــدف نقــل األحــداث الرياضيــة عبــر األليــاف الضوئيــة، ومــن أهــم  علــى شــبكة ضوئيــات، وذل
األحــداث الرياضيــة التــي تــم العمــل عليهــا، دوري األميــر محمــد بــن ســلمان، وســباق الفورمــوال - 1، 
وســباق الفورمــوال – إي. وتقديــم خدمــة اإلنترنــت عالــي الســرعة مــن خــالل تمكيــن مقدمــي خدمــة 

اإلنترنــت المرخصيــن فــي المملكــة لتقديــم خدمــة اإلنترنــت.

نجــاح المشــروع التجريبــي لالســتفادة مــن الشــبكة الكهربائيــة الهوائيــة القائمــة فــي نشــر 	 
النطــاق العريــض باســتخدام شــبكة األليــاف الضوئيــة الهوائيــة، والــذي يمثــل وفــرًا فــي تجنــب 

تكاليــف األعمــال المدنيــة.

نجــاح المشــروع التجريبــي لتمديــد المســار المشــترك بيــن شــبكة ضوئيــات وشــبكات التوزيــع 	 
بالشــبكات األرضيــة، والــذي يســهم فــي تجنــب ازدواجيــة التكاليــف.
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هـ(   شركة ضوئيات  
         لالتصاالت

و(   الشركة السعودية  
       إلنتاج الطاقة

ُتعــد )شــركة ضوئيــات لالتصــاالت( شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامــل للشــركة 
الســعودية للكهربــاء.

مهام الشركة:

إنشــاء واســتئجار وإدارة وتشــغيل شــبكات األليــاف البصريــة والكهربائيــة لتقديــم 	 
خدمــات االتصــاالت.

ُتعــد )الشــركة الســعودية إلنتــاج الطاقــة( شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامــل 
للشــركة الســعودية للكهربــاء.

مهام الشركة:
توليد الطاقة الكهربائية، وتنقية وتحلية المياه.

ز(   شركة الكهرباء
      للصكوك

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، شركة 

الكهرباء لبرنامج الصكوك الدولية
تعــد الشــركات المذكــورة أعــاله جميعهــا ذات غــرض خــاص، تــم تأسيســها فــي جــزر الكايمــن 
كشــركات ذات مســئولية محــدودة، وذلــك لتقديــم الخدمــات والدعــم الالزميــن فيمــا يتعلــق بإصــدار 

ــة.  الســندات والصكــوك الدولي

أبرز أعمال الشركات وإنجازاتها:
منــذ العــام 2012م، ســاهمت المنشــآت ذات الغــرض الخــاص )شــركات الصكــوك الدوليــة( فــي 
تقديــم الدعــم الهيكلــي الــالزم إلصــدارات الشــركة مــن الصكــوك اإلســالمية فــي األســواق الدوليــة، 
والتــي بلــغ مجمــوع المتحصــالت مــن إصدارتهــا جميعــً حتــى نهايــة عــام 2021م مبلغــً وقــدره 
ــال ســعودي(، وقــد ســاهمت جميعهــا  ــار ري ــار دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل )35.8( ملي )9.55( ملي
فــي توفيــر التمويــل لمشــاريع الشــركة الرأســمالية وأغراضهــا العامــة، والتــي تهــدف لتحســين 

ــة المقدمــة. ــة وكفــاءة الخدمــة الكهربائي جــودة وموثوقي

خــالل العــام 2021م، تــم تأســيس شــركة الكهربــاء لبرنامــج الصكــوك الدوليــة، ولــم تصــدر الشــركة 
أي صكــوك إســالمية جديــدة وبالمقارنــة مــع العــام 2020م، تــم تأســيس شــركة الكهربــاء للصكــوك 
الدوليــة 5 وذلــك لتقديــم الدعــم الهيكلــي الــالزم لطــرح الشــركة مــن الصكــوك الخضــراء الدوليــة، 
والتــي أصــدرت فــي ســبتمبر 2020م مقســمة علــى شــريحتين، بقيمــة )1.3( مليــار دوالر األمريكــي، 
الشــريحة األولــى بقيمــة )650( مليــون دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل )2.4( مليــار ريــال ســعودي( 
وتســتحق بعــد خمــس ســنوات فــي 2025/09/17م، والشــريحة الثانيــة بنفــس القيمــة وتســتحق 

بعــد عشــر ســنوات فــي 2030/09/17م.   

ُتعــد )شــركة الكهربــاء للصكــوك( شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بالكامل للشــركة 
الســعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

تقديــم الخدمــات المســاندة المطلوبــة فيمــا يتعلــق بالســندات والصكــوك التــي تصدرهــا 	 
الشــركة والشــركات التــي تملكهــا أو تشــارك فــي ملكيتهــا.

ــدور أميــن موجــودات معينــة )موجــودات الصكــوك( 	  ــاء للصكــوك ب وتقــوم شــركة الكهرب
وفــق اتفاقيــات تحويــل موجــودات الصكــوك بيــن كل مــن الشــركة )كمراقــب أو أميــن( 

والشــركة )كمصــدر( وشــركة ســاب لــألوراق الماليــة )كوكيــل حملــة الصكــوك(.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

قامــت الشــركة بتقديــم الدعــم الــالزم لجميــع إصــدارات الشــركة الســعودية للكهربــاء مــن 	 
الصكــوك اإلســالمية فــي األســواق المحليــة.
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المهمــة  الشــركة  وقــرارات  لخطــط  وصــف   -  16
والتوقعات المستقبلية: 

أ( إعادة هيكلة أنشطة الشركة: 
فــي نوفمبــر 2021م، تلقــت الشــركة برقيــة صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الطاقــة رئيــس اللجنــة 
الوزاريــة إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء، والتــي تفيــد بصــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )227( 
وتاريــخ 1443/04/18هـــ، والــذي يقضــي بالموافقــة علــى القيــام بجميــع اإلجــراءات النظاميــة 
الالزمــة لبيــع ونقــل كامــل حصــص الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي الشــركة الســعودية 
لشــراء الطاقــة إلــى ملكيــة الدولــة، وبنــاًء علــى ذلــك تعمــل الشــركة بالتعــاون مــع الجهــات 
ذات العالقــة علــى اســتكمال األطــر التعاقديــة واالتفاقيــات الالزمــة. وال تتوقــع الشــركة وجــود 
أثــر مالــي جوهــري علــى صافــي أصولهــا، وأن يــؤدي القــرار إلــى تفعيــل اإلصالحــات الهيكليــة 
ــع الكفــاءة وتحســين الخدمــة، والتــي مــن ضمنهــا  ــى رف ــاء التــي تهــدف إل فــي قطــاع الكهرب
اســتقالل الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة بالمســؤولية عــن الطــرح التنافســي لمشــاريع 
االتفاقيــات  الطاقــة، وإدارة  المتنامــي علــى  الطلــب  لمواكبــة  والتقليديــة  المتجــددة  الطاقــة 

ــة.  ــع الطاق ــة لشــراء وبي التجاري

يأتــي قــرار مجلــس الــوزراء المشــار إليــه أعــاله ضمــن برنامــج إعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء 
واســتكماالً لإلصالحــات الماليــة والتنظيميــة التــي أعلــن عنهــا فــي نوفمبــر مــن العــام 2020م 
مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء، والتــي تشــرف علــى أعمالهــا اللجنــة 
العليــا لشــؤون مزيــج الطاقــة إلنتــاج الكهربــاء وتمكيــن قطــاع الطاقــة المتجــددة، برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون 
االقتصاديــة والتنميــة، وتهــدف هــذه الخطــة إلــى ترســيخ الشــفافية للعالقــات التجاريــة بيــن 
األطــراف العاملــة فــي قطــاع الكهربــاء وتفعيــل آليــات العمــل علــى أســس اقتصاديــة، ممــا 

يســاهم فــي تحقيــق مســتهدفات قطــاع الكهربــاء فــي المملكــة.

وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ سلســلة مــن التغييــرات واإلصالحــات التنظيميــة والهيكليــة بمــا 
يتماشــى مــع اســتراتيجيات التحــول الوطنــي فــي قطــاع صناعــة الطاقــة الكهربائيــة، والتــي 

ــز الفاعليــة للقطــاع علــى المــدى الطويــل. تهــدف إلــى تحقيــق االســتدامة وتعزي

وتهــدف هــذه االصالحــات إلــى دعــم أحــد أهــم أهــداف سياســة الطاقــة للمملكــة، وهــي تحقيــق 
األمــن والســالمة والموثوقيــة واالســتدامة لقطــاع الكهربــاء مــع تمكينــه مــن االســتثمار فــي 

مشــروعات قــادرة علــى رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة للمشــتركين وتحســين الموثوقيــة.

وتتضمن هذه اإلصالحات من الحزمة الهيكلية ما يلي: 

اســتحداث نشــاط بمســمى »نشــاط الصحــة المهنيــة والســالمة واألمــن والبيئــة« لتعزيــز 	 
أعمــال الرقابــة والحوكمــة فــي مجــال الصحــة المهنيــة والســالمة واألمــن والبيئــة. 

تنفيــذ تحســينات هيكليــة ضمــن القطاعــات التنظيميــة بالشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء 	 
ونشــاط التوزيــع وخدمــات المشــتركين لتعزيــز موثوقيــة شــبكات النقــل والتوزيــع وأتمتتهــا 

لالرتقــاء بمســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة للمشــتركين.

تنفيــذ تحســينات هيكليــة رئيســية فــي نشــاط التوليــد تتضمــن تغييــر النموذج التشــغيلي 	 
مــن خــالل مركــز أعمــال الهندســة ومركــز أعمــال التخطيــط.

اســتحداث قطــاع االتصــاالت فــي الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء بهــدف مواكبــة التطــورات 	 
ــة  الضخمــة فــي مجــال االتصــاالت ومــا تتطلبــه هــذه التطــورات مــن إحــداث تغييــرات جوهري

فــي البنيــة التحتيــة والتنظيميــة.

إثــراء منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار لتعزيــز التنافســية والمراكــز الرياديــة فــي مجــال 	 
المؤسســي واألبحــاث  التميــز  الدولــي، مــن خــالل هيكلــة قطــاع  المســتوى  الطاقــة علــى 

والتطويــر وقطــاع تطويــر األعمــال الجديــدة.

االســتجابة لمتطلبــات تكامــل مــع مكونــات تنظيميــة حكوميــة مثــل اســتحداث مكتــب إدارة 	 
البيانــات فــي الشــركة لتطبيــق سياســات وضوابــط إدارة البيانــات الوطنيــة وحوكمتهــا، 

وإدارة خدمــات التوليــد المتنقــل بنشــاط التخطيــط االســتراتيجي وتطويــر األعمــال.

واإلمكانــات  الظــروف  لتهيئــة  الدائــم  بالســعي  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  وســتعمل 
لتمكيــن قطــاع الكهربــاء مــن القيــام بمهامــه وتحقيــق مســـتهدفاته التــي تشــمل جوانــب 

منهــا:

تحقيق المزيج األمثل للطاقة المستخدم إلنتاج الكهرباء في المملكة.	 

النقــل 	  لشــبكات  والموثوقيــة  األمــان  ورفــع مســتويات  الكهربــاء  تعزيــز كفــاءة منظومــة 
والتوزيــع.

تحقيق مستوى أفضل من االلتزام البيئي والتقليل من األثر الكربوني للقطاع.	 

ب( القرارات المهمة:

تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس المجلس بتاريخ 2021/01/21م.	 

التوصيــة بتاريــخ 2021/03/29م للجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة بصــرف أربــاح نقديــة عــن 	 
العــام المالــي 2020م.

تكليــف المهنــدس خالــد بــن حمــد القنــون رئيســً تنفيذيــً للشــركة بتاريــخ 2021/06/7م إثــر 	 
اســتقالة األســتاذ فهــد بــن حســين الســديري مــن منصبــه.

حصــول الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة خضــراء بقيمــة )500( مليــون دوالر فــي إطــار التمويــل 	 
المســتدام )التمويــالت الخضــراء( لبنــك اليابــان للتعــاون الدولــي )JBIC( بتاريــخ 2021/07/7م.

تعييــن األســتاذ محمــد بــن عبدالرحمــن البليهــد بتاريــخ 2021/08/24م )عضــو غيــر تنفيــذي( 	 
ممثــاًل لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجلــس إدارة الشــركة، بــدالً مــن األســتاذ راشــد 

بــن إبراهيــم شــريف )عضــو غيــر تنفيــذي(.

توقيع تسهيالت ائتمانية دوارة بقيمة )2,577.5( مليون دوالر أمريكي بتاريخ 2021/09/8م.	 

تلقــي الشــركة برقيــة صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الطاقــة رئيــس اللجنــة الوزاريــة إلعــادة هيكلة 	 
قطــاع الكهربــاء، والتــي تفيــد بصــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )227( وتاريــخ 1443/04/18هـــ، 
والــذي يقضــي بالموافقــة علــى القيــام بجميــع اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لشــراء ونقــل كامــل 
حصــص الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة إلــى ملكيــة 

الدولــة بتاريــخ 2021/11/29م.

ج( الخطط والتوقعات المستقبلية:
فــي ضــوء النمــو المضطــرد لالقتصــاد الوطنــي والتوســع فــي كافــة نواحــي الحيــاة بالمملكــة، 

تســتهدف الشــركة تلبيــة لهــذا الطلــب التوســع لتصــل بنهايــة عــام 2024م إلــى التالــي:

إضافــة قــدرات توليــد جديــدة بنحــو )9.5( جيجــاوات مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي زيــادة قــدرات 	 
التوليــد لمجابهــة األحمــال المســتقبلية. 

إضافــة خطــوط نقــل بطــول )15,921( كــم دائــري، وأكثــر مــن )76( محطــة نقــل للجهــد الفائــق 	 
والعالــي.

إيصــال الخدمــة الكهربائيــة لنحــو )1.4( مليــون مشـــترك جديــد بنهايــة عــام 2024م، وبذلــك 	 
يصــل إجمالــي عــدد المشــتركين إلــى )12( مليــون مشــترك.

أتمته شبكات التوزيع لتصل النسبة خالل 3 سنوات إلى )%31(.	 

وتســعى الشــركة مــن خــالل برامــج التطويــر إلــى رفــع كفــاءة الموظفيــن وتزويدهــم بالتدريــب 
الــالزم ألداء العمــل بكفــاءة وفاعليــة، حيــث ســتبلغ نســبة أيــام التطويــر إلــى أيــام العمــل )%3( 
تنتهجــه  الــذي  المجتمــع  وخدمــة  الوظائــف  توطيــن  برنامــج  إطــار  وفــي  2024م،  عــام  بنهايــة 

الشــركة، ســتحافظ الشــركة علــى نســبة التوطيــن التــي بلغــت )%93.6(.

د( المبادرات االستراتيجية:
ستســتمر الشــركة فــي رفــع جهــود كفــاءة األداء وتحســين اإلنتاجيــة والوصــول بمؤشــرات األداء 
فــي الشــركة إلــى معــدالت األداء القياســية ألفضــل شــركات الطاقــة العالميــة. وقــد تــم تحقيــق 

العديــد مــن اإلنجــازات ومــن أبرزهــا:

ــرة 11 شــهر بيــن عــام 2020م 	  ــزل لفت تخفيــض اســتهالك )9.2( مليــون برميــل مــن وقــود الدي
ــال )باألســعار المحليــة( مــع تحســين  ــً يقــارب )307( مليــون ريـــ ــرًا ماليـــ - 2021م، ممــا حقــق وفــــ
الكفــاءة الحــــــرارية لوحــدات التوليــد مــن )39.52%( عــام 2020م إلــى )39.86%( لعــام 2021م 
حتــى شهــــــر نوفمبــر ممــا حقــــق وفـــــرًا لعــدد )3.5( مليــون برميــل مكافــئ والــذي يقــدر بـــ )84( 

مليــون ريــال )باألســعار المحليــة(. 

 تركيب )10( ماليين عداد ذكي خالل عام 2020م - 2021م في جميع أنحاء المملكة.	 

 نشــر تقريــر البيئــة واالجتماعيــة والحوكمــة المتعلــق بعــام 2020م باإلضافــة إلــى تقرير الصكوك 	 
الخضــراء، وارتفــاع تقييــم الشــركة فــي مؤشــر داو جونــز لالســتدامة مــن 3 إلى 23.

اعتمــاد برنامــج التحــول االســتراتيجي للشــركة فــي مجــال الســالمة لمراجعــة وتقييــم الســالمة 	 
والصحــة المهنيــة وشــمل البرنامــج عــدد مــن المبــادرات وهــي كالتالــي: الهيــكل التنظيمــي، 
اســتقطاب الخبــرات والتعاقــد مــع بيــوت الخبــرة، اعتمــاد ونشــر خطــة التواصــل فــي مجــال 
الســالمة، تقييــم المخاطــر وأعمــال الصيانــة المتأخــرة فــي المواقــع الحرجــة، التحــول الرقمــي فــي 

مجــال الســالمة ومنــع الخســائر.
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هـ( األبحاث والتطوير واالبتكار: 

فــي مجــال األبحــاث والتطويــر واالبتــكار، تــم تنفيــذ عــدد 37 مشــروًعا للبحــث والتطويــر 
فــي عــام 2021 منهــا:

المشــاركة فــي الفريــق الوطنــي لدراســة أنظمــة تخزيــن الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الطاقــة  مشــاريع  فــي  الطاقــة  تخزيــن  أنظمــة  مــن  االســتفادة  لتعظيــم  الطاقــة  وزارة  بقيــادة 
المتجــددة التــي تشــرف عليهــا الــوزارة وإعــداد المتطلبــات الفنيــة لمشــروع ســدير لتخزيــن الطاقــة.

مشــاركة الشــركة بالمشــروع البحثــي لدراســة متطلبــات البنيــة التحتيــة لشــواحن المركبــات 	 
 EPRI« 2020م  لعــام  التقنيــة  نقــل  بجائــزة  والفــوز  الشــبكة  علــى  وتأثيرهــا  الكهربائيــة 
.»EPRI«مــن معهــد أبحــاث الطاقــة الكهربائيــة األمريكــي »Technology Transfer Awards 2020

تقديــم »مركــز الســعودية للكهربــاء لألبحــاث والتطويــر« خدمــات استشــارية متقدمــة لمشــاريع 	 
محطــات المعوضــات الديناميكيــة للقــدرة غيــر الفاعلــة )DRPC( فــي العوينــات بمصــر و دونقــال 
ومــروي بالســودان إلعــداد مســتندات الطــرح وتقديــم الدعــم الفنــي حتــى ترســيه المشــاريع 

لمقاولــي التنفيــذ.

اســتكمال تصميــم وإنشــاء نظــام متكامــل فــي المشــروع البحثــي لمراقبــة وتحليــل اســتهالك 	 
لنقــل  الرئيســية  المحطــة  مــن  بدايــة خروجهــا  مــن  الكهربائيــة  المغذيــات  علــى  الكهربــاء 
الكهربــاء وصــوالً إلــى محــوالت التوزيــع فــي األحيــاء الســكنية وذلــك بالتعــاون مــع مدينــة الملــك 

ــز للعلــوم والتقنيــة. عبدالعزي

اســتكمال الدراســة التطويريــة لتقييــم محطــات التحليــة فــي محطــة توليــد الشــعيبة مــع 	 
معهــد أبحــاث الطاقــة الكهربائيــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

فــوز الشــركة بجائــزة نقــل التقنيــة علــى مســتوى العالــم وذلــك ألحــد المشــاريع البحثيــة لعــام 	 
2021م والتــي تقــدم مــن معهــد أبحــاث الطاقــة الكهربائيــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

أبرز الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الشركة:

حصلــت الشــركة علــى جائــزة التميــز فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات خــالل فعاليــات المؤتمــر 	 
العالمــي الثانــي للحوكمــة التــي عقــدت فــي مركــز حوكمــة الشــركات فــي جامعــة الفيصــل 
بالريــاض، وُصّنفــت الشــركة ضمــن العشــرة األوائــل فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات مــن بيــن 

شــركات القطاعــات غيــر الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية.

 	 Best Social( ــزة التميــز االجتماعــي بمجــال الحوكمــة لعــام 2021م حصلــت الشــركة علــى جائ
ــه« فــي لنــدن.  Impact Award 2021( مــن قبــل مؤسســة »كامبريــدج أي إف أي

الحصــول علــى شــهادة األيــزوISO14001 فــي نظــام اإلدارة البيئيــة EMS لنشــاط الخدمــات 	 
والمــواد(. المرافــق،  النقليــات،  الصناعــي،  )األمــن  والعقــود، وقطاعــات 

ــة اإلنتاجيــة، ضمــن مســابقة »األفــكار 	  حققــت محطــة توليــد جنــوب جــدة، المركــز األول فــي فئ
العربيــة 2020« فــي نســختها الخامســة عشــرة.

 	 R4E 3 فــون بالتميــز حصلــت الشــركة، علــى ثــالث شــهادات للتميــز المؤسســي بمســتوى معرَّ
نجــوم.

حققــت الشــركة إنجــازًا بيئيــً جديــدًا بفــوز محطــة توليــد جنــوب جــدة بجائــزة مكــة للتميــز فــي 	 
دورتهــا الـــ 12 فــي فــرع التميــز البيئــي، نظيــر مبادرتهــا » اســتزراع الشــعب المرجانيــة« لحمايــة 

الحيــاة البحريــة فــي البحــر األحمــر والمحافظــة علــى البيئــة.

حصــول مشــروع محطــة التوليــد الرابعــة عشــرة علــى درجــة )98%( فــي نظــام الخمــس نجــوم 	 
للســالمة، وهــو أعلــى تقييــم لمشــروع محطــة توليــد فــي تاريــخ الشــركة و )97%( فــي األيــزو.

جائــزة أفضــل شــركة علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي تطبيــق 	 
الحلــول الســحابية إلدارة عالقــات المشــتركين، حيــث نجحــت الشــركة فــي إطــالق المرحلــة 
األولــى مــن مشــروع تنفيــذ حــل مبتكــر إلدارة عالقــات المشــتركين، ووظفــت الشــركة الحــل 
الجديــد SAP C4C، الــذي بــدأ تنفيــذه فــي شــهر أبريــل 2021م عوضــً عــن األنظمــة القديمــة 

المختلفــة فــي مراكــز االتصــال وخدمــة المشــتركين.

حصــل عــدد مــن إدارات الشــركة علــى شــهادات عالميــة فــي مجــال الســالمة مقدمــة مــن 	 
مجلــس الســالمة البريطانــي )British Safety Council( وهــي )إدارة محطــة الشــقيق، دارة 
كهربــاء عســير، إدارة محطــة غــزالن، إدارة محطــة جنــوب جــدة، إدارة المحطــة التاســعة، إدارة 

كهربــاء مكــة، إدارة المحطــات الغازيــة الجنوبيــة(.

ــزة نقــل التقنيــة مــن معهــد EPRI األمريكــي ضمــن مشــاركتها 	  حصلــت الشــركة علــى جائ
الكهربائيــة  المركبــات  لشــواحن  التحتيــة  البنيــة  متطلبــات  لدراســة  البحثــي  بالمشــروع 

وتأثيرهــا علــى الشــبكة، بعــد منافســة مــع أكثــر مــن )100( مشــاركة لشــركات عالميــة.



81 تقرير مجلس اإلدارة 802021 

ــا  ــر تواجهه ــأي مخاط ــة ب ــات المتعلق 17 - المعلوم
الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تهــدف الشــركة مــن خــالل مجلــس إدارتهــا إلــى إدارة المخاطــر بشــكل فعــال وذلــك باعتمــاد 
السياســات واللوائــح التــي تضمــن إدارة فعالــة للمخاطــر التــي تواجههــا الشــركة حســب طبيعــة 
عملهــا، حيــث تــم اعتمــاد سياســة وإطــار عمــل لنظــام إدارة المخاطــر لكافــة أنشــطة الشــركة 

والشــركات التابعــة لهــا.
كمــا أســهم وجــود هــذه السياســة إلــى تكامــل أعمــال الشــركة وزيــادة الفعاليــة لتحقيــق التــوازن 
المقبــول فــي الشــركة بيــن هــذه المخاطــر والمكاســب حرصــً علــى تحقيــق رؤيــة الشــركة. حيــث 

أن السياســة واإلطــار المعتمــد يســتند علــى مبــدأ أن إدارة المخاطــر المؤسســية هــي:

مســؤولية مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر وااللتــزام وكل المديريــن التنفيذييــن والموظفيــن 	 
فــي الشــركة.

متكاملة مع أنشطة الشركة التجارية وأنظمتها.	 

 	.)ISO 31000( مبنية على »المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر« في المعيار الدولي

ويوفــر إطــار إدارة المخاطــر المؤسســية للشــركة الســعودية للكهربــاء طريقة منطقيــة ومنهجية 
لتحديــد وتحليــل وتقييــم ومعالجــة أو تخفيــف المخاطــر ومراقبــة وإعــداد التقاريــر ضمــن ســياق 
محــدد، ممــا يســمح للشــركة باتخــاذ القــرارات المناســبة واالســتجابة فــي الوقت المناســب للمخاطر 
ــر مخاطرهــا الحاليــة والمحتملــة بمــا  ــاء تدي ــذا فــإن الشــركة الســعودية للكهرب عنــد ظهورهــا. ل

يتماشــى مــع إطــار إدارة المخاطــر وعملياتهــا ضمــن نظــام تصنيــف المخاطــر القائــم.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء:. 1
يشــهد قطــاع الكهربــاء نمــوًا مســتمرًا وتطــورًا واســع النطــاق فــي ظــل وجــود المشــاريع التنمويــة 
والصناعيــة التــي تشــهدها المملكــة، ويصاحــب ذلــك طلبــً متزايــدًا للطاقــة الكهربائيــة وظهــور 
متطلبــات تقنيــة جديــدة فــي مجــال صناعــة الكهربــاء ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر متعلقــة بإنتــاج 

ونقــل وتوزيــع الكهربــاء.

مخاطر إنتاج الكهرباء
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي يواجهــا العالــم، اســتمرت الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي 
المحافظــة علــى ضمــان موثوقيــة المنظومــة الكهربائيــة برفــع جاهزيــة واعتماديــة وحــدات إنتــاج 
الطاقــة وذلــك ضمــن األســس والمعاييــر المســتهدفة مــن خــالل إنجــاز كافــة أعمــال وبرامــج الصيانة، 
مــع مواصلــة التحســين المســتمر بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والسياســات للصحــة المهنيــة والســالمة 

والبيئــة.

مخاطر نقل الكهرباء
تولــي الشــركة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء عنايــًة فائقــة لتأميــن جــودة اإلمــداد الكهربائــي مــن مصــادر 
ــك مــن خــالل االســتثمار فــي بنــاء منظومــة كهربائيــة ذات  الطاقــة المختلفــة لكافــة عمالئهــا، وذل
كفــاءة وموثوقيــة عاليــة، يتــم إدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وفــق أعلــى المعاييــر والممارســات 

العالميــة بكــوادر ممكنــة ومدربــة بمؤهــالت تخصصيــة واحترافيــة.

كمــا تســعى الشــركة لتطبيــق مبادراتهــا االســتراتيجية التــي تــم إطالقهــا مؤخــرا لتواكــب التحديات 
النظــام وتهيئــة  قــدرات  تعزيــز  الطاقــة لضمــام  فــي ســوق  الكبيــرة  والمتغيــرات  المســتقبلية 
الشــبكة فنيــا للدمــج مــع مصــادر الطاقــة المتجــددة وإدارة المنظومــة بشــكل فعــال مــن خــالل 

رقمنــة األصــول والعمليــات لتتوافــق مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

مخاطر توزيع الكهرباء
تعمــل الشــركة علــى معالجــة الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا فــي توزيــع الكهربــاء وأهمها 
الفاقــد فــي الطاقــة الكهربائيــة وذلــك مــن خــالل عــدة مشــاريع ومبــادرات لتعزيــز كفــاءة الطاقــة 
ومنهــا تنفيــذ مشــروع العــدادات الذكيــة وكذلــك برامــج الفحــص الفنيــة باإلضافــة إلــى مشــروع 
ــة، حيــث تهــدف الشــركة للعمــل مــن خــالل نهــج يتوافــق مــع أفضــل  ــة الشــبكة الكهربائي أتمت

الممارســات العالميــة.

المخاطر المالية:. 2

عوامل المخاطر المالية
عمليــات المجموعــة تتعــرض إلــى مخاطــر الســوق )مخاطــر تبــادل عمــالت أجنبيــة، مخاطــر ســعر 

العمــوالت )الفوائــد(، ومخاطــر أســعار الســلع(، مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
ويركــز برنامــج إدارة المخاطــر الشــامل للمجموعــة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ باألســواق الماليــة 
ويســعى إلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للمجموعــة. تســتخدم المجموعــة 

أدوات ماليــة مشــتقة لتغطيــة مخاطــر معينــة.

إطار إدارة المخاطر 
المخاطــر  إدارة  إطــار  علــى  واإلشــراف  الوضــع  عــن  المســؤولية  كامــل  اإلدارة  مجلــس  يتحمــل 
وتحليــل  لتحديــد  المجموعــة  لــدى  المخاطــر  إدارة  وإجــراءات  سياســات  وضــع  يتــم  بالمجموعــة. 
المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة، ووضــع حــدود وضوابــط مناســبة للمخاطــر، ومراقبــة المخاطــر 
وااللتــزام بالحــدود. تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم لتعكــس 
التغيــرات فــي ظــروف الســوق وأنشــطة المجموعــة. تهــدف المجموعــة إلــى تطويــر بيئــة رقابيــة 
التدريــب  خــالل  مــن  والتزاماتهــم  أدوارهــم  الموظفيــن  فيهــا جميــع  يفهــم  وبنــاءة  منضبطــة 

واإلجــراءات. اإلدارة  إطــار  ومعاييــر 
 تقــوم لجنــة المراجعــة فــي مراقبــة التــزام إدارة المجموعــة فــي السياســات واإلجــراءات إدارة المخاطــر 
ومراجعــة مــدى كفايــة اإلطــار العــام المرتبــط فــي المخاطــر التــي تواجــه المجموعــة. يقــوم نشــاط 

المراجعــة الداخليــة فــي مســاعدة لجنــة المراجعــة فــي عمليــات مراقبــة إدارة المجموعــة.

- مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي التذبــذب فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة 
ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار األســواق. تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر:

مخاطر العمالت األجنبية.	 

مخاطر سعر العموالت )الفوائد(.	 

مخاطر أسعار أخرى.	 

أ ( مخاطر العمالت األجنبية
ــات  ــة المســتقبلية أو األصــول أو المطلوب تنشــأ مخاطــر العمــالت عندمــا تكــون المعامــالت التجاري

المعتــرف بهــا مقومــة بعملــة ليســت العملــة الوظيفيــة للمنشــأة.
 ترتبــط مخاطــر العمــالت األجنبيــة فــي تغيــر قيمــة العملــة الوظيفيــة بالنســبة للعمــالت األجنبيــة 
للمعامــالت التــي تقــوم بهــا المجموعــة. العملــة الوظيفيــة للمجموعــة هــي الريــال الســعودي 
المرتبطــة بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت نســبيً يعــادل )3.75( ريــال ســعودي مقابــل كل 
دوالر أمريكــي. معظــم المعامــالت الجوهريــة بالــدوالر األمريكــي وبالتالــي ال توجــد مخاطــر جوهريــة 

حاليــً تتعلــق بالعمــالت األجنبيــة. 

ب ( مخاطر سعر العموالت )الفوائد(
تتمثــل مخاطــر أســعار الفائــدة فــي التذبــذب فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقدية المســتقبلية 

ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي ســوق أســعار الفائدة. 
تعــُرض المجموعــة إلــى مخاطــر التغيــرات فــي ســوق أســعار الفوائــد يعــود أساســً إلــى القــروض. 
إن القــروض الصــادرة بمعــدالت متغيــرة تعــرض المجموعــة للتغيــر فــي التدفقــات النقديــة نتيجــة 
للتغيــر فــي أســعار الفائــدة. تدخــل المجموعــة فــي مقايضــات أســعار الفائــدة للتحــوط مــن مخاطــر 

أســعار الفائــدة ويتــم تصنيــف هــذه المقايضــات كمطلوبــات ماليــة مشــتقة فــي المركــز المالــي.

مــن الممكــن أن تخصــص المجموعــة بعــض أدوات التحــوط، ومــن ضمنهــا المشــتقات، مشــتقات 
مدمجــة أو مشــتقات غيــر مدمجــة فيمــا يخــص مخاطــر تحويــل العمــالت األجنبيــة كتحوطــات 
ــة، أو كتحوطــات بالصافــي مــن االســتثمارات فــي  ــة، تحوطــات للتدفقــات النقدي بالقيمــة العادل
األجنبيــة علــى  العمــالت  عــن تحوطــات مخاطــر تحويــل  المحاســبة  تتــم  األجنبيــة.  العمليــات 

ــة. ــط الكافي ــد اســتيفاء الضواب ــة عن التزامــات الشــركة كتحوطــات للتدفقــات النقدي

عنــد إنشــاء عالقــة التحــوط، توثــق الشــركة العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه، 
باإلضافــة إلــى أهدافهــا فــي إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها فــي اتخاذ عمليات التحــوط المختلفة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عنــد إنشــاء التحــوط، وبشــكل مســتمر، توثــق المجموعــة مــا إذا كانــت أداة 
التحــوط عاليــة الفعاليــة فــي عكــس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد 
المتحــوط لــه فيمــا يخــص المخاطــر المتحــوط لهــا، يكــون ذلــك عنــد اســتيفاء عالقــات التحــوط 

لجميــع متطلبــات فعاليــة التحــوط التاليــة:
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وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط. 	 

ال يهيمن تأثير مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن العالقة االقتصادية. 	 

للبنــد 	  عــدد  مــن  الناتجــة  النســبة  التحــوط هــي نفســها  التحــوط لعالقــة  ان تكــون نســبة 
المتحــوط لــه الــذي تتحــوط لــه المجموعــة بشــكل فعلــي وعــدد أداة التحــوط الــذي توظفــه 

المجموعــة بالفعــل للتحــوط لذلــك العــدد مــن البنــد المتحــوط لــه.

عنــد توقــف عالقــة التحــوط عــن اســتيفاء متطلبــات فعاليــة التحــوط فيمــا يخــص نســبة 
التحــوط ولكــن تظــل أهــداف إدارة المخاطــر لتلــك العالقــة المخصصــة علــى مــا هــي عليــه. 
تقــوم المجموعــة بتعديــل نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط )إعــادة موازنــة التحــوط( الســتيفاء 

ــط التــي تؤهلهــا مجــددا. الضواب

- مخاطر االئتمان: 
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي النقديــة ومــا فــي حكمهــا مــن ودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات 
الماليــة وكذلــك التعــرض االئتمانــي مــن الذمــم المدينــة القائمــة للمبيعــات. ال يتــم تصنيــف 
المشــتركين بشــكل فــردي وتقــوم المجموعــة بتقييــم الجــودة االئتمانيــة للعميــل مــع األخــذ 

ــار خبراتهــا الســابقة وعوامــل أخــرى. فــي االعتب
الماليــة للمجموعــة فــي حالــة عــدم قــدرة عميــل أو  مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر 
طــرف آخــر للوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ألداة ماليــة، وينشــأ بشــكل أساســي مــن مســتحقات 

المجموعــة مــن العمــالء.
يتم تسوية المبيعات نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئيسية.

ــر خســائر االئتمــان المتوقعــة للجهــات الحكوميــة  تســتخدم المجموعــة النمــوذج العــام لتقدي
وشــبه الحكوميــة والموجــودات الماليــة بالتكلفــة المســتنفدة حيــث يتــم احتســاب خســائر 
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهر أو خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر التــي 
لــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة أو انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة بنــاًء علــى التغييــر فــي مخاطــر 

االئتمــان المرتبطــة بــاألداة الماليــة.
قــدرة  خــالل  مــن  وذلــك  الحكوميــة  غيــر  الذمــم  تحصيــل  علــى  قــادرة  أنهــا  المجموعــة  تــرى 
المجموعــة علــى التوقــف عــن تقديــم الخدمــة للجهــات المتأخــرة فــي ســداد مديونيتهــا باإلضافة 
إلــى متابعتهــا قانونيــا مــع الجهــات المختصــة. تشــكل الذمــم غيــر الحكوميــة نســبة 7% مــن 

ــي الذمــم الغيــر مدفوعــة ألكثــر مــن ســنة. إجمال

يؤخذ في االعتبار المعلومات المتاحة المعقولة والداعمة خصوصُا المؤشرات التالية:
تصنيف ائتماني خارجي )إذا كانت متاحة(.  -

التغيــر العكســي الكبيــر الفعلــي أو المتوقــع فــي األعمــال، الحالــة الماليــة أو األقتصاديــة المتوقــع   -
أن ُتحــدث تغيــر كبيــر فــي مقــدرة الُمْقَتــِرض علــى الوفــاء بالتزاماتهــم.
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ألدوات مالية أخرى لنفس المقترض.   -

تغيــرات كبيــرة فــي قيمــة الضمــان الداعــم لاللتــزام أو فــي جــودة ضمانــات الطــرف الثالــث أو   -
االئتمــان.  تحســين 

تغيــرات كبيــرة فــي األداء المتوقــع وســلوك المقتــرض وتشــمل التغيــرات فــي وضــع الدفعــة   -
للمقترضيــن فــي المجموعــة والتغيــرات فــي النتائــج التشــغيلية للمقتــرض.

- مخاطر السيولة:
تمثــل مخاطــر الســيولة أن تواجــه المجموعــة صعوبــة فــي جمــع األمــوال للوفــاء بااللتزامــات 

الماليــة. بــاألدوات  المرتبطــة 
إن هــدف اإلدارة مــن مخاطــر الســيولة هــو التأكــد مــن توفــر التســهيالت التمويليــة الكافيــة 
للمجموعــة للوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة والمســتقبلية. وتهــدف المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى 
قــدر كاف مــن المرونــة فــي التمويــل عــن طريــق االحتفــاظ بالتســهيالت االئتمانيــة المناســبة.
تتوقــع المجموعــة مــن أن توفــي بالتزاماتهــا الماليــة المســتقبلية وذلــك مــن خــالل التحصيــالت 

النقديــة للذمــم المدينــة وعــن طريــق التســهيالت والقــروض البنكيــة.
يحلــل الجــدول أدنــاه المطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة للمجموعــة فــي مجموعــات االســتحقاق 
ذات الصلــة علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي حتــى تاريــخ االســتحقاق 
اســتحقاقاتها  كانــت  إذا  التحليــل  فــي  المشــتقة  الماليــة  المطلوبــات  إدراج  يتــم  التعاقــدي. 
هــي  الجــدول  فــي  المبينــة  المبالــغ  النقديــة.  التدفقــات  توقيــت  لفهــم  التعاقديــة ضروريــة 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة.

المخاطــر المرتبطــة بالقوانيــن واألحــكام المنظمــة لقطــاع الكهرباء . 3
بالمملكة:

قــد تواجــه الشــركة مخاطــر ترتبــط باألنظمــة واألحــكام المنظمــة لقطــاع الكهربــاء، مــن خــالل 
لــذا أنشــأت الشــركة نظــام إدارة االلتــزام بمــا  مخاطــر تعديــل األنظمــة واللوائــح والقــرارات. 
يتوافــق مــع المعيــار الدولــي )ISO 19600( والتــي تــم فيهــا وضــع آليــة للرقابــة علــى األنظمــة 
والتشــريعات الخارجيــة مــن خــالل ســجالت االلتــزام لمتابعــة تطبيــق األنظمــة وحمايــة الشــركة 
مــن أي مخاطــر عــدم التــزام باألنظمــة والتشــريعات كمــا يتــم العمــل علــى تقييــم مســتوى 

االلتــزام بهــذه األنظمــة والتشــريعات بشــكٍل مســتمر.

المخاطــر والصعوبــات المرتبطــة بالتغيــر والتطــور الســريع فــي . 4
التقنيــة وأمــن المعلومــات:

نظــرًا لكــون المملكــة العربيــة الســعودية أحــد أكثر الدول اســتهدافً في الهجمات الســيبرانية 
وإيمانــً بحساســية البنيــة التحتيــة واألنظمــة المســتخدمة فــإن الشــركة الســعودية للكهربــاء 
تعمــل علــى توفيــر أعلــى التقنيــات األمنيــة المتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة مــن أجــل حمايــة 
أصــول الشــركة وبياناتهــا وحرصــا علــى االلتــزام بالضوابــط الســيبرانية مــن قبــل الجهــات 
التشــريعية فــي المملكــة. وبنــاًء علــى تطــور الهجمــات الســيبرانية فــي اآلونــة األخيــرة بشــكٍل 
مــدروس ومســتهدف فقــد قامــت الشــركة الســعودية للكهربــاء بتعزيــز األمــن الســيبراني 
وفــق معاييــر عالميــة وذلــك مــن خــالل مراكــز المراقبــة األمنيــة علــى مــدار الســاعة واالســتجابة 
للحــوادث الســيبرانية وبنــاء وتفعيــل معمــل مختــص بالتحقيــق الرقمــي باإلضافــة إلــى إنشــاء 
قطــاع متكامــل لتوفيــر خدمــات األمــن الســيبراني على مســتوى الشــركة الســعودية للكهرباء 

بمختلــف قطاعاتهــا.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية: . 5
تأثيــر كبيــر علــى أداء أي  التنظيميــة لهــا  المعــروف أن مشــاركة الموظفيــن والصحــة  مــن 
منظمــة. حيــث أننــا خــالل الفتــرة الماضيــة، كنــا نقيــس مشــاركة الموظفيــن بانتظــام وفقــً 
ألربعــة عشــر عامــال رئيســيا والتــي تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة. كذلــك فإننــا 
نســتخدم طرفــً ثالثــا محايــدًا لقيــاس ذلــك مــن خــالل نظــام مباشــر عبــر اإلنترنــت يســمح لــكل 
مديــر أن يكــون لديــة لوحــة تحكــم خاصــة لتطويــر نفســه وتحســين مشــاركة موظفيــه. خــالل 
هــذا العــام ســيجري العمــل علــى ســتة مبــادرات فرعيــة لتحســين العوامــل الســتة ذات الدرجــات 
ــك لنتمكــن مــن إجــراء تحســينات محــددة وللتأثيــر علــى النتيجــة الشــاملة.    األقــل حاليــً، وذل

المخاطر والصعوبات المتعلقة بسالسل اإلمداد:. 6
ــر ســلًبا  ــاء مخاطــر لوجســتية خــالل عــام 2021م ممــا أث واجهــت الشــركة الســعودية للكهرب
علــى اســتدامة ومرونــة سلســلة اإلمــداد محلًيــا وعالمًيــا، حيــث ســاهم ذلــك فــي تضخــم 
األســعار ورفــع تكاليــف المــواد الخــام والنقــل ومــواد الشــحن وأجــور القــوى العاملــة ومحدوديــة 

مصــادر التوريــد.

اســتمرارية  علــى  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  حافظــت  التحديــات  هــذه  مــن  وبالرغــم 
التوريــد والخدمــات، حيــث تعمــل الشــركة فــي الوقــت الحالــي علــى زيــادة انســيابية المنظومــة 
وزيــادة  األجانــب،  المورديــن  علــى  االعتمــاد  المحلــي، وتقليــل  المحتــوى  وزيــادة  اللوجســتية، 

المحلييــن. والمصنعيــن  المورديــن  مشــاركة 

المخاطر والصعوبات المتعلقة بالبيئة:. 7
كمــا تواجــه الشــركة تحديــات كبيــرة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء، ومــا يصاحــب ذلــك 
مــن تغيــرات وتحديثــات للقوانيــن والتشــريعات البيئيــة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي، 
علــى الرغــم أن الشــركة تعمــل علــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وتعزيــز االعتمــاد علــى 
ــر، واتخــاذ  مصــادر الطاقــة النظيفــة، واالســتخدام األمثــل للمــوارد، وإعــادة االســتخدام والتدوي
تدابيــر التقليــل مــن النفايــات، إضافــة إلــى االمتثــال لكافــة القوانيــن واللوائــح البيئيــة الســائدة 
والمســاهمة فــي خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بهــدف الحــد مــن التلــوث وحمايــة 
البيئــة والصحــة العامــة، وبمــا يدعــم التنميــة المســتدامة، وال يؤثــر علــى التــزام الشــركة بتوفيــر 

احتياجــات عمالئهــا مــن الطاقــة.

المخاطر اإلعالمية:. 8
تتمثــل المخاطــر اإلعالميــة فــي الصــورة الذهنيــة للشــركة وســمعتها وعالمتهــا التجاريــة لــدى 
أصحــاب المصالــح، لــذا فــإن الشــركة وضعــت ضوابــط وسياســات شــاملة إلدارة األزمــات والتعامــل 
مــع مثــل هــذه المخاطــر فــي مختلــف الظــروف، بمنهجيــة واضحــة، تســهم فــي معالجتهــا 

بشــكل فعــال، والمحافظــة علــى الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة للشــركة.

التامــة  والجاهزيــة  اإلعــالم  مــع  للتعامــل  واســتراتيجيات  سياســات  الشــركة  وضعــت  كمــا 
للشــركة. الرســمي  للمتحــدث 
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18 - ملخص النتائج المالية:

أ( قائمة المركز المالي:

األرقام باأللف ريال سعودي    

20212020201920182017البيان

33,359,42045,788,02453,848,31943,602,87338,627,705موجودات متداولة

2,791,8922,882,2193,012,6972,850,9462,843,219الموجودات األخرى طويلة األجل

438,731,462436,779,330422,968,974418,102,025404,289,536صافي الموجودات الثابتة

474,882,774485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460إجمالي الموجودات

64,511,53771,129,812165,029,519160,776,342151,718,123المطلوبات المتداولة

84,613,253100,305,95991,763,78688,178,14085,003,765قروض وصكوك طويلة األجل

74,134,31666,239,250149,466,813141,923,584136,729,165المطلوبات األخرى

223,259,106237,675,021406,260,118390,878,066373,451,053إجمالي المطلوبات

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

42,037,16738,188,05131,903,93432,011,84030,643,469االحتياطيات واألرباح المبقاة

---167,920,563167,920,563أداة مضاربة

251,623,668247,774,55273,569,87273,677,77872,309,407إجمالي حقوق الملكية

474,882,774485,449,573479,829,990464,555,844445,760,460إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ب( قائمة الدخل:

األرقام باأللف ريال سعودي    

20212020201920182017البيان

69,338,03668,708,91865,040,00064,063,63850,684,906إيرادات تشغيلية

)43,995,312()58,144,024()58,915,883()60,386,393()48,796,076(تكلفة المبيعات

20,541,9608,322,5256,124,1175,919,6146,689,594إجمالي الربح

)1,440,400()1,340,032()1,244,525()1,167,370()884,907(مصاريف إدارية وعمومية

)45,435,712()59,484,056()60,160,408()61,553,763()49,680,983(إجمالي مصاريف تشغيلية

)2,829,155(---برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

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

1,610,3881,655,7381,436,0211,465,097)812,875(مصروفات / إيرادات أخرى، بالصافي

---)808,090()207,930(تسوية توريد الوقود

---)253,638()1,074,931(مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة األخرى، بالصافي

17,561,3177,703,8156,535,3306,015,60310,004,682الربح التشغيلي للسنة

)2,752,144()4,136,617()4,886,933()4,890,052()2,558,926(تكاليف التمويل، صافي

)108,876()62,338()40,229(4,337)10,202(الحصة في )الخسارة( / الربح من االستثمارات بطريقة حقوق الملكية

)235,413()59,515()220,611(285,488)455,925(مصروف الزكاة والضريبة

14,536,2643,103,5881,387,5571,757,1336,908,249صافي ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

---)78,040()145,393(خسارة السنة من العمليات غير المستمرة

14,390,8713,025,5481,387,5571,757,1336,908,249صافي ربح السنة
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ج( قائمة التدفقات النقدية:
األرقام باأللف ريال سعودي    

20212020البيان

46,283,61928,137,337صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)23,399,203()26,059,773(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)2,117,346()18,519,682(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

1,704,1642,620,788صافي التغير في النقدية وما في حكمها

4,539,0921,918,304النقدية وما في حكمها في بداية السنة

6,243,2564,539,092النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

19 - التحليل الجغرافي إليرادات الشركة:                                                  
تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة، ويوضح الجدول التالي تحلياًل جغرافيً لمبيعات الطاقة الكهربائية حسب المناطق )القطاعات( التي تعمل بها:

ي
ود

سع
لایر 

ف 
ألل

م با
قا

ألر
ا

مبيعات الطاقة الكهربائية عام 2021
مبيعات الطاقة الكهربائية عام 2020

6,819,8396,331,367

17,596,32716,400,543

16,598,83616,055,642

19,974,38618,743,934

الجنوبيــة

الغربـيـــة

الشرقيـة

الوسطى

60,989,388

57,531,486

20 - إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة: 
األرقام باأللف ريال سعودي     

نسبة التغيرالتغيرات - / + 20212020البيان

0.9%69,338,03668,708,918629,118المبيعات / اإليرادات

)19(%11,872,780)61,553,763()49,680,983(مصاريف التشغيل

-)2,423,263(1,610,388)812,875()مصروفات( / إيرادات أخرى، صافي

)74(%600,160)808,090()207,930(تسوية توريد الوقود

324%)821,293()253,638()1,074,931(مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة األخرى، بالصافي

128%17,561,3177,703,8159,857,502الربح التشغيلي للسنة

)48(%2,331,126)4,890,052()2,558,926(تكاليف التمويل، صافي

-)14,539(4,337)10,202(الحصة في )الخسارة( / الربح من االستثمارات بطريقة حقوق الملكية

-)741,413(285,488)455,925(مصروف الزكاة والضريبة 

368%14,536,2643,103,58811,432,676صافي ربح السنة من العمليات المستمرة

----العمليات غير المستمرة

86%)67,353()78,040()145,393(خسارة السنة من العمليات غير المستمرة

376%14,390,8713,025,54811,365,323صافي ربح السنة
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اإليرادات التشغيلية  

بلغــت اإليــرادات التشــغيلية فــي عــام 2021م مبلــغ )69,338( مليــون ريــا ل ســعودي، مقارنــة بمبلــغ 	 
)68,709( ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، بنســبة نمــو )0.9%(، ويعكــس النمــو العوامــل التاليــة:

ارتفعــت إيــرادات مبيعــات الطاقــة الكهربائيــة لتبلــغ )60,989( مليــون ريــال فــي عــام 2021 مقارنــة 	 
بـــ )57,532( مليــون ريــال فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )6%(، ويعــود االرتفــاع إلــى عــودة النمــو 
ــرًا بإجــراءات اإلغــالق  فــي االســتهالك مــن القطــاع التجــاري والصناعــي والحكومــي بعــد أن كان متأث
ــا المطبقــة فــي العــام الســابق. وهــذا بجانــب اســتمرار النمــو فــي القطــاع  ــة لجائحــة كورون االحترازي

الســكني.

ارتفــاع إيــرادات تعرفــة قــراءة وصيانــة العــدادات وإعــداد الفواتيــر إلــى )1,443( مليــون ريــال فــي عــام 	 
2021م مقارنــة بـــ )1,392( مليــون ريــال فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )3.7%(، ويعــود االرتفــاع إلــى 

ــة عــام 2021م،  ــذي بلغــت )10.5( مليــون مشــترك فــي نهاي اســتمرار نمــو قاعــدة المشــتركين، وال
حيــث تــم إضافــة )428.9( ألــف مشــترك جديــد. 

ارتفــاع ايــرادات توصيــل الخدمــة الكهربائيــة إلــى )2,184( مليــون ريــال فــي عــام 2021م مقارنــة بمبلــغ 	 
)1,928( مليــون ريــال فــي العــام الســابق، أي بنســبة نمــو )13.2%(، ويعــزى االرتفــاع أيضــً إلــى توصيــل 
ــرادات  ــد فــي عــام 2021م وارتفــاع إطفــاء اإلي الخدمــة الكهربائيــة لعــدد )428.9( ألــف مشــترك جدي

المؤجلــة خــالل عــام 2021م.

ــغ )1,171( 	  ــة بمبل ــال فــي عــام 2021م مقارن ــى )1,580( مليــون ري ــرادات منظومــة النقــل إل ارتفــاع إي
مليــون ريــال فــي العــام الســابق، أي بنســبة ارتفــاع )34.9%(، ويعــود االرتفــاع إلــى رســوم التمريــر 
علــى المنتجيــن المســتقلين الذيــن يســتخدمون شــبكة النقــل الوطنيــة التابعــة للشــركة الوطنيــة 

ــاء.  لنقــل الكهرب

انخفضــت اإليــرادات التشــغيلية األخــرى فــي نهايــة عــام 2021م لتبلــغ )3,141( مليــون ريــال مقارنــة 	 
بمبلــغ )6,686( مليــون ريــال فــي عــام 2020م، أي بنســبة انخفــاض )53%(، يعــود االنخفــاض بشــكل 
رئيســي إلــى اعتــراف الشــركة بمبلــغ تقديــري قــدره )1.7( مليــار ريــال مــن حســاب الموازنــة عــن العــام 
2021م ضمــن بنــد اإليــرادات التشــغيلية األخــرى، وذلــك بالمقارنــة باالعتــراف بمبلــغ قــدره )6.1( مليــار 

ريــال ســعودي مــن حســاب الموازنــة عــن العــام المالــي 2020م، والــذي تــم تســجيله خــالل الربــع 
الرابــع 2020م، حيــث تــم اعتمــاد تنظيــم إيــرادات الشــركة وفــق نمــوذج الحــد األدنــى للتكاليــف 
التشــغيلية لتحديــد اإليــراد المطلــوب للعــام المالــي 2020م، وذلــك وفقــً لمــا أقرتــه اللجنــة الوزاريــة 
إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء. هــذا وقــد انعكــس تحســن الطلــب علــى الخدمــة الكهربائيــة خــالل 
ــرادات تعرفــة قــراءة  عــام 2021م مقارنــة بالعــام الســابق إلــى نمــو مبيعــات الطاقــة الكهربائيــة وإي

ــرادات توصيــل الخدمــة الكهربائيــة ومنظومــة النقــل، ممــا  ــة العــدادات، وإعــداد الفواتيــر وإي وصيان
أدى إلــى معادلــة أثــر انخفــاض بنــد اإليــرادات التشــغيلية األخــرى الناتــج عــن انخفــاض المبلــغ التقديــري 

المعتــرف بــه مــن صنــدوق الموازنــة خــالل 2021م. 

تكلفة المبيعات
بلغــت تكلفــة المبيعــات فــي عــام 2021م مبلــغ )48,796( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ )60,386( 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة انخفــاض )19%(، ويعكــس االنخفــاض العوامــل التالية:

- اســتكماالً لتطبيــق اإلصالحــات التنظيميــة والماليــة لقطــاع الكهربــاء المعتمــدة فــي نوفمبــر 2020م، 
تــم إلغــاء الرســم الحكومــي اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021م، فــي حيــن اشــتمل العــام الســابق علــى 
ــك علــى انخفــاض التكاليــف  ــال، وقــد انعكــس ذل ــار ري ــغ )15.07( ملي تكاليــف رســم حكومــي بمبل
التشــغيلية الكليــة للشــركة بنســبة )19%( علــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي تكاليــف الوقــود والطاقــة 

ــة واإلهــالك. المشــتراة والتشــغيل والصيان
ــة بمبلــغ  ــال ســعودي مقارن - ارتفعــت تكلفــة الطاقــة المشــتراة فــي عــام 2021م إلــى )9,710( مليــون ري
)9,046( مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )7.3%(، ويعــود االرتفــاع إلــى زيــادة 
كميــة الطاقــة المشــتراه مــن المنتجيــن المســتقلين والمنتجيــن اآلخريــن نتيجــة لدخــول محطــات إنتــاج 
مســتقل جديــدة للعمليــات أو حــدوث خــروج مخطــط أو إضــراري لبعــض الوحــدات خــالل العــام الســابق.

- ارتفــاع مصاريــف التشــغيل والصيانــة فــي عــام 2021م إلــى )12,073( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة 
بمبلــغ )10,545( مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع قــدره )14.5%(، ويعكــس 
االرتفــاع بشــكل رئيســي زيــادة رســوم التراخيــص وتكاليــف العمالــة وتكاليــف العقــود والصيانــة 

المتعلقيــن بارتفــاع حجــم الطاقــة المنتجــة ونمــو أصــول الشــركة. 
- بلــغ إجمالــي اســتهالكات التشــغيل والصيانــة واســتهالكات حــق اســتخدام موجــودات )19,331( 
ــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة  ــغ )18,418( مليــون ري ــة بمبل ــال ســعودي مقارن مليــون ري
ارتفــاع طفيــف قــدره )4.95%(. يعكــس االرتفــاع إضافــة الشــركة أصــول جديــدة للعمليــات خــالل العــام 
2021م تبلــغ )31( مليــار ريــال مقابــل إضافــة أصــوالً جديــدة للعمليــات تبلــغ )22( مليــار ريــال خــالل 

العــام الســابق، باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة بإعــادة تقديــر القيمــة التخريدية لجميع الممتلــكات، اآلالت 
والمعــدات فيمــا عــدا األراضــي وبعــض األصــول األخــرى واألصــول المهلكــة دفتريــً والتــي نتــج عنهــا 
احتســاب القيمــة التخريديــة لتلــك البنــود بنســبة )1.8%( وترتــب علــى ذلــك تخفيــض اســتهالك 
البنــود المشــار إليهــا بمبلــغ )811( مليــون ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م.

- ارتفعــت تكاليــف الوقــود فــي عــام 2021م لتبلــغ )7,682( مليــون ريــال مقارنــة بـــ )7,305( مليــون ريــال 
فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )5.2%(، ويعــود االنخفــاض إلــى انخفــاض كميــة الطاقــة المنتجــة 

مــن محطــات الشــركة، وكذلــك تغيــر مزيــج الوقــود نتيجــة إلحــالل وقــود الديــزل. 

صافي المصروفات / اإليرادات األخرى 
بلــغ صافــي المصروفــات / اإليــرادات األخــرى )813( مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة إلــى بمبلــغ 
)1,610( مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق، ويعــود التغيــر بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض 
اســتنفاد المنــح الحكوميــة بعــد تحويــل القــروض الحكوميــة ضمــن أداة المضاربــة الموقعــة فــي 

نوفمبــر 2020م وخســائر انخفــاض الممتلــكات واآلالت والمعــدات مقارنــة بالعــام الســابق.

تسوية توريد الوقود
تضمــن العــام 2021م تســجيل بنــد مصــروف غيــر متكــرر بقيمــة )208( مالييــن ريــال ســعودي 
يخــص تســوية فروقــات مســتحقات وقــود لســنوات ســابقة، وذلــك بالمقارنــة بتســجيل )808( 

مالييــن ريــال ســعودي لنفــس البنــد خــالل العــام الســابق.

الربح التشغيلي 
بلــغ الربــح التشــغيلي فــي عــام 2020م مبلــغ )17,561( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ )7,704( 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )128%(، ويعــود االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى 

ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية وانخفــاض التكاليــف التشــغيلية الكليــة، وفقــً لإليضاحــات الــواردة أعــاله.

تكاليف التمويل، صافي. 
بلــغ صافــي تكاليــف التمويــل المحملــة علــى قائمــة الدخــل )2,559( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة 
االنخفــاض  ويعــود   ،)%48( بلغــت  انخفــاض  بنســبة  أي  ريــال ســعودي،  مليــون   )4,890( بمبلــغ 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض إجمالــي القــروض بالشــركة بعــد تحويــل القــروض الحكوميــة ضمــن 

ــر 2020م.  ــة الموقعــة فــي نوفمب أداة المضارب

مصروف الزكاة والضريبة
بلــغ مخصــص مصــروف الــزكاة والضريبــة للعــام )456( مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بالمقارنة بعكس 
إيجابــي قــدره )285( مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق نتــج عــن إلغــاء صافــي مصــروف الضريبــة 
المؤجلــة البالــغ )412( مليــون ريــال ســعودي، وفقــً لتعديــل نظــام ضريبــة الدخــل المقــر خــالل 2020م.

صافي الربح 
بلــغ صافــي الدخــل فــي عــام 2021م مبلــغ )14,391( مليــون ريال ســعودي مقارنة بمبلــغ )3,025( مليون 
ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، بنســبة ارتفــاع )376%(، وإجمــاالً لمــا ســبق، يعــود االرتفــاع فــي صافــي 
الربــح لعــام 2021م مقارنــة مــع العــام الســابق بشــكل رئيســي إلــى تطبيــق اإلصالحــات التنظيميــة 
والماليــة لقطــاع الكهربــاء المعتمــدة فــي نوفمبــر 2020م، حيــث تــم 1( إلغــاء الرســم الحكومــي اعتبــارًا 
ــر 2021م، فــي حيــن اشــتمل العــام الســابق علــى تكاليــف رســم حكومــي بمبلــغ )15.07(  مــن 1 يناي

مليــار ريــال، وقــد انعكــس ذلــك علــى انخفــاض التكاليــف التشــغيلية الكليــة للشــركة بنســبة )%19( 
علــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي تكاليــف الوقــود والطاقــة المشــتراة والتشــغيل والصيانــة واإلهــالك.

تنظيــم إيــرادات الشــركة وفــق نمــوذج قاعــدة األصــول المنظمــة ابتــداًء مــن العــام المالــي 2021م، . 1
وبنــاًء عليــه اعترفــت الشــركة بمبلــغ تقديــري قــدره )1.7( مليــار ريــال مــن حســاب الموازنــة عــن 
العــام 2021م ضمــن بنــد اإليــرادات التشــغيلية األخــرى، وذلــك بالمقارنــة باالعتــراف بمبلــغ قــدره 
)6.1( مليــار ريــال ســعودي مــن حســاب الموازنــة عــن العــام المالــي 2020م، تــم تســجيله خــالل الربــع 
ــى للتكاليــف  ــرادات الشــركة وفــق نمــوذج الحــد األدن ــم اعتمــاد تنظيــم إي ــع 2020م، حيــث ت الراب
التشــغيلية لتحديــد اإليــراد المطلــوب للعــام المالــي 2020م، وذلــك وفقــً لمــا أقرتــه اللجنــة الوزاريــة 
ــاء. وقــد انعكــس تحســن الطلــب علــى الخدمــة الكهربائيــة خــالل  إلعــادة هيكلــة قطــاع الكهرب
عــام 2021م مقارنــة بالعــام الســابق، إلــى نمــو مبيعــات الطاقــة الكهربائيــة وإيــرادات تعرفــة قــراءة 
وصيانــة العــدادات، وإعــداد الفواتيــر وإيــرادات توصيــل الخدمــة الكهربائيــة، ومنظومــة النقــل، 
ممــا أدى إلــى معادلــة أثــر انخفــاض بنــد اإليــرادات التشــغيلية األخــرى الناتــج عــن انخفــاض المبلــغ 

التقديــري المعتــرف بــه مــن صنــدوق الموازنــة خــالل 2021م.
أدى انخفــاض إجمالــي القــروض بالشــركة بعــد تحويــل القــروض الحكوميــة ضمــن أداة المضاربــة . 2

ــة علــى قائمــة الدخــل، وقــد  ــل المحمل ــاء التموي ــى انخفــاض أعب ــر 2020م إل الموقعــة فــي نوفمب
قابــل ذلــك جزئيــً انخفــاض إيــراد اســتنفاد المنــح الحكوميــة.

باإلضافــة لمــا ســبق، أدى انخفــاض المصروفــات العموميــة واإلداريــة والمصروفــات الغيــر المتكــررة . 3
ــة الرتفــاع مخصــص  ــة الجزئي ــى المعادل ــى تســويات تكاليــف وقــود لســنوات ســابقة إل ــدة إل العائ
الــزكاة ومخصــص الذمــم المدينــة الناتــج بشــكل رئيســي عــن ارتفــاع قاعــدة اإليــرادات العائــدة 

للشــركة بعــد إلغــاء الرســم الحكومــي.

صافي الربح المعدل
بلــغ صافــي الربــح المعــدل )صافــي الربــح العائــد لألســهم العاديــة، وذلــك بعــد خصــم توزيعــات أربــاح 
أداة المضاربــة بمبلــغ )7.7( مليــار ريــال ســعودي( لعــام 2021م مبلــغ )6.7( مليــار ريــال ســعودي، مقابــل 
مبلــغ )2.1( مليــار ريــال ســعودي للعــام الســابق، أي بارتفــاع قــدره )219%(. وبنــاًء عليــه بلــغ الربــح 

ــال للعــام الســابق. ــل )0.50( ري ــال لعــام 2021م، مقاب األساســي والمخفــض للســهم )1.62( ري

21 - إيضــاح ألي اختــالف عن معايير المحاســبة المعتمدة 
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئة الســعودية 

للمحاســبيين القانونيين.
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22 - الشركات التابعة والمستثمر بها: 
تمتلك الشركة حصًصا/ أسهمً في رأس مال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها حسب التالي:

دوالر أمريكي
1,407,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
دول الخليـج العربيــة

%31.6 %100 %100 %100 
هيئــــــة الربـــــط الكهربائــــي لــــدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة الكهرباء1.

للصكـــــــــــــوك شركة ضوئيات2.
لالتصـــــــــــاالت .3

الــدول  بيــن  الكهربائيــة  الشــبكات  ربــط 
االســتثمارات  توفيــر  طريــق  عــن  ا�عضــاء 
الالزمــــة بمــــا يحقــــــق المزايـــــــا الفنـيـــة 
واالقتصاديـــة المنصــوص عليهــا فــي نظام 

الهيئة. 

ريــــــــــــــال
500,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

ــة  تقديــم الخدمــة والمســاندة المطلوبـ
فيمـــا يتعلق بالســندات والصكــــوك التي 

تصدرها الشركـة السعوديـة للكهرباء.

ريــــــــــــــال
50,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية
لنقــل الكهربـــاء .4

وتشـغـــيــــل  وإدارة  واسـتـئـجــــار  إنشــاء 
ــة والكهربائيــة  ــات ا�ليــاف البصريــ شبكــ

لتقديم خدمات االتصاالت.

ريــــــــــــــال
10,000,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

الكهربـــاء وتشغيــــل منظـومـــة  نقـــل 
وصيانتهــا  فيهــا  والتحكــــم  الكهربــاء 

وتأجير سعة خطـوط شبكـة النقـل.

%50 
شركة ضرماء
للكهربــــــــــاء .5

ريــــــــــــــال
4,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

 توليد الطاقة الكهربائية.

2,506,230,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

%50 %20 %50 %100 
شركة هجر �نتاج
الكهربـــــــــــــــــــاء شركـــــة رابـــغ6.

للكهربـــــــــــاء شركـــة المرجــــان7.
�نتـــاج الكهربـــــاء .8

تملــك وتوليــد وإنتــاج ونقــل وبيــع الكهربــاء 
بمشــروع القريــة بالمنطقــة الشــرقية، والقيــام 
المتعلقــة  أو  المتصلــة  وا�نشــطة  با�عمــال 

بذلك.

ريــــــــــــــال ريــــــــــــــال
923,750,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

تطويــر وإنشــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة 
مشــروع رابــغ ´نتـــاج الكهربــاء بمنطقــة 
ــاه  ــع المـيـ ــل وبيــ ــرمة، ونقــ ــة المكــ مكــ
والكهربــاء والقيــام با�عمــال وا�نشــطة 

المتصلة أو المتعلقة بذلك.

ريــــــــــــــال
1,403,850,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

شركة كهرباء السعودية
لتطويـــــــــر المشاريـــــــــع .9

تطويــر وإنشــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة 
ــة  ــاء بالمنطق ــاج الكهرب ــغ  ´نت ــروع راب مش
والكهربــاء  الميــاه  وبيــع  ونقــل  الغربيــة، 
ــة أو  ــطة المتصل ــال وا�نش ــام با�عم والقي

المتعلقة بذلك.

ريــــــــــــــال
5,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

ووضــــــع  ا´نشائـيـــة،  المشــــاريع  إدارة 
ــة،  ــة التفصيلـيـ التصاميـــــم الهنـــــدسيــ
وشــراء المــواد، وتنفيــذ المشــاريع فــي 

قطاع الطاقة.

%25 
شركة المختبــر الخليجي

لفحص المعدات الكهربائية .10

ريــــــــــــــال
612,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

الكهـــــربائية  للمشاــــريع  الهنـــــدسة  أنشطــــة 
والكـيـمـــاوية،  والســـــالمة  وا�مــن  والحفريــات 
أنشــطة إدارة مشــاريع كفــاءة الطاقــة، أنشــطة 
الطاقــة،  تصميــم  مراجعــة  خدمــات  تقديــم 
ــن  ــق م ــاس والتحق ــات القي ــم خدم ــطة تقدي أنش

الطاقة، مختبرات القياس والمعايرة والتحقق. 

%30 
.11

%50 

1,500,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

%30 %51 %100 %100 
شركة محطة الفاضلي

لتوليــــــد الطاقـــــــة الشركة السعودية الخضراء11.
لخدمات الكربون الشركة السعودية12.

لشـــــراء الطاقــــــة .13

ــاء،  ــار م ــة وبخ ــة الكهربائي ــاج الطاق إنت
ومــاء مقطــر، ومــاء قابــل للتوصيــل 

الكهربائي، وماء ذي نقاوة مماثلة.

ريــــــــــــــال ريــــــــــــــال
1,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

تطويــر وإدارة أعمــال وأنظمــة وبرامــج تخفيــض انبعــاث الكربــون 
البروتوكــوالت  وفــق  النظيفــة،  التنميــة  آليــة  ومشــروعات 
ذات  المحليــة  وا�نظمــة  وا�قليميــة  الدوليــة  والمعاهــدات 
وإدارة  أنشــطة  الغيــر، ومزاولــة  أو لصالــح  العالقــة لصالحهــا 
أعمــال تجــارة شــهادات تخفيــض انبعــاث الكربــون الصــادرة مــن 
برامــج تخفيــض االنبعــاث، وتســجيلها لصالحهــا أو لصالــح الغيــر 

في ا�سواق العالمية وا�قليمية والمحلية.

ريــــــــــــــال
2,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

شركة ضوئيات المتكاملة
لالتصاالت وتقنية المعلومات .14

ــي  ــة الت ــكام الرخص ــ° �ح ــس وفق ــتري الرئي ــاط المش ــام بنش القي
تصــدر مــن هيئــة تنظيــم الميــاه والكهربــاء (الهيئــة)، ويشــمل طــرح 
مشــاريع توليــد الكهربــاء، وبيعهــا وإبــرام االتفاقيــات الالزمــة لذلــك، 
ــن  ــى المنتجي ــده إل ــركة وتوري ــراض الش ــق أغ ــود لتحقي ــراء الوق وش
الموقــع معهــم اتفاقيــات تحويــل الطاقــة واســتيراد الطاقــة 
الكهربائيــة وتصديرهــا مــن وإلــى ا�شــخاص خــارج المملكــة، وفقــ° 

لÁسلوب أو القواعد التي تصدرها.

ريــــــــــــــال
1,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

ــلكية  ــات الس ــل المعلوم ــاالت ونق ــبكات االتص ــغيل ش ــتئجار وتش ــاء واس إنش
ونقــل  االتصــاالت  خدمــات  وتقديــم  وتطويرهــا،  وامتالكهــا  والالســلكية، 
البيانــات وتقنيــة المعلومــات الكاملــة لÁفــراد والمؤسســات العامــة  والخاصــة، 
وللشــركة  فــي ســبيل تحقيــق ذلــك القيــام بجميــع ا�عمــال ذات العالقــة 
ــة،  ــة والمنقول ــول الثابت ــتئجار لÁص ــر واالس ــراء والتأجي ــع والش ــطتها كالبي بأنش
وتأســيس البنــى التحتيــة الممكنــة لهــا لمزاولــة أغراضهــا بمــا فــي ذلــك شــراء 
ــات العبــور ا�قليميــة والدوليــة لحركــة  الشــركات ا�خــرى واالســتثمار فــي بواب

االتصال ونقل المعلومات وخطط االتصال المحورية والدولية.

%50 
شركة مركز

البيانات العالمي .15

ريــــــــــــــال
10,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

وصيـانــــة  وتشغيـــل  وتملــك  إنشــاء 
واستغالل تجاري لمراكز المعلومات. 

1,560,500,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

%8 %100 %8 
شركة الشعيبة

للمياه والكهرباء الشركة السعودية16.
�نتـــــاج الطاقــــة شركة توسعة الشعيبة17.

القابضة المحدودة .18

تطويــر وإنشــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة مشــروع الشــعيبة 
الشــعيبة،  بمنطقــة  والكهربــاء  للميــاه  المــزدوج  لÊنتــاج   3
ونقــل وبيــع الميــاه، والقيــام با�عمــال وا�نشــطة المتصلــة أو 

المتعلقة بذلك.

ريــــــــــــــال ريــــــــــــــال
2,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

القيــام بنشــاط توليــد الكهربــاء وفقــ° �حــكام الرخصــة التــي تصــدر 
مــن هيئــة تنظيــم الكهربــاء وا�نتــاج المــزدوج (الهيئــة)، ويشــمل ذلــك 
ــغيل  ــالك وتش ــار، وامت ــاء والبخ ــزدوج للم ــاج الم ــاء وا�نت ــد الكهرب تولي
وصيانــة وتطويــر وتمويــل وتقديــم خدمــات الصيانــة والتشــغيل 

وإدارة ا�صول في مجال توليد الكهرباء وا�نتاج المزدوج.

ريــــــــــــــال
175,818,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

أنشــطة الشــركات القابضــة، أي الوحــدات التــي تســتحوذ علــى أصــول 
امتــالك حصــة مهيمنــة مــن رأس المــال لمجموعــة مــن الشــركات التابعــة، 

ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة.
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%100 
شركة الكهربـاء

للصكوك الدولية 2 .22

الخدمــــات  لتقديـــــم  خــــاص  غــــرض  ذات  شركــــة 
والدعـم �صدار الصكوك الدوليــــــــة.

%100 
شركة الكهرباء لبرنامج 

الصكوك الدولية .26

100
دوالر

مكــــان التأسيـــــس
جزر الكايمن

مكان مزاولة النشاط
جزر الكايمن

شــركة  ذات غــرض خــاص لتقديــم الخدمــات والدعــم 
�صدار الصكوك الدولية.

%100 
شركة الكهربـاء

للصكوك الدولية .21

الخدمــــات  لتقديـــــم  خــــاص  غــــرض  ذات  شركــــة 
والدعـم �صدار الصكوك الدوليــــــــة.

%100 
شركة الكهربـاء

للصكوك الدولية 5 .25

دوالر
واحـــــــــــد

مكــــان التأسيـــــس
جزر الكايمن

مكان مزاولة النشاط
جزر الكايمن

الخدمــــات  لتقديـــــم  خــــاص  غــــرض  ذات  شركــــة 
والدعـم �صدار الصكوك الدوليــــــــة.

شركة الكهربـاء
للصكوك الدولية 3 .23

%100 
دوالر

واحـــــــــــد
مكــــان التأسيـــــس

جزر الكايمن
مكان مزاولة النشاط

جزر الكايمن

الخدمــــات  لتقديـــــم  خــــاص  غــــرض  ذات  شركــــة 
والدعـم �صدار الصكوك الدوليــــــــة.

شركـة الشقيـــق
للمياه والكهرباء .19

%8 

تطويــر وإنشــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة مشــروع 
الشــقيق 2 ل�نتــاج المــزدوج للميــاه والكهربــاء بمنطقــة 

الشقيق.

%100 
شركة الكهربـاء

للصكوك الدولية 4 .24

دوالر
واحـــــــــــد

مكــــان التأسيـــــس
جزر الكايمن

مكان مزاولة النشاط
جزر الكايمن

شركــــة ذات غــــرض خــــاص لتقديـــــم 
الخدمــــات والدعـــم �صــدار الصكــوك 

الدوليــــــــة.

%5 
شركــــة الجبيـــــل

للمياه والكهرباء .20

دوالر
واحـــــــــــد

مكــــان التأسيـــــس
جزر الكايمن

مكان مزاولة النشاط
جزر الكايمن

دوالر
واحـــــــــــد

مكــــان التأسيـــــس
جزر الكايمن

مكان مزاولة النشاط
جزر الكايمن

ريــــــــــــــال
1,120,000,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

ريــــــــــــــال
882,500,000

مكــــان التأسيـــــس
المملكة العربية السعودية

مكان مزاولة النشاط
المملكة العربية السعودية

مشــروع   وصيانــة  وتشــغيل  وامتــالك  وإنشــاء  تطويــر 
الجبيل للمياه والكهرباء  بمنطقة الجبيل الصناعية.

95
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23 - تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها: 

 1,407,000سهم
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

أدوات الدين: ال يوجد

عدد اسهم / الحصص

1

أدوات الدين: ال يوجد

 5,000,000 حصة
شركة ضوئيات لالتصاالت

عدد اسهم / الحصص

3

أدوات الدين: ال يوجد

200,000,000 حصة
الشركة الوطنية لنقل 

الكهرباء

عدد اسهم / الحصص

4

أدوات الدين: ال يوجد

 400,000 سهم
شركة ضرماء للكهرباء

عدد اسهم / الحصص

5

أدوات الدين: ال يوجد

250,623,000 سهم
شركة هجر �نتاج الكهرباء

عدد اسهم / الحصص

6

أدوات الدين: ال يوجد

92,375,000 سهم
شركة رابغ للكهرباء

عدد اسهم / الحصص

7

أدوات الدين: ال يوجد

1,000,000سهم
شركة المرجان �نتاج الكهرباء

عدد اسهم / الحصص

8

أدوات الدين: ال يوجد

100,000حصة
شركة كهرباء السعودية 

لتطوير المشاريع

عدد اسهم / الحصص

9

أدوات الدين: ال يوجد

61,200,000 سهم
شركة المختبر الخليجي لفحص 

المعدات الكهربائية

عدد اسهم / الحصص

10

أدوات الدين: ال يوجد

150,000حصة
شركة الفاضلي ل�نتاج المزدوج

عدد اسهم / الحصص

11

أدوات الدين: ال يوجد

1,000,000حصة
الشركة السعودية الخضراء 

لخدمات الكربون

عدد اسهم / الحصص

12

  10,000حصة
شركة الكهرباء للصكوك

صكوك 3 بمبلغ  5.73 مليار ريالأدوات الدين:
صكوك 4 بمبلغ 4.5 مليار ريال

عدد اسهم / الحصص

2

1حصة
شركة الكهرباء 

للصكوك الدولية 2

2 مليار دوالر أدوات الدين:
أمريكي

عدد اسهم / الحصص

22

1حصة
شركة الكهرباء 

للصكوك الدولية 3

2.5 مليار دوالر أدوات الدين:
أمريكي

عدد اسهم / الحصص

23

1حصة
شركة الكهرباء 

للصكوك الدولية 4

2 مليار دوالر أدوات الدين:
أمريكي

عدد اسهم / الحصص

شركة الكهرباء لبرنامج 24
الصكوك الدولية

عدد اسهم / الحصص

26

100حصة1حصة
شركة الكهرباء 

للصكوك الدولية 5

1.3 مليار دوالر أدوات الدين:
أمريكي

عدد اسهم / الحصص

25

200,000 حصة
عدد اسهم / الحصصعدد اسهم / الحصصعدد اسهم / الحصصعدد اسهم / الحصص

الشركة السعودية 
 نتاج الطاقة

17

17,581,800حصة
شركة توسعة الشعيبة 

القابضة المحدودة

18

112,000,000سهم
شركة الشقيق للمياه 

والكهرباء

19

88,250,000 سهم
شركة الجبيل للمياه 

والكهرباء

20

1حصة
1.75 مليار دوالر أدوات الدين:

أمريكي

عدد اسهم / الحصص

شركة الكهرباء 
للصكوك الدولية

21

200,000 حصة
الشركة السعودية لشراء 

الطاقة

عدد اسهم / الحصص

13

أدوات الدين: ال يوجد

أدوات الدين: ال يوجد

أدوات الدين: ال يوجد

أدوات الدين: ال يوجد أدوات الدين: ال يوجد أدوات الدين: ال يوجد

  100,000حصة
شركة ضوئيات المتكاملة 

لالتصاالت وتقنية المعلومات

عدد اسهم / الحصص

14

أدوات الدين: ال يوجد

1,000,000حصة
شركة مركز البيانات العالمي

عدد اسهم / الحصص

15

أدوات الدين: ال يوجد

156,050,000سهم
شركة الشعيبة للمياه 

والكهرباء

عدد اسهم / الحصص

16

أدوات الدين: ال يوجد
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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

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن . 2
تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــً مــن هــذه المؤسســات.

مــع مراعــاة األحــكام الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن البنــد )ثانيــً( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )169( وتاريــخ 1430/9/24هـــ، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )327( وتاريــخ 1430/9/24هـــ، يــوزع مــن الباقــي . 3
بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة ال تقــل عــن )5%( مــن رأســمال الشــركة المدفــوع.

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )العشــرون( مــن النظــام األســاس للشــركة الســعودية للكهربــاء، والمــادة السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات، تصــرف مكافــأة مجلــس اإلدارة وفــق مــا . 4
تقــرره الجمعيــة العامــة، علــى أن يكــون اســتحقاق المكافــأة متناســبً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

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 سنويً.. 5

وقــد حققــت الشــركة خــالل عــام 2021م، أرباًحــا صافيــة قدرهــا )14,391( مليــون ريــال وذلــك بعــد حســم الــزكاة الشــرعية وقبــل توزيــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة. ويقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع . 6

هــذه األربــاح وفقــً لمــا ورد فــي النظــام األساســي للشــركة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

إجمالي األرباحنسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

2,916,615,671 ريال7%النسبة

25 - وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء إدارة الشــركة وكبــار 
التنفيذيين وأقرباؤهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة: 

ال توجــد خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م، أيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت ألي أشــخاص، ويوضــح الجــدول التالــي قائمــة بأســماء وملكيــة المســاهمين الذيــن 
يملكــون )5%( فأكثــر وأي تغيــر فــي الملكيــة خــالل 2021م:

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

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

288,630,420288,630,42000شركة أرامكو السعودية للطاقة 
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27 - المعلومات المتعلقة بقروض الشركة: 

أ( بيان بالقروض التجارية كما في 2021/12/31م:
األرقام باأللف )ريال سعودي/دوالر أمريكي(

عملة القرضالبيان
تاريخ

 االستحقاق
31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مقيمة أصل القرض

20255,000,0001,536,8001,921,600ريال سعوديبنوك محلية 2

202510,000,0003,631,7466,761,906ريال سعوديبنوك محلية 3

216,667-20211,300,000ريال سعوديبنك محلي 5

20263,500,0002,598,7502,625,000ريال سعوديبنك محلي 6

20242,400,0002,280,0002,340,000ريال سعوديبنك محلي 7 

202615,200,00014,896,00015,200,000ريال سعوديبنوك محلية 8

20291,850,0002,850,0001,850,000ريال سعوديبنك محلي 9

20279,000,0009,000,0003,000,000ريال سعوديبنوك محلية 10

20242,583,375541,475756,413ريال سعوديقرض وزارة المالية *

146,353-20214,057,417دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 1

20243,709,125660,720969,903دوالر أمريكيبنك دولي 2

20265,251,1202,187,5612,625,128دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 3

20287,240,7154,084,4974,687,886دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 4  

936,933-20215,625,710دوالر أمريكيبنك دولي 5

20293,375,5852,249,7542,531,671دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 6

20291,575,3361,050,2281,181,507دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 7

20226,562,8786,562,8786,562,878دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 8

88,231,26154,130,40954,313,845القيمة اإلجمالية

-  يتم خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدمً وغيرها من الرسوم لعام 2021م بمبلغ 342,229 ألف ريال.
* تم نقل قرض صندوق االستثمارات العامة إلى وزارة المالية خالل شهر سبتمبر 2021م بجميع االلتزامات والحقوق دون أي تعديل واي التزام للشركة أو أي تعهد إضافي.

26 - وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن 
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 التغيرصافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

100%- 200000200نبيل بن عبدالعزيز النعيم

ب( كبار التنفيذيين وأقربائهم: 

االسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أواًل: كبار التنفيذين

0%2,25002,25000أسامة عبدالوهاب خوندنة

ثانيً: أقارب كبار التنفيذين

اثنين من أوالد/  
0%2,94502,94500أسامة بن عبدالوهاب خوندنة
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ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 2021/12/31م:
األرقام باأللف )ريال سعودي/دوالر أمريكي(

تاريخ اإلصدارحجم اإلصدارالبيان
المسدد الفعلي 
للصكوك خالل 

العام

القيمة اإلجمالية لإلصدار بعد 
التعديل

تاريخ االستحقاق

2030م مع حق الشراء المبكر في عام ال يوجد تعديل5,730,69020100 الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث( بالريـال السعودي
2022م، 2024م، 2026م

2054م مع حق االسترداد المبكر في عام ال يوجد تعديل4,500,00020140 الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع( بالريـال السعودي
2024م، 2034م، 2044م

2022مال يوجد تعديل4,687,85020120الصكوك الدولية )1250 مليون دوالر أمريكي( 

2023مال يوجد تعديل3,750,75020130الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2043مال يوجد تعديل3,750,75020130الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2024مال يوجد تعديل5,625,60020140الصكوك الدولية )1500 مليون دوالر أمريكي( 

2044مال يوجد تعديل3,750,40020140الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

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

2028مال يوجد تعديل4,501,20020180الصكوك الدولية )1200 مليون دوالر أمريكي( 

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

2030مال يوجد تعديل2,437,50020200الصكوك الدولية ) 650 مليون دوالر أمريكي(

ج( تسهيالت بنكية قصيرة األجل وقروض دوارة: 
األرقام باأللف )ريال سعودي/دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مأصل قيمة القرضعملة القرضالبيان

1,000,0001,000,000500,000ريال سعوديقرض بنوك محلية دوار 1

1,000,000-2,500,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي 4

5,920,748-8,066,263دوالر أمريكيقرض مشترك دولي دوار 3 

550,000159,43395,447ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية

-9,665,6251,875,075دوالر أمريكيقرض مشترك دولي دوار 4 *

21,781,8883,034,5087,516,195القيمة اإلجمالية

* بتاريــخ 8 ســبتمبر 2021م وقعــت الشــركة الســعودية للكهربــاء اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة دوارة مقومــة بالــدوالر األمريكــي مــع عــدة بنــوك دوليــة، وذلــك إلعــادة تمويــل تســهيالت ائتمانيــة دوارة حاليــة، 

وتمويــل أغــراض الشــركة العامــة، بمــا فيهــا النفقــات الرأســمالية، وذلــك بقيمــة 2.6 مليــار دوالر أمريكــي بــدون ضمانــات وال تعهــدات ماليــة مقدمــة مــن الشــركة. القــروض البنكيــة للعمليــات المشــتركة.
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د( القروض البنكية للعمليات المشتركة:

فيما يلي بيان حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة:

األرقام باأللف )ريال سعودي/دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مقيمة أصل القرضتاريخ االستحقاقعملة القرضالبيان

2,801,7342,780,582 3,104,704 2032ريال سعوديقرض بنك محلي 1

832,400706,728729,553 2033دوالر أمريكيقرض بنك دولي 2

241,000111,843129,056 2028دوالر أمريكيقرض بنك دولي 3

174,000147,681151,273 2033دوالر أمريكيقرض بنك دولي 4

142,500120,816123,754 2033دوالر أمريكيقرض بنك دولي 5

2032951,4221,214,197822,660دوالر أمريكيقرض بنك دولي 6

20261,736,250476,965870,791دوالر أمريكيقرض بنك دولي 7

20361,223,0001,065,0921,078,381ريال سعوديقرض بنك محلي 4

20321,109,550884,011955,533ريال سعوديقرض بنك محلي 5

39,70650,000 50,000-ريال سعوديقروض المساهمين

2033234,179180,070190,609دوالر أمريكيقرض بنك دولي 8

2032495,500375,574398,482ريال سعوديقرض بنك محلي 6

10,294,5058,124,4178,280,674القيمة اإلجمالية

- يتم خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدمً وغيرها من الرسوم لعام 2021م بمبلغ 225,581 ألف ريال. 

ــوق  ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل، وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــداد أي أدوات دي ــات وأع ــف لفئ 28 - وص
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية، مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

ــة، أو مذكــرات حــق  ــل أو أوراق ماليــة تعاقدي ــة للتحوي ــن قابل ــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات دي 29 - وصــف ألي حقــوق تحوي
اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل 
عــام 2021م.

ــة  ــة األوراق المالي ــترداد، وقيم ــة لالس ــن قابل ــركة ألي أدوات دي ــب الش ــن جان ــاء م ــراء أو إلغ ــترداد أو ش ــف ألي اس 30 - وص
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.
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ــور كل  ــجل حض ــا، وس ــخ انعقاده ــرة، وتواري ــة األخي ــنة المالي ــالل الس ــدت خ ــي عق ــس اإلدارة الت ــات مجل ــدد اجتماع 31 - ع
اجتماع موضحً فيه أسماء الحاضرين: 

عقد مجلس إدارة الشركة ) 10( اجتماعات خالل عام 2021م، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد االجتماعات التي حضرها كل عضو:   

عدم الحضورالحضور

االسم

عدد االجتماعات وتاريخها

اإلجمالي 12345678910

01/1901/2103/0804/0604/2006/0606/2109/1511/2412/22

10خالد بن صالح السلطان

9 نجم بن عبداهلل الزيد

10 عصام بن علوان البيات

10 عبدالكريم بن علي الغامدي

10رائد بن ناصر الريس

 انتهت عضويته في مجلس اإلدارةراشد بن إبراهيم شريف
7 بتاريخ 2021/08/24م

بداية العضوية وليد بن إبراهيم شكري
لدورة مجلس 
اإلدارة السابعة 

من تاريخ 
2021/01/21م

9

9نبيل بن عبدالعزيز النعيم

9ديفيد كرين

3بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/08/24ممحمد بن عبدالرحمن البليهد

عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

نهاية العضوية لدورة مجلس اإلدارة السادسة من تاريخ )2021/01/20(

1

1عبدالعزيز بن فهد الخيال

0جيرارد مستر اليت

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2021/04/27م 

* االجتماع المنعقد بتاريخ 2021/01/19م، امتداد للدورة )السادسة(، وبداية الدورة )السابعة( بتاريخ 2021/01/21م

32 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات الشركة لسجل المساهمين

ستة طلبات

جمعية عامة13 يناير

إجراءات الشركات24 يناير

الجمعية العامة7 أبريل

ملف أرباح7 أبريل

إجراءات الشركات11 أبريل

إجراءات الشركات14 ديسمبر

33 -  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
يتمثــل الطــرف المســيطر النهائــي للمجموعــة فــي حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل ملكيتهــا لصنــدوق االســتثمارات العامــة وشــركة أرامكــو الســعودية والمؤسســة العامــة 
لتحليــة الميــاه المالحــة، حيــث إن الجهــات المشــار إليهــا تحــت الســيطرة النهائيــة لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إلــى شــركات إنتــاج الطاقــة المســتقلة والشــركات المســتثمر 

بهــا، وفيمــا يلــي بيــان بأهــم المعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة:

أ( مبيعات الطاقة الكهربائية: 
األرقام باأللف ريال

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020م 2021م 

مبيعات الطاقة الكهربائية

12,179,79811,594,615الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة:

644,398446,240أرامكو السعودية

534,041562,790المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

13,358,23712,603,645
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ب( مشتريات الطاقة والوقود: 
األرقام باأللف ريال

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020م 2021م 

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة:

10,064,7428,455,131أرامكو السعودية )*(

610,385277,510المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

697,141463,788شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

العمليات المشتركة:

659,709588,697شركة ضرما للكهرباء

885,768915,177شركة رابغ للكهرباء

824,658795,525شركة هجر إلنتاج الكهرباء

482,402419,212شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

14,224,80511,915,040إجمالي

* تقــوم المجموعــة بشــراء الوقــود والطاقــة مــن أرامكــو الســعودية، والطاقــة مــن المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة بأســعار منصــوص عليهــا فــي القــرارات الحكوميــة. كمــا تمــت معامــالت مشــتريات 

الطاقــة مــن العمليــات المشــتركة وفقــً للعقــود المبرمــة مــع كل منهــا.

ج( أرصدة نهاية الفترة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة والوقود/ القروض:

    األرقام باأللف ريال

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020م 2021م 

مستحق من أطراف ذوي عالقة:

5,005,26717,194,708الطرف المسيطر النهائي للمجموعة - ذمم مستهلكي الكهرباء، ذمم مدينة حكومية

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

403,922170,929أرامكو السعودية - ذمم مستهلكي الكهرباء

-المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - ذمم مستهلكي الكهرباء

253,874253,874قرض شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج 

45,25030,250قرض شركة مركز البيانات العالمي

5,708,31317,649,761إجمالي مستحق من أطراف ذوي عالقة

مستحق ألطراف ذوي عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة - ذمم دائنة حكومية

-4,570,538ذمم حكومية دائنة 

-4,570,538إجمالي مستحق ألطراف ذوي عالقة

المستحق لكيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

683,83010,077,791أرامكو السعودية )*(

359,437354,349المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

4,727,40412,778,238مصروفات مستحقة حكومية 

5,770,67123,210,378إجمالي 

* تتضمن الذمم الدائنة رصيد الوقود المستخدم بالشركة، والوقود المستخدم بشركات إنتاج الطاقة المستقلة والطاقة المشتراة.
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د( قروض ومنح وأدوات مالية من أطراف ذوي عالقة:
األرقام باأللف ريال

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

1,525,9871,089,377منح حكومية مؤجلة 

541,475756,413قرض وزارة المالية 

1,845,790 2,067,462إجمالي

34 - معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــً فيهــا، وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس 
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

اتفاقية تسهيالت مالية مع بنك الخليج 
سنة ميالدية500 مليون ريالالدولي

تسهيالت مالية محلية ضمن سياق األعمال 
االعتيادية مقومه بالريال السعودي

عضو مجلس اإلدارة الدكتور 
نجم بن عبداهلل الزيد

35 - بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء 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 او اتفاق تم بموجبه تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

37 - بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى 
ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان
بآالف الرياالت السعودية

20212020

66,22511,160الرسوم الجمركية

82,883638,277الزكاة والضريبة

968,722506,540المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

66,74550,307أخرى
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38 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

أ( برنامج االدخار:
بــادرت الشــركة إلــى إيجــاد نظــام للتوفيــر واالدخــار )اختيــاري( لتحفيــز الموظفيــن وتعزيــز والئهــم وانتمائهــم للشــركة؛ ممــا يســهم فــي رفــع مســتوى األداء، وكذلــك اســتقطاب الكــوادر الســعودية المؤهلــة، 

وتحفيزهــم علــى االســتمرار فــي الخدمــة، ومســاعدة الموظــف الســعودي علــى تجميــع مدخراتــه واالســتفادة منهــا عنــد التقاعــد أو انتهــاء الخدمــة.

وتقــوم الشــركة باســتقطاع جــزء مــن الراتــب الســتثماره اختياريــً لمصلحــة الموظــف المشــترك فــي البرنامــج، وتختــار الشــركة مجــاالت مناســبة الســتثمار أمــوال البرنامــج، وفقــً لشــروط االســتثمار اإلســالمية، 
فــي أوعيــة ومحافــظ متدنيــة المخاطــر، وعلــى الوجــه الــذي يحقــق مصالــح الموظفيــن المشــتركين.

وتســهم الشــركة بنســبة )100%( مــن قيمــة االشــتراك الشــهري للموظــف وتقّيــده فــي حســابه، كمــا يتــم احتســاب اســتحقاق الموظــف لمســاهمة الشــركة، وفــق أســس وضعتهــا الشــركة تبــدأ مــن )%10( 
عنــد اكتمــال الســنة األولــى لالشــتراك، وتصــل إلــى )100%( عنــد اكتمــال الســنة العاشــرة لالشــتراك، وتحســب مســتحقات الموظــف مــن هــذه المســاهمة فــي حالــة انتهــاء االشــتراك، وفــق الضوابــط النظامية. 

وفيمــا يلــي إيضــاح للتغيــر الــذي حــدث علــى مســاهمة الموظفيــن المشــتركين فــي البرنامــج والمســتحق لهــم مــن مســاهمة الشــركة خــالل العــام:

األرقام باأللف ريال سعودي

المستحق للموظفين من مساهمة الشركةمساهمة الموظفالبيان

679,937795,556الرصيد كما في بداية العام

48,955120,042صافي المضاف / المستبعد خالل العام 2021م

728,893915,598الرصيد نهاية العام

ب( برنامج القروض السكنية:
واصلــت الشــركة للعــام الثالــث عشــر تقديــم برنامــج القــروض الســكنية للموظفيــن الســعوديين عــن طريــق البنــوك وفــق ضوابــط البرنامــج لتمويــل تملــك أو بنــاء أو إكمــال بنــاء المســاكن بصيغــة متوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية )مرابحــة(، مــع مســاهمة الشــركة بنســبة مــن هامــش ربــح مبلــغ التمويــل تتــراوح مــن )70%( إلــى )100%(، وتتوقــف مســاهمة الشــركة عنــد انتهــاء خدمــة الموظــف ألي ســبب 

أو فــي حــال الســداد المبكــر، حيــث وصــل إجمالــي المســتفيدين إلــى )6,167( مســتفيدًا مــع نهايــة عــام 2021م.

توثيــق العالقــة مــع الجهــات الخارجيــة ذات الصلــة بالشــركة الســعودية للكهربــاء علــى ســبيل المثــال )وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وزارة الصحــة، مجلــس الضمــان الصحــي، وزارة الداخليــة، 
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، الهيئــة الســعودية للمهندســين... وغيرهــا( والتــي آتــت ثمارهــا فــي تســهيل الكثيــر مــن اإلجــراءات للشــركة لديهــم.

39 - الســجالت المحاســبية ونظــام الرقابة الداخلية 
وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها: 

ويقــوم  المراجعــة،  بلجنــة  مباشــرة  ويرتبــط  نشــاط مســتقل  هــو  الداخليــة  المراجعــة  نشــاط 
بتنفيــذ مهــام عملــه طبًقــا لالئحــة المراجعــة الداخليــة المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، حيــث يقــوم 
بمراجعــات ماليــة وتشــغيلية لتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة بشكـــل مســتمر للتأكد مــن كفاءته 
وفاعليتــه ويقــدم نشــاط المراجعــة الداخليــة نتائــج أعمالــه إلــى لجنــة المراجعــة مــن خــالل تقاريــر 

دوريــة توضــح فيهــا المالحظــات وموقــف تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة مــن قبــل اإلدارة.

وتقــوم لجنــة المراجعــة بالنظــر فــي المالحظــات التــي يقدمها المراجــع الداخلي ومراجع الحســابات 
الخارجــي ونتائــج دراســتهم لمــدى كفــاءة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة واســتخالص 
التوصيــات ذات الصلــة لتحســينها ورفعهــا لمجلــس إدارة الشــركة، كما تقــوم بمتابعة المالحظات 

ذات األثــر المباشــر واألهــم علــى نظــام الرقابــة الداخليــة.

وتبقــى اإلدارة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وتقــوم بإجــراء 
تحســينات مســتمرة لتقويــة نظــام الرقابــة الداخليــة لرفــع كفاءتــه وفاعليتــه.

وتقر الشركة بالتالي:

ــا محاســبًيا متكامــاًل 	   أن ســجالت الحســابات ُأعــّدت بالشــكل الصحيــح، وطبقــت الشــركة نظاًم
لقيــد كافــة المعامــالت الماليــة لتوفيــر قناعــة معقولــة بســالمة التقاريــر الماليــة.

لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مالحظات جوهرية مؤثرة على نظام الرقابة.	 

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

علمــً بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة، بغــض النظــر عــن مــدى ســـالمة تصميمــه وفاعليــة تطبيقــه، 	 
ال يمـــكن أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــً عــن ذلــك.

40 - تقرير المحاسب القانوني للشركة:
بتاريــخ  عقــدت  التــي  والعشــرون  الثانيــة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
2021/04/27م علــى تعييــن شــركة كــي بــي إم جــي الفــوزان وشــركاه كمحاســبين 

الماليــة  القوائــم  لفحــص ومراجعــة وتدقيــق  الشــركة  قانونييــن، مراجعــً لحســابات  ومراجعيــن 
الســنوية للعــام المالــي 2021م. ولــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي للشــركة أي تحفظــات 

علــى القوائــم الماليــة الســنوية.

القانونــي  المحاســب  المجلــس بشــأن  توصيــة   -  41
للشركة:

لــم تصــدر أيــة توصيــة مــن مجلــس اإلدارة لتغييــر المحاســب القانونــي قبــل الفتــرة 
المعيــن مــن أجلهــا.



115 تقرير مجلس اإلدارة 1142021 

ــص  ــدم خال ــاء أن يق ــعودية للكهرب ــركة الس ــس إدارة الش ــر مجل ــر يس ــذا التقري ــام ه ــى خت وف
المتواصــل  عطائهــم  علــى  الشــركة  منســوبي  لجميــع  امتنانــه  وعظيــم  وتقديــره  شــكره 
مكانتهــا  ورفــع  ومصالحهــا،  مكتســباتها  علــى  والحــرص  أهدافهــا،  لتحقيــق  والمخلــص 
وقدراتهــا التنافســية، ســائاًل اهلل، ســبحانه وتعالــى، أن يبــارك الجهــود، وأن تســتمر الشــركة فــي 
تنفيــذ خططهــا وبرامجهــا لدعــم وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بالمملكــة، والوفــاء 

بمتطلباتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة.

وفي الختام..
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