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تقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج الأن يقدم للمساهمين الكرام  السعودية للكهرباء إدارة الشركةسر مجلس ي
ة نشطأ جميعالجهود التي بذلتها التي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل و  ،م13/31/1037المنتهي في  لماليأعمالها للعام ا

 والعمالء كافة.المشتركين وكسب ثقة لالرتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها  الشركة

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

 .م1037الختامية المدققة للشركة وااليضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام 

الشركات واالفصاحات المتعلقة بها مثل تكوين حوكمة ص يوضح مستوى تطبيق على ملخالتقرير أيضا   يويحتو 
 كبار التنفيذيين.أعضاء مجلس اإلدارة و  مجلس اإلدارة ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت

( من قواعد التسجيل 31الواردة في المادة )متطلبات هيئة السوق المالية تم إعداد هذا التقرير بناء على وقد 
 لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية ونظام الشركات والضوابط واإلجراءات الئحة حوكمة الشركات( من 00والمادة )درا  واإل

  .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

حققته من انجازات مميزة على الصعيد وما م 7112شركة السعودية للكهرباء عام انجازات تدوم.. عبارة تؤكد ما آل إليه واقع ال
 لشركات المماثلة عالمًيا.االقليمي والدولي، استحقت معها نيل مكانة رائدة بين ا

ن يواصل تنيي  الخطط االستراتيجية التي وععها لمواكبة متطلبات النمو ألسعى مجلس إدارة الشركة خالل العام المنصرم 
ئية، وأن يواكب من خالل ه ه الخطط رؤى الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرييين االقتصادي والعمراني من الطاقة الكهربا

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حيظه اهلل ـ وتطلعاتها في أن تصبح المملكة عمن أفعل عشرة اقتصاديات عالمية، و لك في 
، وهو ما حرص عليه مجلس اإلدارة من أن تكون خطط 7111المملكة ورؤية  7171إطار تنيي ه لمبادرات برنامج التحول االستراتيجي 

 الشركة المستقبلية مكوًنا استراتيجًيا من عناصر ه ه البرامج والمبادرات.
، يستطيع أن يالحظ مقدار النمو الكبير في كافة أعمالها وأنشطتها وك لك مكانتها م7112المتابع ألرقام الشركة وانجازاتها في 

إلقليمية، ويدرك أيًعا مدى الجهد المب ول من كافة منسوبيها لتحقيق ه ه المكانة التي آلت إليها، وكيف أنها تمكنت من تلبية العالمية وا
احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بكياءة وموثوقية، وكيف طورت خطط تنيي  مشاريع الكهرباء لتتواكب مع خطط الدولة الرامية إلى تقليل 

لوقود المكافئ لتوليد الطاقة الكهربائية، والتوجه نحو استخدام وسائل الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إعافة إلى البدء االعتماد على ا
 في التحول نحو الشبكات ال كية في شبكات النقل والتوزيع.

مليار لاير  25ركة بحوالي في أداء المنظومة الكهربائية، حيث ارتيعت قيمة أصول الش اً واعح اً شهد العام الماعي ارتياع
مليار لاير، األمر ال ي ساهم في أن تصبح السعودية للكهرباء الثانية بين أكبر الشركات السعودية، بعد أن كانت في  446لتصبح 

نشاط التوليد ، إعافة إلى  لك فقد احتلت المرتبة األولى عربًيا والرابعة عشرة عالمًيا في مجالها، واستطاع م7112المرتبة الثالثة عام 
% عن الكميات 7.2وات من الكهرباء، وهو ما يزيد بنسبة جيجا 27أكثر من أن يصل بالقدرات المتاحة من الطاقة الكهربائية إلى 

المخطط إنتاجها ه ا العام، إعافة إلى تحسن الكياءة الحرارية إلنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى قطاع الكهرباء لتصل إلى 
مليون برميل من الديزل، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في دعم االقتصاد  11مليون برميل من النيط المكافئ و 17ر %، وتوفي13.3

 الوطني.
استمر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في دعم خطط المملكة في أن تصبح مركًزا اقليمًيا لنقل الطاقة الكهربائية 

انات لتحقيق ه ا الهدف واستطاع خالل العام الماعي زيادة أطوال شبكة نقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة، وعمل على توفير كافة اإلمك
%، والمعي قدًما في تنيي  مشاريع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية 2.7%، وزيادة محوالت التحويل بنسبة 17بنسبة 

ره جلًيا في المستقبل القريب على االقتصاد السعودي ومكانة المملكة والتخطيط للربط مع الدول األوربية وتركيا، وهو ما سيظهر أث
 عالمًيا في أسواق الطاقة.

مليون و لك مع بداية شهر  7وعلى صعيد اإلنجازات التي ييتخر المجلس بها، إيصال الخدمة الكهربائية إلى المشترك رقم 
مدينة وقرية وهجرة،  11117ألف مشترك، يمتدون عبر  777قرابة م، ونجاح الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى 7112ديسمبر 

 %، وهي من أعلى نسب التوطين بين الشركات في المملكة.71ألف موظف يمثل السعوديون منهم  12يقدمها لهم قرابة 
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لم تكن لتتحقق دون إلنجازات ونجاحات الشركة العام الماعي، والتي  كامالً  اً ال يسعني عبر ه ه السطور القليلة أن أسرد وصي
توفيق من اهلل ثم جهود أبناء ه ا الوطن من قيادات وموظيي السعودية للكهرباء، ال ين قدموا ملحمة من األعمال المميزة واالنجازات 

عمال الشركة وساهمت في حصولها على العديد من الجوائز العالمية الكثير من المختصين والمتابعين ألالكبيرة كانت مثار حديث 
جائزة أفعل األعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بدول الخليج العربي، وجائزة اإلبداع الرقمي للتشغيل األمثل بأمريكا، إعافة إلى ك

 جائزة التميز العلمي والتبادل المعرفي من معهد أبحاث الطاقة األمريكي.
م، 7112أعمال دورته الخامسة التي بدأت عام  رئاسةدية للكهرباء وال ي تشرفت ببه ا التقرير يسدل مجلس إدارة الشركة السعو 

وبه ه المناسبة، نرفع أيادي الشكر والحمد هلل عز وجل على ما منحه لنا من توفيق في إدارة الشركة، وأن أتوجه أنا وزمالئي أععاء 
ز، وسمو ولي عهده األمين األمير المجلس بخالص الشكر والثناء والعرفان لمقام خادم الحرمين الشرييين الملك سلمان بن عبد العزي

محمد بن سلمان ـ حيظهما اهلل ـ، على الدعم غير المحدود ال ي قدموه للشركة، وساهم في تحقيق ه ه اإلنجازات، كما أتوجه بالشكر 
اًل المولى عز وجل والثناء لقيادات الشركة ومنسوبيها على ما قدموه من جهد وأعمال مميزة، ساهمت في تحقيق ه ه المكانة المميزة، سائ

أن يوفق مجلس إدارة الشركة الجديد برئاسة معالي الدكتور خالد بن صالح بن عبداهلل السلطان في إدارة الشركة لما فيه خير وطننا 
 الغالي.

 
 
 

 د. صالح بن حسين العواجي
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 :  وأسباب ذلكتطبق لم التي  الشركات أحكام الئحة حوكمة  -3
 األحكام الواردة أدناه: باستثناء، ت الصادرة عن هيئة السوق الماليةالشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركا تطبق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة الفقرة المادة

أن يكون قد أمعى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منيصلة في ععوية  (01-ج) 20
 فقرة استرشاديه كة.مجلس إدارة الشر 

 فقرة استرشاديه .يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة ععوًا مستقالً  ب 45

78 - 
سياسة تكيل  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تعع الجمعية العامة العادية 

إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض 
 تماعية واالقتصادية للمجتمع.تطوير األوعاع االج

يوجد سياسة معتمدة من و  ةمادة استرشادي
مجلس اإلدارة ومطبقة وغير معتمدة من 

 الجمعية العامة العادية

54 - 

الشركات، فعليه أن ييوض  لجنة مختصة بحوكمةفي حال تشكيل مجلس اإلدارة 
ه الالئحة، الرابعة والتسعين من ه إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة 

، وتزويد مجلس  أي موعوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وعلى ه ه اللجنة متابعة
 تتوصل إليها.اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي 

لجنة الترشيحات وتقوم  ةمادة استرشادي
والمكافآت والموارد البشرية بمتابعة تطبيق 

 وترفع تقارير دورية لممارسة الحوكمة
 إلى مجلس اإلدارة. الحوكمة
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 ، واعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة -1
 ولجانهأعضاء مجلس اإلدارة  . أ

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
وكيل وزارة الطاقة  العواجيصالح بن حسين  1

 والصناعة والثروة المعدنية
 لشؤون الكهرباء

المياه وكيل وزارة 
 والكهرباء لشؤون الكهرباء

دكتوراه هندسة 
 كهربائية

الكهرباء ، الطاقة ، في مجال )
 (األبحاث ، المواصفات القياسية

إدارة بكالوريوس  متقاعد متقاعد سليمان بن عبد اهلل القاضي 2
 البترول هندسة

 االدارة التنيي ية – ارامكو السعودية
ء في الشركة السعودية للكهربا

 مدير عام - المنطقة الشرقية
رئيس  – الشركة السعودية للكهرباء

 تنيي ي
ماجستير هندسة  متقاعد متقاعد عصام بن علوان البيـات 3

 كهربائية
 اإلدارة التنيي ية – أرامكو السعودية
هرباء في دية للكالشركة السعو 

 المنطقة الشرقية
لشؤون  وكيل وزارة المالية صالح بن سعد المهنــــــا 4

 المالية والحسابات
 وكيل وزارة المالية

 المساعد لشؤون الميزانية
آداب   ماجستير

 االقتصاد
 وزارة الماليةوكيل 

  دكتوراه متقاعد متقاعد سعـــود بن محمــد النمــــر 5
 إدارة عامة

 ك سعودجامعة المل

دراسات لوكيل الجامعة ل يوسف بن عبدالعزيز التركي 6
الملك جامعة  -العليا 

 عبدالعزيز

 -عميد البحث العلمي 
 الملك عبدالعزيزجامعة 

دكتوراه هندسة 
 كهربائية

جامعة ه حتى اآلن في 0511منُ  
 الملك عبدالعزيز

مدير إدارة أنظمة الطاقة  عبدالحميد بن أحمد العمير 7
 السعوديةكو أرام -

مدير إدارة الخدمات 
أرامكو  - واالستشارات

 السعودية

 بكالوريوس
 هندسة كهربائية

أرامكو ه حتى اآلن في 0511منُ  
 السعودية

 بكالوريوس متقاعد متقاعد علي بن أحمد السويد 8
 هندسة ميكانيكية

 ارامكو السعودية

بنك  -الرئيس التنيي ي عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 9
 الرياض

بنك  -الرئيس التنيي ي 
 الرياض

بكالوريوس 
 حاسب آلي

بنك م حتى اآلن في 0550منُ  
 الرياض



 

 م7112مجلس اإلدارة تقرير  2

 

 تابع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
 زياد بن محمد الشيحة 10

اللجنة التنفيذية ولجنة عضو 
وارد البشرية الترشيحات والمكافآت والم
 ولجنة المخاطر

  –الرئيس التنيي ي 
 الشركة السعودية للكهرباء

المدير التنيي ي ألنظمة 
 -الطاقة الكهربائية 

 ارامكو

 ماجستير 
 إدارة األعمال

 – 0575) أرامكو السعودية
3102 ) 

 الشركة السعودية للكهرباء
 حتى اآلن في( – 3105)

 عبدالرحمن بن ابراهيم الحميـــد 11
 عضو لجنة المراجعة

في مجال المحاسبة المالية  دكتوراه متقاعد متقاعد
وععويات لجان مراجعة ومجالس 

 اإلدارة

 يحيي بن على الجــبر 12
 عضو لجنة المراجعة

استا  مشارك بقسم 
جامعة الملك  -المحاسبة 

 سعود

نائب االمين العام للهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 القانونين

 محاسبة دكتوراه
 جامعة ملبورن -

في مجال المحاسبة المالية 
 وععويات لجان مراجعة

 يعبدالرحمن بن سليمان الطريق 13
 عضو لجنة المراجعة

دكتوراه إدارة  متقاعد متقاعد
 هندسية

في مجال الجودة والتدريب والموارد 
 البشرية ومجالس اإلدارات

 ثالب بن علي الشمراني 14
 عضو لجنة المخاطر

التنيي ي نائب الرئيس 
االول ، الرئيس االول 

بنك  -إلدارة المخاطر
 الرياض

نائب الرئيس التنيي ي 
االول ، الرئيس االول 

بنك  -إلدارة المخاطر
 الرياض

إدارة  بكالوريوس
 أعمال

 مصرفية عامًا خبرة 20كثر من أ
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 . اإلدارة التنفيذية ب
 
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
الرئيس التنيي ي للشركة  زياد بن محمد الشيحة 1

 السعودية للكهرباء
 

المدير التنيي ي ألنظمة 
 بأرامكوالطاقة الكهربائية 

بكالوريوس هندسة 
جامعة  الكهربائية

الملك فهد للبترول 
 والمعادن

 
 ماجستير 

 كهربائيةهندسة 
جامعة رايس، 

 أمريكا
 
إدارة  ماجستير

 األعمال
ساتشوستس معهد ما

 للتقنية ، امريكا

، شركة بترون، نائب الرئيس للتخطيط
 اليلبين.

 ، اليلبين.ععو مجلس إدارة شركة بترون
دارة الشركة السعودية ععو في مجلس إ

 للكهرباء
 ععو في مجلس إدارة هيئة مدن

االستشاري لهيئة  ععو في المجلس
 السوق المالية

يئة العليا ععو في مجلس إدارة اله
 مدينة الرياض لتطوير

 اءععو في مجلس إدارة االبنية الخعر 
ععو في مجلس إدارة المديرين لشركة 

 تقنية الطاقة.

الرئيس التنيي ي للشركة  ليث بن احمد البسام 2
 الوطنية لنقل الكهرباء

 –نائب الرئيس للتخطيط 
 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

بكالوريوس هندسة 
جامعة  كهربائية

 الملك سعود

دير إدارة تخطيط التشغيل وأنظمه م
التحكم، مدير إدارة الجودة وأداء الخدمة، 
 –مدير إدارة تخطيط الشبكات الكهربائية 

 الشركة السعودية للكهرباء

الرئيس التنيي ي للشركة  ةأسامه بن عبدالوهاب خوندن 3
 السعودية لشراء الطاقة

نائب رئيس أول لتجارة 
الشركة  -الطاقة والشراكات

 سعودية للكهرباءال

 محاسبةماجستير 
جامعة بول ستيت، 

 امريكا
 محاسبةماجستير 

جامعة سان دبيغو 
 ستيت، امريكا

ععو مجلس المديرين للشركة السعودية 
  لشراء الطاقة " المشتري الرئيس"

رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية 
 لخعراء لخدمات الكربون

لشركة  يالتنيي الرئيس  أحمد بن عباس سندي 4
 عوئيات

  –الرئيس التنيي ي 
 شركة ساتكو

دكتوراه هندسة 
 صناعية وعمليات
جامعة ان اربر 

 امريكا -ميدتشجان

الرئيس التنيي ي لشركة ع يب 
 لالتصاالت

 لالتصاالتالرئيس التنيي ي لشركة مكة 
نائب محافظ االتصاالت لتقنية 

 المعلومات
 الرئيس التنيي ي لشركة

Globalstar Saudi Arabia 

الرئيس التنيي ي لشركة  خالد بن سعد الراشد 5
كهرباء السعودية لتطوير 

 المشاريع 
 

رئيس قطاع هندسة ومشاريع 
الشركة السعودية  -التوليد

 للكهرباء

بكالوريوس هندسة 
 كهربائية

 م5002إلى  4991من  ABBشركة 
 5002الشركة السعودية للكهرباء من 

 وحتى اآلن
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 فيذيةتابع اإلدارة التن
 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
نائب الرئيس التنيي ي للتوزيع  منصور بن عبدالرحمن القحطاني 6

 وخدمات المشتركين
رئيس القطاع الجنوبي 
 -للتوزيع وخدمات المشتركين
 الشركة السعودية للكهرباء

إدارة  ماجستير
 أمريكا، أعمال

 
علوم  بكالوريوس

النظم هندسة 
جامعة ، واألساليب

الملك فهد للبترول 
 والمعادن

 ععو مجلس إدارة شركة عوئيات
 إدارة شركة هجر إلنتاج الكهرباء ععو مجلس
 لشؤون الينية كهرباء الجنوبيةام نائب مدير ع

لشؤون  كهرباء الجنوبيةم نائب مدير عا
 المناطق

لشؤون  كهرباء الجنوبيةنائب مدير عام 
 التخطيط

نائب رئيس تنيي ي وكبير  فهد بن حسين السديري 7
 المسؤولين الماليين

 
مدير شركة الكهرباء 

 للصكوك

 -رئيس قطاع الخزينة
 الشركة السعودية للكهرباء

علوم  بكالوريوس
 محاسبة

جامعة والية داكوتا 
 امريكا الشمالية،

كهرباء  –محاسب أول وكبير المحاسبين 
 الشرقية
 كهرباء الشرقية –والتأمين  النقد اإلدارة،الناظر 

البنك السعودي  –مساعد مدير إدارة الخزينة 
 األمريكي

بنك  -رئيس الخزينة الخزينة،كبير مسؤولي 
 الرياض

 بنك الرياض –مدير فرع مدينة الجبيل الصناعية 
 بنك الرياض –مساعد مدير فرع الدمام االقليمي 

رئيس القطاع الشرقي  يي ي للتوليدنائب الرئيس التن خالد بن عبدالرحمن الطعيمي 8
الشركة  -لعمليات التوليد 

 السعودية للكهرباء

هندسة ر ماجستي
جامعة  كهربائية
 امريكا، بورتالند

 بكةمدير إدارة عمليات الش
 مدير إدارة محطة توليد القرية 
 مدير إدارة محطة توليد غزالن

نائب رئيس أول  للموارد  عبدالرحمن بن محمد العبيد 9
 لبشريةا

رئيس قطاع التنظيم وتخطيط 
الشركة  -الموارد البشرية

 السعودية للكهرباء

إدارة  بكالوريوس
جامعة  ،أعمال

 الملك سعود

 إدارة التغيير والتحسين المستمر مدير
رئيس قطاع التنظيم وتخطيط الموارد 

 البشرية

نائب رئيس أول للشؤون  فيصل بن محمد الالزم 01
 القانونية

 -س للعملياتنائب الرئي
 التعاونية للتأمين

 ماجستير قانون
جامعة ويك 

امريكا،  ،فورست
 قانون بكالوريوس

 جامعة الملك سعود

 معهد اإلدارة العامة –استا  القانون 
 التعاونية للتأمين –مدير اإلدارة القانونية 

 محامي مرخص

نائب الرئيس االعلى  حمود بن عودة العنزي 00
 امةلالتصال والعالقات الع

الشركة  –نائب رئيس أعلى 
 السعودية للكهرباء

  بكالوريوس
 جامعة االمام

  ماجستير
 جامعة الملك سعود

  ماجستير
 جامعة هل بريطانيا

 شركة موبايلي –نائب رئيس 
 شركة موبايلي -مدير عام العالقات

 المملكة –مدير التسويق 
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 تابع اإلدارة التنفيذية
 
 الخبرات المؤهالت لوظائف السابقةا الوظائف الحالية االسم م

نائب رئيس أول لخدمات  سليمان بن ابراهيم الحبيشي 01
 األمداد والعقود

الشركة  - رئيس قطاع المواد
 السعودية للكهرباء

بكالوريوس إدارة 
 صناعية

جامعة الملك فهد 
 للبترول والمعادن

ععو مجلس المديرين شركة كهرباء 
 السعودية لتطوير المشاريع

 4992من  شركة السعودية للكهرباءال
 وحتى اآلن

رئيس قطاع مراجعة  المراجع العام عبدالوهاب بن حمزة خشيم 01
الشركة السعودية  -الشركات

 للكهرباء

 سبكالوريو 
 محاسبة

 جامعة الملك سعود

 الشركة السعودية للكهرباء
 االتصاالت السعودية

 االجتماعيةالتأمينات 
نائب الرئيس التنيي ي  نائب رئيس أول للخدمات عايش بن عايش الشمري 01

الشركة السعودية  -للتوليد
 للكهرباء

هندسة  بكالوريوس
 كهربائية

 -جامعة ويسكون 
 امريكا

 الشركة السعودية للكهرباء

 مدير إدارة الحسابات المالية رئيس قطاع مراقبة الحسابات ابراهيم بن عبداهلل السادة 01
 باءالشركة السعودية للكهر  -

بكالوريوس 
 محاسبة

 4991من  الشركة السعودية للكهرباء
 وحتى اآلن

 مدير إدارة عمليات الخزينة رئيس قطاع الخزينة خالد بن عبداهلل الرميح 06
 الشركة السعودية للكهرباء  -

 بكالوريوس اقتصاد
 جامعة الملك سعود

هـ 4101من  الشركة السعودية للكهرباء
 هـ51/01/4149وحتى 
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا  في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من  -1

 مديريها:
 

 فيما يلي بيان بأسمـاء أععاء مجلس اإلدارة ال ين لديهم ععوية في الشركات المساهمة األخرى:
 

 االسم

اسماء الشركات التي عضو 
إلدارة عضوا  في مجلس ا

أو من  الحاليةمجالس إداراتها 
 مديريها

داخل المملكة/ 
 خار  المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محدودة (

اسماء الشركات التي عضو 
مجلس اإلدارة عضوا  في 

أو  السابقةمجالس إداراتها 
 من مديريها

داخل المملكة/ 
 ةخار  المملك

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية 

 محدودة (

صالح بن 
 حسين العواجي

هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

 شركة مساهمة  داخل المملكة

هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

  ساهمةشركة م داخل المملكة

سليمان بن 
 عبداهلل القاعي

الشركة السعودية المتحدة 
 للتأمين التعاوني

 داخل المملكة
الشركة السعودية المتحدة  شركة مساهمة 

 للتأمين التعاوني
  شركة مساهمة داخل المملكة

شركة الصناعات الكيميائية 
شركة الصناعات الكيميائية  شركة مساهمة  داخل المملكة األساسية

 ساسيةاأل
  شركة مساهمة داخل المملكة

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة التطوير الكيميائي مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة التطوير الكيميائي
 شركة مساهمة داخل المملكة البنك االول شركة مساهمة داخل المملكة البنك االول

 
عبدالمجيد بن 
 عبداهلل المبارك

ولى للتطوير شركة اال
شركة االولى للتطوير  مساهمة غير مدرجة داخل المملكة العقاري

 العقاري
 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

شركة رعاية للخدمات  شركة مساهمة داخل المملكة شركة رعاية للخدمات الطبية
 الطبية

 شركة مساهمة داخل المملكة

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة الرياض المالية ر مدرجةمساهمة غي داخل المملكة شركة الرياض المالية

صالح بن سعد 
 المهنا

 – عمان -البنك العربي 
 األردن

 شركة مساهمة خارج المملكة
 –عمان  -البنك العربي 

 األردن
 شركة مساهمة خارج المملكة

الشركة السعودية العالمية 
 ات مسؤولية  داخل المملكة للموانئ

 محدودة
ركة السعودية العالمية الش

 للموانئ
 ات مسؤولية  داخل المملكة

 محدودة
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:  -3
ن. وفيما يلي بيان بأسمـاء أععاء مجلس اإلدارة و ثالثة أععاء مستقلو غير تنيي يين، من ستة أععاء مجلس إدارة الشركة  يتكون

 وتصنيف ععويتهم في الشركة:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علما  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -5

 وأدائها.
 م أي مقترحات أو مالحظات من مساهمي الشركة حيال أدائها.7112للشركة خالل عام لم يرد 

 
 :وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها -6

 أربع لجان دائمة هي:م 7112نبثق عن مجلس اإلدارة خالل عام ت
 لجنة المراجعة. .1

 اللجنة التنيي ية. .7

 لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية. .1

 اطر.لجنة المخ .7

 :  م1037وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام    
 

 االسم م
 صنيف العضويةت

 )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(

 غير تنيي ي صالح بن حسين العواجي 0

 مستقل سليمان بن عبد اهلل القاعي 3

 غير تنيي ي عصام بن علوان البيات 2

 غير تنيي ي يوسف بن عبدالعزيز التركي 5

 غير تنيي ي عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 4
 يي يغير تن صالح بن سعد المهنا 1
 غير تنيي ي عبدالحميد بن أحمد العمير 8

 مستقل السويدعلي بن احمد  7

 مستقل سعود بن محمد النمر 5
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 لجنة المراجعة:  -3
( أععاء )غير تنيي يين(، من بينهم مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على 2تتكون لجنة المراجعة من )

( اجتماعات 7، وعقدت لجنة المراجعة )ومكافآت أععائها اختيار أععائها ومدة ععويتهم وأسلوب عمل اللجنةاقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد 
 كل منهم:وتاريخ انعقاد الجلسات ل، ويبين الجدول التالي أسماء أععاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحعور م7112خالل عام 

 عدم الحعور    الحعور 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
 

 / تواريخ عقدها ( اجتماعات9)االجتماعات  عدد
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          رئيس اللجنة صالح بن سعد المهنــــــا

        X  نائب الرئيس عصام بن علوان البيـات 
          ععو ــدعبدالرحمن بن ابراهيم الحميـ

          ععو ــبريحيي بن على الج
          ععو يعبدالرحمن بن سليمان الطريق

 
 وتختص لجنة المراجعة بما يلي: 

 اعى عند التوصية بالتعيين وير  ،التوصية لمجلس اإلدارة ومن ثم للجمعية العامة باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم
 التأكد من استقالليتهم.

 ة وبالمعايير مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين والخاصة بالتزام اإلدارة باألنظمة والتعليمات الداخلية والخارجي
 المحاسبية المعتمدة.

 تحقق من مدى فاعليتها في تنيي  األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.اإلشراف على المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل ال 

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

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

 بين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكليون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.متابعة أعمال المحاس 

 .بداء ملحوظاتها عليها  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

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

 بداء الرأي والتوصية في شأنها.دراسة القوائم ال  مالية األولية والسنوية قبل عرعها على مجلس اإلدارة وا 

 .بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

 تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها. 
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 نة التنفيذية:اللج -1
، ويبين الجدول التالي أسماء أععاء اللجنة م7112( اجتماعات خالل عام 11( أععاء، وقد عقدت اللجنة )2تتكون اللجنة التنيي ية من )
 لكل منهم:وتاريخ انعقاد الجلسات التنيي ية وعدد مرات الحعور 

 عدم الحعور    الحعور 
 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
 

 / تواريخ عقدها ( اجتماعات11) عدد االجتماعات
0 3 2 5 4 1 8 8 5 01 00 

3
3

/
1
0

 

0
2

/
1
2

 

0
5

/
1
2

 

1
7

/
1
4

 

3
1

/
1
1

 

0
0

/
1
5

 

0
0

/
0
1

 

3
2

/
0
1

 

0
1

/
0
0

 

1
5

/
0
3

 

0
0

/
0
3

 

            رئيس اللجنة صالح بن حسين العواجي
           X نائب الرئيس صالح بن سعد المهنــــــا

            ععو البيـات  عصام بن علوان
            ععو عبدالحميد بن أحمد العمير 
            ععو عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

            ععو زياد بن محمد الشيحة
 
 

 وتختص اللجنة التنيي ية بما يلي: 
 لقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة. مراجعة الخطط والدراسات المتع 
  يلية المتعلقة بها. مراجعة الموازنة العامة )الرأسمالية والتشغيلية( والمشاريع المقترحة من اإلدارة التنيي ية، وك لك الدراسات والخطط واألساليب التمو 
 .المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة 

 ليها المجلس من أمور تخص الشركة.النظر فيما يحيله إ 
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 : ةالموارد البشريو  لجنة الترشيحات والمكافآت - 1
، ويبين الجدول التالي أسماء م7112خالل عام  ات( اجتماع3( أععاء، وعقدت اللجنة )2من )تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 

 لكل منهم:وتاريخ انعقاد الجلسات وعدد مرات الحعور  شريةوالموارد الب أععاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 عدم الحعور    الحعور 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
 

 / تواريخ عقدها ( اجتماعات8)عدد االجتماعات 
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         رئيس اللجنة سليمان بن عبد اهلل القاعي
   X      نائب الرئيس سعـــود بن محمــد النمــــر
         ععو صالح بن حسين العواجي
   X   X   ععو يوسف بن عبدالعزيز التركي

         ععو علي بن أحمد السويد
         ععو زياد بن محمد الشيحة *

 

الواردة بالئحة  لجنة الترشيحاتمناقشة المواضيع التي تندر  تحت مهام ال يحضر الرئيس التنفيذي  أنعمل اللجنة قواعد  تتضمن *
على المعينين من أعضاء ويقتصر الحضور ، لمواضيع الخاصة بالرئيس التنفيذيحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو ا

 في اللجنة. اإلدارةمجلس 
 بما يلي: والموارد البشرية لجنة الترشيحات والمكافآت وتختص     

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

 عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لععوية المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناس بة لععوية مجلس اإلدارة وا 
 مجلس اإلدارة. ل ي يلزم أن يخصصه الععو ألعمالمجلس اإلدارة، بما في  لك تحديد الوقت ا

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

 لس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتيق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الععف والقوة في مج 

 ،التأكد من تطبيق متطلبات الحوكمة على مجلس االدارة، ولجانه، والرئيس التنيي ي، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األععاء المستقلين 
 وعدم وجود أي تعارض مصالح إ ا كان الععو يشغل ععوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 سياسات واعحة لتعويعات ومكافآت أععاء مجلس اإلدارة وكبار التنيي يين، ويراعى عند وعع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط  وعع
 باألداء.

 .مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية 
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 ةالموارد البشريو  لجنة الترشيحات والمكافآتتابع 

 
 والنقل لموظيي الشركة. مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن 

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

 ( فما فوق، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها. 22مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب ) 

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

 ة الئحة تنظيم مراجعة نظم ولوائح الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخدمات الصحية، والصندوق التعاوني، والتوفير واالدخار، ومراجع
 ءات والمكافآت بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.االعمل والئحة الجز 

 وات السنوية لجميع موظيي الشركة، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها.مراجعة أسس العال 

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

المخاطر اء لجنة ، ويبين الجدول التالي أسماء أععم7112خالل عام  ات( اجتماع2( أععاء، وعقدت اللجنة )2من )وتتكون لجنة المخاطر 
 وعدد مرات الحعور لكل منهم:

 عدم الحعور    الحعور          

 االسم

 

 طبيعة العضوية
 

 / تواريخ عقدها ( اجتماعات5)عدد االجتماعات 
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      رئيس اللجنة عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك
      نائب الرئيس مرسعود بن محمد الن

      ععو عصام بن علوان البيـات
      ععو يوسف بن عبدالعزيز التركي
      ععو ثالب بن علي الشمراني
      ععو زياد بن محمد الشيحـة

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

 التي تمّكن جهاز المخاطر من القيام بدورة بياعلية.

 التأكد من تحديد المخاطر الرئيسة في أعمال الشركة، وتطبيق األنظمة المناسبة إلدارة ه ه المخاطر، والعرض على مجلس اإلدارة بالمخاطر 
 لتي قد تهدد أعمال الشركة.ا

 .اإلشراف على مراجعة وتقييم المخاطر االستراتيجية، والحصول على تقارير دورية عن المخاطر االستراتيجية والمحتملة 
 عمالها.التأكد من وجود ثقافة إيجابية كافية في الشركة إلدارة اليرص والتهديدات والشكوك، ومن أن ه ه الثقافة جزء ال يتجزأ من الشركة وأ 
  وعع السياسات والقرارات التي تخص المسائل التي قد تخلق مخاطر مالية أو غيرها أو مسائل قد تمس مبادى الشركة، ومراجعة دورية ألداء

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

 وخطط العمل.
 .توفير الرقابة على المعلومات عن المخاطر المتزايدة على الشركة، وعمان إيصال معلومات المخاطر  ات الصلة لمجلس اإلدارة 
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 :وأداء لجانه وأعضائه في تقييم أدائه مجلس اإلدارةالوسائل التي أعتمد عليها  -7
وفاعلية أدائه بشكل مستمر وفق أهداف يحددها  لتحسين جودةرة سنويًا بإجراء تقييم ألداء المجلس وأداء لجانه واألععاء، و لك يقوم مجلس اإلدا

لتحقيق  لك، و لك بتحديد مواطن القوة والععف لكل ععو من أععائه، ويتم مراجعة وتقييم قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة وما يتعلق بها 
 يم األداء الشامل والكياءة لمجلس اإلدارة.بشكل منتظم، وتقي

 

 التنفيذية:مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   -8
 أ( سياسة مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه:

ا البدل ( ثالثة آالف ريـال، عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف ه 1.111يصرف لععو مجلس اإلدارة بدل حعور قدره ): أواًل 
إعافة إلى مكافأة سنوية للععو مقدارها  إلى صندوق االستثمارات العامة بوزارة المالية. الدولة،بالنسبة لألععاء ال ين يمثلون 

( مائة وخمسة آالف ريـال، تصرف من األرباح يرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حعرها ععو مجلس اإلدارة من مجموع 112.111)
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المعنية. وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أععاء مجلس إدارة  الجلسات التي عقدها

إلى صندوق االستثمارات العامة بوزارة  الدولة،و لك بحسب تاريخ التعيين. وتصرف ه ه المكافأة بالنسبة لألععاء ال ين يمثلون  جديد،
 م(.2/7/7111هـ الموافق 71/7/1711لها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتاريخ المالية. )تم اعتماد تعدي

الدرجة  ثانيًا : يصرف للععو إ ا كان مقر إقامته خارج المدينة التي ُيعقد بها اجتماع المجلس أو المهام األخرى، بدل إركاب يعادل قيمة ت كرة
( أليا ريـال لالجتماعات أو المهام داخل المملكة أو 7.111ة إلى بدل انتداب يومي قيمته )األولى على الخطوط السعودية، باإلعاف

خارجها، ويعاف يوم واحد للسير للمهمات داخل المملكة، ويومين للمهمات خارجها. )تم اعتماد تعديلها في اجتماع الجمعية العامة 
 م(.71/7/7112هـ الموافق 1/2/1712العادية الرابعة عشرة بتاريخ 

بها  ثالثًا : يصرف لععو المجلس، والرئيس التنيي ي وأمين المجلس أو اللجنة أو من ينوب عنهم، إ ا كان مقر إقامته خارج المدينة التي يعقد
لى المطار، كما يصرف للععو كامل المستحقات 211اجتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة، مبلغ ) ( خمسمائة ريـال، مصروفات انتقال من وا 

 خرى حسب قواعد الصرف المعتمدة.األ

عن كل جلسة ( ثالثة آالف ريـال، 1111بدل حعور مقداره ) اللجنة التي يشكلها مجلس إدارة الشركةالمجلس أو لععو لععو  رابعًا : يصرف
ور نقاش يستلزم ، في حالة تم َطلِبه لحعور أحد اللجان المنبثقة من المجلس، لمناقشة موعوع ما، أو حعيحعرها من جلسات اللجنة

 .مشاركته، كما يصرف للععو كامل المستحقات األخرى حسب قواعد الصرف المعتمدة

( ثالثة آالف 1111) مقدارهمجلس، بدل حعور الالتي يشكلها من أععاء المجلس  اللجنةمجلس اإلدارة، أو لععو يصرف لععو  خامسًا : 
ع يخص الشركة، لمناقشة موعوع ما، أو حعور حلقة نقاش موافق له عليها، ، في حالة مشاركته بأي اجتماريـال عن كل جلسة يحعرها

والتي يستلزم معها تزويد )اللجنة/المجلس( بتقرير أو محعر حول ما تم، كما يصرف للععو كامل المستحقات األخرى حسب قواعد 
 الصرف المعتمدة.

 خمسة( 2111) مقداره تعويض ماليمجلس، بدل الالتي يشكلها لس من أععاء المج أو لععو اللجنة اإلدارة، يصرف لععو مجلسسادسًا : 
لقاء قيامه بأعمال استشارية يقوم بها للشركة أو للمجلس عمن اختصاصه، و لك بناء على طلب يحعره،  يومآالف ريـال عن كل 

ون المكافأة للمهمة الواحدة ال تتجاوز وموافقه من المجلس أو إحدى لجانه، مع أهمية تحديد عدد األيام لكل مهمة استشارية، على أن تك
 ( ثالثمائة ألف ريـال للععو.111,111( مائة ألف ريـال، وبحد أعلى سنوي للمكافأة ال يتجاوز )111,111)
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 :( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةب
 

 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 

بدل حضور  بدل المصروفات
 جلسات

مجموع بدل 
حضور جلسات 

 جانالل

مكافآت األعمال 
الفنية واإلدارية 

 واالستشارية
 المجموع مكافآت دورية المجموع

 أوال : األعضاء المستقلين
 0 161,111 4102000 011,716 0 212191 112550 سليمان بن عبداهلل  القاعي

 0 161,111 4102000 61,111 0 402905 512200 سعود بن  محمد النمر
 0 101,111 4402000 91,116 0 212191 402210 علي بن  أحمد السويد 

 0 0,111,111 0,111,111 111,111 0 016,771 018,161 المجموع
 ثانيا : األعضاء غير التنفيذيين

 492519 107,111 4402000 817,097 0002000 4102490 0 صالح بن حسين العواجي
 52405 107,111 4402000 61,111 0 102000 0 صالح بن سعد المهنــــــا
 492911 118,771 4592002 110,111 0 5412950 12490 عصام بن علوان البيـات

 12901 107,111 4402000 11,111 0 212000 0 عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك
 992150 170,111 5042000 011,189 0 4522449 402920 يوسف بن عبدالعزيز التركي
 0 101,111 4402000 061,616 0 4492000 142911 عبدالحميد بن أحمد العمير

 017,811 0,861,771 0,861,771 0,189,011 711,111 711,116 66,176 المجموع
 
 
 
 
 
 

 :مكافآت كبار التنفيذيين (  
      

 

  

 المجموع الكلي

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 
المجلس إن 

 وجدت

مكافأة نهاية 
 الخدمة

 المكافآت الثابتة المكافآت المتغيرة
مكافآت كبار 

التنفيذيين ومن 
نهم الرئيس ضم

التنفيذي والمدير 
 المالي

 رواتب بدالت المجموع مكافآت دورية المجموع

26,343,892 103,680 9,485,442 6,506,320 6,506,320 10,248,450 2,637,434 7,611,016 
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 مكافآت أعضاء اللجاند(  
 

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

 أعضاء لجنة المراجعة
 البياتعصام بن علوان  202000 242010 010,761
 المهنابن سعد صالح  4002000 502000 017,111
 المجموع 011,111 78,761 118,761

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 البياتبن علوان عصام  4002000 122510 061,161
 العواجي بن حسين صالح 4202000 442000 081,111
 المهنابن سعد صالح  4002000 402000 011,111
 العميربن أحمد عبدالحميد  4002000 192450 069,011
 المبارك بن عبداهلل عبدالمجيد 4002000 442000 011,111
 المجموع 111,111 111,181 781,181

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية
 العواجيبن حسين صالح  202000 522202 71,171

 القاعي بن عبداهلل سليمان 4202000 212191 111,186
 النمر بن محمد سعود 4002000 552905 011,811
 التركي بن عبدالعزيز يوسف 4002000 202900 011,911
 السويد بن أحمد علي 4002000 212191 011,186
موعالمج 111111 118,119 718,119  

 أعضاء لجنة المخاطر
 البياتبن علوان  عصام 0 442210 10,111
 النمربن محمد سعود  202000 422000 61,111
 التركي بن عبدالعزيز يوسف 202000 152020 91,711

 المبارك بن عبداهلل عبد المجيد 4002000 422000 001,111
 المجموع 111,111 011,191 111,191
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 ت والجزاءات المفروضة على الشركة: العقوبا  -0
هـ في المخالية المحالة من هيئة االتصاالت 12/2/1713تاريخ ب( 12121/1713رقم )قرارها لجنة النظر في مخاليات نظام االتصاالت اصدرت 

( مليون لاير لقاء 121112111بمبلغ ): ) تغريم الشركة السعودية للكهرباء هرباء والمتعمن في منطوقهوتقنية المعلومات عد الشركة السعودية للك
ة المخالية المنسوبة إليها ( ، تمثل غرامة عن عدم سداد الشركة المقابل المالي الستخدام الطيف الترددي ورسوم إصدار وتجديد رخص األجهز 

الرياض ليه أمام المحكمة االدارية بالقرار المشار إ علىشركة اعترعت الوقد  هـ.77/11/1717الالسلكية من  تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ 
هـ في المخالية المحالة من هيئة 7/11/1773اريخ ( بت7177 –ع ك رقم )قرارها جنة كما اصدرت  ات الل .ومازالت القعية قيد النظر

الف لاير ( 1111باء بمبلغ ): ) تغريم الشركة السعودية للكهر ية للكهرباء والمتعمن في منطوقهاالتصاالت وتقنية المعلومات عد الشركة السعود
اتهام الشركة بالحاق عرر بشبكات االتصاالت وتقنية المعلومات العامة و لك بقطع كيبل سعة لقاء المخالية المنسوبة إليها ( ، تمثل غرامة عن 

الرياض أمام المحكمة االدارية بالقرار المشار إليه  علىشركة اعترعت الوقد  .( في محافظة بيش بمنطقة جازان113( زوج بالكبينة رقم ) 711)
 .ومازالت القعية قيد النظر

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:     -30
عية يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة، في سياق نشاطه االعتيادي، بتنيي  مهام مراجعة مبنية على المخاطر ويقدم بموجبها تقييمات موعو 

لة تشمل كل من مسارات الحوكمة، إدارة المخاطر، والرقابة. وتغطى مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية ومستق
 واالداء واالمتثال.

التقارير الدورية التي  وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من خمسة أععاء ــ ثالثة منهم مستقلون من خارج المجلس ــ بدراسة
ميمها، تعدها المراجعة الداخلية في الشركة باإلعافة إلى مالحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمهما إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تص

 فاعليتها، وتطبيقها.
ما يتصل حظات ومتابعة تصحيحها، والنظر فيمعالجة المالوتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات ل

االعتبار أن أي  بيعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا من خالل تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدًا، آخ ين في
ه، ال يمـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقـًا حول فعالية نظم الرقابة الداخلية نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصـميمه وفاعلية تطبيق

  المطبقة. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أعاله أي ععف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة تجدر اإلشارة إليه.
سياسة الرقابة الداخلية، وتم تعميمها على اإلدارة الئحة  مراجعةفي الشركة، اعتمدت لجنة الوعمن إطار متابعة تحسين بيئة الرقابة الداخلية 

 التنيي ية في الشركة.

 
 :هوجودتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم  -33

المراجع الداخلي ويمارس مهامه المناطة إليه، وفق يوجد بالشركة نشاط معني بالمراجعة الداخلية وتم من خالل لجنة المراجعة التوصية بتعيين 
  المتطلبات النظامية، وأفعل الممارسات.

 

تعيين مراجع  بشأن، أو التي رفض المجلس األخذ بها بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض -31
 عيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.حسابات الشركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو ت

تعيين مراجع حسابات بوك لك لم يرفض المجلس األخ   اإلدارة،أي توصية من لجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس  لم تصدر
 .اخليعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الدك لك الشركة و 
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 :استراتيجية المسؤولية االجتماعية -31
 :الموظفين تجاه -1

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

شراك العمل، أخالقيات وثيقة تنظمها التي القيم  .لهم المقدمة والخدمات واألنشطة البرامج في آرائهم واستطالع البريدية الرسائل عبر ظيينالمو  وا 
 :المجتمع تجاه -1

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

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

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

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

 ومتابعة الكهرباء صناعة قعايا في المشاركة على نحيزهم والشراكة، والثقة التياعل استدامة لعمان وشركائنا عمالئنا مع نتواصل المجال ه ا وفي

 .ال هنية وصورتنا موقعنا لتعزيز أدائنا مستوى في ومقترحاتهم آلرائهم واالستماع تطوراتها،
 :االجتماعية األنشطة -3

 من وأسرهم الموظيين مع االجتماعي التواصل تعزيز الخاصة، والحيالت والتكريم التخرج وحيالت والمحاعرات واليعاليات البرامج من العديد تنيي 

 ألبناء التدريبية اليرص وتوفير التابعة للشركة، باألندية واالجتماعية والثقافية الرياعية واألنشطة البرامج تنظيم الداخلي، التواصل خطة تنيي  خالل

 األنشطة الرياعية المختلية. والعديد من متخصصة تدريبية معاهد مع باالتياق الحاسوب ومهارات اإلنجليزية اللغة علمت في الشركة منسوبي
 

 االجتماعية:المساهمات 
  لها صية االستدامة  اجتماعيةلبرامج مسؤولية  و لك دعماً اتياقيات وشراكات استراتيجية مع عدة جمعيات خيرية وجهات حكومية  72توقيع

 معالجة المشاكل األسرية( الخاصة،تأهيل  وي االحتياجات  الصحة، المهن، التعليم، شمل )التدريب،وت
  السالمة الكهربائيةفي مجال  والدفاع المدني التعليم،توقيع اتياقيتي تعاون مع وزارة. 

  ملكة.المالمساهمة في إقامة مارثون الشركات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياعة في جميع مناطق 
  والمشاركة في  االجتماعيةتأسيس فريق متطوعي الكهرباء في جميع مناطق االعمال للقيام باألعمال التطوعية عمن خطط المسؤولية

 هـ.1713الكشافة في موسم حج عام 

  نسخة. ألف 21من  أكثراصدار مجلة كهروب للسالمة الكهربائية لألطيال وتوزيع 
  باليوم العالمي للتوحد في حي البجيري واستعافة الجمعية السعودية للتوحد.تنيي  ماراثون الدراجات للتوعية 

  لمدة ثالث أيام و لك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان  وال ي يستمربالتعاون مع جمعية زهرة « الحركة الوردية»إقامة كرنيال
 الثدي.

 مناسبة اليوم الوطني في جميع مناطق المملكة.استعافة أبناء شهداء الواجب للمشاركة باحتياالت الشركة ب 
 
 



 

 م7112مجلس اإلدارة تقرير  71

 
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. م واسماء1037الجمعيات العامة المنعقدة خالل السنة المالية  -33

 م:7112لعام  الحاعرين له ه الجمعيات سمـاء أععاء مجلس اإلدارةيوعح تواريخ الجمعيات العامة وا الجدول ادناه      
 

 عدم الحعور    لحعور ا                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سجل الحضور االسم  م
 اجتماع الجمعية االول 

  م30/03/1037
 حملة الصكوكبالخاصة  ة الثانيةياجتماع الجمع

 م01/05/1037
   اجيصالح بن حسين العو  3
  X سليمان بن عبد اهلل القاعي 1
 X X عصام بن علوان البيات 1
  X يوسف بن عبدالعزيز التركي 3
  X عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 5
  X صالح بن سعد المهنا 6
  X عبدالحميد بن أحمد العمير 7
  X علي بن احمد السويد 8
  X سعود بن محمد النمر 0
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                              :األنشطة الرئيسة للشركةوصف  -35
 

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

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

 
 

 :هالى حجم أعمالكل نشاط ع الرئيسة وتأثيرألعمال الشركة وفيما يلي وصف   
 بيع أسعار تطوير علىوتعمل  ،ة في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمشتركينتتمثل أعمال الشركة الرئيس

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

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

 للشركة:

 مصروفات التشغيلنسبة  األصول الثابتةنسبة  النشاط
 %77 %17 التوليد

 %12 %12 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
 %17 %77 التوزيع وخدمات المشتركين
 %7 %2 األنشطة التنظيمية المساندة

 %100 %111 اإلجمالي
 

 ل األنشطة وأهم إنجازاتها:يلي وصف لطبيعة أعما ماوفي
 

 :توليد الطاقة الكهربائيةنشاط  أ(
نتاج  ات ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاًطا رئيًسا في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات اإل 

لى الطاقة الكهربائية مع السعي إلى االستغالل األمثل للموارد، واستثمار جميع الموثوقية العالية والجاهزية المرتيعة لمقابلة الطلب المتزايد ع
من اإلمكانات للوصول إلى الهدف الرئيس ال ي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خيض تكلية إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسلة 

% من إجمالي 56الكهربائي بالمملكة العربية السعودية بنسبة مشاركة بلغت حوالي  محطات التوليد بالشركة الركيزة األساسية في تغ ية النظام
 م. 7112الطاقة الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة السعودية للكهرباء خالل عام 

الكهربائية. وفي ه ا  وتركز خطط نشاط التوليد على تشغيل وصيانة محطات التوليد ورفع موثوقيتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة 
% من 2ميجاوات وبنسبة نمــــــــو بلغت  1,727 م إنجازات تمثلت في إعافة قدرات جديدة تقدر بـــــــ 2017اإلطار، حقق نشاط التوليد خالل عام 

 م.2016عام إجمالي القدرات المتاحة في نهاية 
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 :اآلن(قدرات لم يتم تشغيلها تجاريَا حتى بأن ه ه ال )علماوتتوزع القدرات المعافة على النحو التالي  
 القطاع األوسط:

 ميجاوات. 711 ميجاوات( بإجمالي قدرة معافة 112 وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة التوليد العاشرة )قدرة كل منها (2)عدد  -
 ميجاوات. 723لي قدرة معافة ميجاوات( بإجما 177وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة القصيم )قدرة كل منهما  2)عدد ) -
 القطاع الجنوبي: 

 ميجاوات. 7271ميجاوات( بإجمالي قدرة معافة  221وحدات بخارية بمحطة الشقيق )قدرة كل منها  4عدد  -
 

 

 :الشركة الوطنية لنقل الكهرباءب( 
: هي رئيسة أنشطة 2هيكلها  ويتعمن م،1/1/7117 نم اعتباراً  أعمالها مباشرة وقد بدأت للكهرباء، السعودية للشركة بالكامل هي شركة مملوكة

 .مركزيتين إدارتين إلى باإلعافة الينية، الخدمات ونشاط المشاريع، نشاط الهندسة، نشاط التخطيط، نشاط الصيانة، نشاط والتحكم، العمليات نشاط

 
 : الكهرباء لنقل الوطنية الشركة ومهام

 131ولغاية  فولت كيلو 111وصيانة منظومة نقل الكهرباء جهد تشغيل لى شبكات التوزيع و نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إ
لعمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز األحمال في جميع أنحاء  النظام الكهربائيموثوقية واستقراريه  بكياءة اقتصادية مع الحياظ على كيلو

، من خالل مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والجهد اليائقتحويل وخطوط الربط للجهد العالي المملكة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات ال
 .والتصميم والتنيي  للمشاريع، وعمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجاالت

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

اقيات الشراء، وتبادل الطاقة الكهربائية، وتمثيل الشركة كمشتٍر تغ يتهم بالكهرباء، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتي
 .رئيس من المنتجين المستقلين

وتتمثل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خيض تكالييها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية 
بجانب تعزيز مشاريع قائمة استهدفت تحسين  ، عدًدا من المشاريع الجديدة7112ل عام الكهربائية. وانطالقَا من ه ه الخطط، أنجزت الشركة خال

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

 شبكات النقل:

% من الشبكات القائمة في نهاية 11.7وتمثل ما نسبته دائري،  كم  8426حواليإعافة شبكات هوائية وكابالت أرعية إلى الشبكات القائمة بلغت 
 :وهي على النحو التالي 2017عام 
  ( كم دائري كابالت أرعية و 110.44( كم دائري، منها )5640.73كيلو فولت: إعافة ) 711-131على مستوى الجهد اليائق

 .( كم دائري شبكات هوائية5530.29)
   ( 1253.84( كم دائري كابالت أرعية، و)355.62( كم دائري، منها )1609.46: إعافة )كيلو فولت 117على مستوى الجهد العالي

 كم دائري شبكات هوائية.
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  ( كم 136.21كم دائري كابالت أرعية، و) (80.67( كم دائري، منها )216.88كيلو فولت: إعافة ) 112على مستوى الجهد العالي

 .دائري شبكات هوائية
  ( كم 813.2( كم دائري كابالت أرعية، و)145.57( كم دائري، منها )958.77كيلو فولت: إعافة ) 111على مستوى الجهد العالي

 .دائري شبكات هوائية

  
 محطات التحويل:

   ( ميجا فولت أمبير. 41541ليصبح أجمالي القدرة )جديدًا ( محواًل 243( محطة تحويل جديدة بها )65) إنشاء 

   بقدرة إجمالية ) ،( محوالت قدرة7) نزع وتمميجا فولت أمبير  (4671) قدرة بلغتصافي ( محواًل ب22)( محطة بـ 12) واستكمال تعزيز-
 ( ميجا فولت أمبير.31

   ( قاطعًا للشبكة، 1372إعافة )( قاطعًا للجهد 731منها )كيلو فولت وأقل. 132للجهد ( قاطعًا 1172)و كيلو فولت فأعلى، 711 

   قدرة تعزيز محطات قائمة بمكثيات.  

 

  ( شركة ضوئيات:
 7/32/7117مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، و لك بناًء على قرار مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء رقم  اتصاالت شركةهي 

هـ 71/12/1711ريخ م ، القاعي بالموافقة على تأسيس شركة  ات مسئولية محدودة ، فإنه بتا11/12/7117هـ الموافق 13/12/1711وبتاريخ 
، ويتعمن هيكلها نشاط الشؤون الينية و نشاط األعمال التجارية والتخطيط  لالتصاالتم ، تم تأسيس  شركة عوئيات 12/12/7117الموافق 

 االستراتيجي وتطوير األعمال.
 

 ومهام شركة ضوئيات :
دارة وتشغيل شبكات األلياف ال ( 22لغة أطوالها حتى اآلن أكثر من )اا الشركة السعودية للكهرباء والبالعخمة التي تملكهية عوئإنشاء واستئجار وا 

نشاء بوابات العبور الدولية وتمرير االتصاالت بأشكالها و لك حسب   ، وتقديم خدمات نقل البيانات االتصاالتخدمة  و لك لتقديمكيلو متر  ألف وا 
ي سبيل تحقيق أغراعها القيام بجميع األعمال  ات العالقة بأنشطتها كالبيع التراخيص الصادرة من جهات االختصاص المخولة ب لك، وللشركة ف

 لألصول الثابتة والمنقولة شاملة شبكات االتصاالت المختلية بأنواعها.  واالستئجاروالشراء والتأجير 
الت لشركة الكهرباء السعودية للمساهمة االتصااأللياف العوئية و وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة واالستثمار األمثل لليائض من أصول وشبكات 

الحصول  في التقدم التقني وتعزيز المجتمع واالقتصاد المعرفي وال ي سيؤدي بالعرورة إلى زيادة ربحية مساهمي الشركة السعودية للكهرباء فقد تم
ض لأللياف العوئية مع وزارة االتصاالت وتقنية م، وتم توقيع اتياقية مبادرة نشر النطاق العري7112على رخصة تأجير مرافق االتصاالت في عام 

  .المبادرة% من تلك 72وتم تعميد عوئيات بتنيي  أكثر من  م7112المعلومات في عام 
وتسويق متبادل للخدمات لقطاع  االتصاالت،لتقديم خدمات  من الوزاراتوتتمثل خطط شركة عوئيات في فتح قنوات االتصال والتياهم مع العديد 

 ومن عمن المشاريع التي تم إنجازها لتحقيق  لك ما يلي: واألفراد،األعمال 
   بدأت شركة عوئيات في تنيي  مشروع مبادرة نشر النطاق العريض لأللياف البصرية بناء على اتياقية مع وزارة االتصاالت وتقنية

 .ه ا التقرير( ألف منزل حتى تاريخ إعداد 31، وبدأ العمل في المشروع وتم ربط حوالي )المعلومات
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   ومات فقد تم تأسيس شركة وتقنية المعل االتصاالتحسب متطلبات اتياقية مبادرة نشر النطاق العريض التي تم توقيعها مع وزارة
ومن المتوقع منحها رخصة تقديم خدمات البيانات والهاتف الثابت  تقنية المعلومات(و  لالتصاالتعوئيات المتكاملة  )شركة 7-عوئيات
وتقنية المعلومات لمزاولة نشاطها قريبًا وستتمكن من خدمة المستييد األخير كأفراد أو مؤسسات حيث ستتمكن  االتصاالتيئة من قبل ه

  الثابتة.في  لك البيانات واالتصاالت  امعلومات بموتقنية  اتصاالتمن تقديم خدمات 
  عة لشبكة زين.تم تأجير األلياف العوئية لشركة زين وربط المزيد من المواقع التاب 
   الوزارة.وزارة االسكان لتقديم خدمات االتصاالت لمشاريع الشركة الوطنية لإلسكان تحت رعاية مع  م كرة تياهمتوقيع 
   لتقديم خدمات االتصاالت. اتياقية تجارية مع شركة ع يبتوقيع 
  و لك موبايلي اتصاالت اتحادت السعودية وشركة توقيع العديد من م كرات التياهم مع مقدمي خدمات االتصاالت مثل شركة االتصاال 

 الخدمات والمنافع. لتبادل

  ت المتنقلة )زين السعودية( لتقوم األخيرة باستئجار وتسويق شبكة النطاق العريض من شركة توقيع اتياقية تجارية مع شركة االتصاال
 عوئيات واتاحة الخدمة للمستييد األخير.

  األخرين في المملكة  االتصاالتقة العرض المرجعي لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لمشغلي قامت شركة عوئيات بإعداد وثي
 وتقنية المعلومات. االتصاالتولك بناء على طلب هيئة تنظيم 

   للعلوم والتقنية في مراكز استعافة المعلومات في المنطقة في جامعة الملك عبداهلل  أكبرتقوم شركة عوئيات حاليا بالمشاركة ببناء أحد
ومشغلي االتصاالت وتقديم  البحثية المواصيات العالمية لخدمة المراكز أحدثالمرفق الهام وفق  وتجهيز ه اثول. حيث يجري بناء 

 المحتوى محليا واقليميا وعالميا. 

   دمات االتصاالت فيخ شبكات مقدميوالدولي من خالل الربط مع  اإلقليميتعمل شركة عوئيات على توسيع رقعة الوصول 

بالمملكة األردنية الهاشمية والعمل جاري على الربط مع عدد من مقدمي  االتصاالتمن الربط مع مقدم خدمة  االنتهاءالدول المجاورة حيث تم 
    .الخدمات في الدول األخرى

 
، وأن تحصل 7171ن إحدى أساسيات برنامج التحول وتطمح الشركة للمساهمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعلومات الرقمي وأن تكو 

 ن.على الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الموحدة  ات البنية التحتية وتقديم خدمات االلياف البصرية للمنازل بأسلوب ميتوح لجميع المشغلي
 

 شراء الطاقة:ل السعودية د( شركة
بدأت مباشرة أعمالها بحصولها على رخصة المشتري الرئيس من هيئة تنظيم الكهرباء  هي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد

م، ويتبع للمشتري الرئيس ثالث وحدات 2/2/7112اعتبارًا من  11/2/7112( وتاريخ 1111213772واإلنتاج المزدوج بموجب عقد التأسيس رقم )
 قطاع اتياقيات وامداد الوقود باإلعافة إلى إدارات مركزية. المتجددة،قطاع االنتاج المستقل والطاقة  المتاجرة،تنظيمية هي: قطاع 

 

 ومهمة الشركة السعودية لشراء الطاقة:
دارة تدبير القدرات والطاقة الكهربائية والمتاجرة بها وتطوير وتأسيس الشراكات الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة واالنتاج المستقل ومراقب ة تنيي ها، وا 

استخدامه، والمشاركة مع الجهات التنظيمية تأسيس وتطوير سوق الطاقة  كياءة ورفعالتجارية لبيع وشراء الطاقة وتوفير الوقود  االتياقيات
 الكهربائية. 
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 األنشطة المرخص بها: 
   وشراء الطاقة الكهربائية والسعة. الكهرباء،طرح مشاريع توليد 
  لطاقة و/أو البيع المستمر الدخول في اتياقيات لشراء الطاقة و/أو تحويل ا 
  .بيع الكهرباء بالجملة للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة أو إلى كبار المستهلكين لغرض استخدامهم الخاص 
  .لى األشخاص خارج المملكة  استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وا 

  .الحصول على الوقود األساس والوقود االحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم 

  وفير المعلومات للمرخص له بالنقل ت 

   موازنة.االعطالع بأي دور فيما يتعلق بأي صندوق 

  .استالم المبالغ المدفوعة من المرخص له بالنقل فيما يتعلق بخدمات المنظومة 

  شراء خدمات المنظومة الالزمة الستقرار المنظومة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد 

  القائمة.قابل فيما يتعلق بالخلف على اتياقيات شراء الطاقة واتياقيات تحويل الطاقة واتياقيات البيع المستمر القيام بدور الطرف الم 

  .المساعدة في تطوير سوق أو أسواق لتجارة الكهرباء و/أو خدمات المنظومة في المملكة 

 
 
  :التوزيع وخدمات المشتركيننشاط  (ه

 تطويرمع  ،تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة  ات موثوقية عاليةكات النقل وتوزيعها و استالم الطاقة من شب مهمتهنشاط رئيس 
إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنيي  خططه وبرامجه  . ويعمل النشاط علىالمقدمة لهم اتمستوى الخدم

 الجودة، من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة. السنوية لتقديم خدمات  ات مستويات عاليـة
وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، منها: رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد 

تمر لشبكات التوزيع لعمان أدائها بالمستوى المأمـول، ورفع كياءة الطاقة وتسهيل إجراءات بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المس
في احتساب استهالك  توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظيين

 فع كياءة وأداء موظيي الخطوط األمامية.المشتركين وقراءة اليواتير، واالهتمام المستمر بر 
 

 

 م، من أهمها ما يلي:2017وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام 

  من إجمالي محوالت الـتوزيـع في 2.7( محواًل، بنسبة زيادة 73,723فولت فأدنى، عددها ) كيلو 27إعافة محوالت تحويل جديـدة للجهود %
 م.7112% من إجمالي السعات في نهاية عام 2.7( ميجا فولت أمبير، وتمثل ما نسبته 12,722م، وبإجمالي ســــعـة )7112عــام  نهاية

  من إجمالي الشبكات 2.7( كم دائري، وبنسبة زيادة 12,117فولت فأدنى، بطول ) كيلو 27إعافة دوائر هوائية وكابالت أرعية للجهود %
 م.7112في نهاية عام 

 مشترك جديد. ألف( 771,372يصال الخدمة الكهربائية لـ )إ 

 ( تجمًعا سكنًيا جديًدا.71إيصال الخدمة الكهربائية لـ ) 

 

 



 

 م7112مجلس اإلدارة تقرير  77

 (  نشاط المالية: و
دارة أعمالها مكنها من الحصول على التصنييات االئتمانية م ن سالمة توجهات الشركة االستراتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وا 

الشركة في تنيي  سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي،  في استمرار اإليجابية المعدالت ه ه وساهمت متخصصة،سسات عالمية مؤ 
 والعمل على توفير التدفقات النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها.

 التصنيف االئتماني:
لى في المملكة، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز، فيتش، موديز األع من للشركة يعتبر التقييم االئتماني           

(A- ،A،A2  .على التوالي مرتبط بالتقييم السيادي للمملكة ) 
 

 المساهمون:
الئحة حوكمة  ( من71) )بتعليمات اإلفصاح والشيافية الواردة في المادة  وتقيدتوتعليمات هيئة السوق المالية، التزمت الشركة بلوائح 

، وتولي تعزيز جودة حصولهم على المعلومات وتسهيل همتنمية حقوق، وعملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين و  الشركات الصادرة
 ا للمساهمين. اهتمامًا بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالهعن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اإلفصاح 

سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، إلى تعزيز واستمرت الشركة في ب ل جهودها الرامية 
شركة دائمًا المربوطة بمحافظهم لدى البنوك المختلية خالل اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص ال حساباتهممما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في 

 . بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية واالستثمارية بادل المعلومات  ات العالقةتو  ،مع الجهات المعنية بالسوق المالية اليعالالتواصل على 
 

  :الموارد البشريةنشاط  (ز
الكياءة اإلنتاجية؛ تبنت برامج متخصصة الختيار انطالقًا من إدراك الشركة ألهمية دور الموارد البشرية في إحداث النمو المنشود ورفع 
واستمرارًا لجهود تطوير وتنمية الموارد  والمتميزة.وتطوير الموظيين وتخطيط مساراتهم الوظييية بما يعمن شغل المناصب بالكياءات المؤهلة 

( خريًجا من معاهد التدريب بالشركة، كما تم 1,732)م استيعاب 7112البشرية ورفع كياءتها لتسهم بياعلية في تحقيق كياءة األداء، تم في عام 
لحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين )تأهيل(. ونتيجة ل لك؛ حققت الشركة في مجال توطين الوظائف مركًزا ريادًيا بين 27) توظيف ( جامعًيا وا 

( مـوظيـًا. وفي مجال 12,717)لعـاملين البالغ عـددهم جـمـوع ا%( مـن م71م إلـى )7112الشركات العاملة في المملكة؛ حيث وصلت النسبة بنهاية 
م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظيين بدورات داخلية 7112تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية، ني ت الشركة في عام 

ر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم ( مشاركة، واستم21,177وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة )
 ( موظًيا.7,221( مشاركة، استياد منها )2,221م ما مجموعه )7112اإللكتروني ال اتي )أنا أتعلم( وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام 

( موظف 171( عدد )  Targeted Talentوفي المركز التنيي ي لتطوير القياديين بلغ عدد المشاركين في برنامج المواهب المستهدفة )
( 227وال ي يهدف الى اعداد من يتسمون بصيات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبال ، باإلعافة إلى عقد مراكز للقياس شارك بها )

طبيق برامج الجودة الشاملة وبلغ عدد موظيًا قياديًا بهدف تصميم خطط تطويرية مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم ، وفي ه ا السياق َتواصل ت
 ( فريقًا.171اليرق المشكلة خالل العام )

( موظًيا، 7,117( اقتراًحا، وعمن برنامج تميز الموظيين بلغ مميزو الشهر )1,122أما في مجال إبداع وتميز الموظيين ُقدم خالل العام )
( طالًبا 1,717( طالًبا تدريبهم الصييي بالشركة، كما أتم )222ب الصييي أتم )( موظًيا. ومن خالل برنامج تدريب الطال111وبلغ مميزو العام )

 برنامج التدريب التعاوني.
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  :( برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتا  الكهرباءح
ركة من إنشاء عدٍد كبيٍر من لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية عخمة، كان البد للش 

ع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها؛ باإلعافة الستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص عمن برنامجها " مشاركة القطـا
م. ولمساندة البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة 7112( " وال ي أقرتـه في عام IPPsالخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية )

بأكثر   المشاريع عالمية لديها معرفة في المجاالت الينية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، وُقدرت االستثمارات في ه ه
( في عرماء 11( ميجاوات ومشروع الرياض )12717في رابغ بمنطقة مكة المكرمة بقدرة ) 1-عي رابغتم تنيي  مشرو   حيث  مليار لاير؛ 11  من

مشروع محطة القرية لإلنتاج المستقل بالمنطقة الشرقية م، 7111( ميجاوات بنجاح ودخال التشغيل التجاري في عام 12277بمنطقة الرياض بقدرة )
 م71/7/7111تاج مستقل في العالم  ات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي ووقعت اتياقياته بتاريخ ( ميجاوات وهي أكبر محطة إن1,717)  وبقدرة

 لإلنتاج المستقل تحت التطوير والتنيي  على النحو التالي:  ، كما أن هنالك مشاريعاً  7112ودخلت التشغيل التجاري في عام 

  ( ميجاوات باستخدام نظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد 72121برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة ) 7-مشروع محطة رابغ
م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد 7111وقعت اتياقياته مع تحالف )اكوا باور وسامسنج( ، ووقعت اتياقية شراء الطاقة في نهاية 

 .م7113الربع األول من عام التشغيل التجاري للمحطة في 

     وبخار(  -الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة )الياعلي( لإلنتاج المزدوج )كهرباء كما دخلت
 اهلل.م إن شاء 7117م، وسيكون التشغيل التجاري للمحطة في ديسمبر 7112عام ( ميجاوات، 1,217)بقدرة 

  

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

 
 

 اسم المشروع
 قدرة المشروع اإلنتاجية

 )ميجاوات(

استثمار القطاع 
الخاص في رأس 

 مال المشروع

 إكمال المشروع تاريخ

 م11/7113  %21 72121 لإلنتاج المستقل  )المشروع قيد التنيي ( 7رابغ  محطة مشروع

الياعلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة  محطةمشروع 
 ( المشروع قيد التنيي   أرامكوا السعودية )

 م2019/12 % 71 (1504 )

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة 
 تحت التطوير - 12311 أرامكوا السعودية وتكون الشركة مشتري للطاقة ، )مخطط(
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 توطين صناعات الكهرباء( ط
اعتمدت الشركة استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والتي تهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة و لك لخلق القيمة المعافة على 

 اقتصادنا الوطني، وتشمل االستراتيجية على ثالث مبادرات رئيسية:

 للمقاولين:وضع سياسات وآليات تحفيز  ولى:األ المبادرة 
 التالية:مة والمقبولة بناء على معادلة تحييز مبنية على المعايير تقييم العروض المقد

 نقاط(. 40نسبة استخدام المواد المصنعة محليًا ) (،نقاط 2توطين العمالة ) (، نسبةنقطة 92سعر العطاء )
 استخدام المنتجات المصنعة محلياً  العمالة + نقاطتوطين  العطاء + نقاطسعر  النقاط = نقاطمجموع 
 العرض اليائز هو العرض المتحصل على مجموع نقاط اعلى. ويكون

 يلي: النقاط كمايكون توزيع  وغيرها،مالحظة: وفي حالة عدم وجود توفير مواد في نطاق عمل العقد مثل العقود الموحدة وعقود االستشارات 
 نقاط( 2توطين العمالة ) (، نسبةنقطة 92سعر العطاء )

 المحلية:وآليات تحفيز للمصانع  وضع سياسات الثانية:المبادرة 
 %.40تعطى المنتجات الوطنية اولوية في الشراء على مثيالتها االجنبية بنسبة  االولى:المرحلة 
 التالية:تيعيل للمصنعين المحليين حسب المحتوى المحلي لدى المصنع، ويعتمد على المعايير  الثانية:المرحلة 
 سعر العطاء. -
 المحتوى المحلي للمصنع. -
 رجة اهمية المنتج للشركة.د -
 المواد:تحديد فرص التوطين بصناعات  الثالثة:المبادرة 
تحديد فرص التوطين في صناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، والعمل مع المستثمرين والشركات العالمية الستقطابهم إلنشاء مصانع  -

 محلية.
لكبرى في المملكة واللجان المشتركة بين المملكة والدول األخرى  ات تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات ا -

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

 

تى تكون هي المرجعية الخاصة بإدارة اعمال والتأهيل اليني" ح الصناعة وقد تم استحداث ادارة مستقلة إلدارة اعمال التوطين بمسمى "ادارة توطين
 ( لقياس مدى التقدم في تطبيق االستراتيجية وهي كالتالي:KPIsالى استحداث مؤشرات اداء ) التوطين باإلعافة

 من المصنعين. نسبة شراء المنتجات المحلية الصنع الى اجمالي المشتريات -
 .المواد لتصنيععدد المصانع المحلية المؤهلة  -
 .لمحتوى المحلي في المشاريعنسبة ا -

 
محيز لكل مستثمر  أكبروتعتبر الشيافية والوعوح وتوفر المعلومات والبيانات عن اليرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار هي 

كما تقوم الشركة بنشر  ة،االقتصادييرغب في االستثمار في صناعات الكهرباء، حيث يتم تزويد المستثمرين بالبيانات الالزمة لدراسات الجدوى 
 االلكتروني. من مواد التوزيع والعقود وك لك المواصيات الينية للمواد في موقع الشركةاحتياجاتها خطة 
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من نوعه بين الشركات  اً فرصة ويعد فريد 92وقد اصدرت الشركة كتيب "اليرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار" ال ي تعمن 
كما تم إقامة معرض مصغر ودائم لعرض ه ه اليرص بهدف توفير العينات للجهات الراغبة  االلكتروني،ح على موقع الشركة المحلية. وهو متا

وتهدف الشركة لزيادة عدد المصانع المحلية وتوفير قاعدة امدادات محلية تساعد في زيادة موثوقية الطاقة الكهربائية  تصنيعها،االستثمار في ب
حيث أسهمت في التعريف باليرص االستثمارية الصناعية وتم البدء في اجراءات إنشاء بعض  الوطني،االقتصاد فة على وخلق القيمة المعا

 المصانع المحلية على سبيل المثال ال الحصر: 
 

 مجال المصنع الجهة
 مصنع محوالت شركة بحرة للكابالت
 مصنع مياتيح كهربائية شركة بحرة للكابالت

 مصنع ملحقات هوائية بعةشركة البعيز القا
 مصنع قواطع شركة الخليية
 مصنع قواطع شركة حواء
 القواطع - مصنع البلر شركة الينار

 مصنع الملحقات الهوائية فنون
 فالتر -مصنع صمامات التميمي

 
 في توطين صناعةهمت وأس .وطني مصنع 245من  الى أكثرفي زيادة تسجيل وتأهيل عدد المصانع المحلية ووصل العدد ت اسهمكما 
من النحاس ال ي يستورد من الخارج مما يخلق القيمة المعافة على اقتصادنا الوطني من خالل  بدالً  المستخدمة لكابالت االلمنيومالمواد الخام 

مليار لاير خالل الخمس  40ومتوقع ان يتم توفير  سنويا، لاير مليار 5 السنوية بمعدل التكاليفمع توفير مالي في  المحلي،استخدام األلمنيوم 
 السنوات القادمة نظرًا ليرق السعر بين المعدنين.

سعار الشراء بنسب أشبابنا السعودي استطعنا توطين صناعة بعض قطع غيار محطات التوليد البخارية والتي نتج عنها تخييض  وبجهود
ت سهمأ على سبيل المثال محطة غزالن البخارية. كماو لشركة % من سعر المصانع الخارجية من خالل تصنيعها محليًا في ورش ا10تزيد عن 
 مصانع محلية تيوقت على المصانع الخارجية في السعر ومدة التوريد. لمن خالالغيار بعض قطع تصنيع في توطين  الشركة

لمواد والمعدات المستخدمة في توليد ونقل مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لشحن االشركة السعودية للكهرباء اتياقية كما أن 
استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة التي تدعمها الشركة، ال سيما في مجال النقل والشحن، من سوف تعزز وتوزيع الكهرباء، 

العقد استالم ونقل وشحن المواد والمعدات من  ويتعمن، أجل دعم القيمة المعافة القتصاد المملكة وتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الوطنية
هرباء مختلف المصانع العالمية وتخليصها من مناف  الجمارك بالمملكة، إلى جانب نقلها إلى نقاط التسليم في مواقع أعمال الشركة السعودية للك

 .كافة
ن خالل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات معلى مستوى المملكة و لك تب ل الشركة جهود حثيثة لتعظيم وتعزيز توطين الصناعة و 

 .الهيئة العامة لالستثمار( –وزارة الدفاع  –المالحة  المياهالمؤسسة العامة للتحلية  –سابك  –السعودية  )ارامكو الكبرى وعلى سبيل المثال
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 ( المحافظة على البيئة:ي
ى المملكة" ودعم االقتصاد الوطني من خالل تقليل االعتماد على النيط والمحافظة على مجال حماية البيئة على مستو  الريادة فيرؤية الشركة البيئية "

حماية البيئة من خالل سياستها البيئية بتنويع مصادر الطاقة النظيية، واالستخدام التزامها بالشركة من خالل برنامجها للتحول االستراتيجي إلى  البيئة وتسعى
ام والتدوير، واتخا  تدابير التقليل من النيايات، إعافة إلى االمتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية السائدة والمساهمة في خيض االمثل للموارد، واعادة االستخد

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 
االنشاء  يئي للحصول على شهاداتتوليد واجراء دراسات تقييم االثر البالالمراجعة البيئية لجميع محطات  بإجراء 5041وقامت الشركة في عام 

 م.5040في العام  1.50/2م إلى 5041في العام  2/ 4.1وقد ادى كل  لك إلى تحسن مستوى التوافق البيئي في الشركة من  والتشغيل البيئي،
 :التوافق مع المقاييس البيئية

تحسين بيئة المملكة.  للمساهمة فيما يحقق االلتزام باألنظمة والتشريعات البيئية الشركة اعتمدت تصميم جميع مشاريعها لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، وب
 ISOمع  للشركة المتوافقباإلعافة تقوم الشركة بمراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة من خالل التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي 

 ويحدد أيعا حاالت عدم التوافق مع المتطلبات البيئية وخطط التصحيح حيث تم: الشركة،فق كل موقع من مواقع وال ي يحدد مستوى توا 2011 :19011
  وثيقة معتمدة 51إعداد وتطبيق وثائق التوافق البيئي وعددها. 
 تنيي  برامج التوعية والتدريب. 
 اعداد الدراسات والمسوحات البيئية. 
 انشاء مرافق إلدارة النيايات. 
  أنظمة فصل الزيوت والمياه الملوثة بالمحطاتتحسين. 
  594تركيب ( جهاز للمراقبة المستمرة لالنبعاثاتSO2 ,NOx, PM10,and PM2.5). 
 ( استخدام أجهزة االحتراق المطورةLNB التي تخيض انبعاثات اكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى )10%. 
 ( استخدام المرسبات اإلليكتروستاتيكيةElectrostatic Precipitators للحد من انبعاث الدقائق العالقة بنسبة تصل إلى )99%. 
 ( استخدام تقنيةSeawater FGDالحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكبريت ). 
 تركيب أنظمة المراقبة والتحكم بانبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين. 

  

  :الطاقة النظيفة

لكهربائية النظيية، قامت الشركة بزيادة انتاجها من الدورة المركبة  ات الكياءة العالية والتي تعتمد على استخدام حرارة ولتعزيز االعتماد على الطاقة ا
% في عام  9.4من العوادم من وحدات التوليد الغازية كمصدر حراري للغاليات بدال من حرق المزيد من الوقود، حيث ارتيع انتاج الشركة من الدورة المركبة 

 م.5040% عام 51.1م إلى 5040% عام  20انخيض استخدام الدورة البسيطة من  بينما 5040العام  % في50م إلى 5040

مليون برميل من النيط ه ا التوفير عزز مشاركة الشركة بتخييض  45 حوالي إلى توفيرتوسع الشركة برفع قدرات االنتاج من الدورة المركبة  ادى
 55.4 ىال 5041طن في عام  مليون 40.9ارتيعت مشاركة الشركة في خيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري من  ون حيثالكربانبعاثات ثاني أكسيد 

بباريس  254 مع العلم بان مساهمة المملكة المقدمة الي األطراف م5050مليون طن في عام  51.2أن تصل إلى مخطط من الو  5040عام مليون طن في 
  .5040ليون طن عام م 440الي  تصل 5042عام 

كما في كما بدأت الشركة بالتوجه نحو انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع محطات التوليد الحرارية المدمجة مع الطاقة الشمسية  
ومبادرتها لتنيي  مشاريع للطاقة المتجددة  محطات وعد الشمال وعبا الخعراء وتعمل الشركة مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها

 جيجاوات.  9.2بقدرة 
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 خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية: لوصف  -36     
 

  :الشركةأنشطة هيكلة  إعادة ( أ

ق كهرباء تنافسي فقد وبرنامج التحول الوطني وال ي يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سو  7111مواكبًة لرؤية المملكة 
بجهود كبيرة لتحقيق أهداف الرؤية من خالل دراسة الكثير من الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة م 7112قامت الشركة خالل عام 

 أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات  ات العالقة.
تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على 

 وال ي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع
الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة والتي من اجلها كما أن من أهم التحديات واليرص  الخاص في مجال االستثمار في قطاع الكهرباء،

 تقوم الشركة بدراسة ه ا التوجه هي:
 

 تلبية الطلب المتنامي على الطاقة. 
 االستدامة وتنويع مصادر الطاقة. 
 كياء التشغيل. 

للكهرباء وهيئة تنظيم  والشركة السعوديةالمعدنية  كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة
االستثمارات العامة ووزارة المالية، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل  المزدوج وصندوقالكهرباء واإلنتاج 

 وزيادة الموثوقية في الشبكة.االقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كياءة التشغيل وخيض التكاليف 
الشركة السعودية لشراء الطاقة داخل الشركة السعودية للكهرباء، كما تم انشاء كيان المشغل  بإنشاءالشركة  العام المنصرم قامتوخالل 

 (.Ring Fencedالمستقل للنظام داخل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء )
إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة 

عجلة ع الكهرباء واإلنتاج المزدوج وفقًا لألهداف واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، وال ي سيكون له دور كبير في دف
 لمملكة بإ ن اهلل.الوطني وخطط التنمية الشاملة في ا االقتصاد
 

 :القرارات المهمة ( ب

  هـ على تأسيس شركة  ات 71/12/1713م الموافق 71/17/7112وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته التي عقدت يوم االثنين
 (.مملوكة بالكامل للشركة باسم )الشركة السعودية لشراء الطاقة محدودة،مسؤولية 

  م والمبني على 72/17/7112ب هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج المزدوج الصادر بتاريخ م خطا72/17/7112تلقت الشركة يوم االثنين
% من قيمة االستهالك لصالح البلديات، وك لك إعياء الشركة من سداد المبالغ 7المرسوم الملكي القاعي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 

 لديات.اليعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة االستهالك لصالح الب

 ( المصدرة في  211سددت الشركة كامل قيمة الشريحة األولى للصكوك االسالمية الدولية بمبلغ )م 7117أبريل  7مليون دوالر أمريكي
 م.7112أبريل  1والمدرجة في سوق لندن لألوراق المالية والمستحقة السداد في 

 م11/12/7112بتاريخ و لك  1 اتمت الشركة بنجاح عملية الشراء الجزئي لصكوك كهرباء السعودية 
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  م اتياقية إطارية 1/3/7112هـ الموافق 7/11/1713وقعت شركة عوئيات وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء بتاريخ
ية السرعة في مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات للمشاركة في تنيي  مبادرة نشر خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف العوئية عال

 المناطق الحعرية
  م، بقيمة 12/13/7177م اتياقية تمويل دولي مشترك، مدته خمس سنوات تنتهي يوم الثالثاء 12/13/7112وقعت الشركة يوم األربعاء

 مليار لاير سعودي(، يسدد دفعة واحدة. 2.22مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل  1.22
  من 27.11سهم والتي تمثل  1,172,122,171مة في رأس مال الشركة، والبالغ عددها سجلت الشركة األسهم المملوكة للحكو %

إجمالي رأس مال الشركة، في محيظة صندوق االستثمارات العامة في شركة مركز إيداع االوراق المالية، و لك اليوم األحد 
 م.12/17/7112هـ الموافق 72/17/1713

  دوق االستثمارات العامة )الصندوق( الشركة عن نيته مشاركة صندوق رؤية سوفت بانك ، أبلغ صن7111تماشيًا مع رؤية المملكة
SoftBank Vision Fund (SBVFفي )  وكجزء من ه ه الخطة وقع الصندوق  ،7111وعع خطة جديدة للطاقة الشمسية

 م. 71/11/7112افق هـ المو 11/17/1717( م كرة تياهم غير ملزمة في يوم االثنين SBVFوصندوق رؤية سوفت بانك )
  م، لبدء التصحيح التدريجي ألسعار بعض منتجات 17/17/7112وفقًا لما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ

الطاقة، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج تعديل تعريية بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض 
( وتاريخ ٦٠٤٤١ائح االستهالك. وتلقت الشركة السعودية خطابًا من وزارة المالية يييد بأن الشركة ووفقا لألمر الملكي رقم )شر 
 م.1/1/7113هـ ستدفع رسما للدولة يعادل اليارق بين التعريية الحالية والجديدة التي ستطبق بدءًا من تاريخ 71/1/1717

 
 :الخطط والتوقعات المستقبلية ( 

تستهدف الشركة تلبية له ا الطلب التوسع لتصل  بالمملكة،في عوء النمو المعطرد لالقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة 
 التالي: الى م7171بنهاية عام 

 ( ميجاوات.2,217بحوالي ) قدرات توليد جديدة من محطات الشركة اعافة 
 ( 11,372ات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية، ستعاف قدرات بحوالي )في زيادة قدر  عمن برنامج مشاركة القطاع الخاص

  ميجاوات.
 ( محطة تحويل.122( كم دائري، و)11,121خطوط نقل بطول ) اعافة 
 ( 11.3وب لك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى ) 7171بنهاية عام ( مليون مشـترك جديد 1.3الخدمة الكهربائية لحوالي ) ايصال

 ترك.مليون مش
  ( كم.117,123أطوال خطوط توزيع بطول ) بإعافةتعزيز شبكات التوزيع 

 
 وتسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كياءة الموظيين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكياءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة      

نسبة رفع إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع ال ي تنتهجه الشركة سيتم م، وفي 7171بنهاية عام  %7.1أيام التطوير إلى أيام العمل 
 .% إن شاء اهلل77التوطين إلى ما يقارب 
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 (نما) المرحلة الثانية برنامج التحول االستراتيجي المتسارع( د
ي أكبر برنامج للتحول في تاريخها وهو برنامج في عوء مراجعة مستقبل سوق الكهرباء واليرص الخارجية واألداء الداخلي؛ قررت الشركة تبن

(، حيث وععت الشركة أقدامها على مسار التحول داخليًا وخارجيًا، ويهدف البرنامج إلى وعع الشركة ASTPالتحول االستراتيجي المتسارع )
 على المسار السليم لتصبح مرفق خدمات عالمي.

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

 اسباب التغيير:
يلة في التغلب على العقبات التي اعترعت مسارها، لكن التحديات تشهد المملكة توسعًا اقتصاديًا كبيرًا، وقد نجحت الشركة خالل مسيرتها الطو 

 اآلن باتت أكثر صعوبة. وفيما يلي نسلط العوء على أهم أربعة تحديات رئيسية:
نحو  نمو االقتصاد السعودي القوي يعني استمرار التحدي لتوفير الطاقة. ولمواجهة ه ا التحدي يلزم توفير استثمارات مالية عخمة وعلى أوال :

دارتها بشكل سليم.  متسارع وا 
ة، في ثانيًا: أصبحت البيئة التنظيمية أكثر تعقيدًا، فالشركة تعمل في وسط منظومة متكاملة من منتجين مستقلين وشركات تساهم في توفير الطاق

 باء في المملكة.ظل إطار تنظيمي تقوده هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج يهدف لصياغة معالم جديدة لقطاع الكهر 
مكانيات  ثالثا : دأبت الدولة على تقديم دعم مالي للشركة، وينبغي علينا تقليل اعتمادنا على التمويل الحكومي ما أمكن، فلدينا ثروات هائلة وا 

 عخمة يجب أن تستثمر من خالل تقليل التكلية التشغيلية وزيادة اإلنتاجية، مع الحياظ على معدالت األمان والجودة.
في ظل المنافسة القوية على المواهب أصبح توظيف والمحافظة على أفعل الموارد البشرية المؤهلة تحديًا للشركة، حيث يصعب استقطاب  ابعا :ر 

 الموهوبين فعاًل عن المحافظة على استمرارهم في الشركة في ظل وجود شركات أخرى منافسة في المملكة.
ات، التي ُتعد بمثابة الحافز ال ي يدفعنا للمعي قدمًا بثبات حتى نحقق هدف الشركة في التحول إلى نحن بحاجة ماسة إلى مواجهة ه ه التحدي

ثالث  مرفق خدمات عالمي من الطراز األول قادر على المنافسة محليًا وعالميًا، وبناء على ه ه المتطلبات فقد وععت الشركة السعودية للكهرباء
 وه ا ما اشتملت عليه المرحلة الثانية من برنامج التحول االستراتيجي المتسارع )نما(: مرتكزات استراتيجية لتحقيق اهدافها

(: قيادة التحول إلى نظام كهرباء  كي ومستدام، وتأسيس بنية تحتية للشبكة ال كية تتمتع بخاصية التياعل ال اتي مع Smartالحلول ال كية )
 األحداث، واستخدام العدادات ال كية.

 (: زيادة كياءة وفعالية األعمال األساسية للتوليد والنقل والتوزيع، والتشغيل وفق أفعل المؤشرات العالمية.Efficientالكياءة )
 (: مزود خدمة مبتكرة و ات مستوى عالمي، من خالل تطبيق أفعل منهجية لخدمة العمالء عن بعد.Customer centricالتركيز على العمالء )

يتوافق مع  وال يمليار لاير  11.7م وحتى االن 7117برنامج التحول االستراتيجي المتسارع من  انطالقه في بداية  وقد بلغ اجمالي الوفر من 
مليار لاير ومن ابرز ما تم تحقيقه  7.32م حوالي 7112الخطة االستراتيجية للشركة وبرنامج التحول الوطني وقد بلغ اجمالي الوفر المتحقق خالل 

 ي :م، ما يل7112في عام 
  مليون لاير من خالل إعادة تصنيف فئات االستهالك وتجميع العدادات ومعامل العرب وغيرها . 221فوات االيرادات بمقدار 
  مليار لاير من التحول من كابالت النحاس إلى األلومنيوم . 1.2توفير 
  لاير شهريًا . 111عن  مليون لاير نتيجة إيقاف طباعة وتوزيع فواتير المشتركين التي تقل قيمتها 21توفير 
  مليون لاير بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود . 22توفير 
  171توفير ( مليون لاير من خالل تطبيق مشروع الصيانة المبنية على القيمة المعافةValue Based Maintenance. ) 
  رنامج ابداعمليون لاير من تطبيق توصيات الدراسات التحسينية واقتراحات ب 722توفير. 
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   :وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها تواجهها الشركةمخاطر المعلومات المتعلقة بأي  -37
ء قد تواجه الشركة بعض المخاطر؛ كالمخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية على المدى القريب، والمخاطر المتعلقة بالموردين والعمال

لقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية، وارتياع أسعار المواد، وتغير استخدام الوقود واألنظمة المنظمة لحماية والشركاء، وك لك المخاطر المتع
 البيئة، والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكياءات البشرية.

 

 :المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتا  ونقل وتوزيع الكهرباء
االستثمار  آفاقفتح  ، بجانبجميع القطاعاتالناجمة من التطور والنمو الكبير في حمال الكهربائية الزيادة السنوية الكبيرة في األ تؤدي

، وعلى الجانب اآلخر صعوبة دخول المشاريع في األوقات المحددة بسبب الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية
 خطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويالت الالزمة له ه المشاريع.صعوبة تأمين مسارات ومواقع المحطات وال

 يتطلب ما يلي: لمواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنهو 
 %( من الحمل ال روي حتى يكون النظام قادرًا على:12 -11توليد مناسب ) يتوفر احتياط. 1

  وحدات التوليد المطلوبة. يةترستنظيمية لعملية الجراءات اإلمواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خالل 
  توليد من قبل القطاع الخاصمحطات التيادي تأخر تنيي  مشروع .(IPP) 

  و نتيجة لوجود أأو فصل التغ ية عن بعض األحمال نتيجة للخروج االعطراري لبعض وحدات التوليد  االنقطاعاتتيادي
وقد . لصيانة وتوصيالت المشتركين والعوامل المناخيةعمال اأ :مثل ى،خر أو عوامل ألقديمة ااختناقات في شبكات التوزيع 

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

  ها.ينفيما بف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة توفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختل. 7

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

ألي تأخير في دخول مشاريع الشركة في وقتها  اللحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تياديً  مساعدة ودعم الدولة. 7
  .المحدد

 

 :المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء والصعوبات المخاطر

اريع اإلنتاج المزدوج أو مشاريع و لك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مش ،تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعمالء والشركاء
 :التاليإنتاج الكهرباء، وتتمثل ه ه المخاطر في 

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

نشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.  ،ومدن المملكة  وا 
 االلتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على  لك من زيادة في تكاليف اإلنتاج. -7
 ت النمو االستثماري المستمر في ه ا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة.استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدال -1
نتيجة ندرة بعض المواد الخام في األسواق العالمية وارتياع  ،الخام والمواد الوقود وأسعاروالتأمين االرتياع في أسعار وتكاليف الشحن  -7

 أجور األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر الحروب.
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 :خاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكةالم
لقطاع قد تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة 

ل ا انشأت الشركة وحدة مختصة بااللتزام، من مهامها التأكد من االلتزام باألنظمة وعدم االلتزام مع اإلطار التنظيمي لسياسات الشركة.  الكهرباء،
 واللوائح الداخلية والخارجية، ونشر ثقافة االلتزام.

   :وأمن المعلومات المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية والصعوبات المخاطر
سعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية، وتقوم الشركة باختيار أفعل التقنيات هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتياع أ

ا وتنتجها شركات عالمية متخصصة في  لك من أجل عمان أفعل األسعار ا وعالميً ا في خدمة شركات مماثلة محليً الحديثة التي أثبتت نجاحً 
. توجد ومراكز التحكممخاطر أمن المعلومات، مثل الهجوم االلكتروني على البرامج الحساسة  أيعاً  وهناك والتطوير.واستمرارية المساندة الينية 

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

 :المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية توالصعوبا المخاطر
 هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكياءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات ومؤسسات أخرى،

الكياءات الوطنية وتشجيعها على  من اإلجراءات واألنظمة للمحافظة على بعمل عددللحد من تسرب الكياءات بالشركة الشركة حاليًا  قامتو 
 .الخارجي( واالبتعاث ،والتدريب، والقروض السكنية الميسرة ،مثل: )نظام صندوق التوفير واالدخار ،بالعمل لدى الشركةاالستمرار 

 ) السيولة / التمويل  / سعر الفائدة / التصنيف االئتماني (: لسوقباالمخاطر المتعلقة 
السيولة واالئتمان بشكل كبير حيث يتم إيداع النقد )وال ي يتم الحياظ عليه عند مستوى مليار لاير  ن التعرض لمخاطرتنتهج الشركة سياسة تحد م

 سعودي كحد أدني( لدى بنوك  ات تصنيف ائتماني مرتيع. وكما أن قدرة الشركة على قطع الخدمة عن معظم عمالئها ال ين ال يدفعون فواتيرهم
ه ه ال مم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في  ئتمان تتعلق بأرصدة ال مم المدينة لدى عمالئها. ويتم قيدتحد من تعرعها لمخاطر ا

 تحصيلها وال ي عادة ال يشكل أثر جوهري على نتائج الشركة.
المتعلقة  الكافية أثناء إدارة النيقات مرونةبال فأنها تحرص دائما أن تحتيظ الرأسمالية للشركة، النيقات المتعلقة ببرنامج وفيما يخص مخاطر التمويل

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

جد تعرض جوهري يجب تغطيته عد ه ا النوع من المخاطر حيث أن معظم معامالت وفيما يخص مخاطر التعرض للعمالت األجنبية، فال يو 
 الشركة تتم بالدوالر األمريكي واللاير السعودي، وكما يجري مراقبة التقلبات في أسعار العمالت بصية مستمرة كإجراء احترازي.

روض الشركة التي تم الحصول عليها لتمويل النيقات وبخصوص مخاطر التعرض للتغيرات في أسعار العمولة التي تنتج بشكل رئيس من ق
جزء من تعرعها  المخاطر بتثبيته ه المخاطر وقد تم مقابلة ه ه  آثار من الحد من للتحقق العمولة ألسعار دورية دائمًا مراجعة الرأسمالية فهناك

 لمعدالت العمولة العائمة إلى معدالت ثابتة عبر بعض أدوات التحوط أيعًا.
  .من المخاطر الم كورة اعاله أثر جوهري على أعمال الشركة أليلم تجد إدارة الشركة م 7112ة العام وبنهاي

 المخاطر اإلعالمية: 
كاألخبار التي من شأنها المساس بصورة وسمعة الشركة وعالمتها التجارية، ل ا فإن الشركة وععت خطة إعالمية شاملة للتعامل مع ه ه 

 .تعزز من مكانة الشركة وتساهم في المحافظة على صورة الشركة بما يليق بمكانتهاالمخاطر بمنهجية واعحة 
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 :ملخص النتائج المالية -38
وحقوق المساهمين  ،والمطلوباتالموجودات التالية تياصيل  توعح الجداولو  ،للشركةوقائمة الدخل  فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي

على  االطالعيمكن المالية األربعة السابقة )ولمزيد من التياصيل  باألعواممقارنة  ،م7112ربح للعام المالي وصافي ال ،واإليرادات والمصروفات
 (:لها المتممة واإليعاحات المرفقة القوائم المالية

 
   :قائمة المركز المالي ( أ

     
 األرقام باأللف لاير

 
IFRS SOCPA 

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان

 36,923,281 41,207,820 38,747,458 44,101,740 38,627,705 داولة موجودات مت

 56,301,171 61,326,983 89,288,722 2,911,089 2,843,219 الموجودات األخرى طويلة األجل

 183,563,192 215,373,390 229,993,769 374,009,392 404,289,536 صافي الموجودات الثابتة 

 276,787,644 317,908,193 358,029,949 421,022,221 445,760,460 إجمالي الموجودات 

 41,743,868 46,949,382 62,691,531 158,338,112 151,718,123 المطلوبات المتداولة  

 36,741,452 52,360,618 57,207,444 69,450,875 85,003,765 قروض وصكوك طويلة األجل

 142,026,011 159,355,697 177,781,847 127,635,437 136,729,165 المطلوبات األخرى

 220,511,331 258,665,697 297,680,822 355,424,424 373,451,053 إجمالي المطلوبات

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

 14,610,375 17,576,558 18,683,189 23,931,859 30,643,469 االحتياطيات واألرباح المدورة

 56,276,313 59,242,496 60,349,127 65,597,797 72,309,407 حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

445,760,460 421,022,221 358,029,949 317,908,193 276,787,644 

 
  م معدة حسب المعايير الدولية 1037القوائم المالية لعامIFRS  الدولية.م بالمعايير 1036السنة المقارنة وتم التعديل على 
  م معدة حسب المعايير السعودية 1035م الى 1031القوائم المالية من عامSOCPA . 
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 م1037-1031مقارنة الموجودات وحقوق المساهمين خالل األعوام 
 األرقام باأللف لاير

 
 

 م1037 -1031الل األعوام مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خ
 األرقام باأللف لاير

 
 

 م1037 -1031اإليرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خالل األعوام 
 األرقام باأللف لاير
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 :( قائمة الدخلب
 األرقام باأللف لاير                                                                            

 
IFRS SOCPA 

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان

  35,672,129  38,490,670  41,538,732  49,860,998  50,615,317 ايرادات تشغيلية

 (33,030,721) (36,462,927) (38,953,467) (43,008,530) (43,995,312) تكلفة المبيعات

  2,641,408  2,027,743  2,585,265  6,852,468  6,620,005 مجمل الربح

 (660,579) (929,495) (992,421) (1,060,516) (1,440,400) مصاريف إدارية وعمومية

 (33,691,300) (37,392,422) (39,945,888) (44,069,046) (45,435,712) إجمالي مصاريف تشغيلية

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

        0  6,119,546 رسوم البلدياتاعفاء من مديونية 

        978,895  1,534,686 ايرادات اخرى ،صافي

  1,980,829  1,098,248  1,592,844  6,660,590  10,004,682 الدخل التشغيلي

  0  2,635,181  0  0  0 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  729,186 (537,239)  201,513  0  0  ايرادات غير متكررة)مصاريف(  .

  0  0  0 (2,053,806) (2,752,144) صافي تكاليف التمويل،

  325,854  410,404 (250,715)  0  0 صافي -إيرادات ومصروفات أخرى 

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 
 بطريقة حقوق الملكية

(108,876) (59,835)       

       (1,692) (235,413) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

  3,035,869  3,606,594  1,543,642  4,545,257  6,908,249 صافي الربح

  م معدة حسب المعايير الدولية 1037القوائم المالية لعامIFRS  الدولية.م بالمعايير 1036وتم التعديل على السنة المقارنة 
  معايير السعودية م معدة حسب ال1035م الى 1031القوائم المالية من عامSOCPA . 

 
 م1037 -1031مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خالل األعوام 

 األرقام باأللف لاير
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  :ركةالتحليل الجغرافي إليرادات الش -30

 
حيث يوعح الجدول التالي تحلياًل جغرافيًا لمبيعات الشركة حسب المناطق )القطاعات(  ،تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة

 التي تعمل بها:
 األرقام باأللف لاير

 البيان السنة
 منطقة األعمال

 المجموع
 الجنوبية الغربية الشرقية الوسطى

  45,446,163  3,925,163  13,329,644  13,334,402  14,856,954 بيعاتااليرادات / الم 2017

  45,321,470  3,893,911  13,499,899  13,208,190  14,719,470 االيرادات / المبيعات 2016

 
 

   :ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركةإيضاح  -10
 األرقام باأللف لاير

 
  :هيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن الالمعتمدة  إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة -13

 

لمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى ل تم إعداد القوائم المالية الموحدة
 المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 
 
 

 نسبة التغير -التغيرات + /  2016 2017 البيان

  2  754,319  49,860,998  50,615,317 المبيعات / االيرادات

  3 (1,366,666) (44,069,046) (45,435,712) مصاريف التشغيل

  57  555,791  978,895  1,534,686 ايرادات اخرى ،صافي

  2,466 (2,718,898) (110,257) (2,829,155) لموارد البشريةبرنامج تحسين انتاجية ا

  100  6,119,546  0  6,119,546 اعفاء من مديونية رسوم البلديات

  50  3,344,092  6,660,590  10,004,682 صافي الربح التشغيلي

  34 (698,338) (2,053,806) (2,752,144) صافي تكاليف التمويل،

  82 (49,041) (59,835) (108,876) ستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكيةالحصة في خسارة اال

  13,813 (233,721) (1,692) (235,413) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

  52  2,362,992  4,545,257  6,908,249 صافي الربح 
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 :والمستثمر بها ةالشركات التابع -11
تمتلك الشركة حصًصا/ أسهمًا في رأسمال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها كما قامت الشركة بنقل كامل حصتها في ملكية شركة الماء 

الشركة بعملية ، وعليه لم تقم ٧٤٦٢مايو  ٦هـ الموافق  ٦٠٤١شعبان  ٥بتاريخ  ٠٩٠والكهرباء إلى الحكومة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 
 . حسب الجدول التالي يبين حصة الشركة :٧٤٦٢ديسمبر  ٤٦التوحيد النسبي بحصتها في شركة الماء والكهرباء كما في 

 م
والمستثمر  الشركات التابعة
 بها

مكان 
 التأسيس

مكان 
مزاولة 
 النشاط

 النشاط المدفوع رأس المال
نسبة 
 الملكية

3 
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

 لتعاون لدول الخليج العربيةا

 
 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 
 

دول الخليج 
 العربية

1,407,000,000 

 %11.2 نقل الطاقة بين الدول األععاء مريكيأدوالر 

 شركة الماء والكهرباء 1

المملكة 
العربية 
 السعودية

 
 

شراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود ال ي  لاير  30,000,000
 أغراعها تحتاجه لتحقيق

21% 

 شركة الكهرباء للصكوك 1
 لاير 500,000

 

تقديم الخدمة والمساندة للصكوك 
والسندات التي تصدرها الشركة 

 السعودية للكهرباء

111% 

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

 تصاالتخدمات اال

111% 

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

نقل الكهرباء وتشغيل منظومة 
الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها 

 وتأجير سعة خطوط شبكة النقل

111% 
 
 

 لاير 4,000,000 شركة عرماء للكهرباء 6
نشاء وامتالك وتشغيل  تطوير وا 
وصيانة مشروع عرماء إلنتاج 

 كهرباء بمنطقة الرياضال
21% 

نتاج ونقل وبيع الكهرباء  لاير 2,506,230,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 7 تملك وتوليد وا 
 %21 بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية 

 لاير 771,221,111 شركة رابغ للكهرباء 8

نشاء و  متالك وتشغيل اتطوير وا 
مكة وصيانة مشروع رابغ بمنطقة 

 المكرمة
71% 

 لاير 10,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 9
متالك وتشغيل اتطوير وانشاء و 
بمنطقة مكة  7 وصيانة مشروع رابغ

 المكرمة
21% 
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 الشركات التابعة والمستثمر بها: تابع:
 

 والمستثمر بها الشركات التابعة م
مكان 

 التأسيس

مكان 
مزاولة 
 النشاط

 رأس المال
 النشاط المدفوع

 نسبة
 الملكية

30 
شركة كهرباء السعودية لتطوير 

 المشاريع

المملكة 
العربية 
 السعودية

 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 

 لاير  5,000,000
إدارة المشاريع االنشائية، ووعع التصاميم 
التيصيلية، وشراء المواد، وتنيي  المشاريع في 

 قطاع الطاقة
111% 

11 
شركة المختبر الخليجي ليحص 

 الكهربائية المعدات
 لاير 7121112111

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

 المعدات

72% 

 لاير 122112111 شركة الياعلي لإلنتاج المزدوج 12

القيام بنشاط اإلنتاج المزدوج للبخار والمياه 
خدامها لألغراض منزوعة المعادن الست

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

 مصنع اإلنتاج المزدوج

11% 

31 
الشركة السعودية الخعراء 

 لخدمات الكربون 
 لاير121112111

تطوير وادارة اعمال وانظمة وبرامج 
الكربون ومشروعات الية  تخييض انبعاث

التنمية النظيية وفق البروتكوالت 
والمعاهدات الدولية واالقليمية واالنظمة 
المحلية  ات العالقة لصالحها اول صالح 
الغير ومزاول انشطة وادارة اعمال تجارة 
شهادات تخييض انبعاث الكربون الصادرة 
من برامج تخييض االنبعاث وتسجيلها 

لغير  في االسواق لصالحها او لصالح ا
 العالمية واالقليمية والمحلية .

21% 
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  :والمستثمر بها األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة تفاصيل -11

 
 أدوات الدين / الحصص سهمعدد األ والمستثمر بها الشركات التابعة م

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

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

 ال يوجد حصة  2,111,111 شركة عوئيات لالتصاالت 3

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

 جدال يو  سهم  400,000 شركة عرماء للكهرباء 6

 ال يوجد سهم   250,623,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 7

 ال يوجد سهم  92,375,000 شركة رابغ للكهرباء 8
 ال يوجد سهم  1,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 0

 ال يوجد حصة  100,000 السعودية لتطوير المشاريعكهرباء شركة  30
 ال يوجد سهم 721112111 ت الكهربائيةشركة المختبر الخليجي ليحص المعدا 11
 ال يوجد حصة 1212111 شركة الياعلي لإلنتاج المزدوج 12
 ال يوجد حصة 121112111 الشركة السعودية الخعراء لخدمات الكربون 31

 
  :سياسة الشركة في توزيع األرباح -13

 توزع الشركة األرباح الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
( مــن صــافي األربــاح لتكــوين االحتيــاطي النظــامي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــ ا التجنيــب متــى بلــغ %11يجنــب ) -1

 %( من رأس المال المدفوع.11االحتياطي الم كور )
توزيـع أربــاح ثابتـه قــدر اإلمكــان للجمعيـة العامــة العاديـة أن تقــرر تكـوين احتياطيــات أخـرى، و لــك بالقـدر الــ ي يحقـق مصــلحة الشـركة أو يكيــل  -7

قائمـًا على المساهمين. وللجمعية الم كورة ك لك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مـا يكـون 
 من ه ه المؤسسات.

هـ، وقرار مجلس الوزراء رقـم 77/7/1711( وتاريخ 127زراء رقم )( من البند )ثانيًا( من قرار مجلس الو 7مع مراعاة األحكام الواردة في اليقرة ) -1
 .%( من رأسمال الشركة المدفوع2نسبة ال تقل عن )هـ، يوزع من الباقي بعد  لك على المساهمين 77/7/1711( وتاريخ 172)
، والمادة السادسـة والسـبعين مـن نظـام الشـركات، ءالنظام االساس للشركة السعودية للكهربامع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( من  -7

 تصرف مكافأة مجلس اإلدارة وفق ما تقرره الجمعية العامة، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحعرها الععو.
جمعيـة العامـة للشـركة لمجلـس اإلدارة بتوزيـع يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعـد تيـويض ال -2

 أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويًا.
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ألف لاير و لك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أععاء  (129092519)م، أرباًحا صافية قدرها 7112وقد حققت الشركة خالل عام 

 ح وفقًا لما ورد في النظام األساسي للشركة، و لك على النحو التالي:مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع ه ه األربا
 لاير االرقام  باأللف

 إجمالي األرباح نسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

 %7 %7 النسبة

 452,545 452,545 اإلجمالي

 
 

دا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )ع -15
  :أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة 
% من إجمالي 27.11سهم والتي تمثل  1,172,122,171سجلت الشركة األسهم المملوكة للحكومة في رأس مال الشركة، والبالغ عددها 

هـ الموافق 72/17/1713لشركة، في محيظة صندوق االستثمارات العامة في شركة مركز إيداع االوراق المالية، و لك اليوم األحد رأس مال ا
 م.12/17/7112

 :م7112وأي تغير في الملكية خالل  % فأكثر2يملكون  وملكية المساهمين ال ينويوعح الجدول التالي قائمة بأسماء 
 
 نسبة التغير  صافي التغير  العام نهايةعدد األسهم في  عامعدد األسهم في بداية ال 

 %400- 1,172,122,171- 0 1,172,122,171 الحكومة
 %77.2 1,172,122,171 1,177,712,221 11,127,711 صندوق االستثمارات العامة

 1 1 733,211,771 733,211,771 شركة أرامكو السعودية
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ق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو وصف ألي مصلحة وأورا -16
 : أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

 
 : وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة اإلدارةألعضاء مجلس وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  ( أ

 الصفة االسم
صافي  نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية صالح بن حسين العواجي

 %1 1 - 1,121 - 12020 شخصية سليمان بن عبداهلل القاضي

 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية عصام بن علوان البيات

 يوسف بن عبدالعزيز التركي
 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية

 %111 722221 - 1 - 722221 شخصية

 %111 1111 - 1 - 1111 شخصية علي بن احمد السويد

 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية صالح بن سعد المهنا

 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية عبدالحميد بن أحمد العمير

 %111 1111 - 1 - 1111 اعتبارية عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

 %111 1111 - 1 - 1111 شخصية سعود بن محمد النمر

 

 

 :ات دين الشركةوأقربائهم في أسهم أو أدو  لكبار التنفيذيينوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  ( ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 االسم
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 - 7,721 - 7,721 ةبن عبدالوهاب خوندن أسامة
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:  -17
                  م13/31/1037أ( بيان بالقروض التجارية كما في 

 لايراألرقام باأللف                       الرأسمالية:م بغرض الصرف على المشاريع 7112يوعح الجدول التالي تياصيل المديونية بنهاية عام 
القيمة  البيان

اإلجمالية 
ألصل 
 القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد القروض 
أول الفترة كما 

في 
 م3/3/1037

المسحوب من 
القروض 
 خالل العام

المسدد الفعلي 
 للقروض خالل العام

 رصيد القروض
نهاية الفترة  
 م13/31/1037

  (I)قرض مرابحة 
 بمشاركة عدد من الجهات

6,000,000 2008 2020 1,909,092 - 545,455 1,363,637 

  (II)قرض مرابحة 
 بمشاركة عدد من الجهات

5,000,000 2010 2025 3,460,800 - 384,800 3,076,000 

  (III)قرض مرابحة 
 بمشاركة عدد من الجهات*

8,000,000 2016 2023 5,000,000 3,000,000 - 8,000,000 

قرض مباشر من صندوق 
 االستثمارات العامة 

2,583,375 2009 2024 1,616,160 - 214,940 1,401,220 

قرض مباشر من بنك الصين 
  والتجارةللصناعة 

5.625.710 2016 2021 5.625.710 - - 5.625.710 

قرض مباشر من بنوك 
الصادرات والواردات األمريكي 

 والكندي

4.057.417 2010 2021 1.596.684 - 362.710 1.233.974 

قرض بمشاركة عدد من 
الجهات بعمان بنك الصادرات 

 اليرنسي

3.709.125 2011 2024 2.206.558 - 309.127 1.897.431 

من كة عدد قرض بمشار 
الجهات وبعمان ومشاركة 

 بنوك الصادرات الكورية

5.251.120 2012 2026 4.375.714 - 437.555 3.938.159 

 من قرض بمشاركة عدد
الجهات وبعمان ومشاركة 
بنوك الصادرات الكورية 

 الصادرات اليابانيةو 

7.240.715 2013 2028 7.101.725 - 603.307 6.498.418 

 نم قرض بمشاركة عدد
الجهات وبعمان ومشاركة بنك 

 "KEXIMالصادرات الكورية "

3.375.585 2016 2029 3.375.585 - - 3.375.585 
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 البيان
القيمة 

اإلجمالية 
 ألصل القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد القروض 
أول الفترة كما في 

 م3/3/1037

المسحوب من 
القروض خالل 

 العام

المسدد الفعلي 
 ل العامللقروض خال 

 رصيد القروض
نهاية الفترة 

 م13/31/1037

 من قرض بمشاركة عدد
الجهات بعمان بنك الصادرات 

 "KSUREالكورية "

1.575.336 2016 2029 1.575.336 - - 1.575.336 

قرض دوار )بمشاركة عدد من 
 الجهات( 

 "شريحة الريـال" 

2,500,000 2015 2018 2,500,000 - - 2,500,000 

ر )بمشاركة عدد من قرض دوا
 الجهات( 

 "شريحة الدوالر"

5.251.120 2016 2019 5.251.120 - 562.544 4.688.576 

 1,500,000 - 1,500,000 - 2020 2017 1,500,000 قرض ثنائي مع بنك ساب 

قرض ثنائي مع البنك األهلي 
 التجاري

1,300,000 2017 2021 - 1,300,000 - 1,300,000 

ف قرض ثنائي مع مصر 
 الراجحي

3,500,000 2017 2022 - 3,500,000 - 3,500,000 

 6.562.878 - 6.562.878 - 2022 2017 6.562.878 قرض مشترك دولي 

 

 2بتعديل اتياقية تمويل المرابحة المحلي المشترك المشار إليها أعاله، حيث تم رفع قيمة القرض من  م 7112مارس  72الشركة في  * قامت
 مليار لاير سعودي. 3ي إلى مليار لاير سعود

م مبلغ 7112شهر مع عدة بنوك محلية تستخدم للنيقات التشغيلية وصل إجماليها بنهاية عام  17ولدى الشركة قروض تجارية قصيرة األجل لمدة 
 ريـال. 1,221,111,111م مبلغ 7112نهاية العام رصيد المستغل منها ريـال وبلغ  72721,111,111

 
 تجاريةمدفوعات  تسهيالت

م 7112بلغ رصيده في نهاية عام  تسهيالت المدفوعات التجارية باللاير السعوديعدة اتياقيات مع عدد من البنوك وقعت المجموعة 
 .لاير 1,22220002000
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 يان(األرقام باأللف )باللاير / الدوالر حسب ماهوموضح في الب       م13/31/1037ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 

 م 1010لاير سعودي والمنتهية في  7200020002000البالغ قيمتها  1بموجب قرار الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية  *

 

حجم  البيان
 اإلصدار 

تاريخ 
 اإلصدار

المسدد الفعلي 
خالل  للصكوك

 العام

القيمة اإلجمالية 
لإلصدار بعد 

 التعديل

 االستحقاقتاريخ 

 )اإلصدار الثالث( الصكوك المحلية 
 بالريـال السعودي

2,111,111  7111 

 
 

1,727,111 

 
 

5,730,690 

 م7111
مع حق الشراء المبكر في عام 

 م7172م ، 7177م، 7177

 الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع(
 بالريـال السعودي

7,211,111  7117 

 
- 

 م7127 ال يوجد تعديل
مع حق االسترداد المبكر في  

 م7177م ، 7117م، 7177عام 

 211,111 7117 211,111 مليون دوالر أمريكي( 211الصكوك الدولية )
تم التسديد بالكامل في 

 موعد االستحقاق
7112 

 7177 ال يوجد تعديل - 7117 1,721,111 مليون دوالر أمريكي(  1721الصكوك الدولية )

 7171 ال يوجد تعديل - 7111 1,111,111 مليون دوالر أمريكي(  1111الصكوك الدولية )

 7171 ال يوجد تعديل - 7111 1,111,111 مليون دوالر أمريكي(  1111الصكوك الدولية )

 7177 ال يوجد تعديل - 7117 1,211,111 مليون دوالر أمريكي(  1211الصكوك الدولية )

 7177 ال يوجد تعديل - 7117 1,111,111 مليون دوالر أمريكي(  1111الصكوك الدولية )
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  لاير األرقام باأللف                               م 13/31/1037بيان بالقروض الحكومية كما في (       

 
 البيان

 بالريـال السعودي
القيمة اإلجمالية 

ألصل 
 القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد 
القروض أول 
المدة كما في 

 م1/1/7112

المسحوب 
من القروض 
 خالل العام

المسدد 
اليعلي 
للقروض 
 خالل العام

رصيد القروض 
نهاية المدة 

 م11/17/7112

المسجل كيرق 
بين القيمة 

الحالية والقيمة 
 المستلمة

 القرض الحكومي
 17,713,121 )ناتج عن المقاصة(

من  
تأسيس 
 الشركة

- 17,713,121 - - 17,713,121 - 

              وزارة المالية  
 (1) قرض حسن من الدولة

12,111,111 2010 7117 12,111,111 - - 12,111,111 (223322771) 

وزارة المالية                 
 (7قرض حسن من الدولة )

21,111,111 2011 7112 13,172,111 - - 1321722000 (7727712277) 

وزارة المالية                 
 (1قرض حسن من الدولة )

77,711,111 2014 7113 12,1222111 - - 1221222000 (1122722177) 

 (1020712313) 83,118,060  - 83,118,060   310,318,060 اإلجمالي

 
 لمةيظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة  ات الصلة، ويتم تسجيل اليرق بين القيمة المست* 
 مؤجلة .مية حكو  منح والقيمة الحالية عمن  

 

 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب -18 

 : منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل  مالية تعاقدية أو م كرات حق اكتتاب أو حقوق ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق

 .  م11/17/7112السنة المالية المنتهية في 
 

، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق أو أوراق مالية تعاقدية بموجب أدوات دين قابلة للتحويل حقوق التحويل أو اكتتابألي وصف  -10
 :و منحتها الشركةمشابهة أصدرتها أ

أو حقوق مشابهة  ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو م كرات حق اكتتاب
 .م7112أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 
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المالية المدرجة التي اشترتها السترداد، وقيمة األوراق ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لوصف  -10
   :الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لاير  2011101110111البالغ قيمتها  1أواًل: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية 
ه الموافق 12/13/1713لصكوك(، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم األربعاء م )ا7111سعودي والمنتهية في 

، الرياض، المملكة العربية السعودية )الجمعية(. بعد اكتمال النصاب A1مبنى  -م في المركز الرئيس للشركة في واحة غرناطة 11/12/7112
 صويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:كانت نتائج الت %(،72.2المطلوب )بنسبة حعور 

  .الموافقة على التعديالت المقترحة ألحكام وشروط الصكوك 
  لاير سعودي من القيمة االسمية  1,727,111,111م بشراء ما قيمته 7112مايو  11بموجب قرار الجمعية، قامت الشركة في تاريخ

م( و بالنسبة للمتبقي 7112مايو  1القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك كما في  % من13,11اإلجمالية للصكوك )أي ما يمثل نسبة 
 م7172م ، 7177م، 7177من الصكوك تمت إعافة تاريخ جديد لحق الشراء المبكر ليكون عام 

  لصكوك التي لم %( و لك الحتساب مبالغ التوزيع الدورية المتبقية بالنسبة ل1,72% )بداًل من 1.12وتم تطبيق هامش ربح جديد وهو
 م7112مايو  11يتم شراؤها في 

م 7117أبريل  7مليون دوالر أمريكي( المصدرة في  211ثانيًا: سداد كامل قيمة الشريحة األولى للصكوك االسالمية الدولية بمبلغ )
 م.7112أبريل  1والمدرجة في سوق لندن لألوراق المالية والمستحقة السداد في 
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س اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا  فيه أسماء عدد اجتماعات مجل -13

  :الحاضرين
 

التي حعرها  االجتماعات، وفيما يلي بيان بأسمـاء أععاء مجلس اإلدارة وعـدد م7112اجتماعات خالل عام ( 3)عقد مجلس إدارة الشركة 
                                                                                                                                                                                                                     ععو:      كل

 عدم الحعور    الحعور  

 االسم

 

 يخهاعدد االجتماعات وتار 

 اإلجمالي
0 3 2 5 4 1 8 8 

3
1

/
1
3

 

0
7

/
1
5

 

0
5

/
1
5

 

1
1

/
1
1

 

3
4

/
1
5

 

3
8

/
0
0

 

0
5

/
0
3

 

3
8

/
0
3

 

 صالـح بن حسيـن العواجـي

 )رئيس مجلس اإلدارة(
        8 

 سليمـان بن عبد اهلل القاعـي

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
        8 

 عصـام بن علـوان البيات

 دارة()ععو مجلس اإل
        7 

 صالح بن سعد المهنـا

 )ععو مجلس اإلدارة(
        8 

 سعود بن محمـد النمـر

 )ععو مجلس اإلدارة(
        8 

 السويدعلي بن احمد 

 )ععو مجلس اإلدارة(
        8 

 يوسف بن عبدالعزيز التركي

 )ععو مجلس اإلدارة(
        8 

 عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

 )ععو مجلس اإلدارة(
        8 

 عبدالحميد بن أحمد العمير

 )ععو مجلس اإلدارة(
        7 

 م33/35/2317تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة : 
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: -11
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب الشركة لسجل المساهمين الطلباتعدد 

 ثمانية طلبات

 اجراءات الشركة 2017/01/31
 اجراءات الشركة 73/17/7112
 اجراءات الشركة 11/11/7112
 عقد جمعية  17/17/7112
 صرف األرباح 17/17/7112
 اجراءات الشركة 11/17/7112
 اجراءات الشركة 12/12/7112
 اجراءات الشركة 17/17/7112

 
 

 :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة  -11

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتمثل الطرف المتحكم النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث يعتبر صندوق االستثمارات العامة و أرامكو السعودية 
لمياه المالحة جهات تحت سيطرة مشترك )حيث ان الجهات المشار اليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية والمؤسسة العامة لتحلية ا

 السعودية(.
 فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف  ات العالقة:

         مبيعات الطاقة الكهربية (أ 

  

 السنة المنتهية في

  

 1037ديسمبر  13

 

 7112ديسمبر  11

 عات الطاقة الكهربية:مبي

 الطرف المسيطر النهائي للمجموعة    

 

11,771,717 

 

17.117.137 

 كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

   

 

 أرامكو السعودية     

 

212,117 

 

271.732 

    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة     

 

773,712  721.772 

 اإلجمالي 

 

31,018,018 

 

17,322,222 
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 مشتريات الطاقة ورسوم البلديات (ب 

  

 السنة المنتهية في

 مشتريات الطاقة: -

 

 7112ديسمبر  11  1037ديسمبر  13

 كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

 

   

 أرامكو السعودية        

 

11,123,712  
11.771.712 

    ة المياه المالحةالمؤسسة العامة لتحلي        

 

213,232 
 

211,177 

  العمليات المشتركة
 

 
 

    شركة عرما للكهرباء
231,312 

 
227.123 

  شركة رابغ للكهرباء
722.712 

 
771.271 

  شركة هجر إلنتاج الكهرباء
312,771 

 
272.711 

  شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
117,217 

 - 

  31,076,017  17,177,777 

  البلدية: رسوم
 

 
 

  -  الطرف المسيطر النهائي للمجموعة   
271.321 

  -  
271.321 

  اإلجمالي 
31,076,017 

 
17,222,322 

 
 

لكبار  والشركة أركة طرفا  فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش -13
    :ذي عالقة بأي منهم التنفيذيين فيها أو ألي شخص

ألحد أععاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنيي يين أية عقود كانت الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة م 7112ال يوجد خالل عام 
 . فيها أو ألي شخص  ي عالقة بأي منهم

 
   :رة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآتبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس إدا  -15

 .مكافآتال توجد أي ترتيبات أو اتياق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أععاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنيي يين عن أي 
 
 

   :بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح -16
هـ، وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من األرباح التي توزعها 77/7/1711وتاريخ  172على قرار مجلس الوزراء رقم  بناء

ترتيبات أو اتياق تنازل  أي، م7112هـ. وال توجد خالل عام 1711/ 17/ 11الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 
 لمساهمين عن حقوقه في األرباح.بموجبه أي من ا
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية  -17
   :الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان وأسبابها

 

 مية أو الرقابية بالدولة:الجدول أدناه يوعح قيمة المستحقات للجهات النظا
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  :بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة -18
 :االدخاربرنامج  ( أ

 بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار )اختياري( لتحييز الموظيين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى
ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته  ،در السعودية المؤهلة وتحييزهم على االستمرار في الخدمةاألداء، وك لك استقطاب الكوا

 واالستيادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.
سبة وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب الستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، وتختار الشركة مجاالت منا

وعلى الوجه ال ي يحقق مصالح الموظيين  ،الستثمار أموال البرنامج وفقًا لشروط االستثمار اإلسالمية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر
 المشتركين.

كة % من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتقّيده في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشر 111وتساهم الشركة بنسبة 
% عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك، وتحسب 111% عند اكتمال السنة األولى لالشتراك وتصل إلى 11وفق أسس وععتها الشركة تبدأ من 

مستحقات الموظف من ه ه المساهمة في حالة انتهاء االشتراك وفق العوابط النظامية. وفيما يلي إيعاح للتغير ال ي حدث على مساهمة 
 مشتركين في البرنامج والمستحق لهم من مساهمة الشركة خالل العام:الموظيين ال

 

 المستحق للموظفين من مساهمة الشركة مساهمة الموظف البيان
 172,112,722 211,377,723 الرصيد كما في بداية العام

 172,127,71 13,772,311 م7112صافي المعاف/ المستبعد خالل العام 
 111,131,121 227,171,111 الرصيد نهاية العام

 البيان
 بآالف الرياالت السعودية

 م1036 م1037

 4,437 2,711 الرسوم الجمركية

 22,449 17,772 الزكاة والعريبة

 1,034,926 1,117,111 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 723,861 1 رسوم البلدية

 11,749 11,322 أخرى

 1,797,422   1,177,211 اإلجمالي



 

 م7112مجلس اإلدارة تقرير  22

 :برنامج القروض (ب
 البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكنتقديم القروض السكنية للموظيين السعوديين وفق عوابط  لثامناواصلت الشركة للعام 

د تمتد إلى عشرين عامًا، مع مساهمة لاير( ومدة سدا 1,711,111بتمويل يصل إلى ) بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مرابحة(
من البرنامج ا موظيً  (235) استياد وقد% من تكلية التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف ألي سبب، 21الشركة بتحمل 

 م.2017خالل عام 
 

  :السجالت المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها -10

ظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنيي ه بياعلية، و لك من خالل ما يظهر من مالحظات خالل أداء إن ن
ري إلى المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات  ات الصلة لتصحيح المالحظات وتقديم تقرير دو 

جعة يوعح فيه ما تم تصحيحه من مالحظات من قبل اإلدارة ومتابعة ما هو جار تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه لجنة المرا
ية، إلدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسب

 كة نظاًما مالًيا محاسبًيا متكاماًل لقيد كافة المعامالت المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح، علماً وطبقت الشر 
ن مجلس دة مبأن إدارة المراجعة الداخلية إدارة مستقلة وترتبط بلجنة المراجعة، وتقوم بتنيي  مهام عملها طبًقا لالئحة المراجعة الداخلية المعتم

ال الشركة. اإلدارة، حيث تقوم بيحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كياءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعم
لداخلي ونتائج دراستهم وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بالنظر في المالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع ا

متابعة لمدى كياءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص التوصيات  ات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم ب
ظام الرقابة الداخلية، علمًا المالحظات التي ظهرت من خالل تلك المراجعات والتركيز على مجموعة المالحظات  ات األثر المباشر واألهم على ن

أنه ال أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيًدا مطلقًـا عن  لك، وتقر الشركة 
 يوجد أي شـك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

 

 تقرير المحاسب القانوني للشركة:  -30
على تعيين شركة كي بي أم جي اليوزان وشركاه كمحاسب م 17/17/7112المنعقدة بتاريخ  السادسة غير العاديةلعامة العادية وافقت الجمعيـة ا

. ولم يتعمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحيظات على القوائم المالية م11/17/7112قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
 السنوية.
 

 ة المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:توصي  -33
 لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني من  اعتماده في الجمعية العامة السابقة.

 

 
شركة وفى ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي ال

سائال  اهلل، سبحانه على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، 
فاء وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والو 

 بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية.


