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َحِفل عام 2014م بالعديد من االنجازات، وانطالق العديد من املبادرات التي ستؤثر بحول الله وتوفيقه ايجاباً عىل مسرية عمل الرشكة 

وأدائها، ومن ذلك تعزيز مستوى املوثوقية يف إمداد خدمات الطاقة الكهربائية، وتحسني مستويات الخدمة، ورفع الكفاءة الفنية 

واملالية واالدارية للرشكة، خاصة وأن كل التوقعات تشري إىل أن السنوات الخمس القادمة ستشهد منواً يف الطلب عىل الطاقة ، قد يقارب 

37 يف املائة، وهو ما يستلزم توفري استثامرات مالية ضخمة ، لتنفيذ مشاريع يف التوليد والنقل والتوزيع ملواكبة الطلب عىل الكهرباء.

وضمن جهودها ملواجهة تحديات النمو السنوي يف الطلب عىل الطاقة الكهربائية، تواصل الرشكة حالياً تنفيذ العديد من مشاريع 

الكهرباء، تعترب األضخم يف تاريخ الرشكة، ويُتوقع مبشيئة الله أن تساهم بفاعلية يف تعزيز منظومة الكهرباء يف مجاالت التوليد والنقل 

والتوزيع. وقد اعتمد مجلس إدارة الرشكة برنامجاً لتنفيذ عدد من مرشوعات الطاقة املتجددة لتنويع املصادر األولية إلنتاج الكهرباء، 

إضافة إىل الرتكيز عىل رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء لتخفيض استهالك الوقود؛ وتنفذ الرشكة عملية استكامل مرشوع شبكة النقل 

الوطنية ، لربط جميع مناطق اململكة،  الذي شارف عىل االنتهاء، وهو ما سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بني املناطق، وتحقيق 

مبدأ التشغيل االقتصادي.

وخالل أربعة عرش عاماً، أنجزت الرشكة 97 % من الخطة الوطنية لربط مناطق اململكة عىل الجهد الفائق 380 كيلوفولت، بينام زادت 

قدرات توليد الطاقة الكهربائية املتاحة من 25.790 ميجاوات  إىل حوايل 65.506 ميجاوات، بنسبة زيادة قدرها 174 %، فيام زادت أطوال 

شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 29.631 كلم دائري إىل 59.797 كلم دائري، بنسبة زيادة قدرها 97 %.

وقد أسهمت هذه الجهود مجتمعة يف متكني الرشكة من تنفيذ خططها ومشاريعها لنرش وتعميم الخدمة الكهربائية ، التي وصلت لنحو 

13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكاين، ليتجاوز عدد املشرتكني يف خدمة الكهرباء 7.6 مليون مشرتك.

وتعضد الرشكة هذه الجهود املبذولة لتعزيز املنظومة الكهربائية بجهود مامثلة لتعزيز وضع الرشكة املايل، وتوفري التدفقات النقدية 

الالزمة للرصف عىل املشاريع الرأساملية والتشغيلية من خالل االهتامم بسياسات ترشيد اإلنفاق، وتقليل التكاليف، وزيادة اإليرادات، 

وتسوية املبالغ املرتاكمة مع عدة جهات.

ويشكل الدعم الالمحدود الذي تتلقاه الرشكة من حكومتنا الرشيدة أحد أبرز مصادرها التمويلية، حيث وافق مجلس الوزراء يف 10 مارس 

2014م عىل منح الرشكة قرضاً حسناً مببلغ 49.4 مليار ريال يجري تسديده عىل 25 سنة، وسيُدفع القرض للرشكة خالل خمس سنوات، 

وذلك وفق اتفاقية أُبرمت لهذا الغرض بني وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء.

ويأيت تبني الرشكة لربنامج التحول االسرتاتيجي املتسارع متكامالً ومتسقاً مع توجهات مجلس إدارة الرشكة لتعزيز قدرات وامكانيات 

منظومة الكهرباء، وتحسني وتطوير خدماتها، واستكامل برنامج إعادة هيكلة أنشطة الرشكة، وتطوير املوارد البرشية، وتهيئة بيئة العمل 

املحفزة عىل االنتاج واإلبداع.

ويطيب يل أصالة عن نفيس ونيابة عن زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الرشكة وجميع منسوبيها، أن أعرب عن خالص الشكر 

السمو  بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب  امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  بقيادة خادم  الرشيدة  إىل حكومتنا  والتقدير واالمتنان 

الوزراء، وصاحب السمو املليك األمري محمد بن نايف بن  العهد نائب رئيس مجلس  املليك األمري مقرن بن عبدالعزيز، ويل 

الذي  املتواصل  الدعم  الله، وذلك عىل  الداخلية، حفظهم  الوزراء ووزير  الثاين لرئيس مجلس  النائب  العهد  عبدالعزيز، ويل ويل 

العاملية  املعايري  أفضل  مع  تتوافق  لتوفري خدمة  تنفيذ خططه ومشاريعه  مبا ميكنه من  الكهرباء،  لقطاع  الله،  وفقها  الحكومة  توليه 

الحصني، عىل  عبدالرحمن  بن  عبدالله  املهندس  والكهرباء  املياه  وزير  معايل  بالشكر  وأخص  الكهرباء،  لتقديم خدمات  املعتمدة 

والتقدير ملساهمي،  بالشكر  أتوجه  كام  بشكل خاص.  للكهرباء  السعودية  والرشكة  عام،  بشكل  الكهرباء  بقطاع  واهتاممه  حرصه 

أن يوفقنا  املوىل عز وجل  وعمالء الرشكة، ورشكاء أعاملها من مقاولني، ومصنعني، وموردين، ولقيادات الرشكة ومنسوبيها، سائال 

الغايل. لوطننا  من خدمٍة  إليه  نتطلع  ما  لتحقيق  جميعاً 

صالح بن حسني العواجي         

رئيس مجلس اإلدارة         
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انطلقت الرشكة السعوديِة للكهرباِء نحو مرحلٍة جديدٍة من مراحل تطورها، والتي تهدف إىل التوجه نحو منافسة الرشكات العاملية 

يف مجال الطاقة الكهربائية بتحقيق أفضل املؤرشات يف بيئة العمل ومستوى الخدمة والسالمة واملوثوقية والكفاءة؛ والتقيُد 

البيئيِة وخفض التكاليف. باملؤرشاِت 

وبحمد الله، نجحت الرشكة خالل عام 2014م يف تحقيق انجازات أمثرت عن تحسني مؤرشات أداء الرشكة، والتي تؤكد أننا 

وعاملياً. املنافسة محلياً  الطراز األول ميكنه  التحول إىل مرفق خدمات عاملي من  الله( سنحقق أهدافنا يف  )بعون 

ويرُسين أن أستعرض أبرز إنجازات الرشكة التي تحققت يف عام 2014م:

والتي بدورها •  العمل  املخاطر يف مواقع  تقليل  املهنية »خمس نجوم«، بهدف  السالمة والصحة  تطبيق نظام عاملي إلدارة 

الله. بإذن  الحوادث  ستُقلل من وقوع 

وصول نسبة توطني الوظائف اىل 87 يف املائة، نتيجة البدء يف تحسني بيئة العمل وتطوير برامج املوارد البرشية وتهيئة الظروف • 

لجذب املواهب والكفاءات وفقاً لربنامج التحول االسرتاتيجي؛ كام أن الرشكة استطاعت توظيف 4500 خريج جديد بتخصصاٍت 

مختلفٍة لتلبية احتياجاتها، وكذلك تنفيذ 6000 دورة تدريبية مبا يحقق الخطط التطويرية للموظفني؛ ولتفعيل النهج الجديد 

لتطوير املوارد البرشية ثم البدء يف إنشاء املركز التنفيذي لتطوير القياديني مبدينة الرياض.

إيصال الخدمة الكهربائية لحوايل 500 ألف مشرتك جديد عام 2014م.• 

استطاعت الرشكة املحافظة عىل موثوقية واعتامدية الشبكة الكهربائية بالرغم من وصول الحمل الذروي يف عام 2014م ألقىص درجة • 

يف تاريخه لألنظمة املرتابطة واملعزولة والذي بلغ 56,547 ميجاوات.

خفض 670 مليون ريال من قيمة املرصوفات التشغيلية والرأساملية لعام 2014م من خالل تحسني اإلجراءات والرتكيز عىل الكفاءة • 

والفاعلية يف أداء األعامل.

التوزيع.•  النحاس إىل األلومنيوم يف كابالت شبكات  التحول من استخدام  316 مليون ريال من تطبيق  توفري 
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توفري استهالك الوقود بـ 12 مليون برميل مكافئ نتيجة تحسني كفاءة وحدات التوليد وتفعيل التشغيل االقتصادي للمنظومة الكهربائية • 

عن طريق استغالل شبكات الربط الكهربايئ بني املناطق.

تقليل نسبة الفاقد يف الشبكة مبقدار 0.4 %، من أصل 7.35 % إىل 6.95 %، مام نتج عنه وفورات مالية تتجاوز 164 مليون ريال.• 

أدخلت الرشكة يف عام 2014م أكرب أصول يف تاريخها والتي قدرت بـ 45 مليار ريال ملواكبة الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية.• 

تطوير نظام الكرتوين لرصف فواتري املوردين واملقاولني والذي سوف يؤدي إىل تحسني العمل ورفع كفاءة األداء وتوفري مبلغ 39 • 

مليون ريال سنوياً.

تطبيق نظام الفاتورة اإللكرتونية ووقف طباعة وتوزيع الفواتري الورقية التي تقل قيمتها عن 100 ريال شهرياً، حيث أسهم • 

النظام الجديد يف توفري 18 مليون ريال منذ بدء تطبيقه يف الربع الرابع من عام 2014م.

إصدار الرشكة لصكوك محلية ودولية يف األسواق املالية عىل النحو التايل:• 

1. صكوك دولية مببلغ 9375 مليون ريال.

2. صكوك محلية مببلغ 4500 مليون ريال.

قيمة •  تخفيض  عنه  نتج  واإلدارية مام  الخدمية  الرشكة  مباين  الكهربائية يف  الطاقة  استهالك  ترشيد  برنامج  تطبيق  استمرار 

4.9 مليون ريال مقارنة بعام 2013م. الذايت مببلغ  االستهالك 

بدأت الرشكة بتنفيذ برنامج طموح لرتكيب العدادات الذكية، حيث تم طرح وترسية عقد لـ 200 ألف عداد ذيك كمرحلة أوىل، • 

ووضعت خطة اسرتاتيجية لتحويل كامل عدادات املشرتكني إىل عدادات ذكية قبل عام 2025م بإذن الله.

أسست الرشكة مركز اتصال )Call Center( موحد عىل مستوى اململكة لتلقي استفسارات املشرتكني والرد عليها من خالل طاقم • 

نسايئ تم تدريبهن عىل احرتافية التعامل يف خدمات املشرتكني.

تدشني البوابة االلكرتونية الجديدة للرشكة ملواكبة أحدث التقنيات يف هذا املجال ولتقديم الخدمات للمشرتكني عن طريق الشبكِة • 

العنكبوتيِة وتطبيقات الهواتف الذكية.

توظيف 200 مهندس وفني متخصصني يف أعامل العزل الحراري للمباين للتأكد من استخدام العزل الحراري يف املباين الجديدة، • 

ومطابقتها ملواصفات العزل الحراري املطلوبة قبل إيصال الخدمة الكهربائية للمبنى.

ونتيجة لهذه اإلنجازات، فقد جاءت نتائج األداء املايل إيجابية لهذا العام، وحافظت الرشكة عىل التصنيفات االئتامنية التي حصلت 

عليها من عدة مؤسسات عاملية متخصصة؛ كام أسهمت هذه االنجازات يف تقوية مركز الرشكة املايل محلياً وإقليمياً، ووفرت التدفقات 

النقدية الالزمة للرصف عىل املشاريع التي يجري تنفيذها.

ويرسين نيابة عن جميع منسويب الرشكة أن أقدم خالص الشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة لدورهم الفاعل يف 

التوجيه والدعم إلدارة الرشكة التنفيذية ومساندتها، وهو ما ساهم يف تحقيق هذه االنجازات.

الخاص عىل دعمهم ومساندتهم  والقطاع  الحكومية  الجهات  الرشكة من مختلف  لجميع رشكاء  واالمتنان  الشكر  أقدم خالص  كام 

الرشكة. لربامج وخطط 

وأقول ملنسويب الرشكة.. أنتم الذين وقفتم خلف كل إنجاز تحقق هذا العام واألعوام املنرصمة، فلكم عظيم التقدير واالمتنان عىل 

إخالصكم وتفانيكم واالضطالع مبسؤولياتكم والقيام مبهامكم بأداٍء متميٍز ساهم يف مواكبة متطلبات جميع القطاعات التنموية من الطاقة 

الكهربائية، مام كان له األثر اإليجايب يف تعزيز املركز التنافيس للمملكة يف جميع املجاالت.

زياد بن محمد الشيحة         

الرئيس التنفيذي         

كلمة الرئيس التنفيذي



مؤشرات األداء

222222



23

متوسط حصة العامل من قدرات التوليد املتاحة )م.و(متوسط حصة العامل من قدرات التوليد املتاحة )م.و(

2000

0.
89 0.

90 1.
00 1.

07 1.
11 1.

18 1.
29 1.

42 1.
50

1.
75 1.

90 1.
93 2.

03 2.
09 2.

12

2003
2006

2009

2001

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2004

2007
2010

2002
2005

2008
2011 2012 2013 2014

عدد املشرتكني مقابل املوظف الواحدعدد املشرتكني مقابل املوظف الواحد

2000

12
4 12

9 14
1 15

1 16
3 17

3 18
3 19

9 20
7 22

4 23
2 23

9

25
5

25
5

24
6

2003
2006

2009

2001

300

250

200

150

100

50

0

2004
2007

2010

2002
2005

2008
2011 2012 2013 2014

متوسط حصة العامل من الطاقة املبيعة )م.و.س(متوسط حصة العامل من الطاقة املبيعة )م.و.س(

2000

3.
91

9

4.
18

3 4.
50

1

5.
05

7

5.
24

6

5.
62

3

6.
02

9

6.
51

6 6.
90

9 7.
59

7

8.
19

6

8.
28

0

9.
08

9

9.
16

8

8.
87

5

2003
2006

2009

2001

10000

8000

6000

4000

2000

0
2004

2007
2010

2002
2005

2008
2011 2012 2013 2014



242424

متوسط حصة العامل من أطوال خطوط النقل )كم دائري(متوسط حصة العامل من أطوال خطوط النقل )كم دائري(

2000

1.
02 1.

03 1.
11 1.

18 1.
22 1.

29 1.
35 1.

46 1.
52 1.

68 1.
78 1.

87 1.
96

1.
94

1.
93

2003
2006

2009

2001

2.0

1.5

1.0

0.5

0

2004
2007

2010

2002
2005

2008
2011 2012 2013 2014

متوسط حصة العامل من أطوال خطوط التوزيع )كم دائري(

0

متوسط حصة العامل من أطوال خطوط التوزيع )كم دائري(

2000

7.
78 8.

20 8.
99 9.

75 10
.5

3

11
.0

8

11
.6

6

12
.6

5

13
.1

8 14
.3

0

14
.8

0

15
.4

3 16
.5

7

16
.6

3

15
.9

9

2003
2006

2009

2001

20

15

10

5

0
2004

2007
2010

2002
2005

2008
2011 2012 2013 2014



25

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

الطاقة املبيعةعدد املشرتكني القوى العاملة

100

104.7
107.7

111.2 117.2 124.0 130.5
136.8 143.1

149.6
157.4

165.6
175.1

185.8
197.2

209.9

112.7
124.6 126.5

134.3
142.9 148.7

158.6
169.5

185.9
192.4

210.5

224.8
240.5

100.1 98.2 97.2 96.7 96.2 95.5 93.3 94.3 91.9 92.5 94.6 96.6
105.4

117.8

نسبة النمو مؤرشات النمو النسبي لسنة األساس 2000 م



أبرز مؤشرات العام 2014م مقارنة مع 2013م
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نمو عدد المشتركين الى

مشتركًا
موظفًا

ج.و.س

نمو نسبة التوطين إلى %86.88 
من إجمالي عدد الموظفين البالغ

نمو الطاقة المبيعة إلى

نمو إجمالي عدد المدن و القرى 
و الهجر المخدومة بالكهرباء 

ميجاوات

نمو األحمال الذروية 
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سياستنا المالية

نشاط المالية
االئتامين  التصنيف  عىل  املحافظة  يف  الرشكة  نجحت 

متخصصة  عاملية  مؤسسات  من  عليه  حصلت  الذي 

توجهاتها  سالمة  يؤكد  مام  االئتامنية،  التصنيفات  يف 

اإلسرتاتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة 

استمرار  اإليجابية يف  املعدالت  أعاملها، وساهمت هذه 

الرشكة يف تنفيذ سياستها املالية الرامية إىل تعزيز مركزها 

الالزمة  النقدية  التدفقات  توفري  عىل  والعمل  املايل، 

التمويلية  الوسائل  خالل  من  مشاريعها  عىل  للرصف 

والحصول عىل  اإلسالمية،  الصكوك  املتاحة، مثل: إصدار 

من  النتائج  هذه  مكنت  وقد  مختلفة.  تجارية  قروض 

الرشوط  بأفضل  ملشاريعها  متويل  عىل  الرشكة  حصول 

وأنسب األسعار.

التصنيف االئتماني:
حافظت الرشكة عىل تقييم ائتامين مرتفع، فتقييمها من 

قبل مؤسسات التقييم االئتامين ستاندر آند بورز، فيتش، 

التقييم  مياثل  التوايل  عىل   )A1 ، AA- ، AA-( موديز 

السيادي للمملكة. 

ويف إطار سعيها للبحث عن مصادر متويل جديدة وتنويع 

الرشكة  قامت  الكربى؛  ملشاريعها  التمويلية  مصادرها 

مبواصلة جهودها وإبرام اتفاقيات التمويل التالية:

أواًل: إصدار صكوك محلية:
أصدرت الرشكة صكوكاً بقيمة 4,500 مليون ريال تستحق 

بعد 10 سنوات.  وتعد هذه الصكوك رابع إصدار لصكوك 

محيل و أول إصدار مدرج مدته عرش سنوات، ال يتضمن 

خيار االستدعاء للمصدر. وتم تحديد سعر الصكوك عند 

معدل 70 نقطة زيادة عىل سعر العمولة املعروض بني 

فئات  وشملت  أشهر،  ثالثة  “سايبور”  املحلية  البنوك 

املستثمرين مجموعة متعددة من املؤسسات الحكومية 

والصناديق االستثامرية ورشكات التأمني ورشكات التكافل 

والرشكات املحلية والبنوك.

ثانيًا: إصدار صكوك دولية:
دوالر  مليون   2,500 بقيمة  صكوكاً  الرشكة  أصدرت 

شمل  وقد   ، ريال(  مليار   9,375 يعادل  )ما  أمرييك 

بقيمة  األوىل  الصكوك،  شهادات  من  رشيحتني  اإلصدار 

بعائد  سنوات  عرش  بعد  تستحق  دوالر  مليون   1,500

ثابت نسبته 4.0 %.

مليون دوالر  بقيمة 1,000  الثانية  الرشيحة  كانت  فيام 

تستحق بعد ثالثني سنة بعائد ثابت نسبته 5.5 %.

اعتبارًا  أشهر  ستة  كل  رشيحة  كل  عىل  العائد  ويدفع 

من  ملجموعة  اإلصدار  تخصيص  وتم  2014م.  عام  من 

املستثمرين يف أمريكا وأوروبا والرشق األوسط وآسيا.

الفصل المالي بين أنشطة الشركة:
هيكلة  إعادة  مجال  يف  املستقبلية  للخطوات  توطئًة 

مجال  يف  اإلجراءات  من  الكثري  اتخذ  الرشكة؛  أنشطة 

الفصل املايل من تهيئة النظام املايل مبا يتوافق وتحويل 

أنشطة الرشكة الرئيسة إىل رشكات تابعة. 
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العناية بالمساهمين 
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توزيع رأس مال الشركة

العناية بالمساهمين
تويل الرشكة السعودية للكهرباء مساهميها االهتامم والعناية وتعمل عىل حفظ وتنمية حقوقهم، وتتيح املعلومات ذات العالقة 

بالرشكة بكل شفافية للمستثمرين واملؤسسات املالية واالستثامرية.

واعتمدت الرشكة نظام حوكمة يتضمن األحكام اإلسرتشادية الواردة يف الئحة حوكمة الرشكـات الصادرة عن هيئة السوق املالية، 

السيام ما يتعلق بحقوق املساهمني والتعليامت واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية، ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق 

املالية ولوائحه التنفيذية.

  

وقد كان من أبرز اإلنجازات والخدمات التي قدمت للمساهمني يف عام 2014 ما ييل:

• رصف األرباح بانسيابية عالية حيث تم رصف ما نسبته 96% من إجاميل مبلغ أرباح املساهمني.	

• االلتزام مبتطلبات االفصاح والشفافية حسب قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمه الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية للتايل: 	

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2014. -

اجتامع الجمعية العامة غري العادية الخامسة. -

اجتامع الجمعية العامة العادية الثالثة عرشة. -

اإلعالن واإلفصاح يف التوقيت املحدد. -

وسعياً من الرشكة ملواكبة التطور التقني واإللكرتوين وتقديم الخدمات للمساهمني باستخدام أنظمة آلية منسجمة مع لوائح وأنظمة 

وتعليامت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية ورشكة السوق املالية السعودية )تداول(؛ استخدمت الرشكة األنظمة الحدثة التالية:  

• التصويت االلكرتوين يف الجمعيات العمومية.	

• تطبيق التصويت الرتاكمي الختيار االعضاء املرشحني من القطاع الخاص.	

أداء سهم الشركة
يف نهاية عام 2014 ، أغلق املؤرش العام للسوق املالية السعودية )تداول( عند مستوى 8,333.30 نقطة، مقارنة مع 8,535.60 

نقطة كام يف نهاية عام 2013 منخفضاً 202.30 نقطة أي بنسبة )2.37%(. وقد حقق املؤرش أعىل نقطة إغالق خالل العام يف 9 

سبتمرب حيث أغلق عند مستوى 11,149.36 نقطة. 

كام أغلق مؤرش قطاع الطاقة واملرافق الخدمية عىل مستوى 5,648.32 نقطة مقارنة مع 5,358.74 نقطة يف افتتاح بداية العام 

عام 2014 ، مرتفعاً 289.85 نقطة بنسبه %5.40.

أما بالنسبة لسهم الرشكة فقد أغلق سهم الرشكة يف نهاية شهر ديسمرب عند سعر 14.90 ريال ، مقارنة مع 14.55 ريال يف بداية 

عام 2014 ، مرتفعاً بنسبة %2.40.

كام بلغت أعىل قيمة للسهم 18.30 ريال يف عام 2014 مقابل 15.30 ريال يف عام 2013.

كام وصلت أدىن قيمة للسهم 13.80 ريال يف عام 2014 مقارنة بـ 12.25 ريال يف عام 2013.

التوزيع النسبي لرأس مال الرشكة بنهاية العام 2014

الحكومةاألهايلأرامكو
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4,166,593,815املجموع



النسبة )%(20132014الـبـيــــان
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58.64%589,419,345935,063,072كمية األسهم املتداولة 

87.52%7,980,964,670.2514,966,366,695.95قيمة األسهم املتداولة 

96.83%85,843168,966عدد الصفقات 

19.60%15.3018.30أعىل قيمة للسهم 
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الكمية املتداولة لسهم الرشكة خالل أرباع 2014

القيمة املتداولة لسهم الرشكة خالل أرباع 2014
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بناء استراتيجي يقوم على أسس و مرتكزات قوية

الهــدف

المرتكزات

األسـس

برنـامج التحول
(ASTP) االستراتيجي المتسارع

نحو العالمية... من خالل
(ASTP) برنامج التحول االستراتيجي المتسارع
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يف ضوء مراجعة مستقبل سوق الكهرباء والفرص الخارجية واألداء الداخيل؛ قررت الرشكة تبني أكرب برنامج للتحول يف تاريخها 

التحول داخلياً وخارجياً، بهدف  التحول االسرتاتيجي املتسارع )ASTP(، حيث وضعت الرشكة أقدامها عىل مسار  وهو برنامج 

وضع الرشكة عىل املسار السليم لتصبح مرفق خدمات عاملي.

وخالل عام من انطالق الربنامج، تم تحديد رؤية واضحة ملستقبل الرشكة، وتنظيم وهيكلة برنامج متكامل للتحول االسرتاتيجي، 

وتشكيل فرق يقودها نخبة من القيادات العليا يف الرشكة.

الربنامج  بهذا  الربنامج، وسيتأثر  يدعمهم خرباء ومستشارون عامليون إلدارة  1000 موظف،  يزيد عن  ما  الجهد  وشارك يف هذا 

جميع موظفي الرشكة البالغ عددهم حوايل 35,373 موظف، وسيمتد تأثري الربنامج إىل املاليني يف اململكة خالل السنوات املقبلة.

لماذا يجب أن نتغير؟
تشهد اململكة توسعاً اقتصادياً كبرياً، وقد نجحت الرشكة خالل مسريتها الطويلة يف التغلب عىل العقبات التي اعرتضت مسارها، لكن 

التحديات اآلن باتت أكرث صعوبة. وفيام ييل نسلط الضوء عىل أهم أربعة تحديات رئيسية:

• أوالً: منو االقتصاد السعودي القوي يعني استمرار التحدي لتوفري الطاقة، ومن املتوقع أن تشهد السنوات الخمس القادمة 	

منواً يف الطلب عىل الطاقة يزيد عن 37%. وملواجهة هذا التحدي يلزم توفري استثامرات مالية ضخمة وعىل نحو متسارع 

وإدارتها بشكل سليم.

• ثانياً: أصبحت البيئة التنظيمية أكرث تعقيداً، فالرشكة تعمل يف وسط منظومة متكاملة من منتجني مستقلني ورشكات تساهم 	

لقطاع  لصياغة معامل جديدة  يهدف  املزدوج  واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم  تقوده هيئة  تنظيمي  إطار  الطاقة، يف ظل  توفري  يف 

الكهرباء يف اململكة.

• ثالثاً: دأبت الحكومة عىل تقديم دعم مايل للرشكة، وينبغي علينا تقليل اعتامدنا عىل التمويل الحكومي ما أمكن، فلدينا 	

الحفاظ عىل  التشغيلية وزيادة اإلنتاجية، مع  التكلفة  ثروات هائلة وإمكانيات ضخمة يجب أن تستثمر من خالل تقليل 

معدالت األمان والجودة. 

• يصعب 	 حيث  للرشكة،  تحدياً  املؤهلة  البرشية  املوارد  أفضل  توظيف  أصبح  املواهب  عىل  القوية  املنافسة  ظل  يف  رابعاً: 

استقطاب املوهوبني فضاًل عن املحافظة عىل استمرارهم يف الرشكة يف ظل وجود رشكات أخرى منافسة يف اململكة.

نحن بحاجة ماسة إىل مواجهة هذه التحديات، التي ُتعد مبثابة الحافز الذي يدفعنا للميض قدماً بثبات حتى نحقق هدف الرشكة 

يف التحول إىل مرفق خدمات عاملي من الطراز األول قادر عىل املنافسة محلياً وعاملياً.

كيف سنتغير؟
الحاجة إىل إحداث التغيري أصبح أمراً جلياً، وال بد من مواجهة تحديات املرحلة القادمة، والتغلب عليها والتحول إىل مرفق خدمات 

عاملي من الطراز األول. هذا الطموح يتطلب عماًل دؤوباً ، وسيتم من خالل ثالث مراحل رئيسية هي:

المرحلة األولى
وهي مرحلة بناء األسس للنمو من خالل تحسني األداء يف جميع املجاالت، وتعظيم القيمة املضافة، وااللتزام والتميز يف جميع أعاملنا.

المرحلة الثانية
سنميض قدماً يف رحلة التغيري، والتوجه للعاملية من خالل الرشكاء االسرتاتيجيني للرشكة. وخالل خمس سنوات سنكون رشكة رائدة 

يف األداء التشغييل واإلنتاجية.

المرحلة الثالثة
سنصبح رشكة عاملية من الطراز األول، ونكون أفضل مقدم خدمة وبالتكلفة املناسبة يف اململكة.
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)ASTP( برنامج التحول االستراتيجي المتسارع
برنامج التحول االسرتاتيجي املتسارع )ASTP( هو وسيلة الرشكة لبناء األسس للنمو املستقبيل وتحقيق رؤيتها طويلة األمد نحو 

العاملية، من خالل 6 أسس ومرتكزات رئيسية هي:

تطوير منهجية العمل:
سيتم صياغة معامل جديدة لقطاع الكهرباء يف اململكة، لتحقيق أفضل العوائد للرشكة واململكة، مع االلتزام مبتطلبات هيئة تنظيم 

الكهرباء واإلنتاج املزدوج، والتخلص من العراقيل البريوقراطية. 

تعزيز أعمال التوليد و النقل و التوزيع مع التركيز على العمالء:
يسعى لزيادة كفاءة وفعالية األعامل األساسية للتوليد والنقل والتوزيع، وتعظيم االستفادة القصوى من املشاريع الرأساملية، مع 

الرتكيز الدؤوب عىل تقديم الخدمة املثىل لعمالئنا.

التميز في الخدمات و األعمال المساندة:
نسعى لتحقيق التميز يف األعامل املساندة التي متثل الركيزة األساسية يف انطالق الرشكة لألمام من خالل التميز يف الخدمات املشرتكة، 

وسلسلة اإلمداد، وتقنية املعلومات، وتأسيس اسرتاتيجية جديدة لألبحاث والتطوير، مع بناء عالمة تجارية تحظى باحرتام الجميع.

تميز الموظفين: 
تظل املوارد البرشية هي املحرك األسايس للتميز. ونحن نبذل قصارى جهودنا لنصبح وجهة العمل املفضلة يف اململكة، وأن نظل 

قادرين عىل جذب وتطوير واالحتفاظ بأفضل املواهب والقيادات.

الصحة والسالمة المهنية والبيئة: 
نحن نهتم بصحة وسالمة موظفينا ورشكائنا يف العمل وتحقيق الريادة يف حامية البيئة يف اململكة.

إدارة المخاطر الشاملة وااللتزام:
نسعي لتحديد املخاطر التي قد تواجهها الرشكة، من خالل النظرة الشاملة للمخاطر، وفهم القضايا املتداخلة، ووضع اآلليات املناسبة 

ملواجهتها بطريقة منهجية، مع التأكيد عىل االلتزام باملثل العليا والقواعد العامة للسلوك.

تطوير منهجية 
العمل

تعزيز أعمال التوليد 
و النقل و التوزيع مع 
التركيز على العمالء

التميز في الخدمات 
و األعمال المساندة
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ويتكون البرنامج من 24 مبادرة استراتيجية:

لضامن ضبط عملية التحول والتحكم يف مسارها، يقدم فريق برنامج التحول االسرتاتيجي املتسارع )ASTPO( الدعم للمبادرات 

حتى تظل متسقة مع الهدف الرئييس للربنامج. كام يساعد الفريق يف تذليل املعوقات والتحديات التي تواجه املبادرات، ويتوىل 

الفريق أيضاً قياس األثر من خالل مؤرشات األداء الرئيسية.

الربنامج  هيكل  وتشكيل  إنشاء  من  االنتهاء   )ASTP( املتسارع  االسرتاتيجي  التحول  برنامج  شهد   2014 عام  من  مارس  شهر  يف 

واملبادرات، وتشكيل فريق لقيادة الربنامج، واختيار وتعيني مجموعة رائدة من الرؤساء لقيادة املبادرات. وخالل الفرتة من شهر 

أبريل إىل يوليو تم تشكيل ووضع خطط وأهداف املبادرات.

وبداية من شهر أغسطس انتقل الربنامج إىل مرحلة التنفيذ حيث انطلقت أعامل املبادرات وبدأنا بتحقيق اإلنجازات، وقد انطلقت 

مرحلة التنفيذ رسمياً يف 23 ديسمرب 2014م.

نحن واثقون أن برنامج التحول االسرتاتيجي املتسارع )ASTP( سيحقق وفورات مالية ضخمة تقارب 10 مليارات ريال بنهاية عام 

2019م. ويف هذا السياق، هناك بعض اإلنجازات الرسيعة الجديرة بالذكر والتي تحققت خالل عام 2014م. 

• تحديد الهيكل التنظيمي الجديد للرشكة السعودية للكهرباء للمستويني األول والثاين. 	

• خفض النفقات التشغيلية بقيمة 270 مليون ريال يف 2014م و780 مليون ريال مستهدفة يف 2015م.	

• توفري أكرث من 400 مليون ريال من النفقات الرأساملية من عقود مرشوعي محطتي وعد الشامل وضبا.	

• توفري 344 مليون ريال عن طريق التحول من استخدام النحاس إىل األلومنيوم يف كابالت الجهد املتوسط.	

• تحقيق إيرادات مببلغ 630 مليون ريال نتيجة للجهود التي قامت بها لجنة فوات اإليرادات يف اكتشاف وتعديل 170 ألف عداد.	

• توفري 100 مليون ريال سنوياً من خالل وقف طباعة وتوزيع الفواتري التي تقل قيمتها عن 100 ريال شهرياً، وقد تم حتى 	

نهاية عام 2014 توفري 20 مليون ريال.

• إنشاء وتشغيل مركز خدمة املشرتكني بكوادر نسائية )يعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 11مساء(.	

• تطبيق نظام جديد للفاتورة اإللكرتونية، بدءاً من مرحلة االستالم، إىل التحصيل ودفع الفواتري.	

• تقديم نظام جديد للمكافآت والحوافز يوائم بني معايري األداء الخاصة باملوظف ونظام التعويضات، وسيتم تطبيقه يف 2015م.	

الخطوات القادمة:
لقد انطلق القطار يف عام 2014م حاماًل رياح التغيري والتحول. وها نحن قد وصلنا إىل مرحلة التنفيذ. وخالل عام 2015م نتوقع 

التحول  برنامج  مبادرات  لتطبيق  كنتيجة  عام،  بشكل  األداء  معدالت  وزيادة يف  الكفاءة،  من  ومزيداً  الرشكة،  تغيريات يف هيكل 

.)ASTP( االسرتاتيجي املتسارع
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ورش عمل حضرها الرئيس التنفيذي و النواب و رؤساء القطاعات لمناقشة ومتابعة برنامج التحول اإلستراتيجي المتسارع
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الموارد البشرية



42



43

أوال : جهود التوطين
تعترب الرشكة أن تنمية مواردها البرشية لبنة أساسية يف تطوير ومنو أعاملها لذلك كان حرصها عىل تدريب وتطوير املوارد البرشية من 

خالل برامج متخصصة ، الختيار وتطوير املوظفني وتخطيط مساراتهم الوظيفية مبا يرفع ويضمن كفاءتهم لشغل كافة املناصب بالرشكة. 

 

ومواصلًة لجهود  تدريب وتطوير وتنمية املوارد البرشية، والتي أمثرت يف تحقيق منو ملحوظ يف مجال توطني الوظائف حيث وصلت 

نسبة التوطني بنهاية 2014م إىل 86.88% مـن مجـمـوع العاملني البالغ عددهم 35,373 مـوظفـاً. وتتويجاً للجهود البارزة يف مجـال 

استقطـاب وتوظيف وتدريب السعوديني حصلت الرشكة عـىل عدة دروع وجوائز وشهادات تقديرية لدورها البارز يف ذلك.

 

ثانيا : برامج التدريب والتطوير
1: برنامج تأهيل وتدريب غير الموظفين ) التدرج(:

هو برنامج تدريبي طويل األمد  )مدته من ستة أشهر وحتى 30 شهراً( حسب املؤهل والتخصص املطلوب ، توفره املعاهد للمتدربني 

غري املوظفني من حملة الثانويات العلمية والصناعية ، وحملة دبلوم الكليات التقنية والصناعية وتوفر املعاهد أكرث من 20 تخصصاً فنًيا. 

حيث تم يف عام 2014م استيعاب 3,059 متدرجاً يف معاهد تدريب الرشكة واملعاهد الخارجية األخرى للتدريب عىل التخصصات التي 

تحتاج إليها أنشطة الرشكة. حيث يف عام 2014م، وتخرج من الربنامج يف نفس  العام  واستيعابهم يف الرشكة كموظفــني متدربني  ما 

مجموعة 1,796 خريجاً.

2: برنامج التدريب على رأس العمل:
 برنامج تأهييل تطويري مكمل لربنامج تأهيل وتدريب غري املوظفني، يكتسب من خالله املتدرب القدرة عىل أداء مهام محددة يف 

بيئة عمل حقيقية بهدف شغل وظيفة مستهدفة، ويتم تنفيذه يف موقع العمل بواسطة اإلدارة املستفيدة بإرشاف مدربني متخصصني 

ومبتابعة إدارة التدريب مبنطقة األعامل، وخالل عام 2014م تم إلحاق 1,796 من خريجي معاهد التدريب يف برنامج التدريب عىل 

رأس العمل ، ليبلغ إجاميل املتدربني عىل رأس العمل بنهاية العام ما مجموعه 2,594 موظفاً متدرباً عىل رأس العمل .
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امللتحقون بربنامج التدريب عىل رأس العمل  من عام 2008م حتى نهاية 2014 
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تطوير مسار وظيفي

االجازة

 تصنيف املوارد البرشية بنهاية عام 2014م

إجاميل املوظفني 35,373 موظف - نسبة السعودة %86.88
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3: برنامج التطوير المهني للسعوديين الجامعيين حديثي التخرج )تأهيل( :
تقدم الرشكة هذا الربنامج للموظفني السعوديني الجامعيني حديثي التخرج ، ويهدف إىل تنمية وتطوير كفاءاتهم من خالل وضع 

واإلدارية  املهنية  والخربات  املهارات  عىل  الحصول  يف  وتساعده  إدارته  مع  املوظف  وضعها  يف  ُيشارك  ومدروسة  منظمة  خطط 

واإلجرائية الالزمة للوصول بالعمل إىل أفضل درجة من األداء ، ومتكنه من القيام بعمله يف الرشكة بكفاءة عالية متهيدا إلحالله محل 

العاملة الوافدة ، والوصول بربنامج السعودة اىل النسب املخطط لها ، وتشتمل الخطة التطويرية والتي توضع لكل مشارك بهذا 

الربنامج  عىل مهام وظيفية متعددة لها صلة مبختلف األنشطة واألعامل داخل اإلدارة التي يعمل بها املوظف ، باإلضافة إىل عدد 

من املهارات السلوكية املبنية عىل الجدارات التي يجب ان يتحىل بها أي موظف يف الرشكة السعودية للكهرباء.  ومدة هذا الربنامج 

)24( شهرا، وخالل العام 2014 م تم توظيف )1,015( من خريجي الجامعات وإلحاقهم بربنامج تأهيل، ليبلغ اجاميل املشمولني 

بالربنامج نهاية العام )1,850( جامعياً. وقد حقق هذا الربنامج أهدافا ملموسة ومؤثرة يف عملية السعودة التي تنتهجها الرشكة.

4: برنامج تطوير الخبرات السعودية :
 هو برنامج موجه لرشيحة من املوظفني الجامعيني ، ويهدف إىل إعداد كفاءات سعودية قادرة عىل:

• إدارة النظام الكهربايئ بكفاءة عالية .	

• مواكبة التطور التكنولوجي يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك يف املوضوعات التي تدعم ذلك إدارياً.	

• التشغيل االقتصادي والتجاري للنظام الكهربايئ .	

• البحث والتطوير العلمي بالرشكة .	

كام يهدف الربنامج أيضا إىل االكتفاء الذايت من الخربات يف التخصصات عالية املهارة واعتبارها بدياًل الستقطاب خرباء أو استشاريني 

يف تلك التخصصات.

وبلغ عدد املشمولني يف هذا الربنامج )144( مشاركاً بنهاية عام 2014 م. ويتم إضافة مشاركني جدد سنوياً وفقاً الحتياجات الرشكة 

املستقبلية ، كام تم اعتامد تطبيق ضوابط تعويض املوظفني املشاركني يف الربنامج.

5: برنامج قيــادة:
برنامج يهدف إىل تطوير املوظفني الشاغلني واملرشحني للوظائف القيادية )مدير دائرة فأعىل( والربنامج غري محدد مبدة زمنية .

ويتم يف هذا الربنامج وضع خطط تطويرية واستخدام مراكز قياس بهدف إعداد البدالء املناسبني لشغل املناصب القيادية بحيث 

يكون لكل منصب بديل جاهز فوراً عىل املدى القصري والبعيد. وبلغ عدد املشمولني يف الربنامج )237( موظفاً لعام2014 م، ويتم 

مراجعة الخطط التطويرية وتحديثها وفقاً لالحتياجات كام يتم إضافة مشاركني جدد كل عام.

6: برنامج اللغة االنجليزية المكثف للقياديين :
برنامج تدريبي مكثف  القياديني يف الرشكة من خالل مشاركتهم يف  اللغة االنجليزية لبعض  الربنامج إىل تطوير مهارات  يهدف 

بواجباتهم  القيام  من  لتمكينهم  واحدة  سنة  تتجاوز  ال  وملدة  مرشح  لكل  الفعلية  واالحتياجات  يتناسب   ، االنجليزية  اللغة  يف 

تدريبية  برامج  يف  مشاركتهم  تشمل  والتي  بهم  الخاصة  التطويرية  الخطط  وتنفيذ  بفعالية،  لها  املخطط  أو  الحالية  الوظيفية 

ومؤمترات تخصصية تعقد غالباً باللغة االنجليزية وتسهيل تواصلهم مع الرشكات.  وقد صدرت موافقة مجلس اإلدارة باعتامد 

هذا الربنامج واعتامد التعويضات التي ترصف للمشاركني.

7: برنامج القادة  الواعــدين:
وهو من الربامج التطويرية الهادفة إىل إعداد القادة الواعدين بشكل عام وإىل تحقيق التنمية املستدامة للموارد البرشية يف الرشكة 

من خالل إعداد قادة مؤهلني لقيادتها مستقبال. ويسعى هذا الربنامج اىل التعرف عىل املوظفني املميزين ممن لديهم قدرات قيادية 

عالية، حيث يتم تطوير هذه القدرات من خالل برامج تطويرية مقننة تسهم يف إعدادهم لشغل وظائف قيادية يف الرشكة مستقباًل، 

وقد بلغ عدد املشمولني بالربنامج )36( مشاركاً وذلك  بنهاية عام 2014 كام يتم إدراج أعداد إضافية سنوياً.

8: الدورات التطويرية القصيرة:
عقدت الرشكة عدداً من الدورات القصرية لتطوير مهارات املوظفني ، وقد بلغ عدد املشاركات فيها  )61,551(  مشاركة لعام 2014.

البرامج التدريبية التطويرية التفاعلية:
أ( برنامج التدريب المدعوم :

تويل الرشكة عملية تدريب وتطوير املوارد البرشية أهمية بالغة ، كام أنها تشجع التعليم الذايت )املبادرات الشخصية( من خالل 

إتاحة الفرصة للموظفني السعوديني للحصول عىل الربامج التدريبية التطويرية خارج معاهد التدريب وداخل اململكة ، ومن وقتهم 

الخاص ودون أن يكون هناك أي تأثري عىل دوامهم الرسمي بالرشكة، ليك يكتسبوا املهارات والجدارات التي يرون أنها مفيدة لهم 

وتساعدهم عىل رفع كفاءاتهم وتحسني مستوى أدائهم، وتتحمل الرشكة ما نسبته 80 % من قيمة أي دورة ، والباقي يتحمله املوظف 

وقد بلغ مجموع املوظفني املستفيدين من هذا الربنامج )301( موظفاً بنهاية عام 2014م. 

ب( التدريب اإللكتروني )أنا أتعلم(:
هو برنامج تدريب تفاعيل آخر، عىل الشبكة الداخلية ) اإلنرتانت( للرشكة،  يستخدم أحدث التقنيات لتوفري بيئة مثالية للتدريب 

، تشتمل عىل دورات تدريبية تغطي مختلف املواضيع )حاسب آيل  البرشية  الذايت للموارد  التطوير  االلكرتوين صممت لتشجيع 

ودورات فنية وإدارية( والتي يحتاجها املوظفون للقيام باملهام املناطة بهم بكفاءة وفاعلية. 

ومن خالل موقع “ أنا أتعلم” يحصل املتدرب عىل الدورات التدريبية التي يرغب فيها باستخدام جهاز الحاسب اآليل الخاص به سواء 

من داخل الرشكة أو من خارجها واملرتبط بالشبكة ، ويتم استخدام تقنية الصوت والصورة يف تقديم هذه الدورات .

وبلغ عدد املشاركات يف عام 2014 م  ما مجموعة  )1,965( مشاركة استفاد منها )768( موظفاً.  

ثالثا : الريادة في الجودة الشاملة
الرئيسة ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها واالرتقاء بجودة  العمليات  الشاملة بهدف تحسني  الجودة  برامج  واصلت الرشكة تطبيق 

الخدمات املقدمة للعمالء يف الداخل والخارج، ومن أبرز الفعاليات لهذا العام إقامة ملتقى الجودة السادس عرش تحت رعاية امري 

منطقة مكة املكرمة تحت شعار)نحو التميز املؤسيس( حيث تم تقديم )11( ورقة عمل مبشاركة رشكات ومتحدثني عامليني وبحضور 

تجاوز )814( شخصاً باإلضافة إىل إقامة معرض واحة إبداع املصاحب لعرض األفكار اإلبداعية املتميزة.  

1: برنامج )تحسين(:
يعترب برنامج تحسني من أوائل برامج التطوير املطبقة بالرشكة ، والغرض منه تحسني العمليات التي يقع نطاقها ضمن أعامل الوحدة 

اإلدارية داخل الرشكة ويتم دراستها من قبل فريق غري متفرغ يقوده أحد موظفيها، للخروج بتوصيات لتحسينها واعتامدها ومن 
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ثم العمل عىل تطبيق هذه التوصيات والتي تكون من ضمن مسؤوليتها، وكان من نتائج تطبيق الربنامج تحقيق خفض كبري يف 

املرصوفات املبارشة، مع خفض يف ساعات العمل املطلوبة للعمليات. ولقد حقق هذا الربنامج منذ بدايته نتائج متميزة، بلغ إجامليها 

)2,283( فريقا حتى اآلن،  يخص عام 2014م وحده )206( فريقاً.

2: برنامج إبداع وتميز  الموظفين:
يهدف الربنامج إىل حث موظفي الرشكة عىل اإلبداع واالبتكار بهدف االرتقاء بفاعلية األداء والسالمة واإلنتاجية وخدمات املشرتكني. 

ويسعى الربنامج إىل تحسني اإلجراءات وتطوير استخدام املعدات واملرافق. كام يهدف إىل تشجيع املوظفني عىل املساهمة بأفكار 

تساعد عىل رفع كفاءة التشغيل وبالتايل تخفيض التكاليف أو رفع العوائد، ويستهدف الربنامج  جميع املوظفني يف املستوى اإلداري 

أقل من مدير إدارة،  وقد شهد برنامج إبداع قفزات قوية يف مشاركة املوظفني باقرتاحاتهم االبداعية حيث قدم موظفو الرشكة 

)2,573( اقرتاحاً يف عام 2014م وحده، ليصل إجاميل االقرتاحات املقدمة )10,566( اقرتاحاً  قبل منها )4,680( اقرتاحاً . 

وقد تم إطالق النظام اآليل لربنامج إبداع الذي أدى إىل تسهيل آلية تقديم  االقرتاحات اإلبداعية وآلية متابعة تنفيذ االقرتاحات ، هذا 

وقد حقق برنامج إبداع منذ إطالقه وحتى نهاية عام 2014م وفرا/ عائداً مالياً زاد عن مليار ريال .

3: برنامج تميز الموظفين: 
بدأت الرشكة بتطبيق برنامج متيز املوظفني يف جميع مناطق أعامل الرشكة منذ عام 2005م، وينقسم الربنامج إىل:

• برنامج التميز الشهري )موظف الشهر(.	

• برنامج التميز السنوي )موظف العام(.	

و الغرض من تطبيق الربنامج هو تحفيز املوظفني عىل التميز يف األداء وتقييمهم ومن ثم مكافأتهم، وإيجاد بيئة من التنافس اإليجايب 

بني منسويب الرشكة. ويستهدف الربنامج جميع املوظفني غري االرشافني، وضمن برنامج متيز املوظفني فقد بلغ عدد متميزي الشهر 

)2,260( موظفاً ليبلغ العدد االجاميل )16,335( موظفاً ، وبلغ عدد متميزي العام )541( موظفاً بإجاميل )4,694( موظفاً ، وتم عقد 

أربع فعاليات أليام الجودة والتميز يف مناطق االعامل حرضها أكرث 1,595 موظفا وتم خاللها تكريم 1,969 موظفا. 

رابعًا:  التحفيز  وتعزيز الوالء
1: القروض السكنية للموظفين:

تبنت الرشكة برنامج القروض السكنية للموظفني السعوديني )عن طريق بنوك محلية( وفقاً للضوابط الرشعية، وتم وضع معايري 

لتحديد أولوية االستفادة من الربنامج  بشكل آيل وعادل ، ويتيح الربنامج:

• توفري فرصة امتالك منزل سكني )فيال/ دبلكس / شقة(، أو البناء عىل أرض ميلكها املوظف، أو متويل منزل غري مكتمل  البناء مملوك للموظف.	

• متويل يصل إىل )1.200.000( ريال ، حسب الضوابط.	

• فرتة سداد التمويل تصل إىل )20( سنة، بحيث ال تتجاوز عدد السنوات املتبقية لبلوغ املوظف سن التقاعد العادي )60 سنة هجرية(.	

• تتحمل الرشكة ما نسبته 70 % من تكاليف التمويل مساهمة منها، ويتم إيقاف مساهمة الرشكة يف حال انتهاء خدمة املوظف ألي سبب. 	

قدرها  مبالغ مرصوفه  بإجاميل  موظًفا   )4,136( نهاية 2014م  التطبيق وحتى  بداية  من  الربنامج  من  املستفيدين  عدد  بلغ  وقد 

)260,520,744( رياال مائتان وستون مليوناً وخمسامئة وعرشون ألفاً وسبعامئة واربعة واربعون رياال .

2: نظام التوفير واإلدخار :
والهدف من نظام التوفري واالدخار هو تحفيز املوظفني السعوديني لالستمرار يف الخدمة. وتقوم  الرشكة بتخصيص مساهمة مقابل 

املبلغ الذي يشرتك فيه املوظف شهرياً، وهذه املساهمة تتمثل بقيد ما نسبته )100 %( من قيمة االشرتاك الشهري للموظف يف 

حسابه يف مساهمة الرشكة، ويحصل املوظف عىل مساهمة الرشكة عند تقاعده أو انتهاء خدماته ووفقا لفرتة اشرتاكه، وللموظف 

حق تحديد اشرتاكه الذي يحسم منه، ومبا ال يزيد عن ما نسبته )10 %( من الراتب األساس للموظف املشرتك .وبلغ عدد املشرتكني يف 

النظام بنهاية 2014م ما مجموعة )10,816( موظفاً بإجاميل اشرتاكات للموظفني قدره )361,865,446( رياالً ثالمثائة وواحد وستون 

مليونا ومثامنائة وخمسة وستون الفاً وأربعامئة وستة واربعون رياال، كام بلغ إجاميل املساهمة التي رصفته الرشكة )33,159,459( 

رياالً ثالثة وثالثون مليونا ومائة وتسعة وخمسون الفا وأربعامئة وتسعة وخمسون رياال .

3: الربط اآللي مع الجهات الطبية المتعاقدة مع الشركة:
تم تطبيق مرشوع الربط اآليل مع الجهات الطبية املتعاقد عىل مستوى الرشكة .

4:  إقرار بدل طبيعة عمل ميداني :
تطبيق مقتضيات قرار مجلس اإلدارة برصف بدل طبيعة عمل ميداين مقداره )20 %( من الراتب األساس الشهري للموظفني )السعوديني / 

غري السعوديني( وفق الرشوط املحددة بالقرار.

خامسًا:  خدمة المجتمع
للرشكة جهودها البارزة واملتميزة يف خدمة املجتمع لعل من اهمها:

• املشاركة يف يوم املهنة الذي تقيمه عدد من جامعات اململكة للتعريف بنشاط الرشكة وبالفرص الوظيفية املتوفرة والتي تحتاج إليها 	

الرشكة واتاحة الفرصة لهم لاللتحاق بالعمل بها وبلغت املشاركات لهذا العام )6( مشاركات يف جهات متنوعة.

• املساهمة يف إنجاح برنامج التدريب التعاوين لطالب الجامعات باملراحل املختلفة،  بإتاحة الفرصة لهم للتدريب العميل باملرافق املختلفة 	

بالرشكة، وإكسابهم الخربات العملية املناسبة سواء يف املجال الفني أو االداري، وبلغ عدد املشاركني بالربنامج يف عام 2014م )897( طالباً 

منهم )362( بدون مكافأة.

• الحياة 	 الصيف، بهدف تعويدهم عىل  الجزيئ خالل فرتة  للعمل  الثانويات  أعداد من طالب  الصيفي من خالل قبول  التدريب  برنامج 

العملية،مقابل مكافأة شهرية ترصف لهم، وبلغ عدد املشاركني بالربنامج )479( طالباً يف عام 2014م.

ويف الختام فإن الرشكة السعودية للكهرباء تؤمن برضورة استمرار عمليات التطوير والتغيري من خالل مراجعة وتقويم االداء للتكيف 

مع املستجدات لتحقيق أهم أهدافها واملتمثل يف تقديم الخدمة لجميع املستفيدين من نشاطها بجودة وموثوقية عالية ،  كام 

تؤمن بأن تحقيق ذلك ال يتم إال من خالل موارد برشية احرتافية ومتطورة . كام تعترب الرشكة أن كل ما تقدمة نابع من واجبها تجاه 

الوطن واملجتمع  وهي ولله الحمد قادرة عىل تحقيقه مبا متتلكه من  مرونة وخربات .
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وضع خطه تنفيذية لصيانة وتشغيل انابيب الوقود املغذية ملحطات الرشكة إضافة إىل خطط طوارئ ملجابهة ترسيب الوقود وتم تنفيذ خطط • 

وهمية ألول مرة يف ثالث قطاعات.

تكوين 24 فريق متخصص يف صيانة الوحدات الغازية يتنقلون من محطة إىل أخرى داخل اململكة م� أدى إىل االستغناء عن تكاليف • 

التعاقد مع مقاول© خارجي©.

مقدمة
يضطلع نشاط التوليد ²هام متعددة يف نطاق انتاج الكهرباء، تشمل تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها ملجابهة 

النمو يف الطلب عىل الطاقة الكهربائية ، باإلضافة إىل إنشاء محطات توليد جديدة . وانطالقاً من هذه املهام واصلت الرشكة يف 

هذا العام 2014م  جهودها إلنتاج الكهرباء وزيادة قدرات التوليد ملواكبة النمو يف األح�ل الكهربائية  وإمداد املشرتك© بخدمات 

طاقة كهربائية ذات موثوقية وجودة عالية ، فضًال عن استعداداتها لتوجهاتها االسرتاتيجية املستقبلية يف ظل النمو والتغي½ات 

امللحوظة يف مجاالت صناعة الكهرباء.

وقد اÃرت الجهود املبذولة من قبل الرشكة يف بلوغ أج�يل الطاقة املنتجة 214,589 جيجاوات ساعة  خالل عام 2014م  مقابل 

198,900 جيجاوات ساعة تم انتاجها خالل عام 2013 ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8 % ، بين� كان اج�يل القدرة الفعلية 48,624 

ميجاوات خالل عام 2014م  مقابل 45,908 ميجاوات عام 2013 بارتفاع نسبته 6 %.

وانجزت الرشكة خالل هذا العام عدة مرشوعات لتعزيز املنظومة الكهربائية ، أدت لزيادة ملحوظة يف قدرات التوليد الفعلية  منها:

.Æدخول (3) وحدات توليد بخارية بقدرة إج�لية (2100 م.و) ²حطة توليد رابغ بالقطاع الغر

دخول وحدÉ توليد بخاريت© بقدرة إج�لية (520 م.و) ²حطة توليد القرية املركبة بالقطاع الرشقي.

.Æتوليد غازيت© بقدرة إج�لية (128 م.و) ²حطة توليد رشورة بالقطاع الجنو Éدخول وحد

مؤشرات ا
داء الفنية على مستوى النشاط
نجحت الرشكة يف مجابهة األح�ل الكهربائية لذروة عام 2014 وتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة ، وتعويض أي عجز طرأ عىل مصادر 

اإلنتاج األخرى حيث زادت كميات الطاقة الكهربائية الفعلية التي تم انتجها 9.1 % عن الكميات اُملخطط إنتاجها للعام 2014.

وأظهرت البيانات الفعلية ملحطات التوليد تحسن املعدل الحراري لجميع تقنيات التوليد، ما أدى إىل تحّسن الكفاءة الحرارية 

لإلنتاج عىل مستوى الرشكة بنسبة 1 % يف العام 2014 مقارنة بعام 2013  ونتج عن ذلك توف½ يف كميات الوقود اُملستهلكة 12.1 

مليون برميل مكافئ من النفط الخام.  ك� سجل معامل االتاحية املكافئ املوزون 89.1 % وسجل معامل الخروج االضطراري 

.(WEFOF) % 2.5) املكافئ املوزون

مبادرات نشاط التوليد خالل عام 2014:
التعاقد مع ثالث من املصنع© االصل©  لوحدات التوليد لتدريب 500 موظفاً يف مجال الهندسة والتشغيل والصيانة .• 

التعاقد مع رشكات عاملية يف مجال التوليد وذلك لتعريف مديري املحطات بالكيفية التي تدار بها محطات التوليد لدى هذه الرشكات .• 

ضبا •  املشاريع مرشوع  واول هذه  املستقبلية   التوليد  مشاريع  لجميع  والفن©  واملشغل©  للمهندس©  متكاملة  تدريب  برامج  اعت�د 

الخرضاء ومرشوع وعد الش�ل.

يف سبتمرب 2014 بدأ النشاط تنفيذ مبادرة التميز التشغييل يف خمس من محطات التوليد الرئيسية ×ثل %56 من قدرة االسطول وقد أدى • 

ذلك إىل تحس© يف الكفاءة .
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التوزيع النسبي لقدرات وحدات التوليد اململوكة للرشكة لعام 2014
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الشركة الوطنية لنقل الكهرباء:
هيكلها  يتضمن  و  2012/01/01م,  من  اعتباراً  مبارشة  اعاملها,  بدأت  وقد  للكهرباء.  السعودية  للرشكة  بالكامل  مملوكة  رشكة 

التنظيمي 6 انشطة رئيسية هي )نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، نشاط املشاريع، 

نشاط الخدمات الفنية(، باإلضافة إىل إدارتني مركزيتني.

إنتاجها إىل مراكز استهالكها ودراسة توقعات األحامل  الكهربائية من مواقع  الطاقة  الكهربايئ ونقل  النظام  مهمة الرشكة تشغيل 

، ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربايئ ملقابلة األحامل املتوقعة ، باإلضافة إىل التواصل مع كبار املشرتكني وتحديد احتياجاتهم 

وطريقة تغذيتهم بالكهرباء . كام تقوم الرشكة بالتنسيق مع املنتجني املستقلني وتوقيع اتفاقيات الرشاء وتبادل الطاقة ومتثيل الرشكة 

كمشرتي رئيس من املنتجني املستقلني.

وتتمثل خطط وأهداف الرشكة  يف تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ، ومواصلة العمل يف استكامل الشبكة الوطنية 

الكهربائية. وانطالقاً من هذه الخطط أنجزت الرشكة خالل عام 2014م ، عدداً من املشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قامئة 

استهدفت تحسني وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها ، وفيام ييل نقدم استعراضاً ألهم إنجازات رشكة النقل:

• إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إىل الشبكة القامئة بلغت حوايل 3,650 كم دائري, ومتثل  ما نسبته 6.7 % من الشبكات القامئة 	

يف نهاية عام 2014م. 

• إنشاء 57 محطة تحويل جديدة بها 179 محول بقدرة 22,637 ميجا فولت أمبري 	

• 308 ميجافولت أمبري مع 	 6 محوالت بصايف سعة  8,595 ميجا فولت أمبري و استبدال  14 محطة بـ37 محوال بقدرة بلغت  تعزيز 

للشبكة. قاطعا   3465 إضافة 

أبرز أعمالنا 
تعمل الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء وبصفة مستمرة عىل تحسني وتطوير شبكات النقل جهد )110 – 380 ك.ف( يف جميع قطاعات 

الرشكة السعودية للكهرباء وهي )القطاع األوسط، الرشقي، الغريب، الجنويب( لرفع جاهزية الشبكة وضامن استمرارية موثوقيتها من 

خالل تحقيق األهداف االسرتاتيجية. كام تويل الرشكة اهتامماً كبرياً ملوسم الحج يف كل عام لتاليف أي انقطاعات كهربائية يف املشاعر 

املقدسة تؤثر عىل حجاج بيت الله الحرام ، وذلك بالتخطيط املسبق ألعامل الصيانة والتنبؤ باألحامل مع التجهيز واالستعداد الكامل 

إلنجاز األعامل الطارئة بأرسع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات التي تعرتض تنفيذ ذلك.

وقد بلغ الحمل الذروي الكيل للمملكة خالل عام 2014م )56,547 م.و( وبنمو قدره حوايل 7.9 % عن العام 2013م الذي 

بلغ )52,380 م.و(. 

كام شهد العام 2014م تدشني عدد من املشاريع الجديدة ، وكذلك تعزيز مشاريع قامئة لتحسني وتطوير شبكات نقل الطاقة ورفع 

كفاءتها التشغيلية.  ومن أبرز تلك املشاريع: 

مشاريع الجهد الفائق 230 ـ 380 ك.ف:

• إضافة )12( محطه تحويل وتشمل 34 محوالً بسعة إجاملية 1,322 م.ف.أ.	

• إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول حوايل 2641 كلم – دائري.	

• تعزيز محطات تحويل قامئة  بـ )14( محوالً بسعة 6,876 م.ف.	

• استبدال محولني بصايف سعة اجاملية 100م.ف.أ	

مشاريع الجهد العايل 110 ك.ف ـ 132 ك.ف:

• إضافة )45( محطة تحويل جديدة تشتمل عىل )145( محوالً بسعة إجاملية قدرها 9,515 م.ف.أ. 	

• إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول حوايل 1026  كلم – دائري. 	

• تعزيز محطات تحويل  قامئة ب )23( محوالً بسعة إجاملية 1719 م.ف.أ.	

• استبدال )6(محوالت بصايف سعة اجاملية 308 م.ف.أ.	

كام تم مراعاة التخطيط املسبق ألعامل الصيانة والتنبؤ باألحامل مع التجهيز واالستعداد الكامل إلنجاز األعامل الطارئة بأرسع وقت 

ممكن وتذليل كافة العقبات التي قد تعرتض تنفيذ ذلك.

هيكلها  يتضمن  و  م, 

 انشطة رئيسية هي )نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، نشاط املشاريع، 

إنتاجها إىل مراكز استهالكها ودراسة توقعات األحامل  الكهربائية من مواقع  الطاقة  الكهربايئ ونقل  النظام  مهمة الرشكة تشغيل 

، ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربايئ ملقابلة األحامل املتوقعة ، باإلضافة إىل التواصل مع كبار املشرتكني وتحديد احتياجاتهم 

وطريقة تغذيتهم بالكهرباء . كام تقوم الرشكة بالتنسيق مع املنتجني املستقلني وتوقيع اتفاقيات الرشاء وتبادل الطاقة ومتثيل الرشكة 

وتتمثل خطط وأهداف الرشكة  يف تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ، ومواصلة العمل يف استكامل الشبكة الوطنية 

م ، عدداً من املشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قامئة 

 % من الشبكات القامئة 

 ميجافولت أمبري مع 

 ك.ف( يف جميع قطاعات 

الرشكة السعودية للكهرباء وهي )القطاع األوسط، الرشقي، الغريب، الجنويب( لرفع جاهزية الشبكة وضامن استمرارية موثوقيتها من 

كام شهد العام 2014م تدشني عدد من املشاريع الجديدة ، وكذلك تعزيز مشاريع قامئة لتحسني وتطوير شبكات نقل الطاقة ورفع 

كفاءتها التشغيلية.  ومن أبرز تلك املشاريع: 

مشاريع الجهد الفائق 230 ـ 380 ك.ف:

• إضافة )12( محطه تحويل وتشمل 34 محوالً بسعة إجاملية 1,322 م.ف.أ.	
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وتعكس تلك املشاريع النمو يف شبكات نقل الطاقة بنسبة 10.1 % لتصل إىل 59,797 كلم-دائري بنهاية العام 2014م مقارنة بأطوالها يف العام 2013م.

وتنترش الشبكة يف جميع قطاعات الرشكة وعىل مستوى اململكة حيث شكل التوزيع النسبي ألطوال شبكات نقل الطاقة نسب 34.3 %، 28.6 %، 24.5 %، 12.6 % للقطاع األوسط والرشقي والغريب والجنويب عىل التوايل.

اطوال شبكات النقل )الجهد 110 ك.ف - 380 ك.ف(
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تعزيز شبكات نقل الطاقة ب 57 محطة تحويل وقواطع كهربائية جديدة ليصل إجاميل عدد املحطات بنهاية العام 2014 إىل 755 محطة وبنمو قدره 8.0 % عن العام 2013، وأدى هذا النمو إىل تغيري التوزيع النسبي ملحطات نقل الطاقة يف القطاعات األوسط 

والرشقي والغريب والجنويب ليصل إىل 35.6 %، 19.8 %، 33.8 %، 10.7 % عىل التوايل.
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وبلغت نسبة النمو يف عدد املحوالت مقدار 16.4 % للعام 2014 ليصل عدد املحوالت إىل 2,307 مقارنة بعددها يف العام 2013 البالغ 1,982 محوالً. وبذلك ارتفعت سعة محوالت نقل الطاقة إىل 230,908م.ف.أ وبنسبة منو 13.7 % للعام 2014 عن العام 2013 

والتي بلغت 203,006م.ف.أ.

ونتيجة لهذا التطور يف شبكات نقل الطاقة فقد أصبح التوزيع النسبي لعدد املحوالت بنهاية العام 2014 وفقاً للنسب 36.8 % ، 18.1 % ، 36.1 % ، 9.0 % للقطاعات األوسط والرشقي والغريب والجنويب عىل التوايل. أما التوزيع النسبي لسعة املحوالت 

فقد وصل إىل 35.2 % ، 26.0 % ، 29.8 % ، 9.0 % وفقاً لرتتيب قطاعات الرشكة.
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• توقيع مذكرة تفاهم يف 2014/04/23 م بني الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء ورشكة شنايدر إلكرتيك يف مقر رشكة شنايدر إلكرتيك يف 	

العاصمة الفرنسية باريس وذلك عىل هامش مؤمتر الشبكات الذكية والذي نظمته رشكة شنايدر إلكرتيك.

• عقدت الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء ملتقاها األول خالل الفرتة )17~ 18( سبتمرب 2014م،  تحت شعار “نقل الكهرباء،،،إثراء معريف 	

و مواكبة التطور”. وقد حقق امللتقى الهدف املنشود منه وهو نرش ثقافة اإلبداع واالبتكار، وترسيخ اسم الرشكة كداعم رئيس لألعامل 

النجاح. باإلضافة إىل نرش ثقافة العرض واإللقاء وتقويتها لدى منسويب الرشكة، و إىل  الريادية ملنسوبيها، وتقديم قصص  واملبادرات 

تنوعت  أنشطة  عدة  امللتقى عىل  احتوى  وقذ  املنشودة،  أهدافها  لتحقيق  االسرتاتيجية  الخطط  دعم  الرشكة يف  أنشطة  إبراز جهود 

ما بني تقديم عروض للمشاريع االسرتاتيجية، وعروض لقصص نجاح تحققت خالل مسرية الرشكة و بسواعد منسوبيها، باإلضافة إىل 

معرض مصاحب تم فيه تقديم العديد من األجهزة املستخدمة يف شبكة نقل الكهرباء، وقد حظي امللتقى برعاية و ترشيف سعادة 

الرئيس التنفيذي للرشكة السعودية للكهرباء املهندس/ زياد الشيحة.

أهم اعمال الشركة الوطنية لنقل الكهرباء خالل العام 2014:
• الحامية 	 نظم  يف  متخصص  مصنع  إلنشاء  األمريكية،   Schweitzer Engineering Laboratories رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

وأنظمة املحطات ومركز للتميز والدعم الفني للصيانة والتشغيل وإدارة املشاريع باململكة.

• عقد املنتدى الفني الثاين مع رشكة سيمنس  بعنوان: “ أنظمة االتصاالت والحامية والتحكم” يف 2014/4/13م وملدة ثالثة ايام وذلك 	

.)Build Partnership & Alliance( لتعزيز الرشاكة والتحالف مع املصنعني واملوردين الرئيسيني
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• توقيع 6 عقود تطويرلشبكة االتصاالت بقيمة إجاملية بلغت 73,693,758 ريال. 	

• تشكيل فريق يختص بأمن املعلومات مكون من ممثلني عن جميع أنشطة الرشكة وبرئاسة م/عبد العزيز السلطان مدير إدارة هندسة 	

االتصاالت أمتمه املحطات ، وقد عقد الفريق 30 اجتامعاً وورشة عمل مع رشكات عاملية متخصصة، كام تم رفع 3 تقارير و عروض 

إىل اإلدارة التنفيذية عن تقدم املرشوع ، وقد تم تنفيذ برنامج تعاون بني الرشكة و رشكة أرامكو عىل ضوئه تم إعداد 3 نطاقات عمل 

ألنظمة أمن املعلومات ، كام تم إنجاز 4 ورش عمل للتوعية بأهمية أمن املعلومات.

• تقديم )4( أوراق علمية :	

عنوان الورقةاسم  و مكان املؤمترمقدم الورقة

OMAINTEC 2014 UAEم/عيل املحمد
The use of Ester fluids in power transformer 

for increased fire safety and reduced life 
cycle costs.

IEEE-Energy Con 2014-Croatiaم/صالح بامسق
Tuning of  fractional order PID controller of 

series compensation TCSC For power oscil-
lation damping.

 2nd Annual Digital Grids andم/عبدالعزيز السلطان
Smart Cities Summit - Riyadh

Protecting the power grid in the digital era
The digital power grid.

• توقيع عقد استشاري تطوير شبكة االتصاالت مع تحالف الجزيرة لالستشارات/سيسكو بقيمة 1.961.186 ريال.	

• 	 LCC توقيع عقد خدمات استشارية بغرض اختيار التصميم و إعداد نطاق العمل الالزم بني الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء و رشكة

األمريكية يف 8 مايو 2014 بقيمة 5,413,479 ريال.

استعدادات الصيف:
أستمرت اعامل الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء عىل وضع خطط األحامل الكهربائية خالل فصل الصيف وارتفاع االحامل الذروية، 

وتحديد متطلبات واحتياجات الشبكة الكهربائية من املشاريع الجديدة ودراسة البدائل والخيارات املتاحة، ووضع خطط وبرامج 

تنفيذ ومتابعة، مع االستمرار يف إجراء أعامل الصيانة الوقائية والدورية ملعدات الشبكة الكهربائية.  وتستهدف جميع تلك االعامل 

الكهربائية يف مختلف مناطق  الطلب عىل األحامل  املتزايد يف  النمو  وتلبية  الجهود ملواجهة  التجهيز واالستعداد وتوحيد وتركيز 

اململكة مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن أهداف الرشكة يف هذا املجال االستمرار يف قيام انشطتها بتفقد املشاريع الكهربائية القامئة 

والوقوف عىل املشاكل الفنية التي تواجهها الشبكة الكهربائية والعمل عىل معالجتها يف حينها. 

الجودة والتطوير:
ويف إطار مكننة العمليات فقد تم تأسيس قاعدة بيانات مركزية لشبكة االلياف البرصية لجميع مناطق اململكة، كام تم تدشني نظام 

معلومات إدارة اختبارات التشغيل عىل موقع  االنرتانت« الشبكة الداخلية » متهيداً الستخدامه يف متابعه أعامل اختبارات التشغيل 

آلياً ولجميع املشاريع الرأساملية )خطوط نقل- محطات تحويل(، وقد اتاح النظام الحصول عىل تقارير يومية وشهرية  بشكل آيل 

مع استخراج احصاءات هامة تساهم يف اتخاذ القرارات املناسبة. 

كام تم ادخال تقنية شبكة النطاق العريض ذات التقنية الحديثة لـ )47( موقع رئييس، باإلضافة اىل )671( موقع فرعي، وذلك عىل 

مستوى مناطق االعامل بالرشكة، مام سريفع جودة نقل البيانات بني انظمة الرشكة املختلفة ومراكز التحكم.

و يف إطار برنامج التحسني املستمر للعمليات الصغرية نسبياً و التي تقع ضمن نطاق أعامل اإلدارات أو الدوائر )تحسني( ، فقد تم 

تشكيل ما مجموعه )34( فريق للدراسات التحسينية عىل مستوى الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء بلغ عدد املشاركني فيها )237( 

مشارك. كام تم تقديم )108( اقرتاحات من منسويب الرشكة ضمن برنامجي إبداع اإللكرتوين، و متيز املوظفني ، فقد تم ترشيح ما 

مجموعه )327( موظف شهر و )79( موظف عام.

تطوير الموارد البشرية:
سعت الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء إىل االستمرار يف تطوير مواردها البرشية من خالل الرتكيز عىل تطوير الكفاءات القيادية واإلدارية 

املعينة يف املناصب اإلرشاقية وتقييم جداراتهم، باإلضافة اىل تطوير املهارات املالية من خالل مشاركاتهم يف برامج املالية املتخصصة 

واملصممة من قبل الرشكة السعودية للكهرباء. كام سعت الرشكة يف تعزيز إعداد املرشحني لربنامج خبري وتصميم الربامج التدريبية الفنية 

املالمئة لكل متدرب سواء عىل الصعيد الداخيل أو مع الرشكات العاملية. وهناك برنامجا إعداد القادة الواعدين و التحدي اللذين تسعى 

الرشكة من خاللهام إىل تبني القيادات االدارية الواعدة التي ستواجه التحديات املستقبلية ، وجاري العمل إلطالق برنامج تطوير مدراء 

اإلدارات والدوائر والذي يهدف إىل تطوير املهارات القيادية للمناصب املستهدفة وخلق بيئة عمل جاذبة.

ويف إطار تحقيق أحد أهداف الرشكة لخلق بيئة عمل محفزة للموظفني، فقد عملت الرشكة ومن خالل ممثليها يف فريق معايري األداء 

عىل االستمرار يف تطوير نظام معايري إدارة االداء اآليل، حيث تم التخطيط ألهداف املوظفني للعام 2015م وإدراج خططهم التطويرية، 

وكذلك سيتم تعزيز األداء لعام 2014م من خالل النظام اآليل يف خطوة تطويرية  وفريدة عن االعوام السابقة.

ويف اطار تحفيز مشاركات املوظفني يف املؤمترات والندوات و ورش العمل داخل وخارج اململكة، فقد متت املشاركة بعدد من أوراق 

العمل يف مؤمتر سيجري الخليج يف البحرين  ، ومؤمتر التشغيل و الصيانة يف البلدان العربية )OMAINTEC 2014( يف مدينة أبو ظبي.

ومن أهم ادوات التطوير خالل عام 2014 :
• حضور مؤمترات محليه إقليمه وعاملية, حيث بلغ الحضور 292 مختص لـ 31 فعالية.	

• برنامج التدريب املصنعي, حيث بلغ عدد الخاضعني للتدريب  893 مختص لـ 244 برنامج.	

• ابتعاث الخرباء لربامج تدريبية خارجيه, حيث بلغ عدد املبتعثني 8 مشاركني يف برنامج تطوير الخربات.	
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• ازدياد عدد املشاركني بربنامج تطوير الخربات, حيث بلغ عدد املشاركني 60 مشاركاً أي بزيادة 7 موظفني.	

• برنامج القادة الواعدون، حيث بلغ عدد املشاركني 8 موظفني.	

• املشاركة بربنامج التحدي, حيث اصبح عدد املشاركني 14 موظف.	

• توقيع اتفاقيات الرشكات االسرتاتيجية, مع كل من رشكة الفنار, رشكة شنايدر, رشكة SEL, رشكة Hyosung, وذلك لألهداف التالية :	

تطوير املواصفات واملقاييس الخاصة بالرشكة الوطنية لنقل الكهرباء مبا يتوافق مع احدث املواصفات العاملية مبا يضمن . 1

تحقيق التوازن بني التكلفة وجودة األداء. 

تطوير وتوحيد التصاميم الخاصة بشبكة نقل الكهرباء. . 2

إجراءات التشغيل والصيانة.3. 

الربامج التدريبية. . 4

توطني التقنية. . 5

املنتديات الفنية وتبادل الخربات. . 6

مشاركة املعلومات املتعلقة باألبحاث و التطوير الخاصة مبعدات و أنظمة نقل الكهرباء.. 7
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أولت الرشكة السعودية للكهرباء االهتامم والعناية بتعزيز منظومة الكهرباء ، وتنويع مصادر التغذية ملشاريع توسعة الحرمني 

الرشيفني واملشاريع املقدسة، وإعطاء األولوية ملشاريع تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة ، وتطوير الخدمات الكهربائية يف 

مواسم الحج والعمرة. ويف هذا الصدد نفذت الرشكة:

• خطة الحج والعمرة ملوسم عام 1435هـ.	

• دراسة موضوع تنويع مصادر التغذية ملرشوع خادم الحرمني الرشيفني لتوسعة املسجد الحرام  وما يرتبط به 	

تطوير خدمات المشتركين:
ترتكز أعامل نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني عىل مهمة الرشكة يف تزويد املشرتكني بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية 

مع االهتامم مبستوى رضاهم من خالل تطوير وتسهيل الخدمات املقدمة لهم بأقل تكلفة ممكنة وباالستخدام األمثل للموارد 

املتاحة، وقد شهد العام 2014 انجازات عديدة منها:

• التوسع يف تقديم خدمة الكهرباء SMS  للتواصل مع املشرتك من خالل الرسائل القصرية عىل جواله الخاص ، وقد بلغ عدد املشرتكني 	

يف خدمة رسائل الجوال 2.766.000 مشرتك .

• البدء يف خدمة إشعار املشرتكني بالفصل املجدول للكهرباء عنهم من خالل نظام رسائل الجوال للمسجلني لدى الرشكة .	

• رفع مستوى التواصل مع املشرتكني وتوعيتهم من خالل نظام رسائل الجوال بالعديد من وسائل كفاءة الطاقة . 	

• التوسع يف تقديم خدمة الفاتورة اإللكرتونية E-BILL التي من خاللها يتم إرسال فواتري استهالك الطاقة الكهربائية إىل الربيد اإللكرتوين 	

الخاص باملشرتك إذا سجل بالخدمة ، بلغ عدد املشرتكني يف خدمة الفاتورة اإللكرتونية 305.000 مشرتك. 

• تم إعداد إجراءات لنظام حامية املرافق واعتامده.	

تحسين أداء الشبكات:
التزاماً بتعزيز وتحسني أداء شبكات التوزيع من خالل إضافة مشاريع كهربائية جديدة وتطوير خدمات ما بعد إيصال الطاقة 

الكهربائية ، ملجابهة النمو املضطرد عيل الطلب عىل الكهرباء، تم تنفيذ حزمة من املشاريع منها:

• متديد الشبكات مبا يتجاوز 29,428 كم .	

• تركيب أكرث من 30,941 محول بقدرات مركبة قدرها 17,056 ميجا فولت أمبري	

•  إيصال الخدمة الكهربائية ملا يزيد عن 489 ألف مشرتك.	

تطوير األداء:
تعمل الرشكة عىل تطوير كفاءات ومهارات الكوادر العاملة وتدعيم نقاط االتصال بالعمالء لتسهيل اإلجراءات الخاصة بتقديم 

طلبات الحصول عىل الكهرباء ، وخدمات ما بعد التوصيل. ويف إطار جهود الرشكة لتطوير املوظفني تم خالل العام :

• توقيع عقد لتدريب 154 موظف من موظفي الصفوف األمامية الجدد خالل عام 2014م .	

• تثبيت )220 قارئ( خالل عام 2014م عىل العقد املوحد كانوا يعملون عىل عقد محدد املدة.	

األنظمة اآللية:
أواًل: أنظمة المشتركين 

تواصل الرشكة العمل عىل استخدام أحدث التقنيات املتطورة يف جميع خدمات ما بعد إيصال الخدمة الكهربائية، ففي مجال 

أنظمة املشرتكني تم تطوير وتطبيق عدد من األنظمة عىل النحو التايل:

1- مشروع الفوترة:
تدشني مرشوع الفوترة )SAP( لكامل القطاع الرشقي ومكتب خدمات جنوب الرياض ومكتب أبها ومكتب شامل جدة . 

2- تطبيقات الهواتف الذكية : 
االنتهاء من تدشني املرحلة االوىل من تطبيق الرشكة السعودية للكهرباء عىل اآليفون واإلندرويد والبالك بريي وتويرت واليوتيوب 

والفيس بوك والوندوز. 

3- نظام القراءة الموحد:
تدشني نظام القراءة املوحد يف جميع القطاعات خالل عام 2014م ، والذي يشمل عىل العديد من املزايا )إدخال قراءات، إدخال 

مالحظات، تدقيق قراءات، توزيع فواتري، فصل/ إعادة الخدمة(.

4- إشعار المشتركين باالنقطاعات:
التوسع يف تطبيق إرسال إشعارات للمشرتكني عن طريق )SMS( بالفصل املربمج والغري مربمج  وذلك بإضافة إدارات جديدة .

5- برنامج تواصل:
 تدشني برنامج تواصل املوحد بحيث يتم استقبال جميع ما يرد للرشكة من شكاوى أو استفسارات أو طلبات عن طريقة 

وذلك خالل عام 2014م

ثانيًا: أنظمة التوزيع 
تم تطوير و تطبيق عدد من األنظمة عىل النحو التايل:

:UDS 1- نظام التوزيع الموحد
• 	.SAP Billing تدريب وتطبيق نظام الفوترة التكتييك

• 	.SAP Billing الربط مع

•  تطوير بوابة الرشكة االلكرتونية.	

• التواصل مع مستخدمي نظام  UDSنظام التوزيع املوحد للدعم الفني، وحل املشاكل.	

• إقامة ورش عىل مستوى القطاعات حول:	

- .Advance Cable التمديد املسبق

آلية الطلبات التنسيقية يف نظام UDS نظام التوزيع املوحد. -

التعريف بالتعديالت الجديدة عىل نظام UDS نظام التوزيع املوحد. -

البوابة االلكرتونية للرشكة وطريقة التعامل مع طلبات اإلنرتنت. -

• التواصل مع الجهات األخرى )املالية، املواد ،تقنية املعلومات واالتصاالت( ملعالجة مشاكل طلبات املشرتكني	

• تطوير التقارير اإلحصائية.	
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 :FFMS 2-  نظام إدارة الفرق الميدانية
• توحيد مراكز االتصال املوحد يف كل من )القطاع االوسط – القطاع الرشقي – القطاع الجنويب(	

• تغطية جميع مكاتب الرشكة )183 مكتب( بنظام إدارة الفرق امليدانية للعمليات والصيانة واإلعادة بعد السداد.	

• الربط مع 9 أمانات من خالل نظام التعامالت الحكومية )يرس(.	

• تطبيق نظام العزل الحراري يف 24 مدينة حسب االمر السامي رقم 6927/م ب وتاريخ 1431/9/22هـ	

• تنفيذ أكرث من 130 ألف عملية كشف عىل العزل الحراري.	

• تدريب اكرث من 1900 موظف يف ورش عمل مختلفة.	

• تم تسليم 1611 جهاز كفي بكامل تجهيزاتها للفرق امليدانية.	

• تم ربط نظام إدارة الفرق امليدانية مع كافة مراكز متلقي البالغات وكذلك مراكز اتصال خدمات املشرتكني باإلضافة اىل 	

الربط مع موقع الرشكة.

:CYME 3- دراسة وتحليل الشبكة الكهربائية

• 	 CYME ربط نظام تحليل ودراسة الشبكة الكهربائية مع نظام املعلومات الجغرافية والذي يربط بني نظام Gateway نجاح اختبار

نظام تحليل ودراسة الشبكة الكهربائية و GIS نظام املعلومات الجغرافية يف القطاع الغريب.

• العمل االن عىل تجهيز Gateway يربط بني CYME نظام تحليل ودراسة الشبكة الكهربائية و GIS نظام املعلومات الجغرافية لباقي 	

املناطق حيث سوف تكون البداية يف الهفوف والجبيل.

• تم عمل 10 دورات تدريبيه ) اسبوع لكل دورة ( يف مدينه جدة حيث تم تدريب 143 مهندس من كافه ادارات القطاع الغريب.	

• الدعم الفني ملستخدمني نظام  CYME نظام تحليل ودراسة الشبكة الكهربائية لجميع القطاعات.	

4- نظام المعلومات الجغرافية : 
• أبها: االنتهاء من املسح امليداين وفحص البيانات املسلمة.	

• القصيم: االنتهاء من 40 % من املسح امليداين و 15 % من تحويل الخرائط	

• حائل: االنتهاء من 80 % من املسح امليداين ملدينة حائل فقط، والعمل عىل مراجعتها وعىل فتح بعض املحطات املتبقية ألخذ معلوماتها. 	

• الرياض: البدء يف مرشوع املسح امليداين ملدينة الرياض.	

• الهفوف: االنتهاء من املرشوع وباقي فقط الربط مع WMS نظام إدارة األعامل	

• الجبيل:   االنتهاء من املرشوع.	

• قرى اإلحساء: البدء يف مرشوع املسح امليداين.	

• جازان ونجران: يف مرحلة ترسية املرشوع	

• الجوف والحدود الشاملية: يف مرحلة ترسية املرشوع	

• الباحة: مراجعة البيانات املسلمة من إدارة الباحة والتي تم مسحها من خالل مرشوع مبارش مع إدارتهم .	

• الدمام: تم إنجاز 50 % من املسح امليداين ملنطقة الخرب.	

:)AMR( 5- أنظمة القراءة األلية للعدادات
)60K( مشروع القراءة اآلية لعدادات كبار المشتركين

يجري حاليا تنفيذ العقد املوقع مع رشكة اإللكرتونيات املتقدمة لرتكيب 60 ألف عداد تشمل محول الفولت VT/CT محول 

التيار و CT محول التيار كبار املشرتكني ، وحاليا جاري العمل عىل تحديد املتطلبات الفنية للربط مع األنظمة األخرى يف الرشكة ، 

وكذلك تم تدشني النظام التجريبي للمرشوع.

يجري العمل عىل استكامل الرتكيبات للعدادات والرتتيب لعمل االختبارات الالزمة ألجهزة االتصال.

مشروع القراءة األلية للعدادات )المرحلة الثانية(
طرحت الرشكة  هذا املرشوع الذي يهدف إىل أخذ القراءة ألياً من العدادات اإللكرتونية والتي تضمن توفر القراءة الدقيقة 

وبالتايل صحة الفاتورة للمشرتك.

ويتيح استخدام العدادات اإللكرتونية للرشكة تطبيق بعض الربامج املعتمدة من قبل الهيئة مثل )معامل القدرة، والتعرفة املتغرية 

، والسعة املحجوزة( والتي لها أثر إيجايب عىل الرشكة من ناحية الدخل وكذلك إزاحة بعض األحامل خالل وقت الذروة..

ونظراً لكرثة طلبات التأجيل املقدمة من املتنافسني يف هذا املرشوع ، فقد تم تأجيل فتح املظاريف الفنية لعدة مرات وبعد 

استالمها ، متت جدولة اختبارات BMT تحديث متطلبات املرشوع والتي عىل ضوئها يجري تحديث متطلبات املرشوع ومن ثم 

تزويد املتنافسني بها من أجل تحديث العروض الفنية املقدمة.

أنظمة المكننة DAS نظام أتممه محطات التوزيع )التشغيل األلي(:
جرى توقيع عقد مرشوع الرياض يف شهر مارس 2014 حيث اعلن عن انطالقة املرشوع اإلسرتشادي يف مدينة الرياض ، والذي 

يشمل 450 محطة آلية و مركز تحكم واحد و تم إنجاز ما ييل:

• االنتهاء من أعامل املسح امليداين.	

• اعتامد التصاميم الفنية للمرشوع	

• االختبارات املصنعية للمعدات و األنظمة.	

• تحديد اختيار مكان مؤقت ملركز التحكم وتم تحديد املبنى 3 باملربع وتجهيزه 	

• تم البدء يف أعامل الرتكيبات للمعدات و األنظمة.	

فيام يخص مشاريع املكننة  فقد تم إعداد نطاق العمل واملواصفات الفنية الخاصة بها و طرحها يف باقي قطاعات الرشكة. ويجري 

العمل حالياً عىل االنتهاء من إجراءات طرح مشاريع املكننة يف الدمام و القصيم وعسري ومكة حيث من املتوقع توقيع عقود 

املشاريع خالل 2015. أما بخصوص مشاريع القطاع الغريب ،  فجاري العمل عىل استكامل تنفيذ مشاريع املكننة يف جده والطائف 

وكذلك مركز التحكم باملدينة املنورة.

6- أنظمة تحليل وتصميم الشبكة الكهربائية:
يتم تطبيق أنظمة تحليل وتصميم الشبكة الكهربائية عىل مستوى جميع القطاعات  ولضامن االستفادة املثىل لهذه األنظمة ، 

تم توقيع عقود لزيادة أعداد املستخدمني لها. ومتثل أنظمة تحليل وتصميم الشبكة الكهربائية نقله نوعية يف إعداد الدراسات 

الهندسية من حيث اختصار الوقت والجهد للمهندسني , وذلك من خالل تصميم عدة دراسات هندسية ) انخفاض الجهد ,ارتفاع 

االحامل...الخ( بزمن قيايس واختيار الدراسة األمثل لبناء شبكة كهربائية ذات موثوقية عالية.
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إزاحة األحمال ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية:
تقوم إدارة تخطيط ادارة االحامل بتنفيذ برامج ازاحة االحامل والتي تهدف إىل خفض احامل الذروة خالل أشهر الصيف 

واملساهمة يف استقرار الشبكة الكهربائية وتأجيل بناء قدرات توليد مام يوفر عىل الرشكة مبالغ كبرية . كذلك تقوم بإجراء العديد 

من الدراسات الفنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة و االجهزة الكهربائية . والربامج املنفذة خالل عام 2014م  هي ما ييل :

• أوال : برنامج تعريفة الطاقة غري الفاعلة والذي بدء تنفيذه خالل 2014م ويهدف باألساس اىل تحسني الشبكة الكهربائية عن طريق 	

تحسني معامل القدرة .

• ثانياً : العزل الحراري	

• اشارة اىل االمر السامي الكريم رقم ) 6927/ م  ب ( وتاريخ 1431/9/22هـ بتطبيق العزل الحراري بشكل الزامي عىل جميع املباين 	

الجديدة السكنية والتجارية،   تقوم الرشكة مبتابعة التنفيذ.

• ثالثاً   : برنامج التوليد االحتياطي 	

• رابعاً  : برنامج التحكم بأحامل التكييف لكبار املشرتكني 	

• خامساً : برنامج التعريفة املتغرية .	

• سادساً : تنفيذ دراسة استشارية مع احدى الرشكات العاملية املتخصصة بعنوان )ازاحة االحامل وحساب كمية الفاقد(. 	

كذلك تقوم الرشكة باملشاركة مع املركز السعودي لكفاءة الطاقة من خالل :

• 	 .).MEPS  ) Min. Energy Per. Stand رفع الحدود الدنيا الستهالك الطاقة

• وضع معيار لكفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي ملصانع الحديد والبرتوكيامويات .	

وعىل الرغم من ان الربامج املذكورة ال يتم تشغيلها اال عند حاجة الشبكة لذلك فقد تم ازاحة احامل 563 م. و خالل صيف 

2014م مام وفر عىل الرشكة ما يقرب من 600 مليون ريال .

وحرصاً عىل إيصال الخدمات للمشرتكني بجودة عالية تقوم الرشكة بإجراء دراسة دورية حول رضا املشرتك عن هذه الخدمات من 

أجهزة الخدمة الذاتية والتعاقد مع الرشكات املتخصصة .

التوليد المعزول:
متت ترسيه عدد من العقود بنشاط التوزيع وخدمات املشرتكني يف عام 2014م وهي :

دعم النظام خالل الصيف بقدرة إجاملية )582م.واط( وتكلفة قدرها )259 مليون ريال( . 1

تأمني الطاقة الالزمة لخدمة املناطق النائية واملعزولة بقدرة إجاملية )899م.واط(.. 2

تأمني 46 مولد جديد بطاقة إجاملية قدرتها 73م.واط وذلك لدعم الشبكة واملناطق املعزولة أثناء الصيف وتم تشغيلها . 3

يف محطة الصواملة وفرسان والرصار ونطاع وغريها.

التغطية الكهربائية :
 ضمن جهودها نرش وتعميم الخدمة الكهربائية بإيصال الكهرباء للمناطق النائية تم كهربة عدد 127 قرية وهجرة وتجمع 

سكاين خالل العام 2014م.

الطاقة المبيعة :
إعداد الخطة للمبيعات حتى عام 2020م  حسب الفئات.. 1

تحصيل مبلغ الدعم من وزارة الشئون االجتامعية والبالغ )870( مليون ريال وذلك لعام 2014م .. 2

ترحيل السداد الحكومي مببلغ ) 6333 ( مليون ريال للمتبقي من مستحقات ذمم الدوائر الحكومية لعام 2012م  وكامل . 3

مستحقات عام 2013م

تحصيل مديونية كبار املشرتكني مببلغ ) 1490 ( مليون ريال.. 4

االشرتاكات . 5 الرضب وتجميع  االستخدام ومعامل  فئة  التصحيح يف  نتيجة  لعام 2014م  اإليرادات  تعظيم  نتائج خطة  بلغت 

وحاالت العطل والعبث عدد ) 117912 ( حالة بإيراد بلغ )456 ( مليون ريال .

حرص جميع األرصدة املستحقة عىل الدوائر الحكومية بنهاية عام 2014م والبالغة أكرث من )10( مليارات ريال  وتزويد نشاط . 6

املالية بها لرفعها لوزارة املالية للرصف من بند الكهرباء بالوزارة .

تحقيق وفر محقق مببلغ )18( مليون ريال من إيقاف طباعة فواتري املشرتكني التي تصدر مببلغ 100 ريال فأقل لألشهر الثالثة . 7

من سبتمرب وحتى نوفمرب 2014م ، باإلضافة إىل )100( مليون ريال وفر سنوي متوقع .

تحصيل املستحقات املالية املطلوبة عىل مشاريع كبار املشرتكني خالل عام 2014م مببلغ ) 1597 ( مليون ريال.. 8

مقارنة كمية المبيعات  لعامي (2014-2013) حسب فئات االستهالك

فئة االستهالك

كمية املبيعات )م.و.س(*

 2013م 2014م
نسبة التغري 

يف الكمية

8%135,907,725125,678,090سكني

9%42,179,88938,733,248تجاري

12%35,670,20431,864,399حكومي

1%51,498,58651,080,064صناعي

7%4,798,3064,476,354زراعي

9-%1,679,3331,849,997صحي وتعليمي

8-%2,768,1723,005,453التحلية

7%274,502,216256,687,605اإلجاميل الكيل

*مقارنة قيمة وكمية املبيعات حتى نهاية الربع الرابع )2014-2013(حسب القطاعات
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مقارنة كمية المبيعات لعامي )2014-2013( حسب قطاعات األعمال

قطاع األعامل

النسبةالفرقاملبيعات خالل عام )2013م (املبيعات خالل عام )2014م(*

الكميةالكمية )م.و.س(الكمية )م.و.س(الكمية )م.و.س(

11%82,318,08174,282,4688,035,613االوسط

5%82,359,12178,655,3973,703,724الرشقي

5%84,265,13480,193,0014,072,133الغريب

9%25,559,88023,556,7382,003,141الجنويب

7%274,502,216256,687,60517,814,611اإلجاميل الكيل

* الطاقة املبيعة ال تشمل كميات الطاقة املمررة للرشكات الخاضعة إلتفاقية استخدام منظومة النقل بدءاً من عام 2014م.

أعداد املشرتكني الجدد لعام 2014م
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برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء: 

ملواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها اململكة، والتي تتطلب توفري طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للرشكة من إنشاء عدٍد كبرٍي من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثامرات مبارشة منها؛ باإلضافة الستثامرات مشرتكة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها 

“مشاركة القطـاع الخاص يف مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية )IPPs(” والذي أقرتـه يف عام 2007م. وملساندة الربنامج تعاقدت الرشكة مع بيوت خربة عاملية لديها معرفة يف املجاالت الفنية والقانونية واملالية مبشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 

املستقلة، وُقدرت  اإلستثامرات يف هذه املشاريع  بأكرث من  33 مليار ريال؛  حيث  تم تنفيذ مرشوعي رابغ-1 يف رابغ مبنطقة مكة املكرمة بقدرة )1204( ميجاوات و مرشوع الرياض )11( يف رضماء مبنطقة الرياض بقدرة )1729( ميجاوات بنجاح ودخال 

التشغيل التجاري يف عام 2013م ، كام أن هنالك مشاريع  لإلنتاج املستقل تحت التنفيذ عىل النحو التايل:

• مرشوع القرية لإلنتاج املستقل باملنطقة الرشقية وبقدرة )3927( ميجاوات و هي أكرب محطة إنتاج مستقل يف العامل ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي. ووقعت اتفاقياته بتاريخ 2011/9/21م، مع تحالف مكون من رشكة أعامل املياه والطاقة 	

الدولية )اكوا باور بروجكت(، ورشكة سامسونج يس آند يت كوربوريشن، و صندوق مينا لتمويل مشاريع البنية التحتية. وبدأ اإلنتاج يف الربع االثالث من عام 2014م ويكتمل يف الربع األول من عام 2015م )إن شاء الله(.

• مرشوع رابغ-2 برابغ مبنطقة مكة املكرمة وبقدرة )2050( ميجاوات باستخدام نظام الدورة املركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، و قد وقعت اتفاقياته مع تحالف )اكوا باور و سامسنج( ، ووقعت اتفاقية رشاء الطاقة يف نهاية 2013م، وبدأ العمل 	

باملرشوع ليكون موعد التشغيل التجاري للمحطة يف يونيو 2017م.
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ومن املخطط دخول الرشكة يف رشاكات لتنفيذ محطات لإلنتاج املزدوج كام يف مرشوع محطة الفاضيل لإلنتاج املزدوج )طاقة - بخار( بقدرة )1410( ميجاوات، وفيام ييل جدول يبني مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص 

يف إنتاج الكهرباء )IPP( التي تحت التنفيذ واملخطط لها، )علاًم أن الرشكة السعودية للكهرباء تشرتي كامل إنتاج هذه املشاريع من الكهرباء(:

اسم املرشوع
قدرة املرشوع اإلنتاجية

)ميجاوات(

استثامر القطاع الخاص يف

رأس مال املرشوع
تاريخ إكامل املرشوع

 03 / 502015 %3927مرشوع القرية )1( لإلنتاج املستقل   )املرشوع قيد التنفيذ(

06 / 502017 %2050مرشوع رابغ 2 لإلنتاج املستقل    )املرشوع قيد التنفيذ(

02 / 402020 % 1434 مرشوع الفاضيل لإلنتاج املزدوج بالتعاون مع رشكة أرامكوا السعودية ) تحت اإلعداد (

08 / 402019 %3800مرشوع جازان لإلنتاج املزدوج بالتعاون مع رشكة أرامكوا السعودية )مخطط(
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استراتيجياتنا
الموظفون

• توفري بيئة العمل املناسبة.	

• تهيئة الفرص املتكافئة للتدريب والتطوير.	

• التحفيز عىل مبادرات التميز واإلبداع.	

• غرس الجودة، ثقافة، وفكراً، ومامرسة.	

• تجسيد القيم التي تنظمها وثيقة أخالقيات العمل.	

• إرشاك املوظفني عرب الرسائل الربيدية واستطالع آرائهم، يف الربامج واألنشطة والخدمات املقدمة لهم.	

المجتمع 
مساهمة فاعلة يف تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل:

• دعم أنشطة وبرامج الرعاية االجتامعية.	

• التفاعل مع قضايا وهموم املجتمع التنموية واإلنسانية.	

• مخاطر 	 من  والسالمة  األمن  ثقافة  ونرش  الكهرباء،  استخدام  يف  االقتصاد  برامج  وقيادة  املبادرات  يف  املجتمع  إرشاك 

الكهرباء. استخدام 

• مساندة مراكز البحوث من خالل تبني ودعم املبادرات وكرايس البحث، التي من شأنها املساهمة يف ترشيد استهالك الكهرباء، 	

وتحسني أداء األنظمة الكهربائية واملحافظة عىل البيئة، ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة املتجددة.

شركاؤنا وعمالؤنا
شكلت مسؤوليتنا عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية دافعاً قوياً إلثبات قدراتنا وإمكاناتنا لبناء عالقات إسرتاتيجية عىل 

أسس من العدالة والشفافية ويف هذا املجال:

• نتواصل مع عمالئنا ورشكائنا لضامن إستدامة التفاعل والثقة والرشاكة.	

• نحفزهم عىل املشاركة يف قضايا صناعة الكهرباء ومتابعة تطوراتها.	

• االستامع آلرائهم ومقرتحاتهم يف مستوى أدائنا، لتعزيز موقعنا وصورتنا الذهنية.	

حماية البيئة
ألننا رشكة تستخدم العديد من أنواع الوقود والزيوت واإلضافات الكيميائية يف عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية؛ فإننا مسؤولون 

عن املساهمة يف الحفاظ عىل بيئتنا من خالل:

• بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية خارج املدن والتجمعات السكانية.	

• استخدام الوقود النظيف ضمن اإلمكانيات املتاحة .	

• 	Dry Low Nox Burner )DLN( استخدام  الحارقات املطورة

• استخدام املرسبات االليكرتوستاتيكية )Electrostatic Precipitators( يف الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث 	

الدقائق العالقة.

• استخدام تقنية )Flue Gas Desulphurization )FGD الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكربيت امللوثة للهواء.	

•  استخدام وحدات التوليد املركبة ذات الكفاءة العالية حيث تستخدم هذه الوحدات عوادم وحدات التوليد كمصدر حراري 	

للغاليات بدال من حرق الوقود.

و ألننا نستخدم املياه؛ فإننا نعمل عىل الحد من تلوثها من خالل:

• عدم إضافة مواد كيامئية ملياه التربيد الراجعة إىل البحر عدا الكلور الذي يضاف للتحكم يف منو األحياء املائية الضارة مبعدات املحطة.	

• معالجة مياه غسيل الغاليات وفصل بقايا الوقود عن مياه ترصيف الخزانات قبل إرسالها إىل برك التبخري. 	

• التحكم بدرجة مياه التربيد التي يتم ترصيفها إىل البحر ضمن الحدود املسموح بها. 	

• العمل عىل سحب مخلفات الوقود والزيوت عن طريق عقود مع رشكات مؤهلة لضامن عدم تلويث البيئة.	

وللحد من تلوث الرتبة فإننا نحرص عىل تقليل النفايات من خالل :

• الرشكة 	 وأنشطة  عمليات  عن  املتولدة  النفايات  كميات  وتقليص  والترسبات  االنسكابات  من  للحد  برامج  وتطبيق  إعداد 

وتحقيق نجاحات مميزة يف مجال التدوير وإعادة االستخدام.

• التخلص من جميع محوالت الطاقة التي تستخدم زيوتا تحتوى عىل مواد مرسطنة مثل مادة PCB لضامن عدم تلوث الرتبة 	

واملياه السطحية والجوفية لسالمة اإلنسان والحيوان والنبات.

• استخدام املبيدات الحرشية اآلمنة واألقل رضرا للبيئة. 	

• آمنة 	 املؤهلني بطرق صحيحة  املقاولني  التوليد مع  والزيوت يف محطات  البرتولية  املخلفات  التخلص من  اتفاقيات  تنفيذ 

ال ترض بالبيئة. 

• التعاون مع الجامعات املحلية والعاملية ومراكز األبحاث إليجاد الحلول املناسبة ملشكلة الرماد الكربوين. 	

ونساهم يف تحسني املنظر الجاميل العام داخل مدن اململكة والحد من التلوث البرصي والسمعي من خالل:

• إنفاق أموال طائلة لالستعاضة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية بتمديدها يف مجاري آمنة تحت األرض.	

• مراعاة إبراز الجانب الجاميل العمراين يف تصميم املباين التابعة للرشكة. الجاميل العمراين يف تصميم املباين التابعة للرشكة.	

أنشطتنا تجاه الموظفين
نفذنا خطة برامج االتصال الداخلي لتعزيز التواصل ومن أبرزها:

• برنامج بانوراما 	

أبرزنا تكريم )430( موظف وإبراز بياناتهم وصورهم يف اكرث من )30( موقع يف الرشكة من خالل شاشات بالزما.

• برنامج اإلفطار الجامعي	

نفذنا )309( برنامج إفطار جامعي لوحدات األعامل بحضور كبار املسئولني بالرشكة للتواصل بني املوظفني واإلدارة العليا.

• برنامج نسعد ألجلك	

كبار  بحضور  مولود(  أو  )زواج  سعيدة  مبناسبة  باملوظفني  لالحتفاء  الرشكة  إدارات  قبل  من  أقيمت  برنامج   )347( نفذنا 

املسئولني بالرشكة.

• برنامج الحمد الله عىل السالمة	

نفذنا )107( برنامج للموظفني املنومني يف املستشفيات لالطمئنان وتقديم باقة ورد.
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• برنامج شكراً لعائلتك	

أنجزنا )349( برنامج لتكريم املوظفني املتميزين بنهاية العام بتقديم دعوه عشاء له ولعائلته لزيادة انتامء املوظفني وأرسهم للرشكة.

• برنامج نتطور معاً	

نظمنا )1( لقاءات مع النواب ورؤساء القطاعات لنقل تجاربهم وخرباتهم العلمية للموظفني.

• برنامج دورات األرسة	

نفذنا )13( برنامج للمساهمة يف تطوير وتعزيز املهارات لدى أرس املوظفني.

• برنامج الزيارات التعريفية للموظفني   	

نظمنا )30( برنامج زيارات وجوالت ميدانية للموظفني لالطالع والتعرف عىل منشآت ومرافق الرشكة.

• برنامج زيارات أبناء املوظفني	

نظمنا )12( برنامج زيارات وجوالت ميدانية ألبناء املوظفني ملقر الرشكة وللمرافق املهمة بالرشكة.

• رسائل التواصل للمتقاعدين	

تم بث )143( رسائل يستهدف بها املوظفني املتقاعدين، تحتوي عىل األخبار الهامة لرشكة والتهاين والتعازي والرسائل التحفيزية.

• برنامج تصوير مناسبة زواج	

تم تصوير )53( مناسبة زواج للموظفني وتقديم ألبوم الصور هديه للموظف.

• برنامج اليوم املفتوح	

نظمنا )4( برامج خالل عام 2014م موزعه عىل مناطق األعامل.

• برنامج حفالت املعايدة	

نظمنا )42( برنامج خالل عام 2013م موزعه عىل مناطق األعامل.

• الرسائل التحفيزية	

تم إرسال )30( رساله تحفيزية للموظفني من خالل الربيد اإللكرتوين.

• أمسية التواصل 	

تم تنظيم )4( أمسيات تواصل يدعى لها املوظفني املتقاعدين بحضور املسئولني بالرشكة.

• املسابقة الثقافية	

تم تنفيذ املسابقة الثقافية السنوية وشارك فيها اكرث من )4000( موظف وفاز فيها  )40( متسابق عىل مستوى مناطق اململكة.

• اللوحات الرسائل التحفيزية	

تم نرش )200( لوحات يتم طباعة الرسائل التحفيزية عليها بجودة عالية ويتم وضعها يف مرافق الرشكة

األنشطة االجتماعية
• تنفيذ العديد من الربامج والفعاليات واملحارضات وحفالت التخرج والتكريم والحفالت الخاصة.	

• تعزيز التواصل االجتامعي مع املوظفني وأرسهم من خالل تنفيذ خطة التواصل الداخيل.	

• تنظيم الربامج واألنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية بأندية الرشكة. 	

• توفري الفرص التدريبية ألبناء منسويب الرشكة يف تعلم اللغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب باالتفاق مع معاهد تدريبية متخصصة.	

أنشطتنا تجاه المجتمع ..
نفذنا خطة برامج االتصال الخارجي ومن أبرزها:

• برنامج زيارات كبار املسؤولني بالرشكة	

ذات  الخارجية  والجهات  الرشكة  بني  التواصل  جسور  ومد  العالقة  وتوطيد  تعزيز  أجل  من  زيارات  برامج   )25( أنجزنا 

العالقة بأعامل الرشكة.

• برنامج زيارات قطاعات املجتمع للرشكة	

أنجزنا )52( برنامج لدعوة واستقبال عدد من قطاعات املجتمع املختلفة )التعليمية مثل املدارس والجامعات، الحكومية، 

الخاصة، العسكرية وغريها( لزيارة والتعرف عىل أبرز منشآت ومرافق الرشكة.
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• برنامج بيئة أجمل	

نفذنا )15( برامج للمساهمة بتقديم خدمة اجتامعية إلحدى املنتزهات أو األماكن السياحية يف اململكة.

• برنامج أستثمر طاقتك 	

أنجزنا برنامج لذوي االحتياجات الخاصة عبارة عن استخدام رسوم ذوي االحتياجات الخاصة يف بطاقة التهاين يف العيدين 

ملنسويب الرشكة.

• حملة التربع بالدم	

تم تنفيذ )8( حمالت للتربع بالدم داخل الرشكة بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنوك الدم املتنقلة.

• االفطار الرمضاين	

تم تنفيذ عدد )4( برنامج ويتم تنفيذه مع الجمعيات الخريية للقيام باألعامل التطوعية من قبل املوظفني.

• زيارة مرىض املجتمع	

بزيارتهم وتقديم   ).... الرسطان  الكلوي,  )الفشل  املزمنة  باألمراض  املصابني  الربنامج ويستهدف  تنفيذ عدد )13( من  تم 

هدية تذكاريه.

• املساهمة يف خدمة ضيوف الرحمن	

برنامج تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن من خالل توزيع هدايا بأسم الرشكة وتقديم االرشاد للحجاج خالل ايام الترشيق.

إنجازاتنا للمجتمع ومن أبرزها:
• الربنامج التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن وتوزيع الهدايا عدد )20.000( وتقديم اإلرشاد واملساعدة.	

• التربع للجمعيات الخريية مببلغ )2( مليون ريال لعدد )200( جمعية .	

مؤتمرات وفعاليات
شاركنا يف تنظيم )450( فعالية داخلية ومن أبرزها:

مرشوع تدشني محطة توليد القرية

تنظيم عدد من محارضات التوعية والثقافية عن النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

املشاركة يف تنظيم حفل املقاولني

املشاركة يف تنظيم حفل املوردين

املشاركة يف تنظيم حفل املشرتكني

تنظيم زيارة اللجنة الوطنية التنفيذية للسالمة يف كل من )الجنوبية و الغربية, الرشقية(

املشاركة يف تنظيم احفل التدريب

تنظيم حفل لقاء التواصل.

الرتتيب والتنسيق لعقد ملتقى التدريب بأبها. 
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كافة  مبراعاة  التزامها  من  انطالقاً   البيئة  عىل  للمحافظة  الخاصة  برامجها  بتنفيذ  جهودها  للكهرباء  السعودية  الرشكة  واصلت 

االرضار  عدم  يضمن  مبا   ، املختلفة  لعملياتها  املصاحبة  السلبية  تأثرياتها  وبإدارة  املستقبلية  جميع خططها  يف  البيئية  الجوانب 

العامة.  بالبيئة والصحة 

ويف هذا اإلطار، قامت الرشكة ومبشاركة جميع أنشطتها بإعداد سياسة بيئية ، وتشكيل فريق حامية البيئة من جميع األنشطة ، 

ووضع خطة تنفيذية طموحة تتضمن أهداف وغايات وبرامج زمنية ، ومهام ومسئوليات لتفعيل سياستها البيئية وترجمتها إىل واقع 

تعيشه ، ويحقق لها استمرار االلتزام مبتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة. 

ومع مطلع هذا العام، تبنت الرشكة ، ضمن برنامج التحول االسرتاتيجي الذي يهدف إىل تحويل الرشكة اىل مرفق عاملي يقدم خدمات 

آمنة و مرموقة ، خططاً وبرامجاً لتحقيق الريادة البيئية للرشكة عىل مستوى اململكة.

وفيام ييل نستعرض بعضاً من مالمح أهم الربامج البيئية القامئة بالرشكة:

  

التوافق البيئي
ال تقف الرشكة عند التوافق مع ما يستجد من املقاييس البيئية لالنبعاثات، بل تسعى وبكل الوسائل املتاحة لتجاوز هذه املقاييس 

ما أمكن باستخدام أفضل التقنيات املتاحة ، وأنسب البدائل دعاًم ملبدأ التنمية املستدامة وحفاظا عىل البيئة ومكوناتها.

الهواء:
من املعروف أن محطات التوليد تستخدم الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة الكهربائية ، والذي ينتج عن حرقه انبعاث غازات ودقائق 

ملوثة للهواء عرب مداخن وحدات التوليد ، ويف هذا الجانب، نحرص عىل بناء محطات التوليد خارج املدن والتجمعات السكنية، كام 

أننا نتفادى إنشاء محطات التوليد يف األماكن املكتظة باملصانع واملرافق األخرى حتى ال تساهم يف زيادة نسب تلوث الهواء يف تلك 

األماكن، وللحد من التلوث نعمل أيضاً عىل:

• استخدام الوقود األنظف ضمن اإلمكانات املتاحة مثل الغاز الطبيعي ووقود الديزل ، نظراً ألن امللوثات تقل يف مكوناته. 	

وقد حققنا يف هذا الجانب نجاحات مميزة ، حيث أن العديد من محطات التوليد تستخدم الغاز الطبيعي يف إنتاج الطاقة 

الكهربائية، كام تم إنفاق مبالغ طائلة لتعديل وحدات التوليد يف محطات التوليد التاسعة والثامنة والسابعة بالرياض التي 

كانت تعمل عىل بالوقود الخام وأصبحت جميعها تعمل بوقود الغاز الطبيعي.

• استخدام أجهزة اإلحراق املطورة ) DLN ( التي تنتج نسبة أقل من أكاسيد النرتوجني وغاليات التوربينات الغازية، حيث 	

تعترب أكاسيد النرتوجني من امللوثات الرئيسة ملحطات الطاقة العاملة عىل الوقود األحفوري )Fossil Fuel ( مام كان له أثره 

يف تقليل االنبعاثات.

• للحد من 	 الثقيل  بالوقود  تعمل  التي  الوحدات  ( يف   electrostatic precipitators( اإلليكرتوستاتيكية  املرسبات  استخدام 

انبعاث الدقائق العالقة.

• استخدام تقنية ) FGD ( الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكربيت امللوثة للهواء، حيث مل تتواىن الرشكة عن استثامر 	

املليارات يف هذا املجال يف مشاريعها الجديدة.

• إيقاف استخدام بعض املواد الكيامئية الضارة بالبيئة والصحة مثل الفريون 12- وثاليث كلوريد امليثان والهالون واالسبستوس 	

واستبدالها مبواد غري ضارة. 

• املتابعة املستمرة لرتاكيز االنبعاثات الناتجة من محطات التوليد.	

التربة والماء:
يعترب تلوث الرتبة من ابرز املشكالت البيئية وأصعبها حاًل، وقد يصل تلوث الرتبة إىل مصادر املياه الجوفية والسطحية، حيث 

تعاين اململكة من شح ومحدودية هذه املصادر، ونعمل يف الرشكة عىل الحد من تلوث الرتبة واملياه من خالل:

• عدم إضافة أي مواد كيامئية ملياه التربيد الراجعة إىل البحر عدا الكلور، الذي يضاف للتحكم يف منو األحياء املائية الضارة 	

ملعايري  بها وفقاً  النسب املسموح  تتعدى  الكلور ليك ال  التحكم يف إضافة كميات  مبعدات املحطة. وتتم مراقبة عمليات 

ليتمكن  دامئة  بصفة  املياه  يف  الكلور  تركيز  معدالت  قياس  أجهزة  استخدام  خالل  من  وذلك   ، اململكة  يف  البيئة  حامية 

املشغلون من التحكم بهذه النسب.

• معالجة مياه غسيل الغاليات وفصل بقايا الوقود ، عن مياه ترصيف الخزانات قبل إرسالها إىل برك التبخري.	

• التحكم بدرجة مياه التربيد التي يتم ترصيفها إىل البحر ضمن الحدود املسموحة.	

• املياه 	 جودة  عىل  الكهربية  الطاقة  توليد  ملحطات  البيئية  التأثريات  تقييم  لدراسة  الساحلية  للمناطق  البحري  املسح 

والرواسب البحرية والتنوع الحيوي يف بيئة البحر.

• إعداد وتطبيق برامج للحد من االنسكابات والترسبات. 	

• التخلص من جميع محوالت الطاقة التي تستخدم زيوت تحتوى عىل مواد مرسطنة مثل مادة PCB لضامن عدم تلويث 	

الرتبة واملياه السطحية والجوفية لسالمة اإلنسان والحيوان والنبات.

• استخدام غاز SF6 للعزل يف املفاتيح الكهربائية بدالً من الزيوت ، مام ساهم بتقليل مساحات محطات التحويل وتقليل 	

احتامل حدوث الترسبات وتلوث املياه والرتبة.

• استخدام الكابالت الجافة من نوع XLPE بدالً من الكابالت الزيتية ، لتقليل احتامالت الترسب وتلوث الرتبة و املياه.	

• استبدال جميع املبيدات الحرشية املستخدمة بأخرى أقل رضراً للبيئة.  	

إدارة النفايات:
العامة والبيئة، ويف هذا اإلطار قامت الرشكة ممثلة بفريق  الصحة  آثار ضارة عىل  للنفايات إىل  السليمة  قد تؤدي اإلدارة غري 

حامية البيئة بإعداد دليل إلدارة النفايات ضمن برامج الخطة التنفيذية لحامية البيئة بالرشكة و ذلك بتحديد اإلجراءات الواجب 

اتخاذها للتداول اآلمن لهذه النفايات خالل مراحل إدارتها املختلفة بدءاً من تولدها وحتى التخلص منها.

ويف هذا االطار يتم حرص وتصنيف النفايات بالرشكة وفقاً للنظام العام للبيئة. وقد تحقق يف هذا املجال:

• التخلص اآلمن من جميع النفايات الطبية والبلدية املتولدة عن أنشطة وعمليات الرشكة عن طريق مقاولني مختصني، مع 	

مراعاة تخزينها يف حاويات وأماكن مخصصة متيزها ألوان معينة. 

• انشاء مراكز ملراقبة النفايات مبحطات التوليد. 	

• تقليص كمية النفايات املتولدة عن عمليات وأنشطة الرشكة ، وتحقيق نجاحات متميزة يف مجال التدوير وإعادة االستخدام.	

• التوليد مع 	 بالزيوت يف محطات  املختلطة  واملياه  والزيوت  البرتولية  املخلفات  التخلص من  اتفاقيات  تنفيذ  االستمرار يف 

املقاولني املؤهلني لضامن عدم تلويث البيئة. 

• ومراكز 	 والعاملية  املحلية  الجامعات  مع  التعاون  ومواصلة  مؤهلة،  رشكة  طريق  عن  الكربوين  الرماد  من  اآلمن  التخلص 

األبحاث إليجاد الحلول املناسبة ملشكلة الرماد الكربوين.
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تقييم األثر البيئي
تقوم الرشكة بإجراء دراسات تقييم األثر البيئي لجميع املشاريع والتوسعات يف مرحلة دراسة الجدوى لهذه املشاريع لضامن عدم 

إرضارها بالبيئة والصحة العامة سواء يف مرحلة اإلنشاء أو التشغيل أو اإلغالق ، ومتابعة تنفيذ االلتزام بتوصيات الدراسات حيث 

قامت الرشكة باعتامد دراسات تقييم األثر البيئي ملرشوع انشاء محطة التوليد الثالثة عرش بالرياض و محطة توليد جنوب جدة.

االستجابة للحاالت البيئية الطارئة
اإلبالغ واملهام  العاملني عىل طرق  بتدريب  الطارئة، وتقوم  البيئية  الحاالت  للتعامل مع  االجراءات  الرشكة مجموعة من  وضعت 

واملسئوليات والواجبات املطلوبة من املعنيني حسب وصفهم الوظيفي ، وذلك حتى استعادة الوضع الطبيعي بأرسع وقت ممكن. 

كام تقوم مرافق الرشكة بعمل التجارب الفرضية للتأكد من مستوى االستعداد لهذه الحاالت.

ومع صدور املقاييس البيئية املحدثة لهذا العام من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة، بادرت الرشكة بالتعاقد مع مكتب استشاري 

عاملي لتقييم مستوى توافق الرشكة مع هذه املقاييس ووضعت خطة للتوافق معها خالل فرتة املهلة املمنوحة من قبل الرئاسة.

صحة البيئة
العام  والجمهور  وعوائلهم  العاملني  وحامية صحة  وتطبيقاتها،  وعملياتها  بأنشطتها  املتعلقة  األمراض  حدوث  مبنع  الرشكة  تلتزم 

واملساعدة بدفع تكاليف العالج واملحافظة عىل بيئة عمل صحية، وذلك من خالل: 

• وامللوثات 	 املمرضة  البيولوجية  العوامل  من  خلوها  من  والتأكد   ، الشبكة  إىل  املصدر  من  املستخدمة  املياه  جودة  تقييم 

االلتزام  من  للتأكد   ، الروتيني  للفحص  تخضع  توزيعها  أنظمة  أو  كاآلبار  املياه  فمصادر  لالستعامل،  آمنة  وانها  الكيميائية 

باملقاييس الوطنية.

• مراقبة أنظمة مياه الرصف الصحي وترصيف املياه الصناعية يف منشآت الرشكة ، للتأكد من االلتزام مبقاييس النظام العام 	

للبيئة وحامية الصحة العامة والبيئة.

• االلتزام بتقليل التأثريات السلبية الصادرة عن مختلف أنشطة الرشكة ، مبا فيها محطات توليد الطاقة ومحوالتها يف املناطق 	

العمرانية ، ليكون مستوى الضوضاء الناتج عنها ضمن املواصفات العاملية أثناء التصميم واإلنشاء.

• العمل عىل إنشاء مشاريع خطوط الكهرباء ، ضمن مسارات وأحرام آمنة ومتوافقة مع املواصفات العاملية.	

• تقليل األمراض املهنية من خالل تطبيق برنامج تحسني الصحة املهنية – برنامج املحافظة عىل السمع بهدف الحد من مرض 	

الصمم املهني وحامية العاملني من آثار الضجيج.

• إيقاف استخدام رافعات الديزل داخل املستودعات ، واستخدام رافعات كهربائية بدالً عنها عند الحاجة.	

• انشاء املحطات الجديدة خارج املدن والتجمعات السكانية.	

التلوث البصري
وللحفاظ عىل الطابع الجاميل ملدن اململكة وتحسني منظرها العام، تساهم الرشكة يف الحد من التلوث البرصي من خالل: 

• ما تنفقه الرشكة من مبالغ طائلة لالستعاضة عن خطوط نقل الطاقة الهوائية ، بتمديدها يف مجاري آمنه تحت األرض متفوقة 	

بذلك عىل الكثري من الدول املتقدمة ، التي مازالت تستخدم الشبكات الهوائية داخل مدنها. 

• إبراز الجانب الجاميل العمراين عند تصميم مبانيها ، واختيار أنسب املواقع ملنشآتها ومرافقها وخاصة يف مباين وصاالت استقبال املشرتكني. 	

• املحافظة عىل املساحات الخرضاء مبرافق الرشكة. 	

الوعي البيئي
• البيئي 	 الوعي  ،بهدف رفع مستوى  البيئية  التوعية  برامج  بتنظيم مجموعة متنوعة من   ، للكهرباء  السعودية  تقوم الرشكة 

ومقاويل  ملوظفي  التوعية  ومحارضات  التدريب  برامج  عىل  فعالوة   ، البيئة  بأهمية  والخارجي  الداخيل  الجمهور  وتثقيف 

الرشكة وارسال وتوزيع الرسائل واملطويات والكتيبات وامللصقات، فقد انجزت الرشكة  يف هذا املجال العديد من الربامج منها:

• تفعيل يوم البيئة العاملي من خالل إقامة املعارض التوعوية، والبث املبارش للمحارضات والفعاليات عىل مستوى الرشكة.	

• املشاركة يف حمالت  النظافة  املنظمة عىل مستوى مدن اململكة.	

• تأهيل املوظفني املعنيني ومتكينهم من حضور الدورات التدريبية للحصول عىل الشهادات العاملية يف مجال حامية البيئة. 	

• التعاون مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج اململكة ، وتبادل الخربات مع املختصني والخرباء يف مجال حامية البيئة من 	

خالل الحضور واملشاركة بالندوات واملؤمترات البيئية.

• تقديم دورات تدريبية متخصصة يف مجال البيئة ملنسويب الرشكة.	

• املشاركة يف املناسبات الوطنية والتواصل مع املجتمع وتوعية الجمهور.	

التنمية المستدامة
باإلضافة إىل  الجهود املبذولة  للتوافق مع املتطلبات البيئية ، تعمل الرشكة كل ما ميكن للحفاظ عىل املوارد الطبيعية ومن ذلك:

• استخدام وحدات التوليد املركبة ذات الكفاءة العالية ، حيث تستخدم هذه الوحدات عوادم وحدات التوليد كمصد حراري 	

للغاليات بدالً من حرق الوقود.

• استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة بدالً من استخدام املياه الجوفية مبحطة توليد العارشة.	

• فصل بقايا الوقود عن مياه ترصيف الخزانات وإعادة استخدامها.	

• انجاز مراحل متقدمة يف الربط الكهربايئ بني مناطق اململكة ، مام ساهم يف تقليل االحتياطي الدوار يف الشبكة ، وبالتايل 	

التقليل من حرق املزيد من الوقود.

•  تقليل استهالك الوقود يف مركبات الرشكة ، من خالل تقليل استخدامها ، واستخدام املركبات ذات السعات الصغرية واالستهالك 	

األقل للوقود، ومتابعة الصيانة الدورية لها.

• إلزام املشرتكني باستخدام  العزل الحراري يف املباين الجديدة سواًء السكنية أو التجارية ، أو أية منشآت أخرى أسوة باملنشآت 	

الحكومية يف املدن الرئيسية مبناطق اململكة.

• االستفادة من مياه الرصف الصحي بعد معالجتها بيولوجيا يف الري ، لزيادة الرقعة الخرضاء داخل املحطات واملناطق السكنية 	

التابعة لها ،وللتقليل من استخدام املياه العذبة.

• استخدام وسائل ترشيد املياه بدورات املياه يف مرافق الرشكة.	

• العادية 	 اإلنارة  واستبدال  الدوام،  أوقات  اآليل خارج  الحاسب  وأجهزة  والتكييف  اإلنارة  التوقيت إليقاف  استخدام معدات 

وأجهزة الحاسب بأخرى موفرة للطاقة، مع مراعاة تأمني اإلنارة الطبيعية أثناء النهار يف تصميم مباين الرشكة الحديثة.

• للطباعة عىل وجهي 	 الطابعات  ، وبرمجة  الوعي لدى املوظفني  الورق عىل مستوى الرشكة من خالل رفع  خفض استهالك 

الورقة،  وتحويل طباعة التقارير والفواتري إيل صيغة Pdf واستخدام االرشفة االلكرتونية.

• إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية يف جزيرة فرسان ،  تنتج 860 ألف كيلووات/ساعة سنوياً.	
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مقدمة
تلعب البحوث املتعلقة بالطاقة دوراً هاماً يف دفع عجلة النمو االقتصادي إىل األمام ، ويف قطاع الكهرباء، يرتكز نشاط البحث 

و التطوير عىل أربع مكونات رئيسية هي:

املرافق الكهربائية . 1

الرشكات املصنعة للمعدات الكهربائية. 2

مراكز البحوث . 3

الجامعات. 4

وتحكم العالقة بني هذه املكونات عدة أمور تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص: الترشيعات النافذة واإلنفاق، واملوارد، واملشاركة 

يف مشاريع البحث والتطوير من أجل تعزيز دور البحث والتطوير يف قطاع الطاقة. و مع مالحظة أن الغرض األسايس من البحث 

والتطوير يف قطاع الكهرباء هو ايجاد الحلول القابلة للتطبيق يف األنظمة الكهربائية لقطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ومن نافلة القول أن التطور التكنولوجي الهائل الذي حصل يف العقود السابقة يحتم عىل املراكز البحثية دمج التكنولوجيا املتقدمة 

، يف سبيل الوصول اىل التحسينات امللموسة عىل األنظمة الكهربائية من خالل توسيع نطاق البحث والتطوير، مع مراعاة التحديات 

البيئية املوجودة عىل أرض الواقع مثل ظاهرة االحتباس الحراري وتغري املناخ.

لقد أدركت  إدارة رشكة الكهرباء السعودية أهمية هذا األمر و قررت تبني هذا املنهج يف تطوير منظومة أعاملها بشكل عام مع 

الكهربائية ومبا  الطاقة  الصيانة بشكل خاص فضاًل عن اهتاممها برتشيد استهالك  الفّنية والتشغيلية وأعامل  النواحي  الرتكيز عىل 

يساهم يف رفع كفاءة املنظومة عىل أسس علمية سليمة.

و لقد دعم هذا التوجه صدور قرار مجلس الوزراء رقم  169 البند األول )الفقرة 2/هـ( والذي جعل ذلك التزاماً نظامياً عىل الرشكة: 

بتخصيص جزء من دخلها يحدده مجلس اإلدارة ألعامل البحث والتطوير يف مجال اختصاصها ، والبند الثالث منه الذي قىض : بإلزام 

الرشكة بالتعاون مع الجامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة يف الرتشيد وتحسني األنظمة والحفاظ عىل البيئة ، وكذلك املادة 7/2 من 

النظام األسايس للرشكة التي قضت بأن إحدى مهام الرشكة الرئيسية : دعم وإجراء األبحاث يف أٍي من املجاالت التي تؤدي لتحسني 

الخدمة ورفع كفاءة األداء والتشغيل وترشيد استهالك الطاقة واملحافظة عىل البيئة وخفض التكاليف. 

ومام ال شك فيه أن اتخاذ هذا األسلوب العلمي يف تطوير منظومة الكهرباء بالرشكة ، سيؤدي إىل تطور حضاري للمجتمع املحيل 

لألصول  األمثل  واالستخدام  لها  الحديثة  التقنيات  بإدخال  أو  كأداء  سواًء  الكهربائية  املنظومة  عنارص  مختلف  تطوير  خالل  من 

واالستثامرات ، مع تطوير الكفاءات البرشية وتوطني التقنية يف بالدنا وزيادة كفاءة استخدامات الطاقة والحفاظ عىل البيئة، ومن 

ناحية أخرى فإنه سيؤدي إىل االرتقاء باإلنتاج ورفع كفاءة التشغيل والتقليل من التكاليف التي تتكبدها الرشكة يف توفري الخدمة 

لكافة قطاعات االستهالك عىل أعىل مستوى.

ولتحقيق ذلك بشكل عميل فقد تم البدء يف تطبيق برنامج األبحاث والتطوير يف الرشكة اعتبارا من 2002 م ومر الربنامج بأربع 

مراحل زمنية تم إنجازها بنجاح وبالتنسيق مع مراكز البحث املحلية والجهات ذات العالقة يف قطاع الكهرباء.

رؤيتنا :
أن تصل رشكتنا إىل مصاف الرشكات العاملية يف مجال األبحاث والتطوير مبستوى متميز.

رسالتنا:
دعم وإجراء األبحاث يف قطاع الكهرباء مبا يؤدي إىل تحسني الخدمة ورفع كفاءة األداء وترشيد استهالك الطاقة واملحافظة عىل 

البيئة وخفض التكاليف.

أهدافنا :
يسعى قطاع األبحاث والتطوير إىل تحقيق فوائد متعددة يف األنشطة املختلفة للرشكة وذلك وفق التصور التايل:

التوليد
تحسني كفاءة استخدام الوقود.. 1

زيادة أعامر األصول وقطع غيارها.. 2

تعظيم قدرات إنتاج هذه االصول.. 3

املحافظة عىل البيئة.. 4

دعم مصادر الطاقة املتجددة.. 5

النقل
زيادة أعامر األصول القامئة . 1

زيادة قدرات وتحسني أداء هذه االصول.. 2

ترشيد برامج صيانة هذه االصول.. 3

زيادة موثوقية واستقرارية املنظومة الكهربائية.. 4

التوزيع 
تعظيم كفاءة استخدام األصول.. 1

تطوير عمليات إعداد الفواتري والتحصيل.. 2

تقليل الفاقد الكهربايئ والوصول إىل املعدل األمثل بحسب املقاييس العلمية )العاملية(.. 3

تحسني جودة الخدمة الكهربائية .. 4

األحمال الكهربائية 
ترشيد استخدام الطاقة.. 1

زيادة كفاءة استعامل الطاقة.. 2

تحسني توقعات منو االحامل. . 3

نقل . 4 األحامل،  الطلب عىل  إدارة  برامج:  القامئة مثل  األصول  األمثل من  االنتفاع  لتحقيق  املختلفة  الربامج  تحفيز  تطوير و 

االحامل، التوليد املوزع، و غريه. 
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مراحل البرنامج
البرنامج األول  من ابريل 2002 إلى مارس 2003

تضمنت هذه املرحلة اإلجراءات التالية:. 1

مراجعة وتحديد املواضيع املهمة إلدراجها ضمن الربنامج األول لألبحاث.. 2

توقيع عرشة عقود بحثية خالل هذه املرحلة.. 3

التوقيع عىل اتفاقية التعاون البحثي بني الرشكة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.. 4

المرحلة الثانية من ابريل 2003 إلى يونيو 2004  
وتضمنت ما ييل:

تنفيذ ثالثة مشاريع من مشاريع الربنامج األول، وذلك بعد متديدها .. 1

استقبال العروض املقدمة والتي بلغت 25 عرضاً.. 2

 اختيار سبع طلبات عروض منها وتوقيع العقود البحثية لها.. 3

إصدار الربنامج الثاين لألبحاث واملكون من سبع طلبات عروض .  . 4

المرحلة الثالثة من يوليو 2004 إلى ابريل 2006
وتضمنت ما ييل:

استقبال العروض املقدمة والتي بلغت 21 عرضاً.. 1

اختيار خمس طلبات عروض وتوقيع العقود البحثية لها.. 2

استالم التقارير الدورية والنهائية للدراسات البحثية التي انجزت خالل هذه املرحلة أو خالل املرحلة التالية.. 3

المرحلة الرابعة من ابريل 2006 إلى ديسمبر 2010 
وتضمنت ما ييل:

متابعة مشاريع أبحاث املرحلة األوىل والثانية والثالثة واملشاريع البحثية املشرتكة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.. 1

 إعداد طلبات عروض مشاريع هذه املرحلة والتي اشتملت عىل عرضني من نشاط التوليد وثالثة عروض من نشاط النقل.. 2

توقيع العقود البحثية لها.. 3

استالم التقارير الدورية والنهائية لكافة املشاريع البحثية لهذه املرحلة عىل فرتات مختلفة وحتى نهاية عام 2012م. . 4

إنشاء إدارة متخصصة يف مجال األبحاث والتطوير، ولقد تأىت ذلك مثرة الهتامم الرشكة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 169 . 5

البند األول )الفقرة 2/هـ(  املشار إليه سابقاً  فقد قررت الرشكة يف مطلع عام 2012 م ، إنشاء إدارة متخصصة يف مجال 

األبحاث والتطوير ملتابعة التطور يف مجال األبحاث التي تعمل عىل تحسني مستوى الخدمة يف الرشكة والتي تساعد أيضاً عىل 

حل املشكالت الفنية التي تعرتض تشغيل املنظومة الكهربائية وتزيد من موثوقية وأمن النظام الكهربايئ يف اململكة، هذا ولقد 

بارشت هذه اإلدارة  أعاملها بالبحث عن موظفني متخصصني يف  مجال األبحاث والتطوير ملتابعة األبحاث والتطور الحاصل 

يف مجال تحسني أداء و خدمة النظام الكهربايئ.

المرحلة الخامسة والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2012
بدأت هذه املرحلة يف مطلع النصف الثاين من عام 2012م، حيث تم تدارس مشاريع بحوث املرحلة الخامسة، وذلك بعد االجتامع 

مع الجهات املعنية يف الرشكة و تم تقديم 47 بحثاً ، رشح منها  عرشة بحوث تم توقيعها مع الجهات البحثية ، وذلك وفقا لألولوية 

حاجة األنشطة.

وسارت آلية اعتماد المشاريع على النحو التالي:
إرسال مقرتحات هذه املشاريع إىل الجامعات السعودية  لتقديم عروضهم الفنية واملالية. 1

تعيني اثنني من املراجعني الداخليني لكل مرشوع بحثي واثنني آخرين من خارج الرشكة  لكل مرشوع بحثي.. 2

تقييم العروض الفنية الواردة للرشكة من هذه الجامعات.. 3

تفريغ التقييامت الفنية الداخلية والخارجية. . 4

إضافة تقييم العرض املايل وفقا لنامذج التقييم املعتمدة يف إدارة األبحاث والتطوير.. 5

استخالص نتائج هذا التقييم ومن ثم تم عرضها عىل لجنة األبحاث والتطوير يف الرشكة.. 6

اجتمعت اللجنة التنفيذية املرشفة عىل األبحاث والتي كان قد ترأسها املهندس/ سعد املنصور نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع . 7

وخدمات املشرتكني عام 2012 م ثم ترأسها املهندس فؤاد الرشيبي – نائب رئيس تنفيذي للتوليد – لعام  2013 م ومتت 

املوافقة عىل غالبية هذه املشاريع وتم إلغاء العروض التي مل يتقدم لها أحد أو التي مل يوافق املقيمون من النشاط عليها، 

وفقاً إلجراءات الئحة األبحاث املعتمدة، والجدول التايل يوضح بعض هذه املشاريع البحثية التي متت املوافقة عىل السري فيها.

تم توقيع  عرشة عقود منها يف الربع األخري من عام 2013م وخالل عام 2014 والجدول التايل  يوضح ذلك . 8

جدول يوضح  عقود املشاريع البحثية للربنامج الخامس واملوقعة يف عامي   2013 - 2014م

الجهة البحثية
املبلغ

) ريال سعودي(
اسم املرشوع )عريب( رقم العقد رقم املرشوع

جامعة امللك 

فهد
3,688,680.00

اختيار الجهد والتكنولوجيا االفضل للتوسع 

يف شبكات النقل الكهربائية )دراسة 

الجدوى للمقارنة بني جهد  765ك.ف و 

جهد  380 ك.ف (

11282057 SP501 1

جامعة امللك 

فهد
1,614,572.00

تقييم اآلثار التقنية و االقتصادية ألفران 

الحديد الصناعية عىل النظام الكهربايئ 

والحد منها

11282058 SP502 2

جامعة امللك 

سعود
1,152,941.00

تقييم موثوقية تزويد الكهرباء يف خمس 

مدن رئيسية يف اململكة والتوصية 

بالخيارات الفنية واالقتصادية لتعزيز ذلك.

11282059 SP503 3
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جامعة امللك 

سعود
1,576,471.00 أثر األحامل الصناعية عىل شبكة التوزيع 11282060 SD504 4

جامعة امللك 

سعود
1,647,059.00

عدم فصل املغذيات الهوائية الطويلة عند 

سقوطها
11282061 SD505 5

جامعة امللك 

سعود
1,764,705.88 فحص الكوابل ومعداتها وأسباب أعطالها 11282062 SD506 6

جامعة امللك 

فهد
2,159,620.00

اخفاق عمل محول القدرة بسبب التآكل 

الكربيتي
11282064 ST508 7

جامعة امللك 

فهد
1,054,591.00 البنية التحتية ألجهزة القياس املتقدمة 11282066 ST510 8

جامعة امللك 

سعود
835,294

أثر التحميل الجزيئ للوحدات عىل االجزاء 

الساخنة وعىل االنبعاثات الضارة عىل 

البيئة

11282068 SG512 9

جامعة امللك 

فهد
1,194,194.00

أثر درجات الحرارة املرتفعة يف اململكة 

عىل أداء العدادات االلكرتونية
11282073 SD517 10

16,688,127.88 املجمـوع

 

المرحلة السادسة وبدأت في نهاية 2014:
يف شهر9/ 2014 م أقر مجلس إدارة الرشكة إنشاء قطاع لألبحاث والتطوير: ويجري العمل حالياً مع استشاري أجنبي عىل هيكلته 
ووضع خارطة طريق واسرتاتيجية لألبحاث والتطوير، حيث أضيفت مبادرة جديدة لألبحاث ، ثم برنامج التحول االسرتاتيجي للرشكة، 

وشكل فريق عمل للمبادرة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ومراقبة األداء. 

نشاطات متفرقة تم تنفيذها سابقًا في البرنامج
التعاون مع املراكز البحثية يف اململكة.. 1
املشاريع املشرتكة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.. 2
التعاون مع جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية بعد إنشائها.. 3
تسجيل مشاريع بحثية حول الطاقة النظيفة.. 4
5 ..CES متلك الرشكة السعودية للكهرباء نسبة %51 من رشكة
رعاية الكرايس العلمية وهي ثالثة كرايس بقيمة 15 مليون ريال وبواقع خمسة ماليني ريال سعودي لكل كريس، وهي كريس . 6

إدارة األحامل ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية يف اململكة ونفذته جامعة امللك عبد العزيز بالتعاون مع الرشكة، وكريس 
موثوقية وأمن النظام الكهربايئ ونفذته جامعة امللك سعود بالتعاون مع الرشكة، وكريس الحامية والتحكم ونفذته جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن بالتعاون مع الرشكة. 

االختراعات والتطوير واإلبداع 
تقوم الرشكة حالياً باملساهمة يف متويل االخرتاعات وعمليات التطوير واإلبداع التي تعرض عليها سواء من موظفي الرشكة أو من 

أية جهة أخرى تتقدم باالخرتاعات والتي تقتنع بها إدارة الرشكة  وبأنه ميكن االستفادة منها يف تحسني أداء الرشكة فنياً واقتصادياً ، 

بحيث تكون حاصلة عىل براءة اخرتاع ويتم إثباتها فنياً وكذلك البد أن تكون ذات جدوى اقتصادية .

مشروع بناء قاعدة معلومات وبيانات مشاريع األبحاث والتطوير
قامت إدارة األبحاث والتطوير بتطوير قاعدة بيانات للمشاريع البحثية Research Projects Database RPD ، وعقدت لذلك 

محارضة  حرضها مديرو إدارات قطاع تخطيط املنظومة الكهربائية و العاملني بإدارة األبحاث  والتطوير، حيث تم بيان أن أهداف 

إنشاء قاعدة البيانات البحثية هذه تتمثل مبا ييل:

• تخزين وحفظ كافة بيانات امللفات التي تتعلق باملشاريع البحثية ملنع ضياعها.	

• أرشفة قاعدة البيانات يف ملفات الكرتونية.	

• تسهيل معالجة هذه امللفات من حيث االضافة والتعديل والحذف.	

• تسهيل العمل عىل الباحثني وذلك من خالل رسعة الوصول والحصول عىل املعلومة الدقيقة املتعلقة باملشاريع البحثية الالزمة.	

• تجنب اعادة دراسة مشكلة فنية تواجه الرشكة وتم معالجتها من خالل تنفيذ مرشوع بحثي سابق.	

االعمال الرئيسة الحديثة والتي يتواصل تنفيذها  حاليًا:
• االتفاقية، وتوقيعها سيمكن 	 توقيع  لألبحاث )EPRI( والوصول إىل مرحلة  األمرييك  الطاقة  السري يف مراحل عضوية معهد 

بناء اسرتاتيجية وهيكلة  القوى و سيساهم يف املساعدة يف  الرشكة من املشاركة يف مشاريع بحثيه مهمة يف مجال كهرباء 

حديثة لألبحاث والتطوير.  

• االستمرارية يف التعاون وتوثيق الروابط مع رشكة كهرباء فرنسا )EDF( يف سبيل تطوير منظومة ابحاث و تطوير يف الرشكة.	

• ابرام االتفاقية مع رشكة وادي الظهران التقني بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن إلنشاء مخترب ابحاث وتطوير شاماًل مخترب 	

)RTDS(، وسيساهم هذا املعمل يف تدريب منسويب الرشكة وطالب الجامعة والرشكات األخرى يف مجال الهندسة الكهربائية 

وأبحاث الشبكة .

التوليد 
يف مجال التوليد يتم حالياً عمل اآليت:

• إعداد اطار للعمل و مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة امللك سعود للرتكيز عىل االبحاث املتعلقة بالتوليد باستخدام الرمل 	

املسخن بالشمس.

• إعداد اطار للعمل و مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة امللك سعود للرتكيز عىل االبحاث املتعلقة بالتوليد باستخدام املياه 	

الجوفية الحارة.

• تحليل 	 واجراء  دراسة جدوى  )إعداد  الثانية  املرحلة  لتطبيق   )KFUPM( املعادن و  للبرتول  فهد  امللك  العمل مع جامعة 

)SWOT( ملرشوع ضخ وتخزين املياه لتوليد الطاقة ، والذي سيتم متويله بالرشاكة مع ارامكو السعودية.
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النقل 
ويف هذا املجال يتم عمل اآليت :

توقيع اتفاقية مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن )KFUPM( الختيار أفضل جهد/تقنية لتوسعة شبكة الرشكة، حيث سيتم 

)SR 3,688,680( املفاضلة بني 765 ك.ف. مرتدد مع 380 ك.ف. أو مستمر

أعداد اطار للعمل و مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن )KFUPM(  مع الرتكيز عىل ابحاث النقل.

التوزيع 
العقود و املشاريع و املبادرات التالية هي قيد االجراء:

• إعداد اطار للعمل و مذكرة تفاهم للتعاون مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية )KACST( حيث سيكون الرتكيز 	

عىل ابحاث التوزيع.

• تطوير معمل الجهد املتوسط ألبحاث الرشكة واملوجود حالياً يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لريكز عىل أبحاث 	

التوزيع .

• تطبيق مخرجات املرشوع التجريبي للتحكم يف الجهد والذي يعرف ب)Utilidata(. والذي بدأ العمل فيه بالتعاون مع ارامكو 	

السعودية واستخدام هذه التقنية الجديدة.

• تم توقيع عقد مع إدارة املوارد رشكاه )RMA( لدراسة سري الحمل واثره املايل لألعوام 2025-2015.	

متفرقات:
الدراسات والمراجعات

• تحليل االستهالك الكهربايئ يف اململكة خالل 2012-2010 	

• القيام بإعداد  توقعات استهالك الوقود حتى عام 2050 للرشكة .	

• إعداد مقرتح تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي إلدارة االبحاث والتطوير .	

• إعداد تقرير حول ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية واملتضمن عدة محاور.	

• الرئيسية املحددة للطاقة 	 العوامل  التقرير السنوي 2013. اعداد تلخيص عن  الواردة يف  القيام بتحليل  احصائيات الرشكة 

الشمسية يف املانيا والتي تضمنها تقرير صدر يف سبتمرب 2013.

• إعداد دراسة تقرير حول نظام املكافئات الشامل واطارها و إمكانية تطبيقها يف الرشكة.	

• إعداد دراسة حول التوفري املتوقع للمملكة من خالل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة املتجددة.	

• دراسة حول مستوى االنبعاثات الغازية الضارة بالبيئة يف اململكة.	

• دراسة مقرتحات االبحاث املقدمة من الرشكات و املراكز البحثية وانشطة الرشكة املختلفة إلدارة االبحاث والتطوير وابداء 	

املالحظات عىل:-

• تقرير KA-CARE  ملتطلبات حاجة اململكة من الطاقة النووية وتأثريات ذلك  	

• تقرير KA-CARE  حول تأثري الطاقة املستدامة عىل شبكة اململكة الكهربائية	

• 	 CESI دراسة الجدوى للربط الكهربايئ والتجارة الكهربائية  بني الدول العربية واملعدة من قبل رشكة

• مقرتح انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام املياه واملقدم من عبداملجيد الدواس.  	

• مقرتح زيادة العمر االفرتايض ملحوالت القدرة ورفع مستوى السالمة  لبيئة العمل  واملقدم  من م. موىس الغامدي.	

• مقرتح االستفادة من خاصية االتصال املوجودة  يف معيدات التيار  واملقدم من دائرة التخطيط والتنسيق الفني / ادارة كهرباء الجوف .	

أوراق البحث العلمية:
• تقديم ورقة بحث ملؤمتر الشبكة الذكية SASG2014  تحت عنوان “قضايا تتعلق بخطة الشبكة الذكية يف اململكة “ .	

• اعداد ورقة بحث حول تخفيض الفقد الكهربايئ يف شبكة الرشكة عن طريق زيادة معامل الحمل والتي سيتم تقدميها اىل 	

مجلة علميه لنرشها

• السري يف اعداد اوراق بحث يف مواضيع توقعات االحامل و االثر االقتصادي لرتكيب مصادر الطاقة املتجددة واحتساب مؤرشات 	

االعتامدية وتطبيقها يف خطط التوسعة املستقبلية.

البرمجيات
• انجاز قاعدة املعلومات والبيانات ملشاريع ادارة األبحاث وربطها عىل االنرتانت للرشكة .	

• تطوير منوذج تحليل  لتكلفة الطاقة املتجددة باستخدام  EXCEL و إعداد برامج باستخدام  MATLAB الحتساب معامالت 	

الجودة واالعتامدية يف النظام الكهربايئ.

• إنجاز قاعدة معلومات أبحاث قطاع الكهرباء مع الجهات ذات العالقة مثل الوزارة ومدينة امللك عبدالعزيز والجامعات .	

• برمجة حسابات االنبعاثات الغازية للرشكة واملنتجني املستقلني .	

النشاطات العلمية
• تم عقد ورشة االبحاث والتطوير الثانية عرش  بعنوان )إدارة القدرة املراكسة ، وتقنيات التحكم فيها ويف الجهد ومعدات 	

)FACTS( ، واستخدام جهد النقل الثابت )HVDC( وحرضها حوايل اربعني مهندسا من مختلف انشطة الرشكة وتم عمل 

استبيان لها لبيان  مدى االستفادة منها .

• اعداد مقرتحات ملحاور ورشة عمل مقرتح القيام بها يف 2015  تحت محاور :-	

        اقتصاديات النظام الكهربايئ .

        جودة الكهرباء وطرق تحسينها .

• حضور مؤمتر الشبكة الذكية SASG2014  والذي عقد يف مدينة جده  2014/12/17-14.	

• املشاركة يف بعض الفعاليات العلمية داخل و خارج الرشكة و التي تشمل الندوات و املعارض وورش العمل و املؤمترات.	

دعم مشاريع واعدة
• مناقشة مقرتح مرشوع انتاج الكهرباء من الشمس باستخدام تسخني الرمال مع جامعة امللك سعود والسري يف إعداد اتفاقية 	

بحث علميه بالخصوص وكذلك ترتيب إعداد وعرض منوذج اويل لهذا املقرتح يف ملتقى الجودة - فرباير 2015 .

• مناقشة مقرتح  مرشوع انتاج الكهرباء من طاقة املياه األرضية الحارة مع جامعة امللك سعود والرتتيب إلعداد وعرض منوذج 	

اويل لهذا املقرتح يف ملتقى الجودة - فرباير 2015.

يوجد بعض املواضيع املهمة عىل موقع ادارة األبحاث والتطوير ميكن االطالع عليها عرب الرابط التايل :-

 http://w-jhq-moss2/sites/resarch_dev_prog/default.aspx
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الرشكة السعودية للكهرباء 

) رشكة مساهمة سعودية (

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014   

فـــــــــــــــهرس

تقرير مراجعي الحسابات

قامئة املركز املايل املوحدة

قامئة الدخل املوحدة

قامئة التدفقات النقدية املوحدة

قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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تقرير مراجعي الحسابات اىل السادة املساهمني يف 

الرشكة السعودية للكهرباء 

) رشكة مساهمة سعودية (

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قامئة املركز املايل املوحدة املرفقة للرشكة السعودية للكهرباء - رشكة مساهمة سعودية - )»الرشكة«( والرشكات التابعة لها )»املجموعة«( كام يف31 ديسمرب 2014، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املساهمني املوحدة للسنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ. إن هذه القوائم املالية املوحدة من مسئولية إدارة املجموعة التي أعدتها وفقاً لنص املادة 123 من نظام الرشكات وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم املالية املوحدة استناداً إىل 

أعامل املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعامل املراجعة للحصول عىل قناعة معقولة بأن القوائم املالية خالية من أخطاء جوهرية. تشتمل املراجعـــة 

عىل فحص األدلة، عىل أســاس العينة، املؤيدة للمبالغ واالفصاحات التي تتضمنها القوائم املالية. كام تشتمل عىل تقويم املبادئ املحاسبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم املالية. باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من 

القناعة متكننا من إبداء رأينا حول القوائم املالية املوحدة. 

الرأي املطلق

يف رأينا، أن القوائم املالية املوحدة ككل:

1 (  تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2014 ونتائج أعاملها وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية.

2 (  تتفق مع نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.

عن إرنست ويونغ   

راشد سعود الرشود    

محاسب قانوين  

قيد سجل املحاسبني القانونيني رقم )366(

الرياض :  4 جامدى االوىل 1436 هـ  

         )23 فرباير 2015( 

راشد سعود الرشود    
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قامئة املركز املايل املوحدة

كام يف 31 ديسمرب 2014

)بآالف الرياالت السعودية(

20142013إيضاح

املوجودات

املوجودات املتداولة

46,943,5073,987,142نقد و نقد مامثل

515,843,67518,451,644ذمم مستهليك الكهرباء وإيرادات مستحقة، صايف

69,568,1046,716,297دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى، صايف

76,602,4096,638,256مخزون، صايف

38,957,69535,793,339مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

82,250,1251,129,942قروض لرشكات زميلة

92,253,2302,119,715استثامرات يف حقوق ملكية رشكات وأخرى

1059,073,75354,181,456مشاريع تحت التنفيذ

11215,373,390183,563,192موجودات ثابتة، صايف

278,950,498240,994,305مجموع املوجودات غري املتداولة

317,908,193276,787,644مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات املتداولة

1239,122,25528,254,889ذمم دائنة

135,572,6584,672,010مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

152,254,4691,816,969أقساط متداولة من قروض طويلة األجل 

7,000,000       -16صكوك

46,949,38241,743,868مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1517,420,12815,676,962قروض طويلة األجل 

1634,940,49021,064,490صكوك 
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175,642,7555,182,553تعويضات موظفني

1825,999,27123,966,410إيرادات مؤجلة، صايف

1,649,9991,555,562تأمينات مشرتكني 

1933,760,60728,248,767قروض حكومية

2091,936,03982,634,401ذمم حكومية طويلة األجل

21367,026438,318 / 35مخصص التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط

211,716,315178,767,463مجموع املطلوبات غري املتداولة

258,665,697220,511,331مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني

2241,665,93841,665,938رأس املال 

2,474,8462,114,186احتياطي نظامي 

23554,912545,262احتياطي عام 

2715,205,10712,507,288أرباح مبقاة

)556,361()658,307(21 / 35احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط

59,242,49656,276,313مجموع حقوق املساهمني

317,908,193276,787,644مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

)بآالف الرياالت السعودية(

20142013إيضاح

إيرادات التشغيل

34,962,18432,878,143مبيعات الطاقة الكهربائية

1,055,029988,798تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتري

181,851,6061,679,064تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية

      -467,477ايرادات منظومة النقل

154,374126,124إيرادات تشغيلية اخرى

38,490,67035,672,129مجموع إيرادات التشغيل

تكلفة املبيعات

)5,978,341()6,232,252(وقود

)6,518,437()6,430,276(32/بطاقة مشرتاه

)9,093,527()10,580,584(24تشغيل وصيانة

)11,440,416()13,219,815(11استهالكات التشغيل والصيانة

)33,030,721()36,462,927(إجاميل تكلفة املبيعات

2,027,7432,641,408إجاميل الربح للسنة

)371,137()589,340(25مرصوفات عمومية وإدارية 

)289,442()340,155(11استهالكات عمومية وإدارية

1,098,2481,980,829الربح من العمليات التشغيلية

     -52,635,181 عكس مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

729,186)537,239(29)مصاريف( ايرادات غري متكررة

26410,404325,854 إيرادات ومرصوفات أخرى، صايف

3,606,5943,035,869صايف ربح السنة

ربح السهم األسايس )بالرياالت السعودية( :

0,260,48من العمليات التشغيلية للسنة 

0,870,73من صايف ربح السنة 

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

)بآالف الرياالت السعودية( 

20142013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

3,606,5943,035,869صايف ربح السنة 

التعديالت لتسوية صايف ربح السنة مع صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

131,680)2,635,181()عكس( اضافة مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها، صايف 

16,86641,145مخصص مخزون بطيء الحركة

)14,195()133,302(صايف حصة املجموعة يف أرباح الرشكات املستثمر فيها

13,559,97011,729,858استهالكات

)86,784()91,736(مكاسب استبعاد موجودات ثابتة، صايف

460,20214,373تعويضات املوظفني املستحقة، صايف

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

)5,156,064(5,243,150ذمم مستهليك الكهرباء و إيرادات مستحقة

)1,302,847()2,851,808(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)857,928(18,981مخزون

)6,473,885(10,867,366ذمم دائنة

2,032,8611,676,709إيرادات مؤجلة، صايف 

)54,766(892,640مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

94,437101,756صايف املتحصالت واملدفوعات من تأمينات املشرتكني

31,081,0402,784,921صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية

)40,936,729()50,311,822(موجودات ثابتة و مشاريع تحت التنفيذ

141,09390,656املحصل من بيع موجودات ثابتة

)947,192()1,120,183(قروض لرشكات زميلة، صايف

150,000)173,451(استثامرات يف حقوق ملكية الرشكات وأخرى

)41,643,265()51,464,363(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

14,813,47829,021,449صايف املحصل من قروض وذمم حكومية

2,180,6663,828,945صايف املحصل من قروض طويلة األجل

     -9,376,000اصدار صكوك دولية

7,501,500      )2,500,000(صايف )املسدد( املحصل للصكوك محلية

)552,194()530,456(أرباح مدفوعة للمساهمني و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

23,339,68839,799,700صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

2,956,365941,356صايف التغري يف النقد والنقد املامثل خالل السنة

3,987,1423,045,786رصيد النقد والنقد املامثل يف بداية السنة

6,943,5073,987,142رصيد النقد والنقد املامثل يف آخر السنة

معامالت غري نقدية

334,229)101,946(التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط

182,750      -تحويل من قرض لرشكة زميلة اىل استثامر يف حقوق ملكية

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

)بآالف الرياالت السعودية(

أرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميرأس املالإيضاح
احتياطي التغري يف القيمة 

العادلة لعقود تحوط
املجموع

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013

53,969,296)370,748(41,665,9381,810,599540,33010,323,177رصيد 1 يناير 2013 –  قبل التعديل

)519,842()519,842(      -      -      -      -35تعديالت سنوات سابقة 

53,449,454)890,590(41,665,9381,810,599540,33010,323,177رصيد 1 يناير 2013 – املعدل

3,035,869      -3,035,869      -      -      -صايف ربح السنة

)547,252(      -)547,252(      -      -      -27  توزيعات أرباح للمساهمني عن عام 2012 

)919(      -)919(      -      -      -28مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2012

334,229334,229      -      -      -      -21 / 35صايف التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط

4,932      -      -4,932      -      -23تسوية املحصل من رسم الكهرباء )أفراد(

      -      -)303,587(      -303,587      -املحول إىل االحتياطي النظامي

56,276,313)556,361(41,665,9382,114,186545,26212,507,288الرصيد يف 31 ديسمرب 2013

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

3,606,594      -3,606,594      -      -      -صايف ربح السنة

)547,252(      -)547,252(      -      -      -27  توزيعات أرباح للمساهمني عن عام 2013

)863(      -)863(      -      -      -28مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2013

)101,946()101,946(      -      -      -      -21صايف التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط

9,650      -      -9,650      -      -23تسوية املحصل من رسم الكهرباء )أفراد(

      -      -)360,660(      -360,660      -املحول إىل االحتياطي النظامي

59,242,496)658,307(41,665,9382,474,846554,91215,205,107الرصيد يف 31 ديسمرب 2014

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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1 - التكوين والنشاط
نشأت الرشكة السعودية للكهرباء )الرشكة( بناًء عىل قرار مجلس الوزراء رقم 169 املؤرخ 11 شعبان 1419هـ املوافق 29 نوفمرب 1998م القايض بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء يف اململكة العربية السعودية، ودمج جميع الرشكات املحلية العاملة يف مجال تقديم خدمة 

الطاقة الكهربائية )عدد عرش رشكات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق اململكة جغرافياً( باإلضافة إىل مشاريع املؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء )عددها أحد عرش مرشوعاً تشغيلياً كانت تغطي مناطق مختلفة يف 

شامل اململكة( يف الرشكة السعودية للكهرباء.

تأسست الرشكة مبوجب املرسوم املليك الكريم رقم م/16 املؤرخ 6 رمضان 1420هـ املوافق 13 ديسمرب 1999م بناًء عىل قرار مجلس الوزراء رقم 153 املؤرخ  5 رمضان 1420هـ املوافق 12 ديسمرب 1999م، وقرار وزير التجارة رقم 2047 املؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ 

املوافق 5 إبريل 2000م كرشكة مساهمة سعودية، مبوجب السجل التجاري الصادر من الرياض برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 1421هـ املوافق 3 مايو 2000م.

يتمثل نشاط الرشكة الرئييس يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعترب الرشكة املنتج الرئييس للطاقة الكهربائية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها ملختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

تخضع الرشكة للرقابة عىل تعريفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء عىل توصية من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج، التي تأسست يف 13 نوفمرب 2001م مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ. 

تم إجراء تعديل عىل تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421هـ حيث بلغت أعىل رشيحة فيها 26 هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 شعبان 1421هـ املوافق 28 أكتوبر 2000م.

كام تم إجراء تعديل آخر عىل تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار مجلس الوزراء ) قرار رقم 333 ( بتاريخ  16 شوال 1430هـ املوافق 5 أكتوبر 2009م بأن يكون ملجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات االستهالك غري 

السكني ) التجاري، الصناعي، الحكومي (، إجراء تعديالت عىل قيمها وإقرارها مبا ال يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط / ساعة بحيث تراعي هذه التعريفات األحامل الكهربائية يف أوقات الذروة وغريها وبدأ تطبيقها إعتباراً من 19 رجب 1431هـ املوافق 1 يوليو 2010م. 

تبدأ السنة املالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمرب من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام األسايس للرشكة.

فيام ييل بيان بأسامء الرشكات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة:

بلد التسجيلالرشكة
نسبة امللكيـة

 )املبارشة وغري املبارشة(
النشاط الرئييس

نقل الطاقة من محطات التوليد إىل شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها100%اململكة العربية السعوديةالرشكة الوطنية لنقل الكهرباء »رشكة النقل« 

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البرصية والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت100%اململكة العربية السعوديةرشكة ضوئيات لالتصاالت 

تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك املحلية.100%اململكة العربية السعوديةرشكة الكهرباء للصكوك

تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك الدولية.  100%جزر الكامينرشكة الكهرباء للصكوك الدولية 

تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك الدولية.100%جزر الكامينرشكة الكهرباء للصكوك الدولية - 2

تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك الدولية.100%جزر الكامينرشكة الكهرباء للصكوك الدولية - 3

2 - أسس توحيد القوائم املالية 
تشمل هذه القوائم املالية املوحدة عىل موجودات ومطلوبات ونتائج أعامل الرشكة والرشكات التابعة لها )املجموعة( املذكورة يف اإليضاح )1( أعاله »القوائم املالية املوحدة«.

ويقصد بالرشكات التابعة تلك التي متتلك فيها الرشكة حصص ملكية مسيطرة، وتتحقق السيطرة عند امتالك الرشكة استثامرا طويل األجل يزيد عن 50 % من رأس املال الذي يحق له التصويت أو متارس عليها سيطرة فعلية. يتم توحيد الرشكات التابعة اعتبارا من 

تاريخ سيطرة الرشكة عىل هذه الرشكات ولحني االنتهاء عن مامرسة مثل هذه السيطرة.

وقد تم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت املتداخلة بني رشكات املجموعة عند إعداد هذه القوائم املالية املوحدة. 
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3 - ملخص السياسات املحاسبية الهامة
لقد تم إعداد القوائم املالية املوحدة  وفقا ملعايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ونورد فيام ييل بياناً ألهم السياسات املحاسبية املتبعة:

العرف املحاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االدوات املالية املشتقة و كذلك القروض الحكومية  حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

التقديرات املحاسبية

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة، وعىل اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، إضافة إىل 

مبالغ اإليرادات واملرصوفات خالل تلك السنة. وبالرغم من أن إعداد هذه االفرتاضات والتقديرات مبني عىل أفضل املعلومات واألحداث املتوفرة لإلدارة يف تاريخ إصدار القوائم املالية املوحدة، إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد املامثل

يتضمن رصيد النقد والنقد املامثل  النقد يف الصناديق واألرصدة والودائع البنكية واالستثامرات األخرى القابلة للتحويل إىل مبالغ نقدية محددة والتي تكون تواريخ استحقاقها خالل ثالث أشهر أو أقل من تاريخ ربطها.

ذمم مستهليك الكهرباء

متثل املبالغ التي مل يتم تحصيلها من املستهلكني يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة، ويتم إظهار ذمم مستهليك الكهرباء بالصايف بعد تكوين مخصص للذمم التي يكون تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه.

املخزون

يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع واملواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة أو سعر السوق أيهام أقل. يتم تحديد التكلفة عىل أساس طريقة املتوسط املرجح. ويتم إظهار املخزون بالصايف بعد تكوين املخصصات الالزمة للمخزون املتقادم وبطيء 

الحركة.

تسجل مواد املخزون املعتربة جزء أسايس من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع واملنشآت األخرى مثل املواد االسرتاتيجية واالحتياطية ضمن بند املوجودات الثابتة.

االستثامرات 

االستثامرات يف حقوق ملكية رشكات

يتم تسجيل االستثامرات يف الرشكات املستثمر فيها بنسبة 20 % أو أكرث وفقاً لطريقة حقوق امللكية والتي تقيض بإثبات االستثامر عند اقتنائه بالتكلفة عىل أن يتم تعديله بعد ذلك يف ضوء التغري يف حصة املجموعة يف صايف موجودات الرشكة املستثمر فيها. يتم إثبات 

حصة املجموعة يف نتائج أعامل تلك الرشكات يف قامئة الدخل املوحدة. 

تظهر االستثامرات يف الرشكات اململوكة بنسبة تقل عن 20 % من رأس مال الرشكات غري املتداولة بالتكلفة، ويجري قيد اإليرادات من هذه االستثامرات يف قامئة الدخل املوحدة عند تحصيل توزيعات األرباح من الرشكات املستثمر بها.

استثامرات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

تظهر االستثامرات املشرتاة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة ) املعدلة بالعالوة او الخصم عند الرشاء ( ناقصاً املخصص لقاء أي انخفاض غري مؤقت يف قيمتها. تصنف هذه االستثامرات كموجودات غري متداولة فيام عدا السندات التي تستحق يف 

السنة املالية التالية، حيث يتم تصنيفها ضمن املوجودات املتداولة. ويتم قيد أرباح هذه االستثامرات يف قامئة الدخل املوحدة بتاريخ استحقاقها.
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املوجودات الثابتة

يتم إثبات املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري استهالكها باستثناء األرايض عىل مدار العمر التشغييل املقدر لها وفقا لطريقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الرشاء من املورد والعاملة املبارشة ومرصوفات اإلنشاء غري املبارشة وتكاليف االقرتاض حتى 

تاريخ وضع األصل يف الخدمة. يتم حذف املوجودات الثابتة املباعة أو املستبعدة واستهالكها املرتاكم من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها، ويتم إثبات املكسب أو الخسارة الناتجة ضمن قامئة الدخل املوحدة. 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة عىل قامئة الدخل املوحدة. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل املعني.

تقدر األعامر التشغيلية حسب ما ييل :

من 20 إىل 30 سنةاملباين

من 20 إىل 25 سنةمنشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

من 20 إىل 30 سنةشبكات ومعدات وقطع غيار النقل

من 15 إىل 25 سنةشبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

من 4  إىل 20 سنةاملوجودات األخرى

االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة 

تقوم املجموعة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للتأكد فيام إذا كان هناك دليل عىل وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك 

األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. ويف الحاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك األصل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

ويف الحاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لإلسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل القيمة القابلة لإلسرتداد لها، ويتم إثبات خسائر االنخفاض يف قيمة األصل 

كمرصوفات فوراً يف قامئة الدخل املوحدة. 

وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل القيمة املعدلة القابلة لإلسرتداد له، عىل أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرتض تحديدها 

فيام لو مل يتم إثبات خسارة االنخفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض يف القيمة كإيرادات فوراً يف قامئة الدخل املوحدة. 

رسملة تكلفة االقرتاض

يتم رسملة صايف تكلفة االقرتاض – والتي متثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء متويلية أخرى تكبدتها املجموعة مخصوماً منها أي عوائد دائنة تم الحصول عليها خالل السنة – عىل جميع املشاريع تحت التنفيذ ذات املبالغ الهامة والتي يتطلب إنشاؤها 

فرتة زمنية طويلة وتحسب تكاليف التمويل التي يتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة عىل متوسط املبالغ التي أنفقت عىل كل مرشوع تحت التنفيذ. 

القرض الحكومي املحدد السداد  

يتم إثبات القرض الحكومي محدد األجل بالقيمة الحالية باستخدام معدل خصم تقديري القرتاض املجموعة.  يتم تسجيل الفرق بني القيمة املستلمة والقيمة الحالية كإيرادات مؤجلة ) كمنحة حكومية ( يتم إظهارها ضمن بند ذمم حكومية طويلة األجل ويتم 

االعرتاف بها عىل مدة سنوات القرض املتبقية وما يقابلها من مصاريف.
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مشتقات األدوات املالية ومحاسبة تغطية املخاطر

تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار العموالت. يتم، يف األصل، إثبات األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد املشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد املشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون 

القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.

يتم إثبات التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة التي تم تحديدها عىل أنها تغطية فعالة ملخاطر التدفقات النقدية مبارشة ضمن حقوق املساهمني ، بينام يتم إثبات الجزء غري الفعال من التغطية يف قامئة الدخل املوحدة.

وألغراض محاسبة تغطية املخاطر، تصنف عمليات تغطية املخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغريات يف التدفقات النقدية سواءاً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط مبوجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبري أو مخاطر 

عمالت أجنبية تتعلق بالتزامات مؤكدة مل يتم إثباتها.

يتم التوقف عن محاسبة تغطية املخاطر وذلك عند انتهاء رسيان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما ال تعد تلك األداة مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر. ويف ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات املتوقعة، يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة املرتاكمة – املثبتة 

سابقاً ضمن حقوق املساهمني -  يف قامئة الدخل املوحدة لحني حدوث العملية املتوقعة. ويف الحاالت التي مل تعد يتوقع فيها حدوث العملية املغطاة، يتم تحويل صايف الربح أو الخسارة املرتاكمة – املثبت ضمن حقوق املساهمني – إىل قامئة الدخل املوحدة.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة، سواءاً قدمت بها فواتري من قبل املوردين أم مل تقدم. 

مخصص تعويضات املوظفني

يتكون مخصص تعويضات املوظفني من:

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملني وفقاً لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية ويحمل بشكل شهري عىل قامئة الدخل املوحدة.

صندوق التوفري واالدخار للموظفني

تساهم املجموعة بتكوين مخصص لصندوق االدخار والتوفري للموظفني املؤهلني وفقا لالئحة النظام املعتمدة.  يحمل نصيب املجموعة يف مبلغ االدخار بشكل شهري عىل قامئة الدخل املوحدة.

مخصص الزكاة 

يتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل باململكة العربية السعودية، وأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهايئ للزكاة يتم تسجيلها ضمن قامئة الدخل املوحدة  للسنة التي يتم استالم الربط النهايئ فيها.  

االحتياطي النظامي 

متشياً مع نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة يتم تجنيب 10 % من صايف الدخل السنوي لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي نصف رأس املال.

اإليرادات

بالكيلو واط / ساعة. ويتم تقدير اإليرادات املستحقة للطاقة املستهلكة من قبل املشرتكني والتي مل يصدر بها فواتري حتى تاريخ  الكهربائية والتي تقاس  الفواتري للمشرتكني بقيمة استهالكهم للطاقة  الكهربائية عند إصدار  الطاقة  إثبات إيرادات مبيعات  يتم 

قامئة املركز املايل املوحدة. 
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يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتري عند إصدارها للمشرتكني وهى عبارة عن التعريفة الشهرية الثابتة التي يتم احتسابها بناء عىل سعة العدادات املستخدمة من قبل املشرتكني ويتم تقدير اإليرادات املستحقة للتعريفة الخاصة 

بالفواتري التي مل تصدر حتى تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة.

يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية املستلمة من املشرتكني كإيراد مؤجل ضمن املطلوبات ومن ثم يتم إثباتها كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناء عىل متوسط أعامر املعدات املستخدمة يف خدمة املشرتكني واملقدرة ما بني )20-30( سنة.

تتكون ايرادات منظومة النقل من رسوم استخدام منظومة النقل حيث يتم اثبات تلك االيرادات عند اصدار الفواتري للمستخدمني املرخص لهم بتوليد الطاقة واالنتاج املزدوج.  يتم اصدار تلك الفواتري بنهاية كل شهر ويتم قياس مبلغ االيرادات بناًء عىل الرسوم 

املعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج املزدوج حسب قدرة و كمية الطاقة املنقولة.

املرصوفات

تتضمن مرصوفات التشغيل والصيانة املرصوفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إىل نصيب تلك األنشطة من مرصوفات الخدمات العامة واألنشطة املساندة، ويتم إدراج باقي تلك املرصوفات ضمن املرصوفات العمومية واإلدارية. يتم توزيع مرصوفات 

الخدمات العامة واألنشطة املساندة حسب استفادة كل نشاط من تلك املرصوفات، ويتم تقييم ذلك دورياً.

االيجار التشغييل

تصنف عقود االيجار التي ال تنطبق عليها رشوط االيجار الرأساميل كإيجارات تشغيلية و يتم إثبات الدفعات مبوجب عقود اإليجارات التشغيلية كمرصوف يف قامئة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

ربح )خسارة( السهم  األسايس للسنة

يتم احتساب ربح )خسارة( السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة يف نهاية السنة مبا فيها األسهم اململوكة للحكومة، حيث يتم احتساب ربح )خسارة( السهم األسايس من العمليات التشغيلية بقسمة الربح )الخسارة( من العمليات التشغيلية عىل 

املتوسط املرجح لعدد األسهم، ويتم احتساب ربح )خسارة( السهم األسايس من صايف الربح )الخسارة( بقسمة صايف الربح )الخسارة( عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم. 

العمالت األجنبية 

تحول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي وفقا ألسعار الرصف السائدة حني إجراء تلك املعامالت وتحول أرصدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية واملسجلة بالعمالت األجنبية يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة   إىل الريال 

السعودي وفقا ألسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ، وأي أرباح أو خسائر محققة أو غري محققة تنتج عن ذلك تسجل ضمن قامئة الدخل املوحدة.

4 - النقد والنقد املامثل

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

3,9673,553نقد بالصندوق

1,100,0681,252,564نقد لدى البنوك 

5,839,4722,731,025ودائع قصرية األجل 

6,943,5073,987,142
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5 - ذمم مستهليك الكهرباء واإليرادات املستحقة، صايف

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

ذمم مستهليك الكهرباء 

5,254,6016,978,479جهات حكومية

4,484,5365,182,922تجاري وسكني

2,294,2341,402,152ذمم ايصال الكهرباء

1,685,6583,325,023رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

458,373388,628املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

351,1212,631,261ذمم كبار الشخصيات 

14,528,52319,908,465مجموع ذمم مستهليك الكهرباء

)2,884,759()249,578( يخصم: مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

14,278,94517,023,706صايف: ذمم مستهليك الكهرباء

1,564,7301,427,938يضاف: إيرادات مستحقة

15,843,67518,451,644   املجموع

فيام ييل بيان بحركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها خالل السنة: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

2,884,7592,753,079الرصيد يف بداية السنة 

131,680       -املحمل خالل السنة

       -)2,635,181(عكس مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها *

249,5782,884,759الرصيد يف نهاية السنة 

* متكنت الرشكة خالل العام الحايل من تسوية مديونيات عمالء سبق أن تم تكوين مخصصات مقابلها.
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6 - الدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى، صايف

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

5,949,2725,748,002دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين

2,875,442244,173ذمم حكومية أخرى 
18,78113,204مرصوفات مدفوعة مقدماً

1,99076,033االعتامدات املستندية القامئة

782,835695,674ذمم أخرى- صايف

9,628,3206,777,086املجموع

)60,789()60,216(يخصم: مخصص األرصدة املدينة األخرى املشكوك يف تحصيلها

9,568,1046,716,297

7 - املخزون، صايف

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

3,116,0593,038,500مواد ولوازم محطات التوليد

2,905,8282,949,956مواد ولوازم شبكات التوزيع

423,677467,593وقود وزيوت

357,313372,368مواد ولوازم شبكات النقل 

292,886286,327أخرى

7,095,7637,114,744املجموع

)476,488()493,354(يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة

6,602,4096,638,256

فيام ييل بيان بحركة مخصص املخزون بطيء الحركة خالل السنة: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

476,488435,343الرصيد يف بداية السنة 

16,86641,145املحمل خالل السنة

493,354476,488الرصيد يف نهاية السنة 
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8 - قروض لرشكات زميلة
متثل القروض لرشكات زميلة مساهمة الرشكة يف قروض ثانوية ممنوحة لتلك الرشكات مبوجب اتفاقيات بني الرشكاء حسب نسبة امللكية. ال تحمل هذه القروض الثانوية أي عموالت.

بآالف الرياالت السعوديــــــــةنسبة امللكية %

    2013    2014الرشكة الزميلة

      -501,274,983رشكة هجر إلنتاج الكهرباء

50825,317947,192رشكة رضماء للكهرباء

20105,950182,750رشكة كهرباء رابغ

      -543,875رشكة الجبيل للمياه والكهرباء

2,250,1251,129,942املجموع

9 - االستثامرات يف حقوق ملكية رشكات وأخرى 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

1,834,1291,874,065االستثامرات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية )أ(

272,631125,650االستثامرات األخرى بالتكلفة )ب(

146,470120,000االستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )ج(

2,253,2302,119,715

أ( االستثامرات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية

بآالف الرياالت السعودية

نسبة حقوق امللكية %31 ديسمرب 2014

الرصيد االفتتاحي قبل حصة 

الرشكة يف احتياطي تغطية 

مخاطر التحوط كام يف

1 يناير 2014

االضافات خالل السنة
الحصة يف صايف الدخل 

)الخسارة(

إجاميل رصيد االستثامر قبل 

حصة الرشكة يف احتياطي 

تغطية مخاطر التحوط كام 

يف 31 ديسمرب 2014

الحصة يف احتياطي 

تغطية مخاطر   

التحوط **

صايف رصيد االستثامر كام يف

31 ديسمرب 2014

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية )أ-1(
31.6

1,716,373-)53,184(1,663,189-      1,663,189

14,508      -14614,508-50.014,362رشكة املاء والكهرباء )أ-2(

6,619)82,343(83,96288,962*-50.05,000رشكة هجر إلنتاج الكهرباء )هجر( )أ-3(*
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149,813)123,244(39,571273,057*-20.0233,486رشكة كهرباء رابغ )رابغ( )أ-4(*

      -)81,047(63,16081,047*-50.017,887رشكة رضماء للكهرباء )رضما( )أ-5(*

      -)4,647(4,647)353(*-50.05,000رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء )أ-6(*

1,992,108-133,3022,125,410)291,281(1,834,129

بآالف الرياالت السعودية

نسبة حقوق امللكية %31 ديسمرب 2013

الرصيد االفتتاحي قبل حصة 

الرشكة يف احتياطي تغطية 

مخاطر التحوط كام يف

1 يناير 2013

االضافات خالل السنة
الحصة يف صايف الدخل 

)الخسارة(

إجاميل رصيد االستثامر قبل 

حصة الرشكة يف احتياطي 

تغطية مخاطر التحوط كام 

يف 31 ديسمرب 2013

الحصة يف احتياطي تغطية 

مخاطر   التحوط **

صايف رصيد االستثامر كام يف

31 ديسمرب 2013

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية )أ-1(
31.61,768,427-     

)52,054(1,716,373
-     

1,716,373

14,362     -17914,362     -50.014,183رشكة املاء والكهرباء )أ-2(

     -)5,000(5,000     -     -50.05,000رشكة هجر إلنتاج الكهرباء )هجر( )أ-3(*

 138,330)95,156(50,183233,486*20.0553182,750رشكة كهرباء رابغ )رابغ( )أ-4(*

     -)17,887(15,88717,887*     -50.02,000رشكة رضماء للكهرباء )رضما( )أ-5(*

5,000     -5,000     -5,000     -50.0رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء )أ-6(*

1,790,163187,75014,1951,992,108)118,043(1,874,065

*  تقوم الرشكة برشاء كامل الطاقة املنتجة من رشكة هجر، رابغ و رضما والتي تعمل يف مجال انتاج الطاقة، وعليه، تم استبعاد حصة الرشكة يف صايف دخل تلك الرشكات مبا يقابلها من تكلفة الطاقة املشرتاة باعتبارها أحد العمليات املتداخلة. بلغ اجاميل حصة الرشكة 
يف صايف دخل تلك الرشكات خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014 مبلغ 186 مليون ريال سعودي )2013: 66 مليون ريال سعودي(.

** متثل هذه املبالغ حصة الرشكة يف الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملسجلة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها وذلك مبا ال يتجاوز قيمة االستثامر يف تلك الرشكات. تم تكوين مخصصات اضافية لتغطية االلتزامات 
التي تتعدى قيمة االستثامر مببلغ 201 مليون ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014 )2013: 185 مليون ريال سعودي( )ايضاح 21 و 35(.

)أ-1( هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شاركت الرشكة يف رأس مال هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز االستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني الدول األعضاء. بلغت قيمة املشاركة يف تاريخ التأسيس484.80 مليون دوالر أمرييك مبا يعادل مبلغ 1.818 

مليون ريال سعودي. 

)أ-2( رشكة املاء والكهرباء
شاركت الرشكة مع املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة يف تأسيس رشكة املاء والكهرباء كرشكة ذات مسئولية محدودة وذلك بناًء عىل قرار املجلس االقتصادي األعىل رقم 23/5 وتاريخ 23 ربيع األول 1423هـ املتضمن تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة يف مشاريع 

تحلية املياه املالحة. بلغت قيمة املشاركة يف تاريخ التأسيس 15 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن 300.000 حصة متثل 50% من رأس مال الرشكة.
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)أ-3( رشكة هجر إلنتاج الكهرباء
قامت الرشكة بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم 2010/95/4 وتاريخ 12 رمضان 1431هـ املوافق 22أغسطس2010م بإنشاء رشكة هجر إلنتاج الكهرباء برأس مال 2 مليون ريال سعودي، وخالل عام 2011م تم دخول رشيك وزيادة رأس املال مببلغ 8 مليون ريال 

سعودي ليصبح رأس مال الرشكة 10 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء 50 % من أسهم الرشكاء.

 )أ-4( رشكة كهرباء رابغ
قامت الرشكة بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم 2008/76/06 وتاريخ 26 جامدى األوىل 1429هـ )املوافق 3 يونيو 2008( بإنشاء رشكة كهرباء رابغ برأس مال 2 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي متثل 100 % من رأس مال الرشكة. 

خالل الربع الثالث من عام 2009 تم زيادة رأس مال رشكة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال سعودي إىل 10 مليون ريال سعودي وإدخال رشكاء جدد وأصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء 20 % بدالً من 100 % . ساهمت الرشكة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

2013 يف زيادة رأس مال رشكة كهرباء رابغ - وفق حصتها - مببلغ 183 مليون ريال سعودي تم تحويلها من القرض املمنوح سابقاً.

)أ-5( رشكة رضماء للكهرباء
قامت الرشكة بناًء عىل قرار مجلس االدارة رقم 2009/88/4 بتاريخ 18 رمضان 1430 هـ املوافق 8 سبتمرب 2009 م بتأسيس رشكة رضماء للكهرباء )رشكة مساهمة مقفلة( برأس مال 2 مليون ريال سعودي، وخالل سنة 2011 تم دخول رشيك وزيادة رأس املال بنفس 

املبلغ ليصبح رأس مال الرشكة 4 مليون ريال سعودي حيث أصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء 50 % من أسهم الرشكاء.

)أ-6( رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء 
قامت الرشكة بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم 2012/107/4 بتاريخ 27 ربيع األول 1433 هـ املوافق 19 فرباير 2012  بتأسيس رشكة مرجان إلنتاج الكهرباء )رشكة مساهمة مقفلة( برأس مال 2 مليون ريال سعودي، و خالل سنة 2013 تم دخول رشيك وزيادة رأس 

مال الرشكة ليصبح 10 مليون ريال سعودي حيث اصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء 50 % من أسهم الرشكة.

ب( االستثامرات األخرى بالتكلفة

بآالف,الرياالت,السعوديــــــــةنسبة,امللكية,%

20142013

8124,840124,840رشكة الشعيبة للمياه والكهرباء

889,600400رشكة الشقيق للمياه والكهرباء

544,125250رشكة الجبيل للمياه والكهرباء

814,066160رشكة توسعة الشعيبة القابضة

272,631125,650املجموع

ج( االستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

بآالف,الرياالت,السعوديــــــــة

20142013

70,00070,000صكوك البنك السعودي الربيطاين »ساب«

25,00025,000صكوك رشكة صدارة للخدمات األساسية »صدارة«
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24,47025,000صكوك رشكة ارامكو توتال العربية للخدمات »ساتورب«

-17,000صكوك البنك األهيل التجاري »األهيل«

-10,000صكوك الرشكة الوطنية للبرتوكيامويات »برتوكيم«

146,470120,000املجموع

10 - املشاريع تحت التنفيذ 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

20142013    

املجموعاملجموعمشاريع عامةمشاريع التوزيعمشاريع النقلمشاريع التوليد

29,423,07518,626,5024,375,0001,756,87954,181,45639,889,549يف بداية السنة 

16,958,38819,461,18312,167,316920,25349,507,14040,582,126اإلضافات خالل السنة

)26,290,219()44,614,843()956,202()11,268,715()7,777,507()24,612,419(املحول للموجودات الثابتة 

21,769,04430,310,1785,273,6011,720,93059,073,753رصيد 31 ديسمرب 2014

29,423,07518,626,5024,375,0001,756,87954,181,456رصيد 31 ديسمرب 2013

بلغت صايف تكاليف التمويل املرسملة عىل املشاريع اإلنشائية خالل السنة مبلغ 1.951 مليون ريال سعودي )2013: 1.241 مليون ريال سعودي(.
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11 - املوجودات الثابتة - بالصايف

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

20142013

املجموعاملجموعأخرىسيارات وآلياتقطع غيار رأسامليةآالت ومعداتمباينأرايض

التكلفة: 

2,407,31619,245,248312,110,6994,401,5171,200,8865,143,988344,509,654318,316,222يف بداية السنة

256,1494,087,83538,484,361176,519154,9482,283,23145,443,04326,653,426اإلضافات

)459,994()556,973()2,951()290()891()542,937()9,904(-االستبعادات

2,663,46523,323,179350,052,1234,577,1451,355,5447,424,268389,395,724344,509,654يف نهاية السنة

االستهالك:  

11,019,822143,540,1582,254,6931,047,1873,084,602160,946,462149,664,122      -يف بداية السنة

848,71911,981,197157,30981,376491,36913,559,97011,729,858      -اإلضافات

)447,518()484,098()2,949()290()891()470,234()9,734(      -االستبعادات

11,858,807155,051,1212,411,1111,128,2733,573,022174,022,334160,946,462      -يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفرتية:

312,663,46511,464,372195,001,0022,166,034227,2713,851,246215,373,390 ديسمرب 2014

312,407,3168,225,426168,570,5412,146,824153,6992,059,386183,563,192 ديسمرب 2013

يتضمن بند األرايض أعاله قطع أرايض تكلفتها الدفرتية 188 مليون ريال سعودي )2013: 188 مليون ريال سعودي(، مل يتم نقل ملكيتها السم الرشكة بعد. 

إن صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة للمجموعة موزعة عىل األنشطة الرئيسية كام ييل: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014

املجموعاملنشآت العامةالتوزيعالنقلالتوليد

238,335587,244225,1511,612,7352,663,465أرايض

7,418,9312,804,612232,9961,007,83311,464,372مباين

79,154,97955,445,99360,024,625375,405195,001,002آالت ومعدات

1,626,809442,06397,069932,166,034قطع غيار رأساملية
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227,063227,271      -208      -سيارات وآليات

2,074,9521,168,548399,634208,1123,851,246أخرى 

90,514,00660,448,66860,979,4753,431,241215,373,390

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2013

املجموعاملنشآت العامةالتوزيعالنقلالتوليد

238,335587,244225,1511,356,5862,407,316أرايض

4,195,6062,887,660203,432938,7288,225,426مباين

64,655,82750,950,10452,621,300343,310168,570,541آالت ومعدات

1,621,098427,65397,9321412,146,824قطع غيار رأساملية

153,699153,699      -      -      -سيارات وآليات

1,104,084633,234298,36223,7062,059,386أخرى 

71,814,95055,485,89553,446,1772,816,170183,563,192

بلغ مرصوف االستهالك املحمل عىل األنشطة املختلفة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب ما ييل: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

5,923,4734,954,719استهالك التوليد

3,458,7113,151,712استهالك النقل

3,837,6313,333,985استهالك التوزيع

340,155289,442استهالك املنشآت العامة

13,559,97011,729,858
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12 - الذمم الدائنة 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

68,315,47762,690,790ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود

)57,200,552()57,200,552(املحول لحساب الحكومة )أ(

11,114,9255,490,238صايف ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود

9,631,8619,257,407املؤسسة العامة لتحلية املياه عن تكلفة الطاقة املشرتاة

9,038,9795,892,310مساهامت مستلمة إلنشاء مشاريع

4,767,9104,239,703رسوم البلديات

679,971586,315ذمم وتأمينات محتجزة من املقاولني

426,246347,429ذمم املوردين

3,462,3632,441,487أخرى )ب(

39,122,25528,254,889

ميثل هذا املبلغ كام يف 31 ديسمرب 2014 الذمم الدائنة املستحقة للوقود للفرتة من 5 ابريل 2000 م إىل 31 ديسمرب 2012 م )2013: للفرتة من 5 ابريل 2000 م إىل 31 ديسمرب 2012 م( والذي تم تحويلها من حساب ارامكو السعودية اىل ذمم  حكومية طويلة أ. 

األجل كان آخرها قبل نهاية عام 2013م )ايضاح 20(.

تتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقيمة 1.225 مليون ريال سعودي )2013: 1.225 مليون ريال سعودي( ما زالت تحت التسوية بني الرشكة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الدمج املشار إليه يف إيضاح رقم )1(.ب. 

13 - املستحقات واألرصدة الدائنة األخرى  

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

3,890,4403,383,692مرصوفات مستحقة 

696,875523,692مستحقات موظفني 

376,964172,526فوائد قروض مستحقة 

368,833351,174توزيعات أرباح مستحقة *

239,546240,926أخرى 

5,572,6584,672,010

* يتضمن بند توزيعات أرباح مستحقة كام يف 31  ديسمرب 2014 توزيعات األرباح النقدية غري مطالب بها من قبل حملة األسهم والتي أعلن عن توزيعها من قبل الرشكة السعودية املوحدة للكهرباء قبل الدمج مببلغ 86.5 مليون ريال سعودي )2013: 86.8 مليون 

ريال سعودي(.
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14 - الزكـاة
الوعاء الزكوي: 

إن العنارص الرئيسية لوعاء الزكاة هي كام ييل: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

3,606,5943,035,869صايف الربح للسنة 

)10,656,983()10,981,070(يضاف: تعديالت زكوية 

)7,621,114()7,374,476(صايف الخسارة املعدلة 

احتساب وعاء الزكاة

41,665,93841,665,938رأس املال 

)7,621,114()7,374,476(صايف الخسارة املعدلة

2,659,4482,350,929احتياطيات مختلفة مدورة

11,960,0309,775,006أرباح مدورة

6,326,1598,604,570مخصصات مختلفة مدورة

54,177,08745,558,421قروض طويلة األجل وصكوك 

68,496,09453,682,616قروض وذمم حكومية

955,148937,489مستحقات مقاولني وأخرى

178,865,428154,953,855املجموع

يخصم:

)148,419,213()190,468,449(موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ، صايف

)66,403,626()59,073,753(فروقات استهالك موجودات ثابتة عن أعوام سابقة

)2,100,521()1,999,675(استثامرات طويلة األجل 

)5,090,429()5,135,919(مخزون مواد وقطع غيار

)67,059,934()77,812,368(وعاء الزكاة الرشعية )بالسالب(

ال توجد زكاة مستحقة عىل الرشكة  خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب2014م حيث ان صايف الربح املعدل بالسالب وكذلك الحال بالنسبة للوعاء الزكوي.

 الوضع الزكوي: 

تسلمت الرشكة الربوط  الزكوية  عن الفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2001 و كذلك لألعوام من 2002 وحتى 2008. ظهرت فروقات زكوية للفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2001 وكذلك لألعوام 2002 و 2003 و 2004 بلغ إجاميل هذه الفروقات 37.50 مليون ريال 

سعودي. تم تقديم اعرتاضات عىل تلك الفروقات املذكورة أعاله والتي تم رفضها من قبل مصلحة الزكاة والدخل وعليه، تم احالتها اىل لجنة االعرتاض االبتدائية الزكوية الرضيبية االوىل وقدمت الرشكة اعرتاض اىل اللجنة والتي رفضته من الناحية الشكلية مبوجب 
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قرارها رقم )29( لعام 1433هـ، فقامت الرشكة بتقديم استئناف لدى اللجنة االستئنافية الرضيبية وبعد اطالع اللجنة عىل اعرتاض الرشكة تم رفض استئناف الرشكة مبوجب قرار رقم )1458( لعام 1436هـ. كام قامت الرشكة بتقديم اإلقرارات الزكوية ألعوام من 2009 

إىل 2013 والتي ما زالت قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

15 - القروض ألجل 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

17,493,93113,664,986رصيد القروض أول السنة

3,997,6355,645,936املسحوب من القروض خالل السنة

)1,816,991()1,816,969(املسدد من القروض خالل السنة

19,674,59717,493,931اجاميل القروض يف نهاية السنة  

)1,816,969()2,254,469(يخصم: الجزء املتداول من القروض

17,420,12815,676,962رصيد القروض طويلة األجل يف نهاية السنة  

وفيام ييل تفاصيل باألقساط طويلة االجل املستحقة خالل السنوات القادمة كام يف 31 ديسمرب:  

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

2,254,4691,921,378اكرث من سنة

2,254,4691,921,378مابني سنتني إىل ثالث سنوات

2,254,4691,921,378مابني ثالث سنوات إىل أربع سنوات

2,254,4691,921,378مابني أربع سنوات إىل خمس سنوات

8,402,2527,991,450أكرث من خمس سنوات

17,420,12815,676,962

بتاريخ 28 يوليو 2008م حصلت الرشكة عىل قرض متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية بقيمة 6 مليار ريال سعودي من مجموعة من البنوك املحلية والذي تم سحبه بالكامل. يتم سداد هذا القرض عىل 22 دفعة نصف سنوية متساوية ابتداًء من 3 نوفمرب أ. 

2009.  بلغ رصيد القرض 3 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014م )2013: 3.6 مليار ريال سعودي(. 

وقعت الرشكة مع  بنيك الصادرات والواردات األمرييك وتنمية الصادرات الكندي بتاريخ 27 يناير2010م اتفاقية تحصل مبوجبها الرشكة عىل قرض مبارش قيمته 1.1 مليار دوالر أمرييك ما يعادل 4.1 مليار ريال سعودي تقريباً والذي تم سحبه بالكامل. يتم سداده ب. 

خالل 12 عاماً عىل 24 دفعة نصف سنوية متساوية ابتداًء من 25 مايو 2010 بلغ رصيد القرض 2.3 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014م )2013: 2.7 مليار ريال سعودي(. 

بتاريخ 13 يوليو 2009 م وقعت الرشكة السعودية للكهرباء وصندوق االستثامرات العامة اتفاقية متويل تحصل مبوجبه الرشكة عىل قرض مبارش قيمته 2.6 مليار ريال سعودي والذي تم سحبه بالكامل. ويتم سداد هذا القرض خالل 15 عاماً و عىل 24 قسط نصف ج. 

سنوي. بلغ رصيد القرض 2 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014م )2013: 2.3 مليار ريال سعودي(.

بتاريخ 13 ديسمرب 2010م وقعت الرشكة مع مجموعة من البنوك املحلية اتفاقية تحصل مبوجبها الرشكة عىل قرض متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية بقيمة 5 مليار ريال سعودي. يتم سداد هذا القرض عىل 26 دفعة نصف سنوية متساوية تبدأ بعد مرور د. 
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24 شهرا عىل تاريخ توقيع االتفاقية. بلغ رصيد القرض 4.2  مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب2014م )2013: 4.6 مليار ريال سعودي(.

بتاريخ 22 يونيو 2011م وقعت الرشكة مع  بنك الصادرات والواردات الفرنيس اتفاقية تحصل الرشكة مبوجبها عىل قرض قيمته 989.1 مليون دوالر أمرييك ما يعادل 3.7 مليار ريال سعودي تقريباً والذي تم سحبه بالكامل. يتم سداد هذا القرض خالل 12 عاماً 	. 

عىل 24 دفعة نصف سنوية متساوية ابتداًء من 11 يناير 2012م. بلغ رصيد القرض  2.8 مليار ريال سعودي كام يف  31 ديسمرب 2014م )2013م: 3.1 مليار ريال سعودي(.

بتاريخ 29 مارس 2012م وقعت الرشكة اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الكورية )يك شور و يك كسيم( حيث شاركت يف التمويل مجموعة بنوك دولية بقيادة مجموعة اتش اس يب يس، بنك طوكيو ميتسوبييش، مؤسسة سوميتومو ميتسوي و. 

املرصفية، بنك ميزووهو وبنك التنمية األملاين. بلغت قيمة القرض 5.3 مليار ريال سعودي )1.400 مليون دوالر أمرييك( وملدة 15 سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية كل ستة أشهر ملدة 12 سنة بعد فرتة سامح 3 سنوات. 

بلغ رصيد القرض 5.3  مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014م )2013م: 1.3 مليار ريال سعودي(.

بتاريخ 18 ديسمرب 2013، وقعت الرشكة اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الياباين )إن إي إكس أي( و )جى يب أي يس( حيث شارك يف التمويل بنك الصادرات الياباين )جى يب أي يس(، بنك طوكيو ميتسوبييش و بنك ميزووهو. بلغت قيمة القرض ز. 

1.373 مليون ريال سعودي )366 مليون دوالر أمرييك( وملدة 15 سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية ملدة 12 سنة بعد فرتة سامح 3 سنوات. مل يتم سحب القرض حتى 31 ديسمرب 2014م.

  وقعت الرشكة بتاريخ 19 ديسمرب 2013م اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الكورية )يك شور و يك كسيم( حيث  شارك يف التمويل بنيك الصادرات الكورية )يك شور و يك كسيم(، وعدة بنوك دولية هي بنك طوكيو ميتسوبييش، بنك ميزووهو، بنك ح. 

سوميتو، بنك اتش اس يب يس، بنك دوتشية وبنك ابكس االملاين.  بلغت قيمة القرض 6.128 مليون ريال سعودي )1.634 مليون دوالر أمرييك( وملدة 15 سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية ملدة 12 سنة بعد فرتة سامح 3 سنوات. مل 

يتم سحب القرض حتى 31 ديسمرب 2014م.

تستخدم القروض طويلة األجل املشار اليها أعاله لتمويل املشاريع اإلنشائية. إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر محررة من قبل الرشكة بالقيمة االسمية للقروض ودفعات الفائدة و/أو هامش املرابحة.

لدى الرشكة اتفاقيات لتسهيالت ائتامنية غري مستغلة كام يف 31 ديسمرب 2014م مع بنوك تجارية محلية مببلغ 700 مليون ريال سعودي ) 2013م : مليار ريال سعودي (.

16 - الصكوك
فيام ييل بيان بالصكوك القامئة كام يف 31 ديسمرب 2014:

الصكوك املحلية:

تاريخ االستحقاقالقيمة االجاملية لإلصدارالقيمة االسمية للصكتاريخ اإلصداراإلصدار

72030 مليار ريال سعودي10 آالف ريال سعودي10 مايو 2010صكوك 3

4.52054 مليار ريال سعودي1 مليون  ريال سعودي30 يناير 2014صكوك 4

تم اصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة االسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائد يحسب عىل أساس سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا عىل أساس ربع سنوي من صايف الدخل املتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها 

أمني موجودات الصكوك – رشكة الكهرباء للصكوك )صكوك( اململوكة بالكامل للرشكة. 

تعهدت الرشكة برشاء هذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدده يف نرشة اإلصدار. يف كل تاريخ رشاء ستدفع الرشكة مبلغاً يرتاوح بني 5 % اىل 10 % من إجاميل القيمة اإلسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الرشاء بحاصل رضب إجاميل القيمة 

االسمية للصك يف النسبة املوضحة مقابل تاريخ الرشاء وفقا للجدول التايل:
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النسبة املئوية

%90%60%30

   تاريخ الرشاء األول                        تاريخ الرشاء الثاين                        تاريخ الرشاء الثالثاإلصدار

201720202025صكوك 3

النسبة املئوية

%95%60%30

   تاريخ الرشاء األول                        تاريخ الرشاء الثاين                        تاريخ الرشاء الثالثاإلصدار

202420342044صكوك 4

قامت الرشكة برشاء اإلصدار األول للصكوك )صكوك 1( بالكامل بتاريخ 15 يوليو 2012 والبالغ قيمته 5 مليار ريال سعودي.

قامت الرشكة برشاء اإلصدار الثاين للصكوك )صكوك 2( بالكامل بتاريخ 6 يوليو 2014 والبالغ قيمته 7 مليار ريال سعودي.

الصكوك الدولية:

قامت الرشكة خالل ابريل 2012 بإصدار صكوك دولية بقيمة 6.6 مليار ريال سعودي )1.750 مليون دوالر أمرييك(  حيث  تضمن اإلصدار رشيحتني من شهادات الصكوك، األوىل بقيمة 500 مليون دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبته 2.665 %، والرشيحة أ. 

الثانية بقيمة 1.250 مليون دوالر وتستحق بعد عرش سنوات بعائد ثابت نسبته %4.211. 

كام قامت الرشكة خالل ابريل 2013 بإصدار صكوك دولية بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي )2 مليار دوالر أمرييك( حيث  تضمن اإلصدار رشيحتني من شهادات الصكوك، األوىل بقيمة مليار دوالر امرييك تستــحق بعد عرش سنوات بعائد ثابت نسبته 3.473 % والرشيحة ب. 

الثانية بقيمة مليار دوالر امرييك وتستحق بعد ثالثني سنة بعائد ثابت نسبته 5.06 %. 

كام قامت الرشكة خالل ابريل 2014  بإصدار صكوك دولية بقيمة 9.4 مليار ريال سعودي )2.5 مليار دوالر أمرييك( حيث  تضمن اإلصدار رشيحتني من شهادات الصكوك، األوىل بقيمة 1.5 مليار دوالر امرييك تستــحق بعد عرش سنوات بعـائد ثابـت نسـبته 4 % ج. 

والرشيحة الثانية بقيمة مليار دوالر امرييك وتستحق بعد ثالثني سنة بعائد ثابت نسبته 5.5 %. 

17 - تعويضات املوظفني 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

4,750,8684,371,338مخصص مكافأة نهاية الخدمة

673,443498,270برنامج االدخار

218,444312,945برنامج تحسني انتاجية املوارد البرشية )أ(

5,642,7555,182,553

متثل مصاريف برنامج تحسني انتاجية املوارد البرشية )“الربنامج”( القيمة الحالية للدفعات املستقبلية التي التزمت بها الرشكة وفقا لدراسة ورشوط محددة لتطبيق هذا الربنامج والذي يهدف اىل موامئة املوارد البرشية مع متطلبات العمل.
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18 -  اإليرادات املؤجلة، صايف 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2014    2013    

23,966,41022,289,701رصيد أول السنة

3,884,4673,355,773املحصل من مشاريع توصيل الخدمة 

)1,679,064()1,851,606(املحقق خالل السنة

25,999,27123,966,410

19 -  القروض الحكومية 
طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ  11 شعبان 1419هـ تم تحديد صايف مستحقات الحكومة لدى الرشكة السعودية للكهرباء وكذلك صايف مستحقات الرشكة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة يف املحرض املوقع بني وزير الصناعة والكهرباء ووزير أ. 

املالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 27 جامدى الثاين 1418هـ املوافق 29 أكتوبر 1997م وتم اعتبار صايف الفرق املستحق للحكومة عىل الرشكة – املحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور املرسوم املليك القايض بتأسيس الرشكة – قرضا حسنا طويل االجل ولفرتة سامح 
مدتها خمس وعرشون سنة تبدأ من تاريخ اعالن الرشكة، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف املالية للحكومة وللرشكة.

لقد تضمن املحرض بني وزير الصناعة والكهرباء ووزير املالية واالقتصاد الوطني املؤرخ 21 رجب 1422هـ والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية – ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة املطابقات بني مطالبات الرشكة وبعض الجهات الحكومية وتعديل 
قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 2005م اإلنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض املبالغ الخاصة مبطالبات الرشكة وكذلك املبالغ املستحقة عىل الرشكة للجهات الحكومية وقد تم توقيع محرض بذلك بني وزير املياه والكهرباء ووزير املالية يف تاريخ 

15 رجب 1426هـ ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ 14.9 مليار ريال سعودي.
وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنني 12 جامدى األوىل 1431هـ املوافق 26 إبريل 2010 عىل منح الرشكة قرض حسن مببلغ 15 مليار ريال سعودي يسدد عىل 25 سنة، عىل أن يدفع القرض للرشكة خالل سنتني وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بني ب. 

وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء، وقد تم سحب القرض بالكامل كام يف 31 ديسمرب 2014 )2013: تم سحبه بالكامل(. وقامت الرشكة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله خصاًم إىل القيمة الحالية.
وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنني 11 رجب 1432هـ )املوافق 13 يونيو 2011( عىل منح الرشكة قرض حسن مببلغ 51.1  مليار ريال سعودي يسدد عىل 25 سنة، عىل أن يدفع القرض للرشكة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض ج. 

بني وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء، وقد تم سحب مبلغ 30.7 مليار ريال سعودي من القرض كام يف 31 ديسمرب 2014 )2013: 23 مليار ريال سعودي(. وقامت الرشكة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله خصاًم إىل القيمة الحالية.
وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنني 9 جامدى األوىل 1435هـ )املوافق 10 مارس 2014( عىل منح الرشكة قرض حسن مببلغ 49.4 مليار ريال سعودي يسدد عىل 25 سنة، عىل أن يدفع القرض للرشكة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا د. 

الغرض بني وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء، وقد تم سحب مبلغ 7 مليار ريال سعودي من القرض كام يف 31 ديسمرب 2014 )2013: اليشء( وقامت الرشكة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله خصاًم إىل القيمة الحالية.

20 - الذمم الحكومية طويلة األجل 
تشتمل الذمم الحكومية طويلة األجل كام يف 31 ديسمرب 2014 عىل مبلغ 57 مليار ريال سعودي ميثل الذمم الدائنة املستحقة للوقود للفرتة من 5 ابريل 2000 إىل 31 ديسمرب 2012 )2013: مبلغ 57 مليار ريال سعودي للفرتة من 5 ابريل 2000 إىل 31 ديسمرب 
2012( والذي تم اعادة تصنيفه من املطلوبات املتداولة إىل بند املطلوبات غري املتداولة )ذمم حكومية طويلة األجل( استنادا اىل املحارض والقرارات الوزارية والتي عالجت املديونية املستحقة عىل الرشكة لصالح أرامكو السعودية بتحميلها عىل حساب وزارة املالية 

وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان آخرها قبل نهاية عام 2013.

كام تشتمل الذمم الحكومية طويلة االجل عىل مبلغ 34 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014 )2013: 24.7 مليار ريال سعودي( ميثل الفرق بني املبلغ املتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية لتلك القروض )ايضاح 19 )ب( و )ج( و )د((. 

21 - املشتقات املالية
لدى الرشكة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحامية من تقلبات أسعار الفائدة عىل مبلغ وقدره 1.8 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2014 م )2013: 2.2 مليار ريال سعودي(. ويشتمل عىل جزء بالدوالر األمرييك ميثل حوايل 15 % من القيمة االسمية 

املذكورة. تقوم عقود التحوط عىل أساس عمل املقايضة بني الرشكة والبنوك عىل األسعار الثابتة مقابل األسعار املتغرية وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة أشهر.
يتضمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط الظاهر ضمن حقوق املساهمني صايف حصة املجموعة يف املكاسب و الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملثبتة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها )ايضاح 9 و 35(.
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22 - رأس املـال 
يبلغ رأس مال الرشكة 41.665.938.150 ريال سعودي مقسام اىل 4.166.593.815 سهام، تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها 10 رياالت سعودية للسهم.

إن رأس مال الرشكة املذكور اعاله مملوك لكل من:

نسبة امللكيةعدد االسهم

74,31%3,096,175,320الحكومة

6,93%288,630,420ارامكو السعودية

18,76%781,788,075مساهمون اخرون

4,166,593,815%100

23 - االحتياطي العام
يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم املالية للرشكات السعودية املوحدة للكهرباء يف تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها 214 مليون ريال سعودي، وكذلك عوائد استثامر مبالغ صندوق رسم الكهرباء و التي بلغت 295 مليون  

ريال سعودي، باإلضافة إىل املبالغ التي يتم تحصيلها من األفراد عن رسم الكهرباء بعد تاريخ 31 ديسمرب2001م والتي بلغت حتى 31 ديسمرب 2014م  46 مليون  ريال سعودي )2013: 37 مليون ريال سعودي( ليصبح رصيد االحتياطي العام كام يف 31 ديسمرب 2014م 

555 مليون ريال سعودي )2013: 545 مليون ريال سعودي(.

24 - مصاريف التشغيل والصيانة

)بآالف الرياالت السعوديــــــــة(

20142013   

املجموعاملجموعالتوزيعالنقلالتوليد

1,647,6241,060,1053,087,0925,794,8214,540,712مرصوفات ومزايا موظفني 

569,7541,303,8391,125,547 584,263149,822صيانة وتشغيل )مقاولني(

781,30266,645207,5831,055,5301,118,435مواد

542,517542,517517,679--رسوم بلديات

131,680----مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها 

10,4051,9173,20515,52736,856مخصص مخزون بطيء الحركة

1,104,441177,160586,7491,868,3501,622,618أخرى 

4,128,0351,455,6494,996,90010,580,5849,093,527
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25 - املصاريف العمومية واإلدارية 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

20142013

401,036254,733مرصوفات ومزايا موظفني

52,82849,372مواد

44,79540,659رسوم اتصاالت

1,3394,289مخصص مخزون بطيء الحركة

89,34222,084أخرى 

589,340371,137

26 - اإليرادات واملرصوفات األخرى، صايف 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

20142013

230,355153,264غرامات وجزاءات

91,73686,784مكاسب استبعاد موجودات ثابتة

34,44341,768إيرادات بيع مناقصات

)51,875()53,038(حصة الرشكة يف صايف خسائر الرشكات املستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية )إيضاح 9-أ(

106,90895,913أخرى، صايف

410,404325,854

27 - توزيعات األرباح 
طبقا للنظام األسايس للرشكة يوزع من األرباح، بعد خصم االحتياطيات كدفعة أوىل للمساهمني نسبة ال تقل عن 5 % من رأس املال املدفوع مع مراعاة األحكام الواردة يف قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ والتي مبوجبه تنازلت الحكومة 

عن نصيبها يف األرباح املوزعة برشط اال تتجاوز األرباح السنوية املوزعة نسبة 10 % من القيمة اإلسمية للسهم وذلك ملدة عرش سنوات من قيام الرشكة، ويف حالة تجاوز نسبة األرباح املوزعة النسبة املذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية املساهمني، وقرار مجلس 

الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها يف األرباح التي توزعها الرشكة السعودية للكهرباء ملدة عرش سنوات أخرى.

أقرت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 ابريل 2014م توزيع أرباح نقدية عن سنة 2013م للمساهمني – فئة األفراد مببلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 0.70 ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة اإلسمية للسهم )عن سنة 2012م 

: مبلغ 547 مليون ريال سعودي(.

أوىص مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 4 جامدى االوىل 1436هـ املوافق 23 فرباير 2015 بتوزيع أرباح نقدية لسنة 2014م  لألهايل ومن يف حكمهم مببلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 0.70 ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة االسمية 

للسهم. هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للرشكة.



117

28 - بدالت و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مرصوفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك مرصوفات وبدالت حضور جلسات اللجان األخرى املنبثقة  من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ 799 ألف ريال سعودي ) عام 2013م : 980 الف ريال سعودي(.

أقرت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 ابريل 2014م مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة 2013م مبلغ 863  الف ريال سعودي من األرباح املبقاة )عن سنة 2012م : مبلغ 919 الف ريال سعودي(.

أوىص مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 4 جامدى االوىل 1436هـ املوافق 23 فرباير 2015م باحتساب مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 866 الف ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عن 5 % من رأس مال املساهمني األهايل ومن يف حكمهم. 

يستحق سداد هذه املكافأة بعد موافقة الجمعية العامة للرشكة.

29 - تسوية الخالفات مع أرامكو السعودية
أ( تسوية خالف تبادل الطاقة:

توصلت الرشكة خالل شهر يوليو 2014 التفاق مع أرامكو السعودية لتسوية مطالبات قيدتها الرشكة عليها يف فرتات سابقة متعلقة بتسعري تبادل الطاقة الكهربائية ، وعليه قامت الرشكة بتحميل مخصصات اضافية مببلغ 537 مليون ريال سعودي خالل العام الحايل 

مقابل هذه املطالبات و استلمت الرشكة املبلغ الصايف الناتج من التسوية النهائية والبالغ 1.5 مليار ريال سعودي.

ب( تسوية خالف التعرفة:

تقوم الرشكة بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية مبا فيها أرامكو السعودية. تحتسب  التعريفة طبقا للتعريفة املعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة املستخدمة مع املشرتكني اآلخرين فيام عدا املؤسسة العامة لتحلية املياه 

الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذا املنشآت السكنية ألرامكو السعودية التي كانت ترى الرشكة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينام تعرتض أرامكو السعودية عىل ذلك وتقوم بالدفع إلجاميل قيمة مبيعات التيار عن تلك املنشآت بناء عىل التعريفة الصناعية.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاين1430هـ بإنهاء الخالف وان يتم محاسبة أرامكو السعودية عىل أساس التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، وعىل أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج )»املنظم«( بتحديد املنشآت السكنية 

والتجارية التابعة ألرامكو السعودية ، وبناء عىل ذلك فقد عقدت الرشكة مع أرامكو السعودية و املنظم عدة اجتامعات يف سبيل تسوية هذا املوضوع حيث قام املنظم بتحديد املنشآت السكنية والتجارية التابعة ألرامكو السعودية محل الخالف.

نفذت الرشكة  قرار املنظم  رقم 432/49 بتاريخ 8 جامدى األول 1432 هـ القايض بتصنيف تعريفة االستهالك الكهربايئ ألرامكو السعودية ابتداء من 1 يناير 2012،  حيث تم تحديد املنشآت السكنية والتجارية محل الخالف املشار إليه أعاله و تطبيق التعريفة املتفق 

عليها. كام قامت الرشكة بعملية االحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمرب 2011 حسب قرار املنظم املذكور اعاله وقدمت فواتريها ألرامكو السعودية مببلغ 729 مليون ريال سعودي.  خالل الربع املنتهي يف 30 يونيو 2013 قامت الرشكة 

باستكامل اجراءات التسوية النهائية مع أرامكو السعودية حيال هذه االيرادات واثباتها يف قامئة الدخل املوحدة.

30 - املعامالت مع الجهات ذات العالقة

إن املعامالت الجوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها، هي كام ييل: 

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

20142013

مبيعات

9,262,9178,285,140الحكومة

294,6521,763,138أرامكو السعودية

179,935195,354املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

9,737,50410,243,632
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مشرتيات وأخرى

5,629,7795,978,341أرامكو السعودية

1,066,1101,040,882رشكة رضماء للكهرباء

1,054,428966,787رشكة كهرباء رابغ

542,517517,679رسوم البلديات

524,672570,715املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

        -375,719رشكة هجر إلنتاج الكهرباء

9,193,2259,074,404

تقوم املجموعة برشاء الوقود من ارامكو السعودية والطاقة من املؤسسة العامة لتحلية املياه بناء عىل أسعار منصوص عليها بقرارات حكومية، كام يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية. 

31 - التزامات وايرادات محتملة

 يوجد خالف بني الرشكة و أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به أرامكو السعودية لبعض املواقع. وقد بلغ إجاميل املبلغ املختلف عليه من بداية تأسيس الرشكة يف 5 إبريل2000م وحتى 31  ديسمرب 2014م مبلغ 4.030 مليون ريال سعودي أ. 

تقريبا )2013: 3.649 مليون ريال سعودي(، وال تتوقع اإلدارة أن ينتج عن هذه املطالبة أي إلتزام عىل الرشكة استنادا إىل املرسوم املليك رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415هـ عىل اعتبار أنه مل يتم بحثه من قبل  اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء عىل املرسوم املليك 

املذكور أعاله، وعليه مل يتم تسجيل تلك الفروقات يف السجالت املحاسبية للرشكة. كام يوجد خالف حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدالً من الزيت الثقيل ألحد املحطات – حسب متطلبات الرشكة – وقد نتج عن ذلك فرق مرتاكم قدره 1.909 مليون 

ريال سعودي )2013: 1.556 مليون ريال سعودي( مل يتم قيده يف سجالت الرشكة.

 تطالب أرامكو السعودية برصف نصيبها يف األرباح السنوية املوزعة عن حصتها يف رأس مال الرشكة وتقدر قيمة املطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الرشكة وحتى 31 ديسمرب 2013 مببلغ 2.544 مليون ريال سعودي، وترى الرشكة السعودية للكهرباء عدم أحقية ب. 

أرامكو السعودية يف هذه املطالبة خالل العرشين سنة األوىل من تأسيس الرشكة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430هـ الخاص 

بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها يف األرباح التي توزعها الرشكة السعودية للكهرباء ملدة عرش سنوات أخرى.

 استلمت الرشكة مبلغ 464 مليون ريال سعودي كغرامات من مقاولني لعدم التزامهم برشوط ومواعيد العقود االنشائية. سوف تقوم الرشكة بأثبات املبلغ النهايئ لهذه الغرامات عند اكتامل االجراءات النظامية ذات العالقة.ج. 

قدمت الرشكة ضامنات لبعض البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التموييل املمنوح لبعض الرشكات املستثمر فيها. تبلغ قيمة الضامن 14.8 مليون دوالر أمرييك كام يف 31  ديسمرب 2014م، ما يعادل 55 مليون ريال سعودي ) 2013: 75 مليون دوالر أمرييك ما د. 

يعادل 281 مليون ريال سعودي (. كام قامت الرشكة بتقديم ضامن لصالح مصلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمة الضامن 37.5 مليون ريال سعودي ) 2013م : 37.5 مليون ريال سعودي (.

32 - االرتباطات الرأساملية

تتمثل االرتباطات الرأساملية يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة يف قيمة الجزء غري املنفذ من العقود الرأساملية التي أبرمتها الرشكة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 121.188 مليون ريال سعودي )2013م: 93.671 مليون ريال سعودي.أ. 

 لدى الرشكة اتفاقيات رشاء طاقة طويلة االجل مع مزودي طاقة مستقلني حيث تعهدت الرشكة من خالل هذه االتفاقيات برشاء كامل الطاقة املنتجة من هؤالء املوردين وفقا لرشوط وأسعار محددة. متتد هذه االتفاقيات لفرتات تصل اىل 20 سنة قابلة للتجديد لفرتات ب. 

مستقبلية أخرى مبوافقة الطرفني، إضافة إىل االلتزامات املستقبلية التي قدمتها الرشكة لتمويل بعض الرشكات املستثمر بها وذلك يف شكل قروض ثانوية او حقوق ملكية بقيمة 695 مليون ريال سعودي )2013م: 1.253 مليون ريال سعودي(.

33 - إدارة املخاطر 

تشتمل األدوات املالية املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة، بشكل رئيس، عىل النقد والنقد املامثل واملدينني واملوجودات األخرى والقروض البنكية والدائنني واملطلوبات املستحقة واملطلوبات غري املتداولة األخرى.
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مخاطر االئتامن 

متثل مخاطر االئتامن عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته، مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. لدى املجموعة توزيع جيد ملخاطر االئتامن، وتحتفظ املجموعة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتامين جيد. يتم إظهار رصيد املدينني 

التجاريني بعد خصم الديون املشكوك يف تحصيلها.

مخاطر أسعار العموالت 

متثل مخاطر أسعار العموالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات يف أسعار العمالت السائدة يف السوق. ليست للمجموعة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العموالت كام يف 

31 ديسمرب 2014م. تقوم املجموعة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العامئة باستخدام اتفاقيات تحوط مرتبطة بعموالت والتي لها تأثري اقتصادي عىل تحويل القروض من قروض عامئة إىل قروض بعمولة ثابتة.  

مخاطر السيولة 

متثل مخاطر السيولة املخاطر التي تواجهها املجموعة يف توفري األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مايل برسعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للتأكد من 

توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

مخاطر العمالت 

متثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار الرصف األجنبي. تقوم اإلدارة مبراقبة التغريات يف أسعار الرصف األجنبي، وتحمل آثارها عىل القوائم املالية املوحدة وفقاً لذلك.

القيمة العادلة 

 

متثل القيمة العادلة القيمة التي يتم مبوجبها تبادل أصل، أو سداد التزام ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبرشوط تعامل عادلة. وحيث يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فإنه ميكن أن تنتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة 

املقدرة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الخاصة باملجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

34 - املعلومات القطاعية و الهيكلة املستقبلية لنشاطات املجموعة

تقسم االنشطة التشغيلية الرئيسة يف املجموعة إىل انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات املشرتكني والتي تعترب مكملة لبعضها البعض يف إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إىل املستهلك، حيث تتحقق إيرادات املجموعة حالياً من بيع التيار للمستهلك النهايئ حسب 

التسعرية الرسمية املقررة نظاماً.  وتتم جميع عمليات املجموعة داخل اململكة.

فيام ييل وصف لألعامل الرئيسة لكل نشاط:

التوليد: توليد وتوفري الطاقة الكهربائية.

النقل: نقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة النقل إىل شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها.

التوزيع وخدمات املشرتكني: استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها عىل املشرتكني. وإصدار وتوزيع فواتري االستهالك وتحصيلها.

تعمل الرشكة حاليا عىل تطبيق خطة متكاملة تهدف اىل فصل األنشطة الرئيسة إىل رشكات مستقلة وتطوير أسعار بيع بينية، وعليه ستحدد إيرادات ومرصوفات كل رشكة عىل حدة عند اكتامل عملية الفصل وذلك لقياس أداء كل نشاط ونتائج أعامله بشكل مستقل 

وكجزء من هذه الخطة، تم تأسيس الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء واعتامد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بها من قبل مجلس اإلدارة. وقد بدأت الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء عملياتها التشغيلية واملتعلقة بنشاط النقل يف 1 يناير 2012م.
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فيام ييل بيان باملوجودات الثابتة ومجموع املوجودات واملطلوبات لرشكات املجموعة الرئيسة. تشتمل البيانات املالية للرشكة السعودية للكهرباء الواردة يف الجدول التايل عىل نشاط التوليد والتوزيع وخدمات املشرتكني إضافة إىل املركز الرئيس حيث مازالت اإلجراءات 

جارية لفصل نشاطي التوليد والتوزيع - حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة - ضمن خطة الرشكة املتكاملة للفصل. تشتمل البيانات املالية للرشكة الوطنية لنقل الكهرباء عىل نشاط النقل بينام تشتمل البيانات املالية للرشكات التابعة االخرى عىل جميع 

الرشكات الواردة يف االيضاح )1( فيام عدا الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء.

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

الرشكات التابعة األخرى الرشكة الوطنية لنقل الكهرباءالرشكة السعودية للكهرباء31 ديسمرب 2014
األرصدة املتداخلة 

اإلجاميل

215,373,390       -      -154,924,72360,448,667موجودات ثابتة، صايف

317,908,193)67,901,252(312,708,88472,965,270135,291مجموع املوجودات

258,665,697)57,831,395(256,915,25959,516,39865,435مجموع املطلوبات

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

الرشكات التابعة األخرى الرشكة الوطنية لنقل الكهرباءالرشكة السعودية للكهرباء31 ديسمرب 2013
األرصدة املتداخلة 

اإلجاميل

183,563,192       -      -128,931,24954,631,943موجودات ثابتة، صايف

276,787,644)59,363,963(272,339,79063,735,73676,081مجموع املوجودات

220,511,331)49,323,520(219,263,02050,536,19335,638مجموع املطلوبات

35 - تعديالت سنوات سابقة و أرقام املقارنة 
قامت الرشكة خالل الربع الرابع من العام املايض املنتهي يف 31 ديسمرب 2013 باملحاسبة عن حصتها يف الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملثبتة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها والتي تتبع الرشكة يف املحاسبة 

عنها طريقة حقوق امللكية. نتج عن هذا االحتساب تعديل األرصدة االفتتاحية لحقوق املساهمني – احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط – مببلغ 520 مليون ريال سعودي كام يف 1 يناير 2013 )ايضاح 9 و 21(. 

كام تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض أرقام السنة الحالية.
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