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تزويد عمالئنا بخدمة كهربائية مأمونة 
ذات موثوقية عالية وحتقيق تطلعات 

مساهمينا، واالهتمام مبوظفينا، 
واالستخدام األمثل ملواردنا.

مهمتنا

شبكات النقل    محطات التوليد

380 ك.ف

320 ك.ف

132 ك.ف

115 ك.ف

110 ك.ف

غازية
بخارية
مركبة
ديزل

ديزل + غاز

املساهمة في حتسني احلياة املعيشية 
وتعزيز املركز التنافسي القتصاد 
اململكة العــربيـــة الســعوديــة في 

جميع املجــاالت.

رؤيـــــتــنا
نطاق أعمالنا
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أعضاء مجلس اإلدارة

محمود بن عبدالله طيبة )رحمه الله(
> رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله بن محمد باسودان
> عضو مجلس اإلدارة

عيسى بن محمد العيسى
> عضو مجلس اإلدارة

خالد بن عبدالله السبتي
> عضو مجلس اإلدارة

عصام بن علوان البيات
> عضو مجلس اإلدارة

علي بن صالح الصقير
> عضو مجلس اإلدارة

سليمان بن عبدالله القاضي
> عضو مجلس اإلدارة

صالح بن حسني العواجي
> نائب رئيس مجلس اإلدارة

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
صالح بن حسني العواجي

يجسد التقرير السنوي لعام 2008 معاٍن ومدلوالت التغيير الذي تسعى الشركة 
السعودية للكهرباء لتحقيقه منذ إنشائها وبدءها ألعمالها في عام 2000. وبنظرة 
سريعة حلصيلة العام الثامن من عمرها يتبني أن الشركة حققت إجنازات مميزة 
في مجال تعزيز النظام الكهربائي. ويشكل ما حتقق من إجنازات في هذا املجال 

جانباً من نهجها وسعيها الرتياد آفاق املستقبل من خالل االستمرار في إنشاء 
املشاريع في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ملواكبة النمو املتزايد 

في الطلب على الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى أداء الشركة، وبناء احتياطي 
مناسب من الطاقة الكهربائية مبا نسبته %15 من احلمل الذروي، وتعزيز 

وتطوير البنية األساسية ملرافق الشركة الكهربائية.
وتوجه الشركة جهودها املتواصلة التي تبذلها ملقابلة الطلب املتزايد على 

الطاقة الكهربائية، الذي قاربت معدالت منوه السنوية %10 بإعداد وتطوير خطة 
لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشرة املقبلة بهدف تعزيز النظام الكهربائي 
بإضافة 32,000 ميجاواط، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق 

اململكة الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بني املناطق، وحتقيق مبدأ 
التشغيل االقتصادي. وقد بنت الشركة هذه اخلطة على منهجية علمية راسخة، 

وفي ضوء دراسة متأنية لالحتياجات املستقبلية، مستشرفة آفاق املستقبل 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات من أجل مواجهة حتديات النمو السكاني والعمراني 

والصناعي والزراعي باململكة، واستدامة التنمية االقتصادية فيها.

وفي سياق مواٍز لهذا، عززت الشركة اجتاه تنويع مصادرها التمويلية، وتأمني 
التدفق النقدي املطلوب للنشاطات االستثمارية والتشغيلية. وكانت الشركة قد 

بدأت هذا اجلهد بإصدار الصكوك التمويلية، وتشجيع االستثمار، وإنشاء املشاريع 
املشتركة مع القطاع اخلاص. واستمرت الشركة في تنفيذ هذه السياسات املالية 

الرامية لتعزيز مركزها املالي وتعزيز ثقة املستثمرين في الشركة، وجذبهم 
لالستثمار في مشاريعها. وفي هذا الصدد خطت الشركة خطوات مهمة في 

مجال تشجيع املستثمرين احملليني والعامليني للمشاركة في مشاريع التوليد، وذلك 

انسجاماً مع برنامج مشاركة القطاع اخلاص في مشاريع الكهرباء الذي يهدف 
إلى تعزيز عوامل جذب لالستثمار. وقد طرحت الشركة وستطرح من خالل هذا 

البرنامج عدداً من املشاريع في مجال توليد الطاقة الكهربائية. 
وفي هذا العام تواصلت جهود الشركة الرامية للمحافظة على إمدادات 
الطاقة الكهربائية واستقرارها، والسعي لسد االحتياجات املستقبلية، وحتسني 

اخلدمات املقدمة للمشتركني الذين بلغ عددهم بنهاية عام 2008 إلى 5,420,810 
خمسة ماليني وأربعمائة وعشرين وثمامنائة وعشرة مشتركني. كما استمرت الشركة 
في سياساتها الهادفة إلى تغطية القرى والهجر بالكهرباء، وكانت حصيلة هذا العام 

إيصال اخلدمة الكهربائية إلى 452 قرية وهجرة جديدة، ليصل بذلك عدد املدن 
والقرى والهجر التي وصلتها الكهرباء بنهاية العام إلى 11,405 مدينة وقرية وهجرة. 
وواكب هذه اجلهود اهتمام كبير بتطوير وتنمية املوارد البشرية من خالل التركيز على 

برامج التدريب والتطوير فوصلت معدالت التوطني إلى ما نسبته 84.86%.

وفي اخلتام يطيب لي بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أقدم 
خالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى مقام خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، حفظهما 

الله، على الدعم السخي الذي قدمته الدولة للشركة، الذي هو امتداد للدعم 
الذي ظل قطاع الكهرباء يحظى به طوال تاريخه، وهذا الدعم مكن الشركة من 
تنفيذ العديد من املشاريع التي ساهمت في تلبية احتياجات القطاعات التنموية 

في اململكة من الكهرباء. كما أقدم الشكر ملعالي املهندس عبدالله بن عبدالرحمن 
احلصني وزير املياه والكهرباء على ما يقدمه من دعم ومساندة ملسيرة الشركة 

بشكل خاص، وقطاع الكهرباء بصفة عامة. أود نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للمساهمني، وعمالء الشركة والى إدارتها 

ومنسوبيها، سائاًل املولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لتحقيق ما نتطلع إليه خلدمة 
مساهمي الشركة، واملشتركني وخدمة وطننا الغالي.   <
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21,525,93226,087,13328,490,77821,018,26027,180,00425,010,507مجموع املوجودات املتداولة

79,850,92283,119,16389,072,072106,190,005109,189,814120,371,856مجموع املوجودات غير املتداولة

57,117,53163,883,93371,300,51480,079,39688,375,74796,829,742مجموع املطلوبات

44,259,32345,322,36346,262,33647,128,86947,994,07148,552,621مجموع حقوق املساهمني

1,310,2881,003,2031,259,1591,154,5741,114,378764,046الدخل من العمليات التشغيلية

1,408,4431,299,6321,483,0421,413,8321,412,4991,104,447صافي الدخل

ملخص أدائنا الماليملخص أدائنا المالي  2003 – 2008

باآلف الرياالت السعودية ماعدا العائد على السهم
20082007

كما في 31 ديسمبر

املوجودات

25,010,50727,180,004مجموع املوجودات املتداولة

120,371,856109,189,814مجموع املوجودات غير املتداولة

145,382,363136,369,818إجمالي املوجودات

املطلوبات

40,148,65834,675,661مجموع املطلوبات املتداولة

41,743,02438,762,026مجموع املطلوبات غير املتداولة

14,938,06014,938,060قرض حكومي

48,552,62147,994,071مجموع حقوق املساهمني

145,382,363136,369,818مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

اإليرادات

20,651,79919,322,935مبيعات الطاقة الكهربائية

752,359722,994تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة

884,584793,131تعريفة إيصال اخلدمة الكهربائية

340,401338,798إيرادات ومصروفات أخرى )صافي(

22,629,14321,177,858مجموع اإليرادات

املصروفات

)19,724,682()21,524,696(مجموع مصروفات التشغيل

)40,677( - مخصص الزكاة الشرعية

 -  - تعديالت غير متكررة

)19,765,359()21,524,696(مجموع مصروفات التشغيل ومخصص الزكاة

الدخل

764,0461,114,378الدخل من العمليات التشغيلية

1,104,4471,453,176صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

1,104,4471,412,499صافي الدخل )الربح(

0.270.34العائد على السهم

0.270.34العائد على السهم
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مجموع الموجودات المتداولة 2008-2003

مجموع المطلوبات 2008-2003

الدخل من العمليات التشغيلية 2008-2003

مجموع الموجودات غير المتداولة 2008-2003

مجموع حقوق المساهمين 2008-2003

صافي الدخل 2008-2003
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كلمة الرئيس التنفيذي
علي بن صالح البراك

في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية في جميع مناطق اململكة تزايداً ملحوظاً واصلت 
الشركة تنفيذ مشاريع عديدة في مجاالت التوليد والنقل والتوزيع مبتوسط تكلفة قدره 20 مليار ريال سنوياً 

ملقابلة هذا النمو الكبير في الطلب مت توفيرها من موارد الشركة الذاتية واالقتراض من البنوك التجارية 
وفتح املجال ملشاركة القطاع اخلاص لالستثمار في مشاريع توليد الكهرباء.

ويوضح التقرير السنوي لعام 2008 حجم اجلهد املبذول في هذا املجال، فمن خالل دورها في مجاالت 
تعزيز البنية الكهربائية، أضافت الشركة طاقة كهربائية بلغت قدرتها 2,009 ميجاواط لزيادتها قدرة التوليد 

الفعلية نتيجة تنفيذ أنظمة التبريد لوحدات التوليد وإضافة 30 وحدة توليد جديدة. 
وفي مجال حتسني وتطوير شبكات النقل ولتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وخدمة الطلبات اجلديدة، 

على مستوى اجلهد الفائق 230-380 ك.ف، مت إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية بطول 1,050 كلم دائري 
بجانب إنشاء 4 محطات حتويل جديدة وتعزيز محطة حتويل قائمة أخرى. أما على مستوى اجلهد العالي 
110-132 ك.ف، فقد متت إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول 763 كلم دائري وإنشاء 12 

محطة حتويل جديدة وتعزيز محطات حتويل قائمة. 
وانطالقاً من ضرورة وجود شبكة نقل وطنية تربط مناطق اململكة، أرست الشركة عقوداً إلنشاء مشاريع 

ربط الشبكات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5,000 مليون ريال، واملشاريع هي:
- املشاريع املرتبطة مبشاريع الربط الكهربائي بني املنطقتني الوسطى والغربية ومنها محطات القصيم–2 

وشرق املدينة جهد 380 ك.ف. وخط الربط بينها جهد 380 ك.ف. وخطوط ربط محطة القصيم–2 بشبكة 
املنطقة الوسطى وخطوط ربط محطة شرق املدينة بشبكة املنطقة الغربية جهد 380 ك.ف. وبلغت التكلفة 

اإلجمالية لهذه املشاريع 3,341 مليون ريال. 
- املشاريع املرتبطة باملرحلة الثانية من خطوط ربط املنطقة اجلنوبية وتشتمل على مشروعي خط 

الشقيق – منرة جهد 380 ك.ف. ومحطة منرة جهد 380 ك.ف. وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذين املشروعني 
1,030 مليون ريال. 

- مشروع ربط املنطقة الغربية باملنطقة اجلنوبية )خط منرة - الشعيبة جهد 380 ك.ف( حيث بلغت التكلفة 
اإلجمالية للمشروع 520 مليون ريال. 

- مشروع خط الربط الرابع بني املنطقتني الوسطى والشرقية )خط خريص – التاسعة جهد 380 ك.ف( 
حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 210 مليون ريال.

أما في مجال توزيع الطاقة فقد مت إيصال اخلدمة الكهربائية لـ 260,543 مشتركاً جديداً ليصبح عدد 
املشتركني 5,420,810 مشتركاً بنهاية عام 2008 مقارنة بـ 5,182,539 مشتركاً في عام 2007 وبنسبة منو 

بلغت %4.6، إضافة إلى تعزيز شبكات التوزيع. 
وحافظت الشركة على التصنيفات االئتمانية رفيعة املستوى التى حصلت عليها من مؤسسات عاملية 

متخصصة العام املاضي. وقد ابقت وكالة موديز على تصنيفها االئتماني للشركة من الدرجة A1 فيما رفعت 
شركة فيتش العاملية تصنيفها االئتماني للشركة من الدرجة +A الى الدرجة –AA، وكذلك رفعت ستاندرد 

آند بورز تصنيفها للشركة من الدرجة +A الى الدرجة –AA، ويعتبر نيل الشركة لهذه التصنيفات االئتمانية 
جناحاً كبيراً لها إذ أنه يبرز سالمة توجهاتها اإلستراتيجية جتاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في اململكة. 

كما أنه أسهم في استمرار تعزيز ثقة املستثمرين في الشركة وجذبهم لالستمرار في مشاريعها.
كما واصلت الشركة جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية املوارد البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها فحققت في 

مجال توطني الوظائف منواً ملحوظاً حيث وصلت النسبة إلى %84.86 من مجموع العاملني بالشركة. وجدت 
املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع قدراً من االهتمام من قبل الشركة من خالل إيصال اخلدمة الكهربائية 

للقرى والهجر، بالرغم من أن تقدمي هذه اخلدمة غير ذي جدوى اقتصادية للشركة. كما اهتمت الشركة بدعم 
برنامج األبحاث والتطوير بهدف ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية، وحتسني أنظمتها، باإلضافة إلى برامج 
احلفاظ على البيئة، وبرامج السالمة العامة، ودعم ورعاية بعض األنشطة والفعاليات االجتماعية واالقتصادية. 

وواصلت الشركة تنفيذ برنامج مشاركة القطاع اخلاص في مشاريع الكهرباء من خالل ثالثة مشاريع 
تبلغ تكاليف االستثمار فيها أكثر من 25 ألف مليون ريال إلنشاء محطات إنتاج كهرباء بطاقة قدرتها 5,200 

ميجاواط. كما ستركز الشركة خالل املرحلة املقبلة على خطة شاملة للنظام الكهربائي 2009-2018، مت 
وضعها في ظل الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية بنسب عالية وبعد دراسة لتوقعات األحمال الكهربائية 

التى قدر لها أن تصل لنحو 68 ألف ميجاواط بنهاية سنوات اخلطة. وتشتمل هذه اخلطة التى تهدف 
إلحداث التوسع املطلوب وتعزيز الربط الداخلي بني شبكات اململكة على عدد من املشاريع في مجاالت توليد 

ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وستبلغ إجمالي االستثمارات الرأسمالية في ميزانية الشركة الرأسمالية لعام 2009  نحو 18,732 

مليون ريال لتنفيذ 206 مشروعاً جديداً فيما سيشهد العام نفسه إيصال اخلدمة الكهربائية ألكثر من 255 ألف 
مشترك. وسيصل عدد املشتركني بنهاية عام 2012 الى 6.5 مليون مشترك، بينما سيتم إيصال اخلدمة 
الكهربائية لـ 285 قرية وجتمع سكاني خالل عام 2009 ليصل بذلك عدد القرى والتجمعات السكانية 

املكهربة خالل سنوات اخلطة 2010-2012 الى 467 قرية وجتمعاً سكانياً.

وفي اخلتام يسرني نيابة عن جميع منسوبي الشركة أن أقدم خالص الشكر والتقدير ملجلس اإلدارة 
لدوره الهام في التوجيه والدعم إلدارة الشركة والذي كان له األثر االيجابي في ما حتقق من إجنازات. كما 

يسعدني أن أقدم خالص الشكر للجهات احلكومية واملؤسسات اخلاصة التي ظلت تقدم الدعم واملؤازرة 
للشركة. والشكر ميتد أيضاً جلميع عمالئنا ومساهمينا على الدعم الذي حتظى به الشركة من قبلهم، أما 

منسوبو الشركة الذين وقفوا خلف كل إجناز حتقق طيلة األعوام املنصرمة فلهم منى الشكر والتقدير على كل 
جهد بذلوه وكل عمل قاموا به.  <
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استمرت الشركة في تنفيذ سياستها املالية الرامية إلى تعزيز مركزها املالي، والعمل على توفير التدفقات 
النقدية الالزمة للصرف على مشاريع الشركة من خالل الوسائل التمويلية املتاحة، كما أولت الشركة اهتماماً 

بإعادة هيكلة بعض القروض التجارية واستمرار برنامج التصنيف االئتماني للشركة من مؤسسات عاملية 
متخصصة في التصنيفات االئتمانية وذلك لدعم وتأكيد سالمة توجهات الشركة اإلستراتيجية وجناح 

سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، واستمرار تعزيز ثقة املستثمرين في الشركة وجذبهم لالستثمار 
في مشاريعها، وقد حققت الشركة العديد من اإلجنازات في املجال املالي ومن أبرزها:

الفصل املالي بني أنشطة الشركة:
توطئة للخطوات املستقبلية في مجال إعادة هيكل أنشطة الشركة مت اتخاذ العديد من اإلجراءات في مجال 

الفصل املالي منها:
-  تهيئة النظام اآللي SAP  مبا يتوافق  وفصل أنشطة الشركة املختلفة.

-  االنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط املالية التالية:
>  تصنيف قطاعات الشركة املختلفة إلى مراكز تكلفة/ربحية/ استثمار.

.SLA إتفاقية اخلدمة  <
>  أسعار تبادل الطاقة.

>  حساب معدل تكلفة رأس املال حسب األنشطة.
وهذه اإلجراءات ستمكن الشركة من قياس ربحية وأداء وفاعلية أنشطة الشركة املختلفة بهدف تقدمي تقارير 

دقيقة تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات الصائبة واملساعدة في تطوير أداء األنشطة.
هيكلة القرض:

مت إعادة هيكلة القرض التجاري ذي التكلفة العالية من خالل احلصول على متويل إسالمي جديد )مرابحة( 
وبتكاليف متويلية أقل وفترة سداد أطول وقد حققت الشركة من هذه العملية وفراً كبيراً في تكاليف التمويل 

لفترة القرض.
التصنيف االئتماني:

متكنت الشركة في عام 2008 من احملافظة على معدالت التصنيف االئتماني الذي حصلت عليه في العـام 
2007، وكانت نتائـج التقييم السنوي الذي قامت به ثالث شركات عاملية على النحو التالي:

. A1 أبقت وكالة موديز للتصنيف االئتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة <
> رفعت شركة فيتش العاملية للتصنيفات االئتمانية تصنيفها االئتماني للشركة من الدرجة )+A( إلى 

.)AA-( الدرجة
> رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف االئتماني الذي كانت قد منحته للشركة من الدرجة )+A( إلى 

.)AA-( الدرجة
ويعد هذا التصنيف إجنازاً آخر للشركة مكنها من االحتفاظ بهذه املكانة كما يتيح لها احلصول على متويل 

مشاريعها بأفضل وأنسب الشروط. 

املعامالت املصرفية اآللية:
مت ربط الشركة مبعظم البنوك احمللية من خالل نظام )E-Banking( الذي ميكن الشركة من حتويل 

مستحقات املستفيدين آلياً إلى حساباتهم في كافة البنوك وإمتام جميع املعامالت املصرفية األخرى آلياً 
وكذلك اإلسهام في إدارة أموال الشركة بكفاءة عالية.   <

سـياسـتنا المـاليـة

5.7%
منو قدرات التوليد الفعلية بالشركة إلى 34,470 ميجاواط

 6.2%
منو قدرات التوليد املتاحة إلى 39,242 ميجاواط

4.8%
منو شبكات نقل الطاقة إلى 39,793 كلم-دائري

5.2%
منو شبكات التوزيع إلى 170,400 كلم-دائري

4.3%
منو توصيالت املشتركني إلى 175,020 كلم-دائري

8.7%
منو املجموع اجلبري لألحمال الذروية إلى 38,000 ميجاواط

6.7%
منو الطاقة املبيعة إلى 181,098 ج.و.س

4.6%
منو عدد املشتركني إلى 5,420,810 مشتركاً

4.1%
منو إجمالي عدد املدن والقرى والهجر املكهربة إلى 11,405

1.3%
منو نسبة التوطني إلى %84.86 من إجمالي عدد املوظفني البالغ 28,029 موظفاً

أبرز مؤشرات العام 2008 مقارنة مع 2007
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االهتمام بمساهمينا
حتقيق تطلعات مساهمي الشركة واالهتمام بهم من أهم األهداف اإلستراتيجية الرئيسة للشركة. وبناًء عليه، 
نحرص على تنمية حقوق املساهمني وتسهيل ممارستهم حلقوقهم وحصولهم على املعلومات ودعوتهم حلضور 

اجلمعيات العمومية وتسهيل صرف أرباحهم والرد على استفساراتهم.

وانطالقاً من حرصنا على االلتزام التام مبا ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السوق املالية نعمل على 
اإلفصاح عن النتائج املالية والتطورات والتغيرات اجلوهرية في الشركة، وااللتزام بالشفافية ومطابقة أنظمة 

الشركة الداخلية مع لوائح هيئة السوق املالية. ونقوم بالتواصل مع اجلهات املعنية بالسوق املالية وتبادل 
املعلومات ذات العالقة بالشركة وسهمها مع املستثمرين واملؤسسات املالية االستثمارية. وتراعي الشركة تطبيق 
األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات التي لها عالقة بأعمال وأنشطة الشركة، السيما فيما 

يتعلق بحقوق املساهمني وااللتزام بالتعليمات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية. ونحرص على متابعة 
أداء السهم بشكل يومي وإصدار تقارير دورية عن أداء سهم الشركة وحتليل ما يكتب عن السهم في الصحف 

واملنتديات املتخصصة.

وقد كان من أبرز اإلجنازات واخلدمات التي قدمت للمساهمني في عام 2008 ما يلي:
>  صرف األرباح بانسيابية عالية حيث مت صرف ما نسبته %95 من إجمالي مبلغ أرباح املساهمني.

>  تقلص عدد احملافظ املرجتعة في العام املاضي إلى 133 محفظة فقط من إجمالي 73,224 محفظة. 
>  نشر تقارير أداء سهم الشركة )أسبوعية، شهرية، ربع سنوية وسنوية( باملوقع اإللكتروني للشركة.

>  نشر جميع إعالنات الشركة التي تنشر في موقع تداول واملعلومات التي تهم املساهمني واملستثمرين 
    على املوقع اإللكتروني للشركة.

>  تشكيل جلنة من كبار املسؤولني بالشركة لوضع نظام حوكمة خاص بالشركة.

توزيع رأسمال الشركة

عدد األسهم اململوكةاجلهة

3,096,175,320حصة احلكومة

288,630,420شركة أرامكو السعودية

781,788,075األهالي ومن في حكمهم

4,166,593,815املجموع

أداء سهم الشركة
أغلق املؤشر العام للسوق املالية السعودية ) تداول ( عند مستوى 4,802.99 نقطة في نهاية عام 2008  مقارنة 

مع 11,038.66 نقطة في نهاية عام 2007  منخفًضا 6,235.67 نقطة )%56.49(. وقد حقق املؤشر أعلى نقطة 
إغالق خالل عام 2008 في يوم 12 يناير حيث أغلق عند مستوى 11,697.01 نقطة.

و في نهاية عام 2008، أغلق مؤشر قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية على مستوى 3,415.18 نقطة مقارنة مع 
5,614.08 نقطة في نهاية عام 2007  منخفضاً بنسبة )39.17%(. 

أما بالنسبة ألداء سهم الشركة، فقد أغلق سعر السهم في نهاية 2008 منخفضاً بنسبة )%37.29(  مقارنة 
بإغالق عام 2007. حيث أغلق السهم عند 9.25 ريال في عام 2008  مقابل 14.75 ريال  في عام 2007.

وقد انخفضت كمية أسهم الشركة املتداولة بنسبة %30.77 من 2,205,185,449 في عام 2007  
إلى 1,526,730.75 في عام 2008، وكذلك انخفضت قيمة األسهم املتداولة بنسبة  %29.62 من 

29,548,005,806.50 في عام 2007  إلى 20,797,308,761.85 في عام 2008  وانخفض عدد الصفقات 

بنسبة %30.28 من 517,191 في عام 2007  إلى 360,560 في عام 2008.  وبلغت أعلى قيمة للسهم 17.25 
ريال في عام 2008  مقابل 17 ريال في عام 2007، ووصلت أدنى قيمة للسهم 8.85 ريال في عام 2008 

مقارنته بـ 11 ريال في عام 2007.   <

التغير )%(20082007الـبـيــــــان

%56.49-4,802.9911,038.66املؤشر العام للسوق املالية السعودية )تداول(

%39.17-5,614.08 *3,415.18مؤشر قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

%30.77 -1,526,730,0752,205,185,449كمية األسهم املتداولة

%29.62- 20,797,308,761.8529,548,005,806.50قيمة األسهم املتداولة

%30.28-360,560517,191عدد الصفقات

%1.47-17.2517.00أعلى قيمة للسهم

%19.55-8.8511.00أدنى قيمة للسهم

%37.29-9.2514.75قيمة إغالق السهم

* مت اعتماد القطاعات اجلديدة للسوق في 2008/4/5. 

6.9%

18.8%

74.3%

6.9%

18.8%

74.3%

احلكومة

األهالي

أرامكو

الكمية المتداولة لسهم الشركة خالل عام 2008أعلى وأدنى قيمة لسهم الشركة خالل عام 2008القيمة المتداولة لسهم الشركة خالل عام  2008
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يناير
> مجلس اإلدارة وافق على الئحة نظام التوفير واالدخار.

> الشركة وقعت عقوداً للتوسعة اخلامسة حملطة التوليد برابغ وربطها بالشبكة الكهربائية بقيمة 3,825 مليون ريال.
> الشركة أطلقت باكورة مشاريعها أمام املستثمرين وتستقبل طلبات االستثمار في مشروع محطة مستقلة إلنتاج

الكهرباء برابغ.

فبراير
> الشركة أنهت مشروع دراسة تطوير إستراتيجية خدمة العمالء. 

> الشركة اعتمدت وثيقة أخالقيات العمل.
> مجلس اإلدارة وافق على زيادة بدل السكن إلى %25 وبحد أدنى 15 ألف ريال ووافق على رفع نسبة

احلاصلني على تقدير جيد جداً إلى %23 بدالً من %15 ووافق على صرف مكافأة شهر للحاصلني على 
تقدير ممتاز ونصف شهر للحاصلني على تقدير جيد جداً. 

> مجلس اإلدارة أقر صرف 70 هللة لكل سهم والشركة حتقق أرباحاً بلغت 1,553 مليون ريال لعام 2007.

مارس
> بدأ تطبيق نظام االدخار للموظفني السعوديني.

> الشركة دشنت نظاماً آلياًَ جديداً لتسجيل املوردين. 
> الرئيس التنفيذي دشن مركزي التحكم في القطاعني األوسط والشرقي. 

أبريل
> الشركة احتفلت بتخريج 683 خريجاً. 

> الشركة عقدت جمعيتها العامة العادية السادسة وأقرت صرف أرباح املساهمني بواقع 70 هللة للسهم. 
> مجلس اإلدارة وافق على ترسية عقود بلغت قيمتها 2,828 مليون ريال الستكمال مشروعها اإلستراتيجي

املتمثل في الربط الكهربائي بني مناطق اململكة الوسطى والشرقية والغربية واجلنوبية. 
> الشركة رعت ودعمت احلملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء مبليون ريال. 

> الشركة أطلقت املرحلة الثانية من برنامج النمط اإلداري واملناخ التنظيمي. 
> الرئيس التنفيذي اعتمد قواعد وسياسات االستخدام األمثل ملوارد تقنية املعلومات. 

مايو
> الشركة رعت أيام املهنة باجلامعات وأسست كراسي علمية بها. 

> الشركة حصلت للمـرة الرابـعــة على اجلـــائــزة الـذهبـيـة للســعودة من يـد صـاحب الســمو املـلـكي األمير 
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. 

> الشركة صرفت أرباح املساهمني التي أقرتها اجلمعية العامة العادية السادسة. 
> الشركة نظمت بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية، امللتقى السابع لتطوير املوارد

البشرية وسط مشاركة إقليمية وعاملية. 
> الشركة عقدت ملتقاها الثاني مع مصنعي وموردي مواد التوزيع مبدينة الرياض. 

> الشركة عقدت بالتعاون مع املقاولني املنفذين ملشاريع الشركة، ندوة االندماج واالستحواذ. 
> الشركة نفذت بالتنسيق مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اللقاء العلمي حتت عنوان )تأثير املجاالت

الكهرومغناطيسية في اململكة( ويأتي هذا اللقاء ضمن املسؤولية اإلجتماعية للشركة ودعمها للبحوث 
والدراسات العلمية املتخصصة في مجال الكهرباء.

يونيو
> مجلس اإلدارة وافق على رفع احلد األعلى لسلم الرواتب جلميع املوظفني بنسبة %7 ووافق على رفع عالوة
التوظيف للسعوديني اجلامعيني حديثي التخرج في بعض التخصصات 1,000 ريال ووافق على رفع رواتب 

خريجي معاهد الشركة في املجاالت الفنية إلى 4,200 ريال. 
> صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض سلم الرئيس التنفيذي درعاً تكرميياً

خالل حفل تخريج متدربي وحدات مجلس التعليم الفني بالرياض تقديراً لدور الشركة في التوظيف.
> مجلس اإلدارة اعتمد ترسية أربعة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 26 مليار ريال. 

> الشركة رعت اليوم العاملي للبيئة الذي نظمته الهيئة امللكية باجلبيل وينبع في إطار مسؤوليتها االجتماعية. 
> الشركة وقعت اتفاقية كرسي علمي مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بتكلفة قدرها 5 مليون ريال.

يوليو
> الشركة أبرمت عقد قرض مرابحة قيمته 6 مليار ريال مع ستة بنوك محلية لسداد القرض التجاري القائم

ودعم متويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية. 
.)A1( وشركة موديز تبقي تصنيفها على الدرجة )AA( شركة فيتش رفعت تصنيفها االئتماني للشركة إلى الدرجة <

> الشركة نالت جائزة أبها للخدمة الوطنية.

أغسطس
.AA- ًللعام الثاني شركة ستاندرد آند بورز منحت الشركة تصنيفاً إئتمانيا <

سبتمبر
> الشركة نالت املركز السابع عشر من بني 150 شركة على مستوى اململكة ودول اخلليج العربية. 

> الشركة وقعت عقد توسعة محطة توليد الشعيبة في مرحلتها الثالثة. 

أكتوبر
> منتدى املوارد البشرية الذي أقيم في جدة كرم الشركة ضمن الفئة الذهبية الراعية للمنتدى.

> خادم احلرمني الشريفني وضع حجر األساس لعدد من مشاريع الربط الكهربائي باملدينة املنورة. 
> وزارة املياه والكهرباء كرمت الشركة لرعايتها الذهبية للحملة الوطنية لترشيد الكهرباء. 

> الشركة شاركت في امللتقى الدولي السابع للتشغيل والصيانة بتقدمي ست أوراق عمل ونالت درعاً تكرميياً. 
> الشركة أقامت أول فعالية علمية لألمن الصناعي.

> الشركة نالت جائزة األداء املميز في مجال تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية.

نوفمبر
> صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز كرم الشركة خالل مؤمتر احلاسب اآللي وأشاد بجهودها 

في دعم كراسي البحث باململكة. 
> الشركة وقعت ثالث اتفاقيات لكراسي علمية بتكلفة 15 مليون ريال ومت تكرميها تقديراً لهذا الدعم.

> املجلس السعودي للجودة باملنطقة الغربية كرم الشركة تقديراً لدورها الرائد في اجلودة والتحسني املستمر.
> مجلس اإلدارة وافق على برنامج يتيح للموظفني السعوديني احلصول على قروض لبناء ومتلك مساكن. 

ديسمبر
> الشركة نظمت ندوتها السادسة خلدمة املشترك بالقطاع الغربي. 

> الشركة عقدت جمعيتها العامة العادية السابعة التي وافقت على تعيني أعضاء مجلس اإلدارة لدورته اجلديدة. 
> الشركة جنحت في تنفيذ خطتها التشغيلية ملوسم حج 1429هـ.   <

أبــــــرز أحـــــداث الــعــــــــام 
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خطة تعزيز النظام الكهربائي

هدفنا %15 احتياطي
في توليد الكهرباء

تنطلق الشركة في مفهومها للتخطيط من كونه أضحى سمة من سمات العصر احلديث يتم مبوجبه وضع
تصور للمستقبل ومن ثم العمل على تلبية االحتياجات املستقبلية في ضوء األهداف واالمكانيات والتنبوء 

باملشكالت املتوقعة واقتراح آليات العمل. واستناداً إلى هذا املفهوم قامت الشركة بدراسة حتليلية للواقع الذي 
نشأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11هـ والذي قضى بدمج جميع الشركات 

السعودية املوحدة للكهرباء في املناطق والشركات الصغيرة واملشاريع التشغيلية التي كانت تديرها املؤسسة 
العامة للكهرباء في شركة مساهمة واحدة هي »الشركة السعودية للكهرباء«.

ورأت الشركة أن واقعاً جديداً قد تكّون تتمثل ابرز مالمحه في ضرورة إكمال عمليات الدمج وتوحيد 
النظم خاصة وأن الشركة الوليدة قد ورثت أنظمة ومستويات  متباينة من التطور تتطلب إمعان النظر من أجل 

األخذ بأفضل االجراءات واالنظمة التى كانت تقوم عليها الشركات السابقة. وقد أجنزت الشركة عمليات 
الهيكل الوظيفي واستكمال الدمج وانتهت من إعداد الوصف الوظيفي ووضع األسس لتخطيط وتدريب وتطوير 

وتقييم القوى العاملة.

إنجازات الخطة المرحلية
ولم تنس الشركة في غمرة إنشغالها مبرحلة التأسيس أن تضع في قمة أجندتها انطالقاً من حرصها على 

التوجه لغد أفضل حتديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي باململكة، ومواصلة مسيرتها الرامية 
خلدمة املشترك وتزويده بالطاقة الكهربائية أينما كان موقعه. وفي ضوء هذا الواقع املاثل وضعت الشركة 
خطة مرحلية تهدف لتنفيذ املشاريع امللحة والعاجلة وتركز على القضايا احليوية املرتبطة بتعزيز قدرات 

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. لقد استطاعت الشركة من خالل هذه اخلطة املرحلية تنفيذ العديد من 
املشاريع الكهربائية. ومن أبرز احملطات التى يجب التوقف عندها عند تناول هذه اخلطة:
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- أنفقت الشركة حوالي 160 مليار ريال منذ تاسيسها وبدئها ألعمالها في 2000/4/5 وحتى  عام 2008.
- تقف مشاريع توسعة محطة الشعيبة ومحطة توليد التاسعة و محطة القرية واجلهود التى بذلت لرفع 
جاهزية محطات التوليد املختلفة وزيادة الكفاءة التشغيلية لنظم التوليد بجانب تطوير اخلدمات املقدمة 

للمشتركني، شاهداً على النجاحات التي حققتها اخلطة املرحلية.
- حققت خطة الشركة املرحلية  توازناً بني متطلبات مرحلة التأسيس وتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء 

والذي وصلت نسبة النمو فيه الى 7%
واجلدول التالي يوضح ما حققته الشركة من إجنازات خالل فترة اخلطة املرحلية:

خطة تعزيز النظام الكهربائي   2009 - 2020
ومواصلة لهذا اجلهد وبناًء على رؤية الشركة ملنهج التخطيط الذي يقتضى حتليل نتائج ما سبق تنفيذه واتخاذ 

القرار حول ما يجب تنفيذه في ضوء دراسة وتقدير عميق للمستقبل، أظهرت احلاجة ضرورة وجود خطة 
ثانية 2009 - 2020. وقد أصبح من الضرورة مبكان بعد اإلستقرار الذي شهدته عمليات الشركة ضمن الهيكل 

اجلديد، مع إستمرار زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب عالية، وجود خطة شاملة للنظام الكهربائي 
في اململكة العربية السعودية على املدى املتوسط.

وقد حددت اخلطة أهدافها بعد دراسة توقعات األحمال املتوقعة والتى يقدر أن تصل خالل سنوات اخلطة 
لنحو 68 ألف ميجاواط. كما وضعت اإلستراتيجيات الالزمة لتطوير النظام الكهربائي في اململكة وحتديد 

املشاريع الكهربائية والتى سيكون بعضها مشاريع مشتركة بني الشركة والقطاع اخلاص فيما ستنجز الشركة 
عدداً من هذه املشاريع.  وستضيف جميع هذه املشاريع التى متت جدولة إنشائها أكثر من 32 ألف ميجاواط.

وتشتمل اخلطة أيضاً على عدد من املشاريع في مجال نقل الطاقة ومن أبرزها مشروع الربط الكهربائي 
أحد أكبر املشاريع التي تنفذها الشركة بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بني املناطق وحتقيقاً ملبدأ التشغيل 

االقتصادي لوحدات التوليد وتعزيز النظام الكهربائي باململكة. كما تشتمل على عدد من املشاريع في مجاالت 
التوزيع كإنشاء عدد من محطات التحويل املركزية والفرعية في مختلف مناطق اململكة.

نسبة التغير20002008البيان

%25,79039,24252قدرات توليد الطاقة )ميجاواط(

%34 29,63139,793أطوال شبكات النقل )كلم - دائري(

%52 226,664345,420أطوال شبكات التوزيع وتوصيالت الطاقة الكهربائية للمشتركني )كلم - دائري(

%50 3,622,3915,420,810عدد املشتركني

)%5.7(30,02828,315عدد املوظفني

%16%84.86%73.2 نسبة التوطني
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خطط التوليد:
ركزت اخلطة على تعزيز قدرات التوليد، وبعد دراسة خليارات التوليد املستقبلية للشبكة املترابطة، أخذت بنظام 

احملطات البخارية على السواحل ومحطات الدورة املركبة أو الغازية )حسب توفر الغاز الطبيعي( في الداخل.
وتبني اجلداول التالية مشاريع التوليد التي تنفذها الشركة أو ينفذها القطاع اخلاص واملشاريع املخطط لها في 
مختلف مناطق اململكة. ويتبني أن احملطات الرئيسة املطلوبة هي ثمانية )8( محطات وهي محطات القرية ورأس 
الزور وجنوب العقير في املنطقة الشرقية واحملطة رقم - 11 في منطقة الرياض ومحطات رابغ وجنوب جدة في 
املنطقة الغربية ومحطة الشقيق في املنطقة اجلنوبية ومحطة ضباء في منطقة الشمال الغربي. وقد مت البدء في 

إجراءات احلصول على املواقع اجلديدة حملطات التوليد في راس الزور وجنوب العقير وجنوب جدة وضباء.

مشاريع توليد الطاقة املخطط لها

املشاريع املخطط لها واملعتمد تنفيذها عن طريق القطاع اخلاص

سنة دخول اخلدمةالقدرة )م.و(النوعاملشروع

1,0002012بخاريمحطة القطاع اخلاص في رأس الزور

2,0002012دورة مركبةمحطة القطاع اخلاص )احملطة -11(

1,2002012بخاريمحطة القطاع اخلاص في رابغ

2,0002014بخاريمحطة القطاع اخلاص في القرية

املشاريع املخطط لها وسيتم تنفيذها عن طريق الشركة / القطاع اخلاص

سنة دخول اخلدمةالقدرة )م.و(النوعاملشروع

1,2552012دورة مركبةتوسعة محطة القرية )اجلزء البخاري(

2,4002012بخاريتوسعة محطة رابغ البخارية

9902014دورة مركبةتوسعة احملطة العاشرة )اجلزء البخاري(

3,2002014بخاريمحطة الشقيق

1,0002014بخاريمحطة ضباء البخارية

3,6002015بخاريمحطة رأس الزور

3,6002015بخاريمحطة جنوب جدة

3,6002016بخاريمحطة العقير

أهداف الخطة:
وضعت الشركة اخلطة الثانية على ضوء اإلمكانيات املتيسرة احلالية واملستقبلية وحددت أهدافها الرئيسة 

كما يلي:
- إعداد توقعات مناسبة لألحمال الكهربائية خالل فترة اخلطة في ظل التطور الصناعي والتجاري والسكني 

الذي تشهده اململكة.
- إعداد خطط التوسعات في قدرات التوليد حسب األنظمة واملعايير العاملية املعاصرة ملقابلة النمو في 

األحمال وضمن توجيهات الدولة لإلستخدام األمثل  للوقود في اململكة.
- إعداد خطط التوسعات في الشبكات الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة من مصادر توليدها إلى املستفيدين 

النهائيني لها لضمان استقرارية وموثوقية النظام الكهربائي.
- إعداد خطط تعزيز الربط الكهربائي الداخلي بني شبكات اململكة ضمن شبكة واحدة ليتم تبادل الطاقة 
الكهربائية بني مختلف مناطق اململكة واإلستفادة املثلى من كافة قدرات التوليد املتاحة في مختلف املناطق 

نظراً الختالف فترات الذروة بينها وتقليل إحتياطي التوليد املطلوب.
- إعداد تقديرات امليزانيات واملتطلبات املالية والتدفقات النقدية لتنفيذ املشاريع املطلوبة خالل فترة اخلطة.

توقعات األحمال:
وضعت اخلطة بعد دراسة متأنية لتوقعات األحمال الكهربائية التي متت دراستها بالتنسيق مع وزارة املياه 

والكهرباء وهيئة تنظيم خدمات الكهرباء واإلنتاج املزدوج للخروج بتصور واضح ومنطقي لتوقعات األحمال في 
جميع مناطق اململكة.

ويبني اجلدول أدناه ملخصاً لألحمال املتوقعة في اململكة خالل سنوات اخلطة:

املنطقة
األحمال املتوقعة )ميجاواط(

20092012201520182020

24,10029,56634,08238,72842,793الشبكة املترابطة بني الوسطى والشرقية

11,67014,14015,99617,88319,928الغربية

2,8504,0204,9645,9436,617اجلنوبية

41,04350,07459,52668,18275,155اململكة
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نقل الطاقة الكهربائية:
تشتمل خيارات التوسع في شبكات نقل الطاقة الكهربائية من مشاريع لربط وحدات التوليد اجلاري تنفيذها 

حالياً واملخطط لها بالشبكة العامة للشركة، ومشاريع لتعزيز الربط الكهربائي بني مناطق اململكة لتكوين شبكة 
موحدة للمملكة، ومشاريع لضمان إستمرار اخلدمة الكهربائية واستقرارية النظام الكهربائي في كافة املناطق.

مشاريع ربط محطات التوليد اجلديدة:
وتتضمن هذه املشاريع شبكات النقل املطلوبة لربط محطات التوليد اجلديدة )سواء التي تنفذها الشركة أو 
التي ينفذها القطاع اخلاص أو املستقبلية( بالشبكات الكهربائية القائمة. ومن أهم هذه املشاريع إستحداث 

شبكة جديدة جهد 380 ك.ف. في منطقة الشمال الغربي من اململكة لربط محطة التوليد املقترحة في ضباء 
مبنطقة تبوك ومنطقة العال / الوجه ومن ثم ربطها بشبكة املنطقة الغربية.

مشاريع توليد الطاقة اجلاري تنفيذها عن طريق الشركة والقطاع اخلاص

املشاريع التي ينفذها القطاع اخلاص
سنة دخول اخلدمةالقدرة )م.و(النوعاملشروع

2,6002009دورة مركبةمحطة القطاع اخلاص في اجلبيل )مرافق(

9002009بخاريمحطة القطاع اخلاص في الشعيبة

8502010بخاريمحطة القطاع اخلاص في الشقيق

املشاريع التي تنفذها الشركة

سنة دخول اخلدمةالقدرة )م.و(النوعاملشروع

1,9052009دورة مركبةتوسعة محطة القرية

4802009غازيتوسعة احملطة الثامنة

4802009غازيتوسعة محطة فرس

1,6802009غازيتوسعة محطة رابغ

2,0002010دورة مركبةاحملطة العاشرة

662010غازيتوسعة محطة جيزان

2402010غازيتوسعة محطة تبوك

1,2002011بخاريتوسعة محطة الشعيبة

مشاريع الربط الداخلي بني مناطق اململكة:
تتضمن اخلطة برنامجا شاماًل إلكمال الربط الكهربائي الداخلي بني مناطق اململكة ويتضمن املشاريع التالية:

وتبني اخلريطة التالية وضع الشبكة الكهربائية لكامل اململكة بعد إكتمال تنفيذ جميع مشاريع الربط:
خطوط الربط في اململكة بعد إكتمال املشاريع املستقبلية

تاريخ دخول اخلدمةاملشروعسنة املوازنة

2009
2012ربط حائل - اجلوف جهد 380 ك.ف

2011ربط القصيم - املدينة جهد 380 ك.ف )املرحلة 2(

2010
2012ربط جيزان - جنران جهد 380 ك.ف

2013خط الربط اخلامس بني الشرقية والوسطى جهد 380 ك.ف

2011
2014ربط بيشة ووادي الدواسر على اجلهد 380 ك.ف

2014ربط القيصومة على اجلهد 380 ك.ف

2015خط ربط املدينة - حائل جهد 380 ك.ف2012

2017خط ربط الوسطى - الغربية )HVDC( - )املرحلة 1(

2013
2016تعزيز ربط الغربية - اجلنوبية

2016خط ربط تبوك - طبرجل جهد 380 ك.ف

2014
2016خط ربط أملج - الوجه/العال جهد 380 ك.ف

2017خط ربط الوسطى - الغربية )HVDC( - )املرحلة 2(

2015
2017خط الربط الثاني بني اجلنوبية والغربية

2018خط ربط اجلوف - طبرجل جهد 380 ك.ف

2019تعزيز ربط املدينة - حائل2016

2020ربط طبرجل - القريات جهد 380 ك.ف2017

مشاريع محطات التحويل املركزية والفرعية في مختلف مناطق اململكة:
تتضمن اخلطة إنشاء أكثر من 25 محطة جهد 380 ك.ف. في مختلف مناطق اململكة وأكثر من 22 مشروع 
تعزيز حملطات قائمة جهد 380 ك.ف. وأكثر من 250 محطة جهد 132 أو 115 أو 110 ك.ف. في مختلف 

مناطق اململكة.  <
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برنامج االستثمار
في مشاريع إنتاج الكهرباء

تنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص واملنافسة وفتح املجال للقطاع اخلاص للمشاركة في مجال 
االستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع املستثمرين للمشاركة في مشاريع محطات 

التوليد اجلديدة، إدراكاً منها أن التنمية االقتصادية التي تعيشها اململكة تتطلب إنشاء عدد كبير من هذه 
احملطات. وفي هذا الصدد قامت الشركة بإتخاذ اخلطوات التنفيذية لتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار في 

مشاريع إنتاج الكهرباء ومت تشكيل فريق متفرغ لإلشراف على البرنامج ومت التعاقد مع بيوت خبرة عاملية 
ملساندة الفريق ممن ميلكون اخلبرات واملعرفة الفنية والقانونية واملالية في مجال االستثمار في مشاريع إنتاج 
الطاقة الكهربائية. وقد حددت الشركة املشاريع املستهدفة وتعمل حالياً على إعداد مستندات طلب عروضها 

وطرحها للمستثمرين كمشاريع إنتاج مستقل بنظام البناء والتملك والتشغيل طويل األمد. و هناك ثالثة مشاريع 
في املرحلة األولى تقّدر االستثمارات الالزمة لها أكثر من 25 ألف مليون ريال وتفصيل ذلك كما يلي:

>  املشروع األول سيكون في مدينة رابغ باملنطقة الغربية وبقدرة تصل إلى 1,200 ميجا واط، وقد قامت
الشركة في عام 2008 بطرح املشروع للمنافسـة على القطاع اخلاص حيث مت استالم وفتح عـرضني لبناء 
ومتـلك وتشغيـل املشروع من إحتادين من املطورين املؤهلني. وتقوم الشركة حالياً مع استشارييها بدراسة 

وحتليل وتقييم العرضني من النواحي التجارية والفنية والقانونية لتحديد االحتاد الفائز باملشروع في الربع 
األول من العام 2009 وستكون بداية تشغيل احملطة عام 2012 إن شاء الله تعالى.

>  املشروع الثاني سيكون بالرياض وقدرته نحو 2,000 ميجا واط وقد شرعت الشركة في دعوة املهتمني
إلبداء رغباتهم للمشاركة في هذا املشروع وتسليمهم وثائق طلب التأهيل ابتداء من 20 ديسمبر 2008 ويتم 

حالياً إعداد مستندات طلب العروض لهذا املشروع وستكون بداية تشغيل احملطة في عام 2013 
إن شاء الله تعالى.

>  أما املشروع الثالث فسيكون بالقرية باملنطقة الشرقية وبقدرة 2,000 ميجا واط، وسيتم البدء في تشغيله 
عام 2014.  <

مشروع محطة شركة كهرباء رابغ
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الموارد

البشرية
>  وفرنا للموظفني 58 برنامجاً تدريبياً عن 

طريق التعليم االلكتروني » أنا أتعلم« في عام 
2008 تشتمل على 222 دورة تدريبية تغطي 

مختلف املواضيع

>  بلغ إجمالي األفكار اإلبداعية التي قدمت 
من خالل برنامج إبداع 2,618 فكرة، األفكار 

املقبولة منها 1,296 فكرة، منها 233 فكرة 
خالل عام 2008

منو نسبة التوطني من مجموع العاملني البالغ 
عددهم 28,315 موظفًا

 84.86%
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أبرز أعمالنا
نواصل جهودنا الهادفة الستثمار وحتفيز وتطوير املوظفني انطالقاً من أن توفير املوارد البشرية والعمل على 

تأهيلها وتدريبها يسهم في إحداث النمو املنشود ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتطوير األداء العام للشركة على املستوى 
البعيد. وإمياناً منا بأهمية املوارد البشرية كطاقة حقيقية للنجاح في عمليات التغيير اجلذرية لتطوير األداء 

العام واالنتقال إلى أسلوب العمل بشكل جتاري، فقد استمرت جهودنا خالل عام 2008 كوحدة تنظيمية مشتركة 
ومساندة في توفير برامج التخطيط والتطوير املستمر واخلدمات للموظفني، للمساهمة بفاعلية في حتقيق مهمة 
الشركة التي تتطلب قوى عاملة مؤهلة ومدربة ذات كفاءة عالية وقادرة على التكيف مع التطورات املتسارعة في 

طبيعة العمل. ونولي أهمية خاصة لتنمية املوارد البشرية من خالل برامج متخصصة ومقننة الختيار وتطوير 
املوظفني وتخطيط مساراتهم الوظيفية مبا يضمن شغل كافة املناصب بالشركة باألكفاء منهم بصفة دائمة.

وفي مجال برامج التأهيل والتدريب للوفاء مبتطلبات الشركة في مختلف التخصصات اإلدارية والفنية 
مت في عام 2008 استيعاب 772 خريجاً من معاهد تدريب الشركة ليبلغ عدد املتدربني على رأس العمل بنهاية 
العام 1,291متدرباً عام 2008. كما مت توظيف 484 خريجاً جامعياً وإحلاقهم ضمن برنامج تطوير اجلامعيني 

)تأهيل(. وقد بلغ عدد املتدربني اجلامعيني بهذا البرنامج 812 متدرباً بنهاية عام 2008. ولتطوير مهارات 
املوظفني عقدنا العديد من الدورات القصيرة، التي بلغ عدد املشاركني فيها 33,343 مشاركاً. هيأنا برامج 

تطويرية موجهة ملوظفينا »املهنيني واإلداريني« تهدف إلى إعدادهم  وتهيئتهم لتولي مهام ومناصب خالل 
مسيرتهم الوظيفية مثل برنامج »مسار« وبرنامج »قيادة« حيث بلغ عدد املشاركني في هذين البرنامجني أكثر 

من 10,000 موظفاً.

كما نتبنى برنامجاً تطويرياً حديثاً هو برنامج التطوير املبني على اجلدارة باعتباره خطوة غير تقليدية 
لتطوير املوارد البشرية، ويزيد عدد املشاركني فيه عن 1,800 موظفاً من اإلشرافيني والقياديني، وهذا 

البرنامج يخدم البرامج التطويرية األخرى، كما ميثل دعامة قوية لتخطيط عمليات اإلحالل في الشركة. 
هذا باإلضافة إلى أننا تبنينا برنامجاً خاصاً لتطوير املوظفني الواعدين بهدف إيجاد قنوات تنظيمية 

متكاملة لرعاية املوظف اجلامعي السعودي الذي تتوفر لديه امللكات والقدرات الشخصية على حتمل املزيد 
من املسؤوليات التخصصية والقيادية في املستقبل، وقد بلغ عدد املشاركني في هذا البرنامج 73 موظفاً 

بنهاية عام 2008.

وقد درجنا على تنظيم امللتقى السنوي لتطوير املوارد البشرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية 
للمنطقة الشرقية حيث مت عقد سبعة ملتقيات حتى نهاية عام 2008، وتتيح هذه امللتقيات فرصة املشاركة 

ألكثر من 200 مشاركاً سنوياً من منسوبي الشركة.
وتشجيعاً للتطوير الذاتي، وفرنا للموظفني 58 برنامجاً تدريبياً عن طريق التعليم االلكتروني »أنـا أتعلم« 
في العام 2008 تشتمل على 222 دورة تدريبية تغطي مختلف املواضيع التي يحتاجها املوظفون للقيام باملهام 

املناطة بهم بكفاءة وفاعلية كما بلغت عدد الدورات املنجزة 4,339 دورة استفاد منها 1,359 موظفاً.
وملا إلدارة األداء من أهمية في االرتقاء مبستوى العمل والعاملني، طبقنا نظاماً متقدماً إلدارة األداء 

مستفيدين في ذلك من أفضل املمارسات والتطبيقات العاملية. ومن جهودنا الستيعاب موظفينا للنظام وسعينا 
لتوسيع قاعدة املسؤولية في تطبيق النظام ليشمل جميع األنشطة والقطاعات واإلدارات، قمنا بتقدمي 91 دورة 

تدريبية إلدارة األداء استفاد منها 1,663 مشاركاً من الرؤساء املباشرين، كما مت تقدمي ندوات تثقيفية عن  
كراسات األداء في جميع قطاعات الشركة بلغ عدد املستفيدين منها 1,140 مشاركاً.

كما نواصل التوسع في تطبيق برامج اجلودة الشاملة حيث مت تشكيل 89 فريقاً في عام 2008، لتحسني 
العمليات الرئيسة التي تقوم بها وحدات األعمال على مستويات إدارية مختلفة. وقد بلغ عدد الفرق التي مت 

تشكيلها منذ بدء تطبيق برامج اجلودة الشاملة 1,446 فريقاً توصلت إلى 6,932 توصية نفذ منها 5,665 
توصية أسهمت في حتسني العمليات املختلفة ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 

للعمالء الداخليني واخلارجيني.
وضمن برنامج »إبداع« بلغ إجمالي األفكار اإلبداعية التي قدمت 2,618 فكرة مت قبول 1,296 فكرة، منها 
233 فكرة خالل العام 2008 وقد مت تكرمي أصحاب هذه األفكار مما كان له األثر في تشجيع موظفي الشركة 

على املزيد من املشاركة. 

وضمن برنامج »متيز« والهادف إلى تكرمي املوظفني املميزين مت تكرمي 1,487 موظفاً من مميزي الشهر 
ليبلغ عددهم 4,920 موظفاً منذ بداية تطبيق البرنامج. كما مت تكرمي 398 موظفاً من مميزي عام 2008 ليبلغ 

عدد املكرمني 1,902 موظفاً منذ بداية تطبيق البرنامج.
ونتيجة الستمرارنا في تأهيل وتطوير خريجي اجلامعات ومعاهد التدريب بالشركة متهيداً إلحلاقهم 

مبنظومة العمل وتفعيل برامج اإلحالل فقد متكنا من رفع نسبة التوطني إلى %84.86 من إجمالي املوظفني 
البالغ عددهم 28,315 موظفاً بنهاية عام 2008 مقارنة بنسبة  %83.85 لعام 2007.

انتهينا من املرحلة األولى من العمل على بطاقات األداء املتوازن بالتعاون مع استشاري متخصص حيث 
مت وضع األهداف اإلستراتيجية من خالل ورش عمل عقدت مع اإلدارة التنفيذية خالل عام 2008. كما سيتم 

البدء  في املرحلة الثانية  من خالل مرحلتني: األولى لألنشطة الرئيسة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات 
املشتركني والثانية لألنشطة املتبقية بالشركة للعمل على حتديد األهداف اخلاصة لكل نشاط والتأكد من 

ارتباطها الوثيق باألهداف اإلستراتيجية للشركة.

>  مشاركة 33,343 موظفًا في دورات متخصصة في مجاالت متعددة

>  مت توظيف 484 جامعيًا وإحلاقهم ضمن برامج تأهيل اجلامعيني

>  مت خالل عام 2008 استيعاب 722 خريجًا من معاهد الشركة ليبلغ عدد املتدربني
    على رأس العمل بنهاية العام 1,291 متدربًا

>  منو نسبة التوطني إلى  %84.86 من مجموع العاملني البالغ عددهم 28,315 موظفًا

>  بلغ إجمالي األفكار اإلبداعية التي قدمت من خالل برنامج إبداع 2,618 فكرة منها
    233 فكرة خالل عام 2008.    <
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منو إجمالي القدرة املتاحة لعام 2008 بنسبة 
%6.2 ليصل إلى 39,242 ميجاواط مقارنة 

بإجمالي العام 2007 الذي بلغ 36,949 
ميجاواط.

منو قدرات التوليد الفعلية بالشركة إلى 34,470 م.و
 5.7%

توليد

الطاقة الكهربائية

36
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قدرات التوليد المشتراة حسب المصدر
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أبرز أعمالنا
إنطالقاً من مهمتنا كوحدة تنظيمية كهربائية واملتمثلة في توفير طاقة كهربائية كافية وذات موثوقية عالية 
وتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة باإلستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة، ويعتبر نشاط التوليد املصدر الرئيس 

إلنتاج الطاقة الكهربائية.

ففي العام 2008 بلغت مساهمة كل من محطات التحلية وكبار املنتجني وقت احلمل األقصى وأيضاً 
وحدات التوليد املستأجرة ما مقداره  %6.2 و%4.7  و%1.2  على التوالي من إجمالي قدرة التوليد املتاحة 

للشركة. وبنهاية العام 2008 ساهمت محطات التوليد في قطـاعـات الشــركة بنســـب %28.5  و%30.9  و31.0% 
و%9.6 لكل من القطاع األوسط والشرقي والغربي واجلنوبي على التوالي. ونحرص على زيادة كفاءة التشغيل 
االقتصادي لوحدات التوليد حيث تشكل وحدات التوليد الغازية والبخارية النسب األعلى من قدرات التوليد 
الفعلية حملطات الشركة ومبقدار  %54.9 و%37.1  على التوالي مقارنة بنسبة  %6.9 للوحدات املركبة و1.1% 

لوحدات الديزل.

ويعكس النمو في قدرات التوليد الفعلية حرصنا املتواصل على توفير الطاقة الكهربائية الالزمة لتحقيق 
متطلبات الشبكة الوطنية، حيث مت خالل العام 2008، تدشني العديد من املشاريع لتعزيز قدرات محطات 

التوليد بقدرة فعلية إجمالية بلغت 2,009.0 م.و. وعلى مستوى القطاعات ومن أبرزها:

زيادة قدرة التوليد الفعلية نتيجة حتسني التبريد لوحدات التوليد:
>  304 م.و باحملطة التاسعة بالرياض

زيادة قدرة التوليد نتيجة إضافة وحدات توليد جديدة:
> اثنان وعشرون وحدة توليد غازية باحملطة التاسعة بالرياض بقدرة إجمالية 1,221 م.و

> وحدتان غازيتان مبحطة توليد اجلوف بقدرة إجمالية 120 م.و
> ثالث وحدات غازية مبحطة توليد تبوك بقدرة إجمالية 180 م.و

> وحدتان غازيتان مبحطة توليد جازان بقدرة إجمالية 132 م.و
> وحدة توليد غازية مبحطة جنران بقدرة إجمالية 51.5 م.و 

وقد حقق إجمالي القدرة املتاحة لعام 2008 منواً بنسبة  %6.2 ليصل إلى 39,242 م.و مقارنة بإجمالي العام 
2007 الذي بلغ 36,949 م.و وقد ساهمت وحدات الديزل املستأجرة ومحطات التحلية ومحطات كبار املشتركني 

وقت احلمل الذروي مبقدار 488 م.و ، و 2,444 م.و، 1,840 م.و على التوالي، ليبلغ إجمالي مساهمتها 4,772 م.و 
األمر الذي يعكس توجهات الشركة من خالل الشراكات اإلستراتيجية لتنويع مصادر التوليد ملجابهة متطلبات 

النمو امللحوظ في الطلب على الطاقة. ونسعى إلى رفع مستوى األداء التشغيلي لبناء إحتياطي مقبول من الطاقة 
الكهربائية مبا نسبته  %10 - %15 من احلمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية األساسية ملرافق محطات التوليد 

والتي تشكل نسبة أصولها الثابتة مبقدار  %34 من صافي األصول الثابتة للشركة.

التوزيع النسبي لقدرات وحدات التوليد المملوكة للشركة لعام 2008

التوزيع النسبي إلجمالي القدرة المتاحة للشركة لعام 2008 إجمالي القدرة المتاحة

اإلجمالي
الديزل
املركبة
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البخارية
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محطات كبار املشتركني وقت احلمل األقصى

محطات التحلية وقت احلمل األقصى
وحدات الديزل املستأجرة
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إجمالي الطاقة المتاحة والمرسلة

إجمالي الطاقة املرسلة للشبكات
إجمالي الطاقة املتاحة

وبنهاية العام 2008، بلغ إجمالي الطاقة املنتجة من محطات توليد الشركة 176,566 ج.و.س وبنمو 
قدره %7.7  عن العام 2007، ومقارنة مبجموع مساهمة وحدات الديزل املستأجرة، ومحطات التحلية، 

ومحطات كبار املشتركني الذي بلغ 27,634 ج.و.س بنسبة مساهمة مقدارها %13.5. فقد ساهمت الشركة بنسبة 
%86.5 من إجمالي الطاقة املتاحة. األمر الذي يعكس مدى إلتزامنا بتوفير متطلبات الشبكة الوطنية من 

الطاقة الكهربائية. وقد سجلت الطاقة املرسلة إلى الشبكات %97.4 من إجمالي الطاقة املتاحة لتصل إلى 
198,809 ج.و.س مقارنة بالعام 2007 والتي بلغت 185,471 ج.و.س.

وكانت اجلاهزية خالل عام 2008 للوحدات البخارية قد بلغت ما نسبته  %84.3 مقارنة باملخطط  87% 
وذلك بسبب متديد خروج بعض وحدات التوليد بالقطاعني الشرقي والغربي، كما بلغت للوحدات الغازية  
%84.3 مقارنة باملخطط  %88 والسبب هو اخلروج الطويل للوحدات الغازية بالوسطى، كما بلغت للوحدات 

املركبة  %82 مقارنة باملخطط  %85 بسبب عمل عمرات إضافية عن املخطط للوحدات بالقطاع الغربي، أما 
بالنسبة لوحدات الديزل فقد كانت  %93.6 مقارنة باملخطط  %93 حيث مت حتقيق الهدف املخطط له.

أما برامج الصيانة فقد فاقت املعدالت املخططة بزيادة قدرها  %8.6 حيث مت عمل 38 صيانة شاملة 
لوحدات التوليد، وعدد 58 صيانة متوسطة بزيادة قدرها  %18.4 وكان السبب في الزيادة هو حتويل بعض 

الصيانات من خفيفة إلى متوسطة ومن متوسطة إلى شاملة.
أما معدالت اخلروج االضطراري للوحدات البخارية بلغت 0.36 مقارنة باملخطط 0.47 حيث حتسن 

معامل اخلروج االضطراري وحقق الهدف املخطط له كما بلغ للوحدات الغازية 3.43 مقارنة باملخطط 1.70 
وكان السبب هو اخلروج لبعض وحدات التوليد بالقطاعني األوسط والشرقي، كما بلغ للوحدات املركبة 1.48 
مقارنة باملخطط 1.03 وذلك بسبب خروج وحدة توليد ملدة 22 يوماً بالقطاع األوسط، أما بالنسبة لوحدات 

الديزل فقد بلغت 2.04 مقارنة باملخطط 1.63 وذلك بسبب خروج وحدات في الشمال الشرقي.    <

الطاقة المنتجة لمحطات توليد الشركة حسب نوع الوحدات

الطاقة المشتراة حسب المصدر
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> ترسية عقود إلنشاء مشاريع بتكلفة إجمالية 
تبلغ أكثر من 5,000 مليون ريال ضمن خطة 

استكمال الربط الكهربائي اإلستراتيجي مبناطق 
اململكة.

> تدشني عدد من املشاريع اجلديدة، وأيضاً 
تعزيز مشاريع قائمة لتحسني وتطوير شبكات 
نقل الطاقة ورفع كفاءتها التشغيلية حيث مت 

إضافة 16 محطة حتويل بها 46 محوالً بسعة 
إجمالية 5,327 م.ف.أ وإضافة شبكات بطول 

1,813 كلم-دائري.

> بلغ إجمالي عدد محطات التحويل للجهد 
الفائق واجلهد العالي 586 وعدد 1,690 محوالً 

بإجمالي سعة 153,414 م.ف.أ. كما بلغ إجمالي 
أطوال شبكات نقل الطاقة 39,793 كلم-دائري.

منو أطوال شبكات نقل الطاقة إلى 39,793 كلم - دائري
 4.8%

نقل

الطاقة الكهربائية

مشاريع الربط الكهربائي اإلستراتيجي 
بين مناطق المملكة
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أبرز أعمالنا
نولي تشغيل الشبكة الوطنية وفق موثوقية عالية إهتماماً بالغاً لضمان إيصال الطاقة إلى مراكز 

األحمال في جميع أنحاء اململكة من خالل شبكات نقل الطاقة على اجلهود )110 ك.ف ـ 380 ك.ف(، 
وهذا يعكس إلتزامنا مبهمتنا كوحدة تنظيمية كهربائية والتي تركز عليها جميع أعمالنا التشغيلية 

والرأسمالية وتتضمن نقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز استهالكها مبوازنة مستقرة 
بينهما وبأقل التكاليف مع إتاحة الفرص جلميع منتجي الطاقة ومستهلكيها باستخدام مرافق نقل 

الطاقة وفق أسعار مناسبة. ومن أبرز أعمالنا التشغيلية احلفاظ على إستقرارية الشبكة الوطنية خالل 
العام 2008 والتعامل بكفاءة عالية مع ارتفاع الطلب على األحمال الكهربائية.

بلغ احلمل الذروي ملناطق اململكة خالل عام 2008 )38,000 م.و( وبنمو قدره %8.7 عن العام 
2007، كما سجل مساهمة احلمل الذروي لكل من الشبكات املترابطة والشبكات املعزولة للعام 2008 

منواً قدره %8.6 و %11.7 عن العام 2007 على التوالي. كما بلغ أقصى حمل للشبكات املترابطة 
واملعزولة 36,030 م.و ، 1,970 م.و على التوالي خالل العام 2008.

الحمل الذروي

االجمالي
حمل الشبكات املعزولة

حمل الشبكات املترابطة

شهد العام 2008 تدشني وترسية عدد من املشاريع اجلديدة وكذلك تعزيز مشاريع قائمة 
لتحسني وتطوير شبكات نقل الطاقة ورفع كفاءتها التشغيلية. 

وضمن خطتها الستكمال الربط الكهربائي اإلستراتيجي بني مناطق اململكة، أرست الشركة 
عقوداً إلنشاء مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5,000 مليون ريال، واملشاريع هي: 

>  املشاريع  املرتبطة مبشاريع  الربط الكهربائي بني املنطقتني الوسطى والغربية ومنها محطات  
القصيم– 2  وشرق املدينة جهد 380 ك.ف. وخط الربط بينها جهد 380 ك.ف. وخطوط ربط 
محطة القصيم– 2  بشبكة املنطقة الوسطى وخطوط ربط محطة شرق املدينة بشبكة املنطقة 

الغربية جهد 380 ك.ف. وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذه املشاريع 3,341 مليون ريال. 
>  املشاريع املرتبطة باملرحلة الثانية من خطوط ربط املنطقة اجلنوبية وتشتمل على مشروعي خط 

الشقيق – منرة جهد 380 ك.ف. ومحطة منرة جهد 380 ك.ف. وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذين 
املشروعني 1,030 مليون ريال. 

>  مشروع ربط املنطقة الغربية باملنطقة اجلنوبية )خط منرة- الشعيبة جهد 380 ك.ف.( حيث 
بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 520 مليون ريال. 

>  مشروع خط الربط الرابع بني املنطقتني الوسطى والشرقية )خط خريص – التاسعة جهد 
380 ك.ف( حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 210 مليون ريال. 

اجلهد الفائق 230 ك.ف ـ 380 ك.ف
> إضافة عدد 4 محطات بعدد 8 محوالت وسعة 2,868 م.ف.أ

> إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول 1,050 كلم-دائري
> تعزيز محطة حتويل قائمة مبحول واحد بسعة قدرها 125 م.ف.أ وقواطع كهربائية.

اجلهد العالي 110 ك.ف ـ 132 ك.ف
> إضافة 12 محطة حتويل جديدة بعدد 32 محول بسعة إجمالية قدرها 1,898 م.ف.أ.

> إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول 763 كلم-دائري.
> تعزيز محطات حتويل قائمة متضمنة عدد 5 محوالت بسعة إجمالية قدرها 247 م.ف.أ. وقواطع 

كهربائية.
> استبدال عدد 6 محوالت بفارق سعة 189 م.ف.أ.

وتعكس تلك املشاريع النمو في شبكات نقل الطاقة بنسبة %4.8 لتصل إلى 39,793 كلم-دائري بنهاية 
العام 2008 مقارنة بأطوالها التي بلغت 37,981 كلم-دائري في العام 2007.

وتنتشر الشبكة في جميع قطاعات الشركة وعلى مستوى اململكة حيث شكل التوزيع النسبي ألطوال 
شبكات نقل الطاقة نسب %32.6، %29.7، %24.1، %13.6 للقطاع األوسط والشرقي والغربي 

واجلنوبي على التوالي.

 التوزيع النسبي ألطوال شبكات النقل )الجهد 110 ك.ف  -  380 ك.ف( لعام 2008
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عدد محوالت نقل الطاقة
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كما مت تعزيز شبكات نقل الطاقة بعدد 16 محطة جديدة ليصل عدد احملطات بنهاية العام 
2008 إلى 586 محطة وبنمو قدره %2.8 عن العام 2007، وأدى هذا النمو إلى تغيير التوزيع النسبي 

حملطات نقل الطاقة في القطاعات األوسط والشرقي والغربي واجلنوبي ليصل إلى 32.4%،  
%24.1،  %32.8، %10.7 على التوالي.

ومن املشاريع املساندة للشبكة الكهربائية جهد 110 ك.ف. إضافة خطوط ألياف بصرية جديدة 
ليصل إجمالي األطوال إلى 1,460.53 كم ، كما بلغ عدد معدات أجهزة تراسل أنظمة األلياف 

البصرية املركبة إلى 41 معدة.
أيضاً قمنا بتأهيل املستثمرين وطرح مشروع محطة رابغ لإلنتاج املستقل بقدرة 1,200 م.و. ومن 

املتوقع أن تتم الترسية خالل عام 2009 والتشغيل املبدئي في عام 2012.   <

إجمالي سعة محوالت محطات نقل الطاقة

التوزيع النسبي لسعة محوالت نقل الطاقة لعام 2008

التوزيع النسبي لعدد محوالت نقل الطاقة لعام 2008

 التوزيع النسبي لعدد محطات نقل الطاقة لعام 2008عدد محطات نقل الطاقة

كما بلغ النمو في عدد احملوالت مقدار %2.8 لعام 2008 ليصل عدد احملوالت إلى 1,690 محوالً 
مقارنة بعددها في العام 2007 البالغ 1,644 محوالً. وبذلك ارتفعت سعة محوالت نقل الطاقة إلى 

153,414 م.ف.أ وبنسبة منو  %3.6 للعام 2008 عن العام 2007 والتي بلغت 148,088 م.ف.أ ونتيجة 

لهذا التطور في شبكات نقل الطاقة فقد أصبح التوزيع النسبي لعدد احملوالت بنهاية العام 2008 
وفقاً للنسب  %29.9،  %22.2،  %38.7،  %9.2 للقطاعات األوسط والشرقي والغربي واجلنوبي على 

التوالي. أما التوزيع النسبي لسعة احملوالت فقد وصل إلى  %28.1 ،  %33.9 ،  %31.2 ،  %6.8 وفقاً 
لترتيب قطاعات الشركة.
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>  مت إيصال اخلدمة الكهربائية لعدد 260,543 
مشتركاً وكهربة 452 قرية وهجرة ليصل بذلك 

إجمالي املدن والقرى والهجر املكهربة إلى 
11,405

>  تعزيز شبكات التوزيع بإضافة 18,684 
محوالً بسعة إجمالية قدرها 7,870 م.ف.أ 

وأطوال شبكات 16,139 كلم-دائري حيث بلغ 
اإلجمالي بنهاية العام 289,266 محوالً بإجمالي 

سعة 134,895 م.ف.أ وأطوال الشبكات 
345,420 كلم – دائري

منو عدد املشتركني إلى 5,420,810 مشتركًا
 4.6%
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عدد المشتركين حسب الفئات

2008

2007

أبرز أعمالنا 
جندد سعينا املستمر لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وحتقيق متطلبات الطاقة الكهربائية وفقاً الحتياجات وتطلعات 
املشتركني. وكوحدة تنظيمية كهربائية ذات اتصال مباشر مع املشتركني فإننا نركز طاقاتنا جتاه حتقيق مهمتنا 
املتضمنة تزويد املشتركني بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية مع تطوير مستوى اخلدمة املقدمة لهم 

لكسب رضاهم وذلك بأقل تكلفة ممكنة من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة. وبنهاية العام 2008 ارتفع 
إجمالي عدد املشتركني إلى 5,420,810 مشتركاً وبنمو قدره %4.6 عن العام 2007 وقد بلغ عدد املشتركني 

اجلدد 260,543 مشتركاً خالل العام 2008 وأصبح توزيعهم النسبي حسب قطاعات الشركة األوسط 
والشرقي والغربي واجلنوبي مبقدار %30.5، %19.6، %33.5، %16.4 على التوالي.

أما التوزيع النسبي إلجمالي عدد املشتركني حسب قطاعات الشركة فقد سجل
13.0% ، 38.4% ، 17.2%، 31.4% 

إجمالي عدد المشتركين

التوزيع النسبي لعدد المشتركين الجدد لعام 2008

التوزيع النسبي لعدد المشتركين بنهاية العام 2008

خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة:

بنهاية العام 2008 مت تنفيذ اخلطة التشغيلية ملوسم حج عام 1429هـ بكفاءة عالية ودون أي إنقطاعات وبذلك 
حققنا جناحاً منقطع النظير في توفير اخلدمة الكهربائية الالزمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة. كما شملت اخلطة إزالة جميع الشبكات الواقعة ضمن مشروع توسعة 
الساحات الشمالية للحرم املكي الشريف وإعادة تغذيتها بشبكات التغذية الكهربائية وبأعلى موثوقية. انتهينا 

من دراسة تطبيق مشروع األمتمة DAS للشبكة الكهربائية للتحكم آلياً وعن بعد ألغلب شبكات التوزيع. كما مت 
االنتهاء من إعداد بيانات الشبكات الكهربائية ملشروع القطار املعلق باملشاعر املقدسة ومشروع قطار احلرمني.

االوسط 
الشرقي 

الغربي
اجلنوبي

االوسط 
الشرقي 

الغربي
اجلنوبي
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خدمة المشترك:
حرصاً منا على تطوير اخلدمات املقدمة للمشتركني مت تطوير آلية تشغيل مركز االتصال للرد على 

استفسارات املشتركني أثناء الدوام الرسمي جلميع إدارات الكهرباء بالقطاعني األوسط والغربي وتطوير نظام 
الرد الصوتي. كما مت االنتهاء من املسح امليداني لتحديث بيانات املشتركني في النظام. 

وتوسعنا في تقدمي اخلدمات اإللكترونية للمشتركني مثل خدمة الكهرباء SMS حيث مت تخصيص 
رقمني مختصرين لهذه اخلدمة 75555 و 6555 ملشتركي اجلوال وموبايلي على التوالي للتواصل مع 
املشترك من خالل الرسائل القصيرة على جواله اخلاص، كما مت التوسع في تقدمي خدمة الفاتورة 

اإللكترونية E-BILL التي من خاللها يتم إرسال فواتير استهالك الطاقة الكهربائية إلى البريد اإللكتروني 
اخلاص باملشترك إذا سجل باخلدمة.

تحسين أداء الشبكات:
مت خالل عام 2008 ترسية توريد العدادات اإللكترونية باملواصفات املوحدة لالستفادة منها في تفعيل برنامج 
الشركة في مكننة شبكة التوزيع. كما مت االنتهاء من إعداد توقعات احتياج مواد التوزيع مبا يتواكب مع النمو 

املتوقع في الطلب على الكهرباء.
وملواكبة التطور في صناعة الكهرباء وتخفيض تكاليف املواد متت املشاركة في جلان مراجعة توحيد 

مواصفات املواد مثل التأريض ومراجعة تصميم وتنفيذ مشاريع محطات التوزيع الرئيسة. وامتداداً لتجربة 
مشروع قراءة العدادات عن بعد باحلي الدبلوماسي بالرياض مت االنتهاء من التجهيزات الالزمة لتطبيق 

املشروع في إدارة كهرباء جدة وسيتم توريد العدادات اإللكترونية املطلوبة للمشروع.

تطوير األداء:
مت خالل عام 2008 تطوير موظفي الصفوف األمامية بالشركة حيث تعاقدنا مع شركة متخصصة لتدريب 
ما يقارب 1,450 موظفاً على خدمة العمالء. كما مت إقامة ندوة خدمة املشترك السادسة حتت شعار نعمل 
إلسعاد مشتركينا وكذلك إقامة الندوة األولى لتطوير أعمال التخطيط واإلنشاءات بالقطاع الغربي. أقمنا 

عدداً من الورش التثقيفية ملوظفي اخلطوط األمامية بالقطاع الغربي. كما مت تفعيل نظام الترميز ملواد شبكات 
.)Code System( التوزيع

األنظمة اآللية:
مت خالل عام 2008 تفعيل املوقع اإللكتروني للشركة بحيث يتم استخراج التصاريح الالزمة آلياً مما سهل 
عملية التنسيق واملتابعة كما مت تدريب املوظفني واملقاولني على استخدام النظام. واصلنا سعينا في تنفيذ 

خطة تطبيق نظام املعلومات اجلغرافية بتحديث بيانات الشبكات املدخلة سابقاً وإضافة الشبكات اجلديدة 
واخلرائط التفصيلية. وفيما يتعلق بنظام سداد انتهينا من تطبيق نظام السداد العكسي األمر الذي سهل 

عملية معاجلة أخطاء تسديدات املشتركني من قبل البنوك.

إزاحة األحمال ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية:
واصلنا خالل عام 2008 تطبيق برنامج التعريفة املتغيرة في القطاع األوسط والغربي والشرقي إلزاحة 

األحمال حيث مت تركيب عدد 272 عداد تعريفة متغيرة حتى نهاية العام 2008 األمر الذي ساهم في تخفيض 

فواتير املشترك نتيجة االستفادة من التعريفة املخفضة خارج وقت الذروة كما ساهم البرنامج في إزاحة 
األحمال وقت الذروة كذلك كان للتوعية اإلعالمية دور كبير في هذا املجال. كما أقمنا معارض عن رفع كفاءة 
الطاقة الكهربائية باألسواق التجارية. وانتهينا من إعداد اخلطة السنوية إلزاحة األحمال بالتنسيق مع وزارة 

املياه والكهرباء. أقمنا عدداً من ورش العمل واحملاضرات التوعوية لطلبة وطالبات املدارس عن البرنامج 
الوطني للترشيد.

التوليد المعزول:
جددنا خالل عام 2008 اتفاقية تشغيل وصيانة وحدات التوليد املعزولة اململوكة للشركة وبسعر منافس جداً 

)9.5 هللة/ك.وات.س(، كما مت إبرام اتفاقية IPP إلنشاء محطة بالعال بقدرة 27 ميجاواط. كذلك البدء 
بتشغيل محطة عرنة 1 بعقد إيجار وبقدرة 15.5 ميجاواط.

أما فيما يتعلق بإجمالي عدد القرى واملدن والهجر املكهربة، فقد حققنا منواً ملحوظاً حيث مت إيصال 
اخلدمة الكهربائية لعدد 452 قرية وهجرة خالل عام 2008 ليصل عدد املدن والقرى والهجر املكهربة بنهاية 

العام إلى 11,405 مقارنة بالعام 2007 والذي بلغ 10,953 مدينة وقرية وهجرة. ويعكس هذا النمو مدى 
مساهمتنا في حتقيق مهمة الشركة وتأكيد إلتزامنا جتاه احتياجات وتطلعات املشتركني من جميع الفئات.

التوزيع النسبي لعدد المدن والقرى والهجر المكهربة لعام 2008عدد المدن والقرى والهجر المكهربة

االوسط 
الشرقي 

الغربي
اجلنوبي
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أطوال توصيالت المشتركين )127ف، 220ف، 380ف(أطوال شبكات توزيع الطاقة )13.8ك.ف - 69ك.ف(
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وفيما يخص الطاقة املبيعة بنهاية العام 2008 شهدت منواً مبقدار  %6.7 ليصل اإلجمالي إلى 
181,098 ج.و.س مقارنة بالعام 2007 والتي بلغت 169,780 ج.و.س وبذلك يصبح التوزيع النسبي 

للطاقة املبيعة حسب القطاعات األوسط والشرقي والغربي واجلنوبي وفقاً للنسب 30.9%،  30.7%،  
%30.6،  %7.7 على التوالي.

الطاقة المبيعة حسب فئات المشتركين

ونتيجة إلجناز العديد من مشاريع تعزيز شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، فقد سجلت أطوال شبكات 
التوزيع على اجلهود )13.8 ك.ف - 69 ك.ف ( للعام 2008 منواً مبقدار%5.2 ليصل إجمالي األطوال 

إلى 170,400 كلم – دائري مقارنة بأطوالها للعام 2007 والتي بلغت 161,923 كلم – دائري. كما ارتفعت 
أطوال توصيالت املشتركني على اجلهد )127ف، 220ف، 380ف( إلى 175,020 كلم – دائري ومبعدل 

منو قدره %4.3 للعام 2008 مقارنة بالعام 2007.

كما ارتفع عدد محوالت محطات توزيع الطاقة الكهربائية للعام 2008 إلى 289,266 محوالً وبنمو 
قدره  %5.7 مقارنة بالعام 2007 والتي بلغت 273,785 محوالً وبذلك فقد مت تعزيز إجمالي سعة احملوالت 

ليصل مقدارها إلى 134,895 م.ف.أ بنهاية العام 2008 لتنمو بنسبة  %5.6 عن العام 2007 .   <

2008
2007
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الغربي
اجلنوبي
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مسؤوليتنا 

االجتماعيـة
>  تعزيزاً لدور اجلامعات السعودية في مجال 

هندسة القوى الكهربائية قمنا برعاية ثالثة كراسي 
علمية بقيمة 15 مليون ريال.

>  في إطار اهتمامنا بخدمة املجتمع العام أقمنا 
دورات تدريبية لـ 612 طالباً ضمن برنامج التدريب 

الصيفي و 750 طالباً ضمن برنامج التدريب 
التعاوني.

>  إيصال اخلدمة الكهربائية للقرى والهجر وجد 
منا اهتماماً كبيراً. 
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التوزيع النسبي لعدد المدن والقرى والهجر المكهربة لعام 2008عدد المدن والقرى والهجر المكهربة

االوسط 
الشرقي 

الغربي
اجلنوبي

منذ تأسيس الشركة وبدئها ألعمالها في عام 2000، ظللنا نحرص على تقدمي اخلدمات الكهربائية املتكاملة، 
وبنفس القدر نعمل في مجاالت وأنشطة ذات طابع إنساني واجتماعي هدفنا من ذلك تقدمي أمناط من العمل 

اخليري باعتباره عماًل محورياً في مجاالت التنمية والتقدم ولكونه يتكامل مع جهودنا املستمرة للنهوض 
بالعنصر البشري. وقد استطعنا خالل هذه الفترة القصيرة القيام بادوار متعددة، والمسنا العديد من اجلوانب 

فاتسعت وتعددت برامجنا في املجالني اإلنساني واالجتماعي.
وسنظل نواصل عملنا في هذين املجالني، بهدف توسيع قاعدة املستفيدين. كما أننا نسعى من خالل هذا 
العمل إلى تقدمي أمنوذج ميتد تأثيره ملؤسسات وشركات أخرى ولنثري من خالل ذلك مجاالت خدمة املجتمع.

ومواصلة لهذا النهج الذي بنيناه على أسلوب التفاهم والثقة والتعاون، ظللنا نقوم مبسؤوليتنا الكاملة جتاه 
مجتمعنا بكافة مستوياته وشرائحه، تعبيراُ عن انتمائنا احلقيقي لهذا املجتمع. وقد بنينا دعمنا للمجتمع من 
خالل اجتاهني أساسيني يقوم أولهما على خدمة املجتمع العام، بينما يقوم االجتاه الثاني على خدمة مجتمع 

الشركة الداخلي.

أوالً- خدمة المجتمع العام:
1-  اإلسهام في حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل تزويد القرى والهجر باخلدمات الكهربائية.

2-  البحوث والتطوير.
3-  احملافظة على البيئة.

4-  األمن والسالمة.
5-  دعم ورعاية أنشطة اجتماعية متنوعة.

6-  دعم برامج خيرية.

7-  اإلسهام في دعم القضايا املتعلقة بالكهرباء.
8-  برنامج توظيف الطالب في فترة الصيف.

ثانيًا - مسؤوليتنا تجاه مجتمع الشركة:
1-  العمل اجلاد واملستمر على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة لإلبداع والتألق ورفع كفاءة األداء.

2-  اعتماد مبادئ وقيم أخالقيات العمل بالشركة. 
3-  تنظيم األنشطة االجتماعية للموظفني.

4-  احلمالت التوعوية للموظفني.
5-  تدريب وتوظيف أبناء موظفي الشركة في فترة الصيف.

وفيما يلي نقدم أهم إجنازاتنا لعام 2008 في مجال املسؤولية االجتماعية واملرتبطة بخدمة املجتمع العام:

1 - استمرار تنفيذ برنامج إيصال الكهرباء للقرى والهجر:
يجد منا إيصال اخلدمة الكهربائية للقرى والهجر اهتماما كبيراً، بالرغم من إدراكنا أن تقدمي هذه اخلدمة 

غير ذي جدوى اقتصادية للشركة. فقد اعتمدت الشركة 2,092 مليون ريال ملشاريع كهربة القرى والهجر 
للفترة من 2001 إلى 2008، وقد بلغ إجمالي املنصرف منها خالل نفس الفترة 1,501 مليون ريال. وتشتمل 

خطتنا في هذا املجال على تغطية كافة القرى والهجر التي لم تصلها الكهرباء وفي هذا العام مت إيصال 

اخلدمة الكهربائية إلى 452 قرية وهجرة ليصل عدد املدن والقرى والهجر التي متت كهربتها بنهاية العام إلى 
11,405 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بالعام 2007 الذي وصل فيه عدد املدن والقرى والهجر املزودة بالكهرباء 

إلى 10,953 بنمو قدره %4.1. وقد بلغت نسبة تغطية القرى والهجر %99.20 حتى نهاية عام 2008 مقارنة 
بــ %89.4 في عام 2000.

وقد نلنا جائزة املدينة املنورة اخليرية فرع اخلدمات العامة في مجال اخلدمات واملرافق تقديراً جلهود 
الشركة املميزة في التغطية الكهربائية لقرى وهجر املنطقة والتي بلغت %99 من املباني املأهولة بالسكان ووفق 

قياس معطيات املخطط اإلقليمي للمنطقة.
كما حصلنا على العديد من خطابات الشكر والتقدير من عدد من أمراء املناطق مبناسبة إقامة العديد 

من املشاريع والتعزيز لقدرات محطات التوليد.

2 - برنامج البحوث والتطوير
أسباب إنشاء البرنامج:

>  التزام نظامي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 169: البند األول )الفقرة 2/هـ( والتي تنص على ما يلي: 
“على الشركة تخصيص جزء من دخلها – يحدده مجلس اإلدارة – ألعمال البحث والتطوير في مجال 

اختصاصها، وعليها أن تصرف من هذا املخصص لتمويل البحوث في اجلامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة، 
وبصفة خاصة ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية، وحتسني أنظمتها واحلفاظ على البيئة” والبند الثالث 

والذي ينص على “تلتزم الشركة السعودية للكهرباء، بالتعاون مع اجلامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة، بوضع 
برنامج شامل مستمر لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية مبا يحقق أهداف الدولة”. والنظام األساس للشركة 
)املادة 7/2( التي تنص على “إجراء وتدعيم البحوث في أي من املجاالت التي تؤدي إلى حتسني نوعية اخلدمة 

ورفع كفاءة األداء والتشغيل، وترشيد استهالك الطاقة واحملافظة على البيئة و خفض التكاليف”.
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>  ضرورة اقتصادية لالستخدام األمثل لألصول القائمة وخفض تكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة.
>  عمل تنموي وحضاري من خالل تطوير املوارد البشرية وتوطني التقنية و زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض التلوث.

أهداف البرنامج:
–  في مجال التوليد نسعى لتحسني كفاءة استخدام الوقود وزيادة أعمار األصول وقطع غيارها وتعظيم قدرات إنتاجها.
–  في مجال النقل نسعى لزيادة أعمار األصول القائمة وقدراتها وحتسني أدائها في مختلف املناطق وترشيد 

برامج صيانتها.
–  في مجال التوزيع نسعى لتعظيم كفاءة استخدام األصول وتطوير عمليات إعداد الفواتير والتحصيل 

وحتقيق الفاقد الكهربائي األمثل.
–  في مجال األحمال الكهربائية نسعى لتطوير برامج إدارة الطلب وحتفيزها لزيادة املعدالت السنوية لالنتفاع 

باألصول القائمة.
–  في مجال استخدام الطاقة نسعى لترشيد استخدام الطاقة وزيادة كفاءة استعمالها واملوازنة بني عناصر 

منوها الزمنية واألفقية والرأسية والقطاعية في مختلف مناطق اململكة.

مراحل البرنامج:
أ.  املرحلة األولى من أبريل 2002 إلى مارس 2003 )البرنامج األول(:

بدأت هذه املرحلة مبراجعة وحتديد املواضيع املهمة إلدراجها ضمن البرنامج األول لألبحاث. وقد مت توقيع 
عدد 10 عقود بحثية خالل املرحلة األولى، كما مت توقيع اتفاقية التعاون البحثي بني الشركة ومدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ب. املرحلة الثانية من أبريل 2003 إلى يونيو 2004 )البرنامج الثاني(:

مت خالل هذه املرحلة تنفيذ 3 مشاريع من مشاريع البرنامج األول، كما مت إصدار البرنامج الثاني لألبحاث 
والذي يتكون من 7 طلبات عروض مت توقيع عقودها، وقد بلغ عدد العروض املقدمة 35 عرضاً.

ج. املرحلة الثالثة من يوليو 2004 إلى أبريل 2006 )البرنامج الثالث(:
تتكون هذه املرحلة من 7 عروض وبلغ عدد العروض التي مت اعتمادها 21 عرضاً، ومت توقيع عدد 5 مشاريع وهي:

– عقد مشروع دراسة )تشخيص حالة نهاية الكابالت في احملوالت والقواطع الكهربائية( بالتنسيق بني 
نشاط النقل ومدينة امللك عبدالعزيز، مت توقعيه وبدأ العمل فيه عام 2007.

– عقد مشروع دراسة تأثير التوافقيات على نظام القدرة وسبل معاجلته مع جامعة امللك فهد مت توقيعه 
وبدأ العمل فيه عام 2007.

– عقد مشروع دراسة عمل منوذج ألحمال التكييف لتمثيل حالة اجلهد الراجع في شبكة النقل مع مدينة 
امللك عبد العزيز. مت توقيعه وبدأ العمل فيه عام 2007.

– عقد مشروع دراسة التقومي البيئي في محطات التوليد مع جامعة امللك سعود.
– عقد مشروع دراسة الفقد في شبكة التوزيع مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مت توقيعه وبدأ 

العمل فيه عام 2007.
د. املرحلة الرابعة من أبريل 2006 إلى ديسمبر 2008 )البرنامج الرابع(:

تشتمل هذه املرحلة على متابعة مشاريع البرنامج األول والثاني والثالث لألبحاث وأيضاً املشاريع البحثية 
املشتركة. كما مت أيضاً إعداد طلبات عروض مشاريع البرنامج الرابع لألبحاث والتي تشتمل على عرضني 

من نشاط التوليد و ثالثة عروض من نشاط نقل الطاقة وواحد من نشاط التوزيع و خدمات املشتركني وهي 
كالتالي:

– دراسة مقارنة لتأثير تخفيض درجة حرارة االحتراق الداخلي للتوربينة على عمر ريش التوربينات.
– حماية مداخل املياه في محطة القرية من الكميات الهائلة من قناديل البحر.

– تقييم جودة القدرة في نظام نقل الطاقة بالشركة السعودية للكهرباء.
– دراسة سياسة وإمكانية االستفادة من قدرات التوليد املقيدة.

– دراسة إمداد وتسعير الطاقة االحتياطية املزودة من الشركة لشركة أرامكو.
ومن املخطط توقيع جميع مشاريع البرنامج الرابع لألبحاث في بداية العام 2009.

املشاريع املشتركة مع مدينة امللك عبد العزيز:
وقعنا العديد من املشاريع املشتركة مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهي كالتالي:

–  عقد مشروع اختيار وتقومي مواد العزل البومليرية املستخدمة في كابالت اجلهد املتوسط وطرق تصنيعها 
املناسبة للظروف احمللية نفذته جامعة امللك سعود، ومت إجناز املشروع.

–  عقد مشروع دراسة آثار االنقطاعات الكهربائية لعينة من كبار املشتركني في اململكة نفذته جامعة امللك 
سعود، ومت االنتهاء من املشروع.

–  عقد مشروع فحص التحلل واإلجهاد احلراري والكهربي عند وصالت الكابالت ونهاياتها املستخدمة في 
شبكات توزيع الكهرباء تنفذه جامعة امللك فهد، وقع العقد وبدأ العمل فيه عام  2006  ومت متديد العقد.

–  عقد مشروع عمل معايير جلودة الطاقة في شبكة النقل للشركة السعودية للكهرباء تنفذه جامعة امللك فهد 
واستشاري أجنبي بتمويل مشترك بني الشركة ومدينة امللك عبدالعزيز، سيتم توقيع العقد خالل عام 2009.

رعاية الكراسي العلمية:
رغبة منا في تعزيز وتطوير برامج األبحاث قمنا بتمويل إنشاء كراسي أكادميية في اجلامعات السعودية وقد 

مت توقيع االتفاقيات التالية:
–  كرسي الشركة السعودية للكهرباء »إلدارة األحمال ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية« مع جامعة امللك 

عبدالعزيز بتاريخ 7 مايو 2008 بقيمة خمسة ماليني ريال سعودي ) 5 مليون( وملدة أربع سنوات.
–  كرسي الشركة السعودية للكهرباء في “موثوقية وأمن النظام الكهربائي » مع جامعة امللك سعود بتاريخ 25 

مايو 2008 بقيمة خمسة ماليني ريال سعودي )5 مليون( وملدة أربع سنوات.
–  كرسي الشركة السعودية للكهرباء “ للحماية والتحكم الكهربائي » مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

بتاريخ 11 يونيو 2008 بقيمة خمسة ماليني ريال سعودي ) 5 مليون( وملدة أربع سنوات.
وقد بدأت اجلامعات في عقد ورش العمل املتخصصة في الكراسي العلمية وحضرها عدد كبير من مهندسي 

الشركة من مختلف املناطق كما حضرها مهندسون من شركة أرامكو.

أهدافنا من خالل رعاية الكراسي العلمية:
1-  تعزيز دور اجلامعات في مجال الهندسة الكهربائية )القوى الكهربائية(.

2-  إجراء دراسات وبحوث تطويرية في مجال الهندسة الكهربائية، مع التركيز على القوى الكهربائية. 
وتخصصاتها الدقيقة وما يتعلق بها من بحوث ودراسات تعالج شبكتنا واملشاكل التي تواجهها وتطويرها.
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3-  تطوير وتقييم املنهج األكادميي للجامعة، واملساعدة في تصميم وإعداد برامج ومناهج في مجال الهندسة 
الكهربائية.

4-  املساهمة في تدريس وتقدمي احملاضرات لطلبة اجلامعة في التخصصات املتعلقة بالهندسة الكهربائية 
وتطبيقاتها مع التركيز على مواد القوى الكهربائية واستقطاب املهندسني لهذا التخصص النادر وفقاً الحتياجاتنا.
5-  تنظيم حلقات دراسية وندوات بشكل دوري في مجال الهندسة الكهربائية - القوى الكهربائية إلفادة منسوبينا.

  -6

3 - المحافظة على البيئة
أهداف البرنامج:

نعتبر احملافظة على البيئة أحد مرتكزاتنا األساسية عند إعداد اخلطط التشغيلية والرأسمالية، حيث نراعى 
كافة اجلوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى املشاريع والبرامج واخلطط التنموية باإلضافة إلى 

تعميق الشعور باملسؤولية جتاه البيئة وسط العاملني. وفي إطار إجناز هذه املهام الهادفة للمحافظة على 
البيئة، نقوم بالتنسيق مع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة التي تعمل من أجل احملافظة على بيئة 
اململكة وحماية وحتسني مواردها الطبيعية وباملساهمة في وضع سياسات بيئية سليمة، وذلك في كافة 

اجلوانب باإلضافة للقيام بدراسات عن تقييم األثر البيئي.
ويبرز اهتمامنا بالبيئة من خالل مكافحة التلوث في الهواء واملاء والتربة واحلد من آثار التلوث البيئي على اإلنسان.

املشاركة في معرض البيئة والطاقة بصيف )سايتك( بالشرقية.

اإلنسان:
نعمل على تقليل األثر البيئي حملوالت الطاقة في املناطق العمرانية ليكون مستوى الضوضاء الناجت عنها ضمن 

املواصفات العاملية أثناء التصميم واإلنشاء، وكذلك نعمل على إنشاء مشاريع خطوط الكهرباء ضمن مسارات وأحرام 
آمنة ومتوافقة مع املواصفات العاملية. كما نساهم في إبراز املنظر اجلمالي ملباني صاالت استقبال املشتركني مبا 

يتناسب مع املظهر العام للشركة واحملافظة على راحة املشتركني. 

الهواء:
من املعروف أن محطات التوليد تستخدم عادة عدة أنواع من الوقود كالغاز الطبيعي ووقود الديزل والزيت اخلام 

وزيت الوقود. ففي هذا اجلانب، نحرص على التقليل من آثار انبعاث الغازات واجلزئيات عبر مداخن غرف التوليد 
من خالل العمل على بناء محطات التوليد خارج املدن والتجمعات السكنية، كما أننا نتفادى إنشاء محطات التوليد 

في األماكن املكتظة باملصانع واملرافق األخرى لكي ال تساهم في زيادة نسب تلوث الهواء في تلك األماكن.
وتفادياً للتلوث، نعمل أيضاً على استخدام الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي ووقود الديزل نظراً ألن امللوثات 

تقل في مكوناته. وقد حققنا في هذا اجلانب جناحات مميزة حيث أصبح العمل في محطات التوليد الرئيسة 
)كاحملطة التاسعة والثامنة والسابعة بالرياض( يتم باستخدام الغاز الطبيعي بدالً عن وقود الزيت اخلام. ونستخدم 
أيضاً أجهزة اإلحراق املطورة أو التي تنتج نسبة أقل من أكاسيد النتروجني وغاليات التوربينات الغازية، حيث تعتبر 

أكاسيد النتروجني من امللوثات الرئيسة حملطات الطاقة العاملة على الوقود األحفوري )Fossil Fuel ( مما كان له 
أثره في حماية البيئة.

وقد استكملنا نطاق عمل إلجراء مسح بيئي شامل حملطات التوليد الرئيسة بهدف مراقبة ودراسة الغازات 
املنبعثة وتأثير ذلك على الهواء واملاء ووضع احللول للتحكم فيها وتقليلها. وسيجرى تقييم العروض املقدمة لتنفيذ 

هذا العمل من قبل الشركات املتخصصة. ونستمر في تنفيذ اتفاقيات التخلص من املخلفات البترولية والزيوت في 
محطات التوليد مع املقاولني بطرق صحيحة غير ضارة بالبيئة.

املاء:
يعد املاء عاماًل أساسياً، حيث يتم تبخيره في توليد الطاقة على الشواطئ البحرية، لذا فإننا نضع في اعتبارنا 
عدم إضافة أي مواد كيميائية ملياه التبريد الراجعة إلى البحر عدا الكلور الذي يضاف للتحكم في منو األحياء 

املائية الضارة مبعدات احملطة. وتتم مراقبة عمليات التحكم في إضافة كميات الكلور لكي ال تتعدى النسب 
املسموح بها وفقاً ملعايير حماية البيئة في اململكة وذلك من خالل استخدام أجهزة قياس معدالت تركيز 

الكلور في املياه بصفة دائمة ليتمكن املشغلون من التحكم في هذه النسب. وتتم معاجلة مياه الصرف الصحي 
جيولوجياً داخل محطات التوليد ليتم استخدامها في الري داخل احملطات واملناطق السكنية التابعة لها.

ونعمل من خالل إبرام عقود مع شركات متخصصة على سحب مخلفات الوقود والزيوت لضمان عدم 
تلوث البيئة فاملياه امللوثة بالزيوت متر بعدة مراحل لفصل الزيت عن املاء والتخلص منه بطرق مأمونة بيئياً.
كما نعمل على تطوير خططنا املستقبلية التشغيلية والرأسمالية ذات العالقة باحلفاظ على البيئة مثل 
إنشاء نظام متكامل ملراقبة الهواء واملاء وتطوير املختبرات املوجودة حالياً مبحطات التوليد لتصبح كيميائية 

وبيئية بإضافة األجهزة اخلاصة لقياس التلوث بأنواعه والتفاوض مع اجلهات ذات العالقة للحصول على وقود 
ذي انبعاثات أقل وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لألرصاد بغرض البحث عن مواد كيميائية بديلة وذات 

تأثيرات بيئية مسموح بها.

التربة:
نحرص على عدم استخدام زيوت حتتوى على مواد مسرطنة مثل مادة PCB وذلك لضمان عدم تلوث التربة 

واملياه السطحية واجلوفية لسالمة اإلنسان واحليوان. ونواصل التعاون مع اجلامعات احمللية والعاملية ومراكز 
األبحاث إليجاد احللول املناسبة ملشكلة الرماد الكربوني وتكثيف الدورات املتخصصة للعاملني في مجال البيئة 

وكذلك تبادل اخلبرات بني اخلبراء واملختصني في مجال البيئة سواء داخل الشركة أو خارجها.
وقد أوقفنا استخدام بعض املواد الكيمائية الضارة بالبيئة وبالصحة مثل الكرومات والفريون - 12 وثالثي 

كلوريد امليثان والهالون واالسبستوس واستبدالها مبواد غير ضارة بالبيئة. كما وأننا استعنا بالشركات املؤهلة 
من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة لعمل دراسات تقييم األثر البيئي لتلك اإلجراءات.

4 - األمن والسالمة
–  املشاركة في حملة السالمة العامة والوقاية من أخطار الكهرباء.

–  دعمنا ورعينا ورشة العمل اخلاصة مبتطلبات السالمة في األجهزة الكهربائية في املباني ووسائل التحقق 
منها والذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

–  املشاركة في أسبوع مرور مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملعرض املصاحب له. 
–  املشاركة في فعاليات أسبوع املرور العربي.

–  املشاركة في اليوم العاملي للدفاع املدني واملعرض املصاحب له.
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–  املشاركة في معرض أسبوع السالمة املنزلية بصيف سايتك.
–  تنفيذ العديد من جتارب احلريق الفرضية في احملطات الختبار جاهزية فرق الدفاع املدني بالشركة وذلك 

بالتنسيق مع بعض اجلهات احلكومية )الدفاع املدني وغيرها...(.

5 - تنظيم أنشطة اجتماعية متنوعة
األنشطة االجتماعية:

–  شاركنا في حمالت متنوعة مثل اليوم العاملي ملكافحة التدخني واليوم العاملي للتبرع بالدم وحمالت مكافحة املخدرات.
–  شاركنا في أيام املهنة التي نظمتها اجلامعات السعودية حيث قدمنا تعريفاً بالشركة وبدورها في تقدمي اخلدمة 

الكهربائية وفرص العمل املتوفرة والبرامج التدريبية تشجيعاً للكفاءات الوطنية على االلتحاق بالعمل بالشركة.
–  تزويد بعض اجلهات احلكومية بالعديد من أعمدة الكهرباء اخلشبية.

الزيارات التعريفية:
نعتمد سنوياً خطة زيارات تعريفية موجهة للموظفني واجلهات الداخلية من جامعات ومدارس وجهات حكومية 

وعسكرية وقطاع خاص واجلهات اخلارجية تتمثل في زيارة محطات التوليد ومكاتب االشتراكات واملرافق 
األخرى للتعريف بالدور الذي نقوم به واخلدمات التي نقدمها وإبراز جهودنا في مجاالت توليد ونقل وتوزيع 

الطاقة الكهربائية. 
األنشطة الصحية :

–  املشاركة في فعاليات اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني.
–  املشاركة في فعاليات اليوم العاملي للتبرع بالدم.

–  املشاركة في فعاليات اليوم العاملي لاليدز.
–  املشاركة في فعاليات اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.

األنشطة الثقافية والعلمية:
–  نظمنا ندوات دينية وثقافية استضفنا فيها نخبة من رجال الدين والعلم والثقافة تناولوا خاللها مواضيع 

متنوعة. كما شاركنا في منتديات أخرى منها املنتدى اإلعالمي السنوي الرابع الذي نظمته اجلمعية السعودية 
لإلعالم واالتصال.

–  ننظم ملتقى سنوياً إلدارة اجلودة الشاملة بهدف تنمية مهارات وقدرات منسوبي الشركة  واملساهمة في 
التعريف بثقافة وتطبيقات اجلودة الشاملة وتعزيز أواصر التواصل وتبادل املعلومات ألحدث وأفضل املفاهيم 

والتطبيقات احلديثة في مجال إدارة اجلودة الشاملة. ويشارك في هذه امللتقيات التي بلغ عددها حتى اآلن 12 
ملتقى أكادمييون ومديرون ومختصون باجلودة في قطاعات األعمال املختلفة من صناعية وخدمية وتعليمية 

وطبية ومالية وحكومية إضافة إلى منسوبي الشركة.
–  ننظم سنوياً ملتقى للموارد البشرية يشارك فيه عدد من املختصني ويبحث التجارب والتطبيقات 

واالجتاهات احلديثة في مجال تنمية املوارد البشرية.
–  ننظم ندوة خدمة املشترك لبحث أفضل أساليب تطوير خدمة املشترك وتعزيز الثقة معه و تبادل اخلبرات مع 

اجلهات اخلدمية األخرى في مجاالت تطوير خدمة املشترك مبا يحقق رضا املشتركني. ويشارك في هذه الندوات التي 
بلغ عددها حتى اآلن خمس ندوات عدد من املختصني في مجال خدمة املشتركني على املستويني اخلليجي والعربي.

–  امللتقى السابع للموارد البشرية بالغرفة التجارية بالشرقية.
–  املشاركة في اليوم املفتوح الذي نظمته جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

6 - األنشطة الخيرية
أ – اجلمعيات اخليرية:

شهد هذا العام تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج املفتوحة بجانب تقدمي الدعم لبعض الفعاليات التي تقيمها 
بعض اجلمعيات بهدف الترويج لبرامجها أو حتقيق عوائد مالية لصاحلها. شمل تبرعنا للجمعيات اخليرية لهذا 

العام أكثر من 360 جمعية ومؤسسة خيرية في جميع مناطق اململكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية.
مت نشر عبارات توعوية إرشادية عن أضرار املخدرات على املوقع الداخلي االلكتروني وعلى فواتير االستهالك، 

إضافة إلى دعم احلمالت العامة التوعوية والثقافية وذلك بتوعية منسوبينا من خالل التواصل االلكتروني 
وكذلك توعية مشتركينا من خالل فواتير االستهالك.

ب- دعم برامج ذوي االحتياجات اخلاصة:
اتساقاً مع دورنا االجتماعي، أولينا اهتماماً خاصاً بذوي االحتياجات اخلاصة، مبا ميكنهم من تطوير قدراتهم 
ومن العيش في استقرار والتفاعل مع من هم حولهم. وعملنا على توفير احتياجات املعوقني من خالل تفاعلنا 

مع برنامج بطاقات التهاني الذي ميثل رافداً لدعم نفقات تشغيل مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية.
ج – برنامج رعاية األيتام: 

نظمنا يوماً مفتوحاً ألبناء اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام )إنسان( في املركز الترفيهي بالرياض مارسوا خالله 
العديد من األنشطة الرياضية والترفيهية وقدموا فقرات إنشادية. وقد قدمنا لهم الهدايا التي كانت عبارة عن 

حقائب مدرسية بكامل محتوياتها وحقيبة أخرى خاصة مبصباح السالمة ومبلغ 200 ريال لكل يتيم.

7 - دعم القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء:
رعاية املؤمترات والندوات وامللتقيات: 

حرصنا على التنظيم واملشاركة في كثير من املؤمترات والندوات وامللتقيات من خالل الدعم املالي أو املشاركة 
بأوراق عمل وخاصة في املؤمترات وامللتقيات املرتبطة بأنشطة الشركة.

–  شاركنا في رعاية اللقاء التقني الثالث عشر بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن واملشاركة في املعرض 
املصاحب له.

–  رعينا معرض مشاريع التخرج بكلية الهندسة بجامعة امللك سعود.
–  رعينا امللتقى التقني بالكلية التقنية بالرياض.

–  رعينا ورشة عمل مستقبل الطاقة النظيفة بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية:

شاركنا في البرنامج الوطني إلدارة وترشيد استهالك الطاقة الذي تديره وتنفذه مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية مبساهمة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال سنوياً وملدة أربع سنوات. ويهدف البرنامج 

لدراسات تدقيق استهالك الطاقة ونشر التوعية برفع كفاءة استهالك الطاقة وإدارة األحمال بجانب رفع كفاءة 
االستهالك في قطاعي النفط والغاز. وقد مت حتى اآلن إجناز ما يلي:

>  قمنا بحملة إعالمية متخصصة لتوعية وتسويق تعريفة زمن االستخدام للمشتركني ونشر املعلومات عن 
التعريفة املتغيرة االختيارية وتشجيع القطاعات املستهدفة على العمل بها.

>  بدأنا في إعداد خطة حلملة إعالمية شاملة متخصصة لتوعية املشتركني ببطاقة كفاءة الطاقة لألجهزة 
الكهربائية واألجهزة عالية الكفاءة في استهالك الكهرباء.

>  قمنا بدراسات عن وضع تسعيرة ملعامل القدرة.
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التعريفة:
طرحنا في مجال تعريفة استهالك الطاقة الكهربائية جتربة التعريفة املتغيرة التي تعد أحد التقنيات 
املستخدمة عاملياً التي طبقناها بنظام التدرج على القطاعني الصناعي والتجاري بدءاً من عام 2006.

لقد بنينا هذه التجربة التي تتسم باملرونة الكافية على نظام إعطاء احلوافز للمصانع والقطاع الصناعي،  
حيث أنها تقدم تخفيضاً في قيمة فواتير املشتركني مقابل املساهمة في إزاحة األحمال وقت الذروة فأسهمت 
رغم قصرها الزمني في خفض أحمال ذروية وأدت بالتالي إلى إحداث توازن في استقرار الشبكة الكهربائية، 

واستمرينا في تطبيقها خالل العام 2008 وستؤدى في حالة تطبيقها بشكل واسع إلى احلد من تضخم 
االستثمارات في قطاع التوليد.

8 - برنامج توظيف الطالب في فترة الصيف:
تهدف سياسة املوارد البشرية بالشركة إلى توظيف الطالب في فترة الصيف ضمن برنامجي “التدريب 

الصيفي” و “التدريب التعاوني” وذلك للمساهمة الدائمة في تنمية أداء وقدرات الطالب الذاتية من خالل 
تبادل اخلبرات واملمارسات العملية واكتساب خبرات عن طبيعة األعمال، والتعود على االنضباط وترغيباً 
للشباب لالنخراط في األعمال مستقباًل، إضافة إلى استثمار أوقات فراغ الطالب في هذه الفترة من كل 

عام. وبلغ عدد الطالب املشاركني ضمن برنامج “التدريب الصيفي” 612 طالباً و 750 طالباً ضمن برنامج 
»التدريب التعاوني« كما شاركنا في أيام املهنة التي تنظمها اجلامعات السعودية.

- شاركنا في معرض التوظيف السعودي مبقر معارض الظهران الدولي.
- تعاونا مع اجلامعات في إكمال عملية تخريج الطالب وإنهاء متطلبات التخرج بالتطبيق العملي في الشركة.

وفيما يلي نقدم أهم إجنازاتنا لعام 2008 في مجال املسؤولية االجتماعية واملرتبطة مبسؤوليتنا جتاه 
مجتمع الشركة:

حرصنا خالل عام 2008 في مجال املسؤولية االجتماعية واملرتبطة بخدمة املجتمع الداخلي على تزويده 
أوالً بالرسائل واملقاالت واملعلومات التي تعزز الوالء واالنتماء للعمل بالشركة وحتفيز املوظفني على التعاون 

وتقدمي أفضل اخلدمات جلميع عمالء الشركة وكذلك نشر إجنازات وأنشطة الشركة واألخبار. كما حرصنا 
على تزويد املوظفني مبا يناسبهم من خدمات ومنتجات يقدمها السوق احمللي ليستفيد منها املوظف وأسرته 

وذلك من خالل موقع الشركة االلكتروني الداخلي أو بث رسائل عن طريق الشبكة الداخلية عن العروض 
والتسهيالت. كما يتم التواصل الكترونياً مع اجلمهور الداخلي في مناسبات التهاني والتعازي واإلعالن عن 

القرارات والتعاميم.
كما حصلنا على عروض خاصة من الفنادق واملدارس اخلاصة واألندية الرياضية والصحف واملجالت.

1 - اعتماد مبادئ وقيم أخالقيات العمل بالشركة:
اعتمدنا وثيقة ألخالقيات العمل وذلك في إطار حرصنا على خلق بيئة عمل مثالية وااللتزام بأفضل القيم 

األخالقية لتحقيق أهدافنا. وتنقسم وثيقة أخالقيات العمل إلى وثيقتني األولى عبارة عن وثيقة مبادئ وقيم 
الشركة وتهدف إلى احملافظة على سمعة الشركة ومستويات األداء الفعال، بينما الثانية عبارة عن وثيقة 

أخالقيات العمل ملوظفي الشركة وهي تؤكد على معايير األمانة والنزاهة في تأدية كافة أعمال الشركة في 
جميع األنشطة وجتنب السلوكيات غير األخالقية على جميع املستويات.

ونلتزم بتنفيذ جميع بنود الوثيقة من خالل توفير التدريب الالزم ملوظفينا للتعرف على القيم الواردة فيها 
وبتطوير املعايير الداخلية والسياسات وإجراءات العمل وآليات الرقابة وتوفير بيئة العمل املناسبة وحتديد 

مستويات املسؤولية.

2 - األنشطة االجتماعية:
- الزيارات التعريفية:

نعتمد سنوياً خطة زيارات تعريفية موجهة للموظفني واجلهات الداخلية من جامعات ومدارس وجهات حكومية 
وعسكرية وقطاع خاص واجلهات اخلارجية تتمثل في زيارة محطات التوليد ومكاتب االشتراكات واملرافق 

األخرى للتعريف بالدور الذي نقوم به واخلدمات التي نقدمها وإبراز جهودنا في إنشاء مشاريع التوليد والنقل 
والتوزيع واجلهود التي نبذلها في هذا املجال مما يعزز ارتباطنا باملجتمع، وقد نظمنا 32 زيارة تعريفية ملوظفي 

الشركة زاروا خاللها مرافق الشركة في جميع أنحاء اململكة.
 كما نظمنا زيارات عديدة لوفود أجنبية جتارية ورسمية  كما ونفذنا زيارات للمحطة التاسعة بالرياض 

لنخبة من رجال األعمال واإلعالم كما دعونا عدداً من الشخصيات الهامة أمراء وأمناء املناطق لزيارات 
احملطات بالشركة.

نفذنا العديد من الزيارات لطالب اجلامعات والكليات التقنية واملدارس العامة حملطات الشركة ومت اطالعهم 
عن قرب على آليات العمل مع تقدمي شرح وافي لهم.

3 - األنشطة الثقافية:
نظمنا ندوات دينية وثقافية استضفنا فيها نخبة من رجال الدين والعلم والثقافة تناولوا خاللها مواضيع 

متنوعة بهدف استفادة منسوبي الشركة وتنويرهم في مختلف هذه املجاالت.
نظمنا العديد من املسابقات الرياضية الرمضانية والصيفية للموظفني وأبنائهم  في مجاالت عديدة )كرة 

القدم، الطائرة، السباحة وغيرها...(. 

4 - الرسائل التوعوية لموظفي الشركة:
–  نشرنا رسائل توعوية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الثقافة البيئية لدي كافة املوظفني.

–  وجهنا رسائل توعية تهدف الى تعزيز املمارسات االيجابية لدى املوظفني.
–  نشرنا رسائل توعية تهدف الى التنبيه مبخاطر الفيروسات على أجهزة احلاسب اآللي.

–  وجهنا رسائل توعوية في مجال األمن والسالمة.

5 - برنامج التدريب والتوظيف ألبناء موظفي الشركة:
تهدف سياسة املوارد البشرية بالشركة الى تعزيز اجلهود الراميه خلدمة مجتمع الشركة من خالل البرنامج 

الصيفي للتدريب والتوظيف ألبناء موظفي الشركة والذي يتيح لهم الفرصة أثناء اإلجازات لتلقي برامج تدريب 
سواء في معاهد الشركة أو مع جهات تدريبية معتمدة وذلك في مختلف املجاالت كاحلاسب اآللي واللغة 

االجنليزية وبرامج تطوير الذات حيث بلغ عدد الدورات املدرجة في البرنامج لصيف 2008 عدد 48 دورة وبلغ 
عدد املشاركني واملستفدين من البرنامج 415 مشاركاً.    <
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الـمــحــــتــــويــــــــــــــــــــات
القوائم املالية وتقرير مراجعي احلسابات للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008

تـقـــريـر مـــراجـعـي الحســــابـــات

نطاق املراجعة 
لقد راجعنا قائمة املركز املالي للشركة السعودية للكهرباء ) وهي شركة مساهمة سعودية( كما في 31 ديسمبر 2008 
وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق املساهمني للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ، واإليضاحات من 

رقم 1 إلى 30 املعتبرة جزءا من هذه القوائم املاليـة واملعدة من قبل الشركة وفقـا لنص املادة 123 من نظام الشركات 
واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها . إن هذه القوائم املالية هي مسؤولية إدارة الشركة وأن 

مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم املالية بناءً  على املراجعة التي أجريناها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايير املراجعة املتعارف عليها، وتتطلب تلك املعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا 

للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم املالية خالية من أية أخطاء جوهرية . تشتمل إجراءات املراجعة 
على فحص اختباري للمستندات املؤيدة للمبالغ واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية ، كما تشتمل على تقييم املعايير 

احملاسبية املتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم املالية ككل . وفي اعتقادنا أن 
مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في إبداء رأينا .

رأي مطلق 
وبرأينا، إن القوائم املالية املذكورة أعاله ككل تظهر بعدل ، من كافة النواحي اجلوهرية ، املركز املالي للشركة كما في 

31 ديسمبر 2008 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ملعايير احملاسبة املتعارف 

عليها املالئمة لظروف الشركة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد 
وعرض القوائم املالية .

29 صفر 1430

24 فبراير 2009
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2007    2008ايضاح

   )معدلة(

ايرادات التشغيل

19,322,935  20,651,799  مبيعات الطاقة الكهربائية

722,994   752,359  تعريفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

793,131   884,584   16تعريفة توصيل اخلدمة الكهربائية

20,839,060  22,288,742  مجموع ايرادات التشغيل

مصروفات التشغيل

)4,937,677()5,477,362(وقود

)1,370,984()1,477,634(طاقة مشتراة

)6,760,312()7,608,182(20تشغيل وصيانة

)6,371,536()6,744,453(9استهالكات

)284,173()217,065(21مصروفات عمومية وادارية 

)19,724,682()21,524,696(مجموع مصروفات التشغيل

1,114,378  764,046  الربح من العمليات التشغيلية

338,798  340,401 22ايرادات ومصروفات اخرى، صافي

1,453,176  1,104,447  صافي ربح السنة قبل الزكاة

) 40,677 (- 12مصروف زكاة مؤجل

1,412,499  1,104,447  صافي ربح السنة

ربح السهم االساسي ) بالرياالت السعودية (:
0,180,27 - من العمليات التشغيلية للسنة ) ايضاح 23 (

0,270,34   - من صافي ربح السنة ) ايضاح 23 (

20082007   ايضاح

   )معدلة(
املوجودات

املوجودات املتداولة
5,589,304  1,232,097  3نقد ونقد مماثل  

13,284,344  15,073,847  4ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة ، صافي

1,719,272  2,897,890  5دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى ، صافي

6,587,084  5,806,673  6مخزون ، صافي

27,180,004  25,010,507  مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة
4,825,000  -  4ذمم مستهلكي الكهرباء

1,659,595  2,159,924  7إستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى

15,050,529  20,103,986  8مشاريع حتت التنفيذ

87,654,690  98,107,946  9موجودات ثابتة ، صافي 

109,189,814  120,371,856  مجموع املوجودات غير املتداولة

136,369,818  145,382,363  مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة

32,201,873  38,278,944  10ذمم دائنة

1,494,488  1,313,587  11مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

979,300  556,127  13أقساط متداولة من قروض طويلة األجل

34,675,661  40,148,658  مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة
3,846,118  4,647,991  13قروض طويلة األجل

5,000,000  5,000,000  14صكوك

4,008,747  4,350,845  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

11,574,810  13,352,786  16إيرادات مؤجلة ، صافي 

1,036,738  1,095,789  تأمينات مشتركني 

13,295,613  13,295,613  10ذمم حكومية طويلة االجل

14,938,060  14,938,060  17قرض حكومي

53,700,086  56,681,084  مجموع املطلوبات غير املتداولة

88,375,747  96,829,742  مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني

41,665,938  41,665,938  18رأس املال 

880,559  991,004  إحتياطي نظامي 

532,418  534,573  19إحتياطي عام 

4,915,156  5,361,106  أرباح مبقاة

47,994,071  48,552,621  مجموع حقوق املساهمني

136,369,818  145,382,363  مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2008
)بآالف الرياالت السعودية(

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008
)بآالف الرياالت السعودية(
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20082007

   )معدلة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1,453,176  1,104,447  صافي ربح السنة قبل الزكاة

تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية :

74,559  116,561  مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

)65,760( -  مخصص مخزون بطيء احلركة

)11,344( )42,006( حصة الشركة في صافي ارباح الشركات املستثمر فيها

6,371,536  6,744,453  إستهالكات

)128,778( )40,784( أرباح إستبعاد موجودات ثابتة، صافي

-  )1,050( ارباح بيع استثمارات اخرى

34,776  342,098  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة، صافي

1,040,813  1,777,976  ايرادات مؤجلة 

)الزيادة( النقص فى املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

3,483,343  2,921,091  ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة

)139,045( )1,178,618( دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)1,825,351( 780,411  مخزون

6,852,994  6,077,071  ذمم دائنة

250,364  )199,816( مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

54,521  59,051  صافي املتحصالت واملدفوعات من تأمينات املشتركني

17,445,804  18,460,885  صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)900,188( )513,463( استثمارات في حقوق ملكية الشركات واخرى

)14,778,115( )22.281,324( موجودات ثابتة ومشاريع حتت التنفيذ

147,080  70,942  احملصل من بيع موجودات ثابتة

-  56,190  احملصل من بيع استثمارات اخرى

)15,531,223( )22,667,655( صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

5,000,000  -  صكوك 

)4,931,111( 378,700  صافي  املستلم و)املسدد( من القروض طويلة األجل 

)594,835( )529,137( أرباح مسددة للمساهمني ومكافأة اعضاء مجلس االدارة 

)525,946( )150,437( صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

1,388,635  )4,357,207( صافي التغير فى النقد والنقد املماثل خالل السنة

4,200,669  5,589,304  رصيد النقد والنقد املماثل في بداية السنة

5,589,304  1,232,097  رصيد النقد والنقد املماثل في آخرالسنة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

املجموعارباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميرأس املالإيضاح

41,665,938739,309531,5634,192,05947,128,869رصيد 1 يناير 2007 

1,412,4991,412,499---24صافي ربح السنة -  بعد التعديل

) 547,252 () 547,252 (---25توزيعات أرباح للمساهني عن عام 2006 

) 900 () 900 (---26مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2006 

855-855--19تسوية احملصل من رسم الكهرباء ) افراد (

-) 141,250 (-141,250-احملول الى االحتياطي النظامي – بعد التعديل 

41,665,938880,559532,4184,915,15647,994,071رصيد 31 ديسمبر 2007 – بعد التعديل 

1,104,4471,104,447---صافي ربح السنة 

) 547,252 () 547,252 (---25توزيعات أرباح للمساهني عن عام 2007

) 800 () 800 (---26مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2007

2,155-2,155--19تسوية احملصل من رسم الكهرباء ) افراد (

-) 110,445 (-110,445-13احملول الى االحتياطي النظامي

41,665,938991,004534,5735,361,10648,552,621رصيد 31 ديسمبر 2008م 

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008
)بآالف الرياالت السعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2008
)بآالف الرياالت السعودية(
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1- التكوين والنشاط

نشأت الشركة السعودية للكهرباء بناًءًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم 169 املؤرخ في 11 شعبان 1419هـ املوافق 29 
نوفمبر 1998م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في اململكة العربية السعودية، ودمج جميع الشركات احمللية 

العاملة في مجال تقدمي خدمة الطاقة الكهربائية )عدد عشرة شركات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق اململكة 
جغرافياًً( باإلضافة إلى مشاريع املؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء 
)عدد أحد عشر مشروعاًًًًًًًًً تشغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال اململكة( في الشركة السعودية للكهرباء.
تأسست الشركة مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم م/16 املؤرخ 6 رمضان 1420هـ املوافق 13 ديسمبر 

1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم 153 املؤرخ في 5 رمضان 1420هـ املوافق 12 ديسمبر 1999م، وقرار 

وزير التجارة رقم 2047 املؤرخ 30 ذو احلجة 1420هـ املوافق 5 إبريل 2000م كشركة مساهمة سعودية، مبوجب 
السجل التجاري الصادر من الرياض برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 1421هـ املوافق 3 مايو2000م.

يتمثل نشاط الشركة الرئيس في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة املنتج الرئيسي 
للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية، وتقوم بتقدمي خدماتها ملختلف القطاعات 

احلكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.
تنقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيع ونشاطات مساندة 

كاملالية واملوارد البشرية واخلدمات العامة والتخطيط. تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبعضها 
البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى املستهلك وال توجد أسعار بيع بينية بني أنشطة التوليد والنقل 

والتوزيع وتتحقق إيرادات الشركة من بيع التيار للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية املقررة من قبل 
الدولة.

تخضع الشركة للرقابة على تعريفة اخلدمات الكهربائية والتي حتدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء 
بناًء على توصية من هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج املزدوج التي تأسست في نوفمبر 2001م مبوجب قرار مجلس 

الوزراء رقم 169 وتاريخ 11شعبان 1419هـ. مت إجراء آخر تعديل على تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 12رجب 1421هـ حيث بلغت أعلى شريحة فيها 26 هللة للكيلو واط/ساعة 

وبدأ تطبيقها إعتباراً من 1 شعبان 1421هـ املوافق 28 أكتوبر 2000م، ولم يتم إجراء أي تعديالت على التعريفة 
بعد ذلك التاريخ.  

تبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام 
األساس للشركة.

تتضمن القوائم املالية حسابات شركة الكهرباء للصكوك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سجلت مبوجب 
السجل التجاري رقم 1010233775وبتاريخ 16 جمادى االولى 1428هـ املوافق 2 يونيو 2007م وهي مملوكة 

بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

لقد مت إعداد القوائم املالية املرفقة وفقاً للمعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 
القانونيني. إن السياسات احملاسبية الهامة املتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي :

العرف احملاسبي
تعد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات يتم قيدها 

وفقاً لطريقة حقوق امللكية.

التقديرات احملاسبية
إن إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادىء احملاسبية املتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات 

التي قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة في 
تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل املعلومات واألحداث املتوفرة لدى اإلدارة في 

تاريخ إصدار القوائم املالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
النقد والنقد املماثل 

يتضمن النقد والنقد املماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية واالستثمارات األخرى القابلة 
للتحويل إلى مبالغ نقدية والتي تكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ ربطها.

ذمم مستهلكي الكهرباء 
متثل املبالغ التي لم يتم حتصيلها من املستهلكني في تاريخ املركز املالي، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء 

بالصافي بعد جتنيب املبالغ الالزمة للذمم التي يكون حتصيلها أمراً مشكوكاً فيه.
املخزون 

يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع واملواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة 
املتوسط املرجح، ويتم إظهار املخزون بالصافي بعد تكوين املخصصات الالزمة للمخزون املتقادم وبطىء احلركة.

تسجل مواد املخزون املعتبرة جزءاً أساسياً من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع واملنشآت األخرى 
مثل املواد اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن بند املوجودات الثابتة.

اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى
يتم تسجيل اإلستثمارات في الشركات املستثمر فيها بنسبة %20 أو أكثر وفقاً لطريقة حقوق امللكية والتي 

تقضي بإثبات اإلستثمار عند اقتنائه بالتكلفة على أن يتم تعديله بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة 
في صافي موجودات الشركة املستثمر فيها. يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات عند 

صدور القوائم املالية لها. 
تظهر االستثمارات في الشركات اململوكة بنسبة تقل عن %20 من رأس مال الشركات غير املتداولة 

بالكلفة، ويجري قيد االيرادات من هذه االستثمارات عند حتصيل توزيعات االرباح من الشركات املستثمر بها.
تظهر االستثمارات املشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )املعدلة بالعالوة أو 

اخلصم عند الشراء( ناقصة املخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها. تصنف هذه االستثمارات 
كموجودات غير متداولة فيما عدا السندات التي تستحق في الفترة املالية التالية، حيث يتم تصنيفها 

موجودات متداولة. ويتم قيد هذه اإلستثمارات بتاريخ استحقاقها.
املوجودات الثابتة 

يتم إثبات املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري إستهالكها على مدار العمر التشغيلي املقدر لها وفقاً 
لطريقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الشراء من املورد والعمالة املباشرة ومصروفات اإلنشاء غير 
املباشرة وتكاليف اإلقتراض حتى تاريخ وضع األصل في اخلدمة. املوجودات الثابتة املباعة أو املستبعدة 

وإستهالكها املتراكم يتم حذفها من احلسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها، ويتم إثبات الربح أواخلسارة الناجتة 
ضمن قائمة الدخل، وتقدر األعمار التشغيلية حسب ما يلي:

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008
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اإلنخفاض في قيمة املوجودات 
تقوم الشركة باجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات امللموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع 

أي خسارة ناجتة عن انخفاض في قيمة املوجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه اخلسارة. وفي احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة 

لالسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها 
ذلك األصل. 

وفي احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه 
الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، 

ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخل. 
وإذا ما مت الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 

الوحدة املدرة للنقدية إلى القيمة املعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي متت زيادتها عن 
القيمة الدفترية التي كان من املفترض حتديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو 
الوحدة املدرة للنقدية في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في 

قائمة الدخل. 

رسملة تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة صافي تكلفة اإلقتراض – والتي متثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء متويلية أخرى 

تكبدتها الشركة مخصوماً منها أي عوائد دائنة مت احلصول عليها خالل السنة – على جميع املشاريع حتت 
التنفيذ ذات املبالغ الهامة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة وحتسب تكاليف التمويل التي يتم رسملتها 

بتطبيق معدل الرسملة على متوسط املبالغ التي أنفقت على كل مشروع حتت التنفيذ. 

مشتقات االدوات املالية ومحاسبة تغطية املخاطر
تستخدم الشركة مشتقات األدوات املالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد الناجتة عن 

النشاطات التمويلية، وتصنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر أسعار املرابحات. إن 
استخدام املشتقات املالية هي خاضعة لسياسات الشركة املعتمدة من قبل مجلس االدارة وتتفق مع إستراتيجية 

الشركة في إدارة املخاطر. ال تستخدم الشركة املشتقات املالية ألغراض املضاربة. يتم قياس املشتقات املالية 
بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات املالية الالحقة. في حال 

عدم استيفاء كامل شروط محاسبة التحوط وفقاً للمعايير احملاسبية املتعارف عليها يتم قيد التغير في القيمة 
العادلة لالدوات املالية املشتقة ضمن مصاريف التمويل.

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للعاملني سنوياً وفقاً لنظام العمل في اململكة العربية السعودية.

مخصص الزكاة 
يتم إحتساب مخصص الزكاة سنوياً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل باململكة العربية السعودية، وأية 

تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة الدخل للسنة التي يتم إستالم الربط 
النهائي فيها.   

اإليرادات
- يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفواتير للمشتركني بقيمة إستهالكهم للطاقة 

الكهربائية والتي تقاس بالكيلو واط / ساعة. ويتم تقدير اإليرادات املستحقة للطاقة املستهلكة من قبل 
املشتركني والتي لم يصدر بها فواتير حتى تاريخ املركز املالي. 

- يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركني وهى عبارة عن 
التعريفة الشهرية الثابتة التي يتم إحتسابها بناًء على سعة العدادات املستخدمة من قبل املشتركني ويتم تقدير 

اإليرادات املستحقة للتعريفة اخلاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ املركز املالي.
- يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل اخلدمة الكهربائية املستلمة من املشتركني كإيراد مؤجل ضمن املطلوبات 
ومن ثم يتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناًء على متوسط أعمار املعدات املستخدمة في 

خدمة املشتركني واملقدرة بعشرين سنة.

املصروفات
تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة املصروفات اخلاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب 
تلك األنشطة من مصروفات اخلدمات العامة واألنشطة املساندة، ويتم إدراج باقي تلك املصروفات ضمن 

املصروفات العمومية واإلدارية. يتم توزيع مصروفات اخلدمات العامة واألنشطة املساندة حسب إستفادة كل 
نشاط من تلك املصروفات، ويتم تقييم ذلك دورياً.

اإلحتياطي النظامي 
متشياً مع نظام الشركات والنظام األساس للشركة يتم جتنيب %10 من صافي الدخل السنوي لتكوين 

اإلحتياطي النظامي، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف 
رأس املال.

العمالت األجنبية 
حتول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة حني 

إجراء تلك املعامالت وحتول أرصدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية واملسجلة بالعمالت األجنبية 
في تاريخ املركز املالي إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ، وأي أرباح أو 

خسائر محققة أو غير محققة تنتج عن ذلك تسجل ضمن قائمة الدخل.

من 20 إلى 25 سنةمنشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

من 20 إلى 30 سنةشبكات ومعدات وقطع غيار النقل

من 15 إلى 25 سنةشبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

من 20 إلى 30 سنةاملباني

من 4  إلى 20 سنةاملوجودات األخرى
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4 – أ ( مت إعادة تصنيف ذمم مستهلكي التيار احلكومي والتي متت املوافقة على سدادها من قبل احلكومة 
خالل ثالثة سنوات اعتباراً من 2007 للفترة من 2000/04/05م الى 2005/12/31م الى ذمم مستهلكي التيار 

املستحقة السداد خالل عام ضمن املوجودات املتداولة والرصيد املتبقي كذمم مستهلكي التيار غير املتداولة.

4 – ب( فيما يلي حركة مخصص الديون املشكوك في حتصيلها خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

2008  2007  

  1,804,223  1,878,782الرصيد، بداية السنة

  74,559  116,561احململ للسنة

  1,878,782  1,995,343الرصيد، نهاية السنة

5- الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى ، صافي

بآالف الرياالت السعودية

   2008    2007

1,039,183  2,590,405  دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين

447,141  125,321  اإلعتمادات املستندية القائمة

25,412  20,712  مصروفات مدفوعة مقدماً

288,730  242,646  ذمم أخرى

1,800,466  2,979,084  مجموع

) 81,194 () 81,194 (يخصم : مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

  2,897,890  1,719,272

6- المخزون، صافي
بآالف الرياالت السعودية

  2008  2007

2,532,444  2,708,662  مواد ولوازم محطات التوليد

3,540,919  2,575,524  مواد ولوازم شبكات التوزيع

313,224  237,790  مواد ولوازم شبكات النقل

215,650  304,229  وقود وزيوت

174,105  169,726  أخرى

6,776,342  5,995,931  مجموع

) 189,258 () 189,258 (يخصم: مخصص مخزون بطيء احلركة

  5,806,673  6,587,084

3- النقد والنقد المماثل
بآالف الرياالت السعودية

  2008   2007  

  2,695  2,664نقد بالصندوق

  428,588  578,287نقد لدى البنوك

  5,158,021  651,146ودائع قصيرة األجل

1,232,097  5,589,304  

4- ذمم مستهلكي الكهرباء وااليرادات  المستحقة، صافي

بآالف الرياالت السعودية

 20082007

ذمم مستهلكي الكهرباء
12,558,280  8,997,728  جهات حكومية 

) 4,825,000 (-  اجلزء غير املتداول من ذمم جهات حكومية ) 4 - أ (

7,733,280  8,997,728  اجلزء املتداول من ذمم جهات حكومية

2,797,830  2,854,451  التجاري والسكني

1,686,602  1,817,886  كبار الشخصيات

1,071,019  1,413,753  أرامكو السعودية ) ايضاحي 27 و 29 (

394,088  713,970  ذمم إيصال التيار

557,900  454,717  املؤسسة العامة لتحلية املياه

14,240,719  16,252,505  مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء

) 1,878,782 () 1,995,343 (يخصم: مخصص ديون مشكوك في حتصيلها ) 4 – ب (

12,361,937  14,257,162  صافي: ذمم مستهلكي الكهرباء

922,407  816,685  يضاف: ايرادات مستحقة 
13,284,344  15,073,847  املجموع
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أ( اإلستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية
بآالف الرياالت السعودية

نسبة حقوق
2007  2008  امللكية

1,403,382  1,703,285  %40هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي )أ-1(

10,936  15,551  %50شركة املاء والكهرباء )أ -2(

1,000  1,000  %20شركة رأس الزور للمياه والكهرباء )أ- 3(

-  2,000  %100شركة كهرباء رابغ )أ - 4(

1,415,318  1,721,836  مجموع اإلستثمارات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية

) أ-1 ( هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي
شاركت الشركة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي وذلك لتعزيز 

االستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني الدول االعضاء، تبلغ قيمة املشاركة 442,3 مليون دوالر 
امريكي مبا يعادل مبلغ 1,658 مليون ريال سعودي. قامت الشركة خالل سنة 2008 بزيادة رأسمالها في هيئة 

الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي لتصبح %40 بدالً من %31.6. لم يتم إصدار القوائم املالية 
لعام 2008 حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية.

ب( اإلستثمارات االخرى بالتكلفة
بآالف الرياالت السعودية

نسبة حقوق
  20082007امللكية

  400400%8شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

  400400%8شركة الشقيق للمياه والكهرباء

  250250%5شركة اجلبيل للمياه والكهرباء 

  160160%8شركة الشعيبة القابضة

  1,2101,210مجموع اإلستثمارات االخرى بالتكلفة

فيما يلي حركة مخصص املخزون بطيء احلركة خالل السنة :

بآالف الرياالت السعودية

 2008  2007  

  255,018  189,258الرصيد، بداية السنة

) 65,760 (  - استبعادات خالل السنة

  189,258  189,258الرصيد، نهاية السنة

7- إستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى
بآالف الرياالت السعودية 

2008  2007  

  1,415.318  1,721,836استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق امللكية ) أ (

  1,210  1,210االستثمارات االخرى بالتكلفة ) ب (

  243,067  436,878االستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ) ج (

2,159,924  1,659,595  

) أ-2 ( شركة املاء والكهرباء
شاركت الشركة مع املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة في تأسيس شركة املاء والكهرباء كشركة ذات مسؤولية 

محدودة وذلك بناًء على قرار املجلس االقتصادي األعلى رقم 23/5 وتاريخ 1423/3/23 املتضمن تشجيع 
القطاع اخلاص على املشاركة في مشاريع حتلية املياه املاحلة، تبلغ قيمة املشاركة 15 مليون ريال سعودي 

مسددة بالكامل وهي عبارة عن 300.000 حصة متثل %50 من رأسمال الشركة. لم يتم إصدار القوائم املالية 
لشركة املاء والكهرباء لعام 2008 حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية.

) أ-3( شركة رأس الزور للمياه والكهرباء
بناًء على قرار مجلس االدارة رقم 2007/73/02 م وتاريخ 1428/12/1هـ شاركت الشركة مع صندوق 

االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناًء على املرسوم امللكي رقم 77 وتاريخ 
1428/9/14هـ، تبلغ قيمة املشاركة 1 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي متثل %20 من رأس مال 

الشركة. لم متارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم إصدار قوائم مالية لشركة رأس الزور حتى 
تاريخ إصدار هذه القوائم املالية.

)أ - 4( شركة كهرباء رابغ 
بناء على قرار مجلس االدارة رقم 2008/76/06م وتاريخ 1429/5/26هـ املوافق 3 يونيو 2008 قامت الشركة 

بإنشاء شركة كهرباء رابغ برأسمال 2 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي متثل %100 من رأس مال 
الشركة. لم متارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم إصدار قوائم مالية لشركة كهرباء رابغ حتى 

تاريخ إصدار هذه القوائم املالية.
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8- المشاريع تحت التنفيذ
بآالف الرياالت السعودية

20082007  

4,403,073  8,972,627  مشاريع التوليد

6,549,777  7,351,004  مشاريع النقل

3,691,284  3,514,045  مشاريع التوزيع

406,395  266,310  مشاريع عامة

  20,103,986  15,050,529

بلغت صافي تكاليف التمويل املرسملة على املشاريع االنشائية خالل السنة مبلغ 613 مليون ريال سعودي )عام 
2007: مبلغ 634 مليون ريال سعودي(.

9- الموجودات الثابتة ، صافي

قطع غيار آالت ومعداتمبانياراضي
املجموعأخرىسيارات وآلياترأسمالية

بآالف الريـــــــــاالت الســــعودية

الكلفــة

194,599,328  3.402,588  1,069,286  2,437,754  173,337,129  12.942,472  1,410,099  1 يناير 2008

17,233,635  5,837,925  69,035  168,930  10,783,542  338,564  35,639  اإلضافات

)163,618 ()4,151 ()23,072 (-  )85,744 ()50,651 (-  اإلستبعادات

211,669,345  9,236,362  1,115,249  2,606,684  184,034,927  13,230,385  1,445,738  31 ديسمبر 2008

اإلستهالكات

106,944,638  1,273,375  950,121  1,544,232  95,366,294  7,810,616  -  1 يناير 2008

6,744,453  275,540  42,616  82,229  5,915,587  428,481  -  اإلضافات

)127,692 ()4,152 ()23,072 (-  )76,575 ()23,893 (-  اإلستبعادات

113,561,399  1,544,763  969,665  1,626,461  101,205,306  8,215,204  -  31 ديسمبر 2008

القيمة الدفترية الصافية

98,107,946  7,691,599  145,584  980,223  82,829,621  5,015,181  1,445,738  31 ديسمبر 2008

87,654,690  2,129,213  119,165  893,522  77,970,835  5,131,856  1,410,099  31 ديسمبر 2007

يتضمن بند األراضي أعاله قطع أراضي كلفتها الدفترية 151 مليون ريال سعودي، لم يتم نقل ملكيتها السم الشركة بعد.

إن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة للشركة كما في 31 ديسمبر 2008 موزعة على األنشطة الرئيسية كما يلي:

2008  2007

املجموعاملجموعاملنشآت العامة  التوزيع  النقل  التوليد

1,445,7381,410,099  387,100  223,984  588,559  246,095  أراضي

5,015,1815,131,856  938,963  132,861  1,500,123  2,443,234  مباني

82,829,62177,970,835  423,511  26.978,381  28,500,171  26,927,558  آالت ومعدات

980,223893,522  219  3,875  367,085  609,044  قطع غيار رأسمالية

145,584119,165  145,584  -  -  -  سيارات وآليات

7,691,5992,129,213  228,367  293,015  1,666,550  5,503,667  أخرى

  35,729,598  32,622,488  27,632,116  2,123,744  98,107,94687,654,690

ج( اإلستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
بآالف الرياالت السعودية

    2008  2007

150,000  300,000  صكوك الشركة السعودية للصناعات االساسية

-   50,000  صكوك شركة بن الدن 

-  50,000  صكوك بنك ساب 

93,067  36,878  صكوك هيئة رأس اخليمة لالستثمار

243,067  436,878  مجموع اإلستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

د( احلصة في صافي أرباح الشركات املستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية
بآالف الرياالت السعودية

20082007  

11,344  37,391  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي 

-   4,615  شركة املاء والكهرباء 

11,344  42,006  املجموع )إيضاح 22(
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بلغ مصروف االستهالك احململ على األنشطة املختلفة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20082007  

2,422,869  2,567,165  استهالك التوليد

1,822,576  1,920,651  استهالك النقل

1,836,348  1,962,132  استهالك التوزيع

289,743  294,505  استهالك املنشآت العامة

  6,744,453  6,371,536

10- ذمم دائنة

بآالف الرياالت السعودية

20082007  

30,651,387  35,654,789  أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود ) إيضاحي 27 و 29 (

)13,295,613() 13,295,613 (احملول حلساب احلكومة ) 10 – أ (

17,355,774  22,359,176  ذمم ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود

6,211,819  6,926,483  املؤسسة العامة لتحلية املياه عن الطاقة املشتراة

2,716,432  3,116,309  ذمم وتأمينات محتجزة من املقاولني

1,739,598  2,063,862  رسوم البلديات

1,599,746  1,037,904  ذمم املوردين

679,696  786,379  مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع

1,898,808  1,988,831  أخرى ) 10 – ب (

  38,278,944  32,201,873

)10-أ( متت اعادة تصنيف الذمم الدائنة املستحقة للوقود للفترة من 2000/04/05م الى 2003/12/31م 
من املطلوبات املتداولة الى بند املطلوبات غير املتداولة )ذمم حكومية طويلة األجل( وذلك بناء على احملضر 
الوزاري املتخذ بني معالي وزير املالية ومعالي وزير البترول والثروة املعدنية املوقع بتاريخ 1427/05/15 هـ 

والذي عالج املديونية املستحقة على الشركة لصالح شركة ارامكو السعودية والذي ينص على حتويل املبلغ إلى 
حساب وزارة املالية.

)10-ب( تتضمن الذمم الدائنة االخرى مبالغ بقيمة 1,281 مليون ريال سعودي ما زالت حتت التسوية بني 
الشركة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الدمج املشار إليه في إيضاح رقم )1(.

11- المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2008   2007  

455,357  327,421  مصروفات مستحقة

336,677  394,908  مستحقات موظفني

283,081  301,996  توزيعات أرباح مستحقة *

419,373  289,262  أخرى

  1,313,587  1,494,488

* يتضمن بند توزيعات أرباح مستحقة كما في 31 ديسمبر 2008 توزيعات األرباح النقدية غير مطالب بها من 
قبل حملة األسهم والتي أعلن توزيعها من قبل الشركات السعودية املوحدة للكهرباء قبل الدمج مببلغ 96 مليون 

ريال سعودي )عام 2007 : مبلغ 97 مليون ريال سعودي(.

12- الزكـاة 

إن العناصر الرئيسة لوعاء الزكاة هي كما يلي :
بآالف الرياالت السعودية

 2008  2007

صافي الربح قبل الزكاة
1,453,176  1,104,447  صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

)8,209,550()7,198,442(يضاف: تعديالت زكوية

)6,756,374()6,093,995(صافي اخلسارة املعدلة

احتساب وعاء الزكاة
41,665,938  41,665,938  رأس املال

)6,756,374()6,093,995(صافي اخلسارة املعدلة

1,270,872  1,412,977  احتياطيات مختلفة مدورة

3,643,907  4,367,104  ارباح مدورة

6,113,110  5,989,240  مخصصات مختلفة مدورة

9,825,418  10,204,118  قروض طويلة األجل وصكوك

14,938,060  14,938,060  قرض حكومي

2,999,513  3,060,236  مستحقات مقاولني

73,700,444  75,543,678  املجموع

يخصم:
)72,179,125()80,234,137(موجودات ثابتة ومشاريع

)1,648,251()2,117,918(استثمارات طويلة األجل

)5,109,270()4,417,581(مخزون مواد وقطع غيار

)5,236,202()11,225,958(وعاء الزكاة الشرعية – سالب
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لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث أن صافي الربح املعدل والوعاء الزكوي بالسالب. خالل سنة 2007، 
أخذت الشركة بعني االعتبار فروقات االستهالكات املؤقتة ونتج عن ذلك مصروف زكاة مؤجل مببلغ 41 مليون 

ريال سعودي تقريباً.
مت إنهاء املوقف الزكوي للشركات السعودية املوحدة للكهرباء السابقة حتى نهاية عام 1420هـ )تاريخ 

الدمج(، حيث مت حتميل الفروقات الزكوية التي كانت تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل على اإلعانة احلكومية 
املستحقة لتلك الشركات، اال أنه حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية لم تقم مصلحة الزكاة والدخل بتسليم 

الشركة مخالصة نهائية بذلك وما يفيد إقفال امللفات الزكوية للشركات املذكورة.
حصلت الشركة على الشهادة املقيدة حتى نهاية عام 2007، حسب الربوط النهائية املستلمة من قبل مصلحة 

الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفترة من 5 ابريل 2000 ) تاريخ الدمج ( وحتى 31 ديسمبر 2001 وكذلك 
لعام 2002 يبلغ مجموعها 13 مليون ريال سعودي تتمثل في قيام املصلحة باحتساب زكاة على مبلغ الفروقات 

املطلوبة من شركة ارامكو عن االيرادات من منشآتها السكنية حيث تقوم شركة ارامكو بسداد التعريفة الصناعية 
على املنشآت السكنية التابعة لها بدالً من التعريفة التجارية. لم تقم االدارة بتسجيل مبلغ الفروقات املذكور اعاله 
ضمن هذه القوائم املالية، حيث أنها تتوقع عدم سداد هذه املطالبة على اعتبار أنه ال ميكن دفع زكاة على ايرادات 

غير محققة ولم تدخل في حسابات الشركة. حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية لم يتم استالم رد املصلحة 
على اعتراض الشركة باخلصوص، كما لم يتم استالم الربوط النهائية للسنوات من 2003 الى 2007.

13- القروض الطويلة األجل

بآالف الرياالت السعودية

   2008  2007  

9,756,529  4,825,418  رصيد القروض أول السنة

950,293  4,364,260  املسحوب من القروض خالل السنة

) 5,881,404 ()3,985,560(املسدد من القروض خالل السنة

4,825,418  5,204,118  رصيد القروض في نهاية السنة

) 979,300 ()556,127(ينزل: اجلزء املتداول

  4,647,991  3,846,118

وفيما يلي تفاصيل االقساط املستحقة خالل السنوات القادمة كما في 31 ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية

   20082007  

979,300  828,854  ما بني سنة الى سنتني

979,300  828,854  ما بني سنتني الى ثالث سنوات

968,958  545,454  ما بني ثالث سنوات الى اربع سنوات

695,900  545,454  ما بني اربع سنوات الى خمس سنوات

222,660  1,899,375  ما بعد خمس سنوات

  4,647,991  3,846,118

حصلت الشركة خالل السنة على قرض متوافق مع احكام الشريعة االسالمية بقيمة 6 مليار ريال سعودي 
من مجموعة من البنوك احمللية بلغ املسحوب منه حتى 31 ديسمبر 2008 مبلغ 4.35 مليار ريال سعودي 

استخدم منها 3.7 مليار ريال سعودي في سداد القروض القائمة. يخضع هذا القرض لبعض التعهدات املالية 
والتي التزمت الشركة بها كما في 31 ديسمبر 2008.

خالل سنة 2007، قامت الشركة بالتعجيل بسداد بعض القروض القائمة على الشركة، حيث مت سداد 
مبلغ وقدره 4.550 مليون ريال سعودي ملجموعة من البنوك التجارية احمللية والدولية.

تتمثل القروض طويلة األجل في القروض املمنوحة من قبل بنوك جتارية وذلك لتمويل املشاريع االنشائية. 
إن بعض هذه القروض مضمونة بسندات ألمر البنوك وباإليرادات احملصلة لدى البنوك.

لدى الشركة اتفاقيات لتسهيالت ائتمانية غير مستغلة كما في 31 ديسمبر 2008 مع بنوك جتارية محلية 
مببلغ 1.2 مليار ريال سعودي. ان هذه التسهيالت مضمونة مبوجب سندات ألمر.

14- الصكـوك

بتاريخ 1 يوليو 2007، اصدرت الشركة صكوكاً بقيمة 5 مليار ريال سعودي والقيمة االسمية للصك الواحد 500 
ألف ريال بدون خصم أو عالوة إصدار تستحق الدفع في عام 2027.

إن هذه الصكوك حتمل عائداً يحسب على أساس سعر سايبور زائداً هامش ربحي تستحق دورياً على 
أساس ربع سنوي من صافي الدخل املتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمني موجودات الصكوك. 

– شركة الكهرباء للصكوك )صكوك( اململوكة بالكامل للشركة. في نهاية كل فترة 5 سنوات ستدفع الشركة 
مبلغاً يعادل %10 من إجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة حلملة الصكوك، كما تعهدت الشركة بشراء هذه 

الصكوك من حامليها في األعوام 2012، 2017، 2022 وفقاً لترتيبات معينة.

15- المشتقات المالية

أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك حلماية تقلبات أسعار الفائدة بقيمة إسمية بلغت 4,750 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008 وتشتمل على جزء بالدوالر األمريكي ميثل حوالي %15 من 

القيمة اإلسمية املذكورة. كما أن اتفاقيات التحوط تقوم على أساس عمل املقايضة بني الشركة والبنوك على 
األسعار الثابتة مقابل األسعار املتغيرة وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة أشهر. 

16- اإليرادات المؤجلة، صافي

بآالف الرياالت السعودية

 2008 2007  

10,533,997  11,574,810  رصيد أول السنة

1,833,944  2,662,560  احملصل من تعريفة توصيل اخلدمة خالل السنة

) 793,131 () 884,584 (تعريفة توصيل اخلدمة الكهربائية

  13,352,786  11,574,810
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18- رأس المـال 

يبلغ رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 41,665,938,150 ريال سعودي مقسماً على 
4,166,593,815 سهماً، تبلغ القيمة االسمية لكل منها 10 رياالت سعودية للسهم.

إن رأس مال الشركة املذكور أعاله مملوك لكل من:
نسبة امللكيةعدد االسهم

%74.31  3,096,175,320 احلكومة

%6.93  288,630,420 شركة ارامكو السعودية

%18.76 781,788,075 مساهمون آخرون

 4,166,593,815 100%

19- االحتياطي العام 
يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم املالية للشركات السعودية 
املوحدة للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها 213,668 ألف ريال سعودي، وكذلك عوائد استثمار 

مبالغ صندوق رسم الكهرباء والتي بلغت 294,976 ألف ريال سعودي، باالضافة الى املبالغ التي يتم حتصيلها 
من االفراد عن رسم الكهرباء بعد تاريخ 2001/12/31 والتي بلغت حتى 31 ديسمبر 2008 مبلغ 25,929 ألف 

ريال سعودي  ) عام 2007: مبلغ 23.774 ألف ريال ( ليصبح رصيد االحتياطي العام كما في 31 ديسمبر 
2008 مبلغ 534,573 ألف ريال سعودي ) عام 2007 : مبلغ 532,418 ألف ريال (.

20- مصاريف التشغيل والصيانة

20082007

املجموعاملجموعالتوزيعالنقلالتوليد

3,330,311  3,644,572  1,953,217  678,235  1,013,120  مصروفات ومزايا موظفني

1,248,270 1,343,246  235,818  113,259  994,169  مواد

819,924  844,610  379,701  86,677  378,232  صيانة وتشغيل ) مقاولني (

74,559 116,561  116,561  -  -  مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

296,541 324,808  324,808  -  -  رسوم بلديات

990,707  1,334,385  383,090  73,909  877,386  أخرى

  3,262,907  952,080  3,393,195  7,608,182 6,760,312

يتضمن بند أخرى أعاله مصاريف غير مباشرة متعلقة بخدمات التخزين والتي متت معاجلتها كمصاريف فترة 
خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 بناًء على توفر معلومات إضافية عن طبيعة هذه اخلدمات.

21- المصاريف العمومية واإلدارية

بآالف الرياالت السعودية

 2008  2007  

103,000  70,509  مصروفات ومزايا موظفني

51,973  53,420  مواد 

129,200  93,136  أخرى

  217,065  284,173

17- القرض الحكومي 

طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11 مت حتديد صافي مستحقات احلكومة لدى الشركة 
السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى احلكومة حسب األسس والقواعد الواردة في 
احملضر املوقع بني وزير الصناعة والكهرباء ووزير املالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 1418/6/27 املوافق 

1997/10/29 ومت اعتبار صافي الفرق املستحق للحكومة على الشركة – احملدد بتاريخ نهاية اليوم السابق 

لصدور املرسوم امللكي القاضي بتأسيس الشركة – قرضاً حسناً طويل األجل ولفترة سماح مدتها خمس 
وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اعالن الشركة، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف املالية 

للحكومة وللشركة.

لقد تضمن احملضر بني وزير الصناعة والكهرباء ووزير املالية واالقتصاد الوطني املؤرخ في 1422/7/21 – 
والذي حتدد فيه قيمة القرض االولية – أن تتم التصفية النهائية للذمم احلكومية حسب نتيجة املطابقات 
بني مطالبات الشركة وبعض اجلهات احلكومية وتعديل قيمة القرض تبعاً لذلك. وقد مت خالل عام 2005 

االنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض املبالغ اخلاصة مبطالبات الشركة وكذلك املبالغ املستحقة 
على الشركة للجهات احلكومية وقد مت توقيع محضر بذلك بني وزير املياه والكهرباء ووزير املالية في تاريخ 

1426/7/15 ليصبح رصيد قرض احلكومة بعد تلك التصفية مبلغ 14,938,06 ألف ريال سعودي. 
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22- االيرادات والمصروفات االخرى، صافي

بآالف الرياالت السعودية

 20082007

128,778  40,784  أرباح إستبعاد موجودات ثابتة

108,094  87,066  غرامات وجزاءات

حصة الشركة في صافي ارباح الشركات املستثمر فيها 
11,344  42,006    وفق طريقة حقوق امللكية ) ايضاح 7 –  د (

17,565  13,434  ايرادات بيع مناقصات

8,328  8,097  رسوم إعادة تيار

64,689  149,014  اخرى، صافي )أ(

  340,401  338,798

)أ( قامت الشركة من خالل ادارة الشؤون القانونية  مبراجعة شاملة للقضايا القائمة واملرفوعة عليها أوعليه 
مت تخفيض مخصص القضايا مببلغ 78 مليون  ريال سعودي تقريباً، مت ادراج هذا املبلغ ضمن بند االيرادات 

واملصروفات األخرى.

23- ربح السهم األساسي  

تـم إحتساب ربح السهم من العمليات التشغيلية وربح السهم من صافي ربح الفترة بتقسيم الربـح من العمليات 
التشغيلية وصافي ربح السنة على املتوسـط املرجح لعدد األسهم القائمة والبـالغة 4,166,593,815 سهماً مبا 

فيها أسهم احلكومة.

24- تعديالت سنوات سابقة 

خالل سنة 2008، قامت الشركة بتعديالت ناجتة عن قراءات استهالك بعض العدادات مبلغها 140.4 مليون 
ريال سعودي مما أدى إلى زيادة مبيعات الطاقة الكهربائية وصافي ربح السنة وأرصدة الذمم املدينة بنفس 

املبلغ لسنة 2007، نتيجة لذلك قامت الشركة بتعديل األرصدة التي مت نشرها سابقاً وقد مت تخفيضها بنفس 
املبلغ. وفيما يلي بيان األرصدة قبل وبعد التعديل:

25- ارباح مقترح توزيعها على المساهمين وربحية السهم

طبقاً للنظام األساس للشركة يوزع من األرباح، بعد خصم االحتياطيات كدفعة أولى للمساهمني ال تقل عن 5% 
من رأس املال املدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11 والتي 
مبوجبه تنازلت احلكومة عن نصيبها في االرباح املوزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنوية املوزعة نسبة 10% 

من القيمة االسمية للسهم وذلك ملدة عشرة سنوات من قيام الشركة، وفي حالة جتاوز نسبة األرباح املوزعة 
النسبة املذكورة تعامل حصة احلكومة مثل بقية املساهمني.

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2009/02/24م بتوزيع أرباح نقدية لسنة 2008م 
لألهالي ومن في حكمهم مببلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 0.7 ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل %7 من 
القيمة اإلسمية للسهم )عام 2007 : مبلغ 547 مليون ريال سعودي(. هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة 

احلالية موافقة اجلمعية العامة للشركة.

26- بدالت ومكافآت مجلس اإلدارة

بلغت مصروفات وبدالت حضور اجللسات ألعضاء مجلس االدارة، وكذلك مصروفات وبدالت حضور جلسات 
اللجان االخرى املنبثقة من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ 420 الف ريال سعودي ) عام 2007: 442 ألف 

ريال سعودي(.
احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 0.6 مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل 

عن %5 من رأسمال املساهمني األهالي ومن في حكمهم )إيضاحي 18 و 25(. يستحق سداد هذه املكافأة بعد 
موافقة اجلمعية العامة للشركة )عام 2007: مبلغ. 0.8 مليون ريال سعودي (.

27- المعامالت مع جهات ذات عالقة

تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات احلكومية وارامكو السعودية. ان التعريفة 
احململة هي التعريفة املعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة املستخدمة مع املشتركني اآلخرين فيما 

عدا املؤسسة العامة لتحلية املياه الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذلك املنشآت السكنية لشركة ارامكو 
السعودية التي ترى الشركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعترض شركة ارامكو السعودية على 
ذلك وتقوم بالدفع الجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك املنشآت بناء على التعريفة الصناعية، مما نتج عنه 

فرق بحوالي 194 مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2008 والرصيد املجمع لتلك الفروقات منذ بداية تأسيس 
الشركة وحتى 31 ديسمبر 2008 مبلغ 1,504 مليون ريال سعودي تقريبا. لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذه 

القوائم املالية، وال يزال هذا املوضوع قيد البحث والدراسة بني الشركتني. باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء 
الوقود من ارامكو السعودية والطاقة من املؤسسة العامة لتحلية املياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات 

حكومية، كما يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية. 
بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2007
بعد التعديل

31 ديسمبر 2007
قبل التعديل

19,463,327  19,322,935  مبيعات الطاقة الكهربائية

1,552,891  1,412,499  صافي ربح السنة

5,041,509  4,915,156  أرباح مبقاة

894,598  880,559  إحتياطي نظامي

13,424,736  13,284,344  ذمم مستهلكي الكهرباء
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إن املعامالت اجلوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها، هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

      20082007

مبيعات

5,229,137  5,471,953  احلكومة

1,234,487  1,206,758  ارامكو السعودية

109,603  120,084  املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة

  6,798,795  6,573,227

مشتريات وأخرى

4,556,437  5,741,749  ارامكو السعودية

775,180  733,631  املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة

296,541  324,808  رسوم البلديات

  6,800,188  5,628,158

28- اإلرتباطات الرأسمالية

تتمثل اإلرتباطات الرأسمالية في تاريخ املركز املالي في قيمة اجلزء غير املنفذ من العقود الرأسمالية التي أبرمتها 
الشركة النشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 59,305 مليون ريال سعودي تقريباً )عام 2007: مبلغ 

35,550 مليون ريال سعودي(. إن الوقت املتوقع النهاء هذه التعهدات هو ما بني سنة الى ثالث سنوات.

29- االلتزامات المحتملة

أ –  يوجد خالف بني الشركة وشركة ارامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت اخلام والتي تطالب به 
شركة ارامكو السعودية لبعض املواقع. وقد بلغ إجمالي املبلغ املختلف عليه من بداية تأسيـس الشركـة فى 5 

إبريل2000م وحتى 31 ديسمبر 2008م مبلغ 1.717 مليون ريال سعودي تقريباً، وال تتوقع اإلدارة أن ينتج عن 
هذه املطالبة أي إلتزام على الشركة إستناداً إلى املرسوم امللكى رقم م/8 بتاريخ 1415/7/25 هـ على اعتبار 

أنه لم يتم بحثه من قبل  جلنة وزارية مت تشكيلها بناء على املرسوم امللكي املذكور أعاله، وعليه لم يتم تسجيل 
تلك الفروقات في السجالت احملاسبية للشركة.

ب -  كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية املوزعة عن حصتها في رأس مال 
الشركة وتقدر قيمة املطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 31 ديسمبر 2007م مببلغ 1,331 

مليون ريال سعودي، وترى الشركة السعودية للكهرباء عدم أحقية شركة أرامكو السعودية في هذه املطالبة 
خالل السنوات العشرة األولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق 

عليهـا قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11هـ.
ج- كما يوجد خالف بني الشركة وشركة ارامكو السعودية حول قراءات العدادات االزدواجية في معامل غاز 

شدقم واجلعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سداد مبالغ متت فوترتها باالعتماد على 
قراءات هذه العدادات. ما زال املوضوع حتت البحث من قبل الشركة. 

د - يوجد خالف بني الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط / ساعة. وإن 
فروقـات األسعـار بني ما هـو مقبـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل املورد بلغ مجموعه من بداية 

التعامل معه حتى 31 ديسمبر 2008م مبلغ 178 مليون ريال سعودي. وترى اإلدارة أن السعر املطالب به مغالى 
فيه وال يوجد أي إتفاق يلزم الشركة بقبوله، وعليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في السجالت احملاسبية 

للشركة.
هـ- قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي املمنوح إلحدى الشركات 
املستثمر فيها. تبلغ قيمة الضمان 101 مليون دوالر أمريكي )2007: 101,4 مليون دوالر امريكي( مبا يعادل 

379 مليون ريال سعودي.

 و - يوجد على الشركة التزامات محتملة ناجتة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ املركز املالي مببلغ 
313 مليون ريال سعودي )2007: 198 مليون ريال سعودي(.

30- إدارة المخاطر

تشتمل األدوات املالية املدرجة في قائمة املركز املالي، بشكل رئيس، على النقد وما في حكمه واملدينني واملوجودات 
األخرى والقروض البنكية والدائنني واملطلوبات املستحقة واملطلوبات غير املتداولة األخرى.

مخاطر االئتمان 
متثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. لدى الشركة توزيع جيد ملخاطر االئتمان، وحتتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات 

تصنيف ائتماني جيد. يتم إظهار رصيد املدينني التجاريني بعد خصم الديون املشكوك في حتصيلها.
مخاطر أسعار العموالت

متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات في أسعار العمالت السائدة في السوق. 
ليست للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار 
العموالت كما في 31 ديسمبر 2008م. تقوم الشركة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائمة باستخدام 

اتفاقيات حتوط مرتبطة بعموالت والتي لها تأثير اقتصادي على حتويل القروض من قروض بعمولة عائمة إلى 
قروض بعمولة ثابتة.

مخاطر السيولة 
متثل املخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية. حتدث 

مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة 
وذلك مبراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية. 

مخاطر العمالت 
متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم اإلدارة 

مبراقبة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي، وحتمل آثارها على القوائم املالية وفقاً لذلك.
القيمة العادلة

متثل القيمة التي يتم مبوجبها تبادل أصل، أو سداد التزام ما بني أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. 
وحيث يتم إعداد القوائم املالية للشركة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فإنه ميكن أن تنتج فروق بني القيمة الدفترية 
والقيمة العادلة املقدرة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلاصة بالشركة ال تختلف 

كثيراً عن قيمتها الدفترية.
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خدمة السداد المقدم
عزيزي املشترك رغبة منا فـي توفير سبل الراحة لك فإنه ميكنك تسديد مبلغ كدفعة مقدمة عند تسديدك 

لفاتورتك املالية ليكون رصيداً دائماً بحيث يغطي فواتير استهالك الطاقة الكهربائية خالل فترة إجازتك، للتعرف 
على مزايا اخلدمة يرجى زيارة موقع الشركة.

الفاتورة اإللكترونية
نقدم لك خدمة إضافية جديدة توفر لك عزيزي العميل هذه اخلدمة احلصول على فاتورة استهالك الكهرباء 

شهرياً عبر بريدك االلكتروني، مع إشعارات دورية. لالشتراك فـي هذه اخلدمة، والتعرف على مزاياها يرجى زيارة 
موقع الشركة.

ساهم معنا فـي حماية البيئة من خالل احلد من التداوالت الورقية. )برنامج املسؤولية اإلجتماعية بالشركة(

SMS الكهرباء
أرسل رقم حسابك املدون على الفاتورة برسالة قصيرة مرة واحدة الى الرقم 75555 ملستخدمي اجلوال و 6555 
ملستخدمي موبايلي لإلشترك فـي خدمة الكهرباء SMS. توفر لكم هذه اخلدمة كافة املعلومات اخلاصة بالفاتورة 

باإلضافة الى معلومات دورية مهمة ورسائل توعوية مفيدة عبر رسالة قصيرة الى الهاتف اجلوال.

سداد الفاتورة
نسعى دوماً الى االرتقاء مبستوى خدماتنا مبا يوفر لكم أفضل درجات الراحة والطمأنينة وتعتبر خدمة سداد  

الفاتورة من ضمن اخلدمات التي نسعى الى تطويرها، لنوفر عليكم اجلهد والوقت، لذا ميكنم السداد عبر أي من 
الوسائل التالية:

> الهاتف املصرفـي: إذا كنت مشتركاً فـي خدمة الهاتف املصرفـي لدى البنك الذي تتعامل معه. بإمكانك اإلتصال 
على الهاتف املصرفـي للبنك، ومن ثم اختيار تسديد فواتير الكهرباء، بعد ذلك إدخال احلساب املوجود فـي 

فاتورتك.
> الصراف اآللي: باستخدامك أي جهاز صرف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه، ميكنك الّسداد باستخدام بطاقة 

الصراف واختيار سداد الفواتير ومن ثم اختيار سداد فواتير الكهرباء، بعد ذلك سيطلب منك إدخال رقم احلساب 
املوجود فـي فاتورتك.

> اإلنترنت: بزيارتك موقع البنك الذي تتعامل معه، ميكنك الّسداد عن طريق الدخول إلى صفحة تسديد الفواتير 
واختيار سداد فواتير الكهرباء. يتطلب أن تكون مشتركاً فـي خدمة اإلنترنت لدى البنك الذي تتعامل معه.

> تفويض البنك: بـإمكانك تفويض البنك الذي تتعامل معه باقتطاع مبلغ الفاتورة من حسابك مباشرة، لتصبح 
فاتورتك مدفوعة تلقائياً عند صدورها.

خدمة السداد الميسر
نقدم لك خدمة السداد املقدم كي تستطيع من خاللها تسديد القيمة التقديرية الستهالكك السنوي عبر أقساط 

شهرية متساوية مما يساعدك على وضع ميزانية ثابتة إلستهالك الكهرباء وتتجنب معها تفاوت قيمة الفاتورة من 
شهر آلخر، وللتعرف على مزايا اخلدمة يرجى زيارة موقع الشركة.

خدمــــــــاتــنــــــــــا
الرقم املوحد: 920001100

www.se.com.sa
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نتطلع لتلقي مرئياتكم حول أداء الشركة والتقرير 

السنوي لعام 2008 من خالل البريد االلكتروني:

informus@se.com.sa

لمزيد من المعلومات حول البيانات اإلحصائية 

يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني:

p-is@se.com.sa

www.se.com.sa

عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية


