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رؤيتنا

مهمتنا

الم�شاهمة في تح�شين الحياة المعي�شية وتعزيز المـركز 

في  ال�سعودية  العـربـيـة  الممـلكـة  لإقت�ســاد  التنـاف�سي 

جميع المجالت.

تزويد عمالئنـا بخدمة كهربائية ماأمونـة ذات موثوقية 

عالية وتحقيق تطـلعات م�ساهمينا, والإهتمام بموظفينا, 

والإ�ستخدام الأمثل لمواردنا. 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  في  المتزايد  النمو  في  تواجهها،المتمثلة  التي  التحديات  رغم  الكهربائية  المنظومة  لتعزيز  الحثيثة  جهودها  2000م  العام  في  تاأ�سي�سها  منذ  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  توا�سل 

ذروة وقت  التوليد  احتياط  وقلة  الكهرباء  لأحمال  المو�سمي  والتباين  بيعها  واأ�سعار  الكهرباء  اإنتاج  تكاليف  بين  الكبير  والتفاوت  الكهرباء،  ونقل  توليد  م�ساريع  تنفيذ  تمويل  �سخامة  وكذلك   8% بلغ   والذي 

الطلب على الكهرباء في ال�سيف. 

بالرغم من هذه التحديات اإل اأنه بحمد اهلل وتوفيقه تحققت اإنجازات كبيرة، فقد زادت قدرات توليد الكهرباء المتاحة بن�سبة %100 كما زادت اأطوال �سبكة النقل بن�سبة %56 و�سبكات التوزيع وتو�سيالت الكهرباء 

بن�سبة %69. اأما عدد الم�ستركين فقد قفز من 3.5 مليون م�سترك اإلى 5.9 مليون م�سترك كما بلغت اأعداد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء 12,000 مدينة وقرية وهجرة. 

وبهدف دعم اإيرادات ال�سركة المالية بُذلت جهود م�ستركة بين وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وال�سركة، لمراجعة اأ�سعار بيع الكهرباء، وبداأ من اأول �سهر يوليو عام 2010م تطبيق قرار 

مجل�س اإدارة الهيئة رقم (31/22/1) وتاريخ 1431/06/01هـ، المت�سمن تعديل اأ�سعار بيع الطاقة الكهربائية لالإ�ستهالك الحكومي، والتجاري وال�سناعي.

ومما يوؤكد على تطور اأداء ال�سركة واهتمامها بالموظفين حازت على الجائزة الأولى للجودة في مناف�سة تقام على م�ستوى المملكة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كما ح�سلت ال�سركة على المرتبة الأولى اأي�ساً في 

توطين الوظائف للمرة الخام�سة، حيث بلغت ن�سبة الموظفين ال�سعوديين %86.28، وياأتي ح�سول ال�سركة على هاتين الجائزتين تتويجاً للجهود التي بذلتها لتطوير اأعمالها، وتح�سين اأدائها، ورفع كفاءة الإنتاج، من اأجل 

خدمة الم�ستركين والقطاعات التنموية بالمملكة. 

الغربية بقدرة بالمنطقة  الم�سروع الأول في مدينة رابغ  2007م، حيث تمت تر�سية  اأقرتـه في عام  الذي  الكهرباء،  اإنتاج  القطـاع الخا�س في ال�ستثمـار بم�ساريع  ال�سركة في تنفيذ برنامج م�ساركة  ا�ستمرت    كما 

1200 ميجاوات، كما تمت تر�سية الم�سروع الثاني في مدينة الريا�س، بقدرة 1729 ميجاوات، وتم طرح الم�سروع الثالث بالمنطقة ال�سرقية بقدرة 1800 ميجاوات للمناف�سة. 

وفيما يخت�س ببرنامج اإعادة هيكلة اأن�سطة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، يجري حالياً تنفيذ برنامج، في �سوء خطة اعتمدها مجل�س الإدارة، لف�سل الأن�سطة الرئي�سة اإلى �سركات م�ستقلة مالياً واإدارياً تحت مظلة وملكية 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، و�ستتحدد اأ�سول، واإيرادات، وم�سروفات كل �سركة على حدة عند التاأ�سي�س، وقد اأن�سئت اأولى تلك ال�سركات، وهي ال�سركة الوطنية لنقل الكهرباء، وتم تعيين اأع�ساء مجل�س مديرين لها، 

وبداأت مبا�سرة مهامها خالل الربع الأول من العام 2011م. 

 وفي الختام يطيب لي بالنيابة عن اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة اأن اأقدم خال�س ال�سكر والتقدير والإمتنان اإلى مقام خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان 

اهلل،  الداخلية حفظهم  وزير  الوزراء  لرئي�س مجل�س  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن  نايف  الأمير  الملكي  ال�سمو  و�ساحب  العام  والمفت�س  والطيران  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�س مجل�س  نائب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن 

ال�سركة  لم�سيرة  وم�ساندة  دعم  من  يقدمه  ما  على  والكهرباء  المياه  وزير  الح�سين  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  المهند�س  لمعالي  ال�سكر  اأقدم  لل�سركة.كما  الدولة  تقدمه  تزال  ول  قدمته  الذي  ال�سخي  الدعم  على 

يوفقنا جميعاً اأن  وجل  المولى عز  �سائاًل  ومن�سوبيها  واإدارتها  ال�سركة  للم�ساهمين وعمالء  والتقدير  ال�سكر  اأعبر عن خال�س  اأن  الإدارة  اأع�ساء مجل�س  نيابة عن  واأود  عامة.  ب�سفة  الكهرباء  وقطاع  ب�سكل خا�س 

 

لتحقيق ما نتطلع اإليه لخدمة وطننا الغالي.

 
رئي�س مجل�س الإدارة                

�سالح بن ح�سين العواجي                
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إنجازاتنا في عشر سنوات

حقائق وأرقام 

10 �سنوات م�ست على تاأ�سي�س ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ودمج �سركات الكهرباء في �سركة واحدة.. حملت في طياتها الكثير من الإنجازات والأرقام.. وتكـونت خاللها العديد من الحقائق عن الجهـد المبذول من اأجل 

اأن ينعم م�ستركو ال�سركة بخدمة كهربائية تليق بهم.. وهناك تحديات كبيرة مرت بها ال�سركة خالل تلك ال�سنوات الع�سـرة م�ستكملة خاللها الجهود الرامية اإلى تزويد المواطنين والمقيمين بالمملكة بخدمة كهربائية 

موثوقة والم�ساهمة في نمو ونه�سة الوطن �سناعياً واإقت�سادياً.

وعلى الرغم من النمو المت�سارع العمراني والإقت�سادي بالمملكة اإل اأن ال�سركة واكـبت اإلى حد كبير هذا النمو وعملت على اإن�ساء بنية تحتية لقطاع الكهرباء وذلك ما توؤكده الأرقام المذكورة في هذا التقرير..

وتوؤكد موؤ�سرات النمو اأنه وبنهاية عام 2010م حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز %85.9 ونمو في عدد الم�ستركين تخطى %65.6 كما اأن النمو �سيزداد حتى عام 2016م لت�سل ن�سبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة 

بن�سبة %170.8 مقارنة بعام 2000م وهو ما ي�ستلزم الكثير من الم�ساريع الإن�سائية لم�ساريع كهربائية تواكب هذا النمو المت�سارع في الطلب على الطاقة.
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الطاقة املبيعة
عدد املشتركني
القوى العاملة املنتظمة

شكل يوضح  إنجازات الشركة للفترة
من 2000م وحتى عام 2010م 
وكذلك اإلنجازات المتوقعة حتى عام 2016م )%(
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الطاقة المبيعة

نمت الطاقة المبيعة في الفترة من 2000 وحتى 2010 بن�سبة زيادة حوالي 86%.

ومن المتوقع زيادتها عام 2016م بن�سبة 171% عما كانت عليه عام 2000م، اأى بزيادة تقدر بحوالي %46 عما كانت عليه عام 2010م
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عدد المشتركين

نمت اأعداد الم�ستركين في الفترة من 2000 وحتى 2010 من 100 : 170 بن�سبة زيادة %70 تقريباً.

ومن المتوقع زيادة عدد الم�ستركين عام 2016م بحوالي %118 عما كانت عليه عام 2000م، اأي بزيادة تقدر بحوالي %32 عما كانت عليه عام 2010م
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نمو القوى العاملة المنتظمة

اإنخف�ست القوي العاملة في الفترة من 2000 وحتى 2010 من 100 : 89 تقريباً اأي بن�سبة اإنخفا�س %11 تقريباً. ومن المتوقع اأن ت�سجل عام 2016م  ن�سبة %100 تقريباً اأي ت�سل اأعداد القوى العاملة بنهاية عام 

2016م اإلى ما كانت عليه عام 2000م. ومعنى ذلك اإرتفاع كفاءة ت�سغيل هذه القوى العاملة رغم معدلت نمو كل من الطاقة المبيعة واأعداد الم�ستركين. 
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مستويات نمو العاملة المنتظمة

الموارد البشرية

اإن الإنجازات التي تمكنت ال�سركة من تحقيقها خالل ال�سنوات الع�سرة الما�سية ل يمكن لها اأن تتحقق اإل من خالل العن�سر الب�سري الموؤهل والذي ي�ستطيع اأن ينجز كل الأعمال الموكلة اإليه. كما اأن توطين الوظائف 

بال�سركة �ساهم وب�سكل كبير في جعل ال�سركة من اأكثر ال�سركات ال�سعودية تحقيقاً لمبداأ ال�سعودة في وظائفها. وتعتبر ال�سركة موظفيها بمثابة راأ�س مالها الحقيقي الذي تعتمد عليه لتنمية وتطور اأعمالها وهي توليه 

اإهتماماً بالغاً.
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وتبين الإح�ساءات مدى قدرة ال�سركة على توظيف مواردها الب�سرية ب�سورة اأف�سل لتقديم الخدمة لم�ستركيها حيث نجحت في تطوير قدرات الموظفين فاأ�سبح كل موظف يقوم بخدمة 232 م�ستركاً بنهاية عام 2010م 

عو�ساً عن 124 م�ستركاً عام 2000م. كما نجحت ال�سركة في رفع ن�سبة توطين الوظائف من %73.1 عام 2000م اإلى %86.28 بنهاية العام الما�سي وت�سير الأرقام اإلى اأن عدد ال�سعوديين الذين يعملون بال�سركة بنهاية 

عام 2010 قد بلغ 23,971 �سعودياً في حين اأنه كان يبلغ عام 2000م 21,976 �سعودياً فيما بلغ عدد الأجانب العاملين بال�سركة عام 2000م 8,052 موظفاً لي�سل هذا الرقم اإلى 3,811 موظفاً بنهاية عام 2010م 

وبن�سبة تناق�س %52.7 لتوؤكد الأرقام اأرتفاع ن�سبة كفاءة الموظف مقابل تناق�س كبير في الإعتماد على العن�سر الب�سري الأجنبي.
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التوليد

توؤكد الإح�ساءات والأرقام وجود طفرة حقيقية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نجحت من خاللها ال�سركة في توفير قدر كبير من اإحتياجات المملكة من الطاقة على الرغم من ال�سعوبات المالية التي واجهتها 

والأزمات المالية العالمية وارتفاع تكلفة القرو�س وقلة الدخل المالي. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجهها فقد نجحت في تنويع م�سادر التمويل الخا�سة بم�ساريع التوليد. ولدى ال�سركة حالياً 729 وحدة 

توليد مركبة في 71 محطة بقدرة فعلية �سجلت 40697 ميجاوات.وبذلك نجحت ال�سركة في رفع قدرات التوليد الفعلية لها من 21698 ميجاوات في 5 اأبريل 2000م اإلى 40697 ميجاوات بنهاية عام 2010م وبعد 

ر�سد عمليات الإحالل والتجديد وخروج بع�س الوحدات من الخدمة لتقادمها فاإن ال�سركة تمكنت من اإ�سافة 20157 ميجاوات اإلى قدراتها في 10 �سنوات وبمتو�سط 2015.7 ميجاوات �سنوياً. اأما فيما يتعلق بقدرات 

التوليد المتاحة لل�سركة فقد بلغت عام 2000م 25790 ميجاوات بعد اإ�سافة الطاقة المنتجة للتحلية وكبار المنتجين حيث اأمدوا ال�سركة عام 2010م بـ 3730 ميجاوات لي�سل اإجمالي قدرات التوليد المتاحة في 

المملكة بنهاية عام 2010م اإلى حوالي 50 األف ميجاوات من بينها 9165 ميجاوات من كبار المنتجين والوحدات الم�ستاأجرة والتحلية.
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وتتوزع محطات ال�سركة على مناطق الأعمال الأربعة حيث ت�ستحوذ المنطقة الغربية على 25 محطة، المنطقة ال�سرقية على 22 محطة بينما توجد بالو�سطى والجنوبية 12 محطة لكل منهما.
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وتوجد بالمنطقة الغربية 220 وحدة تبلغ قدرتها الفعلية 12.590 ميجاوات فيما تبلغ الوحدات بالمنطقة الو�سطى 211 وحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 11.405 ميجاوات كما يبلغ عدد الوحدات بال�سرقية 190 وحدة 

تبلغ طاقتها 13.000 ميجاوات وفي الجنوبية 108 وحدة طاقتها الإنتاجية 3.702 ميجاوات.

وعليه تبلغ اإجمالي الوحدات 729 وحدة  ن�سيب المناطق منها علي النحو التالي: الو�سطى %29، ال�سرقية  %26، الغربية  %30، الجنوبية 15%
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النقل

يمكن القول اأن �سبكة النقل بال�سركة �سهدت طفرة حقيقية في بنيتها التحتية وتتحدث الأرقام عن وجود نمو كبير في اأعداد محطات ومحولت النقل و�سعتها واأطوال ال�سبكات التي نمت عبر ال�سنوات الع�سرة الما�سية. 

اأ�سافت ال�سركة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 اأبريل 2000م اإلى 642 محطة بنهاية عام 2010م وبن�سبة %41.7  وذلك بعد اإ�ستبعاد عدد من المحطات التي خرجت من الخدمة بالتقادم.
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تطور عدد محطات التحويل للنقل للفترة

من 2000م وحتى 2010م )110 ك. ف. أ. فأقل(

كما اأرتفعت اأعداد محولت النقل في نف�س الفترة من 1189 محولً اإلى 1845 محولً وبن�سبة %55.2 واأ�سافت ال�سركة 665 محولً خالل ال�سنوات الع�سرة الما�سية مع اإ�ستبعاد عدد من المحولت التي خرجت من 

الخدمة خالل تلك الفترة. وتعد الأعوام 2005م و2010م من الأعوام الأكثر اإ�سافة لمحولت النقل حيث اأ�سافت ال�سركة 87 محولً في كل عام.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

تطور عدد محوالت النقل المضافة



19

www.se.com.sa          9200 00123

م.ف.اأ  77.148 حوالي  ال�سركة  اأ�سافت  حيث   76% اإرتفاع  وبن�سبة  الما�سي  العام  نهاية  م.ف.اأ   176.090 اإلى  2000م  اأبريل   5 في  م.ف.اأ   100.040 من  النقل  محولت  �سعة  اأرتفعت   وبدورها 

 وبواقع 7714.8 م.ف.اأ �سنوياً. كما اأرتفعت اأطـــوال �سبكات النقل من حوالي 29 األف (كلم دائري) خالل نف�س الفترةـ ـ اإلى حوالي 46 األف (كلم دائري) وبن�سبة %58.6  تقريباً لتغطي بدورها م�ساحات �سا�سعة من اأرجاء المملكة

و�سهد عام 2010م تركيب 3476 كلم دائري من ال�سبكات وهي اأعلى �سنة ت�سهد هذا الكم من اأطوال ال�سبكة.

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

السعة المضافة لمحوالت النقل )م. ف. أ(

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

أطوال شبكات النقل )كلم - دائري(



20

إنجازاتنا في عشر سنوات

التوزيع وخدمات المشتركين
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تطور أعداد المشتركين

في 5 اأبريل 2000م بلغ عدد الم�ستركين بال�سركة 3518433 م�ستركاً. وفي 31 دي�سمبر 2010م بلغ عدد الم�ستركين بال�سركة  5997553 م�ستركاً وبن�سبة زيادة 70.5%.

ال�سركة نجحت اأي�ساً في اإ�سافة 4584 تجمع �سكني اإلى منظمومة المدن والقرى والهجر التي و�سلتها الخدمة الكهربائية لترتفع بذلك التجمعات المخدومة بالكهرباء من 7406 مدينة وقرية وهجرة في اأبريل 2000م 

اإلى 12000 مدينة وقرية وهجرة بنهاية 2010م وبن�سبة زيادة 61.9%.
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ويمثل القطاع ال�سكني الن�سبة الأكبر من عدد الم�ستركين حيث يبلغ عددهم بنهاية عام 2010م 4892271 م�ستركاً وبن�سبة %81.6 من اإجمالي الم�ستركين في حين بلغ عددهم 2991161 م�ستركاً بنهاية عام 2000م 

ون�سبتهم كانت %82.6، يليه القطاع التجاري الذي يبلغ عدد م�ستركيه بنهاية دي�سمبر 2010م 830107 م�ستركاً لي�سكلوا ما ن�سبته %13.8 من اإجمالي الم�ستركين في حين كان عددهم 459593 م�ستركاً بنهاية عام 

2000م وبن�سبة زيادة بلغت %80.6 ثم القطاع الحكومي الذي اأرتفع من 79227 م�ستركاً اإلى 118942 م�ستركاً وبن�سبة زيادة 50.1%.

التوزيع النسبي لفئات المشتركين بنهاية 2010م 

830107

118942 87410

613347489

4892271

وبنهاية عام 2010م بلغت الطاقة المبيعة للم�ستركين 212263 جيجاوات/�ساعة فيما كانت بنهاية عام 2000م 114161 جيجاوات/�ساعة وبن�سبة زيادة بلغت %86 وبلغ اإ�ستهالك القطاع ال�سكني منها 108627 

جيجاوات / �ساعة بينما كان الإ�ستهالك 56063 جيجاوات/�ساعة بنهاية عام 2000م وبن�سبة زيادة بلغت %93.7. القطاع التجاري اأي�ساً اأرتفعت الطاقة المبيعة له من 9969 جيجاوات / �ساعة اإلى 29310 جيجاوات/

�ساعة وبن�سبة اإرتفاع %194 فيما ارتفعت الطاقة المبيعة للقطاع الحكومي من 13896 جيجاوات/�ساعة عام 2000م اإلى 24514 جيجاوات/�ساعة عام 2010م وبن�سبة اإرتفاع 76.4%.

الطاقة المبيعة )ج.و.س(
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ولكي تتمكن ال�سركة من تلبية اإحتياجات الم�ستركين من الطاقة فقد نفذت العديد من الم�ساريع لزيادة عدد محولت التوزيع و�سعتها وكذلك اأطوال �سبكات التوزيع حيث تمكنت ال�سركة من زيادة محولت التوزيع من 

176992 محولً في 5 اأبريل 2000م اإلى 322042 محولً وبزيادة مقدارها %82 حيث اأ�سافت ال�سركة 165513 محولً خالل ال�سنوات الع�سرة وبمعدل 16551 محولً �سنوياً عدا المحولت التي تم اإحاللها باأخرى 

جديدة اأكثر قدرة واأكبر �سعة.
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تطور أعداد محوالت التوزيع

كما عملت ال�سركة على رفع �سعة محولت التوزيع من 88682 م.ف.اأ في اأبريل 2000م اإلى 150266 م.ف.اأ بنهاية عام 2010م وبن�سبة %69.4 كما زادت اأطوال �سبكات التوزيع من 219076 كلم دائري في بداية 

التاأ�سي�س اإلى 383304 كلم دائري وبن�سبة 75%. 
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ووفقاً لنمو اأعداد الم�ستركين فقد نما ن�سيب الفرد ال�سنوي من الطاقة المبيعة من 5559 ك.و.�س في نهاية عام 2000م اإلى 7694 ك.و.�س بنهاية العام الما�سي وبن�سبة %38.4 واأرتفع ن�سيب الم�سترك من الطاقة 

المتاحة في نف�س الفترة من 34836 ك.و.�س اإلى 40027 ك.و.�س في نهاية 2010م وبن�سبة زيادة %14.9.كما بلغ المتو�سط ال�سنوي لإ�ستهالك الم�سترك بالقطاع ال�سكني من 18743 ك.و.�س خالل عام 2000م اإلى 

22204 ك.و.�س في نهاية العام الما�سي وباإرتفاع قدره 18.5%.
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2005 2004 2003 2002 2001

28,490,778 26,087,133 21,525,932 18,461,422 16,052,113 مجموع الموجودات المتداولة

89,072,072 83,119,163 79,850,922 78,307,756 74,557,312 مجموع الموجودات غير المتداولة

71,300,514 63,883,933 57,117,531 53,918,298 48,326,659 مجموع المطلوبات

46,262,336 45,322,363 44,259,323 42,850,880 42,282,766 مجموع حقوق الم�ساهمين

1,259,159 1,003,203 1,310,288 947,369 2,827,450 الدخل من العمليات الت�سغيلية

1,483,042 1,299,632 1,408,443 1,077,344 710,808 �سافي الدخل
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2010 2009 2008 2007 2006

26,536,405 22,292,513 25,010,507 27,180,004 21,018,260 مجموع الموجودات المتداولة

164,335,522 144,293,291 120,371,856 109,189,814 106,190,005 مجموع الموجودات غير المتداولة

140,214,291 117,660,600 96,829,742 88,375,747 80,079,396 مجموع المطلوبات

50,657,636 48,925,204 48,552,621 47,994,071 47,128,869 مجموع حقوق الم�ساهمين

1,805,840 785,145 764,046 1,114,378 1,154,574 الدخل من العمليات الت�سغيلية

2,279,088 1,142,636 1,104,447 1,412,499 1,413,832 �سافي الدخل
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كلمة الرئيس التنفيذي
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ب�سدور التقرير ال�سنوي للعام 2010م تكون ال�سركة ال�سعودية للكهرباء قد اأكملت عقدها الأول، ا�ستطاعت خالله اأن تحافظ على المكت�سبات التي حققها قطاع الكهرباء منذ ما يزيد عن خم�سة عقود. لقد حققت 

انجازات كبيرة في تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة، وو�سعت الخطط والبرامج الفنية والمالية والإدارية الق�سيرة والمتو�سطة والبعيدة المدى لر�سم م�سيرتها واتجاهاتها الم�ستقبلية، خا�سة واأن 

النمو القت�سادي الكبير والمت�سارع الذي �سهدته وت�سهده المملكة في كافة المجالت، اأدى اإلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بن�سبة و�سلت اإلى %8 �سنوياً مما دفع ال�سركة للتو�سع في اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية. كما �سهد هذا العقد العديد من النجاحات المتعددة في جميع المجالت، كان اآخرها نيل ال�سركة لجائزتي التوطين والجودة. ف�ساًل عن اإنجازاتها في مجالت تعزيز البنية الكهربائية التي يمكن اإيجازها 

في مقارنة بين ما كان عليه الو�سع عند تاأ�سي�سها وبدءها لأعمالها في عام 2000م وما اأمكن الو�سول اإليه بنهاية العام 2010م. 

• زادت قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة من 25,000 ميجاوات اإلى حوالي 50,000 ميجاوات بن�سبة زيادة قدرها 100%. 
• زادت اأطوال �سبكات نقل الطاقة الكهربائية من 29,600 كلم دائري اإلى حوالي 46,000 كلم دائري اأي بن�سبة زيادة 56%.

• زادت اأطوال �سبكات التوزيع وتو�سيالت الطاقة الكهربائية من 226,664 كلم دائري اإلى 383,304 كلم دائري اأي بن�سبة زيادة 69%.
• زادت اأعداد الم�ستركين من 3,5 مليون م�سترك اإلى 5.9 مليون م�سترك اأي بزيادة بلغت 70%.

• بلغ عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء 12,000 مقارنة بـ 7,610 بن�سبة زيادة قدرها 57.6%.

وفي الجانب المالي تمكنت ال�سركة عام 2010 من المحافظة على الت�سنيف الإئتماني (A1) الذي ح�سلت عليه من موؤ�س�سات عالمية متخ�س�سة في الت�سنيفات الإئتمانية. و�ساهمت هذه المعدلت الإيجابية في 

ا�ستمرار ال�سركة بتنفيذ �سيا�ستها المالية الرامية اإلى تعزيز مركزها المالي، فاأ�سدرت �سكوكاً اإ�سالمية بمبلغ (7) مليارات ريال، وتم تغطيتها بالكامل مما يوؤكد ثقة الم�ستثمرين في ال�سيا�سة المالية لل�سركة وما تحظى 

به من دعم حكومي. كما ح�سلت ال�سركة على جائزة اأف�سل تمويل ا�سالمي لعام 2010م في منتدى التمويل الإ�سالمي.

من  قدراً  المجتمع  وخدمة  الإجتماعية  الم�سوؤولية  وجدت  كما  المختلفة.  التقنيات  ا�ستخدام  في  التو�سع  مع  وفعاليتها  كفاءتها  وزيادة  الب�سرية  الموارد  وتنمية  تطوير  اإلى  الرامية  جهودها  ال�سركة  ووا�سلت 

وال�سيانة، والت�سغيل  الإ�ستثمار  تكاليف  وخف�س  البيئة  على  الحفاظ  برامج  اإلى  بالإ�سافة  اأنظمتها،  وتح�سين  الكهربائية،  الطاقة  ا�ستخدامات  تر�سيد  بهدف  والتطوير  الأبحاث  برنامج  دعم  خالل  من   الإهتمام 

وبرامج ال�سالمة العامة. 

وفي الختام ي�سرني نيابة عن جميع من�سوبي ال�سركة اأن اأقدم خال�س ال�سكر والتقدير لأ�سحاب ال�سعادة رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة لدورهم الهام في التوجيه والدعم لإدارة ال�سركة التنفيذية. كما ي�سعدني اأن اأقدم 

خال�س ال�سكر للجهات الحكومية والموؤ�س�سات الخا�سة التي ظلت تقدم الدعم والموؤازرة لل�سركة. وال�سكر يمتد اأي�ساً لجميع عمالئنا وم�ساهمينا على الدعم الذي تحظى به ال�سركة من قبلهم. اأما من يقف خلف هذه 

الإنجازات فهم من�سوبو ال�سركة الذين ظلوا يبذلون الجهد في مختلف مواقعهم، ويقدمون الت�سحيات لرفعة هذا الوطن ولإ�سعاد المواطنين والمقيمين، فلهم ال�سكر الجزيل والتقدير العميق. 

 

واهلل الموفق،،،   

الرئي�س التنفيذي                 

                 على بن �سالح البراك



32

قدرات التوليد المتاحة لكل موظف

عدد المشتركين لكل موظف

الطاقة المبيعة لكل موظف

مؤشرات األداء



33

أطوال خطوط النقل لكل موظف

أطوال خطوط التوزيع لكل موظف

مؤشرات النمو
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ملخص أدائنا المالي 
2010 - 2005
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مجموع الموجودات المتداولة )2010-2005(

مجموع الموجودات غير المتداولة )2010-2005(

2010 2009 2008 2007 2006 2005

26,536,405 22,292,513 25,010,507 27,180,004 21,018,260 28,490,778 مجموع الموجودات المتداولة

164,335,522 144,293,291 120,371,856 109,189,814 106,190,005 89,072,072 مجموع الموجودات غير المتداولة

140,214,291 117,660,600 96,829,742 88,375,747 80,079,396 71,300,514 مجموع المطلوبات

50,657,636 48,925,204 48,552,621 47,994,071 47,128,869 46,262,336 مجموع حقوق الم�ساهمين

1,805,840 785,145 764,046 1,114,378 1,154,574 1,259,159 الدخل من العمليات الت�سغيلية

2,279,088 1,142,636 1,104,447 1,412,499 1,413,832 1,483,042 �سافي الدخل
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ملخص أدائنا المالي 
2010 - 2005
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باآالف الرياالت ال�سعودية ماعدا العائد على ال�سهم
2010

)كما في 31 دي�سمبر (
2009

الموجودات

26,536,40522,292,513مجموع الموجودات المتداولة

164,335,522144,293,291مجموع الموجودات غير المتداولة

190,871,927166,585,804اإجمالي الموجودات

المطلوبات

55,131,44749,618,931مجموع المطلوبات المتداولة

66,394,78453,103,609مجموع المطلوبات غير المتداولة

18,688,06014,938,060قر�س حكومي

50,657,63648,925,204مجموع حقوق الم�ساهمين

190,871,927166,585,804مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

االإيرادات

25,872,78022,040,360مبيعات الطاقة الكهربائية

841,119794,852تعريفة قراءة و�سيانة العداد واإعداد الفاتورة

1,145,8411,015,737تعريفة اإي�سال الخدمة الكهربائية

473,248357,491اإيرادات وم�سروفات اأخرى (�سافي)

28,332,98824,208,440مجموع االإيرادات

الم�سروفات

(23,065,804)(26,053,900)مجموع م�سروفات الت�سغيل

--مخ�س�س الزكاة ال�سرعية

--تعديالت غير متكررة

)23,065,804()26,053,900(مجموع م�سروفات الت�سغيل ومخ�س�ص الزكاة

الدخل

1,805,840785,145الدخل من العمليات الت�سغيلية

2,279,0881,142,636�سافي دخل الفترة قبل الزكاة ال�سرعية

2,279,0881,142,636�سافي الدخل )الربح(

0.550.27العائد على ال�سهم
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أبرز مؤشرات العام 2010 مقارنة مع 2009

5.4%
نمو قدرات التوليد الفعلية بال�سركة اإلى 39,973 ميجاوات

 

10.4%
نمو قدرات التوليد المتاحة اإلى حوالي 50,000 ميجاوات

 

8.1%
نمو �سبكات نقل الطاقة اإلى حوالي 46,000 كلم- دائري

 

 5.8%
نمو �سبكات التوزيع (13.8-69 ك.ف) اإلى 191,481 كلم- دائري

 

4.7%
 نمو تو�سيالت الم�ستركين اإلى 191,823 كلم- دائري

 

 

 10.8%
 نمو المجموع الجبري لالأحمال الذروية اإلى 45,661 ميجاوات

 

9.7%
 نمو الطاقة المبيعة اإلى 212,263 ج.و.�س

 

5.2%
 نمو عدد الم�ستركين اإلى5,997,553  م�ستركاً

 

1.8%
 نمو اإجمالي عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء اإلى 12,000

 

1.4%
 نمو ن�سبة التوطين اإلى %86.28 من اإجمالي عدد الموظفين البالغ 27,782 موظفاً
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سياستنا المالية
نجحت ال�سركة في المحافظة على الت�سنيف الإئتماني الذي ح�سلت عليه من موؤ�س�سات عالمية متخ�س�سة في الت�سنيفات الإئتمانية مما يوؤكد �سالمة توجهاتها الإ�ستراتيجية ونجاح �سيا�ساتها الإدارية والت�سغيلية 

واإدارة اأعمالها، و�ساهمت هذه المعدلت الإيجابية با�ستمرار ال�سركة في تنفيذ �سيا�ستها المالية الرامية اإلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية الالزمة لل�سرف على م�ساريعها من خالل 

الو�سائل التمويلية المتاحة مثل اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية والح�سول على قرو�س تجارية مختلفة.

 
التصنيف االئتماني 

يعتبر التقييم الئتماني لل�سركة هو الأعلى في المملكة، فتقييمها من قبل موؤ�س�سات التقييم الئتماني �ستنادر اآند بورز، فيت�س، موديز (-A1/AA-/AA) على التوالي يماثل التقييم ال�سيادي للمملكة.

إصدار صكوك إسالمية للمرة الثالثة بقيمة 7مليار ريال

أقفلت ال�سركة الإكتتاب في �سكوكها الثالثة التي تعتبر اأطول فترة اإ�سدار من قبل ال�سركة ومن اأي �سركة �سعودية غير بنكية على الإطالق، حيث قامت ال�سركة خالل فترة العر�س بت�سويق م�سروع ال�سكوك على 
الم�ستثمرين الذي اأرتفع من خالله �سجل الإكتتاب ب�سرعة لي�سل اأكثر من 27 مليار ريال تقريباً، وهو ما يقارب حوالي اأربعة اأ�سعاف هدف الإ�سدار لل�سركة البالغ 7 مليار ريال، وقد �سملت فئات الم�ستثمرين مجموعة 

.(AA-) متعددة من الموؤ�س�سات الحكومية وال�سناديق ال�ستثمارية و�سركات التاأمين و�سركات التكافل وال�سركات المحلية والبنوك، وقامت وكالة فيت�س بتقييم الإ�سدار عند م�ستوى

حصول الشركة على أفضل تمويل إسالمي لعام 2010م

ح�سلت ال�سركة على جائزة اأف�سل تمويل اإ�سالمي لعام 2010م في منتدى التمويل الإ�سالمي (KLIFF) الذي ُعقد خالل الفترة 2-5 اغ�سط�س 2010م بكواللمبور تقديراً للنجاح الذي حققته في الإ�سدار الثالث 

لل�سكوك الإ�سالمية بمبلغ 7 مليار ريال، حيث يعتبر ح�سول ال�سركة على هذه الجائزة تاأكيداً على جدارتها واإيجادها لطرق واأ�ساليب مختلفة لتمويل م�ساريعها و�سولً اإلى تلبية الإحتياجات من الطاقة الكهربائية التي 

ت�سهد طلباً متزايداً بلغت معدلت نموه ال�سنوية 8%

الفصل المالي بين أنشطة الشركة:

توطئة للخطوات الم�ستقبلية في مجال اإعادة هيكلة اأن�سطة ال�سركة تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الف�سل المالي منها:

تهيئة النظام المالي بما يتوافق وف�سل اأن�سطتها المختلفة.

الإنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط المالية التالية:

- ت�سنيف اأن�سطة ال�سركة المختلفة اإلى مراكز تكلفة/ ربحية/ اإ�ستثمار.

- تطبيق اإتفاقية الخدمة بين الأن�سطة.

- تحديد اأ�سعار تبادل الطاقة.

- ح�ساب معدل تكلفة راأ�س المال ح�سب الأن�سطة.

ويجرى العمل على تطوير واإعداد اتفاقيات اأ�سعار تبادل الطاقة بين الأن�سطة الرئي�سة و�ستمكن هذه الإجراءات ال�سركة من قيا�س ربحية واأداء وفاعلية اأن�سطتها المختلفة بهدف تقديم تقارير دقيقة ت�ساعد الإدارة في 

اإتخاذ القرارات ال�سائبة والم�ساعدة في تطوير اأداء الأن�سطة.
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اإلهتمام بمساهمينا

تحر�س ال�سركة دائماً على التوا�سل الفعال مع الجهات المعنية بال�سوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العالقة مع الم�ستثمرين والموؤ�س�سات المالية والإ�ستثمارية.

وتلتزم بتطبيق الأحكام ال�ستر�سادية الواردة في لئحة حوكمة ال�سركـات، ل�سيما ما يتعلق بحقوق الم�ساهمين والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالإف�ساح وال�سفافية، ومطابقة اأنظمتها الداخلية مع نظام ال�سوق المالية 

ولوائحه التنفيذية. 

وقد كان من أبرز اإلنجازات والخدمات التي قدمت للمساهمين في عام 2010م ما يلي:

- �سرف الأرباح بان�سيابية عالية حيث تم �سرف ما ن�سبته %94.94 من اإجمالي مبلغ اأرباح الم�ساهمين.

- تقل�س عدد المحافظ المرتجعة في العام الما�سي اإلى 129 محفظة فقط من اإجمالي 62,144 محفظة. 

- ن�سر تقارير اأداء �سهم ال�سركة (اأ�سبوعية، �سهرية، ربع �سنوية و�سنوية) بالموقع الإلكتروني لل�سركة.

- ن�سر جميع اإعالنات ال�سركة التي تن�سر في موقع تداول والمعلومات التي تهم الم�ساهمين والم�ستثمرين على الموقع الإلكتروني لل�سركة.

- تم الإتفاق مع اأحد بيوت الخبرة لت�سميم لئحة حوكمة متطورة لل�سركة تتما�سى مع جميع الأحكام الواردة في لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق المالية.

- التعاقد مع �سركة العلم للتعرف على الم�ساهمين اأ�سحاب �سهادات الأ�سهم غير المعروفة بهدف تحديث بياناتهم واإيداع �سهادتهم في محافظهم الإ�ستثمارية.

وحر�ساً من ال�سركة على مواكبة التقدم التقني وتقديم الخدمات اللكترونية للم�ساهمين وا�ستخدام الأنظمة الآلية المتقدمة المن�سجمة مع لوائح واأنظمة وتعليمات وزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق المالية و�سركة 

ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) فقد عمدت ال�سركة اإلى تاأمين اأنظمة اآلية �سملت ما يلي: 

- نظام لعقد اإجتماع الجمعيات العمومية.

- نظام معلومات الم�ساهمين.

- نظام حركة اأداء ال�سهم.

مما �سيوفر ان�سيابية في التنظيم الآلي لعمليات عقد اإجتماعات الجمعية العمومية ومعالجة بيانات الم�ساهمين وا�ستخراج التقارير الالزمة والحفظ اللكتروني والتاريخي ومتابعة حركة اأداء ال�سهم.

توزيع رأسمال الشركة

عدد االأ�سهم المملوكةالجهة

3,096,175,320ح�سة الحكومة

288,630,420�سركة اأرامكو ال�سعودية

781,788,075الأهالي ومن في حكمهم

4,166,593,815المجموع

التوزيع النسبي لرأسمال الشركة بنهاية العام 2010م
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أداء سهم الشركة
اأغلق الموؤ�سر العام لل�سوق المالية ال�سعودية (تداول) عند م�ستوى 6,620.75 نقطة في نهاية عام 2010م مقارنة مع 6,121.76 نقطة في نهاية عام 2009م مرتفعاً 498.99 نقطة (%8.15). وقد حقق الموؤ�سر اأعلى 

نقطة اإغالق خالل عام 2010م في يوم 26 اأبريل حيث اأغلق عند م�ستوى 6,929.40 نقطة.

كما اأغلق موؤ�سر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية على م�ستوى 5,017.16 نقطة مقارنة مع 4,210.69 نقطة في نهاية عام 2009م مرتفعاً 806.47 نقطة بن�سبة (19.15%). 

 اأما بالن�سبة ل�سهم ال�سركة فقد اأغلق �سهم ال�سركة في نهاية 2010م عند �سعر 14.05 ريال، مقارنة مع 11.25 ريال في نهاية عام 2009م، مرتفعاً بن�سبة (24.89%).

وقد ارتفعت كمية اأ�سهم ال�سركة المتداولة بن�سبة %81.26 من 564,233,387 في عام 2009م اإلى 1,022,721,312 في عام 2010م.

 كما ارتفعت قيمة الأ�سهم المتداولة بن�سبة %136.67 من 5,689,486,868.15 في عام 2009م اإلى 13,464,766,435.35 في عام 2010م.

وارتفع كذلك عدد ال�سفقات بن�سبة %69.73 من 110,494 في عام 2009م اإلى 187,543 في عام 2010م. 

كما بلغت اأعلى قيمة لل�سهم 15.60 ريال في عام 2010م مقابل 11.75 ريال في عام 2009م.

كما و�سلت اأدنى قيمة لل�سهم 10.50 ريال في عام 2010م مقارنته بـ 9.10 ريال في عام 2009م.

التغير )%(20102009الـبـيــــــان

%6,620.756,121.768.15الموؤ�سر العام لل�سوق المالية ال�سعودية (تداول)

%5,017.164,210.6919.15موؤ�سر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية

%1,022,721,312564,233,38781.26كمية الأ�سهم المتداولة

%13,464,766,435.355,689,486,868.15136.67قيمة الأ�سهم المتداولة

%187,543110,49469.73عدد ال�سفقات

%15.6011.7532.77اأعلى قيمة لل�سهم

%10.509.1015.38ادني قيمة لل�سهم

%14.0511.2524.89قيمة اإغالق ال�سهم

الكمية المتداولة لسهم الشركة خالل عام 2010مأعلى وأدنى قيمة لسهم الشركة خالل عام 2010مالقيمة المتداولة لسهم الشركة خالل عام 2010م  
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أحداث وأنشطة في العام 2010

يناير 
- تقدمت خم�سة تحالفات �سعودية ودولية م�ستركة بعرو�س وفقاًَ لنظام البناء والتملك والت�سغيل للم�ساركة في م�سروع محطة التوليد 11 بالريا�س الذي يتوقع اأن يبلغ اإنتاجه من الكهرباء قرابة 1800 ميجاوات وهو 

الم�سروع الثاني �سمن برامج ال�سركة لم�ساركة القطاع الخا�س. 

- رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وبع�س اأع�ساء الإدارة التنفيذية ي�سحبهم عدد من مندوبي ال�سحف والقنوات الف�سائية زاروا محطة التوليد بال�سعيبة. 

- ال�سركة وفرت الخدمة الكهربائية في زمن قيا�سي لجنود الوطن المرابطين في الحدود الجنوبية. 

- فنيو ال�سركة بالجنوبية ينجحون في �سيانة وحدتي توليد ويوفرون لل�سركة اأكثر من 23 مليون ريال. 

- �ساركت ال�سركة في فعاليات اليوم المفتوح الذي اأقامته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

- ال�سركة وقعت عقداً تجاوزت قيمته مليار ريال لتو�سعة محطة الق�سيم المركزية باأربع وحدات توليد بقدرة 223 ميجاوات. 

- ال�سركة وقعت عدداً من العقود الإن�سائية لمواجهة اأحمال الريا�س المتزايدة ب�سبكة كابالت اأر�سية وتركيب معو�سات ديناميكية للقدرة الفعالة بالق�سيم وقد بلغت قيمة الم�ساريع ن�سف مليار ريال. 

فبراير 
- ال�سركة د�سنت م�سروع نظام CYME GATEWAY الذي يعنى ببناء نظام اآلي يقوم بربط ونقل قاعدة بيانات �سبكات التوزيع من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) اإلى نظام التحليل الهند�سي لل�سبكات الكهربائية 

.(CYMDIST)

- نادي القت�سادية ال�سحفي ا�ست�ساف الرئي�س التنفيذي للنقا�س حول �سناعة الكهرباء في المملكة واأبرز التحديات والفر�س في هذا القطاع. 

مارس 
- ال�سركة اأبرمت عقوداً مع البنوك المحلية لتمويل القرو�س ال�سكنية للموظفين. 

- جمعية �سند الخيرية كرمت ال�سركة لدعمها الأطفال المر�سى بال�سرطان. 

- ال�سركة �ساركت في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.

- منتدى الإدارة والأعمال كرم ال�سركة نظير رعايتها الذهبية للمنتدى. 

ابريل 
- الجمعية العامة لم�ساهمي ال�سركة عقدت جل�ستها الرابعة غير العادية واأقرت �سرف الأرباح للم�ساهمين. 

- مجل�س اإدارة ال�سركة عقد جل�سته الإعتيادية واأكد على اأهمية ا�ستمرار الجهود وتوفير الإمكانيات الفنية والب�سرية لتنفيذ خطة ال�سركة الت�سغيلية للمنظومة الكهربائية بكفاءة عالية. 

- ال�سركة وقعت اتفاقية مع معهد الملك عبد اهلل للبحوث والدرا�سات لدرا�سة مقترح تخزين الطاقة الكهربائية خالل �ساعات الذروة. 

مايو 
- ال�سركة وقعت اتفاقيتين مع هيئة المدن ال�سناعية ومناطق التقنية لتغذية المدن ال�سناعية بالطاقة الكهربائية بتكلفة تقديرية تبلغ 619 مليون ريال. 

- ال�سركة نظمت الندوة العلمية الأولى لالأبحاث والتطوير التي �سارك فيها اأكثر من مائة مخت�س في مجال الكهرباء. 

- رئي�س مجل�س الإدارة بالنيابة �سارك في موؤتمر كهرباء اآ�سيا الثالث ع�سر الذي عقد في �سنغافورة. 

- احتفلت ال�سركة بتخريج المتدرب رقم 10 األف. 

- �سرعت ال�سركة في طلب اإبداء رغبة الم�ستثمرين المحليين والعالميين للدخول في مناف�سة على م�سروع محطة القرية لالإنتاج الم�ستقل. 

- الإت�سالت ال�سعودية تكرم ال�سركة بو�سفها اأحد العمالء المميزين. 
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يونيو 
- مجل�س الإدارة عقد اإجتماعاً وافق فيه على تعيين الدكتور �سالح العواجي رئي�ساً لمجل�س الإدارة وتعيين ال�ستاذ �سليمان بن عبد اهلل القا�سي نائباً لرئي�س مجل�س الإدارة. 

- ال�سركة تحقق المرتبة الثالثة لأكبر 100 �سركة �سعودية لقائمة القت�سادية و�سركة تيم ون.كما ح�سلت على المركز الثالث في مجال الإبتكار لعام 2009م الذي تنظمه �سركة الإبتكارات العربية ومقرها دبي. 

- ال�سركة وّقعت عقد م�سروع محطة الريا�س 11 لالإنتاج الم�ستقل الذي تبلغ قدرة اإنتاجه 1730 ميجاوات. 

يوليو 
- ال�سركة تتمكن من الحفاظ على الت�سنيف الإيجابي الذي ح�سلت عليه العام الما�سي حيث اأبقت �سركة فيت�س العالمية ت�سيف ال�سركة عند الدرجة(-AA) موؤكدة قوة ومتانة مركز ال�سركة المالي. 

- المجل�س ال�سعودي للجودة كرم ال�سركة نظير رعايتها ودعمها المتوا�سل لفعاليات واأن�سطة المجل�س. 

أغسطس 
- ال�سركة اأبرمت عقداً مع اإحدى ال�سركات الوطنية لتنفيذ م�سروع ربط اإحدى محطات التحويل الجديدة بال�سبكة الكهربائية واإجراء تعديالت بمحطات �سمال الريا�س بقيمة 223 مليون ريال. 

- مجل�س الإدارة اإعتمد تر�سية م�ساريع في التوليد والنقل ومحطات التحويل قيمتها 14.7 مليار ريال. 

سبتمبر 
- ال�سركة اأبرمت عقوداً مع �سركات وطنية لإن�ساء خط ربط حائل والجوف ومحطة رابغ ب�سمال مكة بلغت قيمة العقود 1.2 مليار ريال.

- ال�سركة اأبرمت عقدين لإن�ساء محطة تحويل كهرباء وخط ربط كهربائي بالمنطقة ال�سرقية بنحو 747.5 مليون ريال. 

أكتوبر 
- 714 متدرباً جديداً من الحا�سلين على الثانويات العلمية وال�سناعية وخريجي الكليات التقنية يلتحقون بمعاهد تدريب ال�سركة.

- ال�سركة اأبرمت عقداً مع اإحدى ال�سركات المتخ�س�سة قيمته 12753 مليون ريال لتعزيز قدرات التوليد في محطة توليد الكهرباء برابغ باإ�سافة اأربع وحدات توليد بخارية بقدرة اإجمالية 2555 ميجاوات. 

ديسمبر 

- ال�سركة نظمت ور�سة خدمات الم�ستركين الثالثة لدول مجل�س التعاون التي ت�سعى لتطوير اأعمال خدمات الم�ستركين بدول المجل�س. 

- ال�سركة نظمت ملتقى الجودة ال�ساملة الرابع ع�سر بالخبر الذي �ساحبه معر�س اإبداعات موظفي ال�سركة.

- ال�سركة اأبرمت اإتفاقية قر�س مرابحة قيمته 5 مليارات ريال مع اأربعة بنوك محلية �سيتم ا�ستخدامه في تمويل م�ساريع راأ�سمالية بهدف زيادة قدرت التوليد والنقل والتوزيع في جميع مناطق المملكة. 

- ال�سركة نّفذت خطتها الت�سغيلية للحج بنجاح تام. 



الجودة والتوطين وجهان لشركة واحدة



الموارد البشرية

86.28%
نسبة التوطين من مجموع العاملين البالغ عددهم 27782 موظفًا

وفرنا للموظفين 447 دورة تدريبية تغطي مختلف مجاالت التدريب عن طريق التعليم 
اإللكتروني »أنا أتعلم« في عام 2010م 

3635 فكرة، األفكار  إبداع  برنامج  التي قدمت من خالل  اإلبداعية  بلغ إجمالي األفكار 
المقبولة منها 1812 فكرة، منها 373 فكرة خالل عام 2010م

نسبة التغيير خالل العشر سنوات الماضية بداية تأسيس الشركة 2000 البيان

-10.4% 31000 عدد الموظفين
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تميز جهود التوطين والريادة في الجودة الشاملة بالشركة السعودية للكهرباء

جهود االتوطين 

تولي ال�سركة اأهمية ق�سوى لتنمية مواردها الب�سرية من خالل برامج متخ�س�سة لختيار وتطوير الموظفين وتخطيط م�ساراتهم الوظيفية بما يرفع وي�سمن كفاءتهم ل�سغل كافة المنا�سب بال�سركة. 

وموا�سلة للجهود الرامية اإلى تطوير وتنمية الموارد الب�سرية ورفع كفاءتها للم�ساهمة بفعالية في تحقيق مهمة ال�سركة التي تتطلب قوى عاملة موؤهلة ومدربة في مختلف التخ�س�سات الفنية والإدارية ذات قدرات 

ومهارات عالية قادرة على التكيف مع التطورات المت�سارعة، فقد تم في عام 2010م ا�ستيعاب 834 خريجاً من معاهد التدريب بال�سركة، ليبلغ عدد المتدربين على راأ�س العمل بنهاية العام 1191 متدرباً، كما تم توظيف 

354جامعياً واإلحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين (تاأهيل)، وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج بنهاية عام 2010م 692 متدرباً.

ونتيجة لتلك الجهود حققت ال�سركة في مجال توطين الوظائف نمواً ملحوظاً حيث و�سلت ن�سبة ال�سعودة بنهاية 2010م اإلـى % 86.28 مـن مجـمـوع العـاملين البالغ عـددهم 27782 مـوظفـاً. ومما يجدر ذكـره اإنه تتويجاً 

للجهود البارزة في مجـال ا�ستقطـاب وتوظيف وتدريب ال�سعوديين ح�سلت ال�سركة عـلى جـائزة �سمـو الأمير نايف بن عبدالعزيز لل�سعودة وذلك لتحقيقها ن�سب مميزة اأهلتها لنيل المركز الأول اأربع مرات ل�سنوات �سابقة 

كما اأن ال�سركة هي الوحيدة التي تم تكريمها بجائزة التميز في مجال ال�سعودة من بين كافة ال�سركات بالمملكة اآنذاك، وكذلك ح�سلت على الجائزة الذهبية لل�سعودة لعام 1427/1426هـ. كما ح�سلت ال�سركة على درع 

و�سهادة �سكر وتقدير من معالي وزير العمل رئي�س الدورة الرابعة والع�سرين لمجل�س وزراء العمل وال�سوؤون الجتماعية بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وذلك تقديراً لجهودها المميزة في توفير فر�س العمل 

للمواطنين وتوطين الوظائف على م�ستوى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي.

تصنيف الموارد البشرية بنهاية عام 2010م:

نسبة توطين الوظائف بالشركة حتى نهاية 2010م:

الموارد البشرية
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برامج التدريب والتطوير:

برنامج التدريب على رأس العمل:

 برنامج تاأهيلي مكمل لبرنامج تاأهيل وتدريب غير الموظفين، يكت�سب من خالله المتدرب القدرة على اأداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية بهدف �سغل وظيفة م�ستهدفة، ويتم تنفيذه في موقع العمل بوا�سطة الإدارة 

الم�ستفيدة باإ�سراف مدربين متخ�س�سين وبمتابعة اإدارة التدريب بمنطقة الأعمال. 

خالل العام 2010 تم توظيف 834 خريجاً من معاهد ال�سركة وتم اإلحاقهم ببرنامج (التدريب على راأ�س العمل) وبلغ اإجمالي المتدربين على راأ�س العمل بنهاية العام 1191 متدرباً.

برنامج تأهيـل:

يهدف اإلى الإ�سراع في تمكين الموظفين الجامعيين حديثي التخرج من اأداء الوظائف الم�ستهدفة لهم من خالل مهام عمل ودورات تدريبية �سمن خطة تطوير مجدولة لمدة 24 �سهراً. وخالل العام 2010م تم توظيف 

354 من خريجي الجامعات و اإلحاقهم ببرنامج تاأهيل، ليبلغ اجمالي الم�سمولين بالبرنامج نهاية العام 692 جامعياً.
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برنامج تطوير الخبرات:

موجه للموظفين الجامعيين ويهدف الى اإعداد كفاءات وطنية قادرة على القيام بمتطلبات العمل الفنية والإدارية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال �سناعة الطاقة الكهربائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخبرات 

في التخ�س�سات عالية المهارة، وبلغ عدد الم�ساركين في هذا البرنامج 26 م�ساركاً لعام 2010م. ويتم اإ�سافة م�ساركين جدد �سنوياً وفقاً لحتياجات ال�سركة الم�ستقبلية.

برنامج قيــادة:

برنامج يهدف اإلى تطوير الموظفين ال�ساغلين والمر�سحين للوظائف القيادية (مدير دائرة فاأعلى) والبرنامج غير محدد بمدة زمنية.

 يتم في هذا البرنامج و�سع خطط تطويرية وا�ستخدام مراكز قيا�س بهدف اإعداد البدلء المنا�سبين ل�سغل المنا�سب القيادية بحيث يكون لكل من�سب بديل جاهز فوراً وكذلك على المدى الق�سير والبعيد. 

بلغ عدد الم�ساركين في هذا البرنامج 305 موظفاً لعام 2010م، ويتم مراجعة الخطط التطويرية وتحديثها وفقاً لالحتياجات كما يتم اإ�سافة م�ساركين جدد كل عام. 

برنامج الواعدين:

من خالل هذا البرنامج يتم التعرف على الموظفين المميزين ممن لديهم قدرات قيادية عالية، حيث يتم تطوير هذه القدرات من خالل برامج تطويرية مقننة بهدف تكوين قاعدة من القادة الواعدين ل�سغل المنا�سب 

القيادية بال�سركة م�ستقباًل، وقد تم اإدراج 36 موظفاً في عام 2010م بالبرنامج. ويتم اإدراج اأعداد اإ�سافية �سنوياً.

التدريب اإللكتروني )أنا أتعلم(:

موقع تدريب تفاعلي ي�ستخدم اأحدث التقنيات لتوفير بيئة مثالية للتدريب الإلكتروني �سممت لت�سجيع التطوير الذاتي للموارد الب�سرية، اإ�ستملت في عام 2010م على 447 دورة تدريبية تغطي مختلف الموا�سيع (

حا�سب اآلي و دورات فنية و اإدارية) والتي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية. 

من خالل موقع »اأنا اأتعلم« يح�سل المتدرب على الدورات التدريبية التي يرغب فيها با�ستخدام جهاز الحا�سب الآلي الخا�س به والمرتبط بال�سبكة، ويتم ا�ستخدام تقنية ال�سوت وال�سورة في تقديم هذه الدورات 

التدريب المدعـوم:

هو برنامج تطويري موجه للموارد الب�سرية الوطنية الراغبة في اكت�ساب اأو تطوير مهاراتهم التي لها عالقة بطبيعة اأعمالهم الحالية اأو الم�ستهدفة اأو تفيدهم في رفع كفاءاتهم وتح�سين م�ستوى اأدائهم ويكون خارج 

�ساعات العمل الر�سمية ويتم تقديمه في جهات تدريبية معتمدة لدى ال�سركة. وت�ساهم ال�سركة في تحمل %80 من تكاليف التدريب.

الدورات القصيرة:

اإ�سافة لبرامج التدريب �سالفة الذكرعقدت العديد من الدورات الق�سيرة لتطوير مهارات الموظفين التي بلغ عدد الم�ساركات فيها 26068 م�ساركة خالل عام 2010.

الريادة في الجودة الشاملة:

وا�سلت ال�سركة تطبيق برامج الجودة ال�ساملة بهدف تح�سين العمليات الرئي�سة ورفع كفاءتها وخف�س تكاليفها والرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعمالء في الداخل والخارج. 

وفي نهاية العام الما�سي نظمت ال�سركة الملتقى ال�سنوي الرابع ع�سر لإدارة الجودة ال�ساملة تحت �سعار »الجودة ال�ساملة.. واحة اإبداع«. وا�ستمل الملتقى على عدد من المحاور منها التجاهات الحديثة في اإدارة 

الجودة ال�ساملة وقيا�س فاعلية التطبيق.

و�ساحب برنامج المتلقى معر�س خا�س لعر�س اأبرز اإبداعات ومواهب من�سوبي ال�سركة، كما تم ا�ستعرا�س العديد من التجارب المحلية والعالمية لتطبيق اإدارة الجودة.

الموارد البشرية
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جائزة الملك عبدالعزيز للجودة:

 تم ت�سكيل فريق من ممثلي الأن�سطة الرئي�سة في ال�سركة واإعداد و�سياغة المعايير الرئي�سة والفرعية والموا�سفات الفنية الالزمة لل�سيرة الذاتية لل�سركة ح�سب المنهجية المعدة من قبل منظمي الجائزة والتي تبرز 

اأهم اأعمال ال�سركة وجهودها في تطبيق برامج الجودة، وا�ستكمال ملف التر�سيح للجائزة في دورتها الثانية وقد فازت ال�سركة بالجائزة في بداية العام 2011م.

برنامج )تحسين(:

يعتبر برنامج تح�سين من اأوائل برامج التطوير المطبقة بال�سركة، والغر�س منه تح�سين العمليات التي يقع نطاقها �سمن اأعمال الوحدة الإدارية داخل ال�سركة ويتم درا�ستها من قبل فريق غير متفرغ يقوده اأحد موظفيها، 

للخروج بتو�سيات لتح�سينها واعتمادها ومن ثم العمل على تطبيق هذه التو�سيات والتي تكون من �سمن م�سوؤوليتها، وكان من نتائج تطبيق البرنامج تحقيق خف�س كبير في الم�سروفات المبا�سرة، مع خف�س في �ساعات 

العمل المطلوبة للعمليات. ولقد حقق هذا البرنامج منذ بدايته وحتى نهاية عام 2010م نتائج مميزة، حيث و�سل عدد فرق تح�سين التي تم ت�سكيلها (1640) فريقاً، وعدد التو�سيات المعتمدة  (7781) تو�سية، وعدد 

التو�سيات التح�سينية المنفذة (6415) تو�سية وبلغت ن�سبة تنفيذ التو�سيات 82%.
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برنامج إبداع الموظفين:

والإنتاجية  وال�سالمة  الأداء  بفاعلية  الرتقاء  بهدف  والبتكار  الإبداع  على  ال�سركة  موظفي  حث  اإلى  البرنامج  يهدف 

ت�سجيع  اإلى  يهدف  كما  والمرافق.  المعدات  ا�ستخدام  وتطوير  الإجراءات  تح�سين  اإلى  وي�سعى  الم�ستركين.  وخدمات 

الموظفين على الم�ساهمة باأفكار ت�ساعد على رفع كفاءة الت�سغيل وبالتالي تخفي�س التكاليف اأو رفع العوائد، وي�ستهدف 

اأن عدد القتراحات حتى نهاية عام  اإدارة، ومن نتائجه  اأقل من مدير  البرنامج جميع الموظفين في الم�ستوى الإداري 

2010م، بلغت (3635) اقتراحاً، قبل منها (1812) اقتراحاً، وتم تطبيق (1309) اقتراحاً بن�سبة %72 من عدد القتراحات 

المقبولة. وقد وفرت الأفكار المبتكرة لل�سركة مايزيد عن 550 مليون ريال.

برنامج تميز الموظفين: 

بداأت ال�سركة بتطبيق برنامج تميز الموظفين في جميع مناطق اأعمالها منذ عام 2005م، وينق�سم البرنامج اإلى:

- برنامج التميز ال�سهري (موظف ال�سهر).

- برنامج التميز ال�سنوي (موظف العام).

بيئة  واإيجاد  مكافاأتهم،  ثم  ومن  وتقييمهم  الأداء  في  التميز  على  الموظفين  تحفيز  هو  البرنامج  تطبيق  من  والغر�س 

اأن عدد  من التناف�س الإيجابي بين من�سوبيها. وي�ستهدف البرنامج جميع الموظفين غير ال�سرافين ومن نتائج تطبيقه 

الموظفين المميزين لبرنامج التميز ال�سهري بلغ منذ بداية البرنامج حتى نهاية عام 2010م ما مجموعه (8244) موظفا، 

وبلغ عدد الموظفين المميزين لبرنامج التميز ال�سنوي (2743) موظفاً.
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التغيير والتطوير:

بطاقة الأداء المتوازن:

تعتبر بطاقة الأداء المتوازن اأحد الأ�ساليب والتقنيات الإدارية الحديثة التي ت�ساهم في �سبط اأداء المن�ساآت، وهي تعد نظاماً اإدارياً وخطة اإ�ستراتيجية لتقييم اأن�سطة واأداء المن�ساأة وفق روؤيتها واإ�ستراتيجيتها، يوازن 

هذا النظام ما بين الجوانب المالية ور�سا العمالء، وفاعلية العمليات الداخلية، وجوانب التعلم والتطوير والإبداع في المن�ساأة، و�سهد عام 2010م الإنتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة من نظام بطاقة الأداء المتوازن.

نظام اإدارة الأداء:

يعتبر نظام اإدارة الأداء من اأهم اأنظمة الموارد الب�سرية في المن�ساآت كونه يتعلق بالعديد من النظم الأخرى عالوة على كونه قناة اأ�سا�سية في تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية للمن�ساأة، وتبنى عليه التعوي�سات والمزايا 

الوظيفية، وي�ساعد في تحديد الحتياجات التدريبية،عالوة على تاأكيد واكت�ساف القدرات الإ�سرافية والقيادية والجدارات.

وتتطلع ال�سركة لالإرتقاء الم�ستمر باأداء من�سوبيها وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك، وتنظر بعين التقدير لكل جهد يبذل في �سبيل الرتقاء بالأداء، تم تد�سين نظام اإدارة الأداء المطورعام 2009م، وقد تم التعاون 

مع كبريات ال�سركات ال�ست�سارية العالمية وال�ستفادة من اأف�سل الممار�سات الإدارية والفنية مع مراعاة الطبيعة الخا�سة لل�سركة على ال�سعيدين الداخلي والخارجي.

الروؤية الم�ستقبلية لنظام اإدارة الأداء: 

• موظفو ال�سركة ينظرون اإلى النظام بارتياح ويدركون اأنه اداة منا�سبة لتطوير الأداء وعدالة التقويم.
• يحر�س الموظفون وال�سرافيون بال�سركة على التعامل مع النظام وعلى تطويره ب�سكل �سحيح.

• نظام اإدارة الأداء بال�سركة قدوة لل�سركات الكبرى بالمنطقة ومثال يحتذى. 
ا�ستراتيجية تطوير نظام اإدارة الأداء: 

• تو�سيع قاعدة الم�سوؤولية عن التطبيق الميداني لت�سمل جميع الأن�سطة العاملة والم�ساندة في ال�سركة (10 اأن�سطة) من خالل تكوين فريق عمل مركزي يقوم بالدرا�سة وتقديم التو�سيات ومتابعة التنفيذ.
• ن�سر ثقافة معايير الأداء بين الروؤ�ساء كاأ�سا�س لتخطيط الأداء ومتابعته وتقييمه ومكافاأته بحيث يكون العتماد في ذلك كله على الأرقام والحقائق ل على النطباعات والم�ساعر.

• الطالع الم�ستمر على التجارب العالمية الناجحة وال�ستفادة منها في تطوير النظام الحالي. 
• اإمداد الروؤ�ساء بالمزيد من الأدوات والتقنيات الم�ساعدة على تنفيذ النظام بالطريقة ال�سحيحة مثل قواعد البيانات والنظام الآلي والنماذج والجداول الم�ساندة. 

بتقديم �سهادات تـقدير اإدارة / دائرة، كما تم تكريم الروؤ�ساء المميزين وعددهم (228) رئي�ساً  اإدارة الأداء لعام 2009م بتقديم (درع ال�سركة) لعدد (30)   قامت ال�سركة بتكريم الإدارات المميزة في تطبيق نظام 

وجوائز مالية.

التحفيز وتعزيز الوالء:
برنامج المدرب المتعاون:

تحر�س ال�سركة على ال�ستفادة من مواردها الب�سرية التي ما زالت على راأ�س العمل اأو التي اأحيلت اإلى التقاعد الذين تتوفر لديهم القدرات والإمكانات والجدارات التي توؤهلهم وب�سورة فاعلة للقيام بت�سميم واإعداد 

البرامج الفنية والإدارية التي تحتاج اإليها قطاعات ال�سركة وتتوفر لديهم �سروط محددة، في مقابل تعوي�سهم مادياً ح�سب ال�سوابط المعتمدة.

نظام التوفير والدخار لموظفي ال�سركة:

اأقرت ال�سركة نظاماً للتوفير والإدخار وفق ال�سوابط ال�سرعية بهدف م�ساعدة الموظف ال�سعودي على تجميع مدخراته وال�ستفادة منها عند التقاعد اأو انتهاء الخدمة وتحفيزاً للموظفين وتعزيز ولئهم وانتمائهم 

لل�سركة مما ي�ساهم في رفع م�ستوى الأداء، وكذلك ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية الموؤهلة التي تحتاجها ال�سركة وتحفيزهم على الإ�ستمرار في الخدمة.

الموارد البشرية
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موارد النظام:

• مبالغ ال�ستراكات (للموظف حق تحديد ا�ستراكه الذي يح�سم منه، وبما ل يزيد عن ما ن�سبته (%10) من الراتب الأ�سا�س).
• العوائد المترتبة على ا�ستثمار ال�ستراكات.

• م�ساهمة ال�سركة في النظام، حيث تقوم بتخ�سي�س م�ساهمة مقابل المبلغ الذي ي�سترك فيه الموظف �سهرياً، وهذه الم�ساهمة تتمثل بقيد ما ن�سبته (%100) من قيمة الإ�ستراك ال�سهري للموظف في ح�سابه في 
م�ساهمة ال�سركة، ويح�سل الموظف على م�ساهمة ال�سركة عند تقاعده اأو انتهاء خدماته ووفقاً ل�سوابط البرنامج.

القروض السكنية للموظفين:
وعادل، اآلي  ب�سكل  البرنامج  من  الإ�ستفادة  اأولوية  لتحديد  معايير  و�سع  وتم  ال�سرعية،  لل�سوابط  وفقاً  محلية)  بنوك  طريق  (عن  ال�سعوديين  للموظفين  ال�سكنية  القرو�س  برنامج  ال�سركة  تبنت 

 

ويتيح البرنامج:

• توفير فر�سة امتالك منزل �سكني (فيال/ دبلك�س / �سقة)، اأو البناء على اأر�س يملكها الموظف، اأو تمويل منزل غير مكتمل البناء مملوك للموظف.
• تمويل ي�سل اإلى (1.200.000) ريال، ح�سب ال�سوابط.

• فترة �سداد التمويل ت�سل اإلى (20) �سنة، بحيث ل تتجاوز عدد ال�سنوات المتبقية لبلوغ الموظف �سن التقاعد العادي (60 �سنة هجرية).
• تتحمل ال�سركة ما ن�سبته %70 من تكاليف التمويل م�ساهمة منها، ويتم اإيقاف م�ساهمة ال�سركة في حال انتهاء خدمة الموظف لأي �سبب.

تحسين وضع المتدربين غير الموظفين بزيادة مخصصاتهم المالية:
لم تقت�سر اهتمامات اإدارة ال�سركة على موظفيها المنتظمين، بل �سملت اأي�ساً متدربيها غير الموظفين الملتحقين بالبرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه بمعاهد تدريب ال�سركة، لتحقيق ال�ستقرار لهم وخا�سة خالل 

فترة التدريب التي يق�سونها بهذه المعاهد، حيث يتم منحهم مكافاأة �سهرية وبدلً لل�سكن واآخر للنقل. كما يتم منح المميزين والمتفوقين منهم مكافاآت مادية بنهاية كل ف�سل تدريبي لت�سجيعهم على التفوق في التح�سيل 

العلمي وعلى عدم التغيب والن�سباط ال�سلوكي والحر�س على تطبيق اأنظمة ال�سالمة ومراعاة المظهر العام الالئق بال�سركة، كما اأنها تعد من العوامل الهامة للتناف�س بين المتدربين. 

الخدمات الصحية:
تقدم ال�سركة لمن�سوبيها ولمن تنطبق عليهم ال�سروط النظامية من اأفراد اأ�سرهم (الزوجة – الأولد – الوالدين)، خدمة الرعاية ال�سحية من خالل:

• عيادات ال�سركة المتوفرة في منطقتي اأعمال ال�سرقية والغربية.
• التعاقد المبا�سر مع الجهات الطبية على م�ستوى مناطق الأعمال.
• التاأمين ال�سحي للموظفين غير ال�سعوديين وعوائلهم المعتمدين.

وتعمل ال�سركة – في المرحلة المقبلة – على تح�سين خدمة الرعاية ال�سحية لجميع من�سوبيها من خالل الإ�ستفادة من �سركات التاأمين العاملة في ال�سوق ال�سعودية والموؤهلة من مجل�س ال�سمان ال�سحي التعاوني. 

وي�ستفيد من هذه الخدمة ما يقرب من 150000 من موظفي ال�سركة واأفراد اأ�سرهم.
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التواصل داخل الشركة:
�سعت ال�سركة اإلى تعزيز بيئة العمل التي تحقق توا�سل اأفرادها بفعالية وتكر�س ثقافة العمل بروح الفريق، من اأجل دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير العمليات الداخلية المختلفة في ال�سركة. وتطبق ال�سركة حالياً اآلية 

معتمدة لتفعيل وتطوير التوا�سل بين جميع الم�ستويات الإدارية، وتقوم جميع الوحدات الإدارية بال�سركة بتطبيق هذه الآلية، من خالل الإجتماعات التالية:

• اإجتماع التداول الإ�سبوعي مع الرئي�س التنفيذي.
• اإجتماعات التداول الأ�سبوعية في مناطق الأعمال.

• اإجتماعات التوا�سل داخل الوحدة التنظيمية.
• اإجتماعات اللجنة التن�سيقية الإدارية في مناطق الأعمال.

خدمة المجتمع:
لل�سركة جهودها البارزة والمميزة في خدمة المجتمع لعل من اأهمها:

• التعاون بين ال�سركة والموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والمهني، بالم�ساهمة في اإن�ساء معاهد متخ�س�سة للتدريب على الأعمال التي تخ�س قطاع الكهرباء.
• اإ�ستقطاب عدد من خريجي الكليات التقنية والكليات ال�سناعية ومعهد الجبيل التقني ومعاهد الإدارة العامة في بع�س التخ�س�سات التي تحتاج اإليها ال�سركة، وتوظيفهم مبا�سرة والحاقهم في برنامج التدريب على راأ�س 

العمل لدى الإدارات الم�ستفيدة بقطاعات ال�سركة.

• الم�ساركة في الندوات والملتقيات ال�سنوية المتخ�س�سة في مجال تطوير الموارد الب�سرية والجودة ال�ساملة.
تفعيل دور ال�سركة مع المجتمع من خالل المحا�سرات العامة التي تقيمها اأو ت�سارك فيها والتي تدور مو�سوعاتها حول الم�ساهمات الفاعلة لل�سركة في تلبية اإحتياجات المجتمع، والدور الإيجابي المنتظر من   •

الم�ستفيدين من ن�ساط ال�سركة في هذا الخ�سو�س وخا�سة في تر�سيد الإ�ستهالك.

• المعار�س المتنوعة التي ت�ساهم وت�سارك فيها ال�سركة والتي تقام في جميع مناطق اأعمالها على مدار العام، وكذلك المنا�سبات العامة مثل اأ�سبوع المرور وغيرها، ف�ساًل على الن�سرات الدورية والكتيبات التي ت�سدرها 
في هذا ال�ساأن.

• الم�ساركة في يوم المهنة الذي تقيمه عدد من جامعات المملكة للتعريف بن�ساط ال�سركة وبالفر�س الوظيفية المتوفرة والتي تحتاج اإليها ال�سركة واتاحة الفر�سة لهم لاللتحاق بالعمل بها.
• الم�ساهمة في اإنجاح برنامج التدريب التعاوني لطالب الجامعات بالمراحل المختلفة، باإتاحة الفر�سة لهم للتدريب العملي بالمرافق المختلفة بال�سركة، واإك�سابهم الخبرات العملية المنا�سبة �سواء في المجال الفني اأو 

الإداري، وتتيح ال�سركة �سنوياً المجال لحوالي 800 طالباً لالإ�ستفادة من هذا البرنامج.

• برنامج التدريب ال�سيفي من خالل قبول اأعداد من طالب الثانويات للعمل الجزئي خالل فترة ال�سيف،بهدف تعويدهم على الحياة العملية،مقابل مكافاأة �سهرية ت�سرف لهم، حيث تتيح ال�سركة الفر�سة لحوالي 600 
طالباً �سنوياً لال�ستفادة من هذا البرنامج.

كل من  مع  العلمية  الكرا�سي  ورعاية  العزيز،  الملك عبد  مدينة  مع  الم�ستركة  الم�ساريع  التوقيع على  الأن�سطة:  ومن هذه  والبحثية  العلمية  الجهات  من  وغيرها  ال�سعودية  الجامعات  في  البحثية  الأن�سطة  دعم   •
ومهند�سي ال�سركة  مهند�سي  كبير من  العلمية ح�سرها عدد  الكرا�سي  في  متخ�س�سة  ور�س عمل  بعقد  الجامعات  وقيام  والمعادن،  للبترول  فهد  الملك  وجامعة  �سعود  الملك  وجامعة  العزيز  الملك عبد   جامعة 

�سركة اأرامكو ال�سعودية.

• المحافظة على البيئة من خالل مراعاة ال�سركة لكافة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على م�ستوى الم�ساريع والبرامج والخطط التنموية، بالإ�سافة الى تعميق ال�سعور بالم�سوؤولية مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد 
وحماية البيئة والم�ساهمة معها في و�سع �سيا�سات بيئية �سليمة في جميع الجوانب بال�سافة اإلى القيام بدرا�سات عن تقييم الأثر البيئي. كما يبرز اإهتمام ال�سركة بالبيئة من خالل مكافحة التلوث في الهواء والماء 

والتربة والحد من اآثار التلوث البيئي على الإن�سان، والم�ساركة في معر�س البيئة والطاقة.

• حمالت التوعية لتر�سيد ال�ستهالك وال�ستخدام الأمثل للكهرباء والتعامل معها.
 

بذلك يفي  ما  تملك  ال�سركة  اأن  كما  الم�ستجدات،  مع  للتكيف  الأداء  وتقويم  مراجعة  ظل  في  الم�ستمرين  والتغيير  التطوير  ب�سرورة  تام  اإيمان  ال�سركة  لدى  اأن  على  التاكيد  نود  الختام   وفي 

من مرونة وخبرات.

الموارد البشرية
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أبرز أعمالنا
اإيماناً منا باأهمية الموارد الب�سرية كطاقة حقيقية للنجاح في عمليات التغيير الجذرية لتطوير الأداء العام والنتقال اإلى اأ�سلوب العمل ب�سكل تجاري، فقد ا�ستمرت جهودنا خالل عام 2010م كوحدة تنظيمية م�ستركة 

وم�ساندة في توفير برامج التخطيط والتطوير الم�ستمر والخدمات للموظفين، للم�ساهمة بفاعلية في تحقيق مهمة ال�سركة التي تتطلب قوى عاملة موؤهلة ومدربة ذات كفاءة عالية وقادرة على التكيف مع التطورات 

المت�سارعة في طبيعة العمل. ونولي اأهمية خا�سة لتنمية الموارد الب�سرية من خالل برامج متخ�س�سة لختيار وتطوير الموظفين وتخطيط م�ساراتهم الوظيفية بما ي�سمن �سغل كافة المنا�سب بال�سركة بالأكفاء منهم 

ب�سفة دائمة.

وفي مجال برامج التاأهيل والتدريب للوفاء بمتطلبات ال�سركة في مختلف التخ�س�سات الإدارية والفنية تم في عام 2010 ا�ستيعاب 834 خريجاً من معاهد تدريب ال�سركة ليبلغ عدد المتدربين على راأ�س العمل بنهاية 

العام 1191متدرباً عام 2010. كما تم توظيف 354 خريجاً جامعياً واإلحاقهم �سمن برنامج تطوير الجامعيين (تاأهيل). وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج 692 متدرباً بنهاية عام 2010م. ولتطوير مهارات 

الموظفين عقدنا العديد من الدورات الق�سيرة، التي بلغ عدد الم�ساركات فيها 26068 م�ساركة. كما هياأنا برامج تطويرية موجهة لموظفينا »المهنيين والإداريين« تهدف اإلى اإعدادهم وتهيئتهم لتولي مهام ومنا�سب 

خالل م�سيرتهم الوظيفية مثل برنامج »م�سار« وبرنامج »قيادة« حيث بلغ عدد الم�ساركين في هذين البرنامجين 11,400 موظفاً.

كما نتبنى برنامجاً تطويرياً حديثاً هو برنامج التطوير المبني على الجدارة باعتباره خطوة غير تقليدية لتطوير الموارد الب�سرية، وهذا البرنامج يخدم البرامج التطويرية الأخرى، كما يمثل دعامة قوية لتخطيط 

عمليات الإحالل في ال�سركة. هذا بالإ�سافة اإلى اأننا تبنينا برنامجاً خا�ساً لتطوير الموظفين الواعدين بهدف اإيجاد قنوات تنظيمية متكاملة لرعاية الموظف الجامعي ال�سعودي الذي تتوفر لديه الملكات والقدرات 

ال�سخ�سية على تحمل المزيد من الم�سوؤوليات التخ�س�سية والقيادية في الم�ستقبل، وقد تم اإلحاق عدد (36) موظفاً واعداً في هذا البرنامج بنهاية 2010م وجاري التن�سيق لإلحاق اأعداد اأخرى ممن تتوفر لديهم 

الإ�ستراطات الالزمة.

وت�سجيعاً للتطوير الذاتي، وفرنا للموظفين عن طريق التعليم اللكتروني »اأنـا اأتعلم« في العام 2010 عدد447 دورة تدريبية تغطي مختلف الموا�سيع التي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية 

بلغت الم�ساركات في هذه الدورات 10548 م�ساركة ا�ستفاد منها 5670 موظفاً.

ولما لإدارة الأداء من اأهمية في الرتقاء بم�ستوى العمل والعاملين طبقنا نظاماً متقدماً لإدارة الأداء م�ستفيدين في ذلك من اأف�سل الممار�سات والتطبيقات العالمية. ومن جهودنا في هذا المجال النتهاء من ت�سميم 

الن�سخة الثانية لنظام اإدارة الأداء الآلي والتي �ستطلق في بداية العام 2011 مع تقديم التدريب الالزم.

وفي مجال الجودة تم ا�ستكمال ملف التر�سيح لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثانية وقد فازت ال�سركة بالجائزة في بداية العام 2011م.

كما توا�سل تطبيق برامج الجودة ال�ساملة حيث تم ت�سكيل 98 فريقاً في عام 2010، لتح�سين العمليات الرئي�سة التي تقوم بها الوحدات في الم�ستويات الإدارية المختلفة. وقد بلغ عدد الفرق التي تم ت�سكيلها منذ 

بدء تطبيق برامج الجودة ال�ساملة 1640 فريقاً تو�سلت اإلى 7781 تو�سية نفذ منها 6,415 تو�سية اأ�سهمت في تح�سين العمليات المختلفة ورفع كفاءتها وخف�س تكاليفها والرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعمالء 

الداخليين والخارجيين.

و�سمن برنامج »اإبداع« بلغ اإجمالي الأفكار الإبداعية التي قدمت 3635 فكرة تم قبول 1,812 فكرة منها 373 فكرة خالل العام 2010 وقد تم تكريم اأ�سحاب هذه الأفكار مما كان له الأثر في ت�سجيع موظفي ال�سركة 

على المزيد من الم�ساركة. 

و�سمن برنامج »تميز« والهادف اإلى تكريم الموظفين المميزين تم تكريم 1,667موظفاً من مميزي ال�سهر ليبلغ عددهم 8244 موظفاً منذ بداية تطبيق البرنامج. كما تم تكريم 422 موظفاً من مميزي عام 2010 ليبلغ 

عدد المكرمين 2,743 موظفاً منذ بداية تطبيق البرنامج.

وعقدنا الملتقى ال�سنوي لإدارة الجودة ال�ساملة الرابع ع�سر تحت �سعار (الجودة واحة اإبداع) في 21-2010/12/22 في مدينة الخبر �ساحب فعالياته معر�س لعر�س اإبداعات موظفي ال�سركة في كافة المجالت �سارك 

فيه 41 موظفاً. كما �سارك في الملتقى (650) من المخت�سين والمهتمين من داخل وخارج ال�سركة، تم تقديم (10) اأوراق عمل، وتكريم اأع�ساء (11) فرق تح�سينية مميزة، واأف�سل (10) اقتراحات اإبداعية لجميع اأن�سطة 

ال�سركة.كما �ساركت ال�سركة في عدد من الندوات واللقاءات التي اأقامتها الجهات الخارجية وتم عر�س انجازات ال�سركة في مجال اإدارة الجودة ال�ساملة.

اأوخطة اإ�ستراتيجية لتقييم اأن�سطة واأداء المن�ساأة وفق روؤيتها  اإدارياً  كما طبقنا نظام بطاقة الأداء المتوازن التي تعتبر اأحد اأ�ساليب وتقنيات الإدارة الحديثة التي ت�ساهم في �سبط اأداء المن�ساآت. كما تعد نظاماً 

واإ�ستراتيجيتها. ويوازن نظام بطاقة الأداء المتوازن ما بين الجوانب المالية ور�سا العمالء، وفاعلية العمليات الداخلية وجوانب التعلم والتطوير والإبداع في المن�ساأة. ونوا�سل العمل على الم�سروع الذي يطبق على 

اأربع مراحل حيث �سي�سل بنهاية المرحلة الرابعة »بنهاية عام 2012« اإلى م�ستوى الإدارات والدوائر التابعة و�سيقدم ن�ساط الموارد الب�سرية خالل هذه المراحل الأربعة الدعم للم�ستفيدين من خالل ور�س عمل مكثفة 

ت�ستهدف كافة الم�ساركين. وخالل عام 2010 نفذنا المرحلة الثالثة من الم�سروع والتي �سملت 27 قطاعاً، حيث تم تنفيذ 97 ور�سة عمل لهذا الغر�س.

ونتيجة ل�ستمرارنا في تاأهيل وتطوير خريجي الجامعات ومعاهد التدريب بال�سركة تمهيداً لإلحاقهم بمنظومة العمل وتفعيل برامج الإحالل فقد تمكنا من رفع ن�سبة التوطين اإلى 86.28% من اإجمالي الموظفين البالغ 

عددهم 27,782 موظفاً بنهاية عام 2010مقارنة بن�سبة 85.12% لعام 2009.



المحطة العاشرة لتوليد الطاقة الكهربائية



توليد الطاقة الكهربائية

 10.4 % 

نمو قدرات التوليد الفعلية بالشركة إلى 39,973ميجاوات. ونمو إجمالي القدرة المتاحة 
لعام 2010م بنسبة %10.4 ليصل إلى حوالي 50,000 ميجاوات مقارنة بإجمالي العام 

2009م الذي بلغ 44,485 ميجاوات. 

نسبة التغيير خالل العشر سنوات الماضية بداية تأسيس الشركة 2000 البيان

100% 25000 قدرات توليد الكهرباء المتاحة )ميجاوات(
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أبرز أعمالنا:

انطالقاً من مهمتنا كوحدة تنظيمية كهربائية والمتمثلة في توفير طاقة كهربائية كافية وذات موثوقية عالية وتخفي�س تكلفة اإنتاج الطاقة بال�ستغالل الأمثل لالإمكانيات المتاحة،ويعتبر ن�ساط التوليد الم�سدر الرئي�س 

لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ففي العام 2010 بلغت م�ساهمة كل من محطات التحلية وكبار المنتجين وقت الحمل الأق�سى واأي�ساً وحدات التوليد الم�ستاأجرة ما مقدراه %4.2 و %13 و %1.5 على التوالي من اإجمالي قدرة التوليد المتاحة 

لل�سركة. وبنهاية العام 2010م �ساهمت محطات التوليد في قطاعات ال�سركة بن�سب %28.5 و%31.6 و%30.8 و%9.1 لكل من القطاع الأو�سط وال�سرقي والغربي والجنوبي على التوالي. ونحر�س على زيادة كفاءة 

الت�سغيل القت�سادي لوحدات التوليد حيث ت�سكل وحدات التوليد الغازية والبخارية الن�سب الأعلى من قدرات التوليد الفعلية لمحطات ال�سركة وبمقدار %61.3 و %32 على التوالي مقارنة بن�سبة %5.8 للوحدات 

المركبة و %1 لوحدات الديزل.
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التوزيع النسبي لقدرات وحدات التوليد المملوكة للشركة لعام 2010م:قدرات توليد الشركة الفعلية حسب نوع الوحدات
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ويعك�س النمو في قدرات التوليد الفعلية حر�سنا المتوا�سل على توفير الطاقة الكهربائية الالزمة لتحقيق متطلبات ال�سبكة الوطنية، حيث تم خالل العام 2010م تد�سين العديد من الم�ساريع والتي كانت من اأهمها 

م�ساريع اإ�سافة قدرات توليد لتعزيز قدرات محطات التوليد والتي بلغ اإجماليها 2918 م.و.

تف�سيل هذه الم�ساريع ح�سب مناطق الأعمال والمحطات كالتالي:

القطاع الأو�سط

عدد (20) وحدة غازية القدرة الإجمالية لها 1117 م.و • محطة توليد العا�سرة:   

عدد (4) وحدات غازية القدرة الإجمالية لها 224 م.و • محطة توليد الق�سيم:    

وحدة غازية واحدة قدرتها 55 م.و • محطة توليد جوبا:    

القطاع الغربي

عدد (16) وحدة غازية القدرة الإجمالية لها 960 م.و • محطة توليد رابغ الغازية:   

وحدة غازية واحدة قدرتها 17 م.و  • محطة توليد �سباء:    

القطاع ال�سرقي

عدد (4) وحدات غازية القدرة الإجمالية لها 511 م.و • محطة توليد القرية المركبة:   

القطاع الجنوبي

عدد (2) وحدة غازية القدرة الإجمالية لها 34 م.و • محطة توليد �سرورة:    

توليد الطاقة الكهربائية
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قدرات التوليد المشتراة حسب المصدر
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م.و، و2,059  م.و،   724 بمقدار  الذروي  الحمل  وقت  المنتجين  كبار  ومحطات  التحلية  ومحطات  الم�ستاأجرة  الديزل  وحدات  �ساهمت  وقد   ،10.4% بن�سبة  نمواً   2010 لعام  المتاحة  القدرة  اإجمالي  حقق   وقد 

و6,382 م.و على التوالي ليبلغ اإجمالي م�ساهمتها 9,165 م.و. الأمر الذي يعك�س توجهات ال�سركة من خالل ال�سراكات الإ�ستراتيجية لتنويع م�سادر التوليد لمجابهة متطلبات النمو الملحوظ في الطلب على الطاقة. 

ون�سعى اإلى رفع م�ستوى الأداء الت�سغيلي لبناء احتياطي مقبول من الطاقة الكهربائية بما ن�سبته %10 - %15 من الحمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية الأ�سا�سية لمرافق محطات التوليد والتي ت�سكل ن�سبة اأ�سولها 

الثابتة بمقدار %34 من �سافي الأ�سول الثابتة لل�سركة.
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التوزيع النسبي إلجمالي القدرة المتاحة للشركة لعام  2010م:إجمالي القدرة المتاحة
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وبنهاية العام 2010 بلغ اإجمالي الطاقة المنتجة من محطات توليد ال�سركة 186,482 ج.و.�س وبنمو قدره %1.3 عن العام 2009. ومقارنة بمجموع م�ساهمة وحدات الديزل الم�ستاأجرة ومحطات التحلية ومحطات كبار 

الم�ستركين الذي بلغ 53,585 ج.و.�س بن�سبة م�ساهمة مقدارها %22.3 فقد �ساهمت ال�سركة بن�سبة %77.7 من اإجمالي الطاقة المتاحة. الأمر الذي يعك�س مدى التزامنا بتوفير متطلبات ال�سبكة الوطنية من الطاقة 

الكهربائية. وقد �سجلت الطاقة المر�سلة اإلى ال�سبكات %97.6 من اإجمالي الطاقة المتاحة لت�سل اإلى 234,371 ج.و.�س مقارنة بالعام  2009 والتي بلغت 211,661 ج.و.�س.
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الطاقة  المشتراة حسب المصدرالطاقة المنتجة لمحطات توليد الشركة حسب نوع الوحدات:

جاهزية قدرات التوليد خالل عام 2010م:

تم ت�سجيل تح�سن في معامل الجاهزية المكافئ الموزون (WEAF) للوحدات البخارية و الديزل حيث كان الفعلي للوحدات البخارية %83.7 والمخطط %81.8 و لوحدات الديزل كان الفعلي %93 والمخطط 92.1%، 

اأما الوحدات الغازية فكان الفعلي %83.8 والمخطط %86.9 ولوحدات المركبة كان الفعلي %82.4 والمخطط %83.3، وتعود اأ�سباب تدني الجاهزية عن المخطط في الوحدات الغازية والمركبة للتالي:

الوحدات الغازية:

• خروج عدد من الوحدات في بع�س المحطات ب�سبب تك�سر ري�س التوربين وعطل في المحول.
•ارتفاع �ساعات الخروج غير المخطط لعدد من الوحدات بعدد �ساعات يتجاوز 23 األف �ساعة.

•خروج جميع وحدات القرية المركبة ووحدات فر�س الجديدة لإنهاء المتعلقات Punch List واإجراء الختبارات الت�سغيلية.

الوحدات المركبة: 

خروج عدد (3) وحدات في محطة رابغ المركبة لفترات طويلة.

توليد الطاقة الكهربائية
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معدالت الخروج االضطراري خالل عام 2010م:

تم ت�سجيل تح�سن في معدل الخروج ال�سطراري المكافئ الموزون (WEFOR) للوحدات البخارية والمركبة، حيث كانت معدلت الخروج ال�سطراري للوحدات البخارية %1.0 مقارنة بالمخطط %1.2، وللوحدات 

الغازية %6.3 مقارنة بالمخطط %4.2، وللوحدات المركبة %0.9 مقارنة بالمخطط %1.8، ولوحدات الديزل %9.6 مقارنة بالمخطط %5.7، اأما ارتفاع معدل الخروج ال�سطراري للوحدات الغازية ووحدات الديزل 

عن المخطط فيعود للتالي:

الوحدات الغازية: 

• خروج عدد (4) وحدات في محطة جدة الثالثة.
• خروج وحدتين في محطة جدة الثانية.

• ا�ستمرار الخروج ال�سطراري الطويل لعدد من الوحدات في المحطات الثامنة والخام�سة والق�سيم ب�سبب تك�سر ري�س التوربين.

وحدات الديزل:

تم تقليل العتماد على وحدات الديزل وت�سغيلها في اأ�سيق نطاق عام 2010م في المنطقة الجنوبية نتيجة:

1- دخول محطة ال�سقيق البخارية.

2- دخول ثالث وحدات غازية في �سرورة

مما قلل عدد ال�ساعات الت�سغيلية (SH) لوحدات الديزل والتي توؤثر في احت�ساب المعدل واأدى بدوره لرتفاع معدل الخروج ال�سطراري.

األهداف المخططة لبرامج الصيانة خالل عام 2010م:
بلغ عدد عمليات ال�سيانات ال�ساملة 97 �سيانة مقارنة بالمخطط 107 �سيانة بانخفا�س 10 �سيانات عن المخطط، واأما بالن�سبة لعدد ال�سيانات الخفيفة فقد بلغت 197 �سيانة مقارنة بالمخطط 240 �سيانة وذلك 

 بانخفا�س 43 �سيانة عن المخطط ويعود �سبب انخفا�س عدد ال�سيانات ال�ساملة اإلى اعتماد احت�ساب �سيانة المولد والتوربينة على اأنها �سيانة �ساملة واحدة بينما تم التخطيط على احت�سابها �سيانتين منف�سلتين

(بالقطاع الغربي)، وتاأجيل خطط ال�سيانة لبع�س الوحدات ال�ساملة والخفيفة، وتغيير نوع ال�سيانة. 

وقد بلغ عدد عمليات ال�سيانة المتو�سطة 141 �سيانة مقارنة بالمخطط 128 �سيانة بزيادة 13 �سيانة عن المخطط وذلك نتيجة القيام بعدد من العمرات المتو�سطة غير المبرمجة لعدد من الوحدات. 

إجمالي الطاقة المتاحة والمرسلة
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الربط بين المنطقتين الوسطى والغربية
و بين المنطقتين الغربية والجنوبية



نقل الطاقة الكهربائية

8.1%
نمو أطوال شبكات نقل الطاقة إلى  حوالي 46000  كلم-دائري

تم تدشين عدد من المشاريع الجديدة، وأيضًا تعزيز مشاريع قائمة لتحسين وتطوير 
شبكات نقل الطاقة ورفع كفاءتها التشغيلية حيث تم إنشاء 33 محطة تحويل بعدد 
77 محواًل، وتعزيز محطات تحويل قائمة بعدد 10 محوالت جديدة مع استبدال عدد 
شبكات  إضافة  تم  كما  م.ف.أ،   14861 المضافة  السعات  إجمالي  وبلغ  محوالت،   8

كهربائية بطول 3476 كلم-دائري.

بلغ إجمالي عدد محطات التحويل للجهد الفائق والجهد العالي 644 محطة وإجمالي 
أطوال  إجمالي  بلغ  كما  م.ف.أ.   176090 سعة  بإجمالي  محواًل   1845 المحوالت  عدد 

شبكات نقل الطاقة حوالي 46000 كلم-دائري.

نسبة التغيير خالل العشر سنوات الماضية بداية تأسيس الشركة 2000 البيان

56% 29600 أطول شبكات النقل ) كم - دائري (
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أبرز أعمالنا:

نولي ت�سغيل ال�سبكة الوطنية وفق موثوقية عالية اهتماماً بالغاً ل�سمان اإي�سال الطاقة اإلى مراكز الأحمال في جميع اأنحاء المملكة من خالل �سبكات نقل الطاقة على الجهود (110-380 ك.ف)، وهذا يعك�س التزامنا 

بمهمتنا كوحدة تنظيمية كهربائية والتي تركز عليها جميع اأعمالنا الت�سغيلية والراأ�سمالية وتت�سمن نقل الطاقة الكهربائية من مواقع اإنتاجها اإلى مراكز ا�ستهالكها بموازنة م�ستقرة بينهما وباأقل التكاليف مع اإتاحة 

الفر�س لجميع منتجي الطاقة وم�ستهلكيها با�ستخدام مرافق نقل الطاقة وفق اأ�سعار منا�سبة. ومن اأبرز اأعمالنا الت�سغيلية الحفاظ على اإ�ستقرارية ال�سبكة الوطنية خالل العام 2010م والتعامل بكفاءة عالية مع ارتفاع 

الطلب على الأحمال الكهربائية.

بلغ الحمل الذروي لمناطق المملكة خالل عام 2010م (45661 م.و) وبنمو قدره %10.8 عن العام 2009م، كما �سجل م�ساهمة الحمل الذروي لكل من ال�سبكات المترابطة وال�سبكات المعزولة للعام 2010م نمواً قدره 

%10.8 و%11.4 عن العام 2009م على التوالي، حيث بلغ اأق�سى حمل لل�سبكات المترابطة والمعزولة 43173 م.و، 2488 م.و على التوالي خالل العام 2010م.

الطاقة المنتجة لمحطات توليد الشركة حسب نوع الوحدات:
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�سهد العام 2010م تد�سين عدد من الم�ساريع الجديدة وكذلك تعزيز م�ساريع قائمة لتح�سين وتطوير �سبكات نقل الطاقة ورفع كفاءتها الت�سغيلية، ومن اأبرز تلك الم�ساريع: 

الجهد الفائق 230 ك.ف - 380 ك.ف

• اإن�ساء عدد 9 محطات تحويل بعدد 14 محولً ب�سعة  7،276م.ف.اأ. 
• اإ�سافة دوائر هوائية وكابالت اأر�سية جديدة بطول 3.072 كلم – دائري.

• تعزيز محطات تحويل قائمة بعدد (6) محولت ب�سعة اإجمالية قدرها 3006 م. ف.اأ وقواطع كهربائية.

الجهد العالي 110 ك.ف - 132 ك.ف

• اإن�ساء عدد 24 محطة تحويل جديدة بعدد 63 محولً ب�سعة اإجمالية قدرها 4.058 م.ف.اأ. 
• اإ�سافة دوائر هوائية وكابالت اأر�سية جديدة بطول 404 كلم – دائري. 

• تعزيز محطات تحويل قائمة مت�سمنة عدد (4) محولت ب�سعة اإجمالية قدرها 200 م.ف.اأ.
• اإ�ستبدال عدد 8 محولت بفارق �سعة 321 م.ف.اأ.

وتعك�س تلك الم�ساريع النمو في �سبكات نقل الطاقة بن�سبة %8.1 لت�سل اإلى حوالي 46 األف كلم-دائري بنهاية العام 2010م مقارنة باأطوالها التي بلغت 42703 كلم-دائري في العام 2009م.

نقل الطاقة الكهربائية
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والغربي وال�سرقي  الأو�سط  للقطاع   15.3%  ،22.7%  ،30.1%  ،31.9% ن�سب  الطاقة  نقل  �سبكات  لأطوال  الن�سبي  التوزيع  �سكل  حيث  المملكة  م�ستوى  وعلى  ال�سركة  قطاعات  جميع  في  ال�سبكة   وتنت�سر 

والجنوبي على التوالي.
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التوزيع النسبي ألطوال شبكات النقلأطوال شبكات النقل ) الجهد  110 ك.ف - 380 ك.ف(

) الجهد  110 ك.ف - 380 ك.ف( لعام 2010م:

كما تم تعزيز �سبكات نقل الطاقة بعدد 33 محطة جديدة لي�سل عدد المحطات بنهاية العام 2010م اإلى 644 محطة وبنمو قدره 5.4% عن العام 2009م، واأدى هذا النمو اإلى تغيير التوزيع الن�سبي لمحطات نقل 

الطاقة في القطاعات الأو�سط وال�سرقي والغربي والجنوبي لي�سل اإلى %32.7، %23.5، %33.2، %10.6 على التوالي.

التوزيع النسبي لعدد محطات النقل لعام 2010م:عدد محطات النقل
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نقل الطاقة الكهربائية

كما بلغ النمو في عدد المحولت مقدار %4.9 للعام 2010م لي�سل عدد المحولت اإلى 1845 محولً مقارنة بعددها في العام 2009م البالغ 1758 محولً. ونتيجة لهذا التطور في �سبكات نقل الطاقة فقد اأ�سبح 

التوزيع الن�سبي لعدد المحولت بنهاية العام 2010م  وفقاً للن�سب %30.2، %21.9، %38.8، %9.1 للقطاعات الأو�سط وال�سرقي والغربي والجنوبي على التوالي. اأما التوزيع الن�سبي ل�سعة المحولت فقد و�سل اإلى 

%28.0، %33.5، %30,5، %8.0 وفقاً لترتيب قطاعات ال�سركة.

التوزيع النسبي لعدد محوالت نقل الطاقة لعام 2010م:عدد محوالت نقل الطاقة
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التوزيع النسبي لسعة محوالت نقل الطاقة  لعام 2010م:إجمالي سعة محوالت نقل الطاقة 
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و�سمن خطة ال�سركة ل�ستكمال الربط الكهربائي الإ�ستراتيجي بين مناطق المملكة، تم تنفيذ م�سروع ربط المنطقة الغربية (المدينة المنورة) بالمنطقة الو�سطى (الق�سيم) عبر �سبكة جهد 380 ك.ف، اإ�سافة اإلى 

م�سروع ربط المنطقة الغربية (ال�سعيبة) بالمنطقة الجنوبية (ال�سقيق)، وتم ت�سغيل هذين الم�سروعين خالل عام 2010م لتكتمل بذلك %80 من خطة الربط ال�ستراتيجي بالمملكة.

كما تم ت�سغيل المرحلة الأولى من �سبكة الربط الكهربائي جهد 380 ك.ف لربط �سبكات المملكة العربية ال�سعودية بكل من دولة الكويت وقطر والبحرين.

وتم خالل هذا العام ربط اأول م�سروع توليد قطاع خا�س في ال�سعيبة (منطقة مكة المكرمة) والذي ينتج حوالي 900 ميجاوات، بالإ�سافة اإلى ت�سغيل المرحلة الأولى من م�سروع مرافق في الجبيل حيث �سيتم اإنتاج 

حوالي 2750 ميجاوات عند اكتمال الم�سروع عام 2011م، وتم ت�سغيل م�سروع ال�سقيق للتوليد الخا�س لإنتاج 850 م.وات.

كما تم طرح عدد من العقود لربط منطقة الجوف بحائل وتمت تر�سية هذه العقود بنهاية العام 2010م. وتم طرح م�سروع ربط منطقة القي�سومة بال�سبكة العامة على الجهد 380 ك.ف ومن المتوقع تر�سيته خالل 

الربع الأول من العام 2011م.

كما قامت ال�سركة باأعداد الوثائق لم�سروع المعو�سات المتتالية بين الق�سيم والمدينة المنورة لتعزيز قدرة الربط بين المنطقتين و�سيتم طرح وتر�سية هذا الم�سروع باإذن اهلل خالل الن�سف الأول من العام 2011م.
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التوزيع وخدمات المشتركين

5.19 %
 نمو عدد المشتركين إلى 5,997,553 مشتركا

وهجرة  قرية   208 وكهربة  مشتركًا   317,932 لعدد  الكهربائية  الخدمة  إيصال  تم 
ليصل بذلك إجمالي المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء إلى 12,000

م.ف.أ   8,879 قدرها  إجمالية  بسعة  محواًل   19,330 بإضافة  التوزيع  شبكات  تعزيز 
وأطوال شبكات 18,682 كلم-دائري حيث بلغ اإلجمالي بنهاية العام 322,042 محواًل 

بإجمالي سعة 150,266 م.ف.أ وأطوال الشبكات 383,304 كلم – دائري

التوزيع وخدمات المشتركين

نسبة التغيير خالل العشر سنوات الماضية بداية تأسيس الشركة 2000 البيان

69% 226664 التوزيع وخدمات المشتركين )كم - دائري(
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أبرز أعمالنا 

نجدد �سعينا الم�ستمر لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتحقيق متطلبات الطاقة الكهربائية وفقاً لحتياجات وتطلعات الم�ستركين. وكوحدة تنظيمية كهربائية ذات ات�سال مبا�سر مع الم�ستركين فاإننا نركز طاقاتنا تجاه 

تحقيق مهمتنا المت�سمنة تزويد الم�ستركين بخدمة كهربائية ماأمونة ذات موثوقية عالية مع تطوير م�ستوى الخدمة المقدمة لهم لك�سب ر�ساهم وذلك باأقل تكلفة ممكنة من خالل الإ�ستخدام الأمثل للموارد المتاحة. 

وبنهاية العام 2010 ارتفع اإجمالي عدد الم�ستركين اإلى 5,997,553 م�ستركاً وبنمو قدره %5.19 عن العام 2009. وبلغ عدد الم�ستركين الجدد 317,932 م�ستركاً خالل العام 2010 واأ�سبح توزيعهم الن�سبي ح�سب 

قطاعات ال�سركة الأو�سط وال�سرقي والغربي والجنوبي بمقدار %32.7 و %19.9 و %32.1 و %15.3 على التوالي.

اأما التوزيع الن�سبي لإجمالي عدد الم�ستركين ح�سب قطاعات ال�سركة فقد بلغ %31.5 و %17.4 و %37.7 و %13.4 على التوالي.

التوزيع النسبي لعدد المشتركين الجدد لعام 2010م:إجمالي عدد المشتركين
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التوزيع النسبي لعدد المشتركين بنهاية العام 2010م:عدد المشتركين حسب الفئات

التوزيع وخدمات المشتركين
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خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة:

بنهاية العام 2010م اكتمل تنفيذ الخطة الت�سغيلية لمو�سم حج عام 1431هـ بكفاءة عالية ودون اأي اإنقطاعات وبذلك حققت ال�سركة نجاحاً في توفير الخدمة الكهربائية الالزمة لراحة �سيوف الرحمن في مكة المكرمة 

والم�ساعر المقد�سة والمدينة المنورة. و�سملت الخطة ا�ستكمال اإزالة جميع ال�سبكات الواقعة �سمن م�سروع المرحلة الثانية من تو�سعة ال�ساحات ال�سمالية للحرم المكي ال�سريف واإعادة تغذيتها ب�سبكات التغذية 

الكهربائية وباأعلى موثوقية حيث تم اإزالة ال�سبكات من عدد 5914 عقاراً اإ�سافة اإلى اإزالة عدد من محطات التوزيع تزيد عن 80 محطة مع ال�سبكات المرتبطة بها ومن اأجل رفع اأداء ال�سبكات والمحطات بالم�ساعر 

المقد�سة فقد تم الإنتهاء من تعزيز �سبكة الجهد المنخف�س بمنطقة منى بتمديد كابالت بطول يزيد عن 66 كم وفي هذا ال�سياق تم تنفيذ م�ساريع تعزيز �سبكات الجهد المتو�سط بم�سعر عرفات وذلك بتمديد كابالت 

بطول 50 كم.

وفي مجال تدعيم عدادات الم�ستركين ورفع قدرة محطات التوزيع بالم�ساعر فقد تم النتهاء من فح�س و�سيانة عدد 5870 عداداً وعدد 630 محطة توزيع بالإ�سافة اإلى عدد 845 لوحة توزيع فرعية مع ال�سبكات 

المرتبطة بها.

خدمة المشترك:

حر�ساً منا على تطوير الخدمات المقدمة للم�ستركين تم تطوير اآلية ت�سغيل مركز خدمة الم�سترك وتطوير نظام الرد ال�سوتي حيث اأ�سبح يعمل على مدار ال�ساعة بالقطاعين ال�سرقي والجنوبي. كما نظمت ور�س 

توعوية لموظفي ال�سركة ح�سرها 442 موظفاً.

وتو�سعنا في تقديم الخدمات الإلكترونية للم�ستركين مثل خدمة الكهرباء SMS للتوا�سل مع الم�سترك من خالل الر�سائل الق�سيرة على جواله الخا�س بينما تم اأي�ساً ربط م�ستركي فاتورة الماء والكهرباء الم�ستركة 

بخدمة ر�سائل الجوال. وقد بلغ عدد الم�ستركين في خدمة ر�سائل الجوال 1438382 م�ستركاً بنهاية عام 2010م فيما بلغ عدد الر�سائل المر�سلة 25,816,212  ر�سالة.

كما تم التو�سع في تقديم خدمة الفاتورة الإلكترونية E-BILL التي من خاللها يتم اإر�سال فواتير ا�ستهالك الطاقة الكهربائية اإلى البريد الإلكتروني الخا�س بالم�سترك اإذا �سجل بالخدمة. وتم اأي�ساً تطوير الموقع 

اللكتروني الخارجي لل�سركة.

وفي مجال الفواتير د�سنا هذا العام برنامج دعم �سداد فواتير الكهرباء لم�ستفيدي ال�سمان الإجتماعي وتمت تهيئة الأنظمة الم�ساعدة لإنجاح البرنامج. وفي هذا ال�سدد ح�سلنا على موافقة وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 

باعتماد 3826 م�سجداً اأهلياً مع �سداد مديونيتها البالغة 9,794,657 ريال لتكون من �سمن الم�ساجد الحكومية.

تم اعتماد تطبيق تعريفة ح�سب وقت الإ�ستخدام (Time of use rate) للم�ستركين في القطاع ال�سناعي حيث تهدف هذه التعريفة اإلى ت�سجيع الم�ستركين في اإزالة اأحمالهم من وقت الذروة اإلى خارج وقت الذروة حيث 

يح�سل على تخفي�س في فاتورة ال�ستهالك عندما ي�ستهلك الطاقة في خارج وقت الذروة.

تم تركيب عدد 57 جهازاً للخدمة الذاتية في مكاتب خدمات الم�ستركين على م�ستوى المملكة يتمكن الم�ستركون من خاللها من فح�س ح�ساباتهم وتنفيذ بع�س العمليات مثل طباعة الفواتير والإ�ستراك في بع�س 

الخدمات. تم اإ�سافة وحدة لخدمة كبار الم�ستركين في كل اإدارة كهرباء ومتابعة تنفيذ الخدمات المطلوبة منهم بعناية خا�سة.

تحسين أداء الشبكات:

تم خالل عام 2010م:

1- الإنتهاء من م�ساريع تحويل الجهد من 11 ك.ف اإلى 13.8 ك.ف بمدينة مكة المكرمة بحيث اأ�سبح من الممكن نقل اأحمال بين محطات النقل المختلفة في جميع المواقع داخل مكة المكرمة.

2- �سمن الحملة التي تقوم بها ال�سركة من اأجل الحد من اأعطال عداد الم�ستركين وخف�س الفاقد البخاري فقد تم تغيير عدد 3500 عداداً قديماً فاز 1 بعدادات حديثة وفي نف�س ال�سياق من الجهود لتخفي�س الفاقد 

فقد تم فح�س ما يزيد على 52000 عداداً وت�سحيح اأو�ساعها على �سوء مخرجات البرامج الآلية الخا�سة بمتابعة قراءة واأداء العدادات. 

3- �سمن الجهود المبذولة لتح�سين اأداء ال�سبكات تم تركيب اأجهزة موثوقية ال�سبكات على ال�سبكات التي تعاني من انخفا�س الجهد والإنقطاعات المتكررة. ودعمت برامج الإعادة ال�سريعة للخدمة بعد الإنقطاعات 

بجميع للتيار  الق�سرية  بالإنقطاعات  للمتاأثرين  الكهرباء  اإعادة  �سرعة  في  اأ�سهم  مما  المتنقلة  والوحدات  المتو�سط  للجهد  المرنة  الكابالت  ا�ستخدام  وتفعيل  التوزيع  ب�سبكات  المتنقلة  المولدات   با�ستخدام 

مدن وقرى المملكة.

4- وفي مجال تعزيز ال�سبكة والنظام الكهربائي للتوزيع فقد تم تنفيذ حزمة من الم�ساريع تزيد قيمتها عن 1800 مليون ريال ت�سمل مجالت تمديد ال�سبكات بما يتجاوز 19000 كم وتركيب اأكثر من 19500 محولً 

بقدرات مركبة قدرها 9000 ميجا فولت اأمبير كما تم اإي�سال الخدمة الكهربائية لعدد 318 األف م�سترك بتكلفة تزيد عن 3 مليار ريال. 



70

تطوير األداء:

في اإطار جهودنا لتطوير موظفي ال�سفوف الأمامية بال�سركة اأكملنا تدريب 1620 موظفاً يمثلون 20 اإدارة على م�ستوى ال�سركة خالل عام 2010م كما تم تطبيق م�سروع العمل على الجهد الحي باإدارة كهرباء جازان 

ل�سيانة العدادات كاأول اإدارة في ال�سركة تطبق هذا الم�سروع.

األنظمة اآللية:

تم ا�ستكمال تطبيق نظام التوزيع الموحد في القطاع الغربي والجنوبي وجاري التطبيق في القطاع ال�سرقي على اأن يتم الإنتهاء منه خالل الربع الثاني من العام الحالي ليبداأ التطبيق بعد ذلك في القطاع الأو�سط.

وتم تطبيق نظام FFMS الخا�س بمتابعة الفرق الميدانية اآلياً »المرحلة الأولى بمدينة الريا�س« فيما ت�ستكمل المرحلة الثانية لكامل مدينة الريا�س ومكة المكرمة والمدينة المنورة و الدمام وجدة خالل الربع الثاني من 

العام الحالي. كما تم تحديث وا�ستكمال تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في كل من مكة وجدة والمدينة والطائف وتبوك، وتم توقيع عقود تطبيق النظم الجغرافية في كل من كهرباء الريا�س واأبها والهفوف والجبيل 

والق�سيم وحائل على اأن يتم الإنتهاء منها خالل عام 2012م.

وجاري العمل على تنفيذ م�سروع مكننة �سبكة التوزيع بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة وكذلك بالمدينة ال�سناعية بجدة بحيث يتم الإنتهاء منه خالل الربع الثاني من العام الحالي.

وفي �سياق تطبيق ال�سبكة الذكية فقد تم تركيب اأكثر من 12000 عداداً اإلكترونياً لكبار الم�ستركين بهدف ربطها بنظام القراءة الآلية ونظام التعريفة المتغيرة.

وجاري زيادة العدادات الإلكترونية المركبة من خالل م�سروع متكامل لتغطية 60000 األف عداد على مدى ال�سنوات الثالثة القادمة.

إزاحة األحمال ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية:

وا�سلنا خالل عام 2010م تطبيق برنامج التعريفة المتغيرة في القطاع الأو�سط والغربي وال�سرقي لإزاحة الأحمال حيث تم تركيب 1135 عداد تعريفة متغيرة حتى نهاية العام 2010م الأمر الذي �ساهم في تخفي�س 

فواتير الم�سترك نتيجة الإ�ستفادة من التعريفة المخف�سة خارج وقت الذروة. و�ساهم البرنامج في اإزاحة الأحمال وقت الذروة كذلك كان للتوعية الإعالمية دور كبير في هذا المجال. ونظمنا 30 معر�ساً عن رفع كفاءة 

الطاقة الكهربائية بالأ�سواق التجارية«. وانتهينا من اإعداد الخطة ال�سنوية لإزاحة الأحمال بالتن�سيق مع وزارة المياه والكهرباء حيث كان الحمل المزاح خالل العام 1033 ميجاوات. كما اأقمنا عدداً من ور�س العمل 

والمحا�سرات التوعوية لطلبة وطالبات المدار�س عن البرنامج الوطني للتر�سيد.

التوليد المعزول:

تمت تر�سية عدد من العقود في 2010م وهي:

1- دعم النظام الكهربائي بالقطاعات المختلفة خالل �سيف 2010م عن طريق تركيب وحدات توليد م�ستاأجرة بقدرة اإجمالية قدرها  145ميجاوات وتكلفة قدرها 56 مليون ريال في مواقع مختلفة.

2- توقيع عقود من اأجل تاأمين الطاقة الالزمة لخدمة المناطق النامية والمعزولة البعيدة عن ال�سبكة من قبل �سركات وطنية متخ�س�سة بطاقة اإجمالية قدرها 634 ميجاوات.

التغطية الكهربائية:

تم اإي�سال التيار الكهربائي للمناطق النائية حيث تمت كهربة عدد 208 تجمعات �سكانية خالل العام 2010م.

التوزيع وخدمات المشتركين
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التوزيع النسبي لعدد عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء

لعام 2010م:

وفيما يخ�س الطاقة المبيعة بنهاية العام 2010 �سهدت نمواً بمقدار %9.7 لي�سل الإجمالي اإلى 212,263 ج.و.�س مقارنة بالعام 2009 والتي بلغت 193,472 ج.و.�س وبذلك ي�سبح التوزيع الن�سبي للطاقة المبيعة ح�سب 

القطاعات الأو�سط وال�سرقي والغربي والجنوبي وفقاً للن�سب %30 و %31 و %30.7 و %8.3 على التوالي.

الطاقة المبيعة حسب فئات المشتركين

2010

2009
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إجمالي الطاقة المبيعة

التوزيع النسبي  للطاقة المبيعة لعام 2010م:
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التوزيع وخدمات المشتركين
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اإلى اإجمالي الأطوال  بمقدار %5.8 لي�سل  اأطوال �سبكات التوزيع على الجهود (13.8 ك.ف – 69 ك.ف) للعام 2010 نمواً  اإنجاز العديد من م�ساريع تعزيز �سبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد �سجلت   ونتيجة 

 191,481 كلم - دائري مقارنة باأطوالها للعام 2009 والتي بلغت 180,967 كلم-دائري. كما ارتفعت اأطوال تو�سيالت الم�ستركين على الجهد (127 ف، 220 ف، 380 ف) اإلى 191,823 كلم - دائري وبمعدل نمو قدره 4.7%

للعام 2010 مقارنة بالعام 2009.
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أطوال توصيالت المشتركين ) 127ف، 220ف، 380ف(أطوال شبكات توزيع الطاقة ) 13.8 ك.ف - 69 ك0ق(
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كما ارتفع عدد محولت محطات توزيع الطاقة الكهربائية للعام 2010 اإلى 322,042 محولً وبنمو قدره  %5.2مقارنة بالعام 2009 والتي بلغت 306,107 محولً وبذلك فقد تم تعزيز اإجمالي �سعة المحولت لي�سل 

مقدراها اإلى 150,266 م.ف.اأ بنهاية العام 2010 لتنمو بن�سبة %5.4 عن العام .2009

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2010
2009

إجمالي سعة محوالت توزيع الطاقةعدد محوالت توزيع الطاقة

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2010
2009



مشروع رابغ لإلنتاج المستقل



برنامج اإلستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء

تتطلب  والتي  المملكة  تعيشها  التي  االقتصادية  التنمية  بأهمية  الشركة  من  إدراكًا 
توفير طاقة كهربائية ضخمة لتواكب الحدث مما يتحتم إنشاء عدد كبير من محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة من الشركة وكذلك عن طريق استثمارات 
الخاص  القطـاع  بمشاركة  المتعلق  برنامجها  ضمن  الخاص  القطاع  مع  مشتركة 
2007م  )IPPs( والذي أقرتـه في عام  إنتاج الطاقة الكهربائية  في مشاريع محطات 

وشكلت فريقًا متفرغًا لإلشراف عليه.
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برنامج اإلستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء

اإدراكاً من ال�سركة لأهمية التنمية القت�سادية التي تعي�سها المملكة والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية �سخمة لتواكب الحدث مما يتحتم اإن�ساء عدد كبير من محطات اإنتاج الطاقة الكهربائية با�ستثمارات مبا�سرة من 

ال�سركة وكذلك عن طريق ا�ستثمارات م�ستركة مع القطاع الخا�س �سمن برنامجها المتعلق بم�ساركة القطـاع الخا�س في م�ساريع محطات اإنتاج الطاقة الكهربائية (IPPs) والذي اأقرتـه في عام 2007م و �سكلت فريقاً 

متفرغاً لالإ�سراف عليه.

 ولم�ساندة الفريق تم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجالت الفنية والقانونية والمالية بم�ساريع اإنتاج الطاقة الكهربائية الم�ستقلة. وا�ستهدفت ال�سركة في المرحلة الأولى من البرنامج ثالثة م�ساريع 

بنظام البناء والتملك والت�سغيل والتي تقدر ا�ستثماراتها باأكثر من 25 مليار ريال وتف�سيلها كما يلي:

الم�سروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني من 2009م مع تحالف �سركتي كهرباء كوريا (كيبكو) و �سركة اأعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا باور)، و�سيبداأ 

الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م و اإكمال ت�سغيل الم�سروع في عام 2013م. 

الم�سروع الثاني في �سرماء بمنطقة الريا�س و بقدرة 1729 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع تحالف �سركة �سويز و مجموعة الجميح و �سركة �سوجيتز، و �سيبداأ الإنتاج في الربع 

الثاني من عام 2012م، و اإكمال الم�سروع في عام 2013م.

اأما الم�سروع الثالث ف�سيكون بالقرّية بالمنطقة ال�سرقية وبقدرة 1800 ميجاوات، وقد تم طرحه في نوفمبر 2010م، ومن المخطط اأن يكتمل الم�سروع في عام 2014م.
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تاريخ اإكمال الم�سروع ا�ستثمار القطاع الخا�ص في راأ�ص مال الم�سروع قدرة الم�سروع االإنتاجية )ميجاوات( ا�سم الم�سروع

2013 م  80% 1200
م�سروع رابغ لالإنتاج الم�ستقل

(الم�سروع قيد التنفيذ)

2013 م  50% 1729
 م�سروع الريا�س (11)  لالإنتاج الم�ستقل

(الم�سروع قيد التنفيذ)

2014 م  50% 1800
 م�سروع القرية (1) لالإنتاج الم�ستقل  

(تم طرحه)

2015 م  50% 1800
 م�سروع القرية (2) لالإنتاج الم�ستقل 

(في طور الإعداد)

2017 م 60% 1600 م�سروع �سباء لالإنتاج الم�ستقل (مخطط)



عطاء لمجتمع معطاء



المسؤولية اإلجتماعية

تقديم  على  نحرص  ظللنا  2000م،  عام  في  ألعمالها  وبدئها  الشركة  تأسيس  منذ   
الخدمات الكهربائية المتكاملة، وبنفس القدر نعمل في مجاالت وأنشطة ذات طابع 
إنساني واجتماعي هدفنا من ذلك تقديم أنماط من العمل الخيري باعتباره عماًل محوريًا 
في مجاالت التنمية والتقدم ولكونه يتكامل مع جهودنا المستمرة للنهوض بالعنصر 
والمسنا  متعددة،  بادوار  القيام  القصيرة  الفترة  هذه  خالل  استطعنا  وقد  البشري. 

العديد من الجوانب فاتسعت وتعددت برامجنا في المجالين اإلنساني واالجتماعي.
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المسؤولية اإلجتماعية

منذ تاأ�سي�س ال�سركة وبدئها لأعمالها في عام 2000م، ظللنا نحر�س على تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة، وبنف�س القدر نعمل في مجالت واأن�سطة ذات طابع اإن�ساني واجتماعي هدفنا من ذلك تقديم اأنماط من 

العمل الخيري باعتباره عماًل محورياً في مجالت التنمية والتقدم ولكونه يتكامل مع جهودنا الم�ســـتمرة للنهو�س بالعن�ســـر الب�ســـري. وقد ا�ســـتطعنا خالل هذه الفترة الق�سيرة القيام بادوار متعددة، ولم�سنا العديد من 

الجوانب فات�سعت وتعددت برامجنا في المجالين الإن�ساني والجتماعي.

 و�ســـنظل نوا�ســـل عملنـــا فـــي هذيـــن المجالين، بهدف تو�ســـيع قاعدة الم�ســـتفيدين. كما اأننا ن�ســـعى من خالل هـــذا العمل اإلى تقديـــم اأنموذج يمتد تاأثيره لموؤ�س�ســـات و�ســـركات اأخرى ولنثري من خـــالل ذلك مجالت

خدمة المجتمع.

وموا�سلة لهذا النهج الذي بنيناه على اأ�سلوب التفاهم والثقة والتعاون، ظللنا نقوم بم�سوؤوليتنا الكاملة تجاه مجتمعنا بكافة م�ستوياته و�سرائحه، تعبيراً عن انتمائنا الحقيقي لهذا المجتمع. وقد بنينا دعمنا للمجتمع من 

خالل اتجاهين اأ�سا�سيين يقوم اأولهما على خدمة المجتمع العام بينما يقوم الثاني على خدمة مجتمع ال�سركة من خالل عدة مجالت كما يلي:

أواًل: مسؤوليتنا اإلجتماعية تجاه المجتمع العام

1- خدمة الحرمين ال�سريفين

2- تزويد القرى والهجر بالخدمات الكهربائية

3- البحوث والتطوير

4- المحافظة على البيئة

5- الأمن وال�سالمة

6- الم�ساهمات الخيرية 

7- خدمة المجتمع

ثانيًا: مسؤوليتنا اإلجتماعية تجاه مجتمع الشركة

1- الأن�سطة الإجتماعية

2- تعزيز التوا�سل
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أواًل: مسؤوليتنا اإلجتماعية تجاه المجتمع العام

1- خدمة الحرمين ال�سريفين

المحافظة على ا�ســـتمرارية موثوقية الخدمة الكهربائية في الحرمين ال�ســـريفين والم�ســـاعر المقد�ســـة والعمل على كل ما يلزم لرفع هذه الموثوقية وذلك بتنويع م�ســـادر التغذية والعمل على مراجعة الت�ساميم الخا�سة 

بتغذية اأحمال الحرمين ال�سريفين ب�سكل دوري واإجراء التعديالت الالزمة عليها بالتن�سيق مع المخت�سين بالرئا�سة العامة ل�سوؤون الحرمين. وفي هذا ال�سدد تم اإنجاز ما يلي:

• التن�سيق بين مراكز التحكم بال�سركة(مكة المكرمة والمدينة المنورة) ورئا�سة �سوؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي (عمليات الحرمين) عبر خط �ساخن وذلك ل�سمان ا�ستمرارية تغذية الحرم المكي والم�سجد النبوي 
بموثوقية عالية وبخا�سة اأثناء �ساعات الذروة بالإ�سافة اإلى التن�سيق مع الجهات الأخرى وفق ما تقت�سيه الحاجة. 

• تاأمين الطاقة الكهربائية لأي اأحمال جديدة تخدم الحرمين ال�سريفين والم�ساعر المقد�سة.
• تعزيز قدرات التوليد و�سبكات النقل والتوزيع بالمدينتين المقد�ستين للمحافظة على ا�ستقرارية النظام الكهربائي بهما.

• عمل جميع الخطط الت�سغيلية  لمو�سمي الحج والعمرة من كل عام ل�سمان اأعلى موثوقية وتوفير جميع العنا�سر الالزمة لتطبيقها لخدمة �سيوف الرحمن وجميع الأجهزة الحكومية والمرافق الخدمية الأخرى المعنية 
بذلك كما يتم اأي�ساً اأعداد خطط للطوارئ.

• تاأمين الطاقة الكهربائية للم�ساريع الكبرى الخا�سة باإ�سكان �سيوف الرحمن واإي�سال الكهرباء لجميع طالبيها بالمدينتين المقد�ستين.

2- تزويد القرى والهجر بالخدمات الكهربائية

اإي�سال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر يجد من ال�سركة اهتماماً كبيراً، بالرغم من اإدراكنا اأن تقديم هذه الخدمة غير ذي جدوى اقت�سادية لل�سركة. وت�ستمل خطتنا في هذا المجال على تغطية كافة القرى والهجر 

التي لم ت�سلها الكهرباء وفي هذا العام تم اإي�سال الخدمة الكهربائية اإلى 208 قرية وهجرة لي�سل عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء بنهاية العام اإلى  12,000 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بالعام 2009م 

الذي و�سل فيه عدد المدن والقرى والهجر المزودة بالكهرباء اإلى 11,782.

التوزيع النسبي لعدد عدد المدن والقرى والهجر المكهربة لعام 2010م:عدد المدن والقرى والهجر المكهربة
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3- البحوث والتطوير

 اأدى التطور التكنولوجي في مجال البحث العلمي اإلى نمو وتطور العديد من البلدان الغربية، والذي يعد اأحد ثمار ا�ستخدام الأبحاث العلمية الحديثة في اإيجاد حلول للم�سكالت التي تعتر�س اأ�ساليب وتقنيات الع�سر 

الحديث ومنها اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

لذا فقد قررت اإدارة ال�سركة اتخاذ هذا المنهج في تطوير منظومة اأعمالها ب�سكل �سامل والنواحي الفّنية والت�سغيلية واأعمال ال�سيانة فيها ب�سكل خا�س وكذلك التر�سيد، بما يوؤدي اإلى رفع كفاءة المنظومة على اأ�س�س 

علمية �سليمة خا�سًة بعد �سدور قرار مجل�س الوزراء رقم 169 البند الأول (الفقرة 2/هـ) والذي جعل ذلك التزاماً نظامياً على ال�سركة بتخ�سي�س جزء من دخلها يحدده مجل�س الإدارة لأعمال البحث والتطوير في مجال 

اخت�سا�سها، والبند الثالث منه الذي ق�سى باإلزام ال�سركة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز المتخ�س�سة في التر�سيد وتح�سين الأنظمة والحفاظ على البيئة، وكذلك المادة 7/2 من النظام الأ�سا�س لل�سركة 

التي ق�ست باأن اإحدى مهام ال�سركة:دعم واإجراء الأبحاث في المجالت التي توؤدي لتح�سين الخدمة ورفع كفاءة الأداء والت�سغيل وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة والمحافظة على البيئة وخف�س التكاليف. 

ول �سك اأن اتخاذ هذا الأ�سلوب العلمي في تطوير منظومة الكهرباء بال�سركة �سيوؤدي اإلى تطور ح�ساري للمجتمع المحلي من خالل تطوير الكفاءات الب�سرية وتوطين التقنية في بالدنا وزيادة كفاءة ا�ستخدامات الطاقة 

والحفاظ على البيئة، ومن ناحية اأخرى فاإنه �ســـيوؤدي اإلى الرتقاء بالإنتاج ورفع كفاءة الت�ســـغيل والتقليل من التكاليف التي تتكبدها ال�ســـركة في توفير الخدمة لكافة قطاعات ال�ســـتهالك على اأعلى م�ســـتوى، فمن هذا 

المنطلق كان البدء.

اأهداف البرنامج:

• في مجال التوليد ن�سعى لتح�سين كفاءة ا�ستخدام الوقود وزيادة اأعمار الأ�سول وقطع غيارها وتعظيم قدرات اإنتاجها.
• في مجال النقل ن�سعى لزيادة اأعمار الأ�سول القائمة وقدراتها وتح�سين اأدائها في مختلف المناطق وتر�سيد برامج �سيانتها.

• في مجال التوزيع ن�سعى لتعظيم كفاءة ا�ستخدام الأ�سول وتطوير عمليات اإعداد الفواتير والتح�سيل، وتحقيق معدل الفاقد الكهربائي الأمثل.
• في مجال الأحمال الكهربائية ن�سعى لتطوير برامج اإدارة الطلب وتحفيزه لتحقيق النتفاع الأمثل من الأ�سول القائمة.

• في مجال ا�ستخدام الطاقة ن�سعى لتر�سيد ا�ستخدام الطاقة وزيادة كفاءة ا�ستعمالها والموازنة بين عنا�سر نموها الزمني والقطاعي اأفقياً وراأ�سياً على م�ستوى المملكة.

مراحل البرنامج:

المرحلة الأولى من ابريل 2002 اإلى مار�س 2003:

بداأت هذه المرحلة بمراجعة وتحديد الموا�سيع المهمة لإدراجها �سمن البرنامج الأول لالأبحاث. وقد تم توقيع ع�سرة عقود بحثية خالل هذه المرحلة، كما تم توقيع اتفاقية التعاون البحثي بين ال�سركة ومدينة الملك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

المرحلة الثانية من ابريل 2003 اإلى يونيو 2004:

تم خالل هذه المرحلة تنفيذ ثالثة م�ساريع من م�ساريع البرنامج الأول، كما تم اإ�سدار البرنامج الثاني لالأبحاث والذي تكّون من �سبعة طلبات عرو�س تم توقيع عقودها، وقد بلغ عدد العرو�س المقدمة 35 عر�ساً.

المرحلة الثالثة من يوليو 2004 اإلى ابريل 2006:

تكونت هذه المرحلة من �سبعة م�ساريع وبلغ عدد العرو�س التي تم اأخذها بعين الإعتبار 21 عر�ساً، وتم توقيع خم�سة م�ساريع منها وانتهت وا�ستلمت تقاريرها الدورية والنهائية بع�سها خالل هذه المرحلة وبع�سها 

خالل المرحلة التالية وهي:

• عقد م�سروع درا�سة (ت�سخي�س حالة نهاية الكابالت في المحولت والقواطع الكهربائية) بالتن�سيق بين ن�ساط النقل ومدينة الملك عبد العزيز.
• عقد م�سروع درا�سة (تاأثير التوافقيات على نظام القدرة و�سبل معالجته) مع جامعة الملك فهد.

• عقد م�سروع درا�سة (عمل نموذج لأحمال التكييف لتمثيل حالة الجهد الراجع في �سبكة النقل) مع مدينة الملك عبدالعزيز.
• عقد م�سروع درا�سة (التقييم البيئي في محطات التوليد) مع جامعة الملك �سعود.

• عقد م�سروع درا�سة (الفقد الكهربائي في �سبكة التوزيع) مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المسؤولية اإلجتماعية
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المرحلة الرابعة من ابريل 2006 اإلى دي�سمبر 2010: 

ا�ستملت هذه المرحلة على متابعة م�ساريع اأبحاث المرحلة الأولى والثانية والثالثة والم�ساريع البحثية الم�ستركة، كما تم اأي�ساً اإعداد طلبات عرو�س م�ساريع اأبحاث المرحلة الرابعة نف�سها والتي ا�ستملت على عر�سين 

من ن�ساط التوليد وثالثة عرو�س من ن�ساط النقل وبيانها كالتالي:

1- في م�سروع درا�سة مقارنة تاأثير تخفي�س درجة حرارة الإحتراق الداخلي للتوربينة على عمر ري�س التوربينات قدم الإ�ست�ساري »�سركة اإيرا البريطانية« تقريره النهائي في دي�سمبر 2010م م�ستماًل على تو�سياته التي 

كانت تدور كلها حول الوقود الذي تغذي به التوربينات، و�سرورة تحليل الوقود تحلياًل كاماًل ب�سكل منتظم و�سرعة اتخاذ الإجراءات الالزمة عند وجود انخفا�س في معايير الوقود عن المعايير المطلوبة مع فهم 

وتو�سيف م�سادر تلوث الوقود ب�سكل يومي دقيق لتخاذ ما يلزم من اإجراءات وقائية م�ستقباًل تكفل الحفاظ على معايير جودة الوقود المغذى للتوربينات بانتظام.

2- في م�سروع حماية مداخل المياه في محطة القرية من قناديل البحر، بداأت جامعة الملك فهد بالعمل على اإنجاز هذا الهدف بالتعاون مع م�ست�سارين اأمريكيين ويابانيين، واقترحت عمل حواجز لمنع قناديل البحر 

من الدخول اإلى مداخل المياه في هذه المحطة، وتقوم اأي�ساً بعمل ت�ساميم هيكلية وهيدروليكية وفقاً لعّدة تدابير اعتمدت في اليابان ويتوقع الإنتهاء من هذه الدرا�سة في نهاية يناير 2011م.

3- في درا�سة تقييم جودة القدرة في نظام نقل الطاقة بال�سركة قام الم�ست�سار بتزويد ال�سركة ب�ستة تقارير فّنية ربع �سنوية بعد اأخذ مالحظات ال�سركة حولها وقد ُعقد معه اجتماع لمناق�سة وقت تقديم عر�س م�سوّدة 

التقرير النهائي ويتوقع تمديد مدة العقد نظراً للتاأخر في اإنجاز الدرا�سة.

4- في درا�سة اإمكانية الإ�ستفادة من قدرات التوليد المقّيدة و درا�سة ت�سعير الطاقة الإحتياطية المزودة من ال�سركة ل�سركة اأرامكو، تم جمع المعلومات عن محطات التوليد التي بها قدرات مقّيدة وعمل قاعدة بيانات 

لها مع اإعداد ت�سعيرة لتمرير الطاقة والطاقة الإحتياطية، وعر�سها على ال�سركة، وجاري تجهيز الخطوط العري�سة لإ�ستراتيجية و�سيا�سة ت�سعير هذا النوع من الطاقة.

وقد تم توقيع جميع م�ساريع اأبحاث المرحلة الرابعة في بداية عام 2009م وجاري العمل فيها حتى تاريخه.

الم�ساريع الم�ستركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية:

�سمن التعاون العلمي ومن خالل اللجنة العلمية الم�ستركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي بداأت اأعمالها منذ عام 1423هـ (2002م) ودعمت ب�سكل م�سترك عّدة اأبحاث تهم ال�سركة وتفيد في �سناعة 

الكهرباء بالمملكة، فقد وقعت ال�سركة العديد من الم�ساريع الم�ستركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنها:

• عقد م�ســـروع اختيار وتقويم مواد العزل البولميرية الم�ســـتخدمة في كابالت الجهد المتو�ســـط وطرق ت�ســـنيعها المنا�ســـبة للظروف المحلية نفذته جامعة الملك �ســـعود، وتم اإنجاز الم�ســـروع وعر�ست النتائج في اللقاء 
العلمي الثاني بالمدينة.

• عقد م�ســـروع درا�ســـة اآثار النقطاع الكهربائي لعينة من كبار الم�ســـتركين في المملكة نفذته جامعة الملك �ســـعود، وتم النتهاء من الم�ســـروع وكان من اأبرز تو�سياته، �سرورة الحفاظ على جودة النظام، وتح�سين م�ستوى 
الإنتاج، وتقليل فترات النقطاع ما اأمكن؛ لتاأثيرها على ال�سركة اأكثر من تاأثيرها على كبار الم�ستركين خا�سة عند م�ستويات الإنتاج العالية.

• عقد م�سروع درا�سة فح�س التحلل والإجهاد الحراري والكهربائي عند و�سالت الكابالت ونهاياتها الم�ستخدمة في �سبكات توزيع الكهرباء وقد نفذته جامعة الملك فهد، وقع العقد وبداأ العمل به في عام 2006م كما 
تم تمديده وتم ا�ستعرا�س نتائجه في اللقاء العلمي الثاني بالمدينة.

• كذلك تم عقد اللقاء العلمي الذي نظمته المدينة وال�سركة بعنوان »تاأثير المجالت الكهرومغناطي�سية المنبعثة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة العربية ال�سعودية« يوم الأربعاء 1429/5/23هـ الموافق 
2008/5/28م برعاية معالي وزير المياه والكهرباء وبح�سور معالي رئي�س مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و�سعادة نائب رئي�س المدينة لدعم البحث العلمي و�سعادة وكيل وزارة المياه والكهرباء و�سعادة الرئي�س 

التنفيذي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء. وقد �سارك في اللقاء (128) م�ساركاً، من (21) جهة وتم ا�ستالم (32) ا�ستبانة تقييم للقاء التي اأثبتت نتائجه فائدته وجدواه وخرجت بتو�سيات في غاية الأهمية.

• كما تم عقد اللقاء العلمي الثاني في 2009/6/10 م ل�ستعرا�س نتائج الأبحاث في مجال محولت و�سبكات النقل والتوزيع وكابالت التوزيع واختبار وتقييم مواد العزل الكهربائي لها وفح�س التحلل والإجهاد الحراري 
والكهربائي عند و�سالت الكابالت ونهاياتها للتقليل من اأعطالها ودرا�سة اأ�سباب واآثار النقطاع الكهربائي على كبار الم�ستركين وغيرها من الأبحاث.

• تم عقد الندوة العلمية الأولى لالأبحاث والتطوير في الفترة من 2-3 مايو 2010م بح�سور �سعادة رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ومديري الم�ساريع والباحثين؛ ل�ستعرا�س نتائج م�ساريع الأبحاث وتو�سياتها، 
وقد بلغ عدد الح�سور في هذه الندوة 185 (بينما كان الم�ستهدف 100) ما بين م�سارك وباحث، وقد تبّين من نتائج ال�ستبيانات اأن معدل تقييم المحا�سرات والمادة العلمية قد و�سل اإلى ما ن�سبته %85 واأن معّدل 

تقييم اللجنة المنظمة والتجهيزات بلغ ما ن�سبته %89، وجرى تكريم مديري م�ساريع الأبحاث التي تم ا�ستعرا�سها وبع�س باحثيها.
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رعاية الكرا�سي العلمية: 

رغبة من اإدارة ال�سركة في تعزيز وتطوير برنامج الأبحاث قامت باإن�ساء كرا�سي علمية في الجامعات ال�سعودية وقد تم توقيع الإتفاقيات التالية:

• كر�سي ال�سركة ال�سعودية للكهرباء في [اإدارة الأحمال ورفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية] مع جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ 7 مايو 2008م بقيمة (5 مليون) خم�سة ماليين ريال �سعودي ولمدة اأربع �سنوات.
• كر�سي ال�سركة ال�سعودية للكهرباء في [موثوقية واأمن النظام الكهربائي] مع جامعة الملك �سعود بتاريخ 25 مايو 2008م بقيمة (5 مليون) خم�سة ماليين ريال �سعودي ولمدة اأربع �سنوات.

• كر�سي ال�سركة ال�سـعودية للكهرباء في [الحمايـة والتحكم الكهربائي] مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتاريخ 11 يونيو 2008م بقيمة (5 مليون) خم�سة ماليين ريال �سعودي ولمدة اأربع �سنوات.

تفعيل الكرا�سي العلمية:

• لقد تم في عام 2009م عمل ور�س علمية متخ�س�سة في مجال مو�سوع الكرا�سي العلمية حيث تم عقد ور�سة في مجال اإدارة الأحمال ورفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، 
وكذلك تم عقد ور�سة علمية اأخرى في الحماية والتحكم في ال�سبكة الكهربائية في جامعة الملك فهد للبترول بالظهران، ح�سرها اأكثر من اأربعين مهند�ساً من ال�سركة ومن �سركتي اأرامكو و�سابك، واأي�ساً ور�سة عمل 

اأخرى في موثوقية واأمن النظام الكهربائي في جامعة الملك �سعود في الريا�س، وقد اأدى تفعيل هذه الكرا�سي اإلى ا�ستقطاب بع�س موظفي ال�سركة لعمل ر�سائل ماج�ستير متوائمة مع حاجات ال�سركة ومتخ�س�سة 

بموا�سيع هذه الكرا�سي بحيث تفيد ال�سركة في حل الم�ساكل الفّنية التي تواجهها حالياً والتي يمكن اأن تطراأ م�ستقباًل ومن جهة اأخرى تفيد الدار�سين من العاملين في ال�سركة. وقد نُ�سرت هذه الدرا�سات بالتزامن 

مع انعقاد الموؤتمر العلمي الأول لالأبحاث والتطوير المنعقد في الفترة من 2-3 مايو 2010م من خالل الدوريات العلمية والمجاّلت المتخ�س�سة كاأوراق بحثية تقدم بها الأ�ساتذة الباحثون؛ لتوثيقها دولياً، والإ�ستفادة 

منها فنياً واقت�سادياً في تح�سين اأداء ال�سركة. 

• �سمن فعاليات كر�سي ال�سركة ال�سعودية للكهرباء في [موثوقية واأمن النظام الكهربائي] مع جامعة الملك �سعود [/http://seccrs.ksu.edu.sa]، تم اإعداد ور�سة ال�سبكات الذكية والم�ساركة في اإدارتها وطرح الأوراق 
العلمية بال�ستراك مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم، وجامعة الملك �سعود وهيئة تنظيم الكهرباء، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة لو�س انجلو�س، وذلك في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم خالل الفترة من 9-8 

يناير 2011م، وقد �سارك في هذه الور�سة العديد من مهند�سي ال�سركة واأ�ساتذة الجامعات.

:[http://saudielectricitychair.kau.edu.sa/] كر�سي جامعة الملك عبد العزيز لإدارة الأحمال ورفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة

• �سدر التقرير ال�سنوي الأول بتاريخ  30دي�سمبر 2009م تم فيه تحليل منحني الحمل لعينة من كبار الم�ستركين بال�سركة، وتقديم مقترح برنامج جديد لإدارة الأحمال ي�سمى »الحافز المادي لخف�س اأحمال ال�سيف« 
(SRBP) لتحفيز كبار الم�ستركين لخف�س الأحمال برغبتهم في اأوقات الذروة، ويتم دفع الحوافز للم�ستركين الم�ساركين اعتماداً على م�ستوى الخف�س في الإ�ستهالك، وهو المفهوم الذي تبنته هيئة الكهرباء والإنتاج 

المزدوج عند اإقرار التعريفة الجديدة موؤخراً للقطاعات غير ال�سكنية لحفزها على خف�س الإ�ستهالك في اأوقات الذروة وزيادته في غيرها.

• برعاية وكيل الجامعة للم�ساريع الدكتور عبد اهلل بافيل تم عقد ور�سة العمل الثانية في 30 اأكتوبر 2010م تحت عنوان »اإدارة الأحمال – التطبيقات والتحديات« بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وح�سور ال�سيد/ هان�س 
اإريك مدير برامج اإدارة الأحمال بوكالة الطاقة الدولية وم�ساركة لفيف من مهند�سي ال�سركة واأع�ساء هيئة التدري�س وطالب الجامعة ومندوبي ال�سركات ورجال الأعمال.

• جاري العمل التطبيقي على عّدة مباني للجامعة بجدة كنموذج يحتذي في تر�سيد ا�ستهالك الطاقة بتركيب اأجهزة قيا�س وعدادات رقمية بالتعاون مع اإدارة �سيانة الجامعة وال�سركة، منذ 10 دي�سمبر 2010م لدار�سة 
تلك المباني وكيفية الو�سول اإلى الوفر الأمثل لالإ�ستهالك لهذه المباني لتعميمه.

دعم الإختراعات:

 تقوم ال�ســـركة حالياً بالم�ســـاهمة في تمويل الإختراعات التي تعر�س عليها �ســـواء من موظفي ال�ســـركة اأو من اأية جهة اأخرى تتقدم بالإختراعات والتي تقتنع بها اإدارة ال�ســـركة باأنه يمكن الإ�ستفادة منها في تح�سين اأداء 

ال�سركة فنياً واقت�سادياً بحيث تكون حا�سلة على براءة اختراع ويتم اإثباتها فنياً وكذلك لبد اأن تكون ذات جدوى اقت�سادية، وقد قامت ال�سركة بتبني درا�سة جدوى الإختراع الذي ح�سل على براءة اختراع من الوليات 

المتحدة والذي تقدم به الأ�ستاذ محمد الخمي�س مع جامعة الملك �سعود في مجال اإدارة الأحمال الكهربائية واعتماده كاأحد م�ساريع الأبحاث والذي تقوم فكرته على تر�سيد اإنتاج الكهرباء خالل وقت الذروة حيث اأن 

اإنتاج الكهرباء في مثل هذا الوقت يكلف ال�سركة مبالغ طائلة.

المسؤولية اإلجتماعية
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4- المحافظة على البيئة

اأهداف البرنامج:

 اأدركت ال�سركة منذ بدء اأعمالها ك�سركة موحدة في 2000/4/5م اأهمية المحافظة على البيئة وجعلته �سمن اأغرا�سها الواردة في نظامها الأ�سا�سي »تدعيم البحوث في اأي من المجالت التي توؤدي اإلى تح�سين نوعية 

الخدمة ورفع كفاءة الأداء والت�سغيل وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة والمحافظة على البيئة«. وقامت بتاأ�سي�س دائرة تطوير حماية البيئة المخت�سة بمتابعة وتخطيط واإدارة وظائف حماية البيئة بال�سركة على نطاق المملكة، 

ويعمل فيها مجموعة من المهند�سين ذوي الخبرات وال�سهادات العالمية وم�ست�سارون في مجال البيئة. فال�سركة ملتزمة بمراعاة كافة الجوانب البيئية في جميع خططها الم�ستقبلية، وباإدارة تاأثيراتها البيئية ال�سلبية 

الم�ساحبة لعملياتها المختلفة لحماية الهواء والماء والتربة بما ي�سمن عدم الإ�سرار بالبيئة وال�سحة العامة. 

وفي هذا الإطار فقد قمنا وبم�ســـاركة جميع اأن�ســـطة ال�ســـركة باإعداد ون�ســـر �سيا�سة بيئية لل�سركة،، و ت�سكيل »فريق حماية البيئة« ممثل من جميع اأن�سطتها، وو�سع خطة تنفيذية طموحة تت�سمن اأهدافاً وغاياٍت وبرامَج 

زمنية ومهاماً وم�سوؤولياٍت لتفعيل �سيا�ستها البيئية وترجمتها اإلى واقع تعي�سه ويحقق ا�ستمرار اللتزام بمتطلبات النظام العام للبيئة ال�سادر عن الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة.

 ويبرز اهتمامنا بالبيئة من خالل العمل على الحد من تلوث الهواء والماء والتربة و تح�سين ال�سحة البيئية للم�ساهمة في رفاهية الإن�سان والحفاظ على البيئة ومكوناتها:

الهواء:

لإنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم محطات التوليد بحرق الوقود الأحفوري ال�ســـائل الأمر الذي يرافقه انبعاث غازات ودقائق ملوثة للهواء، ول�ســـمان عدم الإ�ســـرار بال�ســـحة العامة فاإننا نحر�س على بناء محطات التوليد 

خارج المدن والتجمعات ال�سكنية، وتفادي اإن�سائها في الأماكن المكتظة بالم�سانع والمرافق الأخرى كي ل ن�ساهم في زيادة ن�سب تلوث الهواء في تلك الأماكن، وللحد من تلوث الهواء فاإننا نعمل اأي�ساً على:

• ا�ســـتخدام الوقـــود النظيـــف �ســـمن الإمكانيـــات المتاحة مثل الغـــاز الطبيعي ووقود الديـــزل لأن الملوثات اأقل في مكوناته. وقـــد حققنا في هذا الجانب نجاحات مميـــزة حيث اإن العديد من محطات التوليد ت�ســـتخدم 
الغـــاز الطبيعـــي فـــي اإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية، كما تم اإنفاق مبالغ طائلة لتعديل وحدات التوليد في محطات التوليد التا�ســـعة والثامنة وال�ســـابعة بالريا�س التي كانت تعمل على الوقود الخام واأ�ســـبحت جميعاً تعمل

 

بوقود الغاز الطبيعي.

• ا�ستخدام الحارقات المطورة Dry Low Nox Burner (DLN) التي تنتج ن�سبة اأقل من اأكا�سيد النتروجين، حيث تعتبر اأكا�سيد النيتروجين من الملوثات الرئي�سة الناتجة عن محطات الطاقة العاملة على الوقود 
الأحفوري (Fossil Fuel) مما كان له اأثره في حماية البيئة.

• ا�ستخدام المر�سبات الإليكترو�ستاتيكية (Electrostatic Precipitators) في الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث الدقائق العالقة.
• ا�ستخدام تقنية Flue Gas Desulphurization (FGD) الحديثة للحد من انبعاث غازات اأكا�سيد الكبريت الملوثة للهواء، حيث لم تتوان ال�سركة عن ا�ستثمار المليارات في هذا المجال في م�ساريعها الجديدة.

• ا�ستخدام وحدات التوليد المركبة ذات الكفاءة العالية حيث ت�ستخدم هذه الوحدات عوادم وحدات التوليد كم�سدر حراري للغاليات بدلً من حرق الوقود. 
• اإنجاز مراحل متقدمة في عملية الربط الكهربائي بين مناطق المملكة مما �ساهم في تقليل الإحتياطي الدوار في ال�سبكة وبالتالي خف�س الإنبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق المزيد من الوقود.

• اإيقاف ا�ستخدام بع�س المواد الكيمائية ال�سارة بالبيئة وال�سحة العامة مثل الفريون -12 وثالثي كلوريد الميثان والهالون وال�سب�ستو�س وا�ستبدالها بمواد غير �سارة.

الماء:

يعتبر تلوث المياه اأحد اأهم الم�ساكل البيئية في المملكة، وتعمل ال�سركة على الحد من تلويث المياه نتيجة لعملياتها واأن�سطتها المختلفة من خالل: 

• عدم اإ�ســـافة اأي مواد كيمائية لمياه التبريد الراجعة اإلى البحر عدا الكلور الذي ي�ســـاف للتحكم في نمو الأحياء المائية ال�ســـارة بمعدات المحطة، وتتم مراقبة عمليات التحكم في اإ�ســـافة كميات الكلور كي ل تتعدى 
الن�سب الم�سموح بها وفقاً لمعايير حماية البيئة في المملكة وذلك من خالل ا�ستخدام اأجهزة قيا�س معدلت تركيز الكلور في المياه ب�سفة دائمة ليتمكن الم�سغلون من التحكم بهذه الن�سب.

• معالجة مياه غ�سيل الغاليات وف�سل بقايا الوقود عن مياه ت�سريف الخزانات قبل اإر�سالها اإلى برك التبخير.
• التحكم بدرجة مياه التبريد التي يتم ت�سريفها اإلى البحر �سمن الحدود الم�سموح بها. 

• الإ�ستفادة من مياه ال�سرف ال�سحي بعد معالجتها بيولوجيا في الري لزيادة الرقعة الخ�سراء داخل المحطات والمناطق ال�سكنية التابعة لها وللتقليل من ا�ستخدام المياه العذبة.
• العمل على �سحب مخلفات الوقود والزيوت عن طريق عقود مع �سركات موؤهلة ل�سمان عدم تلويث البيئة فالمياه الملوثة بالزيوت تمر بعدة مراحل لف�سل الزيت عن الماء والتخل�س منه بطرق ماأمونة بيئياً. 
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التربة:

للحد من تلوث التربة، فاإننا نحر�س على تقليل النفايات - التي اأ�ســـبح التخل�س منها اأحد اأكبر م�ســـادر التهديد للبيئة وال�ســـحة العامة - والتحكم با�ســـتخدام المواد ال�ســـارة بالبيئة بمختلف اأنواعها وفي هذا المجال 

فقد نجحنا في:

• اإعداد وتطبيق برامج للحد من الن�سكابات والت�سربات وتقلي�س كميات النفايات المتولدة عن عمليات واأن�سطة ال�سركة وتحقيق نجاحات مميزة في مجال التدوير واإعادة ال�ستخدام.
• التخل�س من جميع محولت الطاقة التي ت�ستخدم زيوتاً تحتوى على مواد م�سرطنة مثل مادة PCB ل�سمان عدم تلوث التربة والمياه ال�سطحية والجوفية ل�سالمة الإن�سان والحيوان والنبات.

• ا�ستبدال جميع المبيدات الح�سرية الم�ستخدمة باأخرى اأقل �سرراً للبيئة. 
• ال�ستمرار في تنفيذ اتفاقيات التخل�س من المخلفات البترولية والزيوت في محطات التوليد مع المقاولين الموؤهلين بطرق �سحيحة اآمنة ل ت�سر بالبيئة.

• موا�سلة التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية ومراكز الأبحاث لإيجاد الحلول المنا�سبة لم�سكلة الرماد الكربوني.

 التلوث الب�سري وال�سمعي:

ت�ساهم ال�سركة في تح�سين المنظر الجمالي العام داخل مدن المملكة والحد من التلوث الب�سري وال�سمعي، من خالل: 

• اإنفاق المبالغ الطائلة لالإ�ستعا�سة عن خطوط نقل الطاقة الهوائية بتمديدها في مجاري اآمنة تحت الأر�س متفوقة بذلك على الكثير من الدول المتقدمة التي مازالت ت�ستخدم ال�سبكات الهوائية داخل مدنها. 
• مراعاة اإبراز الجانب الجمالي العمراني في ت�سميم مبانيها و اختيار اأن�سب المواقع لمن�ساآتها ومرافقها وخا�سة في مباني و �سالت ا�ستقبال الم�ستركين.

ال�سحة البيئية:

تلتزم ال�سركة بمنع حدوث الأمرا�س المتعلقة باأن�سطتها وعملياتها وتطبيقاتها، وحماية �سحة العاملين وعوائلهم والجمهور العام، والم�ساعدة بدفع تكاليف العالج والمحافظة على بيئة عمل �سحية، وذلك من خالل: 

• تقييم جودة المياه الم�ســـتخدمة من الم�ســـدر اإلى ال�ســـبكة والتاأكد من خلوها من العوامل البيولوجية الممر�ســـة والملوثات الكيميائية واأنها اآمنة ال�ســـتخدام، فم�ســـادر المياه كالآبار اأو اأنظمة توزيعها تخ�ســـع للفح�س 
الروتيني للتاأكد من اللتزام بالمقايي�س الوطنية.

• مراقبة اأنظمة مياه ال�سرف ال�سحي وت�سريف المياه ال�سناعية في من�ساآت ال�سركة للتاأكد من الإلتزام بمقايي�س النظام العام للبيئة وحماية ال�سحة العامة والبيئة.
• مراقبة تولد النفايات من البداية اإلى النهاية للتاأكد من الإدارة الفعالة للنفايات من لحظة اإنتاجها اإلى التخل�س منها لمنع اإمكانية تلوث موارد المياه الجوفية والتربة.

• الإلتزام بتقليل التاأثيرات ال�سلبية لل�سو�ساء ال�سادرة عن مختلف اأن�سطة ال�سركة بما فيها محطات توليد الطاقة ومحولتها في المناطق العمرانية ليكون م�ستوى ال�سو�ساء الناتج عنها �سمن الموا�سفات العالمية اأثناء 
الت�سميم والإن�ساء.

• العمل على اإن�ساء م�ساريع خطوط الكهرباء �سمن م�سارات واأحرام اآمنة ومتوافقة مع الموا�سفات العالمية.

تر�سيد ال�ستهالك:

اإن ا�ســـتنزاف الموارد الطبيعية يعتبر اأحد اأهم الم�ســـاكل البيئية التي تعاني منها دول العالم ب�ســـكل عام والمملكة ب�ســـكل خا�س، حيث يعتبر تر�ســـيد اإ�ستهالك المياه والطاقة والمواد اأهم و�سيلة من و�سائل حماية البيئة 

من التلوث والمحافظة على مواردها وتنميتها. وفي هذا المجال حققنا العديد من النجاحات المميزة منها: 

• اإنجاز مراحل متقدمة في عملية الربط الكهربائي بين مناطق المملكة الأمر الذي �سي�ساهم ب�سكل كبير في تقليل الفاقد في الطاقة.
• اإ�ستخدام وحدات التوليد المركبة الموفرة للطاقة حيث ت�ستفيد هذه الوحدات من حرارة غازات العادم لإنتاج بخار الماء بدلً من حرق الوقود.

• ف�سل بقايا الوقود عن مياه ت�سريف الخزانات واإعادة اإ�ستخدامها.
• اإ�ستخدام معدات التوقيت لإيقاف الإنارة والتكييف واأجهزة الحا�سب الآلي خارج اأوقات الدوام، وا�ستبدال الإنارة العادية واأجهزة الحا�سب باأخرى موفرة للطاقة، ومراعاة تاأمين الإنارة الطبيعية اأثناء النهار في ت�سميم 

مباني ال�سركة الحديثة.

• اإ�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي المعالجة في الري بدلً من ا�ستخدام المياه العذبة. 
• اإ�ستخدام و�سائل تر�سيد المياه بدورات المياه التابعة لمرافق ال�سركة.

• الطباعة على وجهي الورقة وعدم اإ�ستخدام الطباعة الملونة في المرا�سالت الداخلية لل�سركة.
• تطبيق برامج ال�سيانة الدورية لمعدات واأجهزة ال�سركة للمحافظة على اأعلى كفاءة ت�سغيلية لها.

المسؤولية اإلجتماعية
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التوعية والتدريب:

نقوم بن�سر وتعزيز الوعي البيئي بين من�سوبي ومقاولي وموردي ال�سركة من خالل:

• محا�سرات التوعية البيئية والكتيبات والن�سرات والمل�سقات التي نحر�س على اأن تكون في متناول الجميع.
• تخ�سي�س موقع اإليكتروني للبيئة على ال�سبكة الداخلية لل�سركة.

• توفير الدورات التدريبية المتخ�س�سة في مجال حماية البيئة �سمن برامج ال�سركة التدريبية.
• تاأهيل المعنيين وتمكينهم من ح�سور الدورات التدريبية للح�سول على ال�سهادات العالمية في مجال حماية البيئة و الإطالع على كل جديد في ذات المجال. 

• التعاون مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج المملكة و تبادل الخبرات مع الخبراء والمخت�سين في مجال حماية البيئة من خالل الح�سور والم�ساركة في الندوات والموؤتمرات البيئية.

م�ساهمات ال�سركة للمجتمع في مجال المحافظة على البيئة:

�ساهمت وت�ساهم ال�سركة بال�ستراك مع الهيئات والموؤ�س�سات الحكومية في كثير من الأعمال والأن�سطة التي تهدف للمحافظة على البيئة في المملكة من خالل:

• الم�ساركة في و�سع الموؤ�سرات الوطنية للبيئة والتنمية الم�ستدامة.
• الم�ساركة في اإعداد الخطة الوطنية لال�ستجابة للطوارئ الإ�سعاعية والنووية.

• الم�ساركة في و�سع وتنفيذ برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الريا�س وح�سور اجتماعات لجنتيها العليا والفنية.
• الم�ساركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تنظيم اللقاء العلمي لتاأثير المجالت الكهرومغناطي�سية المنبعثة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة العربية ال�سعودية.

• تقديم درا�سة بحثية لالإ�ستراك في جائزة مجل�س التعاون الخليجي لأف�سل الأعمال البيئية »اإنتاج الطاقة وتلوث الهواء بدول مجل�س التعاون الخليجي«. 
• التن�سيق الم�ستمر مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة وديوان المراقبة العامة فيما يتعلق بحماية البيئة.

• الم�ســـاركة بجائزة »التميز البيئي للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن« من خالل الم�ســـح البحري للمنطقة ال�ســـاحلية الخا�ســـة بمحطتي توليد رابغ وال�سعيبة (البحر الأحمر) لدرا�سة تقييم التاأثيرات البيئية 
لمحطات توليد الطاقة الكهربية بالمنطقة الغربية للمملكة العربية ال�سعودية على البيئة البحرية المجاورة لها.

اإنجازات 2010م:

• اعتماد تحقيق (52) غاية بيئية بمختلف اأن�سطة ال�سركة �سمن �سجالت برامج »الخطة التنفيذية لحماية البيئة بال�سركة«.
• اإقامة  (16) دورة بيئية بمناطق الأعمال في »نظام الإدارة البيئية« و »اإدارة النفايات« ا�ستفاد منها (370) موظفاً من جميع اأن�سطة ال�سركة.

• اإعداد وطباعة كتيب »بيئتنا« بالتن�سيق مع جميع اأن�سطة ال�سركة.

5- االأمن وال�سالمة

�ساركنا في عدد من الفعاليات المرتبطة بالأمن وال�سالمة ومن اأبرزها:

• اأ�سبوع مرور مجل�س التعاون لدول الخليج العربية والمعر�س الم�ساحب له.
• اليوم العالمي للدفاع المدني والمعر�س الم�ساحب له.

• دعم ورعاية ندوة ال�سالمة في الأجهزة الكهربائية.
• تنفيذ العديد من تجارب الحريق الفر�سية في المحطات والمباني الإدارية لختبار جاهزية فرق العمل بال�سركة وذلك بالتن�سيق مع بع�س الجهات الحكومية (الدفاع المدني وغيرها...).

• تطبيق اأعلى معايير ال�سالمة على مركبات ال�سركة وتقديم دورات متخ�س�سة في ال�سالمة المرورية والقيادة الآمنة عند قيادة موظفي ال�سركة لمعدات ومركبات ال�سركة.
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6- الم�ساهمات الخيرية

• �ساهمت ال�سركة بتقديم مبلغ (2.000.000 ريال) تبرعات لعدد (200) جمعية وموؤ�س�سة خيرية معتمدة لدى وزارة ال�سوؤون الجتماعية.
• نفذت ال�سركة برنامج تطوعي لخدمة �سيوف الرحمن يهدف لإر�ساد التائهين وم�ساعدة المر�سى من الحجاج وقامت بتوزيع 10,000 حقيبة ت�سمل �سجادة �سالة و�سم�سية وكمامات.

• ا�ست�سافت ال�سركة عدداً من الجهات الخيرية من اأبرزها عدد من الأيتام من جمعية اإن�سان وا�ست�سافت واأقامت برامج ترفيهية لعدد من الجمعيات الخيرية وذوي الإحتياجات الخا�سة.
• نظمت ال�سركة زيارات دورية لجمعيات تحفيظ القران الكريم ودعتهم لزيارة ال�سركة وتنظيم بع�س البرامج الترفيهية لهم.

• دعمت ال�سركة بع�س الأن�سطة ذات المردود المادي لبع�س الجمعيات ومن اأبرزها التفاعل مع البرنامج الذي نظمته جمعية الأطفال المعاقين لبطاقات التهاني لم�سوؤولي ال�سركة وجمعية النه�سة الن�سائية.

7- خدمة المجتمع

تحر�س ال�سركة كل الحر�س على التفاعل مع قطاعات المجتمع كافة والم�ساركة في المنا�سبات التي تنمي ثقافة ووعي الفرد وبالتالي المجتمع ومن اأبرز الجهود التي قامت بها ال�سركة لخدمة المجتمع ما يلي: 

• التعاون بين ال�سركة والموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والمهني، بالم�ساهمة في اإن�ساء معاهد متخ�س�سة للتدريب على الأعمال التي تخ�س قطاع الكهرباء.
• ا�ستقطاب عدد من خريجي الكليات التقنية والكليات ال�سناعية ومعهد الجبيل التقني ومعاهد الإدارة العامة في بع�س التخ�س�سات التي تحتاج اإليها ال�سركة، وتوظيفهم مبا�سرة واإلحاقهم في برنامج التدريب على راأ�س 

العمل لدى الإدارات الم�ستفيدة بقطاعات ال�سركة.

• الم�ساركة في الندوات والملتقيات ال�سنوية المتخ�س�سة في مجال قطاع و�سناعة الكهرباء.
• الم�ساركة في رعاية وتنظيم عدد من الفعاليات والمعار�س المحلية ول�سيما ذات العالقة بطبيعة اأعمال ال�سركة ومنها معار�س التر�سيد وعدد من المعار�س لرفع م�ستوى الطاقة واإزاحة الأحمال.

• تفعيل دور ال�ســـركة في المجتمع من خالل المحا�ســـرات العامة التي تقيمها اأو ت�ســـارك فيها والتي تدور مو�ســـوعاتها حول الم�ســـاهمات الفاعلة لل�ســـركة في تلبية احتياجات المجتمع، والدور الإيجابي المنتظر من 
الم�ستفيدين من ن�ساط ال�سركة في هذا الخ�سو�س وخا�سة في تر�سيد الإ�ستهالك.

• المعار�س المتنوعة التي ت�ساهم وت�سارك فيها ال�سركة والتي تقام في جميع مناطق اأعمالها على مدار العام.
• م�ساركة ال�سركة في اأ�سبوع المرور وفي المنا�سبات المختلفة، ف�ساًل على الن�سرات الدورية والكتيبات التي ت�سدرها في هذا ال�ساأن.

• الم�ساركة في يوم المهنة الذي تقيمه عدد من جامعات المملكة للتعريف بن�ساط ال�سركة وبالفر�س الوظيفية المتوفرة والتي تحتاج اإليها ال�سركة واإتاحة الفر�سة لهم لاللتحاق بالعمل بها.
• الم�ساهمة في اإنجاح برنامج التدريب التعاوني لطالب الجامعات بالمراحل المختلفة، باإتاحة الفر�سة لهم للتدريب العملي بالمرافق المختلفة بال�سركة، واإك�سابهم الخبرات العملية المنا�سبة �سواء في المجال الفني اأو 

الإداري، وتتيح ال�سركة �سنوياً المجال لحوالي 800 طالباً لال�ستفادة من هذا البرنامج.

• الم�ساهمة في برنامج التدريب ال�سيفي من خالل قبول اأعداد من طالب الثانويات للعمل الجزئي خالل فترة ال�سيف،بهدف تعويدهم على الحياة العملية،مقابل مكافاأة �سهرية ت�سرف لهم، وت�سجيعهم على ق�ساء 
الإجازة ال�سيفية بما يعود عليهم بالنفع المادي والمعنوي والعملي، حيث تتيح ال�سركة الفر�سة لحوالي 600 طالباً �سنوياً لالإ�ستفادة من هذا البرنامج.

• دعـــم الأن�ســـطة البحثيـــة فـــي الجامعـــات ال�ســـعودية وغيرها من الجهـــات العلمية والبحثية ومن هذه الأن�ســـطة: التوقيع على الم�ســـاريع الم�ســـتركة مع مدينـــة الملك عبد العزيـــز، ورعاية الكرا�ســـي العلمية مع كل من 
 جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز وجامعة الملك �ســـعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقيام الجامعات بعقد ور�س عمل متخ�س�ســـة في الكرا�ســـي العلمية ح�ســـرها عدد كبير من مهند�ســـي ال�ســـركة ومهند�ســـي

�سركة اأرامكو ال�سعودية.

• تنظيم زيارات تعريفية لقطاعات المجتمع وللمدار�س والجامعات والكليات المتخ�س�سة وبع�س القطاعات الع�سكرية وموؤ�س�سات المجتمع اإلى من�ساآت ومرافق ال�سركة.
• تنظيم زيارات دورية للمدار�س والجامعات وذلك بهدف التوعية باأهمية تر�سيد ال�ستهالك وكذلك اأهمية التعامل مع الكهرباء لتجنب الحوادث ل قدر اهلل.

• المحافظة على البيئة من خالل مراعاة ال�ســـركة لكافة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على م�ســـتوى الم�ســـاريع والبرامج والخطط التنموية، بالإ�ســـافة اإلى تعميق ال�ســـعور بالم�سوؤولية مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد 
وحماية البيئة والم�ساهمة معها في و�سع �سيا�سات بيئية �سليمة في جميع الجوانب، بالإ�سافة اإلى القيام بدرا�سات عن تقييم الأثر البيئي. كما يبرز اهتمام ال�سركة بالبيئة من خالل مكافحة التلوث في الهواء والماء 

والتربة والحد من اآثار التلوث البيئي على الإن�سان، والم�ساركة في معر�س البيئة والطاقة.

• الم�ســـاهمة بتقديم خدمة اجتماعية لعدد من المنتزهات ال�ســـياحية في المملكة وذلك من خالل تنفيذ »برنامج بيئة اأجمل« الذي يهدف اإلى الترويج للمناطق ال�ســـياحية بالمملكة وي�ســـاهم في تقديم م�ســـاهمة ال�ســـركة 
ك�سريك �سياحي.

المسؤولية اإلجتماعية
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ثانيًا: مسؤوليتنا اإلجتماعية تجاه مجتمع الشركة

1- االأن�سطة االإجتماعية 

• اإقامة حفالت المعايدة لمن�سوبي ال�سركة وتنظيم حفالت التخرج لطلبة معهد التدريب وحفالت تكريم الموظفين المتقاعدين وذوي الخدمة الم�ستمرة.
• اإقامة يوم مفتوح في عيد الفطر للموظفين واأبنائهم في اأندية ال�سركة وتنظيم عدد من الفقرات والعرو�س الترفيهية.

• تنظيـــم عـــدد مـــن البرامج الإجتماعية والثقافية باأندية ال�ســـركة من اأبرزها لقاء التوا�ســـل والوفاء لمتقاعدي ال�ســـركة واإقامة عدد من المحا�ســـرات التوعوية ال�ســـحية للتعريف والوقاية مـــن بع�س الأمرا�س وعدد من 
المحا�سرات الدينية لعدد من الم�سايخ والدعاة.

 • اإقامـــة عـــدد مـــن المحا�ســـرات لبع�ـــس الم�ســـتجدات مثـــل نظـــام �ســـاهر والتفاعـــل مع المنا�ســـبات والأحـــداث العالميـــة باإقامة يـــوم توعوي عـــن اأمرا�س ال�ســـكر وتنظيم حمـــالت التبـــرع بالدم ومعار�ـــس توعوية
عن اأ�سرار المخدرات.

• تنظيم عدد من الدورات والم�سابقات الريا�سية لمن�سوبي ال�سركة واإقامة حفالت ختام لالأن�سطة الريا�سية وتكريم الفرق المميزة. 
• تعزيز التوا�سل الإجتماعي وبث ر�سائل التهاني بمنا�سبة قدوم المواليد اأو الزواج وكذلك الإبالغ عن الموظفين المنومين بالم�ست�سفيات وعن حالت التعازي والتوا�سل معهم بالزيارات والإت�سالت.

• تقديم برامج العرو�س والتخفي�سات لمن�سوبي ال�سركة وعوائلهم.
• تنظيم زيارات تعريفية م�ستمرة للموظفين لالإطالع والتعرف على من�ساآت ومرافق ال�سركة.

• تنظيم فعاليات ال�سركة من اأبرزها ملتقى الجودة الرابع ع�سر ومعر�س واحة الإبداع الم�ساحب وور�س العمل التعريفية لخدمات الم�ستركين والندوة العلمية لالأبحاث والتطوير وندوة ال�سالمة.
• توفير الفر�س التدريبية لأبناء من�سوبي ال�سركة في تعلم اللغة الإنجليزية ومهارات الحا�سوب مع عدد من المعاهد التدريبية المتخ�س�سة.

• تنظيم برامج اأن�سطة ريا�سية لأبناء من�سوبي ال�سركة من اأبرزها برامج لتعليم ال�سباحة.

2- تعزيز التوا�سل 

نفذت ال�سركة العديد من برنامج اإت�سال في مجال الإت�سال الداخلي والخارجي والم�سوؤولية الإجتماعية. وتهدف هذه البرامج اإلى تقوية ال�سلة بين الموظفين وتعزيز الإنتماء والولء لل�سركة اإ�سافة اإلى تعزيز وتطوير 

العالقات مع عمالء ال�سركة بما يخدم اأهدافها واأن�سطتها واإبراز جهود ال�سركة في خدمة المجتمع من خالل المجالت التالية:

برامج الإت�صال الداخلي:

تهدف اإلى التركيز على ا�ستمرارية التوا�سل بين الجمهور الداخلي وال�سركة، الأمر الذي يوؤدي اإلى تاأهيل العالقة بين الطرفين وجعلها تتميز بالثقة والترابط والتبادل المعرفي، حيث ينعك�س ذلك على رفع م�ستوى اأداء 

واإنتاجية الموظفين ومن اأهم هذه البرامج: 

برنامج بانوراما

هو برنامج يبرز الموظفين المميزين الحا�سلين على جائزة »موظف العام« من خالل اإبراز �سورهم واأ�سمائهم على �سا�سات بالزما في المراكز الرئي�سة لل�سركة بهدف تحقيق روح الإنتماء لل�سركة واإتاحة الفر�سة لكل 

موظف لمعرفة زمالئه الآخرين و دعم الموظفين المميزين معنوياً اإ�سافة اإلى الحث على الإبداع والتناف�س بين الموظفين. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (5) برامج. وتم تكريم (415) موظفاً مميزاً وذلك بن�سر �سورهم 

في �سا�سات التميز بمداخل مواقع العمل بال�سركة.

برنامج الإفطار الجماعي

هو عبارة عن اإفطار جماعي تقيمه وحدات الأعمال بال�سركة (اإدارة/ دائرة) بح�سور اأحد الم�سوؤولين بال�سركة بهدف اإتاحة الفر�سة للتوا�سل والتقارب بين الموظفين والإدارة العليا لإ�ساعة جو من الألفة والمودة بين 

الجميع والتغيير وك�سر جمود اأيام العمل. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (79) برنامجاً.
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برنامج ن�سعد لأجلك

الموظف  وم�ساركة  الجميع  بين  والفرح  ال�سعادة  اإ�ساعة  اإلى  ويهدف  بال�سركة.  الم�سوؤولين  احد  بح�سور  مولود)  اأو  (زواج  �سعيد  حدث  بمنا�سبة  الموظفين  لأحد  الإدارة  تقيمه  خفيفة  �ساي  حفلة  عن  عبارة  هو 

�ساحب الحدث ال�سعيد اأفراحه ودعم الموظف معنوياً مع منح الفر�س لزمالء الموظف لتهنئته ب�سكل مبا�سر وحميمي واإتاحة الفر�سة للموظف لتلقي التهنئة من الإدارة العليا ب�سكل مبا�سر. وخالل عام 2010م

 

تم تنفيذ (200) برنامجاً.

برنامج ت�ستحق اأكثر 

هو عبارة عن برنامج يتم فيه تكريم الموظفين المبدعين وتقديم �سهادة �سكر لهم من قبل الموارد الب�سرية في ملتقى الجودة ال�سنوي لل�سركة. ويهدف اإلى تكريم كل موظف مميز لإيجاد جو من المناف�سة بين الموظفين 

ونقل تقدير ال�سركة للموظف من خالل الم�سوؤول. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (10) برامج.

برنامج الحمد اهلل على ال�سالمة

برنامج تقوم فيه ال�سركة بزيارة الموظفين المنومين في الم�ست�سفيات وتقديم »بوكيه ورد« للموظف عليه بطاقة اإهداء مكتوب عليها عبارة »الحمد اهلل على ال�سالمة«. بهدف موا�ساة وت�سجيع الموظفين المنومين 

ودعمهم معنوياً ونف�سياً مع اإ�ساعة ال�سعادة والفرح وخلق جو ا�سري وحميمي بين الموظف وال�سركة. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (23) برنامجاً.

برنامج اإدارتك مميزة

هو عبارة عن برنامج يتم فيه تقديم درع مكتوب عليه »درع ال�سركة لالإدارات المميزة في تطبيق نظام اإدارة الأداء« لالإدارات المميزة في تطبيق نظام اإدارة الأداء. ويهدف البرنامج اإلى اإبراز دعم الإدارة العليا للتطبيق 

ال�سحيح لنظام اإدارة الأداء وزيادة اهتمام الإدارات والتزامهم بالتطبيق ال�سحيح لقواعد ونظم واإجراءات اإدارة اأداء الموظفين وبث روح التناف�س بينهم وخلق جو من المناف�سة بين الإدارات اإ�سافة اإلى تح�سين ال�سورة 

الذهنية لل�سركة من خالل تطبيق نظام عادل لأداء الموظفين. وقامت ال�سركة بتكريم الإدارات المميزة في تطبيق نظام اإدارة الأداء لعام 2009م بتقديم (درع ال�سركة) لعدد (30) اإدارة/دائرة، كما تم تكريم الروؤ�ساء 

المميزين وعددهم (228) رئي�ساً بتقديم �سهادات تقدير وجوائز مالية لهم.

برنامج مهرجان العيد

هو عبارة عن يوم ترفيهي مفتوح للموظفين واأبنائهم تقيمه ال�سركة في منا�سبات الأعياد باأندية ال�سركة. ويهدف البرنامج اإلى زيادة ولء وانتماء الموظفين واأ�سرهم لل�سركة والهتمام باأبناء موظفي ال�سركة اإ�سافة اإلى 

اإيجاد عالقة بين ال�سركة وموظفيها واإظهار اهتمام ال�سركة بموظفيها واأبنائهم. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (8) برامج.

برامج الت�صال الخارجي

تهدف اإلى تحقيق ترابط وات�ســـال فاعل لدى الموؤثرين من القادة وكبار الم�ســـوؤولين وبناء عالقة متينة مع المجتمع خارج ال�ســـركة مما يوؤدي اإلى اإظهار �ســـفافية عالية من قبل ال�سركة وتح�سين ال�سورة الذهنية لل�سركة 

ومن اأبرز هذه البرامج:

برنامج زيارات اأبناء الموظفين لل�سركة

هو عبارة عن برنامج تقوم ال�سركة فيه بتنظيم زيارات وجولت ميدانية لأبناء الموظفين لمقر ال�سركة وللمرافق المهمة بال�سركة كمحطات التوليد، ومكاتب خدمات الم�ستركين، واأندية الكهرباء. ويهدف البرنامج اإلى 

زيادة ولء وانتماء الموظفين واأ�سرهم لل�سركة ودعم الثقة بين ال�سركة وموظفيها وتعزيز العالقة بين ال�سركة وموظفيها واإظهار اهتمام ال�سركة باأبناء موظفيها. وخالل عام 2010م تم تنفيذ (8) برامج.

برنامج زيارات قطاعات المجتمع لل�سركة

هو برنامج تقوم ال�سركة من خالله بدعوة وا�ستقبال عدد من قطاعات المجتمع المختلفة (التعليمية، الحكومية، الخا�سة، وغيرها) لزيارة ال�سركة والإطالع على اأبرز مرافقها. ويهدف البرنامج اإلى مد ج�سور التوا�سل 

بين ال�سركة والمجتمع الخارجي وتعزيز مكانة ال�سركة في المجتمع من خالل اإبراز اأعمالها واأن�سطتها وتحفيز طالب الجامعات على اللتحاق بال�سركة بعد التخرج. وخالل عام 2010م تم تنفيذ  (59) برامجاً.

برامج الم�سوؤولية الإجتماعية

تهدف اإلى تح�سين ال�سورة الذهنية لل�سركة مما يعزز حالة الر�سا العام عن ال�سركة. وبالتالي يدفعها ذلك للتركيز على المزيد من الإنتاجية، وتحقيق المزيد من النجاح على كل الأ�سعدة ومن اأبرزها:

المسؤولية اإلجتماعية
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برنامج بيئة اأجمل

 هو برنامج تقوم فيه ال�سركة بالم�ساهمة بتقديم خدمة »اجتماعية« لإحدى المنتزهات اأو الأماكن ال�سياحية في المملكة. ويهدف البرنامج اإلى الترويج للمناطق ال�سياحية ذات البيئة الطبيعية والإ�سهام في دعم ال�سياحية 

الداخلية وتقديم ال�سركة ك�سريك �سياحي وخالل عام 2010م تم تنفيذ (3) برامج غطت منتزه رو�سة خريم بالريا�س ومنتزه �سودة ع�سير واأحد المنتزهات العامة بجدة. 

برنامج خدمة �سيوف الرحمن

هو برنامج يقوم على خدمة تطوعيه لمجموعة من موظفي ال�سركة اخذوا مواقعهم  في الم�ساعر لخدمة حجاج بيت اهلل، ويهدف البرنامج اإلى اإر�ساد التائهين وم�ساعدة المر�سى من الحجاج وتقديم هدايا خا�سة 

ل�سيوف الرحمن عبارة عن حقيبة ت�سمل (�سجادة �سالة، �سم�سية، كمامات). وخالل عام 2010م تم توزيع (10,000) حقيبة على حجاج بيت اهلل الحرام.



األرباح المحققة في عام  2010 م



القوائم المالية

94تقرير مراجعي الحسابات

95قائمة المركز المالي

97قائمة الدخل

98قائمة التدفقات النقدية

100قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

101إيضاحات حول القوائم المالية



94



95

20102009اإي�صاح

الموجودات

الموجودات المتداولة

37,231,2763,882,672نقد واأر�سدة لدى البنوك

49,965,00710,586,218ذمم م�ستهلكي الكهرباء واإيرادات م�ستحقة، �سافي

53,635,2362,200,281 و29دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى، �سافي

65,704,8865,623,342مخزون، �سافي

26,536,40522,292,513مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

365,500365,500قر�س ل�سركة زميلة

72,296,8502,353,398اإ�ستثمارات في حقوق ملكية �سركات واأخرى

826,038,18632,214,782م�ساريع تحت التنفيذ

9135,634,986109,359,611 و29موجودات ثابتة، �سافي

164,335,522144,293,291مجموع الموجودات غير المتداولة

190,871,927166,585,804مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

المطلوبات المتداولة

1049,539,91244,588,737ذمم دائنة

114,402,2184,201,794م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

131,189,317828,400اأق�ساط متداولة من قرو�س طويلة الأجل

قائمة المركز المالي كما في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية
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20102009اإي�صاح

55,131,44749,618,931مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

1310,632,3906,511,857قرو�س طويلة الأجل

1419,000,00012,000,000�سكوك

154,690,2184,422,298تعوي�سات الموظفين

1716,736,94514,970,528اإيرادات موؤجلة، �سافي

1,295,4421,159,137تاأمينات م�ستركين

29ذمم حكومية طويلة الجل 1014,039,78914,039,789 و 

1818,688,06014,938,060قرو�س حكومية

85,082,84468,041,669مجموع المطلوبات غير المتداولة

140,214,291117,660,600مجموع المطلوبات

حقوق الم�صاهمين

1941,665,93841,665,938راأ�س المال

291,333,1761,105,267اإحتياطي نظامي

20536,177534,777اإحتياطي عام

297,122,3455,619,222اأرباح مبقاة

50,657,63648,925,204مجموع حقوق الم�صاهمين

190,871,927166,585,804مجموع المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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20102009اإي�صاح

ايرادات الت�سغيل

25,872,78022,040,360مبيعات الطاقة الكهربائية

841,119794,852تعرفة قراءة و�سيانة العدادات واإعداد الفواتير

171,145,8411,015,737تعرفة تو�سيل الخدمة الكهربائية

27,859,74023,850,949مجموع ايرادات الت�صغيل

تكلفة المبيعات

(5,898,501)(5,796,633)وقود

(1,826,900)(3,742,597)طاقة م�ستراة

(7,482,952)(7,752,943)21ت�سغيل و�سيانة

29ا�ستهالكات الت�سغيل وال�سيانة (7,202,000)(8,027,017)9 و 

)22,410,353()25,319,190(اإجمالي تكلفة المبيعات

2,540,5501,440,596اإجمالي الربح

(315,542)(381,521)22م�سروفات عمومية وادارية

(339,909)(353,189)9اإ�ستهالكات الم�سروفات العمومية والإدارية

1,805,840785,145الربح من العمليات الت�سغيلية

23473,248357,491ايرادات وم�سروفات اأخرى، �سافي

2,279,0881,142,636�صافي ربح ال�صنة

ربح ال�سهم الأ�سا�سي (بالريالت ال�سعودية):

0,430,19- من العمليات الت�سغيلية لل�سنة (اإي�ساح 24)

0,550,27- من �سافي ربح ال�سنة (اإي�ساح 24)

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية
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20102009

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية

  1,142,636  2,279,088�سافي ربح ال�سنة 

تعديالت لت�صوية �صافي الربح مع �صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية:

  125,968  257,564مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

(20,405)-مخ�س�س الأر�سدة المدينة الأخرى الم�سكوك في تح�سيلها

  623  11,180مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

(34,263)  21,670ح�سة ال�سركة في �سافي خ�سائر (اأرباح) ال�سركات الم�ستثمر فيها

  7,541,909  8,380,206اإ�ستهالكات

(31,096)(97,833)اأرباح اإ�ستبعاد موجودات ثابتة، �سافي

(222,367)-تعديالت �سنوات �سابقة

-(765)ارباح بيع ا�ستثمارات 

267,92025,545تعوي�سات الموظفين، �سافي

1,766,4181,617,741ايرادات موؤجلة، �سافي 

التغيير فى الموجودات والمطلوبات الت�صغيلية

363,6474,361,661ذمم م�ستهلكي الكهرباء واإيرادات م�ستحقة

718,013(1,434,955)دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

182,708(92,724)مخزون

4,951,1759,072,036ذمم دائنة

193,924151,169م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

136,30563,349�سافي المتح�سالت والمدفوعات من تاأمينات الم�ستركين

17,002,82024,695,227�صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية

قائمة التدفقات النقدية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية
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20102009

التدفقات النقدية من الأن�صطة الإ�صتثمارية

(159,211)(2,000)ا�ستثمارات في حقوق ملكية ال�سركات واأخرى

(1,000,119)1,000,119 ودائع لأجل

(30,910,764)(28,487,495)موجودات ثابتة وم�ساريع تحت التنفيذ 

106,34237,490المح�سل من بيع موجودات ثابتة

-37,643المح�سل من بيع ا�ستثمارات 

(365,500)-قر�س ل�سركة زميلة

744,176-ذمم حكومية طويلة الأجل 

)31,653,928()27,345,391(�صافي النقد الم�صتخدم في الأن�صطة الإ�صتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية

-3,750,000قر�س حكومي

7,000,0007,000,000�سكوك 

4,481,4502,136,139�سافي  الم�ستلم و (الم�سدد) من القرو�س طويلة الأجل 

(526,982)(540,156)اأرباح م�سددة للم�ساهمين ومكافاأة اع�ساء مجل�س الإدارة 

14,691,2948,609,157�صافي النقد الناتج من الأن�صطة التمويلية

4,348,7231,650,456�صافي التغير فى النقد والنقد المماثل خالل ال�صنة

2,882,5531,232,097ر�سيد النقد والنقد المماثل في بداية ال�سنة

7,231,2762,882,553ر�صيد النقد والنقد المماثل في اآخر ال�صنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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املجموعاأرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�صاح

41,665,938991,004534,5735,361,10648,552,621ر�سيد 1 يناير 2009 

(222,367)(222,367)---29تعديالت �سنوات �سابقة

1,142,6361,142,636---29�سافي ربح ال�سنة (المعدل)

(547,252)(547,252)---25توزيعات اأرباح للم�ساهمين عن عام 2008

(638)(638)---26مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة عن عام 2008

204-204--20ت�سوية المح�سل من ر�سم الكهرباء (اأفراد)

-(114,263)-114,263-29المحول اإلى الحتياطي النظامي (المعدل)

41,665,9381,105,267534,7775,619,22248,925,204ر�صيد 31 دي�صمبر 2009 )المعدل(

2,279,0882,279,088---�سافي ربح ال�سنة 

(547,252)(547,252)---25توزيعات اأرباح للم�ساهمين عن عام 2009 

(804)(804)---26مكافاآت اع�ساء مجل�س الإدارة عن عام 2009 

1,400-1,400--20ت�سوية المح�سل من ر�سم الكهرباء (اأفراد)

-(227,909)-227,909-المحول الى الحتياطي النظامي 

41,665,9381,333,176536,1777,122,34550,657,636ر�صيد 31 دي�صمبر 2010 

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق الم�صاهمين لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 
باآلف الريالت ال�سعودية
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اإي�صاحات حول القوائم المالية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

1 -  التكوين  والن�صاط

ن�ساأت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بناًءًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 169 الموؤرخ 11 �سعبان 1419هـ الموافق 29 نوفمبر 1998م القا�سي باإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية ال�سعودية، ودمج جميع 

ال�سركات المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية (عدد ع�سر �سركات م�ساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياًً) بالإ�سافة اإلى م�ساريع الموؤ�س�سة العامة للكهرباء وهي موؤ�س�سة حكومية 

تابعة لوزارة ال�سناعة والكهرباء (عدد اأحد ع�سر م�سروعاًًًًًًًًً ت�سغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق مختلفة في �سمال المملكة) في ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

تاأ�س�ست ال�سركة بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م/16 الموؤرخ 6 رم�سان 1420هـ الموافق 13 دي�سمبر 1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 153 الموؤرخ 5 رم�سان 1420هـ الموافق 12 دي�سمبر 1999م، 

وقرار وزير التجارة رقم 2047 الموؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 اإبريل 2000م ك�سركة م�ساهمة �سعودية، بموجب ال�سجل التجاري ال�سادر من الريا�س برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 1421هـ الموافق 

3 مايو2000م.

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر ال�سركة المنتج الرئي�سي للطاقة الكهربائية في جميع اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات 

الحكومية وال�سناعية والزراعية والتجارية وال�سكنية.

تق�سم ال�سركة من حيث هيكلها التنظيمي اإلى ن�ساطات اأ�سا�سية للتوليد والنقل والتوزيع ون�ساطات م�ساندة كالمالية والموارد الب�سرية والخدمات العامة والتخطيط. تعتبر اأن�سطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبع�سها 

البع�س في اإنتاج الطاقة الكهربائية واإي�سالها اإلى الم�ستهلك حيث تعمل ال�سركة على تطوير اأ�سعار بيع بينية بين اأن�سطة التوليد والنقل والتوزيع وحالياً تتحقق اإيرادات ال�سركة من بيع التيار للم�ستهلك النهائي ح�سب 

الت�سعيرة الر�سمية المقررة من قبل الدولة. كما يوجد لدى ال�سركة خطة لف�سل الأن�سطة الرئي�سية اإلى �سركات م�ستقلة وعليه �ستحدد اإيرادات وم�سروفات كل �سركة على حدة عند تاأ�سي�س هذه ال�سركات.

تخ�سع ال�سركة للرقابة على تعرفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات ت�سدر من مجل�س الوزراء بناًء على تو�سية من هيئة تنظيم الكهرباء والنتاج المزدوج، التي تاأ�س�ست في 13 نوفمبر 2001م بموجب قرار 

مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419هـ. تم اإجراء اآخر تعديل على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421هـ حيث بلغت اأعلى �سريحة فيها 26 هللة للكيلو 

واط / �ساعة وبداأ تطبيقها اإعتباراً من 1 �سعبان 1421هـ الموافق 28 اأكتوبر 2000م.

كما تم اإجراء تعديل اآخر على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجل�س الوزراء (قرار رقم 333) بتاريخ 16 �سوال 1430هـ الموافق 5 اأكتوبر 2009م وذلك باأن يكون لمجل�س اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 

المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات ال�ستهالك غير ال�سكني (التجاري، ال�سناعي، الحكومي)، اإجراء تعديالت على قيمها واإقرارها بما ل يتجاوز 26 هللة لكل (كيلو واط / �ساعة) بحيث تراعي هذه التعريفات 

الأحمال الكهربائية في اأوقات الذروة وغيرها وبداأ تطبيقها اإعتباراً من 19 رجب 1431هـ الموافق 1 يوليو 2010م. 

تبداأ ال�سنة المالية لل�سركة من اأول �سهر يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمبر من كل �سنة ميالدية وفقاً للنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

تت�سمن القوائم المالية ح�سابات �سركة الكهرباء لل�سكوك و�سركة �سوئيات لالإت�سالت و�سركة هجر لإنتاج الكهرباء وهي �سركات ذات م�سوؤولية محدودة مملوكة بالكامل لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.



102

القوائم المالية

2 -  ملخ�س ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة

لقد تم اإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين. اإن ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو الآتي:

العرف المحا�سبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية، باإ�ستثناء تلك الإ�ستثمارات التي يتم قيد قيمتها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

التقديرات المحا�سبية

اإن اإعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفترا�سات التي قد توؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإف�ساح عن الموجودات والمطلوبات 

المحتملة في تاريخ القوائم المالية اإ�سافة اإلى مبالغ الإيرادات والم�سروفات خالل تلك ال�سنة. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ اإ�سدار القوائم المالية 

اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد المماثل 

اأو اأ�سهر  ثــالث  خــالل  اإ�ستحقاقها  تواريخ  تكون  والتي  محددة  نقدية  مبالغ  اإلــى  للتحويل  القابلة  الأخــرى  والإ�ستثمارات  البنكية  والــودائــع  والأر�ــســدة  ال�سناديق  في  النقدية  المماثل  والنقد  النقد   يت�سمن 

اأقل من تاريخ ربطها.

ذمم م�ستهلكي الكهرباء 

تمثل المبالغ التي لم يتم تح�سيلها من الم�ستهلكين في تاريخ قائمة المركز المالي، ويتم اإظهار ذمم م�ستهلكي الكهرباء بال�سافي بعد تكوين مخ�س�س للذمم التي يكون تح�سيلها اأمرا م�سكوكا فيه.

المخزون 

الالزمة المخ�س�سات  تكوين  بعد  بال�سافي  المخزون  اإظــهــار  ويتم  المرجح،  المتو�سط  لطريقة  وفقاً  بالتكلفة  الــوقــود  ومــخــزون  الأخـــرى  والــمــواد  والتوزيع  والنقل  التوليد  ولـــوازم  مــواد  مخزون  تقييم  يتم 

 

للمخزون المتقادم وبطيء الحركة.

ت�سجل مواد المخزون المعتبرة جزء اأ�سا�سي من محطات التوليد اأو �سبكات النقل والتوزيع والمن�ساآت الأخرى مثل المواد الإ�ستراتيجية والإحتياطية �سمن بند الموجودات الثابتة.

االإ�ستثمارات في حقوق ملكية �سركات واأخرى

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات في ال�سركات الم�ستثمر فيها بن�سبة %20 اأو اأكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية والتي تق�سي باإثبات الإ�ستثمار عند اقتنائه بالتكلفة على اأن يتم تعديله بعد ذلك في �سوء التغير في ح�سة ال�سركة 

في �سافي موجودات ال�سركة الم�ستثمر فيها. يتم اإثبات ح�سة ال�سركة في نتائج اأعمال تلك ال�سركات عند �سدور القوائم المالية النهائية لها. 

تظهر الإ�ستثمارات في ال�سركات المملوكة بن�سبة تقل عن %20 من راأ�س مال ال�سركات غير المتداولة بالتكلفة، ويجري قيد الإيرادات من هذه ال�ستثمارات عند تح�سيل توزيعات الرباح من ال�سركات الم�ستثمر بها.

تظهر الإ�ستثمارات الم�ستراة لهدف الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق بالتكلفة (المعدلة بالعالوة اأو الخ�سم عند ال�سراء) ناق�سة المخ�س�س لقاء اأي انخفا�س غير موؤقت في قيمتها. ت�سنف هذه الإ�ستثمارات 

كموجودات غير متداولة فيما عدا ال�سندات التي ت�ستحق في الفترة المالية التالية، حيث يتم ت�سنيفها موجودات متداولة. ويتم قيد هذه الإ�ستثمارات بتاريخ ا�ستحقاقها.

الموجودات الثابتة 

يتم اإثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري اإ�ستهالكها باإ�ستثاء الأرا�سي على مدار العمر الت�سغيلي المقدر لها وفقا لطريقة الق�سط الثابت وت�سمل التكلفة �سعر ال�سراء من المورد والعمالة المبا�سرة 

وم�سروفات الإن�ساء غير المبا�سرة وتكاليف الإقترا�س حتى تاريخ و�سع الأ�سل في الخدمة. يتم حذف الموجودات الثابتة المباعة اأو الم�ستبعدة واإ�ستهالكها المتراكم من الح�سابات بتاريخ بيعها اأو ا�ستبعادها، ويتم 

اإثبات الربح اأوالخ�سارة الناتجة �سمن قائمة الدخل، وتقدر الأعمار الت�سغيلية ح�سب ما يلي:
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من 20 اإىل 25 �سنةمن�ساآت ومعدات وقطع غيار التوليد

من 20 اإىل 30 �سنة�سبكات ومعدات وقطع غيار النقل

من 15 اإىل 25 �سنة�سبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

من 20 اإىل 30 �سنةاملباين

من 4 اإىل 20 �سنةاملوجودات الأخرى

االإنخفا�ص في قيمة الموجودات 

تقوم ال�سركة باجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملمو�سة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناتجة عن انخفا�س في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة 

القابلة لالإ�سترداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه الخ�سارة. وفي الحالت التي ل يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي 

ينتمي اإليها ذلك الأ�سل. 

وفي الحالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالإ�سترداد لالأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية باأقل من قيمتــه الدفترية، عندئذ تخف�س القيمة الدفترية لذلك الأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة لالإ�سترداد 

لها، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�س في قيمة الأ�سل م�سروفات فوراً في قائمة الدخل. 

واإذا ما تم لحقاً عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�س في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لالأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة المعدلة القابلة لالإ�سترداد، على األ تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها 

عن القيمة الدفترية التي كان من المفتر�س تحديدها فيما لو لم يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س في قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية في ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�س في القيمة 

اإيرادات فوراً في قائمة الدخل.

ر�سملة تكلفة االإقترا�ص 

يتم ر�سملة �سافي تكلفة الإقترا�س – والتي تمثل تكاليف القرو�س طويلة الأجل واأي اأعباء تمويلية اأخرى تكبدتها ال�سركة مخ�سوماً منها اأي عوائد دائنة تم الح�سول عليها خالل ال�سنة – على جميع الم�ساريع تحت 

التنفيذ ذات المبالغ الهامة والتى يتطلب اإن�ساوؤها فترة زمنية طويلة وتح�سب تكاليف التمويل التي يتم ر�سملتها بتطبيق معدل الر�سملة على متو�سط المبالغ التي اأنفقت على كل م�سروع تحت التنفيذ. 

م�ستقات االدوات المالية ومحا�سبة تغطية المخاطر 

ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات المالية لتغطية تعر�سها لأجزاء معينة من مخاطر ن�سب الفوائد الناتجة عن الأن�سطة التمويلية، وت�سنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر اأ�سعار المرابحات. 

ان ا�ستخدام الم�ستقات المالية هي خا�سعة ل�سيا�سات ال�سركة المعتمدة من قبل مجل�س الإدارة وتتفق مع اإ�ستراتيجية ال�سركة في اإدارة المخاطر. ل ت�ستخدم ال�سركة الم�ستقات المالية لأغرا�س الم�ساربة. يتم قيا�س 

الم�ستقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة. في حال عدم ا�ستيفاء كامل �سروط محا�سبة التحوط وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها يتم 

قيد التغير في القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�ستقة �سمن م�ساريف التمويل.

مخ�س�ص مكافاأة نهاية الخدمة

يتم اإحت�ساب مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة للعاملين �سنوياً وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية ال�سعودية.

مخ�س�ص الزكاة

يتم التي  لل�سنة  الدخل  قائمة  �سمن  ت�سجيلها  يتم  للزكاة  النهائي  الربط  عند  تنتج  قد  تعديالت  ــة  واأي ال�سعودية،  العربية  بالمملكة  والــدخــل  الــزكــاة  م�سلحة  لأنظمة  وفقاً  الــزكــاة  مخ�س�س  اإحت�ساب  يتم 

 

اإ�ستالم الربط النهائي فيها.
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االإيرادات

• يتم اإثبات اإيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند اإ�سدار الفواتير للم�ستركين بقيمة اإ�ستهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقا�س بالكيلو واط / �ساعة. ويتم تقدير الإيرادات الم�ستحقة للطاقة الم�ستهلكة من قبل 
الم�ستركين والتي لم ي�سدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي. 

• يتم اإثبات اإيرادات تعريفة قراءة و�سيانة العدادات واإعداد الفواتير عند اإ�سدارها للم�ستركين وهى عبارة عن التعريفة ال�سهرية الثابتة التي يتم اإحت�سابها بناًء على �سعة العدادات الم�ستخدمة من قبل الم�ستركين 
ويتم تقدير الإيرادات الم�ستحقة للتعريفة الخا�سة بالفواتير التي لم ت�سدر حتى تاريخ المركز المالي.

• يتم ت�سجيل مبالغ تعريفة تو�سيل الخدمة الكهربائية الم�ستلمة من الم�ستركين كاإيرادات موؤجلة �سمن المطلوبات ومن ثم يتم اإثباتها كاإيرادات باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت بناًء على متو�سط اأعمار المعدات 
الم�ستخدمة في خدمة الم�ستركين والمقدرة بع�سرين �سنة.

الم�سروفات 

تت�سمن م�سروفات الت�سغيل وال�سيانة الم�سروفات الخا�سة بالتوليد والنقل والتوزيع بالإ�سافة اإلى ن�سيب تلك الأن�سطة من م�سروفات الخدمات العامة والأن�سطة الم�ساندة، ويتم اإدراج باقي تلك الم�سروفات �سمن 

الم�سروفات العمومية والإدارية. يتم توزيع م�سروفات الخدمات العامة والأن�سطة الم�ساندة ح�سب اإ�ستفادة كل ن�ساط من تلك الم�سروفات، ويتم تقييم ذلك دورياً. 

االإحتياطي النظامي 

تم�سياً مع نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تجنيب %10 من �سافي الدخل ال�سنوي لتكوين الإحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 

ن�سف راأ�س المال.

العمالت االأجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة حين اإجراء تلك المعامالت وتحول اأر�سدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والم�سجلة بالعمالت 

الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي اإلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في ذلك التاريخ، واأي اأرباح اأو خ�سائر محققة اأو غير محققة تنتج عن ذلك ت�سجل �سمن قائمة الدخل.

3 -  النقد والأر�صدة لدى البنوك
باآلف الريالت ال�سعودية         

20102009

2,9592,887نقد بال�سندوق

2,384,110994,805نقد لدى البنوك

4,844,2072,884,980ودائع ق�سرية الأجل

7,231,2763,882,672

يت�سمن النقد واأر�سدة لدى البنوك كما في 31 دي�سمبر 2010م (�سفر) – (2009م : 1 مليار ريال �سعودي) يمثل ودائع ق�سيرة الأجل ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ ربطها. كما يت�سمن ر�سيد 

الودائع ق�سيرة الأجل مبلغ 146 مليون ريال �سعودي (2009م : 94 مليون ريال �سعودي) يتعلق ببرنامج الإدخار الخا�س بالموظفين.
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20102009

ذمم م�صتهلكي الكهرباء

2,086,9124,022,863جهات حكومية

4,373,3543,095,487التجاري وال�سكني

2,216,4051,958,339ذمم كبار ال�سخ�سيات

1,468,4931,623,446اأرامكو ال�سعودية (اي�ساحي 27 و 30)

571,858757,592ذمم اي�سال التيار

362,984339,077املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه

11,080,00611,796,804جمموع ذمم م�ستهلكي الكهرباء

(2,121,311)(2,378,875)يخ�سم: خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

8,701,1319,675,493�سايف: ذمم م�ستهلكي الكهرباء

1,263,876910,725ي�ساف:ايرادات م�ستحقة

9,965,00710,586,218املجموع

فيما يلي حركة مخ�س�س الديون الم�سكوك في تح�سيلها خالل ال�سنة:
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,121,3111,995,343الر�سيد، بداية ال�سنة

257,564125,968املحمل خالل ال�سنة

2,378,8752,121,311الر�سيد، نهاية ال�سنة

4 -  ذمم م�صتهلكي الكهرباء واليرادات الم�صتحقة، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              
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5 -  الدفعات المقدمة والأر�صدة المدينة الأخرى، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,789,5351,745,768دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

203,95619,582الإعتمادات الم�ستندية القائمة

20,94045,455م�سروفات مدفوعة مقدما

244,173244,173ذمم حكومية اخرى (اإي�ساح 29)

437,421206,092ذمم اأخرى

3,696,0252,261,070مجموع

(60,789)(60,789)يخ�سم: مخ�س�س الأر�سدة المدينة الأخرى الم�سكوك في تح�سيلها

3,635,2362,200,281

6 -  المخزون، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,130,9043,217,045مواد ولوازم محطات التوليد

1,863,2131,862,596مواد ولوازم �سبكات التوزيع

290,027247,390مواد ولوازم �سبكات النقل

401,933337,278وقود وزيوت

219,870148,914اأخرى

5,905,9475,813,223مجموع

(189,881)(201,061)يخ�سم: مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

 5,704,8865,623,342
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فيما يلي حركة مخ�س�س المخزون بطيء الحركة خالل ال�سنة:

20102009

189,881189,258الر�سيد، بداية ال�سنة

11,180623المحمل خالل ال�سنة

201,061189,881الر�سيد، نهاية ال�سنة

7 - اإ�صتثمارات في حقوق ملكية �صركات واأخرى
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

1,895,6401,915,310الإ�ستثمارات الم�سجلة وفق طريقة حقوق الملكية (اأ)

1,2101,210الإ�ستثمارات الأخرى بالتكلفة (ب)

400,000436,878الإ�ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (ج)

2,296,8502,353,398

 اأ - الإ�صتثمارات الم�صجلة وفق طريقة حقوق الملكية
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009ن�صبة حقوق الملكية

1,876,8421,898,649%31,6هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية (اأ - 1)

13,79813,661%50�سركة الماء والكهرباء (اأ - 2)

1,0001,000%20�سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء (اأ - 3)

2,0002,000%20�سركة كهرباء رابغ (اأ - 4)

-2,000%50�سركة �سرماء للكهرباء (اأ – 5)

1,895,6401,915,310مجموع الإ�ستثمارات الم�سجلة وفق طريقة حقوق الملكية
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)اأ - 1( هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

�ساركت ال�سركة في راأ�س مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز الإ�ستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول الأع�ساء. تبلغ قيمة الم�ساركة 484,80 مليون دولر 

اأمريكي بما يعادل مبلغ 1,818 مليون ريال �سعودي. لم يتم اإ�سدار القوائم المالية النهائية لعام 2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 2( �صركة الماء والكهرباء

�ساركت ال�سركة مع الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة في تاأ�سي�س �سركة الماء والكهرباء ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة وذلك بناًء على قرار المجل�س القت�سادي الأعلى رقم 23/5 وتاريخ 23 ربيع الأول 1423هـ 

المت�سمن ت�سجيع القطاع الخا�س على الم�ساركة في م�ساريع تحلية المياه المالحة. تبلغ قيمة الم�ساركة 15 مليون ريال �سعودي م�سددة بالكامل وهي عبارة عن 300,000 ح�سة تمثل %50 من راأ�سمال ال�سركة. لم يتم 

اإ�سدار القوائم المالية النهائية ل�سركة الماء والكهرباء لعام 2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 3( �صركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء

بناًء على قرار مجل�س الإدارة رقم م 02/73/2007 وتاريخ 1 ذوالحجة 1428هـ �ساركت ال�سركة مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة في تاأ�سي�س �سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء ك�سركة م�ساهمة بناًء على المر�سوم الملكي 

رقم 77 وتاريخ 14 رم�سان 1428هـ. تبلغ قيمة الم�ساركة 1 مليون ريال �سعودي م�سددة بالكامل وهي تمثل %20 من راأ�س مال ال�سركة. لم تمار�س ال�سركة ن�ساطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم ا�سدار قوائم مالية 

نهائية ل�سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء حتى تاريخ ا�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 4( �صركة كهرباء رابغ

بالكامل م�سددة  �سعودي  ريــال  مليون   2 براأ�سمال  رابــغ  كهرباء  �سركة  باإن�ساء  ال�سركة  قامت  2008م  يونيو   3 الموافق  1429هـ  الأول  جمادى   26 وتاريخ   06/76/2008 م  رقم  الإدارة  مجل�س  قــرار  على  بناًء 

 

وهي تمثل %100 من راأ�س مال ال�سركة.

خالل الربع الثالث من عام 2009م تم زيادة راأ�س مال �سركة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال �سعودي اإلى 10 مليون ريال �سعودي واإدخال �سركاء جدد واأ�سبحت ح�سة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء %20 بدلً من 100%. 

لم يتم اإ�سدار قوائم مالية نهائية ل�سركة كهرباء رابغ حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 5( �صركة �صرماء للكهرباء

بناًء على القرار الوزاري رقم (161/ق) وتاريخ 12 جمادى الأول 1431هـ الموافق 26 اإبريل 2010م قامت ال�سركة باإن�ساء �سركة �سرماء للكهرباء (�سركة م�ساهمة مقفلة) براأ�س مال 2 مليون ريال �سعودي، وخالل ال�سنة 

تم دخول �سريك وزيادة راأ�س المال بنف�س المبلغ لي�سبح راأ�س مال ال�سركة 4 مليون ريال �سعودي حيث اأ�سبحت ح�سة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء %50 من اأ�سهم ال�سركاء ولم يتم اإ�سدار القوائم المالية النهائية لعام 

2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم.
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ب - الإ�صتثمارات الأخرى بالتكلفة

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009ن�صبة حقوق امللكية

400400%8�سركة ال�سعيبة للمياه والكهرباء

400400%8�سركة ال�سقيق للمياه والكهرباء

250250%5�سركة الجبيل للمياه والكهرباء

160160%8�سركة ال�سعيبة القاب�سة

1,2101,210مجموع الإ�ستثمارات الأخرى بالتكلفة

ج - الإ�صتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

300,000300,000�سكوك ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية

50,00050,000�سكوك �سركة بن لدن

50,00050,000�سندات بنك �ساب

36,878-�سكوك هيئة راأ�س الخيمة لال�ستثمار

400,000436,878مجموع الإ�ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

د - الح�صة في �صافي )خ�صائر( اأرباح  ال�صركات الم�صتثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

36,153(21,807)هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون الخليجي

(1,890)137�سركة الماء والكهرباء

34,263(21,670)المجموع (اي�ساح 23)
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8 - الم�صاريع تحت التنفيذ

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

15,424,05916,837,518م�ساريع التوليد

6,407,37711,935,612م�ساريع النقل

3,930,6393,249,981م�ساريع التوزيع

276,111191,671م�ساريع عامة

26,038,18632,214,782

بلغت �سافي تكاليف التمويل المر�سملة على الم�ساريع الإن�سائية خالل ال�سنة مبلغ 1,070 مليون ريال �سعودي (عام 2009م: مبلغ 769 مليون ريال �سعودي).

9 -  الموجودات الثابتة، �صافي

باآلف الريالت ال�سعودية

المجموعاأخرى�صيارات واآلياتقطع غيار راأ�صماليةاآلت ومعداتمبانياأرا�صي

التكلفــة

11,533,63313,990,760203,416,3943,196,0261,146,4207,510,281230,793,514 يناير 2010

46,028862,21133,145,541232,423178,454208,38934,673,046الإ�سافات

(373,398)(57)(50,043)(191)(320,661)(2,446)-الإ�ستبعادات

-(5,107,755)--6385,107,117-اإعادة ت�سنيف

311,579,66114,851,163241,348,3913,428,2581,274,8312,610,858265,093,162 دي�سمبر 2010

الإ�صتهالكات

8,723,765108,133,0161,729,315918,0821,929,725121,433,903-1 يناير 2010

477,2997,271,234105,64990,921435,1038,380,206-الإ�سافات

(355,933)(54)(50,041)(103)(303,371)(2,364)-الإ�ستبعادات

-(731,324)--508730,816-اإعادة ت�سنيف

9,199,208115,831,6951,834,861958,9621,633,450129,458,176-31 دي�سمبر 2010

القيمة الدفترية ال�صافية

311,579,6615,651,955125,516,6961,593,397315,869977,408135,634,986 دي�سمبر 2010

311,533,6335,266,99595,283,3781,466,711228,3385,580,556109,359,611 دي�سمبر 2009

يت�سمن بند الأرا�سي اأعاله قطع ارا�سي تكلفتها الدفترية 151 مليون ريال �سعودي، لم يتم نقل ملكيتها لإ�سم ال�سركة بعد.
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اإن �سافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة لل�سركة كما في 31 دي�سمبر 2010م موزعة على الأن�سطة الرئي�سية  كما يلي :

20102009

المجموعالمجموعالمن�صاآت العامةالتوزيعالنقلالتوليد

245,236587,388225,249521,7881,579,6611,533,633اأرا�سي

2,695,4811,870,261154,903931,3105,651,9555,266,995مباني

47,654,61042,805,03034,710,509346,547125,516,69695,283,378اآلت ومعدات

1,162,176410,05520,9402261,593,3971,466,711قطع غيار راأ�سمالية

315,869315,869228,338---�سيارات واآليات

532,312308,03630,104106,956977,4085,580,556اأخرى

52,289,81545,980,77035,141,7052,222,696135,634,986109,359,611

بلغ م�سروف الإ�ستهالك المحمل على الأن�سطة المختلفة خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر: 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,201,7612,889,023ا�ستهالك التوليد

2,438,9542,114,184ا�ستهالك النقل

2,386,3022,198,793ا�ستهالك التوزيع

353,189339,909ا�ستهالك المن�ساآت العامة

8,380,2067,541,909
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10 -  الذمم الدائنة

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

46,227,37240,959,482ارامكو ال�سعودية عن تكلفة الوقود (اإي�ساحي 27 و 30)

(13,295,613)(13,295,613)المحول لح�ساب الحكومة (اأ - 10)

32,931,75927,663,869ذمم ارامكو ال�سعودية عن تكلفة الوقود

8,080,7707,528,478الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه عن الطاقة الم�ستراة

691,1382,840,911ذمم وتاأمينات محتجزة من المقاولين

2,804,2362,410,599ر�سوم البلديات

613,4961,004,234ذمم الموردين

1,966,6121,176,615م�ساهمات م�ستلمة لإن�ساء م�ساريع

2,451,9011,964,031اأخرى (ب  - 10)

49,539,91244,588,737

)10 - اأ(   تم اعادة ت�سنيف الذمم الدائنة الم�ستحقة للوقود للفترة من 05 اإبريل 2000م اإلى 31 دي�سمبر 2003م من المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة (ذمم حكومية طويلة الأجل) وذلك بناء على المح�سر الوزاري المتخذ بين 

معالي وزير المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية الموقع بتاريخ 15جمادى الأول 1427هـ والذي عالج المديونية الم�ستحقة على ال�سركة ل�سالح �سركة ارامكو ال�سعودية والذي ين�س على تحويل المبلغ الى ح�ساب وزارة المالية.

)10 - ب(  تت�سمن الذمم الدائنة الأخرى مبالغ بقيمة 1,280 مليون ريال �سعودي (2009م : 1,280 مليون ريال �سعودي) ما زالت تحت الت�سوية بين ال�سركة والدولة تتعلق بح�سابات ما قبل عملية الدمج الم�سار اليه في اي�ساح رقم (1).

11 -  الم�صتحقات والأر�صدة الدائنة الأخرى

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,386,2883,210,187م�سروفات م�ستحقة

347,162350,291م�ستحقات موظفين

329,530321,629توزيعات اأرباح م�ستحقة 

125,292108,934فوائد قرو�س م�ستحقة

213,946210,753اأخرى

4,402,2184,201,794

 * يت�سمن بند توزيعات اأرباح م�ستحقة كما في 31 دي�سمبر 2010م توزيعات الأرباح النقدية غير مطالب بها من قبل حملة ال�سهم والتي اأعلن توزيعها من قبل ال�سركات ال�سعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلغ 93,8 مليون ريال �سعودي

(عام 2009م: مبلغ 95,7 مليون ريال �سعودي).
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12 -  الزكـاة

اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,279,0881,169,614�سافي الربح قبل الزكاة

(6,812,078)(8,440,903)ي�ساف: تعديالت زكوية

(5,642,464)(6,161,815)�سافي الخ�سارة المعدلة

احت�ساب وعاء الزكاة

41,665,93841,665,938راأ�س المال

(5,642,464)(6,161,815)�سافي الخ�سارة المعدلة

1,640,0441,525,576احتياطيات مختلفة مدورة

5,071,1664,813,854اأرباح مدورة

6,761,2966,155,570مخ�س�سات مختلفة مدورة

30,821,70719,340,257قرو�س طويلة الأجل و�سكوك

18,688,06014,938,060القرو�س الحكومية

2,730,7625,924,783تاأمينات م�ستركين وذمم حكومية وم�ستحقات مقاولين

101,217,15888,721,574المجموع

يخ�سم:

(96,344,143)(107,525,831)موجودات ثابتة وم�ساريع تحت التنفيذ، �سافي

(25,014,747)(32,287,433)فروقات اإ�ستهالك موجودات ثابتة عن اأعوام �سابقة

(1,882,257)(2,296,850)ا�ستثمارات طويلة الجل

(4,261,625)(4,563,909)مخزون مواد وقطع غيار

(38,781,198)(45,456,865)وعاء الزكاة ال�سرعية – �سالب

لم يتم احت�ساب مخ�س�س الزكاة حيث اأن �سافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بال�سالب.

ح�سب الربوط النهائية الم�ستلمة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفترة من 5 ابريل 2000م (تاريخ الدمج) وحتى 31 دي�سمبر 2001م وكذلك لعام 2002م يبلغ مجموعها 13 مليون ريال �سعودي 

تتمثل في قيام الم�سلحة باحت�ساب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبة من �سركة ارامكو عن اليرادات من من�ساآتها ال�سكنية حيث تقوم �سركة ارامكو ب�سداد التعرفة ال�سناعية على المن�ساآت ال�سكنية التابعة لها بدل من 

التعرفة التجارية. ولم تقم ال�سركة بت�سجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله �سمن هذه القوائم المالية، حيث اأنها تتوقع عدم �سداد هذه المطالبة على اعتبار اأنه ل يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققة ولم تدخل 

في ح�سابات ال�سركة. خالل عام 2009م اإ�ستلمت ال�سركة الربوط النهائية عن الأعوام من 2003م ولغاية 2006م والتي اأظهرت فروقات زكوية بمبلغ 24,5 مليون ريال �سعودي حيث اأن المو�سوع ل يزال تحت المتابعة 

مع م�سلحة الزكاة والدخل، كما قامت ال�سركة بتقديم الإقرارات الزكوية عن الأعوام من 2007م اإلى 2009م والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.
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13 -  القرو�س الطويلة الأجل

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

7,340,2575,204,118ر�سيد القرو�س اأول ال�سنة

5,594,5482,692,266الم�سحوب من القرو�س خالل ال�سنة

(556,127)(1,113,098)الم�سدد من القرو�س خالل ال�سنة

11,821,7077,340,257ر�سيد القرو�س في نهاية ال�سنة

(828,400)(1,189,317)ينزل : الجزء المتداول

10,632,3906,511,857

وفيما يلي تفا�سيل الق�ساط الم�ستحقة خالل ال�سنوات القادمة كما في 31 دي�سمبر : 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

1,017,783828,854ما بين �سنة الى �سنتين

1,123,000545,454ما بين �سنتين الى ثالث �سنوات

1,123,000760,736ما بين ثالث �سنوات الى اربع �سنوات

1,123,000760,736ما بين اربع �سنوات الى خم�س �سنوات

6,245,6073,616,077ما بعد خم�س �سنوات

10,632,3906,511,857

ح�سلت ال�سركة خالل عام 2008م على قر�س متوافق مع اأحكام ال�سريعة الأ�سالمية بقيمة 6 مليار ريال �سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، تم �سحبه بالكامل. يخ�سع هذا القر�س لبع�س التعهدات المالية والتي 

التزمت ال�سركة بها كما في 31 دي�سمبر 2010م.

تتمثل القرو�س طويلة الأجل في القرو�س الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل الم�ساريع الإن�سائية. اإن بع�س هذه القرو�س م�سمونة ب�سندات لأمر البنوك وبالإيرادات المح�سلة لدى البنوك.

لدى ال�سركة اإتفاقيات لت�سهيالت ائتمانية غير م�ستغلة كما في 31 دي�سمبر 2010م مع بنوك تجارية محلية بمبلغ مليار ريال �سعودي (2009م: مليار ريال �سعودي).
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اإتفقت ال�سركة مع بنكي ال�سادرات والواردات الأمريكي وتنمية ال�سادرات الكندي بتاريخ 21 يونيو 2009م وتم توقيع الإتفاقية بتاريخ 27 يناير2010م تح�سل بموجبها ال�سركة على قر�س مبا�سر قيمته 1,1 مليار دولر 

اأمريكي كما في 31 دي�سمبر2010م ما يعادل 4,1 مليار ريال �سعودي تقريباً يتم �سداده خالل 12 عاماً و�سيتم اإ�ستخدام القر�س لغر�س �سراء وحدات توليد خا�سة بم�ساريع ال�سركة. هذا وتم �سحبه بالكامل كما في 

31 دي�سمبر 2010م.

بتاريخ 13 يوليو 2009م ، وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء و�سندوق ال�ستثمارات العامة اإتفاقية تمويل تح�سل بموجبه ال�سركة على قر�س مبا�سر قيمته 2,6 مليار ريال �سعودي يتم �سداده خالل 15 عاماً و�سوف يتم 

اإ�ستخدام التمويل بغر�س تمويل م�ساريع التوليد وي�ستحق �سداد القر�س اإعتباراً من تاريخ 31 دي�سمبر 2012م على اأربعة وع�سرين ق�سطاً ن�سف �سنوي. هذا وتم �سحبه بالكامل كما في 31 دي�سمبر 2010م. 

بتاريخ 13 دي�سمبر 2010م وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مع مجموعة من البنوك المحلية اإتفاقية تح�سل بموجبها ال�سركة على قر�س متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 5 مليار ريال �سعودي، لم يتم 

�سحبه كما في 31 دي�سمبر 2010م.

14 -  ال�صكـوك

اأ - بتاريخ 1 يوليو 2007م، اأ�سدرت ال�سركة �سكوكا بقيمة 5 مليار ريال �سعودي والقيمة الإ�سمية لل�سك الواحد 500 األف ريال بدون خ�سم اأو عالوة ا�سدار ت�ستحق الدفع في عام 2027م. اإن هذه ال�سكوك تحمل عائد 

يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائدا هام�س ربحي ت�ستحق دوريا على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك 

(�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغا يعادل %10 من اجمالي القيمة ال�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من 

حامليها في العوام 2012م، 2017م، 2022م وفقاً لترتيبات معينة.

 ب - ا�سدرت ال�سركة بتاريخ 6 يوليو 2009م، �سكوكاً بقيمة 7 مليار ريال �سعودي وبلغت القيمة ال�سمية لل�سك الواحد 100 األف ريال �سعودي بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار وت�ستحق الدفع في عام 2029م وقد تم 

تغطيتها بالكامل وتحمل هذه ال�سكوك عائد يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائداً هام�س ربحي ت�ستحق دورياً على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين 

موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك (�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغاً يعادل %10 من اإجمالي القيمة الإ�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، 

كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من حامليها في الأعوام 2014م، 2019م، 2024م بناء على طلب حاملي ال�سكوك ووفقاً لترتيبات معينة.

 ج - اأ�سدرت ال�سركة بتاريخ 10 مايو 2010م، �سكوكاً بقيمة 7 مليار ريال �سعودي وبلغت القيمة الإ�سمية لل�سك الواحد 10 اآلف ريال �سعودي بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار وت�ستحق الدفع في عام 2030م وقد تم 

تغطيتها بالكامل وتحمل هذه ال�سكوك عائد يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائداً هام�س ربحي ي�ستحق دورياً على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين 

موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك (�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغاً يعادل %10 من اإجمالي القيمة الإ�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، 

كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من حامليها في الأعوام 2017م، 2020م، 2025م بناء على طلب حاملي ال�سكوك ووفقاً لترتيبات معينة.

15 -  تعوي�صات الموظفين

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

4,480,9774,309,554مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

209,241112,744برنامج الإدخار

4,690,2184,422,298
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16 -  الم�صتقات المالية

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اأ�سعار الفائدة بقيمة ا�سميه بلغت 3,365 مليون ريال �سعودي كما في 31 دي�سمبر 2010م وت�ستمل على جزء بالدولر الأمريكي يمثل حوالي 15% 

من القيمة الإ�سمية المذكورة. كما اأن اتفاقيات التحوط تقوم على اأ�سا�س عمل المقاي�سة بين ال�سركة والبنوك على الأ�سعار الثابتة مقابل الأ�سعار المتغيرة وفق مبالغ القرو�س الأ�سلية كل �ستة اأ�سهر. 

وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مع نهاية عام 2009م اإتفاقيات عقود عمالت اآجلة مع بع�س البنوك المحلية تهدف اإلى تثبيت �سعر �سرف اليورو مقابل �سعر �سرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية اإلتزامات ال�سركة 

الم�ستقبلية وحمايتها من تقلبات اأ�سعار ال�سرف.

17 -  الإيرادات الموؤجلة، �صافي

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

14,970,52713,352,786ر�سيد اأول ال�سنة

2,912,2592,633,478المح�سل من تعرفة تو�سيل الخدمة خالل ال�سنة

(1,015,737)(1,145,841)تعرفة تو�سيل الخدمة الكهربائية

16,736,94514,970,527

18 -  القرو�س الحكومية

طبقا لقرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ11 �سعبان 1419هـ تم تحديد �سافي م�ستحقات الحكومة لدى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وكذلك �سافي م�ستحقات ال�سركة لدى الحكومة ح�سب الأ�س�س والقواعد الواردة 

في المح�سر الموقع بين وزير ال�سناعة والكهرباء ووزير المالية والإقت�ساد الوطني بتاريخ 27 جمادى الثاني 1418هـ الموافق 29 اأكتوبر 1997م وتم اعتبار �سافي الفرق الم�ستحق للحكومة على ال�سركة – المحدد 

بتاريخ نهاية اليوم ال�سابق ل�سدور المر�سوم الملكي القا�سي بتاأ�سي�س ال�سركة – قر�سا ح�سنا طويل الجل ولفترة �سماح مدتها خم�س وع�سرون �سنة تبداأ من تاريخ اعالن ال�سركة، ويعاد النظر ب�ساأن هذا القر�س بعد 

ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة ولل�سركة.

لقد ت�سمن المح�سر بين وزير ال�سناعة والكهرباء ووزير المالية والقت�ساد الوطني الموؤرخ 21 رجب 1422هـ والذي تحدد فيه قيمة القر�س الأولية – ان تتم الت�سفية النهائية للذمم الحكومية ح�سب نتيجة المطابقات 

بين مطالبات ال�سركة وبع�س الجهات الحكومية وتعديل قيمة القر�س تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 2005م الإنتهاء من تلك الت�سفية والتي ت�سمنت ت�سوية بع�س المبالغ الخا�سة بمطالبات ال�سركة وكذلك المبالغ 

الم�ستحقة على ال�سركة للجهات الحكومية وقد تم توقيع مح�سر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 15 رجب 1426هـ لي�سبح ر�سيد قر�س الحكومة بعد تلك الت�سفية مبلغ 14,938,060 األف 

ريال �سعودي.

 

وافق مجل�س الوزراء بجل�سته التي عقدت الإثنين 12 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 26 اإبريل 2010م على منح ال�سركة قر�س ح�سن بمبلغ 15 مليار ريال �سعودي ي�سدد على 25 عام، على اأن يدفع القر�س لل�سركة 

خالل �سنتين وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغر�س بين وزارة المالية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء، وقد تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 15 رم�سان 1431هـ الموافق 25 اأغ�سط�س 2010م وقد تم �سحب مبلغ 3,750 مليون 

ريال �سعودي من القر�س كما في 31 دي�سمبر 2010م. 
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19 -  راأ�س المـال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة كما في 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 41,665,938,150 ريال �سعودي مق�سما الى 4,166,593,815 �سهما، تبلغ القيمة الإ�سمية لكل منها 10 ريالت �سعودية لل�سهم.

اإن راأ�س مال ال�سركة المذكور اأعاله مملوك لكل من:

20102009

%3,096,175,32074,31الحكومة

%288,630,4206,93�سركة ارامكو ال�سعودية

%781,788,07518,76م�ساهمون اآخرون

4,166,593,815100%

20 -  الحتياطي العام

وكذلك  �سعودي،  ريال  األف   213,668 مجموعها  بلغ  والتي  الدمج  تاريخ  في  للكهرباء  الموحدة  ال�سعودية  لل�سركات  المالية  القوائم  �سمن  م�سجلة  كانت  التي  الإحتياطيات  اأر�سدة  من  العام  الحتياطي  يتكون 

بلغت  والتي  2001م  دي�سمبر   31 تاريخ  بعد  الكهرباء  ر�سم  عن  الأفــراد  من  تح�سيلها  يتم  التي  المبالغ  اإلــى  بالإ�سافة  �سعودي،  ريــال  األــف   294,976 بلغت  والتي  الكهرباء  ر�سم  �سندوق  مبالغ  ا�ستثمار  عوائد 

�سعودي ريــال  األــف   536,177 مبلغ  2010م  دي�سمبر   31 في  كما  العام  الحتياطي  ر�سيد  لي�سبح  �سعودي)  ريــال  األــف   26,133 مبلغ  2009م:  (عــام  �سعودي  ريــال  األــف   27,533 مبلغ  2010م  دي�سمبر   31  حتى 

(عام 2009م: مبلغ 534,777 األف ريال �سعودي).

21 -  م�صاريف الت�صغيل وال�صيانة
20102009

المجموعالمجموعالتوزيعالنقلالتوليد

1,146,350786,8502,089,7324,022,9323,768,777م�سروفات ومزايا موظفين

830,57587,539195,6941,113,8081,163,487مواد

393,66473,225236,524703,413721,131�سيانة وت�سغيل (مقاولين)

257,564257,564125,968--مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

6,6001,1301,7609,490550مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

394,083394,083347,217--ر�سوم بلديات

685,038151,558415,0571,251,6531,355,822اأخرى

3,062,2271,100,3023,590,4147,752,9437,482,952
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22 -  الم�صاريف العمومية والإدارية 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

264,407211,788م�سروفات ومزايا موظفين

37,52145,634مواد

1,69073مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

77,90358,047 اأخرى

381,521315,542

23 -  اليرادات والم�صروفات الأخرى، �صافي 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

97,83331,096اأرباح اإ�ستبعاد موجودات ثابتة

118,74775,053غرامات وجزاءات

ح�سة ال�سركة في �سافي (خ�سائر) اأرباح ال�سركات الم�ستثمر فيها وفق طريقة 

حقوق الملكية (اي�ساح 7 – د)
(21,670)34,263

27,06318,405ايرادات بيع مناق�سات

251,275198,674اأخرى، �سافي

473,248357,491

24 -  ربح ال�صهم الأ�صا�صي

تـم اإحت�ساب ربح ال�سهم من العمليات الت�سغيلية وربح ال�سهم من �سافي ربح ال�سنة بتق�سيم الربـح من العمليات الت�سغيلية و�سافي ربح ال�سنة على المتو�سـط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة والبـالغة  4,166,593,815 

�سهماً بما فيها اأ�سهم الحكومة.

25 -  اأرباح مقترح توزيعها على الم�صاهمين وربحية ال�صهم

طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة يوزع من الأرباح، بعد خ�سم الإحتياطيات كدفعة اأولى للم�ساهمين ن�سبة ل تقل عن %5 من راأ�س المال المدفوع مع مراعاة الأحكام الواردة في قرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 

11 �سعبان 1419هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح الموزعة ب�سرط ال تتجاوز الأرباح ال�سنوية الموزعة ن�سبة %10 من القيمة الإ�سمية لل�سهم وذلك لمدة ع�سر �سنوات من قيام ال�سركة، وفي 

حالة تجاوز ن�سبة الأرباح الموزعة الن�سبة المذكورة تعامل ح�سة الحكومة مثل بقية الم�ساهمين، وقرار مجل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�سان 1430هـ الخا�س بتمديد تنازل الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح التي 

توزعها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لمدة ع�سر �سنوات اأخرى.

اأو�سى مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير2011م بتوزيع اأرباح نقدية ل�سنة 2010م لالأهالي ومن في حكمهم بمبلغ 547 مليون ريال �سعودي بواقع 0,7 ريال �سعودي لل�سهم الواحد وتمثل %7 من 

القيمة ال�سمية لل�سهم (عام 2009م: مبلغ 547 مليون ريال �سعودي). هذا ويتطلب اإعالن توزيع الأرباح لل�سنة الحالية موافقة الجمعية العامة لل�سركة.
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26 -  بدلت ومكافاآت مجل�س الدارة

�سعودي ريــال  األــف   625 مبلغ  ال�سنة  خــالل  الإدارة  مجل�س  من  المنبثقة  الأخـــرى  اللجان  جل�سات  ح�سور  ــدلت  وب م�سروفات  وكذلك  الدارة،  مجل�س  لأع�ساء  الجل�سات  ح�سور  ــدلت  وب م�سروفات   بلغت 

(عام 2009م: 587 الف ريال �سعودي).

احت�سبت مكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة بمبلغ 0,8 مليون ريال �سعودي من الأرباح بعد توزيع دفعة ل تقل عن %5 من راأ�سمال الم�ساهمين الأهالي ومن في حكمهم. ي�ستحق �سداد هذه المكافاأة بعد موافقة الجمعية 

العامة لل�سركة (عام 2009م: مبلغ 0,8 مليون ريال �سعودي).

27 -  المعامالت مع جهات ذات عالقة

تقوم ال�سركة باي�سال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية واأرامكو ال�سعودية. اإن التعريفة المحملة هي التعريفة المعتمدة من مجل�س الوزراء وهي نف�س التعريفة الم�ستخدمة مع الم�ستركين الآخرين 

فيما عدا الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه ال�سادر ب�ساأنها قرار حكومي، وكذلك المن�ساآت ال�سكنية ل�سركة اأرامكو ال�سعودية التي ترى ال�سركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعتر�س �سركة ارامكو ال�سعودية 

على ذلك وتقوم بالدفع لإجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المن�ساآت بناء على التعريفة ال�سناعية، مما نتج عنه فرق بحوالي 148 مليون ريال �سعودي حتى نهاية عام 2010م والر�سيد المجمع لتلك الفروقات منذ 

بداية تاأ�سي�س ال�سركة وحتى 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 1,745 مليون ريال �سعودي تقريباً. لم يتم ت�سجيل تلك الفروقات في هذه القوائم المالية، وقد �سدر قرار مجل�س الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني1430هـ 

باإنهاء الخالف واأن يتم محا�سبة اأرامكو على اأ�سا�س التعريفة ال�سكنية والتجارية بدل ال�سناعية، وعلى اأن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتحديد المن�ساآت ال�سكنية والتجارية التابعة ل�سركة اأرامكو وتحديد 

الجهة المعنية بتكاليف الإن�ساء وال�سيانة والت�سغيل لمحولت الجهد و�سبكات التوزيع، وبناء على ذلك فقد عقدت ال�سركة مع �سركة اأرامكوال�سعودية والمنظم (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) عدة اإجتماعات 

في �سبيل ت�سوية هذا المو�سوع.

بالإ�سافة الى ذلك تقوم ال�سركة ب�سراء الوقود من اأرامكو ال�سعودية والطاقة من الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه بناء على اأ�سعار من�سو�س عليها بقرارات حكومية، كما يتم احت�ساب ر�سوم ل�سالح البلديات عن مبيعات 

الطاقة الكهربائية.

اإن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي: 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

مبيعات

6,927,9115,789,364الحكومة

1,318,1501,280,774ارامكو ال�سعودية

164,988135,134الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة

8,411,0497,205,272

م�صتريات واأخرى

5,591,8786,163,959ارامكو ال�سعودية

626,641655,232الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة

394,083347,217ر�سوم البلديات

6,612,6027,166,408
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28 -  الإرتباطات الراأ�صمالية
تتمثل الإرتباطات الراأ�سمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الراأ�سمالية التي اأبرمتها ال�سركة لن�ساء وتركيب محطات واأ�سول اأخرى والتي بلغت 63,961 مليون ريال �سعودي تقريباً

(عام 2009م: مبلغ 41,464 مليون ريال �سعودي). اإن الوقت المتوقع لإنهاء هذه التعهدات هو ما بين �سنة الى ثالث �سنوات.

29 -  تعديالت �صنوات �صابقة
قامت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء خالل الربع الرابع من عام 2010م، بنقل بع�س اأ�سول �سبكة النقل والتوزيع في مدينة الجبيل ال�سناعية الخا�سة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (الهيئة) اإلى ملكية ال�سركة ب�سورة نهائية 

وفقاً لأ�س�س تم التفاق عليها مع الهيئة وبلغت قيمتها الدفترية 744 مليون ريال �سعودي، مما ترتب عليه ت�سجيل ا�ستهالك عن �سنوات �سابقة لأ�سول يعود تاريخ خدمتها الى ما قبل تاريخ 5 اأبريل 2000م (قبل الدمج) 

بمبلغ 244 مليون ريال �سعودي �سمن دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى (حكومية)، وتعديل الر�سيد الفتتاحي في 1 يناير 2009م لالأرباح المبقاة بمبلغ 222 مليون ريال �سعودي تمثل ا�ستهالك عن �سنوات �سابقة 

لأ�سول يعود تاريخ خدمتها من تاريخ 5 اأبريل 2000م ولغاية 31 دي�سمبر 2008م. وفيما يلي بيان الأر�سدة التي تم تعديلها لأرقام المقارنة:

باآلف الريالت ال�سعودية              

31 دي�صمبر 2009 قبل التعديل31 دي�صمبر 2009 بعد التعديل 

2,200,2811,956,108دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى، �سافي

109,359,611109,108,954موجودات ثابتة، �سافي 

14,039,78913,295,613ذمم حكومية طويلة الأجل 

1,105,2671,107,965احتياطي نظامي

5,619,2225,865,869 اأرباح مبقاة

7,202,0007,175,022ا�ستهالكات الت�سغيل وال�سيانة

1,142,6361,169,614�سافي ربح ال�سنة

30 -  الإلتزامات المحتملة

اأ –  يوجد خالف بين ال�سركة و�سركة اأرامكو ال�سعودية حول ر�سوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به �سركة اأرامكو ال�سعودية لبع�س المواقع. وقد بلغ اإجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تاأ�سي�س ال�سركة فى 5 

اإبريل 2000م وحتى 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 2,472 مليون ريال �سعودي تقريبا، ول تتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه المطالبة اأي اإلتزام على ال�سركة اإ�ستناداً اإلى المر�سوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415هـ 

على اإعتبار اأنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم ت�سكيلها بناء على المر�سوم الملكي المذكور اأعاله، وعليه لم يتم ت�سجيل تلك الفروقات فى ال�سجالت المحا�سبية لل�سركة. كما قامت �سركة اأرامكو 

ال�سعودية بتوريد زيت خفيف بدل من الزيت الثقيل لل�سركة، وقد نتج عن ذلك فرق قدره 566 مليون ريال �سعودي لم يتم قيده في �سجالت ال�سركة.

ب-  كما تطالب �سركة اأرامكو ال�سعودية ب�سرف ن�سيبها في الأرباح ال�سنوية الموزعة عن ح�ستها في راأ�س مال ال�سركة وتقدر قيمة المطالبة عن اأرباحها منذ بداية تاأ�سي�س ال�سركة وحتى 31 دي�سمبر 2009م بمبلغ 

1,753 مليون ريال �سعودي، وترى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء عدم اأحقية �سركة اأرامكو ال�سعودية في هذه المطالبة خالل الع�سرين �سنة الأولى من تاأ�سي�س ال�سركة باإعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة 

وينطبق عليهـا قرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419هـ. وقرار مجل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�سان 1430هـ الخا�س بتمديد تنازل الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح التي توزعها ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء لمدة ع�سر �سنوات اأخرى.
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ج-  قدمت ال�سركة �سماناً لأحد البنوك التجارية عن ن�سيبها من القر�س التمويلي الممنوح لإحدى ال�سركات الم�ستثمر فيها. تبلغ قيمة ال�سمان 112 مليون دولر اأمريكي كما في 31 دي�سمبر 2010م ما يعادل 

 419 مليون ريال �سعودي (2009م: 109 مليون دولر اأمريكي ما يعادل 409 مليون ريال �سعودي) كما قامت ال�سركة بتقديم �سمان ل�سالح م�سلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمة ال�سمان 13 مليون ريال �سعودي

(2009م: ل �سيء).

د -  يوجد على ال�سركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي بمبلغ  63 مليون ريال �سعودي (2009م : 200 مليون ريال �سعودي).

31 -  اإدارة المخاطر

والمطلوبات الم�ستحقة  والمطلوبات  والدائنين  البنكية  والقرو�س  الأخــرى  والموجودات  والمدينين  المماثل  والنقد  النقد  على  رئي�س،  ب�سكل  المالي،  المركز  قائمة  في  المدرجة  المالية  الأدوات   ت�ستمل 

غير المتداولة الأخرى.

مخاطر الئتمان

تمثل مخاطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية. لدى ال�سركة توزيع جيد لمخاطر الئتمان، وتحتفظ ال�سركة بالأموال النقدية لدى موؤ�س�سات مالية 

ذات ت�سنيف ائتماني جيد. يتم اإظهار ر�سيد المدينين التجاريين بعد خ�سم الديون الم�سكوك في تح�سيلها.

مخاطر اأ�صعار العمولت

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في اأ�سعار العمالت ال�سائدة في ال�سوق. لي�ست لل�سركة موجودات هامة طويلة الأجل مرتبطة باأ�سعار العمولت، لكن لديها مطلوبات مرتبطة 

باأ�سعار العمولت كما في 31 دي�سمبر 2010م. تقوم ال�سركة باإدارة قرو�سها ذات اأ�سعار العمولت العائمة با�ستخدام اتفاقيات تحوط مرتبطة بعمولت والتي لها تاأثير اقت�سادي على تحويل القرو�س من قرو�س بعمولة 

عائمة اإلى قرو�س بعمولة ثابتة.

مخاطر ال�صيولة

تمثل المخاطر التي تواجهها ال�سركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر ال�سيولة عند عدم التمكن من بيع اأ�سل مالي ب�سرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر ال�سيولة 

وذلك بمراقبتها بانتظام للتاأكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�ستقبلية.

مخاطر العمالت

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في اأ�سعار ال�سرف الأجنبي، وتحمل اآثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك.

القيمة العادلة

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل اأ�سل، اأو �سداد التزام ما بين اأطراف راغبة في ذلك وب�سروط تعامل عادلة. وحيث يتم اإعداد القوائم المالية لل�سركة وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية، فاإنه يمكن اأن تنتج فروق بين 

القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخا�سة بال�سركة ل تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

32 -  اأرقام المقارنة
تم اإعادة تبويب بع�س اأرقام المقارنة لتتفق مع اأرقام ال�سنة الحالية.








