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ياأتي التقرير ال�شنوي لل�شركة لعام 2011م لعر�س اجنازاتها يف وقت وجهت فيه املزيد من  اجلهود ملقابلة الطلب املتزايد وامل�شتمر على الكهرباء, انطالقًا من حر�شها على 

تقدمي اأف�شل م�شتوى للخدمة, حيث يجري تنفيذ م�شاريع كهرباء تتجاوز تكاليفها 100مليار ريال. واأعدت ال�شركة خالل عام 2011م خطة متكاملة  لالعوام الع�شرة القادمة 

اأجل مواجهة النمو املت�شارع فى الأحمال, الناجت عن موا�شلة النمو القت�شادي, والزدهار الذي تعي�شه اململكة. يف �شوء هذه ااخلطة تقدر التكلفة  )2012-2021م( من 

العاملية  الأداء  تتوافق مع معايري  تقدمي خدمة  وت�شتهدف اخلطة  ريال(,  مليار   452( 2021م بحوايل  عام  نهاية  تنفيذها حتى  املتوقع  الراأ�شمالية  للم�شاريع  الإجمالية 

املعتمدة, ومن ذلك بناء احتياطي منا�شب من القدرة الكهربائية وقت الذروة يقارب 10 % من القدرة املركبة. 

وتنمية حقوقهم.  امل�شاهمني,  لتعزيز مركزها, وحت�شني م�شتوى خدماتها, وحتقيق تطلعات  والإدارية  واملالية,  والفنية,  الب�شرية,  الكفاءة  ال�شركة جهودها لتطوير  وتوا�شل 

وانتظمت ال�شركة منذ تاأ�شي�شها يف عام 2000م بتوزيع اأرباح �شنوية على امل�شاهمني.  ويف هذا العام )2011م( �شرفت ال�شركة اأرباحًا نقدية للم�شاهمني بلغت 547 مليون 

ريال لالأهايل ومن يف حكمهم, وهي تعادل 7 % من القيمة الإ�شمية لل�شهم, فيما بلغت اأرباح امل�شاهمني 306 مليون ريال عن 2000 - 2001م. وبلغ اإجمايل املوجودات 

213,448,554 مليار ريال, فيما بلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني 51,893,078 مليار ريال.

فـي هذه الأثناء ا�شتمرت ال�شركة يف ت�شجيع القطاع اخلا�س على ال�شتثمار يف م�شاريع الكهرباء من خالل برنامج امل�شاركة يف م�شاريع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء, فيما �شارف  

برنامج ا�شتكمال الربط الكهربائي جلميع مناطق اململكة على النتهاء, ما ميكن من تبادل الكهرباء بني املناطق, وحتقيق مبداأ الت�شغيل القت�شادي, وحتقيق املزيد من 

الإجنازات من اأجل مواجهة حتديات النمو ال�شكاين, العمراين, ال�شناعي, والزراعي باململكة, وا�شتدامة التنمية القت�شادية فيها. ولعل القارئ الكرمي يجد بني دفتي هذا 

التقرير مزيدًا من التفا�شيل حول اأهم اإجنازات ال�شركة خالل عام 2011م.

فـي اخلتام يطيب يل, باإ�شم جمل�س اإدارة ال�شركة, وجميع من�شوبيها, اأن اأقدم خال�س ال�شكر والتقدير والمتنان اإىل حكومتنا الر�شيدة - وفقها اهلل - وعلى راأ�شها خادم احلرمني 

ال�شريفني  الملك عبد اهلل بن عبد العزيز و�شاحب ال�شمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظهما اهلل , , 

على الدعم ال�شخي الذي قدمته الدولة لل�شركة, الذي هو امتداد لدعمها امل�شتمر لقطاع الكهرباء, حظى به طوال تاريخه.  هذا الدعم مكن ال�شركة من تنفيذ العديد من 

امل�شاريع التي �شاهمت فـي تلبية احتياجات القطاعات التنموية يف اململكة من الكهرباء. واأخ�س بال�شكر معايل املهند�س عبد اهلل بن عبد الرحمن احل�شني, وزير املياه والكهرباء, 

اأن اأعرب عن خال�س ال�شكر والتقدير  على ما يقدمه من دعم وم�شاندة مل�شرية ال�شركة, ب�شكل خا�س, ولقطاع الكهرباء ب�شفة عامة,  واأود نيابة عن اأع�شاء جمل�س الإدارة, 

للم�شاهمني, وعمالء ال�شركة, واإدارتها ومن�شوبيها, �شائاًل املوىل عز وجل اأن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما نتطلع اإليه خلدمة وطننا الغايل, وخدمة م�شاهمي ال�شركة, وامل�شرتكني. 

رئي�س جمل�س الإدارة             

             �شالح بن ح�شني العواجي
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اإجنازاتنــــا
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إنجازاتنا
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كلمة الرئيس التنفيذي
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عك�س التقرير ال�شنوي للعام 2011م التزام ال�شركة ال�شعودية للكهرباء بال�شعى ملواكبة النمو يف الطلب على الطاقة الكهربائية من خالل اخلطط والربامج والأهداف التي 

حددت امل�شاريع والحتياجات الب�شرية والفنية واملالية وا�شتخدمت موؤ�شرات الأداء املتوازن كاآليات لإدارة التوجهات الإ�شرتاتيجية ومراقبة الأداء. 

وقد اأثمرت اجلهود املبذولة من قبل ال�شركة يف حتقيق اجنازات ملمو�شة  يف جمالت  تطوير وتعزيز قدرات املنظومة الكهربائية يف اململكة, مبا يواكب النمو القت�شادي الكبري 

واملت�شارع الذي �شهدته وت�شهده اململكة يف كافة املجالت, املتمثل يف زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بن�شبة و�شلت اإىل 8 % �شنويًا.

وخالل اأحد ع�شر عامًا اأجنزت ال�شركة 96 % من اخلطة الوطنية لربط مناطق اململكة على اجلهد الفائق 380 كيلوفولت, ومتت تغطية كامل مناطق اململكة بالكهرباء, 

وميكن اإيجاز ما حتقق  مبا يلي:

• زادت قدرات توليد الطاقة الكهربائية املتاحة من 24,083 ميجاوات اإىل حوايل 51,148 ميجاوات بن�شبة زيادة قدرها 124 %. 	

• زادت اأطوال �شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 29,166 كلم دائري اإىل 49,675 كلم دائري اأي بن�شبة زيادة 70 %.	

• زادت اأطوال �شبكات التوزيع من 219,076 كلم دائري اإىل 409,289 كلم دائري اأي بن�شبة زيادة  86.8 %.	

• زادت اأعداد امل�شرتكني من 3,5 مليون م�شرتك اإىل 6,3 مليون م�شرتك اأي بزيادة بلغت 80.2 %.	

• بلغ عدد املدن والقرى والهجر املكهربة 12,256 مقارنة بـ 7,406  بن�شبة زيادة قدرها 65.4 %.	

ويف �شياق اآخر ر�شخت ال�شركة عالقتها ب�شركائها على ا�ش�س من العدالة وال�شفافية و�شجعت ال�شناعات املحلية فقفزت قيمة م�شرتياتها من امل�شانع الوطنية يف جمال �شناعة 

الكهرباء اإىل حوايل �شتة مليارات مبا يعادل 90 % من م�شرتيات ال�شركة . كما فتحت املجال مل�شاركة القطاع اخلا�س يف م�شاريع اإنتاج الكهرباء با�شتثمارات و�شلت 28 مليار 

لإنتاج حوايل 7 اآلف ميجاوات.

كما اأن ال�شركة وفرت بيئة العمل املنا�شبة وهياأت الفر�س املتكافئة للتدريب والتطوير وجعلتهما اأولوية من اأولويات املوظفني ل�شمان ا�شتمرار رفع كفاءة وم�شتوى الإنتاجية 

مما و�شح جليًا يف معدلت توطني الوظائف التي بلغت 87.5 % بينما تطورت الإنتاجية وبلغت ن�شبة زيادة ح�شة املوظف من الطاقة املبيعة 111 %, ون�شبة زيادة عدد 

امل�شرتكني لكل موظف 92.7 %.

ووجدت امل�شوؤولية الإجتماعية وخدمة املجتمع قدرًا من الإهتمام من خالل دعم برنامج الأبحاث والتطوير بهدف تر�شيد ا�شتخدامات الطاقة الكهربائية, وحت�شني اأنظمتها, 

بالإ�شافة اإىل برامج احلفاظ على البيئة وخف�س تكاليف ال�شتثمار والت�شغيل وال�شيانة, وبرامج ال�شالمة العامة. 

وتوجهت ال�شركة ملجال ا�شتخدام التقنيات احلديثة وحققت تقدمًا ملحوظًا يف هذا اجلانب حيث اأ�شبحت كل اأعمالها ومعامالتها املرتبطة بامل�شرتكني تدار بالتقنية احلديثة 

وو�شائل الإت�شال املتقدمة.

ويف اخلتام ي�شرين نيابة عن جميع من�شوبي ال�شركة اأن اأقدم خال�س ال�شكر والتقدير لأ�شحاب ال�شعادة  رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة لدورهم الهام يف التوجيه والدعم لإدارة 

ال�شركة. كما ي�شعدين اأن اأقدم خال�س ال�شكر للجهات احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة التي ظلت تقدم الدعم واملوؤازرة لل�شركة. وال�شكر ميتد اأي�شًا جلميع عمالئنا وم�شاهمينا 

على الدعم الذي حتظى به ال�شركة من قبلهم. اأما من يقف خلف هذه الإجنازات فهم من�شوبو ال�شركة الذين ظلوا يبذلون اجلهد يف خمتلف مواقعهم , ويقدمون الت�شحيات 

لرفعة هذا الوطن  ولإ�شعاد املواطنني واملقيمني, فلهم منى ال�شكر اجلزيل والتقدير العميق.

 

                     واهلل املوفق,,, 

                              الرئي�س التنفيذي

                        على بن �صالح البراك
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متو�شط ح�شة العامل من قدرات التوليد المتاحة )م.و(

عدد الم�شتركين مقابل الموظف الواحد

متو�شط ح�شة العامل من الطاقة المبيعة )م.و.�س(

مؤشرات األداء
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متو�صط ح�صة العامل من اأطوال خطوط النقل )كم.دائري(

متو�صط ح�صة العامل من اأطوال خطوط التوزيع )كم.دائري(

موؤ�شرات النمو
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أبرز مؤشرات العام 2011 مقارنة مع 2010

4.9%
نمو قدرات التوليد الفعلية بال�شركة اإلى  41,924 ميجاوات

 

4.1%
نمو قدرات التوليد المتاحة اإلى حوالي 51,148  ميجاوات

 

7.6%
نمو �شبكات نقل الطاقة اإلى حوالي 49,675 كلم - دائري

 

 7.3%
نمو �شبكات التوزيع )13.8-69 ك.ف( اإلى 205,516 كلم- دائري

 

6.2%
 نمو تو�شيالت الم�شتركين اإلى 203,773 كلم - دائري

 

 

 5.9%
 نمو المجموع الجبري لالأحمال الذروية اإلى 48,367 ميجاوات

 

3.5%
نمو الطاقة المبيعة اإلى  219,662  ج.و.�س

 

5.7%
نمو عدد الم�شتركين اإلى  6,341,025 م�شتركًا

 

2.2%
نمو اإجمالي عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء اإلى 12,256

 

87.52%
 نمو ن�شبة التوطين اإلى 87.5% من اإجمالي عدد الموظفين البالغ 28,414 موظفًا
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سياستنا المالية
جنحت ال�شركة يف املحافظة على الت�شنيف الئتماين الذي ح�شلت عليه من موؤ�ش�شات عاملية متخ�ش�شة يف الت�شنيفات الئتمانية مما يوؤكد �شالمة توجهاتها الإ�شرتاتيجية 

وجناح �شيا�شاتها الإدارية والت�شغيلية واإدارة اأعمالها, و�شاهمت هذه املعدلت الإيجابية با�شتمرار ال�شركة يف تنفيذ �شيا�شتها املالية الرامية اإىل تعزيز مركزها املايل, والعمل 

على توفري التدفقات النقدية الالزمة لل�شرف على م�شاريعها من خالل الو�شائل التمويلية املتاحة  مثل اإ�شدار ال�شكوك الإ�شالمية واحل�شول على قرو�س جتارية خمتلفة . 

وقد مكنت هذه النتائج من احل�صول على متويل مل�صاريع ال�صركة باأف�صل ال�صروط و اأن�صب الأ�صعار.

التصنيف االئتماني 
يعترب التقييم الإئتماين لل�شركة هو الأعلى يف اململكة, فتقييمها من قبل موؤ�ش�شات التقييم الئتماين �شتنادر اآند بورز, فيت�س, موديز )A1/AA-/AA1( على التوايل مياثل 

التقييم ال�شيادي للمملكة.

ويف اإطار �شعي ال�شركة للبحث عن م�شادر متويل جديدة وتنويع م�شادرها التمويلية مل�شاريعها الكربى فقد قامت ال�شركة مبوا�شلة جهودها واإبرام اتفاقيات التمويل كالتايل:

أواًل: إتفاقية قرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء 
اأقر جمل�س الوزراء برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز منح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء قر�شًا ح�شنًا مببلغ 51 مليار ريال ملدة 25 �شنة, لتغطية 

العجز املايل املتوقع لتنفيذ م�شاريع كهربائية �شرورية عاجلة يـلزم التعاقد عليها خالل عامي ) 1432 و 1433هـ (.

ثانيًا: تمويل بدعم من بنك الصادرات الفرنسي )كوفاس(:
اأبرمت ال�شركة اتفاقية قر�س طويل الأجل ولفرتة �شداد ت�شل اإىل 12 �شنة بقيمة 989,1 مليون دولر اأمريكي )اأي ما يعادل 3,7 مليار ريال(, مع جمموعة بنوك عاملية وهي: 

جمموعة ات�س ا�س بي �شي, بنك اأوف طوكيو ميت�شوبي�شي, �شيتي بنك, دويت�شيه بنك و�شركة اخلدمات امل�شرفية �شاميتومو ميت�شو. ويعترب هذا الت�شهيل اأول متويل حت�شل 

عليه ال�شركة ب�شمان بنك تعزيز ال�شادرات الفرن�شي وذلك بغر�س �شراء معدات من �شركة األ�شتوم الفرن�شية مل�شروع تو�شعة حمطة ال�شعيبة 3 املطلة على �شاطئ البحر الأحمر 

وعلى بعد 120 كيلومرت من جنوب مدينة جدة, والتي �شوف تنتج 1,200 ميجاواط اإ�صافية من الطاقة بعد اكتمال امل�صروع.

ثالثًا: قرض قصير األجل من بنك أوف طوكيو ـ ميتسوبيشي:
اأبرمت ال�شركة اتفاقية قر�س مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي )اأي ما يعادل 1875 مليون ريال( مع بنك اأوف طوكيو ـ ميت�شوبي�شي, وذلك بغر�س متويل عدد من م�شاريع 

ال�شركة الراأ�شمالية وياأتي هذا النوع من التمويل �شمن اإ�شرتاتيجية ال�شركة.

الفصل المالي بين أنشطة الشركة:
توطئة للخطوات امل�شتقبلية يف جمال اإعادة هيكلة اأن�شطة ال�شركة مت اتخاذ العديد من الإجراءات يف جمال الف�شل املايل منها:

• تهيئة النظام املايل مبا يتوافق وحتويل اأن�شطة ال�شركة املختلفة اإىل �شركات تابعة.	

• الإنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط املالية التالية:	

-      ت�شنيف اأن�شطة ال�شركة املختلفة اإىل مراكز تكلفة/ ربحية/ اإ�شتثمار.

-      تطبيق اإتفاقية اخلدمة بني الأن�شطة.

-      ح�شاب معدل تكلفة راأ�س املال ح�شب الأن�شطة.

ويجري العمل على اإعداد وانهاء اتفاقيات �شراء الطاقة بني ال�شركة القاب�شة و�شركات التوليد وايجار �شبكة النقل والتوزيع.
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اإلهتمام بمساهمينا

حتر�س ال�شركة دائمًا على التوا�شل الفعال مع اجلهات املعنية بال�شوق املالية, وتبادل املعلومات ذات العالقة مع امل�شتثمرين واملوؤ�ش�شات املالية وال�شتثمارية.

وتلتزم ال�شركة بتطبيق الأحكام ال�شرت�شادية الواردة يف لئحة حوكمة ال�شركـات, ل�شيما ما يتعلق بحقوق امل�شاهمني والتعليمات والإجراءات املتعلقة بالإف�شاح وال�شفافية, 

ومطابقة اأنظمتها الداخلية مع نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.  

وقد كان من أبرز اإلنجازات والخدمات التي قدمت للمساهمين في عام 2011م ما يلي:

- �شرف الأرباح بان�شيابية عالية حيث مت �شرف ما ن�شبته 95 % من اإجمايل مبلغ اأرباح امل�شاهمني.

- تقل�س عدد املحافظ املرجتعة يف العام املا�شي اإىل 129 حمفظة فقط من اإجمايل 56,591 حمفظة. 

- ن�شر تقارير اأداء �شهم ال�شركة )اأ�شبوعية, �شهرية, ربع �شنوية و�شنوية( باملوقع الإلكرتوين لل�شركة.

- ن�شر جميع اإعالنات ال�شركة التي تن�شر يف موقع تداول واملعلومات التي تهم امل�شاهمني وامل�شتثمرين على املوقع الإلكرتوين لل�شركة.

- مت الإتفاق مع اأحد بيوت اخلربة لت�شميم لئحة حوكمة متطورة لل�شركة تتما�شى مع جميع الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية.

وحر�شًا من ال�شركة على مواكبة التقدم التقني وتقدمي اخلدمات الإلكرتونية للم�شاهمني وا�شتخدام الأنظمة الآلية املتقدمة املن�شجمة مع لوائح واأنظمة وتعليمات وزارة 

التجارة وال�شناعة وهيئة ال�شوق املالية و�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( فقد عمدت ال�شركة اإىل تاأمني اأنظمة اآلية �شملت ما يلي:  

- عقد اإجتماع اجلمعيات العمومية.

- معلومات امل�شاهمني.

- حركة اأداء ال�شهم.

مما �شيوفر ان�شيابية يف التنظيم الآيل لعمليات عقد اإجتماعات اجلمعية العمومية ومعاجلة بيانات امل�شاهمني وا�شتخراج التقارير الالزمة واحلفظ اللكرتوين والتاريخي 

ومتابعة حركة اأداء ال�شهم.

التوزيع الن�شبي لراأ�س مال ال�شركة بنهاية العام 2011متوزيع راأ�شمال ال�شركة
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أداء سهم الشركة

يف نهاية عام 2011م اأغلق املوؤ�شر العام لل�شوق املالية ال�شعودية ) تداول ( عند م�شتوى 6,417.73 نقطة, مقارنة مع 6,620.75 نقطة يف نهاية عام 2010م حمققًا انخفا�شًا 

قدره 203.02 نقطة بن�شبة. )3.07%( وقد حقق املوؤ�شر اأعلى نقطة اإغالق خالل العام يف يوم 16 يناير حيث اأغلق عند م�شتوى 6,788.42 نقطة.

كما اأغلق موؤ�شر قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية على م�شتوى 4,976.27 نقطة مقارنة مع 5,017.16 نقطة يف نهاية عام 2010م منخف�شاً  40.89 نقطة بن�شبة )0.82-%(. 

اأما بالن�شبة ل�شهم ال�شركة فقد اأغلق �شهم ال�شركة يف نهاية 2011م عند �شعر 13.90 ريال, مقارنة مع  14.05 ريال يف نهاية عام 2010م, منخف�شًا بن�شبة )1.07-%(.

وقد انخف�شت كمية اأ�شهم ال�شركة املتداولة بن�شبة  13.99 % من 1,022,721,312 يف عام 2010 اإىل 879,653,388  يف عام 2011م.

كما انخف�شت قيمة الأ�شهم املتداولة بن�شبة 10.03 % من 13,464,766,435.35 يف عام 2010 اإىل 12,114,080,171.45 يف عام 2011م.

وانخف�شت كذلك عدد ال�شفقات بن�شبة 14.77% من 187,543 يف عام 2010م اإىل 163,405 يف عام 2011م.  

كما بلغت اأعلى قيمة لل�شهم 15.05 ريال يف عام 2011  مقابل 15.60 ريال يف عام 2010م.

كما و�شلت اأدنى قيمة لل�شهم 12.05 ريال يف عام 2011 مقارنة بـ 10.50 ريال يف عام 2010م.

القيمة المتداولة ل�شهم ال�شركة خالل عام 2011م

اأعلى واأدنى قيمة ل�شهم ال�شركة خالل عام 2011م الكمية المتداولة ل�شهم ال�شركة خالل عام 2011م
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أحداث وأنشطة في العام 2011

يناير
- وزير العمل يتوج ال�شركة بجائزة الأمري نايف بن عبدالعزيز لل�شعودة.

- ال�شركة تنال جائزة امللك عبدالعزيز للجودة عن املن�شاأت اخلدمية الكبرية.

فبراير 
- �شمو الأمري �شلمان بن عبدالعزيز يثمن جهود ال�شركة وح�شولها على جائزتي امللك عبدالعزيز للجودة والأمري نايف بن عبدالعزيز لل�شعودة.

- جمل�س الإدارة يعتمد برنامج القرو�س ال�شكنية للموظفني ال�شعوديني لعام 2011م.

- ت�شكيل اأول جمل�س اإدارة لل�شركة الوطنية لنقل الكهرباء.

- تكرمي فرق ملتقى اجلودة 14.

مارس 
- ال�شركة توقع عقد لتوريد عدادات اإلكرتونية بقيمة 62 مليون ريال.

- ال�شوؤون الإعالمية تنظم ملتقى �شناعة الكهرباء يف الإعالم.

ابريل 
- �شمو الأمري �شلطان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - ي�شيد بجهود ال�شركة يف توطني الوظائف وح�شولها على جائزة اجلودة.

- �شالح العواجي رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة يوقع عقدان لتعزيز قدرات التوليد مبحطتي  توليد الكهرباء بحائل واجلوف بقيمة 815 مليون ريال.

- الرئي�س التنفيذي ي�شتعر�س خطط واأهداف ال�شركة يف لقاءات التوا�شل مع م�شوؤويل القطاعني اجلنوبي والغربي.

- اجلمعية العامة لل�شركة توافق على �شرف اأرباح نقدية للم�شاهمني بواقع 70 هلله لكل �شهم.

- ال�شركة تربم عقودًا لإن�شاء 6 حمطات حتويل وخط نقل لأعمال قطار احلرمني ال�شريع مبكة املكرمة بقيمة بلغت 1.8 مليار ريال.

- ال�شركة حتتفي بتخريج 682 متدربًا من معاهدها الأربعة.

- ال�شركة حتتفي مبوظفيها اأ�شحاب اخلدمة امل�شتمرة والإدارات املميزة يف تطبيق برنامج معايري الأداء.

- تكرمي 256 مديرًا مميزًا يف تطبيق نظام اإدارة الأداء.

- ال�شوؤون العامة بال�شركة ت�شارك يف برنامج حماية ورعاية البيئة يف الريا�س وجدة واأبها والدمام.

مايو 
- رئي�س جمل�س الإدارة يوقع اإتفاقيات رعاية منتدى كفاءة وتر�شيد ا�شتهالك الكهرباء.

- ال�شركة ترعى ملتقى الإعالم الإقت�شادي.

- ال�شركة ت�شارك يف فعاليات يوم املهنة بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

- “عكاظ” ت�شت�شيف ور�شة عمل “التعريفة الكهربائية” بجدة.

- قطاع عمليات التوليد ينظم فعاليات امللتقى ال�شنوي الثاين ملوؤ�شرات الأداء.
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يونيو
- �شمو الأمري في�شل بن �شلمان يكرم ال�شركة لرعايتها معر�س امل�شوؤولية الإجتماعية الأول.

- �شالح العواجي رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة يوجه خال�س اآيات ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني ملوافقته - حفظه اهلل - على اإقرا�س ال�شركة 51 مليار ريال.

- ال�شركة توقع عقدين بـ 781 مليون ريال لإن�شاء حمطة حتويل �شمال مكة املكرمة, وخط ربط جازان ـ جنران.

- ال�شركة تنال املركز الثالث بني اأكرب 100 �شركة �شعودية للعام 2011م.

- توقيع عقد ربط حمتطي توليد القريات وطربجل بـ 230 مليون ريال.

- فتح باب الت�شجيل لاللتحاق بالربنامج التدريبي مبعاهد ال�شركة.

- توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة يابانية لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية بفر�شان.

يوليو 
ال�شركة تربح 1355 مليون ريال فـي 6 اأ�شهر.

أغسطس 
- ال�شركة تنال اأف�شل جائزة اأف�شل �شركة كهرباء عربية.

- ال�شركة تنظم لقاء التوا�شل والوفاء بح�شور رئي�س جمل�س الإدارة وقدامى العاملني بال�شركة.

- ال�شركة توقع اتفاقية ل�شراء الكهرباء من القطاع اخلا�س ل�شراء 3900 ميجاوات ملدة 20 عامًا.

- افتتاح مبنى خدمات امل�شرتكني بالدرعية.

- تد�شني م�شروع م�شروع نظام اإدارة الوثائق الهند�شية بتوليد اجلنوبية.

- العالقات العامة بال�شركة تنظم م�شابقة ثقافية للموظفني وتر�شد 20 األف ريال جوائز.

أكتوبر 
- تد�شني اأول حمطة لتوليد الطاقة ال�شم�شية يف اململكة بجازان.

- املوا�شفات واملقايي�س تكرم ال�شركة حل�شولها على جائزة اجلودة.

- ال�شركة توقع اإتفاقية تعاون مع �شركة �شيمنز الأملانية لتدريب مهند�شي ال�شركة يف اأملانيا.

- ال�شركة ترعى ملتقى وور�شة عمل ت�شريعات كفاءة الطاقة للمكيفات.

- كهرباء عرعر تكرم اأحد من�شوبيها اأحبط �شرقة 36 األف لرت ديزل.

- الأمن ال�شناعي يعقد ملتقاه الرابع لالأمن وال�شالمة مبناطق الأعمال.

- معهد تدريب الريا�س يطبق لأول مرة برنامج الإختبارات العملية املركزية لكافة التخ�ش�شات الفنية.

نوفمبر
- حمافظ الدرعية يفتتح ر�شميًا مكتب ال�شركة باملحافظة.

- جناح خطة »احلج 1432« لتوفري اخلدمة الكهربائية لـ 3 مليون حاج.

- ال�شركة تنظم ملتقى اإدارة امل�شاريع بجدة.

- افتتاح خمترب احلماية والإختبارات باإدارة عمليات ال�شبكة الرئي�شة.

ديسمبر
- �شمو اأمري املدينة املنورة ي�شلم ال�شركة درع التميز يف اأعمال احلج.

- �شمو امري جازان يفتتح م�شروع حمطة حتويل الطوال الفرعية.

- قطاع املواد بال�شركة ينهي م�شروع فهر�شة مواد املخزون وينجح يف �شف وت�شوير 531 األف بند باملخازن.



املوارد الب�شرية
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املوارد الب�شرية

87.52% ن�شبة املوظفني ال�شعوديني

خالل  من  الب�شرية  مواردها  لتنمية  ق�شوى  اأهمية  ال�شركة  تويل 

م�شاراتهم  وتخطيط  املوظفني  وتطوير  لختيار  متخ�ش�شة  برامج 

الوظيفية مبا يرفع وي�شمن كفاءتهم ل�شغل كافة املنا�شب بال�شركة.  

2011م  الب�شرية, مت يف عام  املوارد  وموا�شلة جلهود تطوير وتنمية 

عدد  ليبلغ  بال�شركة,  التدريب  معاهد  من  خريجًا   642 ا�شتيعاب 

املتدربني على راأ�س العمل بنهاية العام 1107 متدربًا, كما مت توظيف 

529 جامعيًا واإحلاقهم بربنامج تطوير اجلامعيني )تاأهيل(, ليبلغ 
عدد املتدربني اجلامعيني 779 متدربًا بنهاية عام 2011م.
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تميز جهود التوطين والريادة في الجودة الشاملة بالشركة السعودية للكهرباء

جهود االتوطين 

تويل ال�شركة اأهمية ق�شوى لتنمية مواردها الب�شرية من خالل برامج متخ�ش�شة لختيار وتطوير املوظفني وتخطيط م�شاراتهم الوظيفية مبا يرفع وي�شمن كفاءتهم ل�شغل 

كافة املنا�شب بال�شركة.  

وموا�شلة جلهود تطوير وتنمية املوارد الب�شرية, مت يف عام 2011م ا�شتيعاب 642 خريجًا من معاهد التدريب بال�شركة, ليبلغ عدد املتدربني على راأ�س العمل بنهاية العام 1107 

متدربًا, كما مت توظيف 529 جامعيًا واإحلاقهم بربنامج تطوير اجلامعيني )تاأهيل(, ليبلغ عدد املتدربني اجلامعيني 779 متدربًا بنهاية عام 2011م.

اأثمرت تلك اجلهود يف حتقيق منو ملحوظ يف جمال توطني الوظائف حيث و�شلت ن�شبة التوطني بنهاية 2011م اإلـى 87.52 % مـن جمـمـوع العـاملني البالغ عـددهم 28414 

مـوظفـًا.

ومما يجدر ذكـره اإنه تتويجا للجهود البارزة يف جمـال ا�شتقطـاب وتوظيف وتدريب ال�شعوديني ح�شلت ال�شركة عـلى عدة دروع وجوائز و�شهادات تقديرية لدورها البارز يف جمال 

التوطني من اأبرزها جـائزة �شمـو الأمري نايف بن عبدالعزيز لل�شعودة اأربع مرات ل�شنوات �شابقة, ويف عام 2011 توجت جهود ال�شركة بح�شولها على جائزة الأمري نايف بن 

عبدالعزيز الذهبية لل�شعودة يف مو�شمها ال�شابع. 

ت�شنيف الموارد الب�شرية بنهاية عام 2011م:

ن�شبة توطين الوظائف بال�شركة حتى نهاية 2011م:

الموارد البشرية

ن�شبة ال�شعودة
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برامج التدريب والتطوير:

برنامج التدريب على رأس العمل:

برنامج تاأهيلي مكمل لربنامج تاأهيل وتدريب غري املوظفني, يكت�شب من خالله املتدرب القدرة على اأداء مهام حمددة يف بيئة عمل حقيقية بهدف �شغل وظيفة م�شتهدفة, ويتم 

تنفيذه يف موقع العمل بوا�شطة الإدارة امل�شتفيدة باإ�شراف مدربني متخ�ش�شني ومبتابعة اإدارة التدريب مبنطقة الأعمال. 

خالل العام 2011 مت توظيف 642 خريجًا من معاهد ال�شركة ومت اإحلاقهم  بربنامج )التدريب على راأ�س العمل( و بلغ اإجمايل املتدربني على راأ�س العمل بنهاية العام 1107 

متدربًا.

برنامج تأهيـل:

يهدف اإىل الإ�شراع يف متكني املوظفني اجلامعيني حديثي التخرج من اأداء الوظائف امل�شتهدفة لهم من خالل مهام عمل ودورات تدريبية �شمن خطة تطوير جمدولة

مدة 24 �شهرًا. وخالل العام  2011 م مت توظيف 529 من خريجي اجلامعات  واإحلاقهم بربنامج تاأهيل, ليبلغ اجمايل امل�شمولني بالربنامج نهاية العام 779 جامعيًا.
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برنامج تطوير الخبرات:

اإعداد كفاءات وطنية قادرة على القيام مبتطلبات العمل الفنية والإدارية ومواكبة التطور التكنولوجي يف جمال �شناعة الطاقة  موجه للموظفني اجلامعيني ويهدف اىل 

الكهربائية وحتقيق الإكتفاء الذاتي من اخلربات يف التخ�ش�شات عالية املهارة, وبلغ عدد امل�شاركني يف هذا الربنامج 72 م�شاركًا لعام 2011م. ويتم اإ�شافة م�شاركني جدد 

�شنويًا وفقًا لحتياجات ال�شركة امل�شتقبلية.

برنامج قيــادة:

برنامج  يهدف اإىل تطوير املوظفني ال�شاغلني واملر�شحني للوظائف القيادية )مدير دائرة فاأعلى( والربنامج غري حمدد مبدة زمنية .

  يتم يف هذا الربنامج و�شع خطط تطويرية وا�شتخدام مراكز قيا�س بهدف اإعداد البدلء املنا�شبني ل�شغل املنا�شب القيادية بحيث يكون لكل من�شب بديل جاهز فورًا  وكذلك 

على املدى الق�شري والبعيد. 

بلغ عدد امل�شمولني يف الربنامج 859 موظفًا لعام 2011م, ويتم مراجعة اخلطط التطويرية وحتديثها وفقًا لالحتياجات كما يتم اإ�شافة م�شاركني جدد كل عام. 

برنامج الواعدين:

يهدف الربنامج اىل اإعداد القادة الواعدين ب�شكل عام واىل حتقيق التنمية امل�شتدامة للموارد الب�شرية يف ال�شركة من خالل اإعداد قادة موؤهلني لقيادتها م�شتقبال. وي�شعى هذا 

الربنامج اىل التعرف على املوظفني املميزين ممن لديهم قدرات قيادية عالية,حيث يتم تطوير هذه القدرات من خالل برامج تطويرية مقننة ت�شهم يف اإعدادهم ل�شغل وظائف 

قيادية يف ال�شركة م�شتقبال, وبنهاية عام 2011م بلغ عدد امل�شمولني بالربنامج 65 موظفًا بربنامج الواعدين. كما يتم اإدراج اأعداد اإ�شافية �شنويًا.

التدريب اإللكتروني )أنا أتعلم(:

موقع تدريب تفاعلي ي�شتخدم اأحدث التقنيات لتوفري بيئة مثالية للتدريب اللكرتوين �شممت لت�شجيع التطوير الذاتي للموارد الب�شرية ,ت�شتمل على 447 دورة تدريبية 

تغطي خمتلف املوا�شيع )حا�شب اآيل و دورات فنية و اإدارية( والتي يحتاجها املوظفون للقيام باملهام املناطة بهم بكفاءة وفاعلية. 

من خالل موقع »اأنا اأتعلم« يح�شل املتدرب على الدورات التدريبية التي يرغب فيها با�شتخدام جهاز احلا�شب الآيل اخلا�س به واملرتبط بال�شبكة , ويتم ا�شتخدام تقنية ال�شوت 

وال�شورة يف تقدمي هذه الدورات.

ويف عام 2011م بلغ عدد امل�شاركات 9075 م�شاركة ا�شتفاد منها 1846 موظف.  

الموارد البشرية
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التدريب المدعـوم:

برنامج تطويري موجه للموارد الب�شرية الوطنية الراغبة يف اكت�شاب اأو تطوير مهاراتهم التي لها عالقة بطبيعة اأعمالهم احلالية اأو امل�شتهدفة اأو تفيدهم يف رفع كفاءاتهم 

وحت�شني م�شتوى اأدائهم ويكون خارج �شاعات العمل الر�شمية ويتم تقدميه يف جهات تدريبية معتمدة لدى ال�شركة. وت�شاهم ال�شركة يف حتمل 80 % من تكاليف التدريب.

الدورات القصيرة:

اإ�شافة لربامج التدريب �شالفة الذكرعقدت العديد من الدورات الق�شرية لتطوير مهارات املوظفني التي بلغ عدد امل�شاركات فيها  37370  م�شاركة لعام 2011 م

الريادة في الجودة الشاملة:

وا�شلت ال�شركة تطبيق برامج اجلودة ال�شاملة بهدف حت�شني العمليات الرئي�شة ورفع كفاءتها وخف�س تكاليفها والرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للعمالء يف الداخل واخلارج, 

ويف بداية العام مت ا�شتالم جائزة امللك عبدالعزيز للجودة يف دورتها الثانية.

كما مت اكتمال التجهيز لعقد امللتقى اخلام�س ع�شر لإدارة اجلودة ال�شاملة مبدينة الريا�س حتت �شعار  نحو التميز املوؤ�ش�شي, والذي ُعقد بتاريخ 2012/02/14.

برنامج )تحسين(:

يعترب برنامج حت�شني من اأوائل برامج التطوير املطبقة بال�شركة , والغر�س منه حت�شني العمليات التي يقع نطاقها �شمن اأعمال الوحدة الإدارية داخل ال�شركة ويتم درا�شتها 

من قبل فريق غري متفرغ يقوده اأحد موظفيها, للخروج بتو�شيات لتح�شينها واعتمادها ومن ثم العمل على تطبيق هذه التو�شيات والتي تكون من �شمن م�شوؤوليتها, وكان 

من نتائج تطبيق الربنامج حتقيق خف�س كبري يف امل�شروفات املبا�شرة, مع خف�س يف �شاعات العمل املطلوبة للعمليات. ولقد حقق هذا الربنامج منذ بدايته وحتى نهاية عام 

2011م نتائج متميزة, حيث و�شل عدد فرق حت�شني التي مت ت�شكيلها )1745( فريق, وعدد التو�شيات املعتمدة )8143(, وعدد التو�شيات التح�شينية املنفذة )6789( وبلغت 
ن�شبة تنفيذ التو�شيات 93%.
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برنامج إبداع الموظفين:

يهدف الربنامج اإىل حث موظفي ال�شركة على الإبداع والبتكار بهدف الرتقاء بفاعلية الأداء وال�شالمة والإنتاجية وخدمات امل�شرتكني. وي�شعى الربنامج اإىل حت�شني الإجراءات 

وتطوير ا�شتخدام املعدات واملرافق. كما يهدف اإىل ت�شجيع املوظفني على امل�شاهمة باأفكار ت�شاعد على رفع كفاءة الت�شغيل وبالتايل تخفي�س التكاليف اأو رفع العوائد, وي�شتهدف 

الربنامج  جميع املوظفني يف امل�شتوى الإداري اأقل من مدير اإدارة, ومن نتائجه اأن عدد القرتاحات حتى نهاية عام 2011م, بلغت )4182( اقرتاحا, قبل منها )2048( اقرتاحًا, 

ومت تطبيق )1590( اقرتاحا بن�شبة 78 % من عدد القرتاحات املقبولة. وقد وفرت الأفكار املبتكرة لل�شركة مايقارب 760 مليون ريال.

برنامج تميز الموظفين: 

بداأت ال�شركة بتطبيق برنامج متيز املوظفني يف جميع مناطق اأعمال ال�شركة  منذ عام 2005م, وينق�شم الربنامج اإىل:

• برنامج التميز ال�شهري )موظف ال�شهر(.	

• برنامج التميز ال�شنوي )موظف العام(.	

والغر�س من تطبيق الربنامج هو حتفيز املوظفني على التميز يف الأداء وتقييمهم ومن ثم مكافاأتهم, واإيجاد بيئة من التناف�س الإيجابي بني من�شوبي ال�شركة. وي�شتهدف 

الربنامج جميع املوظفني غري ال�شرافني ومن نتائج تطبيقه اأن عدد املوظفني املتميزين لربنامج التميز ال�شهري بلغ منذ بداية الربنامج حتى نهاية عام 2011م ما جمموعه 

)10094( موظفًا, وبلغ عدد املوظفني املتميزين لربنامج التميز ال�شنوي )3171( موظفًا.

الموارد البشرية
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التغيير والتطوير:

بطاقة الأداء المتوازن:

تعترب بطاقة الأداء املتوازن اأحد الأ�شاليب والتقنيات الإدارية احلديثة التي ت�شاهم يف �شبط اأداء املن�شاآت, وهي تعد نظاما اإداريا وخطة اإ�شرتاتيجية لتقييم اأن�شطة واأداء املن�شاأة 

وفق روؤيتها واإ�شرتاتيجيتها, يوازن هذا النظام ما بني اجلوانب املالية ور�شا العمالء, وفاعلية العمليات الداخلية, وجوانب التعلم والتطوير والإبداع يف املن�شاأة, و�شهد الربع 

الأخري من عام 2011 بدء التهيئة لتطبيق املرحلة الرابعة من نظام بطاقة الأداء املتوازن.

نظام اإدارة الأداء:

اأ�شا�س يف حتقيق الأهداف الإ�شرتاتيجية  املن�شاآت كونه يتعلق بالعديد من النظم الأخرى عالوة على كونه قناة  الب�شرية يف  املوارد  اأنظمة  اأهم  اإدارة الأداء من  يعترب نظام 

للمن�شاأة, وتبنى عليه التعوي�شات واملزايا الوظيفية, وي�شاعد يف حتديد الحتياجات التدريبية,عالوة على تاأكيد واكت�شاف القدرات الإ�شرافية والقيادية واجلدارات.

ولتتطلع ال�شركة الدائم لالإرتقاء باأداء من�شوبيها وتذليل العقبات التي قد حتول دون ذلك, ونظرها بعني التقدير لكل جهد يبذل يف �شبيل الرتقاء بالأداء, مت تد�شني نظام 

اإدارة الأداء املطور عام 2009, وقد مت التعاون مع كربيات ال�شركات ال�شت�شارية العاملية وال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات الإدارية والفنية مع مراعاة الطبيعة اخلا�شة لل�شركة 

على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

التحفيز وتعزيز الوالء:

برنامج المدرب المتعاون:

حتر�س ال�شركة على ال�شتفادة من مواردها الب�شرية التي ما زالت على راأ�س العمل اأو التي اأحيلت اإىل التقاعد الذين تتوفر لديهم القدرات والإمكانات واجلدارات التي توؤهلهم 

وب�صورة فاعلة للقيام بت�صميم واإعداد الربامج الفنية والإدارية التي حتتاج اإليها قطاعات ال�صركة وتتوفر لديهم �صروط حمددة،  يف مقابل تعوي�صهم ماديًا ح�صب ال�صوابط 

املعتمدة .

نظام التوفير والدخار لموظفي ال�شركة:

اأقرت ال�شركة نظامًا للتوفري والدخار وفق ال�شوابط ال�شرعية بهدف م�شاعدة املوظف ال�شعودي على جتميع مدخراته وال�شتفادة منها عند التقاعد اأو انتهاء اخلدمة وحتفيزًا 

للموظفني وتعزيز ولئهم وانتمائهم لل�شركة مما ي�شاهم يف رفع م�شتوى الأداء, وكذلك ا�شتقطاب الكوادر ال�شعودية املوؤهلة التي حتتاجها ال�شركة وحتفيزهم على ال�شتمرار 

يف اخلدمة..

تقوم ال�شركة بتخ�شي�س م�شاهمة مقابل املبلغ الذي ي�شرتك فيه املوظف �شهريا, متثل )100 %( من قيمة ال�شرتاك ال�شهري للموظف, ويح�شل املوظف على م�شاهمة ال�شركة 

عند تقاعده اأو انتهاء خدماته ح�شب مدة ا�شرتاكة وفقا للوائح الربنامج.
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القروض السكنية للموظفين:

تبنت ال�شركة برنامج القرو�س ال�شكنية للموظفني ال�شعوديني )عن طريق بنوك حملية( وفقًا لل�شوابط ال�شرعية, ومت و�شع معايري لتحديد اأولوية ال�شتفادة من الربنامج  

ب�شكل اآيل وعادل, ويتيح الربنامج:

• توفري فر�شة امتالك منزل �شكني )فيال/ دبلك�س / �شقة(, اأو البناء على اأر�س ميلكها املوظف, اأو متويل منزل غري مكتمل  البناء مملوك للموظف.	

• متويل ي�شل اإىل )1,200,000( ريال , ح�شب ال�شوابط.	

• فرتة �شداد التمويل ت�شل اإىل )20( �شنة, بحيث ل تتجاوز عدد ال�شنوات املتبقية لبلوغ املوظف �شن التقاعد العادي )60 �شنة هجرية(.	

• تتحمل ال�شركة ما ن�شبته 70 % من تكاليف التمويل م�شاهمة منها, ويتم اإيقاف م�شاهمة ال�شركة يف حال انتهاء خدمة املوظف لأي �شبب. 	

بلغ اإجمايل امل�شتفيدين من الربنامج منذ تطبيقة )3043 موظفًا( منهم )707 موظفني( خالل 2011م.

الخدمات الصحية:

تقدم ال�شركة خدمة الرعاية ال�شحية ملن�شوبيها وعوائلهم باأ�شاليب متعددة ت�شمن توفري اخلدمة الطبية الالزمة مبا يتوافق مع اأنظمة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية, 

لذا قامت ال�شركة بتوفري العديد من العيادات واملراكز الطبية اململوكة لل�شركة يف منطقتي اأعمال )ال�شرقية والغربية( لإ�شتقبال من�شوبيها ال�شعوديني وعوائلهم مبا�شرة وغري 

ال�شعوديني عن طريق �شركة التاأمني اإ�شافة اإىل عقود مبا�شرة مع جهات عالجية يف جميع مناطق اململكة بحيث بلغ عدد اجلهات الطبية قرابة 146 جهة طبية لتقدمي 

اخلدمة ملن�شوبي ال�شركة ال�شعوديني وعوائلهم, كما قامت ال�شركة بتمديد عقد التاأمني لل�شنة الثانية لتقدمي اخلدمة ملن�شوبي ال�شركة غري ال�شعوديني وعوائلهم يف اأكرث من 

800 جهة طبية يف جميع مناطق اململكة اإ�شافًة اإىل عيادات ال�شركة, و ت�شعى ال�شركة دائمًا اإىل تطوير وحت�شني اخلدمات ال�شحية للو�شول اإىل خدمات �شحية ذات كفاءة 
وفاعلية.

التواصل داخل الشركة:

�شعت ال�شركة اإىل تعزيز بيئة العمل التي حتقق توا�شل اأفرادها بفعالية وتكر�س ثقافة العمل بروح الفريق, من اأجل دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير العمليات الداخلية 

املختلفة يف ال�شركة. وتطبق ال�شركة حاليا اآلية معتمدة لتفعيل وتطوير التوا�شل بني جميع امل�شتويات الإدارية, وتقوم جميع الوحدات الإدارية بال�شركة بتطبيق هذه الآلية, 

من خالل الجتماعات التالية:

• اجتماع التداول ال�شبوعي مع الرئي�س التنفيذي.	

• اجتماعات التداول الإ�شبوعية يف مناطق الأعمال.	

• اجتماعات التوا�شل داخل الوحدة التنظيمية.	

• اجتماعات اللجنة التن�شيقية الإدارية يف مناطق الأعمال.	

الموارد البشرية
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خدمة المجتمع:

لل�شركة جهودها البارزة واملتميزة يف خدمة املجتمع لعل من اهمها:

• اتفاقيات التوظيف مع �شندوق تنمية املوارد الب�شرية حيث وقع ثالث اتفاقيات قبل 2011 ت�شهم يف توظيف 3189 موظف ويف عام 2011م مت توقيع التفاقية ال�شاملة 	

الأوىل  لدعم توظيف )740( موظف كما مت النتهاء من جتهيز واعداد التفاقية ال�شاملة الثانية والتي تتيح دعم توظيف حوايل )1300( موظف واملتوقع توقيعها 

بالربع الأول من 2012م.

• التعاون بني ال�شركة واملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني, بامل�شاهمة يف اإن�شاء معاهد متخ�ش�شة للتدريب على العمال التي تخ�س قطاع الكهرباء.	

• اإ�شتقطاب عدد من خريجي الكليات التقنية والكليات ال�شناعية ومعهد اجلبيل التقني  ومعاهد الدارة العامة يف بع�س التخ�ش�شات التي حتتاج اإليها ال�شركة, وتوظيفهم  	

مبا�شرة  واحلاقهم يف برنامج التدريب على راأ�س العمل لدى الدارات امل�شتفيدة بقطاعات ال�شركة.

• امل�شاركة يف الندوات وامللتقيات ال�شنوية املتخ�ش�شة يف جمال تطوير املوارد الب�شرية واجلودة ال�شاملة.	

• تفعيل دور ال�شركة مع املجتمع من خالل املحا�شرات العامة التي تقيمها اأو ت�شارك فيها والتي تدور مو�شوعاتها حول امل�شاهمات الفاعلة لل�شركة يف تلبية احتياجات 	

املجتمع، والدور الإيجابي املنتظر من امل�صتفيدين من ن�صاط ال�صركة  يف هذا اخل�صو�ص وخا�صة يف تر�صيد ال�صتهالك.

• املعار�س املتنوعة التي ت�شاهم وت�شارك فيها ال�شركة والتي تقام يف جميع مناطق اأعمالها  على مدار العام, وكذلك املنا�شبات العامة مثل اأ�شبوع املرور وغريها, ف�شال على 	

الن�شرات الدورية والكتيبات التي ت�شدرها يف هذا ال�شاأن.

• لهم 	 الفر�صة  واتاحة  ال�صركة  اإليها  والتي حتتاج  املتوفرة  الوظيفية  وبالفر�ص  ال�صركة  بن�صاط  للتعريف  اململكة  من جامعات  عدد  تقيمه  الذي  املهنة  يوم  امل�صاركة يف 

لالإلتحاق بالعمل بها .

• امل�شاهمة يف اإجناح برنامج التدريب التعاوين لطالب اجلامعات باملراحل املختلفة, باإتاحة الفر�شة لهم للتدريب العملي باملرافق املختلفة بال�شركة, واإك�شابهم اخلربات 	

العملية املنا�شبة �شواء يف املجال الفني اأو الداري, وبلغ عدد امل�شاركني بالربنامج يف عام 2011م )917( طالب منهم )364( بدون مكافاأة.

• برنامج التدريب ال�شيفي من خالل قبول اأعداد من طالب الثانويات للعمل اجلزئي خالل فرتة ال�شيف,بهدف تعويدهم على احلياة العملية,مقابل مكافاأة �شهرية ت�شرف 	

لهم, وبلغ عدد امل�شاركني بالربنامج )612( طالب يف عام 2011م.

• دعم الن�شطة البحثية يف اجلامعات ال�شعودية وغريها من اجلهات العلمية والبحثية ومن هذه الن�شطة : التوقيع على امل�شاريع امل�شرتكة مع مدينة امللك عبد العزيز, 	

ورعاية الكرا�شي العلمية مع كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك �شعود وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن, وقيام اجلامعات بعقد ور�س عمل متخ�ش�شة يف 

الكرا�شي العلمية ح�شرها عدد كبري من مهند�شي ال�شركة ومهند�شي �شركة اأرامكو ال�شعودية.

• املحافظة على البيئة من خالل مراعاة ال�شركة لكافة اجلوانب البيئية يف عملية التخطيط على م�شتوى امل�شاريع والربامج واخلطط التنموية,بال�شافة اىل تعميق 	

ال�شعور بامل�شوؤولية مع الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة وامل�شاهمة معها يف و�شع �شيا�شات بيئية �شليمة يف جميع اجلوانب بالإ�شافة اإىل القيام بدرا�شات عن تقييم 

الأثر البيئي. كما يربز اإهتمام ال�شركة بالبيئة من خالل مكافحة التلوث يف الهواء واملاء والرتبة واحلد من اآثار التلوث البيئي على الن�شان, وامل�شاركة يف معر�س البيئة 

والطاقة.

• حمالت التوعية لرت�شيد ال�شتهالك وال�شتخدام الأمثل للتيار الكهربائي والتعامل معه.	

ويف اخلتام نوؤكد اأن ال�شركة ال�شعودية للكهرباء توؤمن اإميانًا تامًا ب�شرورة التطوير والتغيري امل�شتمرين يف ظل مراجعة وتقومي الأداء للتكيف مع امل�شتجدات, كما اأن ال�شركة 

متلك  ما يفي بذلك من مرونة وخربات.



34

توليد الطاقة الكهربائية



35

توليد الطاقة الكهربائية

اإجمايل كمية الطاقة املنتجة من ن�صاط التوليد بال�صركة خالل  بلغ 

بن�شبة  بزيادة  وذلك  �شاعة  190,280جيجاوات.  2011م حوايل  عام 

الق�شوى  الأحمال  يف  ارتفاع  مقابل  2010م  املا�شي  العام  عن   %  2
على �شبكات ال�شركة بن�شبة 5.9 % عن العام ال�شابق لتبلغ 48,367 

ميجاوات )غري متزامن(, مت جمابهتها بنمو 4.9 % يف قدرات التوليد 

عام  بنهاية  ميجاوات   41,924 جمموعها  يف  لتبلغ  بال�شركة  املركبة 

2011م.

24.083%124
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الطاقة المنتجة من محطات ال�شركة ح�شب نوع الوحدات )ج.و.�س(            قدرات توليد ال�شركة الفعلية ح�شب نوع الوحدات )م.و(

التوزيع الن�شبي لقدرات وحدات التوليد المملوكة لل�شركة لعام 2011م          التوزيع الن�شبي لإجمالي القدرة المركبة لل�شركة لعام 2011م

                 ح�شب قطاعات الأعمال

توليد الطاقة الكهربائية
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كما �صجلت بيانات ن�صاط التوليد حت�ّصنًا ملحوظًا يف املوؤ�صرات الفنية لالأداء على م�صتوى ن�صاط التوليد ونذكر من اأهمها ارتفاع الكفاءة احلرارية ملعظم وحدات التوليد و 

تقليل مدة اأعمال �شيانتها املخططة , حيث �شجل معامل الإتاحية املكافئ املوزون 86.4 % اأي بزيادة 2.7 % عن العام املا�شي 2010م.

مؤشرات األداء الفنية على مستوى النشاط

مبقارنة موؤ�صرات الأداء على م�صتوى الن�صاط لعامي 2010 و2011, جند اأن معامل التاحية املكافئ املوزون )WEAF( ارتفع يف عام 2011, حيث �شجل 86.4 % مقارنة

بـ 83.7 % لعام 2010, وذلك نتيجة لنخفا�س معامل اخلروج املخطط املكافئ املوزون )WEPOF( لعام 2011, حيث �شجل املعامل 8.7 % مقارنة بـ 10.7 % لعام 2010. 

وكذلك انخف�س معامل اخلروج لل�شيانة ملكافئ املوزون )WEMOF( لعام 2011, حيث �شجل 2.3 % مقارنة بـ 3.1 % لعام 2010, بالرغم من الرتفاع الن�شبي املحدود 

ملعدل اخلروج ال�شطراري املكافئ املوزون )WEFOR( لعام 2011, حيث �شجل املعدل 4.3 % مقارنة بـ 4.1 % لعام 2010م.

 
مؤشرات األداء الفنية حسب تقنيات التوليد

)ST( الوحدات البخارية

مبقارنة موؤ�صرات الأداء للوحدات البخارية على م�صتوى الن�صاط لعامي 2010 و 2011 , جند اأن معامل التاحية املكافئ املوزون )WEAF( ارتفع يف عام 2011, حيث �شجل 

املعامل 84.5 % مقارنة بـ 83.7 % لعام 2010, وذلك نتيجة لنخفا�س معامل اخلروج املخطط املكافئ املوزون )WEPOF( يف عام 2011, حيث �شجل املعامل 13.6 % 

مقارنة بـ 15.0 % لعام 2010. بالرغم من  الرتفاع الن�شبي املحدود ملعدل اخلروج ال�شطراري املكافئ املوزون )WEFOR( لعام 2011, حيث �شجل املعدل 1.2 % مقارنة 

بـ 1.0 % لعام 2010.

)CC( الوحدات المزدوجة

مبقارنة موؤ�صرات الأداء للوحدات املزدوجة ح�صب الن�صاط لعامي 2010 و 2011م , جند اأن معامل الإتاحية املكافئ املوزون )WEAF( ارتفع يف عام 2011, حيث �شجل 

املعامل 88.1 % مبقارنة بـ 82.4 % يف عام 2010, وذلك نتيجة لنخفا�س معامل اخلروج املخطط املكافئ املوزون )WEPOF( يف عام 2011م, حيث �شجل املعامل 7.4 % 

مقارنة بـ 15.0 % لعام 2010. بالرغم من  الرتفاع الن�شبي املحدود ملعدل اخلروج ال�شطراري املكافئ املوزون )WEFOR( لعام 2011م, حيث �شجل املعدل 2.5 % مقارنة 

بـ 1.9 % لعام 2010م.
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)GT( الوحدات الغازية

مبقارنة موؤ�صرات الأداء للوحدات الغازية ح�صب الن�صاط لعامي 2010 و2011 , جند اأن معامل الإتاحية املكافئ املوزون )WEAF( ارتفع يف عام 2011, حيث �شجل املعامل 

87.0 % مبقارنة بـ 83.7 % يف عام 2010, وذلك نتيجة لنخفا�س معامل اخلروج املخطط املكافئ املوزون )WEPOF( يف عام 2011, حيث �شجل املعامل 6.7 % مقارنة 
بـ 8.6 % لعام 2010. وكذلك انخف�س معامل اخلروج لل�شيانة ملكافئ املوزون )WEMOF( لعام 2011, حيث �شجل املعامل 2.8 % مقارنة بـ 4.3 % لعام 2010, بالرغم 

من الرتفاع الن�شبي املحدود ملعدل اخلروج ال�شطراري املكافئ املوزون )WEFOR( لعام 2011, حيث �شجل املعدل 6.7 % مقارنة بـ 6.3 % لعام 2010م.

)BTU/KWH( المعدل الحراري

انخف�ص املعدل احلراري لن�صاط التوليد اإىل 10,907 و.ح.ب/ك.و.�س. يف عام 2011م مقارنه بـ 10,920 و.ح.ب/ك.و.�س. يف عام 2010م, واعتبارًا ملا لهذا املعدل من اأهمية 

بالغة يف نفقات التوليد الإجمالية لل�شركة, فاإن اأي جهد تر�شيدي يف مادة الوقود �شوف يكون له التاأثري الكبري على نفقات الوقود حيث ميثل هذه النخفا�س الذي يبدو ب�شيطًا 

ما قيمته 106 مليون ريال �شعودي مت تر�شيدها خالل عام 2011م )يف حال احت�شاب مادة الوقود بالأ�شعار العاملية للنفط اخلام مبتو�شط 60 دولر/ برميل(.

المعدل الحراري على م�صتوى ن�صاط التوليد )و.ح.ب/ك.و.�ص(

توليد الطاقة الكهربائية



39

أهداف برامج الصيانة لعام  2011م :

بلغت عمليات ال�شيانة ال�شاملة  89 عملية مقارنة باملخطط  �شيانته والبالغ 104, اأي بانخفا�س 14.4 % عن املخطط ويعود ذلك لإنخفاظ عدد عمليات ال�شيانة ال�شاملة 

نتيجة لدخول وحدات جديدة اإىل اخلدمة وزيادة العتماد على حمطات الإنتاج امل�شتقل وحمطات التحلية وكذلك ت�شغيل الوحدات الأكرث كفاءة الأمرالذي اأدى اإىل انخفا�س 

عدد ال�شاعات الت�شغيلية لبع�س الوحدات عن املتوقع لعام 2011م, اإ�شافة اإىل تاأجيل اخلروج املخطط لبع�س الوحدات من الربع الرابع لعام 2011م اإىل الربع الأول من عام 

2012م.

وبلغت عدد عمليات ال�شيانة املتو�شطة 118 عملية مقارنة باملخطط  البالغ 117عملية �شيانة ,اأي بزيادة 10.2 % عن املخطط.

واأما بالن�شبة لعدد عمليات ال�شيانة اخلفيفة فقد بلغت 231 �شيانة مقارنة باملخطط 268 �شيانة ,اأي بانخفا�س 13.8 % عن املخطط.

مشاريع التوليد خالل عام  2011م:

القطاع الأو�شط:

• حمطة توليد العا�شرة : عدد )12( وحدة غازية القدرة الإجمالية لها )671 م.و(.	

• حمطة توليد حائـــل : عدد )2( وحدة غازية القدرة الإجمالية لها )126 م.و(.	

القطاع الغربي:

• حمطة توليد ال�شعيبة: عدد )3( وحدة بخارية القدرة الإجمالية لها )1,191 م.و(.	

• حمطة توليد تبوك: عدد )2( وحدة غازية القدرة الإجمالية لها )156 م.و(.	

• حمطة توليد �شباء: عدد )2( وحدة غازية القدرة الإجمالية لها )36 م.و(.   	
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% 7.6
منو اأطوال �شبكات نقل الطاقة اإىل 49,675 كلم - دائري.

تد�شني عدد من امل�شاريع اجلديدة, واأي�شًا تعزيز م�شاريع قائمة لتح�شني وتطوير �شبكات نقل 

الطاقة ورفع كفاءتها الت�شغيلية حيث مت اإ�شافة 38 حمطة حتويل جديدة بها )100حمول( 

ب�شعة  )9 حمولت(  8 حمطات قائمة بعدد  تعزيز  )13286 م.ف.اأ( كما مت  �شعات  باإجمايل 

)1464 م.ف.اأ(, ومت ا�شتبدال عدد )4 حمولت( ب�شافـي قدرة )286 م.ف.اأ( وبذلك يبلغ عدد 

اإ�شافة  كما مت  م.ف.اأ(   15,036( امل�شافة  ال�شعات  واجمايل  113 حمول  املحولت اجلديدة 

�شبكات نقل بطول 2,120 كلم - دائري.

بلغ اإجمايل عدد حمطات التحويل للجهد الفائق واجلهد العايل  642 حمطة حتويل وعدد 

الطاقة  نقل  �شبكات  اأطوال  اإجمايل  وبلغ  173,531م.ف.اأ.  �شعات  باإجمايل  حموًل   1,875
49,675 كلم - دائري.

%70.3 29166
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أبرز أعمالنا:

يعمل ن�صاط نقل الطاقة وب�صفة دورية على حت�صني وتطوير �صبكات النقل جهد )110 – 380 ك.ف( يف جميع القطاعات وهي )القطاع الأو�شط, ال�شرقي, الغربي, اجلنوبي( 

لرفع جاهزية ال�صبكة و�صمان ا�صتمرارية موثوقيتها من خالل اإجناز الأهداف الإ�صرتاتيجية للن�صاط.  كما يويل ن�صاط النقل اهتمامًا كبريًا ملو�صم احلج يف كل عام لتاليف اأية 

اإنقطاعات توؤثر على حجاج بيت اهلل احلرام وذلك بالتخطيط امل�شبق لأعمال ال�شيانة والتنبوؤ بالأحمال مع اإجناز الأعمال الطارئة باأ�شرع وقت ممكن وتذليل كافة العقبات 

التي تعرت�س تنفيذ ذلك.

ال�شبكات املرتابطة  2010, كما �شجلت م�شاهمة احلمل الذروي لكل من  5.9% عن العام  2011 )48367 م.و( وبنمو قدره  بلغ احلمل الذروي ملناطق اململكة خالل عام 

وال�شبكات املعزولة للعام 2011 منوًا قدره 5.3% و 16.9% عن العام 2010 م على التوايل. كما بلغ اأق�شى حمل لل�شبكات املرتابطة واملعزولة 45458 م.و, 2909 م.و, على 

التوايل خالل العام 2011م.

الحمل الذروي     

�شهد العام 2011م تد�شني عدد من امل�شاريع اجلديدة وكذلك تعزيز م�شاريع قائمة لتح�شني وتطوير �شبكات نقل الطاقة ورفع كفاءتها الت�شغيلية. ومن اأبرز تلك امل�شاريع:

الجهد الفائق  230 ك.ف  - 380 ك.ف:

• اإ�شافة 8 حمطات حتويل بعدد 19حمول ب�شعة اإجمالية 7,794 م.ف.اأ. 	

• اإ�شافة دوائر هوائية وكابالت اأر�شية جديدة بطول 1,176 كلم – دائري.	

• تعزيز حمطة حتويل قائمة بعدد )3( مفاتيح كهربائية.	

الجهد العالي 110 ك.ف - 132 ك.ف:

• اإ�شافة 30 حمطة حتويل جديدة بعدد 94 حمول ب�شعة اإجمالية قدرها 7,240 م.ف.اأ. 	

• اإ�شافة دوائر هوائية وكابالت اأر�شية جديدة بطول 944 كلم - دائري. 	

• تعزيز حمطات حتويل قائمة )6( حمولت ب�شعة اإجمالية قدرها 400 م.ف.اأ.	

• ا�شتبدال 4 حمولت بفارق �شعة 286 م.ف.اأ.	

وتعك�س تلك امل�شاريع النمو يف �شبكات نقل الطاقة بن�شبة 7.6% لت�شل اإىل 49675  كلم - دائري بنهاية العام 2011م مقارنة باأطوالها التي بلغت 46,179 كلم - دائري يف 

العام 2010م.

نقل الطاقة الكهربائية
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وتنت�شر ال�شبكة يف جميع قطاعات ال�شركة وعلى م�شتوى اململكة حيث �شكل التوزيع الن�شبي لأطوال �شبكات نقل الطاقة ن�شب  32.3 %, 30.6 %, 23.3 %, 13.8 % للقطاع 

الأو�شط وال�شرقي والغربي واجلنوبي على التوايل.

اأطوال �شبكات النقل )الجهد 110 ك.ف - 380 ك.ف(       التوزيع الن�شبي لأطوال �شبكات النقل )جهد 110 - 380 ك.ف( للعام 2011م

كما مت تعزيز �شبكات نقل الطاقة بعدد 38 حمطة حتويل جديدة لي�شل اإجمايل عدد املحطات بنهاية العام 2011م اإىل 642 حمطة واأدى هذا النمو اإىل تغيري التوزيع الن�شبي 

ملحطات نقل الطاقة يف القطاعات الأو�شط وال�شرقي والغربي واجلنوبي لي�شل اإىل 32.2 %, 22.3 %, 34 %, 11.5 % على التوايل.

التوزيع الن�شبي لعدد محطات نقل الطاقة للعام 2011م
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كما بلغ النمو يف عدد املحولت مقدار  2 % للعام 2011 لي�شل عدد املحولت اإىل 1,875 مقارنة بعددها يف العام 2010 البالغ 1,845حموًل. وبلغت �شعة املحولت بنهاية 

عام 2011م )173,531 م.ف.اأ(. 

ونتيجة لهذا التطور يف �شبكات نقل الطاقة فقد اأ�شبح التوزيع الن�شبي لعدد املحولت بنهاية العام 2011 وفقًا للن�شب 33.9%, 20.6% , 36.6% , 8.9% للقطاعات 

الأو�شط وال�شرقي والغربي واجلنوبي على التوايل. اأما التوزيع الن�شبي ل�شعة املحولت فقد و�شل اإىل 31.8%, 28.8% , 29.8%, 9.6% وفقًا لرتتيب قطاعات ال�شركة.

التوزيع الن�شبي لعدد محولت نقل الطاقة للعام 2011م            عدد محولت نقل الطاقة

التوزيع الن�شبي ل�شعة محولت نقل الطاقة للعام 2011م           

نقل الطاقة الكهربائية
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من أهم إنجازات نشاط النقل خالل العام 2011م:
 

ا�شتعدادات ال�شيف :

يعمل ن�صاط نقل الطاقة وب�صفة دورية على و�صع خطط الأحمال الكهربائية خالل ف�صل ال�صيف مع حتديد متطلبات واحتياجات ال�صبكة الكهربائية والإ�صراع يف اإدخال 

امل�شاريع اجلديدة ح�شب اخلطط املعدة م�شبقًا, مع ال�شتمرار يف اإجراء اأعمال ال�شيانة الوقائية ملعدات ال�شبكة الكهربائية وعقد الجتماعات الدورية لفرق العمل بهدف تعزيز 

ال�صبكة ملواجهة وتلبية النمو املتزايد يف الطلب على الأحمال الكهربائية يف خمتلف مناطق اململكة، ومن الإ�صرتاتيجيات التي قام بها ن�صاط النقل تفقد الإدارة التنفيذية 

بالن�صاط للم�صاريع الكهربائية القائمة وقيد التنفيذ والوقوف على امل�صاكل الفنية التي تواجهها ومعاجلتها يف حينها. 

المرافق الم�شافة :

بلغ جمموع القدرات امل�شافة لل�شبكة )15,036( م.ف.اأ. وذلك من خالل املحطات اجلديدة وتو�شعة املحطات القائمة, حيث بلغ العدد الإجمايل للقواطع الكهربائية التي مت 

اإ�شافتها لل�شبكة )1,729( قاطع وبلغ جمموع اأطوال اخلطوط امل�صافة لل�صبكة )2,120( كم دائري.

ومت الإ�شتغناء عن ا�شتئجار وحدات التوليد خالل �شيف 2011م بت�شغيل معو�س ديناميكي للقدرة غري الفاعلة )SVC( �شعة 100 ميجافار باملحطة رقم 8603 بعفيف, 

و مت ت�شغيل )90( مكثفا يف )37( حمطة حتويل  ب�شعة )875( ميجافار بعدد من املناطق لتح�شني م�شتوى اجلهد, فيما مت ت�شغيل املرحلة الأوىل من املحطة 9005 جهد 

380 ك.ف.
واكتملت املرحلة الثانية خلط الربط الإ�شرتاتيجي بني الق�شيم واملدينة املنورة, وت�شغيل حمطة حتويل رابغ للتوليد امل�شتقل وربطها بال�شبكة ومن املتوقع ت�شغيل التوليد 

خالل العام 2012م.

هيكلة ن�صاط النقل :

�شكلت خالل العام 2011م عدة جلان وفرق انتهت من بناء هيكل ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء ونقل املهام وامل�شوؤوليات والعمل م�شتمر ل�شتكمال ما يتطلبه الهيكل من 

تو�شيح للمهام والعالقات البيئية داخل ال�شركة ومع ال�شركة القاب�شة فيما مت حتديد امل�شوؤوليات الفنية والإدارية .

الربط الخليجي :

الكهربائي  الربط  اكتمال م�شروع  اأهمها  املا�شية كان  الثالث �شنوات  اإجنازات عديدة على مدى  العربية  التعاون لدول اخلليج  الكهربائي لدول جمل�س  الربط  حققت هيئة 

بان�شمام �شبكة دولة الإمارات العربية املتحدة لل�شبكة الرئي�شية . كما مت ت�شغيل املرحلة الثانية من م�شروع الربط اخلليجي جهد 380 ك.ف لربط �شبكات اململكة مع الإمارات 

العربية املتحدة وعمان.

الكود ال�شعودي نقل الكهرباء:

قامت اللجنة الإ�شرافية مبراجعة الكود ومناق�شة طلبات التعديالت الواردة من جميع م�شتخدمي الكود, واعتمدت التعديالت من جمل�س اإدارة الهيئة , كما مت تعديل م�شمى 

الكود من )كود النقل ال�شعودي( اإىل )الكود ال�شعودي لنقل الكهرباء( وعقد )13( اجتماعا منذ العام 2008, ومتت مناق�شة طلبات ال�شتثناءات على الكود, و رفع التو�شيات 

اإىل  هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج، ومت اعتماد جمموعة من طلبات ال�صتثناءات ،كما مت اإعداد دليل مراقبة التطبيق وعر�صه ومناق�صته مع الإدارة التنفيذية لن�صاط 

النقل.

تطوير الموارد الب�شرية  :

ي�صعى ن�صاط النقل لتطوير موارده الب�صرية با�صتحداث برامج خم�ص�صة لتطوير الكفاءات القيادية والإدارية ومنها برنامج خبري مع ال�صركات العاملية وكذلك بع�ص الربامج 

التي ت�شعى لتطوير كفاءات العاملني خللق قيادات جديدة ومن ذلك برنامج الواعدين.

كما اأن للن�صاط ممثلون بلجنة اإدارة اأداء املوظفني كان لهم الدور الأكرب يف اأجناز وتدريب الروؤ�صاء على و�صع معايري اأداء ملوظفيهم من خالل عقد عدة ور�ص مت تنفيذها �صاهمت 

يف و�شع املعايري . 
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التوزيع وخدمات امل�شرتكني
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التوزيع وخدمات امل�شرتكني

%5.22
منو عدد امل�شرتكني اإىل 6,341,025 م�شرتكًا

مت اإي�شال اخلدمة الكهربائية لعدد 363,318 م�شرتكًا وكهربة 266 قرية وهجرة لي�شل 

بذلك اإجمايل املدن والقرى والهجر املخدومة بالكهرباء اإىل 12,256

10,939م.ف.اأ  قدرها  اإجمالية  ب�شعة  حموًل   24,866 باإ�شافة  التوزيع  �شبكات  تعزيز 

واأطوال �شبكات 26,042 كلم - دائري حيث بلغ الإجمايل بنهاية العام 344,292 حموًل 

باإجمايل �شعة 160,277 م.ف.اأ واأطوال ال�شبكات 409,289 كلم - دائري.

% 86.8 219076
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خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة :
بنهاية العام 2011م اكتمل تنفيذ اخلطة الت�شغيلية ملو�شم حج عام 1432هـ بكفاءة عالية ودون اأي اإنقطاعات وبذلك حتقق جناحًا يف توفري اخلدمة الكهربائية الالزمة لراحة 

�شيوف الرحمن يف مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة واملدينة املنورة وقد مت :

• اإي�شال اخلدمة لالأحمال الإ�شافية )6م.ف.اأ( لتربيد امل�شعى باحلرم املكي لي�شبح اإجمايل الأحمال املو�شلة )13م.ف.اأ(.	

• اإي�شال اخلدمة لالأحمال الإ�شافية بامل�شجد النبوي وتدعيم املنطقة املركزية باملدينة املنورة لتواكب النمو املتزايد على الأحمال نتيجة الإن�شاءات اجلديدة يف املنطقة 	

وزيادة املوثوقية لدي امل�شرتكني .

• النتهاء من متديد 95 % من كابالت الربط ملحطة حتويل منى- 3 مبكة املكرمة والتاأكد من حتقيق املوثوقية يف حال خروج حمطة حتويل بكاملها وكذلك يف حال 	

خروج عدد )2( مغذي جهد متو�شط.

• تنفيذ اخلطة الت�شغيلية ملو�شمي العمرة واحلج لعام 1432هـ بنجاح واإعداد تقرير عن الدرو�س امل�شتفادة منهما. 	

• اإعداد تقرير عن الدرو�س امل�شتفادة من تنفيذ خطة مو�شم حج عام 1431هـ . 	

• اإي�شال اخلدمة لالأحمال الإ�شافية )35م.ف.اأ( لوقف امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة.	

• النتهاء من متديد كابالت الربط ملحطة حتويل منى- 3 مبكة املكرمة والتاأكد من حتقيق املوثوقية يف حال خروج حمطة حتويل بكاملها وكذلك يف حال خروج عدد )2( 	

مغذي جهد متو�شط بجزيرة مغذيات واحدة 

• اعتماد تنويع م�شادر التغذية ملبنى وقف امللك عبدالعزيز للحرمني ال�شريفني	

• تنفيذ املرحلة الثالثة مل�شروع تعزيز موثوقية �شبكة اجلهد املنخف�س مب�شعر منى وتوفري م�شادر احتياطية ملغذيات اجلهد املنخف�س بها.	

خدمة المشترك :
حر�شًا منا على تطوير اخلدمات املقدمة للم�شرتكني مت تنظيم ور�س توعوية حل�شاب املقابل املايل لإي�شال اخلدمة الكهربائية ح�شرها 420 موظفًا 

وتو�شعنا يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية للم�شرتكني مثل خدمة الكهرباء SMS للتوا�شل مع امل�شرتك من خالل الر�شائل الق�شرية على جواله اخلا�س بينما مت اأي�شا ربط 

م�شرتكي فاتورة املاء والكهرباء امل�شرتكة بخدمة ر�شائل اجلوال. وقد بلغ عدد امل�شرتكني يف خدمة ر�شائل اجلوال حتى تاريخ 31/ 12/ 2011م  1.779.937 م�شرتك فيما 

بلغ عدد الر�شائل املر�شلة حتى تاريخ 31/ 12/ 2011م  39,559,801 ر�شالة. كما مت التو�شع يف تقدمي خدمة الفاتورة الإلكرتونية E-BILL التي من خاللها يتم اإر�شال 

فواتري ا�شتهالك الطاقة الكهربائية اإىل الربيد الإلكرتوين اخلا�س بامل�شرتك اإذا �شجل باخلدمة حيث بلغ عدد امل�شرتكني يف خدمة الفاتورة الإلكرتونية 201,321 م�شرتك 

تقريبًا فيما بلغ عدد الفواتري الإلكرتونية املر�شلة 8,289,791 ر�شالة . 

ويف جمال الفواتري د�شنا هذا العام  برنامج دعم �شداد فواتري الكهرباء مل�شتفيدي ال�شمان الجتماعي ومتت تهيئة الأنظمة امل�شاعدة لإجناح الربنامج. ويف هذا ال�شدد ح�شلنا 

على موافقة وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية باعتماد 3826 م�شجدًا اأهليًا مع �شداد مديونيتها البالغة 9,794,657 ريال لتكون من �شمن امل�شاجد احلكومية.  

تحسين أداء الشبكات :
مت بحمد اهلل خالل عام 2011م:

النتهاء من ت�شغيل املرحلة الأخرية من م�شروع حتويل اجلهد بال�شبكة العامة مبكة املكرمة والنتهاء من ت�شغيل م�شروع حتويل جهد الديوان امللكي مبنى والق�شور امللكية . 1

بال�شفا والطائف .

�شمن احلملة التي تقوم بها ال�شركة من اأجل احلد من اأعطال عداد امل�شرتكني وخف�س الفاقد التجاري فقد مت تغيري عدد 3500 عداد قدمي فاز 1 بعدادات حديثة ويف . 2

نف�س ال�شياق من اجلهود لتخفي�س الفاقد فقد مت فح�س ما يزيد على 52000 عداد وت�شحيح اأو�شاعها على �شوء خمرجات الربامج الآلية اخلا�شة مبتابعة قراءة 

واأداء العدادات.

�شمن اجلهود املبذولة لتح�شني اأداء ال�شبكات مت تركيب اأجهزة موثوقية ال�شبكات على ال�شبكات التي تعاين من انخفا�س اجلهد والنقطاعات املتكررة. ودعمت برامج . 3

الإعادة ال�شريعة للخدمة بعد النقطاعات با�شتخدام املولدات املتنقلة ب�شبكات التوزيع وتفعيل ا�شتخدام الكابالت املرنة للجهد املتو�شط والوحدات املتنقلة مما اأ�شهم يف 

�شرعة اإعادة الكهرباء للمتاأثرين بالنقطاعات الق�شرية للتيار بجميع مدن وقرى اململكة.

وفـي جمال التو�شعة و التعزيز للنظام الكهربائي للتوزيع فقد مت تنفيذ حزمة من امل�شاريع تزيد قيمتها عن 5385 مليون ريال ت�شمل جمالت متديد ال�شبكات مبا يتجاوز . 4

21000 كم وتركيب اأكرث من 24,800 حمول بقدرات مركبة قدرها 10,939 ميجافولت اأمبري كم مت اإي�شال اخلدمة الكهربائية لعدد 363 األف م�شرتك.

التوزيع وخدمات المشتركين
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تطوير األداء :
يف اإطار جهود ال�شركة لتطوير املوظفني اجلدد مت توقيع عقد لتدريب 141 موظف من موظفي ال�شفوف الأمامية اجلدد خالل عام 2011م. وا�شتكماًل للجهود املبذولة 

لتطوير موظفي ال�شفوف الأمامية احلاليني بال�شركة مت عقد برناجمني )يوم تذكريي, عميل خفي( وذلك لعدد 1648موظف.  

األنظمة اآللية :

اأوًل: اأنظمة )امل�شرتكني( فقد مت تطوير و تطبيق عدد من الأنظمة على النحو التايل:

م�شروع الفوترة :. 1

يف اإطار جهود ال�صركة لتطوير الأنظمة الآلية وتعميمها على جميع  اإدارات الن�صاط فقد مت توقيع عقد م�صروع الفوترة )SAP( بتاريخ  2011/04/02م على اأن يتم النتهاء 

منه خالل الربع الثالث من عام 2012م.

التعريفة المتغيرة :. 2

مت تطبيق التعريفة املتغرية على جميع ال�شناعيني خالل �شيف عام 2011م بعد تغري جميع عداداتهم اإىل عدادات اإلكرتونية و ا�شتخدام نظام قراءة خا�س بهم.

نظام التدقيق الموحد :. 3

مت الإنتهاء من تطبيق نظام تدقيق القراءات اجلديد املوحد يف مدينة اأبها وجاري العمل على تعميمه على جميع القطاعات مع ا�شتخدام اأجهزة قراءة كفية جديدة متقدمة.

ثانيًا: اأنظمة )التوزيع( فقد مت تطوير و تطبيق عدد من الأنظمة على النحو التايل:

نظام التوزيع الموحد :. 1

مت تطبيق نظام التوزيع املوحد يف القطاع الغربي واجلنوبي ومت النتهاء من تطبيق النظام يف اإدارة كهرباء الدمام يف القطاع ال�شرقي و�شوف ي�شتكمل التطبيق يف اإدارة كهرباء 

الأح�شاء خالل هذا العام 2011م. و�شوف يتم التطبيق يف القطاع الأو�شط خالل عام 2012م.

نظام اإدارة الفرق الميدانية :. 2

مت تطبيق النظام اخلا�س مبتابعة واإدارة الفرق امليدانية اآليًا بكل من الريا�س وجدة ومكة واملدينة و الدمام , ومت توقيع عقود لتطبيق النظام يف كل من الهفوف واجلبيل واأبها 

على اأن يتم النتهاء منها خالل عام 2012م. و�شوف يتم البدء مب�شاريع لهذا النظام يف كل من الق�شيم وحائل والطائف وتبوك خالل الربع الأول من عام 2012م.

 نظام المعلومات الجغرافية :. 3

مت تطبيق النظام يف كل من مكة و جدة و املدينة و الطائف و تبوك, ويجري الآن تنفيذ م�شاريع لتطبيق النظام يف كل من الريا�س و اأبها والهفوف واجلبيل والق�شيم وحائل 

ومن املتوقع النتهاء منها يف نهاية عام 2012م. كما مت توقيع عقد لتطبيق النظام يف جازان على اأن يتم النتهاء منه يف نهاية عام 2013م.

4 .: )DAS( اأنظمة مكننة �شبكة التوزيع

جاري العمل على تنفيذ م�شاريع املكننة يف كل من املنطقة املركزية مبكة املكرمة وكذلك يف املدينة ال�شناعية بجدة بحيث يتم النتهاء منها خالل عام 2012م, كما يجري 

العمل مع �شريط ا�شرتاتيجي ذي جتربة وا�شعة )KEPCO( لو�شع املتطلبات واملوا�شفات الفنية ملثل هذه الأنظمة وتطبيق اأحدث التقنيات.

5 .: )AMR( اأنظمة القراءة الآلية للعدادات

مت تركيب اأكرث من 12000عداد اإلكرتوين لكبار امل�شرتكني )�شناعي, جتاري( بهدف تطبيق برنامج التعريفة املتغرية الذي اعتمده املنظم و�شيتم ربط هذه العدادات بنظام 

قراءة اآيل يقوم بالقراءة عن بعد كما يجري تنفيذ خطة التو�شع يف تركيب 40000 عداد اإلكرتوين جديد خالل 2013-2011.

اأنظمة تحليل وت�شميم ال�شبكة الكهربائية :. 6

مت تطبيق اأنظمة حتليل وت�شميم ال�شبكة الكهربائية على م�شتوى جميع القطاعات, ول�شمان الإ�شتفادة املثلى لهذه الأنظمة مت توقيع عقود لزيادة اأعداد امل�شتخدمني لها.
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إزاحة األحمال ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية:

وا�شلنا خالل عام 2011م تطبيق برنامج التعريفة املتغرية يف جميع القطاعات لإزاحة الأحمال حيث مت تركيب جميع عدادات التعريفة متغرية للقطاع ال�شناعي الأمر الذي 

�شاهم يف تخفي�س فواتري امل�شرتك نتيجة ال�شتفادة من التعريفة املخف�شة خارج وقت الذروة. و�شاهم الربنامج يف اإزاحة الأحمال وقت الذروة كذلك كان للتوعية الإعالمية 

دور كبري يف هذا املجال. ونظمنا 30 معر�شًا عن رفع كفاءة الطاقة الكهربائية بالأ�شواق التجارية. وانتهينا من اإعداد اخلطة ال�شنوية لإزاحة الأحمال بالتن�شيق مع وزارة املياه 

والكهرباء حيث كان احلمل املزاح خالل العام 1201 ميجاوات )تقديري ح�شب اخلطة(. كما اأقمنا عددًا من ور�س العمل واملحا�شرات التوعوية لطلبة وطالبات املدار�س عن 

الربنامج الوطني للرت�شيح .

تقوم ال�شركة ال�شعودية للكهرباء بتاأمني الطاقة الكهربائية للم�شرتكني كما تقوم لزامًا بتقدمي اخلدمات ذات ال�شلة مثل اإي�شال وت�شديد الفواتري وغريها وترغب ال�شركة 

بالقيام بدرا�شة قيا�س مدى ر�شا امل�شرتكني عن اخلدمات املقدمة بهدف اإدخال املزيد من التح�شينات ومقارنة اأداء ال�شركة يف خدمات امل�شرتكني مع اأداء �شركات الدول الأخرى 

املتقدمة. 

مت توقيع العقد بتاريخ 08/12/ 2010م ومدة العقد 6 �شهور ت�شمل الدرا�شة جميع مكاتب خدمات امل�شرتكني بالقطاعات الأربعة.

العينة �شت�شمل 16000 م�شرتك من كل القطاعات.

توزيع العينة الكلية ح�شب القطاعات كالأتي:

القطـاع الأو�شط:  5000 م�شرتك.

القطـــــــاع الغربي:  5000 م�شرتك.

القطــــاع ال�شرقي:  4000 م�شرتك.

القطاع الجنوبي:  2000 م�شرتك.

توزيع العينة الكلية ح�شب الفئات كالأتي: 

ال�شكنـــــــي:    73 %

التجــــاري:   15 %

ال�شناعي:   5.4 %

الحكومي:   4.6 %

الزراعــــــــي:   2 % 

التوليد المعزول:

متت تر�صية عدد من العقود بن�صاط التوزيع و خدمات امل�صرتكني يف عام 2011م وهي:

دعم النظام خالل ال�شيف بقدرة اإجمالية )277م.واط( وتكلفة قدرها )131 مليون ريال(.. 1

تاأمني الطاقة الالزمة خلدمة املناطق النائية و املعزولة بقدرة اإجمالية قدرها )955م.واط(.. 2

التوزيع وخدمات المشتركين
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التغطية الكهربائية:

مت اإي�شال اخلدمة الكهربائية للمناطق النائية حيث مت كهربة عدد 308 قرية وهجرة وجتمع �شكاين خالل العام 2011م.

الطاقة المبيعة:

�شهر . 1 مطالبة  �شداد  حاليًا  الإجراء  وقيد  2011/4,3,2,1م  اأ�شهر  لدورة  وذلك  ريال   )160.441.767( والبالغ   الجتماعية  ال�شئون  وزارة  من  الدعم  مبلغ  حت�شيل 

2011/9,8,7,6,5م.
ا�شتحداث اآلية جديدة للتبادل الإلكرتوين بني وكالة ال�شمان الجتماعي وال�شركة بهدف تطوير الإجراءات احلايل مبا ي�شمن �شهولة و�شرعة تبادل البيانات وت�شديد . 2

مبالغ الدعم من الوزارة حيث مت اإعداد مذكرة تفاهم يجري اعتمادها من وزارة ال�شئون الإجتماعية وال�شركة.

اإعداد اخلطة للمبيعات حتى عام 2017م ح�شب الفئات.. 3

مراجعة حتديث وت�شحيح بيانات امل�شرتكني اخلا�شة بالتعريفة املخف�شة مع القطاعات وتعديل اأخطاء تطبيق التعريفة خا�شة ال�شكني والتجاري التي متت والتي كان . 4

لها الأثر املادي بزيادة الدخل.

بلغت كمية الطاقة املبيعة خالل عام 2011م ) 219,662 ج.و.�س( بن�شبة زيادة بلغت )3.5 %( عن عام 2010م.. 5

التوزيع الن�شبي للطاقة المبيعة ح�شب القطاعات عام 2011  كميات الطاقة المبيعة )ج.و.�س( ح�شب فئات ال�شتهالك لعامي )2010 - 2011(    
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بنهاية عام 2011م ارتفع عدد امل�شرتكني اإىل 6,341,025 م�شرتك وبنمو قدره 5.7 % عن عام 2010م وبلغ عدد امل�شرتكني اجلدد 363,318 م�شرتكًا وتوزيعهم على قطاعات 

ال�شركة مو�شحًا بال�شكل التايل:

 اإجمالي  اأعداد الم�شتركين

التوزيع وخدمات المشتركين
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اأعداد الم�شتركين ح�شب فئات ال�شتهالك لعامي  )2010 - 2010 م(

التوزيع الن�شبي لأعداد الم�شتركين ح�شب قطاعات الأعمال بنهاية عام 2011م
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الإ�شتثمار فـي م�شاريع اإنتاج الكهرباء
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اإلستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء

 برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء 

اإدراكًا من ال�شركة لأهمية التنمية القت�شادية التي تعي�شها اململكة والتي تتطلب توفري طاقة كهربائية �شخمة لتواكب احلدث مما يحتم اإن�شاء عدد كبري من حمطات اإنتاج 

الطاقة الكهربائية با�شتثمارات مبا�شرة من ال�شركة وكذلك عن طريق ا�شتثمارات م�شرتكة مع القطاع اخلا�س �شمن برناجمها املتعلق مب�شاركة القطـاع اخلا�س يف م�شاريع 

حمطات اإنتاج الطاقة الكهربائية )IPPs( والذي اأقرتـه يف عام 2007م و �شكلت فريق متفرغ لالإ�شراف عليه.

ومل�شاندة الفريق مت التعاقد مع بيوت خربة عاملية لديها معرفة يف املجالت الفنية والقانونية واملالية مب�شاريع اإنتاج الطاقة الكهربائية امل�شتقلة. وا�شتهدفت ال�شركة يف املرحلة 

الأوىل من الربنامج ثالثة م�شاريع بنظام البناء والتملك والت�شغيل والتي تقدر ا�شتثماراتها باأكرث من 25 مليار ريال وتف�شيلها كما يلي:

• امل�شروع الأول يف رابغ باملنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميجاوات, وقد مت توقيع اتفاقياته يف الربع الثاين من 2009م مع حتالف �شركتي كهرباء كوريا )كيبكو( و �شركة 	

اأعمال املياه والطاقة الدولية )اكوا باور(, و �شيبداأ الإنتاج يف الربع الثاين من عام 2012م و اإكمال ت�شغيل امل�شروع يف عام 2013م.

• امل�شروع الثاين يف �شرماء مبنطقة الريا�س و بقدرة 1729 ميجا وات, وقد مت توقيع اتفاقياته يف الربع الثاين لعام 2010م مع حتالف �شركة �شويز و جمموعة اجلميح و 	

�شركة �شوجيتز, و �شيبداأ الإنتاج يف الربع الثاين من عام 2012م, و اإكمال امل�شروع يف عام 2013م.

• اأما امل�صروع الثالث يف القرّية باملنطقة ال�صرقية وبقدرة 3927 ميجاوات, وقد مت توقيع اأتفاقياته يف الربع الثالث لعام 2011م مع حتالف �شركة اأكوا باور و�شام�شوجن 	

لالإن�شاءات والتقنية ومينا, و�شيبداأ الإنتاج بالربع الول لعام 2014م واأكمال امل�شروع بالربع الثالث لنف�س العام.

• م�شروع الإنتاج امل�شتقل للطاقة ال�شم�شية بفر�شان بقدرة 500 كيلووات وطاقة اأنتاجية �شنوية 864,000 كيلو وات �شاعة يعترب اأحد م�شاريع الربنامج للطاقة النظيفة, 	

وقد مت توقيع مذكرة التفاهم مع املطور �شركة �شوا �شل اليابانية يف 2011/6م حيث كان الغر�س من امل�شروع  اأدخال تقنية الطاقة ال�شم�شية للمناطق املعزولة و ربطها 

ب�شبكة التوزيع بفر�شان لتوفري قيمة ونقل وقود الديزل وتقليل النبعاثات باجلزيرة )�شديق للبيئة( ومت اكمال امل�شروع والت�شغيل يف 2011/8م بنظام بناء وت�شغيل  

ونقل ملكية وتبلغ ح�شة ال�شركة من تكلفة امل�شروع 4.5 مليون ريال ومتثل ثلث قيمة امل�صروع وتدفع على اق�صاط �صنوية وقدرها 20 األف دولر والباقي عند حتويل امللكية 

)بعد 15 �شنة(.
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وفيما يلي جدول يبني م�شاريع برنامج م�شاركة القطاع اخلا�س يف اإنتاج الكهرباء )IPP( - )ت�شرتي ال�شركة ال�شعودية للكهرباء كامل اإنتاج هذه امل�شاريع من الكهرباء(.
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م�شوؤوليتنا الجتماعية

• ا�شرتاتيجيتنا.	

• اأن�شطتنا جتاه املوظفني.	

• اأن�شطتنا جتاه املجتمع.	

• �شركاوؤنا وعمالوؤنا.	

• التزامنا باملحاظة على البيئة.	
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مسؤوليتنا اإلجتماعية

استراتيجيتنا :
الموظفون :

• توفري بيئة العمل املنا�شبة.	

• تهيئة الفر�س املتكافئة للتدريب والتطوير.	

• التحفيز على مبادرات التميز والإبداع.	

• غر�س اجلودة, ثقافة, وفكرًا, وممار�شة.	

• جت�شيد القيم التي تنظمها وثيقة اأخالقيات العمل.	

• اإ�شراك املوظفني عرب الر�شائل الربيدية وا�شتطالع اآرائهم, يف الربامج والأن�شطة واخلدمات املقدمة لهم.	

المجتمع :

م�شاهمة فاعلة يف حتقيق التنمية الجتماعية والقت�شادية من خالل :

• دعم اأن�شطة وبرامج الرعاية الجتماعية.	

• التفاعل مع ق�شايا وهموم املجتمع التنموية والإن�شانية.	

• اإ�شراك املجتمع يف املبادرات وقيادة برامج القت�شاد يف ا�شتخدام الكهرباء, ون�شر ثقافة الأمن وال�شالمة من خماطر ا�شتخدام الكهرباء.	

• م�شاندة مراكز البحوث من خالل تبني ودعم املبادرات وكرا�شي البحث, التي من �شاأنها امل�شاهمة يف تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء, وحت�شني اأداء الأنظمة الكهربائية واملحافظة 	

على البيئة, ودعم مبادرات وم�شاريع الطاقة املتجددة.

�شركاوؤنا وعمالوؤنا :

�شكلت م�شوؤوليتنا عن اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية دافعًا قويًا لإثبات قدراتنا واإمكاناتنا لبناء عالقات اإ�شرتاتيجية على اأ�ش�س من العدالة وال�شفافية ويف هذا املجال:

• نتوا�شل مع عمالئنا و�شركائنا ل�شمان اإ�شتدامة التفاعل والثقة وال�شراكة.	

• نحفزهم على امل�شاركة يف ق�شايا �شناعة الكهرباء ومتابعة تطوراتها.	

• ال�شتماع لآرائهم ومقرتحاتهم يف م�شتوى اأدائنا, لتعزيز موقعنا و�شورتنا الذهنية.	
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حماية البيئة :

لأننا �شركة ت�شتخدم العديد من اأنواع الوقود والزيوت والإ�شافات الكيميائية يف عمليات اإنتاج الطاقة الكهربائية؛ فاإننا م�شوؤولون عن امل�شاهمة يف احلفاظ على بيئتنا من 

خالل:

• بناء حمطات توليد الطاقة الكهربائية خارج املدن والتجمعات ال�شكانية.	

• ا�شتخدام الوقود النظيف �شمن الإمكانيات املتاحة .	

• 	Dry Low Nox Burner )DLN( ا�شتخدام احلارقات املطورة

• ا�شتخدام املر�شبات الليكرتو�شتاتيكية )Electrostatic Precipitators( يف الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث الدقائق العالقة.	

• ا�شتخدام تقنية )Flue Gas Desulphurization )FGD  احلديثة للحد من انبعاث غازات اكا�شيد الكربيت امللوثة للهواء.	

• ا�شتخدام وحدات التوليد املركبة ذات الكفاءة العالية حيث ت�شتخدم هذه الوحدات عوادم وحدات التوليد كم�شدر حراري للغاليات بدًل من حرق الوقود.	

ولأننا ن�شتخدم املياه, فاإننا نعمل على احلد من تلوثها من خالل :

• عدم اإ�شافة مواد كيمائية ملياه التربيد الراجعة اإىل البحر عدا الكلور الذي ي�شاف للتحكم يف منو الأحياء املائية ال�شارة مبعدات املحطة.	

• معاجلة مياه غ�شيل الغاليات وف�شل بقايا الوقود عن مياه ت�شريف اخلزانات قبل اإر�شالها اإىل برك التبخري. 	

• التحكم بدرجة مياه التربيد التي يتم ت�شريفها اإىل البحر �شمن احلدود امل�شموح بها. 	

• العمل على �شحب خملفات الوقود والزيوت عن طريق عقود مع �شركات موؤهلة ل�شمان عدم تلويث البيئة.	

وللحد من تلوث الرتبة فاإننا نحر�س على تقليل النفايات من خالل :

• اإعداد وتطبيق برامج للحد من الن�شكابات والت�شربات وتقلي�س كميات النفايات املتولدة عن عمليات واأن�شطة ال�شركة وحتقيق جناحات مميزة يف جمال التدوير واإعادة 	

ال�شتخدام.

• PCB ل�شمان عدم تلوث الرتبة واملياه ال�شطحية واجلوفية ل�شالمة 	 التخل�س من جميع حمولت الطاقة التي ت�شتخدم زيوتا حتتوى على مواد م�شرطنة مثل مادة 

الإن�شان واحليوان والنبات.

• اإ�شتخدام املبيدات احل�شرية الآمنة والأقل �شررا للبيئة. 	

• تنفيذ اتفاقيات التخل�س من املخلفات البرتولية والزيوت يف حمطات التوليد مع املقاولني املوؤهلني بطرق �شحيحة اآمنة ل ت�شر بالبيئة. 	

• التعاون مع اجلامعات املحلية والعاملية ومراكز الأبحاث لإيجاد احللول املنا�شبة مل�شكلة الرماد الكربوين.	

ون�شاهم يف حت�شني املنظر اجلمايل العام داخل مدن اململكة واحلد من التلوث الب�شري وال�شمعي من خالل :

• اإنفاق اأموال طائلة لال�صتعا�صة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية بتمديدها يف جماري اآمنة حتت الأر�ص.	

• مراعاة اإبراز اجلانب اجلمايل العمراين يف ت�شميم املباين التابعة لل�شركة.	
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أنشطتنا تجاه الموظفين ..

الأن�شطة الجتماعية 

• تنفيذ العديد من برامج الت�شال والفعاليات وحفالت التخرج والتكرمي والأن�شطة الريا�شية والثقافية والجتماعية.	

• تنظيم زيارات تعريفية للموظفني لالإطالع والتعرف على من�شاآت ومرافق ال�شركة املختلفة.	

• تعزيز التوا�شل الجتماعي مع املوظفني واأ�شرهم من خالل تنفيذ خطة التوا�شل الداخلي.	

• تنظيم الربامج الريا�شية والثقافية والجتماعية باأندية ال�شركة.	

• اإقامة عدد من املحا�شرات امل�شاحبة لربامج املجتمع الثقافية والتوعوية.	

• توفري الفر�س التدريبية لأبناء من�شوبي ال�شركة يف تعلم اللغة الإجنليزية ومهارات احلا�شوب بالتفاق مع معاهد تدريبية متخ�ش�شة.	

تعزيز التوا�شل

نفذنا خطة برامج الت�شال الداخلي ومن اأبرزها :

• برنامج بانوراما	

       اأبرزنا تكرمي ال�شركة لعدد )427( موظف متميز حا�شلني على جائزة »موظف العام« وعر�س �شورهم واأ�شمائهم على �شا�شات العر�س يف املراكز الرئي�شية لل�شركة.

• برنامج الإفطار اجلماعي	

       نفذنا )126( برنامج اإفطار جماعي لوحدات الأعمال بح�شور كبار امل�شئولني بال�شركة للتوا�شل بني املوظفني والإدارة العليا.

• برنامج ن�شعد لأجلك	

       نفذنا )264( برنامج اأقيمت من قبل اإدارات ال�شركة لالحتفاء باملوظفني مبنا�شبة )زواج اأو مولود( بح�شور كبار امل�شئولني بال�شركة.

• برنامج احلمد اهلل على ال�شالمة	

       نفذنا )79( برنامج للموظفني املنومني يف امل�شت�شفيات لالطمئنان وتقدمي الدعم وامل�شاندة.

• برنامج �شكرًا لعائلتك	

       اأجنزنا )22( برنامج لتكرمي املوظفني املتميزين بنهاية العام بتقدمي دعوه ع�شاء له ولعائلته لزيادة انتماء املوظفني واأ�شرهم لل�شركة.

• برنامج نتطور معًا	

       نظمنا لقاءين مع نواب الرئي�س لنقل جتاربهم وخرباتهم العلمية للموظفني.

• برنامج الأ�شرة	

       نفذنا )11( دورة للم�شاهمة يف تطوير وتعزيز املهارات لدى اأ�شر املوظفني.

• برنامج الزيارات التعريفية للموظفني   	

       نظمنا )25( برنامج زيارات وجولت ميدانية للموظفني للمرافق املهمة بال�شركة.

• برنامج زيارات اأبناء املوظفني	

       نظمنا )11( برنامج زيارات وجولت ميدانية لأبناء املوظفني ملقر ال�شركة وللمرافق املهمة بال�شركة.

مسؤوليتنا اإلجتماعية
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تعزيز التوا�شل
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أنشطتنا تجاه المجتمع

نفذنا خطة برامج الت�شال اخلارجي ومن اأبرزها :

• برنامج زيارات كبار امل�شئولني بال�شركة	

       اأجنزنا )10( برامج زيارات من اأجل تعزيز وتوطيد العالقة ومد ج�شور التوا�شل بني ال�شركة واجلهات اخلارجية ذات العالقة باأعمال ال�شركة.

• برنامج زيارات قطاعات املجتمع لل�شركة	

       اأجنزنا )32( برنامج لدعوة وا�شتقبال عدد من قطاعات املجتمع املختلفة )التعليمية, احلكومية, اخلا�شة, وغريها( لزيارة ال�شركة والإطالع على اأبرز مرافقها.

• برنامج تعاوين مع املوهوبني	

       اأجنزنا برنامج تعاوين لدعم املوهوبني و تقدمي ال�شركة ك�شريك اإ�شرتاتيجي.

• برنامج بيئة اأجمل	

       نفذنا )4( برامج يف الريا�س والدمام وجدة واأبها للم�شاهمة يف نظافة املنتزهات اأو الأماكن ال�شياحية يف اململكة.

• برنامج اأ�شتثمر طاقتك 	

       اأجنزنا برنامج لذوي الحتياجات اخلا�شة عرب م�شابقات يف الر�شم على م�شتوى اململكة.

معار�س وندوات وموؤتمرات

• �شاركنا يف ملتقى اجلودة الرابع ع�شر ومعر�س واحة الإبداع امل�شاحب.	

• �شاركنا يف تنظيم )290( فعالية داخلية.	

• اأقمنـــــــا )40( معر�ـــــــس بامل�شاركـــــــة مع اجلهات ذات العالقة بطبيعة اأعمال ال�شركة ومنهـــــــا معار�س الرت�شيد, ومعار�س اإزاحة الأحمال, واأيـــــــام املهنة يف عدد من اجلامعات يف 	

اململكة, وامل�شاركة باليوم العاملي للدفاع املدين واأ�شبوع املرور اخلليجي.

• نظمنا )30( زيارة لقطاعات املجتمع وللمدار�س واجلامعات والكليات املتخ�ش�شة وبع�س القطاعات الع�شكرية وموؤ�ش�شات املجتمع اإىل من�شاآت ومرافق ال�شركة.	

• نظمنا )10( زيارات دورية للمدار�س واجلامعات وذلك بهدف التوعية باأهمية تر�شيد ال�شتهالك وكذلك اأهمية التعامل مع الكهرباء لتجنب احلوادث ل قدر اهلل.	

ن�شر الوعي الجتماعي

�شاهمنـــــــا بطباعـــــــة كتيب التنمية امل�شتدامة للجمعية اجلغرافية ال�شعودية )جامعة امللك �شعود - وزارة التعليـــــــم العايل( بهدف ن�شر الوعي الجتماعي مبعنى ومفهوم التنمية 

امل�شتدامـــــــة وهـــــــي »تلبية احتياجات احلا�شر دون اأن توؤدي اإىل امل�شاومة على نوعية قدرة الأجيال القادمة على مواجهة احتياجاتها اخلا�شة« مع مراعاة اعتبارات اأمور القت�شاد 

والبيئة الطبيعية واملجتمع يف جمالت تطبيق الأن�شطة القت�شادية وال�شكن والتعليم وال�شحة.

مسؤوليتنا اإلجتماعية
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          برنامج بيئة اأجمل/�شواطئ جدة

برنامج تعاوني مع الموهبين
برنامج زيارات اأبناء الموظفين

ر�شم الطفل: عبدالإله الغامدي

12 �شنة

ر�شم الطفلة: اأنغام

7 �شنوات

ر�شم الطفلة: وجدان من�شور الجابري

9 �شنوات
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اإلتزامنا باملحافظة على البيئة

• الهواء	

• املياه	

• الرتبة	
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أهداف البرنامج

اأدركت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء منذ بدء اأعمالها ك�شركة موحدة يف  2000/04/05م اأهمية املحافظة على البيئة وجعلته �شمن اأغرا�شها الواردة يف نظامها الأ�شا�س.

فال�شركـــــــة ال�شعوديـــــــة للكهرباء ملتزمة مبراعاة كافة اجلوانب البيئيـــــــة يف جميع خططها امل�شتقبلية, و باإدارة تاأثرياتها البيئية ال�شلبيـــــــة امل�شاحبة لعملياتها املختلفة حلماية 

الهواء واملاء والرتبة مبا ي�شمن عدم الإ�شرار بالبيئة وال�شحة العامة.

ويف هـــــــذا الإطـــــــار فقد قمنا ومب�شاركـــــــة جميع اأن�شطة ال�شركة باإعداد �شيا�شة بيئية لل�شركـــــــة, و ت�شكيل “فريق حماية البيئة” املمثل من جميـــــــع اأن�شطتها وو�شع خطة تنفيذية 

طموحـــــــة تت�شمـــــــن اأهداف وغايات وبرامج زمنية ومهام وم�شئوليات لتفعيل �شيا�شتها البيئية وترجمتها اإىل واقع تعي�شـــــــه ويحقق لها ا�شتمرار الإلتزام مبتطلبات النظام العام 

للبيئة ال�شادر عن الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة.

ويربز اهتمامنا بالبيئة من خالل العمل على احلد من تلوث الهواء واملاء والرتبة و حت�شني ال�شحة البيئية للم�شاهمة يف رفاهية الإن�شان واحلفاظ على البيئة ومكوناتها.

الهواء

مـــــــن املعـــــــروف اأن حمطات التوليد ت�شتخـــــــدم الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي ينتج عن حرقه انبعاث غازات ودقائق ملوثـــــــة للهواء عرب مداخن وحدات التوليد و يف هذا 

اجلانـــــــب, نحر�ـــــــس على بناء حمطات التوليد خارج املدن والتجمعات ال�شكنيـــــــة, كما اأننا نتفادى اإن�شاء حمطات التوليد يف الأماكن املكتظـــــــة بامل�شانع واملرافق الأخرى لكي ل 

ت�شاهم يف زيادة ن�شب تلوث الهواء يف تلك الأماكن, وللحد من التلوث, نعمل اأي�شًا على:

• ا�شتخدام الوقود النظيف �شمن الإمكانات املتاحة مثل الغاز الطبيعي ووقود الديزل نظرًا لأن امللوثات تقل يف مكوناته. وقد حققنا يف هذا اجلانب جناحات مميزة حيث 	

اأن العديـــــــد مـــــــن حمطات التوليد ت�شتخدم الغاز الطبيعي يف اإنتـــــــاج الطاقة الكهربائية, كما مت اإنفاق مبالغ طائلة لتعديل وحـــــــدات التوليد يف حمطات التوليد التا�شعة 

والثامنة وال�شابعة بالريا�س التي كانت تعمل على الوقود اخلام واأ�شبحت جميعا تعمل بوقود الغاز الطبيعي.

• ا�شتخدام اأجهزة الإحراق املطورة ) DLN ( التي تنتج ن�شبة اأقل من اأكا�شيد النرتوجني وغاليات التوربينات الغازية, حيث تعترب اأكا�شيد النرتوجني من امللوثات الرئي�شة 	

حمطات الطاقة العاملة على الوقود الأحفوري )Fossil Fuel ( مما كان له اأثره يف حماية البيئة.

• ا�شتخدام املر�شبات الإليكرتو�شتاتيكية )Electrostatic Precipitators( يف الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث الدقائق العالقة.	

• ا�شتخـــــــدام تقنيـــــــة ) FGD ( احلديثة للحد من انبعاث غـــــــازات اأكا�شيد الكربيت امللوثة للهواء, حيث مل تتوانى ال�شركة عن ا�شتثمـــــــار املليارات يف هذا املجال يف م�شاريعها 	

اجلديدة.

• ا�شتخدام وحدات التوليد املركبة ذات الكفاءة العالية حيث ت�شتخدم هذه الوحدات عوادم وحدات التوليد كم�شدر حراري للغاليات بدل من حرق الوقود. 	

• اإجناز مراحل متقدمة يف عملية الربط الكهربائي بني مناطق اململكة مما �شاهم يف تقليل الحتياطي الدوار يف ال�شبكة وبالتايل خف�س النبعاثات امللوثة للهواء الناجتة 	

عن حرق املزيد من الوقود.

• اإيقاف ا�شتخدام بع�س املواد الكيمائية ال�شارة بالبيئة وال�شحة مثل الفريون )-12( ثالثي كلوريد امليثان والهالون وال�شب�شتو�س وا�شتبدالها مبواد غري �شارة.	

المحافظة على البيئة
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الماء

يعترب تلوث املياه اأحد اأهم امل�شاكل البيئية يف اململكة, وتعمل ال�شركة على احلد من تلويث املياه نتيجة لعملياتها واأن�شطتها املختلفة من خالل:

• عدم اإ�شافة اأي مواد كيمائية ملياه التربيد الراجعة اإىل البحر عدا الكلور الذي ي�شاف للتحكم يف منو الأحياء املائية ال�شارة مبعدات املحطة. وتتم مراقبة عمليات التحكم 	

يف اإ�شافة كميات الكلور لكي لتتعدى الن�شب امل�شموح بها وفقًا ملعايري حماية البيئة يف اململكة وذلك من خالل ا�شتخدام اأجهزة قيا�س معدلت تركيز الكلور يف املياه ب�شفة 

دائمة ليتمكن امل�شغلون من التحكم بهذه الن�شب.

• معاجلة مياه غ�شيل الغاليات وف�شل بقايا الوقود عن مياه ت�شريف اخلزانات قبل اإر�شالها اإىل برك التبخري.	

• التحكم بدرجة مياه التربيد التي يتم ت�شريفها اإىل البحر �شمن احلدود امل�شموحة.	

• الإ�شتفادة من مياه ال�شرف ال�شحي بعد معاجلتها بيولوجيا يف الري لزيادة الرقعة اخل�شراء داخل املحطات واملناطق ال�شكنية التابعة لها وللتقليل من ا�شتخدام املياه العذبة.	

• العمـــــــل علـــــــى �شحب خملفات الوقود والزيوت عن طريق عقود مع �شـــــــركات موؤهلة ل�شمان عدم تلويث البيئة فاملياه امللوثة بالزيوت متر بعدة مراحل لف�شل الزيت عن املاء 	

والتخل�س منه بطرق ماأمونة بيئيًا.

• امل�شح البحري للمناطق ال�شاحلية لدرا�شة تقييم التاأثريات البيئية ملحطات توليد الطاقة الكهربية على جودة املياه والروا�شب البحرية والتنوع احليوي يف بيئة البحر.	

التربة

للحـــــــد مـــــــن تلـــــــوث الرتبة فاإننا نحر�س على تقليل النفايات - التي اأ�شبح التخل�س منها اأحد اأكرب م�شادر التهديد للبيئة وال�شحة العامة - و التحكم  با�شتخدام املواد ال�شارة 

بالبيئة مبختلف اأنواعها ويف هذا املجال فقد جنحنا بـ:

• اإعداد وتطبيق برامج للحد من الن�شكابات والت�شربات وتقلي�س كميات النفايات املتولدة عن عمليات واأن�شطة ال�شركة وحتقيق جناحات متميزة يف جمال التدوير واإعادة 	

ال�شتخدام.

• التخل�ـــــــس مـــــــن جميع حمولت الطاقة التي ت�شتخدم زيوت حتتوى على مـــــــواد م�شرطنة مثل مادة PCB ل�شمان عدم تلويث الرتبـــــــة واملياه ال�شطحية واجلوفية ل�شالمة 	

الإن�شان واحليوان والنبات.

• ا�شتخدام غاز SF6 للعزل يف املفاتيح الكهربائية بدًل من الزيوت مما �شاهم بتقليل م�شاحات حمطات التحويل وتقليل احتمال حدوث الت�شربات وتلوث املياه والرتبة.	

• ا�شتخدام الكابالت اجلافة من نوع XLPE بدًل من الكابالت الزيتية لتقليل احتمالت الت�شرب وتلوث املياه والرتبة.	

• ا�شتبدال جميع املبيدات احل�شرية امل�شتخدمة باأخرى اأقل �شررًا للبيئة.  	

• ال�شتمرار يف تنفيذ اتفاقيات التخل�س من املخلفات البرتولية والزيوت يف حمطات التوليد مع املقاولني املوؤهلني بطرق �شحيحة لت�شر بالبيئة.	

• موا�شلة التعاون مع اجلامعات املحلية والعاملية ومراكز الأبحاث لإيجاد احللول املنا�شبة مل�شكلة الرماد الكربوين.	
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الصحة البيئية

تلتـــــــزم ال�شركة مبنع حدوث الأمرا�س املتعلقة باأن�شطتهـــــــا وعملياتها وتطبيقاتها, وحماية �شحة العاملني وعوائلهم واجلمهور العام وامل�شاعدة بدفع تكاليف العالج واملحافظة 

على بيئة عمل �شحية, وذلك من خالل:

• جمع وتخزين النفايات الطبية يف ال�شركة يف اأماكن خم�ش�شة ومتييزها بلون مميز والتخل�س منها ب�شكل اآمن عن طريق مقاولني خمت�شني.	

• تقييم جودة املياه امل�شتخدمة من امل�شدر اإىل ال�شبكة والتاأكد من خلوها من العوامل البيولوجية املمر�شة وامللوثات الكيميائية وانها اآمنة لال�شتعمال, فم�شادر املياه كالآبار 	

اأو اأنظمة توزيعها تخ�شع للفح�س الروتيني للتاأكد من اللتزام باملقايي�س الوطنية.

• مراقبة اأنظمة مياه ال�شرف ال�شحي وت�شريف املياه ال�شناعية يف من�شاآت ال�شركة للتاأكد من اللتزام مبقايي�س النظام العام للبيئة وحماية ال�شحة العامة والبيئة.	

• مراقبة توليد النفايات من البداية اإىل النهاية للتاأكد من الإدارة الفعالة للنفايات من حلظة اإنتاجها اإىل التخل�س منها ملنع اإمكانية تلوث موارد املياه اجلوفية والرتبة.	

• اللتـــــــزام بتقليـــــــل التاأثريات ال�شلبيـــــــة لل�شو�شاء ال�شادرة عن خمتلف اأن�شطة ال�شركة مبـــــــا فيها حمطات توليد الطاقة وحمولتها  يف املناطـــــــق العمرانية ليكون م�شتوى 	

ال�شو�شاء الناجت عنها �شمن املوا�شفات العاملية اأثناء الت�شميم والإن�شاء.

• العمل على اإن�صاء م�صاريع خطوط الكهرباء �صمن م�صارات واأحرام اآمنة ومتوافقة مع املوا�صفات العاملية.	

• التخل�س الآمن من جميع النفايات البلدية املتولدة عن اأن�شطة وعمليات ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وقدرها 15170 طن.	

ترشيد االستهالك

ا�شتنزاف املوارد الطبيعية يعترب اأحد اأهم امل�شاكل البيئية التي تعاين منها دول العامل ب�شكل عام واململكة ب�شكل خا�س, كما يعترب تر�شيد ا�شتهالك املياه والطاقة واملواد اأهم و�شيلة 

من و�شائل حماية البيئة من التلوث واملحافظة على مواردها وتنميتها. ويف هذا املجال حققنا العديد من النجاحات املتميزة منها:

• اإجناز مراحل متقدمة يف عملية الربط الكهربائي بني مناطق اململكة الأمر الذي �شي�شاهم ب�شكل كبري يف تقليل الفاقد يف الطاقة.	

• ا�شتخدام وحدات التوليد املركبة املوفرة للطاقة حيث ت�شتفيد هذه الوحدات من حرارة غازات العادم لإنتاج بخار املاء بدًل من حرق الوقود.	

• ف�شل بقايا الوقود عن مياه ت�شريف اخلزانات واإعادة ا�شتخدامها.	

• ا�شتخدام معدات التوقيت لإيقاف الإنارة والتكييف واأجهزة احلا�شب الآيل خارج اأوقات الدوام, وا�شتبدال الإنارة العادية واأجهزة احلا�شب باأخرى موفرة للطاقة, و مراعاة 	

تاأمني الإنارة الطبيعية اأثناء النهار يف ت�شميم مباين ال�شركة احلديثة.

• ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف الري بدًل من ا�شتخدام املياه العذبة. 	

• ا�شتخدام و�شائل تر�شيد املياه بدورات املياه التابعة ملرافق ال�شركة.	

• الطباعة على وجهي الورقة وعدم ا�شتخدام الطباعة امللونة يف املرا�شالت الداخلية لل�شركة.	

• تطبيق برامج ال�شيانة الدورية ملعدات واأجهزة ال�شركة للمحافظة على اأعلى كفاءة ت�شغيلية لها.	

• اإن�شاء حمطة كهرباء تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف جزيرة فر�شان تنتج 860 األف كيلوات �شاعة �شنويا.	

• اإن�شاء حمطة توليد للطاقة املركبة ) املحطة العا�شرة ( تعمل با�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة.	

المحافظة على البيئة
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التوعية والتدريب:

نقوم بن�شر وتعزيز الوعي البيئي بني من�شوبي ومقاويل وموردي ال�شركة من خالل:

• حما�شرات التوعية البيئية والكتيبات والن�شرات واملل�شقات التي نحر�س على اأن تكون مبتناول اجلميع.	

• تخ�شي�س موقع اإليكرتوين للبيئة على ال�شبكة الداخلية لل�شركة.	

• ن�شر �شعارات بيئية للتوعية باأهمية املحافظة على البيئة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه واملواد.	

• توفري الدورات التدريبية املتخ�ش�شة يف جمال حماية البيئة �شمن برامج ال�شركة التدريبية.	

• تاأهيل املعنيني ومتكينهم من ح�شور الدورات التدريبية للح�شول على ال�شهادات العاملية يف جمال حماية البيئة و الإطالع على كل جديد يف ذات املجال. 	

• التعاون مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اململكة و تبادل اخلربات مع اخلرباء واملخت�شني يف جمال حماية البيئة من خالل احل�شور وامل�شاركة بالندوات واملوؤمترات البيئية.	

• تدريب عدد  117موظف خالل العام 2011 من اأن�شطة ال�شركة املختلفة على »تطبيق نظام الإدارة البيئية«.	

• تدريب عدد 113 موظف عام 2011من اأن�شطة ال�شركة املختلفة على »تطبيق نظام اإدارة النفايات«.	

• تدريب عدد 200 موظف عام 2011من اأن�شطة ال�شركة املختلفة على برنامج »تقييم التوافق البيئي«.	

• اإعداد وطباعة كتيب التوعية بدور ال�شركة يف حماية البيئة »بيئتنا«.	

• تطوير اآلية تقدمي حما�شرات التوعية البيئية وحمتواها.	

• اإعداد دليل اإدارة النفايات بال�شركة.	
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الحاالت البيئية الطارئ

من اأجل توفري اأعلى درجات ال�شتعداد ملواجهة احلالت البيئية الطارئة, فقد قامت ال�شركة خالل العام 2011م مبا يلي:

• حتديث جميع خطط الطوارئ العامة ملواجهة اأي حالة بيئية طارئة.	

• مت اأي�شا خالل العام 2011م اإعداد خطط تف�شيلية لالإ�شتجابة للطوارئ الإ�شعاعية والنووية بجميع حمطات ال�شركة.	

التلوث البصري

ت�شاهم ال�شركة يف حت�شني املنظر اجلمايل العام داخل مدن اململكة واحلد من التلوث الب�شري, من خالل: 

• تنف�������ق ال�صرك�������ة مبالغ طائلة لال�صتعا�صة عن خطوط نقل الطاق�������ة الهوائية بتمديدها يف جماري اآمنه حتت الأر�ص متفوقة بذلك عل�������ى الكثري من الدول املتقدمة التي 	

مازالت ت�شتخدم ال�شبكات الهوائية داخل مدنها. 

• تراعي ال�شركة يف ت�شميم مبانيها اإبراز اجلانب اجلمايل العمراين لها و اختيار اأن�شب املواقع ملن�شاآتها ومرافقها وخا�شة يف مباين و �شالت ا�شتقبال امل�شرتكني. 	

• املحافظة على امل�شاحة اخل�شراء بن�شبة تعادل 3 % من امل�شاحة اخلارجية لأرا�شي ال�شركة. 	

• امل�شاركة يف احلملة الوطنية لتنظيف مدينة الريا�س.	

مساهمات الشركة

�شاهمت وت�شاهم ال�شركة بال�شرتاك مع الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية يف كثري من الأعمال والأن�شطة التي تهدف للمحافظة على البيئة يف اململكة من خالل:

• امل�شاركة يف و�شع املوؤ�شرات الوطنية للبيئة والتنمية امل�شتدامة.	

• امل�شاركة يف اإعداد اخلطة الوطنية لال�شتجابة للطوارئ الإ�شعاعية والنووية.	

• امل�شاركة يف و�شع وتنفيذ برامج اخلطة التنفيذية حلماية البيئة مبدينة الريا�س وح�شور اجتماعات جلنتيها العليا والفنية.	

• امل�صاركة مع مدينة امللك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية يف تنظيم اللقاء العلمي لتاأثري املجالت الكهرومغناطي�صية املنبعثة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية يف اململكة 	

العربية ال�شعودية.

• تقدمي درا�شة بحثية لال�شرتاك بجائزة جمل�س التعاون اخلليجي لأف�شل الأعمال البيئية »اإنتاج الطاقة الكهربائية وتلوث الهواء بدول اخلليج العربي«.	

• امل�شاركة بجائزة جمل�س التعاون اخلليجي للتوعية البيئية.	

• امل�شاركة بجائزة اململكة العربية ال�شعودية لالإدارة البيئية.	

•  امل�شاركة بجائزة البحر الأحمر وخليج عدن للتميز البيئي.	

• التن�شيق امل�شتمر مع الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة وديوان املراقبة العامة فيما يتعلق بحماية البيئة.	

المحافظة على البيئة
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الأبحاث والتطوير
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الأبحاث والتطوير

تدفع التحديات احلالية التي تواجه اأن�شطة اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة يف اململكة بقوة نحو تكثيف البحث العلمي 

والتطوير التقني, بهدف ثبات وموثوقية هذه الأن�شطة الهامة واحليوية يف ال�شركة ويف جميع اأرجاء اململكة ف�شاًل 

عن دعمها لتحقيق معدلت التنمية املرجوة ومواكبة الدول املتقدمة عامليًا.

لذا اأقرت اإدارة ال�صركة ال�صتمرار يف هذا املنهج لتطوير منظومة اأعمالها ب�صكل �صامل والنواحي الفّنية والت�صغيلية 

واأعمال ال�شيانة فيها ب�شكل خا�س وكذلك تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية, مبا يوؤدي اإىل رفع كفاءة املنظومة 

األزم  2/هـ( الذي  169 البند الأول )الفقرة  اأ�ش�س علمية �شليمة. وعماًل بقرار جمل�س الوزراء رقم  الكهربائية على 

ال�شركة بتخ�شي�س جزء من دخلها يحدده جمل�س الإدارة لأعمال البحث والتطوير يف جمال اخت�شا�شها, والبند 

الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  يف  املتخ�ش�شة  واملراكز  واملعاهد  اجلامعات  مع  ال�شركة  بتعاون  ق�شى  الذي  منه  الثالث 

الكهربائية وحت�شني الأنظمة واحلفاظ على البيئة, وكذلك املادة 2/7 من النظام الأ�شا�شي لل�شركة التي ق�شت باأن 

اإحدى مهام ال�شركة:

»دعم واإجراء الأبحاث يف املجالت التي توؤدي لتح�شني اخلدمة ورفع كفاءة الأداء والت�شغيل وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة 

واملحافظة على البيئة وخف�س التكاليف«.

ول�شك اأن اتخاذ هذا الأ�شلوب العلمي يف تطوير منظومة الكهرباء بال�شركة �شيوؤدي اإىل تطور ح�شاري للمجتمع 

املحلي من خالل تطوير الكفاءات الب�شرية وتوطني التقنية يف بالدنا وزيادة كفاءة ا�شتخدامات الطاقة واحلفاظ على 

البيئة, ف�شاًل عن حتقيق متطلبات التنمية امل�شتدامة )CDM( وتو�شيات موؤمتر كيوتو لالأمم املتحدة عام 1997م 

والتقليل من  الت�شغيل  كفاءة  ورفع  بالإنتاج  الرتقاء  اإىل  �شيوؤدي  فاإنه  اأخرى  ناحية  ومن  املناخية,  التغريات  حول 

التكاليف التي تتكبدها ال�شركة يف توفري اخلدمة لكافة قطاعات ال�شتهالك على اأعلى م�شتوى, فمن هذا املنطلق 

كان البدء وملا �شبق كان الإ�شرار على الإ�شتمرار.
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أهداف البرنامج

• يف جمال التوليد ن�شعى لتح�شني كفاءة ا�شتخدام الوقود وزيادة اأعمار الأ�شول وقطع غيارها وتعظيم قدرات اإنتاجها.	

• يف جمال النقل ن�شعى لزيادة اأعمار الأ�شول القائمة وقدراتها وحت�شني اأدائها يف خمتلف املناطق وتر�شيد برامج �شيانتها.	

• يف جمال التوزيع ن�شعى لتعظيم كفاءة ا�شتخدام الأ�شول وتطوير عمليات اإعداد الفواتري والتح�شيل, وحتقيق معدل الفاقد الكهربائي الأمثل.	

• يف جمال الأحمال الكهربائية ن�شعى لتطوير برامج اإدارة الطلب وحتفيزه لتحقيق النتفاع الأمثل من الأ�شول القائمة.	

• يف جمال ا�شتخدام الطاقة ن�شعى لرت�شيد ا�شتخدام الطاقة وزيادة كفاءة ا�شتعمالها واملوازنة بني عنا�شر منوها الزمني والقطاعي اأفقيًا وراأ�شيًا على م�شتوى اململكة.	

• العمل على موائمة اأهداف ال�شركة مع حتقيق متطلبات التنمية امل�شتدامة )CDM(, وخا�شة الطاقة املتجددة مثل طاقة ال�شم�س والرياح وحرارة جوف الأر�س وغريها, 	

ومنها ع�شوية ال�شركة يف اللجنة الوطنية للتنمية امل�شتدامة/النظيفة

.)The National Committee for the Mechanism of Clean Development -Designated National Authority )CDM-DNA(       

نظرة تاريخية عن البرنامج

المرحلة الأولى من ابريل  2002 اإلى مار�س 2003:

بداأت هذه املرحلة مبراجعة وحتديد املوا�شيع املهمة لإدراجها �شمن الربنامج الأول لالأبحاث. وقد مت توقيع ع�شرة عقود بحثية خالل هذه املرحلة, كما مت توقيع اتفاقية التعاون 

البحثي بني ال�شركة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المرحلة الثانية من ابريل 2003 اإلى يونيو 2004:

مت خالل هذه املرحلة تنفيذ ثالثة م�صاريع من م�صاريع الربنامج الأول، كما مت اإ�صدار الربنامج الثاين لالأبحاث والذي تكّون من �صبعة طلبات عرو�ص مت توقيع عقودها، وقد بلغ 

عدد العرو�س املقدمة 35 عر�شًا.

المرحلة الثالثة من يوليو 2004 اإلى ابريل 2006:

تكونت هذه املرحلة من �شبعة م�شاريع وبلغ عدد العرو�س التي مت اأخذها بعني العتبار 21 عر�شًا, ومت توقيع خم�شة م�شاريع منها وانتهت وا�شتلمت تقاريرها الدورية والنهائية 

بع�شها خالل هذه املرحلة وبع�شها خالل املرحلة التالية وهي:

• عقد م�صروع درا�صة )ت�صخي�ص حالة نهاية الكابالت يف املحولت والقواطع الكهربائية( بالتن�صيق بني ن�صاط النقل ومدينة امللك عبد العزيز.	

• عقد م�شروع درا�شة )تاأثري التوافقيات على نظام القدرة و�شبل معاجلته( مع جامعة امللك فهد.	

• عقد م�شروع درا�شة )عمل منوذج لأحمال التكييف لتمثيل حالة اجلهد الراجع يف �شبكة النقل( مع مدينة امللك عبد العزيز .	

• عقد م�شروع درا�شة )التقييم البيئي يف حمطات التوليد( مع جامعة امللك �شعود.	

• عقد م�شروع درا�شة )الفقد الكهربائي يف �شبكة التوزيع( مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.	

األبحاث والتطوير
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النشاط الحالي للبرنامج

المرحلة الرابعة والتي تبداأ من اإبريل 2006 اإلى دي�شمبر 2011:

ا�شتملت هذه املرحلة على متابعة م�شاريع اأبحاث املرحلة الأوىل والثانية والثالثة وامل�شاريع البحثية امل�شرتكة, كما مت اأي�شًا اإعداد طلبات عرو�س م�شاريع اأبحاث املرحلة الرابعة 

نف�صها والتي ا�صتملت على عر�صني من ن�صاط التوليد وثالثة عرو�ص من ن�صاط النقل وبيانها كالتايل:

يف امل�شـــــــروع البحثي ملقارنة تاأثري تخفي�س درجة حرارة الحـــــــرتاق الداخلي للتوربينة على عمر ري�س التوربينات قدم ال�شت�شاري “�شركة اإيرا الربيطانية” تقريره النهائي . 1

يف دي�شمرب 2010م م�شتماًل على تو�شياته التي كانت تدور كلها حول الوقود الذي تغذي به التوربينات, و�شرورة حتليل الوقود حتلياًل كاماًل ب�شكل منتظم و�شرعة اتخاذ 

الإجراءات الالزمة عند وجود انخفا�س يف معايري الوقود عن املعايري املطلوبة مع فهم وتو�شيف م�شادر تلوث الوقود ب�شكل يومي دقيق لتخاذ ما يلزم من اإجراءات وقائية 

م�شتقباًل تكفل احلفاظ على معايري جودة الوقود املغذى به التوربينات باإنتظام.

يف امل�شـــــــروع البحثـــــــي حلماية مداخل امليـــــــاه يف حمطة القرية من قناديل البحر, بداأت جامعـــــــة امللك فهد بالعمل على اإجناز هذا الهدف بالتعـــــــاون مع م�شت�شارين اأمريكيني . 2

ويابانيني، واقرتحت عمل حواجز ملنع قناديل البحر من الدخول اإىل مداخل املياه يف هذه املحطة، وتقوم اأي�صًا بعمل ت�صاميم هيكلية وهيدروليكية وفقًا لعّدة تدابري اعتمدت 

يف اليابان، وقد مت تقدمي م�صوّدة التقرير النهائي.

يف امل�ص�������روع البحث�������ي لتقييم ج�������ودة القدرة يف نظام نقل الطاقة بال�صركة قام ال�صت�صاري بتزويد ال�صركة ب�صتة تقاري�������ر فّنية ربع �صنوية بعد اأخذ مالحظات ال�صركة حولها . 3

وقد ُعقد معه اجتماع ملناق�صة وقت تقدمي عر�ص م�صوّدة التقرير النهائي ومت متديد مّدة العقد نظرًا للتاأخر يف اإجناز الدرا�صة، ويتوقع النتهاء من تقدمي عر�ص م�صودة 

التقرير النهائي واإجراء التعديالت عليه من قبل ال�شركة يف مطلع عام 2012.

اأما امل�صروع البحثي لدرا�صة اإمكانية ال�صتفادة من قدرات التوليد املقّيدة مت تكوين قاعدة بيانات كاملة عن حمطات التوليد املقّيدة من حيث �صعة املحطة وعامل القدرة . 4

وموثوقي�������ة املحط�������ة وبرامج ال�صيانة والت�صغيل .... الخ، ومت تقييم التوازن بني العر��������ص والطلب على الطاقة الكهربائية املقّيدة كما مت تقييم ر�صوم النقل الكهربائي عرب 

�شبكة النقل التابعة لل�شركة ال�شعودية للكهرباء من خالل و�شع منهجيات رئي�شة لتقدير الر�شوم مثل التكلفة ال�شمنية وتكلفة الأ�شتبدال والتكلفة التاريخية والتكلفة 

احلديـــــــة الطويلـــــــة الأجل, كما مت حتديد ر�شوم تاأمني لالإحتياطـــــــي الكهربائي ملالكي هذه املحطات باإ�شتخدام طريقة التكلفة احلديـــــــة الطويلة الأجل ومت تزويد ال�شركة 

بنموذج مل�شودة اتفاقية اأولية ل�شراء الطاقة من هذه املحطات.

ويف امل�شـــــــروع البحثـــــــي لت�شعـــــــري الطاقة الحتياطيـــــــة املزودة من ال�شركـــــــة ل�شركة اأرامكو, والتـــــــي نفذتها جامعة امللك �شعـــــــود, حيث مت التو�شل اإىل قيـــــــم معامالت ت�شعري . 5

الق�������درة الحتياطي�������ة ومترير الطاقة والتي �صوف يتم تدريب موظف�������ي ال�صركة ال�صعودية للكهرباء من ذوي العالقة على املنهجي�������ات والتقنيات واأدوات املحاكاة ل�صتنباط 

ا�شرتاتيجيات ت�شعري القدرة الحتياطية ومترير الطاقة اأي�شًا مع امل�شرتكني الكبار وذلك من خالل مراجعة الت�شعري احلالية يف ظل اأي تغريات قد حتدث م�شتقباًل على 

اأو�شاع �شوق الكهرباء والنظام الكهربائي .

وقد مت توقيع جميع م�شاريع اأبحاث املرحلة الرابعة يف بداية عام 2009م وجاري العمل فيها حتى تاريخه.. 6
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المشاريع المشتركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

�شمن التعاون العلمي ومن خالل اللجنة العلمية امل�شرتكة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي بداأت اأعمالها منذ عام 1423هـ )2002م( ودعمت ب�صكل م�صرتك عّدة 

اأبحاث تهم ال�صركة وتفيد يف �صناعة الكهرباء باململكة، فقد وّقعت ال�صركة العديد من امل�صاريع امل�صرتكة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنها:

عقد م�شروع اختيار وتقومي مواد العزل البوملريية امل�شتخدمة يف كابالت اجلهد املتو�شط وطرق ت�شنيعها املنا�شبة للظروف املحلية نفذته جامعة امللك �شعود, ومت اإجناز امل�شروع . 1

وعر�شت النتائج يف اللقاء العلمي الثاين باملدينة.

عقـــــــد م�شـــــــروع درا�شة اآثار النقطاع الكهربائي لعينة من كبار امل�شرتكني يف اململكة نفذته جامعة امللك �شعود, ومت النتهاء من امل�شروع وكان من اأبرز تو�شياته, �شرورة احلفاظ . 2

على جودة النظام, وحت�شني م�شتوى الإنتاج, وتقليل فرتات النقطاع ما اأمكن؛ لتاأثريها على ال�شركة اأكرث من تاأثريها على كبار امل�شرتكني خا�شة عند م�شتويات الإنتاج العالية.

عقد م�شروع درا�شة فح�س التحلل والإجهاد احلراري والكهربائي عند و�شالت الكابالت ونهاياتها امل�شتخدمة يف �شبكات توزيع الكهرباء وقد نفذته جامعة امللك فهد, وقد وقع . 3

العقد وبداأ العمل به يف عام 2006م كما مت متديده ومت ا�شتعرا�س نتائجه يف اللقاء العلمي الثاين باملدينة.

كذلك مت عقد اللقاء العلمي الذي نظمته املدينة وال�شركة بعنوان “تاأثري املجالت الكهرومغناطي�صية املنبعثة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية يف اململكة “ يوم الأربعاء . 4

23/5/1429هـ املوافق 2008/05/28م برعاية معايل وزير املياه والكهرباء وبح�شور معايل رئي�س مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية و�شعادة نائب رئي�س املدينة لدعم 
البحث العلمي و�شعادة وكيل وزارة املياه والكهرباء و�شعادة الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شعودية للكهرباء. وقد �شارك يف اللقاء )128( م�شاركًا, من )21( جهة ومت ا�شتالم )32( 

ا�شتبانة تقييم للقاء والتي اأثبتت نتائجه وفائدته وجدواه وخرجت بتو�شيات يف غاية الأهمية.

كمـــــــا مت عقـــــــد اللقاء العلمي الثاين يف 2009/06/10م ل�شتعرا�س نتائج الأبحاث يف جمـــــــال حمولت و�شبكات النقل والتوزيع وكابالت التوزيع واختبار وتقييم مواد العزل . 5

الكهربائي اخلا�شة بها وفح�س التحلل والإجهاد احلراري والكهربائي عند و�شالت الكابالت ونهاياتها للتقليل من اأعطالها ودرا�شة اأ�شباب واآثار النقطاع الكهربائي على كبار 

امل�شرتكني وغريها من الأبحاث.

مت عقـــــــد النـــــــدوة العلمية الأوىل لالأبحاث والتطوير يف الفرتة من 2-3 مايـــــــو 2010م بح�شور �شعادة رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيـــــــذي ومدراء امل�شاريع والباحثني؛ . 6

ل�شتعرا�س نتائج م�شاريع الأبحاث وتو�شياتها, وقد بلغ عدد احل�شور يف هذه الندوة 185 )بينما كان امل�شتهدف 100( ما بني م�صارك وباحث، وقد تبنّي من نتائج ال�صتبيانات 

اأن معـــــــدل تقييـــــــم املحا�شرات واملادة العلمية قد و�شل اإىل ما ن�شبتـــــــه 85 % واأن معّدل تقييم اللجنة املنظمة والتجهيزات بلغ ما ن�صبته 89 %, وجرى تكرمي مدراء م�شاريع 

الأبحاث التي مت ا�شتعرا�شها وبع�س باحثيها.

 امل�شروع البحثي العملي التطويري لتح�شني اجلهد الكهربائي يف �شبكة التوزيع يف املناطق النائية والذي مت بعون اهلل توقيعه مع ال�شركة بتاريخ  2011/04/04 والبالغة . 7

قيمته 20 مليون ريال �شعودي وتقوم ال�شركة بتمويل 50 % من تكلفة هذا امل�شروع مبوجب التفاقية املوقعة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدة تنفيذ امل�شروع 

تبلغ 24 �شهراً من تاريخ توقيع التفاقية اآنفة الذكر.

األبحاث والتطوير
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رعاية الكرا�شي العلمية

رغبة من اإدارة ال�شركة يف تعزيز وتطوير برنامج الأبحاث قامت باإن�شاء كرا�شي علمية يف اجلامعات ال�شعودية ويف هذا الإطار مت توقيع التفاقيات التالية:

• كر�شي ال�شركة ال�شعودية للكهرباء يف )اإدارة الأحمال ورفع كفاءة ا�شتخدام الطاقة الكهربائية( مع جامعة امللك عبد العزيز بتاريخ 7 مايو 2008م بقيمة )5 مليون( خم�شة 	

ماليني ريال �شعودي وملدة اأربع �شنوات.

• كر�شي ال�شركة ال�شعودية للكهرباء يف )موثوقية واأمن النظام الكهربائي( مع جامعة امللك �شعود بتاريخ 25 مايو 2008م بقيمة )5 مليون( خم�شة ماليني ريال �شعودي وملدة 	

اأربع �شنوات.

• كر�شي ال�شركة ال�شـعودية للكهرباء يف )الحمايـة والتحكم الكهربائي( مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بتاريخ 11يونيو 2008م بقيمة )5 مليون( خم�شة ماليني ريال 	

�شعودي وملدة اأربع �شنوات.

تفعيل الكرا�شي العلمية

• لقـــــــد مت يف عـــــــام 2009م عمـــــــل ور�س علميـــــــة متخ�ش�شة يف جمال مو�شوع الكرا�شـــــــي العلمية حيث مت عقد ور�شة يف جمـــــــال اإدارة الأحمال ورفع كفـــــــاءة ا�شتخدام الطاقة 	

الكهربائيـــــــة يف جامعـــــــة امللك عبد العزيـــــــز يف جدة, وكذلك مت عقد ور�شة علمية اأخرى يف احلماية والتحكم يف ال�شبكة الكهربائية يف جامعة امللك فهد للبرتول بالظهران, 

ح�شرها اأكرث من اأربعني مهند�شًا من ال�شركة ومن �شركتي اأرامكو و�شابك, واأي�شًا ور�شة عمل اأخرى يف موثوقية واأمن النظام الكهربائي يف جامعة امللك �شعود يف الريا�س, 

وقد اأدى تفعيل هذه الكرا�شي اإىل ا�شتقطاب بع�س موظفي ال�شركة لعمل ر�شائل ماج�شتري متوائمة مع حاجات ال�شركة ومتخ�ش�شة مبوا�شيع هذه الكرا�شي بحيث تفيد 

ال�صرك�������ة يف ح�������ل امل�ص�������اكل الفّنية التي تواجهها حاليا والتي ميكن اأن تط�������راأ م�صتقباًل ومن جهة اأخرى تفيد الدار�صني من العامل�������ني يف ال�صركة. وقد ُن�صرت هذه الدرا�صات 

بالتزامن مع انعقاد املوؤمتر العلمي الأول لالأبحاث والتطوير املنعقد يف الفرتة من 2-3 مايو 2010م من خالل الدوريات العلمية واملجاّلت املتخ�ص�صة كاأوراق بحثية تقدم 

بها الأ�شاتذة الباحثني؛ لتوثيقها دوليًا, وال�شتفادة منها فنيًا واقت�شاديًا يف حت�شني اأداء ال�شركة. 

• �شمـــــــن فعاليـــــــات كر�شي ال�شركـــــــة ال�شعودية للكهرباء يف )موثوقية واأمـــــــن النظام الكهربائي( مع جامعة امللـــــــك �شعـــــــود )http://seccrs.ksu.edu.sa(,  مت اإعداد ور�شة 	

ال�شبكات الذكية وامل�شاركة يف اإدارتها وطرح الأوراق العلمية بال�شرتاك مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم, وجامعة امللك �شعود وهيئة تنظيم الكهرباء, وجامعة كاليفورنيا, 

وجامعة لو�س اجنلو�س, وذلك يف مقر مدينة امللك عبد العزيز للعلوم خالل الفرتة من 8-9 يناير 2011م, وقد �شارك يف هذه الور�شة العديد من مهند�شي ال�شركة واأ�شاتذة 

اجلامعات.
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كرسي جامعة الملك عبد العزيز إلدارة األحمال ورفع كفاءة استخدام الطاقة
:)http://saudielectricitychair.kau.edu.sa(

• �شدر التقرير ال�شنوي الأول بتاريخ 30 دي�شمرب 2009م مت فيه حتليل منحني احلمل لعينة من كبار امل�شرتكني بال�شركة, وتقدمي مقرتح برنامج جديد لإدارة الأحمال ي�شمى 	

“احلافز املادي خلف�س اأحمال ال�شيف” )SRBP( لتحفيز كبار امل�شرتكني خلف�س الأحمال برغبتهم يف اأوقات الذروة, ويتم دفع احلوافز للم�شرتكني امل�شاركني اعتماداً على 
م�شتـــــــوى اخلف�ـــــــس يف ال�شتهالك, وهو املفهوم الذي تبنته هيئة الكهرباء والإنتاج املـــــــزدوج عند اإقرار التعريفة اجلديدة موؤخراً للقطاعات غري ال�شكنية حلفزها على خف�س 

ال�شتهالك يف اأوقات الذروة وزيادته يف غريها.

• برعاية وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبد اهلل بافيل مت عقد ور�شة العمل الثانية يف 30 اأكتوبر 2010م حتت عنوان “اإدارة الأحمال – التطبيقات والتحديات” بجامعة 	

امللـــــــك عبـــــــد العزيز بجدة وح�شـــــــور ال�شيد/ هان�س اإريك مدير برامج اإدارة الأحمـــــــال بوكالة الطاقة الدولية وم�شاركة لفيف من مهند�شـــــــي ال�شركة واأع�شاء هيئة التدري�س 

وطالب اجلامعة ومندوبي ال�شركات ورجال الأعمال. 

• وقد مت عقد حلقة النقا�س الثانية يف يونيو 2011م حول “حت�شني كفاءة ا�شتخدامات الطاقة يف املباين” والتي عقدت يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة, وذلك من خالل 	

تغيـــــــري اأنظمـــــــة املباين والتحكم فيها وتغيري نظام الإ�شاءة والعزل احلراري و�شبط اأنظمة التدفئة والتكييف و توفري الطاقة عن طريق ت�شميم امل�شاكن اجلديدة بطريقة 

خمتلفـــــــة عـــــــن الو�شع احلايل مما يوؤدي اإىل توفري ا�شتخـــــــدام الطاقة الكهربائية, ومل تكتمل الدرا�شة بعد و يجري حاليا مباحثات الغر�س منها تكليف اجلامعة بدرا�شات 

حول نف�س املو�شوع بتو�شيع نطاق الدرا�شة كي ت�شمل القطاع ال�شكني مع القطاع ال�شناعي حيث �شارفت درا�شة الأخري على الإنتهاء.

األبحاث والتطوير
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اإلختراعات

تقوم ال�شركة حاليًا بامل�شاهمة يف متويل الخرتاعات التي تعر�س عليها �شواء من موظفي ال�شركة اأو من اأية جهة اأخرى تتقدم بالخرتاعات والتي تقتنع بها اإدارة ال�شركة باأنه ميكن 

ال�شتفادة منها يف حت�شني اأداء ال�شركة فنيًا واقت�شاديًا بحيث تكون حا�شلة على براءة اخرتاع ويتم اإثباتها فنيًا وكذلك لبد اأن تكون ذات جدوى اقت�شادية, وقد قامت ال�شركة بتبني 

درا�شـــــــة جـــــــدوى الإخرتاع الذي ح�شل على براءة اخرتاع من الوليات املتحـــــــدة والذي تقدم به الأ�شتاذ /حممد اخلمي�س مع جامعة امللك �شعود يف جمال اإدارة الأحمال الكهربائية 

واعتماده كاأحد م�شاريع الأبحاث والذي تقوم فكرته على تر�شيد اإنتاج الكهرباء خالل وقت الذروة حيث اأن اإنتاج الكهرباء يف مثل هذا الوقت يكلف ال�شركة مبالغ طائلة.

• موقع الربنامج على ال�شبكة الداخلية لل�شركة هو: برنامج الأبحاث والتطوير وهو موجود على هذا الرابط :	

 

)http://w-jhq-moss2/sites/resarch_dev_prog/default.aspx(       

وموقـــــــع الربنامـــــــج يحوي تعريف موجز بربنامج الأبحاث واأ�شباب ن�شاأته واأدلة كتابة التقارير, والتقارير ال�شنوية للربنامج عن اأهم اإجنازاته, اإ�شافة اإىل مكتبة كاملة ت�شم عرو�س 

مرئية وحما�شرات �شوتية لأهم الندوات واللقاءات وحلقات النقا�س العلمية, والتي رمبا اأفادت مرتادي املوقع بتحديث معلوماتهم حول الق�شايا العلمية املثارة يف تلك احللقات 

وم�شاكل التطبيق واحللول املمكنة وكيفية التغلب على تلك امل�شاكل, كما ي�شم اأي�شًا جمموعة من املقالت العلمية واملواقع العاملية لالأبحاث, ومواقع الكرا�شي العلمية لل�شركة لدى 

بع�س اجلامعات باململكة.



82

القوائم املالية



83

القوائم املالية
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قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م          باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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القوائم المالية

تتمة :  قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م   
                               باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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تتمة :  قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م
           

                           باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2011م باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية

القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م          باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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القوائم المالية

تتمة :  قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2011م
باآلف الريالت ال�شعودية

الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ليتجزاأ من هذه القوائم املالية
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القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

1- التكوين  والن�صاط

ن�شاأت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء )ال�شركة( بناًءًًًًًًًًًًً على قرار جمل�س الوزراء رقم 169 املوؤرخ 11 �شعبان 1419هـ املوافق 29 نوفمرب 1998م القا�شي باإعادة تنظيم قطاع الكهرباء 

يف اململكـــــــة العربيـــــــة ال�شعودية, ودمج جميع ال�شركات املحلية العاملة يف جمال تقدمي خدمة الطاقة الكهربائية )عدد ع�شر �شركات م�شاهمة كانت تغطي معظم مناطق اململكة 

جغرافيًاً( بالإ�شافة اإىل م�شاريع املوؤ�ش�شة العامة للكهرباء وهي موؤ�ش�شة حكومية تابعة لوزارة ال�شناعة والكهرباء )عدد اأحد ع�شر م�شروعًاًًًًًًًً ت�شغيليًاًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق خمتلفة 

يف �شمال اململكة( يف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

تاأ�ش�شت ال�شركة مبوجب املر�شوم امللكي الكرمي رقم م/16 املوؤرخ 6 رم�شان 1420هـ املوافق 13 دي�شمرب 1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار جمل�س الوزراء رقم 153 املوؤرخ 5 رم�شان 1420هـ 

املوافق 12 دي�شمرب 1999م, وقرار وزير التجارة رقم 2047 املوؤرخ 30 ذو احلجة 1420هـ املوافق 5 اإبريل 2000م ك�شركة م�شاهمة �شعودية, مبوجب ال�شجل التجاري ال�شادر 

من الريا�س برقم 1010158683 وتاريخ 28 حمرم 1421هـ املوافق 3 مايو2000م.

يتمث�������ل ن�ص�������اط ال�صركة الرئي�ص�������ي يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعترب ال�صركة املنتج الرئي�صي للطاق�������ة الكهربائية يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية، 

وتقوم بتقدمي خدماتها ملختلف القطاعات احلكومية وال�شناعية والزراعية والتجارية وال�شكنية.

تخ�شـــــــع ال�شركـــــــة للرقابـــــــة على تعريفة اخلدمات الكهربائية والتي حتدد بقـــــــرارات ت�شدر من جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية من هيئة تنظيـــــــم الكهرباء والإنتاج املزدوج, التي 

تاأ�ش�شت يف 13 نوفمرب 2001م مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �شعبان 1419هـ. مت اإجراء تعديل على تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار جمل�س الوزراء 

رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421هـ حيث بلغت اأعلى �شريحة فيها 26 هللة للكيلو واط / �صاعة وبداأ تطبيقها اعتبارًا من 1 �شعبان 1421هـ املوافق 28 اأكتوبر 2000م.

كمـــــــا مت اإجـــــــراء تعديل اآخر على تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار جمل�س الوزراء )قـــــــرار رقم 333( بتاريخ 16 �شوال 1430هـ املوافق 5 اأكتوبر 2009م باأن يكون ملجل�س 

اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات ال�شتهالك غري ال�شكني )التجاري, ال�شناعي, احلكومي(, اإجراء تعديالت على قيمها واإقرارها 

مبـــــــا ليتجـــــــاوز 26 هللة لكل كيلو واط / �صاعة بحيث تراعي هذه التعريفات الأحمال الكهربائية يف اأوق�������ات الذروة وغريها وبداأ تطبيقها اعتبارًا من 19 رجب 1431هـ املوافق 

1 يوليو 2010م.

متتلك ال�شركة بالكامل �شركة الكهرباء لل�شكوك و�شركة �شوئيات لالإت�شالت وهي �شركات ذات م�شوؤولية حمدودة. كما متتلك ال�شركة 50 % من �شركة املــاء والكهرباء  و�شركة 

�شرماء للكهرباء و�شركة هجر لإنتاج الكهرباء.

تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من اأول �شهر يناير وتنتهي بنهاية �شهر دي�شمرب من كل �شنة ميالدية وفقًا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة.
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2- ملخ�س ال�شيا�شات المحا�شبية المهمة

لقد مت اإعداد القوائم املالية  وفقًا ملعايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. ونورد فيما يلي بيانًا لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة:

العرف المحا�شبي

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء ال�شتثمارات و الأدوات املالية امل�شتقة و القرو�س احلكومية )امل�شتلمة بعد 1 يناير 2009( حيث يتم قيا�شها بالقيمة 

العادلة.

التقديرات المحا�شبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب ا�شتخدام التقديرات والفرتا�شات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة, وعلى الإف�شاح 

عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية , اإ�شافة اإىل مبالغ الإيرادات وامل�شروفات خالل تلك ال�شنة. وبالرغم من اأن اإعداد هذه الفرتا�شات والتقديرات مبني 

على اأف�شل املعلومات والأحداث املتوافرة لالإدارة يف  تاريخ اإ�شدار القوائم املالية, اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد المماثل

يت�شمـــــــن ر�شيـــــــد النقد والنقد املماثـــــــل  النقد يف ال�شناديق والأر�شدة والودائع البنكيـــــــة وال�شتثمارات الأخرى القابلة للتحويل اإىل مبالغ نقديـــــــة حمددة والتي تكون تواريخ 

ا�شتحقاقها خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ربطها.

ذمم م�شتهلكي الكهرباء

متثل املبالغ التي مل يتم حت�شيلها من امل�شتهلكني يف تاريخ قائمة املركز املايل, ويتم اإظهار ذمم م�شتهلكي الكهرباء بال�شايف بعد تكوين خم�ش�س للذمم التي يكون حت�شيلها 

اأمرًا م�شكوكًا فيه.

المخزون

يتـــــــم تقييـــــــم خمزون مواد ولوازم التوليد والنقـــــــل والتوزيع واملواد الأخرى وخمزون الوقود بالتكلفـــــــة وفقًا لطريقة املتو�شط املرجح, ويتم اإظهـــــــار املخزون بال�شايف بعد تكوين 

املخ�ش�شات الالزمة للمخزون املتقادم وبطيء احلركة.

ت�شجل مواد املخزون املعتربة جزءًا اأ�شا�شيًا من حمطات التوليد اأو �شبكات النقل والتوزيع واملن�شاآت الأخرى مثل املواد الإ�شرتاتيجية والحتياطية �شمن بند املوجودات الثابتة.
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القوائم المالية

ال�شتثمارات 

ال�شتثمارات يف حقوق ملكية �شركات

يتم ت�شجيل ال�شتثمارات يف ال�شركات امل�شتثمر فيها بن�شبة  20 % اأو اأكرث وفقًا لطريقة حقوق امللكية والتي تق�شي باإثبات ال�شتثمار عند اقتنائه بالتكلفة على اأن يتم تعديله 

بعد ذلك يف �شوء التغري يف ح�شة ال�شركة يف �شايف موجودات ال�شركة امل�شتثمر فيها. يتم اإثبات ح�شة ال�شركة يف نتائج اأعمال تلك ال�شركات عند �شدور القوائم املالية لها.

تظهـــــــر الإ�شتثمـــــــارات يف ال�شـــــــركات اململوكة بن�شبة تقل عن 20 % من راأ�س مال ال�شركات غري املتداولة بالقيمة العادلة كلما اأمكن ذلك واإل اعتربت التكلفة هي القيمة العادلة, 

ويجري قيد الإيرادات من هذه ال�شتثمارات عند حت�شيل توزيعات الأرباح من ال�شركات امل�شتثمر بها.

ا�شتثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق

تظهر ال�شتثمارات امل�شرتاة لهدف الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفة )املعدلة بالعالوة اأو اخل�شم عند ال�شراء( ناق�س املخ�ش�س لقاء اأي انخفا�س غري موؤقت يف 

قيمتهـــــــا. ت�شنف هذه ال�شتثمارات كموجودات غـــــــري متداولة فيما عدا ال�شندات التي ت�شتحق يف ال�شنة املالية التالية, حيث يتم ت�شنيفها �شمن املوجودات املتداولة. ويتم قيد 

اأرباح هذه ال�شتثمارات بتاريخ ا�شتحقاقها.

الموجودات الثابتة

يتم اإثبات املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري ا�شتهالكها با�شتثناء الأرا�شي على مدار العمر الت�شغيلي املقدر لها وفقًا لطريقة الق�شط الثابت وت�شمل التكلفة �شعر 

ال�شـــــــراء مـــــــن املورد والعمالة املبا�شرة وم�شروفات الإن�شاء غري املبا�شرة وتكاليف القرتا�س حتى تاريخ و�شع الأ�شل يف اخلدمة. يتم حذف املوجودات الثابتة املباعة اأو امل�شتبعدة 

وا�شتهالكها املرتاكم من احل�شابات بتاريخ بيعها اأو ا�شتبعادها, ويتم اإثبات املك�شب اأو اخل�شارة الناجتة �شمن قائمة الدخل. 

حتمل م�شاريف الإ�شالح وال�شيانة على قائمة الدخل. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد, ب�شورة جوهرية, من قيمة اأو عمر الأ�شل املعني.

تقدر الأعمار الت�شغيلية ح�شب ما يلي :
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النخفا�س في قيمة الموجودات غير المتداولة

 

تقـــــــوم ال�شركـــــــة باإجـــــــراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غـــــــري املتداولة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتـــــــة عن انخفا�س يف قيمة املوجودات غري 

املتداولـــــــة. ويف حالـــــــة وجود مثل هذا الدليل, يتم تقديـــــــر القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل لتحديد حجم هذه اخل�شارة. ويف احلـــــــالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة 

القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل, تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل. 

ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية, عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة 

للنقدية اإىل القيمة القابلة لال�شرتداد لها, ويتم اإثبات خ�شائر النخفا�س يف قيمة الأ�شل م�شروفات فورًا يف قائمة الدخل  .

واإذا م�������ا مت لحق�������ًا عك�ص قيد خ�صارة النخفا�ص يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�ص�������ل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�صرتداد، على اأّل 

تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها على القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة الإنخفا�س يف قيمة ذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة 

للنقدية يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف القيمة اإيرادات فورًا يف قائمة الدخل  . 

ر�شملة تكلفة القترا�س

تتـــــــم ر�شملـــــــة �شايف تكلفة القرتا�س - والتي متثل تكاليف القرو�س طويلة الأجل واأي اأعباء متويلية اأخرى تكبدتها ال�شركة خم�شومًا منها اأي عوائد دائنة مت احل�شول عليها 

خـــــــالل ال�شنـــــــة  - علـــــــى جميع امل�شاريع حتت التنفيذ ذات املبالغ الهامة والتـــــــي يتطلب اإن�شاوؤها فرتة زمنية طويلة وحت�شب تكاليف التمويـــــــل التي يتم ر�شملتها بتطبيق معدل 

الر�شملة على متو�شط املبالغ التي اأنفقت على كل م�شروع حتت التنفيذ. 

القر�س الحكومي المحدد ال�شداد

يتـــــــم اإثبـــــــات القر�س احلكومي حمدد ال�شـــــــداد بالقيمة احلالية با�شتخدام معدل خ�شم تقديري لقرتا�س ال�شركة )للقرو�س امل�شتلمة بعد تاريخ 1 يناير 2009(.  يتم ت�شجيل 

الفرق بني القيمة امل�شتلمة والقيمة احلالية اإيرادات موؤجلة )كمنحة حكومية( يتم اإظهارها �شمن بند ذمم حكومية طويلة الأجل ويتم العرتاف بها على مدة �شنوات القر�س 

املتبقية وما يقابلها من م�شاريف. 

م�شتقات الأدوات المالية ومحا�شبة تغطية المخاطر

ت�شتخـــــــدم ال�شركـــــــة الأدوات املاليـــــــة امل�شتقة لتقليل تعر�شها ملخاطر اأ�شعار العمولت. يتم, يف الأ�شل, اإثبات الأدوات املاليـــــــة امل�شتقة بالقيمة العادلة بتاريخ اإبرام عقد امل�شتقات, 

وبعد ذلك يعاد قيا�شها بالقيمة العادلة. تقيد امل�شتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها اإيجابية, وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة 

لها �شلبية.

يتـــــــم اإثبـــــــات التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة ملخاطر التدفقات النقدية مبا�شرة �شمن حقوق امل�شاهمني, بينما يتم 

اإثبات اجلزء غري الفعال من التغطية يف قائمة الدخل.

ولأغرا�س حما�شبة تغطية املخاطر, ت�شنف عمليات تغطية املخاطر كتغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر التغريات يف التدفقات النقدية �شواءًا كانت متعلقة 

بخطر ما مرتبط مبوجودات اأو مطلوبات مت اإثباتها اأو معاملة يتوقع حدوثها ب�شكل كبري اأو خماطر عمالت اأجنبية تتعلق باإلتزامات موؤكدة مل يتم اإثباتها.

يتم التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر وذلك عند انتهاء �شريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهاوؤها اأو تنفيذها اأو عندما لتعد تلك الأداة موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر. ويف 

ذلك الوقت, بالن�شبة للعمليات املتوقعة, يتم الحتفاظ بالربح اأو اخل�شارة املرتاكمة - املثبتة �شابقًا �شمن حقوق امل�شاهمني - حلني حدوث العملية املتوقعة. ويف احلالت التي 

مل تعد يتوقع فيها حدوث العملية املغطاه, يتم حتويل �شافـي الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة – املثبت �شمن حقوق امل�شاهمني – اإىل قائمة الدخل.
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الدائنون والمبالغ الم�شتحقة الدفع 

يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة, �شواءًا قدمت بها فواتري من قبل املوردين اأم مل تقدم.

 

مخ�ش�س تعوي�شات الموظفين

يتكون خم�ش�س تعوي�شات املوظفني من:

خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة   

يتم احت�شاب خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني وفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ويحمل ب�شكل �شهري على قائمة الدخل.

�شندوق التوفري والدخار للموظفني

ت�شاهم ال�شركة بتكوين خم�ش�س ل�شندوق الدخار والتوفري للموظفني املوؤهلني وفقًا لالئحة النظام املعتمدة. يحمل ن�شيب ال�شركة يف مبلغ الدخار ب�شكل �شهري على قائمة 

الدخل.

مخ�ش�س الزكاة 

يتـــــــم احت�شـــــــاب خم�ش�س الزكاة وفقًا لأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل باململكـــــــة العربية ال�شعودية, واأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�شجيلها �شمن قائمة 

الدخل  لل�شنة التي يتم ا�شتالم الربط النهائي فيها.  

الحتياطي النظامي 

مت�شيـــــــًا مـــــــع نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب 10 % من �شـــــــايف الدخل ال�شنوي لتكوين الحتياطي النظامي, ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن 

هذا التجنيب عندما يبلغ ر�شيد هذا الحتياطي ن�شف راأ�س املال.

الإيرادات

يت�������م اإثب�������ات اإيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند اإ�صدار الفواتري للم�صرتكني بقيمة ا�صتهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقا�ص بالكيلو واط / �صاعة. ويتم تقدير الإيرادات 

امل�شتحقة للطاقة امل�شتهلكة من قبل امل�شرتكني والتي مل ي�شدر بها فواتري حتى تاريخ املركز املايل. 

يتـــــــم اإثبـــــــات اإيرادات تعريفة قراءة و�شيانة العـــــــدادات واإعداد الفواتري عند اإ�شدارها للم�شرتكـــــــني وهى عبارة عن التعريفة ال�شهرية الثابتة التي يتـــــــم احت�شابها بناء على �شعة 

العدادات امل�شتخدمة من قبل امل�شرتكني ويتم تقدير الإيرادات امل�شتحقة للتعريفة اخلا�شة بالفواتري التي مل ت�شدر حتى تاريخ املركز املايل.

يتم ت�شجيل مبالغ تعريفة تو�شيل اخلدمة الكهربائية امل�شتلمة من امل�شرتكني كاإيراد موؤجل �شمن املطلوبات ومن ثم يتم اإثباتها كاإيراد با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت بناء 

على متو�شط اأعمار املعدات امل�شتخدمة يف خدمة امل�شرتكني واملقدرة بع�شرين �شنة.
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الم�شروفات

تت�شمـــــــن م�شروفـــــــات الت�شغيل وال�شيانة امل�شروفات اخلا�شة بالتوليد والنقل والتوزيع بالإ�شافة اإىل ن�شيب تلك الأن�شطة من م�شروفات اخلدمات العامة والأن�شطة امل�شاندة, 

ويتم اإدراج باقي تلك امل�صروفات �صمن امل�صروفات العمومية والإدارية. يتم توزيع م�صروفات اخلدمات العامة والأن�صطة امل�صاندة ح�صب ا�صتفادة كل ن�صاط من تلك امل�صروفات، 

ويتم تقييم ذلك دوريًا.

ربح )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�شي لل�شنة

يتم احت�شاب ربح )خ�شارة( ال�شهم با�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة يف نهاية ال�شنة مبا فيها الأ�شهم اململوكة للحكومة, حيث يتم احت�شاب ربح )خ�شارة( ال�شهم 

الأ�شا�شـــــــي مـــــــن العمليات الت�شغيلية بق�شمـــــــة الربح )اخل�شارة( من العمليات على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم, ويتم احت�شاب ربـــــــح )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�شي من �شايف الربح 

)اخل�شارة( بق�شمة �شايف الربح )اخل�شارة( على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم. 

العمالت الأجنبية

حتـــــــول قيمـــــــة املعامـــــــالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل الريال ال�شعودي وفقـــــــًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة حني اإجراء تلك املعامالت وحتـــــــول اأر�شدة املوجودات واملطلوبات ذات 

الطبيعة النقدية وامل�شجلة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل   اإىل الريال ال�شعودي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف ذلك التاريخ, واأي اأرباح اأو خ�شائر حمققة اأو 

غري حمققة تنتج عن ذلك ت�شجل �شمن قائمة الدخل .

3- النقد والنقد المماثل
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4- ذمم م�شتهلكي الكهرباء والإيرادات الم�شتحقة, �شافي

فيما يلي حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها خالل ال�شنة:
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5- الدفعات المقدمة والأر�شدة المدينة الأخرى, �شافي
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6- المخزون, �شافي

فيما يلي حركة خم�ش�س املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة: 
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7- ال�شتثمارات في حقوق ملكية �شركات واأخرى
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اأ( ال�شتثمارات الم�شجلة وفق طريقة حقوق الملكية

)اأ-1( هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

�شاركت ال�شركة يف راأ�س مال هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وذلك لتعزيز الإ�شتفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني الدول الأع�شاء.

بلغت قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 484.80 مليون دولر اأمريكي مبا يعادل مبلغ 1,818 مليون ريال �شعودي. 

)اأ- 2( �شركة الماء والكهرباء

�شاركـــــــت ال�شركـــــــة مع املوؤ�ش�شة العامة لتحلية امليـــــــاه املاحلة يف تاأ�شي�س �شركة املاء والكهرباء ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وذلك بنـــــــاًء على قرار املجل�س القت�شادي الأعلى رقم 

23/5 وتاريـــــــخ 23 ربيـــــــع الأول 1423هـ املت�شمن ت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاركة يف م�شاريع حتلية املياه املاحلة. بلغت قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 15 مليون ريال 
�شعودي م�شددة بالكامل وهي عبارة عن 300,000 ح�شة متثل 50 % من راأ�شمال ال�شركة.
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)اأ-3( �شركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 2007/73/02 وتاريـــــــخ 1 ذو احلجة 1428هـ �شاركت ال�شركة مع �شندوق ال�شتثمارات العامة يف تاأ�شي�س �شركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء 

ك�شركة م�شاهمة بناءًا على املر�شوم امللكي رقم 77 وتاريخ 14 رم�شان 1428هـ. بلغت  قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 1 مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 20 % 

من راأ�س مال ال�شركة. ويف فرباير 2011 م مت �شدور �شهادة من وزارة التجارة وال�شناعة ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة ب�شبب اإلغاء مناف�شة م�شروع راأ�س الزور للكهرباء واملياه 

وبناء عليه مت اإقفال ح�شاب ال�شتثمار يف هذه ال�شركة وا�شرتداد قيمته املدفوعة �شابقًا.

)اأ-4( �شركة هجر لإنتاج الكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 2010/95/4 وتاريخ 1431/09/12هـ املوافق 2010/08/22م قامـــــــت ال�شركة باإن�شاء �شركة هجر لإنتاج الكهرباء براأ�شمال 2مليون ريال 

�شعـــــــودي, وخـــــــالل عام 2011م مت دخول �شريك وزيادة راأ�س املال مببلغ 8 مليون ريال �شعودي لي�شبح راأ�س مال ال�شركة 10مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل واأ�شبحت ح�شة 

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء 50 % من اأ�شهم ال�شركاء, ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة هجر لإنتاج الكهرباء نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-5( �شركة �شوئيات لالت�شالت

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم 2009/86/2 وتاريخ  5/8/ 1430هـ املوافق 3 / 5/ 2009م قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة �شوئيات لالت�شالت براأ�شمال 1مليون ريال �شعودي 

م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة, ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة �شوئيات لالت�شالت نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-6( �شركة الكهرباء لل�شكوك

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم  03/ 67 /2007 وتاريخ  22/ 03 /1428هـ املوافق 10/ 04 /2007م  قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة الكهرباء لل�شكوك براأ�شمال 500 األف 

ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة, ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة الكهرباء لل�شكوك نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-7( �شركة كهرباء رابغ

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 06 / 76 /2008 وتاريخ 26 جمادى الأوىل 1429هـ )املوافـــــــق 3 يونيو 2008( قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة كهرباء رابغ براأ�شمال 2 مليون 

ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة.

خـــــــالل الربـــــــع الثالث من عام 2009 مت زيادة راأ�ـــــــس مال �شركة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال �شعودي اإىل 10مليون ريال �شعـــــــودي واإدخال �شركاء جدد واأ�شبحت ح�شة ال�شركة 

ال�شعودية للكهرباء 20 % بدًل من 100 %.

)اأ-8( �شركة �شرماء للكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قـــــــرار جمل�س الإدارة رقم 4/ 88 /2009 بتاريخ  18 رم�شـــــــان 1430 هـ املوافق 8 �شبتمرب 2009م قامت ال�شركة بتاأ�شي�س �شركـــــــة �شرماء للكهرباء )�شركة م�شاهمة 

مقفلـــــــة( براأ�ـــــــس مـــــــال 2 مليون ريال �شعودي, وخالل ال�شنة مت دخول �شريك وزيادة راأ�س املال بنف�س املبلغ لي�شبـــــــح راأ�س مال ال�شركة 4 مليون ريال �شعودي حيث اأ�شبحت ح�شة 

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء 50 % من اأ�شهم ال�شركاء ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة �شرماء للكهرباء نظرا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.
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ب( ال�شتثمارات الأخرى بالتكلفة

ج( ال�شتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
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د( الح�شة في �شافي )خ�شائر( اأرباح ال�شركات الم�شتثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية
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8- الم�شايع تحت التنفيذ

بلغ �شافـي تكاليف التمويل املر�شملة على امل�شاريع الإن�شائية خالل ال�شنة مبلغ 1.151 مليون ريال �شعودي )2010, 1,070 مليون ريال �شعودي(.
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9- الموجودات الثابتة - بال�شافي

يت�شمن بند الأرا�شي اأعاله قطع اأرا�شٍي تكلفتها الدفرتية 276 مليون ريال �شعودي )2010: 276 مليون ريال �شعودي(, مل يتم نقل ملكيتها ل�شم ال�شركة بعد. 
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اإن �شافـي القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة لل�شركة موزع على الأن�شطة الرئي�شة كما يلي: 
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تتمة : 9- الموجودات الثابتة - بال�شافي

بلغ م�شروف ال�شتهالك املحمل على الأن�شطة املختلفة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب ما يلي: 

245.285587.443225.243577.6951.635.666

2.722.7602.120.588152.154914.7535.910.255

61.584.46946.955.880291.940

1.365.071415.75920.0171831.801.030

---315.012315.012

900.059394.84644.71492.6471.432.266

66.817.64450.474.5162.192.230
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10- الذمم الدائنة 

)اأ(  كما هو مبني يف الإي�شاح )17 - اأ( مت حتويل الذمم الدائنة امل�شتحقة للوقود للفرتة من 5 اأبريل 2000 م اإىل 31 دي�شمرب 2009 م مببلغ 41 مليار ريال من ح�شاب �شركة 

اأرامكو ال�شعودية اإىل ذمة حكومية طويلة الأجل.

ب(  تت�شمن الذمم الدائنة الأخرى مبالغ بقيمة 1,280 مليون ريال �شعودي )2010: 1,280 مليون ريال �شعودي( ما زالت حتت الت�شوية بني ال�شركة والدولة تتعلق بح�شابات 

ما قبل عملية الدمج امل�شار اإليه يف اإي�شاح رقم )1(.
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11- الم�شتحقات والأر�شدة الدائنة الأخرى 

*يت�شمن بند توزيعات اأرباح م�شتحقة كما يف 31 دي�شمرب 2011 توزيعات الأرباح النقدية غري مطالب بها من قبل حملة الأ�شهم والتي اأعلن توزيعها من قبل ال�شركة ال�شعودية 
املوحدة للكهرباء قبل الدمج مببلغ 91,5 مليون ريال �شعودي )2010: 93,8 مليون ريال �شعودي(.
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12- الزكـاة
اإن العنا�شر الرئي�شة لوعاء الزكاة هي كما يلي:

مل يتم تكوين خم�ش�س للزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2011م حيث اإن �شافـي الربح املعدل بال�شالب وكذلك احلال بالن�شبة للوعاء الزكوي.

ح�صب الربوط النهائية امل�صتلمة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفرتة من 5 اأبريل 2000 )تاريخ الدمج( وحتى 31 دي�شمرب 2001, وكذلك لعام 2002 

يبلـــــــغ جمموعهـــــــا 13 مليون ريال �شعودي تتمثل يف قيام امل�شلحة باحت�شـــــــاب زكاة على مبلغ الفروقات املطلوبة من �شركة اأرامكو عن الإيرادات من من�شاآتها ال�شكنية حيث تقوم 

�شركـــــــة اأرامكـــــــو ب�شداد التعريفـــــــة ال�شناعية على املن�شاآت ال�شكنية التابعة لها بدًل مـــــــن التعريفة التجارية. ومل تقم ال�شركة بت�شجيل مبلـــــــغ الفروقات املذكور اأعاله �شمن هذه 

القوائ�������م املالي�������ة، حيث اإنها تتوقع عدم �صداد هذه املطالبة على اعتبار اأنه ل ميكن دفع زكاة عل�������ى اإيرادات غري حمققة ومل تدخل يف ح�صابات ال�صركة. ا�صتلمت ال�صركة الربوط 

النهائيـــــــة عـــــــن الأعـــــــوام من 2003 ولغاية  2008.  ظهرت فروقات زكوية مببلغ 24.5 مليون ريال �شعودي لعامي 2003 و 2004  مت العرتا�س على الفروقات املذكورة وليزال 

العرتا�س حتت الدرا�شة مع م�شلحة الزكاة والدخل, كما قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية لعامي 2009 اإىل 2010 والتي ما زالت قيد املراجعة من قبل م�شلحة الزكاة 

والدخل.
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وفيما يلي تفا�صيل الأق�صاط امل�صتحقة خالل ال�صنوات املقبلة كما يف 31 دي�شمرب:
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تتمة : القرو�س الطويلة الأجل

اأ( بتاريـــــــخ 28 يوليـــــــو 2008م ح�شلـــــــت ال�شركة على قر�س متوافق مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية بقيمة 6 مليار ريال �شعودي من جمموعة من البنوك املحلية والذي مت �شحبه 

بالكامـــــــل يتـــــــم �شـــــــداد هذا القر�س علـــــــى 22 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية ابتداء من 3 نوفمـــــــرب 2009.  بلغ ر�شيد القر�س 4.6 مليار ريال �شعـــــــودي كمايف 31 دي�شمرب 2011 

)2010: 5.2 مليار ريال �شعودي(. يخ�شع هذا القر�س لبع�س التعهدات املالية والتي التزمت ال�شركة بها كما يف 31  دي�شمرب2011م.

ب( اتفقت ال�شركة مع  بنكي ال�شادرات والواردات الأمريكي وتنمية ال�شادرات الكندي بتاريخ 21 يونيو 2009م ومت توقيع التفاقية بتاريخ 27 يناير2010م حت�شل مبوجبها 

ال�شركة على قر�س مبا�شر قيمته 1.1 مليار دولر اأمريكي ما يعادل 4.1 مليار ريال �شعودي تقريبًا والذي مت �شحبه بالكامل. يتم �شداده خالل 12 عامًا على 24 دفعة ن�شف 

�شنوية مت�شاوية ابتداء من 25 مايو 2010 بلغ ر�شيد القر�س 3.4 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2011 )2010: 3.8 مليار ريال �شعودي(.

 

ج( بتاريخ 13 يوليو 2009 م, وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء و�شندوق ال�شتثمارات العامة اتفاقية متويل حت�شل مبوجبه ال�شركة على قر�س مبا�شر قيمته 2.6 مليار ريال 

�شعودي والذي مت �شحبه بالكامل.ويتم �شداد هذا القر�س خالل 15 عامًا و على 24 ق�شطًا ن�شف �شنوي. بلغ ر�شيد القر�س 2.6 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�شمرب2011 

)2010: 2.6 مليار ريال �شعودي(.

د( بتاريـــــــخ 13 دي�شمـــــــرب 2010م وقعت ال�شركة ال�شعوديـــــــة للكهرباء مع جمموعة من البنوك املحلية اتفاقية حت�شل مبوجبها ال�شركة علـــــــى قر�س متوافق مع اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالميـــــــة بقيمـــــــة 5 مليار  ريال �شعودي. يتم �شداد هذا القر�س على 26 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية تبداأ بعد مرور 24 �شهرًا على تاريخ توقيع التفاقية. بلغ ر�شيد القر�س 

0.5 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�شمرب2011 )2010: ل�شيء(.

هــــــــ( بتاريـــــــخ 12 مار�س 2011م وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مع بنك طوكيو – ميت�شوبي�شي اتفاقية حت�شـــــــل مبوجبها ال�شركة على قر�س مببلغ 0.5 مليار دولر اأمريكي 

مبـــــــا يعـــــــادل 1.9 مليار ريال �شعودي والذي مت �شحبه بالكامل..يتم �شداد هذا القر�س دفعـــــــة واحدة بعد 12 �شهرًا من تاريخ اأول �شحب. ت�شمح التفاقية لل�شركة بتمديد تاريخ 

ا�شتحقاق القر�س الأ�شلي ملدة 12 �شهرا وقد بلغ ر�شيد القر�س 1.9 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�شمرب 2011م )2010: ل�شيء(.

و( اتفقـــــــت ال�شركـــــــة مع  بنك ال�شادرات والواردات الفرن�شي بتاريخ 22 يونيو 2011م. حت�شل ال�شركة مبوجب هذه التفاقيه على قر�س قيمته 989.1 مليون دولر اأمريكي ما 

يعادل 3.7 مليار ريال �شعودي تقريبًا والذي مت �شحبه بالكامل. يتم �شداده خالل 12 عامًا على 24 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية ابتداء من11 يناير 2012. بلغ ر�شيد القر�س 

3.7 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2011م )2010: ل�شيء(.

ت�شتخـــــــدم القرو�ـــــــس طويلة الأجل امل�شار اإليها اأعاله لتمويل امل�شاريـــــــع الإن�شائية. اإن هذه القرو�س م�شمونة ب�شندات لأمر حمررة من قبـــــــل ال�شركة بالقيمة ال�شمية للقرو�س 

ودفعات الفائدة و/اأو هم�س املرابحة.

لدى ال�شركة اتفاقيات لت�شهيالت ائتمانية غري م�شتغلة كما يف 31 دي�شمرب 2011م مع بنوك جتارية حملية مببلغ مليار ريال �شعودي ) 2010م : مليار ريال �شعودي(.
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14 - ال�شكوك
فيما يلي بيان بال�شكوك القائمة كما يف 31 دي�شمرب 2011:

مت ا�شدار ال�شكوك املو�شحة اأعاله بالقيمة ال�شمية دون خ�شم اأو عالوة اإ�شدار. اإن هذه ال�شكوك حتمل عائدًا يح�شب على اأ�شا�س �شعر �شايبور زائدًا هام�س ربح ي�شتحق دوريًا 

على اأ�شا�س ربع �شنوي من �شايف الدخل املتح�شل من موجودات ال�شكوك التي يحتفظ بها اأمني موجودات ال�شكوك - �شركة الكهرباء لل�شكوك اململوكة بالكامل لل�شركة. 

تعهـــــــدت ال�شركـــــــة ب�شـــــــراء هذه ال�شكـــــــوك من حامليها بتواريخ حمددة يف ن�شـــــــرة الإ�شدار. يف كل تاريخ �شراء �شتدفـــــــع ال�شركة مبلغًا يعادل 10 % من اإجمـــــــايل القيمة الإ�شمية 

لل�شكوك منحة حلملة ال�شكوك. مت حتديد �شعر ال�شراء بحا�شل �شرب اإجمايل القيمة ال�شمية لل�شك يف الن�شبة املو�شحة مقابل تاريخ ال�شراء وفقًا للجدول التايل:
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15- تعوي�شات الموظفين 

16- الإيرادات الموؤجلة, �شافي 
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17- الذمم الحكومية طويلة الأجل

اأ( متـــــــت اإعـــــــادة ت�شنيـــــــف الذمم الدائنة امل�شتحقة للوقود للفـــــــرتة من 5 اأبريل 2000 م اإىل 31 دي�شمرب 2009 م مببلغ 41 مليار ريـــــــال �شعودي من املطلوبات املتداولة اإىل بند 

املطلوبات غري املتداولة )ذمم حكومية طويلة الأجل( وذلك ا�شتنادًا على املحا�شر الوزارية بتاريخ 15 جمادى الأوىل 1427هـ  و تاريخ 6 �شفر 1433هـ  بناء على القرار الوزاري 

رقم 277 والذي عالج املديونية امل�شتحقة على ال�شركة ل�شالح �شركة اأرامكو ال�شعودية بتحميلها على ح�شاب وزارة املالية )اي�شاح 10 - اأ(.

ب( قامت ال�شركة خالل الربع الرابع من عام 2010م, بنقل بع�س اأ�شول �شبكة النقل والتوزيع يف مدينة اجلبيل ال�شناعية اخلا�شة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع )الهيئة( اإىل 

ملكيـــــــة ال�شركـــــــة ب�شـــــــورة نهائية وفقًا لأ�ش�س مت التفاق عليها مع الهيئة وبلغت قيمتها الدفرتية 744 مليون ريال �شعودي مت اإثباتها �شمن الذمم احلكومية طويلة الأجل ومت 

تقدير قيمة ال�شتهالك املرتاكم للفرتة ما قبل الدمج مببلغ 244 مليون ريال �شعودي مت اإثباتها كذمم حكومية �شمن الدفعات املقدمة والأر�شدة املدينة الأخرى )اإي�شاح 5(. 

مت اإثبات هذه املعاجلات املحا�شبية باأثر رجعي )اإي�شاح 30(. 

18- القرو�س الحكومية

اأ (  طبقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ  11 �شعبان 1419هـ مت حتديد �شايف م�شتحقات احلكومة لدى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وكذلك �شافـي م�شتحقات ال�شركة 

لـــــــدى احلكومـــــــة ح�شب الأ�ش�س والقواعد الواردة يف املح�شر املوقع بني وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير املاليـــــــة والقت�شاد الوطني بتاريخ 27 جمادى الثاين 1418هـ املوافق 29 

اأكتوبـــــــر 1997م ومت اعتبـــــــار �شايف الفرق امل�شتحق للحكومة علـــــــى ال�شركة - املحدد بتاريخ نهاية اليوم ال�شابق ل�شدور املر�شوم امللكـــــــي القا�شي بتاأ�شي�س ال�شركة – قر�شًاح�شنًا 

طويل الجل ولفرتة �شماح مدتها خم�س وع�شرون �شنة تبداأ من تاريخ اإعالن ال�شركة, ويعاد النظر ب�شاأن هذا القر�س بعد ذلك وفقًا للظروف املالية للحكومة ولل�شركة.

لقـــــــد ت�شمـــــــن املح�شر بني وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير املالية والقت�شاد الوطني املوؤرخ 21 رجب 1422هـ والذي حتدد فيه قيمة القر�س الأولية - اأن تتم الت�شفية النهائية 

للـــــــذمم احلكوميـــــــة ح�شب نتيجة املطابقات بني مطالبـــــــات ال�شركة وبع�س اجلهات احلكومية وتعديـــــــل قيمة القر�س تبعًا لذلك. وقد مت خالل عـــــــام 2005م الإنتهاء من تلك 

الت�شفيـــــــة والتي ت�شمنت ت�شوية بع�س املبالـــــــغ اخلا�شة مبطالبات ال�شركة وكذلك املبالغ امل�شتحقة على ال�شركة للجهات احلكومية وقد مت توقيع حم�شر بذلك بني وزير املياه 

والكهرباء ووزير املالية يف تاريخ 15 رجب 1426هـ لي�شبح ر�شيد قر�س احلكومة بعد تلك الت�شفية مبلغ 14.9 مليار ريال �شعودي.

ب( وافـــــــق جمل�ـــــــس الوزراء بجل�شته التي عقدت يوم الإثنني 12 جمـــــــادى الأوىل 1431هـ املوافق 26 اإبريل 2010م على منح ال�شركة قر�شًا ح�شنًا مببلغ 15 مليار ريال �شعودي 

ي�شـــــــدد علـــــــى 25 �شنـــــــة, على اأن يدفع القر�س لل�شركة خالل �شنتني وذلك وفق اتفاقية تربم لهذا الغر�س بني وزارة املاليـــــــة وال�شركة ال�شعودية للكهرباء, وقد مت توقيع الإتفاقية 

بتاريـــــــخ  15 رم�شـــــــان 1431 هــــــــ املوافق 25 اأغ�شط�س 2010م وقد مت �شحب مبلغ 11.3 مليار ريال �شعودي من القر�س كما يف 31  دي�شمرب 2011م. وقامت ال�شركة باإثبات ما 

مت ا�شتالمه من القر�س احلكومي اأعاله خ�شمًا اإىل القيمة احلالية وفقًا ملا ورد يف ال�شيا�شات املحا�شبية يف اإي�شاح رقم ) 2(.

ج( وافق جمل�س الوزراء بجل�شته التي عقدت الإثنني 11 رجب 1432هـ )املوافق 13 يونيو 2011م( على منح ال�شركة قر�س ح�شن مببلغ 51.1  مليار ريال �شعودي ي�شدد على 

25 �شنـــــــة, علـــــــى اأن يدفـــــــع القر�س لل�شركة خالل خم�س �شنوات,  وذلك وفق اتفاقية تربم لهذا الغر�س بـــــــني وزارة املالية وال�شركة ال�شعودية للكهرباء, مل يتم �شحب املبلغ بتاريخ 
قائمة املركز املايل.
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19- الم�شتقات المالية
اأبرم�������ت ال�صرك�������ة عقود حتوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات اأ�صعار الفائدة على مبلغ وقدره 3.4 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2011م. وي�شتمل على جزء 

بالـــــــدولر الأمريكـــــــي ميثل حوايل 15 % م�������ن القيمة ال�صمية املذكورة. تقوم عقود التحوط على اأ�صا�ص عمل املقاي�صة بني ال�صركة والبنوك على الأ�صعار الثابتة مقابل الأ�صعار 

املتغرية وفق مبالغ القرو�س الأ�شلية كل �شتة اأ�شهر.

كمـــــــا وقعـــــــت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عقود عمالت اآجلة مـــــــع بع�س البنوك املحلية تهدف اإىل تثبيت �شعر �شرف اليورو مقابل �شعـــــــر �شرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية 

التزامـــــــات ال�شركـــــــة امل�شتقبليـــــــة وحمايتها من تقلبات اأ�شعار ال�شرف.كما وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عقود عمالت اآجلـــــــة مع بع�س البنوك املحلية تهدف اإىل تثبيت �شعر 

�شرف اليورو مقابل �شعر �شرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية التزامات ال�شركة امل�شتقبلية وحمايتها من تقلبات اأ�شعار ال�شرف.

20- راأ�س المال
يبلغ راأ�س مال ال�شركة 41,665,938,150 ريال �شعودي مق�شمًا اإىل 4,166,593,815 �شهمًا, تبلغ القيمة ال�شمية لكل منها 10 ريالت �شعودية لل�شهم.

اإن راأ�س مال ال�شركة املذكور اأعاله مملوك لكل من:

21- الحتياطي العام
يتكون الحتياطي العام من اأر�شدة الحتياطيات التي كانت م�شجلة �شمن القوائم املالية لل�شركات ال�شعودية املوحدة للكهرباء يف تاريخ الدمج والتي بلغ جمموعها 213,668 

األف ريال �شعودي, وكذلك عوائد ا�شتثمار مبالغ �شندوق ر�شم الكهرباء و التي بلغت 294,976 األف ريال �شعودي, بالإ�شافة اإىل املبالغ التي يتم حت�شيلها من الأفراد عن ر�شم 

الكهربـــــــاء بعد تاريـــــــخ 31 دي�شمرب2001م والتي بلغت حتى 31 دي�شمرب 2011م 29,699 األف ريال �شعودي )2010: 27,533 األف ريال �شعودي( لي�شبح ر�شيد الحتياطي 

العام كما يف 31 دي�شمرب 2011م 538,343 األف ريال �شعودي )2010: 536,177 األف ريال �شعودي(.
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22- م�شاريف الت�شغيل وال�شيانة
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23- الم�شاريف العمومية والإدارية 

24- الإيرادات والم�شروفات الأخرى, �شافي
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25-  توزيعات الأرباح 

طبقا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة يوزع من الأرباح, بعد خ�شم الحتياطيات كدفعة اأوىل للم�شاهمني ن�شبة ل تقل عن 5 % من راأ�س املال املدفوع مع مراعاة الأحكام الواردة يف قرار 

 % 10 جمل�ـــــــس الـــــــوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �شعبان 1419ه� والتي مبوجبه تنازلت احلكومة عن ن�صيبها يف الأرباح املوزعة ب�صرط ال تتجاوز الأرباح ال�صنوية املوزع�������ة ن�صبة  

مـــــــن القيمـــــــة ال�شميـــــــة لل�شهم وذلك ملدة ع�شر �شنوات من قيام ال�شركة, ويف حالة جتاوز ن�شبة الأرباح املوزعة الن�شبة املذكورة تعامل ح�شة احلكومة مثل بقية امل�شاهمني, وقرار 

جمل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�شان 1430هـ اخلا�س بتمديد تنازل احلكومة عن ن�شيبها يف الأرباح التي توزعها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ملدة ع�شر �شنوات اأخرى.

اأقـــــــرت اجلمعيـــــــة العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 اأبريل 2011م توزيع اأرباح نقدية عن �شنـــــــة 2010م للم�شاهمني - فئة الأفراد مببلغ 547 مليون ريال �شعودي بواقع 

0.70 ريال �شعودي لل�شهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة ال�شمية لل�شهم )عن �شنة 2009م : مبلغ 547 مليون ريال �شعودي(.

اأو�شى جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  19 فرباير2012م بتوزيع اأرباح نقدية ل�شنة 2011م  لالأهايل ومن يف حكمهم مببلغ 547 مليون ريال �شعودي بواقع 0.70 

ريال �شعودي لل�شهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة ال�شمية لل�شهم. هذا ويتطلب اإعالن توزيع الأرباح لل�شنة احلالية موافقة اجلمعية العمومية لل�شركة.

26- بدلت و مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة

بلغـــــــت م�شروفـــــــات وبدلت ح�شور اجلل�شـــــــات لأع�شاء جمل�س الإدارة, وكذلك م�شروفات وبدلت ح�شور جل�شات اللجان الأخـــــــرى املنبثقة  من جمل�س الإدارة خالل ال�شنة مبلغ 

605 األف ريال �شعودي )عام 2010م : 625 األف ريال �شعودي(.

اأقـــــــرت اجلمعيـــــــة العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 اأبريل 2011م مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة عن �شنة  2010م مبلغ 0.8 مليون ريال �شعودي من الأرباح املبقاة )عن 

�شنة 2009م : مبلغ 0.8 مليون ريال �شعودي(.

اأو�شى جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 19 فرباير2012م  باحت�شاب مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة مببلغ 0.7 مليون ريال �شعودي من الأرباح بعد توزيع دفعة ل تقل 

عن 5 % من راأ�شمال امل�شاهمني الأهايل ومن يف حكمهم. ي�شتحق �شداد هذه املكافاأة بعد موافقة اجلمعية العامة لل�شركة.
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27- المعامالت مع الجهات ذات العالقة 

تقـــــــوم ال�شركـــــــة باإي�شال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والـــــــوزارات احلكومية واأرامكو ال�شعودية. اإن التعريفة املحملة هي التعريفـــــــة املعتمدة من جمل�س الوزراء وهي نف�س 

التعريفـــــــة امل�شتخدمـــــــة مع امل�شرتكـــــــني الآخرين فيما عدا املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه ال�شـــــــادر ب�شاأنها قرار حكومي, وكذا املن�شاآت ال�شكنية ل�شركـــــــة اأرامكو ال�شعودية التي ترى 

ال�شركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعرت�س �شركة اأرامكو ال�شعودية على ذلك وتقوم بالدفع لإجمايل قيمة مبيعات التيار عن تلك املن�شاآت بناء على التعريفة 

ال�شناعيـــــــة, مـــــــا نتـــــــج عنه فرق بحوايل 1,831 مليون ريال �شعودي منذ تاأ�شي�س ال�شركة وحتى 31 دي�شمـــــــرب 2011م )منذ تاأ�شي�س ال�شركة وحتى 31 دي�شمرب 2010: 1,745 

مليون ريال �شعودي(. مل يتم ت�شجيل تلك الفروقات يف هذه القوائم املالية.

وقد �شدر قرار جمل�س الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الآخر 1430هـ باإنهاء اخلالف واأن يتم حما�شبة اأرامكو على اأ�شا�س التعريفة ال�شكنية والتجارية بدل ال�شناعية, وعلى 

اأن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج بتحديد املن�شاآت ال�شكنية والتجارية التابعة ل�شركة اأرامكو وحتديد اجلهة املعنية بتكاليف الإن�شاء وال�شيانة والت�شغيل ملحولت 

اجلهـــــــد و�شبـــــــكات التوزيع, وبناء على ذلك فقد عقدت ال�شركة مع �شركة اأرامكو ال�شعوديـــــــة واملنظم )هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج( عدة اجتماعات يف �شبيل ت�شوية هذا 

املو�شوع.

بالإ�شافـــــــة اإىل ذلـــــــك تقوم ال�شركة ب�شراء الوقـــــــود من اأرامكو ال�شعودية والطاقة من املوؤ�ش�شـــــــة العامة لتحلية املياه بناء على اأ�شعار من�شو�س عليهـــــــا بقرارات حكومية, كما يتم 

احت�شاب ر�شوم ل�شالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية.

اإن املعامالت اجلوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها, هي كما يلي:  
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28- اللتزامات المحتملة

اأ(   يوجـــــــد خـــــــالف بني ال�شركة و�شركة اأرامكو ال�شعودية حول ر�شوم مناولة الزيت اخلام والتي تطالب به �شركـــــــة اأرامكو ال�شعودية لبع�س املواقع. وقد بلغ اإجمايل املبلغ املختلف 

عليـــــــه مـــــــن بداية تاأ�شي�س ال�شركة يف 5 اإبريل2000م وحتـــــــى 31  دي�شمرب 2011م مبلغ 2.886 مليون ريال �شعودي تقريبـــــــًا )2010: 2.472 مليون ريال �شعودي(, ول تتوقع 

الإدارة اأن ينتج عن هذه املطالبة اأي التزام على ال�شركة ا�شتنادًا اإىل املر�شوم امللكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415هـ على اعتبار اأنه مل يتم بحثه من قبل  اللجنة الوزارية التي 

مت ت�شكيلهـــــــا بنـــــــاء علـــــــى املر�شوم امللكي املذكور اأعاله, وعليه مل يتم ت�شجيل تلك الفروقات يف ال�شجالت املحا�شبيـــــــة لل�شركة. كما يوجد خالف حول قيام �شركة اأرامكو ال�شعودية 

بتوريـــــــد زيـــــــت خفيف بدًل من الزيت الثقيل لإحدى املحطات - ح�شب متطلبات ال�شركـــــــة - وقد نتج عن ذلك فرق مرتاكم قدره 858 مليون ريال �شعودي )2010: 566 مليون 

ريال �شعودي( مل يتم قيده يف �شجالت ال�شركة.

 ب(  تطالـــــــب �شركـــــــة اأرامكو ال�شعودية ب�شرف ن�شيبهـــــــا يف الأرباح ال�شنوية املوزعة عن ح�شتها يف راأ�س مال ال�شركة وتقدر قيمة املطالبة عـــــــن اأرباحها منذ بداية تاأ�شي�س ال�شركة 

وحتى 31 دي�شمرب 2010م مببلغ 1.937 مليون ريال �شعودي, وترى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عدم اأحقية �شركة اأرامكو ال�شعودية يف هذه املطالبة خالل الع�شرين �شنة الأوىل 

مـــــــن تاأ�شي�ـــــــس ال�شركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �شعبان 1419هـ, وقرار جمل�س الوزراء رقم 327 

وتاريخ 24 رم�شان 1430هـ اخلا�س بتمديد تنازل احلكومة عن ن�شيبها يف الأرباح التي توزعها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ملدة ع�شر �شنوات اأخرى.

ج(  قدمـــــــت ال�شركـــــــة �شمانات لبع�س البنوك التجارية عن ن�شيبها من القر�س التمويلـــــــي املمنوح لبع�س ال�شركات امل�شتثمر فيها. تبلغ قيمة ال�شمان 117 مليون دولر اأمريكي 

كمـــــــا يف 31 دي�شمـــــــرب 2011م, ما يعادل 440 مليون ريال �شعودي ) 2010: 112 مليـــــــون دولر اأمريكي ما يعادل 419 مليون ريال �شعودي(. كما قامت ال�شركة بتقدمي �شمان 

ل�شالح م�شلحة الزكاة والدخل. تبلغ قيمة ال�شمان 13 مليون ريال �شعودي ) 2010م : 13 مليون ريال �شعودي(.

د( يوجد على ال�شركة التزامات حمتملة ناجتة عن اعتمادات بنكية قائمة كما يف تاريخ املركز املايل مببلغ 0.30 مليون ريال �شعودي  )2010: 63 مليون ريال �شعودي(.

29- مبيعات الطاقة الكهربائية 

ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية ب�شكل رئي�س نتيجة زيادة كميات الطاقة املباعة, بالإ�شافة اإىل تعديل التعريفة على فئات احلكومي والتجاري وال�شناعي اعتبارًا من

1 يوليو 2010م.

30- تعديالت �شنوات �شابقة 

قامـــــــت ال�شركـــــــة يف نهاية الربع الأول من عـــــــام 2011 بتقييم عقود التحوط املتعلقة مبقاي�صة اأ�صعار الفائدة الثابتة مقابل اأ�صع�������ار الفائدة املتغرية على اأ�صا�ص القيمة العادلة 

مل�صتق�������ات الأدوات املالي�������ة. نت�������ج عنه تعديل الأر�صدة الفتتاحية حلقوق امل�صاهمني - التغري يف القيمة العادلة لعقود حت�������وط - بقيمة 388 مليون ريال �شعودي كما يف 1 يناير 

2011م و472 مليون ريال �شعودي كما يف 1 يناير 2010م.

كما هو مبني يف الإي�شاح )17(, مت حتويل بع�س اأ�شول �شبكة النقل والتوزيع يف مدينة اجلبيل ال�شناعية اخلا�شة بالهيئة امللكية اإىل ملكية ال�شركة وذلك باأثر رجعي نتج عنه 

تعديل لالأر�شدة الفتتاحية لالأرباح املبقاة والحتياطي النظامي لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010.
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31- الرتباطات الراأ�شمالية

تتمثل الرتباطات الراأ�شمالية يف تاريخ املركز املايل يف قيمة اجلزء غري املنفذ من العقود الراأ�شمالية التي اأبرمتها ال�شركة لإن�شاء وتركيب حمطات واأ�شول اأخرى و التي بلغت 

48.073 مليون ريال �شعودي تقريبًا )2010: 63.961 مليون ريال �شعودي(. ان الوقت املتوقع لإنهاء هذه التعهدات هو ما بني �شنة اإىل ثالث �شنوات.

32-  اإدارة المخاطر

ت�شتمـــــــل الأدوات املاليـــــــة املدرجة يف قائمة املركز املايل, ب�شكل رئي�س, على النقد والنقد املماثـــــــل واملدينني واملوجودات الأخرى والقرو�س البنكية والدائنني واملطلوبات امل�شتحقة 

واملطلوبات غري املتداولة الأخرى.

مخاطر الئتمان

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته, ما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خ�شارة مالية. لدى ال�شركة توزيع جيد ملخاطر الئتمان, وحتتفظ ال�شركة 

بالأموال النقدية لدى موؤ�ش�شات مالية ذات ت�شنيف ائتماين جيد. يتم اإظهار ر�شيد املدينني التجاريني بعد خ�شم الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

مخاطر اأ�شعار العمولت 

متثـــــــل املخاطـــــــر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املاليـــــــة نتيجة التقلبات يف اأ�شعار العمالت ال�شائدة يف ال�شوق. لي�شت لل�شركة موجـــــــودات هامة طويلة الأجل مرتبطة باأ�شعار 

العمـــــــولت, لكـــــــن لديها مطلوبات مرتبطة باأ�شعار العمولت كمـــــــا يف 31 دي�شمرب 2011م. تقوم ال�صركة باإدارة قرو�صها ذات اأ�صعار العمولت العائمة با�صتخدام اتفاقيات حتوط 

مرتبطة بعمولت والتي لها تاأثري اقت�شادي على حتويل القرو�س من قرو�س عائمة اإىل قرو�س بعمولة ثابتة.  

مخاطر ال�شيولة

متثـــــــل املخاطـــــــر التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية. حتدث خماطر ال�شيولة عند عدم التمكن من بيع اأ�شل مايل ل�شرعة مببلغ 

يقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�شتقبلية.

مخاطر العمالت

متثـــــــل املخاطـــــــر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي. تقـــــــوم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي, وحتمل اآثارها 

على القوائم املالية وفقًا لذلك.

القيمة العادلة 

متث�������ل القيم�������ة التي يتم مبوجبها تب�������ادل اأ�صل، اأو �صداد التزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادلة. وحيث يتم اإع�������داد القوائم املالية لل�صركة وفقًا ملبداأ التكلفة 

التاريخيـــــــة, فاإنـــــــه ميكن اأن تنتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�شة بال�شركة ل تختلف 

ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
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33- الهيكلة الم�شتقبلية لن�شاطات ال�شركة

تعتـــــــرب ال�شركة حاليًا وحدة ت�شغيلية واحـــــــدة ذات اأن�شطة متداخلة. تق�شم الن�شاطات الت�شغيلية الرئي�شية يف ال�شركة اإىل ن�شاطات التوليد والنقل والتوزيع والتي تعترب مكملة 

لبع�شهـــــــا البع�س يف اإنتاج الطاقة الكهربائيـــــــة واإي�شالها اإىل امل�شتهلك, حيث تتحقق اإيرادات ال�شركة حاليًا من بيع التيار للم�شتهلك النهائي ح�شب التعريفة الر�شمية املقررة 

مـــــــن قبـــــــل الدولة. تعمـــــــل ال�شركة حاليًا على تطوير اأ�شعار بيع بينية بني اأن�شطة التوليد والنقل والتوزيع. كما مت تاأ�شي�ـــــــس ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء )بداأت ن�شاطها يف 1 

يناير 2012( �شمن خطة ال�شركة لف�شل الأن�شطة الرئي�شية اإىل �شركات م�شتقلة وعليه �شتحدد اإيرادات وم�شروفات كل �شركة على حدة عند اكتمال عملية الف�شل. تقع جميع 

عمليات ال�شركة وعمالئها داخل اململكة العربية ال�شعودية.

34- اأرقام المقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة لتتفق مع عر�س اأرقام ال�شنة احلالية.

35- الأحداث الالحقة

قامت ال�شركة با�شتكمال اإجراءات ت�شجيل وتاأ�شي�س ال�شركة الوطنية للنقل - مملوكة بالكامل - حيث ابتداأت العمل بتاريخ 1 يناير 2012 وذلك بنقل جميع اأن�شطة النقل اإليها.






