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تقرير مجلس اإلدارة
السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
في البداية يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني رئيس مجلس
ال��وزراء وزير الداخلية حفظهم اهلل على الدعم السخي الذي قدمته الدولة للشركة مما مكنها من ترسيه عدد كبير من
المشاريع في مجاالت التوليد والنقل والتوزيع ،لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج
أعمالها للعام المالي المنتهي ف���ي2010/12/31م التي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل الجهود التي بذلتها كافة أنشطة
الشركة لإلرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة مشتركيها وكافة عمالئها.
شهد عام 2010م تنفيذ العديد من المشاريع في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة النمو المتزايد في
الطلب على الطاقة الكهربائية ،حيث تم تعزيز محطات التوليد بقدرة إجمالية بلغت  2916.1ميجاواط ،كما تم تعزيز شبكات
نقل الطاقة بـ  33محطة تحويل جديدة وإضافة شبكات بطول  3476.1كلم دائري .وفي مجال التوزيع وخدمات المشتركين
تم إيصال الخدمة الكهربائية لـ  318ألف مشتركًا جديدًا و 208تجمعًا سكنيًا ،مما يشكل زيادة قدرها  5.2%عن مجموع
المشتركين ،كما أكملت الشركة السعودية للكهرباء مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها ضمن خطتها
الستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل
االقتصادي لمحطات التوليد ،حيث تم االنتهاء من ربط  95%من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد  380كيلوفولت،
وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع اإلستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين
الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية باإلضافة إلى خط الربط بين المنطقتين الوسطى والشرقية،
وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.
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وفي مجال الموارد البشرية ،إتخذت الشركة عددًا من القرارات التي تهدف إلى إستمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل المناسبة
التي تساعد على تحفيز الموظفين وتحسين ورفع كفاءة اإلنتاجية وتفتح المجال للمزيد من اإلبداع .وإستمرت الشركة في
إيالء توطين الوظائف العناية واإلهتمام كتوجه وطني إستراتيجي وإيجاد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة على درجة عالية
من الكفاءة والفعالية  ،وإستمر نمو نسبة التوطين حيث وصلت إلى  86.28%وإرتفع مستوى إنتاجية موظفي الشركة حيث
زاد متوسط حصة الموظف من الطاقة المبيعة بنسبة  ،7.9%وعدد المشتركيـن مقابـل الموظـف الواحـد بنسبة .3.6%
وفيما يختص ببرنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء هناك خطة لفصل األنشطة الرئيسية إلى شركات
مستقلة وعليه ستتحدد إي��رادات ومصروفات كل شركة على حده عند تأسيس هذه الشركات وفيما يخص فصل نشاط
النقل  ،تم إستكمال توثيق عقد تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أمام كاتب العدل ،وتم تعيين أعضاء مجلس مديري
الشركة ،تمهيداّ لمباشرة الشركة لمهامها.
ويود المجلس أن ينوه بقرار مجلس الوزراء رقم ( )327وتاريخ 1430/9/24هـ القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة
عن نصيبها من األرباح التي توزعها الشركة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ مما يؤكد اهتمام وعناية
الحكومة بمساهمي الشركة وتنمية حقوقهم.
ويشير مجلس اإلدارة إلى أن عام 2010م شهد تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم ()1/22/31
وتاريخ 1431/06/01هـ والمتضمن تعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة لإلستهالك الحكومي والتجاري
والصناعي حيث تم العمل بالتعريفة الجديدة إبتداء من أول شهر يوليو من العام 2010م.
ويؤكد المجلس أن الشركة عملت على اإللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية وحرصت على التق ّيد واإللتزام بتعليمات
اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة ( )27من قواعد التسجيل واإلدراج والنموذج اإلسترشادي لتقرير مجلس اإلدارة والئحة
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وأن يكون هذا التقرير متوافقًا مع تعليمات الهيئة المشار إليها ومع
األنظمة األخرى الصادرة من الجهات المختصة.
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 - 1وصف األنشطة الرئيسة للشركة
يتمثل النشاط الرئيس للشركة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ويتضمن هيكلها التنظيمي أنشطة تنظيمية
كهربائية رئيسية (وح��دات عمل) تعمل في التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين وأنشطة تنظيمية مشتركة
ومساندة وهي المالية والخدمات العامة والموارد البشرية والتخطيط والبرامج والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية
والشؤون العامة.
وفيما يلي وصف لألنشطة الرئيسة وتأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة:
تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين مكملة لبعضها البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها
إلى المستهلك حيث تعمل الشركة على تطوير أسعار بيع بينية بين أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين،
وتحقق الشركة حاليًا إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة ،وهناك
خطة لفصل األنشطة الرئيسية إلى شركات مملوكة للشركة وعليه ستتحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حده عند
أعدت الشركة عقد تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كشركة
تأسيس هذه الشركات وفيما يخص فصل نشاط النقل ّ ،
تم توثيقه أمام كاتب العدل والشركة بصدد إستخراج
ذات مسؤولية محدودة وبعد مراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة ّ
السجل التجاري للشركة ،بعد تعيين أعضاء مجلس مديري الشركة ،تمهيداّ لمباشرة الشركة لمهامها .ويقوم نشاط التوزيع
وخدمات المشتركين حاليًا مع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات المستهلكين.
ويبين الجدول التالي نسبة حجم األص��ول الثابتة لكل نشاط من صافي األص��ول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات
التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:
نسبة األصول الثابتة

نسبة مصروفات التشغيل

النشاط
التوليد

38

46

النقل

34

26

التوزيع وخدمات المشتركين

26

25

األنشطة التنظيمية المساندة

2

3

100

100

اإلجمالي
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وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة وأهم إنجازاتها:
أ  -نشاط التوليد
يعتبر نشاطًا رئيسًا مهمته توفير طاقة وسعة توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات اإلنتاج ذات الموثوقية العالية
والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى االستغالل األمثل للموارد واستثمار كافة
اإلمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتعتبر الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالنشاط الركيزة األساسية في مبيعات الطاقة الكهربائية وبنسبة مشاركة تبلغ
 78.4%من إجمالي الطاقة المعدة للبيع بالمملكة لمختلف فئات المستهلكين.
وتركز خطط نشاط التوليد بجانب إنشاء محطات توليد جديدة على تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها لمجابهة
النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية ،وفي هذا اإلطار حقق نشاط التوليد خالل عام 2010م انجازات تمثلت في إضافة 2916.1

ميجاواط بنسبة زيادة  7.6%من القدرات الفعلية القائمة في نهاية عام 2009م والقدرات المضافة تتوزع على النحو التالي:
•تم تشغيل  20وحدة غازية بمحطة توليد العاشرة (قدرة كل منها  56ميجاواط) بأجمالي قدرة ( )1117.8ميجاواط.
•إضافة  4وحدات توليد غازية بمحطة توليد القصيم (قدرة كل منها  56ميجاواط) بمجموع  224ميجاواط.
•إضافة وحدة غازية قدرتها  55ميجاواط بمحطة توليد جوبا.
•إضافة  4وحدات غازية (قدرة كل منها  128ميجاواط) لتعزيز محطة القرية المركبة بقدرة إجمالية  511ميجاواط.
•إضافة  16وحدة غازية (قدرة كل منها  60ميجاواط) لتعزيز قدرة التوليد بمحطة توليد رابغ الغازية بإجمالي قدرة 956.3

ميجاواط.
•إضافة وحدة غازية قدرتها  18ميجاواط بمحطة توليد ضبا.
•إضافة وحدتين غازيتين (قدرة كل منها  17ميجاواط) لتعزيز قدرة التوليد بمحطة شرورة بإجمالي قدرة  34ميجاواط.
ب  -نشاط النقل
يعد نشاطًا رئيسًا مهمته تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز استهالكها
ودراسة توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة باإلضافة إلى التواصل مع كبار
المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم ،كما يقوم النشاط بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتفاقيات
الشراء وتبادل الطاقة وتمثيل الشركة كمشتري رئيس من هؤالء المنتجين المستقلين.
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وتتمثل خطط نشاط النقل في تعزيز اإلم��دادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ومواصلة العمل في استكمال الشبكة
الوطنية الكهربائية .وإنطالقًا من هذه الخطط أنجز النشاط خالل عام 2010م عددًا من المشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع
قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها ،وفيما يلي نقدم إستعراضًا ألهم إنجازات النشاط:
شبكات النقل:
تم إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي ( )3476.1كم دائري وتمثل ما نسبته  8.1%من
الشبكات القائمة في نهاية عام 2009م وهي على النحو التالي:
•على مستوى الجهد الفائق ( 380ك.ف) تم إضافة شبكات هوائية بلغت ( )3006.5كم دائري.
•على مستوى الجهد الفائق ( 230ك.ف) تم إضافة ( )65.4كم دائري ،منها ( )4.1كم دائري كابالت أرضية )61.3( ،كم دائري
شبكات هوائية.
•على مستوى الجهد العالي ( 132ك.ف) تم إضافة ( )186.5كم دائري ،منها ( )68.6كم دائري كابالت أرضية )117.9( ،كم
دائري شبكات هوائية.
•على مستوى الجهد العالي ( 115ك.ف) تم إضافة ( )85.3كم دائري ،منها ( )30كم دائري كابالت أرضية )55.4( ،كم دائري
شبكات هوائية.
•على مستوى الجهد العالي ( 110ك.ف) تم إضافة شبكات أرضية بلغت ( )132.4كم دائري.
محطات التحويل:
تم تشغيل عدد( )33محطة تحويل جديدة بها ( )76محول ليصبح أجمالي المحوالت الجديدة ( )95محول بأجمالي قدرة ()14860
م.ف.أ وتفصيلها كاآلتي:
•إنشاء عدد ( )33محطة تحويل جديدة بها ( )76محول بقدرة إجمالية بلغت ( )10581م.ف.أ.
•تعزيز ( )11محطة بـ( )11محول بقدرة بلغت ( )3958م.ف.أ.
•استبدال ( )8محوالت في ( )8محطات بقدرة بلغت ( )321م.ف.أ.
•تعزيز محطات قائمة بمكثفات قدرة.
•اضافة ( )1468قاطع للشبكة.
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ج  -نشاط التوزيع وخدمات المشتركين
نشاط رئيس مهمته استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية
عالية ،مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم .ويعمل النشاط أيضا على إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية
على المشتركين ،ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات
عاليـة الجودة من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.
وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء ،منها رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية
للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمـول ،ورفع كفاءة الطاقة
وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها ،وتطوير مراكز خدمة المشتركين والدقة في إحتساب إستهالك
المشتركين من خالل المزيد من التدقيق في قراءة الفواتير ،باإلضافة إلى اإلهتمام المستمر بالعنصر البشرى والعمل على
تأهيل وتدريب موظفي الخطوط األمامية.
وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عددًا من اإلنجـازات خالل عام 2010م منها ما يلي:
•إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود  69ك .ف فأدنى عددها ( )19330محول بنسبة زيادة  6.3%من إجمالي محوالت
التوزيع في نهاية عام 2009م وبإجمالي سعة ( )8879م.ف.أ وتمثل ما نسبته  6.2%من السعات في نهاية عام 2009م.
•إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود  69ك .ف فأدنى بطول ( )18682كم دائري وبنسبة زيادة  5.1%من إجمالي
الشبكات في نهاية عام 2009م.
•إيصال الخدمة الكهربائية لـ ( )317932مشتركًا جديدًا.
•إيصال الخدمة الكهربائية لـ ( )208تجمعًا سكنيًا جديدًا.
د  -نشاط المالية
نجحت الشركة في المحافظة على التصنيف اإلئتماني الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيفات
اإلئتمانية مما يؤكد سالمة توجهاتها اإلستراتيجية ونجاح سياساتها اإلداري��ة والتشغيلية وإدارة أعمالها ،وساهمت هذه
المعدالت اإليجابية باستمرار الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي ،والعمل على توفير التدفقات
النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها من خالل الوسائل التمويلية المتاحة مثل إصدار الصكوك اإلسالمية والحصول على
قروض تجارية مختلفة.
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التصنيف االئتماني
يعتبر التقييم االئتماني للشركة هو األعلى في المملكة  ،فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز،
فيتش  ،موديز ( )A1/AA-/AA-على التوالي يماثل التقييم السيادي للمملكة.
إصدار صكوك إسالمية للمرة الثالثة بقيمة 7مليار ريال
أقفلت الشركة االكتتاب في صكوكها الثالثة التي تعتبر أطول فترة إصدار من قبل الشركة ومن أي شركة سعودية غير
بنكية على اإلطالق ،حيث قامت الشركة خالل فترة العرض بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين الذي أرتفع من خالله
بسرعة ليصل أكثر من  27مليار ريال تقريبًا ،وهو ما يقارب حوالي أربعة أضعاف هدف اإلصدار للشركة البالغ
سجل االكتتاب
ٍ
 7مليار ريال ،وقد شملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق االستثمارية وشركات
التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك ،وقامت وكالة فيتش بتقييم اإلصدار عند مستوى(.)AA-
حصول الشركة على أفضل تمويل إسالمي لعام 2010م
حصلت الشركة على جائزة أفضل تمويل إسالمي لعام 2010م في منتدى التمويل اإلسالمي( )KLIFFالذي ُعقد خالل الفترة
 5-2اغسطس 2010م بكوااللمبور تقديرًا للنجاح الذي حققته الشركة في اإلصدار الثالث للصكوك اإلسالمية بمبلغ  7مليار
ريال ،حيث يعتبر حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيدًا على جدارتها وإيجادها لطرق وأساليب مختلفة لتمويل مشاريعها
وصوالً إلى تلبية االحتياجات من الطاقة الكهربائية التي تشهد طلبًا متزايدًا بلغت معدالت نموه السنوية .8%
الفصل المالي بين أنشطة الشركة:
توطئة للخطوات المستقبلية في مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة تم اتخاذ العديد من اإلجراءات في مجال الفصل المالي منها:
•تهيئة النظام المالي بما يتوافق وفصل أنشطة الشركة المختلفة.
•اإلنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط المالية التالية:
 تصنيف أنشطة الشركة المختلفة إلى مراكز تكلفة /ربحية /إستثمار. تطبيق إتفاقية الخدمة بين األنشطة. تحديد أسعار تبادل الطاقة. حساب معدل تكلفة رأس المال حسب األنشطة.10

ويجري العمل على تطوير وإعداد اتفاقيات أسعار تبادل الطاقة بين األنشطة الرئيسة وستمكن هذه اإلجراءات الشركة من
قياس ربحية وأداء وفاعلية أنشطتها المختلفة بهدف تقديم تقارير دقيقة تساعد اإلدارة في إتخاذ القرارات الصائبة والمساعدة
في تطوير أداء األنشطة.
هـ  -نشاط الموارد البشرية
انطالقًا من إدراكها ألهمية دور الموارد البشرية في اح��داث النمو المنشود وزي��ادة الكفاءة اإلنتاجية تبنت الشركة برامج
متخصصة الختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة والمتميزة.
واستمرارًا لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة األداء وتم في عام 2010م
استيعاب  834خريجًا من معاهد التدريب بالشركة ،ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام  1191متدربًا ،كما تم
توظيف  354جامعيًا وإلحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين (تأهيل) ،وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج بنهاية
عام 2010م  692متدربًا ،ونتيجة لذلك حققت الشركة في مجال توطين الوظائف نموًا ملحوظًا ومركزًا رياديًا بين الشركات
العاملة في المملكة حيث وصلت النسبة بنهاية 2010م إلـى  86.28%مـن مجـمـوع العـاملين البالغ عـددهم  27782مـوظفـًا
مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز التقديرية على المستويين المحلي واإلقليمي لجهودها البارزة في مجال تأهيل
وتدريب وتوطين الوظائف.
كما تم توقيع اتفاقية التوظيف الثالثة مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف حوالي ( )706موظفين ،وفي مجال
تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية ،نفذت الشركة في عام 2010م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين
بدورات داخلية وخارجية حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات ( 26068مشاركة) ،واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن
طريق التعليم اإللكتروني الذاتي(أنا أتعلم) استفاد منها ( 5670موظف) ،والبرامج التطويرية الموجهة للموظفين السعوديين
الفنيين واإلداريين بهدف إعدادهم وتهيئتهم لتولي مهام ومناصب جديدة خالل مسيرتهم الوظيفية بالشركة مثل برنامج
(مسار) وبرنامج (قيادة) شملت ( )11400موظفًا ،باإلضافة إلى عقد ( )40مركز قياس شارك بها ( )305موظفين بين مدير دائرة
ومدير إدارة ورئيس قطاع بهدف تصميم خطط تطويريه مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم في مراكز القياس ،كما التحق
( )36موظفًا ببرنامج تطوير الموظفين الواعدين الهادف إلى تهيئة من ُيتوسم فيهم صفات القيادة لشغل وظائف قيادية
بالشركة مستقب ً
ال ،وفي هذا السياق َتواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث بلغ عدد الفرق المشكلة خالل العام(98
فريقًا) ليصل إجماليها ( 1640فريقًا) وفي مجال إبداع وتميز الموظفين قدم خالل العام ( 560اقتراحًا) ليصل إجمالي االقتراحات
المقدمة ( 3635اقتراحًا) قبل منها ( 1812اقتراحًا) ،وضمن برنامج تميز الموظفين بلغ متميزي الشهر ( 1667موظفًا) بإجمالي
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( 8244موظفًا) وبلغ متميزي العام ( 422موظفًا) بإجمالي ( 2743موظفًا) ،إلى ذلك تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من
مشروع بطاقة األداء المتوازن حيث تم عقد ( )97ورشة عمل لهذا الغرض .وفي مجال الجودة فقد فازت الشركة بجائزة الملك
عبد العزيز للجودة في دورتها الثانية فيما عقدت الشركة الملتقى السنوي الرابع عشر إلدارة الجودة الشاملة تحت شعار
(الجودة واحة إلبداع) والذي تضمن برنامجه معرضًا إلبداعات موظفي الشركة في المجاالت المختلفة شارك فيه ( )41موظفا
حيث أقيم الملتقى بمدينة الخبر وحضره ( )650من المختصين والمهتمين من داخل وخارج الشركة وقدمت فيه ( )10أوراق
عمل وتم تكريم أعضاء ( )11فرق تحسينية وأفضل ( )10اقتراحات بالشركة ومن خالل برنامج تدريب الطالب الصيفي أتم
( )599طالبًا تدريبهم الصيفي بالشركة ،كما أتم 832طالبًا برنامج التدريب التعاوني (( )513طالب بمكافأة و ( )319طالب
بدون مكافأة).
و  -برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء
لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة كان البد للشركة من إنشاء
عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها وعن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص
ضمن برنامجها “مشاركة القطـاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ( ”)IPPsوالذي أقرتـه في عام 2007م
وشكلت فريقًا متفرغًا لإلشراف عليه.
ولمساندة الفريق تم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجاالت الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة
الكهربائية المستقلة .واستهدفت الشركة في المرحلة األولى من البرنامج ثالثة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل
قدرت استثماراتها بأكثر من  25مليار ريال وتفصيلها كما يلي:
المشروع األول في رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة  1200ميجاواط ،وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني من 2009م مع
تحالف شركتي كهرباء كوريا(كيبكو) و شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا باور) ،وسيبدأ اإلنتاج في الربع الثاني من عام
2012م و إكمال تشغيل المشروع في عام 2013م.
المشروع الثاني في ضرماء بمنطقة الرياض وبقدرة  1729ميجاواط ،وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع
تحالف شركة سويز ومجموعة الجميح وشركة سوجيتز ،وسيبدأ اإلنتاج في الربع الثاني من عام 2012م ،وإكمال المشروع في
عام 2013م.
أما المشروع الثالث فسيكون بالقر ّية بالمنطقة الشرقية وبقدرة  1800ميجاواط ،وقد تم طرحه في نوفمبر 2010م ،ومن
المخطط أن يكتمل المشروع في عام 2014م.
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وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء(( – )IPPتشتري الشركة السعودية للكهرباء
كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء):
قدرة المشروع
اإلنتاجية(ميجاواط)

استثمار القطاع الخاص
في رأس مال المشروع

تاريخ إكمال المشروع

مشروع رابغ لإلنتاج المستقل (المشروع قيد التنفيذ)

1200

80%

2013م

مشروع الرياض ( )11لإلنتاج المستقل (المشروع قيد التنفيذ)

1729

50%

2013م

مشروع القرية ( )1لإلنتاج المستقل (تم طرحه)

1800

50%

2014م

مشروع القرية ( )2لإلنتاج المستقل (في طور اإلعداد)

1800

50%

2015م

مشروع ضباء لإلنتاج المستقل(مخطط)

1000

60%

2017م

اسم المشروع

ز  -المساهمون
تسعى الشركة لتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات ،وتولي إهتمامًا بالغا بتعزيز
جودة اإلفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية من حيث الكم والنوع والتوقيت .واستمرت الشركة في
بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية ،مما
يسهل إيداع أرباحهم في محافظهم لدى البنوك المختلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح ،وقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة
العلم للتعرف على المساهمين أصحاب شهادات األسهم الغير معروفين بهدف تحديث بياناتهم وإيداع شهادتهم في محافظهم
االستثمارية ،وتحرص الشركة دائمًا على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية ،وتبادل المعلومات ذات العالقة بالشركة
مع المستثمرين والمؤسسات المالية واالستثمارية ،ومن اجل ذلك وحرصًا من الشركة على مواكبة التقدم التقني وتقديم الخدمات
االلكترونية للمساهمين واستخدام األنظمة اآللية المتقدمة المنسجمة مع لوائح وأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة
السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) فقد عمدت الشركة إلى تأمين أنظمة آلية شملت ما يلي:
 نظام لعقد إجتماعات الجمعيات العمومية. نظام معلومات المساهمين. -نظام حركة أداء السهم.

13

مما سيوفر ذلك انسيابية في التنظيم اآللي لعمليات عقد إجتماعات الجمعية العمومية ومعالجة بيانات المساهمين واستخراج
التقارير الالزمة والحفظ االلكتروني والتاريخي ومتابعة حركة اداء السهم ،وتراعي الشركة تطبيق األحكام االسترشادية
الواردة في الئحة حوكمة الشركـات ،السيما ما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام بالتعليمات وباإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
والشفافية ،ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 - 2وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:
أ  -الخطط والتوقعات المستقبلية
•في إطار خطة الشركة لتلبية الزيادة المتنامية في األحمال والطاقة الكهربائية ،سيتم إضافة قدرات توليد جديدة من
محطات الشركة بمقدار ( )1826ميجاواط خالل عام 2011م ،و( )12752ميجاواط خالل سنوات الخطة (2012م2016 -م).
•ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية سيتم إضافة ( )567ميجاواط
خالل موازنة عام 2011م ،و( )8587ميجاواط خالل سنوات الخطة (2012م2016 -م).
•في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها ،سيتم إضــافة خطوط نقل بطول ( )2073كم دائري في
عام 2011م ،كما سيبلغ إجمالي خطوط النقل المضافة خالل سنوات الخطة (2012م – 2016م) ( )11198كم دائري ،كما
سيتم إضافة عدد ( )33محطة تحويل خالل عام 2011م ليبلغ إجمالي عدد محطات التحويل المضافة خالل سنوات الخطة
(2012م – 2016م) ( )133محطة تحويل.
•سيتم توصيل الخدمة الكهربائية لما يزيد عن ( )309ألف مشترك جديد خالل عام 2011م بتكلفة تبلغ ( )3805مليون ريال،
كمـا سيبلغ عدد المشتركين الجدد خالل سنوات الخطة (2012م2016 -م) ما يزيد عن ( )1790ألف مشـترك جديد بتكلفة
توصيل تبلغ ( )19711مليون ريال .وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام 2016م إلى ( )7.9مليون مشترك.
•في إطار الخطة التنموية للمناطق الحضرية بالمملكة سيتم اكتمال كهربة ( )316تجمع سكني في عام  2011ليصل
اجمالي عدد التجمعات السكنية بنهاية العام (.)12359
•لتعزيز شبكات التوزيع سيتم إضافة أط��وال خطوط توزيع بطول ( )21ألف كم في عام 2011م ليصبح إجمالي أطوال
خطوط شبكة التوزيع المضافة خالل سنوات الخطة (2012م– 2016م) ( )120ألف كم  ،وسيتم إضافة ( )21ألف محول خالل
عام 2011م ،كما سيبلغ إجمالي عدد المحوالت المضافة خالل سنوات الخطة (2012م – 2016م) ( )127ألف محول.
•تسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية،
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حيث سيبلغ عدد المشاركين في دورات التطوير القصيرة إلى ( )36196مشاركًا خالل عام 2011م وستبلغ نسبة أيام
التطوير إلى أيام العمل  2.06%وخالل سنوات الخطة (2012م2016 -م)  ،2.11%وفي إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة
المجتمع الذي تنتهجه الشركة سيتم خالل عام 2011م استقطاب ( )975موظفًا من خريجي الجامعات حديثي التخرج،
إضافة إلى التحاق ( )1568متدربًا من خريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية ببرامج التدريب التابعة للشركة ،وستكون
نسبة التوطين  85.98%في عام  2011لتصل إلى ما يقارب  89%بنهاية عام 2016م.
ب  -المخاطر التي قد تواجهها الشركة
هناك العديد من المخاطر التي قد تواجهها الشركة مثل المخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية والمخاطر المتعلقة
بالموردين والعمالء والشركاء ،وكذلك المخاطر التي قد تنجم عن التعجيل في تطبيق األنظمة واألحكام المنظمة لقطاع
الكهرباء ،والمخاطر المتعلقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية ،وارتفاع أسعار المواد ،وتغير استخدام الوقود واألنظمة
المنظمة لحماية البيئة.
المخاطر المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
أدت الزيادة السنوية الكبيرة في األحمال الكهربائية الناجمة من التطور والنمو الكبير في جميع القطاعات ،بجانب فتح آلفاق
االستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية (ارتفعت األحمال بنسب نمو تصل إلى ما
يزيد عن  10.8%كما في عام ( 2010أي ما يعادل 45661م.و)) ،وبالتالي استنفاذ قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة لدى
الشركة مما يتطلب ما يلي:
 - 1التعجيل بطرح مناقصات وترسيه مشاريع جديدة ال يتوفر لها عنصر الوقت الالزم لبدء تشغيلها في المواعيد المخطط
لها وقد تؤثر على تلبية األحمال الكهربائية في السنوات القادمة.
 - 2توفراحتياطي توليد مناسب ( )10-15%من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادرًا على:
•مواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خالل إجراءات تنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة.
•تفادي تأخر تنفيذ مشروع توليد من قبل القطاع الخاص (.)IPP
•تفادي االطفاءات أو فصل التغذية عن بعض األحمال في حاالت الخروج االضطراري لبعض وحدات التوليد.
 - 3توفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة وقادرة على نقل وتبادل الطاقة بين مختلف المناطق.
 - 4لتشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء ينبغي إيجاد تعريفة كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقة الالزمة لتغطية
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التكاليف التشغيلية واالستثمارات الرأسمالية إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،مع عائد ربحي على االستثمار.
 - 5توفير مصادر التمويل المالي الالزم للمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
المخاطر المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء
تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعمالء والشركاء وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع اإلنتاج
المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء ،وتتمثل هذه المخاطر في اآلتي:
 - 1زي��ادة الطلب إلنشاء محطات الطاقة عالميًا يزيد من حدة التنافس خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التطورات
الصناعية المتسارعة والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني الملحوظ والتوسع في
تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.
 - 2اإللتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف اإلنتاج.
 - 3استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثماري المستمر في هذا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة.
 - 4االرتفاع في أسعار وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الخام نتيجة ندرة بعض المواد الخام في األسواق العالمية وارتفاع أجور
األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر الحروب.
المخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة
تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات
المنظمة لقطاع الكهرباء.
المخاطر المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية
هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية ،وتقوم الشركة
باختيار أفضل التقنيات الحديثة التي أثبتت نجاحًا في خدمة شركات مماثلة محليًا وعالميًا وتنتجها شركات عالمية متخصصة
في ذلك من أجل ضمان أفضل األسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير.
المخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية
هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات
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ومؤسسات أخرى ،وتقوم الشركة حاليًا بعمل العديد من اإلجراءات واألنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها
على االستمرار بالعمل لدى الشركة مثل( :نظام صندوق التوفير واالدخار والقروض السكنية الميسرة والتدريب واإلبتعاث
الخارجي).

 - 3ملخص النتائج المالية
فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة وتوضح الجداول التالية تفاصيل الموجودات والمطلوبات وحقوق
المساهمين واإليرادات والمصروفات وصافي الربح للعام المالي 2010م مقارنة باألعوام المالية األربعة السابقة (ولمزيد من
التفاصيل يمكن اإلطالع على القوائم المالية المرفقة واإليضاحات المتممة لها):
										
أ  -قائمة المـركـز المـالـي

األرقام باأللف ريال

 2010م

 2009م

 2008م

 2007م

 2006م

موجودات متداولة

26,536,405

22,292,513

25,010,507

27,180,004

21,018,260

األصول األخرى طويلة األجل

28,700,536

34,933,680

22,263,910

21,535,124

25,547,770

صافي األصول الثابتة

135,634,986

109,359,611

98,107,946

87,654,690

80,642,235

إجمالي الموجودات

190,871,927

166,585,804

145,382,363

136,369,818

127,208,265

المطلوبات المتداولة

55,131,447

49,618,931

40,102,750

34,675,661

27,340,123

قروض طويلة األجل

29,632,390

18,511,857

9,647,991

8,846,118

9,015,415

المطلوبات األخرى

55,450,454

49,529,812

47,079,001

44,853,968

43,723,858

إجمالي المطلوبات

140,214,291

117,660,600

96,829,742

88,375,747

80,079,396

رأس المال المدفوع

41,665,938

41,665,938

41,665,938

41,665,938

41,665,938

االحتياطيات واألرباح المدورة

8,991,698

7,259,266

6,886,683

6,328,133

5,462,931

حقوق المساهمين

50,657,636

48,925,204

48,552,621

47,994,071

47,128,869

إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

190,871,927

166,585,804

145,382,363

136,369,818

127,208,265

البيان
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مقارنة الموجودات بالمطلوبات وحقوق المساهمين خالل االعوام 2006م 2010 -م
األرقام باأللف ريال
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2010

2009

2008

2007

2006

190,871,927

166,585,804

145,382,363

136,369,818

127,208,265

مجموع الموجودات

140,214,291

117,660,600

96,829,742

88,375,747

80,079,396

مجموع المطلوبات

50,657,636

48,925,204

48,552,621

47,994,071

47,128,869

مجموع حقوق المساهمين

مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خالل األعوام 2006م 2010 -م
األرقام باأللف ريال

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

2010

2009

2008

2007

2006

26,536,405

22,292,513

25,010,507

27,180,004

21,018,260

164,335,522

144,293,291

120,371,856

109,189,814

106,190,005

مجموع الموجودات غير المتداولة

190,871,927

166,585,804

145,382,363

136,369,818

127,208,265

مجموع الموجودات

مجموع الموجودات المتداولة
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مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات
خالل االعوام 2006م 2010 -م
األرقام باأللف ريال

160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2009

2010

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
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2008

اﻟﻘﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

2007

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

2006

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

2010

2009

2008

2007

2006

55,131,447

49,618,931

40,102,750

34,675,661

27,340,123

66,394,784

53,103,609

41,788,932

38,762,026

37,801,213

18,688,060

14,938,060

14,938,060

14,938,060

14,938,060

القرض الحكومي

140,214,291

117,660,600

96,829,742

88,375,747

80,079,396

مجموع المطلوبات

المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

		

									
ب  -قائمة الدخل

األرقام باأللف ريال

 2010م

 2009م

 2008م

 2007م

 2006م

إيرادات تشغيلية

27,859,740

23,850,949

22,288,742

20,839,060

19,706,657

تكلفة المبيعات

()25,319,190

()22,410,353

()21,013,126

()19,150,766

()18,078,011

مجمل الربح

2,540,550

1,440,596

1,275,616

1,688,294

1,628,646

مصاريف إدارية وعمومية

()734,710

()655,451

()511,570

()573,916

()474,072

()26,053,900

()23,065,804

()21,524,696

()19,724,682

()18,552,083

1,805,840

785,145

764,046

1,114,378

1,154,574

473,248

357,491

340,401

338,798

259,258

0

0

0

()40,677

0

2,279,088

1,142,636

1,104,447

1,412,499

1,413,832

البيان

إجمالي مصاريف تشغيلية
الدخل التشغيلي
اإليرادات األخرى – صافي
الزكاة
صافي الربح

تم إع��ادة تصنيف بين المصاريف العمومية واإلداري��ة ومصاريف التشغيل لجميع سنوات المقارنة لتتفق مع تصنيف عام
2010م.
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اإليرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خالل األعوام 2006م 2010 -م
األرقام باأللف ريال

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000

2010

2009

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﻔﺘﺮة
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2008

2007

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

2006

0

اﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

2010

2009

2008

2007

2006

27,859,740

23,850,949

22,288,742

20,839,060

19,706,657

إيرادات تشغيلية

26,053,900

23,065,804

21,524,696

19,724,682

18,552,083

مصاريف تشغيلية

2,279,088

1,142,636

1,104,447

1,412,499

1,413,832

صافي ربح (خسارة) الفترة

 - 4التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة حيث يوضح الجدول التالي تحلي ً
ال جغرافيًا إلجمالي إيرادات الشركة حسب
المناطق (القطاعات) التي تعمل بها:
القطاع

السنة

البيان

2010

اإليرادات /المبيعات

8,732,330

2009

اإليرادات /المبيعات

7,471,192

المجموع

األوسط

الشرقي

الغربي

الجنوبي

8,952,998

8,351,238

1,823,174

27,859,740

7,527,618

7,280,647

1,571,492

23,850,949

 - 5إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة
 2010م

 2009م

التغيرات - /+

نسبة التغير

البيان
المبيعات  /اإليرادات

27,859,740

23,850,949

4,008,791

17

مصروفات التشغيل

()26,053,900

()23,065,804

()2,988,096

13

إجمالي الربح من التشغيل

1,805,840

785,145

1,020,695

130

إيرادات  /المصروفات األخرى

473,248

357,491

115,757

32

يخصم الزكاة أو الضريبة

0

0

0

0

صافي الربح أو الخسارة

2,279,088

1,142,636

1,136,452

99
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وفيما يلي تحلي ً
ال للتغيرات بين عامي 2009م و 2010م:
•المبيعات :أرتفعت المبيعات بنسبة  17%نتيجة لنمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ،وتعديل التعريفة على
فئات الحكومي والتجاري والصناعي.
•الربح التشغيلي :ارتفع الربح التشغيلي بسبب التحكم في مصروفات الصيانة بالرغم من ارتفاع األسعار في جميع أنواع
السلع والخدمات بما في ذلك االرتفاع الكبير في مصروفات االستهالك والطاقة المشتراة.
بناء على الوعاء الزكوي وصافى الربح المعدل.
•الزكاة :يتم احتساب الزكاة
ً

•صافى الدخل :ارتفع صافى الدخل نتيجة ارتفاع المبيعات والضبط والتحكم في مصروفات الصيانة والتشغيل.

 - 6إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة
تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2010م طبقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
في المملكة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 - 7الشركات التابعة
تمتلك الشركة حصصًا في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة الماء والكهرباء
وشركة الكهرباء للصكوك وشركة ضوئيات لإلتصاالت والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وشركة ضرماء للكهرباء حسب
الجدول التالي:

مكان التأسيس

مكان مزاولة
النشاط

النشاط

نسبة
الملكية

دول الخليج العربية

نقل وتوزيع الطاقة بين الدول األعضاء

40%

50%

م

الشركات التابعة

1

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

2

شركة الماء والكهرباء

شراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود التي
تحتاجه لتحقيق أغراضها

3

شركة الكهرباء للصكوك

تقديم الخدمة والمساندة للصكوك
والسندات التي تصدرها الشركة السعودية
للكهرباء

100%

4

شركة ضوئيات لإلتصاالت

إنشاء وإستئجار وإدارة وتشغيل شبكات
األلياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات
االتصاالت

100%

5

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء
والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة
خطوط شبكة النقل

100%

6

شركة ضرماء للكهرباء

تطوير وإنشاء وإمتالك وتشغيل وصيانة
مشروع ضرماء إلنتاج الكهرباء

50%

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية
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 - 8األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ال توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة للشركة داخل المملكة أو خارجها.

 - 9سياسة الشركة في توزيع األرباح

توزع األرباح السنوية الصافية – المتحققة – بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:
يجنب ( )10%من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور نصف رأس المال ويجوز للشركة تجنيب نسبة ال تزيد على ( )10%من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة مع مراعاة ما يلي:
أ	.األحكام الواردة في الفقرة ( )2من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )169وتاريخ 1419/8/11هـ والمعدلة بموجب قرار
مجلس الوزراء رقم( )327وتاريخ 1430/09/24هـ القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من األرباح لمدة
عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ 1430/12/30هـ ،يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ( )5%من رأس
المال المدفوع.
ب .تخصص مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لألسس والتعليمات السارية بعد خصم المصروفات واإلستهالكات واالحتياطيات
التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام النظام األساسي للشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن ()5%
من رأس مال الشركة ،وذلك وفقًا ألحكام نظام الشركات ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
ج .يوزع الباقي – بعد ذلك – على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق
عليه الجمعية العامة.
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وقد حققت الشركة خالل عام 2010م أرباحًا صافية قدرها ( )2.279.088ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح وفقًا لما ورد في النظام األساسي للشركة وذلك على
النحو التالي:
بآالف الرياالت

التفاصيل

2.279.088

الربح الصافي

ويخصم منه ما يلي:
 10%احتياطي نظامي

227.909

دفعة للمساهمين من األهالي ومن في حكمهم

547.252
761

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1.503.166

أرباح مبقاة

 - 10مصالح األشخاص في أسهم الشركة
ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2010م أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي أشخاص.
ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون  5%فأكثر وأي تغير في الملكية خالل 2010م-:
صافي التغير
في عدد
األسهم خالل
العام

إجمالي األسهم
نهاية العام

إجمالي نسبة
التملك نهاية
العام
74.31%
6.91%

عدد األسهم
في بداية العام

نسبة الملكية
في بداية العام

أسهم الحكومة

3096175320

74.31%

3096175320

ارامكو

288630420

6.91%

288630420

االسم

نسبة التغير
خالل العام
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 - 11المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة
ال توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة .ويوضح الجدول التالي
أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة
خالل 2010م:
االسم
سعود بن محمد النمر
سليمان بن عبداهلل القاضي

بداية العام
عدد األسهم

أدوات الدين

نهاية العام
عدد األسهم

178.000

150.000

1.050

1.050

أدوات الدين

صافي التغير

نسبة التغير

28.000

•نسب الملكية والتغير في عدد االسهم في الجدول السابق تساوى صفرا ألن عدد األسهم المملوكة ونسبتها إلجمالي أسهم الشركة البالغ عددها
 4,166,593,815سهما تعتبر هامشية وتساوى صفرا تقريبا.

 - 12المصالح والحقوق لكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة
ال توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب لكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة .ويوضح الجدول التالي أي مصلحة
تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة خالل 2010م:
االسم
أسامه بن عبدالوهاب خوندنه

بداية العام
عدد األسهم

أدوات الدين

2.250

نهاية العام
عدد األسهم

أدوات الدين

صافي التغير

نسبة التغير

2.250

•نسب الملكية والتغير في عدد االسهم في الجدول السابق تساوى صفرا ألن عدد األسهم المملوكة ونسبتها إلجمالي أسهم الشركة البالغ عددها
 4,166,593,815سهما تعتبر هامشية وتساوى صفرا تقريبا
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 - 13المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:
					
أ  -بيان بالقروض طويلة األجل التجارية كما في 2010/12/31م
البيان

مرابحة البنك
السعودي
الفرنسي

صندوق
االستثمارات
العامة

رصيد القروض أول المدة كما في 2010/01/01م
المسحوب من القروض خالل العام
المسدد الفعلي للقروض خالل العام
رصيد القروض نهاية المدة كما في 2010/12/31م

األرقام باأللف ريال

بنك الصادرات شركة الراجحي /
االمريكي الكندي محطة الشعيبة

اإلجمالي

5.727.273

1.046.267

0

566.717

7.340.257

0

1.537.108

4.057.440

0

5.594.548

545.454

0

284.244

283.400

1.113.098

5.181.819

2.583.375

3.773.196

283.317

11.821.707

							
ب  -بيان بالقروض الحكومية كما في 2010/12/31م

األرقام باأللف ريال

القرض الحكومي (ناتج
عن المقاصة)

القرض الحكومي
الجديد*

اإلجمالي

14.938.060

0

14.938.060

المسحوب من القروض خالل العام

0

3.750.000

3.750.000

المسدد الفعلي للقروض خالل العام

0

0

0

14.938.060

3.750.000

18.688.060

البيان
رصيد القروض أول المدة كما فى 2010/01/01م

رصيد القروض نهاية المدة كما فى 2010/12/31م

•وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين  12جمادى األولى 1431هـ الموافق  26إبريل 2010م على منح الشركة قرض حسن بمبلغ  15مليار ريال سعودي
يسدد على  25عام  ،على أن يدفع القرض للشركة خالل سنتين وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء  ،وقد تم
توقيع اإلتفاقية بتاريخ  15رمضان  1431هـ الموافق  25أغسطس 2010م وقد تم سحب مبلغ  3.750مليون ريال سعودي من القرض كما في  31ديسمبر 2010م.
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 - 14وصف ألدوات الدين القابلة للتحويل ألسهم وحقوق الخيار ومذكرات االكتتاب
ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة
أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

 - 15وصف حقوق التحويل واإلكتتاب وحقوق الخيار
ال توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2010م.

 - 16وصف ألدوات الدين القابلة لإلسترداد
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.

 - 17اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور
عقد مجلس إدارة الشركة ( )8اجتماعات خالل عام 2010م ،وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد إجتماعات كل
عضو:
الحضور � عدم الحضور �
م

30

اإلسم

الصفة

عدد االجتماعات
1

2

3

4

5

6

7

8

رئيس مجلس اإلدارة

�

�

�

�

�

�

�

�

نائب رئيس مجلس اإلدارة

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1

سعادة الدكتور /صالح بن حسين العواجي

2

سعادة األستاذ /سليمان بن عبد اهلل القاضي

3

سعادة المهندس /عصام بن علوان البيات

عضو مجلس اإلدارة

4

معالي الدكتور /خالد بن عبد اهلل السبتي

عضو مجلس اإلدارة

�

5

سعادة الدكتور /عبداهلل بن محمد باسودان

عضو مجلس اإلدارة

�

�

6

سعادة األستاذ /صالح بن سعد المهنا

عضو مجلس اإلدارة

�

�

�

7

سعادة الدكتور /سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة

�

�

�

�

8

سعادة االستاذ /عبدالعزيز بن صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة

�

�

�

�

 - 18المصالح في عقود الشركة
ال توجد خالل عام 2010م أية عقود كانت الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي
أو للمسؤول المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 - 19التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح
ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

 - 20تنازالت المساهمين عن الحقوق في األرباح
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  327وتاريخ 1430/09/24هـ وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من األرباح التي
توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ .وال توجد خالل عام 2010م أية
ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.

 - 21المدفوعات النظامية المستحقة
الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

البيان

بآالف الرياالت السعودية
2010م

2009م

الرسوم الجمركية

3.627

4.752

الزكاة والضريبة

10.210

7.648

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

639.821

621.777

رسوم البلدية

394.084

347.217

7.870

25.597

1.055.612

1.006.991

أخرى
اإلجمالي
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 - 22البرامج التحفيزية لموظفي الشركة
أ  -برنامج االدخار
بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار (اختياري) لتحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في
رفع مستوى األداء ،وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على االستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف
السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة .وتقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب
إلستثمارة لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج وتختار الشركة مجاالت مناسبة الستثمار أموال البرنامج وفقًا لشروط
االستثمار اإلسالمية ،في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين.
وتساهم الشركة بنسبة  100%من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتق ّيده في حسابه ،كما يتم احتساب استحقاق
الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من  10%عند اكتمال السنة األول��ى لالشتراك وتصل إلى
 100%عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء االشتراك وفق
الضوابط النظامية .وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم
من مساهمة الشركة خالل العام:
مساهمة الموظف

المستحق للموظفين من مساهمة
الشركة

الرصيد كما في بداية العام

93.908.877

18.834.823

صافي المضاف/المستبعد خالل العام 2010م

65.093.892

8.121.428

الرصيد نهاية العام

159.002.769

26.956.251

البيان

ب  -برنامج القروض
واصلت الشركة للعام الثاني تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء
أو إكمال بناء المساكن بتمويل يصل إلى ( 1.200.000ريال) ومدة سداد تمتد إلى عشرين عامًا مع مساهمة الشركة بتحمل
 70%من تكلفة التمويل وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف ألي سبب ،حيث تم هذا العام االتفاق مع ثالثة
بنوك محلية لتمويل هذا البرنامج بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (مرابحة) ،وقد انطبقت شروط البرنامج على
( )4884موظفًا أنهى ( )1376منهم إجراءاتهم مع البنك الممول.
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 - 23السجالت المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها
للشركة نظام رقابة داخلية تم تصميمه إلدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير
المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية ،وطبقت الشركة نظامًا ماليًا محاسبيًا متكام ً
ال لقيد كافة المعامالت
المالية وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح ،ولدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية
مرتبطة بلجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبقًا لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة ،حيث تقوم
بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال
الشركة .وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بالنظر في المالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون
والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص أية توصيات لتحسينها
ورفعها لمجلس إدارة الشركة .وتقر الشركة أنه ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

 - 24تقرير المحاسب القانوني للشركة
وافقت الجمعيـة العامة الغير العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 2010/04/05م على تعيين مكتب ديلويت أند توش  /وبكر
أبو الخير وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م .ولم يتضمن تقرير المحاسب
القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

 - 25توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة
لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة بإستبدال المحاسب القانوني منذ إعتماده في الجمعية العامة السابقة.

 - 26اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات
تقوم الشركة بتطبيق معظم األحكام االسترشادية ال��واردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
ومازالت الشركة متعاقدة مع أحد بيوت الخبرة إلعداد الئحة حوكمة للشركة ينسجم مع األحكام ال��واردة في الئحة حوكمة
الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
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أ  -أحكام الالئحة التي لم تطبق
يوضح الجدول أدناه أحكام الالئحة التي لم تطبق في الشركة حتى اآلن مع بيان اسباب عدم التطبيق-:
المادة الفقرة

أسباب عدم التطبيق

متطلبات المادة

5

و

ال يوجد ما يمنع المساهم من إبالغ الشركة بما يرغب إدراجه ضمن جدول األعمال  ،إال أنه ال يوجد
وجود سياسة وإجراءات داخلية
للشركة تضمن السماح للمساهمين لدى الشركة سياسة وإجراءات داخلية مكتوبة تنص على السماح للمساهمين بإضافة موضوع إلى
جدول أعمال الجمعية وسيجري البدء في وضع سياسة مكتوبة تنظم ذلك حسب متطلبات الئحة
بإضافة موضوع إلى جدول أعمال
الحوكمة
الجمعية.

6

ب

لم يلزم نظام الشركات بتطبيق آلية التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس اإلدارة  ،كما لم
تتضمنه أحكام النظام األساسي للشركة الذي اعتمد قبل صدور الئحة حوكمة الشركات وسيتم
النظر في تطبيق التصويت التراكمي إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون األهالي في دورته
القادمة.

تطبيق التصويت التراكمي على
بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في
الجمعية العامة

ب  -عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى
فيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية وعضويتهم في الشركات المساهمة األخرى-:
م

االسم

1

سعادة الدكتور /صالح بن حسين العواجي

2

سعادة األستاذ /سليمان بن عبد اهلل القاضي

3

سعادة األستاذ /صالح بن سعد المهنا

العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني
شركة الصناعات الكيميائية األساسية
شركة التطوير الكيميائي
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البنك العربي  -عمان – األردن

ج  -تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم
جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين من بينهم ثالثة أعضاء مستقلين ،وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس
اإلدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:
االسم

م

الـــصفـــة

تصنيف العضوية

1

سعادة الدكتور /صالح بن حسين العواجي

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

سعادة األستاذ /سليمان بن عبد اهلل القاضي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل

3

معالي الدكتور /خالد بن عبد اهلل السبتي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

4

سعادة الدكتور /عبداهلل بن محمد باسودان

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

5

سعادة المهندس /عصام بن علوان البيات

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل

6

سعادة الدكتور /سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل

7

سعادة األستاذ /صالح بن سعد المهنا

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

8

سعادة االستاذ /عبدالعزيز بن صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

د  -لجان مجلس اإلدارة
يوجد في مجلس اإلدارة خالل عام 2010م أربع لجان دائمة هي لجنة المراجعة ،واللجنة التنفيذية ،ولجنة الموارد البشرية ،ولجنة
الترشيحات والمكافآت وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام 2010م.
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لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من ( )4أعضاء (غير تنفيذيين) من بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية ،وقد وافقت الجمعية
العامة للشركة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ،وقد عقدت
لجنة المراجعة ( )12إجتماعًا خالل 2010م ،ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م

االسم

1

األستاذ /صالح بن سعد المهنا

رئيس اللجنة

11

2

االستاذ /عبدالعزيز بن صالح الفريح

عضو اللجنة

11

3

الدكتور /عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

عضو اللجنة

12

4

الدكتور /إبراهيم بن علي الخضير

عضو اللجنة

11

وتختص لجنة المراجعة بما يلي:
•مراجعة ومناقشة الميزانية الختامية وحسابات األرباح والخسائر قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
•التوصية لمجلس اإلدارة ومن ثم للجمعية العامة بإختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
•مراجعة المركز المالي للشركة وحساب األرب��اح والخسائر كل ثالثة أشهر والتوصية لرئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه
بإعتماد نشر القوائم المالية الربع سنوية في الصحف المحلية وذلك خالل المدة المحددة نظامًا.
•النظر في التقارير والمالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ودراسة مدى كفاية وفاعلية
إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.
•التوصية لمجلس اإلدارة بتعديل دليل السياسات المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية المستجدة.
•مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين الخاصة بإلتزام اإلدارة باألنظمة والتعليمات الداخلية
والخارجية وبالمعايير المحاسبية المعتمدة.
•تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها.

36

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من ( )5أعضاء ،وقد عقدت اللجنة ( )7اجتماعات خالل عام 2010م ،ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء
اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م

االسم

1

الدكتور  /صالح بن حسين العواجي

رئيس اللجنة

7

2

المهندس  /عصام بن علوان البيات

عضو اللجنة

7

3

األستاذ  /صالح بن سعد المهنا

عضو اللجنة

5

4

الدكتور /عبداهلل بن محمد باسودان

عضو اللجنة

6

5

المهندس  /علي بن صالح البراك

عضو اللجنة – الرئيس التنفيذي

7

وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
•مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.
•مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية) والمشاريع المقترحة من اإلدارة التنفيذية وكذلك الدراسات والخطط
واألساليب التمويلية المتعلقة بها.
•المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.
•النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة.
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لجنة الموارد البشرية
تتكون لجنة الموارد البشرية من ( )4أعضاء ،وقد عقدت اللجنة ( )4اجتماعات خالل عام 2010م ،ويبين الجدول التالي أسماء
أعضاء لجنة الموارد البشرية وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م

االسم

1

األستاذ  /سليمان بن عبداهلل القاضي

رئيس اللجنة

4

2

الدكتور  /عبداهلل بن محمد باسودان

عضو اللجنة

4

3

الدكتور  /سعود بن محمد النمر

عضو اللجنة

4

4

المهندس  /علي بن صالح البراك

عضو اللجنة – الرئيس التنفيذي

3

وتختص لجنة الموارد البشرية بما يلي:
•مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية.
•مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة.
•ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
•ترشيح الكوادر المؤهلة لشغل وظائف نائب رئيس تنفيذي ونائب رئيس أول المقترحة من الرئيس التنفيذي وترقيتهم
وتحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم وتمديد خدماتهم.
•مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب  57فما فوق.
•مراجعة األسس والمعايير العامة إلختيار القيادات العليا (رئيس قطاع فأعلى).
•مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من مجلس اإلدارة.
•مراجعة لوائح أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد والخدمات الصحية والصندوق التعاوني والتوفير واالدخار ومراجعة
الئحة تنظيم العمل والجزاءات بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.
•مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الشركة.
•النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الموارد البشرية بالشركة.
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لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ( )5أعضاء ،وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة المنعقدة في 2010/04/05م
على قواعد اختيار أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ،وقد تم تسمية أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وعقدت اللجنة ()4
اجتماعات خالل عام 2010م ،ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م

االسم

1

الدكتور  /سعود بن محمد النمر

رئيس اللجنة

4

2

الدكتور  /صالح بن حسين العواجي

عضو اللجنة

4

3

األستاذ  /سليمان بن عبداهلل القاضي

عضو اللجنة

4

4

األستاذ  /صالح بن سعد المهنا

عضو اللجنة

4

5

األستاذ  /عبد العزيز بن صالح الفريح

عضو اللجنة

4

وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:
•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص
سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
•المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعي عند وضع تلك السياسات
استخدام معايير ترتبط باألداء.
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هـ  -مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

كبار التنفيذيين

----

5.120.487

البدالت

625.060

1.416.938

المكافآت الدورية والسنوية

761.250

1.160.000

الخطط التحفيزية

----

----

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

----

---

1.386.310

7.697.425

البيان

أعضاء المجلس
التنفيذيين

الرواتب والتعويضات

اإلجمالي

و  -العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركـة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية
أو قضائية أخرى.
ز  -نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم مستقالن من خارج المجلس بدراسة
التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية في الشركة عن تقييمها إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك
تطبيقها ،وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية من توصيات لمعالجة المالحظات ومتابعة تصحيحها،
وتقوم اللجنة بالنظر في ما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا من خالل تقارير المراجعة الداخلية وفيما يتصل
بعدالة القوائم المالية تحديدًا ،أخذا في االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية
تطبيقه – ال يمـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقـًا عن ذلك.
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الخاتمـــة
وفى ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير واإلمتنان إلى مقام
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية حفظهم اهلل على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة كما يثمن المجلس جميع
الجهود المخلصة من الجهات الحكومية واألهلية.
كما يوجه مجلس اإلدارة الشكر لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على
مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية ،سائلين اهلل سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود متطلعين إلى
إستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لدعم منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة.
التوصيـــات
يوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة التاسعة للشركة بما يلي:
أوالً

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31م.

ثانيًا

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهيفي 2010/12/31م.

ثالثًا

الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2010/12/31م.

رابعًا

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2010/12/31م بما في ذلك صرف أرباح نقدية
بواقع  70هلله للسهم الواحـد بما يعادل  7%من رأس المال ،لألهالي ومن في حكمهم ،على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين
ألسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ،وستصرف األرباح خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

خامسًا

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.

سادسًا

الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م
بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع ،وفحص القوائم المالية للربع األول من عام 2012م.
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