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ال�سادة م�ساهمي ال�شركة ال�سعودية للكهرباء		

				

املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�ستهل جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء التقرير بتقدمي خال�ص ال�شكر والتقدير واالمتنان �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظهما اهلل على الدعم والرعاية الذي حتظى به ال�شركة،
مما مكنها من الإ�ستمرار يف تنفيذ خططها لتنفيذ امل�شاريع ملواكبة النمو املتزايد يف الطلب على الطاقة الكهربائية.
وي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم للم�ساهمني الكرام التقرير ال�سنوي عن �أداء ال�شركة ونتائج �أعمالها للعام املايل املنتهي يف 2011/ 12 /31م التي حتققت بف�ضل اهلل
ثم بف�ضل اجلهود التي بذلتها كافة �أن�شطة ال�شركة للإرتقاء مب�ستوى �أدائها وقدراتها وحتقيق تطلعات م�ساهميها وك�سب ثقة م�شرتكيها وكافة عمالئها.
�شه�������د ع�������ام 2011م �إ�ستمرار ال�شرك�������ة بتنفيذ العديد من امل�شاريع يف جم�������االت توليد ونقل وتوزيع الطاق�������ة الكهربائية ملواكبة النمو املتزاي�������د يف الطلب على الطاقة
الكهربائي�������ة ،حي�������ث مت تعزيز حمطات التوليد بقدرة �إجمالية بلغت  2,180ميجاوات ،كما مت تعزيز �شبكات نقل الطاقة بـ  38حمطة حتويل جديدة و�إ�ضافة �شبكات
بطول  2,120كلم دائري ،ويف جمال التوزيع وخدمات امل�شرتكني مت �إي�صال اخلدمة الكهربائية لـ � 363ألف م�شرتك جديد و  266جتمع �سكاين بزيادة قدرها .% 5.7
كما �إ�ستمرت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء يف �إن�شاء م�شاريع الربط الكهربائي الرئي�سة �ضمن خطتها ال�ستكمال بناء ال�شبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية ،وتعترب
ً
كهربائيا على اجلهد الفائق 380
م�شاري�������ع الرب�������ط الكهربائي من الأه�������داف الإ�سرتاتيجية لل�شركة حيث مت �إجناز  % 96من اخلطة الوطنية لربط مناط�������ق اململكة
كيلوفولت ،و�ست�سهم هذه امل�شاريع يف تعزيز احتياطي التوليد وتبادل الطاقة الكهربائية بني جميع املناطق ,وتنفيذ برنامج الت�شغيل الإقت�صادي ملحطات التوليد.
ويف جمال املوارد الب�شرية� ،إتخذت ال�شركة عدد ًا من القرارات التي تهدف �إىل ا�ستمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل املنا�سبة التي ت�ساعد على حتفيز املوظفني وحت�سني
ورفع كفاءتهم الإنتاجية ،وا�ستمرت ال�شركة يف �إيالء توطني الوظائف العناية واالهتمام كتوجه وطني �إ�سرتاتيجي و�إيجاد قوى عاملة وطنية م�ؤهلة ومدربة على درجة
عالية من الكفاءة والفعالية ،وا�ستمر منو ن�سبة التوطني حيث و�صلت �إىل  % 87.52وارتفع م�ستوى �إنتاجية موظفي ال�شركة حيث بلغت ح�صة املوظف من الطاقة
ً
م�شرتكا.
املبيعة  8,280ميجاوات� /ساعة ،وعدد امل�شرتكيـن مقابـل املوظـف الواحـد 239
وفيم�������ا يتعلق بربنام�������ج �إعادة هيكلة �أن�شطة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء فقد تقرر �أن تكون البداية بت�أ�سي�س و�إطالق ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء ،والتي مت بف�ضل
اهلل االنته�������اء من �إج�������راءات ت�أ�سي�سها و�إعداد هياكلها التنظيمية و�ستبد�أ مبزاولة �أعمالها اعتبار ًا من ع�������ام 2012 /1/1م .كما �شرعت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء يف
�إجراءات ت�أ�سي�س �شركات التوليد ،و�شركة التوزيع وتنفيذ الأعمال املطلوبة لتكون هذه ال�شركات جاهزة �إن �شاء اهلل لبدء �أعمالها خالل عام 2013م.
وي�ؤك�������د جمل�س الإدارة �أن ال�شركة عمل�������ت على االلتزام بلوائح هيئة ال�سوق املالية وتعليماتها وحر�صت على التقيّد وااللتزام بتعليمات الإف�صاح وال�شفافية الواردة يف
املادة ( )27من قواعد الت�سجيل والإدراج والئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية.
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 -1و�صف الأن�شطة الرئي�سة لل�شركة
يتمث � � ��ل الن�ش � � ��اط الرئي�س لل�شركة يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ويت�ضمن هيكلها التنظيمي �أن�شط � � ��ة تنظيمية كهربائية رئي�سية (وحدات عمل) تعمل يف
التولي�������د والنقل والتوزي�������ع وخدمات امل�شرتكني و�أن�شطة تنظيمية م�شرتكة وم�سان�������دة وهي املالية واخلدمات العامة واملوارد الب�شري�������ة والتخطيط والربامج واملراجعة
الداخلية وال�ش�ؤون القانونية وال�ش�ؤون العامة.
وفيما يلي و�صف للأن�شطة الرئي�سة وت�أثري كل ن�شاط على حجم �أعمال ال�شركة:
تعت���ب���ر �أن�شط�������ة التوليد والنق�������ل والتوزيع وخدمات امل�شرتكني مكملة لبع�ضها البع��������ض يف �إنتاج الطاقة الكهربائية و�إي�صاله�������ا �إىل امل�ستهلك حيث تعمل ال�شركة على
ً
حاليا �إيرادات من بيع الكهرباء للم�ستهلك النهائي ح�سب الت�سعرية
تطوير �أ�سعار بيع بينية بني �أن�شطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات امل�شرتكني ،وحتقق ال�شركة
الر�سمي�������ة املق�������ررة من قبل الدولة ،وهناك خطة لف�ص�������ل الأن�شطة الرئي�سة �إىل �شركات مملوكة لل�شركة وعليه �ستتحدد �إي�������رادات كل �شركة وم�صروفاتهاعلى حدة عند
ت�أ�سي� � � ��س ه � � ��ذه ال�شركات .وفيما يخ�ص ف�صل ن�شاط النقلّ � ،
أعدت ال�شركة عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لنق � � ��ل الكهرباء ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبعد مراجعته
من قبل وزارة التجارة وال�صناعة وتوثيقه �أمام كاتب العدل مت ا�ستخراج ال�سجل التجاري ،وتعيني �أع�ضاء جمل�س مديري ال�شركة ،ومن ثم عني الرئي�س التنفيذي من
قبل �أع�ضاء جمل�س مديري ال�شركة متهيد ّا ملبا�شرة ال�شركة ملهامها .يقوم ن�شاط التوزيع وخدمات امل�شرتكني مع ن�شاط املالية بتح�صيل �إيرادات مبيعات الكهرباء من
خمتلف فئات امل�ستهلكني.
ويبني اجلدول التايل ن�سبة حجم الأ�صول الثابتة لكل ن�شاط من �صايف الأ�صول الثابتة لل�شركة ون�سبة حجم م�صروفات الت�شغيل لكل ن�شاط من م�صروفات الت�شغيل
لل�شركة:
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وفيما يلي و�صف لطبيعة �أعمال الأن�شطة و�أهم �إجنازاتها:
�أ) ن�شاط التوليد

ً
ً
رئي�سا ،مهمته توفري طاقة و�سعة توليد كهربائية كافية با�ستخدام تقنيات الإنتاج ذات املوثوقية العالية واجلاهزية املرتفعة ملقابلة الطلب املتزايد على
ن�شاطا
يعترب
الطاق � � ��ة الكهربائي � � ��ة مع ال�سعي �إىل اال�ستغالل الأمث � � ��ل للموارد وا�ستثمار الإمكانيات كافة للو�صول �إىل الهدف الرئي�س ال � � ��ذي ت�سعى �إليه ال�شركة واملتمثل يف خف�ض
تكلف � � ��ة �إنتاج الطاق � � ��ة الكهربائية .وتعترب الطاقة املر�سلة من حمطات التوليد بالن�شاط الركيزة الأ�سا�سية يف مبيعات الطاقة الكهربائية وبن�سبة م�شاركة تبلغ % 77
من �إجمايل الطاقة املعدة للبيع باململكة ملختلف فئات امل�ستهلكني.
وترك � � ��ز خط � � ��ط ن�شاط التوليد بجانب �إن�شاء حمطات توليد جديدة عل � � ��ى ت�شغيل و�صيانة حمطات التوليد و�صيانتها وتعزي � � ��ز قدراتها ملجابهة النمو يف الطلب على
الطاق � � ��ة الكهربائي � � ��ة ،ويف ه � � ��ذا الإطار حقق ن�شاط التوليد خالل عام 2011م اجنازات متثلت يف �إ�ضافة  2,180ميج�������اوات بن�سبة زيادة  % 5.5من القدرات الفعلية
القائمة يف نهاية عام 2010م ،والقدرات امل�ضافة تتوزع على النحو التايل:
•مت ت�شغيل  12وحدة غازية مبحطة توليد العا�شرة (قدرة كل منها  55.9ميجاوات) ب�إجمايل قدره  670.7ميجاوات.
•�إ�ضافة  3وحدات توليد بخارية مبحطة توليد ال�شعيبة (قدرة كل منها  397ميجاوات) مبجموع  1,191ميجاوات.
•�إ�ضافة وحدتني غازيتني (قدرة كل منهما  78ميجاوات) لتعزيز حمطة تبوك  2بقدرة �إجمالية  156ميجاوات.
•�إ�ضافة وحدتني غازيتني (قدرة كل منهما  63ميجاوات) لتعزيز قدرة التوليد مبحطة توليد حائل الثانية ب�إجمايل قدره  126ميجاوات.
•�إ�ضافة وحدتني غازيتني (قدرة كل منهما  18ميجاوات) لتعزيز قدرة التوليد مبحطة �ضبا ب�إجمايل قدره  36ميجاوات.

ب) ن�شاط النقل

ن�شاطا رئي� ً
ً
س�������ا مهمته ت�شغيل النظام الكهربائي ،ونقل الطاق�������ة الكهربائية من مواقع �إنتاجها �إىل مراكز ا�ستهالكها ،ودرا�س�������ة توقعات الأحمال ،وو�ضع اخلطط
يع�������د
لتعزي � � ��ز النظام الكهربائي ملقابلة الأحمال املتوقع � � ��ة ،بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع كبار امل�شرتكني وحتديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم ،كما يقوم الن�شاط بالتن�سيق
مع املنتجني امل�ستقلني وتوقيع اتفاقيات ال�شراء وتبادل الطاقة ومتثيل ال�شركة كم�شرتي رئي�س من املنتجني امل�ستقلني.

ً
إنطالقا من هذه اخلطط
وتتمثل خطط ن�شاط النقل يف تعزيز الإمدادات الكهربائية مع خف�ض تكاليفها وموا�صلة العمل يف ا�ستكمال ال�شبكة الوطنية الكهربائية .و�
�أجنز الن�شاط خالل عام 2011م عدد ًا من امل�شاريع اجلديدة ،بجانب تعزيز م�شاريع قائمة ا�ستهدفت حت�سني �شبكات النقل وتطويرها ورفع كفاءتها ،وفيما يلي نقدم
ً
ا�ستعرا�ضا لأهم �إجنازات الن�شاط:

�شبكات النقل :

متت �إ�ضافة �شبكات هوائية وكابالت �أر�ضية �إىل ال�شبكات القائمة بلغت حوايل ( )2,120كم دائري ومتثل ما ن�سبته  % 4.6من ال�شبكات القائمة يف نهاية عام 2010م
وهي على النحو التايل:
•على م�ستوى اجلهد الفائق ( 380ك.ف) متت �إ�ضافة ( )1,141.4كم دائري ،منها ( )18كم دائري كابالت �أر�ضية )1,123.4( ،كم دائري �شبكات هوائية.
•على م�ستوى اجلهد الفائق ( 230ك.ف) متت �إ�ضافة ( )34.1كم دائري ،منها ( )5.9كم دائري كابالت �أر�ضية )28.2( ،كم دائري �شبكات هوائية.
•على م�ستوى اجلهد العايل ( 132ك.ف) متت �إ�ضافة ( )554.2كم دائري ،منها ( )68.6كم دائري كابالت �أر�ضية )485.6( ،كم دائري �شبكات هوائية.
•على م�ستوى اجلهد العايل ( 115ك.ف) متت �إ�ضافة ( )228.5كم دائري ،منها ( )92.7كم دائري كابالت �أر�ضية )135.8( ،كم دائري �شبكات هوائية.
•على م�ستوى اجلهد العايل ( 110ك.ف) متت �إ�ضافة �شبكات �أر�ضية بلغت ( )161.4كم دائري.
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محطات التحويل :

ً
حموال ب�إجمايل قدره ( )15,036م.ف�.أ وتف�صيلها كالآتي:
مت ت�شغيل عدد ( )38حمطة حتويل جديدة بها ( )100حمول لي�صبح �إجمايل املحوالت اجلديدة ()113
•�إن�شاء عدد ( )38حمطة حتويل جديدة بها ( )100حمول بقدرة �إجمالية بلغت ( )13,286م.ف�.أ.
•تعزيز ( )8حمطات بـ ( )9حموالت بقدرة بلغت ( )1,464م.ف�.أ.
•ا�ستبدال ( )4حموالت يف ( )4حمطات بقدرة بلغت ( )286م.ف�.أ.
•تعزيز حمطات قائمة مبكثفات قدرة.
ً
•�إ�ضافة ( )1,729قاطع لل�شبكة منها عدد ( )525قاطعا للجهد  110ك.ف و�أعلى و ( )1,204قواطع للجهد  69ك.ف ف�أقل.

ج) ن�شاط التوزيع وخدمات الم�شتركين
ن�شاط رئي�س مهمته ا�ستالم الطاقة من �شبكات النقل وتوزيعها وتزويد امل�شرتكني بخدمة كهربائية م�أمونة ذات موثوقية عالية ،مع تطوير م�ستوى اخلدمات املقدمة
له � � ��م .ويعم � � ��ل الن�شاط �أي�ض � � � ً�ا على �إ�صدار فواتري ا�ستهالك الطاق � � ��ة الكهربائية وتوزيعها على امل�شرتك �ي ��ن ،ويقوم ن�شاط التوزيع وخدم � � ��ات امل�شرتكني بتنفيذ خططه
وبراجم�������ه ال�سنوي�������ة لتقدمي خدمات ذات م�ستويات عاليـة اجلودة من خ���ل���ال ا�ستخدام �أحدث التقنيات املتطورة وت�سهيـل �إج�������راءات احل�صول علـى اخلدمة .وت�شتمـل
خطط الن�شاط على عدد من املرتكزات والأهـداف ومعايري الأداء ،منها رفع معـدالت تو�صيل اخلـدمة الكهربائية للم�شرتكني اجلدد باملدن والقرى والتح�سني امل�ستمر
ل�شبكات التوزيع ل�ضمان �أدائها بامل�ستوى امل�أمـول ،ورفع كفاءة الطاقة وت�سهيل �إجراءات تو�صيل اخلدمة الكهربائية وتب�سيطها ،وتطوير مراكز خدمة امل�شرتكني والدقة
يف احت�س � � ��اب ا�سته �ل ��اك امل�شرتك �ي ��ن من خالل املزيد من التدقي � � ��ق يف قراءة الفواتري ،بالإ�ضافة �إىل االهتم � � ��ام امل�ستمر بالعن�صر الب�شري والعم � � ��ل على ت�أهيل موظفي
اخلطوط الأمامية وتدريبهم.
وحقق ن�شاط التوزيع وخدمات امل�شرتكني عدد ًا من الإجنـازات خالل عام 2011م منها ما يلي:
ً
حموال بن�سبة زيادة  ،% 7.6من �إجمايل حموالت التوزيع يف نهاية عام 2010م،
•�إ�ضاف�������ة حم�������والت حتويل جديـدة للجهود  69ك .ف ف�أدنى عدده�������ا ()24,741
وب�إجمايل �سعة ( )10,913م.ف�.أ ومتثل ما ن�سبته  ،% 7.3من ال�سعات يف نهاية عام 2010م.
•�إ�ضافة دوائر هوائية وكابالت �أر�ضية للجهود  69ك .ف ف�أدنى بطول ( )26,012كم دائري وبن�سبة زيادة  ،% 6.8من �إجمايل ال�شبكات يف نهاية عام 2010م.
•�إي�صال اخلدمة الكهربائية لـ ( )363,306م�شرتكني جديد.
ً
ً
�سكنيا جديد ًا.
جتمعا
•�إي�صال اخلدمة الكهربائية لـ ()266

د) ن�شاط المالية

جنح�������ت ال�شرك�������ة يف املحافظة على الت�صنيف االئتم�������اين الذي ح�صلت عليه من م�ؤ�س�سات عاملي�������ة متخ�ص�صة يف الت�صنيفات االئتمانية ،م�������ا ي�ؤكد �سالمة توجهاتها
الإ�سرتاتيجية وجناح �سيا�ساتها الإدارية والت�شغيلية و�إدارة �أعمالها ،و�ساهمت هذه املعدالت الإيجابية يف ا�ستمرار ال�شركة يف تنفيذ �سيا�ستها املالية الرامية �إىل تعزيز
مركزها املايل ،والعمل على توفري التدفقات النقدية الالزمة لل�صرف على م�شاريعها من خالل الو�سائل التمويلية املتاحة مثل �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية واحل�صول
على قرو�ض جتارية خمتلفة .وقد مكنت هذه النتائج من احل�صول على متويل مل�شاريع ال�شركة ب�أف�ضل ال�شروط و�أن�سب الأ�سعار.
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الت�صنيف االئتماني

•يعترب التقييم االئتماين لل�شركة هو الأعلى يف اململكة ،فتقييمها من قبل م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين �ستنادر �آند بورز ،فيت�ش ،موديز ( )A1/AA-/AA-على
التوايل مياثل التقييم ال�سيادي للمملكة.
•ويف �إط�������ار �سع�������ي ال�شركة للبحث عن م�صادر متويل جديدة وتنويع م�صادرها التمويلية مل�شاريعها الكربى ،فق�������د قامت ال�شركة مبوا�صلة جهودها و�إبرام اتفاقيات
التمويل كالتايل:

� ً
أوال  :اتفاقية قر�ض بين وزارة المالية وال�شركة ال�سعودية للكهرباء

ً
ً
ح�سنا مببلغ  51مليار ريال ملدة � 25سنة،
قر�ضا
�أق�������ر جمل��������س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز منح ال�شركة ال�سعودي�������ة للكهرباء
لتغطية العجز املايل املتوقع لتنفيذ م�شاريع كهربائية �ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خالل عامي ( 1432و 1433هـ).

ً
ثانيا :تمويل بدعم من بنك ال�صادرات الفرن�سي (كوفا�س):

�أبرم�������ت ال�شرك�������ة اتفاقية قر�ض طويل الأجل ولفرتة �سداد ت�صل �إىل � 12سنة بقيم�������ة  989,1مليون دوالر �أمريكي (�أي ما يعادل  3,7مليار ريال) ،مع جمموعة بنوك
عاملية وهي :جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،بنك �أوف طوكيو ميت�سوبي�شي� ،سيتي بنك ،دويت�شيه بنك و�شركة اخلدمات امل�صرفية �ساميتومو ميت�سو .ويعترب هذا الت�سهيل
�أول متويل حت�صل عليه ال�شركة ب�ضمان بنك تعزيز ال�صادرات الفرن�سي وذلك بغر�ض �شراء معدات من �شركة �أل�ستوم الفرن�سية مل�شروع تو�سعة حمطة ال�شعيبة  3املطلة
على �شاطئ البحر الأحمر وعلى بعد  120كيلومرت ًا جنوب مدينة جدة ,والتي �سوف تنتج  1,200ميجاوات �إ�ضافية من الطاقة بعد اكتمال امل�شروع.

ً
ثالثا :قر�ض ق�صير الأجل من بنك �أوف طوكيو  -ميت�سوبي�شي:

�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مببلغ  500مليون دوالر �أمريكي (�أي ما يعادل  1,875مليون ريال) مع بنك �أوف طوكيو  -ميت�سوبي�شي ،وذلك بغر�ض متويل عدد من
م�شاريع ال�شركة الر�أ�سمالية وي�أتي هذا النوع من التمويل �ضمن �إ�سرتاتيجية ال�شركة.

الف�صل المالي بين �أن�شطة ال�شركة:
توطئة للخطوات امل�ستقبلية يف جمال �إعادة هيكلة �أن�شطة ال�شركة مت اتخاذ العديد من الإجراءات يف جمال الف�صل املايل منها:
•تهيئة النظام املايل مبا يتوافق وحتويل �أن�شطة ال�شركة املختلفة �إىل �شركات تابعة.
•االنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط املالية التالية:
 ت�صنيف �أن�شطة ال�شركة املختلفة �إىل مراكز تكلفة /ربحية /ا�ستثمار. تطبيق اتفاقية اخلدمة بني الأن�شطة. ح�ساب معدل تكلفة ر�أ�س املال ح�سب الأن�شطة.ويجري العمل على �إعداد اتفاقيات �شراء الطاقة وانهائها بني ال�شركة القاب�ضة و�شركات التوليد و �إيجار �شبكة النقل والتوزيع.

هـ) ن�شاط الموارد الب�شرية

انطالق ً
�������ا م�������ن �إدراكها لأهمية دور امل�������وارد الب�شرية يف �إحداث النمو املن�شود وزيادة الكف�������اءة الإنتاجية ،تبنت ال�شركة برامج متخ�ص�ص�������ة الختيار املوظفني وتطويرهم
وتخطيط م�ساراتهم الوظيفية مبا ي�ضمن �شغل املنا�صب بالكفاءات امل�ؤهلة واملتميزة.
ً
وا�ستمرار ًا جلهود تطوير وتنمية املوارد الب�شرية وتنميتها ورفع كفاءتها لت�سهم بفاعلية يف حتقيق كفاءة الأداء ،مت يف عام 2011م ا�ستيعاب  642خريجا من معاهد
ً
ً
جامعيا و�إحلاقهم بربنامج تطوير اجلامعيني (ت�أهيل) ،وقد
متدربا ،كما مت توظيف 529
التدريب بال�شركة ،ليبلغ عدد املتدربني على ر�أ�س العمل بنهاية العام 1,107
ملحوظا ومركز ًا ريادياً
ً
ً
متدربا ،ونتيجة لذلك حققت ال�شركة يف جمال توطني الوظائف منواً
بل�������غ ع�������دد املتدربني اجلامعيني بهذا الربنامج بنهاية عام 2011م 779
ً
بني ال�شركات العاملة يف اململكة ،حيث و�صلت الن�سبة بنهاية 2011م �إلـى  % 87.52مـن جمـمـوع العـاملني البالغ عـددهم  28,414مـوظفـا ،ما �أهلها للح�صول على
العديد من اجلوائز التقديرية على امل�ستويني املحلي والإقليمي جلهودها البارزة يف جمال ت�أهيل املوظفني وتدريبهم وتوطني الوظائف� ،آخرها احل�صول على جائزة
الأمري نايف بن عبدالعزيز الذهبية لل�سعودة يف مو�سمها ال�سابع.
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كم�������ا مت توقيع اتفاقي�������ة التوظيف الرابعة مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية بعد تعديل م�سمى االتفاقيات ،لت�صب�������ح االتفاقية ال�شاملة الأوىل لدعم توظيف ()740
موظف � � � ً�ا كم � � ��ا مت االنتهاء من جتهيز و�إعداد االتفاقية ال�شامل � � ��ة الثانية والتي تتيح دعم توظيف حوايل ( )1,300موظف واملتوقع توقيعها بالربع الأول من 2012م،
ويف جمال تدريب املوارد الب�شرية وتطوير مهاراتها وقدراتها ،نفذت ال�شركة يف عام 2011م براجمها التي ا�شتملت على �إحلاق املوظفني بدورات داخلية وخارجية ،حيث
بلغ �إجمايل امل�شاركات بالدورات ( )37,370م�شاركة ،وا�ستمر تقدمي برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم الإلكرتوين الذاتي (�أنا �أتعلم) ا�ستفاد منها ()1,846
موظف ً
�������ا ،والربام�������ج التطويرية املوجهة للموظفني ال�سعوديني الفنيني والإداريني بهدف �إعداده�������م وتهيئتهم لتويل مهام ومنا�صب جديدة خالل م�سريتهم الوظيفية
ً
ً
بال�شركة مثل برنامج (م�سار) وبرنامج (قيادة) �شملت ( )12,120موظفا ،بالإ�ضافة �إىل عقد ( )56مركز قيا�س �شارك بها ( )366موظفا بني مدير دائرة ومدير �إدارة
ورئي�س قطاع بهدف ت�صميم خطط تطويرية منا�سبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم يف مراكز القيا�س ،ويف برنامج تطوير املوظفني الواعدين الهادف �إىل تهيئة من
ً
ً
موظفا واعد ًا ،ويف هذا ال�سياق َتوا�صل تطبيق برامج اجلودة
م�ستقبال بلغ عدد امل�شمولني بالربنامج ()65
يُ تو�سم فيهم �صفات القيادة ل�شغل وظائف قيادية بال�شركة
فريقا ويف جم�������ال �إبداع ومتيز املوظفني قدم خالل العام ( )546اقرتاحاً
ً
ال�شامل�������ة حي�������ث بلغ عدد الفرق امل�شكلة خالل العام ( )105فرق لي�صل �إجماليها ()1,745
ً
ً
ً
موظفا ب�إجمايل
اقرتاحا ،و�ضمن برنام�������ج متيز املوظفني بلغ متميزي ال�شهر ()1,850
اقرتاحا قبل منها ()2,048
لي�ص�������ل �إجم�������ايل االقرتاحات املقدمة ()4,181
ً
ً
ً
موظفا ،وبلغ متميزي العام ( )426موظفا ب�إجمايل ( )3,169موظفا� ،إىل ذلك مت البدء يف تنفيذ املرحلة الرابعة من م�شروع بطاقة الأداء املتوازن.
()10,094
ويف جمال اجلودة فقد مت ا�ستالم جائزة امللك عبد العزيز للجودة يف دورتها الثانية ،كما اكتملت التجهيزات لعقد ملتقى اجلودة اخلام�س ع�شر بالريا�ض حتت �شعار
ً
طالبا تدريبهم ال�صيفي بال�شركة ،كما
(نح�������و التمي�������ز امل�ؤ�س�سي) والذي �سينطلق يف منت�صف فرباير 2012م ،ومن خ �ل ��ال برنامج تدريب الطالب ال�صيفي �أمت ()612
ً
ً
ً
طالبا دون مكاف�أة).
طالبا مبكاف�أة و ()364
طالبا برنامج التدريب التعاوين)553(( ،
�أمت 917

و) برنامج م�شاركة القطاع الخا�ص في م�شاريع �إنتاج الكهرباء

ملواكب�������ة التنمي�������ة االقت�صادي�������ة التي تعي�شها اململك�������ة والتي تتطلب توفري طاق�������ة كهربائية �ضخمة كان البد لل�شرك�������ة من �إن�شاء عدد كبري من حمط�������ات �إنتاج الطاقة
الكهربائية با�ستثمارات مبا�شرة منها وعن طريق ا�ستثمارات م�شرتكة مع القطاع اخلا�ص �ضمن برناجمها «م�شاركة القطـاع اخلا�ص يف م�شاريع حمطات �إنتاج الطاقة
ً
ً
متفرغا للإ�شراف عليه.
فريقا
الكهربائية ( )IPPsوالذي �أقرتـه يف عام 2007م و�شكلت
ومل�ساندة الفريق مت التعاقد مع بيوت خربة عاملية لديها معرفة يف املجاالت الفنية والقانونية واملالية مب�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية امل�ستقلة .وا�ستهدفت ال�شركة
يف املرحلة الأوىل من الربنامج ثالثة م�شاريع بنظام البناء والتملك والت�شغيل قدرت ا�ستثماراتها ب�أكرث من  28مليار ريال وتف�صيلها كما يلي:
امل�شروع الأول يف رابغ باملنطقة الغربية وبقدرة  1,204ميجاوات ،وقد مت توقيع اتفاقياته يف الربع الثاين من 2009م مع حتالف �شركتي كهرباء كوريا (كيبكو) و�شركة
�أعمال املياه والطاقة الدولية (اكوا باور) ،و�سيبد�أ الإنتاج يف الربع الثاين من عام 2012م ،و�إكمال ت�شغيل امل�شروع يف عام 2013م.
امل�شروع الثاين يف �ضرماء مبنطقة الريا�ض وبقدرة  1,729ميجاوات ،وقد مت توقيع اتفاقياته يف الربع الثاين لعام 2010م مع حتالف �شركة �سويز وجمموعة اجلميح
و�شركة �سوجيتز ،و�سيبد�أ الإنتاج يف الربع الثاين من عام 2012م ،و�إكمال امل�شروع يف عام 2013م.
�أم � � ��ا امل�ش � � ��روع الثالث ف�سيكون بالقريّة باملنطقة ال�شرقية وبقدرة  3,927ميجاوات ،ومت توقيع اتفاقيات�������ه بتاريخ 2011 /9 /21م مع حتالف مكون من �شركة �أعمال
املياه والطاقة الدولية (اكوا بور بروجكت)� ،سام�سوجن �سي �آند تي كوربوري�شن ومينا �صندوق البنية التحتية املحدودة .و�سيبد�أ الإنتاج يف الربع الثاين من عام 2014م
،ويكتمل يف الربع الثالث عام 2014م.
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وفيما يلي جدول يبني م�شاريع برنامج م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إنتاج الكهرباء ( )IPPت�شرتي ال�شركة ال�سعودية للكهرباء كامل �إنتاج هذه امل�شاريع من الكهرباء:

ز) الم�ساهمون

ً
ً
بالغا بتعزيز جودة الإف�ص�������اح عن النتائج املالية
اهتماما
ت�سع�������ى ال�شرك�������ة لتحقيق تطلع�������ات امل�ساهمني وتنمية حقوقهم وت�سهي�������ل ح�صولهم على املعلومات ،وت�������ويل
والتط � � ��ورات املهم � � ��ة والتغريات اجلوهري � � ��ة من حيث الكم والنوع والتوقيت .وا�ستم � � ��رت ال�شركة يف بذل جهودها الرامية لتعزيز �سب � � ��ل التوا�صل مع م�ساهميها وحثهم
عل � � ��ى �إي � � ��داع �شهادات �أ�سهمهم يف حمافظ ا�ستثمارية ،ما ي�سهل �إيداع �أرباحهم يف حمافظهم لدى البنوك املختلفة خالل اليوم الأول ل�صرف الأرباح ،وحتر�ص ال�شركة
دائم � � � ً�ا عل � � ��ى التوا�صل الفعال مع اجله � � ��ات املعنية بال�سوق املالية ،وتب � � ��ادل املعلومات ذات العالقة بال�شركة م � � ��ع امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالي � � ��ة واال�ستثمارية ،وتراعي
ال�شرك�������ة تطبيق الأحكام اال�سرت�شادية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركـ�������ات ،ال�سيما ما يتعلق بحقوق امل�ساهمني وااللتزام بالتعليمات وبالإجراءات املتعلقة بالإف�صاح
وال�شفافية ،ومطابقة �أنظمتها الداخلية مع نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.
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 -2و�صف خطط ال�شركة وقراراتها املهمة والتوقعات امل�ستقبلية:
�أ) �إعادة هيكلة ال�شركة

ت�سعى ال�شركة ال�سعودية للكهرباء منذ �إن�شائها �إىل حتقيق �أف�ضل �أ�سلوب ميكن تطبيقه لتنفيذ برنامج �إعادة الهيكلة لتحقيق توجهات الدولة يف الو�صول �إىل �سوق
تناف�س�������ي يحق�������ق �أف�ضل خدمة كهربائية ميكن تقدميها للم�ستهلكني ودون �أن ي�ؤثر ذلك يف ا�ستمرارية اخلدمة �أو الإخالل بالتزامات ال�شركة وم�س�ؤولياتها جتاه ت�أمني
الطاقة وتعميم اخلدمة مع اال�ستمرار يف رفع الكفاءة وتخفي�ض التكلفة.

ويف هذا الإطار فقد اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة حتويل �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية �إىل �أربع �شركات توليد و�شركة لنقل الطاقة و�شركة توزيع ،تكون جميعها يف البداية
مملوك�������ة لل�شرك�������ة ال�سعودية للكهرباء والتي �سيكون �ضمن م�س�ؤولياتها تخطيط املنظومة الكهربائية ومتويل م�شاريع جميع ال�شركات وتقدمي اخلدمات امل�شرتكة لها.
وبعد التن�سيق ما بني ال�شركة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج فقد تقرر �أن تكون البداية بت�أ�سي�س و�إطالق �شركة نقل الطاقة ،والتي مت بف�ضل اهلل االنتهاء من
�إج�������راءات ت�أ�سي�سه�������ا وحتويل �أ�صولها و�إعداد هياكلها التنظيمية ،و�ستبد�أ «ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء» بالفعل مبزاولة �أعمالها يف بداية عام 2012م .كما �شرعت
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء يف �إجراءات ت�أ�سي�س �شركات التوليد و�شركة التوزيع وتنفيذ الأعمال املطلوبة لتكون هذه ال�شركات جاهزة �إن �شاء اهلل لبدء �أعمالها خالل
عام 2013م.

ب) الخطط والتوقعات الم�ستقبلية

•يف �إطار خطة ال�شركة لتلبية الزيادة املتنامية يف الأحمال والطاقة الكهربائية� ،ستتم �إ�ضافة قدرات توليد جديدة من حمطات ال�شركة مبقدار ( )2,995ميجاوات
خالل عام 2012م ،و ( )14,114ميجاوات خالل �سنوات اخلطة (2013م 2017 -م).
•�ضمن برنامج م�شاركة القطاع اخلا�ص يف زيادة قدرات التوليد ملجابهة الأحمال امل�ستقبلية �ستتم �إ�ضافة ( )1,217ميجاوات خالل موازنة عام 2012م،
و ( )11,144ميجاوات خالل �سنوات اخلطة (2013م 2017 -م).
•يف �إطار خطة ال�شركة لتعزيز �شبكات النقل وزيادة موثوقيتها� ،سيتم �إ�ضــافة خطوط نقل بطول ( )1,338كم دائري يف عام 2012م ،كما �سيبلغ �إجمايل خطوط
النق�������ل امل�ضافة خالل �سنوات اخلط�������ة (2013م – 2017م) ( )13,335كم دائري ،كما �سيتم �إ�ضافة عدد ( )30حمطة حتويل خالل عام 2012م ليبلغ �إجمايل
عدد حمطات التحويل امل�ضافة خالل �سنوات اخلطة (2013م – 2017م) ( )162حمطة حتويل.
•�سيت�������م تو�صي�������ل اخلدمة الكهربائية ملا يزيد على (� )344ألف م�شرتك جديد خالل ع�������ام 2012م بتكلفة تبلغ ( )4,680مليون ريال ،كمـا �سيبلغ عدد امل�شرتكني
اجلدد خالل �سنوات اخلطة (2013م 2017 -م) ما يزيد على (� )1,813ألف م�شـرتك جديد بتكلفة تو�صيل تبلغ ( )23,460مليون ريال .وبذلك ي�صل �إجمايل
عدد امل�شرتكني بنهاية عام 2017م �إىل ( )8,4مليون م�شرتك.
ً
ً
�سكنيا يف عام 2012م لي�صل �إجمايل عدد التجمعات ال�سكنية امل�ضافة
جتمعا
•يف �إطار اخلطة التنموية للمناطق احل�ضرية باململكة �سيتم اكتمال كهربة ()173
ً
ً
�سكنيا.
جتمعا
والتي �سيتم كهربتها خالل �سنوات اخلطة (2013م – 2017م) �إىل ()121
•لتعزي � � ��ز �شب � � ��كات التوزيع �سيتم �إ�ضاف � � ��ة �أطوال خطوط توزيع بطول (� )22ألف كم يف عام 2012م لي�صبح �إجمايل �أط � � ��وال خطوط �شبكة التوزيع امل�ضافة خالل
�سنوات اخلطة (2013م – 2017م) (� )120ألف كم ،و�سيتم �إ�ضافة (� )20ألف حمول خالل عام 2012م ,كما �سيبلغ �إجمايل عدد املحوالت امل�ضافة خالل �سنوات
اخلطة (2013م – 2017م) (� )111ألف حمول.
• ت�سع�������ى ال�شرك�������ة من خالل برامج التطوير �إىل رفع كفاءة املوظفني وتزويدهم بالتدريب الالزم لأداء العمل بكفاءة وفاعلية ،حيث �سيبلغ عدد امل�شاركني يف دورات
ً
م�شاركا خالل عام 2012م و�ستبلغ ن�سبة �أيام التطوير �إىل �أيام العمل  ،% 2.1ويف �إطار برنامج توطني الوظائف وخدمة املجتمع
التطوير الق�صرية ()36,823
ً
ً
متدربا من
موظفا من خريجي اجلامعات حديثي التخرج� ،إ�ضاف � � ��ة �إىل التحاق ()1,775
ال�������ذي تنتهج�������ه ال�شركة �سيتم خالل ع�������ام 2012م ا�ستقطاب ()776
خريجي املدار�س الثانوية وكليات التقنية بربامج التدريب التابعة لل�شركة ،و�ستكون ن�سبة التوطني  % 86.82يف عام 2012م لت�صل �إىل ما يقارب  % 91بنهاية
عام 2017م.
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ج) المخاطر التي قد تواجهها ال�شركة

هن � � ��اك بع� � � ��ض املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة مثل املخاطر املتعلقة ب�إنتاج الطاقة الكهربائية على املدى القريب حتى عام (2014م – 2015م) واملخاطر املتعلقة
باملوردي�������ن والعمالء وال�شركاء ،وكذلك املخاط�������ر املتعلقة بالتطوير والتغري ال�سريع يف التقنية ،وارتفاع �أ�سعار املواد ،وتغري ا�ستخدام الوقود والأنظمة املنظمة حلماية
البيئة واملخاطر املرتبطة باملحافظة على الكفاءات الب�شرية.

المخاطر المرتبطة ب�إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها

�أدت الزيادة ال�سنوية الكبرية يف الأحمال الكهربائية الناجمة عن التطور والنمو الكبريين يف جميع القطاعات ،بجانب فتح �آفاق اال�ستثمار الداخلي واخلارجي �إىل
تزايد معدل منو الطلب على الطاقة الكهربائية (ارتفعت الأحمال بن�سب منو ت�صل �إىل ما يزيد على  % 6كما يف عام 2011م) �أي مايعادل ( 2,737م .و) ،وبالتايل
هذا يتطلب ما يلي:

 -1توافر احتياطي توليد منا�سب ( )%15 -10من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادر ًا على:

•مواجهة �أي ت�أخري حمتمل �أو �أي خط�أ خالل �إجراءات تنظيمية لعملية تر�سية وحدات التوليد املطلوبة.
•تفادي ت�أخر تنفيذ م�شروع توليد من قبل القطاع اخلا�ص (.)IPP
•تفادي الإنقطاعات �أو ف�صل التغذية عن بع�ض الأحمال يف حاالت اخلروج اال�ضطراري لبع�ض وحدات التوليد.

 -2توفر �شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة وقادرة على نقل الطاقة وتبادلها بين مختلف المناطق.

�إيجاد تعريفةكهربائية منا�سبة تعك�س التكلفة احلقيقية الالزمة لتغطية التكاليف الت�شغيلية واال�ستثمارات الر�أ�سمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها،
مع عائد ربحي على اال�ستثمار.

المخاطر المتعلقة بالموردين والعمالء وال�شركاء

تواج � � ��ه ال�شرك � � ��ة خماطر ترتبط باملوردين والعمالء وال�شركاء وذلك يف جمال ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف م�شاريع الإنتاج املزدوج �أو م�شاريع �إنتاج الكهرباء ،وتتمثل
هذه املخاطر يف الآتي:
.1
.2
.3
.4
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ً
ً
خ�صو�صا يف ظل التحديات التي تفر�ضها التطورات ال�صناعية املت�سارعة والتي تتزامن مع
عامليا يزيد من حدة التناف�س
1زي�������ادة الطلب لإن�شاء حمطات الطاق�������ة
زي�������ادة الطل�������ب على الطاقة داخ�������ل اململكة ب�سبب النمو ال�سكاين امللحوظ والتو�س�������ع يف تطوير البنية التحتية يف جميع مناطق اململك�������ة ومدنها و�إن�شاء م�شاريع
�صناعية وجتارية وعمرانية كبرية.
2االلتزام باملحافظة على البيئة وما يرتتب على ذلك من زيادة يف تكاليف الإنتاج.
3ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال الوطنية والأجنبية لرفع معدالت النمو اال�ستثماري امل�ستمر يف هذا املجال وا�ستقطاب التقنيات احلديثة.
4االرتف�������اع يف �أ�سع�������ار ال�شحن والت�أمني و�أ�سعار اخلام وارتفاع تكاليفها نتيجة لندرة بع�ض املواد اخل�������ام يف الأ�سواق العاملية وارتفاع �أجور الأيدي العاملة والنزاعات
الإقليمية وخماطر احلروب.
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المخاطر المرتبطة بالقوانين والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة

تواجه ال�شركة خماطر ترتبط بالأنظمة والأحكام املنظمة لقطاع الكهرباء من خالل خماطر تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة لقطاع الكهرباء.

المخاطر المرتبطة بالتغير والتطور ال�سريع في التقنية

هن � � ��اك خماط � � ��ر ب�سبب التطور ال�سريع يف التقنية وارتفاع �أ�سعار الربامج والتطبيقات التقنية العاملية واملحلية ،وتقوم ال�شركة باختيار �أف�ضل التقنيات احلديثة التي
ً
ً
ً
وعامليا وتنتجها �شركات عاملية متخ�ص�صة يف ذلك من �أجل �ضمان �أف�ضل الأ�سعار وا�ستمرارية امل�ساندة الفنية والتطوير.
حمليا
جناحا يف خدمة �شركات مماثلة
�أثبتت

المخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات الب�شرية

ً
حاليا
هن � � ��اك خماطر ب�سب � � ��ب وجود فر�ص وحوافز يف ال�سوق املحلي ت�ؤدي �إىل ت�سرب الكفاءات الوطنية امل�ؤهلة واملدرب � � ��ة �إىل �شركات وم�ؤ�س�سات �أخرى ،وقامت ال�شركة
للح � � ��د م � � ��ن ت�سرب الكفاءات بال�شركة بعمل العديد من الإجراءات والأنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وت�شجيعها على اال�ستمرار بالعمل لدى ال�شركة مثل:
(نظام �صندوق التوفري واالدخار والقرو�ض ال�سكنية املي�سرة والتدريب واالبتعاث اخلارجي).
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 -3ملخ�ص النتائج المالية

فيما يلي بيان بقائمة املركز املايل وقائمة الدخل لل�شركة ،وتو�ضح اجلداول التالية تفا�صيل املوجودات واملطلوبات وحقوق امل�ساهمني والإيرادات وامل�صروفات و�صافـي
الربح للعام املايل 2011م مقارنة بالأعوام املالية الأربعة ال�سابقة (وملزيد من التفا�صيل ميكن االطالع على القوائم املالية املرفقة والإي�ضاحات املتممة لها):

											
�أ) قائمة المـركـز المـالـي

18
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الأرقام بالألف ريال
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ب) قائمة الدخل

					

مت �إعادة ت�صنيف بني امل�صاريف العمومية والإدارية وم�صاريف الت�شغيل جلميع �سنوات املقارنة لتتفق مع ت�صنيف عام 2011م.

20
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الأرقام بالألف ريال

 -4التحليل الجغرافي لإيرادات ال�شركة
ً
ً
جغرافيا ملبيعات ال�شركة ح�سب املناطق (القطاعات) التي تعمل بها:
حتليال
متار�س ال�شركة �أعمالها يف جميع مناطق اململكة ،حيث يو�ضح اجلدول التايل
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� -5إي�ضاح للنتائج الت�شغيلية مقارنة بنتائج ال�سنة ال�سابقة

وفيما يلي حتليل للتغريات بني عامي 2010م و 2011م:
•املبيعات :ارتفعت املبيعات بن�سبة  % 9نتيجة لنمو الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية ،وتعديل التعريفة على فئات احلكومي والتجاري وال�صناعي.
•الربح الت�شغيلي :انخف�ض الربح الت�شغيلي ب�سبب االرتفاع يف م�صاريف اال�ستهالك والطاقة امل�شرتاة.
•الزكاة :يتم احت�ساب الزكاة بنا ًء على الوعاء الزكوي و�صافـي الربح املعدل.
•�صافـي الدخل :انخف�ض �صافـي الدخل نتيجة ارتفاع م�صاريف اال�ستهالك والطاقة امل�شرتاة.

� -6إي�ضاح لأي اختالف عن معايير المحا�سبة

ً
طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليه�������ا يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
مت �إع�������داد القوائ�������م املالي�������ة لل�شركة خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2011م
للمحا�سبني القانونيني.

22

تقرير جمل�س الإدارة

 -7ال�شركات التابعة

متتل�������ك ال�شرك�������ة ح�ص� ً
ص�������ا � /أ�سهم يف ر�أ�س مال كل من :هيئة الرب�������ط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،و�شركة امل�������اء والكهرباء ،و�شركة الكهرباء
لل�صكوك ،و�شركة �ضوئيات لالت�صاالت ،وال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء ،و�شركة �ضرماء للكهرباء ،و�شركة هجر ،و�شركة رابغ للكهرباء لإنتاج الكهرباء ح�سب اجلدول
التايل:
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 -8الأ�سهم و�أدوات الدين ال�صادرة لكل �شركة تابعة
ال توجد �أ�سهم و�أدوات دين �أ�صدرتها ال�شركات التابعة لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها.

� -9سيا�سة ال�شركة في توزيع الأرباح
توزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية  -املتحققة  -بعد ح�سم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التايل:
يجنب ( )% 10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية �أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال،
ويجوز لل�شركة جتنيب ن�سبة التزيد على ( )% 10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي �آخر وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة مع مراعاة ما يلي:
ً
(ثانيا) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )169وتاريخ 1419 / 8 /11هـ واملعدلة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ()327
•الأحكام الواردة يف الفقرة ( )2من البند
وتاري�������خ 1430/ 9 /24ه�������ـ القا�ض�������ي باملوافقة على متديد تنازل احلكومة عن ن�صيبها من الأرباح ملدة ع�شرة �سن�������وات اعتبارا من تاريخ 1430/ 12 /30هـ ,يوزع
الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني ال تقل عن ( )% 5من ر�أ�س املال املدفوع.
ً
وفقا للأ�س��������س والتعليمات ال�سارية بعد خ�صم امل�صروفات واال�سته���ل���اكات واالحتياطيات التي قررتها اجلمعية العامة
•تخ�ص��������ص مكاف��������أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
ً
�������ا لأح�������كام النظ�������ام الأ�سا�سي لل�شركة وبعد توزيع ربح على امل�ساهم���ي���ن ال يقل عن ( )% 5من ر�أ�س مال ال�شركة ,وذلك وفق ً
تطبيق ً
ووفقا
�������ا لأحكام نظام ال�شركات
للتعليمات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة.
•يوزع الباقي – بعد ذلك – على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو يرحل �إىل الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.
ً
أرباحا �صافية قدرها (� )2,213,159ألف ريال وذلك بعد ح�سم ال�������زكاة ال�شرعية وقبل توزيع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وق�������د حقق�������ت ال�شركة خالل عام 2011م �
ً
وفقا ملا ورد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة وذلك على النحو التايل:
ويقرتح جمل�س الإدارة توزيع هذه الأرباح
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 -10م�صالح الأ�شخا�ص في �أ�سهم ال�شركة

ال يوجد خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2011م �أي م�صلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت لأي �أ�شخا�ص .ويو�ضح اجلدول التايل قائمة ب�أ�سماء
وملكية امل�ساهمني الذين ميلكون  % 5ف�أكرث و�أي تغري يف امللكية خالل 2011م:

 -11الم�صالح والحقوق لأع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين في �أ�سهم و�أدوات دين ال�شركة:
�أ ) الم�صالح والحقوق لأع�ضاء مجل�س الإدارة في �أ�سهم و�أدوات دين ال�شركة خالل عام 2011م

ً
�سهما تعترب
ن�س�������ب امللكي�������ة والتغري يف عدد الأ�سهم يف اجلدول ال�سابق ت�ساوي �صفر ًا لأن عدد الأ�سهم اململوكة ون�سبتها لإجم�������ايل �أ�سهم ال�شركة البالغ عددها 4,166,593,815
ً
تقريبا.
هام�شية وت�ساوي �صفر ًا
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ب) الم�صالح والحقوق لكبار التنفيذيين في �أ�سهم و�أدوات دين ال�شركة خالل عام 2011م

ً
�سهما
•ن�سب امللكية والتغري يف عدد الأ�سهم يف اجلدول ال�سابق ت�ساوي �صفر ًا لأن عدد الأ�سهم اململوكة ون�سبتها لإجمايل �أ�سهم ال�شركة البالغ عددها 4,166,593,815
ً
تقريبا.
تعترب هام�شية وت�ساوي �صفر ًا

 -12المعلومات المتعلقة بقرو�ض ال�شركة:
�أ) بيان بالقرو�ض طويلة الأجل التجارية كما في 2011/12/31م

26
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الأرقام بالألف ريال

				
ب) بيان بالقرو�ض الحكومية كما في 2011/12/31م

الأرقام بالألف ريال

*يظهر القر�ض احلكومي لل�شركة يف القوائم املالية بالقيمة احلالية وفق معايري املحا�سبة ذات ال�صلة ،ويتم ت�سجيل الفرق بني القيمة امل�ستلمة والقيمة احلالية �ضمن ذمم حكومية طويلة
الأجل.

 -13و�صف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأ�سهم وحقوق الخيار ومذكرات الإكتتاب
ال توج � � ��د �أي �أدوات دي � � ��ن قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم �أو �أي حقوق خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها ال�شركة �أو منحتها خالل ال�سنة املالية املنتهية
يف 2011/12/31م.

 -14و�صف حقوق التحويل واالكتتاب وحقوق الخيار
ال توج � � ��د �أي حق � � ��وق حتوي � � ��ل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم �أو حقوق خيار �أو �شهادات حق � � ��وق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة خالل عام
2011م.

 -15و�صف لأدوات الدين القابلة للإ�سترداد

ال يوجد �أي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.
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 -16اجتماعات مجل�س الإدارة و�سجل الح�ضور
عقد جمل�س �إدارة ال�شركة ( )7اجتماعات خالل عام 2011م ،وفيما يلي بيان ب�أ�سمـاء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعـدد االجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو:

 -17الم�صالح في عقود ال�شركة
ال توج�������د خ���ل���ال عام 2011م �أي عقود كانت ال�شركة طرف ً
�������ا فيها �أو كانت فيها م�صلحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو للرئي�س التنفيذي �أو للم�س�ؤول املايل �أو لأي �شخ�ص
ذي عالقة ب�أي منهم.

 -18التنازالت عن الرواتب والتعوي�ضات والأرباح
ال توجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مت مبوجبه تنازل �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ضات.

 -19تنازالت الم�ساهمين عن الحقوق في الأرباح
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم  327وتاريخ 1430/ 9 /24هـ وافقت احلكومة على متديد تنازلها عن ن�صيبها من الأرباح التي توزعها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
ملدة ع�شر �سنوات �أخرى تبد�أ من تاريخ 1430/ 12/ 30هـ .والتوجد خالل عام 2011م �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أي من امل�ساهمني عن حقوقه يف الأرباح.
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 - 20المدفوعات النظامية الم�ستحقة

اجلدول �أدناه يو�ضح قيمة امل�ستحقات للجهات النظامية �أو الرقابية بالدولة:

 -21البرامج التحفيزية لموظفي ال�شركة
�أ) برنامج االدخار

بادرت ال�شركة �إىل �إيجاد نظام للتوفري والإدخار (اختياري) لتحفيز املوظفني وتعزيز والئهم وانتمائهم لل�شركة مما ي�ساهم يف رفع م�ستوى الأداء ،وكذلك ا�ستقطاب
الكوادر ال�سعودية امل�ؤهلة وحتفيزهم على اال�ستمرار يف اخلدمة وم�ساعدة املوظف ال�سعودي على جتميع مدخراته واال�ستفادة منها عند التقاعد �أو انتهاء اخلدمة.
ً
وفقا ل�شروط
وتقوم ال�شركة با�ستقطاع جزء من الراتب لإ�ستثماره مل�صلحة املوظف امل�شرتك يف الربنامج ،وتختار ال�شركة جماالت منا�سبة ال�ستثمار �أموال الربنامج
اال�ستثمار الإ�سالمية ،يف �أوعية وحمافظ متدنية املخاطر وعلى الوجه الذي يحقق م�صالح املوظفني امل�شرتكني.
وت�ساه�������م ال�شركة بن�سب�������ة  % 100من قيمة اال�شرتاك ال�شهري للموظف وتقيّده يف ح�سابه ،كما يتم احت�ساب ا�ستحقاق املوظف مل�ساهمة ال�شركة وفق �أ�س�س و�ضعتها
ال�شركة تبد�أ من  % 10عند اكتمال ال�سنة الأوىل لال�شرتاك وت�صل �إىل  % 100عند اكتمال ال�سنة العا�شرة لال�شرتاك وحت�سب م�ستحقات املوظف من هذه امل�ساهمة
يف حالة انتهاء اال�شرتاك وفق ال�ضوابط النظامية .وفيما يلي �إي�ضاح للتغري الذي حدث على م�ساهمة املوظفني امل�شرتكني يف الربنامج وامل�ستحق لهم من م�ساهمة
ال�شركة خالل العام:
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تتمة  -21 :البرامج التحفيزية لموظفي ال�شركة

ب) برنامج القرو�ض
وا�صل � � ��ت ال�شرك � � ��ة للعام الثالث تقدمي القرو�ض ال�سكنية للموظفني ال�سعوديني وفق �ضوابط الربنامج لتموي � � ��ل متلك �أو بناء �أو �إكمال بناء امل�ساكن بتمويل ي�صل �إىل
ً
عاما مع م�ساهمة ال�شركة بتحمل  % 70من تكلفة التمويل وتوقف م�ساهمة ال�شركة عند انتهاء خدمة املوظف
( 1,200,000ري�������ال) وم�������دة �سداد متتد �إىل ع�شرين
لأي �سب � � ��ب ،حيث مت هذا العام االتف � � ��اق مع ثالثة بنوك حملية لتمويل هذا الربنامج ب�صيغة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (مرابحة) ،وقد انطبقت �شروط
ً
موظفا �أنهى ( )640منهم �إجراءاتهم مع البنك املمول.
الربنامج على ()3,706
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 -22ال�سجالت المحا�سبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها
لل�شرك�������ة نظ�������ام رقابة داخلية مت ت�صميم�������ه لإدارة املخاطر واملحافظة على �أ�صول ال�شركة وتوف���ي���ر قناعة معقولة ب�سالمة التقارير املالية الت�������ي يتم �إعدادها من واقع
ً
ً
ً
ً
متكامال لقيد املعامالت املالية كاف�������ة وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح،
حما�سبيا
ماليا
نظاما
ال�سج���ل���ات املحا�سبي�������ة ،وطبقت ال�شركة
ً
طبقا لالئحة املراجع�������ة الداخلية املعتمدة من جمل�س الإدارة،
ول�������دى ال�شرك�������ة �إدارة م�ستقلة للمراجعة الداخلية مرتبط�������ة بلجنة املراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها
حيث تقوم بفح�ص نظام الرقابة الداخلية ب�شكـل م�ستمر للت�أكد من كفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مالية وت�شغيلية لتقييم �أعمال ال�شركة .وتقوم جلنة املراجعة
املنبثقة من جمل�س الإدارة بالنظر يف املالحظات التي يقدمها مراجعو احل�سابات اخلارجيون واملراجع الداخلي ونتائج درا�ستهم ملدى كفاءة وفعالية �إجراءات الرقابة
الداخلية لل�شركة وا�ستخال�ص �أي تو�صيات لتح�سينها ورفعها ملجل�س �إدارة ال�شركة .وتقر ال�شركة ب�أنه ال يوجد �أي �شـك ب�ش�أن قدرتها على موا�صلة ن�شاطها.

 -23تقرير المحا�سب القانوني لل�شركة

وافقت اجلمعيـة العامة العادية التا�سعة املنعقدة بتاريخ 2011/ 04 /04م على تعيني مكتب �إرن�ست ويونغ و�شركاه كمحا�سب قانوين لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2011/ 12 /31م .ومل يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين لل�شركة �أي حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية.

 -24تو�صية المجل�س ب�ش�أن المحا�سب القانوني لل�شركة
مل ت�صدر �أي تو�صية من جمل�س الإدارة با�ستبدال املحا�سب القانوين منذ اعتماده يف اجلمعية العامة ال�سابقة.

 -25االلتزام بالئحة حوكمة ال�شركات
تقوم ال�شركة بتطبيق معظم الأحكام اال�سرت�شادية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومازالت ال�شركة متعاقدة مع �أحد بيوت اخلربة
لإعداد الئحة حوكمة لل�شركة ين�سجم مع الأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية.
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�أ) �أحكام الالئحة التي لم تطبق
يو�ضح اجلدول �أدناه �أحكام الالئحة التي مل تطبق يف ال�شركة حتى الآن مع بيان �أ�سباب عدم التطبيق:

32
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تتمة � :أحكام الالئحة التي لم تطبق
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ب) ع�ضوية �أع�ضاء مجل�س الإدارة في ال�شركات الم�ساهمة الأخرى
فـيما يلي بيان ب�أ�سمـاء �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين لديهم ع�ضوية وع�ضويتهم يف ال�شركات امل�ساهمة الأخرى:

34
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ج) تكوين مجل�س الإدارة وت�صنيف ع�ضويتهم

ً
علما �أنه مت تعيني املهند�س /زياد بن حممد ال�شيحة كع�ضو جمل�س �إدارة جديد
جميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة غري تنفيذيني من بينهم ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني،
ً
خلف ً
�������ا للمهند�س/ع�ص�������ام بن علوان البيات لتقاعده عن العمل بتاري�������خ 2011/ 11/ 02م .ويوجد حاليا � 8أع�ضاء باملجل�س ،وفيما يلي بيان ب�أ�سمـاء �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وت�صنيف ع�ضويتهم يف ال�شركة:

ً
خلفا للمهند�س ع�صام بن علوان البيات.
* تعيني املهند�س زياد بن حممد ال�شيحة ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة اعتبار ًا من 2011 /11/ 02م حتى 2011 /12/ 31م
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د) لجان مجل�س الإدارة
يوج�������د يف جمل�س الإدارة خالل ع�������ام 2011م �أربع جلان دائمة هي جلنة املراجعة ،واللجنة التنفيذية ،وجلنة املوارد الب�شرية ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وفيما يلي
ملخ�ص للجان الدائمة املنبثقة من جمل�س الإدارة يف عام 2011م.

لجنة المراجعة

تتكون جلنة املراجعة من (� )4أع�ضاء (غري تنفيذيني) من بينهم خمت�صون بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية ،وقد وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على اقرتاح جمل�س الإدارة
ب�ش � � ��أن قواع � � ��د اختيار �أع�ضائها ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجنة ،وقد عقدت جلنة املراجع � � ��ة ( )9اجتماعات خالل 2011م ،ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء
جلنة املراجعة وعدد مرات احل�ضور لكل منهم:

وتخت�ص لجنة المراجعة بما يلي:
•مراجعة ومناق�شة امليزانية اخلتامية وح�سابات الأرباح واخل�سائر قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة.
•التو�صية ملجل�س الإدارة ومن ثم للجمعية العامة باختيار مراجعي احل�سابات اخلارجيني وحتديد �أتعابهم.
•مراجعة املركز املايل لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر كل ثالثة �أ�شهر والتو�صية لرئي�س جمل�س الإدارة �أو من ينيبه باعتماد ن�شر القوائم املالية الربع �سنوية يف
ً
نظاما.
ال�صحف املحلية وذلك خالل املدة املحددة
•النظ�������ر يف التقارير واملالحظات التي يقدمها مراجعو احل�سابات اخلارجيون واملراج�������ع الداخلي ودرا�سة مدى كفاية وفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة
وا�ستخال�ص �أي تو�صيات لتح�سينها ورفعها ملجل�س �إدارة ال�شركة.
•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعديل دليل ال�سيا�سات املحا�سبية يف �ضوء املعايري املحا�سبية امل�ستجدة.
•مراجعة التقارير الواردة من مراجعي احل�سابات الداخليني واخلارجيني اخلا�صة بالتزام الإدارة بالأنظمة والتعليمات الداخلية واخلارجية وباملعايري املحا�سبية
املعتمدة.
•تقوم اللجنة برفع ما تتو�صل �إليه من مقرتحات وتو�صيات �إىل جمل�س الإدارة لإقرار ما يراه ب�ش�أنها.
36
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اللجنة التنفيذية
ً
علما �أن املهند�س /ع�صام بن علوان البيات تقاعد عن العمل بتاريخ
تتكون اللجنة التنفيذية من (� )5أع�ضاء ،وقد عقدت اللجنة ( )8اجتماعات خالل عام 2011م،
2011/ 11/ 02م ،ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات احل�ضور لكل منهم:

وتخت�ص اللجنة التنفيذية مبا يلي:
•مراجعة اخلطط والدرا�سات املتعلقة ب�إعادة هيكلة �أن�شطة ال�شركة.
•مراجعة املوازنة العامة (الر�أ�سمالية والت�شغيلية) وامل�شاريع املقرتحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدرا�سات واخلطط والأ�ساليب التمويلية املتعلقة بها.
•املراجعة الدورية لإجنازات ال�شركة مقارنة باملوازنات املعتمدة.
•النظر فيما يحيله �إليها املجل�س من �أمور تخ�ص ال�شركة.

تقرير جمل�س الإدارة

37

لجنة الموارد الب�شرية
تتك�������ون جلن�������ة املوارد الب�شرية من (� )4أع�ضاء ،وقد عقدت اللجنة ( )5اجتماع�������ات خالل عام 2011م ،ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جلنة املوارد الب�شرية وعدد
مرات احل�ضور لكل منهم:

وتخت�ص جلنة املوارد الب�شرية مبا يلي:

•مراجعة ال�سيا�سات والأنظمة العامة للموارد الب�شرية.
•مراجعة �سلم الرواتب وبدالت ال�سكن والنقل ملوظفي ال�شركة.
•تر�شيح الرئي�س التنفيذي لل�شركة ومراجعة خم�ص�صاته ومكاف�آته ال�سنوية والتو�صية للمجل�س بتمديد خدماته.
•تر�شي�������ح الك�������وادر امل�ؤهلة ل�شغل وظائف نائب رئي�س تنفيذي ونائ�������ب رئي�س �أول املقرتحة من الرئي�س التنفيذي وترقيتهم وحتدي�������د رواتبهم وبدالتهم ومكاف�آتهم
ومتديد خدماتهم.
•مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي لل�شركة للمراتب  57فما فوق.
•مراجعة الأ�س�س واملعايري العامة الختيار القيادات العليا (رئي�س قطاع ف�أعلى).
•مراجعة �أ�س�س توزيع املكاف�آت ال�سنوية املقرة من جمل�س الإدارة.
•مراجع�������ة لوائح �أنظمة املوارد الب�شرية اخلا�صة بالتقاع�������د واخلدمات ال�صحية وال�صندوق التعاوين والتوفري واالدخار ومراجعة الئحة تنظيم العمل واجلزاءات
بال�شركة التي تعتمد من وزارة العمل.
•مراجعة �أ�س�س العالوات ال�سنوية جلميع موظفي ال�شركة.
•النظر فيما يحيله �إليها املجل�س من �أمور تخ�ص املوارد الب�شرية بال�شركة.
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لجنة التر�شيحات والمكاف�آت
تتك�������ون جلن�������ة الرت�شيحات واملكاف�آت م�������ن (� )5أع�ضاء ،وعقدت اللجن�������ة ( )5اجتماعات خالل ع�������ام 2011م ،ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ض�������اء جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت وعدد مرات احل�ضور لكل منهم:

وتخت�ص جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مبا يلي:

ً
وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته ب�أي جرمية خملة بال�شرف
•التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س
والأمانة.
•املراجع�������ة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل��������س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف
ذلك حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
•مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
•حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
•الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
•و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.
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هـ) مكاف�آت و تعوي�ضات �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين
فيم�������ا يلي تفا�صيل ع�������ن املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات مبا فيهم الرئي�س
التنفيذي واملدير املايل:
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و) العقوبات والجزاءات المفرو�ضة على ال�شركة
اليوجد �أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركـة من هيئة ال�سوق املالية �أو من �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى.

ز) نتائج المراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية
تق � � ��وم جلن � � ��ة املراجعة املنبثقة من جمل�س الإدارة واملكونة م � � ��ن �أربعة �أع�ضاء ،اثنان منهم م�ستقالن من خارج املجل�س ،بدرا�س � � ��ة التقارير الدورية التي تعدها املراجعة
الداخلي�������ة يف ال�شرك�������ة عن تقييمها لإجراءات الرقاب�������ة الداخلية من حيث ت�صميمها وكذلك تطبيقها ،وتقوم اللجنة مبتابعة م�������ا تتو�صل �إليه املراجعة الداخلية من
ً
عموما من خالل تقارير املراجعة الداخلية
تو�صي�������ات ملعاجلة املالحظات ومتابعة ت�صحيحها ،وتقوم اللجن�������ة بالنظر يف ما يت�صل بفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية
وفيما يت�صل بعدالة القوائم املالية حتديد ًا� ،أخذ ًا يف احل�سبان �أن �أي نظام رقابة داخلية  -بغ�ض النظر عن مدى �سـالمة ت�صميمه وفاعلية تطبيقه  -ال ميـكن �أن يوفر
ت�أكيد ًا مطلق ًـا عن ذلك.
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اخلامت ــة
وفـ�������ي ختام ه�������ذا التقرير ي�سر جمل�س �إدارة ال�شرك�������ة ال�سعودية للكهرباء �أن يقدم خال�ص ال�شك�������ر والتقدير جلميع من�سوبي
ال�شرك�������ة على عطائهم املتوا�صل واملخل�ص لتحقيق �أهدافه�������ا ،واحلر�ص على مكت�سباتها وم�صاحلها ،ورفع مكانتها وقدراتها
التناف�سي�������ة� ،سائلني اهلل � -سبحان�������ه وتعاىل � -أن يبارك اجلهود و�أن ت�ستمر ال�شركة بتنفيذ خططها وبراجمها لدعم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية باململكة وتعزيزها ،والوفاء مبتطلباتها من الطاقة الكهربائية.
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التو�صي ــات

يو�صي جمل�س �إدارة ال�شركة للجمعية العامة احلادية ع�شرة لل�شركة مبا يلي:
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