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تقرير مجلس اإلدارة

للسادة مساهمي الرشكة السعودية للكهرباء
عن السنة املالية املنتهية
يف  2013 / 12 / 31م

4

5

السادة مساهمي الرشكة السعودية للكهرباء

املحرتمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرس مجلس إدارة الرشكة السعودية للكهرباء أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إىل مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،وإىل صاحب السمو املليك
األمري سلامن بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وصاحب السمو املليك األمري مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء املستشار
واملبعوث الخاص لخادم الحرمني الرشيفني  ،حفظهم الله ،عىل الدعم الذي تحظى به الرشكة ،مام مكنها من تنفيذ خططها وبرامجها لتلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية
يف مختلف مناطق اململكة.
كام يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني الكرام التقرير السنوي عن أداء الرشكة ونتائج أعاملها للعام املايل املنتهي يف 2013/12/31م ،التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود
التي بذلتها كافة أنشطة الرشكة لالرتقاء مبستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة املشرتكني وكافة العمالء.
شهد عام 2013م ،استمرار الرشكة بتنفيذ عدي ٍد من املشاريع يف مجاالت التوليد والنقل والتوزيع ملواكبة النمو املتزايد يف الطلب عىل الطاقة الكهربائية ،حيث تم تعزيز محطات
التوليد بإضافة  3,120ميجاوات لقدرات التوليد ،كام تم تعزيز شبكات نقل الطاقة بـــ  40محطة تحويل جديدة ،وإضافة شبكات بطول  3,029كيلومرت دائري ،ويف مجال التوزيع
وخدمات املشرتكني تم إيصال الخدمة الكهربائية لـ  194تجمعاً سكانياً و 444ألف مشرتك جديد بزيادة قدرها  %6عن عام 2012م .كام استمرت الرشكة السعودية للكهرباء يف
إنشاء مشاريع الربط الكهربايئ الرئيسة ضمن خطتها الستكامل بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية ،التي تعدُّ من األهداف االسرتاتيجية للرشكة ،حيث تم إنجاز  %97من
الخطة الوطنية لربط مناطق اململكة كهربائياً عىل الجهد الفائق  380كيلوفولت؛ مام يسهم يف تعزيز احتياطي التوليد وتبادل الطاقة الكهربائية بني جميع املناطق ،وتنفيذ برنامج
التشغيل االقتصادي ملحطات التوليد.
ويف مجال املوارد البرشية ،اتخذت الرشكة عددًا من القرارات التي تهدف إىل استمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل املناسبة التي تساعد عىل تحفيز املوظفني وتحسني ورفع كفاءة
كتوجه وطني اسرتاتيجي ،وإيجاد قوى وطنية عاملة مؤهلة ومدربة عىل درجة عالية من الكفاءة والفعالية،
إنتاجيتهم ،واستمرت الرشكة يف إيالء توطني الوظائف العناية واالهتامم؛ ّ
حيث وصلت نسبة التوطني إىل  ،%86.59كام ارتفع مستوى إنتاجية موظفي الرشكة لتبلغ حصة املوظف من الطاقة املبيعة  9,168ميجاوات/ساعة ،وعدد املشرتكيـن مقابـل
املوظـف الواحـد  255مشرت ًكا.
وفيام يتعلق بربنامج إعادة هيكلة أنشطة الرشكة تم االتفاق مع هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج عىل خطة تطوير هيكلة أنشطة الرشكة وذلك بتعديل عقد تأسيس الرشكة
الوطنية لنقل الكهرباء ،بحيث يكون ارتباط رئيسها التنفيذي بالرئيس التنفيذي للرشكة السعودية للكهرباء والبدء بتأسيس أربع رشكات للتوليد ،ورشكة للتوزيع ،واستحداث كيان
يسمى «املشغل املستقل للنظام» ،وكذلك استحداث كيان (املشرتي الرئيس) ضمن الرشكة السعودية للكهرباء.
ويؤكد مجلس اإلدارة أن الرشكة التزمت بلوائح وتعليامت هيئة السوق املالية ،وحرصت عىل التق ّيد بتعليامت اإلفصاح والشفافية الواردة يف املادة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج
والئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
ونسأل الله سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد لتحقيق األهداف والتطلعات.
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 -1وصف األنشطة الرئيسة للرشكة:
ُ
يتمثل نشاط الرشكة الرئيس يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،حيث تعدُّ الرشكة املنتج الرئيس للطاقة الكهربائية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ،وتقوم بتقديم
خدماتها ملختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.
وتتك ّون األنشطة الرئيسة يف الرشكة من توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،ويتضمن هيكلها التنظيمي أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسة (وحدات عمل) تعمل يف التوليد والنقل
والتوزيع وخدمات املشرتكني ،وأنشطة تنظيمية مشرتكة ومساندة هي :املالية ،الهندسة واملشاريع ،املوارد البرشية ،الخدمات العامة ،اإلمداد والعقود ،التخطيط ومراقبة األداء،
املراجعة الداخلية ،الشؤون القانونية ،الشؤون العامة ،األبحاث والتطوير ،وتنمية مشاريع املنتجني املستقلني.
وفيام ييل وصف ألعامل الرشكة الرئيسة وتأثري كل نشاط عىل حجم أعاملها:
تتمثل أعامل الرشكة الرئيسة يف توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ،والخدمات التي تقدمها للمشرتكني ،وتعمل عىل تطوير أسعار بيع بينية بني التوليد والنقل والتوزيع وخدمات
املشرتكني ،وتحقق حال ًيا إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهايئ حسب التسعرية الرسمية املقررة من قبل الدولة .وبدأت الرشكة يف عام 2012م ،بتنفيذ خطة فصل األنشطة الرئيسة
إىل رشكات مملوكة للرشكة .ومتت مراجعة هذه الخطة وتعديلها بنا ًء عىل متطلبات املرحلة الحالية للرشكة والتشغيل االقتصادي الذي سيعود بالنفع عليها وعىل مساهميها.
ويقوم نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني مع نشاط املالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات املستهلكني ،ويبني الجدول التايل نسبة حجم األصول الثابتة لكل
نشاط من صايف األصول الثابتة للرشكة ونسبة حجم مرصوفات التشغيل لكل نشاط من مرصوفات التشغيل للرشكة:
النشاط

نسبة األصول الثابتة

نسبة مرصوفات التشغيل

التوليد

% 39

% 43

الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء
التوزيع وخدمات املشرتكني
األنشطة التنظيمية املساندة

% 30

% 32

% 29

% 23

%2

%2

%100

%100

اإلجاميل
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وفيام ييل وصف لطبيعة أعامل األنشطة وأهم إنجازاتها:
أ) نشاط توليد الطاقة الكهربائية:
ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاطاً رئيساً يف الرشكة ،مهمته توفري طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات
اإلنتاج ذات املوثوقية العالية والجاهزية املرتفعة ملقابلة الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية مع السعي إىل االستغالل األمثل
للموارد ،واستثامر كافة اإلمكانيات للوصول إىل الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الرشكة واملتمثل يف خفض تكلفة إنتاج الطاقة
الكهربائية .و ُتعدُّ الطاقة املرسلة من محطات التوليد بالرشكة الركيزة األساس يف مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة مشاركة تبلغ
 %71من إجاميل الطاقة املعدة للبيع باململكة ملختلف فئات املستهلكني.
وتركز خطط نشاط التوليد ،بجانب إنشاء محطات توليد جديدة ،عىل تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها ملجابهة
النمو يف الطلب عىل الطاقة الكهربائية .ويف هذا اإلطار ،حقق نشاط التوليد خالل عام 2013م إنجازات متثلت يف إضافة 3,120
ميجاوات بنسبة زيادة  %9.6من القدرات الفعلية القامئة يف نهاية عام 2012م .والقدرات املضافة تتوزع عىل النحو التايل:

القطاع األوسط:
•إضافة وحدتني غازيتني مبحطة توليد جوبا (قدرة كل منهام  62ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  124ميجاوات.
القطاع الرشقي:
•إضافة وحدتني غازيتني مبحطة توليد القريات (قدرة كل منهام  60ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  120ميجاوات.
•إضافة  4وحدات بخارية مركبة مبحطة توليد القرية املركبة (قدرة كل منها  250ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  1000ميجاوات.
القطاع الغريب:
•إضافة  3وحدات غازية مبحطة توليد الوجه (قدرة كل منها  60ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  180ميجاوات.
•إضافة وحدتني غازيتني مبحطة توليد تبوك ( 2قدرة كل منهام  62ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  124ميجاوات.
•إضافة  10وحدات غازية مبحطة توليد الشعيبة املركبة (جديدة) (قدرة كل منها  76ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة 760
ميجاوات.
•إضافة وحدة بخارية مبحطة توليد رابغ ( 2جديدة) بإجاميل قدرة مضافة  700ميجاوات.
القطاع الجنويب:
•إضافة وحدتني غازيتني مبحطة توليد نجران (قدرة كل منهام  56ميجاوات) بإجاميل قدرة مضافة  112ميجاوات.
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ب) الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء:
هي رشكة مملوكة بالكامل للرشكة السعودية للكهرباء ،وقد بدأت الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء مبارشة أعاملها اعتباراً من
2012/1/1م ،ويتضمن هيكلها  6أنشطة رئيسة هي :نشاط العمليات والتحكم ،نشاط الصيانة ،نشاط التخطيط ،نشاط الهندسة،
نشاط املشاريع ،ونشاط الخدمات الفنية ،باإلضافة إىل إدارتني مركزيتني.
ويتشكل مجلس املديرين للرشكة الوطنية لنقل الكهرباء من  7أعضاء هم:
(رئيسا).
•الدكتور /فهد بن صالح السلطان ً
•املهندس /سعد حمد املنصور (نائ ًبا).
•الدكتور /محمد سعيد عويض (عض ًوا).
•املهندس /محمد عويض الجعيد (عض ًوا).
•االستاذ /أحمد محمد الجغيامن (عض ًوا).
•املهندس /وليد عبدالله الرميح (عض ًوا).
•الدكتور /صالح عبدالرحمن العليان (عض ًوا).
ومهام الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء :تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية جهد  380 – 110كيلوفولت ،مبوثوقية واستقرارية
عالية ،لضامن إيصال الطاقة الكهربائية إىل مراكز األحامل يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ،وتعزيز الشبكة الكهربائية
مبحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العايل  132 - 110كيلوفولت ،من خالل مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط
والتصميم والتنفيذ للمشاريع ،وضامن استمرارية تطوير الربامج والعمليات يف مختلف املجاالت.
وتنص مهمة الرشكة عىل تشغيل النظام الكهربايئ ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إىل مراكز استهالكها ،ودراسة
توقعات األحامل ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربايئ ملقابلة األحامل املتوقعة ،باإلضافة إىل التواصل مع كبار املشرتكني
وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم بالكهرباء ،كام تقوم الرشكة بالتنسيق مع املنتجني املستقلني وتوقيع اتفاقيات الرشاء،
وتبادل الطاقة الكهربائية ،ومتثيل الرشكة كمش ٍرت رئيس من املنتجني املستقلني.
وتتمثل خطط وأهداف رشكة النقل يف تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ،ومواصلة العمل يف استكامل الشبكة
الوطنية الكهربائية .وانطالقاَ من هذه الخطط ،أنجزت الرشكة خالل عام 2013م ،عددًا من املشاريع الجديدة بجانب تعزيز
مشاريع قامئة استهدفت تحسني وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها ،وفيام ييل أهم إنجازات الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء:

شبكات النقل:
إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إىل الشبكات القامئة بلغت حوايل  3,029كم دائري ،ومتثل ما نسبته  %2.5من الشبكات
القامئة يف نهاية عام 2012م ،وهي عىل النحو التايل:
•عىل مستوى الجهد الفائق  380 - 230كيلوفولت :إضافة ( )2,078كم دائري ،منها ( )4كم دائري كابالت أرضية
و( )2,074كم دائري شبكات هوائية.
•عىل مستوى الجهد العايل  132كيلوفولت :إضافة ( )294.8كم دائري ،منها ( )148.2كم دائري كابالت أرضية ،و()146.6
كم دائري شبكات هوائية.
•عىل مستوى الجهد العايل  115كيلوفولت :إضافة ( )122.6كم دائري ،منها ( )91كم دائري كابالت أرضية ،و( )31.6كم
دائري شبكات هوائية.
•عىل مستوى الجهد العايل  110كيلوفولت :إضافة ( )534.3كم دائري ،منها ( )152.8كم دائري كابالت أرضية ،و()381.5
كم دائري شبكات هوائية.
محطات التحويل:
تشغيل ( )40محطة تحويل جديدة بها ( )118محوالً ليصبح أجاميل القدرة ( )15,765ميجا فولت أمبري .عىل النحو التايل:
•إنشاء ( )40محطة تحويل جديدة بها ( )115محوالً بقدرة إجاملية ( )14,560ميجا فولت أمبري.
•تعزيز ( )14محطة بـ ( )13محوالً بقدرة بلغت ( )1541ميجا فولت أمبري ،استبدال ( )10محوالت قدرة إجاملية ()336
ميجا فولت أمبري.
•تعزيز محطات قامئة مبكثفات قدرة.
•إضافة ( )1775قاطعاً للشبكة ،منها ( )1519قاطعاً للجهد  132كيلوفولت وأقل ،و( )256قاطعاً للجهد  230كيلوفولت
فأعىل.
ج) نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني:
نشاط رئيس مهمته استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد املشرتكني بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية،
مع تطوير مستوى الخدمات املقدمة لهم .ويعمل النشاط عىل إصدار وتوزيع فواتري استهالك الطاقة الكهربائية عىل املشرتكني،
ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودة ،من خالل استخدام أحدث التقنيات
املتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.
وتشتمـل خطط النشاط عىل عدد من املرتكزات واألهـداف ومعايري األداء ،منها :رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية
للمشرتكني الجدد باملدن والقرى والتجمعات السكانية ،والتحسني املستمر لشبكات التوزيع لضامن أدائها باملستوى املأمـول،

ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها ،وتطوير مراكز خدمة املشرتكني وتطبيق أحدث
التقنيات ،وتطوير مهارات املوظفني يف احتساب استهالك املشرتكني وقراءة الفواتري ،واالهتامم املستمر برفع كفاءة وأداء موظفي
الخطوط األمامية.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات املشرتكني عددًا من اإلنجـازات خالل عام 2013م ،من أهمها ما ييل:
•إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود  69كيلوفولت فأدىن ،عددها ( )33,462محوالً ،بنسبة زيادة  %8من إجاميل
محوالت الـتوزيـع يف نهاية عــام 2012م ،وبإجاميل سعـة ( )16,631ميجا فولت أمبري ،ومتثل ما نسبته  %8.4من
السعات يف نهاية عام 2012م.
•إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود  69كيلوفولت فأدىن ،بطول ( )27,713كم دائري ،وبنسبة زيادة  %6.3من
إجاميل الشبكات يف نهاية عام 2012م.
ً
•إيصال الخدمة الكهربائية لـ ( )444,425مشرتكا جديدًا.
•إيصال الخدمة الكهربائية لـ ( )194تجم ًعا سكن ًيا جديدًا.
د) نشاط املالية:
نجحت الرشكة يف املحافظة عىل التصنيف االئتامين الذي حصلت عليه من مؤسسات عاملية متخصصة يف التصنيفات االئتامنية،
مام يؤكد سالمة توجهاتها االسرتاتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة أعاملها ،وساهمت هذه املعدالت اإليجابية
باستمرار الرشكة يف تنفيذ سياستها املالية الرامية إىل تعزيز مركزها املايل ،والعمل عىل توفري التدفقات النقدية الالزمة للرصف
عىل مشاريعها من خالل الوسائل التمويلية املتاحة ،مثل :إصدار الصكوك اإلسالمية ،والحصول عىل قروض تجارية مختلفة .وقد
مكنت هذه النتائج من حصول الرشكة عىل متويل ملشاريعها بأفضل الرشوط وأنسب األسعار.
التصنيف االئتامين:
حصلت الرشكة عىل تقييم ائتامين مرتفع ،فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتامين ستنادر آند بورز ،فيتش ،موديز
( )A1,AA,AA-عىل التوايل مياثل التقييم السيادي للمملكة.
ويف إطار سعيها للبحث عن مصادر متويل جديدة وتنويع مصادرها التمويلية ملشاريعها الكربى؛ قامت الرشكة مبواصلة جهودها
وإبرام اتفاقيات التمويل التالية:
أوالً :متويل بدعم من بنوك الصادرات الكورية واليابانية:
أبرمت الرشكة اتفاقية قرض طويل األجل ولفرتة سداد تصل إىل  15عام بعد فرتة سامح  3سنوات بقيمة  2000مليون دوالر
أمرييك مع بنوك الصادرات اليابانية والكورية بهدف متويل إنشاء محطة توليد جنوب جدة بطاقة إنتاجية تبلغ  2640ميجاوات.
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يف كوريا الجنوبية ،وقعت الرشكة مع بنيك الصادرات الكورية ( )K-Sureو ( ،)K-Eximوعدة بنوك دولية هي :بنك طوكيو
ميتسوبييش وبنك ميزوهو وبنك سوميتومو وبنك  HSBCوبنك دوتشيه وبنك ابكس األملاين  ، KFWبضامن من بنيك الصادرات
الكورية  K-Sureو  ، K-Eximباإلضافة إىل متويل مبارش من بنك الصادرات الكوري  ، K-Eximحيث بلغت قيمة التمويل
 1,634مليون دوالر.
ويف اليابان ،قامت الرشكة بإبرام اتفاقية مع بنيك الصادرات الياباين (  JBICو  )NEXIوبنك طوكيو ميتسوبييش وبنك ميزوهو،
بضامن من بنيك الصادرات اليابانية ( NEXIو  )JBICوبتمويل مبارش من بنك الصادرات الياباين  JBICبقيمة متويل بلغت
 366مليون دوالر.

ثانياً :قرض إصدار صكوك دولية:
أصدرت الرشكة صكوكاً بقيمة  2,000مليون دوالر أمرييك (ما يعادل  7.5مليار ريال) ،وقد شمل اإلصدار رشيحتني من شهادات
الصكوك ،األوىل بقيمة  1,000مليون دوالر تستحق بعد عرش سنوات بعائد ثابت نسبته .%3.473
فيام كانت الرشيحة الثانية بقيمة  1,000مليون دوالر تستحق بعد ثالثني سنة بعائد ثابت نسبته .%5.06
ويدفع العائد عىل كل رشيحة كل ستة أشهر اعتبا ًرا من عام 2013م .وتم تخصيص اإلصدار ملجموعة من املستثمرين يف أوروبا
والرشق األوسط وآسياُ ،
خاصا فقط طبقاً لألنظمة املعمول بها.
طرحا ً
وط ِرح اإلصدار يف اململكة العربية السعودية ً
الفصل املايل بني أنشطة الرشكة:
توطئ ًة للخطوات املستقبلية يف مجال إعادة هيكلة أنشطة الرشكة؛ ُاتخذت عديد من اإلجراءات يف مجال الفصل املايل؛ منها:
•تهيئة النظام املايل مبا يتوافق وتحويل أنشطة الرشكة املختلفة إىل رشكات تابعة.
•االنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط املالية التالية:
» »تصنيف أنشطة الرشكة املختلفة إىل مراكز :تكلفة ،ربحية ،استثامر.
» »تطبيق اتفاقية الخدمة بني األنشطة.
» »حساب معدل تكلفة رأس املال حسب األنشطة.
ويجري العمل عىل إعداد وإنهاء اتفاقيات رشاء الطاقة بني الرشكة القابضة ورشكات التوليد وإيجار شبكة النقل والتوزيع.

هـ) نشاط املوارد البرشية:
انطالقاً من إدراكها ألهمية دور املوارد البرشية يف إحداث النمو املنشود ورفع الكفاءة اإلنتاجية؛ تبنت الرشكة برامج متخصصة
الختيار وتطوير املوظفني وتخطيط مساراتهم الوظيفية مبا يضمن شغل املناصب بالكفاءات املؤهلة واملتميزة .واستمراراً لجهود
خريجا
تطوير وتنمية املوارد البرشية ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية يف تحقيق كفاءة األداء ،تم يف عام 2013م استيعاب (ً )1,880
من معاهد التدريب بالرشكة ،كام تم توظيف ( )1,017جامع ًيا وإلحاقهم بربنامج تطوير الجامعيني (تأهيل) .ونتيجة لذلك؛
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حققت الرشكة يف مجال توطني الوظائف مركزًا رياد ًيا بني الرشكات العاملة يف اململكة؛ حيث وصلت النسبة بنهاية 2013م إلـى
( )%86.59مـن مجـمـوع العـاملني البالغ عـددهم ( )31,661مـوظفـاً ،أهّ لها للحصول عىل عديد من الجوائز التقديرية عىل
املستويني املحيل واإلقليمي لجهودها البارزة يف مجال تأهيل وتدريب وتوطني الوظائف .ويف مجال تدريب وتطوير مهارات
وقدرات املوارد البرشية ،نفذت الرشكة يف عام 2013م برامجها التي اشتملت عىل إلحاق املوظفني بدورات داخلية وخارجية؛
حيث بلغ إجاميل املشاركات بالدورات التطويرية القصرية ( )50,181مشاركة ،واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق
التعليم اإللكرتوين الذايت (أنا أتعلم) وبلغ عدد املشاركات فيها بنهاية عام 2013م ما مجموعه ( )497مشاركة ،استفاد منها
( )2,159موظ ًفا ،باإلضافة إىل عقد مراكز للقياس شارك بها ( )230موظفاً قيادياً بهدف تصميم خطط تطويرية مناسبة وفاعلة
لهم بناء عىل نتائجهم.
ويف برنامج القادة الواعدين الهادف إىل تهيئة من يتسمون بصفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالرشكة مستقب ًال ،بلغ عدد
املشمولني بالربنامج ( )46موظ ًفا واعدًا .ويف هذا السياق َتواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة وبلغ عدد الفرق املشكلة خالل
العام ( )188فري ًقا.
ويف مجال إبداع ومتيز املوظفني ُقدم خالل العام ( )2,761اقرت ًاحا ،وضمن برنامج متيز املوظفني بلغ مميزو الشهر ()1,995
موظ ًفا ،وبلغ مميزو العام ( )509موظ ًفا .ومن خالل برنامج تدريب الطالب الصيفي أتم ( )612طال ًبا تدريبهم الصيفي بالرشكة،
كام أتم ( )813طال ًبا برنامج التدريب التعاوين.

و) برنامج مشاركة القطاع الخاص يف مشاريع إنتاج الكهرباء:
ملواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها اململكة ،والتي تتطلب توفري طاقة كهربائية ضخمة ،كان البد للرشكة من إنشاء عد ٍد
كب ٍري من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثامرات مبارشة منها؛ باإلضافة الستثامرات مشرتكة مع القطاع الخاص ضمن
برنامجها “مشاركة القطـاع الخاص يف مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ( ”)IPPsوالذي أقرتـه يف عام 2007م ،ويتم
اإلرشاف عليه من قبل قطاع الرشاكات الجديدة واتفاقيات الطاقة .وملساندة الربنامج تعاقدت الرشكة مع بيوت خربة عاملية
لديها معرفة يف املجاالت الفنية والقانونية واملالية مبشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية املستقلة ،واستهدفت تنفيذ  %30من
مشاريع التوليد بالرشكة بنظام البناء والتملك والتشغيل ،و ُقدرت استثامرات املشاريع األربعة األوىل بأكرث من  36مليار ريال؛
وذلك عىل النحو التايل:
•املرشوع األول ،يف رابغ مبنطقة مكة املكرمة وبقدرة ( )1,204ميجاوات ،باستخدام التوربينات البخارية التي تعمل بالزيت
الثقيل .ووقعت اتفاقياته يف الربع الثاين من 2009م ،مع تحالف رشكتي كهرباء كوريا (كيبكو) ورشكة أعامل املياه والطاقة
الدولية (اكوا باور) ،وبدأ اإلنتاج يف الربع الثاين من عام  2012م ،والتشغيل التجاري للمحطة يف أبريل2013م.
•املرشوع الثاين ،يف رضماء مبنطقة الرياض وبقدرة ( )1,729ميجاوات باستخدام نظام الدورة املركبة التي تعمل بالغاز
الطبيعي .ووقعت اتفاقياته يف الربع الثاين لعام 2010م ،مع تحالف رشكة جي دي أف  -السويس ومجموعة الجميح
ورشكة سيمينز ،وبدأ اإلنتاج يف الربع الثاين من عام 2012م ،والتشغيل التجاري للمحطة يف مارس 2013م.

•املرشوع الثالث ،يف القر ّية باملنطقة الرشقية وبقدرة ( )3,927ميجاوات لتكون أكرب محطة إنتاج مستقل يف العامل ذات
دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .ووقعت اتفاقياته بتاريخ 2011/9/21م ،مع تحالف مكون من رشكة أعامل املياه
والطاقة الدولية (اكوا بور بروجكت) ،ورشكة سامسونج يس آند يت كوربوريشن ،ومينا صندوق البنية التحتية املحدودة.
وسيبدأ اإلنتاج يف الربع الثاين من عام 2014م ويكتمل يف الربع الثالث عام 2014م (إن شاء الله).
•املرشوع الرابع( ،رابغ  )2-برابغ مبنطقة مكة املكرمة وبقدرة ( )2050ميجاوات باستخدام نظام الدورة املركبة التي تعمل
بالغاز الطبيعي ،وفتحت عروض األسعار الخمسة املقدمة يف 2012/10/22م ،وبعد تحليل العروض تم تحديد عرض (اكوا
بور) املفضل من بني العروض املستلمة ،ووقعت اتفاقية رشاء الطاقة يف نهاية 2013م ،وبدأ العمل باملرشوع ليكون موعد
التشغيل التجاري للمحطة يف يونيو 2017م.
وفيام ييل جدول يبني مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص يف إنتاج الكهرباء ( )IPPالتي تحت التنفيذ واملخطط لها( ،علماً
أن الرشكة السعودية للكهرباء تشرتي كامل إنتاج هذه املشاريع من الكهرباء):
قدرة املرشوع
اإلنتاجية
(ميجاوات)

استثامر القطاع
الخاص يف رأس
مال املرشوع

تاريخ إكامل
املرشوع

مرشوع رابغ لإلنتاج املستقل (التشغيل)

1,204

%80

2013/4/1م

مرشوع الرياض ( )11لإلنتاج املستقل (التشغيل)

1,729

%50

2013/3/20م

مرشوع القرية ( )1لإلنتاج املستقل (املرشوع قيد التنفيذ)

3,927

%50

2014/7/1م

مرشوع رابغ  2لإلنتاج املستقل (املرشوع قيد التنفيذ)

2,050

%50

2017/6م

550

%50

2017م

1,800

%50

2018م

اسم املرشوع

مرشوع ضباء  1-لإلنتاج املستقل (قيد الطرح)
مرشوع ضباء  2-لإلنتاج املستقل (مخطط)

ز) املساهمون:
التزمت الرشكة بلوائح وتعليامت هيئة السوق املالية ،وتقيدت بتعليامت اإلفصاح والشفافية الواردة يف املادة ( )43من قواعد
التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية ،وعملت الرشكة عىل تحقيق تطلعات املساهمني
وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم عىل املعلومات ،وتويل تعزيز جودة اإلفصاح عن النتائج املالية والتطورات املهمة والتغريات
الجوهرية اهتامماً بالغا ً،مركزة عىل عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمني.

واستمرت الرشكة يف بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم عىل إيداع شهادات أسهمهم يف محافظ
استثامرية ،مام يسهل إيداع أرباحهم يف محافظهم لدى البنوك املختلفة خالل اليوم األول لرصف األرباح ،وتحرص الرشكة دامئاً
عىل التواصل الفعال مع الجهات املعنية بالسوق املالية ،وتبادل املعلومات ذات العالقة بالرشكة مع املستثمرين واملؤسسات
املالية واالستثامرية.

 -2وصف خطط وقرارات الرشكة املهمة والتوقعات املستقبلية:
أ) إعادة هيكلة أنشطة الرشكة:
استكامالً لتنفيذ خطة تطوير هيكلة أنشطة الرشكة السعودية للكهرباء ،ويف ضوء تواصل الرشكة املستمر مع هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج املزدوج ،تم االتفاق مع الهيئة عىل خطة تطوير هيكلة أنشطة الرشكة ،وستُتخذ الخطوات واإلجراءات التالية
خالل عام 2014م:
1.1تعديل عقد تأسيس الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء ليشمل حذف البند الخاص مبجلس املديرين ،بحيث يرجع الرئيس
التنفيذي للرشكة الوطنية لنقل الكهرباء يف عمله للرئيس التنفيذي للرشكة السعودية للكهرباء.
2.2تبدأ الرشكة السعودية للكهرباء بإجراءات تأسيس أربع رشكات للتوليد ،ورشكة للتوزيع ،بحيث متارس كل رشكة من هذه
الرشكات مهامها ومسؤولياتها بشكل مستقل.
3.3تقوم الرشكة السعودية للكهرباء باستحداث كيان يسمى “املشغل املستقل للنظام” ،ضمن الرشكة السعودية للكهرباء،
يكون مسؤوالً عن إعداد خطة تطوير منظومة الكهرباء وتشغيلها وتطوير وإدارة وتشغيل مراكز التحكم.
4.4تقوم الرشكة السعودية للكهرباء باستحداث كيان (املشرتي الرئيس) ضمن الرشكة.
ب) الخطط والتوقعات املستقبلية:
•يف إطار خطة الرشكة لتلبية الزيادة املتنامية يف األحامل والطاقة الكهربائية ،ستضاف قدرات توليد جديدة من محطات
الرشكة مبقدار ( )4,505ميجاوات خالل عام 2014م ،و( )10,960ميجاوات خالل سنوات الخطة (2015م 2019 -م).
•ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص يف زيادة قدرات التوليد ملجابهة األحامل املستقبلية ،ستضاف ( )4,314ميجاوات
خالل عام 2014م ،و( )8,304ميجاوات خالل سنوات الخطة (2015م 2019 -م).
•يف إطار خطة الرشكة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها ،ستضاف خطوط نقل بطول ( )4,542كم دائري يف عام
2014م ،كام سيبلغ إجاميل خطوط النقل املضافة ( )25,226كم دائري خالل سنوات الخطة (2015م – 2019م)،
وسيضاف ( )86محطة تحويل خالل عام 2014م ،ليبلغ إجاميل عدد محطات التحويل املضافة ( )240محطة تحويل خالل
سنوات الخطة (2015م – 2019م).
•توصيل الخدمة الكهربائية لحوايل ( )490ألف مشرتك جديد خالل عام 2014م ،بتكلفة تبلغ ( )5,880مليون ريال ،كمـا
سيبلغ عدد املشرتكني الجدد خالل سنوات الخطة (2015م 2019 -م) حوايل ( )2,780ألف مشـرتك جديد بتكلفة توصيل
تبلغ ( )32,518مليون ريال ،وبذلك يصل إجاميل عدد املشرتكني بنهاية عام 2019م إىل ( )10.4ماليني مشرتك.
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•يف إطار الخطة التنموية للمناطق الحرضية باململكة ،ستستكمل كهربة ( )189تجم ًعا سكن ًيا يف عام 2014م ،ليصل إجاميل
عدد التجمعات السكنية املضافة والتي سيتم كهربتها خالل سنوات الخطة (2015م – 2019م) إىل ( )483تجم ًعا سكن ًيا.
• لتعزيز شبكات التوزيع ،ستضاف أطوال خطوط توزيع بطول  34ألف كم يف عام 2014م ،ليصبح إجاميل أطوال خطوط
شبكة التوزيع املضافة خالل سنوات الخطة (2015م – 2019م) حوايل ( )200ألف كم ،وسيضاف ( )33ألف محول
خالل عام 2014م ،كام سيبلغ إجاميل عدد املحوالت املضافة خالل سنوات الخطة (2015م – 2019م) حوايل ()210
آالف محول.
•تسعى الرشكة من خالل برامج التطوير إىل رفع كفاءة املوظفني وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية،
حيث سيبلغ عدد املشاركني يف دورات التطوير القصرية ( )47,200مشارك خالل عام 2014م ،وستبلغ نسبة أيام التطوير
إىل أيام العمل  .%2.3ويف إطار برنامج توطني الوظائف وخدمة املجتمع الذي تنتهجه الرشكة سيتم خالل عام 2014م
استقطاب ( )1,204موظفني من خريجي الجامعات حديثي التخرج ،إضافة إىل التحاق ( )2,956متدر ًبا من خريجي
املدارس الثانوية وكليات التقنية بربامج التدريب التابعة للرشكة ،وستكون نسبة التوطني  % 88يف عام 2014م ،لتصل إىل
ما يقارب  %91بنهاية عام 2019م.

ج) املخاطر والصعوبات التي قد تواجهها الرشكة:
قد تواجه الرشكة بعض املخاطر؛ كاملخاطر املتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية عىل املدى القريب ،واملخاطر املتعلقة باملوردين
والعمالء والرشكاء ،وكذلك املخاطر املتعلقة بالتطوير والتغري الرسيع يف التقنية ،وارتفاع أسعار املواد ،وتغري استخدام الوقود
واألنظمة املنظمة لحامية البيئة ،واملخاطر املرتبطة باملحافظة عىل الكفاءات البرشية.
املخاطر والصعوبات املرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء:
أدت الزيادة السنوية الكبرية يف األحامل الكهربائية الناجمة من التطور والنمو الكبري يف جميع القطاعات ،بجانب فتح آفاق االستثامر
الداخيل والخارجي إىل تزايد معدل منو الطلب عىل الطاقة الكهربائية ،حيث ارتفعت األحامل بنسبة منو وصلت إىل ما يزيد
عن  %4.1يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م (أي ما يعادل  2,106ميجاوات) ،وعىل الجانب اآلخر صعوبة دخول املشاريع
يف األوقات املحددة بسبب صعوبة تأمني مسارات ومواقع املحطات والخطوط الهوائية ،وصعوبة توفري التمويالت الالزمة لهذه
املشاريع ،حيث وصل اإلنفاق االستثامري خالل عام  2013إىل  42مليار تقري ًبا .وملواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنه يتطلب ما ييل:
1.1توفر احتياطي توليد مناسب ( )%15 - 10من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادراً عىل:
•مواجهة أي تأخري محتمل أو أي خطأ خالل اإلجراءات التنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد املطلوبة.
•تفادي تأخر تنفيذ مرشوع توليد من قبل القطاع الخاص )IPP(.
•تفادي االنطفاءات أو فصل التغذية عن بعض األحامل نتيجة للخروج االضطراري لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود
اختناقات يف شبكات التوزيع القدمية أو عوامل أخرى ،مثل :أعامل الصيانة وتوصيالت املشرتكني والعوامل املناخية .وقد
قامت الرشكة من خالل استشاري عاملي بعمل دراسة عن أثر االنقطاعات عىل االقتصاد الوطني ،وتتم حال ًيا متابعة تنفيذ
توصيات الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية ملجلس إدارة الرشكة.
2.2توفر شبكة نقل قوية ومرتابطة بني مختلف مناطق اململكة قادرة عىل نقل وتبادل الطاقة فيام بينها.
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3.3إيجاد تعريفة كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقة الالزمة لتغطية التكاليف التشغيلية واالستثامرات الرأساملية
إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،مع عائد ربحي عىل االستثامر.
4.4مساعدة ودعم الدولة للحصول عىل مواقع ملحطات النقل ومسارات للخطوط تفاد ًيا ألي تأخري يف دخول مشاريع الرشكة
يف وقتها املحدد.

 -3ملخص النتائج املالية:
فيام ييل بيان بقامئة املركز املايل وقامئة الدخل للرشكة ،وتوضح الجداول التالية تفاصيل املوجودات واملطلوبات ،وحقوق
املساهمني واإليرادات واملرصوفات ،وصايف الربح للعام املايل 2013م ،مقارنة باألعوام املالية األربعة السابقة (وملزيد من
التفاصيل ميكن االطالع عىل القوائم املالية املرفقة واإليضاحات املتممة لها):

املخاطر والصعوبات املتعلقة باملوردين والعمالء والرشكاء:
تواجه الرشكة مخاطر ترتبط باملوردين والعمالء والرشكاء ،وذلك يف مجال استثامرات القطاع الخاص يف مشاريع اإلنتاج املزدوج
أو مشاريع إنتاج الكهرباء ،وتتمثل هذه املخاطر يف اآليت:
1.1زيادة الطلب إلنشاء محطات الطاقة عامل ًيا يزيد من حدة التنافس يف ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية
املتسارعة والتي تتزامن مع زيادة الطلب عىل الطاقة داخل اململكة بسبب النمو السكاين امللحوظ ،والتوسع يف تطوير
البنية التحتية يف جميع مناطق ومدن اململكة ،وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبرية.
2.2االلتزام باملحافظة عىل البيئة وما يرتتب عىل ذلك من زيادة يف تكاليف اإلنتاج.
3.3استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثامري املستمر يف هذا املجال واستقطاب التقنيات
الحديثة.
4.4االرتفاع يف أسعار وتكاليف الشحن والتأمني وأسعار الخام ،نتيجة ندرة بعض املواد الخام يف األسواق العاملية وارتفاع أجور
األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر الحروب.

							
أ) قامئة املركز املايل:
البيان
2013م
2011م
2012م
29,750,299
27,707,969
35,798,339
موجودات متداولة
25,030,853
42,438,309
األصول األخرى طويلة األجل 57,426,113

األرقام باأللف ريال
2009م
2010م

26,532,905

22,292,513

28,704,036

34,933,680

صايف املوجودات الثابتة

183,563,192

168,652,100

158,673,259

135,634,986

109,359,611

إجاميل املوجودات

276,787,644

238,798,378

213,454,411

190,871,927

166,585,804

البيان
املطلوبات املتداولة
قروض طويلة األجل
املطلوبات األخرى
إجاميل املطلوبات
رأس املال املدفوع
االحتياطيات واألرباح
املدورة
حقوق املساهمني
إجاميل املطلوبات وحقوق
املساهمني

2013م

2012م

2011م

2010م

2009م

41,743,868

40,932,503

38,980,244

27,467,578

21,955,062

36,741,452

32,759,976

27,581,788

29,632,390

18,511,857

142,026,011

111,656,445

94,999,301

83,502,251

77,193,681

220,511,331

185,348,924

161,561,333

140,602,219

117,660,600

41,665,938

41,665,938

41,665,938

41,665,938

41,665,938

14,610,375

11,783,516

10,227,140

8,603,770

7,259,266

56,276,313

53,449,454

51,893,078

50,269,708

48,925,204

276,787,644

238,798,378

213,454,411

190,871,927

166,585,804

األرقام باأللف ريال

املخاطر املرتبطة بالقوانني واألحكام املنظمة لقطاع الكهرباء باململكة:
قد تواجه الرشكة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام املنظمة لقطاع الكهرباء ،من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات
املنظمة لقطاع الكهرباء.
املخاطر والصعوبات املرتبطة بالتغري والتطور الرسيع يف التقنية:
هناك مخاطر بسبب التطور الرسيع يف التقنية وارتفاع أسعار الربامج والتطبيقات التقنية العاملية واملحلية ،وتقوم الرشكة باختيار
نجاحا يف خدمة رشكات مامثلة محل ًيا وعامل ًيا وتنتجها رشكات عاملية متخصصة يف ذلك من
أفضل التقنيات الحديثة التي أثبتت ً
أجل ضامن أفضل األسعار واستمرارية املساندة الفنية والتطوير.
املخاطر والصعوبات املرتبطة باملحافظة عىل الكفاءات البرشية:
هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز يف السوق املحيل تؤدي إىل ترسب الكفاءات الوطنية املؤهلة واملدربة إىل رشكات
ومؤسسات أخرى ،وقامت الرشكة حالياً للحد من ترسب الكفاءات بالرشكة بعمل عديد من اإلجراءات واألنظمة للمحافظة
عىل الكفاءات الوطنية وتشجيعها عىل االستمرار بالعمل لدى الرشكة ،مثل( :نظام صندوق التوفري واالدخار ،والقروض السكنية
امليرسة ،والتدريب ،واالبتعاث الخارجي).
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األرقام باأللف ريال

14

األرقام باأللف ريال

15

ب) قامئة الدخل:
البيان
إيرادات تشغيلية
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
مصاريف إدارية وعمومية
إجاميل مصاريف تشغيلية

		
2013م

2012م

2011م

األرقام باأللف ريال
2010م

2009م

35,672,129

33,646,259

30,569,598

27,910,993

23,850,949

()33,123,441

()30,038,017

()27,868,105

()25,318,332

()22,410,353

2,548,688

3,608,242

2,701,493

2,592,661

1,440,596

()660,579

()708,814

()769,818

()667,119

()517,892

()33,784,020

()30,746,831

()28,637,923

()25,985,451

()22,928,245

البيان
1,931,675
2,899,428
1,888,109
الدخل التشغييل
0
0
729,186
إيرادات غري متكررة
برنامج تحسني إنتاجية
()125,265
()634,268
0
املوارد البرشية
إيرادات ومرصوفات
406,749
295,906
418,574
أخرى – صايف
2,213,159
2,561,066
3,035,869
صايف الربح
تم إعادة تصنيف بني بنود القامئة لجميع سنوات املقارنة لتتفق مع تصنيف عام 2013م.
2013م

2012م

2011م

2010م

2009م

1,925,542

922,704

0

0

()75,142

()137,559

428,688

357,491

2,279,088

1,142,636

 -4التحليل الجغرايف إليرادات الرشكة:
متارس الرشكة أعاملها يف جميع مناطق اململكة ،حيث يوضح الجدول التايل تحلي ًال جغرافياً ملبيعات الرشكة حسب املناطق
(القطاعات) التي تعمل بها:

برنامج تحسني إنتاجية املوارد البرشية

منطقة األعامل
السنة

املجموع

البيان
الوسطى

الرشقية

الغربية

الجنوبية

2013

املبيعات

9,918,872

10,663,542

9,696,777

2,598,952

32,878,143

2012

املبيعات

9,693,255

10,083,808

9,109,998

2,214,827

31,101,888

إيرادات ومرصوفات أخرى – صايف
صايف الربح أو الخسارة

 -5إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:
البيان

2013م

2012م

التغريات - /+

نسبة التغري

ايرادات التشغيل

35,672,129

33,646,259

2,025,870

6

مصاريف التشغيل

()33,784,020

()30,746,831

()3,037,189

10

1,888,109

2,899,428

()1,011,319

()35

إجاميل الربح من التشغيل
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إيرادات غري متكررة

729,186

0

418,574

3,035,869

0

()634,268

295,906

2,561,066

729,186

634,268

()100

122,668

474,803

41
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وفيام ييل تحليل للتغريات بني عامي 2012م و 2013م:
املبيعات :ارتفعت املبيعات بنسبة  %6نتيجة لنمو الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية.
الربح التشغييل :انخفض الربح التشغييل بسبب االرتفاع يف املصاريف التشغيلية بنسبة اكرب من االيرادات التشغيلية.
الزكاة :تحتسب الزكاة بنا ًء عىل الوعاء الزكوي وصايف الربح املعدل.
صايف الدخل :ارتفع صايف الدخل نتيجة االيرادات الغري متكررة.
 -6إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة:
ُأعدّت القوائم املالية للرشكة خالل العام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2013م ،طبقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة
والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 -7الرشكات التابعة واملستثمر بها:
حصصا /أسهم يف رأس مال كل من الرشكات التابعة واملستثمر بها التالية :هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون
متتلك الرشكة ً
لدول الخليج العربية ،رشكة املاء والكهرباء ،رشكة الكهرباء للصكوك ،رشكة ضوئيات لالتصاالت ،الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء ،رشكة
رضماء للكهرباء ،رشكة هجر إلنتاج الكهرباء ،رشكة رابغ للكهرباء ،ورشكة املرجان إلنتاج الكهرباء ،حسب الجدول التايل:

17

م

الرشكات التابعة واملستثمر بها

1

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

2

رشكة املاء والكهرباء

3

رشكة الكهرباء للصكوك

4

رشكة ضوئيات لالتصاالت

5

الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

6

رشكة رضماء للكهرباء

مكان التأسيس

مكان مزاولة النشاط

رأس املال

دول الخليج العربية

 1,407,000,000دوالر أمرييك

رشاء وبيع الكهرباء ورشاء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها
تقديم الخدمة واملساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الرشكة السعودية للكهرباء

%100

التفاصيل

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البرصية والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت

%100

الربح الصايف

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

%100

 4,000,000ريال

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مرشوع رضماء إلنتاج الكهرباء مبنطقة الرياض

%50

7

رشكة هجر إلنتاج الكهرباء

 10,000,000ريال

متلك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء مبرشوع القرية باملنطقة الرشقية

%50

8

رشكة رابغ للكهرباء

 923,750,000ريال

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مرشوع رابغ مبنطقة مكة املكرمة

%20

9

رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء

 10,000,000ريال

تطوير وانشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مرشوع رابغ مبنطقة مكة املكرمة

%50

 500,000ريال
1,000,000

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

م الرشكات التابعة واملستثمر بها
 1هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 2رشكة املاء والكهرباء
 3رشكة الكهرباء للصكوك
 4رشكة ضوئيات لالتصاالت

 -9سياسة الرشكة يف توزيع األرباح:
عدد األسهم
 1,407,000سهم
 600,000سهم
 10,000سهم
 20,000سهم

أدوات الدين
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

5

الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

 200,000,000سهم

ال يوجد

6

رشكة رضماء للكهرباء
رشكة هجر إلنتاج الكهرباء
رشكة رابغ للكهرباء
رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء

 400,000سهم
 1,000,000سهم
 92,375,000سهم
 1,000,000سهم

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

7
8
9

ريال

 10,000,000,000ريال

 -8األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة واملستثمر بها:
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نقل الطاقة بني الدول األعضاء

%31.6
%50

30,000,000

ريال

النشاط

نسبة
امللكية

يوزع الباقي – بعد ذلك – عىل املساهمني كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إىل األعوام القادمة عىل النحو الذي توافق عليه
الجمعية العامة.
أرباحا صافية قدرها ( )3,035,869ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الرشعية وقبل
وقد حققت الرشكة خالل عام 2013مً ،
توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .ويقرتح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح وفقاً ملا ورد يف النظام األسايس للرشكة ،وذلك
عىل النحو التايل:

توزع األرباح السنوية الصافية (املتحققة) بعد حسم جميع املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى ،عىل النحو التايل:
 .أيجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال ،ويجوز للرشكة تجنيب نسبة ال تزيد عن ( )%10من األرباح الصافية لتكوين
احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة ،مع مراعاة ما ييل:
 .باألحكام الواردة يف الفقرة ( )2من البند (ثان ًيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )169وتاريخ 1419/8/11ه ،واملعدلة
مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )327وتاريخ 1430/9/24هـ ،القايض باملوافقة عىل متديد تنازل الحكومة عن نصيبها
من األرباح ملدة عرشة سنوات اعتبا ًرا من تاريخ 1430/12/30هـ ،يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل
عن ( )%5من رأس املال املدفوع.
ً
 .جتخصص مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا لألسس والتعليامت السارية بعد خصم املرصوفات واالستهالكات واالحتياطيات
التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام األسايس للرشكة وبعد توزيع ربح عىل املساهمني ال يقل عن ( )%5من
رأس مال الرشكة ،وذلك وف ًقا ألحكام نظام الرشكات ،ووف ًقا للتعليامت الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

بآالف الرياالت
3,035,869

 %10احتياطي نظامي

303,587

دفعة للمساهمني من األهايل ومن يف حكمهم

547,252

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أرباح مبقاة

863
2,184,167

 -10مصالح األشخاص يف أسهم الرشكة:
ال يوجد خالل العام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2013م ،أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت ألي أشخاص.
ويوضح الجدول التايل قامئة بأسامء وملكية املساهمني الذين ميلكون  %5فأكرث وأي تغري يف امللكية خالل 2013م:
االسم
أسهم
الحكومة
أرامكو

صالح بن حسني العواجي
سليامن بن عبدالله القايض
عصام بن علوان البيات
يوسف بن عبدالعزيز الرتيك

ويخصم منه ما ييل :

إجاميل األسهم
نهاية العام

إجاميل نسبة
التملك نهاية
العام

3,096,175,320

%74.31

-

-

3,096,175,320

%74.31

288,630,420

%6.91

-

-

288,630,420

%6.91

عدد األسهم يف
بداية العام

االسم

صايف التغري يف
نسبة التغري
نسبة امللكية يف
عدد األسهم
خالل العام
بداية العام
خالل العام

 -11املصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم وأدوات دين الرشكة:
املصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة يف أسهم وأدوات دين الرشكة خالل عام 2013م:

عبدالعزيز بن صالح الفريح
صالح بن سعد املهنا
زياد بن محمد الشيحة *
أحمد بن عبدالله العقيل
سعود بن محمد النمر
عبدالحميد بن أحمد العمري*

الصفة
اعتبارية
شخصية
اعتبارية
اعتبارية
شخصية
اعتبارية
اعتبارية
اعتبارية
شخصية
شخصية
اعتبارية

نهاية العام

بداية العام

صايف
التغري

نسبة
التغري
-

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

1000

-

1000

-

-

1,050

-

1,050

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

25,750

-

25,750

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

-

-

* ُرشح عضواً يف مجلس االدارة اعتباراً من 2013/10/06م خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة عىل أن يعرض عىل أول اجتامع
للجمعية العامة للرشكة للموافقة.
نسب امللكية والتغري يف عدد األسهم يف الجدول السابق تساوي صفراً؛ ألن عدد األسهم اململوكة ونسبتها إلجاميل أسهم الرشكة
البالغ عددها  4,166,593,815سهماً ُتعدُّ هامشية وتساوي صف ًرا تقري ًبا.

ب) املصالح والحقوق لكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم وأدوات دين الرشكة خالل عام 2013م:
االسم

نهاية العام
بداية العام
عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

صايف
التغري

نسبة التغري

أسامه بن عبدالوهاب خوندنه
6,195
6,195
عامر بن محمد السواحه
نسب امللكية والتغري يف عدد األسهم يف الجدول السابق تساوي صفراً؛ ألن عدد األسهم اململوكة ونسبتها إلجاميل أسهم الرشكة
البالغ عددها  4,166,593,815سهماً ُتعدُّ هامشية وتساوي صف ًرا تقري ًبا.
2,250

-

2,250

-

-

-

19

 -12املعلومات املتعلقة بقروض الرشكة:
		
أ) بيان بالقروض طويلة األجل التجارية كام يف 2013/12/31م
البيان
القيمة اإلجاملية ألصل القروض
تاريخ انتهاء السداد
رصيد القروض أول املدة كام يف 2013/1/1م
املسحوب من القروض خالل العام
املسدد الفعيل للقروض خالل العام
رصيد القروض نهاية املدة كام يف 2013/12/31م

األرقام باأللف ريال
قرض
مرابحة

صندوق االستثامرات
العامة

بنك الصادرات
األمرييك الكندي

بنك الصادرات
الفرنيس

بنك الصادرات
الكوري

بنك الصادرات
الياباين الكوري

اإلجاميل

6,000,000

5,000,000

2,583,375

4,057,000

3,709,000

5,250,000

7,500,000

34,099,375

2020

2025

2024

2021

2024

2026

2028

-

4,090,908

500,000

2,475,907

3,047,756

3,443,246

107,169

-

13,664,986

-

4,500,000

-

-

-

1,145,937

-

5,645,937

()545,456

()384,800

()214،936

()362,681

()309,119

-

-

()1,816,992

3,545,452

4,615,200

2,260,969

2,685,075

3,134,127

1,253,106

-

17,493,930

قرض مرابحة

1

				
ب) بيان بالقروض الحكومية كام يف 2013/12/31م
القرض الحكومي
البيان
(ناتج عن املقاصة)
نتيجة مقاصة مع الدولة
القيمة اإلجاملية ألصل القروض

2

األرقام باأللف ريال
وزارة املالية قرض حسن من الدولة ()1

وزارة املالية قرض حسن من الدولة ()2

اإلجاميل

15,000,000

51,100,000

66,100,000

تاريخ انتهاء السداد
رصيد القروض أول املدة كام يف 2013/1/1م
املسحوب من القروض خالل العام
املسدد الفعيل للقروض خالل العام
املسجل كفرق بني القيمة الحالية والقيمة املستلمة

-

2034

2037

-

14,938,060

15,000,000

10,220,000

40,158,060

-

-

12,775,000

12,775,000

-

-

-

-

-

()8,961,113

()15,723,180

()24,684,293

رصيد القروض نهاية املدة كام يف 2013/12/31م

14,938,060

6,038,887

7,271,820

28,248,767

* يظهر القرض الحكومي للرشكة يف القوائم املالية بالقيمة الحالية وفق معايري املحاسبة ذات الصلة ،ويتم تسجيل الفرق بني القيمة املستلمة والقيمة الحالية ضمن ذمم حكومية طويلة األجل

 -13وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب:
ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الرشكة أو منحتها خالل السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.
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 -14وصف حقوق التحويل أو اكتتاب أو أوراق مالية تعاقدية:
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق مشابهة أصدرتها
أو منحتها الرشكة خالل عام 2013م.

 -16اجتامعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور:
عقد مجلس إدارة الرشكة ( )9اجتامعات خالل عام 2013م ،وفيام ييل بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد االجتامعات
التي حرضها كل عضو:

 -15وصف ألدوات الدين القابلة لالسرتداد:
ال يوجد أي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.

م

االسم

1

صالـح بن حسيـن العواجـي

2

سليمـان بن عبد الله القاضـي

الصفة

الحضور  üعدم الحضور X

عدد االجتامعات

اإلجاميل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9

نائب رئيس مجلس اإلدارة ü

ü

ü

ü

ü

X

ü

ü

ü

8

3

عصـام بن علـوان البيات

عضو مجلس اإلدارة

X

X

ü

ü

ü

ü

ü

ü

X

6

4

صالح بن سعد املهنـا

عضو مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9

5

سعود بن محمـد النمـر

عضو مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9

6

عبدالعزيز بن صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9

7

يوسف بن عبدالعزيز الرتيك

رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات

عضو مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9

8

أحمد بن عبدالله العقيـل

عضو مجلس اإلدارة

X

ü

ü

ü

ü

X

ü

ü

ü

7

9

عبدالحميد بن أحمد العمري

عضو مجلس اإلدارة

X

X

X

X

X

X

ü

ü

X

2

ُرشح عضواً يف مجلس االدارة اعتباراً من 2013/10/06م خلفاً للمهندس
زياد بن محمد الشيحة عىل أن يعرض عىل أول اجتامع للجمعية العامة
للرشكة للموافقة.

10

زياد بن محمد الشيحة

عضو مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

X

X

X

6

انتهت عضويته يف مجلس اإلدارة بتاريخ 2013/9/30م
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 -17وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة:
ال توجد خالل عام 2013م أية صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة.
 -18املصالح يف عقود الرشكة:
ال يوجد خالل عام 2013م أية عقود كانت الرشكة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي
أو للمسؤول املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
 -19التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح:
ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم مبوجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو
تعويضات.
 -20تنازالت املساهمني عن الحقوق يف األرباح:
بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم  327وتاريخ 1430/9/24هـ ،وافقت الحكومة عىل متديد تنازلها عن نصيبها من األرباح التي
توزعها الرشكة السعودية للكهرباء ملدة عرش سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ .وال توجد خالل عام 2013م ،أية
ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من املساهمني عن حقوقه يف األرباح.
 -21املدفوعات النظامية املستحقة:
الجدول أدناه يوضح قيمة املستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:
البيان

2013م

2012م

الرسوم الجمركية

3,155

1,991

الزكاة والرضيبة

9,099

8,483

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

704,519

673,097

رسوم البلدية

516,188

482,380

أخرى

12,108

11,192

1,245,069

1,177,143

اإلجاميل
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بآالف الرياالت السعودية

 -22الربامج التحفيزية ملوظفي الرشكة:
أ) برنامج االدخار:
بادرت الرشكة إىل إيجاد نظام للتوفري واالدخار (اختياري) لتحفيز املوظفني وتعزيز والئهم وانتامئهم للرشكة؛ مام يساهم يف رفع
مستوى األداء ،وكذلك استقطاب الكوادر السعودية املؤهلة وتحفيزهم عىل االستمرار يف الخدمة ومساعدة املوظف السعودي
عىل تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.
وتقوم الرشكة باستقطاع جزء من الراتب الستثامره ملصلحة املوظف املشرتك يف الربنامج ،وتختار الرشكة مجاالت مناسبة الستثامر
أموال الربنامج وفقاً لرشوط االستثامر اإلسالمية ،يف أوعية ومحافظ متدنية املخاطر وعىل الوجه الذي يحقق مصالح املوظفني
املشرتكني.
وتساهم الرشكة بنسبة  %100من قيمة االشرتاك الشهري للموظف وتق ّيده يف حسابه ،كام يتم احتساب استحقاق املوظف
ملساهمة الرشكة وفق أسس وضعتها الرشكة تبدأ من  %10عند اكتامل السنة األوىل لالشرتاك وتصل إىل %100عند اكتامل
السنة العارشة لالشرتاك ،وتحسب مستحقات املوظف من هذه املساهمة يف حالة انتهاء االشرتاك وفق الضوابط النظامية .وفيام
ييل إيضاح للتغري الذي حدث عىل مساهمة املوظفني املشرتكني يف الربنامج واملستحق لهم من مساهمة الرشكة خالل العام:
مساهمة املوظف

املستحق للموظفني من مساهمة الرشكة

البيان
الرصيد كام يف بداية العام

253,053,065

86,025,460

صايف املضاف /املستبعد خالل العام 2013م

38,479,734

35,814,397

الرصيد نهاية العام

291,532,799

121,839,857

ب) برنامج القروض:
واصلت الرشكة للعام الرابع تقديم القروض السكنية للموظفني السعوديني وفق ضوابط الربنامج لتمويل متلك أو بناء أو إكامل
بناء املساكن بصيغة متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية (مرابحة) بتمويل يصل إىل ( 1,200,000ريال) ومدة سداد متتد إىل
عرشين عاماً ،مع مساهمة الرشكة بتحمل  %70من تكلفة التمويل ،وتوقف مساهمة الرشكة عند انتهاء خدمة املوظف ألي
سبب ،وقد استفاد ( )271موظ ًفا من الربنامج خالل عام 2013م.
 -23السجالت املحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها:
إن نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة أعد عىل أسس سليمة ،وتسعى الرشكة إىل تنفيذه بفاعلية ،حيث إن للرشكة نظام رقابة
داخلية تم تصميمه إلدارة املخاطر واملحافظة عىل أصول الرشكة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية التي يتم إعدادها
من واقع السجالت املحاسبية ،وطبقت الرشكة نظا ًما مال ًيا محاسب ًيا متكاملاً لقيد كافة املعامالت املالية .وتؤكد الرشكة بأنه تم
إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح ،ولدى الرشكة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية مرتبطة بلجنة املراجعة ،وتقوم
بتنفيذ مهام عملها طب ًقا لالئحة املراجعة الداخلية املعتمدة من مجلس اإلدارة ،حيث تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل
مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعامل الرشكة .وتقوم لجنة املراجعة املنبثقة من

مجلس اإلدارة بالنظر يف املالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون واملراجع الداخيل ونتائج دراستهم ملدى كفاءة
وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للرشكة واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها ملجلس إدارة الرشكة ،كام تقوم
مبتابعة املالحظات التي ظهرت من خالل تلك املراجعات والرتكيز عىل مجموعة املالحظات ذات األثر املبارش واألهم عىل نظام
الرقابة الداخلية ،عل ًام أن أي نظام رقابة داخلية ،بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ،ال ميـكن أن يوفر تأكيدًا
مطل ًقـا عن ذلك ،وتقر الرشكة أنه ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها عىل مواصلة نشاطها.

تابع :أحكام الالئحة التي مل تطبق:
املادة الفقرة متطلبات املادة
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 -24االلتزام بالئحة حوكمة الرشكات:
أقر مجلس إدارة الرشكة نظام حوكمة للرشكة ينسجم مع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق
املالية ،كام تقوم الرشكة بتطبيق معظم األحكام االسرتشادية الواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
أ) أحكام الالئحة التي مل تطبق:
يوضح الجدول أدناه أحكام الالئحة التي مل تطبق يف الرشكة حتى اآلن مع بيان أسباب عدم التطبيق:
املادة

 3والفقرة
(أ) من
املادة 4

الفقرة

متطلبات املادة

أسباب عدم التطبيق

2

الحق يف الحصول عىل نصيب
من موجودات الرشكة عند
التصفية.

يتضمن نظام حوكمة الرشكة ذلك ويجري العمل عىل تعديل
النظام األسايس للرشكة ليتضمن هذا النص.

حق مراقبة أعامل مجلس
اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية
عىل أعضاء املجلس.

يتضمن النظام األسايس حق املساهمني يف رفع دعوى
املسؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة ،بينام ال يتضمن النظام
األسايس للرشكة حق مراقبة أعامل مجلس اإلدارة بحكم أن
نظام الرشكات يكفل ذلك.

5

8

هل يشري النظام األساس للرشكة باستخدام طريقة
التصويت الرتاكمي؟
يف حال أن النظام األساس للرشكة يشري إىل استخدام
ب
( )2-1طريقة التصويت الرتاكمي ،هل تم استخدامه عند
التصويت عىل اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني
يف الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها؟
-

هل وضعت الرشكة سياسات اإلفصاح وإجراءاته
وأنظمته اإلرشافية كتابة وفقاً للنظام.

آليات تعويض أصحاب املصالح يف حالة انتهاك
هـ ()1
حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

أسباب عدم التطبيق
سيجري العرض عىل الجمعية العامة للنظر يف
املوافقة عىل تعديل النظام األسايس للرشكة ليتم
تطبيق التصويت الرتاكمي عند اختيار أعضاء
مجلس اإلدارة.
أقر مجلس اإلدارة سياسة اإلفصاح ضمن نظام
حوكمة الرشكة ،ويجري العمل عىل إعداد
إجراءات تطبيق سياسة اإلفصاح.

آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ
هـ ()2
بني الرشكة وأصحاب املصالح.
هـ ()3
10

هـ ()4
هـ ()5
و

11

و

13

ب () 4

توجد بعض األدلة والقواعد التي تحكم أجزاء
آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين كثرية من هذه املتطلبات ،وستعمل الرشكة عىل
استكامل وضع وتوثيق السياسات واآلليات
واملحافظة عىل رسية املعلومات املتعلقة بهم.
قواعد السلوك املهني للمديرين والعاملني يف الرشكة الخاصة بهذا املوضوع.
بحيث توافق املعايري املهنية واألخالقية السليمة
ّ
وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصالح.
مساهمة الرشكة االجتامعية.
اعتمد مجلس اإلدارة سياسة اإلفصاح والشفافية
هل ُوضعت السياسات واإلجراءات التي تضمن
احرتام الرشكة لألنظمة واللوائح والتزامها اإلفصاح ضمن نظام حوكمة الرشكة ،وسيجري النظر يف
وضع سياسات و إجراءات تضمن احرتام الرشكة
عن املعلومات الجوهرية للمساهمني والدائنني
لألنظمة واللوائح.
وأصحاب املصالح اآلخرين؟
هل تأكد مجلس اإلدارة من وضع إجراءات مكتوبة
يوجد لدى املجلس إجراءات لتعريف األعضاء
لتعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل الرشكة
الجدد بعمل الرشكة ولكنها غري مكتوبة ويجري
وبخاصة الجوانب املالية والقانونية ،فض ًال عن
العمل عىل اعتامد إجراءات مكتوبة للتعريف.
تدريبهم ،إن لزم األمر؟
هل أقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان
يجرى العمل عىل اعتامد اجراءات مكتوبة.
الدامئة املنبثقة عنه؟
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ب) عضوية أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكات املساهمة األخرى:
فيام ييل بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية يف الرشكات املساهمة األخرى:
م االسم
1

صالح بن حسني العواجي

2

سليامن بن عبد الله القايض

3

أحمد بن عبدالله العقيل

4

صالح بن سعد املهنا

5

سعود بن محمد النمر

العضوية يف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى

7

عبدالحميد بن أحمد العمري

عضو مجلس اإلدارة

غري تنفيذي

8

أحمد بن عبدالله العقيل
سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

مستقل
مستقل

10

زياد بن محمد الشيحة

عضو مجلس اإلدارة

غري تنفيذي

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الرشكة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين.
رشكة الصناعات الكيميائية األساسية.
رشكة التطوير الكيميايئ.
البنك السعودي الهولندي.
اسمنت املنطقة الجنوبية.
البنك العريب الوطني.
سند للتأمني التعاوين.
رشكة الدريس للخدمات البرتولية والنقليات.
البنك العريب  -عامن – األردن.
الرشكة السعودية العاملية للموانئ.
سوليدريت السعودية للتكافل.

ج) تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:
ً
جميع أعضاء مجلس إدارة الرشكة غري تنفيذيني ،من بينهم ثالثة أعضاء مستقلني ،علام أنه صدر قرار مجلس االدارة برتشيح
املهندس عبدالحميد بن أحمد العمري عضو مجلس إدارة جديد خل ًفا للمهندس زياد بن محمد الشيحة عىل أن يعرض يف أول
اجتامع للجمعية العامة للرشكة للموافقة .وفيام ييل بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم يف الرشكة:
تصنيف
مالحظات
الـــصفـــة
م االسم
العضوية
غري تنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة
 1صالح بن حسني العواجي
مستقل
 2سليامن بن عبد الله القايض نائب رئيس مجلس اإلدارة
غري تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
 3عصام بن علوان البيات
غري تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
 4يوسف بن عبدالعزيز الرتيك
غري تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
 5عبدالعزيز بن صالح الفريح
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6

صالح بن سعد املهنا

عضو مجلس اإلدارة

غري تنفيذي

9

ُرشح عضواً يف مجلس االدارة اعتباراً
من 2013/10/06م خلفاً للمهندس
زياد بن محمد الشيحة عىل أن
يعرض عىل أول اجتامع للجمعية
العامة للرشكة للموافقة.

انتهت عضويته يف مجلس اإلدارة
بتاريخ 2013/9/30م

د) لجان مجلس اإلدارة:
ينبثق عن مجلس اإلدارة خالل عام 2013م ثالث لجان دامئة هي:
1.1لجنة املراجعة.
2.2اللجنة التنفيذية.
 3.3لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية ،بعد أن تم دمج لجنة الرتشيحات واملكافآت مع لجنة املوارد البرشية بنا ًء عىل
قرار مجلس اإلدارة رقم 2013/116/2م وتاريخ 1434/06/04هـ ،املوافق 2013/04/14م الذي نص عىل إعادة تشكيل
لجان مجلس اإلدارة بدمج لجنة الرتشيحات واملكافآت ولجنة املوارد البرشية.
وفيام ييل ملخص للجان الدامئة املنبثقة من مجلس اإلدارة يف عام 2013م:
لجنة املراجعة:
تتكون لجنة املراجعة من ( )5أعضاء (غري تنفيذيني) ،من بينهم مختصون بالشؤون املالية واملحاسبية ،وقد وافقت الجمعية
العامة للرشكة عىل اقرتاح مجلس اإلدارة بشأن قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ،وعقدت لجنة
املراجعة ( )11اجتامعًا خالل عام 2013م ،ويبني الجدول التايل أسامء أعضاء لجنة املراجعة وعدد مرات الحضور لكل منهم:
م

1
2
3
4
5

االسم
عبدالعزيز بن صالح الفريح
صالح بن سعد املهنا
عصام بن علوان البيات
عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد
سليامن بن عبدالله السكران

الـــصفـــة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عدد مرات الحضور
11
4
10
9

وتختص لجنة املراجعة مبا ييل:
•التوصية ملجلس اإلدارة ومن ثم للجمعية العامة باختيار مراجعي الحسابات الخارجيني وفصلهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى
عند التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم.
•مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليني والخارجيني والخاصة بالتزام اإلدارة باألنظمة والتعليامت
الداخلية والخارجية وباملعايري املحاسبية املعتمدة.
•اإلرشاف عىل إدارة املراجعة الداخلية يف الرشكة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعامل واملهامت التي
حددها لها مجلس اإلدارة.
•دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه.
•دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الوارد فيها.
•متابعة أعامل املحاسبني القانونيني ،واعتامد أي عمل خارج نطاق أعامل املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعامل
املراجعة.
•دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين وإبداء ملحوظاتها عليها.
•دراسة ملحوظات املحاسب القانوين عىل القوائم املالية ومتابعة ما تم يف شأنها.
•دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.
•دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.
•تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقرتحات وتوصيات إىل مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها.
اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من ( )6أعضاء ،وقد عقدت اللجنة ( )10اجتامعات خالل عام 2013م ،ويبني الجدول التايل أسامء أعضاء
اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور لكل منهم:
م االسم

الـــصفـــة

عدد
مرات
الحضور

1

صالح بن حسني العواجي
صالح بن سعد املهنا
عصام بن علوان البيات
يوسف بن عبدالعزيز الرتيك

رئيس اللجنة
نائب للرئيس
عضو اللجنة
عضو اللجنة

10

5

زياد بن محمد الشيحة

عضو اللجنة

5

2
3
4

مالحظات

10
10
10

انتهت فرتة عضويته يف مجلس اإلدارة بتاريخ
2013/9/30م.

6

7

عبدالحميد بن أحمد العمري
عيل بن صالح الرباك

عضو اللجنة
عضو اللجنة –
الرئيس التنفيذي

3

10

ُرشح عضواً يف مجلس االدارة اعتباراً من
2013/10/06م خلفاً للمهندس زياد بن
محمد الشيحة عىل أن يعرض عىل أول اجتامع
للجمعية العامة للرشكة للموافقة.
انتهت فرتة عملة بالرشكة اعتباراً من
2013/12/31م.

وتختص اللجنة التنفيذية مبا ييل:
•مراجعة الخطط والدراسات املتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الرشكة.
•مراجعة املوازنة العامة (الرأساملية والتشغيلية) واملشاريع املقرتحة من اإلدارة التنفيذية ،وكذلك الدراسات والخطط
واألساليب التمويلية املتعلقة بها.
•املراجعة الدورية إلنجازات الرشكة مقارنة باملوازنات املعتمدة.
•النظر فيام يحيله إليها املجلس من أمور تخص الرشكة.
لجنة املوارد البرشية:
تتكون لجنة املوارد البرشية من ( )5أعضاء ،وقد عقدت اللجنة اجتامعني خالل عام 2013م ،ويبني الجدول التايل أسامء أعضاء
لجنة املوارد البرشية وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م االسم
1

سليامن بن عبدالله القايض

رئيس اللجنة

2

2

صالح بن حسني العواجي

عضو اللجنة

2

3

أحمد بن عبدالله العقيل

عضو اللجنة

2

4

سعود بن محمد النمر

عضو اللجنة

2

5

عيل بن صالح الرباك

عضو اللجنة – الرئيس التنفيذي

2

بدأت اللجنة عملها بقرار مجلس اإلدارة رقم  2012/10/4وتاريخ 2012/1/8م ،لغاية 2013/4/14م ،وتم دمجها بعد ذلك مع
لجنة الرتشيحات واملكافآت لتصبح (لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية).
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وتختص لجنة املوارد البرشية مبا ييل:
•مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البرشية.
•مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل ملوظفي الرشكة.
•ترشيح الرئيس التنفيذي للرشكة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
•ترشيح الكوادر املؤهلة لشغل وظائف “نائب رئيس تنفيذي” و”نائب رئيس أول” املقرتحة من الرئيس التنفيذي ،وترقيتهم،
والتوصية حول تحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم ومتديد خدماتهم.
•مراجعة التعديالت عىل الهيكل التنظيمي للرشكة للمراتب  57فام فوق.
•مراجعة األسس واملعايري العامة الختيار القيادات العليا (رئيس قطاع فأعىل).
•مراجعة أسس توزيع املكافآت السنوية املقرة من مجلس اإلدارة.
•مراجعة نظم ولوائح املوارد البرشية الخاصة بالتقاعد والخدمات الصحية والصندوق التعاوين والتوفري واالدخار ومراجعة
الئحة تنظيم العمل والجزاءات بالرشكة التي تعتمد من وزارة العمل.
•مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الرشكة.
•النظر فيام يحيله إليها املجلس من أمور تخص املوارد البرشية بالرشكة.
لجنة الرتشيحات واملكافآت:
تتكون لجنة الرتشيحات واملكافآت من ( )5أعضاء ،وعقدت اللجنة اجتامعًا واحدًا خالل عام 2013م ،ويبني الجدول التايل أسامء
أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت وعدد مرات الحضور لكل منهم:

لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية:
تم دمج لجنة (املوارد البرشية) ،ولجنة (الرتشيحات واملكافآت) ،بقرار مجلس اإلدارة رقم  2013/116/2وتاريخ 2013/4/14م،
لتصبح (لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية).
وتتكون لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية من ( )6أعضاء ،وعقدت اللجنة ( )8اجتامعات خالل عام 2013م ،ويبني
الجدول التايل أسامء أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية وعدد مرات الحضور لكل منهم:

م

االسم

الـــصفـــة

عدد مرات الحضور

م

االسم

الـــصفـــة

1

أحمد بن عبدالله العقيل

رئيس اللجنة

1

1

2

سعود بن محمد النمر

عضو اللجنة

1

سليامن بن عبدالله القايض
عبدالعزيز بن صالح الفريح

رئيس اللجنة
نائب للرئيس

3

3

زياد بن محمد الشيحة

عضو اللجنة

1

4

عبد العزيز بن صالح الفريح

عضو اللجنة

1

صالح بن حسني العواجي
سعود بن محمد النمر
أحمد بن عبدالله العقيل

6

5

يوسف بن عبدالعزيز الرتيك

عضو اللجنة

1

عيل بن صالح الرباك*

عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة – الرئيس
التنفيذي

بدأت اللجنة عملها بقرار مجلس اإلدارة رقم  2012/10/4وتاريخ 2012/1/8م ،لغاية 2013/4/14م ،وتم دمجها بعد ذلك مع
لجنة املوارد البرشية لتصبح (لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية).
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وتختص لجنة الرتشيحات واملكافآت مبا ييل:
•التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص
سبق إدانته بأي جرمية مخلة بالرشف واألمانة.
•املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت
املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،مبا يف ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعامل مجلس اإلدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.
•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس
إدارة رشكة أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند وضع تلك السياسات
استخدام معايري ترتبط باألداء.

2

4
5

عدد مرات
الحضور

مالحظات

8
8
8
8
5
8

انتهت فرتة عمله بالرشكة
اعتباراً من 2013/12/31م.

* تتضمن قواعد عمل اللجنة أن ال يحرض الرئيس التنفيذي مناقشة املواضيع التي تندرج تحت مهام اللجنة الواردة بالئحة
حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،أو املواضيع الخاصة بالرئيس التنفيذي  ،ويقترص الحضور عىل املعينني من
أعضاء مجلس االدارة يف اللجنة.

وتختص لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية مبا ييل:
•التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص
سبق إدانته بأي جرمية مخلة بالرشف واألمانة.
•املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت
املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،مبا يف ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعامل مجلس اإلدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.
•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس
إدارة رشكة أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند وضع تلك السياسات
استخدام معايري ترتبط باألداء.
•مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البرشية.
•مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل ملوظفي الرشكة.
•ترشيح الرئيس التنفيذي للرشكة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
•ترشيح الكوادر املؤهلة لشغل وظائف «نائب رئيس تنفيذي» و«نائب رئيس أول» املقرتحة من الرئيس التنفيذي ،وترقيتهم
والتوصية حول تحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم ومتديد خدماتهم.
•مراجعة التعديالت عىل الهيكل التنظيمي للرشكة للمراتب  57فام فوق.
•مراجعة األسس واملعايري العامة الختيار القيادات العليا (رئيس قطاع فأعىل).
•مراجعة أسس توزيع املكافآت السنوية املقرة من مجلس اإلدارة.
•مراجعة نظم ولوائح املوارد البرشية الخاصة بالتقاعد والخدمات الصحية والصندوق التعاوين والتوفري واالدخار ،ومراجعة
الئحة تنظيم العمل والجزاءات بالرشكة التي تعتمد من وزارة العمل.
•مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الرشكة.
•النظر فيام يحيله إليها املجلس من أمور تخص املوارد البرشية بالرشكة.
هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
فيام ييل تفاصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعىل
املكافآت والتعويضات مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل:
البيان
الرواتب والتعويضات

أعضاء املجلس
التنفيذيني
_

أعضاء املجلس غري التنفيذيني/
املستقلني
_

كبار التنفيذيني

البدالت
املكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي
اإلجــمـــالـــي

_

1,040,458

1,420,243

_

1,477,322

5,230,000

_

_

_

_

_

_

_

2,517,780

12,652,530

و) العقوبات والجزاءات املفروضة عىل الرشكة:
ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكـة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إرشافية أو تنظيمية
أو قضائية أخرى.
ز) نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
تقوم لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإلدارة واملكونة من خمسة أعضاء (اثنان منهم مستقالن من خارج املجلس) بدراسة
التقارير الدورية التي تعدها املراجعة الداخلية يف الرشكة عن تقييمها إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وتطبيقها،
وتقوم اللجنة مبتابعة ما تتوصل إليه املراجعة الداخلية من توصيات ملعالجة املالحظات ومتابعة تصحيحها ،والنظر يف ما يتصل
بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خالل تقارير املراجعة الداخلية ،وفيام يتصل بعدالة القوائم املالية تحديدًا ،أخ ًذا
يف االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية ،بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ،ال ميـكن أن يوفر تأكيدًا مطلقـاً
عن ذلك.
 -25تقرير املحاسب القانوين للرشكة:
وافقت الجمعيـة العامة العادية الثانية عرشة املنعقدة بتاريخ 2013/04/15م عىل تعيني مكتب إرنست ويونغ ورشكاه
كمحاسب قانوين للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م .ومل يتضمن تقرير املحاسب القانوين للرشكة أي تحفظات
عىل القوائم املالية السنوية.
 -26توصية املجلس بشأن املحاسب القانوين للرشكة:
مل تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانوين منذ اعتامده يف الجمعية العامة السابقة.

6,002,287
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الخامتـــة

وىف ختام هذا التقرير يرس مجلس إدارة الرشكة السعودية للكهرباء أن يقدم جزيل الشكر والتقدير لواحد من رواد قطاع
الكهرباء ،وهو سعادة املهندس عىل بن صالح الرباك ،الرئيس التنفيذي السابق للرشكة ،الذي رغب يف انهاء مسريته مع الكهرباء
بعد أن امىض فيه قرابة  35سنة ،منها آخر سبع سنوات رئيساً تنفيذياً للرشكة ،وقد تحققت خالل قيادته لها انجازات مشهودة
يف كافة املجاالت ،كام يقدم املجلس خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسويب الرشكة عىل عطائهم املتواصل
واملخلص لتحقيق أهدافها ،والحرص عىل مكتسباتها ومصالحها ،ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية ،سائلني الله ،سبحانه وتعاىل،
أن يبارك الجهود  ،وأن تستمر الرشكة بتنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية باململكة ،والوفاء
مبتطلباتها من الطاقة الكهربائية.

28
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التوصــــيات

رابعاً

يوىص مجلس إدارة الرشكة للجمعية العامة غري العادية الخامسة للرشكة مبا ييل:

30

أوالً

ثانياً

املوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة
املنتهية يف 2013/12/31م.

املوافقة عىل تقرير مراجع حسابات
الرشكة عن العام املايل املنتهي يف
2013/12/31م.

ثالثاً

املوافقة عىل اقرتاح مجلس اإلدارة بشأن طريقة
توزيع األرباح الصافية عن السنة املنتهية يف
2013/12/31م مبا يف ذلك رصف أرباح نقدية
بواقع  70هللة للسهم الواحـد مبا يعادل  % 7من
رأس املال ،لألهايل ومن يف حكمهم ،عىل أن تكون
أحقية األرباح للمساهمني املالكني ألسهم الرشكة يف
نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ،وسترصف األرباح
خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

خامساً
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن
العام املايل املنتهي يف 2013/12/31م.

سادساً
املوافقة عىل تعيني مراجع حسابات الرشكة
املقرتح من قبل لجنة املراجعة ،وذلك ملراجعة
القوائم املالية للعام املايل 2014م ،والبيانات
املالية ربع السنوية ،مبا يف ذلك فحص القوائم
املالية للربع الثاين والثالث والرابع ،وفحص
القوائم املالية للربع األول من عام 2015م.

املوافقة عىل القوائم املالية للرشكة كام
يف 2013/12/31م.

سابعاً

ثامناً

تاسعاً

املوافقة عىل املكافآت والتعويضات
املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظري
عضويتهم ،واملضمنة يف تقرير مجلس
اإلدارة للفرتة من  1يناير 2013م وحتى
 31ديسمرب 2013م.

عرض قرار مجلس اإلدارة بتعيني املهندس
عبدالحميد بن أحمد العمري عضواً يف
مجلس اإلدارة إعتباراً من 2013/10/06م
حتى 2014/12/31م خلفاً للمهندس زياد
بن محمد الشيحة.

تعديل املواد التالية من النظام األسايس:
(املادة الرابعة عرشة ،والفقرة (ب) من
املادة السادسة عرشة ،وإضافة فقرة جديدة
يكون ترتيبها (ج) إىل املادة السادسة
عرشة ،واملادة التاسعة عرشة ،واملادة الثانية
والعرشون ،واملادة الثانية والثالثون ،واملادة
الرابعة واألربعون ).
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القــوائم املــالــية
32
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تقرير مراجعى الحسابات اىل السادة املساهمني يف
الرشكة السعودية للكهرباء
( رشكة مساهمة سعودية )

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قامئة املركز املايل املوحدة املرفقة للرشكة السعودية للكهرباء  -رشكة مساهمة سعودية «( -الرشكة») والرشكات التابعة لها («املجموعة») كام يف  31ديسمرب  ،2013وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املساهمني املوحدة للسنة
املنتهية يف ذلك التاريخ .إن هذه القوائم املالية املوحدة من مسئولية إدارة املجموعة التي أعدتها وفقاً لنص املادة  123من نظام الرشكات وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها .إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم املالية املوحدة
استناداً إىل أعامل املراجعة التي قمنا بها .متت مراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعامل املراجعة للحصول عىل قناعة معقولة بأن القوائم املالية خالية من أخطاء جوهرية .تشتمل
املراجعـــة عىل فحص األدلة ،عىل أســاس العينة ،املؤيدة للمبالغ واالفصاحات التي تتضمنها القوائم املالية .كام تشتمل عىل تقويم املبادئ املحاسبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم املالية .باعتقادنا أن مراجعتنا توفر
درجة معقولة من القناعة متكننا من إبداء رأينا حول القوائم املالية املوحدة.

الرشكة السعودية للكهرباء
( رشكة مساهمة سعودية )
القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
				
فـــــــــــــــهرس

الرأي املطلق
يف رأينا ،أن القوائم املالية املوحدة ككل:
1.1تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف  31ديسمرب  2013ونتائج أعاملها وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية.
2.2تتفق مع نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.
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35

قامئة املركز املايل املوحدة

كام يف  31ديسمرب 2013

(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد و نقد مامثل
ذمم مستهليك الكهرباء وإيرادات مستحقة ،صايف
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى ،صايف
مخزون ،صايف
مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
قروض لرشكة زميلة
استثامرات يف حقوق ملكية رشكات وأخرى
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات ثابتة ،صايف
مجموع املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
الجزء املتداول من قروض طويلة األجل
صكوك
مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
قروض طويلة األجل
صكوك

36

2012

2013

4

3.992.142

3.045.786

5

18.451.644

13.427.260

6

6.716.297

5.413.450

7

6.638.256

5.821.473

35.798.339

27.707.969

1.129.942

365.500

8
9

2.114.715

2.183.260

10

54.181.456

39.889.549

11

183.563.192

168.652.100

240.989.305

211.090.409

276.787.644

238.798.378

12

28.254.889

34.728.774

13

4.672.010

4.735.729

15

1.816.969

1.468.000

16

7.000.000

تعويضات موظفني
إيرادات مؤجلة ،صايف
تأمينات مشرتكني
قروض حكومية
ذمم حكومية طويلة األجل
مخصص التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط
مجموع املطلوبات غري املتداولة
مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
أرباح مبقاة
احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط
مجموع حقوق املساهمني
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني
اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

17

5.182.553

5.168.181

18

23.966.410

22.289.701

1.555.562

1.453.806

19

28.248.767

23.374.496

20

82.634.401

58.487.223

438.318

883.038

178.767.463

144.416.421

220.511.331

185.348.924

41.665.938

41.665.938

2.114.186

1.810.599

23

545.262

540.330

27

12.507.288

10.323.177

()556.361

()890.590

56.276.313

53.449.454

276.787.644

238.798.378

35 / 21

22

35 / 21

-

41.743.868

40.932.503

15

15.676.962

12.196.986

16

21.064.490

20.562.990
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قامئة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
(بآالف الرياالت السعودية)

قامئة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

إيرادات التشغيل
مبيعات الطاقة الكهربائية
تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتري
تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية
إيرادات تشغيلية اخرى
مجموع إيرادات التشغيل
تكلفة املبيعات
وقود
طاقة مشرتاة
تشغيل وصيانة
استهالكات التشغيل والصيانة
إجاميل تكلفة املبيعات
إجاميل الربح للسنة
مرصوفات عمومية وإدارية
استهالكات عمومية وإدارية
الربح من العمليات التشغيلية
ايرادات غري متكررة
برنامج تحسني انتاجية املوارد البرشية
إيرادات ومرصوفات أخرى ،صايف
صايف ربح السنة
ربح السهم األسايس (بالرياالت السعودية) :
من العمليات التشغيلية للسنة
من صايف ربح السنة
اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة .
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2013

2012

32.878.143

31.101.888

988.798

937.529

1.679.064

1.515.790

126.124

91.052

35.672.129

33.646.259

()5.978.341

()6.228.717

()6.584.507

()4.565.148

()9.120.177

()8.721.808

()11.440.416

()10.522.344

()33.123.441

()30.038.017

2.548.688

3.608.242

25

()370.329

()395.277

11

()290.250

()313.537

1.888.109

2.899.428

18

/32ب
24
11

-

29

729.186

 /17أ

-

()634.268

418.574

295.906

3.035.869

2.561.066

0.45

0.7

0.73

0.61

26

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف ربح السنة
التعديالت لـتسوية صايف ربح السنة مع صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
مخصص مخزون بطيء الحركة
حصة الرشكة يف صايف (ارباح) خسائر الرشكات املستثمر فيها
إستهالكات
مكاسب استبعاد موجودات ثابتة ،صايف
تعويضات املوظفني املستحقة ،صايف
التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
ذمم مستهليك الكهرباء و إيرادات مستحقة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
ذمم دائنة
إيرادات مؤجلة ،صايف
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
صايف املتحصالت واملدفوعات من تأمينات املشرتكني
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية
استثامرات يف حقوق ملكية الرشكات وأخرى
موجودات ثابتة و مشاريع تحت التنفيذ
املحصل من بيع موجودات ثابتة
قرض لرشكة زميلة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صايف املحصل من قروض وذمم حكومية

2013
3.035.869

2012
2.561.066

131.680

252.483

41.145

171.322

()14.195

63.729

11.730.666

10.835.881

()86.784

()85.556

14.373

329.672

()5.156.064

()1.652.543

()1.302.847

()559.826

()857.928

()429.945

()6.473.885

8.487.572

1.676.709

1.820.126

()54.766

116.519

101.756

86.178

2.785.729

21.996.678

155.000

150.000

()40.937.537

()38.466.266

90.656
()947.192

108.362
-

()41.639.073

()38.207.904

29.021.449

13.970.000
39

صايف املحصل (املسدد) من قروض طويلة األجل
صايف املحصل من الصكوك
أرباح مسددة للمساهمني و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صايف التغري يف النقد والنقد املامثل خالل السنة
رصيد النقد والنقد املامثل يف بداية السنة
رصيد النقد والنقد املامثل يف آخر السنة
معاملة غري نقدية
التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط
تحويل من قرض لرشكة زميلة اىل استثامر يف حقوق ملكية
اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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3.828.945

()3.049.902

7.501.500

1.562.990

()552.194

()532.700

39.799.700

11.950.388

946.356

()4.260.838

3.045.786

7.306.624

3.992.142

3.045.786

334.229

()109.133

182.750

-

قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2012

رصيد  1يناير  – 2012قبل التعديل
تعديالت سنوات سابقة
رصيد  1يناير  – 2012املعدل
صايف ربح السنة
توزيعات أرباح للمساهمني عن عام 2011
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2011
صايف التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط
تسوية املحصل من رسم الكهرباء (أفراد)
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف  31ديسمرب 2012
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
صايف ربح السنة
توزيعات أرباح للمساهمني عن عام 2012
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2012
صايف التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط
تسوية املحصل من رسم الكهرباء (أفراد)
املحول إىل االحتياطي النظامي
الرصيد يف  31ديسمرب 2013

رأس املال
41.665.938

35 / 21

41.665.938

إحتياطي نظامي
1.554.492
1.554.492

إحتياطي عام
538.343
538.343

أرباح مبقاة

احتياطي التغري يف القيمة
العادلة لعقود تحوط

8.566.175

()431.870

51.893.078

()349.587

()349.587

()781.457

51.543.491

8.566.175

املجموع

-

-

-

2.561.066

-

2.561.066

27

-

-

-

()547.252

-

()547.252

28

-

-

-

()705

-

()705
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-

-

-

-

23

-

-

1.987

-

41.665.938

256.107
1.810.599

540.330

()256.107
10.323.177

()109.133

()109.133

-

1.987

-

-

()890.590

53.449.454

-

-

-

3.035.869

-

3.035.869

27

-

-

-

()547.252

-

()547.252

28

-

-

-

()919

-

()919

21

-

-

-

-

23

-

-

4.932

-

41.665.938

303.587
2.114.186

545.262

()303.587
12.507.288

334.229

334.229

-

4.932

-

-

()556.361

56.276.313
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يف  31ديسمرب 2013

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية
1 - 1التكوين والنشاط
نشأت الرشكة السعودية للكهرباء (الرشكة) بنا ًء عىل قرار مجلس الوزراء رقم  169املؤرخ يف  11شعبان 1419هـ املوافق  29نوفمرب 1998م القايض بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء يف اململكة العربية السعودية ،ودمج جميع الرشكات املحلية العاملة يف مجال تقديم
خدمة الطاقة الكهربائية (عددها عرش رشكات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق اململكة جغرافياً) باإلضافة إىل مشاريع املؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء (عددها أحد عرش مرشوعاً تشغيلياً كانت تغطي مناطق
مختلفة يف شامل اململكة) يف الرشكة السعودية للكهرباء.
تأسست الرشكة مبوجب املرسوم املليك الكريم رقم م 16/املؤرخ  6رمضان 1420هـ املوافق  13ديسمرب 1999م بنا ًء عىل قرار مجلس الوزراء رقم  153املؤرخ  5رمضان 1420هـ املوافق  12ديسمرب 1999م ،وقرار وزير التجارة رقم  2047املؤرخ  30ذو الحجة
1420هـ املوافق  5إبريل 2000م كرشكة مساهمة سعودية ،مبوجب السجل التجاري الصادر من الرياض برقم  1010158683وتاريخ  28محرم 1421هـ املوافق  3مايو 2000م.
يتمثل نشاط الرشكة الرئييس يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،حيث تعترب الرشكة املنتج الرئييس للطاقة الكهربائية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ،وتقوم بتقديم خدماتها ملختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.
تخضع الرشكة للرقابة عىل تعريفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء عىل توصية من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج ،التي تأسست يف  13نوفمرب 2001م مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  169وتاريخ  11شعبان
1419هـ .تم إجراء تعديل عىل تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  170وتاريخ  12رجب 1421هـ حيث بلغت أعىل رشيحة فيها  26هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها اعتبارا من  1شعبان 1421هـ املوافق  28أكتوبر 2000م.
كام تم إجراء تعديل آخر عىل تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار مجلس الوزراء ( قرار رقم  ) 333بتاريخ  16شوال 1430هـ املوافق  5أكتوبر 2009م بأن يكون ملجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات
االستهالك غري السكني ( التجاري ،الصناعي ،الحكومي ) ،إجراء تعديالت عىل قيمها وإقرارها مبا ال يتجاوز  26هللة لكل كيلو واط  /ساعة بحيث تراعي هذه التعريفات األحامل الكهربائية يف أوقات الذروة وغريها وبدأ تطبيقها إعتباراً من  19رجب 1431هـ
املوافق  1يوليو 2010م.
تبدأ السنة املالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمرب من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام األسايس للرشكة.
فيام ييل بيان بأسامء الرشكات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة:
الرشكة

بلد التسجيل

الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء «رشكة النقل» اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
رشكة الكهرباء للصكوك
اململكة العربية السعودية
رشكة ضوئيات لالتصاالت
جزر الكامين
رشكة الكهرباء للصكوك الدولية
جزر الكامين
رشكة الكهرباء للصكوك الدولية 2 -
رشكة املرجان إلنتاج الكهرباء (تحت التأسيس) اململكة العربية السعودية

نسبة امللكيـة
( املبارشة وغري املبارشة )
%100
%100
%100
%100
%100
%50

النشاط
نقل الطاقة من محطات التوليد إىل شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها
تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الرشكة السعودية للكهرباء
إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البرصية والكهربائية لتقديم خدمات اإلتصاالت
تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الرشكة السعودية للكهرباء
تقديم الخدمات والدعم الالزم يف ما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الرشكة السعودية للكهرباء
تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مرشوع رابغ إلنتاج الكهرباء

2 - 2أسس توحيد القوائم املالية
تشمل هذه القوائم املالية املوحدة عىل موجودات ومطلوبات ونتائج أعامل الرشكة والرشكات التابعة لها (املجموعة) املذكورة يف اإليضاح ( )1أعاله «القوائم املالية املوحدة».
ويقصد بالرشكات التابعة تلك التي متتلك فيها الرشكة حصص ملكية مسيطرة ،وتتحقق السيطرة عند امتالك الرشكة استثامرا طويل األجل يزيد عن  % 50من رأس املال الذي يحق له التصويت أو متارس عليها سيطرة فعلية .يتم توحيد الرشكات التابعة اعتبارا
من تاريخ سيطرة الرشكة عىل هذه الرشكات ولحني االنتهاء عن مامرسة مثل هذه السيطرة.
وقد تم حذف كافة األرصدة واملعامالت املتداخلة بني رشكات املجموعة عند إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
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3 - 3ملخص السياسات املحاسبية الهامة
لقد تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني .ونورد فيام ييل بياناً ألهم السياسات املحاسبية املتبعة:
العرف املحاسبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثامرات و االدوات املالية املشتقة و كذلك القروض الحكومية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
التقديرات املحاسبية
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة ،وعىل اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ،إضافة
إىل مبالغ اإليرادات واملرصوفات خالل تلك السنة .وبالرغم من أن إعداد هذه االفرتاضات والتقديرات مبني عىل أفضل املعلومات واألحداث املتوفرة لإلدارة يف تاريخ إصدار القوائم املالية املوحدة ،إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
النقد والنقد املامثل
يتضمن رصيد النقد والنقد املامثل النقد يف الصناديق واألرصدة والودائع البنكية واالستثامرات األخرى القابلة للتحويل إىل مبالغ نقدية محددة والتي تكون تواريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ ربطها.
ذمم مستهليك الكهرباء
متثل املبالغ التي مل يتم تحصيلها من املستهلكني يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة ،ويتم إظهار ذمم مستهليك الكهرباء بالصايف بعد تكوين مخصص للذمم التي يكون تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه.
املخزون
يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع واملواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة أو سعر السوق أيهام أقل .يتم تحديد التكلفة عىل أساس طريقة املتوسط املرجح .ويتم إظهار املخزون بالصايف بعد تكوين املخصصات الالزمة للمخزون املتقادم
وبطيء الحركة.
تسجل مواد املخزون املعتربة جزء أسايس من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع واملنشآت األخرى مثل املواد اإلسرتاتيجية واالحتياطية ضمن بند املوجودات الثابتة.
اإلستثامرات
االستثامرات يف حقوق ملكية رشكات
يتم تسجيل االستثامرات يف الرشكات املستثمر فيها بنسبة  % 20أو أكرث وفقاً لطريقة حقوق امللكية والتي تقيض بإثبات اإلستثامر عند اقتنائه بالتكلفة عىل أن يتم تعديله بعد ذلك يف ضوء التغري يف حصة املجموعة يف صايف موجودات الرشكة املستثمر فيها .يتم
إثبات حصة املجموعة يف نتائج أعامل تلك الرشكات يف قامئة الدخل املوحدة عند صدور القوائم املالية لها.
تظهر اإلستثامرات يف الرشكات اململوكة بنسبة تقل عن  % 20من رأس مال الرشكات غري املتداولة بالتكلفة ،ويجري قيد اإليرادات من هذه اإلستثامرات يف قامئة الدخل املوحدة عند تحصيل توزيعات األرباح من الرشكات املستثمر بها.
استثامرات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تظهر االستثامرات املشرتاة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة ( املعدلة بالعالوة او الخصم عند الرشاء ) ناقصاً املخصص لقاء أي انخفاض غري مؤقت يف قيمتها .تصنف هذه االستثامرات كموجودات غري متداولة فيام عدا السندات التي تستحق
يف السنة املالية التالية ،حيث يتم تصنيفها ضمن املوجودات املتداولة .ويتم قيد أرباح هذه االستثامرات يف قامئة الدخل املوحدة بتاريخ استحقاقها.
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املوجودات الثابتة
يتم إثبات املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري استهالكها باستثناء األرايض عىل مدار العمر التشغييل املقدر لها وفقا لطريقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الرشاء من املورد والعاملة املبارشة ومرصوفات اإلنشاء غري املبارشة وتكاليف اإلقرتاض حتى
تاريخ وضع األصل يف الخدمة .يتم حذف املوجودات الثابتة املباعة أو املستبعدة واستهالكها املرتاكم من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها ،ويتم إثبات املكسب أو الخسارة الناتجة ضمن قامئة الدخل املوحدة.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة عىل قامئة الدخل املوحدة .يتم رسملة التحسينات التي تزيد ،بصورة جوهرية ،من قيمة أو عمر األصل املعني.
تقدر األعامر التشغيلية حسب ما ييل :

املباين
منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد
شبكات ومعدات وقطع غيار النقل
شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع
املوجودات األخرى

من  20إىل  30سنة
من  20إىل  25سنة
من  20إىل  30سنة
من  15إىل  25سنة
من  4إىل  20سنة

اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة
تقوم املجموعة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للتأكد فيام إذا كان هناك دليل عىل وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك
األصل لتحديد حجم هذه الخسارة .ويف الحاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد لذلك األصل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.
ويف الحاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لإلسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل القيمة القابلة لإلسرتداد لها ،ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض يف قيمة األصل
كمرصوفات فوراً يف قامئة الدخل املوحدة.
وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة اإلنخفاض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل القيمة املعدلة القابلة لإلسرتداد له ،عىل أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرتض تحديدها
فيام لو مل يتم إثبات خسارة اإلنخفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلنخفاض يف القيمة كإيرادات فوراً يف قامئة الدخل املوحدة.
رسملة تكلفة اإلقرتاض
ً
يتم رسملة صايف تكلفة االقرتاض – والتي متثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء متويلية أخرى تكبدتها املجموعة مخصوما منها أي عوائد دائنة تم الحصول عليها خالل السنة – عىل جميع املشاريع تحت التنفيذ ذات املبالغ الهامة والتي يتطلب إنشاؤها
فرتة زمنية طويلة وتحسب تكاليف االقرتاض التي يتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة عىل متوسط املبالغ التي أنفقت عىل كل مرشوع تحت التنفيذ.
القرض الحكومي املحدد األجل
يتم إثبات القرض الحكومي محدد األجل بالقيمة الحالية باستخدام معدل خصم تقديري إلقرتاض املجموعة .يتم تسجيل الفرق بني القيمة املستلمة والقيمة الحالية إيرادات مؤجلة ( كمنحة حكومية ) يتم إظهارها ضمن بند ذمم حكومية طويلة األجل ويتم
اإلعرتاف بها عىل مدى سنوات القرض املتبقية وما يقابلها من مصاريف.
مشتقات األدوات املالية ومحاسبة تغطية املخاطر
تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار العموالت .يتم ،يف األصل ،إثبات األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد املشتقات ،وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة .تقيد املشتقات كموجودات مالية وذلك عندما
تكون القيمة العادلة لها إيجابية ،وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.
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يتم إثبات التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة التي تم تحديدها عىل أنها تغطية فعالة ملخاطر التدفقات النقدية مبارشة ضمن حقوق املساهمني  ،بينام يتم إثبات الجزء غري الفعال من التغطية يف قامئة الدخل املوحدة.
وألغراض محاسبة تغطية املخاطر ،تصنف عمليات تغطية املخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغريات يف التدفقات النقدية سواءاً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط مبوجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبري أو
مخاطر عمالت أجنبية تتعلق بإلتزامات مؤكدة مل يتم إثباتها.
يتم التوقف عن محاسبة تغطية املخاطر وذلك عند إنتهاء رسيان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما ال تعد تلك األداة مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر .ويف ذلك الوقت ،بالنسبة للعمليات املتوقعة ،يتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة املرتاكمة –
املثبتة سابقاً ضمن حقوق املساهمني  -لحني حدوث العملية املتوقعة .ويف الحاالت التي مل تعد يتوقع فيها حدوث العملية املغطاه ،يتم تحويل صايف الربح أو الخسارة املرتاكمة – املثبت ضمن حقوق املساهمني – إىل قامئة الدخل املوحدة.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة ،سواءاً قدمت بها فواتري من قبل املوردين أم مل تقدم.

مخصص تعويضات املوظفني

يتكون مخصص تعويضات املوظفني من:

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملني وفقاً لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية ويحمل بشكل شهري عىل قامئة الدخل املوحدة.
صندوق التوفري واالدخار للموظفني
تساهم املجموعة بتكوين مخصص لصندوق االدخار والتوفري للموظفني املؤهلني وفقا لالئحة النظام املعتمدة .يحمل نصيب املجموعة يف مبلغ االدخار بشكل شهري عىل قامئة الدخل املوحدة.
مخصص الزكاة
يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل باململكة العربية السعودية ،وأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهايئ للزكاة يتم تسجيلها ضمن قامئة الدخل املوحدة للسنة التي يتم إستالم الربط النهايئ فيها.
االحتياطي النظامي
متشياً مع نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة يتم تجنيب  % 10من صايف الدخل السنوي لتكوين االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي نصف رأس املال.
اإليرادات
يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفواتري للمشرتكني بقيمة استهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقاس بالكيلو وات  /ساعة .ويتم تقدير اإليرادات املستحقة للطاقة املستهلكة من قبل املشرتكني والتي مل يصدر بها فواتري حتى تاريخ قامئة
املركز املايل املوحدة.
يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتري عند إصدارها للمشرتكني وهى عبارة عن التعريفة الشهرية الثابتة التي يتم احتسابها بناء عىل سعة العدادات املستخدمة من قبل املشرتكني ويتم تقدير اإليرادات املستحقة للتعريفة الخاصة
بالفواتري التي مل تصدر حتى تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة.
يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية املستلمة من املشرتكني كإيراد مؤجل ضمن املطلوبات ومن ثم يتم إثباتها كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناء عىل متوسط أعامر املعدات املستخدمة يف خدمة املشرتكني واملقدرة بعرشين سنة.
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املرصوفات
تتضمن مرصوفات التشغيل والصيانة املرصوفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إىل نصيب تلك األنشطة من مرصوفات الخدمات العامة واألنشطة املساندة ،ويتم إدراج باقي تلك املرصوفات ضمن املرصوفات العمومية واإلدارية .يتم توزيع مرصوفات
الخدمات العامة واألنشطة املساندة حسب استفادة كل نشاط من تلك املرصوفات ،ويتم تقييم ذلك دورياً.
االيجار التشغييل
تصنف عقود االيجار التي ال تنطبق عليها رشوط االيجار الرأساميل كإيجارات تشغيلية و يتم إثبات الدفعات مبوجب عقود اإليجارات التشغيلية كمرصوف يف قامئة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.
ربح (خسارة) السهم األسايس للسنة
يتم احتساب ربح (خسارة) السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة يف نهاية السنة مبا فيها األسهم اململوكة للحكومة ،حيث يتم احتساب ربح (خسارة) السهم األسايس من العمليات التشغيلية بقسمة الربح (الخسارة) من العمليات التشغيلية عىل
املتوسط املرجح لعدد األسهم ،ويتم احتساب ربح (خسارة) السهم األسايس من صايف الربح (الخسارة) بقسمة صايف الربح (الخسارة) عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم.
العمالت األجنبية
تحول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي وفقا ألسعار الرصف السائدة حني إجراء تلك املعامالت وتحول أرصدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية واملسجلة بالعمالت األجنبية يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة إىل الريال
السعودي وفقا ألسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ ،وأي أرباح أو خسائر محققة أو غري محققة تنتج عن ذلك تسجل ضمن قامئة الدخل املوحدة.
-4

4النقد والنقد املامثل
2013

نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع قصرية األجل
-5

3.553
1.257.564

1.332.951

2.731.025

1.709.483

3.992.142

3.045.786

2013
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2012
3.352

5ذمم مستهليك الكهرباء واإليرادات املستحقة ،صايف

ذمم مستهليك الكهرباء
جهات حكومية
تجاري وسكني
رشكة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
ذمم كبار الشخصيات

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

6.978.479

4.364.978

5.182.922

4.232.203

3.325.023

2.228.922

2.631.261

2.501.513

ذمم ايصال الكهرباء
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة
مجموع ذمم مستهليك الكهرباء
يخصم :مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
صايف :ذمم مستهليك الكهرباء
يضاف :إيرادات مستحقة
املجموع

1.402.152

1.359.573

388.628

231.579

19.908.465

14.918.768

()2.884.759

()2.753.079

17.023.706

12.165.689

1.427.938

1.261.571

18.451.644

13.427.260

فيام ييل بيان بحركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها خالل السنة:
2013

الرصيد يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة
-6

2.753.079

2012
2.500.596

131.680

252.483

2.884.759

2.753.079

6الدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى ،صايف
2013

دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين
ذمم حكومية أخرى
االعتامدات املستندية القامئة
مرصوفات مدفوعة مقدماً
ذمم أخرى -صايف
املجموع
يخصم :مخصص األرصدة املدينة األخرى املشكوك يف تحصيلها

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

5.748.003

4.427.812

244.173

244.173

76.033

158.247

13.203

47.126

695.674

596.881

6.777.086

5.474.239

()60.789

()60.789

6.716.297

5.413.450
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7املخزون ،صايف
2013

مواد ولوازم محطات التوليد
مواد ولوازم شبكات التوزيع
مواد ولوازم شبكات النقل
وقود وزيوت
أخرى
املجموع
يخصم :مخصص مخزون بطيء الحركة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

3.038.500

3.004.718

2.949.956

2.131.952

 31ديسمرب 2013

372.368

343.475

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (أ)1-
رشكة املاء والكهرباء (أ)2-
رشكة هجر النتاج الكهرباء (أ)3-
رشكة كهرباء رابغ (أ)4-
رشكة رضماء للكهرباء (أ)5-

467.593

401.477

286.327

375.194

7.114.744

6.256.816

()476.488

()435.343

6.638.256

5.821.473

فيام ييل بيان بحركة مخصص املخزون بطيء الحركة خالل السنة:
2013

الرصيد يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

أ)

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

435.343

2012
264.021

41.145

171.322

476.488

435.343

8 - 8قروض لرشكات زميلة
يتضمن هذه الرصيد كام يف  31ديسمرب 2013م مبلغ  947مليون ريال سعودي ميثل مساهمة الرشكة يف القرض الثانوي املقدم لرشكة رضماء النتاج الكهرباء (الرشكة الزميلة) ،وذلك مبوجب اتفاقية بني الرشكاء يف الرشكة الزميلة كال حسب نسبة ملكيته.
متتلك الرشكة يف الرشكة الزميلة حصص ملكية بنسبة  .% 50ال يحمل هذا القرض الثانوي أي عمولة.
-9

9اإلستثامرات يف حقوق ملكية رشكات وأخرى
2013

االستثامرات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية (أ)
االستثامرات األخرى بالتكلفة (ب)
االستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ج)
48

االستثامرات املسجلة وفق طريقة حقوق امللكية

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

1.869.065

1.782.610

125.650

125.650

120.000

275.000

2.114.715

2.183.260

 31ديسمرب 2012

هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (أ)1-
رشكة املاء والكهرباء (أ)2-
رشكة هجر النتاج الكهرباء (أ)3-
رشكة كهرباء رابغ (أ)4-
رشكة رضماء للكهرباء (أ)5-

بأالف الرياالت السعودية
إجاميل رصيد االستثامر قبل حصة الرشكة
الحصة يف صايف
يف احتياطي تغطية مخاطر التحوط كام يف
الدخل (الخسارة)
 31ديسمرب 2013

نسبة حقوق
امللكية %

الرصيد االفتتاحي قبل حصة الرشكة يف
احتياطي تغطية مخاطر التحوط كام يف
 1يناير 2013

االضافات
خالل السنة

31.6

1.768.427

-

()52.054

50

14.183

-

179

14.362

50

5.000

-

-

5.000

()5.000

20

553

182.750

50.183

233.486

()95.156

138.330

50

2.000

-

15.887

17.887

()17.887

-

1.790.163

182.750

14.195

1.987.108

()118.043

1.869.065

نسبة حقوق
امللكية %

الرصيد االفتتاحي قبل حصة الرشكة يف
احتياطي تغطية مخاطر التحوط كام يف
 1يناير 2012

االضافات
خالل السنة

الحصة يف احتياطي تغطية
مخاطر التحوط *

صايف رصيد االستثامر كام يف
 31ديسمرب 2013

1.716.373

-

1.716.373

-

14.362
-

بأالف الرياالت السعودية
إجاميل رصيد االستثامر قبل حصة الرشكة
الحصة يف صايف
يف احتياطي تغطية مخاطر التحوط كام يف
الدخل (الخسارة)
 31ديسمرب 2012

الحصة يف احتياطي تغطية
مخاطر التحوط *

صايف رصيد االستثامر كام يف
 31ديسمرب 2012

31.6

1.830.937

-

()62.510

1.768.427

-

1.768.427

50

13.955

-

228

14.183

-

14.183

50

5.000

-

-

5.000

()5.000

-

20

2.000

-

()1.447

553

()553

-

50

2.000

-

-

2.000

()2.000

-

1.853.892

-

()63.729

1.790.163

()7.553

1.782.610

* ......متثل هذه املبالغ حصة الرشكة يف الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملسجلة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها وذلك مبا ال يتجاوز قيمة االستثامر يف تلك الرشكات .تم تكوين مخصصات اضافية لتغطية
االلتزامات التي تتعدى قيمة االستثامر مببلغ  185مليون ريال سعودي كام يف  31ديسمرب  512 :2012( 2013مليون ريال سعودي) (ايضاح  21و .)35
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(أ )1-هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شاركت الرشكة يف رأس مال هيئة الربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز اإلستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني الدول األعضاء .بلغت قيمة املشاركة يف تاريخ التأسيس  484.80مليون دوالر أمرييك مبا يعادل مبلغ
 1.818مليون ريال سعودي.
(أ )2-رشكة املاء والكهرباء
شاركت الرشكة مع املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة يف تأسيس رشكة املاء والكهرباء كرشكة ذات مسئولية محدودة وذلك بنا ًءا عىل قرار املجلس االقتصادي األعىل رقم  23/5وتاريخ  23ربيع األول 1423هـ املتضمن تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة يف
مشاريع تحلية املياه املالحة .بلغت قيمة املشاركة يف تاريخ التأسيس  15مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن  300.000حصة متثل  % 50من رأس مال الرشكة.
(أ )3-رشكة هجر النتاج الكهرباء
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم  2008/95/4وتاريخ  12رمضان 1431هـ املوافق  22أغسطس 2010م قامت الرشكة بإنشاء رشكة هجر إلنتاج الكهرباء برأس مال  2مليون ريال سعودي ،وخالل عام 2011م تم دخول رشيك وزيادة رأس املال مببلغ  8مليون
ريال سعودي ليصبح رأس مال الرشكة  10مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء  % 50من أسهم الرشكاء.
(أ )4-رشكة كهرباء رابغ
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم  2008/76/06وتاريخ  26جامدى األوىل 1429هـ (املوافق  3يونيو  )2008قامت الرشكة بإنشاء رشكة كهرباء رابغ برأس مال  2مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي متثل  % 100من رأس مال الرشكة.
خالل الربع الثالث من عام  2009تم زيادة رأس مال رشكة كهرباء رابغ من  2مليون ريال سعودي إىل  10مليون ريال سعودي وإدخال رشكاء جدد وأصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء  % 20بدالً من  .% 100ساهمت الرشكة خالل السنة الحالية املنتهية
يف  31ديسمرب  2013يف زيادة رأس مال رشكة كهرباء رابغ  -وفق حصتها  -مببلغ  183مليون ريال سعودي تم تحويلها من القرض املمنوح سابقاً.
(أ )5-رشكة رضماء للكهرباء
بناءاً عىل قرار مجلس االدارة رقم  2009/88/4بتاريخ  18رمضان  1430هـ املوافق  8سبتمرب  2009م قامت الرشكة بتأسيس رشكة رضماء للكهرباء (رشكة مساهمة مقفلة) برأس مال  2مليون ريال سعودي ،وخالل سنة  2011تم دخول رشيك وزيادة رأس املال
بنفس املبلغ ليصبح رأس مال الرشكة  4مليون ريال سعودي حيث أصبحت حصة الرشكة السعودية للكهرباء  % 50من أسهم الرشكاء.
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2013

سندات بنك ساب «البنك السعودي الربيطاين»
صكوك رشكة ساتورب
صكوك رشكة صدارة
صكوك الرشكة السعودية للصناعات األساسية
صكوك رشكة بن الدن
املجموع

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

70.000

50.000

25.000

25.000
-

25.000
-

150.000

-

50.000

120.000

10 - 10املشاريع تحت التنفيذ

275.000

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

2013

يف بداية السنة

مشاريع التوليد
22.895.227

مشاريع النقل

مشاريع التوزيع

مشاريع عامة

املجموع

39.889.549

22.260.811

اإلضافات خالل السنة
املحول للموجودات الثابتة
رصيد  31ديسمرب 2013
رصيد  31ديسمرب 2012

14.873.770

12.300.483

10.715.202

2.692.671

40.582.126

38.144.009

()8.345.922

()5.548.202

()10.889.780

()1.506.315

()26.290.219

()20.515.271

29.423.075

18.626.502

4.375.000

1.756.879

54.181.456

22.895.227

11.874.221

4.549.578

570.523

11.874.221

4.549.578

570.523

املجموع

39.889.549

بلغت صايف تكاليف التمويل املرسملة عىل املشاريع اإلنشائية خالل السنة مبلغ  1.241مليون ريال سعودي ( 1.222 :2012مليون ريال سعودي).

ب) االستثامرات األخرى بالتكلفة

رشكة الشعيبة للمياه والكهرباء
رشكة الشقيق للمياه والكهرباء
رشكة الجبيل للمياه والكهرباء
رشكة الشعيبة القابضة
املجموع

ج) االستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

نسبة حقوق
امللكية %

2013

2012

8

124.840

124.840

8

400

400

5

250

250

8

160

160

125.650

125.650
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 11 - 11املوجودات الثابتة  -بالصايف

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
2013

أرايض

مباين

قطع غيار رأساملية

آالت ومعدات

التكلفة:
4.071.040
290.305.880
16.649.210
1.785.778
يف بداية السنة
344.400
21.101.896
2.683.599
621.749
اإلضافات
()13.923
()228.594
()82.326
()211
اإلستبعادات
4.401.517
311.179.182
19.250.483
2.407.316
يف نهاية السنة
االستهالك:
2.122.234
133.544.224
10.282.231
يف بداية السنة
146.380
10.205.702
824.904
اإلضافات
()13.921
()216.397
()82.260
اإلستبعادات
2.254.693
143.533.529
11.024.875
يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية:
2.146.824
167.645.653
8.225.608
2.407.316
 31ديسمرب 2013
1.948.806
156.761.656
6.366.979
1.785.778
 31ديسمرب 2012
يتضمن بند األرايض أعاله قطع أرايض تكلفتها الدفرتية  188مليون ريال سعودي  ،مل يتم نقل ملكيتها إلسم الرشكة بعد.
إن صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة للمجموعة موزعة عىل األنشطة الرئيسية كام ييل:

2012

2012

سيارات وآليات

أخرى

املجموع

املجموع

1.327.926

4.176.388

318.316.222

297.846.857

-

1.901.782

26.653.426

20.860.094

()126.625

()8.315

()459.994

()390.729

1.201.301

6.069.855

344.509.654

318.316.222

1.103.792

2.611.641

149.664.122

139.173.598

70.435

483.245

11.730.666

10.835.881

()126.625

()9.123

()448.326

()345.357

1.047.602

3.085.763

160.946.462

149.664.122

153.699

2.984.092

183.563.192

224.134

1.564.747

168.652.100

أرايض
مباين
آالت ومعدات
قطع غيار رأساملية
سيارات وآليات
أخرى

238.335

587.455

225.151

املنشآت العامة
734.837

املجموع

التوليد

النقل

التوزيع

2.561.834

2.697.919

189.048

918.178

6.366.979

63.324.685

47.920.744

45.106.974

409.253

156.761.656

1.493.202

401.649

53.765

190

1.948.806

-

-

-

224.134

224.134

683.607

355.330

172.296

353.514

1.564.747

68.301.663

51.963.097

45.747.234

2.640.106

168.652.100

بلغ مرصوف االستهالك املحمل عىل األنشطة املختلفة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب ما ييل:
2013

استهالك التوليد
استهالك النقل
استهالك التوزيع
استهالك املنشآت العامة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

1.785.778

2012

4.954.719

4.632.938

3.151.712

2.950.727

3.333.985

2.938.679

290.250

313.537

11.730.666

10.835.881

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
2013

أرايض
مباين
آالت ومعدات
قطع غيار رأساملية
سيارات وآليات
أخرى

52

238.335

587.244

225.151

املنشآت العامة
1.356.586

املجموع

التوليد

النقل

التوزيع

4.195.788

2.887.660

203.432

938.728

8.225.608

64.656.088

50.096.152

52.557.103

336.310

167.645.653

1.621.098

427.653

97.932

141

2.146.824

-

-

-

153.699

153.699

1.104.084

633.234

298.517

948.257

2.984.092

71.815.393

54.631.943

53.382.135

3.733.721

183.563.192

2.407.316
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12 - 12الذمم الدائنة
2013

ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود
املحول لحساب الحكومة (أ)
صايف ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود
املؤسسة العامة لتحلية املياه عن تكلفة الطاقة املشرتاه
رسوم البلديات
مساهامت مستلمة إلنشاء مشاريع
ذمم وتأمينات محتجزة من املقاولني
ذمم املوردين
أخرى (ب)

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

62.690.790

57.200.552

()57.200.552

()40.959.482

5.490.238

16.241.070

9.257.407

8.836.619

4.239.703

3.723.515

5.892.310

2.367.238

586.315

974.891

347.429

657.721

2.441.487

1.927.720

28.254.889

34.728.774

 .أميثل هذا املبلغ كام يف  31ديسمرب  2013الذمم الدائنة املستحقة للوقود للفرتة من  5ابريل  2000م إىل  31ديسمرب  2012م ( :2012للفرتة من  5ابريل  2000م إىل  31ديسمرب  2009م) والذي تم تحويلها من حساب ارامكو السعودية اىل ذمم حكومية
طويلة األجل كان أخرها قبل نهاية عام 2013م (ايضاح .)20
 .بتتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقيمة  1.225مليون ريال سعودي ( 1.280 :2012مليون ريال سعودي) ما زالت تحت التسوية بني الرشكة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الدمج املشار إليه يف إيضاح رقم (.)1

13 - 13املستحقات واألرصدة الدائنة األخرى
2013

مرصوفات مستحقة
مستحقات موظفني
توزيعات أرباح مستحقة *
فوائد قروض مستحقة
أخرى

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

3.383.692

3.550.470

523.692

426.962

351.174

355.197

172.526

170.311

240.926

232.789

4.672.010

4.735.729

•يتضمن بند توزيعات أرباح مستحقة كام يف  31ديسمرب  2013توزيعات األرباح النقدية غري مطالب بها من قبل حملة األسهم والتي أعلن عن توزيعها من قبل الرشكة السعودية املوحدة للكهرباء قبل الدمج مببلغ  86.8مليون ريال سعودي (88.6 :2012

مليون ريال سعودي).
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14 - 14الزكـاة
الوعاء الزكوي:
إن العنارص الرئيسية لوعاء الزكاة هي كام ييل:
2013

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

صايف الربح للسنة
()10.656.983
يضاف :تعديالت زكوية
()7.621.114
صايف الخسارة املعدلة
احتساب وعاء الزكاة
41.665.938
رأس املال
()7.621.114
صايف الخسارة املعدلة
2.350.929
احتياطيات مختلفة مدورة
9.775.006
أرباح مدورة
8.604.570
مخصصات مختلفة مدورة
45.558.421
قروض طويلة األجل وصكوك
53.682.616
قروض وذمم حكومية
937.489
مستحقات مقاولني وأخرى
154.953.855
املجموع
يخصم:
()148.419.213
موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ ،صايف
()66.403.626
فروقات إستهالك موجودات ثابتة عن أعوام سابقة
()2.100.521
استثامرات طويلة األجل
()5.090.429
مخزون مواد وقطع غيار
()67.059.934
وعاء الزكاة الرشعية (بالسالب)
ال توجد زكاة مستحقة عىل الرشكة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2013م حيث ان صايف الربح املعدل بالسالب وكذلك الحال بالنسبة للوعاء الزكوي.
3.035.869

2012
2.561.066
()10.313.776
()7.752.710
41.665.938
()7.752.710
2.092.835
8.018.923
6.971.363
27.664.986
40.902.237
1.330.088
120.893.660
()130.037.634
()65.111.874
()2.254.541
()4.384.116
()80.894.505

الوضع الزكوي:
تسلمت الرشكة الربوط الزكوية عن الفرتة املنتهية يف  31ديسمرب  2001و كذلك لألعوام من  2002وحتى  .2008ظهرت فروقات زكوية للفرتة املنتهية يف  31ديسمرب  2001وكذلك لألعوام  2002و  2003و  2004بلغ إجاميل هذه الفروقات  37.50مليون ريال
سعودي .تم تقديم إعرتاضات عىل تلك الفروقات املذكورة أعاله والتي التزال قامئة مع مصلحة الزكاة والدخل .كام قامت الرشكة بتقديم اإلقرارات الزكوية ألعوام من  2009إىل  2012والتي ما زالت قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
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15 - 15القروض الطويلة األجل
2013

رصيد القروض أول السنة
املسحوب من القروض خالل السنة
املسدد من القروض خالل السنة
اجاميل القروض يف نهاية السنة
يخصم :الجزء املتداول من القروض
رصيد القروض طويلة األجل يف نهاية السنة

13.664.986
5.645.936

107.171

()1.816.991

()3.157.073

17.493.931

13.664.986

()1.816.969

()1.468.000

15.676.962

12.196.986

2013

.
.
.
.
.
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2012
16.714.888

وفيام ييل تفاصيل باألقساط طويلة االجل املستحقة خالل السنوات القادمة كام يف  31ديسمرب:

اكرث من سنة
مابني سنتني إىل ثالث سنوات
مابني ثالث سنوات إىل أربع سنوات
مابني أربع سنوات إىل خمس سنوات
أكرث من خمس سنوات

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

1.921.378

1.469.701

1.921.378

1.478.631

1.921.378

1.478.631

1.921.378

1.478.631

7.991.450

6.291.392

15.676.962

12.196.986

أبتاريخ  28يوليو 2008م حصلت الرشكة عىل قرض متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية بقيمة  6مليار ريال سعودي من مجموعة من البنوك املحلية والذي تم سحبه بالكامل .يتم سداد هذا القرض عىل  22دفعة نصف سنوية متساوية ابتداءاً من  3نوفمرب
 .2009بلغ رصيد القرض  3.6مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م ( 4.1 :2012مليار ريال سعودي) .يخضع هذا القرض لبعض التعهدات املالية والتي التزمت الرشكة بها كام يف  31ديسمرب 2013م.
بوقعت الرشكة مع بنيك الصادرات والواردات األمرييك وتنمية الصادرات الكندي بتاريخ  27يناير  2010م إتفاقية تحصل مبوجبها الرشكة عىل قرض مبارش قيمته  1.1مليار دوالر أمرييك ما يعادل  4.1مليار ريال سعودي تقريباً والذي تم سحبه بالكامل.
يتم سداده خالل  12عاماً عىل  24دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  25مايو  2010بلغ رصيد القرض  2.7مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م ( 3 :2012مليار ريال سعودي).
جبتاريخ  13يوليو  2009م وقعت الرشكة السعودية للكهرباء وصندوق اإلستثامرات العامة اتفاقية متويل تحصل مبوجبه الرشكة عىل قرض مبارش قيمته  2.6مليار ريال سعودي والذي تم سحبه بالكامل .ويتم سداد هذا القرض خالل  15عاماً و عىل 24
قسط نصف سنوي .بلغ رصيد القرض  2.3مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م ( 2.5 :2012مليار ريال سعودي).
دبتاريخ  13ديسمرب 2010م وقعت الرشكة مع مجموعة من البنوك املحلية إتفاقية تحصل مبوجبها الرشكة عىل قرض متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية بقيمة  5مليار ريال سعودي .يتم سداد هذا القرض عىل  26دفعة نصف سنوية متساوية تبدأ بعد
مرور  24شهرا عىل تاريخ توقيع االتفاقية .بلغ رصيد القرض  4.6مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م ( 0.5 :2012مليار ريال سعودي).
هبتاريخ  22يونيو 2011م وقعت الرشكة مع بنك الصادرات والواردات الفرنيس اتفاقية تحصل الرشكة مبوجبها عىل قرض قيمته  989.1مليون دوالر أمرييك ما يعادل  3.7مليار ريال سعودي تقريباً والذي تم سحبه بالكامل .يتم سداد هذا القرض خالل 12
عاماً عىل  24دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  11يناير 2012م .بلغ رصيد القرض  3.1مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م (2012م 3.4 :مليار ريال سعودي).

 .ووقعت الرشكة بتاريخ  29مارس 2012م اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الكورية (يك شور و يك كسيم) حيث شاركت يف التمويل مجموعة بنوك دولية بقيادة مجموعة اتش اس يب يس ،بنك طوكيو ميتسوبييش ،مؤسسة سوميتومو ميتسوي املرصفية،
بنك ميزووهو وبنك التنمية األملاين .بلغت قيمة القرض  5.3مليار ريال سعودي ( 1.400مليون دوالر أمرييك) وملدة  15سنة .مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية كل ستة أشهر ملدة  12سنة بعد فرتة سامح  3سنوات .بلغ رصيد القرض
 1.3مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م (2012م 107 :مليون ريال سعودي).
 .زوقعت الرشكة بتاريخ  18ديسمرب 2013م اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الياباين (إن إي إكس أي) و (جى يب أي يس) حيث شارك يف التمويل بنك الصادرات الياباين (جى يب أي يس) ،بنك طوكيو ميتسوبييش و بنك ميزووهو .بلغت قيمة القرض
 1.373مليون ريال سعودي ( 366مليون دوالر أمرييك) وملدة  15سنة .مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية ملدة  12سنة بعد فرتة سامح  3سنوات .مل يتم سحب القرض حتى  31ديسمرب 2013م.
 .حوقعت الرشكة بتاريخ  19ديسمرب 2013م اتفاقية قرض بضامن من بنيك الصادرات الكورية (يك شور و يك كسيم) حيث شارك يف التمويل بنيك الصادرات الكورية (يك شور و يك كسيم) ،وعدة بنوك دولية هي بنك طوكيو ميتسوبييش ،بنك ميزووهو ،بنك
سوميتو ،بنك اتش اس يب يس ،بنك دوتشية وبنك ابكس االملاين .بلغت قيمة القرض  6.128مليون ريال سعودي ( 1.634مليون دوالر أمرييك) وملدة  15سنة .مع العلم انه يتم سداد القرض عىل أقساط متساوية ملدة  12سنة بعد فرتة سامح  3سنوات.
مل يتم سحب القرض حتى  31ديسمرب 2013م.
تستخدم القروض طويلة األجل املشار اليها أعاله لتمويل املشاريع اإلنشائية .إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر محررة من قبل الرشكة بالقيمة االسمية للقروض ودفعات الفائدة و/أو هامش املرابحة.
لدى الرشكة إتفاقيات لتسهيالت ائتامنية غري مستغلة كام يف  31ديسمرب 2013م مع بنوك تجارية محلية مببلغ مليار ريال سعودي ( 2012م  :مليار ريال سعودي ).

16 - 16الصكوك
فيام ييل بيان بالصكوك القامئة كام يف  31ديسمرب :2013
الصكوك املحلية:
القيمة االسمية للصك
تاريخ االصدار
االصدار
 100ألف ريال سعودي
 6يوليو 2009
صكوك 2
صكوك 3
 10آالف ريال سعودي
 10مايو 2010

القيمة االجاملية لالصدار
 7مليار ريال سعودي
 7مليار ريال سعودي

تاريخ االستحقاق
2029
2030

تم اصدار الصكوك املوضحة أعاله بالقيمة االسمية بدون خصم أو عالوة إصدار .تحمل هذه الصكوك عائد يحسب عىل أساس سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا عىل أساس ربع سنوي من صايف الدخل املتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها
أمني موجودات الصكوك – رشكة الكهرباء للصكوك (صكوك) اململوكة بالكامل للرشكة.
تعهدت الرشكة برشاء هذه الصكوك من حامليها بتواريخ محددة يف نرشة اإلصدار .يف كل تاريخ رشاء ستدفع الرشكة مبلغاً يعادل  % 10من إجاميل القيمة اإلسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك .تم تحديد سعر الرشاء بحاصل رضب إجاميل القيمة االسمية للصك
يف النسبة املوضحة مقابل تاريخ الرشاء وفقا للجدول التايل:
النسبة املئوية
االصدار
صكوك 2
صكوك 3

%90

%60

%30

تاريخ الرشاء األول

تاريخ الرشاء الثاين

تاريخ الرشاء الثالث

2017

2020

2025

2014

2019

2024
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قامت الرشكة برشاء اصول اإلصدار األول للصكوك (صكوك  )1بالكامل بتاريخ  15يوليو 2012م والبالغ قيمته  5مليار ريال سعودي .كام تنوي الرشكة رشاء اصول االصدار الثاين (صكوك  )2بالكامل بتاريخ الرشاء االول خالل شهر يوليو 2014م و البالغ قيمته 7

مليار ريال سعودي وعليه تم تصنيف هذا املبلغ ضمن املطلوبات املتداولة كام يف  31ديسمرب 2013م.

الصكوك الدولية:
قامت الرشكة خالل ابريل  2012بإصدار صكوك بقيمة  6.6مليار ريال سعودي ( 1.750مليون دوالر أمرييك) حيث تضمن اإلصدار رشيحتني من شهادات الصكوك ،األوىل بقيمة  500مليون دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبته  % 2,665والرشيحة
الثانية بقيمة  1.250مليون دوالر وتستحق بعد عرش سنوات بعائد ثابت نسبته .% 4,211
كام قامت الرشكة خالل ابريل 2013م بإصدار صكوك دولية بقيمة  7.5مليار ريال سعودي ( 2مليار دوالر أمرييك) حيث تضمن اإلصدار رشيحتني من شهادات الصكوك ،األوىل بقيمة مليار دوالر امرييك تستــحق بعد عرش سنوات بعائد ثابت نسبته
 % 3,473والرشيحة الثانية بقيمة مليار دوالر امرييك وتستحق بعد ثالثني سنة بعائد ثابت نسبته .% 5,06

17 - 17تعويضات املوظفني
2013

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
برنامج اإلدخار
برنامج تحسني انتاجية املوارد البرشية (أ)
.

2012

4.371.338

4.354.255

498.270

394.475

312.945

419.451

5.182.553

5.168.181

أمتثل مصاريف برنامج تحسني انتاجية املوارد البرشية («الربنامج») القيمة الحالية للدفعات املستقبلية التي التزمت بها الرشكة وفقا لدراسة ورشوط محددة لتطبيق هذا الربنامج والذي يهدف اىل موامئة املوارد البرشية مع متطلبات العمل.

 18 - 18اإليرادات املؤجلة ،صايف
2013

رصيد أول السنة
املحصل من تعريفة توصيل الخدمة خالل السنة
تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية

58

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

بآالف الرياالت السعوديــــــــة

2012

22.289.701

20.469.575

3.355.773

3.335.916

()1.679.064

()1.515.790

23.966.410

22.289.701

19 - 19القروض الحكومية
 .أطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم  169وتاريخ  11شعبان 1419هـ تم تحديد صايف مستحقات الحكومة لدى الرشكة السعودية للكهرباء وكذلك صايف مستحقات الرشكة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة يف املحرض املوقع بني وزير الصناعة والكهرباء
ووزير املالية واإلقتصاد الوطني بتاريخ  27جامدى الثاين 1418هـ املوافق  29أكتوبر 1997م وتم اعتبار صايف الفرق املستحق للحكومة عىل الرشكة – املحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور املرسوم املليك القايض بتأسيس الرشكة – قرضا حسنا طويل
االجل ولفرتة سامح مدتها خمس وعرشون سنة تبدأ من تاريخ اعالن الرشكة ،ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف املالية للحكومة وللرشكة.
لقد تضمن املحرض بني وزير الصناعة والكهرباء ووزير املالية واالقتصاد الوطني املؤرخ  21رجب 1422هـ والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية – ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة املطابقات بني مطالبات الرشكة وبعض الجهات الحكومية
وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك .وقد تم خالل عام 2005م اإلنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض املبالغ الخاصة مبطالبات الرشكة وكذلك املبالغ املستحقة عىل الرشكة للجهات الحكومية وقد تم توقيع محرض بذلك بني وزير املياه والكهرباء ووزير
املالية يف تاريخ  15رجب 1426هـ ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ  14.9مليار ريال سعودي.
 .بوافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنني  12جامدى األوىل 1431هـ املوافق  26إبريل 2010م عىل منح الرشكة قرض حسن مببلغ  15مليار ريال سعودي يسدد عىل  25سنة ،عىل أن يدفع القرض للرشكة خالل سنتني وذلك وفق اتفاقية تربم لهذا
الغرض بني وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء ،وقد تم توقيع اإلتفاقية بتاريخ  15رمضان  1431هـ املوافق  25أغسطس 2010م وقد تم سحبه بالكامل كام يف  31ديسمرب 2013م ( 2012م  :تم سحبه بالكامل) .وقامت الرشكة بإثبات ما تم استالمه
من القرض الحكومي أعاله خص ًام إىل القيمة الحالية.
 .جوافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنني  11رجب 1432هـ (املوافق  13يونيو 2011م) عىل منح الرشكة قرض حسن مببلغ  51.1مليار ريال سعودي يسدد عىل  25سنة ،عىل أن يدفع القرض للرشكة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية تربم
لهذا الغرض بني وزارة املالية والرشكة السعودية للكهرباء ،وقد تم سحب مبلغ  23مليار ريال سعودي من القرض كام يف  31ديسمرب 2013م ( 10.2 :2012مليار ريال سعودي) .وقامت الرشكة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله خص ًام إىل
القيمة الحالية.
20 - 20الذمم الحكومية طويلة األجل
تشتمل الذمم الحكومية طويلة االجل كام يف  31ديسمرب  2013عىل مبلغ  57مليار ريال سعودي ميثل الذمم الدائنة املستحقة للوقود للفرتة من  5ابريل  2000م إىل  31ديسمرب  2012م ( :2012مبلغ  41مليار ريال سعودي للفرتة من  5ابريل  2000م إىل
 31ديسمرب  2009م) والذي تم اعادة تصنيفه من املطلوبات املتداولة إىل بند املطلوبات غري املتداولة (ذمم حكومية طويلة األجل) استنادا اىل املحارض والقرارات الوزارية والتي عالجت املديونية املستحقة عىل الرشكة لصالح أرامكو السعودية بتحميلها عىل
حساب وزارة املالية وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان أخرها قبل نهاية عام 2013م.
كام تشتمل الذمم الحكومية طويلة االجل عىل مبلغ  24.7مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2013م (2012م 16.8 :مليار ريال سعودي) ميثل الفرق بني املبلغ املتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية لتلك القروض (ايضاح  19ب و ج).

21 - 21املشتقات املالية
لدى الرشكة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحامية من تقلبات أسعار الفائدة عىل مبلغ وقدره  2.2مليار ريال سعودي كام يف  31ديسمرب  2013م ( 2.6 :2012مليار ريال سعودي) .ويشتمل عىل جزء بالدوالر األمرييك ميثل حوايل  % 15من القيمة االسمية
املذكورة .تقوم عقود التحوط عىل أساس عمل املقايضة بني الرشكة والبنوك عىل األسعار الثابتة مقابل األسعار املتغرية وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة أشهر.
يتضمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط الظاهر ضمن حقوق املساهمني حصة الرشكة يف الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملثبتة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها (ايضاح  9و .)35
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22 - 22رأس املـال
يبلغ رأس مال الرشكة  41.665.938.150ريال سعودي مقسام اىل  4.166.593.815سهام ،تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها  10رياالت سعودية للسهم.
إن رأس مال الرشكة املذكور اعاله مملوك لكل من:
الحكومة
ارامكو السعودية
مساهمون اخرون

عدد االسهم

25 - 25املصاريف العمومية واإلدارية

مرصوفات ومزايا موظفني
مواد
مخصص مخزون بطيء الحركة
أخرى

نسبةامللكية

3.096.175.320

%74.31

288.630.420

%6.93

781.788.075

%18.76

4.166.593.815

%100

23 - 23االحتياطي العام
يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم املالية للرشكات السعودية املوحدة للكهرباء يف تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها  213.668ألف ريال سعودي ،وكذلك عوائد استثامر مبالغ صندوق رسم الكهرباء و التي بلغت
 294.976الف ريال سعودي ،باإلضافة إىل املبالغ التي يتم تحصيلها من األفراد عن رسم الكهرباء بعد تاريخ  31ديسمرب 2001م والتي بلغت حتى  31ديسمرب 2013م  36.618ألف ريال سعودي( 31.686 :2012ألف ريال سعودي) ليصبح رصيد االحتياطي
العام كام يف  31ديسمرب 2013م  545.262ألف ريال سعودي ( 540.330 :2012ألف ريال سعودي).
24 - 24مصاريف التشغيل والصيانة

(بآالف الرياالت السعوديــــــــة)
2013

مرصوفات ومزايا موظفني
صيانة وتشغيل (مقاولني)
مواد
رسوم بلديات
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
مخصص مخزون بطيء الحركة
أخرى

التوليد

النقل

التوزيع

2012

املجموع

املجموع

1.318.255

709.455

2.513.002

4.540.712

4.264.027

488.300

124.777

512.470

1.125.547

936.210

796.718

72.790

248.927

1.118.435

1.052.401

-

-

517.679

517.679

482.814

-

-

131.680

131.680

252.483

25.392

4.684

6.780

36.856

144.254

1.021.773

190.491

437.004

1.649.268

1.589.619

3.650.438

1.102.197

4.367.542

9.120.177

8.721.808

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
2013

2012

266.288

209.873

37.687

49.754

4.289

27.068

62.065

108.582

370.329

395.277

26 - 26اإليرادات واملرصوفات األخرى ،صايف
بآالف الرياالت السعوديــــــــة
غرامات وجزاءات
مكاسب استبعاد موجودات ثابتة
إيرادات بيع مناقصات
حصة الرشكة يف صايف خسائر الرشكات املستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية (إيضاح -9أ)
أخرى ،صايف

2013

2012

153.264

127.671

86.784

85.556

41.768

30.676

14.195

()63.729

122.563

115.732

418.574

295.906

27 - 27توزيعات األرباح
طبقا للنظام األسايس للرشكة يوزع من األرباح ،بعد خصم االحتياطيات كدفعة أوىل للمساهمني نسبة ال تقل عن  % 5من رأس املال املدفوع مع مراعاة األحكام الواردة يف قرار مجلس الوزراء رقم  169وتاريخ  11شعبان 1419هـ والتي مبوجبه تنازلت الحكومة
عن نصيبها يف األرباح املوزعة برشط اال تتجاوز األرباح السنوية املوزعة نسبة  % 10من القيمة اإلسمية للسهم وذلك ملدة عرش سنوات من قيام الرشكة ،ويف حالة تجاوز نسبة األرباح املوزعة النسبة املذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية املساهمني ،وقرار
مجلس الوزراء رقم  327وتاريخ  24رمضان 1430هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها يف األرباح التي توزعها الرشكة السعودية للكهرباء ملدة عرش سنوات أخرى.
أقرت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  15ابريل 2013م توزيع أرباح نقدية عن سنة 2012م للمساهمني – فئة األفراد مببلغ  547مليون ريال سعودي بواقع  0.70ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل  % 7من القيمة اإلسمية للسهم (عن سنة
2011م  :مبلغ  547مليون ريال سعودي).
أوىص مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ  24ربيع الثاين 1435هـ املوافق  24فرباير 2014م بتوزيع أرباح نقدية لسنة 2013م لألهايل ومن يف حكمهم مببلغ  547مليون ريال سعودي بواقع  0.70ريال سعودي للسهم الواحد ومتثل  % 7من القيمة االسمية
للسهم .هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للرشكة.
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28 - 28بدالت و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مرصوفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك مرصوفات وبدالت حضور جلسات اللجان األخرى املنبثقة من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ  980ألف ريال سعودي ( عام 2012م  783 :الف ريال سعودي).
أقرت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  15ابريل 2013م مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة 2012م مبلغ  919الف ريال سعودي من األرباح املبقاة (عن سنة 2011م  :مبلغ  705الف ريال سعودي).
أوىص مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ  24ربيع الثاين 1435هـ املوافق  24فرباير 2014م باحتساب مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ  863الف ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عن  % 5من رأس مال املساهمني األهايل ومن يف
حكمهم .يستحق سداد هذه املكافأة بعد موافقة الجمعية العامة للرشكة.

29 - 29تسوية الخالف عىل التعريفة الكهربائية مع أرامكو السعودية
تقوم الرشكة بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية و أرامكو السعودية .تحتسب التعريفة طبقا للتعريفة املعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة املستخدمة مع املشرتكني اآلخرين فيام عدا املؤسسة العامة لتحلية املياه الصادر
بشأنها قرار حكومي ،وكذا املنشآت السكنية الرامكو السعودية التي كانت ترى الرشكة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينام تعرتض ارامكو السعودية عىل ذلك وتقوم بالدفع إلجاميل قيمة مبيعات التيار عن تلك املنشآت بناء عىل التعريفة الصناعية.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم  114تاريخ  10ربيع الثاين 1430هـ بإنهاء الخالف وان يتم محاسبة أرامكو السعودية عىل أساس التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية ،وعىل أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج («املنظم») بتحديد املنشآت السكنية
والتجارية التابعة ألرامكو السعودية ،وبناء عىل ذلك فقد عقدت الرشكة مع أرامكو السعودية و املنظم عدة اجتامعات يف سبيل تسوية هذا املوضوع حيث قام املنظم بتحديد املنشآت السكنية والتجارية التابعة ألرامكو السعودية محل الخالف.
نفذت الرشكة قرار املنظم رقم  432/49بتاريخ  8جامدى األول  1432هـ القايض بتصنيف تعريفة االستهالك الكهربايئ الرامكو السعودية ابتداء من  1يناير 2012م ،حيث تم تحديد املنشآت السكنية والتجارية محل الخالف املشار إليه أعاله و تطبيق التعريفة
املتفق عليها .كام قامت الرشكة بعملية االحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى  31ديسمرب 2011م حسب قرار املنظم املذكور اعاله وقدمت فواتريها الرامكو السعودية مببلغ  729مليون ريال سعودي .خالل الربع املنتهي يف  30يونيو 2013م
قامت الرشكة بإستكامل اجراءات التسوية النهائية مع رشكة أرمكوا حيال هذه االيرادات واثباتها يف قامئة الدخل املوحدة للفرتة كإيرادات غري متكررة.
30 - 30املعامالت مع الجهات ذات العالقة
إن املعامالت الجوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها ،هي كام ييل:

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
2013

مبيعات
الحكومة
أرامكو السعودية
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة
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2012

8.285.140

7.891.078

1.763.138

1.634.046

195.354

183.818

10.243.632

مشرتيات وأخرى
أرامكو السعودية
رشكة كهرباء رابغ
رشكة رضماء للكهرباء
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة
رسوم البلديات

9.708.942

5.978.341

6.161.196

1.016.970

163.361

1.056.769

141.374

570.715

532.633

517.679

482.815

9.140.474

7.481.379

تقوم املجموعة برشاء الوقود من ارامكو السعودية والطاقة من املؤسسة العامة لتحلية املياه بناء عىل أسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ،كام يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية.

31 - 31االلتزامات املحتملة
	 -أيوجد خالف بني الرشكة و أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به أرامكو السعودية لبعض املواقع .وقد بلغ إجاميل املبلغ املختلف عليه من بداية تأسيس الرشكة يف  5إبريل 2000م وحتى  31ديسمرب 2013م مبلغ  3.649مليون
ريال سعودي تقريبا ( 3.291 :2012مليون ريال سعودي) ،وال تتوقع اإلدارة أن ينتج عن هذه املطالبة أي إلتزام عىل الرشكة إستناداً إىل املرسوم املليك رقم م 8/بتاريخ  25رجب 1415هـ عىل اعتبار أنه مل يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها
بناء عىل املرسوم املليك املذكور أعاله ،وعليه مل يتم تسجيل تلك الفروقات يف السجالت املحاسبية للرشكة .كام يوجد خالف حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدالً من الزيت الثقيل ألحد املحطات – حسب متطلبات الرشكة – وقد نتج عن
ذلك فرق مرتاكم قدره  1.556مليون ريال سعودي ( 1.200 :2012مليون ريال سعودي) مل يتم قيده يف سجالت الرشكة.
	 -بتطالب أرامكو السعودية برصف نصيبها يف األرباح السنوية املوزعة عن حصتها يف رأس مال الرشكة وتقدر قيمة املطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الرشكة وحتى  31ديسمرب  2012مببلغ  2.342مليون ريال سعودي ،وترى الرشكة السعودية للكهرباء
عدم أحقية أرامكو السعودية يف هذه املطالبة خالل العرشين سنة األوىل من تأسيس الرشكة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم  169وتاريخ  11شعبان 1419هـ ،وقرار مجلس الوزراء رقم  327وتاريخ
 24رمضان 1430هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها يف األرباح التي توزعها الرشكة السعودية للكهرباء ملدة عرش سنوات أخرى.
	 -جقدمت الرشكة ضامنات لبعض البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التموييل املمنوح لبعض الرشكات املستثمر فيها .تبلغ قيمة الضامن  75مليون دوالر أمرييك كام يف  31ديسمرب 2013م ،ما يعادل  281مليون ريال سعودي (  74 :2012مليون دوالر
أمرييك ما يعادل  278مليون ريال سعودي ) .كام قامت الرشكة بتقديم ضامن لصالح مصلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمة الضامن  37.5مليون ريال سعودي ( 2012م  37.5 :مليون ريال سعودي ).
32 - 32االرتباطات الرأساملية
	 -أتتمثل االرتباطات الرأساملية يف تاريخ قامئة املركز املايل املوحدة يف قيمة الجزء غري املنفذ من العقود الرأساملية التي أبرمتها الرشكة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت  93.671مليون ريال سعودي (2012م 81.033 :مليون ريال سعودي)،
إضافة إىل االلتزامات املستقبلية التي قدمتها الرشكة لتمويل بعض الرشكات املستثمر بها وذلك يف شكل قروض ثانوية او حقوق ملكية بقيمة  1.253مليون ريال سعودي (2012م 2.200 :مليون ريال سعودي).
	 -بلدى الرشكة اتفاقيات رشاء طاقة طويلة االجل مع مزودي طاقة مستقلني حيث تعهدت الرشكة من خالل هذه االتفاقيات برشاء كامل الطاقة املنتجة من هؤالء املوردين وفقا لرشوط وأسعار محددة .متتد هذه االتفاقيات لفرتات تصل اىل  20سنة قابلة
للتجديد لفرتات مستقبلية أخرى مبوافقة الطرفني.
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33 - 33إدارة املخاطر
تشتمل األدوات املالية املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة ،بشكل رئيس ،عىل النقد والنقد املامثل واملدينني واملوجودات األخرى والقروض البنكية والدائنني واملطلوبات املستحقة واملطلوبات غري املتداولة األخرى.
مخاطر االئتامن
متثل مخاطر اإلئتامن عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بإلتزاماته ،مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .لدى املجموعة توزيع جيد ملخاطر اإلئتامن ،وتحتفظ املجموعة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف إئتامين جيد .يتم إظهار رصيد
املدينني التجاريني بعد خصم الديون املشكوك يف تحصيلها.
مخاطر أسعار العموالت
متثل مخاطر أسعار العموالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات يف أسعار العمالت السائدة يف السوق .ليست للمجموعة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ،لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العموالت كام
يف  31ديسمرب 2013م .تقوم املجموعة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العامئة باستخدام إتفاقيات تحوط مرتبطة بعموالت والتي لها تأثري اقتصادي عىل تحويل القروض من قروض عامئة إىل قروض بعمولة ثابتة.
مخاطر السيولة
متثل مخاطر السيولة املخاطر التي تواجهها املجموعة يف توفري األموال للوفاء بإلتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية .تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مايل برسعة مببلغ يقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة وذلك مبراقبتها بإنتظام للتأكد
من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية.
مخاطر العمالت
متثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار الرصف األجنبي .تقوم اإلدارة مبراقبة التغريات يف أسعار الرصف األجنبي ،وتحمل آثارها عىل القوائم املالية املوحدة وفقاً لذلك.
القيمة العادلة
ً
متثل القيمة العادلة القيمة التي يتم مبوجبها تبادل أصل ،أو سداد إلتزام ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبرشوط تعامل عادلة .وحيث يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،فإنه ميكن أن تنتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة
العادلة املقدرة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الخاصة باملجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
34 - 34املعلومات القطاعية و الهيكلة املستقبلية لنشاطات املجموعة
ً
تقسم االنشطة التشغيلية الرئيسة يف املجموعة إىل انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات املشرتكني والتي تعترب مكملة لبعضها البعض يف إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إىل املستهلك ،حيث تتحقق إيرادات املجموعة حاليا من بيع التيار للمستهلك النهايئ
حسب التسعرية الرسمية املقررة نظاماً .وتتم جميع عمليات املجموعة داخل اململكة.

تعمل الرشكة حاليا عىل تطبيق خطة متكاملة تهدف اىل فصل األنشطة الرئيسة إىل رشكات مستقلة وتطوير أسعار بيع بينية ،وعليه ستحدد إيرادات ومرصوفات كل رشكة عىل حدة عند اكتامل عملية الفصل وذلك لقياس أداء كل نشاط ونتائج أعامله بشكل
مستقل .وكجزء من هذه الخطة ،تم تأسيس الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء واعتامد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بها من قبل مجلس اإلدارة .وقد بدأت الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء عملياتها التشغيلية واملتعلقة بنشاط النقل يف  1يناير 2012م.
فيام ييل بيان باملوجودات الثابتة ومجموع املوجودات واملطلوبات لرشكات املجموعة الرئيسة .تشتمل البيانات املالية للرشكة السعودية للكهرباء الواردة يف الجدول التايل عىل نشاط التوليد والتوزيع وخدمات املشرتكني إضافة إىل املركز الرئيس حيث مازالت
اإلجراءات جارية لفصل نشاطي التوليد والتوزيع  -حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة  -ضمن خطة الرشكة املتكاملة للفصل .تشتمل البيانات املالية للرشكة الوطنية لنقل الكهرباء عىل نشاط النقل بينام تشتمل البيانات املالية للرشكات التابعة االخرى
عىل جميع الرشكات الواردة يف االيضاح ( )1فيام عدا الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء.

 31ديسمرب 2013

موجودات ثابتة
مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات

 31ديسمرب 2012

موجودات ثابتة
مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات

الرشكة السعودية للكهرباء
128.931.249

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
الرشكات التابعة األخرى
الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

األرصدة املتداخلة

اإلجاميل

276.787.644
220.511.331

54.631.943

-

272.339.790

63.735.736

76.081

()59.363.963

219.263.020

50.536.193

35.638

()49.323.520

الرشكة السعودية للكهرباء
116.689.002

بآالف الرياالت السعوديــــــــة
الرشكات التابعة األخرى
الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

-

183.563.192

األرصدة املتداخلة

اإلجاميل

238.798.378
185.348.924

-

51.963.098

-

236.197.639

58.552.662

29.420

()55.981.343

184.175.221

47.125.625

18.303

()45.970.225

168.652.100

 35 - 35تعديالت سنوات سابقة و أرقام املقارنة
قامت الرشكة خالل السنة الحالية املنتهية يف  31ديسمرب  2013باملحاسبة عن حصتها يف الخسائر غري املحققة الناتجة عن التغري يف القيمة العادلة لعقود التحوط واملثبتة ضمن حقوق امللكية يف الرشكات املستثمر بها والتي تتبع الرشكة يف املحاسبة عنها طريقة
حقوق امللكية .نتج عن هذا االحتساب تعديل األرصدة االفتتاحية لحقوق املساهمني – احتياطي التغري يف القيمة العادلة لعقود تحوط  -مببلغ  350مليون ريال سعودي كام يف  1يناير 2012م و  170مليون ريال سعودي كام يف  1يناير ( 2013ايضاح  9و .)21
كام تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض أرقام السنة الحالية.
36 - 36االحداث الالحقة
قامت الرشكة خالل يناير  2014باصدار صكوك اسالمية بقيمة  4.5مليار ريال سعودي تستحق السداد يف 2054م بعائد متغري عند معدل  70نقطة زيادة عن سعر العمولة املعروض بني البنوك السعودية (سايبور ثالثة اشهر).

فيام ييل وصف لألعامل الرئيسة لكل نشاط:
التوليد :توليد وتوفري الطاقة الكهربائية.
النقل :نقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة النقل إىل شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها.
التوزيع وخدمات املشرتكني :استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها عىل املشرتكني .وإصدار وتوزيع فواتري االستهالك وتحصيلها.
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