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 المحترمين                     السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء 
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
ص الشكر والتقدير واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يتقدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بخال

لى صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي  بن عبدالعزيز، وا 
، حفظهم اهلل، على الدعم  لس الوزراء وزير الداخليةاألمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مج

الذي تحظى به الشركة، مما مكنها من تنفيذ خططها وبرامجها لتلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية في مختلف مناطق المستمر 
 المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل.

 اإلدارة بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير المياه والكهرباء على دعمه ومساندته لخطط وبرامج الشركة.كما يتقدم مجلس 
المنتهي في  تقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام الماليالأن يقدم للمساهمين الكرام  إدارة الشركةسر مجلس وي

لالرتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق  ة الشركةنشطأ جميعلجهود التي بذلتها االتي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل  ،م13/31/1132
 والعمالء كافة.المشتركين وكسب ثقة تطلعات مساهميها 
 وخدمات المشتركين من المشاريع في مجاالت التوليد والنقل والتوزيعفي تنفيذ الكثير م، استمرار الشركة 1132شهد عام 

ميجاوات ، كما تم تعزيز شبكات  14722بإضافة التوليد  قدراتتعزيز في الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم  لمواكبة النمو المتزايد
ضافة شبكات بطول  82 بـنقل الطاقة  وفي مجال التوزيع وخدمات المشتركين تم  ، كيلومترًا دائرياً  14333محطة تحويل جديدة، وا 

الشركة  استمرتكما م. 1131% عن عام 3.9ألف مشترك جديد بزيادة قدرها  291وسكانيًا تجمعًا  317إيصال الخدمة الكهربائية لـ 
، مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة ضمن خطتها الستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية في إنشاء السعودية للكهرباء

% من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة كهربائيًا على الجهد الفائق 97حيث تم إنجاز  ،للشركة اإلستراتيجية من األهداف عد  التي ت  
، وتنفيذ برنامج التشغيل االقتصادي بين جميع المناطقوتبادل الطاقة الكهربائية احتياطي التوليد تعزيز في  مما يسهم كيلوفولت؛ 121

 لمحطات التوليد.
قرارات التي تهدف إلى استمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل المناسبة التي الشركة عدًدا من ال وفي مجال الموارد البشرية، اتخذت

ه وطني كتوج  تحفيز الموظفين وتحسين ورفع كفاءة إنتاجيتهم، واستمرت الشركة في إيالء توطين الوظائف العناية واالهتمام  فيتساعد 
يجاد ،إستراتيجي ، حيث وصلت نسبة التوطين إلى فاءة والفعاليةمن الكعالية على درجة مؤهلة ومدربة عاملة وطنية قوى  وا 

ميجاوات/ساعة، وعدد  24278%، كما ارتفع مستوى إنتاجية موظفي الشركة لتبلغ حصة الموظف من الطاقة المبيعة 23.22
 مشترًكا. 123المشتركيـن مقابـل الموظـف الواحـد 

وكذلك استحداث ، )المشغل المستقل للنظام(ان يسمى تم استحداث كيفقد وفيما يتعلق ببرنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة 
والذي وبدأت الشركة في تطبيق برنامج التحول اإلستراتيجي المتسارع كيان )المشتري الرئيس( ضمن الشركة السعودية للكهرباء. 

المملكة وتحافظ على  للتحول إلى مرفق عالمي يقدم خدمات آمنة ومرموقة وفعالة تسجل أرقامًا قياسية وتدعم التنمية فييهدف 
 . للشركةاالستدامة المالية 

ويؤكد مجلس اإلدارة أن الشركة التزمت بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وحرصت على التقي د بتعليمات اإلفصاح 
 المالية.( من قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 21والشفافية الواردة في المادة )

 ونسأل اهلل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لتحقيق األهداف والتطلعات.
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                              :األنشطة الرئيسة للشركةوصف  -3
 

للطاقة  ُتعدُّ الشركة المنتج الرئيسفي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث  نشاط الشركة الرئيس يتمثل
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية الكهربائية في 

 والزراعية والتجارية والسكنية.
وخدمات  الطاقة الكهربائية توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعوتتكّون األنشطة الرئيسة في الشركة من 

 لتوليد والنقل والتوزيعتعمل في ا )وحدات عمل( أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسة، ويتضمن هيكلها التنظيمي  المشتركين
الخدمات الهندسة والمشاريع، الموارد البشرية،  ،الماليةهي: وأنشطة تنظيمية مشتركة ومساندة  وخدمات المشتركين،

ة، تجارة الطاقة و الشؤون العام ،انونيةالشؤون الق ،المراجعة الداخلية ومراقبة األداء،التخطيط ، اإلمداد والعقود، العامة
 الشراكات.  

 

 :هاكل نشاط على حجم أعمال الرئيسة وتأثيرألعمال الشركة وفيما يلي وصف   
 

 ،ة في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمشتركينتتمثل أعمال الشركة الرئيس
 بيع من إيرادات احالي  وتحقق  وخدمات المشتركين، والتوزيع والنقل التوليد بين بينية بيع أسعار تطوير علىوتعمل 
  .الدولة قبل من المقررة الرسمية التعريفة حسب النهائي للمستهلك الكهرباء

 
من مختلف فئات  الكهرباءمع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات  وخدمات المشتركين يقوم نشاط التوزيعو 

ويبين الجدول التالي نسبة حجم األصول الثابتة لكل نشاط من صافي األصول الثابتة للشركة ونسبة حجم ، المستهلكين
 مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:

 

 مصروفات التشغيلنسبة  األصول الثابتةنسبة  النشاط
 44% 42% التوليد

 30% 28% الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
 24% 28% ع وخدمات المشتركينالتوزي

 2% 2% األنشطة التنظيمية المساندة
 100% 100% اإلجمالي
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 يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة وأهم إنجازاتها: ماوفي
 

 

 :توليد الطاقة الكهربائيةنشاط  أ(
  

      

كهربائية كافية توليد  وقدرات طاقةمهمته توفير في الشركة،  ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاط ا رئيس ا     
والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع  عاليةالموثوقية الذات باستخدام تقنيات اإلنتاج 

للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة جميع اإلمكانات االستغالل األمثل للموارد، واستثمار  السعي إلى
الركيزة األساس الطاقة الكهربائية. وُتعدُّ الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالشركة تكلفة إنتاج تمثل في خفض والم

لمختلف فئات % من إجمالي الطاقة المعدة للبيع بالمملكة 86تبلغ  مشاركة بنسبةفي مبيعات الطاقة الكهربائية 
 المستهلكين.

  

محطات توليد جديدة، على تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها  وتركز خطط نشاط التوليد، بجانب إنشاء
م إنجازات 1034لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي هذا اإلطار، حقق نشاط التوليد خالل عام 

والقدرات  م.1031درات الفعلية القائمة في نهاية عام %من الق5.99 ميجاوات بنسبة زيادة 14746ضافة  تمثلت في إ
 المضافة تتوزع على النحو التالي:

 
 

 القطاع الشرقي: 
  520ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  802)قدرة كل منهما  ة المركبةبمحطة توليد القريبخاريتين إضافة وحدتين 

 ميجاوات.
 

 القطاع الغربي: 
  1300بإجمالي قدرة مضافة ( واتميجا 700قدرة كل منها ) 1بخارية بمحطة توليد رابغ  اتوحدثالث إضافة 

 ميجاوات.

 

 القطاع الجنوبي: 
  ميجاوات. 316ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  84)قدرة كل منهما  شرورةإضافة وحدتين غازيتين بمحطة توليد 
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 :الشركة الوطنية لنقل الكهرباءب( 
 

 اعتبارا   أعمالها مباشرة الكهرباء لنقل الوطنية ةالشرك وقد بدأت للكهرباء، السعودية للشركة بالكامل هي شركة مملوكة
 التخطيط، نشاط الصيانة، نشاط والتحكم، العمليات نشاط: هي رئيسة أنشطة 8هيكلها  ويتضمن م،3/3/1031 من

 .مركزيتين إدارتين إلى باإلضافة الفنية، الخدمات ونشاط المشاريع، نشاط الهندسة، نشاط
 

كيلوفولت، بموثوقية  160 – 330: تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية جهد كهرباءال لنقل الوطنية الشركة ومهام
عالية، لضمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز األحمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية،  واستقرارية

وفولت، من خالل مراحل كيل 311 - 330وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 
متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف 

 .المجاالت

وتنص مهمة الشركة على تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز           
توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة، باإلضافة إلى  استهالكها، ودراسة

التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم بالكهرباء، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع المنتجين 
 .وتمثيل الشركة كمشتٍر رئيس من المنتجين المستقلين المستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء، وتبادل الطاقة الكهربائية،

في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها،   الكهرباء لنقل الوطنية شركةالوتتمثل خطط وأهداف 
م، 2014ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية. وانطالقَا من هذه الخطط، أنجزت الشركة خالل عام 

بجانب تعزيز مشاريع قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها، وفيما  من المشاريع الجديدةعدد ا 
 :يلي أهم إنجازات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
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 شبكات النقل:

كم دائري، وتمثل ما  18499639إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي 
 :وهي على النحو التالي م2013% من الشبكات القائمة في نهاية عام 897   نسبته

  ( كم دائري   16.2 ( كم دائري، منها ) 2,640.7 كيلو فولت: إضافة ) 110-160على مستوى الجهد الفائق
 .( كم دائري شبكات هوائية ( 2,624.5  كابالت أرضية و

  ( كم دائري  3739041 ( كم دائري، منها ) 5919164 ) كيلو فولت: إضافة 311على مستوى الجهد العالي
 ( كم دائري شبكات هوائية. 421.241 كابالت أرضية، و)

  ( كم دائري كابالت  61938 ( كم دائري، منها ) 99901 كيلو فولت: إضافة ) 335على مستوى الجهد العالي
 .( كم دائري شبكات هوائية 38967 أرضية، و)

 ( كم دائري  1869770 ( كم دائري، منها ) 1379605  كيلو فولت: إضافة ) 330ي على مستوى الجهد العال
 .( كم دائري شبكات هوائية  499015  كابالت أرضية، و)

  
 محطات التحويل:

 ( 106 ( محطة تحويل جديدة بها ) 59 إنشاء  )ميجا فولت أمبير  ( 10571 ) بقدرة إجمالية محوالت. 

 ( محوالت قدرة  8 ( ميجا فولت أمبير و نزع ) 3419 ( محوال  بقدرة بلغت )  37 ( محطة بـ ) 34  تعزيز )
 ( ميجا فولت أمبير. 103 بقدرة إجمالية )

 تعزيز محطات قائمة بمكثفات قدرة.  

 ( 1485 إضافة  )( قاطعا   109 كيلو فولت وأقل، و) 132 ( قاطعا  للجهد  1158  للشبكة، منها ) قاطعات
 لت فأعلى.كيلو فو  110للجهد 
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  :التوزيع وخدمات المشتركيننشاط  ج(
 

تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات النقل وتوزيعها و استالم الطاقة من شبكات  مهمتهنشاط رئيس 
إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة  . ويعمل النشاط علىالمقدمة لهم اتمستوى الخدم تطويرمع  ،موثوقية عالية

من  ،ية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودةالكهربائ
 خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.

الخـدمة  رفع معـدالت توصيل :منهاوتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، 
والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها  والتجمعات السكانية، الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى

بالمستوى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة 
قراءة الفواتير، و المشتركين  استهالكفي احتساب  مهارات الموظفين روتطوي ،التقنياتوتطبيق أحدث المشتركين 

 موظفي الخطوط األمامية. برفع كفاءة وأداء االهتمام المستمرو 
 ما يلي:من أهمها  ،م1034عام خالل من اإلنجـازات  ط التوزيع وخدمات المشتركين عدد اوحقق نشا

 
  من 796بنسبة زيادة  ،( محوال   104943 )عددها  ،أدنىف كيلوفولت 89إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود %

أمبير، وتمثل ما ميجا فولت ( 374057وبإجمالي ســــعـة ) ،م1031إجمالي محوالت الـتوزيـع في نهاية عــام 
 م.1031% من السعات في نهاية عام  990نسبته 

  وبنسبة  ،( كم دائري194419)بطول  ،فأدنى كيلوفولت 89إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود 
 م.1031% من إجمالي الشبكات في نهاية عام 891زيادة 

 ( مشترك ا جديد   469,797 إيصال الخدمة الكهربائية لـ )ا. 

 .ا( تجمع ا سكني ا جديد   317 إيصال الخدمة الكهربائية لـ )
 

  :نشاط المالية د( 
ذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيف االئتماني الالمحافظة على  فيالشركة نجحت 

دارة أعمالها اإلستراتيجية مما يؤكد سالمة توجهاتها ،التصنيفات االئتمانية  ،ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وا 
سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي،  الشركة في تنفيذ في استمرار اإليجابية المعدالت هذه وساهمت

 إصدار: مثل ،والعمل على توفير التدفقات النقدية الالزمة للصرف على مشاريعها من خالل الوسائل التمويلية المتاحة
وقد مكنت هذه النتائج من حصول الشركة على تمويل  ة.والحصول على قروض تجارية مختلف ،اإلسالمية الصكوك

 لمشاريعها بأفضل الشروط وأنسب األسعار.
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 ماني:لتصنيف االئتا

، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز، فيتش، مرتفع الشركة على تقييم ائتماني حافظت   
 على التوالي يماثل التقييم السيادي للمملكة.  ( AA  ،-AA ،A1-) موديز 

؛ قامت الشركة الكبرىللبحث عن مصادر تمويل جديدة وتنويع مصادرها التمويلية لمشاريعها  وفي إطار سعيها
برام اتفاقيات التمويل التالية:بمواصلة جهودها و   ا 

 

 :محلية صكوكإصدار أواًل: 
سنوات. وتعد هذه الصكوك رابع إصدار  30تستحق بعد مليون لاير ،  4,500أصدرت الشركة صكوكا  بقيمة 

تحديد سعر وتم  مصدر.أول إصدار مدرج مدته عشر سنوات، ال يتضمن خيار االستدعاء لل لصكوك محلي و
نقطة زيادة على سعر العمولة المعروض بين البنوك المحلية "سايبور" ثالثة أشهر، وشملت  70الصكوك عند معدل 

فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق االستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل 
 .والشركات المحلية والبنوك

 

 : إصدار صكوك دولية:ثانياً 
مليار لاير(، وقد شمل اإلصدار  94175 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 1,500أصدرت الشركة صكوكا  بقيمة 

مليون دوالر تستحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت نسبته  34500شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 
490.% 

 %.595يون دوالر تستحق بعد ثالثين سنة بعائد ثابت نسبته مل 34000فيما كانت الشريحة الثانية بقيمة 
م. وتم تخصيص اإلصدار لمجموعة من 1034ويدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر اعتبار ا من عام 

 المستثمرين في أمريكا وأوروبا والشرق األوسط وآسيا.
  
 لفصل المالي بين أنشطة الشركة:ا

 

مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة؛ اُتِخذ الكثير من اإلجراءات في مجال الفصل المالي  توطئة  للخطوات المستقبلية في
 من تهيئة النظام المالي بما يتوافق وتحويل أنشطة الشركة الرئيسة إلى شركات تابعة. 
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  :الموارد البشريةنشاط  هـ(
 
 

المنشود ورفع الكفاءة اإلنتاجية؛ تبنت الشركة  انطالقا  من إدراكها ألهمية دور الموارد البشرية في إحداث النمو
برامج متخصصة الختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة 

في والمتميزة. واستمرارا  لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة األداء، تم 
ا من معا1796م استيعاب )1034عام  لحاقهم ببرنامج 34035)هد التدريب بالشركة، كما تم توظيف( خريج  ( جامعي ا وا 

تطوير الجامعيين )تأهيل(. ونتيجة لذلك؛ حققت الشركة في مجال توطين الوظائف مركز ا ريادي ا بين الشركات العاملة 
( 154171%( مـن مجـمـوع العـاملين البالغ عـددهم )68.66ـى )م إل1034في المملكة؛ حيث وصلت النسبة بنهاية 

من الجوائز التقديرية على المستويين المحلي واإلقليمي لجهودها البارزة في مجال  الكثيرمـوظفـا ، أّهلها للحصول على 
لشركة في عام تأهيل وتدريب وتوطين الوظائف. وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية، نفذت ا

م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات 1034
( مشاركة، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم اإللكتروني الذاتي )أنا 814444التطويرية القصيرة )

( موظف ا، 786( مشاركة، استفاد منها )34985م ما مجموعه )1034هاية عام أتعلم( وبلغ عدد المشاركات فيها بن
( موظفا  قياديا  بهدف تصميم خطط تطويرية مناسبة وفاعلة لهم بناء 159باإلضافة إلى عقد مراكز للقياس شارك بها )

 على نتائجهم.
غل وظائف قيادية بالشركة وفي برنامج القادة الواعدين الهادف إلى تهيئة من يتسمون بصفات القيادة لش

( موظف ا واعد ا. وفي هذا السياق َتواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة وبلغ 18مستقبال ، بلغ عدد المشمولين بالبرنامج )
 . فرق( 108عدد الفرق المشكلة خالل العام )

 

ا، وضمن برنامج تم14571ُقدم خالل العام ) نمجال إبداع وتميز الموظفيوفي  يز الموظفين بلغ مميزو ( اقتراح 
( 479( موظف ا. ومن خالل برنامج تدريب الطالب الصيفي أتم )543( موظف ا، وبلغ مميزو العام )14180الشهر )

 ( طالب ا برنامج التدريب التعاوني.515طالب ا تدريبهم الصيفي بالشركة، كما أتم )
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  :و( برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء
  

لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للشركة من 
إنشاء عدٍد كبيٍر من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها؛ باإلضافة الستثمارات مشتركة مع 

"  (IPPsالخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ) مشاركة القطـاع القطاع الخاص ضمن برنامجها "
م. ولمساندة البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجاالت 1007والذي أقرتـه في عام 

 بأكثر من  لمشاريع ا في هذه ستثماراتاإل الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، وُقدرت 
( ميجاوات و مشروع  3104 بقدرة ) في رابغ بمنطقة مكة المكرمة 3-حيث  تم تنفيذ مشروعي رابغ مليار لاير؛  11

، م1031ال التشغيل التجاري في عام ( ميجاوات بنجاح و دخ 3719 بقدرة ) في ضرماء بمنطقة الرياض( 33الرياض )
 التالي: قل تحت التنفيذ على النحوكما أن هنالك مشاريع  لإلنتاج المست

 
 أكبر محطة إنتاج مستقل و هي ( ميجاوات  1917 )بالمنطقة الشرقية وبقدرة   مشروع القرية لإلنتاج المستقل

م، مع تحالف مكون 13/9/1033في العالم ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي. ووقعت اتفاقياته بتاريخ 
الدولية )اكوا باور بروجكت(، وشركة سامسونج سي آند تي كوربوريشن، من شركة أعمال المياه والطاقة 

م ويكتمل في الربع 1034اإلنتاج في الربع الثالث من عام  وصندوق مينا لتمويل مشاريع البنية التحتية. وبدأ
 م إن شاء اهلل.1035األول من عام 

   ت باستخدام نظام الدورة المركبة التي تعمل ( ميجاوا 1050 برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة ) 1-رابغمشروع
تحالف )اكوا باور و سامسنج( ، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة في و قد وقعت اتفاقياته مع بالغاز الطبيعي، 

 م.1037م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد التشغيل التجاري للمحطة في يونيو 1031نهاية 
 
 

لتنفيذ محطات لإلنتاج المزدوج كما في مشروع محطة الفاضلي لإلنتاج ومن المخطط دخول الشركة في شراكات 
وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في ( ميجاوات،  3430 بخار( بقدرة ) - المزدوج )طاقة
ي كامل إنتاج هذه التي تحت التنفيذ والمخطط لها، )علم ا أن الشركة السعودية للكهرباء تشتر  (IPP)إنتاج الكهرباء 

 المشاريع من الكهرباء(:
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 :المساهمون( ز

بتعليمات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة  وتقيدتوتعليمات هيئة السوق المالية، شركة بلوائح التزمت ال
، وعملت الشركة على هيئة السوق المالية عن ( من قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة41)

عن النتائج ، وتولي تعزيز جودة اإلفصاح تحصولهم على المعلوما وتسهيل همتنمية حقوقتحقيق تطلعات المساهمين و 
 اهتماما  بالغا،  مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين. المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية 

سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات إلى تعزيز واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية 
محافظهم لدى البنوك ب المربوطة حساباتهم افظ استثمارية، مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم فيأسهمهم في مح

مع الجهات المعنية بالسوق  الفعالالتواصل المختلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص الشركة دائما  على 
 . ؤسسات المالية واالستثماريةبالشركة مع المستثمرين والم بادل المعلومات ذات العالقةتو  ،المالية

 
  ة:وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلي -1

 

  :الشركةأنشطة هيكلة  إعادة ( أ

م بجهود كبيرة لتحقيق 1034استكماال  لخطة تطوير قطاع الكهرباء في المملكة فقد قامت الشركة خالل عام 
 ات والخطط اإلستراتيجية إلعادة هيكلة أنشطتها.أهداف هذه الخطة من خالل دراسة الكثير من الخيار 

وتهدف الشركة من إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين 
مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بكافة فئاتهم في 

ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال االستثمار في قطاع  المملكةوهجر  جميع مدن وقرى
 الكهرباء.

 اسم المشروع
 قدرة المشروع اإلنتاجية

 (ميجاوات)

استثمار القطاع 
الخاص في رأس 
 مال المشروع

تاريخ إكمال 
 المشروع

 م1035/ 01  %50 1917 ( لإلنتاج المستقل   )المشروع قيد التنفيذ(3مشروع القرية )
 م08/1037 %50 1050 )المشروع قيد التنفيذ( لإلنتاج المستقل    1مشروع رابغ 

مشروع الفاضلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكوا 
 ( تحت اإلعدادالسعودية ) 

 م01/1010 % 40  3414 

لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكوا  جازانمشروع 
 )مخطط( السعودية

 م06/1039 40% 1600
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كما أن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها من خالل التنسيق بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء 

ق التنافس في التشغيل االقتصادي للنظام واإلنتاج المزدوج تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وتحقي
 الكهربائي مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.

 وأولى ثمرات خطة إعادة هيكلة أنشطة الشركة هي إنشاء الكيانين التاليين:
 .كيان المشغل المستقل للنظام 
 .كيان المشتري الرئيس 

استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها وفقا  لألهداف واإلستراتيجيات التي  وستستمر الشركة في
تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة  االقتصاد الوطني وخطط التنمية 

 الشاملة في المملكة بإذن اهلل.
 

 

 :الخطط والتوقعات المستقبلية ( ب
 

  ركة لتلبية الزيادة المتنامية في األحمال والطاقة الكهربائية، ستضاف قدرات توليد جديدة من إطار خطة الشفي
( ميجاوات خالل سنوات الخطة 30,638م، و)1035( ميجاوات خالل عام 1,100محطات الشركة بمقدار )

 (.م1039 -م 1038)

 حمال المستقبلية، ستضاف ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األ 
 (.م1039 -م 1038( ميجاوات خالل سنوات الخطة )6,095م، و)1035( ميجاوات خالل عام 713)

 ( كم دائري في 8,081ول )في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، ستضاف خطوط نقل بط
 –م 1038كم دائري خالل سنوات الخطة ) (10,944م، كما سيبلغ إجمالي خطوط النقل المضافة )1035عام 

م، ليبلغ إجمالي عدد محطات التحويل المضافة 1035( محطة تحويل خالل عام 88(، وسيضاف )م1039
 (.م1039 –م 1038( محطة تحويل خالل سنوات الخطة )371)

  مليون  (,8,30)م، بتكلفة تبلغ 1035مشترك جديد خالل عام  آالف( 508) لحواليتوصيل الخدمة الكهربائية
مشـترك  مليون( 194) حوالي( م1039 -م 1038لاير، كمـا سيبلغ عدد المشتركين الجدد خالل سنوات الخطة )

إلى م 1039مليون لاير، وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام  (174100)جديد بتكلفة توصيل تبلغ 
 مشترك. مليون( ..9)
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 م، 1035( تجمع ا سكني ا في عام 349ضرية بالمملكة، ستستكمل كهربة )في إطار الخطة التنموية للمناطق الح
م( 1010 –م 1038كهربتها خالل سنوات الخطة ) ستتمليصل إجمالي عدد التجمعات السكنية المضافة والتي 

 ( تجمع ا سكني ا.389إلى )

   ليصبح إجمالي م1035ألف كم في عام  (40)لتعزيز شبكات التوزيع، ستضاف أطوال خطوط توزيع بطول ،
( ألف كم، 396( حوالي )م1039 –م 1038أطوال خطوط شبكة التوزيع المضافة خالل سنوات الخطة )

 ، كما سيبلغ إجمالي عدد المحوالت المضافة خالل سنوات م1035( ألف محول خالل عام 14وسيضاف )
 محول. ألف( 383( حوالي )م1039 –م 1038الخطة )

 التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة  تسعى الشركة من خالل برامج
م، وستبلغ 1035خالل عام  مشاركا  ( 46,514وفاعلية، حيث سيبلغ عدد المشاركين في دورات التطوير القصيرة )

الذي تنتهجه  %. وفي إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع1.7نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل 
م استقطاب موظفين من خريجي الجامعات حديثي التخرج، إضافة إلى خريجي 1035الشركة سيتم خالل عام 

% في عام  6796المدارس الثانوية وكليات التقنية ببرامج التدريب التابعة للشركة، وستكون نسبة التوطين 
 .م1039% بنهاية عام 90م، لتصل إلى ما يقارب 1035

 
   :التي قد تواجهها الشركةوالصعوبات طر ( المخاج

 
 

والمخاطر  ،بإنتاج الطاقة الكهربائية على المدى القريب المتعلقةكالمخاطر  قد تواجه الشركة بعض المخاطر؛
المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء، وكذلك المخاطر المتعلقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية، وارتفاع أسعار 

 والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية. ،د، وتغير استخدام الوقود واألنظمة المنظمة لحماية البيئةالموا
 

 :المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
 

، قطاعاتجميع الالناجمة من التطور والنمو الكبير في أدت الزيادة السنوية الكبيرة في األحمال الكهربائية 
ارتفعت حيث  ،االستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية آفاقفتح  بجانب
 4,167)أي ما يعادل م 1031مقارنة بعام  م1034%  في عام 6بنسبة نمو وصلت إلى ما يزيد عن   األحمال
وقات المحددة بسبب صعوبة تأمين مسارات ومواقع وعلى الجانب اآلخر صعوبة دخول المشاريع في األ (،ميجاوات

المحطات والخطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويالت الالزمة لهذه المشاريع، حيث وصل اإلنفاق االستثماري خالل 
 ما يلي: يتطلب لمواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنهو تقريب ا.  مليارا   51إلى  1034عام 



 م1034مجلس اإلدارة تقرير  34

 
 %( من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادرا  على:35 -30توليد مناسب ) يتوفر احتياط .1

  وحدات التوليد  ترسيةتنظيمية لعملية الجراءات اإلمواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خالل
 .المطلوبة

  تفادي تأخر تنفيذ مشروع توليد من قبل القطاع الخاص.(IPP) 

 ج االضطراري لبعض لخرو تفادي االنطفاءات أو فصل التغذية عن بعض األحمال نتيجة ل
 :مثل ى،خر أعوامل  وألقديمة اناقات في شبكات التوزيع و نتيجة لوجود اختأوحدات التوليد 

وقد قامت الشركة من خالل استشاري  .ين والعوامل المناخيةعمال الصيانة وتوصيالت المشتركأ
متابعة تنفيذ ا وتتم حالي   ،عالمي بعمل دراسة عن أثر االنقطاعات على االقتصاد الوطني

 .دارة الشركةإنة التنفيذية لمجلس توصيات الدراسة من قبل اللج
  ها.ينفيما بقادرة على نقل وتبادل الطاقة ترابطة بين مختلف مناطق المملكة توفر شبكة نقل قوية وم .2

ثمارات كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقة الالزمة لتغطية التكاليف التشغيلية واالست إيجاد تعريفة  .3
 الرأسمالية إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على االستثمار.

ألي تأخير في دخول  امساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تفادي   .4
 مشاريع الشركة في وقتها المحدد.

 
 

 :شركاءالمتعلقة بالموردين والعمالء وال والصعوبات المخاطر

وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في  ،تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعمالء والشركاء
 مشاريع اإلنتاج المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء، وتتمثل هذه المخاطر في اآلتي:

التي تفرضها التطورات  يزيد من حدة التنافس في ظل التحديات الطلب إلنشاء محطات الطاقة عالمي  زيادة ا -3
الصناعية المتسارعة والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني 

نشاء مشاريع صناعية  ،والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة ،الملحوظ وا 
 وتجارية وعمرانية كبيرة. 

 ئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف اإلنتاج.االلتزام بالمحافظة على البي -1
استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثماري المستمر في هذا المجال  -1

 واستقطاب التقنيات الحديثة.
الخام في نتيجة ندرة بعض المواد  ،الخام المواد االرتفاع في أسعار وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار -4

 األسواق العالمية وارتفاع أجور األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر الحروب.
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 :المخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة

 من خالل مخاطر تعديل األنظمة ،تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباءقد 
 واللوائح والقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء.

 

 
   :المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية والصعوبات المخاطر

هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية، وتقوم 
وتنتجها شركات  اا وعالمي  ا في خدمة شركات مماثلة محلي  تي أثبتت نجاح  تقنيات الحديثة الالشركة باختيار أفضل ال

 عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل األسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير.
 

 
  :المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية والصعوبات المخاطر

حلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق الم
من  عددبعمل للحد من تسرب الكفاءات بالشركة الشركة حاليا   قامتو  والمدربة إلى شركات ومؤسسات أخرى،

مثل: )نظام  ،اإلجراءات واألنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها على االستمرار بالعمل لدى الشركة
 .(الخارجي واالبتعاث ،والتدريب ،والقروض السكنية الميسرة ،الدخارصندوق التوفير وا
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 :المالية النتائجملخص  -1
الموجودات التالية تفاصيل  توضح الجداولو  ،للشركةوقائمة الدخل  فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي

المالية  باألعواممقارنة  ،م1034مالي وصافي الربح للعام ال ،واإليرادات والمصروفاتالمساهمين  وحقوق ،والمطلوبات
 (:لها المتممة واإليضاحات المرفقة على القوائم المالية االطالعيمكن األربعة السابقة )ولمزيد من التفاصيل 

 

  :قائمة المركز المالي ( أ

                             
 م2101 م2100 م2102 م2013 م2014 البيان

 26,532,905 29,750,299 27,707,969 35,793,339 38,957,695  تداولةموجودات م

 28,704,036 25,030,853 42,438,309 57,431,113 63,577,108 الموجودات األخرى طويلة األجل

 135,634,986 158,673,259 168,652,100 183,563,192 215,373,390  صافي الموجودات الثابتة

 190,871,927 213,454,411 238,798,378 276,787,644 317,908,193  إجمالي الموجودات

 27,467,578 38,980,244 40,932,503 41,743,868 46,949,382   المطلوبات المتداولة

 29,632,390 27,581,788 32,759,976 36,741,452 52,360,618 قروض طويلة األجل

 83,502,251 94,999,301 111,656,445 142,026,011 159,355,697 المطلوبات األخرى

 140,602,219 161,561,333 185,348,924 220,511,331 258,665,697 إجمالي المطلوبات

 41,665,938 41,665,938 41,665,938 41,665,938 41,665,938 رأس المال المدفوع

 8,603,770 10,227,140 11,783,516 14,610,375 17,576,558 االحتياطيات واألرباح المدورة

 50,269,708 51,893,078 53,449,454 56,276,313 59,242,496 حقوق المساهمين

 190,871,927 213,454,411 238,798,378 276,787,644 317,908,193 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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      :ب( قائمة الدخل
                                                                           

 

 م2101 م2100 م2102 م2013م2014 البيان
  27,910,993  30,569,598  33,646,259  35,672,129  38,490,670 إيرادات تشغيلية

 (25,318,332) (27,868,105) (30,038,017) (33,030,721) (36,462,927) تكلفة المبيعات

  2,592,661  2,701,493  3,608,242  2,641,408  2,027,743 ل الربحمجم

 (667,119) (769,818) (708,814) (660,579) (929,495) مصاريف إدارية وعمومية

 (25,985,451) (28,637,923) (30,746,831) (33,691,300) (37,392,422) إجمالي مصاريف تشغيلية

  1,925,542  1,931,675  2,899,428  1,980,829  1,098,248 الدخل التشغيلي

  0  0  0  0  2,635,181 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  0  0  0  729,186 (537,239) ايرادات غير متكررة )مصاريف( 

 (75,142) (125,265) (634,268)  0  0 نتاجية الموارد البشريةإبرنامج تحسين 

  428,688  406,749  295,906  325,854  410,404 صافي –إيرادات ومصروفات أخرى 

  2,279,088  2,213,159  2,561,066  3,035,869  3,606,594 صافي الربح

 .م2014لجميع سنوات المقارنة لتتفق مع تصنيف عام بنود القائمة إعادة تصنيف بين  تتم
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  :التحليل الجغرافي إليرادات الشركة -2
حيث يوضح الجدول التالي تحليال  جغرافيا  لمبيعات الشركة  ،تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة

 حسب المناطق )القطاعات( التي تعمل بها:
 

 

 البيان السنة
 عمالمنطقة األ

 المجموع
 ةالجنوبي ةالغربي ةالشرقي لوسطىا

 34,962,184 2,798,022 10,226,250 10,783,715 11,154,197 المبيعاتااليرادات /  2014

 32,878,143 2,598,952 9,696,777 10,663,542 9,918,872 االيرادات / المبيعات 2013
 

 

   :إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة -8
 

 

 نسبة التغير -التغيرات +/  م2013 م2014 لبيانا

 6 146364543 1548714319 1644904870 المبيعات / االيرادات

 33 (147034311) (1148934100) (1741914411) مصاريف التشغيل

 (45) (6614563) 349604619 340964146 إجمالي الربح من التشغيل

 300 148154363 0 148154363 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (374) (341884415) 7194368 (537,239) ايرادات غير متكررة )مصاريف(

 0 0 0 0 برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية

 18 644550 1154654 4304404 صافي -إيرادات ومصروفات أخرى 

 39 5704715 140154689 148084594 صافي الربح أو الخسارة
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 :  م1131و م 1132للتغيرات بين عامي  تحليل وفيما يلي
 

 
 

 :نتيجة لنمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية %3 المبيعات بنسبة ارتفعت المبيعات.  
  :المصاريف التشغيلية بنسبة أكبر من الربح التشغيلي بسبب االرتفاع في  انخفضالربح التشغيلي

 .اإليرادات التشغيلية

 اة بناء  على الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل.: تحتسب الزكالزكاة 

 ارتفع صافي الدخل نتيجة الى تسوية مديونيات سابقة تم تكوين مخصصات مقابلها الدخل:  صافي
 اضافة الى تحسن ايرادات التشغيل.

 
  :إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة -3
 

، طبقا  لمعايير المحاسبة م1034ديسمبر  13القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في  ُأعّدت
 المتعارف عليها في المملكة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 



 م1034مجلس اإلدارة تقرير  13

 

   :والمستثمر بها الشركات التابعة -7
 

 

اتمتل : هيئة الربط الكهربائي التالية والمستثمر بهاركات التابعة الش كل منأسهما  في رأسمال / ك الشركة حصص 
شركة ضوئيات س التعاون لدول الخليج العربية، شركة الماء والكهرباء، شركة الكهرباء للصكوك، لدول مجل
، اءشركة رابغ للكهرب، شركة هجر إلنتاج الكهرباء، الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، شركة ضرماء للكهرباء، لالتصاالت

 حسب الجدول التالي: ،وشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

 م
 الشركات التابعة
 والمستثمر بها

مكان 
 التأسيس

مكان مزاولة 
 النشاط

 النشاط رأس المال
نسبة 
 الملكية

3 

هيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون 
 لدول الخليج العربية

 
 
 
 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 

دول الخليج 
 يةالعرب

1,407,000,000 
 مريكيأدوالر 

 %1398 نقل الطاقة بين الدول األعضاء

 شركة الماء والكهرباء 1

المملكة 
العربية 
 السعودية

 لاير  30,000,000
 الذيشراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود 

 تحتاجه لتحقيق أغراضها
50% 

1 
شركة الكهرباء 

 للصكوك

 لاير 500,000
 

ة للصكوك تقديم الخدمة والمساند
والسندات التي تصدرها الشركة السعودية 

 للكهرباء

300% 

2 
شركة ضوئيات 

 لالتصاالت
 لاير  1,000,000

دارة وتشغيل شبكات إنشاء وا ستئجار وا 
األلياف البصرية والكهربائية لتقديم 

 خدمات االتصاالت

300% 

8 
الشركة الوطنية لنقل 

 الكهرباء
 

 لاير 10,000,000,000
هرباء وتشغيل منظومة الكهرباء نقل الك

والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة 
 خطوط شبكة النقل

300% 
 
 

شركة ضرماء  3
 للكهرباء

 لاير 4,000,000
نشاء وا متالك وتشغيل وصيانة تطوير وا 

بمنطقة  مشروع ضرماء إلنتاج الكهرباء
 الرياض

50% 

شركة هجر إلنتاج  7
 الكهرباء

 لاير 10,000,000
نتاج ونقل وبيع الكهرباء  تملك وتوليد وا 

 بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية 
50% 

 لاير 91147504000 شركة رابغ للكهرباء 8
نشاء و  متالك وتشغيل وصيانة اتطوير وا 

 مكة المكرمةمشروع رابغ بمنطقة 
10% 

المرجان إلنتاج شركة  9
 الكهرباء

 لاير 10,000,000
ل وصيانة متالك وتشغياتطوير وانشاء و 

 بمنطقة مكة المكرمةمشروع رابغ 
50% 
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  :والمستثمر بها األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -2
 

 أدوات الدين / الحصص سهماألعدد  والمستثمر بها الشركات التابعة م

 ال يوجد سهم  1,407,000 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3

 ال يوجد  حصة  600,000 شركة الماء والكهرباء 1
 ال يوجد حصة  10,000 شركة الكهرباء للصكوك 1

 ال يوجد حصة  20,000 شركة ضوئيات لالتصاالت 2

 ال يوجد حصة  200,000,000 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 8

 ال يوجد سهم  400,000 شركة ضرماء للكهرباء 3

 ال يوجد سهم  1000,000 كهرباءشركة هجر إلنتاج ال 7

 ال يوجد سهم  92,375,000 شركة رابغ للكهرباء 8
 ال يوجد سهم  1,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :سياسة الشركة في توزيع األرباح -9
على النحو  ،ليف األخرىبعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاتوزع األرباح السنوية الصافية )المتحققة( 

 التالي:
ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا  ،%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي30يجنب )

%( من 30) علىويجوز للشركة تجنيب نسبة ال تزيد  ،التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال
 مع مراعاة ما يلي: ،يصه لغرض أو أغراض معينةاألرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخص

 

 ،ه33/6/3439( وتاريخ 389( من قرار مجلس الوزراء رقم )( من البند )ثاني ا1ة في الفقرة )األحكام الوارد -أ 
القاضي بالموافقة على تمديد  ،هـ14/9/3410( وتاريخ 117والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

يوزع الباقي ، هـ10/31/3410ا من تاريخ سنوات اعتبار   عشرمن األرباح لمدة تنازل الحكومة عن نصيبها 
 %( من رأس المال المدفوع.5بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )

 

لألسس والتعليمات السارية بعد خصم المصروفات  مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفق اتخصص  -ب 
للشركة وبعد توزيع  يمة تطبيقا  ألحكام النظام األساسلجمعية العاواالحتياطيات التي قررتها ا واالستهالكات

 اووفق   ،ألحكام نظام الشركات وذلك وفق ا، الشركة رأسمال%( من 5ربح على المساهمين ال يقل عن )
 للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
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اح أو يرحل إلى األعوام القادمة على على المساهمين كحصة إضافية من األرب –بعد ذلك  –يوزع الباقي  -ج 
   النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.   

 

 

ا ،م1034وقد حققت الشركة خالل عام   ( ألف لاير وذلك بعد حسم الزكاة .,,,0,636صافية قدرها ) أرباح 
وفقا  لما ورد في النظام  حالشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األربا

 وذلك على النحو التالي: ،للشركة ياألساس
 

 
 

 بآالف الرياالت التفاصيل

 .,,,0,636 الربح الصافي
 ويخصم منه ما يلي :

 ,,063,6 % احتياطي نظامي01
 2,5,5., دفعة للمساهمين من األهالي ومن في حكمهم

 666 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 5,6,2,662 أرباح مبقاة

 
 

  :في أسهم الشركة األشخاصمصالح  -31
األحقية في  أية مصلحة في فئة األسهم ذات ،م2014ديسمبر  13خالل العام المالي المنتهي في ال توجد 

وأي تغير  % فأكثر5يملكون  وملكية المساهمين الذينالتصويت ألي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء 
 :م1034في الملكية خالل 

 
 

 

عدد األسهم في  االسم
 بداية العام

نسبة 
الملكية في 
 بداية العام

صافي 
التغير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة 
التغير 
خالل 
 العام

إجمالي األسهم نهاية 
 العام

إجمالي 
نسبة 
التملك 

 نهاية العام

 %74913 1,098,375,110 - - %74913 1,098,375,110 أسهم الحكومة

 %8993 166,810,410 - - %8993 166,810,410 السعودية مكوأراشركة 
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  :في أسهم وأدوات دين الشركة وكبار التنفيذيين مجلس اإلدارة ألعضاءالمصالح والحقوق  -33
 

 :م1132خالل عام  المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة ( أ
   

 

 الصفة االسم
 العامنهاية  بداية العام

صافي 
 التغير

نسبة 
عدد  التغير

 األسهم
أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

 - - - 3000 - 3000 ةاعتباري صالح بن حسين العواجي

 - - - 34050 - 34050 شخصية سليمان بن عبداهلل القاضي

 - - - 3000 - 3000 اعتبارية عصام بن علوان البيات

 يوسف بن عبدالعزيز التركي
 - - - 3000 - 3000 اعتبارية
 - - - 15,750 - 15,750 شخصية 

 - - - 3000 - 3000 اعتبارية عبدالعزيز بن صالح الفريح

 - - - 3000 - 3000 اعتبارية صالح بن سعد المهنا

 - - - 3000 - 3000 اعتبارية عبدالحميد بن أحمد العمير

 - - - 3000 - 3000 شخصية *أحمد بن عبداهلل العقيل

 - - - 3000 - 3000 شخصية سعود بن محمد النمر
          

 م.34/07/1034األستاذ/ أحمد بن عبداهلل العقيل من مجلس اإلدارة باالستقالة بتاريخ انتهت عضوية *           

  ها إلجمالي أسهم الشركةألن عدد األسهم المملوكة ونسبت ؛صفرا   تساويفي الجدول السابق  األسهمنسب الملكية والتغير في عدد 

 ا.ا تقريب  صفر   وتساويهامشية  ُتعدُّ ا سهم   4438845914635 البالغ عددها
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  في أسهم وأدوات دين الشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر ب( المصالح والحقوق لكبار التنفيذيين
 :م1132خالل عام 

    

 االسم
صافي  نهاية العام بداية العام

 التغير 
 نسبة التغير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين  عدد األسهم

 - - - 1,150 - 1,150 بن عبدالوهاب خوندنه أسامة
 ألن عدد األسهم المملوكة ونسبتها إلجمالي أسهم الشركة ؛صفرا   تساويفي الجدول السابق  نسب الملكية والتغير في عدد األسهم 

 ا.ا تقريب  صفر   وتساويهامشية  ُتعدُّ ا سهم   4438845914635البالغ عددها 

 
 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:  -31

                  م13/31/1132أ( بيان بالقروض طويلة األجل التجارية كما في 
 

قرض مرابحة  البيان
0 

قرض مرابحة 
2 

صندوق 
االستثمارات 

 العامة

بنك الصادرات 
األمريكي 
 الكندي

ادرات بنك الص
 الفرنسي

بنك الصادرات   
 الكوري

 
بنك الصادرات 

الياباني 
 الكوري
 

 اإلجمالي

القيمة اإلجمالية 
 34,099,919 7,500,000 5,250,000 3,709,125 4,057,419 2,583,375 5,000,000 6,000,000 ألصل القروض

 _ 2028 2026 2024 2021 2024 2025 2020 تاريخ انتهاء السداد

ض أول رصيد القرو 
المدة كما في 

 م3/3/1034

3,545,455 4,615,200 2,260,969 2,685,074 3،134،127 1،253،106 - 17،493،931 

المسحوب من 
 القروض خالل العام

- - - - - 3،997،673 - 3،997،673 

المسدد الفعلي 
 (1،817،007) - - (309،136) (362،679) (214،937) (384,800) (545,455) للقروض خالل العام

رصيد القروض 
نهاية المدة كما في 

 م13/31/1034
3,000,000 4،230,400 2,046,032 2،322،395 2،824،991 5،250،779 - 19،674،597 
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             م13/31/1132بيان بالقروض الحكومية كما في ب( 

 البيان
 القرض الحكومي
)ناتج عن 
 المقاصة(

                وزارة المالية 
قرض حسن من الدولة 

(0) 

وزارة المالية                 
قرض حسن من 

 (2الدولة )

وزارة المالية                 
قرض حسن من الدولة 

(3) 
 اإلجمالي

 القيمة اإلجمالية ألصل القروض
نتيجة مقاصة مع 

 الدولة
3540004000 5343004000 4944004000 31044164080 

 - 2038 2036 2035 - نتهاء السدادتاريخ ا

رصيد القروض أول المدة كما 
 م3/3/1034 في

14,938,060 15,000,000 22,995,000 - 52,993,060 

المسحوب من القروض خالل 
 14,665,000 7,000,000 7,665,000 - - العام

للقروض خالل   الفعليالمسدد 
 - - - - - العام

ية المسجل كفرق بين القيمة الحال
 (33,837,453) (5,045,219) (20,294,068) (8,498,166) - والقيمة المستلمة

المدة كما   رصيد القروض نهاية
 33,760,607 1,954,781 10,365,932 6,501,834 14,938,060 م13/31/1034 في

 ت الصلة، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية ضمن ذمم حكومية طويلة األجل* يظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذا

 
  :اكتتاب حق مذكراتوأي أوراق مالية تعاقدية أو دين قابلة للتحويل دوات لفئات وأعداد أي أوصف  -31 
 

مشابهة  أو حقوق اكتتابحق أو مذكرات وأي أوراق مالية تعاقدية ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل 
 .  م13/31/1034أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 :أو أوراق مالية تعاقديةاكتتاب  وأوصف حقوق التحويل  -32
  

حقوق وأي أوراق مالية تعاقدية أو بموجب أدوات دين قابلة للتحويل  اكتتابال توجد أي حقوق تحويل أو 
 .م1034صدرتها أو منحتها الشركة خالل عام مشابهة أ

 

   :لالستردادالقابلة وصف ألدوات الدين  -38
 

 .لالسترداداسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  يوجد أي ال
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  :الحضوراجتماعات مجلس اإلدارة وسجل  -33
 
 

، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة م1034اجتماعات خالل عام ( 6)عقد مجلس إدارة الشركة 
      :عضوالتي حضرها كل  االجتماعاتوعـدد 

 عدم الحضور    الحضور                                                                                                                                    

  الصفة االسم م
 عدد االجتماعات  

 مالحظات اإلجمالي
0 2 3 4 5 6 7 8 

0 
صالـح بن حسيـن 

 العواجـي

رئيس مجلس 
 اإلدارة

        8 
 

2 
سليمـان بن عبد اهلل 

 القاضـي

نائب رئيس مجلس 
 اإلدارة

        8 
 

3 
عصـام بن علـوان 

 البيات

عضو مجلس 
 اإلدارة

     X   7 
 

 صالح بن سعد المهنـا 4
عضو مجلس 

 اإلدارة
        8 

 

 سعود بن محمـد النمـر 5
عضو مجلس 

 اإلدارة
        8 

 

6 
عبدالعزيز بن صالح 

 الفريح

عضو مجلس 
 اإلدارة

       X 7 
 

7 
يوسف بن عبدالعزيز 

 التركي

عضو مجلس 
 اإلدارة

        8 
 

8 
بن عبداهلل أحمد 
 *العقيـل

عضو مجلس 
 اإلدارة

    X X X X 4 

انتهت عضوية االستاذ / أحمد بن 
عبدهللا العقيل من مجلس اإلدارة 

باالستقالة بتاريخ 
 م41/70/4741

9 
عبدالحميد بن أحمد 

 العمير

عضو مجلس 
 اإلدارة

        8 

 

 
 :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة -37

 أية صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.م 1034 توجد خالل عام ال
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    :عقود الشركة في المصالح -32
أية عقود كانت الشركة طرفا  فيها أو كانت فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو م 1034خالل عام يوجد ال 

 للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

 

   :والتعويضات واألرباح الرواتب عن التنازالت -39
تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن  اتفاقتوجد أي ترتيبات أو ال 

 أي راتب أو تعويضات.
 

   :األرباحت المساهمين عن الحقوق في تنازال -11
على تمديد تنازلها عن نصيبها  الحكومةوافقت  ،هـ14/9/3410 وتاريخ 117بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

 وال .هـ3410/ 31/ 10 ن األرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخم
 المساهمين عن حقوقه في األرباح. تنازل بموجبه أي من اتفاقترتيبات أو  أي ،م1034توجد خالل عام 

 
 :المستحقةالنظامية مدفوعات ال -13

 

 الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:
 

 
 

 

 البيان 
 بآالف الرياالت السعودية

 م2013 م2014

 3,155 4,861 الرسوم الجمركية

 9,099 18,743 الزكاة والضريبة

 704,519 860,127 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 516,188 528,206 رسوم البلدية

 12,108 12,881 أخرى

 1,245,069 1,424,818 اإلجمالي
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  :لموظفي الشركة البرامج التحفيزية -11
 

 :االدخاربرنامج  ( أ
 ؛تحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة)اختياري( ل واالدخارتوفير للبادرت الشركة إلى إيجاد نظام 

يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على االستمرار في الخدمة مما 
 ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة.

تختار و  ،المشترك في البرنامجلمصلحة الموظف  اختياريا   الستثمارهجزء من الراتب  باستقطاعوتقوم الشركة 
المخاطر  متدنيةاالستثمار اإلسالمية، في أوعية ومحافظ لشروط وفقا   البرنامج الشركة مجاالت مناسبة الستثمار أموال

 المشتركين. الموظفين الحمصحقق يوعلى الوجه الذي 
 

، كما يتم احتساب هفي حساب الشهري للموظف وتقّيده% من قيمة االشتراك 300 الشركة بنسبة وتساهم
% عند اكتمال السنة األولى لالشتراك 30استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 

حسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة تو  ،% عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك300وتصل إلى 
في  المشتركين إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين وفيما يلي .الضوابط النظاميةانتهاء االشتراك وفق 

 الشركة خالل العام:والمستحق لهم من مساهمة البرنامج 
 

 

 

 المستحق للموظفين من مساهمة الشركة مساهمة الموظف البيان
 121,839,857 291,532,799 الرصيد كما في بداية العام

 74,619,436 77,529,364 م1034المستبعد خالل العام  صافي المضاف/
 196,459,293 369,062,163 الرصيد نهاية العام

 
 :برنامج القروض (ب

 

 

البرنامج لتمويل تملك أو بناء تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط  لسادساواصلت الشركة للعام 
لاير(  341004000بتمويل يصل إلى ) )مرابحة(بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  أو إكمال بناء المساكن

% من تكلفة التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند 70ومدة سداد تمتد إلى عشرين عاما ، مع مساهمة الشركة بتحمل 
 م.1034من البرنامج خالل عام ا موظف   (166) استفاد وقدانتهاء خدمة الموظف ألي سبب، 
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  :ابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطهاالسجالت المحاسبية ونظام الرق -11
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنفيذه بفاعلية، وذلك من خالل ما يظهر من 
مالحظات خالل أداء المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات ذات 

لتصحيح المالحظات وتقديم تقرير دوري إلى لجنة المراجعة يوضح فيه ما تم تصحيحه من مالحظات من قبل  الصلة
اإلدارة ومتابعة ما هو جار تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه إلدارة المخاطر والمحافظة على 

يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية، وطبقت  أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية التي
الشركة نظام ا مالي ا محاسبي ا متكامال  لقيد كافة المعامالت المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات 

ام عملها طبق ا بالشكل الصحيح، علما  بأن إدارة المراجعة الداخلية إدارة مستقلة وترتبط بلجنة المراجعة، وتقوم بتنفيذ مه
لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة، حيث تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من 
كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة 

ت التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة بالنظر في المالحظا
وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، 

لى مجموعة المالحظات ذات األثر كما تقوم بمتابعة المالحظات التي ظهرت من خالل تلك المراجعات والتركيز ع
المباشر واألهم على نظام الرقابة الداخلية، علما  أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه 
وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيد ا مطلق ـا عن ذلك، وتقر الشركة أنه ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها على مواصلة 

 نشاطها.
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   :حوكمة الشركاتبالئحة  االلتزام -12
السوق هيئة عن ت الصادرة مع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركاينسجم حوكمة للشركة نظام مجلس إدارة الشركة  قرأ
 .ئة السوق المالية، كما تقوم الشركة بتطبيق معظم األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيالمالية
  :التي لم تطبقأحكام الالئحة أ( 

 :سباب عدم التطبيقمع بيان أالتي لم تطبق في الشركة حتى اآلن أحكام الالئحة يوضح الجدول أدناه 
 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

والفقرة  3 
)أ( من 

 4المادة 
5 

المسؤولية  حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى
 على أعضاء المجلس.

يتضمن النظام األساسي حق المساهمين في رفع دعوى المسؤولية على 
أعضاء مجلس اإلدارة، بينما ال يتضمن النظام األساسي للشركة حق 

 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة بحكم أن نظام الشركات يكفل ذلك.

 (2) ب 6

ستخدام في حال أن النظام األساس للشركة يشير إلى ا
طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت 
على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في الجمعية 

 العامة التي تم انتخابهم فيها؟

وافقت الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 
م على تعديل النظام األساسي للشركة بحيث يتم إتباع 51/40/4450
عمااًل لذلك  أس لوب التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس اإلدارة،  وا 

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة والمنعقدة بتاريخ 
م على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الخامسة و 51/54/4450

 م بأسلوب التصويت التراكمي.5/5/4451التي تبدأ في 

جراءاته وأنظمته  هل وضعت الشركة سياسات - 8 اإلفصاح وا 
 اإلشرافية كتابة وفقا  للنظام. 

أقر مجلس اإلدارة سياسة اإلفصاح ضمن نظام حوكمة الشركة، ويجري 
 تطبيق سياسة اإلفصاح. تالعمل على إعداد إجراءا

01 

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم  (0هـ )
 التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

توجد بعض األدلة والقواعد التي تحكم أجزاء كثيرة من هذه المتطلبات، 
وستعمل الشركة على استكمال وضع وتوثيق السياسات واآلليات الخاصة 

 بهذا الموضوع.

آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة  (2هـ )
 وأصحاب المصالح.

قات جيدة مع العمالء والموردين آليات مناسبة إلقامة عال (3هـ )
 والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

 (4هـ )
قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث 
توافق المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنّظم العالقة 

 بينهم وبين أصحاب المصالح.

 مساهمة الشركة االجتماعية  (5هـ )

 و
هل ُوضعت السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام 
الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها اإلفصاح عن المعلومات 
 الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين؟

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة اإلفصاح والشفافية ضمن نظام حوكمة 
راءات تضمن احترام الشركة، وسيجري النظر في وضع سياسات و إج

 الشركة لألنظمة واللوائح.

 و 00
لتعريف  هل تأكد مجلس اإلدارة من وضع إجراءات مكتوبة

الجوانب  وبخاصةبعمل الشركة  دالجد المجلسأعضاء 
 ؟األمر لزم نإ ،فضال  عن تدريبهم ،المالية والقانونية

كل يوجد لدى المجلس إجراءات لتعريف األعضاء الجدد حيث يتم بداية 
دورة لمجلس االدارة تقديم عرض شامل عن الشركة، و تزويدهم بالنظام 
األساسي للشركة واألنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة وكذلك بعض 

 التقارير الدورية والسنوية، ويجري العمل على إعداد إجراءات مكتوبة.
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 تابع: أحكام الالئحة التي لم تطبق:
 

 أسباب عدم التطبيق المادةمتطلبات  الفقرة المادة
هل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ال يقل عن  هـ 12

 عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر؟
( أعضاء مستقلين وذلك 1يشمل تشكيل مجلس اإلدارة للدورة الرابعة )

تماشيا  مع متطلبات الفقرة )هـ( من المادة الثانية عشرة من الئحة 
بن عبداهلل العقيل  انتهت عضوية األستاذ أحمد الحوكمة،  وقد

 .باالستقالة قبل انتهاء الدورة بفترة وجيزة
هل أقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة  (4ب ) 13

 المنبثقة عنه؟
 .يجرى العمل على إعداد لوائح عمل للجان الدائمة لمجلس االدارة

 
 :ت المساهمة األخرىعضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركا ( ب

 في الشركات المساهمة األخرى: الذين لديهم عضوية فيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى االسم م

 .هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالح بن حسين العواجي 0

 بد اهلل القاضيسليمان بن ع 2

 .الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

 .شركة الصناعات الكيميائية األساسية
 .شركة التطوير الكيميائي
 .البنك السعودي الهولندي

 أحمد بن عبداهلل العقيل 3

 .المنطقة الجنوبيةأسمنت 
 .البنك العربي الوطني
 .سند للتأمين التعاوني

 .الدريس للخدمات البترولية والنقلياتشركة 

 صالح بن سعد المهنا 4
 .األردن – عمان -البنك العربي 

 .للموانئالشركة السعودية العالمية 
 .سوليدرتي السعودية للتكافل سعود بن محمد النمر 5
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 :عضويتهمتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف ( ج
 
 
 

وفيما يلي بيان بأسمـاء  .من بينهم ثالثة أعضاء مستقلين ،ينغير تنفيذيجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة 
 أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

 
 

 الـــصفـــة االسم م
تصنيف 
 العضوية

 مالحظات

  غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة صالح بن حسين العواجي 0
  لمستق نائب رئيس مجلس اإلدارة سليمان بن عبد اهلل القاضي 2
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عصام بن علوان البيات 3
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة يوسف بن عبدالعزيز التركي 4
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن صالح الفريح 5
  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة صالح بن سعد المهنا 6
  غير تنفيذي س اإلدارةعضو مجل عبدالحميد بن أحمد العمير 7

 مستقل عضو مجلس اإلدارة أحمد بن عبداهلل العقيل 8
انتهت عضوية األستاذ / أحمد بن عبدهللا 

العقيل من مجلس اإلدارة باالستقالة بتاريخ 
 م34/07/1034

  مستقل عضو مجلس اإلدارة سعود بن محمد النمر 9
 

  :لجان مجلس اإلدارة( د
 :ثالث لجان دائمة هيم 1034الل عام مجلس اإلدارة خ ينبثق عن

 .لجنة المراجعة .3

 .اللجنة التنفيذية .1

 .لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية  .1

  :م1034وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام    
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  :لجنة المراجعة
بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد  مختصونم من بينه ،( أعضاء )غير تنفيذيين(5تتكون لجنة المراجعة من )

عضويتهم وأسلوب عمل  ختيار أعضائها ومدةاقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد اوافقت الجمعية العامة للشركة على 
، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة م1034 عام خالل اجتماعات( 6عقدت لجنة المراجعة )اللجنة، و 

 الحضور لكل منهم: وعدد مرات 
 
 

 عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م
 8 رئيس اللجنة عبدالعزيز بن صالح الفريح 0
 7 عضو اللجنة صالح بن سعد المهنا 2
 8 عضو اللجنة عصام بن علوان البيات 3
 8 عضو اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 4
 5 عضو اللجنة سليمان بن عبداهلل السكران 5

 

 وتختص لجنة المراجعة بما يلي: 
 

 

  وتحديد أتعابهم وفصلهم مراجعي الحسابات الخارجيين باختيارالتوصية لمجلس اإلدارة ومن ثم للجمعية العامة، 
 .استقالليتهمالتأكد من  بالتعيينويراعى عند التوصية 

  اإلدارة باألنظمة والتعليمات  بالتزامة الخاصو مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين
 الداخلية والخارجية وبالمعايير المحاسبية المعتمدة.

  التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات أجل اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من
 التي حددها لها مجلس اإلدارة.

  ير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقر 

 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الوارد فيها 

  ،أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم نطاق أي عمل خارج  واعتمادمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين
 بأعمال المراجعة.

  بداء ملحوظاتها دراسة خطة  عليها.المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 

 بداء  ي والتوصية في شأنها.الرأ دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 

 بداء الرأات المحاسبية المتبدراسة السياس  ي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.عة وا 

 9تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه بشأنها 
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 :اللجنة التنفيذية

 

ويبين  ،م1034اجتماعات خالل عام ( 30)، وقد عقدت اللجنة أعضاء( 8) من تتكون اللجنة التنفيذية
  وعدد مرات الحضور لكل منهم: أعضاء اللجنة التنفيذيةلتالي أسماء الجدول ا

 

 مالحظات عدد مرات الحضور الـــصفـــة االسم م

  01 رئيس اللجنة صالح بن حسين العواجي 0

  9 نائب للرئيس صالح بن سعد المهنا 2

  8 عضو اللجنة عصام بن علوان البيات 3

  9 للجنةعضو ا يوسف بن عبدالعزيز التركي 4

  01 عضو اللجنة عبدالحميد بن أحمد العمير 5

  01 الرئيس التنفيذي –عضو اللجنة  زياد بن محمد الشيحة 6
 

 وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي: 
 

  .مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة 
 وكذلك الدراسات والخطط  ،ةالتنفيذياريع المقترحة من اإلدارة )الرأسمالية والتشغيلية( والمش العامة الموازنة مراجعة

 واألساليب التمويلية المتعلقة بها. 
 .المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة 

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة 
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 ة:الموارد البشريو لجنة الترشيحات والمكافآت
 

خالل  ات( اجتماع7( أعضاء، وعقدت اللجنة )8من )تكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية ت
وعدد مرات  والموارد البشرية ، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتم1034عام 

 الحضور لكل منهم:
 

 مالحظات عدد مرات الحضور الـــصفـــة  االسم م

  7 رئيس اللجنة مان بن عبداهلل القاضي سلي 0

  6 نائب للرئيس عبدالعزيز بن صالح الفريح 2

  7 عضو اللجنة صالح بن حسين العواجي 3

  6 عضو اللجنة سعود بن محمد النمر 4

 2 عضو اللجنة *أحمد بن عبداهلل العقيل 5
انتهت عضوية األستاذ/ أحمد بن 
عبدهللا العقيل من مجلس اإلدارة 

 م34/07/1034االستقالة بتاريخ ب

  7 الرئيس التنفيذي –عضو اللجنة  زياد بن محمد الشيحة 6
 
 
 
 

مناقشة المواضيع التي تندرج تحت مهام اللجنة الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  أن ال يحضر الرئيس التنفيذيقواعد عمل اللجنة  تتضمن *
 في اللجنة. اإلدارةعلى المعينين من أعضاء مجلس ويقتصر الحضور الخاصة بالرئيس التنفيذي ، المالية، أو المواضيع 

 

 بما يلي: والموارد البشرية وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت     

 
 
 

  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشـيح لعضـوية المجلـس وفقـا  للسياسـات والمعـايير المعتمـدة مـع مراعـاة عـدم ترشـيح أي
 ص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة.شخ

  عـــداد وصـــف للقـــدرات المراجعـــة الســـنوية لالحتياجـــات المطلوبـــة مـــن المهـــارات المناســـبة لعضـــوية مجلـــس اإلدارة وا 
والمـــــؤهالت المطلوبـــــة لعضـــــوية مجلـــــس اإلدارة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحديـــــد الوقـــــت الـــــذي يلـــــزم أن يخصصـــــه العضـــــو 

 مجلس اإلدارة.  ألعمال

 عة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراج 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

  التأكــد مـــن تطبيــق متطلبـــات الحوكمــة علـــى مجلـــس االدارة، ولجانــه، والـــرئيس التنفيــذي، والتأكـــد بشــكل ســـنوي مـــن
قاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضـوية مجلـس إدارة شـركة است

 أخرى.
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  وضــع سياســات واضــحة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيــذيين، ويراعــى عنــد وضــع تلــك
 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 مة للموارد البشرية.مراجعة السياسات واألنظمة العا 

 .مراجعة سلم الرواتب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة 

 .ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته 

 ( فما فوق، والتوصية لمجلس االدارة57مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب )  .بشأنها 

 .مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها 

  ،مراجعة نظم ولوائح الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخدمات الصحية، والصندوق التعاوني، والتوفير واالدخار
 بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.ومراجعة الئحة تنظيم العمل والئحة الجزاءات والمكافآت 

 .مراجعة أسس العالوات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس االدارة بشأنها 

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الموارد البشرية بالشركة 
 
 
 

 :هـ( مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 

 

يل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين فيما يلي تفاص
 ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

 

 
 

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

 أعضاء المجلس غير التنفيذيين/
 المستقلين

 كبار التنفيذيين

 6,704,317 - - لتعويضاتالرواتب وا
 2,131,543 890,792 - البدالت

 2,205,000 2,471,905 - المكافآت الدورية والسنوية

 _ _ - الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي

- 
_ _ 

 11,040,860 3,362,697 - اإلجــمـــالـــي

 
 
 



 م1034مجلس اإلدارة تقرير  16

  :فروضة على الشركةمالجزاءات العقوبات و ال( و
هـ القاضي بفرض غرامة 33/05/3415( وتاريخ 1034-31-7صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية  رقم )  .3

( عشرة آالف لاير، على الشركة السعودية للكهرباء لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة 304000مالية مقدارها )
)أ( من المادة الحادية واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، السادسة واألربعين من نظام السوق المالية، والفقرة 

م المتعلق بإنشاء 13/07/1031لعدم إبالغ الشركة الهيئة والجمهور عن قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 
 م.04/06/1031محطة توليد الشقيق البخارية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، إال بتاريخ 

(  قرارات تقضي بفرض غرامات بإجمالي مبلغ 7جنة الفصل في مخالفات نظام االتصاالت سبعة )أصدرت ل .1
لاير ، تتعلق  بإلحاق الضرر بشبكات االتصاالت ، إال أن الشركة وفي ضوء ما  آالف( سبعة 7,000وقدره )

ن المظالم ، وما زالت يتوافر لديها من دفوع و حجج ، تظلمت من هذه القرارات أمام المحكمة اإلدارية بديوا
 الدعاوى قيد الترافع . 

 
 

  :الرقابة الداخليةلفاعلية إجراءات نتائج المراجعة السنوية ( ز
تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والمكونة من خمسة أعضاء ) اثنان منهم مستقالن من خارج 

الداخلية في الشركة باإلضافة إلى مالحظات المراجع الخارجي المجلس ( بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة 
للشركة عن تقييمها إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه 

ما يتصل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة المالحظات ومتابعة تصحيحها، و النظر في 
بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموما من خالل تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدا، 
أخذا في االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر 

 تأكيدا مطلقا عن ذلك.
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على تعيين مكتب إرنست ويونغ م 35/04/1034عشرة المنعقدة بتاريخ  الثانيةوافقت الجمعيـة العامة العادية 
يتضمن تقرير المحاسب القانوني  . ولمم13/31/1034وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 ئم المالية السنوية.للشركة أي تحفظات على القوا
 

 :توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة  -13
 في الجمعية العامة السابقة. اعتمادهالمحاسب القانوني منذ  باستبداللم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة 
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  :الخاتمـــة

 شكره وتقديره وعظيم امتنانهخالص التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم وفى ختام هذا 
ورفع  ،والحرص على مكتسباتها ومصالحها ،لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها

سائال  اهلل، سبحانه وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها مكانتها وقدراتها التنافسية، 
 نمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية.وبرامجها لدعم وتعزيز الت

 
  :التوصيـــات

 

 يلي: بما للشركة الرابعة عشرةالعادية  العامة للجمعية الشركة إدارة مجلس ييوص
 

 

 

 أوالً 

 

 . م13/31/1132الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 
 

 ثانياً 
 

 
 

 . م13/31/1132الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 
 

 

 ثالثاً 
 

 

 . م13/31/1132للشركة كما في  الموافقة على القوائم المالية
 

 رابعاً 

 

م 13/31/1132الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية عن السنة المنتهية في 
% من رأس المال، لألهالي ومن في  7يعادلللسهم الواحـد بما  هللة 71بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 

حكمهم، على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين ألسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، 
 وستصرف األرباح خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

 .  م13/31/1132إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  خامساً 

 سادساً 

من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام  المقترحمراجع حسابات الشركة تعيين الموافقة على 
ية للربع الثاني والثالث والرابع، بما في ذلك فحص القوائم المال ،، والبيانات المالية ربع السنويةم1138المالي 

 .م1133وفحص القوائم المالية للربع األول من عام 

الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير  سابعاً 
 .م1132ديسمبر  13وحتى م 1132يناير  3للفترة من  اإلدارةمجلس 

 .ة على تعديل البند )ثانيًا( من قواعد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالموافق ثامناً 
 


