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 ليتقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام الماالأن يقدم للمساهمين الكرام  السعودية للكهرباء إدارة الشركةسر مجلس ي
لالرتقاء بمستوى أدائها وقدراتها  ة الشركةنشطأ جميعالجهود التي بذلتها التي تحققت بفضل اهلل ثم بفضل و  ،م31/12/2018المنتهي في 

 والعمالء كافة.المشتركين وكسب ثقة وتحقيق تطلعات مساهميها 

المجتمعية جهود التي تتبناها الشركة في المسؤولية االستراتيجي والللتوجه يتطرق عن أداء الشركة و  ا  وافي ا  ويتضمن التقرير ملخص
، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين وتوطين الصناعات والمحافظة على البيئة

 .م2018للشركة وااليضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام 

الشركات واالفصاحات المتعلقة بها مثل تكوين مجلس اإلدارة ومهامه حوكمة على ملخص يوضح مستوى تطبيق ير أيضا  التقر  يويحتو 
 كبار التنفيذيين.أعضاء مجلس اإلدارة و  وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت

وقواعد طرح  ئحة حوكمة الشركاتال ( من 90المادة )متطلبات هيئة السوق المالية الواردة في تم إعداد هذا التقرير بناء على وقد 
 شركاتالب الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية ونظام الشركات والضوابط واإلجراءاتاألوراق المالية وااللتزامات المستمرة، 

 . المدرجة المساهمة
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 اإلدارة كلمة رئيس مجلس 
 

 
 

 والمبادرات قرارات التحوالت هذه عن ونتج م،2018 عام خالل إيجابية تحوالت من تبعه وما ،كبير من قيادتنا الرشيدة الغالية من اهتمام تنابمملك الكهربائية الطاقة صناعة قطاع يلقاه لما نظرا  
 لهذه الطموحة النتائج جميع على للوقوف را  مبك يزال ال الوقت أن من يقين على فإنني المقبلة؛ الفترة خالل المستقبلية وخططها الجديدة الشركة لتوجهات قوية انطالقة ُتمثل ومشاريع
قليميا   محليا   الرائد الوطني الصرح لهذا رسمها اإلدارة مجلس يستهدف التي الكاملة الصورة اتضاح أو التحوالت  ألن نسعى بداية مجرد لنا بالنسبة ُتمثل االنجازات هذه وأن خاصة وعالميا ، وا 

 استهالك في ترشيد ايصاحبه الموثوقية عالية كهربائية خدمة على الحصول في مشترك مليون( 9.4) من أكثر وتطلعات الشركة، قطاعات يعجم وتطوير تحديث على بالغ أثرُ  لها يكون
  ، ووفقا  لتطلعات مساهمي الشركة.العالمية السالمة معايير ألعلى وفقا   ،الكهرباء

  

 ،2030 المملكة رؤية مع للكهرباء السعودية الشركة أداء في والتغيير التحول خطط جميع تتواكب أن على يةالمسؤول توليه منذ حرص اإلدارة مجلس فإن المنطلق، هذا ومن
 الحرمين خادم بقيادة الرشيدة الحكومة وخطط وسياسات الكهربائية، الطاقة على الطلبفي  زيادة من التوسع هذا يصاحب وما ،فيها العمراني والتوسع والسكاني االقتصادي النمو ومتطلبات
 االقتصاديات أفضل ضمن المملكة تصبح بأن وتطلعاتهما ،-اهلل حفظه – سلمان بن محمد األمير األمين عهده ولي وسمو ،– اهلل حفظه – سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين
 .الكهربائية الطاقة صناعة مجال في متميز إقليمي مرتكز إلى المملكة لتحويل محليا   توطينها يتم حديثة، وتقنيات متراكمة، وطنية وخبرات واعد، اقتصادي بفكر مدعومة العالمية؛

 

 المصانع من الشراء نسبة رفع في نجحت أن بعد الصناعات، هذه لتوطين المدى بعيدة استراتيجيتها تطبيق طريق على مهمة خطوات الماضية، السنوات خالل الشركة، قطعت وقد
 حرص ظل في الطويل، المدى على الوطنية والكفاءات للكوادر العمل فرص ودعم الوطنية، والشركات المحليين الُمصنعين ُقدرات وتعزيز الماضية، األربع السنوات خالل%(  68) إلى الوطنية
 بين التوطين نسب أعلى من وهي ،%( 92) منهم ديونالسعو  يمثل موظف، ألف 34من  أكثر نحو بها يعمل وأنه سيما ال المجال، هذا في السعودية الكوادر قدرات تعزيز على الشركة
 .المملكة في الشركات

 

 وشمال األوسط الشرق بمنطقة الكهربائية الطاقة صناعة مجال في الرائد الوطني الصرح هذا لتطوير ومدروسة جادة خطوات اتخاذ على األولى اللحظة منذ اإلدارة مجلس حرص كما
 أفضل إلى والوصول للموارد، األمثل واالستغالل التشغيل، كفاءة رفع بهدف للكهرباء، السعودية لـلشركة التابعة الطاقة، إلنتاج السعودية الشركة يستأس الخطوات هذه بين ومن إفريقيا؛
 .للمشتركين أو ومساهميها، للشركة سواء   النتائج،
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 الكهربائية الطاقة من مشتركيها احتياجات تلبية في ودورها وأنشطتها، أعمالها جميع في الكبير النمو مقدار كُيدر  أن ُيمكنه م،2018 عام في وانجازاتها الشركة ألرقام المتابع ولعل
 وسائل استخدام نحو والتوجه الكهربائية، الطاقة لتوليد المكافئ الوقود على االعتماد تقليل إلى الرامية الدولة خطط مع تتواكب ضخمة مشاريع تنفيذ في خططها وكذلك وموثوقية، بكفاءة
 .هاوتوزيع الكهربائية الطاقة نقل مجال في الذكية الشبكات نحو التحول في البدء إلى إضافة الكهرباء، توليد في المتجددة الطاقة

 

نجازات الكهربائية المنظومة أداء في ملحوظا   ارتفاعا   م2018 عام شهد وقد  لاير، مليار( 456) لتصبح لاير مليار( 19.5) بحوالي الشركة أصول قيمة ارتفعت حيث الشركة، وا 
 مستوى على الكهربائية الطاقة إلنتاج الحرارية الكفاءة تحسن إلى إضافة الكهرباء، من جيجاوات( 80) ما يقارب إلى الكهربائية الطاقة من المتاحة بالقدرات يصل أن التوليد نشاط واستطاع

 على االعتماد تقليل في الدولة توجهات لمواكبة الشركة خطط من كجزء الديزل، من برميل مليون( 17)و المكافئ النفط من برميل يونمل( 33) وتوفير ،%( 39.9) إلى لتصل الكهرباء قطاع
 .والديزل السائل الوقود

 

 اهلل، من توفيق دون لتتحقق تكن لم وانجازات مشاريع وهي كامل؛ عام خالل للشركة متنوعة مشاريع من تنفيذه تم ومافي ثنايا التقرير  تفصيلي بشكل االنجازات العديد من سرد تمو 
 من أقرانها بين للكهرباء لسعوديةا للشركة الرائدة المكانة هذه تحقيق في أسهمت مميزة وأعمال جهد من ما قدموهو  للكهرباء، السعودية وموظفي قيادات من الوطن هذا أبناء جهود ثم

 .الشركة ومشاريع خطط لجميع المعدنية، والثروة والصناعة الطاقة وزير الفالح، العزيز عبد بن خالد المهندس معالي من المستمرة والمساندة الكبير والدعم الشركات،

 

 الشريفين الحرمين خادم سيدي لمقام اإلدارة، مجلس أعضاء زمالئي عن وبالنيابة نفسي عن باألصالة والعرفان، والثناء الشكر بخالص أتوجه الختامي، فإنني التقرير هذا وبمناسبة
 سائال   اإلنجازات؛ هذه تحقيق في أسهممما  للشركة، قدموه الذي الالمحدود الدعم على – اهلل حفظهما – سلمان بن محمد األمير األمين عهده ولي وسمو العزيز، عبد بن سلمان الملك
 .المملكة في التنمية مسيرة لدعم الكهربائية الطاقة صناعة مجال في يروالتطو  والبناء اإلنجازات من المزيد تحقيق إلى جميعا   يوفقنا أن وجل عز المولى

 
 صالح السلطانخالد بن د. 
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 وأسباب ذلك:  تطبق لم التي  الشركات أحكام الئحة حوكمة  -1

 ام الواردة أدناه:األحك باستثناء، ت الصادرة عن هيئة السوق الماليةتطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركا
 

 

 

 

 
 
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة الفقرة المادة

71 1 
وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم 
أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات 

 الداخلية والخارجية للشركة. 
 ةاديالفقرة استرش

87 - 
سياسة تكفل  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 

إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض 
 تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

 ةمادة استرشاديال

89 3 
، المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها شركة جميعأن يتضّمن الموقع اإللكتروني لل

 ةفقرة استرشاديال أو أي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح عنها .
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 ، واعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة -2

 (م21/01/2018انتهت عضويتهم بتاريخ  نالذي) رة ولجانهأعضاء مجلس اإلدا ( أ

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة  صالح بن حسين العواجي 1
 المعدنية لشؤون الكهرباء

وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون 
 الكهرباء

في مجال )الكهرباء ، الطاقة ، األبحاث ،  ةدكتوراه هندسة كهربائي
 المواصفات القياسية(

بكالوريوس إدارة هندسة  متقاعد متقاعد سليمان بن عبد اهلل القاضي 2
 البترول

 االدارة التنفيذية –ارامكو السعودية 
الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية 

 مدير عام -
 تنفيذي رئيس –الشركة السعودية للكهرباء 

نائب رئيس لقطاع الكهرباء في  متقاعد عصام بن علوان البيـات 3
 ارامكو السعودية

تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في  ماجستير هندسة كهربائية
 العديد من المجاالت

وكيل وزارة المالية لشؤون المالية  صالح بن سعد المهنــــــا 4
 والحسابات

المساعد لشؤون  وكيل وزارة المالية
 الميزانية

ماجستير آداب  
 االقتصاد

 وكيل وزارة المالية

 دكتوراه  متقاعد متقاعد سعـــود بن محمــد النمــــر 5
 إدارة عامة

 جامعة الملك سعود

 -وكيل الجامعة للدراسات العليا  يوسف بن عبدالعزيز التركي 6
 جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة  -عميد البحث العلمي 
 الملك عبدالعزيز

ه حتى اآلن في جامعة الملك 1400منُذ  دكتوراه هندسة كهربائية
 عبدالعزيز

أرامكو  -مدير إدارة أنظمة الطاقة  عبدالحميد بن أحمد العمير 7
 السعودية

 -مدير إدارة الخدمات واالستشارات 
 أرامكو السعودية

بكالوريوس هندسة 
 كهربائية

 و السعوديةه حتى اآلن في أرامك1406منُذ 

 بكالوريوس متقاعد متقاعد علي بن أحمد السويد 8
 هندسة ميكانيكية

 ارامكو السعودية

 م حتى اآلن في بنك الرياض1991منُذ  بكالوريوس حاسب آلي بنك الرياض -الرئيس التنفيذي  بنك الرياض -الرئيس التنفيذي عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 9
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 (م21/01/2018بدأت عضويتهم بتاريخ  نالذي) نهأعضاء مجلس اإلدارة ولجا ( ب

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

رئيس مدينة الملك عبداهلل للطاقة  خالد بن صالح السلطان 1
 الذرية والمتجددة

 للبترول فهد الملك جامعة مدير

 والمعادن
 الهندسة في دكتوراه

الصناعية وبحوث 
 العمليات

دارة، اإلبرات متعددة في مجال عضويات مجالس خ
 والمجال االكاديمي

 الزيد،  شركةالشريك المؤسس ل يدنجم بن عبداهلل الز  2
ال الشيخ والراشد، للمحاماة 
 واالستشارات القانونية 

الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوكمة 
 والقانونية بمصرف الراجحي

 المالية.ق عضو مجلس هيئة السو   دكتوراه في القانون

 لس إدارة عدد من الشركات اعضو في مج
والجهات في قطاعات مختلفة ولدية خبرات متنوعة 

والمخاطر، في الشؤون القانونية والتنظيمية، 
 والحوكمة.

  المالية.المستشار القانوني العام بهيئة السوق 

  عضو الفريق الفني الممثل للمملكة العربية
لى منظمة السعودية في مفاوضات االنضمام ا

 م.2005التجارة العالمية 

  مستشار قانوني في اإلدارة القانونية بمجموعة
 للتنمية.البنك اإلسالمي 

  مستشار قانوني في اإلدارة القانونية بمجموعة
 .بواشنطنالبنك الدولي 

 .عضو هيئة التحقيق واالدعاء 
نائب رئيس لقطاع الكهرباء في  متقاعد البياتعصام بن علوان  3

 و السعوديةارامك
ارامكو السعودية في العديد شركة تدرج في العمل في  ماجستير هندسة كهربائية

 من المجاالت
 رئيس مجلس إدارة شركة سويز جيرارد مستراليـــت 4

الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية 
لمشروع تطوير منطقة العال 

 بالسعودية

للمؤسسة العامة  المدير التنفيذي
 البلجيكية

 شركة انجي.رئيس 

العلوم التقنية، هندسة 
الطيران مدني،  المعهد 

 الوطني لإلدارة

لديه العديد من الخبرات في مجال الصناعة والطاقة 
 والبيئة
 

نائب أعلى للرئيس التنفيذي في  متقاعد الخيالعبدالعزيز بن فهد  5
شركة أرامكو السعودية للعالقات 

 الصناعية 

ارامكو السعودية في العديد شركة العمل في  تدرج في ماجستير إدارة أعمال
 من المجاالت
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 م(21/01/2018)الذين بدأت عضويتهم بتاريخ  أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه -تابع 

  
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
نائب الرئيس ألنظمة الطاقة  –أرامكو السعودية  ماجستير هندسة كيميائية ية شركة أرامكو السعود شركة أرامكو السعودية   الغامديعبدالكريم بن علي  6

 بأرامكو السعودية، وعضوية العديد من الشركات  
استشارات عضوية مجالس إدارة و  الحقيلعبدالملك بن عبداهلل  7

 مهنية 
نائب رئيس مجموعة  الفيصلية 

 والمدير التنفيذي للمالية
في عدد من الشركات المساهمة العامة وغير  عضو دكتوراه في المحاسبة

لديه خبرات متنوعة المدرجة في قطاعات مختلفة و 
في مجال التخطيط االستراتيجي والمالي، وتمويل 

 الشركات، والمراجعة، والحوكمة، والزكاة والضريبة.
 الطاقة مستشار معالي وزير الريسرائد بن ناصر  8

 والصناعة

 المعدنية والثروة

رئيس التنفيذي والمدير نائب ال
العام، للشركة العربية لالستثمارات 

 البترولية )ابيكورب(

 دكتوراه إدارة أعمال
  إدارة أعمالماجستير 

لديه العديد من العضويات في مجالس االدارات، 
 والعديد من الخبرات في مجال األعمال المالية

ات رئيس اإلدارة العامة لالستثمار  شريفراشد بن إبراهيم  9
صندوق  –في الشركات المحلية 

 االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي لشركة الرياض 
 المالية

لديه العديد من العضويات في مجالس االدارات،  ماجستير إدارة أعمال
 والعديد من الخبرات في مجال األعمال المالية

 زياد بن محمد الشيحة 10
 عضو اللجنة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي  -
 للشركة السعودية للكهرباء 

 م15/11/2018اريخ حتى ت
 
 
 

بكالوريوس هندسة 
الكهربائية جامعة الملك 
 فهد للبترول والمعادن

 
 ماجستير 

 هندسة كهربائية
 جامعة رايس، أمريكا

 
 ماجستير إدارة األعمال
معهد ماساتشوستس 

 للتقنية ، امريكا

 نائب الرئيس للتخطيط، شركة بترون، الفلبين.
 مجلس إدارة شركة بترون، الفلبين. عضو

 عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء
 عضو في مجلس إدارة هيئة مدن

 عضو في المجلس االستشاري لهيئة السوق المالية
عضو في مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة 

 الرياض
 عضو في مجلس إدارة االبنية الخضراء

 رين لشركة تقنية الطاقة.عضو في مجلس إدارة المدي
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 م(21/01/2018)الذين بدأت عضويتهم بتاريخ  أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه - تابع

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
 وليد بن ابراهيم شكري  11

 عضو لجنة المراجعة
عضو مجلس االدارة شركة الحكير 
 للسياحة والتنمية، عضو مجلس
االدارة، لشركة السعودية للصناعات 
الميكانيكة، عضو مجلس االدارة، 
مجموعة كانو، عضو مجلس 
االدارة في شركة تكوين، عضو 

 مجلس االدارة في شركة معادن.

شريك رئيسي، برايس وتر هاوس 
-2008كوبرز السعودي )

م(، الفريق القيادي للشرق 2010
األوسط، برايس وتر هاوس كوبرز  

ي برايس وتر هاوس شريك إدار 
 م(.2008-2006السعودي )

بكالوريس في اإلدارة 
الصناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول 
والمعادن، شهادة المهنة 
في المحاسبة والمراجعة 
من زمالة المحاسبين 

، شهادة CPAالقانونيين 
المهنة في المحاسبة 
والمراجعة من زمالة 
المحاسبين القانونيين 

 SOCPAالسعوديين 

لديه العديد من الخبرات في مجال األعمال المالية 
والمحاسبية، وعضوية العديد من الشركات ولجان 

 المراجعة

 يحيي بن على الجــبر 12
 استاذ جامعي عضو لجنة المراجعة

نائب االمين العام للهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونين

جان علمية في مجال المحاسبة المالية وعضويات ل دكتوراه محاسبة
 ومهنية

 سليمان بن عبدالعزيز التويجري 13
 عضو لجنة المراجعة

 -استاذ مشارك بقسم المحاسبة 
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 شركات لمجموعة  التنفيذي الرئيس

 الدمام -أميانتيت 
 في الدكتوراه درجة

 المحاسبة
لديه العديد من الخبرات في مجال األعمال المالية 

حاسبية، وعضوية العديد من الشركات ولجان والم
 المراجعة، والمجال االكاديمي

 محمد بن عبدالرحمن البليهد 14
 عضو اللجنة التنفيذية

صندوق  في نائب رئيس
 سنابل لالستثمار في مساعد مدير االستثمارات العامة

بكالوريوس إدارة مالية ، 
محلل مالي معتمد 

(CFA) 

ي مجال رأس المال الخاص لديه العديد من الخبرات ف
وتمويل المشاريع وعضوية العديد من الشركات 

 واللجان
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 اإلدارة التنفيذية ج( 
 
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
 زياد بن محمد الشيحة 1

 
 

 الرئيس التنفيذي  -
 للشركة السعودية للكهرباء

 م15/11/2018حتى تاريخ 

جامعة  وس هندسة الكهربائيةبكالوري
 الملك فهد للبترول والمعادن

 
 ماجستير 

 كهربائيةهندسة 
 أمريكاجامعة رايس، 
 

 إدارة األعمال ماجستير
 معهد ماساتشوستس للتقنية ، امريكا

 الفلبين.، شركة بترون، نائب الرئيس للتخطيط
 ، الفلبين.عضو مجلس إدارة شركة بترون

 السعودية للكهرباءدارة الشركة عضو في مجلس إ
 عضو في مجلس إدارة هيئة مدن

 االستشاري لهيئة السوق المالية عضو في المجلس
 يئة العليا لتطوير مدينة الرياضعضو في مجلس إدارة اله

 اءعضو في مجلس إدارة االبنية الخضر 
 عضو في مجلس إدارة المديرين لشركة تقنية الطاقة.

 فهد بن حسين السديري 2
 

 نفيذي المكلف الرئيس الت
 

 م16/11/2018 تاريخ التعيين
 

نائب رئيس تنفيذي وكبير 
 المسؤولين الماليين

 الشركة السعودية للكهرباء

 بكالوريوس علوم محاسبة
 جامعة والية داكوتا الشمالية، امريكا

 السعودية للكهرباء  – رئيس قطاع الخزينة
 كهرباء الشرقية –محاسب أول وكبير المحاسبين 

 كهرباء الشرقية –اإلداري ، النقد والتأمين الناظر 
 البنك السعودي األمريكي –مساعد مدير إدارة الخزينة 

 بنك الرياض -الخزينة الخزينة ورئيسكبير مسؤولي 
 بنك الرياض –مدير فرع مدينة الجبيل الصناعية 
 بنك الرياض –مساعد مدير فرع الدمام االقليمي 

لتنفيذي للشركة الوطنية لنقل الرئيس ا ليث بن احمد البسام 3
 الكهرباء

 لتخطيط لنائب الرئيس 
 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

 عضو في مجلس مديري شركة ضوئيات   بكالوريوس هندسة كهربائية
 عضو في االتحاد العربي للكهرباء

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء  ةأسامه بن عبدالوهاب خوندن 4
 الطاقة

يس أول لتجارة نائب رئ
الشركة  -الطاقة والشراكات

 السعودية للكهرباء

جامعة بول  محاسبةماجستير 
 ستيت، امريكا

جامعة سان  محاسبة بكالوريوس
 دبيغو ستيت، امريكا

 عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة 
 لخضراء لخدمات الكربونارئيس مجلس المديرين للشركة السعودية 
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 ةاإلدارة التنفيذي –تابع 
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م
  –الرئيس التنفيذي  أحمد بن عباس سندي 5

شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية 
 المعلومات

شركة  –الرئيس التنفيذي 
 ضوئيات
شركة  –الرئيس التنفيذي 

 عذيب لالتصاالت
نائب المحافظ لهيئة 

 االت وتقنية المعلوماتاالتص
شركة   –الرئيس التنفيذي 

( يجلوبال ستار )النجم العال
لالتصاالت باألقمار 

 الصناعية

 دكتوراه هندسة صناعية وعمليات
  رو ان ارب -تشجانميجامعة 

 ضوئيات المتكاملة عضو مجلس إدارة شركة
 لمراكز المعلومات GDH  عضو مجلس إدارة شركة

 مدنعضو مجلس إدارة 

الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية  خالد بن سعد الراشد 6
 لتطوير المشاريع 

 

رئيس قطاع هندسة ومشاريع 
الشركة السعودية  -التوليد

 للكهرباء

 م2005إلى  1994من  ABBشركة  بكالوريوس هندسة كهربائية
 وحتى اآلن 2005الشركة السعودية للكهرباء من 

 نيمنصور بن عبدالرحمن القحطا 7
 
 

نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات 
  المشتركين

 
 م17/4/2018انتهت عالقة بالشركة بتاريخ 

رئيس القطاع الجنوبي 
 -للتوزيع وخدمات المشتركين
 الشركة السعودية للكهرباء

 أمريكا، إدارة أعمال ماجستير
 

النظم علوم هندسة  بكالوريوس
جامعة الملك فهد ، واألساليب

 معادنللبترول وال

 عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات
 إدارة شركة هجر إلنتاج الكهرباء عضو مجلس
 ام كهرباء الجنوبية لشؤون الفنيةنائب مدير ع
 م كهرباء الجنوبية لشؤون المناطقنائب مدير عا

 نائب مدير عام كهرباء الجنوبية لشؤون التخطيط

 خالد بن حمد القنون 8
 

وخدمات نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع 
 المشتركين

 
 م16/4/2018 تاريخ التعيين

 األوسطرئيس القطاع 
 -للتوزيع وخدمات المشتركين
 الشركة السعودية للكهرباء

 ايرلنداماجستير إدارة أعمال، 
 

، جامعة كهربائيةبكالوريوس هندسة 
 الملك فهد للبترول والمعادن

 ءسنة في مناصب متعددة في الشركة السعودية للكهربا 31خبرة 
 إدارة مدنعضو مجلس 
 إدارة ضوئياتعضو مجلس 

 عضو اللجنة التنفيذية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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 ةاإلدارة التنفيذي –تابع 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

لتوليد لرئيس القطاع الشرقي  نائب الرئيس التنفيذي للتوليد خالد بن عبدالرحمن الطعيمي 9
 الشركة السعودية للكهرباء -

جامعة  هندسة كهربائيةر ماجستي
 امريكا، بورتالند

 عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء
 عضو مجلس مديري لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع

 ادارة مشروع محطة الفاضلي عضو مجلس
 راء لخدمات الكربونعضو مجلس ادارة الشركة السعودية الخض

 عضو مجلس ادارة شركة هجر إلنتاج الكهرباء 
 عضو مجلس استشاريين جامعة حفر الباطن

رئيس قطاع التنظيم وتخطيط  نائب رئيس أول  للموارد البشرية عبدالرحمن بن محمد العبيد 10
الشركة  -الموارد البشرية

 السعودية للكهرباء

 االتحاد العربي للكهرباء –مية الموارد البشرية رئيس لجنة تن عامةإدارة  بكالوريوس
 مجلس التدريب لقطاع الطاقة في المملكة –نائب رئيس المجلس 

 اكاديمية الطاقة الوطنية –عضو مجلس المديرين 
 المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء  -عضو مجلس المديرين 
 المعهد الوطني للتدريب الصناعي  -عضو مجلس المديرين 

التنفيذي نائب الرئيس  للقانونيةرئيس أول للشؤون نائب  اللزامفيصل بن محمد  11
 التعاونية للتأمين -للعمليات

  قانونال في ماجستير
 

 عضو مجلس مديري شركة تطوير المشاريع
 عضو اللجنة االستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

الشركة  –نائب رئيس أعلى  لالتصال والعالقات العامة اوليس نائب رئ الغبينيحمود بن عودة  12
 السعودية للكهرباء

  بكالوريوس
 جامعة االمام
  ماجستير

 جامعة الملك سعود
  ماجستير

 جامعة هل بريطانيا

 نائب رئيس اول لالتصال والعالقات العامة
 شركة موبايلي –نائب رئيس 

 شركة موبايلي -مدير عام العالقات
 المملكة –ويق مدير التس

الشركة  - رئيس قطاع المواد نائب رئيس أول لخدمات األمداد والعقود سليمان بن ابراهيم الحبيشي 13
 السعودية للكهرباء

 بكالوريوس إدارة صناعية
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 في جميع أعمال إدارة سلسلة اإلمداد 35خبرة 
 (2017-2014اد )رئيس مبادرة التميز في سلسلة اإلمد

 كهرباء لتطوير المشاريعالعضو مجلس المديرين شركة 

للمراجعة الداخلية بالشركة  المراجع العام خشيم عبدالوهاب حمزه بكر 14
 السعودية للكهرباء

االنشطة رئيس قطاع مراجعة 
الشركة السعودية  -الرئيسية 

 للكهرباء

 محاسبة سبكالوريو 
 

 م1996حتى م 1985من  االتصاالت السعودية
 م حتى اآلن1996من  الشركة السعودية للكهرباء
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 ةاإلدارة التنفيذي –تابع 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 عايش بن عايش الشمري 15
 
 

  نائب رئيس أول للخدمات
 

 م1/7/2018انتهت عالقة بالشركة بتاريخ 

نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة السعودية ا -للتوليد

 للكهرباء

 هندسة كهربائية بكالوريوس
 امريكا -جامعة ويسكون 

 الشركة السعودية للكهرباء

 مدير إدارة الحسابات المالية رئيس قطاع مراقبة الحسابات ابراهيم بن عبداهلل السادة 16
 الشركة السعودية للكهرباء -

 ماءعضو مجلس ادارة في شركة كهرباء ضر  بكالوريوس محاسبة
 عضو لجنة المراجعة في بنك سامبا

 عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 
 سنة مالية في بنك الرياض

 مانيش منشنديا 17
 

المالية والتخطيط  التنفيذي،نائب الرئيس 
  ومراقبة األداء )بالنيابة(

 
 م16/11/2018التكليف  بداية تاريخ

 رئيس قطاع الخزينة  
تمويل الشركات رئيس  

 والخزينة
 الشركة السعودية للكهرباء

ماجستير في إدارة األعمال، 
 ICFAIتخصص التمويل ، جامعة 

، معهد المحللين الماليين 
 2006المعتمدين، الهند، 

 الشركة السعودية للكهرباء .1
 -الوقت الحاضر( نائب الرئيس التنفيذي  - 2018)نوفمبر  -

 األداء )بالنيابة(المالية والتخطيط ومراقبة 
 ( رئيس قطاع الخزينة 2018نوفمبر  - 2018)يناير  -
 ( رئيس تمويل الشركات2017ديسمبر  - 2013)يناير  -
 ( محلل مالي أول2012ديسمبر  - 2008)أبريل  -
 إلدارة األصول، الهند  HDFCشركة  .2
 ( مدير عالقات العمالء2008فبراير  - 2006)يناير  -
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 مديريها:ماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا  في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من أس -3
 

 :الشركات داخل المملكة أو خارجهالديهم عضوية في ، و  م21/01/2018الذين انتهت عضويتهم بتاريخ أعضاء مجلس اإلدارة  -أ 
 

 االسم

التي عضو مجلس  اسماء الشركات
اإلدارة عضوا  في مجالس إداراتها 

 أو من مديريها الحالية

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة (

اسماء الشركات التي عضو مجلس 
اإلدارة عضوا  في مجالس إداراتها 

 أو من مديريها السابقة

لكة/ داخل المم
 خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة (

 صالح بن حسين العواجي
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية
 شركة مساهمة  داخل المملكة

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
 التعاون لدول الخليج العربية

  شركة مساهمة ل المملكةداخ

 سليمان بن عبداهلل القاضي

الشركة السعودية المتحدة للتأمين 
 التعاوني

 داخل المملكة
الشركة السعودية المتحدة للتأمين  شركة مساهمة 

 التعاوني
  شركة مساهمة داخل المملكة

  شركة مساهمة داخل المملكة ات الكيميائية األساسيةشركة الصناع شركة مساهمة  داخل المملكة شركة الصناعات الكيميائية األساسية
 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة التطوير الكيميائي مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة التطوير الكيميائي

  شركة مساهمة داخل المملكة البنك االول  شركة مساهمة داخل المملكة البنك االول

 
  المباركعبدالمجيد بن عبداهلل

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة االولى للتطوير العقاري مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة االولى للتطوير العقاري
  شركة مساهمة داخل المملكة شركة رعاية للخدمات الطبية  شركة مساهمة داخل المملكة شركة رعاية للخدمات الطبية

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة الرياض المالية مساهمة غير مدرجة خل المملكةدا شركة الرياض المالية

 صالح بن سعد المهنا
  شركة مساهمة خارج المملكة األردن –عمان  -البنك العربي   شركة مساهمة خارج المملكة األردن – عمان -البنك العربي 

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الشركة السعودية العالمية للموانئ ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الشركة السعودية العالمية للموانئ
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 :الشركات داخل المملكة أو خارجهالديهم عضوية في ، و  م21/01/2018عضويتهم بتاريخ  بدأتالذين أعضاء مجلس اإلدارة  -ب 
 

 االسم
اسماء الشركات التي عضو مجلس اإلدارة عضوا  في 

 أو من مديريها الحاليةجالس إداراتها م

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة (

اسماء الشركات التي عضو مجلس 
اإلدارة عضوا  في مجالس إداراتها 

 أو من مديريها السابقة

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

)مساهمة  الكيان القانوني
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة (

 مقفلةمساهمة  داخل المملكة شركة أرامكو السعودية مقفلةمساهمة  داخل المملكة الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني   خالد بن صالح السلطان

 نجم بن عبداهلل الزيد

    مساهمة مغلقة المملكة خارج )البحرين(  بنك الخليج الدولي
    مساهمة مغلقة المملكة داخل )المملكة العربية السعودية( بنك الخليج الدولي

عادة التأمين  شركة المتوسط والخليج للتأمين وا 
    مساهمة مدرجة داخل المملكة (MEDGOLF) التعاوني

    مساهمة مغلقة داخل المملكة شركة أوقاف لإلستثمار رائد بن ناصر الريس

 جيرارد ميستراليت

Engie خارج المملكة     
Suez خارج المملكة     

Societe Generale SA خارج المملكة     
Siemens AG خارج المملكة     

 راشد بن إبراهيم شريف

  داخل المملكة (شركة رؤي المدينة )سابقاً  مساهمة عامة داخل المملكة البنك األهلي التجاري
   إدارة تحكم االستثمارية )سابقا(  المملكة خارج Accorinvestشركة 

     داخل المملكة شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي
    مساهمة عامة داخل المملكة شركة االتصاالت السعودية

 مساهمة مدرجة خارج المملكة ) كوريا الجنوبية( S oil    عصام بن علوان البيات
   Motive )خارج المملكة ) أمريكا  

عبدالملك بن عبداهلل 
 الحقيل

فيلبس العربية السعودية  شركة مساهمة عامة داخل المملكة الشركة السعودية للنقل البحري
 ذات مسؤولية محدودة المملكة داخل للرعاية الصحية

 ذات مسؤولية محدودة مملكةداخل ال شركة أكسنشر السعودية مساهمة مقفلة داخل المملكة اإلنماء لالستثمار
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة االلكترونيات واألنظمة القابضة مقفلةمساهمة  المملكة خارج الكويتية لألغذية –مجموعة أمريكانا 

    مساهمة مقفلة داخل المملكة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
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 :الشركات داخل المملكة أو خارجهالديهم عضوية في و  ،م21/01/2018عضويتهم بتاريخ  بدأتالذين أعضاء مجلس اإلدارة  -تابع 
 

 االسم

اسماء الشركات التي عضو مجلس 
اإلدارة عضوا  في مجالس إداراتها 

 الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 دة (ذات مسؤولية محدو 

اسماء الشركات التي عضو مجلس 
اإلدارة عضوا  في مجالس إداراتها 

 السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ 

 ذات مسؤولية محدودة (

 عبدالكريم علي الغامدي

شركة محطة الفاضلي لتوليد الطاقة 
  داخل المملكة شركة أرامكو السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة لكةداخل المم المزدوجة

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل  شركة غير ربحية داخل المملكة األكاديمية الوطنية للطاقة
 شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة وينبع

     داخل المملكة شركة أرامكو للطاقة

 الخيال فهد بن عبدالعزيز

 غير مدرجة مساهمة داخل المملكة أرامكو السعودية مساهمة مدرجة خارج المملكة اليبورتونه
 مساهمة مدرجة خارج المملكة بترون مساهمة مدرجة خارج المملكة ماراثون بتروليم

 مساهمة مدرجة داخل المملكة بترورابغ   

داخل وخارج  فيال البحرين الدولية   
 حدودةم ةذات مسؤولي المملكة

    s-oil  مساهمة مدرجة خارج المملكة الكورية 
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:  -4

 يتهم في الشركة:يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء غير تنفيذيين، وثالثة أعضاء مستقلون. وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضو 

 علما  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. –وبخاصة غير التنفيذيين  –لس اإلدارة إلحاطة أعضائه اإلجراءات التي اتخذها مج -5
 م أي مقترحات أو مالحظات من مساهمي الشركة حيال أدائها.2018لم يرد للشركة خالل عام 

 ايضاح لعضويةتصنيف ا االسم م

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي

    صالح بن حسين العواجي 1

 في مجلس االدارة   مانتهت عضويته
 م21/01/2018 بتاريخ

    سليمان بن عبد اهلل القاضي 2

    يوسف بن عبدالعزيز التركي 3

    عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك 4

    صالح بن سعد المهنا 5

    دالحميد بن أحمد العميرعب 6

    علي بن احمد السويد 7

    سعود بن محمد النمر 8

    عصام بن علوان البيات 9
 

    خالد بن صالح السلطان 1

 االدارة مجلسلعضوية  واانضم
 م21/01/2018 بتاريخ

    عبداهلل الزيد نجم بن 2

    عبدالعزيز بن فهد الخيال 3

    ملك بن عبداهلل الحقيلعبدال 4

    راشد بن إبراهيم شريف 5

    رائد بن ناصر الريس 6

    جيرارد ميستراليت 7

    عبدالكريم بن علي الغامدي 8

 م21/01/2018 تاريختغيرت عضويته من غير تنفيذي الى مستقل في  عصام بن علوان البيات 9
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 وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها: -6
 م أربع لجان دائمة هي:2018ام تنبثق عن مجلس اإلدارة خالل ع

 لجنة المراجعة. .1

 اللجنة التنفيذية. .2

 لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية. .3

 .وااللتزام لجنة المخاطر .4

  م:2018وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس اإلدارة في عام    
 لجنة المراجعة:  - 1

مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء  4ير تنفيذيين(، من بينهم ( أعضاء )غ5تتكون لجنة المراجعة من )
ول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات م، ويبين الجد2018( اجتماعات خالل عام 10أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها، وعقدت لجنة المراجعة )

 الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:
 عدم الحضور    الحضور 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
 

 ( اجتماعات / تواريخ عقدها10عدد االجتماعات )
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           رئيس اللجنة عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

           نائب الرئيس عصـام بن علـوان البيـات 

           عضو بن على الجبر  يحيى

           عضو سليمان بن عبدالعزيز التويجري 

           عضو وليد بن ابراهيم شكري  
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 :مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل

 :التقارير المالية -أ
  بداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس  اإلدارة وا 
 والقــوائم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضــمن المعلومــات التــي تتــيح للمســاهمين  إبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كــان تقريــر مجلــس اإلدارة

 .كز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتهاوالمستثمرين تقييم المر 
 دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. 
 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 
 ية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير الماليةالتحقق من التقديرات المحاسب. 
 بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وا 

 :المراجعة الداخلية -ب
  دارة المخاطر في الشركةدراسة  .ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 
 خلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهادراسة تقارير المراجعة الدا. 
 دارة المراجعة الداخلية فـي الشـركة  للتحقـق مـن تـوافر المـوارد الالزمـة وفعاليتهـا فـي أداء األعمـال والمهـام المنوطـة -إن وجـدت-الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة المراجع الداخلي وا 

ذا لم يكن للشركة مرا  .جع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينهبها، وا 
 .التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته 

 :مراجع الحسابات -ت
 بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم بهم وتقييم أدائهم،التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعا. 
  ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة وعدالته،التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته. 
  بداء مرئياتها حيال ذلك فنية أو حقق من عدم تقديم أعمالوالت وأعماله،مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة  .إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وا 
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. 
 القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها ىدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عل. 
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 اللجنة التنفيذية: - 2

( 10( أعضاء**، وقد عقدت اللجنة )5عدد أعضائها ) ليصبح 19/11/2018وتاريخ  م،10/166/2018( أعضاء، وتم إعادة تشكيلها بقرار من مجلس االدارة رقم 6)تتكون اللجنة من 
 منهم:م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل 2018اجتماعات خالل عام 

 عدم الحضور    الحضور 
 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
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 م21/01/2018انتهت عضويتهم بتاريخ   رئيس اللجنة صالح بن حسين العواجي
  نائب الرئيس الح بن سعد المهنــــــاص

  عضو عصام بن علوان البيـات 
 X عضو عبدالحميد بن أحمد العمير 
  عضو عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

 رئيس اللجنة خالد بن صالح السلطان

بدأت عضويتهم اعتبارا 
 م23/01/2018من 

         
     X  X   عضو جيرارد مستراليــت

          عضو عبدالكريم بن علي الغامــدي
     X     عضو راشد بن إبراهيم شريف

 X    X     عضو محمد بن عبدالرحمن البليهد
 م*15/11/2018انتهت عضويته بتاريخ          عضو زياد بن محمد الشيحة*
** انتهت عضويته بتاريخ   م16/11/2018بدأت عضويته بتاريخ  عضو * فهد بن حسين السديري

 م19/11/2018
 م.15/11/2018اعتبار من  االستاذ فهد السديري، بداًل عنهوكلف م على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيحة، 03/10/2018مجلس اإلدارة بتاريخ وافق *  
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 وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي: 

 الشركة نشطةأ هيكلة بإعادة المتعلقة والدراسات الخطط عةمراج. 
 بها المتعلقة التمويلية واألساليب والخطط، الدراسات، وكذلك التنفيذية، اإلدارة من المقترحة والمشاريع ،(والتشغيلية)الرأسمالية  العامة الموازنة مراجعة. 
 عتمدةالم بالموازنات مقارنة الشركة إلنجازات الدورية المراجعة. 
 التنفيذيـة التوصـيات ورفـع واالسـتحواذ االنـدماج فـرص ذلـك ويشـمل الخطـط، هـذه لمثـل اإلدارة مـن المقدمـة المقترحـات وتقيـيم للشـركة الجديـدة االسـتراتيجية الخطط وضع في المشاركة 

 .اإلدارة لمجلس
 بأعمالهــا المتعلقـة الرئيســية والتطـورات والمؤشـرات المــؤثرات ودراسـة وتحليـل بالنتــائج األداء وقيـاس المحـددة األهــداف ضـوء فـي الشــهرية اإلدارة تقـارير علـى بنــاء الشـركة أداء مراجعـة 

 .لذلك وفقا اإلدارة وتوجيه
 الضمان العقاري وطلبات والرهن القروض عمليات يخص فيما للمجلس توصياتها تقديم. 
 الخصوص بذلك للمجلس توصياتها وتقديم اللجنة، صالحيات ضمن الداخلة المشاريع على والمصادقة الجديدة الرأسمالية باالستثمارات الخاصة المقترحات وتقييم راجعةم. 
 إدارة الشركة، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس. اتخذتهاتقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي  استالم 
 صالحياتها تتجاوز التي القرارات بكافة للمجلس التوصية. 
 الشركة تخص أمور من المجلس يهاإل يحيله فيما النظر. 
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 البشرية:الموارد و  لجنة الترشيحات والمكافآت - 3
والموارد  ، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتم2018خالل عام  ات( اجتماع10( أعضاء، وعقدت اللجنة )5من )تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 

 لكل منهم:وتاريخ انعقاد الجلسات وعدد مرات الحضور  ريةالبش
 عدم الحضور    الحضور 

 االسم

 

 طبيعة العضوية
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           ئيس اللجنةر  عبدالعزيز بن فهد الخيال
           نائب الرئيس رائد بن ناصر الريس

    X       عضو خالد بن صالح السلطان
           عضو نجم بن عبداهلل الزيد

    X   X X X X عضو عبدالكريم بن علي الغامدي
 

 المهام التالية:ب البشريةالموارد و  كافآتالترشيحات والم لجنةتختص      

 ا تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيه
 اء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألد ىأن يراع

 .توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 

 .المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة. التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت 

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

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 عادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجر التوصي  يمة مخلة باألمانة.ة لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وا 
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 :والموارد البشرية لجنة الترشيحات والمكافآتومهام تابع اختصاصات 

 
 لس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مج 

  .تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة 

 .المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية 

 يذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنف 

 .التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى 

 ر التنفيذيين.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبا 

 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

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

 .مراجعة السياسات واألنظمة العامة للموارد البشرية 

 ب وبدالت السكن والنقل لموظفي الشركة.مراجعة سلم الروات 

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

  .مراجعة التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة 

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

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

 .النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور 

 عضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.تحديد المؤهالت الالزمة ل 

 .التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع اعضاء المجلس 

  وفعال ليتم تطبيقها في حال انتهاء عالقته بالشركة، ويمكن للجنة أن تقوم تقوم اللجنة بالتأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة اإلجراءات الالزمة لنقل مسئولياته بشكل سريع
 بمراجعة هذه اإلجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضًا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.

 .إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واحاطته بها 
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 :والموارد البشرية الترشيحات والمكافآت لجنةومهام تابع اختصاصات 

 
 .مساعدة المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واللجان وأعضائها واحاطتهم بها 

 .مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي 

 مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويًا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة. 

 .مراجعة برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي لكبار التنفيذيين بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي 

 .مراجعة أهداف التقويم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز 

 قرير الشركة السنوي بما يتوافق مع الضوابط واألنظمة المطبقة.إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية إلدراجه في ت 

 .استعراض ومراجعة أداء اللجنة سنويًا على األقل لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء اعضائها 
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 لجنة المخاطر وااللتزام: - 4

 وعدد مرات الحضور لكل منهم:المخاطر ، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة م2018خالل عام  ات( اجتماع9( أعضاء، وعقدت اللجنة )4من )وتتكون لجنة المخاطر وااللتزام 
 عدم الحضور    الحضور          

 االسم

 

 طبيعة العضوية
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          رئيس اللجنة نجم بن عبداهلل الزيد

      X    نائب الرئيس  رائد بن ناصر الريس

          عضو عصام بن علوان البيات

          عضو عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

     
 يلي:بما  وااللتزام المخاطروتختص لجنة  

  .تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له 
  .التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة 
 وذلك لتحديد أوجه القصور بها.  ،وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،لشركةعلى نظام إدارة المخاطر با اإلشراف 
 تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال( إعادة.  
 مجلس. العرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى تقارير مفصلة حول الت إعداد 
  .تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر 

  .ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر 

  المجلس. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل 

  .التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر 
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 وااللتزام: المخاطرلجنة تابع اختصاصات ومهام 

 

   .التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر 

  المخاطر في الشركة. إدارةما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في  مراجعة 

  على المتغيرات الداخلية والخارجية  وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء
 .للشركة

 حيات بالشركة والعمل على تحسينها وتطويرها وفق الحاجةمراجعة مصفوفة الصال. 

 .التأكد من فاعلية اإلجراءات المتبعة لدى الشركة لتحديد المخاطر والحماية من المطالبات ومخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح 

  يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة واألنشطة التي تزاولها، والتوصية بشأنها.العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجيات وسياسات االلتزام في الشركة، وذلك بما 

  تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها مراجعة استراتيجيات وسياسات االلتزام بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي
 لمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسات.لراتيجية أو غيرها، والتوصية أو أهدافها االست

 لمجلس.ل ا، والتوصية بشأنهااإلشراف على إعداد تقارير االلتزام وفق المعايير المنظمة إلعداده 

 الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 بداء توصياتها المجلس، إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع  .اتخاذها يتعين التي باإلجراءات وا 

 
 الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه: -7

وذلك لتحسين جودة وفاعلية أدائه بشكل مستمر وفق أهداف يحددها لتحقيق ذلك، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف يقوم مجلس اإلدارة سنويًا بإجراء تقييم ألداء المجلس وأداء لجانه واألعضاء، 
 لس اإلدارة.لكل عضو من أعضائه، ويتم مراجعة وتقييم قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة وما يتعلق بها بشكل منتظم، وتقييم األداء الشامل والكفاءة لمج
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 التنفيذية:ضاء مجلس اإلدارة واإلدارة مكافآت أع  -8
 :سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذيةأ( 

 معايير المكافآت
 للمعايير التالية: عنه واإلدارة التنفيذية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة دون اإلخالل بالمتطلبات النظامية والنظام االساسي للشركة، ومتطلبات الئحة الحوكمة، تخضع

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. -1

 لمتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء ا -2

 ومستوى األداء.حدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، أن ت -3

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. -4

 ي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفاد -5

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. -6

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة. -7

 اء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة.تنظيم منح أسهم في الشركة ألعض -8

ى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واالعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة ال -9
 تحقيقها خالل السنة المالية. المراد

 .والموارد البشرية والمكافآت الترشيحات أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة -10

 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. -11

 األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. -12

 تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.أن  -13

استشارية  اصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أويجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو من -14
من قبل مجلس إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة الى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة  -بموجب ترخيص مهني –

 اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي.

وتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة متفا -15
 االعتبارات.
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 الجمعية على عرضها تم مضلله وأ صحيحة غير معلومات على مبنية أو اإلدارة التنفيذية اإلدارة مجلس أعضاء من ألي صرفت التي المكافآت أن الهيئة أو المراجعة للجنة تبين إذا -16
 .بردها مطالبته للشركة ويحق للشركة، إعادتها فيجب السنوي، اإلدارة مجلس تقرير في تضمينها او العامة

 
 مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 

لجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا كما تقرها ا –إن وجدت  –تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها  -1
 الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

 ز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.يجوز ان تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا او بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي االرباح ويجو  -2
%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام 10إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على ) -3

%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات 5ربح على المساهمين ال يقل عن ) ، وبعد توزيعيونظام الشركة األساس نظام الشركات
 التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. 

 أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية ،في جميع األحوال -4

 على ربحية الشركة.يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر  -5

 ه المادة تكون مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفقًا للجدول أدناه:( من هذ1اعمااًل لما ورد في الفقرة ) -6

 
 مكافآت اإلدارة التنفيذية 

في هذا الشأن وتشمل مكافآت اإلدارة  عتمدةالم وسياساتها الرواتب سلم على بناء محددة مالية مزايا -وفقًا لإلجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس االدارة  - فيها التنفيذيين كبار الشركة تمنح
 :يليالتنفيذية على ما 

. مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص مكافأة سنوية -5  بدل سكن. -4  بدل نقل. -3  تأمين طبي له وألسرته. -2 راتب أساس. -1
 .من مجلس إدارة الشركة اعتمادهايتم  اخرى مكافآت أو بدالت أي -7   .إن وجدت مكافأة تحفيزية طويلة األجل - 6
 

 دفع المكافآت:
مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب  أو ما يعادله بأي عملة اخرى ويتم الدفع من خالل قيدالسعودي  باللاير -المكافآت والمزايا سياسةمنصوص عليه في  وفقا لما هو –تدفع المكافآت 

 .عنيالشخص الم



 

 م2018مجلس اإلدارة تقرير  29                                  

 ب( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 
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  أوالً: األعضاء غير التنفيذيين

خالد بن صالح السلطان  -1  415,000 39,000 54,000 0 81,000 1,200,000 1,781,000   0 0 0 0 0 1,781,000 103,531 

نجم بن عبدهللا الزيد -2  415,000 39,000 57,000 0 26,000 0 526,000   0 0 0 0 0 526,000 0 

جيرارد مستراليت -3  218,390 33,000 21,000 0 0 0 272,390   0 0 0 0 0 272,390 218,559 

كريم بن علي الغامديعبدال  -4  365,000 39,000 42,000 0 12,000 0 458,000   0 0 0 0 0 458,000 91,752 

رائد بن ناصر الريس  -5  365,000 39,000 54,000 0 15,000 0 473,000   0 0 0 0 0 473,000 0 

راشد بن إبراهيم شريف  -6  218,846 33,000 24,000 0 0 0 275,846   0 0 0 0 0 275,846 0 

 413,842 3,786,236 0 0 0 0 0   3,786,236 1,200,000 134,000 0 252,000 222,000 1,997,236 المجموع

  ثانياً: األعضاء المستقلين

عصام بن علوان البيـات -1  365,000 39,000 57,000 0 88,960 0 549,960   0 0 0 0 0 549,960 190,237 

عبدالعزيز بن فهد الخيال -2  268,846 33,000 30,000 0 14,000 0 345,846   0 0 0 0 0 345,846 69,696 

عبدالملك بن عبدهللا الحقيل -3  406,623 36,000 57,000 0 18,000 0 517,623   0 0 0 0 0 517,623 0 

 286,933 1,413,429 0 0 0 0 0   1,413,429 0 120,960 0 144,000 108,000 1,040,469 المجموع

 من نظام الشركات. ( 81 ) ةمن الماد ) 2 (لرئيس مجلس اإلدارة، وفق الفقرة  * مكافأة خاصة

 نظام الشركات. من المادة السادسة والسبعين من ( 3 )المنصوص عليها في الفقرة ** وفق سياسة المكافآت المعتمدة فإن مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية ال يتجاوز الحد األعلى 

 امة، وكذلك وفق المادة الثالثة من الباب الثاني من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة*** البدالت الخاصة بمهام العمل واالعمال اإلضافية واإلدارية تندرج ضمن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه المعتمدة من الجمعية الع
 شركات المساهمة المدرجة.لنظام الشركات الخاصة ب تنفيذا  

 مكافآت كبار التنفيذيين: ( ج
مكافآت كبار 
التنفيذيين ومن 
ضمنهم الرئيس 
التنفيذي والمدير 

 المالي

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
مكافأة نهاية 

 الخدمة

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 
المجلس إن 

 وجدت

 المجموع الكلي

مزايا  بدالت رواتب
 عينية

 المجموع
مكافآت 
 دورية

 أرباح
خطط تحفيزية 
 قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
 طويلة األجل

قيمة األسهم 
 الممنوحة

 المجموع

7,850,903 2,309,689  10,160,592 6,040,000 0 0 0 0 6,040,000 6,672,395 27,000 22,899,987 
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 د( مكافآت أعضاء اللجان  
المكافآت الثابتة )عدا بدل  

(حضور الجلسات  
 بدل المصروفات المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 0 210,000 30,000 180,000 عبدالملك بن عبدهللا الحقيل

 39,112 160,000 30,000 130,000 عصام بن علوان البيات

 0 160,000 30,000 130,000 يحيى بن علي الجـــبر 

 34,612 160,000 30,000 130,000 وليد بن إبراهيم شكـري 

 43,140 160,000 30,000 130,000 سليمان بن عبدالعزيز التويجري 

 116,864 850,000 150,000 700,000 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 21,320 207,000 27,000 180,000 خالد بن صالح السلطان

 134,817 150,544 21,000 129,544 جيرارد مستراليت

 31,848 157,000 27,000 130,000 لغامديعبدالكريم بن علي ا

 0 154,000 24,000 130,000 راشد بن إبراهيم شريف

 15,960 151,000 21,000 130,000 محمد بن عبدالرحمن البليهد

 203,945 819,544 120,000 699,544 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

 34,112 210,000 30,000 180,000 عبدالعزيز بن فهد الخيال

 3,000 160,000 30,000 130,000 رائد بن ناصر الريس

 8,528 157,000 27,000 130,000 خالد بن صالح السلطان

 0 160,000 30,000 130,000 نجم بن عبدهللا الزيد

 24,320 145,000 15,000 130,000 عبدالكريم بن علي الغامدي

 69,960 832,000 132,000 700,000 المجموع

 أعضاء لجنة المخاطر

 0 207,000 27,000 180,000 نجم بن عبدهللا الزيد

 0 154,000 24,000 130,000 رائد بن ناصر الريس

 0 157,000 27,000 130,000 عبدالملك بن عبدهللا الحقيل

 31,848 157,000 27,000 130,000 عصام بن علوان البيات

 31,848 675,000 105,000 570,000 المجموع
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 (م21/1/2018عضويتهم بتاريخ  المنتهية)ه( أعضاء اللجنة التنفيذية 
  
 

المكافآت الثابتة )عدا بدل 
 حضور الجلسات(

 بدل المصروفات المجموع بدل حضور جلسات

 0 3,000 3,000 0 صالح بن حسين العواجي

 0 3,000 3,000 0 صالح سعد المهنا

 4,180 3,000 3,000 0 عصام علوان البيات 

 0 3,000 3,000 0 عبدالمجيد عبدهللا المبارك 

 0 0 0 0 عبدالحميد احمد العمير 

 4,180 12,000 12,000 0 المجموع

 

 العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:   -9
هـ، في المخالفة المحالة إليها من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، والقاضي 15/9/1439وتاريخ  هـ(1439/ ق/ 38210683) قرارها رقمأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت 

حكمها المتضمن رفض ( ريـال. وسبب المخالفة هو عدم وجود ترخيص من الهيئة باستخدام الترددات. وتظلمت الشركة من هذا القرار أمام المحكمة اإلدارية وصدر 77,000بتغريم الشركة بمبلغ )
 .الشركة باالستئناف على الحكم أمام محكمة االستئناف اإلدارية، والتي بدورها اصدرت حكمها بتأييد حكم المحكمة اإلدارية ثم تقدمتى الشركة، دعو 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:     -10
دي، بتنفيذ مهام مراجعة مبنية على المخاطر ويقدم بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كل من مسارات الحوكمة، إدارة يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة، في سياق نشاطه االعتيا

 المخاطر، والرقابة. وتغطى مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية واالداء واالمتثال.
الشركة باإلضافة  إلدارة والمكونة من خمسة أعضاء ــ ثالثة منهم مستقلون من خارج المجلس ــ بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية فيوتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس ا

 إلى مالحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمهما إلجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها، فاعليتها، وتطبيقها.
بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا من  اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة المالحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر فيما يتصل وتقوم

عتبار أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصـميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر خالل تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدًا، آخذين في اال
ليه، وضمن إطار متابعة قابة الداخلية للشركة تجدر اإلشارة إتأكيدًا مطلقـًا حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أعاله أي ضعف جوهري في نظام الر 

 كة.تحسين بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، اعتمدت لجنة المراجعة سياسة الرقابة الداخلية، وتم تعميمها على اإلدارة التنفيذية في الشر 
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 :وجودهتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم  -11

 النظامية، وأفضل الممارسات. شاط معني بالمراجعة الداخلية وتم من خالل لجنة المراجعة التوصية بتعيين المراجع الداخلي ويمارس مهامه المناطة إليه، وفق المتطلباتيوجد بالشركة ن

 
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو  بشأن، أو التي رفض المجلس األخذ بها بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض -12

 تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.
بتعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه  توصيتهاأي من قرارات اللجنة أو لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، وكذلك لم يرفض المجلس 

 وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
 

 :استراتيجية المسؤولية االجتماعية -13
 :الموظفين تجاه -1

 العمل، أخالقيات وثيقة تنظمها التي القيم تجسيد وممارسة، وفكراً  ثقافةً  دةالجو  غرس واإلبداع، التميز مبادرات على التحفيز والتطوير، للتدريب المتكافئة الفرص تهيئة المناسبة، العمل بيئة توفير

شراك  .لهم المقدمة والخدمات واألنشطة البرامج في آرائهم واستطالع البريدية الرسائل عبر الموظفين وا 
 :المجتمع تجاه -2

 المبادرات في المجتمع إشراك واإلنسانية، التنموية المجتمع وهموم قضايا مع التفاعل االجتماعية، الرعاية وبرامج أنشطة دعم خالل: من واالقتصادية االجتماعية التنمية تحقيق في فاعلة مساهمة

 شأنها من التي البحث، وكراسي المبادرات ودعم تبني خالل من البحوث مراكز مساندة الكهرباء، استخدام مخاطر من والسالمة األمن ثقافة ونشر الكهرباء، استخدام في االقتصاد برامج وقيادة

 .المتجددة الطاقة ومشاريع مبادرات ودعم البيئة، على والمحافظة الكهربائية األنظمة أداء وتحسين الكهرباء، استهالك ترشيد في المساهمة
 :وعمالؤنا شركاؤنا -3
م قدراتنا إلثبات قوياً  دافعاً  الكهربائية الطاقة وتوزيع ونقل إنتاج عن مسؤوليتنا شكلت   عمالئنا مع نتواصل المجال هذا وفي والشفافية، العدالة من أسس على استراتيجية عالقات لبناء كاناتناوا 

 وصورتنا موقعنا لتعزيز أدائنا مستوى في ومقترحاتهم آلرائهم واالستماع تطوراتها، ومتابعة الكهرباء صناعة قضايا في المشاركة على نحفزهم والشراكة، والثقة التفاعل استدامة لضمان وشركائنا

 .الذهنية
 :االجتماعية األنشطة -4

 تنظيم الداخلي، التواصل خطة تنفيذ خالل من وأسرهم الموظفين مع االجتماعي التواصل تعزيز الخاصة، والحفالت والتكريم التخرج وحفالت والمحاضرات والفعاليات البرامج من العديد تنفيذ

 تدريبية معاهد مع باالتفاق الحاسوب ومهارات اإلنجليزية اللغة تعلم في الشركة منسوبي ألبناء التدريبية الفرص وتوفير التابعة للشركة، باألندية الجتماعيةوا والثقافية الرياضية واألنشطة البرامج

 األنشطة الرياضية المختلفة. والعديد من متخصصة
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 االجتماعية:المساهمات 

  الصحة، المهن، التعليم، وتشمل: )التدريب، ،لها صفة االستدامة اجتماعيةلبرامج مسؤولية  وذلك دعماً  ،جمعيات خيرية وجهات حكوميةاستراتيجية مع عدة  ةوشراك ةاتفاقي 30توقيع 
 .األسرية( تمعالجة المشكال الخاصة،تأهيل ذوي االحتياجات 

  السالمة الكهربائيةفي مجال  والدفاع المدني التعليم،توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة. 

  منصات الشركة.في جميع بشراكة استراتيجية مستمرة  ،الزهايمرالجمعية السعودية لمرض بالتعاون مع  ،للزهايمرالشهر العالمي المساهمة في 

  متطوع من منسوبي الشركة. 2000تأسيس الفريق التطوعي، وتسجيل أكثر من 

 فطار ص  ائم على مستوى المملكة.مساهمة الفريق التطوعي من الشركة، في توزيع سّلة الخير وا 
 في  مع هيئة الهالل األحمر السعوديوالمشاركة  االجتماعية،األعمال التطوعية ضمن خطط المسؤولية  لتنفيذ ؛عمالفي جميع مناطق األ "الكهرباء"السعودية فريق متطوعي  مساهمة

 هـ.1439موسم حج عام 

 م.2018عام خالل مليون لاير  4الخيرية المصرح لها، والفعالة في بناء المجتمع بأكثر من  استقطاع من رواتب الموظفين )حسب الرغبة(؛ لصالح الجمعيات 
  من منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة 900إقامة ورش عمل تدريبية، بعنوان: )السالمة المدرسية( لعدد. 

 وبرعاية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ،مع جمعية زهرة تنظيم حفل افتتاح الشهر العالمي لسرطان الثدي. 

 من مستشفيات وأندية الشركةاحتفاالت الشركة بمناسبة اليوم الوطني في جميع مناطق المملكةفي للمشاركة  ؛استضافة أبناء شهداء الواجب ،. 

  المملكة.  منطقة حول 25تنفيذ حملة القيادة اآلمنة، تزامنًا مع قرار السماح بقيادة المرأة في 

  مدن رئيسية بالمملكة. 4إقامة خيمة السالمة الكهربائية والبيئة في 

 نين والمسنات.تنفيذ فعاليات لكبار السن من الرجال والسيدات بالتعاون مع دور الرعاية االجتماعية في أندية الشركة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمس 

  أندية.رافق الشركة من مباني ومحطات و في جميع م حملة تبرع بالدم 50تنفيذ أكثر من 

 .المشاركة في مهرجان الحريد السنوي بجزيرة فرسان برعاية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان 
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 م واسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.2018الجمعيات العامة المنعقدة خالل السنة المالية  -14

 م:2018اه يوضح تواريخ الجمعيات العامة واسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات لعام الجدول ادن      

 

 سجل الحضور االسم 

 اجتماع الجمعية االول 
 م 21/01/2018

 اجتماع الجمعية الثانية
 م19/02/2018

 اجتماع الجمعية الثالثة
 م25/06/2018

 اجتماع الجمعية الرابعة
 م18/12/2018

  لح بن حسين العواجيصا

 م21/01/2018انتهت عضويتهم في مجلس اإلدارة بتاريخ 

  سليمان بن عبد اهلل القاضي

  يوسف بن عبدالعزيز التركي

  عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

  صالح بن سعد المهنا

  عبدالحميد بن أحمد العمير

  علي بن احمد السويد

  سعود بن محمد النمر

 خالد بن صالح السلطان

انضموا لعضوية مجلس 
اإلدارة بتاريخ 

 م21/01/2018

   
    نجم بن عبداهلل الزيد

    عبدالعزيز بن فهد الخيال
    عبدالملك بن عبداهلل الحقيل
    راشد بن إبراهيم شريف
    رائد بن ناصر الريس
    جيرارد مستراليت

    بدالكريم بن علي الغامديع
     عصام بن علوان البيات
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                              :األنشطة الرئيسة للشركةوصف  -15

 

نحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها يتمثل نشاط الشركة الرئيس في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث ُتعدُّ الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في جميع أ
 لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

 
 

 ها:كل نشاط على حجم أعمال الرئيسة وتأثيرألعمال الشركة وفيما يلي وصف   
والتوزيع وخدمات  والنقل التوليد بين بينية بيع أسعار تطوير ها، والخدمات التي تقدمها للمشتركين، وتعمل علىتتمثل أعمال الشركة الرئيسة في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيع

 الدولة.  قبل من المقررة الرسمية التعريفة حسب النهائي للمستهلك الكهرباء بيع من وتحقق حالًيا إيرادات المشتركين،
من مختلف فئات المستهلكين، ويبين الجدول التالي نسبة حجم األصول الثابتة لكل نشاط من  المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين مع نشاط

 صافي األصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:
 

 غيلنسبة مصروفات التش نسبة األصول الثابتة النشاط
 40% 32% التوليد

 36% 39% الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
 19% 24% التوزيع وخدمات المشتركين
 5% 5% األنشطة التنظيمية المساندة

 %100 %100 اإلجمالي
 
 يلي وصف لطبيعة أعمال األنشطة وأهم إنجازاتها: ماوفي
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 :توليد الطاقة الكهربائيةنشاط  أ(

العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب  الطاقة الكهربائية نشاًطا رئيًسا في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات اإلنتاج ذات الموثوقيةُيعدُّ نشاط توليد  
انات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى االستغالل األمثل للموارد، واستثمار جميع اإلمك

قة % من إجمالي الطا52ية بنسبة مشاركة بلغت حوالي الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالشركة الركيزة األساسية في تغذية النظام الكهربائي بالمملكة العربية السعود
 م. 2018الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة السعودية للكهرباء خالل عام 

م إنجازات  2018طار، حقق نشاط التوليد خالل عام وتركز خطط نشاط التوليد على تشغيل وصيانة محطات التوليد ورفع موثوقيتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي هذا اإل
 م.2018ت المتاحة في بداية العام % من إجمالي القدرا2ميجاوات، وبنسبة نمــــــــو بلغت  1,146ضافة قدرات جديدة تقدر بـ تمثلت في إ

 
 وتتوزع القدرات المضافة على النحو التالي )علمًا بأن هذه القدرات ال تزال تحت التشغيل التجريبي حتى اآلن(:

 القطاع األوسط:
 ميجاوات. 115للدورة المركبة بمحطة التوليد العاشرة بقدرة ( وحدة بخارية 1عدد ) -
 ميجاوات. 129وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة القصيم بقدرة  (1عدد ) -
 ميجاوات. 148بقدرة  2وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة حائل (1عدد ) -

 القطاع الغربي:
 ميجاوات. 318حطة ضباء الخضراء بإجمالي قدرة مضافة وحدات غازية )للدورة المركبة مستقباًل( بم 2عدد  -

 القطاع الشرقي:
 ميجاوات. 436وحدات غازية )للدورة المركبة مستقباًل( بمحطة وعد الشمال بإجمالي قدرة مضافة  2عدد  -
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 :نقل الكهرباءنشاط ب( 
م ، مسؤوليات تتضمن القيام 1/1/2012كة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد باشرت أعمالها اعتبارًا من هي شركة مملو و  "الشركة الوطنية لنقل الكهرباء"يتولى مهام نشاط نقل الكهرباء 

لتعظيم القيمة  ر اقتصاد مزدهرتقديم خدمات ذكية تلبي تطورات السوق وتدعم التنمية المستدامة لالقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية من خالل محو و  ،بنقل الكهرباء
غيل االقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة المتحققة من قطاع الطاقة ، عن طريق تشغيل النظام الكهربائي و متابعة االحمال على مدار الساعة مع رفع كفاءة النظام الكهربائي بالتش

إلى مراكز األحمال في جميع أنحاء المملكة بموثوقية واستقراريه عالية ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان نقل الطاقة الكهربائية 
نفيذ ، كيلو فولت، كذلك تعزيز سعة شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والت 132 -110التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 

 وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجاالت.
ط الخدمات الفنية، باإلضافة إلى إدارتين ويتضمن هيكل الشركة الوطنية للكهرباء خمس أنشطة رئيسة هي: نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، ونشا

صدار توقعات األ وتنص مهام الشركة مركزيتين. حمال ووضع الخطط على التشغيل االقتصادي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة بموثوقية عالية إلى مراكز استهالكها، ودراسة وا 
هم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للموظفين لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة للسنوات القادمة، باإلضافة إلى خدمة كبار المشتركين وتلبية احتياجات

 وتطويرهم لتحقيق خطة تميز األداء التشغيلي.

تيجية )مشروع نموذج حوكمة والتي تحتوي على ثالث مشاريع استرا انطالقها،الستراتيجية الشركة الرئيسية منذ  استكماال م2018الشركة برنامج التحول االستراتيجي )إتقان( خالل عام  وأطلقت
في صناعة الكهرباء، والطاقة بشكل عام  والمتغيرات المحتملةباإلضافة الى دراسة تهدف إلى رصد التحديات  (،شركة النقل، مشروع النموذج االستثماري، مشروع توسعة تطبيق إدارة األصول

 لها.هذه المتغيرات، والتحديات المصاحبة  لمواجهة هزيةالجاالمناسبة لرفع  األرضية تهيئةفي المملكة للعمل من خاللها على 
، عدًدا من 2018أنجزت الشركة خالل عام  الكهربائية،ومن خالل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية 

 حطات قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها.المشاريع الجديدة بجانب مشاريع تعزيز م
 

 شبكات النقل:

 :م وهي على النحو التالي 2018% من الشبكات القائمة في نهاية عام 8.8دائري، وتمثل ما نسبته  كم 7391إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي
 .( كم دائري شبكات هوائية3784( كم دائري كابالت أرضية و )115( كم دائري، منها )3899كيلو فولت: إضافة ) 230-380على مستوى الجهد الفائق  ·

 .( كم دائري شبكات هوائية2653( كم دائري كابالت أرضية، و)840( كم دائري، منها )3493كيلو فولت: إضافة ) 132-110على مستوى الجهد العالي ·

 محطات التحويل:

 ( ميجا فولت أمبير. 45035( محواًل جديدًا ليصبح أجمالي القدرة )304( محطة تحويل جديدة بها )78نشاء )إ ·
 أمبير.( ميجا فولت 5817( محواًل بصافي قدرة بلغت )32( محطة بـ )18تعزيز واستكمال ) ·
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 الضوئية:شبكة األلياف 

خالل اشارات ضوئية تمر من خالل حزمة من كيابل االلياف الضوئية )الفايبر( الممتدة مع  جدا منت لنقل المعلومات بسرعات عالية وسائط االتصاال أحدثتمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 
وسرعة  والوطنية بموثوقيةالقليمية التحكم ا طريق مراكزالتحكم بها عن و  ببعضها البعض ومراقبتهاوذلك لربط محطات التوليد ومحطات النقل  خطوط نقل الكهرباء في جميع أجزاء شبكة النقل

م تم 2009من عام  فبدءً  الحديثة.التقنيات عالية، مع نقل القراءات الالزمة ومتابعتها بشكل مباشر من خاللها فهي احدى اهم عناصر الشبكات الذكية لما تمتلك من خصائص تتماشى مع 
ى الوضع الحالي بتدعيم شبكة النقل بشبكة ألياف الضوئية مترابطة لجميع مناطق المملكة مع تعزيز الشبكة الداخلية في كل منطقة التخطيط والتنفيذ لتوسعة وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وصواًل ال

م ليصل إجمالي أطوال 2018عام  كم 1197حيث تم إضافة أطول شبكة األلياف الضوئية بمقدار  واستثماريًا،على حده وبالتالي الحصول على بنية تحتية قوية تدعم توجهات الشركة تشغيليًا 
 كم لتضع الشركة ضمن أكبر شبكات االلياف الضوئية على مستوى المنطقة.  72000شبكة االلياف الضوئية الى ما يزيد عن 

 

 

  :التوزيع وخدمات المشتركيننشاط  (ج
كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على نشاط رئيس مهمته استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة      

تطورة ة الجودة، من خالل استخدام أحدث التقنيات المإصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـ
 وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.

بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، منها: رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد      
نيات، توى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقالمستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمس

 وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهالك المشتركين وقراءة الفواتير، واالهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط األمامية.
 

 م، من أهمها ما يلي:2018وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام      
م، وبســــعـة 2017% من إجمالي محوالت الـتوزيـع في نهاية عــام 5( محواًل، بنسبة زيادة 31409كيلو فولت فأدنى، عددها ) 69إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود  •

 م.2017% من إجمالي السعات في نهاية عام 5.7ا فولت أمبير، وتمثل ما نسبته ( ميج17748)
 م.2017% من إجمالي الشبكات في نهاية عام 5.4( كم دائري، وبنسبة زيادة 34733كيلو فولت فأدنى، بطول ) 69إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود  •
 رك جديد.( ألف مشت393إيصال الخدمة الكهربائية ألكثر من ) •
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 المالية:  ( نشاطد
سالمة توجهات الشركة االستراتيجية ونجاح نجحت الشركة في المحافظة على التقييم االئتماني الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التقييمات االئتماني، مما يؤكد 

دارة أعمالها، سياساتها اإل الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية  في استمرار جابيةاإلي المعدالت هذه وساهمتدارية والتشغيلية وا 
 الالزمة للصرف على مشاريعها.

( على التوالي مرتبط بالتقييم السيادي  A- ،A،A2فيتش، موديز )األعلى في المملكة، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز، من  للشركة يعتبر التقييم االئتمانيو 
 للمملكة. 

 
 المساهمون:

، وعملت الشركة على تحقيق تطلعات الئحة حوكمة الشركات الصادرة ( من90)بتعليمات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة  وتقيدتوتعليمات هيئة السوق المالية، التزمت الشركة بلوائح 
اهتمامًا بالغاً، مركزة على عامل التوقيت عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية ، وتولي تعزيز جودة اإلفصاح حصولهم على المعلومات وتسهيل همتنمية حقوقمين و المساه

 وطريقة إيصالها للمساهمين. 
 حساباتهمسبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في إلى تعزيز واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية 

 بادل المعلومات ذات العالقةتو  ،يةمع الجهات المعنية بالسوق المال الفعالالتواصل المربوطة بمحافظهم لدى البنوك المختلفة خالل اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص الشركة دائمًا على 
 . بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية واالستثمارية

 
  :الموارد البشريةنشاط  (ه

في فكرة العام  الذهبي، وجائزةجائزة الملك عبد العزيز وهي اعلى جائزة وطنية للجودة عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة في المستوى م العديد من الجوائز ك 2018حققت الشركة خالل عام  
م لتكون  2018م الى التصنيف الذهبي في عام 2016برنامج ابداع في الشركة من المستوى الفضي في عام  دبي، وكذلك ارتفاع تصنيف  -مسابقة األفكار العربية في دورتها الثالثة عشر 

 البريطانية.اع من جمعية األفكار السعودية التي تحصل على اعلى تصنيف لبرنامج ابد الوحيدة فيالشركة 

( 34,599) 2018ة العام يهدف الشركة االستراتيجي للوصول الى السقف المعتمد للقوى العاملة حيث بلغ إجمالي القوى العاملة بنها ولدعم خطط الشركة في تحسين مواردها الشركة تم تحقيق
-2016)( موظف خالل الفترة 5,533واستفاد من البرنامجين ) الخاص،استحداث برنامجي المواءمة والعرض  من خالل%  91.5( بنسبة سعودة تصل الى 35,905مقارنة بالسقف المعتمد )

2018). 
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 1,845وير القياديين مستقبال، بلغ عدد المشاركين في برامج تطوالذي يهدف الى اعداد من يتسمون بصفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة  وفي المركز التنفيذي لتطوير القياديين 
وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية نفذت  م.2018خالل عام  خريج 135عدد خريجي المركز التنفيذي لتطوير القياديين ساعة تدريبية، وبلغ  26,114مشارك بإجمالي عدد 

بإجمالي عدد  ( مشاركة48,532اخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة )م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات د2018الشركة في عام 
مشاركة، استفاد ( 6,451م ما مجموعه )2018، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم اإللكتروني الذاتي )أنا أتعلم( وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام ( يوم تدريبي167,546)

 ( موظًفا.2,638منها )

عدد المستفيدين من الطبي للسعوديين، وفي مجال القروض السكنية بلغ  " للتأمينميدغلف“شركة التعاقد مع وحرصا من نشاط الموارد البشرية على تقديم أفضل الخدمات للموظفين تم  
 م.2018حتى نهاية عام موظف  13,446دين من برنامج التوفير واالدخار عدد المستفيوبلغ  م، 2018حتى نهاية عام  موظف 5,012 البرنامج

توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير الورش التدريبية المتخصصة بمعاهد الشركة ولتعزيز رؤية نشاط الموارد البشرية بجعل معاهد التدريب جهات استثمارية تم  
  االستثماري.فاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لترخيص المعاهد للتدريب توقيع مذكرة ت وكذلك

من  17قد تخرج من البرامج عدد و  Toastmastersتنفيذ برنامج القيادات الشابة ألبناء موظفي الشركة بالتعاون مع أندية الطاقة وحرصا من الشركة على تعزيز المسؤولية االجتماعية تم  
 .طالب ضمن برنامج )وظيفتك بعثتك( 11عدد  ( وقبول698الصيفي التدريب – 1312طالب )التدريب التعاوني  2,010 وكذلك تم تدريب ،ات الشابةالقياد

 
 ( شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات:و

ر األمثل لموارد الشركة في مجال منظومة األلياف الضوئية واسعة االنتشار التي تملكها الشركة وتغطي بهدف االستثماتأسست هي شركة اتصاالت مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، 
ما يحقق سرعة االنترنت في المملكة ب( ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى والهجر والحدود واستخدامها لتغطية وتوفير خدمات اتصاالت متكاملة وتحسين جودة و 75أكثر من )

يصال األلياف الضوئية للمنازل. 2020وبرنامج التحول الوطني  2030رؤية المملكة   الذي اشتمل على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن أبرزها مبادرة نشر النطاق العريض وا 
 مهام شركة ضوئيات المتكاملة:

ت لهذه الفرص والتحديات وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة واالستثمار األمثل والذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة ربحية مساهمي إدراكًا من شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلوما
 % 25ميد ضوئيات بتنفيذ أكثر من م وتم تع 2017عام  الشركة السعودية للكهرباء فقد تم توقيع اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض لأللياف الضوئية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في

 من تلك المبادرة.
 التحتية،بمنح الشركة رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية  وتقنية المعلوماتاتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض التي تم توقيعها مع وزارة االتصاالت فقد قامت هيئة االتصاالت  وبناًء على

 ملة لالتصاالت وتقنية المعلومات بالتالي:والتي تخول شركة ضوئيات المتكا
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 بناء وبيع وشراء وتأجير األلياف المعتمة. -
 بناء وبيع وشراء وتأجير األلياف المضاءة. -
 توصيل األلياف الضوئية للمنازل. -
 بيع وشراء وامتالك وتأجير أبراج االتصاالت. -
 بناء وتركيب وتشغيل أنظمة االتصاالت داخل المباني. -

   .ة المعلوماتوتقني  االتصاالت  وزارة  مع  اتفاقية  على  بناءً  الضوئية   لأللياف  العريض  النطاق  نشر  مبادرة  مشروع  تنفيذ  في ضوئيات المتكاملة   شركة  طلق بدأتمن هذا المنو 

للخدمات لقطاع األعمال واألفراد، ومن ضمن  الوزارات لتقديم خدمات االتصاالت، وتسويق متبادل كما تتمثل خطط شركة ضوئيات المتكاملة في فتح قنوات االتصال والتفاهم مع العديد من
 األعمال التي تم إنجازها لتحقيق ذلك ما يلي: 

  :)الدعم الحكومي )مبادرة نشر النطاق العريض 
 ( مليون لاير دعم حكومي من قيمة اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض.146الحصول على ) -
 ( منزال باأللياف الضوئية ضمن مبادرة مشروع نشر النطاق العريض.270616وصيل أكثر من )ت -
 رياال.( 1,602,606,030حكومي )( ألف منزل ضمن مبادرة نشر النطاق العريض بمبلغ دعم 600استالم خمسة أوامر تعميد للبدء بتنفيذ توصيل الخدمة لعدد ) -
 ع مبادرة نشر النطاق العريض لشركة زين السعودية  ( ألف منزاًل من مشرو 181تم توقيع بيع ) -

  كالتالي:تأجير األلياف الضوئية لشركة زين وموبايلي وربط المزيد من المواقع التابعة لهم  
 شركة زين للربط بين مواقع ضمن شبكة األلياف المعتمة.مع عقد توقيع  -
 .توقيع عقد مع شركة زين لبيع ألياف معتمة للربط بين جدة وأبها -
 سنوات. 10توقيع عقد مع شركة موبايلي لبيع ألياف معتمة للربط بين جيزان وأبها لمدة  -
 سنة.توقيع عقد مع شركة عذيب لبيع ألياف معتمة لمدة  -

 .توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة اإلسكان وذلك لدراسة ربط المنتجات السكنية بشبكة االلياف الضوئية 
 مدن صناعية ذات األولوية بخدمات االتصاالت والبنية التحتية الرقمية وذلك ضمن إطار اتفاقية  لتغطية خمسةوتقنية المعلومات  ووزارة االتصاالتتكاملة توقيع اتفاقية بين شركة ضوئيات الم

يصال األلياف الضوئي  ة لكافة المصانع.تنفيذ مبادرة نشر خدمات النطاق العريض وتشمل بناء البنية التحتية لالتصاالت لكافة المناطق المطورة وا 
 ع المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، وربطها بوسائل توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" يتم بموجبها دراسة تأسيس شبكات األلياف الضوئية في جمي

 المقدمة لمختلف قطاعات الصناعة، باستخدام خدمات النطاق العريض لالتصاالت والسرعات العالية لإلنترنت.االتصاالت الهاتفية والمعلومات البيانية واالنترنت، وتطوير الخدمات 
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 :)توقيع عقد شراكة )مركز البيانات العالمي 
ان عالمي من الدرجة الثالثة، حيادي االتصال، مع شركة جلف داتا هب، شركة إماراتية متخصصة بتقديم خدمات مراكز البيانات، إلنشاء مركز بي 2018/  2/  17توقيع عقد شراكة في  -

 ميجا وات.  22من  أكثرالى  وبقدرة تصل وتقنية المعلوماتمتر مربع تكون مخصصة الستضافة أجهزة االتصاالت  8000، بحيث يتم بناء والتقنيةفي جامعة الملك عبد اهلل للعلوم 
 م.2018/ 9/  11السجل التجاري في تاريخ  وتم اصدار% 50جدة حيث تمتلك ضوئيات حصة مقدارها  ومقرها مدينةلمي بناء على عقد الشراكة، تم تأسيس شركة مركز البيانات العا -
 % تقريبًا.30وصلت نسبة اإلنجاز الى  والتشييد حيثالبدء في أعمال البناء  -

  توقيع مذكرة تفاهم مع( شركةCinturion لتأجير شبكة ألياف معتمة، من غونان بالمنطقة )عاًما مع إيرادات سنوية  25كم لمدة  1551الحديثة بالحدود الشمالية، ويبلغ طولها  رقية إلىالش
 (، وذلك للبدء بتسويقه دوليًا.Orange & iLevantأخرى اكتمال ربط الحدود األردنية مع مشغلين اثنين ) ومن جهة( مليون لاير سعودي، 5متوقعة بقيمة )

 تاحةلتقوم األخيرة باستئجار وتسويق شبكة النطاق العريض من شركة  السعودية( )زينتصاالت المتنقلة توقيع اتفاقية تجارية مع شركة اال  الخدمة للمستفيد األخير. ضوئيات وا 
مكانياتها الكبيرة في قطاع االتصاالت وتقنية   2018فقد تم اختيار المؤتمر السعودي للشبكات الذكية  المعلومات،من أهداف واستراتيجيات شركة ضوئيات المتكاملة إبراز بنيتها التحتية وقدراتها وا 

طالق ضوئيات المتكاملة كأول مقدم خدمات مبيعات  2018ومؤتمر عرب نت  التحتية واالتصاالت في المملكة ومساهمتها اإليجابية في مشروع نشر النطاق العريض  الجملة للبنيةلتقديم وا 
 .2020نامج التحول الوطني الخاص بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بر 

 
 ( الشركة السعودية لشراء الطاقة:ز

ب أنظمة المملكة العربية السعودية، بتاريخ تعد الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، تأسست بموج
على رخصة المشتري الرئيس من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم الشركة  حصلتلاير سعودي، وقد  2,000,000رأس مال مدفوع قدرة م ب31/5/2017هـ الموافق 5/9/1438
 م.6/7/2017هـ الموافق 12/10/1438ر( وتاريخ -170656)

لمقرة من هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج المزدوج، ويتبع مجلس المديرين اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات يدير الشركة مجلس مديرين تم تشكيله من قبل الجمعية العامة للشركاء، وفقًا للضوابط او 
 هي:والمكافآت، ولجنة المراجعة. ويتبع للمشتري الرئيس ثالث وحدات تنظيمية رئيسة 

دأبت الشركة منذ الموافقة على تأسيسها على استكمال متطلبات التأسيس ، و ود، باإلضافة إلى الوحدات المساندةقطاع المتاجرة، قطاع االنتاج المستقل والطاقة المتجددة، قطاع اتفاقيات وامداد الوق
 .مع الجهات الحكومية ذات العالقة

 :الطاقة لشراء السعودية الشركة مهام

دارة تنفيذها، ومراقبة المستقل واإلنتاج المتجددة الطاقة ومشاريع الجديدة الشراكات وتأسيس وتطوير بها المتاجرةو  الكهربائية والطاقة القدرات تدبير  االتفاقيات وا 
تضمنت الرخصة الصادرة الكهربائية و  الطاقة سوق ويروتط بتأسيس تنظيميةال الجهات مع والمشاركة استخدامه، كفاءة ورفع الوقود وتوفير الطاقة وشراء لبيع التجارية
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لى حين استكمال تحويل  .يا مع الشركة السعودية للكهرباءمن هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج المزدوج قيام المشتري الرئيس بدور الخلف في اتفاقيات شراء وبيع الطاقة وامداد الوقود المبرمة حال وا 
 .شركة السعودية للكهرباءطرف االتفاقيات من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، عملت الشركة على إدارة تلك االتفاقيات نيابة عن ال

 :االهتمام بالطاقة المتجددة
سنة  25ميجاوات لمدة  300م بتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة من شركة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 2018في طور اهتمام الشركة بالمصادر المتجددة للطاقة فقد قامت الشركة في عام   

 م.2020ومتوقع أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خالل عام 
 

 

  :( برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباءح

ة منها؛ ، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للشركة من إنشاء عدٍد كبيٍر من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشر لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة
م. ولمساندة 2007( " والذي أقرتـه في عام IPPsباإلضافة الستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها " مشاركة القطـاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية )

 33  بأكثر من  المستقلة، وُقدرت االستثمارات في هذه المشاريع البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجاالت الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
( ميجاوات بنجاح ودخال  1,729( في ضرماء بمنطقة الرياض بقدرة ) 11( ميجاوات ومشروع الرياض ) 1,204في رابغ بمنطقة مكة المكرمة بقدرة )  1-وعي رابغتم تنفيذ مشر   حيث  مليار لاير؛

محطة إنتاج مستقل في العالم ذات دورة مركبة تعمل بالغاز ( ميجاوات وهي أكبر  3,927)   م، مشروع محطة القرية لإلنتاج المستقل بالمنطقة الشرقية وبقدرة2013التشغيل التجاري في عام 
 لإلنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:  ، كما أن هنالك مشاريعاً  2016ودخلت التشغيل التجاري في عام  م21/9/2011الطبيعي ووقعت اتفاقياته بتاريخ 

  ميجاوات باستخدام نظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد وقعت اتفاقياته مع تحالف )اكوا باور  (2,060قدرة )برابغ بمنطقة مكة المكرمة وب 2-مشروع محطة رابغ
 .م2018الربع األول من عام م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد التشغيل التجاري للمحطة في 2013ووقعت اتفاقية شراء الطاقة في نهاية  (،نجو وسامس

  م، وسيكون 2017( ميجاوات، عام 1,504)وبخار( بقدرة  -الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة )الفاضلي( لإلنتاج المزدوج )كهرباء  دخلت
 اهلل.م إن شاء 2019التشغيل التجاري للمحطة في ديسمبر 

 ميجا  10أول مشروع بالمملكة يتم تطويره بنظام االنتاج المستقل يعمل بالطاقة الشمسية ويرتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية بقدرة وهو  مشروع محطة توليد ليلي األفالج للطاقة الشمسية
يبات واالنشاءات للمشروع وجاري تنفيذ وقد تم االنتهاء من الترك "،وات وهو ثمرة اتفاق وجهد مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني "تقنية

  .2019ربط المشروع بالشبكة ومن المخطط أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خالل النصف األول من عام 
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  ور السعودية بمشاركة من شركة الجهاز مع شركة المشروع التابعة لشركة أكوا با 2018فبراير  14وقد وقعت اتفاقياته في  ميجا وات 300بقدرة مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية
، وقد تضمنت اتفاقيات المشروع شرط أن تكون 2019السعودية، وجاري العمل في التركيبات واالنشاءات للمشروع ومن المخطط أن يتم التشغيل المبدئي للمشروع أواخر العام الحالي 

 المشروع.تكاليف انشاءات  % من30نسبة المحتوى المحلي والتوطين للخدمات والمواد ال تقل عن 

 
 التي تحت التنفيذ والمخطط لها: (IPP)وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توطين صناعات الكهرباء( ط

وتوظيف القدرات الوطنية. وقد أطلق عليه برنامج بناء الرتباطه ببناء المعرفة ونقل التقنية وبناء قاعدة للصناعات الكهربائية  بناء“برنامج جديد لتوطين الصناعات الكهربائية باسم اعتمدت الشركة 
 ”.BENA –Build & Employ National Abilitiesوكاختصار ألسم البرنامج باللغة اإلنجليزية 

للمساهمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ول توطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها وتحديد الفرص االستثمارية المطلوب توطينهاثالث مبادرات تهدف لرفع نسبة الا البرنامج يندرج تحت هذو 
الشركة من رفع كفاءة أعمالها التشغيلية  ، وتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية من خالل توطين الصناعات الكهربائية محليا ونقل تقنيتها مما يمكن2030في تحقيق أهداف رؤية المملكة التنموية 

 -وهي: ، على ثالث مبادرات رئيسية"بناء"  ومشاريعها الرأسمالية. ويشتمل برنامج
 

 اسم المشروع
 قدرة المشروع اإلنتاجية

 )ميجاوات(

استثمار القطاع الخاص 
 في رأس مال المشروع

 تاريخ إكمال المشروع

 م03/2018 %50 2,060 لإلنتاج المستقل  )المشروع قيد التنفيذ( 2رابغ  محطة مشروع

الفاضلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكوا  محطةمشروع 
 ( المشروع قيد التنفيذ  السعودية )

(1504) 
 م12/2019 % 40

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكوا 
 تحت التطوير 100 % 3,800 مشتري للطاقة ، )مخطط( السعودية وتكون الشركة

 2019 100 % 10 مشروع محطة توليد ليلي األفالج للطاقة الشمسية
 2019 100 % 300 مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية
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 االولى: دعم وتحفيز المصنعين والمقاولينالمبادرة 

المحتوى المحلي للمورد أو  قيمة العطاء وقيمةمعادلة تحفيز مبنية على قبولة فنيًا وفق المتقييم العروض المحليين من خالل  والمقاولين المصنعين وتحفيز لدعم وآليات سياسات طورت الشركة
دات وقيمة ما يصرف للبحث والتطوير وكذلك تطوير المصنع أو المقاول، والذي يشمل أجور وتدريب وتطوير الموارد البشرية المحلية وقيمة ما يتم تأمينه من المصانع المحلية من مواد أو مع

 ردين المحليين وقيمة الصادرات مقارنة بإجمالي قيمة المصاريف التشغيلية السنوية أو قيمة العطاء للعقد.المو 
 

 والمتوسطة  الصغيرة المنشآت وتحفيز الثانية: دعم المبادرة
 بالسعر كميات المناقصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع أفضليةمن % 10 إلى قد تصل من خالل تخصيص نسبة والمتوسطة الصغيرة المنشآت وتحفيز لدعم وآليات سياسات وضعت الشركة

 من سعر العطاء األقل والفائز بالمناقصة الرئيسية بعد االنتهاء من احتساب العروض المقدمة وتطبيق معادلة المحتوى المحلي.% 10 تصل الى

 
 المواد:تحديد فرص التوطين بصناعات  الثالثة:المبادرة 

أو  ع المستثمرين والشركات العالمية الستقطابهم إلنشاء مصانع محليةوالتواصل ملعمل . إضافة لالمطلوبة والخدمات الفنيةرص التوطين في صناعات المواد وقطع الغيار فحيث جددت الشركة 
 .جان المشتركة بين المملكة والدول األخرىمراكز خدمة فنية وتقنية من خالل تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة والل

، حيث يتم تزويد والخدمات من المحفزات التي حرصت الشركة وعملت على توفيرهار المعلومات والبيانات عن الفرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار يوتعتبر الشفافية والوضوح وتوف
 االلكتروني. من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركةاحتياجاتها كما تقوم الشركة بنشر خطة  القتصادية،االمستثمرين بالبيانات الالزمة لدراسات الجدوى 

العديد من المعارض كما تم إقامة  اللكتروني،ا. وهو متاح على موقع الشركة تصنيعيةفرصة  100أكثر من  كتيب "الفرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار" الذي تضمن تم تحديثوقد 
. إضافًة الى توقيع اتفاقية مع مجلس الغرف السعودية الستقطاب رجال وسيدات األعمال وكذلك تم توقيع اتفاقية مع االستثماربلجهات الراغبة للشركات والمصانع واهذه الفرص وتعريف لعرض 

مواد ومعدات قاعدة امدادات  عزيزتالفرص الصناعية المطروحة من قبل الشركة. وبإذن اهلل سيكون لهذه الجهود واالتفاقيات دور محفز في صندوق التنمية الصناعية السعودي لتسهيل تمويل 
 االقتصاد الوطني.موثوقية الطاقة الكهربائية وخلق القيمة المضافة على كفاءة سلسلة اإلمداد ورفع زيادة  الشركة، باإلضافة إلى
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  :مثلة بتوطين العديد من الفرص االستثمارية الهامة تفخر الشركو 
 

 الحالة مجال الصناعة/الخدمة الشركة
 مؤهل ك.ف 380كابالت الجهد الفائق مصنع  شركة كابالت جدة

 مؤهل مصنع أعمدة التأريض المبادئ الفنية للصناعات المعدنية
 مؤهل مصنع عوازل البوليمر شركة ميمف للصناعات الكهربائية

 مؤهل (RMU)مصنع وحدة الربط الحلقي  شركة الفنار
 مؤهل مصنع ملحقات هوائية شركة تعزيز المتقدمة للصناعة

 مؤهل مصنع ملحقات لكابالت الطاقة تيهان السعودية
 في المراحل األخيرة من االنشاء ومحوالت العزم صيانة نواقل الحركة شركة فويث الشرق األوسط

 
حيث كان عدد المصانع  2001% عن عام 840محلي بنسبة نمو  مصنع 575الى أكثر من  العددوصل ، حيث المصانع المحليةمن  عدد المسجلين في زيادةة فرت جهود الشركسكما أ

 مصنع محلي في تلك الفترة. 61المحلية 
% من سعر المصانع 60بنسب تزيد عن لبعض المواد سعار الشراء أيض توطين صناعة بعض قطع غيار محطات التوليد البخارية والتي نتج عنها تخفموظفي الشركة تم  وبجهود

 . قطع غيار مضخات بمحطات التوليدعلى سبيل المثال و من خالل تصنيعها في ورش الشركة وذلك الخارجية 
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 ( المحافظة على البيئة:ي
" ودعم االقتصاد الوطني من خالل تقليل االعتماد على النفط والمحافظة على البيئة وتسعى الشركة من "الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة في رؤية الشركة البيئيةتتمثل  

ير، واتخاذ تدابير التقليل المثل للموارد، واعادة االستخدام والتدو خالل برنامجها للتحول االستراتيجي إلى التزامها بحماية البيئة من خالل سياستها البيئية بتنويع مصادر الطاقة النظيفة، واالستخدام ا
 من النفايات، إضافة إلى االمتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية السائدة والمساهمة في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

ل على شهادات االنشاء والتشغيل البيئي، وقد ادى كل ذلك إلى بإجراء المراجعة البيئية لجميع محطات التوليد واجراء دراسات تقييم االثر البيئي للحصو  2014وقامت الشركة في عام 
 م.2018% بنهاية العام 70.2م الى  2017% العام 51.8تحسن نسبة التوافق البيئي في الشركة من

 التوافق مع المقاييس البيئية:

لتزام باألنظمة والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة. باإلضافة تقوم الشركة الشركة تصميم جميع مشاريعها لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، وبما يحقق االاعتمدت 
من والذي يحدد مستوى توافق كل موقع  ISO 19011: 2011بمراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة من خالل التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي للشركة المتوافق مع 

 مواقع الشركة، ويحدد أيضا حاالت عدم التوافق مع المتطلبات البيئية وخطط التصحيح حيث تم:
 وثيقة معتمدة. 26إعداد وتطبيق وثائق التوافق البيئي وعددها  •
 تنفيذ برامج التوعية والتدريب. •
 اعداد الدراسات والمسوحات البيئية. •
 انشاء مرافق إلدارة النفايات. •
 لزيوت والمياه الملوثة بالمحطات.تحسين أنظمة فصل ا •
 (.SO2 ,NOx, PM10,and PM2.5جهاز للمراقبة المستمرة لالنبعاثات ) 288تركيب  •
 %.60( التي تخفض انبعاثات اكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى LNBاستخدام أجهزة االحتراق المطورة ) •
 %.99( للحد من انبعاث الدقائق العالقة بنسبة تصل إلى Electrostatic Precipitatorsاستخدام المرسبات اإلليكتروستاتيكية ) •
 ( الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكبريت.Seawater FGDاستخدام تقنية ) •
 تركيب أنظمة المراقبة والتحكم بانبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين. •
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 الطاقة النظيفة: 

ليد الغازية النظيفة، قامت الشركة بزيادة انتاجها من الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية والتي تعتمد على استخدام حرارة العوادم من وحدات التو ولتعزيز االعتماد على الطاقة الكهربائية 
لمشروع هو الرابع في برنامج المشاريع المستقلة إلنتاج لإلنتاج المستقل / المرجان : يعد هذا ا 2كمصدر حراري للغاليات بدال من حرق المزيد من الوقود، ومن اهم المشروعات مشروع رابغ 

لكهرباء يعمل بتقنية الدورة المركبة وبكفاءة حرارية إجمالية الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، ويشكل عالمة فارقة في قطاع الكهرباء في المملكة نظرًا لكونه أول مشروع مستقل إلنتاج ا
 . 2018فبراير  23ميغا واط. بدء التشغيل التجاري للمشروع في تاريخ  2060كة بطاقة كهربائية إجمالية قدرها %. ويمد الشب58.8تبلغ 

لطاقة الشمسية كما ومشاريع محطات التوليد الحرارية المدمجة مع ا جزيرة فرسانكما بدأت الشركة بالتوجه نحو انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كما في محطة  
تعمل الشركة السعودية للكهرباء عن قرب  2030ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومنذ اإلعالن عن رؤية المملكة العربية السعودية  100في محطات وعد الشمال وضبا الخضراء اللتان تتضمنان 

جيجاوات. ويأتي ضمن مشاريع الشركة السعودية للكهرباء مشروع ليلى  9.5لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة  مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادرتها
الطاقة الموقعة بين  شراء اتفاقيةميجاوات في محافظة األفالج حسب  10األفالج المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية: يعد أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة العربية السعودية بسعة 

 219، إضافة إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة بما يعادل سنة 25فترة المشروع ألف برميل من الديزل خالل  800الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وسيوفر المشروع أكثر من 
 لشمسية وجاري العمل من قبل شركة تقنية للطاقة إلكمال أعمال الربط مع الشبكة. ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وقد تم االنتهاء من تركيب األلواح ا

هللة/كيلوواط ساعة( حسب اتفاقية شراء الطاقة  8.781ميجاواط، وقدد حقق سعر قياسي للتعرفة بلغ ) 300مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية: الذي تبلغ سعته 
، إضافة إلى سنة 25خالل فترة المشروع مليون برميل من الديزل  40السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيس( وشركة سكاكا للطاقة الشمسية. وسيوفر المشروع أكثر من الموقعة بين الشركة 

ار العمل على إنهاء الدراسات والتصاميم بالتعاون بين المشتري الرئيس مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. تم اإلغالق المالي للمشروع وج 10.5الحد من انبعاث الغازات الضارة بما يعادل 
برميل من النفط سنويًا  10,298سيؤدي الى توفير  الرياح مماكيلووات من طاقة  2750وشركة المشروع.  ولالستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح، تم تنفيذ مشروع بمنطقه حريمالء بقدرة 

تم طن سنويًا. كما بدأت إمداد مباني الشركة بالطاقة النظيفة وذلك بدءًا من مبنى مجمع الشركة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية والذي  5046اني أكسيد الكربون بما يعادل وتخفيض انبعاثات ث
 إمداده بالكامل بالطاقة الكهربية المولدة من الطاقة الشمسية.

لكربون"، اتفاقية شراكة مع شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة بمجموعة بن الدن السعودية إلنشاء "الشركة السعودية الخضراء لخدمات اكذلك وقعت الشركة السعودية للكهرباء  
دارة برامج تخفيض انبعاثات الكربون، ومشاريع آلية التنمية النظيفة، ومكافحة التلوث البيئي وفقًا للبروت وكوالت والمعاهدات الدولية واإلقليمية، واألنظمة المحلية في هذا والتي تهدف إلى تطوير وا 

 مشروع بالشركة ساهم في خفض غازات االحتباس الحراري. 26حصر الشأن فقد تم تسجيل مشروع ليلى واالفالج للطاقة الشمسية إلصدار شهادات انبعاثات الكربون. ايضا تم 
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 التوقعات المستقبلية: خطط وقرارات الشركة المهمة و لوصف  -16     

 
  :الشركةأنشطة هيكلة  إعادة ( أ

بجهود كبيرة  م2018وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد قامت الشركة خالل عام  2030مواكبًة لرؤية المملكة 
 الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة. لتحقيق أهداف الرؤية من خالل دراسة الكثير من

الذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، و 
كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية التي  ين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال االستثمار في قطاع الكهرباء،للمشترك

 تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة والتي من اجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه هي:
 

 لب المتنامي على الطاقةتلبية الط. 
 االستدامة وتنويع مصادر الطاقة. 
 التشغيل ةكفاء. 

االستثمارات العامة ووزارة المالية، تهدف  المزدوج وصندوقوهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج  لطاقة والصناعة والثروة المعدنيةكما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة ا
 ليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.وير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل االقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاإلى تط

 .للشركة السعودية للكهرباءشركة مستقلة مملوكة كالعام المنصرم اتخذت الجمعية العامة للشركة قرارًا هامًا بتأسيس الشركة السعودية إلنتاج الطاقة وخالل 
كهرباء واإلنتاج المزدوج وفقًا لألهداف وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم ال

 الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن اهلل. عجلة االقتصادكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق ال

 



 

 م2018مجلس اإلدارة تقرير  50                                  

 :القرارات المهمةب( 

  مليار  9.75أمريكي )أي ما يعادل  مليار دوالر 2.6من تاريخ التوقيع، بقيمة  اعتباراً م اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، مدته سنة واحدة 18/01/2018يوم الخميس وقعت الشركة
 لاير سعودي(، يسدد دفعة واحدة.

 إصدار صكوك اسالمية بصيغة  م طرح20/09/2018الخميس  الشركة يومت نهأRegS  مليون دوالر أمريكي )أي ما  800في األسواق الدولية، مقسمة على شريحتين، األولى بقيمة
مليون دوالر أمريكي )أي  1200والثانية بقيمة  م،27/1/2024 % وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في4.222ي ثابت قدره مليون لاير سعودي( وعائد دوري سنو  3000يعادل 

 م.27/09/2028% وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 4.723وعائد دوري سنوي ثابت قدره  سعودي(مليون لاير  4500ما يعادل 
 فهد بن حسين السديري،  وتكليف األستاذ للشركة،من منصب الرئيس التنفيذي  الشيحة،م، على استقالة المهندس زياد بن محمد 03/10/2018مجلس إدارة الشركة يوم األربعاء  وافق

 م.16/11/2018منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين( رئيسًا تنفيذيًا للشركة، اعتبارًا من  حينها)الذي يشغل 
  يتضمن إدراج أسهم شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( ضمن المستفيدين في أي توزيعات أرباح  الذي ه7/2/1440وتاريخ  91برقم راء صدور قرار من مجلس الوز

 .مستقبلية
 مليون لاير تقريبًا للسنة التأمينية الواحدة. ٥٧٥بـ ن غلف للتأمي عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد اسرهم مع شركة ميدم 13/11/2018الثالثاء وقعت الشركة يوم 
  عدة بنوك دوليةمع  مليار لاير سعودي( 8.06مليار دوالر ) 2.15تمويل تسهيالت دولية دوارة مشتركة بقيمة  اتفاقيةم 29/11/2018وقعت الشركة يوم الخميس الموافق. 
  على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء. م18/12/2018 الثالثاء للشركة يوم الجمعية العامة العادية التاسعة عشرةوافقت 
  مدة خمس سنوات.ل مجموعة سامبا الماليةمع  مليار لاير سعودي 2.4بقيمة  م اتفاقية تمويل مرابحة ثنائية25/12/2018الثالثاء وقعت الشركة يوم 

 

 :الخطط والتوقعات المستقبليةج( 
 التالي: الى م2023تستهدف الشركة تلبية لهذا الطلب التوسع لتصل بنهاية عام  بالمملكة،في ضوء النمو المضطرد لالقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة 

 ( ميجاوات.5,894بحوالي ) قدرات توليد جديدة من محطات الشركة اضافة 
 ( ميجاوات.11,034ات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية، ستضاف قدرات بحوالي )في زيادة قدر  ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص  
 ( محطة تحويل.174( كم دائري، و)11,239خطوط نقل بطول ) اضافة 
 مشترك.( مليون 10.8وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى ) م،2023بنهاية عام ( مليون مشـترك جديد 1.4الخدمة الكهربائية لحوالي ) ايصال 
  ( كم.152,200أطوال خطوط توزيع بطول ) بإضافةتعزيز شبكات التوزيع 

م، 2023بنهاية عام  %2.1أيام التطوير إلى أيام العمل  وتسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة
 %.92ستحافظ الشركة على نسبة التوطين التي تبلغ و برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة وفي إطار 
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 (نما) المرحلة الثانية برنامج التحول االستراتيجي المتسارع( د
دالت األداء القياسية ألفضل شركات الطاقة العالمية. وقد بلغ اجمالي الوفر ستستمر الشركة في رفع جهود كفاءة األداء وتحسين اإلنتاجية والوصول بمؤشرات األداء في الشركة إلى مع

 النحو التالي: م على2018مليار لاير خالل عام  2.9مليار لاير منها  16.8م مبلغ 2018م وحتى نهاية عام 2014من برنامج التحول االستراتيجي المتسارع منذ انطالقه في بداية 
 األلومنيوم.لتحول من كابالت النحاس إلى مليار لاير من ا 1.2توفير  •
 مليار لاير من خالل إعادة تصنيف فئات االستهالك وتجميع العدادات ومعامل الضرب وغيرها. 1.4فوات االيرادات بمقدار  •
 مليون لاير بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود. 188توفير  •
 االستراتيجي.مليون لاير نتيجة تطبيق آلية الشراء  165توفير  •

 

   :وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها تواجهها الشركةالمعلومات المتعلقة بأي مخاطر  -17

بالتطوير  الشركاء، وكذلك المخاطر المتعلقةتواجه الشركة بعض المخاطر؛ كالمخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية على المدى القريب، والمخاطر المتعلقة بالموردين والعمالء و 
افظة على الكفاءات البشرية )الموارد البشرية(، والمخاطر المتعلقة والتغير السريع في التقنية، وارتفاع أسعار المواد، وتغير استخدام الوقود واألنظمة المنظمة لحماية البيئة، والمخاطر المرتبطة بالمح

 بالسوق والمخاطر اإلعالمية.
 

 :تاج ونقل وتوزيع الكهرباءالمخاطر والصعوبات المرتبطة بإن
االستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على  آفاقفتح  ، بجانبجميع القطاعاتالتطور والنمو الكبير في  عنالناجمة الزيادة السنوية الكبيرة في األحمال الكهربائية  تؤدي

 صعوبة تأمين مسارات ومواقع المحطات والخطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويالت الالزمة لهذه المشاريع.لي األوقات المحددة ، وعلى الجانب اآلخر صعوبة دخول المشاريع فالطاقة الكهربائية
 يتطلب ما يلي: لمواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنهو 
 %( من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادرًا على:15 -10توليد مناسب ) ي. توفر احتياط1

 أخير محتمل أو أي خطأ خالل اإلجراءات التنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة.مواجهة أي ت 
  الخاصتفادي تأخر تنفيذ مشروع محطات التوليد من قبل القطاع (IPP.) 
 قات في شبكات التوزيع القديمة أو عوامل أخرى، تفادي االنقطاعات أو فصل التغذية عن بعض األحمال نتيجة للخروج االضطراري لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود اختنا

لى االقتصاد الوطني، وتتم مثل: أعمال الصيانة وتوصيالت المشتركين والعوامل المناخية. وقد قامت الشركة من خالل استشاري عالمي بعمل دراسة عن أثر االنقطاعات ع
 دارة الشركة.إلس ا متابعة تنفيذ توصيات الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية لمجحاليً 

  ها.ينفيما بتوفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة . 2

 بائية، مع عائد ربحي على االستثمار.ر كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقة الالزمة لتغطية التكاليف التشغيلية واالستثمارات الرأسمالية إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكه إيجاد تعريفة . 3

  .ألي تأخير في دخول مشاريع الشركة في وقتها المحدد امساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تفاديً . 4
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 :المتعلقة بالموردين والعمالء والشركاء والصعوبات المخاطر

 :التاليوذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع اإلنتاج المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء، وتتمثل هذه المخاطر في  ،مالء والشركاءتواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والع
تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة  ا يزيد من حدة التنافس في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية المتسارعة والتيزيادة الطلب إلنشاء محطات الطاقة عالميً  -1

نشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.  ،والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة ،بسبب النمو السكاني الملحوظ  وا 
 اج.االلتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف اإلنت -2
 استقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لرفع معدالت النمو االستثماري المستمر في هذا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة. -3
ر األيدي العاملة والنزاعات اإلقليمية ومخاطر نتيجة ندرة بعض المواد الخام في األسواق العالمية وارتفاع أجو  ،الخام والمواد الوقود وأسعاروالتأمين االرتفاع في أسعار وتكاليف الشحن  -4

 الحروب.

 :المخاطر المرتبطة بالقوانين واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة
وعدم االلتزام مع اإلطار التنظيمي  رباء،لقطاع الكهقد تواجه الشركة مخاطر ترتبط باألنظمة واألحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خالل مخاطر تعديل األنظمة واللوائح والقرارات المنظمة 

 ر ثقافة االلتزام.لسياسات الشركة. لذا انشأت الشركة وحدة مختصة بااللتزام، من مهامها التأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح الداخلية والخارجية، ونش

   :توأمن المعلوما المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية والصعوبات المخاطر
ا في خدمة شركات مماثلة ل التقنيات الحديثة التي أثبتت نجاحً هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية، وتقوم الشركة باختيار أفض

أيضًا مخاطر أمن المعلومات، مثل الهجوم االلكتروني على  وهناك األسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير.ا وتنتجها شركات عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل ا وعالميً محليً 
حتى يتسنى الرجوع لها في ومات في بعض المدن الرئيسية البرامج الحساسة ومراكز التحكم. توجد لدى الشركة خطة وقائية لمكافحة البرامج المجهولة واالختراقات، كما تم انشاء مراكز ألمن المعل

 الظروف الصعبة.

 :المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية والصعوبات المخاطر
ءات للحد من تسرب الكفاالشركة حاليًا  قامتو  هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات ومؤسسات أخرى،

، والقروض السكنية الميسرة ،مثل: )نظام صندوق التوفير واالدخار ،من اإلجراءات واألنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها على االستمرار بالعمل لدى الشركة بعمل عددبالشركة 
 .الخارجي( واالبتعاث ،والتدريب
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 :االئتماني(الفائدة / التصنيف سعر  التمويل //  )السيولة المخاطر المتعلقة بالسوق
ف السيولة واالئتمان بشكل كبير حيث يتم إيداع النقد )والذي يتم الحفاظ عليه عند مستوى مليار لاير سعودي كحد أدني( لدى بنوك ذات تصني تنتهج الشركة سياسة تحد من التعرض لمخاطر

هذه الذمم  مالئها الذين ال يدفعون فواتيرهم تحد من تعرضها لمخاطر ائتمان تتعلق بأرصدة الذمم المدينة لدى عمالئها. ويتم قيدائتماني مرتفع. وكما أن قدرة الشركة على قطع الخدمة عن معظم ع
 المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي عادة ال يشكل أثر جوهري على نتائج الشركة.

والتي  المتاحة التمويل المتعلقة بهذا البرنامج وفق مبالغ الكافية أثناء إدارة النفقات بالمرونة فأنها تحرص دائما أن تحتفظ الرأسمالية للشركة، نفقاتال المتعلقة ببرنامج وفيما يخص مخاطر التمويل
 ختلفة.يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التدفقات النقدية من العمليات والقروض الحكومية الحسنة والصيغ التمويلية التجارية الم

م بالدوالر األمريكي واللاير السعودي، وكما وفيما يخص مخاطر التعرض للعمالت األجنبية، فال يوجد تعرض جوهري يجب تغطيته ضد هذا النوع من المخاطر حيث أن معظم معامالت الشركة تت
 يجري مراقبة التقلبات في أسعار العمالت بصفة مستمرة كإجراء احترازي.

 العمولة ألسعار دورية دائمًا مراجعة عرض للتغيرات في أسعار العمولة التي تنتج بشكل رئيس من قروض الشركة التي تم الحصول عليها لتمويل النفقات الرأسمالية فهناكوبخصوص مخاطر الت
 مة إلى معدالت ثابتة عبر بعض أدوات التحوط أيضًا.هذه المخاطر وقد تم مقابلة هذه المخاطر بتثبيت جزء من تعرضها لمعدالت العمولة العائ آثار من الحد من للتحقق

 م لم تجد إدارة الشركة ألي من المخاطر المذكورة اعاله أثر جوهري على أعمال الشركة. 2018وبنهاية العام 

 المخاطر اإلعالمية: 
عت خطة إعالمية شاملة للتعامل مع هذه المخاطر بمنهجية واضحة تعزز من مكانة الشركة األخبار التي من شأنها المساس بصورة وسمعة الشركة وعالمتها التجارية، لذا فإن الشركة وضتشمل 

 .وتساهم في المحافظة على صورة الشركة بما يليق بمكانتها
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 :ملخص النتائج المالية -18

وصافي الربح للعام المالي  ،واإليرادات والمصروفاتوحقوق المساهمين  ،والمطلوبات الموجوداتالتالية تفاصيل  توضح الجداولو  ،للشركةوقائمة الدخل  فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي
 (:لها المتممة واإليضاحات المرفقة على القوائم المالية االطالعيمكن المالية األربعة السابقة )ولمزيد من التفاصيل  باألعواممقارنة  ،م2018

 
   :قائمة المركز المالي ( أ

     
 األرقام باأللف لاير

 2014 2015 2016 2017 2018 البيان

  41,207,820            38,747,458            44,101,740            38,627,705         43,602,873        موجودات متداولة 

  61,326,983            89,288,722            2,911,089              2,843,219           2,850,946          الموجودات األخرى طويلة األجل

  215,373,390          229,993,769          374,009,392          404,289,536      418,102,025     صافي الموجودات الثابتة 

  317,908,193          358,029,949          421,022,221          445,760,460      464,555,844     إجمالي الموجودات 

  46,949,382            62,691,531            158,338,112          151,718,123      160,776,342     المطلوبات المتداولة  

  52,360,618            57,207,444            69,450,875            85,003,765         88,178,140        قروض وصكوك طويلة األجل

  159,355,697          177,781,847          127,635,437          136,729,165      141,923,584     المطلوبات األخرى

  258,665,697          297,680,822          355,424,424          373,451,053      390,878,066     إجمالي المطلوبات

  41,665,938            41,665,938            41,665,938            41,665,938         41,665,938        المدفوعرأس المال 

  17,576,558            18,683,189            23,931,859            30,643,469         32,011,840        االحتياطيات واألرباح المدورة

  59,242,496            60,349,127            65,597,797            72,309,407         73,677,778        اهمينحقوق المس

  317,908,193          358,029,949          421,022,221          445,760,460      464,555,844     إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 

 .IFRSم معدة حسب المعايير الدولية 2016 م،2017م ،2018ائم المالية لعام القو تم اعداد  -
  .SOCPAم معدة حسب المعايير السعودية 2014 م،2015لقوائم المالية لعام اتم اعداد  -
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 م2018-2014مقارنة الموجودات وحقوق المساهمين خالل األعوام 
 األرقام باأللف لاير

 2018 2017 2016 2015 2014 
 317,908,193 358,029,949 421,022,221 445,760,460 464,555,844 موع الموجوداتمج

 258,665,697 297,680,822 355,424,424 373,451,053 390,878,066 مجموع المطلوبات

 59,242,496 60,349,127 65,597,797 72,309,407 73,677,778 مجموع حقوق المساهمين

 
 

 م2018-2014ة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خالل األعوام مقارنة الموجودات المتداول
 األرقام باأللف لاير

 2018 2017 2016 2015 2014 
 41,207,820 38,747,458 44,101,740 38,627,705 43,602,873 مجموع الموجودات المتداولة

 276,700,373 319,282,491 376,920,481 407,132,755 420,952,971 مجموع الموجودات غير المتداولة

 317,908,193 358,029,949 421,022,221 445,760,460 464,555,844 مجموع الموجودات

 

 
 م2018-2014اإليرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خالل األعوام 

 األرقام باأللف لاير

 2018 2017 2016 2015 2014 
 38,490,670 41,538,732 49,860,998 50,684,906 64,063,638 إيرادات تشغيلية
 37,392,422 39,945,888 44,069,046 45,435,712 59,484,056 مصاريف تشغيلية

 3,606,594 1,543,642 4,545,257 6,908,249 1,757,133 صافي ربح )خسارة( الفترة
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 :( قائمة الدخلب
 األرقام باأللف لاير                                                                            

 2014 2015 2016 2017 2018 البيان

  38,490,670  41,538,732  49,860,998  50,684,906  64,063,638 ايرادات تشغيلية

 (36,462,927) (38,953,467) (43,008,530) (43,995,312) (58,144,024) تكلفة المبيعات

  2,027,743  2,585,265  6,852,468  6,689,594  5,919,614 مجمل الربح

 (929,495) (992,421) (1,060,516) (1,440,400) (1,340,032) مصاريف إدارية وعمومية

 (37,392,422) (39,945,888) (44,069,046) (45,435,712) (59,484,056) إجمالي مصاريف تشغيلية

  0  0 (110,257) (2,829,155)  0 برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية

  0  0  0  6,119,546  0 اعفاء من مديونية رسوم البلديات

  0  0  978,895  1,465,097  1,436,021 ايرادات اخرى ،صافي

  1,098,248  1,592,844  6,660,590  10,004,682  6,015,603 الدخل التشغيلي

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

 (537,239)  201,513  0  0  0  ايرادات غير متكررة)مصاريف(  .

  0  0 (2,053,806) (2,752,144) (4,136,617) صافي تكاليف التمويل،

  410,404 (250,715)  0  0  0 صافي -إيرادات ومصروفات أخرى 

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 
  0  0 (59,835) (108,876) (62,338) بطريقة حقوق الملكية

  0  0 (1,692) (235,413) (59,515) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

  3,606,594  1,543,642  4,545,257  6,908,249  1,757,133 صافي الربح

 

 .IFRSم معدة حسب المعايير الدولية 2016 م،2017م ،2018القوائم المالية لعام تم اعداد  -
.SOCPAم معدة حسب المعايير السعودية 2014م ، 2015مالية لعام القوائم التم اعداد  -
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 م2018-2014مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خالل األعوام 

 األرقام باأللف لاير

 

 2018 2017 2016 2015 2014 
 46,949,382 62,691,531 158,338,112 151,718,123 160,776,342 المطلوبات المتداولة

 177,955,708 194,997,809 154,674,795 177,368,303 183,644,815 المطلوبات غير المتداولة
 33,760,607 39,991,482 42,411,517 44,364,627 46,456,909 القرض الحكومي
 258,665,697 297,680,822 355,424,424 373,451,053 390,878,066 مجموع المطلوبات

 

 

 
  :التحليل الجغرافي إليرادات الشركة -19

 
 بها:حيث يوضح الجدول التالي تحلياًل جغرافيًا لمبيعات الشركة حسب المناطق )القطاعات( التي تعمل  ،تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة

 األرقام باأللف لاير

 البيان السنة
 منطقة األعمال

 المجموع
 الجنوبية الغربية الشرقية الوسطى

 59,623,454  6,004,932  18,358,051  16,508,094  18,752,377 االيرادات / المبيعات 2018

 45,446,163  3,925,163  13,329,644  13,334,402  14,856,954 االيرادات / المبيعات 2017
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   :ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركةإيضاح  -20

 األرقام باأللف لاير

 

  :من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمعتمدة  إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة -21
 

العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين  لمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكةل تم إعداد القوائم المالية الموحدة
  القانونيين.

 
 
 
 

 نسبة التغير -التغيرات + /  2017 2018 البيان

  26  13,378,732  50,684,906  64,063,638 المبيعات / االيرادات

  31 (14,048,344) (45,435,712) (59,484,056) يلمصاريف التشغ

 (2) (29,076)  1,465,097  1,436,021 ايرادات اخرى ،صافي

 (100)  2,829,155 (2,829,155)  0 برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية

  100 (6,119,546)  6,119,546  0 اعفاء من مديونية رسوم البلديات

 (40) (3,989,079)  10,004,682  6,015,603 صافي الربح التشغيلي

  50 (1,384,473) (2,752,144) (4,136,617) صافي تكاليف التمويل،

 (43)  46,538 (108,876) (62,338) الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

 (75)  175,898 (235,413) (59,515) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 (75) (5,151,116)  6,908,249  1,757,133 صافي الربح 
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 :والمستثمر بها الشركات التابعة -22

ا/ أسهما  في رأسمال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها  حسب الجدول التالي: تمتلك الشركة حصص 
 

مكان مزاولة  مكان التأسيس مر بهاالشركات التابعة والمستث م
 النشاط

نسبة  النشاط رأس المال المدفوع
 الملكية

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس  1
 التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية 
 السعودية

دول الخليج 
 العربية

1,407,000,000 
 دوالر أمريكي

 %31.6 نقل الطاقة بين الدول األعضاء

 هرباء للصكوكشركة الك 2

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

 %100 تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء لاير  500,000

دارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية وا لاير   50,000,000 شركة ضوئيات لالتصاالت 3 لكهربائية لتقديم خدمات إنشاء واستئجار وا 
 االتصاالت

100% 

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 4
 

10,000,000,000 
 لاير

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

100% 
 
 

نشاء وامتالك وتشغيل وص لاير  4,000,000 شركة ضرماء للكهرباء 5 يانة مشروع ضرماء إلنتاج الكهرباء بمنطقة تطوير وا 
 الرياض

50% 

 2,506,230,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 6
 لاير

نتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية   %50 تملك وتوليد وا 

نشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع لاير  923,750,000 شركة رابغ للكهرباء 7  %20 رابغ بمنطقة مكة المكرمة تطوير وا 

 1,403,850,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 8
 لاير

 %50 بمنطقة مكة المكرمة 2تطوير وانشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ 
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 الشركات التابعة والمستثمر بها: تابع:

 

مكان مزاولة  مكان التأسيس الشركات التابعة والمستثمر بها م
 طالنشا

نسبة  النشاط رأس المال المدفوع
 الملكية

 شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع 9

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

إدارة المشاريع االنشائية، ووضع التصاميم التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ  لاير   5,000,000
 المشاريع في قطاع الطاقة

100% 

المختبر الخليجي لفحص المعدات  شركة 10
 الكهربائية

انتاج محوالت ومولدات كهربائية وأجهزة التحكم لمحطات الكهرباء وخطوط  لاير  360,000,000
 وكابالت الضغط العالي وأجهزة اختيار المعدات

25% 

بخار والمياه منزوعة المعادن الستخدامها لألغراض القيام بنشاط اإلنتاج المزدوج لل لاير  1,500,000 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج 11
الصناعية وتوليد وتخزين وبيع الطاقة الكهربائية والبخار والمياه منزوعة المعادن 

نشاء وصيانة مصنع اإلنتاج المزدوج  .وتملك وتطوير وتمويل وا 

30% 

الشركة السعودية الخضراء لخدمات  12
 الكربون 

ة اعمال وانظمة وبرامج تخفيض انبعاث الكربون ومشروعات الية تطوير وادار  لاير 1,000,000
التنمية النظيفة وفق البروتكوالت والمعاهدات الدولية واالقليمية واالنظمة المحلية 

لصالح الغير ومزاول انشطة وادارة اعمال تجارة شهادات  ذات العالقة لصالحها او
نبعاث وتسجيلها لصالحها تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من برامج تخفيض اال

 او لصالح الغير  في االسواق العالمية واالقليمية والمحلية.

51% 

تنظيم  هيئةالرخصة التي تصدر من  ألحكامالقيام بنشاط المشتري الرئيس وفقا  لاير  2,000,000 الشركة السعودية لشراء الطاقة 13
يع توليد الكهرباء، وبيعها الكهرباء واإلنتاج المزدوج )الهيئة( ويشمل طرح مشار 

الى  وتوريدهوابرام االتفاقيات الالزمة لذلك وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة 
المنتجين الموقع معهم اتفاقيات تحويل الطاقة واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها 

 او القواعد التي تصدرها . لألسلوبالى األشخاص خارج المملكة وفقا  و من

100% 

شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت  14
 وتقنية المعلومات

انشاء واستئجار وتشغيل شبكات االتصاالت ونقل المعلومات السلكية والالسلكية  لاير 1,000,000
وامتالكها وتطويرها وتقديم خدمات االتصاالت ونقل البيانات وتقنية المعلومات 

لشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام الكاملة لإلفراد والمؤسسات العامة والخاصة ول
بجميع االعمال ذات العالقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير واالستئجار 

 قولة وتأسيس البنى التحتية الممكنة لها لمزاولة أغراضها .نلألصول الثابتة والم

100% 
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  :والمستثمر بها األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعةتفاصيل  -23
 

 أدوات الدين عدد األسهم / الحصص والمستثمر بها الشركات التابعة م
 ال يوجد سهم   1,407,000 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1
 ال يوجد حصة   10,000 شركة الكهرباء للصكوك 2
 ال يوجد حصة   5,000,000 شركة ضوئيات لالتصاالت 3
 ال يوجد حصة   200,000,000 طنية لنقل الكهرباءالشركة الو  4
 ال يوجد سهم   400,000 شركة ضرماء للكهرباء 5
 ال يوجد سهم    250,623,000 شركة هجر إلنتاج الكهرباء 6
 ال يوجد سهم   92,375,000 شركة رابغ للكهرباء 7
 ال يوجد سهم   1,000,000 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 8
 ال يوجد حصة   100,000 كهرباء السعودية لتطوير المشاريعشركة  9
 ال يوجد سهم  36,000,000 شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية 10
 ال يوجد حصة  150,000 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج 11
 ال يوجد حصة  1,000,000 الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون 12
 ال يوجد حصة  200,000 ة السعودية لشراء الطاقةالشرك 13
 ال يوجد حصة  100,000 شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات 14
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  :سياسة الشركة في توزيع األرباح -24

 توزع الشركة األرباح الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
%( مـن رأس 30النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتيـاطي المـذكور )%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي 10يجنب ) -1

 المال المدفوع.
اهمين. وللجمعيـة المـذكورة علـى المسـ للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتـه قـدر اإلمكـان -2

 كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
هــ، 24/9/1430( وتـاريخ 327مجلـس الـوزراء رقـم )هـ، وقـرار 24/9/1430( وتاريخ 169( من البند )ثانيًا( من قرار مجلس الوزراء رقم )2مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة ) -3

 .%( من رأسمال الشركة المدفوع5نسبة ال تقل عن )يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين 
تصرف مكافأة مجلـس اإلدارة وفـق  ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات،النظام االساس للشركة السعودية للكهرباءمع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( من  -4

 ما تقرره الجمعية العامة، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
مرحليـة بموجـب قـرار يجـدد بـاح يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفـويض الجمعيـة العامـة للشـركة لمجلـس اإلدارة بتوزيـع أر  -5

 سنويًا.

  
ألف لاير وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح وفقًا لما ورد في النظام األساسي  (1,757,133، أرباًحا صافية قدرها )م2018وقد حققت الشركة خالل عام 

 للشركة، وذلك على النحو التالي:
 لاير االرقام باأللف

 نسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

 من رأس المال 7% النسبة

 749,293 اإلجمالي
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وأي تغيير في تلك  الحقوق،ركة بتلك وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الش -25
  األخيرة:ق خالل السنة المالية الحقو

األحقية في التصويت ألي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين  م، أية مصلحة في فئة األسهم ذات2018ديسمبر  31خالل العام المالي المنتهي في ال توجد 
 م:2018% فأكثر وأي تغير في الملكية خالل 5الذين يملكون 

 نسبة التغير  صافي التغير  العام نهايةعدد األسهم في  هم في بداية العامعدد األس 
 0 0 3,129,237,550 3,129,237,550 صندوق االستثمارات العامة

 0 0 288,630,420 288,630,420 شركة أرامكو السعودية
 

لشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة ا -26
 : تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

 م21/01/2018انتهت عضويتهم بتاريخ  أعضاء مجلس اإلدارة الذين ( أ

 الصفة االسم
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير تغيرصافي ال
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - اعتبارية صالح بن حسين العواجي

 م21/01/2018انتهت عضويتهم بتاريخ 
 

 - 1,050 شخصية سليمان بن عبداهلل القاضي
 - - اعتبارية عصام بن علوان البيات

 - - اعتبارية يوسف بن عبدالعزيز التركي
 - - شخصية لي بن احمد السويدع

 - - اعتبارية صالح بن سعد المهنا
 - - اعتبارية عبدالحميد بن أحمد العمير
 - - اعتبارية عبدالمجيد بن عبداهلل المبارك

 - - شخصية سعود بن محمد النمر
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 م21/01/2018بدأت عضويتهم بتاريخ  نالذيأعضاء مجلس اإلدارة  ( ب

 الصفة االسم
 نهاية العام العامبداية 

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - - - - اعتبارية خالد بن صالح السلطان

 - - - - - - اعتبارية نجم بن عبداهلل الزيد 

 - - - - - - شخصية عصام بن علوان البيات 

 - - - - - - اعتبارية عبدالكريم بن علي الغامدي 

 - - - - - - اعتبارية جيرارد مستراليت

 - - - - - - اعتبارية راشد بن ابراهيم شريف

 - - - - - - شخصية عبدالعزيز بن فهد الخيال

 - - - - - - اعتبارية د بن ناصر الريسئرا

 - - - - - - شخصية عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

 

 :حقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية و  ( ج

 

 االسم
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

  اوال : كبار التنفيذين
 %0 0 - 2,250 - 2,250 ةبن عبدالوهاب خوندن أسامة
  كبار التنفيذيناقارب : ثانيا  

 %0 0 - 2,945 - 2,945 أسامة بن عبدالوهاب خوندنة /والدأمن اثنين 
 %0 0 - 928 - 928 احمد بن عباس سندي /زوجة
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:  -27
                  م31/12/2018أ( بيان بالقروض التجارية كما في 

 األرقام باأللف لاير                        الرأسمالية:  بغرض الصرف على المشاريع  م2018المديونية بنهاية عام  يوضح الجدول التالي تفاصيل

القيمة  البيان
اإلجمالية 

 ألصل القروض

رصيد القروض أول  االستحقاقتاريخ  تاريخ القرض
الفترة كما في 

 م1/1/2018

المسحوب من 
 القروض خالل العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

 العام

 رصيد القروض
نهاية الفترة  
 م31/12/2018

  (I)قرض مرابحة 
 بمشاركة عدد من الجهات

6,000,000 2008 2020 1,363,636 - 545,455 818,181 

  (II)قرض مرابحة 
 بمشاركة عدد من الجهات

5,000,000 2010 2025 3,076,000 - 384,800 2,691,200 

  (III)قرض مرابحة 
 ركة عدد من الجهات*بمشا

10,000,000 2016 2025 8,000,000 2,000,000 533,333 9,466,667 

 1,186,286 214,936 - 1,401,222 2024 2009 2,583,375 قرض مباشر من صندوق االستثمارات العامة 
 4,687,971 937,739 - 5,625,710 2021 2016 5,625,710  والتجارةقرض مباشر من بنك الصين للصناعة 

قرض مباشر من بنوك الصادرات والواردات 
 األمريكي والكندي

4,057,417 2010 2021 1,233,974 - 362,795 871,179 

قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك 
 الصادرات الفرنسي

3,709,125 2011 2024 1,897,431 - 309,129 1,588,302 

الجهات وبضمان ومشاركة من قرض بمشاركة عدد 
 ك الصادرات الكوريةبنو 

5,251,120 2012 2026 3,938,159 - 437,584 3,500,575 

الجهات وبضمان ومشاركة  من قرض بمشاركة عدد
 الصادرات اليابانيةو بنوك الصادرات الكورية 

7,240,715 2013 2028 6,498,418 - 603,363 5,895,054 

 مليار لاير سعودي. 10مليار لاير سعودي إلى  8ل المرابحة المحلي المشترك المشار إليها أعاله، حيث تم رفع قيمة القرض من اتفاقية تموي بتعديل م2018 سبتمبر 11الشركة في  * قامت
رصيد المستغل اليـال وبلغ ر  3,150,000,000مبلغ م 2018شهر مع عدة بنوك محلية تستخدم للنفقات التشغيلية وصل إجماليها بنهاية عام  12ولدى الشركة قروض تجارية قصيرة األجل لمدة 

 ريـال. 1,750,000,000م مبلغ 2018عام نهاية بمنها 
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 األرقام باأللف لاير
 

القيمة اإلجمالية  البيان
 ألصل القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد القروض أول الفترة 
 م1/1/2018كما في 

المسحوب من 
 القروض خالل العام

المسدد الفعلي للقروض خالل 
 امالع

 رصيد القروض
 م31/12/2018نهاية الفترة 

الجهات وبضمان  من قرض بمشاركة عدد
ومشاركة بنك الصادرات الكورية 

"KEXIM" 

3,375,585 2016 2029 3,375,585 - 281,269 3,094,316 

الجهات بضمان  من قرض بمشاركة عدد
 "KSUREبنك الصادرات الكورية "

1,575,336 2016 2029 1,575,336 - 131,259 1,444,077 

 قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
 "شريحة الريـال" 

2,500,000 2015 2018 2,500,000 - 
تم التسديد بالكامل في موعد 

 االستحقاق
- 

 قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
 "شريحة الدوالر"

5,251,120 2016 2019 4,688,575 562,545 
تم التسديد بالكامل في موعد 

 االستحقاق
- 

 قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
 "شريحة الدوالر"

8,066,263 2018 2023 
- 

 8,066,263 - 8,066,263 

 قرض تمويل تجسيري دولي مشترك
  )بمشاركة عدد من الجهات(  

9,750,520 2018 2019 - 9,750,520 7,503,500 2,247,020 

 1,125,000 375,000 - 1,500,000 2020 2017 1,500,000 4محلي  قرض ثنائي
 1,083,333 216,666 - 1,300,000 2021 2017 1,300,000  5 محلي قرض ثنائي
 3,062,500 437,500 - 3,500,000 2022 2017 3,500,000  6 محلي قرض ثنائي
 2,400,000 - 2,400,000 - 2024 2018 2,400,000  7 محلي قرض ثنائي

 6,562,878 - - 6,562,878 2022 2017 6,562,878 قرض مشترك دولي 
 

 مدفوعات تجارية تسهيالت
 لاير. ألف 482,827م 2018بلغ رصيده في نهاية عام  تسهيالت المدفوعات التجارية باللاير السعوديعدة اتفاقيات مع عدد من البنوك وقعت المجموعة 
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 موضح في البيان( هو األرقام باأللف )باللاير / الدوالر حسب ما             م31/12/2018ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 

 

 

 

 م 2030لاير سعودي والمنتهية في  7,000,000,000البالغ قيمتها  3قرار الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية  بموجب *
 

 تاريخ اإلصدار حجم اإلصدار  البيان
 للصكوكالمسدد الفعلي 

 خالل العام

القيمة اإلجمالية لإلصدار 
 بعد التعديل

 االستحقاقتاريخ 

 * الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث( بالريـال السعودي

5,730,690  2010 

 
 
- 

 م2030  يوجد تعديلال
م، 2022مع حق الشراء المبكر في عام 

 م2026م ، 2024

 بالريـال السعودي الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع(

4,500,000  2014 

 
- 

 م2054 ال يوجد تعديل
م، 2024مع حق االسترداد المبكر في عام 

 م2044م ، 2034

 2022 ال يوجد تعديل - 2012 4,687,850 مليون دوالر أمريكي(  1250الصكوك الدولية )

 2023 ال يوجد تعديل - 2013 3,750,750 مليون دوالر أمريكي(  1000الصكوك الدولية )

 2043 ال يوجد تعديل - 2013 3,750,750 مليون دوالر أمريكي(  1000الصكوك الدولية )

 2024 تعديلال يوجد  - 2014 5,625,600 مليون دوالر أمريكي(  1500الصكوك الدولية )

 2044 ال يوجد تعديل - 2014 3,750,400 مليون دوالر أمريكي(  1000الصكوك الدولية )

 2024 ال يوجد تعديل - 2018 3,000,800 مليون دوالر أمريكي(  800الصكوك الدولية )

 2028 ال يوجد تعديل - 2018 4,501,200 مليون دوالر أمريكي(  1200الصكوك الدولية )
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  لاير األرقام باأللف                                      م31/12/2018بيان بالقروض الحكومية كما في ( ج     

 البيان
 

القيمة اإلجمالية 
 ألصل القروض

تاريخ 
 القرض

تاريخ 
 االستحقاق

رصيد القروض 
أول المدة كما في 

 م1/1/2018

المسحوب من 
القروض خالل 

 العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

 العام

رصيد القروض نهاية 
 م31/12/2018المدة 

المسجل كفرق بين 
القيمة الحالية والقيمة 

 المستلمة
 القرض الحكومي

 )ناتج عن المقاصة(
14,938,060 

منذ تأسيس 
 الشركة

- 14,938,060 - - 14,938,060 - 

  وزارة المالية

 (1) قرض حسن من الدولة
15,000,000 2010 2034 15,000,000 - - 15,000,000 (6,263,213) 

 وزارة المالية 

 (2قرض حسن من الدولة )
51,100,000 2011 2036 38,325,000 - - 38,325,000 (21,396,278) 

  وزارة المالية

 (3قرض حسن من الدولة )
49,400,000 2014 2038 16,075,000 - - 16,075,000 (10,221,663) 

 (37,881,154) 84,338,060  - 84,338,060   130,438,060 اإلجمالي

 
 مؤجلة.حكومية منح والقيمة الحالية ضمن  رق بين القيمة المستلمةيظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذات الصلة، ويتم تسجيل الف* 
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أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب -28 

 : ذلكعوض حصلت عليه الشركة مقابل 
 م.  31/12/2018مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في  ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق

 
 :، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركةقديةأو أوراق مالية تعا بموجب أدوات دين قابلة للتحويل حقوق التحويل أو اكتتابألي وصف  -29
 م.2018أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام أو حقوق مشابهة   توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتابال
 

 :  المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعةاء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق ألي استرداد أو شر وصف  -30
 .ة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعةقيمة األوراق المالية المدرجل وأاسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، ال يوجد 
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 ين: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا  فيه أسماء الحاضر  -31
 

 بيان بأسمـاء أعضاء مجلس اإلدارة وعـدد االجتماعات التي حضرها كل عضو:   م، وفيما يلي 2018خالل عام  ( اجتماعا13عقد مجلس إدارة الشركة )
 عدم الحضور    الحضور 

 االسم

 

 عدد االجتماعات وتاريخها

 اإلجمالي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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              13 ن صالح السلطانخالد ب

              13 نجم بن عبداهلل الزيد 

              13 عصام بن علوان البيات 

              13 عبدالكريم بن علي الغامدي 

      X   X X    10 جيرارد مستراليت

      X  X      11 بن ابراهيم شريفراشد 

 X     X        11 عبدالعزيز بن فهد الخيال

              13 د بن ناصر الريسرائ

         X     12 عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

 م18/12/2018 : تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: -32
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب الشركة لسجل المساهمين عدد الطلبات

 خمس طلبات

 عامة عقد جمعية م21/01/2018 

 عامة عقد جمعية م19/02/2018  

 عامة عقد جمعية م25/06/2018 

 صرف األرباح م27/06/2018

 عامة عقد جمعية م18/12/2018
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 :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة  -33

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

لتحلية المياه المالحة )حيث والمؤسسة العامة  وأرامكو السعوديةيتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خالل ملكيتها لصندوق االستثمارات العامة 

  المستقلين. الطاقة انتاجالى شركات  باإلضافةان الجهات المشار اليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية( 
 

 فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 

 لاير()المبالغ باأللف                    مبيعات الطاقة الكهربية (أ 

 المنتهية في للسنة  

  
 م2018ديسمبر 31

 

 م2017ديسمبر 31

 :الكهربائيةمبيعات الطاقة 

 

 

 

 

 الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

 

12,753,544  8,795,385 

 كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

 

   

 أرامكو السعودية     

 

333,689  276,478 

 امة لتحلية المياه المالحة   المؤسسة الع     

 

651,812  391.930 

  

13.739.045  9,463,793 

 

 

 )المبالغ باأللف لاير(                 مشتريات الطاقة ورسوم البلديات (ب 

  
 المنتهية في للسنة

 مشتريات الطاقة:

 
 م2018 ديسمبر 31

 

 م2017 ديسمبر 31

 مجموعةكيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي لل

 

   

 أرامكو السعودية

 
10,781,478  10,058,436 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

 
570,566  538,586 

     المشتركة العمليات

 583,816  563,849  للكهرباء ضرما شركة

 957,436  908,292  للكهرباء رابغ شركة

 805,241  713,019  الكهرباء إلنتاج هجر شركة

 132,512  422,415  الكهرباء إلنتاج المرجان ركةش

  13,959,619  13,076,027 
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 :   لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم والشركة أركة طرفا  فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش -34
 

 

 :  ين عن أي مكافآتبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي  -35
 .مكافآتال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي 

 
 :  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح -36

هـ، وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من األرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى 24/9/1430وتاريخ  327بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 
 ألرباح.في ا معن حقوقه األخرين ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين أي، م2018هـ. وال توجد خالل عام 1430/ 12/ 30تبدأ من تاريخ 

 

 
 شروط العمل أو العقد مدة العمل أو العقد مبلغ العمل أو العقد أو العقد طبيعة العمل

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص 
 ذي عالقة بأي منهم

تقديم شركة ميدغلف للتأمين خدمة التأمين  1
الصحي لموظفي الشركة السعوديين وأفراد 

 اسرهم

 لاير  مليون 575
 للسنة التأمينية

تين سنة أساسية و سن
 اختيارية

ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم 
 تمنح أي مزايا تفضيلية

 الزيد  عبداهللنجم بن 
 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميدغلف 
 للتأمين

تقديم شركة ميدغلف للتأمين خدمة التأمين  2
الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين 

 وأفراد اسرهم

 لاير  مليون 36
 للسنة التأمينية

ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم  سنة
 تمنح أي مزايا تفضيلية

 الزيد  عبداهللنجم بن 
 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة ميدغلف 
 للتأمين

اتفاقية تمويل مرابحة ثنائية مع مجموعة  3
 سامبا المالية

ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم  نواتخمس س مليون 2400
 تمنح أي مزايا تفضيلية

 فهد بن حسين السديري 
 الرئيس التنفيذي المكلف للشركة 

 وعضو مجلس ادارة في مجموعة سامبا المالية
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لمالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة ا -37
   :وأسبابها

 :الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  :ة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةبيان بقيم -38

 برنامج االدخار: ( أ
األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة  بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار )اختياري( لتحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى

 ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة. ،االستمرار في الخدمة وتحفيزهم على
لشروط االستثمار  ار أموال البرنامج وفقاً وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب الستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، وتختار الشركة مجاالت مناسبة الستثم

 وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين. ،اإلسالمية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر
% عند 10 % من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتقّيده في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من100وتساهم الشركة بنسبة 

يلي  % عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك، وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء االشتراك وفق الضوابط النظامية. وفيما100اكتمال السنة األولى لالشتراك وتصل إلى 
 من مساهمة الشركة خالل العام: إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم

 البيان
 بآالف الرياالت السعودية

 م2017 م2018

 6,910 10.991 الرسوم الجمركية

 12,770 10,952 الزكاة والضريبة

 1,012,111 976,908 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 0 0 رسوم البلدية

 10,865 33,198 أخرى

 1,042,656 1,032,049 اإلجمالي
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 المستحق للموظفين من مساهمة الشركة مساهمة الموظف البيان
 533,740,479 552,341,310 الرصيد كما في بداية العام

 22,096,519 (4,987,287) م2018صافي المضاف/ المستبعد خالل العام 

 555,836,998 547,354,023 الرصيد نهاية العام

 

 

 :مج القروضبرنا (ب
ن بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مرابحة( واصلت الشركة للعام الثامن تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساك

% من تكلفة التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف ألي سبب، وقد 70ساهمة الشركة بتحمل لاير( ومدة سداد تمتد إلى عشرين عامًا، مع م 1,200,000بتمويل يصل إلى )
 م. 2018( موظًفا من البرنامج خالل عام 515استفاد )

 

  :السجالت المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها -39

ي لمهامهما وتقوم عد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنفيذه بفاعلية، وذلك من خالل ما يظهر من مالحظات خالل أداء المراجعة الداخلية والمراجع الخارجإن نظام الرقابة الداخلية أ     
يحه من مالحظات من قبل اإلدارة ومتابعة ما هو جار تصحيحه، المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات ذات الصلة لتصحيح المالحظات وتقديم تقرير دوري إلى لجنة المراجعة يوضح فيه ما تم تصح

لتي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية، وطبقت حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه إلدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية ا
داخلية نشاط مستقل ويرتبط بلجنة ًيا متكاماًل لقيد كافة المعامالت المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح، علمًا بأن نشاط المراجعة الالشركة نظاًما مالًيا محاسب

بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات المراجعة، ويقوم بتنفيذ مهام عملها طبًقا لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة، حيث يقوم 
ى كفاءة بات الخارجيين والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدمالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بالنظر في المالحظات التي يقدمها مراجعي الحسا

حظات التي ظهرت من خالل تلك المراجعات والتركيز وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة المال
ًا أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيًدا على مجموعة المالحظات ذات األثر المباشر واألهم على نظام الرقابة الداخلية، علم
 مطلقًـا عن ذلك، وتقر الشركة أنه ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.
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 تقرير المحاسب القانوني للشركة:  -40
على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في م 25/06/2018المنعقدة بتاريخ  رةالعادية الثامنة عشوافقت الجمعيـة العامة 

 . ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.م31/12/2018
 

 للشركة:توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني   -41
 منذ اعتماده في الجمعية العامة السابقة.لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني 

 
 

ص لتحقيق عطائهم المتواصل والمخلوفى ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي الشركة على 
مر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، سائال  اهلل، سبحانه وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تست

 ائية.التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهرب


