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 من االنجازات للشركة الوطنية لنقل الكهرباء 2015العام شهد 
ً
املشاريع و بدء املراحل املتقدمة لتنفيذ م عددا

هذا التقرير أهداف ومشاريع الخطة االستراتيجية، وكذلك مؤشرات اداء الشركة حيث يستعرض . االستراتيجية
 :  م والتي تهدف إلى 2015لعام وقائمة الدخل 

 

 .عالية وتكلفة مثلىبموثوقية أن نستمر في تطوير وتحسين أداء الشبكة الكهربائية لنقل الطاقة •

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بجميع اللوائح والقوانين الحكومية ذات العالقة بصناعة الطاقة تتمثل أن •
 .الكهربائية

أن نقدم الدعم الكامل لسوق الطاقة الكهربائية من خالل توفير خدمات  عادلة وذات جودة لجميع •
 .عمالئها

أن ندعم موظفينا باملشاركة في صناعة القرارات، وأن نحقق لهم بيئة عمل عالية األداء لتمكينهم من •
 .  االنتاجية العالية

 .أن نستثمر  موارد الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتكون شركة تجارية•

 

 مقدمة
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 ي اململكة نقل الكهرباء هي املحرك الرئيس ي لضمان وأمن واستمرار التشغيل لنظام الطاقة فشبكة 

 :شركة النقل نعمل لتحقيق هدفين رئيسيين في السنوات الخمس القادمةونحن في  العربية السعودية 
 

تقديم خدمات فعالة في سوق الكهرباء من حيث التكلفة واملوثوقية، مع التطبيق الكاملل لجميلع الللوائح املعملول مهلا ملن قبلل •
 .هيئة االنتاج والكهرباء املزدوج، و أن تكون هذه الخدمات ذات جودة كهربائية عالية وتحقق أقص ى قدر من العوائد

 .أن نكللون جهللة العمللل املفضلللة فللي مجتمعنللا، و يتحقللق ذلللك برفللع اانتاجيللة والتطللوير  املسللتمر والت سلليس لثقافللة عمللل فعالللة•
 

 هذه لدعم استراتيجية مشاريع ثماني من سلسلة أطلقنا و  األعمال تطوير  في كبيرا تقدما الكهرباء لنقل الوطنية الشركة حققت
 جميع حل على معا نعمل فإننا ذلك إلى بااضافة ، واملوظفين اادارة بين املتبادلة الثقة من أساس على تنفيذها يتم و  األهداف،

 العمل في ثقافتنا من إن . املتاحة للموارد االمثل االستخدام حيث من فعالة بطريقة و  املحدد الوقت في حلول  وتقديم  العوائق
 عمل بيئة وخلق مرتفع بشكل املوظفين معنويات على واملحافظة التجارية، سمعتنا لتعزيز  جاهدين بالسعي عالية بإيجابية األداء
 أرجاء في الكهرباء نقل منظومة تطوير و  االستدامة ثقافة نشر  على ستمرار ال ا و  التركيز مع القادمة، السنوات مدى على وملهمة آمنة

  عام في حصلت حيث .... العربية املحافل في مميز  و  فعال حضور  للشركة كان  ايضا ، السعودية العربية اململكة الغالي وطننا
  حصلت م2015 عام وفي .... املنشآت و  للهيئات تشغيل منظومة أفضل جائزة على م2013

ً
 صيانة منظومة أفضل جائزة على أيضا

  اليد الشركة ملوظفي كان دقيقة عمل وخطوات جهود خالل من إال  تتحقق تكن لم العظيمة االنجازات هذه العربي الوطن في
  . فيها الطولى

ً
 العاملية الشركات مصاف من نكون  ب ن رؤيتنا حقيقبت ذلك و  املساهمين رضا تحقيق االستراتيجية أهدافنا من أيضا

 .والتقنيات والنظم املعايير  أحدث تبني خالل من الكهرباء نقل في
 ليث بن أحمد البسام. م

 التنفيذيالرئيس 

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
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 مللللللللللن , وقللللللللللد بللللللللللدأت اعمالهللللللللللا. هللللللللللي شللللللللللركة مملوكللللللللللة بالكامللللللللللل للشللللللللللركة السللللللللللعودية للكهربللللللللللاء•
ً
مباشللللللللللرة اعتبللللللللللارا

 .م01/01/2012

 

نشللللللال العمليلللللللات واللللللللتحكم، نشللللللال الصللللللليانة، نشلللللللال )انشللللللطة رئيسلللللللية هلللللللي  6يتضللللللمن هيكلهلللللللا التنظيملللللللي  •
 .، بااضافة إلى إدارتين مركزيتين (التخطيط، نشال الهندسة، نشال املشاريع، نشال الخدمات الفنية

 

مهمللللة الشللللركة علللللى تشللللغيل النظللللام الكهربللللاةي ونقللللل الطاقللللة الكهربائيللللة مللللن مواقللللع إنتاجهللللا إلللللى مراكللللز تللللن  •
اسللللههالكها ودراسللللة توقعللللات األحمللللال ، ووضللللع الخطللللط لتعزيللللز النظللللام الكهربللللاةي ملقابلللللة األحمللللال املتوقعللللة ، 

كملا تقلوم الشلركة . بااضافة إلى التواصل مع كبار املشلتركين وتحديلد احتياجلاتهم وطريقلة تغلذيههم بالكهربلاء 
بالتنسيق مع املنتجين املستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء وتبادل الطاقة وتمثيل الشركة كمشتري رئيس ملن 

 .املنتجين املستقلين

 

خطللللط وأهللللداف الشللللركة  فللللي تعزيللللز اامللللدادات الكهربائيللللة مللللع خفلللل  تكاليفهللللا ، ومواصلللللة العمللللل فللللي تتمثللللل •
 ملن هلذه الخطلط أنجلزت الشلركة خلالل علام . استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية

ً
 2015وانطالقا

ً
م ، علددا

 .من املشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة اسههدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها 

 

 نبذة عن الشركة

70/7 



  رؤيتنا  
 

 والنظم المعايير أحدث تبني خالل من الكهرباء نقل في العالمية الشركات مصاف من نكون أن•
 .والتقنيات

 

   رسالتنا 

 

 ويدعم للموارد األمثل االستخدام يحقق وبما اقتصادية وبكفاءة عالية بموثوقية الكهرباء نقل•
 .الوطني لالقتصاد المستدامة التنمية

 

  قيمنا  
 

 .األمثل الوجه على بها ونفي ومنسوبينا وعمالئنا وطننا تجاه مسؤولياتنا ندرك : مسؤولون•

 .لتنفيذها الزمن ونسابق االستراتيجية الخطط بتبني ونبادر المستقبل نستشرف : مبادرون•

 .وأهدافها شركتنا رؤية لتحقيق الواحد الفريق بروح معا   نعمل : متعاونون•

 .ومهامنا وأعمالنا تعامالتنا كافة في المهنية والممارسات األخالقية بالقيم نتمسك : ملتزمون•

 

 رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا
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 الهيكل التنظيمي 
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 .االقتصادي للنظام الكهرباةيالتشغيل •

 .الطاقةنظام إدارة تشغيل •

 واملسههلكيناالحمال اليومية بين املنتجين إدارة •

 الكهربائيةواعتماد خطط الطوارئ مراجعة •

السهو عبدالمحسنفهد  .م  
 نائب النشاط

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة

 العمليات والتحكم

الوسطى-عمليات الشبكة   

الغربية -عمليات الشبكة   

الشرقية -عمليات الشبكة   

الجنوبية -عمليات الشبكة   

 مركز التحكم الوطني

 تخطيط التشغيل

 أنظمة التحكم
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والتشغيل امليداني ملعدات الشبكة الصيانة •
الكهربائية ضمن خطط وبرامج الصيانة 

 :والتشغيل املعتمدة
 وتوفير قطع الغيار واجهزة تخطيط

 .االختبارات والفح 
 وتوفير املعدات االحتياطية تخطيط

 .االستراتيجية
 وتشغيل انظمة التحكم وشبكات صيانة

 .االتصاالت
 وتشغيل معامل الزيوت واختبارات ادارة

 .  عدد واجهزة الصيانة والفح 
وتنفيذ مشاريع استبدال املعدات تخطيط •

 .املههالكة
وتنفيذ مشاريع ازاحة الخطول تخطيط *•

 .االخرى املرافق العامة املتعارضة مع 

علي سليمان الرماح .م  
 نائب النشاط

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة
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 .برامج املشاريع املعتمدة بامليزانياتتنفيذ •
 .ومراقبة واعتماد إجراءات مقاولي املشاريعمتابعة •
 .التقارير الدورية للمشاريع قيد التنفيذإصدار •
 املقاولينوإدارة تصاريح العمل وتقييم أداء قيادة •

 .واملوردين

الجربوعإبراهيم فهد  .م  
 نائب النشاط

 مشاريع الجهد العالي

 مشاريع الوسطى

 مشاريع الغربية

 مشاريع الشرقية

 مشاريع الجنوبية

 مساندة المشاريع

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة
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الدراسات والخطط املتعلقة بخطول النقل عمل •
ومحطات التحويل املطلوبة لشبكة النقل ملواجهة النمو 

 . بشكل سنوي 
مع الرأسمالية وتنسيق خطط مشاريع الشركة إعداد •

 .الشركة السعودية للكهرباء، وإصدار خطابات البدء
وإعداد متطلبات ايصال التيار الكهرباةي لكبار دراسات •

املشتركين الصناعيين مثل ارامكو وسابك وبع  
 .املرافق الحكومية واالستثمارية

الدراسات الفنية للنظام الكهرباةي ووضع إعداد •
 .الخيارات والبدائل املناسبة

أحرام ومسارات خطول النقل ومواقع محطات تامين •
 (.ف.ك 132 – 110)التحويل للجهد العالي 

خالد حامد الغامدي. م  

النشاطنائب   

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة

 التخطيط

 تخطيط الشبكة

 مساندة التخطيط

 الخدمات الهندسية
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شبكة وتطوير مواصفات و مقاييس اجهزة و معدات إعداد •
 .النقل

وتطوير إجراءات الت هيل للمقاولين واملصنعين إعداد •
 . واملكاتب االستشارية 

وإعداد محطات وخطول النقل للجهد العالي تصميم •
 . مناقصات املشاريعوتجهيز 

واالتصاالت متطلبات نطاق العمل ألنظمة الحماية توحيد •
 .للمشاريع 

عقود الشراء للمعدات الرئيسة ملشاريع الجهد العالي ادارة •
وتقديم الدعم اللوجستي للمصنعين لتوطين التقنية و ادارة 

 .الهندسة القيمية

الرفاعمحمد سليمان  .م  
 نائب النشاط

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة

 الهندسة

 هندسة الحماية

هندسة االتصاالت وأتممه 

 المحطات

 المواصفات والمقاييس 

 الهندسة والتصاميم
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للمشاريع على تنفيذ اختبارات التشغيل االشراف •

الشركة الجودة ومطابقة مواصفات الجديد العتماد 

 التقنياتمع أحدث  يتالئمالسياسات بما تطوير 

استحداث الفرص االستثمارية لشبكة االتصاالت •
 .وتحقيق رضا العمالء

السعدي عبدهللاوليد  .م  
 نائب النشاط

 الخدمات الفنية

 اختبارات التشغيل

 مراقبة أداء األصول

 خدمات االتصاالت

 البحث والتطوير

 الهيكل التنظيمي ومهام األنشطة
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 االستراتيجيةالمشاريع 

 PMO))مشروع مكتب إدارة املشاريع  
 :وصف املشروع

مشروع مكتب إدارة املشاريع يعنى بالتحكم والسيطرة على إدارة كل مشروع ألهمية تشغيله للشبكة الكهربائية في البرنامج الزمني •
 -إدارة املوارد  -التكلفة والتخطيط :  ومن مرحلة تخطيط املشروع وحتى مرحلة التشغيل يتم إدارة املشروع من حيث. املحدد له

 .  إدارة العمليات بين األنشطة -إدارة املخاطر   -حلول تقنية املعلومات 
 :أهداف املشروع

 تنفيذ املشاريع الرأسمالية في برامجها الزمنية•
 تطوير عمليات مراقبة ومتابعة وتقارير  تنفيذ املشاريع•
 .رفع موثوقية النظام الكهرباةي•

 
 Assets Management))إدارة األصول مشروع 

 :وصف املشروع
 .وضع استراتيجية شاملة لتحسين األداء ورفع اعتمادية الشبكة الكهربائية•
 PAS-55).)قياس أداء الشبكة الكهربائية وفق املعايير العاملية •
 .خف  املصروفات وزيادة اايرادات•

 :أهداف املشروع
خالل عمرها االفتراض ي وفق املعايير ( محطات وخطول النقل)إدارة األصول الكهربائية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء الكهربائية •

العاملية،  إدارة التكاليف واملصروفات واملوارد، إدارة العمليات واملمارسة بين انشطة الشركة، إدارة مؤشرات األداء، إدارة 
 .املخاطر
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 االستراتيجيةالمشاريع 

 Architecture  Wholesale Market))سوق الكهرباء التجاري بناء مشروع  
 :وصف املشروع

مرحلة  –التشغيل االعتيادي )ت سيس البنية التحتية لتشغيل الشبكة الكهربائية لتتماش ى مع املراحل االنتقالية لسوق الكهرباء •
قوانين ولوائح السوق، دقة وشفافية املعلومات والبيانات، أنظمة املراقبة، : ، أخذا باالعتبار(تحرير السوق   -املشتري الوحيد 

 .  مؤشرات أداء الشبكة، التدريب والت هيل
 :أهداف املشروع

 . تطوير أدوات وإجراءات تشغيل الشبكة لدعم سوق الكهرباء التجاري في اململكة •
 .تطوير خدمات دعم الشبكة الكهربائية •
 .KPI’sاألداء رفع كفاءة تشغيل الشبكة الكهربائية من خالل مراقبة مؤشرات •

 
 Regulatory Compliance))االلتزام التنظيمي مشروع 
 :املشروعوصف 

خطة االلتزام، رخصة نقل الكهرباء، مؤشرات )إثبات امتثال الشركة الوطنية لنقل الكهرباء للقواعد واللوائح التنظيمية للكهرباء •
،  ودعم تطبيق السياسة التنظيمية من خالل (أداء هيئة تنظيم الكهرباء، كود النقل السعودي، تطبيق اللوائح التنظيمية

 (.مراقبة تطبيق املستخدمين، املعايير املوحدة لتعزيز املساءلة واابالغ، بناء عالقة عمل قوية مع املنظم، تدريب وت هيل املوظفين)
 :أهداف املشروع

التزام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء القانوني باللوائح والقوانين املعمول مها كحامل رخصة نقل الكهرباء باململكة، من خالل •
 .االمتثال وتطبيق شرول الترخي  وتفادي الغرامات التنظيمية
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 االستراتيجيةالمشاريع 

 ((Smart National Gridمشروع شبكة وطنية ذكية 

 :املشروعوصف 

بناء شبكة وطنية ذكية لنقل الكهرباء من خالل دمج املكونات الذكية لتمكين التشغيل التجاري واتاحة الفرص املتكافئة لجميع •
واالستفادة  (WAN) تطوير أنظمة املراقبة والتحكم باملحطات، توسيع نطاق التغطية : املشاركين في السوق، ويتضمن املشروع

 .منها داخل املحطة وخارجها، توحيد إجراءات الحماية وتصميم وهندسة املحطات الذكية، إضافة تقنية نقل جديدة للخطول

 :أهداف املشروع

تطوير البنية التحتية ومواكبة تطور متطلبات سوق الطاقة في املستقبل من وسائل متقدمة للقياس والتحكم وأنظمة االتصاالت •
 .واملعلومات بالشبكة

 

 ((Improved Financial Process)تطوير العمليات املالية مشروع 

 :وصف املشروع

تطوير عمليات إعداد املوازنات ومتابعهها والتحليل املالي واملتابعة واتخاذ القرارات املناسبة لتشمل جميع الوحدات التنظيمية •
، بالشركة، مع مراعاة تطوير أداء االشرافيين املالي وتدفق املعلومات والتقارير املالية إلى اادارة التنفيذية  التخاذ أفضل القرارات

 .مع تقييم األنظمة اآللية بالشركة ودقة البيانات املالية

 :أهداف املشروع

 تعزيز  الربحية التجارية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتحسين أدائها املالي•

 .مشاركة الوحدات التنظيمية بالشركة في صناعة القرارات املالية•
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 االستراتيجيةالمشاريع 

 ( Work Environment & Benefit)بيئة العمل والعوائد مشروع 
 :وصف املشروع

 :العام في مواقع الشركة  من خاللاألداء تحسين بيئة العمل ورفع •
 برامج التدريب والت هيل والتطوير املالئمة للموظفين•
 أعداد املوظفين والتخصصات املناسبة في مواقع العمل والعوائد املناسبة للموظفين•
 .جودة املباني في مواقع العمل وأعداد ونوعيات السيارات الخفيفة واملعدات الثقيلة•

 :أهداف املشروع
 .نقل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الى بيئة عمل عالية األداء من خالل االستخدام األمثل للموارد•

 
 (Strategy Plan Execution)الخطة االستراتيجية تنفيذ 

 :وصف املشروع
 ايضاح خطة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء االستراتيجية للموظفين•
 تركيز جهود الوحدات التنظيمية على تنفيذ الخطة االستراتيجية•
 .غرس ثقافة العمل املؤسس ي وتحقيق النتائج واملساءلة واتخاذ القرار •

 :أهداف املشروع
تنفيذ الخطة االستراتيجية تتطلب ايضاح الرؤية املستقبلية للموظفين وتركيز جهودهم نحو العمل املؤسس ي في الشركة الوطنية •

لنقل الكهرباء والتعريف بآلية التنفيذ املثالية، مع أهمية توفير  عوامل النجاح والعناصر واالدوات  الالزمة للتنفيذ بالشكل 
 . امل مول 
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 شبكة النقل



 م ونسبة النمو منذ تأسيس الشركة 2015أصول الشبكة  الكهربائية لعام  إحصائيات
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 .املاض ي عن العام %  10.2وبنمو قدره ( و.م 62,260)حيث بلغ م 2015للمملكة خالل عام الكلي الجديد  الذروي تسجيل الحمل •
 .املاض ي عن العام % 21قدره بنمو  ( س/و.ج  367,672)م 2015كمية الطاقة املنقولة خالل عام زيادة  •
من الشبكات القائمة % 9وتمثل  ما نسبته , كم دائري  5,389إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكة القائمة بلغت حوالي •

 . م2014في نهاية عام 
 .ميجا فولت أمبير  40,111محول بقدرة  205محطة تحويل جديدة مها  57إنشاء •
مع , ميجا أمبير  131محوالت بقدرة إجمالية  3ميجا فولت أمبير وتم نزع  2,696محوال بصافي قدرة بلغت  16محطة بل  16تعزيز •

 للشبكة  3,186إضافة 
ً
 الكهربائية قاطعا

 
 ف.ك 380ل  230الجهد الفائق تفاصيل مشاريع 

 
 بسعة إجمالية  108محطه تحويل وتشمل ( 21)إضافة •

ً
 .أ.ف.م  34,322محوال

 .دائري  –كلم  3,602إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول حوالي•
 أ.ف.م 1,254محوالت بسعة ( 3)تعزيز محطات تحويل قائمة  بل •

 
 ف.ك 132ل  ف.ك 110الجهد العالي تفاصيل مشاريع 

 
 بسعة إجمالية قدرها ( 99)محطة تحويل جديدة تشتمل على ( 36)إضافة •

ً
 .  أ.ف.م 6,391محوال

 .  دائري  –كلم   1,788إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جديدة بطول •
 بقدرة بلغت ( 11)قائمة بلل   تعزيز محطات تحويل•

ً
 .أ.ف.م  688محوال

 .أ.ف.م 152محوالت بصافي سعة اجمالية (3)استبدال •
 

 م 2015إنجازات عام  
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وتوحيد املوصفات الشراء املوحد  مليون ريال عن طريق عقود  860مالي بقيمة تحقيق وفر  •
 .الفنية للمشاريع

مللللذكرات ( 8)تطبيللللق مشللللروع بنللللاء الشللللراكات االسللللتراتيجية مللللع كبللللار املصللللنعين وتوقيللللع عللللدد •
ملذكرة تفللاهم حتللى ( 11)تفلاهم مللع كبللار املصلنعين فللي أوروبللا وبلذلك يكللون قللد تلم توقيللع عللدد 

 م  2015نهاية عام 

بملا يعلادل توقيلع عقلد فلي كلل ) مشلروع  227م إللى 2015عدد املشاريع املوقعة في علام ارتفاع •
مقارنللة باملشللاريع املوقعللة فللي علللام % 56مليللار و بزيللادة مقللدارها  18بإجمللالي قيمللة ( يللوم عمللل 

 .م2014

كللان للله االثللر فللي تحسللين عمليللة م ممللا 2015عللام  36.2للتوليللد الللى مسللتوى كفللاءة االداء رفللع •
 .ريالمليون ( 474)مالي بقيمة التشغيل االقتصادي مما أدى إلى توفير 

بااضلللافة اللللى  ،ISO 17025الريلللاض  عللللى شلللهادة /حصلللول معمللللي املختبلللر املركلللزي باللللدمام•
 .جدة افتتاح املختبر املركزي ب

مدينللللة الللللدمام لتصللللنيع املفللللاتيح  ABBاملسللللاهمة الفنيللللة والللللدعم اللوجسللللتي انشللللاء مصللللنع•
 . ف.ك 380حتى جهد  (GIS)الغازية 

 م 2015إنجازات عام  
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زمن في  8705/  8014/  8006إعادة التغذية  للمحطات •

 .جراء االنقطاعات المفاجئةقياسي 

 

النقل خالل عام شبكة  تغيير وتركيب  العديد من المحوالت في •

 .االعمالفي مختلف مناطق  2015

 

 .االستمرار في عملية طالء و تنظيف العوازل •

 

النجاح في اصالح خطوط النقل المتضررة من شظايا القذائف •

 2من الشريط الحدودي وذلك لعدد بالقرب  بجوار قوة نجران 

قطع جزئي وذلك على خطوط النقل  27قطع كامل وعدد 

، شمال نجران ـ الخالدية ،  الرويكبةشرق نجران ـ )التالي 

 ( .ـ األخدود الرويكبةالخالدية ـ وسط نجران ، 

 

أجهزة الحماية بجهود ذاتية على الخطوط الهوائية استبدال •

الواصل  بين محطة توليد البري ومحطة  ف.ك 115للخط 

الواصل بين محطة  ف.ك 230الخط و  5الجبيل البلد رقم 

 .لايرمليون  7بوفر مالي بلغ   SWCCتوليد غزالن ومحطة 

 

 م 2015إنجازات عام  
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 الخطط المستقبلية



 وضع على الكهرباء لنقل الوطنية الشركة اعمال أستمرت
 وارتفاع الصيف فصل خالل الكهربائية لألحمال خطط 
 الشبكة واحتياجات متطلبات وتحديد ،الذروية االحمال 
 والخيارات البدائل ودراسة الجديدة املشاريع من الكهربائية 
   االستمرار مع ،واملتابعة التنفيذ وبرامج خطط ووضع املتاحة، 

  الشبكة ملعدات والدورية الوقائية الصيانة أعمال إجراء في
   واالستعداد التجهيز  االعمال تلك جميع وتسههدف  .الكهربائية

 الطلب في املتزايد النمو  وتلبية ملواجهة الجهود وتركيز  وتوحيد
  ارتفاع مع اململكة مناطق مختلف في الكهربائية األحمال على 

   االستمرار املجال هذا في الشركة أهداف ومن .الحرارة درجات
   والوقوف القائمة الكهربائية املشاريع بتفقد انشطهها قيام في

   على والعمل الكهربائية الشبكة تواجهها التي الفنية املشاكل على
   .حينها في معالجهها

 جميع في (ف.ك 380 – 110) جهد النقل شبكات وتطوير  تحسين على مستمرة وبصفة الكهرباء لنقل الوطنية الشركة تعمل كما
 استمرارية وضمان الشبكة جاهزية لرفع (الجنوبي الغربي، الشرقي، األوسط، ) القطاع  وهي للكهرباء السعودية الشركة قطاعات
  الشركة تولي كما .االستراتيجية األهداف تحقيق خالل من موثوقيهها

ً
  اهتماما

ً
 كهربائية انقطاعات أي لتالفي عام كل في الحج ملوسم كبيرا

 واالستعداد التجهيز  مع باألحمال والتنبؤ  الصيانة ألعمال املسبق بالتخطيط وذلك ، الحرام هللا بيت حجاج على تؤثر  املقدسة املشاعر  في
 .ذلك تنفيذ تعترض التي العقبات كافة وتذليل ممكن وقت ب سرع الطارئة األعمال انجاز  الكامل

 وقت ب سرع الطارئة األعمال انجاز  الكامل واالستعداد التجهيز  مع باألحمال والتنبؤ  الصيانة ألعمال املسبق التخطيط مراعاة تم كما
 .ذلك تنفيذ تعترض قد التي العقبات كافة وتذليل ممكن

 

 المستقبليةالخطط 
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 لألحمال الكهربائيةالخطط المستقبلية 

 

277 304 367 374 
403 

433 
462 487 512 537 564 

593 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 (س.و.ج) النقل على شبكات املرسلة إجمالي الطاقة 

53.8 56.5 62.3 66.2 70.0 74.5 78.7 82.6 86.9 90.8 95.0 99.4 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 (و.ج)الحمل الذروي املتزامن ملحطات التحويل في اململكة 

7.6 % 
5.1 % 

 نسبة النمو السنوية للطلب 
 على الطاقة

6.9 % to 4.8 %  

نسبة النمو السنوية للحمل 
 الذروي املتزامن

7.6% to 5.1 %  

6.9 % 

4.8 % 
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 الخطط المستقبلية للشركة

_____EXISTING 

_____ON-GOING 

_____PLAN 

 الشبكةإلى  الشمال الشرقيوربط الشمال الغربي •

 المناطقتعزيز الترابط بين •

 الربط الخليجي•

 الربط مع جمهورية مصر العربية•
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 م2024الفائق الى مشاريع الجهد 

73,912 
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69,034 

34 

8,070 
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Substations (380-550 Kv) MVANumber of SubstationsOver Head Transmission Lines
(KM,D/C)

Underground Cables (KM)

2015 - 2019 2020 - 2024 

 2024 - 2020 2019 - 2015 الفترة

 MVA 73,912 69,034 (kV to 380 kV 230)سعة املحطات  

 34 44 املحطاتعدد 

 13,319 8,070 (KM,D/C)أطوال الخطول الهوائية 

 373 685 (KM)أطوال الكوابل االرضية 
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 م2024مشاريع الجهد العالي الى 

39,608 
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5,338 
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258 
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Substations (110 kV to 132 kV)
MVA

Number of SubstationsOver Head Transmission Lines
(KM,D/C)

Underground Cables (KM)

2015 - 2019 2020 - 2024 

 2024 - 2020 2019 - 2015 الفترة

(110 kV to 132 kV) MVA  34,156 39,608 سعة املحطات 

 258 299 املحطاتعدد 

 7,139 6,263 (KM,D/C)أطوال الخطول الهوائية 

 5,338 7,763 (KM)أطوال الكوابل االرضية 
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 (مليون ريال) الرأسماليةالميزانية 
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 اإلجمالي منجز فنيا   قيد التنفيذ قيد الترسية قيد الطرح قيد اإلعداد

 التكلفة  العدد 

 2015مشاريع 
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 اإلجمالي منجز فنيا   قيد التنفيذ قيد الترسية قيد الطرح قيد اإلعداد
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 اإلجمالي منجز فنيا   قيد التنفيذ قيد الترسية قيد الطرح قيد اإلعداد

 التكلفة  العدد 

 وما قبل 2013مشاريع 
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 اإلجمالي منجز فنيا   قيد التنفيذ قيد الترسية قيد الطرح قيد اإلعداد

 التكلفة  العدد 

 2014مشاريع 

 إجمالي المشاريع
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 القوى العاملة والتطوير



 نسبة التوطين                  القوى العاملة

 

 5,312 84% 

4.3% 

 الدورات التدريبية العمليام أإلى معدل أيام التدريب 

 لف دورة أ15

 مشارك       60

 فرق الجودة الشاملة برنامج تطوير الخبرات

 فريق 33

 العاملة والتطويرالقوى 
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 برنامج تطوير 
 الدوائرمدراء 

 مشارك 131

 التطويرو  العاملةالقوى 

 برامج التدريب 
   املصنعي

مشارك 1064  
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 المشاركة االجتماعية



تنظيم وإدارة امللتقى الثاني للشركة الوطنية لنقلل الكهربلاء تحلت •
، حيلث بللغ علدد ( خطى حثيثة نحلو الريلادة.. نقل الكهرباء )شعار 

 13أوراق العملللللل املقدملللللة وعلللللدد مشلللللارك،  246 حضلللللور امللتقلللللى 
هيئللة التللدريس ورقللة عمللل فنيللة وتخصصللية، مللع حضللور أعضللاء 

 ملللللن الطلللللالا املتفلللللوقين ملللللن جامعلللللة املللللللك فهلللللد للبتلللللرول 
ً
وعلللللددا

و االجتملاع  بلاادارة التنفيذيلة واملعلادن لزيلارة املعلرض املصلاحب 
 .لشركة النقل 

 

بفعاليللللللللة فللللللللي امللتقللللللللى الللللللللدولي الثالللللللللث عشللللللللر للتشللللللللغيل املشللللللللاركة •
والصليانة فلي البللدان العربيلة واملعلرض املصلاحب لله واللذي أقليم 

نلللللللوفمبر ، وتمثللللللللت  19إللللللللى  17فلللللللي مدينلللللللة القلللللللاهرة خلللللللالل الفتلللللللرة 
املشلللللللاركة فلللللللي إدارة الجلسلللللللة الخاصلللللللة بتشلللللللغيل وصللللللليانة مرافلللللللق 

الشلللركة فنيلللة، و تكلللريم الكهربلللاء علللالوة عللللى تقلللديم ورقتلللي عملللل 
 كداعم رئيس ي للملتقى 

 

فلللي العلللالم  صللليانةنشلللال الصللليانة عللللى أفضلللل منظوملللة حصلللول •
 .م2015لعام  العربي

 

 

 االجتماعيةالمشاركة 
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 السالمة والصحة المهنية 



1
.1

3
 

1.
14

 

1.
13

 

1.
22

 

1.
20

 

1.
19

 

1.
19

 

1.
17

 

1.
22

 

1.
27

 

1.
26

 

1.
42

 

1.
59

 

1.
63

 

1.
36

 

1.
33

 

1.
27

 

1.
25

 

1.
21

 

1.
22

 

1.
29

 

1.
28

 

1.00 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M

S
P

I-
P

ro
 (

R
at

io
) 

 

2015 SPI-Pro 2015 Targets

تعتبلللللللر السلللللللالمة ملللللللن اهلللللللم اهلللللللداف الشلللللللركة الوطنيلللللللة لنقلللللللل •
الكهربللللاء ، فبااضللللافة إلللللى سللللالمة املعللللدات ومقللللاولي الشللللركة 
وجمهورهلللللللا اللللللللداخلي ، فقلللللللد تلللللللم زيلللللللادة التوعيلللللللة ملللللللن خلللللللالل 

موظللللللللللللللف و رفللللللللللللللع عللللللللللللللدد 4109الللللللللللللللدورات التدريبيللللللللللللللة لعللللللللللللللدد 
مللن املسلللههدف % 100االجتماعللات الخاصللة بالسللالمة بنسللبة 

  12177وتقلللديم بالغلللات علللن مالحظلللات السلللالمة بلغلللت 
ً
بالغلللا

، و إجللللللراء تجللللللارا حريللللللق وهميللللللة % 70تللللللم إنجللللللاز مللللللا نسللللللبته 
،  كللذلك إنجللاز عللدد الزيللارات التفتيشللية %100بنسللبة انجللاز 

مملللللللا أدى اللللللللى نشلللللللر ثقافلللللللة السلللللللالمة فلللللللي بيئلللللللة % 100بنسلللللللبة 
 .العمل

 

 السالمة والصحة المهنية 

 
حصللللت الشلللركة الوطنيلللة لنقلللل الكهربلللاء وفقلللا للتلللدقيق عللللى •

علللللللى ثللللللالث ( Stsrs-5)نظللللللام ادارة السللللللالمة وال للللللحة املهنيللللللة 
 .نجوم 

االدارات املتميلللللللللزة التلللللللللي حصللللللللللت عللللللللللى أربعلللللللللة نجلللللللللوم داخلللللللللل •
 (:Stsrs-5)لتطبيق النظام الشركة 

 إدارة صيانة االصول بمكة والطائف           1.

       إدارة صيانة االصول بالدمام2.

 إدارة صيانة االصول بحائل والشمال الشرقي 3.
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 بمناطق االعمال الزيارات التفقدية لإلدارة التنفيذية

  السالمة والصحة المهنية
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 السالمة والصحة المهنية نظرة عامة على 

2014 2015 
 منطقة األعمال

 عدد حوادث المركبات عدد اإلصابات عدد الوفيات عدد حوادث المركبات عدد اإلصابات عدد الوفيات

 الوسطى 29 3 0 31 1 0

 الغربية 22 4 0 27 5 0

 الشرقية 6 0 0 6 1 0

 الجنوبية 7 2 1 7 2 0

 اجمالي شركة النقل 64 9 1 71 9 0
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 أداء الشبكة



Improve Implementation Execution 

Productivity Strategy Revenue Growth Strategy 

Optimum 
Operation Cost 

Increase Asset 
Utilization 

Enhance Core Business 
Profitability 

O11 -  TCTE-D  (Average cost 
of transferred energy) ,  

O&M/MWH 

O10.2  -  Total Cost per kWh 

O2.1: SAIDI-T (System  Average 
Interruption Duration  Index) 

O2.2: SAIFI-T (System  Average 
Interruption  Frequency  Index) 

O5.1 GWH transmitted per 
Employee TEE 

O12.1: Energy Not Supplied 
(ENS) 

 O12.2: Safety Performance 
Index 

O8.1 Percentage of projects 
energized according to scheduled 

date 

O8.3 Percentage of Actual 
Expenditure 

O10.1 – Profitability (Return 
on Equity-ROE 
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 (:KPIs)االداء مؤشرات 
 

 :مؤشرات 05  باستثناء أهدافها مع ومتوافقة مقبولة أنها وجد و  م2015 لعام ديسمبر  شهر نهاية حتى املسجلة النقل لشركة الرئيسية األداء مؤشرات تقييم تم

 املشتركين كبار  مع التوصيل نقال مثل Delivery Points التسليم نقال لبع  القسري  الخروج بسبب :(SAIDI-T)  الشبكة  انقطاعات فترات معدل مؤشر -
  األحداث أكثر  الالزمة، الصيانة بعمليات للقيام طويلة لفترات املنخف  الجهد وقضبان

ً
 في %11 و الشرقية في %36 منها ،%58 يشكل  ت ثيرها إجمالي ، ت ثيرا

  .(1-البياني الرسم) الوسطى في %10 و الغربية

  .(2-البياني الرسم) املاضية األشهر  خالل الشبكة في املؤثرة األعطال بع  بسبب :(ENS %-T) االنقطاعات بسبب املفقودة الطاقة نسبة مؤشر -

 التغذية استعادة تمت حيث م 2015 -04-24 بتاريخ الطائف شبكة في الجزةي االنقطاع بسبب -1 :(MAIFI-T) اللحظية  الشبكة انقطاعات تكرار  معدل مؤشر-
  عدد توصيل لنقال التغذية استعادة تمت حيث م2015-05-20 بتاريخ املنورة املدينة في االنقطاع بسبب  -2  ، دقائق 5 من أقل خالل 44 # عدد توصيل لنقال

   .دقائق 5 من أقل خالل33 #

 ملنطقة للتشغيل املسههدف عن الغربية في مشروع «13» الشرقية، في مشروع 11» الوسطى، في مشروع «09» تشغيل في الت خر  :(EPS) املشاريع تشغيل نسبة مؤشر -
 .االعمال

 .اايرادات نسبة وثبات األصول  حجم في الكبيرة الزيادة بسبب امللكية حقوق  على العائد مؤشر -

 

The Most Affecting Incidents of SAIDI-T – 12 Months 

1-الرسم البياني  

1.47% 
1.77% 

2.28% 
2.45% 
2.49% 
2.60% 
2.64% 

3.13% 
3.92% 

6.13% 
6.64% 

8.54% 
20.91% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

(COA) Tripping of 132/33 kV Mobile Transformer at 8077(Quwaiyiah)

(COA) Tripping of 13.8 kV 8174(Industrial Area)-Bus-Bar-Sec C on 22…

(COA) 33 kV 8008(Al-Shifa)-Transformer -T1 on 25 April 2015

(COA) Tripping of 13.8 kV 8044(Y-Palace)-Bus-Bar-A on 16 September…

(COA) 13.8 kV 8017(Sport City)-Bus-Bar-C on 07 Feb 2015

(COA) Tripping Incident of 8701 (AL-Kharj Military Base)-8705…

(WOA) Tripping of 13.8 kV Bus Bar 1 At Zahir on 19 Jun 2015

(COA) Blackout of Al-Kharj Network on 18 Nov 2015

(EOA) Tripping Of North Uthmaniyah-Uthmaniyah G7,G8,Wip3 115kV…

(EOA) 115 kV Jubail South East -SIPC Line B on 28 Jan 2015

(WOA) Tripping of 13.8 kV Bus Bar BB3A & BB3B At Yanbu East On…

 (WOA) Tripping Of 33 kV Bus Bar 1 At Tabouk S/S #2 on 12 May 2015

(COA) Blackout Incident Occurred in Al-Qurayyat & Tabrjal Areas On…
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 (:KPIs) االداءمؤشرات 
ي

سم البيان
الر

-
2

 

The Most Affecting Incidents of ENS % -T – 12 Months 

3.16% 

3.63% 

5.11% 

5.95% 

6.73% 

11.82% 

15.80% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

(EOA) Tripping of Abu Ghanimah Transformer 115 / 13.8 kV…

(COA) Tripping of 8005 (Sulay) - 8006 (PP4) Line B On 10 June…

(COA) Blackout Incident Occurred in Al-Qurayyat & Tabrjal Areas…

(EOA) Tripping of North Uthmaniyah-Uthmaniyah G7,G8,Wip3…

(COA) Blackout Of Al-Kharj Network On 18 Nov 2015

(COA) Blackout Incident Occurred in Al-Qurayyat & Tabrjal Areas…

(COA) Tripping Incident of 8701 (AL-Kharj Military Base)-8705…

ي
سم البيان

الر
-

3
 

The Most Affecting Incidents of SAIFI-T – 12 Months 

0.0093 

0.0204 

0.0223 

0.026 

0.0353 

0.0474 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

(COA) Blackout Incident Occurred in Al-Qurayyat & Tabrjal Areas On
17 October 2015

(WOA) Blackout of Madinah Area On 20 May 2015

(COA) Blackout Of 10 Nos S/S's in Al-Kharj Area On 02 July 2015

(COA) Blackout Of  7  Nos S/S's in Hail Area On 26 Aug 2015

(COA) Blackout Of 13 Nos S/S's in 9004 Group On 21 Aug 2015

(COA) Blackout Of Al-Kharj Network On 18 Nov 2015
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 من خارج الشركة التكلفة تشمل تكلفة وحدات توليد الشركة وتكلفة الطاقة املستوردة 

 :أهمها االنجازات من عدد تحقيق

 مكونات لجميع األمثل واالستغالل التشغيل تخطيط مركزية خالل من الكهرباةي للنظام االقتصادي التشغيل تحسن1.
  بعام مقارنة 2015 العام بنهاية ريال مليون  474  حوالي بمبلغ وفر  حقق مما توليد، ووحدات ربط خطول من الشبكة

 .م2014

 احتياطية مستويات على املحافظة الى ادى املترابطة، الشبكة مستوي  على الدوار  لالحتياطي اللحظية املراقبة مركزية2.
   .عالية موثوقية ذات اقتصادية

   .املستقبلية للمرحلة املطلوبة للموارد والتجهيز  واالعداد الكهرباء، سوق  قوانين وثائق  انجاز  سريعة خطوات أخذ3.
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70/51 



237,667 258,299 274,378 
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 االداء المالي



 المالية ملخص النتائج 
 

 املركز  قائمة تشمل والتي الكهرباء لنقل الوطنية للشركة املالية للبيانات  الرابع ااصدار  هي 2015 للعام املالية القوائم تعتبر
 2015 العام خالل الشركة وحققت االيضاحات، و  املالك حقوق  في التغييرات و  النقدية التدفقات و  الدخل قائمتي و  املالي

 في عنه %2 بحوالي بارتفاع الكهرباء نقل لشبكة الكهربائية السعة كامل ايجار  عن ريال مليون  7,127 بلغت تشغيلية إيرادات
 من %22 ومثلت املاض ي العام عن %8 بحوالي بارتفاع وذلك ريال مليون  1,594 بلغت فقد التشغيلية املصاريف ،أما2014 العام

  مثلت والتي املاض ي العام عن %13 بارتفاع أي ريال مليون  3,907 حوالي االسههالك مصاريف بلغت حين في ,التشغيلي اايراد
 املاض ي العام عن بانخفاض ريال مليون  166 بلغت فقد واادارية العمومية املصاريف أما .التشغيلي اايراد اجمالي من 55%

 4,333حوالي التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات بلغت وقد .التشغيلي اايراد اجمالي من %2.3 حوالي ومثلت %9 بنسبة
 . التشغيلي االيراد إجمالي من %61  نسبته ما تمثل وهي ريال مليون 

  

 للكهرباء السعودية الشركة من املمول  األساس ي القرض تكاليف عن تمويل كمصروف ريال مليون  1,192 مبلغ تسجيل تم
 إلى الربح صافي وصل األخرى  واملصاريف اايرادات تسوية وبعد . التشغيلي اايراد من % 17 مثل والذي ريال مليار  53 والبالغ

 تم منه %90 ونسبة الشركات نظام مع تمشيا النظامي االحتياطي لتكوين كمتطلب منه %10 تجنيب تم ريال، مليون  203
   .بالسالب الزكوي  الوعاء أن حيث م 2015 للعام مستحقة زكاة تسجيل يتم ولم ،املبقاة األرباح لحساا تحويله

 بالعام مقارنة %17 بنسبة بارتفاع ريال مليار  70,6 حوالي م2015 العام بنهاية الثابتة لألصول  الدفترية القيمة صافي بلغت
 . املاض ي
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 القوائم المالية



 2012 2013 2014 2015 البيان

 610,260 722,888 1,051,715 1,518,106 موجودات متداولة

 57,942,403 63,012,846 71,913,554 85,842,697 املوجودات الغير متداولة

 58,552,663 63,735,734 72,965,269 87,360,803 إجمالي املوجودات

 597,307 625,996 897,887 1,512,343 املطلوبات املتداولة

 44,074,210 45,952,130 49,288,020 53,472,992 قروض طويلة األجل

 2,454110 3,958067 9,330,491 18,723,346 املطلوبات الغير متداولة

 46,528,320 49,910,197 58,618,511 72,196,338 إجمالي املطلوبات الغير متداولة 

 47,125,627 50,536,193 59,516,398 73,708,681 إجمالي املطلوبات

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 راس املال

 142,704 319,954 344,887 365,212 احتياطي نظامي

 1,284,332 2,879,587 3,103,984 3,286,910 ارباح مبقاه

 11,427,036 13,199,541 13,448,871 13,652,122 حقوق املساهمين

 58,552,663 63,735,734 72,965,269 87,360,803 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

 :قائمة المركز المالي ( أ 

 بآالف الرياالت 
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 :  إجمالي املوجودات 

 :م2015 – 2012وع املوجودات خالل األعوام الشكل التالي يوضح مقارنة املوجودات املتداولة وغير املتداولة بمجم -

 -  

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

2012 
2013 

2014 
2015 

2012 2013 2014 2015

610,260 مجموع املوجودات املتداولة 722,888 1,051,715 1,518,106

57,942,403 مجموع املوجودات غير املتداولة 63,012,846 71,913,554 85,842,697

58,552,663 مجموع املوجودات 63,735,734 72,965,269 87,360,803

 الف ريال مجموع املوجودات مجموع املوجودات غير املتداولة مجموع املوجودات املتداولة
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 : إجمالي املطلوبات 

 :م2015 - 2012ويل األجل بإجمالي املطلوبات خالل األعوام الشكل التالي يوضح مقارنة املطلوبات املتداولة وغير متداولة وقرض ط -

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

2012 
2013 

2014 

2015 

2012 2013 2014 2015 

625,996   597,307 المطلوبات المتداولة 897,887 1,512,343

2,454,110 المطلوبات غير متداولة 3,958,067 9,330,491 18,723,346

44,074,210 قروض طويلة األجل 45,952,130 49,288,020 53,472,992

47,125,627 مجموع المطلوبات 50,536,193 59,516,398 73,708,681

 مجموع المطلوبات قروض طويلة األجل المطلوبات غير متداولة المطلوبات المتداولة
 الف ريال
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 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

2012 
2013 

2014 

2015 

2012 2013 2014 2015

58,552,663 إجمالي املوجودات 63,735,734 72,965,269 87,360,803

47,125,627 إجمالي املطلوبات 50,536,193 59,516,398 73,708,681

11,427,036 إجمالي حقوق املساهمين 13,199,541 13,448,871 13,652,122

 إجمالي حقوق املساهمين إجمالي املطلوبات إجمالي املوجودات

 :م2015- 2012ألعوام مقارنة إجمالي املوجودات وإجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين خالل ا

 الف ريال
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 :قائمة الدخل ( ب

 2012 2013 2014 2015 البيان

 8,260,898 7,878,813 6,995,933 7,127,308 إيرادات التشغيل

 8,260,898 7,878,813 6,995,933 7,127,308 مجموع اإليرادات التشغيلية

 (1,089,469) (1,135,769) (1,471,204) (1,594,683) تكلفة التشغيل والصيانة

 (2,950,728) (3,151,713) (3,458,711) (3,907,474) االستهالكات

 (4,040,197) (4,287,482) (4,929,915) (5,502,157) إجمالي تكلفة التشغيل

 4,220,701 3,591,331 2,066,018 1,625,151 إجمالي الربح للسنة

 (159,705) (247,858) (182,871) (166,164) مصروفات عمومية وإدارية 

 (2,644,453) (1,619,813) (1,734,938) (1,192,448) تكاليف التمويل 

 1,416,543 1,723,660 148,209 266,539 الخسارة من العمليات التشغيلية/ الربح 

 10,493 48,845 101,121 (63,288) إجمالي إيرادات ومصروفات اخرى 

 1,427,036 1,772,505 249,330 203,251 صافي الدخل

 بآالف الرياالت
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 :م2015 – 2012اايرادات واملصروفات التشغيلية وصافي الدخل خالل األعوام 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

 8,000,000

 9,000,000

2012 
2013 

2014 

2015 

2012 2013 2014 2015 

7,878,813   8,260,898 إيرادات التشغيلية 6,995,933 7,127,308

6,844,355 مصروفات تشغيلية 6,155,153 6,847,724 6,860,769

1,416,543 الخسارة من العمليات التشغيلية/صافي الربح  1,723,660 148,209 266,539

 الخسارة من العمليات التشغيلية/صافي الربح  مصروفات تشغيلية إيرادات التشغيلية
 الف ريال
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 :ايضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بالسنة السابقة ( ج 

 % الفرق  2014 2015 بيان

   2    131,375 6,995,933 7,127,308 ايرادات تشغيلية

   2    131,375 6,995,933 7,127,308 مجموع ايرادات التشغيل

    8     )123,479( (1,471,204) (1,594,683) تشغيل وصيانة

   13     )448,763( (3,458,711) (3,907,474) استهالكات التشغيل والصيانة

 12         )572,242( (4,929,915) (5,502,157) اجمالي تكلفة املبيعات

 (21)        )440,867( 2,066,018 1,625,151 اجمالي الربح للسنة

(1,192,448) مصروفات التمويل  (1,734,938) 542,490 (31   ) 

 (  9) 16,707 (182,871) (166,164) مصروفات عمومية  وادارية

 80      118,330 148,209 266,539 الخسارة من العمليات التشغيليه/ الربح 

 (163)        (164,409) 101,121 (63,288) اجمالي ايرادات ومصروفات اخرى ، صافي

 (18)        (46,079) 249,330 203,251 صافي دخل الفترة
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 : إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة ( د 

 :المدفوعات النظامية المستحقة ( هـ

 2014 2015 البيان

 33,079,305 33,459,136 هيئة تنظيم الكهرباء

 50,409,392 52,023,568 هيئة الربط الخليجي 

 :الرقابيةالجدول أدناه يوضح قيمة املستحقات للجهات النظامية أو 

م ، طبقا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة  2015ديسمبر  31أعدت القوائم املالية لشركة خالل العام املالي املنتهي في 
 .ين العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانوني
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 الموقع االلكتروني وبرامج المشاريع االستراتيجية



 الموقع االلكتروني وبرامج المشاريع االستراتيجية
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 الخاتمة
الشركة على عطائهم املتواصل  وبيوفي ختام هذا التقرير يسر اادارة التنفيذية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء أن تقدم خال  شكرها وتقديرها وعظيم امتنانها لجميع منس

 هللا، سبحانه وتعالى، أن يبارك ا
ً
ود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ لجهواملخل  لتحقيق أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانهها وقدرتها التنافسية، سائال

 .خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة، بالوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية
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Transmission Business Coordination Department 
National Grid SA- HQ 

املركز الرئيس ي -إدارة التنسيق واملساندة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء  
  NGTBCMG@ngrid.sa 

+966 11 8077180 


