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 مقدمة

 من االنجازات للشركة الوطنية لنقل الكهرباء و بدء املراحل املتقدمة لتنفيذ املشاريع االستراتيجية2018شهد العام 
ً
انشطة الشرركة   حيث يستعرض هذا التقرير. م عددا

 : م والتي تهدف إلى 2018الرئيسية ومهامها، وكذلك مؤشرات االداء والقوائم املالية لعام 

أن نستمر في تطوير وتحسين أداء منسوبينا بما يمكننا من تشغيل الشبكة الكهربائية لنقل الطاقة بموثوقية عالية وتكلفة مثلى. 

أن تمتثل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى جميع اللوائح والقوانين الحكومية ذات العالقة بصناعة الطاقة الكهربائية. 

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

أن ندعم موظفينا باملشاركة في صنع القرارات، وأن نحقق لهم بيئة عمل مثالية لتمكينهم من األداء بإنتاجية عالية. 

أن نستثمر  موارد الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتكون شركة تجارية. 

أن تدير أصول الشركة وفق أفضل املمارسات العاملية بما يحقق أعلى عائد استثمار. 
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 ...الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
م علرى تنميرة معرارف كوادرهرا الةشررية ونشرر اقادرة االبردا  بر   2012لقد حرصت الشركة الوطنيرة لنقرل الكهربراء منرذ انطال عهرا عرام 

موظفيهرررا و رررذ  ادارررل املواهرررف والقيرررادات رررري اململكرررة وتطويرهرررا واملحادظرررة عليهرررا وبرررذل كرررل مرررا رررري وسرررعها كررري تصرررب  و هرررة العمرررل 
 .املفالة ري اململكة 

 
 ذلرككما ا  الشركة تحرص على صحة وسرالمة موظفيهرا  وشرركا ها رري العمرل مرن العمرالء واملقراول   وتحقر  الريرادة رري حمايرة البي رة رري اململكرة و 

ائيررة هربنراعع مرن ايمااهرا برل  العنصرر الةشرري هررو انلرى واامرن اسرالسمار وهرو االسرا  لالسرالسمار ررري تقرديم يدمرة رائردة، والتم رك رري ادارة الشربكة الك
  رابة 

ً
 .الف مدينة و رية وهجرة13من انحاء اململكة وتخدم أكثر من % 99التي تغطي حاليا

الستراتيجية الشركة الرئيسية منذ انطال ها ، والتي تحتوي على استكماال م 2018يالل عام ( إتقا )واطلقت الشركة برنامج التحول االستراتيجي 
، باإلضرادة ( شركة النقل، مشررو  النمروذج االسرالسماري، مشررو  توسرعة تطبير  إدارة األصرول  حوكمةمشرو  نموذج )االث مشاريع استراتيجية 

  الرررى دراسرررة تهررردف إلرررى رصرررد التحرررديات و املتغ ررررات املحتملرررة رررري صرررناعة الكهربررراء، والطا رررة عشررركل عرررام رررري اململكرررة للعمرررل مرررن ياللهرررا علرررى تهي رررة
 .لهااألرضية املناسبة لردع الجاهزية  ملوا هة هذه املتغ رات، والتحديات املصاحبة 

ومرررن يرررالل يطرررش وأهرررداف شرررركة النقرررل رررري تعزيرررز اإلمررردادات الكهربائيرررة مرررع يفررر  تكاليفهرررا، ومواصرررلة العمرررل رررري اسرررتكمال الشررربكة الوطنيرررة 
، عدًدا من املشاريع الجديدة بجانف مشاريع تعزيز محطات  ائمة اسعهددت تحسر   وتطروير شربكات 2018الكهربائية ، أنجزت الشركة يالل عام 

% 8واملالية واالدارية، ري ظل النمو الهائل ري الطلف على الطا ة والذي يعد أعلى نسبة نمو ري العالم تصل الرى حروالي كفاءتها الفنية النقل وردع 
 وتحق  أهداف الشركة املتوادقة مع رؤية اململكة 

ً
 كب رة من الشركة ري تنفيذ مشاريع تعتبر االضخم ري تاريخها . 2030سنويا

ً
وذلك يستلزم  هودا

 .لتواكف الطلف املتكايد على الكهرباء، وتساهم بإذ  هللا ري تعزيز داعلية منظومة الكهرباء ري اململكة 
 ام ألصحا  

ً
 وآيرا

ً
الررئيس التنفيرذي للشرركة السرعودية للكهربراء علرى و لسرعادة مجلرس االدارة املعالي و السعادة رئريس و أعاراء دالشكر هلل اوال

كمرررا ال يفررروتاي ا  اشررركر الرؤسررراء التنفيرررذي   السرررابق   للشرررركة الوطنيرررة لنقرررل . دعمهرررم املسرررتمر وحرصرررهم الررردائم علرررى تحقيررر  الشرررركة اهررردادها
الكهرباء الذين وضعوا االسس لهذا الصرح العمالق وتركوا لنرا مهمرة اكمرال املسر رة، والشركر موصرول لجميرع مروظفي الشرركة رري موا رع ومنراط  

 .االعمال
 

 التودي ،،،وباهلل 
 ليث بن أحمد الةسام. م
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 نبذة عن الشركة

 ميين 
 
م، بمسييلوليات تتضييمن القيييام بنقييل الكهربيياء 2012/1/1هييي شييركة مملوكيية بالكامييل للشييركة السييعودية للكهربيياء، وقييد باشييرت أعمالهييا اعتبييارا

ور وتقديم خدمات ذكية تلبي تطورات السوق وتدعم التنمية املستدامة لالقتصاد الوطني بما يحقق رؤية اململكة العربية السعودية مين خيالل محي

ة فياءاقتصاد مزدهر لتعظيم القيمة املتحققة من قطاع الطاقة ، عن طريق تشغيل النظام الكهربائي و متابعة االحمال على مدار الساعة ميع رفيع ك

ة النظيييام الكهربيييائي بالتشيييغيل االقتصيييادت لجمييييع محطيييات التولييييد املربوطييية بالشيييبكة الكهربائيييية، وصييييانة الشيييبكة الكهربائيييية لضيييمان نقيييل الطاقييي

بط اليير الكهربائييية إلييى مراكييز األحمييال فييي جميييع أنحيياء اململكيية بموثوقييية واسييتقراريب عالييية ، وتعزيييز الشييبكة الكهربائييية بمحطييات التحويييل وخطييو  
كيلو فولت، كذلك تعزيز سعة شبكة االتصاالت السلكية والالسيلكية مين خيالل مراحيل متعيددة تشيمل عملييات الت طييط  132 -110للجهد العالي 

 .والتصميم والتنفيذ ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في م تلف املجاالت

نشا  العمليات والتحكم، نشا  الصيانة، نشا  الت طيط، نشا  الهندسية، : ويتضمن هيكل الشركة الوطنية للكهرباء خمس أنشطة رئيسة هي

 .ونشا  الخدمات الفنية، باإلضافة إلى إدارتين مركزيتين

دار وإصيوتنص مهام الشركة على التشغيل االقتصادت ملحطات انتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة بموثوقية عالية إلى مراكز استهالكها، ودراسية 
بييية وتلتوقعييات األحمييال ووضييع الخطييط لتعزيييز النظييام الكهربييائي ملقابليية األحمييال املتوقعيية للسيينوات القادميية، باإلضييافة إلييى خدميية كبييار املشيي ركين 

 .احتياجاتهم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة املناسبة واملحفزة للموظفين وتطويرهم لتحقيق خطة تميز األداء التشغيلي

وميييين خييييالل خطييييط وأهييييدات شييييركة النقييييل فييييي تعزيييييز اإلمييييدادات الكهربائييييية مييييع خفيييين تكاليفهييييا، ومواصييييلة العمييييل فييييي اسييييتكمال الشييييبكة الوطنييييية 
ا من املشاريع الجدييدة بجانيب مشياريع تعزييز محطيات قائمية اسيتهدفت تحسيين وتطيوير شيبكات 2018الكهربائية ، أنجزت الشركة خالل عام  ، عدد 

 .النقل ورفع كفاءتها



 تحقي  األداء املتنانم

وتقديم يدمات بتكاليف 

 مجدية ا تصاديا

 الييرؤييية
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 الكهرباءالقيام بنقررررل 

 ذكييدمات بلسلو  و تقديم  

 متغ رات السوق يحاكي 

 الرسييالة
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 الهيكل التنظيمي

 التنفيذيالرئيس 

 صيانة الشبكة التخطيش الهندسة الخدمات الفنية إدارة التنسيق واملساندة اإلدارة املالية

صيانة شبكة 

 الوسطى

صيانة شبكة 

 الغربية

صيانة شبكة 

 الشر ية

 العمليات والتحكم

 إدارة نشا  قطاع

12 



 األنشطة الرئيسية ومهامها

 والتحكمالعمليات نشاط 

 الصيانةنشاط 

 التخطيشنشاط 

 الهندسةنشاط 

 الخدمات الفنيةنشاط 
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 والتحكمالعمليات نشاط 
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 .الالشغيل اال تصادي للنظام الكهربائي•

 .تشغيل نظام إدارة الطا ة•

إدارة االحمررررررررررررررررال اليوميرررررررررررررررررة بررررررررررررررررر   املنتجررررررررررررررررر   •
 واملسعهلك  

 مرا عة واعتماد يطش الطوارئ الكهربائية•

 

 

 

 

 عبدهللا مبارك السةيعي
 نائف النشاط للعمليات والتحكم



 الصيانةنشاط 
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الصريانة والالشرغيل امليررداني ملعردات الشرربكة •
الكهربائيررررررة ضررررررمن يطرررررررش وبرررررررامج الصررررررريانة 

 .املعتمدةوالالشغيل 

وتررررررررررررررود ر  طررررررررررررررع الغيررررررررررررررار وا هررررررررررررررزة تخطرررررررررررررريش •
 .االيتبارات والفحص

تخطرررررررررررررررريش وتررررررررررررررررود ر املعرررررررررررررررردات االحتياطيررررررررررررررررة •
 .االستراتيجية

صررررررريانة وتشرررررررغيل انظمرررررررة الرررررررتحكم وشررررررربكات •
 .االتصاالت

عررررررررررردد املعامرررررررررررل وايتبرررررررررررارات ادارة وتشرررررررررررغيل •
 . وا هزة الصيانة والفحص

تخطرررريش وتنفيررررذ مشرررراريع اسررررالبدال املعرررردات •
 .واالصول 

 

 الجربو ابراهيم دهد 
 نائف النشاط للصيانة



 التخطيشنشاط 
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عمرررل الدراسرررات والخطرررش املتعلقرررة بخطررروط النقرررل •
ومحطرررات التحويرررل املطلوبرررة لشررربكة النقرررل ملوا هرررة 

 . النمو عشكل سنوي 

إعرررداد وتنسررري  يطرررش مشررراريع الشرررركة الرأسرررمالية •
مررررع الشررررركة السررررعودية للكهربرررراء، وإصرررردار يطابررررات 

 .البدء

دراسررررات وإعررررداد متطلبررررات ايصررررال التيررررار الكهربررررائي •
لكبرررررررار املشرررررررترك   الصرررررررناعي   مسرررررررل ارامكرررررررو وسرررررررابك 

 .وبع  املراد  الحكومية واالسالسمارية

إعرررررداد الدراسرررررات الفنيرررررة للنظرررررام الكهربرررررائي ووضرررررع •
 .الخيارات والبدائل املناسبة

ترررررررررلم   أحررررررررررام ومسرررررررررارات يطررررررررروط النقرررررررررل وموا رررررررررع •
محطرررات التحويرررل واملحطرررات املركزيرررة ل جهرررد العرررالي 

 .النقلوالجهد الفائ  ري شبكة 

 .الطا ةاألحمال والطلف على تو عات •

 .تخطيش توسعات التوليد ويطش الو ود•

 .الدوليالربش •

 

 يالد حامد الغامدي
 نائف النشاط للتخطيش  



 الهندسةنشاط 
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إعررداد وتطرروير واعتمرراد مواصررفات ومقرراييس •
 أ هزة ومعدات شبكة النقل

إعررررررداد وتطرررررروير واعتمرررررراد ا ررررررراءات التلهيررررررل •
للمقررررراول   واملصرررررنع   واملكاترررررف االسالشرررررارية 

 واالسالشاري  

مرا عررة واعتمررراد يطررش و تقرررارير االيتبرررارات •
الروتينيررررررة والنوعيررررررة ملعرررررردات شرررررربكة النقررررررل 

 .باملشاريع

توحيررررررررررد متطلبررررررررررات نطرررررررررراق العمررررررررررل ألنظمررررررررررة •
 .الحماية واالتصاالت للمشاريع 

ادارة عقرررررررررررررود الشرررررررررررررراء للمعررررررررررررردات الرئيسرررررررررررررة •
ملشرررررررررررراريع الجهررررررررررررد العررررررررررررالي وتقررررررررررررديم الرررررررررررردعم 
اللو سرررررررررتي للمصرررررررررنع   لتررررررررروط   التقنيرررررررررة و 

 .ادارة الهندسة القيمية

 

 

 وليد عبدهللا السعدي
 النشاط للهندسةنائف 



 الخدمات الفنيةنشاط 
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االشراف على تنفيذ ايتبارات الالشغيل •
للمشاريع الجديدة العتماد الجودة ومطابقة 

 مواصفات الشركة 
تطوير السياسات بما يتالءم مع أحدث •

 التقنيات
استحداث الفرص االسالسمارية لشبكة •

 .االتصاالت وتحقي  رضا العمالء
 

 

 

 

 الشةنا عبدالرحمن ابراهيم 
 نائف النشاط ل خدمات الفنية



 نقل الكهرباءشبكة إحصائيات 

 أطوال يطوط الشبكة الكهربائية 

 سعات محوالت نقل الكهرباء

 محطات نقل الكهرباء

 الكهرباءمحوالت نقل 
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78 Substations in 2018 

Substations 

289 transformers in 2018 

Transformers 

4,427 circular km in 2018 

Lengths of lines (circular km) 

1,197 (km) in 2018 

Lengths of fiber optic (km)  

1,070 

 

3,360 72,857 83,714 

Percentage of growth 2012-2018 

62% 80% 60% 122% 

Total load of  

the Kingdom 61,273 (MW) 

The capacity of the 
transformers 409,535  (MVA) 

Transmitted Energy 

349,594 (G.W/H) 



و االنجازاتاملشاركات   

 مشاركات عاملية

 االنجازات والجوائز

 مشاركات عربية 

 رعاية و مؤتمرات 
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 الدول العربيةوالصيانة ري املؤتمر الدولي الساد  عشر للالشغيل 

القراهرة،  مهوريرة مصرر  سرتارز سريتي  اإلنتركونتيننترالدنردق عقرد رري املؤتمر الدولي الساد  عشرر للالشرغيل والصريانة رري الردول العربيرة، 

، تحررررررت رعايررررررة دولررررررة رئرررررريس مجلررررررس الرررررروزراء وزيررررررر اإلسرررررركا  واملرادرررررر  واملجتمعررررررات العمرانيررررررة الرررررردكتور 2018نررررررودمبر  20 - 18العربيررررررة مررررررن 

وسياررررم يبررررراء دوليرررر   ومنظمررررات دوليررررة لتبررررادل يبررررراتهم وتجررررارلهم مررررع صررررنا  القرررررار والسياسررررات اإل ليميررررة ررررري مجررررال . مصررررطفى مرررردبولي

 .الالشغيل والصيانة

، دإنرف يفرت  األبروا  أمرام مشرغلي ومردراء شرركات الالشرغيل والصريانة 
ً
املؤتمر هو الحدث الوحيد املختص ري هذا املوضو  الحيروي إ ليميرا

الرئيسرررية لتبرررادل الخبررررات وإارررراء معرررردعهم حرررول التقنيرررات الجديررردة املطبقرررة رررري تحسررر   دعاليرررة الالشرررغيل والصررريانة واسرررتراتيجيات إدارة 

 .العمليات ويطش العمل

تكريم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لرعايعها املؤتمر الردولي السراد  عشرر للالشرغيل والصريانة رري الردول العربيرة، وتسرلمها نائرف الررئيس 

 .السعديالتنفيذي للهندسة، املهند  وليد 
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 معرض الشرق األوسش للكهرباء السعودية

 مررررع رؤيررررة السررررعودية 
ً
، يقرررردم معرررررض  الشرررررق األوسررررش للكهربرررراء السررررعودية،  الفرصررررة ملصررررنعي الطا ررررة واملرررروردين وتجرررررار 2030تماشرررريا

الجملة واملوزع   املحلي   عرض أحدث الحلول و االبتكارات  ري صناعة الطا ة آلالف الزوار من  ميرع أنحراء اململكرة والردول املجراورة 

 .  والذين يتمتعو  بكفاءة اتخاذ القرار

ويررودر منصررة مساليرررة . ولقررد أرىررذا هررذا املعرررض الرائررد سررمعة متم رركة لرردي الحكومرررة والجمعيررات والرروزارات ررري سرروق الطا ررة السررعودي

واأل  . للمنظمرات لوضررع نفسرها كقررادة الفكرر ررري واحردة مررن أسرواق الطا ررة والكهربراء األكثررر ديناميكيرة ررري دول مجلرس التعرراو  الخليجرري

 تحررررت رعايررررة تحررررت رعايررررة معررررالي املهنررررد  يالررررد بررررن عبرررردالعزيز الفررررال ، وزيررررر 
ً
يعررررد معرررررض الشرررررق األوسررررش للكهربرررراء السررررعودية رسررررميا

 الطا ة والصناعة والثروة املعدنية

رعايررررة وزارة الطا ررررة والثررررروة املعدنيررررة، تررررم انطررررالق اعمررررال معرررررض الشرررررق االوسررررش للكهربرررراء السررررعودية تحف ررررك صررررناعة الطا ررررة، تحررررت 

شررركة  80بحاررور سررعادة الرردكتور نررايف العبررادي وكيررل وزارة الطا ررة والصررناعة والثررروة املعدنيررة لشررؤو  الكهربرراء، بمشرراركة اكثررر مررن 

 . 20عارض وعدد الدول املشاركة  50و 

ملعررض  البالتينيرةسعادة الدكتور نايف العبادي وكيل وزارة الطا ة والصناعة والثرروة املعدنيرة لشرؤو  الكهربراء الشرركة لرعايعهرا كرم 

تسرررلم عبررردهللا املايرررذي رئررريس القطرررا  األوسرررش للتوزيرررع ويررردمات املشرررترك   در  التكرررريم مرررن حيرررث الشررررق األوسرررش لكهربررراء السرررعودية 

 .سعادتف

الررردكتور العبرررادي تجرررول رررري أرو رررة  نررراح الشرررركة الرررذي يعرررد األكبرررر مرررن حيرررث الاجرررم واملسررراحة، وترررم تقرررديم نبرررذة عرررن محتوياترررف التررري 

، وأنشرررررطة التوليرررررد (شرررررركة النقرررررل، تطررررروير املشررررراريع، املشرررررتري الررررررئيس)اشرررررتملت علرررررى تفاصررررريل للشرررررركات التاععرررررة للسرررررعودية للكهربررررراء 

 .والتوزيع ويدمات املشترك   واإلمداد والعقود

املعررررض، منصرررة مساليرررة للمنظمرررات والشرررركات واملؤسسرررات املتخصصرررة رررري  طرررا  صرررناعة الطا رررة، لتقرررديم مرررا لرررد ها مرررن يبررررات وُيعرررد 

 .وتقنيات ري واحٍد من أهم أسواق الطا ة والكهرباء األكثر ديناميكية ري املنطقة

شرارك 
ُ
بمعرررض شرامل يتارمن أهررم الفررص االسرالسمارية رري مجررال صرناعة الكهربراء ررري اململكرة، وأحردث مشرراريع " السرعودية للكهربراء"وت

الشررررركة، والشررررراكات اإليجابيرررررة، إضررررادة إلرررررى إ امررررة ورك عمرررررل ونرررردوات متخصصرررررة، ومشرررراركة يبرررررراء الشررررركة برررررلوراق عمررررل ودراسرررررات 

 .وعرض التجار  الناجحة يالل الجلسات العلمية املختلفة
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 عامليةمشاركات 

تمكنررت إدارة الخرردمات الهندسررية مررن نشرراط التخطرريش مررن حصررد واحرردة مررن أهررم الجرروائز العامليررة ررري مجررال التحلرريالت املكانيررة و ذلررك 

و  ردمعها الشررركة العامليرة الرائردة ررري  ESRIيررالل املرؤتمر السرنوي ملسررتخدمي  )ESRI’S ACHIEVEMENT IN GIS )SAGععرد نيلهرا  رائزة 

 . ESRIالتحليالت املكانية 

ألررف متقرردم تنادسرروا ل حصررول علررى الجررائزة ، تفو ررت إدارة الخرردمات الهندسررية و نالررت الجررائزة عررن تطبيقهررا ل خرررائش و  100و مررن برر   

 .تحليالت البيانات و الربش مع عع  األنظمة القائمة ري الشركة و تطبيقها لأل هزة املحمولة 
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 مشاركات ري املحادل املحلية واإل ليمية

القمة العاملية لطاقة 

 املستقبل
جائزة امللك عبدالعزيز 

 للجودة
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 الشبكةملشرات أداء 

SAIFI  

SAIDI 
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 مؤشرات أداء الشبكة

 .م، مقبولة ومتوادقة مع أهدادها 2018تقييم مؤشرات األداء الرئيسية لشركة النقل املسجلة حتا اهاية شهر ديسمبر لعام 

Actual 2018 Target 2018 Actual 2017 

0.00224 

0.00320 

0.00239 

Percentage of Energy Not Supplied ENS (%) 

15.981 

25.000 

16.661 

System Average Interruption Duration Index SAIDI – T (Minutes/ DP) 

0.250 

0.379 

0.294 

System Average Interruption Frequency Index  

SAIFI – T (Interruption/ DP) 
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 األداء املالي والقوائم املالية

  ائمة الديل 

 النتائج الالشغيلية 

  ائمة املركز املالي

 اإليرادات واملصرودات الالشغيلية 

28 



 م خص النتائج املالية

الر رو  للقرروائم مرن التفاصريل يمكرن وملزيررد )السرابقة ، مقارنرة براألعوام املاليرة م2018واملصررودات، وصراري الررب  للعررام املرالي  داتيلري بيرا  بقائمرة املركرز املررالي و ائمرة الرديل للشرركة، وتوضر  الجررداول التاليرة تفاصريل املو رودات واملطلوبرات، وحقروق املسرراهم   واإليرراديمرا 

 ( :املتممة لهاواإليااحات املالية 

 

 : ائمة املركز املالي( أ 

 IFRS SOCPA البيا 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 السنوات

462,351717,1561,188,5811,518,1061,051,715722,888610,260 موجودات متداولة 

157,111,110139,621,555114,372,90785,842,69771,913,55463,012,84657,942,403 املوجودات غير املتداولة

157,573,461140,338,711115,561,48887,360,80372,965,26963,735,73458,552,663 إ مالي املو ودات 

30,637,68634,817,0272,939,6201,512,343897,887625,996597,307 املطلوبات املتداولة  

106,137,68687,591,43067,119,23853,472,99249,288,02045,952,13044,074,210 الشركة القابضة منقروض 

1,011,548986,40030,509,34418,723,3469,330,4913,958,0672,454,110 املطلوبات األخرى 

137,786,920123,394,857100,568,20273,708,68159,516,39850,536,19347,125,627 إجمالي املطلوبات

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 رأس املال املدفوع

9,786,5416,943,8544,993,2863,652,1223,448,8713,199,5411,427,036 االحتياطيات واألرباح املدورة

19,786,54116,943,85414,993,28613,652,12213,448,87113,199,54111,427,036 املساهمينإجمالي حقوق  

157,573,461140,338,711115,561,48887,360,80372,965,26963,735,73458,552,663 إ مالي املطلوبات وحقوق املساهم  

 األرقام باأللف ريال

 .م باملعاي ر الدولية2016وتم التعديل على السنة املقارنة  IFRSمعدة حسف املعاي ر الدولية م  2017 -م2018لعامي القوائم املالية •

 .SOCPAم معدة حسف املعاي ر السعودية 2015م الى عام 2012القوائم املالية من عام •
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

610,260 مجمو  املو ودات املتداولة 722,888 1,051,715 1,518,106 1,188,581 717,156 462,351

57,942,403 مجمو  املو ودات ن ر املتداولة 63,012,846 71,913,554 85,842,697 114,372,907 139,621,555 157,111,110

58,552,663 مجمو  املو ودات 63,735,734 72,965,269 87,360,803 115,561,488 140,338,711 157,573,461

 -  

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 م2018 -2012بإ مالي املو ودات يالل األعوام املتداولة مقارنة املو ودات املتداولة ون ر 

 األرقام باأللف ريال
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

597,307 المطلوبات المتداولة 625,996 897,887 1,512,343 2,939,620 34,817,027 30,637,686

44,074,210 قروض طويلة األجل 45,952,130 49,288,020 53,472,992 67,119,238 87,591,430 106,137,686

2,454,110 المطلوبات األخرى 3,958,067 9,330,491 18,723,346 30,509,344 986,400 1,011,548

47,125,627 إجمالي المطلوبات 50,536,193 59,516,398 73,708,681 100,568,202 123,394,857 137,786,920

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 األرقام باأللف ريال

 م2018 - 2012مقارنة املطلوبات املتداولة ون ر املتداولة بإ مالي املطلوبات يالل األعوام 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

58,552,663 إ مالي املو ودات 63,735,734 72,965,269 87,360,803 115,561,488 140,338,711 157,573,461

47,125,627 إ مالي املطلوبات 50,536,193 59,516,398 73,708,681 100,568,202 123,394,857 137,786,920

11,427,036 إ مالي حقوق املساهم   13,199,541 13,448,871 13,652,122 14,993,286 16,943,854 19,786,541

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 180,000

 :م2018  2012 -مقارنة املو ودات واملطلوبات وحقوق املساهم   يالل األعوام

 األرقام باأللف ريال
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 .SOCPAم معدة حسف املعاي ر السعودية 2015م الى عام 2012القوائم املالية من عام •

 .م باملعاي ر الدولية2016وتم التعديل على السنة املقارنة  IFRSم  معدة حسف املعاي ر الدولية 2017 -م2018القوائم املالية لعامي   •
 

IFRSSOCPA البيا 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 السنوات

12,372,33610,760,5548,420,3757,127,3086,995,9337,878,8138,260,898 ايرادات تشغيلية

(4,040,197)(4,287,482)(4,929,915)(5,502,157)(6,680,676)(7,142,566)(8,041,469) تكلفة املبيعات

4,330,8673,617,9881,739,6991,625,1512,066,0183,591,3314,220,701 مجمل الرب 

(159,705)(247,858)(182,871)(166,164)(140,828)(266,447)(210,799) مصاريف إدارية وعمومية

63,288101,12148,84510,493))11,9264,1326,913 ايري  (مصرودات)ايرادات 

--- -(6,843)(198,997)  - برنامج تحس   انتا ية املوارد الةشرية

4,131,9943,156,6761,598,9411,395,6991,984,2683,392,3184,071,489 رب  الالشغيل للسنة 

(2,644,453)(1,619,813)(1,734,938)(1,192,448)(1,629,430)(1,142,136)(1,383,657) تكاليف التمويل، صاري

30,489203,251249,3301,772,5051,427,036))2,748,3372,014,540 السنة  بل الزكاة( يسارة) رب  

-----(82,696)(54,050) والاريبة للسنة الزكاة 

 1,427,036 1,772,505 249,330 203,251(30,489)2,694,2871,931,844 (الخسارة)الرب  صاري 

 : ائمة الديل (   

 م خص النتائج املالية

 األرقام باأللف ريال
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8,260,898 إيرادات الالشغيلية 7,878,813 6,995,933 7,127,308 8,420,375 10,760,554 12,372,336

4,189,409 مصرودات تشغيلية 4,486,495 5,011,665 5,731,609 6,821,434 7,603,878 8,240,342

4,071,489 رب  الالشغيل للسنة 3,392,318 1,984,268 1,395,699 1,598,941 3,156,676 4,131,994

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

 :م 2018– 2012اإليرادات واملصرودات الالشغيلية وصاري الديل يالل األعوام 

 األرقام باأللف ريال
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 نسبة التغ ر -+ / التغ رات  2017 2018 البيا 

%12,372,33610,760,5541,611,78215 ايرادات تشغيلية

%898,90313(7,142,566)(8,041,469) تكلفة املبيعات

%4,330,8673,617,988712,87920 مجمل الرب 

%21-(55,648((266,447)(210,799) مصاريف إدارية وعمومية

%11,9264,1327,794189 ايرادات ايري ،صاري

%100-(198,997)(198,997)- برنامج تحس   انتا ية املوارد الةشرية

%4,131,9943,156,676975,31831 رب  الالشغيل للسنة 

%241,52121(1,142,136)(1,383,657) تكاليف التمويل، صاري

%2,748,3372,014,540733,79736 السنة  بل الزكاة( يسارة) رب  

%35-)28,646((82,696)(54,050) الزكاة وضريبة الديل للسنة 

%2,694,2871,931,844762,44339 الرب صاري 

 :م 2017م بالسنة السابقة 2018مقارنة النتائج الالشغيلية للعام الحالي ( ج

 :م 2017و م 2018عامي وديما يلي تحليل للتغ رات ب   
 

 . يمة اإليجار وتحقي  مؤشرات اداء ايجابيةناليجة ارتفا  % 15ارتفعت اإليرادات بنسبة : اإليرادات•

 .ارتفع الرب  الالشغيلي عسةف االرتفا  ري اإليرادات الالشغيلية بنسبة أكبر من املصاريف الالشغيلية: الرب  الالشغيلي•

 .وانخفاض مصاريف ادارية وعموميةإيرادات الالشغيل زيادة ارتفع صاري الديل ناليجة : صاري الديل•

 م خص النتائج املالية
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   : املطبقة  املحاسبة معاي ر  عن إيااح ( د

 الدولية املعايير  حسب معدة  م2017 -م2018 لعامي املالية القوائم  IFRS الدولية باملعايير  م2016 املقارنة السنة على التعديل وتم. 

السعودية املعايير  حسب معدة م2015 الى م2012 عام من املالية القوائم SOCPA . 

 

 :املددوعات النظامية املستحقة ( هر 

 :الجدول أدناه يوضح قيمة املستحقات للجهات النظامية أو الرقابية 

 2017 2018 البيا 

 34,122,000 36,934,643 هي ة تنظيم الكهرباء

 46,889,844 47,137,624 هي ة الربش الخليجي

 م خص النتائج املالية
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 الخاتمة

الشرررركة علرررى عطرررا هم  وبيوررري يترررام هرررذا التقريرررر يسرررر اإلدارة التنفيذيررة بالشرررركة الوطنيرررة لنقرررل الكهربررراء أ  تقرردم يرررالص شررركرها وتقرررديرها وعظررريم امتنااهررا لجميرررع منسررر

 
ً
سررربحانف وتعرررالى، أ  يبرررارك الجهرررود، وأ  تسرررتمر هللا املتواصرررل واملخلرررص لتحقيررر  أهررردادها، والحررررص علرررى مكالسرررباتها ومصرررالحها، وردرررع مكانعهرررا و ررردرتها التنادسرررية، سرررائال

 .الشركة ري تنفيذ يططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية اال تصادية واال تماعية باململكة، بالوداء بمتطلباتها من الطا ة الكهربائية
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Dept. Business Coordination   التنسيق واملساندة إدارة 

CEONG OFFICE   مكتب الرئيس التنفيذت 

T:+966 11 8077180  E:MSBajaber@ngrid.sa 

P.O. Box: 22955 Riyadh 22955الرياض  ب.ص  

Postal Code 11416  11416البريدت  الرمز  

HQ , Riyadh   املركز الرئيس ي , الرياض 

A, Floor 3   3الدور , أمبنى  

م2018التقرير السنوت   
 

الوطنية لنقل الكهرباء الشركة |  2018@ جميع الحقوق محفوظة   
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