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 ش.م.ك.  شركة شمال الزور األولى 

 2020ديسمبر   31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  

 

 المحترمون   السادة / المساهمون  

 

 . 2020ديسمبر   31يسرنا أن نقدم لكم، نيابة عن مجلس إدارة الشركة، تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  

 

 األداء التشغيلي  .1

 

 المرحلة األولى.   – والتي تعرف بمحطة الزور الشمالية    والمياه ش.م.ك. هي الشركة المالكة لمحطة الطاقة    إن شركة شمال الزور األولى 

 

تري وهو  إن الخدمة الرئيسية التي تقدمها الشركة بموجب اتفاقية تحويل الطاقة وشراء الماء هي توفير إنتاج محطة الطاقة والماء بشكل حصري للمش 

ا لصافي السعة اإلنتاجية المحددة. كما أن الخدمة الثانوية التي تقدمها  وزارة الكهرباء والماء، وتحصل الشركة على دفعات مقابل السعة اإلنتاجية وفق  

 .  )استناد ا إلى التعليمات الصادرة من الوزارة(   سنة   40حلى لوزارة الكهرباء والماء لمدة  الشركة هي بيع الطاقة الكهربائية المولدة والماء الم  

 

تداول  حالي ا يتم . 2020أغسطس  16في بورصة الكويت بتاريخ الشركة أسهم تم إدراج ، 2019 بعد توزيع األسهم بنجاح في الربع الرابع من سنة 

%،  40. أّما الحصة المتبقية البالغة  % 5نسبة    لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وا %  5نسبة  لهيئة العامة لالستثمار  تمتلك ا و % من أسهم الشركة  50

تحالف شركات من القطاع الخاص يتضّمن كل من شركة "إنجي"  ومقسمة بين  )الشركة األم(    م. .ك. ش.م   القابضة   تمتلكها شركة الزور الشمالية األولى 

 %. 5% وشركة عبد هللا حمد الصقر وإخوانه بنحو  17.5% وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية بنحو  17.5الفرنسية بنحو  

 

حصري من الباطن، وهو شركة إي زد أن أو اند أم )شركة أو اند أم(، والذي تولى مسؤولية تشغيل  ويتولى أعمال التشغيل والصيانة للمحطة مقاول 

ا من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة في    . 2016نوفمبر    26وصيانة المحطة اعتبار 

 

خالل الفترة، على الرغم من وقوع حادث   لماء توقعات األداء الفني من حيث توفير السعة اإلنتاجية وتوليد الكهرباء وتحلية ا بشكل عام  حققت المحطة  

ا . 2020توقف إنتاج أحد توربينات الغاز حتى أوائل شهر يوليو أدى إلى  2020في فبراير  ا ألن  كان للحادث تأثير  طفيف ا على إيرادات الشركة نظر 

غطاة من قبل التأمين.  بحروق مما تطلب عالجه في  موظف أصيب عندما كبد الشركة مزيد ا من إضاعة الوقت ووقع حادث غالبية التكاليف كانت م 

   المستشفى. 

 

للمحطة وذلك من خالل عملية ضمان عقد التصميم والتوريد والتشييد. انتهت    ى األول سنوات التشغيل  خالل  جاري حل المشاكل الفنية التي تم اكتشافها  

 ولكن تم تمديده لعدد قليل من الوحدات الرئيسية بالمحطة.   2018في نوفمبر  الرئيسي  صالحية الضمان  

 

 األداء المالي  .2

 

 . قبل التحويل إلى االحتياطيات   دينار كويتي   12.3بمبلغ    للفترة   حققت الشركة صافي ربح 

 

  هذه  دفع  وتم . 2020 سبتمبر  17بتاريخ  عقد  الذي  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  للسهم  فلس ا  25بواقع  أولية  أرباح  توزيع  على  الشركة  وافقت 

 . 2020  ديسمبر   9بتاريخ    للمساهمين   التوزيعات 

 

 الحوكمة    .3

 

. ولم يحصل أي من  2020ديسمبر    31إلى  السنة  اجتماعات خالل    ة ثماني إن الشركة لديها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء. وعقد مجلس اإلدارة  

 .  الفترة أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة من الشركة خالل  

 

 تم تكليف الرئيس التنفيذي والمدير المالي بمهام اإلدارة اليومية للشركة. 
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