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 نحتاج أن نتغّير

 نمو قوي
 مواصلة التحدي للحفاظ على استمرارية إمداد الكهرباء بال انقطاع

 
 تزايد صعوبة البيئة التنظيمية

للسوق جدد منتجين ودخول ،المملكة في الكهرباء قطاع هيكلة إعادة مع  
 

الخسائر زيادة مع التمويل إلى الحاجة  
الحالية خططنا تحسين إلى يدعونا  

 
الموهوبين على القوية المنافسة  

الشركة يتركون موهوبينا أفضل من بعض  
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 األولىأهداف المرحلة 
 (سنة 2 – 1)

 المضافة القيمة تعظيم•
 االنضباط•
 التميز •
 المؤسسي العمل•

 الثانيةأهداف المرحلة 
 (سنوات 5 -2)

 التغيير رحلة في قدما   المضي•
 العالمية إلى التوجه•
 القياسية المؤشرات أفضلتحقيق •

 مقدم أفضل للكهرباء السعودية الشركة
 المملكة في المناسبة بالتكلفة خدمة

 الثالثةأهداف المرحلة 
 (  سنوات10 - 5)

 عالمي خدمات مرفق•
 عالمية ـ التوليد قدرات من 30%•
 محلية ـ التوليد قدرات من 70%•

 المتسارع االستراتيجي التحول لبرنامج الفعلي التطبيق بدأ

 اليوم
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 وأسس مرتكزات 6 خالل من العالمية نحو

 الهدف

 المرتكزات 

 األسس

المملكة في الشركات ريادة  
عالمي خدمات مرفق إلى والتحول  

عملنموذج   
 جديد

األعمالتعزيز   
 الرئيسية

 األعمال مساندة
 الرئيسية

الموظفين تميز  
البيئة – المهنيةالسالمة  –الصحة   

وااللتزام الشاملةإدارة المخاطر   
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 أعمالنا على حقيقي تأثير مع
المرتكزات 
 

س
األس

 

نموذج عمل 
 جديد

 لتحقيق المملكة في الكهرباء لقطاع جديدة معالم صياغة سيتم جديد عمل نموذج تبني خالل من
 .المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة بمتطلبات االلتزام مع ،وللمملكة للشركة الفوائد أفضل

تعزيز األعمال 
 الرئيسية

 وفعالية كفاءة زيادة على ونعمل الرأسمالية المشاريع من القصوى االستفادة بتعظيم جذريا   نقوم
 .لعمالئنا المثلى الخدمة تقديم على الدؤوب التركيز مع ،والتوزيع والنقل للتوليد األساسية العمليات

 .االستراتيجية رؤيتنا لتحقيق المستدامة القيمة لخلق المحرك هو وهذا

مساندة االعمال 
 الرئيسية

 والتي المعلومات وتقنية المشتركة الخدمات في التميز تحقيق خالل من الرئيسية األعمال مساندة
 باحترام تحظى مميزة تجارية عالمة بناء مع ،األمام إلى الشركة النطالق االساسية الركيزة تمثل

 .الجميع

تميز 
 الموظفين

 ما سنبذل ولذلك .المحرك هذا بتشغيل تقوم التي هي للكهرباء السعودية الشركة في البشرية الكوادر
 وجذب التخطيط في كبيرة تغييرات إجراء مع المملكة في المفضلة العمل وجهة نصبح كي بوسعنا
 .عليها والمحافظة وتطويرها المملكة في والقيادات المواهب أفضل

الصحة والسالمة 
 والمهنية والبيئية

 في الريادة وتحقيق والمقاولين العمالء من العمل في وشركاؤنا موظفينا وسالمة بصحة نهتم نحن
 .المملكة في البيئة الحماية

إدارة المخاطر 
 الشاملة والسالمة

 بطريقة لمواجهتها المناسبة اآلليات ووضع الشركة تواجهها قد التي الشاملة المخاطر تحديد
 .للسلوك العامة بالقواعد وااللتزام العليا المثل على التأكيد مع ،منهجية
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 التغيير لقيادة استراتيجية مبادرة 24
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 الشركات ريادة
 عالمي خدمات مرفق إلى والتحول المملكة في
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 نموذج عمل جديد تعزيز االعمال الرئيسية
 إعادة الهيكلة

 األداء المتميز للشركة

 التخطيط المتكامل

 2.0اإلدارة المالية 

 تطوير أعمال جديدة

 تحطيم البيروقراطية

19 18 17 

 تميز الموظفين

 مساندة االعمال الرئيسية
كفاءة المشاريع 

 الرأسمالية

 التوليد -تميز العمليات 

 النقل -تميز العمليات 

 التوزيع -تميز العمليات 

 التركيز على العمالء

 التميز في سلسلة اإلمداد
 إدارة العالمة التجارية
 وأصحاب المصالح
 الخدمات المشتركة

 االنتقال بتقنية المعلومات 
 إلى المستوى التالي
 البيانات والتحليل

 األبحاث والتطوير

 االستراتيجيالتخطيط 
 العاملةللقوى 

 استقطاب
 األداء إدارة القادة والمواهب المواهب

 والمكافآت
 البشريةالموارد 

 20 16 عملكشريك 
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 رائدة في مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئة 21

 إدارة المخاطر الشاملة وااللتزام



 وبمؤشرات أداء رئيسية محددة

 سيتم ربط مؤشرات األداء الرئيسية بالمبادرات
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 مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

 … النقل التوليد

 مباشرة ترتبط ةيالتوجيه األداء مؤشرات
 وتستخدم ،للشركة االستراتيجية باألهداف

 التأثير عالية المستهدفات لضبط

 مباشرة ترتبط اإلدارية األداء مؤشرات
 وتستخدم ،للشركة االستراتيجية باألهداف

 التأثير عالية المستهدفات لضبط

 ومتابعة لمراقبة التشغيلية األداء مؤشرات
 في ،الدوائر/ اإلدارات/ القطاعات مساهمة

 األنشطة أهداف تحقيق

مؤشر أداء  20-30
 استراتيجي

مؤشر أداء  290
لألنشطة، وسيتم ربط 

 بعضها بالمبادرات

جاري إعدادها من قبل 
األنشطة حتى 
 2015منتصف عام 

اإلدارات/ القطاعات   

 الدوائر

 أنشطة الشركة

 القيمة
 المنظمة والصحة الجودة والتميز المضافة

 والسالمة المهنية



المتحقق  الوفر
 مستوى رفعمن 

 األداء

المكافآت القائمة 
 على األداء

 الرواتب أساس التكلفة

 المتحقق الوفر من بجزءبمكافأة أصحاب األداء العالي سنقوم 

 للكهرباء السعودية الشركة جعل على الرواتب في الزيادة ستساهم
 المملكة في المفضلة العمل وجهة

8 



 التغيير كن
 برنامج

 التـحــــول االستراتيجي
 المتسارع

(ASTP) 
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 %87 السعودة نسبة
 موظف  35,373إجمالي من

التعرفة السكنية واحدة من األدنى 
 على مستوى العالم

مليون  7.6نقدم الخدمة لـ 
 %99,999بنسبة نجاح  مشترك

شركات متداولة في  5نحن من أكثر 
 سوق األسهم السعودية

من أعلى % 7نمو سنوي بنسية 
 معدالت النمو في العالم

 (السنة/مشترك 550,000)

جيجاوات قدرات توليد، بينما  65
مجموع قدرات التوليد في مصر 

 جيجاوات 31

كلم من  42,000أكثر من 
 كابالت األلياف الضوئية

 318إجمالي قيمة األصول 
جمالي قيمة  مليار لاير، وا 

 مليار لاير 38اإليرادات 

 2014حقائق سريعة عن الشركة حتى نهاية 
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 صناعي% 18.8
15.4  %
 تجاري

 حكومي% 13

49.5% 
 سكني

 أخرى 3.3%


