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مسؤوليتنا المجتمعية:
ملتزمون   تجاه   موظفينا   وعمالئنا   وشركائنا   والمجتمع          .               

استراتيجياتنا  :      

1-   تجاه   الموظفين :                
توفيــر   بيئــة   العمــل   المناســبة،   تهيئــة   الفــرص   المتكافئــة   للتدريــب   والتطويــر،  
ــة،   ــرًا   وممارس ــًة   وفك ــودة   ثقاف ــرس   الج ــداع،   غ ــز   واإلب ــادرات   التمي ــى   مب ــز   عل  التحفي
 تجســيد   القيــم   التــي   تنظمهــا   وثيقــة   أخالقيــات   العمــل،   وإشــراك   الموظفيــن   عبــر  
 الرســائل   البريديــة   واســتطالع   آرائهــم   فــي   البرامــج   واألنشــطة   والخدمــات   المقدمــة  

 لهــم .                                                                                                                                                                                                    

2-   تجاه   المجتمع :                
مســاهمة   فاعلــة   فــي   تحقيــق   التنميــة   االجتماعيــة   واالقتصاديــة   مــن   خــالل  :  دعــم  
 أنشــطة   وبرامــج   الرعايــة   االجتماعيــة،   التفاعــل   مــع   قضايــا   وهمــوم   المجتمــع  
ــاد   ــج   االقتص ــادة   برام ــادرات   وقي ــي   المب ــع   ف ــراك   المجتم ــانية،   إش ــة   واإلنس  التنموي
ــاء،   ونشــر   ثقافــة   األمــن   والســالمة   مــن   مخاطــر   اســتخدام    فــي   اســتخدام   الكهرب
ــي   ــادرات   وكراس ــم   المب ــي   ودع ــالل   تبن ــن   خ ــوث   م ــز   البح ــاندة   مراك ــاء،   مس  الكهرب
ــاء،   وتحســين    البحــث،   التــي   مــن   شــأنها   المســاهمة   فــي   ترشــيد   اســتهالك   الكهرب
 أداء   األنظمــة   الكهربائيــة   والمحافظــة   علــى   البيئــة،   ودعــم   مبــادرات   ومشــاريع  

ــددة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ــة   المتج  الطاق

3-   شركاؤنا   وعمالؤنا :                
  ً ً   قويــ    شــكلت   مســؤوليتنا   عــن   إنتــاج   ونقــل   وتوزيــع   الطاقــة   الكهربائيــة   دافعــ
 إلثبــات   قدراتنــا   وإمكاناتنــا   لبنــاء   عالقــات   اســتراتيجية   علــى   أســس   مــن   العدالــة  
 والشــفافية،   وفــي   هــذا   المجــال   نتواصــل   مــع   عمالئنــا   وشــركائنا   لضمــان   اســتدامة  

 التفاعــل   والثقــة   والشــراكة،   نحفزهــم   علــى   المشــاركة   فــي   قضايــا   صناعــة  
ــتوى   ــي   مس ــم   ف ــم   ومقترحاته ــتماع   آلرائه ــا،   واالس ــة   تطوراته ــاء   ومتابع  الكهرب

ــة .                                                                                                                                                                                                                                                                           ــا   الذهني ــا   وصورتن ــز   موقعن ــا   لتعزي  أدائن

4-   األنشطة   االجتماعية :                
تنفيــذ   العديــد   مــن   البرامــج   والفعاليــات   والمحاضــرات   وحفــالت   التخــرج   والتكريــم  
ــن   ــرهم   م ــن   وأس ــع   الموظفي ــي   م ــل   االجتماع ــز   التواص ــة،   تعزي ــالت   الخاص  والحف
 خــالل   تنفيــذ   خطــة   التواصــل   الداخلــي،   تنظيــم   البرامــج   واألنشــطة   الرياضيــة  
 والثقافيــة   واالجتماعيــة   باألنديــة   التابعــة للشــركة،   وتوفيــر   الفــرص   التدريبيــة   ألبنــاء  
 منســوبي   الشــركة   فــي   تعلــم   اللغــة   اإلنجليزيــة   ومهــارات   الحاســوب   باالتفــاق   مــع  
 معاهــد   تدريبيــة    متخصصــة و العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة المختلفــة.                                                                                                                                              ومنهــا:                                                                                              

المشاركة بفعالية توعوية بمناسبة ساعة األرض. •
توقيع 10 شراكات استراتيجية للتنمية المستدامة والعمل التطوعي. •
إنشاء فريق السعودية للكهرباء التطوعي. •
المشــاركة بماراثــون الدراجــات الهوائيــة بمناســبة اليــوم العالمــي للتوحــد  •

2017م.

تنفيــذ فعاليــة » إلــى متــى« بالواجهــه البحريــة بالخبــر بمناســبة اليــوم العالمــي  •
لمكافحــة التدخيــن

تنفيذ حمالت التبرع بالدم •
إقامة يوم ترفيهي للجمعية السعودية لمكافحة ألزهايمر. •
المشاركة بالحملة الوطنية لنصرة األشقاء بـ سوريا. •
تنفيذ 4 برامج إفطار رمضاني أليتام المجتمع. •
إصدار أول مجلة للتوعية باألخطار الكهربائية لألطفال ) كهروب (. •
زيارة مرضى ألزهايمر في منازلهم وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك. •
المشــاركة مــع جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية فــي موســم حــج  •

1438هـــ.
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التنظيمــي  ويعتمــد أداء المــوارد البشــرية علــى الهيــكل 
للنشــاط والــذي يدعــم أداء دوره وتحقيــق أهدافــه، كمــا
ــل  ــه للعم ــم التوج ــركة ودع ــر أداء الش ــى تطوي ــد عل يعتم
ــج  ــة وبرام ــي أنظم ــم وتبن ــالل تقدي ــن خ ــاري م ــلوب تج بأس
وبرامــج  الحديثــة  البشــرية  المــوارد  وتطويــر  تخطيــط 
الجــودة والتحســين المســتمر ودراســات التنظيــم الهيكلــي 
والوظيفــي وفقــً ألفضــل الممارســات اإلداريــة الحديثــة، 
مــع المرونــة الالزمــة للتكيــف مــع المتغيــرات المختلفــة.

وتمتلــك الشــركة نظــرة مســتقبلية متوازنــة تعــي الظــروف 
المحيطــة بهــا مــع االلتــزام بمبــادرات التغييــر والتطويــر فــي 

ظــل المــوارد المتاحــة.
 

المقدمة 

تقــوم المــوارد البشــرية بتحقيــق أهــداف المنشــآت، وتــزداد 
وقــد  المنشــأة،  حجــم  كبــر  كلمــا  الــدور  هــذا  أهميــة 
اكتســبت أهميتهــا مــن تعاملهــا مــع العنصــر البشــري الــذي 

ُتحقــق المنشــأة آمالهــا وتواصــل نجاحاتهــا مــن خاللــه.

إن تطــور المــوارد البشــرية خــالل العقــود الماضيــة أدى إلــى 
تحولهــا مــن الــدور التقليــدي المنحصــر فــي األمــور اإلجرائيــة 
فــي تســيير شــؤون الموظفيــن إلــى شــريك اســتراتيجي فــي 

نجــاح المنشــأة وتحقيقهــا ألهدافهــا.

ــاء  ــعودية للكهرب ــركة الس ــرية بالش ــوارد البش ــاط الم فنش
حيــث  الحاصلــة،  والتغيــرات  التطــورات  عــن  بمنــأى  ليــس 
تمتلــك الشــركة مــن الخبــرات واألدوات مــا يمكنهــا مــن 

أخــذ زمــام المبــادرة فــي ذلــك.
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تمتلك الشركة نظرة 
مستقبلية متوازنة تعي 

الظروف المحيطة بها
 مع االلتزام بمبادرات التغيير 

والتطوير في ظل الموارد 
المتاحة.

الموظفون
لــدى نشــاط المــوارد البشــرية رؤيــة وهــي أن يكــون الشــريك األول لعمالئــه )باألنشــطة األخــرى بالشــركة( لتهيئــة بيئــة عمــل متميــزة  •

ومنافســة فــي ســوق العمــل الســتقطاب وتطويــر واســتقرار الكفــاءات العاليــة.
ــزة  • ــة ومتمي ــرية مؤهل ــوارد بش ــركة بم ــد الش ــزام بتزوي ــي االلت ــاء ه ــعودية للكهرب ــركة الس ــي الش ــرية ف ــوارد البش ــاط الم ــالة نش رس

واالهتمــام بهــا مــن خــالل العنايــة الشــاملة والتدريــب والتطويــر وتمكينهــا مــن المشــاركة فــي التحســين المســتمر لعمليــات الشــركة 
مــن خــالل تهيئــة الفــرص المتكافئــة والتحفيــز علــى اإلبــداع، وغــرس الجــودة ،ثقافــة، وفكــرًا، وممارســة.

تجسيد القيم التي تنظمها وثيقة أخالقيات العمل. •
إشراك الموظفين عبر الرسائل البريدية واستطالع آرائهم في البرنامج واألنشطة والخدمات المقدمة لهم. •
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تهيئة الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير من خالل:
برنامج التدريب على رأس العمل •
برنامج التطوير للسعوديين الجامعيين حديثي التخرج  •
برنامج تأهيل وتدريب غير الموظفين •
برنامج تطوير القياديين الواعدين •
برنامج تطوير الخبرات السعودية •
التدريب اإللكتروني ) أنا أتعلم ( •
التدريب المدعوم  •
الدورات التطويرية القصيرة •
برنامج تحسين •
برنامج إبداع الموظفين •

جهود التوظيف والتوطين:
تعتبــر الشــركة الســعودية للكهربــاء أن تنميــة مواردهــا البشــرية لبنــة أساســية 
ــج  ــر برام ــرية عب ــوارد البش ــر الم ــى تطوي ــرص عل ــذا تح ــا ل ــو أعماله ــر ونم ــي تطوي ف
كافــة  لشــغل  كفاءتهــم  يرفــع  بمــا  الموظفيــن  وتطويــر  الختيــار  متخصصــة 

بالشــركة. المناصــب 

واســتكمااًل لجهــود تطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية تــم اســتيعاب مجموعــات مــن 
الخريجيــن مــن معاهــد التدريــب بالشــركة، وانضمامهــم فــي برنامــج التدريــب علــى 

رأس العمــل.

ويأتــي توطيــن الوظائــف فــي أولويــة ســلم اهتمامــات الشــركة حيــث أثمــرت تلــك 
الجهــود علــى تحقيــق نســبة التوطيــن تصــل إلــى )90%(، وتتويجــً الســتقطاب 
ــا  ــز لدوره ــدة دروع وجوائ ــى ع ــركة عل ــت الش ــعوديين حصل ــب الس ــف وتدري وتوظي

ــارز فــي ذلــك. الب
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الخدمات االجتماعية:
تساهم الشركة السعودية للكهرباء في خدمة المجتمع من خالل ما يلي:

المشاركة في المعارض والندوات الخاصة بالموارد البشرية. •
المســؤولية  • مجــال  فــي  والــورش  والنــدوات  البرامــج  مــن  العديــد  إقامــة 

وأســرهم. للموظفيــن  االجتماعيــة 
إقامــة الملتقــى الســنوي إلدارة الجــودة الشــاملة بمشــاركة حضــور مــن داخــل  •

وخــارج المملكــة.
المشــاركة فــي أيــام المهنــة مــع عــدد مــن الجهــات التعليميــة للتعريــف  •

بنشــاط الشــركة وبالفــرص الوظيفيــة المتوفــرة وإتاحــة الفرصــة لهــم لاللتحــاق 
ــا. ــل به بالعم

المســاهمة فــي إنجــاح برنامــج التدريــب التعاونــي لطــالب الجامعــات بالمراحــل  •
المختلفــة  بالمرافــق  العملــي  للتدريــب  لهــم  الفــرص  بإتاحــة  المختلفــة،  
بالشــركة، و إكســابهم الخبــرات العمليــة المناســبة ســواء فــي المجــال الفنــي 

اإلداري. أو 
برنامــج التدريــب الصيفــي مــن خــالل قبــول أعــداد مــن طلبــة الثانويــة والجامعات  •

خــالل فتــرة الصيــف،  بهــدف تهيئتهــم للحيــاة العملية.

تعتبر الشركة السعودية للكهرباء أن تنمية مواردها البشرية لبنة 
أساسية في تطوير و نمو أعمالها

المتنوعــة والتــي تقــام فــي  • المعــارض  مشــاركة ومســاهمة الشــركة فــي 
جميــع مناطــق أعمالهــا علــى مــدار العــام.

التزام وطموح
وتقديــم  التطويــر  نحــو  بالســعي  التــزام  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  لــدى 
البشــرية للوصــول  المــوارد  األفضــل، وفــي ســبيل ذلــك تســتمر دراســة أنظمــة 
للصياغــة األمثــل لألنظمــة والتعويضــات والعوائــد بمــا يتوافــق مــع أنظمــة المملكــة 
العربيــة الســعودية، ويواكــب التطــور ويلبــي الطموحــات،  باإلضافــة للدراســات 

الخاصــة بتصميــم ومراجعــة الهيــاكل التنظيميــة.
الموجهــة  البرامــج  جميــع  فــي  والتطويــر  التحســين  فــرص  استكشــاف  ويتــم 
للمــوارد البشــرية بمراجعــة األداء أو بتلقــي المالحظــات واآلراء المباشــرة أو مــن خــالل 

االســتبيانات.
ــاء الطمــوح والقــدرة والخبــرة المتراكمــة   كمــا أن لــدى الشــركة الســعودية للكهرب
لتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة وأن تكــون قــدوة ومثــال يحتــذى بــه فــي 

ــرية. ــوارد البش ــاالت الم مج
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»مقدار الطاقة التي توفرها 
الشمس لألرض في ساعة 

واحدة يساوي مقدار الطاقة 
التي تستهلكها  البشرية 

في عام واحد«

أوليفر مورتون
رئيس تحرير مجلة »ناتشر«

مشاريع البرنامج الخامس

الجهة البحثية  قيمة العقد- 
ريال سعودي اسم المشروع رقم العقد رقم 

المشروع م

جامعة الملك فهد 3,688,680.00
اختيار الجهد والتكنولوجيا األفضل للتوسع في شبكات النقل الكهربائية 

)دراسة الجدوى للمقارنة بين جهد  765ك.ف.  و جهد  380 ك.ف.(
11282057 SP501 1

جامعة الملك فهد 1,614,572.00
تقييم اآلثار التقنية واالقتصادية ألفران الحديد الصناعية على النظام 

الكهربائي والحد منها 11282058 SP502 2

جامعة الملك سعود 1,152,941.00
تقييم موثوقية تزويد الكهرباء في خمس مدن رئيسية في المملكة 

والتوصية بالخيارات الفنية واالقتصادية لتعزيز ذلك 11282059 SP503 3

جامعة الملك سعود 1,891,761.00 أثر األحمال الصناعية على شبكة التوزيع 11282060 SD504 4

جامعة الملك سعود 1,647,059.00 عدم فصل المغذيات الهوائية الطويلة عند سقوطها 11282061 SD505 5

جامعة الملك سعود 1,764,705.88 فحص الكوابل ومعداتها وأسباب أعطالها 11282062 SD506 6

جامعة الملك فهد 2,159,620.00 إخفاق عمل محول القدرة بسبب التآكل الكبريتي 11282064 ST508 7

جامعة الملك فهد 1,054,591.00 البنية التحتية ألجهزة القياس المتقدمة 11282066 ST510 8

جامعة الملك سعود 835,294
أثر التحميل الجزئي للوحدات على األجزاء الساخنة وعلى االنبعاثات الضارة 

على البيئة 11282068 SG512 9

جامعة الملك فهد 1,194,194.00 أثر درجات الحرارة المرتفعة في المملكة على أداء العدادات االلكترونية 11282073 SD517 10

17,003,417.88 المجمـوع  
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مراكز األبحاث والتطوير
1- مركز المحاكاة الرقمية

ــتوى  ــى مس ــدًا عل ــون رائ ــران ليك ــة الظه ــي وادي تقني ــاؤه ف ــاري إنش ج
ــكالت. ــل المش ــكار وح ــة، واالبت ــة الطاق ــي أنظم ــم ف العال

األهداف:
ــين  ــول، وتحس ــاد حل ــكار إليج ــو االبت ــز ه ــي للمرك ــدف الرئيس إن اله  .1

كفــاءة وموثوقيــة الشــبكة.
توفير الدعم ألعمال الشركة السعودية للكهرباء.  .2

.)RTDS) Real Time Digital Simulators  سيشمل المركز  .3
ســيتم تشــغيل المختبــر بالتعــاون مــع المنظمــات األخــرى بمــا فــي   .4

ذلــك جامعــة الملــك فهــد.

2- مركز الشبكات الذكية
أنشــأ فــي الريــاض ليركــز علــى  التكنولوجيــا والنظــم وكفــاءة الطاقــة، 

وإدارة األحمــال والحــد مــن الخســائر.

األهداف:
ــان  ــة لضم ــبكة الذكي ــوح للش ــة الطم ــج المملك ــع برنام ــق  م التواف  .1

ــدة. ــات الجدي ــن التقني ــع م ــاق واس ــاد نط اعتم
بالشــبكة  المتصلــة  العالميــة  التقنيــات  أحــدث  مــن  االســتفادة   .2

الذكيــة.
الحاجة إلى معالجة التحدي المتمثل في زيادة كثافة الطاقة.  .3

المبادرة في تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة السعودي.   .4
ســيقدم المركــز الدعــم فــي نشــر العــدادات الذكيــة فــي الســنوات   .5

العشــر المقبلــة.
ــام  ــع النظ ــة م ــي المملك ــددة ف ــة المتج ــادر الطاق ــج مص ــر ودم تطوي  .6

الكهربائــي.

3- مركز أبحاث وتطوير كفاءة الوقود
بالشــراكة مــع جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتكنولوجيــا إلنشــاء 

مركــز أبحــاث وتطويــر كفــاءة الوقــود. 

األهداف:
استبدال الوقود الحالي بوقود أقل درجة.  .1

تحسين كفاءة االحتراق.  .2
تقليل تكلفة التشغيل والصيانة وزيادة عمر األصول والمعدات.  .3

تقليل مستوى االنبعاثات وااللتزام بالمعايير المحلية والدولية.  .4

وتوطيــن  القياديــة  المناصــب  لشــغل  الشــركة  موظفــي  تدريــب   .5

 . جيــا لو لتكنو ا
ذات  الوقــود  أبحــاث  فــي  المشــاركة  الجهــات  مــع  الشــركة  تمثيــل   .6

الصلــة.

4- مركز أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة
تــم تأســيس مركــز الطاقــة المتجــددة بالتعــاون مــع جامعــة الملــك 
ســعود. بهــدف تذليــل العقبــات أمــام اســتخدام تكنولوجيــا الطاقــة 

لتطويرهــا. الظــروف  وتهيئــة  المتجــددة 

األهداف:
تشجيع اإلقبال على تقنيات الطاقة المتجددة الواعدة.  .1

تذليل العقبات التي تحد من استخدام الطاقة المتجددة.  .2
تجهيز البنية التحتية والموارد الالزمة الستخدام الطاقة المتجددة.  .3

تحفيــز البحــث والتطويــر لتســريع وتبنــي التطبيــق التجــاري لتقنيــات   .4

محليــاً. المتجــددة  الطاقــة 
تطويــر المعرفــة مــن خــالل التعــاون مــع الجامعــات و مراكــز األبحــاث   .5

 .)Solar Sand Project –SSP( والعالميــة،   المحليــة 
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أنشأ في الرياض مركز األبحاث والتطوير  للشبكات الذكية 
ليركز على  التكنولوجيات والنظم وكفاءة الطاقة

5- مركز خطوط النقل
ــاء  ــم وإنش ــً بتصمي ــدًا ومختص ــون رائ ــران ليك ــي الظه ــاؤه ف ــيتم إنش س

ــة . ــل بالمملك ــوط النق ــغيل خط وتش

األهداف:
تحسين خطوط التيار المتردد والمستمر وبأقل التكاليف.  .1

التلــوث  ظــروف  فــي  للتغيــرات  المســتمر  والرصــد  التلــوث  دراســة   .2

. لطقــس ا و
تحسين تصميم األبراج لكل منطقة تلوث بناء على التغييرات.  .3

تحسين تصميم حزمة الموصل لتحقيق أقل فقد فيها  .4

تحسين تكوينات ومواد العوازل للتصميم األمثل لألبراج.  .5

إدخــال النقليــات الحديثــة لتطويــر النظــام الكهربائــي والمحافظــة على   .6

اســتقرارية نظــام النقــل.

6-  مركز السياسات واالقتصاديات لألبحاث
  KAPSARC ســيتم إنشــاء المركــز فــي الريــاض وهــو مســعى تعاونــي مــع
التنظيميــة  الكهربائــي  النظــام  لسياســات  والتحديــات  بالمســائل  يتعلــق 

والبيئيــة. واالقتصاديــة 

األهداف:
1. تمثيل دقيق لقطاع الطاقة باستخدام بيانات النظام المدققة  والمحدثة.
2. إجراء دراسات مشتركة حول القضايا السياسية والتنظيمية واالقتصادية.

ــي  ــتدامة قطاع ــين اس ــة لتحس ــية المطلوب ــات السياس ــاف اإلصالح 3. استكش
ــة. ــاء والطاق الكهرب

إدارة المعرفة في األبحاث والتطوير 
تشكيل فريق إدارة المعرفة والذي عقد عدة اجتماعات.  .1

عقد جلسات »قهوة المعرفة« ضمن قطاع األبحاث والتطوير.  .2
عقد ورشة عمل تعريفية عن إدارة المعرفة على مستوى الشركة.  .3

التخطيط للبدء في إدارة المعرفة وتعميمها على مستوى الشركة.  .4
وضع خطة استراتيجية إلدارة المعرفة في الشركة.  .5
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برامج التدريب والتطوير:

لــدى الشــركة الســعودية للكهربــاء أربعــة معاهــد للتدريــب 
فــي مناطــق أعمالهــا:

ــر  • ــب والتطوي ــاد للتدري ــف الحم ــدس يوس ــد المهن معه
ــطى. ــال الوس ــة أعم ــاض - منطق بالري

والتطويــر  • للتدريــب  القصيبــي  غــازي  الدكتــور  معهــد 
الشــرقية. أعمــال  منطقــة   - بالدمــام 

والتطويــر  • للتدريــب  طيبــة  محمــود  الدكتــور  معهــد 
الغربيــة. أعمــال  منطقــة   - بجــدة 

معهد تدريب أبها - منطقة أعمال الجنوبية. •

ومن أهم تلك البرامج :

1 .:)OJT( برنامج التدريب على رأس العمل
ــالل  ــن خ ــل م ــع العم ــي مواق ــذه ف ــم تنفي ــج يت ــو برنام ه
الوظيفــة  متطلبــات  علــى  بنــاًء  مســبقً  معــدة  خطــة 
ــة  ــذه الخط ــى ه ــاق عل ــم االتف ــدرب، ويت ــتقبلية للمت المس
مــدة  وتتــراوح  المســتفيدة،  واإلدارة  التدريــب  إدارة  بيــن 
ــص  ــب التخص ــنتين حس ــى س ــهر إل ــة أش ــن ثالث ــج م البرنام
فرصــة  للمتــدرب  البرنامــج  هــذا  ويتيــح  العمــل،  وطبيعــة 
تطبيــق المهــارات التــي تــدرب عليهــا، مــع متابعــة دوريــة 
اإلداريــة  المســتويات  خــالل  مــن  التدريــب  خطــة  لتنفيــذ 

المختلفــة.

أهداف البرنامج:. 2
غيــر  • وتدريــب  تأهيــل  برنامــج  خريجــي  مهــارة  صقــل 

. ظفيــن لمو ا
تحقيــق انتقــال ُمتــوازن للمتــدرب مــن بيئــة التدريــب إلــى  •

بيئــة العمــل المنتظــم.
اكتساب الخبرة العملية من خالل العمل الميداني. •
عــن  • وذلــك  المتوقعــة  المســتقبلية  الحــوادث  تقليــل 

جيــدًا. إعــدادًا  وإعدادهــم  المتدربيــن  توعيــة  طريــق 

الدورات التطويرية القصيرة:. 3
هــي دورات قصيــرة تقــدم لموظفــي الشــركة فــي جميــع 
رفــع  بهــدف  واإلشــرافية،  واإلداريــة  الفنيــة  التخصصــات 
ــم  ــادة ثقافته ــة وزي ــين اإلنتاجي ــن وتحس ــاءة الموظفي كف

المعرفيــة.

وحرصًا من الشركة 
السعودية للكهرباء على 
أن تقوم مواردها البشرية 

بدورها المنوط بها خير قيام ، 
فقد تبنت عدة برامج تتكامل 

فيما بينها لتحقيق أهداف 
الشركة .
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برنامج التطوير للسعوديين الجامعيين حديثي التخرج ) تأهيل (:
ــارك  ــة يش ــط منظم ــع خط ــالل وض ــن خ ــم م ــر كفاءاته ــة وتطوي ــى تنمي ــدف إل يه
المهــارات  علــى  الحصــول  فــي  وتســاعده  إدارتــه  مــع  الموظــف  وضعهــا  فــي 
والخبــرات المهنيــة واإلداريــة الالزمــة لتمكنــه مــن القيــام بعملــه فــي الشــركة 

بكفــاءة عاليــة .

وتشــتمل الخطــة التطويريــة علــى مهــام وظيفيــة متعــددة ودورات تدريبيــة يتــم 
اختيارهــا بعنايــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن المهــارات الســلوكية التــي يجــب أن 
ــج  ــذا البرنام ــدة ه ــاء، م ــعودية للكهرب ــركة الس ــي الش ــف ف ــا أي موظ ــى به يتحل
ســنتين، وقــد حقــق أهدافــً ملموســة ومؤثــرة فــي رفــع كفــاءة األداء، وزيــادة نســب 

ــركة. ــا الش ــي تنتهجه ــعودة الت الس

برنامج تأهيل وتدريب غير الموظفين )التدرج(:
ــي  ــالل ف ــن لإلح ــعوديين الالزمي ــن الس ــاء بالفنيي ــعودية للكهرب ــركة الس ــد الش يم
أكثــر مــن ) 20 ( تخصصــً فنيــً وإداريــً مــن خــالل معاهدهــا األربعــة، ويلتحــق بهــذا 
ــة  ــو الثانوي ــاالت ( ، وخريج ــة - االتص ــة - الصناعي ــات ) التقني ــو الكلي ــج خريج البرنام
ــذا  ــي ه ــب ف ــدة التدري ــا أن م ــة ، كم ــة الصناعي ــي ( والثانوي ــم العلم ــة ) القس العام
البرنامــج تتــراوح بيــن فصــل دراســي واحــد وســتة فصــول دراســية حســب المؤهــل 

ــص.   والتخص

4 .:)SCP( برنامج مهنة
برنامــج يعنــى بتطويــر الفنييــن الســعوديين مــن خريجــي معاهــد التدريــب بالشــركة 
للنهــوض  العمــل  رأس  علــى  التدريــب  برنامــج  أنهــوا  الذيــن  التقنيــة  والكليــات 

بمســتوياتهم المعرفيــة والفنيــة.

5 .:)Targeted Talent ( برنامج تطوير القياديين الواعدين
برنامــج يهــدف إلــى تطويــر الموظفيــن للمناصــب اإلشــرافية والقياديــة بكافــة 
مســتوياتها، ويتــم تنفيــذه فــي المركــز التنفيــذي لتطويــر القيادييــن تحــت إشــراف 

ــي. ــتوى عالم ــى مس ــادات عل ــر القي ــي تطوي ــن ف ــن المختصي ــة م مجموع

برنامج تطوير القياديين )قيادة(:
ــي  ــاهم ف ــدة تس ــة جدي ــتحداث منهجي ــى اس ــن إل ــر القياديي ــج تطوي ــدف برنام يه
التطويريــة  االحتياجــات  وتحديــد  للقيادييــن  الهامــة  اإلمكانــات  علــى  التعــرف 
الفعليــة لهــم، ومــن ثــم تلبيــة هــذه االحتياجــات بأســاليب تطويريــة فعالــة تشــمل 

مهــام عمــل ودورات تدريبيــة.

يهدف برنامج تطوير القياديين إلى استحداث منهجية جديدة 
تساهم في التعرف على الجدارات الهامة للقياديين
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برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف للقياديين:
يهــدف هــذا البرنامــج الــى تطويــر مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة لبعــض القيادييــن فــي 
الشــركة مــن خــالل مشــاركتهم فــي برنامــج تدريبــي مكثــف فــي اللغــة اإلنجليزيــة 
ولمــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة لتمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم الوظيفيــة 

ــة. ــا بفعالي ــط له ــة أو المخط الحالي

جداول اإلحالل ومراكز القياس )إحالل(:
وهمــا مــن اآلليــات الحديثــة التــي تطبقهــا الشــركة فــي قيــاس بــدالء شــاغلي 
لــكل  يكــون  بحيــث  جاهزيتهــم،  مــن  والتأكــد  وإعدادهــم  القياديــة  المناصــب 

منصــب بديــل جاهــز فــورًا.

برنامج التدريب المدعوم:
ومــن  بالغــة،  أهميــة  البشــرية  المــوارد  وتطويــر  تدريــب  عمليــة  الشــركة  تولــي 
هــذا المنطلــق قامــت باعتمــاد إجــراءات وضوابــط محــددة تــؤدي إلــى تفعيــل 
ــة  ــة الفرص ــالل إتاح ــن خ ــخصية م ــادرات الش ــجيع المب ــم تش ــن ث ــه وم ــذا التوج ه
للموظفيــن الســعوديين للمشــاركة فــي برامــج تدريبيــة وتطويريــة لهــا عالقــة 

المســتهدفة.  أو  الحاليــة  أعمالهــم  بطبيعــة 

برنامج المدرب المتعاون:
تحــرص الشــركة علــى االســتفادة مــن مواردهــا البشــرية خاصــة أولئــك الذيــن 
تتوفــر لديهــم القــدرات واإلمكانــات التــي تؤهلهــم وبصــورة فاعلــة للقيــام بإعــداد 

ــركة. ــات الش ــا قطاع ــاج إليه ــي تحت ــة الت ــة والفني ــج اإلداري ــم البرام وتقدي

ــاالت  ــي المج ــن ف ــاءات الموظفي ــرات وكف ــدرات وخب ــتثمار ق ــج الس ــدف البرنام ويه
الفنيــة واإلداريــة مــن داخــل الشــركة أو ممــن أحيلــوا إلــى التقاعــد خــالل عشــر 
ــج. ــذا البرنام ــدة له ــط المعتم ــق الضواب ــً وف ــم مادي ــل تعويضه ــي مقاب ــنوات ف س

برنامج أنا أتعلم:
هــو برنامــج تدريــب تفاعلــي إلكترونــي يســتخدم أحــدث التقنيــات لتوفيــر بيئــة 
ــح  ــث يتي ــكان، حي ــي أي م ــت وف ــي أي وق ــتخدم ف ــي ألي مس ــب الذات ــة للتدري مثالي

هــذا البرنامــج مئــات الــدورات ليســتفد منهــا آالف الموظفيــن ســنويً.

برنامج تطوير الخبرات السعودية:
الجامعييــن  الشــركة  موظفــي  مــن  لشــريحة  موجــه  تطويــري  برنامــج  هــو 
لتزويدهــم بالمهــارات والخبــرات الالزمــة لتأديــة مهــام تخصصيــة فــي مجــاالت 

: إلــى  محــددة ويهــدف 
أ - إعداد كفاءات سعودية قادرة على :

إدارة النظام الكهربائي بكفاءة عالية. •
مواكبة التطور التكنولوجي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. •
التشغيل االقتصادي والتجاري للنظام الكهربائي. •
البحث والتطوير العلمي بالشركة. •

ــن  ــداًل ع ــارة ب ــة المه ــات عالي ــي التخصص ــرات ف ــن الخب ــي م ــاء الذات ب - االكتف
اســتقطاب الخبــراء أو االستشــاريين.

ويتــم ذلــك مــن خــالل خطــط تطويريــة تحــوي أدوات تدريــب وتعليــم تســهم 
فــي تحقيــق المرجــو مــن البرنامــج ومــن أهــم هــذه األدوات:

التأهيل االحترافي. •
الدورات التدريبية التخصصية. •
مهام العمل التطويرية داخل الشركة. •
برامج التدريب من خالل المشاريع. •
برامج العمل لدى الشركات العالمية. •
االبتعاث للدراسات العليا. •
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برنامج )تحسين(:
يعتبــر برنامــج تحســين أول برنامــج تــم تطبيقــه فــي الشــركة تحــت مظّلــة إدارة 
ــا  ــع نطاقه ــي يق ــبيً الت ــرة نس ــات الصغي ــين العملي ــدف لتحس ــاملة، ويه ــودة الش الج
ضمــن أعمــال اإلدارة أو القســم داخــل الشــركة،  للخــروج بتوصيــات لتحســين العمليــة 
ضمــن  مــن  تكــون  والتــي  تطبيقهــا  علــى  العمــل  يتــم  التوصيــات  اعتمــاد  وبعــد 

اإلدارة. مســؤولية 
يستهدف البرنامج جميع إدارات وأقسام الشركة السعودية للكهرباء.

نتائج تطبيق البرنامج:
تأثير مالي:

خفض في المصروفات المباشرة للعمليات. •
خفض في ساعات العمل المطلوبة للعمليات. •

تأثير ثقافي:
اكتساب الموظفين مهارات التحسين المستمر. •
التركيز على احتياجات العمالء. •
تحدي األساليب القائمة والبحث المستمر عن ما هو أفضل. •

برنامج تميز الموظفين:
ينقسم البرنامج إلى:

برنامج التميز الشهري )موظف الشهر(. •
برنامج التميز السنوي )موظف العام(. •

الغرض من البرنامج :
تحفيز الموظفين على التميز في األداء وتقيمهم ومن ثم مكافأتهم. •
إيجاد بيئة من التنافس اإليجابي بين منسوبي الشركة. •

برنامج إبداع الموظفين:
يهــدف البرنامــج إلــى حــث موظفــي الشــركة علــى اإلبــداع واالبتــكار الــذي مــن 
المشــتركين،  وخدمــات  واإلنتاجيــة  والســالمة  األداء  بفاعليــة  االرتقــاء  شــأنه 
المعــدات  اســتخدام  وتطويــر  اإلجــراءات  تحســين  إلــى  البرنامــج  ويســعى 
والمرافــق،  ويتــم تكريــم مقــدم االقتــراح أو مجموعــة العمــل والرئيــس أو 

المشــرف وفــق ضوابــط البرنامــج.
تحديــث  دورات  وعقــد  الجــدد  الجــودة  لمرشــدي  تأهيــل  دورات  عقــد  ويتــم 
ــج  ــي برنام ــل لممثل ــد ورش عم ــم عق ــين، ويت ــج تحس ــدي برنام ــات مرش معلوم
تميــز وإبــداع ، وكذلــك النــدوات التعريفيــة لموظفــي الشــركة للتعريــف ببرامــج 
ــتضيف  ــا تس ــنويً،  كم ــال س ــق األعم ــي مناط ــودة ف ــام الج ــة أي ــودة، وإقام الج
الشــركة الســعودية للكهربــاء الملتقــى الســنوي إلدارة الجــودة الشــاملة الــذي 

ــركة. ــارج الش ــل وخ ــن داخ ــل م ــه أوراق العم ــدم في تق

برامج الجودة والتحسين المستمر:
تهــدف مجموعــة برامــج الجــودة والتحســين المســتمر لخلــق بيئــة تتســم بثقافــة الجــودة الشــاملة 
ــة  ــة بكاف ــذه الثقاف ــر ه ــن ، ونش ــز للموظفي ــداع والتمي ــة اإلب ــن لبيئ ــركة والتمكي ــف إدارات الش لمختل

ــة. ــبل الممكن الس
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6 . Toastmasters أندية الطاقة -  التوستماسترز
ــة  ــر ربحيــة لتعليــم مهــارات الخطاب هــي منظمــة دوليــة تعليميــة غي
والقيــادة مــن خــالل شــبكة عالميــة، لتوفيــر بيئــة داعمــة وصداقــة 
متبادلــة لتمكيــن موظــف الشــركة الســعودية للكهربــاء وإعطائــه 

ــه. ــادة لدي ــال والقي ــارات االتص ــين مه ــة لتحس الفرص

ــل  ــة العم ــر ثقاف ــدف تطوي ــركة به ــا الش ــدة تبنته ــادرة جدي ــي مب وه
ــاء فــرق العمــل. ــادة وبن ــز مهــارات التواصــل الفعــال والقي ــر تعزي عب

يتم تكريم كل من ) قائد وأعضاء الفريق( وفق ضوابط 
البرنامج وكذلك فإن الفرق المميزة في األنشطة يتم 

تكريمها في الملتقى السنوي للجودة.

التميز المؤسسي:
بعــد فــوز الشــركة الســعودية للكهربــاء بجائــرة الملــك عبدالعزيــز للجــودة 
قــررت إدارة الشــركة المضــي قدمــً فــي هــذا المجــال وعليــه رأت االنتقــال إلــى 
فكــر وتطبيــق التميــز المؤسســي بهــدف تحقيــق نتائــج مميــزة تلبــي احتياجــات 
ــز  ــية ترك ــة مؤسس ــة وثقاف ــاد بيئ ــة بإيج ــاب المصلح ــركة وأصح ــات الش وتوقع
علــى  والتركيــز  المســتقبلية  لألهــداف  الفعالــة  االســتراتيجية  القيــادة  علــى 
ــيس  ــى تأس ــرص عل ــع الح ــالء م ــا العم ــق رض ــات وتحقي ــر العملي ــالء وتطوي العم

ــرية. ــوى البش ــر الق ــل وتطوي ــل لتأهي ــام متكام نظ
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استبيان آراء الموظفين:
ــن  ــتبيان آلراء الموظفي ــل اس ــكل دوري بعم ــرية بش ــوارد البش ــاط الم ــوم نش يق
العمــل،  وبيئــة  ومســؤولياتهم،  مهامهــم  حــول  آرائهــم  معرفــة  بهــدف 
وتجاربهــم مــع اإلدارة، ومعرفــة مــا هــي مميــزات الشــركة األكثــر أهميــة 
لهــم، ومــا هــي المهــارات التــي يرغبــون فــي الحصــول عليهــا لتطويــر حياتهــم 

المهنيــة.

برنامج الموارد البشرية كشريك أعمال استراتيجي :

أهداف برنامج شراكة األعمال:
تحــول اســتراتيجي فــي مجــال التعــاون بيــن المــوارد البشــرية واألنشــطة األخــرى 
ــى  ــيقود إل ــذي س ــا وال ــة له ــركات التابع ــاء والش ــعودية للكهرب ــركة الس بالش

حلــول قابلــة للتطبيــق والمســاعدة فــي رفــع مســتوى تميــز األداء مــن خــالل :
تأسيس مفهوم شراكة األعمال للموارد البشرية. •
مــع  • للتطبيــق  قابلــة  حلــول  إلــى  البشــرية  المــوارد  اســتراتيجيات  تحويــل 

والقطاعــات. األنشــطة 
تقديــم االستشــارات ألصحــاب القــرار فــي األنشــطة والشــركات التابعــة فيمــا  •

يخــص تطويــر وتأهيــل الموظفيــن.
التعاون المباشر بين الموارد البشرية والجهات المستفيدة من خدماتها. •

مشروع تحسين اإلنتاجية:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحديــد المســتويات المناســبة مــن القــوى العاملــة 
مــن حيــث العــدد ومســتوى التأهيــل، ويشــتمل المشــروع علــى عمــل دراســات 
ــركة  ــال الش ــى أعم ــي عل ــر اإليجاب ــه األث ــة، ول ــة وخارجي ــة داخلي ــة مرجعي مقارن
حيــث يســاعد برفــع كفــاءة األداء ويســهم فــي فعاليــة التخطيــط للقــوى 

ــة. العامل

نظام إدارة األداء:
يعتبــر مــن أهــم وســائل تحقيــق أهــداف المنشــأة مــن خــالل االســتفادة مــن 
ــم  ــد احتياجاته ــن وتحدي ــز الموظفي ــائل تحفي ــن وس ــن وم ــود الموظفي جه

التدريبيــة.

تطبــق الشــركة الســعودية للكهربــاء نظامــً متقدمــً إلدارة األداء يحقــق 
ــن أداء  ــركة م ــه الش ــدف ل ــا ته ــف وم ــات الموظ ــات وحاج ــن رغب ــم بي التناغ

ــز. متمي

ــع  ــمل جمي ــه لتش ــدة تطبيق ــع قاع ــث وّس ــة حي ــه نوعي ــام نقل ــق النظ ويحق
والتثقيــف  األدوات  مــن  المزيــد  ووفــر  واإلدارات  والقطاعــات  األنشــطة 
ــم  ــي تقدي ــرية ف ــوارد البش ــؤولية الم ــتمرار مس ــع اس ــركة م ــي الش لموظف

الدعــم وتطويــر وتعديــل النظــام عنــد الحاجــة.
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التحفيز وتعزيز الوالء:

الخدمات الصحية:
ــاء لمنســوبيها وأســرهم خدمــات صحيــة، عــن  تقــدم الشــركة الســعودية للكهرب
طريــق التعاقــد مــع مقدمــي الخدمــة الطبيــة ســواء مستشــفيات ومســتوصفات 
وصيدليــات أو شــركات تأميــن، ويقــوم موظفــو الخدمــات الصحيــة بتقديــم حلــول 
مناســبة ألي صعوبــات، كمــا يتــم تطويــر هــذه الخدمــة وتحســينها بشــكل مســتمر.

نظام التوفير واالدخار:
لتحفيــز  واالدخــار  التوفيــر  نظــام  بإيجــاد  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  بــادرت 
الموظفيــن وتعزيــز والئهــم وانتمائهــم للشــركة ممــا يســاهم فــي رفــع مســتوى 
الموظــف  ومســاعدة  المؤهلــة  الســعودية  الكــوادر  اســتقطاب  وكذلــك  األداء، 
انتهــاء  أو  التقاعــد  عنــد  منهــا  واالســتفادة  مدخراتــه  تجميــع  علــى  الســعودي 

الخدمــة.

ــروط  ــً للش ــتثمار وفق ــبة لالس ــاالت مناس ــاء مج ــعودية للكهرب ــركة الس ــار الش تخت
المخاطــر  متدنيــة  ومحافــظ  أوعيــة  فــي  االســتثمار  يكــون  أن  علــى  اإلســالمية، 

المشــتركين. وتحقــق مصالــح 

ــترك  ــذي يش ــغ ال ــل المبل ــاهمة مقاب ــاء مس ــعودية للكهرب ــركة الس ــص الش تخص
فيــه الموظــف شــهريً، وتقــوم الشــركة باحتســاب مســتحقات الموظــف مــن هــذه 

المســاهمة فــي حالــة انتهــاء االشــتراك وفــق الضوابــط النظاميــة.

برنامج القروض السكنية:
القــروض الســكنية للموظفيــن الســعوديين ) عــن  تبنــت الشــركة برنامــج 

طريــق البنــوك المحليــة ( وفقــً للضوابــط الشــرعية.

مزايا البرنامج:
، أو البنــاء علــى أرض يملكهــا الموظــف، أو  • توفيــر فرصــة امتــالك منــزل 

تمويــل إكمــال بنــاء منــزل مملــوك للموظــف.
ــي  • ــه ف ــرة خدمت ــالل فت ــج خ ــذا البرنام ــن ه ــف م ــتفادة الموظ ــتمر اس تس

خدمــة  انتهــاء  حــال  فــي  الشــركة  مســاهمة  إيقــاف  ويتــم  الشــركة، 
ســبب.  ألي  الموظــف 

فتــرة ســداد التمويــل تصــل إلــى ) 20 ( ســنة بحيــث ال تتجــاوز ســن التقاعــد  •
ــة (. ــنة هجري ــادي ) 60 س الع

تتحمــل الشــركة مــا نســبته ) %70 ( مــن تكاليــف التمويــل ) هامــش ربــح  •
البنــك ( ويتحمــل الموظــف النســبة المتبقيــة ) 30% ( 

ويتــم دعــم النظــام مــن خــالل تقديــم دورات خاصــة لتدريــب المســتفيدين علــى النظــام وكذلــك نــدوات ولقــاءات تعريفيــة للجميــع 
تهــدف للتعريــف بالنظــام باإلضافــة إلــى تطويــر النظــم اآلليــة بهــدف تســهيل التطبيــق والمتابعــة .
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الجزء الرابع - القرى والهجر
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جهودهــا  فــي  متميــزة  نجاحــات  الشــركة  حققــت 
المتواصلــة إليصــال الكهربــاء للقــرى والهجــر، فقــد زودت 
ــة  ــة وقري ــة 2016م، 2358 مدين ــن 2007 لغاي ــاء م بالكهرب

وهجــرة.

ــى  ــة إل ــة الكهربائي ــال الخدم ــم إيص ففــي عــام 2007م ت
ــدره %2.2. ــو ق ــرة أي بنم ــة وهج 240 قري

وفــي عــام 2008 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 452 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %4.1.

كمــا تــم فــي عــام 2009 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة 
إلــى 377 قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %3.3.

وفــي عــام 2010 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 208 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.8.

وبنهايــة عــام 2011 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 
266 قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %2.2.

وفــي عــام 2012 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 194 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.6.

وفــي عــام 2013 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 194 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.6.

وفــي عــام 2014 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 128 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.0.

وفــي عــام 2015 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 149 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.2.

وفــي عــام 2016 تــم إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 150 
قريــة وهجــرة أي بنمــو قــدره %1.2.

حققت الشركة نجاحات 
متميزة في جهودها 

المتواصلة إليصال الكهرباء 
للقرى والهجر،
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إحصائية القرى المزودة بالكهرباء حسب األمارات خالل الفترة )2007 - 2016م(

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 اإلمارة

1436 1420 1411 1394 1373 1358 1341 1336 1325 1323 الرياض

520 520 520 520 517 517 512 510 508 505 القصيم

660 626 618 601 554 538 536 523 502 499 حائل

268 268 266 266 266 266 270 265 257 252 الشرقية

43 43 43 43 43 43 37 37 37 37 الحدود الشمالية

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 الجوف

2149 2146 2126 2120 2094 2063 2024 1997 1852 1694 مكة المكرمة

743 726 662 642 597 538 497 467 401 361 المدينة المنورة

253 241 221 202 189 169 152 132 100 88 تبوك

2938 2891 2884 2856 2835 2798 2749 2716 2665 2573 عسير

720 711 708 704 698 694 687 683 673 667 الباحة

344 341 331 327 327 327 327 327 325 321 نجران

2945 2936 2930 2917 2905 2893 2806 2737 2708 2581 جازان

2616 2566 2549 2515 2444 2413 2389 2369 2335 2327 إجمالي القطاع األوسط

363 363 361 361 361 361 359 354 346 341 إجماليالقطاع الشرقي

2828 2796 2692 2649 2566 2456 2359 2284 2119 2004 إجمالي القطاع الغربي

7264 7196 7170 7119 7079 7026 6883 6775 6605 6281 إجمالي القطاع الجنوبي

13071 12921 12772 12644 12450 12256 11990 11782 11405 10953  إجمالي المملكة
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القطاع األوسط:
ــاء  فــي القطــاع األوســط وصــل عــدد المــدن والقــرى والهجــر التــي وصلتهــا الكهرب
ــد  ــرة ق ــى أن الفت ــام 2000م، بمعن ــي ع ــة بـــ 1954 ف ــام 2016 مقارن ــة ع 2616 بنهاي

ــبته %34 . ــوًا نس ــرة ونم ــة وهج ــى 662 قري ــة إل ــة الكهربائي ــال الخدم ــهدت إيص ش

 القطاع الغربي:
ــاء  ــا الكهرب ــي وصلته ــر الت ــرى والهج ــدن والق ــدد الم ــل ع ــي وص ــاع الغرب ــي القط ف
ــد  ــرة ق ــى أن الفت ــام 2000م، بمعن ــي ع ــة بـــ 832 ف ــام 2016م مقارن ــة ع 2828 بنهاي

ــبته %240 . ــوًا نس ــرة ونم ــة وهج ــى 1996 قري ــة إل ــال الخدم ــهدت إيص ش
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 القطاع الشرقي:
فــي القطــاع الشــرقي وصــل عــدد المــدن والقــرى والهجــر التــي وصلتهــا الكهربــاء 
363 بنهايــة عــام 2016م مقارنــة بـــ 288 فــي عــام 2000م، بمعنــى أن الفتــرة شــهدت 

إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 75 قريــة وهجــرة ونمــوًا نســبته %26 .

 القطاع الجنوبي:
ــاء  ــا الكهرب ــي وصلته ــر الت ــرى والهج ــدن والق ــدد الم ــل ع ــي وص ــاع الجنوب ــي القط ف
بنهايــة عــام 2016م إلــى 7264 مقارنــة بـــ 4536 فــي عــام 2000م،  بمعنــى أن الفتــرة قــد 

شــهدت إيصــال الخدمــة الكهربائيــة إلــى 2728 قريــة وهجــرة ونمــوًا نســبته %60 .
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مالحظات:

نتيجــة لهــذه الجهــود بلــغ معــدل التغطيــة الكهربائيــة علــى 	 
نطــاق المملكــة 99.8% حتــى نهايــة العــام 2016م مقارنــة بـــ 

89.4% فــي عــام 2000م .
شــهدت الفتــرة منــذ تأســيس الشــركة وبدئهــا ألعمالهــا فــي 	 

تاريــخ 2000/4/5م إلــى نهايــة عــام 2016 إيصــال الكهربــاء إلــى 
5461 مدينــة وقريــة وهجــرة بمعــدل نمــو ســنوي مقــداره %3.4.

ــة 	  ــت 954 مدين ــث بلغ ــبة حي ــى نس ــام 2002م أعل ــجل الع س
ــرة . ــة وهج وقري

ــادة فــي 	  ــادة فــي عــدد المــدن والقــرى والهجــر زي واكبــت الزي
ــدار %5.5 . ــنوي بمق ــو س ــدل نم ــتركين أي بمع ــداد المش أع

كمــا أن هنــاك زيــادة فــي أطــوال شــبكات النقــل بمعــدل نمــو 	 
ســنوي قــدره %5.6 .

زادت الطاقــة المبيعــة حيــث حققــت نمــوًا ســنويً بمعــدل  	 
.%6.4
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ــق  ــاس ألداء اإلدارة، وبتطبي ــو المقي ــالمة ه ــتوى الس إن مس
نظــام إدارة الســالمة )5 نجــوم(، ســيتم تقديــم وســائل 
المخاطــر  تقليــل  فــي  اإلدارة  تســاعد  فعالــة  ســيطرة 

الناجمــة عنهــا. وبالتالــي تقليــل الخســائر 

ــة   ــة المهني ــالمة والصح ــام إدارة الس ــق نظ ــاذا نطب لم
)5 نجــوم(؟

المهنيــة  والصحــة  الســالمة  إدارة  نظــام  تســمية  تمــت 
)بخمــس نجــوم( بنــاًء علــى مبــدأ التنافســية فــي الســالمة 
ــول  ــائر والحص ــع الخس ــة، لمن ــل المختلف ــع العم ــن مواق بي
علــى بيئــة عمــل آمنــة لألشــخاص والممتلــكات قبــل حــدوث 

اإلصابــات والحــوادث. 

المهنيــة                 والصحــة  الســالمة  إدارة  نظــام  أهميــة 
نجــوم(  5(

يحتــوي النظــام تعليمــات قياســية للمراقبــة والتحكــم فــي 
المخاطــر بمعاييــر تحــدد المســتوى الفعلــي لــه وبالتالــي 
أصبحــت عناصــر المراقبــة والتحكــم فــي المخاطــر مقاســه 
ــالل  ــن خ ــات م ــذه التعليم ــم ه ــة، وتقس ــر فني ــق معايي وف

خمــس مواضيــع رئيســية.

ــعودية  ــركة الس ــي الش ــة ف ــة المهني ــالمة والصح ــة الس سياس
للكهربــاء

تولــي الشــركة الســعودية للكهربــاء والشــركات التابعــة لهــا األهميــة 
ــي.  واإلدارة  ــور الخارج ــا والجمه ــة موظفيه ــالمة وصح ــوى لس القص
ــوف  ــاءة س ــا بكف ــر ومعالجته ــد المخاط ــأن تحدي ــن ب ــة تؤم التنفيذي

ــكات. ــي األرواح والممتل ــائر ف ــواع الخس ــع أن ــإذن اهلل جمي ــع ب يمن

وعليه نحن ملتزمون بما يلي:
تقليــص  • علــى  المبنيــة  المهنيــة  والصحــة  الســالمة  نجعــل  أن 

األداء. لقيــاس  األساســي  العامــل  هــي  المخاطــر 
الســالمة  • المــدراء بمســؤوليتهم تجــاه  التــزام  أن نحافــظ علــى 

والصحــة المهنيــة فــي جميــع مواقــع الشــركة.
أن نوفــر اإلجــراءات واألدوات والمــوارد الالزمــة لنظــام إدارة الســالمة  •

الســعودية  بالشــركة  الخــاص  )5-نجــوم(  المهنيــة  والصحــة 
للكهربــاء

السالمة والصحة المهنية 
المبنية على تقليص المخاطر 
هي العامل األساسي لقياس 

األداء.
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ولتحقيق أهدافنا في السالمة والصحة المهنية:
يجــب علــى كل موظــف بغــض النظــر عــن منصبــه أو مســماه الوظيفــي أن يتحمــل 
مســؤولية شــخصية تجــاه الســالمة والصحــة المهنيــة وأن يحافــظ علــى بيئــة 
ــجع  ــا نش ــا أنن ــالمة. كم ــة والس ــى الصح ــر عل ــي تؤث ــار الت ــن األخط ــة م ــل خالي العم
الموظفيــن بــأن يكونــوا قــدوة وقــادة للســالمة والصحــة المهنيــة فــي العمــل 

ــل. ــارج العم وخ

والصحــة  الســالمة  وقوانيــن  بمتطلبــات  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  تلتــزم 
المجــال. هــذا  فــي  اآلمنــة  الممارســات  واتبــاع  العالميــة  والمقاييــس  المهنيــة 

ــراض  ــات واألم ــوع باإلصاب ــة الوق ــل احتمالي ــق إال بتقلي ــام ال يتحق ــا الت ــعورنا بالرض ش
المهنيــة إلــى أدنــى حــد ممكــن.  عــن طريــق التحســين المســتمر لنظــام إدارة 

الســالمة والصحــة المهنيــة )5-نجــوم(.
ســنحقق هــذه النتائــج بمشــيئة اهلل تعالــى مــن خــالل مســاهمة كل موظــف 
ــن  ــل اآلم ــل العم ــً بجع ــا جميع ــة والتزامن ــة المهني ــالمة والصح ــاه الس ــه تج ووعي

ــا. ــوم به ــة نق ــن كل مهم ــزء م ج

ــن  ــوم( م ــة )5 نج ــة المهني ــالمة والصح ــام إدارة الس ــون نظ يتك
ــي: ــية وه ــام أساس ــس أقس خم

القسم األول: النظافة والترتيب في بيئة العمل 
1.1 المباني واألرضيات: نظيفة وبحال جيدة 

1.2 اإلضاءة جيدة: الطبيعية واالصطناعية 

1.3 التهوية: الطبيعية واالصطناعية 

1.4 النظافة الصحية للمرافق 

1.5 التلوث: الجو- الماء- التربة 

1.6 تخطيط األرضيات وأماكن التخزين

1.7 الممارسات الجيدة في التجميع والتخزين 

1.8 الترتيب والنظافة 

1.9 صناديق القمامة والتجريد

1.10 الترميز باأللوان 

اإلخفاق في تقييم 
المخاطر 

التعرف على الخطر •

تحليل المخاطر •

التقييم •

التحكم •

برنامج غير مالئم •

معايير غير مالئمة •

عدم االلتزام  •

بالمعايير

عوامل شخصية •

ظروف عمل •

تصرفات غير آمنة •

أوضاع غير آمنة •

الناس •

الممتلكات •

خط اإلنتاج •

البيئة •

الخدمة •

التماس مع الطاقة •

أو

المواد •

الخسائرالتماساألسباب المباشرةاألسباب األساسيةنقص السيطرة
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والميكانيكيــة  الكهربائيــة  للمعــدات  الحمايــة  حواجــز  الثانــي:  القســم 
واألشــخاص

2.1 حواجز الحماية للمعدات

2.2 نظام اإلقفال واستخدامه 

2.3 تعريف وتعليم المفاتيح، والمعزوالت، والصمامات 

2.4 الساللم، والدرج، وممرات المشي، والسقاالت 

2.5 معدات رفع األحمال 

2.6 اسطوانات الغاز المضغوط، الضغط والسجالت 

2.7 التحكم بالمواد الخطرة 

2.8 تقييم وتحديد المخاطر 

2.9 اآلالت: قائمة الفحص، الترخيص 

2.10 المعدات الكهربائية المحمولة 

2.11 مرحالت القصر الكهربائي األرضي: االستخدام والفحص 

2.12 التركيبات الكهربائية العامة ومقاومة اللهب

2.13 العدد اليدوية 

}ergonomics{  2.14 هندسة العوامل البشرية

 2.15 حماية الرأس 
2.16 حماية العين

2.17 حماية القدمين 

2.18 المالبس الواقية 

2.19 جهاز التنفس الصناعي 

2.20 المحافظة على السمع 

2.21 أحزمة السالمة 

2.22 حماية اليدين 

2.23 التحكم باالستخدام وصيانة وتسجيل معدات الوقاية الشخصية 

ــة  2.24 التنبيهــات واللوحــات اإلرشــادية: الكهربائيــة والميكانيكيــة ومهمــات الوقاي

الشــخصية وإرشــادات الســالمة الرمزيــة

تولي الشركة السعودية للكهرباء 
والشركات التابعة لها األهمية القصوى 

لسالمة وصحة موظفيها والجمهور 
الخارجي
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القسم الثالث: منع الحرائق ووسائل الحماية منها
3.1 معدات إطفاء الحريق 

3.2 المواقع محددة واألرضيات واضحة 

3.3 صيانة معدات إطفاء الحريق 

3.4 تخزين المواد القابلة لالشتعال واالنفجار 

3.5 نظام اإلنذار

3.6 تجارب وهمية إلطفاء الحريق 

3.7 النظام األمني 

3.8 التخطيط للطوارئ 

3.9 منسق الحماية من الحرائق ومنعها 

القسم الرابع: تسجيل الحوادث والتحقيق فيها 
4.1 اإلبالغ والتحقيق في إصابات العمل واألمراض المهنية 

4.2 اإلبــالغ الداخلــي عــن الحــوادث، والحــوادث الوشــيكة والتحقيــق فيهــا )إصابــات 

العمــل- األمــراض المهنيــة( 
4.3 إحصائيات إصابات العمل واألمراض المهنية 

4.4 اإلبــالغ الداخلــي عــن الحــوادث والتحقيــق فيهــا )األضــرار- الخســائر- الحــوادث 

الوشــيكة - أخــرى( 
4.5 إحصائيات الحوادث التي لم ينتج عنها إصابات 

4.6 التأمين وتوزيع التكاليف الخاص به 

4.7 استعراض الحوادث، والحوادث التي كادت أن تقع 

اإلبالغ الداخلي عن الحوادث والتحقيق فيها 
)األضرار- الخسائر- الحوادث الوشيكة - أخرى( 
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القسم الخامس: منظومة السالمة
5.1 المدير/ المدراء هم المسؤولون عن الصحة والسالمة 

5.2 الشخص/ األشخاص المعنيين لتنسيق السالمة والصحة المهنية 

ــات الشــركة الســعودية  ــن وفقــً لمتطلب 5.3 تعييــن ممثلــي ســالمة وقبــول التعيي

ــاء  للكهرب
5.4 لجان السالمة 

5.5 أنظمة التواصل/ االتصال األخرى 

5.6 اإلسعافات األولية/ المختصين والمرافق 

5.7 تدريبات اإلسعافات األولية 

5.8 اإلعالنات، النشرات، الصحف، أفالم السالمة، والمسابقات الداخلية،  ... الخ 

5.9 عرض عن اإلصابات ولوحة السالمة 

5.10 االقتراحات 

5.11 مكتبة مراجع السالمة 

5.12 تقرير سنوي- إنجازات التحكم بالخسائر 

5.13 التدريب التأسيسي والتدريب على السالمة في العمل

5.14 مناهج تدريبيه معتمدة في السالمة 

5.15 الفحوصات الطبية 

5.16 فحص المحطة: ممثلي السالمة 

5.17 إدارة التدقيق الذاتي

الجديــدة  المحطــات  الهندســي،  والتحكــم  الشــراء  الســالمة:  مواصفــات   5.18

والمقاوليــن 
5.19 كتابة إجراءات العمل اآلمن 

5.20 خطة للمالحظات الهامة 

5.21 تصاريح العمل

5.22 السالمة خارج العمل 

5.23 سياسة السالمة: مشاركة اإلدارة 
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الجزء السادس - حماية البيئة
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تتواكــب رؤيــة الشــركة البيئيــة »الريــادة  فــي مجــال حمايــة 
ــة 2030  ــة المملك ــع رؤي ــة« م ــتوى المملك ــى مس ــة عل البيئ
ــن  ــي م ــاد الوطن ــع االقتص ــة لتنوي ــات الدول ــم توجه وتدع
علــى  والمحافظــة  النفــط  علــى  االعتمــاد  تقليــل  خــالل 
البيئــة. وتســعى الشــركة مــن خــالل برنامجهــا للتحــول 
االســتراتيجي المتســارع إلــى تحقيــق الريــادة فــي مجــال 
حمايــة البيئــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن خــالل سياســتها البيئيــة المحدثــة فــي العــام 2016 
الطاقــة  مصــادر  علــى  االعتمــاد  تعزيــز  تناولــت  والتــي 
النظيفــة، واالســتخدام األمثــل للمــوارد، وإعــادة االســتخدام 
والتدويــر، واتخــاذ تدابيــر التقليــل مــن النفايــات، إضافــة إلــى 

االمتثــال لكافــة القوانيــن واللوائــح البيئيــة الســائدة. 

ولتعزيــز االعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، قامت 
الشــركة بزيــادة إنتاجهــا مــن الــدورة المركبــة ذات الكفــاءة 
العاليــة والتــي تعتمــد علــى اســتخدام حــرارة العــوادم مــن 
وحــدات التوليــد الغازيــة كمصــدر حــراري بــداًل مــن حــرق 
المزيــد مــن الوقــود. وتنفــذ الشــركة مشــاريع لرفــع قــدرات 
التوليــد مــن الــدورة المركبــة مثــل مشــاريع محطــات توليــد  

ــد  ــر  ووع ــة عش ــر والرابع ــة عش ــل والثالث ــاء وحائ ــم وضب القصي
الشــمال وطيبــة وشــمال القصيــم.

ــاء مــن مصــادر  ــاج الكهرب ــدأت الشــركة بالتوجــه نحــو إنت كمــا ب
ومشــاريع  الشمســية،  الطاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة 
ــية  ــة الشمس ــع الطاق ــة م ــة المدمج ــد الحراري ــات التولي محط

كمــا فــي محطــات وعــد الشــمال وضبــا الخضــراء. 

كمــا بــدأت إمــداد مبانــي الشــركة بالطاقــة النظيفــة وذلــك بدءًا 
مــن مبنــى مجمــع الشــركة فــي مدينــة الدمــام بالمنطقــة 
بالطاقــة  بالكامــل  إمــداده  يتــم  ســوف  والــذي  الشــرقية 

الكهربائيــة المولــدة مــن الطاقــة الشمســية.

اتفاقيــة  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  وقعــت  كذلــك 
شــراكة تهــدف إلــى تطويــر وإدارة برامــج تخفيــض انبعاثــات 
ــوث  ــة التل ــة، ومكافح ــة النظيف ــة التنمي ــاريع آلي ــون، ومش الكرب
ــة،  ــة واإلقليمي ــدات الدولي ــوالت والمعاه ــً للبروتوك ــي وفق البيئ

واألنظمــة المحليــة فــي هــذا الشــأن. 

وتسعى الشركة من 
خالل برنامجها للتحول 

االستراتيجي المتسارع إلى 
تحقيق الريادة في مجال 

حماية البيئة
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ولالستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح، تم تنفيذ مشروع 

بمنطقة حريمالء إلنتاج 2750 كيلوواط من طاقة الرياح

ولخفــض اســتهالك المــوارد الطبيعيــة، فقــد قامــت الشــركة باتخــاذ العديــد مــن االجــراءات 
لتحســين كفــاءة إنتــاج الطاقــة، ومــن هــذه االجــراءات التــي ســاهمت فــي خفــض االســتهالك، 
الوحــدات عاليــة الكفــاءة.  التوليــد قليلــة الكفــاءة بجيــل جديــد مــن  اســتبدال وحــدات 
ــى  ــدة عل ــي الجدي ــي المبان ــركة ف ــه الش ــذي فرضت ــراري ال ــزل الح ــق الع ــاهم تطبي ــا س كم
ــض  ــة لخف ــال الكهربائي ــض األحم ــة بع ــا إزاح ــة، وأيض ــتهالك الطاق ــي اس ــد ف ــل الفاق تقلي
ــة  ــتهالك الطاق ــيد اس ــج ترش ــق برام ــك تطبي ــوم، و كذل ــالل الي ــة خ ــال الكهربائي ذروة األحم
ــول  ــة وحل ــج فني ــتخدام برام ــالل اس ــن خ ــركة م ــة بالش ــع اإلداري ــع المواق ــة بجمي الكهربائي

ــركة. ــي الش ــي مبان ــة ف ــغيل الخدم ــي تش ــم ف ــة للتحك ــة حديث تقني

ويتــم أيضــً التدقيــق علــى اســتهالك الميــاه بجميــع مواقــع الشــركة للتأكــد مــن إدارة 
ــارات  ــاذ خي ــيد، واتخ ــائل الترش ــب وس ــتهالك، وتركي ــاس االس ــث قي ــن حي ــاه م ــتهالك المي اس
إعــادة االســتخدام والتدويــر لهــذه الميــاه. وحاليــً تقــوم محطــات التوليــد بمعالجــة وإعــادة 
اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي لزيــادة المســاحات الخضــراء. وكذلــك يتــم تطبيــق برامــج 
ــت  ــركة. ووقع ــق الش ــن مراف ــة م ــات البلدي ــاج النفاي ــض إنت ــورق وخف ــتهالك ال ــض اس لخف
الشــركة أيضــا مذكــرة تفاهــم مــع بلديــة الدمــام إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن النفايــات 

ــوري. ــود االحف ــن الوق ــداًل م ب
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كمــا عملــت الشــركة علــى زيــادة الوعــي والتواصــل البيئــي حيــث تســاهم الشــركة فــي نشــر وتعزيــز الوعــي البيئــي لــدى جميــع موظفــي وعمــالء ومقاولــي ومــوردي 
الشــركة مــن خــالل تأهيــل المعنييــن مــن منســوبيها وتمكينهــم مــن حضــور الــدورات التأهيليــة والحصــول علــى أعلــى الشــهادات العالميــة فــي مجــال حمايــة البيئــة 

وعقــد دورات تدريبيــة متخصصــة. 
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