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المقدمة

 يســـر الشـــركة الســـعودية للكهربـــاء ان تقـــدم تقريرهـــا الســـنوي األول للممارســـات البيئيـــة 
والمســـؤولية االجتماعيـــة والحوكمـــة، وذلـــك فـــي إطـــار التزامنـــا كجهـــة عمـــل مســـئولة. 
ويســـلط التقريـــر الضـــوء علـــى جهودنـــا المبذولـــة لخلـــق قيمـــة لعمالئنـــا، وموظفينـــا، 
ـــن 1  ـــام 2019، م ـــالل الع ـــركة خ ـــر أداء الش ـــذا التقري ـــتعرض ه ـــا. ويس ـــاهمينا، ومجتمعن ومس

ينايـــر حتـــى 31 ديســـمبر، مـــا لـــم يذكـــر خـــالف ذلـــك. 
 )GRI Standards( ـــة ـــر العالمي ـــداد التقاري ـــادرة اع ـــر مب ـــا لمعايي ـــر وفق ـــذا التقري ـــداد ه ـــم اع  ت
ـــوى  ـــق محت ـــاص بتواف ـــرس الخ ـــق )أ( الفه ـــن الملح ـــي )Core option(. ويتضم ـــار األساس : الخي

ـــة. ـــر العالمي ـــداد التقاري ـــادرة اع ـــر مب ـــع معايي ـــر م التقري

بيان اخالء المسئولية

ـــات  ـــض البيان ـــى بع ـــة عل ـــة والحوكم ـــؤولية االجتماعي ـــة والمس ـــات البيئي ـــر ممارس ـــن تقري يتضم
التطلعيـــة تجـــاه المســـتقبل. ويمكـــن االشـــارة الـــى تلـــك البيانـــات علـــى انهـــا تطلعـــات 
أو توقعـــات مســـتقبلية باســـتثناء البيانـــات التاريخيـــة. وبطبيعـــة الحـــال، تنطـــوي البيانـــات 
التطلعيـــة والتوقعـــات المســـتقبلية علـــى كونهـــا غيـــر يقينيـــة وتظـــل معرضـــة لبعـــض 
المخاطـــر المعروفـــة والغيـــر معروفـــة وذلـــك يمكـــن ان يؤثـــر تأثيـــرًا جوهريـــا علـــى النتائـــج 
المتوقعـــة للعمليـــات، والتدفقـــات النقديـــة، وأفـــق مجـــاالت االعمـــال التجاريـــة وذلـــك 
ــا تحـــدث مســـتقبال.  ــا علـــى الظـــروف التـــي ســـتحدث او ربمـ ــا باألحـــداث واعتمادهـ الرتباطهـ
ـــواردة  ـــة ال ـــات التطلعي ـــى البيان ـــر عل ـــكل كبي ـــاد بش ـــدم االعتم ـــراء ع ـــى الق ـــي عل ـــك، ينبغ ولذل

فـــي التقريـــر والتـــي تعبـــر فقـــط عـــن تلـــك البيانـــات فـــي تاريـــخ هـــذا التقريـــر.

[102-1], [102-46], [102-50], [102-51], [102-52], [102-53], [102-54]

 +966 11 80 77161
+966 11 80 77978

IR@se.com.sa
www.se.com.sa

نقطـــة االتصـــال لالستفســـارات بشـــأن التقريـــر عالقـــات 
المســـتثمرين فـــي الشـــركة الســـعودية للكهربـــاء

هاتف

ايميل
الموقع االلكتروني

أو
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فهد السديري
الرئيس التنفيذي

ــر  ــي تقري ــم ف ــب بك ــروري ان أرح ــي س ــن دواع ــه لم  ان
ــؤولية  ــة والمس ــات البيئي ــي للممارس ــركة االفتتاح الش
االجتماعيــة والحوكمــة  عــن العــام 2019م. وحيــث 
ــاب  ــا ألصح ــا وأرقامن ــن أدائن ــاح ع ــأن اإلفص ــن ب ــا نؤم انن
المصلحــة يعتبــر أمــرًا بالــغ األهميــة ويعمــل بــدوره 
علــى تعزيــز النزاهــة والشــفافية وتميــز االعمــال. وعلــى 
فــي  االســتدامة  لدمــج  جهودنــا  يعــزز  أهــم،  نحــو 
جميــع األمــور ذات الصلــة بأعمالنــا، آمليــن أن نقــوم 
االيكولوجــي والمســاهمة فــي  تأثيرهــا  بالحــد مــن 

دعــم مجتمعاتنــا.  
 

الدعــم  بتقديــم  صارمــا  التزامــا  نلتــزم  نحــن   «  
لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، ونســعى لذلــك 
كهربائيــة  طاقــة  قطــاع  تمكيــن  خــال  مــن 
أقــوى وأنظــف وأكثــر تنوعــً، فضــًا عــن شــبكة 
» وفعاليــة  موثوقيــة  وذات  ذكيــة،  كهربائيــة 

الكوكــب،  انحــاء  جميــع  فــي  االســتدامة  ولتحقيــق 
العالميــة،  الشــراكات  مــع  التناغــم  عــن  فضــال 
ــات  ــتراتيجياتنا لممارس ــق اس ــى تواف ــا ال ــعى دائم فنس
مــع  والحوكمــة  االجتماعيــة  والمســؤولية  البيئيــة 
رؤيــة المملكــة 2030، وأهــداف التنميــة المســتدامة 
جهــود  دعــم  اجــل  مــن  وذلــك  المتحــدة  لألمــم 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــداف اتفاقي ــق أه ــة لتحقي للمملك
ــأن  ــس بش ــة باري ــاخ، واتفاقي ــر المن ــأن تغي ــة بش اإلطاري
تغيــر المنــاخ، وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة. وبالتالــي، 
فقــد عهدنــا علــى أنفســنا عــرض ومتابعــة أدائنــا فــي 
البيئيــة  ممارســات  مجــال  فــي  جوهريــة  قضيــة   22

وحيــث تعــد الشــركة الســعودية للكهربــاء أكبــر مرفق 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  كهربائــي 
إفريقيــا، فقــد ســاهمت فــي اقتصــاد المملكــة بعــدة 
ــي  ــوا ف ــركة  نم ــت الش ــام 2019، حقق ــي ع ــه. ف أوج
اإليــرادات بلــغ 30% بالمقارنــة بعــام 2016، مــع تحقيــق 
ــا  ــعودي، كم ــال س ــون ري ــدره 1،388 ملي ــح ق ــي رب صاف
اننــا نــزود 9.7 مليــون عميــل بالخدمــة الكهربائيــة فــي 
الــي ذلــك، يعــد  جميــع انحــاء المملكــة.  باإلضافــة 
ــد  ــتدامة أح ــاملة ومس ــيطة وش ــة نش ــوة عامل ــاء ق بن
المبتغــاة، يمثــل عــدد موظفينــا  اهدفنــا األساســية 
عــدد  اجمالــي  مــن   %92 عــن  يزيــد  مــا  الســعوديون 
القــوى العاملــة لدينــا البالغــة مــا يزيــد عــن 33،000 
موظــف، ويعــد هــذا عامــال  اساســيا يســاهم فــي 
العربيــة  المملكــة  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  تحفيــز 
باالســتثمار  نقــوم  ذلــك،  مــن  وانطالقــً  الســعودية. 
ــي  ــار المهن ــى المس ــاظ عل ــر والحف ــي تطوي ــخاء ف بس
رفاهيتهــم  علــى  الحفــاظ  عــن  فضــال  للموظفيــن 
وســالمتهم مــن خــالل معاهدنــا التدريبيــة التمهيديــة 
ــعودية  ــركة الس ــرات الش ــل مق ــة داخ ــة المتاح األربع
التــي قدمــت  التدريــب المختلفــة  للكهربــاء وبرامــج 
أكثــر مــن 977000 ســاعة تدريــب خــالل عــام 2019. 
ــد  ــة قواع ــث وثيق ــة وتحدي ــً بمراجع ــوم دوم ــا نق كم
الســلوك واألخالقيــات المهنيــة لضمــان إدراج جميــع 
الموضوعــات ذات الصلــة بحقــوق االنســان مــع االلتــزام 

بالشــمولية والتنــوع.
والتطبيقــات  لالبتــكار  كبيــرا  اهتمامــا  نولــي  ونحــن 
للتميــز  الزاويــة  حجــر  يعــدان  واللــذان  التكنولوجيــة، 
والنجــاح، كونهمــا  أداة مهمــة ســتمكننا مــن التنافــس 
بجــرأة مــع المعاييــر األداء الدوليــة فــي صناعــة الطاقــة 
ــة. وكان  ــا البيئي ــق أهدافن ــم تحقي ــن ث ــة وم الكهربائي
مــن بيــن أبــرز االنجــازات فــي عــام 2019 هــي أتمتــه 
ــدء  ــاء وب ــعودية للكهرب ــركة الس ــاء الش ــبكة كهرب ش
ــاءة،  ــن الكف ــد م ــك لمزي ــة وذل ــدادات الذكي ــج الع دم

والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة والتــي تســاهم 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــعة م ــق تس ــي تحقي ف
لألمــم المتحــدة البالغــة تســعة عشــر هدفــا، وذلــك 
وخيــارات  الخضــراء  االســتثمارات  تبنــي  إلــى  باإلضافــة 

األخضــر.  التمويــل 
علــى الصعيــد البيئــي، حققنــا، وهلل الحمــد، العديــد مــن 
ــن  ــا ع ــرت جميعه ــي عب ــام 2019 والت ــي ع ــازات ف اإلنج
تركيزنــا الــدؤوب علــى تبنــي خيــارات الطاقــة المتجــددة 
النظيفــة، وخفــض االنبعاثــات الكربونيــة مــن أعمالنــا 
التشــغيلية قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــالل التحديــث 
اطــالق  ويعــد  محفظتنــا.  أداء  وتحســين  المســتمر 
إنجــازا ومعلمــً  محطــة ســكاكا للطاقــة الشمســية 
مرموقــا لبدايــة رحلــة ربــط وتكامــل الطاقــة المتجــددة 
ذلــك  يأتــي  للكهربــاء.  الســعودية  الشــركة  بشــبكة 
إضافــة لجهــود الشــركة لمنــح القطــاع الخــاص الفرصــة 
للمســاهمة فــي توليــد الكهربــاء فــي المملكــة مــن 
خــالل منتجــي الطاقــة المســتقلين أومنتجــي الميــاه 
مشــاريع  مــن  الطاقــة  انتــاج  و  المســتقلين  والطاقــة 
جائــزة  علــى  حصولنــا  وجــاء  المتجــددة.  الطاقــة 
بمثابــة  البيئيــة  لــإدارة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المبتكــرة  البيئيــة  اإلدارة  بممارســات  وعرفانــً  تتويجــا 

ــا. لدين

طاقــة  امــدادات  لتوفيــر  باســتمرار  نعمــل   «
عاليــة  وكفــاءة  موثوقيــة  وذو  آمنــة  كهربائيــة 
ــي  ــة إل ــوازن الحاج ــا تت ــعودي، حيثم ــاد الس لاقتص
دعــم ذلــك االقتصــاد القــوي والمتنامــي بشــكل 
مثالــي مــع الحفــاظ علــى بيئــة ســليمة ونظيفــة 

.» والمقبلــة  الحاليــة  لألجيــال 

لمشــتركينا.  الذكيــة  الطاقــة  وتوصيــل  والموثوقيــة 
باإلضافــة الــى ذلــك، تعتبــر خدمــات الفواتيــر اإللكترونيــة 
ومنصــة »حســابي« مــن بيــن افضــل االمثلــة علــى رقمنــه 
خدمــة العمــالء والتحــول إلــى نمــوذج يتمحــور حــول 
ــاء. ونظــرا ألن  العميــل فــي الشــركة الســعودية للكهرب
تجربــة العميــل تعــد عامــاًل أساســًيا للتفــوق والتميــز 
ــز  ــاألداء، فتعــد مــن أحــد المجــاالت التــي ســيتم التركي ب
الســنوات  فــي  االســتراتيجي،  التجاهنــا  وفقــً  عليهــا، 
توظيــف  مــع  جنــب  الــى  وجنبــا  المقبلــة.  الخمســة 
ــة  ــة االنظم ــيبراني وحماي ــن الس ــي االم ــا، يأت التكنولوجي
معــا مــن األمــور الهامــة لنــا لضمــان تحقيــق المرونــة 
المطلوبــة باألنظمــة وكذلــك حمايــة خصوصيــة بيانــات 
ــم  ــة نظ ــر ترقي ــك عب ــق ذل ــى تحقي ــل عل ــالء، ونعم العم
ــيبراني.  ــن الس ــن باألم ــي الموظفي ــادة وع ــغيل وزي التش
ــي  ــى االن ف ــازه حت ــا بإنج ــا قمن ــأن م ــن ب ــق وأؤم ــي اث  انن
رائــع  نجاحــا  يشــكل  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة 
لــكل مــن الشــركة ومملكتنــا الحبيبــة. وبينمــا نعمــل 
علــى تحســين ادائنــا، نــدرك انــه مــا زال يوجــد الكثيــر مــن  
الفــرص الســانحة التــي يجــب ان ننخــرط بهــا، وهنــاك 
المزيــد مــن فــرص التحســين ســيتم توظيفهــا والمزيــد 
ــإن  ــد ف ــا. وبالتأكي ــن تحقيقه ــي يتعي ــات الت ــن النجاح م
تحقيــق ذلــك يأتــي دومــا بالدعــم والثقــة التــي نتلقاهــا 
دورا  يلعبــون  والذيــن  لدينــا،  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
جوهريــا  فــي رحلــة نمــو الشــركة الســعودية للكهربــاء.

رسالة الرئيس التنفيذي
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نبذة عن تاريخ الشركة

ــاء  فــي عــام 1975، أنشــأت الحكومــة وزارة الصناعــة والكهرب
وذلــك مــن اجــل تنظيــم قطــاع الكهربــاء فــي المملكــة. 
ــوزارة  ــاء ب ــة والكهرب ــتبدلت وزارة الصناع ــام 2003، اس ــي ع وف
ــاء،  ــاء، ثــم الحقــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الكهرب الميــاه والكهرب
ــي  ــة. وف ــروة المعدني ــة والث ــة والصناع ــى وزارة الطاق ــل إل انتق
خمــس  إلــى  المملكــة  تقســيم  تــم  المبــادرة،  هــذه  إطــار 
مناطــق أعمــال )الغربيــة والشــرقية والوســطى والجنوبيــة 
والشــرقية  الغربيــة  االعمــال  مناطــق  فــي  والشــمالية(. 
والوســطى والجنوبيــة، تــم دمــج الشــركات األهليــة  وشــبة 
االهليــة التــي كانــت توفــر الكهربــاء ســابًقا فــي أربعــة مرافــق 
الشــركة  باســم  جميعهــا  تعــرف  للدولــة  مملوكــة  عامــة 
الســعودية الموحــدة للكهربــاء. وفــي المنطقــة الشــمالية، 
تــم تكليــف المؤسســة العامــة للكهربــاء باإلشــراف علــى 

شــركات الكهربــاء العاملــة فــي تلــك المنطقــة.
 ونتيجــة لإصالحــات الالحقــة فــي قطــاع الكهربــاء، فقــد 
تــم انشــاء الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي عــام 2000 
الرئيســي  مقرهــا  كان  وقــد  عامــة،  مســاهمة  كشــركة 
ــاء،  بمدينــة الريــاض. وبعــد انشــاء الشــركة الســعودية للكهرب
تــم حــل المؤسســة العامــة للكهربــاء وكذلــك الشــركات 
ــك،  ــى ذل ــاء عل ــق. وبن ــاء بالمناط ــدة للكهرب ــعودية الموح الس
فقــد تــم دمــج الشــركات الســعودية الموحــدة للكهربــاء 
بالمناطــق، مشــاريع المؤسســة العامــة للكهربــاء والعديــد 
مــن شــركات الكهربــاء فــي المنطقــة الشــمالية التــي تعمــل 
شــركة  فــي  للكهربــاء  العامــة  المؤسســة  إشــراف  تحــت 
ــاء، وبالتالــي تولــت  واحــدة وهــي الشــركة الســعودية للكهرب
الشــركة الســعودية للكهربــاء جميــع أعمالهــا وحقوقهــا 

والتزاماتهــا.

ــاء   وفــي وقــت الحــق، قامــت الشــركة الســعودية للكهرب
مناطــق،  اربعــة  الــى  األعمــال  مناطــق  عــدد  بتخفيــض 
وكانــت هــذه علــى النحــو اآلتــي: المنطقــة الغربيــة )تتكــون 
مــن اربعــة إدارات تغطــي كل مــن مكــة، جــدة، المدينــة 
المنــورة، تبــوك والطائــف(، والمنطقــة الشــرقية )تتكــون 
واألحســاء،  الدمــام  مــن  كل  تغطــي  إدارات  أربعــة  مــن 
المنطقــة الشــمالية، منطقــة الجــوف والحــدود الشــمالية(، 
المنطقــة الوســطى )تتكــون مــن ســتة إدارات تغطــي كل 
مــن مدينــة الريــاض، تغطــي مدينــة الريــاض، ومحافظــات 
وحائــل(  والدوادمــي،  والخــرج،  والقصيــم،  الريــاض، 
والمنطقــة الجنوبيــة )تتكــون مــن أربعــة إدارات تغطــي كل 

ــة(. ــران والباح ــزان ونج ــير وجي ــات عس ــن محافظ م

لمحة عن 
الشركة السعودية 

للكهرباء
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رؤيتنا:
 نقدم لعمالئنا ووطننا خدمات طاقة ذات مستوى عالمي

رسالتنا:
 نمد المملكة بالكهرباء لتزود العالم بالطاقة

القيم الخاصة بنا: 

ا�هميةالتميزالتطور
تقدم ا�عمال

نتطلع للمستقبل،
والجمهور والقيادة

الخبرة المتميزة

نهتم بالتفاصيل، 
ونتحلى بالمرونة 

والتركيز

االهتمام بالعنصر البشري

نتميز بالتعاطف واالهتمام
واالصرار

 الرؤية، الرسالة والقيم 
الخاصة بالشركة

إنتاج الكهرباء

191,600
 GW  / ساعة

عدد العماء

9.7 مليون
عميل

الطاقة الكهربائية 
المباعة

279,678
 GW  / ساعة

 العمليات التشغيلية  

للشــركة  الرئيســية  التجاريــة  االنشــطة  تتمثــل   
وتوزيــع  ونقــل  توليــد  فــي  للكهربــاء  الســعودية 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  داخــل  الكهربــاء 
صاحبــة أكبــر اقتصــاد فــي دول مجلــس التعــاون 
للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  تعتبــر  الخليجــي. 
المنتــج الوطنــي الرائــد للكهربــاء والمشــتري والمــوزع 

ــركة  ــدى الش ــا ل ــة. كم ــي المملك ــاء ف ــس للكهرب الرئي
الترخيــص الوحيــد المنظــم فيمــا يتعلــق بنقــل وتوزيــع 
ــع  ــي جمي ــتهلكين ف ــى المس ــة عل ــة الكهربائي الطاق

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  انحــاء 

المقر الرئيس للشركة السعودية للكهرباء، شمال مدينة الرياض 
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انتاج 
الطاقة الكهربائية

 تعتبـــر الشـــركة الســـعودية للكهربـــاء 
للكهربـــاء،  الرئيســـي  المنتـــج  هـــي 
بتشـــغيل  وتقـــوم  تمتلـــك  حيـــث 
حوالـــي %70 مـــن إجمالـــي القـــدرات 
بشـــكل  المملكـــة  فـــي  المركبـــة 
مباشـــر، كمـــا تمتلـــك بشـــكل غيـــر 
مباشـــر فـــي13.5 جيجـــاوات أخـــرى 
مـــن خـــالل شـــراكات مـــع منتجـــي 
ومنتجـــي  المســـتقلين  الطاقـــة 
المســـتقلين.  والطاقـــة  الميـــاه 
الســـعودية  الشـــركة  وتســـتفيد 
ــة  ــة مركبـ ــي طاقـ ــاء بإجمالـ للكهربـ
فـــي المملكـــة تبلـــغ حوالـــي 76.4 

جيجـــاوات

نقل 
الطاقة الكهربائية

الكهربائيـــة  الطاقـــة  نقـــل  يتـــم   
الناتجـــة عـــن محطـــات توليـــد الطاقـــة 
والمتصلـــة بالشـــبكة فـــي المملكـــة 
ذات  النقـــل  شـــبكة  خـــالل  مـــن 
ـــعودية  ـــركة الس ـــي للش ـــد العال الجه
للكهربـــاء. يتـــم نقـــل الكهربـــاء عبـــر 
شـــبكة مـــن خطـــوط النقـــل المتصلـــة 
انشـــاؤها  تـــم  نقـــل  بمحطـــات 
المملكـــة.  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
وبعـــد ذلـــك، يتـــم توزيـــع الطاقـــة 
فـــي  العمـــالء  علـــى  الكهربائيـــة 
تلـــك المناطـــق مـــن خـــالل شـــبكة 
توزيـــع خاصـــة بالشـــركة الســـعودية 

للكهربـــاء

توزيع الطاقة الكهربائية 
وخدمة العماء

ـــركة  ـــي الش ـــع ف ـــاط التوزي ـــى نش  يتول
مســـئولية  للكهربـــاء  الســـعودية 
شـــبكة خطـــوط الطاقـــة متوســـطة 
ومنخفضـــة الجهـــد والتـــي تقـــوم 
ـــة  ـــل الفرعي ـــات التحوي ـــل محط بتوصي
بالمحطـــات  العالـــي  الجهـــد  ذات 
الفرعيـــة المحليـــة وخطـــوط الجهـــد 
ـــر  ـــى توفي ـــل عل ـــا تعم ـــض، كم المنخف
الكهربـــاء مـــن المحطـــات الفرعيـــة 
ــن.  ــتخدمين النهائييـ ــة للمسـ المحليـ
ويتضمـــن نشـــاط التوزيـــع  المســـئولية 
الفوتـــرة،  العـــدادات،  قـــراءة  عـــن 
توصيـــل  و  المدفوعـــات  وتحصيـــل 

الخدمـــة الكهربائيـــة للمســـتهلك

            الشركات التابعة 

 في الوقت الحالي، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء إحدى عشرة شركة تابعة وجميعها مملوكه بالكامل للشركة.

           المساهمين 

ــركة  ــعودية ش ــة الس ــة العربي ــة المملك ــك حكوم تمتل
الكهربــاء الســعودية بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــالل 
ــن  ــبة 74.3% م ــة نس ــتثمارات العام ــدوق االس ــة صن ملكي
ــعودية  ــو الس ــركة ارامك ــة ش ــركة، وملكي ــهم الش أس
نســبة تصــل الــى 6.9% مــن األســهم بينمــا يمتلــك عامــة 

المســاهمين نســبة تبلــغ  %18.8 .

ــة  ــد وأنظم ــاء بقواع ــعودية للكهرب ــركة الس ــزم الش تلت
هيئــة الســوق الماليــة وقــد امتثلــت لمبــادئ اإلفصــاح 
ــن  ــة. ونح ــوق المالي ــة الس ــح هيئ ــً للوائ ــفافية وفق والش
وتعزيــز  المســاهمين،  تطلعــات  تحقيــق  علــى  نعمــل 
المعلومــات.   إلــى  وصولهــم  وتيســير  حقوقهــم، 
ــين  ــن لتحس ــعى جاهدي ــا نس ــك، فإنن ــى ذل ــة ال باإلضاف

طــرق االتصــال الفعالــة مــع مســاهمينا.

%74.3

%6.9

%18.8

أسهم الشركة
ملكية شركة ارامكو السعودية

عامة المساهمين

 وتقوم أربعة من هذه الشركات التابعة بعمليات تشغيلية، وذلك على النحو اآلتي: 
ــركة  ــي الش ــاالت” وه ــات لالتص ــركة ضوئي ــاء، و”ش ــل الكهرب ــات نق ــن عملي ــئولة ع ــركة المس ــي الش ــاء” وه ــل الكهرب ــركة نق “ش
المســئولة عــن تأجيــر شــبكات األليــاف البصريــة لمشــغلي االتصــاالت. “ شــركة الكهربــاء الســعودية لتطويــر المشــاريع “، وتعمــل 
فــي مجــال إدارة وتنفيــذ المشــاريع اإلنشــائية فــي قطــاع الطاقــة، “ الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة”، وتعمــل فــي شــراء وبيــع 
الكهربــاء وإبــرام اتفاقيــات شــراء الطاقــة والوقــود. فــي حيــن ان الشــركات التابعــة المتبقيــة هــي عبــارة عــن شــركات تــم انشــاؤها 

ألغــراض خاصــة ذات الصلــة بإصــدار صكــوك داخــل وخــارج المملكــة بواســطة الشــركة الســعودية للكهربــاء. 

شركة الكهرباء السعودية 

لتطوير المشاريع

شركة نقل الكهرباء شركة ضوئيات لالتصاالت الشركة السعودية لشراء 

الطاقة

شركة ضوئيات المتكاملة 

لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركة الكهرباء للصكوك 

شركة الكهرباء للصكوك 

الدولية 4

شركة الكهرباء للصكوك 

الدولية

شركة الكهرباء للصكوك 

الدولية 5

شركة الكهرباء للصكوك 

الدولية 2

شركة الكهرباء للصكوك 

الدولية 3
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%51
الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون

تطوير نظام خـــاص بانبعاثات الكربـــون. خلق الوعي 
بضرورة التقليل من انبعاثات الكربون إلى جانب توفير 
التدريب للشـــركات ا�خرى .تصديـــق عمليات االمتثال 

النبعاثات الكربون من قبل الشركات ا�خرى

 شركة المرجان �نتاج الكهرباء

 تطوير وتشغيل محطة مشروع رابغ ٢ �نتاج الكهرباء

شركة ضرماء للكهرباء 

 تطوير وتشغيل مشروع محطة الرياض �نتاج الطاقة 
المستقل

 شركة هجر �نتاج الكهرباء

 تطوير وامتـــالك مشـــروع القريات المســـتقل �نتاج 
الطاقة

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

ربط شـــبكات نقل الكهربـــاء لدول مجلـــس التعاون 
الخليجي

 محطة الفاضلي لتوليد الكهرباء المزدوج

المشـــاركة في انتاج البخار والميـــاه منزوعة المعادن 
ل®غراض الصناعية وإنتاج الطاقة الكهربائية

 المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

 فحص المعدات الكهربائية ومعدات النقل

%50

%25

%50

%50

%32

%30

 شركة رابغ للكهرباء 

 تطويـــر وتشـــغيل مشـــروع رابـــغ  المســـتقل �نتاج 
الكهرباء

 شركة الشعيبة القابضة

تطوير مشروعات ا�نتاج المزدوج للمياه والكهرباء

 شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة

تطوير مشروعات ا�نتاج المزدوج للمياه والكهرباء

 شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

 تطوير وتشغيل مشروع محطة الشعيبة  المستقل 
�نتاج المياه والكهرباء

 شركة الشقيق للمياه والكهرباء

 تطوير وتشغيل محطة الشقيق للمياه والكهرباء

 شركة الجبيل للمياه والكهرباء

تطوير وتشغيل محطة الجبيل للمياه والكهرباء %5

%8

%20

%8

%8

%8
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            استثمارات أخرى 

بتاريــخ 31 ديســمبر 2019، امتلكــت الشــركة الســعودية للكهربــاء اســتثمارات فــي اســهم عــدد مــن الشــركات )وجميعهــا 
ــاه: ــه ادن ــار الي ــدول المش ــي الج ــا ف ــم تلخيصه ــد ت ــة(، وق ــي المملك ــة ف مؤسس

            أهدافنا االستراتيجية لقطاع الطاقة المستدامة والفعالة

يهــدف  تنظيمــي  إصــالح  عــن  عبــارة  هــو  الموازنــة  حســاب 
إلــى تحقيــق التــوازن المالــي لقطــاع الكهربــاء  وذلــك مــن 
المطلوبــة  التشــغيلية  اإليــرادات  بيــن  الفــرق  خــالل تغطيــة 
للشــركة الســعودية للكهربــاء وإيــرادات التشــغيل الفعليــة 
مــن التعريفــة المطبقــة. ومــن اآلن فصاعــدا، مــن المتوقــع أن 
تتخــذ الســلطات الحكوميــة قــراًرا بشــأن اإليــرادات التشــغيلية 
المطلوبــة للشــركة الســعودية للكهربــاء وذلــك علــى اســاس 
ــات  ــن الجه ــرادات م ــقف اإلي ــد س ــوذج تحدي ــا لنم ــنوي وفق س

الحكوميــة المنظمــة. 
وبالتالــي، فــإن حســاب الموازنــة يعتبــر خطــوة اضافيــة هامــة 
فــي المســار الصحيــح لتحقيــق االصالحــات التنظيميــة التــي 
قامــت بهــا الحكومــة تجــاه القطــاع الكهربائــي والشــركة 
ــام 2016،  ــذ ع ــك، من ــي ذل ــة ال ــاء. باإلضاف ــعودية للكهرب الس
وهــي  الطاقــة،  لشــراء  الســعودية  الشــركة  بإنشــاء  قمنــا 
ــعودية  ــركة الس ــركات الش ــة ش ــن مجموع ــد ضم ــان جدي كي
وتمثــل  للوقــود  رئيســي  كمشــتري  تعمــل  التــي  للكهربــاء 
مــع  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــات  توقيــع  فــي  االم  الشــركة 

مشــاريع توليــد الطاقــة الجديــدة.
 

االهــداف  بصياغــة  قمنــا  الظــروف،  هــذه  علــى  وبنــاء 
يتمثــل  القادمــة.  للســنوات  االســتراتيجية  والطموحــات 
طموحنــا االســتراتيجي فــي ان نكــون منظمــة ذكيــة وفعالــة 
ــً  ــول مدفوع ــذا التح ــون ه ــوف يك ــل. وس ــى العمي ــز عل وترك
بعــدد مــن العوامــل الرئيســية الممكنــة لذلــك، بمــا فــي ذلــك 
الرقمنــة، تنميــة المواهــب، البحــث واالبتــكار، وكذلــك تحســين 

وأخــرى.  التكلفــة 

خضــع هيــكل تعرفــة الكهربــاء وأســعار الوقــود، مدفوعــا 
ــن  ــزء م ــة 2030، وكج ــار رؤي ــي إط ــي ف ــول الوطن ــج التح ببرنام
ــي  ــي عام ــل ف ــة، للتعدي ــي المملك ــة ف ــعار الطاق ــالح أس إص
ــتقرار  ــان اس ــل لضم ــات التعدي ــذ عملي ــم تنفي 2016 و2018. ت
لقــد  النمــو.  الكهربــاء ويكــون قــادرا علــى تحقيــق  قطــاع 
اثــرت الزيــادة بالتعريفــة فــي عــام 2018م بشــكل كبيــر علــى 
اثــرت  حيــث  والتجــاري،  الســكني  القطاعيــن  فــي  العمــالء 
الزيــادة علــى ارتفــاع باألســعار بنســبة 260% فــي شــريحة الحــد 
ــي %97   ــى حوال ــر عل ــه تأثي ــا كان ل ــو م ــتهالك، وه ــى لالس األدن
ــاًل  ــك، وتفاع ــة لذل ــكني. ونتيج ــاع الس ــي القط ــا ف ــن عمالئن م
مــع ارتفــاع التعريفــة، فقــد اســتقرت أو انخفضــت قليــاًل نســبة 

النمــو باالســتهالك خــالل الفتــرة 2016-2019. 
ــع  ــاء م ــعودية للكهرب ــركة الس ــل الش ــك، تعم ــى ذل ــاء عل  وبن
أصحــاب المصلحــة مــن اجــل تطويــر قطــاع كهربــاء مســتدام 
فــي المملكــة. لقــد اتخذنــا عــدًدا مــن التدابيــر، بمــا فــي ذلــك 
تطويــر شــبكة ذكيــة وتحســين كفــاءة اســتهالك الوقــود 
وميكنــة خدمــة العمــالء وتحســين إدارة القــوى العاملــة لدينــا.
  وكان أحــد العوامــل الرئيســية التــي ســاعدت علــى التمكيــن 
وتحســين  القطــاع  هــذا  فــي  االســتدامة  دعــم  اجــل  مــن 
ــاء  ــو انش ــة 2030، ه ــة المملك ــع رؤي ــى م ــا يتماش ــه، بم كفاءت
صنــدوق للموازنــة. ويهــدف هــذا الصنــدوق الــى تغطيــة أي 
هــذا  وفــي  وفعاليــة.  بشــفافية  النظــام  فــي  مالــي  عجــز 
الســياق، اعلنــت الشــركة الســعودية للكهربــاء في ينايــر 2020 
انهــا قــد تلقــت مراســالت مــن وزارة الماليــة تفيــد بتفعيــل 
ــدءًا  ــاء ب ــة قطــاع الكهرب بالخطــوة االولــى فــي صنــدوق موازن

مــن العــام المالــي 2019.

ا�هداف االستراتيجية

الحلول الذكيةالكفاءةالتركيز على العمالء

Saudi Electricity Company

المرتكزات

 

تقديم خدمات مبتكرة على مستوى 
عالمي لكل من ا�فراد وا�عمال

العمل على أسس تجارية بأعلى 
معايير السالمة

التحول إلى نظام كهربائي 
ذكي ومســتدام

 تطوير برامج
ا�بحاث والتطوير

تحقيق االستقرار
والكفاءة المالية

تركيز ا�ولوية
 للسالمة وا�من

والبيئة

تنمية
المواهب
الوطنية

 تقديم
 خدمات

 تقنية المعلومات
 ذات المستوى
عالمي بأعلى

المعايير ا�منية

إعادة هيكلة
قطاع الكهرباء
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            نموذج االعمال المستدام

إطار عمل الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة الخاص بالشركة 
السعودية للكهرباء

والمســؤولية  البيئيــة  الممارســات  عمــل  إطــار  يهــدف 
الســعودية  بالشــركة  الخــاص  والحوكمــة  االجتماعيــة 
للكهربــاء الــى تحقيــق طموحاتنــا نحــو االســتدامة وتوفيــر 
ــاء  ــا. و بن ــاص به ــر األداء الخ ــم تقري ــا وتقدي ــل إلدارته ــار عم إط
علــى ذلــك، وضعنــا إطــار عمــل، واســتراتيجية وخطــة عمــل 

أن:  يمكنهــا  والتــى 

تتوافــق مــع أولويــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية   •
2030، بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص جديــدة مــدرة للدخــل 

الكهربــاء. بقطــاع 

تحقيق فرص الحد من المخاطر وتوفير التكاليف.  •

تلبيـــة توقعـــات المســـتثمرين ووكاالت التصنيـــف االئتمانـــي   •
ذات الصلـــة بالممارســـات البيئيـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة 

ــة. والحوكمـ

ويجســـد إطار عمل الممارســـات البيئية والمســـؤولية االجتماعية والحوكمة  ثالثة تطلعات رئيســـية لالســـتدامة على النحو اآلتي:

1. تسهيل عملية التحول الى االقتصاد الدائري ذو انبعاثات كربونية منخفضة

2. تمكين األفراد والمجتمعات

3. تمكين ممارسات العمل المسئولة 

 فمن خالل هذه التطلعات الثالثة، يتضمن االطار ثمانية أهداف رئيسية في ممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة:

مجــاالت  فــي  المباشــرة  المســتثمر  متطلبــات  تلبيــة   •
والحوكمــة  االجتماعيــة  والمســؤولية  البيئيــة  الممارســات 

والمســتدام. األخضــر  التمويــل  بفــرص  الصلــة  ذات 

فــي  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  إدراج  اســتهداف   •
مؤشــرات MSCI وفوتســي لألســواق الناشــئة للممارســات 
البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة فــي موعــد 
جونــز  داو  مؤشــر  فــي  وكذلــك   ،2021 نهايــة  يتجــاوز  ال 

.2022 نهايــة  يتجــاوز  ال  موعــد  فــي  لالســتدامة 

أقرانها  لمجموعة  للكهرباء  السعودية  الشركة  انضمام   •
البيئية  الممارسات  الرائدة في مجال  العالمية  من الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.  

ممارسة ا�عمال بنزاهة
التخفيف من آثار

تغير المناخ

إدارة الموارد على 
نحو فّعال

تعزيز ا�دارة السليمة

ا�دارة المسؤولة 
لسلسلة التوريد

دعم المجتمعاتبناء ثقة مع العمالء

تنمية وحماية الفراد

تفعيل الممارسات
 التجارية المسؤلة

تمكين ا�فراد والمجتمعات

تسهيل عملية
 التحول إالى إقتصاد
 دائري وذو انبعاثات
كربونية منخفضة  
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يتــم تحديــد اولويــات المســائل الخاصــة  بالممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة  فــي مصفوفــة األهميــة 
ــى  ــر عل ــى التأثي ــر عل ــور األخ ــير المح ــن يش ــي حي ــة، ف ــب المصلح ــرار صاح ــى ق ــكلة عل ــر المش ــاور تأثي ــد المح ــل أح ــبية. ويمث النس
ــن  ــدر م ــر ق ــب أكب ــي تتطل ــة، وبالتال ــر أهمي ــي األكث ــن ه ــوي األيم ــع العل ــي الرب ــا ف ــر القضاي ــاء. تعتب ــعودية للكهرب ــركة الس الش

 اطار عمل واستراتيجية التركيــز والجهــود واإلفصاحــات.
الممارسات البيئية 

والمسؤولية االجتماعية  
الخاصة بالشركة السعودية 

للكهرباء  لمدة ثالث سنوات

ــر  ــة عب ــات الحوكم ــج آلي ــوم بدم ــا تق ــتدام، كم ــل مس ــيدة ألي عم ــة الرش ــة الحوكم ــاء أهمي ــعودية للكهرب ــركة الس ــدرك الش ت
أعمالهــا التنفيذيــة. ونظــرا ألن الشــركة الســعودية شــركة مدرجــة ومصــدرا رائــدا للصكــوك اإلســالمية الســعودية فــي اســواق 
رأس المــال علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، فتلتــزم الشــركة بتعزيــز الشــفافية فــي إعــداد تقاريــر الممارســات البيئيــة 

والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة واالضطــالع بمســئوليتها تجــاه اصحــاب المصلحــة.
ــة   ــة والحوكم ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــات البيئي ــارات الممارس ــن اعتب ــى تضمي ــاء عل ــعودية للكهرب ــركة الس ــت  الش ــد عمل وق
الخاصــة بهــا، علــى مــدار االعــوام الســابقة، فــي  سياســتها للمســؤولية االجتماعيــة ومبادراتهــا. وبينمــا تعمــل الشــركة باســتمرار 
ــور  ــياق تط ــع س ــوازي م ــج بالت ــدم والنض ــتمرت بالتق ــاس، واس ــذا االس ــى ه ــركة عل ــت الش ــا، بن ــغيل لديه ــار التش ــر أط ــى تطوي عل
ــتراتيجية  ــل واس ــار عم ــاء إط ــً بإنش ــركة حديث ــت الش ــة. قام ــاب المصلح ــات أصح ــور متطلب ــار تط ــي االعتب ــذ ف ــذي يأخ ــا ال أعماله
شــاملة للممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة، وســتقوم بدمجهــا مــع اســتراتيجية أعمالهــا، ســجل المخاطــر، 

ــا. ــر لديه ــة إدارة مخاط وأنظم
ــاء،  ــب االقتض ــة، حس ــة والحوكم ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــات البيئي ــة بالممارس ــة ذات الصل ــا الجوهري ــم إدارة القضاي ــوف يت وس
وذلــك مــن خــالل أنشــطة األعمــال ذات الصلــة الشــركة، وســوف يتــم األشــراف عليهــا حســب الهيــكل اإلداري بمــا يتماشــى مــع 
ــم  ــي يت ــا والت ــر لديه ــة إدارة مخاط ــر وأنظم ــجل المخاط ــاء، س ــعودية للكهرب ــركة الس ــال للش ــتراتيجية األعم ــور اس ــر وتط تغي

ــة.  ــه المختلف ــس اإلدارة ولجان ــل مجل ــن قب ــتمرار م ــا باس ــراف عليه ــا واإلش مراقبته
ــل  ــي تعم ــة، والت ــة والحوكم ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــات البيئي ــة / الممارس ــة بيئي ــكيل لجن ــم تش ــذي، ت ــتوى التنفي ــى المس وعل
بدورهــا علــى توفيــر االشــراف علــى االدارة التنفيذيــة عنــد تنفيــذ االســتراتيجيات البيئيــة / أو الممارســات البيئيــة والمســؤولية 
ــغيلية  ــات التش ــأن التوصي ــي اآلراء بش ــق ف ــاد تواف ــى إيج ــة إل ــك باإلضاف ــركة وذل ــطة الش ــالل أنش ــن خ ــة م ــة والحوكم االجتماعي
ــذ  ــة بتنفي ــية المتصل ــة الرئيس ــا الجوهري ــأن القضاي ــس اإلدارة بش ــى مجل ــة إل ــق اإلدارة التنفيذي ــا فري ــي يقدمه ــتثمارية الت واالس

السياسات/االســتراتيجيات ذات الصلــة بالممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة.
تشــرف لجنــة المخاطــر واالمتثــال التابعــة لمجلــس اإلدارة علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتعمــل علــى تقييــم مــدى فعاليــة 
األنظمــة واآلليــات لتحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة، ويتضمــن هــذا االمــر المخاطــر الناتجــة عــن 

القضايــا  ذات الصلــة بالممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة.
تســتعرض وتوصــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والمــوارد البشــرية التابعــة لمجلــس اإلدارة التوجيــه االســتراتيجي لجميــع 
ــدم  ــا تق ــركة. كم ــم الش ــل قي ــي تمث ــات الت ــي واألخالقي ــلوك المهن ــد الس ــر قواع ــى تطوي ــة ال ــرية، باإلضاف ــوارد البش ــائل الم مس

ــركات. ــة الش ــات حوكم ــي ممارس ــة ف ــورات الهام ــة بالتط ــح ذات الصل ــآت النصائ ــيح والمكاف ــة الترش لجن

آلية صياغة استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية و حوكمة  الشركاتاألهمية النسبية

استراتيجية الحوكمة

0 مقدار ا�ثر على الشركة

الشركة السعودية للكهرباء  (2019)
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1. عالقات العمالء المسؤولة
2. انبعاثات الكربون

3. انبعاثات سامة 
     (أكاسيد النتروجين، 

     أكاسيد الكبريت)
4. الطاقة المتجددة

5. إدارة الموارد المائية
6. إدارة النفايات

7. حوكمة الشركات
8. رأس المال البشري
9. الصحة والسالمة

10. وضع الحدود للممارسات 
         المانعة للمنافسة

11. التنمية االجتماعية واالقتصادية
12. التنوع البيولوجي

مرتفع جد�

13. ا�داء االقتصادي
14. االستفادة من خدمات 

        الطاقة
15. حقوق االنسان

16. أخالقيات العمل 
        والشفافية

17. كفاءة الطاقة
18. إدارة المخاطر

19. سلسلة التوريد

مرتفع 

20. خصوصية البيانات
21. االبتكار وا�بحاث

22. المجتمعات 
        واالستثمار االجتماعي

متوسط

اجتماعي
بيئي
بيئي

بيئي

بيئي
بيئي
حوكمة
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي

اجتماعي
بيئي

اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي

حوكمة
اجتماعي

اجتماعي
اجتماعي

بيئي
شركات
اجتماعي

تحديد معايير الممارسات البيئية والمسؤلية االجتماعية

تقييم ا�داء (قياس ا�داء)

تحديد ا�ولويات (ا�همية النسبية)

يتم تحديد معايير 
الممارسات البيئية 

والمسؤلية االجتماعية 
في مصفوفة ا�همية 

النسبية بناء علي ما 
يلي:

. تأثير المسائل على 
قرارات ذوي المصلحة

. التأثير على الشركة 
السعودية للكهرباء

. أكثر 10قضايا شائعة

. 9 نظراء على المستوى 
العالمي واثنين على 

المستوى المحلي

. متطلبات المستثمرين 
وكاالت التصنيف في 

مجال الممارسات البيئية 
والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة

.  معايير االستدامة 
العالمية وأهداف التنمية 

المستدامة ل¥مم 
المتحدة

. الطموحات والتدابير 
ذات الصلة برؤية 

المملكة 2030

. مسائل الممارسات 
البيئية والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة 
التي تضمنها أقران 

ªالشركة عالمي

. مدخالت فريق العمل 
المشاركين  من الشركة  
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تمكين ا�فراد والمجتمعات

تطوير وحماية
ا�فراد

دعم المجتمعات

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء 
بحماية سالمة الموظفين ودعمهم 

للتقدم في وظائفهم من خالل 
برامج  تطوير شاملة مع العمل على 

التحقق من توافر فرص متساوية 
في بيئة عمل خالية من أي تمييز.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء 
بحماية البيئة والتنوع البيولوجي 

من خالل تبني إدارة تعتمد على 
التشغيل الفعال وتقليل استخدام 
الموارد بما في ذلك المياه وتقليل 

النفايات.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بتقليل 
التغييرات المناخية والتحقق من االنتقال 
لالقتصاد القائم على  تقليل الكربون من 
خالل خفض االنبعاثات وكثافة استخدام 
الطاقة وتمكين وربط مشروعات الطاقة 

المتجددة بالشبكة.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بدعم 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في 

المملكة من خالل توفير فرص توصيل 
الطاقة الكهربائية ودعم التوظيف المحلي 

ودعم المجتمعات المحلية وزيادة رفاهية 
وازدهار ا�فراد.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بالوفاء 
باحتياجات العمالء ودعم رضا العميل 

وتوفير معلومات صادقة وحماية سالمة 
ا�فراد وسرية البيانات والخصوصية. كما أن 

الشركة السعودية للكهرباء تكافح أيضا 
لتطبيق تكنولوجيا ابداعية وتطور رقمي 

يوفر جميع الوسائل الالزمة للعميل 
للمساعدة في صنع مستقبل مستدام.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء 
بالتحقق من اختيار الموردين المسئولين 
والتأكيد على اختيار الموردين المحليين.

تعمل الشركة السعودية للكهرباء على 
االلتزام بدعم الحوكمة الجيدة وتطبيق 

سياسة إدارة المخاطر الجيدة للتحقق من 
النمو االقتصادي المستدام والنمو المالي.

االلتزام بإجراء العمل بأقصى حد من 
النزاهة والشفافية والمسئولية والتحقق 

من االلتزام بجميع المتطلبات القانونية 
ومنع الممارسات التي تعوق المنافسة 

ودعم واحترام حقوق االنسان

بناء ثقة العميل

إدارة سلسلة 
التوريد 

المسؤولة

تمكين 
ممارسات 

العمل 
المسئولة

أداء العمل بنزاهة

دعم اºدارة
الرشيدة

تسهيل 
عملية التحول 

الى االقتصاد 
الدائري ذو انبعاثات 

كربونية منخفضة

ادارة الموارد
بفاعلية

تخفيف التغيرات
المناخية

تمكين ا�فراد والمجتمعات

تطوير وحماية
ا�فراد

دعم المجتمعات بناء ثقة العميل

إدارة سلسلة 
التوريد 

المسؤولة

تمكين 
ممارسات 

العمل 
المسئولة

أداء العمل بنزاهة

دعم ا�دارة
الرشيدة

تسهيل 
عملية التحول 

الى االقتصاد 
الدائري ذو انبعاثات 

كربونية منخفضة

ادارة الموارد
بفاعلية

تخفيف التغيرات
المناخية

2. انبعاثات الكربون
3. انبعاثات سامة 

     (أكاسيد النتروجين، 
     أكاسيد الكبريت)

4. الطاقة المتجددة
17. كفاءة الطاقة

10. وضع الحدود للممارسات 
         المانعة للمنافسة

14. االستفادة من خدمات 
        الطاقة

16. أخالقيات العمل 
        والشفافية

21. االبتكار وا�بحاث

7. حوكمة الشركات
13. ا�داء االقتصادي

18. إدارة المخاطر

19. سلسلة التوريد

1. عالقات العمالء المسؤولة
20. خصوصية البيانات

11. التنمية االجتماعية واالقتصادية
14. االستفادة من خدمات الطاقة

22. المجتمعات واالستثمار االجتماعي

8. رأس المال البشري
9. الصحة والسالمة

5. إدارة الموارد المائية
6. إدارة النفايات

12. التنوع البيولوجي

لقــد حــددت الشــركة الســعودية للكهربــاء األولويــات  ذات الصلــة بالممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة التــي 
تنــدرج تحــت مرتكــزات اإلطــار، فــي حيــن ان هــذه القــرارات تعــد حاليــا كيفيــة ســيتم دراســتها وتحديثهــا مســتقبال الــى اهــداف 

كميــة. 

 إطار الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة:  خارطة طريق الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة
3 طموحات رئيسية، 8 موضوعات، 22 معياًرا
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لمحة عامة عن اداء الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 
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تسهيل عملية التحول الى اقتصاد دائري و ذو انبعاثات كربونية منخفضة

 تمكين االفراد والمجتمعات

التخفيف من آثار تغير المناخمحاور التركيز

تقليل كثافة انبعاثات غازات الدفيئة لدينا وضمان االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربونالهدف

 معايير الحوكمة

انبعاثات الكربون

انبعاثات الهواء
 السامة

استخدام الطاقة
 وكفاءتها

الطاقة المتجددة

إدارة الموارد المائية

إدارة النفايات 
(نشاط توليد 

الطاقة)

 التنوع البيولوجي

   السياسة البيئية

مؤشرات االداء الرئيسية

إدارة المواردمحاور التركيز

إدارة عملياتنا بكفاءة لتجنب أو تقليل استخدام الموارد وحماية التنوع البيولوجيالهدف

 تنمية وحماية ا»فرادمحاور التركيز
خلق بيئة عمل آمنة لموظفينا وإشراكهم في تحقيق التطور والتميزالهدف

مؤشرات االداء الرئيسية معايير الحوكمة

مؤشرات االداء الرئيسية معايير الحوكمة

 انبعاثات الكربون المباشرة (النطاق 
1) - طن ثاني اكسيد الكربون 

 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة (طن 
من إنتاج ثاني أكسيد الكربون / 

ميجاواط ساعة@)
 انبعاثات أكاسيد الكبريت (طن)

انبعاثات أكاسيد النيتروجين (طن)

استهالك الطاقة (مليون برميل من 
النفط)

إجمالي المبلغ المستثمر في 
الطاقة المتجددة (ريال سعودي)

االستهالك الذاتي لشركة الكهرباء 
السعودية من مصادر الطاقة 

المتجددة (ك.و/س)

إجمالي إنتاج الطاقة من المصادر 
المتجددة من قبل الشركة 

السعودية للكهرباء (جيجا.و/س)
إجمالي إنتاج الطاقة من المصادر 

المتجددة من قبل منتجي الطاقة 
المستقلين (جيجا .و/س)

إجمالي استهالك المياه العذبة (ألف 
متر مكعب)

 إعادة تدوير المياه (نسبة المياه المعاد 
تدويرها أو المعاد استخدامها من اÀجمالي)  

 إجمالي النفايات التي تم التخلص 
منها (بالطن)

إجمالي النفايات المعاد تدويرها 
(بالطن)

عدد المشروعات التي تم تقييمها 
لمخاطر التنوع البيولوجي

رأس المال البشري

  الصحة و السالمة

  متوسط التدريب لكل موظف 
(ساعة)

 نسبة الموظفات

 معدل الدوران الوظفيي

 معدل اصابات العمل (عدد)

إجمالي الموظفات في مناصب 
اÀدارة العليا

السياسة البيئية (نعم / ال)

االستهالك الكهربائي الذاتي لشركة 
الكهرباء السعودية داخل مبانيها 

(ك.و/س)

* تشمل انتاج الشركة السعودية للكهرباء
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%99.2
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9,049,712

%99.6

%92.0

9,414,487

%99.8

%92.5

9,758,748

 تمكين االفراد والمجتمعات

تمكين ممارسات العمل المسئولة 

 دعم المجتمعاتمحاور التركيز
الهدف

التنمية االجتماعية 
واالقتصادية

 امكانية توفير 
الطاقة

المساهمة في التنمية المستدامة لمجتمعاتنا وتعزيز امكانية توافر الطاقة

 بناء ثقة العمالءمحاور التركيز

 سياسة خصوصية البيانات (نعم / ال)

معدل رضا العمالء

 الشفافية عند تقديم المعلومات للعميل، ضمان رضا العمالء، وحماية خصوصياتهمالهدف

مؤشرات االداء الرئيسية معايير الحوكمة

مؤشرات االداء الرئيسية معايير الحوكمة

 إدارة سلسلة التوريد المسؤولةمحاور التركيز
 تعزيز ممارسات سلسلة التوريد المسؤولة والتأكيد على المحتوى المحليالهدف

إجراء ا£عمال بنزاهةمحاور التركيز
 إجراء أعمالنا بنزاهة ومعايير أخالقية عالية وضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونيةالهدف

 تعزيز الحوكمة الرشيدمحاور التركيز
 تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدالهدف

مؤشرات االداء الرئيسية معايير الحوكمة

 معايير الحوكمة
حقوق االنسان

مؤشرات االداء الرئيسية

 معايير الحوكمة

حوكمة الشركات

ا£داء االقتصادي

  إدارة المخاطر

مؤشرات االداء الرئيسية

 سياسة حقوق ا»نسان (نعم / ال)

 سياسة مكافحة الفساد (نعم / ال)

 نسبة توطين موظفي االدارة العليا

نسبة توطين وظائف العاملين 

 عدد المشتركين

خصوصية البيانات

مسئولية خدمة 
العمالء

سلسلة التوريد

أخالقيات العمل
والشفافية

 الحد من السياسات 
المضادة للمنافسة

 عدد مخالفات اختراق خصوصية 
البيانات

 متوسط مدة انقطاع خدمة العميل 
(مؤشر متوسط مدة االنقطاع/ كل 

عميل - بنشاط التوزيع)

 نسبة المشتريات من ا£عمال 
والمصادر المملوكة محلي·

إجمالي عدد ا»جراءات القانونية 
للسلوك المناهض للمنافسة ونتائج 

مكافحة االحتكار

 النسبة المئوية لمقاعد المجلس التي 
تشغلها النساء

   النسبة المئوية لمقاعد المجلس 
التي يشغلها أعضاء مستقلون

 أعضاء مجلس ا»دارة غير التنفيذيين

  عضوات مجلس ا»دارة

   أعضاء مجلس ا»دارة المستقلين

   أعضاء مجلس ا»دارة غير المستقلين

   تتم مناقشة قضايا االستدامة على 
مستوى المجلس (نعم / ال)

ا£داء االقتصادي (نمو ا£رباح قبل الفائدة 
والضرائب وا»هالك ومصاريف التمويل)

 دمج مخاطر الممارسات البيئية 
والمسؤولية االجتماعية والحوكمة في 

إطار إدارة مخاطر الشركة (نعم ، ال)

 تم فحص الموردين وفًقا لمعايير الممارسات 
البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة

1 مشمول  بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء ولكن يجب توسيعها ، أو يفضل أن يتم إنشاء سياسة قائمة بذاتها
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 إنجازات عام 2019

 خــالل عــام 2019، حصلــت الشــركة علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة ذات الصلــة بالممارســات البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة 
والحوكمــة:

خــالل المؤتمــر الدولــي األول لحوكمــة الشــركات: حيــث تــم   •
ــة  ــر حوكم ــى مؤش ــاء عل ــعودية للكهرب ــركة الس ادراج الش
ثمانــي  أفضــل  بيــن  مركــزا  لتحتــل  المتميــزة  الشــركات  

شــركات رئيســية مقرهــا الســعودية.

جائزة السعودية لإدارة البيئية في العالم اإلسالمي.  •

جوائز ايبرا جولدن وورلد للتميز في العالقات المجتمعية.  •

جوائز ايبرا جولدن وورلد لمسؤولية الشركات.  •

تغطيــة  ألفضــل  والصيانــة  للتشــغيل  العربيــة  الجائــزة   •
العربــي. العالــم  فــي  والصيانــة  للعمليــات  إعالميــة 

جائــزة “فكــرة العــام” مــن مجموعــة دبــي للجــودة فــي   •
المؤتمــر الدولــي الثالــث عشــر 2018 فــي دبــي وذلــك بســبب 
ــى  ــرة إل ــات الخط ــن النفاي ــون م ــاد الكرب ــل رم ــام بتحوي القي

مصــدر مســاعد للوقــود بمصانــع اإلســمنت.

الجائزة العربية 
للتشغيل والصيانة ألفضل تغطية إعالمية للعمليات والصيانة في العالم العربي

جائزة السعودية 
لإدارة البيئية في 
العالم اإلسالمي
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الفصل األول

 تسهيل عملية التحول 
الى االقتصاد الدائري وذو 

انبعاثات كربونية منخفضة
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التخفيف من آثار تغير المناخ

الموضوعات الجوهريةاالهداف 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أهداف التنمية المستدامة

التطلعات لألمام

ــاد  ــى اقتص ــال إل ــان االنتق ــاخ وضم ــر المن ــن تغي ــف م التخفي
ــالل: ــن خ ــون م ــض الكرب منخف

تمكين وربط مشاريع الطاقة المتجددة في الشبكة  •

االنتقال الى مزيج من الطاقة النظيفة  •

الحــد مــن االنبعاثــات الناتجــة وتحســين كفــاءة أمــدادات    •
ــة ــة اإلجمالي الطاق

دعم العمالء من اجل تحقيق استخدام الطاقة   •
بكفاءة

ــاء إلــى تحقيــق الريــادة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة  تســعى الشــركة الســعودية للكهرب
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة. بصفتنــا المــورد الرئيســي للطاقــة الكهربائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، نــدرك ان عملياتنــا 
تؤثــر علــى البيئــة وأن لدينــا دوًرا اســتراتيجًيا نلعبــه فيمــا يتعلــق بتحقيــق طموحــات المملكــة تجــاه الطاقــة النظيفــة. وبنــاء علــى 
ذلــك، فإننــا نعمــل بشــكل وثيــق مــع الجهــات الحكوميــة المحليــة بشــأن عــدد مــن المبــادرات، علــى ســبيل المثــال حملــة الطاقــة 
المرنــة للمجلــس الــوزاري للطاقــة النظيفــة بالتنســيق مــع وزارة الطاقــة، ومبــادرة وزارة الطاقــة الســتخدام الغــاز، وكذلــك دراســة 
جــودة الهــواء التــي تغطــي المــدن الرئيســية فــي المملكــة تحــت إشــراف وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة. كمــا اننــا نشــارك فــي اللجنــة 

الوطنيــة آلليــة التنميــة النظيفــة التابعــة لــوزارة الطاقــة، كمــا أننــا عضــو فــي جمعيــة حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة. 
يرتكــز نهجنــا فــي خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ، وذلــك مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تهــدف إلــى 

تنويــع عمليــات توليــد الكهربــاء، ومزيــج الوقــود فــي محفظــة نظيفــة تتماشــى مــع أولويــات االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة.
ــة  ــى الطاق ــاد عل ــز االعتم ــة تعزي ــن عملي ــاءة، محاولي ــة الكف ــة عالي ــدورة المركب ــن ال ــة م ــاج الطاق ــادة إنت ــتمرار لزي ــا باس ــد عملن لق
ــرق  ــن ح ــداًل م ــات ب ــراري للغالي ــدر ح ــاز كمص ــد الغ ــدات تولي ــن وح ــادم م ــرارة الع ــتخدام ح ــى اس ــد عل ــا تعتم ــث انه ــة. حي النظيف
المزيــد مــن الوقــود. لقــد ارتفــع إنتــاج الطاقــة مــن الــدورة المركبــة مــن 8% فــي عــام 2010 إلــى 13% فــي عــام 2019، فــي حيــن 

ــام 2019.  ــي ع ــى 22% ف ــام 2010 إل ــي ع ــن 50% ف ــيطة م ــدورة البس ــاج ال ــض انت انخف
يبلــغ إجمالــي الطاقــة النظيفــة الناتجــة مــن الــدورة المركبــة 59،258 ميجــا وات/ س. وعنــد وضــع اهدافــا أوليــة لخفــض االنبعاثــات 
ــع  ــة م ــا مقارن ــز مكانتن ــاخ وتعزي ــر المن ــف تغي ــة لتخفي ــر العالمي ــن المعايي ــة م ــون قريب ــا لتك ــع مجتمعاتن ــن ندف ــة، فنح الكربوني

أقراننــا. ومــن ثــم، فــإن نهجنــا فــي خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يعتمــد علــى بنــود العمــل التاليــة: 

انبعاثات الكربون  •

كفاءة الطاقة  •

الطاقة المتجددة  •

االنبعاثات السامة  •

•  مجتمــع نابــض بالحيــاة: تحقيــق االســتدامة 
لبيئيــة ا

أمة طموحة : حماية الموارد الحيوية   •
والوصــول  االنبعاثــات،  عــن  اإلفصــاح  عمليــة  توحيــد   •
ــة  ــات البيئي ــل الممارس ــار عم ــا إلط ــي وفق ــألداء االساس ل

والحوكمــة. االجتماعيــة  والمســؤولية 

البيئيــة  الممارســات  يخــص  فيمــا  التواصــل  تعزيــز   •
علــى  بالبنــاء  والحوكمــة  االجتماعيــة  والمســؤولية 
االســتثمارات الخضــراء للشــركة الســعودية للكهربــاء 
فيمــا يخــص كفــاءة الطاقــة وربــط واطــالق الطاقــة 
رؤيــة  مــع  يتماشــى  بمــا  وذلــك  بالشــبكة  المتجــددة 
2030 واتفاقيــة باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة  

المنــاخ.  تغيــر  بإجــراءات  الخاصــة 

بمــا  المســتهدف  الطاقــة  مزيــج  وتحديــث  صقــل   •
الطاقــة قطــاع  فــي  المصلحــة  أصحــاب  مــع  يتماشــى 

مــن  المتجــددة  الطاقــة  أهــداف  وتحديــث  تحســين   •
حيــث ســعة الطاقــة المتجــددة المربوطــة بالشــبكة 
الطاقــة  مــن  الكربــون  مــن  الخاليــة  الطاقــة  ونســبة 

. لمنتجــة ا

تقييــم إمكانيــة االلتــزام بمبــادرة االهــداف القائمــة علــى   •
العلــم، حيــث يتــم وضــع وصياغــة االهــداف الخاصــة 
بخفــض االنبعاثــات الناجمــة عــن الشــركة الســعودية 
وفقــا  الهــدف  تحديــد  معاييــر  باســتخدام  للكهربــاء 
 )SBTs( لمبــادرة وضــع االهــداف القائمــة علــى العلــم

االدوات  نطــاق  توســيع  يتــم  للعمــالء،  بالنســبة   •
المســتخدمة لكفــاءة الطاقــة، فــرص توليــد الطاقــة 
بتوفيــر  توعيــة  حمــالت  إطــالق  الموزعــة،  المتجــددة 
الطاقــة  كفــاءة  خدمــات  إطــالق  أو   / و  الطاقــة 
الذكيــة(. العــدادات  تطبيــق  مــن  جميعهــا  )وتســتفيد 

تقييم مخاطر تغير المناخ.   •

 .1.1

 إنجازات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

تنويع وتركيب مزيج قدرات انتاج طاقة مرتفع الكفاءة  1

, 

2

3

4

5

6

7

8

 استثمارات في الطاقة الشمسية المركزة المتكاملة مع قدرة الدورة المركبة 
(مشروع ضبا الخضراء أو مشروع وعد الشمال)

تحويل محطات الطاقة  ذات الدورة البسيطة الى محطات الطاقة ذات الدورة 
المركبة  (محطة حائل للطاقة ،المحطة التاسعة ، المحطة العاشرة ، المحطة 

الثانية عشرة ،  محطة القصيم)

نشر تقنيات التوليد عالية الكفاءة  مثل محطة جنوب جدة

الحد من انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت في الشبكة الوطنية

خطة ادارة تسرب االنبعاثات الشاردة

إدارة المواد المستنفدة لطبقة ا£وزون

 تركيب العدادات ذكية

برنامج بناء العزل الحراري

الوفر باستهالك الطاقة الذاتية

 لقد قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة 
وذلك من اجل انشاء "الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون". حيث 

تهدف هذه الشركة الى تطوير وإدارة برامج خفض انبعاثات الكربون ومشاريع 
آلية التنمية النظيفة وذلك من اجل مكافحة التلوث البيئي وفقا للوائح المحلية 
وكذلك البروتوكوالت والمعاهدات ا¼قليمية والدولية. تم تسجيل مشروع ليلى 

ا£فالج للطاقة الشمسية بقدرة ١٠ ميجاوات في ا£مم المتحدة للحصول على 
شهادات تخفيض الكربون لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.

 تخفيض االنبعاثات الناتجة بالنطاق ١ و ٢ بنسبة ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥ ، وزيادة 
مستوى االلتزام أثناء تنفيذ االعمال خالل مراحل تحديد أهداف االنبعاثات بما 

يتماشى مع أهداف المملكة.

تحويل الوقود في محطات الطاقة من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي 
(المحطة السابعة ، المحطة الثامنة ، المحطة التاسعة ، المحطة العاشرة)

استبدال وقود الديزل

حقن محفز االحتراق في النفط الخام GT# 10  (محطة طاقة تهامة)

التحول الستخدام وقود نظيف  من خالل زيادة استخدام الغاز

استثمارات في الطاقة الشمسية المركزة المتكاملة مع قدرة الدورة المركبة 
(مشروع ضبا الخضراء أو مشروع وعد الشمال)

االستثمار في طاقة الرياح (توربينات حريمالء  الهوائية) (مشاريع تجريبية)

االستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية (مشروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في جزيرة فرسان) (مشاريع تجريبية)

االستثمار في أنتاج الطاقة المستقل ومشاريع أنتاج الطاقة والمياه المستقلة 
باستخدام تقنية عالية الكفاءة، الغالية ذات الضغط دون الحرج (المحطة 

الحادية عشرة ، محطة القرية ، رابغ 1 ، رابغ 2 ، الفاضلي ، الشقيق)

االلتزام باتفاقيات شراء الطاقة من محطات االنتاج المستقل.

دعم استخدام الخاليا الكهروضوئية الشمسية الصغيرة المنفذة من قبل 
منتجي الطاقة المستقلين

توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة المتجددة (حجم االنتاج الكبير) 
وربط تلك المشاريع مع الشبكة 

تشجيع االستثمار في الطاقة المتجددة

االستتثمار المشترك في مشاريع انتاج الطاقة المستقل 
ومشاريع أنتاج الطاقة والمياه المستقلة باستخدام 

تقنيات عالية الكفاءة

تقليل االنبعاثات الشاردة

دعم كفاءة الطاقة من جانب الطلب

إدارة خفض االتبعاثات الكربونية

الهدف من تقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في 
الشركة السعودية للكهرباء

[102-13]
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 تنمية القدرات الحوكمة البيئية

 االمتثال للمعايير والحصول على شهادات الجودة

التــي قمنــا بصياغتهــا منــذ عــام  البيئيــة  تعمــل سياســتنا 
ــة،  ــة النظيف ــادر الطاق ــى مص ــاد عل ــز االعتم ــى تعزي 2009، عل
اســتهالك المــوارد بكفــاءة، إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر،  
واللوائــح  للقوانيــن  االمتثــال  وكذلــك  النفايــات  مــن  الحــد 
البيئيــة. ويأتــي الهــدف الرئيســي لهــذه السياســة هــو تقليــل 
تأثيرنــا الســلبي علــى البيئــة، علــى ســبيل المثــال انبعاثــات 
الغــازات الدفيئــة، وذلــك مــن خــالل اإلدارة االســتباقية والرصــد 
نتبــع  فإننــا  ذلــك،  الــي  باإلضافــة  البيئــي.  لــألداء  المســتمر 
المصلحــة،  أصحــاب  بمشــاركة  الصلــة  ذو  اســتباقي  نهــج 
والمقاوليــن،  والمورديــن  الموظفيــن  المثــال  ســبيل  علــى 
وذلــك للتأكــد مــن أن الجميــع علــى درايــة بالسياســة البيئيــة 
نحــن  المطــاف،  نهايــة  وفــي  تامــا.  التزامــا  بهــا  ويلتزمــون 
دون  الســائدة،  البيئيــة  لألنظمــة  وفًقــا  بالعمــل  ملتزمــون 
ــن  ــة م ــات المملك ــة احتياج ــي تلبي ــؤولياتنا ف ــاس بمس المس

الطاقــة. 

دورات تدريبيــة لزيــادة الوعــي )أســبوع واحــد(: ويقــدم االمتثــال البيئــي لممثلــي البيئــة وممثلــي اللجــان الفرعيــة فــي مناطــق   .1
التشــغيل.

ــال  ــة ميموري ــع جامع ــاون م ــع بالتع ــي الموق ــة ف ــات مكثف ــراء تدريب ــم اج ــف(: يت ــهر ونص ــي )ش ــادة الوع ــة لزي دورات تدريبي  .2
ــاء. ــد الكهرب ــاط تولي ــي نش ــن ف ــن البيئيي ــن والمتخصصي ــاركة الممثلي ــل مش ــن اج ــة م الكندي

برنامــج تدريبــي متقــدم: ويتمثــل فــي ارســال متخصصيــن فــي مجــال البيئــة مــن نشــاط توليــد الطاقــة إلــى جامعــة ميموريــال   .3
الكنديــة. تــم تدريــب 43 متخصــص بيئــي فــي هــذا البرنامــج حتــى اآلن.

و بالتعــاون مــع مجموعــة تــوف نــورد االلمانيــة، قمنــا بتشــغيل برنامــج العتمــاد المراجعيــن البيئييــن.  وقــد تــم تدريــب واعتمــاد 17 
مدقًقــا بيئًيــا مــن القطــاع البيئــي لألمــن الصناعــي إلجــراء عمليــات المراجعــة البيئيــة فــي جميــع مرافــق الشــركة اعتبــارا مــن عــام 

2019. يتــم تنفيــذ البرنامــج وفًقــا لبروتوكــول المراجعــة ومعاييــر الســجل الدولــي للمدققيــن المعتمدين  

ــاس  ــى أس ــية عل ــل الرئيس ــع العم ــات لمواق ــراء مراجع إج  •
ســنوي.

ــا  ــة كم ــة البيئي ــدم المطابق ــح ع ــة تصحي ــد ومتابع تحدي  •
المراجعــة. تقاريــر  حددتــه 

إجــراء تقييمــات األثــر البيئــي للمشــاريع والمنشــآت القائمــة   •
ــة. ــح بيئي ــى تصاري ــول عل والحص

المراقبــة الدوريــة واإلبــالغ عــن االمتثــال البيئــي للهيئــة   •
البيئــة وحمايــة  لألرصــاد  العامــة 

رفع الوعي والتدريب البيئي.  •

ــات  ــة االنبعاث ــات مراقب ــل عملي ــات لتموي ــص ميزاني تخصي  •
عليهــا واالشــراف 

يمكــن بنــاء وتنميــة القــدرات مــن خــالل عقــد ورش عمــل مخصصــة لالمتثــال البيئــي لرؤســاء األقســام والمديريــن فــي مناطــق 
التشــغيل، حيــث يتــم معالجــة نتائــج عمليــات المراجعــة البيئيــة لتحقيــق االمتثــال للمعاييــر واللوائــح البيئيــة.

باإلضافــة الــي ذلــك، يتــم تنظيــم دورات تدريبيــة لممثلــي البيئــة مــن أجــل تثقيفهــم بشــأن مبــادئ حمايــة البيئــة، وكذلــك تطبيق 
الوثائــق ذات الصلــة باالمتثــال البيئــي. يتــم عقــد هــذه الــدورات بالتنســيق مــع جامعــة ميموريــال الكنديــة وذلــك مــن خــالل ثالثــة 

ــارات تدريبية: مس

ــى  ــا عل ــن 40 موقًع ــن بي ــل 22 م ــام 2019، حص ــى ع وحت
وفــي   .ISO 19600و  ISO 9001و  ISO 14001 شــهادات 
ــى  ــول عل ــن للحص ــعى جاهدي ــاول الس ــرة، نح ــة االخي اآلون
ــك ISO 45001 و  ــي ذل ــا ف ــع، بم ــة المواق ــهادات لبقي الش
EFQM. لقــد تــم تصميــم جميــع المشــاريع لتتوافــق مــع 
ــين  ــي تحس ــاهم ف ــي تس ــة الت ــريعات البيئي ــح والتش اللوائ

ــة.  ــي المملك ــة ف البيئ

ــة  ــهادات بيئي ــص وش ــى تراخي ــا عل ــل 29 موقًع ــد حص لق
مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، ويتــم متابعــة 
التراخيــص ذات الصلــة بالمواقــع المتبقيــة. ولكــي يتــم 
ــع  ــر رب مراقبــة االمتثــال علــى نحــو جيــد، يتــم ارســال تقاري
ســنوية الــى الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، كمــا 
ــة  ــي )ممثل ــك الدول ــل للبن ــات التموي ــق متطلب ــم تحقي يت
لالمتثــال  مراجعاتنــا  تســتند  كمــا  الميدانيــة(.  بالزيــارة 
 ISO البيئــي إلــى بروتوكــول التدقيــق البيئــي المتوافــق مــع
الصلــة  وذو  المســتمر  التزامنــا  ويتضمــن    .19011: 2011

ــي: ــا يل ــي م ــال البيئ باالمتث

وســعيا لتوحيــد الجهــود واإلجــراءات ذات الصلــة بالبيئــة، تــم 
إنشــاء لجنــة معنيــة باالمتثــال البيئــي تتألــف مــن ممثــل واحــد 
ــعودية  ــركة الس ــطة الش ــن انش ــاط م ــكل نش ــل ل ــى األق عل
ــاء. وتقــوم دائــرة حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة  للكهرب
اجتماعــات  جميــع  بتنســيق  الصناعــي  األمــن  قطــاع  فــي 
هــذه  خــالل  اشــهر.  ثالثــة  كل  تقريبــا  المنعقــدة  اللجــان 
االجتماعــات، تقــوم اللجنــة بمراجعــة األداء علــى مســتوى 
ــنوي. ــع س ــاس رب ــى أس ــال عل ــتوى االمتث ــر مس ــركة وتقري الش

ــد  ــم تحدي ــي، يت ــال البيئ ــة االمتث ــاء لجن ــع أعض ــيق م وبالتنس
موقــع  كل  فــي  البيئــة  لحمايــة  مخصصيــن  منســقين 
هــؤالء  للموقــع.  مديــر  بــكل  مباشــرا  اتصــاال  ويتصلــون 
للمعاييــر  االمتثــال  بمتابعــة تحقيــق  المنســقون مكلفــون 
البيئيــة فــي جميــع مواقــع الشــركة. اعتبــاًرا مــن عــام 2019، 
كان هنــاك مــا مجموعــه 107 منســًقا بيئًيــا. مــن أجــل ضمــان 
نشــر الوعــي باالمتثــال البيئــي فــي جميــع أنحــاء الشــركة، 
ــات  ــاء القطاع ــي لرؤس ــال البيئ ــات االمتث ــد متطلب ــم تحدي يت

ومديــري األقســام علــى أســاس منتظــم.
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Environmental Policy 
 

SEC and its subsidiary companies recognize the potential for their activities to impact upon the 
environment. We accept our responsibility to minimize our impact on the environment and to 
comply with all applicable environmental laws and regulations. We understand that we have an 
obligation to prevent pollution, and to protect the environment and public health. This must be 
done in a manner that supports sustainable development and does not compromise our 
obligation to provide for our customer’s power needs.  
In support of this, we will work to continually improve our environmental performance. To 
achieve this, we will:  
 

 Integrate environmental considerations into business and decision making processes.  

 Pursue more efficient use of resources within the business, including increased focus on the reuse & 

recycling of resources and on waste minimization measures. 

 Promote clean energy and adopt best practical technologies and the most suitable options to minimize the 

adverse impacts on the environment, which may result from SEC activities. 

 Monitor, measure, and assess the environmental performance of our facilities, processes, products, and 

services. 

 Ensure that our employees are aware of, and engaged with, our environmental commitments and that they 

have the necessary competency and equipment to operate in line with these obligations and commitments.  

 Communicate our commitments to our contractors and suppliers, and work to ensure that they are 

addressing these as part of their engagement with our organization.  

 Educate, and engage with, our customers to increase their awareness of environmental issues and enable 

them to make more energy efficient choices. 

 Ensure that the necessary personnel, equipment, and procedures are in place to safely, promptly, and 

effectively respond to any incidents associated with our facilities and operations. 

البيئية السياسة  
 

ماكنية تأ ثري أ نشطهتا عىل البيئة. نقر مبس ئوليتنا عن  تدرك الرشكة السعودية للكهرابء والرشاكت التابعة لها ا 
كام ندرك الزتامنا ابلعمل عىل منع  التأ ثريات، وابالمتثال لاكفة القوانني واللواحئ البيئية السائدة.تقليل هذه 

التلوث وحامية البيئة والصحة العامة مبا يدمع التمنية املس تدامة، وال يؤثر عىل الزتامنا بتوفري احتياجات 
    معالئنا من الطاقة.

 ر ل دائنا البييئ من خالل:ودعام ذلكل، س نعمل عىل التحسني املس مت 
 

 .تضمني الاعتبارات البيئية يف مجيع أ عامل وقرارات الرشكة  
  عادة الاس تخدام والتدوير واختاذ السعي ا ىل الاس تخدام ال مثل للموارد مبا يف ذكل زايدة الرتكزي عىل ا 

 تدابري التقليل من النفاايت.
 أ فضل التقنيات العملية وأ نسب البدائل لتقليل  تعزيز الاعامتد عىل مصادر الطاقة النظيفة، واس تخدام

 التأ ثريات السلبية عىل البيئة واليت قد تنتج من ممارسة الرشكة ل نشطهتا.
 .مراقبة وقياس وتقيمي ال داء البييئ ملنشأ تنا، معلياتنا، منتجاتنا، وخدماتنا 
   دراك موظفينا اللزتاماتنا البيئية، وأ هنم مؤهلون ودلهيم ال دوات الالزمة ل داء الاعامل وفقا التأ كد من ا 

 لهذه الالزتامات.
 .اخطار مقاولينا وموردينا ابلزتاماتنا، والتأ كد من مراعاهتم لها مضن تعاملهم معنا 
  تثقيف معالئنا والتواصل معهم لرفع وعهيم ابلقضااي البيئية ومتكيهنم من اختاذ أ كرث اخليارات كفاءة يف

 اس تخدام الطاقة.
  جراءات لالس تجابة ال منة التأ كد من توفر ل ي حوادث  والفورية والفعاةلما يلزم من أ فراد ومعدات وا 

 مرتبطة مبنشأ تنا ومعلياتنا.
 

 الرئيس التنفيذي
  CEO 

  

[103-1], [103-2], [103-3], [307-1][103-1], [102-40]
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2.1.1. 1.1.1.  تعزيز انتاج الطاقة المتجددةالحد من االنبعاثات الكربونية وانبعاثات  الغازات السامة

الخاصــة  أعمالنــا  فــي  اســتثمارات  عــدة  بإجــراء  قمنــا  لقــد 
االنبعاثــات.  مــن  األدنــى  الحــد  تقليــل  اجــل  مــن  وذلــك 
تســتخدم العديــد مــن المواقــع الخاصــة بنــا أحــدث التقنيــات 
البيئــة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات  ألفضــل  وفًقــا 
فــي  التحكــم  انظمــة  المثــال  ســبيل  علــى  واالســتدامة، 
الكبريــت.  اكاســيد   النيتروجيــن،  اكاســيد  الرمــاد،  انبعاثــات 
وقــد ادى تركيــب نظــام احتــراق لمراقبــة اكســيد النيتروجيــن 
المنخفــض الجــاف إلــى تقليــل انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن 
الخاصــة بنــا بنســبة تصــل ألكثــر مــن 60%. باإلضافــة الــى ذلــك، 
يعتبــر اســتخدام نظــام التخفيــض التحفيــزي االنتقائــي فــي 
بعــض محطــات توليــد الطاقــة البخاريــة وتركيــب تقنيــة إزالــة 
ــاهم  ــد س ــر ق ــاه البح ــي مي ــن ف ــازات المداخ ــن غ ــت م الكبري
بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن تلــوث الهــواء، حيــث قلــل نســبة 
انبعــاث اكاســيد الكبريــت بنســبة تصــل الــى 90%، فــي حيــن ان 
اســتخدام جهــاز امتصــاص الترســيبات الكهروســتاتيكية فــي 
الوحــدات التــي تعمــل بالوقــود الثقيــل قــد قلــل مــن انبعــاث 
المخلفــات العالقــة بنســبة 99%. لقــد قمنــا بإيقــاف اســتخدام 
مثــل  والصحــة،  بالبيئــة  الضــارة  الكيميائيــة  المــواد  بعــض 
الفريــون 12 وكلوريــد الميثــان الثالثــي، الهاليــن واألسبســتوس  
علــى  نعمــل  ولكــي  ضــارة.  غيــر  بمــواد  اســتبدالهم  وتــم 
نقــوم  الكبريــت،  انبعاثــات سداســي فلوريــد  التقليــل مــن 
ــاء  ــاف األخط ــرب واستكش ــاف التس ــص واكتش ــام بفح بانتظ
ــاز. ــطوانات الغ ــب ألس ــن المناس ــة والتخزي ــا والصيان وإصالحه

يتــم ادارة االنبعاثــات المتســربة والتحكــم فيهــا بمــا يتماشــى 
مــع المعاييــر الصارمــة المتعلقــة بالتعامــل مــع ومناولــة 
ومعالجتهــا.  وتخزينهــا  المتطايــرة  العضويــة  المركبــات 
العضــوي  المذيــب  نســبة  تتجــاوز  اال  يجــب  عــام،  وبشــكل 
ــات  ــي التجمع ــاردة 3% ف ــات الش ــالل االنبعاث ــن خ ــود م المفق
الهوائيــة و5% فــي جميــع المنطــق األخــرى. كمــا يلــزم وضــع 

مجــال  فــي  رائــدة  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  كانــت   
ــة  ــا المملك ــي تبذله ــود الت ــم الجه ــددة، لدع ــة المتج الطاق
فــي  الطاقــة.  لتوليــد  النفــط  علــى  اعتمادهــا  مــن  للحــد 
عــام 2011، قمنــا بتنفيــذ أول مشــروع للطاقــة الشمســية 
الكهروضوئيــة فــي فرســان فــي جنــوب البــالد، بالتعــاون مــع 
ــة  ــروع للطاق ــو أول مش ــروع ه ــل. كان المش ــوا ش ــركة ش ش
الشمســية الكهروضوئيــة المتصلــة بالشــبكة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

ــر  ــا بتطوي ــر بتكليفن ــارزا آخ ــا ب ــا نجاح ــام 2017، حققن ــي ع  ف
ــالء  ــة حريم ــي منطق ــاوات ف ــدرة 2.75 ميغ ــاح بق ــات ري توربين

الريــاض. وقــد تــم  70 كــم تقريًبــا مــن  وذلــك علــى بعــد 
تطويــر هــذا المشــروع بالشــراكة مــع شــركة جنــرال إلكتريــك.

 باإلضافــة الــى ذلــك، قمنــا بالتوقيــع علــى عقديــن مــن عقــود 
الهندســة والمشــتريات والبنــاء وذلــك لتطويــر محطتيــن إلنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة بالــدورة المركبــة المتكاملــة مــع الطاقــة 
الشمســية المركــزة. وتهــدف محطــة توليــد الطاقــة فــي 
ضبــا الخضــراء الــى إنتــاج مــا مجموعــه 605 ميغــاوات  مــن 
الطاقــة، بمــا فــي ذلــك 50 ميغــاوات مــن الطاقــة الشمســية، 
وســتنتج محطــة الطاقــة فــي مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة 
مــا مجموعــه 1390 ميغــاوات، تتضمــن 43 ميغــاوات  مــن 

ــزة. ــية المرك ــة الشمس الطاق

التــي  المواقــع  لجميــع  الشــاردة  االنبعاثــات  إلدارة  خطــة 
تســتخدم 200 طــن مــن المذيبــات ســنوًيا أو التــي تعمــل 
أي  فــي  الســاعة  فــي  المذيبــات  مــن  كجــم   150 بمعــدل 
المركبــات  أو  المذيبــات  مــع  التعامــل  يتــم  حيــث  وقــت. 
العضويــة المتطايــرة األخــرى ويتــم تدريــب الموظفيــن علــى 
التعامــل مــع هــذه المــواد واســتخدامها وإدارتهــا بشــكل 

جيــد وطــرق التخلــص مــن هــذه النفايــات.

المــواد  إدارة  يتــم  اخــري،  ســامة  انبعاثــات  أي  ولتجنــب 
ــات  ــذه العملي ــن ه ــك. وتتضم ــا لذل ــألوزون وفًق ــتنفدة ل المس
التســرب  واختبــار  بانتظــام  المجدولــة  التفتيــش  عمليــات 
وخدمــة وصيانــة المعــدات التــي تحتــوي علــى المبــردات أو 
أنظمــة إخمــاد حرائــق منبعثــة مــن مــادة الهالــون وإجــراءات 
ــك  ــألوزون وكذل ــتنفدة ل ــواد المس ــرب للم ــتجابة ألي تس االس

االجــراءات المتخــذة عنــد قــرب انتهــاء صالحيتهــا.

تركيــز  ومراقبــة  وتســجيل  بتتبــع  نقــوم  عــام،  وبشــكل 
البقــاء  لضمــان  وذلــك  التوليــد  محطــات  مــن  االنبعاثــات 
ضمــن الحــدود المســموح بهــا. وبفضــل جهودنــا فــي تنويــع 
محفظــة أصولنــا خــالل الســنوات األربــع الماضيــة، انخفضــت 
وزادت   .%14 بنســبة  المباشــرة  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 
20%، ومــع ذلــك، انخفــض  انبعاثاتنــا غيــر المباشــرة بنســبة 
إجمالــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 5% منــذ عــام 2016. 
ــا  ــا الحظن ــة بن ــة الخاص ــازات الدفيئ ــاث غ ــة انبع ــع كثاف وبتتب
ــنوات  ــالل الس ــبة 7% خ ــت  بنس ــث انخفض ــا، حي ــا ايجابي هبوط
األربــع الماضيــة. وقــد انخفضــت انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن 
فلوريــد  ســادس  وانبعاثــات   ،%26 بنســبة  ملحــوظ،  بشــكل 
أكاســيد  انبعاثــات  50%، فــي حيــن ظلــت  بنســبة  الكبريــت 

الكبريــت مســتقرة نســبيً منــذ عــام 2016. 
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 إجمالي انبعاثات غازات 
الدفيئة المباشرة بأطنان ثاني 

أكسيد الكربون

 إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة 
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 انبعاثات أكاسيد النيتروجين (بالطن)

 انبعاثات اكاسيد الكبريت (بالطن)
 انبعاثات سداسي فلوريد الكبريت

(بالطن)
@ يشمل انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بإنتاج الشركة السعودية للكهرباء والطاقة المشتراه من شركات االنتاج المستقل

   والمنتجين ا�خرين

إجمالي انبعاثات غازات 
الدفيئة غير المباشرة من 

الطاقة المشتراه بأطنان ثاني 
أكسيد الكربون

 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة 
(طن من إنتاج ثاني أكسيد 
الكربون / ميجاواط ساعة@)

 األلتزام بشراء انتاج  الطاقة المتجددة

اإلنتــاج  بشــراء  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  تلتــزم 
مــن قــدرات الطاقــة المتجــددة وذلــك مــن اجــل تعزيــز 
المتجــددة  الطاقــة  فــي  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  اســتراتيجية  دعــم  وبالتالــي 
لشــراء  الســعودية  الشــركة  وقعــت  وقــد  المملكــة. 
الطاقــة، التــي تــم تأسيســها كشــركة تابعــة مملوكــة 
بالكامــل مــن قبــل الشــركة الســعودية للكهربــاء، أول 
شــركة  مــع  عاًمــا   25 لمــدة  للطاقــة  شــراء  اتفاقيــة 
بــاور. ويعتبــر مشــروع ســكاكا أحــد أول مشــاريع  أكــوا 
المملكــة  فــي  النطــاق  واســعة  الشمســية  الطاقــة 
وســوف   . ميغــاوات   300 بقــدرة  الســعودية،  العربيــة 
تعمــل المحطــة علــى اســتخدام الطاقــة الشمســية مــن 

ــد  ــة لتولي ــات الكهروضوئي ــدث التقني ــتخدام أح ــالل اس خ
الكهربــاء بســعر قياســي عالمــي يبلــغ 2.3417 / كيلــوواط 
ــام  ــد كان ع ــاعة(. وق ــو وات س ــة / كيل ــاعة )8.781 هلل س
2019 معلمــا هامــا للمشــروع، حيــث بــدأ أول إنتــاج فــي 
يبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  بينمــا   ،2019 ديســمبر  منتصــف 
.2020 عــام  بحلــول  طاقتــه  بكامــل  العمــل  المشــروع 

ــى  ــع عل ــا بالتوقي ــد قمن ــكاكا، فق ــروع س ــن مش ــال ع فض
اتفاقيــة شــراء طاقــة أخــرى لمــدة 20 عاًمــا فــي عــام 
الريــاح  لطاقــة  الجنــدل  دومــة  مشــروع  تخــص   2019
المتجــددة، وتبلــغ الســعة االنتاجيــة لذلــك المشــروع 400 
ــام  ــاري ع ــغيله التج ــدأ تش ــع أن يب ــن المتوق ــاوات، وم ميغ

.2022

 إضاءة: مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
 وتهــدف المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة إلــى تطويــر ســتة مشــاريع للطاقــة المتجــددة 
ــاريع  ــة أ مش ــن الفئ ــث تتضم ــن، حي ــى فئتي ــاريع إل ــف المش ــم تصني ــد ت ــاوات. وق ــا 1.47 جيج ــوع حجمه ــغ مجم يبل

بســعة أقــل مــن 100 ميغــاوات، ومشــاريع الفئــة ب بســعة تزيــد عــن 100 ميغــاوات .
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صنــدوق  مــع  مفاوضــات  تجــري  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   
للطاقــة  ســدير  مشــروع  لتطويــر  العامــة  االســتثمارات 
الشمســية بقــدرة 2000 ميغــاوات  علــى اســاس المرســوم 
الملكــي رقــم 5629 المــؤرخ 27 /01/1441. وقــد تــم تقديــم 

 .2019 ديســمبر  فــي  العقــد  شــروط 

ــة  ــاريع الطاق ــد مش ــع أن تزي ــن المتوق ــام 2022، م ــول ع بحل
 3587 المتجــددة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لتصــل الــى 
ميغــاوات، ممــا يســمح بخفــض إجمالــي قــدره 7،899،000 

ــنوًيا. ــون س ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث ــن م ط

 تنمية مصادر الطاقة المتجددة من خال ربط مشاريع الطاقة المتجددة في الشبكة

ســوف تعمــل الشــركة الســعودية للكهربــاء باســتمرار علــى ربــط أكبــر قــدر ممكــن من الطاقــة المتجــددة فــي الشــبكة، وبطريقة 
أمنــة. وســيتم تعزيــز ذلــك مــن خــالل زيــادة النفقــات الرأســمالية الكبيــرة لربــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة الجديــدة بالشــبكة. 
لقــد نجحنــا بالفعــل فــي ربــط أول محطــة للطاقــة المتجــددة )علــى نطــاق الحجــم الكبيــر( فــي الشــبكة فــي عــام 2019، وهــي 

محطــة ســكاكا للطاقــة الشمســية، ونتوقــع اســتكمال ربــط المشــاريع التاليــة فــي 2020-2021:

 ونخطــط بوجــه عــام الســتثمار أكثــر مــن 797 مليــون ريــال ســعودي لربــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة المذكــورة أعــاله بالشــبكة. 
وعــالوة علــى ذلــك، نتوقــع اســتثمار مــا يقــرب مــن 8.2 مليــار ريــال فــي مشــاريع ربــط الطاقــة المتجــددة خــالل الفتــرة 2022-2025، 

لزيــادة الطاقــة المتجــددة المتصلــة بالشــبكة إلــى 27.6 جيجــاوات.

محطــة ســكاكا للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة )تعمــل   •
ــمبر 2019( ــف ديس ــذ منتص من

محطة دومة الجندل لطاقة الرياح  •

محطة رابغ للطاقة الشمسية  •

محطة الفيصلية للطاقة الشمسية  •

محطة القريات للطاقة الشمسية  •

محطة رفح للطاقة الشمسية  •

محطة جنوب جدة للطاقة الشمسية  •

محطة المدينة المنورة للطاقة الشمسية  •

محطة سدير للطاقة الشمسية  •

تحسين كفاءة الطاقة الحرارية عند توليد الطاقة

تماشــيً مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والمســاهمات الوطنيــة المعتزمــة ضمــن مظلــة اتفاقيــة األمــم  المتحــدة 
اإلطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي، تعــد كفــاءة الطاقــة ركيــزة أساســية أخــرى للتنويــع االقتصــادي فــي المملكــة والتــي ســيكون 
لهــا فوائــد مشــتركة للتخفيــف مــن التغيــر المناخــي ، ممــا يحقــق وفــورات فــي اســتهالك الوقــود ووفــورات ماليــة. وقــد أظهرنــا 
تقدمــا جيــدا فيمــا يتعلــق بتحســين كفــاءة امــدادات الطاقــة الكهربائيــة وذلــك علــى النحــو الواضــح مــن االتجــاه التصاعــدي 
للكفــاءة الحراريــة إلنتــاج الطاقــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة. لقــد زادت الكفــاءة الحراريــة اإلجماليــة للطاقــة إلــى 
مســتوى 40% فــي عــام 2019، و 39% فــي عــام 2018، و بالمقارنــة مــع 31 % فــي عــام 2010. ويتلخــص هدفنــا فــي الوصــول إلــى 

مســتوى الكفــاءة الحراريــة  للنظــام الكهربائــي إلــى %45 بحلــول عــام 2030.
ــض  ــث انخف ــة، حي ــوارد الطبيعي ــتهالك الم ــض اس ــى خف ــة عل ــاءة الطاق ــين كف ــذة لتحس ــدة المتخ ــر العدي ــت التدابي و انعكس
اســتهالكنا للوقــود مــن 2.01 برميــل نفــط / ميغــاواط فــي عــام 2010 إلــى 1.7 برميــل نفــط / ميغــاواط فــي عــام 2019. ونحــن 
ــر  ــن التدابي ــن بي ــام 2024. وم ــي ع ــاعة ف ــل/واط س ــى 1،4 برمي ــل إل ــر ليص ــتوى أكب ــى مس ــود إل ــتهالك الوق ــض اس ــط لخف نخط
ــدات  ــاءة بوح ــة الكف ــد منخفض ــدة تولي ــتبدال 65 وح ــو اس ــود ه ــتهالك الوق ــض اس ــي خف ــاهمت ف ــي س ــرى الت ــية االخ الرئيس

ــرة -2016 2018. ــالل الفت ــاءة خ ــة الكف ــدة عالي ــد جدي تولي
فــي عــام 2019، بلــغ اســتخدامنا المباشــر للطاقــة 327.7 مليــون برميــل نفــط مكافــئ، وهــو يشــكل انخفاضــا كبيــرا بنســبة %11 
مقارنــة بعــام 2016. وعلــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة، ســاعدت تحســينات كفــاءة اإلنتــاج والتشــغيل التــي قمنــا بهــا علــى 

توفيــر إجمالــي 56 مليــون برميــل نفــط مكافــىء فــي االســتهالك الكلــي للطاقــة. 

.3.1.1 

استخدام الطاقة (مكافئ برميل نفط)

استخدام الطاقة غير المباشر (مكافئ برميل نفط) إجمالي استهالك الطاقة  (مكافئ برميل نفط)

استخدام الطاقة المباشر (مكافئ برميل نفط)الكفاءة الحرارية للنظام الكهربائي (٪)
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إنتاج الكهرباء

الوصف

 استخدام الطاقة المباشر (برميل نفط مكافئ)

 اجمالي استهالك الطاقة (برميل نفط مكافئ)
 كثافة استخدام الطاقة (إجمالي استخدام 

الطاقة / الكهرباء المباعة)
 توفير الطاقة بسبب تحسين كفاءة الطاقة 

(برميل نفط مكافئ)
 الطاقة الكهربائية التي تنتجها الشركة 

السعودية للكهرباء (برميل نفط مكافئ)
 الطاقة المتجددة التي تنتجها الشركة 
السعودية للكهرباء (جيجاوات/ ساعة)

 الطاقة المتجددة المنتجة من منتج الطاقة المستقل

 الطاقة الكهربائية التي يتم شراؤها من منتج 
الطاقة المستقل/ منتج المياه والطاقة 

المستقلة جيجاوات/ ساعة)

 اجمالي انتاج/شراء/ استيراد الطاقة  الكهربائية 
من جميع المصادر (جيجاوات ساعة)

 الطاقة الكهربائية المباعة من قبل الشركة 
السعودية للكهرباء (جيجاوات ساعة)

الكفاءة الحرارية للطاقة التي تنتجها الشركة 
السعودية للكهرباء (٪)

 الكفاءة الحرارية لنظام الطاقة الكهربائية 
بالكامل (٪)

 الطاقة الكهربائية التي يتم شراؤها من 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

ومنتجين آخرين (صافي) (جيجاوات ساعة)

 استخدام الطاقة الغير مباشر (برميل نفط مكافئ)
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-
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 التدابير المتعلقة بالكفاءة في النقليات

 المباني الذكية التي تعمل بالطاقة المتجددة

وفــي إطــار التحســينات ذات الصلــة بالنقليــات، قمنــا بتخفيــض 
أســطولنا الحالــي بمقــدار 612 مركبــة و 135 معــدة ثقيلــة 
وقمنــا بالحــد مــن اضافــة 763 مركبــة أخــرى طلبــت بشــكل 
إضافــي بيــن عامــي 2016 و 2019. وقــد ســاعدنا هــذا الجهــد 
ســنوي،  بشــكل  البنزيــن  مــن  لتــر   1,013,000 توفيــر  علــى 
وبالتالــي تجنــب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنحــو 16000 
طــن فــي عــام 2019، أو 21% مــن إجمالــي انبعاثــات اســطول 

ــام 2016. ــة بع ــا مقارن ــات لدين النقلي

الكهربائيــة  المركبــات  الســتخدام  للترويــج  محاولــة  وفــي 
ســيارة  شــحن  لنقــاط  تجريبيــً  برنامجــً  بدأنــا  والهجينــة، 

ــى  ــتفادة إل ــى االس ــدف إل ــر ته ــق معايي ــي تطبي ــا ف ــا بدأن كم
أقصــى حــد مــن اســتخدام الطاقــة فــي المكاتــب، حيــث اننــا 
نقــوم باســتخدام البرامــج التقنيــة والحلــول التقنيــة الحديثــة 
ــل  ــي تعم ــا، والت ــي مبانين ــة ف ــغيل الخدم ــي تش ــم ف للتحك
تلقائًيــا علــى إيقــاف الطاقــة الكهربائيــة خــالل أوقــات محددة 
نحــن  ذلــك،  عــن  فضــاًل  الضــرورة.  وعنــد  لبرمجتهــا  وفًقــا 
حريصــون علــى اســتخدام األجهــزة والمعــدات الكهربائيــة 
التقنيــات  لمواكبــة  للبيئــة  الصديقــة  المواصفــات  ذات 
الحديثــة فــي توفيــر الطاقــة. بشــكل عــام، تمكنــا مــن تقليــل 
 %14 بنــا بنســبة  الخاصــة  المبانــي  الكهربــاء مــن  اســتهالك 
ــع الماضيــة، وال ُيعــزى هــذا بشــكل  علــى مــدى الســنوات األرب
أساســي فقــط إلــى مكاســب الكفــاءة، ولكــن أيًضــا االســتثمار 
فــي األلــواح الشمســية الموجــودة علــى الســطح لتغذيــة 

ــات. ــن االنبعاث ــة م ــددة خالي ــة متج ــا بطاق مبانين
 

ــي  ــاء ف ــعودية للكهرب ــركة الس ــر الش ــم مق ــم تصمي ــد ت  لق
 ،2019 أوائــل عــام  االنتهــاء منــه فــي  تــم  الريــاض، والــذي 
ــال  ــي مج ــدة ف ــراء الرائ ــي الخض ــر المبان ــع معايي ــق م ليتواف
المبنــى  تصميــم  تــم  لقــد  البيئــي.  والتصميــم  الطاقــة 
المثــال  ســبيل  علــى  الطاقــة،  حيــث  مــن  فعالــة  بطريقــة 

كهربائيــة فــي مقــر الشــركة الرئيســي، كما انــه متــاح بالمجان 
للموظفيــن. بشــكل عــام، توفــر الســيارات الكهربائيــة فرصــة 
كفــاءة  لتحســين  للكهربــاء  الســعودية  للشــركة  كبيــرة 
ــدار  ــي ت ــة الت ــا بالطريق ــة. ورهن ــي المملك ــاء ف ــام الكهرب نظ
بهــا هــذه المركبــات، ســيكون مــن الممكــن تقليــل فتــرات 
ييســر  ممــا  المنخفــض،  واالســتهالك  المرتفــع  االســتهالك 
إدمــاج مصــادر الطاقــة غيــر القابلــة لــإدارة مثــل طاقــة الريــاح 
ثــم، فــإن  الكهربائــي. ومــن  النظــام  وتحســين اســتخدام 
اتجاهنــا االســتراتيجي يتطلــع لوضــع الشــركة الســعودية 
للكهربــاء كعامــل تمكيــن للنقــل الكهربائــي داخــل المملكــة 

فــي المســتقبل.

مــن خــالل تقليــل اســتقبال ضــوء الشــمس، واالســتفادة مــن 
الضــوء الطبيعــي لتوفيــر الطاقــة، اســتخدام مــواد العــزل 
الزجــاج  واســتخدام  الزجاجيــة  الواجهــات  تقليــل  الحــراري، 
ــتات  ــة والثرموس ــرة للطاق ــح الموف ــرارة والمصابي ــازل للح الع
التــي تتحكــم فــي الحــرارة والرطوبــة والمســاحة الزمنيــة 
يتــم تشــغيل  الهــواء. فضــال عــن ذلــك،  لوحــدات تكييــف 
المبنــى بشــكل جزئــي باســتخدام الطاقــة المتجــددة ويتــم 
وإعــادة  الحمامــات  مــن  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 

للــري. اســتخدامها 
 ونتيجــة لهــذا، ازداد إنتــاج الطاقــة واســتهالكها مــن مصــادر 
متجــددة بشــكل ملحــوظ علــى مــر الســنوات الماضيــة، ألكثــر 
مــن 30 ضعًفــا منــذ عــام 2016 إلــى مــا مجموعــه  6,709 
ــً  ــرى اتجاه ــعنا أن ن ــام 2019. وبوس ــي ع ــاعة ف ــاوات س ميغ
والــذي  للكهربــاء،  الذاتــي  االســتهالك  فــي  مماثــاًل  ايجابيــً 
ــة. ــع الماضي ــنوات األرب ــدى الس ــى م ــبة 14% عل ــض بنس انخف
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 تحسين كفاءة الطاقة من جانب الطلب

 تحسين الشبكات من اجل تحسين كفاءة الطلب، وتقليل الفاقد بالشبكة

ويشــمل عملنــا فــي هــذا الجانــب عمليــات التخطيــط والتنفيــذ لتدابيــر تهــدف إلــى التأثيــر علــى الطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا 
ــتهالك  ــض االس ــى خف ــب عل ــى الطل ــي منحن ــرات ف ــداث تغيي ــى إح ــة إل ــا الرامي ــز جهودن ــة. وترك ــة الكهربائي ــتهالك الطاق اس
الكلــي للطاقــة، وخفــض االســتهالك خــالل ســاعات الــذروة )فتــرات االســتهالك األقصــى(، فضــاًل عــن تحويــل االســتهالك إلــى 
فتــرات االســتهالك األدنــى )خــارج ســاعات الــذروة(. كمــا أن تغييــر بعــض األحمــال الكهربائيــة لتقليــل االحمــال خــالل النهــار قــد 
ــارج  ــاعات خ ــى س ــذروة ال ــاعات ال ــن س ــال م ــض األحم ــل بع ــق نق ــن طري ــك ع ــق ذل ــد تحق ــوارد. وق ــاءة الم ــن كف ــا م ــن أيًض حس

ــتركين. ــار المش ــة بكب ــواء الخاص ــف اله ــال تكيي ــي أحم ــم ف ــد والتحك ــزن التبري ــتخدام مخ ــال باس ــبيل المث ــى س ــذروة، عل ال

فــي أواخــر عــام 2019، بدأنــا فــي تنفيــذ مشــروع العــداد 
الذكــي، والــذي يعــد أحــد العوامــل الرئيســية التــي يمكــن 
الكهربائيــة فــي  للخدمــة  الرقمــي  التحــول  إلــى  تــؤدي  أن 
المملكــة. وفــي إطــار هــذا المشــروع الــذي تبلــغ قيمتــه أكثــر 
مــن 9.7 مليــار ريــال ســعودي، نســعى إلــى تركيــب حوالــي 10 
ــة  ــدادات الذكي ــرح الع ــة ط ــر عملي ــي وتعتب ــداد ذك ــن ع ماليي
ــة  ــادة موثوقي ــا لزي ــن جهودن ــزء م ــو ج ــع ه ــاق واس ــى نط عل
وكفــاءة شــبكات التوزيــع، حيــث ســيمكننا مــن تحقيــق أعلــى 
الخدمــة  جــودة  وتحســين  االســتهالك  مراقبــة  فــي  دقــة 
وتعزيــز رضــا العمــالء وتحســين اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 

ــة. والمالي
 وتأتــي الفوائــد البيئيــة للمشــروع فــي شــكل خفــض ســنوي 
لالنبعاثــات الغــازات الدفيئــة وفــورات فــي الطاقــة نتيجــة 
إلــى  واســتنادًا  الشــبكة.  فــي  الطاقــة  كفــاءة  لتحســين 
ــه  ــة، فإن ــاريع المماثل ــة للمش ــي الصناع ــية ف ــر القياس المعايي
مــن  الذكيــة  العــدادات  مشــروع  يقلــل  أن  المتوقــع  مــن 
ــى  ــالوة عل ــداد ذكي.ع ــكل ع ــبة 1% ل ــة بنس ــتهالك الطاق اس
ذلــك، مــن المتوقــع حــدوث فوائــد بيئيــة إضافيــة بســبب 
المطلوبــة  الميدانيــة  العمليــات  فــي  المتوقــع  االنخفــاض 
ورحــالت النقــل ذات الصلــة بهــا، وبالتالــي، يمكــن تجنــب أكثــر 
مــن 100 مليــون رحلــة قــراءة عــداد الكتروميكانيكــي )العــداد 
العــادي الحالــي(، هــذا باإلضافــة إلــى تجنــب أكثــر مــن مليــون 
ــنوًيا،  ــال س ــادة االتص ــال وإع ــل االتص ــق بفص ــرى تتعل ــة أخ رحل
حيــث بمكــن العــداد الذكــي القيــام بذلــك بشــكل أنــي وعــن 

ــد. بع

كمــا يحتــوي المشــروع ايضــا علــى عامــل التوطيــن، حيــث انــه 
ــداد  ــون ع ــن 3.5 ملي ــرب م ــا يق ــى م ــول عل ــتهدف الحص يس
ذكــي مــن الشــركات المصنعــة المحليــة، فنحــن نعمــل علــى 
ــدرات  ــق ق ــر وخل ــكل مباش ــة بش ــدرات المحلي ــاء الق ــم بن دع
تصنيــع جديــدة فــي المملكــة. وفــي المجمــل، مــن المتوقــع 
أن تســاهم العــدادات الذكيــة بشــكل كبيــر فــي تحقيــق 
عــن  فضــاًل  المملكــة،  فــي  للطاقــة  األمثــل  االســتخدام 
ــدرة  ــب والق ــم الطل ــث إدارة حج ــن حي ــبكات م ــين الش تحس

اإلجماليــة إليصــال الطاقــة الكهربائيــة. 
ــر 2020، مــع اهــداف تنفيــذ تصــل  ــدأ التنفيــذ فــي يناي  وقــد ب
الــى 35% بحلــول 30 أبريــل 2020، و 50% بحلــول 30 ســبتمبر 
 31 بحلــول  2020، و%100  31 ديســمبر  80% بحلــول  و   ،2020
مــارس 2021. باإلضافــة الــي ذلــك، يتماشــى مشــروع العــداد 
الذكــي مــع اتجاهنــا االســتراتيجي لدعــم رحلــة العمــالء مــن 

ــكار. ــة واالبت ــه األنظم ــة وأتمت ــالل الرقمن خ
ــاالت  ــام اتص ــالل نظ ــن خ ــة م ــدادات الذكي ــل الع ــم توصي   يت
متقــدم  تحتيــة  بنيــة  نظــام  لبنــاء  والســلكية  ســلكية 
ــزة  ــن أجه ــاف م ــة المط ــي نهاي ــون ف ــذي يتك ــدادات وال للع
العــدادات الذكيــة، ونظــام إدارة بيانــات العــدادات، ومركــز 
تشــغيل العــدادات الذكيــة. وســوف يعمــل ذلــك علــى توفيــر 
ــم  ــى دع ــل عل ــي ويعم ــكل أن ــاء بش ــتهالك الكهرب ــات اس بيان
مجموعــة مــن الخدمــات والحلــول الرقميــة للعمــالء، ممــا 
يمّكنهــم مــن إدارة اســتهالكهم بكفــاءة أكبــر. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، فهــي توفــر رؤيــة شــاملة لظــروف التشــغيل فــي 
والكفــاءة  الموثوقيــة  ويعــزز  الكهربائــي  الطاقــة  نظــام 

العامــة. والســالمة 

 تحسني كفاءة الطاقة من جانب الطلب

إضاءة: المساهمة في مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خالل العزل الحراري للمباني

ــر الحكوميــة  يتولــى المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة المســئولية عــن تنســيق جهــود الجهــات الحكوميــة وغي
فــي هــذا الصــدد. وقــد وضــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة، الــذي يعمــل بنشــاط منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، 
برنامجــا وطنيــا للحفــاظ علــى الطاقــة ورفــع كفاءتهــا. ويهــدف البرنامــج، الــذي يحمــل اســم "البرنامــج الســعودي 
لكفــاءة الطاقــة"، علــى زيــادة الكفــاءة فــي ثالثــة قطاعــات رئيســية تمثــل مجتمعــة أكثــر مــن 90 % مــن اســتهالك 

الطاقــة الوطنــي: المبانــي والصناعــة والنقــل البــري.
تســتهلك المبانــي نحــو 75% مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة فــي المملكــة، حيــث تشــكل وحــدات 
التكييــف حوالــي 65% مــن هــذا االســتهالك. نظــًرا ألن العــزل الحــراري يمكــن أن يســاعد فــي تقليــل اســتهالك الطاقــة 
لوحــدات تكييــف الهــواء بنســبة تصــل إلــى 30%، فقــد تــم إعطــاء أولويــة عاليــة لتحســين كفــاءة الطاقــة لمكيفــات 
الهــواء وفــرض العــزل الحــراري للمبانــي. وبموجــب المرســوم الملكــي رقــم 6927/م ب، فــإن تطبيــق العــزل الحــراري 
ــرارا  ــيكون ق ــة س ــية بالمملك ــدن الرئيس ــي الم ــق ف ــدة أو أي مراف ــة الجدي ــكنية أو التجاري ــي الس ــع المبان ــي جمي ف

الزاميــا.
 وفــي عــام 2013، بــدأت الشــركة فــي تدريــب فريــق متخصــص يتألــف مــن أكثــر مــن 180 مهندســً ومفتشــً 
مؤهليــن لضمــان االلتــزام بالعــزل الحــراري فــي المبانــي. كمــا انــه منــذ عــام 2013 تــم تطبيــق العــزل الحــراري علــى 

ــة. ــتهالك الطاق ــن اس ــد م ــي الح ــاهمة ف ــة للمس ــي المملك ــى ف ــن 245،042 مبن ــر م أكث
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 كفاءة الطاقة من جانب العرض
 والربط الدولي للشبكة

باإلضافــة الــى ذلــك، اســتكملنا مشــروعا للربــط 
الكهربائــي بيــن مناطــق المملكــة ودول الخليــج 
وتصديــر  اســتيراد  فــي  ســاهم  ممــا  العربــي، 
الطاقــة الكهربائيــة وخفــض االحتياطــي الــدوار 

الشــبكة. فــي 

ــاريع  ــر مش ــعودية لتطوي ــركة الس ــالل الش ــن خ م
ومملوكــة  تابعــة  شــركة  وهــي  الكهربــاء، 
ــن  ــاء/ فنح ــعودية للكهرب ــركة الس ــل للش بالكام
نعمــل علــى هندســة وتصميــم مشــاريع توليــد 
الكهربــاء ونقلهــا باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى 
أهميــة  أيًضــا  الشــركة  تــدرك  لذلــك،  تنفيذهــا. 
البحــث والتطويــر واالبتــكار لتحســين كفــاءة أداء 
ــام  ــي ع ــه. ف ــادة موثوقيت ــي وزي ــام الكهربائ النظ
التوليــد  قــدرات  اإلنجــازات  أبــرز  تضمنــت   ،2019
المحســنة لـــ 4 وحــدات توليــد بســعة اجماليــة تبلغ 
824 ميغــاوات  باإلضافــة إلــى تعزيــز قــدرة شــبكة 
النقــل بإضافــة محطــات نقــل جديــدة وربطهــا 
اعتبــاًرا  األرض.  تحــت  وكابــالت  هوائيــة  بخطــوط 
ــه 412  ــا مجموع ــاك م ــام 2019، هن ــة ع ــن نهاي م
ــال  ــار ري ــاوز 62 ملي ــة تتج ــة تعاقدي ــروًعا بقيم مش
الطاقــة  توليــد  لتعزيــز  التنفيــذ  قيــد  ســعودي 

وقــدرة الشــبكة.

أتمته الشبكة من اجل تحسين كفاءة 
وموثوقية الشبكة

تماشــيً مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
عمليــات  متابعــة  الــى  جاهديــن  نســعى   ،2030
أتمتــه ورقمنــه شــبكة التوزيــع وخدمــة العمــالء 
وذلــك لتقليــل خســائر الشــبكة وتعزيــز قــرارات 
التوزيــع لتكــون أكثــر كفــاءة واقتصاديــة. كمــا 
ــي  ــم الوطن ــز التحك ــه مرك ــى رقمن ــعى ال ــا نس انن
بالكامــل فضــال عــن مراكــز التحكــم الثمانيــة فــي 
المــدن الرئيســية. وكذلــك أتمتــه حوالــي 100 ألــف 
ــؤدي  ــن ت ــام 2025. ول ــول ع ــي بحل ــول كهربائ مح
شــبكة  موثوقيــة  تحســين  الــى  الجهــود  هــذه 
ــاء وكفاءتهــا فحســب، بــل ومــن المتوقــع  الكهرب
أن تســهم ايضــا فــي تقليــل الفاقــد فــي الشــبكة 

وتســهيل صيانتهــا.
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الحد من تلوث واستهاك المياه ادارة الموارد بكفاءة وفعالية

االهداف 

الموضوعات الجوهرية

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أهداف التنمية المستدامة

التطلعات لألمام

ــات  ــالل عملي ــن خ ــي م ــوع البيولوج ــة والتن ــة البيئ •  حماي
ــات  ــل النفاي ــوارد وتقلي ــتخدام الم ــن اس ــل م ــة تقل فعال

وإدارة المخاطــر ذات الصلــة بالتنــوع البيولوجــي

التنوع البيولوجي  •

إدارة النفايات  •

ادارة المياه  •

•  مجتمــع نابــض بالحيــاة: تحقيــق االســتدامة 
لبيئيــة ا

أمة طموحة : حماية الموارد الحيوية   •

•  تعزيــز السياســة البيئيــة وتعزيــز وتغطيــة نطــاق شــهادة 
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تحديد سنة األساس لألداء البيئي فيما يخص إدارة   •
المياه والنفايات

ذلــك  فــي  بمــا  الدائــري"  "االقتصــاد  برنامــج  إطــالق   •
نفايــات لصفــر  األجــل  طويــل  هــدف  ووضــع  التوعيــة، 

االستمرار في خفض استهالك المياه وخفض النفايات  •

تقييم مخاطر المياه والنفايات  •

تقييم استخدام الشركة السعودية للكهرباء لألراضي   •
ومخاطر التنوع البيولوجي
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ــر  ــاه البح ــتخدم مي ــن نس ــار. فنح ــل بالبخ ــي تعم ــك الت ــة تل ــة، خاص ــات الطاق ــغيل محط ــة لتش ــا للغاي ــوردا هام ــاه م ــد المي تع
بشــكل رئيســي فــي عملياتنــا فضــال عــن الميــاه العذبــة. وتمشــيا مــع سياســتنا البيئيــة ولوائحنــا الوطنيــة، فإننــا نســعى إلــى الحــد 

مــن االســتهالك وتقليــل تلــوث الميــاه الناجــم عــن االعمــال الخاصــة بنــا.
ــات  ــد التوربين ــتخدمة لتبري ــاه المس ــال المي ــبيل المث ــى س ــة، عل ــرة دون معالج ــر مباش ــاه البح ــتخدام مي ــم اس ــب، يت ــي الغال  ف
ــو  ــع نم ــور لمن ــتخدام الكل ــتثناء اس ــة، باس ــرة دون اي معالج ــر مباش ــى البح ــد إل ــاه التبري ــف مي ــم تصري ــق. ويت ــاء الحري أو إلطف
الطحالــب والكائنــات الدقيقــة وتنظيــم درجــة الحــرارة لتتناســب مــع ميــاه البحــر. فنحــن نأخــذ عينــات بشــكل منتظــم ونقــوم 
بدراســة الميــاه التــي يتــم تصريفهــا بالبحــر للتأكــد مــن التزامنــا باللوائــح البيئيــة الخاصــة بالهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.
 وفــي حــاالت أخــرى، يتــم تحليــة ميــاه البحــر، وغالبــا مــا يتــم اســتخدام هــذه الميــاه فــي األنشــطة التشــغيلية والمرافــق 
المختلفــة فــي المحطــات وكذلــك فــي الغاليــات لتكويــن البخــار. يتــم تخزيــن ميــاه الصــرف الصحــي هــذه فــي خزانــات ويتــم 
ــة  ــح البيئي ــع اللوائ ــا م ــن توافقه ــد م ــك للتأك ــار وذل ــاه األمط ــد أو مي ــاه التبري ــع مي ــا م ــل تصريفه ــة قب ــة الحموض ــم درج تنظي

ــة. ــة البيئ ــاد وحماي ــة لألرص ــة العام ــة بالهيئ الخاص
باإلضافــة الــي ذلــك، يتــم اســتخدام الميــاه فــي وحــدات التنظيــف والغاليــات. فــي هــذه الحالــة، يتــم اضافــة مــواد كيميائيــة 

مثــل الصــودا وكبريتيــد الصوديــوم. يتــم جمــع هــذه الميــاه وتخزينهــا وتبخيرهــا وال يتــم تصريفهــا مــرة أخــرى إلــى البحــر.
ــة الزيــوت الموجــودة  فيمــا يخــص المــاء الملــوث بالزيــوت والوقــود، فيتــم جمعــه واحتوائــه فــي خزانــات ويتــم معالجتــه بإزال
فــي وحــدة فصــل الزيــت. يتــم اســتخدام الزيــت المتبقــي كوقــود، ويتــم إعــادة ميــاه الصــرف الصحــي إلــى حــوض فصــل الزيــت. 
ال يتــم تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي البحــر ولكــن يتــم تخزينهــا فــي خزانــات ومعالجتهــا داخلًيــا فــي محطــة معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي فــي محطــة توليــد الكهربــاء أو نقلهــا إلــى محطــة معالجــة مركزيــة خــارج محطــة توليــد الكهربــاء.
بعــد معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بيولوجيــا، يتــم اســتخدمها ألغــراض الــري لزيــادة الرقعــة الخضــراء داخــل منطقــة محطــات 
الطاقــة والتعويــض الجزئــي النبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي المناطــق الســكنية المجــاورة، وايضــً تقليــل اســتخدام ميــاه الشــرب 
ألغــراض الــري. نعمــل باســتمرار علــى اجــراء مســح بحــري للمناطــق البحريــة وذلــك لتقييــم تأثيرنــا علــى جــودة الميــاه والرواســب 

البحريــة، فضــاًل عــن التنــوع البيولوجــي فــي البيئــة البحريــة.
 وكجــزء مــن جهودنــا الراميــة إلــى الحــد مــن اســتهالك الميــاه فــي اإلنتــاج وتشــجيع إعــادة اســتخدام الميــاه وإعــادة تدويرهــا، 
تقــوم محطــات توليــد الطاقــة التابعــة لنــا حالًيــا بمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي داخلًيــا وإعــادة تدويرهــا لــري المناطــق 
ــي  ــا ف ــاض أيًض ــي الري ــرة ف ــة عش ــرة والثاني ــة العاش ــد الطاق ــات تولي ــدأت محط ــك، ب ــى ذل ــالوة عل ــآتنا. وع ــل منش ــراء داخ الخض
اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي التــي تــم معالجتهــا والمســتوردة مــن خــارج المحطــات بــداًل مــن اســتخدام الميــاه الجوفيــة 
غيــر المتجــددة. وقــد ســاهمت هــذه الممارســة فــي زيــادة اســتخدام وحــدات الــدورة المركبــة فــي إنتــاج الطاقــة فــي جميــع 

ــط. ــاحلية فق ــات الس ــى المحط ــابقً عل ــرة س ــدات منحص ــذه الوح ــت ه ــث كان ــة، حي ــق المملك مناط
 ولتقليــل اســتهالك الميــاه فــي المرافــق الخاصــة بنــا، يقــوم فريــق التدقيــق لــدي الشــركة بفحــص جميــع المواقــع، ويتضمــن 
ــتهالك،  ــاس االس ــث قي ــن حي ــاه م ــتهالك المي ــان إدارة اس ــك لضم ــة وذل ــي المملك ــا ف ــر 493 موقًع ــى عب ــدد 3896 مبن ــك ع ذل
باإلضافــة الــي االشــراف علــى طــرق ترشــيد الميــاه، مثــل إعــادة اســتخدام الميــاه أو إعــادة تدويرهــا. وبفضــل جهــود الترشــيد هــذه، 

انخفــض اســتهالك الميــاه العذبــة بنســبة 22 % منــذ عــام 2016.
 وفــي اإلجمــال، ارتفــع إجمالــي اســتهالك الميــاه بنســبة 68% علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة. ومــع ذلــك، نقــوم بإعــادة تدوير 

قــدر كبيــر مــن الميــاه المســتهلكة وإعــادة اســتخدامها، حيــث وصلــت هــذه النســبة الــى 95.15 % فــي عــام 2019.

.1.2.1 
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إدارة النفايات الحد من تلوث التربة

تمشــيا مــع سياســتنا البيئيــة، نســعى باســتمرار إلــى الحــد مــن 
ــك  ــال وذل ــاز االعم ــاء انج ــي اثن ــوث البيئ ــواع التل ــن ان ــوع م أي ن
بمــا يتوافــق مــع اللوائــح البيئيــة المحليــة. ولتحقيــق ذلــك 

ــي: ــا يل ــمل م ــي تش ــادرات الت ــن المب ــدد م ــذ ع ــوم بتنفي نق

ــه  ــا ان ــا، كم ــة بن ــع الخاص ــي المواق ــات ف ــواع النفاي ــع أن ــد جمي ــى تحدي ــات عل ــات والمخلف ــإدارة النفاي ــاص ب ــراء الخ ــل االج يعم
يســلط الضــوء علــى اســتراتيجية إدارة النفايــات ويصــف التدابيــر التــي يجــب اتباعهــا للتعامــل مــع مــواد النفايــات وتخزينهــا بأمــان. 
تبــدأ اســتراتيجية إدارة النفايــات بعمليــة الشــراء قبــل  شــراء المنتجــات، حيــث نســعى إلــى ضمــان عــدم تســبب هــذه المنتجــات 
فــي مشــكلة بيئيــة محتملــة، ونســعى إلــى شــراء المنتــج األكثــر توفيــًرا للطاقــة وصديقــا للبيئــة متــى كان ذلــك عملًيــا. باإلضافــة 

الــي ذلــك، نســعي جاهديــن إلدارة النفايــات مــن خــالل مــا يلــي: 

فــي عــام 2019، كان مــا يقــرب مــن 54 % مــن إجمالــي النفايــات لدينــا نفايــات خطــرة، بينمــا كانــت النفايــات البلديــة تبلــغ 46 % 
)علــى ســبيل المثــال الخشــب والمعــادن والبطاريــات والزيــوت(. منــذ عــام 2017، انخفــض إجمالــي توليــد النفايــات لدينــا بنســبة 

64% وكانــت نســبة النفايــات غيــر الخطــرة حتــى بنســبة %77.

تطويــر وتطبيــق البرامــج المناســبة للحــد مــن االنســكاب 
والتســرب.

إزالــة جميــع محــوالت الطاقــة التــي تســتخدم الزيــوت التــي 
تحتــوي علــى مــواد مســرطنة مثــل ثنائــي الفينيــل متعــدد 
الكلــور، وهــو واحــد مــن أكثــر المــواد ســمية، وذلــك لضمــان 
والميــاه  الســطحية  والميــاه  للتربــة  تلــوث  حــدوث  عــدم 
والحيوانــات  البشــر  ســالمة  ضمــان  أجــل  مــن  الجوفيــة 

والنباتــات.

عــازل  )SF6(، وهــو  الكبريــت  اســتخدام ســادس فلوريــد 
قــوي فــي المفاتيــح الكهربائيــة، بــداًل مــن الزيــوت، ممــا 
تلــوث  وبالتالــي  التســرب  إمكانيــة  تقليــل  فــي  يســاهم 

والتربــة. الميــاه 

ــى  ــرص عل ــعى بح ــات: نس الحــد مــن مصــادر انتــاج النفاي
ــة  ــن التعبئ ــد م ــك الح ــي ذل ــا ف ــات، بم ــد النفاي ــب تولي تجن

ــن. ــى الموردي ــا إل ــدة وإعادته الزائ

إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر: ويقصــد بهــا الحفــاظ 
ممكنــة،  فتــرة  ألطــول  الحيــاة  دورة  فــي  المــوارد  علــى 
ــه  ــا  وادخال ــة م ــن عملي ــج م ــتخدام اي نات ــذا اس ــي ه ويعن

ــات ــق النفاي ــب خل ــرى لتجن ــة اخ ــي عملي ف

قبــل  ومعالجتهــا  النفايــات  اختبــار  ضــرورة  المعالجــة: 
التخلــص منهــا للحــد مــن اآلثــار البيئيــة الضــارة المحتملــة.

المراقبــة واالشــراف: يجــب تتبــع النفايــات الناتجــة ونراقــب 
النفايــات  علــى  للقضــاء  والبرامــج  الخطــط  بانتظــام 

وتقليلهــا.

اســتخدام كابــالت البولــي إيثليــن المترابطــة المعالجــة بــداًل 
مــن الكابــالت الزيتيــة لتقليــل احتماليــة التســرب وتلــوث 

ــة. ــاه والترب المي

اســتبدال جميــع المبيــدات الحشــرية المســتخدمة حاليــا 
ــررا. ــل ض ــرى أق بأخ

مخلفــات  أي  إلزالــة  المؤهليــن  المقاوليــن  مــع  التعامــل 
بتروليــة وزيتيــة فــي محطــات التوليــد بطــرق ال تســبب ضــررا 

ــة. للبيئ

البحــوث  ومراكــز  الجامعــات  مــع  المســتمر  التعــاون 
ــاد  ــات الرم ــبة لنفاي ــول مناس ــاد حل ــة إليج ــة والدولي المحلي

الكربونــي.

ــرف  ــاه الص ــع مي ــي وجم ــرف الصح ــة الص ــذ أنظم ــم تنفي ت
ــا. ــي 53 موقًع ــي ف ــي الصناع الصح

2016  2017  2018  2019  

4,526,952 4,048,961 7,274,616  7,871,951  

402,467  400,527  401,069  400,249  

4,929,419 4,449,488 7,675,685 8,272,200 

 4,534,151 4,056,161 7,282,132  7,849,868  

%91.85 %91.01 %94.78 %95.15 

2,776
 

2,77 6 2,774  2,762  
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[303-1], [303-2], [303-3], [303-4], [303-5]
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[103-1], [103-2], [306-1], [306-2]
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 النفايات الخطرة

 النفايات البلدية

مدافن النفايات

رمــاد  فــي  المتولــدة  الرئيســية  الخطــرة  النفايــات  وتتمثــل 
مــن  جمعــه  يتــم  والــذي  المتطايــر،  الرمــاد  أو  الكربــون، 
الصيانــة  التوليــد ورمــاد  محطــات االحتــراق فــي محطــات 
المســتخرجة مــن الغاليــات الداخليــة بواســطة المرســبات 
بواســطة  صومعــة  إلــى  نقلهــا  ويتــم  الكهروســتاتيكية 
ــات الخطــة األخــرى مثــل  ضغــط الهــواء. وفيمــا يخــص النفاي
ــا  ــا وبيعه ــم جمعه ــة، فيت ــواد الكيميائي ــط والم ــات النف نفاي

المتخصصيــن. النفايــات  لمقاولــي 
برنامــج  بعمــل  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  بــدأت  لقــد 
تحويــل اســتراتيجي لتحديــد ســبل تحويــل رمــاد الكربــون 
ــل  ــدر دخ ــح مص ــن أن تصب ــادة يمك ــى م ــرة إل ــادة خط ــن م م
للشــركة. وبمــا ان رمــاد الكربــون مــادة ضــارة بالبيئــة، فتعتبــر 
عمليــه التخلــص منــه فــي مكــب مخصــص للنفايــات امــرا 
مكلفــا. بالتعــاون مــع مراكــز البحــث، مثــل جامعــة ميموريــال 
ذات  معــادن  اســتخراج  امكانيــة  بدراســة  نقــوم  الكنديــة، 
أو  النيــكل  أو  الفاناديــوم  مثــل  الكربــون،  رمــاد  مــن  قيمــة 
الكربــون النشــط، أو اســتخدامه فــي تنقيــة الميــاه ومعالجــة 

انبعاثــات الغــازات مــن الغاليــات. 

 يمكــن التخلــص بأمــان مــن جميــع النفايــات البلديــة الناتجــة 
عــن عملياتنــا مــن خــالل مقاوليــن متخصصيــن ومؤهليــن، 

ــي:  ــكل رئيس ــك بش ــمل ذل ويش

وفيمــا يتعلــق بمعالجــة النفايــات وتخزينهــا، يجــب فصــل 
جميــع النفايــات المتولــدة فــي منشــآتنا وجمعهــا وتخزينهــا 
بطريقــة صحيحــة قبــل التخلــص منهــا. وال ُيســمح بالتعامــل 
والمعينيــن  لهــم  المصــرح  لألشــخاص  إال  النفايــات  مــع 
يتــم  المناســبة.  الشــخصية  الوقايــة  معــدات  باســتخدام 
تأمينهــا  ويجــب  مناســبة  حاويــات  فــي  النفايــات  تجميــع 
فــي  صحيــح  بشــكل  وتخزينهــا  عليهــا  العالمــات  ووضــع 
مناطــق محــددة حتــى يتــم التخلــص منهــا نهائيــا. وفــي 
ــة  ــة مخصص ــي 16 منطق ــل ف ــوم بالعم ــي، نق ــت الحال الوق
ــك،  ــى ذل ــة ال ــة. باإلضاف ــر البيئي ــا للمعايي ــات، وفًق إلدارة النفاي
ــة  ــرة وأنظم ــواد الخط ــات الم ــار وخزان ــرك البخ ــاء ب ــا بإنش قمن
جمــع ميــاه الصــرف فــي مواقــع مختلفــة حيــث نخطــط 
يتــم منــع  الزيــت والمــاء. ولكــي  أنظمــة فصــل  لتحســين 
تســرب النفايــات ومكوناتهــا فــي البيئــة، توجــد خطــة للرصــد 
البيئــي بمــا فــي ذلــك مراقبــة الميــاه الجوفيــة وجــودة الهــواء 

فــي مواقــع مخصصــة لتخزيــن النفايــات.

توليــد  إجمالــي  انخفــض  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى 
النفايــات لدينــا، وخاصــة المــواد الخطــرة، بشــكل كبيــر ليصــل 
الــى 64 % فــي عــام 2017. فــي الوقــت نفســه، قمنــا بتحســين 
ــر  ــادة تدوي ــا بإع ــام 2019، قمن ــي ع ــر. ف ــادة التدوي ــود إع جه
ــط  ــة بـــ 3.56% فق ــا، مقارن ــات لدين ــي النفاي ــن إجمال 12.33% م

ــام 2017. ــي ع ف

يتــم إصــالح كل العناصــر التالفــة التــي يمكــن إصالحهــا، إمــا 
مــن خــالل ورش اإلصــالح الخاصــة بنــا أو مــن خــالل الشــركات 
ــن  ــادة تخزي ــم اع ــك يت ــد ذل ــا، وبع ــد معه ــم التعاق ــى ت الت
هــذه العناصــر إلعــادة اســتخدامها فــي الشــبكة. يتضمــن 
هــذا عــادة عناصــر مثــل محــوالت توزيــع ذات ســعة قياســية 
اجــزاء  ام  او وحــدات حلقيــة  الطــور  أحاديــة  أو محطــات 

متأرجحــة أللــواح المولــد.

يتــم بيــع جميــع المــواد غيــر القابلــة لإصــالح، مثــل محطات 
ــد  ــدة الحدي ــوالت وأعم ــع والمح ــات التوزي ــة ومحط الطاق
والخشــب والكابــالت النحاســية واأللمنيــوم وقطــع الحديــد 
الخــردة وغيرهــا، بقيمتهــا المتبقيــة مــن خــالل المــزادات 
العامــة للهيئــات المختصــة أو الوســطاء أو مالكــي شــركات 

الخــردة.

فــي الوقــت الحالــي، يتــم بيــع البطاريــات فــي المــزادات 
التخلــص منهــا  يتــم  العامــة للجهــات المختصــة حيــث 
ــة،  ــة البيئ ــاد وحماي ــة لألرص ــة العام ــات الهيئ ــا لمتطلب وفًق
ــن  ــص م ــر للتخل ــع مباش ــد بي ــاء عق ــى إنش ــل عل ــا نعم كم
بيئًيــا مــن قبــل  المؤهلــة  الكيانــات  البطاريــات مــع أحــد 

الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.

ويجــري حاليــا بيــع الزيــوت، بمــا فيهــا النفايــات النفطيــة، 
الزيــت  النفــط ومزيــج  بقايــا  الفارغــة، وكذلــك  والبراميــل 
والمــاء، إلعــادة اســتخدامها ومعالجتهــا بموجــب عقــود 
العامــة  للهيئــة  وفًقــا  مؤهليــن  مقاوليــن  مــع  خاصــة 

البيئــة. لألرصــاد وحمايــة 

ــوة  ــمنت الصف ــركة أس ــع ش ــة م ــع اتفاقي ــا بتوقي ــا قمن  كم
إلعــادة اســتخدام رمــاد الكربــون كوقــود بديــل فــي إنتاجهــا، 
وذلــك وفًقــا لمتطلبــات الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة 
البيئــة. وفــي اآلونــة األخيــرة، ســاهم هــذا االمــر فــي الحــد 
مــن اآلثــار الســلبية علــى البيئــة مــن خــالل تجنــب تلــوث الهــواء 
والتربــة، فضــاًل عــن توفيــر أكثــر مــن 47 مليــون ريــال ســعودي 
النفايــات.  مــن  التخلــص  عمليــة  تكاليــف  لتغطيــة  ســنوًيا 
وعــالوة علــى ذلــك، أفــاد مصنــع اإلســمنت توفيــر الطاقــة 
بنســبة 20 %. وبموجــب هــذا االتفــاق ســيتم نقــل مــا مجموعــه 
200 الــف متــر مكعــب مــن رمــاد الكربــون مــن محطــات 
فــاز هــذا  لقــد  والشــقيق.  رابــغ وجنــوب جــدة  و  الشــعيبة 
المشــروع بجائــزة " فكــرة العــام" فــي المؤتمــر الدولــي الثالــث 
عشــر لعــام 2018 فــي دبــي، كمــا تــم ترشــيحه لجائــزة " 
"أفضــل فكــرة عالميــة" . نتيجــة لهــذا النجــاح، نهــدف إلــى 
ــد مــن التعــاون  ــاق هــذا المشــروع، ونســعى لمزي ــيع نط توس
مــع شــركات اإلســمنت األخــرى، لتبــادل المنفعــة  ولمــا لــه مــن 

ــة. ــى البيئ ــا عل ــرا ايجابي تأثي

2016 2017 2018 2019 

-939,042  498,593 340,502 

-690,632  236,589 157,895 

-248,410 262,004 182,607 

41,035 37,626  45,309 46,276  

36,499 33,431  40,455 41,661  

5,634 5,634  6,156 8,732  

30,865 27,797  34,295 32,929  

%89 %89 %89 %90 
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التنوع البيولوجي، حماية البيئة، وزيادة  الوعي

نعتقــد أن حمايــة البيئــة الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا بالنســبة 
ــم  ــث يت ــتمر، حي ــا المس ــوي لنجاحن ــر حي ــة أم ــال المقبل لألجي
تنفيــذ معاييــر دراســات تقييــم األثــر البيئــي لدينــا قبــل أن 
ــدوى.  ــة الج ــم/ دراس ــة التصمي ــي مرحل ــروع، اي ف ــدأ المش يب
حيــث يتــم يتــم إجــراء تقييــم األثــر البيئــي بمــا يتماشــى مــع 
ــة  ــة البيئ ــاد وحماي ــة لألرص ــة العام ــات الهيئ ــر ومتطلب معايي
الهيئــة.  مــن  المعتمديــن  البيئييــن  االستشــاريين  قبــل  مــن 
الهــواء  جــودة  بتقييــم  البيئــي  لألثــر  دراســة  كل  تقــوم 
وجــودة  والبحريــة  الجوفيــة  والميــاه  والجيولوجيــا  والتربــة 
النفايــات  وإدارة  واالهتــزازات  والضوضــاء  والرواســب  الميــاه 
الصلبــة وميــاه الصــرف الصحــي والبيئــة األرضيــة والمناظــر 
الطبيعيــة باإلضافــة إلــى الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــل  ــدم دلي ــي، يق ــر البيئ ــم االث ــد تقيي ــروع. فعن ــة للمش العام
ــر  ــول إدارة مخاط ــادات ح ــي إرش ــوع البيولوج ــر التن ــم أث تقيي
التنــوع البيولوجــي حســب االقتضــاء. كمــا يشــمل التقييــم 
ايضــا سلســلة مــن المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة للصحــة 
والســالمة واألمــن والبيئــة. باإلضافــة الــي ذلــك، يتــم أيًضــا 
تصميــم  عنــد  المتاحــة  التقنيــات  أفضــل  دراســات  مراعــاة 
ــا  ــتوفي التكنولوجي ــب أن تس ــث يج ــدة، حي ــاريع الجدي المش
الجويــة  لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  معاييــر  المســتخدمة 
وإرشــاداتها. وبشــكل اجمالــي، بلــغ عــدد الدراســات التــي تــم 
اجراؤهــا لتقييــم االثــر البيئــي والمراجعــات البيئيــة للمشــاريع 

الجديــدة ومرافــق التوليــد والنقــل الحاليــة 35 دراســة.
ــا علــى النظــم البيئيــة  ولمزيــد مــن إدراك وفهــم مــدى تأثيرن
المحليــة، نقــوم بإجــراء دراســات اســتقصائية بحريــة للمناطــق 
الســاحلية لتقييــم التأثيــرات البيئيــة لمحطــات توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة علــى جــودة الميــاه والرواســب البحريــة، باإلضافــة 
ــع  ــاون م ــة. وبالتع ــة البحري ــي البيئ ــي ف ــوع البيولوج ــى التن إل
شــركة جينوتيــك، قمنــا بإجــراء مشــروعا تجريبًيــا فــي محطــة 
رابــغ للطاقــة بهــدف فهــم التأثيــر علــى تربيــة األحيــاء المائيــة 

ــات  ــت دراس ــك، أجري ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــب الدقيق والطحال
ــغ  ــي راب ــاحلية ف ــات الس ــع المحط ــة لجمي ــتقصائية بحري اس
والشــعيبة وغــزالن والقريــة،  وتــم تنفيــذ مشــروع تربيــة األحياء 

المائيــة للشــعاب المرجانيــة فــي محطــة جــدة للطاقــة.
بالســاهمة فــي نشــر وتعزيــز  الــى ذلــك، نقــوم  باإلضافــة 
الوعــي البيئــي بيــن جميــع الموظفيــن والعمــالء والمقاوليــن 
ــة  ــج توعوي ــة وبرام ــدم دورات متخصص ــث نق ــن، حي والموردي
األنشــطة  لمختلــف  البيئيــة،  المجــاالت  مختلــف  فــي 
الموظفيــن  ندعــم  كمــا  الشــركة،  فــي  والقطاعــات 
الســتكمال الــدورات التأهيليــة والحصــول علــى الشــهادات 
الدوليــة فــي مجــال حمايــة البيئــة، بالتعــاون مــع الشــركاء 

الدولييــن.
وتقــر الشــركة الســعودية للكهربــاء بأهميــة زيــادة الوعــي 
مــن  البيئيــة  واألنشــطة  البرامــج  ودعــم  المجتمــع  بيــن 
البيئيــة. فمنــذ  الهامــة والمؤتمــرات  األحــداث  رعايــة  خــالل 
علــى  النظيــف  البيئــة  مؤتمــر  بتنظيــم  نقــوم   ،2017 عــام 
ــث  ــية، حي ــة الرئيس ــدن المملك ــدى م ــي إح ــنوي ف ــاس س اس
يتضمــن البرنامــج عــادة عروضــا تقديميــة لمســتندات العمــل 
المتخصصيــن والعامليــن  الرئيســية واســتضافة عــدد مــن 
ــام 2020،  ــي ع ــرات. ف ــادل الخب ــن لتب ــة البارزي ــال البيئ ــي مج ف
قامــت الشــركة الســعودية للكهربــاء بالتخطيــط الســتضافة 

المؤتمــر الرابــع بمدينــة الريــاض.
فضــال عــن ذلــك، قمنــا برعايــة المؤتمــر الخليجــي للبيئــة، كمــا 
الوعــي  ورفــع  الصحفيــة  المقــاالت  بالمســتندات،  ســاهمنا 
العــام مــن خــالل المحاضــرات فــي المــدارس والحمــالت فــي 
"ســاعة االرض" او "يــوم االرض" أو بيئــة أنظــف. كمــا نواصــل 
التأكيــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة وترشــيد اســتهالك 
الكهربــاء مــن خــالل طباعــة عبــارات إرشــادية علــى فواتيــر 
الكهربــاء اإللكترونيــة والنشــرات االلكترونيــة علــى الموقــع 

ــا. ــاص بن الخ

 إضاءة: الشعاب االصطناعية بمحطة كهرباء جنوب جدة
 فــي عــام 2016، أكملنــا بنــاء محطــة طاقــة حراريــة تعمــل بالوقــود علــى بعــد 30 كــم جنــوب جــدة. تتكــون 
المحطــة مــن قنــاة مجروفــه بطــول 2.7 كــم لمدخــل ميــاه البحــر. كجــزء مــن أفضــل الممارســات البيئيــة للمشــروع، 
ســيتم إنشــاء شــعاب مرجانيــة اصطناعيــة فــي الميــاه المجــاورة للمســاعدة علــى ازدهــار وزيــادة موائــل األســماك 

ــي 2.4 ك.م2 ــث تغط ــة بحي ــة االصطناعي ــعاب المرجاني ــاء الش ــع لبن ــة مواق ــار ثالث ــا باختي ــد قمن ــان. لق والمرج

.3.2.1 
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تأهيل وحماية االفراد

الكوادر البشرية

االهداف 

الموضوعات الجوهرية

أهداف التنمية المستدامةرؤية المملكة العربية السعودية 2030

التطلعات لألمام

•  ضمان صحة وسالمة الموظفين والمقاولين

•  دعم الموظفين للتفوق والتميز

•  االستثمار بشكل كبير في القوى العاملة الوطنية

•  ضمان الشمولية مع التركيز على الموازنة بين الجنسين

الصحة والسالمة  •

رأس المال البشري  •

مجتمع نابض بالحياة: االهتمام بالصحة  •

اقتصــاد مزدهــر: يعمــل علــى جــذب المواهب،   •
العمــل،  علــى  الحصــول  اجــل  مــن  التعلــم 

الفــرص وتكافــؤ 

القياســي  االجتماعــي  األداء  عــن  واالفصــاح  تســجيل   •
األساســي للصحــة والســالمة ومؤشــرات األداء الرئيســية 
للمــوارد البشــرية، والتركيــز علــى تكافــؤ الفــرص بيــن 

لجنســين ا

ــؤ  ــة تكاف ــالمة وسياس ــة والس ــة الصح ــث سياس •  تحدي
برنامــج  وبــدء  عنهــا؛  واالفصــاح  وصقلهــا  الفــرص 

تحســيني

ISO45001 الحصول على شهادة  •

االســـتمرار فـــي قيـــاس وتحســـين أداء الصحـــة والســـالمة   •
الســـعودية  الشـــركة  مشـــاريع  فـــي  للمقاوليـــن   

للكهربـــاء 

•  اســتعراض العوامــل الرئيســية التــي تعــوق عمــل المــرأة، 
ودعــم وتعييــن النســاء فــي ادوار الموظفيــن واإلدارة 

اإلدارة. ومجلــس 

•  دمج مقاييس االستدامة في تقييمات األداء

.1.2

.1.1.2 

فــي نهايــة عــام 2019، بلــغ إجمالــي القــوة العاملــة بالشــركة 
الســعودية للكهربــاء 33،957 موظًفــا بــدوام كامــل، وهــو 
مــا يقــرب مــن تحقيــق هدفنــا االســتراتيجي المتمثــل فــي 
الوصــول إلــى ســقف القــوى العاملــة المســتهدف لنفــس 
األربــع  الســنوات  34،100 موظــف. علــى مــدار  العــام عنــد 
ــا  الماضيــة، قمنــا بتخفيــض إجمالــي عــدد الموظفيــن تدريجًي
القــوى  تحســين  برنامــج  مــع  تماشــًيا  تقريًبــا،   %12 بنســبة 
العاملــة المدفــوع ببرنامــج تحســين إنتاجيــة المــوارد البشــرية 
ــام 2019،  ــن ع ــار م ــام 2016. اعتب ــي ع ــه ف ــم إطالق ــذي ت ال
 26-50 العمريــة  الفئــة  فــي  يتراوحــون  الموظفيــن  كان 
ــت  ــد نجح ــكلون )99.9%(. لق ــور يش ــنة )85.0%(، وكان الذك س
جهودنــا لخفــض معــدل دوران الموظفيــن، حيــث بلــغ نســبة 
بالســنوات  مقارنــة   %65 بنســبة  أقــل  المتوســط  فــي   2.9%

الســابقة.
ــرأة.  ــف الم ــل توظي ــن أج ــا م ــادة جهودن ــى زي ــا عل ــا عملن كم
وقــد زاد تمثيــل اإلنــاث فــي الشــركة الســعودية للكهربــاء 
بنســبة         زيــادة  الســنوات مــع  بشــكل ملحــوظ علــى مــدى 
2019، قمنــا  الماضــي. فــي عــام  العــام  علــى مــدار   %137
ــة بعــام 2018  ــاث مقارن بمضاعفــة عــدد الموظفيــن مــن االن
الموظفيــن  14% مــن  النســبة مــا يقــرب مــن  بلغــت  حيــث 

 90 اآلن  الموظفــات  عــدد  يبلــغ  العــام.  ذلــك  فــي  الجــدد 
موظفــة، وهــو مــا يعــادل 0.27% مــن إجمالــي القــوى العاملــة، 
ثــالث منهــن يشــغلن مناصــب إداريــة عليــا. مــن اآلن فصاعــًدا، 
نســعى إلــى زيــادة النســبة المئويــة للنســاء العامــالت فــي 
المؤهــالت فــي  الموظفــات  الشــركة، وتوســيع مجموعــة 

قطــاع الطاقــة.
بالتنــوع واالندمــاج، فإننــا ملتزمــون بتكافــؤ  وفيمــا يتعلــق 
التمييــز  أشــكال  مــن  شــكل  أي  مــع  نتســامح  وال  الفــرص 
والمضايقــة علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو األصــل 
القومــي أو االجتماعــي أو العــرق أو الديــن أو الســن أو اإلعاقــة 
أو تحديــد الجنــس أو أي نــوع ســبب اخــر. فــي عــام 2019، كان 
ــى  ــة. عل ــة مختلف ــن 20 دول ــا م ــة لدين ــوة العامل ــي الق إجمال
ــن  ــبة توطي ــادة نس ــا بزي ــة، قمن ــع الماضي ــنوات األرب ــدى الس م
الوظائــف بــدوام كامــل إلــى أكثــر مــن 92%، بيــن اإلدارة العليــا 
والموظفــات كان المعــدل أعلــى، 99.8% و98.9% علــى التوالــي.

[103-1], [103-2][102-8], [103-1], [103-2], [405-1]
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2016 2017 2018 2019 

2,666 3,995 2,691 1,041 

%6.6 %9.9 %7.0 %2.9 

1,913 3,034 1,984 569 

%5.0 %8.2 %5.5 %1.7 

163 151 229 38 
1,750 2,883 1,755 531 

27 3 31 10 
668 991 1,639 489 

1,218 2,040 314 70 
1,910 3,034 1,980 565 

3 0 4 4 

1,832 1,149 640 204 
1,368 408 675 250 

8 4 5 9 
3,205 1,556 1,297 396 

3 5 23 67 

57 13 56 31 
789 1,258 1,871 676 

1,820 2,724 764 334 
2,660 3,993 2,686 1,025 

6 2 5 16 
210 181 268 71 

2,456 3,814 2,423 970 

 

2016  2017  2018  2019

38,337 35,904 34,535 33,957
0 0 0 0

1,603 528 64 0
1,829 1,706 1,457 1,644

36,508 34,198 33,078 32,313
6,819 6,097 4,881 3,263

28,113 27,321 27,800 28,860
3,405 2,486 1,854 1,834

38,319 35,884 34,497 33,867
18 20 38 90

1 1 2 3

23 23 21 20
34,460 32,666 31,763 31,404

%89.9 %91.0 %92.0 %92.5

%99.0 %99.2 %99.6 %99.8

3 8 26 89

%16.7 %40.0 %68.4 %98.9

GRI-102-8 UNSDG-
8

الوصف

الوصف

حسب
المستوى

لمحة عامة عن
القوى العاملة

الموظفين بدوام كامل
العاملين بدوام جزئي

المتدربين والطالب تحت االشراف
موظفي ا دارة

فريق العمل
موظفين أقل من 26 سنة

موظفين تتراوح اعمارهم بين 26-50 عام
موظفين تتجاوز اعمارهم 51 عام

الموظفين
الموظفات

عدد الموظفين من المواطنين
عدد الجنسيات

 الموظفات في المناصب ا دارية 
UNSDG5- 

 نسبة توطين الوظائف من اجمالي القوى
العاملة

نسبة توطين وظائف االدارة العليا 

عدد الموظفات من المواطنات

توطين وظائف النساء  العامالت

تدوير الموظفين (طوعي- غير طوعي) 

 نسبة تدوير الموظفين (طوعي- غير 
طوعي)

تدوير الموظفين (طوعي)

نسبة تدوير الموظفين (الطوعي)

موظفي ا دارة
فريق العمل

موظفين أقل من 26 سنة
موظفين تتراوح اعمارهم بين 26-50 عام

موظفين تتجاوز اعمارهم 51 عام
الموظفين
الموظفات

موظفين أقل من 26 سنة
موظفين تتراوح اعمارهم بين 26-50 عام

موظفين تتجاوز اعمارهم 51 عام
الموظفين
الموظفات

حسب 
السن

حسب 
النوع

حسب 
الجنسية

الوظائف 
الجديدة 
والعائدات

عن طريق 
التعاقد

حسب 
المستوى

حسب 
السن

حسب 
النوع

موظفين أقل من 26 سنة
موظفين تتراوح اعمارهم بين 26-50 عام

موظفين تتجاوز اعمارهم 51 عام
الموظفين
الموظفات

موظفي ا دارة
فريق العمل (غير موظفي ا دارة)

حسب 
السن

حسب 
النوع

حسب 
المستوى

حسب 
السن

حسب 
النوع

تدوير الموظفين (اختياري) الموظفين العاديين

 الموظفين الجدد

 عدد الموظفين الذين تركوا العمل لدى الشركة

GRI-401-1 UNSDG-5 
UNSDG-8

[102-8], [401-3]

 النهج االستراتيجي المتبع للتعامل مع رأس المال البشري

 يتمثــل الهــدف النهائــي لخطــة عمــل المــوارد البشــرية علــى مــدار خطــة الخمــس ســنوات القادمــة فــي زيــادة كفاءتنــا 
التشــغيلية لتحقيــق االهــداف، بينمــا يتــم تحويــل التحديــات إلــى فــرص واعــدة، مــن شــأنها أن تحــول الشــركة إلــى مســتوى 
ــن  ــدأ م ــادرة، تب ــر مب ــة عش ــج اربع ــذا النه ــن ه ــتراتيجية، يتضم ــا االس ــق طموحاتن ــكار. ولتحقي ــز واالبت ــن األداء والتمي ــز م متمي
ــن،  ــاركة الموظفي ــر، مش ــم والتطوي ــة، التعل ــى الرقمن ــوال ال ــذي وص ــر التنفي ــة والتطوي ــوى العامل ــتراتيجي للق ــط االس التخطي
ــن  ــدد م ــالل ع ــن خ ــرية م ــوارد البش ــج الم ــة نه ــان فعالي ــم ضم ــآت. يت ــات والمكاف ــب، التعويض ــالل والتعاق ــط االح األداء، خط

ــذي. ــس التنفي ــس االدارة أو الرئي ــتوى مجل ــى مس ــا عل ــى معظمه ــراف عل ــم اإلش ــي يت ــات، الت ــات والممارس السياس
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االهداف االستراتيجيةمحاور التركيز
المنظمة والمواهب

الثقافة والمشاركة

سياسات وممارسات الموارد البشرية

 الرقمنة والتميز

المبادرات

 دعم االعمال لربط قيم 
ومعايير وقدرات 

الشركة السعودية 
للكهرباء بالقوى 

العاملة وذلك لخلق 
ثقافة أداء ممتازة من 

خالل موظفين 
مفعمين بالنشاط

 ضمان تطبيق سياسات 
وممارسات الموارد 

البشرية لتعزيز المواهب 
وعمل الشركة

 اعطاء االولوية للموارد 
البشرية  واالستثمار من 

اجل تحقيق أقصى قدر 
من الكفاءة ¢نظمة 

وخدمات الموارد 
البشرية عبر الحلول 

الرقمية والقائمة على 
الويب.

التركيز على المواهب 
وا¢داء التنظيمي لتعزيز 

نجاح ا¢عمال المستدامة

 االثر على سير 
العمل

االثر على 
القوى العاملة

الفعالية

الكفاءة

التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة: تنفيذ نهج جديد 
للموارد البشرية باستخدام"استراتيجية القوى العاملة 

المتمايزة" لزيادة التركيز على تحديات ا¢عمال الجديدة.

التطوير التنفيذي: إطالق عملية تطوير موجهة للقادة.

 النظام المؤسسي: تحسين وضمان تلبية احتياجات العمل.

 المشاركة: معالجة مخاوف الموظفين   لتحقيق االنصاف 
والمساواة بين جميع الموظفين

 التعويضات والمكافآت: ويهدف لتحسين المشاركة من 
خالل نهج مثالي وتنافسي.

 وضوح الرؤية االستراتيجية: ضمان معرفة الموظفين 
بتوجيهات الشركة ودورهم في ذلك.

 إدارة ا�داء: إطالق مشروع التغيير الثقافي لتحسين االداء 

 خطة عمل الموارد البشرية: تحسين مستوى رضا الموظفين 
من خالل تطبيق إطار عمل موثوق به لشركاء أعمال الموارد 
البشرية، وهو أفضل ما يناسب الشركة السعودية للكهرباء

 تخطيط تعاقب الموظفين: التأكد من استعداد القادة 
لتولي المناصب المستقبلية

 التعلم والتطوير: دمج منحنى التعلم من خالل مستويات 
الكفاءة والمسارات المهنية.

 تطوير ا�عمال الجديدة: االستفادة من خبرات ومؤسسات 
التدريب ¼نشاء فرص جديدة لتطوير ا¢عمال.

 الحوكمة ،المخاطر واالمتثال: تعزيز عمليات حوكمة الموارد 
البشرية وتخفيف المخاطر واالمتثال للوائح الداخلية والخارجية.

 الموارد البشرية الرقمية: إطالق نهج سريع المسار من اجل 
التحول الرقمي للموارد البشرية، لتبسيط عمليات الموارد 

البشرية واستخدام تحليالت البيانات بشكل فعال، بما في ذلك 
إطالق نظام إدارة التعلم على مستوى عالمي.

التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة: للتأكد من امتالك 
الشركة السعودية للكهرباء   للقوى العاملة المناسبة التي 

تشغل مناصب مناسبة في اوقات مناسبة.

 تماشــيا مــع خطــة األعمــال المذكــورة أعــاله، وافــق المجلــس علــى اجــراء تعديــالت إداريــة وهيكليــة لتســهيل تحقيــق 
طموحاتنــا وأهدافنــا االســتراتيجية. وبموجــب هــذه التعديــالت، تــم تحديــد وتنفيــذ التغييــرات الرئيســية التاليــة فــي عــام 2019:

تــم دمــج سلســلة األمــداد والعقــود والخدمــات العامــة فــي نشــاط واحــد "الخدمــات والعقــود" ويشــمل هــذا النشــاط اآلن   
ــق. ــل والمراف ــي، النق ــن الصناع ــواد، األم ــود، الم ــية: العق ــات رئيس ــس قطاع خم

ــه اآلن  ــار إلي ــه، وُيش ــاص ب ــال الخ ــاع األعم ــى قط ــة إل ــات العام ــن الخدم ــات م ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــل قط ــم تحوي ــد ت لق  
باســم تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي، والــذي يقــع تحــت اإلشــراف المباشــر للرئيــس التنفيــذي.

تعديــل مســمى نشــاط "التخطيــط ومراقبــة األداء" إلــى "التخطيــط االســتراتيجي وتطويــر األعمــال". ويتضمــن هــذا النشــاط   
ثالثــة قطاعــات رئيســية : التخطيــط المؤسســي واالســتراتيجي، الشــؤون التنظيميــة ومراقبــة األداء وتطويــر األعمــال الجديــدة.

تــم فصــل إدارة األمــن الســيبراني مــن الناحيــة الهيكليــة عــن الخدمــات العامــة وهــي اآلن تحــت اإلشــراف المباشــر للرئيــس   
ــذي.  التنفي

[103-1], [103-2], [103-3], [404-1], [404-2]

ذوي  مــن  البشــرية  الكــوادر  تدريــب  الــى  دائمــا  نســعى 
الكفــاءات مــن اجــل دعــم خطــط الشــركة وتطويــر كل مــن 
االعمــال والموظفيــن علــى حــد ســواء، ولذلــك بذلنــا مجهــوًدا 
الوظيفيــة،  المســارات  مــع  التعلــم  أســلوب  لربــط  كبيــرا 
وذلــك مــن أجــل إنشــاء نهــج تعليمــي متخصــص يســتند إلــى 
ــات  ــى الدرج ــتند إل ــّدث يس ــي مح ــج دراس ــع منه ــاءة، م الكف
المهنيــة واحتياجــات التعلــم. تمتلــك الشــركة الســعودية 
حيــث  اإلنترنــت  عبــر  التفاعلــي  للتدريــب  موقعــا  للكهربــاء 
تســتخدم أحــدث التقنيــات لتوفيــر بيئــة مثاليــة للتدريــب فــي 
أي وقــت وفــي أي مــكان. ويتيــح هــذا البرنامــج مئــات الــدورات 
آلالف الموظفيــن كل عــام. كمــا تبحــث الشــركة الســعودية 
للكهربــاء بشــأن تطويــر وإطــالق نظــام إدارة التعلــم مــن 

ــل: أج

1. دعم األعمال وتطوير للموظفين.

احتياجاتهــم  لفهــم  المصلحــة  أصحــاب  مــع  2. العمــل 
التطويريــة )تنميــة المــوارد البشــرية، مركــز تنميــة المهــارات 
دوران  خطــط  الوظيفــي،  المســار  والقياديــة،  التنفيذيــة 

األعمــال(. تنفيــذ  الموظفيــن، 

ــة  ــه تلبي ــي يمكن ــم عالم ــام إدارة تعلي ــى نظ ــول عل 3. الحص
احتياجــات التعليــم والتطويــر.

التدريــب  ســاعات  عــدد  إجمالــي  بلــغ   ،2019 عــام  فــي   
يعــادل  مــا  وهــو  ســاعة   977،559 للعامليــن  المقدمــة 
ــبة  ــن بنس ــي 2018، ولك ــة ف ــب المقدم ــاعات التدري ــا س تقريًب
مخفضــة تبلــغ 26 %، مقارنــة بعــام 2016. بينمــا ظــل متوســط 
ســاعات التدريــب المقدمــة للموظفيــن ثابتــا عنــد نســبة 28.8، 

وهــي تعــد زيــادة طفيفــة مقارنــة بالعــام الماضــي.

التدريب التنفيذي والتدريب على القيادة تدريب وتطوير القوى العاملة
   فــي عــام 2019 تلقــى الموظفيــن االدارييــن تدريبــا بلــغ 45.4 
ســاعة. وقــد عقدنــا شــراكات مــع عــدة منظمــات دوليــة 
لدعــم تطويــر قيادتنــا علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. 
معهــد  فــي  ماجســتير  منــح  قادتنــا  مــن   10 حضــر  لقــد 
ــع  ــراكة م ــد ش ــم عق ــا ت ــا، كم ــتس للتكنولوجي ماساتشوس
المعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة )IMD( لتطويــر 105 مــن 

قادتنــا حتــى عــام 2022.

ــادة  ــج القي ــن برام ــددا م ــإدارة ع ــوم ب ــك، نق ــي ذل ــة ال  باإلضاف
اساســيات القيــادة لصغــار ومتوســطي وكبــار القــادة فــي 
والقيــادة  المواهــب،  برنامــج  ذلــك  فــي  بمــا   2019 عــام 
ــور،  ــة والحض ــروض التقديمي ــى  الع ــزت عل ــي رك ــر، والت والتأثي
األهميــة،  بالغــة  المحادثــات  للتنفيــذ،  األربعــة  التخصصــات 
الــذكاء  إتقــان  الماليــة،  الفطنــة  الحاســمة،   المســاءلة 
العمــل.  فــي  والمســاءلة  المشــاركة  وجلســة  العاطفــي، 
فــي عــام 2019،  قمنــا بعقــد مشــاركة جديــدة  مــع "ارتيــاد"، 
عمــل  ورش  لعقــد  محليــة   أكاديميــة  مؤسســة  وهــي 
حــول العــروض التقديميــة عاليــة التأثيــر، الوجــود المهنــي، 
العــروض التقديميــة والوجــود التنفيــذي.  كمــا نقــدم للقــادة 
برنامــج لغــة انجليزيــة مكثــف لتطويــر مهاراتهــم اللغويــة 
وتمكينهــم مــن أداء أعمالهــم القائمــة أو المخطــط لهــا 

بفعاليــة.

لتطويــر  التنفيــذي  المركــز  يهــدف  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
بصفــات  يتمتعــون  افــرادا  وتطويــر  إعــداد  إلــى  القيادييــن 
الشــركة   فــي  قياديــة  مناصــب  لشــغل  وذلــك  قياديــة 
 )RBL group( ال  بــي  ار  مجموعــة  قامــت  وقــد  مســتقبال. 
بتصميــم وتنفيــذ المنهــج الدراســي. وفــي عــام 2019 شــارك 
ــا 81  ــرج منه ــج، وتخ ــي البرام ــف ف ــه  1802 موظ ــا مجموع م

بنجــاح. موظفــا 
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 تنمية وتأهيل الموظفين من السعوديين برامج التدريب والتطوير العامة

فــي عــام 2019، أمضــى الموظفــون غيــر االداريــون أكثــر مــن 
ــة،  ــة وخارجي ــي دورات داخلي ــب ف ــن التدري ــاعة م 900000 س
مــا  ذلــك  وشــمل  موظــف.  لــكل  ســاعة   27.9 بمتوســط 
مجموعــه 44،429 دورة دراســية قصيــرة األجــل، فضــال عــن 
ــا  ــي. كم ــم اإللكترون ــي والتعل ــم الذات ــة للتعل ــج مختلف برام
ــالد،  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــب ف ــد تدري ــة معاه ــك أربع ــا نمتل انن
والتــي تــم تحويلهــا إلــى كيانــات اســتثمارية. لقــد حصلنــا 
للتدريــب  العامــة  المؤسســة  مــن  التدريــب  تراخيــص  علــى 
وورش  تدريبيــة  دورات  بتطويــر  وقمنــا  والمهنــي  التقنــي 
المهنــي  االعتمــاد  دورات  إلــى  باإلضافــة  متخصصــة  عمــل 
التــي تــم تســليمها ألكثــر مــن 6243 مشــارًكا خــارج الشــركة 

للكهربــاء. الســعودية 
تحســين  حيــث  مــن  برامجنــا  فعاليــة  ضمــان  أجــل  ومــن   
الكفــاءة واالنتاجيــة، فيجــب أن تكمــل هــذه البرامــج بعضهــا 
البعــض. ومــن بيــن البرامــج االكثــر اهمية هــو البرنامــج التدريبي 
ــي  ــن ف ــرة للموظفي ــة القصي ــدورات التدريبي ــل، وال ــاء العم أثن
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــة والمهني ــة واإلداري ــات التقني ــع التخصص جمي
ــرة  ــين خب ــى تحس ــدف إل ــذي يه ــي ال ــب التعاون ــج التدري برنام
ــع  ــاون م ــة. وبالتع ــة واإلداري ــاالت التقني ــي المج ــن ف الموظفي
تواستماســت، وهــي منظمــة تعليميــة دوليــة غيــر هادفــة 
للربــح، اســتطعنا ان نتيــح الفرصــة لتحســين مهــارات التواصــل 
فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الموظفيــن.  لجميــع  والقيــادة 
ــا أتعلــم" هــو برنامــج تدريبــي عبــر اإلنترنــت يحتــوي  برنامــج "أن
ــب  ــة للتدري ــة مثالي ــر بيئ ــة، ويوف ــدورات التدريبي ــات ال ــى مئ عل

ــكان. ــت وأي م ــي أي وق ــا ف ــع موظفين ــي لجمي الذات

نقــوم بإيــالء اهتمامــا كبيــرا لتطويــر موظفينــا مــن المواطنين   
ــي  ــا ف ــدف، بم ــددة اله ــة مح ــج مختلف ــدم برام ــي نق وبالتال
فــرص  للخريجيــن  يقــدم  الــذي  الوظيفــي  البرنامــج  ذلــك 
ــر   ــا يوف ــركة،  كم ــل الش ــة داخ ــاء الدراس ــب اثن ــل والتدري العم
ــف  ــة الوظائ ــى طبيع ــتناًدا إل ــر اس ــب والتطوي ــج التدري البرنام
الحاليــة او المســتهدفة. باإلضافــة الــى ذلــك نقــوم بــإدارة 
الجامعــات  لخريجــي  عاميــن  مدتــه  متطــورا  برنامجــً 
الســعودية، يهــدف إلــى تطويــر المهــارات والكفــاءات المهنية 
لخريجــي  والتدريــب  التأهيــل  برنامــج  عــن  فضــاًل  واإلداريــة، 
ــدارس  ــة، والم ــدارس الثانوي ــة(، الم ــة )الصناعي ــات التقني الكلي
الصناعيــة الثانويــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يهــدف البرنامــج الــى 
تطويــر الخبــرات الســعودية وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة 
ألداء وظائــف متخصصــة فــي مجــاالت محــددة، مثــل إدارة 
التطــورات  ومواكبــة  عاليــة،  بكفــاءة  الكهربائيــة  االنظمــة 
ــغيل  ــاء، التش ــع الكهرب ــل وتوزي ــد ونق ــي تولي ــة ف التكنولوجي
االقتصــادي والتجــاري للنظــام الكهربائــي وكذلــك البحــث 

والتطويــر العلمــي للشــركة.

GRI-404-1 UNSDG-4 
UNSDG-8 

2016 2017 2018 2019 

1,321,062 1,041,996 988,272 977,391 

103,680 62,748 76,309 74,583 

1,217,382 979,248 911,963 902,808 

1,321,002 1,040,748 986,988 973,413 
60 1,248 1,284 3,978 

34.4 29.0 28.6 28.7 

56.6 36.7 52.3 45.3 

33.3 28.6 27.5 27.9 

34.4 29.0 28.6 28.7 
3.3 62.4 33.7 44.2 
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[103-1], [103-2], [103-3], [404-1], [404-2]

GRI-404-3 UNSDG-4 
UNSDG-8 

2016 2017 2018 2019 

100% 100%  %100 100%  

1,536 1,499 1,318 1,451 

36,724 34,247 33,246 32,383 

38,243 35,716 34,523 33,750 
17 30 41 84 

الوصف
عرض االداء

النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا 
مراجعة ل�داء والتطوير الوظيفي

موظفي ا�دارة

فريق العمل

الموظفين
الموظفات

حسب 
المستوى

حسب النوع

االجمالي 

 إدارة االداء

[404-3]

لزيــادة اإلنتاجيــة واألداء،  نســعى إلــى خلــق ثقافــة تقــوم 
باســتمرار علــى قيــاس اهتمامــات الموظفيــن واالســتجابة لها. 
ــات  ــراء دراس ــا بإج ــرية لدين ــوارد البش ــق الم ــوم فري ــك، يق لذل
اســتقصائية دوريــة يتــم مشــاركتها مــع الموظفيــن لفهــم 
متطلباتهــم وتطلعاتهــم بشــكل أفضــل ومعرفــة وجهــات 
العمــل  وبيئــة  والمســؤوليات  وظائفهــم  حــول  نظرهــم 
وخبــرة العمــل. يتــم إبــالغ اإلدارة بنتائــج هــذه االســتبيانات، 
ويعمــل جاهــدا علــى تلبيــة احتياجــات الموظفيــن ورضاهــم.  
وبالتالــي، فــإن مراجعــات األداء الخاصــة بنــا تشــير الــى التطويــر 
الــى  ولكــن  فقــط  الشــخصية  الســمات  علــى  بنــاء  ليــس 

احتياجــات الشــركة. 

وفقــا لخطــة عمــل المــوارد البشــرية، نســعى إلــى إطــالق 
مشــروع تغييــر ثقافــي إلدارة وتقييــم األداء. وبالتالــي، نســعى 
إلــى خلــق بيئــة عمــل محفــزة وعاليــة األداء تعتمــد علــى إدارة 
ــان  ــى ضم ــة إل ــن، باإلضاف ــي للموظفي ــكل موضوع األداء بش
علــى  الموظفيــن  لجميــع  األداء  لسياســة  موحــد  تطبيــق 
جميــع المســتويات لتحقيــق مبــدأ العدالــة، إرضــاء الموظفيــن 

ــم.  ــح جهوده ــي األداء لتصحي ــم ف وثقته
ــز  ــى تحفي ــعى إل ــذي يس ــي، ال ــز الوظيف ــج التمي ــل برنام  يعم
الموظفيــن  الــى تميــز األداء، الــى مكافــأة األداء المتميــز علــى 
أســاس شــهري )موظــف الشــهر(  أو ســنوي )موظــف العــام( 

ممــا يخلــق بيئــة تنافســية ايجابيــة بيــن الموظفيــن. 
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المشاركة والتحفيز

ــا علــى تحســين والء الموظفيــن فضــال عــن جــذب  لقــد عملن
المواهــب مــن خــالل عــدد مــن البرامــج تتضمــن المزايــا الراتــب 
ــا  ــآت. كم ــى المكاف ــة إل ــا باإلضاف ــدالت والمزاي ــي والب األساس
نقــدم خدمــات صحيــة للموظفيــن وعائالتهــم مــن خــالل 
الخدمــات  موظفــي  وكذلــك  للتأميــن،  ميدغلــف  شــركة 
الصحيــة فــي الموقــع، مثــل األطبــاء والمتخصصيــن، والذيــن 

ــة.  ــاالت الطبي ــي الح ــتدعائهم ف ــن اس يمك

الســعوديين  بالموظفيــن  الخــاص  االدخــار  برنامــج  يســعى 
إلــى تحفيزهــم وتعزيــز والئهــم وانتمائهــم للشــركة مــع 
ــد  ــآت عن ــتحقات والمكاف ــتيفاء المس ــى اس ــاعدتهم عل مس
التقاعــد أو االنفصــال عــن الشــركة. بموجــب البرنامــج، نقــوم 
ــف،  ــح الموظ ــي لصال ــكل طوع ــب بش ــن الرات ــزء م ــم ج بخص
باختيــار مجــاالت االســتثمار المناســبة وفًقــا لشــروط االســتثمار 
 14255 اســتفاد   ،2019 عــام  نهايــة  وبحلــول  اإلســالمي. 

ــج. ــذا البرنام ــن ه ــا م موظًف

ومــن بيــن أحــد برامجنــا الناجحــة للغايــة هــو قــرض اإلســكان، 
حيــث تــم تطبيقــه للســنة الحاديــة عشــرة علــى التوالــي. 
ــا  ــكان لموظفين ــروض إس ــدم ق ــج، نق ــذا البرنام ــار ه ــي إط ف
مــع  متوافــق  بشــكل  البنــاء  عمليــة  لتمويــل  الســعوديين 
الشــريعة اإلســالمية )المرابحــة(. كمــا نقــدم تمويــًلا يصــل 
إلــى 1,200,000 ريــال ســعودي مــع فتــرة ســداد تصــل إلــى 20 
ــش  ــن هام ــى 70% م ــركة إل ــاهمة الش ــد مس ــث تمت ــا، حي عاًم
الربــح، ويتعيــن علــى الموظفيــن تحمــل النســبة المتبقيــة. 
ــذي  ــج، ال ــن البرنام ــا م ــتفاد 377 موظًف ــام 2019، اس ــالل ع خ

ــه. ــذ بدايت ــا من ــدد 5،324 موظًف ــا لع ــدم دعم ق
فــي عــام 2019، حصلــت ســت موظفــات علــى إجــازة وضــع 

ــل %100.   ــودة للعم ــبة الع ــت نس ووصل

[201-3], [401-2], [401-3]

 

 
 

 

Safety and Occupational Health Policy  
 سياســة السالمــة و الصحــة املهنيـــة

 
Nothing at Saudi Electricity Company and its subsidiaries are more important than the health, 

safety and wellbeing. We as executive management believe that identifying and reducing the 

potential risks will prevent all forms of accidental loss.  

نحن كإدارة والمهنية  صحةالسالمة وللاألهمية القصوى  والشركات التابعة لها تولي الشركة السعودية للكهرباء 
في سوف يمنع بإذن هللا جميع أنواع الخسائر المحتملة وتقليصها المخاطر وتقييم ؤمن بأن تحديد ن تنفيذية

 .والحفاظ على بيئة العمل آمنة األرواح والممتلكات
We are determined to achieve our vision of reducing the probability of losses and injuries to 

employees, contractors, visitors and public in the environment in which we operate. 

اإلصابات لموظفينا و مقاولينا و زوارنا و الخسائر وبتقليص احتمالية وقوع  رؤيتناوقد عقدنا العزم لتحقيق  
  .في بيئة عملناجمهورنا الخارجي 

We are dedicated,  :وعليه نحن ملتزمون بما يلي 

 We hold our managers and supervisors accountable to provide effective leadership of OHS in 

our operations, whilst recognizing that a safe behavior is the responsibility of all employees. 
  فعالة للسالمة والصحة المهنية في جميع عملياتنا مع  المدراء والمشرفون مسؤولون عن توفير قيادة

 التأكيد على أن السلوك اآلمن هو مسؤولية جميع العاملين في الشركة السعودية للكهرباء.
 We identify and evaluate potential OHS risks and establish appropriate controls to minimize 

those risks while continuously reviewing the assessment and controls. 

   ها مع  لتقليلالمحتملة ونضع وسائل التحكم المالئمة مخاطر السالمة والصحة المهنية  وتقييم تحديدبنقوم

 .المراجعة المستمرة لها
 We provide training and development opportunities to our employees to ensure awareness 

and competence to manage  the potential OHS risks and related responsibilities. 

   يات مسؤولالوالمحتملة نقدم التدريب والتطوير لموظفينا لضمان الوعي والكفاءة للتعامل مع المخاطر 

 السالمة والصحة المهنية.المتعلقة ب
 We communicate, consult and involve our employees in decision-making process to 

continuously improve our OHS Management System. 

   السالمة نتواصل ونستشير ونشرك موظفينا في عملية صنع القرار من أجل التحسين المستمر لنظام ادارة

 والصحة المهنية.
 We comply with appropriate applicable legal and other any related requirements.   وأي متطلبات أخرى ذات صلة نلتزم بالمتطلبات القانونية للسالمة والصحة المهنية. 
 We provide healthy and safe workplaces and community integrations.    بيئة عمل آمنة وصحية ومتكاملة مع المجتمع الخارجي.نوفر 
 We establish measurable plans and objectives to improve OSH performance with integration 

our management system at all levels, to reducing potential risks and enhancing our services. 

   نضع الخطط واألهداف القابلة للقياس من أجل تحسين أداء السالمة والصحة المهنية والتكامل مع نظامنا

 ويعزز خدماتنا. المخاطر المحتملةاالداري على جميع المستويات مما يحد من 
 We document, monitor, audit, review and continuously improve our OHS performance .    بتوثيق ومراقبة ومراجعة وتحسين نظام ادارة السالمة والصحة المهنية باستمرار.نقوم 
 We protect our employees and physical assets, ensuring business continuity.    استمرارية العمل. لضماننحمي موظفينا وممتلكاتنا 

  

 الرئيس التنفيذي 

CEO 

 

الصحة والسامة

الصحــة  برعايــة  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  تتعهــد 
والســالمة وفقــا لسياســة المســؤولية االجتماعيــة، الســالمة 
المهنيــة والصحــة وحمايــة البيئــة الخاصــة بهــا، بمــا يتماشــى 
مــع التشــريعات واللوائــح المحليــة. نحــن ملتزمــون بالحفــاظ 
علــى بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة خاليــة مــن المخاطــر المهنيــة 
وضمــان اكتمــال العمــل بشــكل فعــال. لذلــك، قمنــا بتوظيــف 
مــن  لــكل  والســالمة  الصحــة  لمعالجــة  مهمــة  تدابيــر 

الموظفيــن والمقاوليــن.

يهــدف نظــام الصحــة والســالمة المهنيــة مــن فئــة 5 نجــوم، 
ــة،  ــة الدوري ــر، المراجع ــى إدارة المخاط ــم عل ــام قائ ــو نظ وه
 ISO 450001 االمتثــال لمعيــار  إلــى تحقيــق  اإلدارة،  بقيــادة 
األداء  متطلبــات  النظــام  يحــدد  كمــا   .2020 عــام  فــي 
ــب  ــة والترتي ــية: )1( النظاف ــز رئيس ــس ركائ ــر خم ــة عب والمراقب
فــي مــكان العمــل، )2( حواجــز واقيــة للمعــدات الميكانيكيــة 
 )4( الحرائــق،  مــن  الوقايــة   )3( واألشــخاص،  والكهربائيــة  

تســجيل الحــوادث والتحقيــق بهــا، و)5( نظــام األمــان.

 يتعيــن علــى كل مــن اإلدارة والموظفيــن علــى حــد ســواء، 
الســالمة  لوائــح  ومراعــاة  تعزيــز  المســتويات،  جميــع  علــى 

والصحــة فــي ممارســات العمــل، ويمتــد هــذا االمــر أيًضــا 
إثبــات  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  والمورديــن،  المقاوليــن  إلــى 
ــة  ــح الصح ــات ولوائ ــع سياس ــى م ــا يتماش ــون بم ــم يعمل أنه
المراقبــة  والســالمة لدينــا، ويتــم ضمــان ذلــك مــن خــالل 
ومراجعــة الصحــة والســالمة. وســوف يواجــه كل مــن يخالف 
هــذه السياســات واإلجــراءات إجــراءات تأديبيــة وفًقــا للوائحنــا 
الداخليــة. فــي عــام 2019، تــم تســجيل مــا مجموعــه 48 
مخالفــة المتثــال المقاوليــن لمتطلبــات الصحــة والســالمة 
للشــركة الســعودية للكهربــاء، ممــا أدى إلــى تعليــق العمــل.
الصحــة  علــى  تدريًبــا  نقــدم  للسياســة،  االمتثــال  ولضمــان 
تلقــى   ،2019 عــام  فــي  ومقاولينــا.  لموظفينــا  والســالمة 
القــوى  إجمالــي  مــن   %56.9 يمثــل  مــا  أي  موظًفــا،   19،320
علــى  تدريًبــا  مقــاول   3،705 إلــى  باإلضافــة  لدينــا،  العاملــة 
ــر  ــو نش ــا ه ــن تدريبن ــي م ــدف الرئيس ــالمة. اله ــة والس الصح
ومقاولينــا،  موظفينــا  بيــن  والثقافــة  بالســالمة  الوعــي 
المخاطــر  وتقييــم  اآلمنــة  العمــل  ممارســات  وتطبيــق 
باإلضافــة إلــى ضمــان تنفيــذ التعليمــات بموجــب نظــام إدارة 

نجــوم.  5 فئــة  مــن  المهنيــة  والصحــة  الســالمة 

.2.1.2

[201-3], [103-1], [103-2], [103-3]
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باإلضافــة إلــى ذلــك، تجــري لجنــة الصحــة والســالمة لدينــا عمليــات تفتيــش منتظمــة للســالمة فــي جميــع مرافــق الشــركة. فــي 
عــام 2019، أجرينــا 7291 عمليــة فحــص للســالمة، حيــث تــم خاللهــا رصــد 11188 حالــة وظــرف غيــر آمــن، وقــد تــم العمــل علــى 
تــم تصحيــح 99.9% منهــا. كمــا يقــوم قســم المراجعــة الداخليــة لدينــا بإجــراء عمليــات مراجعــة للصحــة والســالمة المهنيــة، 
ــي  ــركة ف ــتوى الش ــى مس ــة عل ــالمة المهني ــة والس ــة إدارة الصح ــبة 91.0% ألنظم ــذ بنس ــدل تنفي ــا مع ــا بموجبه ــي حققن والت
ــع الماضيــة بنســبة تصــل الــى %45  ــات العمــل وعلــى مــدار الســنوات األرب ــا مــن تقليــل إصاب ــا، تمكن عــام 2019. وبفضــل جهودن

للموظفيــن وكذلــك المقاوليــن.

[201-3], [103-1], [103-2], [103-3], [403-1], [403-2], [403-3], [403-4], [403-5], [403-6], [403-7], [403-8], [403-9], [403-10]

االستعداد لمواجهة للطوارئ

وفًقــا لخطــة إدارة الكــوارث والمتطلبــات الحكوميــة، تــم 
بالموقــع  الخاصــة  والكــوارث  االزمــات  إدارة  خطــة  وضــع 
البيئــة والمجتمــع. لذلــك،  تأثيــرات علــى  لمنــع وتقليــل أي 
ــتجابة  ــة لالس ــدات الالزم ــع بالمع ــع المواق ــز جمي ــم تجهي ت
قيــادة  مراكــز  خمســة  بإنشــاء  وقمنــا  الطــوارئ،  لحــاالت 
ــر  ــي عش ــة، واثن ــز احتياطي ــة مراك ــوارئ، وخمس ــية للط رئيس
ــة  ــزة التقني ــدث أجه ــم بأح ــن جميعه ــا مجهزي ــًزا فرعًي مرك
واالتصــاالت إلدارة ومراقبــة جميــع أنــواع حــاالت الطــوارئ. 
يتــم تدريــب جميــع أعضــاء قيــادة الطــوارئ بشــكل دوري 
الختبــار قدراتهــم علــى االســتجابة والتواصــل مــع الحــوادث 
الواقعيــة. فــي عــام 2019، أجرينــا خمــس تدريبــات طارئــة 

والهجــوم  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  حــاالت  تغطــي 
الســيبراني. كمــا قمنــا أيًضــا بتحديــث خطتنــا للحــد مــن 
الكــوارث، والتــي تــم تطويرهــا للحــد مــن آثــار الكــوارث علــى 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  والمعلومــات.  واألصــول  الموظفيــن 
ســاهمنا أيًضــا فــي إنشــاء مركــز إدارة األزمــات تحــت إشــراف 
األزمــات  إدارة  خطــة  إعــداد  فــي  وشــاركنا  الطاقــة  وزارة 
لنظــام الطاقــة واالســتراتيجية الوطنيــة والعمــل كعضــو 

فــي وحــدة المخاطــر الوطنيــة فــي الديــوان الملكــي.
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الوصف

االمتثال لمراجعة السالمة

عدد فحوصات السالمة

إصابات المقاول التي أدت إلى 
االنقطاع عن العمل (رقم�)

إصابات الموظف التي أدت إلى 
االنقطاع عن العمل (رقم�)

مستوى االستعداد لمواجهة 
الطوارئ

العدد ا�جمالي لتدريبات 
ومحاكاة الطوارئ

تم تدريب المقاولين على 
ممارسات الصحة والسالمة

تم تدريب الموظفين على 
ممارسات الصحة والسالمة

النسبة المئوية للقوى العاملة 
الممثلة في لجان ا�دارة 

والصيانة والعامل المشترك

عدد مالحظات السالمة 
المبلغ عنها (ا£فعال غير 
ا¥منة والحالة غير ا¥منة)

الصحة 
والسالمة

أداء السالمة

تدريب 
الصحة 

والسالمة

التأهب 
لمواجهة 

حاالت 
الطوارئ
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دعم المجتمعات

الهدف 

الموضوعات الجوهرية

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

التطلعات لألمام

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  المســاهمة   •
العربيــة  المملكــة  فــي  للمجتمعــات  المســتدامة 

الشــعب. رفاهيــة  وتعزيــز  الســعودية 

إمكانية الوصول إلى الطاقة  •

المجتمعات واالستثمار االجتماعي  •

التنمية االجتماعية واالقتصادية  •

القيــم  وفــق  العيــش  بالحيــاة:  النابــض  المجتمــع   •
اإلســالمية | تركيــز جهودنــا لخدمــة زوار العمــرة | االعتــزاز 
العيــش   | والترفيــه  الثقافــة  لتعزيــز  الوطنيــة  بهويتنــا 
وتطويــر  أســرنا  رعايــة   | مدننــا  لتطويــر  جيــدة  بصحــة 

مجتمعنــا تمكيــن   | أطفالنــا  شــخصية 

واألســر  الصغيــرة  أعمالنــا  تعزيــز  مزدهــر:  اقتصــاد   •
إطــالق   | االســتثمارية  قدراتنــا  تعظيــم   | المنتجــة 
الحكوميــة  خدماتنــا  خصخصــة   | الواعــدة  قطاعاتنــا 
 | االقتصاديــة  المــدن  تأهيــل   | األعمــال  بيئــة  تحســين   |
إنشــاء مناطــق خاصــة | زيــادة القــدرة التنافســية لقطــاع 

الوطنيــة شــركاتنا  دعــم   | لدينــا  الطاقــة 

 | المجتمــع  افــراد  جميــع  إشــراك  طموحــة:  أمــة   •
 | االعمــال  عــن  المســئولية    | الحيــاة  عــن  المســئولية 

المجتمــع عــن  المســئولية 

تحديــد واالفصــاح عــن ســنة األســاس ألداء التوطيــن،   •
ــة  ــر، وحاضن ــث والتطوي ــة، والبح ــؤولية االجتماعي والمس

االبتــكار، ووعــي العمــالء.

المســؤولية  برامــج  أنشــطة  فعاليــة  مراجعــة   •
االجتماعيــة. توســيع مبــادرات أدوات القــدرة علــى تحمــل 

. ليــف لتكا ا

تصميــم وقيــادة برامــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن   •
ريــادة  وفــرص  عمــل  فــرص  وخلــق  ودعــم  للتدريــب 

األعمــال.

ذات  التقنيــات  فــي  البحــث  فــي  االســتثمار  تســريع   •
الصلــة، وفــي التأثيــرات والفــرص االجتماعيــة ذات البعــد 

االقتصــادي.

.2.2

[103-1], [103-2], [103-3], [413-1], [413-2]

أهداف التنمية المستدامة
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االستثمار في المجتمعات والتنمية االجتماعية واالقتصادية 1.2.2

ــداث  ــى إح ــعى إل ــعودية 2030، نس ــة الس ــة العربي ــة المملك ــا برؤي ــن التزامن ــزء م كج
ــا.  ــل فيه ــي نعم ــات الت ــي المجتمع ــة ف ــة إيجابي ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــرات بيئي تأثي
يتــم توجيــه سياســة المســؤولية االجتماعيــة لدينــا تنفيــذ برامجنــا ووجودنــا علــى أرض 
الواقــع، لضمــان أقصــى تأثيــر علــى المجتمعــات مــع ضمــان الحفــاظ علــى الترخيــص 

االجتماعــي لنــا للعمــل بهــا.

 فــي كل عــام، نعمــل علــى تنظيــم وإجــراء العديــد مــن األنشــطة والبرامــج واألحــداث االجتماعيــة، مثــل المحاضــرات وحفــالت 
التخــرج والتكريــم واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة فــي انديــة الشــركة. نســعى أيًضــا إلــى تعزيــز التفاعــل االجتماعــي 
مــع موظفينــا وعائالتهــم مــن خــالل خطــة اتصــال داخليــة ومــن خــالل توفيــر فــرص التدريــب ألطفالهــم بالتعــاون مــع معاهــد 
ــملت  ــد ش ــة. وق ــة المختلف ــطة الرياضي ــن األنش ــد م ــر والعدي ــارات الكمبيوت ــة ومه ــة اإلنجليزي ــل اللغ ــة، مث ــب المتخصص التدري

أنشــطتنا االجتماعيــة الرئيســية خــالل 2019 مــا يلــي:

ــة والهيئــات الحكوميــة  ــد  مــع العديــد مــن المؤسســات الخيري التوقيــع علــى 13 اتفاقيــة وشــراكة اســتراتيجية مــع العدي  
لدعــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تشــمل ذوي االحتياجــات الخاصــة واأليتــام ومرضــى الســرطان والمنظمــات 

ــرى. ــة األخ الخيري

التعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر كجزء من شراكتنا االستراتيجية المستمرة.  

التعاون مع جمعية الزهراء كجزء من شراكتنا االستراتيجية.  

ــف  ــي مختل ــً ف ــج بـــ 22 متطوع ــم الح ــالل موس ــرة خ ــج والعم ــم وزارة الح ــة ودع ــادرات التطوعي ــن المب ــد م ــام بالعدي القي  
األنشــطة بمــا فــي ذلــك اإلرشــاد والترجمــة ومســاعدة الحجيــج عــام 1440 هـــ.

تــم جمــع أكثــر مــن 5 مالييــن ريــال ســعودي كمســاهمة طوعيــة مــن رواتــب موظفينــا لدعــم الجمعيــات الخيريــة المعتمــدة   
والفعالــة.

عقد ورش عمل تدريبية حول السالمة في المدارس لـ 315 من موظفي وزارة التربية والتعليم  

تنظيــم فعاليــات لكبــار الســن مــن الرجــال والنســاء بالتعــاون مــع أنديــة شــركتنا لالحتفــال باليــوم الدولــي لكبــار الســن مــن   
ــاء. ــال والنس الرج

توفير فرص تدريب لـ 2051 طالب وطالبة في برامج التدريب التعاوني والصيف.  

الســعودية للكهربــاء،  الشــركة  العامليــن والمتقاعديــن مــن  يتــم توفيرهــا للموظفيــن  التــي  الشــركة  نــادي  أنشــطة   
المملكــة. أنحــاء  جميــع  فــي  نادًيــا   13 فــي  وعائالتهــم 

خدمــات التمويــن مــن قبــل األســر الســعودية المنتجــة فــي مرافــق الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي الريــاض وجــدة   
والدمــام.

نحو الموظفيننحو المجتمعنحو الشركاء والعماء

  

 

الوصف المبادرات
الرئيسية

حفاًظا على البيئة وتطوير المرافق الترفيهية للسكان المجاورين لمقر الشركة، نقوم 
بالتخطيط الستثمار 5 مليون ريال سعودي في تطوير حديقة في منطقة العارض 

شمال الرياض. سيعزز هذا المشروع بيئة محلية نظيفة ويساعدنا على تعويض 
انبعاثات الغازات الدفيئة.

تقديم مساعدات مباشرة ومستدامة للمجتمعات المحلية في 38 مدينة 
ومحافظة اªكثر تضرر¨ من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المملكة.

فريق المتطوعين السعوديين للكهرباء؛ زيارة المرضى في المستشفيات، إفطار 
جماعي بشهر رمضان؛ حمالت التبرع بالدم؛ الدعم والتبرع للجمعيات الخيرية؛ 

استضافة الفعاليات الخيرية، على سبيل المثال ªبناء شهداء الواجب في منشآت 
الشركة.

الخصم الطوعي من رواتب موظفينا للجمعيات الخيرية حسب رغباتهم.

بناء مسجد بتبرعات من موظفينا في منطقة العارض.

زيادة الوعي بمخاطر القيادة؛ و إقامة عدد من المعارض وزيارة المرضى في 
المستشفيات.

زيادة الوعي ب مخاطر التدخين؛ وإقامة عدد من المؤتمرات والمشاركة في 
المؤتمرات الصحية.

زيادة نشاطنا وحمالتنا على وسائل التواصل االجتماعي؛ تنفيذ 9 دورات تدريبية في 
منشآتنا لـ 315 من ممثلي السالمة المدرسية؛ إقامة خيمة للسالمة والبيئة. إنشاء 

شراكات مع المنظمات والوزارات الحكومية.

الوعي 
بالسالمة 

الكهربائية

التوعية بمخاطر 
التدخين

التوعية 
بالقيادة ا�منة

بناء مسجد

مشاريع دعم 
المجتمع

إنشاء الحدائق

التبرعات 
للجمعيات 

الخيرية من قبل 
الموظفين

برامج وأنشطة 
المسؤولية 
االجتماعية 

المستمرة

[103-1], [103-2], [103-3], [413-1], [413-2][103-1], [103-2], [103-3], [413-1], [413-2]

إنتــاج  عــن  مســؤوليتنا  شــكلت 
ونقلهــا  الكهربائيــة  الطاقــة 
وتوزيعهــا دافًعــا قوًيــا إلثبــات قدراتنــا 
علــى بنــاء عالقــات اســتراتيجية قائمــة 
علــى العدالــة والشــفافية. نتواصــل 
لضمــان  وشــركائنا  عمالئنــا  مــع 
اســتمرار العالقــات والثقــة والشــراكة، 
ونشــجعهم علــى المشــاركة فــي 
إلــى  القطــاع كمــا نســتمع  قضايــا 
آرائهــم واقتراحاتهــم لتقييــم أدائنــا 
العامــة. وصورتنــا  موقفنــا  وتعزيــز 

التنميــة  فــي  فاعلــة  مســاهمة 
مــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والبرامــج  األنشــطة  دعــم  خــالل 
االجتماعيــة والتفاعــل مــع القضايــا 
واهتمامــات  واإلنســانية  التنمويــة 
فــي  المجتمــع  وإشــراك  المجتمــع 
االقتصاديــة  والبرامــج  المبــادرات 
الكهربــاء  اســتخدام  فــي  الرائــدة 
ونشــر ثقافــة األمــن والســالمة مــن 
ــاء ودعــم  مخاطــر اســتخدام الكهرب
تبنــي  خــالل  مــن  البحــث  مراكــز 
بحثيــة  مبــادرات داعمــة ومؤتمــرات 
اســتهالك  ترشــيد  فــي  تســاهم 
األنظمــة  أداء  وتحســين  الكهربــاء 
البيئــة  علــى  والحفــاظ  الكهربائيــة 
ودعــم مبــادرات ومشــاريع الطاقــة 

. ة د لمتجــد ا

وخلــق  إيجابيــة،  عمــل  بيئــة  توفيــر 
ــر،  ــب والتطوي ــاوية للتدري ــرص متس ف
واإلبــداع،  التميــز  مبــادرات  وتحفيــز 
والفكــر  الجــودة،  ثقافــة  وترســيخ 
القيــم  وتجســيد  والممارســة، 
أخالقيــات  وثيقــة  فــي  الــواردة 
عبــر  الموظفيــن  وإشــراك  العمــل، 
وتلقــي  اإللكترونــي  البريــد  رســائل 
المالحظــات واألنشــطة والخدمــات. 

لهــم. المقدمــة 
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الوصول إلى الطاقة

فــي ضــوء التوســع المســتمر لالقتصــاد الوطنــي وجميــع 
جوانــب الحيــاة فــي المملكــة، نتوقــع أن يصــل عــدد العمــالء 
إلــى 10.8 مليــون بحلــول نهايــة عــام 2022. وفــي ضــوء هــذا 
التطــور، اعتمــدت الشــركة عــدًدا مــن المشــاريع المســتقبلية 
ــة.  ــة الكهربائي ــى الطاق ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــط لتلبي وتخط
ــد  ــدرات تولي ــة ق ــوص إضاف ــه الخص ــى وج ــك عل ــمل ذل ويش
ــد  ــطول التولي ــي أس ــاوات ف ــغ 3834 ميغ ــدة تبل ــة جدي طاق
لدينــا، باإلضافــة إلــى 8،600 ميغــاوات  ضمــن برنامــج مشــاركة 
ــة  ــع إضاف ــن المتوق ــام 2022، م ــول ع ــاص. بحل ــاع الخ القط
7560 كــم دائــري مــن خطــوط النقــل و 124.900 كــم دائــري 

ــة. ــة الكهربائي ــع الطاق ــبكات توزي ــز ش لتعزي

وقــد واصلنــا إعــادة تأهيــل واســتبدال معــدات شــبكة التوزيــع 
ــدم  ــب ع ــبكة وتجن ــة الش ــى موثوقي ــاظ عل ــة للحف المتوقف
ذلــك  علــى  وبنــاء  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  أو  اســتقرار 
قمنــا بتوســيع شــبكة التوزيــع لدينــا بنســبة تصــل الــى 3 % 
ــن  ــًرا م ــي 23،055 كيلومت ــا حوال ــنوي، أضفن ــاس س ــى أس عل
الكابــالت الجديــدة ذات الجهــد المتوســط والمنخفــض، ممــا 
أد الــى زيــادة ســعة الشــبكة بمقــدار 8،650 ميجــا فولــت أمبيــر 
إضافيــة، وقــد ســمح ذلــك لنــا بإضافــة أكثــر مــن 370،000 

ــد. ــل جدي عمي

 نظــرا لحرصنــا علــى تزويــد عمالئنــا بأنظمــة متطــورة وذكيــة، 
ــم  ــة تقدي ــن مهل ــت م ــي قلل ــرق"، الت ــة "ب ــا خدم ــد أطلقن فق
ان  بعــد  أن   بعــد  فقــط،  أيــام   7 إلــى  الكهربائيــة  الخدمــة 
ــك  ــاهم ذل ــد س ــا، وق ــن 20 يوم ــرب م ــا يق ــتغرق م ــت تس كان
االمــر علــى تخفيــض فتــرة التوصيــل لتصــل  إلــى 7 أيــام  لربــط 
ــتمر  ــالل 2019. وسنس ــا خ ــط 17 يوًم ــدد بمتوس ــالء الج العم
فــي طــرح هــذه الخدمــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، أي 
ســنعمل علــى تحقيــق هدفنــا  علــى نحــو أمثــل بإيصــال 
الخدمــة خــالل 7 أيــام "   يعــد هــذا اإلصــالح بمثابــة إنجــاًزا رائًعــا 
يســاهم فــي تســهيل افتتــاح شــركات جديــدة فــي المملكــة. 
البنــك  انعكســت هــذه اإلصالحــات علــى تحســن تصنيــف 
الدولــي للمملكــة، فيمــا يخــص توصيــل الطاقــة الكهربائيــة،  
ــت  ــة 18، واصبح ــى المرتب ــت ال ــد وصل ــة، وق ــدل 42 درج بمع
ــث  ــن حي ــة 62 م ــي المرتب ــت الحال ــي الوق ــل ف ــة تحت المملك

ــة. ــال التجاري ــة األعم ــهولة ممارس س

2.2.2
إضاءة: شركة ضوئيات لالتصاالت

شــركة ضوئيــات هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل للشــركة 
فــي  االســتثمار  تحســين  بهــدف  تأسســت  للكهربــاء،  الســعودية 
للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  فــي  الضوئيــة  األليــاف  أنظمــة 
يتــم  االتصــاالت.  لمشــغلي  البصريــة  األليــاف  شــبكات  الســتئجار 
تقديــم خدمــات ضوئيــات عبــر شــبكة مــن األليــاف الضوئيــة الحديثــة 
مــع أكثــر مــن 80،000 كــم مــن كابــالت األليــاف الضوئيــة فــي جميــع 

أنحــاء المملكــة بمــا فــي ذلــك القــرى والنجــوع والحــدود.

يســاعد توفيــر بنيــة أساســية مــن األليــاف الضوئيــة لجميــع المشــغلين 
علــى قــدم المســاواة علــى توفيــر خدمــات االتصــاالت المتكاملــة 
المملكــة.  فــي  اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  وســرعة  جــودة  وتحســين 
يتماشــى ذلــك مــع رؤيــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، الــذي 
يتضمــن العديــد مــن المبــادرات فــي هــذا الصــدد، وأبرزهــا مبــادرة نشــر 
أنظمــة األليــاف الضوئيــة ذات النطــاق العريــض للمنــازل فــي المملكــة.
تلعــب شــركة ضوئيــات دوًرا رئيســًيا فــي ربــط مــا مجموعــه 744500 
بشــبكة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي  أســرة 
ــول  ــرة بحل ــه 488000 أس ــا مجموع ــل م ــم توصي ــة. ت ــاف الضوئي األلي
نهايــة عــام 2019 ومــن المتوقــع توصيــل الخدمــات الــى حوالــي 
ــع  ــى دف ــذا إل ــدف ه ــام 2020. ويه ــة ع ــول نهاي ــرة بحل 250.000 أس
عبــر  التنافســية  قدرتــه  وزيــادة  الســعودي  االقتصــاد  فــي  النمــو 

المختلفــة. القطاعــات 
علــى  الشــراكات  مــن  عــدد  فــي  ضوئيــات  شــركة  دخلــت  لقــد 
التنمويــة. كمــا  المســتويين المحلــي واإلقليمــي لدعــم أهدافهــا 
ــة  ــلمان للطاق ــك س ــة المل ــع حديق ــع م ــاء المصان ــع رؤس ــت م اتفق
"ســبارك" علــى تشــغيل وصيانــة وتســويق بنيتهــا التحتيــة الرقميــة 
ــورة  ــة الث ــر بيئ ــريع نش ــي تس ــاهمة ف ــة للمس ــات ذكي ــم خدم وتقدي

الصناعيــة الرابعــة فــي المدينــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، منحــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 
الحــق الحصــري لنشــر  التقنيــة )مــدن( شــركة ضوئيــات  ومناطــق 
البنيــة التحتيــة لألليــاف البصريــة فــي خمــس مــدن صناعيــة تحــت 
اشــراف هيئــة مــدن. ويهــدف هــذا إلــى توفيــر وصــول محايــد لجميــع 
المشــغلين داخــل المملكــة فــي تقديــم خدماتهــم لعمالئهــم 
النهائييــن. كمــا اســتأجرت ضوئيــات جــزًءا مــن شــبكة األليــاف الضوئيــة 
بصمتهــا  تعزيــز  مــن  لتمكينهــا  االتصــاالت  شــركات  مــن  لعــدد 

وخدماتهــا.

تعمــل شــركة ضوئيــات كذلــك علــى إنشــاء مركــز بيانــات محايــد مــن 
قبــل الناقــل بالشــراكة مــع شــركة جالــف داتــا هــاب. يقــع مركــز 
البيانــات فــي جامعــة الملــك عبــد اهلل للعلــوم والتقنيــة ويعمــل 
علــى خدمــة الجامعــة والمســتأجرين فــي مجمــع البحــوث المجــاور 

ــة. ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــالء ف ــة العم ــى خدم ــة إل باإلضاف

نتيجــة للنمــو المتوقــع فــي أعمــال االتصــاالت الدوليــة فــي المنطقــة، 
وراء  مــا  إلــى  شــبكتها  نطــاق  لتوســيع  ضوئيــات  شــركة  تخطــط 
الــدول  فــي  النقــل  شــركات  وربــط  للمملكــة  الجغرافيــة  الحــدود 
نظــم  عبــر  األخــرى  الدوليــة  الناقــالت  توصيــل  وكذلــك  المجــاورة، 

كابــالت تحــت ســطح البحــر.



تقرير الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة  - 2019متقرير الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة  - 2019م

71 70

بناء ثقة العماء بنا

الهدف 

الموضوعات الجوهرية

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

التطلعات لألمام

العمل على تلبية احتياجات العمالء وتعزيز رضا   •
العمالء، وتوفير معلومات واضحة، وحماية 
السالمة الشخصية والبيانات والخصوصية.

تقديم خدمات تعزز االستدامة  •

خصوصية البيانات  •

عالقات العمالء المسؤولة  •

اقتصــاد مزدهــر: تعظيــم قدراتنــا االســتثمارية |   •
إطــالق قطاعاتنــا الواعــدة | تحســين بيئــة األعمــال 
ــا. ــة لدين ــاع الطاق ــية لقط ــدرة التنافس ــادة الق | زي

ــن  ــئولية ع ــع | المس ــراك الجمي ــة: إش ــة طموح أم  •
األعمــال.

ــالء:  ــا العم ــق برض ــا يتعل ــفافية فيم ــين الش تحس  •
توضيــح واالفصــاح عــن مســتوي رضــا العمــالء، 
الصلــة  ذات  الرئيســية   األداء  مؤشــرات  و 
مــدة  متوســط  البيانــات،  خصوصيــة  بسياســة 
ــدة  ــط م ــر متوس ــل )مؤش ــة العمي ــاع خدم انقط

التوزيــع(  بنشــاط   – عميــل  كل  االنقطــاع/ 

مواصلة تحسينات رضا العمالء الجارية المخطط   •
لها

ــة  ــية ذات الصل ــفافية الرئيس ــادرة الش ــالق مب إط  •
العمــالء برضــا 

العمــالء  لدعــم  والخدمــات  األدوات  تحســين   •
ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــاءة الطاق ــين كف ــي تحس ف

الذكــي. العــداد  تركيــب 

.3.2

[103-1][103-1], [103-2]

األولوية للعماء أواًل .1.3.2

2016 2017 2018 2019 

 - - -

-

%67 
31.7 29.2 19.3 17.9 

4.10 6.20 4.37 
وقت االتصال (با�يام)

رضا العمالء (٪)

وقت حل الشكوى (أيام)

رضاء العميل

تحقيق رضا 
العمالء

الوصف

ــا  ــرا ضروري ــالء ام ــا العم ــر رض ــات، يعتب ــي للخدم ــورد رئيس كم
للغايــة بالنســبة لنــا. تماشــًيا مــع توجهنــا االســتراتيجي لتعزيــز 
خدمــة العمــالء باإلضافــة إلــى األجنــدة الرقميــة الحكوميــة، 
فنتحــرك تدريجًيــا نحــو المزيــد مــن األتمتــة ورقمنــة الخدمــات  
ــا  ــة وتنفيذه ــق رقمي ــة طري ــد خارط ــى تحدي ــل عل ــا نعم كم
كفاءتنــا  تحســين  مــن  يمكننــا  ممــا  اســتراتيجيتنا،  لدعــم 
وكذلــك تجربــة عمالئنــا، مــن خــالل رقمنــة خدماتنــا بالكامــل 
وإصــالح عمليــة توصيــل الكهربــاء.  تــم إتاحــة خدمــات العمــالء 
الفوتــرة    عمليــة  وكذلــك  ورقميــة،  اإلنترنــت  عبــر  بالفعــل 
والتــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر اإلنترنــت أو عبــر تطبيــق 
ــذه االدوات  ــتخدام ه ــم اس ــاء". يت ــول "الكهرب ــف المحم الهات
بشــكل جيــد، حيــث تســاعد العمــالء فــي الحصــول علــى رؤى 
حــول االســتخدام وتتبــع أنمــاط االســتهالك التاريخيــة لديهــم 
وتمكيــن الوصــول إلــى فواتيرهــم التــي يمكــن الوصــول إليهــا 
مــن خــالل حســاباتهم المصرفيــة.  كمــا ننقــل جميــع طلبــات 
االتصــال  مركــز  خــالل  مــن  نتلقاهــا  التــي  العمــالء  خدمــة 

ــي.  ــع اإللكترون ــجيل والتتب ــام التس ــى نظ ــا إل ــاص بن الخ
فــي عــام 2019، أطلقنــا عــدًدا مــن البرامــج لتحســين التركيــز 

علــى العميــل :

تتيــح خدمــة "حســابي" الخاصــة بنــا مزيــًدا مــن التفاعــل   
المباشــر مــع عمالئنــا حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم الخدمــات 
للعميــل بشــكل مباشــر. تتيــح الخدمــة للعمــالء امكانيــة 
الفعلــي  المســتفيد  باســم  العــداد  حســاب  تســجيل 
ــذا  ــا إذا كان ه ــر عم ــض النظ ــاب بغ ــل الحس ــك تحوي وكذل
العميــل المســتأجر أو المالــك. يهــدف هــذا إلــى المســاعدة 
فــي تحديــد المســتفيد الفعلــي للحســاب، وتمكيــن المزيــد 
ــاب،  ــي للحس ــتفيد الفعل ــع المس ــر م ــل المباش ــن التواص م
ــاء. ــتهالك الكهرب ــن اس ً ع ــ ــؤول مالي ــرف المس ــد الط وتحدي

تعــد خدمــة "الفاتــورة الثابتــة" مثــااًل آخــر علــى خدماتنــا   
تعديــل  علــى  المشــتركين  تســاعد  حيــث  المتقدمــة 
ميزانياتهــم علــى أســاس متوســط قيمــة اســتهالكهم 

شــهًرا.  12 مــدى  علــى 

تحديــث  مــع  بالتزامــن  "حســاباتي"  خدمــة  إطــالق  تــم   
ــا.  ــال لدين ــز االتص ــز مراك ــول وتعزي ــف المحم ــات الهات خدم
تدعــم هــذه المبــادرات التحــول الرقمــي لخدمــات الشــركة 
الكهربائيــة  الخدمــات  موثوقيــة  زيــادة  إلــى  باإلضافــة 

الفوتــرة. وأنظمــة 

العمــالء،  التوزيــع وخدمــات  األعمــال،  اســتمرارية  لضمــان   
الــى  باإلضافــة  آمنــة  ســحابية  بيئــة  توفيــر  علــى  عملنــا 
خاصيــة اســتعادة البيانــات فــي حــاالت الكــوارث وتوفيــر 
انظمــة قــادرة علــى اســتعادة البنيــة التحتيــة فــي حالــة 

األساســي. البيانــات  مركــز  توفــر  عــدم 

كمــا أننــا نشــارك فــي جهــود التوســع الرقمــي التــي تبذلهــا   
المملكــة مــن خــالل الشــبكة الوطنيــة واســعة النطــاق 
واحــدة  تعتبــر  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
مــن أهــم المنصــات لتحقيــق هــدف لعــام 2030 المتمثــل 
ــاق  ــكان، نط ــي كل م ــاف ف ــبكة األلي ــامل لش ــر ش ــي نش ف
ــزل  ــف من ــن 750 أل ــل بي ــرعة يص ــق الس ــض فائ ــرددي عري ت
باســتخدام أليــاف ضوئيــة لالتصــال بالمنــزل ولتحقيــق  هــذه 
الغايــة، أطلقنــا مبــادرة " ضوئيــات"، حيــث قمنــا بتركيــب 
أكثــر مــن ســبعين ألــف كــم مــن األليــاف البصريــة،، وتمتــد 
ــي  ــخص ف ــد كل ش ــة لتزوي ــق الحدودي ــرى والمناط ــى الق إل
المملكــة   بخدمــات متكاملــة للبنيــة األساســية لالتصــاالت 
أنحــاء  مختلــف  فــي  اإلنترنــت  وســرعة  جــودة  وتحســين 

ــالد. الب

للشــركة  الســاخن  الخــط  اســتخدام  لعمالئنــا  يمكــن 
آمنــة  طريقــة  يوفــر  تطبيــق  وهــو  للكهربــاء،  الســعودية 
يمكنهــم مــن خاللهــا اإلبــالغ عــن أي مخالفــات أو انتهــاكات 
ــاء.  ــعودية للكهرب ــركة الس ــة للش ــح الداخلي ــة واللوائ لألنظم
كمــا يوفــر الخــط الســاخن للشــركة الســعودية للكهربــاء 
أو  بالعمــل  تتعلــق  تجــاوزات  أي  عــن  لإبــالغ  آمًنــا  منفــًذا 
الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، ممــا يعــزز مبــدأ الشــفافية 

الفســاد. ومكافحــة 
فــي عــام 2019، وصلنــا إلــى معــدل رضــا العمــالء بنســبة %67، 
والــذي نســعى إلــى زيادتــه إلــى 70% فــي عــام 2020. باإلضافــة 
ــن  ــال م ــاح لالتص ــت المت ــل الوق ــى تقلي ــعى إل ــك، نس ــى ذل إل
17.9 يوًمــا إلــى 7 أيــام فــي العــام القــادم.  وقــد قمنــا أيًضــا 
بتحســين مســتوى الخدمــة لدينــا، مــن خــالل تقليــل عــدد 
األيــام التــي يســتغرقها حــل الشــكاوى مــن 6 إلــى أقــل مــن 

ــام.  5 أي
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ضمان خصوصية البيانات واألمن السيبراني

نســع دائمــا الــى اتخــاذ تدابيــر أمنيــة كافيــة لضمــان عــدم 
ألغــراض  إتاحتهــا  أو  عمالئنــا  بيانــات  اســتخدام  إســاءة 
التســويق غيــر المرغــوب فيهــا. وتعمــل سياســة خصوصيــة 
ومســؤوليات  إجــراءات  اتخــاذ  الــى  لدينــا  البيانــات  أمــن 
الرقابــة الداخليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتخزيــن البيانــات 
وحمايتهــا. ولتحقيــق ذلــك، يتــم توفيــر التدريــب المنتظــم 
وزيــادة الوعــي للموظفيــن فضــال عــن األطــراف األخــرى ذات 
الصلــة التــي قــد تتعامــل مــع هــذه المعلومــات الحساســة. 
الفحوصــات  بإجــراء  لدينــا  الفنــي  العمــل  فريــق  يقــوم 
ــل  ــان عم ــل ضم ــن اج ــك م ــام وذل ــي بانتظ ــح الضوئ والمس
أجهــزة وبرامــج األمــان بشــكل صحيــح وأن جميــع األنظمــة 
والخدمــات والمعــدات المســتخدمة لتخزيــن البيانــات تلبــي 

ــة. ــان المقبول ــر األم معايي

فــي اآلونــة األخيــرة، ســعت الشــركة الــى انشــاء هيــكال 
تنظيميــا، حيــث يمكننــا رفــع التقاريــر مباشــرة إلــى الرئيــس 
وخارطــة  اســتراتيجيتنا  تحديــث  جانــب  إلــى  التنفيــذي، 
الطريــق. وفــي الوقــت الــذي تتزايــد فيــه التهديــدات االمنيــة، 
تتســم مرونــة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
بأهميــة خاصــة. لتعزيــز اســتمرارية تكنولوجيــا المعلومــات 
لدينــا، نقــوم ببنــاء مركــز بيانــات جديــد ســيتم إطالقــه فــي 

ــام 2020. ــن ع ــع األول م الرب

للتأكــد مــن أن خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت   
الخاصــة بنــا تتمتــع بأعلــى  المعاييــر، فإننــا نســعى دائمــا 
ســبيل  علــى  الدوليــة،  الممارســات  أفضــل  تطبيــق  الــى 

المثــال ISO 27001 )أمــن المعلومــات( و ISO 20000 )إدارة 
الخدمــة(. ووفقــا لذلــك، يتــم تدقيــق ومراجعــة شــهادات 
ISO كل ســتة أشــهر بواســطة هيئــة تصديــق تابعــة لجهــة 
ومراجعتهــا  الدوريــة  الضوابــط  تنفيــذ  ويتــم  خارجيــة 
مــن خــالل هيئــات المراجعــة الداخليــة.  فــي عــام 2019 
لدينــا  المعلومــات واالتصــاالت  حصــل مركــز تكنولوجيــا 
ــن  ــوم م ــف "4" نج ــزة بتنصي ــة المتمي ــزة المؤسس ــى جائ عل
المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM( كأول كيــان 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية يحصــل علــى مثــل هــذا 
ــات  ــن المعلوم ــي أم ــادي ف ــا الري ــر دورن ــذي يظه ــر ال التقدي

ــة. ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ف

تشــمل التزاماتنــا المســتقبلية أتمتــه عمليــات إدارة المخاطــر 
ــال  ــتمرارية األعم ــات )ERCM( وإدارة اس ــال للمؤسس واالمتث
)BCM( مــن خــالل حــل خدمــات االدارة المتكاملــة للمخاطر 
)IRM( إلدارة المخاطــر بشــكل فعــال، وتحســين االمتثــال 
عبــر  األعمــال  ومرونــة  والضوابــط،  والقانونــي،  التنظيمــي 
الشــركة. نهــدف أيًضــا إلــى تنفيــذ نظــام أساســي للبيانــات 
الضخمــة علــى مســتوى الشــركة لتعزيــز وحــدة البيانــات 

ــة. ــدرات التحليلي والق

واحــًدا  انتهــاًكا  ســجلنا  الماضيــة،  األربــع  الســنوات  فــي 
فقــط ألمــن البيانــات وقــد كان تحديــدا فــي عــام 2019. 
ومــع ذلــك، اكتشــفنا انتهــاكا فــي مرحلــة مبكــرة وبالتالــي 

يمكــن أن نتجنــب أي فقــد للبيانــات الحساســة.

2.3.2
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This is to certify that the management system of:  
SAUDI ELECTRICITY COMPANY                                               
(Information Technology & Communication 
Sector)  
Main Site: SEC HQ Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

See appendix for additional sites and additional site scopes 

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of: 

ISO 27001:2013 
The management system is applicable to: 
THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM APPLIES TO 
PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION 
SERVICES OF SAUDI ELECTRICITY COMPANY, TO THE INTERNAL 
CUSTOMERS FROM RIYADH, JEDDAH & DAMMAM) 
STATEMENT OF APPLICABILITY VER.6 DT. 30/11/2017 
 

 

Certificate Number: 
0097793 

Initial Certification Date: 
06 January 2020 

Date of Certification Decision: 
06 January 2020 

Issuing Date: 
20 January 2020 

Valid Until: 
05 January 2023 

Calin Moldovean 
President Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, 
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom 
 
Intertek Certification is Limited is a  
UKAS Accredited under schedule of 
 accreditation no.014 
 

 

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.   

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.  This 
certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  Validity may be confirmed via email at 
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 

CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-LT-P-13.dec.17 

[103-1], [103-2], [103-3], [418-1]
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This is to certify that the management system of: 
SAUDI ELECTRICITY COMPANY                                               
(Information Technology & Communication 
Sector) 
Main Site: SEC HQ Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of: 

ISO 20000-1:2011 
The management system is applicable to: 
THE SERVICE MANAGEMENT SYSTEM APPLIES TO THE PROVISION OF ITC SERVICES of SAUDI 
ELECTRICITY COMPANY TO THE INTERNAL CUSTOMERS FROM RIYADH, JEDDAH & DAMMAM, 
COMPRISING OF SEC CUSTOMERS MOBILE APP (ALKAHRBA), ATTENDNACE SYSTEM , ATTENDNACE 
SYSTEM, BACKUP,   SEC EMPLOYEES MOBILE APP (BAWABATI),  BOARD OF SEC SERVICES, CALL 
CENTRE, COMPANY WEBSITE  WWW.SE.COM.SA, CORRESPONDENCE SYSTEM, CONTACT CENTRE, 
DESKTOP VIDEO CONFERENCE, DOCUMENT ARCHIEVING, DISASTER RECOVERY CENTRE, EMAIL, 
EMPLOYEE PERFORMANCE SYSTEM, E. BILL, ERP INNOVATION SERVICE, ERP ENHANCEMENT 
SERVICE, ERP MAINTENANCE SERVICE, ERP E-LEARNING SERVICE, ERP ENTERPRISE PORTAL, 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM, GRIEVANCES, HOTLINE, NETWORK PRINTERS, PUSH EMAIL, 
PERSONAL COMPUTERS, PHOTOCOPIER, IMMERSIVE COMMUNICATION SYSTEM, INTERNET, LAPTOP, 
MANAGERS APPROVALS MOBILE APP (MOWAFAQATI), PROVISION & MONITORING OF DATA BASE 
HOSTING, PROVISION & MONITORING DATA CENTER CO-LOCATION, QUEUE MANAGEMENT SYSTEM, 
RIGHT FAX, SERVICE DESK, SMART PHONE APPLICATIONS DEVELOPMENT, SELF SERVICE MACHINE, 
SIGNAGE SYSTEM, SADAD (SEC PAYMENT GATEWAT), SCANNER, SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) , 
SERVER PROVISIONING & MONITORING, TAWASUL, TELEPHONE CONFERENCING, TELEPHONE 
EXTENSION (DID/DOD), TELEPHONE EXTENSION (NON-DID), UNIFIED COMMUNICATION (JABBAR), 
UNIFIED METER READING SYSTEM, VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) 

 

Certificate Number: 
0097792 

Initial Certification Date: 
06 January 2020 

Date of Certification Decision: 
06 January 2020 

Issuing Date: 
20 January 2020 

Valid Until: 
05 January 2023 

 

Calin Moldovean 
President Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, 
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom 
 
Intertek Certification is Limited is a  
UKAS Accredited under schedule of 
 accreditation no.014 
 

 
Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.   

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.  This 
certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for  systems certification.  Validity may be confirmed via email at 
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 

CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-LT-P-13.dec.17 

Recognised for
Excellence 4 star
Awarded to:

Information Technology and
Telecommunications Sector -
Saudi Electricity Company

March 2019

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: 1904003590

                                1 / 1
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إدارة سلسلة التوريد المسؤولة

الهدف 

الموضوعات الجوهرية

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أهداف التنمية المستدامة

التطلعات لألمام

المســؤولة  التوريــد  سلســلة  ممارســات  تعزيــز   •
المحليــة المشــتريات  علــى  والتأكيــد 

سلسلة التوريد  •

والدولــي  اإلقليمــي  التكامــل  مزدهــر:  اقتصــاد   •
المــدن  تأهيــل   | الواعــدة  قطاعاتنــا  إطــالق   |
إنشــاء   | األعمــال  بيئــة  تحســين   | االقتصاديــة 

الوطنيــة شــركاتنا  دعــم   | خاصــة  مناطــق 

تغطيــة الفجــوات فــي سياســة سلســلة التوريــد   •
واإلفصاحــات

ــؤولية  ــة والمس ــات البيئي ــارات الممارس ــادة اعتب زي  •
الشــراء  معاييــر  فــي  والحوكمــة  االجتماعيــة 

والتعاقــد

دعم الموردين المحليين فيما يخص الممارسات   •
البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة  

.4.2

ــتراتيجي  ــا االس ــإن تركيزن ــة 2030، ف ــة المملك ــع رؤي ــًيا م تماش
دعــم  فــي  يكمــن  المســؤولة  التوريــد  سلســلة  حيــث  مــن 
عــن  فضــال  محلًيــا  المحلــي   المســتوى  علــى  المورديــن 
االجتماعيــة  والمســؤولية  البيئيــة  الممارســات  اعتبــارات  ربــط 
والحوكمــة  فــي إجــراءات التوريــد لدينــا. نســعى قــدر اإلمــكان 
المحلييــن والعمــل  المورديــن والمقاوليــن  الشــراء مــن  إلــى 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  لدعــم  معهــم 
جميــع أنحــاء المملكــة مــن خــالل مبــادرة " بنــاء".  ويشــمل هــذا 

النهــج ثــالث مبــادرات اســتراتيجية:

كيانــات  لتحفيــز  واإلجــراءات  السياســات  برنامــج  وضــع   .1
األفضليــة  إعطــاء  يتــم  والمقاوليــن:  المحليــة  التصنيــع 
للمورديــن الذيــن يمكنهــم إظهــار محتــوى محلــي متزايــد، 
االجهــزة،  فــي  المحلــي  المحتــوى  المثــال  ســبيل  علــى 
الســعوديين،  للمواطنيــن  المقــدم  والتدريــب  الســعودة، 

إلــخ.  المحلــي،  والتطويــر  والبحــث 

وضــع برنامــج للسياســات واإلجــراءات لتحفيــز الشــركات   .2
ــن  ــى 10% م ــل إل ــا يص ــص م ــطة: تخصي ــرة والمتوس الصغي
كل عمليــة شــراء للشــركات الصغيــرة والمتوســطة طالمــا 
ــم  ــم دع ــرض، وتقدي ــى ع ــن أدن ــاوز 10% م ــعر ال يتج أن الس
ــن  ــل م ــا أق ــي لديه ــدة الت ــة الجدي ــع المحلي ــاص للمصان خ
ــن  ــن م ــن المحليي ــم البائعي ــرة، دع ــن الخب ــنوات م ــالث س ث
ــنوات. ــى 3 س ــل إل ــدة تص ــر لم ــراء المباش ــات الش ــالل عملي خ

تحديــد فــرص االســتثمار للتوطيــن: العمــل مع المســتثمرين   .3
الصناعيــة  الســوق  إلــى  لجذبهــا  العالميــة  والشــركات 
المؤسســات  مــع  والتواصــل  التنســيق  وتعزيــز  المحليــة، 
الحكوميــة والشــركات الخاصــة لتطويــر المحتــوى المحلــي 
لفتــح  المســتثمرين  مــع  اســتراتيجية  شــراكة  وإقامــة 
الشــركات والمصانــع مــن أجــل إنتــاج الخدمــات والمــواد غيــر 

المتوفــرة محلًيــا.

[102-9], [102-10], [103-1], [103-2], [103-3], [414-1], [414-2]
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برنامج بناء" لبناء القدرات الوطنية وتوظيفها

تــم إطــالق برنامــج "بنــاء" لدينــا فــي ينايــر 2019 للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 
2030 والــدور النشــط للشــركة الســعودية للكهربــاء فــي زيــادة مشــاركة المحتــوى المحلــي ودعــم المصانــع 

ــة: ــداف التالي ــى األه ــج إل ــدف البرنام ــة. يه المحلي

تطوير قدرات الموظفين السعوديين.  .1
نقل التكنولوجيا الى جميع انحاء المملكة.  .2

تطوير المصانع والمقاولين السعوديين.  .3
دعم المؤسسات الوطنية بجهود أكبر إلعادة التوطين.  .4

زيادة نسبة المحتوى المحلي.  .5
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي اإلجمالي.  .6

تشمل إنجازات برنامج بناء ما يلي:

إطالق استراتيجية التوطين لبرنامج "بناء" بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها.

عقد 12 ورشة عمل للتعريف ببرنامج بناء.

إصدار دليل فرص االستثمار الذي يحتوي على أكثر من 250 فرصة استثمارية لتشجيع المستثمرين.

توقيــع مذكرتــي تفاهــم مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات 
الحكوميــة.

تعديل إجراءات الشراء والعقود الخاصة بنا لتتوافق مع برنامج بناء.

ــر  ــي للتأثي ــاب التلقائ ــن الحس ــود لتمكي ــتريات والعق ــا للمش ــاص بن ــاب إس إي الخ ــام س ــي نظ ــاء ف ــج بن ــج برنام دم
ــي. المال

توطين الصناعات الخاصة بالعدادات الذكية والكابالت ذات الجهد العالي وموصالت الكابالت والعوازل.

ــون  ــراء 3.5 ملي ــن بش ــة المقاولي ــق مطالب ــن طري ــة ع ــدادات الذكي ــتبدال الع ــروع اس ــي لمش ــوى المحل ــع المحت رف
ــة. ــع المحلي ــن المصان ــن( م ــل 10 ماليي ــن أص ــي )م ــداد ذك ع

تحديث بوابة المورد لتشمل شهادة المحتوى المحلي، مع تسجيل 26 شهادة محتوى محلية حتى اآلن.

العمل مع وزارة الطاقة لتحديد نقاط العمل االساسية   للمحتوى المحلي وأهداف الشركة حتى عام 2030.

.)LOI( إطالق مبادرة مع وزارة الصناعة لتقديم فرص االستثمار للمستثمرين وتوقيع خطابات النوايا

استكمال تنفيذ برنامج بناء وتحقيق وفورات مالية بمبلغ 2،653،000 ريال سعودي.

2016 2017 2018 2019 

7,354 3,770 2,696 4,042 

4,540 2,159 1,552 2,482 

489 512 575 595 

%61.7 %57.3 %57.6 %62.0 

41,564 11,616 8,183 17,257 

37,741 10,274 7,212 16,820 

968  651  429  604 

%90.8 %88.5 %88.1 %97.5 

نعم نعم  نعم  نعم   

 

الوصف الشراء

الموردون
المحليون

المقاولون
المحليون

إجمالي ا�نفاق على 
الموردين (مليون ريال)

إجمالي ا�نفاق على 
الموردين المحليين (مليون 

ريال)

النسبة المئوية ل�نفاق على 
المشتريات للموردين على 

المستوي المحلي (٪)

إجمالي ا�نفاق على 
المقاولين (مليون ريال)

إجمالي ا�نفاق على 
المقاولين المحليين (مليون 

ريال)

النسبة المئوية ل�نفاق على 
المشتريات للمقاولين 

المملوكين محلًيا (٪)

معايير وتقييم الممارسات 
البيئية والمسؤولية 

االجتماعية والحوكمة التي 
تغطي جميع الموردين

عدد المقاولين المحليين

عدد الموردين المحليين

[103-1], [103-2], [103-3], [414-1], [414-2][204-1], [103-1], [103-2], [103-3], [414-1], [414-2]

فــي عــام 2019، وصــل مبلــغ االنفــاق علــى المشــتريات 16،820 مليــون ريــال ســعودي، وقــد تــم منــح 97% منهــا للمقاوليــن 
المحلييــن، مــع زيــادة 9% مقارنــة بالعــام الماضــي. بلــغ إنفاقنــا علــى المورديــن المحلييــن 2،481 مليــون ريــال ســعودي، أو 62.0% مــن 
ــال  ــار ري ــة بعــام 2018.  وفــي عــام 2015 و2019، بلغــت نســبة المشــتريات حوالــي 29 ملي إجمالــي اإلنفــاق، بزيــادة طفيفــة مقارن

ــع المحليــة ســعودي، حيــث تــم شــراء 63% مــن المصان

لقــد قمنــا بتنفيــذ حلــول مبتكــرة لتبســيط عمليــة الشــراء منــذ عــام 2014. يمكــن لموردينــا ومقاولينــا الوصــول إلــى نظــام 
ــة.  ــارة اإللكتروني ــوم التج ــتخدام مفه ــت باس ــبكة اإلنترن ــى ش ــل عل ــي بالكام ــام آل ــو نظ ــا، وه ــاص بن ــة الخ ــات اإللكتروني المناقص
وســوف يعمــل هــذا النظــام بشــكل آلــي بالكامــل ويمثــل حــاًل فعــااًل مــن حيــث التكلفــة للمورديــن حيــث ال يحتاجــون إلــى إرســال 
عــروض األســعار أو الفاكــس بشــكل شــخصي، ويوفــر بشــكل كبيــر الوقــت والمــال للمورديــن. يتيــح نظــام المناقصــات اإللكترونيــة 
اتصــااًل ســريًعا وموثوًقــا بــه، باإلضافــة إلــى زيــادة الشــفافية حيــث يتــم حفــظ عــروض األســعار المقدمــة مــن البائعيــن مباشــرًة فــي 
ــات ويمنــع أي شــخص مــن عــرض محتــوى العطــاء قبــل تاريــخ اإلغــالق المحــدد.  ــات. كمــا يضمــن النظــام ســرية البيان قاعــدة بيان
عــالوة علــى ذلــك، يعمــل نظــام العطــاءات اإللكترونيــة علــى تحســين أمــان النظــام حيــث يتــم تخزيــن البيانــات فــي خــادم مســتوى 

جــودة الخدمــة ومحمــي بواســطة أنظمــة حمايــة، ويتــم 
وكلمــة  الســعر  مثــل  الحساســة  البيانــات  حقــول  تشــفير 

المــرور.

ولضمــان قدرتنــا علــى تقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات 
لعمالئنــا، نعمــل أن يلتــزم جميــع موردينــا ومقاولينــا بالعمــل 
ــي  ــلوك األخالق ــة والس ــؤولية االجتماعي ــر المس ــا لمعايي وفًق
ــح.  ــريعات واللوائ ــن والتش ــة للقواني ــر المحلي ــك للمعايي وكذل
وبالتالــي، يجــب علــى أي مقــاول أن يوقــع على التزامــه بمدونة 
قواعــد الســلوك واألخالقيــات الخاصــة بالشــركة الســعودية 
إلــى  المــوردون  يحتــاج  المشــتريات،  لنــوع  وفًقــا  للكهربــاء. 
تقديــم معلومــات تفصيليــة حــول أداء الممارســات البيئيــة 
والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة الخــاص بهــم مــن أجــل 
التأهــل المســبق لعقودنــا. وهــذا يشــمل، مــن بيــن أمــور أخرى، 
البيانــات المتعلقــة بالصحــة والســالمة، مشــاركة الموظفيــن، 
النفايــات واالنســكابات، فضــاًل عــن المعلومــات ذات  وإدارة 

ــب.  ــراءات والتدري ــة اإلدارة واإلج ــة بأنظم الصل

الصحــة  بمعاييــر  االلتــزام  المقاوليــن  جميــع  علــى  يجــب 
والســالمة الخاصــة بالشــركة الســعودية للكهربــاء وااللتــزام 
بهــا وفًقــا لنظــام إدارة الصحــة والســالمة "مــن فئــة 5 نجــوم" 
المتبــع داخــل الشــركة الســعودية للكهربــاء، كمــا يجــب 
ــة،  ــاريع بيئي ــاز مش ــن بإنج ــن الملتزمي ــع المتعاقدي ــى جمي عل
ــعودية  ــركة الس ــدى الش ــي ل ــال البيئ ــر االمتث ــزام بمعايي االلت
للكهربــاء، ويجــب عليهــم تقديــم شــهادة تأهيــل حمايــة 
بيئيــة ســارية المفعــول مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد والبيئــة. 
يجــب علــى جميــع المقاوليــن المدعويــن لمشــاريع الســالمة 
التأهــل المســبق مــن خــالل الحصــول علــى شــهادة تصنيــف 
الصناعــي.  لألمــن  العامــة  الهيئــة  مــن  المفعــول  ســارية 
ــق  ــوًدا تتعل ــود بن ــع العق ــن جمي ــك، تتضم ــى ذل ــة إل باإلضاف
العمــل  ولوائــح  والحوكمــة  والســالمة  والصحــة  بالبيئــة 
إجــراء  الصناعــي  األمــن  علــى  يتعيــن  للمعاييــر.  واالمتثــال 
 ISO لمعيــار  وفًقــا  البيئــي  لالمتثــال  منتظمــة  مراجعــات 
ــرض  ــم ف ــاء وت ــد اإلنش ــاريع قي ــك المش ــي ذل ــا ف 19011، بم
الغرامــات علــى أي مقــاول يخالــف المعاييــر واللوائــح ولوائحنــا 

او وضعــه فــي القائمــة الســوداء. 
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األداء االقتصاديتعزيز االدارة السليمة

الموضوعات الجوهريةالهدف 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أهداف التنمية المستدامة

التطلعات لألمام

تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة واإلدارة السليمة   •
للمخاطر.

ــى  ــتدام عل ــي المس ــادي والمال ــو االقتص ــق النم تحقي  •
الطويــل. المــدى 

حوكمة الشركات  •

األداء االقتصادي  •

إدارة المخاطر  •

األمــة الطموحــة: االلتــزام بكفــاءة اإلنفــاق   •
أعمالنــا  تنظيــم   | المتــوازن  والتمويــل 

يــة بجد

إنشاء لجنة المجلس لالستدامة، وضمان مراجعة   •
قضايا الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية 

والحوكمة بانتظام على مستوى المجلس.

توفير التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة حول قضايا  •
الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية   

والحوكمة.  

إجراء تقييم لمخاطر تغير المناخ من خالل تطوير   •
سيناريوهات تغير المناخ وتقييم المخاطر والفرص 
المحتملة لـ الشركة السعودية للكهرباء. االندماج 

في المخاطر االستراتيجية وأنظمة تسجيل المخاطر 
.)ERM( وإدارة مخاطر المؤسسة

دمج مخاطر الممارسات البيئية والمسؤولية   •
االجتماعية والحوكمة في إشراف لجنة المخاطر 

وااللتزام.

إعطاء األولوية لترشيح عضوات لمجلس اإلدارة في   •
الترشيحات المقبلة. 

تحديث المكافأة التنفيذية لربط أهداف أداء   •
الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

مع المكافأة التنفيذية.

تعزيز افصاحات معينة، مثل أي بيانات اعتماد   •
الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة 

ألعضاء مجلس اإلدارة، وأي رسوم مدفوعة )لغير 
أعمال المراجعة( للمراجعين الخارجيين. 

.1.3

[102-18][102-45], [103-1], [103-2], [103-3], [201-1]

.1.1.3

لقــد حققنــا أداًء تشــغيلًيا جيــًدا فــي عــام 2019، مــع زيــادة إجماليــة فــي اإليــرادات بنســبة %2، وزيــادة أرباحنــا اإلجماليــة بنســبة 3% 
وزيــادة أربــاح التشــغيل بنســبة %9 مقارنــة بعــام 2018. وقــد واصلنــا نمونــا القــوي فــي قاعــدة العمــالء التــي تبلــغ حوالــي 4 % علــى 
أســاس ســنوي، فــي حيــن ظهــر تحســنا كبيــرة فــي عــام 2019. لقــد تــم دعــم االداء االقتصــادي بالموافقــة علــى وتفعيــل حســاب 
الموازنــة لقطــاع الكهربــاء لعــام 2019، والــذي دعــم اإليــرادات وصافــي الدخــل بنحــو 1.1 مليــار ريــال ســعودي وقــد ســاهم ذلــك 

فــي تعويــض الزيــادة فــي التكاليــف غيــر القابلــة للســيطرة التــي نشــأت عــن االســتهالك وخدمــة الديــون الــى حــد كبيــر.

Waste Generation (tons)

2016 2017 20192018

49861 50658

64064 65040
Waste Generation (tons)

2016 2017 20192018

4454

6908

1757 1388

إجمالي ا�يرادات
(بالمليون ريال سعودي)

صافي الربح
(بالمليون ريال سعودي)

GRI-201-1 GRI-201-4 
UNSDG-2 UNSDG-5 
UNSDG-8 UNSDG-9 

2016 2017 20182019

49,861 50,658 64,064 65,040 
43,009 43,995 58,144 58,916 

6,852 6,663 5,920 6,124 
6,661 10,005 6,016 6,535 
4,454 6,908 1,757 1,388 

19,479
 

25,567
 

21,674
 

24,041
 

الوصف
ا�داء

االقتصادي

ا�داء المالي

إجمالي ا�يرادات (0000 ريال سعودي)
تكلفة المبيعات  (0000 ريال سعودي)

الربح ا�جمالي  (0000 ريال سعودي)
أرباح التشغيل (0000 ريال سعودي)

صافي الربح (0000 ريال سعودي)
ا�رباح قبل الفائدة والضرائب وا�هالك 

السعودية) @واستهالك الدين (بآالف الرياالت 
@ يشمل: صافي الربح  واالستهالك وصافي مصروف الفوائد والزكاة ومصروفات الضرائب وصافي ا�طفاء

المالــي فــي خلــق قيمــة لمســاهمينا  اســتقرارنا  يســاهم 
وأصحــاب المصلحــة واقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية. 
فــي عــام 2019، حققنــا نمــًوا فــي اإليــرادات بنســبة    30 % 
بالمقارنــة بعــام 2016 وبأربــاح صافيــة بلغــت 1،388 مليــون 
والضرائــب  الفوائــد  قبــل  أرباحنــا  بلغــت  ســعودي.  ريــال 
ريــال  مليــون   EBITDA) 24.041( واإلطفــاء  واالســتهالك 
ــام  ــة بع ــبة 11% مقارن ــى بنس ــو أعل ــام وه ــذا الع ــعودي ه س

.2016
الدرجــة  مــن  ائتمانــي  تصنيــف  تلقــي  فــي  أيًضــا  ونســتمر 

العالميــة.  االئتمانــي  التصنيــف  وكاالت  مــن  االســتثمارية 
ــب  ــة، حس ــة عالي ــات ائتماني ــى تصنيف ــركة عل ــت الش وحافظ

   Fitch Group و Standard & Poor’s تصنيف
ســالمة  إلــى  التصنيــف  هــذا  ويشــير               
التوجهــات االســتراتيجية للشــركة، ونجــاح سياســاتها اإلداريــة 
وقــد  ألعمالهــا.  الفعالــة  اإلدارة  عــن  فضــال  والتشــغيلية، 
مكنــت هــذه التصنيفــات الشــركة مــن مواصلــة جهودهــا 
ــز  ــز المرك ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــة الت ــاتها المالي ــذ سياس لتنفي
علــى  والعمــل  للكهربــاء،  الســعودية  للشــركة  المالــي 
علــى  لإنفــاق  يلــزم  مــا  وتوفيــر  النقديــة  التدفقــات  إدارة 
ــة  ــل محلي ــادر تموي ــن مص ــل م ــات التموي ــاريعها والتزام مش

مختلفــة.  ودوليــة 

Moody’s )A2(
)-A (

و
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الوصف

مجلس ا�دارة

الحوكمة 

ا�عضاء التنفيذيون
أعضاء غير تنفيذيين

ا�عضاء 
ا�عضاء المستقلون

ا�عضاء غير المستقلين

نسبة العضوات

النسبة المئوية �عضاء المجلس 
المستقلين

العضوات  

[202-2]

حوكمة الشركات 2.1.3

الجمعيــة  تشــكله  إدارة  مجلــس  قبــل  مــن  الشــركة  تــدار 
قبــل  مــن  المعتمــدة  للوائــح  وفًقــا  للمســاهمين،  العامــة 
لجــان  عــدة  اإلدارة  مجلــس  ويتبــع  الماليــة،  الســوق  هيئــة 
تســاعده فــي أداء مهامــه وهــي الجنــة التنفيذيــة ولجنــة 
ــر  ــة المخاط ــة ولجن ــة المراجع ــآت ولجن ــيحات والمكاف الترش

وااللتــزام.
الشــركات  تتوافــق جميــع سياســات وممارســات حوكمــة 
لدينــا مــع المتطلبــات اإللزاميــة لهيئــة الســوق الماليــة. ونحــن 
المتعلقــة  الممارســات  أفضــل  علــى  بالحفــاظ  ملتزمــون 
المحليــة  اللوائــح  مــع  يتوافــق  بمــا  الشــركات  بحوكمــة 
لحوكمــة الشــركات. لذلــك، قمنــا بتعييــن طــرف ثالــث إلجــراء 
الخاصــة  الممارســات  وتطبيــق  لالمتثــال  دوريــة  مراجعــات 
بحوكمــة الشــركة، والتــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة.
تــم تصميــم سياســات وعمليــات الحوكمــة لدينــا لضمــان 
وحمايــة  لدينــا  المصلحــة  ألصحــاب  المناســبة  المعالجــة 
مصالحهــم مــع نمونــا واســتمرارنا في خلــق قيمة مشــتركة. 

منــذ أبريــل 2018، تــم إنشــاء فريــق مختــص للحوكمــة داخــل 
الشــركة تحــت إشــراف أميــن مجلــس اإلدارة وذلــك مــن اجــل 
دعــم ومتابعــة تطبيــق الحوكمــة فــي الشــركة الســعودية 
الحوكمــة علــى تطويــر وتعزيــز  للكهربــاء. ويعمــل فريــق 
ــح  ــال للوائ ــق واالمتث ــأن التواف ــتمر بش ــال المس ــق واالتص تطبي
الحوكمــة  مواضيــع  أهــم  و  الماليــة،  لألســواق  التنظيميــة 
المتطــورة، وأفضــل الممارســات، بمــا يتماشــى مــع نظــام 
حوكمــة الشــركة والسياســات واإلجــراءات والعمليــات ذات 

ــة.  ــر الحوكم ــداد تقاري ــي، وإع ــاء الوع ــة، وبن الصل
ــز  ــادة تعزي ــام 2019 زي ــالل ع ــية خ ــازات الرئيس ــت اإلنج تضمن
إطــار عمــل إدارة المخاطــر واالمتثــال، وتحديــث مدونــة قواعــد 
الســلوك واألخالقيــات المهنيــة وتوفيــر التوعيــة والتدريب ذات 
الصلــة، وتحديــث مصفوفــة الصالحــات ونمــاذج الحوكمــة 
للشــركات التابعــة لنــا. كمــا قمنــا بتطويــر ســجل إفصــاح 
شــبه آلــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. تــم منــح 
جهودنــا المركــز الثامــن فــي مؤشــر CG لالمتيــاز مــن بيــن 

ــعودية. ــا الس ــركات مقره ــر ش ــل عش أفض

مجلس اإلدارة

ــم  ــة منه ــل خمس ــاء، يمث ــعة أعض ــن تس ــس م ــف المجل يتأل
)بمــا فــي ذلــك الرئيــس( صنــدوق االســتثمارات العامــة، وعضوا 
األعضــاء  بينمــا  الســعودية،  أرامكــو  شــركة  يمثــل  واحــدًا 
الثالثــة الباقــون هــم ممثلــون عــن القطــاع الخــاص. األعضــاء 
الخيــال  فهــد  بــن  عبدالعزيــز  م.  هــم  المســتقلون  الثالثــة 
والمهنــدس  الحقيــل  عبــداهلل  بــن  الملــك  عبــد  والدكتــور 
عصــام بــن علــوان البيــات. يتوافــق النظــام األساســي للشــركة 
الســعودية للكهربــاء مــع اللوائــح المنظمــة، التــي تتطلــب أن 
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن طريــق االنتخــاب فــي 
ــف  ــب أن يتأل ــس يج ــث المجل ــي وأن ثل ــت تراكم ــة تصوي عملي
الشــركة  تدعــو  وبنــاًء علــى ذلــك،  أعضــاء مســتقلين.  مــن 
الســعودية للكهربــاء جميــع المســاهمين للمشــاركة فــي 
انتخابــات المجلــس كمرشــحين عبــر اعالنــات الصحــف، ويتــم 
ــحين  ــهم كمرش ــوا أنفس ــن قدم ــاهمين الذي ــة المس مراجع
المــوارد  ولجنــة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  قبــل  مــن 
البشــرية. ثــم تقــدم هــذه اللجنــة قائمــة قصيــرة بالمرشــحين 
إلــى الجمعيــة العامــة، ويتــم بعــد ذلــك انتخــاب مجلــس 

اإلدارة مــن القائمــة المختــارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين. يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ال تزيــد 
عــن ثــالث ســنوات. يتــم تعييــن الرئيــس التنفيــذي مباشــرة مــن 
قبــل المجلــس، وال يمكــن أن يكــون عضــوا فــي المجلــس 
فــي وقــت تعيينــه. تــم تعييــن ثمانيــة أعضــاء جــدد مــن أصــل 
ــم  ــر 2018. ال يت ــي يناي ــس اإلدارة ف ــي مجل ــاء ف ــعة أعض تس
الدفــع ألعضــاء المجلــس كخيــارات األســهم أو حقــوق خيــار. 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــة ألعض ــبة المئوي ــط النس ــغ متوس ــد بل وق
الذيــن حضــروا اجتماعــات المجلــس 90% خــالل عــام 2019. 
تتوفــر مزيــد مــن المعلومــات حــول تشــكيل مجلــس إدارة 
ــة  ــيرة الذاتي ــات الس ــاء، ومعلوم ــعودية للكهرب ــركة الس الش
المجلــس،  اجتماعــات  حضــور  وســجل  المجلــس،  ألعضــاء 
لجنــان  ومســؤوليات  وأدوار  المجلــس،  لجــان  وتكويــن 
المجلــس، واجتماعــات لجــان المجلــس، ومكافــآت أعضــاء 
المجلــس و اإلدارة التنفيذيــة العليــا، فــي تقريــر مجلــس إدارة 
لعــام 2019م، ويتــم نشــر التقريــر علــى الموقــع االلكترونــي 

للكهربــاء. الســعودية  للشــركة 
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اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر وااللتزام 

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد 
البشرية

لجنة المراجعة

اللجنــة التنفيذيــة مســؤولة عــن مراجعــة الخطط والدراســات 
فيمــا يتعلــق بإعــادة هيكلــة أنشــطة الشــركة الســعودية 
للكهربــاء، ومراجعــة الميزانيــات والتقاريــر الســنوية، ومراجعــة 
مقترحــات المشــاريع المقدمــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة 
للجنــة، باإلضافــة إلــى الدراســات والخطــط وجوانــب التمويــل 
المتعلقــة بهــا. كمــا تقــوم اللجنــة بشــكل روتينــي بمراجعــة 
التوقعــات  مقابــل  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  أداء 
ــس  ــا مجل ــا له ــي فوضه ــور الت ــع األم ــدرس جمي ــابقة وت الس
اإلدارة. تقــدم اللجنــة التنفيذيــة تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة 
وتجتمــع مــرة كل شــهرين فــي الظــروف العاديــة، وبنــاًء علــى 
حــاالت  فــي  التنفيــذي،  والمديــر  الرئيــس  أو  الرئيــس  طلــب 
الطــوارئ أو الظــروف االســتثنائية. اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة 

ــام 2019. ــي ع ــرات ف ــبع م س

ــداد  ــى إع ــراف عل ــن اإلش ــؤولة ع ــر مس ــة المخاط ــون لجن تك
الشــركة،  فــي  المخاطــر  إلدارة  مناســب  هيــكل  واعتمــاد 
وتحديــد وتبنــي مهــام اإلدارة، وإعــداد القواعــد واللوائــح التــي 
تمكــن لجنــة المخاطــر مــن أداء دورهــا بشــكل فعــال. تحــدد 
اللجنــة أيًضــا المخاطــر الرئيســية المتعلقة بتشــغيل الشــركة، 
ــات  ــع السياس ــر، وتض ــبة إلدارة المخاط ــة مناس ــق أنظم وتطب
أو  الماليــة  المخاطــر  بمســائل  المتعلقــة  القــرارات  وتتخــذ 
غيرهــا مــن المخاطــر، وتبلــغ المجلــس بالمخاطــر التــي تواجــه 
عمليــات الشــركة. تجــري اللجنــة مراجعــة دوريــة لجــودة األداء 
والســالمة وفعاليــة إدارة المخاطــر وضمــان ان اســتراتيجية 
ــم  ــد وفه ــى تحدي ــل عل ــاء تعم ــعودية للكهرب ــركة الس الش
المخاطــر الرئيســية التــي قــد تواجههــا الشــركة فــي ســعيها 
لتحقيــق أهدافهــا مــن خــالل االســتراتيجيات وخطــط العمــل. 
مــرات.  ســت  المخاطــر  لجنــة  اجتمعــت   ،2019 عــام  فــي 

ــي: ــا يل ــزام بم ــر وااللت ــة المخاط ــص لجن وتخت

تقارير مالية

ــل  ــركة قب ــنوية للش ــة والس ــة األولي ــات المالي ــص البيان فح  
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والتعبيــر عــن رأيهــا وتوصياتهــا 

ــفافيتها.  ــا وش ــالمتها ونزاهته ــن س ــد م للتأك

إبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا   
كان تقريــر مجلــس اإلدارة والبيانــات الماليــة عادلــة ومتوازنــة 
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين 
والمســتثمرين بتقييــم الوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا 

ــتراتيجيتها. ــا واس ــوذج عمله ونم

دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر   
ــة.  المالي

ــي  ــر المال ــا المدي ــائل يطرحه ــي أي مس ــة ف ــق بعناي التحقي  
ــي  ــال ف ــؤول االمتث ــؤول أو مس ــف المس ــركة، أو الموظ للش

الشــركة أو المراجــع.

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية للقضايــا الجوهريــة   
الماليــة. التقاريــر  فــي 

الشــركة  فــي  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  دراســة   
اإلدارة. لمجلــس  والتوصيــة  الــرأي  وإبــداء 

مراجع حسابات

الحســابات  مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة   
بعــد  أدائهــم،  وتقييــم  أتعابهــم  وتحديــد  وعزلهــم 
عملهــم  نطــاق  ومراجعــة  اســتقاللهم  مــن  التحقــق 

معهــم.  التعاقــد  وشــروط 

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه   
وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي 

االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

وأعمالــه،  الشــركة  حســابات  مراجــع  خطــة  مراجعــة   
ــرج  ــة تخ ــة أو إداري ــال فني ــم أعم ــدم تقدي ــن ع ــق م والتحق
عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  

دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم   
الماليــة ومتابعــة مــا اتِخــذ بشــأنها.

تتعــرض  قــد  التــي  للمخاطــر  مقبــول  مســتوى  تحديــد   
ــاوز  ــدم تج ــن ع ــق م ــه والتحق ــاظ علي ــركة والحف ــا الش له

لــه. الشــركة 

التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها   
بنجــاح، مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل 

ــة. ــهرًا القادم ــر ش ــي عش االثن

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة، وتقييــم   
ــر  ــة المخاط ــاس ومتابع ــد وقي ــات تحدي ــم وآلي ــة نظ فعالي
أوجــه  لتحديــد  وذلــك  الشــركة،  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 

القصــور بهــا.

المخاطــر  تحمــل  علــى  الشــركة  قــدرة  تقييــم  إعــادة   
وتعّرضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خــالل إجــراء اختبــارات 

المثــال(. ســبيل  علــى  التحمــل 

إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات   
ــس. ــى المجل ــا إل ــر، ورفعه ــذه المخاط ــة إلدارة ه المقترح

المتعلقــة  المســائل  التوصيــات للمجلــس حــول  تقديــم   
المخاطــر. بــإدارة 

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  

ووضــع  المخاطــر  إلدارة  التنظيمــي  الهيــكل  مراجعــة   
المجلــس. قبــل  مــن  اعتمــاده  قبــل  بشــأنه  توصيــات 

عــن  المخاطــر  إدارة  موظفــي  اســتقالل  مــن  التحقــق   
ــر. ــركة للمخاط ــرض الش ــا تع ــأ عنه ــد ينش ــي ق ــطة الت األنش

التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر   
ــة  ــي بثقاف ــادة الوع ــى زي ــل عل ــركة، والعم ــة بالش المحيط

المخاطــر.

المراجعة الداخلية

دراســة ومراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة   
المخاطــر بالشــركة.

تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  دراســة   
فيهــا. الــواردة  للمالحظــات  التصحيحيــة  اإلجــراءات 

ــي  ــع الداخل ــطة المراج ــى أداء وأنش ــراف عل ــة واإلش المراقب  
وقســم المراجعــة الداخليــة للشــركة، إن وجــد، للتحقــق 
العمــل  أداء  فــي  الالزمــة  المــوارد  وفعاليــة  توافــر  مــن 
والمهــام الموكلــة إليــه. إذا لــم يكــن لــدى الشــركة مراجــع 

ــة: ــى اللجن ــب عل ــي فيج داخل

توصية المجلس بضرورة تعيينه.  

إدارة  أو  وحــدة  مديــر  بتعييــن  اإلدارة  مجلــس  توصيــة   
المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي واقتــراح الراتــب 

بــه. الخــاص 

إن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والمــوارد البشــرية مســؤولة 
لعضويــة  المطلوبــة  للمهــارات  الســنوية  المراجعــة  عــن 
جديــدة  عضويــة  بترشــيحات  والتوصيــة  اإلدارة  مجلــس 
ــا  ــة أيًض ــوم اللجن ــدة. تق ــات المعتم ــا للسياس ــس وفًق للمجل
ــن  ــد م ــس اإلدارة، والتأك ــي لمجل ــكل التنظيم ــة الهي بمراجع
ــو  ــون عض ــة ك ــي حال ــح ف ــي المصال ــارب ف ــود تض ــدم وج ع
ــي  ــاهًما ف ــس اإلدارة أو مس ــي مجل ــًوا ف ــا عض ــس أيًض المجل
الســعودية  الشــركة  إلــى  خدمــات  تقــدم  أخــرى  شــركة 
للكهربــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللجنــة مســؤولة عــن 
وضــع سياســات واضحــة لتعويــض ومكافــأة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وكبــار التنفيذييــن. كمــا تراجــع اللجنــة سياســات ولوائــح 
والمزايــا  الرواتــب  هيــكل  ذلــك  فــي  بمــا  البشــرية،  المــوارد 
التنفيــذي  الرئيــس  لترشــيح  التوظيــف  ومعاييــر  والبــدالت، 
ونــواب الرئيــس وتعييــن رؤســاء القطاعــات. تقــدم اللجنــة 
ــام  ــي ع ــرات ف ــر م ــت عش ــس اإلدارة واجتمع ــا لمجل تقاريره

.2019

بنــاًء علــى ترشــيحات مجلــس اإلدارة، تقــوم الجمعيــة العامــة 
ــة  ــن خمس ــون م ــي تتك ــة، الت ــة المراجع ــاء لجن ــن أعض بتعيي
أعضــاء ليســوا أعضــاء تنفيذييــن فــي المجلــس ولكــن يمكــن 
أن يكونــوا مســاهمين فــي الشــركة الســعودية للكهربــاء. 
ــة  ــن مراقب ــؤولة ع ــة المس ــي الهيئ ــة ه ــة المراجع ــر لجن تعتب
وإدارة  للكهربــاء  الســعودية  للشــركة  الماليــة  الشــؤون 
مجلــس  إلــى  تقاريرهــا  اللجنــة  تقــدم  الداخليــة.  الشــركة 
اإلدارة وقــد عقــدت عشــرة اجتماعــات فــي عــام 2019. لجنــة 
ــق  ــركة والتحق ــال الش ــة أعم ــن مراقب ــؤولة ع ــة مس المراجع
الداخليــة،  الرقابــة  وأنظمــة  الماليــة  بياناتهــا  ســالمة  مــن 

ــي: ــا يل ــوص، م ــه الخص ــى وج ــة، عل ــام اللجن ــمل مه وتش
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ــر  ــد تؤث ــائل ق ــن مس ــة م ــة المراجع ــره لجن ــا تثي ــة م مراجع  
فــي إدارة المخاطــر فــي الشــركة.

ــا  ــر بم ــاملة إلدارة المخاط ــات ش ــتراتيجية وسياس ــع اس وض  
يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق 
مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاء علــى المتغيــرات 

ــركة. ــة للش ــة والخارجي الداخلي

ــى  ــل عل ــركة والعم ــات بالش ــة الصالحي ــة مصفوف مراجع  
الحاجــة. وفــق  وتطويرهــا  تحســينها 

الشــركة  لــدى  المتبعــة  اإلجــراءات  فاعليــة  مــن  التأكــد   
ومخاطــر  المطالبــات  مــن  والحمايــة  المخاطــر  لتحديــد 

واللوائــح. باألنظمــة  االلتــزام  عــدم 

اســتراتيجيات  لوضــع  التنفيذيــة  اإلدارة  مــع  العمــل   
وسياســات االلتــزام فــي الشــركة، وذلــك بمــا يتناســب مــع 
طبيعــة أعمــال الشــركة واألنشــطة التــي تزاولهــا، والتوصيــة 

بشــأنها.

مراجعــة اســتراتيجيات وسياســات االلتــزام بشــكل دوري   
التــي قــد تطــرأ علــى  للتغييــرات  للتأكــد مــن مالءمتهــا 
البيئــة الداخليــة أو الخارجيــة التــي تعمــل بهــا الشــركة أو 
التشــريعات المنظمــة ألعمالهــا أو أهدافهــا االســتراتيجية أو 
غيرهــا، والتوصيــة للمجلــس بخصــوص التغييــرات المقترحــة 

ــات. ــذه السياس ــى ه عل

المعاييــر  وفــق  االلتــزام  تقاريــر  إعــداد  علــى  اإلشــراف   
للمجلــس. بشــأنها  والتوصيــة  إلعدادهــا،  المنظمــة 

مــن  والتحقــق  الرقابيــة  الجهــات  تقاريــر  نتائــج  مراجعــة   
بشــأنها. الالزمــة  اإلجــراءات  الشــركة  اتخــاذ 

رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها   
إلــى المجلــس، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن 

اتخاذهــا.

إنشــاء إطــار لعمليــة إدارة المخاطــر المؤسســية وضمــان   
المنظمــة. نطــاق  علــى  تنفيذهــا 

 
والمســتقبلية  الحاليــة  للمخاطــر  التعــرض  أن  ضمــان   
كميــا  وتقديرهــا  وتقييمهــا  تحديدهــا  يتــم  للمنظمــة 

مناســب  بشــكل  وإدارتهــا  ومعالجتهــا 

ضمان تقييم منهجي وموحد للمخاطر عبر المنظمة  

المؤسســية  المخاطــر  إدارة  ومســؤوليات  أدوار  تحديــد   
الخاصــة  والحوكمــة  الرقابــة  متطلبــات  لتعزيــز  بوضــوح 
المؤسســية  المخاطــر  إدارة  ســلطة  وتعييــن  بالمجلــس، 
وحدودهــا، وإبــالغ مخرجــات إدارة المخاطــر بشــكل فعــال 

الرئيســية األعمــال  أهــداف  لدعــم 

خلق ثقافة واعية للمخاطر.  

تعزيــز ثقــة مجتمــع االســتثمار وكذلــك أصحــاب المصلحــة   
الداخلييــن والخارجييــن.

المســاهمة فــي نمــو األعمــال التجاريــة داخــل بيئــة األعمــال   
ــة ــتدامة المالي ــان االس ــرة وضم المتغي

يغطــي إطــار تقييــم المخاطــر لدينــا مجموعــة واســعة مــن 
المخاطــر، بمــا فــي ذلــك:

المخاطر المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.  

األجنبيــة  العمــالت  ذلــك  فــي  بمــا  الســوق،  مخاطــر   
مخاطــر  وكذلــك  الســلع،  ومخاطــر  الفائــدة  ومعــدالت 

والســيولة. االئتمــان 

ــاع  ــة لقط ــح المنظم ــن واللوائ ــة بالقواني ــر المرتبط المخاط  
الكهربــاء فــي المملكــة.

المخاطــر والصعوبــات المصاحبــة للتغيــر والتطــور الســريع   
ــات. ــن المعلوم ــة وأم ــي التقني ف

المخاطــر والصعوبــات المرتبطــة بالحفــاظ علــى الكفــاءات   
البشــرية.

والعمــالء  بالمورديــن  المتعلقــة  والصعوبــات  المخاطــر   
والشــركاء.

وقيــود  المنــاخ،  بتغيــر  المتعلقــة  والصعوبــات  المخاطــر   
المــوارد الطبيعيــة، حقــوق اإلنســان، أو غيرهــا مــن اتجاهــات 

النطــاق. االســتدامة واســعة 

إدارة المخاطر

ــح  ــر واللوائ ــات واألط ــركة السياس ــس اإلدارة الش ــد مجل يعتم
تواجههــا  التــي  للمخاطــر  الفعالــة  اإلدارة  تضمــن  التــي 
والشــركات  الشــركة  عمــل  طبيعــة  علــى  بنــاًء  الشــركة 
التابعــة. تعتمــد سياســة وإطــار إدارة المخاطــر لدينــا علــى 
مبــدأ أن إدارة المخاطــر الشــاملة ليــس مســؤولية مجلــس 
اإلدارة ولجنــة المخاطــر واالمتثــال فقــط، ولكــن تقــع فــي 
إطــار مســئولية جميــع المســؤولين التنفيذييــن والموظفيــن 
ــى  ــا عل ــر لدين ــل إدارة المخاط ــار عم ــد إط ــركة. يعتم ــي الش ف
لتحديــد  ومنهجيــة  منطقيــة  طريقــة  ويوفــر   ISO 31000
وتحليــل وتقييــم ومعالجــة وتخفيــف المخاطــر ومراقبــة 
وإعــداد التقاريــر، للســماح فــي نهايــة المطــاف للقيــادة باتخــاذ 
القــرارات المناســبة واالســتجابة فــي الوقــت المناســب. لذلــك، 

تســعي ادارة المخاطــر لدينــا  لتنفيــذ مــا يلــي: 

.3.1.3

النزاهة في أداء األعمال 

الموضوعات الجوهريةالهدف 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أهداف التنمية المستدامة

التطلعات لألمام

أداء األعمــال بأقصــى قــدر مــن النزاهــة والشــفافية   •
والمســاءلة، مــع تجــاوز المعاييــر اإلقليميــة وأفضــل 

باســتمرار بهــا  واالرتقــاء  الممارســات 

قيــادة الصناعــة والمنطقــة مــن حيــث اســتراتيجية   •
واألداء االســتدامة 

أخالقيات العمل والشفافية  •

حقوق االنسان  •

االبتكار والبحث  •

منع السلوك المناهض للمنافسة  •

اقتصاد مزدهر: توفير فرص متساوية  •

االلتــزام   | الشــفافية  طموحــة:   أمــة   •
 | المتــوازن  والتمويــل  اإلنفــاق  بكفــاءة 

االداء ســرعة 

إصدار تقرير االستدامة   •

رئيســية تغطــي الصحــة  إنشــاء سياســات  أو  تعزيــز   •
والمنافســة اإلنســان،  وحقــوق  والســالمة، 

الشــركة  داخــل  مختصــة  اســتدامة  وحــدة  إنشــاء   •
للكهربــاء الســعودية 

تتبــع تصنيــف تقريــر االســتدامة العالمــي والتحســينات   •
والتقييمــات المقدمــة 

التعــاون مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي   إطــار   •
عمــل   صناديــق الثــروة الســيادية "الكوكــب الواحــد"

.2.3
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ــا، يتــم تثبيتــه  مولــد حــراري للعــوادم: علــى شــكل الخالي  .5
اجــل  مــن  المصانــع  لمداخــن  الخارجــي  الجــدار  علــى 
الكهربائيــة. الطاقــة  وإنتــاج  العــادم  حــرارة  مــن  االســتفادة 

منتــج الطاقــة المتجــددة: جهــاز متكامــل يهــدف إلــى   .6
إنتــاج مصــدر طاقــة بديــل صديــق للبيئــة.

ــج  ــزود ببرنام ــاز م ــن جه ــون م ــة: يتك ــة الطاق ــل مراقب ح  .7
تطبيقــات محمــول يهــدف إلــى مســاعدة العمــالء علــى 

التحكــم فــي اســتهالك الطاقــة بنــاًء علــى ســلوكهم.

يكتشــف  ذكــي  جهــاز  الالســلكي:  الحريــق  كاشــف   .8
الحريــق داخــل النقــاط الســاخنة ويرســل إشــارة إلــى لوحــة 

الحريــق. التحكــم فــي نظــام 

ــدة  ــرص الواع ــة والف ــة الحالي ــاريع البحثي ــض المش ــمل بع وتش
مــا يلــي:

الغازيــة  االنبعاثــات  مــن  الكربــون  اســتخالص  مشــروع   
الملــك  جامعــة  مــع  بالتعــاون    )Carbone Capture(
عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة. المشــروع ممــول بالكامــل مــن 

رابــغ. محطــة  فــي  تنفيــذه  وســيتم  الجامعــة  قبــل 

مــع  بالتعــاون  الدقيقــة  الطحالــب  اســتزراع  مشــروع   
ــد اهلل  ــك عب ــة المل ــة لجامع ــك "Genentech"، التابع جينوت
ــة  ــغ لدراس ــة راب ــار محط ــم اختي ــث ت ــة، حي ــوم والتقني للعل

الخاصــة.  والمتطلبــات  الشــروط  جميــع 

الســمكية،  الثــروة  لتنميــة  الوطنــي  البرنامــج  خــالل  مــن   
نهــدف إلــى دراســة اإلمكانيــة الفنيــة واالقتصاديــة لتنفيــذ 
مشــاريع االســتزراع الســمكي والبحــث عــن أفضــل منتجــات 

للشــركة. الســمكي  االســتزراع 

منــذ عــام 2017، بدأنــا فــي عقــد منتديــات الطاقــة المتجــددة 
ــن  ــرف م ــن 1000 محت ــر م ــى أكث ــى اآلن إل ــا حت ــنوية. وصلن الس
داخــل الشــركة وخارجهــا، باإلضافــة إلــى اســتضافة أكثــر مــن 
الفنيــة  أوراقهــم  قدمــوا  ومتخصًصــا  ومتحدًثــا  خبيــًرا   57
الطاقــة  لمنتــدى  بالنســبة  والعمليــة.  العلميــة  وخبراتهــم 
الشــركة  جائــزة  إلطــالق  نخطــط  كنــا  القــادم،  النظيفــة 
تأجيــل  تــم  الحــظ،  لســوء  الجديــدة.  للكهربــاء  الســعودية 
ــي  ــينعقد ف ــذي كان س ــددة، ال ــة المتج ــع للطاق ــدى الراب المنت
ــل  ــام المقب ــى الع ــرين، إل ــة العش ــة مجموع ــي قم ــاض ف الري
بســبب الظــروف األخيــرة حــول جائحــة الفيروســات التاجيــة. 
لدينــا أيًضــا عــدد مــن البرامــج للمســاعدة فــي إنشــاء بيئــة 
تدعــم القــدرات االبتكاريــة لموظفينــا مــع تعزيــز ثقافــة التميــز. 
ــدي  ــى تح ــن إل ــع الموظفي ــا جمي ــين لدين ــج التحس ــو برنام يدع
العمليــات  لتحســين  المســتمر  والســعي  الحاليــة  األســاليب 
ــدف  ــف. يه ــض التكالي ــاءة وخف ــب الكف ــى مكاس ــول إل للوص
ــى  ــن عل ــز الموظفي ــى تحفي ــا إل ــن لدين ــداع الموظفي ــج إب برنام
وتطويــر  اإلجــراءات  تحســين  خــالل  مــن  واالبتــكار  اإلبــداع 
المعــدات والمرافــق. وهــذا بــدوره يســاعد علــى تحســين أدائنــا 
تكريــم  العمــالء.  وخدمــات  وســالمتنا  وإنتاجيتنــا  وكفاءتنــا 
االفــكار  ذوي  للموظفيــن  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة 

االبداعيــة.

تطوير المشاريع والبحث واالبتكار

فــي عــام 2017، أصبــح لدينــا وحــدة اعمــال فنيــة فــي مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار "حاضنــة طاقــة االبتــكار"، ومنــذ ذلــك الحيــن 
تتلقــى الدعــم الكامــل مــن قــادة الشــركة الســعودية للكهربــاء واإلدارة التنفيذيــة. هــذه الوحــدة التابعــة للجنــة العليــا المكونــة 
مــن 12 نائبــا للرئيــس يعينهــا الرئيــس التنفيــذي، مســؤولة عــن تنفيــذ برامــج وأنشــطة الشــركة الســعودية للكهربــاء لتوفيــر الحلــول 
المبتكــرة والتقنيــة الناشــئة والشــركات الناشــئة فــي مجــال الطاقــة والمســائل ذات الصلــة التــي تتنــاول المســائل الفنيــة والتجاريــة، 
والتحديــات اللوجســتية التــي نواجهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تديــر حاضنــة طاقــة االبتــكار الملكيــة الفكريــة فــي الشــركة الســعودية 
للكهربــاء وتضــع سياســاتها واســتراتيجياتها التــي تضمــن الحفــاظ علــى الحقــوق الفكريــة للشــركة وموظفيهــا وتســجل بــراءات 

االختــراع فــي مكاتــب الملكيــة الفكريــة المحليــة والدوليــة. وتركــز االعمــال ذات الصلــة علــى خمــس اتجاهــات اســتراتيجية: 

االستخدامات الذكية  .1

كفاءة الطاقة  .2

موثوقية النظام واستقراره  .3

تخزين الطاقة المتجددة  .4

البيئة والسالمة  .5

نقــوم حالًيــا بتنفيــذ 45 مشــروًعا بحثًيــا مــن خــالل ســتة مراكــز بحثيــة متخصصــة فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة وتخزيــن 
ــي: ــو اآلت ــى النح ــز عل ــذه المراك ــح ه ــة. وتتض الطاق

مركــز المحــاكاة الرقميــة: تأســس فــي وادي الســليكون بمدينــة الظهــران ليكــون مثــااًل عالميــً فــي أنظمــة الطاقــة واالبتــكار،   .1
ويعمــل مــع منظمــات أخــرى مثــل جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.

مركــز الشــبكة الذكيــة: تــم تأسيســه للتركيــز علــى التقنيــة واألنظمــة وكفــاءة الطاقــة وإدارة األحمــال والتقليــل منهــا وفًقــا   .2
لبرنامــج الشــبكة الذكيــة فــي المملكــة لضمــان موثوقيــة وقــدرة التقنيــات الجديــدة.

ــى  ــز عل ــز المرك ــة، يرك ــات والتقني ــد اهلل للمعلوم ــك عب ــة المل ــع جامع ــراكة م ــر كفــاءة الوقــود: بالش مركــز أبحــاث وتطوي  .3
ــول،  ــر األص ــادة عم ــة، وزي ــغيل والصيان ــل التش ــراق، وتقلي ــاءة االحت ــين كف ــدف تحس ــود، به ــة الوق ــي نوعي ــر ف ــث والتطوي البح

ــات. ــر االنبعاث ــن معايي ــض م وخف

ــات ذات  ــة العقب ــدف معالج ــك به ــة المل ــع جامع ــدة م ــة الجدي ــز الطاق ــاء مرك ــم إنش ــددة: ت ــة المتج ــة الطاق ــز تنمي مرك  .4
ــة.  ــة والعالمي ــث المحلي ــز البح ــات ومراك ــع الجامع ــاون م ــة بالتع ــر المعرف ــالل تطوي ــن خ ــة م ــا الطاق ــة بتكنولوجي الصل

مركــز نقــل الكهربــاء: تأســس فــي وادي الســليكون بمدينــة الظهــران مــن اجــل تصميــم وبنــاء وتشــغيل خطــط النقــل فــي   .5
ــة. المملك

ــات  ــداهلل للدراس ــك عب ــز المل ــع مرك ــاون م ــاض بالتع ــي الري ــز ف ــاء المرك ــم إنش ــة: ت ــية واالقتصادي ــوث السياس ــز البح مرك  .6
والبحــوث البتروليــة )كابســارك( فــي قضايــا وتحديــات سياســات األنظمــة الكهربائيــة التنظيميــة واالقتصاديــة والبيئيــة.

بالتعــاون مــع 30 شــريًكا محلًيــا ودولًيــا وجامعــات ومراكــز بحثيــة، نعمــل علــى ثمانيــة نمــاذج أوليــة للمنتجــات المبتكــرة مــع بــراءات 
ــركاء  ــع ش ــي م ــتخدام الميدان ــا لالس ــن حالًي ــن مبتكري ــار منتجي ــم اختب ــي، ويت ــم الفن ــة التقيي ــي مرحل ــا ف ــجلة حالًي ــراع مس اخت

اســتراتيجيين. هــذه المنتجــات الثمانيــة الحاصلــة علــى بــراءة اختــراع هــي:

جهــاز قــراءة وتحكــم المرحلــة: جهــاز يتعامــل مــع أنــواع مختلفــة مــن المرحــالت مــن خــالل تطبيــق محمــول يقــوم بتنزيــل أو   .1
تحميــل البيانــات مــن أو إلــى المرحــالت.

نظــام تغذيــة الســيارات اآللــي: وهــو عبــارة عــن حــل ذكــي يهــدف إلــى مراقبــة ســرقة الوقــود مــن خــالل األتمتــة والمراقبــة   .2
عبــر اإلنترنــت وآليــة التنبيــه. يمكــن أن يقلــل مــن التكلفــة التشــغيلية التــي يتكبدهــا أصحــاب األســاطيل ومســتهلكو الوقــود؛ 

الشــركات واألفــراد.

جهــاز كشــف تســرب الغــازات: تقيــس وتكشــف تســرب الغــازات الســامة والعاديــة، وتســجل نبضــات القلــب، واإلجهــاد البدنــي،   .3
ودرجــة الحــرارة المحيطــة. فــي حالــة وجــود أي خطــر، ســيتم إرســال إنــذار مــع موقــع المســتخدم إلــى غرفــة الطــوارئ.

وصلة كابالت الكهرباء: جهاز آلي يربط كابلين )مشترك( مًعا بواسطة تقنية آلية دون تدخل بشري.  .4

.1.2.3

قصة نجاح: تحويل النحاس إلى األلومنيوم

برنامــج  تنفيــذ  بدأنــا   2014 عــام  فــي 
بكابــالت  النحاســية  الكابــالت  اســتبدال 
 131( المتوســط  الجهــد  ذات  األلمونيــوم 
المبــادرة  هــذه  كانــت  فولــت(.  كيلــو 
جــزًءا مــن برنامــج التميــز “لتقويــة المركــز" 
ريــال  مليــار   10 بقيمــة  وفــورات  وتحقيــق 
ســعودي بحلــول عــام 2020. وحتــى اآلن، 
يبلــغ إجمالــي الوفــر المالــي 8.1 مليــار ريــال 
ــج. ــر للبرنام ــاح كبي ــل نج ــو يمث ــعودي، وه س
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المتقدمين 
للبرنامج 

وفاعلياتنا 
لالبتكار

المشاركون 
في برامج 
وفعاليات 

االبتكار

عدد المواهب 
المشمولين 

بالحاضنة
(الموهوبين)

عدد المشاريع 
المشمولة 
بالحاضنة 

النماذج ا�ولية 
للمنتجات 
المبتكرة

عدد براءات 
االختراع 
المودعة 
(ا�ن في 

مرحلة 
التقييم 

الفني)

ــدة  ــول جدي ــع حل ــى جم ــدف إل ــوح يه ــي مفت ــدث ابداع ــو ح ــون  )Hackathon(، وه ــة هاكاث ــم فعالي ــم تنظي ــام 2019، ت ــي ع ف
ومبتكــرة لقطــاع الطاقــة مــن خــالل المشــاركين الداخلييــن والخارجييــن. كمــا قمنــا بإجــراء برنامجيــن مكونيــن مــن 60 مشــارًكا 
مــن برنامــج إنشــاء األعمــال الرياديــة لدينــا، والــذي يســتهدف استكشــاف فــرص عمــل جديــدة فــي الشــركة الســعودية للكهربــاء، 
وتــم عقــد 4 وحــدات لـــ 25 مــن رواد األعمــال فــي برنامــج رواد األعمــال المصمــم لتطويــر مهــارات فريــق العمــل المحتضــن ألعضــاء 

الفريــق. يوضــح الجــدول أدنــاه إنجــازات حاضنــة وحــدة االبتــكار منــذ إنشــائها حتــى اليــوم:

[103-1], [103-2], [103-3], [205-1], [205-2], [205-3], [206-1]

 اخاقيات العمل، الشفافية ومنع السلوك المناهض للمنافسة

للقضــاء  باســتمرار  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  تســعى 
علــى أي شــكل مــن أشــكال الرشــوة والفســاد والممارســات 
المضــادة للمنافســة بمــا يتماشــى مــع التوصيــات الدوليــة مثــل 
ــة.  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة لمنظم ــادئ التوجيهي المب
ــاق  ــة دون إلح ــة ونزيه ــية عادل ــد تنافس ــون بقواع ــن ملتزم نح
ــع  ــة جمي ــن ممارس ــع ع ــا نمتن ــك، فإنن ــس. لذل ــأي مناف ــرر ب ض
أنــواع الفســاد والرشــوة مــن أجــل الحصــول علــى معاملــة 
تفضيليــة غيــر قانونيــة عنــد تلقــي عــروض األســعار للعطــاءات 
تســليم  عنــد  أو  الشــركة  عنهــا  تعلــن  التــي  المناقصــات  أو 
ــز  ــعى لتعزي ــه، نس ــت نفس ــي الوق ــاريع. وف ــات أو المش المنتج

ــاد. ــة الفس ــات مكافح ــى آلي ــا عل ــب موظفين ــي وتدري الوع

يشــرف قســم االمتثــال لدينــا علــى جميــع القضايــا المتعلقــة 
ــن  ــئولية ع ــل المس ــم يتحم ــا ان القس ــل، كم ــات العم بأخالقي
رفــع مســتوى الوعــي حــول منــع الفســاد. تــم تحديــث مدونــة 
قواعــد الســلوك واألخالقيــات الخاصــة بنــا خــالل عــام 2019 
ويمكــن الوصــول إليهــا وتطبيقهــا علــى جميــع الموظفيــن 
كمــا يحظــر القانــون العــروض الفاســدة والوعــود والمدفوعات 

التــي تتــم مــن خــالل أطــراف خارجيــة.

تهــدف سياســة تضــارب المصالــح الخاصــة بالشــركة إلــى تعزيــز 
آليــات الرقابــة الداخليــة ومنــع وكشــف والتعامــل مــع أي حالــة 
تضــارب فــي المصالــح قــد تحــدث فــي الشــركة بمــا يتماشــى 
المســاهمين  وحقــوق  ممتلكاتنــا  لحمايــة  السياســة  مــع 

ــاف. ــة المط ــي نهاي ــة ف ــاب المصلح وأصح

ــة  ــال ومراقب ــان االمتث ــا بضم ــة لدين ــة الداخلي ــل المراجع تتكف
األداء علــى أســاس أســبوعي وربــع ســنوي وســنوي، بمــا فــي 
ذلــك عمليــات المراجعــة فــي الموقــع، للتأكــد مــن وجــود 
ــم  ــا ان قس ــة. كم ــة ذات الصل ــراءات واألنظم ــات واإلج السياس
ضمــان  عــن  أيًضــا  المســؤولة  يتحمــل  الداخليــة  المراجعــة 
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح الخارجيــة. خــالل عــام 2019، أجرينــا 
المراجعــة  وظائــف  مــع  المرجعيــة  المعاييــر  وضــع  عمليــة 
الداخليــة األخــرى فــي شــركات المرافــق المماثلــة حــول العالم 
وخطــة  المخاطــر  لتقييــم  شــامل  تحديــث  بتطويــر  وقمنــا 
المراجعــة الداخليــة للفتــرة 2022-2020. قمنــا بتطويــر وتعزيز 
الخاصــة  والقوالــب  العمــل  وأوراق  وممارســاتنا  منهجياتنــا 
بالتدقيــق الداخلــي بمــا فــي ذلــك تجديــد شــامل وتحديــث 
لدليــل المراجعــة الداخليــة. مــن اآلن فصاعــًدا، نســعى  إلــى 
ــع،  ــر المواق ــا عب ــة بن ــة الخاص ــة المراجع ــة وظيف ــادة هيكل إع
وتطويــر برنامــج تدريبــي يعتمــد علــى الكفــاءة للمراجعيــن 
ــداد  ــج إع ــة نه ــرية وترقي ــوارد البش ــة الم ــع وظيف ــيق م بالتنس
التقاريــر لدينــا إلــى أســلوب إعــداد تقاريــر أصحــاب المصلحــة 

الــذي يعتمــد علــى البيانــات والموضوعيــة والمرئيــة. 

.2.2.3
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2016 2017 2018 2019 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
1,029 933 956 837 

1,029 933 956 660 

%100.0 %100.0 %100.0 %78.8 

 

الوصف حقوق االنسان

مكافحة أعمال
التمييز

المظالم

إجمالي عدد حوادث التمييز

إجمالي عدد الحوادث التي تم حلها
عدد التظلمات المقدمة

عدد التظلمات التي تم النظر بها أو حلها

نسبة التظلمات التي تم النظر بها أو حلها 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير

[103-1], [103-2], [103-3], [205-1], [205-2], [205-3], [412-1], [412-2], [412-3], [102-17][103-1], [103-2], [103-3], [406-1]

مكافحة التمييزحقوق االنسان

وفقــا لمبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة، والقوانيــن واللوائــح 
 96 م/  رقــم  الملكــي  المرســوم  ذلــك  فــي  بمــا  المحليــة، 
والمــؤرخ فــي16 رمضــان 1439 هـــ، يتعيــن علينــا االلتــزام بتعزيــز 
ــون  ــى قان ــة عل ــن الموافق ــال ع ــان   فض ــوق اإلنس ــان حق وضم
الســلوك  قواعــد  مدونــة  نصــت  لقــد  التحــرش.  مكافحــة 
عــام  خــالل  واعتمادهــا  بمراجعتهــا  قمنــا  التــي  واألخــالق، 
2019 علــى النهــج المتبــع تجــاه حقــوق اإلنســان والجوانــب 
حقــوق  مــن  عريضتيــن  فئتيــن  المدونــة  وتميــز  االجتماعيــة. 
اإلنســان: الحقــوق المدنيــة، مثــل الحــق فــي الحيــاة والمســاواة، 
والحقــوق االقتصاديــة والحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة، مثــل 
والضمــان  والتعليــم  والصحــة  والغــذاء  العمــل  فــي  الحــق 
ــتخدام  ــن أي اس ــى ع ــمح أو نتغاض ــا ال نس ــا انن ــي. كم االجتماع
لألطفــال أو العمــل الجبــري، أو أي انتهــاك لحقــوق اإلنســان 
ــي أو  ــل القوم ــس أو األص ــن أو الجن ــرق أو الدي ــاس الع ــى أس عل
اإلعاقــة الجســدية أو الســن ونتجنــب  اإلســاءة الجســدية أو 
المضايقــة الجســدية   بســبب الســلطة )أي التنمــر أو المضايقــة 
مــن قبــل رؤســائهم( أو انتهــاك حقــوق اإلنســان مــن قبــل 
اآلخريــن، وســوف نتخــذ التدابيــر المناســبة فــي حــال علمنــا 
بــأي انتهــاك مــن هــذا القبيــل. لذلــك، نواصــل رفــع الوعــي بيــن 
أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان 
امتثالهــم  لضمــان  ومقاولينــا  لموردينــا  سياســات  ووضــع 
تطبيــق  لضمــان  المحليــة.  وتشــريعاتنا  لمعاييرنــا  الكامــل 
التشــريعات المحليــة، يوفــر خطنــا الســاخن امكانيــة االبــالغ عن 

المخالفــات الــذي يعمــل بواســطة المراجعــة الداخليــة نظاًمــا 
ــط  ــر الخ ــاد. يوف ــا فس ــاكات وقضاي ــن أي انته ــالغ ع ــرًيا لإب س
الســاخن امكانيــة االبــالغ  عــن المخالفــات أيًضــا بطريقــة آمنــة 
إلبــالغ فريــق الخــط الســاخن عــن أي ســلوك غيــر قانونــي كجــزء 
مــن جهــود مكافحــة الفســاد. يتــم الحــاق خدمــة الخــط 
ــي  ــد اإللكترون ــائل البري ــر ورس ــزة الكمبيوت ــذه بأجه ــاخن ه الس
للموظفيــن وهــي متاحــة أيًضــا كتطبيــق محمــول، ممــا يوفــر 
خدمــة مالئمــة ويســهل الوصــول إليهــا، كمــا تســاعد علــى 
زيــادة الشــفافية وتعزيــز االمتثــال للمعاييــر الدوليــة  ذات الصلــة 

بحقــوق اإلنســان.

التعامــل  تــم  172 حالــة.  اإلبــالغ عــن  تــم   ،2019 فــي عــام 
75 % منهــم حــاالت حقيقيــة.  56 منهــم وقــد كانــت  مــع 
حالــة   116 عددهــا  البالــغ  المتبقيــة  الحــاالت  تحويــل  وتــم 
إلــى كيانــات متخصصــة أخــرى. ومــن الجديــر بالذكــر أن %80 
ــات  ــال لسياس ــدم االمتث ــق بع ــت تتعل ــاالت كان ــذه الح ــن ه م
وإجــراءات الشــركة، و10% بســبب بعــض الثغــرات فــي بعــض 
سياســات الشــركة، و8% تتعلــق بإســاءة اســتخدام المنصــب 

بالمضايقــات. تتعلــق  فقــط  و%2  الوظيفــي، 

نســعى جاهديــن لخلــق مــكان عمــل يتــم فيــه تقديــر واحتــرام عمليــة التواصــل المفتــوح والصــادق بيــن جميــع الموظفيــن وهــذا 
يعنــي اننــا ال نتســامح مــع أي ســلوك غيــر محتــرم أو غيــر الئــق أو معاملــة غيــر عادلــة أو أي انتقــام مــن أي نــوع. يعتمــد التوظيــف 
ــع  ــن لجمي ــرة ويمك ــارات والخب ــالت واألداء والمه ــى المؤه ــركة عل ــي الش ــدم ف ــض والتق ــب والتعوي ــر والتدري ــغيل والتطوي والتش
موظفينــا الوصــول إلــى مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بنــا مــن خــالل موقعنــا الداخلــي كمــا يتمتــع الموظفــون بفرصــة اإلبــالغ 
ــر إدارة االمتثــال المؤسســي،  عــن أي انتهــاك محتمــل لهــذه السياســة لمشــرفهم أو مديرهــم أو قســم المــوارد البشــرية أو مدي
وكذلــك مــن خــالل الخــط الســاخن الســري المخصــص للتبليــغ عــن المخالفــات. ومنــذ عــام 2016، لــم يتــم االبــالغ عــن أي حــوادث 
تمييــز. وقــد انخفــض عــدد الشــكاوى المقدمــة فــي عــام 2019 بنســبة 12% مقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث تــم التعامــل مــع %79 

منهــا أو حلهــا خــالل العــام. 

.3.2.3
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الملحق أ

فهرس محتوى
مبادرة اعداد 

التقارير العالمية 
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99 98

1-102 اسم المؤسسة

2-102 ا�نشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، 

والخدمات

3-102 موقع المقر الرئيسي

4-102 موقع العمليات

5-102 الملكية والشكل القانوني

6-102 ا�سواق التي يعمل بها البنك

7-102 حجم المؤسسة

8-102 معلومات عن الموظفين والعاملين ا�خرين

9-102 سلسلة التوريد

10-102 تغييرات كبيرة في المؤسسة وسلسلة 

التوريد الخاصة بها

1-1102 المبدأ أو النهج االحترازي

12-102 المبادرات الخارجية

13-102 عضوية الروابط

14-102 بيان من كبار صانعي القرار

16-102 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك

18-102 هيكل الحوكمة وتكوينه

40-102 قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

41-102 اتفاقيات المفاوضة الجماعية

42-102 تحديد واختيار أصحاب المصلحة

43-102 النهج المتبع تجاه إشراك أصحاب المصلحة

44-102 الموضوعات والمخاوف الرئيسية المثارة

5

11

11

8,9

8,9

8, 9

11, 12

58

12,13

13

13

13,14

29,63

6,7

10

31

32

33

33

32

86,87

5

18

5

5

5

5

5

96

58,88,93

12,84

GRI 101: أساسيات 2016     
ا²فصاحــات  المعياريــة  العامــة     

ملف المؤسســة    

االســتراتيجية    

ا�خالقيــات والنزاهــة    

الحوكمــة    

إشراك أصحاب المصلحة

ممارســة إعداد التقارير    

45-102 الكيانات المدرجة في البيانات المالية 

الموحدة

46-102 تعريف محتوى التقرير ونطاق الموضوعات

47-102 قائمة بالموضوعات الرئيسية

50-102 فترة إعداد التقارير

51-102 تاريخ أحدث تقرير

52-102 دورة إعداد التقارير

53-102 جهة االتصال الخاصة با�سئلة المتعلقة 

بالتقرير

54-102 مطالبات التقارير وفًقا لمعايير المبادرة 

العالمية ²عداد التقارير

55-102 فهرس محتويات معايير المبادرة العالمية 

²عداد التقارير

56-102 التأكيد الخارجي

المحذوف التوضيحالسببالجزء 
المبادرة معيار 

ا²فصاحالعالميــة ²عداد التقارير
أسباب عدم ا²فصاح رقم (أرقام) 

الصفحة 

:102 GRI
ا²فصاحات

المعيارية العامة
2016

موضوعــات جوهريــة     
السلســلة 200 (الموضوعات االقتصادية)     

ا�داء االقتصــادي     

التواجد في الســوق     

ممارســات   الشــراء     

مكافحة  الفســاد     

الســلوك  المناهض  للمنافســة     

المحذوف التوضيحالسببالجزء 

83

83

83

83

54,55,56,
57

11

11

11

85

85

77

77

77

79

93

93

93

93

:103 GRI
 نهج ا�دارة

 2016

:103 GRI
 نهج ا�دارة

 2016

:204 GRI
ممارسات الشراء

 2016

:205 GRI
مكافحة الفساد 

:206 GRI
السلوك المناهض 

للمنافسة 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:201 GRI
ا�داء االقتصادي 

:202 GRI
التواجد في السوق

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

المبادرة معيار 
ا�فصاحالعالميــة �عداد التقارير

أسباب عدم ا�فصاح رقم (أرقام) 
الصفحة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

1-206 ا�جراءات القانونية للسلوك المناهض 
للمنافسة ومكافحة االحتكار والممارسات 

االحتكارية

1-205 العمليات التي خضعت لتقييم على أساس 

المخاطر المتعلقة بالفساد

2-205 التواصل والتأهيل حول سياسات وإجراءات 

مكافحة الفساد

3-205 حوادث الفساد المؤكدة وا�جراءات المتخذة

1-204 نسبة ا�نفاق على الموردين المحليين

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

1-201 القيمة االقتصادية المباشرة المنتجة 
والموزعة

3-201 التزامات خطة المنافع المحددة وخطط 
التقاعد ا�خرى

1-202 نسب ا�جور على مستوى الدخول القياسي 
حسب الجنس مقارنًة بالحد ا�دنى ل¹جور 

المحلية
2-202  نسبة كبار الموظفين المعينين من المجتمع 

المحلي

93,94

93,94

93,94

93,94

93,94

93,94
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101 100

موضوعــات  جوهريــة     
السلســلة 300 (الموضوعات البيئية)     

ا�داء االقتصــادي     

الميــاه     

التنــوع  البيولوجــي     

االنبعاثــات     

النفايات الســائلة والمخلفات     

االمتثــال   البيئــي     

المحذوف التوضيحالسببالجزء 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:302 GRI
الطاقة

المبادرة معيار 
ا�فصاحالعالميــة �عداد التقارير

أسباب عدم ا�فصاح رقم (أرقام) 
الصفحة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

12

12

12

43,44

43,44

43,44

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه
2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

48
48
48

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه
2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

32,33
32,34
32,34

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه
2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

42,43
42,43
42,43

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:307 GRI
االمتثال البيئي 2016

:305 GRI
االنبعاثات 2016

:304 GRI
التنوع البيولوجي 

2016

:303 GRI
المياه والنفايات 

السائلة 

:306 GRI
النفايات 2020

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه
2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

30,31
30,32
30,33

1-302 استهالك الطاقة داخل المؤسسة

2-302 استهالك الطاقة خارج المؤسسة

4-302 الحد من استهالك الطاقة

5-302 تخفيضات متطلبات الطاقة من المنتجات 

والخدمات

35,36,37

35,36,37

35,36,37

35,36,37

1-303 التفاعالت مع المياه كمورد مشترك
2-303 إدارة ا³ثار المتعلقة بتصريف المياه

3-303 سحب المياه
4-303 تصريف المياه

5-303 استهالك المياه

42,43,44
42,43,44

44
44
43

1-304 المواقع التشغيلية المملوكة أو المستأجرة 
أو المدارة أو المجاورة للمناطق المحمية 

والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع 
البيولوجي الكائنة خارج المناطق المحمية

2-304 ا³ثار الكبيرة التي تحدثها ا�نشطة 
والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي

3-304 الموائل المحمية أو المجددة

44

44
44

1-305 انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (نطاق 1)
2-305 انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة 
الناتجة عن استهالك الطاقة (نطاق 2)

3-305 انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق 3) غير 
المباشرة ا�خرى

4-305 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة
7-305 أكاسيد النيتروجين (NOX) وأكاسيد الكبريت 

(SOX) وانبعاثات الهواء الكبيرة ا�خرى

32
32

32

32
32

1-306 توليد النفايات والتأثيرات الهامة المتعلقة 
بالنفايات

2-306 إدارة ا³ثار المتعلقة بالنفايات الكبيرة
3-306 النفايات المتولدة

4-306 النفايات المحولة من موقع التخلص
5-306 النفايات الموجهة إلى موقع التخلص

43,44,45

43,44,45
45
45
45

130,34-307 عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

موضوعــات جوهريــة     
السلســلة 400 (الموضوعات االقتصادية)     

الوظائــف     

الصحة والســالمة المهنية     

التدريــب   والتعليــم     

التنــوع   وتكافــؤ الفــرص     

المحذوف التوضيحالسببالجزء 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:401 GRI
الوظائف

2016

المبادرة معيار 
ا�فصاحالعالميــة �عداد التقارير

أسباب عدم ا�فصاح رقم (أرقام) 
الصفحة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

55,56

55,56

55,56

61,62

61,63

61,64

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

57,58

57,59

57,60

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:405 GRI
التنوع وتكافؤ 

الفرص 2016

:404 GRI
التدريب والتعليم 

2016

:403 GRI
الصحة والسالمة 

المهنية
2018

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

52,53

52,53

52,53

53

1-401 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك العمل
2-401 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكلي والتي 

ال تمنح لموظفي الدوام الجزئي أو المؤقت
3-401 ا�جازة الوالدية

54
60

60

1-403  نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

2-403 تحديد المخاطر وتقييم المخاطر والتحقيق 

في الحوادث

3-403 خدمات الصحة المهنية

4-403 مشاركة العمال واالستشارات واالتصاالت 

بشأن الصحة والسالمة المهنية

5-403 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

6-403 تحسين صحة العمال

7-403 منع آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة 

مباشرة بعالقات العمل وتخفيفها

8-403 العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة 

والسالمة المهنية

9-403 إصابات العمل

10-403 اعتالل الصحة المتعلق بالعمل

62

62

62

62

62

62

62

62

62,63

62,63

1-404 متوسط ساعات التدريب السنوية لكل 

موظف

2-404 برامج لرفع مستوى مهارات الموظفين 

وبرامج المساعدة على االنتقال إلى مناصب 

أعلى

3-404 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون 

مراجعات منتظمة عن ا¾داء والتطوير 

الوظيفي

57,61

57,62

59

1-405 تنوع هيئات الحوكمة والموظفين
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103 102

موضوعــات جوهريــة     
السلســلة 400 (الموضوعات االقتصادية)     

عــدم  التمييــز     

تقييم حقوق ا�نسان

المجتمعــات   المحليــة     

التقييــم   االجتماعــي  للمورديــن     

خصوصيــة   العمــالء     

المحذوف التوضيحالسببالجزء 

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

:406 GRI
عدم التمييز

2016

المبادرة معيار 
ا�فصاحالعالميــة �عداد التقارير

أسباب عدم ا�فصاح رقم (أرقام) 
الصفحة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

95

95

95

95

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

94

94

94

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

64,66,67

64,66,67

64,66,67

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

72,77,78

72,77,78

72,77,78

:103 GRI
 نهج ا�دارة 

1-103 شرح الموضوع الجوهري ونطاقه

2-103 نهج ا�دارة ومكوناته

3-103 تقييم نهج ا�دارة

72

72

72

72

1-406  حوادث التمييز وا�جراءات التصحيحية 
المتخذة

:412 GRI
تقييم حقوق 

ا�نسان
2016

1-412 العمليات التي خضعت لمراجعات حقوق 
ا�نسان أو تقييمات ا¨ثر

2-412 تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات 
حقوق ا�نسان

3-412 االتفاقيات والعقود االستثمارية الهامة التي 
تتضمن بنود حقوق ا�نسان أو التي خضعت 

لفحص حقوق ا�نسان

94

94

94

:413 GRI
المجتمعات 

المحلية
2016

1-413 عمليات مشاركة المجتمع المحلي وتقييم 
التأثيرات وبرامج التطوير

2-413 العمليات التي تنطوي على آثار سلبية فعلية 
ومحتملة على المجتمعات المحلية

64,66,67

64,66,67

:414 GRI
التقييم االجتماعي 

للموردين
2016

1-414 موردون جدد تم فحصهم باستخدام 
معايير اجتماعية

2-414 ا¶ثار االجتماعية السلبية في سلسلة التوريد 
وا�جراءات المتخذة

72,77,78

72,77,78

:418 GRI
خصوصية العمالء

2016

1-418 شكاوى جوهرية تتعلق بانتهاك خصوصية 
العمالء وفقدان بيانات العمالء




