
 

 

 
 

 نشرة إصدار
 الشركة السعودية للكهرباء

 م(5/2/1333هـ )الموافق 03/21/2213ألنظمة المملكة العربية السعودية في  وفقا   )شركة مساهمة مؤسسة
  2323250100التجاري رقم السجل 

 
 تطرح

 م4502صكوك االستثمار التي تنتهي في 
"( وذلك بالقيمة الصكوك)" م4502"( صكوك استثمار تنتهي في الشركة" أو "ُمصِدرالتصدر الشركة السعودية للكهرباء )"

موجودات  تحويل ملكيةاتفاقية موجودات الصكوك )" ووفقا  التفاقية تحويل ملكية .دون خصم أو عالوة إصدار سميةاإل
أمين )" وشركة الكهرباء للصكوك ُمصِدرالبين  )كما هو معرف أدناه(تاريخ اإلقفال "( تؤرخ في أو قريبا  من الصكوك

موجودات بتحويل  ُمصِدرال، سيقوم حملة الصكوك"( وكيل)" شركة السعودي الفرنسي كابيتال"( وموجودات الصكوك
أمين موجودات ( إلى ("الشروط") هذه نشرة اإلصدار" من شروط وأحكام الصكوك)كما هي معرفة في قسم " الصكوك
 ُمصِدرالبين  اإلقفالتاريخ "( الذي يؤرخ في أو قريبا  من إعالن الوكالةووفقا  إلعالن الوكالة )" .سنة أربعينلمدة  الصكوك

 بموجودات الصكوك موجودات الصكوكأمين ، يحتفظ للشروطووفقا   وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكو
 .التي يمتلكها كل منهمللصكوك  سميةللقيمة اإل وفقا   "(حملة الصكوك)" حملة الصكوكلصالح 

من كل سنة، ابتداء  من  وأكتوبر ويوليو وأبريل ينايرمن   03 ستكون توزيعات األرباح الدورية ربع سنوية وذلك في يوم
)كما هو معّرف في قسم  يوم عملأو إذا لم يكن أي من هذه األيام  ،م1352 يناير 03بـ وانتهاء   م1322 أبريل 03
يوم التالي ما لم يكن ذلك اليوم يقع في الشهر التقويمي التالي، وفي تلك الحالة، يكون  يوم العمل(، فيكون "الشروط")

 لحملة الصكوكأن يدفع  ُمصِدرالقع من "(، ُيتو تاريخ التوزيع الدوريالسابق مباشرة )وُيطلق على كل يوم منها " العمل
 الهامشو معدل العمولة األساسي"( محسوبا  على أساس الشروط)كما هو معّرف في " التوزيع الدوريمبلغا  يعادل مبلغ 

تاريخ القائمة في  للصكوك( 20 في الصفحة)كما هي معرفة  سميةالقيمة اإل"( من إجمالي الشروط)كما هو معرف في "
المعنية )كما هي  فترة التوزيع الدوري"( الذي يسبق مباشرة اليوم األخير من الشروط)كما هو معرف في " قيد التحويل
 ."(الشروطمعرفة في "

)كل كما هو معّرف في  أمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوكلصالح  ُمصِدراليتم إبرامه من  لتعهد شراءوفقا  
"( يتعهد تعهد الشراء)" تاريخ اإلقفالونيابة عنهم( في أو قريبا  من  الصكوكحملة ( )لصالح "المصطلحات والتعريفات"
( المحدد "الشروط")كما هو معرف في  سعر الشراء ودفع حملة الصكوك وكيلمن  الصكوك موجوداتبشراء  ُمصِدرال

  م1302و  م1312من أعوام  ينايرشهر التي تقع في  تواريخ التوزيع الدورية، والذي يتناقص مع مرور الزمن، في مسبقا  
 أو حالة اإلخالل في التوزيع مبلغأو  إضافي مبلغ أي مبالغ سارية من جانب إلى"( تاريخ شراء)كل منها "  م1322و

 .((الممارسة حاالت( 22 الشرط)فضال  راجع  محدد مبلغ

  2من  1الجزء  - إصدارنشرة 

ونشرة اإلصدار  2من  2: يجب قراءة هذه النشرة مع نشرة إصدار الشركة السعودية للكهرباء الجزء 2من  1نشرة إصدار الشركة السعودية للكهرباء الجزء 

 (www.cma.org.sa ية سوق المالالعلى الموقع اإللكتروني لهيئة  فران كالهماالمتو)م 28/1/2113هـ الموافق 27/3/1331التكميلية المؤرخة 
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 2،211،580،025مقسما  على رياال  سعوديا   22،115،800،253يبلغ رأس المال المدفوع للشركة السعودية للكهرباء 
المملكة العربية  حكومةتملك  ."(األسهم المصدرةة للسهم الواحد )"سعودي ترياال 23اسمية قدرها  قيمةب عادي سهم

 أرامكو السعوديةكما تملك  سهم المصدرةألامن تقريبا   %4230 هذهفي تاريخ نشرة اإلصدار  "(الحكومة)" السعودية
من تقريبا  % 2030أما النسبة المتبقية البالغة  .للحكومة، وهذه األخيرة مملوكة بالكامل المصدرةاألسهم من  تقريبا   138%
 .العربية السعودية في المملكة فمملوكة للجمهور الشركةأسهم 

من  أيام عمل 4وتنتهي بعد (م1322 يناير 8)الموافق هـ0/0/2205 في  الصكوكتبدأ فترة تقديم طلبات االستثمار في 
من تاريخ انتهاء فترة  أيام عمل 23ال يتجاوز  تاريخ"( وستصدر الصكوك في فترة تقديم طلبات االستثمارذلك التاريخ )"

)كما هم  األشخاص المؤهلينوبيعها وتسليمها على  الصكوكويقتصر طرح  ."(تاريخ اإلقفال)" تقديم طلبات االستثمار
على الشركات والهيئات االستثمارية )كما هي معرفة في قسم  للصكوك، وسيكون التوزيع األساسي (الشروطمعرفون في 

الذين ليسوا بشركات وهيئات استثمارية شراء  لألشخاص المؤهلينهذه(، ولكن يمكن  نشرة اإلصدار" من االكتتاب والبيع"
تمام عملية االكتتابانتهاء فترة الطرح و  بعدمن الشركات والهيئات االستثمارية  الصكوك  .ا 

لالطالع على مناقشة لبعض العوامل التي ينبغي النظر فيها  .على مخاطر وشكوك محددة الصكوكينطوي االستثمار في 
بعناية  هذه نشرة اإلصدار" من عوامل المخاطرة" و"مهمإشعار مراجعة قسمي " يجب، الصكوكفيما يتصل باالستثمار في 

 .هذهنشرة اإلصدار موضوع  الصكوكتامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في 

 ومتعهدا التغطية العروضاستقبال  يرامديرا اإلصدار ومد

 
 

 
 (م48/5/4552 الموافق)  هـ47/3/5230 بتاريخ نشرة اإلصدار هذه صدرت 

 
السوق  هيئةحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن ب دمتمعلومات قُ على  هذه نشرة اإلصدارتحتوي 
 علىويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم  ."(الهيئة"المشار إليها بـالمملكة العربية السعودية )ب المالية
حسب بويؤكدون هذه،  نشرة اإلصدارمجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في  230الصفحة 

لى الحد المعقول، أنه ال توجد  وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم  أيعلمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وا 
 أي( تداول"السوق المالية السعودية )"شركة و  الهيئةوال تتحمل  .مضللة فيهاإفادة واردة  أيإلى جعل  النشرة تضمينها

 أيا صراحة من مهينفس انأي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي ان، وال تعطيالنشرة هذهمسؤولية عن محتويات 
 .هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها النشرة هذهخسارة تنتج عما ورد في  أيمسؤولية مهما كانت عن 
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المتحصل )كما هو معرف في  صافي الدخلمن الصكوك بموجب  والمبالغ اإلضافية مبالغ التوزيع الدورييتم سداد 
في  لحملة الصكوك المستحقة مبالغ التوزيع الدوريوالذي يتوقع أن يكون كافيا  لتغطية  موجودات الصكوك من"( الشروط"

ذا كان  .تاريخ توزيع دوريكل  مبلغ يتجاوز  فترة توزيع دوريعن أية  موجودات الصكوكالمتحصل من  صافي الدخلوا 
"( بالمبلغ الفائض نيابة عن مدير موجودات الصكوكالشركة بصفتها مدير موجودات الصكوك )" ، تحتفظالتوزيع الدوري

استخدام  لمدير موجودات الصكوكويحق  .للشروط وفقا   "( والذي يكون واجب الدفعاالحتياطيحملة الصكوك كاحتياطي )"
أو استثماره أو أي خسارة تنشأ عن ذلك  ياالحتياطوسيكون أي عائد على استخدام  .لحسابه الخاص االحتياطيواستثمار 
ذا و  .وحده مدير موجودات الصكوكلحساب  تاريخ التوزيع التاريخ الذي يقع قبل  بحلولمدير موجودات الصكوك قدم ا 
بأن المبلغ المخصص يفيد  وكيل حملة الصكوكإلى  ( يوما  مباشرة إشعار ا13بستين ) م1310 أكتوبر في يقعالذي  الدوري

القائمة في ذلك التاريخ،  للصكوك سميةالقيمة اإل% من إجمالي 5)كما في تاريخ ذلك اإلخطار( أقل من  لالحتياطي
 .لتعهد الشراء وفقا   موجودات الصكوكشراء المصدر وا من طلبأن ي لحملة الصكوكعندها يجوز ف

تواريخ في  لحملة الصكوك التوزيع الدوريبمبالغ للوفاء  موجودات الصكوكوفي حالة عدم كفاية األموال المحصلة من 
اتفاقية إدارة في أداء التزاماته بموجب  مدير موجودات الصكوكوكان هذا النقص نتيجة لتقصير أو إهمال  التوزيع الدوري

ألي من تعهداته أو  ُمصِدرالأو نتيجة إلخالل  إعالن الوكالة( أو "الشروط"كما هي معرفة في ) موجودات الصكوك
حاالت ") 1-22 الشرط، وفي حاالت معينة أخرى مبينة في )كما هي معرفة في الشروط( لوثائق الصكوك وفقا   تهتأكيدا
 موجوداتوتتم عملية شراء  .الصكوك موجوداتشراء  ُمصِدرالأن يطلبوا من  لحملة الصكوكعندها يجوز ف(، "خاللاإل

 الشراء تاريخفي  سعر الشراءويتم دفع  .لتعهد الشراء وفقا   ُمصِدرالعلى  الصكوك موجوداتهذه عن طريق بيع  الصكوك
السجل والملكية ) (ج0) للشرط وفقا   المعني التحويل قيد تاريخ في العمل بدء عند صكوك كحامل سجلالم لشخصل المعني

 .(وعمليات النقل

أو فترة أخرى، أقل من مبلغ  دوريفترة توزيع ( فيما يخص أية "الشروط")كما هو معرف في  الدخل الفعليفي حال كان 
رقم  بقرار مجلس الوزراء( لخفض أو تعديل التعرفة المذكورة 2( نتيجة إّما )"الشروط")كما هو معرف في  الدخل المحدد

)كما هو معرف في  575القرار رقم م( )وكما هو معدل بموجب 2880نوفمبر  03هـ )الموافق 22/0/2228بتاريخ  218
للقرار رقم ، أو بسبب التعديل أو اإلضافة أو اإللغاء بأي شكل تاريخ اإلقفال"( النافذ في 561رقم  رالقرا( )""الشروط"

( بتغيير الجهة المزودة "المصطلحات والتعريفات")كما هو معرف في  العمالء المحددين( لقيام أي من 1، أو )561
 الدخل الفعليمبلغا  مساويا  للفرق بين  االحتياطي إلىأن يضيف  ُمصِدرال، فإن على الُمصِدربالكهرباء بجهة أخرى غير 

 .الدخل المحددو

القيمة ويتحدد إجمالي ، "(سميةالقيمة اإل)" صكلكل لاير سعودي  2،333،333تبلغ  قيمة إسميةالصكوك بيتم تسجيل س
)كما هو  ومديري اإلصدار ُمصِدرالباالتفاق بين  الهامشوالتي ستصدر  للصكوكوصافي المتحصالت المتوقعة  سميةاإل
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تقريبا  )فضال  راجع قسم  م1322 يناير 10 هذه( ويتم اإلعالن عنها في تاريخ يتوقع أن يكون نشرة اإلصدارمحدد في 
 .هذه( نشرة اإلصدار" في االكتتاب والبيع"

من قائمة  إصداراتستة  ُمصِدرلل سهما  عاديا  كما أن 2،211،580،025 المصدريبلغ عدد األسهم المصدرة من قبل 
الصكوك ، اثنان منها في السوق المحلية وأربعة في السوق العالمية، لمزيد من التفصيل حول هذه اإلصدارات، فضال  راجع 

  .هذه نشرة اإلصدار" من األخرى المديونياتملخص قسم "

كما تم تلبية كافة المتطلبات الالزمة لذلك و والوفاء بالمتطلبات  للهيئة القائمة الرسميةفي  الصكوكتم تقديم طلب لتسجيل  
"قواعد التسجيل م )1321يناير  11م، والمعدلة في 1332أكتوبر  2الصادرة في لقواعد التسجيل واإلدراج  وفقا   لإلدراج
كما سيتم تعيين  ."اإلعفاءات -معلومات عامة كما هو مبين في " الهيئة التي أقرتها اإلعفاءاتعدا بعض ( ، واإلدراج"
في نظام المقاصة  الصكوكوسيتم قبول  .يخلفه( مسجل" وهو وصف يشمل أي المسجل)" للصكوككمسجل  تداول

" لسجل والملكية وعمليات التحويلا – شروط وأحكام الصكوك، كما هو موضح في قسمي"لتداولوالتسوية التابع 
 ." على التوالياالكتتاب والبيعو"

"( الصك الرئيسيدون كوبونات مرفقة )"ب يرئيس صكشكل حصص مسجلة في  فيفي جميع األوقات  الصكوك تتمثَّل
كقيود دفترية غير ورقية فقط ولن يتم إصدار شهادات ورقية نهائية إلى  الصكوكوتحفظ  .وكيل حملة الصكوكلدى  ودعي

 .الصكوكعن ملكيتهم في  حملة الصكوك
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 مهمإشعار 

وعند تقديم طلب ، لالكتتاب المطروحة الصكوكو ُمصِدربالتفاصيل عن المعلومات المتعلقة  هذهنشرة اإلصدار  تقدم
نشرة ، سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها الصكوكاالستثمار في 

ومتعهدي  مديري استقبال العروضو مديري اإلصدارو ُمصِدرالوالتي يمكن الحصول على نسخ منها من  هذه اإلصدار
(، أو عن طريق زيارة مواقعهم اإللكترونية "المصطلحات والتعريفات" )حسب تعريفهم في وتداول التغطية

(sa.com.se.www ،sa.com.hsbcsaudi.www  ، www.sfc.sa  وwww.tadawul.com.sa). 

ر كمديرين لإلصداشركة السعودي الفرنسي كابيتال و  المحدودة السعودية العربية سي بي إس كال من إتش ُمصِدرالعين 
بالصكوك ( فيما يتعلق " مديري استقبال العروضو مديري اإلصدار)" وكمتعهدين للتغطية كمديرين الستقبال العروضو

 .هذه نشرة اإلصدارموضوع 

أعضاء مجلس ويتحمل ، قواعد التسجيل واإلدراجلاللتزام بمتطلبات على معلومات تم تقديمها  هذهنشرة اإلصدار تحتوي 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن  هذهنشرة اإلصدار " من اإلدارة والموظفونالذين تظهر أسماؤهم في قسم " اإلدارة

لى هذهنشرة اإلصدار دقة المعلومات الواردة في  ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وا 
إفادة واردة هنا  إلى جعل أية الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم ذكرها في نشرة اإلصدار هذه

هذه، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو  نشرة اإلصدارأية مسؤولية عن محتويات  تداولو الهيئةوال تتحمل  .مضللة
هذه أو عن  نشرة اإلصداراكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في 

قام بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها نشرة  ُمصِدرالوفي حين أن  .االعتماد على أي جزء منها
اإلصدار هذه في تاريخ إصدارها، وأن جزءا  كبيرا  من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية، 

أو لدى  ومتعهدي التغطية استقبال العروضمديري و مديري اإلصدارأو  ُمصِدرالومع أنه ال يوجد لدى أي من 
أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة  ُمصِدرالمستشاريهما أو لدى أي من مستشاري 

هذه عن السوق والقطاع، وعليه  نشرة اإلصدارجوهري ا، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في 
 .ه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أٍي من هذه المعلوماتفإن

وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير هذهنشرة اإلصدار  إن المعلومات التي تضمنتها
التي يمكن أن تتأثر بشكٍل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم  الصكوكوقيمة  ُمصِدرللبالوضع المالي 

وتكاليف التمويل والضرائب وحساب الزكاة أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة 
بأنه وعد أو  الصكوكمنشور حول أو أي تواصل شفهي أو خطي أو  هذهنشرة اإلصدار وال ينبغي اعتبار تقديم  .ُمصِدرال

 .إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية

 ومتعهدي مديري استقبال العروضو مديري اإلصدارأو  ُمصِدرالبمثابة توصية من  هذهنشرة اإلصدار ال يجوز اعتبار 
ذات طبيعة عامة تم  هذهنشرة اإلصدار وتعتبر المعلومات الموجودة في  الصكوكأو أي من مستشاريهم لشراء  التغطية

ويتحمل كل مستلم  .إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة
ولتقييم مدى  الصكوك، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة عن هذهلنشرة اإلصدار 

 .هذه بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به نشرة اإلصدارمالءمة المعلومات المدرجة في 

 10 الموافق) هـ14/0/2205يعتبر شامال  لهذه الوثيقة المؤرخة في  "نشرة اإلصدارإلى "هذه نشرة اإلصدار إن اإلشارة في 
هذه على نبذة عن الفقرات  نشرة اإلصدارتحتوي و  .باإلضافة إلى أية إضافات، وتعديالت متعلقة بها ( م1322 يناير

http://www.se.com.sa/
http://www.hsbcsaudi.com.sa/
http://www.sfc.sa/
http://www.tadawul.com.sa/


 

6 
 

 موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةو تعهد الشراء منهذه  نشرة اإلصدارللمسودات المعدة في تاريخ  الرئيسية
 .("الشروط")كما هي معرفة في  اتفاقية إدارة الدفعاتو موجودات الصكوك اتفاقية إدارةو إعالن الوكالةو

 طلبات االستثمارتواريخ هامة للمكتتبين وطرق تقديم 

استقطاب طلبات  التغطية ومتعهدي العروضمديري استقبال و لمديري اإلصدار، يجوز فترة تقديم طلبات االستثمارخالل 
 اومتعهد العروضاستقبال  امدير و اإلصدار امدير و الُمصِدرمن المستثمرين المحتملين، بينما يبحث  الصكوكمبدئية لشراء 

  .ويتفقان عليها الهامشمسألة  التغطية

( ألي "االستثمارنموذج طلب )" على الوجه المطلوبطلب شراء معبأ تقديم  الصكوكفي شراء الراغبين األشخاص على 
 وسداد قيمةفترة تقديم طلبات االستثمار قبل نهاية  ومتعهدا التغطية العروضمديري استقبال و مديري اإلصدار من

مديري لدى أي من نماذج طلب االستثمار وسوف تتوفر ، نموذج طلب االستثمار للتعليمات الواردة في وفقا   الصكوك
بأقل من  الصكوك لالستثمار فيوال تقبل أي طلبات  .ومتعهدي التغطية العروضمديري استقبال و اإلصدار

لاير سعودي أو من المكتتبين   2،333،333بمبالغ ال تزيد عن مضاعفات صحيحة قدرها أو  سعودي لاير 2،333،333
 .الشركات والهيئات االستثماريةمن غير 

ن من مواطني المملكة العربية السعودية ما عدا األشخاص الطبيعيي حملة الصكوك كأحدال يجوز تسجيل أي شخص 
ولديهم سجل تجاري ساري المفعول المملكة "(، أو غيرهم من األشخاص المعنويين الذين لديهم منشآت دائمة في المملكة)"

)"األشخاص  المملكةبحساب بنكي في  ونفي أي من الحالتين، يحتفظ ن، والذيوزارة التجارة والصناعةصادر عن 
لن يتم  للصكوك األوليالتوزيع  إال أن، كحملة صكوك األشخاص المؤهلين وعلى الرغم من أنه يجوز تسجيل .المؤهلون"(

 ينطبق عليه أي ممامؤهل  شخص" كل "الشركة والهيئة االستثمارية ويعني مصطلح .االستثمارية والهيئاتللشركات إال 
 :يلي

 بمزاولة العمل في مجال األوراق المالية؛ الهيئةشخص مرخص له من قبل  )أ( 

 ؛لوائح أعمال األوراق المالية للهيئةمن  2كما هو محدد في الملحق  ىشخص معف )ب( 

 أي مما يلي: )ج( 

 مليون لاير سعودي؛ 53شركة تمتلك أو عضو في مجموعة شركات تمتلك موجودات صافية ال تقل عن  ة( أي2)

 مليون لاير سعودي؛ أو  53هيئة أو شراكة أو مؤسسة أخرى غير مسجلة ال تقل موجوداتها الصافية عن  ة( أي1)

( أي شخص )"أ"( أثناء العمل بصفته مديرا  أو مسؤوال  أو موظفا  لدى شخص )"ب"( يقع ضمن المعنى الوارد في 0)
بأي نشاط في مجال مسؤوال  عن قيام الشخص ب  أيكون الشخص  ( حيث1( أو )2الفقرتين الفرعيتين )

 أو األوراق المالية؛

 .المملكة ألنظمة وفقا   مؤسسة حصلت على رخصة لمزاولة األعمال المصرفية )د( 

الشركات والهيئات فيما بعد من  الصكوكشراء  الشركات والهيئات االستثماريةمن غير  لألشخاص المؤهلينويمكن 
تمام عملية االكتتاب بعد انتهاء االستثمارية  .فترة الطرح وا 

محظورا  بموجب  المملكةوبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غير الصكوك هذه وطرح  نشرة اإلصدارتوزيع  ربما يكونو 
 شخصيطلبان من كل  التغطية ومتعهدي مديري استقبال العروضو  مديري اإلصدارو ُمصِدرالولذا فإن  ،األنظمة السارية
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ولالطالع على وصف لبعض القيود التي تحكم طرح  هذه اإللمام بأي قيود نظامية ومراعاتها اإلصدارنشرة يحوز على 
االكتتاب ، ُيرجى مراجعة قسم "بالصكوكهذه ومواد اإلصدار األخرى المتعلقة  نشرة اإلصداروتوزيع الصكوك وبيع وتسليم 

 .هذهنشرة اإلصدار " في والبيع

بعد و .التغطية ومتعهدي ي اإلصدار ومديري استقبال العروضالُمصِدر ومدير بناء  على تقدير  الصكوكسيكون تخصيص 
جمالي  الهامشبنشر  الُمصِدر، سيقوم الصكوكوحال االنتهاء من تخصيص  راالستثمافترة تقديم طلبات انتهاء  القيمة وا 

جمالي المتحصالت المتوقعةو ، سميةاإل  مديري اإلصدارو لُمصِدرلالموقع االلكتروني المقرر إصدارها، على  للصكوك ا 
  .وتداول التغطية ومتعهدي العروضمديري استقبال و

نموذج طلب نظرا  ألن توقيع  الصكوكقبل تعبئة طلب شراء  الشروطويتعين على جميع المستثمرين المحتملين قراءة 
 .الشروطيشكل قبوال  وموافقة من المستثمر على  االستثمار

 واإلفادات المستقبليةالتوقعات 

وقد تختلف ظروف التشغيل  على أساس افتراضات محددة ومعلنة، هذهنشرة اإلصدار لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها 
 .المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من بعض  الواردة في نشرة اإلصدار هذه "إفادات مستقبلية"تمثل بعض التوقعات 
الكلمات المستخدمة مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من الممكن" أو "سوف" أو " ينبغي" أو "متوقع" أو "قد" 

وتعكس هذه  من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى،أو "يعتقد" أو الصيغ النافية لهذه المفردات أو غيرها 
وهناك العديد من ، الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا  لألداء المستقبلي ُمصِدرالاإلفادات وجهة نظر 

ؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما وت لشركةالعوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها ا
وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن  .كان متوقعا  صراحة أو ضمنيا  في اإلفادات المستقبلية المذكورة

 " فيعوامل المخاطرة)راجع قسم " هذهنشرة اإلصدار أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال  في قسم آخر من 
وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة  .(هذهنشرة اإلصدار 

نشرة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في 
 .هذهاإلصدار 

ال يعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو  ُمصِدرالفإن التسجيل واإلدراج،  قواعدومع مراعاة متطلبات 
، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية هذهنشرة اإلصدار السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها 

فتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية ونتيجة لهذا وللمخاطر األخرى واألمور غير المتيقنة واال أو غيره،
وعليه فإنه يجب على  أو قد ال تحدث إطالقا   ُمصِدرالقد ال تحدث على النحو الذي يتوقعه  هذهنشرة اإلصدار المبينة في 

ت المستقبلية المشترين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادا
 .بشكل أساسي
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 نشرة اإلصدار التكميلية

 تاريخ من ، في أي وقتُمصِدرال، وذلك إذا علم الهيئةلمتطلبات  وفقا   هذه لنشرة اإلصداربإعداد ملحق  ُمصِدرالسيقوم 
 قبل اإلدراج بأي من اآلتي: و  نشرة اإلصدار نشر

 قواعد التسجيل واإلدراج، أو أي مستند مطلوب بموجب اإلصدارنشرة وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  (2)
 .الهيئةالصادرة عن 

 نشرة اإلصدارظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في  (1)

ال يعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو  ُمصِدرالباستثناء الحاالت المذكورة سابقا ، فإن 
ونتيجة  ، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غيره،هذه النشرةاإلفادات المستقبلية التي تتضمنها 

 هذهالمستقبلية المبينة في  واألمور غير المتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف لهذا وللمخاطر األخرى
النظر وعليه يجب على المستثمرين المحتملين  أو قد ال تحدث إطالقا   ُمصِدرالقد ال تحدث على النحو الذي يتوقعه  النشرة
 .اإلفادات المستقبلية في هذا السياق ومن ثم عليهم أال يفرطوا في االعتماد على أي من اإلفادات المستقبلية إلى
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 والمستشاروناألطراف 
 ُمصِدرال

 الشركة السعودية للكهرباء
 أبراج غرناطة

 2 -المبنى أ 
 11855ص ب 
 الرياض

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22) 034 8283هاتف: 
 +811( 22) 034 8282فاكس: 

  ftred@se.com.saبريد إلكتروني: 
 sa.com.se.wwwموقع إلكتروني: 

 

 

 لدى الهيئة ُمصِدرلل انالمفوض نالممثال 
 عبدالعزيز بن صالح الفريح 

 عضو مجلس اإلدارة
 11855ص ب 
 الرياض

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22) 034 8283هاتف: 
 +811( 22) 034 8282فاكس: 

  furaih@riyadbank.com-abdulaziz.alبريد إلكتروني: 
  www.se.com.saموقع إلكتروني: 

 عبدالسالم بن عبدالعزيز اليمني 
 نائب رئيس أول للشؤون العامة

 11855ص ب 
 الرياض

 السعوديةالمملكة العربية 
 +811( 22) 034 8283هاتف: 
 +811( 22) 034 8282فاكس: 

   yemni.aa@se.com.saبريد إلكتروني: 
  www.se.com.saموقع إلكتروني: 

 

 أمين موجودات الصكوك
 شركة الكهرباء للصكوك

 11855ص ب 
 الرياض

 المملكة العربية السعودية 
 +811( 22) 034 8283هاتف: 
 +811( 22) 034 8282فاكس: 

 ftred@se.com.sa بريد إلكتروني:
  موقع إلكتروني: ال يوجد

 
 

 

mailto:ftred@se.com.sa
http://www.se.com.sa/
mailto:abdulaziz.al-furaih@riyadbank.com
http://www.se.com.sa/
mailto:yemni.aa@se.com.sa
http://www.se.com.sa/
mailto:ftred@se.com.sa
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 وكيل حملة الصكوك
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 الرئيس ، مبنى المكتب2الطابق 
 طريق الملك فهد

 برج ليجند
 428المبنى 
 10252ص ب 
 22211الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22)101 1111هاتف: 
 +811( 22)101 1010فاكس: 

  sa.com.faljarboa@fransicapitalبريد إلكتروني: 

 www.sfc.saموقع إلكتروني: 

 

 مدير الدفعات
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 ، مبنى المكتب الرئيس2الطابق 
 طريق الملك فهد

 برج ليجند
 428المبنى 
 10252ص ب 
 22211الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22)101 1111هاتف: 
 +811( 22)101 1010فاكس: 

  faljarboa@fransicapital.com.saبريد إلكتروني: 
 www.sfc.saموقع إلكتروني: 

 

 المسجل
 السوق المالية السعودية )"تداول"(

 طريق الملك فهد –البرج الشمالي  –مبنى التعاونية 
 13121 ص ب
 22555الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22) 120 8888هاتف: 
 +811( 22) 120 2113فاكس: 

  sa.com.webinfo@tadawul  بريد إلكتروني:
 sa.com.tadawul.wwwموقع إلكتروني: 

 

mailto:faljarboa@fransicapital.com.sa
http://www.sfc.sa/
mailto:faljarboa@fransicapital.com.sa
http://www.sfc.sa/
mailto:webinfo@tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa/
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 المستشارون الماليون
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

 المكتب الرئيسي إلتش إس بي سي
 طريق العليا

 8302ص ب 
 22220الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811 033 212 2121هاتف: 
 +811( 22) 188 1020فاكس: 

  com.saudiarabia@hsbc بريد إلكتروني:
  com.hsbcsaudi.wwwموقع إلكتروني:

 

 

 

 

 

  

 
 السعودي الفرنسي كابيتالشركة 
 رئيس، مبنى المكتب ال2الطابق 

 طريق الملك فهد
 برج ليجند
 428المبنى 
 10252ص ب 
 22211 الرياض

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22)101 1111هاتف: 
 +811( 22)101 1010فاكس: 

  faljarboa@fransicapital.com.saبريد إلكتروني: 

 www.sfc.saموقع إلكتروني: 

 

 

 التغطية اومتعهد اإلصدار ومديرا استقبال العروض مديرا
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

 المكتب الرئيسي إلتش إس بي سي
 طريق العليا

 8302ص ب 
 22220الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811 033 212 2121هاتف: 
 +811( 22) 188 1020فاكس: 

  com.saudiarabia@hsbc بريد إلكتروني:
  com.hsbcsaudi.wwwموقع إلكتروني:

 

 

 

 

  

mailto:saudiarabia@hsbc.com
http://www.hsbcsaudi.com/
mailto:faljarboa@fransicapital.com.sa
http://www.sfc.sa/
mailto:saudiarabia@hsbc.com
http://www.hsbcsaudi.com/
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 السعودي الفرنسي كابيتال شركة 
 ، مبنى المكتب الرئيس2الطابق 

 طريق الملك فهد
 برج ليجند
 428المبنى 
 10252ص ب 
 22211الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22)101 1111هاتف: 
 +811( 22)101 1010فاكس: 

  faljarboa@fransicapital.com.saبريد إلكتروني: 

 www.sfc.saموقع إلكتروني: 

 

 

 مستشار التصنيف االئتماني
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

 المكتب الرئيسي إلتش إس بي سي
 طريق العليا

 8302ص ب 
 22220الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811 033 212 2121هاتف: 
 +811( 22) 188 1020فاكس: 

  saudiarabia@hsbc.com بريد إلكتروني:
  www.hsbcsaudi.comموقع إلكتروني:

 

 

 

 

 

  

 
 المستشارون الشرعيون
 إلتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةاللجنة الشرعية التنفيذية 
 بي سيالمكتب الرئيس إلتش إس 

 طريق العليا
 8302ص ب 
 22220الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811 033 212 2121هاتف: 
 +811( 22) 1020فاكس: 

  saudiarabia@hsbc.com بريد إلكتروني:
  www.hsbcsaudi.comموقع إلكتروني:

 

 

 

 

  

mailto:faljarboa@fransicapital.com.sa
http://www.sfc.sa/
mailto:saudiarabia@hsbc.com
http://www.hsbcsaudi.com/
mailto:saudiarabia@hsbc.com
http://www.hsbcsaudi.com/
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 اللجنة الشرعية لبنك كريدي أجريكول الشركات واالستثمار 

 11، دور 1الفتان كرنسي هاوس، برج 
 مركز دبي المالي العالمي

 ، دبي531122ص.ب. 
 اإلمارات العربية المتحدة

 (842) 2041 2322هاتف: 
 (842) 2225 0511فاكس: 

 بريد إلكتروني:
  :الدكتور محمد القريdrelgari@hotmail.com 
  الشيخ نظام اليعقوبيisnaad@gmail.com 
 الدكتور عبدالستار أبو غدة: abughuddah@gmail.com  

  cib.com-www.caموقع إلكتروني: 
 

 
 
 
 

 

 القانوني السعودي للُمصِدر المستشار
 مكتب زياد خشيم محامون ومستشارون 

 103114ص ب 
 1مركز لوكاليزر، جناح إف 

 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية(
 22012الرياض 

 السعوديةالمملكة العربية 
 +811( 22) 212 0433هاتف: 
 +811( 22) 212 0488فاكس: 

  info@khoshaim.com بريد إلكتروني:
  www.zeyad.khoshaim.com موقع إلكتروني:

 

 

 للُمصِدرالمستشارون القانوني الدولي 
 آلن آند أوفري إل إل بي

 وان بيشوبس سكوير 
 ايه دي 1 2لندن اي 

 المملكة المتحدة 
 +22( 3) 13 0300 3333هاتف: 
 +22( 3) 13 0300 3300فاكس: 

  information@allenovery.com: بريد إلكتروني
  www.allenovery.com موقع إلكتروني:

 

 
 

 

 

mailto:drelgari@hotmail.com
mailto:isnaad@gmail.com
mailto:abughuddah@gmail.com
http://www.ca-cib.com/
mailto:info@khoshaim.com
http://www.zeyad.khoshaim.com/
mailto:information@allenovery.com
http://www.allenovery.com/
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  التغطية ومتعهدي العروضلمديري اإلصدار ومديري استقبال  القانوني السعودي رالمستشا
بالتعاون مع ليثم آند واتكنز إل  مكتب المحامي سلمان بن متعب السديري

 إل بي
 التطوير، أبراج 2الطابق السابع، البرج 

 طريق الملك فهد السريع
 24222ص ب 
 22202الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +811( 22) 134 1533هاتف: 
 +811( 22)134  1544فاكس: 

  sudairi@lw.com-salman.al بريد إلكتروني:
  www.lw.com موقع إلكتروني:

 

 
 
 

 

  التغطية ومتعهدي العروضلمديري اإلصدار ومديري استقبال  القانوني الدولي رالمستشا
 ليثم آند واتكنز إل إل بي
 مركز دبي المالي العالمي

 0، الطابق 2مبنى الدائرة 
 531180ص.ب. 

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 +842( 2) 432 1230هاتف: 
 +842( 22) 134 1288فاكس: 

  Harj.Rai@lw.com بريد إلكتروني:
  www.lw.com موقع إلكتروني:

 

 
 
 

 

 القانوني للُمصِدر لمحاسبا
 إرنست ويونغ

 برج مكاتب الفيصلية
 22الطابق 
 1401ص ب 
 22212الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

mailto:salman.al-sudairi@lw.com
http://www.lw.com/
mailto:Harj.Rai@lw.com
http://www.lw.com/
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 +811( 22) 140 2423هاتف: 
 +811( 22) 140 2403فاكس: 

   Riyadh@sa.ey.com بريد إلكتروني:
   www.ey.com موقع إلكتروني:

)أينما  ئهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهمأعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسماميع المستشارين المذكورين ج
 .هذه نشرة اإلصدارولم يتم سحب هذه الموافقات حتى تاريخ هذه،  نشرة اإلصداروردت( في 

mailto:Riyadh@sa.ey.com
http://www.ey.com/
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 ملخص اإلصدار

مقيدة   هذه نشرة اإلصدار الواردة فيلمعلومات األكثر تفصيال  كمقدمة ل "(الملخصملخص اإلصدار هذا )"ينبغي قراءة 
على كل المعلومات التي يجب على المستثمرين المحتملين مراعاتها  الملخص، وقد ال يحتوي هذا بالكامل بتلك المعلومات

 الصكوكوعليه ينبغي أن يستند أي قرار يتخذه مستثمر محتمل باالستثمار في ، الصكوكقبل اتخاذ قرار االستثمار في 
 الملخصالمفردات والمصطلحات التالية المستخدمة في هذا  مع مراعاة أنهذه في مجملها،  نشرة اإلصدارة على دراس

 ."تعريفاتالصطلحات و الموغير المعرفة فيه ستكون لها المعاني المحددة لها في قسم "

هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار  نشرة اإلصدار" من عوامل المخاطرة" وقسم "إشعار مهميجب قراءة قسم "
 .هذه نشرة اإلصداربموجب  الصكوكفي 

 
"(، تأسست كشركة مساهمة الشركةالشركة السعودية للكهرباء )" مدير موجودات الصكوكو ُمصِدرال

ألنظمة  وفقا   م(5/2/1333 هـ )الموافق03/21/2213 سعودية في
والتي  2323250100المملكة العربية السعودية، بسجل تجاري رقم 

 .ب .، ص2- أ المبنى -غرناطة  أبراجالمسجل في  عنوانهايقع 
 .السعودية العربية المملكة الرياض، ،11855

في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل  للشركة تتمثل األنشطة الرئيسية ُمصِدرأنشطة ال
 .المملكة

هذه  نشرة اإلصدارالمملكة العربية السعودية في تاريخ  حكومةتملك  ُمصِدرملكية ال
أرامكو كما تملك  الُمصدرة الشركة% من أسهم 4230تقريب ا 

من األسهم المصدرة، وهذه األخيرة مملوكة تقريبا  % 138 السعودية
أما النسبة المتبقية البالغة  .المملكة العربية السعودية لحكومةبالكامل 
 .المملكةفي  الجمهورفيملكها  الشركة% من أسهم 2030

 ُمصِدرال، يبلغ رأس مال هذهنشرة اإلصدار في تاريخ نشر كما  رأس المال
لاير سعودي مقسما  على  22،115،800،253المصرح به 

 23قدرها  بقيمة اسميةسهم عادي مصرح به  2،211،580،025
 .للسهم الواحد، وكلها صادرة ومدفوعة القيمة بالكاملسعودية رياالت 

ومتعهدا  مديرا اإلصدار ومديرا استقبال العروض
 التغطية

التي يقع  إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةشركة 
، الرياض 8302 .ب .عنوانها المسجل في طريق العليا، ص

الفرنسي  السعوديشركة و ، المملكة العربية السعودية، 22220
التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع، مبنى المكتب ، كابيتال
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 .ب .، ص428، طريق الملك فهد، برج ليجند، المبنى يرئيسال
  .بية السعودية، المملكة العر 22211 لرياض، ا10252

التي يقع عنوانها المسجل في الفرنسي كابيتال،  شركة السعودي وكيل حملة الصكوك
الطابق الرابع، مبنى المكتب الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، 

، المملكة 22211، الرياض 10252 .ب .، ص428المبنى 
  .العربية السعودية

للشركة ، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل شركة الكهرباء للصكوك أمين موجودات الصكوك
وذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  السعودية للكهرباء
 1هـ )الموافق 21/35/2210صادر بتاريخ  2323100445

 يقعلاير سعودي والتي  533،333م( برأس مال قدره 1334يونيو
 العربية المملكة الرياض، ،11855. ب. ص هو المسجل عنوانها

 .السعودية

عنوانها المسجل في التي يقع الفرنسي كابيتال،  شركة السعودي مدير الدفعات
الطابق الرابع، مبنى المكتب الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، 

، المملكة 22211، الرياض 10252 .ب .، ص428المبنى 
  .العربية السعودية

 في المسجل عنوانه يقع "( والذيتداولالسوق المالية السعودية )" المسجل
 فهد، الملك طريق الشمالي، البرج – للتأمين التعاونية أبراج بناية
 .السعودية العربية المملكة ،22555 الرياض ،13121 ب .ص

المذكورة  ضمن القائمة الرسميةالصكوك إلدراج للهيئة تم تقديم طلب  القائمة الرسمية
 .قواعد التسجيل واإلدراجفي 

 .لاير سعودي  2،533،333،333 إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك المطروحة 

، الصكوكصافي متحصالت إصدار  الُمصِدرسوف يستخدم  استخدام المتحصالت
 .بما في ذلك النفقات الرأسمالية للُمصِدرلألغراض العامة 
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 األشخاص المؤهلينمقتصر على  الصكوكإن طرح وبيع وتسليم  المستثمرون المستهدفون
"((، وسيكون التوزيع عريفاتت)" 2 الشرط)كما هم معرفون في 

)كما هي  الشركات والهيئات االستثماريةعلى  للصكوكاألساسي 
لألشخاص "(( فقط، ولكن يمكن االكتتاب والبيعمعرفة في قسم )"

 الصكوكشراء  بشركات أو هيئات استثماريةالذين ليسوا  المؤهلين
تمام بعد  الشركات والهيئات االستثماريةمن  انتهاء فترة الطرح وا 

 .عملية االكتتاب

 ومتعهدي التغطية العروض استقبال ومديري اإلصدار لمديري يجوز طريقة االكتتاب
المحتملين  المستثمرين من الصكوك لشراء مبدئية طلبات استقطاب

 شراء في يرغب من كل على، و االستثمار طلبات تقديم فترة خالل
معبا  على الوجه المطلوب  االستثمار طلب نموذج يقدم أن الصكوك
 نهاية قبل العروض استقبال ومديري اإلصدار مديري من أيإلى 
 بشركات ليسوا الذين لألشخاص ويمكن. االستثمار طلبات تقديم فترة

 والهيئات الشركات من المكتتبين من الصكوك شراء استثمارية وهيئات
تمام الطرح فترة انتهاء بعد االستثمارية للمزيد من ) االكتتاب عملية وا 

 نشرة اإلصدار" من االكتتاب والبيعقسم " المعلومات، فضال  راجع
  هذه(

  .واحد صك العدد األدنى للصكوك 

  .لاير سعودي 2،333،333سيكون الحد األدنى لمبلغ االكتتاب  لمبلغ االكتتاب الحد األدنى

  .صك 2،533 العدد األقصى للصكوك 

لاير  2،533،333،333سيكون الحد األقصى لمبلغ االكتتاب   االكتتابلمبلغ  الحد األقصى
 .سعودي

الُمصِدر ومديري بناء  على تقدير  الصكوكسيكون تخصيص  قيود التخصيص والعرض
وسيتم بعد  التغطية ومتعهدي اإلصدار ومديري استقبال العروض

ولمزيد من التفصيل حول هذه  .فترة تقديم طلبات االستثمارانتهاء 
، وبيعها وتسليمهاالصكوك القيود وغيرها من القيود الخاصة بطرح 
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 .هذه نشرة اإلصدار "( مناالكتتاب والبيعيرجى مراجعة قسم )"

ألي سبب، سواء كان  نموذج طلب استثمارفي حال عدم قبول أي  طريقة رد الفائض إلى المستثمرين
كليا  أو جزئيا  وسواء  لوجود فائض أو غير ذلك، فسيتم رد أي أموال 
تم تقديمها فيما يتعلق بالطلب المرفوض )أو بالجزء المرفوض من 
الطلب، حسبما يقتضي الحال( إلى المستثمر بدون خصومات وذلك 

 بتحويل المبلغ المعني إلى الحساب البنكي الذي تم تحويله منه.

 .م13/2/1322 وتنتهي في  م8/2/1322الفترة التي تبدأ في  الطرحفترة 

 .للصكوك اإلجمالية القيمة اإلسمية% من 233نسبة  سعر اإلصدار

في  الصكوكفي شكل غير ورقي مسجل فقط وُتمثَّل الصكوك ُتصدر  صيغة الصكوك
دون ب رئيس صكجميع األوقات على شكل حصص مسجلة في 

)كما هو موضح في  وكيل حملة الصكوككوبونات مرفقة ويودع لدى 
 .((الصيغة والفئة) 4الشرط 

 .باللاير السعوديالصكوك ُتصدر  العملة

، موجودات الصكوكحصص ملكية مشاعة في منفعة الصكوك تمثل  الوضع النظامي للصكوك
 كما أنبينها  فيما أولوية أو أفضلية أي دون القيمة متكافئة وهي
مات مباشرة وغير هي التزا الصكوكبالدفع بموجب  المصدرت التزاما

ية وغير مضمونة بأي نوع من الرهونات وستكون مخفضة في األولو 
الصكوك بموجب  المصدرالمالية تجاه  حملة الصكوكمطالبات 

متساوية في رتبتها مع سائر المطالبات غير المضمونة وغير 
اآلخرون ما عدا تلك  المصدرالمخفضة األولوية التي يطلبها دائنو 

 .األنظمة الساريةالتي تملك األولوية بموجب 

بناء  لوكيل حملة الصكوك، ولكن يحق  .م1352في الصكوك تنتهي  مدة الصكوك
 الصكوك للُمصِدر موجوداتبيع  حملة الصكوك، على توجيهات
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 الثالثين والسنة العشرينوالسنة  العاشرةفي نهاية السنة  بسعر الشراء
 ."(تاريخ الشراء)" 5-55 الشرطفي الحاالت المذكورة في 

حاالت ) 22للشرط في وقٍت مبكر وفقا   الصكوكيمكن استرداد  استرداد الصكوك
  .إخاللحالة أو عقب  تاريخ الشراء( في الممارسة

في  الصكوك موجوداتبشراء  الُمصِدرإلزام  لحملة الصكوكيجوز  شراء الصكوك اإللزامي على الشركة
 األوقات التالية:

 الشرط)كما هو موضح في  الشراء تواريختاريخ من  أيفي ( 5
 أو ؛هذه نشرة اإلصدار( من تاريخ الشراء) 22-2

حاالت )" 1-22 الشرطالحاالت المحددة في  منغيره  ( في1
 ،هذه نشرة اإلصدار"( من خاللاإل

 تعريف ي يتم احتسابه حسبما هو موضح فيذالبسعر الشراء  وذلك 
 .هذه نشرة اإلصدار"( من تعريفات)" 2 الشرطفي  "سعر الشراء"

 من قبلالصكوك  موجوداتل اإللزامي شراءالمبلغ مستحق الدفع عند  سعر الشراء
)يعبر عنه  الصكوكالمنطبق على  سعر الشراءوسيكون  .الُمصِدر

تاريخ الشراء في % 85( القيمة اإلسمية للصكوك بنسبة مئوية من
 يناير في الواقعتاريخ الشراء في  % 13و، م1312 يناير الواقع في
كما هو  م1322 يناير في الواقعفي تاريخ الشراء  % 03و، م1302

حملة إلى  سعر الشراءدفع وال يُ  .(تعريفات) 2 الشرطموضح في 
 .عاما  أربعين  انقضاءبعد  الصكوكفي تاريخ انتهاء  الصكوك

 تواريخ التوزيع الدورية

 

 وأكتوبر ويوليو وأبريل ينايرمن  03في نهاية كل ربع سنة بتاريخ 
 يناير 03بـ وانتهاء   م1322 أبريل 03من كل سنة، ابتداء  من 

)كما هو  عمل يومشريطة أنه إذا لم يكن أي من هذه األيام ،م1352
يوم هو  تاريخ التوزيع الدوري(، يكون "الشروط"معّرف في قسم )

التالي ما لم يكن ذلك اليوم يقع في الشهر التقويمي التالي،  العمل
السابق  يوم العملوفي تلك الحالة، يكون تاريخ التوزيع الدوري هو 

 .مباشرة
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يحسب كنسبة مئوية سنويا  و  الهامشزائد  معدل العمولة األساسي مبلغ التوزيع الدوري
هذه( يدفع  نشرة اإلصدار" من االكتتاب والبيع)يرجى مراجعة قسم "

موجودات المتحصل من  صافي الدخلفي نهاية كل ربع سنة من 
 .الصكوك

تكاليف بعد خصم  موجودات الصكوكهو إجمالي الدخل الناتج من  صافي الدخل
أتعاب و اإلدارية األتعابو مدير موجودات الصكوك المسموح بها

موجودات )" 5 الشرطكما هي موضحة بالتفصيل في  الوكالة
 .هذه نشرة اإلصدار"( من الصكوك

القيمة اإلسمية % من إجمالي 5 يساويمبلغ مستحق الدفع )ما  المبلغ اإلضافي
م 1312 يقع في ينايرتاريخ شراء في كل  االحتياطي( من للصكوك
طبقا  لما هو وارد  تاريخ االنتهاءو م1322م ويناير 1302ويناير 

"( االحتياطي -استخدام المتحصالت ")ج( ) 5 الشرطبالتفصيل في 
 .هذه( نشرة اإلصدار من

 .لاير سعودي 2،333،333بفئة  الصكوكتصدر  فئة اإلصدار

لتعهد ا)" 1 الشرط بتعهد سلبي كما هو موضح في الصكوكتتمتع  التعهد السلبي
والتابعون له بعدم إنشاء أو  الُمصِدر"( حيث بموجبه يتعهد السلبي

السماح بإنشاء أو وجود أي رهونات )سوى رهونات معينة مسموح 
بها( على أعماله أو موجوداته أو إيراداته لضمان مديونية على شكل 
أوراق مالية )في حدود المعنى المنصوص عليه في نظام السوق 

 .المديونيةالمالية( أو ضمان كفالة تلك 

-22المتقابل كما هو موضح في الشرط  خاللمن اإل الصكوك تنتفع متقابل إخالل
 ."(خاللحاالت اإل)" 1

وفقا  للوائح واإلجراءات التي يضعها  الصكوكملكية  نقليجوز  التحويل
للمسجل حسبما تقتضيه المسجل، ومن خالل تقديم تلك المعلومات 

"السجل وحق الملكية ) 0 الشرطيرجى مراجعة  .اللوائح والتعليمات
من نشرة  135و 218" في الصفحتين االكتتاب والبيع"( و"والتحويل
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  .اإلصدار هذه، على التوالي

 الضرائب

 

 

خالية من أية استقطاعات  بالصكوكيتم دفع جميع الدفعات المتعلقة 
"( ما لم تكن تلك الضرائب الحكومة)" المملكةضريبية لحكومة 
 الُمصِدروفي تلك الحالة، سيدفع  .األنظمة الساريةمتطلبة بموجب 

المبالغ  حملة الصكوكتلك المبالغ اإلضافية التي ينتج عنها تسليم 
التي كانوا سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو 

حملة ى الخصومات، وذلك في حدود توفر تلك المبالغ للتوزيع عل
الشرط )كما هو معرف في  االحتياطيو صافي الدخلمن  الصكوك

 .(صافي الدخل –استخدام المتحصالت )ب( )5

 المملكة في بها المعمول لألنظمة الصكوك وثائقو الصكوكتخضع  القانون الواجب التطبيق
 .بموجبها وتفسر
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 ملخص المعلومات األساسية

نشرة المعلومات األساسية الموضح أدناه كمقدمة للمعلومات المفصلة الواردة في أي موضع آخر من  ينبغي قراءة ملخص
على كافة المعلومات التي ينبغي على  الملخصقد ال يحتوي هذا  .هذه كما أنه مقيد في مجمله بتلك المعلومات اإلصدار

وعليه فإن أي قرار يتخذه المستثمر المحتمل  .الصكوكي المستثمرين المحتملين االطالع عليها قبل اتخاذ قرار االستثمار ف
بأكملها بعناية، بما في  هذهنشرة اإلصدار قراءة  يجب .بأكملها النشرةلالستثمار ينبغي أن يستند إلى االطالع على هذه 

" قبل اتخاذ مهمإشعار " و"عوامل المخاطرةواإليضاحات ذات العالقة والمعلومات الواردة تحت العناوين " ذلك القوائم المالية
وغير المعرفة فيه ستكون لها المعاني  الملخصإن المفردات والمصطلحات التالية المستخدمة في هذا  .أي قرار استثماري

 .هذه نشرة اإلصدار" من تعريفاتالو  مصطلحاتال المحددة لها في قسم
 وصف الشركة

"( هي شركة المجموعة" أو "مجموعة الشركة السعودية للكهرباءوشركاتها التابعة والفرعية )يشار إليهم مجتمعين بـ" الشركة
، بشكل مباشر من أسهمها %0231ما نسبته  الحكومةوتمتلك  المملكة محتكرة لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في

 بالتصنيفات التالية: هذه نشرة اإلصدارتاريخ كما في  ، وهي مصنفة ائتمانيا  غير مباشرو 

 

 تعريف التصنيف الوكالة المصّنفة التصنيف

A1 درجة متوسطة عليا، مخاطرة ائتمانية منخفضة موديز 

AA- جودة ائتمانية عالية، مخاطر تعثر منخفضة جدا   فيتش 

AA- قدرة عالية جدا  على الوفاء بااللتزامات المالية ستاندرد آند بورز 

 

دول ، التي تملك أكبر اقتصاد من بين المملكةفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في  للمجموعة الرئيسيةوتتمثل األنشطة 
م، 1321غيغاواط/ساعة في عام  123،100من الكهرباء  المجموعةإجمالي مبيعات  هذا وبلغ .مجلس التعاون الخليجي

غيغاواط/ساعة  22،422السكنية، كما تم بيع  الشريحة ( منها لعمالء%5333غيغاواط/ساعة ) 213،121تم بيع 
 03،028( إلى عمالء الشريحة التجارية و%2130غيغاواط/ساعة ) 08،112( إلى الشريحة الصناعية و2432%)

( %031غيغاواط/ساعة ) 0،420كما تم بيع كميات أخرى تصل إلى  .( إلى الشريحة الحكومية%2131غيغاواط/ساعة )
 .وغيرهم من العمالء المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسةمثل العمالء الزراعيين و إلى شرائح أخرى،

مليون لاير سعودي  00،121م نحو 1321 ديسمبر 02للسنة المنتهية في  للمجموعةوقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 
مليون لاير سعودي للسنة  14،822م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  03،543)مقارنة بمبلغ 
ديسمبر  02للسنة المنتهية في  مليون لاير سعودي 1،512وبلغ صافي دخل الشركة  .م(1323ديسمبر  02المنتهية في 

مليون لاير سعودي  1،148م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  1،120)مقارنة بمبلغ  م1321
خالل فترة الستة أشهر  للمجموعةهذا وقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية  .م(1323ديسمبر  02للسنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي خالل فترة  25،331مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  25،402م نحو 1320يونيو  03المنتهية في 
فترة الستة أشهر المنتهية  خالل  سعوديمليون لاير 025م( وبلغ صافي دخلها 1321يونيو  03الستة أشهر المنتهية في 
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في  .م(1321يونيو  03مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  444 )مقارنة بمبلغ م1320يونيو  03في 
مليون لاير  100،501مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  110،322 المجموعةبلغ إجمالي موجودات و  .م1320يونيو  03

مليون لاير  283،041م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  120،252م و1321ديسمبر  02سعودي في 
 .م(1323ديسمبر  02سعودي في 

 العامة يةستراتيجواالالرؤية والرسالة 

 الرؤية

 .المجاالتفي جميع للمملكة في دعم مستويات المعيشة وتحسينها وتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية  الشركةتتمثل رؤية 

 الرسالة

في تزويد عمالئها بخدمات آمنة وموثوق بها في مجال الكهرباء، وذلك من أجل تلبية تطلعات  الشركةتتمثل رسالة 
 .مساهميها ورعاية موظفيها وضمان االستخدام األمثل للموارد المتاحة

 ية العامةستراتيجاال

، مع حرصها على الهدف المملكةفي تطوير قطاع الكهرباء في  الحكومةعلى تنفيذ سياسة  الشركةية استراتيجتركز 
وباإلضافة إلى ذلك،  .األساسي المتمثل في توفير كهرباء آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة إلى المستخدمين النهائيين

 .تحقيق زيادة كبيرة في طاقتها اإلنتاجية وتعزيز عالقاتها على الصعيدين الدولي والمحلي الشركةية استراتيجتتضمن 

 زيادة الطاقة اإلنتاجية

من أجل تلبية الطلب المتوقع مستقبال، بما في ذلك  للمجموعةعددا  من الخطوات لزيادة الطاقة اإلنتاجية  الشركةتتخذ 
من طاقتها  الشركةيتها لتلبية هذا الطلب المتوقع، زادت استراتيجوكجزء من  .توسيع المحطات القائمة وبناء محطات جديدة

م 1322ميغاواط خالل عام  1،203(، و%434م )بزيادة قدرها 1323ميغاواط خالل عام  1،821 بمقداراإلنتاجية 
لزيادة قدرتها  المجموعةهذا وتخطط  .(%238م )بزيادة قدرها 1321ميغاواط خالل عام  1،321( و%535)بزيادة قدرها 

م بتكلفة إجمالية تقدر بـمبلغ 1324ميغاواط بنهاية عام  54،018ميغاواط إلى  22،121اإلنتاجية في توليد الطاقة من 
م وذلك لكي تضمن أن تكون طاقتها اإلنتاجية داخل 1324مليون لاير سعودي ستتكبدها الشركة حتى نهاية عام  40،131
 .روة الطلب على الكهرباء على المدى المتوسط والطويلكافية لتلبية ذ المملكة

ترى أنها قادرة على خفض مستوى النفقات الرأسمالية على مشاريع  الشركةبيد أنه ومع تطور قطاع الطاقة المستقل، فإن 
حالي ا ما يقرب  والكهرباءالشركات المستقلة إلنتاج المياه و الشركات المستقلة إلنتاج الطاقةوتمثل  .جديدة لتوليد الطاقة

ديسمبر  02وبناء  على المشروعات الحالية أو المزمع القيام بها كما في ، المملكةمن القدرة اإلنتاجية في  %2235من 
الشركات المستقلة إلنتاج و للشركات المستقلة إلنتاج الطاقةارتفاع حصة القدرة اإلنتاجية تتوقع  الشركة م، فإن1321

 .على المدى المتوسط %12إلى حوالي  ءالمياه والكهربا

كذلك برنامجها الخاص لإلنتاج المستقل للطاقة بهدف تشجيع استثمار القطاع الخاص في قطاع توليد  الشركةطورت 
 -وحدات األعمال  -وصف الشركة "لمزيد من المعلومات حول برنامج اإلنتاج المستقل للطاقة، راجع قسم  .الطاقة لديها

وكجزء من هذا البرنامج،  .المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء" والمحطاتالمستقلة إلنتاج الطاقة  المحطات -توليد الكهرباء 
الحاجة إلنشاء محطات جديدة للطاقة الستكمال خطتها الرامية إلى زيادة القدرة اإلنتاجية اإلجمالية في  الشركةحددت 
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إلنتاج الطاقة المستقل حالي ا  الشركةمكن تنفيذها على أساس اإلنتاج المستقل للطاقة، حيث يشمل برنامج والتي ي المملكة
ألول محطة مستقلة إلنتاج الطاقة، وهي  كما تم إصدار طلبات تقديم عروضبناء خمس محطات جديدة لتوليد الكهرباء، 

إصدار طلبات تقديم عروض ، كما تم م1338ا المشروع في م وُأبرمت اتفاقيات تمويل لهذ1330محطة رابغ المستقلة، في 
م 1338، في عامي القرية المستقلةومحطة  المستقلة الرياضالثنتين من محطات الطاقة المستقلة، وهما تحديدا  محطة 

القرية م ولمحطة 1323في عام  الرياض المستقلةوقد تم توقيع اتفاقيات التمويل لمحطة  .م على التوالي1323و 
محطة رابغ الفائز بمناقصة محطة رابعة مستقلة إلنتاج الطاقة، وهي  الشركةوقد اختارت   .م1322في عام  المستقلة

، وهي طلب تقديم عروض لمحطة خامسة مستقلة إلنتاج الطاقةومن المتوقع إصدار ، المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة
 .م1322م أو مطلع 1320عام  أواخر ، خاللمحطة ضباء

 الكهربائي تحسين شبكة النقل

الخاصة بها للحد من االختناق وربط المناطق المعزولة  "(النقلالنقل الكهربائي )"مواصلة توسيع شبكة  المجموعةتعتزم 
 .فيما بينها وربط محطات كهرباء جديدة بالشبكة

على تحسين موثوقية نظام شبكة النقل والحد من عدد حاالت االنقطاع  المجموعةباإلضافة إلى توسيع قدرة الشبكة، تركز 
)وال تزال تتخذ( عدد ا من  المجموعةوقد اتخذت  .وقياس أداء الشبكة بشكل مستمر لضمان امتثالها للمعايير الدولية

 التدابير لتحسين موثوقية شبكة النقل لديها، بما في ذلك:

 .والوقوف على أسبابها ووضع الحلول الممكنة الرئيسيةد أخطاء النقل إجراء دراسات وتحليالت دورية لتحدي ●

 .إجراء صيانة روتينية لجميع أصول النقل ●

 .تنفيذ مشاريع تقوية ومشاريع نقل جديدة قبل وقت طويل من بلوغ الطلب ذروته ●

 .يةستراتيجتوفير محوالت احتياطية متنقلة في جميع المواقع اال ●

 .لفنيي النقل من خالل تأمين البرامج التدريبية والتعليمية لهمرفع مستوى كفاءة األداء  ●

مليار لاير سعودي سنويا للفترة  11إلى  21وتقدر النفقات الرأسمالية الالزمة لتوسيع شبكة النقل وصيانتها وتطويرها بحوالي 
نفاق من خالل االقتراض تمويل هذا اإل المجموعةوتماشيا مع الممارسات السابقة، تتوقع  .م1324م و1320بين عامي 

 ."المديونيات األخرى ملخصراجع قسم " .ومعامالت في أسواق رأس المال والدعم الحكومي

سنة( إلى رفع مستوى "عوامل القدرة  15إلى  5خالل األجلين المتوسط والطويل )فترة تمتد من  المجموعةوتهدف 
اإلنتاجية" العامة )أية نسبة اإلنتاج الفعلي لكل محطة كهرباء خالل فترة زمنية مقارنة بإنتاجها فيما لو عملت بكامل قدرتها 

 .بكة النقلاإلنتاجية( لنشاط التوليد من خالل زيادة االستثمار في ش

اآلن بالكامل تقريبا )مع بلوغ نسبة الربط بين  المجموعةكما تم الربط بين نشاط النقل في المناطق األربع التي تعمل فيها 
م(، على الرغم من أنه ال يزال 1321ديسمبر  02تقريب ا في  %80إلى  المملكة العربية السعوديةشبكات النقل داخل 

وهذا ما يركز عليه برنامج النفقات الرأسمالية  الرئيسيةزيادة قدرة بعض شبكات الربط  هناك الكثير من العمل من حيث
 .للمجموعة بشكل كبير في مجال النقل

الربط الكهربائي مع  الشركةوخفض التكاليف وزيادة تداول الطاقة، طورت  المملكةولرفع مستوى موثوقية إمداد الطاقة في 
 مجلس التعاون الخليجيوقد أسست الدول األعضاء في  .شبكات نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة
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لألنظمة السعودية، لربط شبكات  وفقا   ، كشركة مساهمةهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيم 1332سنة 
هيئة الربط  -االستثمارات األخرى  –الشركات التابعة واالستثمارات األخرى عضاء )راجع "النقل الكهربائي في الدول األ

باإلضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تعتزم الشركة تطوير مشروعات و  "(الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 .الربط الكهربائي مع دول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تحقيق عدد من األرباح االقتصادية والتشغيلية نتيجة لتعزيز الربط الكهربائي وزيادة عوامل القدرة  المجموعةتتوقع 
 :اإلنتاجية، بما في ذلك

 زيادة إجمالي الطاقة االحتياطية للشبكة بكاملها ●

تكاليف النفقات و  التشغيليةمما يخفض من التكاليف  للمجموعةرفع مستوى استغالل محطات الطاقة التابعة  ●
 .الرأسمالية

 .تعزيز مستوى الموثوقية واألمن في شبكة النقل ●

 نقاط القوة في عمل الشركة

 :المجموعةفي عمل  الرئيسيةمن مواطن القوة 

 المجموعة هي المزود المحتكر لتوليد الكهرباء في المملكة 

أو خاضعة  للمجموعةم هي إما مملوكة 1321ديسمبر  02إن جميع قدرات توليد الطاقة المتاحة في المملكة حتى 
قدرات معينة هي المشتري الحصري فيها، ويشمل ذلك أيضا   المجموعةالتفاقيات شراء طاقة طويلة األجل تكون 

بوضع المجموعة هذا وتحتفظ  .أرامكو السعوديةلالستخدام الخاص بها من قبل شركة  أساسا   المجموعةتستغلها 
وبموجب قانون  .المملكةفي  على المستهلكينُمنظَّم كشركة محتكرة لتقديم خدمات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها 

وعليه  .الحكومةحاصلة على رخصة من  المملكةالعاملة في  الكهرباءالكهرباء، يجب أن تكون جميع شركات توفير 
المزود المحتكر لتوليد  المجموعةلذا تعد  .المملكةحالي ا الرخصة الوحيدة لنقل وتوزيع الكهرباء في  المجموعةتحمل 

المملكة العربية الكهرباء وخدمات نقل وتوزيع الكهرباء في السوق من بين الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في 
تتوقع أن تظل المزود  الشركةكبيرة لدخول السوق أن  ، وهذا يعني إلى جانب مواجهة عوائق وتحدياتالسعودية

 .في المستقبل المنظور مع احتفاظها بوضعها كمزود محتكر لتلك الخدماتالمملكة للكهرباء في  رئيسال

 الدعم الحكومي 

تقريب ا من رأس  %0231نسبة  ، بشكل مباشر وغير مباشر، ، التي تملك فعلي االحكومةمن المعروف تاريخي ا أن 
 المملكةلضمان تلبيتها لمطالب الكهرباء في  للمجموعة، كانت وال تزال توفر الدعم الكافي للمجموعةالمال الُمصَدر 

تعرفة  واحتساب تقديم قروض بدون فوائد على المدى الطويل للشركة الحكوميوقد شمل هذا الدعم  .كافٍ على نحو 
أرامكو الوقود المدعوم من خالل شركة  الحصول علىمالء الحكوميين، و لكهرباء الموردة للعأعلى لاستهالك 
المؤسسة العامة ، مع إمكانية تأجيل دفع قيمة هذا الوقود باإلضافة إلى كمية الطاقة التي يتم شراؤها من السعودية

كما  .أرامكو السعوديةورسوم البلدية، مع تولي مسؤولية تسديد المبالغ الكبيرة المستحقة لشركة  لتحلية المياه المالحة
"مناقشة وتحليل راجع قسم  .هذه من أجل تعزيز قوتها التنافسية الحكوميأنه ال غنى عن أشكال الدعم  الشركةترى 

 .العالقة مع الحكومة" -اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات 
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ا رؤية  الحكومةباإلضافة إلى ذلك، فإن لدى  وكجزء من خطة التنمية  .ة فيما يتعلق بصناعة الكهرباءياستراتيجأيض 
أهداف ا محددة للسياسة المتبعة  وزارة االقتصاد والتخطيطم، وضعت 1322م إلى 1323الخمسية التاسعة للفترة من 

في صناعة الكهرباء، والتي تشمل تعزيز دور قطاع الكهرباء في تعظيم الموارد الوطنية وتعزيز التكامل بين شبكات 
وتزامن ا مع  ."ة التطوير الحكوميةياستراتيجانظر " .النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء على المستويين اإلقليمي والدولي

على مواصلة تعزيز ودعم  الحكومةدعمها التاريخي التنظيمي والمالي، توضح خطة التنمية الخمسية التاسعة عزم 
 .المملكةقطاع الكهرباء في 

 توريد وقود منخفض التكلفة والدفع المؤجل 

في  الشركةمن تكلفة مبيعات  %1334، حيث شكلت للشركةتشكل تكاليف الوقود جزء ا كبير ا من التكاليف التشغيلية 
أرامكو ترتيبات توريد طويلة األجل مع شركة المجموعة كما أن لدى  .م1321ديسمبر  02السنة المنتهية في 

 الشركةبإمداد  أرامكو السعوديةوبموجب مرسوم ملكي، تلتزم  .والتي تحصل بموجبها على الوقود المدعوم السعودية
بتأجيل دفع ثمن الوقود المورد لها من قبل  الحكومة للشركة، تسمح مجلس الوزراءن بالوقود الكافي، ووفق ا لقرار م

أرامكو لشركة  الشركةويؤدي تأجيل دفع ثمن الوقود إلى زيادة الذمم الدائنة المستحقة على  .أرامكو السعودية
 ."(توريد الوقود -)راجع قسم " .السعودية

 دور الشركة في دعم االقتصاد السعودي 

من حيث تلبية الزيادات المستمرة في  السعوديدور ا اقتصادي ا وسياسي ا هام ا في تعزيز االقتصاد  المجموعةتلعب 
 .رعايتهاالحكومة الطلب على الكهرباء بسبب النمو السكاني والتوجه نحو إنشاء المزيد من الصناعات التي تتولى 

م، فمن المتوقع أن 1321 دوق النقد الدولي لشهر أكتوبرووفقا لقاعدة بيانات التوقعات االقتصادية في العالم لصن
مليون نسمة  1832م من 1324م و1321في الفترة ما بين  %032يزيد عدد السكان في جميع أنحاء المملكة بنسبة 

، %530م بنسبة 1338م و1335وأشارت التقديرات إلى زيادة استهالك الكهرباء بين عامي  .مليون نسمة 02،8إلى 
وترى  .%132في خطة التنمية التاسعة زيادة هذا االستهالك بمعدل سنوي قدره  وزارة االقتصاد والتخطيطكما تتوقع 

أن هذا النمو السكاني سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء من قبل المستخدمين من الشريحة  الشركة
ادي، ونتيجة لذلك، زيادة الطلب واالستهالك من واالقتص يالسكنية، باإلضافة إلى الزيادة في النشاط الصناع

باعتبارها مزود الكهرباء  الشركةكما أن وضع  .الكهرباء من قبل المستخدمين النهائيين من الشريحة غير السكنية
 .يتيح لها استغالل هذا النمو في الطلب المملكةفي  رئيسال

 نظرة عامة على السوق

للمرسوم  وفقا   المملكةفي  صدريخضع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في المملكة للتنظيم بموجب نظام الكهرباء الذي 
"( كما يخضع لتنظيم نظام الكهرباءم( )"11/22/1335هـ )الموافق 13/23/2211الصادر بتاريخ  51الملكي رقم م/

للطاقة  رئيسفي الوقت الحالي المولد ال الشركةتعتبر  .م الكهرباء"(واإلنتاج المزدوج )"هيئة تنظي هيئة تنظيم الكهرباء
وتحتفظ بوضع ُمنظَّم كشركة محتكرة لتقديم خدمات نقل الطاقة الكهربائية  المملكةوالمشتري الحصري للكهرباء في 

  .المملكةفي  على المستهلكينوتوزيعها 
ميغاواط  52،808العربي، حيث وصل الحمل وقت الذروة إلى  سوق الخدمات الكهربائية السعودي هو أكبر أسواق العالم

هذا وُيتوقع زيادة الطلب على الخدمات الكهربائية في المدى القصير إلى المتوسط نتيجة النمو السكاني  .م1321في 
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 -اع" "معلومات السوق والقط –رعايتها )فضال  راجع الحكومة والتوجه نحو إنشاء المزيد من الصناعات التي تتولى 
 ."(ة التنمية الحكوميةياستراتيج"
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 والقطاعبيانات السوق 

والتي  الشركةمعلومات عن وضع السوق ومعدالت النمو وبيانات الصناعة األخرى المتعلقة بأعمال  النشرةيرد في هذه 
تتألف من التقديرات التي تعتمد على تقارير البيانات التي جمعتها المنظمات المهنية والمحللين وعلى بيانات مأخوذة من 

كما أن هذه البيانات عرضة للتغيير وال يمكن التحقق منها بيقين  .بأسواقها الشركةمصادر خارجية أخرى وعلى معرفة 
فر البيانات األولية وموثوقيتها وكذا القيود وأوجه عدم اليقين الكامنة في أية دراسة كامل بسبب القيود المفروضة على تو 

في كثير من الحاالت، ال تتاح معلومات خارجية بسهولة )سواء من الجمعيات التجارية أو الهيئات  .إحصائية أخرى
على التقديرات  الشركةبالسوق، لذا تعتمد الحكومية أو المنظمات األخرى( للتحقق من صحة التحليالت والتقديرات المتعلقة 

بجمع واستخراج واستنساخ بيانات السوق أو بيانات الصناعة األخرى من مصادر  الشركةوفي حال قامت  .المعدة داخلي ا
ن يقبال والشركة ُمصِدرالخارجية، بما في ذلك المنشورات الخاصة باألطراف الثالثة أو الصناعة أو المنشورات العامة، فإن 

استقبال  يرامديرا اإلصدار ومدوال  الشركةوال  ُمصِدرالومع ذلك، لم يتحقق  .المسؤولية عن إدراج هذه البيانات بدقة
استقبال  يرامديرا اإلصدار ومدوال  الشركةوال  ُمصِدرالبصورة مستقلة من تلك البيانات وال يقدم  ومتعهدا التغطية العروض
أن تقديراتها الداخلية معقولة،  الشركةوبالمثل، في حين ترى  .بشأن دقة هذه البياناتأي تعهد  ومتعهدا التغطية العروض

 يرياإلصدار ومد يمدير وال  الشركةوال  ُمصِدرللإال أنه لم يتم التحقق من هذه التقديرات من أي مصادر مستقلة وال يمكن 
 .ضمان دقتها للمستثمرين المحتملين ومتعهدي التغطية استقبال العروض

 .تحمل المعاني الواردة أدناه النشرةالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه 

وحدة حرارية 
 بريطانية

ُيقصد بها الوحدة المعيارية للقياس المستخدمة للداللة على كمية الطاقة الحرارية في الوقود، وهي كمية الطاقة 
 .فهرنهايتالالزمة لتسخين رطل واحد من الماء بمقدار درجة واحدة 

كيلومتر دائرة 
 كهربائية

  .ُيقصد به كيلومترات الدائرة الكهربائية

 .ميغاواط 2333ُيقصد بها الغيغاواط التي تعادل  غيغاواط

/ غيغاواط
 ساعة

 2ُيقصد بها الغيغاواط في الساعة التي تمثل كمية الكهرباء المستهلكة في الساعة الواحدة بمعدل ثابت 
 .غيغاواط

 .ُيقصد به الكيلو واط الذي يمثل معدل إنتاج الطاقة كيلو واط

/ كيلو واط
 ساعة

ُيقصد به الكيلو واط المستهلك في الساعة والذي يمثل كمية الكهرباء المستهلكة في الساعة الواحدة بمعدل 
 .كيلو واط 2ثابت 

كيلو فولت 
 أمبير

 .فولت أمبير 2333أمبير الذي يعادل  الكيلو فولتُيقصد به 
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مليون وحدة 
حرارية 
 بريطانية

 .تمثل مليون وحدة حرارية بريطانية

 .كيلو واط 2333ُيقصد بها الميغاواط التي تعادل  ميغاواط

 /ميغاواط
 ساعة

ُيقصد بها الميغاواط المستهلكة في الساعة والتي تمثل كمية الكهرباء المستهلكة في الساعة الواحدة بمعدل 
 .ميغاواط 2ثابت 

 .هو وحدة قياس تستخدم للقدرة الظاهرية في الدائرة الكهربائية فولت أمبير

 

 معلومات عن العمالت

 هذه، أية إشارة إلى: نشرة اإلصدارفي 

 .الواليات المتحدة األمريكيةهي إشارة إلى العملة القانونية المستخدمة في  الدوالر األمريكي ●

العملة  .المملكةهي إشارة إلى العملة القانونية المستخدمة في  لاير المملكة العربية السعوديةأو  اللاير السعودي ●
 .ورأسمالها صادر باللاير السعودي اللاير السعوديهي  للشركةالرسمية 

دوالر  3،1114لاير سعودي يعادل  2مرتبط رسمي ا بالدوالر األمريكي، حيث إن  السعودي واللايرم 1330ومنذ عام 
 .أمريكي
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 الماليةعرض المعلومات 

 النشرةما لم يذكر خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المتعلقة بالميزانية وبياني الدخل والتدفقات النقدية الواردين في هذه 
 مستمدة من: بالمجموعةالمتعلقة 

لمجموعة الشركة  الموحدة المراجعةم، القوائم المالية 1321م و1322ديسمبر  02في حالة السنوات المنتهية في  ●
م )بما في ذلك المعلومات المقارنة للسنة 1321ديسمبر  02الخاصة بالسنة المالية المنتهية في  السعودية للكهرباء
 .(م4554القوائم المالية لسنة م( )1322ديسمبر  02المالية المنتهية في 

لخاصة بالسنة المالية اللشركة  المراجعةم، القوائم المالية 1323ديسمبر  02في حالة السنة المالية المنتهية في  ●
م( 1323ديسمبر  02م )بما في ذلك المعلومات المقارنة للسنة المالية المنتهية في 1322ديسمبر  02المنتهية في 

 .(م4555القوائم المالية لسنة )

 عةالموحدة غير المراج المرحلية م، القوائم المالية1320م و1321يونيو  03في حالة فترات الستة أشهر المنتهية في  ●
م )بما في ذلك 1320يونيو  03لفترة الستة أشهر المالية المنتهية في  لمجموعة الشركة السعودية للكهرباء

" ويشار إليها مع القوائم المالية المرحلية"م( )1321يونيو  03المعلومات المقارنة بالستة األشهر المالية المنتهية في 
 ."(القوائم الماليةمجتمعة  بعبارة " م4555لسنة  الماليةم والقوائم 4554لسنة  القوائم المالية كٍل من

المبادئ المحاسبية )" الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينللمعايير المحاسبية الصادرة عن  وفقا   تم إعداد القوائم المالية
إرنست من  م4554المالية لعام م والقوائم 4555لعام  القوائم المالية مراجعةكما تم  .(المتعارف عليها في المملكة"

 .(السعودية المراجعةمعايير ) المملكةالمتعارف عليها في  المراجعةلمعايير  وفقا   ويونغ

شهرا  21إلى أية سنة معينة هي إشارة لفترة من  النشرةديسمبر، وأية إشارة في هذه  02في  للشركةتنتهي السنة المالية 
 .ديسمبر من تلك السنة 02تنتهي في 

على أساس ربع  المراجعةعلى أساس سنوي والمعلومات المالية المرحلية غير  المراجعةبنشر القوائم المالية  الشركةتقوم 
 .سنوي

وبالتالي، فإن األرقام المبينة لنفس الفئة  .هذه للتقريب والتعديل نشرة اإلصدارخضعت بعض األرقام والنسب الواردة في 
تختلف قليال ، كما أن أرقام الجمع الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع المقدمة في جداول مختلفة ربما 

 .الحسابي لألرقام التي تسبقها

 بما يلي: الشركةم، قامت 4554القوائم المالية لسنة في 

 م4555القوائم المالية لسنة دمج بعض الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل والتي لم يتم دمجها من قبل في  ●
م( بتعديل أرقام المقارنة 4554القوائم المالية لسنة )ألنها لم تكن جوهرية في ذلك الوقت( ونتيجة لذلك قامت )في 

 للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة وفقا   م1322في الميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية لعام 
 .لتعكس هذا التعديل

" وضمن بند الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى، صافياألرصدة المدرجة ضمن بند "إعادة تصنيف بعض  ●
" مع تعديالت إعادة التصنيف المقابلة التي أجريت على أرقام المقارنة في الميزانية العمومية لعام الذمم الدائنة"

 .م4554القوائم المالية لسنة م والمدرجة ضمن 1322
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ل منفصل على أنها "إيرادات تشغيلية أخرى" بدال  من دمجها تحت بند "تعرفة توصيل عرض إيرادات معينة بشك ●
القوائم المالية )في  الشركةونتيجة لذلك، قامت  ."، وذلك بسبب الزيادة في تدفق هذه اإليراداتالكهربائيةالخدمة 
المحاسبية المتعارف عليها في للمبادئ  وفقا   م1322( بتعديل أرقام المقارنة في بيان الدخل لعام م4554لسنة 
 .لتعكس هذا التغير في العرض المملكة

في نقل الطاقة إلى شركة تابعة جديدة ومملوكة لها بالكامل مجموعة الشركة السعودية للكهرباء  تسجيل نقل نشاط ●
يات م، مع إعادة تصنيف بعض التكاليف التي كانت تعتبر في السابق تكاليف عمل1321يناير  2اعتبار ا من 

التشغيل والصيانة لوحدة أعمال النقل لتصبح التكاليف العامة واإلدارية لشركة النقل التابعة الجديدة، ونتيجة لذلك، 
للمبادئ  وفقا   م1322( بتعديل أرقام المقارنة في بيان الدخل لعام م4554القوائم المالية لسنة )في  الشركةقامت 

 .عكس عملية إعادة التصنيفلت المحاسبية المتعارف عليها في المملكة

مجموعة الشركة عدد كبير من الموظفين العموميين واإلداريين الذين لم يعودوا موظفين لدى مصاريف إدراج  ●
برنامج نتيجة ألحد برامج اإلنتاجية، مع تسجيل نفقات هذا البرنامج بشكل منفصل تحت بند "السعودية للكهرباء 

المصروفات العامة نتج عنه نقل بعض النفقات المدرجة من قبل تحت بند " " مماتحسين إنتاجية الموارد البشرية
( بتعديل أرقام م4554القوائم المالية لسنة )في  الشركةونتيجة لذلك، قامت  ." إلى هذا البند الجديدواإلدارية

 .كس هذا التغيرلتع للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة وفقا   م1322المقارنة في بيان الدخل لعام 

 .يظهر أثر هذه التغيرات المحاسبية في الجدول أدناه
 

 35للسنوات المنتهية في  
  ديسمبر

 
الرقم لسنة 

م في 4555
القوائم المالية 

 م4555لسنة 

الرقم المقارن 
م 4555لسنة 

في القوائم 
المالية لسنة 

 م4554
صافي 
 التغير

 (مليون لاير سعودي) 

    الميزانية

 1 4،034 4،035  ............................................... (2) وما يعادلهالنقد 

 1 2،052 2،020  ...................... (1)دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى، صافي

 (2) 1،235 1،231  ..................... (2)استثمارات في حقوق ملكية شركات و أخرى

 1 11،122 11،105  ...................................................... (1)ذمم دائنة

 

    بيان الدخل



 

33 
 

 35للسنوات المنتهية في  
  ديسمبر

 
الرقم لسنة 

م في 4555
القوائم المالية 

 م4555لسنة 

الرقم المقارن 
م 4555لسنة 

في القوائم 
المالية لسنة 

 م4554
صافي 
 التغير

 (مليون لاير سعودي) 

 (45) 2،002 2،231  ................................ (0)تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 41 41 —  .......................................... (0)إيرادات تشغيلية أخرى

 (288) (0،108) (0،200)  ................................ (0)تكلفة عمليات التشغيل والصيانة
 45 (205) (013)  ................................ (5( )2) المصروفات العامة واإلدارية

 215 (215) —  ........................... (5)برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

    بيان التدفقات النقدية

 (مليون لاير سعودي) 
    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

 (14) (2،120) (2،282)  ............................. (1) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 1 2،015 2،058  ...................................................... (1)ذمم دائنة

    التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 2 (252) (251)  ...................... (4)استثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى
 ___________  
 .إجراء التعديالت نتيجة لقرار دمج شركات تابعة إضافيةتم  (2)
 .تم إجراء التعديالت لتعكس بعض عمليات إعادة تصنيف األرصدة (1)
 .م1322تم دمج بندين ضمن بند "تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية" في القوائم المالية لسنة  .التغير في العرض (0)
 .نشاط النقل إلى شركة تابعةتم إجراء التعديالت نتيجة فصل ونقل  (2)
تم دمج أرقام "برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية" ضمن بند "المصروفات العامة واإلدارية" في القوائم  .التغير في العرض (5)

 .م1322المالية لسنة 
 .أجريت تعديالت لتعكس بعض عمليات إعادة تصنيف األرصدة (1)
 .ج شركات تابعة إضافيةأجريت تعديالت نتيجة لقرار دم (4)
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هذه مستمدة من عمود المقارنة بالقوائم  نشرة اإلصدارم في 1323ديسمبر  02إن المعلومات المالية للسنة المنتهية في 
 .م، وال تعكس عملية إعادة التصنيف المذكورة أعاله1322المالية لسنة 

م تعكس بعض عمليات إعادة التصنيف 1322لسنة  الماليةبالقوائم بيد أن المعلومات المالية الواردة في عمود المقارنة 
شركة ديلويت آند توش  راجعتهام والتي 1323ديسمبر  02للمعلومات المالية الواردة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ."(م4555القوائم المالية لسنة )" أبو الخير وشركاهم .بكر

من حكومة  الشركةلقروض التي ليس عليها فائدة التي حصلت عليها ، تم خصم ام4555القوائم المالية لسنة في 
بموجب هذه  الشركةوتم تسجيل الفرق بين المبالغ التي حصلت عليها  .م(1338يناير  2) بعد  المملكة العربية السعودية

القروض وقيمتها الحالية كإيرادات مؤجلة )منحة حكومية( تحت بند "ذمم حكومية طويلة األجل" وتم تعيينها في جميع 
بتعديل أرقام  الشركةوعليه قامت السنوات المتبقية من هذه القروض في المصروفات المقابلة في كل سنة ذات صلة، 

 .لتعكس هذا التعديل حاسبية المتعارف عليها في المملكةللمبادئ الم وفقا   م1323المقارنة لعام 

األرصدة الدائنة مستحقة الدفع من الحكومة م بتحويل لحساب 1322في عام  الشركةوباإلضافة إلى ذلك، كلفت الحكومة 
بتعديل أرقام المقارنة  الشركةوعليه قامت م، 1338م إلى 1335فيما يتعلق بالفترة من  أرامكو السعوديةإلى شركة  الشركة
 .م لتعكس هذا التحويل1323لعام 

 ضوئيات لالتصاالت؛ وشركة شركة الكهرباء للصكوكبدمج ثالث شركات تابعة، وهي  الشركةم، قامت 1323في عام 
م عدم دمج أي من الشركات التابعة الثالثة على أساس عدم 1322في عام  الشركةوقررت  .هجر إلنتاج الكهرباءو

بتعديل  م4555القوائم المالية لسنة إعداد  عندالشركة وعليه قامت  .المادية لعدم امتالك أي منها ألية أصول مادية
ا ب الشركةوقامت  م لتعكس عدم دمج الشركات التابعة الثالث،1323أرقام المقارنة لعام  إجراء بعض عمليات إعادة أيض 

والتي أثرت على أرقام المقارنة لعام  م4555القوائم المالية لسنة التصنيف والتعديالت البسيطة األخرى عند إعداد 
  .م1323

، يتعين على للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة وفقا   ولغياب معيار محاسبي مطبق إلدراج معامالت التحوط
 الشركةوعليه طبقت  .المعمول به عند غياب معيار محاسبة معينمعيار المحاسبة الدولي تطبيق  السعوديةالشركات 

وتم م والمتعلق بالمعالجة المحاسبية لمعامالت التحوط، 1322في عام  08 بعض أحكام معيار المحاسبة الدولي رقم
ا بأثر رجعي للسنة المنتهية في  م المقارنة المدرجة 1323م وينعكس في أرقام 1323ر ديسمب 02تطبيق هذا المعيار أيض 

القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة م 4555القوائم المالية لسنة ولذلك تتضمن ، م4555القوائم المالية لسنة في 
 .فيما يتعلق بعقود التحوط المتعلقة بمقايضات معدل الفائدة الثابتة مقابل العائمة للشركة
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 مؤشرات األداء

 .م1321و م1322و م1323ديسمبر  02األساسية لألعوام المنتهية في  الشركةفيما يلي عرض لمؤشرات أداء 

 م4554 م4555 م4555 

 )مليون لاير سعودي( 
 00،121 03،543 14،822  ............................................... التشغيلية اإليرادات

 0،130 1،432 1،580  .................................................... إجمالي الربح
 1،512 1،120 1،148  .................................................... الدخلصافي 

 210،151 250،140 205،105  ........................................ الثابتة، صافيالموجودات 
 50،818 52،080 53،143  ................................................ حقوق المساهمين

 14،200 18،453 11،500  .............................................. المتداولة الموجودات
 23،420 00،803 14،210  .............................................. المتداولة المطلوبات

 1،088 2،801 2،053  .................................... الدخل من النشاطات التشغيلية
 

 م4554 م4555 م4555 

 %23 %23 %24  ..................................... التشغيليةاإليرادات معدل نمو 
%21 (%0) %88  .......................................... معدل نمو صافي الدخل  
%23342 %0302 %8318  ..........................................(2)معدل إجمالي الهامش  
%4312 %4312 %0324  .......................................... (1)معدل صافي الهامش  

%2345 %2311 %2350  ................................... (0)العائد على حقوق المساهمين  
%2351 %2308 %2310  ...................................(2)الثابتة الموجوداتالعائد على   
 13 28 12  ................................. (5)الثابتة الموجودات معدل دوران

 334 3321 3322  ........... )لاير سعودي( العائد على السهم من النشاطات التشغيلية
 3312 3350 3355  ................. )لاير سعودي( العائد على السهم من صافي الدخل

 3310 3341 3384  ................................................... (1)لالتداو نسبة 

 ___________  
 .لسنةلإجمالي الهامش = إجمالي الربح للسنة مقسوما  على اإليرادات التشغيلية ( معدل 2)
 .لسنةلمعدل صافي الهامش = صافي الدخل للسنة مقسوما  على اإليرادات التشغيلية ( 1)
 .نهاية السنة رصيد حقوق المساهمينالعائد على حقوق المساهمين = صافي الدخل للسنة مقسوما  على ( 0)
 .نهاية السنة في الثابتة الموجودات رصيد صافي الثابتة = صافي الدخل للسنة مقسوما  على الموجوداتالعائد على ( 2)
 .نهاية السنةفي  الموجودات الثابتة رصيد صافي مقسومة  على للسنة= اإليرادات التشغيلية معدل دوران الموجودات الثابتة( 5)
 .نهاية السنة في المطلوبات المتداولة رصيد نهاية السنة، مقسومة  على في متداولةالموجودات الرصيد =  لالتداو ( نسبة 1)
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 ملخص المعلومات المالية

" مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العملياتينبغي قراءة ملخص المعلومات المالية أدناه بالتزامن مع قسم "
 أشهر الستة فترةم و 1321م و1322م و1323ديسمبر  02للسنة المنتهية في الملخص التالي للمعلومات المالية التاريخية 

 مستمد من: م1320م و1321يونيو  03في  المنتهية

 .م1321م و1322ديسمبر  02في حالة المعلومات التاريخية للسنة المنتهية في م 4554القوائم المالية لسنة  ●

 .م1323ديسمبر  02في حالة المعلومات التاريخية للسنة المنتهية في م 4555القوائم المالية لسنة  ●

يونيو  03م و1321يونيو  03في حالة المعلومات التاريخية لفترات الستة أشهر المنتهية في القوائم المالية المرحلية  ●
 .م1320

بإجراء بعض عمليات إعادة التصنيف والتعديالت عند  الشركةقامت  .وكل منها مذكور في مواضع أخرى من هذه النشرة
للمعايير  وفقا   القوائم الماليةوتم إعداد  .عرض المعلومات المالية"، راجع قسم "م4554القوائم المالية لسنة إعداد 

 .المحاسبية المتعارف عليها في المملكة

مات المالية التالي مع المعلومات الواردة في أقسام يتعين على المستثمرين ممن يستخدمون هذه النشرة قراءة ملخص المعلو 
" وصف الشركة"، "مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات"، "عوامل المخاطرة"، "عرض المعلومات المالية"
 .)بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة بها(القوائم المالية و

 بنود بيان الدخل

م 1321يونيو في عامي  03 لفترة الستة أشهر المنتهية فييوضح الجدول التالي بنود بيان الدخل الخاص بالشركة 
  م:1320و

 يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في  

 
  م1321

 (غير مراجعة)
  م1320

 (غير مراجعة)
 (مليون لاير سعودي) 

 22،040 20،412  ........................................  مبيعات الطاقة الكهربائية
عداد الفواتير  201 211  ...................... تعرفة قراءة وصيانة العدادات وا 

 012 423  ................................... تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 52 21  ............................................ إيرادات تشغيلية أخرى

 50.735 50.556  .......................................... مجموع إيرادات التشغيل

 (1،141) (1،414)  ............................................................. وقود
 (0،315) (2،820)  ..................................................... طاقة مشتراة

 (2،021) (2،121)  ................................................... تشغيل وصيانة
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 يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في  

 
  م1321

 (غير مراجعة)
  م1320

 (غير مراجعة)
 (5،280) (5،222)  .................................. التشغيل والصيانة –استهالكات 

 (50،057) (53،175)  ........................................... إجمالي تكلفة المبيعات

 112 2،305  ................................................ إجمالي ربح الفترة
دارية  (242) (210)  .......................................... مصروفات عامة وا 

دارية –استهالكات   (220) (250)  ............................ مصروفات عامة وا 
 (82) 422  ........................... من األنشطة التشغيلية)الخسارة( الدخل 

 418 __  ................................................ دخل غير متكرر 
 — (40)  ............................. برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية
 138 221  ................................ إيرادات ومصروفات أخرى، صافي

 820 777  ................................................ صافي ربح الفترة

الدخل األساسي للسهم الواحد )لاير  من (الخسارةصافي الربح )
  ................................................. سعودي/السهم(:

  

 (3331) 3324  ...................................... من األنشطة التشغيلية للفترة
 3313 3328  ............................................ من صافي دخل الفترة

م 1322م و1323 للسنوات المنتهية فيديسمبر  02في  بالشركةيوضح الجدول التالي بنود بيان الدخل الخاص 
 م على التوالي:1321و
 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

 (مليون لاير سعودي) 

 02،231 10،103 15،040  ........................................  مبيعات الطاقة الكهربائية

عداد الفواتير تعرفة قراءة  800 000 022  ...................... وصيانة العدادات وا 

 2،521 2،002 2،284  ................................... تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية

 82 41 —   ............................................ إيرادات تشغيلية أخرى

 00،121 03،543 14،822  .......................................... مجموع إيرادات التشغيل

 (1،118) (5،442) (5،484)  ............................................................. وقود
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 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

 (مليون لاير سعودي) 

 (2،515) (2،151) (0،421)  ..................................................... طاقة مشتراة

 (0،414) (0،108) (4،450)  ................................................... تشغيل وصيانة

 (23،511) (8،131) (0،314)  .................................. التشغيل والصيانة –استهالكات 

 (03،320) (14،010) (15،020)  ........................................... إجمالي تكلفة المبيعات

 0،130 1،432 1،580  ........................................ إجمالي الربح خالل السنة

دارية  (083) (205) (008)  .......................................... مصروفات عامة وا 

دارية –استهالكات   (022) (005) (050)  ............................ مصروفات عامة وا 

 1،088 2،801 2،053  ..................................... الدخل من األنشطة التشغيلية

 (102) (215) —  ............................. برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

 181 234 218  ................................ إيرادات ومصروفات أخرى، صافي

 1،512 1،120 1،148  ................................................ صافي ربح السنة

     ................ الدخل األساسي للسهم الواحد )لاير سعودي/السهم(:

 3343 3321 3322  ...................................... األنشطة التشغيلية للسنةمن 

 3312 3350 3355  ............................................ من صافي دخل السنة

 بيانات الميزانية

م 1321م و1322م و1323ديسمبر في األعوام  02م و1320يونيو  03 كما في الشركةيوضح الجدول التالي ميزانية 
 .على التوالي

 

 الفترةكما في  
المنتهية في 

 يونيو 35

 
 35المنتهية في  لسنواتكما في ا

 ديسمبر
  

 م1320
 (غير مراجعة)

 
 
 م1323

 
 
 م1322

 
 
 م1321

 (مليون لاير سعودي) 
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 الفترةكما في  
المنتهية في 

 يونيو 35

 
 35المنتهية في  لسنواتكما في ا

 ديسمبر
  

 م1320
 (غير مراجعة)

 
 
 م1323

 
 
 م1322

 
 
 م1321

 (مليون لاير سعودي) 
 0،321 4،034 4،110 4،321  .................................................. النقد وما يعادله

يرادات مستحقة، صافي  20،214 21،314 8،815 24،182  .................  ذمم مستهلكي الكهرباء وا 
     

 5،282 2،052 0،105 2،822  ........................ دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى، صافي
 5،012 5،510 5،435 1،053  .................................................. مخزون، صافي

 14،200 18،453 11،500 01،232  ..................................... مجموع الموجودات المتداولة
 011 011 011 2،020  ............................................... قرض لشركة زميلة

 1،282 1،235 1،033 1،311  ........................ استثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى
 08،083 11،112 11،300 28،822  .............................................. مشاريع تحت التنفيذ

 210،151 250،140 205،105 240،502  ........................................... موجودات ثابتة، صافي
 122،380 200،432 212،008 111،834  ................................. مجموع الموجودات غير المتداولة

 100،501 120،252 283،041 110،322  ...............................................إجمالي الموجودات
 02،538 11،122 12،041 08،814  ........................................................ ذمم دائنة

 2،401 2،131 2،231 0،053  .................................... مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
قروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة 

  ........................................................... األجل
2،024 
 

2،208 0،200 2،210 

 — 5،333 — —  ......................................................... الصكوك

 23،420 00،803 14،210 25،382  ...................................... مجموع المطلوبات المتداولة
 21،284 20،501 23،101 25،223  ............................................. قروض طويلة األجل

 13،510 22،333 28،333 10،312  ......................................................... الصكوك
 5،210 2،008 2،183 5،315  .............................................. تعويضات الموظفين

 11،183 13،243 21،404 10،114  ........................................... إيرادات مؤجلة، صافي
 2،252 2،010 2،185 2،522  ................................................ تأمينات مشتركين

 50،204 28،324 22،122 12،300  ........................................ ذمم حكومية طويلة األجل
 10،042 20،025 21،220 153285  .................................................. قروض حكومية

 042 201 000 038  .................العادلة لعقود التحوطمخصصات التغير في القيمة 
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 الفترةكما في  
المنتهية في 

 يونيو 35

 
 35المنتهية في  لسنواتكما في ا

 ديسمبر
  

 م1320
 (غير مراجعة)

 
 
 م1323

 
 
 م1322

 
 
 م1321

 (مليون لاير سعودي) 
 220،832 211،502 220،205 210،583  .................................. مجموع المطلوبات غير المتداولة

 202،124 212،512 223،131 130،102  ............................................... مجموع المطلوبات
 22،111 22،111 22،111 22،111  ....................................................... رأس المال
 2،022 2،552 2،000 2،022  ................................................. نظامياحتياطي 

 523 500 501 523  .................................................... احتياطي عام
 23،010 0،511 4،211 23،113  .......................................................أرباح مبقاة

 (042) (201) (000) (038)  ...................... صافي التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط
 50،818 52،080 53،143 52،010  ........................................ مجموع حقوق المساهمين

 100،501 120،252 283،041 110،322  ............................ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 النقديةبنود بيان التدفقات 

م على 1320م و1321يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في  للشركةيوضح الجدول التالي بنود بيان التدفقات النقدية 
 .التوالي

 يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في  

  م1321 

 (غير مراجعة)

  م1320

 (غير مراجعة)
 (مليون لاير سعودي) 

 4،253 4،052  .......................... التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

 (12،221) (24،812)  .................... صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 20،100 21،252  .......................... صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 0،842 1،001  ..................... صافي التغير في النقد وما يعادله خالل الفترة
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 يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في  

  م1321 

 (غير مراجعة)

  م1320

 (غير مراجعة)
 0،321 4،034  ............................. رصيد النقد وما يعادله في بداية الفترة

 4،321 8،180  ............................. النقد وما يعادله في نهاية الفترة رصيد

م 1322م و1323ديسمبر  02للسنوات الثالث المنتهية في للشركة يوضح الجدول التالي بنود بيان التدفقات النقدية 
 .م على التوالي1321و
 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 
 (مليون لاير سعودي) 

 12،884 24،525 24،330  .......................... الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 
 (00،130) (18،011) (14،028)  .................... صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 22،853 22،051 22،182  .......................... صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
 (2،112) 48 2،025  ..................... صافي التغير في النقد وما يعادله خالل السنة

 4،034 4،110 1،000  ............................. النقد وما يعادله في بداية السنةرصيد 
 0،321 4،034 4،110  ............................. رصيد النقد وما يعادله في نهاية السنة

 

 الرسملة

وينبغي قراءة هذا  .م1320يونيو  03ومديونيتها في  مجموعة الشركة السعودية للكهرباءيوضح الجدول التالي رأس مال 
الواردة في هذه  القوائم المالية"، ومناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العملياتالجدول جنب ا إلى جنب مع قسم "

 .النشرة
 

للسنوات المنتهية في  
 4553يونيو  35
 (غير مراجعة)

 (مليون لاير سعودي) 

 7،556  ............................................................................... النقد وما يعادله

  الدين:
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للسنوات المنتهية في  
 4553يونيو  35
 (غير مراجعة)

 (مليون لاير سعودي) 
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 ___________  
 والجزء المتداول من القروض طويلة األجليشمل القروض قصيرة األجل  (2)
 يشمل القروض طويلة األجل والصكوك (1)
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 المصطلحات والتعريفات

 .هذه نشرة اإلصدارمنها حيثما وردت في كل  مقابلتحمل المصطلحات التالية المعاني الموضحة 
 

"البيانات المالية لسنة 
 م"4554

للسنة المالية المنتهية في  لمجموعة الشركة السعودية للكهرباء المراجعةالمالية  البياناتتعني 
ديسمبر  02م )بما في ذلك معلومات المقارنة بالسنة المالية المنتهية في 1321ديسمبر  02

 (.م1322

" البيانات المالية لسنة 
 م"4555

للسنة المالية المنتهية في  لمجموعة الشركة السعودية للكهرباء المراجعةتعني البيانات المالية 
ديسمبر  02م )بما في ذلك معلومات المقارنة بالسنة المالية المنتهية في 1322ديسمبر  02

 (.م1323

 تكاليف مدير موجودات الصكوك المسموح بهاسنويا  عن  %2تعني األتعاب اإلدارية بواقع  "األتعاب اإلدارية"
التفاقية إدارة موجودات  وفقا   مرتين في السنة ُمصِدرالأثناء تلك الفترة مستحقة الدفع إلى 

 .وكما هو مبين بمزيد من التفصيل في تلك االتفاقية الصكوك

"تكاليف مدير موجودات 
 المسموح بها"الصكوك 

الموافقة لفئات التكاليف المبينة في  مدير موجودات الصكوكتعني مجمل التكاليف التي تكبدها 
ذات العالقة  خدمات القياس، والمرتبطة بتوفير اتفاقية إدارة موجودات الصكوكمن  2الملحق 

تكبدها أثناء ، شريطة أن أي تكاليف من هذا القبيل يتم بالعدادات المحددة للعمالء المحددين
)حسب النسبة والتناسب لتلك  مبلغ التكلفة األقصى المسموح بهتزيد عن  فترة توزيع دوريأية 

 .وثائق الصكوكألغراض  تكاليف مدير موجودات الصكوك المسموح بهاالفترة( ال تشكل 

الدفعات ووكيل حملة ر مديتعني األتعاب والتكاليف المستمرة )إن وجدت( مستحقة الدفع إلى  "أتعاب الوكالة"
اتفاقية إدارة كما هو مبين بمزيد من التفصيل في  بالصكوكعن الخدمات المرتبطة  الصكوك
 .، على حسب الحالةإعالن الوكالةأو  الدفعات

 اإلقفالتاريخ عند  للصكوكاإلجمالية  القيمة اإلسمية ني قيمة النسبة المتحصلة من قسمةتع "النسبة المنطبقة"
 .لاير سعودي 1،333،333،333 على

 .)الصيغة وفئة اإلصدار( 1تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  ملكية المصرح بها"ال"

 .تعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية "الهيئة"

العمولة "معدل 
 "األساسي

السعودية عن الودائع باللاير ، سعر االقتراض بين البنوك بفترة التوزيع الدوريتعني فيما يتعلق 
)ب( )معدل العمولة األساسي( 4للشرط  وفقا   أشهر )سايبور( والذي يحدد 0السعودي ألجل 

 .المعنية فترة التوزيع الدوريفيما يخص 

 .يعني أي يوم تفتح فيه البنوك التجارية لمزاولة العمل المعتاد في مدينة الرياض "يوم العمل"
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 .(المقفلة والفترات التحويل قيد تواريخ)هـ( ) 0تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  "الفترات المقفلة"

 .هذه اإلصدار نشرةمن  1المحدد في الصفحة  ىيحمل المعن "تاريخ اإلقفال"

الذي  م(2880نوفمبر  03هـ )الموافق 22/0/2228بتاريخ  218يعني قرار مجلس الوزراء رقم  "561"القرار رقم 
قرار المالية أوضاعه وترتيب الكهرباء قطاع هيكلة إعادةيخص   استخدام ترشيد إجراءات وا 
كما يضاف إليه من مالحق أو تتم  243المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ، الكهربائية الطاقة

 .عليه من مراجعات أو تعديالت بين الحين واآلخر

الذي  م(1333أكتوبر  23هـ )الموافق 21/4/2212بتاريخ  243يعني قرار مجلس الوزراء رقم  "575"القرار رقم 
كما يضاف إليه  ،281 رقم القرار في الواردة الكهربائية الخدمة بيع أسعار تعرفة تعديليخص 

 .من مالحق أو تتم عليه من مراجعات أو تعديالت بين الحين واآلخر

لنظام السوق المالية،  وفقا   تأسستُيقصد بها لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية التي  "اللجنة"
يوليو  02هـ )الموافق 1/1/2212( بتاريخ 03بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ الصادر
 .تخلفها لجنةم(، وتعديالته، أو أي 1330

 .الصكوكتعني أحكام وشروط  "الشروط"

"لوائح حوكمة 
 الشركات"

 .الماليةتعني لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

"أمين موجودات 
 الصكوك"

، 2-، التي يقع عنوانها المسجل في أبراج غرناطة، المبنى رقم أيعني شركة الكهرباء للصكوك
أمين وهذا المصطلح يشمل كذلك أي ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 11855 .ب.ص

 .بالصكوكيخلفه فيما يتعلق  موجودات صكوك

 وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك ُمصِدرالالذي سيبرمه  إعالن الوكالةُيقصد به  "إعالن الوكالة"
 .تاريخ اإلقفالفي أو قريبا  من 

 

هـ 10/0/2210ر الصادرة بتاريخ -343231رقم  بالتجزئةتعني رخصة التوزيع والتوريد  "رخصة التوزيع" 
 .هيئة تنظيم الكهرباءوالممنوحة من 

هيكلة "حالة إعادة 
 قطاع التوزيع"

 .(خالل)حاالت اإل 22-2تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة )ح( من الشرط 

 .تعني هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج "هيئة تنظيم الكهرباء"

الصادر بتاريخ  51للمرسوم الملكي رقم م/ وفقا   المملكةيعني نظام الكهرباء في  "نظام الكهرباء"
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 .م(11/22/1335هـ )الموافق 13/23/2211

 .(خالل)حاالت اإل 22-1تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  "إخالل"حالة 

 .تاريخ الشراءأو  إخاللحالة تعني  "حالة ممارسة"

 .الممارسة()حاالت  22يحمل المعنى المحدد له في الشرط  "إشعار ممارسة"

 .)حاالت الممارسة( 22تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  "فترة الممارسة"

 .م1352 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدورييعني  "تاريخ االنتهاء"

أو  م1322 يناير أو م1302 يناير أو م1312 يناير الواقع في بتاريخ الشراءيعني فيما يتعلق  "المبلغ اإلضافي"
 يوم العملكما في  للصكوكاإلجمالية  سميةالقيمة اإلمن  %5، مبلغ ا يساوي االنتهاء تاريخ

 .، حسب الحالةتاريخ االنتهاءأو  تاريخ الشراءالثالث الذي يسبق مباشرة 

 لحملة الصكوك على األقل ممثلة في اجتماع الصكوكيعني قرار توافق عليه أغلبية من نصف  "القرار غير العادي"
 .وثائق الصكوكوفقا  ألحكام منعقد 

 .الصكوكالمسجل الذي يمثل  ييعني صيغة الصك الرئيس "ي"الصك الرئيس

 .تعني حكومة المملكة العربية السعودية "الحكومة"

 المديونيةأي شخص، أي التزام واقع على شخص آخر لسداد تلك  بمديونيةيعني فيما يتعلق  "الضمان"
 بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(:

 .المديونيةأي التزام بشراء تلك  )أ(

أي التزام بإقراض األموال أو شراء األسهم أو األوراق المالية األخرى أو االكتتاب بها  )ب(
 .المديونيةأو شراء األصول أو الخدمات من أجل توفير األموال لسداد تلك 

 .المديونيةفي سداد تلك  لخالأي تعويض ناجم عن اإل )ج(

 .المديونيةأي اتفاق آخر تنشأ بمقتضاه تلك  )د(

ألي شخص عن األموال المقترضة أو التي تم الحصول عليها بما في ذلك  مديونيةتعني أية  "المديونية"
 فيما يتعلق باآلتي: مديونية)على سبيل المثال ال الحصر( أية 

 .بموجب أي تسهيل بشراء سنداتالمبالغ التي تم الحصول عليها  )أ(

 وفقا   مبلغ أي مطلوبات فيما يتعلق بعقود اإليجار أو عقود الشراء بالتقسيط تعتبر، )ب(
 .للنظام المطبق والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، تمويال  أو رأسمال تأجيري
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لفترة تزيد مبلغ أي مطلوبات تتعلق بأي سعر شراء ألصول أو خدمات مؤجلة الدفع  )ج(
 .يوما 83عن 

مبالغ يتم جمعها عن طريق أية معاملة أخرى )وهذا يشمل دون قيد أي بيع آجل أو  )د(
 .اتفاقية شراء( يكون لها األثر التجاري لالقتراض

"الشركات والهيئات 
 االستثمارية"

 تعني الشخص المؤهل والذي يشمل أيا  مما يلي:

 .بمزاولة العمل في مجال األوراق المالية الهيئةشخص مرخص له من  )أ(

 .للهيئةمن لوائح أعمال األوراق المالية  2شخص معفى كما هو محدد في الملحق  )ب(

 أي مما يلي: )ج(

أية شركة تمتلك أو عضو في مجموعة شركات تمتلك موجودات صافية ال   (2)
 .مليون لاير سعودي 53تقل عن 

مؤسسة أخرى غير مسجلة ال تقل موجوداتها الصافية أية هيئة أو شراكة أو   (1)
 .مليون لاير سعودي 53عن 

أي شخص )"أ"( أثناء عمله بصفة مدير أو مسؤول أو موظف لدى شخص   (0)
( حيث 1( أو )2)"ب"( يقع ضمن المعنى الوارد في الفقرتين الفرعيتين )

وراق يكون الشخص أ مسؤوال  عن قيام الشخص ب بأي نشاط في مجال األ
 .المالية

 .المملكةألنظمة  وفقا   مؤسسة حصلت على رخصة لمزاولة األعمال المصرفية )د(

نموذج طلب "
 "االستثمار

 ومتعهدي مديري اإلصدار ومديري استقبال العروضيعني االستمارة التي يتعين تقديمها إلى 
 .الصكوكمن األشخاص الراغبين في شراء  فترة تقديم طلبات االستثمارقبل انتهاء  التغطية

تقديم طلبات "فترة 
 "االستثمار

 8)الموافق   هـ0/0/2205والتي تبدأ في  بالصكوكالخاصة  فترة تقديم طلبات االستثمارتعني 
 .من ذلك التاريخ( أيام عمل 4وتنتهي في موعد أقصاه ( م1322 يناير

والذي يقع عنوانه المسجل في أبراج  الصكوك ُمصِدريعني الشركة السعودية للكهرباء بصفتها  "ُمصِدر"ال
 .، الرياض، المملكة العربية السعودية11855 .ب .، ص2 –غرناطة، المبنى أ 

"مديرا اإلصدار ومديرا 
 استقبال العروض"

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة التي يقع عنوانها المسجل في  شركة ُيقصد بهما 
شركة السعودي ، المملكة العربية السعودية، و 22220، الرياض 8302 .ب .طريق العليا، ص
، طريق يرئيس، التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع، مبنى المكتب الالفرنسي كابيتال

، المملكة العربية 22211 ، الرياض10252 .ب .، ص428بنى الملك فهد، برج ليجند، الم
 .التغطية ومتعهدي استقبال العروض رياإلصدار ومدي يمدير بصفتهما  ،السعودية
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 .تعني المملكة العربية السعودية "المملكة"

"قواعد التسجيل 
 واإلدراج"

، الهيئةم من مجلس إدارة 1332أكتوبر  2تعني قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة في 
 .وتعديالتها

يعني النسبة المئوية السنوية المحددة على أنها "الهامش" والمنشورة على المواقع اإللكترونية  "الهامش"
نشرة كما هو مبين في القسم الوارد تحت عنوان "االكتتاب والبيع" من  ومدير الدفعات ُمصِدرلل

 .اإلصدار

"المبلغ األقصى 
 المسموح به"

كمبلغ باللاير السعودي )والمعبر عنه  تكاليف مدير موجودات الصكوك المسموح بها يعني مبلغ
لاير سعودي في السنة للفترة  53 يتجاوزال بما للعداد الواحد المركب لعميل سكني أو تجاري( 

ومدير موجودات  وكيل حملة الصكوك، ثم المبلغ الذي يتفق عليه تاريخ شراءالممتدة حتى أول 
متتاليين، وذلك قبل بدء تلك الفترة وبناء  على  شراء تاريخيلكل فترة تالية تقع بين  الصكوك

  التكاليف الفعلية المتكبدة في الفترة السابقة والتكاليف المتوقعة في الفترة القادمة.  

 :بعمالئه المحددينفيما يتعلق  ُمصِدرالُيقصد بها الخدمات التالية التي يقدمها  "خدمات القياس"

بتركيبها في منشآت  ُمصِدرالقراءة وصيانة عدادات استهالك الكهرباء التي قام  )أ(
 .العمالء المحددين

صدار وتوزيع الفواتير على  )ب( نظير جميع الخدمات التي  العمالء المحددينإعداد وا 
 .ُمصِدراليقدمها لهم 

 .)موجودات الصكوك( 5يحمل نفس المعنى المحدد له في الشرط  "صافي الدخل"

 .لاير سعودي 2،333،333، وهي صكلكل  سميةالقيمة اإلتعني  "سمية"القيمة اإل

 .قواعد التسجيل واإلدراجوالمشار إليها في  الهيئةالتي لدى  القائمة الرسميةتعني  مة الرسمية"ائ"الق

الرابع، مبنى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، التي يقع عنوانها المسجل في الطابق يعني  "مدير الدفعات"
، الرياض 10252 .ب .، ص428المكتب الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، المبنى 

آخر  مدير دفعاتوهو مصطلح يتضمن أي خلف أو  ،، المملكة العربية السعودية22211
 .بالصكوكُمعيَّن فيما يتعلق 

أو  تاريخ اإلقفالوآخرين في  ومدير الدفعات ُمصِدرالالمبرمة بين  اتفاقية إدارة الدفعاتتعني  "اتفاقية إدارة الدفعات"
 .قريبا  منه

حالة "مبلغ التوزيع في 
 "اإلخالل

بعد تقديم  الصكوك الُمصِدر، الذي يشتري فيه تاريخ الشراءيعني فيما يتعلق بأي يوم، ما عدا 
  يتم احتسابه وفقا  للمعادلة التالية:، مبلغ ا إشعار ممارسة

  ط  +  م × د
  ع
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 حيث: 

 التوزيع تاريخ في دفعه سيتم كان الذي الدوري التوزيع مبلغ =  د
 احتساب لغرض أنه على) ممارسة إشعار يقدم لم لو القادم الدوري
مبلغ التوزيع في تعريف " س" الحرف فإن ،الدوري التوزيع مبلغ

 في كما الصكوك لتلك اإلسمية القيمة إجمالي سيعنيالدوري 
 . (الشراء ذلك تاريخ مباشرة يسبق الذي التحويل قيد تاريخ

 ذلك وتاريخ مباشرة السابق الدوري التوزيع تاريخ بين األيام عدد =  م
 .ءالشرا

تاريخ السابق مباشرة و تاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين  =  ع
 .المجدول القادم التوزيع الدوري

 تاريخ في كما االحتياطي في دائن كرصيد القائمة المبالغ( 2)إّما  =  ط
 في دفعه سيتوجب كان الذي اإلضافي المبلغ( 1) أو الشراء، ذلك

 لو الحالة، حسب ،االنتهاء تاريخ أو القادم المجدول الشراء تاريخ
 .أقل أيهما الشراء، ذلك يحصل لم

 .)التوزيع الدوري( 4يحمل نفس المعنى المحدد له في الشرط  "تاريخ التحديد الدوري"

 .)التوزيع الدوري( 4يحمل نفس المعنى المحدد له في الشرط  "مبلغ التوزيع الدوري"

  م1322 أبريل 03من كل سنة، بداية من  وأكتوبر ويوليو وأبريل يناير من الثالثينيعني  "تاريخ التوزيع الدوري"
شريطة أنه إذا لم يوافق أي من هذه  ،وبما يشمل هذا التاريخ األخير  م1352 يناير 03وحتى 
يوم هو  تاريخ التوزيع الدوريبحسب التعريف الوارد في الشروط، فسوف يكون  يوم عملاأليام 
السابق مباشرة )إذا وقع في  يوم العملالتالي )إذا وقع في نفس الشهر التقويمي( أو  العمل

 .الشهر التقويمي التالي(

على أن ال تشمله،  تاريخ توزيع دوريحتى أول  تاريخ اإلقفالفترة التي تبدأ من وتشمل تعني ال "فترة التوزيع الدوري"
التالي على أن  تاريخ التوزيع الدوريحتى  تاريخ توزيع دوريوكل فترة الحقة تبدأ من وتشمل 

 .التالي تاريخ التوزيع الدوريال يشمل ذلك 

"الرهونات المسموح 
 بها"

أو أي  ُمصِدرللتعني أية رهونات تقع على أي من األصول أو اإليرادات الحالية أو المستقبلية 
 جزء منها بخصوص:

أي تمويل مدعوم باألصول )بما في ذلك دون حصر أية عملية تسنيد أصول أو  )أ(
الرئيس لتسديد االلتزامات المضمونة بتلك  ُمصِدرالتمويل مشروعات( يكون فيها 

، األصول أو اإليرادات الخاضعة لتلك الرهونات المسموح بها، المسموح بهاالرهونات 
 .ُمصِدرالدون حق الرجوع على 
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 .أي ترتيب لتمويل إسالمي )ب(

 .أن يكون مضمونا   أي إصدار محلي ألوراق مالية تطلب هيئة السوق المالية )ج(

( فيما يتعلق م10/2/1322)الموافق  هـ14/0/2205الصادرة بتاريخ  نشرة اإلصدارتعني  "نشرة اإلصدار"
 .بما قد يطرأ عليها من تعديالت أو نشرات تكميلية من وقت إلى آخر ،بالصكوك

أو  ،م1322 ويناير م1302 ويناير م1312 ينايرالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدورييعني  " تاريخ الشراء"
بان المبلغ  وكيل حملة الصكوكإشعار ا إلى  مدير موجودات الصكوكإلى الحد الذي يقدم حوله 

القيمة ( من إجمالي %5)كما في تاريخ هذا اإلشعار( يقل عن ) لالحتياطيالمخصص 
ا قبل  اإلسمية للصكوك  تاريخ التوزيع الدوريكما هي في التاريخ الذي يقع مباشرة  بستين يوم 

 .م1310 أكتوبرالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري،  م1310 أكتوبرالذي يقع في 

 .(خالل)حاالت اإل 2231يحمل المعنى المحدد له في الشرط  "إشعار الشراء"

 يعني: "سعر الشراء"
كما هي  الصكوكلجميع  سميةالقيمة اإل، حاصل ضرب إجمالي تاريخ شراءفي أي  )أ(

 في ذلك التاريخ مع النسبة الموضحة مقابل ذلك التاريخ في الجدول التالي:
 

 النسبة المئوية التاريخ

 %85 م1312 ينايرالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري

 ينايرالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري
   م1302

13% 

 %03 م1322 يناير الذي يقع فيتاريخ التوزيع الدوري 

 و

كما هي  الصكوكلجميع  سميةالقيمة اإلفي أي تاريخ آخر، حاصل ضرب إجمالي  )ب(
في ذلك التاريخ مع النسبة الموضحة مقابل الفترة التي يقع فيها ذلك التاريخ في الجدول 

  التالي:

 النسبة المئوية التاريخ

الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري قبل ولكن تاريخ اإلقفالبعد 
 م1312 يناير

233% 
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 م1312 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء  
 م1318 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

85% 

 م1318 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء  
 م1302 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

45% 

 م1302 ينايرالواقع في  الدوريتاريخ التوزيع  من ابتداء  
 م1308 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

13% 

 م1308 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء  
 م1322 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

25% 

 م1322 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء  
 م1328 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

03% 

 م1328 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء  
 م1352 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل 

25% 

 %3 تاريخ االنتهاءفي 
 

 .تاريخ اإلقفالفي أو قريبا  من  الصكوكووكيل حملة  ُمصِدرالالذي سيبرمه  تعهد الشراءيعني  "تعهد الشراء"

ممن ة أو أشخاص قانونيين آخرين يغراض الضريبألل المملكةيعني شخص طبيعي من مواطني  "الشخص المؤهل"
ولديه سجل تجاري ساٍر صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي  المملكةديه منشأه دائمة في ل

 .المملكةالحالتين يملك حساب بنكي في  تيفي كل

ل" ل يخلفه يعّينتداوليعني السوق المالية السعودية )" "المسجِّ اتفاقية لنصوص  وفقا   "(، )ويشمل أي مسجِّ
البرج الشمالي، طريق  –، والذي يقع عنوانه المسجل في بناية أبراج التعاونية للتأمين التسجيل

 .، المملكة العربية السعودية22555، الرياض 13121 .ب .الملك فهد، ص

في أو  الصكوكبخصوص  والمسجِّل ُمصِدرالوالتداول التي ستبرم بين  اتفاقية التسجيلتعني  "اتفاقية التسجيل"
 .تاريخ اإلقفالقريبا من 

على شكل أو ممثلة بورقة مالية )في حدود المعنى المحدد في نظام السوق  مديونيةتعني أية  "المديونية ذات العالقة"
المالية(، بما في ذلك دون حصر أية سندات أو سندات دين أو أية أداة مشابهة مدرجة أو 
مسعرة أو متداولة، أو يمكن إدراجها أو تسعيرها أو تداولها، في أية سوق لألسهم أو سوق 

 .، بدون حصر، أي سوق موازية(لألوراق المالية )بما في ذلك
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القيمة من إجمالي % 00 0/2الذين يمثلون ما ال يقل عن  حملة الصكوكيعني، في أي تاريخ،  "نصاب حملة الصكوك"
 .القائمة في ذلك التاريخ للصكوك سميةاإل

 .صافي الدخل( –)ب( )استخدام المتحصالت 5يحمل المعنى المحدد له في الشرط  "االحتياطي"

تعني أي رهن أو رسم أو حجز أو عبء أو حق احتجاز أو تنازل عن الحقوق على سبيل  "الرهونات"
لقوانين  وفقا   الضمان أو رهونات أخرى بما في ذلك، دون حصر، أي شكل مشابه ألي مما سبق

 .أية دولة

"مجموعة الشركة 
 السعودية للكهرباء"

 .التابعة والشقيقة ككلتعني الشركة السعودية للكهرباء وشركاتها 

 .)موجودات الصكوك( 5يحمل نفس المعنى المحدد له في الشرط  "العجز"

 .)تاريخ الشراء( 22-2تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  "التوجيهات المحددة"

مبلغ الناتج عن عدم دفع  خالل)أ( )اإل1-22تقع حسب الشرط  إخاللحالة يعني، بالنسبة ألية  "المبلغ المحدد"
كما  حملة الصكوكفي المبالغ الموزعة على  عجز(، مبلغ أي مبلغ إضافيأو  توزيع دوري

أو  مدير موجودات الصكوكيشار إليه في ذلك الشرط والذي يكون ناتجا مباشرة عن تقصير 
إذا لم  إعالن الوكالةو/أو  اتفاقية إدارة موجودات الصكوكإهماله في تأدية التزاماته بموجب 

 .إخاللحالة في  مبلغ التوزيع الدوريتم التعويض عن تلك المبالغ من خالل دفع يكن قد 

مركبة في المنشآت  العدادات المحددةبين الحين واآلخر الذين لديهم  ُمصِدراليقصد بهم عمالء  "العمالء المحددون"
 ."العميل المحددالمملوكة لهم أو التي يشغلونها ويشار إلى كل عميل منهم باسم "

من كافة عدادات الكهرباء المركبة لدى عمالء الشركة من الشريحتين التجارية  النسبة المنطبقة "العدادات المحددة"
العدادات )ولتفادي االلتباس، فإن  اتفاقية نقل ملكية موجودات الصكوكوالسكنية في تاريخ 

لن تشمل عدادات الكهرباء المركبة لدى عمالء الشركة من الشرائح الحكومية  المحددة
 .والصناعية والطبية والتعليمية والزراعية وتحلية مياه البحر(

 .)تاريخ الشراء( 22-2تحمل المعنى المحدد لها في الشرط  "التوجيهات القائمة"

 .اإلقفال تاريخ قبل أو في اإلصدار ومديري ُمصِدرال بين المبرمة االكتتاب اتفاقيةتعني  "اتفاقية االكتتاب"

"( في أي وقت محدد، أي شخص آخر الشخص األولتعني فيما يتعلق بأي شخص )" "الشركة التابعة"
" على السيطرة( "2ولهذا الغرض، فإن ) .الشخص األول"( خاضع لسيطرة الشخص الثاني)"

الشخص الثاني )كونه شركة( تعني القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات ذلك الشخص من 
خالل امتالك الشخص األول بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو باالشتراك مع أي قريب 

( ال 1أو أكثر من الحقوق التصويتية لدى الشخص الثاني و) %53لنسبةأو مشارك آخر، 
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 .ُمصِدرلللمياه والكهرباء شركة تابعة تعتبر شركة ا

 .الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء  م1352تعني صكوك االستثمار التي تنتهي في  "الصكوك"

 .)موجودات الصكوك( 5تحمل نفس المعنى المحدد لها في الشرط  "موجودات الصكوك"

"مدير موجودات 
 الصكوك"

والتي يقع مكتبها المسجل في  مدير موجودات الصكوكيعني الشركة السعودية للكهرباء بصفتها 
 .السعودية العربية المملكة الرياض، ،11855  .ب .، ص2- أ المبنى -غرناطة  أبراج

"اتفاقية إدارة موجودات 
 الصكوك"

ووكيل  وأمين موجودات الصكوك ُمصِدرالالتي سيبرمها  اتفاقية إدارة موجودات الصكوكتعني 
 .تاريخ اإلقفالفي أو قريبا  من  حملة الصكوك

"اتفاقية تحويل ملكية 
 موجودات الصكوك"

 وأمين موجودات الصكوك ُمصِدرالالتي سيبرمها  اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكتعني 
 .تاريخ اإلقفالفي أو قريبا  من  ووكيل حملة الصكوك

عالن الوكالة وتعهد الشراء واتفاقية إدارة  الصكوكاتفاقية تحويل ملكية موجودات تعني  "وثائق الصكوك" وا 
 االستثمارنموذج طلب موجودات الصكوك واتفاقية إدارة الدفعات واتفاقية التسجيل والصكوك و 

 .وأية اتفاقيات ووثائق أخرى يتم تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بها

 .المسجلين حملة الصكوكيقصد بهم  "حملة الصكوك"

شركة السعودي الفرنسي كابيتال، التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع، مبنى يعني  الصكوك" "وكيل حملة
، الرياض 10252 .ب .، ص428المكتب الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، المبنى 

يخلفه فيما  وكيل حملة صكوك، ويشمل هذا المصطلح أي ، المملكة العربية السعودية22211
 .بالصكوكيتعلق 

"المؤسسة العامة 
 لتحلية المياه المالحة"

 .تعني المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 .ُيقصد بها السوق المالية السعودية "تداول"

تعني أية ضرائب أو زكاة أو جباية أو خصومات ضريبية أو رسوم أو استقطاعات أو رسوم  "الضرائب"
حكومية حالية أو مستقبلية مهما كانت طبيعتها يتم فرضها أو تحصيلها أو جبايتها أو خصمها 

أو أي قسم سياسي فرعي لها أو أية سلطة فيها لها  المملكةأو قيدها بواسطة أو نيابة عن 
 .لضريبةصالحية فرض ا

 .)موجودات الصكوك( 5يحمل المعنى المحدد له في الشرط  "حساب العملية"

 .()السجل والملكية والتحويل 0له نفس المعنى المحدد في الشرط  "قيد التحويل"

 .ُيقصد به النقل الكهربائي "النقل"
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 عوامل المخاطرة
 

قبل أن يتخذوا قرارا  باالستثمار، أن يدرسوا بعناية، في ضوء ظروفهم وأهدافهم  للصكوكيتعين على المشترين المحتملين 
 عوامل المخاطرة، ي ذلك، على سبيل المثال ال الحصرهذه، بما ف نشرة اإلصداراالستثمارية، جميع المعلومات الواردة في 

عوامل قد تؤثر على أي استثمار في ليست شاملة، بل إن هناك اعتبارات أو  العواملعلما بأن هذه  .الموضحة أدناه
عليه،  وبناء   أنها غير جوهرية في الوقت الحاضر،الشركة حاليَا أو رأت  للشركة، بعضها قد ال يكون معروف ا الصكوك

والبيئة االقتصادية  للصكوكيتعين على المشترين المحتملين إجراء تقييم مستقل للمخاطر المتعلقة بأية عملية شراء 
  .الشركةوالنظامية التي تعمل فيها 

 

 العوامل المتعلقة بنشاط الشركة والسوق الذي تعمل فيه

ال تستفيد التزامات الشركة بموجب وثائق الصكوك والترتيبات التمويلية األخرى من أية ضمانة حكومية مباشرة أو غير 
 قانونا  مباشرة أو أي دعم حكومي آخر قابل للتنفيذ 

على نحو مباشر وغير مباشر إال أن االلتزامات  الشركةأحد أكبر المساهمين في حكومة المملكة على الرغم من أن 
( غير مضمونة على نحو مباشر أو غير مباشر من وثائق الصكوك)بما في ذلك التزاماتها المالية بموجب للشركة المالية 

وعلى الرغم من أن  .وال تستفيد من أي دعم حكومي قابل للتنفيذ قانونا  أو أي شخص آخر الشركة  أو مساهميالحكومة 
إلى دعم مالي إضافي كبير لتنفيذ خطتها  جتاحأن ت الشركةوتتوقع  دعما  ماليا  كبيرا  في الماضي للشركةوفرت  الحكومة

وتبعا  لذلك، فإن  .في المستقبل للشركةليس عليها أي التزام بتقديم الدعم المالي  الحكومةإال أن  للنفقات الرأسمالية،
وال  الحكومة، ال تشكل التزام ا على وثائق الصكوك والصكوك، بما في ذلك التزاماتها بموجب للشركةااللتزامات المالية 

 .ينبغي اعتبارها كذلك

 الصكوكلكي يدفع المبالغ المستحقة على  ُمصِدرللالالزمة  وثائق الصكوكعلى دفع المبالغ بموجب  الشركةوتعتمد قدرة 
وحدها على تمويل هذه االلتزامات من التدفق النقدي التشغيلي و/أو عمليات االقتراض و/أو الدعم  الشركةعلى قدرة 
عليه، فإن أي تراجع في التدفقات النقدية التشغيلية أو أية صعوبة في تأمين التمويل الخارجي عند عدم  وبناء   .الحكومي

على دفع أي مبالغ ذات صلة بموجب  الشركةتوفر الدعم الحكومي الكافي قد تؤثر سلبا  وبشكل جوهري على قدرة 
 .الصكوك

ومي الكبير، وأي تخفيض أو تأخير في مستوى الدعم استفادت مجموعة الشركة السعودية للكهرباء من الدعم الحك
 المقدم للمجموعة قد يؤثر سلبا  وبشكل كبير على أنشطتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي

وتنازل عن بعض األرباح وفرض  فوائدبدون في السابق من الدعم الحكومي الكبير على شكل قروض  المجموعةاستفادت 
 أرامكو السعودية شركة تعرفة أعلى على استهالك الكهرباء الموردة للعمالء الحكوميين وتوفير الوقود المدعوم من خالل

متعلقة بالوقود المورد ومنح حقوق مرور معينة  أرامكو السعوديةلديون معينة مستحقة لصالح شركة  الحكومةوتحمل 
المؤسسة العامة لتحلية المياه و أرامكو السعوديةقدرة على تأجيل دفع مبالغ مستحقة كبيرة لشركة والالشركة لصالح 
للتغيير في أي وتخضع هذه الترتيبات  ."(العالقة مع الحكومة –وصف الشركة وجهات حكومية محددة )انظر "المالحة 

 الحكوميونظرا  ألهمية هذا الدعم  .في المستقبلالستمرار هذا المستوى الكبير من الدعم الحكومي  وقت وال يوجد ضمان
، فإن أي تأخير أو تغيير في مستوى الدعم الحكومي المقدم قد يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على الشركةألنشطة 
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على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ  الشركةعلى قدرة كما أنه قد يؤثر ونتائج عملياتها ووضعها المالي،  المجموعةأنشطة 
 .الصكوكالمالية ذات الصلة بموجب 

مليون لاير سعودي من الذمم الدائنة عن الوقود  23،858م مبلغ 1322م و1323وعلى وجه الخصوص، ُنقل خالل عامي 
وتم  الحكومةلى م، إ1338ديسمبر  02حتى  الشركةعن الفترة من تأسيس  أرامكو السعوديةمن شركة  للشركةالمورد 

هـ )الموافق 25/35/2214بتاريخ  مجلس الوزراءلمحضر اجتماع  وفقا   تسجيلها كذمم حكومية طويلة األجل،
يونيو  03في كما و  .144رقم  قرار مجلس الوزراءم( و02/21/1322هـ )الموافق 31/31/2200م( و22/31/1331

ون لاير سعودي كذمٍم ملي 02،538مليون لاير سعودي و 08،814مبلغ  الشركةم، كان على 1321ديسمبر  02م و1320
وال توجد ضمانة بأن  .أرامكو السعوديةمنها على التوالي مبالغ مالية مستحقة لصالح شركة  %2432و %25 دائنة، مثلت

 .أرامكو السعوديةستتحمل دفع هذه الذمم الدائنة )أو أي منها في المستقبل( المستحقة لصالح شركة  الحكومة

كبير، على الدعم الذي  بشكل، صكوكلل والتصنيف االئتماني حاليا   االئتماني الشركةإضافة  إلى ذلك، يعتمد تصنيف 
وأية مالحظة من جانب أية وكالة تصنيف ائتماني تشير إلى أن هذا الدعم قد انخفض أو من  .لها الحكومةتقدمه 

األمر الذي قد يؤثر سلبي ا على قدرتها على جمع التمويل أو  الشركةالمحتمل أن ينخفض قد يترتب عليها خفض تصنيف 
وهذا بدوره قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على قدرتها في إتمام برنامج النفقات  .زيادة تكلفة أي تمويل يتم جمعه

على إعادة تمويل مشاريع التمويل القائمة عند استحقاق السداد، وقد  المجموعةالرأسمالية مما قد يزيد من صعوبة قدرة 
على الوفاء  الشركةووضعها المالي ونتائج عملياتها، بل وقد يؤثر على قدرة المجموعة يؤثر كل ذلك سلبي ا على أنشطة 

 .الصكوكبالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

منها الحصول على تصنيف من وكالتي تصنيف ائتماني على األقل من بين  للشركةوتتطلب عمليات اقتراض معينة 
على أن يكون هذا ( و فيتشو  موديزو  وكالة ستاندرد آند بورز)وهي  الرئيسيةوكاالت التصنيف االئتماني الثالث 

إلى أكثر من مستويين عن التصنيف  الشركةوقد يؤدي انخفاض تصنيف  .لمملكةل االئتماني لتصنيفلالتصنيف مقاربا  
 .لعواقب سلبية جوهرية الشركةإلى اإلخالل بهذا التعهد، مما قد يترتب عليه مواجهة  للمملكةالعام 

 تمتلك الحكومة الحصة األكبر في الشركة وقد تتعارض مصالحها، في حاالٍت معينة، مع مصالح حملة الصكوك

، نظرا  المتالكها الحصة األكبر فيها، من خالل قدرتها على الشركةقادرة على التأثير بشكل كبير على أنشطة  الحكومة
التحكم في القرارات واإلجراءات التي تتطلب موافقة المساهمين ومن خالل قدرتها على التحكم في تشكيل مجلس إدارة 

 الشركةعن دائني  الحكومةقد تختلف مصالح  .رات الصادرة منه"( وبالتالي التأثير على القرامجلس اإلدارة)" الشركة
األساسي في إمداد الكهرباء  الحكومةعلى سبيل المثال، يتبلور هدف  .(حملة الصكوكوالمساهمين اآلخرين )بما في ذلك 

ونتيجة  .رباحهاوأ المجموعةوأنشطتهم التجارية بشكل ثابت وبتكلفة ميسورة وليس في زيادة ورفع عوائد  المملكةلسكان 
كعمل تجاري، وال يوجد ما يضمن أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء  الشركةمع أهداف  الحكومةلذلك، قد تتعارض مصالح 

على  الحكومةوقد يؤثر سلب ا أي إجراء تتخذه  .حملة الصكوكأو  الشركةلتعزيز أهدافها التي قد تتعارض مع مصالح 
على الوفاء  الشركةعلى قدرة كما أنه قد يؤثر ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، المجموعة أنشطة 

 .الصكوكبالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 
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ربما يتعذر على الشركة تحصيل األموال الالزمة لتمويل برنامج النفقات الرأسمالية المخطط له، وقد تتعرض لمخاطر 
 ادة التمويل نتيجة لتعهدها بزيادة المديونية المرتبطة بهذا البرنامجزي

، المملكةم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في 1312إلى إنفاق مبالغ رأسمالية كبيرة حتى عام  الشركةسوف تحتاج 
 –للوضع المالي ونتائج العمليات مناقشة وتحليل اإلدارة "لغرض توسيع وتطوير أعمال التوليد والنقل والتوزيع، راجع 

 .النفقات الرأسمالية" – السيولة والموارد الرأسمالية

، بما في ذلك المساهمات الحكوميفي الماضي على تمويل نفقاتها الرأسمالية من خالل الدعم الشركة وقد اعتمدت 
 لحكومةبأن ا خارجية، وال يوجد أي ضمانالرأسمالية والقروض المدعمة والتدفق النقدي من العمليات وعمليات االقتراض ال

ال تستفيد التزامات الشركة بموجب وثائق لتمويل نفقاتها الرأسمالية في المستقبل، راجع " للشركةستستمر في تقديم الدعم 
 ."الصكوك والترتيبات التمويلية األخرى من أية ضمانة حكومية أو أي دعم حكومي آخر قابل للتنفيذ قانونا

على تأمين التمويل الخارجي الالزم وتكلفته تعتمد على عوامل عدة، من بينها الظروف االقتصادية  الشركةكما أن قدرة 
وعلى المستوى الدولي، وأسعار الفائدة العالمية وتوفر االئتمان من البنوك أو المقرضين  المملكةوالسوقية العامة في 

نشطتها وكذلك على القيود التي تنص عليها اتفاقيات الدين التي حررتها، راجع ونجاح أ الشركةاآلخرين وثقة المستثمر في 
في حالة  ."وقدرتها على تأمين التمويل المجموعةاالرتباك المستمر في أسواق المال العالمية قد يؤثر سلب ا على  -أيضا  " 
خفض المشاريع القائمة  الشركةعن جمع التمويل الالزم لنفقاتها الرأسمالية في أي وقت، فقد يتطلب هذا من  الشركةعجز 

للكهرباء ووضعها المالي ونتائج  مجموعة الشركة السعوديةأو تأجيلها أو إلغائها، األمر الذي قد يؤثر سلبا  على أنشطة 
 .عملياتها وتدفقاتها النقدية

ذا توفر،  وال توجد ضمانة بأن التمويل الخارجي أو إعادة التمويل سيكون متوفرا ، سواء على المدى القصير أو الطويل، وا 
وقد بلغت القروض طويلة األجل غير المسددة  .للشركةفال توجد ضمانة بسهولة الحصول عليه وفق شروط ليست مرهقة 

مليار لاير   1535و الصكوكمليار لاير سعودي من  1032مليار لاير سعودي باإلضافة إلى  2532م 1320يونيو  03في 
إضافة إلى ذلك، قد يؤدي مستوى  .مليار سعودي من الذمم الحكومية طويلة األجل 12وسعودي من القروض الحكومية 
بين  للتعهد به فيما يتعلق ببرنامج النفقات الرأسمالية، من الشركةالذي تخطط  الشركةالمديونية المرتفع وزيادة مديونية 
لى الحاجة إلى تخصيص جزء الصكوكعلى سداد المبالغ ذات الصلة بموجب  الشركةأمور أخرى، إلى إضعاف قدرة  ، وا 

كبير من التدفقات النقدية من العمليات لدفع المبلغ األساسي المستثمر والفائدة )في الحدود المطلوب دفعها( فيما يتعلق 
ا على استخدام التدفق النقدي في تمويل عملياتها والنفقات الرأسمالية وفرص ، مما يعمل على خفض قدرتهالشركةبمديونية 

لى تقييد قدرتها على زيادة رأس المال بهدف تمويل أي نفقات رأسمالية مستقبلية أو عمليات أخرى،  األعمال المستقبلية، وا 
لى تعريض  لى تقييد قدرة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة و/أو تكاليف التحوط من أسعار ا الشركةوا  على  الشركةلفائدة، وا 

عن سداد  الشركةلمخاطر إعادة التمويل إلى حد تعجز فيه  الشركةالتكيف مع التغيرات في الطلب على الكهرباء وتعريض 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها  الشركةوقد يؤثر أي مما سلف سلب ا على أنشطة  .ديونها من التدفق النقدي المتولد داخليا  

على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةعلى قدرة كما أنه قد يؤثر وتدفقاتها النقدية، 
 .الصكوك

 االرتباك المستمر في أسواق المال العالمية قد يؤثر سلب ا على المجموعة وقدرتها على تأمين التمويل

وقد نتج  .م من ظروف صعبة متباينة الحدة1330االئتمان العالمية، ال سيما الواليات المتحدة وأوروبا، منذ تعاني أسواق 
عن ظروف السوق الصعبة هذه انخفاض في السيولة وتقلب شديد في األسعار واتساع الفروق االئتمانية واالفتقار إلى 
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وأي تفاقم في الظروف االقتصادية العالمية عامة  أو أي تغيير في  .شفافية األسعار في أسواق االئتمان من حين آلخر
أسواق االستثمار، بما في ذلك دون حصر، التغييرات في التوقعات الخاصة بمعدالت النمو الدولية أو اإلقليمية أو المحلية 

حقوق الملكية واالستثمارات  والتوترات الجيوسياسية وأسعار السلع وأسعار الفائدة العالمية وأسعار الصرف والعوائد من
على تأمين التمويل وفق شروط مماثلة لما كان عليه الحال في الماضي أو تجعلها غير  الشركةاألخرى قد تؤثر على قدرة 

عالوة  على ذلك، قد يؤثر النقص في السيولة في األسواق المالية أيضا  على  .قادرة على تأمين ذلك التمويل من األساس
وقد  .على إنجاز المشاريع القائمة المجموعةأو قدرة مقاولي  المجموعة تجاهعلى الوفاء بتعهداتهم  لمجموعةاقدرة عمالء 

على كما أنه قد يؤثر ووضعها المالي ونتائج عملياتها،  المجموعةيؤثر أي مما سلف بشكل سلبي وجوهري على أنشطة 
 .الصكوكة ذات الصلة بموجب على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالي الشركةقدرة 

 يخضع برنامج النفقات الرأسمالية الخاص بالمجموعة للعديد من مخاطر التطوير والبناء
في متابعة زيادة قدرتها اإلنتاجية، فإنها تعمل حاليا  على تطوير عدد كبير من محطات  الشركةية استراتيجفيما يتعلق ب

التوليد الجديدة وتتوقع أن تستمر في القيام بأعمال التطوير لتلك المحطات التي تعتبر في مراحل مختلفة من التطوير 
عوامل قدرة التوليد والكهرباء  -ليد الكهرباء تو  –وحدات األعمال  –وصف أنشطة المجموعة والبناء وبدء التشغيل، راجع "

"، بمعنى تسليم المفتاحبإسناد مشاريعها الكبرى في الغالب لمقاولين خارجيين من خالل عقود " المجموعةوتقوم  ."المولدة
وتتطلب  .أن كل مرحلة من هذه المشاريع، بما في ذلك مراحل التخطيط والتصميم والبناء، يتم إسنادها لمقاولين خارجيين

هذه المشاريع نفقات رأسمالية كبيرة وربما تستغرق شهورا  أو سنوات قبل أن يبدأ تشغيلها، وخالل هذا الوقت قد تتعرض 
 لعدٍد من مخاطر البناء والتشغيل ناهيك عن المخاطر األخرى الخارجة عن سيطرتها ومن بينها: المجموعة

مقاول أو مقاول من  إخاللعند بدء أحد المشاريع أو عقب  العجز عن إيجاد مقاول أو مقاول من الباطن مناسب ●
 الباطن تم تعيينه

 وفقا   أو عجز مقاوليها أو مقاوليها من الباطن عن إنجاز المشاريع أو أجزاء منها في الوقت المناسب، إخالل ●
 للمواصفات أو في إطار الموازنة

ندسين المعماريين أو المهندسين أو مزودي الخدمة انقطاع الخدمة والوصول المحدود لألطراف الخارجية، مثل المه ●
 اآلخرين

 صعوبات في ربط محطات التوليد الجديدة بشبكات النقل والتوزيع القائمة أو الجديدة ●
 نقص مواد البناء أو ارتفاع تكلفتها إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية ●
 نقص المعدات أو ارتفاع تكلفتها ●
 العمليات أو التكنولوجياتعطل أو فشل المعدات أو  ●
 المجموعةالتأخير بسبب الطقس السيئ أو األمور األخرى الخارجة عن سيطرة  ●
 المشكالت البيئية وتكاليفها ●
 مشاكل اإلنشاء وبدء التشغيل ●
 شروط مرهقة في العقود و/أو النزاعات التي تنشأ مع المقاولين أو المقاولين من الباطن ●
 توقف العمل أو نزاعات عمالية ●

إن وقوع حالة أو أكثر من هذه الحاالت في المشاريع القائمة أو المستقبلية قد يؤثر سلبا  على قدرة المجموعة على إنجاز 
كما قد ينجم عنه عجز  .هذه المشاريع في الموعد المحدد لها أو في إطار الموازنة، ناهيك عن إنجازها من األساس

وأنشطتها  المجموعةرباء، ومن ثم قد يؤثر سلب ا وبشكل جوهري على سمعة عن الوفاء بطلبات العميل على الكه المجموعة
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على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ  المجموعةعلى قدرة كما أنه قد يؤثر ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، 
 .الصكوكالمالية ذات الصلة بموجب 

أدنى من مستويات اإلنتاج أو الكفاءة المتوقعة  ربما يكونوليد طاقة جديدة إضافة  إلى أن األداء الفعلي ألية محطة ت
ذا عجزت محطة توليد طاقة جديدة عن  .ألسباب تعود في المقام األول إلى مشاكل تتعلق بتصميمها أو مواصفاتها وا 

في هذه المحطة، األمر الذي  المجموعةيؤثر هذا سلبا  على العائد على استثمار ربما تحقيق مستويات األداء المطلوبة، ف
يؤثر على قدرة أنه ربما ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، كما  المجموعةيؤثر بدوره سلب ا على أنشطة ربما 

 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركة

ال تعكس أسعار ا تجارية أو أسعار ربما الكهربائية في المملكة، وعليه فليست الشركة هي من تحدد تعرفة الخدمات 
 السوق الفعلية، بما في ذلك أية زيادات في تكلفة إنتاج المجموعة

بناء  على التعرفة الخاضعة  المملكةبشكل أساسي من مبيعات الخدمات الكهربائية لعمالئها في  المجموعةتتحقق عوائد 
 .للتنظيم

هيئة تنظيم بناء  على توصيات  المملكةتعرفة استهالك الكهرباء لعمالء الشريحة السكنية في  الوزراءمجلس يحدد 
وتقوم  .المتعلقة بتوليد الكهرباء الموردة المجموعة، وهذه التعرفة غير كافية في الوقت الحالي لتغطية تكاليف الكهرباء

هللة لكل كيلو  11بتعيين التعرفة الخاصة بالشريحة غير السكنية، على أاّل تتجاوز قيمة التعرفة  هيئة تنظيم الكهرباء
م وحتى يوليو 1333في عام  الشركةمنذ إنشاء  المملكةولم يحدث تغيير جوهري في هيكلة تعرفة الكهرباء في  .واط/ساعة
ال أنه لم يحدث أي تغييرات إضافية لهيكل التعرفة منذ م، إ1323وعلى الرغم من إقرار زيادة للتعرفة في يوليو  .م1323

 .هذا التاريخ

، حسب الحالة، سيوافق على أية زيادة إضافية لهذه هيئة تنظيم الكهرباءأو  مجلس الوزراءال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن 
على تحقيق  المجموعةه فإن قدرة وعلي .لفترات طويلة الشركةالتعرفة في المستقبل، وربما تظل التعرفة أقل من تكلفة إنتاج 

الربح في المستقبل ستعتمد على الدعم الحكومي المستمر المباشر وغير المباشر )سواء في شكل دعم مالي مباشر أو 
في زيادة التعرفة بما يتماشى مع تكاليف  إخاللوأي  .توفير وقود بأسعار أقل من سعر السوق أو غيره( أو زيادة التعرفة

ووضعها المالي ونتائج عملياتها  المجموعةيؤثر سلب ا على أنشطة ربما ايدة أو انخفاض الدعم الحكومي التشغيل المتز 
على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةيؤثر على قدرة أنه ربما وتدفقاتها النقدية، كما 

 .الصكوك

 األطراف ذات العالقة بأسعار تحددها الحكومةتعتمد المجموعة على موّرد واحد للوقود من 

م( بتأمين 2882ديسمبر  14هـ )الموافق 12/4/2225بتاريخ  81رقم م/ للمرسوم الملكي وفقا   أرامكو السعوديةتلتزم 
غير أن السعر الذي  .الحكومةمن أجل أعمال توليد الطاقة لديها بأسعار تحددها  المجموعةاإلمداد الكافي من الوقود إلى 

راجع  .أقل من السعر السوقي لهذا الوقود في الوقت الحالي أرامكو السعوديةمقابل الوقود المورد من شركة  الحكومةحددته 
 ."توريد الوقود – المجموعةوصف نشاط "

في أي وقت، وأية زيادة  للشركةمقابل توريد الوقود  أرامكو السعوديةبزيادة السعر الذي تتقاضاه شركة  الحكومةتقوم ربما 
فإن أية تقاضيها مقابل خدمات الكهرباء، وعليه  للمجموعةال تقابلها زيادة مماثلة في التعرفة المسموح ربما في األسعار 

واحتماالتها المستقبلية ونتائج عملياتها  المجموعةتؤثر جوهريا  وبشكل سلبي على أنشطة ربما زيادة في سعر الوقود المورد 
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على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة  الشركةتؤثر على قدرة أنها قد ها النقدية ووضعها المالي، كما وتدفقات
 .الصكوكبموجب 

كزيت الوقود الثقيل والخام  باستخدام الغاز الطبيعي أو أي نوع وقود آخر بالشركةيمكن أن تعمل محطات الطاقة الخاصة 
استخدام الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الخاصة بها ألنه الوقود األكثر  الشركةوبينما تفضل  .والديزل العربي الخفيف

كفاءة ومالءمة  للبيئة ويلحق أضرارا  أقل بمحطات الطاقة والمعدات ذات الصلة مقارنة بأنواع الوقود الحفري األخرى، إال 
 أرامكو السعوديةد بشكل كبير على نوع الوقود الذي تستطيع شركة أن الوقود المستخدم باألساس في هذه المحطات يعتم

 أرامكو السعوديةوال يوجد ما يضمن أن نوع الوقود الذي تورده شركة  .توريده للشركة من أجل تشغيل هذه المحطات
 .من حيث الكفاءة وتكاليف الصيانة الشركةسيتماشى مع تفضيالت 

، ففي حالة عدم قدرتها على توريد بعض الوقود الذي للشركةهي المورد الوحيد للوقود  أرامكو السعوديةوبما أن شركة 
تتأثر ربما ، فبالمجموعةأو كله أو عدم قدرتها على توريد نوع الوقود المطلوب لمرافق توليد الطاقة الخاصة  الشركةتحتاجه 
م تكن قادرة على تحصيل إمدادات وقود بديلة، على توليد الطاقة من محطاتها بشكل سلبي وجوهري ما ل المجموعةقدرة 

 للمجموعةبتوريد الوقود  مرسوم ملكيملتزمة بموجب  أرامكو السعوديةوبما أن شركة  .ال يكون متاحا  ربما األمر الذي 
وال تزال تتمتع بميزة تأجيل الدفع مقابل إمدادات الوقود هذه، )راجع  المجموعةبأسعار أقل من سعر السوق، وكانت 

يزيد من تكاليف ربما "(، فإن أي ترتيب لتوريد وقود بديل الدعم الحكومي - الشركةنقاط القوة في عمل  -وصف الشركة "
يؤثر جوهريا  ربما  أرامكو السعوديةكما أن أي انقطاع ممتد في توريد الوقود من شركة  .بشكل كبير المجموعةتشغيل 

 الشركةيؤثر على قدرة أنه ربما واحتماالتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي، كما  المجموعةوسلب ا على أنشطة 
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

أفراد المجموعة تعتمد على أفراد يتمتعون بالمهارة الالزمة في المجاالت الهندسية والفنية وربما تعجز عن تعيين 
 مؤهلين والحفاظ على استمرارهم

فإذا كانت  .وعملياتها على قدرتها على تعيين مهندسين وفنيين على قدٍر عاٍل من المهارة المجموعةتعتمد أنشطة 
موظفين متمرسين ومؤهلين وموثوقين، السيما في مستوى اإلدارة العليا  المحافظة علىغير قادرة على  المجموعة

والمتوسطة من ذوي المؤهالت المهنية المناسبة، أو إذا كانت غير قادرة على توظيف مهنيين وفنيين يتمتعون بالمهارة 
شارة إلى أن هناك طلب شديد وتجدر اإل .تتأثر سلب اربما  المجموعةالالزمة ليحلوا محل نظرائهم المغادرين، فإن عمليات 

لشركات مما يعكس العدد المتزايد لمشاريع ا المملكةعلى األفراد المتمرسين والمؤهلين في المجاالت الهندسية والفنية في 
والتي تتطلب هذا النوع من الموظفين ناهيك عن  الشركات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءو المستقلة إلنتاج الطاقة

بتوظيف نسبة محددة من المواطنين  المملكةعلى مطالبة شركات القطاع الخاص في  الحكومةلمتزايد من جانب التركيز ا
، فإنها توظف بالفعل عددا  كبيرا  من هؤالء األفراد وتواجه منافسة مستمرة للحكومةمملوكة  الشركةوبما أن  .السعوديين

 الشركةوعليه فعندما يغادر الموظفون المدربون ذوو المهارة، ربما تواجه  .ومتزايدة الجتذابهم واالستفادة من مهاراتهم
 .تتحمل تكاليف ونفقاٍت إضافية لتأمين مثل هذه االستبداالتربما صعوبة في استبدالهم و 

ن خسارة أي عضو في اإلدارة العليا  يترتب عليه فقدان ربما  المجموعةأو خسارة أي موظف رئيس آخر في  للشركةوا 
ية المحتملة مثل زيادة ستراتيجالتركيز التنظيمي فضال  عن التنفيذ السيئ للعمليات أو العجز عن تحديد وتنفيذ المبادرات اال

ووضعها المالي  المجموعةيؤثر حدوث أي من هذه األمور بشكل جوهري وسلبي على أنشطة ربما و  .الطاقة اإلنتاجية



 

61 
 

على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات  الشركةيؤثر على قدرة ربما  أنه ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، كما
 .الصكوكالصلة بموجب 

ال ينعكس على التعرفة ربما تتعرض المجموعة الرتفاع في األسعار عندما تلزم بشراء أي كهرباء إضافية وهذا ربما 
 تحتاجهاربما يتعذر توفير أية خدمات كهربائية إضافية ربما المسموح لها بتحصيلها مقابل توريد الكهرباء، و 

المؤسسة العامة لتحلية المياه من قبل خالل أوقات الذروة إلى شراء كميات إضافية من الكهرباء من  الشركةاحتاجت 
فقد قامت  .، وتتوقع استمرار ذلك في المستقبلالعمالءومن مصادر أخرى متاحة، لتلبية الطلب على الكهرباء من  المالحة
من الكهرباء اإلضافية من موردين  غيغاواط/الساعة 12،112م بشراء 1321ديسمبر  02في السنة المنتهية في  الشركة

 –وحدات األعمال  –وصف الشركة راجع " .من إجمالي الكهرباء المولدة والمشتراة خالل العام %10،0خارجيين، تمثل 
المؤسسة العامة لتحلية المياه الكميات اإلضافية من الكهرباء من  المجموعةوتشتري  ."الطاقة اإلنتاجية –توليد الكهرباء 

لاير سعودي لكل كيلو  213المجموعة وبموجب التعرفة الحالية، تدفع  .مجلس الوزراءللتعرفة التي حددها  وفقا   المالحة
بحيث ال يتجاوز متوسط السعر اإلجمالي  لاير سعودي لكل ميغاواط/ساعة مقابل الطاقة، 13واط خالل فترة ذروة الطلب و

صالحية مجلس الوزراء ويملك  لاير سعودي لكل ميغاواط/ساعة، 00نظير الطلب في وقت الذروة  الشركةالذي تدفعه 
 .تغيير هذه التعرفة

لى أن ترفع  راء الكهرباء طاقتها اإلنتاجية إلى مستويات تكفي لمواجهة الطلب في أوقات الذروة، فإن العجز عن ش الشركةوا 
أو أي مصدر آخر متاح أو أية زيادة في األسعار التي تحصلها األخيرة مقابل  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةمن 

أن تشتري بها الخدمات الكهربائية من مصادر أخرى ولكن ال  المجموعةالطاقة الكهربائية التي تولدها أو التي تستطيع 
له تأثير سلبي وجوهري  ربما يكونبتحصيلها عن الكهرباء التي تقدمها  لمجموعةليقابلها زيادة مماثلة في التعرفة المسموح 

على المجموعة على قدرة كما أنه قد يؤثر ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  المجموعةكبير على نشاط 
 .الصكوكالوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

األطراف المتعاقدة مع المجموعة ربما يقصرون في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، األمر الذي قد ينجم عنه زيادة جوهرية 
 في التكاليف أو خسائر فادحة للمجموعة

عقودا  مع مجموعة من األطراف، ومن بينهم المقاولين والمقاولين من الباطن والمهندسين  شركات المجموعةتبرم 
المعماريين والمهندسين والمشغلين ومزودي الخدمة اآلخرين والموردين والعمالء، وعليه فإن المجموعة عرضة لمخاطر 

اماته التعاقدية أو عدم رغبته في القيام بذلك من متمثلة في عدم قدرة أحد األطراف المتعاقدة مع المجموعة على الوفاء بالتز 
وقد تخفق األطراف المتعاقدة مع  .األساس، وعدم احترام أية ضمانة أو كفالة لحسن التنفيذ فيما يتعلق بااللتزامات

مخاطر وتزداد  في الوفاء بالتزاماتها ألي سبب، بما في ذلك اإلفالس أو نقص السيولة أو األعطال التشغيلية، المجموعة
 .األطراف المتعاقدة في ظل ظروف السوق الصعبة نظرا  لوجود مخاطر متزايدة لوقوع تقصير من جانبهم

من جانب طرف متعاقد يتولى تنفيذ أحد المشاريع الجوهرية أو ضامنه، حيثما يقتضي، في  إخاللعلى سبيل المثال، أي 
بتأخر إنجاز المشروع ذي الصلة أو بالتأثير سلب ا على عمليات  المجموعةالوفاء بااللتزامات التعاقدية قد يؤثر سلب ا على 

 .المخطط له لإلنتاج المستقل للطاقةالشركة أحد المشاريع المنجزة، ومن بينها إنشاء محطات الطاقة المرتبطة ببرنامج 
للمقاولين من خالل استخدام  خاللبعض مخاطر التأخير أو اإلربما تقيد مع المقاولين  الشركةوعلى الرغم من أن ترتيبات 

قد ال تتمكن دائما  من تحصيل التعويضات الالزمة من مقاوليها عند وقوع أي خرق  الشركةضمانات حسن التنفيذ، إال أن 
يؤثر هذا األمر سلب ا ربما و  .تكاليف إضافية الزمة إلنجاز المشروع المجموعةربما تتحمل أو تأخير، وعليه ف إخاللأو 
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 المجموعةعلى قدرة كما أنه ربما يؤثر وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  المجموعةة على سمع
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

يؤدي إلى زيادة  قدتكون توقعات المجموعة للطلب المستقبلي على خدمات الكهرباء في المملكة غير دقيقة مما ربما 
 الكفاءة التشغيلية، نتيجة للقدرة اإلنتاجية العالية أو عدم القدرة على تغطية الطلب تحقيق التكاليف وعدم

، وتعتمد المملكةعلى توقعات نمو الطلب على خدمات الكهرباء في  للمجموعةيعتمد برنامج النفقات الرأسمالية الحالي 
هذه التوقعات على عدد من افتراضات أساسية، من بينها اتجاهات النمو السكاني واتجاهات استهالك الطاقة الكهربائية 

استلم بعقود " الشركةوتلتزم  .وأسعارها في المستقبل، وهناك مخاطر تتمثل في أن هذه االفتراضات ربما تكون غير دقيقة
سلفاً باستالم كمية معينة من الطاقة الكهربائية أو دفع مبلغ تعويض متفق عليه  الشركة)وهي التي تلتزم بموجبها   "أو ادفع

وفي حالة مبالغة  .الشركات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءو الشركات المستقلة إلنتاج الطاقةبشكل متزايد مع  مسبقاً(
استلم أو ي تقدير الطلب المستقبلي على خدمات الكهرباء أو حصرت االستفادة من الخدمات بموجب عقود "ف الشركة
غير قادرة على تحقيق  المجموعةتصبح ربما " ومن ثم أصبحت غير قادرة على تعديل برنامج نفقاتها الرأسمالية، فادفع

تكون ربما من شأن الطلب المستقبلي على الكهرباء، ف لمجموعةاوفي حالة تقليل  .العوائد المتوقعة على نفقاتها الرأسمالية
تحتاج إلى شراء خدمات الكهرباء من مصادر خارجية أخرى بأسعار عالية ال تعكسها ربما غير قادرة على تلبية الطلب و 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها  المجموعةعلى أنشطة  بشكل سلبي جوهرييؤثر هذا األمر ربما و التعرفة المحصلة، 
على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةعلى قدرة كما أنه ربما يؤثر وتدفقاتها النقدية، 

 .الصكوك

ية تتعرض معدات توليد الكهرباء في مرافق توليد الطاقة في المجموعة لألعطال أو عدم التشغيل بالقدرة اإلنتاجربما 
 المخطط لها

ويمكن أن تشمل  معرض لمخاطر تشغيلية معينة المجموعةإن تشغيل المرافق الصناعية كمحطات الطاقة يعني أن نشاط 
تلك المخاطر جملة أمور من بينها انقطاع الطاقة أو تعطل المعدات بشكل غير مخطط له أو نقص كفاءة المرافق أو تدني 

إلغالق بعض محطاتها لتوليد الطاقة مؤقت ا وتكبد  الشركةتضطر ربما أدائها لما دون مستوى الطاقة اإلنتاجية المقررة، كما 
ة أو أعمال التصليح باإلضافة إلى تلك الجارية حاليا ، بما في ذلك األعمال اإلضافية التي تطلبها نفقات الفحص أو الصيان

على توريد الكهرباء بمستويات تكفي لتلبية الطلب، وعلى  الشركةتؤثر على قدرة ربما الجهات المنظمة، وأي من هذه أمور 
الكهرباء من أطراف أخرى، إال أنه ال يوجد ما يضمن توافر  لمرافق احتياطية وقدرتها على شراء الشركةالرغم من تجهيز 

هذه المصادر البديلة في المستقبل عند الحاجة أو قدرة هذه المصادر على توفير الكميات الكافية من الكهرباء للوفاء بأي 
استياء العمالء أي انقطاع في الخدمة إلى خسارة في أعمال توليد الكهرباء و يؤدي ربما ، و الشركةعجز في إمدادات 

على سمعة  بشكل سلبي جوهريؤثر ت التي ربماوانخفاض العائدات وغيرها من التكاليف والنفقات األخرى غير المتوقعة 
على الوفاء  الشركةعلى قدرة ؤثر تربما كما أنه وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  المجموعة

 .الصكوكبالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

إن للتشغيل المستمر لمحطات الطاقة والعوامل الطبيعية مثل التآكل والصدأ تأثير على حالة معدات ومكونات محطات 
المحطات والمعدات والمكونات،  وفي الغالب يتفاقم التأثير السلبي لهذه العملية وتلك العوامل مع تقادم .بالشركةالطاقة 

ونتيجة لذلك، تحتاج المحطات والمعدات القديمة عموما  لمزيد من الصيانة فضال  عن تشغيلها بكفاءة أقل من المحطات 
من محطات  %2038ومن ناحيٍة أخرى، تم استهالك نحو  .والمعدات الحديثة، مما يجعلها بالتالي أكثر تكلفة في التشغيل
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وعلى الرغم  .ل، حسب القدرة اإلنتاجية، مما يعني أن هذه المحطات قد تجاوزت عمرها اإلنتاجي االقتصاديالطاقة بالكام
تسعى لتنفيذ أعمال فحص وصيانة جديدة، تشمل تصليح أو استبدال المعدات والمكونات بشكل استباقي  الشركةمن أن 

ذلك يؤثر وربما على أنها سوف تنجح في جهودها،  ال يمكن أن تعطي أي تأكيد الشركةقبل تعرضها لألعطال، إال أن 
على  الشركةعلى قدرة يؤثر ربما كما أنه سلب ا وجوهري ا على أنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، 

 .الصكوكالوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

االحتياطية )وهو هامش قدرة التوليد المركَّبة الزائدة عن الطلب القومي في وقت الذروة كان متوسط الهامش القومي للقدرة 
م، وهو المعدل 1321خالل شهور الصيف من مايو وحتى سبتمبر في  %0و 1لهذه القدرة اإلنتاجية( يتراوح ما بين 

ونظرا  ألن أوقات ذروة الطلب في المناطق المختلفة من  .المملكةالنمطي عندما يصل استخدام الكهرباء إلى ذروته في 
وما يترتب على ذلك من اختالفات في أوقات اليوم  للمملكةال تتطابق عادة  بسبب االتساع الجغرافي الكبير نسبيا   المملكة

روة على التي تصل فيها الشمس إلى أعلى نقطة لها وأوقات الشروق والغروب، يغلب أن يكون الطلب في أوقات الذ
وهذا يعني أن هامش القدرة االحتياطية  .أقل من مجموع مستويات الطلب في أوقات الذروة في كل منطقة المملكةمستوى 

الفعالة لكل منطقة يمكن أن يكون فعليا  أقل من هامش القدرة المحسوب فوق مستوى الطلب في أوقات الذروة على مستوى 
تم ربطها ببعضها البعض بشكل كامل تقريبا  من خالل شبكة  بالمملكةربعة وفي حين أن مناطق التشغيل األ المملكة

شهدت فقد لم يتم ربطها بعد بشبكة النقل،  المملكةالنقل، إال أنه نتيجة لالختناقات وحقيقة أن بعض المناطق المعزولة في 
طاعات الكهرباء هذه وقوع خسائر وقد ترتب على انق .في السنوات األخيرة انقطاعات في الكهرباء المملكةبعض مناطق 
لى الحد الذي ال يتحسن معه هذا الربط مع استمرار حدوث هذه االنقطاعات، ف .المجموعةفي إيرادات  يترتب على ربما وا 

وربما يؤثر ذلك هذا وقوع خسائر إضافية في اإليرادات واستياء العمالء باإلضافة إلى تحمل تكاليف ونفقات غير متوقعة، 
 الشركةعلى قدرة يؤثر ربما كما أنه وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  الشركةسمعة  سلبا  على

 .الصكوك على الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب

الرأسمالية في المستقبل، أو أن هذه يتها الكلية وبرنامجها للنفقات استراتيجربما تواجه المجموعة صعوبات في تنفيذ 
 ية وخطط التوسع ربما ال تنجح من األساسستراتيجاال

على زيادة القدرة اإلنتاجية بشكل كبير لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع، وتحسين ربط شبكة النقل الخاصة  المجموعةتركز 
أيضا  على إعادة هيكلة أنشطتها، فيما يتعلق بمبادرة  المجموعةكما تعمل  .وعلى المستوى الدولي المملكةبها عبر أنحاء 

 ."(إعادة هيكلة المجموعة –وصف الشركة لتعزيز المنافسة في صناعة الطاقة الكهربائية )راجع " الحكومة

ستنجح في تنفيذ كل جوانب  الشركةو/أو خططها إلعادة الهيكلة، أو أن  الشركةية استراتيجال يوجد ما يضمن نجاح 
كما أن الحاالت غير المتوقعة المتعلقة بالعوامل  .للخطر المجموعةيتها وخططها إلعادة الهيكلة بدون تعريض جاستراتي

تقع، مما يضعف ربما "( عوامل المخاطرةالداخلية والخارجية )والتي تم توضيح العديد منها في موضع آخر ضمن قسم "
تؤثر هذه ربما و  .وخططها إلعادة الهيكلة أو جانب جوهري منهايتها استراتيجعلى تنفيذ أي من  المجموعةمن قدرة 

أنها وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، كما  المجموعةالحاالت بشكل سلبي وجوهري على سمعة 
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةتؤثر على قدرة  ربما
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أو كوارث طبيعية أو أحداث أخرى خارجة  وما شابه تخريبيةتتأثر مرافق المجموعة وعملياتها سلبا  من هجمات ربما 
 عن سيطرة المجموعة

أو الكوارث أو ما شابه  التخريبيةيمكن أن تتأثر مرافق المجموعة وعملياتها التجارية بشكل سلبي أو تتوقف جراء الهجمات 
الطبيعية )مثل الزالزل أو أعاصير تسونامي أو اشتعال الحرائق، من بين أمور أخرى( أو األحداث األخرى المحتملة 

وقد كانت المنطقتان الغربية والجنوبية التي تعمل بهما  .ال يغطيها التأمينربما والتي  المجموعةالخارجة عن سيطرة 
" لالطالع على وصف للمناطق التي تعمل التاريخ -وصف الشركة عرضة لنشاط زلزالي في الماضي )راجع " المجموعة

جراء أي  للمجموعة(، رغم أنه لم تتأثر أي من محطات الطاقة أو كابالت النقل أو خطوط التوزيع المملوكة الشركةبها 
كما  .أخرىفي المستقبل جراء أي أحداث  المجموعةليات نشاط زلزالي حتى اليوم إال أنه ال يوجد ما يضمن عدم تعطل عم

أو  للشركةأن وقوع أي من هذه األحداث التي ينتج عنها تلف مادي بمرفق رئيس واحد أو أكثر من مرافق التوليد التابعة 
وريد الكهرباء على ت المجموعةيؤثر بشكل سلبي على قدرة ربما أي مكون مهم من مكونات بنيتها التحتية للنقل أو التوزيع 

يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على سمعتها وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  وهو ما ربما
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةفضال  عن التأثير السلبي على قدرة 

 توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر المرتبطة بعملياتهاال تستطيع المجموعة ربما 

واألحداث المرتبطة بالحروب، التي  وما شابه التخريبيةبعدٍد من المخاطر، من بينها األعمال  المجموعةتتأثر عمليات ربما 
 المجموعةعلى سبيل المثال، لم تشتر  .ال تتوفر تغطية تأمينية كاملة لها أو ال تتوفر بأسعاٍر معقولة من الناحية التجارية

، كما أن حدة األحداث العديدة األخرى ما شابهو تغطية تأمينية ضد مخاطر تعطل العمل أو مخاطر األعمال التخريبية 
وتكرارها، مثل النكبات والحوادث األليمة األخرى وتعطل العمل أو التلف المحتمل للمرافق والمباني والمعدات بسبب الطقس 

 المجموعةينتج عنها خسائر أو يعرِّض ربما ي واألخطاء البشرية والتلوث والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية القاس
أن تؤكد للمستثمرين أن التغطية التأمينية ستكون كافية لتغطية  الشركةكما ال تستطيع  .اللتزامات تتجاوز التغطية التأمينية

حداث أو جميعها، أو أنها ستقدر على تجديد التغطية التأمينية القائمة بأسعار الخسائر الناجمة عن أي حدث من تلك األ
 .معقولة تجاريا ، هذا إن استطاعت تجديدها من األساس

الستقطاعات متفق عليها تجاريا  واستثناءات وقيود، كما أن  بالمجموعةباإلضافة إلى ذلك، تخضع بوالص التأمين الخاصة 
ستتلقى فقط متحصالت التأمين فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة إلى الحد الذي تمتلك معه شركات التأمين  المجموعة

، وال يوجد أي تأكيد بأن المجموعةال يغطي كل الخسائر التي تتكبدها ربما لذا، فإن التأمين  .األموال الالزمة للسداد
 .ن الخاصة بها أو خارج التغطية التي تمنحهالن تتكبد خسائر خارجة عن حدود بوالص التأمي المجموعة

ذا وقعت حادثة وليس لدى  تخسر رأس ربما تغطية تأمينية لها أو كانت التغطية التأمينية غير كافية، فإنها  المجموعةوا 
عينة، المال المستثمر باإلضافة إلى اإليرادات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بأي ممتلكات تلفت أو ُدمرت، وفي حاالت م

وبالمثل، في حالة إجراء أي تقييمات مسؤولة عن االلتزامات المالية المتعلقة بالممتلكات المتضررة،  المجموعةربما تظل 
تتعرض للحجز أو المصادرة أو التحفظ بموجب ربما تتجاوز أية تغطية تأمينية ذات صلة لديها، فإن موجوداتها  للمجموعة

ووضعها المالي ونتائج  المجموعةيؤثر أي من هذه األحداث سلب ا وجوهري ا على أنشطة ربما و  .إجراءات قضائية مختلفة
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةعلى قدرة يؤثر ربما كما أنه عملياتها، 
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المعمول بها والتي تؤثر على قطاع الكهرباء في تتعرض شركات المجموعة اللتزامات عند اإلخالل بالنظم واللوائح ربما 
 المملكة، بما في ذلك معايير البيئة والسالمة

هـ 13/23/2211الصادر بتاريخ  51للمرسوم الملكي رقم م/ وفقا   لنظام الكهرباء الذي أصدرته المملكة المجموعةتخضع 
على  نظام الكهرباءوينص  .تنظيم الكهرباءهيئة "( وهي خاضعة لتنظيم نظام الكهرباء)" ،م(11/22/1335)الموافق 
هيئة تنظيم ويعمل على تنظيم جملة أمور من بينها الترخيص ونطاق عمل  لوزارة المياه والكهرباء الرئيسيةالمهام 
وتعتبر مخاطر  .لتعرفة الشريحة غير السكنية هيئة تنظيم الكهرباءوتعيين  بوزارة المياه والكهرباءوهيئة التنظيم  الكهرباء

األضرار البيئية، مثل التلوث والتسريب، من األمور األصيلة في قطاع الكهرباء، كما أن استخدام المعدات ذات الجهد 
أيضا  للنظم البيئية ونظم  المجموعةونتيجة لذلك، تخضع  .ينطوي على مخاطر جسيمة على الصحة والسالمةربما العالي 

تي تضع معايير متعددة لتنظيم جوانب معينة في مجال الصحة والسالمة واألمن والجودة وال المملكةالسالمة المطبقة في 
 ."اإلشراف النظامي – الشركةوصف راجع قسم " .البيئية وتفرض عقوبات مدنية وجنائية والتزامات تتعلق بأي انتهاكات

لكل أنظمة  الشركةالمعايير البيئية المطبقة على عملياتها، وحتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه، تمتثل  الشركةلقد تبنت 
ذا  .، غير أنه ال يوجد ما يضمن استمرار امتثالها لتلك األنظمة في المستقبلالمملكةالسالمة والبيئة المطبقة والسارية في  وا 

تتعرض لعقوبات جزائية و/أو لعواقب التقصير بموجب أي التزامات ربما بهذه األنظمة، فأية شركة في المجموعة لم تلتزم 
 .تعاقدية تشترط عليها التقيد باألنظمة المعمول بها

إلى مزيد من التشدد في تطبيق األنظمة القائمة، من بينها قوانين وأنظمة البيئية  المملكةتعمد السلطات المعنية في ربما و 
تفرض معايير أكثر صرامة أو مستويات جديدة من الغرامات ربما حال في الماضي و والسالمة أكثر مما كان عليه ال

ال تستطيع تقدير حجم األثر  الشركةعليه فإن  وبناء  ، والعقوبات على المخالفات أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر
 .المالي المحتمل في المستقبل للتقيد بالقوانين أو األنظمة المطبقة أو لتكلفة مخالفة أي من تلك القوانين واألنظمة

يترتب على حدوث أي أضرار بيئية أو فقدان للحياة أو إصابة أحد الموظفين بإصابات خطيرة نتيجة أي إخالل ربما و 
 الشركةفرض التزامات كبيرة على أيضا  يتم  وربماطبق تعطيل خدمات المجموعة أو تضرر سمعتها، بنظام السالمة الم

 .جراء األضرار وتكاليف عالج الضرر والعقوبات و/أو التعويضات نتيجة لذلك

 ،المجموعةوعملياتها وفرض تكاليف إضافية على  المجموعةيؤدي حدوث أي من هذه األمور إلى تعطل مشاريع ربما و 
كما أنه ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية،  المجموعةله تأثير سلبي وجوهري على أنشطة  يكون قدمما 
 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركةعلى قدرة يؤثر ربما 

 نشاط الشركة يتطلب نفقات رأسمالية كبيرة

إلى إنفاق مبالغ رأسمالية كبيرة على مدى السنوات  الشركة، سوف تحتاج المملكةلتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في 
للنفقات الرأسمالية  لشركةالثالث القادمة لغرض توسيع وتطوير أعمال التوليد والنقل والتوزيع )لالطالع على ملخص خطة ا

في الماضي الشركة وقد اعتمدت  .هذه( نشرة اإلصدار في "الشركةوصف قسم "للسنوات الثالث القادمة، فضال راجع 
ولكن، ال يمكن إعطاء أي  .لتمويل معظم نفقاتها الرأسمالية الحكومةبشكل أساسي على المساهمات الرأسمالية المقدمة من 

 .في المستقبل للشركةستستمر في تقديم مساهمات رأسمالية لتمويل النفقات الرأسمالية  لحكومةتأكيد بأن ا

على تأمين  الشركةوتعتمد قدرة ، على تمويل من مصادر خارجية لتمويل بعض نفقاتها الرأسمالية الشركةكما حصلت 
التمويل الالزم من مصادر خارجية على عدد من العوامل مثل وضعها المالي والمناخ االقتصادي والسياسي في المملكة 
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تمكنت حتى اآلن من  الشركةومع أن  .والمستوى العام لتوفر القروض والوضع العام لألسواق المالية اإلقليمية والعالمية
. أسواق رأس المال المحلية، إال أنه ال يمكن إعطاء أي تأكيد باستمرار هذا الوضع مستقبال  تأمين احتياجاتها التمويلية من 

يكون له تأثير سلبي  قد على تأمين احتياجاتها التمويلية ألي سبب من األسباب فإن ذلك الشركةوفي حال عدم قدرة 
على قدرة  مما يمكن له أن يؤثر، الرأسماليةوقدرتها على استكمال مشروعاتها ونفقاتها  المجموعةوجوهري على أنشطة 

 .الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب  الشركة

 احتمال تعرض المجموعة للمنافسة

ة في الوقت الحالي المولد الرئيس للطاقة والمشتري الحصري للكهرباء في المملكة ولها مكانة ُمنظَّمة كشرك الشركةتعتبر 
على إعادة هيكلة  الحكومةوتعمل  المملكة،في  على المستهلكينمحتكرة لتقديم خدمات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها 

م( نظاما جديدا للكهرباء 1335نوفمبر  11هـ )الموافق لـ 13/23/2211حيث أصدرت بتاريخ  المملكةقطاع الكهرباء في 
تعزيز  الحكومةيضع إطارا نظاميا عاما جديدا لهذا القطاع، ومن ضمن جهودها إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء، تنوي 

ركات مستقلة أخرى إلنتاج المياه المنافسة في هذا القطاع من خالل تسهيل إنشاء شركات مستقلة إلنتاج الطاقة وش
الحكومة تخطط إليجاد المنافسة وتشجيع خصخصة قطاع  إن ."إعادة هيكلة المجموعة–وصف الشركة راجع " والكهرباء،

ذا تمت هذه التغييرات بدون إبداء أية مرونة في نظام التعرفة فإنها على المدى الطويل  تؤثر سلبا  وبشكل ربما الكهرباء، وا 
على  الشركةتؤثر على قدرة أنها ربما ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، كما  الشركةى أنشطة جوهري عل

المبالغ المستحقة  ُمصِدرالالتي عقدتها لكي يدفع  وثائق الصكوكالوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 
 .الصكوك بموجب

ونزاعات وخصومات قضائية جارية مع موردين ومنظمين وأطراف أخرى، وال يوجد تيقن  المجموعة طرف في مناقشات
 حتى اآلن بشأن النتيجة النهائية

لمخاطر تتعلق باإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتبر هي أو  المجموعةفي المسار االعتيادي لألعمال تخضع 
، أرامكو السعوديةتنشأ في المستقبل، ومنها عدد من النزاعات الجارية مع شركة ربما طرفا  فيها أو التي  المجموعةشركات 

لإلجراءات  ربما يكونكما أن إجراءات التقاضي واإلجراءات التنظيمية ال يمكن التنبؤ بها و  .مورد الوقود الحصري لها
)أو التسويات الخاصة بها( تأثير سلبي فيها طرفا   المجموعةالقانونية أو التنظيمية القائمة أو المستقبلية التي تكون 

مكانياتها المستقبلية،  المجموعةوجوهري على أنشطة   الشركةتؤثر على قدرة  وربما أيضا  ووضعها المالي ونتائج عملياتها وا 
المبالغ  ُمصِدرالالتي تعقدها لكي يدفع  وثائق الصكوكعلى الوفاء بالتزاماتها بدفع المبالغ المالية ذات الصلة بموجب 

  .الصكوك المستحقة بموجب

 عوامل تتعلق بالصكوك

 من بعض االستثماراتربما تقيد االعتبارات االستثمارية القانونية 

 من الجهاتتلك النظم واللوائح  لتعديالتتخضع األنشطة االستثمارية لبعض المستثمرين لنظم ولوائح االستثمار أو 
 الصكوككانت ( ما إذا 2) مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشاريه القانونيين لتحديد:يجب على كل  .تنظيميةالحكومية أو ال

لى أي حد؛  كضمانة ألنواع مختلفة من التمويل؛  الصكوك( ما إذا كان يمكن استخدام 1)وتشّكل استثمارات قانونية له وا 
يجب على الشركات المالية الرجوع ، كما للصكوك هأو تعهدالمستثمر ( ما إذا كانت هناك قيود أخرى تسري على شراء 0و)

رأس المال مخاطر بموجب قواعد ونظم  للصكوكإلى مستشاريها أو الجهات التنظيمية المعنية لتقرير المعالجة الصحيحة 
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، وذلك لكي يتجنب أولئك المستثمرون أو الشركات المالية الوقوع في مخالفات قانونية أو أو أي قواعد ونظم مشابهة
 أو في اإلخالل بأية عقود أو اتفاقيات يكونون طرفا  فيها.تنظيمية 

 تغير النظام

ال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن أثر أي قرار ، و هذه نشرة اإلصدارعلى نظم المملكة السارية في تاريخ  الصكوكهيكل  يستند
قد يكون  هذه نشرة اإلصدارقضائي أو تغيير محتمل في نظام المملكة العربية السعودية أو الممارسات اإلدارية عقب تاريخ 

المستحقة على دفع المبالغ المصدر وبالتالي على قدرة  للصكوكله تأثير سلبي جوهري على الوضع القانوني أو التنظيمي 
 .بموجب الصكوك

 األشخاص المؤهلون

وأن  لألشخاص المؤهلينالمحتملين أن يضعوا في اعتبارهم أن الصكوك ال يتم بيعها سوى  لحملة الصكوكينبغي 
أي مبالغ إضافية تتعلق بأي  ُمصِدراللن يدفع ، و ككحملة صكو وحدهم هم الذين يمكن تسجيلهم  األشخاص المؤهلين

.  لذا على كل مستثمر راغب شخصا  مؤهال  ولكنه ليس  الصكوكاستقطاع يطلبه النظام المعمول به إلى أي شخص يملك 
حتى يتجنب مثل ذلك االستقطاع أو أي تبعات  األشخاص المؤهلينالتأكد من استيفائه لشروط  الصكوكباالستثمار في 

 .قانونية أو تنظيمية أخرى

 السوق الثانوية بشكل عام

حملة من  للصكوكبيع  عملية وأي .الصكوكعقب إصدار  للصكوكسوف تنشأ  نشطة ال يوجد ضمان بأن سوقا  ثانوية
ألسباب مختلفة  للصكوكبسعر أقل من سعر الشراء األصلي  يكون قد نشاؤهاإنشطة محتمل في أي سوق ثانوية  الصكوك

 األشخاص المؤهلين إال على الصكوكوباإلضافة إلى ذلك، ال يجوز بيع  .السوق لذلكمن بينها احتمال أال تتوفر السيولة 
األشخاص تنشأ سيقتصر على ربما "( ومن ثم فإن أي وصول إلى سوق ثانوية الشروط)بحسب التعريف الوارد في "

بيع صكوكهم بسهولة أو بأسعار تزودهم بعائد شبيه لالستثمارات  حملة الصكوكال يكون بوسع ربما وعليه،  .المؤهلين
 .للصكوكالسيولة تأثير سلبي وجوهري على القيمة السوقية  لغياب يكون ، وقدالمماثلة التي لها سوق ثانوية مستقرة

 الشريعة اإلسالمية

والمحاكم واللجان القضائية السعودية حول  الشرعيينالمستشارين معرفة أن اجتهادات  المحتملين حملة الصكوكيتعين على 
آخرين  مستشارين شرعيينالمحتملين في استشارة  حملة الصكوكيرغب  قدبعض المسائل المتطابقة تختلف، وبالتالي 

معرفة أنه بالرغم من أن كال من اللجنة  المحتملين حملة الصكوك، وعلى الصكوكبخصوص للحصول على فتوى منهم 
 لبنك كريدي أجريكول الشركات واالستثمارالشرعية التنفيذية في المملكة الخاصة بإتش إس بي سي واللجنة الشرعية 

متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، إال أن هاتين الفتويين ليستا ملزمتين ألية  الصكوكأصدرتا فتويين تؤكدان فيهما أن 
أو إفالسه، وسيكون  ُمصِدرالمحكمة أو لجنة قضائية سعودية، بما في ذلك في سياق أي إجراء قضائي يتعلق بإعسار 

 وثائق الصكوكأو  الصكوكألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن ما إذا كانت 
عليه،  وبناء   .ة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وبالتالي قابلة للتنفيذ القضائيواآلليات ذات العالقة )أو أي جزء منها( متوافق
األخرى  وثائق الصكوكأو  الشروطأو  الصكوك( أية تأكيدات بأن ُمصِدرالال يقدم أي شخص )بما في ذلك، دون حصر، 

متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وعلى وجه الخصوص ليس هناك ضمان من الفتويين الصادرتين عن اللجنة الشرعية 
، الصكوكحول لبنك كريدي أجريكول الشركات واالستثمار التنفيذية في المملكة الخاصة بإتش إس بي سي واللجنة الشرعية 
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ستكون  الصكوكعليه، ليس هناك أي تأكيد بأن  وبناء   .العتراضهمأو آخرين كما أنهما خاضعتان للتغيير من فقهاء 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من أي شخص غير أعضاء اللجنة الشرعية بالمملكة الخاصة بإتش إس بي سي 

 .لبنك كريدي أجريكول الشركات واالستثماروأعضاء اللجنة الشرعية 

 التداول والتسوية واإلدراج

تأكيد أو ضمان بعدم حدوث  يوجد ، إال أنه الالمسجلفي نظام التداول والمقاصة والتسوية عند  الصكوكسيتم تسجيل 
نتيجة قلة الخبرة أو المعرفة بالعمليات  بالصكوكأعطال أو أخطاء في عمليات التداول أو المقاصة أو التسوية المتعلقة 

المبيعات الثانوية في  وكما أن .التشغيلية ألنظمة التداول والمقاصة والتسوية أو أية عيوب مألوفة في أي من هذه األنظمة
تتذبذب القيمة السوقية ربما ، و بسهولة حملة الصكوكسوف تُباع من  الصكوكمحدودة وال يوجد تأكيد بأن  الصكوكسوق 

بسعر أعلى أو أقل من  ربما يكونفي سوق ثانوية  حملة الصكوكمن  لصكوكابيع عملية أي مما يترتب عليه أن  للصكوك
وسوق األوراق المالية  ُمصِدرالسعر الطرح األولي استنادا  إلى العديد من العوامل، من بينها أسعار الفائدة السائدة وأداء 

 .هذا البيع مستحيال  من األساس ربما يكونالمماثلة أو 

و/أو  بالصكوكأسعار فيما يتعلق أي التزام بتقديم  التغطية ومتعهدي مديري اإلصدار ومديري استقبال العروضوليس على 
أو وجود سوق تداول لها، ويجب أن يكون  الصكوكعليه، ال يمكن إعطاء أي ضمان بشأن سيولة  وبناء  ، صنع سوق لها
 .لفترة زمنية غير محددة أو إلى حين تاريخ استحقاقها الصكوكمستعدا  لحيازة  الصكوكالمستثمر في 

 مبلغ التوزيع الدوري والمبلغ اإلضافي –الدفعات بمقتضى الصكوك 

)حسب الحالة(  المبلغ اإلضافيأو  التوزيع الدوريمبلغ المحتملين التنبه إلى أنه إذا لم يتسلموا  حملة الصكوكيتعين على 
 أمين موجودات الصكوكو الشركةكامال في تاريخ الدفع المعني )بعد األخذ في االعتبار أية فترة سماح(، وذلك بعد وفاء 

رف ذات العالقة والتي هم ط وثائق الصكوكبجميع التزاماتهم المنصوص عليها في  مدير الدفعاتو حملة الصكوك وكيلو
 المبلغ اإلضافيأو  مبلغ التوزيع الدوريفيما يخص  الشركة، حق الرجوع على لحملة الصكوكفيها، فلن يكون لهم، أي 

في أداء التزاماتها المنصوص عليها في  الشركةإال إذا كان ذلك العجز ناجما  بصورة مباشرة عن تقصير أو إهمال من 
 .وثائق الصكوك

ملخص وأيضا  قسم " "الشروط"، يرجى مراجعة الصكوكبمقتضى  الشركة)للحصول على معلومات أخرى عن التزامات 
 (نشرة اإلصدار" في وثائق الصكوك

 الدفع عند انتهاء الصكوك –الدفعات بمقتضى الصكوك 

)بعد أي  الصكوكعند شراء  الشركةمستحق الدفع من  سعر الشراءالمحتملين مالحظة أن مبلغ  حملة الصكوكيتعين على 
كما هي قائمة في ذلك التاريخ  للصكوك سميةالقيمة اإل( يحسب بناء على إجمالي إخاللحالة أو عند حدوث تاريخ شراء 

المحتملين أيضا إدراك أنه سوف يحق  حملة الصكوكوعلى  .الصكوكمضروبا في نسبة مئوية تتناقص على مدى عمر 
وذلك في حال ممارستهم لحقوقهم بإلزام  لصكوكهم سميةالقيمة اإلمن  %85ا يعادل بم سعر الشراءلهم تسلم مبلغ 

في  %13هذا إلى  سعر الشراءوينخفض ،  م1312عام يناير من الذي يقع في تاريخ الشراء في  الصكوكبشراء  الشركة
 عاميناير من  الذي يقع في  الشراءتاريخ في  %03وينخفض إلى   م1302عام يناير من الذي يقع في تاريخ الشراء 

ذا لم تشتر  م،1322 ستكون صفرا وسيتم  تاريخ االنتهاءفي  الصكوك، فإن قيمة تاريخ االنتهاءقبل  الصكوك الشركةوا 
 .إلغاؤها
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القيمة من  %5يصل إلى  مبلغا إضافيافي تلك التواريخ(  واالحتياطي صافي الدخل)بقدر توفر  حملة الصكوككما يتسلم 
طالما  م1322 يناير و م1302 يناير و م1312 ينايريقع في الذي تاريخ الشراء الواجبة الدفع في  لصكوكهم سميةاإل

المبلغ كاف وأنه تم دفع  واحتياطي صافي دخلوعليه، وعلى فرض أنه يوجد  .قائمة في تلك التواريخ صكوكهمكانت 
 حملة الصكوك، فإن لحملة الصكوكقد دفعت كامل المبالغ المستحقة  الشركةوأن تواريخ الشراء  أحدفي  اإلضافي

ممارسة حقوقهم بأن تشترى  حملة الصكوكإذا قرر  للصكوك سميةالقيمة اإلمن  %233سيستلمون مبلغَا إجماليَا يعادل 
قيمة المن  %15وسينخفض المبلغ الذي سيستلمونه إلى . م1312عاميناير من الذي يقع في تاريخ الشراء صكوكهم في 

،  م،1302 عاميناير من في الذي يقع  تاريخ الشراءفي  صكوكهمإذا ما مارسوا حقهم بأن تشترى  الصكوك االسمية
 .م1322عام يناير من الذي يقع في تاريخ الشراء % في 05وسينخفض هذا المبلغ إلى 

 التصنيفات االئتمانية قد ال تعكس جميع المخاطر

.  ستاندر آند بورزمن وكالة  -AAو فيتشمن وكالة  -AAو موديزمن وكالة  A1مصنفة ائتمانيا  بالتصنيف  الشركةإن 
.  إن بحد ذاتها الصكوكأكثر من وكاالت التصنيف االئتماني بتصنيف أو  ، قد تقوم واحدةالشركةتصنيف إضافة  إلى 

المالية كما أنها خاضعة التمسك باألوراق توصية بشراء أو بيع أو  ليس (للصكوكأو  للشركة)سواء   التصنيف االئتماني
قد ال للصكوك أو  للشركةأي تصنيف  ئتماني ذي الصلة في أي وقت.  إنللمراجعة أو السحب من قبل وكيل التصنيف اال

مذكورة في هذا القسم يعكس التأثير الممكن حدوثه من كافة المخاطر الناشئة عن الهيكلة أو السوق أو العوامل األخرى ال
.  إن أي تغييرات تحدث أو يتوقع أن تحدث في التصنيف االئتماني الصكوكأو أي عوامل أخرى قد تؤثر على قيمة 

 .للصكوكقد تؤثر بشكل سلبي على القيمة السوقية  الصكوكأو  للشركة

 التعديل والتنازالت واالستبدال

من أجل النظر في أمور تؤثر على مصالحهم بشكل  لحملة الصكوكللدعوة إلى عقد اجتماعات على أحكام  الشروط تنص
الذين لم يحضروا ولم  حملة الصكوك، بما في ذلك حملة الصكوكتسمح تلك األحكام ألغلبية محددة بإلزام جميع  .عام

 .األغلبية بعكس ما صوتت عليهالذين صوتوا  حملة الصكوكيصوتوا في االجتماع ذي الصلة و

 مالءمة االستثمارات

أن يحدد مدى مالءمة  الصكوكاستثمار مناسب لجميع المستثمرين، وعلى كل مستثمر محتمل في  الصكوكال تكون ربما 
 وعلى وجه الخصوص، على كل مستثمر محتمل: .هذا االستثمار له في ضوء ظروفه الخاصة

من الصكوك وما يتضمنه االستثمار في هذه للصكوك أن يكون لديه ما يكفي من المعرفة والخبرة للقيام بتقييم مناسب  ●
 .نشرة اإلصدارمزايا ومخاطر، إضافة إلى تقييم المعلومات الواردة في 

مل محفظته على مج الصكوكوتأثير  الصكوكأن يحصل على األدوات التحليلية المناسبة لتقييم االستثمار في  ●
 .االستثمارية، وذلك في سياق مركزه المالي، وأن يلم بتلك األدوات

، بما فيها اختالف الصكوكأن يكون لديه ما يكفي من الموارد المالية والسيولة لتحمل كل مخاطر االستثمار في  ●
 .عملة الدفع عن عملة المستثمر المحتمل

 .بدقة وأن يكون ملما بسلوك المؤشرات واألسواق المالية الصكوك شروطأن يفهم  ●
أن يكون قادرا )إما وحده أو بمساعدة مستشار مالي( على تقييم السيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصادية وغيرها  ●

 .تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل المخاطر المحتملةربما من العوامل التي 
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 ختصاص القضائي وقابلية التنفيذالقانون واجب التطبيق واال

األنظمة وتستند هذه لها،  وفقا   وتفسر المملكة في بها المعمولواللوائح  ألنظمةل، الصكوك، وكذا الصكوك وثائق تخضع
هناك عدد من المحاكم واللجان القضائية في المملكة لها الوالية القضائية فيما يتعلق ، و الشريعة اإلسالميةواللوائح على 

وتتولى المحاكم العامة بالمملكة نظر النزاعات بشكل عام ما لم تكن الوالية القضائية لنوع  .بأنواع محددة من الدعاوى
هذا ويجري تسوية النزاعات ذات الطابع التجاري  .معين من النزاع تقع ضمن اختصاص محكمة أو لجنة قضائية أخرى

اختصاصه القضائي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية )بحسب المناقشات األكثر أمام ديوان المظالم، الذي يجري حاليا  تعديل 
( بتاريخ 03لنظام السوق المالية )الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ وفقا   هذا وتُنظر النزاعات الناشئة .تفصيال  أدناه(

 لجنةقضائيتين خاصتين تعرفان باسم م وتعديالته( ولوائحه التنفيذية أمام هيئتين 2/0/1330هـ )الموافق 1/1/2212
"، يشار االستئنافلجنة "( ولجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية )"اللجنة)" المالية األوراق منازعات في الفصل

 ."("اللجنتينإليهما معا  بـ 

"(، فإن اللجنتين هما الجهتان المختصتان حصريا القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي)" 20 الشرطوبموجب 
أو  الصكوك والصكوك وثائقتنشأ بسبب ربما بالنظر والبت في أية قضية أو دعوى أو إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات 

 للصكوكتوجد أية أوراق مالية مشابهة  لمفإنه  الشركةبحسب علم  هأنإدراك المحتملين  حملة الصكوكعلى ، و تتعلق بها
ينبغي أن يعلم المستثمرون كذلك أن المحاكم واللجان القضائية بشكل عام في  .المملكةقيد التفسير أو التنفيذ القضائي في 

المملكة، بما في ذلك اللجنتين القضائيتين، تتمتع بسلطات تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية تطبيق مبادئ الشريعة 
وأن األحكام السابقة لتلك المحاكم واللجان القضائية ال تؤسس سوابق ملزمة  اإلسالمية على مجموعة محددة من الظروف

كما أن قرارات مختلف المحاكم واللجان القضائية في المملكة والمراسيم الملكية والقرارات  .للفصل في النزاعات الالحقة
ي المملكة والتي تحظى بقوة القانون ال يتم الوزارية والدوريات الرسمية وغيرها من البيانات الصادرة عن الهيئات الرسمية ف

وعليه، ال  .فهرستها أو تجميعها في مكان مركزي كما ال يتم إتاحتها للجمهور على نحو عام أو على نحو يتسم باالتساق
اللجان، أو أي محكمة عند  وثائق الصكوكأو  الشروط وأالصكوك يتضح بشكل دقيق الكيفية والنطاق الذي سيتم به تنفيذ 

 .سعودية أو أي هيئة قضائية سعودية أخرى إذا ما اقتضت الظروف أن لها االختصاص القضائي

وقد أقرت الحكومة إعادة هيكلة النظام القضائي بما في ذلك تشكيل محكمة عليا إضافة إلى محاكم تجارية وشخصية 
بتاريخ  40المرسوم الملكي رقم م/وقد تم سن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين بموجب  .وعمالية

وبحسب نظام القضاء الجديد،  .م( ولكنهما لم يدخال حيز النفاذ بشكل كامل1330أكتوبر  2هـ )الموافق 28/8/2218
ُأنيطت بالمحكمة العليا كل الوظائف، عدا بعض المسؤوليات اإلدارية، المناطة بمجلس القضاء األعلى الذي كان يقوم قبل 

كذلك سوف يتحول اختصاص ديوان المظالم بالمنازعات التجارية إلى المحكمة  .حكمة العليا في المملكةذلك بمهام الم
إلعادة الهيكلة هذه  يكون قدومن غير الواضح في هذه المرحلة ما  .التجارية الجديدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة هذه

 .الصكوكأو  وثائق الصكوكأو على أي دعوى بموجب  الصكوكمن تأثير على 

 خاللحاالت اإل

بخالف ما يشتمل على حاالت  خاللهناك مخاطر بأال تقوم المحاكم واللجان القضائية في المملكة بإنفاذ أي من حاالت اإل
 .عدم سداد المبالغ المستحقة
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 الغرامات والتعويضات

على أنه اتفاق  المملكةمن محكمة أو لجنة قضائية في  الصكوك وثائقهناك مخاطر أنه حال تفسير أي حكم من أحكام 
أي تعويض  كما أن .غرامة وليس تقديرا  حقيقيا  للخسائر المتكبدة، فإنه لن يتم تطبيق مثل ذلك الحكم في المملكةدفع على 
المملكة إلى المدى  ال يتم تنفيذه بموجب نظم ولوائحربما  صكوكأو فيما يتعلق بأي  لوثائق الصكوك وفقا   ُمصِدراليقدمه 

)أ( المقصود سريانه رغم أي حكم أو أمر قضائي يفيد عكس ذلك أو )ب( الذي يتناقض مع أي نظام أو سياسة عامة 
 .معمول بها فيما يتعلق بما سبق

 عوامل تتعلق بموجودات الصكوك

 تعرفة قراءة وصيانة العدادات وقراءة الفواتير

عداد الفواتير من قبل مجلس الوزراء  عمالئهامن  الشركةتحدد التعرفة التي تتقاضاها  نظير قراءة وصيانة العدادات وا 
 .هيئة تنظيم الكهرباءوتعتمد تلك التعرفة على التوصيات التي تقدمها الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء، وهي 

فريق عمل إلعداد دراسة  رباءهيئة تنظيم الكهحالي ا بمراجعة هيكل تعرفة الكهرباء الحالية، كما شكلت  الحكومةوتقوم 
ولذا، فإنه ال يمكن إعطاء أي تأكيد بعدم انخفاض التعرفة  .حول تعرفة الكهرباء الحالية واقتراح التعديالت الالزمة عليها

عداد الفواتير ذا ما تم خفض هذه التعرفة، ف .الحالية لقراءة وصيانة العدادات وا  لذلك أثر سلبي على الدخل  ربما يكونوا 
 .موجودات الصكوكتمل من المح

اتفاقية " وقسم "الشركة وصفضمن قسم " -"التعرفة" و"اإلشراف النظامي)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة األقسام "
 .هذه( نشرة اإلصدارفي  "ملخص وثائق الصكوك" ضمن قسم "تحويل ملكية موجودات الصكوك

 مخاطر ائتمان العمالء المحددين

 .العمالء المحددينمن  للشركةالمستحقة رسوم العدادات على دفع  موجودات الصكوكمن  الدخلصافي سوف يعتمد 
بالتالي  حملة الصكوكوسيكون  الصكوكوسوف تستخدم رسوم العدادات المستحقة للشركة لتسديد المدفوعات بموجب 

 حملة الصكوكوعلى  .ول موعد الدفعالمستحقة بالكامل بحل لرسوم العدادات العمالء المحددينعرضة لمخاطر عدم تسديد 
الجدد أو القائمين لديها وأن  العمالءال تقوم بأي فحص للتأكد من الجدارة االئتمانية ألي من  الشركةأن المحتملين معرفة 

وعليه ال يمكن  ،العمالء المحددينال تقدم أية تعهدات أو ضمانات بشأن الجدارة االئتمانية )أو غير ذلك( ألي من  الشركة
 .المستحقة بالكامل في الوقت المحدد رسوم العداداتسوف يدفع  العميل المحددإعطاء أي ضمانات بأن 
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 معلومات السوق والقطاع

 نظرة عامة

ميغاواط  52،808سوق الخدمات الكهربائية السعودي هو أكبر أسواق العالم العربي، حيث وصل الحمل وقت الذروة إلى 
هذا وُيتوقع زيادة الطلب على الخدمات الكهربائية في المدى القصير إلى المتوسط نتيجة النمو السكاني  .م1321في عام 

  ."(ية التنمية الحكوميةاستراتيج" –رعايتها )فضال  راجع الحكومة والتوجه نحو إنشاء المزيد من الصناعات التي تتولى 

 للشركةأو تم تخصيصها  للمجموعةم إّما مملوكة 1321خالل عام  المملكةبوقد كانت القدرة اإلنتاجية في مجملها 
أرامكو مخصصة الستعمالها الخاص في األساس من شركة  معينة قدرات" طويلة األجل عدا استلم أو ادفعبموجب عقود "

وخطوط ، ويجري النقل من محطات توليد الطاقة إلى مناطق االستهالك من خالل خطوط علوية عالية الجهد السعودية
في الحاضر  المجموعةو .م1321ديسمبر  02كيلو متر دائرة كهربائية في  52،002أرضية بطول إجمالي مركب بلغ 

كيلو متر دائرة  115،241وقد كانت شبكة التوزيع تتألف من ، المملكةمحتكرة لتقديم خدمات نقل الطاقة الكهربائية في 
م، كما 1321ديسمبر  02كيلو متر دائرة كهربائية من الخطوط األرضية في  121،155كهربائية من الخطوط العلوية و

 .المملكةمحتكرة لتقديم خدمات توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في  المجموعةأن 

 02م و1322ديسمبر  02م و1321ديسمبر  02وقد بلغ العدد اإلجمالي لعمالء الخدمات الكهربائية لدى الشركة في 
م 1321في عام  %131على التوالي، بزيادة قدرها  5،884،550و 1،022،315و 1،403،888م نحو 1323ديسمبر 

 0،111،082م من 1321م حتى 1333كما ارتفع عدد العمالء خالل األعوام من  .م، على التوالي1322في  %534و
عمالء الشركة الذين تم تصنيفهم حسب ويبين الجدول أدناه توزيع  .%0530عميل بزيادٍة قدرها  1،403،888عميل إلى 

 .م1321ديسمبر  02م إلى جانب حجم االستهالك للعام المنتهي في 1321ديسمبر  02نوع االستهالك في 
 

 النوع

االستهالك  عدد المشتركين
 )غيغاواط/ساعة(

النسبة المئوية 
إجمالي  من

 )%( االستهالك

 5333 213،121 5،005،510  ....................................... الشريحة السكنية
 2131 03،028 122،310  ............................................... الحكومة

 2130 08،112 2،380،100  ....................................... الشريحة التجارية
 2432 22،422 0،211  ..................................... الشريحة الصناعية

 031 0،420 48،828  .................................................. أخرى

 555.5 425،488 6،735،111  ............................................... المجموع

 128،112غيغاواط/ساعة و 123،100م طاقة إجمالية بلغت 1323م و1322م و1321في األعوام  المجموعةباعت 
م على 1322م و1321في  %035و %832غيغاواط/ساعة على التوالي، بزيادة قدرها  121،110غيغاواط/ساعة و

 222،328من  %22334م بنسبة 1321م حتى 1333كما زادت مبيعات الخدمات الكهربائية خالل األعوام من  .التوالي
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م، بينما زاد الطلب غير المتزامن في وقت 1321غيغاواط/ساعة في عام  123،100م إلى 1333غيغاواط/ساعة في عام 
 .م1321غيغاواط في عام  52،808م إلى 1333غيغاواط في عام  12،140من  %20831الذروة بنسبة 

من  المجموعةبتوليدها، إضافة  إلى كمية الكهرباء التي استوردتها  المجموعةيبين الجدول أدناه كمية الكهرباء التي قامت 
جمالي كمية الكهرباء التي باعتها  خالل األعوام  المجموعةوفاقد الكهرباء في نظام  المجموعةشركات إنتاج أخرى، وا 

 .م1321م و1322م و1323
 

 م1321 م1322 م1323 

 (غيغاواط/ساعة) 

 134،201 283،103 201،201  ........................ المجموعةكمية الكهرباء المولدة في محطات 
 22،248 25،304 21،333  ... المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةكمية الكهرباء المشتراة من 

 53،225 22،413 04،505  ................ (1)كمية الكهرباء المشتراة من شركات اإلنتاج األخرى
 475،706 405،577 425،567  ................................. إجمالي الكهرباء المولدة والمشتراة

 123،100 128،112 121،110  ............................................ إجمالي الكهرباء المباعة
 10،054 10،530 12،122  ............................ المجموعةإجمالي فاقد الكهرباء في نظام 

كنسبة مئوية من الكهرباء المولدة  المجموعةفاقد الكهرباء في نظام 
 038 831 832  ...................... )بالنسبة المئوية( الشركةوالمنقولة عبر شبكة نقل 

  مالحظة:

 أرامكو السعوديةبشكل أساسي، باإلضافة إلى شركة  المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءالمحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات  (1)

 .فيما يخص كمية الطاقة التي تولدها وال تستخدمها

 ية التنمية الحكوميةاستراتيج

"(، حيث الخطةم )"1322م إلى 1323م خطة التنمية الخمسية التاسعة لألعوام من 1323في عام  المملكةتبنت 
( تحسين مستوى 2) ة:رئيسخمسة أهداف  وللخطةمليار لاير سعودي للمصروفات العامة،  2،823،5خصصت فيها قيمة 

( وزيادة معدالت التوظيف من خالل 1المعيشة ونوعية حياة المواطنين وتعزيزها من خالل زيادة متوسط دخل الفرد؛ )
إلمكانياتها  وفقا   لتوسيع قاعدة اإلنتاج في كل منطقة للمملكةة التحتية ( وتحسين البني0تحسين جودة التعليم والتدريب؛ )

من خالل تعزيز تنوع قاعدة اإلنتاج الخاصة باالقتصاد  للمملكة( وتحسين الهيكل االقتصادي 2التنموية ومزاياها النسبية؛ )
( وزيادة تنافسية المنتجات واالقتصاد 5الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج اإلجمالي المحلي، )

سة النقد مؤستقرير  :المصدرالوطني وتعزيز قدراته بهدف جذب االستثمارات المباشرة على المستوى الداخلي والخارجي )
 .(العربي السعودي

بأنها تحرص على زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين )وبين الشباب السعودي بوجه خاص(  الحكومةصرحت 
وتشجع نمو القطاع الخاص حتى تنوع في مصادر اقتصادية جديدة بعيد ا عن االعتماد الحالي على صناعة النفط، ويتوقع 

صادر هذه على توليد الطاقة واالتصاالت والتنقيب عن الغاز الطبيعي وقطاع البتروكيماويات، أن تركز جهود تنويع الم
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 جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنيةبسخاء على التدريب الوظيفي والتعليم، وأثمر ذلك عن افتتاح  الحكومة كما أنفقت
في  األجنبية برنامج الملك عبد اهلل للمنح الدراسيةفترة ، باإلضافة إلى تمديد المملكةمؤخرا ، وهي أول جامعة مختلطة في 

 .م لخمسة أعواٍم أخرى1322عام 

أيضا  وضع أهداف على المدى القصير لقطاع خدمات الكهرباء تشمل توفير خدمات الكهرباء بأقل قدر  الخطةوتضمنت 
من التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتحقيق االتساق بين عائدات االستثمار والبعد االجتماعي وتحسين دور 

ا  األهداف المحددة التالية ليتم إنجازها من خالل أيض الخطةوقد وضعت قطاع الكهرباء في زيادة الموارد الوطنية، 
 االستثمار:

مليون عميل من الشريحة السكنية خالل فترة  2،2مليون عميل جديد، من بينهم  2،0توفير خدمات الكهرباء لنحو  ●
 ؛الخطةتنفيذ 

 ؛ألف ميغاواط خالل فترة تنفيذ الخطة 13،2تعزيز قدرة اإلنتاج الفعلية بنحو  ●

، وتحسين إنتاجية العاملين في القطاع الخطةألف ميغاواط خالل فترة  13،2اإلنتاجية االحتياطية بنحو  زيادة القدرة ●
 .الخطةعلى مدار فترة تنفيذ  %5بمعدل سنوي متوسط يبلغ 
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  وصف الشركة

 مقدمة

 م(، وفقا  5/2/1333هـ )الموافق 03/21/2213في  المملكةكشركة مساهمة في  السعودية للكهرباء الشركة تأسست
رقم  مجلس الوزراءم( وقرار 2888ديسمبر  20هـ )الموافق لـ 31/38/2213الصادر بتاريخ  21للمرسوم الملكي رقم م/

، ويقع 2323250100م(، بسجل تجاري رقم 2888ديسمبر  21هـ )الموافق لـ 35/38/2213الصادر بتاريخ  250
 .، الرياض، المملكة العربية السعودية11855 .ب .، ص2-ي أبراج غرناطة، المبنى أمركزها الرئيسي ف

"( هي شركة المجموعة" أو "مجموعة الشركة السعودية للكهرباءوشركاتها التابعة والفرعية )يشار إليهم مجتمعين بـ" الشركة
من أسهمها، بشكل مباشر و  %0231 ما نسبته الحكومةوتمتلك  المملكةمحتكرة لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في 

 بالتصنيفات التالية: نشرة اإلصدارتاريخ كما في ائتمانيا  مصنفة  الشركة إنكما  .غير مباشر

 

 تعريف التصنيف الوكالة المصّنفة التصنيف

A1 درجة متوسطة عليا، مخاطرة ائتمانية منخفضة موديز 

AA- تعثر منخفضة جدا  جودة ائتمانية عالية، مخاطر  فيتش 

AA- قدرة عالية جدا  على الوفاء بااللتزامات المالية ستاندرد آند بورز 

 

دول التي تملك أكبر اقتصاد من بين  المملكةفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل  للمجموعةوتتمثل األنشطة الرئيسية 
م، 1321غيغاواط/ساعة في عام  123،100الكهرباء من المجموعة هذا وبلغ إجمالي مبيعات  .مجلس التعاون الخليجي

غيغاواط/ساعة  22،422%( منها لعمالء الشريحة السكنية، كما تم بيع 53غيغاواط/ساعة ) 213،121تم بيع 
 03،028%( إلى عمالء الشريحة التجارية و2130غيغاواط/ساعة ) 08،112%( إلى عمالء الشريحة الصناعية و2432)

%( 031غيغاواط/ساعة ) 0،420كما تم بيع الكمية المتبقية البالغة  ( إلى العمالء الحكوميين،%2131غيغاواط/ساعة )
 .وغيرهم من العمالء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةإلى عمالء آخرين، مثل العمالء الزراعيين و

مليون لاير سعودي  00،121م نحو 1321 ديسمبر 02للسنة المنتهية في  للمجموعةوقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 
مليون لاير سعودي للسنة  14،822م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  03،543)مقارنة بمبلغ 
ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  1،512وبلغ صافي دخل الشركة  .م(1323ديسمبر  02المنتهية في 

مليون لاير سعودي  1،148م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  1،120بمبلغ م )مقارنة 1321
خالل فترة الستة أشهر  للمجموعةهذا وقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية  3م(1323ديسمبر  02للسنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي خالل فترة  25،331مبلغ مليون لاير سعودي )مقارنة ب 25،402م نحو 1320يونيو  03المنتهية في 
مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية  025م( وبلغ صافي دخلها 1321يونيو  03الستة أشهر المنتهية في 

في  .م(1321يونيو  03مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  444م )مقارنة بمبلغ 1321يونيو  03
مليون لاير  100،501مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  110،322 المجموعةوبلغ إجمالي موجودات  .م1320 يونيو 03
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مليون  283،041م و1322ديسمبر  02في كما مليون لاير سعودي  120،252م و1321ديسمبر  02في كما سعودي 
 .م(1323ديسمبر  02في كما لاير سعودي 

%، مقارنة 04330م نسبة السعوديين منهم 1320يونيو  03موظفا  كما في  18،554 المجموعةبلغ عدد العاملين لدى 
موظفا  نسبة  10،222ونحو  %04350نسبة السعوديين منهم  م1321ديسمبر  02كما في  موظف ا 18،331نحو ب

" من والموظفوناإلدارة ، كما هو وارد بمزيد من التفصيل في قسم "م1322ديسمبر  02% كما في 04351السعوديين منهم 
 .هذهنشرة اإلصدار 

 تاريخ الشركة

( لتنظيم قطاع المياه والكهرباء بوزارةم 1330)استبدلت في  وزارة الصناعة والكهرباء الحكومةم، أنشأت 2845في عام 
إلى خمس مناطق تشغيلية كجزٍء من هذه المبادرة )وهي المنطقة الغربية والشرقية  المملكةوتم تقسيم  .المملكةالكهرباء في 

وتم توحيد مختلف شركات الكهرباء الخاصة وشبه الخاصة التي كانت تعمل آنذاك في  والوسطى والجنوبية والشمالية(،
الشركات لبية فيها تحت اسم المناطق الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية في أربع شركات تملك الدولة حصة األغ

)التي كانت في وقت سابق تتولى تشغيل محطات معينة  المؤسسة العامة للكهرباءوتسلمت  .السعودية الموحدة للكهرباء
 .في المنطقة الشمالية( مهام اإلشراف على شركات الكهرباء العاملة في المنطقة الشمالية

 للمرسوم الملكي نتيجة إصالحات الحقة في قطاع الكهرباء كشركة مساهمة وفقا   الشركة السعودية للكهرباءوتأسست 
الصادر بتاريخ  250رقم  مجلس الوزراءم( وقرار 2888ديسمبر  20هـ )الموافق لـ 1/8/2213الصادر بتاريخ  21م/
، تم حل شركةالوعقب تأسيس  .م(، ويقع مركزها الرئيس في الرياض2888ديسمبر  21هـ )الموافق لـ 5/8/2213

 المؤسسة العامة للكهرباءاألربعة ومشاريع  الشركات السعودية الموحدة للكهرباءودمج  المؤسسة العامة للكهرباء
الشركة السعودية في  المؤسسة العامة للكهرباءوشركات الكهرباء المختلفة في المنطقة الشمالية التي تعمل تحت إشراف 

 .تهم وحقوقهم والتزاماتهمكافة عمليا الشركة، وتولت للكهرباء

هذه المنطقة  نشرة اإلصدارتاريخ  عدد المناطق التشغيلية إلى أربع مناطق في وقت الحق، وهي حتى الشركةوخفضت 
الغربية )تتألف من أربع إدارات كهرباء تغطي كال من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وتبوك والطائف(، والمنطقة 
الشرقية )تتألف من أربع إدارات كهرباء تغطي الدمام واألحساء، والمنطقة الشمالية ومنطقة الجوف والحدود الشمالية(، 

ست إدارات كهرباء تغطي مدينة الرياض ومنطقة الرياض والقصيم والخرج والدوادمي والمنطقة الوسطى )تتألف من 
 .وحائل(، والمنطقة الجنوبية )تتألف من أربع إدارات كهرباء تغطي منطقة عسير وجيزان ونجران والباحة(

 هيكل رأس المال

ديسمبر  20هـ )الموافق لـ 1/8/2213الصادر بتاريخ  21للمرسوم الملكي م/ كشركة مساهمة وفقا   الشركةتم تسجيل 
م(، ويقع مركزها 2888ديسمبر  21هـ )الموافق لـ 5/8/2213الصادر بتاريخ  250رقم  مجلس الوزراءم( وقرار 2888

 .الرئيس في الرياض

لاير سعودي مقسٌم إلى  22،115،800،253 المصرح به الشركة، بلغ رأسمال النشرةكما في تاريخ إعداد هذه 
وتملك  .رياالت سعودية للسهم الواحد 23سهم، كلها مدفوعة القيمة بالكامل، بقيمة إسمية قدرها  2،211،580،025

من األسهم المصدرة تقريب ا، وهذه  %138 أرامكو السعوديةالمصدرة تقريب ا كما تملك  الشركةمن أسهم  %4230 الحكومة
 .المملكةفهي فيملكها الجمهور في  الشركة% من أسهم 2030البالغة أما النسبة المتبقية  .للحكومةاألخيرة مملوكة بالكامل 
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 نشرة اإلصدارحتى تاريخ الشركة % من رأس مال 5أكثر من  الحكومة وأرامكو السعودية،وال يملك أي مساهم، غير 
 .في سوق األسهم السعودية منذ تأسيسها الشركةكما أدرجت أسهم الحالية، 

نما يجوز أن تصدر بأعلى من تكون جميع الشركة أسهم  الشركة اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وا 
هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، ويكون السهوم غير 

يهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم عدة أشخاص وجب عل
 .الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

 العالقة مع الحكومة

 الحكومة بصفتها صاحبة الحصة األكبر

من خالل الشركة الُمصِدر % من رأس مال 0231في الوقت الحالي نحو بشكل مباشر أو غير مباشر  الحكومةتملك 
أما من واقع تسعة أعضاء،  للشركةمسؤولة عن تعيين خمسة أعضاء مجلس إدارة الحكومة ، كما أن أرامكو السعودية
فهي مسؤولة عن تعيين عضو مجلس إدارة واحد، بينما يمثل أعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المتبقيين  أرامكو السعودية
 ."(اإلدارة والموظفون)فضال  راجع "القطاع الخاص 

مليار  11،2م، قرضين طويلي األمد بدون فوائد بمبلغ إجمالي يصل إلى 1321ديسمبر  02، في للشركة الحكومةووفرت 
إلى قرض  الشركةمن للحكومة مليار لاير إضافية مستحقة الدفع  22،8بتحويل مبلغ  الحكومةلاير سعودي، كما قامت 

القروض  – ملخص المديونيات األخرىراجع فضال  قسم " .عاما  وبدون شروط سداد ثابتة 15بدون فوائد بفترة سماح قدرها 
 .الحكومية"

م(، 2880نوفمبر  03هـ )الموافق 22/0/2228بتاريخ  218رقم  مجلس الوزراءكما وافقت الحكومة أيضا ، وفقا  لقرار 
، شريطة أال تتجاوز األرباح الشركةعلى التنازل عن حصتها في األرباح الموزعة لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيس 

ذا تجاوزت األرباح الموزعة  .الشركة% من القيمة اإلسمية لسهم 23الموزعة  م، يجب أن % من القيمة اإلسمية لألسه23وا 
تمديد هذه المدة، أصدر  الشركةوعقب طلب  .على نفس األرباح التي يحصل عليها المساهمون اآلخرون الحكومةتحصل 

م( يوافق فيه على تمديد فترة تنازل 22/38/1338هـ )الموافق 12/38/2203بتاريخ  014رقم  مجلس الوزراء قرار
 20هـ )الموافق 03/21/2203لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من  الشركةالحكومة عن حصتها في األرباح التي توزعها 

 .م(1338ديسمبر 

 الحكومة بصفتها مشتري الكهرباء

 14،510غيغاواط/ساعة و 03،028م ببيع كهرباء بلغ إجماليها 1321م و1322م و1323في أعوام  الشركةقامت 
أكبر عميل  الحكومةوالجهات التابعة لها، وبذلك تعتبر  للحكومةغيغاواط/ساعة على التوالي  10،511غيغاواط/ساعة و

، مثلت الحكومةأرصدة مدينة ضخمة على  المجموعة، فقد سجلت المجموعةأكبر عمالء  الحكومةوباعتبار  .للمجموعة
مليار لاير سعودي من  14بسداد  الحكومةكما قامت عن الكهرباء الموردة إليها،  الحكومةفي األساس أرصدة مدينة على 
منذ ذلك الحين على سداد المزيد من الدفعات بانتظام  الحكومةم، وعملت 1338م و1331هذه األرصدة المدينة بين أعوام 
 .نظير الكهرباء التي تستخدمها
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 11ة موحدة تبلغ والمستخدمين الحكوميين تعرف الحكومةم، تدفع 1323وبموجب نظام التعرفة الحالي الموضوع في يوليو 
 23وهذا بالمقارنة مع التعرفة المتغيرة الخاصة بكل أنواع العمالء والتي تتراوح بين  .هللة لكل كيلو واط/ساعة من الكهرباء

السيولة  –مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات راجع " .هللة لكل كيلو واط/ساعة من الكهرباء 11هللة و
  ."التعرفة الخاضعة للتنظيم –العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات – أسماليةوالموارد الر 

وتم وضع األساس الحالي لتسوية ، للشركةحسابها بما يتماشى مع شروط الدفع المعيارية  الحكومةومن المتوقع أن تسوي 
قيمة  وزارة الماليةوالذي يتطلب، بين جملة أمور، أن تدفع  114 القرار رقمبموجب  الشركةمع  الحكومةحساب 

مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج راجع " .للحكومةمن الكهرباء من الموازنة العامة  للحكومةاالستهالك السنوي 
ديسمبر  02في  الحكومةوبلغ إجمالي األرصدة المدينة على  "الموجودات -تحليل بعض بنود الميزانية  -العمليات 
 وأرامكو السعوديةمليون لاير سعودي )بما في ذلك األرصدة المدينة على المؤسسات الحكومية  1،015م نحو 1321

 .سبعة شهور الحكومة(، وبلغ متوسط تقادم األرصدة المدينة المستحقة على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو

 الحكومة بصفتها مورد الوقود

أرامكو وتلتزم  .لكاموتمتلكها الحكومة بال المملكة العربية السعوديةفي  الوطنيةهي شركة النفط  أرامكو السعوديةشركة 
ديسمبر  14هـ )الموافق 12/4/2225الصادر بتاريخ  81رقم م/ للمرسوم الملكيووفقا   م2882منذ عام السعودية 

 .الحكومةمن أجل أعمال توليد الطاقة لديها بأسعار تحددها  المجموعةم( بتأمين اإلمداد الكافي من الوقود إلى 2882
 .مقابل الوقود أقل من السعر السوقي لهذا الوقود الحكومةغير أن السعر الحالي الذي حددته 

وعقب موافقة  .أرامكو السعوديةم، لم تدفع مستحقات الوقود المورد من 1333كما أنه منذ انطالق الشركة في عام 
هـ )الموافق 25/5/2214على تولي مسؤولية سداد هذه المستحقات وفقا  لمحضر االجتماع الوزاري المنعقد في  الحكومة

، تم تحويل كل الذمم 144رقم  قرار مجلس الوزراءم( و02/21/1322هـ )الموافق 31/31/2200م( و22/31/1331
مليون لاير  23،858م والبالغة 1338ديسمبر  02وحتى  عن المدة منذ إنشاء الشركة أرامكو السعوديةالمستحقة لشركة 

 .سعودي من "مطلوبات متداولة" إلى "ذمم حكومية طويلة األجل"

، مما ينتج عنه تراكم أرصدة ذمم دائنة 114بناء  على القرار رقم  ألرامكو السعوديةهذه الدفعات المستحقة  الشركةوتؤجل 
 لشركةلم، بلغت الذمم الدائنة 1321ديسمبر  02م و1320يونيو  03وفي  .وأرامكو السعودية الشركةضخمة بين 

% منها، على التوالي، الدفعات 2432و  %25 مليون لاير سعودي مثلت 02،538مليون لاير سعودي و 08،814
ديسمبر  02م و1338ديسمبر  02، وكانت في األساس مقابل توريد الوقود في الفترة ما بين ألرامكو السعوديةالمستحقة 
نظير الكهرباء التي وردتها  للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةأيضا  دفعات مستحقة  الشركةم، وكما أجلت 1321

 .أيضا   114قم وللبلديات األخرى فيما يتعلق برسوم البلدية المختلفة بناء  على القرار ر 

 الحكومة بصفتها جهة منظمة

هيئة حكومية تأسست  هيئة تنظيم الكهرباء كما أن .ووزارة المياه والكهرباء هيئة تنظيم الكهرباءإلشراف  الشركةتخضع 
م( وتتولى 20/22/1332هـ )الموافق 14/30/2211بتاريخ  101رقم  قرار مجلس الوزراءم بموجب 1332في نوفمبر 

فهي الجهة الحكومية المعنية  وزارة المياه والكهرباءأما  .المملكةتنظيم توليد الكهرباء وصناعات اإلنتاج المزدوج في 
 .المملكةبوضع السياسات التي تحكم قطاعي الكهرباء و المياه في 



 

78 
 

صالحية تحديد تعرفة االستهالك لجميع القطاعات عدا قطاع الشريحة السكنية، وفرضت  هيئة تنظيم الكهرباءتم منح 
م التعرفة الخاصة بعمالء الشرائح الحكومية والتجارية والصناعية والتي طبقتها 1323منذ يوليو  هيئة تنظيم الكهرباء

كل كيلو واط/ساعة دون الحصول على هللة ل 11أن تحدد تعرفة تتجاوز  لهيئة تنظيم الكهرباءغير أنه ليس  .الشركة
لقرار مجلس بنفسها مباشرة  طبقا   الحكومةموافقة مجلس الوزراء، أما التعرفة الخاصة بعمالء الشريحة السكنية فتحددها 

أيضا   الحكومةكما تنظم  .(575قرار رقم م( )38/23/1333هـ )الموافق 21/34/2212بتاريخ  575الوزراء رقم 
نظير الوقود الذي تورده لها، ومن المعروف أن هذه األسعار  الشركةبتحصيلها من  ألرامكو السعوديةمح األسعار التي ُيس

والتي تسنها  المملكةلألنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في  المجموعةوتخضع  .ظلت منذ السابق أقل من أسعار السوق
"(، وهي الهيئة الحكومية مصلحة األرصاد وحماية البيئةا باسم ")المعروفة سابق   الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

بتاريخ  218رقم  مجلس الوزراءوطبقا  لقرار  .المملكةالمسؤولة عن إدارة الشؤون البيئية واإلشراف عليها في 
، يجب على الشركة تنفيذ 575رقم  مجلس الوزراءم(، والمعدل بقرار 2880نوفمبر  03هـ )الموافق 22/0/2228

 .الحكومةعملياتها بما يتوافق مع اإلرشادات البيئية التي وضعتها 

 الحكومة بصفتها مانح لألرض وحقوق المرور

األراضي التي تبني عليها محطات توليد الطاقة وخطوط النقل والتوزيع مقابل إيجار رمزي،  الحكومةمن  الشركةتستأجر 
 .الثابتة، مثل خطوط النقل العلوية واألرضية للموجودات للشركةأيضا  حقوق المرور  الحكومةوتمنح 

 التمويل الحكومي وأشكال الدعم األخرى

بتأجيل دفع  للشركةوالسماح  أرامكو السعوديةعلى الوقود بأسعار أقل من سعر السوق من  الشركةباإلضافة إلى حصول 
المؤسسة العامة لتحلية المياه وتأجيل دفع مستحقات الكهرباء الموردة من  السعوديةأرامكو مستحقات هذا الوقود لصالح 

قامت أيضا  بتوفير قروض مدعمة وقروض من دون  الحكومةورسوم البلدية األخرى كما هو مذكور أعاله، فإن  المالحة
 .ة والسكنيةفوائد وتنازلت عن أرباحها ودفعت تعرفة أعلى من عمالء الشرائح التجارية والصناعي

نقاط راجع " .في الماضي وُيتوقع أن تستمر في دعمها في المستقبل للمجموعةقدمت دعما  تمويليا  ضخما   الحكومةكما أن 
غير أنه ال توجد ضمانة الستمرار هذا المستوى الكبير من الدعم الحكومي في  ."الدعم الحكومي -القوة في عمل الشركة 
 .الترتيبات تخضع للتغيير في أي وقتالمستقبل، وكما أن هذه 

 وحدات األعمال

ويساند هذه األنشطة نشاطات  توليد الكهرباء والنقل والتوزيع، في ثالث وحدات أعمال رئيسة: منظمةالمجموعة أنشطة 
والشؤون القانونية المالية، والخدمات العامة، والموارد البشرية، والشؤون العامة وعالقات المستثمرين، والتخطيط والبرامج، 

 .والمراجعة الداخلية

 توليد الكهرباء

 إجمالي الطاقة اإلنتاجية

محطة رئيسة وباإلضافة إلى عدد من  21 للمجموعةم، بلغ عدد محطات توليد الكهرباء التابعة 1321ديسمبر  02في 
 .ميغاواط 20،300محطة بقدرة إنتاجية إجمالية مقدارها  13المحطات األصغر حجم ا يصل إجمالي العدد إلى 
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استخدام الغاز الشركة وتعمل هذه المحطات بواسطة خليط من الغاز والزيت الخام والديزل وزيت الوقود الثقيل، وتفضل 
الطاقة الخاصة بها ألنه الوقود األكثر كفاءة ومالءمة للبيئة ويلحق أضرارا  أقل بمحطات الطاقة الطبيعي في محطات 

والمعدات مقارنة بنظرائه من أنواع الوقود الحفري األخرى وبالرغم من أن محطات توليد الطاقة هذه تعمل بأنواع وقود 
الوقود المستخدم باألساس في هذه المحطات يعتمد بشكل كبير على أنواع الوقود الذي تستطيع شركة وزيوت أخرى إال أن 

 .توريده لتلك المحطات أرامكو السعودية

في محطاتها تقنية التوربينات البخارية ومحركات الديزل وتوربينات الغاز )كالهما من فئة "دورة واحدة"  المجموعةوتستخدم 
حيث تنتج ما  بالمجموعةوليد الكهرباء، وتشكل توربينات الغاز الجزء األكبر من قدرات توليد الطاقة و"دورة مركبة"( لت

وتأتي قدرة التوليد الباقية من (، للشركة% من إجمالي القدرة اإلنتاجية 1232ميغاواط تقريب ا )ما يقارب  11،014مجموعه 
ومن  .(للمجموعة% من إجمالي القدرة اإلنتاجية 0135)ما يقارب ميغاواط تقريبا   20،801التوربينات البخارية بإجمالي 

ومن  للمجموعة(% من إجمالي القدرة اإلنتاجية 532ميغاواط )ما يقارب  1،002المولدات العاملة بالدورة المركبة بإجمالي 
وتتفاوت  .(للمجموعة% من إجمالي القدرة اإلنتاجية 2ميغاواط )ما يقارب  208إنتاج المولدات العاملة بالديزل بإجمالي 

كمية الطاقة التي توردها المحطات المختلفة من سنة ألخرى تبعا لجدول الصيانة ومستويات األحمال الناتجة عن طلب 
  .العمالء

الغازية والبخارية بتوليد الكهرباء من خالل عمليات مختلفة، حيث تقوم التوربينات الغازية بضغط الهواء كما تقوم التوربينات 
الجوي بدرجة شديدة، فيتدفق الهواء الساخن المضغوط إلى غرفة االحتراق حيث يحترق الغاز الطبيعي أو زيت الوقود، 

فة االحتراق عبر التوربين الغازي، الذي يتكون من مراحل فتتمدد الغازات الساخنة ذات الضغط العالي المنبعثة من غر 
مختلفة من الريش الثابتة والدوارة التي تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تعمل على تشغيل التوربين الغازي، 

أما  .هاية الطاقة الكهربائيةوتشغل الغازات الساخنة التوربين الغازي الذي يشغل بدوره المولد المقترن بالتوربينات ليولد في الن
في محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة، يمكن االستفادة من فاقد الحرارة الناتج من عادم التوربينات الغازية من خالل 

مراحل يتمدد هذا البخار عبر توربين بخاري يتكون من  تمريره عبر مولد بخار استعادة الحرارة إلنتاج البخار، ومن ثم
ة من الريش الثابتة والدوارة التي تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تعمل على تشغيل التوربين البخاري الذي مختلف
  .بتشغيل المولد الكهربائي المتصل به ليولد الكهرباءيقوم 

لوقود داخل المولدات ويتم توليد الطاقة الحرارية في توربينات البخار التقليدية من خالل حرق الغاز الطبيعي أو زيت ا
يتمدد هذا البخار عبر توربين بخاري يتكون من مراحل مختلفة البخارية لتوليد ضغط مرتفع وبخار عالي الحرارة، ومن ثم 

من الريش الثابتة والدوارة التي تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تعمل على تشغيل التوربين البخاري الذي يقوم 
ويمكن أيضا  استخالص جزء من البخار  .طاقة الكهربائية المقترن به ليولد في النهاية الطاقة الكهربائيةبتشغيل مولد ال

 .الناتج من التوربينات البخارية واستخدامه في عملية تحلية المياه

أرامكو من يتوقف قرار استخدام تقنية محددة على عدة عوامل تشمل بصفة أساسية موقع المحطة وأنواع الوقود المتوفر 
كما يتم عادة  استخدام التوربينات الغازية في المحطات المنشأة في أرض غير ساحلية، حيث تتوافر إمدادات  .السعودية

الغاز، بينما ُتستخدم التوربينات البخارية في المحطات الساحلية، حيث يمكنها االستفادة من مياه البحر الوفيرة كمكثف 
 .البخارية التي تستخدم البخار من الغاليات التي تدار بزيت الخام الثقيل أو زيت الوقود بهدف زيادة كفاءة التوربينات
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 القدرة اإلنتاجية

ميغاواط  20،300م إلى 1333ديسمبر  02ميغاواط في  11،313ارتفاعا  ملحوظا  من  للمجموعةشهدت القدرة اإلنتاجية 
هذا النمو في القدرة التوليدية بفضل توسعة محطات الطاقة وقد تحقق  .%(8530م )بزيادة قدرها 1321ديسمبر  02في 

دخال تحسينات على األداء التشغيلي للمحطات القائمة نشاء محطات جديدة وا  ومن المتوقع أن تكفي القدرة  .القائمة وا 
إلنتاج المياه المحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة و الشركةاإلنتاجية اإلضافية والمخطط لها من 

إلى  1المشتري الحصري للطاقة المولدة منها، لتلبية ارتفاع الطلب وقت الذروة بمعدل من  الشركة، حيث تعتبر والكهرباء
 .% سنويا  من المدى القريب إلى المتوسط0

ة لتحلية المياه للمؤسسة العامفي المنطقتين الشرقية والغربية مع قدرة التوليد  للمجموعةعند جمع القدرة اإلنتاجية 
ويتيح هذا الهامش في هذه  ، فإنها ستثمر في الواقع عن إجمالي هامش قدرة احتياطية إيجابي في كلتي المنطقتين،المالحة

المناطق أيضا  نقل الطاقة منها إلى مناطق أخرى متى كانت التكلفة معقولة للقيام بذلك )ويطلق على نقل الطاقة بهذه 
ومن الممكن في الوقت الحاضر تطبيق التبادل االقتصادي للطاقة بين  .االقتصادي للطاقة"(الطريقة أيضا "التبادل 

وعلى الرغم من أن  .المنطقتين الشرقية والوسطى ألن خطوط الربط بين هاتين المنطقتين تتمتع بأعلى قدرة إنتاجية
متباينة، لذا يهدف برنامج النفقات الرأسمالية  المناطق األخرى مربوطة بالكامل، إال أن عدد خطوط الربط وقدرتها اإلنتاجية

بشكل رئيس في أعمال نقل الطاقة إلى زيادة عدد خطوط الربط البيني وقدرتها اإلنتاجية وربط األماكن المعزولة  للمجموعة
 .داخل المناطق في الوقت الحالي

م وتلك التي تعتزم تركيبها في السنوات 1323بتركيبها منذ عام  المجموعةوبناء  على قدرة التوليد اإلضافية التي قامت 
الحصول  الشركة"( وعلى الطاقة الكهربائية التي تستطيع زيادة الطاقة اإلنتاجية –االستراتيجية -المقبلة )فضال  راجع "

ترى أنها ستمتلك القدرة اإلنتاجية الكافية لمواجهة الطلب  الشركة، فإن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عليها من
وقد بلغ إجمالي القدرة اإلنتاجية بصورة عامة )بما فيها  .خالل السنوات الثالث إلى األربع القادمة المملكةوقت الذروة في 
يغاواط بنهاية عام م 50،500 المملكةوالمصادر األخرى( في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المتوفرة من 

 .م1321ميغاواط بنهاية عام  52،808م، وبلغ الحمل اإلجمالي وقت الذروة 1321

كما  الشركةاألربع التي تعمل فيها  المملكةموزعة على مناطق  للمجموعة ويبين الجدول التالي القدرات اإلنتاجية الفعلية
 م:1321ديسمبر  02في 

 وحدات التوليد محطات الطاقة المنطقة

النسبة المئوية 
إجمالي من 

 القدرة اإلنتاجية
)%( 

 0330 202 11  ...................................................... الشرقية
 0132 110 28  ....................................................... الغربية
 1034 121 22  ..................................................... الوسطى
 032 230 0  ..................................................... الجنوبية

 555.5 701 65  ..................................................... المجموع
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 الطلب وقت الذروة
ميغاواط في  12،140من المملكة نظرا  للنمو السكاني واالقتصادي، ارتفعت ذروة الطلب غير المتزامنة على الكهرباء في 

 .% خالل هذه الفترة431م، أي ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 1321ميغاواط في عام  52،808م إلى 1333عام 
ويزداد حمل وقت الذروة عادة  في أشهر الصيف )من مايو إلى سبتمبر( بسبب زيادة استعمال مكيفات الهواء كما يتأثر 

فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط طلب وقت الذروة الشهري من  .ن وفترة امتحانات المدارسبشكل كبير بحلول شهر رمضا
ميغاواط مقارنة  بمتوسط طلب وقت الذروة الشهري من شهر أكتوبر  28،154م نحو 1321شهر مايو إلى سبتمبر عام 

قدرة احتياطية" )أي أن م "هامش 1321في عام  الشركةوحققت  .ميغاواط 01،521م حيث بلغ نحو 1321حتى ديسمبر 
وهذا الهامش يأخذ في الحسبان  .%1( بنسبة المملكةهامش القدرة االحتياطية أعلى من الطلب وقت الذروة على مستوى 

للمحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج والمولدات األخرى كتلك التابعة  للمجموعةالقدرة المتوفرة 
% على المدى المتوسط، وهذا من األهداف 23زيادة هذا الهامش إلى نسبة  الشركةوتعتزم  .المملكةفي  المياه والكهرباء

 ."(زيادة الطاقة اإلنتاجية –االستراتيجية -في قطاع توليد الطاقة )فضال  راجع " للشركةالرئيسية لبرنامج النفقات الرأسمالية 

تعني أن مستويات الحمل وقت الذروة لكل منطقة ال تتساوى مع بعضها  للمملكةإن المساحة الجغرافية الكبيرة نسبيا 
( وبالتالي فإن الحمل وقت المملكةالبعض، )نظرا  لعوامل عدة مثل أوقات الشروق والغروب المختلفة في مختلف مناطق 

هذا يعني أن هامش و  .يميل إلى كونه أقل من مجموع مستويات الحمل وقت الذروة في كل منطقة المملكةالذروة لعموم 
القدرة االحتياطية الفّعالة لكل منطقة يمكن أن يكون فعليا  أقل من هامش القدرة المحسوب فوق مستوى الطلب في أوقات 

وفي ضوء حقيقة أن هامش القدرة االحتياطي الفّعال لكل منطقة يميل إلى كونه أقل من هامش  المملكةالذروة على مستوى 
في السنوات األخيرة الماضية انقطاعات في الكهرباء، ويمثل  المملكةفقد شهدت بعض مناطق ، المملكةالقدرة لعموم 

 .القضاء على مثل هذه االنقطاعات في الكهرباء هدفا  رئيسا  لبرنامج النفقات الرأسمالية في قطاع توليد الطاقة

ومن  ة العامة لتحلية المياه المالحةالمؤسسفي أوقات الذروة لشراء كميات إضافية من الكهرباء من  الشركةاحتاجت 
حيث قامت الشركة في السنة  .في الغالب( وذلك بهدف تلبية طلب العمالء للكهرباء أرامكو السعوديةمصادر أخرى )

غيغاواط/ ساعة من الكهرباء اإلضافية من موردين خارجيين، تمثل  12،112م بشراء 1321ديسمبر  02المنتهية في 
المؤسسة استمرار احتياجها لشراء الكهرباء من  الشركةوتتوقع  .الكهرباء المولدة والمشتراة خالل العام% من إجمالي 1030

ومن المصادر األخرى حتى تتمكن من رفع قدرتها اإلنتاجية إلى مستويات اإلمداد الكافية،  العامة لتحلية المياه المالحة
بديال يغنيها عن زيادة القدرة  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةأن الطاقة التوليدية المتوفرة من  الشركةوال تعتبر 

 .المملكةالتوليدية للمجموعة لتلبية الطلب على الكهرباء في المستقبل في 

عن  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةالجزء األكبر من كمية الكهرباء اإلضافية التي تحتاجها من  الشركةوتشتري 
، بأسعار تحددها التعرفة المحددة بموجب والغربية الشرقيةفي المنطقتين  المجموعةطريق ربط طاقتها اإلنتاجية بشبكات 

% من إجمالي الكهرباء التي 230بنسبة  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةكما أسهمت  .مجلس الوزراءقرار من 
% في عام 530م، وأسهمت بنسبة 1323بنقلها وتوزيعها( في عام  الشركة)قامت  المملكةينتجها قطاع الطاقة في 

 .م1321% في عام 530م و1322

لاير سعودي لكل كيلو واط/ الساعة عن الطلب وقت  213مبلغ للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشركة وتدفع 
الحالية المعمول بها، بحيث ال يتجاوز متوسط  لاير سعودي لكل ميغاواط/ساعة عن الطاقة، بموجب التعرفة 13الذروة و

لاير سعودي لكل ميغاواط/ساعة بالرغم من أن  00عن الطلب وقت الذروة والطاقة  الشركةالسعر اإلجمالي الذي تدفعه 
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج أجلت سداد مقابل تلك المشتريات في السابق، فضال  راجع " المجموعة
صالحية تغيير مجلس الوزراء ويملك  ."االلتزامات -تحليل بعض بنود الميزانية -السيولة والموارد الرأسمالية  –ليات العم

  .هذه التعرفة
 محطات توليد الطاقة

، مرتبة جميعها تنازليا  حسب القدرة اإلنتاجية، وجميعها للشركةيوضح الجدول التالي أهم عشر محطات لتوليد الطاقة تابعة 
 .م1321ديسمبر  02بالكامل كما يبين النسبة المئوية لقدراتها اإلنتاجية كما في  للشركةمملوكة 

 النسبة من قدرة التوليد )%( قدرة التوليد )ميغاواط/ساعة( محطة توليد الطاقة

 2138 5،500 شعيبة

 2331 2،041 قرّيةال

 838 2،120 رابغ

 835 2،342 8بي بي 

 530 1،533 تي إسقرّية ال

 530 1،101 قرّية سي سيال

 530 1،113 23بي بي 

 230 2،014 0بي بي 

 038 2،181 0جدة 

 031 2،042 القصيم

 االستهالكات
ميغاواط، فإن  233 سنة لكل محطة بقدرة إنتاجية تزيد عن 15م، وبافتراض عمر اقتصادي مقداره 1321ديسمبر  02في 

 .سنوات 23يزيد عن  للمجموعة% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية 2031ما تبقى من العمر االقتصادي األساسي لنحو 
ولكن، ربما تستمر  .م1325البدء في استبدال المحطات التي ستستنفد عمرها االقتصادي في عام  الشركةوتعتزم 

 .المحطات المستهلكة بالكامل في العمل بكامل طاقتها بتوفر الصيانة المناسبة حتى بعد انتهاء عمرها االقتصادي المتوقع

 .م1321ديسمبر 02كما في  المجموعةيبين الجدول التالي العمر االقتصادي لمحطات توليد الطاقة المتوفرة لدى 
 

 العمر االقتصادي المتبقي
الطاقة 
 اإلنتاجية

 )ميغاواط( 

 1،314  .................................................................................... استهالك كامل
 21،153  ................................................................................. سنوات 5أقل من 
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 العمر االقتصادي المتبقي
الطاقة 
 اإلنتاجية

 )ميغاواط( 
 1،324  ............................................................................. سنوات 23إلى  5من 

 20،400  ............................................................................. سنوات  23أكثر من 

 23،583  .......................................................................................... المجموع

 عوامل القدرة اإلنتاجية والكهرباء المولدة

غيغاواط/ساعة  50،505غيغاواط/ساعة، ودعمتها بشراء  201،201ما مجموعه  المجموعةم، أنتجت 1323في عام 
ما مجموعه  المجموعةم، أنتجت 1323وفي عام  .ومصادر أخرى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةمن 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةغيغاواط/ساعة من  58،484، ودعمتها بشراء غيغاواط/ساعة 283،103
 12،112غيغاواط/ساعة، ودعمتها بشراء  134،201م، أنتجت المجموعة ما مجموعه 1321عام وفي  .ومصادر أخرى

 .ومصادر أخرى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةغيغاواط/ساعة من 

معامل  بمتوسطالمجموعة في المدى القصير إلى المتوسط )من سنتين إلى عشر سنوات( أن تعمل محطات  الشركةتتوقع 
العمل بمعامالت قدرة احتياطية  المجموعةومن الناحية الفنية، تستطيع أحدث محطات  .%13قدرة احتياطية يصل إلى 

 13إلى  25في المدى القصير إلى المتوسط )من  الشركةوترى  .% تقريبا  من القدرة اإلنتاجية05إلى  03تتراوح من 
عامل القدرة االحتياطية من خالل تعزيز شبكة نقل الكهرباء إلتاحة سنة( أنه ربما يكون من الممكن زيادة متوسط م

كما تتوقع إدخال تغييرات في المستقبل على هيكل تعرفة الكهرباء االستفادة من المحطات بشكل أكثر كفاءة واقتصادية، 
الطلب وقت الذروة، فضال  لتشجيع استخدام الكهرباء خارج أوقات الذروة، وهو ما ينبغي أن يحد من النمو في  المملكةفي 

 ."التوزيع -التعرفة" و" -اإلشراف النظامي راجع "
فيما يتعلق بأنشطة  للمجموعةيهدف برنامج النفقات الرأسمالية بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة مستمرة في القدرة اإلنتاجية 

النفقات  –السيولة والموارد الرأسمالية  –العمليات مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج "فضال  راجع  .توليد الطاقة
المخطط لها أو التي ما زالت تحت اإلنشاء  للمجموعة" لالطالع على جدول يبين مشاريع محطات توليد الطاقة الرأسمالية

م إلى 1320حيث ُيتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية المستقبلية المخطط لها في الفترة من عام  .م1324في الفترة حتى عام 
ويعتمد هذا النمو المتوقع على المشاريع التي  .مليار لاير سعودي، بمبالغ متساوية تقريبا  كل سنة 120م حوالي 1324

كما من المتوقع الموافقة على مشاريع  .السابقة لها م وفي الموازنات1320في الموازنة لعام  مجلس اإلدارةوافق عليها 
إضافية أو تعليق مشاريع معينة أو تعديلها في األعوام المقبلة مما سيغير من سير النفقات الرأسمالية المخطط لها في هذه 

والمكلفة في نفس  إيقاف عمل المزيد من محطات توليد الطاقة المتقادمة المجموعةوتعتزم  .األعوام واألعوام الالحقة لها
  .الوقت الذي تعتزم فيه المضي قدما  في توسيع قدرتها اإلنتاجية حسب ما يسمح به الطلب

 المحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء
دفع المنافسة في هذا القطاع من خالل  أنها تعتزم ،ضمن األهداف العامة لسياسة تطوير قطاع الكهرباءالحكومة، أشارت 

 .محطات مستقلة إلنتاج الطاقة ومحطات مستقلة أخرى إلنتاج المياه والكهرباءتسهيل إنشاء 
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المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة  المحطاتوعلى الرغم من أنه من المتوقع إنشاء كل مشروع من مشاريع 
محطات مستقلة تعتزم القيام بدور رئيسي في إنشاء  المجموعةحسب كل حالة على حدة، إال أن إلنتاج المياه والكهرباء 

حاليا  بجزء من االستثمار المبدئي لحقوق  المجموعةكما تساهم  .إلنتاج الطاقة ومحطات مستقلة إلنتاج المياه والكهرباء
المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج  المحطات لصالح الملكية ويتوقع أن تستمر في إسهاماتها في المستقبل

 المجموعةوتبرم  .%، مع قيام المستثمرين الدوليين بتمويل النسبة الباقية53إلى  5في نطاق يتراوح بين المياه والكهرباء 
المستقلة المحطات ( مع شركة المياه والكهرباء اتفاقيات شراء طاقة طويلة األجل )بشكل مباشر أو من خالل تشغيل

 .كمشتٍر حصري للكهرباء التي تنتجها إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء

 الشركةللطاقة، أسست  التجاري والتبادل الكهربائية الطاقة توليد قطاع في االستثمار مجال الخاص القطاع دخول ولتسهيل
وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن  العامة لتحلية المياه المالحة،المؤسسة تملكها بالنصف مع  شركة المياه والكهرباء

 االستثمارات – األخرى واالستثمارات التابعة الشركات -، فضال  راجع "المملكةتشغيل محطات توليد الطاقة الحكومية في 
للمحطات مشاريع تابعة  في ثالثةشركة المياه والكهرباء وعلى صعيد آخر، تشارك  ."شركة المياه والكهرباء -األخرى 
 المحطات المستقلةوقد بدأت مشاريع  .ميغاواط 2،533بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها  والكهرباء المياه إلنتاج المستقلة
شركة المياه وتعتبر  .في اإلنتاج التجاري تحديدا ،الجبيل والشقيق والشعيبة وهي ، الثالثة هذه والكهرباء المياه إلنتاج

بموجب اتفاقية لشراء الطاقة والمياه مدتها  والشقيق الشعيبةالمشتري الحصري لكافة إنتاج الطاقة والمياه من  والكهرباء
سنة تشتري  13لمدة  شركة المياه والكهرباءاتفاقية شراء طويلة األجل مع  الشركةومن ناحيٍة أخرى أبرمت  .عاما   13

 محطتي إنتاج الطاقة والمياه المستقلتينشراؤها من  المياه والكهرباء شركةبموجبها كمية الطاقة التي يتعين على  الشركة
محطة الجبيل المستقلة اتفاقية شراء طويلة األجل تشتري بموجبها كمية الطاقة التي تنتجها  الشركةوأيضا  أبرمت  .هاتين

 المياه إلنتاج المحطات المستقلةملزمة فقط بشراء كافة الطاقة التي تنتجها  الشركةكما أن  .إلنتاج المياه والكهرباء
 إلنتاج المياه والكهرباء المستقلتين الشعيبة والشقيقفي حالة محطتي  شركة المياه والكهرباء)من خالل والكهرباء 

(، مع اتفاقيات منفصلة مبرمة مع المشترين اآلخرين فيما المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء محطة الجبيلومباشرة من 
"موجز العقود  -معلومات قانونية" فضال  راجع " .للمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءج المياه التابع يتعلق بإنتا
 .اتفاقيات بيع الطاقة والمياه" -اتفاقيات شراء الطاقة  -الجوهرية 
محطات ، في إطار التزامها بتطوير مشاريع وعمليات اإلنتاج المستقل للطاقة في المملكة، في إنشاء ثالث الشركةشاركت 

 والرياض رابغ يوفي حين أن مشروع ميغاواط، 1،013، بإجمالي قدرة إنتاجية متوقع أن تبلغ مستقلة إلنتاج الطاقة
وأيضا   .تحت اإلنشاءما زال  إلنتاج الطاقة المستقللقرية ا إال أن مشروع تشغيلهما قد بدأ إلنتاج الطاقة ينالمستقل
تشتري  المستقلة إلنتاج الطاقة رابغ والرياض والقريةمحطة اتفاقية شراء طاقة طويلة األجل مع كل من  الشركةأبرمت 

إلنتاج الطاقة والمحطات المحطات المستقلة ويلخص الجدول التالي مشاريع  .بموجبها إنتاجها من الطاقة والقدرة اإلنتاجية
وحصة  المملكةالُمنتجة حاليا  أو التي ال تزال تحت اإلنشاء في الوقت الحالي في  المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء

 .في كل منها المجموعة
 

 االسم النوع
القدرة 
 الحالة اإلنتاجية

حصة 
ملكية 
 الشركة

اتفاقية شراء 
 الطاقة

عاما ، من  13 %0 بدأ التشغيل 1،453 الجبيلمحطات مستقلة إلنتاج 
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 االسم النوع
القدرة 
 الحالة اإلنتاجية

حصة 
ملكية 
 الشركة

اتفاقية شراء 
 الطاقة

 الشركةخالل  ميغاواط والكهرباءالمياه 

 %0 التشغيل بدأ ميغاواط 053 الشقيق 
عاما ، من  13

 الشركةخالل 
 عاما   13 %0 التشغيل بدأ ميغاواط 833 الشعيبة 

محطات مستقلة إلنتاج 
 رابغ الطاقة

2،132 
 عاما   13 %13 التشغيل بدأ ميغاواط

 
 2،418 الرياض

 بدأ التشغيل ميغاواط
 عاما   13 53%

 

 0،814 القرية
 ميغاواط

تحت اإلنشاء )يتوقع 
إنجازها خالل عام 

 م(1322

 عاما   13 53%

 النقل
من خالل شبكة النقل ذات الضغط العالي والجهود  المملكةبنقل كامل الطاقة الكهربائية التي تنتجها في  المجموعةتقوم 

ويتم نقل الكهرباء عبر  "(،الشبكة الوطنية)" الشركة الوطنية لنقل الكهرباءوالتي تملكها وتديرها للمجموعة العالية التابعة 
رباء على ، ومن ثم توزع الكهالمملكةشبكة نقل من الخطوط العلوية المرتبطة بمحطات فرعية منشأة في جميع أرجاء 

لتوفير خدمات النقل لمناطق  الشركةوفي إطار سعي  .للشركةالعمالء في هذه المناطق من خالل شبكة التوزيع التابعة 
كيلو متر دائرة  01،151، فإنها قامت بتوسيع شبكتها للنقل من نحو المملكةمتناثرة على نطاق واسع نسبيا  في كافة أنحاء 

 شبكة م، وتتألف1321كيلو متر دائرة كهربائية بنهاية عام  52،002م إلى 1331ة عام كهربائية من خطوط الطاقة بنهاي
 02في كانت شبكة النقل فولت، و  كيلو 003 إلى فولت كيلو 223 فئة من علوية وأخرى أرضية كابالت من هذه النقل

كيلو متر دائرة كهربائية  2،102وكيلو متر دائرة كهربائية من الخطوط العلوية  24،153تتألف من م 1321عام ديسمبر 
 .من الخطوط األرضية

وعدد المحطات الفرعية والمحوالت ذات  المجموعةيبين الجدول التالي تصنيف خطوط نقل الكهرباء التي تستخدمها 
 .م1321ديسمبر  02م و1322ديسمبر  02العالقة في 

 

 جهد خطوط النقل

 
عدد المحطات 

 الفرعية

 
 

 عدد المحوالت

 
 القدرة 

 )ميغافولت أمبير(

طول خطوط النقل 
)كيلومتر دائرة 

 كهربائية(

 ديسمبر 35للسنوات المنتهية في  

 4555 4554 4555 4554 4555 4554 4555 4554 
 24،024 25،023 40،118 10،111 215 280 11 58  ......... كيلو فولت  003
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 جهد خطوط النقل

 
عدد المحطات 

 الفرعية

 
 

 عدد المحوالت

 
 القدرة 

 )ميغافولت أمبير(

طول خطوط النقل 
)كيلومتر دائرة 

 كهربائية(

 ديسمبر 35للسنوات المنتهية في  

 2،140 2،233 12،418 12،058 80 228 02 02  .......... كيلو فولت 103
 28،215 28،125 53،558 53،100 403 012 184 102  ......... كيلو فولت  201
 5،104 5،050 8،025 0،180 114 138 05 08  .......... كيلو فولت 225
 5،280 5،214 18،232 10،143 588 515 201 241  .......... كيلو فولت 223

 05،885 28،145 580،423 240،501 5،861 2،045 665 121  .................. المجموع

كيلو متر دائرة كهربائية من خطوط النقل ذات الجهود العالية جدا   1،334م ما مجموعه 1321في عام  الشركةأضافت 
 031كيلو متر دائرة كهربائية من خطوط النقل ذات الجهود العالية لتعزيز شبكة النقل، بينما أوقفت تشغيل  532ونحو 

لتمكين شبكة النقل من التكيف مع  الشركةوفي إطار جهود  .كيلو متر دائرة كهربائية من خطوط النقل ذات الجهود العالية
ضافة خطوط ذات جهود عالية جدا  وتحسين موثوقية  األحمال العالية وقت الذروة، فإنها تخطط لتوسيع تغطية الشبكة وا 

نتاجية للنقل وعلى الرغم من انخفاض القدرة اإل .("الكهربائي تحسين شبكة النقل -االستراتيجية -"الشبكة )فضال  راجع 
م، إال أن تركيب قدرة إنتاجية إضافية في الخطوط ذات الجهود العالية جدا  سيعمل 1321م و1322إجماال  بين عامي 

(، الشركةوقد بلغ فاقد النقل )بما في ذلك استهالك  .وانخفاض معدل فاقد النقل المجموعةعلى زيادة كفاءة شبكة نقل 
 .م1322% في عام 832% من أصل 132م، بنسبة انخفاض بلغت 1321% في عام 0كنسبة مئوية من الحمل، 

كما أن المناطق التشغيلية األربعة بالمملكة مربوطة بشكل شبه كامل عبر شبكة النقل مما يلقي الضوء على أعمال 
م، بلغت نسبة الربط 1321ديسمبر  02فكما في لة، التطوير التاريخية لقطاع الطاقة في الدولة على خطوط إقليمية منفص

 .% مع الشبكات الرئيسية في المناطق األربعة المرتبطة80بين شبكات النقل نحو 
كما أنها قامت أيضا   .حاليا  قياس مقدار استهالكها، إال أنها شرعت في تنفيذ مشروٍع سيمكنها من ذلك الشركةال تستطيع 

فاقد النقل )باستثناء استهالكها الخاص( عبر النظام للوصول إلى متوسط المستويات  بتركيب مكثفات بهدف الحد من
 .الدولية
 التوزيع

مسؤول عن خطوط التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة التي تربط محطات النقل الفرعية  بالمجموعةنشاط التوزيع 
وزيع ذات الجهود المنخفضة التي تنقل الكهرباء من ذات الجهود العالية بالمحطات الفرعية الداخلية وعن خطوط الت

عداد الفواتير وتحصيل المدفوعات  المحطات الفرعية الداخلية إلى العمالء، ويتولى هذا النشاط مهمة قراءة العدادات وا 
زيع تخطط لتأسيس شركة تو  الشركةوخدمات التوصيالت الكهربائية المتعلقة بالكهرباء الموصلة للمشتركين، وكما أن 

 ."إعادة هيكلة المجموعةمملوكة بالكامل لها لتشغيل أنشطة التوزيع، فضال  راجع "

من الكهرباء باستعمال  الشركةبالكهرباء، يتم قياس استهالك غالبية عمالء  المجموعةومن بين جميع العمالء الذين تمدهم 
 خالل من الكهرباء استهالك قياس عملية كفاءة رفع إلى تسعىالشركة غير أن  .عدادات تناظرية لكل منها رقم منفصل

ويهدف هذا النظام إلى  .(AMR/AMMبقارئ عدادات تلقائي/ إدارة متقدمة للعدادات ) الحالية التناظرية العدادات استبدال
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 الشركةوضع معيار جديد لقياس العدادات يضمن التشغيل الدقيق واللحظي لتحسين أداء الخدمة للعمالء، وقد أطلقت 
لمرحلة االسترشادية للخطة والتي تضع ضمن أولوياتها عمالء الشريحة الصناعية والتجارية، وقد تم حتى تاريخ نشرة ا

وتخطط الشركة في الوقت الحالي إلى اكتمال هذا ، AMR/AMMمن عدادات  24،333اإلصدار هذه توزيع حوالي 
 .م1312النظام بحلول عام 

 "التعرفة -من عمالء الشريحة الصناعية تعرفة تعكس وقت استخدام الكهرباء المستهلكة، فضال  راجع " الشركةتتقاضى 
بتقاضي التعرفة من عمالئها من الشريحة التجارية،  للشركة الكهرباء تنظيم هيئةم ستسمح 1322يناير  2وابتداء  من 

وهي األكبر من بين الشرائح، بناء  على وقت استخدامهم للكهرباء، بحيث تكون رسوم التحصيل وقت الذروة أعلى من 
 .رسوم التحصيل في غير وقت الذروة، ولكن تركيب العدادات الرقمية هو شرط مسبق لهذا التغيير

أيضا  خدماتها على اإلنترنت والهاتف الجوال والرسائل القصيرة التي تسمح لعمالئها  الشركةر، توفر ولتسهيل دفع الفواتي
 .بدفع فواتيرهم على اإلنترنت باإلضافة إلى متابعة استهالكهم

 التحسينات
م 1321ديسمبر  02مليون لاير سعودي سنويا خالل السنوات الخمس الماضية حتى  1،485ما معدله  المجموعةأنفقت 

ولرفع  .عميل جديد سنويا 001،310لتوسيع وصيانة شبكة التوزيع لكي تحظى بثقة العمالء وتوفير الكهرباء لمتوسط 
يلو متر دائرة كهربائية من ك 18،134ما مجموعه  الشركةمستوى جودة إمداد الكهرباء وتلبية احتياجات عمالئها، أضافت 

كيلو متر دائرة كهربائية من خطوط الكهرباء  11،321م، ونحو 1321خطوط الكهرباء إلى شبكة التوزيع لديها خالل عام 
كيلو متر دائرة  200،202وهو ما رفع إجمالي طول خطوطها الكهربائية إلى  .م1322إلى شبكة التوزيع لديها خالل عام 

ديسمبر  02م و1321ديسمبر  02وقد بلغ إجمالي طول شبكة توزيع المجموعة في  .م1321مبر ديس 02كهربائية في 
كيلو متر على التوالي من الكابالت المتوسطة إلى منخفضة الجهد  135،521كيلو متر و 112،025م نحو 1322

 02وفي  .تواليم على ال1322% في 430م و1321% في 438بزيادة قدرها  كيلو فولت(، 18 -كيلو فولت  20،0)
فولت(  003 -فولت  214م، بلغ طول الخطوط منخفضة الجهود التابعة للشركة )1322ديسمبر  02م و1321ديسمبر 
م 1322% في 131م و1321% في 132كيلو متر على التوالي، بزيادة قدرها  130،440كيلو متر و 121،105نحو 

ميغافولت أمبير في  25،551محول توزيع بقدرة إنتاجية إجمالية  18،082كذلك  المجموعةوقد ركبت  .على التوالي
م 1333كما بلغ متوسط النمو السنوي في عدد المحوالت في الفترة من  .م1321شبكات التوزيع الخاصة بها خالل عام 

 .م1321ديسمبر  02% في 532% وقد وصلت القدرة اإلنتاجية للمحول 538م نحو 1321إلى 
 02م وحتى 1321ديسمبر  02مليار لاير سعودي كل سنة ابتداء من  22إلى  22أنها ستنفق ما يقرب من  الشركة وتقدر

وينصب تركيز االستثمار في تحسين  .وصيانتها وتحسينها بالمجموعةم في توسيع شبكة التوزيع الخاصة 1322ديسمبر 
جموعة من المشاريع االسترشادية الناجحة المكتملة الشبكة على تركيب العدادات الرقمية وتطوير شبكة إلى جانب م

 .واستبدال اآلالت القديمة مثل المحوالت والكابالت بغية تحسين كفاءة الشبكة
 رسوم الربط

أيضا  رسوما  ربط أولية على  الشركة"(، تفرض التعرفة-باإلضافة إلى تعرفة الطاقة المفروضة على العمالء )راجع "
لاير سعودي لكل كيلو فولت أمبير )للعداد الذي تزيد  13التعرفة من العمالء تعتمد على قدرة العداد الكهربائي، وتتراوح هذه 

لاير سعودي لكل كيلو فولت أمبير )للعداد الذي تزيد  245كيلو فولت أمبير( إلى  03كيلو فولت أمبير حتى  2قدرته عن 
 .كيلو فولت أمبير( 251كيلو فولت أمبير حتى  213ه عن قدرت
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 العمالء
 الشركةم، بلغ مجموع العمالء الذين أمدتهم 1323ديسمبر  02م و1322ديسمبر  02م و1321ديسمبر  02في 

عميل على التوالي بزيادة في عدد العمالء  5،884،550عميل و 1،022،315عميل و  1،403،888بالكهرباء حوالي 
 .م1322% خالل عام 534م و1321% خالل عام 131تمثل 

الشريحة السكنية والشريحة التجارية والشريحة الصناعية  ة هي:يرئيس شرائح سبععمالءها ضمن  الشركةوتصنف 
ويظهر الجدول الموضح  .البحر مياهتحلية وشريحة الصحية والتعليمية و والشريحة الزراعية  والشريحةوالشريحة الحكومية 

  .م1321م و1322م و1323العمالء بمختلف الشرائح لألعوام  أدناه عدد
 ديسمبر 35السنة المنتهية في  
 م4554 م4555 م4555 
)نسبة    

 التغيير %(
)نسبة  

 التغيير %(
 0235 122،310 (330) 224،843 220،821  ........................... الشريحة الحكومية
 131 5،005،510 134 5،310،300 2،081،142  ............................ الشريحة السكنية
 531 2،380،100 1234 2،305،244 003،234  ............................ الشريحة التجارية
 130 0،211 132 4،121 4،208  .......................... الشريحة الصناعية
 (2831) 48،828 534 254،282 220،422  ............................. الشرائح األخرى

 6.4 6،735،111 0.7 6،325،540 0،117،003  .................................... المجموع

 128،112غيغاواط/ساعة و 123،100م بلغت 1323وم 1322م و1321كما أن كمية الكهرباء المباعة في أعوام 
% في 035م و1321% في عام 832غيغاواط/ساعة على التوالي وهو ما مّثل زيادة بنسبة  121،110غيغاواط/ساعة و

ويظهر  3م1321ديسمبر  02م إلى 1333ديسمبر  02% خالل الفترة من 432م بمعدل نمو سنوي بلغ 1322عام 
 .م1321م و1322م و1323ت الكهرباء على جميع شرائح العمالء لألعوام الجدول أدناه توزيع مبيعا

 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م4554 4555م م4555 

 )غيغاواط/ 

 ساعة(

 )غيغاواط/

 ساعة(
)بنسبة تغيير 

)% 

 )غيغاواط/

 ساعة(
)بنسبة تغيير 

)% 

 2332 213،121 331 238،112 230،114  ........................ الشريحة السكنية
 1330 08،112 2138 01،522 10،035  ........................ التجاريةالشريحة 

 2330 03،028 (035) 14،510 10،511  ....................... الشريحة الحكومية
 (233) 22،422 831 21،218 00،518  ...................... الشريحة الصناعية

 538 0،420 132 0،100 4،401  ................................... أخرى

 1.2 425،488 3.0 451،664 454،463  ................................ المجموع
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% من 1030من الشريحة السكنية في المنطقتين الوسطى والغربية اللتين شكلتا معا  ما يقرب من  الشركةيقع معظم عمالء 
م، وتتواجد غالبية عمالء الشريحة الصناعية 1321على الشريحة السكنية في عام  الشركةإجمالي مبيعات الكهرباء من 

على الشريحة الصناعية في عام  الشركة% من إجمالي مبيعات الكهرباء من 4030في المنطقة الشرقية التي شكلت تقريبا  
 .م1321

 المجموعةإعادة هيكلة 

 الحكومةتوليد الكهرباء والنقل والتوزيع، وكجزء من مبادرة  منظمة في ثالث وحدات رئيسة: المجموعةلطالما كانت أنشطة 
لتصبح شركات  للشركةلتعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء، يجري العمل حاليا  على إعادة تنظيم وحدات العمل التابعة 

مع تحويل نشاط نقل الطاقة إلى إحدى الشركات التابعة المنفصلة المملوكة بالكامل وهي  للشركةتابعة مملوكة بالكامل 
 الشركةوعقب إتمام إعادة الهيكلة، ستعمل  .م1321وذلك اعتبارا  من األول من يناير  شركة النقل الوطنية للكهرباء

وستقدم بعض الخدمات المشتركة للشركات التابعة الجديدة )على سبيل المثال األمن والتمويل  للمجموعةكشركة قابضة 
، وسوف المجموعةتيجية العامة التي تنتهجها في االسترا الشركةوتقنية المعلومات والموارد البشرية والمشتريات(، وستتحكم 

ومن المتوقع وفي تلقي اإليرادات من العمالء نظير الكهرباء الموردة،  للمجموعةفي عملها كمشتر للوقود  الشركة تستمر
 لشركةاوعليه، ال تتوقع  .عدد ا من السنوات وذلك لعدد األصول الضخم المرتبط بهذاالشركة أن يستغرق إتمام إعادة هيكلة 

 .أو ربحيتها الشركةأن يكون إلعادة هيكلة المجموعة تأثير جوهري سلبي على عمل 

 .للمجموعةويظهر الرسم البياني الموضح أدناه الهيكل السابق والهيكل الحالي والهيكل المقترح 

 
النقل الوطنية شركة أو  شركات توليد الطاقةفي الوقت الحاضر أي خطط لبيع أي من حصصها في  الشركةوليس لدى 

 .أو شركة التوزيع التابعة للكهرباء



 

91 
 

 التوليد

هذا وتمتلك ميغاواط،  20،300 المجموعةم، بلغت الطاقة اإلجمالية الفعلية لتوليد الكهرباء لدى 1321ديسمبر  02في 
 فئة "دورة من )سواء  الغاز الضخمة  توربينات مستخدمة المملكة محطة رئيسة لتوليد الطاقة في عموم 21وتدير  المجموعة

 المولدات إلى مركبة"( أما الطاقة المتبقية فهي من التوربينات البخارية والمولدات العاملة بالقدرة المركبة واحدة" أو "دورة
 .بالديزل العاملة

توليد شركات تأسيس أربع شركات لتوليد الطاقة مملوكة لها بالكامل ) الشركةوكجزء من عملية إعادة الهيكلة، تنوى 
(، وستقع كل شركة من شركات توليد الطاقة في الرياض وستضطلع بملكية محفظة أصول التوليد ومسؤولية الحفاظ الطاقة

من حيث مجموعة من المعايير مثل قدرة التوليد  شركات توليد الطاقةعليها على أن تكون تلك المحفظة متماثلة في جميع 
، وسيتم الشركةجميع الطاقة التي تولدها على  شركات توليد الطاقةكل شركة من وستبيع  .وخليط الوقود والعمر والتكلفة

 .على العمل بكفاءة إلى أقصى حد ممكن ويقاس أدائها بمجموعة من المؤشرات الرئيسية لألداء شركات توليد الطاقةتحفيز 
ن الحوافز ما يحفزها على العمل مملوكة لها بالكامل وتتلقى م شركات مستقلة لتوليد الطاقةأن تأسيس  الشركةوترى 

بكفاءة والتنافس مع بعضها البعض من شأنه أن يضمن إدخال تحسينات هامة في أعمال التوليد التي تقوم بها، وستظل 
تتحمل مسؤولية تشييد محطات جديدة لتوليد الطاقة ومشاريع التجديد أو التحديث االستراتيجية ذات الصلة  الشركة

نظير هذه الخدمات إال  للشركةستقدم مقابال  ماليا   شركات توليد الطاقةورغم أنه من المتصور أن  .ئمةبمحطات التوليد القا
نظير جملة أمور من بينها  شركات توليد الطاقةإلى  الشركةأن تأثير هذه الدفعات سوف يخصم منه الدفعات المقدمة من 

 .شركات توليد الطاقةالطاقة المولدة من قبل 

 النقل

كيلو متر دائرة كهربائية من  52،002ما يقرب من  للمجموعةم، تألفت شبكة نقل الكهرباء التابعة 1321ديسمبر  02في 
)للمزيد من المعلومات عن المناطق  المملكةالكابالت العلوية واألرضية وغطت هذه الشبكة المناطق التشغيلية األربعة في 

كما تم تحويل رأس المال المخصص لنشاط نقل  ."(الشركة تاريخ -، فضال  راجع قسم "الشركةاألربعة التي تعمل فيها 
م من خالل نقل األصول 1321اعتبارا  من األول من يناير شركة النقل الوطنية للكهرباء رسمي ا إلى  الشركةالطاقة في 

 .الشركةمن 

، ويقدم عقد اإليجار محفزات إلى للشركةبتأجير شبكة النقل لديها شركة النقل الوطنية للكهرباء ومنذ هذا التاريخ، قامت 
للعمل بكفاءة من خالل تحديد عدد من مؤشرات األداء الرئيسية المالية والمرتبطة باألداء شركة النقل الوطنية للكهرباء 

 .والتي سيتم قياس أدائها مقارنة بها

وستضطلع تحقيق إيرادات خارجية من خالل خدمات ثانوية أخرى، القدرة على شركة النقل الوطنية للكهرباء كما تمتلك 
كيلو فولت  223بمسؤولية تشييد خطوط نقل جديدة عالية الجهد )من فئة تتراوح ما بين شركة النقل الوطنية للكهرباء 

لعالية جدا  بمسؤوليتها عن تشييد خطوط النقل االستراتيجية ذات الجهود ا الشركةكيلو فولت( ومع ذلك ستحتفظ  103و
 .كيلو فولت( 103)وهي تلك التي تتجاوز قدرتها 
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 التوزيع

 ذات الفرعية النقل محطات تربط التي والمنخفضة المتوسطة الجهود ذات الكهرباء عبر خطوط التوزيع المجموعةتزود 
 من العمالء الرئيسين: شرائح سبع للشركةو .ثم بالعمالء في نهاية المطاف الداخلية الفرعية بالمحطات العالية الجهود
والشريحة الزراعية والشريحة الصحية والتعليمية  والشريحة الحكوميةوالشريحة الصناعية  والشريحة التجارية السكنية الشريحة

عداد كما يتعامل نشاط التوزيع أيضا  مع خدمات العمالء والتي تشمل قراءة العدادات .وشريحة تحلية مياه البحر  الفواتير وا 
  .لعمالئها الموردة بالكهرباء المتعلقة الكهربائية التوصيالت وخدمات المدفوعات وتحصيل

دارة أصول التوزيع لديها، وتتوقع  الشركة، تنوي المجموعةهيكلة وكجزء من إعادة  تأسيس شركة توزيع منفردة المتالك وا 
في بيع  للشركةوتعمل كوكيل  للشركةشبكة التوزيع  الشركةوستؤجر هذه  .م1322تأسيس هذه الشركة خالل العام  الشركة

وبناء  عليه، ستتحمل شركة التوزيع مسؤولية كافة . العربية السعودية المملكةالكهرباء المنقولة لها إلى العمالء عبر أنحاء 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج  ترخص منوعلى أن شركة التوزيع سوف  أنشطة إعداد الفواتير والعالقة مع العمالء.

إلى شركة  الصكوكموجودات إال أنه لن يتم نقل لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء، بما في ذلك قراءة العدادات، المزدوج 
  التوزيع.

 توريد الوقود

أرامكو من  للمجموعةيتم توريد جميع أنواع الوقود )الغاز الطبيعي، والديزل، والزيت الخام الخفيف، وزيت الوقود الثقيل( 
بترتيبات تسليم الوقود وتسّلم الوقود باستخدام الناقالت أو  السعودية أرامكوتقوم و  .بموجب ترتيبات طويلة األجل السعودية

 .في بعض الحاالت خطوط األنابيب المباشرة إلى المحطات

م( بتأمين 14/21/2882هـ )الموافق 12/4/2225الصادر بتاريخ  81رقم م/ للمرسوم الملكيوفقا   أرامكو السعوديةتلتزم 
والتي تعد أرامكو السعودية سداد مستحقات الوقود المورد لها من  الشركةترجئ  114رقم  للقرارووفقا   الشركةالوقود إلى 
مناقشة وتحليل اإلدارة "ضال  راجع  ف .أرامكو السعوديةلشركة  الشركةالذمم الدائنة المتزايدة المستحقة على  السبب وراء

 ."االلتزامات -تحليل بعض بنود الميزانية  -للوضع المالي ونتائج العمليات 
ديسمبر  02منذ تأسيسها وحتى  أرامكو السعوديةلشركة  الشركةبسداد المبالغ المستحقة على  الحكومةوقد تعهدت 

سداد  الشركةم، كان مستحقا  على 1321ديسمبر  02ففي  .الدعم الحكومي" –العالقة مع الحكومة  -راجع " .م1338
 .م1338ديسمبر  02مقابل الوقود المورد لها منذ  أرامكو السعوديةمليون لاير سعودي لشركة  54،132مبلغ 

 :الحكومةفي الوقت الحاضر باألسعار التالية التي حددتها  للمجموعةإمدادات الوقود  أرامكو السعوديةتوفر 

 نوع الوقود

السعر )دوالر أمريكي 
لكل مليون وحدة 
 حرارة بريطانية(

 3345  ................................................................................... الغاز الطبيعي
 3310  ........................................................................................... الديزل

 3342  .............................................................................. الزيت الخام الخفيف
 3301  ................................................................................ زيت الوقود الثقيل
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 التعرفة

بأنها المقابل المالي المحدد نظير تقديم سلعة أو خدمة ذات  نظام الكهرباءالمعرفة بموجب  -تم توحيد تعرفة الكهرباء 
لقرار وفقا   المملكةفي شتى المناطق داخل  –صلة بتوليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج لها ونقلها وتوزيعها وتوريدها وتداولها 

حسب كل شريحة  وتحدد التعرفة على .م(38/30/2842هـ )الموافق 13/34/2082بتاريخ  2313رقم  مجلس الوزراء
من العمالء وتعتمد على الشريحة ذاتها كما تعتمد أيضا  على السعر المحدد لكل كيلو واط/ساعة أو بدال  من ذلك تعتمد 
التعرفة المحددة على نظام إعداد الفواتير التصاعدي حيث يزداد سعر التعرفة على كل كيلو واط/ساعة على حسب حجم 

 .الكهرباء المستهلكة

ومع ذلك ينص ، مجلس الوزراءمن العمالء في السابق عن طريق  الشركةفة استهالك الكهرباء التي تتقاضاها وحددت تعر 
بمراجعة هيكل التعرفة مع مراعاة بعض الشروط المنصوص عليها في  هيئة تنظيم الكهرباء تقومعلى أن  نظام الكهرباء
وتزويد المستهلكين بالمؤشرات الحقيقية للتكاليف التي  المملكة)والتي من بينها مراعاة سياسات وتعليمات  نظام الكهرباء

تنشأ عن أنماط استهالكهم وعدم ممارسة أي تمييز ضد المستهلكين داخل فئة االستهالك المحددة وال ضد فئة االستهالك 
 .بشكل إجمالي(

م( يمنح 31/23/1338لموافق هـ )ا21/23/2203بتاريخ  000رقم  مجلس الوزراء قرار، أصدر لنظام الكهرباءوطبقا  
عالن قيم تعرفة الكهرباء لفئات الشرائح غير السكنية االستهالكية )التجارية  هيئة تنظيم الكهرباءفيه  سلطة تعديل وا 

ووفقا   .لكل كيلو واط/ساعة هللة 11 هيئة تنظيم الكهرباءوالصناعية والحكومية( على أال تتجاوز التعرفة التي تحددها 
بتاريخ  11/02/ 2رقم  قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباءأصدر  مجلس الوزراء،للسلطة المخولة من 

 243رقم  قرار مجلس الوزراءم( لتعديل تعرفة الكهرباء التي حددها سابق ا 25/35/1323هـ )الموافق 32/31/2202
 .ية(لفئات االستهالك غير السكنية )التجارية والصناعية والحكوم

م تعرفة جديدة للعمالء من الشرائح الحكومية 1323منذ شهر يوليو  هيئة تنظيم الكهرباءوبناء  على ذلك، فرضت 
العوامل  –"مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات ، راجع الشركةوالتجارية والصناعية والتي طبقتها 

 ."التعرفة الخاضعة للتنظيم –الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات 

هللة لكل كيلو واط /ساعة  11هلالت لكل كيلو واط/ساعة إلى  23وتتراوح التعرفة للعمالء من الشريحة الصناعية من 
وفقا  لعوامل مثل الحمل التعاقدي الذي يطلبه هذا العميل سواء كان العداد من النوع الكهروميكانيكي أو الرقمي ووقت 

 .االستهالك

 .النسبة لشرائح العمالء الرئيسين اآلخرين، فيوضح الجدول أدناه التعرفة المطبقة في الوقت الحاليأما ب
 

 معدل االستهالك 
 )كيلو واط/ساعة( 

 
 القطاع

  
 

 الشريحة
 الحكومية

 
 

الشريحة 
 السكنية

 
 

الشريحة 
 التجارية

الشريحة 
التجارية 

)المؤسسات 
 الطبية(

الشريحة 
التجارية 

)المؤسسات 
 التعليمية(

 
 

الشريحة 
 الزراعية

 
 شريحة

المؤسسات 
 الخيرية

 )كل كيلو واط/ساعة( 
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 معدل االستهالك 
 )كيلو واط/ساعة( 

 
 القطاع

  
 

 الشريحة
 الحكومية

 
 

الشريحة 
 السكنية

 
 

الشريحة 
 التجارية

الشريحة 
التجارية 

)المؤسسات 
 الطبية(

الشريحة 
التجارية 

)المؤسسات 
 التعليمية(

 
 

الشريحة 
 الزراعية

 
 شريحة

المؤسسات 
 الخيرية

 )كل كيلو واط/ساعة( 
2 – 2333 11 5 21 21 21 5 5 

2332 – 1333 11 5 21 21 21 5 5 
1332 – 0333 11 23 21 21 21 23 23 
0332 – 2333 11 23 21 21 21 23 23 
2332 – 5333 11 21 13 21 21 23 23 
5332 – 1333 11 21 13 21 21 21 21 
1332 – 4333 11 25 13 21 21 21 21 
4332 – 0333 11 13 13 21 21 21 21 
0332 – 8333 11 11 11 21 21 21 21 
8332 – 
23333 

11 12 11 21 21 21 21 

 21 21 21 21 11 11 11 23333أكثر من 

ح أن يتم تطبيقها بطريقة تراعي ضمان استقرار  الشركةوتعتقد  أن أية تعديالت مستقبلية في هيكل تعرفة الكهرباء يرجَّ
 .اإلمداد ونمو قطاع الكهرباء

في استخدام خيار الفوترة "بناء على وقت  الشركةوكجزء من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدام الطاقة، تستمر 
، الفوترة بناء على وقت االستخداموبموجب خيار  ."( لبعض من عمالئهاعلى وقت االستخدامالفوترة بناء االستخدام" )"

الفوترة بناء على كما أن نظام  .يتم احتساب تعرفة مختلفة عن استهالك الكهرباء في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة
بحمل توصيل يزيد  مي لعمالء الشريحة الصناعيةهو حاليا  اختياري لعمالء الشريحة التجارية ولكنه إلزا وقت االستخدام

ميغافولت أمبير ويشجع العمالء على تخفيض تكلفة استهالكهم للطاقة من خالل تقليل استخدامهم للكهرباء في  2عن 
والتي تتاح لجميع عمالء الشريحة الصناعية من بناء على وقت االستخدام  الفوترةتعرفة  الشركةوقد حددت  .أوقات الذروة

هلالت عن كل كيلو واط/ساعة على العمالء خالل فترات محددة  23شهر مايو حتى سبتمبر والتي بموجبها سيتم تحتسب
 .هللة عن كل كيلو واط/ساعة خالل أوقات الذروة المحددة 11خارج أوقات الذروة و

عداد الفواتير وتعرفة أخرى مقابل توصيل خدمة  الشركةكما تتقاضى  تعرفة مقابل خدمة قراءة وصيانة العدادات وا 
 .هيئة تنظيم الكهرباء بناء على توصياتمجلس الوزراء ُتحدَّد من الكهرباء، وكلها 



 

93 
 

 الصحة والسالمة

قطاع األمن إلى ضمان مراعاة تطبيق معايير الصحة والسالمة بشكل صارم في عملياتها، كما أن  الشركةتسعى 
وتخضع الشركة،  ، مسؤول عن مراقبة معايير الصحة والسالمة عبر عملياتالخدمات العامة، أحد أقسام الصناعي
 .ع هذه المتطلباتلمجموعة من اللوائح واألنظمة الخارجية وترى أنها تمتثل جوهري ا لجمي الشركة

 الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية

ضوئيات  وشركة وشركة الكهرباء للصكوك شركة النقل الوطنية للكهرباء -حاليا  ست شركات تابعة  الشركةتمتلك 
وشركة  وشركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية)تحت التأسيس حاليا (  لالتصاالت وشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

شركة النقل وتؤدي اثنتان من هذه الشركات التابعة أنشطة تشغيلية وأهمها  .4 الصكوك العالمية للكهرباء السعودية
ضوئيات  وشركة"( إعادة هيكلة المجموعةوهي الشركة التابعة التي ُنقل إليها نشاط نقل الطاقة )راجع، " الوطنية للكهرباء

شبكات األلياف البصرية إلى شركات االتصاالت كما هو موضح أدناه بشكل  التي تعمل في مجال تأجيرلالتصاالت 
 .تفصيلي

 شركة النقل الوطنية للكهرباء 

، حيث نقل رسمي ا نشاط نقل الطاقة الذي كانت تقوم به للشركةهي شركة تابعة مملوكة كليا   شركة النقل الوطنية للكهرباء
ومنذ هذا التاريخ  ."(إعادة هيكلة المجموعةم )راجع "1321األول من يناير  من شركة النقل الوطنية للكهرباءإلى  الشركة
، ويجري نقل كامل الطاقة الكهربائية الشركةبتأجير شبكة النقل الخاصة بها إلى  شركة النقل الوطنية للكهرباءقامت 

والتي تملكها وتديرها للمجموعة ة من خالل شبكة الضغط العالي والجهود العالية التابع المملكةفي  المجموعةالمنتجة من 
  .شركة النقل الوطنية للكهرباء

 شركة ضوئيات لالتصاالت
م لتأجير شبكات األلياف البصرية 1338تأسست في  للشركةهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  شركة ضوئيات لالتصاالت
 .إلى شركات االتصاالت

 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

وبمجرد تأسيس هذه الشركة، ستقوم بتأسيس  .للشركةهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  الكهرباءشركة المرجان إلنتاج 
 .وتطويرها وامتالكها وتشغيلها وصيانتهامحطة رابغ المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة 

 شركة الكهرباء للصكوك

كوك داخل المملكة من لغرض إصدار الصالمملكة هي شركة ذات غرض خاص تأسست في  شركة الكهرباء للصكوك
 .الشركةخالل 
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 شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية

لغرض إصدار  جزر كايمانهي شركة ذات غرض خاص تأسست في  شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية
صدار شهادات بقيمة 1324% مستحقة السداد في 13115مليون دوالر أمريكي بنسبة  533شهادات بقيمة   2،153م وا 

 ."الصكوك –ملخص المديونيات األخرى راجع " .م1311% مستحقة السداد في 23122مليون دوالر أمريكي بنسبة 

 4شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية 

لغرض إصدار  جزر كايمانهي شركة ذات غرض خاص تأسست في  4 شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية
صدار شهادات بقيمة 1310% مستحقة السداد في 03240ن دوالر أمريكي بنسبة مليو  2،333شهادات بقيمة   2،333م وا 
 .م1320مستحقة السداد في  %5331مليون بنسبة 

 استثمارات أخرى

( كما هو المملكةاستثمارات حقوق ملكية في عدد من الشركات )جميعها مسجلة في  للشركة ، كان1321ديسمبر  02في 
 أدناه:موضح في الجدول 

 .م1321ديسمبر  02مليار لاير سعودي كما في  238طويلة األجل في كل هذه الشركات  الشركةبلغ إجمالي استثمارات 
ارتبطت كل من هذه االستثمارات  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وشركة المياه والكهرباءوباستثناء 

 -"وحدات األعمال –)راجع الشركات المستقلة إلنتاج الطاقة والشركات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء  بتطوير وتشغيل
 ."(المحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء -توليد الكهرباء 

 

 اسم الشركة

 

 الغرض

 

 %نسبة الملكية 

مجلس هيئة الربط الكهربائي لدول 
 التعاون الخليجي

ربط شبكات المحوالت الكهربائية لدول مجلس التعاون 
 الخليجي

35.6 

شراء الطاقة والمياه المحالة و إعادة بيعها إلى المؤسسة  شركة المياه والكهرباء 
 العامة لتحلية المياه المالحة والشركة

05.5 

بة المستقلة إلنتاج المياه تأسيس وتشغيل محطة الشعي شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
 والكهرباء

8.5 

تأسيس وتشغيل محطة الشقيق المستقلة إلنتاج المياه  شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 والكهرباء

8.5 

 8.5 تأسيس مشاريع اإلنتاج المزدوج للمياه والكهرباء شركة الشعيبة القابضة

الجبيل المستقلة إلنتاج المياه تأسيس وتشغيل محطة  شركة الجبيل للمياه والكهرباء
 والكهرباء

0.5 
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 اسم الشركة

 

 الغرض

 

 %نسبة الملكية 

 45.5 تأسيس وتشغيل محطة رابغ المستقلة إلنتاج الطاقة شركة رابغ للكهرباء

 05.5 تأسيس وتشغيل محطة الرياض المستقلة إلنتاج الطاقة للكهرباءشركة ضرماء 

 05.5 اج الطاقةتأسيس وامتالك محطة القريَّة المستقلة إلنت شركة هجر إلنتاج الكهرباء

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

 م وهي مملوكة لدول1332هي شركة مساهمة تأسست في عام  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
%( والبحرين 0231) والشركة%( 531%( وعمان )2234%( وقطر )1134الخليج العربي الست حيث تمتلك الكويت )

 .%(2532%( واإلمارات العربية المتحدة )833)

 :هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيفيما يلي أهداف 
  ربط شبكات الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون من خالل توفير االستثمارات الالزمة لتبادل الطاقة الكهربائية من

 .الحاالت الطارئةأجل مواجهة أي انقطاع في توليد الكهرباء في 
 تقليص احتياطي التوليد الكهربائي لدى كل دولة من دول مجلس التعاون. 
 رفع مستوى الفّعالية االقتصادية ألنظمة الطاقة الكهربائية في الدول األعضاء. 
 مدادات توفير أساس لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول األعضاء بطريقة تخدم الجوانب االقتصادية وتعزز موثوقية إ

 .الكهرباء
  التعامل مع الشركات والسلطات القائمة المسؤولة عن قطاع الكهرباء في الدول األعضاء وفي غيرها بهدف تنسيق

 .عملياتها وتعزيز فّعالية تشغيلها مع األخذ في االعتبار ظروف كل دولة
  التقنيات وأحدثهامتابعة التطورات التقنية العالمية في مجال الكهرباء والعمل على تطبيق أفضل. 

وتتمثل الفائدة األساسية من وراء توسيع نقل الكهرباء ضمن دول مجلس التعاون في السماح بتبادل الطاقة الكهربائية، 
وبالتالي، تقليل احتياجات الدول األعضاء من القدرات التوليدية المركبة، وما يسفر عن هذا من توفير في تكاليف التشغيل 

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيل المرحلة األولى من المشروع الذي تتواله سوف تشموالصيانة، و 
م 1338( وتم االنتهاء منها في عام "الشبكة الخليجية الشماليةربط السعودية والبحرين وقطر والكويت )يشار إليها معا بـ "

وقد تم  .مليون دوالر أمريكي 202،0فيها ما يعادل  الشركةمليون دوالر أمريكي بلغت حصة  2،234بتكلفة قدرها 
أيضا  بالخط الواصل بين اإلمارات  الشبكة الخليجية الشماليةتم ربط المملكة وقطر والكويت والبحرين، و االنتهاء من ربط 

وحتى تاريخه، يتم نقل تبادالت محدودة للطاقة عبر نظام الشبكة على الرغم من أنه  .م1323العربية المتحدة وعمان في 
 .من غير المتوقع أن يحدث تداوال  للطاقة لبعض الوقت

حيث ، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيبدفع كامل حصتها التي ساهمت بها في  الشركةوقد قامت 
هيئة الربط الكهربائي % من ملكية 0231مليون لاير سعودي بما يعادل  2،410 الشركةمة بلغت القيمة اإلجمالية لمساه
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فهم  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيأما المساهمون اآلخرون في  .لدول مجلس التعاون الخليجي
 .%(5313%( وعمان )833والبحرين )%( 2234%( وقطر )1134%( الكويت )2532حكومة اإلمارات العربية المتحدة )

 شركة المياه والكهرباء

المؤسسة العامة لتحلية المياه م كشركة ذات مسؤولية محدودة على يد 1330في مايو  شركة المياه والكهرباءتأسست 
 في التالي: لشركة المياه والكهرباءوتتلخص األهداف الرئيسية % من الشركة، 53، وتملك كل منهما والشركة المالحة

 .تسهيل تأسيس منتجي المياه والكهرباء الجدد من القطاع الخاص

  العمل كمشتر للكهرباء والمياه المحالة التي ينتجها بعض محطات إنتاج المياه والطاقة المستقلة في المملكة ومن
 بينهم الشركة و/أو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛

  والطاقة المستقلة بالوقود بموجب اتفاقيات تحويل الطاقةتزويد محطات إنتاج المياه. 
 مراقبة إنتاج الطاقة وجودة المياه المحالة وفّعالية تحويل الوقود من محطات إنتاج المياه والطاقة المستقلة المعنية. 
  المؤسسة العامة لتحلية بيع القدرة ونتاج المياه المحالة والطاقة من محطات إنتاج المياه والطاقة المستقلة المعنية على

 .المياه المالحة والشركة، على التوالي

من  محطات إنتاج المياه والطاقة المستقلةالكهرباء بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل مع  المجموعةتشتري 
إنتاج المياه محطات  من مشاريعفي ثالثة مشروعات  شركة المياه والكهرباء، وتشارك شركة المياه والكهرباءخالل 

 المياه والكهرباء إلنتاج ومحطة الشقيق المستقلة المياه والكهرباءمحطة الجبيل المستقلة إلنتاج  – والطاقة المستقلة
المحطات المستقلة إلنتاج  - توليد الكهرباء - وحدات األعمالراجع " .المياه والكهرباء المستقلة إلنتاجالشعيبة ومحطة 

 ."الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء

 الطاقة المتجددة

كمركز بحثي إليجاد ووضع استراتيجية تتعلق بدور الطاقة  مدينة الملك عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة الحكومةأسست 
للطلب الكبير في المستقبل لتوليد الكهرباء داخل  الحكومةفي إطار توقعات  المملكةالمتجددة والطاقة النووية داخل 

 .ولكميات الوقود الحفري الالزمة لمواجهة االرتفاع في الطلب المملكة

ذات صلة بالطاقة المتجددة والنووية، وعلى الرغم من ذلك فإن مثل هذه الخطة ال  المملكةوال توجد خطة وطنية حالي ا في 
المشاركة في أي تطوير مستقبلي لقطاع الطاقة سواء كمشتٍر وربما  الشركةوتنوي ، الحكومة قةأرو تزال قيد المناقشة داخل 

 .كمستثمر مستقل أو عن طريق الشراكة مع غيرها من الكيانات

أول محطة لإلنتاج المستقل للطاقة الشمسية  وأرامكو السعودية)شركة يابانية(  شوا شلبالتعاون مع  الشركةقد أقامت 
كيلو واط منذ عامين  533وتعمل هذه المحطة االسترشادية التي تولد الطاقة الكهربية بطاقة ، المملكةشبكة في متصلة بال

 .تقريبا  

 البحث والتطوير

( الشركةتخصيص جزء من إيراداتها )يحدده مجلس إدارة  الشركة، يتعين على 561لقرار مجلس الوزراء رقم  وفق ا
للقرار وفقا   الشركةالستخدامه في البحث والتطوير في مجاالت المحافظة على الطاقة وتحسين النظام وحماية البيئة، وعلى 
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وضع إجراءات خاصة لترشيد استهالك الطاقة بهدف حث المستهلكين على مراعاة االستخدام الفّعال للكهرباء،  561رقم 
 التالية:منذ تأسيسها بالخطوات  الشركةوقد قامت 

 تطبيق برنامج إدارة الحمل في فترة الذروة. 
 توعية كبار العمالء المحليين والتجاريين حول االستخدام الفّعال للكهرباء. 
 توزيع منشورات حول ترشيد استخدام الطاقة. 
 صياغة استراتيجية شاملة لترشيد الطاقة. 
  برنامج وطني لترشيد استهالك الطاقةالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلطالق. 

ا بالتعاون مع  الشركةكما أن  في إجراء عدد من األبحاث والتطوير  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةتولت أيض 
 .الشركةلزيادة فّعالية خطوط النقل 

ومن أبرزها منح عمالئها أن تقوم بمزيد من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدام الطاقة في المستقبل، الشركة وتتوقع 
"(، والذي يتم بموجبه تقاضي تعرفة مختلفة التعرفة –اإلشراف النظامي -)راجع " الفوترة بناء على وقت االستخدامخيار 

 .ةعن استهالك كهرباء في أوقات الذروة وخارج أوقات الذرو 

ومولت عددا  من الكراسي العلمية في الجامعات السعودية، ومنها  الشركةومن أجل تعزيز وتطوير البرامج البحثية، أقامت 
، والهدف من هذه وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن جامعة الملك عبد العزيزكراٍس علمية في 

الجامعات في الهندسة الكهربائية وتطوير دور تلك الجامعات في القيام بالدراسات الكراسي العلمية هو إعالء شأن دور 
 .والبحث التطويري في مجال الهندسة الكهربائية )مع التركيز على الطاقة الكهربائية(

 التأمين

رعية(، وتشمل بغطاء تأميني شامل يشمل فقدان أو تلف الممتلكات )بما فيها محطات الطاقة والمحطات الف الشركةتحتفظ 
هذه التغطية التأمينية، على سبيل المثال دون حصر، الحرائق واالنفجارات والصواعق والعواصف واألعاصير وأعمال 
التخريب واالحتيال وأعمال الشغب والعصيان المدني واإلضرابات واإلغالق إلجبار العمال على القبول بشروط العمل، 

ببوليصة تأمين شاملة ضد المسؤولية العامة بحد  الشركةوتحتفظ  .بائية والسرقةواالضطرابات العمالية واألعطال الكهر 
مليون لاير سعودي، حيث توفر هذه الوثيقة غطاء  تأمينيا  ضد المسؤولية القانونية عن التسبب في  20خسارة قدره 

بتأمين على مركباتها يغطي أسطولها العام  الشركةوتحتفظ اإلصابات الجسدية أو الوفاة للغير أو ضرر لممتلكات الغير، 
 .ماليين لاير سعودي 23وذلك بحد خسارة إجمالي قدره 

بعناية من خالل استبيانات دورية للمخاطر المعنية تجريها شركات التأمين  المجموعةويتم رصد المخاطر التي تتعرض لها 
عادة التأمين بالتعاون مع إدارة   .ومهندسيها الشركةوا 

، وذلك نظرا لكون هذا وما شابهفي الوقت الحاضر أي تأمين يغطي تعطل األعمال وأخطار التخريب  الشركةلدى  ال يوجد
بأن من األجدى اقتصادي ا لها اإلبقاء على التعرض لهذا الخطر  الشركةالنوع من الغطاء التأميني باهظ التكلفة وتعتقد 

دارته بنفسها  .وا 

 تقنية المعلومات

 أنظمة تقنية المعلومات التالية من أجل تسهيل عملياتها: المجموعةتستخدم 
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هو نظام يدير مكونات الشبكة ويستخدم كأداة رصد لمراقبة كل عميل من وقت طلب  .(UDS) نظام التوزيع الموحد
 .العميل للخدمة حتى تركيب النظام وتشغيله

( GPISبأكملها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية )هو نظام يحافظ على الشبكة  (FFMSنظام إدارة الفرق الميدانية )
بالموقع ويسمح بإرسال طلبات أوامر  المجموعةباالتصال باألجهزة اإللكترونية المحمولة التي تستخدمها فرق الصيانة لدى 

 .المجموعةالصيانة واستقبالها بين األجهزة اإللكترونية المحمولة داخل فريق العمل وغرفة التحكم المركزية لدى 

هو نظام ُيستخدم لجمع المعلومات والبيانات من الشبكة الكهربائية لجميع مكونات  (GISنظام المعلومات الجغرافية )
جراء  الشبكة، ومن بين المهام التي يقوم بها هذا النظام إدارة ومتابعة عملية صيانة وتشغيل الشبكة وخدمات المشتركين، وا 

معدات جديدة أو الستقطاب مشتركين جدد وتحديد األحمال المخصصة لهؤالء المشتركين تحليالت فنية لتركيب أدوات و 
لتعميم استخدامه على المدن األخرى في  الشركة، وتخطط للمملكةويستخدم هذا النظام حالي ا في المدن الرئيسية  .الجدد

 .المملكة

هما نظامان يستخدمان إلجراء تحليل و  PSSE))( ونظام محاكاة الطاقة للمهندسين CYMEنظام توزيع الطاقة الدولي )
إلجراء تحليل فيما يتعلق  PSSEفيما يتعلق بشبكة التوزيع بينما يستخدم نظام  CYMEإذ يستخدم نظام  .على الشبكة
 .بشبكة النقل

 اإلشراف النظامي

 الهيئات التنظيمية

 وزارة المياه والكهرباء
 .المملكةهي الجهة الحكومية التي تحدد السياسات التي تنظم قطاعي الكهرباء و المياه في  وزارة المياه و الكهرباء

المؤرخ  101أ/رقم  المرسوم الملكيالتي تأسست بموجب  وزارة الصناعة والكهرباء وزارة المياه والكهرباءوسبقت 
م( باعتبارها الهيئة الحكومية المسؤولة عن وضع ورصد الخطط المتعلقة 22/23/2845هـ )الموافق 0/23/2085

هـ )الموافق 2212/ 10/31المؤرخ  1رقم أ/ المرسوم الملكيوفي وقت الحق، وبموجب  .المملكةبخدمات الكهرباء داخل 
 .وزارة المياه و الكهرباءلتصبح  ءوزارة الصناعة والكهربام(، تم تعديل اسم 32/35/1330

/ 11/22هـ )الموافق 13/23/2211المؤرخ  51رقم م/ المرسوم الملكي، الصادر بموجب نظام الكهرباءهذا ويحدد 
 ومن بين تلك المهام: .وزارة المياه والكهرباءم( المهام الرئيسية التي تضطلع بها 1335

  ،واإلشراف على تطبيقها بعد التأكد من تنفيذهااقتراح السياسات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 
 وضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير قطاع الكهرباء وضمان تطبيقها. 
 تمثيل المملكة وحماية مصالحها فيما يتعلق بقطاع الكهرباء أمام الهيئات المحلية واإلقليمية و الدولية. 
  أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في العمل على توطين الوظائف في قطاع الكهرباء؛ * ودعم

 .المعاهد والجامعات والمؤسسات الخاصة المتخصصة في ذلك الشأن
 التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء ألغراض اقتراح أي تعديالت على نظام الكهرباء. 

الالئحة في  ة المياه والكهرباءوزار ترد مزيد من التفاصيل حول نطاق وطبيعة المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها 
هـ )الموافق 21/21/2214والمؤرخ  0/813رقم  القرار الوزاريالصادرة بموجب  التنفيذية لنظام الكهرباء
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نائب وزير المياه منصب  رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح بن حسين العواجيتولى وي .م(31/32/1334
 .م1330منذ عام  والكهرباء

 واإلنتاج المزدوج الكهرباءهيئة تنظيم 
هـ )الموافق 14/30/2211المؤرخ  101رقم  قرار مجلس الوزراءم بموجب 1332وهي هيئة حكومية تأسست في نوفمبر 

وتهدف إلى السماح بتوفير  المملكةم(، وتتولى تنظيم صناعات توليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج لها في 20/22/1332
، كما الهيئةوفيما يلي بعض صالحيات ومسؤوليات  .خدمات كهرباء كافية وموثوقة وذات جودة عالية بسعر معقول

 م(:12/35/1334هـ )الموافق 32/35/2210المؤرخ  252رقم  قرار مجلس الوزراءحددها 
وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للخدمة، والتنسيق بشأن  إصدار التراخيص، ومراقبة االلتزام بالتراخيص، أمور اإلمداد:

 .إيجاد بنية أساسية منظمة، ورسم خطة لتوسيع الخدمات

التعاطي مع تقييم التعرفة ومراجعتها الدورية، وحماية األطراف ذات المصلحة، والتحقيق في شكاوى  مسائل المستهلك:
لقطاع، وتشجيع استخدام تدابير الترشيد في استخدام الطاقة بالتنسيق مع األطراف المعنية ومعالجتها، وتحسين األداء العام ل

 .وزارة المياه والكهرباء

تطوير معايير فنية لألداء لكل نشاط كهربائي، ومراقبة تطبيق المعايير، والتأكد من كفاية أنشطة البحث  المسائل الفنية:
 .األخرى ذات العالقةوالتطوير في قطاع الكهرباء، إضافة إلى المسائل الفنية 

رعاية المصلحة العامة، وتطوير األنظمة المناسبة لتوسيع البنية األساسية، وتشجيع استثمارات  المهام التنظيمية واإلدارية:
صدار  .القطاع الخاص، وتقييم رسوم الترخيص ووضع القواعد واإلجراءات لضمان تطبيق األنظمة واللوائح المعمول بها، وا 

 .رية ورفعها إلى مجلس الوزراء حول تكلفة الخدمات الكهربائية وتعرفتهاالتقارير الدو 

صراحة على أنه ال يجوز ألي شخص القيام بأي نشاط يتعلق بالكهرباء إال بعد الحصول على  نظام الكهرباءينص 
نظام كما ُيعَرف  .، إضافة إلى أنه يوفر اإلطار التنظيمي لمثل هذا الترخيصهيئة تنظيم الكهرباءترخيص صادر عن 

"النشاط الكهربائي" الواردة تحت تعريف "صناعة الكهرباء" على أنها الخدمات الكهربائية التي يقوم بها األشخاص  الكهرباء
 .أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية واإلنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها

الحصول واالحتفاظ بتراخيص سارية فيما يتعلق بأنشطتها الرئيسية، المتمثلة في  المجموعةاألحكام، فإنه على وفقا لهذه 
نتاجها  .نقل الطاقة وتوزيعها وا 

 األنظمة البيئية

الصادرة  الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئةوبموجب ، المملكةلألنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في  الشركةتخضع 
الرئاسة العامة لألرصاد م(، فإن 25/23/1332هـ )الموافق 10/34/2211المؤرخ  02رقم م/ المرسوم الملكيبموجب 

( هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة و وضبط "مصلحة األرصاد وحماية البيئة")المعروفة سابق ا باسم  وحماية البيئة
 .المملكةالشؤون البيئية في 
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م( بشدة تلوث أو 1330/  10/23هـ )الموافق 14/30/2212والصادر في  النظام العام للبيئة والئحته التنفيذيةيحظر 
تلويث الهواء واألرض والماء، مع اإلشارة بشكل خاص إلى جميع األطراف المشاركة في مجال الخدمات أو الصناعة أو 

 .غيرها من األنشطة االقتصادية

ووفقا  .الحصول على تصريح بيئي قبل اإلنشاء والتشغيل المجموعةديدة التي تضطلع بها وربما تتطلب المشاريع الج
، يجب على أية هيئة مسؤولة عن إصدار تصريح ألية مشاريع جديدة لها تأثير على البيئة التأكد من للنظام العام للبيئة

 .ة الجدوى ألي مشروع جديد( خالل دراسEIAإعداد المتقدم بطلب تصريح للمشروع لتقييم األثر البيئي )

للموافقة عليه، وبعد الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة إلى  تقييم األثر البيئيمن الناحية العملية، عادة ما يتم تقديم 
برفض طلب الترخيص أو منح الموافقة غير  الرئاسة العامةاستعراضها وتقييمها للطلبات والوثائق المقدمة، ربما تقوم 

للموافقة  الرئاسة العامةوبمجرد منح  .المشروطة أو منح موافقتها رهن ا بالشروط التي تراها ضرورية لمعالجة مخاوفها
 .المشروطة، يجب على مقدم الطلب الوفاء بمثل هذه الشروط كشرط أساسي لمنح أي تصريح بيئي من هذا القبيل

 .مزاولة عملياتها طبقا للمعايير البيئية المقررة من الحكومة الشركة، يتعين على 561مجلس الوزراء رقم  وعمال  بقرار
نظاما داخليا  الشركةدوري ا للتأكد من امتثالها لتلك المعايير، كما أعدت  الشركةويقوم مفتشون مستقلون بمعاينة مرافق 

أن المواد المنبعثة من محطات  الشركةوتعتقد  .مة البيئية المعمول بهاللمراجعة في منشآتها لمراقبة مدى االمتثال لألنظ
وأنها تطبق بشكل جوهري جميع األنظمة البيئية المعمول بها  الحكومةالطاقة التابعة لها تقع ضمن المعايير المقررة من 

 .المملكةفي 

عدة تدابير بيئية منها على سبيل المثال استغالل الغاز الطبيعي بدال من استخدام النفط الخام وتركيب  الشركةوقد اتخذت 
عدادات وأجهزة لقياس الغازات المنبعثة من أجهزة العادم في محطات الطاقة وذلك بغرض تنظيم كميات المواد المنبعثة 

لصناعية الناجمة عن حرق الوقود في مواقع معزولة تمام ا، ويقلل ومنع/ تقليل التلوث البيئي، وكما تتم معالجة المخلفات ا
قطاع الجدير بالذكر أن اعتماد مواصفات عالية أثناء التصميم واإلنشاء من مستوى الضجيج التي تسببه محوالت الطاقة، و 

 .، هو المسؤول عن مراقبة االمتثال للمعايير البيئيةالخدمات العامة، أحد أقسام األمن الصناعي
  



 

112 
 

 اإلدارة والموظفون

 التشكيلة اإلدارية

"( ولجنة مراجعة ولجنة تنفيذية تتألف من فريق من المجلسمن مجلس إدارة )" للشركة تتألف التشكيلة اإلدارية األساسية
 ."(اإلدارة التنفيذيةالمسؤولين التنفيذيين )"

أو  مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى لجنة المراجعة، والتي تقدم التقارير إلى الشركةوهناك عدد من اللجان األخرى داخل 
، وهي المسؤولة عن التعامل مع مجموعة من المسائل التشغيلية و التجارية بما في ذلك الموارد البشرية اإلدارة التنفيذية

 ."لجان المجلسللحصول على وصف مفصل لهذه اللجان، فضال  راجع قسم " .والمكافآت والترشيحات

، المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس والمدير التنفيذي األولفتقع مسؤوليتها على  للشركةأما إدارة العمليات اليومية 
 .صالحيات تنفيذية محددة المجلسالتي خولها  اإلدارة التنفيذيةوغيره من كبار األعضاء في 

 الهيكل التنظيمي

 .للشركةيوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي 
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 مجلس اإلدارة وأمين المجلس

، وواحد منهم الحكومةمن تسعة أعضاء، خمسة منهم، بما فيهم رئيس المجلس، يمثلون في الوقت الحاضر  المجلسيتألف 
 حالي ا كال من: المجلسويضم  .ويشغل بقية المقاعد أعضاء يمثلون القطاع الخاص .أرامكو السعوديةيمثل حاليا 

 
 حالة العضوية المنصب االسم

 غير مستقل ممثال  للحكومة -رئيس مجلس اإلدارة   ........................ الدكتور صالح بن حسين العواجي
 غير تنفيذي

ممثال  للقطاع  -نائب رئيس مجلس اإلدارة   .....................  األستاذ سليمان بن عبد اهلل القاضي
 الخاص

 مستقل
 غير تنفيذي

 مستقل ممثال للقطاع الخاص -عضو مجلس إدارة   ..........................  محمد النمر الدكتور سعود بن
 غير تنفيذي

 مستقل ممثال للقطاع الخاص -عضو مجلس إدارة   ............................  األستاذ أحمد عبد اهلل العقيل
 غير تنفيذي

 غير مستقل ممثال للحكومة -عضو مجلس إدارة   .......................  المهندس عصام بن علوان البيات
 غير تنفيذي

 غير مستقل ممثال للحكومة -عضو مجلس إدارة   ...........................  المهنا األستاذ صالح بن سعد
 غير تنفيذي

 غير مستقل ممثال للحكومة -عضو مجلس إدارة   ..................... األستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح
 غير تنفيذي

 غير مستقل ممثال للحكومة -عضو مجلس إدارة   ....................... الدكتور يوسف عبد العزيز التركي
 غير تنفيذي

 غير مستقل ممثال ألرامكو السعودية -عضو مجلس إدارة   .................... عبد الحميد بن أحمد العمير المهندس
 غير تنفيذي

  أمين مجلس اإلدارة  ..................................  العجيرياألستاذ عبيد 

( يشغلون مناصب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلسالمذكورون في الجدول أعاله )بما في ذلك  المجلسأعضاء 
، بما في ذلك تولي العمل و/أو عضوية مجالس اإلدارة مع أطراف أخرى )على النحو الشركةأخرى في كيانات أخرى غير 

وبهذه الصفة  الحكوميةأو لدى الهيئات  الحكومة كوزراء لدى المجلسهذا ويعمل بعض أعضاء  المبين في الفقرات أدناه(
 - وصف الشركة)فضال  راجع " الشركةيمكنهم المشاركة في صياغة أو تنفيذ سياسة الحكومة التي تؤثر على عمليات 

( وهذا يختلف عن النهج الشركةية استراتيجعلى  الحكومة" للحصول على وصف مفصل لمدى تأثير سياسة يةستراتيجاال
إلى تضارب محتمل في ذلك أن يؤدي  حيث يمكن .بالشركةالذي ربما يتبعوه إذا تصرفوا بصفتهم أعضاء مجلس إدارة 

ال تصب بالضرورة في مصلحة  للحكومةالمصالح في الحاالت التي يشاركون فيها في صياغة أو تنفيذ أية سياسة 
أي  المجلس، ليس ألي عضو من أعضاء النشرةوباستثناء ما هو مبين في هذه الفقرة، كما في تاريخ هذه  .الشركة

 .ومصالحه الخاصة و/أو أية واجبات أخرى الشركةاته تجاه تضارب فعلي أو محتمل في المصالح بين واجب
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 ممثال  للحكومة -الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة 

  عضوية مجلس إدارة الشركة 
للمساهمين  العامةمن قبل الجمعية  الشركة مجلس إدارةل الحالية ةالدور  انتخب الدكتور صالح العواجي عضو ا في

 فيم، ويعمل 1338مجلس اإلدارة في عام قبل من  الشركة لمجلس إدارةم وعين رئيس ا 1321المنعقدة في يناير 
 م. 1330منذ  المجلس

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
 جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية الهندسة الكهربائية بكالوريوس م2801
 جامعة تايوان الوطنية الهندسة الكهربائية ماجستير م2805
 جامعة ستارثكاليد بالمملكة المتحدة الهندسة الكهربائية دكتوراه م2808

 
  المناصب الحالية، المؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
 الحكومي هيئة حكومية والكهرباءوزارة المياه  وكيل وزارة م1331
هيئة الربط الكهربائي لدول  عضو مجلس إدارة م1331

 مجلس التعاون الخليجي
 الكهرباء شركة مساهمة عامة

عضو في فريق  م1331
خبراء المجلس 

 التنفيذي

مجلس الوزراء العرب المعنيين 
 بشؤون الكهرباء

 

 الكهرباء منظمة عربية

عضو اللجنة  م1331
التحضيرية لوكالء 

 اللجنة

لجنة التعاون الكهربائي لدول 
 مجلس التعاون الخليجي

 الكهرباء منظمة خليجية

عضو اللجنة  م1330
 الوطنية

 الطاقة  منظمة دولية مجلس الطاقة العالمي

 
 المؤهالت المهنية ، المناصب السابقة 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
المؤسسة العامة لتحلية  عضو مجلس إدارة م1330 –م1332

 المياه المالحة
 الحكومي مؤسسة حكومية

صندوق التنمية الصناعية  عضو مجلس إدارة م1334 –م1332
 السعودي

التنمية  جهة تمويلية حكومية
 الصناعية 
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 للقطاع الخاص األستاذ سليمان بن عبد اهلل القاضي، عضو مجلس إدارة، ممثال  

  مجلس إدارة الشركةعضوية  
للمساهمين التي  العامةمن الجمعية  مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية انتخب األستاذ سليمان القاضي عضو ا في

 المجلس فيعمل يم. و 1335حتى سنة  للشركةم وكان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي 1321انعقدت في يناير 
 م. 1331منذ 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
 جامعة تكساس بالواليات المتحدة األمريكية إدارة وهندسة البترول بكالوريوس م2812

  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
السعودية المتحدة الشركة  رئيس مجلس اإلدارة  م1334

 للتأمين التعاوني
 التأمين  شركة مساهمة عامة

نائب رئيس مجلس  م1330
 اإلدارة

شركة الصناعات الكيميائية 
 األساسية 

صناعات المواد  شركة مساهمة عامة
 األساسية 

 الكيماويات شركة مساهمة مغلقة  شركة تطوير الكيماويات عضو مجلس اإلدارة م1323
 المصرفي شركة مساهمة عامة البنك السعودي الهولندي مجلس اإلدارةعضو  م1322

 المؤهالت المهنية، المناصب السابقة 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
المدير العام والعضو    م2884 –م2802

المنتدب للشركة 
 بالمنطقة الشرقية

الشركة السعودية 
 للكهرباء

 الكهرباء شركة مساهمة عامة

ممثل وزارة الصناعة  م1333 –م2800
 والكهرباء

 الحكومي هيئة حكومية مجلس المنطقة الشرقية

عضو في مجلس  م2888 –م2882
 اإلدارة 

المؤسسة العامة 
 للكهرباء

 الكهرباء  مؤسسة حكومية  

مجلس إدارة الشركة  م1333 –م2884
 للمنطقة الوسطى

 الشركة السعودية
 للكهرباء

 الكهرباء شركة مساهمة عامة

 الكهرباء منظمة عربية االتحاد العربي للكهرباء رئيس مجلس اإلدارة م1335 –م2880
الشركة السعودية  الرئيس التنفيذي م1335 –م1332

 للكهرباء
 الكهرباء شركة مساهمة عامة



 

116 
 

 للقطاع الخاص الدكتور سعود بن محمد النمر، عضو مجلس إدارة، ممثال  

  الشركة مجلس إدارةعضوية  
للمساهمين التي  العامةمن الجمعية  مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية في انتخب الدكتور سعود النمر عضوا  

 .م1338منذ  المجلس فيم، ويعمل 1321انعقدت في يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
دارة األعمالفي  بكالوريوس م2840  جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية المحاسبة وا 
 جامعة والية ميزوري بالواليات اإلدارة العامة ماجستير م2841
 جامعة فلوريدا بالواليات المتحدة اإلدارة العامة دكتوراه م2802

  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
شركة عبدالرحمن الحميد  شريك م2888

وسعود النمر لالستشارات 
 اإلدارية

االستشارات  شركة خاصة
 اإلدارية 

مؤسسة أكاديمية أهلية غير  جامعة األمير سلطان عضو مجلس أمناء م1331
 ربحية

 التعليم

شركة سوليدرتي السعودية  عضو مجلس إدارة م1323
 للتكافل 

 التأمين شركة مساهمة عامة

 للقطاع الخاص ممثال   –العقيل، عضو مجلس إدارة  األستاذ أحمد عبد اهلل

  مجلس إدارة الشركةعضوية  

للمساهمين التي  العامةمن الجمعية  مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية في انتخب األستاذ أحمد العقيل عضوا  
 م.1321منذ عام  المجلس فيم. ويعمل 1321انعقدت في يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
بالواليات المتحدة  ايه ان ام تكساس جامعة الفيزياء والرياضيات بكالوريوس م2841

 األمريكية
بالواليات المتحدة  ايه ان ام تكساس جامعة االقتصاد والرياضيات ماجستير م2841

 األمريكية
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 ،المناصب الحالية المؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
شركة أسمنت المنطقة  عضو مجلس إدارة م2845

 الجنوبية
 االسمنت شركة مساهمة عامة

 المصرفي شركة مساهمة عامة البنك العربي الوطني عضو مجلس إدارة م2888
عادة  رئيس مجلس إدارة م1334 شركة سند للتأمين وا 

 التأمين التعاوني
 التأمين شركة مساهمة عامة

شركة الدريس للخدمات  عضو مجلس إدارة م1338
 البترولية والنقليات 

خدمات بترولية  شركة مساهمة عامة
 ونقليات

 المؤهالت المهنية، المناصب السابقة 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
صندوق االستثمارات  األمين العام م2803 –م 2845

 العامة
 الحكومي هيئة حكومية 

 الحكومي هيئة حكومية  صندوق التنمية العقارية المدير العام م2880 –م 2803
رئيس مجلس  م2880 -م2801

 إدارة
 التطوير العقاري شركة مساهمة عامة السعوديةالشركة العقارية 

 التطوير العقاري شركة مساهمة عامة الشركة العقارية السعودية المدير العام م1334   – م2880

 للحكومة المهندس عصام بن علوان البيات، عضو مجلس إدارة، ممثال  

  مجلس إدارة الشركةعضوية  

ة للمساهمين المنعقدة اممن الجمعية الع مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية في وا  انتخب المهندس عصام البيات عض
 .م1331منذ  المجلس فيم، ويعمل 1321في يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
 جامعة البصرة بالعراق الهندسة الكهربائية بكالوريوس م2842
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من  الهندسة الكهربائية ماجستير م2802

 بالمملكة العربية السعودية
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 المناصب السابقة، المؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
 البترول عامة شركة مساهمة شركة المصافي السعودية الرئيس التنفيذي م1332 -م2888
رئيس تطوير  نائب م1322 -م1332

 األعمال الجديدة
شركة مملوكة للدولة  شركة أرامكو السعودية 

بالكامل، تأسست بموجب 
 0مرسوم ملكي رقم م/

 هـ 2/2/2238وتاريخ 

 البترول 

 األستاذ صالح بن سعد المهنا، عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة
  مجلس إدارة الشركةعضوية  

ن التي ة للمساهميعاممن الجمعية ال مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية في انتخب األستاذ صالح المهنا عضوا  
 م.1338منذ  المجلس عمل في، ويم1321انعقدت في يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في  اإلدارة الصناعية بكالوريوس م 2801

 السعوديةالمملكة العربية 
 جامعة أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية االقتصاد ماجستير م2880

  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
 م1332

 
اللجنة الخاصة بالتصنيف  عضو

 السيادي للمملكة
التصنيف  لجنة خاصة 

 االئتماني
 الحكومي هيئة حكومية  وزارة المالية وكيل وزارة المالية م1332
 المصرفي عامة مساهمةشركة  البنك العربي في عمان عضو مجلس إدارة م 1331

المؤسسة العامة للتدريب  عضو مجلس إدارة م1330
 التقني والمهني

 الحكومي مؤسسة حكومية 

 الشركة السعودية الدولية عضو مجلس إدارة م1322
 للموانئ

الخدمات  شركة خاصة
 البحرية

 المؤهالت المهنية، المناصب السابقة 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
المؤسسة العامة لتحلية  عضو مجلس إدارة م1330 –م1335

 المياه المالحة
 الحكومي مؤسسة حكومية 



 

119 
 

 الفريح، عضو مجلس إدارة، ممثال للحكومةاألستاذ عبد العزيز بن صالح 

  الشركة مجلس إدارةعضوية  

ة للمساهمين التي انعقدت في اممن الجمعية الع الشركة مجلس إدارةل الدورة الحالية في انتخب األستاذ الفريح عضوا  
 .م1338منذ  المجلس فيعمل يم، و 1321يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
 جامعة سان دييغو بالواليات المتحدة المحاسبة بكالوريوس م2802
 جامعة والية بوول بالواليات المتحدة المحاسبة ماجستير م2800

  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
 المصرفي شركة مساهمة عامة  بنك الرياض مساعدتنفيذي رئيس  م1320

 المناصب السابقة المناصب السابقة ، 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
 آرثر أندرسون محاسب قانوني معتمد م2804–م2805

 
شركة قابضة )شراكة ذات 

 مسؤولية محدودة(
المحاسبة 
 القانونية 

التنفيذي نائب الرئيس  م1320 -م1330
 األول

 بنك الرياض 
 

 المصرفي شركة مساهمة عامة 

 عضو مجلس إدارة ممثال  للحكومة –الدكتور يوسف عبد العزيز التركي 

  مجلس إدارة الشركةعضوية  
دت في ة للمساهمين التي انعقعاممن الجمعية ال مجلس إدارة الشركةل الدورة الحالية في انتخب الدكتور التركي عضوا  

 . م1321منذ عام  المجلس فيويعمل ، 1321يناير 

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية  الهندسة الكهربائية بكالوريوس م2848

 السعودية
 جامعة مانشستر، بالمملكة المتحدة   هندسة الطاقة الكهربائية دكتوراه م2805
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  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
محاضر في قسم  م5186

الهندسة الكهربائية 
وهندسة الحاسبات في 

 كلية الهندسة

جامعة الملك عبد 
 العزيز

 التعليم جامعة حكومية 

جامعة الملك عبد  عميد البحث العلمي م1331
 العزيز

 التعليم جامعة حكومية 

 المؤهالت المهنية، المناصب السابقة 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  تواريخ العضوية
نائب عميد معهد  م1331 -م 1331

البحوث 
 واالستشارات

جامعة الملك عبد 
 العزيز

 التعليم  جامعة حكومية 

 العمير، عضو مجلس إدارة ممثال  لشركة أرامكو السعوديةالمهندس عبد الحميد بن أحمد 

  مجلس إدارة الشركةعضوية  
ويعمل في  م1320في أكتوبر  مجلس اإلدارةلها في  قبل شركة أرامكو السعودية كممثلتم تعيين المهندس العمير من 

 . منذ ذلك التاريخ المجلس

  المؤهالت العلمية 

 الجامعة التخصص المؤهل السنة
 جامعة شمال أريزونا الهندسة اإللكترونية بكالوريوس م2805

 
  ،المناصب الحاليةالمؤهالت المهنية 

 القطاع  الكيان القانوني للمنشأة  المنشأة المنصب  بدء العضوية
مدير إدارة هندسة  م5186

 نظم الطاقة
شركة مملوكة للدولة بالكامل،  شركة أرامكو السعودية 

تأسست بموجب مرسوم ملكي 
 هـ 2/2/2238وتاريخ  0رقم م/

 البترول

مدير إدارة الطاقة  م4557
 الكهربائية

شركة مملوكة للدولة بالكامل،  شركة أرامكو السعودية 
تأسست بموجب مرسوم ملكي 

 هـ 2/2/2238وتاريخ  0رقم م/

 البترول

شركة مرافق الكهرباء  عضو مجلس إدارة  م4551
 والمياه بالجبيل وينبع

 الكهرباء والمياه  شركة مساهمة  
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 األستاذ عبيد األجيري، أمين مجلس اإلدارة
وقد انضم  .ذلك التاريخمنذ  المجلسوعمل لدى  م1321في يناير  لمجلس اإلدارةانتخب األستاذ عبيد األجيري أمين ا 

مدير شعبة عالقات الموظفين في المنطقة الوسطى؛  المناصب التالية داخل الشركة: م وشغل2802في عام  للشركة
وكان األستاذ عبيد األجيري عضو ا في العديد من  .ومدير شعبة تنمية القوى العاملة في المنطقة الوسطى؛ ومحلل أول

وحصل األستاذ عبيد األجيري  .للشركةى اللجان ومنها لجنة التنمية األمريكية، والصندوق التعاوني للجنة بالمنطقة الوسط
م 2881م ودرجة الماجستير في تنمية القوى العاملة في عام 2800على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية في عام 
، وهو ليس عضوا  اآلن ولم يكن عضوا  في السابق في مجلس إدارة أي من جامعة والية إنديانا، بالواليات المتحدة األمريكية

 .شركة

 لجان المجلس 

 لجنة المراجعة

بتعيين أعضاء لجنة المراجعة واستبدالهم، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين، ثالثة  المجلسيضطلع 
عبد العزيز بن األعضاء الحاليون في لجنة المراجعة هم  .الشركةواالثنان اآلخران من مساهمي  المجلسمنهم من أعضاء 

)رئيس اللجنة( وصالح بن سعد المهنا وعصام بن علوان البيات وعبد الرحمن بن إبراهيم الُحميد وسليمان صالح الفريح 
وهي المسؤولة  للشركةوتضطلع هذه اللجنة بمسؤولية مراقبة األمور المالية ونظام الحوكمة الداخلي  .بن عبد اهلل السكران

 .م1321واجتمعت تسع مرات في عام  للمجلسعن رفع التقارير 

 اللجنة التنفيذية
صالح بن حسين العواجي واألعضاء الحاليون باللجنة هم  .المجلسأعضاء يختارهم  ستةتتألف اللجنة التنفيذية من 

 علي بن صالح البراكو  )رئيس اللجنة( وصالح بن سعد المهنا وعصام بن علوان البيات ويوسف عبد العزيز التركي
 زياد محمد الشيحةالستبدال  مجلس اإلدارةسيتم تعيين العضو السادس من بين أعضاء  .)بصفته رئيسا  تنفيذيا  للشركة(

، الشركةوتضطلع اللجنة بمراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة . المجلسالذي لم يعد عضوا  في 
وكذا الدراسات  للشركةرة التنفيذية ومراجعة الميزانيات والتقارير السنوية، ومراجعة عروض المشروعات المقدمة من اإلدا

والخطط المناسبة للمشروعات مع االهتمام بتمويل تلك الجوانب المتعلقة بها، كما تضطلع اللجنة بمراجعة أداء الشركة 
كما تضطلع اللجنة  .بشكل منتظم مقارنة بالتوقعات السابقة، والنظر في جميع األمور التي فوضها المجلس بمراجعتها

بالتقارير الالزمة وتجتمع كل شهرين في الظروف العادية وتجتمع في الظروف الطارئة أو االستثنائية بناء   لمجلسابموافاة 
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة التنفيذية اجتمعت عشر مرات خالل عام  .الرئيس التنفيذيعلى طلب رئيس اللجنة أو 

 .م1321

 والموارد البشرية لجنة الترشيحات والمكافآت
 األعضاء الحاليون في اللجنة هم .المجلسأعضاء يختارهم  ستةمن  والموارد البشرية تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت

عبد بن أحمد سليمان بن عبد اهلل القاضي )رئيس اللجنة( وعبد العزيز بن صالح الفريح وصالح بن حسين العواجي و 
وتضطلع اللجنة كل عام  .وعلي بن صالح البراك )بصفته رئيسا  تنفيذيا  للشركة(اهلل العقيل وسعود بن محمد النمر 

وتقديم توصيات إلى المجلس بخصوص ترشيحات العضوية  المجلسبتحديد المؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية 
وضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح في  للمجلسللسياسات المعتمدة، وكذا مراجعة الهيكل التنظيمي  وفقا   الجديدة
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حالة كان أحد األعضاء بالمجلس عضوا بمجلس إدارة شركة أخرى أو مساهما  في تلك الشركة التي تقدم الخدمات إلى 
للتعويضات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء  ، كما تضطلع اللجنة بوضع سياسات واضحةالشركة السعودية للكهرباء

 ذلك في بما الشركة، تضعها التي واللوائح البشرية الموارد سياسات مراجعةو  وكبار المسؤولين التنفيذيين، مجلس اإلدارة
 رؤساء وكذا الرئيس ونواب للشركة التنفيذي الرئيس تعيينو  الشركة لدى التوظيف ومعايير والبدالت والمزايا الرواتب هيكل

 .وتجتمع مرتين في السنة على األقل للمجلس بما سبق وهي المسؤولة عن رفع التقارير ذات الصلة، القطاعات

 اإلدارة التنفيذية

 .للشركةيوضح الجدول أدناه تفاصيل فريق اإلدارة التنفيذية 
 

 المنصب االسم
 الرئيس التنفيذي  ...................  علي بن صالح البراكالمهندس 

 نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد  ...................  بن جويد الشريبيالمهندس فؤاد 
 نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوزيع وخدمات العمالء   ................... المهندس سعد بن حمد المنصور
 نائب الرئيس التنفيذي للمالية  ................... األستاذ أحمد بن محمد الجغيمان

  ..............المهندس صالح بن ناصر السحيباني 
  ...................... المهندس زياد محمد الشيحة 

          .................... الملحم  بن أحمداألستاذ مبارك 

 نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع
 يةستراتيجنائب الرئيس التنفيذي للشؤون اال

 نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ورصد األداء
 المراجع العام  ...........  األستاذ نذير بن عبد المحسن خاشقجي

 للشؤون القانونيةنائب رئيس أول   ..................  األستاذ مطلق بن محمد المطلق
 نائب رئيس أول للخدمات العامة  ..................... األستاذ محمد بن عيسى قدوره

 نائب رئيس أول للشؤون العامة  .......... األستاذ عبد السالم بن عبد العزيز اليمني
 نائب رئيس أول للموارد البشرية  ....................... األستاذ إبراهيم محمد بالغنيم

 أول لسلسلة اإلمداد والعقودنائب رئيس   ............ المهندس عبد الكريم بن عبد اهلل الزكري
بالمملكة العربية  ، الشركة الوطنية لنقل الكهرباءالرئيس التنفيذي  ........................ فرجعويض الدكتور محمد 

 السعودية

ال يوجد أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح بين المصالح الخاصة  النشرةننوه إلى أنه حتى تاريخ نشر هذه 
 .الشركةوالواجبات األخرى لإلدارة التنفيذية المذكورة أعاله وواجباتهم تجاه 

 (م4553ديسمبر  35تنتهي فترة تعيينه في ) التنفيذيالمهندس علي بن صالح البراك، الرئيس 
مهندس أول في الفترة  م وشغل منذ ذلك الحين المناصب التالية:2803أول سنة التحق األستاذ البراك بالشركة كمهندس 

م، مدير عام مكلف لفرع 2801م إلى 2802م؛ مدير عام منطقة كهرباء القصيم في الفترة من 2802م إلى 2803من 
م ونائب 1331 م إلى1333م، عضو اللجنة التنفيذية في الفترة من 1331م إلى 1332المنطقة الوسطى في الفترة من 

وقد عين األستاذ البراك رئيسا تنفيذيا للشركة بموجب القرار  .م1334م إلى 1330الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من 
وقد عمل قبل انضمامه للشركة في مركز األبحاث  .م1331سبتمبر  11( الصادر عن المجلس بتاريخ 1331/13/2)رقم 

 .م2803م إلى 2840م وفي الخدمات االستشارية للسعودية من سنة 2840م إلى 2845والتنمية الصناعية في الفترة من 
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وقد نال األستاذ علي البراك شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية 
م ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في بولدر بالواليات المتحدة األمريكية سنة 2845سنة 
لس اإلدارات التالية: منصب رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للكهرباء من شغل األستاذ البراك عضوية مجا .م2848
 للتدريب العامة م، وهي منظمة عربية تعمل في قطاع الكهرباء؛ منصب عضو مجلس إدارة المؤسسة1338م إلى 1334
ومنصب عضو م، وهي مؤسسة حكومية عامة تعمل في قطاع التدريب الفني والمهني؛ 1334والمهني منذ عام  التقني

 م، وهي جهة تمويلية حكومية تعمل في قطاع التنمية الصناعية.1321مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري منذ عام 
شيحة الم من قبل المهندس زياد محمد 1322يناير  2من  ا  اعتبار  يكرئيس تنفيذفي منصبه األستاذ البراك  استبدالوسيتم 

 رئيس التنفيذي والرئيس المالي" لمزيد من التفاصيل(.)انظر "تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وال

 المهندس فؤاد بن جويد الشريبي، نائب رئيس تنفيذي، نشاط التوليد

م وشغل منذ ذلك الحين المناصب التالية داخل 2801التحق المهندس فؤاد الشريبي بالشركة كمهندس كهربائي سنة  
م، مدير 2808م إلى 2801كيلو فولت( من سنة  003كيلو فولت/ 223)مدير قسم العمليات والصيانة والنقل الشركة: 

م، نائب رئيس للتوزيع وخدمات المشتركين في 2880م إلى 2808التوزيع بمنطقة مكة المكرمة بالمنطقة الغربية من سنة 
، و نائب م1331م إلى 1332م، مدير عام فرع المنطقة الغربية من سنة 1332م إلى 2880المنطقة الغربية من سنة 

م، وشغل منصب نائب الرئيس 1330م إلى 1330التوزيع و خدمات العمالء بقطاع المنطقة الغربية من  –رئيس أول 
وقبل التحاقه بالشركة، عمل األستاذ الشريبي بوظيفة مهندس الصيانة الكهربائية  .م1330التنفيذي لنشاط التوليد منذ 

وهو حائز على شهادة بكالوريوس في الهندسة  .م2801م إلى 2801 بشركة المياه وتوليد الكهرباء، جدة من سنة
ونال درجة الماجستير في الهندسة  .م2803الكهربائية من جامعة سانتا باربرا في كاليفورنيا بالواليات المتحدة سنة

 .م2801الكهربائية من جامعة والية كاليفورنيا سان لويس سنة 

 رئيس التنفيذي لنشاط التوزيع وخدمات العمالء المهندس سعد بن حمد المنصور، نائب ال
مدير شؤون العمالء في  و تقلد منذ ذلك الحين المناصب التالية: .م2805كمهندس سنة  بالشركةالتحق سعد المنصور 
م، ومديرا 2804م إلى 2801مدير قسم العالقات وخدمات العمالء من  .م2801م إلى 2805منطقة األحساء من 
م، نائب رئيس المناطق 2880م إلى 2808م، ومديرا لمنطقة الدمام من 2808م إلى 2804للمنطقة الشمالية من 

م، 1330م إلى 1333م، مدير عام المنطقة الشرقية من 2881م، مدير عام مكلف من 2888م إلى 2880التشغيلية من 
م، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 1331م إلى 1330المنطقة الشرقية من  –نائب أول للرئيس التنفيذي 

بوظيفة مدير مساعد الشؤون  للشركةوقد عمل المهندس المنصور قبل انضمامه  .م1331التوزيع وخدمات العمالء منذ 
م، وعمل أيضا في مكتب 2801م إلى 2802العيون من م، ومشرف في بلدية 2802م إلى 2840البلدية في األحساء من 

ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد  .م2805م إلى 2802لالستشارات الهندسية من 
 .م2840للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية سنة 

 الرئيس التنفيذي للماليةنائب و الرئيس المالي  األستاذ أحمد بن محمد الجغيمان،
مشرف  :الشركةم كمحاسب وشغل منذ ذلك الوقت المناصب التالية في 2802سنة  بالشركةالتحق األستاذ أحمد الجغيمان 

م، ومشرف عالقات العمالء )المنطقة التشغيلية 2805م إلى 2802حسابات المشتركين )المنطقة التشغيلية باألحساء( من 
م، 2804م إلى 2801م، ومدير إدارة المالية والخزينة )المنطقة التشغيلية بالدمام( من 2801م إلى 2805باألحساء( من 

م، وناظر إداري لدائرة المحاسبة العامة 2808م إلى 2804لتشغيلية باألحساء( من مدير دائرة المالية والخزينة )المنطقة ا
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م، ومراقب 2881م إلى 2883من  للشركةم، وناظر إداري قسم الحسابات العامة بالمركز الرئيس 2883م إلى 2808من 
م، وقد عّين 1331م إلى 2880، من (SCECO)مالي ومدير إدارة مراقبة الحسابات بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء 

وهو عضو في مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء منذ عام  .م1330المالية في عام  –في منصب نائب رئيس تنفيذي 
م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إنتاج المياه والكهرباء وّعين نائبا  لرئيس مجلس إدارة تلك 1330

ستاذ الجغيمان كذلك منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء منذذ عام م. ويشغل األ1320الشركة عام 
، تعمل في قطاع نقل الكهرباء. وكان األستاذ للشركةم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل 1322

شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية قبل انضمامه للشركة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ونال الجغيمان قد عمل 
 .م2802المحاسبة من جامعة الملك سعود سنة  في وتخصص

 المهندس صالح بن ناصر السحيباني، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع
م، ومنذ ذلك الوقت شغل مناصب مختلفة 2803كمهندس كهربائي في عام  بالشركةالتحق المهندس صالح السحيباني 

م، 1322م إلى 1330بما في ذلك المدير التنفيذي للهندسة والمشاريع في مجال نقل الطاقة في الفترة من  الشركة،اخل د
م عّين في منصب نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع، وحصل السحيباني على درجة البكالوريوس 1321وفي عام 

م ودرجة الماجستير في الهندسة 2803ملكة العربية السعودية في عام في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، بالم
 .م2800الكهربائية من جامعة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية في عام 

 يةستراتيجالمهندس زياد محمد الشيحة، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اال

 م1321ة للمساهمين التي انعقدت في يناير امالجمعية العمن قبل  إدارة الشركةفي مجلس زياد الشيحة المهندس ُعيِّن 
في عام  العمير بن أحمد قبل أن يتم استبداله في ذلك المنصب بالمهندس عبدالحميد لشركة أرامكو السعودية كممثل
 الشركةكما سيعلن عنه من قبل  ،م1322يناير  2اعتبار ا من  للشركة كرئيس تنفيذي كما سيباشر منصبه الجديد ،م1320

وانضم إلى  .م كمتدرب في إدارة خطوط األنابيب2802وانضم ألرامكو السعودية في عام  في ذلك الوقت. تداولفي موقع 
م ومنذ ذلك الحين شغل مناصب مثل مدير تطوير األعمال الجديدة ومدير 2800برنامج التنمية المهنية كمهندس في عام 

أرامكو السعودية في مختلف األقسام واإلدارات، بما في ذلك قسم العمليات  العالقات العامة ومدير تخطيط المرافق لدى
وشغل كذلك منصب  .والصيانة وقسم الهندسة والمشروعات، في مرافق النفط والغاز وخطوط األنابيب داخل وخارج المملكة

وحصل على درجة  .ة الفلبينمكو السعودية في جمهورينائب رئيس التخطيط العام ألحد المشاريع المشتركة الدولية ألرا
م 2800البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالمملكة العربية السعودية، في عام 

وعلى درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية "نظم التحكم" من جامعة رايس، بالواليات المتحدة األمريكية، في عام 
 .م2882
 الملحم، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ورصد األداء بن أحمد مبارك
م، 2800مبارك الملحم إلى الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية كمهندس أول في يناير  األستاذانضم 

عادة  م2881م ومن ثم مدير إدارة تخطيط النظم في 2881وحصل على ترقيات ليشغل منصب المهندس المدير في  وا 
م في المملكة وتأسيس الشركة أصبح السيد مبارك المدير التنفيذي لتخطيط النظم وبعدها 1332الهيكلة لقطاع الكهرباء في 

وقبل التحاقه بالشركة، عمل السيد مبارك الملحم محاضر ا في قسم الهندسة  .م1320أصبح نائب الرئيس التنفيذي في عام 
وقد حصل على شهادة  .م2800-2801الكهربائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران ما بين العام 

على  2800م و2802في  البكالوريس والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية أريزونا في الواليات المتحدة
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كما عمل السيد مبارك الملحم مع لجان وفرق بحثية عدة تهتم بعدد من المواضيع المتعلقة بالكهرباء في المملكة،  .التوالي
 .كما شارك في تأليف أوراق فنية في مجاالت تشغيل وتخطيط النظم الكهربائية

 عام مراجعاألستاذ نذير بن عبد المحسن خاشقجي، 
في عام  المراجعةم، ثم شغل مناصب رئيس إدارة 2804داخلي في عام  راجعكم بالشركةخاشقجي  ستاذاألالتحق 
العام بقسم  المراجعم، ومساعد 2880م، ومدير التدقيق الداخلي في عام 2884في عام  المراجعةم، ومدير إدارة 2882

وقبل عمله في  .م1320في عام للشركة م، والمراجع العام 1330المالية وتقنية المعلومات للشركة المدمجة في عام 
م إلى 2844والمالية لدى ديوان المراقبة العامة في الفترة من  ةالمراجعالشركة وسابقاتها، عمل السيد خاشقجي في مجال 

م، ولدى الشركة السعودية لخدمات 2805م إلى 2800للسيارات في الفترة من  م، وعمل لدى الوكالة العربية2800
 .م2882م إلى عام 2882م، ولدى شركة أرامكو السعودية من عام 2804م إلى 2805السيارات والمعدات في الفترة من 

 .م2884كما حصل السيد خاشقجي على درجة البكالوريوس في المحاسبة في عام 

 مد المطلق، نائب رئيس أول للشؤون القانونيةاألستاذ مطلق بن مح
م كعضو في اللجنة التنفيذية للشؤون القانونية وشغل منصب نائب رئيس 1333سنة  بالشركةالتحق األستاذ مطلق المطلق 
مستشارا قانونيا بوزارة الصناعة والكهرباء في  للشركة وسبق أن عمل قبل انضمامه .م1333أول للشؤون القانونية في عام 

م منصب 2885م حيث ترقى إلى مرتبة كبير المستشارين القانونيين، ومن ثم شغل في عام 2885م إلى 2844الفترة من 
المستشار القانوني لشركة الموارد للتجارة والتسويق المحدودة، ثم انتقل ليعمل بوظيفة مستشار قانوني بمكتب صالح 

وقد نال األستاذ المطلق شهادة البكالوريوس في  .م1333م إلى 2881جيالن لالستشارات القانونية في الفترة من الح
م ودرجة الماجستير 2845الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية سنة 

 .م2800مريكية سنة في القانون من جامعة تولين بالواليات المتحدة األ

 األستاذ محمد بن عيسى قدوره، نائب رئيس أول للخدمات العامة

وشغل منصب نائب الرئيس لخدمة العمالء  .م2805التحق األستاذ قدورة بالشركة كنائب رئيس مكتب الرئيس في عام 
م، ونائب 1332م إلى 2880م، ونائب الرئيس للهندسة والمشاريع في الفترة من 2880م إلى 2801والتوزيع في الفترة من 

كما  .م1321م إلى 1335م، والمدير التنفيذي )للشركة المدمجة( من 1335م إلى 1331الرئيس للخدمات العامة من 
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالمملكة العربية السعودية حصل على درجة 

كما  .م2802م ودرجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة داالس، بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2840في عام 
ا على شهادة دبلوم متقدمة في اإلدارة من جا  .م2880معة هارفارد، بالواليات المتحدة األمريكية في عام حصل أيض 

 األستاذ عبد السالم بن عبد العزيز اليمني، نائب رئيس أول للعالقات العامة
م عندما 1322م كأمين لمجلس اإلدارة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1333اليمني بالشركة سنة األستاذ التحق 

م 1333وكان عضو ا بلجنة الموازنة في الفترة ما بين  .للشؤون العامة وعالقات المساهمينتولى منصب نائب رئيس أول 
وسبق أن عمل قبل انضمامه للشركة في وزارة التجارة  .م1331م كما كان عضو ا في اللجنة التنفيذية منذ عام 1331و

من جامعة الملك سعود، بالمملكة  وقد حصل على درجة البكالوريوس في اآلداب .م1333م و2800والصناعة بين عامي 
 .م2801العربية السعودية في عام 
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 الموارد البشرية –األستاذ إبراهيم محمد بالغنيم، نائب رئيس أول 

وهو مسؤول عن ثالثة قطاعات، من بينها إدارة الموارد  .م2808لغنيم إلى الشركة في عام اب األستاذ إبراهيم انضم
وقبل ترقيته إلى منصب نائب الرئيس األول، خدم  .البشرية، وتنظيم وتخطيط الموارد البشرية، وخدمات الموارد البشرية

لوريوس في اللغة لغنيم على درجة البكااوقد حصل السيد ب .لغنيم كعضو مجلس إدارة تنفيذي إلدارة الموارد البشريةاالسيد ب
 .م2808اإلنجليزية من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية في عام 

 المهندس عبد الكريم بن عبد اهلل الزكري، نائب رئيس أول لسلسلة اإلمداد والعقود
مدير  :الشركةم، وشغل منذ ذلك الحين المناصب التالية في 2802كمهندس مدني سنة  بالشركة المهندس الزكريالتحق 

وشغل المهندس عبد  .قسم العقود؛ ومدير إدارة التخطيط المؤسسي؛ والمدير التنفيذي لقسم تنظيم وتخطيط الموارد البشرية
م، وقد حصل على درجة البكالوريوس في 1321الكريم الزكري منصب نائب رئيس أول لسلسلة اإلمداد والعقود في عام 

 .م2802فهد للبترول والمعادن، بالمملكة العربية السعودية في عام الهندسة المدنية من جامعة الملك 

 الدكتور محمد فرج، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء بالمملكة العربية السعودية

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباءيعمل الدكتور محمد فرج بصفته الرئيس التنفيذي ونائب رئيس قسم صيانة األصول لدى 
في عام بالشركة ، حيث التحق للشركة السعودية للكهرباءبالمملكة العربية السعودية، وهي شركة مستقلة مملوكة بالكامل 

م أصبح مدير عمليات األنظمة وتمت ترقيته في 2880وفي عام  .م وعمل بمختلف المهام الهندسية ومهام اإلدارة2800
م تولى المنصب الذي يشغله اآلن، وحصل على 1321في عام  .وحدةم إلى مدير تنفيذي، لمنطقة النقل الم1330عام 

م وعلى درجة 2880درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 
 .م2802في عام  البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية

ورقة بحث محلي ا ودولي ا ويشرف حالي ا على اإلدارة العليا بالشركة في قسم أمن نظام  13وقد نشر الدكتور فرج أكثر من 
 .الطاقة في جامعة الملك سعود

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والرئيس المالي

قبل وزارة المياه والكهرباء ومن ثم يتم انتخابهم، كما هو من  ابتداء   مجلس إدارة الشركةفي  الحكومة ممثلي ترشيحيتم 
  من الجمعية العامة للمساهمين ولمدة ثالث سنوات في العادة. ،مجلس اإلدارة في الحال بالنسبة إلى باقي األعضاء

ابتداء  ثم يتم انتخابه من الجمعية العامة  مجلس إدارة الشركةبترشيح ممثلها في  أرامكو السعوديةوبنفس الطريقة تقوم 
وليس  مع الشركةلم يكن ألي من أعضاء المجلس تعاقدات ألطراف معنية و  للمساهمين لمدة ثالث سنوات في العادة.
 هذه. نشرة اإلصدارهناك أي من هذه التعاقدات حتى تاريخ 

وقد تم تعيين الرئيس التنفيذي الحالي من قبل المجلس في  .أما الرئيس التنفيذي فيعينه المجلس ويحدد مكافأته ومدة تعيينه
وكما في تاريخ نشرة اإلصدارة هذه، ليس ألي  .م1320ديسمبر  02م على أن يستمر في عمله حتى 1331أكتوبر  2

وقد عّين المجلس المهندس زياد محمد  .عضو في المجلس أو مسؤول في الشركة أي عقد خدمة أو توظيف مع الشركة
 من عنه سيعلن كما، م1322يناير  2الشيحة ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة على أن يسري هذا القرار اعتبارا  من 

، كان السيد الشيحة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي لنظم بالشركةوقبل التحاقه  .الوقت ذلك في تداول موقع في الشركة قبل
وقد حصل السيد الشيحة على درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من معهد  .الكهرباء في شركة أرامكو السعودية

ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير في الهندسة )نظم التحكم( من جامعة رايس في 
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ة العربية الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملك م ودرجة البكالوريوس في2882هيوستن عام 
 .م2800السعودية في عام 

 2/41/1330وقد تم تعيين الرئيس المالي الحالي، األستاذ أحمد بن محمد الجغيمان، بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 
بعقد عمل غير محدد المدة موافق للنموذج المعتمد م(، ويرتبط بالشركة 0/1/1330وافق مهـ )ال18/5/2218بتاريخ 

 لموظفي الشركة اآلخرين وينص العقد على أن يؤدي مهامه ومسؤولياته وفقا  لنظام العمل ولوائحه ذات الصلة.

 الموظفون

 .سعوديون٪ 04،30 حوالي منهم موظف ا 18،554 المجموعة لدى العاملين عدد بلغ م1320 يونيو 03 في

 .م1320يونيو  03حسب فئاتهم الوظيفية في  المجموعةويوضح الجدول التالي توزيع موظفي 
 

 عدد الموظفين المناصب الوظيفية
 25  ...................................................................... مناصب قيادية –اإلدارة العليا 

 2،405  .................................................................... منصب مدير –اإلدارة الوسطى 
 14،444  ..................................................................................... مناصب أخرى

 41،007  ......................................................................... مجموع المناصب الوظيفية

 أعاله:وتوضيحا للجدول الوارد 

تشمل الوظائف التالية: الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس تنفيذي، ونائب رئيس أول، وأعضاء  المناصب القيادية العليا
 .تنفيذيين

 .تشمل جميع المدراء، ورؤساء األقسام، والمراقبين، والمشرفين، ورؤساء الفرق ومراقبي العمال المناصب اإلدارة الوسطى

 .وظيفة ال تقع ضمن الفئتين المذكورتينتشمل أية  المناصب األخرى

بحسب فئات النشاط  شركة النقل الوطنية للكهرباءو الشركةتوزيع األشخاص العاملين لدى  ويبين الجدوالن التاليان
 .في العامين الماضيين الرئيسية وبحسب نسبة السعودة

 الشركة. 2

 القسم

 ديسمبر 35كما في 
 م4554 م4555 

السعودة  سعوديينغير  سعوديون
)%( 

السعودة  غير سعوديين سعوديون
)%( 

 8334 00 030 8232 40 420 سلسلة اإلمداد
 4838 13 108 - - - الهندسة والمشاريع

 0135 02 280 0432 10 258 التخطيط ومراقبة األداء
 1438 150 502 4235 280 544 الموارد البشرية
 8232 110 0،515 8030 101 2،020 الخدمات العامة

 8534 11 208 8130 13 514 المالية
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 القسم

 ديسمبر 35كما في 
 م4554 م4555 

السعودة  سعوديينغير  سعوديون
)%( 

السعودة  غير سعوديين سعوديون
)%( 

 8233 2،222 22،200 0838 2،282 23،120 التوزيع وخدمة العمالء
 0233 2،218 2،802 0238 2،220 5،242 اإلنتاج

 88.4 4،104 45،117 88.3 4،132 44،556 المجموع

 شركة النقل الوطنية للكهرباء. 4

  

 ديسمبر 13كما في 
 م1131 م1133 

السعودة  غير سعوديين سعوديون
)%( 

السعودة  غير سعوديين سعوديون
)%( 

 3100 916 173,3 0101 3 3 شركة النقل الوطنية للكهرباء
 

 السعودة
عدد ا من المراكز التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى  الشركة لغرض رفع نسبة السعودة من القوة العاملة لديها، وضعت

مكاناتهم  .مهارات موظفيها وا 

بتسهيل حصول موظفيها  الشركةمؤخرا  بتوقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك السعودية تقوم من خاللها الشركة وقد قامت 
% من تكلفة التمويل فقط والتي ال 43 ما نسبته الشركةووفقا  لهذه االتفاقيات ستتحمل  .على تمويالت لشراء المساكن

وذلك طالما  بعد استيفاء الموظف والبنك الممول لشروط معينة وضعتها الشركةيدخل فيها مبلغ التمويل األساسي وذلك ل
 .بالشركةظل هذا الموظف موظفا  

 الئحة حوكمة الشركات

من الئحة حوكمة الشركات  25و 22و  21و  23و  8بتطبيق كل القواعد اإللزامية الواردة في المواد  الشركةقامت 
أيضا  بتطبيق معظم القواعد االسترشادية  الشركةكما قامت  .)الئحة حوكمة الشركات(الصادرة عن هيئة السوق المالية 

وال سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح  الئحة حوكمة الشركات،الواردة في 
 .والشفافية

ذوي المناصب القيادية للقيام بإعداد الشركة على تشكيل لجنة تتألف من عدد من موظفي  الشركةوقد وافق مجلس إدارة 
 .الئحة حوكمة الشركاتفي  بهدف تطبيق القواعد االسترشادية الواردة بالشركةمة خاصة كو قواعد ح

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية

إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين، وهي  يرفعها مجلس اإلدارةبتوصية  أعضاء مجلس إدارة الشركةيتم تحديد أتعاب 
أعضاء مجلس اإلدارة )بما فيها المكافآت وقد بلغ إجمالي مكافآت  .بهذا الشأن المجلسالمختصة برفض أو إقرار توصية 

من حيث األجر عن السنوات  )من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي( كبار مسؤولين تنفيذيين ةالعينية( وأعلى خمس
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مليون لاير  8،041،430 مليون لاير سعودي و 0،484،215 م ما مجموعه1321م و1322م و1323المنتهية في 
 .مليون لاير سعودي على التوالي 8،182،030و سعودي 

 مزايا الموظفين

 برنامج االدخار

إذ يهدف هذا  برنامج ادخار اختياري كحافز لموظفيها، ولمواصلة استقطاب الموظفين السعوديين المؤهلين الشركةأعدت 
في إطار  .نهاية فترة خدمتهمالبرنامج إلى تحفيز الموظفين السعوديين ويتيح لهم االستفادة من مدخراتهم عند التقاعد أو في 

باستقطاع جزء من راتب الموظف المشارك واستثماره لصالح الموظف في صناديق االستثمار  الشركةبرنامج االدخار، تقوم 
مع الموظف المشارك بمبلغ إضافي  الشركة وتساهم .منخفضة المخاطر، بما يتماشى مع شروط االستثمار اإلسالمي

بما  الشركةا تساهم كم ،سنوات العضوية في برنامج االدخار حسب اشتراك ذلك الموظف وذلك علىيعادل نسبة معينة من 
 .رفي برنامج االدخا إكمال الموظف لعشر سنواتاالشتراك الشهري للموظف بعد % من 233يعادل 

 برنامج اإلقراض

لموظفيها السعوديين ما يحتاجونه من قروض كجزء من برنامج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة  الشركةتقدم 
ويتم توفير هذا التمويل  .( بما يمكن الموظفين من امتالك أو بناء أو استكمال بناء السكن المناسبالمرابحةاإلسالمية )

وتساهم الشركة مع موظفيها بتحمل  .إلى عشرين عام ا لاير سعودي و ذلك لمدة تصل 2،133،333بمبلغ يصل إلى 
ألي سبب من  الشركةمن تكاليف هذا التمويل، بحيث تنتهي هذه المساهمة بمجرد انتهاء خدمة الموظف لدى  43%

 .األسباب

 .موظف من هذا البرنامج 0،013م، استفاد نحو 1321ديسمبر  02في 

 برامج األسهم 

 للموظفين حاليا  وال أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال المصدر.ال توجد أي برامج أسهم 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

 :على ما يلي للشركة أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، وأمين الشركة، واإلدارة العليايؤكد 

 اإلفالس في أي وقتوعهم إلجراءات أنه لم يسبق أن أعلن إفالسهم أو خض. 

 في السنوات الخمس السابقةفي منصب إداري أو إشرافي لدى شركة معسرة  أنهم لم يعملوا. 

 ليس لديهم وال ألي  من نظام الشركات فإنه 10باستثناء أسهم عضوية مجلس اإلدارة المطلوبة بموجب المادة  أنه
 .وشركاته التابعة المصدرمن أقاربهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دين 

 وشركاته التابعة المصدرليس لديهم وال ألي من أقاربهم مصلحة في أعمال  أنه. 
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 مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات 

عرض المعلومات المالية" و"ملخص التالي جنبا  إلى جنب مع المعلومات الموضحة في " ينبغي قراءة المناقشة والتحليل
 " والقوائم المالية.المعلومات المالية

للمبادئ المحاسبية التي جرى إعدادها وفقا   القوائم الماليةونتائج العمليات على  للمجموعةوتستند مناقشة الوضع المالي 
من الممكن أن  وتحتوي هذه المناقشة على إفادات مستقبلية تشتمل على مخاطر وشكوك. .المتعارف عليها في المملكة

اختالفا  جوهريا  عن تلك المتوقعة في اإلفادات المستقبلية نتيجة لعدة عوامل  المجموعةتختلف النتائج الفعلية التي حققتها 
هذه، وعلى وجه التحديد تحت عناوين  صدارنشرة اإلمن بينها ما هو مذكور أدناه وما هو مذكور في مواضع أخرى من 

 ".عوامل المخاطرة" و"اإلفادات المستقبلية"

 " لمناقشة مصدر األرقام المذكورة في هذا القسم."عرض المعلومات الماليةراجع قسم 

 نظرة عامة

"( هي المجموعة" أو "للكهرباءمجموعة الشركة السعودية "عبارة وشركاتها التابعة والفرعية )يشار إليهم مجتمعين ب الشركة
، بشكل مباشر و %0231 فيها ما نسبته الحكومةوتمتلك  المملكةشركة محتكرة لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في 

 بالتصنيفات التالية: هذه نشرة اإلصدارتاريخ مصنفة كما في  الشركة إنكما  غير مباشر.

 

 تعريف التصنيف الوكالة المصّنفة التصنيف

A1 درجة متوسطة عليا، مخاطرة ائتمانية منخفضة موديز 

AA- جودة ائتمانية عالية، مخاطر تعثر منخفضة جدا   فيتش 

AA- قدرة عالية جدا  على الوفاء بااللتزامات المالية ستاندرد آند بورز 

 

، التي تملك المملكةفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء  لمجموعةوتتمثل األنشطة الرئيسية 
 123،100من الكهرباء المجموعة هذا وبلغ إجمالي مبيعات  .دول مجلس التعاون الخليجيأكبر اقتصاد من بين 
%( منها لعمالء الشريحة السكنية، كما تم بيع 53غيغاواط/ساعة ) 213،121م، تم بيع 1321غيغاواط/ساعة في عام 

%( إلى عمالء 2130غيغاواط/ساعة ) 08،112%( إلى عمالء الشريحة الصناعية و2432غيغاواط/ساعة ) 22،422
كما تم بيع الكمية المتبقية البالغة  %( إلى العمالء الحكوميين.2131غيغاواط/ساعة ) 03،028الشريحة التجارية و

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو %( إلى عمالء آخرين، مثل العمالء الزراعيين031غيغاواط/ساعة ) 0،420
 وغيرهم من العمالء.

مليون لاير سعودي  00،121م نحو 1321 ديسمبر 02للسنة المنتهية في  للمجموعةوقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 
عودي للسنة مليون لاير س 14،822م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  03،543)مقارنة بمبلغ 
مليون لاير  1،120مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  1،512 الشركةم( وبلغ صافي دخل 1323ديسمبر  02المنتهية في 

 م(.1323ديسمبر  02مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  1،148م و1322ديسمبر  02سعودي للسنة المنتهية في 
 25،402م نحو 1320يونيو  03خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  للمجموعةهذا وقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 
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م( 1321يونيو  03مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  25،331مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ 
 03ستة أشهر المنتهية في مليون لاير سعودي خالل فترة ال 444مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  025وبلغ صافي دخلها 

مليون لاير سعودي )مقارنة بمبلغ  110،322 المجموعةم، بلغ إجمالي موجودات 1320يونيو  03في و  م(.1321يونيو 
م 1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  120،252م و1321ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  100،501

 م(.1323ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  283،041و

 مؤشرات األداء
 م.1321م 1322م 1323ديسمبر  02ألساسية لألعوام المنتهية في ا الشركةفيما يلي عرض لمؤشرات أداء 

 م1321 م1322 م1323 

 )مليون لاير سعودي( 
 00،121 03،543 14،822  ............................................... اإليرادات التشغيلية

 0،130 1،432 1،580  .................................................... إجمالي الربح
 1،512 1،120 1،148  .................................................... الدخلصافي 

 210،151 250،140 205،105  ........................................ الموجودات الثابتة، صافي
 50،818 52،080 53،143  .................................................حقوق المساهمين

 14،200 18،453 11،500  .............................................. المتداولة الموجودات
 23،420 00،803 14،210  .............................................. المتداولة المطلوبات

 1،088 2،801 2،053  .................................... الدخل من النشاطات التشغيلية
 

 م1321 م1322 م1323 

 %23 %23 %24  ..................................... اإليرادات التشغيليةمعدل نمو 
%21 (%0) %88  .......................................... معدل نمو صافي الدخل  
%23342 %0302 %8318  .......................................... (2)معدل إجمالي الهامش  
%4312 %4312 %0324  .......................................... (1)معدل صافي الهامش  

%2345 %2311 %2350  ................................... (0)العائد على حقوق المساهمين  
%2351 %2308 %2310  ................................... (2)الموجودات الثابتةالعائد على   
 13 28 12  .................................. (5)الموجودات الثابتة معدل دوران

 334 3321 3322  ........... )لاير سعودي( العائد على السهم من النشاطات التشغيلية
 3312 3350 3355  ................. )لاير سعودي( العائد على السهم من صافي الدخل

 3310 3341 3384  ................................................... (1)التداولنسبة 

 ___________  
 مقسوما  على اإليرادات التشغيلية للسنة.( معدل إجمالي الهامش = إجمالي الربح للسنة 2)
 ( معدل صافي الهامش = صافي الدخل للسنة مقسوما  على اإليرادات التشغيلية للسنة.1)
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 ( العائد على حقوق المساهمين = صافي الدخل للسنة مقسوما  على رصيد حقوق المساهمين نهاية السنة.0)
 ل للسنة مقسوما  على رصيد صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة.( العائد على الموجودات الثابتة = صافي الدخ2)
 ( معدل دوران الموجودات الثابتة= اإليرادات التشغيلية للسنة مقسومة  على رصيد صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة.5)
 المطلوبات المتداولة في نهاية السنة. ل = رصيد الموجودات المتداولة في نهاية السنة، مقسومة  على رصيدالتداو ( نسبة 1)

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

عما تكون قد احتوته اإلفادات  يرإلى حد كب واألداء واإلنجازات مختلفةالنتائج  تجعل حقيقةإن العديد من العوامل قد 
ضافة إلى المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا باإل .المستقبلية صراحة  وضمنيا  من النتائج واإلنجازات واألداء

 هذه.   نشرة اإلصدارمثل هذا التأثير وفقا  للوصف المذكور في قسم "المخاطر والعوامل" من 

فيما يلي مناقشة للعوامل الرئيسية التي أثرت أو من "، عوامل المخاطرةإضافة إلى المخاطر والعوامل المذكورة في قسم "
 .المجموعةالمتوقع أن تؤثر على نتائج عمليات 

 النمو في طلب العمالء

غيغاواط  128،112م إلى 1323في عام  غيغاواط/ساعة 121،110للطاقة من  المجموعةزاد حجم استهالك عمالء 
م 1321في عام  غيغاواط/ساعة 123،100م( ثم إلى 1322% في عام 035م )بزيادة بلغت 1322ساعة/في عام 
وكان السبب وراء هذه الزيادة في االستهالك هو عمالء الشريحة التجارية حيث م(. 1321% في عام 832)بزيادة بلغت 

خرى األ الشرائحم. وفي إطار 1321% في عام 1330م وبواقع 1322% في عام 2138زاد استهالك هذه الشريحة بواقع 
% لعمالء الشريحة الصناعية في عامي 2% وانخفاضا  بنسبة 831للعمالء الرئيسيين، شهدت التغييرات زيادة بواقع 

% بالنسبة لعمالء الشريحة الحكومية في 2330% وزيادة بنسبة 035م على التوالي وانخفاضا  بنسبة 1321م و1322
م 1322% لعمالء الشريحة السكنية في عامي 2332و% 331م على التوالي وبزيادات بلغت 1321م و1322عامي 

 م على التوالي.1321و

فمنذ تأسيس الشركة في  هو الزيادة في أعداد العمالء، المملكةوكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الكهرباء في 
% 531)بزيادة بلغت م 1323ديسمبر عام  02مليون في  1م، زاد عدد عمالئها بصفة سنوية حيث وصل إلى 1333عام 

 02مليون في  134م( و1322% في عام 533م )بزيادة بلغت 1322ديسمبر  02مليون في  130م( و1323في عام 
كما أن هناك عامال  آخر يفسر هذا االرتفاع في الطلب على م(. 1321% في عام 132م )بزيادة بلغت 1321ديسمبر 

مما أدى إلى ارتفاع الطلب في أوقات الذروة خالل شهور  الكهرباء وهو قرب وتالحم شهر رمضان بشهور الصيف
فكلما يستهلك العمالء المزيد من  الصيف نتيجة لتصادف فترتين من فترات الذروة التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء.

ك كهرباء ذات تعرفة الكهرباء يتم نقلهم إلى شريحة تعرفة أعلى مما يؤدي إلى زيادة في اإليرادات نتيجة للزيادة في استهال
 التعرفة". – الشركةوصف نشاط راجع "أعلى. 

 التعرفة الخاضعة للتنظيم

وتحدد التعرفة  .المملكةبشكل أساسي من مبيعات الخدمات الكهربائية لعمالئها داخل  للمجموعةتتحقق اإليرادات التشغيلية 
، بينما تحدد التعرفة هيئة تنظيم الكهرباءبناء على توصية من  مجلس الوزراء قبل من بعمالء الشريحة السكنيةالخاصة 

)مع تقيدها بضوابط معينة(.  وفي كل األحوال تخضع هيئة تنظيم الكهرباء الخاصة بعمالء الشرائح األخرى من قبل 
 ".التعرفة – وصف الشركةراجع قسم " هللة لكل كيلو واط/ساعة. 3،11التعرفة لحد أقصى قدره 
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 م وعكست:1333بدون أي تغيير في الغالب منذ عام  المملكةم، ظلت تعرفة الكهرباء المطبقة في 1323وقبل يوليو 

هللة لكل كيلو واط/ساعة للمستخدمين من الشريحة الصناعية وبعض المستخدمين من  21تعرفة موحدة تبلغ  ●
 الشريحتين الطبية والتعليمية.

هللة لكل كيلو واط/ساعة على حسب الكمية التي  11ل كيلو واط/ساعة إلى هلالت لك 5تعرفة متغيرة تتراوح من  ●
 يستهلكها المستخدمين من الشرائح السكنية والتجارية والحكومية.

هللة لكل كيلو واط/ساعة على حسب الكمية التي  21هلالت لكل كيلو واط/ساعة إلى  5تعرفة متغيرة تتراوح من  ●
 الزراعية وبعض المستخدمين من الشرائح الدينية والخيرية.يستهلكها المستخدمين من الشريحة 

م، تم تطبيق هيكل تعرفة معدلة للعمالء من الشرائح الحكومية والتجارية والصناعية مع استمرار 1323واعتبارا  من يوليو 
 11تعرفة موحدة تبلغ وبموجب هذه التعرفة المعدلة، يدفع المستخدمون الحكوميون  تعرفة الشريحة السكنية بدون تغيير.

هللة لكل كيلو  21هللة لكل كيلو واط/ساعة مستخدمة بينما يدفع عمالء الشريحة التجارية تعرفة متغيرة تتراوح من 
هللة لكل واط/ساعة على حسب الكمية المستهلكة ويدفع عمالء الشريحة الصناعية تعرفة متغيرة على  11واط/ساعة إلى 

رة التي يحدث فيها هذا االستهالك خالل السنة وللعمالء الذين يمتلكون عدادات رقمية يكون حسب الكمية المستهلكة والفت
 على حسب الفترة التي يحدث فيها االستهالك خالل اليوم.

مليار لاير  2،5بواقع  المجموعةم من إيرادات 1323وقد زادت التغيرات التي طرأت على التعرفة المطبقة في يوليو 
م مقارنة في كل 1322مليار لاير سعودي في النصف األول من عام  2،4لثاني من ذلك العام وبواقع سعودي في النصف ا

مليار لاير  1،4وقد ارتفعت اإليرادات بصفة عامة من بيع الكهرباء بواقع من الحالتين بالفترة ذاتها من العام الذي سبق. 
 ع إلى التغييرات التي طرأت على التعرفة.م ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا االرتفا1322سعودي في عام 

 التكلفة وتوفر الوقود

يتم توريد جميع أنواع الغاز الطبيعي والوقود السائل )والذي يشمل الديزل، والزيت الخام الخفيف، وزيت الوقود الثقيل( 
 أرامكو السعوديةترط على بموجب ترتيبات طويلة األجل والتي تش أرامكو السعوديةمن  للمجموعة لمحطات التوليد التابعة

عالوة على  والتي هي اآلن أقل من سعر السوق لهذا الوقود. الحكومةباألسعار التي تحددها  المجموعةتزويد الوقود إلى 
(، 447)القرار رقم م 31/23/1331هـ )الموافق لـ 38/38/2214بتاريخ  114رقم لقرار مجلس الوزراء ذلك، ووفقا  

وفي الوقت الذي ظل فيه سعر  بموجب ترتيبات توريد الوقود هذه. رامكو السعوديةسداد مستحقات الوقود أل الشركةترجئ 
ال يوجد ما يضمن فإنه ثابتا  بدون تغيير خالل السنوات الثالث الماضية المعنية هنا،  أرامكو السعوديةالوقود المورد من 

. فإذا أرامكو السعوديةهذا الترتيب المبرم مع ها من الوقود من خالل كامل احتياجاتستكون قادرة على تأمين  المجموعةأن 
، فإن أية ترتيبات أرامكو السعوديةترتيبها الحالي مع  من خالل كافة احتياجاتها من الوقودتأمين  المجموعةلم تستطع 

تؤثر سلب ا على نتائج  حاليا  وبالتالي قدقد تجريها الشركة مستقبال  قد تتم بتكلفة أعلى مما تدفعه الشركة بديلة لتوريد الوقود 
على مورد واحد للوقود من األطراف ذات العالقة بأسعار  المجموعةتعتمد  - عوامل المخاطرةراجع " .الشركة عمليات
، حيث للشركةوبغض النظر عن هذا، ال تزال تكاليف الوقود تشكل جزء ا كبير ا من التكاليف التشغيلية  ".الحكومةتحددها 
% من تكلفة 1334م و1320يونيو  03نظير فترة الستة أشهر المنتهية في  الشركة% من تكلفة مبيعات 2430تشكل 
 م.1321ديسمبر 02في السنة المنتهية في الشركة مبيعات 
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 تكلفة الطاقة المشتراة

المالحة والمحطات المستقلة إلنتاج لمؤسسة العامة لتحلية المياه ا -الطاقة من ثالثة مصادر رئيسية  المجموعةتشتري 
يتم شراء  من المنتجين الذي لديهم طاقة إنتاجية فائضة. مالطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء وغيره

 المحطات المستقلة إلنتاج الطاقة وومن  الحكومةبتعرفة محددة من لمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الكهرباء من ا
بأسعار متفق عليها بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل )من خالل  ات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءالمحط

ديسمبر  02وفي السنة المنتهية في  المحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء(. وذلك في حالة شركة المياه والكهرباء
وفي الوقت الذي ظلت فيه  لكهرباء اإلضافية من موردين آخرين.غيغاواط/ساعة من ا 12،112 الشركةم، اشترت 1321

نظير مشترياتها من الكهرباء ثابتة على مدار الثالث سنوات الماضية المعنية هنا، فقد  المجموعةاألسعار التي تدفعها 
ات من الوقود اإلضافي ازدادت تكاليف الكهرباء على مدار الفترة الماضية المعنية هنا بصفة أساسية نتيجة زيادة المشتري

وال يوجد ما يضمن بقاء األسعار المفروضة من هؤالء الموردين اآلخرين ثابتة  بسبب الزيادة في الطلب على الكهرباء.
 .المجموعةبدون تغيير فأية زيادة ريما تؤثر سلب ا على نتائج عمليات 

 العالقة مع الحكومة

وباإلضافة إلى  .الشركةولديها صالحية تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة  الشركة المساهم المسيطر في الحكومةتعتبر 
والجهة المنظمة لها، وكما أن  المجموعةأيضا  أكبر عمالء  الحكومة، فإن الشركةكونها مساهما  مالكا  لحصة األغلبية في 

هذا  حدثوقد  هذا الدعم في المستقبل. في الماضي وُيتوقع أن تستمر في تقديم للمجموعةقدمت دعما  ماليا  كبيرا   الحكومة
الكهرباء الموردة  علىعن األرباح وفرض تعرفة أعلى  والتنازل بدون فوائدقروض بعدة أشكال مثل الالدعم في الماضي 

مداد المجموعةإلى العمالء من الشريحة الحكومية   للمجموعةوالسماح  أرامكو السعوديةالوقود المدعوم عن طريق ب وا 
المؤسسة العامة  وثمن الطاقة التي تحصل عليها من أرامكو السعوديةبالدفع اآلجل لثمن الوقود الذي تحصل عليه من 

أرامكو  لشركة مبالغ كبيرة مستحقة سدادمسؤولية  الحكومةباإلضافة إلى تحمل ، اتالبلدي ورسوملتحلية المياه المالحة 
العالقة مع  – وصف الشركة، فضال  راجع "الحكومةمع  المجموعةللمزيد من التفاصيل الخاصة بعالقة  السعودية.
 ".الحكومة

 تباين االستهالك حسب الموسم

وبصفة عامة، يزداد الطلب على الكهرباء بشكل أكبر في فترة الصيف الحارة  بأنها موسمية، الشركةتتسم مبيعات كهرباء 
 سبتمبر( عنه في فترة الشتاء الباردة )من أكتوبر إلى أبريل( نظرا  لالستخدام المتزايد للمكيفات الهوائية.)من شهر مايو إلى 

ونتائج العمليات نحو االرتفاع في الربعين الثاني  المجموعةونتيجة لهذا التباين في االستهالك حسب الموسم، تتجه إيرادات 
 م.والثالث عن الربعين األول والرابع من كل عا

 الرئيسيبرنامج النفقات الرأسمالية 

 –السيولة والموارد الرأسمالية —"للنفقات الرأسمالية والذي يأتي ذكره تحت عنوان  كبيرا  حاليا  برنامجا   المجموعةتباشر 
من  النقديةتدفقاتها  أن تستخدم الشركةومن أجل تمويل برنامج النفقات الرأسمالية هذا، تتوقع  النفقات الرأسمالية".

في  المتمثلة الشركةونظرا  لسياسة  عمليات االقتراض التي تقوم بها بشكل كبير في السنوات القادمة. أن تزيد منو العمليات 
( "رسملة تكلفة االقتراض –السياسات المحاسبية الهامة راجع ") على جميع عمليات االقتراض طويلة األجل الفوائدرسملة 

في السنوات  المجموعةبالخاصة دخل ال قائمةاالقتراض بشكل جوهري على  اتأن تؤثر هذه الزيادة في عملي يتوقع ال فإنه
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ومع ذلك، يتوقع أن تفضي النفقات الرأسمالية المتزايدة إلى زيادة جوهرية في الموجودات الثابتة الخاصة  القادمة.
 في الزيادة خالل السنوات القادمة. بالمجموعةالخاصة االستهالكات  تكاليفونتيجة لذلك يرجح أن تستمر  بالمجموعة

األعباء  إلى زيادة آنف الذكر برنامج النفقات الرأسماليةل مديونية الشركة نتيجة يؤدي تزايدعالوة على ذلك، من المتوقع أن 
 .المجموعةالتمويلية التي تقع على عاتق 

 الممتلكات المؤثرة في تقييم الوضع المالي

ليس لديها أي ممتلكات بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون عرضة للتقلبات أو  الشركة
  .للمصدريصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي 

 شرح البنود الرئيسية لبيان الدخل

 اإليرادات التشغيلية

اإليرادات المتحصل عليها من مبيعات الكهرباء وقراءة العدادات والصيانة وتعرفة إعداد الفواتير تشمل اإليرادات التشغيلية 
 وتعرفة توصيل الكهرباء وغيرها من اإليرادات التشغيلية.

 تكلفة المبيعات

جل المبرمة مع تشمل تكلفة المبيعات مصروفات الوقود ومستحقات الكهرباء المشتراة وفقا  التفاقيات شراء الطاقة طويلة األ
والمصروفات ذات الصلة بالتشغيل المحطات المستقلة إلنتاج الطاقة والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء 

والصيانة والمصروفات الرئيسية ذات الصلة بالموظفين ومزايا الموظفين ونفقات التشغيل والصيانة ذات الصلة بالمقاولين 
 والرسوم البضاعة بطيئة التصريفصيلها مثل الفواتير غير المدفوعة ومخصصات ومخصصات الديون المشكوك في تح

 المدفوعة للبلديات وغيرها من النفقات ونفقات استهالك توليد ونقل وتوزيع الموجودات واستهالكات المنشآت العامة.

دارية  مصروفات عامة وا 

البضاعة بطيئة ومخصصات ومزايا الموظفين والمواد  تشمل المصروفات العامة واإلدارية النفقات ذات الصلة بالموظفين
 وغيرها من المصروفات. التصريف

 برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

بدفعها وفقا  لخطة  الشركةيمثل برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية التي تعهدت 
 البرنامج إلى تحسين الموارد البشرية ومواءمتها مع متطلبات العمل.البرنامج وشروطه، ويهدف 

 إيرادات ومصروفات أخرى، صافي

يشتمل بند صافي إيرادات ومصروفات أخرى على اإليرادات المحصلة من التصرف في الموجودات الثابتة واإليرادات 
في  الشركةاتير والربح أو الخسارة من حصة المحصلة من الغرامات المفروضة على العمالء نظير تأخرهم عن دفع الفو 

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الشركات المستثمر فيها المسجلة تحت طريقة حقوق الملكية والتي تتكون من 
واإليرادات المحصلة من بيع مستندات المناقصات وغيرها من الخليجي وشركة المياه والكهرباء وشركة رابغ للكهرباء 

 رادات.اإلي
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هذه معدة على أساس موحد، مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم المالية  نشرة اإلصدارإن جداول المقارنة في 
  المراجعة، ومحتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمصدر.

يونيو  35م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 4554يونيو  35نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 م4553

 بيان الدخل

 م.1320م و1321يونيو  03عن فترتي الستة أشهر المنتهيتين في الشركة يوضح الجدول التالي بيانات بيان دخل 

  35فترتا الستة أشهر المنتهيتان في  
 يونيو

   
)غير مراجعة(م 1321  

  
 مراجعة()غير م 1320

(مليون لاير سعودي)   

 22،040 20،412  ........................................ مبيعات الطاقة الكهربائية
عداد الفواتير  201 211  ..................... تعرفة قراءة وصيانة العدادات وا 

 012 423  .................................. تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 52 21  ........................................... إيرادات تشغيلية أخرى

 50،735 50،556  ......................................... مجموع إيرادات التشغيل

(1،414)  ............................................................ وقود  (1،141)  
(2،820)  .................................................... طاقة مشتراة  (0،315)  

(2،121)  .................................................. تشغيل وصيانة  (2،021)  
(5،222)  ................................. التشغيل والصيانة –استهالكات   (5،280)  

(53،175)  .......................................... إجمالي تكلفة المبيعات  (50،057)  

 442 5،530  .............................................. إجمالي ربح الفترة
دارية (210)  ......................................... مصروفات عامة وا   (242)  

دارية –استهالكات  (250)  ........................... مصروفات عامة وا   (220)  

(82) 422  ......................... الدخل  )الخسارة( من األنشطة التشغيلية  

 418 - دخل غير متكرر
(40)  ............................ برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية  - 
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  35فترتا الستة أشهر المنتهيتان في  
 يونيو

   
)غير مراجعة(م 1321  

  
 مراجعة()غير م 1320

 138 221  ............................... صافي إيرادات ومصروفات أخرى،
 820 777  ............................................... صافي ربح الفترة

      .... الدخل ) الخسارة( األساسي للسهم الواحد )لاير سعودي/السهم(:

(3331) 3324  ..................................... األنشطة التشغيلية للفترةمن   

 3313 3328  ........................................... من صافي دخل الفترة

 م.4553و م4554يونيو  35أشهر المنتهيتين في فترتي الستة مقارنة بين 

 اإليرادات التشغيلية

م 1321يونيو  03عن فترتي الستة أشهر المنتهيتين في  للمجموعةالجدول أدناه يقدم عرضا  تفصيليا  لإليرادات التشغيلية 
 م.1320و

يونيو 35فترتا الستة أشهر المنتهيتان في    

م1321  م1320   

مليون لاير ) 
(سعودي  

)النسبة المئوية 
 من اإلجمالي(

مليون لاير )
(سعودي  

)النسبة المئوية من 
 اإلجمالي(

 8232 22،040 8234 203412  ........................................ مبيعات الطاقة الكهربائية

عداد الفواتير  032 201 032 211  ..................... تعرفة قراءة وصيانة العدادات وا 

 531 012 238 423  .................................. تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية

 330 52 330 21  ........................................... إيرادات تشغيلية أخرى

.........ية............مجموع اإليرادات التشغيل  50،556 555.5 50،735 555.5 

وبصفة رئيسية على اإليرادات المحصلة من مبيعات الكهرباء لعمالئها  بالمجموعةتشتمل اإليرادات التشغيلية الخاصة 
وبالنسبة لفترتي الستة أشهر  سواء كانت هذه الكهرباء مولدة من جانبها أو مشتراة من شركات أخرى لتوليد الكهرباء.
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هي الشريحة السكنية ثم  المجموعةشريحة األكبر المستهلكة لكهرباء م كانت ال1320م و1321يونيو  03المنتهيتين في 
المجموعة،  ، امتلكت1320يونيو  03وفي  يليها الشريحة الحكومية ثم التجارية ثم الصناعية ثم بعد ذلك الشرائح األخرى.

قدرات اإلنتاجية المتاحة أو كانت هي المشتري الحصري بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل ذات الصلة، لجميع ال
 أرامكو السعودية.إضافة إلى قدرات معينة تستغلها أساسا  الستخدامها الخاص من شركة  المملكةفي 

عداد  المجموعةكما تستمد  أيضا  اإليرادات التشغيلية من التعرفة الشهرية المفروضة على قراءة العدادات والصيانة وا 
مرة واحدة نظير التوصيل األولي للكهرباء، وتحدد التعرفة شهريا  على حسب طاقة  الفواتير فضال  عن التعرفة المفروضة

العداد المستخدم من كل عميل من العمالء مع دفع العميل للتعرفة المفروضة مرة واحدة وقت الربط بالشبكة بيد أنها تؤجل 
ناء  على متوسط أعمار المعدات المستخدمة ومن ثم يتم إثباتها في حساباتها باستخدام طريقة القسط الثابت ب الشركةمن 

 .وعليه يتوقع أن تستمر إيرادات التعرفة الشهرية في االرتفاع والمقدرة بعشرين سنة.

اإليرادات التشغيلية األخرى التي يتم تحصيلها من الرسوم المفروضة نظير إعادة توصيل الخدمة  المجموعةكما تسجل 
وهي شركة تابعة مملوكة  شركة ضوئيات لالتصاالتللعمالء الذين تم قطع الخدمة عنهم لعدم سدادهم للفواتير، ومن 

أن تزيد  المجموعةوتتوقع  كات االتصاالت.م لتأجير شبكات األلياف البصرية إلى شر 1338تأسست في  للشركةبالكامل 
في المستقبل رغم أن هذه المبالغ ال تمثل حاليا  أهمية جوهرية في إطار  شركة ضوئيات لالتصاالتاإليرادات المحصلة من 

 المجموعة.بيان دخل 

مليون  25،331م 1321و يوني 03خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  للمجموعةهذا وقد بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 م.1320يونيو  03مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  25،402لاير سعودي مقارنة بمبلغ 

% في فترة 230مليون لاير سعودي أو ما نسبته  415حوالي  للمجموعةفيما بلغت الزيادة في اإليرادات التشغيلية اإلجمالية 
م والتي عكست بشكل أساسي زيادة قدرها 1321م مقارنة بالفترة المقابلة لها في 1320يونيو  03الستة أشهر المنتهية في 

ة هو مجموعة ولعل السبب وراء هذه الزياد%، كإيرادات من مبيعات الكهرباء. 232مليون لاير سعودي أو ما نسبته  121
من الشريحة السكنية والتجارية والحكومية ويرجع ذلك إلى حد ما إلى األعداد المتزايدة  المجموعةالمبيعات المتزايدة لعمالء 

للعمالء في جميع الشرائح الرئيسية للعمالء وبعض العمالء من الشرائح غير الحكومية الذين تم نقلهم إلى مستوى أعلى من 
عداد الفواتير بحوالي  المجموعةهذا وقد زادت إيرادات  ستخدام المتزايد.التعرفات نظرا  لال من قراءة العدادات والصيانة وا 

م مقارنة بالفترة نفسها في عام 1320يونيو  03% في فترة الستة أشهر المنتهية في 530مليون لاير سعودي أوما نسبته  12
 د العمالء خالل هذه الفترة.م وهو ما يعكس بصفة أساسية وجود زيادة في أعدا1321

% في فترة الستة 2338مليون لاير سعودي أو  02من توصيل الخدمة الكهربائية بحوالي  المجموعةهذا وقد زادت إيرادات 
م وهو ما يعكس بصفة أساسية وجود زيادة في 1321م مقارنة بالفترة نفسها في عام 1320يونيو  03أشهر المنتهية في 

 يدة.عدد التوصيالت الجد
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 تكلفة المبيعات

م 1321يونيو  03على مدار فترة الستة أشهر المنتهية في  المجموعةيقدم الجدول أدناه بيانا  تفصيليا  بتكلفة مبيعات 
 م.1320و

يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في    

م4554  م4553   

مليون لاير ) 
(سعودي  

)النسبة المئوية 
 لإلجمالي(

مليون لاير )
(سعودي  

)النسبة المئوية 
 لإلجمالي(

(1،414)  ............................................................ وقود  2835 (1،141)  2430 

(2،820)  .................................................... طاقة مشتراة  2034 (0،315)  2835 

(2،121)  .................................................. تشغيل وصيانة  0332 (2،021)  1430 

(5،222)  ................................. التشغيل والصيانة –استهالكات   0131 (5،280)  0532 

(53،175)  .......................................... إجمالي تكلفة المبيعات  555.5 (50،057)  555.5 

تكلفة الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد لديها وتكلفة الطاقة المشتراة من  بالمجموعةتشمل تكلفة المبيعات الخاصة 
المولدات المستقلة وتكاليف التشغيل والصيانة )والتي تشمل على وجه الخصوص تكاليف مستحقات موظفي التشغيل 

ي التشغيل والصيانة( واالستهالكات ذات الصلة بموجودات التشغيل والصيانة وتكاليف المواد وتكاليف مستحقات مقاول
 والصيانة.

مليون لاير  20،842م 1321يونيو  03خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  المجموعةهذا وقد بلغ إجمالي تكلفة مبيعات 
 م.1320مليون لاير سعودي خالل نفس الفترة في عام  25،534سعودي مقارنة بمبلغ 

% في فترة 2233مليون لاير سعودي أو ما نسبته  2،501والتي بلغت  المجموعةست الزيادة في تكلفة مبيعات وقد عك
 م ما يلي:1321م مقارنة بالفترة المقابلة في عام 1320يونيو  03الستة أشهر المنتهية في 

  في الطاقة المشتراة، شكلت منها الكهرباء المشتراة من 5434مليون لاير سعودي، أو ما نسبته  2،234زيادة قدرها ،%
وقد جاءت هذه  .% من الزيادة4132والكهرباء  إلنتاج المياه المستقلة الطاقة والشركات إلنتاج المستقلة الشركات

محطات الطاقة  شراؤها من الشركةكمية الطاقة الكهربائية التي يتوجب على الزيادة في  الزيادة في المقام األول نتيجة
 المستقلة مثل محطتي ضرماء ورابغ؛

  في االستهالكات التي نشأت عن وجود زيادة في الموجودات 432مليون لاير سعودي أو ما نسبته  048زيادة قدرها %
مشاريع البناء المختلفة على مدار فترة الستة أشهر  المستهلكة بسبب توفر قاعدة موجودات موسعة نتيجة الستكمال

 "؛النفقات الرأسمالية – السيولة والموارد الرأسماليةم. فضال  راجع قسم ""1320يونيو  03المنتهية في 
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  في تكاليف التشغيل والصيانة والتي ترجع بشكل أساسي إلى 132مليون لاير سعودي أو ما نسبته  233زيادة قدرها %
في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في وحدة أعمال التوزيع نظرا  للزيادة في عدد الحسابات التي لم الزيادة 

شهرا  والزيادة في رسوم البلديات المفروضة نظير خدمات البلديات االعتيادية  12تسدد المستحقات عنها ألكثر من 
دة في مخصص المخزون بطيء الحركة الذي يتمثل إلى وذلك بسبب الزيادة في مبيعات الكهرباء وعدد العمالء والزيا

 حد كبير في وحدات أعمال التوليد والتوزيع لالحتياط للتقادم المحتمل لهذا المخزون؛ و

  في تكلفة الوقود ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في 230مليون لاير سعودي أو ما نسبته  53انخفاض قدره %
 وقود بسبب زيادة االعتماد على الطاقة المشتراة.تكلفة النقل وتراجع استخدام ال

 الربح اإلجمالي

مليون لاير سعودي في فترة الستة أشهر  2،305 للمجموعةوعلى نحو يعكس العوامل المذكورة أعاله، بلغ الربح اإلجمالي 
م بانخفاض قدره 1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  112م مقارنة بمبلغ 1321يونيو  03المنتهية في 

4032.% 

دارية  مصروفات عامة وا 

لعموميين واإلداريين وتكاليف المواد بصفة أساسية تكلفة مرتبات الموظفين ا للمجموعةتشمل المصرفات العامة واإلدارية 
مليون لاير سعودي في فترة الستة أشهر  210 للمجموعةهذا وقد بلغت المصروفات العامة واإلدارية  تحت هذا البند.

 م.1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  242م مقارنة بمبلغ 1321يونيو  03المنتهية في 

الزيادة  (%138مليون لاير سعودي أو ما نسبته  22التي يبلغ قدرها )الزيادة في المصروفات العامة واإلدارية  وتعكس هذه
 في الخدمات المستخدمة في التشغيل بصفة رئيسية.

دارية –استهالكات   عامة وا 

غيلي المقدر لها باستخدام يتم احتساب استهالك الموجودات الثابتة للمجموعة، باستثناء األراضي، على مدار العمر التش
 طريقة القسط الثابت.

مليون لاير سعودي في فترة الستة أشهر  250 للمجموعةبلغت رسوم االستهالك ذات الصلة باألصول العامة واإلدارية 
 م.1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  220م مقارنة بـمبلغ 1321يونيو  03المنتهية في 

% في رسوم االستهالك بصفة رئيسية التصرف في 830مليونا  أو ما نسبته  25االنخفاض الذي بلغ قدره وعكس 
 .الفترة الفاصلةفي  الموجودات المستهلكة

 الدخل )الخسارة( من األنشطة التشغيلية

مليون لاير سعودي في فترة الستة أشهر  422من األنشطة التشغيلية  المجموعةفي ضوء العوامل المذكورة أعاله، بلغ إيراد 
 م.1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  82م مقارنة بخسارة قدرها 1321يونيو  03المنتهية في 

 اإليراد غير المتكرر

م فيما 1320يونيو  03شهر المنتهية في خالل فترة الستة أ أرامكو السعوديةمن إجراءات التصالح مع  المجموعةانتهت 
أرامكو يتعلق بتسوية نزاع حول تطبيق التعرفة السكنية والتجارية الخاضعة للتنظيم نظير إمداد الكهرباء لبعض مرافق 
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وقد أدى هذا إلى تحصيل إيرادات إضافية مستحقة  بدال  من التعرفة الصناعية المنخفضة الخاضعة للتنظيم. السعودية
على أنها إيرادات غير  المجموعةمليونا  أدرجتها  418في هذه الفترة بلغت  المجموعةإلى  أرامكو السعوديةالدفع من 
 متكررة.

 برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

حفَّز بموجبه بعض الموظفين األقل إنتاجية على إنهاء برنامجا  متعدد السنوات لتحسين اإلنتاج والذي يُ  المجموعةتبنت 
 ويأخذ هذا التحفيز شكل دفع مبلغ إجمالي مباشرة  مع مدفوعات مستقبلية لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. عملهم.

الستة أشهر م لذا فإنه لم تكن هناك أية تكلفة نظير هذا البرنامج في فترة 1321وقد توقف هذا البرنامج في نهاية عام 
فيما يخص هذا البرنامج في فترة الستة أشهر  الشركةم. وقد بلغت التكاليف التي تحملتها 1320يونيو  03المنتهية في 
م والتي تمثل المبالغ اإلجمالية المدفوعة يضاف إليها القيمة الحالية لجميع المدفوعات 1321يونيو  03المنتهية في 

  سعودي.مليون لاير 40المستقبلية المستحقة 

 إيرادات ومصروفات أخرى، صافي

بصفة أساسية صافي الربح والخسارة من بيع الموجودات الثابتة  بالمجموعةتشمل اإليرادات والمصروفات األخرى الخاصة 
والغرامات )المحصلة من الموردين نظير التأخر عن التسليم ومن المقاولين نظير التأخيرات واإلهمال ومن أطراف أخرى 

والتوصيالت غير القانونية( ونصيبها من صافي الربح والخسارة في الشركات  الشركةالضرر الواقع على ممتلكات  نظير
هذا وقد بلغ  والرسوم المدفوعة عن المناقصات. الشركةالتي يتم قيدها وفقا  لطريقة حقوق الملكية والتي استثمرت فيها 

م مقارنة 1321يونيو  03سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون لاير 221 للمجموعةصافي اإليرادات األخرى 
 م.1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  138بمبلغ 

 ،%2430أو ما نسبته  ،مليون لاير سعودي 10التي تقدر بـ و  ،للمجموعة في صافي اإليرادات األخرى الزيادة وتعكس هذه
)والمحتسبة كحقوق ملكية لصالح من صافي الخسارة التي تكبدتها الشركات المستثمر فيها  الشركة نصيببشكل أساسي 

وتعكس هذه الخسائر مليون لاير سعودي.  11، والذي يقدر م1321يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في  (الشركة
والتي ترجع بصفة أساسية إلى  الخليجيهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخسائر التي تكبدتها بصفة أساسية 

ال تتلقى حاليا  أية إيرادات ولكنها تتكبد مصروفات االستهالك  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيأن 
 .وغيرها

 الفترةصافي ربح 

مليون لاير سعودي عن فترة الستة أشهر المنتهية في  444 المجموعةفي ضوء العوامل المذكورة أعاله، بلغ صافي ربح 
 %.034م بزيادة قدرها 1320مليون لاير سعودي في الفترة المقابلة لها في عام  025م مقارنة بمبلغ 1321يونيو  03
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م والسنة 4555ديسمبر  35م مقارنة بالسنة المنتهية في 4554ديسمبر  35نتائج العمليات للسنة المنتهية في 
 م.4555ديسمبر  35م مقارنة بالسنة المنتهية في 4555ديسمبر  35لمنتهية في ا

 بيان الدخل

م 1322م و1323ديسمبر للسنوات المنتهية في  02في  لشركةيوضح الجدول التالي بيانات قائمة الدخل الخاصة با
 م على التوالي.1321و
 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

 (مليون لاير سعودي) 

 02،231 10،103 15،040  ........................................ مبيعات الطاقة الكهربائية
عداد الفواتير  800 000 022  ..................... تعرفة قراءة وصيانة العدادات وا 

 2،521 2،002 2،284  .................................. تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 82 41 —  ........................................... إيرادات تشغيلية أخرى

 33،626 35،075 47،155  ...................................... مجموع اإليرادات التشغيلية

 (1،118) (5،442) (5،484)  ............................................................ وقود
 (2،515) (2،151) (0،421)  .................................................... طاقة مشتراة

 (0،414) (0،108) (4،450)  .................................................. تشغيل وصيانة
 (23،511) (8،131) (0،314)  ................................. التشغيل والصيانة –استهالكات 

 (35،523) (47،868) (40،358)  .......................................... إجمالي تكلفة المبيعات

 0،130 1،432 1،580  ....................................... إجمالي الربح خالل السنة
دارية  (083) (205) (008)  ......................................... مصروفات عامة وا 

دارية –استهالكات   (022) (005) (050)  ...................................... عامة وا 

 1،088 2،801 2،053  .................................... الدخل من األنشطة التشغيلية
 (102) (215) —  ............................ برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية
 181 234 218  ............................... إيرادات ومصروفات أخرى، صافي

 4،065 4،453 4،471  ............................................... صافي ربح السنة

     ............... الدخل األساسي للسهم الواحد )لاير سعودي/السهم(:
 3343 3321 3322  ..................................... من األنشطة التشغيلية للسنة

 3312 3350 3355  ........................................... من صافي دخل السنة
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 م.4554م و4555م و4555ديسمبر  35مقارنة بالسنوات المالية المنتهية في 

 اإليرادات التشغيلية

 م.1321م و1322م و1323عن األعوام  للمجموعةيبين الجدول أدناه تفصيل اإليرادات التشغيلية 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

مليون لاير ) 
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

مليون لاير )
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

مليون لاير )
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

 8132 02،231 8135 10،103 8134 15،040  .............. مبيعات الطاقة الكهربائية
تعرفة قراءة وصيانة العدادات 

عداد الفواتير  130 800 138 000 033 022  ........................ وا 
 235 2،521 232 2،002 230 2،284  ........ تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية

 330 82 331 41 — —  ................. إيرادات تشغيلية أخرى
 555.5 33،626 555.5 35،075 555.5 47،155  ............ يةمجموع اإليرادات التشغيل

 

 م.1321م و1322م و1323ويظهر الجدول الموضح أدناه نسبة مبيعات الكهرباء للعمالء بمختلف الشرائح لألعوام 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

 
مليون لاير )

 (سعودي
مليون لاير )

 (سعودي
)بنسبة 
 تغيير %(

مليون لاير )
 (سعودي

)بنسبة 
 تغيير %(

 2334 8،081 (131) 0،201 0،103  ...................... الشريحة السكنية
 2832 4،331 0233 5،044 2،201  ...................... الشريحة التجارية
 2331 4،082 030 4،250 1،810  ..................... الشريحة الحكومية
 — 1،335 2034 1،330 5،358  .................... الشريحة الصناعية

 432 021 533 451 413  ................................. أخرى
المبيعات اإلجمالية من الطاقة الكهربائية

 ......................................  
40،873 48،485 1.3 35،554 55.5 
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بتوليد ما يزيد عن  المجموعةم، قامت 1321م و1322م و1323ديسمبر لألعوام  02في السنوات المالية المنتهية في 
ديسمبر  02وفي السنة المنتهية في . المملكة% من الكهرباء التي باعتها للعمالء في 0131% و0131% و0438
 م، امتلكت1321ديسمبر  02وفي  .المملكةأغلبية الطاقة اإلجمالية لتوليد الكهرباء في  المجموعةم، شكلت 1321

أو كانت هي المشتري الحصري بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل ذات الصلة، لجميع القدرات المجموعة، 
أرامكو ما عدا قدرات معينة مولدة ومستغلة الستخدامها الخاص في األساس من شركة  المملكةاإلنتاجية المتاحة في 

 السعودية.

مليون لاير سعودي مقارنة بمبلغ  14،822م 1323عن العام  للمجموعةهذا وقد بلغت اإليرادات التشغيلية اإلجمالية 
 م.1321عن العام  مليون لاير سعودي 00،121م و1322مليون لاير سعودي لعام  03،543

 م1322م و1321العامان 
% في 2332مليون لاير سعودي أو ما نسبته  0،344حوالي  للمجموعةعكست الزيادة في اإليرادات التشغيلية اإلجمالية 

% كإيرادات من 2333مليون لاير سعودي أو ما نسبته  1،012م بشكل أساسي زيادة قدرها 1322م مقارنة بعام 1321
من الشريحة السكنية والتجارية  المجموعةالسبب وراء هذه الزيادة هو مجموعة المبيعات المتزايدة لعمالء الكهرباء و مبيعات 

والحكومية ويرجع ذلك إلى حد ما إلى األعداد المتزايدة للعمالء في جميع الشرائح الرئيسية للعمالء ونقل بعض العمالء من 
وقد زادت المبيعات للعمالء من  أعلى من التعرفة نظرا  لالستخدام المتزايد. الشرائح غير الحكومية نقلها إلى مستوى

م بينما زاد حجم المبيعات للعمالء من الشريحة السكنية 1321م إلى 1322% من 2832الشريحة التجارية بواقع 
العدادات والصيانة  من قراءة المجموعةهذا وقد زادت إيرادات  % خالل الفترة ذاتها.2331% و2334والحكومية بواقع 

عداد الفواتير بحوالي  م وهو ما يعكس 1322م مقارنة بعام 1321% في عام 131مليون لاير سعودي أو ما نسبته  52وا 
 بصفة أساسية وجود زيادة في أعداد العمالء خالل هذه الفترة.

% في عام 2038ي أو ما نسبته مليون لاير سعود 205من توصيالت الخدمة الكهربية بواقع  المجموعةبينما زاد إيراد 
م ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الزيادة في عدد التوصيالت الجديدة التي بلغ إجمالها 1322م مقارنة بعام 1321

 م.1321في عام  222،312

 م1323م و1322
% في 835مليون لاير سعودي أو ما نسبته  1،158بواقع  للمجموعةعكست الزيادة في اإليرادات التشغيلية اإلجمالية 

% كإيرادات من 830مليون لاير سعودي أو ما نسبته  1،230م بشكل أساسي زيادة قدرها 1323م مقارنة بعام 1322
وكان السبب وراء هذه الزيادة هو الزيادة في التعرفة المفروضة على بعض العمالء والتي أصبحت سارية  مبيعات الكهرباء.

% في مبيعات 1335مليون لاير سعودي أو ما نسبته  2،254م والتي أسهمت بزيادة قدرها 1323من يوليو لعام في األول 
خاصة عمالء الشريحة التجارية  المجموعةم وبسبب الزيادة في الطلب على الكهرباء من عمالء 1322الكهرباء في عام 

 % على التوالي.831% و2138رية والصناعية بحوالي كما زادت مبيعات الكهرباء لعمالء الشريحة التجا والصناعية.

عداد الفواتير بحوالي  المجموعةهذا وقد زادت إيرادات  مليون لاير سعودي أو ما نسبته  21من قراءة العدادات والصيانة وا 
 م وهو ما يعكس بصفة أساسية وجود زيادة في أعداد العمالء خالل هذه الفترة.1323م مقارنة بعام 1322% في عام 533
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% في عام 2232لاير سعودي أو ما نسبته مليون  200من توصيالت الخدمة الكهربية بواقع  المجموعةبينما زاد إيراد 
م ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الزيادة في عدد التوصيالت الجديدة التي بلغ إجمالها 1323م مقارنة بعام 1322

 م.1322في عام  010،020

 تكلفة المبيعات

 م.1321م و1322م و1323عن األعوام  بالمجموعةيوضح الجدول أدناه تفصيل تكلفة المبيعات الخاصة 
 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م4554 م4555 م4555 

مليون لاير ) 
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

 

مليون لاير )
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

مليون لاير )
 (سعودي

)النسبة 
المئوية 
 لإلجمالي(

 1334 (1،118) 1334 (5،442) 1138 (5،484) وقود
 2531 (2،515) 2530 (2،151) 2230 (0،421) طاقة مشتراة
 التشغيل و
 1833 (0،414) 1831 (0،108) 0331 (4،450)  ............................ الصيانة

       منها ما يلي:
 2232 (2،120) 2132 (2،283) 2538 (2،310)  ........... مصروفات ومزايا موظفين

 035 (2،351) 030 (2،351) 232 (2،222)  ................................ مواد
مصروفات متعهدي التشغيل 

 033 (004) 031 (048) 130 (430)  ............................ والصيانة
 231 (200) 231 (204) 231 (082)  ...................... رسوم البلديات

مخصص ديون مشكوك في 
 330 (151) 332 (211) 233 (150)  ........................... تحصيلها

 335 (222) 331 (53) — (8)  ..... مخصص مخزون بطيء الحركة
 535 (2،158) 230 (2،135) 533 (2،151)  ............................... أخرى

 0533 (23،511) 0235 (8،131) 0234 (0،314)  ..... والصيانةالتشغيل  –استهالكات 
 555.5 (35،523) 555.5 (47،868) 555.5 (40،358)  .............. إجمالي تكلفة المبيعات

مليون  14،010مليون لاير سعودي مقارنة بمبلغ  15،020م نحو 1323لعام  للمجموعةبلغت تكلفة المبيعات اإلجمالية 
 م.1321مليون لاير سعودي لعام  03،320م و1322لاير سعودي لعام 
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 م1322م و1321
% في 430مليون لاير سعودي أو ما نسبته  1،245التي يبلغ قدرها  بالمجموعةعكست الزيادة في تكلفة المبيعات الخاصة 

 م:1322قارنة بعام م م1321عام 

% في االستهالكات التي نشأت عن وجود زيادة في 831مليون لاير سعودي أو ما نسبته  812زيادة قدرها  ●
م 1321الموجودات المستهلكة بسبب توسع قاعدة األصول نتيجة الستكمال مشاريع البناء المختلفة على مدار عام 

 النفقات الرأسمالية"؛ – لسيولة والموارد الرأسماليةفضال  راجع قسم "ا

% في تكاليف التشغيل والصيانة والتي ترجع بشكل أساسي 538مليون لاير سعودي أو ما نسبته  200زيادة قدرها  ●
% في 23432مليون لاير سعودي أو ما نسبته  202إلى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 

شهرا  والزيادة  12عدد الحسابات التي لم تسدد المستحقات عليها ألكثر من وحدة أعمال التوزيع نظرا  للزيادة في 
% في رسوم البلديات المفروضة نظير خدمات البلديات االعتيادية 2335مليون لاير سعودي أو ما نسبته  21بمقدار 

% 20135ما نسبته  مليون لاير سعودي أو 82وذلك بسبب الزيادة في مبيعات الكهرباء وعدد العمالء وزيادة قدرها 
في مخصص المخزون بطيء الحركة الذي يتمثل إلى حد كبير في وحدات أعمال التوليد والتوزيع لالحتياط للتقادم 

 المحتمل لهذا المخزون.

% في تكاليف الوقود ترجع بشكل أساسي إلى الزيادة في كمية 438مليون لاير سعودي أو ما نسبته  254زيادة قدرها  ●
والتي تبلغ  الشركةك نتيجة للزيادة في كمية الكهرباء المنتجة من قبل محطات الطاقة التي تملكها الوقود المستهل

038.% 

ومن هذه الزيادة شكلت الطاقة المشتراة  % في الطاقة المشتراة،430مليون لاير سعودي أو ما نسبته  038زيادة قدرها  ●
التي تمتلك الشركة حصة فيها المستقلة إلنتاج الطاقة  المحطاتوالمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء من 
 %.4138مليون لاير سعودي أو ما نسبته  111 حوالي

 م1323م و1322
% 2332مليون لاير سعودي أو ما نسبته  1،553والتي بلغت  بالمجموعةوقد عكست الزيادة في تكلفة المبيعات الخاصة 

 م وبصفة أساسية ما يلي:1323م مقارنة بعام 1322في عام 

% في االستهالكات التي نشأت عن الزيادة في الموجودات 2831مليون لاير سعودي أو ما نسبته  2،545زيادة قدرها  ●
 م.1322لالنتهاء من مشاريع التشييد المختلفة في عام نظرا   المجموعةالمستهلكة نتيجة لتوسيع قاعدة أصول 

% في تكاليف التشغيل والصيانة والتي يرجع السبب وراءها 130مليون لاير سعودي أو ما نسبته  201زيادة قدرها  ●
% في مصروفات ومزايا الموظفين والتي تعكس 2231مليون لاير سعودي أو ما نسبته  214إلى الزيادة البالغ قدرها 

ل رئيسي العالوة المعتمدة من الحكومة والتي تساوي راتب شهرين والمدفوعة لجميع الموظفين في شهر مارس بشك
م 1322م. وقد شملت العوامل األخرى التي أسهمت في هذه الزيادة في تكاليف التشغيل والصيانة في عام 1322

متعهدي التشغيل والصيانة والناجمة بشكل في مصروفات  %1533مليون لاير سعودي أو ما نسبته  245بزيادة بمبلغ 
% في رسوم 2338مليون لاير سعودي أو  20رئيسي عن تكاليف صيانة شبكة النقل والتوزيع الكبرى وزيادة قدرها 

مليون لاير  201ويقابل هذه الزيادات إلى حد ما انخفاض قدره  البلديات كنتيجة لمبيعات أعلى للخدمة الكهربائية.
نظير الحسابات المشكوك فيها بسبب االنخفاض المتوقع في  الشركة% في مخصصات 5134سعودي أو ما نسبته 
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الحسابات المشكوك فيها كنتيجة لالنخفاض في المبالغ المستحقة من عمالء الشريحة غير الحكومية وانخفاض قدره 
% في المواد وذلك يرجع في أغلب األحيان إلى تراجع أعمال الصيانة ذات 531يون لاير سعودي أو ما نسبته مل 50

% في تكاليف التشغيل والصيانة 030مليون لاير سعودي أو ما نسبته  24الصلة بموجودات التوليد وانخفاض قدره 
 ت العامة.األخرى والذي يرجع بالدرجة األولى إلى التغيير في توزيع النفقا

ومن هذه الزيادة شكلت الطاقة  % في الطاقة المشتراة.2030مليون لاير سعودي أو ما نسبته  522زيادة قدرها  ●
مليون لاير سعودي أو ما  285المحطات المستقلة إلنتاج والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء المشتراة من 

 %.8130نسبته 

% في تكلفة الوقود ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض 332دي أو ما نسبته مليون لاير سعو  15انخفاض قدره  ●
 في تكلفة النقل وتراجع استخدام الوقود بسبب زيادة االعتماد على الطاقة المشتراة.

 الربح اإلجمالي
مقارنة بمبلغ م 1323مليون لاير سعودي في عام  1،580 للمجموعةفي ضوء العوامل المذكورة أعاله، بلغ الربح اإلجمالي 

% 0032م بزيادة بلغت ما نسبته 1321مليون لاير سعودي في عام  0،130م و1322مليون لاير سعودي في عام  1،432
 م.1323م مقارنة بعام 1322% في عام 231م وبزيادة نسبتها 1322م مقارنة بعام 1321في عام 

دارية  مصروفات عامة وا 
مليون لاير  205م مقارنة بمبلغ 1323مليون لاير سعودي في عام  008 للمجموعةبلغت المصروفات العامة واإلدارية 

 م.1321مليون لاير سعودي في عام  083م و1322سعودي في عام 

% في المصروفات العامة واإلدارية في عام 2332مليون لاير سعودي أو ما نسبته  22وعكس االنخفاض الذي بلغ قدره 
م كنتيجة لعدم وجود أية عالوة 1321ة رئيسية انخفاضا  في تكاليف المرتبات في عام م بصف1322م مقارنة بعام 1321

 م.1321خاصة ممنوحة للموظفين في عام 

% في المصروفات العامة واإلدارية في عام 2234مليون لاير سعودي أو ما نسبته  25وقد عكست الزيادة التي يبلغ قدرها 
 الزيادة في الخدمات المستخدمة في عمليات التشغيل. م وبصفة رئيسية1323م مقارنة بعام 1322

دارية –استهالكات   مصروفات عامة وا 

يتم استهالك الموجودات الثابتة للمجموعة، ماعدا األراضي، على مدار العمر التشغيلي المقدر لها وفقا  لطريقة القسط 
 .الثابت

م مقارنة 1323مليون لاير سعودي في عام  050 للمجموعةبلغت رسوم االستهالك ذات الصلة باألصول العامة واإلدارية 
 م.1321مليون لاير سعودي في عام  022م و1322مليون لاير سعودي في  005بمبلغ 

% في رسوم االستهالكات في عام 135مليون لاير سعودي أو ما نسبته  11هذا وقد عكس االنخفاض الذي بلغ قدره 
% في رسوم االستهالكات 532مليون لاير سعودي أو ما نسبته  20لذي بلغ قدره م واالنخفاض ا1322م مقارنة بعام 1321

المستهلكة في  م في كل حالة من الحاالت وبصفة رئيسية التصرف في الموجودات1323م مقارنة بعام 1322في عام 
 م.1322عام 
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 الدخل من األنشطة التشغيلية
مليون لاير سعودي في عام  2،053 من األنشطة التشغيليةعة لمجمو في ضوء العوامل المذكورة أعاله، فقد بلغ دخل ا

م بزيادة 1321مليون لاير سعودي في عام  1،088م و1322مليون لاير سعودي في عام  2،801م مقارنة بمبلغ 1323
م على 1323م مقارنة بعام 1322% في عام 232م وزيادة بلغت 1322م مقارنة بعام 1321% في عام 5332بلغت 
 التوالي.

 برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

 45مبلغا  قدره  المجموعةفيما يتعلق ببرنامج اإلنتاجية متعدد السنوات الذي تبنته  الشركةبلغت التكاليف التي تحملتها 
م 1321مليون لاير سعودي في عام  102م و1322مليون لاير سعودي في عام  215م و1323مليون لاير سعودي في 

 مما يعكس بصورة رئيسية التباين في أعداد الموظفين الذين يتركون العمل كل عام.

 إيرادات ومصروفات أخرى، صافي
مليون لاير سعودي  234م مقارنة بمبلغ 1323يون لاير سعودي في عام مل 218 للمجموعةبلغ صافي اإليرادات األخرى 

 م.1321مليون لاير سعودي في  181م و1322في عام 

في  للمجموعة% في صافي اإليرادات األخرى 1430مليون لاير سعودي أو ما نسبته  222عكس االنخفاض الذي بلغ قدره 
فاض في الغرامات المفروضة نظير التأخير عن التسليم واالنتهاء م بصورة رئيسية االنخ1322م مقارنة بعام 1321عام 

% وزيادة الخسائر التي تكبدتها الشركات المستثمر فيها 1131مليون لاير سعودي أو ما نسبته  25من المشروعات بمبلغ 
% والتي ترجع بدرجة 0830مليون لاير سعودي أو ما نسبته  20والتي يبلغ قدرها  للشركةوفق طريقة حقوق الملكية التابعة 
 الربط هيئةفي ضوء حقيقة أن  الخليجي التعاون مجلس لدول الكهربائي الربط هيئةكبيرة إلى الخسائر التي تكبدتها 

 ال تحقق حاليا  أية إيرادات ولكنها تتكبد مصروفات االستهالك وغيرها. الخليجي التعاون مجلس لدول الكهربائي

في عام  للمجموعة% في صافي اإليرادات األخرى 532مليون لاير سعودي أو ما نسبته  11عكس االنخفاض الذي بلغ 
% في الدخل من 4031مليون لاير سعودي أو ما نسبته  41م بصفٍة رئيسية انخفاضا  بواقع 1323م مقارنة بعام 1322

من  الشركة% في حصة 22232ون لاير سعودي أو ما نسبته ملي 12مبيعات الموجودات الثابتة وعكس أيضا  زيادة بواقع 
الخسارة الصافية من الشركات المستثمر فيها والمسجلة كحقوق ملكية كما هو مبين أدناه، والتي تم تعويضها بشكل كبير 

 20ى بنحو % في الدخل من الغرامات والزيادة في اإليرادات األخر 2534مليون لاير سعودي أو ما نسبته  52بزيادة بنحو 
 %.034مليون لاير سعودي أو ما نسبته 

من صافي الخسارة التي تكبدتها الشركات المستثمر فيها والمسجلة  الشركةم، بلغ نصيب 1321م و1322م و1323وفي 
وتعكس هذه الخسائر  مليون لاير سعودي على التوالي. 12مليون لاير سعودي و 21مليون لاير سعودي و 11كحقوق ملكية 

والتي ترجع بصفة أساسية إلى  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيفي المقام األول الخسائر التي تكبدتها 
ال تحقق حاليا  أية إيرادات ولكنها تتحمل مصروفات االستهالك  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيأن 

 وغيرها.
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 سنةصافي ربح ال

مليون لاير سعودي مقارنة  بمبلغ  1،148م بلغ 1323لعام  المجموعةوعلى نحو يعكس العوامل السابقة فإن صافي دخل 
% في عام 2534م، بزيادة قدرها 1321مليون لاير سعودي لعام  1،512م و1322مليون لاير سعودي لعام  1،120
 م.1323م مقارنة  بعام 1322% في عام 138م وزيادة بنسبة 1322م مقارنة  بعام 1321

 السيولة والموارد الرأسمالية

 نظرة عامة

في تمويل برنامج النفقات الرأسمالية الهام والمستمر، والذي نورد فيما يلي  للمجموعةتتمثل المتطلبات النقدية األساسية 
غير كافية لتمويل  للمجموعةفي السنوات الماضية، كانت التدفقات النقدية التشغيلية  مناقشة تفصيلية لعناصره األساسية.

برنامج النفقات الرأسمالية بالكامل، لذا كانت متحصالت القروض )بما في ذلك التمويل الحكومي المدعم( واألوراق المالية 
يات المرتفعة لبرنامج النفقات الرأسمالية ومع توقع استمرار المستو  .للمجموعةالمصدرة أحد مصادر التمويل المهمة 

في  المجموعةفي المستقبل المنظور، فمن المتوقع أيضا  استمرار متحصالت القروض كمصدر مهم لتمويل  للمجموعة
 السنوات المقبلة.

 إعداد الموازنة والتخطيط

 إدارة تخطيط النظملتوقعات الطلب التي تعدها  عادة  وفقا   للشركةبإدارة عملية إعداد الموازنة  إدارة التخطيط الرأسماليتقوم 
ويعتمد توقع الطلب عادة  على التوقع طويل األجل، الذي يخضع للمراجعة والتحديث  .وزارة التخطيطبالتعاون مع 

 تقوم بإعداد موازنة وخطة إنفاق لالستثمار بناء  على توقع الطلب هذا. المجموعةإضافة  إلى أن وحدات أعمال  الدوريين.
وتقوم إدارة  كما يتم التعامل مع أي مشروع تمت الموافقة عليه في أية موازنة سابقة على أنه نفقات رأسمالية مخصصة.

بتنسيق خطة االستثمار والموازنة من خالل وحدات األعمال، وبناء  على هذه الموازنة  للمجموعةالتخطيط الرأسمالي 
إضافة  إلى أنه عند توقع عدم كفاية التدفق النقدي التشغيلي  ة لهذا العام.بوضع خطتها التمويلي المجموعةالمعتمدة تقوم 

تقوم حينها بتقييم خيارات التمويل، بما في ذلك  المجموعةلتمويل برنامج النفقات الرأسمالية بالكامل، فإن  للمجموعة
وعمليات االقتراض  للمجموعةلية وفي حالة عدم كفاية التدفقات النقدية الداخ االقتراض ومعامالت أسواق رأس المال.

أو تأجيل  الحكومةالسعي للحصول على الدعم من  للشركةالخارجية لتمويل برنامج النفقات الرأسمالية التابع لها، ينبغي 
 هذه النفقات الرأسمالية المخطط لها.
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 التدفق النقدي

 م4553م و4554يونيو  35بالنسبة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 
من األنشطة التشغيلية وأنشطة االستثمار واألنشطة التمويلية المتعلقة بفترتي  للمجموعةيبين الجدول التالي التدفق النقدي 

 م.1320م و1321يونيو  03الستة أشهر المنتهيتين في 

يونيو 35فترة الستة أشهر المنتهية في    

م4554  م4553   

(مليون لاير سعودي)   

 4،253 4،052 غيلية....................من األنشطة التشصافي النقد الناتج 

(24،812) ة االستثمارية..............صافي النقد المستخدم في األنشط  (12،221)  

 20،100 21،252 ....يلية................صافي النقد الناتج من األنشطة التمو 

 4،321 8،180 .......................يعادله في نهاية الفترة رصيد النقد وما

مليون  4،052م نحو 1321يونيو  03من األنشطة التشغيلية في فترة الستة أشهر المنتهية في  للمجموعةبلغ صافي النقد 
م. ويمثل التدفق النقدي التشغيلي 1320مليون لاير سعودي في نفس الفترة من عام  4،253لاير سعودي مقارنة  بمبلغ 

في األساس صافي الدخل للعام المعّدل تصاعديا  بحيث يعكس رسوم االستهالك الكبيرة والذمم الدائنة والعائدات  للمجموعة
 المؤجلة والمعّدل تنازليا  ليعكس األرصدة المدينة والدفعات المقدمة.

م نحو 1321يونيو  03هية في المستخدم في أنشطة االستثمار خالل فترة الستة أشهر المنت للمجموعةوبلغ صافي النقد 
م. في فترتي الستة 1320مليون لاير سعودي في نفس الفترة من عام  12،221مليون لاير سعودي مقارنة  بمبلغ  24،812

. في فترة الستة للمجموعةالتنفيذ وتتعلق ببرنامج النفقات الرأسمالية قيد أشهر، كانت االستثمارات الرئيسية في مشاريع 
مليون لاير سعودي )تشمل  24،803مبلغ  للمجموعةم، كلفت المشاريع قيد التنفيذ 1321يونيو  03في  أشهر المنتهية

م، 1320يونيو  03وفي فترة الستة أشهر المنتهية في (. مليون لاير سعودي 242 صافي تكاليف التمويل المرسملة بمبلغ
مليون لاير سعودي )تشمل صافي تكاليف التمويل المرسملة بمبلغ  13،128مبلغ  للمجموعةكلفت المشاريع قيد التنفيذ 

 مليون لاير سعودي(. 133

 21،252م نحو 1321يونيو  03من األنشطة التمويلية في فترة الستة أشهر المنتهية في  للمجموعةبلغ صافي النقد 
م. وتتألف أنشطة تمويل 1320من عام مليون لاير سعودي في نفس الفترة  20،100مليون لاير سعودي مقارنة  بمبلغ 

باإلضافة إلى  الحكومةفي األساس من صافي التمويل الجديد الذي تم جمعه )في شكل قروض من البنوك ومن  الشركة
تمويال  صافيا   الشركةم، جمعت 1321يونيو  03في فترة الستة أشهر المنتهية في ( وتوزيع األرباح. الصكوكإصدار 
وفي فترة الستة أشهر المنتهية  مليون لاير سعودي. 510مليون لاير سعودي ووزعت أرباحا  بلغت  21،801 مقدارجديدا  ب
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مليون لاير سعودي ووزعت أرباحا  بلغت  20،412بمقدار تمويال  صافيا  جديدا   الشركةم، جمعت 1320يونيو  03في 
 مليون لاير سعودي. 502

 م.4554م و4555م و4555ديسمبر  35بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 

من األنشطة التشغيلية وأنشطة االستثمار واألنشطة التمويلية في األعوام  للمجموعةيبين الجدول التالي التدفق النقدي 
 م.1321م و1322م و1323

 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م1321 م1322 م1323 

 (مليون لاير سعودي) 
 12،884 24،525 24،330  .............. األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

 (00،130) (18،011) (14،028)  ........ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 22،853 22،051 22،182  .............. صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
 0،321 4،034 4،110  ................. رصيد النقد وما يعادله في نهاية العام

مليون لاير سعودي مقارنة   24،330م نحو 1323من األنشطة التشغيلية في عام  بالمجموعةبلغ صافي النقد الخاص 
 م.1321مليون لاير سعودي في  12،884م و1322مليون لاير سعودي في  24،525بمبلغ 

مليون لاير سعودي مقارنة  بمبلغ  14،028م نحو 1323المستخدم في أنشطة االستثمار في  المجموعةبلغ صافي نقد 
م. وكانت االستثمارات الرئيسية 1321مليون لاير سعودي في  00،130م. و1322مليون لاير سعودي في عام  18،011

م، كلفت المشاريع قيد 1323وفي . للمجموعةالمنفذة سنويا  موجهة لمشاريع قيد التنفيذ المتعلقة ببرنامج النفقات الرأسمالية 
مليون لاير  2،343)تشمل صافي تكاليف التمويل المرسملة البالغة  مليون لاير سعودي 10،001 للمجموعةالتنفيذ 

مليون لاير سعودي )تشمل صافي تكاليف التمويل  10،841 للمجموعةم، كلفت المشاريع قيد التنفيذ 1322وفي  سعودي(.
مليون لاير  00،222 للمجموعةم، كلفت المشاريع قيد التنفيذ 1321وفي  مليون لاير سعودي(. 2،252المرسملة البالغة 

وللحصول على البيان التفصيلي  مليون لاير سعودي(. 2،111سعودي )تشمل صافي تكاليف التمويل المرسملة البالغة 
 ".النفقات الرأسمالية -لهذه التكاليف الموزعة على مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، راجع "

مليون لاير سعودي مقارنة   22،182م نحو 1323من األنشطة التشغيلية في عام  بالمجموعةبلغ صافي النقد الخاص 
صافي  الشركةم، وجمعت 1321مليون لاير سعودي في  22،853م، و1322مليون لاير سعودي في  22،051بمبلغ 

جمعت م، 1320مليون لاير سعودي. في  500مليون لاير سعودي ووزعت أرباحا  بلغت  21،200تمويل جديد بمبلغ 
م، 1323في مليون لاير سعودي.  500مليون لاير سعودي ووزعت أرباحا  بلغت  21،080صافي تمويل جديد بلغ  الشركة
 مليون لاير سعودي. 523مليون لاير سعودي ووزعت أرباحا  بلغت  25،102صافي تمويل جديد بلغ  الشركةجمعت 

 النفقات الرأسمالية

" على تلبية الطلب المستقبلي إعداد الموازنة والتخطيط -كما هو مذكور أعاله تحت البند " للشركةتعتمد النفقات الرأسمالية 
ربما تقوم بإعداد خطط توقعات الطلب طويلة األجل  الشركةوعلى الرغم من أن  .المملكةالمتوقع على الكهرباء في 

 تخضع لتغيير جوهري من عاٍم آلخر.والنفقات الرأسمالية األولية بناء  على هذه التوقعات، إال أن هذه الخطط 
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 .)*(م1321م و1322م و1323للمشاريع قيد التنفيذ لألعوام  للمجموعةيبين الجدول التالي النفقات الرأسمالية 

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  

 م4554 م4555 م4555 
 (مليون لاير سعودي) 

 20،202 20،441 25،212  ..................................................... مشاريع توليد الطاقة
 8،421 4،212 1،234  ...................................................... الطاقة مشاريع نقل

 0،818 4،423 0،802  .......................................................... مشاريع التوزيع
 800 018 141  ........................................................... مشاريع عامة

 38،522 48،174 46،538  ............................................ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ
 _________________  

 مالحظة:

في  2،111م و1322لاير سعودي في مليون  2،252م و1323مليون لاير سعودي في  2،343بلغ صافي تكلفة التمويل المرسملة على المشاريع قيد التنفيذ  )*(

 م، وهذا مشمول في المبالغ المذكورة في الجدول.1321

 م.1321يوضح الجدول التالي تفاصيل القدرة اإلنتاجية المركبة التي تم إضافتها في 
 

 
 

 وصف المشروع

 
 

 المنطقة

القدرة 
اإلنتاجية 
 )ميغاواط(

تكلفة المشروع 
)مليون لاير 
 سعودي(

 
تشغيل تاريخ بدء 

 الوحدات

 
عدد 
 الوحدات

 1 م1321أبريل  12533 204 الشرقية  ................. ةتوسعة محطة القري
 0 م1321يونيو  1302133 241 الوسطى  .............. PP 10توسعة محطة 

 2 م1321يوليو  11533 51 الشرقية  ............................ الجوف 
 0 م1321يوليو  2،42333 240 الوسطى  ............... توسعة محطة القصيم

 0 م1321يوليو  1،10533 040 الشرقية  )سي سي( ةتوسعة محطة كهرباء القري
 2 م1321يوليو  08230 114 الوسطى  ................. توسعة محطة حائل
 1 م1321سبتمبر  51033 223 الشرقية  ................ توسعة محطة رفحاء
 1 م1321نوفمبر  21333 211 الغربية  ............... 4توسعة محطة تبوك 

 35  1،525.3 4،520   ............................ المجموع

م بزيادة طول الشبكات وزيادة عدد المحطات 1321الخاصة بالنقل والتوزيع في األساس في عام تتعلق النفقات الرأسمالية 
 الفرعية وتحسين ربط النقل وربط عمالء توزيع جدد.
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 النفقات الرأسمالية المخصصة والمخطط لها

مليار لاير سعودي، كما هو مبين  20،2بإعداد موازنة للنفقات الرأسمالية بلغت  المجموعةم، قامت 1321ديسمبر  02في 
على الموافقات ذات الصلة  المجموعةم. وتعكس هذه المخصصات المبالغ التي حصلت 1320في الموازنة السنوية لعام 

الرغم من أن هناك توقعات بتكبد جزء  إلنفاقها في السنوات المقبلة )والتي تشمل الدفعات الملزمة قانونا  والتقديرية(، على
 م.1320ديسمبر  02كبير من النفقات في السنة المنتهية في 

 م.1321ديسمبر  02المتعلقة بقروضها طويلة األجل والتزامات الشراء في  المجموعةيبين الجدول التالي مخصصات 
 

مجموع  دفعات مستحقة في 
الدفعات 
 المستحقة

أقل من  
 سنة واحدة

إلى  من سنة
 سنوات 3

إلى  3من 
 سنوات 0

 0أكثر من 
 سنوات

 (مليون لاير سعودي) 

 20،115 1،182 1،854 1،820 2،210  .......................  قروض طويلة األجل
 50،185 21،580 12،300 20،003 1،102  ........................ )*(مخصصات الشراء

 41،013 20،008 12،322 12،010 0،231  .................................... المجموع
 _________________  

 مالحظة:

من خالل هذه االتفاقيات  الشركةحيث تعهدت  المحطات المستقلة إلنتاج الكهرباء والمحطات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءاتفاقيات طاقة طويلة األجل مع  الشركةلدى  )*(

ابلة للتجديد لفترات مستقبلية أخرى بموافقة الطرفين سنة ق 13بشراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات وفقا  لشروط وأسعار محددة، وتمتد هذه االتفاقيات لفترات تصل إلى 

 .("والكهرباء المياه إلنتاج المستقلة والمحطات الطاقة إلنتاج المستقلة المحطات - الكهرباء توليد - األعمال وحدات - الشركة وصف" قسم راجع)

 التوليد

 المجموعةويبين الجدول التالي تفاصيل مشاريع توليد الطاقة التي تتوقع  لمواصلة زيادة قدرتها اإلنتاجية. المجموعةتخطط 
لاير سعودي في مشاريع توليد الطاقة خالل هذه  مليار 15استثمار  المجموعةم. وتتوقع 1324بدء تشغيلها في الفترة حتى 

 الفترة.
 

 
 

 وصف المشروع

 
 

 المنطقة

الطاقة اإلنتاجية 
المتعاقد عليها 

 )ميغاواط(

 السنة المقررة 
 لبدء تشغيل 
 الوحدة األولى

 م1320 218 الجنوبية  .................................................. شرورة
 م1320 51 الجنوبية  ............. (2نجران لتبريد الهواء )توسعة محطة نجران 

 م1320 51 الجنوبية  .....................................توسعة محطة نجران
 م1320 11 الجنوبية  ................................. 0توسعة محطة الجوبة 
 م1320 11 الجنوبية   ...............................  2توسعة محطة الجوبة 

 م1320 218 الغربية  ................................... 0محطة تبوك توسعة 
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 وصف المشروع

 
 

 المنطقة

الطاقة اإلنتاجية 
المتعاقد عليها 

 )ميغاواط(

 السنة المقررة 
 لبدء تشغيل 
 الوحدة األولى

 م1320 215 الشرقية   .................................... ةتوسعة محطة القري
 م1320 2،100 الغربية  ............................... محطة الشعيبة )سي سي(

 م1320 122 الغربية   ................................. 1محطة كهرباء الوجه 
 م1322 1،555 الغربية  ........................... 1محطة كهرباء رابغ البخارية 

 م1322 2،301 الوسطى  ....................................... PP 10البخارية 
 م1322 213 الشرقية  ..................................... ةالقريتوسعة محطة 

PP12 )1322 1،351 الوسطى  ...................................... )سي سي 
 م1325 1،233 الغربية   .................... 2محطة كهرباء جنوب جدة المرحلة 

 م1321 13 الشرقية   ................................. 1توسعة محطة رفحاء 
 1321 1،233 الجنوبية  ................................... محطة كهرباء الشقيق

 م1324 233 الشرقية   ............................... محطة رفحاء )سي سي(

  54،710   ................................................ المجموع

ال  المملكةمن تحقيق هامش طاقة على مستوى  المجموعةوالهدف من القدرة اإلنتاجية اإلضافية المخطط لها هو تمكين 
 م.1321% والحفاظ على ذلك الهامش خالل الفترة حتى 23يقل عن 

 النقل

مواصلة توسيع شبكة النقل الخاصة بها بغرض الحد قدر اإلمكان من حاالت االختناق وربط المناطق  المجموعةتعتزم 
 المعزولة فيما بينها وربط محطات كهرباء جديدة بالشبكة.

مليار لاير سعودي سنويا من  10إلى  21وتقدر النفقات الرأسمالية الالزمة لتوسيع شبكة النقل وصيانتها وتطويرها من 
 م.1324حتى م 1320

 التوزيع

م في 1324م حتى 1320مليار لاير سعودي سنويا  في المدة من  20إلى  22أنها ستنفق ما يقرب من  المجموعةتقدر 
ولكن ال يمكن إعطاء أي تأكيد بالنسبة للمبالغ الحقيقية للنفقات الرأسمالية التي  توسيع شبكة التوزيع وصيانتها وتحسينها.

ويعتمد التوقيت وقيمة النفقات الرأسمالية بشكل كبير على ظروف السوق ومدى تقدم  فترات المقبلة.ربما يتم تكبدها في ال
 .المجموعةمن العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة  ومجموعةالمشاريع والفرص الجديدة التي ربما تبرز 

 رأس المال العامل

شهرا  التالية مباشرة بعد تاريخ  21وشركاتها التابعة رأس مال عامل يكفي لفترة  الشركة لدى أعضاء مجلس اإلدارة أن يقر
 نشر نشرة اإلصدار هذه.

 تحليل بعض بنود الميزانية
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ديسمبر لألعوام  02م والسنوات المنتهية في 1320يونيو  03كما في  للشركةيبين الجدول التالي بيانات المركز المالي 
 م على التوالي.1321م و1322م و1323

 

 35كما في  
 يونيو

 
 ديسمبر 35كما في 

م غير 1320 
 مراجعة

  
 م1323

  
 م1322

  
 م1321

 (مليون لاير سعودي) 
 0،321 4،034 4،110 4،321  ..................................................... النقد وما يعادله
يرادات مستحقة، صافيذمم مستهلكي   20،214 21،314 8،815 24،182  ..................... الكهرباء وا 

 5،282 2،052 0،105 2،822  ........................... دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى، صافي
 5،012 5،510 5،435 1،053  ..................................................... مخزون، صافي

 47،288 41،705 46،033 36،552  ........................................ مجموع الموجودات المتداولة
 011 011 011 2،020  .................................................. قرض لشركة زميلة

 1،282 1،235 1،033 1،311  ........................... استثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى
 08،083 11،112 11،300 28،822  .................................................. المشاريع قيد التنفيذ

 210،151 250،140 205،105 240،502  .............................................. موجودات ثابتة، صافي
 122،380 200،432 212،008 111،834  .................................... مجموع الموجودات غير المتداولة

 438،086 453،202 515،874 463،555  .................................................. مجموع الموجودات
 02،538 11،122 12،041 08،814  ........................................................... ذمم دائنة

 2،401 2،131 2،231 0،053  .......................................... مستحقات وذمم دائنة أخرى
قروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض 

  ........................................................ طويلة األجل
  

2،024 2،208 0،200 2،210 
 — 5،333 — —  ............................................................ الصكوك

 25،753 38،185 47،268 20،512  ......................................... مجموع المطلوبات المتداولة
 21،284 20،501 23،101 25،223  ................................................ قروض طويلة األجل

 13،510 22،333 28،333 10،312  ............................................................ الصكوك
 5،210 2،008 2،183 5،315  ................................................. تعويضات الموظفين

 11،183 13،243 21،404 10،114  .............................................. إيرادات مؤجلة، صافي
 2،252 2،010 2،185 2،522  ................................................... تأمينات مشتركين

 50،204 28،324 22،122 12،300  ........................................... طويلة األجلذمم حكومية 
 10،042 20،025 21،220 15،285  ..................................................... قروض حكومية

 042 201 000 038  ....................مخصصات التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط
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 220،832 211،502 220،205 210،583  ..................................... مجموع المطلوبات غير المتداولة
 582،657 565،065 525،654 458،682  .................................................. مجموع المطلوبات

 22،111 22،111 22،111 22،111  .......................................................... رأس المال
 2،022 2،552 2،000 2،022  .................................................... احتياطي نظامي
 523 500 501 523  ....................................................... احتياطي عام
 23،010 0،511 4،211 23،113  ..........................................................أرباح مبقاة

 (042) (201) (000) (038)  ......................... صافي التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط
 50،818 52،080 53،143 52،010  ........................................... مجموع حقوق المساهمين

 438،086 453،202 515،874 463،555  ............................... مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 الموجودات

 03% من أصولها كما في 05والتي تشكل معا   المجموعةتعتبر الموجودات الثابتة المشاريع قيد التنفيذ من أهم موجودات 
 02% في 0234م و1322ديسمبر  02% في 0230م و1321ديسمبر  02% في 0432م، مقارنة  بمبلغ 1320يونيو 

بشكل أساسي من أدوات ومعدات توليد الطاقة والنقل والتوزيع،  للمجموعةم. وتتألف الموجودات الثابتة 1323ديسمبر 
السيولة والموارد " علما  بأنه يتم توضيح المشاريع قيد التنفيذ تحت بند "وحدات األعمال –ركة وصف الشفضال  راجع "

 "النفقات الرأسمالية – الرأسمالية

يبين الجدول  .للمجموعةإضافة إلى أن األرصدة المدينة المستحقة من مستهلكي الكهرباء من أهم الموجودات الحالية 
م 1322م و1323ديسمبر عن األعوام  02من المشتركين في للمجموعةالتالي تفاصيل األرصدة المدينة اإلجمالية 

 م.1321و
 

 ديسمبر 35كما في  
 م1321 م1322 م1323 
 (مليون لاير سعودي، باستثناء النسبة المئوية) 

 22،828 20،021 22،303  ................................... إجمالي الذمم المدينة للمشتركين
 130 130 530  ..................... اإلجمالية )بـ %( الموجوداتكنسبة مئوية من 

 1،212 1،122 2،002  ............... (1)األرصدة المدينة المستحقة من العمالء الحكوميين
 (1،450) (1،532) (1،048)  ............................. مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2035 2034 1235  ...................................... (2)معدل التخصيص )بـ %(
 _________________  

 مالحظات:

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.وأرامكو السعودية شركة  (1)

 مخصصات مقسمة حسب الذمم المدينة اإلجمالية. (2)
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م 1323ديسمبر عن األعوام  02المستحقة من مستهلكي الكهرباء في للشركةيبين الجدول التالي تفاصيل الذمم المدينة 
 م.1321م و1322و
 

 ديسمبر 35كما في  
 م4554 م4555 م4555 
 (لاير سعوديمليون ) 

 2،015 1،043 2،341  ................................................... جهات حكومية
 2،101 2،011 5،000  ......................................... الشرائح التجارية والسكنية

 lk  1،121 1،058 1،531 .................................. من العمالء كبار الشخصيات
 1،118 2،830 2،210  ........................................... أرامكو السعوديةشركة 

 2،013 2،322 541  ..................................................... ربط الكهرباء
 101 001 010  ............................المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 52،151 53،326 55،585  .................................... مجموع الذمم المدينة للكهرباء

 الشركةلها قيمة استهالكها من الكهرباء بالكامل وفي المقابل لم تدفع  الحكومةم لم تدفع 1333في عام  الشركةمنذ نشأة 
فضال  راجع  .المياه المالحةالمؤسسة العامة لتحلية أو ثمن الطاقة المشتراة من  أرامكو السعوديةثمن الوقود الذي تورده 

 ".العالقة مع الحكومة – الشركةوصف قسم "

 االلتزامات

تعتبر عمليات االقتراض )بما في ذلك القروض الحكومية( والذمم المدينة الحكومية طويلة األجل والذمم الدائنة وصافي 
أهمية )والتي تمثل المبلغ المؤجل لتعرفة الربط المستحقة للمشتركين الجدد،  المجموعةاإليرادات المؤجلة من أكثر التزامات 

وتمثل هذه االلتزامات مجتمعة  ".اإليرادات التشغيلية -م 1321م و1322م و1323مقارنة عام  -نتائج العمليات  -راجع "
% في 80م و1321ديسمبر  02% في 8031م مقارنة بنسبة 1320يونيو  03% من االلتزامات اإلجمالية كما في 8532
 م.1323ديسمبر  02% في 8130م و1322ديسمبر  02

في شكل قروض طويلة األجل وصكوك وقروض حكومية مذكورة  بالشركةكما أن معلومات عمليات االقتراض الخاصة 
 ".المديونيات األخرى ملخصتحت البند "

أرامكو متعلقة بثمن الوقود غير المسدد لصالح  الشركة% من الذمم الدائنة المستحقة على 1232م، كان 1323في 
% متعلقة 2130و المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة% متعلقة بثمن الطاقة غير المسدد لصالح 0138، والسعودية

مليار لاير سعودي، من الذمم الدائنة  22م تحويل مبلغ 1322م و1323وتم خالل عامي  برسوم البلدية غير المسددة.
م، إلى 1338ديسمبر  02حتى  الشركةعن الفترة من تأسيس  أرامكو السعوديةمن شركة  للشركةمقابل الوقود المورد 

هـ )الموافق 25/35/2214تاريخ ب مجلس الوزراءوتم تسجيلها كذمم حكومية طويلة األجل، وفقا  لمحضر اجتماع  الحكومة
. إضافة  إلى أن الذمم 144رقم  قرار مجلس الوزراءم( و02/21/1322هـ )الموافق 31/31/2200م( و22/31/1331

مليار لاير سعودي تمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة  1130م تتضمن 1320يونيو  03الحكومية طويلة األجل في 
. وبلغت الذمم الحكومية طويلة األجل الخاصة بالشركة نحو للشركة الحكومةالتي تمنحها  ئدعديمة الفواالحالية للقروض 
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مليون لاير سعودي  28،324مليون لاير سعودي و 50،204م، و1320يونيو  03مليون لاير سعودي في  12،300
 م على التوالي.1323م و1322م و1321ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  22،122و

 08،814 بالشركةم، بلغ إجمالي الذمم الدائنة 1321م و1322م و1323ديسمبر  02م و1320يو يون 03في 
% على التوالي 2432و 0838و 1232% و25مليون لاير سعودي، مثلت منها نسبة  02،538و 11،122و 12،041و

 الشركةحقيقة أن  السعودية أرامكو لشركة المستحقة المتزايدة الدائنة وتعكس الذمم ألرامكو السعودية.مدفوعات مستحقة 
عليها ذمم دائنة  الشركةإضافة  إلى أن  ثمن الوقود الذي تورده لها. ألرامكو السعوديةمستمرة في تأجيل الدفعات المستحقة 

والبلديات، مما يعكس حقيقة أنها تؤجل الدفعات المستحقة أيضا  المالحة المياه لتحلية العامة للمؤسسةكبيرة مستحقة 
 تؤجل دفع رسوم البلدية. الشركةنظير الكهرباء التي تشتريها منها وحقيقة أن  للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

والبلديات بناء  على  ألرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةهذه الدفعات المستحقة  الشركةوتؤجل 
للمؤسسة العامة لتحلية ويبلغ إجمالي الذمم الدائنة المستحقة  في السابق. ،وهذا يتماشى مع ممارستها447القرار رقم 

 22،185و 23،005م، و1320يونيو  03لاير سعودي في مليون  20،320والبلديات مجتمعين نحو  المياه المالحة
 م على التوالي.1321م و1322م و1323ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  21،513و
 

 حقوق المساهمين

م 1322م و1323ديسمبر من أعوام  02م و1320يونيو  03كما في  الشركةيبين الجدول التالي حقوق المساهمين في 
 م.1321و
 

 ديسمبر 35في  كما يونيو 35كما في  

 م1321 م1322 م1323 م1320 

 (مليون لاير سعودي) 
 22،111 22،111 22،111 22،111  ....................................................... رأس المال

 2،022 2،552 2،000 2،022  ................................................. احتياطي نظامي
 523 500 501 523  .................................................... احتياطي عام
 23،010 0،511 4،211 23،113  .......................................................أرباح مبقاة

 (042) (201) (000) (038)  ....................... صافي التغير في القيمة العادلة لعقد التحوط

 03،161 05،813 05،475 02،348  ........................................ مجموع حقوق المساهمين

رياالت سعودية  23سهم بقيمة اسمية قدرها  2،211،580،025إلى  الشركةم، تم تقسيم رأس مال 1320يونيو  03وفي 
% من دخلها السنوي الصافي من كل عام الحتياطيها النظامي شريطة أنه طالما 23تحويل  الشركةوعلى  للسهم الواحد،

 للشركةالعام  ويشتمل االحتياطي % من رأس مالها المدفوع، يجوز للمساهمين إيقاف تحويالتهم.53أن االحتياطي يتجاوز 
. ويمثل الشركةم، وهو تاريخ اندماجها في 1333أبريل  5في  الشركة السعودية الموحدة للكهرباءعلى رصيد احتياطات 

صافي التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط التغييرات في القيمة العادلة لعدد محدود من عقود التحوط ألسعار الفائدة 
. وحيث إن عقود التحوط هذه يتم تصنيفها على أنها تحوطات التدفق النقدي السارية الشركةوأسعار الصرف التي أبرمتها 
 دلة تنعكس في حقوق المساهمين.فإن التغييرات في القيمة العا
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 4،211وبما يعكس بصفة أساسية صافي األرباح مخصوما  منها األرباح المدفوعة كل عام، زادت األرباح المبقاة من 
مليون  23،010م و1322ديسمبر  02مليون لاير سعودي في  0،511م إلى 1323ديسمبر  02مليون لاير سعودي في 

األرباح  الشركةوتدفع  م.1320يونيو  03مليون لاير سعودي في  23،113م و1321ديسمبر  02لاير سعودي في 
م، طالما لم تتجاوز األرباح الموزعة 1328تنازلت عن حقها في األرباح حتى عام  الحكومةلمساهمي األقلية فقط ألن 

ألنها مملوكة  ألرامكو السعودية أيضا  األرباح الشركة، ووفقا  لهذا التنازل، ال تدفع الشركة% من القيمة االسمية لسهم 23
 ".أرامكو السعودية الخالفات مع - الشركةوصف ، فضال  راجع "للحكومةبالكامل 

 ليس هناك أي حقوق خيار على رأس مال الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

 المباني والمحطات والمعدات

مليون لاير  1،182م نحو 1320 يونيو 03بلغ صافي القيمة الدفترية بمحفظة المجموعة من األراضي والمباني في 
 مليون لاير سعودي على التوالي. 0،104سعودي و

 االلتزامات المحتملة

 السعوديةأرامكو بالخالفات المستمرة مع  بشكل جوهريم 1321ديسمبر  02في  للشركةتتعلق االلتزامات المحتملة 
التزامات  للمجموعةإضافة  إلى أن  ."أرامكو السعوديةالخالفات مع  - الشركةوصف بحسب المناقشة الواردة تحت قسم "

ديسمبر من األعوام  02محتملة بموجب ضمانات واعتمادات مستندية معينة نذكر مجموعها في الجدول التالي كما في 
 م.1321م و1322م و1323

 

 ديسمبر 35في  كما 

 م1321 م1322 م1323 

 (مليون لاير سعودي) 
 02133 25033 20133  ...................................................... الضمانات

 231 330 1033  ........................................... االعتمادات المستندية

 02433 25033 28533  ..................................... مجموع االلتزامات المحتملة

 اإلفصاح عن المخاطر

لمجموعة من المخاطر المالية في أنشطتها، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر  المجموعةتتعرض 
هي مخاطر أسعار العموالت التي تسببها  المجموعةأن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها  الشركةوتعتبر  االئتمان.

م مخاطر أسعار 1322م و1323العائمة، وفي  تأثيرات الحركة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض ذات معدالت الفائدة
إلدارة هذه المخاطر من خالل استخدام أدوات  الشركةوتسعى  العمالت المتعلقة بالتزام معين باليورو، أعفيت منه اآلن.

 التحوط التي تحول جزء ا من مخاطر أسعار الفائدة العائمة إلى أسعار فائدة ثابتة، والتي ثبتت سعر صرف اليورو/دوالر
 أمريكي لحمايتها من آثار التذبذب في سعر الصرف.

وفيما يتعلق بمخاطر السيولة، فإن سياسية الشركة تؤكد على االحتفاظ بحد أدنى من مليار لاير سعودي في رصيد النقد وما 
ترتبط متطلبات و  يعادله )والذي يتم االحتفاظ به في عدٍد من البنوك السعودية المرموقة على هيئة إيداعات قصيرة األجل(.
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على أنها تحافظ على المرونة الكافية  الشركةببرنامج النفقات الرأسمالية الذي تنفذه، وتؤكد  للمجموعةالتمويل الرئيسية 
للحفاظ على مجموعة من  الشركةوفي هذا اإلطار، تسعى  ضمن هذا البرنامج إلدارة النفقات مقابل التمويل المتاح لها.

، بما في ذلك إصدار األوراق المالية والقروض البنكية في أسواق رأس المال المحلية والدولية خيارات التمويل المتاحة
في الماضي وتتوقع أن يظل  الحكومةأيضا  تمويال  مدعما  كبيرا  من  الشركةكما تلقت  وتمويل وكاالت التصدير االئتماني.

 انات الستمرار ذلك.هذا التمويل متوفرا  في المستقبل، على الرغم من عدم وجود ضم

أنها معرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة فيما يتعلق باألرصدة المدينة مما ينعكس من قدرتها على إلغاء  الشركةوال ترى 
النقد  مخاطر ائتمانية محدودة فيما يتعلق بأرصدة الشركةبينما تواجه توصيالت أغلب عمالئها الذين ال يدفعون فواتيرهم، 

 يتعلق بمحفظتها من األوراق المالية الخاصة باالستثمار.وما يعادله وفيما 

 مخصص الزكاة

م 1322م و1323ديسمبر من  02لم تقم المجموعة بوضع أي مخصص للزكاة المستحقة على السنوات المنتهية في 
ووعاء الزكاة الشرعية سلبي بمعنى  للمجموعةم. وهذا يوضح حقيقة أنه ألغراض الزكاة فإن صافي الدخل المعدل 1321و

 أنه ال يوجد عليها مستحقات في هذا الشأن.

عن  بالشركةم. وتم تقديم كشوفات الزكاة الخاصة 1330وتلقت الشركة التقييمات النهائية للزكاة عن كل السنوات وحتى 
 م للهيئات المعنية وجاري مراجعتها.1322م و1323م و1338األعوام 

 ةالتقارير القطاعي

، مما يبرز حقيقة أنه على الرغم من تقسيم القطاعات الرئيسيةتقارير نتائجها على أساس  المجموعةلم يسبق أن قدمت 
، المجموعةأنشطتها إلى توليد ونقل وتوزيع، إال أن هذه األنشطة تكمل بعضها البعض من حيث تحقيق اإليرادات لعمالء 

 في السابق تأتي من مبيعاتها من الكهرباء لعمالئها. المجموعةوكما أن معظم إيرادات 

 الشركة، وتتوقع بالشركةم شركة نقل مستقلة لالستحواذ على جميع موجودات النقل الخاصة 1321وتأسست في عام 
 تأسيس أربع شركات لتوليد الطاقة وشركة توزيع واحدة أيضا  لالستحواذ على موجوداتها الخاصة بالتوليد والتوزيع على

أن تكون في وضٍع يسمح لها بإعداد  المجموعةإلى شركات توليد ونقل وتوزيع مستقلة، تتوقع  الشركةوعقب تقسيم التوالي، 
 .القطاعات الرئيسيةتقارير مستقلة بنتائج هذه األنشطة على أساس 

 وض التي تكتنف التقييماتالسياسات المحاسبية الهامة والتقديرات المحاسبية الحاسمة والمصادر الرئيسية لجوانب الغم
بداء اجتهادات وافتراضات، وتؤثر هذه اإلجراءات للمجموعةعند إعداد القوائم المالية  ، تحتاج اإلدارة إلى إجراء تقديرات وا 

، وتتضمن اإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة بالمجموعةعلى قيمة الموجودات وااللتزامات المعلنة الخاصة 
كما في تاريخ القوائم المالية والقيم المعلنة لإليرادات والمصروفات خالل الفترات المعنية، وتستند اإلدارة في تقييماتها 

ضات وتقيم التقديرات وافتراضاتها على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ترى أنها معقولة في وقت إجراء التقييمات واالفترا
واالفتراضات باستمرار، بيد أنه ال يمكن التنبؤ باألحداث المستقبلية وتأثيراتها على وجه اليقين، كما يتطلب تحديد التقييمات 

وربما تختلف النتائج الفعلية عن أية تقديرات أو افتراضات تم إجراؤها كما أن هذه واالفتراضات المالئمة استخدام االجتهاد، 
 ختالفات ربما تكون جوهرية للقوائم المالية.اال
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وأدناه  .المالية" المعلومات عرض ، راجع "المملكة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فيوتم إعداد القوائم المالية وفقا  
للحصول على موجز للسياسات المحاسبية المهمة و ، المجموعةتوضيح لبعض السياسات المحاسبية الهامة التي طبقتها 

 م.1321لعام  بالقوائم المالية 1واإليضاح رقم  المرحلية المالية بالقوائم 0، راجع اإليضاح رقم المجموعةالتي تطبقها 
 الموجودات الثابتة

بالتكلفة التاريخية ويجري استهالكها، ما عدا األراضي، على مدار العمر التشغيلي  للمجموعةيتم إثبات الموجودات الثابتة 
المباشرة المتكبدة لتشغيل  وتكاليف العمالة المورد من الشراء سعر وتشمل التكلفةالمقدر لها وفقا  لطريقة القسط الثابت، 

ف البناء ومصاريف المؤسسة العامة باإلضافة المباشرة، مثل مصاريف التمويل وتكالي غير اإلنشاء الموجودات وتكاليف
 إلى تكاليف االقتراض حتى تاريخ تشغيل الموجودات.

وتدرج األرباح وتخصم تكلفة الموجودات الثابتة المباعة واالستهالك المتراكم ذو الصلة من الحسابات في تاريخ البيع، 
 ات ومصروفات أخرى، صافي "والخسائر الناتجة عن هذا البيع في بيان الدخل تحت بند " إيراد

كما  ويتم احتساب نفقات التصليح والصيانة للموجودات الثابتة في بيان الدخل تحت بند "تكلفة عمليات التشغيل والصيانة"
 يتم رسملة التحسينات التي تزيد جوهري ا من قيمة أية موجودات ثابتة أو تطيل عمرها.

 :للمجموعةلمفيدة للموجودات الثابتة وفيما يلي بيان لتقدير األعمار التشغيلية ا
 

 سنة 03إلى  13من   .................................................................................... المباني
 سنة 15إلى  13من   .................................................... معدات وقطع غيار محطات توليد الطاقة

 سنة 03إلى  13من   ............................................................ معدات وقطع غيار شبكات النقل
 سنة 15إلى  25من   .......................................................... معدات وقطع غيار شبكات التوزيع

 سنة 13إلى  2من   ......................................................................... الموجودات األخرى

 : للمجموعةيقدم الجدول أدناه تحليال  للموجودات الثابتة 

4554ديسمبر  35كما في    
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 المجموع

 
 الممتلكات العامة

 
 التوزيع

 
 النقل

 
 التوليد

  ................................................................................... األراضي 100،005 504،255 115،252 402،004 2،405،440
  ..................................................................................... المباني 1،512،002 1،184،828 208،320 820،240 1،011،848
  ........................................................................... األجهزة والمعدات 10،012،105 24،813،422 25،231،842 105،884 251،100،233
معدات وقطع غيار  2،280،131 232،128 50،415 283 2،820،031

  .................................................................................... الشبكات
ركبات والمعدات الم - - - 112،202 112،202

 .....الثقيلة ........
الموجودات  100،134 055،003 241،181 241،443 2،100،330

 ..........األخرى..
210،151،233 1،123،231 25،424،102 52،810،384 10،032،110  
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 ذمم مستهلكي الكهرباء

وتدرج هذه المبالغ تمثل هذه الذمم المدينة المبالغ المفوترة على العمالء ولكن لم تسدد بعد في تاريخ الميزانية المعني، 
 فيه. مشكوكا تحصيلها يكون التي فيما يتعلق بالذمم المجموعةصافية  بعد خصم المخصصات التي طبقتها 

 إقرار اإليرادات

يتم إقرار اإليرادات من مبيعات الكهرباء عند إصدار الفواتير، المعدة على أساس الكهرباء المستهلكة، للمستهلكين، وتمثل 
عداد الفواتير تعرفة ثابتة شهريا  بناء  على القدرة اإلنتاجية للعدادات التي اإليرادات  المتحصلة من قراءة العدادات والصيانة وا 

ويتم قيد اإليرادات من الكهرباء المستهلكة ولم تصدر فواتيرها بعد  يستخدمها العميل المعني ويعتد بها عند إصدار الفاتورة.
عداد الفواتير التي لم تصدر فواتيرها بعد حتى تاريخ حتى تاريخ الميزانية المعني و  من خدمات قراءة وصيانة العدادات وا 

يرادات مستحقة، صافي".  الميزانية المعني تحت بند "ذمم مستهلكي الكهرباء وا 

ويتم تسجيلها وتؤجل المبالغ المدفوعة المتعلقة بتعرفة ربط الخدمات الكهربائية، والتي يتم دفعها مرة واحدة وقت التوصيل 
كإيرادات باستخدام طريقة القسط الثابت بناء  على متوسط األعمار المفيدة للمعدات المستخدمة في توفير الخدمة للمشتركين 

 والمقدرة بحوالي عشرين سنة.

 رسملة تكلفة االقتراض

من قروض  المجموعةل عليه قيد التنفيذ مشاريع ممولة، ولكن يتم تمويلها من خالل ما تحص المجموعةال تعتبر مشاريع 
، والتي تمثل الرسوم على القروض طويلة األجل للمجموعةطويلة األجل، وينعكس ذلك على أن صافي تكلفة االقتراض 

والتكاليف التمويلية األخرى مخصوما  منها أية إيرادات عمولة عن تلك الفترة، يتم رسملتها مقابل المشاريع المخصصة 
تكاليف االقتراض المرسملة في كل مشروع بالتناسب من خالل استخدام معدل الرسملة لمتوسط  ويتم حسابطويلة األجل، 

 المبالغ المنفقة على كل مشروع قيد التنفيذ.

 االستثمارات

% من رأس المال الُمصِدر، وفق 53إلى  %13ما بين  الشركةيتم تسجيل االستثمارات في الشركات، التي تملك فيها 
ة والتي تعني أن االستثمار يتم إقراره مبدئيا  في الميزانية كتكلفة تحت استثمارات في حقوق الملكية في طريقة حقوق الملكي

من نتائج هذه الشركات تحت بند "إيرادات ومصروفات أخرى، صافي"  المجموعةشركات وأخرى، ويقيد بيان الدخل نصيب 
ا يعكس نتائج هذه الجهات واألرباح أو اإلضافات أو التصرفات ويتم تعديل المبلغ المرحل في الميزانية في نهاية المدة بم

من الخسائر حصتها في أية استثمارات  المجموعةأو انخفاضات في القيمة خالل الفترة المعنية، وعندما يتجاوز نصيب 
تثناء إلى حقوق ملكية مسجلة، فإن المبلغ المرحل لهذه الحصة يتم خفضه إلى الصفر ويتوقف تسجيل هذه الخسائر باس

كما أن استثمارات حقوق الملكية ملتزمة قانوني ا أو حكمي ا بالمساهمة في هذه الخسائر،  المجموعةالحد الذي تكون فيه 
الشركات  - وصف الشركة، راجع "المحطات المستقلة إلنتاج الطاقةعبارة عن استثمارات في  للمجموعةالرئيسية المسجلة 

 ".االستثمارات األخرى –التابعة واالستثمارات األخرى 

% من رأس المال الُمصِدر وفقا  للقيمة 13حصة أقل من  الشركةويتم قيد االستثمارات في الشركات التي تملك فيها 
العادلة، وعند تعذر تقييد تقديرات موثوقة للقيمة العادلة، فالقيمة العادلة عندها تكون تكلفة االستثمار، ويقيد الدخل من هذه 

ن " عندما تعلن الشركة المستثمر فيها عن األرباح. إيرادات ومصروفات أخرى، صافيتحت البند " االستثمارات وا 
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المحطات المستقلة إلنتاج المياه التي تقع ضمن هذه الفئة هي استثمارات حصة أقلية في  للمجموعةاالستثمارات الرئيسية 
 ".االستثمارات األخرى –واالستثمارات األخرى الشركات التابعة  - وصف الشركة، فضال  راجع "والطاقة

 القروض الحكومية ذات شروط السداد الثابتة

على قرضين حكوميين بشروط سداد ثابتة، ويتم قيد هذه القروض بقيمتها الحالية من خالل استخدام  المجموعةحصلت 
وقيمتها الحالية تحت بند "ذمم حكومية طويلة  الشركةمعدل خصم تقديري، ويتم قيد الفرق بين المبالغ التي حصلت عليها 

م، شملت "الذمم الحكومية 1320يونيو  03وفي  األجل" وتقيد في المدة المتبقية من القرض مقابل المصروفات المقابلة.
 مجلس الوزراءمليار لاير سعودي، مما يمثل الفرق بين المتحصالت من القروض الميسرة التي منحها  1130طويلة األجل" 

 م والقيمة الحالية المخصومة من هذه القروض.1322يونيو  20م و1323أبريل  11بتاريخ 

 المخزون

بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ويتم احتسابها وفقا  لتكلفة المتوسط المرجح بعد  المجموعةيتم تقييم مخزون 
 خصم المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم أو بطيء الحركة.

تسجل مواد المخزون المعتبرة كجزء أساسي من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع والمرافق األخرى التابعة 
 مثل المواد االستراتيجية واالحتياطية في بند الموجودات الثابتة. للمجموعة

 النقد وما يعادله

ل واالستثمارات األخرى القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية يشمل النقد وما يعادله النقد المتاح والمودع في البنوك والودائع ألج
 في أقل من ثالثة أشهر من تاريخ ربطها.
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 ملخص المديونيات األخرى

 

للحفاظ على وضع مالي مناسب يتالءم مع أنشطة الشركات التي لها تدفقات نقدية مستقرة وموجودات  المجموعةتسعى 
بحد أدنى من  المجموعة وتحتفظ طويلة األجل، كما تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها وصوال إلى مرونة مالية أكبر.

مستغلة وذلك من أجل تأمين احتياجاتها من رأس وغير ال للشركةالرصيد النقدي إلى جانب التسهيالت التمويلية المقررة 
 المال العامل.

دارتها الشركةقطاع خزينة مركزي في مقرها الرئيسي يتولى مسؤولية استثمار أموال  المجموعةويوجد في   الفائضة وا 
شهرا( لدى مزيج  21بشكل رئيس في ودائع ثابتة )لفترة تتراوح ما بين أسبوع واحد و  المجموعةوُيستثمر فائض النقد لدى 

محفظة من األوراق المالية أصدرتها شركات سعودية والتي تتوقع  للشركةكما أن  من بنوك محلية وعالمية عالية التصنيف.
 03م وفي 1321م و1322م و1323ديسمبر  02وفي  االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وهي بالتالي بسعر التكلفة.

مليون لاير سعودي  145مليون لاير سعودي و 215مليون لاير سعودي و 233ظة م، بلغت قيمة هذه المحف1320يونيو 
بتقييم متطلبات التمويل  الشركةوقبل التعهد بأية نفقات رأسمالية كبيرة، تقوم مليون لاير سعودي على التوالي.  253و

مليار لاير  52،2في شكل قرض بدون فائدة قيمته  الحكومةتمويل كبير قررته  للشركةأن الخاصة بالمشروع المعني، كما 
مليار لاير سعودي  22م )مقارنة  بمبلغ 1320يونيو  03مليار لاير سعودي للسحب في  00312سعودي، كان متاحا  منه 

 م( باإلضافة إلى غيره من التمويل المقرر من المقرضين الخارجيين كما هو مبين أدناه.1321ديسمبر  02في 

تقرر ما إذا كانت بحاجة إلى تمويل خارجي إضافي لتمويل النفقات  الشركةالتمويل المتاح لديها، فإن  وبناء  على
فإنها ربما تستخدم أدوات التحوط للحد من المخاطر الناتجة إلى التمويل،  الشركةومتى احتاجت الرأسمالية المخطط لها، 

استراتيجية تمويل محافظة مستفيدة  الشركةولطالما انتهجت  ا.عن تقلبات أسعار السوق لعمليات التمويل التي تحصل عليه
الحكومة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتدفقاتها النقدية المستقرة مضاف ا إليه التمويالت الخارجية التي تحصل عليها من 

اتباع أسلوب محافظ في استراتيجيتها التمويلية وتخطط لتنويع مصادر  الشركةوتعتزم إدارة ومن بنوك ومؤسسات مالية، 
 التمويل ولتمديد متوسط استحقاق التمويل لتلبية احتياجاتها التمويلية المستقبلية.

رصيد غير مستغل بعد من التسهيالت  للشركةوباإلضافة إلى القروض طويلة األجل والصكوك المبينة أدناه، فإن 
م. كما أن القروض طويلة المدى 1320يونيو  03مليار لاير سعودي في  233لبنوك المحلية يبلغ قيمته ة من ااالئتماني

للشركة أو التسهيالت االئتمانية لها أو الصكوك أو القروض الحكومية ليست مضمونة وال تستفيد من الرهن العقاري أو 
 الضمان.

 قروض وتسهيالت طويلة األجل

مليون لاير  24،155ستة قروض طويلة األجل غير مسددة تبلغ مجتمعة  الشركةم، كان على 1320يونيو  03في 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل كل من هذه القروض طويلة األجل:سعودي. 
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 نوع القرض / التسهيل

 
 المبلغ األصل

المبلغ غير 
 المسدد

تاريخ استحقاق 
 آخر دفعة

 سعودي()مليون لاير  
 م1313 0،020 1،333  ........................................... تسهيل مرابحة مشترك

قرض بنك التصدير واالستيراد األمريكي وبنك تنمية 
  ............................................... الكندية الصادرات

 م1312 1،011 2،215

 م1312 1،010 1،500  ................................. قرض صناديق االستثمار العامة
 م1315 2،030 5،333  ........................................... تسهيل مرابحة مشترك

 م1312 0،100 0،438  .................... كوفاسوكالة ائتمان الصادرات الفرنسية قرض 
 م1312 234 5،033  ........................... قرض وكاالت ائتمان التصدير الكورية

 
م لتمويل مشترك من مجموعة من البنوك الدولية 1320ديسمبر  20ت الشركة اتفاقية بتاريخ عإضافة إلى ما سبق، فقد وق

ديسمبر  28اليابانية واتفاقية بتاريخ مليون دوالر أمريكي بمشاركة وتغطية من وكاالت ائتمان التصدير  011بقيمة 
مليون دوالر أمريكي بمشاركة وتغطية من وكاالت  2،102م لتمويل مشترك من مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 1320

 . م على التوالي1310م و1314ائتمان التصدير الكورية.  ويقع تاريخ استحقاق آخر دفعة لكل من التمويلين في عامي 

 الصكوك

يوضح الجدول القائمة، اثنان منها في السوق المحلية وأربعة في السوق العالمية،  الصكوكستة إصدارات من  للشركة
 م:1320يونيو  03التالي تفاصيل كل إصدار كما في 

 
 العائد المبلغ غير المسدد المبلغ األصل تاريخ االستحقاق تاريخ اإلصدار

     السوق المحلية
م، مع حق 1318 م1338يوليو  1

استرداد مبكر في 
م 1328م و1322
 م1312و

سعر سايبور زائد  مليار لاير سعودي 4 مليار لاير سعودي 4
هامش، يستحق على 
 أساس ربع سنوي

م، مع حق 1303 م1323مايو  23
استرداد مبكر في 

م 1313م و1324
 م1315و

 
 

سعر سايبور زائد  مليار لاير سعودي 4 مليار لاير سعودي 4
هامش، يستحق على 
 أساس ربع سنوي

     السوق العالمي
 % سنويا  13115مليون دوالر  533مليون دوالر  533 م1324 م1321أبريل  0
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 العائد المبلغ غير المسدد المبلغ األصل تاريخ االستحقاق تاريخ اإلصدار
 أمريكي أمريكي

مليون دوالر  2،153 م1311 م1321أبريل  0
 أمريكي

مليون دوالر  2،153
 أمريكي

 % سنويا  23122

مليون دوالر  2،333 م1310 م1320أبريل  0
 أمريكي

مليون دوالر  2،333
 أمريكي

 % سنويا  03240

مليون دوالر  2،333 م1320 م1320أبريل  0
 أمريكي

مليون دوالر  2،333
 أمريكي

 % سنويا  5331

 .إصدارها يتم ولم عليها موافق دين أدوات المصدر لدى توجد ال ،النشرة هذه موضوع هي التي الصكوك وباستثناء

 قروض حكومية

 م.1320يونيو  03كما في  الحكومةمن  القائمة حاليا  يوضح الجدول التالي القروض 

 الوصف تاريخ اإلعالن
مليون ) المبلغ

 السداد السنوي الطبيعة (لاير سعودي
تاريخ 

 االستحقاق
ديسمبر 
 م2888

قرض طويل 
 األجل

بدون فوائد، يحدد  22،800
السداد في تاريخ 

 االستحقاق

يتم تحديده  صفر
 (2)الحقا  

قرض طويل  م1323أبريل 
 األجل

تسحب  ولنبدون فوائد،  25،333
إال بعد  الشركةمنه 

 سنتين

 23فترة سماح 
من تاريخ  سنوات
، السداد السحب

 سنة 25على مدار 

 (1)م1305

قرض طويل  م1322يونيو 
 األجل

 التوفربدون فوائد، فترة  52،233
من يونيو  خمس سنوات
 .م1322
أن تبدأ من المحتمل 

من هذا  السحبالشركة 
القرض في السنوات 

 القليلة القادمة.

 سنة 25فترة سماح 
، من تاريخ السحب
السداد على مدار 

 سنوات 23

 (0)م1304

 ___________  
 للشركةم، بناء  على المركز المالي 1312، سيتم مناقشة السداد في تم سحبه (2)
 م1321ديسمبر  02تم سحب القرض بالكامل في  (1)
 م1320يونيو  03مليار لاير سعودي في  24308سحب مبلغ تم  (0)



 

117 
 

 بيان استحقاقات قروض الشركة )باستثناء القروض الحكومية(

مليون لاير سعودي )باستثناء القروض  25،012م والبالغة 1320يونيو  03من بين قروض الشركة غير المسددة كما في 
ت هذه القروض في يوضح الجدول التالي بيان استحقاقاشهرا . و  21% منها مستحقة السداد في 233الحكومية( فإن نسبة 

 م.1320يونيو  03

 االلتزامات الرأسمالية والتزامات الشراء

طرفا  فيها فيما يخص إقامة  الشركةم، بلغت القيمة اإلجمالية للعقود الرأسمالية التي تشكل 1320يونيو  03كما في تاريخ 
مليون لاير سعودي  13،401مليون لاير سعودي )مقارنة بـ 233،250وتركيب محطات الطاقة وأصول أخرى ما يقارب 

لتمويل بعض  الشركةم(.  هذا باإلضافة إلى االلتزامات المستقبلية التي قدمتها 1321يونيو  03للسنة المالية المنتهية 
 1،133ملون لاير سعودي )مقارنة بـ 2،150وذلك في شكل قروض ثانوية أو حقوق ملكية بقيمة  الشركات المستثمر بها

 م(.1321يونيو  03مليون لاير سعودي للسنة المالية المنتهية 

 م.1321ديسمبر  02التزامات الشراء في بالمتعلقة  المجموعةيبين الجدول التالي مخصصات 
 

مجموع  دفعات مستحقة في 
الدفعات 
 المستحقة

أقل من  
 سنة واحدة

من سنة إلى 
 سنوات 3

إلى  3من 
 سنوات 0

 0أكثر من 
 سنوات

 (مليون لاير سعودي) 
 50،185 21،580 12،300 20،003 1،102  ........................ )*(مخصصات الشراء

 _________________  

 مالحظة:

من خالل هذه االتفاقيات  الشركةحيث تعهدت  المستقلة إلنتاج المياه والكهرباءالمحطات المستقلة إلنتاج الكهرباء والمحطات اتفاقيات طاقة طويلة األجل مع  الشركةلدى  )*(

سنة قابلة للتجديد لفترات مستقبلية أخرى بموافقة الطرفين  13بشراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات وفقا  لشروط وأسعار محددة، وتمتد هذه االتفاقيات لفترات تصل إلى 

 .(والكهرباء" المياه إلنتاج المستقلة والمحطات الطاقة إلنتاج المستقلة المحطات - الكهرباء توليد - األعمال وحدات - الشركة وصف" قسم )راجع

 م4553يونيو  35كما في  
مليون لاير ) 

 (سعودي
 )النسبة(

 233 2،024  ................................................................... أقل من سنة واحدة
 2835 0،024  ............................................................... ما بين سنة إلى سنتين

 233 2،011  ...................................................... ما بين سنتين إلى ثالث سنوات
 1031 23،431  ................................................. سنواتما بين ثالث سنوات إلى أربع 

 233 2،011  ................................................ ما بين أربع سنوات إلى خمس سنوات
 2238 13،001  ................................................................. ما بعد خمس سنوات

 555.5 25،012  ............................................................................ المجموع
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 االلتزامات المحتملة

بحسب  أرامكو السعوديةم في األساس بالخالفات المستمرة مع 1321ديسمبر  02في  للشركةتتعلق االلتزامات المحتملة 
إضافة  إلى أن المجموعة لديها التزامات  .الخالفات مع أرامكو السعودية" -وصف الشركة المناقشة الواردة تحت قسم "

ديسمبر من األعوام  02محتملة بموجب ضمانات واعتمادات مستندية معينة نذكر مجموعها في الجدول التالي كما في 
 م.1321م و1322م و1323

ديسمبر 35 للسنوات المنتهية في   

م4555  م4555  م4554   

(مليون لاير سعودي)   

 021 250 201 الضمانات.................................................

......................................المستندية االعتمادات  10 3،0 2،1 

..........................مجموع االلتزامات المحتملة.... . 285 250 024 

 مديونيات أخرى

 إلى منهما كل قيمة تصل التجاري األهلي والبنك المالية سامبا مجموعة مع المكشوف على بالسحب تسهيالن الشركة لدى
 م: 1320يونيو  03كما يبين الجدول التالي القروض والمديونيات األخرى كما في   .سعودي لاير مليون 533

قروض أخرى أو مديونيات  المصدر، ال توجد لدى نشرة اإلصدارفيما عدا ما هو مذكور أعاله وفي باقي هذا القسم من 
بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول والتزامات الشراء 

 التأجيري. 

 ضمانات على الممتلكات 

 .أو حقوق أو أعباء شركاتها التابعة أي رهوناتو  الشركة ال توجد على ممتلكات

يونيو  35كما في  
 م4553

 (لاير سعودي مليون) 

 08،814 ... ......................................................................... ذمم دائنة
 0،053  ........................................................ مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 5،315  ................................................................... تعويضات موظفين
 2،522  .....................................................................تأمينات مشتركين
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 استخدام المتحصالت

بما في ذلك تلبية احتياجات رأس  للُمصِدر، لألغراض العامة الصكوكصافي متحصالت إصدار  الُمصِدرسوف يستخدم 
جراء استثمارات أخرى.  المال العامل، و إعادة تمويل التزاماته المالية، والنفقات الرأسمالية وا 

لاير  مليون 23-4 ستبلغ تقريبا   الصكوكاإلجمالية إلى أن التكاليف والنفقات المتعلقة بإصدار  الشركةتشير تقديرات 
سعودي، من بينها على سبيل المثال ال الحصر، رسوم التسجيل واإلدراج والخدمات المحاسبية والقانونية ونفقاتها ورسوم 

 ومتعهدي لمديري اإلصدار ومديري استقبال العروضاألخرى  الوكالة وعمولة اإلدارة والبيع اإلجمالية والتكاليف والنفقات
 .التغطية
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 شروط وأحكام الصكوك

 وفقا  ألحكامه وتنطبق عليه.  بالصك الرئيسيفيما يلي نص شروط وأحكام الصكوك التي سترفق )بعد اإلكمال والتعديل( 

 مقدمة 

دراجها في  الصكوكتم رفع طلب لتسجيل  "( في المملكة العربية هيئة السوق المالية )"الهيئةلدى  القائمة الرسميةوا 
 "(.المملكةالسعودية )"

"( حصة مشاعة غير قابلة للتجزئة في ملكية الصكوك)" م1352التي ستنتهي في  صكوك االستثماريمثل كل صك من 
 موجودات الصكوك( وتتساوى فيما بينها في األولوية دائم ا. وتحفظ "الشروط")طبقا لتعريفها في هذه  موجودات الصكوك

فيما  ألمين موجودات الصكوك "، وهو مصطلح يتضمن أي خلفأمين موجودات الصكوك)" شركة الكهرباء للصكوكلدى 
"( وكالةإعالن ال"( وفقا  إلعالن وكالة )"حملة الصكوكالمسجلين )" حملة الصكوك( لمصلحة بموجودات الصكوكيتعلق 

التي يقع عنوانها الشركة السعودية للكهرباء، ( بين "الشروط"أو قريب ا منه )كما هو معرف في هذه  تاريخ اإلقفالُيبرم في 
أمين "( والمصدر، الرياض، المملكة العربية السعودية، )"11855، ص.ب. 2-المسجل في أبراج غرناطة، المبنى رقم أ

في الطابق ويقع عنوانها المسجل وكيال لحملة الصكوك، بصفتها  فرنسي كابيتالشركة السعودي الو موجودات الصكوك
، المملكة 22211، الرياض 10252، ص. ب. 428الرابع، مبنى المكتب الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، المبنى 

ن بالصكوكفيما يتعلق  حملة الصكوك لوكيل" وهو مصطلح يشمل أي خلف وكيل حملة الصكوك)"العربية السعودية  (. وا 
هي التزامات مباشرة وغير مخفضة في األولوية وغير مضمونة بأي نوع من  الصكوكبالدفع بموجب  المصدرالتزامات 

متساوية في رتبتها مع سائر المطالبات الصكوك بموجب  المصدرالمالية تجاه  حملة الصكوكالرهونات وستكون مطالبات 
ة األولوية التي يطلبها دائنو المصدر اآلخرون ما عدا تلك التي تملك األولوية بموجب غير المضمونة وغير المخفض

 .األنظمة السارية

بصفة أميٍن  أمين موجودات الصكوكللعمل بصفة وكيٍل وُيعّين  حملة الصكوك وكيلالوكالة، ُيعّين إلعالن ووفق ا 
 للصكوكباكتتابه وشرائه وامتالكه  حامل صكوككل  ، ويعد  حملة الصكوكوذلك لصالح ونيابة عن  لموجودات الصكوك
، عن طريق قرار حملة الصكوك إمكانية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إعالن الوكالةموافق ا على شروط 

يوم على األقل من تاريخ إلغاء التعيين،  03بإرسال إشعار قبل  لوكيل حملة الصكوكالجمعية غير العادية، إلغاء تعيينهم 
 .إعالن الوكالةبما يتوافق مع  وكيل حملة الصكوكوعلى أن ال ينفذ إلغاء التعيين ذلك قبل أن يعين من يخلف 

موضح في  طبقا لما هو الصك الرئيسيالتي يمثلها  الصكوك" تعد إشارة إلى صكوكإلى كلمة " الشروطإن اإلشارة في هذه 
 (. الصيغة والفئة) 1 الشرط

اتفاقية إدارة )" تاريخ اإلقفال وفقا  التفاقية إدارة الدفعات التي ستبرم في أو قريبا من بالصكوكالدفعات المتعلقة وُتسدَّد 
، التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع، مبنى المكتب شركة السعودي الفرنسي كابيتالو المصدر"( بين الدفعات

، المملكة العربية السعودية؛ 22211، الرياض 10252، ص. ب. 428الرئيسي، طريق الملك فهد، برج ليجند، المبنى 
"، وهو مصطلح يشمل أي خلف أو مدير دفعات آخر يتم تعيينه بخصوص مدير الدفعاتبصفته مدير الدفعات )"

 ( وأطراف أخرى. الصكوك
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حملة  وكيل، أنه قد فوض وصادق ووافق على قيام للصكوكأولي، باكتتابه وشرائه وتملكه  حامل صكوكويعتبر كل 
( التي هو طرف فيها وعلى "الشروط")كما هي معرفة في هذه  وثائق الصكوكبإبرام  أمين موجودات الصكوكو الصكوك

 . وثائق الصكوكشروط وأحكام كل وثيقة من 

ا من نصوص هذه "( وتخضع ألحكامها الشروط)كما هي معرفة في هذه " لوثائق الصكوكهي ملخصات  الشروط إن بعض 
المنطبقة عليهم كما أنهم ملزمون بما جاء فيها  وثائق الصكوكبالحقوق الناشئة عن مواد  حملة الصكوكالتفصيلية، ويتمتع 

إعالن الوكالة، واتفاقية إدارة ائمة، فسوف تتوفر نسخ من ق الصكوك ويعّدون على علم بها. وطالما كانت أي من
)كما ورد التعريف في هذه الشروط( لمعاينة وتعهد الشراء  موجودات الصكوك واتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك

أمين و المصدرأثناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة لكل من  تاريخ اإلقفالاعتبار ا من حملة الصكوك 
من  8" في الصفحة رقم األطراف والمستشارون، والمشار إلى عناوينهم في قسم "حملة الصكوك وكيلو موجودات الصكوك

  هذه. نشرة اإلصدار

 تعريفات . 5

 تعني المفردات والمصطلحات التالية ما يلي:  "الشروط"في هذه 

والمستحقة  في الفترة المعنية تكاليف المدير المسموح بهاسنويا من  %2" تعني األتعاب اإلدارية بواقع األتعاب اإلدارية"
 . اتفاقية إدارة موجودات الصكوك بصورة نصف سنوية وفقا  للتفصيل الوارد فيالمصدر الدفع إلى 

يف والمطاِبقة لفئات التكال مدير موجودات الصكوك" تعني مجموع التكاليف التي يتكبدها تكاليف المدير المسموح بها"
إلى  للعدادات المحددةالمعنية خدمات القياس فيما يتعلق بتقديم  اتفاقية إدارة موجودات الصكوك من 2الملحق المبينة في 

المبلغ األقصى المسموح تزيد عن  فترة توزيع دوري، على أاّل تشكل أية تكاليف يتم تكبدها خالل أي العمالء المحددين
 . وثائق الصكوك ألغراض تكاليف المدير المسموح بها)بالنسبة والتناسب لتلك الفترة(، جزء ا من به 

لقاء خدماتهم  وكيل حملة الصكوكو لمدير الدفعاتتعني األتعاب والرسوم المستمرة )إن وجدت( المستحقة  "أتعاب الوكالة"
 إعالن الوكالةأو، وفق مقتضى الحال، في الدفعات اتفاقية إدارة كما هو موضح بالتفصيل في بالصكوك فيما يتعلق 
أتعاب دورية  لمدير الدفعات لاير سعودي سنويَا وُيدفع 55،333أتعاب دورية مقدارها  وكيل حملة الصكوك)ُيدفع إلى 

 (. الصكوكلاير سعودي سنويَا لقاء الخدمات المقدمة منهم فيما يخص  55،333مقدارها 

االستئناف في منازعات األوراق المالية المشّكلة بموجب نظام السوق المالية الصادر  تعني لجنة"لجنة االستئناف" 
 م( بتعديالته، أو أية لجنة تخلفها. 1330يوليو  02هـ )الموافق 1/1/2212بتاريخ  03بالمرسوم الملكي رقم م/

والتوجيهات والتعاميم والقرارات الوزارية يعني كافة األنظمة والتشريعات والقوانين واألوامر واألحكام "النظام المعمول به" 
 واللوائح المعمول بها. 

على  تاريخ اإلقفالللصكوك عند  القيمة اإلسمية اإلجمالية" تعني قيمة النسبة المتحصلة من قسمة النسبة المنطبقة"
 لاير سعودي.  1،333،333،333

 (. الصيغة وفئة اإلصدار) 1الشرط " تعني المعنى المشار إليه في الملكية المصرح بها"
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سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية على  ،بفترة التوزيع الدوري" يعني، فيما يتعلق معدل العمولة األساسي"
بفترة  ( فيما يتعلقمعدل العمولة األساسي)ب( ) 4 للشرط، والذي يتحدد وفقا  (SIBORودائع اللاير السعودي لثالثة أشهر )

 المعنية.  التوزيع الدوري

 " يعني اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل المعتاد في مدينة الرياض. يوم العمل"

  (.لتواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة)ج(  3الشرط " تعني المعنى المشار إليه في "الفترات المقفلة
 هذه.  نشرة اإلصدارن م 1" له نفس المعنى الموضح في الصفحة رقم تاريخ اإلقفال""

م( )كما هو 2880نوفمبر  03هـ )الموافق 22/30/2228بتاريخ  218" يعني قرار مجلس الوزراء رقم 561القرار رقم "
وكما يتم  575بالقرار رقم  ( وفق تعديلهموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية" من الملحق )أ( من 2مبين في الفقرة "

 عليه من تعديالت أو تغييرات أو يضاف إليه من مالحق من وقت آلخر. 

م( )كما هو 1333أكتوبر  23هـ )الموافق 21/4/2212وتاريخ  243" يعني قرار مجلس الوزراء رقم 575القرار رقم "
( وكما يتم عليه من تعديالت أو تغيرات أو التفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك" من الملحق )أ( 1مبين في الفقرة "

 يضاف إليه من مالحق من وقت آلخر. 

 03" لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية المشّكلة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/"اللجنة
  م بتعديالته وأية لجنة تخلفها.1330ليوليو  02هـ )الموافق 1/1/2212بتاريخ 

 . الصكوك" تعني شروط وأحكام الشروط"

 ". المقدمة" له نفس المعنى الموضح آنفا في "أمين موجودات الصكوك"

 ".المقدمة" له نفس المعنى الموضح آنفا في "إعالن الوكالة"

نظيم ت هيئةهـ الصادرة من 10/0/2210ر بتاريخ -343231تعني رخصة التوزيع والتوريد بالتجزئة رقم رخصة التوزيع" "
  الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

 (. اإلخاللحاالت ) 1-22 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في الفقرة "د" من حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيع"

 (. اإلخاللحاالت ) 1-22 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في اإلخاللحالة "

 . تاريخ الشراءأو أي  اإلخاللحاالت " تعني أي حالة من حالة الممارسة"

 (. حاالت الممارسة) 22 الشرط" له نفس المعنى المحدد له في إشعار الممارسة"

 (. حاالت الممارسة) 22 الشرط": لها نفس المعنى المحدد في فترة الممارسة"

 .م1352 ينايرالواقع في  تاريخ التوزيع الدوري" يعني تاريخ االنتهاء"

تاريخ أو  م1322يناير أو  م1302يناير أو  م1312يناير يقع في تاريخ الشراء  بالنسبة ألي" يعني، المبلغ اإلضافي"
تاريخ  الثالث الذي يسبق مباشرة يوم العملكما هي في  للصكوك القيمة االسميةمن إجمالي  %5، مبلغا يساوي االنتهاء
 ، وفق مقتضى الحال. تاريخ االنتهاءالمعني أو الشراء 
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الممثلة في اجتماع يعقد حسب األصول  الصكوك" يعني القرار الذي يصدر بأغلبية ال تقل عن نصف العاديالقرار غير "
 . لحملة الصكوك

 . الصكوك" تعني الصيغة المسجلة للصك الرئيسي الذي يمثل الصك الرئيسي"

بما في ذلك دون  لمديونيةاآخر لسداد هذه  شخص، أي التزام على شخصألي  مديونية" يعني، فيما يتعلق بأية الضمان"
 حصر: 
 أي التزام بشراء هذه المديونية.  ( أ)
أي التزام بإقراض أموال أو شراء أسهم أو االكتتاب في أسهم أو أية أوراق مالية أو شراء أصول أو خدمات  ( ب)

 من أجل توفير األموال الالزمة لتسديد تلك المديونية. 
  المديونية.أي تعويض عن تبعات أي تعثر في سداد هذه  ( ت)
 أي ترتيب آخر لتحمل مسؤولية هذه المديونية. ( ث)

" تعني أية مديونية على أي شخص عن أموال مقترضة أو تم جمعها بما في ذلك )دون حصر( أية مديونية المديونية"
 مقابل أو تتعلق بما يلي: 

 مبالغ تم جمعها بموجب أي تسهيل بشراء سندات.  ( أ)
أو شراء بالتقسيط تعتبر، وفقا  للنظام المطبق والمعايير المحاسبية  مبلغ أي مطلوبات خاصة بعقود إيجار ( ب)

 المتعارف عليها، تمويال  أو رأسمال تأجيري. 
 يوما.  83مبلغ أي مطلوبات تتعلق بأي سعر شراء ألصول أو خدمات مؤجلة الدفع لفترة تزيد عن  ( ت)
مبالغ يتم جمعها بموجب أي عملية أخرى )بما في ذلك دون حصر اتفاقية بيع أو شراء آجل( لها نفس األثر  ( ث)

 التجاري لالقتراض. 
 ومتعهدي مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض" يعني االستمارة التي يتعين تقديمها إلى نموذج طلب االستثمار"

 .الصكوكالراغبين في شراء  األشخاصمن  ستثمارفترة تقديم طلبات االقبل انتهاء  التغطية

 8)الموافق   هـ0/0/2205والتي تبدأ من يوم  الصكوك" تعني فترة تقديم طلبات االستثمار في فترة تقديم طلبات االستثمار"
 أيام من هذا التاريخ. 4وتنتهي بعد  ( م1322 يناير

" يعني إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ويقع التغطية ومتعهدي مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض"
، المملكة العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي 22220، الرياض 8302عنوانها المسجل في طريق العليا، ص. ب. 

، 428رقم كابيتال ويقع عنوانها المسجل في الدور الرابع من مكتب المقر الرئيسي، شارع الملك فهد، برج ليجند، المبنى 
 ، الرياض، المملكة العربية السعودية.10252ص.ب. 

كما هي مبينة  مدير الدفعاتوللُمْصِدر " يعني النسبة السنوية المحددة كـ"الهامش" والمنشورة في المواقع االلكترونية الهامش"
 هذه.  نشرة اإلصدار في  "االكتتاب والبيعالمعنون بـ " في القسم

عنه بمبلغ تناسبي باللاير السعودي لكل  المعبر)و تكاليف المدير المسموح بها " يعني مبلغ به المبلغ األقصى المسموح"
الفترة )" تاريخ شراءوتنتهي في أول  تاريخ اإلقفاللاير سعودي سنوي ا للفترة التي تبدأ في  53( وال يزيد عن عداد محدد

حملة  وكيل، فهو المبلغ الذي تفاوض عليه وقبله الشراء التاليتاريخ حتى  الفترة األولى "( ولكل فترة الحقة بيناالولى
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قبل بدء تلك الفترة وبناء  على التكاليف الفعلية في الفترة المنصرمة والتكاليف المتوقعة  مدير موجودات الصكوكو الصكوك
 للفترة التالية.

صدار الفواتير كما هو موضح في القرار " تعني الرسوم المتعلقة بقراءة وصيانة عدادات الكهرباء "رسوم العدادات  218وا 
 وبما قد تجريه الجهات الحكومية المختصة في المملكة من تعديالت على تلك الرسوم من وقت إلى آخر.

 

 :بعمالئه المحددينفيما يتعلق  المصدرُيقصد بها الخدمات التالية التي يقدمها  "خدمات القياس"
 ؛العمالء المحددينبتركيبها في منشآت  المصدرالكهرباء التي قام قراءة وصيانة عدادات استهالك   )أ(
صدار وتوزيع الفواتير على   )ب(  ؛المصدرنظير جميع الخدمات التي يقدمها لهم  العمالء المحددينإعداد وا 

 (. موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى المحدد له في صافي الدخل"

  لاير سعودي.2،333،333، وتبلغ صك االسمية لكل" تعني القيمة القيمة االسمية"

 ". المقدمة" لها نفس المعنى المحدد لها آنفا في "اتفاقية إدارة الدفعات"

 ". المقدمة" له نفس المعنى المحدد له آنفا في "مدير الدفعات"

بعد تقديم إشعار الممارسة، في أي يوم ما  الصكوك المصدر" يعني المبلغ الذي يشتري فيه إخاللمبلغ التوزيع في حالة "
 . ويساوي هذا المبلغ حاصل جمع المبالغ الموضحة في الفقرتين )أ( و )ب( أدناه:تاريخ الشراءعدا في 

إشعار القادم لو لم يقدم  تاريخ التوزيع الدوري الذي كان سيتم دفعه في مبلغ التوزيع الدوريحاصل ضرب  ( أ)
، فإن الرمز "س" سيعني في هذه الحالة إجمالي مبلغ التوزيع الدوري)بشرط أنه لغرض حساب  ممارسة

الذي يسبق مباشرة تاريخ ذلك الشراء(  تاريخ قيد التحويلالقائمة كما في  الصكوكلتلك  القيمة االسمية
 مع

 السابق مباشرة و تاريخ ذلك الشراء؛ مقسما  على تاريخ التوزيع الدوري عدد األيام بين .2
المجدول القادم  تاريخ التوزيع الدوريالسابق مباشرة و  تاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين  .1

 يوم ا؛ و 013يحسب على أساس أن في السنة 
الذي كان  المبلغ اإلضافي( 1في تاريخ ذلك الشراء، أو ) االحتياطي( المبالغ القائمة كرصيد دائن في 2) ( ب)

 ، وفق مقتضى الحال، لو لم يحصلتاريخ االنتهاءالتالي المجدول أو  تاريخ الشراءسيتوجب دفعه في 
 ذلك الشراء، أيهما أقل. 

 (. التوزيع الدوري) 4 الشرط" له نفس المعنى المحدد له في تاريخ التحديد الدوري"

 (. التوزيع الدوري) 4 الشرط" له نفس المعنى المحدد له في مبلغ التوزيع الدوري"
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 أبريل 03من كل سنة، ابتداء من  يناير وأبريل ويوليو وأكتوبرمن شهر  لثالثينا" يعني اليوم تاريخ التوزيع الدوري"
الذي يليه )إذا كان نفس  يوم العمل تاريخ التوزيع الدوري ، سيكونيوم عملبشرط أنه إذا لم يكن ذلك اليوم   م،1322

 الذي يسبقه مباشرة  )إذا وقع في الشهر التقويمي التالي(. يوم العمل الشهر التقويمي( أو 

على أاّل تشمله، وكل تاريخ توزيع دوري حتى أول  تاريخ اإلقفال" تعني الفترة التي تبدأ من وتشمل فترة التوزيع الدوري"
  التالي على أاّل تشمله. تاريخ التوزيع الدوريوتشمله حتى تاريخ توزيع دوري فترة الحقة من أي 

أو أي  للُمصدرتقع على أي من األصول أو اإليرادات الحالية أو المستقبلية  رهونات" تعني أية الرهونات المسموح بها"
 جزء منها بخصوص: 

أي تمويل يعتمد على األصول )بما في ذلك دون حصر أي عملية تسنيد أصول أو تمويل مشروع( يكون فيها  ( أ)
هو األصول أو اإليرادات الخاضعة لتلك  الرهوناتالمصدر الرئيسي لتسديد االلتزامات المضمونة بتلك 

 . المصدر، دون حق الرجوع على الرهونات
 أي ترتيب لتمويل إسالمي.  ( ب)
 أن يكون مضمونا .  هيئة السوق الماليةحلي ألوراق مالية تطلب أي إصدار م ( ت)
يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو حكومة أو هيئة حكومية أو منشأة أخرى سواء  "الشخص"

 كان لها شخصية قانونية مستقلة أم ال. 

 المتعلقة بالصكوك.( م1322 يناير 10موافق )ال  هـ14/0/2205تعني نشرة اإلصدار بتاريخ  "نشرة اإلصدار"

مدير أو في حال قدم ، م1322أو  م1302أو  م1312 ينايريعني أي تاريخ توزيع دوري  يقع في  "تاريخ الشراء"
ن المبلغ المخصص لالحتياطي )كما في تاريخ هذا اإلشعار( يقل أموجودات الصكوك إشعار ا إلى وكيل حملة الصكوك ب

ا قبل تاريخ التوزيع الدوري 5عن ) %( من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك كما هي في التاريخ الذي يقع مباشرة  بستين يوم 
 ..م1310 أكتوبر، تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في  م،1310 أكتوبرالذي يقع في 

 (. اإلخاللحاالت ) 22-1له نفس المعنى المحدد في الشرط  اء""إشعار الشر 

 يعني:  "سعر الشراء"

كما هي في ذلك التاريخ مع لصكوك لجميع ا القيمة االسمية، حاصل ضرب إجمالي تاريخ شراءفي أي  ( أ)
 النسبة الموضحة مقابل ذلك التاريخ في الجدول التالي: 

 التاريخ النسبة المئوية

 م1312 ينايرالذي يقع في  التوزيع الدوريتاريخ  85%

 م1302 ينايرالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري 13%

 م1322 يناير الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري 03%

 و
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كما هي في ذلك التاريخ مع النسبة  الصكوكلجميع  القيمة االسميةفي أي تاريخ آخر، حاصل ضرب إجمالي  ( ب)
 الموضحة مقابل الفترة التي يقع فيها ذلك التاريخ في الجدول التالي:

 التاريخ النسبة المئوية

 م1312يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ولكن قبل تاريخ اإلقفالبعد  233%

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل  م1312يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   85%
  م1318يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1318يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   45%
  م1302يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1302يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   13%
  م1308يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1308يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   25%
  م1322يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1322يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   03%
  م1328يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1328يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري من ابتداء   25%
  م1352يناير الواقع في 

  في تاريخ االنتهاء صفر%

في أو قريبا من  حملة الصكوك وكيلو أمين موجودات الصكوكو المصدر" يعني تعهد الشراء الذي سيبرم بين تعهد الشراء"
 . تاريخ اإلقفال

" يعني الشخص الطبيعي من مواطني المملكة لألغراض الضريبية أو الشخص المعنوي الذي لديه منشأه الشخص المؤهل""
 دائمة في المملكة ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عن وزارة التجارة والصناعة ولديه حساب بنكي في المملكة. 

"(، ويقع عنوانه المسجل في أبراج التعاونية، البرج الشمالي، طريق الملك تداوليعني السوق المالية السعودية )"المسجل" "
اتفاقية ، المملكة العربية السعودية )ويشمل أي مسجل يخلفه يعّين وفقا  لنصوص 22555، الرياض 13121فهد، ص.ب. 

 (. التسجيل

في أو قريبا من الصكوك بخصوص  مسجلالو المصدر" تعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين اتفاقية التسجيل"
 . تاريخ اإلقفال
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(، نظام السوق الماليةعلى شكل أو ممثلة بورقة مالية )وفقا  للمعنى المحدد في  مديونية" تعني أية المديونية ذات العالقة"
ة، أو يمكن بما في ذلك دون حصر أية سندات أو صكوك أو سندات دين أو أي أداة مشابهة مدرجة أو مسعرة أو متداول

إدراجها أو تسعيرها أو تداولها، في أية سوق لألسهم أو سوق لألوراق المالية )بما في ذلك، بدون حصر، أي سوق خارج 
 األسواق المنظمة الرسمية(. 

 0/2الذين يمثلون ما ال يقل عن ثالثة وثالثين وثلث بالمائة ) حملة الصكوكيعني، في أي تاريخ،  "نصاب حملة الصكوك"
 في ذلك التاريخ.  القائمة للصكوك القيمة االسمية ( من إجمالي00%

 . (موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى المحدد في االحتياطي"

 يعني العملة الرسمية في المملكة. لاير سعودي"أو "رس" "

 سبيل الضمان أو رهوناتتعني أي رهن أو رسم أو حجز أو عبء أو حق احتجاز أو تنازل عن الحقوق على  "الرهونات "
 أخرى بما في ذلك، دون حصر، أي شكل مشابه ألي مما سبق وفقا  لقوانين أي دولة. 

  .(موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى المحدد له في العجز"

 (. تاريخ الشراء) 2-22 الشرط": لها نفس المعنى المحدد في التوجيهات المحددة"

ينتج عنه عدم دفع مبلغ توزيع دوري إخالل )أ( )1-22 الشرطتقع حسب  إخاللالنسبة ألي حالة " يعني، بالمبلغ المحدد"
كما هو مشار إليها في ذلك الشرط والذي يكون  حملة الصكوك(، مبلغ أي عجز في المبالغ الموزعة على أو مبلغ إضافي

 اتفاقية إدارة موجودات الصكوكاته بموجب أو إهماله في تأدية التزام موجودات الصكوك مديرناتجا مباشرة عن تقصير 
 . إخاللحالة  مبلغ التوزيع فيإذا لم يكن قد تم تعويض تلك المبالغ من خالل دفع  إعالن الوكالةو/أو 

التي تم تركيبها في  العدادات المحددةبين الحين واآلخر الذين لديهم  الُمصدريقصد بهم عمالء  "العمالء المحددون"
 "؛العميل المحددالمنشآت المملوكة لهم أو التي يشغلونها ويشار إلى كل عميل منهم باسم "

من الشريحتين التجارية الشركة من كافة عدادات الكهرباء المركبة لدى عمالء  النسبة المنطبقةتعني  "العدادات المحددة"
لن تشمل عدادات  العدادات المحددة)ولتفادي االلتباس، فإن  موجودات الصكوكاتفاقية نقل ملكية والسكنية في تاريخ 

 من الشرائح الحكومية والصناعية والطبية والتعليمية والزراعية وتحلية مياه البحر(. الشركةالكهرباء المركبة لدى عمالء 

 (. تاريخ الشراء) 2-22 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في التوجيهات القائمة"

( )"الشخص الثاني"( في أي وقت معين، أي شخص آخر الشخص األول")" شخص" يعني، بالنسبة ألي الشركة التابعة"
)كونه شركة( تعني القدرة  الثاني الشخص" على السيطرة( "2. ولهذا الغرض، فإن )األول الشخصالذي يخضع لسيطرة 

بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو  األول الشخصعلى التأثير على أعمال أو قرارات ذلك الشخص من خالل امتالك 
شركة ( 1و) الثاني الشخص% أو أكثر من الحقوق التصويتية لدى 53باالشتراك مع أي قريب أو مشارك آخر، لنسبة 

 . للمصدر ركة تابعةشلن تعتبر  المياه والكهرباء
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 . )موجودات الصكوك( 5 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في موجودات الصكوك"

 . موجودات الصكوكبصفتها مدير  الشركة السعودية للكهرباء" يعني مدير موجودات الصكوك"

 .()موجودات الصكوك 5 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"

 . )موجودات الصكوك( 5 الشرط" لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك"

عالن الوكالة موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية " تعنيوثائق الصكوك" اتفاقية إدارة موجودات و تعهد الشراءو وا 
وأي اتفاقيات ومستندات أخرى يتم  نموذج طلب االستثمارو الصكوكواتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات و الصكوك

 تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بها. 

 " هم حاملو الصكوك المسجلون. حملة الصكوك"

 ". المقدمة" له نفس المعنى المحدد له آنفا في "وكيل حملة الصكوك"

سوم أو استقطاعات أو رسوم حكومية حالية أو " تعني أية ضرائب أو زكاة أو جباية أو خصومات ضريبية أو ر الضرائب"
مستقبلية ومهما كانت طبيعتها يتم فرضها أو تحصيلها أو جبايتها أو خصمها أو قيدها بواسطة أو نيابة عن حكومة 

 المملكة أو أي سلطة فيها لها صالحية فرض الضريبة. 

 . )موجودات الصكوك( 5 الشرط" له نفس المعنى المحدد في حساب العملية"

 (. السجل والملكية والتحويل) 0 الشرط" له نفس المعنى المحدد في تاريخ قيد التحويل"

تصفية ) 23 "قائمة" ما لم تتم تصفيتها وفقا  للشرط الصكوكمع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر، تعتبر  
( وتم في أي حاالت الممارسة) 22 رط( أو استردادها بموجب الششراء الصكوك) 0 (، أو شراؤها بموجب الشرطالصكوك

حملة ( التأكد من حق حضور اجتماعات 2(، شريطة أنه، لغرض )اإللغاء)ت( )0 من هذه الحاالت إلغاؤها وفقا  للشرط
شروط انعقاد ) إعالن الوكالةمن  1( والجدول اجتماع حملة الصكوك)أ( )22( الشرط 1والتصويت فيها، و) الصكوك

)ب( 21 ( أو الشرطحاالت الممارسة) 22 ألغراض الشرط حملة الصكوك نصاب( تحديد 0( و)اجتماعات حملة الصكوك
)إن وجدت( التي يمتلكها أي الصكوك (، فإن تلك تنفيذ الحقوق وممارستها)ت( )21 ( الشرط2( و)تنفيذ وممارسة الحقوق)

)ما لم ولحين  ركة تابعة للُمصدرشأو أية  المصدر( لمصلحة شركة تابعة للُمصدر )بما في ذلك ودون حصر أيةشخص 
 قائمة.  صكوكا  انتهاء االحتفاظ بها على هذا األساس( ال تعتبر 

 اتفاقية إدارة الدفعاتو إعالن الوكالةألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى )بما في ذلك  الشروط إن أي ذكر في هذه
والصكوك ، موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةو الصكوكاتفاقية إدارة موجودات و اتفاقية التسجيلو تعهد الشراءو
( سيفسر على أنه إشارة إلى تلك االتفاقية أو المستند أو الوثيقة بما الصك الرئيسي( ونموذج طلب االستثمار بما في ذلك)

 يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثات. 

 الصيغة وفئة اإلصدار  . 4
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"(. وستتمثل الملكية المصرح بهالاير سعودي )" 2،333،333بصورة إلكترونية مسجلة بفئة  الصكوكتصدر  
تمثل حصة فردية من  صكوك. ولن يتم إصدار المسجلالذي سيودع لدى  الصك الرئيسيبمجملها في  الصكوك

ء على بناالصكوك يبين حصته من  المسجلاستالم كشف من  صكوك حامل، ومع ذلك يحق لكل الصك الرئيسي
 . موجودات الصكوكلحصة مشاعة في  حملة الصكوكالقائمة وملكية  الصكوكجميع  الصك الرئيسيطلبه. وسيمثل 

 السجل وحق الملكية والتحويل  . 3

، يعني الشروط. وفي هذه اتفاقية التسجيل"( وفقا  ألحكام السجل)" بالصكوكبسجل يتعلق  المسجليحتفظ  السجل: ( أ)
)أو، في حالة الملكية المشتركة، اسم السجل في حينه في الصكوك الذي تسجل باسمه الشخص " حامل الصكوك"

 . األشخاص المؤهلينسوى  كحامل صكوك (. وال يجوز تسجيل أي شخصحامل للصكوكأول 

لجميع  الصك)باستثناء ما يتطلبه النظام خالفا لذلك( كمالك مطلق لذلك  حامل صكوك: يعامل كل حق الملكية ( ب)
واء كانت مستحقة الدفع أم ال وبصرف النظر عن أي إشعار بالملكية أو األمانة أو أية مصلحة أخرى األغراض )س

 .( الصكوكفي 

 المسجلوفقا  لألنظمة واإلجراءات التي يقررها  الصكوكمع مراعاة الفقرتين )ج( و)ح( أدناه، يمكن تحويل  التحويل: ( ت)
 إال إذا:  الصكوك. وال يجوز تحويل المسجلة واإلجراءات إلى من خالل تقديم المعلومات التي تتطلبها تلك األنظم

 الصكوكأخرى يملكها الطرف الذي سيتملك  صكوكالمطلوب تحويلها وأية  القيمة االسمية للصكوككانت  (2)
 . ملكية مصرح بهاالمطلوب تحويلها 

المتبقية  للصكوك القيمة االسميةتكون  حامل الصكوك،التي يملكها  الصكوكفي حال لم يتم تحويل جميع  (1)
 .ملكية مصرح بهاغير المشمولة بالتحويل 

 . شخصا مؤهالكان المحول إليه  (0)

وفقا  لجدول الرسوم الساري مقابل خدماته،  المسجللرسم يتقاضاه  الصكوك: تخضع عملية تحويل رسوم التحويل ( ث)
. وتجنبا المسجلتبعة لدى المحول والمحول إليه جميع هذه الرسوم وفقا  لإلجراءات الم الصكوك حاملويتحمل 

ملزمين بدفع أي من هذه الرسوم التي  أمين موجودات الصكوكأو  حملة الصكوك وكيلأو  المصدرللشك، لن يكون 
 . المسجليفرضها 

التي تمت أثناء  الصكوك: يجوز أن ُتسّجل بالطريقة المعتادة عمليات تحويل التواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة ( ج)
على األقل تاريخ استحقاق الدفع المقرر ألي أيام عمل ( 4الذي يسبق بسبعة ) يوم العملتبدأ من بداية  الفترة التي

يوم ، ففي يوم عمل، أو، إذا لم يكن ذلك اليوم بالصكوك، أو أي مبلغ أصلي أو توزيع يتعلق مبلغ توزيع دوري
"(. الفترة المقفلةاالستحقاق المعني )ويطلق على كل فترة "(، وتنتهي بنهاية تاريخ تاريخ قيد التحويل"التالي )" العمل

عند بدء  كحملة الصكوكولكن، وبالرغم من ذلك التسجيل، ستدفع جميع الدفعات إلى أولئك األشخاص المسجلين 
طالما كانت تتعلق  الشروطتعديل هذه  تاريخ اإلقفالبعد للمسجل المعني. ويمكن  تاريخ قيد التحويلالعمل في 

 . حملة الصكوكو المصدروذلك بموجب إشعار إلى  الفترات المقفلةيل عمليات التحويل التي تتم خالل بتسج
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حامل ، ولم يلِغ صكوكهحول  توجيه قائمإصدار  حامل الصكوك: عندما يكمل عمليات التحويل والتوجيهات القائمة ( ح)
التوجيه ستخضع لهذا  للصكوكفإن أية عملية تحويل  التوجيه القائمهذا  كحامل صكوكأو من يخلفه  الصكوك
. ودون اإلخالل بما التوجيه القائمموافقا على شروط ذلك  الصكوكالحق لهذه  حامل صكوكوسيعد أي  القائم

وفقا   حملة الصكوك وكيلبإشعار خطي يوجهه إلى  التوجيهات القائمةالحق إلغاء  حامل صكوكسبق، يمكن ألي 
 (. يخ الشراءتار )أ( )22للشرط 

ألنظمة  السجلوتسجيلها في  الصكوك: تخضع جميع عمليات تحويل األنظمة الخاصة بالتحويل والتسجيل ( خ)
جراءات   بتغيير هذه األنظمة في أي وقت.  المسجل. وقد يقوم اتفاقية التسجيلونصوص  المسجلوا 

 الوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع وموافقة حملة الصكوك  . 2

 أي دون القيمة متكافئة ، وهيموجودات الصكوكحصص ملكية مشاعة في منفعة الصكوك تمثل : النظاميالوضع  ( أ)
هي التزامات مباشرة وغير مخفضة  الصكوكبالدفع بموجب  المصدرالتزامات  بينها كما أن فيما أولوية أو أفضلية

بموجب  المصدرالمالية تجاه  الصكوكحملة في األولوية وغير مضمونة بأي نوع من الرهونات وستكون مطالبات 
متساوية في رتبتها مع سائر المطالبات غير المضمونة وغير المخفضة األولوية التي يطلبها دائنو الصكوك 

 .األنظمة الساريةالمصدر اآلخرون ما عدا تلك التي تملك األولوية بموجب 

 لتعهد الشراءوفقا   المصدروالدفعات التي يدفعها  موجودات الصكوك: تعتبر متحصالت محدودية حق الرجوع ( ب)
 . بالصكوكمصدر الدفعات الوحيد الخاص  حساب العمليةوالمبالغ الموجودة في 

أو أي  تعهد الشراءبموجب  المصدروبناء  على ذلك، و باستثناء ما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بمبالغ مستحقة من 
أمين أو  المصدرأي حق للرجوع على أي من أصول  لحملة الصكوكون ، فلن يكوثائق الصكوكوثيقة أخرى من 

ولن  أمين موجودات الصكوكليست من أصول  موجودات الصكوك)وتفاديُا ألي التباس، فإن  موجودات الصكوك
ذات  وثائق الصكوك، أو )بقدر وفاء كل منهم بجميع التزاماته بموجب حملة الصكوك وكيلتعتبر كذلك( أو 

ومتعهدي  استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير أو  المسجلأو  ( مدير الدفعات تي هو طرف فيهاالعالقة ال
 . موجودات الصكوكأو أي من مؤسساتهم التابعة، فيما يتعلق بأي عجز في المبالغ المتوقعة من  التغطية

التي هو طرف فيها  الصكوكوثائق ملزم بدفع المبالغ المطلوبة بموجب  المصدرودون اإلخالل بما سبق، فإن 
)بشرط  حملة الصكوك لوكيل وسيكونوكيل حملة الصكوك( )أو في حاالت معينة إلى  مدير الدفعاتمباشرة إلى 

الستعادة مدفوعات  المصدر، حق رجوع مباشر على وكيال لحملة الصكوكتعويضه تعويضا مقبوال له(، بصفته 
 تلك.  لوثائق الصكوكوفقا   حملة الصكوكحساب ل حملة الصكوك وكيل أولمدير الدفعات  مستحقة

، أو فيما يتعلق بتنفيذها، غير كافيا  للوفاء بجميع الدفعات موجودات الصكوكربما يكون صافي العوائد الناتجة من 
ذا بقي، بعد توزيع العوائد، نقص في الدفعات المستحقة بموجب الصكوكالمستحقة عن   ، فلن يكون أليالصكوك. وا 

(، تنفيذ وممارسة الحقوق) 54والشرط ( حاالت الممارسة) 22 الشرط، إال في الحاالت الموضحة في صكوك حامل
أو أي من مؤسساته التابعة أو أي أصول أخرى بالنسبة لذلك النقص وأية مطالبات  المصدرأي مطالبة في مواجهة 

آخر في رفع دعوى قضائية  شخصتقديم التماس أو االنضمام إلى أي  حملة الصكوكغير مسددة، ولن يستطيع 
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أو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرللمطالبة بإعادة تنظيم أو تصفية أو حل أو تعيين حارس قضائي على 
 ومتعهدي التغطية استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير أو  المسجلأو  مدير الدفعاتأو  حملة الصكوك وكيل
 ٍي من مؤسساتهم التابعة كنتيجة لذلك العجز أو غير ذلك. أو أ

وثائق ، بالرغم من أي شيء يناقض ذلك في أي من للصكوك صكوك حامل: بشراء كل موافقة حملة الصكوك ( ت)
( والتزامات تنفيذ وممارسة الحقوق) 21 والشرط( حاالت الممارسة) 22 بالشرط، ولكن دون المساس الصكوك
( لن يكون هناك التزام بدفع 2المعني على أنه ) الصكوك حامل، فإن هذا يعني موافقة الشراءتعهد بموجب  المصدر

 يمدير أو المسجل أو  مدير الدفعاتأو  حملة الصكوك وكيلأو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرأي مبلغ من 
ة عنهم إال في حدود األموال أو أي من وكالئهم المعينين نياب ومتعهدي التغطية استقبال العروض يرياإلصدار ومد

نشرة ( لن يكون له حق الرجوع والمطالبة بدفع أي مبلغ يستحق بموجب 1و) موجودات الصكوكالمتوفرة لذلك من 
األخرى، سواء بدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر بموجب أي التزام وثائق الصكوك هذه أو بموجب أي من  اإلصدار

أمين موجودات أو  المصدرأخرى، ضد  وثيقة صكوكأو أية  إعالن الوكالةأو مطالبة أخرى تنشأ أو تستند على 
 استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير أو  المسجلأو  مدير الدفعاتأو  حملة الصكوك وكيلأو  الصكوك

بسبب أي قضية إفالس أو إعادة تنظيم أو ترتيب أو إجراءات تصفية أو أية قضية أخرى  ومتعهدي التغطية
 ي نظام إفالس أو ما شابه. بموجب أ

 موجودات الصكوك  . 0

و  المصدرالتي ستبرم بين  موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية: بناء على تحويل ملكية موجودات الصكوك ( أ)
"( وبعد اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك)" تاريخ اإلقفالفي  أمين موجودات الصكوكو حملة الصكوك وكيل

، ُيحول التفاقية نقل ملكية موجودات الصكوكدفع محصالت بيع الصكوك ومع مراعاة الشروط واألحكام األخرى 
القرار رقم مستمدة من للمصدر حقوق واستحقاقات معّينة  أمين موجودات الصكوكسنة إلى  أربعينلمدة  المصدر
من  العدادات المحددةالتي تخص رسوم العدادات وتحصيل واستالم  خدمات القياسلتقديم ورخصة التوزيع  561

 موجودات الصكوك اتفاقيات تحويل ملكية، حسبما هو موضح بمزيد من التفصيل في العمالء المحددين
 . حملة الصكوكلصالح  أمين موجودات الصكوك"( والتي سيحتفظ بها موجودات الصكوك)"

و  أمين موجودات الصكوكو مدير موجودات الصكوكالتي ستبرم بين  موجودات الصكوك اتفاقية إدارةوبناء  على 
مدير موجودات "( يتعهد موجودات الصكوك اتفاقية إدارة)" تاريخ اإلقفالفي أو قريبا من  حملة الصكوك وكيل

أن يتعاقد  للمصدر. ويجوز أتعاب اإلدارةمقابل  موجودات الصكوكبموجبها تقديم خدمات معينة بخصوص  الصكوك
 .التفاقية إدارة موجودات صكوكوفقا   الشركات التابعة للمصدرن الباطن على أداء أي من هذه الخدمات مع م

في توزيع الكهرباء )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تقديم  المصدرفي حال إعادة هيكلة أي من أنشطة 
ستؤدي  الشركات التابعة للمصدرهذا أن أحد  وينتج عن المملكة( من أية هيئة أو جهة حكومية في خدمات القياس

الشركة )أو عدلت لتكون باسم  الشركة التابعةهذا النشاط )وبناء  على ذلك نقلت جميع التراخيص ذات العالقة إلى 
ذات العالقة لتصدر إقرار ا مكتوب ا موجه الشركة التابعة مع المصدر فعندها سيرتب تاريخ شراء (( قبل أول التابعة
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الشركة التابعة لإلقرار بأن أي نقل لنشاط التوزيع إلى تاريخ شراء بموعد أقصاه أول وكيل حملة الصكوك إلى 
 اتفاقية نقل ملكية موجودات الصكوك.بموجب لموجودات الصكوك يخضع للنقل المسبق 

 جودات الصكوكمدير مو ، يقوم التفاقية إدارة موجودات الصكوك : وفقا  صافي الدخل –استخدام المتحصالت  )ب( 
( التي يقبضها من أتعاب الوكالةو أتعاب اإلدارةو تكاليف المدير المسموح بهابتجميع كل األموال )بعد خصم 

صباحا )بتوقيت  22:33في أو قبل الساعة مدير موجودات الصكوك "(. ويقوم صافي الدخل)" موجودات الصكوك
مدير  لدى حملة الصكوك وكيلبالدفع في حساب  تاريخ توزيع دوري ( قبل كل2واحد )بيوم عمل الرياض( 
ذا كان مبلغ التوزيع الدوري( 1( ذلك المبلغ المتراكم أو )2"( إما )حساب العملية)" الدفعات صافي ، أيهما أقل. وا 
 مدير، فإن مبلغ التوزيع الدورييتجاوز  فترة توزيع دوريعن أية  موجودات الصكوكالمتحصل من  الدخل

 مدير موجودات الصكوك االحتياطي"(. وُيقيد االحتياطيسيحتفظ بأي مبلغ فائض كاحتياطي )" موجودات الصكوك
من خالل قيد دفتري في حساب افتراضي وليس في حساب بنكي منفصل ومحدد. علما  بأن الغرض األساسي من 

 الحتياطيااستخدام لمدير موجودات الصكوك ويجوز  حملة الصكوك.هو لالحتفاظ به لمصلحة  اإلحتياطي
في مدير موجودات الصكوك تسجيلها كمطلوبات على لمدير موجودات الصكوك واستثماره لحسابه الخاص، ويجوز 

مدير موجودات الصكوك أو خسارة تنشأ عن ذلك على حساب  االحتياطيميزانيته، وسيكون أي عائد على استخدام 
في التاريخ الذي يقع مدير موجودات الصكوك م . وفي حال قدّ حملة الصكوكلمصلحة باالحتياطي وحده. ويحتفظ 
يفيد بأن  حملة الصكوك بستين يوم ا إشعار ا إلى  م1310 أكتوبرالذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري مباشرة  قبل 

كما هي  القيمة اإلسمية للصكوك% من إجمالي 5)في تاريخ اإلشعار( أقل من لالحتياطي المبلغ المخصص 
 لتعهد الشراء.وفقا   موجودات الصكوكشراء المصدر الطلب من لحملة الصكوك يخ فإنه يحق قائمة في ذلك التار 

مدير موجودات الصكوك يحتفظ  موجودات الصكوك التفاقية إدارة: وفقا  االحتياطي -استخدام المتحصالت )ت( 
استخدام )ت( )"5)إن وجدت( وفقا  لنصوص هذا الشرط  الحتياطيويدفع المبالغ المستحقة لحساب ا باالحتياطي

 (. االحتياطي" –المتحصالت 

( 2واحد ) بيوم عمل صباحا )بتوقيت الرياض( 22:33في أو قبل الساعة مدير موجودات الصكوك يقوم  (2)
 االحتياطيالمبالغ المستحقة )إن وجدت( لحساب  حساب العملية، بالدفع في تاريخ توزيع دوريقبل كل 

 ا للترتيب التالي حسب األولوية: طبق

تاريخ )تواريخ( توزيع  في أي لحملة الصكوكأوال، لسداد إجمالي مبلغ أي نقص في المبالغ المدفوعة  ( أ)
المحدد لذلك التاريخ )التواريخ( )ويطلق على كل منها  مبلغ )مبالغ( التوزيع الدوريسابق عن  دوري

 الغ غير مدفوعة؛ و "( وذلك إلى الحد الذي تظل فيه هذه المبعجز"

 الحالية.  لفترة التوزيع الدوري( عجزثانيا، لسداد أي مبلغ مستحق )بما في ذلك مبلغ أي  ( ب)

 وكذلك قبل تاريخ شراء ( قبل كل2واحد ) بيوم عمل صباحا )بتوقيت الرياض( 22:33في أو قبل الساعة  (1)
( االحتياطي –استخدام المتحصالت )( 2)ت()5، وبعد الوفاء بالدفعات المذكورة في الشرط تاريخ االنتهاء
، لالحتياطيجميع األموال المستحقة )إن وجدت(  حساب العمليةفي مدير موجودات الصكوك أعاله، يدفع 

في ذلك التاريخ، أيهما أقل.  االحتياطيأو تلك األموال المستحقة لحساب  المبلغ اإلضافيإما على أساس 
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 –استخدام المتحصالت )ب( ) 5، إن وجد، وفقا  للشرط االحتياطيباقي  مدير موجودات الصكوكويحتفظ 
 (. صافي الدخل

باقي مدير موجودات الصكوك (، يتسلم تصفية الصكوك) 23كما هو محدد في الشرط  الصكوكعند تصفية  (0)
 . موجودات الصكوك، إن وجد، لحسابه الخاص كحافز أتعاب مقابل إدارة االحتياطي

أو  لفترة توزيع دوري"(، الدخل الفعلي)" موجودات الصكوكالمستَلم عن  صافي الدخلذا، كان : إزيادة االحتياطي )ث( 
( تخفيض 2"( إما بسبب )الدخل المحددالذي كان يجب استالمه )" صافي الدخلأي فترة أخرى، أقل من مبلغ 

ديلها، أو بسبب تعديل أو ( أو تعتاريخ اإلقفال )كما هو ساري المفعول في 561القرار رقم  التعرفة المحددة في
موفر خدمات الكهرباء لينتقل إلى منشأة  العمالء المحددين( غّير أحد من 1، أو )561القرار رقم إضافة أو إلغاء 

واحد  بيوم عملصباحا  )بتوقيت الرياض(  22:33في أو قبل الساعة  المصدرأخرى غير المصدر، فحينئذ، يقوم 
 الدخل الفعليأو الفترة األخرى المعنية، بإضافة مبلغ يعادل الفرق بين  فترة التوزيع الدوري ( قبل آخر يوم من2)
 . االحتياطيإلى  الدخل المحددو

 التعهد السلبي  . 6

الرهونات المسموح )سوى  رهوناتقائمة، بعدم إنشاء أو السماح بإنشاء أية  لصكوك، طالما كانت االمصدريتعهد 
جزء من أعماله أو أصوله أو إيراداته الحالية أو المستقبلية )بما فيها رأس المال غير  ( على جميع أو أيبها

، ويضمن عدم قيام أي لمديونية ذات عالقةأو فيما يتعلق بأي ضمان  ذات عالقة مديونيةالمدفوع( فيما يتعلق بأي 
 بذلك.  شركاته التابعةمن 

 التوزيع الدوري  . 7

استخدام )ت( )5( والشرط صافي الدخل –استخدام المتحصالت)ب( )5وفقا  للشرط : تواريخ التوزيع الدورية
حملة بأن يوزع على  مدير الدفعاتتوجيها إلى  المصدر(، يصدر الدفعات) 8( والشرط االحتياطي –المتحصالت

تاريخ في كل  بالصكوك، توزيعا يتعلق حساب العملية، كل حسب نسبة ما له، من المبالغ المجمعة في الصكوك
المعني  تاريخ التوزيع الدوريالمعني باإلضافة إلى، إذا كان يصادف  مبلغ التوزيع الدورييعادل  توزيع دوري
ذا لم يكن ذلك اليوم  المبلغ اإلضافي تاريخ االنتهاء،أو تاريخ شراء  تاريخ التوزيع  ، سيكونيوم عملالمستحق، وا 

الذي يسبقه مباشرة  )إذا وقع في الشهر يوم العمل الذي يليه )إذا كان نفس الشهر التقويمي( أو  يوم العمل الدوري
 التقويمي التالي(. 

 : الشروطفي هذه 

 ، مبلغا يتم احتسابه على النحو التالي:فترة توزيع دوري" ُيقصد به، لكل مبلغ التوزيع الدوري"

 ي  ×)ص + هـ(  ×س 
013  

 حيث: 
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الذي يسبق مباشرة اليوم  تاريخ قيد التحويلالقائمة في الصكوك لتلك  القيمة االسميةإجمالي  =  س
 المعنية.  فترة التوزيع الدورياألخير من 

 المعنية.  فترة التوزيع الدوري عدد األيام الفعلي في =  ي

 المعنية.  معدل العمولة األساسي لفترة التوزيع الدوري =  ص

 . الهامش =  هـ

 مدير الدفعاتمن قبل أو نيابة عن  فترة توزيع دوري لكل معدل العمولة األساسي: ُيحدَّد ولة األساسيمعدل العم ( أ)
 على األسس التالية: 

المعنية حسب ما يظهر  فترة التوزيع الدوري سعر ودائع باللاير السعودي لفترة تعادل مدير الدفعاتيحدد  (2)
" )أو أي صفحة أخرى تحل محلها في تلك AVGمن العنوان " SUAAعلى شاشة رويترز، صفحة 

كموفر المعلومات لغرض عرض معدالت مماثلة(  مدير الدفعاتالخدمة، أو أي خدمة أخرى يحددها 
فترة التوزيع الثاني قبل أول يوم من  يوم العمل صباحا )بتوقيت الرياض( في 22:33اعتبارا من الساعة 

 و "(، أتاريخ التحديد الدوريالمعنية )" الدوري

 بما يلي:  مدير الدفعاتإذا لم يظهر ذلك السعر على تلك الصفحة، يقوم  (1)

البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض والبنك يطلب من المكتب الرئيسي في المملكة لكل من  ( أ)
، أن إدارة الدفعات مديرأو أي بنك مرجعي بديل في سوق البنوك السعودية يعينه  السعودي الفرنسي
لودائع باللاير السعودي الذي يقدمها في سوق البنوك السعودية عند حوالي الساعة يزوده بأسعار ا

للبنوك الرئيسية في سوق البنوك  تاريخ التوزيع الدوريصباحا )بتوقيت الرياض( في  22:33
المعنية بمبلغ يمثل عملية واحدة في تلك السوق في ذلك  فترة التوزيع الدوري السعودية لفترة تعادل

 و الوقت، 

 3333335يحدد الوسط الحسابي )المقرب، إذا لزم األمر، ألقرب عشرة آالف من النقطة المئوية،  ( ب)
 تُقّرب صعودا( لتلك األسعار حينما تتوفر تسعيرتان أو أكثر. 

السعر أو )حسبما تكون الحالة( المتوسط الحسابي الذي يحدد بهذه  معدل العمولة األساسيويكون  
تحديد السعر أو المتوسط الحسابي )حسبما  مدير الدفعاتالطريقة، وذلك بشرط أنه إذا لم يستطع 

معدل العمولة  ، سيكونفترة توزيع دورية تكون الحالة( وفقا  لألحكام السابقة فيما يتعلق بأية
معدل عمولة المعنية هو آخر  فترة التوزيع الدوري خالل الصكوكالذي يطبق على  األساسي
فترة توزيع بخصوص آخر  للصكوكأو متوسط حسابي )حسبما تكون الحالة( تم تحديده  أساسي
 . دوري

ريخ تا الذي حدده، إضافة إلى مبلغ التوزيع الدوريو معدل العمولة األساسيبإبالغ  مدير الدفعاتيقوم  النشر: ( ب)
بأسرع ما يمكن بعد ذلك  حملة الصكوك وكيلو أمين موجودات الصكوكو المصدرالمعني، إلى  التوزيع الدوري

ا )بتوقيت الرياض( في  0:33التحديد ولكن في موعد أقصاه، تحت أي ظرف، الساعة  الذي يسبق  يوم العملصباح 
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لمدير بذلك على الفور. ويحق  حملة الصكوكعار المعنية. كذلك يجب إش فترة التوزيع الدوري مباشرة  أول يوم من
)على أساس األحكام السابقة( دون إشعار في حالة تمديد أو تقصير  مبلغ توزيع دوريإعادة حساب أي  الدفعات

 . فترة التوزيع الدوري

فترة تقل عن  : عندما يلزم حساب مبلغ التوزيع لفترةاإلخاللحالة  حساب مبلغ التوزيع بالنسبة للمبالغ الدورية في ( ت)
الكاملة، يحسب ذلك المبلغ على أساس عدد األيام الفعلية التي انقضت من تلك الفترة وعلى أساس  التوزيع الدوري

 يوما.  013أن السنة 

: تعتبر جميع اإلشعارات واآلراء وعمليات التحديد والشهادات والعمليات الحسابية وعروض األسعار اإلشعارات ( ث)
( التوزيعات الدورية) 4المقدمة أو المعطاة أو تلك التي يتم الحصول عليها ألغراض هذا الشرط والقرارات المتخذة أو 

حملة  وكيلو أمين موجودات الصكوكوللُمصدر )بشرط خلوها من األخطاء الواضحة( ملزمة مدير الدفعات من 
 شخصية قانونية تجاه أي أي مسؤول مدير الدفعاتو)مع مراعاة ما سبق ذكره( ال يتحمل  حملة الصكوكو الصكوك

 فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة صالحياته وواجباته وتقديراته لمثل هذه األغراض. 

 شراء الصكوك  . 8

حالة عند وقوع  الصكوكشراء  المصدرأن يطلبوا من  لحملة الصكوك: حملة الصكوك الشراء بناء على رغبة ( أ)
 (. الممارسةحاالت ) 22طبقا لما هو وارد في الشرط  ممارسة

حامل من السوق المفتوحة أو غيرها بأي سعر يتفق عليه  الصكوكفي أي وقت شراء  للُمصدر: يجوز الشراء ( ب)
 . المصدرو الصكوك

التي اشتراها المصدر تلغى، وال يجوز إعادة إصدار  الصكوكفإن هذه الصكوك أي من المصدر : عند شراء اإللغاء ( ت)
 الملغاة أو إعادة بيعها.  الصكوك

 الدفعات  . 1

عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد باللاير السعودي لدى أحد البنوك  الصكوك: يتم سداد الدفعات بموجب عام ( أ)
قبل تاريخ قيد التحويل في موعد أقصاه بدء العمل في  مدير الدفعاتوللمسجل في المملكة حسبما يتم إبالغه خطيا 

الشروط ، فإن أي سداد بموجب هذه فترة مقفلةخالل الصكوك تاريخ الدفع المعني. ودون اإلخالل بتسجيل تحويل 
 .المعنيتاريخ قيد التحويل  في عند بدء العملكحملة صكوك المسجلين األشخاص سيدفع إلى 

األحوال ألي أنظمة أو لوائح تخضع في كل  بالصكوك: جميع الدفعات الخاصة الدفعات الخاضعة لألنظمة المرعية ( ب)
فيما يتعلق  حملة الصكوكمالية أو غيرها مرعية في مكان الدفع، ولن يتم احتساب أي خصومات أو مصاريف على 

 بهذه الدفعات. 

: تصدر توجيهات الدفع عن القيمة في تاريخ االستحقاق، أو، إذا لم يكن تاريخ االستحقاق الدفعات في أيام العمل ( ت)
التالي مالم يقع هذا اليوم في الشهر التقويمي التالي حيث في هذه  يوم العمل، فعلى أساس القيمة في يوم عمل
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أي توزيع أو مبلغ حامل الصكوك السابق له مباشرة . وال يستحق يوم العمل الحالة تصدر التوجيهات عن القيمة في 
 .يوم عمل م غيرآخر عن أي تأخير في الدفع نتيجة وقوع تاريخ دفع أي مبلغ في يو 

 كحامل للصكوكللشخص الذي يظهر اسمه في السجل  بالصكوك: يتم سداد أي دفعة فيما يتعلق تاريخ قيد التحويل ( ث)
 . تاريخ قيد التحويلالمحدد في  المسجلعند بدء العمل في موقع مكتب 

 تصفية الصكوك   . 55

 في أحد الموعدين التاليين، أيهما أقرب:  ردمسبق ا أو ُتشترى أو ُتلغى، فإنها سُتستالصكوك مالم ُتسترد   
 .تاريخ االنتهاء ( أ)
 .حالة ممارسةوقوع  ( ب)

لغاء جميع  لتعهد الشراءوفقا  موجودات الصكوك لكافة المصدر ويكون االسترداد في كلتي الحالتين بعد شراء   .الصكوكوا 

 حاالت الممارسة  . 55

 تاريخ الشراء  22-2

حملة إصدار توجيهات قائمة متاحة من  لحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحق تاريخ اإلقفالفي أو قبل  ( أ)
 المصدريطلب من  إشعار ممارسةيطلبون فيه إصدار  حملة الصكوك وكيل"( إلى التوجيهات القائمة)" الصكوك 

الصكوك  حاملما لم يقم تاريخ شراء  ( يوما من أي03"( قبل ثالثين )إشعار ممارسة)" موجودات الصكوكشراء 
تاريخ الشراء ( يوما قبل 83( تسعون )أوال  خطيا بخالف ذلك في موعد أقصاه إما ) حملة الصكوك وكيلبإشعار 

 0الشرط ( بعد القيام بممارسة بموجب ثاني اأو ) م1322يناير أو  م1302 يناير أو م1312يناير الذي يقع في 
ا قبل صافي الدخل –استخدام المتحصالت )ب( )  أكتوبرالذي يقع في تاريخ الشراء ( بخمسة وأربعين يوم 
 .م1310

( عند إما )وكيل حملة الصكوك يقوم  ( ب) ( 203( يوما ومائة وثمانين )83خالل الفترة التي تقع ما بين تسعين )أوال 
بعد القيام ثاني ا( أو )م1322يناير أو  م1302 يناير أو م1312ير يناالذي يقع في تاريخ الشراء يوما قبل 

( يوم ا وستين 25( فقط بخمسة وأربعين )صافي الدخل –استخدام المتحصالت )ب( ) 0الشرط بممارسة بموجب 
ا قبل 13) بإشعار يخبرهم فيه بأن حملة الصكوك بتزويد  ،.م1310 أكتوبرالذي يقع في تاريخ الشراء ( يوم 

نتيجة لذلك  تعهد الشراءبموجب  ودات الصكوكموجبشراء  المصدرالمعني سيسفر عن قيام تاريخ الشراء  حلول
 وموضحا بالتالي نتائج قيامهم بممارسة أو عدم ممارسة حقوقهم المتعلقة بذلك. 

عمليات التحويل )ح( )"0)بما في ذلك أية توجيهات قائمة تعتبر محولة وفقا  للشرط  توجيهات قائمةبموجب  ( ت)
( يوما أو 83( تسعين )أوال  يقدمه أثناء الفترة الممتدة بين )"(( أو غيره بموجب إشعار خطي والتوجيهات القائمة

( 25( فقط بخمسة وأربعين )صافي الدخل –استخدام المتحصالت )ب( ) 0الشرط ( بعد ممارسة بموجب ثاني ا)
نشرة من  2الملحق  الجزء "أ" من  معني وبالصيغة المبينة في تاريخ شراء( يوما قبل أي 03يوم ا وثالثين )

حملة  وكيلأن يطلب من  حامل صكوك"(، فإنه يحق لكل توجيهات محددةهذه )باعتبار هذا اإلشعار " راإلصدا
والجزء الذي يقابلها من  حملة الصكوك صكوكبخصوص جميع  لتعهد الشراء وفقا   إشعار ممارسةتقديم  الصكوك
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معين بعد التاريخ  بتاريخ شراء فيما يتعلق بتوجيهات قائمةالمعنية الصكوك . وال يجوز تحويل موجودات الصكوك
بعد بتوجيهات محددة المعنية الصكوك المعني وال يجوز تحويل  تاريخ الشراء( يوما قبل 03الذي يقع ثالثين )

 .التوجيهات المحددةتاريخ تلك 

 قائمةتاريخ شراء توجيهات ( يوما قبل أي 03في أو قبل التاريخ الذي يقع ثالثين ) حملة الصكوك وكيلإذا تسلم  ( ث)
الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقل عن سبعين  حملة الصكوكمن  توجيهات محددة)ولم تلَغ فيما بعد( و/أو 

على  حملة الصكوك وكيلالقائمة في ذلك التاريخ، فسوف يقدم  القيمة االسمية للصكوك%( من 43بالمائة )
هذا،  إشعار الممارسةلك. وبعد استالم ( بذحملة الصكوك)ويرسل نسخة إلى  إشعار ممارسة المصدرالفور إلى 

سعر وذلك بدفع  أمين موجودات الصكوكمن موجودات الصكوك ، بشراء لتعهد الشراء، وفقا  المصدريقوم 
مبلغ التوزيع في حالة أو  مبلغ إضافيينطبق من  المعنية وأي مبلغالصكوك ، المستحق آنذاك على الشراء
مدير كي يقوم  حساب العمليةوذلك بتحويل المبالغ المطلوبة إلى راء، تاريخ الش في المبلغ المحددأو  إخالل

 المعنيين )حسب الحالة(.  حملة الصكوك أوحامل الصك بدفعها إلى  الدفعات

  اإلخاللحاالت   22-1

 ": إخاللحالة يشكل كل واحد من األحداث والظروف التالية "

 : ينتج عنه عدم دفع مبلغ توزيع دوري أو مبلغ إضافي إخالل ( أ)

استخدام )ب( ) 5وفقا  للشرط  تاريخ توزيع دوريفي أي  حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  (2)
 المعني، أو  لتاريخ التوزيع الدوريالمقرر  مبلغ التوزيع الدوري( أقل من صافي الدخل –المتحصالت 

لتاريخ المقرر  المبلغ اإلضافيأقل من  تاريخ شراءفي أي  حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  (1)
 المعني،  الشراء

( أيام تامة بعد موعد استحقاقه وحدث كنتيجة مباشرة إلخالل أو 5خالل خمسة )العجز ولم يتم دفع ذلك 
 .وثائق الصكوكفي الوفاء بالتزاماته بموجب  المصدرأو  موجودات الصكوك مديرإهمال 

الوفاء بأي من التزاماته األخرى أو ب موجودات الصكوك مديرو/أو  المصدر إخالل: اإلخالل بااللتزامات األخرى ( ب)
( يوما بعد 03دون معالجة لمدة ثالثين ) اإلخالل، واستمرار ذلك الصكوكفيما يتعلق بأي من التزاماته بموجب 

 المصدروتسليمه إلى  حملة الصكوك وكيل و/أوحملة الصكوك من أحد  المصدرتوجيه إشعار خطي بذلك إلى 
 . لمدير إدارة الدفعات أو إلى المكتب المحدد

 :للمصدر أو مدير موجودات الصكوك (Cross-default)متقابل  إخالل  ( ت)

في موعد استحقاقها أو )حسب الحالة(  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر على مديونيةعدم سداد أي  (2)
 خالل أي فترة سماح مقررة في األصل. 
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أو أي  إخاللحالة  مستحقة وواجبة السداد قبل موعد استحقاقها المقرر نتيجة ألي مديونيةأن تصبح أي  (1)
 حالة تعجيل )أيا كان وصفه(.

أي مبلغ مستحق عليه  في أن يسدد في موعد االستحقاق موجودات الصكوك مديرأو  المصدرإذا فشل  (0)
 .مديونيةألي  ضمانبموجب أي 

( أعاله و/أو 1( و/أو الفقرة الفرعية )2المشار إليه في الفقرة الفرعية ) المديونيةوذلك بشرط أن يزيد مبلغ 
( أعاله، بصورة مستقلة أو إجماال، عن 0مشار إليه في الفقرة الفرعية ) ضمانالمبلغ المستحق بموجب أي 

 لاير سعودي )أو ما يعادله بأية عملة أو عمالت أخرى(، أو  45،333،333

موجودات  مديرأو  المصدر: عند صدور حكم أو أكثر من حكم أو أمر أو أكثر من أمر ضد الحكم غير المنفذ ( ث)
لاير سعودي )أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت(، سواء بصورة  45،333،333بدفع مبلغ يزيد عن  الصكوك

( يوما من تاريخ 03مستقلة أو إجماال، واستمر ذلك الحكم أو األمر غير منفذ ومؤجل التنفيذ لمدة ثالثين )
 صدوره، أو، إذا كان بعد ذلك، من التاريخ المحدد للدفع، أو 

معسرا أو غير قادر على تسديد ديونه عند  وجودات الصكوكم مديرأو  المصدر ( أصبح2: إذا )اإلعسار ( ج)
%( على األقل من 15( تم تعيين مصف أو حارس قضائي لجميع أو لخمسة وعشرين بالمائة )1استحقاقها )
أو أصوله أو إيراداته )أو تقديم طلب لمثل هذا التعيين( ولم يتم  موجودات الصكوك مديرأو  المصدرتعهدات 

لتعديل  إجراء   مدير موجودات الصكوكأو  المصدر( اتخذ 0( يوما، )10ن خالل ثمانية وعشرين )إلغاء هذا التعيي
أو تأجيل أي من التزاماته أو أجرى تنازال عاما أو ترتيبا أو صلحا مع دائنيه أو لصالحهم )بما في ذلك القيام 

 مديونية أو أي ضمان لمديونيةداد أي بترتيب بموجب نظام التسوية الواقية من اإلفالس( أو أعلن قرارا بتأجيل س
أو هدد بوقف جميع أنشطته أو أي جزء كبير منها  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر( أوقف 2مقدم منها أو )

)إال أن يكون ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة، مع المالءة المالية )أ( بمبادرة أو 
، بشرط )وذلك فيما يتعلق فقط بقرار غير عاديومية في المملكة  أو )ب( معتمد أمر صادر من أي جهة حك

 مديرأو  المصدربالوضع في رقم )أ(( أن تتحمل أي شركة يحول لها عندئذ كل أو أي جزء من أصول وأعمال 
 لشركةا، بالتضامن، تحماَل غير مشروطَا وغير قابل للنقض كملتزم رئيسي بكافة التزامات موجودات الصكوك

 . تعهد الشراءو موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةبموجب 

وتصفيته  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر: عند صدور أمر أو اعتماد قرار ساري المفعول بحل االنقضاء ( ح)
( 2)ماعدا إذا كان ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة مع بقاء المالءة المالية(، إما )

، بشرط )وذلك فيما يتعلق بقرار غير عادي( معتمد 1بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة حكومية في المملكة أو )
ية أو ناتجة عن ذلك، بالتضامن، تحماَل غير مشروطَا وغير فقط بالوضع في رقم )أ(( أن تتحمل أي شركة باق

تعهد و موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةقابل للنقض كملتزم رئيسي بكافة التزامات الشركة بموجب 
 .الشراء

: أي حدث يقع له بموجب القوانين أو األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة يكون له أثر الحدث المشابه ( خ)
 (.الفشل في اتخاذ إجراء( إلى )د( )الحكم غير المنفذابه ألي من األحداث المذكورة في الفقرات من )ث( )مش
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)بما في ذلك، دون  للُمْصِدر: أن يعاد هيكلة أعمال قطاع توزيع الكهرباء حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيع ( د)
)أو عدم  المصدرما يؤدي إلى عدم قيام ( من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة بخدمات الربطحصر، تقديم 

 المصدرأو منضوية تحت مجموعتها( ويقوم  شركات تابعةتمكنه بالقيام( بهذه األعمال مباشرة )وليس من خالل 
أو توفير  وثائق الصكوكبموجب  المصدربأنه نتيجة لذلك سيصبح تنفيذ التزامات  وكيل حملة الصكوكبإشعار 

غير ممكننَا شركة تابعة من خالل اتفاقية إدارة موجودات الصكوك بموجب لصكوك لموجودات االخدمات المقدمة 
 "(.حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيعمن الناحية العملية )"

: عدم اتخاذ أو القيام بأي إجراء أو شرط أو شيء مطلوب اتخاذه أو أداؤه في أي وقت من الفشل في اتخاذ إجراء ( ذ)
من إبرام أو ممارسة حقوقه بطريقة مشروعة وأداء التزاماته  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر( تمكين 2أجل )

( التأكد من أن تلك االلتزامات قانونية 1أو فيما يتعلق بها، و ) وثائق الصكوكأو  الصكوكوالتقيد بها بموجب 
 ومشروعة وملزمة وقابلة للتنفيذ.

بأداء أي  مدير موجودات الصكوكأو  المصدر: إذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام عدم المشروعية ( ر)
 أو فيما يتعلق بها.  وثائق الصكوكأو  الصكوكمن التزاماته أو جميعها بموجب 

مدير موجودات  أو المصدر: إذا كان أو سيكون من غير المشروع قيام موجودات الصكوك عدم صالحية ( ز)
أو أي وثائق  موجودات الصكوكية بموجب بأداء أي من التزاماته األساس أمين موجودات الصكوكأو  الصكوك
من قبل  بموجودات الصكوكتتعلق  وثائقأو  موجودات للصكوك، أو اعتبرت أي بموجودات الصكوكتتعلق 

 أمين موجودات الصكوكأو مدير موجودات الصكوك أو  المصدرمحكمة أنها ال صالحية لها قانوني ا أو إذا أنكر 
 أو أبدى نية في إنكار أي من تلك الوثائق.  الصكوكبموجودات  أي من الوثائق المتعلقة

في أقرب فرصة عملية، بعد تسلمه  حملة الصكوك وكيل واستمرار تلك الحالة، يقوم إخاللحالة  في حالة وقوع
طالبا منهم أن يبدوا خالل فترة تصل  حملة الصكوكالمعنية إلى  اإلخاللحالة إشعارا بذلك، بتقديم إشعار بحدوث 

 حملة الصكوك وكيلبواسطة  حملة الصكوك( يوما أو أي تاريخ وفقا  لما يتم إبالغه إلى 25لغاية خمسة عشر )
تعهد حقوقهم المنصوص عليها في وكيل حملة الصكوك "( ما إذا كانوا يريدون أن يمارس فترة الممارسة)"

نشرة من  2الملحق  الجزء "ج" من يقدم إشعارا بالصيغة المبينة في أن حامل صكوك. ويجوز ألي الشراء
أن وكيل حملة الصكوك يطلبون فيه من  حملة الصكوك وكيلإلى  فترة الممارسة"( خالل إشعار شراء)" اإلصدار

 . موجودات الصكوكشراء المصدر وأن يطلب من  تعهد الشراءيمارس حقوقه بموجب 

ضافة لذلك، في أو قبل  إصدار توجيهات قائمة،  لحملة الصكوك ، وفي أي وقت بعده، يحقيخ اإلقفالتار وا 
توجيهات هذه)" نشرة اإلصدارمن  2الملحق  الجزء "ب" من بالصيغة المبينة في حملة الصكوك وكيلمتوفرة لدى 
د بع صكوكهمنيابة عنهم بشأن  إشعار ممارسةيطلبون فيه إصدار  حملة الصكوك وكيل"(، إلى إعادة هيكلة

بشأن جميع  إشعار ممارسةبإعطاء  حملة الصكوك وكيل. ويقوم حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيعحدوث 
فترة وذلك في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية بعد بدء  توجيهات إعادة هيكلةالتي صدر بشأنها  الصكوك
إشعار ممارسة، توجيهات إعادة ، في الوقت الذي يقدم فيه حملة الصكوك وكيل، بشرط إذا استلم الممارسة

القيمة %( من 43يملكون مجتمعين ما ال يقل عن سبعين بالمائة ) حملة صكوك)ولم تلغ فيما بعد( من  هيكلة
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 الصكوكبشأن جميع  إشعار ممارسةتقديم  حملة الصكوك وكيلالقائمة في ذلك الوقت، فعلى  االسمية للصكوك
 القائمة في الوقت المعنى.

 الصكوكويكون في حدود  فترة الممارسة مقدم إال بعد انتهاء بإشعار الشراءالمعنية  الصكوكيل وال يجوز تحو 
ذا تسلم للشروطتلك وذلك وفقا   فترة الممارسةخالل  المصدرالتي لم يشتريها  إشعار  حملة الصكوك وكيل. وا 

بذلك ومديري اإلصدار  عاتمدير الدفو أمين موجودات الصكوكو المصدر، وجب عليه القيام فورا إبالغ شراء
 الذي تسلمه )ولكن بشرط تقديم ذلك اإلشعار بخصوص أول إشعار الشراءالمشار إليها في  اإلخاللحالة محددا 

 (.اإلخاللحالة يتم استالمه بخصوص  إشعار شراء

ذا تسلم ، وجب حملة الصكوك نصابيشكل  حملة الصكوكمن عدد من  إشعارات شراء حملة الصكوك وكيل وا 
(، بشرط حملة الصكوك)مع إرسال نسخة إلى  للمصدر إشعار ممارسة أن يقدم حملة الصكوك وكيل حينها على
، شراء لتعهد الشراء، وفقا  المصدرمستمرة، ويجب على  بإشعار الممارسةالمعنية  اإلخاللحالة أن تكون 
في اليوم الذي تم فيه  الصكوكالمنطبق على سعر الشراء وذلك بدفع  أمين موجودات الصكوكفورا من  الصكوك
)محتسبا بتاريخ الشراء  اإلخاللحالة  مبلغ التوزيع فيإضافة إلى  حملة الصكوكمن  إشعارات الشراء استالم

مدير لكي يقوم  حساب العملية)إذا انطبق الحال( عن بتحويل المبالغ المطلوبة إلى  مبلغ محددالمعني( وأي 
 . حملة الصكوكبدفعها إلى  الدفعات

 تنفيذ الحقوق وممارستها . 54

إعالن و الشروط وفقا  لهذه حملة الصكوك، على بالصكوك، فيما يتعلق موجودات الصكوكبعد توزيع عوائد  ( أ)
اتخاذ أي  حامل صكوكمسؤولية أي مبالغ أخرى، وبالتالي ال يجوز ألي  حملة الصكوك وكيل، ال يتحمل الوكالة

 . بموجودات الصكوكأو  بالصكوكآخر السترداد أي مبلغ يتعلق  شخصأو أي  حملة الصكوك وكيلإجراء بحق 

 موجودات الصكوكملزما  تحت أي ظرف باتخاذ أي إجراء للتنفيذ على أو تسييل  حملة الصكوك وكيللن يكون  ( ب)
أمين موجودات أو  المصدريكون  وثائق الصكوكبموجب أي وثيقة من  المصدرأو باتخاذ أي إجراء بحق 

حملة  نصاب( خطيا من قبل 1أو ) بقرار غير عادي( 2طرفا  فيها إال إذا تلقى أمرا أو طلبا بذلك ) الصكوك
وفي أي من الحالتين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض و/أو ضمان مقنعا  له عن جميع االلتزامات التي  الصكوك

 يعتبر نفسه مسئوال عنها أو تلك التي تترتب عليه نتيجة لذلك.

 وكيل( إذا توجب على 2إال ) أمين موجودات الصكوكأو  المصدرإقامة دعوى بحق  حامل الصكوكلال يحق  ( ت)
( 1( يوما من وجوب إقامة الدعوى واستمر ذلك و)13إقامة دعوى ولم يفعل ذلك خالل ستين ) حملة الصكوك

 المصدرشرة ضد آخرين ينوون إقامة دعوى مبا حملة الصكوكالمعني يملك بمفرده )أو مع  حامل الصكوككان 
 القيمة االسمية للصكوك%( على األقل من إجمالي 15( خمسة وعشرين بالمائة )أمين موجودات الصكوكأو 

تحت أي ظرف أي حق في  حملة الصكوكأو ألي من  حملة الصكوك لوكيل القائمة في ذلك التاريخ. ولن يكون
، وسيكون الحق الوحيد لتعهد الشراءقا  أو التصرف بها بأي شكل آخر إال وف موجودات الصكوكبيع أي من 

بدفع  المصدرهو تنفيذ التزام  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرضد  حملة الصكوكو  حملة الصكوك لوكيل
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ملزما باتخاذ إجراء أو رفع  حملة الصكوك وكيل. وتجنبا للشك، لن يكون حساب العمليةالمبالغ المطلوبة في 
 و ضمان ا مقنعا له. دعوى إال إذا تلقى تعويضا و/أ

( لهذه الفقرة. وبعد توزيع صافي متحصالت تنفيذ وممارسة الحقوق) 21تخضع الفقرات السابقة من هذا الشرط  ( ث)
استخدام )ت( )5( والشرط صافي الدخل –استخدام المتحصالت)ب( )5وفقا  للشرط  موجودات الصكوك

قد تم الوفاء بها وال يحق ألي  بالصكوكالمتعلقة  حملة الصكوك وكيل(، تكون التزامات االحتياطي –المتحصالت
السترداد أي مبالغ أخرى في ما يتعلق  حملة الصكوك وكيلاتخاذ أية خطوات أخرى بحق  حامل صكوك

لتعهد وفقا   المصدروينتهي الحق في استالم تلك المبالغ غير المسددة. وبدون إخالل ألي التزام على  بالصكوك
أمين موجودات أو  المصدررفع أي التماس أو اتخاذ أية خطوات ضد  مل صكوكحا، لن يحق ألي الشراء

 . موجودات الصكوكأو  الصكوكبشأن  حملة الصكوك وكيلأو  الصكوك

أية مسؤولية  موجودات الصكوك مدير، لن يتحمل الشروط وهذه وثائق الصكوكبالرغم من أية نصوص أخرى في  
بسبب أي تقصير أو إهمال، أو تقصير أو إهمال مزعوم  حملة الصكوك وكيلأو  حاملي الصكوك تجاه أي من

 مدير طالما كان إعالن الوكالةو/أو  موجودات الصكوك اتفاقية إدارةفي تأدية التزاماته المنصوص عليها في 
و/أو  مبلغ التوزيع الدوريكامل  حساب العمليةيعمل نيابة عنه( يحول إلى  شخص)أو أي  موجودات الصكوك

، وعند دفع هذا المبلغ، لن الشروط في تاريخ االستحقاق وفقا  لهذه حملة الصكوكالمستحق إلى  بلغ اإلضافيالم
 على أنها وقعت. اإلخاللحاالت تعتبر أي حالة من 

 الوكالء  . 20

وال للُمصدر فقط كوكيل  مدير الدفعات، يعمل بالصكوكوفي ما يتعلق  اتفاقية إدارة الدفعات بالعمل بموجب 
مدير وال تربطه عالقة وكالة بأي منهم. تتوفر المعلومات عن  حملة الصكوكيتحمل أي التزامات تجاه أي من 

هذه. ويحتفظ  نشرة اإلصدارمن  8" في الصفحة رقم األطراف والمستشارونومكتبه المحدد في قسم " الدفعات
تعيين بديل له، ولكن بشرط أن يحتفظ و  مدير الدفعاتفي أي وقت بحقه في تغيير أو إنهاء تعيين  المصدر
على الفور بأي تغيير  حملة الصكوكفي المملكة، وسوف يتم إشعار  بمدير إلدارة الدفعاتطوال الوقت  المصدر

 أو مكتبه المحدد.  مدير الدفعاتفي 

 حملة الصكوك، التعديل  اجتماع . 52

للنظر في األمور  حملة الصكوكعلى أحكام لعقد اجتماعات  إعالن الوكالة: يحتوي حملة الصكوك اجتماعات ( أ)
، وتجرى هذه التعديالت )وأي اقتراحات أخرى( بعد الشروطهذه  ، بما فيها التعديل على أي منبالصكوكالمتعلقة 
نفسه ومن  المصدرعليها. وتتم الدعوة لعقد هذا االجتماع من  المصدربشأنها وموافقة قرار غير عادي صدور 
اإلجمالية  القيمة االسميةيملكون ما ال يقل عن عشر  حملة الصكوكبناء على طلب خطي من ر المصد

أو أكثر  شخصين قرار غير عاديالقائمة في ذلك التاريخ. ويبلغ النصاب ألي اجتماع للتصويت على  للصكوك
اريخ، أو، في أي القائمة في ذلك الت القيمة االسمية للصكوكيملكون أو يمثلون على األقل نصف إجمالي 

 القائمة في ذلك التاريخ.  الصكوكاإلجمالية لتلك  القيمة االسميةاجتماع مؤجل، ما ال يقل عن ربع 
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عددا من األصوات يزيد بصوت واحد على األقل عن نصف األصوات  قرار غير عادييتطلب إصدار أي  
سواء  حملة الصكوكاع ملزما لجميع يصدر عن ذلك االجتم قرار غير عادي الممثلة في االجتماع. ويكون أي

 حملة صكوك بأن القرار الخطي الموقع أصالة أو بالنيابة عن إعالن الوكالة كانوا حاضرين أم غير ذلك. وينص 
القائمة في ذلك التاريخ سيكون قرارا  ساريا  ونافذا  كما لو أنه القيمة االسمية للصكوك يملكون ما ال يقل عن ثلثي 

 صادق عليه حسب األصول.م غير عادي قرار

، أن يوافق على حملة الصكوك، ودون موافقة حملة الصكوك لوكيل على أنه يجوز إعالن الوكالة: ينص التعديل ( ب)
إعالن أو أي من أحكام  الشروط( لهذه إعالن وكالةأي تعديل )مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في 

على أنها كذلك، إذا رأى  اإلخاللحالة لهما، أو أن يقرر عدم اعتبار أو التنازل  عن أو إعفاء أي انتهاك  الوكالة
أو أي من  الشروط أو على أي تعديل ألي من هذه حملة الصكوكأنها ال تؤثر بصورة جوهرية على مصالح 

( شكليا أو بسيطا أو ذا حملة الصكوك وكيلإذا كان ذلك التعديل )في رأي  إعالن الوكالةاألحكام الواردة في 
طبيعة فنية أو يهدف إلى تصحيح خطأ ظاهر أو التقيد بأحكام قانونية إلزامية. ويعتبر أي تعديل أو تنازل أو 

حملة  وكيلمالم يوافق حملة الصكوك، ، وسيتم إعالم لحملة الصكوكإعفاء أو قرار من هذا القبيل ملزما 
 24لقبيل في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك وفقا  للشرط على خالف ذلك، بأي تعديل من هذا ا الصكوك

 (. اإلشعارات)

ألي من سلطاته أو صالحياته أو اجتهاداته )بما في ذلك على سبيل  حملة الصكوك وكيل وفيما يتصل بممارسة
ة حملمصالح  حملة الصكوك وكيلالمثال ال الحصر، أي تعديل أو تفويض أو تنازل أو استبدال(، فسوف يراعي 

ككتلة واحدة، وعلى وجه الخصوص، ولكن دون حصر، فليس من الضروري مراعاة النتائج المترتبة  الصكوك
بشكل فردي نتيجة لكونهم موجودين أو مقيمين ألي غرض في بلد  حملة صكوكعلى هذه الممارسة على أي من 

أن لحملة الصكوك وال  لة الصكوكحم لوكيلأو يخضعون للوالية القضائية لبلد ما أو في منطقة محددة، وال يحق 
آخر بأي تعويض فيما يتعلق بأية تبعات ضريبية تترتب على تلك الممارسة شخص أو أي  المصدريطالبوا من 
 بشكل فردي.  حملة الصكوكعلى أي من 

 الضرائب  . 50

أو نيابة عنه خالية من أي  المصدرالتي تدفع من  بالصكوكيتم دفع جميع الدفعات أو التوزيعات المتعلقة 
استقطاعات أو خصومات ضريبية، ما لم يكن استقطاع أو خصم تلك الضرائب مطلوبا بموجب القوانين 

أو  صافي الدخلمن  حملة الصكوكالمرعية. وفي تلك الحالة، وفقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على 
"( التي تنتج مبلغ الضريبةتلك المبالغ اإلضافية )" المصدر ، سيدفعاالحتياطيالمبالغ القائمة كرصيد دائن في 

ذا  حملة الصكوكفي تسليم  المبالغ التي كانوا سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو الخصومات. وا 
في ، وتعتبر أي إشارة حملة الصكوك، فلن يتم دفع أية مبالغ أخرى إلى مبلغ الضريبةلم تكف تلك المبالغ لدفع 

شامال للمبالغ  لحملة الصكوكوأي مبالغ أخرى تدفع  مبلغ إضافيو مبلغ توزيع دوريإلى  الشروط هذه
 (. الضرائب)25اإلضافية التي تم دفعها وفقا  لهذا الشرط 

 التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك  .56



 

183 
 

عفائه من  حملة الصكوك وكيلأحكاما عن حماية وتعويض  إعالن الوكالةيتضمن  ( أ) في ظروف معينة وا 
المسؤولية، بما في ذلك أحكاما تعفيه من رفع دعوى إال إذا قدم له تعويض و/أو ضمان يرضى به. وباألخص، 

إقامة أي  حملة الصكوك وكيل، ليس على بموجودات الصكوكفيما يتصل بممارسة أي من حقوقه المتعلقة 
"(، وفقط عند تقديم تنفيذ وممارسة الحقوق)" 21لشرط دعوى تحت أي ظرف إال إذا ُطلب منه ذلك وفقا  ل

 تعويض و/أو ضمان مقنع له. 

أي تأكيدات وال يتحمل أية مسؤولية بخصوص صالحية أو كفاية أو قابلية تنفيذ  حملة الصكوك وكيلال يقدم  ( ب)
أي حال أية طرفا فيها، كما لن يتحمل في  المصدرالتي يكون  وثائق الصكوكبموجب أي من  المصدرالتزامات 

بشأن أي مبلغ كان يتعين دفعه  لحملة الصكوكمسؤولية قانونية ولن يكون ملزما بتقديم أي بيان أو تفسير 
 موجودات الصكوكأو نيابة عنه ولم يتم دفعه، ولن يتحمل في أي حال أية مسؤولية تنشأ عن  المصدربواسطة 

 . إعالن الوكالةأو  الشروط سوى ما تنص عليه صراحة هذه

أو أي مبلغ  لموجودات الصكوك( أية مسؤولية بخصوص أية خسارة أو سرقة 2من ) حملة الصكوك وكيل يعفى ( ت)
 وكيل( أية دعوى تنشأ عن حيازة 0أو أي مبلغ نقدي ) موجودات الصكوك( أي التزام بالتأمين على 1نقدي )

رها برسم اإليداع، إال إذا نجمت أو أي مبلغ نقدي أو بالنيابة عنه أو باعتبا لموجودات الصكوك حملة الصكوك
 .حملة الصكوك وكيلتلك الخسارة أو السرقة عن تقصير فادح أو إخالل متعمد أو احتيال من 

بإرسال إشعار  لوكيل حملة الصكوك، عن طريق قرار الجمعية غير العادية، إلغاء تعيينهم لحملة الصكوكيمكن   ( ث)
ن، وعلى أن ال ينفذ إلغاء التعيين ذلك قبل أن يعين من يخلف على األقل من تاريخ إلغاء التعيي ا  يوم 03قبل 

   إعالن الوكالة.بما يتوافق مع  وكيل حملة الصكوك

 اإلشعارات  . 24

. ويعتبر اإلشعار في حكم السجلبالبريد المسجل على عناوينهم المعينة في  حملة الصكوكترسل اإلشعارات إلى  
في الجريدة الرسمية  لحملة الصكوكالمستلم في اليوم الخامس من تاريخ إرساله. ويتم نشر الدعوة ألي اجتماع 

( يوما 15قبل خمسة وعشرين ) للُمصدروفي صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيسي 
( يوما على األقل من التاريخ المقرر ألي 03األصلي وقبل ثالثين ) على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع

 اجتماع مؤجل. 

 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي  . 58

تخضع وثائق الصكوك للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية  القانون الواجب التطبيق: ( أ)
 وتفسر بموجبها. 

تعتبر اللجنة ولجنة االستئناف هي الجهة الوحيدة صاحبة االختصاص الحصري في  االختصاص القضائي: ( ب)
النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد تنشأ عن الصكوك أو وثائق 

بخضوعهم  الصكوك، ولهذه األغراض، تقر جميع األطراف )بما فيها المصدر وحملة الصكوك( إقرارا ال رجعة فيه
لالختصاص القضائي للجنة ولجنة االستئناف. وال يجوز رفع أي قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي بخصوص 
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الصكوك أو وثائق الصكوك لدى أية جهة خارج المملكة ولن يكون ألي محكمة أو سلطة قضائية خارج المملكة 
 صالحية النظر في أية دعوى بهذا الخصوص.
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 موجودات الصكوك

 تلك الحقوق تتعلقو  ،التوزيع رخصة و 561رقم  قرار مجلس الوزراء من مستمدة حقوق معينةالصكوك  موجودات تشمل
لموجودات يرد توضيح أكثر تفصيال   .العمالء المحددينمن  بالعدادات المحددةتقاضي وقبض رسوم العدادات فيما يتعلق ب

 .اتفاقية تحويل موجودات الصكوكونطاق الحقوق واالستحقاقات المتصلة بها في  الصكوك
دارة أصول التوزيع لديها، وتتوقع  الشركة، تنوي المجموعةوكجزء من إعادة هيكلة  تأسيس شركة توزيع منفردة المتالك وا 

في بيع  للشركةوتعمل كوكيل  للشركةم. وستؤجر هذه الشركة شبكة التوزيع 1322تأسيس هذه الشركة خالل العام  الشركة
. وبناء  عليه، ستتحمل شركة التوزيع مسؤولية كافة العربية السعودية المملكةمنقولة لها إلى العمالء عبر أنحاء الكهرباء ال

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج وعلى أن شركة التوزيع سوف ترخص من  أنشطة إعداد الفواتير والعالقة مع العمالء.
إلى شركة  موجودات الصكوكقراءة العدادات، إال أنه لن يتم نقل  لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء، بما في ذلكالمزدوج 
 التوزيع.
أو كل الخدمات التي يتعين عليها تقديمها  بعض( أن تقاول من الباطن موجودات الصكوك مدير)بصفتها  للشركةيجوز 

 إلى شركة التوزيع بعد تأسيسها. اتفاقية إدارة موجودات الصكوكفيما يتعلق بموجودات الصكوك بموجب 
 عمالء الشركة

 رئيسية هي: شرائح سبععمالءها في  الشركةوتصنف 
 السكنية وتشمل جميع العمالء المستهلكين ألغراض سكنية. الشريحة ●
 التجارية وتشمل جميع العمالء التجاريين العاملين خارج إطار القطاعين الصناعي والزراعي. الشريحة ●
 الصناعية وتشمل العمالء الصناعيين ممن لديهم تراخيص صناعية صادره من الجهة المختصة بذلك. الشريحة ●
 الزراعية وتشمل جميع العمالء الزراعيين المرخصين من وزارة الزراعة. الشريحة ●
نارة الشوارع والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والمباني الشريحة ●  الحكومية. الحكومية وتشمل المساجد الحكومية وا 
 الصحية والتعليمية الشريحة ●
 تحلية مياه البحر شريحة ●

 في الفترات المبينة: الشريحةويبين الجدول التالي أعداد العمالء حسب 

العمالء شريحة ديسمبر 35السنة المنتهية في    
م1322    م1321    

 
 5،005،510  5،310،300   الشريحة السكنية
 2،380،100  2،303،810   الشريحة التجارية
 122،311  132،220   الشريحة الحكومية
 الشريحة الصناعية

حية والتعليميةصلالشريحة ا  
  4،121 

0،218 
 0،211 

0،402 
 43،802  11،132   الشريحة الزراعية
 131  213   عمالء التحلية
 1،403،888  1،022،315   المجموع
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 خالل الفترات المبينة: الشركةويبين الجدول التالي أعداد العمالء حسب توزيعهم في المناطق التي تعمل فيها 

ديسمبر 35السنة المنتهية في  المنطقة   
م1322   م1321     

 
  1،225،381  1،338،122  الوسطى
  1،201،855  1،015،580  الغربية
  2،283،311  2،222،510  الشرقية
  821،811  052،150  الجنوبية
  1،403،888  1،022،315  المجموع

 
 ويبين الجدول التالي أعداد العمالء حسب حجم العداد خالل الفترات المبينة.

ديسمبر 35السنة المنتهية في  حجم العداد الفاصل  

م4555 م4554     
 

     

أمبير 03  158،050  184،550  
أمبير 13  0،314،128  0،111،012  
أمبير 233  2،811،052  1،302،822  
أمبير 253  122،048  143،380  
أمبير 133  145،224  101،514  

أمبير 033  11،113  18،023  
أمبير 233  10،018  15،431  
أمبير 233فوق   22،151  20،884  

  1،403،888  1،022،315 المجموع
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موزعة حسب المناطق التشغيلية وهي ايرادات من الرسوم التي  الشركةويبين الجدول التالي إجمالي اإليرادات التي حققتها 
عداد الفواتير عن الفترات المبينة إضافة إلى نسبة زيادة تلك اإليرادات عن الفترة  تقاضتها عن قراءة العدادات وصيانتها وا 

 المعينة.

ديسمبر 35دات للسنة المنتهية في إجمالي اإليرا المنطقة الزيادة في اإليرادات من  
م4554م إلى 4555  

م4555 م4554    
 )بآالف الرياالت السعودية والنسب(

إجمالي رسوم 
الخدمة )قراءة 
العدادات 
والصيانة 
عداد  وا 

الفواتير( للسنة 
م1322  

إجمالي إيرادات 
المبيعات للسنة 

م1322  

إجمالي رسوم 
)قراءة الخدمة 

العدادات 
والصيانة 
عداد  وا 

الفواتير( للسنة 
م1321  

إجمالي إيرادات 
المبيعات للسنة 

م1321  

الزيادة في 
رسوم الخدمة 

)قراءة 
العدادات 
والصيانة 
عداد  وا 

الفواتير( بين 
م 1322

م1321و  

الزيادة في 
إجمالي 
إيرادات 
المبيعات 
بين 
م 1322

م1321و  

%4 8،102،085 032،310 0،811،814 102،121 الوسطى  0%  

%2 8،310،012 024،010 0،315،010 035،034 الغربية  21%  

%1 23،221،110 210،114 8،258،810 250،510 الشرقية  4%  

%1 1،151،180 222،003 2،808،440 200،214 الجنوبية  21%  

%1 02،222،123 802،340 10،082،855 002،580 المجموع  23%  

 الجديدةتركيب العدادات 

 الجدد بعد استيفاء الخطوات التالية: العمالءبتركيب عدادات كهرباء في مواقع  الشركةتقوم 

متضمنا  اسمه وبياناته الشخصية وبيانات صك ملكية األرض وتاريخ إصداره  العميلتعبئة نموذج طلب الخدمة من  ●
 ومعلومات حول المبنى الجديد نفسه )بما في ذلك الموقع والخدمات الكهربائية المطلوبة(.

بصورة من الترخيص الصادر من البلدية المحلية بإقامة المبنى الجديد المطلوب توصيله بشبكة للشركة  العميلتزويد  ●
 .للشركةوزيع الكهرباء التابعة ت
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دفع العميل تعرفة إيصال الخدمة وقيمة التأمين المعمول بها )والتي تختلف تبعا الختالف حجم العداد المطلوب  ●
 تركيبه(.

 الجدد أو الحاليين. العمالءال تقوم بأي فحص للتأكد من الجدارة االئتمانية ألي من  الشركةوتجدر اإلشارة إلى أن 

في العادة بتركيب العداد المعني خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم نموذج الطلب  الشركةهذه اإلجراءات تقوم  بعد إكمال
من العميل  الشركةوبعد تركيب العداد تطلب إمكانية الوصول إلى الموقع المطلوب تركيب العداد فيه.  للشركةإذا أعطيت 

من  الشركةوالتي تصدرها البلدية المحلية المختصة عند إنجاز المبنى لكي تقوم  "شهادة إطالق الخدمة الكهربائية"تقديم 
 جانبها "بإطالق" التيار في العداد )أي بدء تزويد الكهرباء للمبنى المطلوب(.

 عميل هو المبنى مالك يكون في الوقت الحالي بشكل عام الطلبات سوى من مالكي المباني، وعليه، الشركةوال تقبل 
)كما هو الحال بالنسبة  الحكومةاتفاقية استئجار طويلة األجل مع  العميل. ولكن في بعض الحاالت، إذا كان لدى الشركة
من الشريحة الصناعية ممن يعملون على أراض مستأجرة( أو مع مالك آخر لتطوير الموقع وشغله،  العمالءلمعظم 

بتركيب العدادات  الشركةمشفوعا  بنسخة من عقد اإليجار وتفويضا  من المالك، وستقوم  الشركةفبإمكانه تقديم الطلب إلى 
طالق تياراتها وفقا  لإلجراءات المذكورة أعاله ولكن تسجل هذه العدادات باسم المطور/المستخدم إضافة إلى اسم مالك  وا 

هو المستأجر "المتعاقد" التجاري/الصناعي  رسوم العدادعن دفع  الشركةوفي هذه الحاالت يكون المسؤول أمام األرض، 
 لمدة طويلة األجل.

حاليا بمراجعة سياستها المتعلقة بالفوترة وربما تطبق في المستقبل سياسات تصدر بموجبها الفواتير لشاغل  الشركةكما تقوم 
 العقار نفسه.

 فوترة العمالء

 ثالثة أو شهرين كل قراءتها إما تتمإذ  نائية مواقع في الواقعة العدادات باستثناءشهري ا في العادة  العدادات قراءة وتتم
المسجلين في السنة المنتهية في  الشركةمن مجموع عمالء  %83النائية ما يقارب غير وقد شكل عمالء العدادات ،أشهر
 الشركةبيد أن  خفض أعداد العمالء الذين تتم فوترتهم على فترات تزيد عن الشهر، الشركةم، وتعتزم 1321ديسمبر  02

 تكلفة بسبب بصفة شهرية وذلكالمملكة  من جدا   نائية مواقع في ال تعتزم تحرير فواتير للعدد المحدود من العمالء الكائنين
 شهر. كل عداداتهم قراءة

كما بإعداد فاتورة بمعلومات العميل والعداد وكمية استهالك الكهرباء لتلك الفترة المعينة، و  الشركةبعد قراءة العدادات تقوم 
( التعرفة الشهرية الخاصة بقراءة 2تحتوي الفاتورة على المبالغ اإلجمالية المستحقة على العميل وذلك فيما يتعلق بـكل من )

عداد الفاتورة و)  باء.( قيمة استهالك الكهر 1وصيانة العداد وا 

وتوزع الفواتير على العمالء بشكل عام خالل خمسة أيام من تاريخ قراءة العداد وتصدر الفواتير بموعد استحقاق مدته شهر 
من تاريخ صدورها. وتسلم الغالبية العظمى من الفواتير باليد في مواقع العدادات والقليل منها يرسل بالبريد بناء على طلب 

ى تحسين إجراءات الفوترة بأن استحدثت نظام اإلشعار من خالل رسائل الهاتف الجوال في إل الشركةوقد عمدت العميل. 
م األمر الذي سمح بإشعار العمالء بصدور فواتيرهم عبر الهاتف 1331م ونظام الفواتير اإللكترونية في عام 1335عام 

 الجوال والبريد اإللكتروني على التوالي.

% من إجمالي 0و 1تصدر لهم فواتير تخص أكثر من عداد )شكلت هذه الفواتير بين وعدد قليل جدا من العمالء الذين 
 م(.1321الفواتير المصدرة في عام 
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 طرق التسديد

 يتم تحصيل المبالغ المستحقة بعدة طرق منها:

 الدفع نقدا في مكاتبها(. الشركةباستعمال أجهزة نقاط البيع )ال تقبل  الشركةالتسديد في مكاتب  ●

 لدى أحد البنوك.التسديد  ●

 التسديد عبر أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي. ●

 الخصم المباشر من الحساب البنكي. ●

 الحوالة البنكية. ●

 التسديد من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. ●

 التسديد من خالل الخدمات المصرفية الهاتفية. ●

% من جميع الفواتير عبر قنوات التسديد اآللية. 43م، تم تسديد ما يقارب 1321ديسمبر  02وخالل السنة المنتهية في 
 البحث عن طرق أخرى مريحة لتوفيرها للعمالء مستقبال. الشركةولزيادة خيارات التسديد المتاحة للعمالء تواصل 

 التحصيل وفصل الخدمة

له تذكيرا كتابيا ضمن  الشركةفي حالة عدم قيام العميل بتسديد الفاتورة المستحقة علية بحلول تاريخ االستحقاق ترسل 
ذا وصل المبلغ المتأخر السداد  لاير سعودي وبقيت الفاتورة  233فاتورة الشهر التالي تشعره فيه بالمبلغ المستحق عليه. وا 

يوم إذا لم يسدد العميل جميع  12ارا للعميل تبلغه فيه بفصل التيار الكهربائي بعد إنذ الشركةدون تسديد لمدة شهر تصدر 
في تطبيق سياستها المتعلقة بفصل الخدمة عن العمالء الذين  الشركةوتتشدد  المبالغ المستحقة عليه خالل هذه الفترة.

العميل المخل بتسديد كامل المبلغ المستحق عليه وال تعاد الخدمة إال بعد قيام يتخلفون عن سداد الفواتير المتوجبة عليهم، 
 .رياال  سعوديا   53ورسم إعادة خدمة مقداره 

المتشددة بالنسبة لفصل الخدمة الكهربائية وأهمية توفر خدمة الكهرباء للعمالء فإن الغالبية العظمى  الشركةونتيجة لسياسة 
ستحقة عليهم لكي تعاد الخدمة إليهم وال تفصل الخدمة عنهم من العمالء الذين تم فصل الخدمة عنهم يسددون المبالغ الم

 لمدة طويلة.

 رسوم العداد

عداد الفواتير يحددها مجلس الوزراء بناء على توصية من  الشركةتتقاضى  هيئة أتعابا  لقاء قراءة وصيانة العدادات وا 
على استهالك الكهرباء وتوصيل الخدمة  الشركةكما يحدد مجلس الوزراء التعرفة التي تتقاضاها . تنظيم الكهرباء

 الكهربائية.

م( 2880نوفمبر  03هـــ )الموافق لــ 22/0/2228بالنسبة لهيكل التعرفة المطبق حاليا لرسوم العداد وغيره فقد تم إقراره في 
 تعديالت أو مراجعات من عليه يطرأ أو مالحق من إليه يضاف ما بحسب 243المعدل بالقرار  561القرار رقم بموجب 

اتفاقية نقل ( من 1باللغة العربية مع ترجمة إنجليزية )الملحق  561القرار رقم واآلخر. وقد تم إرفاق نسخة من  الحين بين
 .ملكية موجودات الصكوك
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وتقديم اقتراح بتعديلها على  المملكةحاليا على إعداد دراسة حول التعرفة الحالية للكهرباء في  هيئة تنظيم الكهرباءوتعمل 
علما بأنه لم يتم تحديد موعد معين لتقديم هذه الدراسة أن ترفع هذه الدراسة إلى المجلس االقتصادي األعلى حال اكتمالها، 

 وتطبيق التعرفة الجديدة.

 من نشرة اإلصدار هذه(. "الشركة"التعرفة" في "وصف )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم 

 داتالعدا
، حيث تقوم بإحصاء عدد دورات قرص بالتناظرإن غالبية العدادات المستخدمة حاليا  هي عدادات كهروميكانيكية تعمل 

ألمونيوم يدور بسرعة متناسبة مع الطاقة، ولذا فإن عدد الدورات يتناسب مع استخدام الطاقة، ويتم إظهار مقدار استخدام 
في الوقت الراهن على استبدال العدادات الحالية المركبة لدى العمالء الصناعيين  ةالشركالطاقة أيضا  على العداد، وتعمل 

تظهر حجم الطاقة  رقميةأمبير( بعدادات إلكترونية  2333والعمالء التجاريين الكبار جدا  )ذوي عدادات بحجم يزيد على 
ميزة إضافية  للشركةكما توفر هذه العدادات الرقمية المستهلكة على شاشة الكريستال السائل يمكن قراءتها عن بعد، 

بالبيانات الفنية حول نمط استخدام العميل للكهرباء ومعدالت األحمال وقت الذروة والطلب األقصى  الشركةبتزويدها 
مالئها في الوقت الحاضر خطة لتبديل العدادات الحالية بعدادات رقمية لع الشركةوالحمل األقصى وغيره. وال توجد لدى 

 العاديين من الفئتين السكنية والتجارية ولكن يمكن تركيب عدادات رقمية لبعض العمالء الجدد.
وهي نسبة إجمالي العدادات التي لم يعترض العمالء على  ،%8830م 1321وقد كانت دقة قراءة العدادات في عام 

 قراءتها.
ع  .للشركةداد الفاتورة ولكنه ال يصبح مالكا  للعداد، الذي يظل ملكا  ويدفع العميل رسوم عداد نظير تكلفة القراءة والصيانة وا 

 العمالء المحددون والعدادات المحددة
 م.1321ديسمبر  02كما في  للشركة السبعالعمالء  وشرائحيبين الجدول التالي توزيع العمالء حسب المناطق التشغيلية 

 شريحة
 العمالء

م4554ديسمبر  35عدد العمالء في كل منطقة في   

 النسبة المجموع الجنوبية الشرقية الغربية الوسطى 
 

%4830 5،005،510 412،214 820،213 1،330،252 2،120،301 السكنية  
%2131 2،380،100 232،521 122،802 082،400 040،845 التجارية  

%031 122،311 20،125 02،312 15،201 42،122 الحكومية   
%332 0،211 012 1،101 1،121 1،883 الصناعية  

 لصحيةا
 والتعليمية

0،025 0،335 
 

2،503 
 

002 0،402 332%  
 

%5.5 43،802 1،001 12،815 8،242 01،811 الزراعية  
 %5.5 131 52 40 22 02 تحلية المياه
%23333 1،403،888 821،811 2،283،311 1،201،855 1،225،381 المجموع  
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العدادات ، فإن 2،533،333،333 هيالشركة التي تصدرها  للصكوكاإلجمالية  القيمة اإلسميةوعلى افتراض أن 
من الشريحتين السكنية والتجارية في  الشركة% من جميع العدادات المركبة لدى عمالء 45سوف تشمل تقريبا   المحددة
 الحالية. نشرة اإلصدارتاريخ 

من الشرائح الحكومية والصناعية والطبية  الء الشركةعمعدادات الكهرباء المركبة لدى  العدادات المحددةلن تشمل 
 والتعليمية والزراعية والتحلية.

 تكاليف مدير موجودات الصكوك المسموح بها

تكاليف مدير موجودات ( أن تتقاضى "الصكوك مدير)بصفتها  للشركة، يحق موجودات الصكوك التفاقية إدارةوفقا 
 حملة الصكوك." مقابل اإليرادات المقبوضة من رسوم العداد قبل توزيعها على الصكوك المسموح بها

تكاليف مدير موجودات الصكوك ويبين الجدول التالي مجمل تكاليف ومصاريف العمالء التي تدخل ضمن تعريف 
 عن الفترات المبينة. المسموح بها

 
ديسمبر 35السنة المنتهية في    

م4555  م4554     

الرياالت السعودية()بآالف    

  137،041  883،501 إيرادات العدادات
     تكاليف قراءة العدادات
والمتعاقدون( الشركةاليد العاملة )موظفو   235،231  055،552  

  2،200  2،448 مواد
  514  132 أخرى

     تكاليف صيانة العدادات
والمتعاقدون( الشركةاليد العاملة )موظفو   234،813  00،540  

  8،320  0،212 مواد
  1،205  1،241 أخرى

  251،015  518،105 المجموع

)ناتج قسمة التكاليف التكلفة لكل عداد باللاير السعودي 
المتكبدة خالل الفترة كلها على العدد اإلجمالي للعدادات 

 بنهاية الفترة(

00350 
 
 

 18348  

 



 

192 
 

 

في  الشركةبعض التكاليف والمصاريف المباشرة فقط التي تتكبدها  المسموح بهاتكاليف مدير موجودات الصكوك وتمثل 
، وعليه فإن هذه موجودات الصكوكفيما يخص  صافي الدخلويتم تحديدها فقط لغرض حساب  خدمات العداداتتوفير 

وال يجوز خدمات العدادات، في توفير  الشركةالتكاليف والمصاريف ال تمثل إجمالي التكاليف والمصاريف التي تتكبدها 
أية مصاريف سوى تلك التكاليف والمصاريف  حملة الصكوك( أن تحتسب على موجودات الصكوك مدير)بصفتها  للشركة

 .موجودات الصكوك التفاقية إدارة تكاليف مدير موجودات الصكوك المسموح بها وفقا  التي تقع ضمن تعريف 

 



 

193 
 

 ملخص وثائق الصكوك

موجودات  اتفاقية إدارةو موجودات الصكوك التفاقية تحويل ملكيةما يلي هو مجرد ملخص لبعض األحكام األساسية 
وال يعتبر شامال لهذه الوثائق )ويجب أن ال يفسر  هذا الملخص ألغراض معلوماتية فقط يستخدمو تعهد الشراء.و الصكوك
وثائق مالحظة أن هذا الملخص ال يشكل بديال لالطالع على المحتملين  حملة الصكوكوبالتالي يتعين على  كذلك(.
أمين و الُمصِدرالمعنية بكاملها، والتي تتوفر للمعاينة أثناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة لكل من  الصكوك

، بجميع للشروطالمحتملين بأنهم ملزمون، وفقا   حملة الصكوككما نذكر عناية  وكيل حملة الصكوك.و موجودات الصكوك
 ويعتبرون في حكم المدركين لتلك النصوص. وثائق الصكوكنصوص 

 

سيكون لكل من المصطلحات و/أو العبارات المستخدمة وغير المعرفة في هذا القسم، ما عدا ما هو مذكور أدناه، المعنى 
 الشروط. المحدد لها في

ورخصة توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة رقم  561القرار رقم المستمدة من  الُمصِدر هي حقوق موجودات الصكوكإن 
 لتقديم الخدمات التالية: هيئة تنظيم الكهرباءوالممنوحة من  10/0/2210الصادرة بتاريخ  343231

 .العمالء المحددينقراءة وصيانة عدادات استهالك الكهرباء في مواقع  )أ(

صدارها وتوزيعها على  )ب(  الُمصِدرلجميع الخدمات التي يقدمها لهم  العمالء المحددينإعداد الفواتير وا 

. 561القرار رقم والحق بتقاضي وقبض الرسوم المتعلقة بالخدمات المشار إليها في )أ( و)ب( أعاله كما هي محددة في 
والحقوق والمستحقات  لموجودات الصكوكصيال على وصف أكثر تف اتفاقيه تحويل ملكية موجودات الصكوكوتحتوي 

سنة أربعين لمدة  الُمصِدر( هذه الحقوق من وكيل حملة الصكوك)عن طرق  حملة الصكوك، وسيشتري  المتصلة بها
 حملة الصكوك.لمنفعة  أمين موجودات الصكوكإلى  موجودات الصكوكبتحويل  الُمصِدروسيقوم 

 اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك

 والتي بموجبها: اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكو الُمصِدريبرم 

 حملة الصكوكلمصلحة أمين موجودات الصكوك إلى   موجودات الصكوكعلى أن يحول ملكية  الُمصِدريوافق  ( 2)
 سنةأربعين لمدة 

 بالعداداتويظل نافذا فيما يتعلق  تاريخ اإلقفالاعتبارا من  موجودات الصكوكيبدأ سريان مفعول تحويل ملكية  ( 1) 
 .فترة التحويلحتى المحددة 

حق االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة  حملة الصكوكأيا من  موجودات الصكوكال يخول تحويل ملكية  ( 0)
خدمات حق المشاركة في أية مسألة تتعلق بنشاط  حملة الصكوكأو عمالئها وال يعطي أيا من  الشركةبعمل 
مدير موجودات  ( وبحكم تعييناتفاقية إدارة موجودات الصكوك)سوى ما هو منصوص عليه في  القياس
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 مديرأن يعيقا بأي شكل أعمال  أمين موجودات الصكوكأو  حملة الصكوك لوكيل، فإنه ال يحق الصكوك
 أو أي عمل آخر مشابه.خدمات القياس الترتيب لتقديم(  ، بما في ذلك تقديم )أوموجودات الصكوك

سنة بأن )أ( ال يتصرف بأي شكل في أربعين طوال مدة  الُمصِدريتعهد  موجودات الصكوك التفاقية تحويل ملكيةووفقا 
ه أو على جميع أو أي من حقوقه أو ملكيترهونات وأال يمنح أو يسمح بوجود أية  موجودات الصكوكجميع أو أي جزء من 

، )ب( يضيف لالحتياطي وفقا  وثائق الصكوكإال بقدر ما هو منصوص عليه صراحة في  موجودات الصكوكمصلحته في 
عموما، إال إذا كان عدم االلتزام ال يحدث  أنظمة الكهرباء، )ج( يلتزم بجميع الشروط( من زيادة االحتياطي)ث( )5للشرط 

( )د( يفعل أو يتخذ أو يقوم بكافة موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية)على النحو المحدد في  تأثيرا سلبيا جوهريا
)كما هي معرفة أدناه(، والتي تعتبر مكررة  الُمصِدر ضماناتأو األشياء المطلوبة لإلبقاء على  الشروط اإلجراءات أو
 ، صحيحة بالنسبة إلى الوقائع القائمة حينئذ.تاريخ اإلقفالوقائمة في 

نفاذ  خدمات القياس)أ( إنفاذ أو تأمين أداء  بما يلي: وكيل حملة الصكوكو الُمصِدرمع  دات الصكوكأمين موجو يتعهد  وا 
أو أي جزء منها أو  موجودات الصكوك، )ب( أن ال يبيع موجودات الصكوكبمقتضى  حملة الصكوكأو تأمين حقوق 

، الشروط أو وثائق الصكوكاحة أو تسمح به يتنازل عنها أو ينقل ملكيتها أو يتصرف فيها إال بقدر ما تنص عليه صر 
موجودات على جميع أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصلحته في  رهوناتو)ج( أن ال ينشئ أو يمنح أو يسمح بوجود أية 

، و)د( أن ال يمارس أية أعمال غير ما الشروط  أو وثائق الصكوكإال بقدر ما تنص عليها صراحة أو تسمح به  الصكوك
، وثائق الصكوك( 1أو ) موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ( وثائقه التأسيسية كما هي بتاريخ2) أو تسمح به: تنص عليه

أمين موجودات  ضماناتأو األشياء المطلوبة لإلبقاء على  الشروط و )هـ( أن يفعل أو يتخذ أو يقوم بكافة اإلجراءات و
، تاريخ اإلقفال(، والتي تعتبر مكررة وقائمة في ت الصكوكموجودا اتفاقية تحويل ملكية)كما هي معرفة في  الصكوك

أمين موجودات "( وتقر األطراف بأن تعهدات أمين موجودات الصكوكصحيحة بالنسبة إلى الوقائع القائمة حينئذ )"
بموجب  حملة الصكوكوتنفيذ )أو الترتيب لتنفيذ( حقوق  خدمات القياسيفوض دون رجعة تأدية التزامات  الصكوك

 اتفاقية إدارة موجودات الصكوك.بمقتضى  مدير الصكوك إلى جودات الصكوكمو 

أمين وبأن االتفاقية  وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكليبرم من ضمانات المصدر بأنه يقدم  الُمصِدرويقر 
 عميل محدد عقدأو  عداد محددلم ولن يقوما بأي استفسارات بخصوص أي  وكيل حملة الصكوكو موجودات الصكوك

أو  محدد عميل( أو بخصوص الجدارة االئتمانية ألي اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك )على النحو المحدد في
 ضماناتبأنهما قد اعتمدا على  وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكويقر  موجودات الصكوك.مدى مالئمة 

 وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكأن يبلغ  الُمصِدرلى وع، فقط وليس على أي تعهد أو ضمان آخر الُمصِدر
 .ضمانات الُمصِدر أو تعهداتهعند مخالفة أي من 

)والتي تعتبر االتفاقية في تاريخ هذه  وكيل حملة الصكوكو ألمين موجودات الصكوكالمقدمة  الُمصِدر ضماناتتشمل 
 بما يلي: الُمصِدرأو قبله( تعهدات وضمانات من  تاريخ اإلقفالمكررة وقائمة في 
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أن الُمصِدر، ُقبيل تحويل ملكية موجودات الصكوك مباشرة إلى أمين موجودات الصكوك، هو المالك الشرعي  )أ(
 لموجودات الصكوك.

( من أن أحقية الُمصِدر في جباية رسوم القياس )كما هي محددة في اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك )ب(
 العمالء المحددين تخضع فقط ألنظمة الكهرباء.

( ولم تعدل 243هي نسخة صحيحة وسارية )باستثناء التعديالت المبينة في القرار رقم  218أن نسخة القرار رقم  )ج(
أو يضاف إليها أو تلغى منذ تاريخ االتفاقية وأن الُمصِدر ليس مخالفا ألي من نصوص أنظمة الكهرباء بشكل 

 تقديره أن له تأثير سلبي جوهري. يرى في

 وأنه في تاريخ اإلقفال: )د(

بالطريقة المنصوص  تحويل ملكية موجودات الصكوكعلى  الُمصِدرلن تكون هناك أية قيود على قدرة  ( 2) 
 .االتفاقيةعليها في 

موجودات  أمينإلى  موجودات الصكوكستكون نافذة لغرض تحويل  اتفاقية تحويل موجودات الصكوكأن  ( 1)
 .(وكيل حملة الصكوكو حملة الصكوك)نيابة عن  الصكوك

باستثناء ما تنص عليه اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك، لم يبع الُمصِدر موجودات الصكوك أو يتصرف  )هـ( 
بها ولم ينشئ أو يمنح ولم يسمح بوجود أية رهونات على أي من أو جميع حقوقه في موجودات الصكوك أو 

 ملكيته لها أو مصلحته فيها.

أن الُمصِدر لديه األهلية والسلطة والصالحية الالزمة لتمكينه من عقد وتأدية التزاماته المترتبة عليه بمقتضى  )و(
 االتفاقية.

مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي والشريعة اإلسالمية الموضحة تحت قسم "عوامل المخاطرة" من نشرة  )ز(
صدار هذه ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، فإن االتفاقية تشكل بالنسبة إلى الُمصِدر اإل

 التزاما قانونيا وسليما وملزما له وقابال للتنفيذ ضده بموجب أحكامها.

اقية وتحويل ملكية أنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالزمة لتمكين الُمصِدر من إبرام هذه االتف )ح(
موجودات الصكوك إلى أمين موجودات الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك( وأنها ما تزال 

 نافذة وبكامل أثرها.

أن الُمصِدر قد أدار موجودات الصكوك لحسابه الخاص منذ إنشائها وأنه ليس على علم )باستثناء ما هو مفصح  )ط(
أي أمر أو حدث أو ظرف من شأنه أن يتسبب في تخفيض صافي الدخل المتحقق من عنه في نشرة اإلصدار( ب

موجودات الصكوك بعد تاريخ إصدارها بدرجة تجعله غير كاف لتغطية مبالغ التوزيع الدورية والمبالغ اإلضافية 
 حينما تصبح من وقت آلخر مستحقة الدفع عن الصكوك.
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م كانت على النحو 1321م و 1322ديسمبر  02الماليتين المنتهيتين في  أن تكاليف المدير المسموح بها للسنتين )ي(
 المبين في قسم "موجودات الصكوك" من نشرة اإلصدار هذه

اتفاقية تحويل ملكية موجودات في تاريخ  وكيل حملة الصكوكو الُمصِدرإلى  أمين موجودات الصكوك ضماناتتشمل 
 أمين موجودات الصكوك( تعهدات وضمانات من تاريخ اإلقفالقبل أو في  )والتي تعتبر مكررة في كل تاريخ يقع الصكوك
 بما يلي:

أنه مباشرة قبل تحويل موجودات الصكوك إلى وكيل حملة الصكوك وفقا  التفاقية تحويل ملكية موجودات  )أ(
الصكوك، ليس لدى أمين موجودات الصكوك أي تاريخ تجاري جوهري وليس عليه أي التزامات سوى تلك 

)على النحو المعرف في اتفاقية تحويل ملكية موجودات  1338االلتزامات )إن وجدت( المتعلقة بصكوك 
 )على النحو المعرف في اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك(. 1323الصكوك( وصكوك 

بموجودات  اعتبار ا من تاريخ اإلقفال لن تكون هناك قيود على قدرة أمين موجودات الصكوك على االحتفاظ )ب(
 الصكوك بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك.

أن لديه األهلية والقدرة والسلطة الالزمة لتمكينه من عقد التزاماته بموجب وثائق الصكوك التي هو طرف فيها،  )ج(
 والوفاء بتلك االلتزامات.

الموضحة تحت قسم "عوامل المخاطرة" من نشرة اإلصدار هذه  مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي )د(
ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، تشكل وثائق الصكوك بالنسبة إليه التزاما قانونيا وسليما 

 وملزما له وقابال للتنفيذ ضده بموجب أحكامها.

مة لتمكينه من إبرام وثائق الصكوك التي هو طرف فيها أنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالز  )هـ(
واالحتفاظ بموجودات الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك( وأن هذه التفويضات والموافقات 

 ما تزال بكامل صالحيتها ومفعولها.

أو تحكيم ضد أو تؤثر باستثناء ما هو مفصح عنه صراحة في نشرة اإلصدار هذه، ال توجد إجراءات تقاضي  )و(
على أمين موجودات الصكوك أو على أي من موجوداته أو إيراداته الخاصة، وال يعلم أمين موجودات الصكوك 

 بأي إجراء محتمل من هذا النوع له أو يحتمل أن يكون له تأثير جوهري في سياق إصدار الصكوك.

زمة في أي بلد وسدد من غير تأخير جميع الضرائب أنه قد قدم من غير تأخير جميع اإلقرارات الضريبية الال )ز(
المستحقة عليه أو أنه، في حال كان هناك ضرائب قيد االعتراض بحسن نية وبالوسائل المناسبة، قد وضع 

 مخصصات احتياطية كافية لدفع هذه الضرائب.

تخاذ أي خطوات أو إجراءات أنه لم يتخذ أي إجراء قضائي ولم يتم )بحسب أفضل ما لديه من معرفة واعتقاد( ا )ح(
قانونية ضده أو يحتمل إقامتها لحله وتصفيته أو إعادة تنظيمه إلنفاذ أي رهونات على أصوله، أو لتعيين مصف 
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أو مشرف مدير إداري أو حارس قضائي أو مدير إلزامي أو وصي أو ما شابه ذلك من المسؤولين فيما يتعلق 
 بأي من أصوله.

 لصكوكاتفاقية إدارة موجودات ا

والتي  مدير موجودات الصكوك اتفاقية إدارة موجودات الصكوكو وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكيبرم 
 بموجبها:

بالقيام )أو  موجودات الصكوك مدير( حملة الصكوكتكليفا ال رجعة فيه )نيابة عن  أمين موجودات الصكوكيكلف  (1)
وذلك  موجودات الصكوك اتفاقية إدارة والواجبات األخرى المنصوص عليها في بخدمات القياسالترتيب للقيام( 

حملة باسم  بموجودات الصكوكعلى القيام بدور المدير فيما يتعلق  الصكوك مديرويوافق  الصكوكطوال مدة 
كمقاول مستقل )أجير مشترك( وليس كموظف )أجير  موجودات الصكوك مديرونيابة عنهم ويعمل  الصكوك
 .خاص(

وتنفيذها  وتأديتهاخدمات القياس إلى الحد الذي يكون فيه عملي ا على تولي إدارة  مدير موجودات الصكوكيوافق  (2)
مدير وعلى وجه الخصوص، يقوم . موجودات الصكوكفي  حملة الصكوكوأن يؤدي أو يرتب لتأدية حقوق 

، العدادات المحددةي تستحق بخصوص والفوترة وتحصيل المبالغ الت بخدمات القياس)أو يرتب للقيام(  الصكوك
دارة الدخل بما يضمن المحافظة على دخل تكاليف المدير المسموح بهاوضبط التكاليف ضمن مستوى  ، وا 

، والرسوم أمين موجودات الصكوكوحمايته، والمحاسبة والتدقيق فيما يتعلق بالدخل ومصاريف  الصكوك موجودات
عمالء حاالت معينة بتعديل أو تغيير أو استكمال أو إنهاء عقد أي النظامية وضبط الضرائب وربما يقوم في 

 .محددين

بما يلي )أ( أن يكرس جهوده للوفاء بالتزاماته  موجودات الصكوك اتفاقية إدارةبموجب  موجودات الصكوكويتعهد مدير 
على األقل بنفس القدر من الوقت واالهتمام، وأن يبذل على األقل  اتفاقية إدارة موجودات الصكوكالمنصوص عليها في 

نفس القدر من المهارة والعناية والحرص، الذي يبذله في تأدية حقوقه والتزاماته الخاصة المتعلقة بأعماله عموما، 
إصدار آخر من  التي يقوم بها وال تدخل في نطاق موضوع هذه العملية أو أي بعدادات الكهرباءوخصوصا فيما يتعلق 

أمين موجودات ، )ب( وأن يلتزم بالقدر الممكن عمليا بأية توجيهات وأوامر وتعليمات يعطيها من وقت آلخر الصكوك
اتفاقية ، حسب الحالة، بصورة معقولة فيما يتعلق بتأدية التزاماته المنصوص عليها في وكيل حملة الصكوكأو  الصكوك

 بما يلي: وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكر على الفور )ج( وأن ُيشع إدارة موجودات الصكوك

أي رسوم عدادات تتعلق بعدادات محددة يتم االعتراض عليها والتي تعتبر جوهرية في سياق الصكوك )بما في  (1)
ذلك ما يتعلق بأي دفعات مستحقة بموجب الصكوك(، شريطة أن تعتبر رسوم العدادات "جوهرية" إذا شكلت 

 % على األقل من جميع رسوم العدادات المستحقة فيما يتعلق بالعدادات المحددة.2333ادات هذه رسوم العد
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أي حدث أو ظرف يحتمل في رأي مدير موجودات الصكوك )أ( أن يؤثر بشكل ملموس على مستوى صافي  (2)
بوض الدخل الناشئ عن موجودات الصكوك بخصوص أية فترة توزيع دوري أو )ب( يؤدي بصافي الدخل المق

خالل فترة التوزيع الدوري المعنية )عند جمعه إلى مبلغ أي احتياطي( إلى االنخفاض دون مبلغ التوزيع الدوري 
 لفترة التوزيع الدوري تلك، و، في حالة انتهاء فترة توزيع دوري في تاريخ شراء، المبلغ اإلضافي المستحق.

 عند اإلخالل بأي التزام جوهري وفقا  ألنظمة الكهرباء. (3)

أو أكثر عدادات محددة بشكل دائم )بمعنى أن الخدمة لم تعاد خالل شهرين  23،333إذا تم قطع الخدمة عن  (4)
( من الشهر 13من انقطاعها( في أي شهر تقويمي على أن يتم اإلخطار بذلك في موعد أقصاه اليوم العشرين )

بالعدد الفعلي لحاالت االنقطاع  التقويمي التالي. ويتم إخطار أمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك
 من السنة المالية التالية؛ 213الدائم التي تمت خالل أية سنة مالية في تقرير مكتوب في موعد ال يتجاوز اليوم 

 موجودات الصكوك:)ب( )5مبينة في الشرط  باتفاقية إدارة موجودات الصكوكالمتعلقة  مدير موجودات الصكوكرسوم 
 "( مناالحتياطي –استخدام المتحصالت " موجودات الصكوك:)ج( )5"( و صافي الدخل –استخدام المتحصالت "

 الشروط.

التعهدات والضمانات المختلفة التالية  موجودات الصكوك اتفاقية إدارة لألطراف األخرى في موجودات الصكوك مديريقدم 
)أ(  تفاقية استنادا إلى هذه التعهدات والضمانات:تبرم هذه اال التفاقية إدارة موجودات الصكوكويقر بأن األطراف األخرى 

وممارسة حقوقه وتأدية التزاماته المنصوص عليها  موجودات الصكوك اتفاقية إدارة أن لديه كامل السلطة والصالحية إلبرام
 ( تمكنه من إبرام2واألشياء المطلوب فعلها أو الوفاء بها أو القيام بها لغرض ) الشروطفيها، )ب( أن جميع التصرفات و 

بشكل نظامي وممارسة حقوقه المنصوص عليها فيها وتأدية وتطبيق االلتزامات التي  موجودات الصكوك اتفاقية إدارة
بلة لإلنفاذ، مع األخذ في االعتبار ( للتأكد من أن هذه االلتزامات نظامية وسليمة وملزمة وقا1تترتب عليها بموجبها، )

" ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات عوامل المخاطرةالمسائل المتعلقة بالنظام السعودي والموضحة تحت قسم "
المذكورة فيها، قد تم تطبيقها والوفاء بها تماما، )ج( أنه مع األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة بالنظام السعودي 

" ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، فإن االلتزامات المترتبة عوامل المخاطرةحت قسم "والموضحة ت
هي التزامات قانونية وسليمة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضده بموجب أحكامها، اتفاقية إدارة موجودات الصكوك عليه بمقتضى 
( 2سته لحقوقه وتأديته اللتزامات المترتبة عليه بموجبها ال ولن )وممار  موجودات الصكوك التفاقية إدارة)د( أن توقيعه 

تتناقض بشكل جوهري مع أية اتفاقية أو رهن أو أي مستند آخر أو معاهدة أخرى هو طرف فيها أو ملزمة له أو ألي من 
مع أي أمر رسمي أو ( أو تتعارض مع أية أنظمة أو لوائح مرعية أو 0( أو تتعارض مع مستنداته التأسيسية، )1أصوله، )
 قضائي.
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 تعهد الشراء

 :لتعهد الشراءوفقا 

يتعهد الُمصِدر لوكيل حملة الصكوك تعهدا ال رجعة فيه بأن يشتري الصكوك ذات العالقة عقب وقوع حالة  (1)
ممارسة من حامل الصكوك أو حملة الصكوك ذوي الصلة )حسب الحالة(، وأن يدفع في حساب العملية جميع 

 المستحقة )إن وجدت( عن الصكوك ذات العالقة إلى حامل الصكوك أو حملة الصكوك المعنيين.المبالغ 

يقبل الُمصِدر دون قيد أو شرط قبوال ال رجعة فيه، بعد استالمه إشعار ممارسة من وكيل حملة الصكوك،  (2)
الُمصِدر بقبوله  ويعتبر بالتحويل التلقائي لموجودات الصكوك إلى الُمصِدر خالية وخالصة من أية رهونات

موجودات الصكوك أنه قبل ووافق دون قيد ودون رجعة على أن سعر الشراء إلى جانب أي مبلغ إضافي أو مبلغ 
 محدد يشكل سعرا عادال عن موجودات الصكوك المعنية.

 شروط عامة تنطبق في جميع الوثائق

 التنازل

وثائق يل حقوقهما و/ أو التزاماتهما المنصوص عليها في التنازل عن أو تحو  أمين موجودات الصكوكو للُمصِدرال يجوز 
التنازل عن أو تحويل  حملة الصكوك لوكيلولكن يحق ، وثائق الصكوكأو التنازل عن أو تحويل أية مصلحة في  الصكوك

حملة  وكيل( يتنازل 2وبموجبها وذلك شريطة أن ) إعالن الوكالةوفقا  ألحكام  وثائق الصكوكحقوقه والتزاماته في أي من 
في نفس الوقت الذي يتنازل فيه عن أو يحول حقوقه  وثائق الصكوكعن أو يحول حقوقه والتزاماته في إحدى  الصكوك

 ( أن تتم جميع عمليات التنازل أو التحويل تلك إلى نفس الجهة.1األخرى، و ) وثائق الصكوكوالتزاماته في جميع 

 االنتهاء

آخر  الُمصِدرأو )ب( في التاريخ الذي يشتري فيه  فترة التحويلفي )أ( تاريخ انقضاء  وثائق الصكوكتنتهي كل وثيقة من 
 .، أيهما يقع أواللتعهد الشراءصك قائم وفقا  
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 والفتاوى الصادرة لجنة الرقابة الشرعية

، الصكوكالمحتملين أال يعتمدوا على الفتويين المشار إليهما أدناه فيما يتعلق بقرارهم في االستثمار في  حملة الصكوكعلى 
و ينبغي عليهم أن يستشيروا مستشارهم الشرعي في ما إذا كانت العملية االستثمارية المقترحة و الموضحة في الفتويين 

 المية.المشار إليهما أدناه متوافقة مع أحكام الشريعة اإلس
 العربية السعودية المحدودة الفتوى الصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية بالمملكة لدى إتش إس بي سي

المحتملين عند الطلب نسخة من الفتوى  حملة الصكوكسوف توزع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة على 
المملكة لدى إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي والصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية ب بالصكوكالمتعلقة 

 وثائق الصكوكوالموضحين في  الصكوكالمقترحة والهيكل واآللية المتعلقين بهذه  الصكوكتؤكد فيها من وجهة نظرها بأن 
 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  العربية السعودية المحدودة سي نبذة عن اللجنة الشرعية التنفيذية بالمملكة لدى إتش إس بي

هي لجنة مستقلة معينة من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة اللجنة الشرعية التنفيذية بالمملكة لدى 
، وتجتمع بصفة دورية لمراجعة وتقييم المعامالت التي تقوم بها المحدودة السعودية العربية سي بي إس مجلس إدارة إتش

أو المؤسسات التابعة لها أو عمالؤها، والتأكد من التزام تلك المعامالت  العربية السعودية المحدودة إتش إس بي سي
 بمبادئ الشريعة اإلسالمية.

 أعضاء اللجنة الشرعية التنفيذية بالمملكة لدى إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري

وهو أستاذ في االقتصاد  الدكتور محمد القري شهادة دكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.يحمل فضيلة الشيخ 
وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز،

من لجان الرقابة الشرعية لعدة بنوك إسالمية ورابطة العالم اإلسالمي، كما يشغل الدكتور محمد القري عضوية عدد 
وشركات تكافل منها إتش إس بي سي وساب وداو جونز وسوق الصناديق اإلسالمية العالمية وبنك سيتي لالستثمار 

 اإلسالمي وميرل لينش.

 فضيلة الشيخ نظام يعقوبي
مكجيل وهو عالم معروف دوليا في صناعة  فضيلة الشيخ نظام يعقوبي خريج كلية االقتصاد وعلم األديان المقارن بجامعة

م ويقدم خدمات استشارية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية ومنها 2841ويعمل مدرسا للتفسير منذ  الصيرفة اإلسالمية،
إتش إس بي سي وبنك أبو ظبي اإلسالمي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وبنك سيتي لالستثمار 

ي سي البحرين وستاندرد تشارترد في األمور المتعلقة بالصيرفة والتمويل اإلسالمية اإلسالمي  .وا 

 بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنتالفتوى الصادرة عن اللجنة الشرعية لدى 

المحتملين عند طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال نسخا  من الفتوى الصادرة من اللجنة  حملة الصكوكسوف يوزع على 
 الصكوكتؤكد فيها اللجنة من وجهة نظرها بأن إصدار  والتي إنفستمنت آندكريدي أجريكول كوربوريت الشرعية لدى بنك 

 متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. لصكوكوثائق اوالموضحتين في  الصكوكالمقترح والهيكل واآللية المتعلقتين بهذه 

 بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنتنظرة عامة على اللجنة الشرعية في 
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 هي هيئة مستقلة.آند إنفستمنت بنك كريدي أجريكول كوربوريت لدى  اللجنة الشرعية

 بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنتأعضاء اللجنة الشرعية لدى 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري

وهو أستاذ في االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد  يحمل القري شهادة دكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.
وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي، كما يشغل  العزيز،

الدكتور القري عضوية عدد من لجان الرقابة الشرعية لعدة بنوك إسالمية وشركات تكافل منها إتش إس بي سي وساب 
 وداو جونز وسوق الصناديق اإلسالمية العالمية وبنك سيتي لالستثمار اإلسالمي وميرل لينش.

 فضيلة الشيخ نظام يعقوبي

لمقارن بجامعة مكجيل وعالم معروف دوليا في صناعة الصيرفة الشيخ يعقوبي خريج كلية االقتصاد وعلم األديان ا
م. وهو يقدم خدمات استشارية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية ومنها 2841ويعمل مدرسا  للتفسير منذ عام  اإلسالمية،

لالستثمار  إتش إس بي سي وبنك أبو ظبي اإلسالمي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وبنك سيتي
ي سي البحرين وستاندرد تشارترد في األمور المتعلقة بالصيرفة والتمويل اإلسالمية.  اإلسالمي وا 

 فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة

يشغل أبو غدة عددا  من المراكز االستشارية الشرعية وهو مدير إدارة األدوات المالية في شركة البركة لالستثمار في 
وهو يحمل الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من جامعة األزهر بمصر، والدكتور أبو غدة عضو  السعودية. المملكة العربية

نشط في مجمع الفقه اإلسالمي في جدة، وعضو مجلس معايير المحاسبة والتدقيق لعدد من المؤسسات المالية اإلسالمية. 
اللغة العربية في الرياض وقام بعمل جليل في إجراء األبحاث والدكتور أبو غدة يقوم بتدريس الفقه والدراسات اإلسالمية و 

وكان عضوا  في لجنة الفتوى بالوزارة  وجمع المعلومات للموسوعة الفقهية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت.
 .2883وحتى  2801من عام 
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 الزكاة والضريبة

كما في تاريخ   المملكةتستند المعلومات واآلراء الواردة في هذه النشرة بشأن الضرائب/الزكاة على األنظمة المعمول بها في 
 ، وتخضع ألية تغييرات في األنظمة تحدث بعد هذا التاريخ، حيث يمكن إجراء هذه التعديالت بأثر رجعي.النشرةهذه 

قديم وصف يعكس تحليال كامال لجميع االعتبارات المتعلقة بالزكاة والضريبة علما بأن هذا الملخص ليس المقصود منه ت
أو شرائها أو امتالكها أو التصرف فيها كما ال يتناول تبعات الزكاة  الصكوكوالتي ربما تكون ذات صلة بقرار االكتتاب في 

لمتعاملين في األوراق المالية أو والضريبة التي تنطبق على جميع فئات المستثمرين والتي ربما تخضع بعضها )مثل ا
مراجعة مستشاريهم في مجال الزكاة والضريبة لتحديد النتائج  المشترين المحتملين للصكوكوعلى  السلع( ألنظمة خاصة.

 والمتعلقة بالزكاة والضريبة. للصكوكالتي تترتب على امتالكهم 

 المقيمين في المملكةحملة الصكوك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  )أ(

لضريبة مفروضة في السعودية،  المملكةالمقيمين في  دول مجلس التعاون الخليجيمن مواطني  حملة الصكوكال يخضع 
علم ا  .( أدناه1و)( 2باستثناء )الصكوك سواء باالستقطاع أو التقييم المباشر، فيما يتعلق بأية دفعة أو مكسب يتحقق من 

إال أن هذا الملخص ال يأخذ في االعتبار مدى المسؤولية عن الزكاة التي تقع على يخضعون للزكاة.  حملة الصكوكبأن 
 أو االحتفاظ بها أو التصرف فيها. للصكوكنتيجة المتالكه  حامل الصكوك

 

 (1 ) المملكةبإقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي مواطني. 

 (2 كيان قانوني مؤسس وفقاً لقانون أي )في  )"كيان دائم"( كيان دائموله  المملكةغير دول مجلس التعاون الخليجي  من

 .المملكة

 

دول والكيان القانوني المؤسس وفق ا لقانون أي من  دول مجلس التعاون الخليجيفيما يلي توضيح لمدى خضوع مواطني 
 :المملكةفي  كيان دائموله مجلس التعاون الخليجي 

 

 :المملكةبإقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي مواطني ( 1)

لدفع الزكاة والضريبة، سواء  باالستقطاع أو التقييم  ةدائم إقامةممن لهم  دول مجلس التعاون الخليجيلن يخضع مواطنو 
 .الصكوكعن المدفوعة كأرباح  المباشر، فيما يتعلق بالمبالغ

 

 :المملكةفي  )"كيان دائم"( كيان دائموله  المملكةغير دول مجلس التعاون الخليجي  ( كيان قانوني مؤسس وفقًا لقانون أي من2)

)أي أنه  المملكةفي  دول مجلس التعاون الخليجي وله كيان دائم سيخضع أي كيان قانوني مؤسس وفقا  لقانون أي من
الكيانات المفروضة على  بالمملكة( لضريبة دخل الشركات مجلس التعاون الخليجيفرع من كيان قانوني مؤسس بدول 

 .الكيانات الدائمة، بما في ذلك الدخل المتحصل من الصكوك المتعلقة بتلك الدائمة

ستعتبر جميع المبالغ المدفوعة كأرباح )باستثناء األرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الشهادات المتداولة في 
في لحملة الصكوك المشار إليهم أعاله جزء ا من الدخل اإلجمالي  وكحملة الصكإلى  الصكوك( عن البورصة السعودية
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جراء ، للكيان الدائمحال كانت هذه المدفوعات مستحقة  وسيخضع الدخل اإلجمالي بعد حسم التكاليف المسموح بها وا 
األرباح إلى المكتب تحويل بالكيان الدائم قيام %، كما أن 13تسويات حسابية معينة إلى ضريبة دخل بنسبة قائمة قدرها 

 %.5الرئيس يعد توزيعا  لألرباح وبالتالي يخضع لضريبة استقطاع بنسبة 

مجلس التعاون لدول أي مواطن في أي من الدول األعضاء في ( 5دول مجلس التعاون الخليجي" ) مواطنويقصد بـ"و 
( البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويتواإلمارات العربية المتحدة ومملكة  المملكة)والتي هي  الخليج العربية

دول مجلس التعاون أي من  ومؤسس بموجب قانون دول مجلس التعاون الخليجيكيان قانوني يملكها مواطني  أي (1و)
 الخليجي

 حملة الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة )ب(

 0وفقا  لتعريفهم في المادة  المملكة،والمقيمين في  دول مجلس التعاون الخليجيمن غير مواطني  حملة الصكوكيخضع 
"(، لضريبة نظام ضريبة الدخلهـ )"25/2/2215و تاريخ  2الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام ضريبة الدخلمن 

 الدخل على الشركات.

رباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الشهادات المتداولة في ستعتبر جميع المبالغ المدفوعة كأرباح )باستثناء األ
، لحملة الصكوكالمذكورين أعاله جزء ا من الدخل اإلجمالي  حملة الصكوكإلى  الصكوك( عن البورصة السعودية

جراء تسويات حسابية معينة إلى ضريبة دخل الشركا ت بنسبة وسيخضع الدخل اإلجمالي بعد حسم التكاليف المسموح بها وا 
 كما يلي: نظام ضريبة الدخلمن  0في المادة  المقيميعّرف %، و  13قائمة قدرها

 لسنة ضريبية إذا تحقق فيه أي من الشرطين التاليين: المملكةيعتبر الشخص الطبيعي مقيما في  (2

  لفترة إجمالية ال تقل عن ثالثين يوما  في السنة  المملكةويقيم في  المملكةله مكان إقامة دائم في
 الضريبية.

 ( يوما في السنة الضريبية200يقيم في المملكة لفترة ال تقل عن مائة وثالثة وثمانين ). 

على أنها إقامة ليوم كامل باستثناء الشخص الذي يكون في  المملكةألغراض هذه الفقرة، تعتبر اإلقامة لجزء من اليوم في 
 .المملكةت بين نقطتين خارج ترانزي

 تعتبر الشركة مقيمة في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيها أي من الشرطين التاليين: (1

 .تأسست وفقا  لنظام الشركات 

 .تقع إدارتها المركزية في المملكة 

التعاون  دول مجلسأي مواطن أو كيان قانوني غير مواطني  دول مجلس التعاون الخليجييقصد بغير مواطني و 
 .المذكورين في البند )أ( أعاله الخليجي

 حملة الصكوك غير المقيمين في المملكة )ج(

غير المقيمين في المملكة )سواء كانوا من الجنسية السعودية أو غير ذلك بما في ذلك  حملة الصكوكيخضع  (2)
% على جميع المدفوعات 5( لضريبة استقطاع بنسبة دول مجلس التعاون الخليجيحملة الصكوك المقيمين في 

 الصكوك.التي تتم في المستقبل على شكل أرباح عن 
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باسترداد ضرائب االستقطاع في حال إبرام معاهدة ازدواج  حملة الصكوكفي حاالت قليلة ومحدودة، ربما يطالب 
تنص هذه المعاهدة على للضريبة وحيثما  حامل الصكوالدولة التي يخضع فيها  المملكةضريبي بين 

 اإلعفاء/االسترداد.

( السعوديةوستخضع األرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الشهادات )إذا لم تكن متداولة في البورصة 
 %.13لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 

نظام من  2ادة بها )كما تم تعريفهم في الم كيان دائمغير المقيمين في المملكة ولهم  حملة الصكوكيخضع  (1)
، بما في ذلك الدخل المتحصل الكيانات الدائمةالمفروضة على  السعودية( لضريبة دخل الشركات ضريبة الدخل

 .للكيانات الدائمةالمستحق  الصكوكمن 

المذكورين أعاله نفس األثر  حملة الصكوكإلى  الصكوكسيترتب على جميع المبالغ المدفوعة كأرباح عن 
 ( أعاله.1ي البند أ )الضريبي المذكور ف

 نظام ضريبة الدخلمع األخذ في االعتبار االستثناءات الواردة في  – المملكةلغير المقيم في  الكيان الدائميتألف 
ا لنشاط غير المقيم حيث يمارس من خالله النشاط كليا  أو جزئيا   – من مشروع دائم لغير المقيم يمثل مكان ا دائم 

نظام قوم به غير المقيم من خالل وكيل تابع له )وكيل تابع بالمعنى المذكور في ويشمل هذا النشاط الذي ي
 (.ضريبة الدخل

 أحكام عامة )د(

من األشخاص الطبيعيين في حال وفاتهم إلى ضريبة اإلرث أو إلى أي ضرائب أخرى مماثلة  حملة الصكوكلن يخضع 
 .المملكةفي 

 صكوك.لمجرد امتالكهم ألية  المملكةمقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في  حملة الصكوكال يعتبر 

حتى  المملكةال تحسم من الوعاء الزكوي للمستثمر وفقا  ألنظمة الزكاة المطبقة في  الصكوكاالستثمارات طويلة األجل في 
 هذه. نشرة اإلصدارتاريخ 
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 االكتتاب والبيع

 التغطية اومتعهد مديرا اإلصدار ومديرا استقبال العروض

، الرياض 1582إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة التي يقع عنوانها المسجل في طريق العليا، ص. ب. 
، المملكة العربية السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع، 55253

، الرياض، المملكة العربية 43202، ص. ب. 721برج ليجند، المبنى مبنى المكتب الرئيس، طريق الملك فهد، 
 السعودية.

 اتفاقية االكتتاب
)ويشار إليها بما  تاريخ اإلقفال في أو قبلاتفاقية اكتتاب  ومتعهدا التغطية مديرا اإلصدار ومديرا استقبال العروضسيبرم 

 الصكوكبخصوص توزيع  الُمصِدر"( مع اتفاقية االكتتابيطرأ عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثات بـعبارة "
وفقا   الصكوك على القيام بتغطية مديرا استقبال العروضو مديرا اإلصدار، يوافق التفاقية االكتتابوطبقا   واالكتتاب بها.

لعدد من الشروط ويمكن في حاالت معينة إنهاؤها  اتفاقية االكتتاب تخضعو  االتفاقية،للشروط المنصوص عليها في تلك 
وفي ، الُمصِدرقبل دفع صافي المتحصالت إلى  ومتعهدي التغطية مديري استقبال العروضو مديري اإلصدارمن قبل 

يمكن أن ينتهي أيضا  وُترد أية متحصالت تم  الصكوك، فإن عرض تاريخ اإلقفال قبل اتفاقية االكتتابحالة إنهاء 
 استالمها إلى المكتتبين.

على رسوم إدارية وعمولة بيع نظير أداء مثل هذه  عروض ومتعهدا التغطيةال استقبال اومدير  اإلصدار امدير سيحصل 
 الخدمات.

 تقديم الطلبات من المستثمرين المحتملين
استقطاب طلبات  التغطية ومتعهدي مديري استقبال العروضو لمديري اإلصدار، يجوز فترة تقديم طلبات االستثمارخالل 

ومتعهدا  العروض استقبالمديرا و  مديرا اإلصدارو الُمصِدرمن المستثمرين المحتملين، بينما يبحث  الصكوكمبدئية لشراء 
 ويتفقان عليها. الهامشمسألة  التغطية

اإللكتروني  الُمصِدرعلى موقع  الهامشأن ينشر الُمصِدر ، على فترة تقديم طلبات االستثمار عند انتهاء
(www.se.com.sa وعلى موقع ) مدير الدفعات(www.sfc.sa.)  

مديري  ألي من االستثمارنموذج طلب أن يقدم طلب شراء معبأ حسب األصول  الصكوكعلى كل من يرغب في شراء 
نماذج طلب وسوف تتوفر  فترة تقديم طلبات االستثمار.قبل نهاية  ومتعهدا التغطية مديري استقبال العروضو اإلصدار

وعلى األشخاص الراغبين في شراء  ،ومتعهدا التغطية استقبال العروض ومديري مديري اإلصدارلدى أي من  االستثمار
"( وأحكام وشروط أحكام وشروط الصكوك" و"عوامل المخاطرة)بما في ذلك " نشرة اإلصداراإلقرار بقراءة وفهم  الصكوك

االصكوك والموافقة على أساس عرض  االستثمارنموذج طلب  كما يتعين عليهم اإلقرار بأنهم مقيمين  ،وقبوله قبوال  تام 
 صحيحة ودقيقة. االستثمارطلب  نموذجلألغراض الضريبية في المملكة وأن جميع المعلومات المقدمة في 

 مليون ا( لاير سعودي أو بمبالغ ال تزيد عن مضاعفات صحيحة قدره2،333،333) مليونال تقبل أي طلبات بأقل من 
ويمكن لألشخاص الذين ليسوا . الشركات والهيئات االستثمارية( لاير سعودي أو من المكتتبين من غير 2،333،333)

 .االستثماريةالشركات والهيئات فيما بعد من المكتتبين من  الصكوكشراء  بشركات وهيئات استثمارية
وسيتم  ومتعهدي التغطية الُمصِدر ومديري اإلصدار ومديري استقبال العروضبناء  على تقدير  الصكوكسيكون تخصيص 

وفي حال االنتهاء من تخصيص   .أيام عمل 23خالل مدة أقصاها  وذلك فترة تقديم طلبات االستثماربعد انتهاء 
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جمالي  الهامشبنشر  الُمصِدر، سيقوم الصكوك جمالي صافي المتحصالت المتوقعة  القيمة االسميةوا  المقرر  للصكوكوا 
  .ومتعهدي التغطية استقبال العروض اإلصدار ومديريمديري و للُمصِدرإصدارها على الموقع االلكتروني 

 لن يكون هناك وثائق ملكية مؤقتة صادرة خاصة بالصكوك.

ن  كحملة صكوك.( التسجيل التعريفات) 5الشرط وفق التعريف في  لألشخاص المؤهلينوال يجوز سوى  الشخص "وا 
، أو )ب( شخص اعتباري آخر المملكة ألغراض الضريبة" لهذه األغراض يعني )أ( الشخص الطبيعي من مواطني المؤهل

، والذي في أي من والصناعةوزارة التجارة ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عن  المملكةالذي لديه كيان دائم في 
  المملكة.الحالتين، )أ( أو )ب(، يحتفظ بحساب بنكي في 

الشركات والهيئات على  للصكوكفإن التوزيع األساسي  ،صكوك كحملة المؤهلين األشخاص تسجيل يجوز بينما أنه بيد
 هذه(. نشرة اإلصدار)كما هو موضح في  االستثمارية

 ويكون أي مما يلي: شخصا مؤهال الشركة والهيئة االستثمارية وتعني
 لمزاولة العمل في مجال األوراق المالية. الهيئةشخص مرخص له من  )أ(
 .لوائح أعمال األوراق المالية للهيئةمن  2شخص معفي كما هو محدد في الملحق  )ب(
 أي مما يلي: )ج(

مليون لاير  53تملك موجودات صافية ال تقل عن أية شركة تملك أو عضو في مجموعة شركات   (2)
 سعودي.

مليون لاير  53أية هيئة أو شراكة أو مؤسسة أخرى غير مسجلة ال تقل موجوداتها الصافية عن   (1)
 سعودي.

أي شخص )"أ"( أثناء عمله بصفة مدير أو مسؤول أو موظف لدى شخص )"ب"( يقع ضمن المعنى   (0)
( حيث يكون الشخص "أ" مسؤوال  عن قيام الشخص "ب" بأي 1( أو )2تين )الوارد في الفقرتين الفرعي

 نشاط في مجال األوراق المالية.

 .لقوانين المملكةمؤسسة حصلت على رخصة لمزاولة األعمال المصرفية وفقا   )د(

نموذج طلب ن توقيع نظرا  أل الصكوكجيد ا قبل تعبئة طلب شراء  الشروطويتعين على جميع المستثمرين المحتملين قراءة 
 الشروط. علىيشكل قبوال  وموافقة من المستثمر  االستثمار

 أحكام عامة:

 مديري اإلصدار وأي من الُمصِدر، فإن بالمملكة للهيئة القائمة الرسميةفي  الصكوكفيما عدا الطلب المقدم إلدراج 
أو  الصكوكلم يقوموا بأي إجراء في أي بلد، من شأنه أن يسمح بعرض  ومتعهدي التغطية مديري استقبال العروضو

هذه أو أية وثائق طرحها حيث يلزم فيه اتخاذ ذلك اإلجراء، وليس لديهم أية نية للقيام  نشرة اإلصدارامتالك أو توزيع 
هذه  نشرة اإلصدارتقع من كل من  ومتعهدا التغطية مديرا استقبال العروضو مديرا اإلصدارو الُمصِدرويطلب  بذلك.

أو طرحها أو بيعها أو تسليمها أو حيازة أو توزيع الصكوك بحوزته أن يلتزم بجميع األنظمة واللوائح ذات العالقة بشراء 
 ، وهذا يكون في جميع الحاالت على حسابه الخاص.الصكوكهذه أو أي من وثائق طرح  نشرة اإلصدار

 المقاصة والتسوية والتداول

 بالمسجل.في نظام التداول والمقاصة والتسوية الخاص  الصكوكسُتسّجل 
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 معلومات قانونية

العربية  المملكة، 22221، الرياض، 11855، ص ب 2-العنوان الرسمي للُمصِدر هو أبراج غرناطة، المبنى أ .2
 السعودية.

م( كشركة 2888ديسمبر  20هـ )الموافق لـ 1/8/2213وتاريخ  21وفقا  للمرسوم الملكي رقم م/ الُمصِدرتأسس  .1
 .2323250100، بسجل تجاري رقم المملكةمساهمة بموجبه األنظمة المعمول بها في 

لاير ممثال في  22،115،800،253 للُمصِدرهذه يبلغ رأس المال المصرح به  نشرة اإلصدارحتى تاريخ  .0
 الشركةرياالت للسهم الواحد. وال يوجد لدى  23سهما عاديا مصرحا به بقيمة اسمية قدرها  2،211،580،025

 أية أسهم قائمة من أي نوع آخر.

% من 138 أرامكو السعوديةكما تملك  الشركة% من أسهم 4230في الوقت الحاضر  المملكة حكومةتملك 
من الشركة % من رأس مال 5أكثر من  وأرامكو السعودية،الحكومة وال يملك أي مساهم، غير  األسهم المصدرة.

  الحالية. نشرة اإلصدارتاريخ 

م، بلغ ربح السهم الواحد بالشركة )على أساس عدد 1321م و 1322ديسمبر  02للسنوات المالية المنتهية في 
  لاير على التوالي. 3،12لاير و 3،50األسهم القائمة في نهاية السنة ذات الصلة( 

تنازلت عن حقها في األرباح الموزعة لمدة عشر سنوات من  المملكةفإن حكومة  561القرار رقم على بناء 
% من القيمة 23بشرط أن تكون األرباح الموزعة على المساهمين اآلخرين ال تتجاوز  الشركةتاريخ تأسيس 

زل لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ على تمديد هذا التنا الحكومةوافقت  347القرار رقم االسمية للسهم و بناء على 
 م(.20/21/1338هـ )الموافق 03/21/2203من 

( أرامكو السعوديةوالحكومة على المساهمين )عدا  الشركةويبين الجدول التالي األرباح المعلنة والموزعة من 
 خالل الفترات المذكورة أدناه.

الربح الموزع عن السهم  تاريخ الدفع السنة المالية
أساس عدد الواحد على 

األسهم القائمة كما في 
نهاية السنة المالية 

 المعنية

 لاير سعودي

الربح الموزع عن السهم الواحد على 
أساس عدد األسهم القائمة كما في 
 تاريخ نشرة اإلصدار هذه )لاير سعودي(

 3343  3343  م1320أبريل  25 م1321

 3343  3343  م1321أبريل  1 م1322

 3343  3343  م1322أبريل  2 م1323

تقدمت بمطالبة بخصوص حصتها من أرباح األسهم النقدية الموزعة والتي  أرامكو السعودية ينبغي التنبه إلى أن
م 1338ديسمبر  02م حتى 1333أبريل  5في  الشركةبلغت المطالبة عن الفترة من إنشاء و ستوزع مستقبال.
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ليس لها حق في رفع هذه المطالبة باألرباح النقدية  أرامكو السعودية أن الشركةترى  مليون لاير سعودي. 2،500
القرار و الوارد في  561القرار رقم حيث يشملها التنازل الوارد في  للحكومةالموزعة نظرا لكونها مملوكة بالكامل 

  .347رقم 

في  للشركةضع المالي أو يقترح مبلغ األرباح التي ستوزع على المساهمين في ضوء الو  مجلس اإلدارةيحدد 
االستمرار في توزيع أرباح عن األسهم مستقبال، إال أن ذلك يتوقف على مستوى  الشركةحينه، وبينما تتوقع 
 الدخل في المستقبل.

هذه، لم يطرأ أي تغيير أو تطور يمكن االعتقاد ألسباب معقولة  نشرة اإلصدارباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في  .2
 ديسمبر 02 )المالي أو غيره( أو في شؤونه العامة منذ الُمصِدرمن تغييرا سلبيا في وضع بأنه يمكن أن يتض

 .الصكوكوال في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة، من شأنه أن يكون ذا أهمية في سياق إصدار   م1321

هذه، على أية عمولة أو خصم  لنشرة اإلصدارلم يستلم أو يحصل أي مسوق أو خبير، خالل السنتين السابقتين  .5
أو رسوم وساطة أو أي عوض غير نقدي أو على أية شروط أو خيارات خاصة عن إصدار أو بيع أية أوراق 

 أو أي من شركاتها التابعة. الشركةمالية من 

نشرة " من األطراف والمستشارونال يملك أي من الخبراء المذكورين في قسم "  هذه اإلصدار نشرةتاريخ كما في  .1
قواعد التسجيل  هم فقط الخبراء ألغراض للُمصِدرهذه )ولتفادي أي شك فإن المراجعون القانونيون  اإلصدار
 الُمصِدر. كما يؤكد الشركةوليس لهم أية مصلحة أخرى في  الشركة( أي أسهم في الهيئةالصادرة من  واإلدراج

 من وذلك باستثناء األسهم المملوكة ألي) غطيةومتعهدي الت مديري اإلصدار ومديري استقبال العروضأن 
عن طريق اتفاقيات مبادلة لألسهم التي أبرمها مع  ومتعهدا التغطية ومديري استقبال العروض مديري اإلصدار

هـ الموافق  13/0/2218و المؤرخ في  الهيئةوذلك وفقا  للتعميم الصادر عن  المملكةمستثمرين غير مقيمين في 
وليس لهم أية مصلحة أخرى في  الشركةم( والمستشارين القانونيين ال يملكون أي أسهم في 1330أغسطس  12

 الشركة.

السجل والملكية وعمليات  –أحكام وشروط الصكوك كما هو مبين في " للصكوككمسجل  تداولسيتم تعيين  .4
 "التحويل

 :لنظام األساسي للُمصِدرل فيما يلي ملخص .0

 إقرار النظام األساسي والتعديالت

 20هـ )الموافق 1/8/2213الصادر بتاريخ  21وفقا  للمرسوم الملكي رقم م/ للشركةتم إقرار النظام األساسي 
 ومنذ ذلك الحين، تم تعديل هذا النظام األساسي ثالث مرات كانت كالتالي: م(.2888ديسمبر 

من النظام  1م( عدلت بموجبه المادة 1331يونيو  21هـ )الموافق 4/2/2210 تعديل تم بتاريخ )أ(
 األساسي والتي تتعلق برأس المال.

، 8، 0، 1، 1م( عدلت بموجبها المواد 1335إبريل  21هـ )الموافق 4/0/2211تعديالت تمت بتاريخ  )ب(
المتعلقة  4 من النظام األساسي وحذف المادة 20،  11، 15، 10، 11، 12، 13، 24، 22

 بتخصيص األسهم.
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، 5، 1م( عدلت بموجبها المواد 1335ديسمبر  23هـ )الموافق 0/22/2211تعديالت تمت بتاريخ  )ج(
 من النظام األساسي. 22، 23، 08، 01، 05، 10، 10، 24، 22

 أغراض الشركة

 هي: الشركةأغراض 

من خاللها أو من خالل الشركات المملوكة لها كليا  أو  المملكةتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في  (2)
 جزئيا .

من خاللها مباشرة  ومن خالل إحدى الشركات  المملكةشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في  (1)
 .المملكةالمملوكة لها كليا  أو جزئيا  بمقابل مالي يستوفى من المستفيدين حسب التنظيم المتبع في 

أو  المملكةالمشاركة واالستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل  (0)
 خارجها، حسب األنظمة ذات العالقة.

 ، حسب األنظمة ذات العالقة.المملكةاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود  (2)

مداد الوقود (5) للشركات المملوكة لها كليا  أو جزئيا  حسب  المشاركة واالستثمار في مشاريع تأمين وا 
شراء الوقود الذي تحتاجه إلنتاج الطاقة والذي تحتاجه الشركات التي  للشركةويجوز  األنظمة المتبعة

 تملكها امتالكا  كامال  أو جزئيا  بما يحقق أهدافها.

عادة تأهيلهم.إعداد وتبني البرامج والسبل الالزمة لتنفيذ الخطط التدريبية لمنسوبيه (1)  ا وا 

إجراء وتدعيم البحوث في أي من المجاالت التي تؤدي التي تحسين نوعية الخدمة ورفع كفاءة األداء  (4)
 والتشغيل، وترشيد استهالك الطاقة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليف.

ك مما يتعلق بأنشطتها أو إعداد وطبع وتوزيع األدلة اإلرشادية والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذل (0)
 الخدمات التي تقدمها.

 تقديم الخدمات االستشارية واإلرشادية في المجاالت التي تخدم أغراضها. (8)

إنتاج الماء والبخار واالستفادة من إمكانياتها لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والفوترة  (23)
، من خاللها ومن خالل الشركات المملوكة لها كليا  كةالشر والتحصيل واألنشطة ذات العالقة بأغراض 

 أو جزئيا .

 مدة الشركة
هـ الصادر بإعالن 03/21/2213وتاريخ  1324خمسون سنة من تاريخ القرار الوزاري رقم  الشركةمدة 

قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على  الجمعية العامة غير العادية بقرار تصدره الشركةتأسيسها، ويجوز تمديد مدة 
 األقل.
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 اإلدارة

وتحدد  لمدة ثالث سنوات الجمعية العامةمكون من ثمانية أعضاء تعينهم  مجلس إدارة الشركةيتولى إدارة 
من األرباح السنوية وقيمة أتعابهم مقابل حضور اجتماعات  مجلس اإلدارةنصيب أعضاء  الجمعية العامة

  أخرى.وأية مزايا  المجلس

ال تقل قيمتها االسمية عن  الشركةمالكا  أو ممثال  لمالك لعدد من أسهم  مجلس اإلدارة يجب أن يكون عضو
عشرة آالف لاير سعودي، وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوما  من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي 

، مجلس اإلدارةوتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء  لهذا الغرض، وزير التجارة والصناعةيعينها 
نظام وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوة المسؤولية المنصوص عليها في 

ذا لم يقدم عضو  أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، الشركات أسهم الضمان في الميعاد  مجلس اإلدارةوا 
  عضويته. المحدد لذلك بطلت

، الرئيسفي حالة غياب  نائبه، أو للرئيسويكون  له، نائبا  و رئيسا  من بين أعضائه  مجلس اإلدارةيعين 
للمساهمين لالجتماع،  الجمعية العامة، ودعوة المجلسلالجتماع ورئاسة اجتماعات  المجلسصالحية دعوة 

مختصة والمحاكم أو الجهات القضائية األخرى لدى الدوائر الحكومية والوكاالت أو الهيئات ال الشركةوتمثيل 
  واألفراد والجهات األخرى.

اليومية  الشركةوتسيير أعمال  المجلسيقوم بتنفيذ قرارات  رئيسا  تنفيذيا  للشركة،يعين المجلس من غير أعضائه 
 مجلس اإلدارة.ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة 

 اختصاصات مجلس اإلدارة

أوسع الصالحيات في اإلدارة واإلشراف  لمجلس اإلدارةيكون  للجمعية العامةمع مراعاة االختصاصات المقررة 
برام العقود والقيام  الشركةعلى جميع أعمال  وأموالها وجميع معامالتها األخرى بما في ذلك اتخاذ القرارات وا 

  الشركةبجميع التصرفات األخرى الالزمة لتحقيق أغراض 

في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع االختصاصات ويجري جميع التصرفات واألعمال مما يجوز  لسوللمج
 الجمعيات العامةبشرط أال تكون هذه التصرفات مما تختص به  نظامها األساسيأن تمارسه بمقتضى  للشركة

  ونظام الشركات المعمول به. للنظام األساسي الشركةللمساهمين وفقا  

صالحية عقد القروض )بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات( على أاّل تزيد  اإلدارةلمجلس و
في  مجلس اإلدارةعن عشرين بالمائة من رأسمالها، وأن يحدد  للشركةقيمة هذه القروض خالل السنة المالية 

لضمانات المقدمة له عدم قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض وا
  أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين. بالشركةاإلضرار 

في  المجلسومنشآتها على أن يحدد  الشركةأن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقوالت  لمجلس اإلدارةو
ت كافية وأن ال تتضرر قراره األسباب والمبررات لذلك، وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت معينة وبضمانا

أن  لمجلس اإلدارةو أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع والرهن الشركة
  ويتصالح ويقبل التحكيم. الشركةيطالب ويقاضي ويحصل مستحقات 
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من التزاماتهم مع مراعاة الشروط  الشركةوفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني  لمجلس اإلدارةويكون 
( أن يكون اإلبراء لمبلغ 1( أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى؛ )2) التاليـــــة:

  ال يجوز التفويض فيه للمجلس( إن اإلبراء حق 0سنوي محدد للمدين الواحد؛ )

من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو واحدا  أو أكثر  رئيسهأن يفوض  لمجلس اإلدارة
 .مما يدخل في حدود اختصاصاته

 :لمجلس إدارة الشركةال يجوز 
 .المجلسالتصويت على أي قرارات تتعلق بالمكافآت أو العالوات والمزايا التي يحصل عليها أعضاء  )أ(

 .الشركةاقتراض أي أموال من  )ب(
 عرض لهم فيه مصلحة مشتركة أو منفردة.التصويت على عقد أو  )ج(

 اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

ذلك على أال يقل عدد االجتماعات التي  الشركةكلما اقتضت مصلحة  رئيسهبدعوة من  مجلس اإلدارةيجتمع 
لالجتماع متى طلب إليه ذلك كتابيا  اثنان من المجلس دعوة الرئيس ويجب على  تعقد عن أربعة اجتماعات

، وتسلم الدعوة لالجتماعات باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد المسجل أو التلكس، أو التلفاكس أو  أعضائه
صحيحا  إال إذا حضره ستة أعضاء بشخصهم أو  مجلس اإلدارةوال يكون اجتماع  وسائل االتصاالت األخرى.

  بالوكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين بشخصهم عن خمسة أعضاء.
وفي حالة التساوي يكون  قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع، لمجلسايصدر 
أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين ما  لمجلس اإلدارةو مرجحا  الرئيس صوت 

الصادرة بهذه الطريقة على  هذا وتعرض القرارات للمداولة فيها.المجلس لم يطلب أحد األعضاء عقد اجتماع 
 في أول اجتماع تال. مجلس اإلدارة

 اجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

أصالة  أو عبر وكيل الجمعية العامة لكل مساهم حائز على عشرين سهما  على األقل حق حضور اجتماعات 
أو المكلفين بالقيام بصفة الشركة أو موظفي  مجلس اإلدارةبموجب وكالة خطية لمساهم آخر ليس من أعضاء 

  دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

بجميع األمور  الجمعية العامة العادية ، تختصالجمعية العامة غير العاديةفيما عدا األمور التي تختص بها 
 بالشركة.المتعلقة 

مرة واحدة على  للشركةالمركز الرئيسي  للمساهمين في المدينة التي يقع فيها الجمعية العامةتعقد اجتماعات 
لالجتماع  الجمعية العامة العاديةدعوة  لمجلس اإلدارةو  .نظام الشركاتاألقل في السنة في الوقت المحدد من 

  كلما دعت الحاجة لذلك.

ء وال يجوز ألعضا الجمعية العامة العادية وغير العاديةلكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع 
  التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم. الجمعية العامةاالشتراك في التصويت على قرارات  مجلس اإلدارة

على  الشركةصحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال  الجمعية العامة العادية ال يكون اجتماع
دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما  فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت ال األقل،
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و تصدر القرارات من  التالية لالجتماع السابق، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه.
  باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. الجمعية العامة العادية

الجمعية ، وال يكون اجتماع للشركة النظام األساسيللمساهمين بتعديل  الجمعية العامة غير العاديةتختص 
فإذا لم يتوفر  على األقل. الشركةصحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال العامة غير العادية 

هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في هذا 
 .على األقل الشركةويعتبر االجتماع الثاني صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال  ظامالن

ذا كان القرار  الجمعية العامة غير العاديةتصدر القرارات من  بأغلبية من ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، وا 
قبل انقضاء المدة  الشركةو خفض مدتها أو حل أ الشركةمتعلقا  بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تمديد مدة 

في شركة أخرى، فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر بأغلبية ثالثة  الشركةالمحددة في هذا النظام أو بإدماج 
 أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 أسهم الشركة

ويجوز أن تصدر األسهم بأعلى  إسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإلسمية. الشركةتكون جميع أسهم 
  من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى.

ما ال بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهما  ممتازة ال تعطي الحق في التصويت وذلك ب للشركةويجوز 
  من رأسمالها. %53يتجاوز 

والذي  الشركةقابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده  الشركةتكون أسهم 
 يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام أسهمهم والقدر المدفوع منها.

 تم إثبات ملكية األسهم وتداولها وفقا  لألنظمة السارية المفعول ذات العالقة.ويؤشر بهذا القيد على السهم، وي

 الصكوك والسندات

سندات أو صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول وغير  جمعيتها العامة العادية أن تصدر بقرار من للشركةيمكن 
 لصالحية.بهذه ا مجلس اإلدارةأن تفوض  للجمعية العامة العاديةو قابلة للتجزئة.

 تغيير رأس المال

المصرح به على أن يحدد القرار  الشركةزيادة رأسمال  الجمعية العامة غير العاديةيجوز بقرار يصدر عن 
وأن يكون للمساهمين أولوية  طريقة زيادة رأس المال، وشريطة أن يكون رأس المال األصلي مدفوعا بالكامل.

أن تصدر األسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال نقدا أو مقابل ويمكن  االكتتاب في األسهم الجديدة نقدا.
  مساهمات عينية.

إذا زاد عن  الشركة)بناء  على مبررات مقبولة( تخفيض رأسمال  الجمعية العامة غير العاديةكما يجوز بقرار من 
مراقب الحسابات عن  وال يصدر مثل هذا القرار إال بعد تالوة تقرير بخسائر. الشركةحاجتها أو إذا منيت 

نظام وبمراعاة أحكام  وأثر التخفيض في هذه االلتزامات. الشركةاألسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 
ذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة  ، يجب أن يبين القرار طريقة التخفيض.الشركات  الشركةوا 

م عليه خالل ستين يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في ثالثة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاته
 الشركةوفي حال اعترض أي دائن وقدم إلى  .المملكةصحف يومية على األقل تصدر في مناطق مختلفة من 
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 أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  أو تقدم ضمانا  كافيا  للوفاء به الشركةمستنداته في الميعاد المذكور، وجب على 
 إذا كان آجال .

 مراجع الحسابات

على أن يقوم مراجع الحسابات بتقديم ، سنويا   الجمعية العامة العاديةيكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه 
 .الجمعية العامة العاديةتقرير ا سنوي ا إلى 

 السنة المالية

في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية اليوم األخير من  للشركةتبدأ السنة المالية 
 شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

 توزيع األرباح و االحتياطي النظامي

للجمعية ويجوز  ( من األرباح الصافية كل عام لتكوين احتياطي نظامي،%55)عشرة بالمائة  الشركةتجنب 
ويجوز  الشركة،%( رأسمال 53أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف ) العامة العادية

تجنيب نسبة ال تزيد عن عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو  للشركة
  أغراض معينة.

 ( من البند )ثانيا ( من1الفقرة ) بعد خصم مبلغ التجنيب لالحتياطي النظامي ومع مراعاة األحكام الواردة في
على  الشركة(% من رأس مال 5يوزع الباقي من صافي األرباح )التي يجب أال تكون أقل من  561القرار رقم 

  المساهمين كأرباح.

بعد خصم المصروفات واالستهالكات واالحتياطيات التي قررتها  مجلس اإلدارةتخصص مكافأة ألعضاء 
وذلك وفقا   الشركةمن رأسمال  %(5وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن خمسة بالمائة ) الجمعية العامة

على  -بعد ذلك –ويوزع الباقي ، وزارة التجارة والصناعةووفقا  للتعليمات الصادرة من  نظام الشركاتألحكام 
الجمعية الذي توافق عليه  المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو

 .العامة

 .مجلس اإلدارةتدفع األرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها 
 حل الشركة وتصفيتها

طريقة تصفية  الجمعية العامة غير العاديةأو حلها ألي سبب قبل انتهاء مدتها تقرر  الشركةعند انتهاء مدة 
ومع  الشركةبانقضاء  مجلس اإلدارة وتنتهي سلطة وتعيين مصف أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم. الشركة

 الشركةويستمر الموظفين في  إلى أن يتم تعيين المصفي الشركةالمذكور قائما  على إدارة  المجلسذلك يستمر 
 في أعمالهم بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.

 يةالعقود الجوهر 

 فيما يلي ملخص للعقود الجوهرية للُمصِدر ومعامالته الجوهرية مع جهات ذات عالقة:
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 اتفاقية شراء الطاقة

 اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة هجر إلنتاج الكهرباء

لغرض بيان الشروط  1322سبتمبر  21( في هجراتفاقية مع شركة هجر إلنتاج الكهرباء ) الشركةأبرمت 
( تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وتدبير وتصنيع 1) على أساسها بكل مما يلي: هجرواألحكام التي ستقوم 

كمال واختبار وتشغيل محطة توليد الطاقة ) نشاء وتشييد وتركيب وا  جراء فحوصات المصنع ونقل وا  ( المحطةوا 
نشاء وتشغيل طريق الوصول وصيانته؛ ) ( تطوير وتمويل وتصميم وهندسة1) ( تطوير وتمويل 0وتدبير وا 

كمال واختبار وتشغيل  نشاء وتشييد وتركيب وا  جراء فحوصات المصنع ونقل وا  وتصميم وهندسة وتدبير وتصنيع وا 
نتاج الكهرباء من  صافي الطاقة الكهربائيةو صافي القدرة المعتمدة( بيع 2؛ )المرافق الكهربائية الخاصة وا 

تاريخ بدء عاما  من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع )" 13لهذا. وتمتد فترة االتفاقية  الشركةوشراء  المحطة
تاريخ "( ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك وفقا  ألحكام اتفاقية شراء الطاقة. يقع التشغيل التجاري للمشروع

( توفر الحد األدنى من 2م أو اليوم التالي لتاريخ )1322يونيو  03إما في تاريخ  بدء التشغيل التجاري للمشروع
وتصبح قادرة على التشغيل وفقا   لصافي الطاقة المعتمدة( تحديد المحطة 1و) للمحطةمعايير التشغيل التجاري 

من الغاز والديزل )كوقود  مسؤولة عن توريد الكمية المطلوبة الشركةالتفاقية شراء الطاقة، أيهما يأتي الحقا . و
على أساس تحويل الطاقة. هذا ويشكل العجز عن توريد الوقود حالة قوة قاهرة سياسية.  هجراحتياطي( لشركة 

( ُدفعات الطاقة الكهربائية. وقد جرت 1( ُدفعات القدرة اإلنتاجية؛ و)2) وتتألف التعرفة من عنصرين رئيسين:
ي التكاليف الثابتة للمشروع بما في ذلك خدمة الدين والعوائد على حقوق هيكلة دفعات القدرة اإلنتاجية لتغط

الملكية والضرائب وتكاليف العمليات والصيانة الثابتة. ومن ناحية أخرى جرت هيكلة ُدفعات الطاقة الكهربائية 
ة المتباينة. الصافية بحيث تغطي التكاليف المتغيرة لتوليد الطاقة من المحطة، مثل تكاليف التشغيل والصيان

وتمشيا  مع النهج المتبع في مشاريع توليد الطاقة المستقلة األخرى، فإن القوة القاهرة تشمل القوة القاهرة السياسية 
وتقع حالة القوة القاهرة المطولة عندما ُيمَنع أي طرف من أداء التزاماته وفقا  التفاقية شراء  والقوة القاهرة الطبيعية.

تاريخ يوما  متتابعة. ويجوز إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لعدم حدوث  015قوة قاهرة تستمر لفترة  الطاقة نتيجة لحالة
والقوة القاهرة المستمرة، ويعتمد مبلغ  الشركة إخاللالشركة المنفذة أو وقوع حاالت  إخاللأو وقوع حاالت  اإلقفال

 على السبب الرئيسي لإلنهاء. الشركةاإلنهاء مستحق الدفع من 

 للكهرباء ءفاقية شراء الطاقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة ضرماات

م لغرض بيان الشروط واألحكام 1323يونيو  25( في ءضرمااتفاقية مع شركة ضرماء للكهرباء ) الشركةأبرمت 
نشاء واختبار وبدء وملكية وتشغيل وصيانة 2) على أساسها بكل مما يلي: ءضرماالتي ستقوم  محطة ( تصميم وا 

 المرافق الكهربائية الخاصة( صيانة وتصميم واختبار وتشغيل وتحويل بعض 1(؛ )المحطةتوليد الطاقة )
 المحطةواإلنتاج الكهربائي من  صافي القدرة المعتمدةو القدرة الكهربائية المبكرة( بيع 0؛ و)للشركةالمملوكة 

ما لم يتم تمديدها أو  تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروععاما  من  13لهذا. وتمتد فترة االتفاقية الشركة  وشراء
مسؤولة عن توريد الكمية الالزمة من مياه الخدمة  الشركةإنهاؤها قبل ذلك وفقا  ألحكام اتفاقية شراء الطاقة. و
مة العجز عن توريد الوقود ومياه الخد. هذا ويشكل ءضرماوالوقود االحتياطي )الزيت العربي الخفيف جدا( إلى 

( ُدفعات 1( ُدفعات القدرة اإلنتاجية؛ و)2) . وتتألف التعرفة من عنصرين رئيسين:حاالت قوة قاهرة سياسية
الطاقة الكهربائية الصافية. وقد جرت هيكلة دفعات القدرة اإلنتاجية بحيث تغطي التكاليف الثابتة للمشروع بما في 
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وتكاليف العمليات والصيانة الثابتة. ومن ناحية أخرى  ذلك خدمة الدين والعوائد على حقوق الملكية والضرائب
، مثل المحطةجرت هيكلة ُدفعات الطاقة الكهربائية الصافية بحيث تغطي التكاليف المتغيرة لتوليد الطاقة من 

قوة تكاليف التشغيل والصيانة المتباينة. وتمشيا  مع النهج المتبع في مشاريع توليد الطاقة المستقلة األخرى، فإن ال
القاهرة تشمل القوة القاهرة السياسية والقوة القاهرة الطبيعية. وتقع حالة القوة القاهرة المطولة عندما ُيمَنع طرف من 

يوما  متتابعة. ويجوز إنهاء  015أداء التزاماته وفقا  التفاقية شراء الطاقة نتيجة لحالة قوة قاهرة تستمر لفترة 
من الشركة المنفذة للمشروع أو وقوع حاالت  إخاللأو وقوع حاالت  ريخ اإلقفالتااتفاقية شراء الطاقة لعدم حدوث 

على السبب الرئيسي  الشركةوالقوة القاهرة المستمرة. ويعتمد مبلغ اإلنهاء مستحق الدفع من  الشركةمن  إخالل
 لإلنهاء.

 اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة رابغ للكهرباء

م تبين جملة أمور من بينها الشروط 1338يوليو  22( في رابغاتفاقية مع شركة رابغ للكهرباء ) الشركةأبرمت 
والتي  الشركةبمقتضاها بتنفيذ المشروع وتوفير الطاقة الكهربائية والقدرة اإلنتاجية للطاقة إلى  رابغالذي ستقوم 

يد الطاقة التي تتألف من وحدتين ومرفق التخلص من على أساسها بتوريد الوقود إلى محطة تول الشركةستقوم 
(. وما المحطةالنفايات ومرافق سحب وتصريف مياه البحر ومرافق الوقود والمرافق والبنى التحتية ذات الصلة )

عاما  من تاريخ بدء  13. وتمتد فترة االتفاقية الشركةستنقل إلى  المرافق الكهربائية الخاصةإن يكتمل إنشاء 
التجاري للمشروع ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق وفقا  ألحكام اتفاقية شراء الطاقة. ويجب  التشغيل
م أو التاريخ الذي يلي اإلكمال الناجح لفحوصات 1321يوليو  2في  التاريخ األولي للتشغيل التجاريأن يقع 

لتاريخ تي الحقا . وشريطة أن سبق حلول ااألولى، أيهما يأ المحطةصافي الطاقة المعتمدة فيما يتعلق بوحدة 
م أو اليوم 1320أبريل  2يجب أن يقع في  تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، فإن األولي للتشغيل التجاري

جراءات الفحوصات أن   المحطةالذي يلي التاريخ الذي تثبت فيه نتائج فحوصات أداء المحطة أثناء االختبار وا 
التزام بتوريد الوقود  الشركةنى من معايير التشغيل التجاري، أيهما يأتي الحقا . ويقع على يتوفر فيها الحد األد

. ويجب أن يتوافق الوقود المورد مع للمحطةألغراض االختبار والتشغيل التجريبي وكذا التشغيل المستمر 
التعرفة من عنصرين . هذا وتتألف الشركة، وعليه فإن مخاطر الوقود تقع على مواصفات الوقود المرجعية

 ( ُدفعات الطاقة الكهربائية الصافية. وهناك فئتان لحاالت القوة القاهرة:1( ُدفعات القدرة اإلنتاجية؛ و)2) رئيسين:
( القوة القاهرة السياسية. وهذا التمييز يتسق مع النهج المتبع في مشاريع الطاقة 1( القوة القاهرة الطبيعية؛ و)2)

المستقلة األخرى. وتقع حالة القوة القاهرة المطولة عندما ُيمَنع طرف من أداء التزاماته وفقا  التفاقية شراء الطاقة 
تاريخ يوما  متتابعة. ويجوز إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لعدم حدوث  015نتيجة لحالة قوة قاهرة تستمر لفترة 

والقوة القاهرة  الشركةمن  إخاللمن الشركة المنفذة للمشروع أو وقوع حاالت  إخاللأو وقوع حاالت  اإلقفال
 على السبب الرئيسي لإلنهاء. الشركةالمستمرة. ويعتمد مبلغ اإلنهاء مستحق الدفع من 

 لطاقة والمياهاتفاقيات بيع ا

للطاقة والمياه بين شركة المياه والكهرباء ذ.م.م والشركة السعودية للكهرباء  3-اتفاقية بيع محطة الشعيبة
 والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المؤسسة العامة لتحلية "( وشركة المياه والكهرباءاتفاقية مع شركة المياه والكهرباء ذ.م.م. )" الشركةأبرمت 
، حسب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةم اتفقت بمقتضاها 1330سبتمبر  2في  المياه المالحة
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نتاج المياه المتاح )أو  شركة المياه والكهرباءالحالة، على أن يشتريا من  جميع الطاقة وقدرات إنتاج المياه وا 
وفقا  لشروط اتفاقية شراء  شركة المياه والكهرباء الذي يعتبر في حكم المتاح( أو الذي تنتجه المحطة وتشتريه

 الشركة. وقد اتفقت شركة الشعيبة للمياه والكهرباءو شركة المياه والكهرباءالطاقة والمياه المبرمة بين 
( مبلغا  يساوي 2) لشركة المياه والكهرباء، حسب الحالة، على أن يدفعا المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو

مقابل الحصول على تلك  شركة الشعيبة للمياه والكهرباءإلى شركة المياه والكهرباء الذي يجب أن تدفعه  المبلغ
شركة المياه ( مبلغا  يساوي المبلغ الذي يجب على 1القدرة اإلنتاجية وفقا  لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه، )

مرافق التفاقية توريد الوقود وكذا رسوم نقل الوقود ورسوم  مقابل الوقود وفقا   أرامكو السعوديةسداده إلى  والكهرباء
المؤسسة العامة لتحلية المياه و للشركةويجوز  ( مبلغا  يساوي النفقات غير المباشرة.0، )الوقود الخاصة

شركة ( المبلغ الذي يساوي تقدير 2) شركة المياه والكهرباء، حسب الحالة، أن يختارا أن يسددا إلى المالحة
( المبلغ الفعلي واجب 1لفواتير كل شهر عن فترات تحرير الفواتير االثنتي عشرة التالية أو ) ياه والكهرباءالم

. تبدأ مدة هذه االتفاقية في تاريخ توقيع االتفاقية وتنتهي تلقائيا  لدى انتهاء شركة المياه والكهرباءالدفع إلى 
 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةا. تتحمل اتفاقية شراء الطاقة والمياه أو اإلنهاء المبكر له

 .شركة المياه والكهرباءالمسؤولية منفردين تجاه 

إلنتاج الطاقة والمياه بين شركة المياه والكهرباء والشركة والمؤسسة العامة  4-اتفاقية بيع محطة الشقيق
 لتحلية المياه المالحة

يوليو  25في  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو والكهرباءشركة المياه اتفاقية مع  الشركةأبرمت 
، حسب الحالة، على أن يشتريا من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةم اتفقت بمقتضاها 1323

أو جميع قدرات إنتاج الطاقة والمياه واإلنتاج المتاح )أو الذي يعتبر في حكم المتاح(  شركة المياه والكهرباء
شركة وفقا  لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين  شركة المياه والكهرباءالذي تنتجه المحطة وتشتريه 

، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركة. وقد اتفقت شقيق للمياه والكهرباءالالمياه والكهرباء وشركة 
شركة المياه ( مبلغا  يساوي المبلغ الذي يجب أن تدفعه 2) باءلشركة المياه والكهر حسب الحالة، على أن يدفعا 

( مبلغا  يساوي المبلغ 1مقابل الحصول على تلك القدرة اإلنتاجية، ) شقيق للمياه والكهرباءالشركة إلى  والكهرباء
مقابل الوقود وفقا  التفاقية توريد الوقود وكذا  أرامكو السعوديةسداده إلى  شركة المياه والكهرباءالذي يجب على 

( 0فقط(، و) المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)إلى  مرافق توريد زيت الوقودرسوم نقل الوقود ورسوم 
، حسب الحالة، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو للشركةمبلغا  يساوي النفقات غير المباشرة. ويجوز 

لفواتير كل  شركة المياه والكهرباء( المبلغ الذي يساوي تقدير 2) شركة المياه والكهرباءيسددا إلى  يختارا أن
شركة المياه ( المبلغ الفعلي واجب الدفع إلى 0شهر عن فترات تحرير الفواتير االثنتي عشرة التالية أو )

تلقائيا  لدى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه  . تبدأ مدة هذه االتفاقية في تاريخ توقيع االتفاقية وتنتهيوالكهرباء
شركة المسؤولية منفردين تجاه  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةأو اإلنهاء المبكر لها. وتتحمل 

 .المياه والكهرباء
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رافق الكهرباء اتفاقية بيع مشروع الجبيل للطاقة والمياه بين شركة مرافق لتوريد المياه والكهرباء وشركة م
 والمياه بالجبيل وينبع والشركة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

(، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل توريداتفاقية مع شركة مرافق لتوريد المياه والكهرباء ) الشركةأبرمت 
 الشركة( اتفقت 2)والتي بمقتضاها م 1338أبريل  1في  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة( ومرافقوينبع )

نتاج الكهرباء المتاح )أو الذي يعتبر في حكم المتاح( أو  توريدعلى أن تشتري من  كل قدرات إنتاج الكهرباء وا 
إس جي إيه و توريدوفقا  التفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين  توريدالُمنَتج عن طريق المرافق والذي اشترته 

المؤسسة ( وافقت 1((؛ )الجبيل)التي تم تغيير اسمها إلى شركة الجبيل للمياه والكهرباء ) م.ذ.ممرافق القابضة 
نتاج المياه المتاح )أو  توريدعلى أن تشتري من  العامة لتحلية المياه المالحة خمسة أثمان قدرات إنتاج المياه وا 

( وافقت 0وفقا  التفاقية شراء الطاقة والمياه؛ و) توريدالذي يعتبر في حكم المتاح( أو الذي تنتجه المرافق وتشتريه 
نتاج المياه المتاح )أو الذي يعتبر في حكم  توريدعلى أن تشتري من  مرافق ثالثة أثمان قدرات إنتاج المياه وا 

 وفقا  التفاقية شراء الطاقة والمياه. توريدالمتاح( أو الذي تنتجه المرافق وتشتريه 
( 2) توريد، حسب الحالة، على أن يسددوا إلى مرافقو مة لتحلية المياه المالحةالمؤسسة العاو الشركةاتفقت 

نتاج المحطة وفقا   الجبيلسداده إلى  توريدمبلغا  يساوي المبلغ الذي يجب على  مقابل تلك القدرات اإلنتاجية وا 
مقابل  أرامكو السعوديةإلى سداده  توريد( مبلغا  يساوي المبلغ الذي يجب على 1التفاقية شراء الطاقة والمياه، )

( مبلغا  يساوي 2و) التعويض عن تكاليف التطوير( مبلغا  يساوي مبلغ 0الوقود وفقا  التفاقية توريد الوقود، )
المؤسسة و للشركةالتكاليف النفقات غير المباشرة. أثناء فترات تحرير الفواتير االثنتي عشرة األولى، يجوز 

 توريد( المبلغ الذي يساوي تقدير 2) توريد، حسب الحالة، أن يسددوا إلى مرافقو العامة لتحلية المياه المالحة
. توريد( المبلغ الفعلي واجب الدفع إلى 1لفواتير كل شهر عن فترات إعداد الفواتير االثنتي عشرة التالية، أو )

، حسب الحالة، أن يسددوا المبلغ مرافقو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةوبعد ذلك، يجب على 
. تبدأ مدة االتفاقية في تاريخ توقيع االتفاقية وتنتهي تلقائيا  لدى انتهاء اتفاقية شراء توريدالفعلي واجب الدفع إلى 

 مرافقو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةو الشركةالطاقة والمياه أو اإلنهاء المبكر لها. تتحمل كل من 
 .توريدمنفردة  تجاه المسؤولية 

 عقود تسليم المفتاح

على شركات إنشاء من األطراف الثالثة في تصميم وتشييد محطات الطاقة والمحطات الفرعية  الشركةتعتمد 
إلى تنفيذ مشاريع إنشاء على أساس العطاءات المفتوحة وتقوم بترسية العقود على  الشركةوشبكات النقل. وتسعى 
وفق شروط وأحكام قياسية. تكون شركة اإلنشاء مطالبة بشكل عام بتنفيذ التصميم أساس "تسليم المفتاح" و 

واإلنشاء والتشغيل التجريبي للمحطة وتحمل غالبية المخاطر المرتبطة بالتصميم واإلنشاء. كما تشمل هذه العقود 
أن  للشركةيحق تقديم المقاول ضمان حسن أداء من أجل استكمال المشروع بشكل مرٍض وفي الوقت المحدد، و 

 تخصم مبلغا  محددا  من ثمن العقد في حالة عدم الوفاء بالموعد النهائي.

 .بالشركةموضح أدناه تفاصيل بعض الشروط واألحكام الجوهرية القياسية لمشاريع تسليم المفتاح الخاصة 

يجب على المقاول من أجل ضمان تنفيذ العقد بنجاح أن يقدم ضمان حسن أداء  ضمان حسن األداء: ●
خالل مدة العقد وخالل فترة الضمان، وهي سنة واحدة بعد القبول المبدئي )بحسب التعريف الوارد في 

 للمشروع. الشركةالعقد( من 
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% من إجمالي سعر 23تقييم تعويضات نقدية حتى  للشركةيجوز  التعويضات النقدية عن تأخر المشروع: ●
العقد ضد المقاول نتيجة عجزه عن استكمال المشروع بحلول التاريخ المتفق عليه. هذا وتقدر التعويضات 

 النقدية استنادا  إلى متوسط التكلفة اليومية للمشروع.

لمبدئي )بحسب التعريف الوارد يمتد ضمان المقاول لفترة سنة واحدة عقب القبول ا المسؤولية عن العيوب: ●
 للمشروع. الشركةفي العقد( من 

 .للشركةيوضح الجدول أدناه تفاصيل عقود تسليم المفتاح الجوهرية 
 
 

 المقاول
 

 الخدمة / الموقع
 

 تاريخ العقد
 

 قيمة العقد
تاريخ االستكمال 

 المتفق عليه

)بالمليون لاير سعودي،    
باستثناء ما يشار إلى 

 خالف ذلك(

 

بمكو العربية 
للمقاوالت 

المحدودة )بمكو 
 العربية(

إنشاء محطة الرياض 
 23إلنتاج الطاقة 

م 1330يونيو  03
)ُأدخلت عليه المزيد 
من التعديالت مع 
 استكمال العمل(

 م1325يونيو  22،12132

بمكو العربية، 
ودوسان 

للصناعات الثقيلة 
شركة دوسان 

للصناعات الثقيلة 
واإلنشاءات 

 المحدودة
 )دوسان(

تحويل محطة إنتاج 
الطاقة ذات الدورة 

المفتوحة في القرية إلى 
 محطة دورة مركبة

 إجمالي م1338سبتمبر  21
مليون لاير  1،843
 سعودي

مليون  2،32035و
دوالر أمريكي مع رسوم 
 إضافية للعمل االختياري

 م1325فبراير  25

توسعة محطة رابغ  دوسان
 إلنتاج الكهرباء

 إجمالي م1323سبتمبر  0
مليون لاير  5،34232
 سعودي،

مليون دوالر  1،30138
 أمريكي

 م1322ديسمبر  4

إنشاء توسعة محطة  بمكو العربية
القرية إلنتاج الطاقة 
 بنظام الدورة المركبة

 م1325يونيو  2 1،31135 م1323ديسمبر  14
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 المقاول

 
 الخدمة / الموقع

 
 تاريخ العقد

 
 قيمة العقد

تاريخ االستكمال 
 المتفق عليه

)بالمليون لاير سعودي،    
باستثناء ما يشار إلى 

 خالف ذلك(

 

شركة الشرق 
األوسط للهندسة 
 والتنمية المحدودة

-إنشاء خط مكة
الثاني وخط الطائف 

النقل العلوي بين 
 ضباء-تبوك

 م1322يناير  1 54135 م1322أغسطس  8

السعودية لخدمات 
األعمال 

الكهربائية 
والميكانيكية 

 المحدودة

إنشاء المحطة الفرعية 
 2الجديدة القصيم 

 م1322يناير  25 54030 م1322أغسطس  21

تحويل توربينات غاز  بمكو العربية
ذات دورة بسيطة إلى 

محطة ذات دورة مركبة 
في محطة إنتاج الطاقة 

23 

 م1325نوفمبر  25 5،00230 م1322أكتوبر  21

شركة دايليم 
الصناعية 
 المحدودة

إنشاء محطة إنتاج 
 1الطاقة الشعيبة 

 إجمالي م1322أكتوبر  18
مليون لاير  2،10135
 سعودي
مليون دوالر  512،4
 أمريكي،
 مليون يورو 120،1

 م1322سبتمبر  10

شركة ايه بي بي 
للمقاوالت 
 المحدودة

إنشاء نقطة التوريد 
 بالجملة في األحساء

 م1322مايو  25 50433 م1322ديسمبر  11

شركة المقاوالت 
 الوطنية المحدودة

إنشاء خط النقل العلوي 
 22في محطة الطاقة 

 م1322مايو  02 52230 م1322ديسمبر  10

شركة المقاوالت 
 الوطنية المحدودة

نقطة الدوحة  إنشاء
 الجديدة للتوريد بالجملة

 م1322مايو  02 52233 م1322ديسمبر  10
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 المقاول

 
 الخدمة / الموقع

 
 تاريخ العقد

 
 قيمة العقد

تاريخ االستكمال 
 المتفق عليه

)بالمليون لاير سعودي،    
باستثناء ما يشار إلى 

 خالف ذلك(

 

شركة الطوخي 
للصناعة والتجارة 

 والمقاوالت 

توسعة محطة إنتاج 
الطاقة بنظام الدورة 
المفتوحة في وادي 
الدواسر والشرورة 

 ونجران

 م1320ديسمبر  22 14035 م1321يناير  1

بمكو العربية، 
شركة جي اس 

للهندسة 
 واإلنشاءات

إنشاء محطة الرياض 
إلنتاج الطاقة بنظام 
 21الدورة المركبة رقم 

 م1325مايو  25 2،41238 م1321مايو  21

شركة هيونداي 
للصناعات الثقيلة 

 المحدودة

إنشاء محطة الطاقة 
 الحرارية في جنوب جدة

 م1324يناير  02 0،20031 م1321أكتوبر  25

شركة الجهاز 
والتجارة للمقاوالت 
والسياحة 
 المحدودة

 المشاعر 
نقطة للتوريد بالجملة 

003/223/2030 
 كيلو فولت

 م1325سبتمبر  4 53533 م1320يونيو  0

 م1321أكتوبر  02 80031 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة مؤسسة بسمان

مؤسسة محمد 
العجيمي 
 للمقاوالت

 م1321أكتوبر  02 2،383 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة

شركة الميال 
للمقاوالت 
 المحدودة

 م1321أكتوبر  02 2،230 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة

شركة الهاجدية 
للتجارة والمقاوالت 

 المحدودة

 م1321أكتوبر  02 02432 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة
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 المقاول

 
 الخدمة / الموقع

 
 تاريخ العقد

 
 قيمة العقد

تاريخ االستكمال 
 المتفق عليه

)بالمليون لاير سعودي،    
باستثناء ما يشار إلى 

 خالف ذلك(

 

شركة التين 
العربية للمقاوالت 

 المحدودة

 م1321أكتوبر  02 2،322 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة

شركة بن تركي 
 المحدودة

 م1321أكتوبر  02 04535 م1320يوليو  21 عقد إدارة الطاقة لمكة

مؤسسة محمد 
العجيمي 
 للمقاوالت

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1321أكتوبر  02 80132 م1320يوليو  21

شركة الميال 
للمقاوالت 
 المحدودة

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1321أكتوبر  02 00231 م1320يوليو  21

شركة عبر 
المملكة للطاقة 

 المحدودة

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1321أكتوبر  02 02030 م1320يوليو  21

شركة ديم 
 للمقاوالت

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1321أكتوبر  02 88032 م1320يوليو  21

شبكة شركة 
 المدينة القابضة

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1320أكتوبر  02 0،201 م1320يوليو  21

شركة ديار الوطن 
 للتجارة والمقاوالت

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1320أكتوبر  02 10531 م1320يوليو  21

شركة منصور 
المساعد 
 للمقاوالت

عقد إدارة الطاقة 
 للمدينة

 م1320أكتوبر  02 2،352 م1320يوليو  21

عقد إدارة الطاقة  مؤسسة بسمان
 للطائف

 م1320أكتوبر  02 53530 م1320يوليو  21

 م1325أكتوبر  12 15030 م1320يوليو  15نقطة الصفا للتوريد الشركة السعودية 
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 المقاول

 
 الخدمة / الموقع

 
 تاريخ العقد

 
 قيمة العقد

تاريخ االستكمال 
 المتفق عليه

)بالمليون لاير سعودي،    
باستثناء ما يشار إلى 

 خالف ذلك(

 

لخدمات األعمال 
الكهربائية 

والميكانيكية 
 المحدودة

 003/201بالجملة 
فولت )رقم  كيلو

8322) 

 الطوخي شركة
 والتجارة للصناعة

نقطة الخالدية للتوريد 
بالجملة 
003/223/2030 

 كيلو فولت

 م1321يناير  02 51038 م1320أكتوبر  8

 

 عقود أخرى

اتفاقية الخدمة لصيانة خمس عشرة وحدة من مولدات توربينات الغاز في محطة القرية إلنتاج الطاقة بنظام الدورة 
 المركبة

م لتوفير 1334ديسمبر  02( في جنرال إلكتريكاتفاقية مع فرع جنرال إلكتريك إنترناشيونال المحدودة ) الشركةأبرمت 
خدمات الصيانة وغيرها من الخدمات فيما يتعلق ببعض وحدات المولدات في محطة القرية إلنتاج الطاقة بنظام الدورة 

جنرال إلكتريك كرسوم أساسية وغيرها من الرسوم  مليون لاير سعودي إلى 044،2المركبة. وافقت الشركة على سداد 
المحددة لطلبات أعمال الخدمة. تبدأ االتفاقية في تاريخ االتفاقية وتستمر حتى انتهاء بعض الحاالت المنصوص عليها، 

موجب سنة من تاريخ التشغيل التجاري ألول وحدة مولدات توربينات الغاز، الموردة إلى الشركة ب 21لكن في موعد أقصاه 
 اتفاقية شراء محددة.

 اتفاقية اإليجار مع شركة النقل الوطنية للكهرباء الستئجار شبكة النقل

م الستئجار موجودات النقل التابعة 1321يناير  2تسري من  للكهرباء شركة النقل الوطنيةاتفاقية مع  الشركةأبرمت 
 .للكهرباء النقل الوطنية لشركة

 عالقةالعقود المبرمة مع جهات ذات 

المؤسسة و أرامكو السعوديةمع الجهات ذات العالقة هي مع الوكاالت والوزارات الحكومية و للشركةالمعامالت الرئيسية 
والكهرباء  أرامكو السعوديةالوقود من  الشركةحيث تورد الكهرباء إلى كل منها. كما تشتري  المالحة العامة لتحلية المياه

من كل من هذه الكيانات هي نفس التعرفة  الشركة. والتعرفة التي ُتحصلها المالحة اهالمؤسسة العامة لتحلية الميمن 
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 المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياهالتي تحصلها من المستهلكين اآلخرين، باستثناء التعرفة التي تحصلها من 
 والمحددة بمقتضى قرار حكومي.

لى  أرامكو السعوديةإلى  الشركةعلما  بأن األسعار التي تدفعها   المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياهمقابل الوقود وا 
 .الحكومةمقابل الكهرباء تحددها 

م 1322م و1323ديسمبر  02 وفيما يلي تفصيل المعامالت الهامة والمبالغ التقريبية ذات العالقة للسنوات المنتهية في
 م:1321و

 ديسمبر 35السنة المنتهية في  
 م4554 م4555 م4555 
 (مليون لاير سعودي) 

     ...................................................... المبيعات
 4،082 4،252 1،810  ...................................................... الحكومة

 2،102 2،282 2،020  ......................................... شركة ارامكو السعودية
 202 282 215  ........................... المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 1،751 8،836 8،255  .............................................. مجموع المبيعات
     ............................................. المشتريات وغيرها

 1،212 5،522 5،581  ......................................... شركة ارامكو السعودية
 500 540 114  ........................... المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 200 204 082  ................................................ رسوم البلديات
 7،577 6،040 6،653  ..................................... مجموع المشتريات وغيرها

 
 حقوق الملكية الفكرية

، ليس هناك أية شركة النقل الوطنية للكهرباءشعار و  المملكةالمسجل كعالمة تجارية لها في  الشركةباستثناء شعار 
 الشركةعالمات تجارية أو براءات اختراع أو حقوق تأليف أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى ذات أهمية تذكر بالنسبة لعمل 

 أو ربحيتها.
 والخالفات التقاضي

 

 التقاضي

النتائج النهائية توقع للشركة وفي حين أنه ال يمكن  ،وشركاتها التابعة بالشركة هناك بعض الدعاوى القضائية ذات صلة
ووضعها  الشركةسلبية جوهرية على مجمل نشاطات ألي من هذه الدعاوى آثاٌر ال تتوقع أن يكون أنها لهذه الدعاوى، إال 

يونيو  03لية في وألنها وضعت مخصصا احتياطيا للقضايا في ميزانيتها التشغي الشركةالمالي، وذلك بسبب قوة حجج 
 قريبا.مليون لاير ت 220م بقيمة 1320
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طرفا  في أي ترتيبات  شركاتها التابعةهذه، فإنها ليست هي أو أي من  نشرة اإلصداربأنه، كما في تاريخ الشركة تقر 
شركاتها أو  للشركةتقاضي أو تحكيم من شأنها منفردة أو مجتمعة التأثير جوهريا  وبصورة سلبية على الوضع المالي 

أي دعوى قضائية أو تحكيمية  شركاتها التابعةأو  الشركةفإنه ال توجد على  الشركةونتائج أعمالها، وحسب علم  التابعة
شركاتها أو  للشركةمهدد برفعها أو متوقعة من شأنها منفردة أو مجتمعة التأثير جوهريا  وبصورة سلبية على الوضع المالي 

 ونتائج أعمالها. التابعة
 

 الخالفات

 الخالفات مع أرامكو السعودية

 :النشرةالتالية كما في تاريخ هذه في الخالفات الدائرة  الُمصِدر طرفإن 

  بخصوص رسوم مناولة تسليم النفط الخام المستحقة  شركة أرامكو السعوديةو الشركةيوجد خالف قائم بين
م. لكن إدارة 1321ديسمبر  02مليون لاير سعودي كما في  0،182. وقد كان مبلغ الخالف المجموعةعلى 

ال تتوقع أن يترتب عليها أي التزام مالي، وبالتالي لم يتم إدراج مخصص احتياطي لهذه الخسارة في  الشركة
 للشركة.السجالت المحاسبية 

  الشركةفي دعواها بخصوص حصتها من األرباح النقدية السنوية التي أعلنتها  أرامكو السعوديةاستمرت 
مليون لاير  1،223م 1321ديسمبر  02حتى  الشركةمنذ نشأتها، حيث بلغت المطالبة عن الفترة من إنشاء 

ليس لها حق في هذه األرباح نظر ا لكونها مملوكة بالكامل  أرامكو السعوديةأن  الشركةوترى  سعودي.
  م.1328سهم المعلنة حتى عن حقها في الحصول على أرباح األ الحكومة، وبالتالي يشملها تنازل للحكومة

  ا نزاع قائم بين أرامكو بخصوص طبيعة زيت الوقود الذي تورده  الشركة وشركة أرامكو السعوديةهناك أيض 
أن االتفاق مع  الشركةفي حين ترى  الشركة، حيث قامت األخيرة بتوريد زيت الوقود الخفيف إلى السعودية

بتوريد زيت الوقود الثقيل، والذي هو أرخص من  و السعوديةأرامككان على أساس أن تقوم  أرامكو السعودية
أن السعر الذي يتعين دفعه لزيت الوقود يجب أن يعكس سعر زيت  الشركةزيت الوقود الخفيف. وعليه ترى 
أن السعر يجب أن يكون على أساس زيت الوقود الخفيف.  أرامكو السعوديةالوقود الثقيل، في حين ترى 

مليون  2،133م إلى 1321ديسمبر  02عرين فيما يتعلق بزيت الوقود المورد كما في ويصل الفرق بين الس
  .لاير سعودي

هذا ولم تصل كل الخالفات المذكورة أعاله إلى حد اإلجراءات الحكومية أو الدعاوى القضائية أو إجراءات التحكيم، 
 شكل.كما ال ترى الشركة أن أيا من هذه الدعوى معلقة أو تهدد الشركة بأي 

 استحقاقات الزكاة

 مصلحة الزكاة والدخلوبحسب التقييم النهائي الوارد من  م.1330على شهادة زكاة مقيدة حتى سنة  الشركةحصلت 
م، 1332م و1330م وعن 1331م وعن سنة 1332ديسمبر  02م )تاريخ الدمج( إلى 1333إبريل  5عن الفترة من 

نظير  أرامكو السعودية من الشركةسعودي تتعلق بمبالغ تطالب بها  مليون لاير 0435فإن هناك فروقات بقيمة 
استهالك كهربائي في مجمعاتها السكنية على أساس تعرفة الشريحة السكنية وليس تعرفة الشريحة الصناعية التي 

 04،5لغ عن مب الزكاة والدخل لمصلحةبصحة أية مطالبات  الشركةوال تقر  في التسوية. أرامكو السعوديةاستخدمتها 
مليون لاير سعودي هذا ألنها تعتقد أن الزكاة ال تحسب على إيرادات غير محققة ولم يتم إثباتها كإيرادات في السجالت 
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على اعتراضها على التقييم المذكور، ولم تتسلم التقييم  مصلحة الزكاة والدخلأي رد من  الشركةولم تتلق  المحاسبية.
أصدر قرارا ينص  مجلس الوزراءبيد أن  هذه. نشرة اإلصدار م حتى تاريخ1330م إلى 1330النهائي للسنوات من 

أسعار ا حسب التعرفة السكنية والتجارية مقابل استهالك  أرامكو السعوديةفي أن تتقاضى من  الشركةعلى أحقية 
هيئة تنظيم كليف وقد تم ت الكهرباء في مجمعاتها السكنية والتجارية كما هو الحال مع الشركات الصناعية األخرى.

 التي تخضع للتعرفة السكنية والتجارية. أرامكو السعوديةبمهمة وضع آلية لتحديد مرافق الكهرباء 

 خالفات أخرى

حيث بلغت فروقات  وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط /ساعة. الشركةيوجد خالف بين 
وترى  م.1320 يونيو 03مليون لاير سعودي كما في  210به المورد مبلغ ا قدره  باألسعـار بين مـا قبلته ومـا بطال

اإلدارة أن السعر المطالب به مغالى فيه لغياب أية اتفاقية ملزمة، وعليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في السجالت 
 ءات القضائية.كل الخالفات المذكورة أعاله ليست جوهرية ولم تصل إلى حد اإلجرا للشركة.المحاسبية 
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 معلومات عامة

 التفويض

م( على إصدار 31/32/1321هـ )الموافق 23/35/2200في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  العاديةالجمعية العامة وافقت 
 الشركة.تصدرها  صكوكبتحديد الوقت والمبالغ والشروط السارية على أية  الشركة مجلس إدارةوتفويض  للصكوك الشركة

هـ )الموافق 25/32/2202( بتاريخ 4بموجب القرار رقم ) الصكوكبإصدار  الشركة اإلدارة مجلسوقد فوض 
 م(.15/31/1320

 الخبراء إفادات
 نشرة اإلصدار" من األطراف والمستشارونال يملك أي من الخبراء المذكورين في قسم "  هذه اإلصدار نشرةتاريخ كما في 

( أي أسهم في قواعد التسجيل واإلدراج هم فقط الخبراء ألغراض للُمصِدرن يالقانونين يهذه )ولتفادي أي شك فإن المراجع
، بخالف ما هو موضح أدناه، الُمصِدر. كما يؤكد الشركةوليس لهم أية مصلحة أخرى في  أو شركاتها التابعة لهاالشركة 

 الشركةأو المستشارين القانونيين ال يملكون أي أسهم في  ومتعهدي التغطية استقبال العروض ومديريمديري اإلصدار أن 
 .أو شركاتها التابعةالشركة وليس لهم أية مصلحة أخرى في 

ن و آند أوفري إل إل بي، المستشار خشيم من مكتب زياد خشيم محامون ومستشارون بالتعاون مع آلن بن سمير يمتلك زياد 
 هذه. نشرة اإلصدار، كما في تاريخ الشركةسهم في  2،333، للشركةن و القانوني

هذه كل بيان أصدروه بالصيغة وضمن  نشرة اإلصدارقدمت إرنست ويونغ ولم تسحب موافقتها الخطية على أن ينشر في 
إرنست ويونغ شركة مهنية تقدم خدمات المراجعة والضريبة واالستشارات المهنية،   هذه. نشرة اإلصدارالسياق الوارد في 

دولة.  وهي مرخصة في من وزارة التجارة والصناعة في  253شخص في ما يزيد عن  245،333ما يقارب ويعمل لديها 
وخاضعة إلشراف وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمحاسبين  25/22/010كشركة مهنية بالرقم  المملكة

 م.2814منذ عام  المملكةالقانونيين وتعمل في 
 اإلعفاءات

لقواعد )محتويات نشرة إصدار أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل(  5( من الملحق اإلعفاء) 13ألغراض الفقرة 
فيما  لقواعد التسجيل واإلدراجالمتطلبات التالية  من الشركةقد أعفت  الهيئة بموجبه أن الشركة، تعلن التسجيل واإلدراج
 :الصكوكيتصل بإصدار 

 
 المطلوب اإلعفاء واإلدراجنص قواعد التسجيل  البند

طلب التسجيل وقبول ( )21)ب()28المادة  .2
( من الباب الرابع اإلدراج والمستندات المؤيدة

 (التسجيل واإلدراج)

تقرير  للهيئةأن يقدم  الُمصِدرتنص القاعدة على أنه يجب على 
 العناية المهنية الالزمة القانوني بشأن الطلب.

مطلب تقديم تقرير العناية المهنية  لإلعفاء منتم تقديم طلب 
 الالزمة القانوني.
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 المطلوب اإلعفاء واإلدراجنص قواعد التسجيل  البند

طلب التسجيل وقبول ( )24)ب()28المادة  .1
( من الباب الرابع اإلدراج والمستندات المؤيدة

 (التسجيل واإلدراج)

تقرير  للهيئةأن يقدم  الُمصِدرتنص القاعدة على أنه يجب على 
 العناية المهنية الالزمة المالي بشأن الطلب.

مطلب تقديم تقرير العناية المهنية  لإلعفاء منتم تقديم طلب 
 الالزمة المالي.

طلب التسجيل وقبول ( )28)ب()28المادة  .0
( من الباب الرابع اإلدراج والمستندات المؤيدة

 (التسجيل واإلدراج)

دراسة  للهيئةأن يقدم  الُمصِدرتنص القاعدة على أنه يجب على 
السوق التفصيلية متضمنة معلومات عن القطاع واتجاهاته 

 .نشرة اإلصدارلتضمينها في 

 مطلب تقديم دراسة السوق. لإلعفاء منتم تقديم طلب 

نشر نشرة اإلصدار واإلشعارات )أ( )15المادة  .2
 (التسجيل واإلدراج( من الباب الرابع )الرسمية

نشرة أن ينشر  الُمصدرتنص هذه القاعدة على أنه يجب على 
 22والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن  اإلصدار

 يوما  قبل بداية الطرح.
يوما ( التي تسبق  22هذه الفترة ) لإلعفاء منتم تقديم طلب 

 الطرح.

لقواعد التسجيل  5()و( من الملحق 1)0الفقرة  .5
 واإلدراج

 

 أن يقدم إلى الُمصدرتنص هذه القاعدة على أنه يجب على 
معلومات االتصال الخاصة بالبنوك التجارية التي يتعامل  الهيئة
بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والفاكس  الُمصدرمعها 

 والمواقع اإللكترونية والبريد اإللكتروني.

تقديم تفاصيل ومعلومات االتصال  لإلعفاء منتم تقديم طلب 
 .الُمصدرل معها بالبنوك التجارية التي يتعام

لقواعد التسجيل  5()أ( من الملحق 1)21الفقرة  .1
 واإلدراج

أن يقدم إلى  الُمصدرتنص هذه القاعدة على أنه يجب على 
 .الُمصدرتفاصيل إجمالي ملكية الموظفين في أسهم  الهيئة

تقديم بيان إجمالي ملكية الموظفين في  لإلعفاء منتم تقديم طلب 
 .الُمصدرأسهم 

لقواعد التسجيل  5من الملحق  10الفقرة  .4
 واإلدراج

إتاحة مستندات معينة للمعاينة  وجوبتنص هذه القاعدة على 
ا قبل نهاية فترة الطرح 13لفترة ال تقل عن   .يوم 

لفترة إتاحة  تم تقديم طلب لإلعفاء من مطلب الحد األدنى
نما ستعرض من  المستندات للمعاينة قبل نهاية فترة الطرح، وا 

 بداية الطرح وستظل متاحة طالما ظلت الصكوك قائمة.
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 الضمانات

  .الصكوكفيما يخص  من أي طرف ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل أي بعدم تقديمالشركة تقر 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

 شركاته التابعةأي شركة من  وأ المصدرأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال  الشركةيقر أعضاء مجلس إدارة  )أ(
 يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا  ملحوظا  في الوضع المالي خالل الشهور االثني عشر األخيرة.

أنه لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي  الشركةيقر أعضاء مجلس إدارة  )ب(
تقديم طلب التسجيل تاريخ الثالث السابقة مباشرة لالسنوات خالل  التابعةشركاته أو أي شركة من المصدر من قبل 

 .ماليةبإصدار أو طرح أي أوراق في ما يتعلق وقبول اإلدراج 
أو  للُمصِدرأي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري  يكن هناكأنه لم  الشركةيقر أعضاء مجلس إدارة  )ج(

 ،الل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراجخ شركاته التابعةأي شركة من 
 02فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية )التي يشملها تقرير المحاسب القانوني الفترة  إضافة إلى
 .نشرة اإلصدارحتى اعتماد م( 1321ديسمبر 

أنه ليس ألعضاء  الشركةيقر أعضاء مجلس إدارة هذه، نشرة اإلصدار  من 228بخالف ما ورد في الصفحة رقم  )د(
 . شركاته التابعةأو في أي من  المصدرمجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 

هذه، لم يطرأ أي تغيير أو تطور يمكن االعتقاد ألسباب معقولة بأنه  نشرة اإلصدارباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في  )هـ( 
 02أو في شؤونه العامة منذ أو شركاته التابعة )المالي أو غيره(  الُمصِدريمكن أن يتضمن تغييرا سلبيا في وضع 

لعملية إصدار  م وال في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة، من شأنه أن يكون ذا أهمية بالنسبة1321ديسمبر 
 .الصكوك

هذه، على أية عمولة أو خصم أو  لنشرة اإلصدارلم يستلم أو يحصل أي مسوق أو خبير، خالل السنتين السابقتين  )و(
رسوم وساطة أو أي عوض غير نقدي أو على أية شروط أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق 

 أو أي من شركاتها التابعة. الشركةمالية من قبل 

نشرة " من األطراف والمستشارون، ال يملك أي من الخبراء المذكورين في قسم " [هذه نشرة اإلصدارتاريخ  كما في )ز(
قواعد  هم فقط الخبراء ألغراضأو شركاته التابعة  للُمصِدرهذه )ولتفادي أي شك فإن المراجعون القانونيون  اإلصدار

وليس لهم أي مصلحة أخرى شركاتها التابعة أو  الشركة( أي أسهم في الهيئةالئحة التسجيل واإلدراج الصادرة من 
وذلك باستثناء ) ومتعهدي التغطية مديري استقبال العروضو مديري اإلصدار أن  الُمصِدر. كما يؤكد الشركةفي 

عن طريق اتفاقيات مبادلة  ومتعهدي التغطية ال العروضمديري استقبو  مديري اإلصداراألسهم المملوكة ألي من 
والمؤرخ في  الهيئةوذلك وفقا  للتعميم الصادر عن  المملكةلألسهم التي أبرمتها مع مستثمرين غير مقيمين في 

 الشركةم( وال أي من المستشارين القانونيين يملكون أي أسهم في 1330أغسطس  12هـ )الموافق 13/0/2218
 الشركة.مصلحة أخرى في  وليس لهم أي
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 المستندات المتاحة للمعاينة
، يمكن معاينة المستندات التالية أثناء ساعات العمل العادية بعد ذلك قائمة   الصكوكوطالما ظلت  النشرةبدء  من تاريخ هذه 

 العربية السعودية؛، الرياض، المملكة 11855، ص. ب. 2-في عنوان الُمصِدر المسجل وهو أبراج غرناطة، المبنى أ

 وشهادة سجله التجاري. للُمْصِدر النظام األساسي )أ( 

م( بالموافقة على 1321أبريل  22هـ )الموافق 28/5/2200بتاريخ  الشركةقرار الجمعية العامة العادية لمساهمي  )ب(
 وخارجها.بإصدار أدوات تمويل قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك داخل المملكة الشركة قيام 

ديسمبر  02م، 1322ديسمبر  02للسنتين الماليتين المنتهيتين في  للُمصِدر( القوائم المالية الموحدة والمراجعة ج)
 م.1321

م، والقوائم 1320يونيو  03ترة الستة أشهر المنتهية في القوائم المالية الموحدة غير المراجعة والمرحلية للُمصِدر لف ( د)
 ؛1320سبتمبر  03عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  للُمصِدرالمالية المرحلية الموحدة والمراجعة 

" العقود المبرمة مع جهات ذات عالقة –معلومات قانونية العقود البرمة مع الجهات ذات العالقة المبينة في قسم " ( ه)
 هذه. نشرة اإلصدارمن 

الوثائق التالية أثناء ساعات العمل العادية في المكتب المسجل مسودات ، يمكن االطالع على النشرةبدء  من تاريخ هذه 
 ، وهي:وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكو للُمصِدر

 إعالن الوكالة. ( أ)

 اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك. ( ب)

 تعهد الشراء. ( ت)

 إدارة موجودات الصكوك.اتفاقية  ( ث)

قائمة بعد ذلك، يمكن االطالع على النسخ الموّقعة من المستندات المذكورة الصكوك وطالما ظلت  تاريخ اإلقفالوبدء  من 
 .وكيل حملة الصكوكو أمين موجودات الصكوكو للُمصِدرأعاله أثناء ساعات العمل العادية في المكتب المسجل 

 المصاريف

 .ماليين لاير سعودي 2333و 433ما بين إلى  الصكوكمن المتوقع أن يصل إجمالي المصاريف المرتبطة بإصدار 

 معلومات أخرى

هذه، ال  نشرة اإلصدار"( من والخالفات التقاضي–قانونية ال المعلومات)" 110 الصفحة وباستثناء ما تم اإلشارة إليه في
بوجود أي إجراء قضائي قائم أو محتمل أو إجراءات تحكيم تؤثر عليها أو على أي موجودات أو إيرادات الشركة تعلم 

 .الصكوكجوهرية أو ربما تكون جوهرية في سياق إصدار 

هذه، لم يطرأ هناك أي تغيير أو تطور يمكن االعتقاد ألسباب معقولة بأنه  نشرة اإلصدارباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في 
م وال في 1321ديسمبر  02)المالي أو غيره( أو في شؤونه العامة منذ  الُمصِدرأن يتضمن تغييرا سلبيا في وضع  يمكن

 .الصكوكالسنتين الماليتين السابقتين مباشرة، من شأنه أن يكون ذا أهمية في سياق إصدار 
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 5الملحق 
 نماذج التوجيهات

 الجزء "أ"
 نموذج التوجيهات المحددة

  إلى:
 وكيل حملة الصكوك بصفته

 الشركة السعودية للكهرباء
 )"الصكوك"( [●]صكوك تنتهي في 

 التوجيهات المحددة

الصادرة من  نشرة اإلصدارالواردة في  الصكوك( من أحكام وشروط تاريخ الشراء)ج( )2-22للشرط نوجهكم بموجبه ووفقا
تاريخ التالية و الصكوكفيما يخص  لتعهد الشراءوفقا   إشعار ممارسة"(، أن تقدموا الشروط)" الشركة السعودية للكهرباء

 [●]]الواقع في  تاريخ الشراء[ )إذا كان ذلك الشراء مسموحا  به بموجب الشروط( أو بدال  من ذلك، [●]]الواقع في  الشراء
[●] [●]]*. 

 _______________________ المسجل: حامل الصكوكاسم 

 لاير سعودي___________________ :للصكوك القيمة اإلسميةإجمالي 

المعاني نفسها المحددة لها ، في هذا التوجيه ولكنها غير معرفة في هذا التوجيه سيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة
 الشروط.في 

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير

 ____________________________ عنه:
 مفوض حسب األصول لصالح ونيابة عن

 

 ____________________________ :حامل الصكوكاسم 

 ____________________________ التاريخ

                                                           

*
 ما يقتضي احلالاحذف حسب  
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 الجزء "ب"
 نموذج توجيهات إعادة الهيكلة

  [●] إلى:
 بصفته وكيل حملة الصكوك

 

 الشركة السعودية للكهرباء
 )"الصكوك"( [●]صكوك تنتهي في 

 التوجيهات المحددة

الصادرة من  نشرة اإلصدارالواردة في  الصكوك( من أحكام وشروط اإلخاللحاالت ) [([●]للشرط  نوجهكم بموجبه وفقا  
 التالية:الصكوك فيما يخص  لتعهد الشراء وفقا   إشعار ممارسة "(، أن تقدمواالشروط)" الشركة السعودية للكهرباء

 _______________________ المسجل: حامل الصكوكاسم 

 لاير سعودي___________________ :للصكوك القيمة اإلسميةإجمالي 

المعاني نفسها المحددة لها ، سيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذا التوجيه ولكنها غير معرفة في هذا التوجيه
 الشروط.في 

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير

 

 ____________________________ عنه:
 مفوض حسب األصول لصالح ونيابة عن

 

 ____________________________ :حامل الصكوكاسم 

 ____________________________ التاريخ
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 الجزء " ج"
 نموذج إشعار الشراء

  [●] إلى:
 بصفته وكيل حملة الصكوك

 

 الشركة السعودية للكهرباء
 )"الصكوك"( [●]صكوك تنتهي في 

 إشعار الشراء

المؤرخة في  نشرة اإلصدارالمبينة في  الصكوك( من أحكام وشروط اإلخاللحاالت )1-22 للشرطنوجه بموجبه، وفقا  
 وكيل حملة الصكوك"(، الشروط)" الشركة السعودية للكهرباء( الصادرة من م10/2/1322)الموافق  هـ14/0/2205

المحددة أدناه  اإلخاللحالة بسبب وقوع  موجودات الصكوكبشراء  الُمصِدرومطالبة  لتعهد الشراءلممارسة حقوقه وفقا  
 واستمرار تلك الحالة حتى تاريخ هذا اإلشعار.

 _______________________ المسجل: حامل الصكوكاسم 

 لاير سعودي___________________ :للصكوك القيمة اإلسميةإجمالي 

 *:اإلخاللحالة تفاصيل 
 

المعاني نفسها المحددة في ، في هذا التوجيهيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذا التوجيه ولكنها غير معرفة 
 الشروط.

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير

 

 ____________________________ عنه:
 مفوض حسب األصول لصالح ونيابة عن

 
 ____________________________ :حامل الصكوكاسم 

 ____________________________ التاريخ
                                                           

 .التفاصيل بإجيازاذكر  *



 

 

 322  

 

 الجزء " د"
 نموذج إشعار الممارسة

 الشركة السعودية للكهرباء إلى:

 

 الشركة السعودية للكهرباء
 )"الصكوك"( [●]صكوك تنتهي في 

 إشعار الممارسة

 نشير إلى:

 للكهرباء السعودية الشركة من الصادرة (م10/2/1322وافق لما) هـ14/0/2205في  المؤرخةاإلصدار  نشرة (2)
 ؛ و"(نشرة اإلصدار)"

 بالصكوك. و المتعلق الشركة السعودية للكهرباءالصادر من  [●]تعهد الشراء المؤرخ في  (1)

 نشعركم بموجبه بما يلي:

 [اختر واحدا مما يلي وقم بإضافة /حذف ما يناسب]

)علما انه لم يتم إلغائها في وقت الحق( و/ أو  توجيهات قائمة( لقد تسلمنا تاريخ الشراء))د( 5-55للشرط وفقا  ●
( يوما من 03( في أو قبل التاريخ الواقع قبل ثالثين )تاريخ الشراء) )ج(5-55 للشرطوفقا   توجيهات محددة

من  ذاكتاريخ الشراء بخصوص  إشعار ممارسةم* يطلب منا تقديم [[●][●][●][●]الواقع في  تاريخ الشراء
القائمة في ذلك التاريخ،  القيمة اإلسمية للصكوكمن  [●]الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقل عن  حملة الصكوك

 )د(5-55الشرط و الشراء لتعهدالمعني وفقا   تاريخ الشراء في الصكوك موجوداتوعليه يتوجب عليكم شراء 
 ([.الشراء )تاريخ

 فترة الممارسة في نصاب حملة الصكوكمن  شراءإشعارات ( لقد تسلمنا اإلخاللحاالت )4-55للشرط وفقا  ●
 موجودات، فإنه يتوجب عليكم شراء اإلخاللحالة  المحددة أدناه، وطالما تستمر هذه اإلخاللحالة بخصوص 
 (.اإلخاللحاالت )4-55الشرط و تعهد الشراءلفورا  وفقا   الصكوك
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 بالتفصيل[ خالل]فضال وضح حالة اإل

يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذا اإلشعار ولكنها غير معرفة في هذا اإلشعار المعاني نفسها المحددة في 
 نشرة اإلصدار. المبينة فيالصكوك  شروط وأحكام

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير

 ____________________________ عنه:
 مفوض حسب األصول لصالح ونيابة عن

[●]  
 بصفته وكيل حملة الصكوك

 ____________________________ التاريخ
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  4الملحق 
 القوائم المالية

 

 المحتويات:

 م1322 ديسمبر 02عن السنة المنتهية في  للشركة القوائم المالية 
  02عن السنة المنتهية في  بالقوائم المالية للشركةمراجع الحسابات فيما يتعلق  المراجعة الصادر عنتقرير 

 م.1322ديسمبر 
 م1321 ديسمبر 02عن السنة المنتهية في  للشركة القوائم المالية 
  02عن السنة المنتهية في  للشركة بالقوائم الماليةمراجع الحسابات فيما يتعلق  المراجعة الصادر عنتقرير 

 م1321ديسمبر 
 م1320يونيو  03 عن الفترة حتى للشركةالمرحلية  القوائم المالية 
  03عن الفترة حتى  للشركة بالقوائم الماليةمراجع الحسابات فيما يتعلق الصادر عن  الفحص المحدودتقرير 

 م1320يونيو 
 


