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 نشرة إصدار تكميلية
 الشركة السعودية للكهرباء
 م(5/2/1333هـ )الموافق 03/21/2213شركة مساهمة مؤسسة وفقًا ألنظمة المملكة العربية السعودية في 

  2323250100رقم السجل التجاري 
 

قرأ شرة إصدار تكميلية يجب أن ت  هي ن( "النشرة التكميليةأو " "نشرة اإلصدار التكميلية)يشار إليها فيما بعد بـ"هذه النشرة 
 م( والصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء1322يناير  01)الموافق ـ هـ71/0/2205المؤرخة في  اإلصدارمع نشرة 

بقيمة اسمية  لالكتتاب العام م1352صكوك االستثمار التي تنتهي في  بخصوص طرح "(الشركة)يشار إليها فيما يلي بـ"
 "(.نشرة اإلصدار سعودي للصك الوا د )يشار إليها فيما بعد بـ"لاير 203330333 قدرها

 هيئةعلى معلومات ق دمت ب سب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  هذه نشرة اإلصدار التكميليةت توي 
الذين تظهر أسماؤهم  ويت مل أعضاء مجلس اإلدارة "(.الهيئةبالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ" السوق المالية
 نشرة اإلصدارمن نشرة اإلصدار مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في  230على الصف ة 

لى ال د المعقول0 أنه ال توجد أي  التكميلية هذه0 ويؤكدون ب سب علمهم واعتقادهم0 بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وا 
 الهيئةوال تت مل  إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. نشرة اإلصدار التكميليةدي عدم تضمينها وقائع أخرى يمكن أن يؤ 

0 وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو النشرة هذه( أي مسؤولية عن م تويات تداول"وشركة السوق المالية السعودية )"
أو عن  هذه النشرةعن أي خسارة تنتج عما ورد في  اكتمالها0 وتخليان نفسيهما صرا ة من أي مسؤولية مهما كانت

 االعتماد على أي جزء منها.

 

 مديرا اإلصدار ومديرا استقبال العروض ومتعهدا التغطية

 
 

 
 م(01/2/1322)الموافق  هـ71/0/2205صدرت نشرة اإلصدارة التكميلية هذه بتاريخ 
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 هامة اتمالحظ .1
ـ )الموافق هـ71/0/2205بتاريخ وصدرت  الهيئةمت إلى د  ق   صدار التكميليةنشرة اإلبأن  الشركةإدارة يقر أعضاء مجلس 

م( الصادرة عن 1322يناير  01ـ )الموافق هـ71/0/2205المؤرخة في  لنشرة اإلصدارهي مكملة و  م(.1322يناير  01
 .الشركة

واردة في  مهم في أمور جوهرية بعدم وجود تغيير النشرة التكميليةكما في تاريخ هذه  الشركةويقر أعضاء مجلس إدارة 
 .نشرة اإلصدار التكميليةأو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في  نشرة اإلصدار

وال  المصدرتوصية من  نشرة اإلصدار التكميلية0 وال تشكل نشرة اإلصداريجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية إلى جانب 
ويتعين على 0 الصكوكأو أي مستشارين آخرين بشراء  ومتعهدي التغطيةمديري اإلصدار ومديري استقبال العروض من 

كل من يقرأ هذه النشرة ال صول على استشارة مهنية م ايدة ومستقلة  يث تم إعداد هذه النشرة دون األخذ في ال سبان 
 أهداف المستثمر الفردية والوضع المالي له.

نفس المعاني الم ددة لها في هذه  نشرة اإلصدار التكميليةفي يكون للمصطل ات المستخدمة ما لم يذكر خالف ذلك0 
 .نشرة اإلصدار

هذه أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك  نشرة اإلصدار التكميليةقبل إعالن  الصكوكي ق للمستثمر الذي اكتتب في 
رًا لقصر الفترة المتا ة بين . ونظقواعد التسجيل واإلدراج)ج( من 12قبل انتهاء فترة الطرح وذلك بموجب المادة  الصكوك

قبل  الصكوكوتاريخ انتهاء فترة الطرح فإنه ي ق للمستثمر الذي اكتتب في  الهيئةفي موقع  النشرة التكميليةتاريخ نشر 
هـ 12/0/2205بعد انتهاء فترة الطرح و تى نهاية يوم  الصكوكأن يلغي أو يعدل اكتتابه في النشرة التكميلية إعالن هذه 

 م0 على أنه لن يتم استقبال طلبات اكتتاب جديدة بعد انتهاء فترة الطرح.1322 يناير 11الموافق 

الشركات والهيئات على  للصكوكوسيكون التوزيع األولي  األشخاص المؤهلينوبيعها وتسليمها على  الصكوكطرح  يقتصر
الشركات والهيئات من  الصكوكشراء  يةبشركات أو هيئات استثمار الذين ليسوا  لألشخاص المؤهلين. ويمكن االستثمارية
تمام عملية االكتتاب االستثمارية هذه نشرة اإلصدار التكميلية عناية مستلمي  لفت الشركة. وتبعد انتهاء فترة الطرح وا 

  ومراعاة التقيد بها. نشرة اإلصدارالواردة في ضرورة التعرف على جميع القيود 

 
 سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية .2

 
في أي وقت  علم المصدرإذا  الهيئةإلى نشرة إصدار تكميلية أن يقوم المصدر بتقديم على  قواعد التسجيل واإلدراج صتن

 بأي مما يلي: اإلدراجنشرة اإلصدار وقبل  من تاريخ نشر
 

قواعد التسجيل وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار0 أو أي مستند مطلوب بموجب )أ( 
 .إلدراجوا
  ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.)ب( 

 
ور وترى الشركة أنها ت دث تغييرًا مهمًا في أم نشرة اإلصدارنشر وقد علمت الشركة بمعلومات جديدة نشأت بعد تاريخ 

 .نشرة اإلصدار في أو تشكل مسائل مهمة كان يجب تضمينها  نشرة اإلصدارجوهرية وردت في 
 

 لمعلومات الجديدةا .3
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 توقيع اتفاقيات التمويل وشراء الطاقة المتعلقة بمحطة رابغ المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة)أ( 
 

" من ةزيادة الطاقة اإلنتاجي –االستراتيجية العامة الرسالة و الرؤية و  –ملخص المعلومات األساسية إل اقًا بما ذكر في قسم "
محطة رابغ بصدد إقامة م طة مستقلة إلنتاج الطاقة في منطقة رابغ ) الشركة أن من (15-12)ص نشرة اإلصدار 

 (0 فيما يلي مزيد من التفاصيل بخصوص مشروع تلك الم طة.المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة
 

من نشرة  15-12)ص  "زيادة الطاقة اإلنتاجية –واالستراتيجية العامة الرسالة و الرؤية  –ملخص المعلومات األساسية قسم "
 (اإلصدار

 
تقوم ذي سوف 0 والم1320نهاية  في محطة رابغ المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة لمشروعالتمويل  ترتيبات إنهاءتم 

وسيتم .  للشركةالمملوكة  اليًا بالكامل  شركة المرجان إلنتاج الكهرباء بتأسيسها وتطويرها وامتالكها وتشغيلها وصيانتها
شركة رابغ لالستثمار0 وهي شركة مملوكة للشركتين الفائزتين لتمكين  رجان إلنتاج الكهرباءشركة المرفع رأس مال 

د تي كوربوريشن العربية سامسونج سي آنوهما الشركة الدولية للمياه ومشاريع الطاقة )أكوا( وشركة  بمناقصة المشروع
  .م1320نوفمبر  03التفاقية اكتتاب مؤرخة % من ال صص وذلك وفقًا 053 من االكتتاب بالقيمة االسمية في السعودية

 
)ص  "لمستقلة إلنتاج المياه والكهرباءالم طات المستقلة إلنتاج الطاقة والم طات ا –توليد الكهرباء  –وصف الشركة قسم "
 (من نشرة اإلصدار 00-05

 فيما يتعلقنتاج الكهرباء شركة المرجان إل  طويلة األجل مع طاقة اتفاقية شراءم 1320 نوفمبر 03 في الشركةأبرمت 
 وقدرتهامن الطاقة  الم طة نتاجبموجبها المشتري الو يد إلالشركة تصبح 0 الثانية إلنتاج الطاقةالمستقلة محطة رابغ ب

ولمدة عشرين عامًا. وتبلغ القدرة اإلنتاجية المستهدفة لهذه الم طة  تاريخ التشغيل التجاري للم طةبدًء من  اإلنتاجية
 .واط باستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي والخام العربي الخفيف جدًا كوقود ا تياطيميغا 10313

بناًء عليه يلخص الجدول التالي مشاريع الم طات المستقلة إلنتاج الطاقة والم طات المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء 
 كة و صة المجموعة في كل منها:المنتجة  اليًا أو التي التزال ت ت اإلنشاء في الوقت ال الي في الممل

 االسم النوع
القدرة 
 الحالة اإلنتاجية

حصة 
ملكية 
 الشركة

اتفاقية شراء 
 الطاقة

محطات مستقلة إلنتاج 
 المياه والكهرباء

 10753 الجبيل
 %0 بدأ التشغيل ميغاواط

عامًا0 من  13
 الشركةخالل 

عامًا0 من  13 %0 التشغيل بدأ ميغاواط 053 الشقيق
 لشركةاخالل 

 عاماً  13 %0 التشغيل بدأ ميغاواط 033 الشعيبة
محطات مستقلة إلنتاج 

 الطاقة
 20132 رابغ

 عاماً  13 %13 التشغيل بدأ ميغاواط

 20710 الرياض
 عاماً  13 %53 بدأ التشغيل ميغاواط

 عاماً  13 %53ت ت اإلنشاء )يتوقع  17000 القرية
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إنجازها خالل عام  ميغاواط
 م(1322

 10313 1-غراب
 ميغاواط

ت ت اإلنشاء )يتوقع 
إنجازها خالل عام 

 م(1327
 عاماً  13 53%

 
من نشرة  02)ص  "شركة المرجان إلنتاج الكهرباء – الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية –وصف الشركة قسم "

 (اإلصدار
 

محطة لغرض امتالك مشروع  الشركةمن قبل  كشركة تابعة مملوكة بالكامل شركة المرجان إلنتاج الكهرباءلقد تم تأسيس 
لتمكين شركة رابغ لالستثمار0  شركة المرجان إلنتاج الكهرباءوسيتم رفع رأس مال .  رابغ المستقلة الثانية إلنتاج الطاقة

 وهما الشركة الدولية للمياه ومشاريع الطاقة )أكوا( وشركة وهي شركة مملوكة للشركتين الفائزتين بمناقصة المشروع
% من ال صص وذلك وفقًا 053 من االكتتاب بالقيمة االسمية في د تي كوربوريشن العربية السعوديةسامسونج سي آن

 .م1320نوفمبر  03التفاقية اكتتاب مؤرخة 
 

 من نشرة اإلصدار( 127-122اتفاقيات شراء الطاقة" )ص  –قسم "معلومات قانونية 
 

الشركة 0 والتي وقعتها محطة رابغ المستقلة الثانية إلنتاج الطاقةة بمشروع فيما يلي ملخص التفاقية شراء الطاقة الخاص
  .مشروع الم طةالتي ستكون مسؤولة عن  الكهرباءشركة المرجان إلنتاج م مع 1320 نوفمبر 03بتاريخ 

 
 كهرباءاتفاقية شراء الطاقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة رابغ لالستثمار وشركة المرجان إلنتاج ال

تبين جملة  م1320 نوفمبر 03( في "المرجان") شركة المرجان إلنتاج الكهرباءمع  "(االتفاقية)" اتفاقية الشركةأبرمت 
بمقتضاها بتنفيذ المشروع وتوفير الطاقة الكهربائية والقدرة اإلنتاجية للطاقة إلى  المرجانأمور من بينها الشروط الذي ستقوم 

ثالث مجموعات من على أساسها بتوريد الوقود إلى م طة توليد الطاقة التي تتألف من  كةالشر والتي ستقوم  الشركة
(. المحطةومرافق س ب وتصريف مياه الب ر ومرافق الوقود والمرافق والبنى الت تية ذات الصلة ) توربينات الغاز والبخار
والتي تتضمن معدات ومرافق كهربائية  تفاقيةاال " )كما هي معرفة في المرافق الكهربائية الخاصة"وما إن يكتمل إنشاء 

. وتمتد فترة االتفاقية الشركةإلى  يتم نقل ملكية تلك المرافقس ( فإنهمن أخذ الطاقة الكهربائية ونقلها الشركةالزمة لتمكين 
كام اتفاقية شراء عامًا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق وفقًا أل  13

يوم الذي يلي التاريخ الذي تثبت فيه نتائج م أو ال1327 يونيو 2في  للمشروع لتشغيل التجارياتاريخ الطاقة. ويجب أن يقع 
جراءات الف وصات أن  المحطةف وصات أداء  يتوفر فيها ال د األدنى من معايير التشغيل  المحطةأثناء االختبار وا 

التزام بتوريد الوقود ألغراض االختبار والتشغيل التجريبي وكذا التشغيل  الشركة. ويقع على قاً 0 أيهما يأتي ال التجاري
0 وعليه فإن (االتفاقية)كما هي معرفة في  مواصفات الوقود المرجعية. ويجب أن يتوافق الوقود المورد مع للمحطةالمستمر 

( د فعات 1( د فعات القدرة اإلنتاجية؛ و)2) ن رئيسين:. هذا وتتألف التعرفة من عنصريالشركةمخاطر الوقود تقع على 
( القوة القاهرة السياسية. وهذا التمييز 1( القوة القاهرة الطبيعية؛ و)2) الطاقة الكهربائية. وهناك فئتان ل االت القوة القاهرة:

طولة عندما ي مَنع طرف من أداء يتسق مع النهج المتبع في مشاريع الطاقة المستقلة األخرى. وتقع  الة القوة القاهرة الم
يومًا متتابعة. ويجوز إنهاء اتفاقية شراء الطاقة  015التزاماته وفقًا التفاقية شراء الطاقة نتيجة ل الة قوة قاهرة تستمر لفترة 

أو  الشركةأو وقوع  االت إخالل من الشركة المنفذة للمشروع أو وقوع  االت إخالل من  تاريخ اإلقفاللعدم  دوث 
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سبب على  الشركة. ويعتمد مبلغ اإلنهاء مست ق الدفع من (االتفاقية)كل ذلك كما هو معرف في  مطولةقوة قاهرة  دوث ل
 .اإلنهاء

 
 المجموعة وقطاع الكهرباء في المملكة هيكلة إعادة)ب( 

 
إعادة هيكلة  لتعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء عن طريق الحكومةإلى مبادرة  قد تطرقت شرة اإلصدارن يث إن 
 وذلك في المواضع التالية:للشركة، وت ويل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع إلى شركات أخرى تابعة المجموعة 

 
 " ربما تواجه المجموعة  –العوامل المتعلقة بنشاط الشركة والسوق الذي تعمل فيه  –عوامل المخاطرة قسم

لنفقات الرأسمالية في المستقبل0 أو أن هذه االستراتيجية وخطط صعوبات في تنفيذ استراتيجيتها الكلية وبرنامجها ل
 (11" )ص التوسع ربما ال تنجح من األساس

 " ا تمال تعرض المجموعة  –العوامل المتعلقة بنشاط الشركة والسوق الذي تعمل فيه  –عوامل المخاطرة قسم
 (15" )ص للمنافسة

 " (07-01" )ص التوزيع –و دات األعمال  –وصف الشركة قسم 
 " (02-00" )ص  إعادة هيكلة أعمال المجموعة –وصف الشركة قسم 
 " (201-205" )ص موجودات الصكوكقسم 

 
0 وقد المجموعة بإعادة هيكلةالترتيبات المتعلقة بخصوص  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج معتنسق  الشركةفإن 
 :0 أبرزهاالهيكلة إعادة تتعلق بعمليةعلى عدة تفاصيل إضافية  ذلك اشتمل

 
 اد خطة تطوير ليكون مسؤواًل عن إعدو  الشركةليصبح و دة مستقلة ضمن  "المشغل المستقل للنظام" فصل

دارة وتشغيل مراكز الت كم. امنظومة الكهرباء وتشغيله  وتطوير وا 
  إنه من 0 فالمجموعةسوف تظل هي مشتري الوقود لصالح  الشركةمن أن  نشرة اإلصدارإل اقًا بما ذكر في

0 يكون مرتبطًا مباشرة بالرئيس "المشتري الرئيسللقيام بدور " الشركةكيان جديد ضمن  المتوقع است داث
 .للشركةالتنفيذي 

  في الوقت ال اضر أي خطط لبيع أي من  صصها في  الشركةأنه ليس لدى نشرة اإلصدار وعلى أنه قد ذكرت
بالتنسيق  ،ستقومالشركة أو شركة التوزيع التابعة0 إال أن  رباءشركة النقل الوطنية للكهشركات توليد الطاقة أو 

عداد دراسة شاملة لقطاع الكهرباء تتضمن  الكهرباء واإلنتاج المزدوج،تنظيم هيئة مع  بمراجعة تلك الخطط وا 
 الرؤية المستقبلية للقطاع ودراسة الخيارات المطرو ة لزيادة المنافسة ورفع مستوى األداء.

  أن شركة التوزيع التابعة سوف تقوم بعد تأسيسها بتأجير شبكة التوزيع إلى نشرة اإلصدار ذكرت وعلى أنه قد
وشركة التوزيع فيما  الشركةه لم تتقرر بعد كيفية تنظيم العالقة بين تود أن توضح أن الشركةإال أن  الشركة

هيئة تنظيم و الشركةمن قبل خاضعة للدراسة  يخص الشبكة وأن أي ترتيبات مستقبلية فيما بينهما ما زالت
 .الكهرباء واإلنتاج المزدوج

 
 )ج( الرئيس التنفيذي للشركة

 
 (نشرة اإلصدار من 221-221)ص  "التنفيذيةاإلدارة  –قسم "اإلدارة والموظفون 
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بداًل من  لشركةلقد أصدر قرارًا بتعيين المهندس زياد بن م مد الشي ة رئيسًا تنفيذيًا  مجلس اإلدارةأن  نشرة اإلصدارذكرت 
م.  وقد تسلم المهندس زياد الشي ة بالفعل 1322يناير  2المهندس علي بن صالح البراك0 على أن يسري القرار اعتبارًا من 

كما أنه قد  ل م ل المهندس علي البراك في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشي ات والمكافآت  للشركةمهامه كرئيس تنفيذي 
 :لم ة عن مؤهالت الرئيس التنفيذي الجديدما يلي وفيوالموارد البشرية. 

 لرئيس التنفيذياالمهندس زياد محمد الشيحة، 

 الشركةمجلس إدارة  عين في وكان قبل ذلك قدم0 1322يناير  2ع يِّن المهندس زياد الشي ة كرئيس تنفيذي للشركة في 
ثل لشركة أرامكو السعودية قبل أن يتم استبداله في م كمم1321من قبل الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت في يناير 

أرامكو عمل المهندس زياد الشي ة سابقًا لدى شركة م. و 1320ميد بن أ مد العمير في عام ذلك المنصب بالمهندس عبدال 
كمهندس  م كمتدرب في إدارة خطوط األنابيب. وانضم إلى برنامج التنمية المهنية2002في عام التي انضم إليها السعودية 
م ومنذ ذلك ال ين شغل مناصب مثل مدير تطوير األعمال الجديدة ومدير العالقات العامة ومدير تخطيط 2000في عام 

في مختلف األقسام واإلدارات0 بما في ذلك قسم العمليات والصيانة وقسم الهندسة وعمل المرافق لدى أرامكو السعودية 
وشغل كذلك منصب نائب رئيس التخطيط  0وط األنابيب داخل وخارج المملكةطفي مرافق النفط والغاز وخو والمشروعات0 

العام أل د المشاريع المشتركة الدولية ألرامكو السعودية في جمهورية الفلبين. و صل على درجة البكالوريوس في الهندسة 
م وعلى درجة الماجستير في 2000م الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن0 بالمملكة العربية السعودية0 في عا

0 وعلى درجة ماجستير م2002من جامعة رايس0 بالواليات المت دة األمريكية0 في عام  )نظم الت كم(الهندسة الكهربائية 
م.  وقد شغل المهندس 1331ة من معهد ماساتشوستس للتقنية0 بالواليات المت دة األمريكية0 في عام إدارة األعمال التنفيذي

النفط والغاز0 وذلك من  قطاعفلبينية تعمل في  مساهمةوهي شركة  0شركة بترون مجلس اإلدارة فيالشي ة عضوية زياد 
 تابعة ألرامكو ذات مسؤولية م دودةوهي شركة  0أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة0 وشركة م1332م إلى 1331عام 

 م.1320م إلى 1322وذلك من عام 0 االستثمار في مجال تقنيات الطاقةالسعودية تعمل في قطاع 
 

 :للشركةوبناًء على ما سبق0 يوضح الجدول أدناه تفاصيل فريق اإلدارة التنفيذية 
  

 المنصب االسم
 الرئيس التنفيذي  ............................ المهندس زياد م مد الشي ة

 نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد  ........................ المهندس فؤاد بن جويد الشريبي
 نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوزيع وخدمات العمالء   ....................... رالمهندس سعد بن  مد المنصو 

 نائب الرئيس التنفيذي للمالية  ....................... األستاذ أ مد بن م مد الجغيمان
 نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع  .................. المهندس صالح بن ناصر الس يباني 

 ورصد األداء نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط          ........................ المل م  بن أ مد األستاذ مبارك
 المراجع العام  ................  األستاذ نذير بن عبد الم سن خاشقجي

 نائب رئيس أول للشؤون القانونية  .......................  األستاذ مطلق بن م مد المطلق
 نائب رئيس أول للخدمات العامة  .......................... األستاذ م مد بن عيسى قدوره

 نائب رئيس أول للشؤون العامة  ............... األستاذ عبد السالم بن عبد العزيز اليمني
 نائب رئيس أول للموارد البشرية  ............................ ألستاذ إبراهيم م مد بالغنيما

 نائب رئيس أول لسلسلة اإلمداد والعقود  ................. المهندس عبد الكريم بن عبد اهلل الزكري
بالمملكة العربية  الرئيس التنفيذي0 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء  ............................. فرج عويض الدكتور م مد

 السعودية
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 ةلتغير السيطر حالة شراء  .4

  
على إدراج  الشركةوافقت فقد  تقديم طلبات االستثمارالم تملين خالل فترة  نمن المستثمريالواردة استجابًة للمال ظات 

أن يلزم  لحامل الصكوكيجوز الجديد  الشرط. وبموجب هذا شروط وأحكام الصكوكفي قسم  ("3-11شرط ال")شرط جديد 
الذي يملكون حملة الصكوك  شريطة أن يقدم، السيطرةتغير في ع  الة أو كلها عند وقو  الصكوكبشراء أي من  المصدر
حملة الصكوك المحققين )" كما هي قائمة في ذلك الوقت القيمة االسمية للصكوكمن  % على األقل15 مجتمعين
 .3-11 للشرطوفًقا  السيطرةتغير في ال ول  الة  وكيل حملة الصكوكإلى  إشعارات شراء "(للنصاب

 
وتقديم  السيطرةتغير في الال ق بعد  صول  الة  وكيل حملة الصكوكل المصدرسوف يمنح 0 هد الشراءتعوبموجب 

المصدر في أن يلزم  3-11للشرط وفًقا  وكيل حملة الصكوكإلى  حملة الصكوك المحققين للنصابمن  إشعارات الشراء
 . المتعلق بها السيطرةتغير في الشراء  بسعرراء إشعارات الشالذين قدموا حملة الصكوك المتعلقة بذلك من وك الصكبشراء 

 
حكومة المملكة العربية تقع عندما ال تعود  "السيطرةفي  تغيرال الة "فإن التعهد بالشراء، الجديد و 3-11الشرط  ولغرض

يد عن تملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يز  حكومة المملكة العربية السعوديةجهة أو هيئة في  ةأو أيالسعودية 
 .المصدرأو تسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على  لُمصِدرل% من رأس المال المصدر 53
 

شروط من قسم " 2 الشرطفقد تمت إضافة التعريفات التالية إلى  كما هو موضح أعاله0 0-22الشرط إلضافة  اً وتبع
 ":وأ كام الصكوك

 
ة العربية السعودية أو أية جهة أو هيئة في  كومة المملكة يقع عندما ال تعود  كومة المملك"التغير في السيطرة" 

أو تسيطر المصدر % من رأس مال 53العربية السعودية تملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن 
 .المصدربصورة مباشرة أو غير مباشرة على 
 .0-22 الشرطله نفس المعنى الموضح في "تاريخ ممارسة لتغير في السيطرة" 

 .0-22 الشرط" له نفس المعنى الموضح في رة ممارسة لتغير في السيطرة"فت
 .0-22 الشرطله نفس المعنى الموضح في "إشعار التغير في السيطرة" 

0 المبلغ الم سوب وفًقا إشعار شراءيصدر بشأنه  يعني فيما يخص كل صك"سعر شراء التغير في السيطرة" 
 :ر في السيطرةتاريخ ممارسة لتغيللمعادلة التالية في 

 + د س x)أ/ب( 
  يث:

 .للصكأ= القيمة االسمية 
 .تاريخ الممارسة لتغير في السيطرةقائمة في ال إجمالي القيمة االسمية للصكوكب=  
 .تاريخ الممارسة لتغير في السيطرةطبق في نالم سعر الشراءس= 

تاريخ غير المدفوعة كما في لت والتي ما زا الصكعن ذلك  المست قة مبالغ التوزيع الدوريةد = مجموع 
 .الممارسة للتغير في السيطرة

 
 :ليةالتا كما تم تعديل التعريفات
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 (. االت الممارسة) 22 الشرط" له نفس المعنى الم دد له في إشعار الممارسة"
 .بالصكوكالمتعلقة م( 01/2/1322)الموافق هـ 71/0/2205" تعني نشرة اإلصدار بتاريخ نشرة اإلصدار"
بالمائة الذين يمثلون ما ال يقل عن ثالثة وثالثين  حملة الصكوك" يعني0 في أي تاريخ0 اب حملة الصكوكنص"
 القائمة في ذلك التاريخ. القيمة االسمية للصكوكمن إجمالي %( 00 0/2)
 

 لتصبح )على التوالي( كما يلي:
 

ا بالصيغة المدرجة في الجزء "د" يكون جوهريً  المصدرإلى  وكيل حملة الصكوكإشعار من " إشعار الممارسة"
 .نشرة اإلصدارمن  2من المل ق 

 بالصكوكالمتعلقة ( م1322يناير  01)الموافق  هـ71/0/2205 المؤرخةتعني نشرة اإلصدار  "نشرة اإلصدار"
وأي نشرة إصدار ( م1322يناير  01)الموافق  هـ71/0/2205ونشرة اإلصدار التكميلية المتعلقة بها المؤرخة 

 .يلية أخرى متعلقة بهماتكم
 : يعني0 في أي تاريخ "نصاب حملة الصكوك"

 االسمية القيمة من األقل على% 15 مجتمعين يملكون الذين حملة الصكوك 3-11الشرط لغرض  2
 التاريخ. ذلك في القائمة للصكوك

مائة الذين يمثلون ما ال يقل عن ثالثة وثالثين وثلث بال حملة الصكوك :لسائر األغراض األخرى 1
 في ذلك التاريخ. القائمة للصكوك القيمة االسمية %( من إجمالي00 0/2)

 
 بناًء على ما سبق:

 
( بأكمله بالشروط واأل كام المدرجة 202-213)ص نشرة اإلصدار " في شروط وأ كام الصكوكيستبدل قسم " (أ )

 هذه. نشرة اإلصدار التكميليةمن  2في المل ق 
من  2 المل قتعتبر إشارة إلى الشروط واأل كام الواردة في  نشرة اإلصدار في ""الشروط" أو شرطكل إشارة إلى " (ب )

 هذه. نشرة اإلصدار التكميلية
 هذه. نشرة اإلصدار التكميليةمن  1بأكمله بالمل ق  نشرة اإلصدارمن  2الجزء "ج" من المل ق يستبدل  (ج )
 هذه. نشرة اإلصدار التكميليةن م 0بأكمله بالمل ق نشرة اإلصدار من  2المل ق  الجزء "د" من يستبدل (د )
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 1الملحق 
 شروط وأحكام الصكوك

وفقًا أل كامه  بالصك الرئيسيفيما يلي نص شروط وأ كام الصكوك التي سترفق )بعد اإلكمال والتعديل( 
 وتنطبق عليه. 

 مقدمة 

دراجها في  الصكوكتم رفع طلب لتسجيل  "( في المملكة ئةهيئة السوق المالية )"الهيلدى  القائمة الرسميةوا 
 "(.المملكةالعربية السعودية )"

"(  صة مشاعة غير قابلة للتجزئة في الصكوك)" م1352التي ستنتهي في  صكوك االستثماريمثل كل صك من 
( وتتساوى فيما بينها في األولوية دائًما. وت فظ "الشروط")طبقا لتعريفها في هذه  موجودات الصكوكملكية 

 "0 وهو مصطلح يتضمن أي خلفأمين موجودات الصكوك)" ركة الكهرباء للصكوكشلدى  موجودات الصكوك
"( حملة الصكوكالمسجلين )" حملة الصكوك( لمصل ة بموجودات الصكوكفيما يتعلق  ألمين موجودات الصكوك

( بين لشروط""اأو قريًبا منه )كما هو معرف في هذه  تاريخ اإلقفال"( ي برم في إعالن الوكالةوفقًا إلعالن وكالة )"
0 011055 ص.ب. 2-التي يقع عنوانها المسجل في أبراج غرناطة0 المبنى رقم أالشركة السعودية للكهرباء، 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتالو أمين موجودات الصكوك"( والمصدرالرياض0 المملكة العربية السعودية0 )"
ابق الرابع0 مبنى المكتب الرئيسي0 طريق الملك في الطويقع عنوانها المسجل وكيال لحملة الصكوك، بصفتها 

وكيل حملة )"0 المملكة العربية السعودية 022211 الرياض 010252 ص. ب. 720فهد0 برج ليجند0 المبنى 
ن بالصكوكفيما يتعلق  حملة الصكوك لوكيل" وهو مصطلح يشمل أي خلف الصكوك  المصدرالتزامات (. وا 

مباشرة وغير مخفضة في األولوية وغير مضمونة بأي نوع من الرهونات  هي التزامات الصكوكبالدفع بموجب 
متساوية في رتبتها مع سائر المطالبات الصكوك بموجب  المصدرالمالية تجاه  حملة الصكوكوستكون مطالبات 

 غير المضمونة وغير المخفضة األولوية التي يطلبها دائنو المصدر اآلخرون ما عدا تلك التي تملك األولوية
 .بموجب األنظمة السارية

بصفة أميٍن  أمين موجودات الصكوكللعمل بصفة وكيٍل وي عي ن  حملة الصكوك وكيلالوكالة0 ي عي ن إلعالن ووفًقا 
باكتتابه وشرائه وامتالكه  حامل صكوك0 ويعدُّ كل حملة الصكوكوذلك لصالح ونيابة عن  لموجودات الصكوك

0 حملة الصكوك إمكانية0 بما في ذلك0 على سبيل المثال ال ال صر0 الةإعالن الوكموافًقا على شروط  للصكوك
يوم على األقل  03بإرسال إشعار قبل  لوكيل حملة الصكوكعن طريق قرار الجمعية غير العادية0 إلغاء تعيينهم 

بما  وكوكيل حملة الصكمن تاريخ إلغاء التعيين0 وعلى أن ال ينفذ إلغاء التعيين ذلك قبل أن يعين من يخلف 
 .إعالن الوكالةيتوافق مع 

طبقا لما هو  الصك الرئيسيالتي يمثلها  الصكوك" تعد إشارة إلى صكوكإلى كلمة " الشروطإن اإلشارة في هذه 
 (. الصيغة والفئة) 1 الشرطموضح في 

اتفاقية )" ريخ اإلقفالتا وفقًا التفاقية إدارة الدفعات التي ستبرم في أو قريبا من بالصكوكالدفعات المتعلقة وت سدَّد 
0 التي يقع عنوانها المسجل في الطابق الرابع0 شركة السعودي الفرنسي كابيتالو المصدر"( بين إدارة الدفعات

0 022211 الرياض 010252 ص. ب. 720مبنى المكتب الرئيسي0 طريق الملك فهد0 برج ليجند0 المبنى 
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"0 وهو مصطلح يشمل أي خلف أو مدير دفعات مدير الدفعاتبصفته مدير الدفعات )"المملكة العربية السعودية؛ 
 ( وأطراف أخرى. الصكوكآخر يتم تعيينه بخصوص 

 وكيل0 أنه قد فوض وصادق ووافق على قيام للصكوكأولي0 باكتتابه وشرائه وتملكه  حامل صكوكويعتبر كل 
( التي هو "الشروط"ي هذه )كما هي معرفة ف وثائق الصكوكبإبرام  أمين موجودات الصكوكو حملة الصكوك

 . وثائق الصكوكطرف فيها وعلى شروط وأ كام كل وثيقة من 

"( وتخضع الشروط)كما هي معرفة في هذه " لوثائق الصكوكهي ملخصات  الشروط إن بعًضا من نصوص هذه
كما أنهم  المنطبقة عليهم وثائق الصكوكبال قوق الناشئة عن مواد  حملة الصكوكأل كامها التفصيلية0 ويتمتع 

إعالن قائمة0 فسوف تتوفر نسخ من  الصكوك ملزمون بما جاء فيها ويعد ون على علم بها. وطالما كانت أي من
)كما ورد وتعهد الشراء  الوكالة، واتفاقية إدارة موجودات الصكوك واتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك

أثناء ساعات العمل المعتادة في  تاريخ اإلقفالمن اعتباًرا حملة الصكوك التعريف في هذه الشروط( لمعاينة 
0 والمشار إلى عناوينهم في حملة الصكوك وكيلو أمين موجودات الصكوكو المصدرالمكاتب الم ددة لكل من 

  .نشرة اإلصدارمن  0" في الصف ة رقم األطراف والمستشارونقسم "

 تعريفات . 1

 تالية ما يلي: تعني المفردات والمصطل ات ال "الشروط"في هذه 

 في الفترة المعنية تكاليف المدير المسموح بهاسنويا من  %2" تعني األتعاب اإلدارية بواقع األتعاب اإلدارية"
 . اتفاقية إدارة موجودات الصكوك بصورة نصف سنوية وفقًا للتفصيل الوارد فيالمصدر والمست قة الدفع إلى 

والمطاِبقة لفئات  مدير موجودات الصكوكلتكاليف التي يتكبدها " تعني مجموع اتكاليف المدير المسموح بها"
المعنية خدمات القياس فيما يتعلق بتقديم  اتفاقية إدارة موجودات الصكوك من 2 المل قالتكاليف المبينة في 

تزيد  فترة توزيع دوري0 على أال  تشكل أية تكاليف يتم تكبدها خالل أي العمالء المحددينإلى  للعدادات المحددة
 ألغراض تكاليف المدير المسموح بها)بالنسبة والتناسب لتلك الفترة(0 جزًءا من المبلغ األقصى المسموح به عن 

 . وثائق الصكوك

لقاء  وكيل حملة الصكوكو لمدير الدفعاتتعني األتعاب والرسوم المستمرة )إن وجدت( المست قة  "أتعاب الوكالة"
أو0 وفق مقتضى ال ال0 في اتفاقية إدارة الدفعات هو موضح بالتفصيل في كما بالصكوك خدماتهم فيما يتعلق 

لمدير  لاير سعودي سنويَا وي دفع 550333أتعاب دورية مقدارها  وكيل حملة الصكوك)ي دفع إلى  إعالن الوكالة
 (. صكوكاللاير سعودي سنويَا لقاء الخدمات المقدمة منهم فيما يخص  550333أتعاب دورية مقدارها  الدفعات

تعني لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية المشك لة بموجب نظام السوق المالية "لجنة االستئناف" 
م( بتعديالته0 أو أية لجنة 1330يوليو  02هـ )الموافق 1/1/2212بتاريخ  03الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 تخلفها. 

ريعات والقوانين واألوامر واأل كام والتوجيهات والتعاميم والقرارات يعني كافة األنظمة والتش"النظام المعمول به" 
 الوزارية واللوائح المعمول بها. 
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 تاريخ اإلقفالللصكوك عند  القيمة اإلسمية اإلجمالية" تعني قيمة النسبة المت صلة من قسمة النسبة المنطبقة"
شراء الصكوك أو موجودات )ت( )0 للشرطكما قد يتم تخفيضها وفقًا أو  لاير سعودي 1033303330333على 

 . ( من وقت إلى آخرالصكوك

 (. الصيغة وفئة اإلصدار) 1الشرط " تعني المعنى المشار إليه في الملكية المصرح بها"

سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية  0بفترة التوزيع الدوري" يعني0 فيما يتعلق معدل العمولة األساسي"
( معدل العمولة األساسي)ب( ) 7 للشرط0 والذي يت دد وفقًا (SIBOR السعودي لثالثة أشهر )على ودائع اللاير

 المعنية.  بفترة التوزيع الدوري فيما يتعلق

 " يعني اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل المعتاد في مدينة الرياض. يوم العمل"

  (.لتواريخ قيد الت ويل والفترات المقفلة)ج(  3الشرط إليه في المعنى المشار  لها" "الفترات المقفلة
يقع عندما ال تعود  كومة المملكة العربية السعودية أو أية جهة أو هيئة في  كومة المملكة "التغير في السيطرة" 

بصورة أو تسيطر المصدر % من رأس مال 53العربية السعودية تملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن 
 .المصدرمباشرة أو غير مباشرة على 

 .0-22 الشرطله نفس المعنى الموضح في "تاريخ ممارسة لتغير في السيطرة" 

 .0-22 الشرط" له نفس المعنى الموضح في "فترة ممارسة لتغير في السيطرة

 .0-22 الشرطله نفس المعنى الموضح في "إشعار التغير في السيطرة" 

0 المبلغ الم سوب وفًقا إشعار شراءيصدر بشأنه  يعني فيما يخص كل صكالسيطرة" "سعر شراء التغير في 
 :تاريخ ممارسة لتغير في السيطرةللمعادلة التالية في 

 + د س x)أ/ب( 

  يث:

 .للصكأ= القيمة االسمية 

 .تاريخ الممارسة لتغير في السيطرةقائمة في ال إجمالي القيمة االسمية للصكوكب=  

 .تاريخ الممارسة لتغير في السيطرةطبق في نالم ءسعر الشراس= 

تاريخ غير المدفوعة كما في والتي ما زالت  الصكعن ذلك  المست قة مبالغ التوزيع الدوريةد = مجموع 
 .الممارسة للتغير في السيطرة

 . نشرة اإلصدارمن  1" له نفس المعنى الموضح في الصف ة رقم "تاريخ اإلقفال

م( 2000نوفمبر  03هـ )الموافق 22/30/2220بتاريخ  210عني قرار مجلس الوزراء رقم " ي161القرار رقم "
بالقرار  ( وفق تعديلهموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية" من المل ق )أ( من 2)كما هو مبين في الفقرة "

 وكما يتم عليه من تعديالت أو تغييرات أو يضاف إليه من مال ق من وقت آلخر.  171رقم 
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م( 1333أكتوبر  23هـ )الموافق 21/7/2212وتاريخ  273" يعني قرار مجلس الوزراء رقم 171القرار رقم "
( وكما يتم عليه من التفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك" من المل ق )أ( 1)كما هو مبين في الفقرة "

 تعديالت أو تغيرات أو يضاف إليه من مال ق من وقت آلخر. 

لفصل في منازعات األوراق المالية المشك لة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي " لجنة ا"اللجنة
 أية لجنة تخلفها.  وأبتعديالته  (م1330ليوليو  02هـ )الموافق 1/1/2212بتاريخ  03رقم م/

 . الصكوك" تعني شروط وأ كام الشروط"

 ". المقدمةفي "" له نفس المعنى الموضح آنفا أمين موجودات الصكوك"

 ".المقدمة" له نفس المعنى الموضح آنفا في "إعالن الوكالة"

هـ الصادرة من 10/0/2210ر بتاريخ -373231تعني رخصة التوزيع والتوريد بالتجزئة رقم رخصة التوزيع" "
  تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. هيئة

 االت ) 1-22 الشرطد لها في الفقرة "د" من " لها نفس المعنى الم دحالة إعادة هيكلة قطاع التوزيع"
 (. اإلخالل

 (. اإلخالل االت ) 1-22 الشرط" لها نفس المعنى الم دد لها في اإلخاللحالة "

 . التغير في السيطرةأو  تاريخ الشراءأو أي  اإلخاللحاالت " تعني أي  الة من حالة الممارسة"

الجزء "د" من يكون جوهرًيا بالصيغة المدرجة في  المصدرإلى  وكيل حملة الصكوكإشعار من " إشعار الممارسة"
 . نشرة اإلصدارمن  2المل ق 

 (.  االت الممارسة) 22 الشرط": لها نفس المعنى الم دد في فترة الممارسة"

 .م1352يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري" يعني تاريخ االنتهاء"

أو  م1322م أو يناير 1302م أو يناير 1312يناير يقع في ريخ الشراء تا " يعني0 بالنسبة أليالمبلغ اإلضافي"
الثالث الذي  يوم العملكما هي في  للصكوك القيمة االسميةمن إجمالي  %05 مبلغا يساوي تاريخ االنتهاء
 0 وفق مقتضى ال ال. تاريخ االنتهاءالمعني أو تاريخ الشراء  يسبق مباشرة

الممثلة في اجتماع يعقد  سب  الصكوكار الذي يصدر بأغلبية ال تقل عن نصف " يعني القر القرار غير العادي"
 . لحملة الصكوكاألصول 

 . الصكوك" تعني الصيغة المسجلة للصك الرئيسي الذي يمثل الصك الرئيسي"

بما في  المديونيةآخر لسداد هذه  شخص0 أي التزام على شخصألي  مديونية" يعني0 فيما يتعلق بأية الضمان"
 لك دون  صر: ذ

 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  (ب)

 خدمات من أجل توفير األموال الالزمة لتسديد تلك المديونية. 
  أي تعويض عن تبعات أي تعثر في سداد هذه المديونية. (ت)
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 لت مل مسؤولية هذه المديونية. أي ترتيب آخر (ث)

" تعني أية مديونية على أي شخص عن أموال مقترضة أو تم جمعها بما في ذلك )دون  صر( أية المديونية"
 مديونية مقابل أو تتعلق بما يلي: 

 مبالغ تم جمعها بموجب أي تسهيل بشراء سندات.  (أ)
وفقًا للنظام المطبق والمعايير  مبلغ أي مطلوبات خاصة بعقود إيجار أو شراء بالتقسيط تعتبر0 (ب)

 الم اسبية المتعارف عليها0 تموياًل أو رأسمال تأجيري. 
 يوما.  03مبلغ 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  صر اتفاقية بيع أو شراء آجل( لها  (ث)

 فس األثر التجاري لالقتراض. ن
 مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض" يعني االستمارة التي يتعين تقديمها إلى نموذج طلب االستثمار"

 .الصكوكالراغبين في شراء  األشخاصمن  فترة تقديم طلبات االستثمارقبل انتهاء  التغطية ومتعهدي

 هـ0/0/2205والتي تبدأ من يوم  الصكوكيم طلبات االستثمار في " تعني فترة تقدفترة تقديم طلبات االستثمار"
 التاريخ. ذلكأيام من  7وتنتهي بعد ( م1322يناير  0)الموافق 

" يعني إتش إس بي سي العربية السعودية الم دودة التغطية ومتعهدي مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض"
0 المملكة العربية السعودية وشركة 022220 الرياض 0302ويقع عنوانها المسجل في طريق العليا0 ص. ب. 

السعودي الفرنسي كابيتال ويقع عنوانها المسجل في الدور الرابع من مكتب المقر الرئيسي0 شارع الملك فهد0 برج 
 0 الرياض0 المملكة العربية السعودية.010252 ص.ب. 720ليجند0 المبنى رقم 

كما  مدير الدفعاتوللُمْصِدر ددة كـ"الهامش" والمنشورة في المواقع االلكترونية " يعني النسبة السنوية الم الهامش"
 . نشرة اإلصدار في  "االكتتاب والبيعالمعنون بـ " هي مبينة في القسم

عنه بمبلغ تناسبي باللاير  المعبر)و تكاليف المدير المسموح بها " يعني مبلغ المبلغ األقصى المسموح به"
وتنتهي في أول  تاريخ اإلقفاللاير سعودي سنوًيا للفترة التي تبدأ في  53( وال يزيد عن محددعداد السعودي لكل 
0 فهو المبلغ الذي تاريخ الشراء التالي تى  الفترة األولى "( ولكل فترة ال قة بينالفترة االولى)" تاريخ شراء

ك الفترة وبناًء على التكاليف الفعلية قبل بدء تل مدير موجودات الصكوكو حملة الصكوك وكيلتفاوض عليه وقبله 
 في الفترة المنصرمة والتكاليف المتوقعة للفترة التالية.

صدار الفواتير كما هو موضح في "رسوم العدادات " تعني الرسوم المتعلقة بقراءة وصيانة عدادات الكهرباء وا 
الت على تلك الرسوم من وقت إلى وبما قد تجريه الجهات ال كومية المختصة في المملكة من تعدي 210القرار 
 آخر.

 

 :بعمالئه المحددينفيما يتعلق  المصدري قصد بها الخدمات التالية التي يقدمها  "خدمات القياس"
العمالء بتركيبها في منشآت  المصدرقراءة وصيانة عدادات استهالك الكهرباء التي قام   )أ(

 ؛المحددين
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صدار وتوزيع الفواتير على  )ب( نظير جميع الخدمات التي يقدمها لهم  العمالء المحددين إعداد وا 
 ؛المصدر

 (. موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى الم دد له في صافي الدخل"

  لاير سعودي.0203330333 وتبلغ صك " تعني القيمة االسمية لكلالقيمة االسمية"

 ". المقدمةي "" لها نفس المعنى الم دد لها آنفا فاتفاقية إدارة الدفعات"

 ". المقدمة" له نفس المعنى الم دد له آنفا في "مدير الدفعات"

بعد تقديم إشعار الممارسة0 في أي  الصكوك المصدر" يعني المبلغ الذي يشتري فيه إخاللمبلغ التوزيع في حالة "
 ن )أ( و )ب( أدناه:. ويساوي هذا المبلغ  اصل جمع المبالغ الموض ة في الفقرتيتاريخ الشراءيوم ما عدا في 

القادم لو لم يقدم  تاريخ التوزيع الدوري الذي كان سيتم دفعه في مبلغ التوزيع الدوري اصل ضرب  ( أ)
0 فإن الرمز "س" سيعني في مبلغ التوزيع الدوري)بشرط أنه لغرض  ساب  إشعار ممارسة

الذي  التحويلتاريخ قيد القائمة كما في  الصكوكلتلك  القيمة االسميةهذه ال الة إجمالي 
 يسبق مباشرة تاريخ ذلك الشراء( مع

السابق مباشرة و تاريخ ذلك الشراء؛  تاريخ التوزيع الدوري عدد األيام بين .2
 مقسمًا على

 تاريخ التوزيع الدوريالسابق مباشرة و  تاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين  .1
 يوًما؛ و 013المجدول القادم ي سب على أساس أن في السنة 

الذي  المبلغ اإلضافي( 1في تاريخ ذلك الشراء0 أو ) االحتياطي( المبالغ القائمة كرصيد دائن في 2) ( ب)
0 وفق مقتضى ال ال0 تاريخ االنتهاءالتالي المجدول أو  تاريخ الشراءكان سيتوجب دفعه في 

 ذلك الشراء0 أيهما أقل.  لو لم ي صل

 (. التوزيع الدوري) 7 الشرطي " له نفس المعنى الم دد له فتاريخ التحديد الدوري"

 (. التوزيع الدوري) 7 الشرط" له نفس المعنى الم دد له في مبلغ التوزيع الدوري"

 03من كل سنة0 ابتداء من  يناير وأبريل ويوليو وأكتوبرمن شهر  الثالثين" يعني اليوم تاريخ التوزيع الدوري"
الذي يليه  يوم العمل تاريخ التوزيع الدوري 0 سيكونليوم عمبشرط أنه إذا لم يكن ذلك اليوم 0 م1322أبريل 

 الذي يسبقه مباشرًة )إذا وقع في الشهر التقويمي التالي(. يوم العمل )إذا كان نفس الشهر التقويمي( أو 

على أال  تاريخ توزيع دوري  تى أول  تاريخ اإلقفال" تعني الفترة التي تبدأ من وتشمل فترة التوزيع الدوري"
 التالي على أال  تشمله.  تاريخ التوزيع الدوريوتشمله  تى تاريخ توزيع دوري وكل فترة ال قة من أي تشمله0 
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 للُمصدرتقع على أي من األصول أو اإليرادات ال الية أو المستقبلية  رهونات" تعني أية الرهونات المسموح بها"
 أو أي جزء منها بخصوص: 

ك دون  صر أي عملية تسنيد أصول أو تمويل مشروع( أي تمويل يعتمد على األصول )بما في ذل ( أ)
هو األصول أو  الرهوناتيكون فيها المصدر الرئيسي لتسديد االلتزامات المضمونة بتلك 

 . المصدر0 دون  ق الرجوع على الرهوناتاإليرادات الخاضعة لتلك 

 أي ترتيب لتمويل إسالمي.  ( ب)

 أن يكون مضمونًا.  اليةهيئة السوق المأي إصدار م لي ألوراق مالية تطلب  ( ت)

يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو  كومة أو هيئة  كومية أو منشأة  "الشخص"
 أخرى سواء كان لها شخصية قانونية مستقلة أم ال. 

 وكبالصكالمتعلقة ( م1322يناير  01)الموافق  هـ71/0/2205 المؤرخةتعني نشرة اإلصدار  "نشرة اإلصدار"
وأي نشرة إصدار م( 1322يناير  01)الموافق هـ 71/0/2205المؤرخة اإلصدار التكميلية المتعلقة بها ونشرة 

 .تكميلية أخرى متعلقة بهما

أو في  ال 0 م1322م أو 1302م أو 1312يناير من سنة يعني أي تاريخ توزيع دوري  يقع في  "تاريخ الشراء"
)كما في  لالحتياطيالمبلغ المخصص  بأن وكيل حملة الصكوكا إلى إشعارً  مدير موجودات الصكوكقدم  وله 

كما هي في التاريخ الذي يقع مباشرًة  إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك%( من 5تاريخ هذا اإلشعار( يقل عن )
توبر أكالذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري0 م1310أكتوبر الذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوريبستين يوًما قبل 

 .م1310

 (. اإلخالل االت ) 22-1له نفس المعنى الم دد في الشرط  "إشعار الشراء"

 يعني:  "سعر الشراء"

كما هي في ذلك التاريخ لصكوك لجميع ا القيمة االسمية0  اصل ضرب إجمالي تاريخ شراءفي أي  ( أ)
 مع النسبة الموض ة مقابل ذلك التاريخ في الجدول التالي: 

 تاريخال النسبة المئوية

 م1312يناير الذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري 05%

 م1302يناير الذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري 13%

 م1322يناير الذي يقع في  تاريخ التوزيع الدوري 03%

 و
كما هي في ذلك التاريخ  الصكوكلجميع  القيمة االسميةفي أي تاريخ آخر0  اصل ضرب إجمالي  ( ب)

 ض ة مقابل الفترة التي يقع فيها ذلك التاريخ في الجدول التالي:مع النسبة المو 
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 التاريخ النسبة المئوية

 م1312يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ولكن قبل تاريخ اإلقفالبعد  233%

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل م 1312يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ابتداًء من 05%
 م1310يناير ي الواقع ف

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبلم 1310يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ابتداًء من 75%
 م1302يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبلم 1302يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ابتداًء من 13%
 م1300يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبلم 1300يناير الواقع في  التوزيع الدوريتاريخ  ابتداًء من 25%
 م1322يناير الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبلم 1322يناير الواقع في  تاريخ التوزيع الدوري ابتداًء من 03%
 م1320 يناير الواقع في

 تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م1320 يناير الواقع في تاريخ التوزيع الدوري ابتداًء من 25%
 م1352 يناير الواقع في

  في تاريخ االنتهاء صفر%

في أو  حملة الصكوك وكيلو أمين موجودات الصكوكو المصدر" يعني تعهد الشراء الذي سيبرم بين تعهد الشراء"
 . تاريخ اإلقفالقريبا من 

غراض الضريبية أو الشخص المعنوي الذي " يعني الشخص الطبيعي من مواطني المملكة لألالشخص المؤهل""
لديه منشأه دائمة في المملكة ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عن وزارة التجارة والصناعة ولديه  ساب 

 بنكي في المملكة. 

"(0 ويقع عنوانه المسجل في أبراج التعاونية0 البرج الشمالي0 تداوليعني السوق المالية السعودية )"المسجل" "
0 المملكة العربية السعودية )ويشمل أي مسجل يخلفه يعي ن 022555 الرياض 13121طريق الملك فهد0 ص.ب. 

 (. اتفاقية التسجيلوفقًا لنصوص 

في أو الصكوك بخصوص  المسجلو المصدر" تعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين اتفاقية التسجيل"
 . تاريخ اإلقفالقريبا من 

نظام السوق على شكل أو ممثلة بورقة مالية )وفقًا للمعنى الم دد في  مديونية" تعني أية ة ذات العالقةالمديوني"
(0 بما في ذلك دون  صر أية سندات أو صكوك أو سندات دين أو أي أداة مشابهة مدرجة أو مسعرة أو المالية
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م أو سوق لألوراق المالية )بما في ذلك0 متداولة0 أو يمكن إدراجها أو تسعيرها أو تداولها0 في أية سوق لألسه
 بدون  صر0 أي سوق خارج األسواق المنظمة الرسمية(. 

 : يعني0 في أي تاريخ "نصاب حملة الصكوك"

 االسمية القيمة من األقل على% 15 مجتمعين يملكون نالذي حملة الصكوك 3-11الشرط لغرض  2
 التاريخ. ذلك في القائمة للصكوك

 0/2الذين يمثلون ما ال يقل عن ثالثة وثالثين وثلث بالمائة ) حملة الصكوك :رىلسائر األغراض األخ 1
 في ذلك التاريخ.  القائمة للصكوك القيمة االسمية %( من إجمالي00

 . (موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى الم دد في االحتياطي"

 يعني العملة الرسمية في المملكة. لاير سعودي"أو "رس" "

تعني أي رهن أو رسم أو  جز أو عبء أو  ق ا تجاز أو تنازل عن ال قوق على سبيل الضمان  "رهوناتال "
 أخرى بما في ذلك0 دون  صر0 أي شكل مشابه ألي مما سبق وفقًا لقوانين أي دولة.  أو رهونات

  .(موجودات الصكوك) 5 الشرط" له نفس المعنى الم دد له في العجز"

 (. تاريخ الشراء) 2-22 الشرطلها نفس المعنى الم دد في  "التوجيهات المحددة"

ينتج عنه عدم دفع مبلغ إخالل )أ( )1-22 الشرطتقع  سب  إخالل" يعني0 بالنسبة ألي  الة المبلغ المحدد"
كما هو مشار إليها في  حملة الصكوك(0 مبلغ أي عجز في المبالغ الموزعة على توزيع دوري أو مبلغ إضافي

أو إهماله في تأدية التزاماته بموجب  موجودات الصكوك مديرلذي يكون ناتجا مباشرة عن تقصير ذلك الشرط وا
مبلغ إذا لم يكن قد تم تعويض تلك المبالغ من خالل دفع  إعالن الوكالةو/أو  اتفاقية إدارة موجودات الصكوك

 . إخاللحالة  التوزيع في

التي تم تركيبها  العدادات المحددةال ين واآلخر الذين لديهم بين  الُمصدريقصد بهم عمالء  "العمالء المحددون"
 "؛العميل المحددفي المنشآت المملوكة لهم أو التي يشغلونها ويشار إلى كل عميل منهم باسم "

من الشري تين الشركة من كافة عدادات الكهرباء المركبة لدى عمالء  النسبة المنطبقةتعني  "العدادات المحددة"
لن  العدادات المحددة)ولتفادي االلتباس0 فإن  اتفاقية نقل ملكية موجودات الصكوكالسكنية في تاريخ التجارية و 

من الشرائح ال كومية والصناعية والطبية والتعليمية والزراعية  الشركةتشمل عدادات الكهرباء المركبة لدى عمالء 
 وت لية مياه الب ر(.

 (. تاريخ الشراء) 2-22 الشرط دد لها في " لها نفس المعنى المالتوجيهات القائمة"

)"الشخص ( في أي وقت معين0 أي شخص آخر الشخص األول")" شخص" يعني0 بالنسبة ألي الشركة التابعة"
)كونه  الثاني الشخص" على السيطرة( "2. ولهذا الغرض0 فإن )األول الشخص( الذي يخضع لسيطرة الثاني"

بشكل  األول الشخصأعمال أو قرارات ذلك الشخص من خالل امتالك شركة( تعني القدرة على التأثير على 
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% أو أكثر من ال قوق 53مباشر أو غير مباشر0 منفردا أو باالشتراك مع أي قريب أو مشارك آخر0 لنسبة 
 . للمصدر شركة تابعةلن تعتبر  شركة المياه والكهرباء( 1و) الثاني الشخصالتصويتية لدى 

 . )موجودات الصكوك( 5 الشرطفس المعنى الم دد لها في " لها نموجودات الصكوك"

 . موجودات الصكوكبصفتها مدير  الشركة السعودية للكهرباء" يعني مدير موجودات الصكوك"

 .)موجودات الصكوك( 5 الشرط" لها نفس المعنى الم دد لها في اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"

 . )موجودات الصكوك( 5 الشرطها نفس المعنى الم دد لها في " لاتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك"

عالن الوكالة موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية " تعنيوثائق الصكوك" اتفاقية إدارة و تعهد الشراءو وا 
وأي اتفاقيات  نموذج طلب االستثمارو الصكوكواتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات و موجودات الصكوك

 ات أخرى يتم تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بها. ومستند

 " هم  املو الصكوك المسجلون. حملة الصكوك"

 ". المقدمة" له نفس المعنى الم دد له آنفا في "وكيل حملة الصكوك"

" تعني أية ضرائب أو زكاة أو جباية أو خصومات ضريبية أو رسوم أو استقطاعات أو رسوم  كومية الضرائب"
مستقبلية ومهما كانت طبيعتها يتم فرضها أو ت صيلها أو جبايتها أو خصمها أو قيدها بواسطة أو نيابة  الية أو 

 عن  كومة المملكة أو أي سلطة فيها لها صال ية فرض الضريبة. 

 . )موجودات الصكوك( 5 الشرط" له نفس المعنى الم دد في حساب العملية"

 (. السجل والملكية والت ويل) 0 الشرطدد في " له نفس المعنى الم تاريخ قيد التحويل"

 23 "قائمة" ما لم تتم تصفيتها وفقًا للشرط الصكوكمع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر0 تعتبر  
 االت ) 22 ( أو استردادها بموجب الشرطشراء الصكوك) 0 (0 أو شراؤها بموجب الشرطتصفية الصكوك)

( التأكد من 2(0 شريطة أنه0 لغرض )اإللغاء)ت( )0 ل االت إلغاؤها وفقًا للشرط( وتم في أي من هذه االممارسة
 1( والجدول اجتماع  ملة الصكوك)أ( )22( الشرط 1والتصويت فيها0 و) حملة الصكوك ق  ضور اجتماعات 

 طألغراض الشر  حملة الصكوك نصاب( ت ديد 0( و)شروط انعقاد اجتماعات  ملة الصكوك) إعالن الوكالةمن 
تنفيذ ال قوق )ت( )21 ( الشرط2( و)تنفيذ وممارسة ال قوق)ب( )21 ( أو الشرط االت الممارسة) 22

شركة تابعة  )بما في ذلك ودون  صر أيةشخص )إن وجدت( التي يمتلكها أي الصكوك (0 فإن تلك وممارستها
 تفاظ بها على هذا األساس( ال )ما لم ول ين انتهاء اال شركة تابعة للُمصدرأو أية  المصدر( لمصل ة للُمصدر
 قائمة.  صكوكا  تعتبر 

اتفاقية إدارة و إعالن الوكالةألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى )بما في ذلك  الشروط إن أي ذكر في هذه
موجودات  اتفاقية تحويل ملكيةو اتفاقية إدارة موجودات الصكوكو اتفاقية التسجيلو تعهد الشراءو الدفعات
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( سيفسر على أنه إشارة إلى تلك الصك الرئيسي( ونموذج طلب االستثمار بما في ذلكالصكوك )و 0 الصكوك
 االتفاقية أو المستند أو الوثيقة بما يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو ت ديثات. 

 الصيغة وفئة اإلصدار  . 2

"(. ية المصرح بهاالملكلاير سعودي )" 203330333بصورة إلكترونية مسجلة بفئة  الصكوكتصدر  
تمثل  صكوك. ولن يتم إصدار المسجلالذي سيودع لدى  الصك الرئيسيبمجملها في  الصكوكوستتمثل 

يبين  المسجلاستالم كشف من  صكوك حامل0 ومع ذلك ي ق لكل الصك الرئيسي صة فردية من 
حملة ية القائمة وملك الصكوكجميع  الصك الرئيسيبناء على طلبه. وسيمثل الصكوك  صته من 

 . موجودات الصكوكل صة مشاعة في  الصكوك

 السجل وحق الملكية والتحويل  . 3

. وفي هذه اتفاقية التسجيل"( وفقًا أل كام السجل)" بالصكوكبسجل يتعلق  المسجلي تفظ  السجل: ( أ)
)أو0 في  الة السجل في  ينه في الصكوك الذي تسجل باسمه الشخص " حامل الصكوك0 يعني "الشروط
األشخاص سوى  كحامل صكوك (. وال يجوز تسجيل أي شخصحامل للصكوكية المشتركة0 اسم أول الملك

 . المؤهلين

 الصك)باستثناء ما يتطلبه النظام خالفا لذلك( كمالك مطلق لذلك  حامل صكوك: يعامل كل حق الملكية ( ب)
ية أو األمانة أو لجميع األغراض )سواء كانت مست قة الدفع أم ال وبصرف النظر عن أي إشعار بالملك

 .( الصكوكأية مصل ة أخرى في 

وفقًا لألنظمة واإلجراءات التي يقررها  الصكوكمع مراعاة الفقرتين )ج( و)ح( أدناه0 يمكن ت ويل  التحويل: ( ت)
. وال يجوز ت ويل المسجلمن خالل تقديم المعلومات التي تتطلبها تلك األنظمة واإلجراءات إلى  المسجل
 إال إذا:  الصكوك

أخرى يملكها الطرف الذي سيتملك  صكوكالمطلوب ت ويلها وأية  القيمة االسمية للصكوكانت ك (2)
 . ملكية مصرح بهاالمطلوب ت ويلها  الصكوك

 للصكوك القيمة االسميةتكون  حامل الصكوك،التي يملكها  الصكوكفي  ال لم يتم ت ويل جميع  (1)
 .ملكية مصرح بهاالمتبقية غير المشمولة بالت ويل 

 . شخصا مؤهالالم ول إليه  كان (0)

وفقًا لجدول الرسوم الساري مقابل  المسجللرسم يتقاضاه  الصكوك: تخضع عملية ت ويل رسوم التحويل ( ث)
الم ول والم ول إليه جميع هذه الرسوم وفقًا لإلجراءات المتبعة لدى  الصكوك حاملخدماته0 ويت مل 

ملزمين  أمين موجودات الصكوكأو  الصكوكحملة  وكيلأو  المصدر. وتجنبا للشك0 لن يكون المسجل
 . المسجلبدفع أي من هذه الرسوم التي يفرضها 
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ل بالطريقة المعتادة عمليات ت ويل التواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة ( ج) التي  الصكوك: يجوز أن ت سج 
األقل تاريخ على أيام عمل ( 7الذي يسبق بسبعة ) يوم العملتمت أثناء الفترة التي تبدأ من بداية 

0 أو0 إذا لم بالصكوك0 أو أي مبلغ أصلي أو توزيع يتعلق مبلغ توزيع دورياست قاق الدفع المقرر ألي 
(0 وتنتهي بنهاية تاريخ االست قاق تاريخ قيد التحويل"التالي )" يوم العمل0 ففي يوم عمليكن ذلك اليوم 

لرغم من ذلك التسجيل0 ستدفع جميع الدفعات "(. ولكن0 وباالفترة المقفلةالمعني )ويطلق على كل فترة "
المعني. ويمكن  تاريخ قيد التحويلعند بدء العمل في  كحملة الصكوكإلى أولئك األشخاص المسجلين 

طالما كانت تتعلق بتسجيل عمليات الت ويل التي تتم  الشروطتعديل هذه  تاريخ اإلقفالبعد للمسجل 
 . حملة الصكوكو المصدرك بموجب إشعار إلى وذل الفترات المقفلةخالل 

0 ولم صكوكه ول  توجيه قائمإصدار  حامل الصكوك: عندما يكمل عمليات التحويل والتوجيهات القائمة ( ح)
 للصكوكفإن أية عملية ت ويل  التوجيه القائمهذا  كحامل صكوكأو من يخلفه  حامل الصكوكيلِغ 

التوجيه موافقا على شروط ذلك  الصكوكال ق لهذه  صكوكحامل وسيعد أي  التوجيه القائمستخضع لهذا 
بإشعار خطي  التوجيهات القائمةال ق إلغاء  حامل صكوك. ودون اإلخالل بما سبق0 يمكن ألي القائم

 (. تاريخ الشراء)أ( )22وفقًا للشرط  حملة الصكوك وكيليوجهه إلى 

 السجلوتسجيلها في  الصكوكل : تخضع جميع عمليات ت وياألنظمة الخاصة بالتحويل والتسجيل ( خ)
جراءات  بتغيير هذه األنظمة في أي  المسجل. وقد يقوم اتفاقية التسجيلونصوص  المسجلألنظمة وا 

 وقت. 

 الوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع وموافقة حملة الصكوك  . 4

 القيمة ةمتكافئ 0 وهيموجودات الصكوك صص ملكية مشاعة في منفعة الصكوك تمثل : الوضع النظامي ( أ)
هي التزامات  الصكوكبالدفع بموجب  المصدرالتزامات  بينها كما أن فيما أولوية أو أفضلية أي دون

 حملة الصكوكمباشرة وغير مخفضة في األولوية وغير مضمونة بأي نوع من الرهونات وستكون مطالبات 
غير المضمونة وغير  متساوية في رتبتها مع سائر المطالباتالصكوك بموجب  المصدرالمالية تجاه 

المخفضة األولوية التي يطلبها دائنو المصدر اآلخرون ما عدا تلك التي تملك األولوية بموجب األنظمة 
 .السارية

لتعهد وفقًا  المصدروالدفعات التي يدفعها  موجودات الصكوك: تعتبر مت صالت محدودية حق الرجوع ( ب)
 . بالصكوكالدفعات الو يد الخاص مصدر  حساب العمليةوالمبالغ الموجودة في  الشراء

تعهد بموجب  المصدرباستثناء ما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بمبالغ مست قة من وبناًء على ذلك0 و 
أي  ق للرجوع على أي من  لحملة الصكوك0 فلن يكون وثائق الصكوكأو أي وثيقة أخرى من  الشراء
ليست من  موجودات الصكوكالتباس0 فإن )وتفاديا  ألي  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرأصول 
0 أو )بقدر وفاء كل منهم حملة الصكوك وكيلولن تعتبر كذلك( أو  أمين موجودات الصكوكأصول 

أو  المسجلأو  ( مدير الدفعات ذات العالقة التي هو طرف فيها وثائق الصكوكبجميع التزاماته بموجب 
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أو أي من مؤسساتهم التابعة0 فيما يتعلق  لتغطيةومتعهدي ا استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير 
 . موجودات الصكوكبأي عجز في المبالغ المتوقعة من 

التي هو طرف  وثائق الصكوكملزم بدفع المبالغ المطلوبة بموجب  المصدرودون اإلخالل بما سبق0 فإن 
حملة  لوكيل يكونوسوكيل حملة الصكوك( )أو في  االت معينة إلى  مدير الدفعاتفيها مباشرة إلى 

0  ق رجوع مباشر على وكيال لحملة الصكوك)بشرط تعويضه تعويضا مقبوال له(0 بصفته  الصكوك
وفقًا  حملة الصكوكل ساب  حملة الصكوك وكيل أولمدير الدفعات  الستعادة مدفوعات مست قة المصدر

 تلك.  لوثائق الصكوك

0 أو فيما يتعلق بتنفيذها0 غير كافيًا للوفاء بجميع موجودات الصكوكربما يكون صافي العوائد الناتجة من 
ذا بقي0 بعد توزيع العوائد0 نقص في الدفعات المست قة بموجب الصكوكالدفعات المست قة عن  . وا 

(  االت الممارسة) 22 الشرط0 إال في ال االت الموض ة في صكوك حامل 0 فلن يكون أليالصكوك
أو أي من مؤسساته التابعة أو أي  المصدري مطالبة في مواجهة (0 أتنفيذ وممارسة ال قوق) 12والشرط 

تقديم التماس  حملة الصكوكأصول أخرى بالنسبة لذلك النقص وأية مطالبات غير مسددة0 ولن يستطيع 
آخر في رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة تنظيم أو تصفية أو  ل أو  شخصأو االنضمام إلى أي 

 مدير الدفعاتأو  حملة الصكوك وكيلأو  أمين موجودات الصكوكأو  صدرالمتعيين  ارس قضائي على 
أو أٍي من مؤسساتهم التابعة  ومتعهدي التغطية استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير أو  المسجلأو 

 كنتيجة لذلك العجز أو غير ذلك. 

ذلك في أي من 0 بالرغم من أي شيء يناقض للصكوك صكوك حامل: بشراء كل موافقة حملة الصكوك ( ت)
( تنفيذ وممارسة ال قوق) 21 والشرط(  االت الممارسة) 22 بالشرط0 ولكن دون المساس وثائق الصكوك

( لن 2المعني على أنه ) الصكوك حامل0 فإن هذا يعني موافقة تعهد الشراءبموجب  المصدروالتزامات 
مدير أو  حملة الصكوك وكيلأو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدريكون هناك التزام بدفع أي مبلغ من 

أو أي من وكالئهم  ومتعهدي التغطية استقبال العروض يرياإلصدار ومد يمدير أو المسجل أو  الدفعات
( لن يكون له  ق 1و) موجودات الصكوكالمعينين نيابة عنهم إال في  دود األموال المتوفرة لذلك من 

األخرى0 وثائق الصكوك أو بموجب أي من  اإلصدارنشرة الرجوع والمطالبة بدفع أي مبلغ يست ق بموجب 
إعالن سواء بدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر بموجب أي التزام أو مطالبة أخرى تنشأ أو تستند على 

أو  حملة الصكوك وكيلأو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرأخرى0 ضد  وثيقة صكوكأو أية  الوكالة
بسبب أي  ومتعهدي التغطية استقبال العروض يريدار ومداإلص يمدير أو  المسجلأو  مدير الدفعات

قضية إفالس أو إعادة تنظيم أو ترتيب أو إجراءات تصفية أو أية قضية أخرى بموجب أي نظام إفالس 
 أو ما شابه. 

 موجودات الصكوك  . 5

ين التي ستبرم ب موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية: بناء على تحويل ملكية موجودات الصكوك ( أ)
اتفاقية تحويل ملكية )" تاريخ اإلقفالفي  أمين موجودات الصكوكو حملة الصكوك وكيلو  المصدر
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التفاقية "( وبعد دفع م صالت بيع الصكوك ومع مراعاة الشروط واأل كام األخرى موجودات الصكوك
قوق   أمين موجودات الصكوكسنة إلى  أربعينلمدة  المصدر0 ي  ول نقل ملكية موجودات الصكوك

وت صيل  خدمات القياسلتقديم ورخصة التوزيع  161القرار رقم مستمدة من للمصدر واست قاقات معي نة 
0  سبما هو موضح بمزيد العمالء المحددينمن  العدادات المحددةالتي تخص رسوم العدادات واستالم 

تي سي تفظ بها "( والموجودات الصكوك)" موجودات الصكوك اتفاقيات تحويل ملكيةمن التفصيل في 
 . حملة الصكوكلصالح  أمين موجودات الصكوك

أمين موجودات و مدير موجودات الصكوكالتي ستبرم بين  موجودات الصكوك اتفاقية إدارةوبناًء على 
"( يتعهد موجودات الصكوك اتفاقية إدارة)" تاريخ اإلقفالفي أو قريبا من  حملة الصكوك وكيلو  الصكوك

. أتعاب اإلدارةمقابل  موجودات الصكوكبموجبها تقديم خدمات معينة بخصوص  مدير موجودات الصكوك
وفقًا  الشركات التابعة للمصدرأن يتعاقد من الباطن على أداء أي من هذه الخدمات مع  للمصدرويجوز 

 .التفاقية إدارة موجودات صكوك

ك على سبيل المثال ال في توزيع الكهرباء )بما في ذل المصدرفي  ال إعادة هيكلة أي من أنشطة 
وينتج عن هذا أن أ د  المملكة( من أية هيئة أو جهة  كومية في خدمات القياسال صر0 تقديم 

ستؤدي هذا النشاط )وبناًء على ذلك نقلت جميع التراخيص ذات العالقة إلى  الشركات التابعة للمصدر
مع المصدر فعندها سيرتب تاريخ شراء (( قبل أول الشركة التابعة)أو عدلت لتكون باسم  الشركة التابعة
تاريخ بموعد أقصاه أول وكيل حملة الصكوك ذات العالقة لتصدر إقراًرا مكتوًبا موجه إلى الشركة التابعة 

لموجودات الصكوك يخضع للنقل المسبق الشركة التابعة لإلقرار بأن أي نقل لنشاط التوزيع إلى شراء 
 صكوك.اتفاقية نقل ملكية موجودات البموجب 

مدير موجودات 0 يقوم التفاقية إدارة موجودات الصكوك : وفقاً صافي الدخل –استخدام المتحصالت  )ب( 
( أتعاب الوكالةو أتعاب اإلدارةو تكاليف المدير المسموح بهابتجميع كل األموال )بعد خصم  الصكوك

في أو قبل صكوك مدير موجودات ال"(. ويقوم صافي الدخل)" موجودات الصكوكالتي يقبضها من 
بالدفع في  تاريخ توزيع دوري ( قبل كل2وا د )بيوم عمل صبا ا )بتوقيت الرياض(  22:33الساعة 
( 1( ذلك المبلغ المتراكم أو )2"( إما )حساب العملية)" مدير الدفعات لدى حملة الصكوك وكيل ساب 

ذا كان مبلغ التوزيع الدوري فترة عن أية  موجودات الصكوكالمت صل من  صافي الدخل0 أيهما أقل. وا 
سي تفظ بأي مبلغ فائض  موجودات الصكوك مدير0 فإن مبلغ التوزيع الدورييتجاوز  توزيع دوري
من خالل قيد دفتري في  ساب  مدير موجودات الصكوك االحتياطي"(. وي قيد االحتياطيكا تياطي )"

هو  اإلحتياطيساسي من افتراضي وليس في  ساب بنكي منفصل وم دد. علمًا بأن الغرض األ
واستثماره  االحتياطياستخدام لمدير موجودات الصكوك ويجوز  حملة الصكوك.لال تفاظ به لمصل ة 
في مدير موجودات الصكوك تسجيلها كمطلوبات على لمدير موجودات الصكوك ل سابه الخاص0 ويجوز 

مدير ذلك على  ساب  أو خسارة تنشأ عن االحتياطيميزانيته0 وسيكون أي عائد على استخدام 
مدير موجودات . وفي  ال قد م حملة الصكوكلمصل ة باالحتياطي و ده. وي تفظ موجودات الصكوك 

بستين  م1310أكتوبر الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري في التاريخ الذي يقع مباشرًة قبل الصكوك 
% 5)في تاريخ اإلشعار( أقل من طي لالحتيايفيد بأن المبلغ المخصص  حملة الصكوك يوًما إشعاًرا إلى 
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الطلب من لحملة الصكوك كما هي قائمة في ذلك التاريخ فإنه ي ق  القيمة اإلسمية للصكوكمن إجمالي 
 لتعهد الشراء.وفقًا  موجودات الصكوكشراء المصدر 

دات مدير موجو ي تفظ  موجودات الصكوك التفاقية إدارة: وفقًا االحتياطي -استخدام المتحصالت )ت( 
)إن وجدت( وفقًا لنصوص هذا الشرط  الحتياطيويدفع المبالغ المست قة ل ساب ا الصكوك باالحتياطي

 (. اال تياطي" –استخدام المت صالت )ت( )"5

 بيوم عمل صبا ا )بتوقيت الرياض( 22:33في أو قبل الساعة مدير موجودات الصكوك يقوم  (2)
المبالغ المست قة )إن وجدت(  حساب العملية 0 بالدفع فيتاريخ توزيع دوري( قبل كل 2وا د )
 طبقا للترتيب التالي  سب األولوية:  االحتياطيل ساب 

تاريخ  في أي لحملة الصكوكأوال0 لسداد إجمالي مبلغ أي نقص في المبالغ المدفوعة  ( أ)
الم دد لذلك التاريخ  مبلغ )مبالغ( التوزيع الدوريسابق عن  )تواريخ( توزيع دوري

"( وذلك إلى ال د الذي تظل فيه هذه المبالغ غير عجزويطلق على كل منها ")التواريخ( )
 مدفوعة؛ و 

 ال الية.  لفترة التوزيع الدوري( عجزثانيا0 لسداد أي مبلغ مست ق )بما في ذلك مبلغ أي  ( ب)

 تاريخ شراء ( قبل كل2وا د ) بيوم عمل صبا ا )بتوقيت الرياض( 22:33في أو قبل الساعة  (1)
استخدام ( )2)ت()05 وبعد الوفاء بالدفعات المذكورة في الشرط يخ االنتهاءتار  وكذلك قبل

جميع  حساب العمليةفي مدير موجودات الصكوك ( أعاله0 يدفع اال تياطي –المت صالت 
أو تلك األموال  المبلغ اإلضافي0 إما على أساس لالحتياطياألموال المست قة )إن وجدت( 

باقي  مدير موجودات الصكوكك التاريخ0 أيهما أقل. وي تفظ في ذل االحتياطيالمست قة ل ساب 
 (. صافي الدخل –استخدام المت صالت )ب( ) 05 إن وجد0 وفقًا للشرط االحتياطي

مدير موجودات (0 يتسلم تصفية الصكوك) 23كما هو م دد في الشرط  الصكوكعند تصفية  (0)
 . موجودات الصكوكب مقابل إدارة 0 إن وجد0 ل سابه الخاص ك افز أتعااالحتياطيباقي الصكوك 

لفترة توزيع "(0 الدخل الفعلي)" موجودات الصكوكالمستَلم عن  صافي الدخل: إذا0 كان زيادة االحتياطي )ث( 
"( إما الدخل المحددالذي كان يجب استالمه )" صافي الدخلأو أي فترة أخرى0 أقل من مبلغ  دوري

( أو تاريخ اإلقفال )كما هو ساري المفعول في 161ر رقم القرا ( تخفيض التعرفة الم ددة في2بسبب )
 العمالء المحددين( غي ر أ د من 01 أو )161القرار رقم تعديلها0 أو بسبب تعديل أو إضافة أو إلغاء 

في أو قبل الساعة  المصدرموفر خدمات الكهرباء لينتقل إلى منشأة أخرى غير المصدر0 ف ينئذ0 يقوم 
أو الفترة  فترة التوزيع الدوري ( قبل آخر يوم من2وا د ) بيوم عملالرياض(  صبا ًا )بتوقيت 22:33

 . االحتياطيإلى  الدخل المحددو الدخل الفعلياألخرى المعنية0 بإضافة مبلغ يعادل الفرق بين 

 التعهد السلبي  . 6
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الرهونات )سوى  رهوناتقائمة0 بعدم إنشاء أو السماح بإنشاء أية  لصكوك0 طالما كانت االمصدريتعهد 
( على جميع أو أي جزء من أعماله أو أصوله أو إيراداته ال الية أو المستقبلية )بما فيها المسموح بها

لمديونية ذات أو فيما يتعلق بأي ضمان  ذات عالقة مديونيةرأس المال غير المدفوع( فيما يتعلق بأي 
 بذلك.  شركاته التابعة0 ويضمن عدم قيام أي من عالقة

 لتوزيع الدوري ا . 7

)ت( 5( والشرط صافي الدخل –استخدام المت صالت)ب( )5: وفقًا للشرط تواريخ التوزيع الدورية
بأن  مدير الدفعاتتوجيها إلى  المصدر(0 يصدر الدفعات) 0( والشرط اال تياطي –استخدام المت صالت)

0 توزيعا يتعلق اب العمليةحس0 كل  سب نسبة ما له0 من المبالغ المجمعة في حملة الصكوكيوزع على 
المعني باإلضافة إلى0 إذا كان يصادف  مبلغ التوزيع الدورييعادل  تاريخ توزيع دوريفي كل  بالصكوك

ذا لم يكن ذلك  المبلغ اإلضافي تاريخ االنتهاء،أو تاريخ شراء المعني  تاريخ التوزيع الدوري المست ق0 وا 
الذي يليه )إذا كان نفس الشهر التقويمي( أو  يوم العمل تاريخ التوزيع الدوري 0 سيكونيوم عملاليوم 

 الذي يسبقه مباشرًة )إذا وقع في الشهر التقويمي التالي(. يوم العمل 

 : الشروطفي هذه 

 0 مبلغا يتم ا تسابه على الن و التالي:فترة توزيع دوري" ي قصد به0 لكل مبلغ التوزيع الدوري"

 ي  ×)ص + هـ(  ×س 
013  

  يث: 

الذي يسبق  تاريخ قيد التحويلالقائمة في الصكوك لتلك  القيمة االسميةإجمالي   = س
 المعنية.  فترة التوزيع الدوريمباشرة اليوم األخير من 

 المعنية.  فترة التوزيع الدوري عدد األيام الفعلي في =  ي

 المعنية.  معدل العمولة األساسي لفترة التوزيع الدوري =  ص

 . الهامش =  هـ

مدير من قبل أو نيابة عن  فترة توزيع دوري لكل معدل العمولة األساسي: ي  دَّد معدل العمولة األساسي ( أ)
 على األسس التالية:  الدفعات

المعنية  سب  فترة التوزيع الدوري سعر ودائع باللاير السعودي لفترة تعادل مدير الدفعاتي دد  (2)
" )أو أي صف ة أخرى ت ل AVG" من العنوان SUAAما يظهر على شاشة رويترز0 صف ة 

كموفر المعلومات لغرض  مدير الدفعاتم لها في تلك الخدمة0 أو أي خدمة أخرى ي ددها 
 يوم العمل صبا ا )بتوقيت الرياض( في 22:33عرض معدالت مماثلة( اعتبارا من الساعة 

 "(0 أو تاريخ التحديد الدوريالمعنية )" فترة التوزيع الدوريالثاني قبل أول يوم من 
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 بما يلي:  مدير الدفعاتإذا لم يظهر ذلك السعر على تلك الصف ة0 يقوم  (1)

البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض يطلب من المكتب الرئيسي في المملكة لكل من  ( أ)
 مديرأو أي بنك مرجعي بديل في سوق البنوك السعودية يعينه  والبنك السعودي الفرنسي

عار الودائع باللاير السعودي الذي يقدمها في سوق البنوك 0 أن يزوده بأسإدارة الدفعات
 تاريخ التوزيع الدوريصبا ا )بتوقيت الرياض( في  22:33السعودية عند  والي الساعة 

المعنية بمبلغ  فترة التوزيع الدوري للبنوك الرئيسية في سوق البنوك السعودية لفترة تعادل
 وقت0 و يمثل عملية وا دة في تلك السوق في ذلك ال

ي دد الوسط ال سابي )المقرب0 إذا لزم األمر0 ألقرب عشرة آالف من النقطة المئوية0  ( ب)
 ت قر ب صعودا( لتلك األسعار  ينما تتوفر تسعيرتان أو أكثر.  3033335

السعر أو ) سبما تكون ال الة( المتوسط ال سابي الذي  معدل العمولة األساسيويكون  
ت ديد السعر أو المتوسط  مدير الدفعاترط أنه إذا لم يستطع ي دد بهذه الطريقة0 وذلك بش

0 فترة توزيع دورية ال سابي ) سبما تكون ال الة( وفقًا لأل كام السابقة فيما يتعلق بأية
 فترة التوزيع الدوري خالل الصكوكالذي يطبق على  معدل العمولة األساسي سيكون

ابي ) سبما تكون ال الة( تم ت ديده أو متوسط  س معدل عمولة أساسيالمعنية هو آخر 
 . فترة توزيع دوريبخصوص آخر  للصكوك

 الذي  دده0 إضافة إلى مبلغ التوزيع الدوريو معدل العمولة األساسيبإبالغ  مدير الدفعاتيقوم  النشر: ( ب)
بأسرع ما  حملة الصكوك وكيلو أمين موجودات الصكوكو المصدرالمعني0 إلى  تاريخ التوزيع الدوري

صباً ا )بتوقيت الرياض(  0:33بعد ذلك الت ديد ولكن في موعد أقصاه0 ت ت أي ظرف0 الساعة  يمكن
حملة المعنية. كذلك يجب إشعار  فترة التوزيع الدوري الذي يسبق مباشرًة أول يوم من يوم العملفي 

األ كام  )على أساس مبلغ توزيع دوريإعادة  ساب أي  لمدير الدفعاتبذلك على الفور. وي ق  الصكوك
 . فترة التوزيع الدوريالسابقة( دون إشعار في  الة تمديد أو تقصير 

: عندما يلزم  ساب مبلغ التوزيع لفترة تقل اإلخاللحالة  حساب مبلغ التوزيع بالنسبة للمبالغ الدورية في ( ت)
ت من تلك الكاملة0 ي سب ذلك المبلغ على أساس عدد األيام الفعلية التي انقض فترة التوزيع الدوريعن 

 يوما.  013الفترة وعلى أساس أن السنة 

: تعتبر جميع اإلشعارات واآلراء وعمليات الت ديد والشهادات والعمليات ال سابية وعروض اإلشعارات ( ث)
 7األسعار والقرارات المتخذة أو المقدمة أو المعطاة أو تلك التي يتم ال صول عليها ألغراض هذا الشرط 

أمين وللُمصدر )بشرط خلوها من األخطاء الواض ة( ملزمة مدير الدفعات ( من التوزيعات الدورية)
مدير و)مع مراعاة ما سبق ذكره( ال يت مل  حملة الصكوكو حملة الصكوك وكيلو موجودات الصكوك

فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة صال ياته وواجباته  شخصأي مسؤولية قانونية تجاه أي  الدفعات
 ذه األغراض. وتقديراته لمثل ه
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  أو موجودات الصكوك شراء الصكوك . 8

عند وقوع  الصكوكشراء  المصدرأن يطلبوا من  لحملة الصكوك: حملة الصكوك الشراء بناء على رغبة ( أ)
 (.  االت الممارسة) 22طبقا لما هو وارد في الشرط  حالة ممارسة

أو غيرها بأي سعر يتفق عليه  من السوق المفتو ة الصكوكفي أي وقت شراء  للُمصدر: يجوز الشراء ( ب)
 . المصدرو حامل الصكوك

التي اشتراها المصدر تلغى0 وال يجوز  الصكوكفإن هذه الصكوك ي من ألالمصدر عند شراء : اإللغاء ( ت)
إلى النسبة  النسبة المنطبقة0 ويتم تبعًا لذلك اإللغاء تخفيض الملغاة أو إعادة بيعها الصكوكإعادة إصدار 

التي بقيت قائمة بعد ذلك الشراء على  القيمة اإلسمية للصكوكن قسمة مجموع المئوية الناتجة ع
  .لاير سعودي 1033303330333

 الدفعات  . 1

عن طريق ت ويلها إلى  ساب المستفيد باللاير السعودي لدى أ د  الصكوك: يتم سداد الدفعات بموجب عام ( أ)
تاريخ في موعد أقصاه بدء العمل في  الدفعاتمدير وللمسجل البنوك في المملكة  سبما يتم إبالغه خطيا 

0 فإن أي فترة مقفلةخالل الصكوك قبل تاريخ الدفع المعني. ودون اإلخالل بتسجيل ت ويل قيد التحويل 
تاريخ قيد  في عند بدء العملكحملة صكوك المسجلين األشخاص سيدفع إلى الشروط سداد بموجب هذه 

 .المعنيالتحويل 

تخضع في كل األ وال ألي  بالصكوك: جميع الدفعات الخاصة نظمة المرعيةالدفعات الخاضعة لأل  ( ب)
أنظمة أو لوائح مالية أو غيرها مرعية في مكان الدفع0 ولن يتم ا تساب أي خصومات أو مصاريف على 

 فيما يتعلق بهذه الدفعات.  حملة الصكوك

ست قاق0 أو0 إذا لم يكن تاريخ : تصدر توجيهات الدفع عن القيمة في تاريخ االالدفعات في أيام العمل ( ت)
التالي مالم يقع هذا اليوم في الشهر التقويمي  يوم العمل0 فعلى أساس القيمة في يوم عملاالست قاق 

السابق له مباشرًة. وال يست ق يوم العمل التالي  يث في هذه ال الة تصدر التوجيهات عن القيمة في 
خير في الدفع نتيجة وقوع تاريخ دفع أي مبلغ في يوم أي توزيع أو مبلغ آخر عن أي تأحامل الصكوك 

 .يوم عمل غير

كحامل للشخص الذي يظهر اسمه في السجل  بالصكوك: يتم سداد أي دفعة فيما يتعلق تاريخ قيد التحويل ( ث)
 . تاريخ قيد التحويلالم دد في  المسجلعند بدء العمل في موقع مكتب  للصكوك

 تصفية الصكوك   . 11

 في أ د الموعدين التاليين0 أيهما أقرب:  مسبًقا أو ت شترى أو ت لغى0 فإنها ست ستردالصكوك د مالم ت ستر   
 .تاريخ االنتهاء ( أ)
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 .حالة ممارسةوقوع  ( ب)

لغاء جميع  لتعهد الشراءوفقًا موجودات الصكوك لكافة المصدر ويكون االسترداد في كلتي ال التين بعد شراء  وا 
 .الصكوك

 حاالت الممارسة  . 11

 تاريخ الشراء  22-2

إصدار توجيهات قائمة متا ة من  لحملة الصكوك0 وفي أي وقت بعده0 ي ق تاريخ اإلقفالفي أو قبل  ( أ)
 إشعار ممارسةيطلبون فيه إصدار  حملة الصكوك وكيل"( إلى التوجيهات القائمة)" حملة الصكوك 

 حاملما لم يقم خ شراء تاري ( يوما من أي03قبل ثالثين ) موجودات الصكوكشراء  المصدريطلب من 
( يوما 03( تسعون )أوال  خطيا بخالف ذلك في موعد أقصاه إما ) حملة الصكوك وكيلبإشعار الصكوك 

( بعد القيام ثاني اأو ) م1322م أو يناير 1302م أو يناير 1312يناير الذي يقع في تاريخ الشراء قبل 
( بخمسة وأربعين يوًما قبل الدخلصافي  –استخدام المت صالت )ب( ) 5الشرط بممارسة بموجب 

 . م1310أكتوبر الذي يقع في تاريخ الشراء 

( عند إما )وكيل حملة الصكوك يقوم  ( ب) ( يوما ومائة وثمانين 03خالل الفترة التي تقع ما بين تسعين )أوال 
أو  م1322م أو يناير 1302م أو يناير 1312يناير الذي يقع في تاريخ الشراء ( يوما قبل 203)
( فقط بخمسة صافي الدخل –استخدام المت صالت )ب( ) 5الشرط بعد القيام بممارسة بموجب ي ا( ثان)

حملة بتزويد  0م1310أكتوبر الذي يقع في تاريخ الشراء ( يوًما قبل 13( يوًما وستين )25وأربعين )
موجودات  بشراء المصدرالمعني سيسفر عن قيام تاريخ الشراء  بإشعار يخبرهم فيه بأن  لولالصكوك 
نتيجة لذلك وموض ا بالتالي نتائج قيامهم بممارسة أو عدم ممارسة  تعهد الشراءبموجب  الصكوك

  قوقهم المتعلقة بذلك. 

عمليات )ح( )"0)بما في ذلك أية توجيهات قائمة تعتبر م ولة وفقًا للشرط  توجيهات قائمةبموجب  ( ت)
( تسعين أوال  خطي يقدمه أثناء الفترة الممتدة بين )"(( أو غيره بموجب إشعار الت ويل والتوجيهات القائمة

( فقط صافي الدخل –استخدام المت صالت )ب( ) 5الشرط ( بعد ممارسة بموجب ثاني ا( يوما أو )03)
الجزء   معني وبالصيغة المبينة في تاريخ شراء( يوما قبل أي 03( يوًما وثالثين )25بخمسة وأربعين )

حامل "(0 فإنه ي ق لكل توجيهات محددة)باعتبار هذا اإلشعار " صدارنشرة اإلمن  2المل ق  "أ" من
بخصوص جميع  لتعهد الشراء وفقاً  إشعار ممارسةتقديم  حملة الصكوك وكيلأن يطلب من  صكوك
المعنية الصكوك . وال يجوز ت ويل موجودات الصكوكوالجزء الذي يقابلها من  حملة الصكوك صكوك

تاريخ ( يوما قبل 03معين بعد التاريخ الذي يقع ثالثين ) بتاريخ شراء فيما يتعلق بتوجيهات قائمة
 .التوجيهات المحددةبعد تاريخ تلك بتوجيهات محددة المعنية الصكوك المعني وال يجوز ت ويل  الشراء

تاريخ شراء ( يوما قبل أي 03في أو قبل التاريخ الذي يقع ثالثين ) حملة الصكوك وكيلإذا تسلم  ( ث)
الذين يملكون مجتمعين0  حملة الصكوكمن  توجيهات محددة)ولم تلَغ فيما بعد( و/أو  ئمةتوجيهات قا
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القائمة في ذلك التاريخ0 فسوف يقدم  القيمة االسمية للصكوك%( من 73ما ال يقل عن سبعين بالمائة )
. ( بذلكحملة الصكوك)ويرسل نسخة إلى  إشعار ممارسة المصدرعلى الفور إلى  حملة الصكوك وكيل

من موجودات الصكوك 0 بشراء لتعهد الشراء0 وفقًا المصدرهذا0 يقوم  إشعار الممارسةوبعد استالم 
 المعنية وأي مبلغالصكوك 0 المست ق آنذاك على سعر الشراءوذلك بدفع  أمين موجودات الصكوك

وذلك ء، تاريخ الشرا في المبلغ المحددأو  إخاللمبلغ التوزيع في حالة أو  مبلغ إضافيينطبق من 
حملة  أوحامل الصك بدفعها إلى  مدير الدفعاتكي يقوم  حساب العمليةبت ويل المبالغ المطلوبة إلى 

 المعنيين ) سب ال الة(.  الصكوك

  اإلخاللحاالت   22-1

 ": إخاللحالة يشكل كل وا د من األ داث والظروف التالية "

 : فيينتج عنه عدم دفع مبلغ توزيع دوري أو مبلغ إضا إخالل ( أ)

)ب(  5وفقًا للشرط  تاريخ توزيع دوريفي أي  حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  (2)
لتاريخ التوزيع المقرر  مبلغ التوزيع الدوري( أقل من صافي الدخل –استخدام المت صالت )

 المعني0 أو  الدوري

المقرر  ضافيالمبلغ اإلأقل من  تاريخ شراءفي أي  حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  (1)
 المعني0  لتاريخ الشراء

( أيام تامة بعد موعد است قاقه و دث كنتيجة مباشرة 5خالل خمسة )العجز ولم يتم دفع ذلك 
وثائق في الوفاء بالتزاماته بموجب  المصدرأو  موجودات الصكوك مديرإلخالل أو إهمال 

 .الصكوك

الوفاء بأي من التزاماته ب موجودات الصكوك مديرو/أو  المصدر إخالل: اإلخالل بااللتزامات األخرى ( ب)
دون معالجة لمدة  اإلخالل0 واستمرار ذلك الصكوكاألخرى أو فيما يتعلق بأي من التزاماته بموجب 

حملة  وكيلو/أو حملة الصكوك من أ د  المصدر( يوما بعد توجيه إشعار خطي بذلك إلى 03ثالثين )
 . لمدير إدارة الدفعات الم دد أو إلى المكتب المصدروتسليمه إلى  الصكوك

 :للمصدر أو مدير موجودات الصكوك (Cross-default)متقابل  إخالل  ( ت)

في موعد است قاقها أو  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر على مديونيةعدم سداد أي  (2)
 ) سب ال الة( خالل أي فترة سماح مقررة في األصل. 

 الة  ل موعد است قاقها المقرر نتيجة أليمست قة وواجبة السداد قب مديونيةأن تصبح أي  (1)
 أو أي  الة تعجيل )أيا كان وصفه(. إخالل
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في أن يسدد في موعد االست قاق أي مبلغ  موجودات الصكوك مديرأو  المصدرإذا فشل  (0)
 .مديونيةألي  ضمانمست ق عليه بموجب أي 

( 1( و/أو الفقرة الفرعية )2المشار إليه في الفقرة الفرعية ) المديونيةوذلك بشرط أن يزيد مبلغ 
( أعاله0 بصورة 0مشار إليه في الفقرة الفرعية ) ضمانأعاله و/أو المبلغ المست ق بموجب أي 

لاير سعودي )أو ما يعادله بأية عملة أو عمالت أخرى(0  7503330333مستقلة أو إجماال0 عن 
 أو 

 مديرأو  المصدرثر من أمر ضد : عند صدور  كم أو أكثر من  كم أو أمر أو أكالحكم غير المنفذ ( ث)
لاير سعودي )أو ما يعادله بأي عملة أو  7503330333بدفع مبلغ يزيد عن  موجودات الصكوك

عمالت(0 سواء بصورة مستقلة أو إجماال0 واستمر ذلك ال كم أو األمر غير منفذ ومؤجل التنفيذ لمدة 
 التاريخ الم دد للدفع0 أو  ( يوما من تاريخ صدوره0 أو0 إذا كان بعد ذلك0 من03ثالثين )

معسرا أو غير قادر على تسديد ديونه  موجودات الصكوك مديرأو  المصدر ( أصبح2: إذا )اإلعسار ( ج)
%( على 15( تم تعيين مصف أو  ارس قضائي لجميع أو لخمسة وعشرين بالمائة )1عند است قاقها )

إيراداته )أو تقديم طلب لمثل هذا أو أصوله أو  موجودات الصكوك مديرأو  المصدراألقل من تعهدات 
مدير أو  المصدر( اتخذ 0( يوما0 )10التعيين( ولم يتم إلغاء هذا التعيين خالل ثمانية وعشرين )

لتعديل أو تأجيل أي من التزاماته أو أجرى تنازال عاما أو ترتيبا أو صل ا مع  إجراءً  موجودات الصكوك
تيب بموجب نظام التسوية الواقية من اإلفالس( أو أعلن قرارا دائنيه أو لصال هم )بما في ذلك القيام بتر 

موجودات  مديرأو  المصدر( أوقف 2مقدم منها أو ) مديونية أو أي ضمان لمديونيةبتأجيل سداد أي 
أو هدد بوقف جميع أنشطته أو أي جزء كبير منها )إال أن يكون ذلك ألغراض االندماج أو  الصكوك

دة هيكلة0 مع المالءة المالية )أ( بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة  كومية عملية إعادة تنظيم أو إعا
0 بشرط )وذلك فيما يتعلق فقط بالوضع في رقم )أ(( أن بقرار غير عاديفي المملكة  أو )ب( معتمد 

موجودات  مديرأو  المصدرتت مل أي شركة ي ول لها عندئذ كل أو أي جزء من أصول وأعمال 
 الشركةت ماَل غير مشروطَا وغير قابل للنقض كملتزم رئيسي بكافة التزامات  0 بالتضامن0الصكوك
 . تعهد الشراءو موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةبموجب 

 موجودات الصكوك مديرأو  المصدر: عند صدور أمر أو اعتماد قرار ساري المفعول ب ل االنقضاء ( ح)
و عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة مع بقاء المالءة وتصفيته )ماعدا إذا كان ذلك ألغراض االندماج أ

بقرار غير ( معتمد 1( بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة  كومية في المملكة أو )2المالية(0 إما )
0 بشرط )وذلك فيما يتعلق فقط بالوضع في رقم )أ(( أن تت مل أي شركة باقية أو ناتجة عن ذلك0 عادي

اتفاقية طَا وغير قابل للنقض كملتزم رئيسي بكافة التزامات الشركة بموجب بالتضامن0 ت ماَل غير مشرو 
 .تعهد الشراءو موجودات الصكوك تحويل ملكية

: أي  دث يقع له بموجب القوانين أو األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة يكون له الحدث المشابه ( خ)
الفشل في ( إلى )د( )ال كم غير المنفذ) أثر مشابه ألي من األ داث المذكورة في الفقرات من )ث(

 (.اتخاذ إجراء
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)بما في ذلك0  للُمْصِدر: أن يعاد هيكلة أعمال قطاع توزيع الكهرباء حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيع ( د)
( من أي جهة أو سلطة  كومية في المملكة بما يؤدي إلى عدم قيام خدمات الربطدون  صر0 تقديم 

أو منضوية ت ت  شركات تابعةقيام( بهذه األعمال مباشرة )وليس من خالل )أو عدم تمكنه بال المصدر
بأنه نتيجة لذلك سيصبح تنفيذ التزامات  وكيل حملة الصكوكبإشعار  المصدرمجموعتها( ويقوم 

اتفاقية إدارة بموجب لموجودات الصكوك أو توفير الخدمات المقدمة  وثائق الصكوكبموجب  المصدر
حالة إعادة هيكلة قطاع غير ممكننَا من النا ية العملية )"شركة تابعة الل من خموجودات الصكوك 

 "(.التوزيع

: عدم اتخاذ أو القيام بأي إجراء أو شرط أو شيء مطلوب اتخاذه أو أداؤه في الفشل في اتخاذ إجراء ( ذ)
ة من إبرام أو ممارسة  قوقه بطريق موجودات الصكوك مديرأو  المصدر( تمكين 2أي وقت من أجل )

( التأكد 1أو فيما يتعلق بها0 و ) وثائق الصكوكأو  الصكوكمشروعة وأداء التزاماته والتقيد بها بموجب 
 من أن تلك االلتزامات قانونية ومشروعة وملزمة وقابلة للتنفيذ.

 مدير موجودات الصكوكأو  المصدر: إذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام عدم المشروعية ( ر)
 أو فيما يتعلق بها.  وثائق الصكوكأو  الصكوكزاماته أو جميعها بموجب بأداء أي من الت

مدير  أو المصدر: إذا كان أو سيكون من غير المشروع قيام موجودات الصكوك عدم صالحية ( ز)
موجودات بأداء أي من التزاماته األساسية بموجب  أمين موجودات الصكوكأو  موجودات الصكوك

تتعلق  وثائقأو  موجودات للصكوك0 أو اعتبرت أي جودات الصكوكبمو أو أي وثائق تتعلق  الصكوك
مدير موجودات أو  المصدرمن قبل م كمة أنها ال صال ية لها قانونًيا أو إذا أنكر  بموجودات الصكوك

أو أبدى نية في  بموجودات الصكوك أي من الوثائق المتعلقة أمين موجودات الصكوكأو الصكوك 
 . إنكار أي من تلك الوثائق

في أقرب فرصة عملية0 بعد  حملة الصكوك وكيل واستمرار تلك ال الة0 يقوم إخاللحالة  في  الة وقوع
طالبا منهم أن يبدوا  حملة الصكوكالمعنية إلى  اإلخاللحالة تسلمه إشعارا بذلك0 بتقديم إشعار ب دوث 

 حملة الصكوكالغه إلى ( يوما أو أي تاريخ وفقًا لما يتم إب25خالل فترة تصل لغاية خمسة عشر )
وكيل حملة الصكوك "( ما إذا كانوا يريدون أن يمارس فترة الممارسة)" حملة الصكوك وكيلبواسطة 

أن يقدم إشعارا بالصيغة المبينة  حامل صكوك. ويجوز ألي تعهد الشراء قوقهم المنصوص عليها في 
حملة  وكيلإلى  فترة الممارسةل "( خالإشعار شراء)" نشرة اإلصدارمن  2المل ق  الجزء "ج" من في

وأن يطلب من  تعهد الشراءأن يمارس  قوقه بموجب وكيل حملة الصكوك يطلبون فيه من  الصكوك
 . موجودات الصكوكشراء المصدر 

ضافة لذلك0 في أو قبل  إصدار توجيهات  لحملة الصكوك 0 وفي أي وقت بعده0 ي قتاريخ اإلقفالوا 
نشرة من  2المل ق  الجزء "ب" من بالصيغة المبينة في الصكوكحملة  وكيلقائمة0 متوفرة لدى 

نيابة  إشعار ممارسةيطلبون فيه إصدار  حملة الصكوك وكيل"(0 إلى توجيهات إعادة هيكلة)" اإلصدار
بإعطاء  حملة الصكوك وكيل. ويقوم حالة إعادة هيكلة قطاع التوزيعبعد  دوث  صكوكهمعنهم بشأن 

وذلك في أسرع وقت  توجيهات إعادة هيكلةالتي صدر بشأنها  الصكوكبشأن جميع  إشعار ممارسة
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0 في الوقت حملة الصكوك وكيل0 بشرط إذا استلم فترة الممارسةممكن من النا ية العملية بعد بدء 
يملكون  حملة صكوك)ولم تلغ فيما بعد( من  إشعار ممارسة، توجيهات إعادة هيكلةالذي يقدم فيه 

القائمة في ذلك الوقت0  القيمة االسمية للصكوك%( من 73سبعين بالمائة ) مجتمعين ما ال يقل عن
 القائمة في الوقت المعنى. الصكوكبشأن جميع  إشعار ممارسةتقديم  حملة الصكوك وكيلفعلى 

فترة  إال بعد انتهاءهذا  1-22 الشرطبموجب مقدم  بإشعار الشراءالمعنية  الصكوكوال يجوز ت ويل 
تلك وذلك وفقًا  فترة الممارسةخالل  المصدرالتي لم يشتريها  الصكوكفي  دود ويكون  الممارسة
ذا تسلم للشروط هذا0 وجب عليه القيام فورا  1-22الشرط  بموجب إشعار شراء حملة الصكوك وكيل. وا 
ومديري استقبال العروض  ومديري اإلصدار مدير الدفعاتو أمين موجودات الصكوكو المصدرإبالغ 

الذي تسلمه )ولكن بشرط  إشعار الشراءالمشار إليها في  اإلخاللحالة  بذلك م دداً  تغطيةومتعهدي ال
 (.اإلخاللحالة يتم استالمه بخصوص  إشعار شراء تقديم ذلك اإلشعار بخصوص أول

ذا تسلم حملة  نصابيشكل  حملة الصكوكمن عدد من  إشعارات شراء حملة الصكوك وكيل وا 
)مع إرسال نسخة  للمصدر إشعار ممارسة أن يقدم حملة الصكوك لوكي 0 وجب  ينها علىالصكوك
مستمرة0 ويجب على  بإشعار الممارسةالمعنية  اإلخاللحالة (0 بشرط أن تكون حملة الصكوكإلى 

سعر الشراء وذلك بدفع  أمين موجودات الصكوكفورا من  الصكوك0 شراء لتعهد الشراء0 وفقًا المصدر
إضافة إلى  حملة الصكوكمن  إشعارات الشراء وم الذي تم فيه استالمفي الي الصكوكالمنطبق على 

)إذا انطبق ال ال( عن  مبلغ محدد)م تسبا بتاريخ الشراء المعني( وأي  اإلخاللحالة  مبلغ التوزيع في
 . حملة الصكوكبدفعها إلى  مدير الدفعاتلكي يقوم  حساب العمليةبت ويل المبالغ المطلوبة إلى 

 سيطرةتغير ال 22-0

تغير في فوًرا عند علمه ب الة  وكيل حملة الصكوكعلى إشعار  إعالن الوكالةفي  المصدروافق 
فور استالمه إشعارًا  وكيل حملة الصكوك وتفاصيله0 على التغير في السيطرةمع ت ديد طبيعة  السيطرة

 ملة الصكوكنصاب حلت قيق حملة الصكوك إن ط لب منه كتابًة من عدد كاف من  المصدركهذا من 
)مع مراعاة في كلتي ال التين أن يقدم إليه تعويض و/أو ضمان و/أو مبلغ  قرار غير عاديأو بموجب 

 17للشرط وفًقا  حملة الصكوك"( إلى إشعار تغير في السيطرةمسبًقا يوافق عليه( أن يقدم فوًرا إشعار )"
القيام بذلك اإلشعار  حملة الصكوكلوكيل 0 كما ي ق تغير في السيطرة )اإلشعارات( يفيد بوقوع  الة

. تغير في السيطرة  الة وقوع بعد وقت أي في أو تغير في السيطرة ب الة أخرى طريقة بأية علمه عند
وفترة ممارسة التغير في وتفاصيله  التغير في السيطرةطبيعة  إشعار تغير في السيطرةويجب أن ي دد 

 ما تعرف كل منها أدناه(. )ك وتاريخ ممارسة التغير في السيطرة السيطرة

وكيل حملة إشعاًرا إلى  لنصاب حملة الصكوكالم ققون  حملة الصكوكوقدم  تغير في السيطرةإذا وقع 
فترة )" إشعار تغير في السيطرةيوًما من تاريخ وجوب تقديم  03في أي وقت خالل مدة  الصكوك

تاريخ ممارسة التغير في في  الصكوكشراء تلك  المصدر"( فإن على ممارسة لتغير في السيطرة
 .بسعر شراء التغير في السيطرةوذلك  السيطرة
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فإن  تغير في السيطرةبعد  الة  3-11الشرط وفًقا لهذا  الصكوكبشراء أي أو كافة  المصدروإللزام 
 وكيل حملة الصكوكمعبأ بالكامل وموقع بشكل ص يح إلى  إشعار شراءتقديم  حامل الصكوكعلى 
 3-11الشرط أن يمارس  قه في هذا  لحامل الصكوك0 ويجوز ة التغير في السيطرةفترة ممارسخالل 

 .الملكية المصرح بهابأي من مضاعفات 

إال بعد نهاية  3-11الشرط بموجب هذا  إشعار شراءالتي صدر في  قها  تحويل الصكوكوال يجوز 
فترة الممارسة للتغير خالل  درالمصوشريطة أن ال يكون قد اشتراها  فترة الممارسة للتغير في السيطرة

 إشعار شراء وكيل حملة الصكوك. وعند استالم للشروطتلك وعلى أن يكون ذلك موافًقا  في السيطرة
وأمين موجودات الصكوك ومدير  المصدرهذا فعليه أن يقدم مباشرًة إشعارًا إلى  3-11الشرط بموجب 
إشعار يفيد فيه بأنه قد استلم  دي التغطيةومديري اإلصدار ومديري استقبال العروض ومتعه الدفعات
 .شراء

ذا استلم  خالل  لنصاب حملة الصكوكم ققين  حملة صكوكمن  إشعارات شراء وكيل حملة الصكوكوا 
 المصدريبلغ فيه  إشعار ممارسة المصدرفعليه أن يقدم مباشرًة إلى  فترة الممارسة لتغير في السيطرة

الذين قدموا  حملة الصكوكذات العالقة من  الصكوك0 شراء راءتعهد الش0 بموجب المصدربذلك0 وعلى 
تاريخ ممارسة في  سعر شراء التغير في السيطرة حساب العمليةوذلك بأن يدفع إلى  إشعارات الشراء

 أولئك. حملة الصكوكبدفع المبلغ إلى مدير الدفعات لكي يقوم  التغير في السيطرة

فترة انتهاء هو يوم العمل العاشر بعد  لتغير في السيطرة"تاريخ ممارسة افإن "هذه الشروط ولغرض 
 .الممارسة للتغير في السيطرة

 تنفيذ الحقوق وممارستها . 12

 الشروط وفقًا لهذه حملة الصكوك0 على بالصكوك0 فيما يتعلق موجودات الصكوكبعد توزيع عوائد  ( أ)
حامل خرى0 وبالتالي ال يجوز ألي مسؤولية أي مبالغ أ حملة الصكوك وكيل0 ال يت مل إعالن الوكالةو

آخر السترداد أي مبلغ يتعلق  شخصأو أي  حملة الصكوك وكيلاتخاذ أي إجراء ب ق  صكوك
 . بموجودات الصكوكأو  بالصكوك

موجودات ملزمًا ت ت أي ظرف باتخاذ أي إجراء للتنفيذ على أو تسييل  حملة الصكوك وكيللن يكون  ( ب)
أو  المصدريكون  وثائق الصكوكبموجب أي وثيقة من  المصدرأو باتخاذ أي إجراء ب ق  الصكوك

( خطيا 1أو ) بقرار غير عادي( 2طرفًا فيها إال إذا تلقى أمرا أو طلبا بذلك ) أمين موجودات الصكوك
وفي أي من ال التين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض و/أو ضمان  حملة الصكوك نصابمن قبل 

 التي يعتبر نفسه مسئوال عنها أو تلك التي تترتب عليه نتيجة لذلك. مقنعًا له عن جميع االلتزامات

( إذا توجب على 2إال ) أمين موجودات الصكوكأو  المصدرإقامة دعوى ب ق  لحامل الصكوكال ي ق  ( ت)
( يوما من وجوب إقامة الدعوى 13إقامة دعوى ولم يفعل ذلك خالل ستين ) حملة الصكوك وكيل

آخرين ينوون إقامة  حملة الصكوكالمعني يملك بمفرده )أو مع  الصكوك حامل( كان 1واستمر ذلك و)
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%( على األقل 15( خمسة وعشرين بالمائة )أمين موجودات الصكوكأو  المصدردعوى مباشرة ضد 
أو ألي  حملة الصكوك لوكيل القائمة في ذلك التاريخ. ولن يكون القيمة االسمية للصكوكمن إجمالي 

أو التصرف بها بأي  موجودات الصكوكي ظرف أي  ق في بيع أي من ت ت أ حملة الصكوكمن 
ضد  حملة الصكوكو  حملة الصكوك لوكيل0 وسيكون ال ق الو يد لتعهد الشراءشكل آخر إال وفقًا 

. حساب العمليةبدفع المبالغ المطلوبة في  المصدرهو تنفيذ التزام  أمين موجودات الصكوكأو  المصدر
ملزما باتخاذ إجراء أو رفع دعوى إال إذا تلقى تعويضا  حملة الصكوك وكيل وتجنبا للشك0 لن يكون
 و/أو ضماًنا مقنعا له. 

( لهذه الفقرة. وبعد توزيع صافي تنفيذ وممارسة ال قوق) 21تخضع الفقرات السابقة من هذا الشرط  ( ث)
شرط ( والصافي الدخل –استخدام المت صالت)ب( )5وفقًا للشرط  موجودات الصكوكمت صالت 

قد  بالصكوكالمتعلقة  حملة الصكوك وكيل(0 تكون التزامات اال تياطي –استخدام المت صالت)ت( )5
السترداد  حملة الصكوك وكيلاتخاذ أية خطوات أخرى ب ق  حامل صكوكتم الوفاء بها وال ي ق ألي 

دة. وبدون وينتهي ال ق في استالم تلك المبالغ غير المسد بالصكوكأي مبالغ أخرى في ما يتعلق 
رفع أي التماس أو  حامل صكوك0 لن ي ق ألي لتعهد الشراءوفقًا  المصدرإخالل ألي التزام على 
أو  الصكوكبشأن  حملة الصكوك وكيلأو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدراتخاذ أية خطوات ضد 

 . موجودات الصكوك

 موجودات الصكوك مدير مل 0 لن يتالشروط وهذه وثائق الصكوكبالرغم من أية نصوص أخرى في  
بسبب أي تقصير أو إهمال0 أو  حملة الصكوك وكيلأو  حاملي الصكوك أية مسؤولية تجاه أي من

و/أو  موجودات الصكوك اتفاقية إدارةتقصير أو إهمال مزعوم في تأدية التزاماته المنصوص عليها في 
حساب ل نيابة عنه( ي ول إلى يعم شخص)أو أي  موجودات الصكوك مدير طالما كان إعالن الوكالة

في تاريخ  حملة الصكوكالمست ق إلى  المبلغ اإلضافيو/أو  مبلغ التوزيع الدوريكامل  العملية
على أنها  اإلخاللحاالت 0 وعند دفع هذا المبلغ0 لن تعتبر أي  الة من الشروط االست قاق وفقًا لهذه

 وقعت.

 الوكالء  . 20

للُمصدر فقط كوكيل  مدير الدفعات0 يعمل بالصكوكوفي ما يتعلق  دفعاتاتفاقية إدارة ال بالعمل بموجب 
وال تربطه عالقة وكالة بأي منهم. تتوفر المعلومات  حملة الصكوكوال يت مل أي التزامات تجاه أي من 

نشرة من  0" في الصف ة رقم األطراف والمستشارونومكتبه الم دد في قسم " مدير الدفعاتعن 
وتعيين بديل له0  مدير الدفعاتفي أي وقت ب قه في تغيير أو إنهاء تعيين  المصدر. وي تفظ اإلصدار

حملة في المملكة0 وسوف يتم إشعار  بمدير إلدارة الدفعاتطوال الوقت  المصدرولكن بشرط أن ي تفظ 
 أو مكتبه الم دد.  مدير الدفعاتعلى الفور بأي تغيير في  الصكوك

 يل حملة الصكوك، التعد اجتماع . 14
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للنظر في  حملة الصكوكعلى أ كام لعقد اجتماعات  إعالن الوكالة: ي توي حملة الصكوك اجتماعات ( أ)
0 وتجرى هذه التعديالت )وأي الشروطهذه  0 بما فيها التعديل على أي منبالصكوكاألمور المتعلقة 

وة لعقد هذا عليها. وتتم الدع المصدربشأنها وموافقة قرار غير عادي اقترا ات أخرى( بعد صدور 
يملكون ما ال يقل  حملة الصكوكبناء على طلب خطي من المصدر نفسه ومن  المصدراالجتماع من 
القائمة في ذلك التاريخ. ويبلغ النصاب ألي اجتماع  للصكوكاإلجمالية  القيمة االسميةعن عشر 

القيمة مالي أو أكثر يملكون أو يمثلون على األقل نصف إج شخصين قرار غير عاديللتصويت على 
القيمة القائمة في ذلك التاريخ0 أو0 في أي اجتماع مؤجل0 ما ال يقل عن ربع  االسمية للصكوك

 القائمة في ذلك التاريخ.  الصكوكاإلجمالية لتلك  االسمية

عددا من األصوات يزيد بصوت وا د على األقل عن نصف  قرار غير عادييتطلب إصدار أي  
يصدر عن ذلك االجتماع ملزما لجميع  قرار غير عادي اع. ويكون أياألصوات الممثلة في االجتم

بأن القرار الخطي الموقع إعالن الوكالة سواء كانوا  اضرين أم غير ذلك. وينص  حملة الصكوك
القائمة في القيمة االسمية للصكوك يملكون ما ال يقل عن ثلثي  حملة صكوك أصالة أو بالنيابة عن 
 مصادق عليه  سب األصول. غير عادي قراررًا ساريًا ونافذًا كما لو أنه ذلك التاريخ سيكون قرا

0 أن حملة الصكوك0 ودون موافقة حملة الصكوك لوكيل على أنه يجوز إعالن الوكالة: ينص التعديل ( ب)
أو أي  الشروط( لهذه إعالن وكالةيوافق على أي تعديل )مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في 

حالة أو التنازل  عن أو إعفاء أي انتهاك لهما0 أو أن يقرر عدم اعتبار  ن الوكالةإعال من أ كام 
أو على أي  حملة الصكوكعلى أنها كذلك0 إذا رأى أنها ال تؤثر بصورة جوهرية على مصالح  اإلخالل

 إذا كان ذلك التعديل )في إعالن الوكالةأو أي من األ كام الواردة في  الشروط تعديل ألي من هذه
( شكليا أو بسيطا أو ذا طبيعة فنية أو يهدف إلى تص يح خطأ ظاهر أو حملة الصكوك وكيلرأي 

لحملة التقيد بأ كام قانونية إلزامية. ويعتبر أي تعديل أو تنازل أو إعفاء أو قرار من هذا القبيل ملزما 
ك0 بأي تعديل على خالف ذل حملة الصكوك وكيلمالم يوافق حملة الصكوك، 0 وسيتم إعالم الصكوك

 (. اإلشعارات) 27من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك وفقًا للشرط 

ألي من سلطاته أو صال ياته أو اجتهاداته )بما في ذلك  حملة الصكوك وكيل وفيما يتصل بممارسة
حملة  وكيلعلى سبيل المثال ال ال صر0 أي تعديل أو تفويض أو تنازل أو استبدال(0 فسوف يراعي 

ككتلة وا دة0 وعلى وجه الخصوص0 ولكن دون  صر0 فليس من  حملة الصكوكمصالح  الصكوك
بشكل فردي نتيجة  حملة صكوكالضروري مراعاة النتائج المترتبة على هذه الممارسة على أي من 

لكونهم موجودين أو مقيمين ألي غرض في بلد أو يخضعون للوالية القضائية لبلد ما أو في منطقة 
آخر شخص أو أي  المصدرأن يطالبوا من لحملة الصكوك وال  حملة الصكوك لوكيلددة0 وال ي ق م 

 حملة الصكوكبأي تعويض فيما يتعلق بأية تبعات ضريبية تترتب على تلك الممارسة على أي من 
 بشكل فردي. 

 الضرائب  . 15
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أو نيابة عنه خالية من  المصدر التي تدفع من بالصكوكيتم دفع جميع الدفعات أو التوزيعات المتعلقة 
أي استقطاعات أو خصومات ضريبية0 ما لم يكن استقطاع أو خصم تلك الضرائب مطلوبا بموجب 

من  حملة الصكوكالقوانين المرعية. وفي تلك ال الة0 وفقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على 
تلك المبالغ اإلضافية  المصدر0 سيدفع االحتياطيأو المبالغ القائمة كرصيد دائن في  صافي الدخل

المبالغ التي كانوا سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء  حملة الصكوك"( التي تنتج في تسليم مبلغ الضريبة)"
ذا لم تكف تلك المبالغ لدفع  0 فلن يتم دفع أية مبالغ مبلغ الضريبةتلك االستقطاعات أو الخصومات. وا 

 مبلغ إضافيو مبلغ توزيع دوريإلى  الشروط إشارة في هذه 0 وتعتبر أيحملة الصكوكأخرى إلى 
شامال للمبالغ اإلضافية التي تم دفعها وفقًا لهذا الشرط  لحملة الصكوكوأي مبالغ أخرى تدفع 

 (. الضرائب)25

 التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك  .16

عفائه من في  حملة الصكوك وكيلأ كاما عن  ماية وتعويض  إعالن الوكالةيتضمن  ( أ) ظروف معينة وا 
المسؤولية0 بما في ذلك أ كاما تعفيه من رفع دعوى إال إذا قدم له تعويض و/أو ضمان يرضى به. 

حملة  وكيل0 ليس على بموجودات الصكوكوباألخص0 فيما يتصل بممارسة أي من  قوقه المتعلقة 
تنفيذ وممارسة )" 21 إقامة أي دعوى ت ت أي ظرف إال إذا ط لب منه ذلك وفقًا للشرط الصكوك
 "(0 وفقط عند تقديم تعويض و/أو ضمان مقنع له. ال قوق

أي تأكيدات وال يت مل أية مسؤولية بخصوص صال ية أو كفاية أو قابلية  حملة الصكوك وكيلال يقدم  ( ب)
طرفا فيها0 كما لن يت مل  المصدرالتي يكون  وثائق الصكوكبموجب أي من  المصدرتنفيذ التزامات 

بشأن أي  لحملة الصكوكال أية مسؤولية قانونية ولن يكون ملزما بتقديم أي بيان أو تفسير في أي  
أو نيابة عنه ولم يتم دفعه0 ولن يت مل في أي  ال أية مسؤولية  المصدرمبلغ كان يتعين دفعه بواسطة 

 . إعالن الوكالةأو  الشروط سوى ما تنص عليه صرا ة هذه موجودات الصكوكتنشأ عن 

أو  لموجودات الصكوك( أية مسؤولية بخصوص أية خسارة أو سرقة 2من ) حملة الصكوك وكيل يعفى ( ت)
( أية دعوى تنشأ 0أو أي مبلغ نقدي ) موجودات الصكوك( أي التزام بالتأمين على 1أي مبلغ نقدي )

رسم أو أي مبلغ نقدي أو بالنيابة عنه أو باعتبارها ب لموجودات الصكوك حملة الصكوك وكيلعن  يازة 
 وكيلاإليداع0 إال إذا نجمت تلك الخسارة أو السرقة عن تقصير فادح أو إخالل متعمد أو ا تيال من 

 .حملة الصكوك

 لوكيل حملة الصكوك0 عن طريق قرار الجمعية غير العادية0 إلغاء تعيينهم لحملة الصكوكيمكن   ( ث)
لى أن ال ينفذ إلغاء التعيين ذلك قبل على األقل من تاريخ إلغاء التعيين0 وع اً يوم 03بإرسال إشعار قبل 
   إعالن الوكالة.بما يتوافق مع  وكيل حملة الصكوكأن يعين من يخلف 

 اإلشعارات  . 27

. ويعتبر اإلشعار السجلبالبريد المسجل على عناوينهم المعينة في  حملة الصكوكترسل اإلشعارات إلى  
في  لحملة الصكوكويتم نشر الدعوة ألي اجتماع  في  كم المستلم في اليوم الخامس من تاريخ إرساله.
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قبل  للُمصدرالجريدة الرسمية وفي ص يفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيسي 
( يوما 03( يوما على األقل من التاريخ الم دد لالجتماع األصلي وقبل ثالثين )15خمسة وعشرين )

 تماع مؤجل. على األقل من التاريخ المقرر ألي اج

 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي  . 18

تخضع وثائق الصكوك للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية  القانون الواجب التطبيق: ( أ)
 السعودية وتفسر بموجبها. 

 صري تعتبر اللجنة ولجنة االستئناف هي الجهة الو يدة صا بة االختصاص ال االختصاص القضائي: ( ب)
في النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد تنشأ عن الصكوك 
أو وثائق الصكوك0 ولهذه األغراض0 تقر جميع األطراف )بما فيها المصدر و ملة الصكوك( إقرارا ال 

قضية أو دعوى  رجعة فيه بخضوعهم لالختصاص القضائي للجنة ولجنة االستئناف. وال يجوز رفع أي
أو أي إجراء قضائي بخصوص الصكوك أو وثائق الصكوك لدى أية جهة خارج المملكة ولن يكون 

 ألي م كمة أو سلطة قضائية خارج المملكة صال ية النظر في أية دعوى بهذا الخصوص.
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 2الملحق 

 الجزء " ج"
 نموذج إشعار الشراء

  [●] إلى:
 بصفته وكيل حملة الصكوك

 

 عودية للكهرباءالشركة الس
 )"الصكوك"( [●]صكوك تنتهي في 

 إشعار الشراء

 الصكوكمن أ كام وشروط  2([تغير السيطرة) 0-22] 1 [(اإلخالل االت )1-22] للشرطنوجه بموجبه0 وفقًا 
0 بما قد يطرأ عليها من (م1322يناير  01)الموافق  هـ71/0/2205المؤرخة في  نشرة اإلصدارالمبينة في 
وكيل حملة "(0 الشروط)" الشركة السعودية للكهرباءالصادرة من  نشرات تكميلية من وقت إلى آخر0تعديالت أو 

حالة بسبب وقوع  موجودات الصكوك]بشراء  الُمصِدرومطالبة  لتعهد الشراءلممارسة  قوقه وفقًا  الصكوك
التي ب وزتنا والموضح إجمالي  الصكوك] 3 [الم ددة أدناه واستمرار تلك ال الة  تى تاريخ هذا اإلشعار اإلخالل

وكيل المقدم من  إشعار تغير السيطرةالمشار إليه في  التغير في السيطرةقيمتها االسمية أدناه بسبب  دوث 
 .4[[بتاريخ ] حملة الصكوك

 _______________________ المسجل: حامل الصكوكاسم 

 عوديلاير س___________________ :للصكوك القيمة اإلسميةإجمالي 

 5[ *:اإلخاللحالة تفاصيل ]
 

 6___________________لاير سعودي[ للصكوك التي يتوجب شراؤها القيمة االسمية]إجمالي 

                                                 
1
 احذف في حال التغير في السيطرة. 

2
 .احذف في حال حدوث حالة إخالل 

3
 احذف في حال التغير في السيطرة. 

4
 احذف في حال حدوث حالة إخالل. 
 .أضف تفاصيل حالة اإلخالل بإجياز *
5
 احذف في حالة التغير في السيطرة. 

6
 احذف في حال حدوث حالة إخالل. 
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المعاني نفسها ، يكون للعبارات والمصطل ات المستخدمة في هذا التوجيه ولكنها غير معرفة في هذا التوجيه
 الشروط.الم ددة في 

 يروتقبلوا وافر اال ترام والتقد

 

 ____________________________ عنه:
 مفوض  سب األصول لصالح ونيابة عن

 
 ____________________________ :حامل الصكوكاسم 

 ____________________________ التاريخ

 



 

39 
 

 3الملحق 
 

 الجزء " د"
 نموذج إشعار الممارسة

 الشركة السعودية للكهرباء إلى:

 

 الشركة السعودية للكهرباء
 )"الصكوك"( [●]وك تنتهي في صك

 إشعار الممارسة

 نشير إلى:

م(0 بما قد يطرأ عليها من 1322يناير  01الموافق ) هـ71/0/2205في  المؤرخةاإلصدار  نشرة (2)
نشرة )" للكهرباء السعودية الشركة من الصادرة تعديالت أو نشرات تكميلية من وقت إلى آخر0

 ؛ و"(اإلصدار

 بالصكوك. و المتعلق الشركة السعودية للكهرباءالصادر من  [●]رخ في تعهد الشراء المؤ  (1)

 نشعركم بموجبه بما يلي:

 [اختر وا دا مما يلي وقم بإضافة / ذف ما يناسب]

)علما انه لم يتم إلغائها في وقت  توجيهات قائمة( لقد تسلمنا تاريخ الشراء))د( 1-11للشرط وفقا  ●
( في أو قبل التاريخ الواقع قبل تاريخ الشراء) )ج(1-11 للشرط وفقاً  توجيهات محددةال ق( و/ أو 

 إشعار ممارسةم* يطلب منا تقديم [[●][●][●][●]الواقع في  تاريخ الشراء( يوما من 03ثالثين )
من  [●]الذين يملكون مجتمعين0 ما ال يقل عن  حملة الصكوكمن  ذاكتاريخ الشراء بخصوص 

 في الصكوك موجوداتفي ذلك التاريخ0 وعليه يتوجب عليكم شراء  القائمة القيمة اإلسمية للصكوك
 ([.الشراء )تاريخ )د(1-11الشرط و الشراء لتعهدالمعني وفقًا  تاريخ الشراء

 نصابل الم ققين حملة الصكوك من إشعارات شراء( لقد تسلمنا اإلخالل االت )2-11للشرط وفقا  ●
حالة  الم ددة أدناه0 وطالما تستمر هذه اإلخاللحالة بخصوص  فترة الممارسة في حملة الصكوك

 االت )2-11الشرط و تعهد الشراءلفورًا وفقًا  الصكوك موجودات0 فإنه يتوجب عليكم شراء اإلخالل
 (.اإلخالل
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 نصابل الم ققينحملة الصكوك  من إشعارات شراء( لقد تسلمنا تغير السيطرة)3-11للشرط وفقا  ●
يتوجب عليكم  لذا0 تغير في السيطرةنظرًا ل دوث  لتغير السيطرة سةفترة الممار  في حملة الصكوك

-11الشرط و تعهد الشراءلفورًا وفقًا [ لاير سعودي ] قيمتها االسميةالبالغ إجمالي  الصكوك شراء
 (.تغير السيطرة)3

 [خالل )إن وجدت( الة اإل أدرج تفاصيل]

ولكنها غير معرفة في هذا اإلشعار المعاني نفسها  يكون للعبارات والمصطل ات المستخدمة في هذا اإلشعار
 نشرة اإلصدار. المبينة فيالصكوك  شروط وأ كامالم ددة في 

 وتقبلوا وافر اال ترام والتقدير

 ____________________________ عنه:
 مفوض  سب األصول لصالح ونيابة عن

[●]  
 بصفته وكيل حملة الصكوك

 ____________________________ التاريخ
 

 


